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 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ
  التطزف والغلى لدي الشثاب :مقدمة

هلل وعلػػػ   لػػػ  والصػػػبلا والسػػػبلـ علػػػ  رسػػػوؿ ا الحمػػػ  هلل رل العػػػالميف
 وصحب  ومف وااله 

 وبع  
فػػالتطرؼ والولػػو مصػػطلحاة لوويػػة وشػػرعية معروفػػة م ػػذ  ػػزؿ الػػوح  
وعرفهػػا المسػػلموف علميػػا وتعػػاملوا معهػػا وايعػػا بمػػا يليػػؽ بهػػا  ولػػـ يعػػ  ثمػػة 
حاجة إل  مزي  سوى ت زيؿ المصطلح عل  الوايع المعاش  وهذا مػف الممنػف 

واضػحة لػ ى الطػرفيف وتػوفرة لهػـ الر بػة ضبط  إذا تعػاط  المتحػ ثوف لوػة 
المشػػترنة فػػ  معالجػػة محػػ  ا ومعي ػػة  أمػػا حػػيف تطلػػؽ عبػػاراة ومصػػطلحاة 
معاصره مثؿ اإلرهال  والع ؼ فهذه نلها حا ثػة مػف حيػث الممارسػاة ويصػ ا 

فها حاوؿ بعضهـ أف تبق  هذه األلفاظ  امضة ويصعل التعامؿ معهػا وتوصػي
  مسػػاحتها حسػػل مػػرا  يػػرا  لهػػا ذلػػؾ لتمتػػ لػػذا هػػ  فضفاضػػة ومراو ػػة ون  ػػ 

وه ا يقؼ الباحث عل   رجة مػف الحػرو والحيػرا فػ  ف  أي مناف  المت فذيف 
  توصيؼ وتقعي  وتجػريـ أمػر مػا وهػو لػـ يحػ   سػلفا توافػؽ عػاـ علػ  تعريفػ

محاولة الباحث يػراةا المصػطلح المعاصػر عبػر صػور  فإوتوظيف   , وعلي  ف
نػوف مػف أ ؽ األمػور التػ  تحسػل علػ  الجػ ا فػ  معي ػة ومعالجػاة حا ثػة ي

البحث ولعؿ بعض ما ف  هذا البحث يحقؽ شيئا مف هذا عل  ا   بحاجة إل  
مزي  توصيؼ ومتسع مف المساحة الت  يقؼ بها الباحث عل  صػور عالميػة 
ممػػا يصػػ ؽ عليػػ  اسػػـ اإلرهػػال واإلرهػػال المضػػا  وهػػ  أيضػػا مػػ ثر يػػوي فػػ  

 ول  التوفيؽ.الفعؿ ور ت  واهلل تعل  
 مشنلة البحث

 ماه  مرحلة الشبال /ٔ
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 ما اثر المستقبؿ الوير م ظور ف  حياا الشبال /ٕ
 ما هو الولو والتطرؼ بيف الماض  والحاضر /ٖ
 نيؼ  حتوى االزمة ال اتجة جراة اضطرال المصطلح /ٗ

 اهمية الموضوع
 الحيرا والحرو ف  تح ي  مصطلح االرهال والتطرؼ/ٔ
الػػ  اسػػته اؼ مباشػػر مػػف ي ػػواة مشػػبوهة المصػػ ر  /تعػػرض الشػػبالٕ

 واله ؼ
 /معا اا االمة مف تجاوزاة  ير محسوبة وه  مقلقةٖ

 اه اؼ الموضوع
 /تح ي  مرحلة الشبالٔ
 /تحرير مصطلح التطرؼ ٕ
 /الوصوؿ ال   لية علمية تربوية ت رأ اال قساـ بيف الشبال والمجتمعٖ
 بلية ف  مواجهة االزمةبيف الجهاة ذاة الع ة/ ت اول المس ولي ٗ
 ح و  البحث 

 مشنلة الولو 
 اسبال ظاهرا وباط ة وراة استفزاز الشبال

 ال راساة السابقة
الولو والتطرؼ ف  مفهومهما الشرع  واللوػوي ال مزيػ  علػ  يػ ـ فيهمػا 
مف بحوث ورسائؿ علمية وشخصية لنف الذي اضيف  ه ا هو تح ي  مصطلح 

همػػػػا فػػػػ  الػػػػزمف الحاضػػػػر  ومظاهرهمػػػػا االرهػػػػال والتطػػػػرؼ  واسػػػػبال ظهور 
 وعبلجهما حسل معطياة الشريعة والتربية واال ظمة واالعبلـ

 مبحثيف : مق مة و البحث يتنوف مفو 
 المبحث األوؿ : التعريؼ بنلمة الشبال و يتنوف مف أربعة مطالل : 
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 المطلل األوؿ : نلمة الشبال .
 المطلل الثا   : مرحلة الشبال أو بلوغ السع  .

 لمطلل الثالث : طبيعة َطْوِر بلوغ السع  "الشبال". ا
 المطلل الرابع : األحا يث الت  تشير إل  أهمية مرحلة الشبال .

 ة مطالل :تسا   : الولو والتطرؼ ويتنوف مف المبحث الث
 المطلل األوؿ : تعريؼ الولو والتطرؼ واإلرهال .

 المطلل الثا   : تح ي  مصطلح اإلرهال المعاصر . 
 لمطلل الثالث : أ لة التحذير مف الولو مف النتال والس ة .ا

 المطلل الرابع : أسبال ظهور الولو ومظاهره ف  العصر الح يث .
 المطلل الخامس : مظاهر التطرؼ .

 : عبلو التطرؼ .  السا سالمطلل 
 الخبلصة

 فهارس ) القر ف , والح يث , الموضوعاة ( .
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 ادلثحث األول
 ثاب :تعزيف كلمة ش
 ادلطلة األول

  كلمة الشثاب 
 سػف فػ  نػاف مػف ,وشػبي  وشػباف شػبال شػل, مػف فاعػؿ اسػـِ : الشال

 يبلػ  لػـ مػا الثبلثػيف إلػ  س ة عشرا خمس مف: األيواؿ اختبلؼ عل  الشبال
 بػػػيف أو والثبلثػػػيف, الرابعػػػة إلػػػ  عشػػػرا التاسػػػعة سػػػف مػػػف أو الشػػػيل, عليػػػ 

 .(ٔ) واألربعيف الثبلثيف
شل يشل , وجمع شال الشبال لوة :  " هو الفتاة , نالتشبيبة , وي ِ ِِ

 .(ٕ)( ٕٚٔ, شباف , وهو أوؿ الش ة " ) الفيروز  با ي ,ص 
 َوِهػ  ُشػبَّاف ,  الرجولة سفّ  ِإَل  يصؿ َولـ اْلبُلوغ سفّ  أْ رؾ مف( الشَّال)
 . شوال,  َشابة

 شػػبال ِفػػ   َلقيتػػ ُيَقػػاؿ َأولػػ  الشَّػػْ ة وشػػبال والح اثػػة الفتػػاة( الشَّػػَبال)
 .  شَباًبا ال َّاس أرؽ جرير َنافَ  َياُلوا والتشبيل ال ََّهار
 . (ٖ) ِب ِ  أوي  َما( الشََّبال)

                                                           

ق لُٛثدٙ , انُاردش: داس ؼايدذ طداد -يؼعى نغح انفمٓاء , انًؤنف: يؽًدذ سٔاط لهؼعدٙ  - 1

/ 1و , )  1811 -ْددد   1041انُفدددالظ نهطثاػدددح ٔانُشدددش ٔانرٕصٚدددغ , انطثؼدددح: انصاَٛدددح, 

522 . ) 

تؽس تؼُٕاٌ : إعٓاو انؽٕاس فٙ يؼانعح انًشكالخ األخاللٛح نهشثاب فٙ ضٕء انرشتٛح   -5

 اإلعاليٛح , إػذاد انطانة فٛظم تٍ ػثذ هللا تٍ ػهٙ انضْشاَٙ 

انٕعٛط , انًؤنف: يعًغ انهغح انؼشتٛح تانماْشج  , )إتشاْٛى يظطفٗ / أؼًذ انًؼعى   -3

 ( . 574انضٚاخ / ؼايذ ػثذ انمادس / يؽًذ انُعاس( , انُارش: داس انذػٕج , )ص
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 ادلطلة الثاني              
 مزحلة الشثاب أو تلىغ السعي     

 فػ ", السػع  بلوغ" هو اإل سا   ال مو ف  طورٍ  إل  النريـ القر ف يشير
ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی   ی  ی  چ  :تعػػال  يقػوؿ حيػػث, اب ػ  مػػع إبػراهيـ حػوار

ىت  يت   جث  مث  ىث    متىب   يب  جت   حت  خت  مبجئ  حئ  مئ      ىئ  يئ  جب  حب  خب

 الولػ  أف ب  المقصو  أف, ذلؾ تفسير ف  القرطب  ويذنر (ٔ) چيث  حج   
 ويػاؿ, أعمالػ  علػ  لػ  معيً ا,   ياه أمور ف  أبي  مع يسع  الذي المبل  بل 

 يومئػذٍ  إسماعيؿ ناف: الفراة وياؿ إبراهيـ, سع  سعي  وأ رؾ شلَّ  أي: مجاه 
 مػع مشػ : يتػا ا ويػاؿ االحػتبلـ, هػو: عباس ابف وياؿ, س ة عشرا ثبلث ابف
 ابػف ويػاؿ الحجػة, بػ  تقػـو الػذي العقػؿ سػع  هو: ومقاتؿ الحسف وياؿ أبي ,
 .(ٕ)وصل  صاـ: عباس ابف وياؿ, العبا ا ف  السع  هو: زي 

