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 (ع)البيت أهل نهجميف والتسامح  اجملتمعي والسلماالعتدال  ثقافة 
 كلية الرتبية األساسية/جامعة دياىل                  العنبكي أ.د.قحطان محيد كاظم

 املقدمة:
 ،والنبات ،والحيوان ،بما في ذلك اإلنسان خلق اهلل الكون وفق منهج التنوع       
صلى اهلل عليه محمد قال نبي الرحمة و ، واأللسن واألديان ،واأللوان ،للغاتوا،والجماد

ا وهذا االختالف والتنوع سواء كان فطري  (،كلكم آلدم وآدم من تراب)وآله وسلم:
َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوًبا َوَقَباِئَل ِلَتَعاَرُفوا ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد ﴿عراق والقوميات والشعوب واأللوانكاأل

كانتخاب  اا واكتسابي  أو كان اختياري  ،(2)﴾َواْخِتََلُف َأْلِسَنِتُكْم َوَأْلَواِنُكمْ ﴿و(1)﴾مْ اللَِّه َأْتَقاكُ 
عظمة الخالق وجمالية  اإلنسان عبر التنوع يدرك،والثقافة والسلوك،والفكر،الدين
ثراء التجارب، فعبر هذا التنوع يستطيع اإلنسان االستفادة من نقاط قوة ، و الكون ا 

معرفة قيمة ، فضال  عن قاط ضعفهم في بناء الصرح الحضاريواجتناب ناآلخرين 
وهو  ،فعبر التنوع يستطيع اإلنسان أن يدرك معنى التعايش والتسالم السلمي، التعايش

بروح  الفطرة والطبيعة البشرية المبنية على التفاعل لقضاء الحوائج وحل المشكالت
، باعتبار أن منطق العقل والدين يدعوان إلى االعتدال)الوسطية( والتسامح مع اآلخر

ن حكمة اهلل تعلى اقتضت جعل الخيرات في الكون  االنسجام واالحترام المتبادل، وا 
، ومن العسير على اإلنسان التقوقع (3)﴾َواْْلَْرَض َوَضَعَها ِلْْلََنامِ ﴿تحت تصرف الجميع 

 .وجعل العالم قرية واحدة ،وانتشار العولمة ،مع تالشي الحدود السّيماواإلنزواء 

 األول االعتدال لى مقدمة وخاتمة ومبحثين تناول المبحثإقسم البحث      
ا، لغة بالوسطية التعريف :اإلسالمي وجرى فيه الفكر في(الوسطية)  وفي واصطالح 

 العالقة في االجتماعي، والوسطية السلم بناء في الوسطية النبوية، وأثر والسنة القرآن
 ونحو االسالمية، النظم وخصائص صفات من واالعتدال والوسطية ،اآلخرين مع

                                                           

 الحجرات. (من سورة31(. من اآلية)1)
 الروم. (من سورة22(. من اآلية)2)
 الرحمن. (من سورة31(.اآلية)3)
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 والتعصب. وبين المبحث الغلو ومواجهة والوسطية االعتدال فكر لنشر استراتيجية
 وجرى فيه تناول: (ع)البيت أهل ومنهج فكر في واالعتدال االجتماعي الثاني: السلم

البيت بين الغلو والبغض،  ،وحب أهل(ع)البيت أهل فكر في االجتماعي السلم مفهوم
 .(ع)البيت أهل لدى(الوسطية)االعتدال منهج في اآلخر مع والعالقة

 املبحث األول

 اإلسالميفكر اليف  االعتدال)الوسطية(
ا
ا
: التعريف بالوسطية لغة واصطالح  ويف القرآن والسنة النبوية ، أوالا

جاءت كلمة)وسط( في اللغة بعّدة معاٍن، لكنها ُمتقاربة في مدلولها. قال ابن      
فارس:)وسط(: الواو والّسين والّطاء: بناء صحيح يدّل على العدل والّنصف. وأعدل 

 .(4)﴾ُأمًَّة َوَسطا﴿الشيء: أوسطه، ووسطه. قال اهلل عز وجل 

 :منهاوسط ومشتقاتها في خمس مواضع من القرآن الكريم  كلمةوردت      

َلِة اْلُوْسَطى َوُقوُموا ِللَِّه َقاِنِتينَ ﴿ـ قوله تعالى: 3 َلَواِت َوالصَّ  .(5)﴾َحاِفُظوا َعَلى الصَّ

ْو ِكْسَوُتُهْم فَكفَّاَرُتُه ِإْطَعاُم َعَشَرِة َمَساِكيَن ِمْن َأْوَسِط َما ُتْطِعُموَن َأْهِليُكْم أَ ﴿ـ قوله تعالى:2
 . (6)﴾َأْو َتْحِريُر َرَقَبة  

الرَُّسوُل  َوَكَذِلَك َجَعْلَناُكْم ُأمًَّة َوَسطًا ِلَتُكوُنوا ُشَهَداَء َعَلى النَّاِس َوَيُكونَ ﴿قوله تعالى: .1
 . (7)﴾َعَلْيُكْم َشِهيداً 

 . (8)﴾ُتَسبُِّحونَ َقاَل َأْوَسُطُهْم َأَلْم َأُقْل َلُكْم َلْوال ﴿ـ قوله تعالى: 4

                                                           

       ( من سورة البقرة.  143اآلية)(.من 4)
       ( من سورة البقرة.  238اآلية)(.5)
       ( من سورة المائدة.  181من اآلية)(.6)
       ( من سورة البقرة.  143من اآلية)(.7)
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 َوَكَذِلكَ ﴿إلسالم هو دين الوسطية واالعتدال، يقول تعالى في القرآن الكريم:ا   
 َجَعْلَنا َوَما َشِهيًدا َعَلْيُكمْ  الرَُّسولُ  َوَيُكونَ  النَّاسِ  َعَلى ُشَهَداءَ  ِلَتُكوُنوا َوَسًطا ُأمَّةً  َجَعْلَناُكمْ 
نْ  َعِقَبْيهِ  َعَلى َيْنَقِلبُ  ِممَّنْ  الرَُّسولَ  َيتَِّبعُ  َمنْ  ِلَنْعَلمَ  ِإالَّ  َعَلْيَها ُكْنتَ  الَِّتي اْلِقْبَلةَ   َكاَنتْ  َواِ 
 َلَرُءوف   ِبالنَّاسِ  اللَّهَ  ِإنَّ  ِإيَماَنُكمْ  ِلُيِضيعَ  اللَّهُ  َكانَ  َوَما اللَّهُ  َهَدى الَِّذينَ  َعَلى ِإالَّ  َلَكِبيَرةً 
 .(1)﴾َرِحيم  
ط واإلفراط ، بين أكثر التفاسير هي : التوازن المستقيم بين التفريوالوسطية في      

هو أمر حميد ، يقول ، بين التعصب والتسيب ، وفيها معنى العدل ، و الجمود والتسرع
، أي قال أعدلهم ، واإلسالم (10)﴾ُتَسبُِّحونَ  َلْواَل  َلُكمْ  َأُقلْ  َأَلمْ  َأْوَسُطُهمْ  َقالَ  ﴿اهلل تعالى :

بعقله الذي  –الناس على الدخول في عقيدة ال يرتضونها فاإلنسان  يرفض أن يكره
عليه أن ينظر أي طريق يسلكه من طريقي الهدى والضالل ، وعلى  –وهبه اهلل إياه 

أن يهتدوا ويختاروا طريق فإما ،(11)المسلمين أن يبلغوا رسالة اإلسالم إلى غيرهم
ما أن يختاروا الطريق اآلخر، ال إكرا حسابهم عند اهلل و ه عليهم في ذلك، اإلسالم، وا 

هم على الدخول فيما ال ة في عدم إجبار حيونصوص اإلسالم صر  تعالى في اآلخرة،
 َيْكُفرْ  َفَمنْ  اْلَغيِّ  ِمنَ  الرُّْشدُ  َتَبيَّنَ  َقدْ  الدِّينِ  ِفي ِإْكَراهَ  اَل ﴿يقول اهلل تعالى يؤمنون به،
      َسِميع   َواللَّهُ  َلَها اْنِفَصامَ  اَل  اْلُوْثَقى ِباْلُعْرَوةِ  اْسَتْمَسكَ  َفَقدِ  ِباللَّهِ  َوُيْؤِمنْ  ِبالطَّاُغوتِ 

أحدا  على الدخول ال تكرهوا )): كما يقول ابن كثير في تفسيره –ى ، والمعن(12)﴾َعِليم  
، ال يحتاج إلى أن ُيكره أحد نه بين واضح جلى دالئله وبراهينه، فإفي دين اإلسالم
ونور بصيرته دخل فيه  ،وشرح صدرهبل من هداه اهلل لإلسالم ،، فيهعلى الدخول 

ال يفيده الدخول في  ، ومن أعمى اهلل قلبه وختم على سمعه وبصره فإنهعلى بينة

                                                                                                                                                                      

       ( من سورة القلم.  28اآلية)(.8)
       ( من سورة البقرة.  143اآلية)(.1)
 القلم.  ( من سورة28اآلية)(.10)
 تاريخ النشر،اإلسالم دين الوسطية واالعتدال ، موقع الشيخ الدكتور يوسف جمعة سالمة(.11)
    http://www.yousefsalama.comم(، 2003/ 30/5)
 (من سورة البقرة.256اآلية)(.12)



4 
 

، وبالقدوة الصالحة األخالق،عن طريق فاإلسالم قد انتشر .(13)((اا مقسور  الدين مكره  
هذا ما تحلى به التجار المسلمون يوم طافوا البالد  ،الحكمة والموعظة الحسنةو 

 .(14)بأخالقهم الكريمة وصفاتهم الطيبة ، فدخل الناس في دين اهلل أفواجا
 ِلي ﴿:قال تعالىنيف بتكره ديننا اإلسالمي الحشرعه وا شيءإن الحرية الدينية      
لم  مبدأال ا، هذ (15)﴾َتْعَمُلونَ  ِممَّا َبِريء   َوَأَنا َأْعَملُ  ِممَّا َبِريُئونَ  َأْنُتمْ  َعَمُلُكمْ  َوَلُكمْ  َعَمِلي

ن ي عرف إطالقا  يلم ، (16)﴾ِدينِ  َوِليَ  ِديُنُكمْ  َلُكمْ ﴿ مبدأعرف إال في كتابنا العظيم ، وا 
وكان العالم كله يعيش في برك من ، كانت أوروبا قبل القرآن وبعده   في ملة أخرى.

إكراه الناس على العقائد حتى جاء القرآن الكريم يقول الدم ، وفى صراع آثم حول 
 .(17)﴾ اْلَغيِّ  ِمنَ  الرُّْشدُ  َتَبيَّنَ  َقدْ  الدِّينِ  ِفي ِإْكَراهَ  اَل ﴿للناس
من مميزات أمة الرسالة، فهي التي تؤهلها ألداء الشهادة أو االعتدال الوسطية و      

وسلم. قال تعالى: وآله على اآلخرين وأن يشهد لها رسول اهلل صلى اهلل عليه 
َوَكَذِلَك َجَعْلَناُكْم ُأمًَّة َوَسطًا ِلَتُكوُنوا ُشَهَداَء َعَلى النَّاِس َوَيُكوَن الرَُّسوُل َعَلْيُكْم ﴿

 ،محمودة وخاصية أساسية من خصائص هذا الدين عقيدةوهي حالة (18)﴾َشِهيداً 
ا ، ترتبط وتترجم خاصية أخرى ا وحضاري  وسياسي   ،اواجتماعي   ،اا خلقي  ونظام   ،وشريعة

 هي خاصية التوازن وعدم الميل إلى إحدى طرفي المعادلة أي اإلفراط أو التفريط.

