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Abstract 

 

 

Teaching has an effective role in leading people into a good and high morality; and 

a good behaving with people in general, that's why we see that all the religious 

divines and common rules by people (constitutions) focus on teaching and studying 

to teach the new generation to be educated and could live together happily and 

peacefully. 

Islam, which is a universal religion and it is the last one, has paid more attention 

than other religions for studying to purify our inner from devil and bad behaviours 

and prettify it with a good morality and behaving in order to be a person just like a 

servant for the society. That's why we see that our prophet Muhammad peace be 

upon him emphasises on a good morality and behaving in the most of his sayings 

and speeches. Even the wholly Quran tells believers and unbelievers to do the same 

because our prophet has been sent from the God to the whole people of the world 

so what is said about Islam or what is done in the name Islam to call bad its name is 

not true for example terrorism and brutal actions is something out of the circle of 

Islam and the full forgiveness advices of Islam. 

The importance of religious studies and teaching appears when we see that there are 

too many falsification about Islam such as terror, killing, brutal actions....etc 

because of someone goes out from the circle of Islam, of course he or she falsifies 

bad things.  
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That's why we have to take care religious studies more than other studies because it 

makes troublesome if it isn’t approved well and scientifically. Only a good scientist 

or someone who studied religious studies or graduated in the religious scientific  

colleges, understand the real Islam not only those who study some papers or a 

leaflet without a proved resource.  

Hereafter all the Islamic countries should understand the importance of religious 

studies, education and media. They should also understand religious benefits and its 

positive affections for a stable security and at the same time take it care more 

academically. And we have to respect it and not allow anyone to disrespect religion 

at all. Those who concern should know the importance of religious studies and they 

must know its dangerous of it if they neglect it and disrespect it or stand against it 

in the name of facing terrorism because most of the brutal actions that are done 

under the name of Islam in the Islamic world come from its neglecting and standing 

against it.  

Finally, I ask those who concern about this subject to improve and activate 

religious studies within mosques, universities, colleges, institutes for Islamic 

studies and by holding workshops, conferences and meetings with pre-programmed 

to point the diseases and find the solutions so that Islam could reach the real point 

and turns back as it is in order peace comes to us and our society. 
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 ملخص ال

سن ؛ ولذلك جند  عاّم  الّناس معامةل  حلةلّتعةليم دور فّعال يف توجيه الّناس إىل الّتخةّلق باألخالق اجلميةل ، والّتعامل مع 
ما كّل الّشرائع الّسماوي  والقوانني الوضعّي  هتتّم بتعةليم أفرادها وأتباعها بغي  تثقيفهم وجعةلهم قادرين عةلى الّتعايش في

 بينهم بسةلم وأمان.

ه بنزع األخالق اإلنسان وهتذيبوالّدين اإلسالمّي اّلذي هو الّدين العاملي وخامت األديان قد اهتّم أكثر من غريه بتعةليم 
–الّذميم  من أعماقه وباطنه، وجتميةله باألخالق احلميدة حّّت يكون يف خدم  اجملتمع أمجعني؛ ولذلك جند الّرسول 

ون هذا الّتعامل وأّكد القرآن الكرمي عةلى أن يك، جيمع يف أقواله الّدين يف األخالق وحسن الّتعامل -صةّلى اهلل عةليه وسةّلم
(، وكذلك 83جلميع الّناس مسةلمهم وكافرهم حينما قال تعاىل: ] وقولوا لةلّناس حسنًا [، سورة البقرة: اآلي : )شاماًل 

 (.107حينما وصف تعاىل رسوله بأنّه رمح  لةلعاملني، قال تعاىل: ] وما أرسةلناك إال رمح  لةلعاملني [ سورة األنبياء: اآلي : )
الّدين من الغةلو والّتطرف يف الّتديّن والّتعامل مع الّناس فهو احنراف عن  ولذلك فإّن كّل ما يقال ويفعل باسم هذا

 اإلسالم وعن تعاليمه الّسمح .
ويظهر أمهّي  الّتعةليم الّديين حينما ترتكب اجلرائم ويقتل الّناس األبرياء باسم اإلسالم؛ ألّن اّلذي ينحرف ويغةلو هو من 

 صحيح.ال إملام له باإلسالم ومل يتعةّلم عن طريق 
وعةليه فيجب أن يهتّم اجلميع بالّتعةليم الّديين أكثر من غريه فهو اّلذي يدّمر إن مل يكن صحيحاً وأكاميياً، فالعامل الكامل 
واّلذي تعةّلم عن طريق العةلماء واملدارس والكةّلّيات األكادميّي  هو اّلذي يعرف اإلسالم الّصحيح، ال من يقرأ صفحات 

ه ومرشد؛ وهلذا ينبغي أن يعرف كّل الّدول اإلسالمّي  قدر الّتعةليم والّتوجيه واإلعالم الّديين ونفعوكتّيبات من غري معةّلم 
 العميم وتأثريه اإلجيايب خلةلق األمن واألمان إذا اهتّموا به وقاموا خمةلصني بتوليتهم له قياماً صحيحاً، حمرتمني الّدين ومقّدرين

ا  الّتعةليم إذا أمهةلوه وقام به غري من له به معرف  صحيح ، أو أمهةلوا الّدين ومّسو  له قدره، كما عةليهم أن يدركوا خطورة هذا
كرامته وحاربوا شعائره باسم حمارب  اإلرهاب والّتطّرف الّديين؛ ألنّه ال خيفى أّن كثرياً من الغةلو والّتطّرف املوجود يف العامل 

 ومن هنا أوصي مجيع اجلهات املعنّي  يفإّّنا جاء نتيج  ملا ذكرنا من إمهال الّدين أو حماربته، 
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اس نأحداً ولو كان كافراً ما دام مسللاملاً، كما جاء يف رواي  أخر : )) املسللةلم من سللةلم الّناس من لسللانه ويده وماُلممُيَمنم من أمَمنهم ال( املسللةلم الكامل ال ييذي 1)
(، . وقد 11726ديث: )، كتاب اإلميان وشلللللرائعه، باب تأويل قوله عز وجل...، رقم احل6/530عةلى َدممائََهمُ ومأمُموماهلََُم (( رواه الّنسلللللائي يف سلللللننه الك  : 

 .1/86أمجعت الّشرائع السماويّ  عةلى حفظ حقوق اإلنسان وصيانتها.ينظر: منار القاري شرح خمتصر صحيح البخاري: 
،  1/65(، ومسةلم يف صحيحه: 10، كتاب اإلميان، باب املسةلم من سةلم املسةلمون من لسانه ويده، رقم احلديث: )1/13( رواه البخاري يف صحيحه: 2)

 (.41اإلميان، باب بيان تفاضل اإلسالم وأّي أموره أفضل، رقم احلديث: ) كتاب
 .1/86( ينظر: منار القاري شرح خمتصر صحيح البخاري: 3)

 
العامل اإلسالمي أن يفّعةلوا الّتعةليم الّديين يف جمتمعاهتم عن طريق اجلوامع واجلامعات واملعاهد الّديني  بعقد ندوات  

 ا.نوميمترات لتشخيص الّداء ووضع احلةلول والعالج، حّّت ترجع األم  إىل رشدها وخيّيم األمن والّسالم عةلى جمتمعات
 المقّدمة

 احلمد هلل رّب العاملني، والّصالة والّسالم عةلى خري خةلقه حمّمد، وعةلى آله وصحبه أمجعني، أّما بعد:
فإّن لةلّتعةليم دوراً فّعااًل يف توجيه الّناس إىل الّسةلوك احلسن والّتخةّلق باألخالق اجلميةل ، والّتعامل مع عاّم  الّناس معامةل  

ادرين ائع الّسماوي  والقوانني الوضعّي  هتتّم بتعةليم أفرادها وأتباعها بغي  تثقيفهم وجعةلهم قحسن ؛ ولذلك جند كّل الّشر 
 عةلى الّتعايش فيما بينهم بسةلم وأمان.

ولةلّتعةليم الّديين يف ذلك تأثري عجيب يصل إىل عمق اإلنسان، فيتأثّر به حلمًا ودماً، حيث يقبل ما يةلقى عةليه باسم 
ني خمالفتها، وكّل دين جاء من عند اهلل تعاىل حيرص عةلى تعةليم معتنقيه؛ لكي يصبحوا أفراداً صاحلالّدين كعقيدة ال جيوز 

 يف أنفسهم ومصةلحني لغريهم، متخةّلقني باألخالق احلسن ، نافعني الّناس أمجعني بغّض الّنظر عن صنفهم ومعتقدهم.
نزع قد اهتّم أكثر من غريه بتعةليم اإلنسان وهتذيبه ب -اّلذي هو الّدين العاملي وخامت األديان  -والّدين اإلسالمّي  

األخالق الّذميم  من أعماقه وباطنه، وجتميةله باألخالق احلميدة حّّت يكون يف خدم  اجملتمع أمجعني؛ ولذلك جند 
يقول:  اجيمع الّدين وحيصره يف األخالق وحسن الّتعامل، وكّف األذ  عن الّناس، حينم -صةّلى اهلل عةليه وسةّلم–الّرسول 

، وأّكد القرآن الكرمي عةلى أن يكون هذا (3)؛ ألّن الّدين املعامةل (2( )1))) املسةلم من سةلم املسةلمون من لسانه ويده ((
(، 83الّتعامل شاماًل جلميع الّناس مسةلمهم وكافرهم حينما قال تعاىل: ] ومقمولموُا لةلنَّاَس حمُسناً[ سورة البقرة: اآلي : )

 المَمنيم [ ةُلعم وكذلك حينما وصف تعاىل رسوله بأنّه رمح  لةلعاملني، قال تعاىل: ] وممماأمُرسمةُلنماكم َإالَّرممُحمً  ل  
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 (.11855، باب فتح مك  حرسها اهلل تعاىل، رقم احلديث: )9/118( رواه الّنسائي يف سننه الك  : 4)
 (.3140اخلةلق، باب مخس من الّدواب فواسق يقتةلن يف احلرم، رقم احلديث: )، كتاب بدء 3/1205( رواه البخاري يف صحيحه: 5)
 (.2995، أبواب اجلزي  واملوادع ،  باب إمث من قتل معاهداً بغري جرم، رقم احلديث: )3/1155( رواه البخاري يف صحيحه: 6)
 .2/454ع الّصغري: ، والّتيسري بشرح اجلام6/296، وفيض القدير: 1/58( ينظر: إحياء عةلوم الّدين: 7)

 
وه، هذه الّرمح  من نفسه يف تعامةله مع من حارب -صةّلى اهلل عةليه وسةّلم–(، وقد أرانا الّرسول 107سورة األنبياء: اآلي : )

، بل ويف تعامةله مع املرأة (4) بل وأرادوا قتةله واغتياله، فعفا عنهم وأطةلق سراحهم قائاًل هلم: )) اذهبوا، فأنتم الطةلقاء((
صةّلى اهلل –والطّفل والعجوز وأهل الكتاب، وحّت مع احليوانات بأفعاله وأقواله مرشداً ومعةّلماً أتباعه وأّمته، حينما يقول 

ا تمُأكملم من خمشماَش األرض((-عةليه وسةّلم ُعهم : )) دخةلت امرأة الّنار يف هرّة رمبمطمتلُهما، فةلم تمُطَعُمهماومل تمدم
–، ويقول (5)

ا تموجمدم من ممَسريمَة أمُربمَعنيم عماًما-ةّلمصةّلى اهلل عةليه وس ًدا مل يمرَُح رماَئحم م اجلُمنََّ ، ومَإنَّ رحيمهم  .(6) (( : )) من قلمتملم ممعماهم
واإلسالم ينظر إىل هذا الّتعةليم بعني مةليها إجالل نظراً ألمهّيته وتعةّلق مصري اإلنسانّي  به، ولذلك جند أّول آي  نزلت من 

يَهُم وميلمعمةل ممهممم اُلَكتماالقرآن الكرمي بم وماحلَُُكمم م  تأمر بالّتعةّلم والّتعةليم، كما جعل تعاىل الّتعةليم مهن  رسوله حينما قال: ] وميلمزمك 
(، وهنا رّكز عةلى الّتزكي  اّليت هي أقرب الكةلمات وأدهّلا 3(، وسورة اجلمع : اآلي : )164[ سورة آل عمران: اآلي : )

ي  وإعداد األفراد عةلى األخالق احلسن  قبل تعةليمهم الكتاب واحلكم ، هذا هو اإلسالم احلّق، وكّل ما عةلى معىن الرّتب
 يقال ويفعل بامسه من الغةلو والّتطرف يف الّتديّن والّتعامل العنيف مع الّناس، فهو احنراف عن تعاليمه الّسمح .