 بلػػوغ" مع ػػ  فػػ  بي هػػا فيمػػا تختلػػؼ الق يمػػة راةالتفسػػي أف  جػػ  وهنػػذا
 عشػػرا ثػػبلث ابػػف" المراهقػػة أو البلػػوغ مطلػػع مػػف الطػػور ابهػػذ وتمتػػ ", السػػع 
 أ  ػا إالّ ", الحجػة ب  تقـو الذي العقؿ سع " الرش  بلوغ وحت ", االحتبلـ س ة,
 أخػرى ا تقاليػة مرحلػة يمثػؿ الطػور هػذا أف -أعلػـ وتعال  سبحا   واهلل-  رى
 وهػو ,"الشػبال" طػور عليػ   طلػؽ أف ويمنػف, الرشػ  إل  اإل ساف وصوؿ يبؿ
 .الرش  مف وأ    المراهقة مف أعل  طورٌ 

                                                           

 .  145عٕسج انظافاخ اٜٚح  1

ذفغٛش انمشطثٙ , انًؤنف: أتٕ ػثذ هللا يؽًذ تٍ أؼًذ تٍ أتٙ  -انعايغ ألؼكاو انمشآٌ  5

ْ ( , ذؽمٛك: 171تٍ فشغ األَظاس٘ انخضسظٗ رًظ انذٍٚ انمشطثٙ )انًرٕفٗ:  تكش

انماْشج , انطثؼح:  –أؼًذ انثشدَٔٙ ٔإتشاْٛى أطفٛش , انُارش: داس انكرة انًظشٚح 

 ( .12/88يعهذاخ( , ) 14ظضءا )فٙ  54و , ػذد األظضاء:  1810 -ْ  1310انصاَٛح, 
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 ادلطلة الثالث               
ر   طثيعة    

ْ
ى
َ
 "الشثاب" السعي تلىغ ط

 فػ  ج يػ ا مرحلػة ,"المراهقػة أو الج سػ  البلػوغ مثػؿ مثل " السع  بلوغ
 يتسػػـ الػػذي الحػػ يث المجتمػػع اإل سػػاف حيػػاا فػػ  أحػػ ثها, اإل سػػا ية الحيػػاا
 يقابػؿ الػذي" الشػبال مصػطلح يػ ـ ويػ "  "Kimmel 1980 والتويػر بالتعقػ 

 فترا مع ليتعامؿ الح يثة ال موّْ  سينولوجية ف " السع  بلوغ القر    المصطلح
 التػ  الرشػ  عبلمػاة ظهػور ويبػؿ, المراهقػة أو الج سػ  البلػوغ انتماؿ بع  ما

 أف" Kinistan 1971" ن يسػػػتوف ويػػػذنر, اإل سػػػاف فػػػ   سػػػها   أف يجػػػل
 الرشػػ  إلػػ  يصػػلوا حتػػ  الػػزمف مػػف طويلػػة فتػػرا يسػػتوريوف الػػذيف األشػػخاص

 ع ػػ  ينػػوف الحاضػػر ويت ػػا فػػ  وهػػو" التعليمػػ  االجتمػػاع  االيتصػػا ي بمع ػػاه
  مػو مرحلػة  خلػوا أ هػـ عػ هـ يقػاؿ أف يمنػف" والعشريف الخامسة سف حوال 

 .الشبال طور ه  optional period اختيارية
ّـّ  وصػػػؼٌ " اختياريػػػة مرحلػػػة" ب  ػػػ  الطػػػور هػػػذا ووصػػػؼ  بعػػػض ألف هػػػا
 وخاصػػةً  ذلػػؾ, إلػػ  حاجػػة  وف الرشػػ  عبلمػػاة علػػيهـ تظهػػر يػػ  األشػػخاص

 سػػف حػػوال  ع ػػ " اإلع ا يػػة المرحلػػة  هايػػة مػػع تعلػػيمهـ ي هػػوف الػػذيف أولئػػؾ
 ويػػػ  ,"السػػػف هػػػذا حػػػوال  ع ػػػ " مبنػػػريف العمػػػؿ سػػػوؽ ويػػػ خلوف" سػػػ ة٘ٔ

 ٛٔ سػػف حػػوال  ع ػػ " بػػذلؾ القػػا وف يسػػمح حالمػػا أسػػرا وينّو ػػوف يتزوجػػوف
 المراهقػة مػف مباشػرا اال تقػاؿ -لهػـ اختيػر أو- اختػاروا جميًعا فه الة ,"س ة
 .الرش  إل 

 ا تقاليػػة مرحلػػة اإل سػػاف حيػػاا فػػ  ج يػػ ٍ  نطػػورٍ  الشػػبال يصػػبح وهنػػذا
 تتطلبػ  وما التويراة وهذا, الرش  إل  حوؿللت البلزمة التويراة فيها تتـ, أخرى
 البلػػػوغ أث ػػػاة - تبػػػ أ, السػػػلوؾ مػػػف ومسػػػتويات  الرشػػػ  لمنا ػػػة تنيفػػػاف مػػػف

 فػ  مسػتمرا تظػؿ أف تطلََّبة في   عيش الذي العصر ظروؼ أف إالّ  والمراهقة,
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 الحريػػاة بػػيف وسػػيطة فتػػرا إ هػػا, الشػػبال مرحلػػة فػػ  تنتمػػؿ حتػػ  الحػػ وث
 أف يبػؿ التػر   موايػؼ  خػر وهػ  البلحقػة, المسػئولياةو  والمسػتوياة السابقة
 التويػػػراة موايػػؼ معظػػـ وألف واألسػػرا  بالعمػػػؿ الراشػػ  بالتزامػػاة المػػرة يلتػػـز

 طػور فػإف, المراهقػة أث اة بالفعؿ ح ثة ي  تنوف والسلوؾ الجسـ ف  العظم 
 الطػػور مػػف بطًئػػا أنثػػر تػػ ريج  ا تقػػاؿ مرحلػػة عػػا اً  ينػػوف الشػػبال أو السػػع 
, ال فسػػية التويػػراة علػػ  صػػ ي  الجسػػمية التويػػراة علػػ  هػػذا يصػػ ؽ, ابؽالسػػ
 مػف ي تهػ  أف المػرة يهيػ , المرحلػة هذه ف  لل مو البط ة اإليقاع هذا ولعؿ

 حياتػػ   مػػف الثا يػػة المرحلػػة إلػػ  لي تقػػؿ, بسػػبلـ  مػػوه مػػف األولػػ  المرحلػػة
", ألوؿا الضػػعؼ" معهػػا وي تهػػ  بالشػػبال ت تهػػ  أف توشػػؾ األولػػ  فالمرحلػػة

 مرحلػػة الج يػػ , العصػػر يولػػ  أف يوشػػؾ نمػػا النػػريـ, القػػر ف إليػػ  أشػػار الػػذي
 اال تقػاؿ هػذا يػتـ وحتػ , البليػ  القر  ػ  الوصػؼ حسػل" األشػ  بلػوغ"و" القوا"

" االضػػػطرال" مػػػف أنثػػػر" السػػػبلمة"و" الصػػػحة" خصػػػائص يتضػػػمف  حػػػوٍ  علػػػ 
 مع ػ  هػذا ف  أليس, يعالب  والبطة الت رو هذا يح ث أف ُب َّ  ال ناف", الخلؿ"و

 اإل ساف؟  مو ف  اإلله  لئلعجاز ج ي 
ذا  اإل سػا   ال مػو فػ  ج يػ يف طػوريف والشبال المراهقة مف نؿّّ  ناف وا 
 بي همػػػػا أف إالّ  الح يثػػػة, المعرفيػػػة التن ولوجيػػػػة الصػػػ اعية الثػػػورا أ تجتهمػػػا
 سينولوجيِّا,و  واجتماعيِّا بيولوجيِّا تح ي ها يمنف - فالمراهقة جوهري  اختبلؼٌ 

 الضػػروراة ولػػوال جػػوهره, فػػ  سػػينولوجية اجتماعيػػة ظػػاهرا فهػػو الشػػبال أمػػا
 الثا يػة المرحلػة مػف األوؿ الفصؿ الطور هذا ألصبح السينولوجية االجتماعية

 الضػعؼ" األول  مرحلت  مف األخير الفصؿ ينوف أف ال, ال مو ف " الرش  يوا"
, االجتمػػاع  التعقػػ  فػػ  المطػػر ا ا اوالزيػػ, التن ولػػوج  التويػػر فمعػػ ؿ", األوؿ
 مػف الشػريحة هػذه إعػ ا  فترا تطوؿ أف جميًعا تطلل التعليمية الحاجاة و مو

, وايتػ ار بنفػاةا العصػر ظػروؼ مػع التعامػؿ يمن هـ حت ", الصوار الراش يف"
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 الثػػا وي التعلػػيـ أصػػبح أف اإل سػػا   التػػاري  فػػ  يحػػ ث لػػـ أ ػػ   بلحػػظ ولعل ػػا
 التعلػيـ مػف مرحلػة وهػو" العشريف القرف ف  ح ث نما, إلزام ّ  شب  أو إلزاميِّا
 اإل سا   التاري  ف  يح ث لـ نما ,ٔ"تقريًبا عاًما ٛٔ سف إل  بالطالل يمت 
 مػف لنثيػر ضػرورت  بسػبل والعال  الجامع  التعليـ ف  الرا بيف ع   تزاي  أف

 وهػ  لثا يػة,ا العالميػة الحػرل تلػة التػ  العقو  ف  ح ث نما, الح يثة المهف
 عمػر وهػو, عاًمػا ٕٔ سػف بعػ  ما إل  أحياً ا بالطالل تمت  التعليـ مف مرحلة
 لػبعض ال راسػة سػ واة إف بػؿ الح يثػة, المجتمعػاة معظـ ف  القا و   الرش 

 والعشػػريف الخامسػػة سػػف إلػػ  بالطالػػل تصػػؿ, نالطػػل الجامعيػػة التخصصػػاة
  يػػػر علػػػ  بالوػػػة صػػػعوباة نلػػػ  ذلػػػؾ صػػػاحل ويػػػ , يتخػػػرو أف يبػػػؿ تقريًبػػػا

 المه يػػة المسػػتوياة فػػ  وخاصػػة, مبنػػرًا العمػػؿ سػػوؽ يػػ خؿ لنػػ  المتخصػػص
 .(ٔ)العليا

                                                           

