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 التطرف الفكري وأثرها على الفرد واجملتمعو اجلمود ظاهرةخطبة بعنوان: 

 
 عناصر الخطبة:

 اإلسالم دين الوسطية واالعتدال واليسر ال اجلمود والغلواألول:  عنصرال
  العنصر الثاين: فهم النصوص الشرعية وأثره يف حتقيق مقاصد الشريعة

 الفكريطرف التالعنصر الثالث: مظاهر وآاثر اجلمود و 
 التطرف الفكرياجلمود و : عالج ظاهرة العنصر الرابع

 المقدمة:                                                            أما بعد:     
 ال اجلمود والغلو اإلسالم دين الوسطية واالعتدال واليسراألول:  عنصرال

َ   قلل  ابلولليية واععتلدا    –هللا عىيل  وللى  صلى   –أمة حممد  –عز وجل  –لقد اختص هللا  عباد هللا:  َ للكَل ك جكعكَىاكلل تعلل:}  وكَك
ا ك عكىكللل  ا للليَل لَتكا وُ لللوا   لللىكدك ُ  } مودأ مَّلللَة وكلك لللَىيَدا    ال قللل لللوَّك الَُّل لللو   عكىكلللَيا َ   ك ُكا  [. وهالللل اع لللل  علللددآل ة هلللل  ا ُلللة 143لاَّللللَو وك
  ُ ميللة ف دعللدد سور لللوق  ال قلل الل   للل  143=  2 ÷ 286الا للىل جللل ر وللليلَ ف َو ًك ف هلللا هللو ققلل  هللل  ا ُللة ف داللهَّ ا ُللة ُا
ل   .   يقلللة لألمة لتاوَّ وليلَ ةَ 

لل  لي ف ولليية  للمىة .. دىلي وللك ة اععتقللد والت لوقف وللك   ُدعلة  دلألملة وللك ةَ  لة وال والوليية هال تعين األدضىية واخلرُي
ُُعل ل ف ة العالقللللر واعقت ل للللر ف وللللك  ظمىلللل وتاللل لللل  لللية أُظمتىلللل ُو آل ابمًلللىم  أَّ    وللللك ة ااُالللل   وللللك ةَ  وحللل

ُدى  هللا  ل من أو  ُوم ..ُع  ف أمة وليلَ }  جملُ ة  لىغىو والتق  . ري ُعودوا ا: ولييتى  اليت  
هللا عال  ل }  عىليا  ابللامك األوللك د ليل   وقد ق آل عن الال  ل صلى  هللا عىيل  وللى  ل  }  خلري األملوق أولليىل ف  وقلل  عىلي ل ق لي 

آل نلن تالددوا ة اللدُن  ُتاع الال    .. دحل لقوا   أَّ ُعلودوا ا: ولليية االلالم ُاز  العليلف  والي  ُ ًو ُوا امًلىم  ود اول آل نلنَ  وحل
 ام ىح  أَّ ُاىىوا من وليية االالم .  
مللل أَّ االللالم دُللن الوللليية واععتللدا  لللل    َو محللة ي ًللُال ندُللدىللوَ  ف دللللا  ع عللن ابيايايللة الًللمحةف دهصللل الللدُن قللل   عىلل  وال

ُُدهل هللا لع لد } رياليًُ وعدم اماقةف دللتيً ُاد هللف واماقة ع ُ لُك    عى  الع لد م ًَ َُُلد  َعا ل   اَلع   ُ لُك وكعك  ًَ َُُد  اَّللَّ  َعا    اَلي   ُ  { ُ  ال قل
لُلس ولليىة لىع للد ف أملل [ف دلمًى  ع ُثلب عى  اماقة185 لَّ ع ميان أَّ أييت ابلع لد  اع  لف ديؤجُ عىل  امالقة اذاَ    اع اذاَ 

ُ ل ؟! ُُد  هللا مال وع ُ يف ُؤجُ عى   ي  ع ُ  تق ُّد امال َو و ى ىلف دال ُؤجُ عىيىل امًى ف َو
ُُعة االللالمية عاللوَّ لل  ااملللم ال صلللقآل ابابَ خلصللَ   }ولللى  عىيلل  هللا صلى  الالل  قللو  ابب ة صللحيح  وهلل }   وألمهيلة اليًللُ ة الال

ُوا ُوا وع ًُ لَّ تعً .  ولل  عد  وصلو و واهد وأدلة ليًُ الا  صى  هللا عىيل  وللى  وقمحتل   الالو عى  واليًُ التصايف حيب َو
 أبمت  ماىل}

