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Summary: 

This study aims to show the extent of the impact of religious extremism and 

extremism on society or countries in general, and the reality of extremism and 

extremism and the most important causes of them and the most important 

solutions that an individual, family or community can put in place for Hajj 

from the flowers of these phenomena that pose a great threat at the global level, 



  
 
 

 

 

as it takes the country to Destruction and not stability and development. We 

will also talk about the impact of exaggeration in religion in promoting the 

phenomenon of development and its development among members of society. 

Key words: hyperbole, extremism, religion, societies, corruption and 

decadence, and moderation. 

 

 المقدمة:

 االمين.والصالة والسالم على حبيبنا محمد صادق الوعد . الحمد هلل رب العالمين

 وبعد:

ين فهي عبرت سن طويل،فهي لم تظهر في زماننا هذا فقد بل منذ وقت  للغاية،الغلو ظاهرة دينية صعبة 

د السيطرة عليها او وضع ح أحد، لم يستطع متجذرة وبنفس االفكار والمعتقداتوقرون حتى وصلت عنا 

ع شرون الفساد في بقا، لذا فقد اتخذوا موقعهم وبدأوا ينولة بشكل خاص في الحد منهاهم الد، ولم تسالها

، ويحاربون أي وبدأوا يتعبون بشكل ملحوظ ومفرط، ويحرمون ويحللون ما يحلو لهم ،االرض قاطبة

 . لم ينهج نهجهم ولم يتبع اسلوبهم شخص

م ، قال تعالى " وجعلناكال يح  النقصان يح  الغلو في  وان الدين االسالمي دين حنيف دين وسطية ال

( ، هذا يعني ان هذا الخطاب جاء لكل االمة قديما وحديثا منذ ان نزل  341أمة وسطا " ) سورة البقرة ، 

القران نهى عن الغلو وان الوسطية هي نهج  المتبع ونهى عن االفراط في العبادة واجتناب النساء ألنهن 

 سوف تلهيهم عن عبادتهم . ألنهاياة الدنيا منكرات ، واجتناب كل متاع الح

 البحث:اسئلة 

 مسببات ؟ما هو الغلو وما هي  -

 الدين؟ما هو التطرف في  -

 علي ؟ما هي اهم االثار المترتبة  -

 االنساني؟ما مدى تأثير الغلو على الفكر والسلوك  -

 الناس؟ما مدى تأثير الغلو في الدين لزيادة التطرف بين  -

 



  
 
 

 

 

 البحث:اهداف 

 الدين.التعرف على مستوى انتشار ظاهرة الغلو في  -

 وينميها.مدى تأثير الغلو ليتوسع لظاهرة التطرف الديني  -

 اهم اسباب التطرف والغلو في الدين  -

 الشنيعة.ايجاد حلول واقتراح معطيات قد تفيد في الحد والتقليل من هذه الظاهرة  -

 البحث:اهمية 

 البحث:تأتي اهمية كتابة هذا 

خطورة تأثير الغلو على المجتمع وكيف ان  يساهم في تعزيز وتنمية ظاهرة التطرف، وما هي مدى 

 النتائج التي تترت  على انتشارها وكثرتها.

 مصطلحات البحث:

هو تجاوز الشيء وتخطي الحدود المفروضة ، واالفراط في فعل الشيء والتشدد علي  سواء كان  الغلو:

 صوابا او خطأ .

، وهو ان يتجاوز الشخص تقدات الخاطئة والصحيحةكل االفكار والمعيعتنق االنسان  هو ان التطرف:

 .ة التي سنها هللا وشرعها في دين الوسطي

ا ن يسمى ايضويؤمن في  من امور غيبية وسماوية وشهادة والدي هو ما يعتنق  الشخص او االفراد الدين:

 .الملة عند بعض الناس

 الدراسات السابقة:

( هذه الدراسة تهدف الى مدى التوافق واالرتباط بين االفكار في 6132ف رزق الواوي، دراسة )يوس

البيئة التعليمية باعتبارها هي مصدر التعليم ومصدر االرشاد والقدوة والتأثير والتي لها القدرة على 

، وان تقوم بحمايتهم بأن يصبحوا متطرفين في لدى التالميذ منذ نعومة اظافرهم ترسيخ مفهوم الوسطية

 .مستقبال بسب  اشاعة او شخص ما قد يؤثر فيهم فيما بعدالدين 

وجهة نظر الشباب ( عوامل التطرف االيديولوجي ومظاهره من 6132دراسة )عالء زهير الرواشدة، 

نها قد تطرقت الى ، هذه الدراسة تختلف الى ما سوف نرنو ب  في بحثنا هذا ، كوالجامعي االردني

التطرف والغلو من ناحية ايديولوجية  ، حيث بينت عالقة التطرف بالعمر والجنس واالقامة والجامعة 



  
 
 

 

 

الواحدة ومدى تأثيره الن يصبح الشخص يميل الى  لألسرةونوع التخصص والكلية ومدى الدخل الشهري 

 الغلو والتطرف .

