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 إقرار الطالب 

    تي أنا الموقع أدناه ، وبياناتي كاآل                            

 سم : يوسف محمود أحمد غيدةاال     

 60207751رقم التسجيل :     

أقر بأن ىذه الرسالة اليت حضرهتا لتوفًن شرط احلصول على درجة ادلاجستًن يف الدراسات 
كلية الدراسات العليا جبامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ، حتث   –اإلسالمية 

اسرتاتيجية ادلؤسسات اإلسالمية يف مواجهة الغلو والتطرف الديين ، دراسة حالة عنوان 
اندونيسيا ، قد حضرهتا وكتبتها بنفسي  –مؤسسة بناء اجملتمع اإلسالمية يف مدينة ماالنق 

وما زورهتا من إبداع غًني أو تأليف األخر وإذا ادعى أحد مستقبال أهنا من تأليفو وتبٌن أهنا 
ن حبثي ، فأنا احتمل ادلسؤولية على ذلك ، ولن تكون ادلسؤولية على ادلشرف فعال ليست م

 أو على جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية .

                            

 وحررت ىذا اإلقرار برغبيت ومل رنربين أحد                         

 اندونيسيا  –ماالنق                                        

                                                                             

 : الباحثالتوقيع                                                                     
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم                                    

  

 (  قل يا أىل الكتاب ال تغلوا في دينكم غير الحق) 

                                                    A ادلائدة>=  

 (  وال تطغوا فيو فيحل عليكم غضبي) 

                                             A 8?طو  

 ( وكذلك جعلناكم أمة وسطا) 

                                  A 89طو;        

 (  فإنو أىلك من كان قبلكم ، الغلو في الديناياكم والغلو في الدين ، )

                  اخرجو A امحد والنسائي وابن ماجو .                                                        
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 اإلىداء                                      

 وبالوالدين إحسانا (وقضى ربك أال تعبدوا إال إياه )                     

إىل من كلت أناملو ليقدم يل حلظة سعادة ، إىل من حصد األشواك عن دريب ليمهد يل 
، إىل القلب الكبًن ، إىل الذي مل يبخل عليا يوما بشيء ، إىل الذي ال تفيو طريق العلم 

 الكلمات والشكر والعرفان باجلميل ..... والدي العزيز 

إىل من كان دعائها سر إىل من علمتين العطاء بدون انتظار د ، إىل بسمة احلياة وسر الوجو 
جناحي وحناهنا بلسم جراحي ، إىل معىن احلب والتفاين ، إىل من أرضعتين احلب واحلنان ، 

 إىل أغلى احلبايب ..... أمي الغالية

 ) سنشد عضدك بأخيك (                              

الطاىرة إىل سندي وقويت ومالذي بعد اهلل ، إىل من أثروين على أنفسهم ، إىل القلوب 
 الرقيقة والنفوس الربيئة .....إخويت وأخوايت

  ) ومن آياتو أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها (             

إىل روضة احلب اليت تنبت أزكى األزىار ، إىل تؤام روحي ورفيقة دريب ، إىل من أخذت 
بيدي ، إىل من آنسين يف دراسيت وشاركين ذنومي ، إىل من عرفت معها معىن احلياة 

 .....زوجيت احلنونة الصابرة 

 ئيإىل من جعلهم اهلل إخويت يف اهلل ..... ومن أحببتهم يف اهلل ...مشاخيي وأصدقا

 أىدي ىذا البحث ادلتواضع راجيا من ادلوىل عز وجل أن رند القبول والنجاح .

  الباحث                                                                           
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 شكر وتقدير                                      

بسم اهلل الرمحن الرحيم ، احلمد هلل رب العادلٌن والصالة والسالم على أشرف األنبياء 
A وادلرسلٌن وعلى آلو وأصحابو أمجعٌن ، وبعد 

البد لنا وحنن خنطو خطواتنا األخًنة يف احلياة األكادميية من وقفة ، نعود إىل أعوام قضيناىا 
وا لنا الكثًن باذلٌن بذلك جهوداً كبًنة يف بناء يف رحاب الكلية مع الدكاترة الكرام الذين قدم

 جيل الغد لتبعث األمة من جديد ..

وقبل أن دنضي نقدم أمسى آيات الشكر واالمتنان والتقدير واحملبة إىل الذين محلوا أقدس 
 إىل مجيع الدكاترة األفاضل ...دوا لنا طريق العلم وادلعرفة ...إىل الذين مهرسالة يف احلياة ...

 عادلا ..فإن مل تسطيع فكن متعلما ، فإن مل تستطع فأحب العلماء ، فإن مل تستطع فال تبغضهم كن 

A وأخص بالتقدير والشكر إىل كل من 

والدكتورة A توتك محيدة رئيسة  –رئيس كلية الدراسات العليا الربوفيسور الدكتور Aحبر الدين 
والدكتور حممد  –والدكتور منًن العابدين رئيس قسم التسجيل  –قسم الدراسات اإلسالمية 

ومجيع  –والدكتور حممد عون احلكيم ادلشرف الثاين  –ىادي مسروري ادلشرف األول 
 اندونيسيا –ماالنق  –الدكاترة بكلية الدراسات العليا جبامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية 

على إجناز هبذا تمع وأشكر كل من ساعدين وأعانين كما أشكر كل العاملٌن مبؤسسة بناء اجمل
 البحث  فلهم يف النفس منزلة وإن مل يسعف ادلقام لذكرىم فهم أىل للفضل واخلًن والشكر

ىذا ، وأسال اهلل أن تكون أعماذلم مقبولة ، وتكون رسالة ادلاجستًن ىذه نافعة ومفيدة 
 للعباد والبالد ، آمٌن .   

 الباحث / يوسف غيدة                                                                
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 ملخص البحث                                     

،برنامج ادلاجستًن يف قسم الدراسات  =:77><>8قم القيد A االسم A يوسف حممود أمحد غيدة ، ر 
 مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية جامعة موالنا  –اإلسالمية 

موضوع البحث A اسرتاتيجية ادلؤسسات اإلسالمية يف مواجهة الغلو والتطرف الديين ، دراسة حالة ) 
 مؤسسة بناء اجملتمع اإلسالمية 

 عون احلكيم حممد ادلشرف الثاين A   -ىادي مسروري     حممد ادلشرف األول A الدكتور 

دور مؤسسة بناء اجملتمع اإلسالمية يف مواجهة الغلو والتطرف وبيان أىم  يهدف ىذا البحث إىل بيان
االسرتاتيجيات اليت تتبعها مؤسسة بناء اجملتمع اإلسالمية يف مواجهة الغلو والتطرف وكذلك التحديات 

 وادلعوقات اليت تواجو مؤسسة بناء اجملتمع االسالمية يف مواجهة الغلو والتطرف 

حيث أجرى لرسالة قام الباحث باستخدام ادلقابلة كأداة يف مجع البيانات ولتحقيق أىداف ىذه ا
الباحث مقابالت مع بعض االداريٌن وادلدرسٌن التابعٌن دلؤسسة بناء اجملتمع اإلسالمية ، واستخدم 

 الباحث يف ىذه الدراسة ادلنهج الوصفي التحليلي .

A وخلصت الدراسة إىل نتائج من أذنها  

. للمؤسسة دور كبًن يف مواجهة الغلو والتطرف وذلك بعمل دورات لتدريب وتأىيل ادلعلمٌن دلواجهة  8
 الغلو والتطرف يف مدينة ماالنق .

خطة لنشر الفكر ادلستنًن وبيان صورة اإلسالم بوسطية . تقوم مؤسسة بناء اجملتمع جبهد كبًن لوضع  9
 واعتدال حسب الكتاب والسنة .

بناء اجملتمع دور يف مواجهة الغلو والتطرف رغم بعض ادلعوقات اليت تواجهها مثل قلة . دلؤسسة  :
    ذين لديهم محاس دلواجهة الغلو والتطرف .الدعم ادلايل وقلة الدعاة ال
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 ولاأل الفصل                                      

 العام طاراإل

 : المقدمة – أ

  مناحي شىت يف ، ومتالحقة سريعة وتغيريات تطورات من العامل يشهده ما ظل يف
 جرفت واليت واملعايري القيم هبا وتأثرت جتماعيةاال احلياة على بظالهلا ألقت واليت ، احلياة

 عديدة تغيريات عليه فرض مما ، واالضطراب التوتر من حالة إىل املعاصر اإلنسان بدورها
 الذي التوازن اختالل من حالة اإلنسان يعاين ، الصارم التغري هذا وجتاه ، إمكاناته جتاوزت

 باإلنسان أحاطت قد ، ومفاجئة حادة تغيريات جوهر ألن ، املستقبل بصدمة عنه يعرب
 من كثريا   اإلنسان على التطور هذا جلب وقد ، معها والتالؤم التكيف على أجهزته فعجزت

 من كثريا   له أحدث مما ، والتخريب التدمري مقومات من الكثري وأيضا   ، واملتاعب اآلالم
 1  واالحتجاج والتمرد الرفض وثورات واالغرتاب الشقاء

 ضخمة أزمات يف تتجسد واليت العامل عليها اليت احلالة مظاهر أحد التطرف ويعد
 إفساد من عنه ينجم وما ، وخراب دمار من عليه يرتتب ملا وذلك ، املعاصر اإلنسان تواجه

 احلكومات مستوى على ميارس التطرف وهذا،  لألبرياء وقتل وإزهاق ، للعقول وختريب
 من أو ، شيوعه حيث من سواء ، األيام هذه يف العاملية املشكالت يتقدم وهو ، واألفراد
 لتحقيق الفضفاض مفهومه البعض استغل وقد ، ويشجبونه يستنكرونه من تزايد حيث

 هذه خطورة من يزيد ما ولعل  2 هعلي والقضاء حماربته بدعوى ، ومآرب وأغراض أهداف

                                                             
احمد مجدي حجازي ،االثار االجتماعية والثقافية للتغيرات العالمية المعاصرة على قطاعات الشباب في الدول النامية ، الشباب  - 1

 . 070، ص 1001ومستقبل مصر ، القاهرة ، كلية االداب جامعة القاهرة ، 
(، ربيع 00متطرف ، مجلة البحوث االمنية ، العدد )تيسير بن حسين السعدين ، دور المؤسسات التربوية في الوقاية من الفكر ال - 2

 . 17ه ، ص  1211االخر ، 
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 كان وإن ، وأمله اجملتمع ثروة يعدون الذين الشباب من فيها يتورطون ممن نسبة نإ ، الظاهرة
 األمراض أن واملعروف ، واخلربة الرتوي وعدم بالتسرع سلوكهم يتسم – األحيان بعض يف –

 طريق عن السليم فيها املرض يصيب ، اجلسمية األمراض مثل ، التطرف ومنها االجتماعية
 الشباب إىل وبالنظر ،3 واحملاكاة للتقليد تعرضا   اجملتمع فئات أكثر والشباب ، العدوى انتقال
 يبىن الذي واألساس ، ومستقبله اجملتمع عصب ميثل أنه جند ، خاصة اجلامعي والشباب عامة
 ونشاطا   وقدرة حيوية اجملتمع فئات أكثر أهنم عن فضال   ، اجملاالت كافة يف التقدم عليه

 جيعلهم مما ، التغيري يف األكيدة والرغبة اجليد األساس ولديهم ، والعمل العطاء على وإصرارا  
 إبداعية قدرات من لديه ما على يعتمد ذلك ولتحقيق املشكالت عالج بسبل يهتمون

 4.  جديد هو ما إىل وتطلعه املستقبلية نظرته عن فضال   ، وابتكاريه

 حيث من ولكن ، اجملتمع يف مهمة شرحية اعتباره على الشباب أمهية يقتصر وال
 أن باعتبار ، وتطوره اجملتمع لنمو الدافعة الطاقة وهم ، وأفضل مشرف غد يف األمل كونه
 رياضيا   و روحيا   هبم والنهوض 5 الشباب هؤالء به يقوم الذي الدور على معقود التغري أمل

 للشباب اجليد اإلعداد خالل من إال يتم ال هذا كل فإن ، اإلنساين والتضامن السالم وبناء
 تفوق اليت احلقيقية وثرواهتا وعمادها األمة وعدة املستقبل وأمل احلاضر روح باعتباره اجلامعي

 6. األخرى ومواردها ثرواهتا

 عليه ترتب مما ، اخلصوص وجه على اإلسالم إىل التطرف نسبة ، سوءا   األمر زاد ومما
 بذريعة اإلسالمية والبالد املسلمون واستهدف ، والتطرف باإلرهاب املسلمون وصم أن

 صغرية جمموعات قيام خالل من بالتطرف اإلسالم على وحكم ، والتطرف اإلرهاب مكافحة

                                                             
 70،71،ص  1007(، الرياض ، مارس، أبريل 117عبدالرحمن العيسوي ، ظاهرة العنف بين المراهقين ، مجلة الفيصل ، عدد ) - 3
4 - 2005 p 36larton persoune youth and problem or change new york Osaka publisher  
 .77،ص1000المجلس القومي للسكان ، استراتيجية الشباب ، البحث السادس ، القاهرة ، المركز القومي للمعلومات السكانية ، - 5
وانعكاسها على فكر الشباب الجامعي ، مجلة كلية التربية ،  1070احمد ابراهيم احمد السيد ، التوجهات السياسية في مصر منذ  - 6

 . 110ص  1097، اكتوبر  1ورة ، ججامعة المنص
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 تغيري إىل العاملية القوى قبل من ينادي وصار ، باإلحباط مدفوعة عنف بأعمال املسلمني من
 . التطرف على األفراد تريب ألهنا ، مناهجها

 يف 2002 عام أكتوبر 22 يوم يف وقعت تفجريات هي 2002 عام بايل تفجريات
 تاريخ يف دموية األكثر اهلجوم يعترب ، اإلندونيسية بايل جزيرة يف السياحية كوتا منطقة

 ، إندونيسي 88 ، سرتايلأ 88 بينهم) شخصا 202 مقتل عن أسفر حيث ، إندونيسيا
 اجلماعة تنبوت ، شخصا 202 اجلرحى وعدد( سويديني 6 ، أمريكان 2 ، بريطاين 22

 . العملية القاعدة وتنظيم آسيا شرق جنوب يف اإلسالمية

هجوما خالل الفرتة ما  22ليته عن تنفيد و سالمية مسؤ اإلوقد أعلن تنظيم اجلماعة 
 . 2020د سنة ضافة اىل هجومات اليت وقعت بعباإل 2020 – 2000بني عامني 

رهابية يف سنة عملية إ يت مت القبض عليها يف باتو لتنفيذرهابية الوأيضا اجملموعة اإل
2022 . 

 احلياة ركائز من وضرورية مهمة ركيزة باعتباره ، باألمن والشعوب األمم هتمتأ لذا
 حيظى أن لإلنسان ميكن فال ، واألمم الشعوب حلياة وقويا   منيعا   وأساسا   ، املستقرة

 ، يعمر وأن يبين أن استطاع اخلوف من أمن إذا فاإلنسان ، وطمأنينة أمن دون باالستقرار
 على احلياة يرى وباألمن ، املعروف وينشر ، اخلري ويفعل ، العلم ويطلب ، يعمل وأن

 .حقيقتها

  منغصة حياته وأصبحت ، عمران أو ستقرارا دون قلقا   متوترا   يعيش فإنه خاف وإذا
 7.  بال له يهدأ وال قرار له يقر فال ، أحد عليها حيسده وال

                                                             
 . 19تيسير بن حسين السعيدين ، مرجع سبق ذكره ، ص  - 7
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يف  ؤسسةسالمية ، وتقع املاإل ذه الظاهرة يف مؤسسة بناء اجملتمعسنقوم بدراسة هو 
مارس سنة  82يوم األربعاء يف وكانت بداية تأسيس املؤسسة  ماالنق ،اندونيسيا يف مدينة 

 .20بناء اجملتمع ، بوثيقة التأسيس لكاتب العدل فيصال واير برقم باسم مجعية م  2002

بعد ذلك مث ترقية اجلمعية إىل مؤسسة وتغري امسها إىل مؤسسة بناء اجملتمع و 
قانونية واحلقوق اإلنسانية للجمهورية بالرتخيص الوزاري الصادر من وزارة الشؤون ال

 Merjosari Lowokwaru-Malang اإلندونيسية ، ومقر املؤسسة يف الشارع )
Joyoagung )  ماالنق ، جاوة الشرقية. 

ندرس هذه الظاهرة ، ن إسالمية فكان البد أ ؤسسةهنا مواختريت املؤسسة أل
دراسة هذه للظاهرة ، وهلذا قمنا بن من املالحظة تبني وجود عدة مظاهر ونبحث عنها أل

بدايته يف املؤسسات  الظاهرة يف هذه املؤسسة حيث أن التطرف دائما يكون وتكون
وألن املؤسسات اإلسالمية دائما  ن أكثر املتطرفني يكون ميوهلم وتوجههم ديينسالمية ألاإل

 .رهاب والغلو والتطرف والعنف متهمة باإل

 من الشباب بني وخاصة سواء حد على التطرف أو اإلرهاب ظاهرة أضحت هنا من
 املختلفة وعواملها وأبعادها جوانبها وحتديد رصدها يف أمال   والبحث بالدراسة اجلديرة الظواهر
 اإلسالمي لوطننا ستقرارواال األمن من مزيد لضمان وحتجيمها مواجهتها سبل على للوقوف

 . أمجع وللعامل بل

 وإعداد العلم نشر عاتقها على أخذت قد ، اليوم الدينية املؤسسات كانت وإذا
 والنهوض واحلضارة الثقافة ونشر وفكريا   اقتصاديا اجملتمع وتنمية املتخصصة الكفاءات
  الفرد حياة على سلبا   تؤثر مشكالت أو ظواهر أية مواجهة وكذلك وسياسيا   فكريا   بالشباب

  االسالمية املؤسسات لدور رؤية نقدم الصدد هذا يف فإننا ، بأكمله اجملتمع على تؤثر مث ومن
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 الرائد ولدورها اجملتمع يف ثقلها هلا كمؤسسة اجملتمع فئات بني التطرف ظاهرة مع التعامل يف
 . ومشكالته اجملتمع قضايا حيال أيضا  

 : البحث أسئلة  - ب

 حيث سالمياإل العامل هتدد اليت اخلطرية املشكالت من والتطرف الغلو مشكلة تعترب
 البالد يف والتطرف الغلو ظاهرة مواجهة السبل بكل حتاول سالميةإلا املؤسسات تصبحأ

 والفقر احلروب يف واملتمثلة سالميةاإل البالد منها تعاين اليت للظروف مستغلة سالميةاإل
 من عدد على جابةاإل الباحث سيحاول لألمهية ونظرا سالمياإل الدين بتعاليم واجلهل

 : تيةاأل التساؤالت

يف  والتطرف الغلو ظاهرة من احلد يف اإلسالميةمؤسسة بناء اجملتمع  دور هو ما .2
 ؟ مدينة ماالنق

 مواجهة يفبناء اجملتمع اإلسالمية  ؤسسةخدمها متتس اليت سرتاتيجياتالا ماهي . 2
 ؟  يف مدينة ماالنق والتطرف الغلو

يف مواجهة الغلو بناء اجملتمع اإلسالمية  ؤسسةم. ماهي التحديات اليت تواجهها 8
 ؟ يف مدينة ماالنق والتطرف

 : البحث أهداف – ج

 : التالية هدافاأل حتقيق ىلإ – البحث هذا يسعى

يف مدينة  التطرف من احلد ظاهرة يفسالمية اإل ؤسسة بناء اجملتمعم دور بيان . 2       
 . ماالنق
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 مواجهة سالمية يف اإلمؤسسة بناء اجملتمع تستخدمها  اليتسرتاتيجيات الا بيان . 2
 . يف مدينة ماالنق والتطرف الغلو

يف مواجهة الغلو اإلسالمية  بناء اجملتمع ؤسسة. بيان التحديات اليت تواجهها م8
 . يف مدينة ماالنق والتطرف

 : البحث أهمية   - د

 حنتاج نناأل وشامال خمتصرا تعريفا والتطرف بالغلو يعرف نهأل أمهيته البحث يستمد
  به يتعلق ما بكل شاملة معرفة من ينطلق نأ والبد ،  والتطرف للغلو مضاد تيار تكوين ىلإ

 ويندرج  ملواجهته نطالقاال مث ، شاملة معرفة اوال مبعرفته اال يكون ال أمر أي مواجهة نأل
 : النقاط بعض مهيةاأل هذه من

 اجملتمع يف مكافحتها وكيفية والتطرف الغلو ملشكلة وتطبيقية عالجية نظرة. 2
 . سالمياإل

 ملواجهة املسلمني يتحد حىت والتطرف الغلو خبطر سالمياإل اجملتمع توعية يتم أن. 2
 . سالميةاإل البالد يف  لتطرفا  و الغلو

 الدين يف والتطرف الغلو مواجهة يف سالميةإلا للمؤسسات اسرتاتيجية تقدمي. 8
 . سالمياإل

 : البحث حدود  - ه

 سالمياإل الدين يف والتطرف الغلو حول البحث هذا يدور:    املوضوعي احلد. 2
مؤسسة بناء اجملتمع ، ودور  والتطرف الغلو مواجهة يف اإلسالمية املؤسسات واسرتاتيجية

 . اإلسالمية يف مواجهة الغلو والتطرف



7 
 

 املؤسسات واسرتاتيجية  والتطرف الغلو البحث هذا يدرس:  املكاين احلد. 2
 –اإلسالمية  )مؤسسة بناء اجملتمع سالمياإل الدين يف والتطرف الغلو مواجهة يف اإلسالمية

 اندونيسيا ( –ماالنق 

 املاجستري درجة على احلصول مطالب الستكمال مقدم حبث:  الزماين احلد. 8
 سالميةاإل براهيمإ مالك موالنا جامعة يف سالميةاإل الدراسات  قسم العليا الدراسات بكلية

 2022  – 2026 اخلريفي الفصل احلكومية

 : المصطلحات تحديد_   و

 . احلد وجاوز وارتفع زاد ذإ غال من هي:  الغلو.2

 أتى وتطرف ، يءالش منتهى أو ، الناحية أي الطرف من مشتقة هي:  التطرف. 2
 .يتوسط ومل عتدالاال حد وجاوز ، الطرف

الفتاء واحلداثة ،  لغة : معا ، وتعين مجع مذكر و مؤنثوالشباب هو الشباب :  . 8
بات ، وشائب ، ويطلق لفظ شبان وشبيبة ، كجمع ملذكر مفرد شاب ، ويطلق لفظ شا

 على مفرد شابة ، وأصل كلمة شباب هو شب مبعىن صار فتيا . وشوائب ، كجمع مؤنث

 .8والشباب اصطالحا : هو قوة بني ضعف الطفولة وضعف الشيخوخة 

. املؤسسات الدينية : وهي املؤسسة اليت تأخذ اإلسالم نظاما هلا وتدافع عنه  2
 وتنشره وفقا ملنهج الكتاب والسنة .

 معني . اسرتاتيجية : هي الوظيفة اليت تقوم هبا املؤسسة أو املنظمة لتحقيق هدف 5

 . املشكلة : وهي السبب الرئيسي للحادثة أو املوقف . 6

                                                             
 .com/k/62.htm  www.islamdoorهاشم محمد علي المشهداني . الشباب - 8
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 األثر الناتج واملرتتب عن املشكلة .. الظاهرة : هي   2

. احلد : لغة :احلاجز بني الشيئني ، وحدة الشي منتهاه ، واصطالحا : اجلامع  8
 لئال يتعدى العبد عنها وميتنع هبا .املانع ويقال املطرد املنعكس وحدود الشرع موانع وزواجر 

 : السابقة الدراسات:  -ز

يف حدود ما استطاع الباحث أن يطلع عليه وبعد التقصي والبحث يف الرسائل 
 تنرتنيت مل يعثر الباحث على أي دراسة سابقة تناولبشبكة اإلالعلمية املاجستري والدكتوراه 

 هذا املوضوع بالتفصيل :

 . الجريمة و بالتكفير 9الغلو صلة:  بعنوان( 1991) السليمان دراسة -1

  وطبيعته وحجمه معناه حيث من التكفري يف الغلو حقيقة بيان اىل الدراسة هدفت -
 ، الشرعية والقواعد النصوص ضوء يف ونقدها ، حاليا املوجود التكفري يف الغلو مظاهر وبيان
  اجلرمية ناحية من التكفري يف الغلو على املرتتبة االثار واظهار ، اجلرمية يف بالتكفري الغلو وربط

 . احلاضر عصرنا يف اجلماعات بعض على ذلك وتطبيق

 اجلانب ويف ، النقدي التحليلي املنهج على النظري اجلانب يف الباحث واعتمد
 التأصيل ءضو  يف حاليا املوجودة اجلماعات بعض دراسة خالل من املضمون حتليل التطبيقي
 . اجلرمية يف الوقوع سبابوأ الصحيح املنهج عن حنرافاال سبب معرفة على القائم الشرعي

 : منها نتائج عدة اىل توصل السابقة املعطيات مجيع وحتليل بدراسة الباحث قام وقد

 يقتلون هنمأ ومنها التكفري يف املغالني صفات بني وسلم عليه اهلل صلى النيب نأ. 2
 وهم ، الرمية من السهم ميرق كما الدين من وميرقون ، وثاناأل هلأ ويدعون سالماإل هلأ

 . عبادة صحابأ  هنموأ ، حالماأل سفهاء ،  سناناأل حدثاء
                                                             

 جامعة الملك فهد. ( صلة الغلو بالتكفير والجريمة 1000دراسة سابقة للماجستير للسليمان ) -9
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 ، طريقتهم نفس على يسريون سالفأ هلم العصر هذا يف التكفري يف املغالني نإ. 2
 واستمرت ، لغريهم ويورثوهنا سالفهمأ من العقيدة هذه يرثون فهم ، املسلمني على اخلروج يف

 . هذا يومنا ىلإ عنهما اهلل رضي وعلي عثمان على خروجهم  مند التاريخ عرب

 على تنطبق اخلوارج يف وسلم عليه اهلل صلى النيب ذكرها اليت وصافاأل نإ. 8
 . منها كثري وأ ، العصر هذا يف التكفري يف املغالني

 وقلة اجلهل ، نتشارهاوا التكفري يف الغلو وهي العقيدة هذه خروج سبابأ من نإ. 2
 صغار وتصدر ، العلم يف الراسخني الكبار العلماء ىلإ الرجوع وعدم ، الدين يف والتفقه العلم
  وغريها القياديني لدى مةاأل مصاحل على الشخصية املصاحل وتقدمي ، للشباب وقيادهتم السن

 : الباحث به وصىأ ما ضمن ومن

 ، اجلهل التكفري يف الغلو ظهور سبابأ من نأ ىلإ ستناداا الشرعي العلم نشر -أ
 . ونشره بالعلم فعالجه

 وسائل بعض عرب نتشرتا اليت والبدع الشبه ورد ، الشرعي العلم مهيةبأ التعريف -ب
 ، واملكتوبة املقروءة عالماأل وسائل خالل من الشرعي بالعلم التعريف ويكون ، عالماأل

 . املدارس خالل ومن ، والنوادي واجلامعات املساجد يف واللقاءات والندوات واحملاضرات

 وعدم وبعلمهم هبم والثقة اليهم الناس رجاعبإ وذلك ، العلماء دور تفعيل_ ج
 ، الفنت حصول عند حوهلم لتفافواال ، عندهم العلم طلب  على الناس وحث ، تنقصهم
 فتاواهم نشر على والعمل ، فعل وأ بقول عليهم التعدي وعدم ، قواهلمأ عند والوقوف

 . التكفري يف والغلو الفنت من للمجتمع ماناأل صمام مبثابة فالعلماء ، الناس بني قواهلموأ
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 سباباأل الحاضر العصر في الدين في الغلو:  10بعنوان( 1992) اللويحق دراسة -2
 . والعالج ثارواآل

 معناه خالل من الغلو حقيقة والأ ، كبريين مرينأل الوصول ىلإ الدراسة هدفت
 الشرعية والقواعد النصوص ضوء يف ونقدها ، املوجودة الغلو مظاهر ثانيا ، وطبيعته وحجمه

 يف املضمون حتليل سلوبوأ التحليلي العلمي واملنهج التارخيي املنهج الباحث ستخدما وقد
 . دراسته

 : التالية النتائج ىلإ الدراسة وتوصلت

 ، سياسية وهي ، دينية شرعية مشكلة فهي خمتلفة بعادأ ذات الغلو مشكلة نإ.  2
 خلل فيه منيةأ مشكلة هناأ على وفهمها شامل دين سالمفاإل ، منيةأ وهي ، جتماعيةا وهي

 . خطري

 والتيارات دياناأل عند الغلو وحجم ، العامل يف رهاباإل حجم مع باملقارنة نهأ.  2
 لغرض كبري بشكل وضخمت هولت املسلمني عند الغلو مشكلة نأ يتبني البالد بعض يف

 . الغريب عالماأل من

 مقترحة تربوية صيغة الفكري 11التسامح تربية( 1993) الخميسي دراسة  -3
 : التطرف لمواجهة

 ذات جتماعيةا مشكلة الغلو كون بني العالقة وجهأ كشف ىلإ الدراسة هدفت -
 ، واملتوقعة الواقعة وفعالياته مكاناتهإ ناحية من التعليم وبني ، ثقافية دينية فكرية متعددة وجوه

 . املعاصر العريب الرتبوي واخلطاب

                                                             
دراسة سابقة للدكتوراه ، عبدالرحمن معاد اللويحق  ، الغلو في الدين في العصر الحاضر االسباب واالثار والعالج ، جامعة ام  - 10

 ( .1001القرى ، مكة المكرمة  ، سنة )
( ،  1000نة )دراسة سابقة للدكتوراه ، السيد الخميسي ، تربية التسامح الفكري صيغة تربوية مقترحة لمواجهة التطرف ، س - 11

 دمياط  كلية التربية جامعة المنصورة .
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 والعنف رهابواإل والتعصب التطرف منها عدة مسميات الغلو ظاهرة ختذتا -
 . للظاهرة العلمي التناول باختالف خمتلفة

 تكون نأ قبل وثقافية فكرية مشكلة كونه حيث من التطرف الباحث وتناول -
 . العقلية احلرية غياب يف مثارها تؤتى نأ الرتبوية للعملية ميكن وهل ، ثقافية وأ سياسية

 الرئيسي تساؤهلا عن جابةلإل الفلسفي التحليل املنهج دراسته يف الباحث واعتمد
 ومناقشة راءاآل وتفسري املفاهيم ستجالءوا الرتكيب عادةوإ التحليل بني التزاوج يتم حيث

 : دبياتاأل من املتاح على عتمادواال العمليات

 : الدراسة نتائج برزأ من وكان

 ، التكليف ساسأ هو الذى بالعقل كان مناإ نسانلإل اخلالق اهلل تفضيل نإ -
 اهلل عند الدواب شر نإ) تعاىل قال عقوهلم يعطلون الذين على سالماإل يتحامل ولذلك
 12.(  يعقلون ال الذين البكم الصم

 وال القومي العلمي النظر على قامت ذاإ الإ تستقيم ال سالماإل  يف يالرأ حرية نإ -
 . ظننا وأ خياال يكون ما ال صحته على واحلجة الدليل يقوم ما الإ منها يعلن

 وهي املعارضة حرية يف يتمثل سالماإل يف والفكرية العقلية للحرية الطبيعي متداداال -
 . سالماإل يف احلكم قواعد من ساسيةأ قاعدة

 

 

                                                             
 . 11االنفال  - 12
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 الشباب يدركها كما التطرف مصادر: 13 بعنوان( 1991) عيسى دراسة -4
 : مقارنة دراسة والكويت مصر في

 مصر يف الشباب يدركها كما والغلو التطرف مصادر ىلإ التعرف الدراسة هدفت -
 ، ناحية من الفئة هذه لدى والتطرف السلوك منبت حتديد يف للمسامهة وذلك ، والكويت
 . خرىأ ناحية من السلوك هذا مظاهر مع التعامل يف القصور وجهأ على والتعرف

 هذه يف واستخدم ، دراسته يف التحليلي الوصفي املنهج الباحث واستخدم -
 وكذلك  املصرية العينة على وطبقها التطرف مصادر ىلإ الوصول جلأ من ستبانةا الدراسة

 . حمددة زمنية فرتات يف الكويتية العينة

 : التالية النتائج ىلإ الدراسة توصلت وقد

 ىلإ تؤدي حمددة جمتمعية يديولوجيةأ وجود وعدم الفكرية باتااالضطر  نأ كدتأ -
 . فراداأل لدى والطمأنينة باألمن الشعور مستوى خنفاضا

 حياتنا منها تعاين اليت اخللل حالة عليها ترتتب عوامل مبجموعة يرتبط التطرف نإ -
 ذلك يف ويدخل ، التطرف مظاهر ختفتا اخللل هذا صلحناأ وكلما ، واالجتماعية الفكرية
 كل نضع حبيث ، احلوار ونزاهة ، التعليم ونظام الثقافية ميةاأل وعالج ، الرؤية توضيح

 . جتهادواال البحث يف كامال حقه العقل تعطي اليت الضمانات

 

 

 

                                                             
دراسة سابقة ، ماجستير ،محمد رفقي عيسى ، مصادر التطرف كما يدركها الشباب في مصر والكويت ، جامعة المنيا ،مصر  - 13

(1009 ) 
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  والعنف التطرف لمواجهة كمدخل التربوية الثقافة:  14(1991) الجعفري دراسة  -5

 : ىلإ التعرف حماولة ىلإ الدراسة هذه هدفت

 الديين والعنف التطرف مواجهة يف املتوقعة نظامية الوا النظامية الرتبية دور -
 . والسياسي

 طرح مكانيةإ يف حتديدا التلفزيون والسيما اجلماهريية االتصال وسائل دور -
 . والعنف والغلو التطرف ظاهرة مواجهة على تساعد تربوية لثقافة ورؤى تصورات

 دور تفعيل ىلإ خالهلا من تسعى اليت الرتبوية للثقافة نظري تصور وضع كذلك -
 . والعنف والغلو التطرف ظاهرة مواجهة يف اجملتمع مؤسسات

 جيل بناء يف يساعد ثقايف تصور خالل من الرتبية بدور الوعي ثارةإ ىلإ وهتدف -
 . والعقالنية بالعقل مؤمن

 حيث ، سييالرئ السؤال عن جابةلإل الفلسفي التحليل منهج الباحث استخدم وقد
 العمليات ومناقشة راءاآل وتفسري املفاهيم ستجالءوا الرتكيب عادةوإ التحليل بني التزاوج يتم
 ، والتطرف العنف لتفسري ومفاهيم معريف طارإ البحث ووضع ، نقدية رؤية خالل من

 . والتطرف العنف مواجهة يف الرتبوية للثقافة املقرتحة والتصورات

 : التالية النتائج ىلإ الدراسة هذه توصلت وقد

 وضاعباأل ترتبط الظاهرة نأ والرتبوية جتماعيةواال الثقافية الدراسات مجعتأ -
 . للمجتمع واالجتماعية قتصاديةاال

                                                             
 1009جهة التطرف والعنف ، جامعة االسكندرية مصر دراسة سابقة ، دكتوراه ، ممدوح الجعفري ، الثقافة التربوية كمدخل لموا - 14
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 العدالة وغياب ، العمل فرص وضيق ، الشباب بني البطالة تفشي سباهباأ من نوإ -
 . والفكرية واالجتماعية السياسية اجلهات وغياب ، االجتماعية

 مل خرياأل الربع خالل املصري اجملتمع يف رهابواإل العنف امارسو  الذين نإ -
 . فقرية سرأ ومن العمل عن متعطلني وأ طالب غالبيتهم عاما والعشرين اخلامسة يتجاوزوا

 املؤسسات داخل تتم اليت التنشئة عمليات يف وجوهري ساسيأ دور هلا الرتبية نإ -
 ميناأل التصدي عنها يتوقف نأ ميكن ال الظاهرة هبذه التصدي نوأ ، وخارجها التعليمية

 هذه سبابأ زالةإ ىلإ تسعى جديدة جمتمعية رؤية من ساساأ تطلق نأ البد بل ، والبوليسي
 . منها التخفيف وأ الظاهرة

 مواجهة يف فقط ليس وجسيم كبري التعليمي نظامنا عاتق على  امللقى العبء نإ -
 العصر مستجدات مع التعامل على قادرة جيالأ بناء حنو سعيه يف ولكن ، الظاهرة تلك

 . والتكنولوجية العلمية للثورة املتالحقة والتغريات

 والتربوية جتماعيةاال بعاداأل:  15بعنوان( 2111)  وعطية محمود دراسة -6
 . المصري المجتمع في والعنف التطرف لظاهرة

 اجلامعة شباب ورؤية ، التطرف ظاهرة بعادأ عن الكشف ىلإ الدراسة هدفت
 وراء تكمن اليت هدافلأل اجلامعة شباب ورؤية ، هبا والقائمني املستهدفة الفئة عتبارهمبا

 لعالج السبل همأ ىلإ والتوصل ، وثقافيا واجتماعيا فكريا هبا القائمني مسات وحتديد الظاهرة
 . منها واحلد الغلو ظاهرة

 عديدة مناطق لتشمل دائرته اتسعت قد والعنف التطرف نأ الدراسة هذه ظهرتوأ
   على مؤشرا يعطي مما الرتبوية للمؤسسات خرتاقهاا ىلإ مراأل وصل بل ، املصري اجملتمع من

                                                             
دراسة سابقة ، احمد طه محمود وكمال عطية ،االبعاد االجتماعية والتربوية لظاهرة التطرف والعنف في المجتمع المصري ،  - 15

 .              1001جامعة الزقازيق ، سنة 
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 متثل فئات بني تنتشر ظاهرة هناأ وخاصة مناطهاأ ختالفوا بعادهاأ وتعدد ، الظاهرة خطورة
 . الشباب فئات وهي ، ومستقبله اجملتمع عصب

 الواقع يف الظاهرة هذه بعادأ وحتليل وصف يف التحليلي الوصفي املنهج الباحث واتبع
 . الدراسة موضوع تناولت اليت املختلفة دبياتاأل خالل من االجتماعي