ُ   أكحكد مه كل أكَمُكَُنَ  عكَ ك  وكلكىَّ ك  ىكَي َ عك  اَّللَّ   صكىَّ  اَّللََّ  قكل و    خ ريَوك  مكل}  قكللكسَ  عكلَ اكةك  عكنَ   ًك َُ  َمنَ  أكَُ لُكمه كل اَختكللقك  َاعَّ  اَ خك ًك  دكلَ ََّ   َاَْثَلل ُكا لنَ  لكَ  مكلل أكَُ
لَّك  لَّك   َاَْثَل َك  ملل واألقدل  ابألًُلُ األخلل اللتح لب ديل   } امع لود علوَّ صللحب قل .  )ال صلقآل ومًى  والىاظ ل (. َمَا    الاَّلوَ  أكعَلعكدك  َك
ُامل ُان ل ُوهل أو ح   . ما
للَعيدَ  عكللنَ و  َُدك ك  أكَب  عَللنَ  لك للدَو َ  عكللنَ  أكعَيلل َ  عكللنَ  عل لل للىَّ ك  عكىكَيلل َ  اَّللَّ   صكللىَّ  الاَّللَ َّ  أكََّّ } جك لل  وكأكابك  م عكلللَذا علكعكللنك  وكلك للُكا } قكللل ك  الَلليكمكنَ  َا:ك  م ولك ًَو للُكا وكعك  ُك ًَو  تل عك

للُكا للُك  وكعك  وكعكاَو يب أَّ الالل  صللى  هللا عىيلل  ولللى  أتللع علل  الالل  و للد   َيللداَ  د ُلل   َتكَتكَىاكللل وكعك  وكتكيكلوكعكللل اتل الكاَو  . ) متالل  عىيلل  (. وأُللس تلل
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ُا    َيداَ لألمُ. قل  ااملم الاووآل}   ُ الضد}   وع تعً ُا     وامنل َذ ًَو  الالي  عل  األلالل  هلل  ة أتع امنلَلَّ ُااي قول }   ُ
ُوا عىل  اقت لُ دىلو ف وقتل  ة ُاعىىملل قد  ألُ   و د  ُ  ًُلُ ملن عىل  ذلل  ل لد  ًُل ُار أو مل  ف ايللعر معظل  ة وعًلُ ف مل
ُوا وع)  قلللل  دللل ذا للللا ف اميىلللوب هلللو وهللللا ف وجوهللل  أتيلللع ملللن األحلللوا  أتيلللع ة التعًلللري اُتاللل (  تعًللل  وع وتيلوعلللل)  }ة ُقلللل  َو
  أ.ه.  ي  ة وخيتىالَّ  ي  ة ُتيلوعلَّ وقد ف وقس ة تىالَّوخي وقس ة ُتيلوعل قد ألهنمل ف(  َتتىال

ُكَُللُك ك ق لي هللا عال  عكلَن الاَّلَلَو صلى  هللا عىيل  التالدد والغىلو ديل   د اجلمود وة مقلعل التيًري ة الدُن هن  الالقع اياي  عن عكلَن أكَى ه 
لللدَّ الللدوَ    ولللى  قكللل ك } للُو ف وكلكللَن ُ اك ًَ  ُ ُنك  للَ    َمللنك َاََّّ الللدَو للَة وك ك ُ وا ف وكاَلللتكَعيا وا اَبَلغكللَدوكَ  وكالََُّوحك د وا وكقكلللقَع وا وكأكَعَالل للدَو ًك للدو َاعَّ لكىك كلل   ف دك  ُنك أكحك

 .ال صلقآل ومًى (  . )الدُّجلَكَة 
ً  من الع للد  ملل ع حيتمىل    معىن ايدُن } الاىي عن التادُد ة الدُن ف أبَّ حيمَول ااًُلَّ ُا قل  ايلدظ اعن قجب قمح  هللا } 

ُاد عقول  صى  هللا عىي  ولى  }  ُعلين } أَّ اللدُن ع ُؤخلل ابمغلل لةف   لن ُالد الدُن أحلد اع لى ل    اع عاىاة  دُد  ف وهلا هو ام
 .  أ.هلدمن  لد الدُن لى   وقيع  .

 العنصر الثاين: فهم النصوص الشرعية وأثره يف حتقيق مقاصد الشريعة
ُا  أَّ ع ُقللف ُعتلل   ُُعة الغلل للل مللن ًُللتد  عا للو  الالل ا غللي عىلل َ  ُُعة االللالمية  ُو ُ يًلللَّ ة الالل ُسَّ والًللاة مهللل ام للدقاَّ ال القلل

ُُع هلا األمُ . ُاَ عاد ظلهُ الاص   عل عىي  أَّ ُاظُ ا: العىة وامق د والغلُة من تا  متح 
ثري  .وللل  د َّ عىمل  الاق  وأصول  اهتموا اهتململََ  رياَ ععى   ُُعة وألف ة ذل  مؤلالرَ   مقلصد الا

ُق وهل  القواعد هي}  ُاعي م لحل الع لد والتيًري وا الة الض  عل اهن  جعىوا للل  قواعد مخًة جىيىة ة الاق  وأصول  ت
 . القلعد  األو:} األموق نقلصدهل