يغةلو هو من ل الّناس األبرياء باسم اإلسالم؛ ألّن اّلذي ينحرف و وتظهر أمهّي  الّتعةليم الّديين حينما ترتكب اجلرائم ويقت 
 ال إملام له باإلسالم ومل يتعةّلم عن طريق صحيح.

وعةليه فيجب أن يهتّم اجلميع بالّتعةليم الّديين أكثر من غريه، فهو اّلذي يدّمر إن مل يكن صحيحًا وأكادميياً، فالعامل 
املدارس والكةّلّيات األكادميّي  هو اّلذي يعرف اإلسالم الّصحيح، ال من يقرأ الكامل واّلذي تعةّلم عن طريق العةلماء و 

)) قصم ظهري  :-رضي اهلل عنه–صفحات وكتّيبات من غري معةّلم ومرشد، ولذلك ورد عن اإلمام عةلي بن أيب طالب 
 .(7) رجالن: عامل متهّتك، وجاهل متنّسك ((

 وهلذا ينبغي أن يعرف كّل الّدول اإلسالمّي  قدر الّتعةليم والّتوجيه واإلعالم الّديين ونفعه العميم وتأثريه اإلجيايب خلةلق األمن
 واألمان إذا اهتّموا به وقاموا خمةلصني بتوليتهم له قياماً صحيحاً، حمرتمني الّدين ومقّدرين له قدره، كما عةليهم أن 
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ّتعةليم إذا أمهةلوه وقام به غري من له به معرف  صحيح ، أو أمهةلوا الّدين ومّسوا كرامته وحاربوا شعائره يدركوا خطورة هذا ال

 باسم حمارب  اإلرهاب والّتطّرف الّديين.
 يويبدو أّن كثريًا من الغةلّو والّتطّرف املوجود يف العامل إّّنا جاء نتيج  ملا ذكرنا من إمهال الّدين أو حماربته، لذلك ينبغ 

عةلينا أن نفّعل الّتعةليم الّديين يف جمتمعاتنا عن طريق اجلوامع واجلامعات واملعاهد الّديني  بعقد ندوات وميمترات لتشخيص 
 الّداء ووضع احلةلول والعالج، حّّت ترجع األم  إىل رشدها وخيّيم األمن والّسالم عةلى جمتمعاتنا.

 أهمّية الموضوع:
ه يتعةّلق مبعاجل  موضوع خطري يف حياة اإلنسان، وهو الّتطّرف الّديين اّلذي يذهب بسببتظهر أمهّي  املوضوع من كونه 

 أرواح مئات الّناس، وتنتهك أمواهلم وأعراضهم، ويقضى عةلى األمن واألمان والّتعايش بني الّناس.
 أسباب اختيار الموضوع:

 يرجع سبب اختياري هلذا املوضوع إىل:
رد وإصالحه األّم  اإلسالمّي ، وتعاين من أضرارها وآثارها، ويبنّي أمهّي  الّتعةليم يف بناء الف كونه يتعةّلق بقضّي  تعيشها  –1

 وحتصينه من األفعال واألفكار الّرديئ .
كونه يرّد عةلى أعداء اإلسالم اّلذين يّتهمونه بالعنف وقتل األبرياء، كما يبنّي حسنه ومجاله يف تعامةله مع غري   –2

 ادي الّتطّرف والغةلّو.املسةلمني، وأنّه يع
 خطّة البحث:

وثالث  مباحث، كّل مبحث حيتوي عةلى مطةلبني، يتحّدث املبحث األّول عن  -وهي هذه–يتكّون البحث من مقّدم  
الّتحذير من الغةلو يف الّدين من خالل الكتاب والّسّن ، ويتكةّلم املبحث الثّاين عن أسباب الّتطّرف الّديين وآثاره يف 

تائج سالمّي ، ويبنّي املبحث الثّالث دور الّتعةليم الّديين والرّتبي  يف القضاء عةلى الّتطّرف، وخامت  تةلّخص ناجملتمعات اإل
 البحث.

 وصةّلى اهلل عةلى سّيدنا حمّمد وعةلى آله وصحبه أمجعني.
 المبحث األّول

 الّتحذير من الغةلو يف الّدين من خالل الكتاب والّسّن 
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طهم يف الّدين، فالهم أهل غةلّو فيه غةلّو الّنصللللللار  8) ّلذين غةلوا بالرتهب ا( ونّص ما قاله هو: )) وأر   بأّن اهلل تعاىل ذكره إّّناوصللللللفهم بأّطم وسلللللليف؛ لتوسللللللّ
يف أنبياءهم وكذبوا عةلى رهبم وكفرو وقيةلهم يف عيسلللللللى ماقالوا فيه، والهم أهل تقصلللللللري فيه تقصلللللللري اليهود الذين بّدلوا كتاب اهلل وقتةلوا  ا به، ولكّنهم أهل توسلللللللّ

 .2/6واعتدال فيه، فوصفهم اهلل بذلك إذ كان أحّب األمور إىل اهلل أوسطها ((.تفسري الّط ي: 
 .1/154( زاد املسري يف عةلم الّتفسري: 9)

 
 القرآن الكرمي والّسّن  املطّهرة حتّذر من الغةلّو يف الّدين، سواء كان هذا الغةلو يف الّتديّن أو يفورد كثري من الّنصوص يف 

حّب األشخاص، أو يف االلتزام ببعض مفاهيم الّدين، حيث ينبغي استخدام هذه الّنصوص وتفسريها تفسرياً صحيحاً 
ينبغي أن يكون ذا الّدين دين وسيف بني اإلفراط والّتفرييف، و يف الّتعةليم الّديين لةلقضاء عةلى الّتطّرف املوجود، حيث إّن ه

  معتنقوه أم  وسطاً بني األمم.
 المطلب األّول: 

 نصوص من القرآن الكريم في ذّم الّتطّرف
 تبنّي هذه الّنصوص مد  خطورة الّتطّرف، واإلنكار عةلى أصحاب هذه الفكرة، وهي:

 (.171امتلمُغةلمواُ يف َديَنكمُم [ سورة النساء: اآلي :)قوله تعاىل: ] يماأمُهلم اُلَكتماَبل  – 1
رم احلُمق  ومالمتلمتََّبعموُا أمُهوماء قلمُوٍم قمُد ضمةل   – 2 َثريًا قوله تعاىل: ]قمُل يماأمُهلم اُلَكتماَب المتلمُغةلموُا يف َديَنكمُم غميلُ وُا َمن قلمُبلم ومأمضمةل وُا كم

 (.77سورة املائدة: اآلي : )ومضمةل واُ عمن سموماء السََّبيَل [ 
اءمعمةلمى النَّاَس وميمكمونم الرَّسمولم عمةلمُيكمُم  – 3 َلكم جمعمةُلنماكمُم أممًَّ  ومسمطًا ل تمكمونمواُ شمهمدم َهيًدا [ سورة البقرة: شم قوله تعاىل: ] ومكمذم

 (.143اآلي : )
ّتقصري ذلك أّن خري األشياء أوسطها، والغةلّو وال يف تفسريه هلذه اآلي : )) وأصل -رمحه اهلل تعاىل–قال ابن اجلوزي 

أنّه من الّتوّسيف يف الفعل، فإّن املسةلمني مل يقّصروا يف دينهم كاليهود، فإّطم قتةلوا  (8)مذمومان، وذكر ابن جرير الّط ي
 .(9) األنبياء وبّدلوا كتاب اهلل، ومل يغةلوا كالّنصار ، فإّطم زعموا أّن عيسى ابن اهلل ((
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، باب فضللل 4/274(، وابن خزمي  يف صللحيحه: 3871ديث: )، كتاب احلّج، باب رمي مجرة العقب ، رقم احل9/183( رواه ابن حّبان يف صللحيحه: 10)
(، واحلاكم يف 3029، كتاب املناسللللللللللللك، باب قدر حصللللللللللللى الّرمي، رقم احلديث: )2/1008(، وابن ماج  يف سللللللللللللننه: 2867يوم الّنحر، رقم احلديث: )

 (.473رقم احلديث: )، باب املناسك، 1/127(، وابن اجلارود يف املنتقى: 1711، رقم احلديث: )1/637املستدرك: 
 .1/200( ينظر: حبرالفوائداملشهورمبعانياألخبار: 11)
 (.2670، كتاب العةلم، باب هةلك املتنطعون، رقم احلديث: )4/2055( رواه مسةلم يف صحيحه: 12)
 .9/34( ينظر: مرقاة املفاتيح: 13)
 .16/220( شرح الّنووي عةلى صحيح مسةلم: 14)

 
 المطلب الثّاني: 

 نصوص من الّسّنة المطهرة في ذّم الّتطّرف
 : )) ...وإيّاكم والغةلّو يف الّدين، فإّّنا أهةلك من كان قبةلكم الغةلّو يف الّدين-صةّلى اهلل عةليه وسةّلم–قول الّرسول – 1
)) (10). 