 اإلطار النظري

 الغلو:تعريف 

عموما  ثمن .، ايضا غال من عكس الرخص غلو الشيء أي ارتفاع وتخطي الحدودهو التجاوز  لغة:

:  6) ابن منظور ، ب . ت ، ج .القدر المحدود والتخطي عن الحدودالغالء هو االرتفاع والتجاوز عن 

462 . ) 

ز الحدود الشرعية هو تجاوز الشيء وتجاوفهو قري  من التعريف اللغوي  وشرعا:الغلو اصطالحا 

 .واالسالمية، تصل االفراط مدحا وقدحا

 اقسام الغلو:

وهو حرام شرعا ، ألن  يعتبر شرك أكبر ، ألن  يعطي حقوق هللا لمخلوق من خلق   عبادة:غلو  -

 مثل الدعاء والذبح والصالة .

وهو حرام ايضا ، وهو ان تقوم  وهو ما بين الشرك االكبر والشرك االصغير ، وسيلة:غلو  -

برفع درجة المخلوق من درجة هللا سبحان  وتعالى مثل الصالة عند قبره اذا مات ألن هذا شرك وهو 

 الشرك االصغر .

وهو التعلق باعتقاد ومذه  معين ، مثال : الغلو في ح  امام ما والدعاء بحيات   اعتقادي:غلو  -

 فراد من حول  .وب  ، ايضا الغلو في تكفير الناس واال

مثال ذلك ، المتعلق بعبادة واحدة وال يتركها وال يفعل شيئا سواها ، مثال كالصالة  عملي:غلو  -

 طوال الليل او طوال النهار .

 تعريف الدين:

 .قياد والتسليم لعقيدة او ما شاب : الدين هو الطاعة واالنالدين لغة

 نويدين في  من امور غيبية وسماوية وشهادة والديهو ما يعتنق  الشخص او االفراد : شرعا واصطالحا

 .يسمى ايضا الملة عند بعض الناس

ها جميع امن ب : هو التسليم هلل تعالى واالنقياد ب  وهو ملة االسالم وعقيدة التوحيد للمسلمين التيشرعا

 .االنبياء المرسلين، كلهم خاضعين لطاعة هللا عز وجل



  
 
 

 

 

 تعريف التطرف في الدين:

سنها  ة التي، وهو ان يتجاوز الشخص الوسطيكار والمعتقدات الخاطئة والصحيحةيعتنق كل االفهو الذي 

 .هللا وشرعها في دين 

 : المؤدية الى ظاهرة الغلو والتطرفاهم االسباب 

ت ر، فهي قد انتشبل اصبحت ظاهرة تشمل العالم ككل ،طرف ليست تصرفات عادية من شخص ماالت

قدم ولها جذور ، وهي ليست بالشيء الجديد انما كانت موجودة منذ الخيرةوبشكل كبير في اآلونة اال

، قوم النبي نوح علي  السالم حيث ارسل  هللا الى قوم  الذين كانوا تاريخية قديمة جدا، من اهم هذه الجذور

 يغلون في الدين الذي اودى بهم الى االلوهية.

 :جود ظاهرة للغلو والتطرفن ووسوف نقدم في هذا البحث اهم االسباب التي زادت م

 اجتماعية:اسباب  اوال:

اهم االسباب هو انتشار الفساد والجريمة والزلم وظهور المنكرات في المجتمعات العربية او  -

 األوروبية ، والبعد عن االمر بالمعروف والنهي عن المنكر .

وبالتالي تعرض االطفال للتسي  والتشرد  كثرة المشكالت االسرية وزيادة حاالت الطالق ، -

 لعدم وجود احد االبوين بجانبهم .

االنحالل االخالقي والتربوي بين افراد المجتمع ويعود ذلك بسب  سوء التربية داخل االسرة  -

 نفسها وعدم مراقبة االبناء واحتواهم والوقوف بجانبهم .

والكحول التي تقضي على العقل شيئا كثرة انتشار المخدرات والمتعاطين للمهدئات والخمور  -

 فشيئا فتجعل  ملكا لها .