ُق ُزا   . القلعد  الثلُية} الض
 . القلعد  الثللثة} العلد  حمامة

ُاععة} اماقة جتىب التيًريالقلعد    . ال
 . القلعد  اخللمًة} اليق  ع ُزو  ابلا 

ىىللل قل مللة عىلل  التيًللري  ُ  ا: هللل  القواعللد اخلمًللة لوجللد هلَ  ُ  والزملللَّ و ولللو ُظلل ُاعللل  العلللدار والعلل ُق وم ُز وا الللة الضلل قدللع ايلل
ُُعة . ُاعة مقلصد الا ل ذل  م  وامالَّ  وق لَ 

ل  الايُ ع  العياية والقيمة .وأَتاي هال نثل   واحد   ُاز َ  ل قمضلَّ وهو } اخ   خيتىف دي  الالو اختالدلََ  رياَ ةَ 
ُجىل قيمة اب اَل وجيب اعلد ل ح وابَ  . ل من أخ ُاجىل ح وابَ وعدَ   دمن متً  عظلهُ الاص ووقف عاد  أوجب اخ

ُاج ل  الايُ جو  اخ ُُع َ  ُاعل  م ىحة الاقري .ومن ُظُ ا: امق د والعىة والغلُة من تا  ىل قيمَة م
ُُن .  ثري من ال حلعة والتلعع  وععض أ مة الاق  والعىمل  امعلص ُاز القيمةَ   ولقد أجل  اخ

عملُ علن اخليللبف واعال  ع لد هللا علن عملُف واعلن مًلعودف واعلن ع للوف ومعللذ علن ” } -ق لي هللا علاى  –ملن ال لحلعة  هللوممن أجل  
 اُظُ} عمد  القلقآل(.” )  ج ل ق ي هللا عاى  أتيَعل

لللز -ق لللي هللا عللاى  –وممللن قلللل  علللل  ملللن التللللعع  والًللىف  يًلللَّ   واامللللم لللايلَّ الثلللوقآل   وعملللُ عللن ع لللد العُز }  للللووو علللنَ 
 ولريه  . ومن الاقىل  ااملم أعو حاياة الاعملَّ.
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للل  الايللُ  ُاز القيمللة ة َ  محلل -ف ملللهب ااملللم ال صلللقآل-ولريهللل–والقللو  اللوا  اخلل وادلل  ال صلللقآل ة ” قللل  اعللن ق لليد }  –  هللا ُ
ُ  خمللات  هل  ف لان قلد  ا: ذل  الدليل  ث  دتح ال لقآل(.“. ) هل  امًهلة ايااية معَ 

محل  هللا-ومن أجل ذل  عقلد اامللم ال صللقآل  لل  ( والعلُل } أآل  -ُ لل  ابابَ ععالواَّ} )ابب العكلَُل ة الَز تللب الَز ة صلحيح ف ةَ 
ُ  هلللل  القيملللة .  لللل  الايلللُ. وملللن أعللل لللل  ميىَقللللف ه قللللو عىيىلللل َ  ُاز القيملللة ة الَز لللُ  تللل  أقععلللة أحلدُلللن تلللد  عىللل  جلللوا  اخللل وَذ

 .-ق ي هللا عا  -األحلدُن حدُن معلذ عن ج ل
للَّك  ف ألكَهَل اَليكمكَن } ا َلت وِن عَعكلَُل  -قكَ يك هللا عكَا   -قل  ااملم ال صلقآل} قكل ك  كلو وو قكل ك م عكلذوف  قكَة مكاك ف أكَو لك َليِف  َة ال َّلدك ليص  ثَيكللب  مخَك

 ”.اَبَلمكَدُاكةَ  –صى  هللا عىي  ولى   –الاََّعرَي وكاللُّقكَ    أكَهوكَّ  عكىكَيا َ  وكخكرَيو ألكَصحكلَب الاََّ َو 
لل  الللزقوع  ألَّ معللذ عللن ج لل  ُاز القيمللة ة َ  ُامف   -ق للي هللا عالل -وهللا ايللدُن ُلد  عىلل  جلوا  اخلل َللَّ أعىلل  الاللو ابيللال  وايلل

للل   –صللى  هللا عىيلل  ولللى   –وقللد علل  للل  الالل   مللل أقلللى  ا: اللليمن مللل ُ للاعف وقللد  ىللب مللن أهللل اللليمن أَّ ُللددعوا قيمللة مقللداق َ 
ُ  مللن معلللذ خللال لللَّ ذللل  الت لل ُا  مَعلللف ولللوَ  ُاعيَللل ة ذللل  م للىحة األلايللل  والاقلل   ال للواب  قوعىلل  مللن الاللعري واللللق  ثيلللاَب   م

ُد  الا   ُأُ  ل  ا: ال واب.  –صى  هللا عىي  ولى   –وقلل  ع
ل  الايُ. ل  الزقوع َ  ُاز القيمة ة َ  قلو عى  جوا  اخ  ُو