فؤاد أتٕ  -يشؼهح انًغٍُٛ , انًؤنف: آيال طادق ًَٕ اإلَغاٌ يٍ يشؼهح انعٍُٛ إنٗ   1

 ؼطة

 134 -152, ص 1انُارش: يكرثح األَعهٕ انًظشٚح , انطثؼح: انشاتؼح , ػذد األظضاء: 
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 ادلطلة الزاتع                             
 األحاديث التي تشري إىل أهمية مزحلة الشثاب        

: --بف مسعو  رض  اهلل ع   , يػاؿ : يػاؿ رسػوؿ اهلل  عب  اهللعف 
للبصػر  أ ػضال , مف اسػتطاع مػ نـ البػاةا فليتػزوو , فا ػ  " يا معشر الشب

 ٓ (ٔ)"يستطع فعلي  بالصـو فا   ل  وجاةللفرو ومف لـ  وأحسف
ػ ويػاؿ عليػ  الصػبلا والسػبلـ : " سػبعة يظلهػـ اهلل بظلػ  يػـو الظػؿ اال  
  (ٕ)"ٓٓاهلل ورجؿ يلب  معلؽ بالمسج   عا ؿ وشال  ش  ف  طاعة إماـظل  : 
تزوؿ ي ـ ابف ا ـ يـو القيامػة مػف ع ػ   : ياؿ : " ال--ػ عف ال ب   

,  أبػبلهوعػف شػباب  فيمػا , أف ػاهعػف عمػره فيمػا :رب  حتػ  يسػ ؿ عػف خمػس 
 ٓ (ٖ), وعلم  ماذا عمؿ ب  " أ فق انتسب  وفيـ  أيفومال  مف 

ياؿ : " أهؿ الج ة شبال جر  , مر   --هريرا عف ال ب   أب ػ عف  
 ٓ (ٗ), واليف   شبابهـ "نحؿ , التبل  ثيابهـ 

                                                           

طدددؽٛػ انثخددداس٘ , انًؤندددف: يؽًدددذ تدددٍ إعدددًاػٛم أتدددٕ ػثدددذ هللا انثخددداس٘ انعؼفدددٙ ,  -  1

ج )يظدددٕسج ػدددٍ انًؽمدددك: يؽًدددذ صْٛدددش تدددٍ َاطدددش انُاطدددش , انُاردددش: داس طدددٕق انُعدددا

ْد  , ػدذد 1055انغهطاَٛح تئضافح ذشلٛى ذشلٛى يؽًذ فؤاد ػثذ انثالٙ( , انطثؼح: األٔنٗ, 

( , طدؽٛػ يغدهى ,  انًؤندف: 3/  7, تداب يدٍ ندى ٚغدرطغ انثداءج فهٛظدى ,  )  8األظضاء: 

ْد ( , انًؽمدك: يؽًدذ 511يغهى تٍ انؽعاض أتٕ انؽغٍ انمشٛش٘ انُٛغاتٕس٘ )انًرٕفٗ: 

, تداب  2تٛدشٔخ , ػدذد األظدضاء:  –انثدالٙ , انُاردش: داس إؼٛداء انردشاز انؼشتدٙ فؤاد ػثذ 

 ( .  1411/ 5اعرؽثاب انُكاغ نًٍ ذالد َفغّ , ) 

 ( يشظغ عاتك  133/  1طؽٛػ انثخاس٘ , تاب يٍ ظهظ فٙ انًغعذ ُٚرظش انظالج , )  5

ٕس٘ انًانكٙ )انًردٕفٗ انًعانغح ٔظٕاْش انؼهى , انًؤنف : أتٕ تكش أؼًذ تٍ يشٔاٌ انذُٚ 3

ْ ( , انًؽمدك : أتدٕ ػثٛدذج يشدٕٓس تدٍ ؼغدٍ آل عدهًاٌ , انُاردش : ظًؼٛدح انرشتٛدح 33: 

نثُدداٌ( , ذدداسٚن انُشددش :  -أو انؽظددى ( , داس اتددٍ ؼددضو )تٛددشٔخ  -اإلعدداليٛح )انثؽددشٍٚ 

 ( .582/ 1أظضاء ٔيعهذاٌ نهفٓاسط( , ) 1) 14ْ  , ػذد األظضاء : 1018

انًؼددشٔف تدد  )عددٍُ انددذاسيٙ( , انًؤنددف: أتددٕ يؽًددذ ػثددذ هللا تددٍ ػثددذ يغددُذ انددذاسيٙ   0

ددشاو تددٍ ػثدذ انظددًذ انددذاسيٙ, انرًًٛدٙ انغددًشلُذ٘ )انًرددٕفٗ:  اندشؼًٍ تددٍ انفبددم تدٍ تٓب

ْدد ( , ذؽمٛددك: ؼغددٍٛ عددهٛى أعددذ انددذاساَٙ , انُارددش: داس انًغُددٙ نهُشددش ٔانرٕصٚددغ, 522

,  0و , ػدذد األظدضاء:  5444 -ْد   1015انًًهكح انؼشتٛح انغؼٕدٚح , انطثؼدح: األٔندٗ, 

(3 /1111 . ) 
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: " عل  شال وهو فػ  سػياؽ المػوة فقػاؿ لػ  : "  --ػ  خؿ ال ب   
-ذ ػوب  , فقػاؿ ال بػ   وأخػاؼرسػوؿ اهلل ,  اهلل يػا اارجػو نيؼ تج ؾ " يػاؿ : 

- اهلل مػايرجوه  أعطػاه: " اليجتمعاف ف  يلل عب  ف  مثؿ هذه المػوطف اال
 ٓ(ٔ)مما يخاف  "  وأم  
: "  :َوَسػلَّـَ  َعَلْيػ ِ  اهللُ  َصػلَّ  اهللِ  َرُسػوؿُ  يػاؿ :َيػاؿَ  َعاِمٍر, ْبفِ  ةَ ُعْقبَ  َعفْ  ػ 

 ٓ (ٕ)يعجل ربؾ مف الشال ليسة ل  صبوا "
 
 
 

                                                           

عٍُ اتٍ ياظّ , انًؤنف: اتٍ ياظح أتدٕ ػثدذ هللا يؽًدذ تدٍ ٚضٚدذ انمضُٔٚدٙ, ٔياظدح اعدى  1

ْ ( , ذؽمٛك: يؽًذ فؤاد ػثذ انثالٙ , انُارش: داس إؼٛداء انكردة 573أتّٛ ٚضٚذ )انًرٕفٗ: 

 فٛظم ػٛغٗ انثاتٙ انؽهثٙ -انؼشتٛح 

 ( . 1053/ 5, تاب ركش انًٕخ ٔاالعرؼذاد نّ  , )  5: ػذد األظضاء

يغُذ اإلياو أؼًذ تٍ ؼُثم , انًؤنف: أتٕ ػثذ هللا أؼًذ تٍ يؽًدذ تدٍ ؼُثدم تدٍ ْدالل تدٍ  5

ػدادل يشردذ, ٔآخدشٌٔ ,  -ْ ( , انًؽمك: رؼٛة األسَؤٔط 501أعذ انشٛثاَٙ )انًرٕفٗ: 

 إرشاف: د ػثذ هللا تٍ ػثذ انًؽغٍ انرشكٙ

 ( . 144/ 51و , ) 5441 -ْ   1051يؤعغح انشعانح , انطثؼح: األٔنٗ, انُارش: 

 4ٔيؼُٗ انظثٕج : انٕٖٓ ٔانًٛم ػٍ طشٚك انؽك 
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 ادلثحث الثاني
 الغلى والتطزف 

 ادلطلة األول                            
 تعزيف الغلى والتطزف واإلرهاب               

 اَل : وعػزّ  جػؿّ  َيْولػ  َوِمْ ػ  ِفيػ ِ  الحػ ّ  ومجػاوزا الشَّػْ ة ِف  ااِلْرتَفاع: الُوُلو
, الَوْلػَوا َوِمْ ػ . اْلِمْقػَ ار تجػاوزوا اَل  َأي ِ ي نـ, ِف  َتْوُلوا  ُيرمػ  َأف َوُهػوَ  ِبالسَّػْهـِ
 اْرَتفػع َمػا ونؿ ِ بلة الَوْلَوا َوجمع وُ ُلّوًا, وَ ْلَواً  َ ْلواً  يولو  بل بل  َما َحْيثُ  ِب ِ 
. الػػّثمف ُحػػُ و  َعػػف اْرَتفػػع يػػ  أِلَ َّػػ ُ  الوػػال  الشَّػػْ ة اشػػتقاؽ َوِمْ ػػ  توػػال , فقػػ 

 . (ٔ) .اشتقايها َهَذا مف والَوْلَوا. اْلَعَرل خيؿ مف َمْعُروَفة فرس اْسـ: وَ ْلَوى
 َسػلَّـَ وَ  َعَلْيػ ِ  اهللُ  َصلَّ  اهللِ  َرُسوؿُ  ِل  َياؿَ : َياؿَ  - ؟( ٕ)اْلَفْضؿُ  َأوِ  اهللِ  َعْب ُ 

 َحَصػَياةٍ  َلػ ُ  َفَلَقْطػةُ "  ِلػ  اْلقُػطْ  َهػاةِ : " رَاِحَلِتػ ِ  َعَلػ  َواِيػؼٌ  َوُهػوَ  اْلَعَقَبِة, َ َ ااَ 
 َوَيػاؿَ  َمػرََّتْيِف,"  َهػُ اَلةِ  ِبَ ْمثَػاؿِ : " َفَقػاؿَ  َيػِ ِه, ِفػ  َفَوَضػَعُهفَّ  اْلَخػْذِؼ, َحَص  ُهفَّ 
 َنػافَ  َمػفْ  َهَلػؾَ  َفِإ ََّمػا َواْلُولُػوَّ  ِإيَّػاُنْـ : " َوَيػاؿَ  - َعَهػاَرفَ  َأ َّػ ُ  َيْحَيػ  َفَ َشارَ  - ِبَيِ هِ 
 . (ٖ)" ال ّْيفِ  ِف  ِباْلُوُلوّْ  َيْبَلُنـْ 