ف ومايف طباعهم من جبةّل  اخلةلق عةلى الّضع : كره الّتعّمق والغةّلّو يف الّدين؛ ملاعةلم من-صةّلى اهلل عةليه وسةّلم–فالّرسول 
املةلل والسأم  خوفًا عةليهم أن يبغضوا عبادة اهلل تعاىل ويستثقةلوا طاعته، فأمرهم باالسرتاح ؛ السرتجاع القو  وزوال 

 .(11)الّضجر؛ وليكون ذلك أدعى هلم إىل حسن الطّاع  هلل تعاىل وحمّب  لةلخدم  له وألف  عبادته
يف هذا احلديث إىل أّن آف  الغةلو قدمي ، حيث كانت موجودة يف األمم  -صةّلى اهلل عةليه وسةّلم –كما أشار الّرسول 

 الّسابق ، وكانت سبباً هلالكها.
.أي: املتشّددون يف األخذ بتعاليمه ممّا خيرج (12): )) هةلك املتنطّعون (( قاله ثالثاً -صةّلى اهلل عةليه وسةّلم–قوله  - 2

 ّمقون يف فهم الّدين؛ ألّن ذلك مطةلوب حمبوب.عن جادة االعتدال، ال املتع
ظ والتبّصر القول ثالثاً؛ هتوياًل وتنبيهًا عةلى ما فيه من الغائةل ، وحتريضًا عةلى الّتيقّ  -صةّلى اهلل عةليه وسةّلم–وإّّنا ردَّد 

 .(13)دوطم
احلدود يف أقواهلم  الغالون اجملاوزونيف شرحه احلديث: )) املتنطّعون: أي املتعّمقون  -رمحه اهلل تعاىل–قال اإلمام الّنووي 

 .(14) وأفعاهلم ((
ومثةله اإلكثار من الّتفريع عةلى مسأل  ال أصل هلا يف …ويقول ابن حجر فيمن يشمةله الّذّم الوارد يف احلديث: )) 

سّيما إن لزم من الكتاب وال الّسن  وال اإلمجاع، وهي نادرة الوقوع جّداً، فيصرف فيها زماناً كان صرفه يف غريها أوىل، وال
 ذلك إغفال الّتوّسع يف بيان ما يكثر وقوعه، وأشّد من ذلك يف كثرة الّسيال، البحث عن أمور مغيب  ورد الّشرع 
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 .13/267( فتح الباري: 15)
،  2/1020(، ومسللللللللةلم يف صللللللللحيحه: 4776، كتاب الّنكاح، باب الرّتغيب يف الّنكاح...، رقم احلديث: )5/1949لبخاري يف صللللللللحيحه: ( رواه ا16)

 (.1401كتاب الّنكاح، باب استحباب الّنكاح ملن تاقت نفسه إليه...، رقم احلديث: )
ةلَ 17) نما عمةلمى آثمارََهم َبرمسللم جَنيلم ومجمعمةُلنما يف قلمةلموبَ ( إشللارة إىل قوله تعاىل: ] مثمَّ قلمفَّيلُ نماهم اإُلَ ُرميمم ومآتلميلُ ى ابَُنم م نما َبَعيسللم رمأُفمً  ومرممُحمً  ومرمُهبمانَيًَّ  ابُلتمدمعموهما نما ومقلمفَّيلُ  الََّذينم اتلَّبلمعموه م

ا عمةلمُيَهُم َإالَّ ابَُتغماءرَ ُضوماَن الةلََّه فممما رمعمُوهما حمقَّ رَعمايمتَ  نماهم تمبلُ َثرٌي م نلُهممُ فماَسقم مماكم نما الََّذينم آممنمواَمنلُهمُم أمُجرمهمُم ومكم ا فمآتلميلُ  (.27ونم [. سورة احلديد: اآلي : )هم
 .9/105( فتح الباري: 18)
 (.1159، كتاب الّصيام، باب الّنهي عن صوم الّدهر...، رقم احلديث: )2/814( رواه مسةلم يف صحيحه: 19)

 
باإلميان هبا مع ترك كيفّيتها، ومنها مااليكون له شاهد يف عامل احلّس كالّسيال عن وقت الّساع ، وعن الّروح، وعن مّدة 

لك مما اليعرف إالّ بالّنقل الّصرف، والكثري منه مل يثبت فيه شيء، فيجب اإلميان به من غريحبث، هذه األم  إىل أمثال ذ
 .(15) وأشّد من ذلك ما يوقع كثرة البحث عنه يف الّشّك واحلرية... ((

العبادة . وهذا يف ذّم الّتطّرف يف (16) : ))...فمن رغب عن سّنيت فةليس ميّن ((-صةّلى اهلل عةليه وسةّلم–قوله – 3
 والّتجاوز يف االلتزام بالّدين.

 واملراد بالّسّن  هنا الّدين بشكل عاّم كما قال ابن حجر: ))املراد بالّسّن  الطَّريق  ال اّليت تقابل الفرض، والرَّغب  عن الشَّيء
لرَّهبانّي ، فإّطم ا اإلعراض عنه إىل غريه، واملراد من ترك طريقيت، وأخذ بطريق  غريي، فةليسميّن، وملح بذلك إىل طريق

صةّلى اهلل عةليه -، وطريق  الّنيب(17)اّلذين ابتدعوا التَّشديد، كماوصفهم اهلل تعاىل، وقد عاهبم بأّطم ماوفوا مبا التزموه
احلنيفّي  الّسمح ، فيفطر ليتقّو  عةلى الّصوم، وينام ليتقّو  عةلى القيام، ويتزّوج لكسر الّشهوة وإعفاف الّنفس -وسةّلم
 .(18) الّنسل (( وتكثري

 ...فإن لعبداهلل بن عمرو بن العاص بعد أن بةلغه أنّه يبالغ يف الّصوم وقيام الةّليل: )) -صةّلى اهلل عةليه وسةّلم–قوله – 4
. حيث إّن الّدين مل يطةلب مّنا أن حنّرم (19) فصم وأفطر، وصّل ومن...(( حمظًّا، ومأَلمُهةَلكم  حمظًّا، وملَنلمُفَسكم  حمظًّاً، لَعمُيَنكم 

عةلى أنفسنا متاع الّدنيا وزينتها؛ ألنّه تعاىل سّخر لنا األرض وما فيها، وأحّل لنا الطّّيبات من الّرزق، وأمرنا باألكل منها، 
] ومَمنلُهمم مَّن يلمقمولم  :وطةلب مّنا أن حنافظ عةلى ديننا ودنيانا، وأن نستخدم الّدنيا واملال يف رضا اهلل تعاىل، كما قال تعاىل

نُليما حمسمنمً  وميف اآلَخرمَة حمسمنمً  ومَقنما عمذمابم النَّاَر. أمولملَئكم هلممُم نمَصيٌب مم َّا   سمبمواُ ومالةلَّهم سمرَيعم احلَُسماَب [ سورة كم رمبلَّنما آتَنما يف الد 
ا (، وقال تعاىل عةلى لسان امليمنني ل202-201البقرة: اآليتان: )  قارون ناصحني له: ] ومابُلتمَغ َفيمم
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 .7/212( عمدة القاري: 20)
داد: هوالقصللللد املسللللتقيم الذي ال ميل فيه، وقاربوا تأكيد لةلّتسللللديد من حيث املعىن، يقال: قارب فالن يف أموره: إذا اقتصللللد، وأبشللللر 21) ا أي باجلن ، و ( السللللّ

 .3/288والّسالم ، وبكّل نعم  وكرام ، فإّن اهلل يعطي اجلزيل عةلى العمل القةليل. ينظر: مرقاة املفاتيح: 
ري يف الةّليل.ينظر: فتح الباري:( املراد بالغدوة22) ري من أّول الّنصللللللف الثّاين من الّنهار ، وبالّدجل : السللللللّ ري من أّول الّنهار، وبالّرواح: السللللللّ -11/298 : السللللللّ

299. 
 (.39، كتاب اإلميان، باب صوم رمضان احتساباً من اإلميان، رقم احلديث: )1/23( رواه البخاري يف صحيحه: 23)
 .11/299ري: ( ينظر: فتح البا24)
 .2/544( ينظر: فيض القدير: 25)

 
نُليما [ سورة القصص: اآلي : ) ارم اآلَخرمةم ومالتمنسم نمَصيبمكم َمنم الد  (، فاّلذي هو املنهي عنه يف الّدين أن 77آتماكم الةلَّهم الدَّ

 جنعل الّدنيا أك  مهّنا ومبةلغ عةلمنا.
 الّنفس، فهذا من الّرهبانّي  اّليت ال مكان هلا يف اإلسالم. أّما حترمي الّنساء وحترمي األكل من الطّّيبات عةلى

يقول العييّن حول احلديث: )) وفيه أنَّ من تكةلَّف الزّيادة وحتمَّل املشقَّ  عةلى ما طبع عةليه يقعةله اخلةلل يف الغالب، 
ايغةلب ويعجز، وفيه احلّض عةلى مالزم  العبادة من غري حتّمل املشّق  امليّدي  إىل ا ك؛ ألنَّه ورمبَّ -صةلَّى اهلل عةليه وسةلَّم–لرتَّ

 مع كراهّيته التَّشديد لعبداهلل بن عمرو عةلى نفسه حضَّ عةلى االقتصاد يف العبادة، كأنَّه قال له:امجع بني املصةلحتني، فال
 .(20) ترتك حّقا لعبادة، وال املندوب بالكةلّي ، والتضيع حّق نفسك، وأهةلك، وزورك ((

 : )) إّن هذا الّدين متني، فأوغةلوا برفق، ولن يشاّد الّدين أحد إاّل غةلبه، فمسمد دموا،-يه وسةّلمصةّلى اهلل عةل–قوله  - 5
 .(23)(((22)، وماُستمَعينموا بَاُلغمُدومَة، ومالرَُّوحمَ ، ومشمُيٍء من الد جلُم َ (21ومقمارَبموا، ومأمُبَشرموا

غريتكةّلف، بأن الحيمل اإلنسان عةلى نفسه ما ال يطيقه يف من (24)فاحلديث حيّث عةلى الرّفق يف العبادة، والقصد فيها
عجز ويرتك العمل، واليكةّلف نفسه يف أعماله الّديني  ماخيالف العادة، بل يكون بتةلّطف وتدريج، فالينتقل دفع  واحدة 

يئًا حّّت تنقصم تةلك شإىل الطَّرف األقصى من التبّدل، فإّن الطّبع نفور، والميكن نقةله عن أخالقه الّرديئ   إاّل شيئًا ف
الّصفات املذموم  الرّاسخ  فيه، ومن مل يراع الّتدريج، وتوّغل دفع  واحدة، ترّقى إىل حال  تشّق عةليه، فتنعكس أموره، 
فيصري ما كان حمبوباً عنده ممقوتاً، وما كان مكروهاً عنده مشرباً هنيئاً ال ينفر عنه، وهذا ال يعرف إالّ بالّتجرب  والّذوق، 

 نظري يف العادات، فإّن الّصيّب حيمل عةلى الّتعةليم ابتداء قهراً، فيشّق عةليه الّص  عن الةّلعب والّص  مع العةلم، حّّت  وله
 .(25)إذا انفتحت بصريته وأنس بالعةلم انقةلب األمر، فصار يشّق عةليه الّص  عن العةلم
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 (.81عةلى أّمته جدال املنافق، رقم احلديث: ) -صةّلى اهلل عةليه وسةّلم–، كتاب العةلم، باب ذكر ما يتخّوف 1/282( رواه ابن حّبان يف صحيحه: 26)
ة امسه حرقوص بن زهري السللللللللعدي، وهو غري ذي اخلويصللللللللر ( وهذا الرجل هو ذواخلويصللللللللرة التميمي، وعند أيب داود امسه نافع ورّجحه السللللللللهيةلي، وقيل: 27)

 .16/142، وعمدة القاري: 8/69اليماين الذي بال يف املسجد . ينظر: فتح الباري: 
(، ومسلللللللللةلم يف صلللللللللحيحه: 3414، كتاب املناقب، باب عالمات الّنبّوة يف اإلسلللللللللالم، رقم احلديث: )3/1321( رواه بنحوه البخاري يف صلللللللللحيحه: 28)
 (.1063الزّكاة، باب ذكر اخلوارج وصفاهتم، رقم احلديث: ) ، كتاب2/740

 
وته اآلخرين ابق ، فهو الّتطّرف يف استخدام الّدين جتاه إخأّما الّتطّرف املوجود اّلذي هو أشّد خطراً من الّتطرّفات السّ  -6

بقوله: )) إّن  -صةّلى اهلل عةليه وسةّلم–بتكفريهم، وإباح  دمهم والّسعي عةليهم بالّسيف، وهو اّلذي أشار إليه الّرسول 
، انسةل  منه، ا شاء اهللما أختّوف عةليكم رجل قرأ القرآن حّّت إذا رؤيت هبجته عةليه، وكان رداؤه اإلسالم، اعرتاه إىل م

 ونبذه وراء ظهره، وسعى عةلى جاره بالّسيف، ورماه بالّشرك((.
 .(26) قال: قةلت: يا نيّب اهلل، أيّهما أوىل بالّشرك املرمي أو الرّامي؟ قال: )) بل الرّامي ((

ظهر أصةلهم يف  حيث، -صةّلى اهلل عةليه وسةّلم–ومن صفات هيالء قةّل  أدهبم وعدم احرتامهم لةلعةلماء بل حّّت لةلّنيب
–سولقّص  يف قةّل  أدبه وشّدة تطرّفه، حيث جعةله يشّك يف عدال  الرّ  -صةّلى اهلل عةليه وسةّلم–عهده، وله مع الّرسول 
بأّطم  -عةليه وسةّلم صةّلى اهلل–، فكيف يكون تعامةله مع غريه من املسةلمني؛ ولذلك أخ  الّرسول-صةّلى اهلل عةليه وسةّلم

 جون من الّدين خروجاً ال عودة إليه، والقّص  هكذا:مع تديّنهم الّشديد سيخر 
عن جابر بن عبد اهلل، قال: كان رسول اهلل باجَلعران : )موضع قرب مّك ( وهو يقسم الّت : )الّذهب والفّض  قبل أن 

ل : اعدل يا حمّمد، فإّنك مل تعدل؟ فقال: )) ويةلك، ومن يعد(27)يصاغ( والغنائم، وهو يف َحجر بالل، فقال رجل
 بعدي إذا مل أعدل ((.