ُجع األصىي عاد الًىاي   –عل اَّ ااملم اعن تيمية ُاً   ُاز القيمة لىم ىحة وايلجة . –وهو ام  أجل  اخ
ُا ” دقل  ة جمموع دتلُو }    “.ز القيمة لىحلجة أو ام ىحة أو العد  دال أبو ع  وأمل اخ

ُُة   وجممع ال حوث االالمية  ُُف   وداق اادتل  ام  ُاز القيمة األ هُ الا ُُةَلل  أجل  اخ  .  وو اق  األوقل  ام 
ل  الايُ  وذل  مل ُىي} ُاز القيمة ة َ   وممل ل   ُت   لال اال  جوا  اخ

ُواُت  علن اامللم أمحلد علن حا للف وقأآل اعلن أوَع} أُ  عمل ععض ال ح لعة والتللعع ف ومللهب اامللم أب حايالة الاعمللَّف واحلديب الل
ُمىللي مللن الالللدعيةف وااملللم اعللن تيميللة مللن ايالعىللةف وهللو ملللهب ااملللم ال صلللقآل  قمحلل  هللا -ح يللب مللن امللايللةف و للىلب الللدُن ال

مل ل  .ف واختيلق ااملم أب جعاُ اليحلوآل من ا-تعل:  يااية ولريه َ 
ُ ليتىلف وهلو الالل  الاقلري وامًلا  وذوآل ايلجلة  دلالالل  حي لل علددع  ل  الايُ ُتحق  اهللد  ملن د ُاز القيمة ة َ  اثَُيل} أُ  إبخ

مل حي ل عددع اليعلم.  القيمةَ 
الل  ملن قضللل  متيى لتل  مللن للللا   ُاز القيمللة مياو ُاعللل  م لىحة الاقللريف وذللل  أَّ اخل ودوا  وددلع اجيلللق مًللانف وللري ذللل  مللن اثلثَلل} م

 متيى لر أوعد .
ل  وخلصة اللُن ًُااوَّ ة امدَّ ال العيةف أو أهل ايضُ. ُاعل  التيًري عى  الالو اللُن ُددعوَّ الَز  قاعَعل} م

يب والااوق ولريهل ع  ُو  امعياة واييل  امازليةف دهص ح الالو ا َّ ة امدَّ والق ل} أُ  تيوقر ظ ًَ ل  خلم ُيحالوَّ القملح وع خي زُو
ُاَّ ا لية.  ععد اُتالق األد

لل  الايلُف  ُاز اي لوب ة َ  ُعيلة الليت تتمًل  إبخل ُا  ملن اللتغال  ععلض الت للق  دقلد تالحلظ ة ععلض اللدو  الع للدَلل} محلُلة الاقل
للوا   مللن اي للوب دياللبوهنل مللاى  أو ُ للدلوهنل هللل  علل عض الًللىع الغل ُ للوَّ عىلليى  َ  ُا  ُع ا يللة عًللعُ فللِفف دياللوَّ التلللجُ هللو أَّ الاقلل

ىل أو ًُت دهلل لىاقري عًعُ أقل.  اُب ل  الايُف حين ُ يعىل لىمزََوي عًعُ ملف ُو ُاز اي وب ة َ   امًتايد من التقيد إبخ
ُ  حل –أُىل امًىموَّ  –وهالا  ُا    وع ُقلف موقلف اجلملود والتيل ُُعة الغل ُاعي امقلصد ة دىل  ُ لو  الال ىت ع جيب عىيال أَّ ُ

ُ  التليل اَّ  ل  هللا تعل: . ُد  ابلتا يل ة عا   حيدث مل ع حيمد عق ل    وهلا مل لاع
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 طرف الفكريالتو  اجلمود : مظاهر وآاثرلعنصر الثالثا
ُ   عباد هللا: آلاجلمود و لظله ُ  الاا ُد واجملتمع تتمثل ديمل ُىيأل لب  التي  }ومظلهُ وساثق عى  الا

ُوَّ مللن  للل وا وع دىلل  اىىىلل  ُااَوللامًللل ل الدقيقللة اللليت ع حيًللاىل اع العىمللل ف  وع للليمل :سللا ا الشللريعةمباجلهللا اكر لل  أواًل: 
اللُ أصلغُ أو أَلل    أوَ  للري  وصللغري    ُقلوَّ علل َ  لللُوا أو  مللن تللو: ُا ُُعة ملن أهلل  صللالر اخلللواقز الللُنَ  ولعلل اجلىللل أبحالللم الالل