ذا كان التاريخ اإلسالمي قد شهد حاالت من الغلو أو      اإلفراط أو التفريط. فإن  وا 
 ،أمر األمة في غالبه قد استقر على التوسط في جميع مجاالت الحياة العقدية

كما ان  .(11)وفي العالقة بغير المسلمين والسلوكية والسياسية ،والفكرية ،والفقهية
                                                           

    المصدر السابق. اإلسالم دين الوسطية واالعتدال،(.13)
   المصدر نفسه.(.14)
 (من سورة يونس.41)من اآلية (.15)
    (من سورة الكافرون .                          6اآلية)(.16)
    (من سورة البقرة.                          256من اآلية ) (.17)
       ( من سورة البقرة.  143اآلية)(.من 18)
 محمد يتيم، الوسطية واالعتدال، مركز صناعة الفكر للدراسات واألبحاث: (.11)

http://www.fikercenter.com  
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قامة  األمة الوسط هي أمة العدل ومهمة المجتمع اإلسالمي هي القيام على القسط وا 
َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُكوُنوا َقوَّاِميَن ِباْلِقْسِط ُشَهَداَء ِللَِّه َوَلْو َعَلى ﴿العدل لقوله تعالى: 

ُه َأْوَلى ِبِهَما َفَل َتتَِّبُعوا اْلَهَوى َأْن َأْنُفِسُكْم َأِو اْلَواِلَدْيِن َواْْلَْقَرِبيَن ِإْن َيُكْن َغِنّيًا َأْو َفِقيرًا َفاللَّ 
ْن َتْلُووا َأْو ُتْعِرُضوا َفِإنَّ اللََّه َكاَن ِبَما َتْعَمُلوَن َخِبيراً   .(20)﴾َتْعِدُلوا َواِ 

بل هي تعبير عن خاصية التوازن في جميع ،توازن واستقامةهي الوسطية و      
وبين الدنيا واآلخرة، وبين الدين والدولة،  األمور والمواقع: توازن بين الروح والجسد،

، وبين الثابت وبين المادية والمثالية ،وبين الفرد والمجموع ،وبين الذات والموضوع
والمتغير والقديم والجديد، وبين العقل والنقل وبين الحق والقوة وبين االجتهاد والتقليد 

ودعاء نردده في سورة الفاتحة ا مطلب  وهي وبين الدين والعلم إلى آخر هذه الثنائيات. 
َراَط اْلُمْسَتِقيَم ِصَراَط الَِّذيَن َأْنَعْمَت َعَلْيِهْم َغْيِر ﴿:نا عندما نقولكلما صلي اْهِدَنا الصِّ

الِّينَ  وردت كلمة وسط في سياق عدة أحاديث نبوية .و (21)﴾اْلَمْغُضوِب َعَلْيِهْم َوال الضَّ
وسلم:) يجيء  وآله رسول اهلل صلى اهلل عليهشريفة ومنها: عن ابن سعيد قال: قال 

نوح وأمته فيقول اهلل له: هل بلغت ؟ فيقول: نعم أي رب، فيقول ألمته هل بلغكم ؟ 
فيقولون: ال ما جاءنا من نبي: فيقال لنوح: من يشهد لك ؟ فيقول: محمد وأمته، قال: 

: الوسط العدل، فتدعون فتشهدون قال (22)﴾َوَكَذِلَك َجَعْلَناُكْم ُأمًَّة َوَسطاً  ﴿وذلك قوله: 
وسلم مّمن قال اهلل فيهم: وآله له بالبالغ ثم أشهد عليكم. فأمَّة محمد، صلى اهلل عليه 

وسلم  وآله وقال صلى اهلل عليه.  (23)﴾َوِممَّْن َخَلْقَنا ُأمَّة  َيْهُدوَن ِباْلَحقِّ َوِبِه َيْعِدُلونَ ﴿
 للمجاهدين في سبيل اهلل، ما بين الدَّرجتين كما إنَّ في الجنَّة مائة درجة أعدَّها اهلل))

بين السَّماء واألرض، فإذا سألتم اهلل فاسألوه الفردوس، فإنَّه أوسط الجنَّة، أو أعلى 

                                                           

       ( من سورة النساء.  135اآلية)(.20)
       ( من سورة الفاتحة.  7-6اآليتين)(.21)
       ( من سورة البقرة.  143من اآلية)(.22)
       ( من سورة األعراف.  181اآلية)(.23)
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المراد ((أوسط الجنة أو أعلى الجنة ))قال الحافظ بن حجر: قوله: و  .((الجنة
 .(24)﴾َجَعْلَناُكْم ُأمًَّة َوَسطاً َوَكَذِلَك  ﴿:ا: األعدل واألفضل، كقوله تعالىباألوسط هن

ا: 
ا
 االجتماعي: السلم بناءالوسطية يف أثر ثاني

وتتحدد  (إيديولوجي)إلسالمي هو مجتمع عقدي أو مجتمع اوبما أن المجتمع      
العالقات داخله على أساس أحكام الشريعة اإلسالمية ومقاصدها وقواعدها الكلية ، 

، وفي مجال الشريعة واألحكام  ،والتصور ،فإن خصائص الوسطية في مجال العقيدة
 .(25)تصدق على نظرة اإلسالم للبناء االجتماعي

ذا كانت الوسطية والتوازنية تعنيان صياغة إنسانية للمجتمع وذلك يعني       وا 
كان من أبرز خصائص و في تآخ وتكامل، جميعهااالعتراف بالجوانب اإلنسانية 

المنهج القرآني في عالج القضايا االجتماعية واالقتصادية أنه ال يقيم البناء 
اع بين األفراد أو الطبقات. االجتماعي، أو السياسية االقتصادية على أساس الصر 

إنه قبل أن يضع القوانين، وبعد أن يرسي أساس الربوبية، يقيم دعامات أخرى 
والتعاون  ،والفضل ،إنسانية تشيع بين الناس أواصر الرحمة، والحب، والتسامح

لى غير ذلك من المعاني وتتحدد معالم الصياغة  ،ومراقبة الضمير وخشية اهلل وا 
 :(26)في التصور اإلسالمي في عدة جوانب منها السلمي عاإلنسانية للمجتم

وتصعيد كل غرائزه  -بالطرق الحالل  - جميعها إشباع اإلسالم جوانب اإلنسان.3
 لكاذب.اوليس كبتها أو حرمانها بالرهبانية المبتدعة أو الزهد 

إعطاء اإلسالم كل ذي حق حقه، في توازن وبال إفراط أو تفريط، فللرجل حقه .2
كإنسان وللمرأة حقها ولالبن حقه، ولألب حقه، ولألم حقها وللضعيف حقه وللمريض 

                                                           

       ( من سورة البقرة.  143من اآلية)(.24)
  السابق.المصدر محمد يتيم، (.25)
  المصدر نفسه.(.26)
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حقه وللعاجز حقه، وللفقراء والمساكين واليتامى والمعوقين وأشباههم من المعوزين 
 .حقوق

ليس من حق المجتمع اإلسالمي  إقامة التوازن بين حق األفراد وحق الجماعة إذ.1
فالظلم ظلم، والتسلط الظالم مرفوض في ..،ستبد بهاأن يستحل ثروات األفراد أو ي

 .منطق العدالة االجتماعية

ا: 
ا
 الوسطية يف العالقة مع اآلخرينثالث

ومن أهم مجاالت وتجليات الوسطية في العصر الراهن التزام المسلمين     
والعدل في العالقة مع غير المسلمين سواء كانوا من  ،الوسطيةبوالحركات اإلسالمية 

المواطنين أم لم يكونوا مواطنين. ومبنى الوسطية في هذا المجال عدم السقوط في 
ا لمن يحاربون المسلمين ويصدونهم عن دينهم ويتخذونهم هزؤا، أو الوالء المحرم شرع  

غيرهم ممن لهم حكم السقوط في االعتداء على غير المسلمين من المواطنين أو من 
وهو ما  ((عهد))المعاهد مادام قد دخل إلى بالد المسلمين غير محارب، وبناء على 

تترجمه اليوم القوانين واإلجراءات المنظمة لدخول بالد أخرى هي غير البالد األصلية 
  .(27)للمسلم ولإلقامة فيها

والقسط بل أكثر  إن األصل في عالقة المسلم مع غيره أنها مبنية على العدل     
من ذلك نجد اإلسالم يأمر المسلمين بما هو أكثر من القسط أي بالبر الذي يعني 

ولقد جاءت هذه الوسطية وذلك التوازن في العالقة مع غير  الخير والفضل.
 الدِّينِ  ِفي ُيَقاِتُلوُكمْ  َلمْ  الَِّذينَ  َعنِ  اللَّهُ  َيْنَهاُكمُ  اَل ﴿المسلمين واضحين في قوله تعالى: 

وُهمْ  َأنْ  ِدَياِرُكمْ  ِمنْ  ُيْخِرُجوُكمْ  َوَلمْ   ِإنََّما . اْلُمْقِسِطينَ  ُيِحبُّ  اللَّهَ  ِإنَّ  ِإَلْيِهمْ  َوُتْقِسُطوا َتَبرُّ
 َأنْ  ِجُكمْ ِإْخَرا َعَلى َوَظاَهُروا ِدَياِرُكمْ  ِمنْ  َوَأْخَرُجوُكمْ  الدِّينِ  ِفي َقاَتُلوُكمْ  الَِّذينَ  َعنِ  اللَّهُ  َيْنَهاُكمُ 
لمسلم وهذا البر والقسط مطلوبان من ا. (28)﴾الظَّاِلُمونَ  ُهمُ  َفُأوَلِئكَ  َيَتَولَُّهمْ  َوَمنْ  َتَولَّْوُهمْ 

فة، ماداموا مسالمين غير معتدين يقاتلونه في دينه، آفي عالقته بالناس والخلق ك
                                                           

  المصدر السابق.محمد يتيم، (.27)
 (من سورة الممتحنة.1-8اآليتين)(.28)



8 
 

أيا كان يشمل غير المسلمين  ويخرجونه من داره أو يظاهرون على إخراجه، وهو
 لما يليق بهم من دينهم، أما أهل الكتاب: اليهود والنصارى فلهم أحكام أكثر تفصيال  

 اْلِكتَابِ  َأْهلَ  ُتَجاِدُلوا َواَل  ﴿البر كما أوصى القرآن بجدال أهل الكتاب بالتي هي أحسن 
َلُهَنا ِإَلْيُكمْ  َوُأْنِزلَ  ِإَلْيَنا ُأْنِزلَ  ِبالَِّذي نَّاَآمَ  َوُقوُلوا ِمْنُهمْ  َظَلُموا الَِّذينَ  ِإالَّ  َأْحَسنُ  ِهيَ  ِبالَِّتي ِإالَّ   َواِ 

َلُهُكمْ   . (21)﴾ُمْسِلُمونَ  َلهُ  َوَنْحنُ  َواِحد   َواِ 

إن غير المسلم الذي ال يحارب اإلسالم قد تكون مودته واجبة وصلته فريضة دينية، 
الشك و  وجدته وجده. أخوال أبناء المسلموذلك شأن الزوجة الكتابية وأهلها الذين هم 

في أن اإلسالم يعلي الرابطة الدينية على كل رابطة سواها، ولكن ذلك ال يعني أن 
يلقي المسلم بالعداوة إلي غير المسلم لمجرد المخالفة في الدين أو المغايرة في 

أن  –عندما تقوم دواعيه وأسبابه  –االستثناء دة، بل األصل هو المودة والبر، و العقي
ومعنى  .(30)ا ألهل عقيدتهوانحياز  ا لدينه،انتصار  المسلم عن مواالتهم أو مودتهم،ع يمتن

ذلك أن العالقة بين المسلمين وغير المسلمين في المجتمعات اإلسالمية هي 
باألساس عالقات مواطنة، فالمسلم مثله مثل غير المسلم يربطه بالدولة عقد يرتب له 

تجلى هذا المعنى منذ اللحظة األولى لتأسيس  قدو  ا ويلزمه بعدد من الواجبات.حقوق  
الدولة اإلسالمية في المدينة، إذ كان من أوائل األعمال التي قام بها النبي صلى اهلل 

وسلم، كتابة الصحيفة التي تنظم العالقة بين المسلمين وغير المسلمين من  وآله عليه
 .(31)((صحيفة المدينة))سكان المدينة التي عرفت باسم 

اليهود ))، وأن ((المؤمنين أمة من دون الناس))وكان مما ذكرته هذه الصحيفة أن 
ا يد  ))كونونوأنهم ي،((هل الصحيفة بينهم البر دون اإلثمأ))وأن ، ((أمة مع المؤمنين

  وأن بينهم، ((وأن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين،((على من دهم يثرب
ما كان من حدث بين أهل ))وأنه، بمعنى المساواة وهو هنا((النصر واألسوة))

وأنه ، ((ده إلى اهلل والى محمد رسول اهللالصحيفة أو أشجار يخاف فساده فأن مر 
                                                           

 (من سورة العنكبوت.46اآلية )(.21)
 المصدر السابق.محمد يتيم، (.30)
  المصدر نفسه.(.31)
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يتعاقلون ))وأن أهل الصحيفة، ((أحد إال بأذن محمد ال يخرج من أهل المدينة))
األمور التي إلى غير ذلك من ((لى بالقسط بين المؤمنين والمعروفمعاقلهم األو 

 في هذه الوثيقة والتي تجعل غير المسلمين المقيمين في دولة المدينة ذكرت تفصيال  
مواطنين فيها لهم من الحقوق مثل ما للمسلمين، وعليهم من الواجبات مثل ما على 

وهذه الصحيفة هي أول دستور مدون في التاريخ كله لم يسبق إلى مثله  ،المسلمين
 (م3231عام)ليز بعد ثورتهم في كالها أحد، إلى أن صنع اإلنلى منو أحد ولم ينسج ع