                                                           

 ْ (351ظًٓشج انهغح , انًؤنف: أتٕ تكش يؽًذ تٍ انؽغٍ تٍ دسٚذ األصد٘ )انًرٕفٗ:  1

األٔنددٗ,  تٛددشٔخ , انطثؼددح: –انًؽمددك: سيددض٘ يُٛددش تؼهثكددٙ , انُارددش: داس انؼهددى نهًالٚددٍٛ 

 ( .811/ 5, ) 3و , ػذد األظضاء: 1817

ػثذ هللا تٍ انفبم شمح ٔركشِ اتٍ ؼثاٌ فٙ انصماخ ٔلال ٚشٔ٘ ػٍ اتٍ ػًش ٔأَظ إٌ  5

كاٌ عًغ يًُٓا كزا لال ٔلذ طشغ تانغًاع يٍ أَظ ػُذ انثخاس٘ فٙ عٕسج انًُافمٍٛ 

غًغ يٍ ػثٛذ هللا تٍ أتٙ ى ٚٔلال انؼعهٙ شمح ٔكزا لال اتٍ انثشلٙ ٔلال اتٍ ػثذ انثش ن

 . سافغ

ؼعش انؼغمالَٙ  ذٓزٚة انرٓزٚثٗ , انًؤنف: أتٕ انفبم أؼًذ تٍ ػهٙ تٍ يؽًذ تٍ أؼًذ تٍ

انُارش: يطثؼح دالشج انًؼاسف انُظايٛح, انُٓذ , انطثؼح: انطثؼح ْ (125)انًرٕفٗ: 

 ( .2/321, )15ْ  , ػذد األظضاء: 1351األٔنٗ, 

ُثم , انًؤنف: أتٕ ػثذ هللا أؼًذ تٍ يؽًذ تٍ ؼُثدم تدٍ ْدالل تدٍ يغُذ اإلياو أؼًذ تٍ ؼ  3

 ػادل يشرذ, ٔآخشٌٔ -ْ ( , انًؽمك: رؼٛة األسَؤٔط 501أعذ انشٛثاَٙ )انًرٕفٗ: 

إرشاف: د ػثذ هللا تٍ ػثذ انًؽغٍ انرشكدٙ , انُاردش: يؤعغدح انشعدانح , انطثؼدح: األٔندٗ, 

 (.2/581و, ) 5441 -ْ   1051
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 التطػرُّؼ ح ّ  بال  هو ما أو َمفْ : تطرُّؼ إل  م سول اسـ[: مفر ] تطرُّؼ
 .(ٔ)"سلون  ف  تطرُّف ّ  شخص"  رائ  ف 

ح  الش ة. يقاؿ تطرؼ فػ  نػذا:  ويع   التطرؼ إتياف الطرؼ, والطرؼ
 . (ٕ)جاوز ح  االعت اؿ ولـ يتوسط

والتطرؼ اعـ واشمؿ مػف الولػو أل ػ  ينػوف شػامبًل للولػو والتقصػير فنػؿ 
 ( .ٖ) اؿ متطرؼ, وليس نؿ متطرؼ  الياً 

 التعريؼ االصطبلح  :

ؿ شي  اإلسبلـ ابػف تيميػة رحمػ  اهلل: الولػو مجػاوزا الحػ , بػ ف يػزا  اػ ي
 . (ٗ), ف  حم ه أو ذم  عل  ما يستحؽ و حو ذلؾ ف  الش ة

ػ ويالة اللج ة ال ائمة ف  فتوى لها : )والولػو هػو: التعمػؽ فػ  الشػ ة 
عف الولو فقاؿ: " إيانـ والولو فػ  الػ يف  --والتنلؼ في , وي   ه  ال ب  

                                                           

ؼشتٛح انًؼاطشج , انًؤنف: د أؼًذ يخراس ػثذ انؽًٛذ ػًش )انًرٕفٗ: يؼعى انهغح ان 1

 -ْ   1058ْ ( تًغاػذج فشٚك ػًم , انُارش: ػانى انكرة , انطثؼح: األٔنٗ, 1050

( 5/1381ٔيعهذ نهفٓاسط( فٙ ذشلٛى يغهغم ٔاؼذ , ) 3) 0و , ػذد األظضاء:  5441

 . 

انذكرٕس إتشاْٛى أَٛظ , ػطٛح انظٕانؽٗ , انًؼعى انٕعٛط , لاو تئخشاض ْزِ انطثؼح  :  5

 5انذكرٕس ػثذ انؽهٛى يُرظش , يؽًذ خهف هللا اؼًذ  , طثؼح داس إؼٛاء انرشاز انؼشتٙ , )

 ( . ٚؼُٙ انرؼظة نهشأ٘ ٔػذو االػرشاف تانشأ٘ اٜخش . 222/

 يؽًذ تٍ عؼٕد االعاليٛح ,  االعى :ػثذانؼضٚض اإلياوأعرار ػهى االظرًاع ظايؼح  - 3

انؼهًٛح  انشذثح ى :االظرًاع ٔانخذيح االظرًاػٛح انغشٚة انكهٛح : انؼهٕو االظرًاػٛح  , انمغ

 : أعرار

faculty.imamu.edu.sa/.../b4bbc524-ce25-4e8b-b891-

09bf10c0d53f.aspx  1032طفش 55ذاسٚن َمم انًٕضٕع  ْ 

انذٍٚ أتٕ انؼثاط  الرباء انظشاط انًغرمٛى نًخانفح أطؽاب انعؽٛى , انًؤنف: ذمٙ  0

أؼًذ تٍ ػثذ انؽهٛى تٍ ػثذ انغالو تٍ ػثذ هللا تٍ أتٙ انماعى تٍ يؽًذ اتٍ ذًٛٛح 

ْ ( , انًؽمك: َاطش ػثذ انكشٚى انؼمم , 751انؽشاَٙ انؽُثهٙ انذيشمٙ )انًرٕفٗ: 

و , ػذد 1888 -ْ  1018انُارش: داس ػانى انكرة, تٛشٔخ, نثُاٌ , انطثؼح: انغاتؼح, 

 ( .1/351, )5األظضاء: 
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 . (ٕ()ٔ)فإ ما أهلؾ مف ناف يبلنـ الولو ف  ال يف"
 :  مع   اإلرهال
مصػػ ر مػػ خوذ مػػف َرهػػل نعلػػـ يرهػػل رهبػػا ورهبابػػا وأرهابػػا  اإلرهػػال لوػػة:

 . (ٖ)بالفتح والنسر , وهو اإلخافة والتخويؼ 

                                                           

عٍُ اتٍ ياظّ  , انًؤنف: اتٍ ياظح أتٕ ػثذ هللا يؽًذ تٍ ٚضٚذ انمضُٔٚٙ, ٔياظح اعى  1

ْ ( , ذؽمٛك: يؽًذ فؤاد ػثذ انثالٙ , انُارش: داس إؼٛاء انكرة 573أتّٛ ٚضٚذ )انًرٕفٗ: 

 ( .5/1441,)5فٛظم ػٛغٗ انثاتٙ انؽهثٙ , ػذد األظضاء:  -انؼشتٛح 

انًعًٕػح األٔنٗ , انًؤنف: انهعُح انذالًح نهثؽٕز انؼهًٛح  -نذالًح فرأٖ انهعُح ا  5

 ٔاإلفراء

ظضءا , انُارش: سلاعح  51ظًغ ٔذشذٛة: أؼًذ تٍ ػثذ انشصاق انذٔٚش , ػذد األظضاء: 

,  1801انشٚاع , انفرٕٖ سلى  –اإلداسج انؼايح نهطثغ  -إداسج انثؽٕز انؼهًٛح ٔاإلفراء 

(1/311. ) 
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 ادلطلة الثاني                                   
 حتديد مصطلح اإلرهاب ادلعاصز                      

وي  ص ر ف  تح ي ه بياف عف مجمع الفقػ  اإلسػبلم  فػ  رابطػة العػالـ 
اإلسػػبلم  بمنػػة فػػ   ورتػػ  السا سػػة عشػػرا , الم عقػػ ا فػػ  شػػواؿ مػػف عػػاـ 

هػػػػ بمنػػػة المنرمػػػة , حيػػػث حػػػ َّ وا اإلرهػػػال بتح يػػػ  سػػػبقوا بػػػ  جهػػػاة ٖٕٗٔ
 عالمية ع ي ا  الطة ف  مع اه و الالت  , وجاة ف  بيا هـ أف:

))اإلرهال هو الع واف الذي يمارس  أفرا  أو جماعاة أو  وؿ بويػا علػ  
فػػػ   ي ػػػ  , و مػػػ  , وعقلػػػ  , ومالػػػ  , وعرضػػػ  , ويشػػػمؿ صػػػ وؼ اإل سػػػاف 

خافػة  التخويؼ واألذى والته ي  والقتؿ بوير حؽ , وما يتصؿ بصور الحرابػة وا 
السػػبيؿ ويطػػع الطريػػؽ , ونػػؿ فعػػؿ مػػف أفعػػاؿ الع ػػؼ أو الته يػػ  يقػػع ت فيػػذا 
لمشروع إجرام  فر ي أو جماع  , ويه ؼ إل  إلقاة الرعل بػيف ال ػاس , أو 

رويعهـ بإيػذائهـ , أو تعػريض حيػاتهـ , أو حػريتهـ , أو أمػ هـ, أو أيػوالهـ تػ
للخطر , ومف ص وف  إلحاؽ الضرر بالبيئة أو ب ح  مرافؽ أو األمػبلؾ العامػة 

 أو الخاصة , أو تعريض أح  الموار  الوط ية , أو الطبيعية للخطر.
 -عال  سبحا   ت -فنؿ هذا مف صور الفسا  ف  األرض الت   ه  اهلل 

حئ   مئ  ىئ  يئ    جئىئ  ی  ی  ی  یچ  ٹ ٹالمسػػلميف ع هػػا يػػاؿ تعػػال : 