 شباب رؤية على لتعرف املنهج هذا دواتأ من كأداة ستبانةاال الباحث واستخدم
 . منها للحد وعالجها ، مواجهتها وطرق ، منها واهلدف ، الظاهرة سبابوأ بعادأل اجلامعة

 : الدراسة هذه نتائج من وكانت

 العمق ذات املتجددة النشطة االجتماعية الظواهر من والعنف التطرف نأ ظهرتأ -
 . اليها املؤدية والعوامل الظروف تغري من بالرغم التارخيي

 القيود من االقتصاد وحترير ، االقتصادية العوملة لربامج املصري اجملتمع ستجابةا -
 يف الثقايف نشطاراال ىلإ دىأ مما املختلفة احلياة مناطأل العوملة خالل من احمللية واحلواجز

 . الوطنية الثقافة لثوابت خرتاقا ىلإ ديوأ ، املصري اجملتمع نسيج

 في الخليجية سرةلأل التربوي الدور: 16 بعنوان(  2113) بنجر دراسة -2
 . سالميإ تربوي منظور ، والتطرف الغلو من ابناءها وقاية

 التقليدي الدور يف والتغري التحول طبيعة على التعرف حماولة ىلإ الدراسة هدفت -
 والضبط االجتماعية التنشئة عملية على ثريهاتأ تباشر اليت واملؤثرات ، اخلليجية سرةلأل

  ككل الوطين مناأل على والتطرف الغلو لظاهرة والتداعيات ثاراآل ومعرفة بناءلأل االجتماعي

 الدور ومعرفة ، والثقافة اجملتمع واقع يف الظاهرة هذه نتشارا مدى معرفة وحماولة
 . الدور هلذا املصاحبة ءاتجراواإل والتطرف الغلو من بناءهاأ ووقاية سرةلأل املستقبلي

                                                             
 1000ي وقاية ابناءها من الغلو والتطرف ، جامعة االمام محمد بن سعود دراسة سابقة ، بنجر ،الدور التربوي لالسرة الخليجية ف - 16
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 غراضأل ملناسبته التحليلي الوصفي املنهج حبثها يف الباحثة ستخدمتا وقد -
 . الدراسة

 : النتائج ىلإ الدراسة وتوصلت

 قتصاديةاال احلياة مقومات على سلبا تعود وتداعيات ثاراآ للغلو نأ مههاأ
 وكذلك ، التعليم على سلبية ثاراوآ ، والعقيدة الدين نظام على وكذلك ، واالجتماعية

 تفقد مث ومن ، خرىاأل اجلنسيات من املستأمنني على رهاباإ الغلو ثرأ ويعود ، منيةوأ سياسية
 : احلضاري البناء حركة وتوقف مناأل اجملتمعات

 : ب الدراسة وصتوأ

 .الفكري حنرافاال بوادر عليه تبدو الذي للفرد املهين الرتبوي التوجيه. 2

 من كثري احلاضر الوقت يف هبا تقوم فكرة وهي االجتماعي الدفاع فكرة تفعيل. 2
 . املتحضرة البلدان

 شباعاإل فكرة على تقوم واليت ، السليمة للرتبية الطرق فضلأ ىلإ مهاتاأل توجيه. 8
 . الطفولة حلاجات املتوازن

  تغريها وأ ، البيئية العوامل تعديل منه ويقصد ، البيئي للعالج لياتوآ برامج تبين. 2
 . االجتماعية مراضاأل نشأة منبع هي البيئية نأل

 خرجيي من الشباب وخباصة ، الشباب مامأ العمل فرص فتح على العمل. 5
 . واجلامعات املدارس

 وخباصة ، خرىاأل االجتماعية واملؤسسات سرةاأل بني التعاون تنسيق ضرورة.  6
 . دورية لقاءات بشكل وذلك ، واملكتبة والنادي كاملدرسة بناءاأل عليها يرتدد اليت تلك
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 التطرف مواجهة في سالميةاإل التربية:  17بعنوان( 2112) رزق دراسة  - 1
 . الجامعي الشباب بعض  لدى رهابواإل الديني

 التطرف مواجهة يف سالميةاإل الرتبية دور عن الكشف ىلإ الدراسة هذه هدفت -
 سالمياإل املنظور من التطرف ظاهرة ودراسة ، اجلامعي الشباب بعض لدى رهابواإل الديين

 . سالمياإل النشء ومحاية لوقاية البناء سالميةاإل الرتبية دور وتوضيح

 توظيف خالل من ، التحليلي الوصفي املنهج الدراسة هذه يف الباحث اعتمد وقد
 العلمية والدراسات الوثائق من رهابواإل التطرف ظاهرة حول املعلومات جلمع املنهج هذا

 . االستبانة داةأ بتطبيق الباحث هبا يقوم اليت امليدانية الدراسة على تعتمد كما ، والدوريات

 والسياسية والعقائدية االجتماعية واسبابه والتطرف الغلو مظاهر الدراسة وضحتوأ
 . التطرف من والسنة الكرمي نالقرآ وموقف والرتبوية

 : الدراسة هذه نتائج من وكانت

 والسري الدين حكامبأ االلتزام يعين فالتدين ، التدين عن الديين التطرف خيتلف -
 خذاأل فهو الديين التطرف ماأ ، جيابيةإ ظاهرة وهو والفالح باخلري يعود مبا منهجه على

 . فيها الغلو درجة ىلإ هلا الفهم وسوء مبقاصدها علم غري على الدينية النصوص بظواهر

 الشباب وحتصني التطرف مواجهة يف هاما دورا تلعب نإ سالميةاإل الرتبية تستطيع -
 . والسلوكية والفكرية العقيدة التحديات ضد

 من فراداأل ومحاية ، مناأل حتقيق يف هاما دورا واملدرسة واملسجد سرةاأل تلعب -
 . والغلو الفكري الغموض من اجملتمع ووقاية الفساد

                                                             
دراسة سابقة ، حنان عبدالحليم رزق ، التربية االسالمية في مواجهة التطرف الديني واالرهاب لدى بعض الشباب الجامعي  - 17

 .  1001جامعة المنصورة 



19 
 

 

 : التالي على السابقة الدراسات جميع تفقتا:   تفاقاال وجهأ  - أ

 ظاهرة مواجهة يف اجملتمعات تواجهها اليت املشكلة حجم عن الدراسات كشفت. 2
 . وعامليا سالمياوإ عربيا املذمومة الغلو

 حتليل سلوبأ استخدم وبعضها التحليلي الوصفي املنهج الدراسات ستخدمتا. 2
 . احملتوى

 قدراأل هو واجلامعات واملدارس واملساجد سراأل يف سالمياإل الرتبوي الفكر نإ. 8
 . منها واحلد الظاهرة هذه ومعاجلة مواجهة على

 السياسية اجملاالت مجيع يف وتراجعها مماأل حندارا يف كرباأل ثراأل هلا الغلو ظاهرة. 2
 . والرتبوية والعقائدية واالجتماعية

 الدولية السياسة زاءإ جديد من حساباهتا املتحدة االمم هيئة تعيد نأ جيب. 5
 الغلو لظهور مساعد مناخ وجود ىلإ دتأ واليت معها والتعامل ، الدول بني الواضح والتمايز

 . اجملتمعات معظم يف الديين والتطرف

  والعلمي واالعالمي والثقايف التعليمي الشأن يف للدولة الفاعل الدور على التأكيد. 6
 هبا يرتبط وما ، العوملة هيمنة ظل يف وخاصة ، والقومية والوطنية الدينية قيمه توجهات ويف
 ذلك ليهإ يؤدي نأ ميكن وما ، والسيطرة والتوجيه الرقابة يف الفاعل الدولة دور هتميش من
 . والغلو للتطرف خصب مناخ توفري من
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 : في السابقة الدراسات من الباحث ستفادا  - ب

 مبوضوع املتعلقة الغلو ظاهرة حدوث على املؤثرة املتغريات بعض ىلإ التعرف. 2
 . الدراسة

 . للدراسة النظري طاراإل كتابة يف السابقة الدراسات من ستفادةاال .2

 : نهابأ السابقة الدراسات عن الحالية الدراسة تميز وجهأ  – ج

 ظاهرة مواجهة يف سالميةاإل املؤسسات اسرتاتيجية تبني اليت الدراسات ولأ من هناإ
 الظاهرة هذه من العالج وكيفية الديين والتطرف الغلو
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 الفصل الثاني                             

 اإلطار النظري

 وتعريفهما والتطرف الغلو حقيقة:  ولاأل المبحث

 : والتطرف الغلو

 الفرد على سلبية وآثار بنتائج ويوحي ، أمساعنا على املصطلح هذا يرتدد ما كثريا
 . 18تقريبا واحد مبعىن ومها ، مرتادفان لفظان والتطرف فالغلو ، واجملتمع

 يزاد بأن احلد جماوزة:  والغلو:” فقال تعاىل اهلل رمحه تيمية بنا اإلسالم شيخ وعرفه
 على ويطلق ، التطرف ومنه 19“  ذلك وحنو ، يستحق ما على ذمه أو ، محده يف الشيء
  الدين يف الغلو ومنه ، الشيء يف املبالغة هو الغلو وقيل،  يتوسط مل إذا ، االعتدال حد جتاوز
 ، منه ليس ما الدين يف يزيد أن أو ، املستقيم الطريق عن حنرافواال امليل:  معانيه ومن

 هبا خيرج حىت ، أدائها يف يتعسف أو ، العبادة يف يتشدد أو ، املشروع احلد يتجاوز حبيث
  الغالة من فهو صفة أو عددا أو نوعا شرع ما بغري اهلل تعبد من فكل ، املشروعة الصفة عن

 . والتطرف الغلو من نوعا الدين يف البدع أصبحت هنا ومن

 الغريب اإلعالم أن إال ، والتطرف الغلو مصطلحي بني الكبري التقارب هذا ومع
 تلك من بريء واإلسالم ، اإلسالم وبينه بينه الربط يف أكثر التطرف مصطلح استعمل
 التوسط دين فاإلسالم ، واحد قالب يف ضده مع الشيء جيتمع أن ميكن ال إذ ، الرابطة

 اإلسالم مسات عن البعد كل بعيد والتطرف ، واإلمجاع والسنة الكتاب بدليل ، واالعتدال
 فهو والتطرف الغلو أما ، والتفريط اإلفراط بني وسط – احلق وهو – فاإلسالم ، وخصائصه

 الطغيان وهو ، شرع عما وجتاوز – وسلم عليه اهلل صلى – ورسوله به اهلل أمر ما على تعد
                                                             

 . 11عال اللويحق ، صمشكلة الغلو في الدين في العصر الحاضر ، عبدالرحمن م - 18
 (.019/ 1اقتضاء الصراط المستقيم ، البن تيمية ) - 19
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 يف فالغلو  ،20﴾ َغَضيب  َعَلْيُكمْ  فَ َيِحل   ِفيهِ  َتْطَغْوا َواَل : ﴿ سبحانه قوله يف عنه اهلل هنى الذي
 من الغالة فمن تركا أو فعال بالدين االلتزام يف مبالغة أو ، املشروع احلد عن جتاوز حقيقته

 باب من وهذا ، االلتزام يف واملبالغة التدين سبيل على ، نفسه على وحيرمه ، املباح يرتك
 هلك: »  والسالم الصالة عليه قال وقد ، والتعسف والتعنت والتنطع  النفس على التشديد

 هلك أي:”)  اهلل رمحه النووي اإلمام يقول ،21«  املتنطعون هلك املتنطعون هلك املتنطعون
 والسنة الكتاب تتبع ومن ،22(” وأفعاهلم أقواهلم يف احلدود اجملاوزون ، املغالون املتعمقون

 اَل  الِكَتابِ  أَْهلَ  يَا ُقلْ : ﴿ سبحانه قوله يف جاء كما ، فيهما الوارد اللفظ هم الغلو أن وجد
 والغلو ياكمإ: »  وسلم عليه اهلل صلى النيب قول يف وجاء ،23﴾احَلق   َغي ْرَ  ِديِنُكمْ  يف  تَ ْغُلوا

 ومن  احلد جماوزة فالغلو ،24«  الدين يف الغلو قبلكم كان من أهلك نهفإ ، الدين يف
 عقدي احنراف إما ، الطوائف بعض يف وقعت اليت املظاهر تلك ومن ، االحنراف مظاهره

  األئمة يف كالغلو ، مسائلها وأمهات الشريعة بكليات يتعلق ما وهو ، كلي غلو وهو
  جزئي غلو وهو ، عملي احنراف وإما،  وتكفريهم ، العصاة من والرباءة ، هلم العصمة وادعاء
 وحترمي ، النفس على التشديد النوع هذا جماالت ومن ، الشريعة جزئيات ببعض يتعلق

 حتتمله ال نوعه كان أيا فالغلو وهكذا ، االغتيال وإباحة ، احلكام على واخلروج ، الطيبات
 ألن ، االستمرار صفة له تكون ولن ، عليه الصرب العادي اإلنسان يطيق وال البشر، طبيعة
 أدومه اهلل إىل تعلمون كما العمل وأحب ، وامللل بالسأم يصاب صاحبه وألن ، قصري عمره
 العمل إىل – وسلم عليه اهلل صلى – النيب أرشدنا وهلذا،  الصاحل بالعلم إال يكون ال وهذا
 حىت ، 25« تطيقون ما االعمال من عليكم» : والسالم الصالة عليه فقال ، املستطاع بقدر
 فإنه     آخر، عمل يف التفريط حساب على يكون العملي الغلو إن مث،  عليه املداومة ميكن

                                                             
 . 91طه :  - 20
 ( .1107، رقم  2/1077اخرجه مسلم ) - 21
 ( .11/110شرح النووي لصحيح مسلم ) - 22
 . 71المائدة :  - 23
( وقال صحيح على شرط 0010رقم  1/1009( وابن ماجه )0077رقم  7/119( والنسائي ) 0129رقم  1/027اخرجه احمد ) - 24

 ( .1122رقم  7/177( وصححه الشيخ االلباني في السلسلة الصحيحة )0017رقم  7/117الشيخين ، والبيهقي )
 ( .791رقم  1/720( ومسلم )7710رقم  7/1101اخرجه البخاري ) - 25



11 
 

 – وسلم عليه اهلل صلى – النيب قال وهلذا ، اإلنسان على الواجبة احلقوق من لكثري مضيعة
 لعينك نوإ حقا عليك جلسدك نفإ ، ومن وقم وأفطر صم: » العاص بن عمرو بن اهلل لعبد

 ، حقه حق ذي كل أعط أي:  ذلك من واملراد ،26«  حقا عليك لزوجك نوإ حقا عليك
 ألن ، والغايل اجلايف بني وسط تعاىل اهلل فدين ، األخرى حساب على ناحية يف تغل وال

 التطرف مصطلح أما ، حده عن بالتجاوز له مضيع والغايل ، فيه بتقصريه له مضيع اجلايف
 نصوص يف العلم أهل بعض عند إال ، الشرعية األلفاظ من ليس ، حمدث مصطلح فهو

 . وأسلم أوىل األلفاظ من الشرع عليه دل ما استعمال أن شك وال ، معدودة

 

 :الغلو أسباب:  الثاني المبحث

 املوصلة األسباب على التعرف ميكن والتطرف الغلو حلقيقة املوجز العرض هذا بعد
 : 27واجلماعة الفرد مستوى على ، الوصف هذا ستحقاقال

 :. حقيقته على اإلسالم فهم عدم.1

 عرف من فإن ، املعرفة متام اإلسالم عن الكثري يعرف ال الداء هبذا يصاب ممن فكثري
  حياته واقع يف ذلك وطبق ، عتدالواال الوسطية دين وأنه ، ومساته وخصائصه ومزاياه اإلسالم

 بعلم جهل وهو ، داء لكل سبب اجلهل لكن ، الغلو يف الوقوع من اهلل بإذن يقيه هذا فإن
 يف وقوعه يتصور ال عليه دال وما ، والسنة بالكتاب علم عنده من فإن ، والسنة الكتاب

 الضالل بعد احلق إىل منهم رجع فمن ، أنفسهم الغالة بذلك شهد وقد ، والتطرف الغلو
 على وغريهم ، صواب على كانوا أهنم يعتقدون كانوا وأهنم ، خطأ على كانوا بأهنم اعرتفوا
 علماء بفضل مث ، اهلل بفضل عليهم اهلل فتح إذا حىت ، أعماهلم شر يف فوقعوا ، خطأ

                                                             
 ( .1170م رق 1/910( ومسلم )1101رقم  1/097( والبخاري )1917رقم  1/109اخرجه احمد ) - 26
 . 71الغلو مفهومه وحقيقته وصوره واسباب عالجه ،عبدهللا الغليفي ص - 27
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 أن وعلموا ، غفلتهم من وفاقوا ، به ذكروا ما عرفوا ، احلق طريق هلم بينوا الذين ، املسلمني
 السبب هذا عن الباحثني بعض ويعرب ، غال فقد زاد فمن ، شرع فيما اهلل يعبد أن هو التدين

 إىل يفضي ال فهذا ، بالدين املطلق اجلهل املقصود وليس ، الدين حبقيقة البصرية بضعف
 إىل يؤدي الدين يف الفقه عدم لكن ، والتسيب االحنالل وهو ، نقيضه إىل بل ، وتشدد غلو

 القدرة وعدم ، احملكم إىل املتشابه ورد ، بالكليات اجلزئيات ربط على القدرة لعدم ، الغلو
 يبلغ مل وهو ، جتهادواال العلم أهل من نفسه يظن ذلك ومع ، اخلالف يف التحقيق على
 لبلوغ يكفي ال ومقاصدها عللها دون الشرعية النصوص بظواهر العلم فإن ، الدرجة تلك

 القول يف واإلفراط والتضييق التشديد إىل امليل الدليل بفقه اجلهل ومن ، االجتهاد درجة
 أَْلِسنَُتُكمُ  َتِصفُ  ِلَما تَ ُقوُلوا َوالَ : ﴿العزيز كتابه يف يقول تعاىل واهلل ، وتثبت وتر  دون بالتحرمي
 الَكِذبَ  الل هِ  َعَلى يَ ْفتَ ُرونَ  ال ِذينَ  ِإن   الَكِذبَ  الل هِ  َعَلى ل تَ ْفتَ ُروا َحرَام   َوَهَذا َحالل   َهَذا الَكِذبَ 

 ، االعتدال منهج عن واخلروج ، والغرور التعايل يولد الدين يف الفقه عدم ،  28﴾ِلُحونَ يُ فْ  اَل 
 ، فقه وال ، ضوابط وال ، أصول بال علم لكنه ، علم عندهم فالغالة ، بعينه الغلو هو وهذا

 كانت وهكذا ، واآلخرين األولني علم على حازوا قد هبذا أهنم يعتقدون ، سديد رأي وال
 التشدد مساهتم ومن ، الناس أجهل من وهم ، واالجتهاد العلم يدعون ، اخلوارج حال

 .الصحيح العلم من بضاعتهم لقلة ، الغالة حال وهذا ، والتعنت

 . العلماء عن البعد. 2

 هم العلماء فإن ، عظيم خبطر منذر وهذا ، للرأي والتعصب عنهم التلقي ترك وذلك
 الذين الذكر أهل وهم ، الصحيح العلم تلقي مصدر وهم النور، منابر وهم ، األنبياء ورثة
:  سبحانه قال كما ، شتباهاال أو ، الشك أو ، اجلهل حال يف بسؤاهلم تعاىل اهلل أمرنا

 ، جهاال رؤساء اختذ من اليوم الناس ومن ، 29﴾تَ ْعَلُمونَ  اَل  ُكنُتمْ  ِإن الذ ْكرِ  أَْهلَ  فَاْسأَُلوا﴿

                                                             
 . 111النحل :  - 28
 . 20النحل : - 29
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 أن بد ال الشريعة فعلم ، وخاصته وشيوخه أهله من العلم يتلقوا مل ألهنم ، وأضلوا فضلوا
 باخلري هلم املشهود العلماء وبني بينهم فجوة هؤالء أحدث فقد،  الثقات أهله إىل فيه يرجع

 مصادر وجدهتا هؤالء عند التلقي مصادر عن حبثت وإذا  ، بعلمهم يوثق ممن ، والصالح
 يكتب ما وإما ، موثقة غري الناس من الطائفة هذه خلدمة حمدثة كتب إما ، أهواءهم توافق

 أو ، ومساحته اإلسالم منهج عن البعد كل بعيدة كتابات من ، واجملالت الصحف بعض يف
 للتعصب تدعو اليت ، الفتاوى بعض من ، الفضائية والقنوات تصالاال شبكات يف يبث ما

 ، الصحيح العلم من ار واف حظا يؤتوا مل جنسهم من جهال أو ، التدين غطاء حتت والبدع
 اهلل صلى – رسوله وسنة اهلل وكتاب ، الواهية املصادر هذه إىل واملتطرفون الغالة يركن فكيف

 – النيب قول هؤالء أذهان عن غاب كيف،   والفصل احلق فيها أيدينا بني – وسلم عليه
 تضلوا فلن به اعتصمتم نإ ما فيكم تركت قد ينإ ، الناس أيها يا: » - وسلم عليه اهلل صلى

 هذا أمرنا يف أحدث من: »  والسالم الصالة عليه وقال،  30« نبيه وسنة اهلل كتاب:  بداأ
  يسر الدين نإ: »  والسالم الصالة عليه وقال،  عليه مردود أي،   31« رد فهو فيه ليس ما

 عليه اهلل صلى – حممد تركنا وقد ، واضح اهلل فدين ،  32« غلبه اال أحد الدين يشاد ولن
 . هالك إال عنها يزيغ ال ، كنهارها ليلها ،33 البيضاء احملجة على – وسلم

 : . بالكمال والشعور التعالي.3

 هو أنه نفسه يظن حىت ، خاصة الشباب من البعض أذهان إىل يدب داء وهذا
 رسخت أوهام وفق والتغيري اإلصالح إىل يسعى وأنه ، الباطل على وغريه ، احلق على الذي
 يغري أن مهه وإمنا ، شرعه يف أحكامه من وال ، خلقه يف اهلل سنن من هلا أساس ال ، بذهنه
 األنفس عنده هانت حىت ، وفداء وجرأة شجاعة من ذلك كلفه مهما ، كله اجملتمع

                                                             
( وقال صحيح االسناد ، وصححه الشيخ االلباني في صحيح 019رقم  1/171( والحاكم )10110رقم  10/112اخرجه البيهقي ) - 30

 ( . 20رقم  1/10الترغيب والترهيب )
 ( .1719رقم  0/1020( ومسلم )1107رقم  0/192اخرجه البخاري ) - 31
 ( .00رقم  1/10اخرجه البخاري ) - 32
 هي الحادة وهي طريقة الرسول صلى هللا عليه وسلم وأصحابه وسلف األمة . - 33
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 أَفَ َلمْ : ﴿يقول تعاىل واهلل ، النقل على العقل عامل طغى إذا احلال تكون هكذا،  واملمتلكات
 األَْبَصارُ  تَ ْعَمى اَل  فَِإن  َها هِبَا َيْسَمُعونَ  آَذان   َأوْ  هِبَا يَ ْعِقُلونَ  قُ ُلوب   هَلُمْ  فَ َتُكونَ  اأَلْرضِ  يف  َيِسريُوا
 على احلكم يستطيع ال املاضي يعرف ال ومن ، 34﴾ الصُُّدورِ  يف  اَليِت  الُقُلوبُ  تَ ْعَمى َوَلِكن

 اهلل وسنن ، السابقة األمم حال إليه آل ملا واالعتبار بالنظر الكرمي القرآن عين فلقد احلاضر،
 فسيلقى والصواب احلق جادة عن واحنرف أخطأ فمن تتغري، وال ، تتبدل ال ، ثابتة تعاىل
 َعن أَْعَرضَ  َوَمنْ : ﴿ وتعاىل سبحانه قال كما ، وديانته جنسه كان ايأ ، واحنرافه خطئه جزاء

 رضي اخلطاب بن عمر يقول،   35﴾ أَْعَمى الِقيَاَمةِ  يَ ْومَ  َوحَنُْشرُهُ  َضنك ا َمِعيَشة   لَهُ  فَِإن   ذِْكرِي
 . اجلاهلية يعرف ال نم اإلسالم يف نشأ إذا عروة عروة 36اإلسالم عرى تنقض إمنا:  عنه اهلل

 : اإلسالم ديار في اإلسالم غربة  .4

 بدأ: »  فقال ، الزمان آخر يف – وسلم عليه اهلل صلى – النيب عنه أخرب ما وهذا
 فسد إذا يصلحون الذين وهم ، 37« للغرباء فطوىب غريبا بدأ كما وسيعود غريبا سالماإل

 ، اإلسالم غربة فيه اشتدت عصر يف نعيش وحنن ، الناس أفسد ما يصلحون أو ، الناس
 العصور يف والتطرف الغلو ظهور أن شك وال اجلمر، على كالقابض دينه على فالقابض
 – وسلم عليه اهلل صلى – النيب عنها أخرب اليت الفنت من ، املتطرفني الغالة ووجود ، املتأخرة

 وميسي مؤمنا فيها الرجل يصبح املظلم الليل كقطع فتنا الساعة يدي بني نإ: »  قوله يف
 بغياب تؤذن اإلسالم ديار يف اإلسالم غربة فإن،  38« كافرا ويصبح مؤمنا وميسي كافرا

 البدع وظهرت ، والتطرف الغلو ظهر الوسطية غابت ومىت ، املسلمة اجملتمعات يف الوسطية
 زاد إذا قيل وقدميا ، األخالق وفسدت ، والفكري العقدي االحنراف وكثر ، واخلرافات

  وسط أمة بأهنا األمة هذه وتعاىل سبحانه اهلل وصف وقد ، ضده إىل انقلب حده عن الشيء

                                                             
 . 21الحج : - 34
 . 112طه : - 35
 أي فرائضه وأوامره . - 36
 ( .127رقم  1/100اخرجه مسلم ) - 37
 ( .119رقم  1/110خرجه مسلم )ا - 38
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 ال أي ،39﴾ َوَسط ا أُم ة   َجَعْلنَاُكمْ  وََكَذِلكَ : ﴿ سبحانه قال كما واخليار، العدل هو والوسط
 حبقه يقم مل ومن ، فيه وأفرط غال فقد منه ليس ما الدين على زاد فمن ، تفريط وال إفراط
 منهج وهو ، عتدالواال التوسط يف اخلري كل فاخلري ، فيه فرط فقد منه ونقص جيب كما

  بدعة حمدثة فكل ، بتداعاال وترك االتباع يف اخلري كل واخلري ، األمة هذه من الصاحل السلف
 فلم – وسلم عليه اهلل صلى – حممد هو قدوتنا، و النار يف ضاللة وكل ، ضاللة بدعة وكل
  أمجعني عنهم اهلل رضي وصحابته ، منها حذرها إال ار ش وال ، عليه األمة ودل إال خريا يرتك
 واقتفاء ، بسنتهم بالتمسك أمرنا وقد – وسلم عليه اهلل صلى – النيب بعد القرون خري فهم

 املهديني الراشدين  اخللفاء وسنة بسنيت فعليكم: »  والسالم الصالة عليه قال كما ، أثرهم
 .40«  بالنواجذ عليها وعضوا هبا فتمسكوا

 : وآثارهما والتطرف الغلو مظاهر:  الثالث المبحث

 :العقدية اآلثار: أوالا 

 ، الدين يف وابتداع احلق عن ضالل والتطرف الغلو إن ، اهلدى وترك الضالل. 2
 ،41 واهلوى الظن تباعإ الضالل أصل:  تيمية ابن قال واملتشابه : ، الظن يتبع ألنه ذلك
 يعلم ما ألنه ، متشابه عند ويضلون مبحكمه يؤمنون:  اخلوارج عن سئل ملا عباس ابن وقال
 .42 العلم يف والراسخون اهلل إال تأويله

                                                             
 . 120البقرة :  - 39
( وقال :حسن صحيح ، وابن 1171رقم  7/22( والترمذي )2107رقم  2/100( وابو داود )17192رقم  2/111اخرجه احمد ) - 40

ه ايضا : ( ، واخرج10117رقم  10/112( وقال: صحيح ليس له علة ، والبيهقي )010رقم  1/172( والحاكم )21رقم  1/17ماجه )

 ( .1707رقم  1/711( ، وصححه الشيخ االلباني في السلسلة الصحيحة )07رقم 1/77( والدرامي )7رقم  1/179ابن حبان )
 0/092الفتاوى  - 41
 . 17االجري ، الشريعة ص  - 42
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 فرتقتا: " احلديث ففي ، فرقة األمة يزيد والتطرف الغلو فكر أن ذلك ، التفرق. 2
 وسبعني اثنتني أو إحدى على النصارى وتفرقت ، فرقة وسبعني اثنتني أو إحدى على اليهود

 .43" فرقة وسبعني ثالث على أميت وتفرتق ، فرقة

 الغلو فكر حيمل من أن ذلك ، بالنقصان واهتامها الشريعة على التطاول. 8
 واالبتداع فالغلو ، بالنقصان الدين يتهم وكأنه ، منه ليس ما الدين يف يبتدع إمنا والتطرف

 .44 له حد مبا امكتفي ال الشريعة على مستدركا نفسه املبتدع نصب حيث للشارع مضادة

 :الفكرية اآلثار: ثانياا 

 شوه احلديث العصر يف الدين يف الغلو إن ، واملسلمني اإلسالم صورة تشويه .2
 أفعال على أناس أفتجر  ، فيه للطعن األبواب وفتح  منه الناس ونفر  احلنيف اإلسالمي الدين
، 45 الشريعة يف الطاعنون فسمع والغالة ، الغلو وجود لوال عليها ءوار ليج يكونوا مل وأقوال

 فاشتكى بالناس صالته يف يطيل كان أنه ذلك ،46" ؟ معاذ يا أنت أفتان:" احلديث ففي
 إن الناس أيها يا: " احلديث ويف، 47 عنه وصاد الدين عن منفر:  واملراد،  أحدهم عليه

 .48"فليتجوز الناس أم فمن منفرين منكم

 أهل واهتام ، اآلخرين عن مميزة بأهنا وإظهارها الذات إلثبات التدين يف اإلفراط.  2
  مهتدون وأهنم خري على أهنم حيسبون الغالة أن ذلك ، والتهاون بالتقصري واالعتدال الوسطية

 يكسبهم مما ، فيه وهتاون الدين يف قصر فقد ، عليه هم فيما قصر أو خالفهم من وأن
 . بالنفس غرتاراال

                                                             
 ، والحديث اسناده صحيح . 2701ح  2/1010باب شرح السنة  –كتاب السنة  –سنن ابي داود  - 43
 . 1/11االعتصام  – الشاطبي - 44
 . 100 – 1/101مشكلة الغلو في الدين ،  –اللويحق  - 45
 . 1101ح  0/170باب من لم يرا كفار من قال ذلك متاوال او جاهال  –كتاب االدب  –صحيح البخاري  - 46
 . 2/191شرح صحيح مسلم  - 47
 .  702ح  1/110باب من شكا امامه اذا طول  –كتاب االذان  –صحيح البخاري  - 48



19 
 

 هي والسنة الكتاب من بأدلة يستدلون الغالة أن ذلك ، أفهامهم يف التناقض.  8
 . فكرهم مع يتناسب مبا لوهاو أ أو النصوص بظاهر أخذوا لكنهم ، ختالفهم األمر حقيقة يف

 مل مبا الناس إلزام إىل يؤدي مما ، اآلخر بالرأي عرتافاال وعدم للرأي التعصب.  2
 . اآلخرين وإيذاء واخلشونة الغلظة إىل ذلك يؤدي وقد به اهلل يلزمهم

 :السلوكية اآلثار:  ثالثاا 

 شهوات إىل تنقسم أهنا ذلك ، باجملتمع تفتك اليت األمراض أنواع شر الغلو إن .2
 الشبهة مرض أما ، شفاؤه رجىي ذلك وحنو والزنا اخلمر كمعصية الشهوة فمرض ، وشبهات

  خطأ يرتكب أنه يعلم العاصي أن ذلك ، شفاؤه فيصعب واألفكار باملعتقدات يتعلق ما وهو
 . صنعا حيسن أنه فيحسب الشبهة مريض أما

 العبادة يف والتشدد الغلو ترك إىل النيب أرشدنا هلذا ، الطاعات عن االنقطاع.  2
 أحد الدين يشاد ولن يسر الدين هذا إن: " احلديث ففي ، ذلك بعد تركها إىل يؤدي ألنه
 إال الرفق ويرتك الدينية األعمال يف أحد يتعمق ال واملعىن:  حجر ابن قال، 49" غلبه إال

 .50 غلبيف وانقطع عجز

 : االجتماعية اآلثار:  رابعاا 

 على اخلروج ألنفسهم حيلون الغالة أن ذلك ، املسلمني بني واالقتتال الفتنة وقوع. 2
 يف عمر ابن قال ، اإلسالم أعداء حياربون بذلك أهنم ظانني ، املسلمني وقتال احلاكم
 أبو وقال، 51" املؤمنني على فجعلوها الكفار يف نزلت آيات إىل انطلقوا إهنم: " اخلوارج

 .52 السيف استحل إال بدعة رجل ابتدع ما:  قالبة

                                                             
 .  00ح  10/ 1باب الدين يسر  –كتاب االيمان  –صحيح البخاري  - 49
 .1/117فتح الباري  - 50
 .0/020باب قتال الخوارج والملحدين بعد اقامة الحجة عليهم  –كتاب استتابة المرتدين  –صحيح البخاري  - 51
 . 00ح  1/21باب اتباع السنة  –كتاب المقدمة  –سنن الدارمي  - 52
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، 53" ثالثا قاهلا ، املتنطعون هلك: " احلديث ففي ، العذاب يف والوقوع اهلالك.  2
 .54 وأفعاهلم أقواهلم يف احلدود اجملاوزون املغالون املتعمقون:  أي:  النووي قال

 اهلل فيشدد أنفسكم على تشددوا ال: " احلديث ففي ، تعاىل اهلل من التشديد.  8
 رهبانية: " والديار الصوامع يف بقاياهم فتلك ، عليهم اهلل فشدد شددوا قوما فإن ، عليكم

 .55" عليهم كتبناها ما ابتدعوها

 الغلو صور:  الرابع المبحث

 الغلو من صور

 :منها متعددة صور له الشرع يف املقصود الغلو أن املعلوم ومن

 من يستحقونه ال ما إىل ورفعهم حقهم يف احلد بتجاوز األشخاص يف الغلو
 . األصل يف مشروعة هي اليت األفعال يف والغلو األحكام يف الغلو وكذلك األوصاف

 : الصاحلني قبور يف الغلو

 ، القبور عليه تكون أن الشارع أمر ملا جماوزة هي الصاحلني قبور يف احلد فمجاوزة
 أو ، عليها بالكتابة يكون فيها فالغلو ، الصاحلني غري قبور عن ختتلف ال الصاحلني قبور ألن

 الشرك إىل املؤدية الوسائل من هذا وكل ، مساجد باختاذها أو ، عليها بالبناء أو ، برفعها
 اهلل إىل تقرب اليت الوسائل من وسيلة جتعل أن ، الصاحلني قبور يف الغلو صور ومن،  األكرب

 للقرب، ينذر أو ، وعال جل اهلل عند هلم شفيعا القرب يف من أو القرب يتخذ أن أو ، وعال جل
 أنواع من ذلك وحنو ، وعال جل اهلل عند وسيلة أنه اعتقادا برتابه ، يستشفع أو ، له يذبح أو

 ومن ، فيها أذن ما مبجاوزة يكون الصاحلني قبور يف فالغلو،  وتعاىل تبارك باهلل األكرب الشرك

                                                             
 . 1170ح  2/1077باب هلك المتنطعون  –كتاب العلم  –صحيح مسلم  - 53
 . 9/209شرح صحيح مسلم  - 54
 والحديث اسناده ضعيف . 2002ح 2/1001باب في الحسد  –كتاب االدب  –سنن ابي داود  - 55
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 من تعبد أوثانا القبور كاختاذ صريح شرك هو ما ومنها ، الشرك وسائل من هو ما اجملاوزة
 الصاحلني قبور يف الغلو أن جاء ما باب: "  - اهلل رمحه - قال وهلذا وعال ، جل اهلل دون

:  يعين ، للغايات الوسائل جعل يكون فقد جيعلها ،: يعين" يصريها: "وقوله ،" أوثانا يصريها
 جل اهلل دون من يعبد وثنا جعلها الغلو يكون وقد ، أوثانا الختاذها وسيلة صار الغلو أن

 تعبد أوثانا صارت القبور أن يف:  اإلسالم بالد من كثري يف واملشاهد الواقع هو وهذا،  وعال
 وقبلت ، هلا وذبح ، إليها الناس ودعي ، والقباب املشاهد عليها أقيمت ملا ، اهلل دون من

 .باهلل األكرب الشرك أنواع من ذلك وحنو ، عندها ويعكف ، حوهلا يطاف وصار ، هلا النذور

 : وسلم عليه اهلل صلى النيب يف الغلو

 ، وسلم عليه اهلل صلى له األذية أعظم ذلك يف فإن ذلك من واحلذر فيه الغلو جتنب
َا ُقلْ : }بقوله األمة خياطب أن وسلم عليه اهلل صلى نبيه اآمر  تعاىل قال  ِمثْ ُلُكمْ  َبَشر   أَنَا ِإمن 

َا ِإيَل   يُوَحى  ُيْشرِكْ  َواَل  َصاحلِ ا َعَمال   فَ ْليَ ْعَملْ  رَب هِ  ِلَقاءَ  يَ ْرُجوا َكانَ  َفَمنْ  َواِحد   إِلَه   ِإهَلُُكمْ  أمن 
ا رَب هِ  ِبِعَباَدةِ   أَُقولُ  َواَل  اْلَغْيبَ  أَْعَلمُ  َواَل  الل هِ  َخزَاِئنُ  ِعْنِدي َلُكمْ  أَُقولُ  اَل  ُقلْ : }وبقوله، 56{ َأَحد 