 .(32)وثيقتهم التي سموها )العهد األعظم(

وعلى أساس نصوص هذه الوثيقة النبوية مضت الحياة في المدينة المنورة إلى      
خراجهم من المدينة على أساس  أن نقضت يهود العهود، فكانت مقاتلة اليهود وا 

م على ذلك الدستور ال على أساس مخالفتهم للمسلمين في نقضهم لعهدهم وخروجه
العقيدة تماما كما كان يمكن أن يقاتل أي مواطن ولو كان مسلما آخر إذا بغى وأخل 

 .(33)بمثياق المواطنة ومقتضياتها

ا: 
ا
 :صفات وخصائص النظم االسالمية من الوسطية واالعتدال رابع

فمثال   ،فة تمتاز بميزة التوسط واالعتدالآك نواعهاأسالمية على نجد ان النظم اإل     
عطى الحرية الكاملة في استخدام أا و يبيح الملكية الفردية مطلق   الرأسماليالنظام 

دى الى تكدس المال عند جماعة أئل لكسب المال كالربا مثال  مما جميع الوسا
االشتراكي فأنه  ما النظامأمعينين بينما بقيت المجاميع الكبيرة من الناس تشهد الفقر، 

دى الى أمن عوامل افساد الدولة وتخريبها مما  غي الملكية الفردية ويراها عامال  يل
سالمية فأنها لم تبيح ما النظم اإلأر من الناس عن تأدية الواجبات ، تنصل الكثي

الملكية الفردية بشكل مطلق اال ضمن مبادئ وقوانين كما انها لم تمنعها، ومن موارد 
 ولعل تتالئم مع جميع االوقات واالزمان:و.(34)لخاصة الميراث والوصيةالملكية ا

                                                           

 المصدر السابق.محمد يتيم، الوسطية واالعتدال، (.32)
  المصدر نفسه.(.33)
  http://elearning.uokerbala.edu.iqالنظم اإلسالمية: الموقع: (.34)
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ن اهلل تعالى وأل ؛النظم هو اهلل سبحانه وتعالى السبب في ذلك يكمن ان مصدر هذه
 يتصف بكونه عليم خبير مقتدر وغيرها من صفات الكمال فان النظم التي تصدر

من البشر التي تتالئم مع عنه تكون من صفاته تعالى على عكس النظم التي تصدر 
و أو سلطوية أما مادية أوتكون دوافعها  ،بها النقص والجهلصفات البشر والتي يشو 

 ا ماولهذا دائم  ،..و قوميةأو طائفة أقد تفيد بحسب واضعيها عرق معين  وأغيرها 
 وأو صياغة أو تبديل أ ما تعديلأ لى تغيير مستمرإتحتاج النظم الوضعية 

الموازنة بين مصالح الفرد ومصالح ومن خصائص النظم اإلسالمية .(35)حذف
ين ن هناك تعارض بين تحقيق مصالحه وبأيشعر ب نسان مسلم الإفأي ، الجماعة

قواعد النظم  إذ أنالواقعية واليسر ، فضال  عن مصالح المجتمع الذي يعيش فيه 
  .(36)مور ال يمكن تحقيقهاأو أمور خيالية أليست سالمية هي اإل

 
ا
 لنشر فكر االعتدال والوسطية ومواجهة الغلو والتعصباسرتاتيجية  ا: حنوخامس

إن استراتيجية استيعاب فكر الغلو والتطرف تحتاج إلى مقاربة شمولية يتداخل      
والسياسية والحقوقية،  ،واالقتصادية،فيها البعد العلمي والتربوي مع األبعاد االجتماعية

لذلك فإن مواجهة الغلو  ؛الرسمية بالجهود الشعبية والمدنيةافر فيها الجهود ضوتت
 :اآلتيةقوم على المحاور يوجب أن يتوالتطرف 

جهد تربوي وتكويني وتعليمي يقوم على ترسيخ ثقافة ومنهج الوسطية واالعتدال . 3
 :تيةمن خالل ترسيخ أنواع الفقه اآل

ي نظر أهل الغلو ألمور فقه األولويات: فاالختالل على هذا المستوى يؤدي ف .أ
الدنيا أو أمور الدين إلى تقديم ما حقه التأخير وتأخير ما حقه التقديم، بينما يعلمنا 
صاحب الرسالة عليه أزكى الصلوات أن األعمال درجات، وأن القضايا 

 مستويات.وتقديم ماحقه التأخير أو تأخير ما حقه التقديم إخالل يعالجه هذا الفقه.

                                                           

  المصدر نفسه.(.35)
 المصدر نفسه.(.36)
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ات: وقوام هذا الفقه الموازنة بين أقدار المصالح والمفاسد، فإذا حدث فقه الموازن .ب
ا على تعارض بين المصالح والمفاسد وجبت الموازنة بحيث يكون درء المفسدة مقدم  

جلب المصلحة وبحيث تكون الموازنة بين خير الخيرين من أجل تحصيل أعظمهما 
  هما وتفويت أعظمهما.وتفويت أدناهما وبين شر الشرين من أجل تحصيل أدنا

فقه المقاصد: وقوام هذا الفقه النظر في علل الحكم وتجنب النظرة الظاهرية في  .ج
نهج النصوص، فالقرآن جاء باألحكام معللة سواء تعلق األمر بالعبادات أو 

ا عن مقصود الشرع من الحكم الذي ساقه. بالمعامالت، ومن ثم وجب البحث دوم  
ي خمسة أو ستة أصول وهي: حفظ النفس والعقل والدين وقد حددها األصوليون ف

  والعرض والنسل والمال ومنهم من زاد على ذلك ومن نقص.

فقه النصوص: وهو فقه يقوم على التمييز بين الظني والقطعي، وبين المحكم  .د
ا، والتمييز في ا واحد  والمتشابه، وبين ما يحتمل تفسيرات عدة، وما ال يحتمل إال تفسر  

وما هو للتشريع الدائم والتشريع  ما هو للتشريع وما ليس للتشريع، نة بينالس
 .(37)المؤقت

، بل ال بد من في معرفة الحكم الشرعي واستخراجهفقه المآالت: إذ ال يك. هـ
استحضار مآالت هذا الحكم في الواقع وهل يحقق مقصود الشارع من تنزيله أم 

 .يترتب عليه عكس مقصوده 

 أنواع من فقه الواقع عاصمة من السقوط في الغلو أو التسيب:وهناك     

وفقه الواقع هو الفقه الذي يمكن من تنزيل األحكام الشرعية ومقاصدها مراعاة 
ألولويات واستحضارا للمقاصد وللمآالت،ومراعاة أيضا للموازنة بين المصالح 

 والسنن، واع من الفقهوالمفاسد. ويشمل هذا الفقه على المستوى السياسي اليوم عدة أن
ومن تلك السنن سنة األجل المسمى: ومعنى ذلك أن لألمم والدول أعمار تاريخية 
وأنه تتحكم فيها قوانين اجتماعية مثلما تتحكم في الوجود البشري الفردي قوانين 

                                                           

  المصدر السابق.محمد يتيم، (.37)
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 َيْسَتْأِخُرونَ  َفََل  َأَجُلُهمْ  َجاءَ  ِإَذا َأَجل   ُأمَّة   ِلُكلِّ  ﴿ بيولوجية وفسيولوجية: قال تعالى:
مقدمات  في )رحمه اهلل(باقر الصدرمحمد . يقول السيد (38)﴾ َيْسَتْقِدُمونَ  َواَل  َساَعةً 

أن األجل الفقه  ةالكريم ةاآلي ذهنالحظ في ه )في التفسير الموضوعي للقرآن:)
بالتاريخ السياسي اإلسالمي: ألخذ العبر بأسباب السقوط والنهوض وأسباب الفتن 
السياسية ودروسها وعبرها وضعف هذا الفقه يؤدي إلى التسرع واالستدراج إلى الغلو 

الفقه بالتاريخ السياسي اإلسالمي المعاصر: ونقصد باألساس دراسة و  .((والتطرف
إلسالمية المعاصرة واالعتبار بأسباب اإلخفاق والنهوض، التجارب السياسية ا

والوقوف عند عوامل وأسباب االنتكاس وعوامل النجاح في التجارب الحركية 
والسياسية والحزبية المعاصرة. وضعف الوعي التاريخي وضعف االعتبار بدروس 

 .(31)التاريخ من العوامل التي تهيئ القابلية لالستدراج إلى المواقف المغالية

 ترسيخ نهج دعوي وحركي تشاركي غير إقصائي: .2

 ،ونقصد بذلك أن تنطلق الحركة اإلسالمية بعد اضطالعها بمسؤولياتها الدعوية     
والتربوية والتكوينية الذي تشتغل فيه من مبدأ الدعوة والعمل على المحافظة على 

مجرد لبنة  -على أهميته ودوره الريادي في المجتمع  -المكتسبات واعتبار جهدها 
شاعة نهج االعتدال والوسطية في المجتمع كله وفي توجهات  ،من لبنات اإلصالح وا 

الدولة واألمة بمختلف أطرافها ومكوناتها، ولذلك فإن استراتيجية مواجهة الغلو 
 :تيةوالتطرف وجب أن تقترن بالدعوة إلى إصالح شامل يمس المستويات اآل

ودعوة هؤالء إلى القيام  ،الدعوة إلى تعزير دور العلماء ومكانتهم في المجتمعأ.
بواجبهم الدعوي والتربوي بإقدام ودون إحجام مع تعزيز وعيهم بالتحديات المحيطة 
وبمختلف أنواع الكيد التي تتربص بهم الدوائر وتسعى إلى اإليقاع بهم لدى الدولة 

 .(40)بدورهم الدعوي والتربوي والتكوينيمن أجل منعهم من االضطالع 

                                                           

 (سورة يونس.41من اآلية)(.38)
  المصدر السابق.محمد يتيم، (.31)
  المصدر نفسه.(.40)
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تشجيع كل الخطوات والمقاربات التي تهدف إلى توسيع نطاق الحقل الديني ب.
واالنطالق من ، وحدة مكونات الحقل الديني الشعبية والرسمية أا من مبدانطالق  

تصور تكاملي لعمل هذه المكونات ال من مقاربة تنافسية أو قائمة على الصراع على 
 بار أن مجابهة الغلو والتطرف يحتاج إلى مقاربة شمولية.اعت

الدعوة إلى ترشيد اإلعالم حتى ال يستفز مشاعر المواطنين ويشعرهم أن الهدف ج.
وتشجيع كل المبادرات الرامية إلى االرتقاء  ،هو مسخ الهوية واألخالق اإلسالمية

لى تهذيب البرامج اإل ،بالدور التربوي والتأطيري لإلعالم عالمية واألفالم ومواجهة وا 
 .(41)بعض التوجهات الهدامة داخله

إصالح سياسي يسهم في تعزيز المشاركة السياسية الشعبية ويفسح المجال لكافة د.
القوى في نطاق الشرعية الدستورية والقانونية وفي مقدمة ذلك كله إقرار حق الحركات 

ومعاملة أعضائها كمواطنين داخل المجتمع ،اإلسالمية في التنظيم والعمل السياسي
سيسهم إلى حد كبير في تخفيف  وذلكلهم من الحقوق وعليهم من الواجبات. 

االحتقان القائم اليوم أو على األقل سيساهم في محاصرة فكر الغلو والتطرف ويسهم 
 في إفقاده أحد مبررات وجوده.

