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 -املقدمة:
  ة ولالاً  لىى احليب  اصمطففى احلمد هلل وكفى وصال 
 وبعــد،،،
وتفرفوا يف تنًوهلم ليعض قضًاي األهواء وأهل اليدع الذين غًلوا  كًن لفظ الغىو يف السًبق إذا أطىق انطرف إىل أهل 

 الدين، اثل القضًاي العىمبة، أو القضًاي السىوكبة 
ى، حبث وقعت بعض اصمذاه  اصمنتمبة إىل الدلو ة أاً يف العطر احلديث فقد توجه اليحث يف الغىو إىل وجهة أخر  

 اإللالابة يف الغىو، وغري ذلك ان األوصًف اصمنفر ة كًلتعط  والتفرف والتشدد 
 وليحث هذا اصموضوع وحتقبق القول فبه أمهبة يف ذاته ويف زانه، وفبمً يتعىق مبستقيل الدلو ة اإللالابة  
صمسىمني وتنقبتهً ان شوائ  الغىو ان جًن  ويتعىق ابلدلو ة اإللالابة فمن حبث اصموضوع ذاته، فهو يتعىق بعقبد ة ا 

 -والدلً ة ان جًن  آخر، أاً ان حبث زان اصموضوع فإن اليحث كت  يف الظروف اآلتبة:
فًت أوال : بروز بعض اآلراء واأللمًل اليت تتسم ابلغىو ان بعض اصمنتمني إىل التبًرات اإللالابة، وال شك أن اثل هذه االحنرا

ًج إىل نقدهً وكشفهً نطحً  لىمسىمني   حتت
ً : غبًب اعىن الغىو يف الشريعة لن أذهًن اعظم النًس، فهم ال يعرفون اعنًه، األار الذي جعل اليعض يسح  لىى  اثنب

 اإللالم اعىن الغىو لند النطًرى 

وبني حقبقة هذا اإلطالق  ر اصمسىمنيع ببننً اعشليون الشًل، اع وجود اعربون لن الغال ة بىفظة األصولبنيفًلنطًرى ي 
 اخليبث 

ً : اختًذ حمًربة الغىو ذريعة حملًربة اإللالم، ممً يستىزم رفع الستًر لن أخفر ابًدين الطراع بني اإللالم والكفر   اثلث

 ثالثة وخًمتة لىى النحو التًيل: ايًحثع يف و وقد تنًولنً هذا اصموض
 اًهبة الغىو يف الدين  -األول: اصميحث
 اليوالث واألليًب اصمؤدية إىل الغىو يف الدين  -الثًين: اصميحث
 حمطالت ونتًئج الغىو يف الدين  -الثًلث: اصميحث
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 األول املبحث
 ماهية الغلو يف الدين وحقيقته

 
 هىك ان هىك لن ببنة وحيىي ان حيَّ لن ببنة، ال يتأتى إالوحتديد اصمراد به بعىم وبطري ة لبإن ببًن اعىن الغىو  

فال حجة جملرد ة وال إىل قول فالن، اباللتنًد إىل اصمفًهبم اإللالابة األصبىة، وإىل النطوص والقوالد الشرلبة الثًبتة، ال إىل اآلراء ا
يف قول أحد دون هللا ورلوله، قًل تعًىل: ))                                    

           :[، وقد اتفقت األاة لىفً  وخىفً ، لىى أن الرد إىل هللا تعًىل يعين الرد إىل كتًبه، 59(( ]النسًء
 والرد إىل رلوله صىى هللا لىبه ولىم يعين: الرد إىل لنته 

 ان اهتم ابلغىو التفًات  إىل فتوى أحد أو اقًل آخر  وبدون هذا التوثبق الشرلي فىن يعري
زب  أار غًية يف األمهبة، حىت ال ترتك اًد ة هالابة رجراجة يستخداهً كل ح اقع أن حتديد اثل هذه اصمفًهبم هووالو  

  كمً حيىو له وكل مبً لديهم فرحني
ىى العمل به قيل انتقًهلً إىل أهل فن اعني وان اصمعىوم أن لكل كىمة اعىن يف الىغة اتفق لىبهً أهىهً وتواضعوا ل 

 يطفىحون لىى إطالق اعىن آخر هلً قد يوافق اعنًهً الىغوي وقد ال أييت اعه لىى وفًق 
ً : إذا  األصل الىغوي غال يغىُو ُغُىوا   مبعىن جًوز حده،فًلغىو يف الىغة اشتق ان   وغىوت يف األار غىوا  وغالنبة وغالنب

  (1)طت فبه  جًوزت فبه احلد وأفر 
 فقد لرف بعد ة تعريفًت ال خترج يف جممىهً لن اعنًه يف الىغة  ،أاً لن اعىن الغىو يف اصفالح أهل الشرع 
صىى هللا لىبه –"جمًوز ة احلد، واحلد هو النص الشرلي، أي كالم هللا، واً صح ان كالم النيب  -فقد لرف أبنه: 
  (2)لد لىم األصول وقوالد الىغة العرببة" وهذا النص الشرلي جي  فهمه لىى وفق قوا -ولىم