ُوا أصللح الل ُ    عقوللل } ى صللى  هللا عىيلل  وللل ف دقللد وصللاى  - عىيلل  ولللى  صللى  هللا -لب الالل  و ق التااللري ة هللل  األمللةف حلل َ  حيكََقلل
 َ َ َ تك   مكعك صكالك َ َ  صكالك ُكاَقيلكى  َ   وكَصيكلمك   مكعك َصيكلَمَى َ   أكحكد  َُسَّك عك جي كللَو   تلكل لَى   َملَن الََُّميَّلةَ   ُلكَقلُك  وَّك اَلق ل ًَّ ُ    ال َل لل ميك مك َم َك َللالك   .ميكَُ ق لوَّك َملَن اَاَ

ُ   ماللدد. (متالل  عىيلل ) اايلل  مللن جىىىلل  ولىللوه  ة عللدعتى  }  وتااللريه  الالللو اَ عضللاللة اخلللواقز وقىللة دىمىلل ُقللو  ااملللم القلل ُو
 وهل هالك جىل مَُب ععد هلا اجلىل ؟!!!. اميلُ  وأبُ  من أهل اجلاة  حامى  عتااري من  ىد ل  قلو  هللا ع حة

وجعل التااري وليىة ة اعُتقلم من امصللا ف  مع اعقتالع أبدالقه  :مجاعة أو حزب معني االنتماء إىلالتعص  والوالء و اثنياً: 
ُقة أو أتلعة تااُ خمللايى وهو مل ا تىُ ة هلا الزملَّوا ىلق  لياَل مًىيَل عى  ققل  ف  ل د  َ ُقو  اعن تيمية}  ومن ل  من أَّ

ُ  تااري اليل اة لريهل من  وا ف امًىم  والتحال  دمل ى  وأمواهل  ... وهلا حل  علمة أهل ال دع اللُن ُااُ  ال دع اماا
ًَسك  ععضى  ععضلَ ... وهؤع  من اللُن قل  هللا تعل: ديى }   ُ وا َ يلكَعل لك ل َمالَى َ  َة  كَي   َامنَّكل أكَمُ ه َ  َا:ك اَّللََّ َاََّّ الََّلُنك دلكَُّق وا َدُالكى َ  وكَك

ُ وا ُلكَاعكى وَّك ه َّ ُل الك َوئل   ل قو  قمح  هللا}   من ادع  دعويب وأ ى  ديىل عالَّ اجلىل خمللاَل ديىل جلميع 159  )األُعلم} ى َ  َنكل َك (  . ُو
ضىل من ل ُوادق ف دىلا ُُد أَّ ُااُ ُو ل جىو  مغيل  .م أهل العى ف ه مع خمللاتى  ُ  َ . ومعىن )جمموع الاتلويب(ن أعظ  مل ُاعى 

ُأآل ُقل }  ُجل ة قأُ  تغييقلَ} اذا لكيَّ امغيل  امصتىك امتحري ة ال ) لُب الىغة ختىك دى  ُث س عى  قأآل  واحد ف دىو ميوز.ا ك ال
ُ  وأتل ُ  األمة ا: أحزاب ود ُا  ة وقعال امعلصُ من تا آل(  وهلا مل ُ ُوَّ !!لأل ه ُحوَّ  والغري ُاا ل حزب نل لدُى  د  علر  َو

ثللري مللن  لل لعال اليللل و اللللُن تالل عوا اب: التجللارب حداثللة السللن و لللة اثلثللاً: آلوهلللا  للل ع َو ُ    جلمللود الاالل التااللريآل امتيلل
َُ الزَّمكلََّ قلكَومو ح لدكاثك   اأَلك   } -صى  هللا عىي  ولى   -ُقو  عاى  الا   وهؤع  لرَيَ قلكلَوَ  أيكَيت َة سَخ َم ُلكق ول لوَّك َملَن خك َللاكلََّ ل لاكىكل   اأَلكَحلالك

اكللَجُكه  َ  لَى   َملَن الََُّميَّلَة عك جي كللَو   َاميكللهن  َ  حك ًَّ ُ    ال َل مكل ميك َم َك َلالك ىكى َ  أكَجلاَل كَََّة ميكَُ ق وَّك َمَن اَاَ لل لكَقيت م لوه َ  دكللقَلتل ى وه َ  دكلَ ََّّ قلكلتلَ َلاكمك لَن قلكلتلكىكى َ   دكهُك ُو َلمك
لللنو حمللللع لىاًللللد عللللد . أآل صلللغلق األللللالَّف دللل َّو ح قلللل  الًلللادآل}   قولللل } )أحلللداث األللللالَّ(. (ال صللللقآل) .ُلكلللَومك اَلَقيكلمكلللَة  ًو داثلللة ال

 .}  عل  العقو  . )حل ية الًادآل()لاىل  األحالم(
ُ  هلا   للاتويب عغري عى  من أخيُ ام ل ب و د رابعاً: اتباع الفتاوى اكضللة: دىي تًوغ احملن اليت اعتىيس  ل األمة ة ع 