 فقال عمر: دعين يا رسول اهلل حّّت أضرب عنق هذا املنافق.
له، يقرؤون القرآن ال جياوز تراقيهم، ميرقون من الّدين كما  -أو أصيحاب –فقال رسول اهلل: )) إّن هذا يف أصحاب 

 .(28) ميرق الّسهم من الّرمي  ((
ا القّوة كم تكون سرعته؟ ليته إذ خرج من دينه خرج وهو ميشي عةلى مهل، إّنّ لو الحظنا هذا الّتشبيه: سهم خيرج هبذه 

هو خيرج من دينه بأقصى سرع ، فأين عباداته الكثرية اّليت كانت أكثر من عبادة كبار الّصحاب ؟ أين راحت؟ مل تنفعهم 
مع  ص فيها، فالعمل القةليلبسبب الغةلّو الذي أخرجهم من الّدين كما خيرج الّسهم من الّرمي ؛ لعدم وجود اإلخال

 اإلخالص يكفي؛ ألّن  اهلل تعاىل يزن العباد بقةلوهبم.
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 .298-12/296( ينظر: فتح الباري: 29)
 .12/299( ينظر: فتح الباري: 30)
 .28/476( ينظر: جمموع الفتاو : 31)

 
هذا هو خطر الّتطّرف اّلذي نعاين منه، ويعاين منه العامل بأمجعه، وهذا هو اّلذي حيتاج إىل تعةليم معتنقيه وإرشادهم إىل 

مع اخلوارج  -ارضي اهلل عنهم–ذلك ابن عّباس ما هو الّصحيح والّصواب يف الّدين؛ بغي  رجوعهم عن غّيهم، كما فعل 
زمن اخلةليف  عةلي بن أيب طالب، وقد أفاد يف ذلك وأجاد، وكان لتعةليمه وتوضيحه وإقامته احلّج  عةليهم أثر واضح يف 

طي س، ومن هنا يظهر أمهّي  الّتعةليم والّدعوة، وبيان الفكر الو (29)القضاء عةلى تطرّفهم، ورجوع أكثرهم إىل جادة الّصواب
 املعتدل.

يقول ابن حجر يف شرح هذا احلديث حول حكم تعةليم هيالء ونصحهم، وبيان أخطائهم العقديّ  والفكريّ : )) وفيه أنّه 
 .(30) الجيوز قتال اخلوارج وقتةلهم إالّ بعد إقام  احلّج  عةليهم، بدعائهم إىل الّرجوع إىل احلّق، واإلعذار إليهم ((

خلوارج ليسوا ذلك املعسكر املخصوص املعروف يف الّتاري ، بل خيرجون إىل زمن الّدّجال، وذكر ابن تيمّي  أّن هيالء ا
 إّّنا هو ملعان  -نه رضي اهلل ع -لةلفئ  اّليت خرجت يف زمن عةلّي بن أيب طالب  -عةليه الّصالة والّسالم  -وختصيصه 

م, بل حلاج  ذّكر مل يكن الختصاصهم باحلكقامت هبم, وكّل من وجدت فيه تةلك املعاين أحلق هبم؛ ألّن الّتخصيص بال
 .(31)إىل تعيينهم؛ لقرهبم من زمانه -عةليه الصالة والسالم-املخاطبني يف زمنه 

فةلقد كانت الّسم  الرّئيس  هلذه الفرق  ع  الّتاري  هي رمي الّناس بالكفر واملروق من الّدين، وحشر الناس مجيعاً يف زاوي  
لفكرة بتكفري الّناس ألتفه األسباب، وإشعاهلم يف سبيل ذلك حروبًا طاحن  مع األّم  اإلحلاد، وقيام أصحاب هذه ا

 بأسرها، استباحوا فيها األموال واألعراض والّدماء.
 المبحث الثّاني

 أسباب الّتطّرف الّديني وآثاره في المجتمعات اإلسالمّية
ع احلةلول املناسب  لةلقضاء عةلى تةلك األسباب؛ إذ ال يوضملعاجل  أيّ  مشكةل  ال بّد من دراس  أسباب ظهورها، مّث وضع 

الّدواء من دون تشخيص لةلمرض، فالّتشخيص كما يقال نصف العالج، ومن هنا حناول أن نتعّرف عةلى أسباب ظهور 
 الّتطّرف يف العامل اإلسالمي، حّّت نستطيع أن نضع احلةلول املناسب  لةلقضاء عةلى هذا الّداء العضال الفّتاك.
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 .179( ينظر: من قضايا الرّتبي  الّديني  يف اجملتمع: 32)
 .498( ينظر: واقعنا املعاصر: 33)
 .47 فقه األقةلّيات: ( ينظر: اخلالص  يف34)
 .1/248، وتفسري ابن كثري: 3/22، وتفسري القرطيب: 2/323، وتفسري الّط ي: 104( ينظر: تفسري جماهد: 35)

 
 مطلب األول:ال
 أسباب الّتطّرف الّديني في المجتمعات اإلسالمّية 

 لةلّتطّرف الّديين والغةلو أسباب عّدة، منها:
غياب الّتعةليم الّديين عةلى الوجه الّصحيح وكما ينبغي يف املدارس واجلامعات حبّج  احلّد من الّتطّرف، واالكتفاء  – 1

 .(32)كوين جناحان لةلمسأل  الّتعةليمّي بالّتعةليم الكوين، مع أّن التعةليم الديين وال
نبذ احلّكام لةلّدين وتعاليمه، وعدم الّرجوع إليه كدستور لةلمسةلمني، وتطرّفهم يف إقصائه عن احلياة، وهذا الّتطّرف  – 2

بل قوّلد تطرّفًا يف اجله  املقابةل ؛ إذ ينبغي أن يعةلم أّن الّتطّرف كما يكون من قبل املتديّنني، فكذلك قديكون من 
العةلمانّيني جتاه املتديّنني، فالّتطّرف ليس حكراً عةلى معتنقي اإلسالم، بل قد يكون عند أصحاب األيدولوجيات األخر  

 (33)أيضاً، سواء يف الفكر واملعتقد، أو يف املمارس  والّسةلوك، كما يشهد الّتاري  بذلك
 ، وإفساح ةلم، وظهور املنكرات يف اجملتمعات اإلسالميوجود احلاكم املستبد، والّتمّسك باحلكم والّسةلط ، وشيوع الظّ – 3

اجملال لذلك من قبل احلكومات، وعدم وجود العدال  االجتماعّي ، ووضع القيود عةلى احلّريّات الفرديّ  واجلماعّي ، وهذا 
 .(34)وّلد احلقد والّتطّرف من اجله  املقابةل 

ملتطرّفون صوص، وعدم الّرجوع إىل فقه الفقهاء السابقني، حيث ينظر اقةّل  الّتفّقه يف الّدين، وعدم اإلحاط  بكّل الن – 4
إىل آيات اجلهاد والقتال فقيف ويأخذون بظواهرها، ويف نظر عةلماء حمدودين عندهم، دون االستعان  بفكر وعقل املفسرين 

 القدامى يف ذلك.
ةلُ  آممنمواُ اُدخمةلمواُ يف الس  االََّذين م هم لمكمُم عمدمو  م َبنٌي [ سورة البقرة: َم كمآفًَّ  ومالمتلمتََّبعمواُ خمطموماَت الشَُّيطماَن َإنَّ وقد قال تعاىل: ] ياأميل هم

 (.208اآلي : )
، فينبغي (35)فالّسةلم هنامبعىن اإلسالم قاله جماهد، ورواه أبومالك عن ابن عّباس، وقيل: معناه: ادخةلوا يف املسامل  والّصةلح

 يظهر مجاله.األخذ باإلسالم كةّله، حّّت 
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 .1/491، وفتح القدير: 1/456، وتفسري البغوي: 5/291( ينظر: تفسري القرطيب: 36)
 .94/99ن الكرمي يف حتقيق األمن الفكري: جمةّل  البحوث اإلسالمّي : ( ينظر: وسائل القرآن الكرمي يف حتقيق األمن الفكري: وسائل القرآ37)

 
فاّلذي يتصّدر لةلفتو  ال بّد أن يكون حميطاً بالتأويل وأسباب الّنزول، والّناس  واملنسوخ، واحملكم واملتشابه، واألساليب 

 الةّلغوي  املختةلف ؛ لكي يفهم الكتاب والّسن  فهماً صحيحاً.
عةلى التطّرف احلاصل  زام بالّتخّصص الّدقيق، وبه يقضىوكّل هذا إّّنا يعةلم عن طريق الّتعةليم الّديين املنهجّي املنّظم، وااللت

م من قةّل  الّتفّقه يف الّدين، فكثري من املتطرّفني إّّنا ختّرجوا من كةّليات غري متخّصص  يف الشريع  كالطّب واهلندس  والعةلو 
 وغريها.

مي ، فال بّد من من البالد اإلسالالّتساهل يف الفتو ، وعدم الّتأين فيها، وعدم وجود مرجع معت  لذلك يف كثري  – 5
وجود مرجع معت  حمايد عةلمي؛ لكي يقتنع به اجلميع؛ إذ الفتو  بغري عةلم تشّتت الفكر، وتوقعه يف فوضى، فةليس كّل 
من تعةّلم من الّدين بعض الّدروس أو رزقه اهلل بشيء من الفصاح  والقدرة عةلى اخلطاب  ميّهال لةلفتو ، ولقد حّذر اهلل 

 [. سورة الّنساء: مُ فقال تعاىل: ] وملمُو رمد وهم َإىلم الرَّسموَل ومَإىلم أموِل األمُمَر َمنلُهمُم لمعمةَلممهم الََّذينم يمُستلمُنَبطمونمهم َمنلُهم من ذلك، 
 (.83اآلي : )

 ا صح .فاآلي  الكرمي  إنكار عةلى من يبادر إىل األمور قبل حتّققها، فيخ  هبا ويفشيها وينشرها، وقد ال يكون هل
هم الََّذينم يمُستلمُنَبطمونمهم َمنلُهمُم [ أي همُم [ أي: ذوي الرأي والعقل والعةلم والفقه] لمعمةَلمم يستخرجونه  :] ومَإىلم أموِل األمُمَر َمنلُ

 .(36) بتدبريهم وصّح  عقوهلم: وهم العةلماء، والفقهاء أي: عمةَلمموا ما ينبغي أن يمكتم وما ينبغي أن يمفشمى
 تخرجونه بفكرهم وآرائهم السديدة وعةلومهم الرشيدة.أي: وهم يس

ويف هذا دليل لقاعدة أدبي  وهي أنّه إذا حصل حبث يف أمر من األمور ينبغي أن يوىلَّ ممُن هو أهل لذلك وجيعل إىل 
 أهةله، وال يتقدم بني أيديهم، فإنه أقرب إىل الّصواب وأحر  لةلّسالم  من اخلطأ.