  (3)وقًل ابن األثري: "الغىو يف الدين: اليحث لن اواطن األشبًء والكشف لن لىىهً وغوااض اتعيداهتً"  
ولرفه العالاة ليدهللا بن ليدالرمحن اجلربين أبنه "هو جمًوز ة احلد والتشدد يف التعيد وحنوه، كًلتشدد يف الفهًر ة،  
يف القراء ة، والتشدد يف أاور األحداث ونواقض الوضوء      وانه الغىو يف األشخًص، كًلغىو يف لبسى والتقًد أنه هللا والتشدد 

  (4)أو ابن هللا" 

                                                           

نظر أيضاً اتج ، وا112العبيدي، اجلزء الثامن، ص نظر لسان العرب، ابن منظور، تصحيح أمني حممد عبدالوهاب، وحممد الصادقا ( 1)
 .269العروس، حممد مرتضي الزبيدي، دار ليبيا للنشر والتوزيع، بنغازي، ليبيا، اجمللد العاشر، ص

 http://www.nabulsi.comى املوقع نظر ما نشر على شبكة املعلومات العاملية علا ( 2)
 269اتج العروس، اجمللد العاشر، ص ( 3)
 http://www.ibn-jebren.comمنشور على املوقع الرمسي للشيخ اجلربين:  ( 4)
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ً  ال يعرتف اعه لآلخرين بوجود، ومجود الشخص لىى فهمه مجودا  ال  القرضًوي أبنه ))ولرفه   التعطب  لىرأي تعطي
حل اخلىق، وال اقًصد الشرع، وال ظروف العطر، وال يفتح انفذ ة لىحوار اع اآلخرين، واوازنة اً يسمح له برؤية واضحة صمطً

  (5)لنده مبً لندهم، واألخذ مبً يراه بعد ذلك أنطع برهًان ، وأرجح ابزاان " 
حكم بقيول أو وقد لرفه بعض لىمًء النفس أبنه "االتفًق بني جممولة ان األفراد ان ذوي االجتًه الديين الواحد يف  

ً  يف إصدار األحكًم التكفريية  لدم قيول لشخص أو مجًلة، هذا احلكم يكون لًبقً  لوجود دلبل انفقي أو دون دلبل إطالق
 (6)لىى اآلخرين"  

بذكر حقبقة الغىو بقدر اً هو يتنًول إحدى نتًئجه وهو اً  ه أن هذا التعريف األخري مل يعنتوممً جتدر اإلشًر ة إلب 
 لبه الحقً  لنشري إ
 فًصمغًال ة يف التدين إذن هي التشدد والتطى  يف جمًوز ة احلد اصمفىوب واصمقدر شرلً   
ذلك أن هللا تعًىل أنزل األداين والشرائع وحدد فبهً الولًئل والغًايت وتعيد النًس ابلولًئل كمً تعيدهم ابلغًايت،  

التعًال والتشريع، ونطت الشريعة لىى أن أفضل ولبىة لعيًد ة هللا تعًىل  وبني هلم طريق العيًد ة، وكبفبة األداء، وانهج السىوك يف
  (7)حقبق اطًحلهم يف اصمعًش واصمعًد هي الكبفبة اليت أار هللا تعًىل هبً، وشرلهً لىعيًد لت

 ب العز ة:فبمً يرويه لن ر  ويرضى ومبً شرع لىنًس  قًل صىى هللا لىبه ولىم أن يعيد هللا تعًىل إال مبً حي  فال يطح 
ً  فقد آذنته ابحلرب، واً تقرب إيلَّ ليدي بشئ أح  ممً افرتضته لىبه((     (8)))ان لًدى يل ولب

واخلروج لن هذه الكبفبة احنراف يف الدين، لواء كًن لن طريق الزايد ة أو النقص، واصمغًال ة يف التدين حبًد لن جًد ة  
 الطواب، وجمًوز ة لىحد الذي قدره الشًرع احلكبم 

ولو صرب لىبه قىبل انهم مل يطرب لىبه مجهورهم،  ،شر العًدية، وال تطرب لىبهيًلغىو يف الدين انف ِّر ال حتتمىه طيبعة الف 
 والشرائع إمنً ختًط  النًس كًفة، ال فئة ذات استوى خًص 

صرب يواً  لىى  كمً أنه قطري العمر، وااللتمرار لىبه يف العًد ة غري اتبسر، فًإلنسًن اىول وطًقته حمدود ة فإن 
  (9)ري، فسرلًن اً تكل نفسه فبسأم ويدع العمل حىت القىبل انه، أو أيخذ طريقً  آخر، لىى لكس اً كًن لىبه نفالتشديد والت
    أن ترالى، وواجيًت جي  أن تؤدىكمً أن الغىو ال خيىو ان جور لىى حقوق أخرى جي 

                                                           

لقرضاوي بعنوان "التطرف بني احلقيقة واالهتام"، منشورة على شبكة املعلومات العاملية على الرابط حماضرة ل ( 5)
http://www.islamonline.com 

 مقاربة نفسية لفهم التطرف الديين، إقبال املغريب، موقع شغاف الشرق األوسط االلكرتوين. ( 6)
م، 1428، 3يف التدين فكراً وسلوكاً ومنهجاً، د. حممد مصطفى الزحيلي، منشورات مجعية الدعوى اإلسالمية، ط نظر، االعتدالا ( 7)

 .12ص
حديث هـ، ابب التواضع، 1422لنجاة، حتقيق حممد زهري، ط األوىل، سنة طوق اة مرفوعاً، دار رواه البخاري عن أيب هرير  ( 8)