ل مااُ  َ ُا   واموعقلر عً ب هل  الاتلوآل امضىىة. ل لح ىل دعل ُاَ  وق يح  واقتالب أعاع اجل ُُ ولقد عا  لىاال ال لحل عالَ  م
محن دوجد  قمح  هللا تعل:} أخ ِن قجل أُ  دخل ع -من الت ديب لىاتويب عغري عى  !! ُقو  ااملم ملل   ى  قعيعة عن أب ع د ال

 ولان التل َايَتك من ع عى  ل !! ُ ايف دقل  ل } مل ُ اي ؟ أم ي ة دخىس عىي ؟ دقل } عف
ُد واجملتمع لى مود وا اعىموا أَّ :أيها اكسلمون ُاق  اجلًيمة عى  الا آل عواق   الوخيمة وأ  ُ  الاا ُ   دلجلمود لتي آل والتي الاا

ُُب امااآرف لت لذُقعة ومًوغ ع ن وامَُ لرف وَت ُالف ولىب األموا  اخللصوة والعلمةف وتا ري امًَل حة الدمل  واُتىلك األع
ُاد اجملتمع   ُقة ع  أد ُمة و قع العداوار واألحقلد والا َُعل إبأتلع امًىم   مل ة ذل  من هت  ي دىل  األعمل  وأمثلهلل حمَُّمة  

ُمة األ اى  ومعلُاى ف األُاِف امع ومةف وهت  ي ُاقف وحيل  الالو ا ما  اميمئا  ة مًَل ُملر األمن واعلتق موا ف وهت  ي
ل هل  لىالو ة حيل  عاىل ول دوَوه  وقواحى ف وهت  لىم لحل العلمة اليت ع لىن  آلالت من ساثقُا   اجل  َو ُ  الاا  !! ي
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ُ س األُاِف امع ومة واألموا  احملبمة لىصيُف من هل  الاتاة اليت دتحس أعواب الاُ واادًل أع دلحلقوا د ة األقلف وع
ُاق ة اجملتمع عمىس عى  و   . عزعة األمن واعلتق
 التطرف الفكرياجلمود و عالج ظاهرة : العنصر الرابع 

علجل  أيها اكسلمون: ُ  ظعىيال أَّ ُقلوم ُو آل اجلمود و له ُ  الاا  وذل  من خال  الولل ل التللية} التي
ُ  دملللن أهللل  وللللل ل : اكتطرفلللةاجلاملللدة ملللن األفكلللار العقلللول تطهللل   :أوالً  آل اجلملللود و علللالز ظلللله ُ  الااللل مواجىلللة ااقهللللب التيللل
ُدللةاجللمللد  الل لب مللن األدالللق ع قللو  ال تيىللريو  ُوَّ ديمللل ُللااك امتي لل للل   ألََّّ الالللو لللو الللتقلمَس عقللوهل ف صلللقوا ُ ااَو ع ى  ُو تكعَللدوَّ عمَّ

ُاق األملن عالده   ألَّ مملل ُللهب أبملن الاللو اُتاللق اماللهي  ف اَذا هالك عالقُضُُّه  ةوَ  ري  ع  احمللدظة عى  عقو  الالو وع  اللتق
ُر  ُو  وخ الل قللس الللدمل  وق تللل األعلل َ اَوللُ الالللو وأُق ُسَّ والًللاةف وعللدم دىمىمللل عاىلل  الًللىف ال لللحلف وهللل  اخلل ئللة حيللل  ُ للو  القلل

ُر ال قل  ُدة امعاولةع اع  ل  امالهي  امااولةاللم  عقتل امًتهما  ود  َو  ؟!!  واألدالق امتي
قلللو  لىغلللال  أهلللل الغىظلللة  ُ ف ُو ُا  ة الاالللُ التاالللريآل اماحللل ُذُىلللة واعاللل دعىيالللل أَّ ظللللدظ عىللل  أوعد  ملللن اعُلللزع  ة مىللللوآل ال

ُا   ال العة للوا  ا ُار أو ااعلُلة عىل  ُقىىلل أو واجلال ف اخللقج  عى  اأتلع األمةف ُقلو  لالل مالبك ة هلل  اجلل ىلب هلل  امتا ل
ُُ ىلللل أو الًلللاور عىللل  أصلللحل ل} توعلللوا ا: هللا توعلللة ُ لللوَحلف واعبدلللوا أبخيلللل ا ف وعلللودوا ا: ق لللَد ف اتقلللوا هللا ة  التوا لللؤ ة  

ُجعلوَّ ديل  ا: هللا ُو ف واتقلوا ُوَملل ت ُُئلةف دمللذا أُلت  أُاًا ف اتقلوا هللا ة دملل  امًلىم ف اتقلوا هللا ة األعل ف وة ذممال  دملل  ألقواب ع
م ؟!! َ  ايَل ة أجًلما    لخ ة أع لَق   ع  ُدآل هللا أَحاك  قل ىوَّ ؟! ومل هي ح تا  اذا وقات  حلدية أقداما   علُق