 يقرر أن وسلم عليه اهلل صلى نبيه اهلله  فأمر ، 57{ ِإيَل   يُوَحى َما ِإال   أَت ِبعُ  ِإنْ  َمَلك   ِإين   َلُكمْ 
 ربه أمر يتبع إمنا كمبل هو وليس شيء الربوبية مقام من له ليس اهلل من مرسل أنه لألمة
 ، ومدحه إطرائه يف والتجاوز فيه الغلو من أمته وسلم عليه اهلل صلى النيب حذر كما ، ووحيه

 عليه اهلل صلى النيب عن عنه اهلل رضي اخلطاب بن عمر حديث من البخاري صحيح ففي
 اهلل عبد:  فقولوا ، عبده أنا فإمنا مرمي ابن النصارى أطرت كما تطروين ال: » قال أنه وسلم

 ابن وعن ، األثري ابن ذكره املدح يف احلد وجماوزة بالباطل املدح هو:  واإلطراء ، «ورسوله
 بعض يف فراجعه وسلم عليه اهلل صلى النيب إىل رجل جاء:  قال عنهما اهلل رضي عباس

 اند هلل أجعلتين: » وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول فقال!  وشئت اهلل شاء ما:  فقال الكالم
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 ، منزلته فوق وإنزاله فيه الغلو من وسلم عليه اهلل صلى النيب فحذر ، «وحده اهلل شاء ما بل
 النيب يف الغلو فإن الغلو أنواع من ذكر ما غري إىل تنبيه هذا ويف ، وجل عز الرب به خيتص مما

 عليه اهلل صلى النيب يف الغلو صور ومن،  وأشكاله صوره بشىت حمرم وسلم عليه اهلل صلى
 يل افعل اهلل رسول يا:  القائل فيقول بالدعاء له التوجه ، الشرك حد إىل تصل اليت وسلم
 فيه الغلو صور ومن  ، اهلل لغري صرفها يصح ال عبادة والدعاء دعاء هذا فإن ، وكذا كذا

 عبادة أو بصالة قربه استقبال أو بقربه الطواف أو له النذر أو له الذبح وسلم عليه اهلل صلى
 املخلوقني من ألحد العبادة أنواع من شيء صرف عن اهلل هنى وقد عبادة ألنه حمرم هذا فكل
 لَهُ  َشرِيكَ  اَل  - اْلَعاَلِمنيَ  َرب   لِل هِ  َومَمَاِت  َوحَمَْيايَ  َوُنُسِكي َصاَلِت  ِإن   ُقلْ : }وجل عز فقال

 . 58{اْلُمْسِلِمنيَ  َأو لُ  َوأَنَا أُِمْرتُ  َوِبَذِلكَ 

 : 59الربيلوي قول الغلو من النوع هذا ومن

 األمم ومالك الناس ومالك ، األرضني مالك وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول إن"
 يف يعز الذي وهو والنار، اجلنة مفاتيح وبيده ، واملدد النصر مفاتيح وبيده اخلالئق ومالك
 ويدفع ، الكروب يكشف الذي وهو ، القيامة يوم واالختيار القدرة صاحب ويكون اآلخرة
 إن: " اأيض قوله ومنه "باالستجداء األيدي ترفع وإليه ، هلا وناصر ألمته حافظ وهو ، البالء
 خطب كل األمة عن والكاشف واآلالم السقم من املربئ هو وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول

 احلافظ وهو ، للمراتب والرافع ، للخلق والنافع ، املعضالت عن الدافع وهو ، احمليي وهو
  ويعطي يهب الذي وهو النار، اخلليل على أبرد الذي وهو ، اأيض البالء دافع وهو والناصر،
 ."الكونني يف جار وأمره نافذ وحكمه
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 اهلل صلى أنه الغالة طوائف بعض زعم وسلم عليه اهلل صلى فيه الغلو صور ومن -
 ومن...  وضرهتا الدنيا جودك من فإن : البوصريي قول ذلك من: الغيب يعلم وسلم عليه

 . والقلم اللوح علم علومك

 اجزء يكون وما كان ما وعلم ، القلم وعلم اللوح علم إن" الربيلويك قول وكذا
 اهلل صلى النيب:  أي - علومه إن: "اأيض وقوله،  وسلم عليه اهلل صلى النيب علوم من اواحد
 تتعلق ومعارف وعوارض ودقائق وحقائق والكليات ، اجلزئيات إىل تتنوع - وسلم عليه

  حلمه حبور من اوهنر  علمه سطور من اسطر  يكون إمنا قلم ،وال اللوح وعلم والصفات بالذات
 والقلم اللوح علم جعال إذ املفرط ، الغلو من قبله والبوصريي ، الربيلوي قاله الذي وهذا
 وسلم عليه اهلل صلى أنه السنة أهل قول من أن بينا وقد،  وسلم عليه اهلل صلى علمه بعض

 وجل عز اهلل إال الغيب يعلم ال وأنه ، يعلمه أن اهلل شاء ما إال منه يعلم مل وأنه ، يعلم ال
:  ذلك يف وسلم عليه اهلل صلى قوله هنا ونزيد ، ذلك على الدالة اآليات هناك وأوردنا

 يف ما يعلم وال ، اهلل إال األرحام تغيض ما يعلم ال اهلل ، إال يعلمها ال مخس الغيب مفاتيح"
 وال ، اهلل إال متوت أرض بأي نفس تدري وال ، اهلل إال املطر يأت مىت يعلم وال ، اهلل إال غد

 أن حدثك من: " عنها اهلل رضي عائشة املؤمنني أم وقالت ، "اهلل إال الساعة تقوم مىت يعلم
 ،{ األَْبَصارُ  ُتْدرُِكهُ  ال: } يقول وهو ، كذب فقد ربه ، رأى وسلم عليه اهلل صلى احممد
 زعم، " اهلل إال الغيب يعلم ال: " يقول وهو ، كذب فقد الغيب ، يعلم أنه حدثك ومن

 الرببلوية يعتقد كما ببشر وليس ، اهلل نور من خلق نور وسلم عليه اهلل صلى أنه بعضهم
 اهلل إن: " الربيلوي يا أمحد قول ذلك يف نصوصهم ومن،  املتصوفة غالة من وغريهم ، ذلك
 عليها جتلى مث القاهر، بامسه إليها ونظر القادر، البديع امسه نور من احملمدية الصورة خلق
 املصطفى نور يف الصفا صالة" مساها رسالة الربيلوية النحلة ولزعيم،  "الغافر اللطيف باسم
 جل فقال وسلم ، عليه اهلل صلى بشريته على آية ما غري يف كتابه يف وجل عز اهلل نص وقد
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 صلى نبيه آمرا الكهف سورة يف وقال، {َرُسوال   َبَشر ا ِإال   ُكْنتُ  َهلْ  َريب   ُسْبَحانَ  ُقلْ : } وعال
َا ُقلْ } وسلم عليه اهلل َا ِإيَل   يُوَحى ِمثْ ُلُكمْ  َبَشر   أَنَا ِإمن   .60{َواِحد   إِلَه   ِإهَلُُكمْ  أمن 

 قربه اختاذ من الضالل من كثري يفعله ما:  وسلم عليه اهلل صلى فيه الغلو ومن -
 يف أن بزعم ، حوله املضروب بالسياج والتمسح ، بالدعاء واستقباله ، إليه الرتدد بكثرة اعيد

 ما وفعل ، واتباعه طاعته يف يكمن تعظيمه أن واحلق،  وسلم عليه اهلل صلى له اتعظيم ذلك
:  فقال اعيد قربه اختاذ عن أمته وسلم عليه اهلل صلى هنى وقد  عنه هنى عما نتهاءواال به أمر

 حيث تبلغين صالتكم فإن علي وصلوا ، اعيد قربي جتعلوا وال ، اقبور  بيوتكم جتعلوا ال"
 من يستحقونه ال ما إىل ورفعهم حقهم يف احلد بتجاوز األشخاص يف الغلو:  منها، "كنتم

 . األصل يف مشروعة هي اليت األفعال يف والغلو األحكام يف الغلو وكذلك األوصاف

 : هلم متاثيل واختاذ ، والصاحلني األنبياء تصوير

 ، وتقديسهم األشخاص يف الغلو هو ، آدم بين يف شرك أول وقوع سبب كان لقد
:  قال -عنهما اهلل رضي - عباس ابن عن  صحيحه يف البخاري روى فقد هلم  متاثيل واختاذ

 بدومة لكلب فكانت ود أما ، بعد العرب يف نوح قوم يف كانت اليت األوثان صارت"
 عند باجلرف طيفغ لبين مث ، ملراد فكانت يغوث وأما ، هلذيل فكانت سواع وأما ، اجلندل

 رجال أمساء الكالع ، ذي آلل حلمري فكانت نسر وأما ، هلمذان فكانت يعوق وأما ، سبأ
 اليت جمالسهم إىل انصبوا أن قومهم إىل الشيطان أوحي هلكوا فلما ، نوح قوم من صاحلني

 وتنسخ أولئك هلك إذا حىت ، تعبد فلم ، ففعلوا ، بأمسائهم ومسوها ، أنصابا جيلسون كانوا
 .61"عبدت العلم
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 : والصاحلني األنبياء بآثار التربك

 يتربك الذي والشيء واستمراره ، وزيادته اخلري، كثرة:  والربكة ، الربكة طلب:  التربك
 ودنيوية دينية بركة فيه يكون وقد ، دنيوية بركة فيه يكون وقد ، دينية بركة فيه يكون قد هبن
 عليه اهلل صلى اهلل رسول ومسجد ، احلرام املسجد:  الثالثة املساجد: األول فمثال،  معا

 ومثال،  ذلك وغري ، فيها صلى ملن العظيم األجر من فيها ملا ، األقصى واملسجد ، وسلم
 ففيه القرآن ،:  الثالث ومثال،  الكثرية الدنيوية املنافع من فيهما ملا ، واللنب املاء:  الثاين
 شفاء وهو ، واآلخرة الدنيا يف أفلح به متسك من أن ويكفي ، كثرية ودنيوية دينية منافع

 ينقسم وهو ، باألشخاص التربك هو ، املسألة هذه يف املقصود والتربك،  واألبدان للقلوب
 : قسمني إىل

 . بذواهتم تربك -2

 . بآثارهم وتربك -2

 فيبارك بنفسه ، الربكة يهب به املتربك أن املتربك اعتقد إذا شركا يكون النوعني وكال
 بأنه قلنا وإمنا ، اهلل إال عليه يقدر ال فيما والنماء اخلري منه يطلب أو استقالال، األشياء يف

 تفجر حني وسلم عليه اهلل صلى يقول ، سبب والعباد ، وواهبها الربكة موجد اهلل ألن شرك
 عز مواله خماطبا - والسالم الصالة عليه - ويقول، " اهلل من الربكة: " أصابعه بني من املاء

 بل ، الربكة واهب أنه به املتربك يف املتربك يعتقد مل إذا أما، " يديك يف كله واخلري: " وجل
 صلى اهلل رسول يكون قد به كرب املت ألن تفصيل ، فيه فاألمر ، وجل عز اهلل إىل ذلك نسب

 . والصاحلني األولياء من غريه يكون أو ، وسلم عليه اهلل

 : وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول هو به كرب تامل:  أوال
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 صلى رسولنا أن شك فال ، وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول هو به املتربك كان إن
 اهلل رسول غري به املتربك،  أفعاله يف مباركا كان كما ، وآثاره ذاته يف مبارك وسلم عليه اهلل

 النيب بغري التربك جييز صحيح دليل يرد مل: والصاحلني األولياء من وسلم ، عليه اهلل صلى
 التربك دائرة يف يدخل وآثارهم الصاحلني بأجساد التربك جيعل وهذا ، وسلم عليه اهلل صلى

 من أحد عن وال ، وسلم عليه اهلل صلى النيب أصحاب من أحد عن يرد مل لذلك البدعي ،
 أبو وهو ، نبيها بعد األمة هذه بأفضل يتربكوا فلم الصاحلني ، من بأحد تربكوا أهنم التابعني

  البيت أهل من بأحد وال ، باجلنة املبشرين العشرة من بغريه وال ، عنه اهلل رضي الصديق بكر
،  واخلري الرب أنواع مجيع فعل على الشديد حلرصهم إليه ، لسبقونا خريا كان ولو ، غريهم وال
 اهلل صلى اهلل رسول غري أحد آثار أو جبسد التربك ترك على عنهم اهلل رضي كلهم أمعوا وقد
 اهلل رسول على يقاس أن جيوز وال،  التربك هذا مشروعية عدم على ذلك فدل،  وسلم عليه

 .البشر من أحد وسلم عليه اهلل صلى

 : األعمال يف للغلو اذجمن

 ، الزواج أو ، اللحم أكل نفسه على حيرم كالذي ، لعباده اهلل أحل ما حترمي. 2
 . ذلك وحنو

 . 62كله الليل وقيام النهار صيام على يعزم كمن ، العبادة يف الغلو. 2

 ميلك فال ، التكليف دار فارق قد كونه مع ، امليت من الدعاء طلب : ب  الغلو صور
 إىل ذريعة هو إذ عنه ينهى مما وذلك ، لغريه الدعاء عن فضال لنفسه الدعاء عبادة إيقاع
 الشرك يف الوقوع لذريعة سدا عنه ينهى الذي األصغر الشرك صور من فهو ، مباشرة دعاءه
  جباهه التوسل أو،  وعال جل الرب منهيات أعظم:  فذلك وجل عز ، اهلل غري بدعاء األكرب
 له ليس ، السالم عليهم كاألنبياء معترب جاه هلم كان لو ، الوجهاء بذوات للمتوسل فليس

                                                             
 . 20الغلو والفرق الغالية ، عبدهللا السامرائي ص -  62



01 
 

 مبا توسله يصح إمنا فاملتوسل ، وعال جل ، الرب رضا طلب إىل به تذرعه ليصح نصيب منه
 فال ، املشروع التوسل صور يف املتقدم التفصيل على ، القربة حد على له مباشرة نوع له

 التشديد مبكان التواكل من فذلك فيه له كسب ال مما غريه بعمل أحد يتوسل أن يتصور
 النفس على التشديد وأجالها الصور هذه أول من  املشروع احلد عن زائد هو مبا النفس على

 أن: ) عنه اهلل رضي أبيه عن خملب بن قبيصة حديث يف ورد  املشروع احلد عن زائد هو مبا
 ؟ منه أحترج طعاما الطعام من إن!  اهلل رسول يا: فقال وسلم عليه اهلل صلى النيب سأل رجال
 أبو رواه( النصرانية فيه ضارعت شيء نفسك يف خيتلجن ال:  والسالم الصالة عليه فقال
 فإذا  السمحة فيةاحلن على ألنك حرج ، وال ضيق قلبك يف يدخل ال: الشارح قال،  داود

 اليت األمور من بعضا أن هنا واملقصود ، الرهبانية فيه شاهبت هذا مبثل نفسك على شددت
 عن البحث يف أو ، حترميها يف نفسه على يشدد من جند رمبا العام احلالل دائرة يف تدخل
 وسلم عليه اهلل صلى النيب قال وقد ، الشرع ناحية من إليه يدعو ما هناك ليس حبثا أصوهلا

 ، تعتدوها فال حدودا وحد ، تضيعوها فال فرائض فرض اهلل إن: ) الصحيح احلديث يف كما
 سبحانه احلق بني وقد،  (عنها تسألوا فال نسيان غري من بكم رمحة أشياء عن وسكت

 َتْسأَُلوا ال آَمُنوا ال ِذينَ  أَي َُّها يَا: } قوله يف وسلم عليه اهلل صلى النيب إليه أشار ما لنا وتعاىل
َها َتْسأَلُوا َوِإنْ  َتُسؤُْكمْ  َلُكمْ  تُ ْبدَ  ِإنْ  َأْشَياءَ  َعنْ   الل هُ  َعَفا َلُكمْ  تُ ْبدَ  اْلُقْرآنُ  يُ نَ ز لُ  ِحنيَ  َعن ْ

َها  التورع يف الرغبة يف شعور أحيانا عليه يبعث ، الضروب من ضرب وهذا ، 63{َعن ْ
 اهلل دين يف متعبدون أننا وهو ، املهم األمر ننسى أال ينبغي أننا غري ، الزهد من واالستزادة

 العواطف وال ، النفس نوازع على ال ، وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول وهدي اهلل شرع على
 . األفعال ردود وال

                                                         :  احلرام وحتليل احلالل حترمي
 مبنزلة مستحب وال بواجب ليس ما باختاذ يكون تارة التشديد:  اهلل رمحه تيمية ابن قال
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 احملرم مبنزلة مكروه وال مبحرم ليس ما باختاذ تارة أو ، العبادات يف واملستحب الواجب
 جاء،  والتحليل التحرمي شأن يف نفردها وصورة ، أخرى قضية وهذه،  الطيبات من واملكروه

 وسلم عليه اهلل صلى النيب دخل: ) قالت الصحيح يف عنها اهلل رضي عائشة حديث يف
 احلد عن الزائدة عبادهتا:  أي – صالهتا من فذكرت ؟ هذه من:  فقال امرأة وعندها عليها

 اهلل فإن ، تطيقون ما األعمال من عليكم!  مه:  وسلم عليه اهلل صلى النيب فقال -املشروع
 التوجيه هذا يف ظاهر وهذا،  (صاحبه عليه داوم ما إليه الدين أحب وكان ، متلوا حىت ميل ال

 اهلل صلى النيب وتوجيه الصحابة يف وأثره ، ذلك يبني ما عائشة حديث من وجاء ، واإلرشاد
 إنا:  فقالوا يطيقون ما األعمال من أمرهم أمرا أمرهم إذا كان: ) قالت ، هلم وسلم عليه
 كان ، (تأخر وما تقدم ما ذنبك من لك غفر قد اهلل إن!  اهلل رسول يا كهيئتك لسنا

 دون ذلك أن فريون ، فعلها عليهم يتيسر وبعبادات ، يطيقوهنا بأوامر األعمال من يأمرهم
!  اهلل رسول يا كهيئتك لسنا إنا: ) فيقولون األكثر يف فريغبون ، وعزميتهم ومهتهم طاقتهم

 صلى وجهه يف الغضب يرى فكان: قالت تأخر، وما تقدم ما ذنبك من لك غفر قد اهلل إن
 هو به يأمر كان ما قمة:  أي ، (به وأعلمكم هلل أتقاكم إين:  يقول مث وسلم عليه اهلل

 زيادة أراد فمن ، عليه مزيد ال الذي واألمثل واألكمل األفضل هو ألمته وإرشاده  التقوى
 كأمنا فإنه املشروع فوق تشديدا أراد ومن ، الدين مسة هو الذي االعتدال هنج عن خيرج فإمنا
، أكثر أو أفضل يكون أن يريد وهو ،ونقصا  قصورا وسلم عليه اهلل صلى النيب فعل يف يرى
 صلى اهلل رسول مسجد يف وهو فسأله جاء رجال أن:  اهلجرة دار إمام مالك عن أثر وقد
 ، املدينة خارج يف معروف مكان وهو ، به فأخربه املدينة أهل ميقات عن وسلم عليه اهلل

 : مالك اإلمام فقال ، وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول مسجد من ألحرمن  :الرجل فقال
 أزيدها أميال هي إمنا!  اهلل عبد أبا يا فتنة وأي: وقال فرجع الرجل فسمع!  الفتنة واهلل هذه

 فيعظم حمرم وأنا أسريها اليت املسافة فتزيد املكان هذا من أحرم:  أي! ؟ اهلل ثواب هبا أبتغي
 اهلل صلى اهلل رسول من خري فيه أنك تظن عمال تعمل أن الفتنة:  له فقال ، اهلل عند أجري
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 الصالة عليه عنه أثر مما وأكمل أمت فضل وال كمال وال خري هناك فليس،  وسلم عليه
 . والسالم

 : وواجبات حقوق ترك مع بعبادات االهتمام

 إىل يندفع من الناس من فإن ، احلقوق تزاحم عند الواجبات ترك الغلو صور من
 من العبادات تلك مبثابة الشرع من هي أخرى وواجبات حقوق يف ويفرط ، وعبادة طاعة
 مثل فيها التسامح أو التساهل يكون ال ، للعباد حبقوق وجوهبا تعلق رمبا بل ، وجوهبا حيث

 الصحيح احلديث يف ثبت ما ذلك يف املضروب واملثل ، وجل عز اهلل حق يف يكون قد ما
 الدرداء أيب مع الفارسي سلمان مؤاخاة قصة يف وغريه البخاري عند جحيفة أيب حديث من

 ما:  قال مبتذلة امرأته فوجد ، بيته يف الدرداء أيب إىل سلمان جاء) حيث ، عنه اهلل رضي
:  أي – نصيب الدنيا يف وال فينا له ليس الدرداء أبو أخوك:  قالت! ؟ الدرداء أم يا لك

 سلمان إىل الطعام فقدم الدرداء أبو فجاء - أهله حقوق يف فقصر وعبادته لطاعته تفرغ
 متطوعا وكان ، أكلت إال عليك عزمت:  قال ، صائم إين:  قال ، كل:  سلمان له فقال

 ، من:  له فقال يقوم أن أراد مث ، من:  له فقال ليصلي يقوم أن أراد الليل جاء ملا مث ، فأفطر
 مث ، فصليا ،  اآلن فصل قم:  قال الليل آخر كان إذا حىت ، من:  له فقال ، يقوم أن أراد مث
 وإن ،حقا  عليك لنفسك وإن ، حقا عليك لربك إن:  سلمان قال الصبح أصبح ملا

 صدق:  فقال بذلك وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول الدرداء أبو فأخرب ،حقا  عليك ألهلك
 يف تفريط شك أدىن وبال قطعا يقابله األبواب من باب يف اندفاع من نرى وكم،  (سلمان
 فيه:  احلديث على تعليقه يف حجر ابن قال،  له وننتبه ذلك نفقه أن فينبغي ، أخرى أبواب
 احلقوق وتفويت ، وامللل السآمة إىل يفضي ذلك أن خشي إذا املستحبات عن النهي جواز

 الرجل حديث ويف،  املذكور املستحب فعل على فعلها الراجح املندوبة أو الواجبة املطلوبة
 ، ذلك عن والسالم الصالة عليه النيب هناه ، يستظل وال ماشيا وحيج ميشي أن نذر الذي
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 وال كتاب مبشروعيته يرد مل مما مآال ولو اإلنسان به يتأذى شيء كل أن فيه:  حجر ابن قال
 . النذر به ينعقد فال تعاىل ، اهلل طاعة من ليس ، الشمس يف واجللوس ،حافيا  كاملشي سنة

 : مبشروع ليس مبا النفس على التشديد

 قلبه تعلق إذا:  الشباب بعض عند وخاصة واقعنا يف نراها هذا مثل من وصور
 على شدد رمبا ، ذنبه من سلف عما يكفر أو ، عمره من فاته ما يعوض أن وأراد بالطاعة

 نسأل،  أخرى حقوق يف يفرط األحوال من كثري ويف ، فيه االستمرار يستطيع ال مبا نفسه
 الوسطية أهل من جيعلنا أن وجل عز ونسأله ، الغلو من السالمة وتعاىل سبحانه اهلل

 . عليه والقادر ذلك ويل إنه ، والطاعة االستجابة أهل ومن ، واالعتدال

 : التدين يف والرتاخي الضعف أسباب

 من -: وأخطرها وأمهها منها ، فكثرية أسبابه أما) مسفر بن سعيد الشيخ يقول
 اهلل صلى النيب رمسه الذي الطريق يف والسري االعتدال وعدم والتشدد الغلو:  الضعف أسباب

 ، قطع أرضا وال أبقى ظهرا ال املنبت ألن االنقطاع ، إىل االعتدال عدم ويؤدي ، وسلم عليه
 علىمكان  إىلمكان  من -مثال  – يسافر أن يريد الذي هو: املنبت ؟املنبت  هو من

 واحدة مرحلة يف سآخذها:  قال لكنه ، مرحلتني على يأخذونه وكانوا ، مجل ومعه ، اجلمال
 ويتعشى يسرتيح قعد أنه فلو ،وعا ج هو ومات ميوت جبمله إذا املرحلة نصف ويف ومشى
 هو ال أبقى، ظهرا وال قطع أرضا ال( احلد يتجاوز الذي يعين) املنبت:  قالوا وهلذا ، وصل
 فاملتشدد، 64 املسافة قطع وما ظهره قطع وإمنا مجله وال لنفسه أبقى هو وال الطريق قطع

 الذي الناس بعض ، السنة أنه التشدد فهمي وال ، السنة ويتجاوز يتنطع الذي ، اجلايف الغايل
 السنة فأهل ، متنطعون هؤالء:  قال السنة أهل رأى إذا للدين تارك متسيب ضعيف هو

 صور، له املتشدد،  املتشدد هو من لكن ، مبتنطعني ليسوا هؤالء اهلل أوامر يقيمون الذين
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 فيما والسالم الصالة عليه يقول ، التشدد من التحذير على األدلة نبني الصور قبل ولكن
 عليه اهلل صلى ويقول( الغلو قبلكم كان من أهلك فإمنا ، والغلو إياكم: ) أمحد اإلمام أخرج
 هذا إن): والسالم الصالة عليه يقول البخاري ويف مسلم رواه( املتنطعون هلك: ) وسلم
  البخاري يف ثبت ما التشدد مظاهر أو وصور،  (65غلبه إال أحد الدين يشاد ومل يسر، الدين

 ، وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول عبادة عن سألوا النفر من ثالثة أن: مضعون بن عثمان عن
 وأين:  فقالوا ، تقالوها كأهنم هبا أخربوا فلما ، عبادته عن وسألوا الرسول بيت إىل فجاءوا

 فقال تأخر، وما ذنبه من تقدم ما له اهلل غفر لقد ، وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول من حنن
 وأما ،أبدا  النساء أتزوج فال أنا وأما:  قال والثاين ،أبدا  الليل أنام فال أنا أما:  أحدهم
 عليه اهلل صلى النيب مسع فلما  -دائما  أصوم - أبدا الدهر أفطر فال أنا وأما:  فقال الثالث
 وأن ، والدين اإلسالم طبيعة ومع ، النبوة منهج مع يتعارض هذا أن عرف اخلرب هذا وسلم

 أما ، وكذا كذا ويقولون يعملون أقوام بال ما: )وقال فناداهم الرهبانية ، النصارى دين هذا
 وآكل النساء وأتزوج ، وأنام وأقوم وأفطر، أصوم ولكين ، له وأتقاكم هلل ألخشاكم إين واهلل

 وهذا كله الدهر تصوم أنك التشدد فمظاهر( مين فليس سنيت عن رغب فمن ، اللحم
 ، لك ينبغي ال وهذا كله الليل تقوم أنك التشدد مظاهر ومن ، فعله لك ينبغي ال مظهر

 الفجر إىل العشاء من كله الليل يقوم الذي وهلذا حق ولعملك حق وألهلك حق فلنفسك
 مثان أو ستا أو أربعا أو ركعتني فصلى ساعة نصف قام لو لكن ،كليا  القيام يرتك ذلك بعد
 وسط، الدين ألن!  ذلك من أعظم ما!  النبوي اهلدي وهو شيء أعلى وهي عشر أحد أو

 بعض يف االعتدال تعين والوسطية ، 66{َوَسطا   أُم ة   َجَعْلَناُكمْ  وََكَذِلكَ : }يقول واهلل
 .مفاهيمها
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 ثوبه ، يقصر من الشباب من ، الثوب رفع يف الغلو:  والتشدد الغلو مظاهر ومن
 ينظر ال وثالثة) املخيلة من واإلسبال النار، ففي الكعبني حتت فما ، حرام الثوب إسبال ألن
 سلعته واملنفق ، واملنان ، إزاره املسبل:  أليم عذاب وهلم ، يزكيهم وال ، القيامة يوم إليهم اهلل

( إزاره وإسبال ذمته طول لوال األسدي خرمي الرجل نعم: ) احلديث ويف،  (الكاذب باحللف
 ، كعبك فوق إىل ثوبك ترخي أن فبإمكانك الكعب فوق إىل الساق نصف من جمال ومعك

( فنيلة) كأنه ركبته إىل ثوبه الشباب فيوجد ، ركبته إىل ثوبه ويرفع يغلو من الناس من لكن
 ورد فقد الصدر، على ووضعها اليدين رفع يف املبالغة:  التشدد مظاهر ومن،  67ثوبا وليس

 عليه اهلل صلى اهلل رسول كان: ) قال عنه اهلل رضي حجر بن وائل عن البخاري يف حديث
 ، خزمية ابن صحيح يف( صدره على: ) الزيادة ويف( اليسرى على اليمىن يده يضع وسلم
  هنايتها إىل الصدري القفص عظام من يبدأ والصدر( صدره على) البخاري شرط على زيادة
 فهذا ؟ السنة أهل من أنك الناس تشعر أن تريد أم غلو، هذا ؟ عنقك على جتعلها ملاذا لكن
 بعض عند نلمسه ما التشدد مظاهر من: أيضا ،  وسط ألنك الوسط ، يف سر بل ، رياء

 وبعد تقف أنك السنة يف األصل الصفوف يف جاء إذا ، الصفوف يف املراصة يف اإلخوان
 ، اإلمام يلي مما جبانبه الذي من يقرتب وذاك ، اإلمام يلي مما جبانبك الذي من تقرتب ذلك
 الصفوف بني بقيت إذا جالفر  فإن ، فرجة يبقون وال يبدون وال ويتقاربون يرتاصون حبيث
 ال الناس بعض لكن ، األصل هذا ، الصغرية كالبهمة:  يعين كاحلذف الشيطان منها دخل
 رجليك فتفتح خطأه تصلح أن فتضطر ، عنك ابتعد منه قربت فإذا ، منه تقرتب أن يريدك

 يكون أن مسلم كل على بل ينبغي ال وهذا، شديدا  انفتاحا رجليك فتفتح منك يبتعد مث
 ، يسجد وهو همبعض عند نلمس ما:  واملبالغة التشدد من أيضا،  املسلم أخيه من قريبا

 لكن ، السنة من فهذا وفخذيك بطنك وبني ، وجنبيك عضديك بني جتايف أن ، سنة اجملافاة
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 خطأ األمرين فكال ، الشاة تربض كما يربض وبعضهم ، سينام كأنه وميتد يبالغ همبعض
 .تشددا  أو تساهال كان سواء

 فيها الناس جاوز فإن ، يتعداها ال منزلة له املخلوق : األشخاص مدح يف املبالغة
 فوق وإنزاله ، املخلوق يف الغلو بسبب األصنام عبادة حدثت وإمنا ، فيه غلوا فقد حدها ،

 أبطله الذي التشبيه هو وهذا ، تعاىل باهلل وشبه ، اإلهلية من حظ فيها جعل حىت ، منزلته
 تفسري -: األخرى الغلو صور ومن،  أهله على والرد ، بإنكاره رسله وبعث ، وجل عز اهلل

 باألحكام متعلقا الغلو يكون أن،  التنزيل معاين يف التعمق تكلف، متشددا تفسريا النصوص
 : أمور بأحد وذلك

 . وترهبا تعبدا وجل عز اهلل يوجبه مل ما اآلخرين أو النفس إلزام -أ

 . التعبد وجه على وجل عز اهلل أباحها اليت الطيبات حترمي -ب

 . بعضها أو الضروريات ترك -ج

 : أمرين بأحد وذلك اآلخرين من باملوقف متعلقا الغلو يكون أن -

 كان سواء ما بشرا يوصل الذي الغايل املادح موقف البعض من اإلنسان يقف أن -أ
 واألولياء الصاحلني لبعض األلوهية صفات كادعاء يستحقها ال درجة إىل مجاعة أم فردا

 . احلق مصدر وجعله لشخص العصمة ادعاء أو املرض شفاء على القدرة من ماتوا الذين

 فيصم الغايل الذام موقف مجاعات أو أفرادا الناس بعض من اإلنسان يقف أن -ب
 .  جاهلي جمتمع بأنه املسلم اجملتمع يصم أو الدين من واملروق بالكفر املسلم

 مل إذا،  املسلمني بعض يعتقدها أو ميارسها قد اليت كذلك واجلفاء الغلو، صور ومن
 صور من ، الشرع ملقاصد احملققة العلمي ، باملنهج املنضبطة والفتوى الشايف البيان جيدوا
 :ذلك
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 يف اخللل من يأت وهذا ، الصحيح مرادها حنو على النصوص فهم يف الغلو -2
 فقد) و ،( الشرعي بالعلم اجلهل) إىل ومرده ، واالستنباط التفسري يف العلمي املنهج معرفة

 ( .التوجيه

 يوجبها مل وأفعال مبسائل اآلخرين أو النفس بإلزام إما باألحكام ، املتعلق الغلو - 2
 . التعبد وجه على املباحة الطيبات من شيء حترمي أو ، الشرع

 إىل به يوصل حىت ميدح قد فاألول ، املخالف أو املوافق من املوقف يف الغلو - 8
 من واملروق الفسق أو بالكفر عليه حيكم قد حىت يذم قد والثاين ، العصمة أو التقديس مرتبة

 املسلم اجملتمع على وآثاره ، الوسط املنهج خالف املوقفني وكال  دليل أو بينة دون الدين ،
 .جدا وخيمة

 وسنن فرائض من العبادات من كثري يف التفريط( : اجلفاء) صور من وهو - 2
 هبديه الواجب االهتمام عدم حيث من وسلم عليه اهلل صلى النيب حمبة يف كاجلفاء ، ونوافل
 ، عليه والسالم الصالة من اإلكثار من الشريفة مكانته يف والالئق الواجب وتأدية ، ومسته
  تعاىل اهلل ذكر من اإلقالل:  ومنه ، املشروعة السنن من ذلك وحنو ، الشريف مسجده وزيارة

 ، الوسط أمة األمة هذه أن ، إخل...  القرآن وقراءة املساجد وهجران ، الوالدين وعقوق
 - سلف ملا وتأكيدا - والوسط ، واملواقف التصورات يف الوسط ، والعمل القول يف الوسط

 متوسط موقف أو لقول لنصل والتجميع ، بطرف مذهب أو قول كل من األخذ معناه ليس
 رأيني أو قولني بني للتوفيق جاءت فعل ردة الوسط القول يكون أن يعين فهذا ، طرفني بني

 عليه دلت الذي احلق القول: هو،  الوسط واملنهج القول بل ، متقابلني طرفني على
 من وجهله علمه من علمه ، أصال املوجود احلق فهو األمة ، علماء وبينه ، الشرعية النصوص

 غلو، وال متييع ال ، تفريط وال فيه إفراط ال عدال وسطا دائما جتده( احلق) وهذا،  جهله
، الغلو قضايا معاجلة يف التوازن ميلزم وهذا ، عنه جمانف أو له مصيب بني ما فيه والناس
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 ومل ، اهلل به يأذن مل التطبيق ، يف والتشدد التمسك يف غلو:  صورتان أو جانبان له فالغلو
 وسالمه اهلل صلوات ونبيها ،(  والتيسري ، احلرج رفع ) أصوهلا من اليت شريعته ، هبا تأت
 . 68إمثا يكن مل ما أيسرمها اختار إال أمرين بني خري ما عليه

 الشرع نصوص من والتفلت ، والتميع االحنالل يف غلو:  للغلو األخرى والصورة
 ، واملسلمون ورسوله اهلل يأباه مما أيضا وهو ، حمكماته على التطاول إىل يؤدي وقواعده ،

 املتهاون املتطاول يد على والضرب ، ومعامله حدوده ومحاية دينه عن بالذب مجيعا أمرنا وقد
 على اإلنكار:  باألول االنشغال غمرة يف ننس فال،  هدى وال علم بغري اهلل على والقائل

 من غالبا تكون( التفريط جانب يف) الغلو من الثانية الصورة فإن ، نفسها وبالدرجة ، الثاين
 األشخاص يف املمقوت الغلو صور ومن،  دليل خري والواقع ، األوىل صورته يف الغلو أسباب

  وجل عز اهلل لطاعة تبعا كانت أن بعد أصل إىل طاعتهم تتحول حىت ، السالطني يف الغلو
 . تعاىل اهلل معصية من أشد معصيتهم تكون وحىت

 جدا  كثرية للذريعة سدا منها وحذر عنها الشارع هنى اليت االعتقادات يف الغلو صور
 : عليها قاسلي بعضها إىل سنشري ولكن

 وأنه نور، من خلق وأنه ، الغيب يعلم وسلم عليه اهلل صلى الرسول أن اعتقاد. 2
:  وسلم عليه اهلل صلى قال فقد ، موته بعد يقظة رىي وأنه ، موته قبل كحياته قربه يف حي

 ".ورسوله اهلل عبد أنا إمنا ، مرمي ابن النصارى أطرت كما تطروين ال"

 .وأمواتا  أحياء جباههم أو واملرسلني األنبياء بذات واالستغاثة التوسل. 2

  إليها والصالة ، عندها والدعاء ، الصالح فيهم يعتقد ومن األنبياء بقبور التعلق. 8
 . هبا والطواف
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 الحديث العصر في الغلو مظاهر همأ:  الخامس المبحث

 : منها كثرية احلديث العصر يف الغلو مظاهر إن

 : اآلخرين على والتعسري النفس على الدين يف التشدد - 2

 كان الذي ، الدين يف االعتدال منهج عن اخلروج العصر هذا يف الغلو مظاهر من
 يف ذلك من - وسلم ليهع اهلل ىصل - النيب حذر وقد  - وسلم عليه اهلل ىصل - النيب عليه

 إن: »- عليه وسلم اهلل ىصل - اهلل رسول قال ، عنه اهلل رضي هريرة أبو رواه الذي احلديث
 قلة عن ينشأ ما اكثري  الدين يف والتشدد،  «غلبه إال أحد الدين شادي ولن ، سري الدين هذا

 وأغلب ، الفقه وقلة الدين يف التشدد أعين ، اخلوارج مسات أبرز من ومها ، الدين يف الفقه
 التعسري الغلو مظاهر ومن ، اخلصلتني هاتني فيهم جتد اليوم اخلوارج خصال إىل ينزعون الذين
 به يلزمهم ال مبا ويلزموهنم ، طيقوني ال مبا الناس يطالبون الغلو فأصحاب ، التيسري وترك