 :اسباب اقتصادية ثانيا:

 المجتمعات.الفقر والجوع والبطالة بشكل ضخم بين افراد  -

قلة المشاريع الصغيرة والكبيرة التي قد تساعد في زيادة االنتاج االقتصادي ورفع مستوى الدولة  -

 البطالة.اهرة مما ادى الى وجود ظ ومهنيا،اقتصاديا 

 االسعار.كثرة الديون وااللتزامات االقتصادية والمادية بسب  غالء المعيشة وارتفاع  -

 

 



  
 
 

 

 

 :اسباب دينية ثالثا:

يح غير صح وبأسلوب، والتعرف على العلم لكن بمنهج غير منهج  عدم فهم الدين فهما صحيحا -

 عن طريق تعلم العلم من غير أهل  كاللذين يدعون الدين ورفقاء السوء الذين يدعون بصالحهم . ،

قلة احترام وتقدير اصحاب العلم واالفذاذ الذين يقدمون شرع هللا بكل معاني  الصحيحة  -

 الئم . خوف والموزونة والذين خافون هللا 

و محاربة التطرف اى الوسطية واالعتدال وركاكة المنهاج التعليمية او التدريسية التي تدعو ال -

 .الغلو في الدين

 رابعا: اسباب سياسية:

رفض الكثير من االنظمة والقوانين التي تسنها الدولة او الشرائع االسالمية ، من اهمها عدم  -

 رغبتهم بوجود اشخاص غير مسلمين في دولتهم ومحاربة أي نظام او قانون يخالف شرع هللا بزعمهم .

 ة للدولة وهيبتها واستقرارها .االساء -

 الدين:اهم مظاهر التطرف في 

الدفاع عن اآلراء والمعتقدات بشكل ملحوظ وغير مرغوب على الصحيح والخطأ منها دون  -

 سب  .

 االمتناع عن معالمة الناس الذين يتبعون التطرف والغلو مثلهم . -

شكل كبير يؤدي الى حدوث اهمال حقوق البيت واالهل واالنشغال بالعبادة ليال ونهارا ب -

 مشكالت كبيرة سواء على صعيد االسرة او المجتمع ككل .

 كل من يحكم بغير شرع هللا يعتقدون ان  كافر ال مكان ل  بينهم وان  يج  محاربت  . -

 كثرة الفساد بين علماء الدين والذين يدعون العلم . -

  ب  .يعتقدون ان المسلمين ال يؤمنون بالدين الصحيح الذي شرع هللا -

 االقتداء بشخص ذا علم ودين بغض النظر اذا كان يفعل الصواب ام الخطأ . -

 :قد تقلل من ظاهرة الغلو والتطرف بعض من الحلول التي

، الن ظاهرة الغلو والتطرف تولد من هم وفعال في الحد من ظاهرة الغلوان للمجتمع دور م -

الحة ، كلما كانت البيئة المحيطة ب  صايجابيا وسلبياا علي  سواء كان البيئة المحيطة بالفرد ومدى تأثيره

انت غير ، ولكن كلما تفككت االسرة او كالفرد واتبع اسرت  اتباعا سليما وتتبع الطريق الصحيح كلما صلح

مترابطة اسريا واجتماعيا كلما بدأ الفرد بالخروج منها للبحث عن رفقاء جدد قد يكونوا غير صالحين او 

 .لمبالغة في كل شيء خاصة في الديننهجا يدعو الى ايزرعون في عقل  



  
 
 

 

 

لذا يج  توعية الشباب او البالغين بمنهج هللا ورسول  بالطريقة الصحيحة واتباع سنة نبي  محمد صلى  

 هللا علي  وسلم وتنمية عقولهم على ح  الوطن والعمل على اصالح  واالخالص ل .

جد وفي الجامعات يج  ان نتيقن من تعيينهم حينما نريد تعيين رجال دين وعلماء في المسا -

واختيارهم اختيارا دقيقا ، ويكونوا من الوعاظ والدعاة المتمكنين في الدين االسالمي والشريعة االسالمية 

صحيحا يعتمد على الوسطية في الدين بعيدا عن التطرف  ي بهم الشباب والناس عامة اقتداء  ، حتى يقتد

 والغلو في  .

الصاعد والشباب عن طريق نشر الثقافة السليمة بينهم وبث روح االنتماء للوطن حماية الجيل  -

 والبالد حتى يعملوا ويصنعوا شيئا جديدا يرقى بها الى افضل المستويات .

اعداد برامج اعالمية توعوية تروج لالعتدال في الدين وفي الحياة وفي كل امور الدنيا ، والبعد  -

ي جميل يحببهم ف بأسلوبوسائل لحث الشباب على فعل الخير والهداية عن العنف ، واستخدام كافة ال

 الدين والحياة معا .