ُجللوع ألهللل  اوَلل  وهللل  الللدعوار اخليللري  اللليت تللدعو ا: التااللري والتا للريف واعىمللوا أَّ مللن أعظلل  الواج لللر اي شللباب اإلسللالم: ال
ًه  هللا أَّ جيتن هل  األدالق الدخيىة من عياال!!  العى  اموثو  ععىمى  ديمل ُ اال عىيا  ألَّ هللا جعىى  هدا  مىتدُن  ُو

 واكفسدين معا بة اكتطرفني: اً نياث
ُع    ُد  واماًدُن وامص ُب عيد من حدُد ومعلق ة امتي لوَو  وليان اهلد  من دعى  اجلىلر امعاية الض ًك لل مكلَن ت  العقلب هلو قدعَ 

ُب أو ُدمُ أو ُقتل أو ل  ُاً  أَّ ُد ُاًد أو ُقدم عىل  أآل ُلوع  ملن أُلواع الاًللد عالل صلوق ف  خي لل مت ل ألُل  ع ُاعلل ذلل  اعَ 
ُسَّ ف أآل} -ق للي هللا عالل -هللللا قللل  عثملللَّ   مللن القللي  واخلىلل  والللوا ع الللدُين مياللع ابلًللىيلَّ }  اَّ هللا ُللزع ابلًللىيلَّ مللل ع ُللزع ابلقلل

ُسَّ  لاللن ملىت عىمللوا أَّ  ُسَّف وهنللي القل ُسَّ  ألَّ ععلض الالللو  لعيف ااميلللَّ ع تلؤثُ ديلل   واجلُ القل ابقلبا  احملللقمف أَثللُ ملل مياللع ابلقل
ُ  ف أو ُاايى  من ال الدف دى  خيلدوَّ ذل !!  هالك عقوعة من الًىيلَّف اقتدعواف وخلدوا من عقوعة الًىيلَّ لئال ُاتاى ف أو ُض

 اختيار الصحبة الصاحلة لألوالد : لثاً اث
لللَّ أصللدقل   صلللي  مللن ذوآل  ُدقللة ال لللية ألعال ىللل  ألَّ ال لللحب ُتالل ع عااللُ صلللح    دىللوَ  ُ  أَّ  ًللن اختيلللق ال دعىلل  األللل

ُدلة هداملة د ُل  ُتال ع عاال لُوا ممن حيمىلوَّ أداللقاَ متي الوَّ معلو  الااُ الوليي أوديل  لو اى  د ُ  ُاوَّ أدا  عال    أمل اََّ  ُه  ُو
ُُللب وتللدمري وادًلللد !! مللل قيللل} د هللدم وَت تللهثُ علل فَ  ُُقتلل  ُو ُ  أَّ حيًللن اختيلللق ال لللحبف ألُلل  ُاللوَّ عىلل  هدُلل  و  يا غللي عىلل  املل

ُ  أخال   صص  دًه  عن أصحلع .  قل  الالعُ}  ال لحب للحبف حىت لو أقدر أَّ تع
 َفُكاُّ َ ريٍن ِِبكُقاِرِن يَقَتدي.............َعِن اكَرِء ال َتسَأل َوَسا َعن َ ريَنُه 

 يُعدي  ما يُعدي الصحيلَح األجلربُ ...........واحلذْر ُمصاحبلَة اللئيلم فلإنّلهُ                    وقل  سخُ}
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َُ   عكىكللل  َدُلللَن خك و  للل لللىَّ ك}   اَلمك ُكَُللللُك ك قكلللل ك قكلللل ك قكل لللو   اَّللََّ صكلللىَّ  اَّللَّ  عكىكَيلللَ  وكلك َ  مكلللَن خي كللَلللل     عكلللَن أكَب ه   َ لللد  َُ أكحك أمحلللد وأعلللو داود َىيىَلللَ  دلكَىيلكَاظ للل
قل  العىملل } ُعلين ع َتلللل اع ملن ق ليس دُال  وأملُتل  د ُل  اذا خللىتل  قللدك ا: دُال  ومله ل ف وع .  [ والبملآل وايَل  وصحح 

ُ يلَ  ُق عدُا  وع َتل ُ عااً  دتصللل من ليِف م  ة دُا  ومله  .  تغ
   : نشر وسطية اإلسالم والفكر الوسطي يف اإلعالم ووسا ا االتصالاً رابع
ُا  علن الولليية أو الالللوذ عاىلل ُقلود ا: ألَّ ُ  واجلىللل واعللت دادو  اجلملود سدلة اعظل ُُلب وااقهلللب التيل  واادًللد والقتلل والتص