 ن أهّم القضايا اّليت خاض فيها أدعياء الفتو ، فحّل باملسةلمني ما حّل من حوادث الّتفجريويبدو أّن قضّي  الّتكفري م
 .(37)واحلروب األهةلّي  والقتل والّدمار

الّتعاِل عةلى العةلماء، واالستعالء عةلى الغري بالعبادة، بأن ينظر الغاِل إىل الّناس من مكان عال حبيث يراهم أقّل  – 6
 ، بل ويكّفرهم أخرياً، كما كّفر اخلوارج مجهور الّصحاب  وعاّم  املسةلمني.منه، فيحتقرهم ويزدريهم
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 .140-94/139( ينظر: وسائل القرآن الكرمي يف حتقيق األمن الفكري: جمةّل  البحوث اإلسالمّي : 38)
 .14-3/11( ينظر: صحيح وصايا الّرسول: 39)

 
االبتعاد عن العةلماء والطّعن فيهم بأّطم كانوا مقّصرين يف تبةليغ الّدين، وهذا لعدم حكمتهم وفقههم بالواقع وما  – 7

وخيرجون قوائم    ببعض العةلماء، بل أخرجوايرتّتب عةلى الّنهي عن املنكر يف بعض األحوال، وهذا ما أّد  إىل فقدان الثّق
 بأمساء العةلماء اّلذين ينبغي أن ال يعّول عةليهم لفساد عقيدهتم حسب زعمهمم.

حصر العةلماء وحصر املصادر، حيث ال يأخذون الفتو  إاّل من هيالء وال يقرؤون إاّل يف هذه الكتب، وهذا ما  –8
 أّد  إىل تعّصبهم اّلذي أعماهم وأصّمهم.

 االنغالق، والّتعّصب لةلرّأي، ومنع حرّي  الّتديّن، ورفض اآلخر، وتسفيه آرائه، بل وختوينه وتكفريه وإباح  دمه. –9
ولةلقضاء عةلى هذا الّسبب ينبغي تثقيف مثل هيالء بأسةلوب إجراء احلوارات اهلادف  معهم، إذ احلوار وسيةل  من وسائل 

القرآن الكرمي، فهو أسةلوب وقائّي وعالجي يف آن واحد، ولذلك جيب حتقيق األمن الفكري اليت ميكن استنباطها من 
عةلى املصةلحني أن يديروا دائماً حوارات مع الّشباب لتحقيق األمن الفكري لديهم وتصحيح مفاهيمهم وحتصينهم من 

لفكري ا الغزو الفكري، كما أنه عةلى املصةلحني إدارة جةلسات حواريّ  مع من اجنرف من الّشباب يف تيارات الغزو
إلقناعهم باإلقالع عما هم عةليه وبيان خطورته عةليهم وعةلى األم  مجعاء، فاحلوار مبدء إسالمّي لتقومي الفكر وتصحيح 

 .(38)الفهم، وهو من أنواع الّتعةليم املنّظم
 .(39)اتّباع اهلو ، وعدم الورع والّتقو ، وهذا ممّا ييّدي باإلنسان إىل اهلالك – 10
، كذلك -سبق كما–الّتعةليم املتشّددة، ووجود األنظم  املستبّدة يف احلكم يف العامل اإلسالمي اجلهل، ومناهج  – 11

احتالل الغرب لدول إسالمّي ، وإجياد فراغ سياسي وإداري فيها، كما حدث ذلك يف كّل من: أفغانستان، والعراق، 
 وليبيا، وسوريا.

اس مل بأمجعه، وعدم املعرف  حباضر العامل اإلسالمي، وعةلى هذا األسعدم فهم الواقع، وعدم اإلملام مبا جيري يف العا – 12
 قد يقاتل املسةلمني ظّناً أّطم كفرة كما أفهمه أعداء اإلسالم واملسةلمني.

ولةلقضاء عةلى كّل هذه األسباب ال بّد من الةّلجوء إىل الّتعةليم الّديين الّرصني األصيل، ال أن يةلغى الّدين ويهمل ويظّن 
إّّنا ينتج هيالء، فةلينظر إىل الّتاري  كيف أّن الّدين أنتج فاحتني رمحاء وعةلماء حكماء مصةلحني، ومسةلمني  أّن الّدين

 متحابني فيما بينهم ومع غريهم عةلى مّر الّتاري .
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 .128-94/127البحوث اإلسالمّي : ( ينظر: وسائل القرآن الكرمي يف حتقيق األمن الفكري: جمةّل  40)

 
راقبا ي الّصديق الّشرّير: قد يكون الرّفيق سبباً يف إفساد اإلنسان قكريّاً وأخالقّياً، ولذلك جيب عةلى الوالدين أن – 13

أوالدمها وينظرا إىل أصدقائهم، حّّت ال يصبحوا فريس  ألناس أشرار، ولذلك جند اإلسالم ييّكد عةلى صحب  الّصاحلني 
االََّذينم آممنمواُ اتلَّقمواُ الةّلهم ومكمونمواُ ممعم الصَّ  رة اَدَقنيم [. سو والّصادقني، وحيّذر من مغّب  صحب  األشرار، كما قال تعاىل: ] يماأميل هم

َبياًل يم 119الّتوب : اآلي : ) ُيَه يلمقمولم يمالمُيتميَن اختَّمُذتم ممعم الرَّسموَل سم اوميُلةلمّتم لمُيتميَن (، وقال تعاىل: ] وميلمُومم يلمعمض  الظَّامَلم عمةلمى يمدم
ةَلياًل لمقمُد أمضمةلَّيَن عمَن الذ ُكَر بلمُعدم َإُذ جماءين ومكمانم  نًا خم ُذ فمالم ذمواًل [. سورة الفرقان: اآليات: الشَُّيطمانم َلُْلَنسماَن خم  ملُم أمختََّ

(27-29.) 
اإلعالم الفاسد غري اهلادف: وهذا قد ييّدي دوراً سةلبّياً حينما يوّظف إلفساد الّشباب فكريّاً وسةلوكّياً، كما حنّس  – 14

 بعض وسائل اإلعالم.به يف معظم ما هو موجود، وكذلك ظهور ونشر بعض األمور املنافي  لْلسالم يف 
 .-كما سيأيت بيان ذلك–وقد يكون لْلعالم دور إجيايب حينما يوّظف لةلرّتبي  والّتعةليم 

الفقر وسوء توزيع الثّروة الوطنّي ، إذ حينما ال تطّبق العدال  يف توزيع الثّروات يتوّلد احلقد بني األفراد، فييّدي  – 15
 ةلّو والّتطّرف.بعض األحيان إىل استخدام العنف وظهور الغ

كما أنّه كثرياًما يقع بعض الّشباب يف الغزو الفكري نتيج  فقرهم، حيث إّن أعداء اإلسالم يستهدفون الفقراء كثريًا يف 
 تنفيذ خمّططاهتم لغزو اجملتمعات املسةلم  فكريّاً.

الفئات والناجم عن  ةلى تةلكفالفقر يشّكل بيئ  مناسب  لةلجنوح واالحنراف الفكري والّسةلوكي، بسبب احلرمان الواقع ع
 الّتفاوت الشديد بني الطّبقات، حيث ميّثل ذلك نوعاً من املقاوم  الّسةلبي .

ولذلك كان حريًا بساس  املسةلمني إن أرادوا حتقيق األمن الفكري جملتمعاهتم أن حيّققوا بينهم الّتكافل االقتصادي، وحياربوا 
ر فال ييتى اإلسالم من قبةله، ولذلك دعا القرآن الكرمي إىل تداول الثروة بني الفقر ليسّدوا أمام أعداء اإلسالم هذا الثّغ

 أمُهَل نُ األغنياء والفقراء، وحمارب  العوز والفاق  كوسيةل  لتحقيق األمن الفكري، قال اهلل تعاىل: ] مما أمفماءم الةلَّهم عمةلمى رمسمولََه مَ 
 األمُغَنيماَء َمُنكمُم وممما آتماكممم َبم وماُليمتماممى وماُلممسماَكنَي وماُبَن السََّبيَل كمُي ال يمكمونم دمولمً  بلمنُيم اُلقمرم  فمةَلةلََّه وملةلرَّسموَل ومَلَذي اُلقمرُ 

َديدم اُلَعقماَب [.سورة احلشر: اآل  .(40) (7 : )يالرَّسمولم فمخمذموهم وممما نلمهماكمُم عمُنهم فمانُلتلمهموا وماتلَّقموا الةلَّهم َإنَّ الةلَّهم شم
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 .25/71، وروح املعاين: 649( ينظر: تفسري اجلاللني: 41)
 .135-94/133( ينظر: وسائل القرآن الكرمي يف حتقيق األمن الفكري: جمةّل  البحوث اإلسالمّي : 42)
 .94/153( ينظر: وسائل القرآن الكرمي يف حتقيق األمن الفكري: جمةّل  البحوث اإلسالمّي : 43)

 
البطال  والفراغ والرّفاهّي  الزّائدة: فالبطال  من األسباب اّليت تيّدي بالّشباب إىل االحنراف الفكري، حيث إّطا من  –16

 أخطر املشكالت االجتماعي  اليت توقع يف االحنراف االجتماعي واالقتصادي والفكري.
ء الّشباب منها، وخاّص  املرتفون منهم إحد  أسباب وقوع هيال ولعّل أوقات الفراغ الكثرية اّليت يعيشها الّشباب ويعانون

 يف براثن الغزو الفكري.
وإذا أردنا حتقيق األمن الفكري وحمارب  الغزو الفكري فعةلينا مجيعًا شغل وقت فراغ الشباب، وتعويدهم عةلى اخلشون   

ّرجل أن جيتنب املذاّم، وأنّه من صفات الّنساء، فعةلى الواجلةلد وحتّمل املسيولي ، فالّنشأة يف الزّين  والّنعوم  من املعايب و 
ذلك ويأنف منه، وهذا ما أرشدنا إليه القرآن الكرمي، فقد ربيف بني العيش الّرغيد وبني الّضعف عند اخلصوم ، فقال 

 (.18اآلي : ) تعاىل: ] أمومممُن يلمنمشَّأم يف احُلةَُليمَ  ومهموم يف اخلَُصماَم غميلُرم ممَبنٍي [. سورة الّزخرف:
يلُرم ممَبنٍي [، هذا ] أمومممُن يلمنمشَّأم يف احُلةَُليمَ  [: يعين ينبت ويرَبَّ يف الزّين ، أي يرَّب تربي  كرتبي  النساء، ] ومهموم يف اخلَُصماَم غم 

 .(41)الولد الّضعيف قةليل احليةل ، وهو عند اخلصوم  واحملارب  غري بني  ضعيف عنها باألنوث 
ديث  ضّد اإلسالم واملسةلمني متنّوع  األشكال والّصور والوسائل، فمنها العسكري  ومنها الفكريّ ، ومنها واحلرب احل 