لص من عوامل الفقر الدعوة والعمل من أجل إصالح اقتصادي واجتماعي يقه.
والتهميش ويؤدي إلى التقليل من التفاوت الطبقي الفاحش الذي يورث الحقد والكراهية 

 .(42)الطبقية ويولد لدى البعض الرغبة في االنتقام

ا بتجارب دول العمل على محاورة مجموعات الغلو ودعوة السلطات إلى ذلك اعتبار  و.
( ذلك أن المنطق والحرص على ال  عربية في هذا المجال)التجربة المصرية مث

مصلحة الوطن يملي علينا أن يكون أول ما ننادي به هو محاولة فتح الحوار فالغلو 
                                                           

 محمد يتيم، الوسطية واالعتدال، مركز صناعة الفكر للدراسات واألبحاث: (.41)
http://www.fikercenter.com  

 المصدر نفسه.(.42)
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والمقاربات االستئصالية واألمنية قد ، في الدين هو قبل كل شيء قضية علمية فكرية 
تنجح في تقليم جذوع شجرة الغلو أو القضاء عليها إلى حين ولكنها لن تستطيع 

 .(43)ضاء على شروط إنتاج الغلو ومسبباتهالق

 
 املبحث الثاني

 يف فكر ومنهج أهل البيت)ع(واالعتدال السلم االجتماعي 

: مفهوم السلم االجتماعي يف فكر أهل البيت)ع(  أوالا

الذي يدل على وجود هو المفهوم اإلسالمي، أو السلم االجتماعي وفق التعايش       
والبحث عن الحقيقة الموجودة في ثنايا الكليات. وقد أرضية مشتركة بين األطراف 

صالح ):))ع(الباقرمحمد على التعايش، يقول اإلمام )ع(بيتأكدت روايات أهل ال
ن شخص   (لناس التعايش(شأن ا : قائال   (ععلي بن الحسين) دعا بحضور اإلمام اوا 

ليس هكذا )): سمع اإلمام كالمه رد عليه قائال   ، فلما((اللهم أغنني عن خلقك))
، وقد قال رسول اهلل صلى ((الناس بالناس، ولكن قل: اللهم أغنني عن شرار خلقك

اس، واصطناع رأس العقل بعد الدين التودد إلى الن)اهلل عليه وآله وسلم من قبل:)
 .(44)(وفاجر( الخير إلى كل أحد بر

َأْرَسْلَناَك ِإالَّ َرْحَمًة َوَما ﴿يف مبدأ التعايش لعالميته ورحمتهأقر الدين اإلسالمي الحن    
 ،(46)﴾َعَلْيِهمْ  َكاَنتْ  الَِّتي َواْْلَْغََللَ  ِإْصَرُهمْ  َعْنُهمْ  َيَضعُ ﴿،وسعة حرياته(45)﴾ِلْلَعاَلِمينَ 

قراره بحقوق اآلخرين   ِفي ِإْكَراهَ  اَل ﴿الدينية، والنهي عن مصادرة تلك الحقوق  السّيماوا 

                                                           

  المصدر نفسه.(.43)
صاحب مهدي، نهج أهل البيت عليهم السالم وثقافة التعايش، موقع الشيرازي نت: (.44)

http://www.alshirazi.net/maqalat 

 األنبياء. (من سورة311(.اآلية)45)
 األعراف. (من سورة311(. من اآلية)46)
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، وبطلبه من الناس تحري الحقيقة، وهذا التحري والبحث والتمحيص (47)﴾الدِّينِ 
ا قسميه ثواب  بانه فقد علق الجزاء ولحكمة اهلل سبح -ولو بنسبة ما  -يقتضي التعايش 

باآلخرة، واعتبار أن الدنيا دار بالء وامتحان، فهذا التعليق واالعتبار يمنح  اوعقاب  
 .(48)اإلنسان مساحة كبيرة من التسالم والتعايش واأللفة والمحبة

أن التعايش له موضوعية وطريقة، باعتباره حسن بذاته، وكونه  القول يمكناو       
الناس ، فوالعدالة ومعرفة الحقيقة ،كالحريةوسيلة لتحقيق أمور أخرى صالحة بذاتها 

َفِإنَُّهْم  )لمالك األشتر:)(ععلي بن أبي طالب) على ضوء كالم أمير المؤمنينصنفان 
ّما َنِظيٌر َلَك ِفي اْلَخْلقِ   .(41)((ِصْنَفاِن: ِإمَّا َأٌخ َلَك ِفي الدِّيِن، َوا 

ألن تكون لنا إرادة حقيقية وجدية لنشر فكر أهل  العمل ،من األهمية بمكانو       
كلكم راع وكلكم مسؤول عن ))من مبدأ:  وثقافة التعايش والتسامح مع اآلخر البيت
صالح عبر التاريخ ولعامل اإلرادة (رعيته( ، فاإلرادة هي األساس لكل حركة تغيير وا 

ا ومن إرادة ا وديني  تماعي  واج ،اة من الحس بتحمل المسؤولية نفسي  قوانينه وأنظمته الذاتي
إما أن نجعل من العراق الذي تضمن فيه حقوق كل المواطنين بال  علينا، و التحدي

ا عبر ترويج ياستثناء نواة لتوحيد العالم اإلسالمي كما فعل )بسمارك( في توحيد ألمان
عادة بناء الثقة ،لى بؤر التوتروالقضاء ع ،المصالحة بين الطوائف ى أو التركيز عل وا 

في أنحاء العراق  (ع)أهل البيت وثقافة التسامح واحترام اآلخر لدى نشر فكر 
إلى  )المعتدلة(، يشترط فيها إعادة المناهج الدينيةعلميةعبر وضع خطة  هاجميع

 فشال مخططاتإلالعمل و ، (50)وطنيالمدارس وكتابة مادة التاريخ على أساس 

                                                           

 البقرة. (من سورة212(. من اآلية)47)
صاحب مهدي، نهج أهل البيت عليهم السالم وثقافة التعايش، موقع الشيرازي نت: (.48)

http://www.alshirazi.net/maqalat 

الشيخ باقر شريف القرشي ، شرح العهد الدولي لإلمام علي عليه السالم لواليه مالك األشتر (.41)
      http://arabic.balaghah.netعلى مصر، موقع في رحاب نهج البالغة االلكتروني : 

 المصدر السابق.صاحب مهدي، (.50)
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توسيع قاعدة فكر و  ساليب،مختلف الوسائل واألمن خالل كشفها في  األعداء
لتشكل قوة مؤثرة في الغرب يقوم بالتنسيق والتحالف تارة التسامح وقبول اآلخر 

الدعوة لعقد مؤتمرات وندوات ،و ى لضمان حقوق المسلمين في العالموالضغط تارة أخر 
 -حسب األماكن  -، كأقليات )ع(في البلدان التي يتواجد فيها أتباع أهل البيت 

لنهوض في كل بلد على حد باعتبار أن لكل بلد خصوصيته وتقاليده لبحث آلية ا
لحقوق  (ع)تأسيس منظمة أهل البيتفضال  عن ، طرق تفكيره واهتماماته وأولوياتهو 

ولها فروع في البلدان وتتعاطى مع المنظمات األخرى،  ااإلنسان معترف بها دولي  
نشاء آلية للتعاطي مع الشكوى واالنتهاكات التي يتعرض لها محبي   )ع(أهل البيتوا 

دفع ، و لحكم على ما تفعله الحكومات ضدهمفي العالم ويكون من حق هذه المنظمة ا
ع الشبهات التي والدول الغربية لرف)ع(لحوار السياسي بين فكر أهل البيتعجلة ا
 .(51)السّيما المتعلقة بالغلو، والتطرف واإلرهاب ا وهناكتطرح هن

 :(52)الجواب باآلتيو ؟ )ع(ماذا فكر أهل البيت وهناك سؤال يحتاج إلى إجابة وهو ل 

يسعى إليجاد تيار االعتدال في العالم اإلسالمي وبعبارة  )ع(ـ أن فكر أهل البيت3
 أخرى باستطاعة فكر أهل البيت عقلنة المشروع اإلسالمي ودفعه إلى الوسيطة.

الحقوق ومكارم األخالق وتكافل  ،ـ أن التمايز الديني ال يؤثر في االحترام المتبادل2
 اإلنسانية.

فاتها وكذا القوميات لذا نشاهد أتباع يستوعب الشعوب وثقا )ع(ـ أن فكر أهل البيت1
أهل البيت ينتشرون في جميع القارات أي إن له ديناميكية خاصة تتفاعل مع 

 المتغيرات المختلفة.

، والمحبة  ،والسالم ،ويلزم التركيز على المفاهيم الحيوية لإلسالم كالعدل     
واستيعاب  ،األخالقيةوالقيم الروحية و  ،واحترام الحقوق، ومفهوم الحياة ،والتعايش

                                                           

 المصدر نفسه.(.51)

 المصدر نفسه.(.52)



17 
 

كما  وتفاعلها مع الشعوب. )ع(فكر أهل البيتمعارف الشعوب أي ديناميكية تطور 
تخصيص مساحة زمنية في المؤسسات اإلعالمية )إذاعات، قنوات فضائية، يجب 

جلسات  ، ويحتاج ذلك إلى عقدبهمواقع إنترنت( لحمل هموم هذا الفكر والتبليغ 
  .(53)تنسيقية بين هذه المؤسسات

ويتعامل مع  ،وسعادتها ،يمتلك مفتاح تقدم اإلنسانية)ع(فكر أهل البيتإن      
ويقود اإلنسان إلى الروحانية الحقيقية،  ،ويجمع بينها وبين مثالية األخالق، الحقائق

وترجمتها  ،والروايات ،نشر األحاديثو  ،)ع(األدعية الواردة عن أهل البيت من خالل
 ،واالجتماعي والعالقاتي ،والتربوي ،ذات البعد العقائدي والسّيماإلى اللغات العالمية 

عبر  )ع(ة حقوق اإلنسان في فكر أهل البيتدعوة الحقوقيين العالميين لدراسو 
 )ع(اإلرهاب على وضع أتباع أهل البيتدراسة انعكاسات ،و المؤتمرات والندوات

التي تنسجم مع  يةاإلسالم االستفادة من تجارب اآلخرين في جانب نشر الدعوةو 
 .(54)سالمية واإلنسانيةاإل قيمنا ومبادئنا

ا: 
ا
 بني الغلو والبغض  (ع)أهل البيت حب ثاني

 َيا:﴿ ، قال تعالى (55)الغلّو في اللغة : هو مجاوزة الحّد والخروج عن القصد     
 َمْرَيمَ  اْبنُ  ِعيَسى اْلَمِسيحُ  ِإنََّما اْلَحقَّ  ِإالَّ  اللَّهِ  َعَلى َتُقوُلوا َوالَ  ِديِنُكمْ  ِفي َتْغُلوا الَ  اْلِكَتابِ  َأْهلَ 

 اْنَتُهوا َثََلَثة   َتُقوُلوا َواَل  َوُرُسِلهِ  ِباللَّهِ  َفَآِمُنوا ِمْنهُ  َوُروح   َمْرَيمَ  ِإَلى َأْلَقاَها َوَكِلَمُتهُ  اللَّهِ  َرُسولُ 
والغلّو في االصطالح : هو . (56)﴾َوَلد   َلهُ  َيُكونَ  َأنْ  ُسْبَحاَنهُ  َواِحد   ِإَله   اللَّهُ  ِإنََّما َلُكمْ  َخْيًرا

والغالي عند  مجاوزة الحّد المعقول والمفروض في العقائد الدينية والواجبات الشرعية .

                                                           

 المصدر نفسه.(.53)

 نفسه.المصدر (.54)

 المصدر نفسه.(.55)

 (من سورة النساء.313(.من اآلية)56)
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ما ال يقولون في أنفسهم كما يّدعون  )ع(الشيعة ااِلمامية : من يقول في أهل البيت
 .(57)فيهم النبوة وااُللوهية

يقع بين الغلو والبغض ،  )ع(فيه أن االعتدال في حّب أهل البيتمما الشك      
على هالك  )ع(وقد نّبه النبي المصطفى صلى اهلل عليه وآله وسلم وااَلئمة الهداة 

قال أمير المؤمنين عليه  .لمعتدلين في حبهم عليهم السالمالغالين والمبغضين ونجاة ا
، أبغضته سلم : فيك مثٌل من عيسىيه وآله و قال لي النبي صلى اهلل عل:))السالم

ثم قال  .((أنزلوه بالمنزلة التي ليس بهاليهود حتى بهتوا ُأّمه ، وأحّبته النصارى حتى 
: محّب مفرط يقرظني بما ليس فيَّ ، ومبغض يحمله يهلك فيَّ رجالن :))عليه السالم

 .(58)((شنآني على أن يبهتني

عليهم السالم ليتسنى لنا االمساك بالنمط وعليه فالبّد من بيان منازل حبهم     
ليها يرجع الغالي .  ااَلوسط والنمرقة الوسطى التي بها يلحق التالي وا 

، لعن اهلل نقوله في أنفسنالعن اهلل من قال فينا ما ال )):)ع(الصادقجعفر قال ااِلمام 
ليه مآبنا ومعادنامن أزالنا عن العبودية هلل ا  .(51)((نواصينا، وبيده لذي خلقنا ، وا 

ا: 
ا
 لدى أهل البيت)ع((الوسطية)العالقة مع اآلخر يف منهج االعتدالثالث
مسألة العالقة مع اآلخر، واألنا واآلخر، واستقبال اآلخر، ومفهوم بناء  دتع     

مجتمع جديد بقيم جديدة، وسبل صياغة الهوية، وما يتعلق بالعولمة وتحديات 
ي تمتلك سياقات متعّددة، من المسائل المصيرية الت دتع هذهو  اشكاليات القرن الحالي،

متنوعة، دخلت الفكر، واحتّلت  اا، حيث أخذت صور  ا واقتصادي  ا واجتماعي  تاريخي  
ا ألن اإلنسان بوصفه كائن  ؛ وذلك   رة، وفي ثنايا الثقافة والحضارةمساحات في الذاك

                                                           

 .http://www.ansarh.com/maaref_detailsنصار الحسين: أموسوعة (.57)

 المصدر نفسه.(.58)

 المصدر نفسه.(.51)
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ا أم كان هذا الغير إيجابي   بشر، سواءعالقة مع غيره من ال إلقامة اا، مضطر  اجتماعي  
 .اسلبي  

ومن الواضح أن عصرنا الذي نعيش فيه يشهد من جانب أكبر تحّديات      
غ الصراع الفكري المدارس الوضعية الماّدية للفكر اإلسالمي وثقافة الوحي، وقد بل

له مثيل فيما عرفناه من لم يسبق  اسالم واآلخر السلبي أوج  والحضاري بين اإل
سالمية زاخرة بالعطاء، مبشرة إومن جانب آخر، يشهد عصرنا صحوة  التاريخ.