 وأفهامهم ، وتباينها واستطاعتهم وطاقاهتم ، وتفاوهتا قدراهتم يراعون وال ، السهل الشرع
 التعسري أسباب ومن،  يستطيعون ال مبا ويطالبوهنم ، يفهمون ال مبا فيخاطبوهنم ، واختالفها

 وصوره جماالته وأما ، الناس مبراتب واجلهل ، األحكام مبراتب واجلهل ، الفاسد الورع
 وترك ، يعرفون ال مبا الناس وحتديث ، اجلميع على واالستدالل النظر إجياب وأشكاله ،

 . الشرع به يلزم مل مبا واإللزام الرخص

 يف البارزة السمات من:  األحداث تصدر من إليه يؤدي وما والغرور التعايل - 2
 ال أحدهم جتد أنك حني يف العلم وادعاء ، والغرور التعايل: املعاصر الوقت يف الغلو ظاهرة
 بال ، قليل علم عنده يكون قد أو ، الدين وقواعد واألحكام ، الشرعي العلم بدهيات يعرف
 حاز قد السقيم وفهمه القليل بعلمه أنه ويظن ، سديد رأي وال فقه وال ضوابط وال أصول
 العلم طلب مواصلة عن ويقعد ، العلماء علم بغروره فيستقل ، واآلخرين األولني علوم

 ويتطاولون ، واالجتهاد العلم يدعون األولون اخلوارج كان وهكذا ، هلكوي بغروره فيهلك
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 األسنان حدثاء تصدر إىل والغرور التعايل وأدى،  الناس أجهل من وهم العلماء على
 فأفتوا جهاال ، ارؤوس منهم الناس بعض فاختذ ، فقه وال علم بال للدعوة األحالم وسفهاء

 وال ، رأي وال جتربة بال اجلسام األحداث وواجهوا ، فقه بال األمور يف وحكموا علم بغري
 وال ، واملشايخ العلماء يستنقص منهم كثري بل ، والرأي والتجربة والفقه العلم أهل إىل رجوع
 أخذ موقفه خبالف أو ، ومذهبه هواه غري على املشايخ بعض أفىت وإذا ، قدرهم هلم يعرف

 ، واإلدراك الوعي وقلة بالسذاجة أو ، واملداهنة اجلنب أو ، التقصري أو بالقصور إما يلمزهم
 من واحلط العلماء على الغل وغرس ، العظيم والفساد الفرقة بإشاعته حيصل مما ذلك وحنو

  69ودنياهم دينهم يف البالغ بالضرر املسلمني على يعود مما ذلك وغري ، اعتبارهم ومن قدرهم

 : اآلخرين وجتهيل بالرأي االستبداد - 8

 وإنكار ، اآلخرين برأي االعرتاف وعدم ، للرأي التعصب احديث الغلو معامل أبرز من
 للرأي التعصب تولد اليت األسباب ومن ، الرأي يف خالفه دام ما احلق من عندهم ما

 إن،  اهلوى اتباع ، بالرأي اإلعجاب ، خال لذهن الرأي مصادفة ، العلم قلة ، له واالحنياز
 فما ، قبلنا أزمنة يف ، خطرية دركات إىل بأصحاهبا هوت له والتعصب بالرأي اإلعجاب آفة

 ولو ، نفسه برأي رضي أنه وآفته:  اجلوزي ابن يقول ، اجلهول اخلويصرة بذي هوى الذي
 هوى والذي  - موسل عليه اهلل ىصل - اهلل رسول رأي فوق رأي ال أنه لعلم وقف

  تتعبد اخلوارج وكانت ، غريهم يف السوء وظن ، برأيهم إعجاهبم هو اخلويصرة ذي بأصحاب
 ، املهالك يف أوقعهم  صعب مرض وهذا عنه اهلل رضي علي من أعلم أهنم اعتقادهم أن إال
 ، هلم جيليها ملن يستمعوا ومل ، فهمها حيسنوا مل أللفاظ أسرى وقعوا املساكني هؤالء إن

 أولئك:  زهرة أبو حممد يقول ، خطأ عداه وما رأيهم هو الصواب ألن ، إياها ويفهمهم
 دماء أباحوا وبامسها ، الظاملني من والتربؤ ، هلل إال حكم وال ، اإلميان ألفاظ عليهم استولت
 هذا إن،  مكان كل يف الغارة وشنوا الدماء جبميع اإلسالمية البالد وخضبوا املسلمني
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 املؤمنني أمري ناظرهم فقد ، وضوحه بعد للحق االستجابة عن صدهم قد املقيت التعصب
 ، شبهاهتم ودحضا ، أعذارهم وأزاال عنه اهلل رضي عباس ابن وناظرهم عنه اهلل رضي علي

 بعضهم إال يستجب فلم ، الساطعة بالرباهني وأفحماهم ، الدامغة احلجج عليهم وأقاما
 مع يتناىف اآلخرين وجتهيل للرأي التعصب إن،  املسلمني دماء الستباحة الكثري واندفع
 .والتناصح كالشورى اإلسالم يف هامة مبادئ

 : العاملني العلماء يف الطعن -2

  العاملني العلماء هيبة على االعتداء وهي أال عجيبة وظاهرة غريبة محلة عصرنا يشهد
 ، واملقاالت والكتب ، واجملالت الصحف شهدت ولقد ، والضالل الزيغ خبناجر وطعنهم
 أبلغ اإلسالم أمة على فجلب ، احلمالت تلك من كثرية مناذج واحللقات الدروس وقاعات
 أن شك وال ، الغائر الشق وعمق ، املفرق اجلمع وفرق ، املشتت الشمل فشتت ، األضرار
 ، العلماء عبارات لبعض اخلاطئ الفهم ، علمم بدون التعلم:  منها اأسباب العلماء يف للطعن
 عورات تتبع وهو أال سيء أسلوب إىل الشباب بعض جلأ وقد ، واحلسد ، اهلوى واتباع

 فعلوا ، مقصودهم عن كلمهم وحتريف ، آرائهم وشواذ ، أقواهلم وتصيد ، وزالهتم العلماء
 وال ، آراءهم خيالف ممن اوحديث اقدمي العلماء على الطعن يف الشعواء محلتهم ليربروا ذلك
 عني وقرة ، اإلسالم على وباال هذا فعلهم كان ولقد ، االعتدال عن احلائدة مناهجهم يقر

 على يدل الذي املشني املسلك هذا وإن ، األوثان وعابدي صهيون بين من اإلسالم ألعداء
 تنفيذ وألنه ، املسلمني على خلطورته العلماء منه حذر قد ، وحقده مرضه أو صاحبه جهل

 وهو اهلل رمحه تيمية ابن يقول،  نصب وال تعب بال ألغراضهم وحتقيق ، الدين أعداء ملخطط
 ليس ، الضعيفة املسألة هذه ومثل:  والعلماء األئمة عن الضعيفة األقوال رواية عن ينهى
 املتابعة وجه على وال ، فيه القدح وجه على ال املسلمني أئمة من إمام عن حيكيها أن ألحد

 صار ذلك ومبثل ، الضعيفة األقوال واتباع األئمة يف الطعن من ضرب ذلك فإن ، فيها له
 ، واجلماعة السُّنة عن اخلروج إىل يدعوهم حىت السنة أهل مذاهب بني الفتنة يلقى التتار وزير
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 العاملني األمة علماء يف يطعنون الذين إن ، اإلحلاد وأهل الرافضة مذهب يف ويوقعهم
 ، ال أم بذلك أشعروا سواء واالستخباراتية والطاغوتية والنصرانية اليهودية املخططات خيدمون
 أهل منهج عن ابتعدوا قد يكونون هذا بفعلهم األمة علماء يف يطعنون يزالون ال والذين
 أهل التابعني من بعدهم ومن السابقني من السلف وعلماء:  يقول الذي اجلماعةو  السنة
 غري على فهو بسوء ذكرهم ومن ، باجلميل إال يذكرون ال ، والنظر الفقه وأهل ، واألثر اخلري

 وعادة ، مسمومة العلماء حلوم أن العاملني األمة علماء يف يطعنون الذين وليعلم ، السبيل
 على احلكم يف االعتبار أن املتعامل هذا يدري وما ، معلومة منتقصيهم هتك يف اهلل

 اقطع يعلم والواقع بالشرع علم له ومن:  اهلل رمحه القيم ابن قال ، الفضائل بكثرة األشخاص
 وأهله اإلسالم من وهو ، حسنة وآثار صاحلة قدم اإلسالم يف له الذي اجلليل الرجل أن

 تبعي أن جيوز فال ، الجتهاده مأجور بل ، معذور فيها هو والزلة اهلفوة منه تكون قد مبكان
 إذا اإلسالم ألمة يبقى فمن ،70 املسلمني قلوب يف وإمامته مكانته هتدر أن جيوز وال ، فيها

 ، لغة هلم تستقيم وال ، التالوة حيسنون ال ، أحداث شباب سيبقى  ؟ علمائهم يف عنط
 قرة العلماء يف الطعن أسلوب إن،  الشرع علوم من كثري يف قصرية وال طويلة باع هلم وليس
 علماؤهم السابقة األمم يف ما أسوأ إن ، قادة بال جيال ينشئ ألنه اإلسالم ، ألعداء عني

 م نَ  َكِثري ا ِإن   آَمُنوا ال ِذينَ  أَي َُّها يَا: }تعاىل قال ، املضلون الضالون فيهم كثر فقد ، وأحبارهم
 يف ما وأفضل،  71{ اهللِ  َسِبيلِ  َعن َوَيُصدُّونَ  بِاْلَباِطلِ  الن اسِ  أَْمَوالَ  لََيْأُكُلونَ  َوالرُّْهَبانِ  األْحَبارِ 
 ، املسلمني إال شرارها علماؤها أمة كل:  الشعيب قال ، العاملون الربانيون علماؤه اإلسالم

 فهم املسلمني غري أمة كل أن وذلك:  فقال تيمية ابن ذلك ووضح ،  خيارها علماءها فإن
 يتبني وإمنا هدى على واملسلمون ، شرارهم فعلماؤهم ، علماؤهم يضلهم وإمنا ، ضالون
 . خيارهم فعلماؤهم ، بعلمائهم اهلدى
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 : الظن سوء -5

  وتدمري فتك أداة اآلفة هذه وكانت ، عصرنا يف ضرره واستشرى املرض هذا كثر لقد
 أسباب اآلفة وهلذه ، عظيمة ومفاسد ، خطرية نتائج عليها ترتب وقد ، وختريب هدم ووسيلة
 ، ذلك ومرمى يقرأ وما يسمع وما يرى ما حقيقة بتفهم فاجلهل ، اجلهل:  منها ودوافع
 حتتاج ، غريبة املواقف كانت إذا اخصوص املواقف هذه يف الدقيق الشرع حكم إدراك وعدم

 ، بالعيب واالهتام ، الظن سوء إىل يبادر صاحبه جيعل ، بعيد ونظر ، دقيق فقه إىل
 أو يقرأ أو املرء يرى أن فيكفي ، اآلفات آفة وهو اهلوى ، ومنها ، القدر من واالنتقاص

 للظن يطلق ألن ذلك يكفي ، ويبتغيه عليه يوافق وال ، يرضاه وال ، يعجبه ال ما يسمع
 ، الدقيق الشرع مبيزان األمور يزن وال ، وجيول ويصول فريتع العنان له ويرخي ، احلبال السيء

 يصده فاهلوى ، فهمه يتهم أن عن فضال نفسه يراجع وال ، املعاذير يلتمس أن حياول وال
 ذا كان إن ، بفهمه وغروره ، بنفسه ظنه املرء فإحسان ، والغرور العجب ومنها ، ذلك عن
 وهو ، خطأ والكل الصواب فهو غريه وحيتقر نفسه يزكي ألن يدفعه برأيه وإعجابه ، فهم
 امبلغ الظن سوء هبم بلغ اأناس رأينا وقد ، ضالل واجلميع اهلدى وهو ، باطل والكل احلق
 ، والضالل بالزيغ فرموهم ، اوأموات أحياء ، عداهم الناس مجيع أخرجوا حىت ، اعجيب اغريب

 اجلميع ، املخلصون وحدهم وهم ، ودخل دخن عقيدته يف فاجلميع ، االعتقاد وفساد
  السيئة آثارها فمن ، اخلطرية آثارها آفة ولكل ، آفة السيء الظن إن،  الناجون وهم هالكون
 والتنقيب ، الزالت عن والبحث ، العورات لتتبع صاحبه يدفع أنه،  اسيئ إال يلد ال والسيء

 مرضى صفات من ذلك ألن ، وعقابه اهلل لغضب نفسه يعرض بذلك وهو ، السقطات عن
 معشر يا: » فقال بالفضيحة - وسلم يعل اهلل ىصل - اهلل رسول توعدهم الذين القلوب

 تتبع من فإن ، عوراهتم تتبعوا وال املسلمني تغتابوا ال ، قلبه اإلميان يدخل ومل بلسانه آمن من
 إىل صاحبه يدفع كما، «بيته يف يفضحه عورته اهلل يتتبع ومن ، عورته اهلل يتتبع عوراهتم

 بني الشقاق يزرع السيء فالظن اوأخري ،  فيهم والتشفي ، اآلخرين أعراض وهنش ، الغيبة
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،  والشحناء والبغضاء العداء ويزرع ، احملبة وشائج وميزق ، األخوة حبال ويقطع ، املسلمني
 ، احامس اإلسالم موقف كان فقد ، تبني كما عظيمة خطورة ذات اآلفة هذه كانت وملا
 واتباعه وراءه اجلري أن أثبتت واألحداث الوقائع ألن ، الظن أكثر باجتناب وأمر دعا وقد

 ِإن   الظ ن   م نَ  َكِثري ا اْجتَِنُبوا آَمُنوا ال ِذينَ  أَي َُّها يَا: }تعاىل قال،  عظيمة وأضراره ، وخيمة عاقبته
 ، الظن من كثري عن املؤمنني عباده اناهي تعاىل يقول:  كثري ابن قال، 72{ِإمْث   الظ ن   بَ ْعضَ 
  احمض اإمث يكون ذلك بعض ألن ، حمله غري يف والناس واألقارب لألهل والتخون التهمة: وهو

 بن عمر قال ، ألخيك العذر التماس الظن سوء يدفع ومما ، ااحتياط منه كثري فليجتنب
 جتد وأنت ، اخري  إال املؤمن أخيك من خرجت بكلمة تظن وال: » عنه اهلل رضي اخلطاب

 . «حممال اخلري يف هلا

 : اآلخرين مع والعنف الشدة -6

 يف واستخدامهما ، اآلخرين مع التعامل يف والعنف الشدة احديث الغلو مظاهر من
 وهذه ، والرمحة الرفق ال والغلظة العنف هو الغري مع التعامل يف األصل وكأن ، حملهما غري

 حدود العنف جتاوز وقد ، الشباب بعض سلوك على الغالب الطابع هي أصبحت الشدة
 يف العنف هذا تسبب ولقد ، منشآت ودمرت بسببه بريئة دماء فسفكت ، العمل إىل القول
 وراء رئيسية أسباب مجلة هناك كانت وقد ، األمة وعلى أصحابه على فادحة أضرار

 :يلي فيما جنملها أن نستطيع ، والغلظة والقسوة ، والشدة للعنف الشباب بعض استخدام

 وكان ، نفوسهم يف أثرت ، شىت حملن تعرضوا الشباب هؤالء من فكثري:  احملن -
 . طباعهم على ذلك وغلب ، بالعنف العنف فقابلوا ، شديد فعل رد لذلك

 الواجبات أعظم من املنكر عن والنهي باملعروف فاألمر:  االحتساب بفقه اجلهل -
 حتقيق من ليتمكن فيها افقيه يكون أن هبا للقائم وينبغي ، األمة هذه هبا اهلل كلف اليت
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 هذا يؤدي ملن هبا والعلم فقهها ينبغي أمور فهناك ، طريق بأيسر املفسدة واجتناب املصلحة
 ، باليد وتارة ، باللسان وتارة ، بالقلب تارة ؤدىي قد الواجب هذا أن:  منها الواجب
 يأمر أن يريد من فمنهم ، خطأ يف هنا يقع قد الناس وبعض ، حال كل يف واجب والقلب
 ذلك من يصلح فيما ونظر ، وصرب وحلم فقه غري من ، امطلق بيده وإما بلسانه إما وينهى

 ذلك يف مطيع أنه امعتقد والنهي باألمر فيأت ، يقدر ال وما عليه يقدر وما ، يصلح ال وما
 ، بينهما والتمييز واملنكر باملعروف العلم من فالبد ، حدوده يف معتد وهو ، ولرسوله هلل

  املستقيم بالصراط والنهي باألمر يأت أن الصالح ومن ، واملنهي املأمور حبال العلم من والبد
 احليم يكون أن اأيض والبد الرفق من ذلك يف والبد ، املقصود حصول إىل الطرق أقرب وهو

 مما أكثر يفسد كان ويصرب حيلم مل فإن ، أذى له حيصل أن البد فإنه ، األذى على اصبور 
 والرفق ، والنهي األمر قبل والعلم ، والصرب ، والرفق العلم:  الثالثة هذه من فالبد ، يصلح

 ذكر وقد ، األحوال هذه يف امستصحب الثالثة من كل كان وإذا ، بعده والصرب ، معه
 ، به يأمر فيما افقيه كان من إال املنكر عن وينهى باملعروف يأمر ال:  يعلى أبو القاضي

 أدى قد ،املنكر عن والنهي باملعروف األمر فقه من أمور بعض تلك ،  عنه ينهى فيما افقيه
 بعض استخدم ولقد،  الدعوة يف والعنف الشدة سبيل سلوك إىل مراعاهتا وعدم هبا اجلهل

 عما إلقالعهم ودعوهتم ، هلم وحماورهتم الناس إرشاد يف والقسوة الغلظة أسلوب الشباب
 الرفق أسلوب أن عنهم وغاب ، والرادعة اجملدية هي الشدة طريق أن وظنوا ، الشرع خيالف

 ، النفس يف املؤثر ، النافع اجملدي هو ألنه ، وسائله تستنفد أن بعد إال يرتك وال األصل هو
 أن العجب ومن ، اإلصرار على املخالف وحتمل ، األحيان غالب يف تنفر فإهنا الشدة أما

 للبدعة الداعية بني وال ، يدري ال الذي واجلاهل ، علم عن املخالف بني يفرقوا مل هؤالء
 الغليظة األسباب ومن ، عليه واملتفق فيه املختلف املنكر بني وال ، املخدوع املضلل والضحية

 يعاوهنما وال ، حرمة هلما يقيم فال ، الوالدين معاملة يف اخلشونة:  هؤالء بعض يسلكها اليت
 يف السيما الناس سائر عن خصوصيات هلما الوالدين أن هؤالء نسي لقد ، خيدمهما وال
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 أو الدين رأمو  من بأمر والتمسك االلتزام عن التنازل ذلك يعين وال ، وإرشادمها دعوهتما
 ، العشرة وحسن القول يف واللني ، املعاملة يف األدب نريد إمنا هلوامها إرضاء معصية ارتكاب
 َوْهن ا أُمُّهُ  مَحََلْتهُ  ِبَواِلَدْيهِ  اإِلْنَسانَ  َوَوص يْ َنا: }تعاىل قال،  هبما والرمحة والشفقة عليهما والصرب

 َأن َعَلى َجاَهَداكَ  َوِإن - اْلَمِصريُ  ِإيَل   َوِلَواِلَدْيكَ  يل  اْشُكرْ  َأنِ  َعاَمنْيِ  يف  َوِفَصالُهُ  َوْهن   َعَلى
ُهَما ُتِطْعُهَما َفالَ  ِعْلم   بِهِ  َلكَ  لَْيسَ  َما يب  ُتْشرِكَ  نْ َيا يف  َوَصاِحب ْ  أَنَابَ  َمنْ  َسبِيلَ  َوات ِبعْ  َمْعُروف ا الدُّ

 عن يتخاذل الشباب بعض رأينا ولقد،  73{تَ ْعَمُلونَ  ُكْنُتمْ  مبَا َفأُنَ ب ُئُكمْ  َمْرِجُعُكمْ  ِإيَل   مُث   ِإيَل  
 أي يستحقون ال نظرهم يف فهؤالء ، اسيئ وآخر اصاحل عمال خلطوا الذين الناس معاونة
 مفهوم عندهم يتضح مل الشباب فهؤالء ، نافعة مساعدة وال ، طيبة كلمة وال ، خدمة
 اخلدمات أن ونسوا ، الوالء على الرباء عندهم فيطغى ، منهما كل وحدود والرباء الوالء

 من الناس يف اتأثري  أبلغ فهي ، عملية ألهنا ، الدعوة وسائل من ناجحة وسيلة االجتماعية
 ويذهب ، بينهم اهلوة يعمق املساعدة عن وختليهم املعاملة يف خشونتهم أن نسوا ، القول
 بعض يفعله ما البالغة العنف مظاهر ومن،  الدين أعداء املنحرفني صفوف إىل الناس هبؤالء
 أو ، األبرياء اجلنود أو ، العلماء دم ، الدم وسفك القتل إىل بالقول الغلظة جماوزة من هؤالء

 اكثري  ، هؤالء العنف أصحاب أن ذلك بعد علمت إذا تعجب فال اوأخري  ، العزل املواطنني
 إذا بغريب ليس وذلك ، األيدي اوأحيان األلسنة وتطاولت ، بعض على بعضهم انقلب ما

 هيعل اهلل ىصل - رسوله وسنة اهلل كتاب تركت اليت الفرق أحوال لدراسة قليال اإلنسان رجع
 ابعض بعضها وضلل ، بينها فيما الفرق تلك تناحرت فقد ، الصاحل السلف ومنهج - وسلم
 اهلل صلوات األنبياء خامت به جاء الذي املنهج ترك من مصري وهكذا،  ابعض بعضها وكفر
 قال ، الناس ومعاملة الدعوة يف والشدة العنف من صريح موقفه اإلسالم إن ، وسالمه عليه
 يَ َتذَك رُ  ل َعل هُ  ل ي  ن ا قَ ْوال   لَهُ  فَ ُقوالَ  - َطَغى إِن هُ  ِفْرَعْونَ  ِإىَل  اْذَهَبا} : هارون وأخاه موسى اآمر  تعاىل

 دعوة عند السالم عليهما وهارون ملوسى وجل عز ربنا توجيهات هي تلك  ، 74{خَيَْشى َأوْ 
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 وإحداث الذكرى لقبول وأقرب أجدى ألنه احلق بيان يف اللني القول ،  الطاغية فرعون
ي َئةُ  َوالَ  احلََْسَنةُ  َتْسَتِوي َوالَ : } سبحانه وقال ، اخلشية  ال ِذي فَِإَذا َأْحَسنُ  ِهيَ  بِال يِت  اْدَفعْ  الس 
َنهُ  بَ ي َْنكَ  يم   َويلي  َكأَن هُ  َعَداَوة   َوبَ ي ْ  َحظ   ُذو ِإال   يُ َلق اَها َوَما َصبَ ُروا ال ِذينَ  ِإال   يُ َلق اَها َوَما - محَِ
 فالبد ، حمالة ال القيه وهو ، ويضايقه يغضبه ما طريقه يف يلقى قد الداعية إن،  75{َعِظيم  

 الص الَةَ  أَِقمِ  بُ يَن   يَا} الناس عن والعفو ، الغيظ بكظم وحيصنها ، الصرب على نفسه يوطن أن
، 76{ األُُمورِ  َعْزمِ  ِمنْ  َذِلكَ  ِإن   َأَصاَبكَ  َما َعَلى َواْصربْ  اْلُمْنَكرِ  َعنِ  َواْنهَ  بِاْلَمْعُروفِ  َوْأُمرْ 

 َوالَ } والشتم السباب عن فيبتعد ، ستفزازواال اإلثارة أسلوب يتجنب أن للداعية وينبغي
 النصوص كثرت ولقد، 77{ِعْلم   ِبَغرْيِ  َعْدو ا اهللَ  فَ َيُسبُّوا اهللِ  ُدونِ  ِمن َيْدُعونَ  ال ِذينَ  َتُسبُّوا
 لىص - قال ، والعنف الشدة عن والبعد ، الرفق بقاعدة االلتزام على وتركز تؤكد اليت النبوية

،  «شانه إال شيء من ينزع وال ، زانه إال شيء يف يكون ال الرفق إن» - وسلم عليه اهلل
 هلا فالشدة ، ال ، بالكلية الشدة إلغاء ذلك معىن ليس ، الدعوة يف األصل هو:  والرفق

 ، منزلته يف كل إلنزال اهلل وفقه من واملوفق ، والصرب الرفق وسائل استنفاد بعد مواضعها
 على مقدمة والدعوة القتال ومناط الدعوة مناط بني التفريق من فالبد هواه من وعصمه

 . القتال

 م ،2265 عام يف التكفري ظاهرة بدأت ولقد وذروته الغلو قيمة هي تلك - 2
 رويدا ينتشر الفكر هذا وأخذ احملن ، لبعض نتيجة م2262 عام مع شيئا   تتسع وأخذت

  الناس لتكفري يتصدون ممن كثريا رأينا وقد بارزة ، ظاهرة شكل حىت احلاضر عصرنا يف رويدا
:  األوىل القاعدة : املبادئ هذه ومن ، فيه وقعوا فيما فوقعوا ، هامة مبادئ عنهم غاب قد

 بنص ، وكبائر صغائر إىل تنقسم والذنوب:  القيم ابن يقول ، وصغائر كبائر:  الذنوب
 َعْنهُ  تُ نْ َهْونَ  َما َكَبائِرَ  جَتْتَنُِبوا ِإنْ : }تعاىل قال ، وباالعتبار السلف وإمجاع ، والسنة القرآن
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مثِْ  َكَبائِرَ  جَيْتَنُِبونَ  ال ِذينَ : }تعاىل وقال، 78{َسي َئاِتُكمْ  َعْنُكمْ  ُنَكف رْ   ِإال   َواْلَفَواِحشَ  اإْلِ
 صلى - النيب عن الصحيح ويف ، الكبائر دون ما اللمم أن على اجلمهور وأمجع ،79{الل َممَ 

 ، رمضان إىل ورمضان ، اجلمعة إىل واجلمعة اخلمس واتلالص: " قال أنه - وسلم عليه اهلل
 ظاهرة اإلعالمي الغلو،  اإلمث يف متفاوتة فالذنوب"  الكبائر اجتنبت إذا ، بينهن ملا مكفرات
 ، واملرئية واملسموعة املقروءة أنواعها بكل العريب الوطن يف اإلعالمية للوسائل املتابع يلحظها
 هو بل ، الدين يف الغلو مظاهر على قياسا أو رديفا أو جزافا يأت مل) الغلو) بكلمة والتعبري
 ، والواقع الزيف وبني ، واحلقيقة الوهم بني به مييز عقوال قلبا اهلل وهبه من كل يدركها حقيقة

 وألبسها ،( األصولية) و( التطرف) و( الغلو) مصطلحات إلينا نقل الذي اإلعالم هذا إن
 هلا جورو  ، العربية اجملتمعات منها تعاين اليت واملشكالت القضايا على خاصا مفصال لبوسا
 فخ يف وقع من أول هو كان ، هلا اختري الذي واملفهوم ، هبا املراد باملعىن اجلماهري إلقناع
 الفكر يف وليس ، فقط الدين يف ليس فالغلو،  هبا العمل أو عنها التعبري حيث من املغاالة

 ويف،  وأشكاله صوره أوضح يف الغلو هذا يتجلى حيث ، اإلعالم يف أيضا يكون بل ، فقط
 العلماء لسان على اإلعالم هذا ينقلها اليت النصوص حتريف( اإلعالمي الغلو) هذا صور

 السياسة مع ينسجم أن املتعمد التحريف هذا وغاية ، العريب الوطن يف واملصلحني والدعاة
 حتريف ومنهج ، عليها متلى اليت السياسة مع يتعارض ال أو ، اإلعالمية املؤسسة لتلك العامة

 العام السياق مع تتفق حىت منها أجزاء برت أو ، هلا األصلي املعىن بتحوير يكون النصوص
 للتحليل املخصصة الصفحات يف ملحوظ بشكل يكثر الغلو من النوع وهذا ، هلا املراد

 .والتقزز النفور على تبعث بطريقة املقروءة الصحافة يف السياسية الصبغة ذي اإلخباري

 ذلك ، السياسية واملناسبات احملافل يف( اإلعالمي التصفيق: ) الغلو هذا صور ومن
 على محلوا اإلعالميني من فئام جييده الذي واملداهنة واملراء التزلف معاين بكل املثقل التصفيق
 يف غالبا يأت الذي ، العربية اجملتمعات يف مظاهره بكل الغلو على القضاء بزعمهم عواتقهم
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 ، فقط الدين يف إال يكون ال الغلو وكأن ، له وحرهبم الدين يف الغلو عن حديثهم سياق
 ، جببته والتمسح وتقديسه شيخه حب يف يغايل من بني كبريا وفرقا شاسعا بونا نرى ولسنا
 عند ويستعطي بالطه على يتسول أو صدره على صورته ويعلق (الزعيم) إىل يتزلف من وبني
 ، العربية األمة منها تعاين اليت للمشكالت املقصود التهميش: الغلو هذا صور ومن،  بابه

 ذيل يف تأت فرعية بقضايا واالشتغال ، املعاناة جذور يف املوغلة الكربى القضايا وجتاهل
 ووصفه اخلرب حتليل يف املبالغة:  أيضا   اإلعالمي الغلو هذا صور ومن،  اجملتمع اهتمامات

 من املختصة اجلهات من يصدر ما واستغالل ، صاحبه نفس يف هوى وافق إذا عليه والتعليق
 نشرها يربر هلا متنفس عن تبحث موبوءة وضميمة مكبوتة لفكرة الرتويج يف وبيانات قرارات

 صاحبها تعليق يتصدر هلا مطية الرمسية والبيانات القرارات هذه من فتجعل ، هلا والتصفيق
 أقوام حذقه قد تقليدي منهج وهذا ، هبا العامة وتضليل لتزويقها األوىل الصفحات عليها

 محأة يف مرتكسني كانوا أن بعد الفكر ومنافذ اإلعالم منابر يتسنمون فجأة أنفسهم وجدوا
 اجملتمعات على فرضت اليت والنخبة الصفوة طالئع ميثلون نراهم بنا وإذا ، الرياضة أو الفن

 يف اإلعالمي للتعقل دعوة إهنا ،متغريا  يفقه وال ثابتا يعرف ال أجوف فكرا عقيما العربية
 ، وأشكاهلا صورها بكل أجهزته يف الغلو مظاهر على للقضاء سالميةواإل العربية جمتمعاتنا

 سودهتا واليت ، الزمن عليها عفى اليت اإلعالمية للواجهات شامل برتميم تنادي دعوة
 الروائح وما ،عددا  سنني العربية باألمة عصفت اليت التيارات معاملها وطمست ، الشعارات

  العقل لوازم إن،  أقالمهم مبداد أصحاهبا قيء امتزاج على دليل إال الوسائل هذه من املنبعثة
 حيتم ذلك كل ، الواقع واستقراء ، احلاجة ومنطق ، املرحلة ومتطلبات ، الفطرة ودواعي

 بفكر واستبداله ، العريب اإلعالم أجهزة يف خوفر  عشش الذي األجوف الفكر استئصال
 ، احلقيقة مع ويتفاعل للواقع يستجيب ، الغاية ويدرك اهلم حيمل ، األمة عقيدة يف متجذر
 مقتضيات هذه،  اجلاهلية وأدران الزيف أوشاب من العريب العقل وحيرر باجملتمع اليسمو 
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 هذا من جيعل ونقيضها ، الراهنة املرحلة ظروف تفرضه الذي اإلعالمي التعقل إىل الدعوة
 . شعوهبا على وعالة العربية اجملتمعات على عبئا ومستقبال وغدا اليوم اإلعالم

 :والدعاة العلماء في الغلو مظاهر

 بلسان ال احلال بلسان العصمة فيهم فيعتقد العامل يقوله ما كل بصحة التسليم - أ
 حربا عليه يشنون هلم قوال يناقش حني أو ، رأي أو اجتهاد يف أحد خيالفهم فحني املقال
 . وازدرائهم العلم أهل بانتقاص ويتهمونه ، شعواء

 يرد قول يف أحدهم تناقش وحني ، وجليلة دقيقة بكل حييطون بأهنم الزعم - ب
 يف يقرر هو بينما ، تقدرها ال أمورا ويقدر يراعي لكنه ذلك عليه خيفى ال الشيخ بأن عليك
 أو مؤول فهو املذهب خبالف حديث كل بأن يقولون الذين املذاهب أتباع انتقاد حديثه
 . منسوخ

 إن أو ، األعلى الرفيق إىل انتقل:  بعضهم كقول ، به القطع جيوز ال مبا القطع - ج
 ، الناس فأحبه فالنا أحب اهلل إن أو ،وليا  هلل أعلم فال وليا يكن مل وإن اهلل أولياء من فالنا

 حنسبه فالنا إن:  عليهم يثين من فليقل ، الرجال على الثناء يف االعتدال السنة أهل ومنهج
 .الناس فأحبه اهلل أحبه ممن يكون أن ونرجو ، اهلل أولياء من حسيبه واهلل

 ثلمة العلم هلأ فقد أن فمع وانصرافهم ، هؤالء مبوت جنمه سيأفل الدين بأن االعتقاد - د
 األمة فقدت وقد ، األمة يف باق اخلري أن إال العلم رفع عالمات من ذلك وأن ، تسد ال

 رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وأصحابه ، وبقي الدين حمفوظا قائما80.                   
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التطرف .في مواجهة الغلو و  سالمية والتربويةاإل المبحث السادس : دور المؤسسات  

 حنو ب وإرشادهدورا كبريا يف توجيه سلوك الطال سالميةللمؤسسات اإلن إ            
ذا اجلانب وقوع الرتبوية يف هسالمية و اإل وقد أسهم تقصري املؤسسات ، الوسطية واالعتدال

سالمية اإلت لذا يقع على املؤسسا ،لشباب فريسة لبالء التطرف والغلوعدد كبري من ا
اجحة من ليمية متقنة نسياسة تربوية سليمة واختيار أساليب تع الرتبوية عبأ كبريا التباع و 

                                       . ستقامة والوسطية واالعتدالتربية اجليل على اال أجل 
ترسيخ قيم  الرتبوية يف سالمية واإل األساليب واآلليات لتفعيل دور املؤسسات        

الرتبوية املختلفة و  سالميةاإلوهذه األساليب تتعلق باحملاور  ،  الوسطية واالعتدال يف أفرادها
                  يوالبحوث العلماملريب، واألنشطة ، واملعلم و  مثل املناهج واملقررات الدراسية

                                                                        : .المنهاج الدراسي1
وهي الوعاء الذي  ، إن املناهج الدراسية هي مبثابة العمود الفقري للعملية التعليمية         

يساعده يف  ويستقي منها ما ميكن أنتقدم من خالله املعلومات للطالب لكي يستوعبها 
سريته التعليمية81 ، فإذا كانت املناهج الدراسية من ناحية أهدافها وموضوعاهتا مرتبطة 

 صاحلني ينفعون بالعقيدة اإلسالمية الصحيحة واألخالق النبيلة فإهنا ميكن أن خترج مواطنني
ومن ،  تمعستقرار للمجأنفسهم ووطنهم وجمتمعهم وميكنها توفري األمن واالطمئنان واال

تفي  ملسلمة عموما الالبلدان ا  املؤسف أن املقررات الدينية يف املؤسسات التعلمية الرمسية يف
و العقيدة اإلسالمية حباجة املتعلمني يف توعيتهم يف أمور دينهم وخاصة يف تبصريهم حن

األفكار  نووقايتهم ع الصحيحة الصافية وتوجيههم حنو األخالق اإلسالمية الفاضلة
يؤدي دوره  ال تعليما هامشيا مما الإتم تعليم الدين يف هذه املؤسسات ي فال، املنحرفة

إن  ، دى الدارسنياملطلوب يف تقومي األخالق وتثبيت قيم االستقامة واالعتدال والوسطية ل
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دة من فكر "ال تكاد تغطي سوى جوانب حمدو   ،كما يرى بعض الباحثني   ،هذه املقررات 
ركضا على سطح  ، فضال عن القيم اإلسالمية الفاضلة ويتم فيها التعامل اإلسالم وثقافته

و السياسة أو طالب القانون أ ، ويتخرج قدر من التعمق واإليغال الظواهر واملفردات دومنا أي
اإلدارة أو االقتصاد أو اآلداب وهو ال ميلك من اإلسالم سوى شذرات82 وقطوف وخطوط 

تعلم فريسة سهلة وهذه الثقافة الدينية الضعيفة والناقصة جتعل امل ، عامة يف أحسن األحوال
هه حنو الغلو والتطرف لألفكار املنحرفة واهلدامة وأصحاهبا الذين يستغلون جهله بالدين لتوجي

يف  هة وقلة الفقينثقافته الديف وغين عن البيان أن التطرف عند الشباب ينشأ غالبا بضع
روف والنهي عن الدين وبسبب سوء فهمه لكثري من أحكام الدين فيما يتعلق باألمر باملع

ىل ذلك من املنكر، وتغيري املنكرات والتعامل مع احلكام واملعاملة مع غري املسلمني وما إ
الء األفراد ى هؤ ، وهذا الضعف يسبب يف إجياد قناعة ناقصة عن هذه القضايا لد األحكام

قوة والعنف فينشأ منه وبالتايل يعتربون رأيهم هو احلق والصواب فيفرضونه على اآلخرين بال
ات أضف إىل ذلك أن املناهج الدراسية يف املؤسس،  إرهاب مذموم مفكك لكيان األمة

 ا ال تويلالتعليمية يف العامل اإلسالمي على مستوى املدرسة أو املعهد أو اجلامعة عموم
ته والعدل اهتماما مناسبا باألخالق والقيم اإلسالمية الفاضلة مثل وسطية اإلسالم ومساح

م والرمحة واإلحسان والبعد عن الظلم ومراعاة حقوق املسلمني وغريهم وحرمة دمائه
من القيم الفاضلة  وأعراضهم وأمواهلم والتعاون والتآلف بني أبناء اجملتمع البشري وغري ذلك

 جياد جمتمع آمنتايل إ، وبال ا أن تسهم يف بناء شخصية متوازنة ومعتدلة للمتعلماليت من شأهن
                                             ومطمئن يعيش يف جو من األمن والسالم واحلرية
                                                         

 املدارس واجلامعات والشرعي يف املناهج الدراسية يفلذا جيب تعزيز وتقوية احملتوى الديين  
امالت حىت تفي العصرية احلكومية فيما يتعلق بالعقيدة اإلسالمية واألخالق والسلوك واملع

قاصرا على  يكون التعليم الديين وجيب أيضا أن ال ، حباجات الطالب واجملتمع املسلم
وية تدرس بشكل ريخ اإلسالمي والسرية النبمقررات دينية معينة مثل الثقافة اإلسالمية والتا

خالق والقيم غري مشوق يف املعاهد واجلامعات العصرية بل ينبغي أن تضمن العقيدة واأل

                                                             
ربيع  10-11ن ، تحرير ، د فتحي حسن مكاوي ، د محمد عبدالكريم ابوسل ، بحوث مؤتمر علوم الشريعة في الجامعات ، عما - 82

  121/1ه  1217االول 



70 
 

شخصية ناقصة  شخصية إسالمية متكاملة وليس اإلسالمية مجيع املقررات حىت تنشأ للطالب
مية حول حقوق هيم اإلسالكما جيب أيضا أن تتضمن املناهج الدراسية املفا  ، وغري مستقيمة

والتآلف بني  اإلنسان والتعامل مع الغري وحرمة االعتداء ومنع الظلم ونبذ الكراهية والتعاون
احلقوق والواجبات  أبناء اجملتمع البشري خلدمة البشرية وإعمار األرض واملساواة بني الناس يف

ة مثل العدل سانية الفاضلوالوفاء بالعهود وصيانة حقوق اآلخرين والقيم اإلسالمية واإلن
 احلميدة ةذلك من القيم واألخالق اإلسالمي والسالم والتضامن والتكافل االجتماعي وغري

 الدراسية املناهج إن ،يف اجملتمع ارتباطا وثيقا بتعزيز ثقافة الوسطية واالعتدال  ترتبطالنبيلة اليت
 هي فاملناهج ، خالقيةواأل يةالدين ومعايريه واجتاهاته وفكره اجملتمع بثقافة كبري حد إىل ترتبط

 طاقتهم حلفز ، وجسديا   وعقليا   روحيا   فراداأل هتيئة يتم خالهلا فمن ، أمة ألي القوة مصدر
 وتطلعات فأهدا لتحقيق األمثل ستثماراال واستثمارها ، وميوهلم ودوافعهم واجتاهاهتم

 على عملت اليت الدول من لعدد حدثت اليت التنموية النهضة ذلك على ويدلل ، اجملتمع
 حيقق مبا ديلهاوتع لتطويرها فيها والضعف القوة مكامن ودراسة ، وتقوميها مناهجها فحص

   . واالقتصادية عيةواالجتما والسياسية الثقافية اجملاالت خمتلف يف التنموية خططها أهداف
 قبل من خططةامل الرتبوية اخلربات من ومتكاملة مرتابطة سلسلة عن عبارة هو فاملنهج  

 اخلربات املنهج منيتض ، حمددة وتعليمية تربوية أهداف حتقيق هبدف التعليمية املؤسسة
 املعلومات علمنياملت إلكساب ، املدرسة شرافإ حتت تصميمها يتم اليت ، املفيدة الرتبوية

 ، للمتعلم املواملتك الشامل النمو حداثإ إىل هتدف واليت ، املرغوبة واالجتاهات واملهارات
 املتعلم تفاعل ىعل تساعد التعلم هذا وحصيلة ، تعلمه أي ، سلوكه تعديل إىل يؤدي والذي
 ، والفلسفية ، يةالعقد سساأل من الرتبوية اخلربات وتنبثق  وجمتمعه بيئته مع بنجاح

 ، سساأل تلك حول العامة أهدافه اجملتمع يبلور حيث  للمجتمع والسياسية ، واالجتماعية
 مث خاصة أهداف ورةص يف تصيغها اليت املناهج عرب لتحقيقها الرتبوي النظام إىل يعهد مث

 املخرج ضوء يف املتعلمني حققه الذي التقدم مستوى خالهلا من يقاس دقيقة سلوكية أهداف
 املناهج على رهبدو  ينعكس هذا فإن والتغيري التجدد اجملتمعات مست أن وحيث ، املتوقع

.      اجلديدة اجملتمع هاتوتوج لتطلعات وفق التغيري هذا مع تتواءم أن ينبغي اليت التعليمية
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 التطرف ضيةق وتعترب ، عاملية أو حملية أكانت سواء املتغريات تلك ومراعاة واجهةمل      
 واحدة من أهم قضايا هذا العصر اليت تستوجب على املنهج املدرسي معاجلتها83.        