 الّنفسي  وغريها.
وعةلى احلكومات إذا أرادت حتقيق األمن الفكري أن تبتكر يف طرح املشروعات واألفكار البّناءة، اليت تشغل أوقات فراغ 

عةلى  ن الوقوع يف أسر األفكار اهلّدام ، نتيج  الرّفاهي  الزائدة غري املضبوط  بالّتأديبالشباب مبا هو مفيد، وتنأ  هبم ع
 .(42)أمور الّدين والرّتبي  عةليه، ونتيج  ألوقات الفراغ اّليت يعيش فيها الّشباب

ى ةلضعف فكر حّب الوطن واالنتماء له: فاملواطن إذا أحّب وطنه وشعبه، حافظ عةلى أمنهما، ولذلك جيب ع –17
القادة والّساس  أن يزرعوا يف نفوس الّناشيء حّب الوطن واالنتماء له واحلرص عةلى وحدته، ونفع أهةله وأن يستغةّلوا لذلك 
برامج تربوي  واعي  يف البيت واملدرس  واملسجد ووسائل اإلعالم حّت يف النوادي الرتفيهي  وغريها من األماكن اليت يرتّدد 

 .(43)عةليها الشباب
املنكرات والفساد والظةلم يف اجملتمعات، وترك األمر باملعروف والّنهي عن املنكر يف كثري من الّدول  شيوع – 18

 .-كما سبق  –اإلسالمّي  
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 .3/10( ينظر: صحيح وصايا الّرسول: 44)
، كتاب العةلم، 4/2058(، ومسةلم يف صحيحه: 100، كتاب العةلم، باب احلرص عةلى احلديث، رقم احلديث: )1/50( رواه البخاري يف صحيحه: 45)

 (.2673باب رفع العةلم ووقبضه...، رقم احلديث: )

 
 المطلب الثّاني:

 آثار الّتطّرف الّديني على األّمة اإلسالمّية
ت بكثري اإلسالمّي ، حيث أحدث قتااًل داخةلّياً أذهبقد أفرز هذا الّتطّرف عةلى مّر الّتاري  آثاراً سّيئ  عانت منها األّم  

من األبرياء، وخرّبت البالد، وأعطت صورة مشّوه  لْلسالم، حيث أظهر هيالء املتطرّفون أّطم هم اّلذين ميثةلون اإلسالم 
 الّصحيح واحلّق، ومن هذه اإلفرازات والّتبعات:

ةلى األمن الواقع عن طريق العنف، فزادوا بذلك فساداً، وقضوا عتكفري اجملتمع اإلسالمي عةلى العموم، وحماول  تغيري  -1
 واألمان، ورّجعوا البالد إىل الوراء مئات من الّسنني.

 تكفري من ال يوافقهم يف الرّأي والعقيدة، وزعمهم أّطم وحدهم عةلى احلّق.  -2
ضالً عن قبول يقبةلون املسةلمني ف حترمي الّصالة يف مساجد املسةلمني، حيث ال يصةّلون إالّ وراء أئّمتهم، وبذلك ال  -3

 غريهم.
الّدعوة إىل العنف واخلروج عةلى املسةلمني بالّسالح، وقتل األبرياء وإثارة الفنت والقالقل وعدم مراعاة حرم  دماء   -4

 املسةلمني، كما حيدث اآلن يف العراق وسوريا وليبيا وكثري من بالد املسةلمني.
 ّدين وانتقاص حّقهم.رفض إمجاع األّم ، والطّعن يف أئّم  ال  -5
الّتشّدد يف الفرعّيات، كأن ما يتبّناه الواحد منهم من أمور اجتهادي  وحي من الّسماء ال جيوز خمالفته، مع أّن   -6

كممم اُلعمُسرم الّشريع  الغرّاء مبنّي  عةلى الّتيسري والّتخفيف ورفع احلرج، كما قال تعاىل: ] يمرَيدم الةلَّهم َبكممم اُليمُسرم ومالميمرَيدم بَ 
 .(44) (185قرة: اآلي : )[ سورة الب

وحيدث كّل هذا من الغفةل  والغرور، وعدم الّتيّقظ والفطن  يف فهم الّدين، وعدم وجود عةلماء خمةلصني، وترأس اجلاهةلني 
بالّدين، كما جاء يف احلديث: )) إّن اهلل ال يقبضم العةلمم انتزاعاً ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العةلمم بقبض العةلماء حّّت 

 .(45) يلمُبَق عاملاً اخّتذ الّناسم رؤوساً جّهااًل، فسئةلوا فأفتوا، فضةّلوا وأضةّلوا(( إذا مل
فاحلديث يشري إىل دور الّتعةليم الّديين لتجنيب األّم  من الّضالالت بأنواعها، وأنّه مّت ما مل يقم العةلماء بوظيفتهم، فإّن 

 يين أخطر من الّتطّرف الّديين.اجلّهال ميةليون مكاطم، لوجود الفراغ الّديين، والفراغ الدّ 
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 .1/195( فتح الباري: 46)
، كتاب اإلميان، 1/74(، ومسللةلم يف صللحيحه: 40، كتاب اإلميان، باب أداء اخلمس من اإلميان، رقم احلديث: )1/30( رواه البخاري يف صللحيحه: 47)

 (.55باب بيان أن الّدين الّنصيح ، رقم احلديث: )
 يدي.م، مقال بعنوان: الّتوازن الفكري: د.حممد بن إبراهيم الّسع2014(، أكتوبر 44، العدد: )35( ينظر: جمةّل  احلراء: 48)
 

 
قال ابن حجر: )) ويف هذا احلديث احلّث عةلى حفظ العةلم، والّتحذير من ترئيس اجلهةل ، وفيه أّن الفتو  هي الرّياس  

 .(46) احلقيقّي ، وذّم من يقدم عةليها بغري عةلم ((
 .(47))) الّدين الّنصيح ... (( حّث عةلى الّتعةليم الّديين بقوله: -صةّلى اهلل عةليه وسةّلم–كما أّن الّرسول 

والّناس إذا مل جيدوا أمامهم ميهاًل لقيادهتم فكريّاً، صنعوا هلم قائدًا عةلى مواصفاهتم اخلاص ، ولو مل يكن ميهاًل، كما 
 .(48) جاء يف نّص احلديث: )) اخّتذ الّناس ((

، كما قال ميحو بنفسه، وال يوجد له من يشرتيهفالباطل إّّنا ينمو يف غياب احلّق، أّما إذا جاء احلّق وظهر، فالباطل  
 (.81تعاىل: ] ومقمُل جماء احلُمق  ومزمهمقم اُلبماَطلم َإنَّ اُلبماَطلم كمانم زمهموقاً [. سورة اإلسراء: اآلي :)

 المبحث الثّالث
 دور الّتعليم الّديني المنّظم والّتربية في القضاء على الّتطّرف

أس رئيس وبارز يف القضاء عةلى الّتطّرف، ألّن الّتطّرف ينشأ من الفكر والعقيدة، وهذا يدخل يف ر لةلرّتبي  والّتعةليم دور 
؛ اإلنسان عن طريق الّتعةليم والرّتبي  الغري الّصحيح ؛ ولذا فإّن االهتمام بالرّتبي  والّتعةليم املنّظم أساس القضاء عةلى الّتطّرف

الق طتّم بصناع  اإلنسان ونشأته، وصياغته يف قالب الّدين املعتدل واألخإذ يف ذلك صناع  اإلنسان، وعةلينا مجيعاً أن 
 والفضيةل  حّّت يكون يف خدم  جمتمعه وشعبه، ال أن طمةله فيتعةّلم من األعداء وينقةلب عدّواً عةلى وطنه وجمتمعه.

 المطلب األول:
 أهمّية الّتعليم ودوره في القضاء على الّتطّرف 

ضارة ليس ضروريّاً لةلّنجاح يف حياته اخلاّص  فحسب، بل إنّه ضروري أيضاً لبناء اجملتمع، ولبناء احل إّن بناء الفرد أخالقّياً 
 اإلنساني  الرّاقي ؛ إذ أّن األفراد مبثاب  لبنات، والبناء االجتماعي مكّون من هذه الةّلبنات، فإذا أردنا أن نكّون جمتمعاً خرّياً،

 لك، وهذا إّّنا يفعل عن طريق الّتعةليم والّتثقيف الّديين الّصحيح واملنّظمفال بّد من تكوين أفراد أخيار قبل ذ
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 ( سبق خترجيه.49)
ي  فتح اهلل كولن إىل ميمتر: ))مسلللتقبل اإلصلللالح يف العامل اإلسلللالمي( اّلذي انعقد بالقاهرة سلللن50) م، نقال 2009  ( مقتطف من الّرسلللال  اّليت وّجهها الشلللّ

 عند األستاذ فتح اهلل كولن، د.كرمي  بوعمري.م، مقال بعنوان: األفق الرّتبوي يف بناء اإلنسان 2014(، أكتوبر 44، العدد: )33عن: جمةّل  احلراء: 
م، مقال بعنوان: األفق الرّتبوي يف بناء اإلنسللللللللللللللللان عند األسلللللللللللللللتاذ فتح اهلل كولن، د.كرمي  2014(، أكتوبر 44، العدد: )32(نقال عن: جمةل  احلراء: 51)

 بوعمري.
األفق الرّتبوي يف بناء اإلنسللللللللللللللللان عند األسلللللللللللللللتاذ فتح اهلل كولن، د.كرمي   م، مقال بعنوان:2014(، أكتوبر 44، العدد: )31(نقال عن: جمةل  احلراء: 52)

 بوعمري.

 
، بتعةليمهم ما هو خري وما هو شّر وأين تقع حدودمها يف ميدان الّسةلوك اإلنساين، وال بّد أن نبدأ بالرّتبي  األخالقي  قبل 

 وإمهال الطّبائع اإلنسانّي  وعدم قيادهتا.الّتعةليم؛ ألّن كّل الّشرور يرجع إىل إمهال الرّتبي  األخالقي ، 
فينبغي أن نغرس يف نفس الطّفل منذ صغره روح األخّوة اإلنسانّي  واملشاعر الطّّيب  جتاه الّناس بأن يشعر بأّن إنسانّيته 

يات كما لتقتضي أن ينظر إىل الّناس كما ينظر لنفسه؛ ألّن اآلخرين أناس مثةله هلم حّق احلياة، وعةليه التزامات ومسيو 
عةليهم، وال فرق بني جنس وجنس، وبني لون ولون آخر؛ ألّطم خةلقوا مجيعًا من أصل واحد، ولكّل إنسان بناء عةلى 
هذه اخلةلق  األصةلي  كرام  إنسانّي  جيب احرتامها، بل اإلسالم يدعو الّناس مجيعاً إىل الوحدة اإلنسانّي ، قال تعاىل: ] قمُل 

ُيًئا ومالميلم يما أمُهلم اُلَكتماَب تلمعم  نمكمُم أمالَّ نلمُعبمدم َإالَّ الةلَّهم ومالمنمُشرَكم َبَه شم نلمنما ومبلميلُ ٍ  سموماء بلميلُ ةلممم تََّخذم بلمُعضمنما بلمُعضاًأمُربمابًا م ن المُوُا َإىلم كم
 (.64: )دموَن الةلََّه فمَإن تلموملَُّواُ فلمقمولمواُ اُشهمدمواُ بَأمنَّا ممُسةَلممونم [ سورة آل عمران: اآلي 