 .339ص 6502رقم،
 .7التطرف بني احلقيقة واالهتام، مرجع سابق، ص ( 9)
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 شًلت وانتشرت يف التًريخ القدمي طالق الرهينة والرهيًنبة اليتأمههً وأخفرهً لىى اإل ،ولىغىو يف الدين صور لديد ة 
أنه ال وبني  والتطقت ابصمتدينني والدين، حىت توهم كثريون أهنً ان أصل األداين السمًوية، لذلك حذر الشرع احلنبف انهً،

 (10)رهيًنبة يف اإللالم، وفند حججهً، وبني أخفًرهً 
وأن النيب صىى هللا لىبه ولىم اً  ،ن الغىو والتنفع وبني أن األصل يف الدين البسرولقد هنى الدين اإللالاي احلنبف ل 

 األدلة لىى ذلك ان الكتًب والسنة فبة السمحة، وإلبك بعض ببعث إال ابحلن
 األدلة ان الكتًب:

قًل تعًىل ) -1                    ) :[185ية ان اآل]اليقر ة 

وقًل أيضً : ) -2               ) [78لور ة احلج: ان اآلية ] 

قًل جل شأنه ) -3                                            )  [
 [ 157األلراف: 
ووجه الداللة ان اآلايت أن هللا ليحًنه وتعًىل مل يكىف هذه األاة اً فبه اشقة زائد ة لن احلد، بل أنه رفع لنهً اً   

 أن التشديد أصل يف الدين؟ طور بعد هذا التقرير أن يقول قًئلكًن اثقال  لكًهل األام السًبقة  فهل يت
قًل تعًىل: ) -4                                                    

             )  : [  77] اصمًئد ة 
وقًل أيضً : ) -5                 ) :[ 171اآلية  ان] النسًء 

ً  لن أابطبل النطًرى، وأقًم الدلبل القًهر لىى   فًهلل ليحًنه وتعًىل صمً تكىم أوال  لن أابطبل البهود، مث تكىم اثنب
والسعبد ان الترب  ،(11)أهل الكتًب ال تغىوْا يف دينكم"بفالهنً وفسًدهً، فعند ذلك خًط  جمموع الفريقني هبذا اخلفًب " اي 

  أبحوال اصمًضني
 األدلة من السنة:

اً رواه اليخًري لن ليدهللا بن لمرو بن العًص أن النيب صىى هللا لىبه ولىم قًل له: "اي ليدهللا أمل أخرب أنك تطوم النهًر  -1
   (12)وتقوم الىبل؟ قىت: بىى اي رلول هللا، قًل: فال تفعل، صم وأففر، وقم ومن، فإن جلسدك لىبك حقً " 

سد حيمل النفس، وهذا اجلسد وهذه النفس اسخر ة صمهمة خفري ة، فألًس الدين التوازن بني النًحبة اجلسمبة والعقىبة فًجل 
 والنفسبة 

                                                           

 .25االعتدال يف التدين، مرجع سابق، ص ( 10)
نظر تفسري ابن  ، وا411، اجمللد الرابع، ص2001، 4بريوت، طالعريب،  الرتاث التفسري الكبري، لإلمام الفخر الرازي، دار إحياء ( 11)

 .458كثري، دار الفكر للطباعة والنشر، اجلزء الثاين، ص
 .1975حديث رقم كتاب الصوم، ابب حق اجلسم يف الصوم، حتقيق حممد زهري،   ،يصحيح البخار  ( 12)
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اً رواه اليخًري لن أنس بن اًلك رضى هللا لنه أنه قًل: "جًء رهط إىل ببوت أزواج النيب صىى هللا لىبه ولىم، يسألون  -2
وأين حنن ان النيب صىى هللا لىبه ولىم؟! قد غفر هللا له اً تقدم ان ذنيه  م تقًلوهً، فقًلوْا:أخربوْا كأهن لن ليًدته، فىمً

أبدا ، وقًل اآلخر: أان أصوم الدهر وال أففر، وقًل آخر وأان ألتزل النسًء  الدهرواً أتخر، قًل أحدهم: أاً أان فإين أصىي 
إين ألخشًكم هلل  -وهللا–، فقًل: أنتم القوم الذين قىتم كذا وكذا؟ أاً فال أتزوج أبدا ، فجًء رلول هللا صىى هللا لىبه ولىم

  (13)وأتقًكم، لكين أصوم وأففر، وأصىي وأرقد، وأتزوج النسًء، فمن رغ  لن لنيت فىبس انـي" 

 :و لىى انقتهاً رواه أمحد يف اسنده لن ابن ليًس رضي هللا لنهمً أن النيب صىى هللا لىبه ولىم قًله له غدا ة العقية وه -3
"القط يل حطى، فىقفت له ليع حطبًت، هن حطى اخلذف، فجعل ينفضهن يف كفه، ويقول أاثًل هؤالء فًرمجواْ، مث 

  (14)ك ان كًن قيىكم الغىْو يف الدين"قًل: اي أيهً النًس إايكم والغىو يف الدين فإنه أهى

  (15) "هىك اصمتنفعون" قًهلً ثالاث :ى هللا لىبه ولىمقًل رلول هللا صى اسىم يف صحبحه لن ابن اسعود قًل: اً رواه -4