االسالم ويتطلب هذا كله من المفكرين من أبناء  مستقبل للبشرية زاهر بنور الوحي.ب
علمية ومناهج معتمدة على دراسات معمقة حول موضوع  االمخلصين أن يشيدوا أسس  

ي للتحّدي المضاد من جانب، دّ العالقة مع اآلخر، وكيفية الحوار معه، وذلك بالتص
لتطلعات اإلنسان نحو حياة مشرقة بنور سالمية التي تستجيب ا لألطروحة اإلوعرض  

وال يتم ذلك، إاّل  العدل واالسالم عامرة بدفء الفضيلة والتقوى من جانب آخر.
اب الحوار بين بعضها والبعض بالتفاهم بين شّتى فصائل الفكر اإلسالمي وفتح ب

 .(60)راآلخ

كثيرون هم الذين يطرحون مسألة العالقة مع اآلخر على طاولة البحث العلمي،      
ثابة المقّدمة ناسين أو متناسين البحث عن العالقة مع الذات أوال، والتي تكون بم

وسوف نشير بإيجاز إلى أهم مسألتين لهما صلة بالعالقة مع  للعالقة مع اآلخر.
 :(61)الذات

بينهما إّن تطابق القول مع الفعل كلما قّلت الفجوة  الفعل:ـ تطابق القول مع  1
 امع فعله، كلما كان أكثر انسجام   مع نفسه في تطابق قوله اوأصبح الفرد أكثر ارتياح  
 في عالقته مع اآلخر.

                                                           

فارس الحّسون، العالقة مع اآلخر في ضوء الوسطية في اإلسالم، مركز األبحاث العقائدية:   (.60)
http://www.aqaed.com 

 المصدر نفسه.(.61)
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من العوامل التي تتوقف عليها مسألة العالقة مع  ـ معالجة االضطراب النفسي: 2
 فيه من مسائل العالقة مع الذات. الذي يعّد البحثاآلخر، هي االضطراب النفسي، 

واالضطراب النفسي يسبب الخلل بين الذات واآلخر، وكان للتقّدم التكنولوجي أسبابه 
الواضحة في مضاعفة نسبة االصابة، والتي كانت نتيجة هذا التطور على حساب 

 العالقات اإلنسانية.

اديق الخارجية للعالقة مع اآلخر، بات الحوار مع اآلخر من أوليات المصكما      
ألنه األداة الوحيدة التي تقرب وجهات النظر بين المختلفين وتعرف بعضهم على 

 بعض وتدفع الكثير من االبهامات.

في بيت  ادائم  ، كما أنها لم تسكن اا دائم  ن العالقة مع اآلخر لم تكن صراع  إ     
اريخية بين الشرق والغرب والشمال الحوار، وهذا هو الذي يعكس طبيعة العالقة الت
منها على اآلخر، ودون أن نذهب  اب  والجنوب، كل على صعيد، دون أن نفلت جان

ومع التأكيد على  إلى تشاؤم مطلق يكدس الصراع، أو تفاؤل شامل يعزز الحوار.
الخصوصيات والهويات الثقافية في القرن الحادي والعشرين في مواجهة هجمات 

والنمذجة، أو صيحات التفوق الحضاري، فإن الحاجة إلى االنفتاح دون العولمة 
 .(62)االستالب، والتواصل دون االنبهار، تظل قائمة بيننا وبين اآلخر

 ا، بل على العكس تمام  بإلغائهخر ونحن كمسلمين ال نبدأ العالقة مع اآل     
اإلسالم يطلب مّنا أن نتعرف على اآلخر ونتواصل معه، وأن نقّدم له أفكارنا ونناقشه 
بها، ويتمثل ذلك جليا  بالرجوع إلى القرآن الكريم وسيرة النبي األكرم)صلى اهلل عليه 

االسالم لم يطلب من أهل الكتاب إاّل أن إن أهل بيته األطهار)ع(.وآله وسلم( و 
ُقْل َيا َأْهَل اْلِكَتاِب َتَعاَلْوا ِإَلى َكِلَمة  َسَواء  َبْيَنَنا ﴿قال تعالى:  يعبدوا الّله، وذلك حين
، يعني االلتزام بالمتفق عليه بين األديان السماوية، وهو (63) ﴾َوَبْيَنُكْم َأالَّ َنْعُبَد ِإالَّ اللَّهَ 

                                                           

 المصدر نفسه.(.62)
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إلى  عبادة الّله، ثم يبدأ الحوار معهم في األمور التفصيلية األخرى، فهي دعوة
 االقتراب والحوار.

وذلك ألن ، ﴾َتَعاَلْوا ِإَلى﴿اإلسالم نادى بالمحبة حين دعى اآلخر فيما قال:      
اإلسالم منطلق عالقته باآلخر تقوم على محبة هذا اآلخر وجلب الخير له، وليس 

لكن هذا اآلخر هل يتعامل مع اإلسالم بمثل ما تعامل  على كرهه أو تمّني الشر له.
في عداد العالم الثالث  اإلسالم والمسلمين أن يبقوا دائم  اإلسالم معه؟ أم أنه يريد من ا

 .(64)في أفكارهم وثقافتهم واقتصادهم وحّتى صناعتهم

من أهّم العوامل المؤدية إلى توسيع آفاق الرؤية واثراء  دعإن الحوار يُ وهكذا      
الموجودة بين الذين يختلفون  اجزالرصيد المعرفي بالمعلومات الجديدة وتخّطي الحو 

عن طريق تبادل الرأي  -ّن فيه يكتسب كل من طرفي الحوارفي الرأي، أل امع  
الرؤية الواضحة عن فكر اآلخر، فيؤدي ذلك إلى التفاهم والتقارب  -وتالقح الفكر 

إلى الصورة  الفكري بين الطرفين وشعور كل منهما بأن اآلخر يساعده للوصول
والسبب في ذلك هو أن كل إنسان يشاهد الواقع من زاوية  الكاملة عن الحقيقة.

معينة، فلهذا قد يرى اإلنسان حين رؤيته إلى الحقائق ماال يراه اآلخر، وفي الحوار 
تتوّجه الجهود ويتم التعاون بين الطرفين ليرى كل منهما صاحبه الواقع من زاوية 

بتصحيح أفكار المقابل وتعديل صورته  -على قدر وسعه  -أخرى، ويقوم كل منها 
زالة ما قد التبس عنده من مفاهيم، وبهذا تكتمل صورة الحقيقة  الذهنية عن الحقيقة وا 

 اخر نتيجة التعاون الذي أجروه مع  عند الطرفين ويشعر كل منهما أنه قريب من اآل
 الكتساب الشمولية في الرؤية.

إن االختالف من إذ  صيانة الحوار من الفشللسبل  إيجاد همية بمكان،األ ومن     
شأنه أن يوفر األجواء لتكوين العداوات وتأجيج نيران الحقد والضغينة في القلوب، 

أن يراعي كل  -الجتماع المختلفين في اآلراء  الكونه سبب   -فلهذا ينبغي في الحوار 

                                                           

 المصدر السابق. فارس الحّسون،(.64)



22 
 

ى ساحة سجال وعراك ومشاجرات من الطرفين الضوابط التالية، لئاّل يتحّول الحوار إل
 :(65)كالمية

تحديد مساحة مشتركة في الحوار من أجل الوصول إلى لغة مشتركة يمكن من  .1
خاللها التفاهم حين تبادل وجهات النظر، والمبادرة إلى اقناع الطرف المقابل على 

 ضوء مبناه وبما ألزم به نفسه.

ضبط الغضب والسيطرة على كل انفعال من شأنه أن يسلب قدرة اإلنسان على  .2
التفكير بوضوح ويدفعه إلى الخروج عن حالة التوازن واالعتدال في الكالم 

 والتصرفات.

إدراك طرفي الحوار بأّن الحوار ليس ساحة حرب أو معركة من أجل تأكيد الذات  .3
والتغلب على اآلخرين، بل هو ساحة تعاون مشترك من أجل اكتشاف الحقيقة، فلهذا 
ال يشترط في الحوار أن يكون فيه غالب ومغلوب في نهاية المطاف، بل المطلوب 

 ليوّسع بذلك آفاق رؤيته إلى الحقائق.أن يبّين كل من الطرفين وجهة نظره لآلخر، 

قامة عالقة طيبة ومتينة مع  .4 خلق أجواء ملؤها الثقة المتبادلة بين الطرفين، وا 
المقابل بحيث يكون الطرفان قادران على فتح المغلق في أنفسهما وأن يتكّلما بحرية 

 كاملة دون تحّفظ.

ذا الفكر في ذهنه، التفريق بين الفكر الضال والمنحرف وبين من يحمل ه .5
نسان كّرمه الّله تعالى على إمحبة الطرف المقابل في الحوار ك واالنطالق من منطلق

سائر خلقه، والسعي من أجل انقاذه من الفكر المنحرف العالق بذهنه، ألّن الذي يرى 
 اا له، ال يستطيع نفسي  ا وخصم  ان المتخبط في أوحال الضالل عدو  المحاور أو اإلنس

بهدايته وارشاده إلى سواء السبيل، بل  الخير، وال يستطيع أن يكون مهتم  م له اأن يقدّ 
يكون هّمه القضاء عليه والتعريض الدائم به وتجريحه واالطاحة بكيانه وعدم إرادة 

 الخير له.
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االبتعاد عن استخدام المغالطة والمراوغة وجميع األساليب غير الموضوعية، من  .6
ة الموضوع، التالعب باأللفاظ، الخلط بين المفاهيم وااللتجاء قبيل: عدم مراعاة وحد

كما أن  .إلى التأويالت الفاسدة واالستشهاد باالقتباسات المبتورة والمشّوهة عن الواقع 
إّن كل واحد من طرفي الحوار إذا ال ما عند اآلخر من حق في الحوار إذ احتم

نفسه أنه الحق المطلق، وغيره حضر على طاولة الحوار مع اآلخر وهو ينظر إلى 
الباطل المطلق، وهذا يعني أنه حكم على نتيجة الحوار قبل حدوثه، فإن أمثال هكذا 

 .(66)حوار سوف ال يكون إاّل مجادلة ومماطلة، ال يمكن أن يوصل إلى نتيجة

الصادق)ع( أساس البناء للعالقة مع جعفر ويمكن أن نجعل ما روي عن اإلمام      
حتى يكون كامل العقل، وال  اال يكون المؤمن مؤمن  ))(:ك حين قال)عاآلخر، وذل

العاشرة، وما العاشرة: ال يلقى ، ..يكون كامل العقل حّتى يكون فيه عشر خصال
وآخر  رجل خير منه وأتقى. ير مني وأتقى، إنما الناس رجالن:أحدا  إاّل قال: هو خ

ذا لقي  تواضع له ليلحق به.فإذا لقي الذي هو خير منه وأتقى  شّر منه وأدنى. وا 
فإذا فعل ذلك، عال  الذي هو شّر منه وأدنى، قال: لعّل شّر هذا ظاهر وخيره باطن.