ومن مّث قرَّر اإلسالم مبدأ الّنصح يف اجملتمع: بأن ينصح كّل فرد اآلخر إذا رآه خيالف الّسةلوك األخالقي، فقال الّرسول 
 .(49) : )) الّدين الّنصيح ... ((-صةّلى اهلل عةليه وسةّلم–

جيال مرهتن بإصالح ))...فإّن إصالح األوقد بنّي الّشي  فتح اهلل كولن سّر مركزيّ  الّتعةليم يف العمل اإلصالحي بقوله: 
التَّعةليم وإخراج فةلسفته من ضيق املنطق الوظيفي امليت إىل سع  العمل اإلنساين الّنبيل، أال وهو بناء اإلنسان بكّل أبعاده 

تعةّلق قةلبه و  الّنفسّي  والفكريّ ، إّن أول خطوة يف مشروع اإلصالح، هي إنتاج اإلنسان اّلذي فين عن نفسه يف قضّي  أّمته،
 .(50) بأشواق اآلخرة، مثّ اخّتذ مهّمته الّتعةليمّي  مسةلكاً ملعرف  اهلل وعمارة األرض ((

فالفةلسف  اإلصالحّي  عنده تقوم عةلى بناء روح اإلنسان وصياغته صياغ  ربّانّي  متّس كّل موطن منه، وهتّز كّل وتر فيه، 
 .(51)مر اهلل تعاىل برفعهلينخرط بكّل كيانه وطاقاته يف رفع البناء اّلذي أ

ورأ  الّشي  أنّه ال بّد لتحّقق هذا األمل من الّتنسيق بني الرّتبي  والّتعةليم، واستشهد لذلك بقول آنشتاين: )) العةلم من 
 .(52) غري دين أعرج، والّدين من غري عةلم أعمى ((
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 (.495، كتاب الّصالة، باب مّت ييمر الغالم بالّصالة، رقم احلديث: )1/133( رواه أبو داود يف سننه: 53)
 .94/125( ينظر: وسائل القرآن الكرمي يف حتقيق األمن الفكري: جمةّل  العةلوم اإلسالمّي : 54)
 

 
 المطلب الثّاني: 

 دور الّتربية في القضاء على الّتطرف
  هي الّسّن فّعال يف تعديل اإلنسان وبنائه عةلمّيًا وثقافّيًا وأخالقّياً، وخري سّن يبدأ فيها هبذه الرّتبّي  الّرمسيّ لةلرّتبي  دور 

 الّسابع ، حيث هي الّسن املناسب  لرتبي  األوالد يف البيت ويف املسجد أيضاً.
ءم عمُشٍر، ومفلمر قموا ، وماُضرَبموهمُم عةليها ومهمُم أمبُلنماويييد ذلك احلديث الّصحيح: )) مروا أوالدكم بالصالة وهم أبناء سبع سنني

نلمهمُم يف اُلممضماَجَع (( ، مثّ ال يزال يةلزم الرجل أن يتعاهد هذه الّذريّ  تربي  وإعداداً وجتهيزاً وإصالحاً حّت يأيت الّسّن (53) بلميلُ
أحدهم احلةلم،  الّصاحلني يف املساجد، حّّت إذا بةلغالعاشرة، فال بّد من أن يزيد يف أمره ألوالده بالصالة حّت يعيشوا مع 
 فال بّد من أن يكون هناك املعيار الواضح بني اإلميان وبني الكفر.

إذاً الرّتبي  الّصاحل  ال بّد منها، وهذه الرّتبي  أّول من يبدأ هبا األم، مثّ األب، مث املدرس ، مث اجلهات األخر  اليت هلا دور 
 يف إصالح هذه الذري .

ولكي يتّم نشر العةلم وتدريب العةلماء والقضاء عةلى اجلهل والغةلّو، البدَّ من توفري وسييف ثقايف ومعريف يقوم هبذه املهّم ، 
وهذا الوسييف هو املدرس ؛ ولذلك كان البدَّ من تكاتف اجلهود بني البيت واملسجد واملدرس ؛ لكي تتحقَّق الرّتبي  الفكريّ  

ال املسةلم  من كّل ، ومحاي  األجي-عزَّ وجلَّ -والبّد أن يكون هدف اجلميع حتقيق العبودي  هلل  اإلسالمّي  لةلّنشء املسةلم،
 .(54)ما يبعدهم عن الفهم

فالرّتبي  ليست حكرًا عةلى املساجد، بل هناك الكثري من اجلهات غري املسجد هلا دور فّعال يف حتصني الّشباب من 
 اب وبني الّناس، وهم:الّتطرف حبكم وجودهم القوي يف حياة الّشب

 الرّتبويّون والوّعاظ ودعاة اخلري والفضيةل  ودورهم يف القضاء عةلى الّتطّرف - 1
ال خيفى أّن لةلفكر الرّتبوي دوًرا عظيمًا يف تقومي العقول وتوجيهها حنو الّصواب، كما ال شكَّ أنَّ محاي  عقول الّشباب 

ّخر كّل ولتحقيق هذا الغرض فإنه جيب عةلى امليّسسات احلكومّي  أن تسواجب  عةلى الرّتبوّيني ملواجه  حتديّات العصر، 
إمكاناهتا ملا حيتاجه الرّتبويّون؛ لتحقيق هذا اهلدف وحتصني الّشباب من األفكار املنحرف ، وتوجيههم حنو الفكر املعتدل 

 اّلذي خيدم دينهم وبةلدهم وأّمتهم، وجيعةلهم عناصر فّعال  يف خدم  اجملتمع.
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، عةلى موقع ت(مقال بعنوان: أثر الرّتبي  والّتعةليم يف ّنو ظاهرة الّتطّرف، عقيل يوسلللللللللف عيدان، باحث يف الفةلسلللللللللف  اإلسلللللللللالمي  والفكر العريب من الكوي55)
 االنرتنيت: )ياهو(.

 .94/124( ينظر: وسائل القرآن الكرمي يف حتقيق األمن الفكري: جمةّل  البحوث اإلسالمّي : 56)
 

 
 باء واألّمهات ودورهم يف القضاء عةلى الّتطرفاآل - 2

وذلك من خالل تعةليمهم وتوجيههم لألبناء؛ حيث إّن لآلباء واألّمهات دوراً فّعااًل يف حفظ األوالد وحتصني أفكارهم 
من و  من الّتطّرف، وذلك بنصحهم ومراقبتهم ومتابعتهم لتصرّفاهتم وصداقاهتم واّتصاالهتم واستخدامهم لوسائل املعرف ،

يع يقوم هبذا الّدور الوقائي خري مّمن ينتظر االبن يقع يف اجلرمي ، مث يقوم وجيتهد ويتعب كثرياً حلّل القضّي ، وقد ال يستط
 ذلك؛ إذ الوقاي  خري من العالج.

ملنحرف ، ومن ا وال خيفى أّن أداء هذا الّدور حيتاج إىل أن يكون األب واألّم واعيني مدركني ملا حيييف أبناءمها من األفكار 
 هنا يظهر ما عةلى آلباء واألمهات من املسيولي  اجلسيم  جتاه األوالد.

 مناهج الّتعةليم ودورها يف القضاء عةلى الّتطّرف - 3
ملناهج الّتعةليم دور قوي يف خةلق وصنع إنسان سوي معتدل نافع لدينه وأّمته، ومن هنا يقع عةلى عاتق احلكوم  إعداد 

 طريق عةلماء خمتّصني تنشر الفضيةل  والقيم اإلسالمّي  الّنبيةل  بني الّناس.مثل هذه املناهج عن 
وال بّد أن يكون يف املناهج من بيان تاّم وتفسري واضح لةلّنصوص الّدينّي ، ال أن يرّكز عةلى حفظ الّنّص وتفسريه احلريف 

 . (55)لضمان جناح الّتةلميذ يف االمتحانات، دون أن يفّكر فيه ويفهم أبعاده
 املدارس ودورها يف القضاء عةلى الّتطّرف - 4

تقوم املدارس بدور فّعال قد تعجز عنه أيّ  ميّسس  اجتماعي  أخر ، فاملدرس  تقّدم الّنصائح، والّتوجيهات الّسةليم  يف 
ةليمي  املختةلف  عاجملاالت األمنّي  وتعّزز القيم االجتماعّي  من خالل األساليب الرّتبوي  املختةلف ، كما تقّدم الّنشاطات التّ 

 املوّجه  خلدم  اجلوانب األمني ، وتطوير املناهج مبا خيدم هذا اجملال.
فمن بني األهداف اّليت جيب أن ترّكز عةليها مناهجنا سواء يف اجملال الّتخطيطي أو الّتنفيذي ما يتعةّلق بالتَّوعي  األمنّي  

مبا حيّقق  قي املعتدل، ومنع الظةلم، والعدوان، والبعد عن الّتطّرفلتحقيق أمن واستقرار اجملتمع، وااللتزام الّديين، واألخال
الّتكّيف مع اجملتمع، وتوضيح مفهوم الغةلّو بكافّ  أنواعه، ومناقش  اآلثار املرتتّب  عةليه، واملدرس  هي إحد  اخلطوات 

 .(56)األوىل يف إيقاد مشاعل العةلم وتنشئ  العةلماء تنشئ  صحيح 
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 .122-94/121( ينظر: وسائل القرآن الكرمي يف حتقيق األمن الفكري: جمةّل  البحوث اإلسالمّي : 57)

 
املدرس  يف القضاء عةلى الّتطّرف أو يف محاي  اإلنسان من الّتطّرف يأيت بعد دور األب واألم، ومن هنا وال شّك أّن دور 

جيب عةلى امليّسسات الّتعةليمّي  أن تقوم بدورها يف محاي  األطفال والّشباب من األفكار املتطرّف ، وذلك عن طريق 
تهم عةلى يم واملباديء اإلسالمي  يف نفوس الّطالب، وتربيمناهجها ومن يقومون بوظيف  الّتعةليم فيها، وذلك بغرس الق

 احرتام حقوق اآلخرين، وإنشاء روح احملّب  والّتعاون بينهم، وغرس حّب الوطن فيهم، وحتذيرهم من األفكار املتطرّف .
 املسجد ودوره يف القضاء عةلى الّتطّرف – 5

 ناء اإلنسان الوسطي املعتدل املستقيم.يف ب -إذا ما أحسن استخدامه  –لةلمسجد دور إجيايّب فّعال 
فاملسجد يف اإلسالم من أهّم الّدعائم اّليت يرَّب عةليها الفرد املسةلم؛ إذ قام عةليه بناء اجملتمع املسةلم يف مجيع العصور ع  

سةلم الرّاقي، الّتاري  الّطويل، وال يزال املسجد من أقو  األركان األساسّي  لتكوين الفرد واجلماع ، وتكوين اجملتمع امل
 وذلك ألنّه ال ميكن لةلفرد أن يرتَّب روحّياً وإميانّياً وخةلقّياً واجتماعّياً وفكريًاً بغري املسجد نظًرا لدوره اخلطري، ولذلك فإنّ 

ولريّد  يف املدين  كان بناؤه املسجد؛ ليصل حبل األّم  حببل الّسماء، -صةّلى اهلل عةليه وسةّلم-أّول ما بدأ به رسول اهلل 
 لّناس إىل رهّبم ليتزّودوا منه، ويعتمدوا عةليه.ا
شخصّي  ومن بعده رسال  تربويّ ، حيث إنّه كان يهتّم ببناء ال -صةّلى اهلل عةليه وسةّلم-كان لةلمسجد يف عهد الّنيّب و 

واجتماعّي  وعقةلّي    اإلسالمّي  من مجيع جوانبها بناًء متكاماًل ومتوازناً، وترَّب املسةلم فيه تربي  وجدانّي  وروحانّي ، وخةلقيّ 
 وفكريّ  وفق تعاليم القرآن الكرمي والّسّن  الّنبويّ  بفهم الّسةلف الّصاحل، فاملسجد كان مبثاب  جامع  عةلمّي  عريق  يف العةلم

 .(57)واألدب
تقدمي و  وإذا أردنا أن يقوم املسجد بدوره يف العصر احلاِل، البّد من تفعيل نشاطاته مبا يتوافق مع القضايا املعاصرة،

احلةلول اإلسالمّي  هلا وعةلى رأسها قضي  األمن الفكري، ولكي يتّم ذلك الّدور البّد من حسن اختيار أئّم  املساجد، 
 وأن يكونوا ممّن يشهد هلم بالفضل والعةلم والفكر املّتزن.