                                                                           .المعلم والمربي2

الرجال  يقع على عاتق املعلم واملريب مسؤولية جسيمة أال وهي إعداد أجيال من         
املعلم وخاصة  هتمامايقف  فال ، أصحاب العقيدة السليمة واإلميان الصادق والسلوك النبيل

ولعل  ، ية املتعلمني، بل يهتم كذلك بتشكيل شخص المية عند نقل املعرفةمعلم الرتبية اإلس
 ، عنها اجملتمع هذا يفسر اعتبار ابن خلدون التعليم من مجلة الصناعات اليت ال يستغين

، بل تعتربه   ائنا سلبياوالرتبية اإلسالمية اليت هتدف إىل صياغة شخصية املتعلم ال تعتربه ك
افظ على الفطرة وتعمل والرتبية احلقة هي اليت حت،  ره ودوافعه وانفعاالتهكائنا إجيابيا له مشاع
يضر ذلك بالطرف  وهذه الرتبية تعطي املعلم سلطة كبرية دون أن ،  على رعايتها وتنميتها

اآلخر وهو املتعلم  فشراكة كل منهما يف األجر جتعل العملية الرتبوية متناغمة خالية من 
التناقضات84 وهذا يظهر بوضوح نظرة اإلسالم الوسطية إىل طبيعة عملية التدر يس ، وال 

بل جيب أن  ، ، علما بأحدث النظريات الرتبوية يكفى أن يكون املريب متمكنا من مادته
اكتساب حمبتهم  ، متميزا مبحبة طالبه وقدرته على ، صاحلا إنسانا ورعا ءيكون قبل كل شي

 ي يف اإلسالم هو يفلوصول إىل قلوهبم وعقوهلم فاجلهد الرتبو ، وبالتايل سهولة ا وتقديرهم
واحملافظة  ، واإلعداد إلقامة اجملتمع اإلسالمي األمثل أساسه جهد يف جمال الدعوة اإلسالمية

 له أن يريب جيال ، فأىن ، ملتزما بتعاليمه ، فإذا مل يكن املريب مؤمنا بذلك عليه وتطويره
واضعا  على املدرس أن يكون حسن األخالق والسمعة زاهدا  متوينبغي  مؤمنا عاملا ملتزما

ن التمكن فإن خملصا  يف عمله حليما  وقورا  عاملا  بطبائع األنفس متمكنا  من مادته أحس
دهم بالعلم اتصف هبذه الصفات كان قدوة حسنة وأسوة طيبة لتالميذه يستطيع أن مي

س يف رياض أكان املدر   اجملتمع سواء   مسايرة التطور يف واملعلومات اليت تساعدهم على
ا  وعلما  ألنه كل هذا يقتضي حسن اختيار املعلم دينا  وخلق األطفال أو املعاهد أو اجلامعات

                                                             
83 - https:/ar.wikipcdia.org/wiki 
 117ازمة التعليم المعاصر وحلولها االسالمية ، د زغلول راغب النجار ، ص  - 84
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فإذا  ، املعرفةإىل الثقافة اإلسالمية و  هو املثل األعلى يف العبادة والطاعة واألخالق إضافة
 صلح املعلم صلحت العملية الرتبوية وإذا فسد85 فسدت كلها العملية الرتبوية ومجيع القيم  .

                                                                  المعلم وتأثيره في الطريق
ميكنه  حىت ، أكد املربون املسلمون ضرورة توافر جمموعة من الصفات يف املعلم      

           : اتواالعتدال ومن هذه الصف لية تربية األجيال على االستقامةو االضطالع مبسؤ 
                                     

   لعلمالتواضع مع جتنب كل ما فيه مذلة ل -
                   . للعلم والتفرغ اهلل حدود ومراقبة الورع العلم واخلربة والدراية الواسعة و  -
                                       املتعلمني .القدرة على اختيار املنهاج الذي يناسب -

                         . الغلظة عن والبعد الصدر سالمة املالبس والعناية بنظافة اجلسم و -
                               البعد عن اجلدال أو مناقشة القضايا اليت تؤدي إىل الفوضى .-
                                      واملساواة يف املعاملة فيما بينهم .العدل بني املتعلمني  -

  -                             القدرة على اكتشاف املواهب والفروق الفردية بني املتعلمني .
 -روح الدعابة اليت تبعد امللل عن النفوس وحتفز على التعلم 86.                           

م الصفات اليت دراسة يف الواليات املتحدة يف منتصف القرن احلايل وأظهرت أن أهأجريت   
                                                           : يفضلها املتعلمون يف املعلمني هي

ب التناقض يف التعاون والعطف والصرب والعدل وعدم التحيز وروح الدعابة واملرح وجتن      
غزارة العلمية والثقة واالهتمام مبشاكل املتعلمني واملرونة والكفاءة يف التدريس والات التصرف

 بالنفس والقدرة على استخدام التقنيات الرتبوية 87.                                          

                                                                                             

                                                             
 200ص  1تنظيم دور المساجد في التعليم الشرعي ، بحوث علوم الشريعة في الجامعات ج - 85
 00تعليم المتعلم طريق التعلم ،ص  - 86
 طريق التدريس ، رؤية تربوية اسالمية معاصرة ، في بحوث مؤتمر علوم الشريعة في الجامعات ، د عبدالرحمن صالح عبدهللا  - 87
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                                                                          المرشد التربوي : 

 املرشد يعمل حيث ، ويةوالرتب التعليمية العملية يف كبرية أمهية الرتبوي اإلرشاد يكتسب        
 يف عاونتهوم ، الدراسية وإمكانياته قدراته اكتشاف على الطالب مساعدة على الرتبوي
 التخرج لباتمتط لشروط وحتقيقه ، املناسب للتشعيب واختياره دراسته خطة تصميم

 كذلك عدتهومسا ، الدراسي مساره تعرتض قد صعوبات أية على التغلب يف ومساعدته
الكافية املعلوماتب إمداده طريق عن والعلمية واالجتماعية الدراسية بيئته مع التكيف على  

 الرتبوي وللمرشد ، املقررات نظام يف الرتبوية العملية يف وحيوي هام دور الرتبوي ولإلرشاد
 اآلخر منهما كل يكمل بل ، املدرسة يف املعلم دور عن أمهية تقل ال هبا يقوم متعددة مهام

                                                            التربوي : المرشد مهام أهم ومن 

 الدراسي تاريخال ، طالب لكل األولية البيانات ويشمل للمستجدين الدراسي التاريخ إعداد  
 االختبارات نتائج ، واهلوايات األنشطة ، الصحية احلالة تاريخ ، السابقة السنوات يف للطالب

                                                                      احلايل الدراسي والتحصيل

 اخنفاض بلطال الدراسي العبء حتديد حيث من والتسجيل اإلرشاد عملية يف املسامهة  
                                      . للمتفوقني بالنسبة أو الدراسي واإلجناز الرتاكمي املعدل

 يف رتبويال املرشد يقيمها أسباب وجود حالة يف ما مقرر من للطالب متأخر انسحاب عمل
 الطالب جنازإ على احملافظة هبدف التشعيب تغيري أو الرتاكمي املعدل اخنفاض حاالت

  ومعدله الرتاكمي88 .                                                                       

 عملية يف عليها تمادلالع نتائجه وتفسري وتصحيحه الفارقة االستعدادات اختبارات تطبيق
                                                                   . ذلك بعد الطالب تشعيب

 لتوجيههم للطالب هنتائج وتفسري خترجهم املتوقع للطالب املهنية امليول اختبار تطبيق
          . التخرج دبع الدراسي أو املهين مستقبلهم ختص حامسة قرارات اختاذ يف ومساعدهتم

                                                             
 . 21مهام المرشد التربوي ، امجد قاسم ، النشر ص  - 88
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 الطالب مقابلة هافي يتم معينة خطة ضمن املنخفض الدراسي التحصيل ذوي الطالب متابعة
                                          . وعالجه خنفاضاال أسباب وحتديد املعلمني ومقابلة

ميوهلم وإشباع قدراهتم لتنمية ومساعدهتم احتياجاهتم على والتعرف املتفوقني الطالب متابعة  

 االستعدادات راختبا نتائج)  هي معينة مؤشرات حسب املالئم للتشعيب الطلبة توجيه
                        ( الطالب رغبة ، احلايل الدراسي التحصيل ، الدراسي التاريخ ، الفارقة

 ملساعدة نطقال صعوبات أو نفسي إرشاد إىل حباجة تكون اليت الفردية احلاالت مع العمل
             . بالطال أداء على تأثريها من احلد على والعمل املشكلة أسباب لتحديد الطالب

 الصحيح توجيهال وإعطائهم النفسية أبنائهم مشكالت مناقشة يف الطلبة أمور أولياء مشاركة
 حبسب كالتاملش تلك لعالج إليه للتوجه األنسب واملكان السليمة العلمية العالج لطرق

 كل حالة يف جو من السرية واالهتمام 89.                                                   

 االجتماعيةو  واألخالقية النفسية النواحي مجيع يف إسالميا   وإرشاده الطالب توجيه    
       . راضية مطمئنة ياةح وليحيا اجملتمع بناء يف صاحلا   عضوا يصبح لكي واملهنية والرتبوية

         

 ربويةت أو اجتماعيه أو شخصية كانت سواء الطالب يواجهها اليت املشكالت حبث   
                                 . النفسية الصحة وتوفري  ، املناسبة احللول إجياد على والعمل

 مكمال منهما كل يصبح لكي واملدرسة البيت بني والتعاون الروابط توثيق على العمل     
                            . دراسته يواصل لكي للطالب املشجع اجلو لتهيئة لآلخر وامتدادا

 على فوقنياملت غري أو املتفوقني الطالب وميول وقدرات مواهب اكتشاف على العمل     
 على بالنفع عودي فيما وامليول والقدرات املواهب تلك واستثمار توجيه على والعمل سواء حد

                                                          . عام بشكل واجملتمع خاصة الطالب

                                                             
 . 01،الدكتور صابر احمد عبدالباقي ذكروري ، ص وارشادهمدور المرشد الطالبي في توجيه الطالب  - 89
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 ستطاعامل قدر ومساعدهتم املدرسة بنظام وتبصريهم املدرسي اجلو الطالب إيالف    
 للدراسة الطرق فضلأ إىل وإرشادهم هلم املتاحة والتعليم الرتبية برامج من القصوى لالستفادة
                                                                                   . واملذاكرة

 وقدراهتم هممواهب مع تتناسب اليت واملهنة الدراسة نوع اختيار على الطالب مساعدة     
 لتزويدهم املتوفرة نيةوامله التعليمية بالفرص تبصريهم وكذلك ، اجملتمع واحتياجات وميوهلم

 بعني آخذين تقبلهممس حتديد على قادرين يكونوا حىت هبا اخلاصة القبول وشروط باملعلومات
                                      . القرار هذا مثل اختاذ يف أمورهم أولياء اشرتاك االعتبار

 سبيل على ،املنطقة  يف التعليم مشكالت حول والدراسات البحوث إجراء يف اإلسهام     
 يف النجاح نسب وتدين املدرسية الواجبات وإمهال الغياب وكثرة التسرب مشكلة املثال

                                                                                    . املدرسة

 بأهداف عام بشكل( واملدير واملدرس الطالب) املدرسي اجملتمع توعية على العمل      
 ومهام التوجيه واإلرشاد ودوره يف الرتبية والتعليم90.                                        91

                                                                      :مراقبة سلوك الطلبة 

 كونت ومتطلبات وقواعد اجراءات مبجموعة االنسان وصحة وسالمة بأمن يهتم هو      
 اخلطر رمصاد من خالية مكاناإل قدر نساناإل حول االمين العمل على وتقوم وقاية مبثابة

 منأ على كبري بشكل حيافظ علم مشلأ بصوره وهي احلوادث او صابةاإل وقوع سبابوأ
           . هبا دوالتقي التعليمات واتباع رشاداتاإل تطبيق حال يف نساناإل وصحة وسالمة

 املدرسة نحمي طارإ وجود نأ حيث والسالمة مناأل وبني املدرسة بني وثيقه عالقة هناك   
 يوفر يثحب التعليمي باجملال اخلاص مبفهومها والسالمة مناأل من ومناسب معني مستوى

 واخلطوط رشاداتواإل التعليمات هذه خالل من للمدرسة ميكن خالهلا من اليت املتطلبات
 قد اليت موراأل من الكثري من للطلبة املطلوبة احلماية يوفر والسالمة مناأل من مستوى اجياد

                                                             
 . 07مهام المرشد التربوي ، امجد قاسم ص - 90
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 وخطوط لتوجيها من نوع للمدرسني توفر يضاوأ للخطر تعرضهم وأ صابتهمإ يف تتسبب
 املشاكل من حدلل يضاوأ والسالمة مناأل من املطلوب املستوى على للحفاظ مبوجبها للعمل

 للمدرسة لبةالط دخول مبجرد نأ حيث ، السلوكيات وأ احلوادث من سواء تقع نأ ميكن اليت
تكون إدارة املدرسة هي املسئولة عن توفري األمن والسالمة هلم وضماهنا وأن تكون من ضمن 
 أولوياهتا 92.                                                                                 

 لتقومي ، املدارس يف السلوكية الالئحة تطبيق بتشديد مدارس اومديرو  تربويون طالب      
 عليهم الرقابة ديدوتش أبنائها جتاه أكرب دور مبمارسة األسر طالبوا كما ، الطلبة بعض سلوك

 لتفادي ، جتماعياال التواصل ومواقع احلديثة للتكنولوجيا األمثل ستخداماال حنو وتوجيههم
 وجتنب الطالب لدى املسؤولية لتعزيز ، لألبناء املساءلة سياسة تبين جانب إىل ، أضرارها

                                  . العلمي وحتصيله للمدرسة احرتامه من تقلل اليت التصرفات

 وتعاون لصرب حباجة ةطويل عملية تعترب الرتبية مسألة أن إىل أمور أولياء أشار ، املقابل يف    
 وهي للطفل اضنةاحل البيئة يف يكمن التنشئة أساس أن على متفقني ، واألسرة املدرسة بني

 العلمي يلوالتحص السلوك مراقبة عرب للمدرسة املكمل الدور على كذلك مشددين ، األسرة
 األسرة بني عاونالت مبدأ من انطالقا   ، اجلانبني هذين يف اختالل بأي األهل وإبالغ للطالب

  واملدرسة واجملتمع.93

                                                                      الندوات في المدارس :

 لتنظيما حيث من املدرسية اإلدارة يف وفعاال هاما دورا  املدرسية االجتماعات تلعب    
 وتبادل املشرتك للتفكري الفرصة   إتاحة  خالل من وذلك ، املدرسي العمل وحتسني والتوجيه
 ، فيها ريجي وما املدرسة أحوال على  والتعرف ، والربامج اخلطط ووضع واخلربات األفكار

 املدرسة مدير  اعنه يستغين ال اليت اإلداري لإلشراف  الضرورية األساسية الوسائل من فهي
 العمل يرلتطو  الالزمة القرارات اختاذ يف تكمن وأمهيتها ، العمل حمطات من حمطة وهي

                                                                     . املنشودة األهداف وحتقيق
                                                             

 .111االمن والسالمة في المدارس  ، دكتور تامر عبدهللا شراكي ص - 92
93 - http://www.alkhaleej.ae/supplements/page658 
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 وتنتهي وماتاملعل وتبادل للتشاور  داريةاإل اهليئة اجتماع مثل دوريه اجتماعات منها     
 القادم جتماعاال موعد حىت إجنازه يتم سوف ملا املشرتك بالتخطيط عادة االجتماعات هذه

 علمي ، ثقايف اجتماع مثل متخصصة اجتماعات و عليها املتفق العامة اخلطة حسب
 تحديدل اجتماعات و اجلماهريي االجتماع أو املوسع االجتماع مثل مفتوحة واجتماعات

 األوىل حلةاملر :  مرحلتني على ذلك يتم ما وعادة أكثر أو مشكلة حلل واملعوقات املشاكل
 واختيار املطروحة حاتاملقرت  لتقييم الثانية واملرحلة املقرتحات وطرح األفكار استنباط أجل من

 حيث القرارات هافي تتخذ اليت االجتماعات وهي القرار واختاذ التقييم واجتماعات أفضلها
 مادة ىلإ استنادا   تصدر أن املتوقع القرارات تشمل حمدد بشكل معدة أجندة هناك تكون

 هذه قدوتع القرارات تنفيذ واجتماعات كاف   وقت قبل للمجتمعني ترسل مكتوبة
 اختذت قد راراتوالق حددت قد املهام تكون حيث عليها املتفق اخلطط لتنفيذ االجتماعات

  مسبقا   ومت حتديد األشخاص املسؤولني عن التنفيذ واملدة والظروف املطلو بة للتنفيذ94 .

                                                                           نشطة الطالبية :األ

 يف يساعد أنه يف هأمهيت وتأت ، الرتبوية العملية عناصر من هام عنصر املدرسي النشاط       
 ، العامة احلياة يف دوره للعب وإعداده ذهنه وصيانة مداركه وتفتيح الطالب شخصية صقل
 أهدافا   هلا نأ اكم ، لديه نتماءاال روح من ويزيد وإجيابية متعاونة شخصية تصبح حبيث
 للطالب إيصاله وباملرغ والسلوك املهارات من العديد املتعلم إكساب يف تسهم كبرية تربوية

 إىل تعداه بل اسيالدر  الصف داخل للطالب يؤدى ما على قاصرة تعد مل والتعليم الرتبية ألن
 نأ ميكن ليميةوالتع الرتبوية األهداف من الكثري ألن نظرا اجملال هذا من وأكرب واسع مفهوم
                                                     . املدرسي النشاط خالل من إجنازها يتم
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 أهمية األنشطة المدرسية :                                                                

 به هتماماال وبدون ، الواسع مبفهومة الدراسي للمنهج مكمل عنصر املدرسي النشاط. 1   
                                                                   الرتبوية العملية تكتمل ال

 متكاملة ةشخصي معه لتكون البحت الدراسي اجلانب مع املدرسية األنشطة تتعاون. 2
 شخصية يف يؤثر وهذا العلمية املادة خلدمة النشاط برامج توظيف ميكن حيث متوازنة

 ذهن يف حشوهاو  واملعارف املعلومات حقن أو املباشر التوجيه جمرد من أبلغ تأثريا   الطالب
                                                         . واملمارسة التطبيق عن جمردة الطالب

 ما وبقدر ، اءالعط على اإلنسان طاقة بقدر ونستثمرها املدرسية األنشطة توظيف ميكن. 8
 مستواه حسنويت األنشطة على يقبل ما بقدر ودعم وتشجيع حمركات على اإلنسان حيصل
 إىل وسلبية هدرةم طاقات لتحولت وتنفيذها األنشطة ختطيط حسنأ ولو ، كفاءته وترتفع
                                                                               . وإجيابية فاعلة

 تنظيم على الطالب تعويد يف تساهم كما الفراغ أوقات على للقضاء مثلى وسيلة هي. 2
                                                                       .منها ستفادةواال أوقاهتم

 لدى املستقيم وكوالسل الطيبة واملعاملة احلسن اخللق تنمية يف املدرسية األنشطة تساهم. 5
                                                                                      . الطالب

 الوطنية واملفاهيم القيم وتطبيق سوي الغري السلوك تعديل يف املدرسية األنشطة تساهم. 6
 وقوميته وقيادته هبوطن الطالب اعتزاز مثل فيها املرغوب االجتاهات تنمية وتنميه السليمة

                                                                          . املختلفة ومعتقداته

طالبال لدى والقدرات واملواهب امليول كشف يف املدرسية األنشطة تساهم .            .7 
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 وإدارة معلميه وبني وبينه وزمالءه الطالب بني الصلة توثيق يف املدرسية األنشطة تساهم. 8
                                                     . أخرى جهة من واجملتمع واألسرة املدرسة

احلياة مبواقف شبيهة تعليمية مواقف للتالميذ املدرسية األنشطة هتيئ .                     .9 

 وحتمل عليه تمادواالع النفس يف والثقة االستقالل الطالب لدى املدرسية األنشطة تعزز. 20
                                                                                      . املسئولية

الميذللت جاذبية أكثر املدرسة املدرسية األنشطة جتعل .                                  .11 

تالميذال عند الصحي املستوى رفع يف املدرسية األنشطة تساهم .                        .12  

 تدريبهم اللخ من لديهم االتصال مهارات تنمية يف التالميذ املدرسية األنشطة تساعد. 28
      على كيفية التعبري عن الرأي ، وضرورة احرتام الرأي اآلخر95.                               

التعليمية في ة و سالمياإلستراتيجيات التي تستخدمها المؤسسات لمبحث السابع : اإلا
                                                                   . مواجهة الغلو والتطرف

   للجماعات الشباب انضمام ملنع الدولة ستتبناها اليت اجلديدة سرتاتيجيةاإل إن    
 ومواجهة واالعتدال ال وسطية وتطبيق اجملتمعي األمن نظام تفعيل على ستعتمد املتطرفة
 سيتم مهمة رئيسية حماور ثالثة خالل من ، اآلن اجملتمع يف املوجود والعنف التطرف

 :  .اجملتمعي التوجيه ومؤسسات اإلعالم خالهلا من هبم العمل

 عداد البرامج التدريبية : ــ إ

التدريب هو جمهود ونشاط منظم وخمطط إلكساب أو تعديل أو تغيري املعارف 
نساين يف ظل  للوصول إىل أفضل صور األداء اإلواالجتاهات اخلاصة باملستهدفني

األهداف املطلوبة ، والتدريب بصورة عامة )هو عملية تعديل إجيايب ذي اجتاهات خاصة 
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تتناول سلوك الفرد من الناحية املهنية أو الوظيفية ، وهدفه اكتساب املعارف واخلربات 
 اليت حيتاج إليها اإلنسان(.

كما يعرف بأنه )جتهيز الفرد للعمل املثمر واالحتفاظ به على مستوى اخلدمة املطلوبة، 
 فهو نوع من التوجيه الصادر من إنسان إىل إنسان آخر(. 

 ستراتيجي .اما التدريب اإل 

على أساس خمطط له  الشامل واملتكامل واملستمر املبينهو عملية التنمية والتطوير      
طوير من سرتاتيجيا مع توضيح الرؤية والرسالة والقيمة والعائد من عملية التدريب والتإ

من القيم واالجتاهات واملعرفة والتقنيات  سرتاتيجيةإخالل عدة معطيات وأدوات 
ألفكار وسلوك ساسي تتفاعل وتتكامل وتشكل املصدر األ واخلربات واملهارات اليت 

سرتاتيجية كنموذج فعال لبناء اجلدارات إوالوصول إىل  أسس  ، وأداء وإجناز الفرد
 سرتاتيجية .اإل، ولتحقيق األهداف التنظيمية  الوظيفية يف كل أحناء املنظمة املتعلمة

 ستراتيجية التدريب التربوي:إما أ 

جل تنمية مناذج التفكري وأمناط األفعال وتغري سلوك الفرد أاملعرفة من  نشاط لنقل
جل الوصول إىل اهلدف املنشود على يد أدراته الالزمة يف أداء العمل من وعاداته ومهاراته وق

 مدرب فعال . 

ية والوعظية من كوادر اجلامعات  ذوي اخلربات العلمستفادة من التوسيع يف قاعدة اال
خرى ، مبا يضمن املشاركة يف أماء ومشايخ ووعاظ من مناطق ودول فتاء ، وعلو دائرة اإلأ

 .96عملية وعظية متكاملة تكرس الفكر الوسطي وحتارب الغلو والتطرف 
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 األوقاف وزاراتمثل  التطرف ملواجهة اجلديدة سرتاتيجيةإلا ذيتنف ؤسساتوعلى امل     
 توعية هبدف وذلك ، العايل التعليم ، والتعليم الرتبية ، والرياضة الشباب ، الداخلية و

 للجماعات الشباب انضمام ومنع التطرف مبواجهة كثريا هتتم ؤسسةاملو  ،  الشباب
كما  ، لتنفيذها زمىن جدول هناكوجيب أن يكون  التكفريي الفكر ومواجهة اإلرهابية

 ، فئاته بكل اجملتمع وإرشاد توجيه هو الرئيسي هدفها منظمة سرتاتيجيةإلا هذه أن
 التعاليم إطار يف املشكالت وحل والتطرف اإلرهاب مواجهة على اجملتمع ومساعدة
 .97واألخالقي والنفسي الديين التوافق الوصول هبدف" الوسطية" اإلسالمية

 :هي ستراتيجيةاإل محاور أبرز

 وقيم مفاهيم الدراسية املناهج وتضمني الديين اخلطاب وجتديد تطوير: األول احملور
 أن إىل الفتا ، بتدائيةاال املرحلة من تبدأ أن على املختلفة التعليم مبراحل الصحيحة الوسطية
 األساسي التعليم من بداية التعليم منظومة ضعف كشفت إعدادها مت اليت املبدئية التقارير

 نتشارا يف الرئيسية األسباب وأهم أحد هذا وأن ، شديد قصور هبا اجلامعي التعليم حىت
 .والتطرف اإلرهاب

 ستقطابوا ، جديدة مدارس لبناء كاملة سرتاتيجيةإ وضععلى  العمل: الثاين احملور
 على العمل إىل إضافة ، احلديثة التعليم وسائل على واالنفتاح باملعلم واالهتمام اخلربات

 عن البعيدة الوسطية والقيم مفاهيم املختلفة التعليم مراحل لتشمل الدراسية املناهج تطوير
 .التطرف

 وخطباء والدعاة العلماء توجيه خالل من الديين اخلطاب وجتديد تطوير: الثالث احملور   
 توافق فيه يراعى مستوى أعلى على يكون متكامل تدرييب برنامج خالل من داملساج
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 توجيه يف اجلمعة خلطبة األمثل ستخداماال أمهية ، العصر متطلبات مع الشرعية األحكام
 .التكفريي والفكر التطرف ملواجهة شيء كل يف الوسطية حنو اجملتمع

 واجلامعات املدارس يف الشباب مع لتواصلل جديدة وآليات سرتاتيجيةإ وضع: الرابع احملور  
 .املختلفة الدولة مؤسسات خالل من

 حبزم ومواجهته املتطرفة والدعاوى التفكريية لألفكار املعلومات الرصد:  اخلامس احملور  
 .واملتشددين املتطرفني ملواجهة تطرفةامل األفكار بنشر اخلاصة العقوبات وتشديد

 منلبالد ا أحناء كل داخل ؤسساتبامل املعتدل الوسطي الفكر نشر:  السادس احملور   
املؤسسات والوزارات  مع بالتنسيق مستمرة جلسات بعقد ستقوم متكاملة جلنة خالل

 والسلوكيات واملتشددة املتطرفة األفكار مواجهة يضمن بشكل املعتدلة األفكار لنشرخرى األ
 .املتطرفة  جماعاتلل نضمامالوا شخص أي خروج عدم ضمان هبدف صحيحةال غري

 الدينية املؤسسات خالل من الوسطي املنهج معرفة من الشباب متكني:  السابع احملور   
 لالنضمام للخارج السفر من ومنعهم بالوسطية الشباب لتعريف للدولة التابعة املختلفة

 كل يرفض الذي سالمياإل الدين بتعاليم الصحيح التعريف خالل مناملتطرفة  للجماعات
 والعامل اجملتمع مع السلمي والتعايش واألمن السالم على وحيس واإلرهاب العنف شكالأ

 وخماطره التطرف أسباب عن متكاملة ميدانية دراسة عدادإ سيتم أنه إىل إضافة ، بالكامل
 .الشباب على

 مواجهة هبدف لتأهيلهم خطة ووضع املساجد أئمة مهارات وتطوير تدريب:  الثامن احملور   
 ، األخرى األفكار من وغريه ريفكوالت اإلحلاد من الشباب على تسيطر اليت األفكار كل

 .املختلفة املساجد يف علمية دورات إقامة إىل إضافة
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 يتم حبيث الدخل ومتوسطي الفقراء مع لتواصل متكاملة سرتاتيجيةإ وضع:  التاسع احملور   
 خالل من وذلك التطرف حنو الدخل ومتوسطة الفقرية طبقاتال جلذب حماولة ألي التصدي

 احلياة يف مشاركتهم وأيضا هلم الالزمة العمل فرص وتوفري اجملتمعات هذه يف الشباب تأهيل
 .مستمر بشكل والعلمية التعليمية

 اإلسالمي الفكر ببناء تتعلق األطفال إىل موجهة كارتونية أفالم إنتاج:  العاشر احملور   
 العامل لتعريف لغة من بأكثر وتسجيلية وثائقية افالم إنتاج إىل إضافة ، واملعتدل املستنري

 .سالمياإل لدين املعتدلة مبفاهيم اخلارجي

 اجملتمع يف والوسطية االعتدال مفاهيم رساءإل متكاملة إعالمية خطة:  عشر ياحلاد احملور   
 اخلارجي لعاملل اإلسالمي الدين عن متكاملة رؤية لنشر لغة من بأكثر الكتب وطباعة

 .باخلارج سالمياإل الدين صورة على التأثري حتاول اليت اإلرهابية التنظيمات أفكار ومواجهة

 لتحقيق البشرية املوارد وتطوير تدريب خالل من اجملتمعي األمن تفعيل:  عشر الثاين احملور   
 . للمجتمع األمن

 الدين بقواعد لتعريفهمالبالد  داخل األجنبية اجلاليات مع التواصل:  عشر الثالث احملور   
 اجلماعات ومواجهة سالمياإل بالدين تعرفهم هلم ندوات وتنظيم وقواعده ومساحته ميسالاإل

  . .98 اجلماعات هذه ملمارسة ورفضه اإلرهابية

إن التضامن هو وسيلة لتحقيق غايات الناس وأهدافهم ،  فالفرد ال يستطيع ومهما أوت من 
قوة أن حيقق غاياته لوحده ، ذلك بأن احلياة يف كثري من األحيان تتطلب اجتماع الناس مع 
بعضهم البعض حبيث يقدم كل منهم جهده ومهارته ومعرفته يف جماله ، فتكتمل أدوار الناس 

ايات واملآرب املختلفة ، إن التضامن هو وسيلة لتفريج الكروب واهلموم ، فالناس لتحقيق الغ
يتعرضون لكثري من اهلموم واملشاكل يف حياهتم ، ويكون التضامن فيما بينهم طريقة ألن 
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يشعر كل إنسان بأخيه اإلنسان ، فيطلع على مهومه ومشاكله ويعمل على حلها، ويف 
يف تكافلهم وتعاضدهم مثل اجلسد الواحد إذا اشتكى منه  احلديث الشريف )مثل املؤمنني

عضو تداعى له سائر اجلسد بالسهر واحلمى( ، إن التضامن هو وسيلة لزيادة اإلنتاج وحتقيق 
أرباح للمؤسسات والشركات ، فاملؤسسة أو الشركة اليت يكون عاملوها متضامنني متعاونني 

أفرادها، إىل جانب قدرهتا على زيادة إنتاجها  هي املؤسسة القادرة على حتقيق التضامن بني
مبا يعود بالفائدة عليها، وقد أدركت كثري من الدول واحلكومات أمهية مفهوم التهضامن كقوة 
للمجتمع ، لذلك تأسست عدد من التهكتالت اليت حاولت حتقيق مفهوم التضامن وإن ظل 

التعاون اإلسالمي اليت جتمع الدول  قاصرا عن الوصول إىل حالة التضامن املطلوبة مثل منظمة
  اإلسالمية .

 باألئمة رتقاءاال يستهدف تأهيلي تدرييب برنامج عدادخمطط إلجيب أن يكون فيه و  -   
 والتحاور احلوار منهج اللقاءات هذه يف يعتمدوجيب أن  ،  املؤسسات يف والعاملني والوعاظ

  املنطقة داخل من وغريها الشريعة يف املتخصصني ذةتااالس من قادرين كفاءأ دارهتاإ يتوىلو 
 املنشود التغيري حداثأ على القادرين وتقديرهم اجملتمع قطاعات باحرتام حيظون ممن وخارجها
 التأثر من ، الفصول يف أو اإلدارة يف ذلك أكان سواء ، املؤسسة يف العاملني مجيع لتحصني

 يف العاملون فيها يشارك تدريبية تأهيلية وخطط برامج ووضع ، التكفريي املتطرف بالفكر
 يضمن مبا واعتداله ووسطيته اإلسالم بسماحة لتبصريهم شرعا   املؤهلني غري من  املؤسسة

 . والتطرف الغلو مهاوي يف االنزالق من حتصينهم

 امكانية وحبث ، والتأهيل للتدريب املؤسسة دور لتعزيز الفاعلة واخلطط الربامج وضع -   
 . وتأهيلهم الدعاة إلعداد عالية مؤسسة لتصبح تطويرها

 واملوظفني والوعاظ باملدرسني االلتقاء تضمن اليت والربامج اآللياتاخلطط و  وضع -   
 مبا مبشاركتهم احلوارية واللقاءات والندوات الورش وعقد ، املؤسسة يف العاملني وخاصة
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 والعدالة التسامح قيم تعزيز على القائمة اإلسالمية املؤسسة فلسفة بنشر التزامهم يضمن
 .الدعوة يف والوسطية

 وحاجة واحلوادث املستجدات مع تتالءم مناسبة خطب اختياريتم فيه وجيب أن  -   
 والبعد االعتدال معاين تتضمن للجمهور مالئمة ومفاهيم فكارأ إيصال وتضمن ، اجملتمع

 االتصال وسائل خالل من االخرى املؤسسات مع للتواصل آلية ووضع ، التطرف عن
 . واجلهد الوقت الختزال احلديثة

 كوادر من والوعظية العلمية اخلربات ذوي من االستفادة قاعدة توسيعجيب  -   
 يضمن مبا ، خرىأ ودول مناطق من ووعاظ ومشايخ وعلماء ، فتاءاإل دائرة وأ  اجلامعات

  . والتطرف الغلو وحتارب الوسطي الفكر تكرس متكاملة وعظية عملية يف املشاركة

ية والوعظية من كوادر اجلامعات  ستفادة من ذوي اخلربات العلميع يف قاعدة االالتوس
خرى ، مبا يضمن املشاركة يف أماء ومشايخ ووعاظ من مناطق ودول فتاء ، وعلو دائرة اإلأ

 عملية وعظية متكاملة تكرس الفكر الوسطي وحتارب الغلو والتطرف .