 . (ٕ)[ ٔ] چجب  حب   
إف هػػذا الولػػو الػػذي ا تهػػ  بهػػ الة الشػػبال المخلصػػيف الويػػوريف علػػ  
 يػ هـ إلػ  تنفيػر مػػف خػالفهـ مػف المسػلميف واسػػتباحة  مهػـ وأمػوالهـ , هػػو 

أنثػػر م ػػ  , حتػػ  أ هػػـ  فسػػ  الػػذي ا تهػػ  بػػالخوارو يػػ يما إلػػ  مثػػؿ ذلػػؾ و 
اسػػتحلوا  ـ أميػػر المػػ م يف علػػّ  رضػػ  اهلل ع ػػ  , وهػػو مػػف هػػو يرابػػة مػػف 
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ُٚظش انثٛاٌ انظادس يٍ يعًغ انفمّ اإلعاليٙ تشاتطح انؼانى اإلعاليٙ تًكح فٙ دٔسذّ  5
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وسابقة ف  اإلسبلـ وجهػا ا فػ  سػبيل  , ولػـ ينػف الخػوارو  --رسوؿ اهلل 
ي قصهـ العمؿ أو التعب  , فق  نا وا صّواما يّواما , يرّاة للقػر ف , شػجعا ا فػ  

  .الحؽ , باذليف ال فس ف  سبيؿ اهلل
العمػػؿ وطػػوؿ التعبػػ  وحسػػف ال يػػة ,  -الخػػوارو  –... ولنػػف لػػـ يػػ فعهـ 

أل هـ ساروا ف   ير االتجاه المستقيـ , ومف سار ف   يػر االتجػاه الم شػو  
 .لـ يز ه السير إال بع ا عف اله ؼ , فبل أرضا يطع , وال ظهرا أبق  .
 –أوجػ  ولق  صح الح يث ف  ذـ الخوارو وف  التحذير م هـ مف عشرا 

 َفَقػاؿَ نما يػاؿ اإلمػاـ أحمػ  وجػاة عػ   م هػا فػ  الصػحيحيف , وفػ  بعضػها " 
 ال َِّبػػ ُّ  َفَقػػاؿَ  ُعُ َقػػُ ؟ َفَ ْضػػِرلَ  ِفيػػ ِ  ِلػػ  َأتَػػْ َذفُ  اهلِل, َرُسػػوؿَ  َيػػا: اْلَخطَّػػالِ  ْبػػفُ  ُعَمػػرُ 
 َمػػػعَ  َصػػػبَلَت ُ  َأَحػػػُ ُنـْ  َيْحَتِقػػػرُ  َأْصػػػَحاًبا َلػػػ ُ  َفػػػِإفَّ  َ ْعػػػ ُ : " َوَسػػػلَّـَ  َعَلْيػػػ ِ  اهللُ  َصػػػلَّ 

 ِمػػفَ  السَّػػْهـُ  َيْمػػُرؽُ  َنَمػػا الػػ ّْيِف, ِمػػفَ  َيْمُريُػػوفَ  ِصػػَياِمِ , َمػػعَ  َوِصػػَياَم ُ  َصػػبَلِتِ ,
, وبػػيف عبلمػػتهـ المميػػزا , وهػػ  أ هػػـ : " يػػ عوف أهػػؿ األوثػػاف  (ٕ()ٔ)"الرَِّميَّػػةِ 

 ويقتلوف أهؿ اإلسبلـ " .
ـ تعمقهـ فػ  فهػـ القػر ف حيػث نما أشار إل  ضحالتهـ وسطحيتهـ وع 

 .(ٖ)ياؿ " يقرأوف القر ف ال يجاوز ح اجرهـ أو ترايبهـ "
 ومعلـو أف العمؿ حت  ينوف مقبواًل ع   اهلل الب  ل  مف رن يف أساسيف :     

 إخبلص ال ية في  , ب ال يرا  إال وج  اهلل . -ٔ
   جث  يت )نما ياؿ تعػال  :  --أف ينوف مب يًا عل  ه ى ال ب   -ٕ

  مخ    حخ  جخ  مح  جح  مج    حج  يث   ىث    مث
 . (ٗ) چ جس

                                                           

 ( يشظغ عاتك .  187/  1طؽٛػ انثخاس٘ ) 1

 ( .  11/82انًشظغ انغاتك )  5

 ( يشظغ عاتك . 187/  1طؽٛػ انثخاس٘ ) 3
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 ادلطلة الثالث                         
 أدلة التحذيز من الغلى من الكتاب والسنة :             

 ال ليؿ األوؿ :
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  چ فمف ذلػؾ يولػ  سػبحا   : 

 . (ٔ)  چ    ڀپ   پ  ڀ  ڀ  ڀ
 ال ليؿ الثا   :

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ ف  اآليػة األخػرى :  –عبل جؿ و  –ويقوؿ 

پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  

 . (ٕ) چٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  
 األ لة مف الس ة المطهرا :

 ال ليؿ األوؿ :
تحػذر مػف  --وأما مف السُّػ ة   فقػ  جػاةة أحا يػث عػف رسػوؿ اهلل 

َهَلػَؾ : »  --ث يػاؿ الولو والت طع , م ها ح يث عب  اهلل بف مسعو    حيػ
 . (ٖ)« اْلُمَتَ طُّْعوَف َهَلَؾ اْلُمَتَ طُّْعوَف َهَلَؾ اْلُمَتَ طُّْعوَف 

هػػو  –نمػػا يقػػوؿ ال ػػووي فػػ  شػػرح  علػػ  صػػحيح مسػػلـ  –والمت طػػع 
المتعمػؽ فػ  الشػ ة , الموػػال  فيػ  , المجػاوز حػ َّ الشػػرع فيػ  , سػواة أنػػاف 

 يواًل أـ فعبًل أـ اعتقاً ا 
 ثا   :ال ليؿ ال

                                                           

 . 171عٕسج انُغاء اٜٚح 1

 . 77عٕسج انًالذج اٜٚح  5

انًغُذ انظؽٛػ انًخرظدش تُمدم انؼدذل ػدٍ انؼدذل إندٗ سعدٕل هللا طدهٗ هللا ػهٛدّ ٔعدهى ,  3

ْدد ( , 511انًؤنددف: يغددهى تددٍ انؽعدداض أتددٕ انؽغددٍ انمشددٛش٘ انُٛغدداتٕس٘ )انًرددٕفٗ: 

ػددذد  تٛددشٔخ –از انؼشتددٙ داس إؼٛدداء انرددشانًؽمددك: يؽًددذ فددؤاد ػثددذ انثددالٙ , انُارددش: 

لال انًؽمك : يؽًذ فدؤاد  )ْهدا انًرُطؼدٌٕ( أ٘ انًرؼًمدٌٕ ( .5422/  0, ) 2األظضاء: 

 انغانٌٕ انًعأصٌٔ انؽذٔد فٙ ألٕانٓى ٔأفؼانٓى . 
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رضػ   –ومف األ لة أيضا الت  تحذر األمة مف الولو ح يث ابف عبػاس 
يع   صبيحة ليلة  –  اَا جمع  --ياؿ : ياؿ ل  رسوؿ اهلل  –اهلل ع هما 

َفَلَقْطُة َلُ  َحَصَياٍة ُهػفَّ « . َهاِة, اْلُقْط ِل  » مز لفة , وه  ليلة يـو ال حر : 
ػػا َوَضػػعْ  .يع ػػ  : « ِبَ ْمثَػػاِؿ َهػػُ اَلِة » ُتُهفَّ ِفػػ  َيػػِ ِه َيػػاَؿ : َحَصػػ  اْلَخػػْذِؼ  , َفَلمَّ

ـْ َواْلُوُلوَّ ِف  ال ّْيِف » فارموا .  يَّاُن  . (ٔ) «َواِ 
ف ناف جاة عل  سبل خاص , وهو يضية الولو فػ   هذا هو ال ليؿ , وا 
حص  الجمار   ألف بعض ال اس ي  يظف أف نبػر حجػـ الحصػ  مػف الػ يف   

إلػ   --نػاف أنبػر نػاف أيػوى وأويػع أثػرًا . ف رشػ  ال بػ   ألف الحص  نلمػا
أي : فػارموا بمػا يقػارل هػذا الحجػـ , « ِبَ ْمثَػاِؿ َهػُ اَلِة » اتباع الس ة بقول  : 

يانـ والولو ف  ال يف . --وال تحنموا عقولنـ , بؿ اتبعوا س ة  بينـ   وا 
لسػػبل . لنػػف نمػػا يقػػوؿ العلمػػاة : العبػػرا بعمػػـو اللفػػظ , ال بخصػػوص ا

بعػػ  أف أور  هػػذا  –عليػػ  رحمػػة اهلل  –ولهػػذا يقػػوؿ شػػي  اإلسػػبلـ ابػػف تيميػػة 
 . (ٕ)” عاـ ف  جميع أ واع الولو   ف  االعتقا  واألعماؿ ” الح يث : 

 ال ليؿ الثالث :
رض  اهلل ع    –مف األ لة الت  تحذر األمة مف الولو ح يث أب  هريرا 

ِإفَّ ال ّْيَف ُيْسٌر , َوَلْف ُيَشػا َّ الػ ّْيَف : » أ   ياؿ  --يرفع  إل  رسوؿ اهلل  –

                                                           

ٍ يغُذ اإلياو أؼًذ تٍ ؼُثم , انًؤنف: أتٕ ػثذ هللا أؼًذ تٍ يؽًدذ تدٍ ؼُثدم تدٍ ْدالل تد 1

ػدادل يشردذ, ٔآخدشٌٔ ,  -انًؽمدك: ردؼٛة األسَدؤٔط  ْد (501أعذ انشٛثاَٙ )انًردٕفٗ: 

انطثؼدح: األٔندٗ,  انرشكٙ  , انُارش: يؤعغدح انشعدانحإرشاف: د ػثذ هللا تٍ ػثذ انًؽغٍ 

 ( .  324/ 3و , ) 5441 -ْ   1051

الربدداء انظددشاط انًغددرمٛى نًخانفددح أطددؽاب انعؽددٛى , انًؤنددف: ذمددٙ انددذٍٚ أتددٕ انؼثدداط  5