ُدلر ام لة وتاللوق وتقلدُُ هلللدا لعواقلب األ جتىلةوالتقىيلد األعمل ف والت ل ملوقف ولللل  تعللِن ععلض اجملتمعللر االلالمية مللن دوَّ قُ 
ُوَف وذللل  ملن خللال  تي يل  مملقللللر خل ئلة   للة التمًل  ابلللدُنف وة  ُاهق  دال ُ  ة اللدُن علل  صلاو  املل تاالي الغىلو والتيلل

وَّ عن الدُن االال االلالم ًُلىاوَّ ة َملل أَّ ام تعلدُن علن ولليية    مي ايايلف دُلن الولليية واععتلدا الواقع ه  أععد مل ُاُو
الُ الللعُ واخللو ف واللت لحة اللدمل   ُُلب وم للدمة اماللعُف ُو ُا ف ولا  اللدمل  والتص ُ ف ماى ى  القىُ وااَ حيل   مًلل  وع

ُال واألموا ف عت لدى  ع ات   لذت  وخيريت  مهل}  واألع
ُسَّ والًاةف وعليم - 1 ُق  ة الق ُُعة االالمية امق ُُناجلىل أبحالم الا  . ل األحالم العلمة اليت متِف ا خ
 . التوقط عتااري امصللا  هل  ألدىن  مة أو   ىةف والت لحة دمل ى ف وهلا ظى  عظي  - 2

ُ  عبللاد هللا: آلو  اجلمللود اَّ حلللَّ ظللله ُ  الاالل َُ   التيلل ُاد اجملتمللع}  لل لابَ وأللل وعالجكىللل ع ُقت للُ عىلل  دئللة  معياللة ف وامنللل ُاللمل أتيللعك أدلل
للقم  ودعلللَ   ُعللة متالمىللة حللىت ُاللا  مللن لك ُُض ج لللَّ الي يللب ُعيلل  املل اَّ ق للُ ن ُللوع ماىللل ع ُللت   -ومؤلًلللر  وحاومللَة  دلل ذاَ 
ُتالع ال ايللَّف واع   - ال    ُ  ُالوَّ ملع تاللتف اجملتملع اميلع دئلتل ف دالل دئلة هللل دوق ف وابَتملل  األدواق ُ دالل  عالز هل  الظلله

 َمل قيل}
 اً متاَمه                إذا  نت تبىن وغ ك يهدمومىت يبلغ البنيان يوم

مل عىيال أَّ أنخلل عىل  أُلدآل العللعث   أيها اكسلمون: ظن ة لاياة واحد    وععد أَّ ُتضلمن أتيعل من أجل ال  هل  الًاياة  َ 
ُقس عال أتيعل ل ل    الًاياة  واع ل }   مكثكلل  القكلل ََ  عكىكل  دعن الالَُّعمكلَّك َعنك عكَالري  قكَ ليك اَّللَّ  عكالَى مك لىَّ ك قكلل ك لف عكلَن الاَّلَ َو صكلىَّ  هللا  عكىكَيلَ  وكلك

لللل وكعلكَعض لللى  َ  لللَاياكة ف دكهكصكللللبك علكَعض لللى َ  أكَعالكهك ثكلللَل قلكلللَوم  اَللللتلكىكم وا عكىكللل  لك مك للللف َك لللد وَد اَّللََّ وكالوكاقَلللَع َديىك للللَّك الَّلللَلُنك َة أكَللللاكَىىكل ح  َاذكا  أكَللللاكىكىكلف دكاك
َُقَلل وكلكَ ُل للَؤَذ  ُكقَلاكللل َة ُكَ لليَ اكل خك كللَ  مكللُُّوا عكىكل  مكللَن دلكلَوقلكى َ ف دلكقكلللل وا} لكلَو أك َّ خك

يَعلللف اَللتلكقكَوا َمللنك ام للوه َ  وكمكلل أكقكاد وا هكىكا للوا أتَك مكلَن دلكَوقلكاكلللف دكلَ ََّ ُكَب َ 
يَعل   ) ال صلقآل (  وكَاََّ أكخكل وا عكىك  أكََُدَُىَ  اككَواف وكاككَوا  .أتَك

لل ملبعص ع ىلد  أو و االل أو  ُب عيلد ملن حدُلد عىل َ  اُال اَّ دعىالل ذلل  وأصل حال متضللما  متعللُو  متاللدى  ُلداَ واحلد  ة الضل
ُاد جمتمعال أو مؤلًلتال   مع ُاُ تعللي  االالم الًمحة   د ُال    ًُتييع القضل  عى   ُ  اد و اجلملو دُاال أو مقدللتال أو أد لتيل

آل مل أقاد لال دُاال ايايف!!! الاا عيو سما  ميمئا  متحدُن متعلُو  مبامح َ    عال صوق  وأ الل   ُو
 اللهم اجعا هذا البلد أمناً رخاًء سخاًء وسا ر بالد اكسلمني !!

                               ،  الدعاء،،،،                                                            وأقم الصالة،،،
 كتبه : خادم الدعوة اإلسالمية    
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