 ووضع ، واإلرشاد الوعظ ميارسون ممن والتطرف بالغلو املوسوم املنهج ذوي صرجيب ح-   
 .99 واإلرشاد الوعظ عمليات عن لتحييدهم الالزمة التدابري

 التيار اتباع من املعتدلني مع حوار اطالق آليات تتضمن رؤيةجيب أن تكون فيه   -   
 عدم وضمان تأييدهم كسب لغايات واملتصوفة والتبليغ الدعوة ومجاعة املعتدل السلفي

 تقارب جيادإ يضمن مبا ، املرتبصني على الفرصة لتفويت وذلك ، املقابل الصف إىل حنيازهما
 . الدعوي العمل مرجعية االوقاف وزارة تكون أن على ، اجلهات هذه بني وطين ديين

                                                             
 .90المعاصر وحلولها االسالمية ، زغلول راغب النجار صازمة التعليم  - 99
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 الشرعية املؤهالت محلة من واالختصاص واملعرفة العلم أهل من جلانجيب أن تشكل   -   
 على به املتأثرين أو التكفريي الفكر محلة مع حوارات لفتح واالقناع احملاورة على القادرين
  .وغريها واجلامعات واملعاهد واملساجد املدارس يف نواعهمأ اختالف

 بوسطية اإلسالم صورة وبيان املستنري الفكر لنشر الالزمة اخلطط ووضع اجلهود تكثيف  -
 . التكفريي للفكر متددا   تشهد اليت املناطق يف وخاصة واعتدال

 لسد املؤسسة نشطةأ وتكثيف واملؤمترات واحملاضرات والندوات اللقاءات عقد جيب -  
اجلهات املسؤولة  دور غياب من تستفيد اليت اجلهات بعض على الطريق وقطع الفراغ

 .واخلطباء والوعاظ األئمة لتثقيف الشريعة علماء من دينية رموز واستقدام

 . املؤسسة يف والدينية الوعظية االنشطة على لإلشراف برنامج وضع  -   

 واخراجه اجلمود حالة لكسر الالزمة والربامج اخلطط ووضع النسائي الوعظ دور تفعيل  -   
 .جمتمعها يف اجيابيا   مؤثرة الواعظة لتصبح االنغالق صدفة من

 نأ على والتأكيد ومكتباهتا املؤسسة عالناتإ لوحات على للسيطرة التدابري وضع  -   
 . املؤسسة موظف مسؤولية حدود يف يقع املكتبات وتلك اللوحات هذه حتويه ما مجيع

 .  واالناث للذكور  للمؤسسة التابعة الكرمي القرآن حتفيظ مراكز نشاءإ يف التوسع  -   

 أو املهرجانات أو الفعاليات قامةإ على املوافقة صالحية حلصر التدابري وضع  -   
 . باملؤسسة اليها واخلارج الداخل من العلماء دعوة يتم اليت الدينية احملاضرات

 التواصل مواقع عرب محالت وإطالق للمؤسسات ةلكرتونياإل قعااملو جيب تفعيل   -   
 وبيان واعتداله اإلسالم بوسطية لتبصريهم وغريهم الشباب فئات تستهدف االجتماعي

 .والدين األمة على والتكفري التطرف أضرار
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 املعهد يف الدراسية املساقات برامج وضع يف املعنيني مع والتنسيق التشاور ضرورة  -   
 التطرف مواجهة على قادرين املتطرفة فكاراأل من حمصنني طلبة ختريج يضمن مبا الديين

 .والتكفري

 .خمرجاهتا من ستفادةاال يضمن مبا الشرعية املدارس فلسفة يف النظر إعادة  -   

 وتعزيز املمارسات كل يف واملصداقية والشفافية العدالة مبادئ تطبيق على التأكيد  -   
 .100فيها والعاملني  املؤسسة بعمل يتصل فيما االجتماعية والعدل القانون سيادة

التعليمية  سالمية واإل المبحث الثامن : التحديات التي تواجهها المؤسسات 
  في مواجهة الغلو والتطرف

 أفرزهتا اليت اتالتحدي ، أدوارها وحتدد اليوم املدرسة تواجه اليت التحديات أبرز ولعل      
 تبع وما ، ديدةج ومعطيات آثار من خلفته وما املاضية القليلة العقود خالل التطرف ظاهرة
 بالذاكرة ، السلطةو  باجملتمع ، واملكان بالزمان املتصلة العالقات يف أساسية تغريات من ذلك

 املدرسة أن جانب إىل الكستهاال وثقافة باإلنتاج والتقنية باإلنسان والثقافة باملعرفة ، واهلوية
 الطالب حلاق رعتس جديدة وإدارة متطورة تدريس أساليب على أساسا   تعتمد تعليمية منظمة
 ذكية تدريسية ةبيئ ، متعددة ذكاءات: هي املدرسة عناصر وأهم ، وتقنياته املعلومات بعصر

 متطورة هيةوتوجي تعليمية وتقنيات مهارات إدخال ، جديدة مدرسية إدارة ، التعلم أجل من
 الكمبيوتر ستخداما على املبين التعليم تطبيق يف التطور أن والشك حتويلية إدارية قيادة 

 كوسيلة الكمبيوتر ةتقني يف احلديثة التطورات من واالستفادة التعليمية املستويات بكافة
 اإلجنليزية واللغة لوموالع الرياضيات مثل الدراسية املواد ملختلف التعليمية العملية لتحسني

 علوماتامل تكنولوجيا انتشار يدعم مما ، الطلبة لدى االبتكارية القدرات ينمي سوف
 أن الشك ، رسةاملد مفهوم وجناح ككل التعليم منظومة تطوير يف سليم بشكل وتوظيفها
 لقد واجلهد الوقت من كثريا   ووفرت ، حياتنا يف كثريا   غريت والتعليمية العلمية التقنيات

 واإلصالح رالتطوي إىل احلاجة إن العصر هلذا البارزة السمة والتغري السرعة إيقاع أصبح
                                                             

 . 02طريق التدريس رؤية تربوية اسالمية معاصرة ، عبدالرحمن صالح عبدهللا ص - 100
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 حاجة أكثر حتأصب نفسه الوقت يف ولكنها ، قبل ذي من إحلاحا   أكثر أصبحت الرتبوي
 للمؤثرات الفعلي قييموالت ، التعليمي للواقع الصحيح التقومي على املبين السليم للتخطيط

                                                        .بينهما تربط اليت والشفافية املختلفة

التعليمية بعناصرها املختلفة ودورها يف تعزيز  سالمية وات اإلال شك يف أن املؤسس     
 : ، ولعل يف مقدمة تلك العناصر وأمهها األمن الفكري يكمل بعضها بعض ا

،  ، املشرف الرتبوي اخلبري ال، املعلم املتميز، املرشد الفع حةاإلدارة املدرسية الناج     
 ألنشطة املدرسية اهلادفة.، ا ، املناهج املؤصلة واملتجددة القيادة اإلدارية احلكيمة

 .101وذلك من خالل استكمال دور األسرة واملؤسسات االجتماعية األخرى أيض ا

 .لكشف عن بعض المعوقات التي تواجه التعليم في تحقيق األمن الفكريا

تؤكد بعض الدراسات واآلراء أن املدارس قد تقف خلف أسباب االحنراف والفشل        
، وهناك مقولة شهرية يذكر فيها )أن  تقوم بدورها على الوجه املطلوباالجتماعي لكوهنا ال 

ا   ا بأسره(.بينما يستطيع املعلم أن يقتل شعبالطبيب ميكن أن يقتل مريض ا واحد 

 ولعل أبرز هذه املعوقات عند كثري من الباحثني واملختصني هي كالتايل:      

املعلومات والتكنولوجيا احلديثة لتحسني ضعف مراحل التعليم العام يف توظيف تقنية       
جملتمع املدين ضعف الشراكة والتعاون بني التعليم ومؤسسات ا، و التعليم ومواكبته للتطور

، وتدين مستوى تأهيله وخاصة معلم  ضعف االهتمام باملعلم وحتفيزه، و  واملؤسسات األمنية
تدين مستوى املباين ، و  صاهتم، كما أن بعض املعلمني يعملون يف غري ختص املواد الشرعية

،  والتجهيزات املدرسية لعدم توفري البيئة التعليمية املالئمة مما ينعكس ذلك سلب ا على املتعلم
، ووجود بعض السلبيات يف بعض املقررات  ضعف الثقافة األمنية يف املناهج التعليميةو 

اتباع منط نظام البريوقراطية ، و  ، وعدم االهتمام هبا من قبل املختصني وتطويرها الدراسية
  التقليل من تفعيل املشاريع اليت هتتم برعاية شؤون الطالب فكري ا وأخالقي ا ، واملركزية اإلدارية

                                                             
 . 270سيوف بال جوفيست ، نحو حكمة شاملة في عصر الترقيم واالتصاالت ، ص  - 101
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اهلدر  ، ضعف االهتمام بالبحث العلمي ، عدم التجاوب من أولياء األمور مع املدرسةو 
، واخنفاض نسب التفوق لدى  ، والرسوب الرتبوي الذي تواجهه العملية التعليمية كالتسرب

 .102 الطالب

ن وللحد من هذه املعوقات يتطلب ذلك وضع تصورات اسرتاتيجية جادة لتستطيع م   
ن توظف جهودها لتواكب التحديات الفكرية املعاصرة ونشر أخالله وزارة الرتبية والتعليم 

  . الوعي األمين للوقاية من االحنراف الفكري يف املستقبل

 أفرزهتا اليت التحديات  ، أدوارها وحتدد اليوم املؤسسة تواجه اليت التحديات أبرز ولعل   
 تبع وما ، جديدة ومعطيات آثار من خلفته وما املاضية القليلة العقود خالل  التطرف ظاهرة
 بالذاكرة  ، والسلطة باجملتمع ، واملكان بالزمان املتصلة العالقات يف أساسية تغريات من ذلك

 . االستهالك وثقافة باإلنتاج  ، والتقنية باإلنسان ، والثقافة باملعرفة ، واهلوية

 -:تشمل وهي المالية/  قتصاديةاال المعوقات:  أوالا  

 مادية حوافز وجود قلة،   والتعليم التعلم لعملييت الالزمة التعليمية الوسائل توفر قلة   
 يف واملراجع والكتب املكتبات توافر قلة،   الشهري الراتب وقلة ، وللمعلمني للمشرفني

 الالزمة األموال توفر قلة،   املعلمني لدى املسلكي التحصيل زيادة يف واملتخصصة املدارس
وال شك أن النظم  اإلشرافية الفعاليات بعض لتنفيذ احلديثة والتقنيات األجهزة بعض لشراء

وقت عربت عن تطور العقلية اإلسالمية واألساليب املتطورة للمؤسسات التعليمية يف ذلك ال
، فقد احتوت على كل ما يلزم العملية التعليمية من كوادر تعليمية وخدمية وظيفتها  العربية

،  ت بأدق التفاصيل املالية، واهتم تقدمي اخلدمات التعليمية واإلدارية للمدرسني والطلبة
اليت أوقفت على تلك املدارس، صصت الرواتب واملخصصات املالية وغريها من األوقاف فخ

 . 103حفاظا على دميومتها واستمرارية نشاطها خلدمة من يأت إليها من خمتلف البقاع

                                                             
 . 72البراشي ص دور االمن الفكري في الوقاية من االرهاب ، بكيل بن محمد - 102
 . 97بكيل بن محمد البراشي ، دور االمن الفكري في الوقاية من االرهاب ص - 103
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 -: المؤسسية/  اإلدارية المعوقات: ثانياا 

 -: املعلم وعلى الرتبوي املشرف على اإلدارية األعباء كثرة -2   

  وإخالص وجهد وقت إىل حتتاج اجلوانب ومتعددة ومتشابكة معقدة عملية الرتبوية العملية   
 وأحيانا املقرر النصاب يفوق املدرسني من كبري عدد بزيارة الرتبوي املشرف يكلف هذا ومع

 قطع ورمبا امليداين نشاطه من حتد إدارية أعمال إليه تسند هذا ومع ، الضعف إىل يصل
 التدريبية والربامج والندوات النشرات إعداد يف ونشاطه عطائه على يؤثر مما أجلها من خطته

 إليه املوكلة األعمال تزاحم من ايشكو  املعلم كذلك ، األساسية ملهامه الفعلية واملتابعة
 لتنفيذها والتخطيط املشرف توصيات على طالعلال الوقت له يوفر ال مما وتراكمها

 .منها واالستفادة

 -: واملعلمني الرتبويني للمشرفني التدريبية الدورات قلة -2   

 يواجهها اليت املواقف ألن وللمعلم الرتبوي للمشرف ضروري اخلدمة أثناء التدريب
 وتندثر املعلومات تتناقص التدريب ودون ، لإلنسان يعمالن فهما ومتحركة متغرية منهما كل
 احلال وكذلك واحد بطابع فيطبعهم طالبه تدريس يف واحد أسلوب على املعلم يسري ورمبا

 . الرتبوي للمشرف

 -: الرتبوي اإلشراف ممارسة على املدارس مديري قدرة ضعف -8   

 إىل حتتاج جيعلها ما املسئوليات من وعليها وإشرافية تنفيذية تربوية قيادة املؤسسة       
 القدرة يف وإما الشخصية يف إما ضعف من يشكو  بعضها أن إال ، متميزة تربوية كفايات

 أو متزمتة إدارة تكون وقد والرتبوية العلمية القدرة يف وإما والتقومي واملتابعة اإلشراف على
 . املؤسسة يف الرتبوية العملية عناصر كل على سلبا ذلك ينعكس وبالتايل مهملة
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 ، واملعلمني واملديرين الرتبويني املشرفني بعض لدى العمل مبسئولية الوعي ضعف -2    
 .ختصصهم غري ملواد املعلمني تدريس ، األكفاء املعلمني اختيار معايري غياب

 الالزمة الوسائل كفاية عدم،  والربامج االجتماعات لعقد الالزمة األماكن توافر عدم -5   
 . والرحالت فيةيالص الزيارات نشاطات لرصد

 -: الفنية/  المهنية/  التربوية المعوقات:  ثالثاا 

 -: ومنها وباملشرف باملعلم ترتبط اليت املعوقات جمموعة وتشمل   

 . الرتبوي املشرف لتوجيهات املعلمني بعض تنفيذ عدم -2   

 . املسلكية أو التعليمية اجملاالت يف املعلم كفايات ضعف -2   

 . الرتبويني املشرفني بعض كفاية ضعف -8   

 . والتجديد للتغري املعلمني من الكثري مقاومة-2   

 . التعليم ملهنة السلبية ونظرهتم ، املهنة إىل املعلم انتماء ضعف-5   

 . الدراسية الصفوف بعض يف الطالب اكتظاظ-6   

 حيتاجون نوعيات  الطلبة صفوف بني يوجد حيث للطالب التحصيلي النمو ضعف -2   
 -: هؤالء ومن وحازمة متأنية تربوية وقيادة صرب إىل

  الدراسة على هلا وإيثارا الراحة يف رغبة  الدراسة عن يعزف الذي وهو الكسول الطالب -أ   

 . القمة بلغ أنه العتقاده يتجاوزه ال معني حد عند يقف الذي املتجمد  الطالب -ب   

 . منهم يستفيد فال اآلخرين نظر وجه يرفض الذي وهو الرافض  الطالب -ج   

 . املشورة يقبل وال يستشري فال نفسه إال يرعى ال الذي أي املستبد الطالب -د   
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 . الطلبة صفوف بني ذلك وينشر بالتعليم والالمباالة املتهاون الطالب - ه    

 -: البيئية/  االجتماعية المعوقات:  رابعا

 ، اجملتمع يف السائد االجتماعي النظام عن تنشأ اليت املعوقات جمموعة هبا ويقصد     
 خالفات ووجود ، املستقرة غري العائلية والعالقات ، للمشرف املرحية غري العمل كظروف
 جنس واختالف ، للمشرف تقدم اليت احلوافز وقلة،  واملعلم الرتبوي املشرف بني عشائرية
 املعلمات مع التواصل يف صعوبة الذكر املشرف يواجه قد حيث املعلمة أو واملعلم املشرف
  الذكور املعلمني مع تتعامل اليت للمشرفة بالنسبة األمر وكذلك ، اجتماعية أو دينية ألسباب

 الذاتية/  الشخصية المعوقات : خامساا 

 يكون أن يفرتض والذي ، الرتبوي املشرف بشخصية ترتبط اليت املعوقات ذلك ويشمل   
 املشرف كفايات ضعف ، ذلك ومرد ، متميزة شخصية وذي ، طالعاال وواسع قياديا

 ، ختصصه جمال يف للمستجدات متابعته وعدم ، واملسلكية التعليمية اجملاالت يف الرتبوي
 بواجباته القيام على قدرته عدم أيضا ، وتنفيذها التدريبية الربامج تصميم على قدرته وعدم

 ، العاطفي استقراره وعدم مشاعره واضطراب ، بنفسه ثقته وقلة ، ونفسية صحية ألسباب
 سليب ثرأ هلا واملعلمني واملديرين املشرفني من كل بني الضعيفة العالقة تكون أن ميكن أيضا
 بني قدمية وعداوات شخصية مشاكل وجود أن إىل باإلضافة ، شرافيةاال العملية سري على

 .104برمتها شرافيةاال العلمية عرقلة عنها ينجم قد ، واملعلمني املشرفني

 :يلي ما يف التحديات أهم حتديد وميكن   

 العصر ومشكالت اجلديدة للقضايا( ومناهج أهداف) اإلسالمية الرتبية مادة معاجلة عدم   
 متعلمي ملستوى( العقيدة دروس مستوى على) املادة حمتويات مالءمة عدم ، منهاجها ضمن
 عدم ، والشحن كالتلقني املادة تدريس يف التقليدية الطرائق على الرتكيز ، االبتدائية املرحلة

                                                             
 . 07اقتصاديات تعليمية ، محمد الدخيل ،ص  - 104
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 يف وخاصة اجملال يف تكوينهم لضعف األساتذة قبل من احلديثة التدريس طرائق استخدام
 وبني بينها جيد تنسيق يوجد ال ، املدرسي الكتاب تأليف يف ثغرات وجود ، االبتدائية املرحة

 الدولة من تتقاضى ال فاملؤسسة املادية الناحية من هماأل واملشكلة ، خرىاأل املؤسسات
 .  وقليلة ضعيفة واملرتبات ، اخلارج من تربعات كلها بل شيء
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 الفصل الثالث                                     

 : البحث منهجية

 : البحث نوع -أ

 هذه ملوضوع ملناسبته وذلك الكيفي الوصفي املنهج باستخدام أساسا الباحث سيقوم
–اإلسالمية مؤسسة بناء اجملتمع ) يف امليدانية التطبيقية الدراسة يالئم فهو التطبيقية الدراسة
 ية كيفية وتعتمد على دراسة حالة لدراسة وصفوأن هذه البحوث  اندونيسيا ( –ماالنق 

اهرة الغلو والتطرف الديين الذي يف مواجهة ظ الة عبارة عن اسرتاتيجية املؤسسةوهذه احل
طرقت للبحث عن هذا التعليمية وهلذا ت سالمية واإل املؤسساتصبح منتشرا يف كثري من أ

 هي وما  الدين يف والتطرف الغلو ظاهرة تكون كيف على يعتمد الذي وهو املوضوع ، 
   الديين والتطرف الغلو ظاهرة ملواجهةاإلسالمية  مؤسسة بناء اجملتمع قبل من املبذولة اجلهود
 الفرعية واالساليب املناهج من عددا تتضمن ومرنة واسعة مظلة الوصفي املنهج ويعترب

 . وغريها احلالة دراسة أو امليدانية الدراسات أو ، االجتماعية املسوح مثل املساعدة

 االجتاهات بدراسة املتعلقة تلك الدراسات هذه مثل يف الشائعة نواعألا من أنه حيث
 عن حياهلا املعلومات على احلصول ميكن اليت واحلوادث فرادواأل املؤسسات حنو اآلراء أو

 هو الوصفي البحث تواجه اليت املشكالت ومن ، االستبيان أو املالحظة أو ، املقابلة طريق
 . 105النتائج صدق على يؤثر مما املقابلة حضور أو ، االستجابة نقص

 : الكيفي الوصفي المنهج تعريف.  ب

 والسجالت املعلومات جلمع والدقيق املتأين اجلمع طريقة على املعتمد املنهج هو
 هذا حتقيق عند املنهج هذا ويطبق ، الرسالة موضوع نفس يف واملتعددة املتوفرة والوثائق

                                                             
 .100، ص  1007منذر الضامن ، أساسيات البحث العلمي ، الطبعة االولى ، عمان : دار المسيرة للنشر والتوزيع ، - 105
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 وراء الكاملة سباباأل واستنتاج ، ومقدارها العالقة لتوضيح الظاهرة وصف وهو اهلدف
 . 106معني سلوك

 ، كمي غري بأسلوب حداثواأل البيانات وقراءة دراسة على الكيفي البحث ويعتمد
 على احلصول يتم وإمنا ، الكمي البحث حالة يف كما أرقام إىل البيانات حتويل يتم ال حيث
 اللفظية واالتصاالت والوثائق والصور واملواقف األحداث وحتليل املالحظة واقع من النتائج

 . اللفظية وغري

 : البيانات مصادر.  ج

 يأمل اليت البيانات تلك على األوىل بالدرجة ترتكز البحث هلذا البيانات مصادر إن
 -ماالنق  -اإلسالمية مؤسسة بناء اجملتمع ) وهو الباحث ميدان من مجعها يف الباحث

 طلبة .ومدرسني و  راءمن العاملني فيها من مد اندونيسيا (

 : البيانات جمع طريقة.  د

 : األتية األدوات البحث هلذا البيانات مجع يف الباحث يستخدم

 البلدية يف ، املؤسسة مالحظة طريق عن املعلومات مجع عملية هي:  املالحظة - 2
 تستخدم ال النوعية البحوث نفإ ، الكمية البحوث عكس على وهي ، للبحث املخصصة

 ، البيانات جلمع املالحظة من أشكال يصورون بل ، أخرين باحثني قبل من مصورة أدوات
 حتصل كما املعلومات الباحث يسجل أن حسناهتا فمن ، وسيئات حسنات هلا وللمالحظة

 إصغاء مهارات املالحظة وتتطلب ، معني مكان يف حمددة أهنا سيئاهتا ومن ، الواقع يف
 . مالحظتها املراد للتفاصيل جيد وانتباه

                                                             
 . 11ه ، ص  1202اربيعة ، منهج البحث الوصفي الوثائقي ، السعودية : جامعة االمام محمد بن سعود ، هند عبدالعزيز  - 106
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 )مؤسسة بناء اجملتمع  داخل واملؤسسة الباحث بني تتم عملية وهي:   املقابلة -2
 ميدان من البيانات مجع خالهلا من تتم اليت الوسيلة وهياندونيسيا (  –ماالنق  -اإلسالمية 

 هذه تعتمد اذ ، القرية داخل املقيمة املؤسسة من عليها اإلجابة يتم أسئلة بطرح ، البحث
 نواعأ من نوعني ويوجد ، باملؤسسة واملباشر الشخصي باالتصال الباحث قيام على الوسيلة
 : وهي املقابلة

 يسمى استبيان شكل على استمارة بإعداد الباحث يقوم وفيها:  املغلقة املقابلة – أ
 استمارة فيها اليهم ويوجه املؤسسة مع شخصية مقابلة جراءإ أي ،(  البحث استمارة) ب

 . عليها باإلجابة ويقيمون حمددة البحث أسئلة متضمنة

 إىل ، مباشرة أسئلة الباحث فيها يوجه اليت املقابلة وهي:  املفتوحة املقابلة – ب
 به يديل ما واقع من أي إجاباهتم من عليها يتحصل اليت البيانات ملء بنفسه ويتوىل املؤسسة
 . األسئلة على إجابات من املبحوث

 و مقاالت .الوثائق : سواء كانت كتب أو جمالت أو منشورات أ - 8

دوات الثالثة وهي املالحظة واملقابلة بني األ املعلوماتن تتوفر مصداقية والبد أ
 . 107والوثائق

 : البيانات تحليل طريقة – ه

 حتليل فيها يتم واليت البيانات حتليل يف االستقرائية الطريقة باعتماد الباحث سيقوم
 الباحث يبدأ حيث ، باجلزء التفكري أو البدء أساس على تقوم وهي منطقية بطريقة البيانات

 أن هذا ويعين ، معينة نتائج إىل ليصل الحظها اليت املشاهدات أو مجعها اليت البيانات من
  وحتليلها البيانات مجع عملية أثناء البيانات جمموعة من تشتق أو تظهر والنظريات الفرضيات

                                                             
 . 07، 02منذر الضامن ، أساسيات البحث العلمي ، ص  - 107
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 انتقال على تعتمد اليت الطريقة بأهنا البيانات حتليل يف االستقرائية الطريقة وتعرف
 تبدأ وهي واحلاالت احلوادث تنظم اليت الكلية األحكام قواعد إىل اجلزئية احلوادث من العقل

 عليها املتحصل البيانات حتليل على الباحث سيعتمد حيث ، القاعدة إىل لتصل االمثلة من
 اندونيسيا ( -ماالنق  -اإلسالمية مؤسسة بناء اجملتمع ) يف وهو ، للبحث املؤسسة من

 : كاالت وهي حمددة خطوات ذلك يف ويتبع النتائج إىل ليصل

 : البيانات تنظيم -2

املؤسسة يف هذه املرحلة يكون لدى الباحث كم كبري من البيانات اليت مجعها من 
ولية اليت سجلها أثناء مجع كما أن لديه كم من املالحظات األ  خالل املالحظة واملقابلة ،

 املعلومات .

 : البيانات تصنيف   -2

سالمية ، يبدأ اإلمؤسسة بناء اجملتمع يف القراءة األولية للبيانات اليت مت مجعها من 
نظام تصنيف يسري عليه أثناء التحليل ، وهذا النوع من التصنيف هو الباحث يف تسجيل 

عبارة عن إعطاء عناوين للمعلومات اليت حتتويها بيانات اجملموعة ، وهذه اجلزئيات قد تكون  
اجلزئيات ة أو مجلة أو فقرة كاملة ، فهذا التصنيف يكون عنوان أو اسم لتلك كلمة أو عبار 

اليت يرى الباحث أهنا ذات معىن يف حبثه ، وبعض أسئلة البحث عامل أساسي يف حتديد 
 وتوجيه نظام التصنيف .

تسجيل املالحظات : بعد هذا التصنيف سيقوم الباحث بقراءة وتسجيل  -8
يف ذهنه هيكل مبدئي هلذا النظام التصنيفي ، أي بعد أن أعطى مالحظاته بعد أن استقر 

عنوانا مميزا لكثري من جزئيات البيانات اليت لديه ، وبدأت تظهر لديه نقاط متثل معامل وإن  
للمعلومات ، كانت باهتة اللمعان يف بداية التكون ، ومل تكن ظاهرة عند اجلمع األول 

وتكون هذه املالحظات على شكل أسئلة تؤدي إىل مزيد من البحث سواء يف املعلومات 



97 
 

افية ، أو على شكل تسجيل عالقات بني الفئات اليت إضاملتوفرة أو للبحث عن معلومات 
وضعت ، لكنها حتتاج إىل حتقق ، وكلما تكررت القراءة زاد احتمال اكتشاف شيء جديد 

ولذا فإن الباحث سوف يكثر من قراءة بياناته وال يكتفي بالقراءة أو القراءتني  يف البيانات ، 
ويف هذه املرحلة يستطيع الباحث أن حيدد ما أذا كانت العينة اليت حددها مرضية وتفي 

دون إجابات أو تعذر بناء نظام تصنيفي جيد  بغرض البحث أم ال ، فكلما كثرت األسئلة 
 عينة واحلاجة ملزيد من البيانات .كان ذلك مؤشرا على نقص ال

: يف هذه املرحلة سوف يقوم الباحث مبراجعة للدراسات  النتائج من التحقق  -2
السابقة املتعلقة مبوضوع الدراسة ، للتحقق من النتائج اليت توصل إليها ، ومناقشتها وتعديل 

ما توصل إليه بعد  ما يرى تعديله أو بيان رأيه فيها ، وهو يف هذه املرحلة يتأكد من أن
عمليات التصنيف املختلفة ال يوجد يف البيانات األساسية ما يناقضه أو جيعله يعيد النظر يف 

  .108االفرتاضيات اليت توصل إليها 

                                  . خالل النتائج السابقة نستخلص اخلالصةاخلالصة : من  -5

 

 

 

 

 

 

                                                             
المية هدى مستقيم ، أثر تطبيق الطريقة االستقرائية في استيعاب قواعد اللغة ، رسالة ماجستير مقدمة لجامعة سالنيجا االس - 108

 . 11ص  1011الحكومية بإندونيسيا سنة 
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 الفصل الرابع                                

  عرض البيانات  

 ول : التعريف بمؤسسة بناء المجتمع المبحث األ

إن مؤسسة بناء اجملتمع هي منظمة اجتماعية رمسية تتحرك يف ميدان الدعوة والرتبية  
 االجتماعية  يرأسها األستاذ  أبو محزة أغوس حسن بصري .

م باسم مجعية  2002مارس سنة  82وكان بداية تأسيس املؤسسة يف يوم األربعاء   
 . 20بناء اجملتمع ، بوثيقة التأسيس لكاتب العدل فيصال واير برقم 

وبعد ذلك مث ترقية اجلمعية إىل مؤسسة وتغري امسها إىل مؤسسة بناء اجملتمع  
ة واحلقوق اإلنسانية للجمهورية بالرتخيص الوزاري الصادر من وزارة الشؤون القانوني

 اإلندونيسية . 

  merjosari lowokwaru-malangومقر املؤسسة يف الشارع )
joyoagung   . ماالنق ، جاوة الشرقية ) 

 :أهداف مؤسسة بناء المجتمع  

هتدف املؤسسة إىل إنشاء اجملتمع املسلم املؤهل يف مجيع اجلوانب وذلك بتطوير املوارد       
البشرية امللتزمة بالتعاليم اإلسالمية والقيم السنية لتحقيق اجملتمع الذي يتقي اهلل سبحانه 

 وتعاىل حق تقواه .

تمع ، تنهج املؤسسة ففي تنفيذ النشاط الدعوي والرتبوي واالجتماعي والبنائي للمج      
مبدأ صلة األخوة اإلسالمية واالحتادية بكل عناصر األمة اإلسالمية ، وتفتح نفسها للتعاون 

 مع كل أطراف على أن هذا التعاون تقوم على احملاسن اليت قررهتا الشريعة اإلسالمية . 
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رتبوية والبنائية وتطبيقا ألهداف املؤسسة أقامت املؤسسة أنواعا من الربامج الدعوية وال     
 للمجتمع منها :

 : قسم الدعوة والمساجد : أوالا  

 . تعمري وإدارة مسجد األم .2 

. تعمري املساجد اليت مت بنائها عن طريق املؤسسة منها مسجد التابعني بياندأن 2 
 25باسوروان ، ومسجد قلب سليم مباالنق أو اليت حتت إشرافها حيث ال يقل عددها عن 

 نق اجلنوبية . مسجد يف ماال

 :ثانيا : قسم التعليم والتربية 

. معهد األئمة العايل إلعداد الدعاة واحلفاظ  معهد األئمة مؤسسة تعليمية 2   
تتميز بربامج حتفيظ القرآن الكرمي ، وهي تعادل مرحلة الدبلوم املتوسط حيث مدة الدراسة 

 فيه ثالث سنوات ، باإلضافة إىل سنة واحدة للخدمة .  

م( ،  2022يونيو  20ه ) 2288رجب  80لقد مت افتتاح املعهد وتدشينه يف       
 برعاية كرمية من املوظف اخلاص لوزارة الشؤون الدينية ونائب الوزير . 

  :بتدائية . مدرسة األم اال2

هي من مناذج التعليم االبتدائي اإلسالمي ، وهي باإلضافة إىل عملية التعليم االنتظامي       
 جمال العلوم التطبيقية العلمية  تقوم املدرسة بتعليم التالميذ وتزويدهم بالكفاءات واملؤهالت يف

، مع افتتاحية معهد  2028 – 2022وبدأت املدرسة فصلها اجلديد يف العام الدراسي 
 ألئمة العايل .  ا
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 .سالمية في مواجهة الغلو والتطرف دور مؤسسة بناء المجتمع اإلالمبحث الثاني : 

وعلى رغم الدور اإلجيايب الذي تؤديه املؤسسة يف تفعيل آليات الضبط يف اجملتمع إال 
أن التغريات االجتماعية والثقافية اليت مير هبا العامل واجملتمع يف الوقت احلاضر أصبحت 

على العملية الرتبوية مسؤوليات مضاعفة تتجاوز حدود التعليم يف  تفرض على القائمني
منطيته التقليدية ، وتفرض عليهم أيضا  االطالع بدور أكثر أمهية يف تنشئة الناشئة املعايري 
والقيم اليت حتافظ على أمن واستقرار اجملتمع ، وترى اخلطة أن مواجهة التطرف والغلو 

شمل كل اجلوانب اليت تتعلق هبذه الظاهرة ، تربويا  وثقافيا  الفكري تتطلب جهودا  مشرتكة ت
وسياسيا  واجتماعيا  واقتصاديا  ودينيا  ، وأكدت اخلطة على ضرورة التنوير بثقافة دينية منفتحة 
ومتساحمة من شأهنا أن تسمح بالتعددية وقبول اآلخر سواء أكان رأيا  أم فردا  أم جمتمعا  أم 

دت على أمهية إشاعة ثقافة جمتمعية سياسية ومدنية دميقراطية ، فحيثما دينا  أم ثقافة ، وشد
تضعف هذه الثقافة تزدهر ثقافة العنف والتطرف بأشكاهلا املختلفة ، ودعت إىل تأصيل قيم 
التسامح والتعددية وثقافة احرتام حقوق اإلنسان وقبول اآلخر وترسيخها من خالل 

، وبينت اخلطة أن هدفها نشر فكر سليم متوازن يضمن  املؤسسات املعنية بالتوجيه والرتبية
جمتمعا آمنا  متماسكا  أمام األخطار احملدقة ، حصينا أمام التحديات املختلفة ، ومن املؤكد 
أن تفعيل هذه املنظومة املتكاملة هو األساس يف معاجلة مظاهر الغلو والتطرف اليت بدأت 

 نتيجة ظروف عاملية وإقليمية وحملية . يتغزو املنطقة مستهدفة الشباب بشكل رئيس

جابة على دور قابلة الشخصية واحلوارات حول اإلوقد قام الباحث بإجراء امل 
مؤسسة بناء اجملتمع يف مواجهة الغلو والتطرف ، وقد حتصل الباحث على مجلة من البيانات 

من حيث دارية و غلو والتطرف من حيث االجراءات اإلحول دور املؤسسة يف مواجهة ال
 املناهج التعليمية . 
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 داري التربوي :: الجانب اإل اوالا 

نشطة لتحقيق هذا اهلدف دارية واالة املؤسسة جبملة من االجراءات اإلدار إقامت  
 على النحو التايل :

  -: دارة بدور المرشدينأ . اهتمام اإل

سالمية هتيئة مجيع الظروف للمرشدين حىت يقوموا من عمل املؤسسات الرتبوية واإل        
 بأحسن عمل . 

ن املؤسسة قامت بتهيئة الظروف لعمل مرشد الطلبة أب 110بو صاحلأ ستاذأفاد األ       
خرى ليست ذات عالقة أم به وعدم تكليفه بأعمال جانبية ومساعدته يف عمله الذي يقو 

على الطلبة ، وهلذا عليه بالتفرغ  سلبا  خرى مع عمله يؤثر أن تكليفه بإعمال أل مله ،بع
لعمله فقط ، بل مساعدته يف عمله حىت ينجز عمله بالوجه الصحيح حىت نتجنب وقوع 

 الطلبة يف هذه الظاهرة ونبعدهم عنها . 

نبعد الطلبة وقال حنن متعاونون مع املرشد حىت  111لقمانستاذ يضا األأهذا ما أكده و      
 حنراف .   من اال

-22وهذا ما الحظه الباحث من خالل زياراته للمؤسسة وذلك يوم االثنني املوافق       
كمل املرشد يقوم بعمله على الوجه األ نأالساعة التاسعة صباحا الحظ   22-2026

 خرى جبانب عمله . أعمال أوليس لديه 
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 -: ب. مراقبة الطلبة

التعليمية مراقبة الطلبة ومعرفة سلوكهم دارية اليت البد منها يف املؤسسات مور اإلمن األ      
 وكيفية عالجها والتعامل معها .

ن املؤسسة تقوم مبراقبة ومتابعة ومالحظة الظواهر السلوكية أ 112سيف اهللستاذ أفاد األ      
قبولة ، ومراقبة كل امللظواهر غري العامة لدى الطالب ، والتعاون مع املرشد يف تصحيح هذه ا

فكار غري السوية شكال العنف وامليول واألأراعات الشخصية بني الطلبة وكافة شكال الصأ
حنراف الطالب ولذلك البد من املراقبة حىت يتم رصد اىل إمهال املراقبة وعدمها يؤدي إن أل

ىل النزاع إيضا عدم املراقبة يؤدي أطالب حىت ال يقع يف االحنراف ، و مجيع الظواهر السلوكية لل
 ىل امليل واالحنراف .  إلطلبة مما يؤدي بني ا والعنف

وقال حنن متعاونون ومجيعنا يراقب ويالحظ  113فريسكالستاذ يضا األأوهذا ما أكده      
 الطلبة حىت نتجنب احنرافهم . 