  .(67)((وساد أهل زمانه

ا إن التقية قبل أن تكون مفهوم  إذ  والتقية العالقة مع اآلخركما أن هناك      
التقية  يقّرها العقل والفطرة.ة وجدانية يعتمد على القرآن والسنة، فهي مسأل اتشريعي  
سالمية، وبمفهومها العام عند مذهب أهل مها الخاّص عند مختلف المذاهب اإلبمفهو 

البيت)ع(، هي نوع من أنواع العالقة مع اآلخر، وتبيين لطرح الوسطية في اإلسالم 
في  اا في الرأي، إما أن يكون موضوعي  اآلخر الذي يخالفن .(68)رللعالقة مع اآلخ

ة المستوى في عيلشروط الحوار، وله ثقافة رف االبحث والخطاب الديني، متفهم  
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استيعاب من خالفه الرأي، فهذا النوع من البشر تكون معه التقية بمفهومها المداراتي 
ن االختالف معه في الرأي ال يوجب  والمقابلة بالمثل والتأكيد على احترامه، وا 

( أنه الصادق)عجعفر روي عن اإلمام  ي ذلك.والبّد من ترك المنفرات ف القطيعة،
اجتّر موّدة الناس إلى نفسه، فحّدثهم بما يعرفون، وترك ما  ارحم الّله عبد  ))قال:

 .(61)((ينكرون

واآلخر الذي يخالفنا في الرأي، الذي بيده القدرة والسطوة، وال يتسم بالموضوعية      
عنده من قدرة وسلطة لفرض معتقده في قبول من يخالفه في المعتقد، ويستعمل ما 

ورأيه على من خالفه، فهذا النوع من البشر تكون التقية معه بمفهومها الحقيقي الذي 
 .(70)ألجله شّرعت التقية

إذن، التقية هي نوع من المداراة في المعاملة مع اآلخر السلبي، واآلخر صاحب      
نزل عن المعتقد أو تركه ت القدرة على إيصال األذى باستعمال العنف، وليست هي

وبناء  على هذا، فالتقّية مسألة عقلية وجدانية عامة ال تختص بدين دون  وتغييره.
آخر أو معتقد دون غيره، فهي مسألة وجدانية يستعملها الكل في حاالت معينة 

ى اهلل عليه روي عن رسول الّله)صل ارية موقتة إلى أن يرتفع المانع.ومواقف اضطر 
 .(71)((إن الّله يحب أن يؤخذ برخصه كما يحب أن يؤخذ بعزائمه))وسلم(أنه قال:وآله 

ا، وواجهوا ( وشيعتهم مّروا بظروف عسيرة جد  وبما أن أهل البيت)عليهم السالم     
رهاب الذي لم تشهده أي فئة أو مجموعة؛ لذا تجد اهتمامهم أشّد أنواع العنف واإل

تبيين ضوابطها، ويتبّين المسألة والتأكيد عليها و  الكبير بموضوع التقية، وتقنين هذه
من خالل مئات األحاديث المروية بالطرق الصحيحة عن النبي  اذلك جلي  

 األكرم)صلى اهلل عليه وآله( وأهل بيته األطهار)ع(، والتي سننتقي بعضها:
                                                           

 النشر مؤسسة الخصال،: الحسين بن علي بن محمد جعفر أبي الصدوق، الشيخ(.61)
 .81ج،25،ص قم اإلسالمي،
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رفعت عن أّمتي أربع خصال: ما ))قال رسول الّله)صلى اهلل عليه وآله وسلم(:  .1
َربََّنا اَل ﴿ :(72)اضطّروا إليه، وما نسوا، وما أكرهوا عليه، وما لم يطيقوا، وذلك في كتاب الّله

ْبِلَنا َربََّنا َواَل ُتَؤاِخْذَنا ِإْن َنِسيَنا َأْو َأْخَطْأَنا َربََّنا َواَل َتْحِمْل َعَلْيَنا ِإْصرًا َكَما َحَمْلَتُه َعَلى الَِّذيَن ِمْن قَ 
ْلَنا مَ  يَمانِ ﴿ وقول الّله:، (73)﴾ا اَل َطاَقَة َلَنا ِبهِ ُتَحمِّ  .(74)﴾ِإالَّ َمْن ُأْكرَِه َوَقْلُبُه ُمْطَمِئنٌّ ِباْلِْ

التقية في كل ضرورة، وصاحبها أعلم بها حين تنزل ))الباقر)ع(: محمد قال اإلمام  .2 
 .(75)((به

الدم، فإذ بلغ الدم فليس إنما جعلت التقية ليحقن بها ))الباقر)ع(: محمد قال اإلمام  .3
 .(76)((تقية

، قلت: من ((التقية من دين الّله))الصادق)ع(:جعفر أبو بصير: قال اإلمام قال  .4
 (77)﴾َأيَُّتَها اْلِعيُر ِإنَُّكْم َلَساِرُقونَ ﴿ه من دين الّله، ولقد قال يوسف:إي واللّ ))دين الّله؟ قال:

 .(71)((والّله ما كان سقيما  (78))إني سقيم(إبراهيم:ولقد قال ا،والّله ما كانوا سرقوا شيئ  

                                                           

مؤسسة األعلمي ،1العياشي،ج: تفسير ، محمد بن مسعود السمرقندي الشيخ العياشي(.72)
 .534،ح160صم(، 1111للمطبوعات،)بيروت،

 ( من سورة البقرة .286من اآلية)(.73)

 ( من سورة النحل.106من اآلية)(.74)

تحقيق مركز بحوث دار  : الكافي،، أبو جعفر محمد بن يعقوب بن اسحاقالشيخ الكليني(.75)
 .13،ح 174،ص 2ج الحديث،)بيروت،(،

 .16،ح 174،ص 2، جالمصدر نفسه(.76)

 ( من سورة يوسف.70من اآلية)(.77)

 ( من سورة الصافات.81من اآلية)(.78)

 طهران،) اإلسالمية، الكتب دار المحاسن،:  خالد بن محمد بن أحمد البرقي، الشيخ(.71)
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إن التقية ترس ))الصادق)ع( أنه قال: جعفر روى بكر بن محمد عن اإلمام  .5
، فقلت له: جعلت فداك قول الّله تبارك وتعالى: ((المؤمن، وال إيمان لمن ال تقية له

يَمانِ ﴿  .(81)((هل التقية إاّل هذا))؟ قال: (80)﴾ِإالَّ َمْن ُأْكرَِه َوَقْلُبُه ُمْطَمِئنٌّ ِباْلِْ

إن جبرئيل)ع( نزل على رسول ))الصادق)ع( في حديث: جعفر قال اإلمام  .6
الّله)صلى اهلل عليه وآله وسلم(فقال: يا محمد إّن ربك يقرؤك السالم ويقول لك: إن 

ّن  أبا أصحاب الكهف أسّروا اإليمان وأظهروا الشرك، فآتاهم الّله أجرهم مّرتين، وا 
طالب أسّر اإليمان وأظهر الشرك، فآتاه الّله أجره مّرتين، وما خرج من الدنيا حتى 

 .(82)((أتته البشارة من الّله بالجنة

الغرائز فأن  )عدم استخدام الوسائل السلمية(والعنف أما العالقة مع اآلخر     
واحدة من هذه المودعة لدى اإلنسان تنقسم إلى غرائز إيجابية وغرائز سلبية، ولكل 

والعنف، من الغرائز السلبية، له  الغرائز استعماالت إيجابية واستعماالت سلبية.
االستعمال اإليجابي للعنف، الذي يكون من أبرز  استعمال إيجابي واستعمال سبلي:

َوَلُكْم ِفي اْلِقَصاِص َحَياة  َيا ُأوِلي ﴿مصاديقه القصاص، الذي عّبر عنه القرآن: 
واالستعمال السلبي للعنف الذي يكون من أبرز مصاديقه استعمال  .(83)﴾اْْلَْلَبابِ 

نكار ...))قال الشيخ الطوسي: العنف في مقابل الكلمة، واستعماله في مقابل الفكر. وا 

                                                           

 (من سورة النحل.106) من اآلية(.80)

، (ه1413قم،)التراث، احياء مؤسسة االسناد، قرب: جعفر بن الّله عبد الشيخ الحميري،(.81)
 .17ص

 أبي كفر إلى الذاهب على الحجة: الموسوي معد بن فخار علي ابو الدين شمس السيد(.82)
 .17، صطالب

 (من سورة البقرة.171من اآلية)(.83)
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المذاهب الفاسدة ال يكون إاّل بإقامة الحجج والبراهين والدعاء إلى الحق،وكذلك إنكار 
 .(84)((أهل الذمة

ننشر ثقافة حذف العنف في مقابل الفكر والكلمة لدى شعوبنا ولو استطعنا أن 
وأعطيناها الحّريات الكاملة في التفكير، الستطعنا أن نضمن استمرار العالقة مع 

 .(85)اآلخر السلبي مهما بلغت الفجوة بينهما

ي، الحديث الشريف الذي يبين عالقة أهل البيت)ع( مع اآلخر السلبجاء في      
روي أن رجال من ولد عمر بن الخطاب كان  استعمال العنف معه:والنهي عن 

 ، ويؤذيه إذا لقيه.)ع(موسى بن جعفر إذا رأى )ع(بالمدينة يشتم علي بن أبي طالب
ك أشّد النهي وزجرهم أشّد وكان قد قال له بعض حاشيته: دعنا نقتله، فنهاهم عن ذل

ها بحماره، فصاح: ال تدس ثم مضى راكبا  حتى قصده في مزرعة له، فتواطأ الزجر.
ال له: وق نزل عنده فجلس معه وجعل يضاحكه. زرعنا، فلم يصغ إليه، وأقبل حتى

 .((فكم ترجو أن تربح؟))قال:  قال: مائة درهم. .((كم غرمت على زرعك هذا؟))
أخرج قال: ف قال: مائة أخرى. .((إنما سألتك كم ترجو؟))قال:  قال: ال أدري.
فّلما دخل المسجد بعد ذلك وثبت العمري  فقام فقبل رأسه. فوهبها لها.ثالثمائة دينار 

وثب أصحابه عليه ف .(86)فسّلم عليه وجعل يقول: )الّله أعلم حيث يجعل رسالته(
  .(87)فشاتمهم وقالوا: ما هذا؟

                                                           

دار احياء  ،: التبيان في تفسير القرآنعلي بن الحسن بن محمد جعفر أبي الطوسي، الشيخ(.84)
 .566ص،2جالتراث العربي، 

 ، المصدر السابق.فارس الحّسون(.85)

 الشريف منشورات الطالبيين، مقاتل:  محمد بن الحسين بن علي األصفهاني، الفرج أبو(.86)
 ثابت بن علي بن أحمد بكر أبو البغدادي، الخطيب؛ 500 – 411ص، (ه1416قم،) الرضي،

 .32 – 27،ص(ه1417بيروت،) ،13العلمية،ج الكتب دار ،1بغداد،ط تاريخ: 

 .السابق المصدر فارس الحّسون،(.87)
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 خرج يسّلم عليه ويقوم له. )ع(بن جعفر موسىاالمام ل وكان بعد ذلك كلما دخ     
: ما اأيما كان خير  ))لحاشيته الذين أرادوا قتل العمري:  الكاظم)ع( موسى االمامفقال 

. وقال: إن صّحت فهذا (88)((أو ما أردت من أن أصلح أمره بهذا المقدار؟!أردتم، 
 .(81)غاية الحلم والسماحة

من أبرز المصاديق التي كانت وال زالت محال  لالعتراض على مسألة العالقة       
مسألة الجهاد في اإلسالم، باعتبار أن هذا الحكم يتنافى مع حرية  مع اآلخر، هي

ق األساس أمام العالقة التفكير والمعتقد، ويعتبر المصداق البارز للعنف، وهو العائ
روي أن عباد البصري لقي علي بن الحسين)ع( في طريق مكة، وقد  مع اآلخر.

ج ولينه، إّن بلت على الحفقال له: يا علي بن الحسين تركت الجهاد وصعوبته وأق
ِإنَّ اللََّه اْشَتَرى ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن َأْنُفَسُهْم َوَأْمَواَلُهْم ِبَأنَّ َلُهُم اْلَجنََّة ﴿:الّله عز وجل يقول
، ((أتم اآلية))، فقال علي بن الحسين صلوت الّله عليه:  (10)﴾ُيَقاِتُلوَن ِفي َسِبيِل اللَّهِ 

اْلَعاِبُدوَن اْلَحاِمُدوَن السَّاِئُحوَن الرَّاِكُعوَن السَّاِجُدوَن اْْلَِمُروَن ِباْلَمْعُروِف التَّاِئُبوَن ﴿فقال: 
، فقال علي بن (11)﴾َوالنَّاُهوَن َعِن اْلُمْنَكِر َواْلَحاِفُظوَن ِلُحُدوِد اللَِّه َوَبشِِّر اْلُمْؤِمِنينَ 

 .(12)((معهم أفضل من الحج إذا رأينا هؤالء الذين هذه صفتهم فالجهاد))الحسين)ع(:

الصادق)ع(: أخبرني عن جعفر وروى أبو عمرو الزبيري أنه قال: قلت لإلمام       
الدعاء إلى الّله والجهاد في سبيله، أهو لقوم ال يحّل إاّل لهم وال يقوم به إاّل من كان 
 منهم أم هو مباح لكل من وّحد الّله عّز وجل وآمن برسوله)صلى اهلل عليه وآله

                                                           

 دار ،1االعتدال،ط ميزان: عثمان بن أحمد بن محمد عبداهلل أبو الدين شمس الذهبي،(.88)
 .202 – 201، ص (م1163بيروت،)،4ج والنشر، للطباعة المعرفة

 .السابق المصدر فارس الحّسون،(.81)

 من سورة التوبة.( 111من اآلية)(.10)

 ( من سورة التوبة.112اآلية)(.11)