تددٍ ػثددذ انغددالو تددٍ ػثددذ هللا تددٍ أتددٙ انماعددى تددٍ يؽًددذ اتددٍ ذًٛٛددح أؼًددذ تددٍ ػثددذ انؽهددٛى 

ْدد ( , انًؽمددك: َاطددش ػثددذ انكددشٚى انؼمددم , 751انؽشاَددٙ انؽُثهددٙ انذيشددمٙ )انًرددٕفٗ: 

و , ػدذد 1888 -ْد  1018انُارش: داس ػدانى انكردة, تٛدشٔخ, نثُداٌ , انطثؼدح: انغداتؼح, 

 ( . 351/ 1,) 5األظضاء:
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 . (ٔ)« َأَحٌ  ِإالَّ َ َلَبُ  
ويشػػػا  بمع ػػػ  : يوالػػػل . فَمػػػف  الػػػل الػػػ يف , فشػػػؽ علػػػ   فسػػػ  ,  

ف  الح يث اآلخر  --فسينوف م ته  أمره إل  اال قطاع وُيوَلل , نما ياؿ 
ـْ ِمَف اأَلْعَماِؿ َما ُتِطيُقوفَ : »  –  . (ٕ)« , َفِإفَّ اللََّ  اَل َيَمؿُّ َحتَّ  َتَملُّوا  َعَلْيُن

 ال ليؿ الرابع :
ومف ال صوص الت  تحذر , أو تفي  التحذير مف الولو ال صوص الوار ا 
فػػ  مػػ   ضػػ  الولػػو , فقػػ  جػػاةة ال صػػوص الشػػرعية ببيػػاف ُيسػػر اإلسػػبلـ 
,  وسػػهولت  , وأ ػػ  جػػاة برفػػع الحػػرو , وجػػاةة الشػػريعة تحػػث علػػ  الرفػػؽ

وتحػػث علػػ  االعتػػ اؿ , وعلػػ  الوسػػطية . هػػذه األمػػور نلهػػا ت ػػاف  الولػػو , 
رشا  األمة إليها , هو ف  الوايػع أيًضػا تحػذير مػف ضػ ها ,  فالحث عليها , وا 

 وهو الولو .
ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ    ڭچ ومف ذلؾ يول  جؿ وعػبل : 

. ويولػػ  ( ٗ) چ     ۓھ  ھ   ھ   ھ  ے   ے  ۓ  چ. ويولػػ  سػػبحا   :  (ٖ) چ
. وسًطا يع   :  (٘) چڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  چ سبحا   : 

 ع واًل خيارًا .
                                                           

: يؽًذ تدٍ إعدًاػٛم أتدٕ ػثدذهللا انثخداس٘ انعؼفدٙ , انًؽمدك: طؽٛػ انثخاس٘ , انًؤنف 1

انُاردش: داس طدٕق انُعداج )يظدٕسج ػدٍ انغدهطاَٛح تئضدافح  يؽًذ صْٛش تٍ َاطش انُاطدش

   1055ْذشلٛى ذشلٛى يؽًذ فؤاد ػثذ انثالٙ( , انطثؼح: األٔنٗ, 

انًغانثدح. )إال  )ٚغش( رٔ ٚغش. )ٚشاد اندذٍٚ( ٚكهدف َفغدّ يدٍ انؼثدادج فدٕق طالردّ ٔانًشدادج

غهثددّ( سدِ إنددٗ انٛغددش ٔاالػرددذال. )فغددذدٔا( انضيددٕا انغددذاد ْٔددٕ انرٕعددط فددٙ األػًددال. 

)لاستٕا( الرشتٕا يٍ فؼم األكًم إٌ نى ذغطٛؼِٕ. )ٔاعرؼُٕٛا تانغذٔج ٔانشٔؼح ٔرٙء يدٍ 

انُٓداس ٔتؼدذ انذنعح( اعرؼُٕٛا ػهٗ يذأيدح انؼثدادج تئٚماػٓدا فدٙ األٔلداخ انًُشدطح كد ٔل 

يغ انكراب: رشغ ٔذؼهٛك د. يظطفٗ دٚة انثغا أعدرار  8ؼذد األظضاء: نضٔال ٔآخش انهٛم[ ا

 ( .  11/  1ظايؼح ديشك ,  ) -انؽذٚس ٔػهٕيّ فٙ كهٛح انششٚؼح 

 ( يشظغ عاتك .  20/ 5طؽٛػ انثخاس٘ , ) 5

 .  112عٕسج انثمشج  اٜٚح  3

 .  71عٕسج انؽط اٜٚح  0

  .  103عٕسج انثمشج اٜٚح  2
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ْفػِؽ َمػا اَل : »  --ويول   ِإفَّ اللََّ  َرِفيٌؽ ُيِحلُّ الرّْْفَؽ , َوُيْعِط  َعَلػ  الرّْ
ا . هذه بعض األ لة الت  تحذر مف الولو وأنتف  بهػذ (ٔ)« ُيْعِط  َعَل  اْلُعْ ِؼ 

 .(ٕ)الق ر 

                                                           

طؽٛػ يغهى , انًؤنف: يغهى تٍ انؽعداض أتدٕ انؽغدٍ انمشدٛش٘ انُٛغداتٕس٘ )انًردٕفٗ:  1

تٛدشٔخ ,  –انُارش: داس إؼٛاء انرشاز انؼشتدٙ  , انًؽمك: يؽًذ فؤاد ػثذ انثالٙ ْ ( 511

 ( .  5443/ 0, ) 2ػذد األظضاء: 

5 - http://www.assakina.com/mohadrat/17713.html#ixzz            

فددٙ   5415غددطظ, أغ 51شخ تٕاعددطح: د. ػثددذ هللا انكُٓدداٌ ٔانشددٛن يؽًددذ انفٛفددٙ َشدد

 انًؽاضشاخ انؼهًٛح
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 ادلطلة الزاتع                              
 : أسثاب ظهىر الغلى ومظاهزه يف العصز احلديث          

أمػػا مػػا يتعلػػؽ باألسػػبال التػػ  هيػػ ة لبػػروز الولػػو الػػذي هػػو سػػبل مػػف  
أسػػػبال الع ػػػؼ واإلرهػػػال بػػػيف المسػػػلميف فػػػ  العصػػػر الحػػػ يث فهػػػ  نثيػػػرا 

 بما ي ت : -ف   ظري  -ومتشابنة تتمثؿ 

, عقيػػ ا وشػػريعة وأخبليػػا,  المسػػلميف عػػف  يػػ هـ مػػف أوال:إعػػراض نثػػر
إعراضا لـ يح ث مثل  ف  تاري  اإلسبلـ, مما أويعهػـ فػ  ضػ ؾ العػيش وفػ  

  ىئ   ېئ  ېئ  ېئ ۈئ  ۈئ  ۆئ ) حياا الشقاة. نما ياؿ تعػػال :
يتجل  هػذا اإلعػراض بػ مور نثيػرا فػ  حيػاا نثيػرا مػف  (ٔ) چىئ ىئ

  .ليـو  أفرا ا وجماعاة و وال وشعوبا وهيئاة وم سساةالمسلميف ا

 شيوع الظلـ بشت  صوره وأشنال :  -ثا يا 

ظلـ األفرا , وظلـ الشػعول, وظلػـ الػوالا وجػورهـ, وظلػـ ال ػاس بعضػهـ 
لبعض, ممػا ي ػاف  أعظػـ مقاصػ  الشػريعة, ومػا أمػر اهلل بػ  وأمػر بػ  رسػول  

  الظلـ, مما ُي م  مظاهر السػخط صل  اهلل علي  وسلـ مف تحقيؽ الع ؿ و ف
 والتذمر والحق  والتشف  ف  ال فوس. 

تحنُّـ النافريف )مف اليهػو  وال صػارى والملحػ يف والػوث ييف( فػ   -ثالثا 
, وت خلهـ ف  ش وف الببل  اإلسػبلمية, ومصػائر شػعوبها  مصالح المسلميف:

تار المصػالح عبر االحتبلؿ, والوزو الفنري واإلعبلمػ  وااليتصػا ي, وتحػة سػ
المشػػػترنة, أو الم ظمػػػاة ال وليػػػة, و حػػػو ذلػػػؾ ممػػػا تػػػ اعة بػػػ  األمػػػـ علػػػ  

 المسلميف مف نؿ ح ل وصول, بيف طامع ونائ  وحاس . 

و ير ذلؾ مف صور التحنـ ف  مصائر المسلميف والحجر علػيهـ, ممػا  
أ ى إلػػ  تػػذمرهـ وشػػعور طوائػػؼ مػػف شػػبابهـ ومثقفػػيهـ وأهػػؿ الويػػرا مػػ هـ 

                                                           

 150عٕسج  طّ آٚح  1
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ذالؿ واإلحبػػػاط ومػػػا ي ػػػتن عػػػف ذلػػػؾ مػػػف ر و  األفعػػػاؿ والسػػػخط بالضػػػيـ واإل
 والع ؼ. 

 محاربة التمسؾ بال يف والعمؿ بالس ف:  -رابعا 

والتضػػػييؽ علػػػ  الصػػػالحيف والمتمسػػػنيف بالسػػػ ة, والعلمػػػاة واآلمػػػريف 
بػػالمعروؼ وال ػػاهيف عػػف الم نػػر, وبالمقابػػؿ التمنػػيف ألهػػؿ الفسػػؽ والفجػػور 

 استفزاز لذوي الويرا واالستقامة. واإللحا , مما يع  أعظـ 

 الجهؿ بالعلـ الشرع  ويلة الفق  ف  ال يف:  -خامسا 

فالمت مؿ لوايع أنثػر أصػحال التوجهػاة التػ  يميػؿ أصػحابها إلػ  الولػو 
والع ػػػؼ يجػػػ  أ هػػػـ يتميػػػزوف بالجهػػػؿ وضػػػعؼ الفقػػػ  فػػػ  الػػػ يف, وضػػػحالة 

ر والمصػػػالح الحصػػػيلة فػػػ  العلػػػـو الشػػػرعية, فحػػػيف يتصػػػ وف لؤلمػػػور النبػػػا
 العظم  ينثر م هـ التخبط والخلط واألحناـ المتسرعة والموايؼ المتش جة. 