-22-26وهذا ما الحظه الباحث من خالل زياراته للمؤسسة يوم االربعاء املوافق       
دارة مبا فيها املشرفني واملدرسني تقوم ن اإلأحث بالباالساعة الثامنة صباحا الحظ  2026

لبة الذين لديهم عنف وحماورهتم مبراقبة الطلبة وبيان وهتذيب سلوكهم ومالحظة الط
 رشادهم للطريق الصحيح .  إو 

 :  ج. عقد الندوات

من عمل املؤسسات عقد الندوات والتبصري خبطر هذا املوضوع وبيان مشكالت وحلول      
 صبحت ظاهرة عاملية .أليت تفشت يف مجيع مناطق العامل و لظاهرة اهذه ا
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ن املؤسسة تقوم بعقد ندوات واستضافة الشخصيات أب  114بومحزةأستاذ أفاد األ     
واملسؤولني ذوي العالقة مبوضوعات االحنراف الفكري والتبصري باملفاهيم الغامضة واملتداخلة 

ن بعمل الندوات وتبيني خطر ن هذه الظاهرة ألالوقاية موبيان خطورة هذه الظاهرة وكيفية 
ملام شامل خلطر هذه الظاهرة إمل أع فيها يكون الطالب قد و جتنب الوقهذه الظاهرة وكيفية 

املتطرفة والشخصيات واملسؤولني الذين لديهم عالقة هبذا املوضوع لديهم طريقة إليصال هذه 
   املعلومات للطالب حىت نتجنب هذا اخلطر .

وقات أن الندوات تكون بعضها يف أيضا أوقال  115عبداحلميدستاذ وهذا ما أكده األ       
 خرى ليس فيها مواعيد بل حسب احلادث والظرف .أمعينة و 

 :  نشطة الطالبيةد . األ 

نشاطات تساعد على تنفيس الطالب املؤسسة تقوم بإجراء نشاطات للطلبة وهذه ال     
 الزائدة لدى الطلبة ومعرفة سلوكهم وتصرفاهتم ومتابعتهم على قرب . فراغ الشحنة والطاقةإو 

ل ن املؤسسة تقوم بنشاطات للطلبة وذلك من خالأب 116سيف اهللستاذ أفاد األ      
آرائهم  بداءإدبية و ملدرسية وتعويذهم على الشجاعة األذاعة االربامج الثقافية كاخلطابة واإل

ارجية خارج املؤسسة اخل ن النشاطات املدرسية سواء  الرحالت أليضا أواالستماع آلراء الغري و 
و الرياضية تقوم بإفراغ طاقة أنواعها أو الداخلية مثل الربامج الثقافية جبميع أمثل الرحالت 

ن يف برنامج النشاط يكون هبيئته يوله من خالل كالمه وتصرفاته ، ألالطالب ومعرف م
ملدرسني وذلك يعطيهم فرصة ملعرفة سلوك وميول الطبيعية ، ويكون قريب للمشرفني وا

 الطالب وهذا يساعد على معرفة وعالج والوقاية من هذا التطرف .  
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ثناء النشاطات بدور املراقب أوقال كلنا نقوم  117لقمانستاذ وهذا ما أكده األ      
 واملصاحب حىت نكسب ثقتهم ونعرف ميوهلم .

-22وهذا ما الحظه الباحث من خالل زياراته للمؤسسة وذلك يوم اخلميس املوافق      
ثناء النشاطات املدرسية يكون املدرس أساعة الثامنة صباحا الحظ الباحث ال 22-2026

 واملشرف بدور املراقب .  

 . فيما يتعلق بالمنهج الدراسي :  2

و أيف املاضي  النظام االجتماعي والثقايف سواء   املنهج الدراسي له دور كبري يف استقرار      
يف احلاضر ، فالبد من رؤية جيدة للمناهج الدراسية ، وحتسينها لتواكب مجيع متغريات 

 العصر . 

ة وحتتوي ن املناهج الدراسية يف املؤسسة جيدة ومتنوعأب  118صاحل بوأستاذ أفاد األ      
مواضيع على التطرف وحىت اليت ال توجد بتوسع مهية ، ويوجد أعلى مواضيع كثرية وذات 

ي على سالمية حتتو و حماضرة ، ومواد الرتبية اإلأدروس يف مسجد املؤسسة  نقوم بإعطائها
سالمية الوسطية املعتدلة والسرية حاديث نبوية والعقيدة اإلأآيات قرآنية هبذا اخلصوص و 

تقومي سلوك لساسي أابه وقال املنهج صحأهنج النيب صلى اهلل عليه وسلم و  النبوية اليت تبني
ذا كان املنهج غري متطرق إهج جيد وشامل جلميع املواضيع ، فن يكون املنأالطالب والبد 

 هلذه املواضيع فكيف نعرفها وكيف علينا عالجها . 

 نهج ملم جلميع املواضيع وهو جيد ن املإوقال نعم  119عبداحلميدستاذ وهذا ما أكده األ     

طالعه على املنهج وذلك يوم اخلميس املوافق اوهذا ما الحظه الباحث من خالل       
ن املنهج جيد وشامل فيه بعض النقص أالساعة التاسعة صباحا الحظ  22-22-2026
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يف هذا املوضوع وقال فيه دروس حول هذا املوضوع يف املسجد ويف بعض الندوات 
 واحملاضرات .  

 سة في مواجهة الغلو والتطرف ستراتيجيات التي تستخدمها المؤساإل : لثالمبحث الثا

سرتاتيجية إجابة على قابلة الشخصية واحلوارات حول اإلوقد قام الباحث بإجراء امل     
بيانات مؤسسة بناء اجملتمع يف مواجهة الغلو والتطرف وقد حتصل الباحث على مجلة من ال

 سرتاتيجيات املؤسسة .إيف مواجهة الغلو والتطرف من حيث سرتاتيجيات املؤسسة إحول 

 : عداد البرامج التدريبيةإ.  1 

ن خربهتا وخربة كوادرها ، رتقاء املؤسسات ويزيد ماامج التدرييب والتأهيلي يزيد يف الربن      
 ن يكون للمؤسسات دائما دورات تدريبية .أفالبد 

بأن لدى املؤسسة برنامج لتدريب وتأهيل الوعاظ واالئمة  120بو محزةأستاذ أفاد األ     
يكون  ن تكون داخل املؤسسة وبعضهاأادة كفاءهتم ، وهذه الدورات على واملدرسني لزي

خرى عربية أالدورات خارج اندونيسيا يف دول  ن تكونأخارج املؤسسة ويوجد مقرتح 
دثة من هذه الظواهر وكيفية مور املستحن هذه الدورات تزيد من معرفة األسالمية ألإو 

سالمية ألهنا خرتنا الدول اإلأصبحت ظاهرة عاملية وقال أألهنا  التعامل معها والقضاء عليها
 مور .   نفس الوقت هي املتضررة من هذه األهي املتهمة ويف 

  يف القريب العاجل  ةليآليه يف إ وقال هذا ما نسعى 121سيف اهللستاذ وهذا ما أكده األ     
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 : خرى. التضامن مع المؤسسات األ 2 

يدي مع بعض ملكافحة هذه اآلفة والظاهرة املتطرفة حىت نقضي البد من وضع األ      
 عليها ، ألهنا تفاقمت وأودت باألخضر واليابس وضحيتها هم الشباب . 

ح واتفاقيات مع مؤسسات ن لدى املؤسسة مقرت أب  122سيف اهلل ستاذ أفاد األ     
خرى للتضامن والتكاثف مع بعضها ملكافحة هذه الظاهرة وبيان خطورهتا حىت أومجعيات 

ن تكون وزارة الشؤون الدينية هي مرجعية العمل أفوت الفرصة على املرتبصني ، على ن
ن نتحد مع بعضنا أن يف االحتاد قوة فالبد هلذه املؤسسات واجلمعيات وقال أل الدعوي

يع وهلذا علينا كمؤسسات ىل اجلمإامل ويصل طر هذا الفكر املتطرف شن خالبعض أل
بعاد فكرها إو أنا البعض حىت يسهل القضاء عليها ن نقف ونتضامن مع بعضأومجعيات 

 وخطرها عنا . 

ن هذا التضامن بني املؤسسات واجلمعيات يزيد أوقال  123لقمانستاذ هذا ما أكده األ     
 من قوتنا ويضعف هذه الفئات املتطرفة .

 :  . التوسع في مجال الدعوة خارج المؤسسة 3 

اخل املؤسسة ن ال تقتصر بنشاط الدعوة دأسالمية والرتبوية اإلجيب على املؤسسات      
ء من خالل الندوات او احملاضرات ن تتوسع حىت خارج املؤسسة سواأفقط ، بل جيب عليها 

 ع . ىل اجلميإو املقاالت حىت تنتشر وتصل أو الدروس الدينية أ

ىل محلة خارج املؤسسة ، إبأن لدى املؤسسة خطة هتدف  124بو محزةأستاذ أفاد األ      
ن مثل س الدينية والندوات واحملاضرات ألوذلك بتوسيع نشاطها الدعوي من خالل الدرو 

فية هذه الظاهرة املتطرفة البد من التوسع يف اجملال الدعوي حىت ننبه خبطر هذه الظاهرة وكي
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ل كرب نطاق ميكن الوصول اليه سواء يف املساجد من خالأالوقاية والعالج منها ، ويف 
 و من خالل الندوات وامللتقيات بإلقاء حماضرات هبذا اخلصوص .   أالدروس واخلطب املنربية 

حىت نبني الصورة  وقال هذه اخلطوة مهمة جدا   125سيف اهللستاذ وهذا ما أكده األ      
 من الناس وبيان خطورة هذه الظاهرة . ألكرب قدر ممكن

 التحديات التي تواجهها المؤسسة في مواجهة الغلو والتطرف . : رابعالمبحث ال

حتديات  عن جابةقابلة الشخصية واحلوارات حول اإلوقد قام الباحث بإجراء امل       
مؤسسة بناء اجملتمع يف مواجهة الغلو والتطرف ، وقد حتصل الباحث على مجلة من البيانات 
حول حتديات املؤسسة يف مواجهة الغلو والتطرف من حيث املعوقات املادية واملعوقات 

 الرتبوية .  

 مكانيات المادية : . نقص اإل1

بأن املؤسسة ليس لديها ما يكفيها من الوسائل التعليمية  126عبداحلميدستاذ أفاد األ      
 بأن املؤسسة كلها الالزمة للتعلم والتعليم ، ويوجد فيها قلة يف احلوافز املادية ، علما  

جهزة احلديثة مثل الكمبيوتر ن قلة الوسائل التعليمية واألباجملهودات الذاتية والتربعات أل
ن هبذه يف عملية مكافحة ظاهرة التطرف أل كله يساهم  نرتنت هذاجهزة العرض وشبكة اإلأو 

ن نبحث ونعرف كيفية التعامل مع هذه الظاهرة والقضاء عليها ، وقلة احلوافز أشياء ميكن األ
 املادية حتبط من عزمية الشخص . 

ن  شياء ألاالمكانيات قليلة لتوفري هذه األ وقال 127بو محزةأ ستاذوهذا ما أكده األ      
 قلة احلوافز املادية .  يف يضاأ سببالذات ومن التربعات وهذا ما  دو هكلها باجمل
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-22وهذا ما الحظه الباحث من خالل زيارته للمؤسسة وذلك يوم االثنني املوافق       
 الحظ قلة يف بعض الوسائل التعليمية . صباحا   20:80الساعة  22-2026

 . المعوقات التربوية :  2

بعض املدرسني املتخصصني ، بأن املؤسسة لديها نقص يف  128لقمانستاذ فاد األأ      
يضا أفر مدرسني جلميع الفصول ، ويوجد كتظاظ يف الفصول يف بعض املواد لعدم تو ا ويوجد 

ملام إىل عدم إيست من ختصصهم  وهذا النقص يؤدي بعض املدرسني يدرسون يف مواد ل
صل العملية الرتبوية ، ومشكلة اكتظاظ الفالطالب باملعلومة التامة وهذا يؤثر سلبا على 

ملام الطالب باملعلومة الصحيحة والكافية جلعله إيضا على أبأكثر من العدد املطلوب يؤثر 
 .ودينيا   ينهض ملواكبة العصر ومكافحة هذه الظاهرة املتطرفة فكريا  

خاصة وقال يوجد نقص يف الكادر الوظيفي و  129سيف اهللستاذ وهذا ما أكده األ      
 بعض التخصصات.                   

-28وهذا ما الحظه الباحث من خالل زيارته للمؤسسة وذلك يوم اجلمعة املوافق       
 الساعة التاسعة صباحا ، الحظ اكتظاظ الطلبة يف الفصل يف مادة معينة . 22-2026
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  الفصل الخامس                                    

 تحليل البيانات المبحث األول : 

بعد أن قام الباحث بعرض البيانات يف الفصل السابق يقوم الباحث بتحليلها كاآلت       
الغلو والتطرف في في الحد من ظاهرة  اإلسالمية اوال :دور مؤسسة بناء المجتمع

  اندونيسيا :–مدينة ماالنق 

 فيما يتعلق بدور االدارة في مواجهة الغلو والتطرف . .1

 : المرشدين لأ . االهتمام بعم 

توجيه الطالب وإرشاده إسالميا  يف مجيع النواحي النفسية واألخالقية واالجتماعية       
 راضية.والرتبوية واملهنية لكي يصبح عضوا صاحلا  يف بناء اجملتمع وليحيا حياة مطمئنة 

حبث املشكالت اليت يواجهها الطالب سواء كانت شخصية أو اجتماعيه أو تربوية      
 والعمل على إجياد احللول املناسبة ،  وتوفري الصحة النفسية.

العمل على توثيق الروابط والتعاون بني البيت واملدرسة لكي يصبح كل منهما مكمال      
 للطالب لكي يواصل دراسته.وامتدادا لآلخر لتهيئة اجلو املشجع 

العمل على اكتشاف مواهب وقدرات وميول الطالب املتفوقني أو غري املتفوقني على      
حد سواء والعمل على توجيه واستثمار تلك املواهب والقدرات وامليول فيما يعود بالنفع على 

 . 130الطالب خاصة واجملتمع بشكل عام

ومساعدته على جتاوز العقبات وحل املشكالت اليت هتيئة الظروف لعمل مرشد الطلبة      
 قد تعرتض عمله وعدم تكليفه بأعمال إدارية جانبية ليست ذات عالقة بعمله      
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العمل على توعية اجملتمع املدرسي )الطالب واملدرس واملدير( بشكل عام بأهداف       
 .131ومهام التوجيه واإلرشاد ودوره يف الرتبية والتعليم

م به ؤسسة قامت بتهيئة الظروف لعمل مرشد الطلبة ومساعدته يف عمله الذي يقو امل    
خرى مع أن تكليفه بإعمال خرى ليست ذات عالقة بعمله ،ألأوعدم تكليفه بأعمال جانبية 

عمله يؤثر سلبا على الطلبة ، وهلذا عليه بالتفرغ لعمله فقط ، بل مساعدته يف عمله حىت 
 .  132حىت نتجنب وقوع الطلبة يف هذه الظاهرة ونبعدهم عنهاينجز عمله بالوجه الصحيح 

تقوم املؤسسة خبلق البيئة  133بو صاحلأها الباحث مع األستاذ ابعد املقابلة اليت أجر      
تكليفه بأي عمل أخر يشغله علي املناسبة لعمل مرشد الطلبة وتقدمي املساعدة له بعدم 

حيث رأي بضرورة خلق بيئة  134جمد قاسمأتور عتناء بالطلبة وهذا يوافق ما قاله الدكاال
مناسبة لعمل املرشد الطاليب وتفريغه لالهتمام بالطلبة لتخريج طلبة ذو منهج وسطي معتدل 
وتوجيه الطلبة وحبث املشاكل اليت يواجهها الطلبة والعمل على توثيق الروابط والتعاون بني 

 البيت واملدرسة . 

 : ب . مراقبة الطلبة

هو يهتم بأمن وسالمة وصحة الطالب مبجموعة اجراءات وقواعد ومتطلبات تكون      
مكان خاليه من مصادر اخلطر مين حول الطالب قدر اإلمبثابة وقاية وتقوم على العمل األ

من أمشل علم حيافظ بشكل كبري على أو احلوادث وهى بصوره أصابة سباب وقوع اإلأو 
 رشادات واتباع التعليمات والتقيد هبا .إلمة وصحة الطالب يف حال تطبيق اوسال
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ومتابعة ومالحظة الظواهر السلوكية العامة لدى الطلبة والتعاون مع املرشد يف تصحيح  
الظواهر غري املقبولة ، ومراقبة كل أشكال الصراعات الشخصية بني الطلبة وكافة أشكال 

 العنف أو امليول واألفكار غري السوية

املدرسة طار مينح إن وجود أمن والسالمة حيث ه بني املدرسة وبني األعالقة وثيقهناك      
من والسالمة مبفهومها اخلاص باجملال التعليمي حبيث يوفر مستوى معني ومناسب من األ

شادات واخلطوط املتطلبات اليت من خالهلا ميكن للمدرسة من خالل هذه التعليمات واالر 
مور اليت قد املطلوبة للطلبة من الكثري من األمن والسالمة يوفر احلماية اجياد مستوى من األ

يضا توفر للمدرسني نوع من التوجيه وخطوط أو تعرضهم للخطر و أتتسبب يف اصابتهم 
من املشاكل يضا للحد أمن والسالمة و لحفاظ على املستوى املطلوب من األللعمل مبوجبها ل

مبجرد دخول الطلبة للمدرسة ن أو السلوكيات ، حيث أ ن تقع سواء من احلوادثأاليت ميكن 
ن تكون من ضمن أمن والسالمة هلم وضماهنا و املدرسة هي املسئولة عن توفري األدارة إتكون 

 .135ولوياهتاأ

املؤسسة تقوم مبراقبة ومتابعة ومالحظة الظواهر السلوكية العامة لدى الطالب ، والتعاون       
راعات الشخصية شكال الصأقبولة ، ومراقبة كل امللظواهر غري امع املرشد يف تصحيح هذه 

مهال املراقبة وعدمها يؤدي إن فكار غري السوية ألشكال العنف وامليول واألأبني الطلبة وكافة 
طالب ىل احنراف الطالب ولذلك البد من املراقبة حىت يتم رصد مجيع الظواهر السلوكية للإ

زاع والعنف بني الطلبة مما يؤدي ىل النإيضا عدم املراقبة يؤدي أحىت ال يقع يف االحنراف ، و 
 . 136ىل امليل واالحنراف إ
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ة ومتابعة تقوم املؤسسة مبراقبة الطلب 137سيف اهللستاذ جراها الباحث مع األأبعد املقابلة اليت 
 شكال العنف والصراعات الشخصية بني الطلبة ، وهذه املراقبة وقايةأسلوكياهتم ومراقبة كل 

 138تامر عبداهلل الشراكي من اخلطر وهي أمن وسالمة للطالب ، وهذا يوافق ما قاله الدكتور
حيث رأى بضرورة مراقبة الطلبة وتصحيح ميوهلم حىت ال يقعوا يف منزلق التطرف حيث قال 

ات تكون مبثابة املراقب يقوم بأمن وسالمة الطالب وذلك من خالل جمموعة إجراءات ومتطلب
و احلوادث لدى الطلبة ، ومراقبة سلوكهم وميوهلم أسباب وقوع االصابة أطر و وقاية من اخل

عات الشخصية بني الطلبة ، وكافة ومتابعة ومالحظة الظواهر السلبية لدى الطالب والصرا
 فكار غري السوية .  شكال العنف واألأ

  :  ج. عقد الندوات

العالقة مبوضوعات االحنراف عقد الندوات واستضافة الشخصيات واملسئولني ذوي      
ختالف ، داخلة والبعد عن مواطن اجلدل واالالفكري ، والتبصري باملفاهيم الغامضة واملت

ستناد يف ذلك إىل أهل اخلربة والدراية ، وتعزيز ممارسة الدميقراطية وحرية الرأي وأدب واال
على ممارسة آداب احلوار، احلوار عند التعامل مع األبناء بتدريبهم يف مراحل العمر املختلفة 

 . والقدرة على االستماع واالستيعاب للرأي اآلخر ، والتدريب على ممارسة حرية الرأي

تلعب االجتماعات املدرسية  دورا هاما وفعاال يف اإلدارة املدرسية من حيث التنظيم      
املشرتك وتبادل والتوجيه وحتسني العمل املدرسي ، وذلك من خالل  إتاحة   الفرصة للتفكري 

األفكار واخلربات ووضع اخلطط والربامج ، والتعرف  على أحوال املدرسة وما جيري فيها ، 
عنها  مدير املدرسة  لإلشراف اإلداري اليت ال يستغىن  فهي من الوسائل األساسية الضرورية

مل وحتقيق وهي حمطة من حمطات العمل، وأمهيتها تكمن يف اختاذ القرارات الالزمة لتطوير الع
 األهداف املنشودة.  
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دارية  للتشاور وتبادل املعلومات وتنتهي هذه اعات دوريه مثل اجتماع اهليئة اإلمنها اجتم
االجتماعات عادة بالتخطيط املشرتك ملا سوف يتم إجنازه حىت موعد االجتماع القادم 

، علمي حسب اخلطة العامة املتفق عليها و اجتماعات متخصصة مثل اجتماع ثقايف 
واجتماعات مفتوحة مثل االجتماع املوسع أو االجتماع اجلماهريي و اجتماعات لتحديد 
املشاكل واملعوقات حلل مشكلة أو أكثر وعادة ما يتم ذلك على مرحلتني: املرحلة األوىل من 
أجل استنباط األفكار وطرح املقرتحات واملرحلة الثانية لتقييم املقرتحات املطروحة واختيار 

ضلها و اجتماعات التقييم واختاذ القرار وهي االجتماعات اليت تتخذ فيها القرارات حيث أف
ىل مادة إرارات املتوقع أن تصدر استنادا  تكون هناك أجندة معدة بشكل حمدد تشمل الق

مكتوبة ترسل للمجتمعني قبل وقت كاف واجتماعات تنفيذ القرارات وتعقد هذه 
تفق عليها حيث تكون املهام قد حددت والقرارات قد اختذت االجتماعات لتنفيذ اخلطط امل

 .139مسبقا  ومت حتديد األشخاص املسؤولني عن التنفيذ واملدة والظروف املطلوبة للتنفيذ

املؤسسة تقوم بعقد ندوات واستضافة الشخصيات واملسؤولني ذوي العالقة مبوضوعات      
االحنراف الفكري والتبصري باملفاهيم الغامضة واملتداخلة وبيان خطورة هذه الظاهرة وكيفية 

جتنب الوقع الوقاية من هذه الظاهرة الن بعمل الندوات وتبيني خطر هذه الظاهرة وكيفية 
ملام شامل خلطر هذه الظاهرة املتطرفة والشخصيات واملسؤولني إمل أقد  فيها يكون الطالب

الذين لديهم عالقة هبذا املوضوع لديهم طريقة إليصال هذه املعلومات للطالب حىت نتجنب 
 .  140هذا اخلطر

املؤسسة تقوم بعقد الندوات  141بو محزةأستاذ جراها الباحث مع األأبعد املقابلة اليت      
هذه الظاهرة وفتح جمال للطلبة  شخصيات واملسؤولني وفتح حوارات تبني خطرواستضافة ال

 تهما قال اارسة الدميقراطية ،  وهذعطاء  آرائهم ومقرتحاهتم وزيادة املعلومات وتعزيز مم ال
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ن عقد الندوات واستضافة الشخصيات واملسؤولني ذوي إ 142ستاذة بسمة عريب فرحاتاأل
الفكري ، والتبصري باملفاهيم الغامضة واملتداخلة والبعد عن العالقة مبوضوعات االحنراف 

ىل أهل اخلربة والدراية وتعزيز ممارسة الدميقراطية إدل واالختالف ، وذلك باالستناد مواطن اجل
تاحة الفرصة للتفكري املشرتك وتبادل االفكار واخلربات إدب احلوار ، وتقوم بأرأي و وحرية ال

الالزمة  عرف على أحوال املدرسة وما جيري هبا واختاذ القراراتووضع اخلطط والربامج والت
 هداف املنشودة وبيان خطورة هذه الظواهر املتطرفة .  لتطوير العمل وحتقيق األ

 :  نشطة الطالبيةد . األ

النشاط املدرسي عنصر هام من عناصر العملية الرتبوية ، وتأت أمهيته يف أنه يساعد 
وتفتيح مداركه وصيانة ذهنه وإعداده للعب دوره يف احلياة العامة ، يف صقل شخصية الطالب 

ن هلا أهدافا  تربوية أنتماء لديه ، كما حبيث تصبح شخصية متعاونة وإجيابية ويزيد من روح اال
كبرية تسهم يف إكساب املتعلم العديد من املهارات والسلوك املرغوب إيصاله للطالب ألن 

قاصرة على ما يؤدى للطالب داخل الصف الدراسي بل تعداه إىل الرتبية والتعليم مل تعد 
ن أوية والتعليمية ميكن مفهوم واسع وأكرب من هذا اجملال نظرا ألن الكثري من األهداف الرتب

يتم إجنازها من خالل النشاط املدرسي وتشجيع األبناء االشرتاك يف اللجان الثقافية كاخلطابة 
 واالذاعة املدرسية .

 ألنشطة المدرسية : أهمية ا

. النشاط املدرسي عنصر مكمل للمنهج الدراسي مبفهومة الواسع ، وبدون االهتمام به ال 2
 تكتمل العملية الرتبوية. 

. تتعاون األنشطة املدرسية مع اجلانب الدراسي البحت لتكون معه شخصية متكاملة 2
متوازنة حيث ميكن توظيف برامج النشاط خلدمة املادة العلمية وهذا يؤثر يف شخصية 
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الطالب تأثريا  أبلغ من جمرد التوجيه املباشر أو حقن املعلومات واملعارف وحشوها يف ذهن 
 يق واملمارسة. الطالب جمردة عن التطب

. ميكن توظيف األنشطة املدرسية ونستثمرها بقدر طاقة اإلنسان على العطاء ، وبقدر ما 8
سن مستواه حيصل اإلنسان على حمركات وتشجيع ودعم بقدر ما يقبل على األنشطة ويتح

حسن ختطيط األنشطة وتنفيذها لتحولت طاقات مهدرة وسلبية إىل وترتفع كفاءته ، ولو أ
 . إجيابيةفاعلة و 

. هي وسيلة مثلى للقضاء على أوقات الفراغ كما تساهم يف تعويد الطالب على تنظيم 2
 أوقاهتم واالستفادة منها .

. تساهم األنشطة املدرسية يف تنمية اخللق احلسن واملعاملة الطيبة والسلوك املستقيم لدى 5
 الطالب .

وتطبيق القيم واملفاهيم الوطنية  يو لغري س. تساهم األنشطة املدرسية يف تعديل السلوك ا6
ه وقيادته وقوميته غوب فيها مثل اعتزاز الطالب بوطنالسليمة وتنميه تنمية االجتاهات املر 

 .ومعتقداته املختلفة 

 . تساهم األنشطة املدرسية يف كشف امليول واملواهب والقدرات لدى الطالب.2

طالب وزمالءه وبينه وبني معلميه وإدارة . تساهم األنشطة املدرسية يف توثيق الصلة بني ال8
 املدرسة واألسرة واجملتمع من جهة أخرى .

 األنشطة املدرسية للتالميذ مواقف تعليمية شبيهة مبواقف احلياة . ء. هتي2

. تعزز األنشطة املدرسية لدى الطالب االستقالل والثقة يف النفس واالعتماد عليه وحتمل 20
 .املسئولية 
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األنشطة املدرسية التالميذ يف تنمية مهارات االتصال لديهم من خالل تدريبهم . تساعد 22
  .143على كيفية التعبري عن الرأي ، وضرورة احرتام الرأي اآلخر

املؤسسة تقوم بنشاطات للطلبة وذلك من خالل الربامج الثقافية كاخلطابة واالذاعة      
يضا أآرائهم واالستماع آلراء الغري و  بداءإدبية و ملدرسية وتعويذهم على الشجاعة األا

لية و الداخأارجية خارج املؤسسة مثل الرحالت ن النشاطات املدرسية سواء اخلالرحالت أل
يوله من و الرياضية تقوم بإفراغ طاقة الطالب ومعرف مأنواعها أمثل الربامج الثقافية جبميع 

الطبيعية ، ويكون قريب  ن يف برنامج النشاط يكون هبيئتهخالل كالمه وتصرفاته ، أل
للمشرفني واملدرسني وذلك يعطيهم فرصة ملعرفة سلوك وميول الطالب وهذا يساعد على 

 .  144معرفة وعالج والوقاية من هذا التطرف

ذاعة ل الربامج الثقافية كاخلطابة واإلتقوم املؤسسة بنشاطات للطلبة وذلك من خال     
يضا أكما تفتح باب الستماع الغري ، و   بداء الرأيإو  دبيةملدرسية وتعويذهم على الشجاعة األا

من نشاطاهتا الرحالت اليت تزيد من العالقة بني املدرسني والطلبة ، والنشاطات الرياضية واليت 
تقوم بتفريغ طاقة الطالب اليت تتمثل يف القوة والعنفوان وتقومي سلوكهم وميوهلم ، وهذا يوافق  

ن النشاط املدرسي عنصر هام من عناصر إ 145مد عبداهللمىن عبدالفتاح حم ستاذةكالم األ
يانة ذهنه العملية الرتبوية ، وتساعد يف صقل شخصية الطالب وتفتيح مدارك الطالب وص

جيايب ، والنشاط متمم للمنهج ويساعد على تكوين شخصية إحىت يصبح شخص متعاون و 
اغ ، ويساعد يف تعديل متكاملة ومتوازنة للطالب ، وهي وسيلة مثلى للقضاء على الفر 

تصال لديهم من لبة ، ويساعد يف تنمية مهارات االالسلوك وتنمية اخللق وكشف ميول الط
 خالل تدريبهم على كيفية تعبري الرأي .    
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 : فيما يتعلق بالمنهج الدراسي :2 

ومعايريه الدينية إن املناهج الدراسية ترتبط إىل حد كبري بثقافة اجملتمع وفكره واجتاهاته      
فراد روحيا  وعقليا  ي أمة ، فمن خالهلا يتم هتيئة األواالخالقية، فاملناهج هي مصدر القوة أل

واستثمارها االستثمار األمثل لتحقيق  وجسديا  ، حلفز طاقتهم واجتاهاهتم ودوافعهم وميوهلم ،
لعدد من الدول  ، ويدلل على ذلك النهضة التنموية اليت حدثت أهداف وتطلعات اجملتمع

ودراسة مكامن القوة والضعف فيها لتطويرها  اليت عملت على فحص مناهجها وتقوميها ،
وتعديلها مبا حيقق أهداف خططها التنموية يف خمتلف اجملاالت الثقافية والسياسية 

 واالجتماعية واالقتصادية.

بوية املخططة من قبل فاملنهج هو عبارة عن سلسلة مرتابطة ومتكاملة من اخلربات الرت      
، يتضمن املنهج اخلربات  املؤسسة التعليمية هبدف حتقيق أهداف تربوية وتعليمية حمددة

شراف املدرسة ،إلكساب املتعلمني املعلومات إاليت يتم تصميمها حتت  الرتبوية املفيدة ،
النمو الشامل واملتكامل للمتعلم واملهارات واالجتاهات املرغوبة ، واليت هتدف إىل احداث 

والذي يؤدي إىل تعديل سلوكه ، أي تعلمه ، وحصيلة هذا التعلم تساعد على تفاعل املتعلم 
 بنجاح مع بيئته وجمتمعه.

، والسياسية  ، واالجتماعية والفلسفية وتنبثق اخلربات الرتبوية من االسس العقدية ،     
عامة حول تلك االسس ، مث يعهد إىل النظام الرتبوي حيث يبلور اجملتمع أهدافه الللمجتمع 

لتحقيقها عرب املناهج اليت تصيغها يف صورة أهداف خاصة مث أهداف سلوكية دقيقة يقاس 
من خالهلا مستوى التقدم الذي حققه املتعلمني يف ضوء املخرج املتوقع ، وحيث أن مست 

املناهج التعليمية اليت ينبغي أن تتواءم اجملتمعات التجدد والتغيري فإن هذا ينعكس بدوره على 
 مع هذا التغيري وفق لتطلعات وتوجهات اجملتمع اجلديدة.



111 
 

ملواجهة ومراعاة تلك املتغريات سواء أكانت حملية أو عاملية ، وتعترب قضية التطرف واحدة 
  .146من أهم قضايا هذا العصر اليت تستوجب على املنهج املدرسي معاجلتها

دراسية يف املؤسسة جيدة ومتنوعة وحتتوي على مواضيع كثرية وذات امهية ، املناهج ال     
بإعطائها دروس يف مسجد  ويوجد مواضيع على التطرف وحىت اليت ال توجد بتوسع نقوم

سالمية حتتوي على آيات قرآنية هبذا اخلصوص ، ومواد الرتبية اإل اتو حماضر أاملؤسسة 
هنج النيب صلى  الوسطية املعتدلة والسرية النبوية اليت تبنيواحاديث نبوية والعقيدة االسالمية 

هج ن يكون املنأتقومي سلوك الطالب والبد لساسي أصحابه وقال املنهج أاهلل عليه وسلم و 
ذا كان املنهج غري متطرق هلذه املواضيع فكيف نعرفها إجيد وشامل جلميع املواضيع ، ف

 . 147عديل السلوكوكيف علينا عالجها واملنهج عامل هام يف ت

، وحيتوي على املؤسسة مهتمة باملنهج ، فاملنهج الذي تدرس به منهج جيد ومتنوع      
مهية وحيتوي على موضوع التطرف وبعض املواضيع تعطى يف املسجد أمواضيع كثرية وذات 

 148محد عبداهللأاضرات واملنهج ملم وشامل ، وهذا يوافق كالم الدكتور دروس وبعضها حم
ن املناهج الدراسية تقوم بتهيئة املتعلمني وترتبط بثقافة اجملتمع ، واملنهج عبارة أحيث رأى 

ائج تربوية للمتعلمني الذي هداف ونتأربات الرتبوية اليت تقوم بتحقيق عن سلسلة من اخل
مهها قضية أن تعاجل يف املناهج ومن أهم والتغريات العصرية اليت البد ىل تعديل سلوكإيؤدي 

 تطرف .ال
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في مواجهة الغلو  بناء المجتمع مؤسسةستراتيجيات التي تستخدمها اإل ثانيا :
 اندونيسيا .  -والتطرف في مدينة ماالنق  

من مصادر من خالل ما مت عرضه يف املبحث السابق واملتعلق بعرض البيانات      
اليت تستخدمها املؤسسة يف مواجهة الغلو  سرتاتيجياتالبحث اخلاصة مبوضوع اإل

 اندونيسيا واليت ميكن حتليلها يف اآلت : -والتطرف يف مدينة ماالنق  

 : ــ  عداد البرامج التدريبيةإ: 1 

التدريب هو جمهود ونشاط منظم وخمطط إلكساب أو تعديل أو تغيري املعارف        
نساين يف ظل أفضل صور األداء اإل واالجتاهات اخلاصة باملستهدفني للوصول إىل

األهداف املطلوبة ، والتدريب بصورة عامة )هو عملية تعديل إجيايب ذي اجتاهات خاصة 
تتناول سلوك الفرد من الناحية املهنية أو الوظيفية ، وهدفه اكتساب املعارف واخلربات 

 اليت حيتاج إليها اإلنسان(.

