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المق ـدم ـ ـة
الحمد هلل رب العالمين ناصر المؤمنين وخاذل المشركين ،والصالة والسالم على المبعوث
رحمة للعالمين سيد الخلق وحبيب الخلق محمد ((صلى اهلل عليه وسلم)) وعلى اله وصحبه أجمعين

000

أم ـ ــا بـعـ ـ ــد 0000
إن مشكلة الغلو والتطرف هي مشكلة قديمة قدم األديان على هذه األرض تنشط أحيانا

وتختفي أحيانا أخرى فهي موجودة على مـدار الـتـأريـخ أما بــدافــع الحـرص على تحقيـق العبـوديـة هلل

عز وجل ،وأما بسبب االتباع والتقليد األعمى لألشـياخ الضـالـيـن عــن الطـريـق السـوي الـذين استغلوا
جهل العامة بدينهم ،كما انهم استغلوا ثقة هؤالء فيهم ظانـين انهـم قـائمين على شرع اهلل سبحانه
فزينوا التباعهم أباطيل زعموا أنها من الدين فصدق في اتباعهم قــولــه تعـالـى -:ﮋ ﮛ ﮜ
ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮩ ﮪ ﮫ ﮬ
ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﮊ

(0 )1

كما كـان الغلـو فـي الـديـن مـوجـودا فـي اتـبـاع ديـن اإلسالم ،كذلك فانه موجود في اتباع

الديانات األخرى فاصبح اليوم ظاهرة عالمية تعددت أنواعه وأشكاله ودوافعه.

ومـن خـالل مـا تقـدم نفهـم بــان ظــاه ـ ـرة الغلـو والتطـرف فـي المجتـمـع اإلسالمي ليـسـت جـديــدة
وتعـتبــر مـن اكـبر المشكـالت وأخطـرهــا علـى اإلسالم واألمة اإلسالمـيـة كـون الغـلـو والتطـرف بمـثابة

مرض وآفة أصابت جسد األمة وهدفها تشويه صورة اإلسالم الحنيف ،وعلى هــذا عمل أعداء

اإلسالم على استغالل هذا التوجه المنحرف فرموه بالغلو والتطرف أما جهال به أو تجاهال وقد
يكون عداء له.
لقد اسهم العديد من الباحثين والمؤسسات التعليمية في كتابة المؤلفات والبحوث وأقامه

الندوات والحلقات النقاشية من اجل معالجة هذه الظاهرة السلبية وكل حسب وجهة نظره.

كما هو معلوم بان للتربية اثر عظيم في التصدي للغلو والتطرف والتربية تبدأ من الطفولة

والتقصير في هذا الباب تضييع لألمانة من قبل الوالدين وعليهم تقع مسؤولية هذا التقصير ،فالبيت

هو المدرسة األولى للتربية واللبنة األساس التي يتكون منها أبناء المجتمع ،فاألسرة الكريمة الراشدة
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التي تقوم على حفظ حدود اهلل تكون بيئة حاضنة ألبناء بررة هم في المستقبل القريب رجال وقادة

عظماء.

لهذا اخترنا أن نكتب بحثنا تحت عنوان ((اثر التربية في مواجهة الغلو والتطرف في العصر

الحاضر)) ،حيث تناولنا في المبحث األول تعريف ألفاظ العنوان وتكون المبحث من ثالث مطالب
المطلب األول -:تعريف التربية 0
المطلب الثاني -:تعريف الغلو 0
المطلب الثالث تعريف التطرف 0

وتناولنا في المبحث الثاني العالج التربوي لمشكلة الغلو والتطرف وتكون المبحث من ثالثة مطالب
المطلب األول منهج القران الكريم في البناء التربوي ومعالجته.
المطلب الثاني -:أثر التعليم في تربية الطالب على االعتدال 0
المطلب الثالث-:تنشأة األبناء على منهج الشريعة الوسطى وذلك من خالل ما مبين
 -1ترك التعصب 0
 -2ترك الجدل ففي األمور الخالفية 0
 -3تفعيل دور النصح والموعظة .
 -4االشتغال باألعمال النافعة 0

وختاما اسأل اهلل تعإلى أن يرزقنا سمة الوسطية وان يرزقنا اإلخالص في أعمالنا والبعد عن

كل ما يؤدي إلى الشقاق وتشرذم امه اإلسالم وصلى اهلل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه
أجمعين.