 التعارف دار التهذيب، الشيخ الطوسي: ؛1،ح22،ص5جالمصدر السابق، ،الشيخ الكليني(.12)
 .225ح ،134، ص(1112بيروت،)،6ج للمطبوعات،
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لى طاعته وأن يجاهد في  وسلم(؟ ومن كان كذا فله أن يدعو إلى الّله عز وجل وا 
 .((وال يقوم به إاّل من كان منهم ذلك لقوم، ال يحّل إاّل لهم،))فقال:  سبيل الّله؟

من قام بشرائط الّله عز وجّل في القتال والجهاد على :))فقال فقلت: من أولئك؟
بشرائط  االّله عّز وجل، ومن لم يكن قائم  دعاء إلى المجاهدين فهو المأذون له في ال

الّله عز وجل في الجهاد على المجاهدين فليس بمأذون له في الجهاد والدعاء إلى 
قال رسول و  .(13)((..الّله، حتى يحكم في نفسه بما أخذ الّله عليه من شرائط الجهاد

أحدا  حتى تدعوه إلى اإلسالم، يا علي، ال تقاتلن ))الّله)صلى اهلل عليه وآله وسلم(: 
وايم الّله لئن يهدي الّله عز وجل على يديك رجال خير لك مما طلعت عليه الشمس 

 .(14)((وغربت، ولك والؤه يا علي

لم يباعد المسلمين فنجد انه  فتاوى التكفير في ضوء العالقة مع اآلخرأما طبيعة      
يسبب النفرة والتنافر بين المسلمين، إاّل فيما بينهم، ولم يمزق األمة اإلسالمية، ولم 

ّزقم اشتاتا  متباعدين تلك الفتاوى التي تصدر بين الحين واآلخر، تكفر المسلمين، وتم
العالقة مع اآلخر فيما بين المسلمين ال يقّدر لها النجاح ما لم نقف أمام  متباغضين.
 .(15)هذه الفتاوى

الفرق المتطرفة من بين فرق المسلمين، وهؤالء إن فتاوى التكفير ال تستعملها إاّل      
هم الذي جّروا الويالت على اإلسالم والمسلمين على مّر العصور، وكانوا السبب 
وراء الفتن الطائفية، ووراء العنف الذي يحدث بين المسلمين، والذي ال نشك أن 

ن أمة أيادي أعداء اإلسالم والمسلمين وراء كل هذه الفتاوى، لتجعل من المسلمي
والبّد  ها بسهولة.متناحرة متنافرة ضعيفة، يمكن االستيالء على خيراتها وبركات

ألصحاب الكلمة ومن بيدهم زمام األمور من المخلصين ممن يدعون إلى الوسطية 

                                                           

 .1،ح13،ص5ج، المصدر السابق،الشيخ الكليني(.13)

 .240،ح141، ص 6التهذيب،ج؛ الشيخ الطوسي: 4،ح28،ص5،جالمصدر نفسه(.14)

 المصدر السابق. فارس الحّسون،(.15)
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في اإلسالم ويريدون كل الخير لهذه األمة، البد لهم من عقد مؤتمرات مختّصة 
 .(16)أمامها لمعالجة بادرة فتاوى التكفير والوقوف

انشداده  في هيكلية الذهنية السلفية، وهو:هناك مفصل هام أما فرقة السلفية ف     
فالزمن في الذهنية السلفية عبارة  خوفه من المستقبل.و  كرهه للحاضر، و إلى الماضي

عن منحنى يبدأ من عهد النبوة، ثم ينحدر مع األيام، ليصبح األمس هو األفضل 
وأ و األسوأ مقارنة بالماضي، واليوم هو مرحلة زمنية هي أسعلى االطالق، والغد ه

ودليلهم على ذلك بعض الروايات التي ال تخلو  من الماضي وأفضل من المستقبل.
)كرههم للحاضر( جعلت  وهذه الهيكلية، باألخص .من مناقشة في السند والداللة

منغلقين على أنفسهم، ال يتعاملون مع الواقع العملي بمرونة، وجعلت  امنهم أناس  
فال نشاهد في  أ العالقات من بين فرق المسلمين.عالقتهم مع اآلخر من أسو 

معاملتهم مع اآلخر المسلم ممن يخالفهم الرأي، إاّل الشّدة والعنف الذي يصل في 
وباألخص في األماكن التي لهم كثير من األحيان إلى التكفير واالخراج من الشريعة، 

فيها وجود وقدرة وقوة، تجد اآلخر ممن خالفهم الرأي يواجه أنواع العنف واالرهاب 
 .(17)الفكري

وتجد غضب السلفيين أشّد ما انصّب على الشيعة، الذين سّموهم بالرافضة      
رى، ومجوس هذه األمة، ويرى فريق من السلفيين أن الشيعة أكفر من اليهود والنصا

وكذلك اشتد غضبهم على سائر الفرق اإلسالمية التي  وهناك فتاوى تكفيرية واضحة.
سالمية مع الشيعة أكثر عة، وكلما كانت مشتركات الفرق اإللها مشتركات مع الشي

باألخص الصوفية الذين يشكلون نسبة معتنى ما كان غضب السلفيين عليهم أشد، كل
اإلسالمية التي تعتقد بالزيارة والتوسل، الذين عّبر بها من بين المسلمين، والفرق 

 .(18)عنهم السلفيون بالقبوريين، وأخرجوهم من الدين
                                                           

 المصدر نفسه.(.16)

 المصدر نفسه.(.17)

 المصدر نفسه.(.18)
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، فإن الفكر المتجدد لم يسلم من غضب السلفيين، حتى أنهم أخرجوهم اوأخير       
كل ذلك، يرجع إلى أنهم أغلقوا أبواب التفكير  الدين واعتبروهم كفارا  ملحدين. من

أنفسهم، غافلين أو متغافلين عن أنه إذا كان أقرب الناس إلى رسول الّله)صلى على 
اهلل عليه وآله وسلم( قد اختلف في فهم مدلوالت تعاليم اإلسالم إلى درجة االقتتال 

نتيجة لهذا  اا أن نختلف، وأن يعذر بعضنا بعض  التذابح، أفال يبرر لنا ذلك شرع  و 
 .(11)سنة من عصر النبوة(1438أكثر) االختالف، ونحن على بعد

ال يخفى على أحد أهمية ترسيخ أصول ف ومكارم األخالق العالقة مع اآلخرأما      
مكارم األخالق في المجتمع ودورها في العالقة مع اآلخر، وذلك ألنه ال يمكن بدون 
مكارم األخالق أن نضمن االستمرار في العالقة مع اآلخر، باألخص في عصرنا 

وجعلت جّل الحاضر الذي ابتعدت مجتمعاتنا كل البعد عن المعنويات واألخالقيات، 
وكلما استطعنا أن ننشر أصول مكارم األخالق في مجتمعنا،  اماتها بالماديات.اهتم

ونجعل المعنويات واألخالقيات من األمور الضرورية التي تتعايش معها مجتمعاتنا، 
كلما استطعنا أن نضمن العالقة مع اآلخر واستمرارها في أرفع مستوياتها.وسنشير 

صلة بالعالقة مع اآلخر، المروية عن  إلى بعض روايات مكارم األخالق مما لها
 النبي األكرم)صلى اهلل عليه وآله وسلم( وأهل بيته األطهار)ع(:

من ))قال رسول الّله)صلى اهلل عليه وآله وسلم(: . االهتمام بأمور المسلمين .1
 ينادي يا للمسلمين فلم أصبح ال يهتم بأمور المسلمين فليس منهم، ومن سمع رجال  

 .(100)((سلميجبه فليس بم

عليكم بالصالة في المساجد، ))الصادق)ع(: جعفر قال اإلمام .العالقة مع اآلخر .2
قامة الشهادة، وحضور الجنائز؛ إنه البّد لكم من الناس، إّن  وحسن الجوار للناس، وا 

قال  .(101)((أحدا  ال يستغني عن الناس حياته، والناس البّد لبعضهم من بعض
                                                           

 المصدر نفسه.(.11)

 .5،ح131،ص2،جالمصدر السابق ، الشيخ الكليني(.100)

 .1،ح464،صالمصدر نفسه(.101)
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الصادق)ع(: كيف ينبغي لنا أن نصنع فيما بيننا وبين قومنا معاوية بن وهب لإلمام 
 تنظرون إلى أئمتكم الذين))فقال)ع(:  من خلطائنا من الناس مّمن ليسوا على أمرنا؟

فوالّله إنهم ليعودون مرضاهم، ويشهدون  تقتدون بهم،فتصنعون ما يصنعون،
قال أبان بن و  .(102)((مجنائزهم، ويقيمون الشهادة لهم وعليهم، ويؤّدون األمانة إليه

إّني أقعد في المسجد فيجيء الناس فيسألوني، فإن ))تغلب: قلت ألبي عبد الّله)ع(: 
انظر ما ))لم أجبهم لم يقبلوا مّني، وأكره أن أجيبهم بقولكم وما جاء عنكم، فقال لي: 

صّلوا ))الصادق)ع(:جعفر قال اإلمام و  .(103)((علمت أنه من قولهم فأخبرهم بذلك
عشائرهم، وعودوا مرضاهم، واشهدوا جنائزهم، وال يسبقونكم إلى شيء من الخير في 

 .(104)((فأنتم أولى به منهم...

أال ُأخبركم بخير خالئق الدنيا ))قال رسول الّله)صلى اهلل عليه وآله وسلم(: . العفو.3
واآلخرة: العفو عمن ظلمك، وأن تصل من قطعك، واإلحسان إلى من أساء اليك، 

عطاء من حرمك، وفي التباغض الحالقة، وال أعني حالقة الشعر، ولكن حالقة  وا 
ن العفو عن القدرة من سنن المرسلي))الصادق)ع(: جعفر قال اإلمام و  .(105)((الدين

سى من وتنال تلزم صاحبك فيما أجرم ظاهرا ،أن وأسرار المتقين، وتفسير العفو:
 م الصادققال اإلماو .(106)((إحسانا  وتزيد على اإلحسان األصل ما أصبت منه باطنا ،

بن جندب، ِصل من قطعك، واعط من حرمك، وأحسن  يا)) )ع( لعبد الّله بن جندب:
إلى من أساء إليك، وسّلم على من سّبك، وأنصف من خاصمك، واعف عمن ظلمك 

                                                           

 .1،ح464،صنفسه المصدر(.102)

 .4،ح464،صنفسه المصدر(.103)

 ،(ه1427قم،)،2اإلسالمي،ج النشر ،مؤسسة1الكشي،ط رجال :الطوسيالشيخ (.104)
 .62ح ،622ص

 .11،ح174،ص2ج، المصدر السابق، الشيخ الكليني(.105)

 مؤسسة الشريعة، مصباح الصادق، جعفر االمام ؛2،ح180الشيخ المفيد: األمالي،ص(.106)
 .334،ص(م2013بيروت،)األعلمي،
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قال اإلمام علي بن الحسين السجاد)ع( في و  .(107)((كما أنت تحب أن يعفى عنك
ْفَح اْلَجِميلَ ﴿قول الّله عز وجل:  .(101)((العفو من غير عتاب))،قال:(108)﴾َفاْصَفِح الصَّ

ما التقت فئتان قط إاّل نصر أعظمهما ))(:قال اإلمام علي بن موسى الرضا)عو 
إذا كان يوم القيامة جمع الّله ))(:قال اإلمام علي بن الحسين السجاد)عو  .(110)((عفوا  

واحد، ثّم ينادي مناد: أين أهل الفضل؟ تبارك وتعالى األولين واآلخرين في صعيد 
قال: فيقوم عنق من الناس، فتتلقاهم المالئكة، فيقولون: وما كان فضلكم؟ فيقولون: 
كّنا َنِصل من قطعنا، ونعطي من حرمنا، ونعفو عمن ظلمنا، قال: فيقال لهم: 

 .(111)((صدقتم، ادخلوا الجنة

أمرني ربي بمداراة ))وآله وسلم(:  قال رسول الّله)صلى اهلل عليه.  مداراة الناس .4
أعقل ))الصادق)ع(: جعفر قال اإلمام و .(112)((الناس، كما أمرني بإقامة الفرائض

 .(113)((الناس أشّدهم مداراة للناس، وأحزم الناس أكظمهم غيظا  

رأس العقل بعد ))قال رسول الّله)صلى اهلل عليه وآله وسلم(: . التودد إلى الناس .5
قال و  .(114)((التوّدد إلى الناس، واصطناع الخير إلى كّل بّر وفاجر اإليمان بالّله:

                                                           

، بيروت ، األعلمي مؤسسة الرسول، آل عن العقول تحف: الحراني علي بن الحسن الشيخ(.107)
 .225ص

 ( من سورة الحجر.85من اآلية)(.108)

 .14، ح 276الشيخ الصدوق: األمالي ، ص(.101)

 .8، ح 88، ص 2،ج ، المصدر السابقالشيخ الكليني(.110)