 الخاتمة:

، ان الغلو في الدين ال يحدث من فراغ انما هناك اسباب ومسببات حقيقة نستطيع ان نقول في نهاية البحث

لم تستطيع الدولة مالحقة كل ما  وإذا، د من  بكثرة بين افراد المجتمعاتاوجدت  ومازالت موجودة تزي

يفتعل المشكالت ويختلق معتقدات جديدة وينكر الشريعة االسالمية الصحيحة التي تتبع الوسطية فإن 

 .عيا وسياسيا واقتصاديا مرة واحدةالبالد سوف تنهار اجتما

 النتائج:

 تسبق انالغلو في الدين والتطرف في  هي مصطلحات دخلت حديثا على الدين االسالمي لم  -

 .في عهد النبي صلى هللا علي  وسلمكانت 

اعتقد ان من اهم اسباب ودوافع التطرف هو تغيير صورة االسالم في اعين المسلمين حتى  -

 يتغيروا ويكفروا ب  ويتبعون دينا جديدا لم يوجد من االصل .

 حد اسبابحكام الشريعة االسالمية ومعرفة سنة النبي صلى هللا علي  وسلم هي من ابأالجهل  -

 الغلو في الدين والتطرف في  .

ال يوجد قانون الى حد االن يعمل على ردع كل شخص وكل فئة تثير المشاكل او تحاول افتعال  -

قوانين وشريعة جديدة منشقة عن الدين االسالمي وهذا سب  كبير في اخذ ما يحلو لهم من البالد دون 

 استئذان وال رقابة .



  
 
 

 

 

التي تؤثر على فكر الشباب الناشئ في عصرنا الحالي اذ في كل مكان االعالم احد اهم العوامل  -

موجود ويستطيع ان يبع صورا خاطئة بسهولة في عقل أي شخص بالتموي  والترويج ألشياء باطلة 

 وبأسلوب مقنع .

 التوصيات:

االنتباه الى االبناء وتربيتهم تربية اسالمية صحيحة بعيد عن الغلو ليس في الدين فقط بل في كل  -

 امور الحياة .

مراقبة رجال الدين والعلم وارشادهم في تنمية الشباب تربية سليمة تبني مستقبلهم ومستقبل  -

 البالد .

غلو في الدين وتعمل على انشاء قنوات تلفزيونية تحث وتوعي الناس على عدم التوج  الى ال -

 بطالن  ، وتوعي الشباب من مخاطر الوقوع في  وان  حرام شرعا .

تغيير المناهج التدريسية الى افضل ما يكون لتبني جيال واعدا يح  االسالم والدين االسالمي  -

 وال يفرط في  افراطا باطال يصل الى الغلو .

في الدين الثبات ذلك لكل من يقرا ويبحث عمل ابحاث ودراسات علمية واكاديمية تهتم بالغلو  -

 عن الموضوع .

 والمراجع:المصادر 

الزبيدي ، محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني ، تاج العروس من جواهر القاموس ، دار  (3

 النهاية .

التطرف حقيقة وبواعث  ومظاهره وعالج  ، مديرية االفتاء في القنوات المسلحة االردنية ،  (6

 .م 6112االردن 

اللويحق ، عبد الرحمن بن المعال ، الغلو في الدين في حياة المسلم المعاصر ، سلسلة الكت   (1

 هـ . 3433العلمية ، مطبعة الحميضي ، الرياض ، 

 م . 6133مؤتمر ظاهرة التكفير ، االسباب ، العالج ، الرياض ، المملكة السعودية ،  (4

 م . 3991 \هـ  3434، صحيح البخاري ، محمد بن اسماعيل ، دار ابن كثير  (2

الجندي ، امنة ، التطرف بين الشباب ، كيف يفكر الشباب المصريين ، المنار ، السنة الخامسة ،  (2

 م . 3991الهيئة المصرية للكت  ، القاهرة 

الشبل ، علي بن عبد العزيز بن علي ، الجذور التاريخية لحقيقة الغلو والتطرف واالرهاب  (7

 والعنف .



  
 
 

 

 

ناصر بن عبد الكريم ، الغلو االسباب والعالج ، كلية اصول الدين بالرياض ، جامعة  العقل ، (8

 االمام محمد بن سعود .

 الغزالي ، محمد ) ب ، ت ( ظاهرة الغلو في الدين ، المكتبة الشاملة . (9

( الغلو في الدين ظواهر من غلو التطرف وغلو التصوف ، دار  6114الغرياني ، صادق )   (31

 اعة والنشر والتوزيع ، القاهرة مصر .السالم للطب

( مشكلة الغلو في الدين في العصر الحاضر ، مؤسسة الرسالة  3999اللويحق ، عبد الرحمن )   (33

 بيروت ، لبنان .

 

 