المبحث األول -:مفهوم التربية والغلو والتطرف
وفيه ثالث مطالب
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المطلب األول -:تعريف التربية في اللغة واالصطالح0

عـ ــرف اللغـويــن وأصحاب المعـاجــم لفظة الت ـربـيـة بأنهــا -:إنشاء الشي حاال فحاال إلى حد

(0 )2

التمام

وأصـل الـتـربـيــة رب الـولـد رب ــا ،ولـيـه وتعهــده بمــا يغذيه وينمـيه وي ــؤدبـه فـالـفـاعــل راب،
والمفـعـول م ـربــوب ،وربيب ،وه ــي ربـيـبـة

(0 )3

وفـي االصطـالح تـؤول إلى ه ــذا المعنـى وه ــو الـرعــايــة والتـنمـيـة ،إذ الـتـربـيـة وسيلـة إصالحية
بـنـاءه 0
وهــي مصطلـح معـاصـر لـم يــرد فـي القـران الكريم وال في السنة النبوية ،ولكن توجد كلمات اخرى
تدل على نفس المعنى مثل التزكية والتأديب وغيرها 0
وذهب الشيخ محمد الغزالي إلى أن مصطلح التزكية هو اقرب هذه المصطلحات إلى مفهوم
التربية حيق قال -:والتزكية وهي اقرب الكلمات وادلها على معنى التربية بل تكاد التزكية والتربية
تترادفان في إصالح النفس وتهذيب الطباع وشد اإلنسان إلى اعلى كلما حاولت المثبطات

والهواجس أن تسف به وتعوج

(.)4

ومن تعليمات السلف للتربية قول القاضي البيضاوي عنده تفسيره لمعنى ( رب العالمين ):
الرب في االصل مصدر بمعنى التربية وهي تبليغ الشيء الى كماله شيئا فشيئا

(0 )5

المطلب الثاني -:تعريف الغلو في اللغة واالصطالح .
(.)6

قال ابن فارس -:الغين والالم والحرف المعتل اصل صحيح يدل على ارتفاع ومجاوزة قدر

وقال ابن منظور -:اصل الغالء االرتفاعُ ومجاوزة القَ ْد ِر ِفي ِّ
الد ِ
وغال ِفي ِّ
ين واأل َْمر َي ْغلُو
كل َش ْيءَ ،
ُ َ
(0 )7
ُغلُوا :جاوَز َح َّده .وِفي التَّْن ِز ِ
يل :ﮋ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﮊ
ّ
َ
َ
ت
وغـالنِيـا إِذا
ْ
وغ ـالنـِيـَة َ
َغلَ ْوت ِفـي األَمـ ـر ُغلـُّوا َ
جاوز َ
يد
يده ُي ِر ُ
وغالَى بِ ِه ِغالءَ :رفَع َ
وغلُ ًّوا َ
َّهِم َي ْغلُو َغْلوا ُ
بالس ْ
َّ ِ
الغالِي 0
َّهِم أ َْر َسـلَه ِم ْن َكفِّه َ
الشاع ِر :كالس ْ

04

طت ِف ِ
ِِ
الغلُ ُّوِ :
وغال
الح ّد وأ ْف َر ْ
داءَ .
يه،و ُ
فيه َ
اإل ْع ُ
ِ
ِ
التجاوزَ ،و ِم ْنهُ قَ ْو ُل
صى اْل َغ َاي ِة َو ُه َو ِم َن
بِه أَ ْق َ
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وقَ ـ ـ َ َّ
ث :رمـى بِ ـ ِه؛ وأَنشـد لِ َّ
الغـالِـي والمغالـي بـالسهـم :ال ـ ارف ـع
لش َّم ِ
اخ :كـَمـَا َسطَـع المـِِّريـ ُخ َش ّمـَره َ
ال الل ْي ُ َ َ
َ
(0 )8
يـده ي ـريــد به اقصى الغاية
وفــي االصـطــالح -:عـ ـرفــه الحـافــظ ابــن حـجـر (رحـمـه اهلل) – الغـلـو بــأنــه:الـمـبالـغـة فـي الشـيء
والـتشـديـد فيه بتجاوز الحد

(0 )9

وق ــال اب ــن تيـمـيـة -:الـغـلــو ه ــو مـجــاوزة الحــد ب ــان ي ــزداد فـي الـشــي فــي ح ـمــده او ذمــه عـلـى م ــا
يـستـحق ونحـو ذلـك

(0 )10

وقال الفيومي فــي المصـباح الـمـنـيــر -:وغــال فـي الـديـن مـن بــاب قـعـد :تصلـب وتـشـدد حتـى جــاوز
الـحـد ،وفـي التَّْن ِز ِ
يل :ﮋ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﮊ

(0 )11

ِّعر َي ْغلُو و ِاال ْسم اْل َغ َال ُء بِاْلفَتْ ِح واْلم ِّد ارتَفَع وُيقَا ُل لِ َّ
لش ْي ِء إ َذا َز َاد
َو َغالَى ِفي أ َْم ِرِه ُم َغ َ
االة َبالَغَ َو َغ َال الس ْ ُ
َ ُ
َ َ ْ َ َ
َّ
ت بِ ِه ا ْشتََرْيتُهُ بِثَ َمن َغال
َو ْارتَفَ َع قَ ْد َغ َال َوَيتَ َع َّدى بِاْلهَ ْم َ ِزة فَُيقَا ُل أ ْ
ت اللَّ ْح َم َو َغالَْي ُ
ِّع َر َو َغالَ ْي ُ
َغلَى اللهُ الس ْ

َي َزائِد
أْ

(0 )12

يتبين مما سبق أن الغلو يدل على االرتفاع والزيادة ومجاوزة األصل الطبيعي أو الحد
المعتاد،ومما ُع ّرف به التطرف الديني خصوصا:أنه :اإلغ ارق الشديد والمغاالة في فهم ظواهر
النصوص الدينية على غير علم بمقاصدها وسوء فهمها ،مما يؤدي إلى التشدد والغلو الذي ينتهي
ِ
وتهديد أمنه وسلمه واستق ارره وأنه :مجاوزة ِّ
الحد وبلوغُ الطَّ َرف
بصاحبه إلى مخالفة المجتمع واعتزالِه
في أمر من األمور المتصلة بالدين والتدين ،إفراطا أو تفريطا ،زيادة أو نقصا ،والبعد عن التوسط
واالعتدال 0

المطلب الثاني -:تعريف التطرف في اللغة واالصطالح .
جاء في المعجم الوسيط في معنى تطرف أي :تجاوز حد االعتدال ولم يتوسط

(0 )13

فالتطرف في اللغة معناه -:الوقوف في الطرف بعيدا عن الوسط ،واصله في الحسيات كالتطرف

في الوقوف أو الجلوس أو المشي ،ثم انتقل إلى المعنويات كالتطرف في الدين أو الفكر أو
(.)14

السلوك
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التـطـرف فـي االصـطـالح -:لــم يخرج مفهومه عـن معـنـاه فـي اللغة ،فهـو يعنـي مجـاوزة الحـدود

الشـرعية ،فقد عرفه اإلمام الشاطبي بأنه :المبالغة في األمر ومجاوزة الحد فيه إلى حيز
(.)15

اإلسراف

وذك ــر اإلمام ابــن حجـر العسقـالنـي فـي فـتـح الـبـاري بـأنــه :المبـالغـة فــي الشـي والتشـدد فـيـه بتجاوز
الحد وفيه معنى التعمق

(0 )16

ومـن المالحـظ مـن خـالل م ـا تبين أن التطـرف قـريب فـي المعنـى مـن الغلو ،فالغ ـالـي

والمتـطـرف كـالهـمـا ج ـاوز الحد ولم يتوسط فهـو بـشكـل ع ـام يعنـي الخـروج ع ـن األع ـراف والمفـاهـيم

العامة والتقاليد والسلوكيات المتعارف عليها ،بحيث تكون ه ـذه األفـعال غـيـر مـبـررة ،أم ـا مـن ن ـاحـيـة

مفـاهـيـم أخ ـرى تخـص التطـرف فهو الخـروج عـن الدستور والقانون السائد ،وقـد يكـون تبنـي أفـكار
غريبة ومتشددة بحيث يـتـم تكـفـيـر اآلخـريـن بـناء عليها والـبعـد عن مبدأ الوسطية واالعتدال0

المبحث الثاني -:العالج التربوي لمشكلة الغلو والتطرف
وفيه ثالث مطالب
المطلب األول -:منهج القران الكريم في البناء التربوي ومعالجته 0
يع ّد القران الكريم هداية اهلل للناس ،فهو منهج كريم يسمو باإلنسان وينظم حياته من جميع
أبعادها سواء كان مـن خ ـالل عـالقـة العـبـد بـربـه أم عـالقـتـه م ـع اآلخرين ،ومن هنا كان القران
َّ
(صلّـَى اللهُ
الكريم المصدر األساس والرئيسي للـتـربـي ـة لـدى المسلمـيـن حـيـث ك ـان خلـق رسـول اهلل َ
عـَلَـ ْي ِه َو َسلـََّم) الـقـران يتخـلـق بـأخـالق ــه ويـؤدب امـتـه بآدابه 0
القران الكريم قد تضمن منهجا كامال وشافيا في الوسطية والكشف عـن هـذا المنهج يعد من