 واصمتنفعون: هم اصمتعمقون اجملًوزون احلدود يف أقواهلم وأفعًهلم  

اهلالك، وهو يشمل هالك الدين والدنبً، وأي خسًر ة أشد ان  ي قيىه جعال لًقية الغىو والتنفعوهذا احلديث والذ 
 يف هذا اليًب أكثر ان أن يسعهً اصمقًم والففن يكفبه القىبل  واألحًديث (16)وكفى هبذا زاجرا   ،اهلالك

                                                           

 .4776، حديث رقم 1949نكاح، ص صحيح البخاري، دار القلم، دمشق، سوراي، اجلزء اخلامس، كتاب ال ( 13)
 .350ف، اجمللد الثالث، ص  1999مسند أمحد بن حنبل، مؤسسة الرسالة، ط الثانية،  ( 14)
 . 2670، حديث رقمابب هلك املتنطعون 4ج، ، بريوت،دار إحياء الرتاث العريب حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي،ح مسلم،صحي ( 15)
 .3مرجع سابق، صالتطرف بني احلقيقة واالهتام،  ( 16)
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 الثاين املبحث
 البواعث واألسباب املؤدية إىل الغلو يف الدين

لقد التىن العىمًء واليحًث يف العطر احلديث بيبًن اليوالث الكًانة واألليًب اصمؤدية إىل ظهور اصمغًال ة يف الدين  
ابلولط  وأخرى ذات صىة ،كن القول أبن هذه األليًب تنقسم إىل أليًب تتعىق ابلفكرواباللتقراء مي (17)والشفط فبه 

  (18) ذات لالقة ابألصول الرتبوية  االجتمًلي، واثلثة األاثيف
 :األليًب الفكرية لىغىو يف الديناصمفى  األول :

 الدين تعود يف أغىيهً إىل اآليت:ميكن القول أبن األليًب الفكرية لىغىو يف 
وارجع هذه اصمعًان ة واً يرتت  لىبهً ان اشكالت  ،اعًان ة العًمل اإللالاي ان انقسًاًت فكرية حًد ة، بني تبًرات خمتىفة -1

 هو اجلهل ابلدين واليعد لن التمسك بتوجبهًت اإللالم، وان أبرز التبًرات اصمعًصر ة تبًران:
أبصول الشرع، فهو يرى أن تعًلبم الدين تشكل لًئقً  يف طريق األول: لىمًين يدلو إىل بنًء احلبً ة لىى ألًس اًدي غري ارتيط 

 التقدم واالنفالق حنو احلضًر ة 
فسًدا  يف  فهي ان وجهة نظر أصحًبه لبست إال والثًين: تبًر اتفرف يعًرض اصمدنبة احلديثة وكل اً يتطل ابلتقدم احلضري،

ً  األخالق، وتفككً  يف األلر، ومجودا  يف العالقًت االجتمًلبة لرغيًته   فهم يرون أن احلضًر ة جتعل الفرد يعبش لنفسه اىيب
 ه نظر ة ري  وشك دون متحبص وتقوميولذا فكل جًن  يرفض فكر اآلخر ويقًواه وينظر إلب اتنكرا  لآلداب والفضبىة،

  (19)لبطل إىل احلق  
 لرتبوية واإللالابة ضآلة االهتمًم ابلتفكري النًقد واحلوار الينًء ان قيل اصمربني واصمؤلسًت ا -2

 نًول العىمي يف النظر إىل األاور،ذلك أن االهتمًم ابلعقول وإثراءهً ابصمفبد والتثًرهتً لىتفكري والتحقق يتفى  الت 
وإلفًء أمهبة لىحوار الفكري اع اآلخر، وان لبوب الرتببة والتعىبم يف اصمدارس ألىوب التىقني وحشو اواد الدرالة، وهذا اً لىبه 

 مد الفكر ويسفحه أيضً  يف ولًئل اإللالم، مبً جي لاحلً
 لوء الفهم والتفسري اخلًطئ ألاور الشرع: -3

العىم والفقه يف الدين، وينطيون أنفسهم أئمة، ويتسًهىون  له بعض النًس يدلمه وجود ان يدلون وهذا األار يتعرض 
ورمبً كًن إىل العىمًء األكفًء، هم الشخطبة، دون الرجوع يف أاور احلالل واحلرام، وأيخذون ان األاور ظًهرهً أو وفق أهوائ

 ديدهنم االلتعجًل، ولدم اجلمع بني األدلة، أو لدم فهم اقًصد الشريعة 
                                                           

نظر أيضاً حبث الدكتور عقل، "الغلو األسباب والعالج"، وانظر على سبيل املثال، حبث األستاذ الدكتور/ انصر بن عبدالكرمي الا ( 17)
نظر أيضاً ما كتب بعدة أقالم منشوراً على شبكة ألسرية ومظاهر التطرف الديين"، واغالب حممد رشيد األسدي، "التنشئة ا

 .http://www.k128.comالعاملية على الرابط  املعلومات
"، دراسة حتليلية، مقدم إىل املؤمتر العاملي عن ميس"، أسباب اإلرهاب والفنت والتطرفنظر حبث الدكتورة "أمساء بنت عبدالعزيز اخلا ( 18)