 (: والمسئوليفالجفوا بيف العلماة والشبال )وبيف الشبال  -سا سا 

ففػػػ  أ لػػػل بػػػبل  المسػػػلميف تجػػػ  العلمػػػاة )بعلمهػػػـ وحنمػػػتهـ وفقههػػػـ 
ثير مػ هـ وتجاربهـ( فػ  معػزؿ عػف أنثػر الشػبال, وربمػا يسػي وف الظػف بػالن

نذلؾ, وبالمقابؿ تج  الشبال بحيويتهـ و شاطهـ وهمتهـ بمعزؿ عف العلماة, 
وربمػػا تنػػوف سػػمعتهـ فػػ  أذهػػاف النثيػػريف علػػ   يػػر الحقيقػػة, وبعػػض ذلػػؾ 
بسبل ا حراؼ م ػاهن التربيػة لػ ى بعػض الجماعػاة, وبسػبل وسػائؿ اإلعػبلـ 

فػػ  األحنػػاـ المورضػػة التػػ  تفػػرؽ بػػيف المػػ م يف, ممػػا أويػػع بعػػض الشػػبال 
والتصػػرفاة الجػػائرا والخاطئػػة التػػ  ال تليػػؽ تجػػاه علمػػائهـ, وتجػػاه حنػػامهـ, 

, المسػػئوليفونػػذلؾ ه ػػاؾ حػػاجز  فسػػ  نبيػػر بػػيف ال خبػػة مػػف الشػػبال, وبػػيف 
تجعؿ نبل م هـ يس ة الظف باآلخر, وال يفهـ حقيقة مػا عليػ  اآلخػر إال عبػر 

لػػذي هػػو أسػػاس التفػػاهـ وسػػائط  يػػر أمي ػػة  البػػا, ومػػف ه ػػا يفقػػ  الحػػوار ا
 واإلصبل . 
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 الخلؿ ف  م اهن بعض ال عواة المعاصرا:  -سابعا 

ف  لبها تعتم  ف  م اهجها عل  الشحف العػاطف , وتربػ  أتباعهػا علػ  
مجػػر  أمػػور عاطفيػػة و ايػػاة   يويػػة: سياسػػية وايتصػػا ية و حوهػػا, وتحشػػو 

ت  ي إل  التصا ـ مع أذها هـ باألفنار والمفاهيـ الت  لـ ت صَّؿ شرعا, والت  
ػر فػػ  أعظػـ الواجبػاة, فت سػػ   المخػالفيف بػبل حنمػة. وفػػ  الويػة  فسػ  تقصّْ
الوايػػاة النبػػرى فػػ  الػػ عوا, مػػف  ػػرس العقيػػ ا السػػليمة والفقػػ  فػػ   يػػف اهلل 
تعال , والحرص عل  الجماعة, وتحقيؽ األمف, والتجر  مف الهوى والعصبية, 

  اث عل  يواع  الشرع.وفق  التعامؿ مع المخالفيف ومع اإلح
 ضيؽ العقؿ ويصر ال ظر ويلة الصبر وضعؼ الحنمة:  -ثام ا 

و حو ذلػؾ ممػا هػو موجػو  لػ ى بعػض الشػبال, فػإذا ا ضػاؼ إلػ  هػذه 
شػػيوع الفسػػا , الخصػػاؿ مػػا ذنرتػػ  فػػ  األسػػبال األخػػرى  مػػف سػػوة األحػػواؿ, و 

أ ى  -واإلعراض عف  يف اهلل, والظلـ, ومحاربة الت يف وفق اف الحػوار الجػا  
 ذلؾ إل  الولو ف  األحناـ والموايؼ. 

 تص ر ح ثاة األس اف وسفهاة األحبلـ:  -تاسعا  

وأشباههـ لل عوا والشبال ببل علـ وال فقػ , فاتخػذ بعػض الشػبال مػ هـ 
, وحنموا ف  األمور ببل فق , وواجهوا األح اث ر ساة جهاال, ف فتوا بوير علـ

الجساـ ببل تجربة وال رأي وال رجوع إل  أهؿ العلـ والفق  والتجربػة والػرأي, بػؿ 
ذا أفتػ  بعػض  نثير م هـ يست قص العلماة والمشاي  وال يعرؼ لهػـ يػ رهـ, وا 
المشاي  عل   ير هواه ومذهب , أو بخبلؼ مويف  أخػذ يلمػزهـ إمػا بالقصػور 

التقصػػير, أو بػػالجبف أو الم اه ػػة أو العمالػػة, أو بالسػػذاجة ويلػػة الػػوع   أو
واإل راؾ! و حو ذلؾ مما يحصؿ بإشػاعت  الفريػة والفسػا  العظػيـ و ػرس الوػؿ 
علػػ  العلمػػاة والحػػط مػػف يػػ رهـ ومػػف اعتبػػارهـ, و يػػر ذلػػؾ ممػػا يعػػو  علػػ  

 المسلميف بالضرر البال  ف   ي هـ و  ياهـ. 
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 والورور:  التعالـ -عاشرا  

وأع   بذلؾ أ   مف أسبال ظهور الولػو والع ػؼ فػ  بعػض فئػاة األمػة 
اليـو ا عاة العلـ, ف  حػيف أ ػؾ تجػ  أحػ هـ ال يعػرؼ بػ هياة العلػـ الشػرع  
واألحناـ ويواع  ال يف, أو ي  ينوف ع  ه علـ يليػؿ بػبل أصػوؿ وال ضػوابط وال 

السػػقيـ يػػ  حػػاز علػػـو فقػػ  وال رأي سػػ ي , ويظػػف أ ػػ  بعلمػػ  القليػػؿ وفهمػػ  
األوليف واآلخريف, فيستقؿ بوروره عف العلماة, عف مواصلة طلل العلـ َفَيْهلؾ 
بوروره َوُيهلؾ. وهنذا ناف الخوارو األولوف ي َّعوف العلـ واالجتها  ويتطاولوف 

 عل  العلماة, وهـ مف أجهؿ ال اس. 

 التش   ف  ال يف والت طع:  -حا ي عشر  

 --العتػػ اؿ فػػ  الػػ يف الػػذي نػػاف عليػػ  ال بػػ  والخػػروو عػػف مػػ هن ا
رضػ  اهلل مػف ذلػؾ فػ  الحػ يث الػذي رواه أبػو هريػرا  --وي  حذر ال بػ  

} إف هذا ال يف يسر, ولػف يشػا  الػ يف أحػ   --ياؿ: ياؿ رسوؿ اهلل  ع   
والتش   ف  ال يف نثيرا ما ي ش  عف يلة الفق  فػ  الػ يف, وهمػا  (ٔ)إال  لب  {

ت  الخػوارو, أع ػ  التشػ   فػ  الػ يف ويلػة الفقػ , وأ لػل الػذيف مف أبرز سما
ي زعوف إلػ  الولػو والع ػؼ اليػـو تجػ  فػيهـ هػاتيف الخصػلتيف, وال يع ػ  ذلنػـ 

 أ هـ خوارو, وال أف يوصفوا بهذا الوصؼ. 

شػػػ ا الويػػػرا ويػػػوا العاطفػػػة لػػػ ى فئػػػاة مػػػف الشػػػبال  -ثػػػا   عشػػػر  
 والمثقفيف و يرهـ:

 حنمػػة, مػػع العلػػـ أف الويػػرا علػػ  محػػاـر اهلل وعلػػ  بػػبل علػػـ وال فقػػ  وال
 يػػف اهلل أمػػر محمػػو  شػػرعا, لنػػف ذلػػؾ مشػػروط بالحنمػػة والفقػػ  والبصػػيرا, 
ومراعاا المصالح و رة المفاس . فإذا فق ة هذه الشػروط أو بعضػها أ ى ذلػؾ 
إل  الولو والت طع والش ا والع ؼ ف  معالجة األمور, وهذا ممػا ال يسػتقيـ بػ  

                                                           

 ( يشظغ عاتك .  11/  1طؽٛػ انثخاس٘ , )  1
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 ميف أمر ال ف   ي هـ وال ف    ياهـ. للمسل

 فسا  اإلعبلـ:  -ثالث عشر  

مطيػة الشػيطاف إلػ  نػؿ فت ػة  - البا-اإلعبلـ ف  العصر الح يث صار 
وضبللة وب عة ورذيلة, فإف وسائؿ اإلعبلـ ف  أنثر الببل  اإلسبلمية  البا ما 

ر فػػ  سػػبيؿ الشػػيطاف, وهػػ  مػػف خيلػػ  ورجلػػ  فػػ  الػػ عوا إلػػ  الضػػ بللة تسػػخَّ
و شر الب عة والز  ية وتروين الّرذيلة والفسا , وهتؾ الفضػيلة, وحػرل التػ يف 
وأهلػػ , وبالمقابػػؿ فػػإف إسػػهاـ اإلعػػبلـ فػػ   شػػر الحػػؽ والفضػػيلة يليػػؿ وباهػػة 
ج ا, وال شؾ أف هذا الوضع م نر عظيـ ومنر نّبار, ويع  أعظـ استفزاز يثير 

ؾ بشػػ ة مػػف يلػػة العلػػـ  يػػرا نػػؿ مػػ مف وحفيظػػة نػػؿ مسػػلـ, فػػإذا ايتػػرف ذلػػ
والحلـ والصبر والحنمة, و يال التوجي  الشرع  السػليـ, أ َّى ذلػؾ بالضػرورا 
ل  اإلحباط والتشاـ  والي س ع ػ   لؼ والقسوا ف  األحناـ والتعامؿ, وا  إل  الصَّ
بعضػػهـ في ػػ فع إلػػ  التوييػػر بع ػػؼ. لػػذا فػػإف عػػبلو هػػذه الظػػواهر لػػف ينػػوف 

 .(ٔ)حاسما إال بإزالة أسبابها

                                                           

انغهددٕ األعددثاب ٔانؼددالض  , إػددذاد : أ .د . َاطددش تددٍ ػثددذ انكددشٚى انؼمددم  , أعددرار انؼمٛددذج   1

 ( . 13 -1ظايؼح اإلياو ) –أطٕل انذٍٚ تانشٚاع  ٔانًزاْة انًؼاطشج , كهٛح
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 ادلطلة اخلامس     
 مظاهز التطزف :     

إف أول   الئؿ التطػرؼ: هػ  التعصػل للػرأي تعصػبًا ال يعتػرؼ معػ   -ٔ
لآلخػػريف بوجػػو , وجمػػو  الشػػخص علػػ  فهمػػ  جمػػو ًا ال يسػػمح لػػ  بر يػػة 
واضحة لمصالح الخلؽ, وال مقاص  الشرع, وال ظروؼ العصر, وال يفتح  افذا 

ة مػا ع ػ ه بمػا ع ػ هـ, واألخػذ بمػا يػراه بعػ  ذلػؾ للحوار مع اآلخػريف, ومواز ػ
 أ صع برها ًا, وأرجح ميزا ًا.