األمور الضرورية ال سيما فـي هــذه الظـروف التـي طـالـت األمة اإلسالمية والعالم باسره بسبب
خـروج بعض الـنـاس عن منهج القران الكريم ،أو البعـد عـنـه وبـالتالـي التـأثر باألفكار المنحرفة

والهدامة والسير وراء كل عانق ،فأفرز ذلك فسادا في األرض متمثال بقتـل النـفـس المعصـومـة،
وتهجـير الناس قس ار ،وهدم البيوت على رؤوس ساكنيها ،وغير ذلك من المخالفات لمنهج االعتدال
والوسطية المثبت في كتاب اهلل تعالى والسنة النبوية المطهرة 0
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القـران الـكـريـم حــوى حـيـ از كـبيـ ار مـن اآليــات التـي عـالجت ذلك ولذلك عقدنا أن نهتم بهذا

المبحث من بحثنا هذا ليسهـم فـي إبراز لمحـات مــوج ـزة عن منهج القران في الجوانب التربوية وسبل
معالجتها ،كي ال نغفل األخذ من مصادرنا األول للتشريع 0
لـقـد حـوى الـقـران الـكـريـم منهـاجــا فـريـدا فـي إصالح األمور والقيام عليها فتلك هي التربية
الربانية التي هي من صنع اهلل الذي أتقن كل شيء ويعلم ما يصلحه 0
فلـو نـظـرنــا إلى تـربيـة اإلنسان فـي الـقـران الكـريـم فهـي تـبـدأ مــن أول خـلقه إلى أن يلقى اهلل

عز وجل ،وهي تـربـيـة إسالمية ليسـت تـربـيـة مغـالـية أو مشـطة في أساليبها واتجاهاتها ونظرتها إلى
مختلف جوانب الشخصية اإلنسانية ،بل تنظر اليها نظرة معتدلة متوازنة شمولية

(0 )17

ويتجلى هـذا االعتدال بالتوازن على العموم ،إذ يكسب اإلسالم التربية توازنا بين النظرية

والتطبيق ،وتوازنا بين الحياة والـدنـيـا والحـيـاة واآلخرة ،وتـوازنــا بـيـن أشواق الـفـرد الروحية وتلبية
حاجاته المادية واالجتماعية ،وهذا التوازن في التربية اإلسالمية يجعلها اقرب ما تكون إلى طبية
األشياء

(.)18

وقـد جـاءت النصـوص القـرآنية لتـؤكـد ه ـذه الحقـيـقـة األزلية وهـي أن اإلسالم ه ـو ديـن
الـوسطية واالعتدال وهو الذي ينبذ الغلو والتطرف ،كما انه ينبذ التقصير

والتفريط 4

وم ـن ذلـك قـ ـ ـال تـعـالـ ـى -:ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ
ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱ
ﭲﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋ
ﮌﮍﮎﮊ

(.)19

وق ـ ــوله تـعـالـ ـى -:ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ
ﭟﭠﭡﭢ ﭣﭤﭥﭦﭧﭨﮊ

(.)20

وق ـ ــوله تـعـالـ ـى -:ﮋ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ
ﮣﮤﮊ

(.)21

وق ـ ــوله تـعـالـ ـى -:ﮋ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﮊ
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وق ـ ــوله تـعـالـ ـى -:ﮋ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﮊ
وق ـ ــوله تـعـالـ ـى -:ﮋ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﮊ

(0 )23

(.)24

المطلب الثاني -:اثر التعليم في تربية الطالب على االعتدال 0
إن للمعلم عموما ،ومعلم العلوم الشرعية خصوصا األثر البالغ في توجيه الطالب ونصحهم
والتأثير عليهم سلبا أو إيجابا ،فالطالب إذا احب معلمه جعله قدوة له في كل شيء ومثله األعلى له

وقلده في األقوال واألفعال ،بل حتى في األفكار والمعتقدات وهذا واقع ملموس ومشاهد بما يغني
عن إيراد األمثلة والشواهد.
فإذا اردنا من المعلم أن يربي طالبه على االعتدال فك ار وسلوكا ،فال بد أن يكون المعلم نفسه
كذلك ،وأن يكون مـثـاال حـيـا للـوسطية واالعتدال في دينه ودينه ودنياه ،فاألنبياء والمرسلين (عليهم
وعلى نبيننا الصالة والسالم) كانوا معلمين وكانوا قدوة حسنة ألقوامهم ولهذا قال تعالى على لسان

نبي اهلل شعيب (عليه السالم) لقومه-:ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ
ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭳﮊ

(.)25

ألجل هـذا إن أراد المعلـم أن يـؤثـر فـي طالبه حقا عليه أن يكون هو نفسه قدوة حية لهم في
الوسطية واالعتدال والرحمة واللين.
وعليه فالـتربـيـة المنحرفـة لهـا عـالقة بالتطرف ،فتربية الجيل على مفاهيم طائفية ومتطرفة تجد

لها تربة خصبة مع قيام أنماط من السلوك المشابهـة في بقاع أخرى من العالم فهو ال يرى نفسه

وحيدا وال يرى فعله شاذا وربما يحصل نوع تعاون مع هذه المجاميع ،أو قد تحظى على دعم يديم
فعالياتها المختلفة

(.)26

ومـن وسـائـل معـالجـة التـربـيـة المنحـرفـة نقـص وضعف الثقافة الدينية في المناهج التعليمية

من االبتدائي وحتى الجـامـعـة فـي معظـم الـبـالد اإلسالمـيـة واالعـتـمـاد على طـ ارئـق تـدريـس تقلـيـديـة

كـالتلقـيـن والحفـظ واغفال طرائق التـدريـس التي مـن شـأنهـا تنمي الحوار واإلبداع والتحليل والتخيل،
كذلك إسناد المواد الدينية لغير المتخصصين فـي العلـوم الـشـرعـيـة ،وعــدم وضـع بـرامج تربوية
لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية ومنها اإلرهاب ،كما ال ننسى التطرف في تدريس المواد

الدينية وفهم النصوص بطريقة ال تتفق مع أهداف تعليمها وتعلمها 0
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إن كـل ذلك هـيـأ تيارات متطرفة انتهى بها الحال إلى استخدام العنف واإلرهاب كوسيلة

لتحقيق أغراضهم

(.)27

كما أن الفراغ الديني التربوي المعبر عنه بالفراغ الديني في مناهج التعليم في المراحل

المختلفة ،وفي البيت وفي الحياة االجتماعية بوجه عام وفي وسائل اإلعالم

(.)28

خالصة القول إن البطون اذا جاعت أكلت الجيف أكرمكم اهلل ،كذا الحال في العقول اذا
جاعت أكلت عفونة األفكار فال بد أن تملى بالفكر النافع وافضل فكر هو اإليمان باهلل سبحانه
وتعالى كما أننا علينا نحذر من الفكر الذي يحمل العنف والمغاالة حتى وان لم يكن يحمل السالح

لكون هذا األفكار هي التي تنمي سمة االقتتال والضياع للمجتمعات التي لطالما عاشت تحت لواء
الوسطية والتسامح واألخوة 0
المطلب الثالث -:تربية األبناء على منهج الشريعة الوسطي 0
لقد اهـتم اإلسالم اهتماما بالغا بعنصر التربية اإلسالمية وذلك لما له من عظيم األثر في
تكوين األمة اإلسالمية القوية المتحضرة قـال تعالـى :ﮋ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ
ﯣ ﯤﯥﯦﯧﯨ ﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﮊ

(.)29

فيجب على كـل أب وأم أن يبثا فـي نفـوس أوالدهما عقيدة اإلسالم ومبادئه السمحة منذ نعومة
أظفارهم من اجل تحصينهم فكريا ،وان يمنعا كل فكرة أو موضوع فـيه غـلو وتشديد يلوث أفكارهم،
وذلك يتحقق من خالل بعض األساليب والطرق 0


ترك التعصب:

على األب وأالم أن يربيا أوالدهم على قبول الحق والدين الذي جاء به سيد المرسلين ،ولو
كان على خالف رأي نفسه فان اهلل سبحانه وتعالى :ﮋ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ
ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﮊ

(.)30

إن أول من يخاطب بنبذ التعصب لرأي النفس هم الشباب الذين تدفعهم حدة المرحلة التي
يعيشونها إلى اإلصرار على الرأي ،والزعم بأنه الصواب وما عداه خطأ ،ذلك النهم كالشمس حينما
تكون فـي كـبـد السـمـاء اشـد حـ اررة من أي وقت آخر فيكونون اكثر جدال وتمسكا بآرائهم 0
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إن الـواجـب على طالـب العلم اتهام رأي نفسه ،وعدم التعصب فأن المرء قد يستعجل الحكم

في أمره ويصر عليه وهو مخطئ بينما رأي الفاضل من أهل العلم وهو الصواب

(.)31

األصل بـالجميـع أن يحمـل فكـرة سلف األمة من فقهاء األمة الكبار كالمنا صواب يحتمل

الخطأ وكالم غيري خطأ يحتمل الصواب.
 ترك الجدل واألمور الخالفية:

إن منهج أهل السنة هو ترك المراء والجدال ،قال تعالى -:ﮋ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ
ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ
ﮊﮋﮊ

(.)32

بين اهلل تعالى أن المجادل المذموم ليس معه علم وال هدى وليس معه كتاب منير يتبعه ،بل

همه إضالل الناس عن سبيل اهلل تعالى ،والعصمة من ذلك في امرين-:
األول -:ترك المراء والجدل استجابة ألمر اهلل تعالى 0
الثاني -:ترك مجالس أهل الجدل والمراء وعد االستماع اليهم

(.)33

 تفعيل دور النصح والموعظة:
إن من حقوق المسلمين التي أقرتها الشريعة اإلسالمية السمحاء على بعضهم :النصح

والموعظة ففي جاء في الصحيحين مـن حـديـث ج ـري ـر ب ـن عبـداهلل البجلـي (رضـي اهلل عـنـه)
ق ـال(:بـايعـت رسول اهلل (ﷺ) على إقامة الصالة ،وايتاء الزكاة ،والنصح لكل مسلم ))

(0 )34

فمن حق المسلم على أخيه المسلم إن ينصحه أن رأى منه انحرافا أو معصية أو غلوا ولقد
نصح النبي (ﷺ) بعض أصحابه حين وقع في شيء من الغلو وأمره بترك ذلك ،ففي حديث

انس بن مالك(رضي اهلل عنه) قال-:

(جاء ثالثة رهط إلى بيوت أزواج النبي(ﷺ) يسألون عن عبادته فلما اخبروا كأنهم

تقالوها فقالوا :أين نحن من النبي (ﷺ) فقد غفر اهلل لـه مـا تقـدم من ذنبه وما تأخر ،فقال
احدهم :أما أنا فاصلي الليل أبدا ،وقــال أخر :أنا أصوم الـدهــر وال افـطـر ،وقــال آخــر :أنا اعـتـزل

النـسـاء فـال أتزوج أبـدا ،فـجـاء رسـول اهلل (ﷺ) فقال(:اني ألخـشـاكـم هلل واتـقـاكـم لـه ،لكـنـي أصوم
وافـطـر ،واصلـي وارقـد ،وأتزوج الـنسـاء ،فـمـن رغـب عـن سنتي فليس مني )
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فالجميـع مطـالـب بتفعـيـل دور المنـاصـحـة لمـن وقـع فـي الغلو والتطرف ،فرب البيت مطالب

بالنصح لمن يعول وأمام المسجـد مطـالـب بـالنصح فـي مسـجده ودروسه التربوية واألستاذ مطالب
بالنصح واإلرشاد في دائرته على أن يكون ذلك تحت لـواء قـول اهلل تعـالـى -:ﮋ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ
ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ
ﯟﯠ ﮊ

(0)36

ِ
الر َسالَ ِة
ِّير ِفي تَْبلِ ِ
يغ ِّ
أي من خالل قول اللين الرقيق من غير تغليظ َوَال تَ ْعنيف ومن غير تُقَص ْ
الدع ِ
اء إِلَى اْل َح ِّ
ق كي ال يواجه العنف بالعنف والغلو بالغلو0
َو ُّ َ
واذا لم ينتفع بالنصح ،فليعلم الناصح انه قد بذل الواجب وادى مهمته أمام ربه عز وجل

(.)37

 االشتغال باألعمال النافعة:

من المعلوم أن النفس البشرية إن لم تشتغل بالخير اشتغلت بالشر ،وال شك أن الشباب لهم

الحظ األوفر والنصيب األكبر في هذا الشي ،ومن أراد إصالح انحراف الشباب بكافة صوره
وأشكاله ال من أشغالهم باألعمال النافعة التي تبعدهم من االنحراف الفكري والزيغ ومنها-:

 -1االشتغال بـالعبـادة :اإلنسان اذا انصـرف إلى العـبـادة أدى ذلك إلى صالح ذاته ،وبالتالي
ينصرف عــن االشـتغـال بـالـنـاس مـن خـالل تكفـيـرهـم أو تفسيقـهـم أو تبـديـعهـم فخـيـر ال ـنـاس

مـن انشغـل بنـفسـه ولـم ينشغل بغيره 0

 -2االشتغال بالعلم والتعلم :العلم يصرف المرء عن الغلو والتطرف الذي يسوقه اليه الجهل
بالدين فهو الحصن لألفكار الدخيلة التي تشوه صورة اإلسالم الحنيف ،وبالتالي يكون قد