خالل شرح  هلا، من والبّد من تطوير خطب املساجد يف مناقش  مشاكل اجملتمع وتقدمي احلةلول اإلسالمّي  الّصحيح 
 آيات القرآن الكرمي واألحاديث النبويّ  اّليت حتّث عةلى حتقيق األمن والّسالم، واالستقرار.

 
 



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) Vol: 1, No: 3, 2015 

 
 117 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

                                                           

 .124-94/123البحوث اإلسالمّي :  ( ينظر: وسائل القرآن الكرمي يف حتقيق األمن الفكري: جمةّل 58)
 .268-2/267( ينظر: حبوث ندوة أثر القرآن يف حتقيق الوسطي : 59)
 

 
كما أّن لةلمسجد دوره الفّعال يف مجع مشل أفراد اجملتمع، وإشاع  احملّب  واأللف  والّسالم بني أفراده، ونبذ العنف والفرق    

 .(58)ني، مبا حيّقق مفهوم األمن الفكري وينحسر الّتطّرف بكّل معانيه جانباً والّتناحر والّتنابذ بني املسةلم
 اإلعالم ودوره يف القضاء عةلى الّتطّرف –6

ه جيب عةلى احلكومات ، ولذا فإنّ -كما تقّدم بيان ذلك–ال خيفى دور اإلعالم الفّعال يف الرّتبي  والّتعةليم سةلبًا وإجيابًا 
املختةلف  لتنشئ  اجليل، وتربيتهم تربي  صحيح ، حيث جند أّن اإلعالم يدخل يف داخل كّل أن تسّخر وسائل اإلعالم 

إنسان صغرياً كان أو كبرياً، وييثّر فيه سةلباً وإجياباً، ولذلك ينبغي أن يستخدم هذا اإلعالم يف جانبه اإلجيايب، حّّت يعّد 
 جيالً صاحلاً بعيداً عن الغةلو والّتطّرف.

 ألخر  لةلقضاء عةلى الّتطّرف: ترسي  مفاهيم الّسةلم االجتماعيومن الوسائل ا –7
حيث أرسى القرآن الكرمي مفاهيم الّسالم يف سور عديدة وآيات كثرية، حّّت أصبح الّسالم الّسم  البارزة هلذا الّدين ليس 

ىل الّسةلم وهتم إيف حال الّسةلم فحسب، بل ويف احلرب ومع األعداء، ألّن هذا الّدين حيرص عةلى كسب أعدائه، ودع
بدالً من خماصمتهم، وألّن دين اإلسالم جاء هلداي  الّناس كافّ  إىل سبيل اهلل تعاىل، فمقصده التآلف ودفع الّتنازع، ونشر 

 الّسالم يف أرجاء العامل، وذلك ما دلت عةليه اآليات الكثرية اليت تضمنت مادة )سةلم( وما يف معناه من 
افًَّ  ومالم تلمتََّبعموا خمطموماَت الشَُّيطماَن إَ  األمن واإلصالح، قال تعاىل: ] ا الََّذينم آممنموا اُدخمةلموا يف الس ةُلَم كم نَّهم لمكمُم عمدمو  يما أميل هم

 (.208ممَبنٌي [)سورة البقرة: 
م جم : ] يما أمُهلم اُلَكتماَب قمُد -صةّلى اهلل عةليه وسةّلم-وقال عن منهج هذا القرآن العظيم ورسوله الكرمي  اءمكمُم رمسمولمنما يلمبلمني 

َثرٍي قمُد جماءمكمُم َمنم الةلََّه نموٌر ومَكتماٌب  َثريًا ممَّا كمُنتمُم ختمُفمونم َمنم اُلَكتماَب وميلمُعفمو عمُن كم َبنٌي يلمُهَدي بََه الةلَّهم ممَن اتلَّبمعم رَُضومانمهم مم لمكمُم كم
َم ومخيمُرَجمهمُم َمنم الظ ةلم   (.16 - 15: مماَت َإىلم الن وَر بََإُذنََه وميلمُهَديَهُم َإىلم َصرماٍط ممُستمَقيٍم [ )سورة املائدةسمبملم السَّالم

عم اُلعمةَليمم [ )سورة يوقال جل شأنه يف سياق آيات القتال: ] ومَإُن جمنمحموا لةلسَّةُلَم فماُجنمُح هلمما ومتلمومكَُّل عمةلمى الةلََّه َإنَّهم هموم السَّمَ  
(، فأمر اهلل املسةلمني بأن ال يأنفوا من الّسةلم، وأن يوافقوا من سأله منهم؛ ألنّه أصل منهج الّرسال  61 األنفال:
 .(59)اخلامت 
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 الخاتمة وأهّم النتائج والّتوصيات:

 ظهر من خالل هذه الورق  البحثّي  ما يأيت:
حابًّا فيما بينه، اهلّدام  واملنحرف ، وجعةله جمتمعًا متإّن الّتعةليم الّديين ضروري حلفظ اجملتمع وحتصينه من األفكار  – 1

مساملاً مع غريه، فينبغي االهتمام به، وعدم هتميشه، وجعةله ماّدة أساسّي  يف املدارس من حيث احملتو ، ووقته يف اجلدول 
 األسبوعي.

م باسم الّدين، ملسةلمني وإباح  دمهالغةلو والّتطّرف له أنواع عديدة، ولكن نوعه اخلطري هو اّلذي ييّدي إىل تكفري ا – 2
وهتديد أمن وأمان اجملتمعات اآلمن ، وتبنّي من خالل البحث أّن اإلسالم بريء ممّا يفعةله هيالء اجلاهةلون املتطرّفون باسم 

 اإلسالم من هذه اجلرائم الّشنيع .
ّساس ، حيث الّتدّين من قبل بعض ال من أسباب ظهور الّتطّرف إمهال الّدين وعدم االلتزام بأسسه ومبادئه، وحمارب  -3

يعةلنون احلرب عةلى الّدين نفسه وشعائره حتت عنوان الّتطّرف الّديين، وهذا من الّتطّرف أيضاً؛ إذ كما أّن الغاِل يف الّدين 
 متطّرف كذلك اجلايف عنه؛ ألّطما خرجا من وسيف الّدين إىل طرف منه.

ةلماء ظر، أو جهل بالّدين وأهدافه وأصوله، كما أّن عدم احرتام الّشباب لةلعالّتطّرف الّديين سببه سوء فقه أو قصر ن– 4
القدامى والّرجوع إليهم يف الفتو  وتعةّلم الّدين، وعدم االّطالع عةلى آراء اآلخرين، وضيق فكرهم حلصر املصادر والّشيوخ 

 عندهم، من أسباب الّتطّرف الّديين.
أيضًا من األسباب اّليت تيّدي بالّشباب إىل الّتطرف، وبالقضاء عةلى هذه  الفقر والظةلم وعدم وجود العدال  هي  - 5

 األسباب نستطيع أن نسّد بعضاً من املنافذ اّليت يأيت منها الغةلو والّتطّرف.
تكفري و لةلّتطّرف الّديين آثار سّيئ  عةلى األّم  اإلسالمّي  عةلى مّر الّتاري ، منها: االنغالق الفكري، والّتعّصب الّديين،  – 6

 بعضهم بعضاً وإباح  دمائهم، وقتةلهم، وختريب البالد، والقضاء عةلى التطّور واالبتكار واإلبداع بني املسةلني.
لةلقضاء عةلى الّتطّرف ال بّد من الّرجوع إىل الّدين واالهتمام به وتربي  األبناء عةلى الّتمّسك به، وختريج دعاة فقهاء -7

 حمّل ثق  الّناس، حّّت يرجعوا إليهم، ويقضوا بذلك عةلى من ال إحاط  له بالّدين واعيني أكادميّيني ورعني يكونون يف
 وتصّدر لةلفتو .
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لآلباء واألّمهات واملدارس ومناهج الّتعةليم دور فّعال يف صناع  الفرد الّصاحل، وحتصني الّشباب من األفكار املتطرّف   –8

 لكي يستطيعوا ويعرفوا أن يقوموا بواجبهم. بشرط أن تقوم احلكومات بتأهيل أصحاب هذه األدوار؛
يوصي البحث احلكومات وأصحاب القرار يف العامل اإلسالمي أن يقوموا بتفعيل الّتعةليم الّديين يف جمتمعاهتم لتوعي   – 9

، تالّناس، وعرض الّصورة الّصحيح  لْلسالم، وذلك عن طريق اجلوامع واملدارس واجلامعات وإقام  الّندوات وامليمترا
 وعرض كّل ذلك يف وسائل اإلعالم املختةلف .

كما يوصي أصحاب القرار يف العامل اإلسالمي أن يطّبقوا اإلسالم يف بالدهم، وأن مينعوا املنكرات والّرذائل،   – 10
وينشروا الفضل والعدال ؛ لكي مينعوا بذلك امل ّررات ألشخاص يقومون باإلرهاب والّتطّرف باسم اجلهاد واإلسالم، 

 مشّوهني معىن اجلهاد وصورة اإلسالم أمام الّناس أمجعني.
 المصادر والمراجع:

 القرآن الكرمي
د بن حممد الغزاِل: )ت  – 1 ّّ  بريوت، )د.ت(، و)د.ط(. –هل(، دار املعرف  505إحياء عةلوم الّدين،أبوحامد حمّم
ي، حتقيق: إبراهيم بن يعقوب الكالباذي البخار حبر الفوائد املشهور مبعاين األخبار، أبوبكر حممد بن أيب إسحاق  – 2

 -هل 1420، 1أمحد فريد املزيدي، دار الكتب العةلمّي ، بريوت، لبنان، ط –حممد حسن حممد حسن إمساعيل 
 م.1999

 فحبوث ندوة أثر القرآن الكرمي يف حتقيق الوسطّي  ودفع الغةلّو، جمموع  من العةلماء، وزارة الشيون اإلسالمي  واألوقا - 3
 هل. 1425، 2والّدعوة واإلرشاد، املمةلك  العربّي  الّسعودي ، ط

، 1تفسرياجلاللني، اجلالالن: حمّمد بن أمحد احملةّلي، وعبدالرمحن بن أيب بكر الّسيوطي، داراحلديث، القاهرة، ط - 4
 )د.ت(.

و جعفر، خالد الط ي أبتفسري الّط ي: )جامع البيان عن تأوي آلي القرآن (، حمّمد بن جرير بن يزيد بن  - 5
 هل، )د.ط(.1405دارالفكر، بريوت، 

تفسري القرطيب: اجلامع ألحكام القرآن، أبو عبداهلل حممد بن أمحد األنصاري القرطيب، دارالّشعب، القاهرة، )د.ت(،  – 6
 و)د.ط(.
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