 موقف اإلسالم من اإلرهاب املقام يف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية.
 .62-61ف، ص 2002د بن صاحل الظاهري، دور الرتبية اإلسالمية يف اإلرهاب، دار عامل الكتاب، الرايض، نظر د. خالا ( 19)
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 األليًب االجتمًلبة لىغىو يف الدين:اصمفى  الثًين:  
 لدم احلكم مبً أنزل هللا يف كثري ان اليالد اإللالابة: -1

ه )فقد خىق هللا اخلىق لعيًدت                  ) [ 56آية ] الذارايت 
)  خضوع العيًد هلل والتسىبم حبكمه وأارهم إبقًاة دينه واتيًع شرله، وان اقتضبًت العيًد ة ولزوم الشرع:      

                                   ) :[ 36اآلية  ان]األحزاب 
ولند تتيع اظًهر الغىو العقدية أو العمىبة يف كثري ان اليالد اإللالابة، جند غًليهً يرجع إىل اسألة احلكم بغري اً أنزل  

ً  نقداي  اقًبال      (20)هللا، وهذا االحنراف أنتج احنراف
 الفسًد العقدي: -2

لىى احملجة اليبضًء، ولكن أقوااً  لىكوا ليل  ً النيب صىى هللا لىبه ولىماألصل أن الدين اإللالاي واحد، وقد تركن 
األام السًبقة فتفرقوا يف دينهم، فظهر اً يسمى ابخلوارج واً يقًبىهً ان بدلة اإلرجًء، وبدلة اجلربية رد فعل ليدلة القدرية 

 رقواْ دينهم شبعً  يقًبىون اليدلة ابليدلة النفً ة، ولقد صًر هؤالء الذين ف
 ويف العطر احلديث ااتألت السًحة ابلفرق واصمذاه  واآلراء، ولقد كًن انتشًر تىك الفرق اؤثرا  يف إحداث الغىو  
ًه وأهم االجتًهًت العقدية اصمنحرفة اليت كًن هلً أثر واضح يف ظهور هذه اصمشكىة وإذكًء آراء الغال ة وأقواهلم: االجت 

  (21)الطويف واالجتًه اإلرجًئي  
 اختالل العالقة بني احلًكم واحملكوم: -3

 لىى وجود اآلار النًهي اصمنظم لشؤون الدولة وأاورهً  -بعد هللا–إن قبًم أاور احلبً ة الدينبة والدنبوية اعتمد  
العالقة انضيًط أاور األاة،  ألن ان شأن ضيط هذه ضيط العالقة بني احلًكم واحملكوم؛وان كمًل هذا الدين أنه  

 ولريهً يف حبًهتً لىى السواء 
إىل القبًم ابصمهًم اصمنوطة  -احلًكم واحملكوم–ولقد ضيط الشرع هذه العالقة أبلىوب بديع هو: توجبه كل ان الفرفني  

ننت أن الشرع اًئل إىل جًن  به والواجيًت اصموكىة إلبه، فإذا نظرت إىل النطوص الوارد ة يف شأن احلًكم وحقوق الرلبة لىبه، ظ
الرلبة، وإذا نظرت إىل النطوص الوارد ة يف شأن الرلبة ظننت أن الشرع اًئل إىل جًن  احلًكم، واصموقف يتشكل ان جممل 

  (22)النطوص الوارد ة يف ذلك  

 لدم تكوين روح التعىق ابجملتمع اإللالاي أو ابألاة اإللالابة: -4
 ش يف احلبً ة االجتمًلبة ولدوااهً وهذه الروح ضرورية لىفرد لىعب 

                                                           

 .431ف، اجلزء الثاين، ص1998نظر، د. عبدالرمحن بن معال اللوحيق، مشكلة الغلو يف الدين، الرايض، ا ( 20)
 .446املرجع السابق، ص ( 21)
 .15ف، مرجع سابق، صنظر، أسباب اإلرهاب والعنف والتطر ا ( 22)
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فًلفرد ال ميكنه النجًح يف حبًته االجتمًلبة إذا اً لمل صمطىحته اخلًصة ابلتمرار دون ارالً ة لشعور اآلخرين  
 وحقوقهم الفيبعبة، وال ميكن أن تنجح حبًته أيضً  إذا اً لًش حبً ة العزلة واالنفواء  فمن أهم فوائد االختالط أن جيرب اإلنسًن

أو حسودا  أو حقودا ، وخال بنفسه مل يرتشح انه  كًن غضواب    نفسه وأخالقه وصفًت ابطنه، وذلك ال يقدر لىبه يف اخلىو ة، فإن
 بتسكبنهً ابلتيًلد لمً حيركهً  هً جي  قهرهً وإاًطتهً، وال يكتفىوهذه الطفًت اهىكًت يف أنفس ،خيثه

"لىبكم ابجلمًلة  صىى هللا لىبه ولىم:–جلمًلة ويف ذلك يقول اليين وهلذا فقد اهتم اإللالم ابلتعىق ابجملتمع أو ا 
، وقًل أيضً  "ان فًرق (23)وإايكم والفرقة، فإن الشبفًن اع الواحد وهو اع االثنني أبعد، وان أراد حبيوحة اجلنة فبىتزم اجلمًلة" 

  (24)اجلمًلة قبد شرب فقد خىع ربقة اإللالم ان لنقه" 
وردت هبً النطوص انهً قوله  (25)وقد قرر لذلك لقوابت شديـد ة ،اثر ة الفتنة وتفريق األاةإ ولقد حذر اإللالم ان 