دخل في مجال الوسطية واالعتدال 0

 -3االشتغال باألعمال االجتماعية النافعة :خدمة المجتمع والناس وتقديم يد العون لهم عبادة

سامية ورفيعة ،واالشتغال باألعمال االجتماعية النافعة تعويد للنفس على اإليجابية المؤدية

إلى رحمة الناس والرأفة بهم ،وكل ذلك مكافح ألفة القسوة والتشدد والتضييق على الناس 0

يقول الدكتور يوسف القرضاوي :كل عمل يمسح به اإلنسان دمعة محزون ،أو يخفف به

كربة مكروب ،أو يضمد به جراح منكوب ،أو يسد به رمق محروم ،أو يشد به أزر مظلوم،
أو يقيل به عثرة مغلوب ،أو يقضي به دين غارم مثقل ،أو يأخذ فيه بيد فقير متعفف ذي
عيال ،أو يهدي به حائ ار أو يدفع به ش ار عن مخلوق قربة إلى اهلل اذا صحت النية
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 -4االشتغال بالعمل النافع :ق ـال تعـالى :ﮋ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ
ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﮊ

(.)39

فطلب الرزق شاغل مــن كـل انحراف فكري ،لهذا حين يكـون الكـالم ع ــن المشكـالت
االجـتـمـاعـيـة يكـثـر الكالم عن مشكلة البطالة لكونها بيئة خصبـة للتـوتـرات االجتـماعية ،مع

مالحظة ليس المقصود بالعمل الوظائف الحكومية فقط بل حتى المهن الحرة واألعمال
الخاصة0
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الخاتمة
بعد االنتهاء من إعداد هذه الورقات القليلة التي تناولنا فيها جانب التربية في مواجهة

الغلو والتطرف ن ـوج ـز اه ـ ـم الـنـتـائـ ـج 0

 -1إن الغلو والتطرف وان اختلفا في اللفظ إال انهما بمعنى واحد ،وهو االبتعاد عن روح
الشريعة السمحة ومجاوزة حدودها 0

 -2مجاالت التربية التي يمكن استعمالها لتربية األبناء واسعة وكثيرة في القران الكريم والسنة
النبوية المطهرة وسيرته وسيرة السلف الصالح 0

 -3لالب وأالم واألسرة دور مهم وكبير في المحافظة على أفكار األبناء من كل غزو فكري
منحرف وخطير 0

 -4نصوص القران والسنة دعت إلى الوسطية في كل مفردات الحياة 0
 -5للتعليم والمؤسسة التعليمية دور مهم في توعية الجيل وتحذيره من لوثة التشدد والتطرف 0
إضافة إلى نتائج أخرى يجدها القارئ في ثنايا البحث
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الهوامش
( )1سورة التوبة من اآلية (.)30
( )2ينـظـر مع ـجـم مـقـايـس الـلـغـة،البي الـحـسـن احـمـد بـن فـارس بن زكريا  /تحقيق:عـبـد السـالم ه ــارون /دار
الـفـكـر– بـيـروت ،1399م ـ ــادة (رب)  ،381/3المخصــص البـ ــي ال ـح ــسن عل ــي بـ ــن اس ـمــاعـ ـيــل ال ـن ـح ــوي
الل ـغــوي االن ــدلســي المـعـروف بـ ــأبـ ــن س ـ ـيــده /دار ال ـ ـفـك ـ ــر ل ـلــط ـبــاعـ ــة والن ـشــر – بـ ـيــروت .149/6
( ) 3الصـحــاح تـ ــاج اللـغـ ــة وصـح ــاح ال ـع ـربـ ـيـ ــة إلسمــاع ـيــل بـن حـماد الجــوه ــري /تحـقـي ــق اح ـمـد عبد الغفور عطار
– دار العلم للماليين – بيروت /لبنان ط1407 ،2ه  1987-م :مادة (ربا) 149/6