املثمر واالحتفاظ به على مستوى اخلدمة كما يعرف بأنه )جتهيز الفرد للعمل      
 ، فهو نوع من التوجيه الصادر من إنسان إىل إنسان آخر(. املطلوبة

 ستراتيجي .التدريب اإل  

على أساس خمطط له  الشامل واملتكامل واملستمر املبينهو عملية التنمية والتطوير      
اسرتاتيجيا مع توضيح الرؤية والرسالة والقيمة والعائد من عملية التدريب والتطوير من 
خالل عدة معطيات وأدوات اسرتاتيجية من القيم واالجتاهات واملعرفة والتقنيات 

ألفكار وسلوك ساسي تتفاعل وتتكامل وتشكل املصدر األ واخلربات واملهارات اليت 
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والوصول إىل  أسس اسرتاتيجية كنموذج فعال لبناء اجلدارات  ، از الفردوأداء وإجن
 سرتاتيجية .، ولتحقيق األهداف التنظيمية اإل الوظيفية يف كل أحناء املنظمة املتعلمة

 ستراتيجية التدريب التربوي:إاما  

الفرد نشاط لنقل املعرفة من اجل تنمية مناذج التفكري وأمناط األفعال وتغري سلوك     
وعاداته ومهاراته وقدراته الالزمة يف أداء العمل من اجل الوصول إىل اهلدف املنشود على 

 .  149يد مدرب فعال

ادة كفاءهتم ، لدى املؤسسة برنامج لتدريب وتأهيل الوعاظ واالئمة واملدرسني لزي     
يكون خارج املؤسسة ويوجد  ن تكون داخل املؤسسة وبعضهاأوهذه الدورات على 

ن هذه مية ألسالإخرى عربية و أندونيسيا يف دول ن تكون الدورات خارج اأقرتح م
تعامل معها والقضاء مور املستحدثة من هذه الظواهر وكيفية المن معرفة األالدورات تزيد 

سالمية ألهنا هي املتهمة ويف هرة عاملية وقال اخرتنا الدول اإلصبحت ظاأعليها ألهنا 
 .  150مورمن هذه األنفس الوقت هي املتضررة 

ئمة واملدرسني وذلك لزيادة  برامج لتدريب وتأهيل الوعاظ واال املؤسسة لديها     
خرى خارج أخرى خارج املؤسسة و أؤسسة لديها دورات داخل املؤسسة و كفاءهتم ، وامل

اندونيسيا ، وهذه الدورات مهمة ألهنا تزيد من كفاءة املتعلم ، وهذا يوافق كالم الدكتور 
جيايب لسلوك الفرد ، واكتساب املعارف إنه عملية تعديل أب 151لرمحن صاحل عبداهللعبدا

تكامل وهو نشاط لنقل نسان وهو عملية تطوير شامل ومتاج اليها اإلواخلربات اليت حي
 جل تنمية التفكري . أاملعرفة من 
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 :  خرى. التضامن مع المؤسسات األ2 

الناس وأهدافهم ،  فالفرد ال يستطيع ومهما أوت إن التضامن هو وسيلة لتحقيق غايات      
من قوة أن حيقق غاياته لوحده ، ذلك بأن احلياة يف كثري من األحيان تتطلب اجتماع الناس 
مع بعضهم البعض حبيث يقدم كل منهم جهده ومهارته ومعرفته يف جماله ، فتكتمل أدوار 

ن هو وسيلة لتفريج الكروب واهلموم ، الناس لتحقيق الغايات واملآرب املختلفة ، إن التضام
فالناس يتعرضون لكثري من اهلموم واملشاكل يف حياهتم ، ويكون التضامن فيما بينهم طريقة 
ألن يشعر كل إنسان بأخيه اإلنسان ، فيطلع على مهومه ومشاكله ويعمل على حلها، ويف 

واحد إذا اشتكى منه احلديث الشريف )مثل املؤمنني يف تكافلهم وتعاضدهم مثل اجلسد ال
عضو تداعى له سائر اجلسد بالسهر واحلمى( ، إن التضامن هو وسيلة لزيادة اإلنتاج وحتقيق 
أرباح للمؤسسات والشركات ، فاملؤسسة أو الشركة اليت يكون عاملوها متضامنني متعاونني 

ادة إنتاجها ، إىل جانب قدرهتا على زي هي املؤسسة القادرة على حتقيق التضامن بني أفرادها
ضامن كقوة الدول واحلكومات أمهية مفهوم الت، وقد أدركت كثري من  مبا يعود بالفائدة عليها

كتالت اليت حاولت حتقيق مفهوم التضامن وإن ظل للمجتمع ، لذلك تأسست عدد من الت
 قاصرا عن الوصول إىل حالة التضامن املطلوبة مثل منظمة التعاون اإلسالمي اليت جتمع الدول

  .152اإلسالمية 

خرى للتضامن والتكاثف مع أح واتفاقيات مع مؤسسات ومجعيات لدى املؤسسة مقرت      
ن أفوت الفرصة على املرتبصني ، على بعضها ملكافحة هذه الظاهرة وبيان خطورهتا حىت ن

ن هلذه املؤسسات واجلمعيات وقال أل تكون وزارة الشؤون الدينية هي مرجعية العمل الدعوي
طر هذا الفكر املتطرف شامل ويصل ن خن نتحد مع بعضنا البعض ألأالحتاد قوة فالبد يف ا
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نا البعض حىت ن نقف ونتضامن مع بعضأؤسسات ومجعيات ىل اجلميع وهلذا علينا كمإ
 . 153و ابعاد فكرها وخطرها عناأيسهل القضاء عليها 

لزيادة قوهتا ووحدهتا خرى أرتح للتكاثف والتضامن مع مؤسسات املؤسسة لديها مق     
حيث قال  154زغلول راغب النجار للقضاء على مجيع الظواهر ، وهذا يوافق كالم الدكتور

ن حيقق أيستطيع  ن الفرد الهدافهم ، ألأهو وسيلة لتحقيق غايات الناس و ن التضامن أ
 غاياته لوحده . 

 : . التوسع في مجال الدعوة خارج المؤسسة 8

و أية والوعظية من كوادر اجلامعات  ستفادة من ذوي اخلربات العلمالتوسيع يف قاعدة اال     
خرى ، مبا يضمن املشاركة يف أماء ومشايخ ووعاظ من مناطق ودول فتاء ، وعلدائرة اإل

 .155عملية وعظية متكاملة تكرس الفكر الوسطي وحتارب الغلو والتطرف 

خارج املؤسسة ، وذلك بتوسيع نشاطها الدعوي  ىل محلةإلدى املؤسسة خطة هتدف      
ن مثل هذه الظاهرة املتطرفة البد من س الدينية والندوات واحملاضرات ألمن خالل الدرو 

كرب أفية الوقاية والعالج منها ، ويف التوسع يف اجملال الدعوي حىت ننبه خبطر هذه الظاهرة وكي
و من خالل أمن خالل الدروس واخلطب املنربية ليه سواء يف املساجد إنطاق ميكن الوصول 

 . 156الندوات وامللتقيات بإلقاء حماضرات هبذا اخلصوص

ىل محلة خارج املؤسسة وذلك بتوسيع نشاطها الدعوي من إاملؤسسة لديها خطة هتدف      
سالم برهان اإلخالل الدروس الدينية والندوات واحملاضرات ، وهذا يوافق كالم الدكتور 

ية والوعظية من كوادر ستفادة من ذوي اخلربات العلمقاعدة اال التوسيع يف 157جيالزرنو 
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خرى ، مبا يضمن أماء ومشايخ ووعاظ من مناطق ودول و دائرة االفتاء ، وعلأاجلامعات  
 . املشاركة يف عملية وعظية متكاملة تكرس الفكر الوسطي وحتارب الغلو والتطرف

في مواجهة الغلو والتطرف في  بناء المجتمع مؤسسةالتحديات التي تواجهها ثالثا : 
 اندونيسيا .  –مدينة ماالنق 

من خالل ما مت عرضه يف املبحث السابق بعرض البيانات من مصادر البحث     
اخلاصة مبوضوع التحديات اليت تواجهها املؤسسة يف مواجهة الغلو والتطرف يف مدينة 

 اندونيسيا واليت ميكن حتليلها يف اآلت :  – ماالنق

 . نقص االمكانيات المادية :  1

وال شك أن النظم واألساليب املتطورة للمؤسسات التعليمية يف ذلك الوقت عربت      
حتوت على كل ما يلزم العملية التعليمية من  ا، فقد  عن تطور العقلية اإلسالمية العربية

،  يفتها تقدمي اخلدمات التعليمية واإلدارية للمدرسني والطلبةكوادر تعليمية وخدمية وظ
صصت الرواتب واملخصصات املالية وغريها من ، فخ ت بأدق التفاصيل املاليةواهتم

، حفاظا على دميومتها واستمرارية نشاطها  األوقاف اليت أوقفت على تلك املدارس
 .  158خلدمة من يأت إليها من خمتلف البقاع

املؤسسة ليس لديها ما يكفيها من الوسائل التعليمية الالزمة للتعلم والتعليم ،       
باجملهودات الذاتية والتربعات  ن املؤسسة كلهاأب ويوجد فيها قلة يف احلوافز املادية ، علما  

جهزة العرض وشبكة أجهزة احلديثة مثل الكمبيوتر و األن قلة الوسائل التعليمية و أل
ن أن هبذه االشياء ميكن يف عملية مكافحة ظاهرة التطرف أل يساهمنرتنت هذا كله اإل
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نبحث ونعرف كيفية التعامل مع هذه الظاهرة والقضاء عليها ، وقلة احلوافز املادية حتبط 
 . 159من عزمية الشخص

تضح للباحث من خالل استعراض البيانات املتعلقة بإجابة املعوقات االقتصادية أ     
نقص وقلة توفر الوسائل التعليمية اليت البد منها يف العملية يها لدبأن لدى املؤسسة 

يد اهلمم التعليمية ، وقلة وجود احلوافز املادية للمشرفني واملعلمني واملوظفني اليت تز 
يضا قلة الراتب الشهري ، وقلة توفر املكتبات والكتب واملراجع أوالعطاء وبذل اجلهد ، و 

ن  رشاد ، ألتوفري النواقص وعمل الدعايات واإلالكايف ليف املؤسسة ، وعدم توفر املال 
كما أشرنا بأن املؤسسة ليس هلا ميزانية من الدولة ، بل هي تربعات من جهات 
وأشخاص يقومون بالتربع للمؤسسة ، هذا ما جعل املؤسسة لديها معوقات اقتصادية ، 

منوذجا إسالميا عظيما ، شكلت  واحلقيقة أن الذروة التعليمية اإلسالمية يف ذلك الوقت
، ال سيما يف  حيق أن حيتذى به ويستفاد منه ، يف تنظيم العديد من املؤسسات التعليمية

من املشكالت والتحديات املالية  ا  يث تعاين العديد من املؤسسات عددالوقت احلايل ح
يمية رية عمل املؤسسة التعلمن أبرزها عدم كفاية وشح مصادرها التمويلية ولضمان استمرا

ن يكون لدى املدرسني والعاملني فيها حوافز ومرتبات جمزية حىت نضمن استمرار أالبد 
ن املؤسسة إ 160الرباشي بكيل بن حممدعمل املؤسسة ، وهذا ما أكده كالم الدكتور 

املالية وغريها من  اهتمت بأدق التفاصيل املالية فخصصت الرواتب واملخصصات
 دارس حفاظا على دميومتها واستمرارية نشاطها. وقفت على تلك املأوقاف اليت األ
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 . المعوقات التربوية : 2

 -وتشمل جمموعة املعوقات اليت ترتبط باملعلم وباملشرف ومنها:    

 عدم تنفيذ بعض املعلمني لتوجيهات املشرف الرتبوي. -2

 ضعف كفايات املعلم يف اجملاالت التعليمية أو املسلكية. -2

 املشرفني الرتبويني. ضعف كفاية بعض -8

 مقاومة الكثري من املعلمني للتغري والتجديد .-2

 ضعف انتماء املعلم إىل املهنة ، ونظرهتم السلبية ملهنة التعليم .-5

 اكتظاظ الطالب يف بعض الصفوف الدراسية .-6

ضعف النمو التحصيلي للطالب حيث يوجد بني صفوف الطلبة  نوعيات حيتاجون  -2
 -وقيادة تربوية متأنية وحازمة ومن هؤالء:إىل صرب 

الطالب الكسول وهو الذي يعزف عن الدراسة  رغبة يف الراحة وإيثارا هلا على  -أ
 الدراسة .

 الطالب  املتجمد الذي يقف عند حد معني ال يتجاوزه العتقاده أنه بلغ القمة. -ب

 د منهم.الطالب  الرافض وهو الذي يرفض وجه نظر اآلخرين فال يستفي -ج

 الطالب املستبد أي الذي ال يرعى إال نفسه فال يستشري وال يقبل املشورة. -د

 .  161الطالب املتهاون والالمباالة بالتعليم وينشر ذلك بني صفوف الطلبة -ه  
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املؤسسة لديها نقص يف بعض املدرسني املتخصصني ، ويوجد اكتظاظ يف الفصول يف       
يضا بعض املدرسني يدرسون يف أ جلميع الفصول ، ويوجد فر مدرسنيبعض املواد لعدم تو 

ملام الطالب باملعلومة التامة وهذا إىل عدم إيست من ختصصهم  وهذا النقص يؤدي مواد ل
من العدد املطلوب يؤثر  ة اكتظاظ الفصل بأكثرلعلى العملية الرتبوية ، ومشك يؤثر سلبا  

والكافية جلعله ينهض ملواكبة العصر ومكافحة ملام الطالب باملعلومة الصحيحة إيضا على أ
 .162هذه الظاهرة املتطرفة فكريا ودينيا

املؤسسة لديها نقص يف بعض املدرسني املتخصصني ويوجد اكتظاظ يف الفصل يف بعض 
املواد وعدم توفري مدرسني جلميع الفصول وبعضهم يدرس يف مواد ليس من ختصصهم ، 

من خالل استعراض البيانات املتعلقة بإجابة   163لحممد الدخيوهذا ما أكده الدكتور 
املعوقات الرتبوية بأن عدم تنفيد بعض املعلمني لتوجيهات املشرف ، والعاملني واملوظفني 

يضا ضعف النمو التحصيلي لدى أر سلبا على العملية الرتبوية ، و لتوجيهات رؤسائهم ، يؤث
ض املواد الدراسية ، هذا كله يؤثر بعض الطلبة واكتظاظ الطالب يف الفصل الواحد يف بع

 على سري العملية الرتبوية بالطريقة الصحيحة . سلبا  
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 الفصل السادس                                

 من عرض البيانات وحتليلها يف السابق نستنتج اآلت :      

مؤسسة بناء المجتمع في الحد من ظاهرة النتائج المتعلقة بموضوع دور  -اوال 
 الغلو والتطرف .

سالمية هلا دور كبري يف توجيه سلوك الطالب وإرشاده حنو الوسطية . املؤسسة اإل2 
 واالعتدال .

. تدريب وتأهيل العاملني باملؤسسة الذين هلم اتصال باجملتمع لتأصيل مفاهيم هذه  2 
 الظاهرة . 

 بنشر ودراسة املنهج الصحيح من خالل الكتاب والسنة . .حماربة هذه الظاهرة وذلك 8

في بناء المجتمع مؤسسة ستراتيجيات التي تستخدمها اإل ثانيا : النتائج حول 
 مواجهة الغلو والتطرف .

تباع التيار السلفي املعتدل أيات إطالق حوار مع املعتدلني من . تقدمي رؤية تتضمن آل2 
ىل إكسب تأييدهم وضمان عدم احنيازهم ومجاعة الدعوة والتبليغ واملتصوفة لغايات  

 الصف املقابل وذلك لتفويت الفرصة على املرتبصني .

. تشكيل جلان من أهل العلم واملعرفة واالختصاص من محلة املؤهالت الشرعية 2 
ريي أو املتأثرين به على ح حوارات مع محلة الفكر التكفالقادرين على احملاورة واالقناع لفت

 نواعهم يف املدارس واملساجد واملعاهد واجلامعات وغريها .أاختالف 

سالم شر الفكر املستنري وبيان صورة اإل. تكثيف اجلهود ووضع اخلطط الالزمة لن8  
 للفكر التكفريي .   بوسطية واعتدال وخاصة يف املناطق اليت تشهد متددا  
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ثالثا : النتائج المتعلقة بموضوع التحديات التي تواجهها المؤسسة في مواجهة الغلو 
 والتطرف . 

 . املعوقات االقتصادية 2 

قلة توفر الوسائل  التعليمية وقلة وجود احلوافز املادية للمشرفني واملعلمني وقلة الراتب       
ال لتوفري النواقص ب واملراجع يف املؤسسة وعدم توفر املالشهري وقلة توفر املكتبات والكت

 رشاد .والدعايات واإل

 . املعوقات الرتبوية 2 

 اظ الطالب يف بعضن املؤسسة لديها يف بعض املدرسني املتخصصني ويوجد اكتظإ     
يضا بعض املدرسني أعدم توفر مدرسني يف هذه املادة و الفصول للمادة الدراسية الواحدة ل

 يدرسون يف مواد ليست من ختصصهم . 

 مناقشة نتائج البحث

ضوع دور مؤسسة بناء المجتمع و ول للدراسة المتعلق بماوال : مناقشة نتائج السؤل األ
 في مواجهة الغلو والتطرف .

من خالل ما مت عرضه وحتليله من الفصلني السابقني واملتعلق بعرض البيانات من       
مصادر البحث اخلاصة مبوضوع دور مؤسسة بناء اجملتمع يف احلد من ظاهرة الغلو والتطرف 

 يف مدينة ماالنق اندونيسيا ، واليت ميكن تلخيصها يف االت : 

الطالب وإرشاده حنو الوسطية واالعتدال  توجيه سلوك يف سالمية هلا دور كبرياملؤسسة اإل .1
.  
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حسب رأي الباحث للقضاء على ظاهرة الغلو والتطرف جيب على هذه املؤسسة تكثيف 
سالمي الوسطي املعتدل وكذلك توعيتهم وحتذيرهم من ين اإلجهودها لتعليم الطلبة الد

 مناهج الغلو والتطرف اليت يروج هلا كثريا من دعاة الضاللة .

 باجملتمع لتأصيل مفاهيم هذه الظاهرة تدريب وتأهيل العاملني باملؤسسة الذين هلم اتصال  .2

أن هناك  تضح للباحث من خالل استعراض البيانات املتعلقة بإجابة أسئلة البحثأ      
دورات تأهيل للعاملني هبذه املؤسسة وهتدف هذه الدورات إىل تأصيل مفاهيم ظاهرة الغلو 

لكي حنصل سالمي املعتدل هذه الدورات بتوضيح املنهج اإل يبعض مقيم والتطرف ويقوم
   المي معتدل .على معلمني ذو منهج إس

  . حماربة هذه الظاهرة وذلك بنشر ودراسة املنهج الصحيح من خالل الكتاب والسنة .8

التطرف وذلك بتدريس تضح للباحث بأن مؤسسة بناء اجملتمع حتارب ظاهرة الغلو و أ     
من خالل الكتاب والسنة ، وكذلك تقوم بعمل دروس يف  سالمي معتدل الطلبة منهج إ

   املساجد لتوعية الناس هبذه الظاهرة اليت هتدد اجملتمع االندونيسي .

ستراتيجية التي تستخدمها السؤال الثاني المتعلق بموضوع اإل: مناقشة نتائج ثانياا 
 والتطرف .في مواجهة الغلو مؤسسة بناء المجتمع 

ت من مصادر من خالل ما مت عرضه وحتليله من الفصلني السابقني واملتعلق بعرض البيانا    
  سرتاتيجية مؤسسة بناء اجملتمع يف مواجهة الغلو والتطرف . البحث اخلاصة مبوضوع إ

تباع التيار السلفي املعتدل يات إطالق حوار مع املعتدلني من أتقدمي رؤية تتضمن آل.2
ىل الصف وضمان عدم احنيازهم إومجاعة الدعوة والتبليغ واملتصوفة لغايات كسب تأييدهم 

 املقابل وذلك لتفويت الفرصة على املرتبصني .
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سرتاتيجية مؤسسة بناء اجملتمع يف الل استعراض البيانات املتعلقة بإتضح للباحث من خأ
تتضمن إجراء حوار مع املعتدلني املؤسسة تقدم رؤية حقيقة  مواجهة الغلو والتطرف بأن هذه

املعتدل ومجاعة الدعوة والتبليغ واملتصوفة حملاربة هذه الظاهرة اليت لتيار السلفي تباع امن أ
 ضها كل اجلماعات السابقة وكل اجملتمع لتفويت الفرصة على املساس باجملتمع االندونيسيترف

محلة املؤهالت الشرعية القادرين  تشكيل جلان من أهل العلم واملعرفة واالختصاص من.2
ريي أو املتأثرين به على اختالف على احملاورة واالقناع لفتح حوارات مع محلة الفكر التكف

 املدارس واملساجد واملعاهد واجلامعات وغريها . نواعهم يف أ

وهلم سالمي معتدل تسعى املؤسسة لتشكيل جلان من أهل العلم واملعرفة وذو منهج إ     
ول على هذا الفكر الذي دارة حوارات مع محلة الفكر التكفريي إلقناعهم بالعدعلى إ قدرة

حدى مظاهر الغلو والتطرف ، حيث يقوم بعض دعاة هذه ليس من اإلسالم ، ويعترب من إ
 كفري الناس عند عمل بعض الذنوب اليت مل تصل بالناس للكفر .تالظاهرة ب

سالم بوسطية شر الفكر املستنري وبيان صورة اإللنتكثيف اجلهود ووضع اخلطط الالزمة .8
 للفكر التكفريي .  واعتدال وخاصة يف املناطق اليت تشهد متددا  

سالم بصورة واضحة وصحيحة حسب الكتاب والسنة فال تسعى هذه املؤسسة لنشر اإل    
يع سالمي الدين املعتدل الذي يرفض مج الدين بل تعليم الناس الدين اإلغلو وال تطرف يف

 دعاة الغلو والتطرف وخاصة يف املناطق اليت تشهد متدد يف الفكر التكفريي . 
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التي تواجهها ثالثا : مناقشة نتائج السؤال الثالث للدراسة المتعلق بموضوع التحديات 
  مؤسسة بناء المجتمع في مواجهة الغلو والتطرف .

من خالل ما مت عرضه وحتليله يف الفصلني السابقني واملتعلق بعرض البيانات من مصادر      
البحث اخلاصة مبوضوع التحديات اليت تواجهها مؤسسة بناء اجملتمع يف مواجهة الغلو 

 والتطرف يف مدينة ماالنق اندونيسيا واليت ميكن تلخيصها يف االت : 

توفر الوسائل التعليمية وقلة وجود احلوافز املادية . املعوقات االقتصادية وذلك يف قلة 2
وقلة توفر املكتبات والكتب واملراجع يف املؤسسة للمشرفني واملعلمني وقلة الراتب الشهري 

 وعدم توفر املال لتوفري النواقص والدعايات واالرشاد .

ه املؤسسات اخلدمية جتعترب املعوقات االقتصادية وقلة احلوافز املادية من املشاكل اليت توا     
داء املعلمني واملشرفني القائمني على هذه املؤسسة ، حيث تعتمد هذه حيث تؤثر يف أ

 صحاب اخلري .ملؤسسة يف مجع املال على تربعات أا

ويوجد ن املؤسسة لديها نقص يف بعض املدرسني املتخصصني .املعوقات الرتبوية حيث أ2
يضا عدم توفر مدرسني يف هذه املادة وأالواحدة ل اكتظاظ يف بعض الفصول للمادة الدراسية

 سني يدرسون يف مواد ليست من ختصصهم .ر بعض املد

يوجد نقص يف املدرسني املتخصصني يف هذه املؤسسة مع زيادة يف عدد الطلبة حيث      
عطاء املواد فصل واحد إلعطائهم مادة معينة وإ تقوم هذه املؤسسة جبمع الطلبة بعدد كبري يف

 سني غري متخصصني وهذا يؤثر على الطالب .ر مد من
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 الخالصة والتوصيات والمقترحات  

 أوال : الخالصة   

الغلو والتطرف يف مدينة  من خالل معرفة اسرتاتيجية مؤسسة بناء اجملتمع يف مواجهة     
مت التوصل إىل جمموعة من االستنتاجات اليت تتعلق مبوضوع البحث واقرتاح  ماالنق 

التوصيات املناسبة ملؤسسة بناء اجملتمع مبا يساعدها يف مواجهة الغلو والتطرف ، وميكن 
 تناوهلا كاآلت :

 للمؤسسة دور كبري يف مواجهة الغلو والتطرف نذكر منها : .2

 وك الطالب وإرشاده حنو الوسطية واالعتدال .  أ . للمؤسسة دور كبري يف توجيه سل

ب . تدريب وتأهيل العاملني باملؤسسة الذين هلم اتصال باجملتمع لتأصيل مفاهيم هذه 
 الظاهرة . 

 ج .حماربة هذه الظاهرة وذلك بنشر ودراسة املنهج الصحيح من خالل الكتاب والسنة 

 لى دوافع فكرهم واحساسهمالتعرف عحتواء الشباب املتطرف والتقرب منهم و اد .
 بأنه جزء من نسيج اجملتمع إن اختلفت االفكار .

 ه . التعاون مع العلماء الثقات يف حماربة هذه الظواهر .  

، فلم يكن السوط  ا  منية ال جتدي نفعكوسيلة  للتغيري ، فاملعاجلة األ  و .اعتماد احلوار
يوما وسيلة لإلقناع وتغيري القناعات ، بل تقابل الكلمة بالكلمة والفكر بالفكر 

 واحلجة باحلجة والدليل بالدليل . 

. االسرتاتيجيات اليت تستخدمها مؤسسة بناء اجملتمع يف مواجهة الغلو والتطرف عدة  2 
 اسرتاتيجيات نذكر منها : 
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إطالق حوار مع املعتدلني من أتباع التيار السلفي  أ . تقدمي رؤية تتضمن آليات
 املعتدل ومجاعة الدعوة والتبليغ واملتصوفة لكسب تأييدهم ومواجهة هذه الظاهرة . 

ب . تشكيل جلان من أهل العلم واملعرفة واالختصاص من محلة املؤهالت الشرعية 
 نواعهم . أف ريي أو املتأثرين به على اختاللفتح حوارات مع محلة الفكر التكف

سالم شر الفكر املستنري وبيان صورة اإلج .تكثيف اجلهود ووضع اخلطط الالزمة لن
 بوسطية واعتدال وخاصة يف املناطق اليت تشهد متدد الفكر التكفريي . 

رشاد ووضع و والتطرف ممن ميارسون الوعظ واإلد . حصر ذوي النهج املوسوم بالغل
 رشاد . مليات الوعظ واإلمة لتحييدهم عن عالتدابري الالز 

. وضع الربامج واخلطط الفاعلة لتعزيز دور املؤسسة للتدريب والتأهيل وحبث امكانية ه
 تطويرها لتصبح مؤسسة عالية إلعداد الدعاة وتأهيلهم . 

 -التحديات اليت تواجهها مؤسسة بناء اجملتمع يف مواجهة الغلو والتطرف مبدينة ماالنق .8
 اندونيسيا امهها : 

 أ . قلة الدعم املايل الذي تتلقاه مؤسسة بناء اجملتمع من املتربعني . 

  .الذين لديهم احلماس والقدرة والعلم ملواجهة الغلو والتطرف  ةب . قلة الدعا

ج . قلة الطاقة اإلنسانية اليت حتتاجها مؤسسة بناء اجملتمع لتشغيل املؤسسات التابعة 
 مؤسسة بناء اجملتمع اىل املدارس احلكومية نظرا  هلا ، حيث ينتقل بعض املدرسني من 

الرتفاع األجور اليت تدفعها املدارس احلكومية للمدرسني وخاصة ذو اخلربة والكفاءة 
 العالية يف التدريس . 
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 ثانيا : التوصيات 

رف وتوعية املسلمني بأن الدين ضرورة انتباه مؤسسة بناء اجملتمع خلطر الغلو والتط .2
 الدين الذي يقبله اهلل ولن يقبل اهلل دين غريه .سالمي هو اإل

 االستعانة خبربات إدارية ودعاة قادرين على إعداد خطة ملواجهة الغلو والتطرف . .2
عقد دورات ومؤمترات إسالمية للعاملني باملؤسسة لتأهيلهم يف جمال الدعوة اإلسالمية   .8

 وتعليمهم اللغة العربية عن طريق التعاون مع إحدى الدول العربية . 
زيادة وتطوير املرافق اخلدمية اليت تتبع مؤسسة بناء اجملتمع لتقوية الوارد املايل من هذه  .2

 املرافق .
الفكري ،  منالدراسية بعض املوضوعات ذات الصلة لتحقيق األتضمني املقررات   .5

 حنراف الفكري.ملكافحة شىت أشكال اال مستمرا   والنظر إىل تطويرها تطويرا  

 ثالثا : المقترحات 

 سالمي.لو والتطرف ونشر تعاليم الدين اإل. توعية املسلمني يف مدينة ماالنق خبطر الغ 2

. ضرورة تعاون مؤسسة بناء اجملتمع مع املؤسسات اإلسالمية األخرى يف مدينة ماالنق  2 
 ملواجهة الغلو والتطرف . 

إلسالمية اومنحهم البعثات اخلارجية للدول  . زيادة االهتمام بالدعاة التابعني للمؤسسة 8
 لتلقي العلوم الشرعية . 

الغلو والتطرف يف مدينة ية اخلاصة مبوضوع . إجراء املزيد من الدراسات والبحوث العلم 2
 ماالنق
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 : البحث هيكل

 من والغرض املوضوع طبيعة من العلمية الدراسة متطلبات من ان الباحث ىأر  لقد
 : االت النحو على املوضوع تعاجل ان املناسب من جتعل حبثه

 العام االطار:   االول الفصل

 البحث خلفية.  أ

 البحث اسئلة.  ب

 البحث اهداف.  ج

 البحث امهية. د

 البحث حدود.  ه

 البحث مصطلحات.  و

 السابقة الدراسات.  ز

 النظري االطار:  الثاين الفصل

 . وتعريفهما والتطرف الغلو حقيقة:  االول املبحث

 .الغلو اسباب:  الثاين املبحث

 . واثارمها والتطرف الغلو مظاهر:  الثالث املبحث

 : صور الغلو . رابعاملبحث ال

 : أهم مظاهر الغلو يف العصر احلديث . املبحث اخلامس
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 املبحث السادس : دور املؤسسات الرتبوية يف مواجهة الغلو والتطرف . 

التعليمية يف مواجهة االسالمية املبحث السابع : اإلسرتاتيجيات اليت تستخدمها املؤسسات 
 الغلو والتطرف .

التعليمية يف مواجهة الغلو االسالمية و  املبحث الثامن : التحديات اليت تواجهها املؤسسات 
 والتطرف .

 البحث منهجية:  الثالث الفصل

 الفصل الرابع :عرض البيانات  

 الفصل اخلامس : حتليل البيانات

 الفصل السادس : 

 اوال  : نتائج ومناقشة البيانات  

 والتوصيات واملقرتحاتثانيا  : اخلالصة 

 البحث هيكل

 املصادر والبيانات

 

 

 

 



100 
 

 والمراجع المصادر

 ط . بالسعودية عفان ابن دار .االعتصام . موسى بن إبراهيم إسحاق أبو ،الشاطيب 
 .اهلاليل سليم حتقيق .م2222_ه 2222 األوىل

 دار .فتح الباري بشرح صحيح البخاري . حجر بن علي بن أمحد العسقالين ،
 .اخلطيب الدين حمب حتقيق ،م2282_ ه 2202 الثانية ط ، للرتاث الريان

 دار . صحيح مسلم بشرح النووي . النووي شرف بن حيىي الدين حمي زكريا أبو
 .تامر حممد حتقيق ،م2222_ه 2220 األوىل ط ،بالقاهرة للرتاث الفجر

 احلديث دار .سنن الدارمي .  الدارمي الرمحن عبد بن اهلل عبدالسمرقندي ،  
 .الذهيب مصطفى حتقيق ،م2000_ه 2220 األوىل ط ، بالقاهرة

 ط . بالقاهرة احلديث دار . سنن الرتمذي .  عيسى بن حممد عيسى أبو الرتمذي ،
 .الذهيب مصطفى حتقيق . م2222_ه 2222 األوىل

 بالقاهرة احلديث دار . سنن أيب داود . األشعث بن سليمان داود أبوالسجستاين ، 
 .الذهيب مصطفى حتقيق . م2000_ه 2220 األوىل ط .

 الكتب إحياء دار . صحيح مسلم .  احلجاج بن مسلم احلسني أبو النيسابوري ،
 .الباقي عبد فؤاد حممد حتقيق ، العربية

 ط ، الصفا مكتبة . صحيح البخاري . إمساعيل بن حممد اهلل عبد أبو البخاري ،
 .اجلميل بن حممود حتقيق ، م2008_ه 2228 األوىل

البيهقي ، امحد بن احلسني بن علي بن موسى . سنن البيهقي الكربى . دار النشر : 
 .حتقيق حممد عبدالقادر عطا . 2008- 2222دار الكتب العلمية . ط الثالثة 



101 
 

بن احلكم ، ابو عبداهلل احلاكم حممد بن عبداهلل بن حممد بن محدوية بن نعيم . 
بريوت . ط األوىل  –للحاكم . دار النشر : دار الكتب العلمية  املستدرك على الصحيحني

2222 – 2220 . 

القزويين ، ابن ماجه ابو عبداهلل حممد بن يزيد . سنن ابن ماجه . دار النشر :دار 
 . حتقيق حممد فؤاد عبدالباقي .احياء الكتب العربية 

التميمي ، حممد بن حبان بن امحد بن حبان بن معاذ بن معبد . دار النشر : 
 . حتقيق شعيب األرنؤوط . 2228 – 2222بريوت . ط الثانية  –مؤسسة الرسالة 

حنبل ، امحد . مسند اإلمام امحد . دار النشر : مؤسسة الرسالة . ط األوىل 
2226 – 2226 . 

عبدالسالم . اقتضاء الصراط املستقيم ملخالفة  ابن تيمية ، امحد  بن عبداحلليم بن
 أصحاب اجلحيم . دار النشر : مكتبة الرشد ، الرياض . حتقيق ناصر بن عبدالكرمي .

حجازي ، امحد جمدي . األثار اإلجتماعية والثقافية للتغريات العاملية املعاصرة على 
 . 2002ة قطاعات الشباب يف الدول النامية . كلية األداب جامعة القاهر 

السعدين ، تيسري بن حسني . دور املؤسسات الرتبوية يف الوقاية من الفكر املتطرف 
 . 2226ربيع اآلخر  80البحوث األمنية . العدد .جملة 

( 262العيسوي ، عبدالرمحن . ظاهرة العنف بني املراهقني . جملة الفيصل ، عدد)
 . 2002الرياض ، مارس ابريل 

larton persoune . youth and problem new york k 
Osaka publisher 2005. 



101 
 

اجمللس القومي للسكان . اسرتاتيجية الشباب . البحث السادس . القاهرة . املركز 
 . 2222القومي للمعلومات السكانية . 

وانعكاسها  2228السيد ، امحد ابراهيم امحد . التوجهات السياسية يف مصر مند 
 . 2282عي . جملة كلية الرتبية ، جامعة املنصورة .اكتوبر على فكر الشباب اجلام

اللوحيق ، عبدالرمحن معاد .الغلو يف الدين يف العصر احلاضر األسباب واآلثار 
 . 2222والعالج . رسالة مقدمة لنيل الدكتوراه .

تربية التسامح الفكري صيغة تربوية مقرتحة  سالمة ابراهيم .اخلميسي ، السيد 
حبث مقدم للدكتور يف جامعة املنصورة ، كلية دمياط ، كلية الرتبية  طرف .ملواجهة الت

2228 . 

 –عيسى ، حممد رفقي . مصادر التطرف كما يدركها الشباب يف مصر والكويت 
 . 2228جة املاجستري ، جامعة الكويت دراسة مقارنة . حبث تكميلي لنيل در 

الرتبوية كمدخل ملواجهة التطرف والعنف اجلعفري ، ممدوح عبدالرحيم امحد . الثقافة 
 . 2228.رسالة مقدمة لنيل الدكتوراه ، جامعة االسكندرية 

كمال امساعيل . االبعاد االجتماعية والرتبوية لظاهرة حممود ،امحد طه . عطية ،
التطرف والعنف يف اجملتمع املصري . حبوث مقدمة يف جامعة الزقازيق يف جملة كلية الرتبية 

2002 . 

رزق ، حنان عبداحلليم . الرتبية االسالمية يف مواجهة التطرف الديين واالرهاب لدى 
ة . حبث مقدم للنشر كلية الرتبي  –بعض الشباب اجلامعي . دراسة ميدانية ، جامعة املنصورة 

 . 2006-5-2كلية الرتبية ، تاريخ النشر يف جملة حبوث  
 



100 
 

 ط،  بريوت العلمية الكتب دار . الشريعة . احلسني بن حممد بكر أبو االجري ،
 .الفقي حامد حممد حتقيق ، م2288_ ه 2208 األوىل

 .بالرياض املعارف مكتبة. جمموع الفتاوى .   احلليم عبد بن أمحد الدين تقيابن تيمية ، 

القحطاين ، سعيد بن مسفر . أسباب الضعف والرتاخي يف حياة امللتزمني . 
audio.islamweb.net/audio/index.php?page=full conten 

&audioid=1862 

 وىل السامرائي ، عبداهلل سلوم . الغلو والفرق الغالية . الناشر : دار واسط ، بغداد .الطبعة اال

الشييب ، كامل مصطفى . الصلة بني التصوف والتشيع . الناشر : دار املعارف ، 
 الطبعة الثانية . مصر .

 ، عبداهلل . الغلو مفهومه وحقيقته وصوره واسبابه وعالجه . الغليفي

اليوسف ، عبداهلل بن عبدالعزيز . دور املدرسة يف مقاومة اإلرهاب .  
www.assakina.com/book/5948.html   

مؤمتر علوم الشريعة يف  مكاوي ، فتحي حسن . ابسل ، حممد عبدالكرمي .حبث
 ه.2225ربيع األول  22-26اجلامعات ، عمان .

وحلوهلا اإلسالمية .دار النشر : لبنان ، النجار ، زغلول راغب .أزمة التعليم املعاصر  
 . جملة املسلم املعاصر .  2222

منصوري ،حممد طاهر . تنظيم دور املساجد يف التعليم الشرعي ، حبوث علوم 
  م22/2/2022اجلامعات . كلمة يف املنتدى العاملي للوسطية . الشريعة يف 

http://www.assakina.com/book/5948.html
http://www.assakina.com/book/5948.html


102 
 

الزرنوجي ، برهان اإلسالم .تعليم املتعلم طريق التعلم . دار النشر : لبنان . سنة 
 الطبعة األوىل . احملقق: مروان قباين .  2282 -2202النشر 

ة ، يف حبوث عبداهلل ، عبدالرمحن صاحل . طريق التدريس رؤية تربوية إسالمية معاصر 
 .  2002مؤمتر علوم الشريعة يف اجلامعات . سنة 

الرباشي ، بكيل بن حممد .دور األمن الفكري يف الوقاية من االرهاب . جامعة نايف 
 .  م 2022العربية للعلوم األمنية ، الرياض ، سنة 

سيدوف بال جوفيست . حنو حكمة شاملة يف عصر نظم الرتقيم واإلتصاالت  
 م .2222اهيم شبكة . جامعة القاهرة ، مركز مطبوعات اليونسكو ، .ترمجة ابر 

https://ar.wikipcdia.org/wiki 

-22.النشر :  222جملة املعرفة . العدد الدخيل ، حممد . اقتصاديات تعليمية .
 م  2026 -2

ذكروري ، صابر امحد عبدالباقي . دور املرشد الطاليب يف توجيه الطالب وارشادهم 
. kenanaonline.com/users/drsaber/posts/626188 . 

. جملة طه حسني املدرسية . حمافظة اجليزة . االنشطة عبداهلل ، مىن عبدالفتاح حممد 
 م. مصر ، امبابة . 2020-5-22تاريخ النشر :  املدرسية اهدافها ومعوقاهتا .

 2028-5-28تاريخ النشر : قاسم ، اجمد . مهام املرشد الرتبوي . 
.al3loom.com/?p=6902 . 

http://www.alkhaleej.ae/supplements. 

 م. االردن . 2162-66 -61الندوات في المدارس . النشر :  فريحات ، بسمة عربي .



107 
 

م.  2022-2-2النشر : .شراكي ، تامر عبداهلل .االمن والسالمة يف املدارس
Kananaonline.com/users/tanersafety/posts/448195. 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 


	______ _______ ________ (2).pdf
	_______ 3.pdf