  (26)"ان أاتكم وأاركم مجبع لىى رجل واحد يريد أن يشق لطًكم أو يفرق مجًلتكم فًقتىوه"  :صىى هللا لىبه ولىم

 غبًب دور العىمًء وانشغًهلم: -5
وانشغًهلم ادلً ة لتطدر غري األكفًء الذين  هموأن غبًب أثر  ،إن لىعىمًء دورا  لظبمً  يف اجملتمع اصمسىم فهم ورثة األنيبًء 

يضىون النًس ابلفتوى ابليًطل أو بغري لىم، وحبنذاك يتعرض اجملتمع لىهالك لنداً أيخذ انهم النًس واللبمً الشيًب أاور 
 تهموهنم ابلتقطري وحيىىون وحيراون ان لند أنفسهم دينهم، أو يزدرون ليًدهتم وي

 التفكك األلري واالجتمًلي: -6

 وهذه احلًل تشهدهً كثري ان اليىدان ممً يؤدي إىل انتشًر األاراض النفسبة، ونسية الشواذ  
لىى النًس، ينشأ انقمً   يؤدي إىل جعىهلوف  ،فحراًن الففل ان احتبًجًته النفسبة والعًطفبة واعًاىته ابلقسو ة 

 يتخذ ان االحنراف ولبىة لىثور ة لىى جمتمعه وببئته، واً حيمىه ان افًهبم واثل، اتحداي  مجبع االلتيًرات غري لًبئ هبً 
لنه أنه قيل احلسن فقًل له أحد الطحًبة: إن يل لشر ة  ألو ة حسنة إذ روي -هللا لىبه ولىمصىى –ولنً يف رلول هللا  

  (27)"ان ال يرحم ال يرحم"   :ا   فقًل النيب الكرميان الولد اً قيىت انهم أحد
 
 
 

                                                           

 لزوم اجلماعة، اجمللد ابب ما جاء يفم، 1998رواه الرتمذي يف سننه، حتقيق بشار عواد معروف، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، سنة ( 23)
 .2165حديث رقم الرابع،

 .148الرتمذي، ابب مثل الصالة والصيام والصدقة، اجمللد اخلامس، ص ( 24)
 وما بعدها. 55ف، ص1987بية اإلسالمية ودورها يف مكافحة اجلرةمة، مطابع الفرزدق، نظر مقداد ايجلن، الرت ا ( 25)
 .1479رواه مسلم، ابب حكم من فرق أمر املسلمني، اجمللد الثالث، ص  ( 26)
 التنشئة األسرية ومظاهر التطرف الديين، مرجع سابق.  ( 27)
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 األليًب الرتبوية لىغىو يف الدين:اصمفى  الثًلث:  
 ميكن إمجًل األليًب الرتبوية فبمً يىي:

تعىبم ً يدرس يف اراحل النقص الثقًفة الدينبة يف اصمنًهج التعىبمبة ان االبتدائي وحىت اجلًاعة يف اعظم اليالد اإللالابة، فم -1
ال يؤهل شخطً  اثقفً  بثقًفة انًلية ان النًحبة اإللالابة، لبعرف اً هو اعىوم ان الدين ابلضرور ة، وهو احلد  األلًلي

ولبتهم أباور دينهم وتنوير ة، وقد أدى ضعف اصمقررات الدينبة ولدم تىيبتهً حلًجًت الفالب يف تاألدىن لىثقًفة اإللالاب
نقص الولي الديين بوجه لًم ممً يكون له األثر السىيب لىى لىوك  إىليف هذا العطر،  فكرهم مبً يواجههم ان حتدايت

  (28)واجتًهًت أفراد اجملتمع  

 لدم االهتمًم الكًيف إببراز حمًلن الدين اإللالاي واألخالق اإللالابة  -2

اصمسىمني انهم وغري اصمسىمني، وممً حيث لىبه اإللالم ويدلو إلبه الرفق، والتسًاح، وح  اآلخرين، وارالً ة حقوق  
والسالم، والتعًون، والرمحة واليعد لن الظىم، واليعد لن احلكم ابألهواء الشخطبة، وغري ذلك ممً يدلو إىل احل  والعدالة ، 

  (29)لىبهً النشئ   ىبقبًت انذ بداية التعىبم حىت يرت والبد ان إظهًر هذه احملًلن واألخال

                                                           

 .61-60دور الرتبية اإلسالمية يف اإلرهاب، مرجع سابق، ص ( 28)
 .23أسباب اإلرهاب والعنف والتطرف، مرجع سابق، ص ( 29)
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 الثالث املبحث
 (30)ئج الغلو يف الدين حمصالت ونتا

ارض  -جبمبع أشكًله وأنواله–األول أن الغىو يف الدين حمرم وانهي لنه شرلً ، فًلغىو يف الدين  اصميحثرأينً يف  
 لبفًل اجملتمع  ذلكوالداًر، بل ويتعدى  دي بطًحيه إىل اهلالكخيبث يو 
ً ، يف األام السًلفة والالحقة، وفتك   أتيًله يف جمًل  أبهىه يف نفًق العقبد ة واإلميًن، وداروقد ظهر خفره قدميً  وحديث

يوصل إىل اهلالك ألن الغىو يف العقبد ة يؤدي إىل الكفر والضالل، كمً أن الغىو يف األحكًم والفروع الفقهبة  السىوك واألحكًم؛
 والداًر وإلبك تفطبل اً ليق:

 نتًئج الغىو يف العقبد ة: -:اصمفى  األول
لعقبد ة خيرج أصحًبه لن دين هللا تعًىل، ويضعهم يف حظري ة الكفًر  هذا اً حطل اع كثري ان إن الغىو يف أاور ا 

األام السًبقة الذين غًلوا يف صفًت هللا تعًىل وأمسًئه، وغىوا يف صفًت األنيبًء، وجعىوا انهم آهلة، وأشركوا اع هللا آهلة أخرى، 
فمن ذلك اً حدثنً به القرآن الكرمي لن أهل  ،ًهم القرآن كفًرا  أو اشركنيأو اختذوا انهم قربة وزلفى إىل هللا لز وجل، وقد مس

والنطًرى الذين غًلوا يف لقبدهتم ابهلل وابلرلل فكًنت نتبجة ذلك الكفر والثنبة واإلشراك  فقًل تعًىل:  هودالكتًب ان الب
(                                              

     ) :[  171اآلية  ان] النسًء 
آن الكرمي كفًرا  يف قوله لز وجل)ولقد مسًهم القر                        )  [
 [  72اآلية  ان ة:اصمًئد

وهذا الغىو يف العقًئد مل يقتطر لىى أهل الكتًب ان األام السًبقة، وإمنً لرت لدواه إىل بعض اصمسىمني، فقد  
ًىل بعض النًس يف ة وآايت قرآنبة، واذاه  صحبحة، فغظهرت الفرق اصمغًلبة يف العقًئد، وتسرتت بعضهً حتت شعًرات إلالاب

قدر، فظهرت يف ذلك فرقتًن اتفرفتًن مهً القدرية واجلربية، وغًىل قوم يف ح  أهل اليبت وتقدمي لقبد ة اإلميًن ابلقضًء وال
وْا يف تعظبمه حىت وصىوا إىل الكفر كًلسيئبة وغريهم ان غال ة الشبعة، وغًىل قوم يف ًم لىي لىى ابقي الطحًبة، مث ابلغاإلا

ني، وهم اخلوارج، وغًىل قوم ابجلًن  العقىي حىت قرروا وجوب الطالح االلتزام اصمفىق ابأللمًل والسىوك، وكفروا لًاة اصمسىم
  (31)واألصىح لىى هللا وهم اصمعتزلة  

 وأنت أيهً اصمنطف ترى اقدار ضاللة كل فرقة واً أتواْ إال ان قيل اصمغًال ة والتنفع   
 

                                                           

 وما بعدها. 41يلي، االعتدال يف التدين، مرجع سابق، صنظر د. حممد مصطفى الزحا ( 30)
مقاالت اإلسالميني أليب احلسن األشعري، شفاء العليل يف مسائل القضاء والقدر واحلكمة والتعليل، البن  -نظر يف تفصيل ذلك:ا ( 31)

 ، الفرق بني الفرق للتميمي.نحل، البن حزم الظاهريقيم، امللل واملنحل للشهرستاين، الفصل يف امللل واألهواء والال
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 : نتًئج الغىو يف األحكًم:اصمفى  الثًين
ًوز ة احلد اصمقدر هلً شرلً ، واصمغًال ة يف التفيبق، خترج ان نفس العيًدات اخلًصة وجمواصميًلغة يف إن الغىو يف األحكًم  

 بوالث الغىو السًبقة، وتؤدى أبصحًهبً إىل اهلالك واليوار 
ويتخذ الغىو يف األحكًم لد ة ولًئل، انهً أن حيرم الشخص لىى نفسه اً أحل هللا تعًىل، ومينعهً ان اىذاهتً، ويسد  

ًت الدنبوية، وهي مبثًبة النوافذ اليت تستنشق انهً ىق أاًاهً الرخص الشرلبة واصميًحالففر ة يف غرائزهً وابوهلً، ويغلىبهً أبواب 
ً  قوله تعًىل " اتومهً  أن ذلك قربة إىل هللا وزلفىاحلبً ة، ويتغًفل لمً لهىه هللا ويسره، ورفع فبه احلرج واصمشقة،  إلبه، انلب   

                                         : فًهلل شرع   [87" ]اصمًئد ة
يًنبة، هم كل الفسًد والضرر، وان هنً حرم اإللالم الرهنفعة يف الدنبً واآلخر ة، ودفع لنلعيًده اً حيقق هلم الطالح واخلري واصم

ً  ولمًر ة، وبنًء انقفًع لن احلبً ة الدنبً، وقتل ل ألهنً ىغرائز اليشرية، وكيت هلً، وتعفبل لوظبفة اإلنسًن يف الكون، التخالف
 وليودية 
واصمالحظ أن التزام الغىو يف الدين يؤدي إىل إلغًء بعض األحكًم اصمشرولة الطحبحة، أو التقطري فبهً، وأن ان يتيىن  
ً   فكر ة اغًلبة فإن هذا يكون لىى حسًب التفيبق الطحبح الذي شرله رب العًصمني واختًره لعيًده، اتفقً  اع ففرهتم، واتنًلي

 اع قدرهتم، وحمققً  صمطًحلهم يف الدنبً واآلخر ة 
وهذا اً يقرره صًح  اصموافقًت إذ يقول "فإن اصمكىف افىوب أبلمًل ووظًئف شرلبة البد له انهً، وال حمبص له  