 .4، ح المصدر نفسه(.111)

 .20، ح 385، صقم والنشر، للطباعة المعرفة دار األخبار، معانيالشيخ الصدوق: (.112)

 ،1ما،ط دليل منشورات الواعظين، روضة: الفتال علي بن محمد النيسابوري، الشيخ(.113)
 .380، صه1423
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ن جالسك صانع المنافق بلسانك))(:الباقر)عمحمد اإلمام  ، وأخلص وّدك للمؤمن، وا 
 .(115)((يهودي فأحسن مجالسته

 .(116)((التودد إلى الناس نصف العقل))الّله)صلى اهلل عليه وآله وسلم(:قال رسول و 

ما من جرعة يتجرعها عبد ))الباقر)عليه السالم(:محمد قال اإلمام . كظم الغيظ . 6
أحّب إلى الّله عّز وجل من جرعة غيظ يرّدها في قلبه، فرّدها بصبر، وردها 

 .(117)((بحلم

قال اإلمام علي بن أبي طالب)ع(: . فتقار إلى الناس واالستغناء عنهماال.7
ء عنهم: يكون افتقارك إليهم في لين ليجتمع في قلبك االفتقار إلى الناس واالستغنا))

 .(118)((كالمك وحسن سيرتك، ويكون استغناؤك عنهم في نزاهة عرضك وبقاء عّزك

عن داود بن أبي يزيد وثعلبة وعلي بن عقبة، عن . كراهة االنقباض من الناس.8
 .(111)((االنقباض من الناس مكسبة للعداوة))ه، عن أحدهما)ع(قال:بعض من روا

ثالث يصفين وّد ))قال رسول الّله)صلى اهلل عليه وآله وسلم(: . الناسمجاملة .1
المرء ألخيه المسلم: يلقاه بالبشر إذا لقيه، ويوسع له في المجلس إذا جلس إليه، 

مجاملة الناس ))(:الصادق)عجعفر قال اإلمام ، و (120)((ويدعوه بأحب األسماء إليه
                                                                                                                                                                      

، قم ،2الرضي،ج الشريف ،انتشارات1،ط(السالم عليه)الرضا أخبار عيونالشيخ الصدوق: (.114)
 .77،ح35ص

 .185الشيخ المفيد: األمالي ، ص(.115)

 .4، ح 470، ص 2جالسابق،المصدر  ،الشيخ الكليني(.116)

 .216، صالحديث دار ،1األخبار،ط غرر في األنوار مشكاةالشيخ الطبرسي: (.117)

 .1،ح267الشيخ الصدوق: معاني األخبار،ص(.118)

 .5،ح466، ص2، ج السابق المصدر ،الشيخ الكليني(.111)

 .3،ح 470ص المصدر نفسه،(.120)
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اقال ، و (121)((ثلث العقل  ايده عن الناس فإنما يكف عنهم يد  من كّف )))ع(: أيض 
 .(122)((واحدة، ويكفون عنه أيديا  كثيرة

 اخلامتة

نما خصيصة من ا جديد  ا أو اتجاه  الوسطية ليست مذهب  .إّن 3 ا في اإلسالم وا 
أنها ليست صفة ينبغي أن تحتكرها جماعة ، كما خصائص اإلسالم إذا أحسن فهمه

أو حركة أو حزب إسالمي بل ينبغي أن تكون صفة األمة اإلسالمية جمعاء حينما 
تكون في مستوى ما طلب منها، وقائمة بحق على ما أخرجت من أجله إلى الناس 
قامة الشهادة بذلك كله على  أي األمر بالمعروف والنهي عن المنكر واإليمان باهلل، وا 
الناس من خالل إقامته في نفوس أفرادها وحياتهم الفردية والجماعية وفي مؤسساتها 

 وأنظمتها. 

العدل والسير في صراط اهلل المستقيم، و تعني التوازن  أو االعتدال ن الوسطيةإ.2
تباع األهواء فمقياسها هو  ومن ثم ال يبغي أن نفهم من الوسطية التسيب والتساهل وا 

ه. كما أنها خصيصة مالزمة لإلسالم في جميع مظاهره الشرع نفسه وأحكام
ونظامه  وتجلياته، في عقيدته وعبادته، في شريعته وأحكامه، في نظامه االجتماعي

أجل لزوم طريق وهي قبل هذا وذاك جهاد متواصل من ، السياسي ونظامه الحضاري
تكرر وذلك حين ، ولذلك أمرنا أن نستعين عليها بالدعاء الدائم الماالستقامة والعدل

َراطَ  اْهِدَنا﴿جعلت الفاتحة في كل ركعة من صلواتنا، وكان من آياتها:   الصِّ
الِّينَ  َواَل  َعَلْيِهمْ  اْلَمْغُضوبِ  َغْيرِ  َعَلْيِهمْ  َأْنَعْمتَ  الَِّذينَ  اْلُمْسَتِقيَم.ِصَراطَ   .﴾الضَّ

عامل من اآلخر من المسلمين وغير ت.إن فكر أهل البيت)ع(مثل خط ا معتدال  في ال1
اديث واألفعال التي تبين أهمية نجد تاريخهم مملوء بالروايات واألحالمسلمين ،إذ 

 والعدالةواحد تسودة األخوة اإلنسانية احترام اآلخر والتعايش معه في مجتمع 
                                                           

 .2،ح461، صنفسه المصدر(.121)

 .6،ح470ص، نفسه المصدر(.122)
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ا ألهل لوسطية والعفو،والتسامح وا ،والتواصل مع اآلخر حتى لو كان عدو ا أو مبغض 
، واالبتعاد لبيت)ع(أو للمسلمين،والعمل على إعادته الى طريق الهداية والصالح..ا

ا للعيش الكريم وبما يكفل حقوق  عن كل مظاهر العنف واتباع السلم طريق ا صالح 
الناس جميعهم االجتماعية، واالقتصادية والسياسية ، مهما كانت دياناتهم وقومياتهم 

 وقبائلهم.

ما من الفرق المتشددة والتي التؤمن اإلسالمية أخطار كبيرة السيّ .تواجه األمة 4
وتنتهج أسلوب القوة والعنف واالرهاب لتنفيذ  مع اآلخر، السلمي بالتعايش المجتمعي

الويل والثبور فكفرت بالعباد والبالد اإلسالمية على المتطرفة التي أتت  اايدلوجياته
وهي بكل حال ،للمسلمين وغير المسلمين فرق ا إسالمية واستباحت الدماء واألموال

،ومن دون هل البيت)ع( بأي صلةأ المعتدل السّيما منهج التمت للمنهج اإلسالمي
شك أنها تمثل أجندات أجنبية تريد ضرب اإلسالم وتمزيق وحدة المسلمين من وراء 

والحل للتخلص من الغلو والتطرف هو العودة إلى تراث أهل البيت)ع(الذي ستار.
ا نظري ا وعملي ا ، وأسلوب للحياة  يمثل الخط الوسطي في اإلسالم ، وجعله منهج 

السّيما واألمة اإلسالمية تمر بمنعطفات خطيرة من تمزق وحدتها وتقاتل أبنائها 
 تهجير.الفضال  عن فتاوى التكفير و 

 مصادر البحث ومراجعه

: القرآن الكريم  أوالا

 اسم السورة رقم اآلية ت
 سورة آل عمران ( 64من اآلية) 3
 األنبياء سورة ( 311اآلية) 2
 سورة األعراف (181اآلية) ، (311من اآلية) 1
 ، (256اآلية)، ( 238اآلية)،(171)اآلية من، ( 143اآلية) 4

 (286)اآلية من
 سورة البقرة

 الحجر سورة (85)اآلية من 1
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 الحجرات سورة (31من اآلية) 2
 سورة يونس (41من اآلية )، ( 41من اآلية ) 1
 يوسف سورة (70)اآلية من 8
 سورة الكافرون (6اآلية) 9
 سورة المائدة (181)اآلية 31
 سورة الممتحنة ( 1-8اآليتين) 33
 النحل سورة (106)اآلية من 32
 سورة النساء (313من اآلية)،  (135اآلية) 31
 سورة العنكبوت ( 46اآلية ) 34
 سورة الفاتحة (7-6اآليتين) 31
 الصافات سورة ( 81)اآلية من 32
 سورة القلم (28)اآلية 31
 الروم سورة (22من اآلية) 38
 الرحمن سورة (31)اآلية 39
 التوبة سورة (112)، اآلية (111)اآلية من 21

  
ا: الكتب العربية

ا
  ثاني
 م(.2013األعلمي،)بيروت،، مؤسسة مصباح الشريعة مام جعفر الصادق،اإل.1

 ه(.1413مؤسسة احياء التراث،)قم، ،الشيخ عبد الّله بن جعفر: قرب االسناد الحميري،.2

 .: المحكم والمتشابه، علي بن الحسينالسيد المرتضى.3

 .: الحجة على الذاهب إلى كفر أبي طالبالموسوي فخار بن معدشمس الدين ابو علي السيد .4

 ،منشورات الشريف الرضي،: مقاتل الطالبيين،علي بن الحسين بن محمد أبو الفرج األصفهاني.5
 ه(.1416)قم،

 ه(.1370، دار الكتب اإلسالمية،)طهران،: المحاسن، أحمد بن محمد بن خالد الشيخ البرقي.6

 عن آل الرسول، مؤسسة األعلمي ، بيروت. الشيخ الحسن بن علي الحراني: تحف العقول.7



38 
 

 ، دار الحديث.1في غرر األخبار،ط : مشكاة األنوارالفضل ، أبيالشيخ الطبرسي.8

 ، دار الكتب اإلسالمية،1طاألمالي، ، أبي جعفر محمد بن الحسن بن علي:لشيخ الطوسي.ا1
 .1ج

،مؤسسة 1ط: رجال الكشي،، أبي جعفر محمد بن الحسن بن علي____________.10 
 ه(.1427،)قم،2جالنشر اإلسالمي، 

 .2جدار احياء التراث العربي، ،التبيان في تفسير القرآن.____________، 11

 (.1112،)بيروت،6جدار التعارف للمطبوعات،  التهذيب، .___________،12

تحقيق مركز بحوث دار  : الكافي،، أبو جعفر محمد بن يعقوب بن اسحاقالشيخ الكليني.13
 ،بيروت.5، ج 2ج ،الحديث

 . دار المرتضى -، دار التيار الجديداألمالي: ،ابي عبداهلل الشيخ المفيد.14

 ،1ط، منشورات دليل ما،محمد بن علي الفتال: روضة الواعظين ،الشيخ النيسابوري.15
 ه.1423

مؤسسة األعلمي ،1: تفسير العياشي،ج، محمد بن مسعود السمرقندي الشيخ العياشي.16
 م(.1111)بيروت، للمطبوعات،

، مؤسسة النشر اإلسالمي، : الخصالبن علي بن الحسين ، أبي جعفر محمدالشيخ الصدوق.17
 .قم 

 . م(2001، مؤسسة األعلمي للمطبوعات،)بيروت،األمالي .__________، 18

 .،دار المعرفة للطباعة والنشر، قممعاني األخبار .__________، 11

 ، قم. 2ج،انتشارات الشريف الرضي،1،طعيون أخبار الرضا)عليه السالم( .__________،20

، دار الكتب 1ط: تاريخ بغداد،، أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي.21
 ه(.1417)بيروت، ،13جالعلمية،

،دار المعرفة 1ط: ميزان االعتدال،،شمس الدين أبو عبداهلل محمد بن أحمد بن عثمانالذهبي.22
 .م(1163،)بيروت،4ج للطباعة والنشر،
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ا: املقاالت والدراسات
ا
 واملوسوعات اإللكرتونية ثالث
 تاريخ النشر،اإلسالم دين الوسطية واالعتدال ، موقع الشيخ الدكتور يوسف جمعة سالمة.1
    http://www.yousefsalama.comم(، 2003/ 30/5)
 محمد يتيم، الوسطية واالعتدال، مركز صناعة الفكر للدراسات واألبحاث: .2

http://www.fikercenter.com  
 .http://www.ansarh.com/maaref_detailsنصار الحسين: أموسوعة .3

  http://elearning.uokerbala.edu.iqالنظم اإلسالمية: الموقع: .4
فارس الحّسون،العالقة مع اآلخر في ضوء الوسطية في اإلسالم ، مركز األبحاث العقائدية: .5

http://www.aqaed.com 

صاحب مهدي، نهج أهل البيت عليهم السالم وثقافة التعايش، موقع الشيرازي نت: .6
http://www.alshirazi.net/maqalat 

الشيخ باقر شريف القرشي ، شرح العهد الدولي لإلمام علي عليه السالم لواليه مالك األشتر .7
      http://arabic.balaghah.netعلى مصر، موقع في رحاب نهج البالغة االلكتروني : 

 