0

( )4نظ ـريـ ــة الت ـرب ـيـ ــة اإلسالم ـي ــة للفــرد والمج ـتـمـع ،م ـحـمد الغزالي ،ضمن بحوث ندوة خبراء اسس التربية اإلسالمية
المنعقدة في جامعة ام القرى بمكة المكرمة خالل الفترة من  16-11جمادى الثاني لسنة 1400ه ،مكة
المكرمة /جامعة ام القرى -مركز البحوث التربوية والنفسية 1400ه ص0 1
( ) 5أنـ ـوار التنـزيـ ــل واسـ ـرار الـت ــأويـ ــل المعــروف ب ـ ـ ـ ( تفسيـر البيضـاوي )البــي سع ـيـد نـاصــر الـديـن ع ـبـداهلل بـن عـمـر
الش ـيـرازي البيضاوي الشافعي ،دار الفكر  /بيروت 1416 ،ه  1996-م ج1ص .57
( )6معجم مقايس اللغة .378/4
( )7سورة النساء من اآلية .171
( ) 8لسان العرب :محمد بن مكرم بن على ،أبو الفضل ،جمال الدين ابن منظور األنصاري الرويفعى
اإلفريقى(المتوفى711:هـ) دار صادر – بيروت الطبعة :الثالثة 1414 -هـ  /مادة غلو 0 132/15
( )9فتح الباري شرح صحيح البخاري،احمد بن علي المعروف بابن حجر العسقالني – تحقيق محمد فؤاد عبد
الباقي ومحب الدين الخطيب ،دار المعرفة – بيروت ط1379 1ه.278/13 :
( )10اقتـضاء الصراط المستقيـم مخـالـفـة اصحـاب الجـحـيـم ،البـي العبـاس احـمـد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني –
تحقيق محمد حامد الفقي – مطبعة السنة المحمدية  /القاهرة ط1369 ،1ه.93/1 :
( )11سورة النساء من اآلية .171
( )12المصـبـاح المنـيـر ف ـي غ ـري ـب الش ـرح الـكـبـ ـيـر ،اح ـمــد بـ ـن محـمـد ب ـن عـلـي الفـيـومـي ثـ ـم الحـمـوي ،أبو
العباس/الـمـكـتـبـة الـعـلمـي ـة – بـي ـروت .452/2
( )13ينظر المعجم الوسيط :ابراهيم مصطفى ،احمد الزيات ،حامد عبد القادر ،محمد النجار ،دار الدعوة،
.555/2
( )14الصحوة اإلسالمية بين الجمود والتطرف ،الدكتور يوسف القرضاوي – مطابع الدوحة الحديثة ،ص.23
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( )15االعتصام ،لإلمام ابي اسحاق ابراهيم بن موسى بن محمد الشاطبي ،المكتبة التجارية – مصر. 304/1 ،
( )16فتح الباري.344/13 ،
( )17فلسفة التربية اإلسالمية في القران الكريم والسنة،عبد الحميد الصيد الزنتاني،الدار العربية للكتاب،
بيروت1993ص.446
( )18اصول التربية اإلسالمية ،محروس احمد ابراهيم غبان واخرون،دار الخريجي للنشر والتوزيع،الرياض
1415ه.111:
( )19سورة النساء :اآلية .171/
( )20سورة المائدة :اآلية . 77/
( )21سورة الجاثية :اآلية . 18/
( )22سورة االعراف :اآلية . 31/
( )23سورة الفرقان :اآلية . 67/
( )24سورة الشعراء :اآليتين . 152-151/
( ) )25سورة هود :اآلية . 88/
( )26دور المدرسة في مقـاومـة االرهـاب والعنـف والتـطـرف ،عـبداهلل بن عبد العزيز اليوسف ،اللجنة العلمية للمؤتمر
العالمي عن موقف اإلسالم من االرهاب ،السعودية1425 ،ه .
( )27تربية الشباب للبعد عن التطرف واالرهاب،عبد اللطيف حسين فرج،مكتبة ومطبعة النهضة الحديثة مكة
المكرمة.1426،
( )28الغلو في التفكير ،المظاهر ،االسباب ،العالج ،البي حسام الدين الطرفاوي ،مكتبة السلف –الرياض 2007
م.
( )29سورة التحريم :اآلية .6/
( )30سورة االعراف :اآلية .3/
( )31مشكلة الغلو في الدين العصر الحاضر ،االسباب ،االثار ،العالج ،عبد الرحمن بن معال اللويحقي.952 ،
( )32سورة الحج :اآليتان . 9-8/
( )33ينظر :مشكلة الغلو في الدين.947،
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( )34رواه البخاري فـي صحيحه ،كـتـاب االيـمان ،باب قول النبي (ﷺ) الدين النصيحة هلل ولرسوله
 ،20/000،1ومسلم في صحيحه كتابه ،كتاب االيمان ،باب بيان ان الدين النصيحة 0 75/1
( )35رواه البـخـاري ،كـتـاب النكـاح ،بـاب الـترغـيـب فـي النكاح  ،116/6ومسلم ،كتاب النكاح ،باب استحباب النكاح
لمن تاقت اليه نفسه اليه.102/2 ،
( )36سورة النحل :اآلية . 125/
( )37ينظر :مشكلة الغلو في الدين.950 ،
( )38الصحوة اإلسالمية :رؤية نقدية من الداخل.57 :
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