ً، يقوم فبهً حبق ربه تعًىل، فإن أوغل يف لمل شًق فرمبً قفعه لن غريه، واللبمً حقوق الغري اليت تتعىق به، فبكون ليًدته لنه
لىى وجه ال خيل طر فبه، فبكون اىواً  غري اعذور، إذ اصمراد انه القبًم جبمبعهً فبه قًطعً  لمً كىفه هللا به فبقأو لمىه الداخل 
  "ٍل ان أحوالهًبواحد انهً، وال حب

: ً  نتًئج الغىو لىى السىوك: -اثلث
يظهر ان الكالم السًبق، وان ليًرات الشًطيب األثر اخلفري الذي يتطل ابألحكًم والسىوك نتبجة الغىو، وهذا أار  

قه وروحه وفكره ولى هذا التغًيل واصميًلغة، وأن جسمه  لىىبً ة، وتدل الوقًئع أن هذا اصمغًيل لن يطربظًهر اىموس اشًهد يف احل
  (32)لبضبق به ذرلً ، وينتظر الوقت اصمنًل  لبكيو بطًحيه، مت يفبح به يف انتطف الفريق  

ويسئ الظن به، والدين ان ذلك كىه براء، وإمنً  يطًب اصمرء برد ة فعل اعًكسة، أبن يتخىى لن الدين كىه ويكرههوقد  
ففى صىى هللا لىبه ولىم بقوله "إن هذا الدين اتني فأوغل فبه برفق، إن جًءه هذا ان نفسه األاًر ة ابلسوء، وهذا اً قطده اصمط

 (33)اصمنيت ال أرضً  قفع، وال ظهرا  أبقى" 
ولقد كًن رلول هللا صىى لىبه ولىم يريب أصحًبه لىى اصمنهج الرابين الطحبح لىعيًد ة والسىوك وحيذرهم ان اصمغًال ة  

وان خربته هبم ولففه  ،وجل هو الذي خىقهم وهو العىبم أبحواهلم "أال يعىم ان خىق"وييني هلم أن هللا لز  ،والغىْو يف السىوك
ألن ذلك ان اتيًع خفوات  وأن األوىل االتيًع ال االبتداع؛ صىى هللا لىبه ولىم،–لىبهم أن لن هلم ان الدين اً جًء به النيب 

                                                           

 .58، مرجع سابق، صالديناالعتدال يف  ( 32)
 ، حتقيق شعيب األرانؤوط.346، ص20رواه أمحد عن أنس رضي هللا عنه، اجمللد،  ( 33)
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، وحىت لو حسنت اعقىه إن يف ذلك خري تراءى لىنًظر ب وإنحىت  طريقً  شففً يغًير طريق اإللالم، الشبفًن، الذي يرلم هلم
ألن هللا ليحًنه وتعًىل بني الغًايت النيبىة اصمقدلة، وشرع هلً الولًئل اليت توصل  ي يفىيه العًال نزيهً ؛النبة، وكًن اصمقطد الذ

 إلبهً 
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 اخلامتـــة
نقرر بعد أن ببن ً اًهبة الغىو يف الدين لوقت لكي هً قد حًن ااحلمد هلل وحده والطال ة والسالم لىى ان ال نيب بعده،  

وأليًبه وادى أتثريه لىى العقبد ة والسىوك واألحكًم، أنه وإن كًن الغىو يشكل داء يطًب به الفرد واألاة، فإنه البد هلذا الداء 
 -وميكن إمجًل ليل العالج فبمً يىي: ،ان دواء

ري والعنف والغىو، وأليًهبً وااللرتاف بوجودهً وآاثرهً، واللبمً فكرح قضًاي التفًفبة والطراحة يف طأوال : البد ان الوضوح والش
 وجمًلس النًس اخلًصة والعًاة  ،نرتنتذه األاور لرب ولًئل اإللالم واإلبعد أن شًلت ه
ً : التنهًض مهم ال ان انتشًرهً أبكثر ممً هو آاثرهً، واحلد ، لسإلهًم يف حل اصمشكىة وختفبف عىمًء والدلً ة واصمفكرين واصمربنياثنب

 حًصل، وبكل الولًئل اصمتًحة 
ً : جي  إنشًء اراكز ومجعبًت و  ون ه األاور، يكون فبهً ابحثون اتفرغتعىن هبذ اؤلسًت اتخططة، رمسبة وغري رمسبة،اثلث

 هً يعكفون لىى اليحث والدرالة واحلوار، وتوفر هلم اإلاكًانت الالزاة والولًئل العىمبة واإللالابة وغري 
رابعً : تولبع دائر ة الفتوى واصمفتني نولً  ولددا  وطريقة، وإنشًء دوائر لىفتوى يف كل اصمنًطق والعة الطالحبًت، كيري ة 

 اإلاكًنبًت، تتطدى حلًجًت اجملتمع واشكالته 
صول الغىو واجتًهًته، وحنو خًاسً : كيًر اصمسئولني يف الدولة حبًجة اىحة إىل دورات اركز ة يف أصول الدين وثوابته واسىمًته، وأ

 ذلك ممً يؤدي اجلهل به إىل االلتهًنة وااللتهجًن مبقًم اصمسؤول واحلط ان قدره 
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