ومف مظاهر التطرؼ ال ي  : التزاـ التش ي   ائمًا, مع يياـ موجباة  -ٕ
لزاـ اآلخريف ب , حيث لـ يلزمهـ اهلل ب , إذ ال ما ع أف ي خذ المػرة  التيسير, وا 

بعػػػض األحػػػواؿ, تورعػػػًا  ل فسػػػ  باألشػػػ  فػػػ  بعػػػض المسػػػائؿ, وباألثقػػػؿ فػػػ 
واحتياطػػًا, ولنػػف ال ي بوػػ  أف ينػػوف هػػذا  ي  ػػ   ائمػػًا وفػػ  نػػؿ حػػاؿ, بحيػػث 

: "يسروا --يحتاو إل  التيسير في باه, وت تي  الرخصة فيرفضها, مع يول  
ويول : "إف اهلل يحل أف ت ت  رخص , نمػا  (ٔ)وال تعسروا, وبشروا وال ت فروا "

ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  چ يولػػػ  تعػػػال : و  (ٕ)ينػػػره أف تػػػ ت  معصػػػيت  "

بػػػػيف أمػػػػريف إاّل اختػػػػار  --, و "مػػػػا خيػػػػر رسػػػػوؿ اهلل (ٖ) چٴۇ   ۋ  
 .(ٗ)أيسرهما, ما لـ ينف إثماً "

وممػػا ي نػػر مػػف التشػػ ي  أف ينػػوف فػػ   يػػر منا ػػ  وزما ػػ , نػػ ف  - ٖ
ينوف ف   ير  ار اإلسبلـ وببل ه األصلية, أو مػع يػـو حػ يث  عهػ  بإسػبلـ, 

   عه  بتوبة.أو ح يث
ومف مظاهر التطرؼ: الولظة ف  التعامؿ, والخشو ة ف  األسلول,  - ٗ

                                                           

 ( يشظغ عاتك . 52/ 1طؽٛػ انثخاس٘ , ) 1

ٍ يغُذ اإلياو أؼًذ تٍ ؼُثم , انًؤنف: أتٕ ػثذ هللا أؼًذ تٍ يؽًذ تٍ ؼُثم تٍ ْالل ت 5

ػادل يشرذ, ٔآخشٌٔ ,  -انًؽمك: رؼٛة األسَؤٔط   ْ (501أعذ انشٛثاَٙ )انًرٕفٗ: 

انطثؼح: األٔنٗ,  انرشكٙ , انُارش: يؤعغح انشعانح  تٍ ػثذ انًؽغٍإرشاف: د ػثذ هللا

 ( . 147/ 14و , ) 5441 -ْ   1051

 .   121عٕسج انثمشج اٜٚح 3

 ( يشظغ عاتك .  114/  1طؽٛػ انثخاس٘ , ) 0
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 .--والفظاظة ف  ال عوا, خبلفًا له اية اهلل تعال , وه ي رسول  
فػػاهلل تعػػال  ي مر ػػا أف  ػػ عو إلػػ  اهلل بالحنمػػة ال بالحماية,وبالموعظػػة 

ہ  ہ   ہ  ہ   چالحس ة, ال بالعبارا الخش ة, وأف  جا ؿ بالت  ه  أحسف 

 .(ٔ) چ  ﮲ے  ے  ۓ  ۓ  ھھ   ھ  ھ
ھ  ھ  ے  ے  ۓ  چ بقول :  --ووصؼ رسول  

 . (ٕ) چۓ  ﮲   ﮳ ﮴  ﮵  ﮶  ﮷    ﮸  ﮹     
ٺ    ٺپ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺچ وخاطل رسول  مبي ًا عبليتػ  ب صػحاب : 

 . (ٖ) چ     ٹٺ      ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ
 ف  موضعيف: ولـ يذنر القر ف الولظة والش ا إالّ 

فػػ  يلػػل المعرنػػة ومواجهػػة األعػػ اة, حيػػث توجػػل العسػػنرية ال اجحػػة,  -ٔ
الصػػبلبة ع ػػ  اللقػػاة, وعػػزؿ مشػػاعر اللػػيف حتػػ  تضػػع الحػػرل أوزارهػػا, 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ     چ وف  هذا يقوؿ تعال : 

 (ٗ) چ  ڀپ  ڀ  ڀ

والثا   ف  ت فيػذ العقوبػاة الشػرعية علػ  مسػتحقيها, حيػث ال مجػاؿ  -ٕ
ٿ   ٿ   ٹ  ٹ   ٹ    چ  لعواطؼ الرحمة ف  إيامة حػ و  اهلل فػ  أرضػ 

 چڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ    ڦٹ  ڤ  ڤ   ڤ    ڤ  ڦ  ڦ  ڦ

(٘ )(ٙ). 

                                                           

 .  152عٕسج انُؽم اٜٚح  1

 .  151عٕسج انرٕتح اٜٚح  5

 . 128عٕسج آل ػًشاٌ اٜٚح  3

. انغهٕ األعثاب ٔانؼالض  , إػذاد : أ .د . َاطش تٍ ػثذ انكشٚى  153تح اٜٚح عٕسج انرٕ 0

ظايؼح اإلياو  –انؼمم  , أعرار انؼمٛذج ٔانًزاْة انًؼاطشج , كهٛح أطٕل انذٍٚ تانشٚاع 

(1- 13. ) 

 .  5عٕسج انُٕس اٜٚح  2

 52 – 11انظؽٕج اإلعاليٛح تٍٛ انعؽٕد ٔانرطشف  نهذكرٕس ٕٚعف انمشضأ٘ ص  1

 ترظشف .  
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 ادلطلة السادس      
 عالج التطزف :      

حػػػيف ينػػػوف الع ػػػؼ والولػػػو والتطػػػرؼ ظػػػاهرا عالميػػػة فإ ػػػ  يحتػػػاو إلػػػ  
ذا اصػػطل  ب ػػاره نػػؿ العػالـ فػػبل بػػ  مػػف تػػوافر الجهػػو   معالجػة عالميػػة أيضػػًا وا 

 عل  ع   مف األساليل والخطواة الت  تح  مف ش    وخطره وم ها :

ف مػػػػف اال ػػػػ فاع واإلسػػػػراع إلػػػػ      -1  شػػػػر العلػػػػـ الشػػػػرع  فهػػػػو خيػػػػر وا 
وذلػػػؾ عبػػػر عػػػ   مػػػف الم اشػػػط نالمحاضػػػراة وال ػػػ واة وورش   الفػػػتف
 العمؿ.

  مػف الم ػاظرا والجػ ؿ السػتخراو توسيع  ائرا الحوار عبر   اب  وفقهػ    -5
 ع   مف االحتقا اة الت  ت  ي حيف حبسها إل  اال فجار .

العمػػػؿ علػػػ  نػػػؼ صػػػور االسػػػتفزاز واإلثػػػارا خاصػػػة مػػػف عػػػ   مػػػف     -3
اإلعبلميػػػيف واألم يػػػيف والتػػػ  تثيػػػر  يػػػرا الشػػػبال وتحػػػرؾ مػػػ هـ حػػػل 

 اال تصاراة .الم مرا .

  صػػور المقاومػػة الم ظمػػة التػػ  إتاحػػة الفرصػػة للشػػبال للمشػػارنة فػػ    -0
 تنف  وتشف   ليلهـ ..

تب ػػ  يضػػايا الشػػبال وهمػػومهـ حتػػ  ال يشػػعروا بالخػػذالف ومحػػاوالة     -2
 اال تقاـ .

إفسا  المجاؿ لل ق  الها ؼ عبر وسائؿ  م ة حت  يقوؿ ال اس رأيهػـ     -1
 ف  األمور الت  تهمهـ ببل مواربة

الت  تخفػؼ مشػنبلة الفػراغ   المي ا ية إتاحة الفرص للشبال لؤلعماؿ    -7
 . واال شواؿ بال ق  الهامش  عف مهـ األمور
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 والخبلصة 
فػػاف شػػبال االمػػة بحاجػػة ماسػػة الػػ  مزيػػ  مػػف التواصػػؿ معهػػـ وفػػتح 
مجػػاالة الحػػوار وسػػف ا شػػطة للعمػػؿ الػػ عوي والعلمػػ  وااليتصػػا ي  نػػؿ ذلػػؾ 

 ساف وحيف  تق ـ بالشنر مهمة الجهاة ذاة العبلية والشرانة ف  المي اف واال 
الجزيؿ ألصحال الفضيلة والسعا ا ف  )جمعية المحافظة عل  القػر ف النػريـ( 

ل سػػاؿ اهلل تعػػال  لهػػـ  .علػػ  توجيػػ  الم اشػػط والجهػػو  الػػ  مػػا يمػػس االمػػة .
 التوفيؽ والس ا 
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 ادلزاجع :

 القر ف النريـ .  -
الم لؼ: أبو عبػ  اهلل محمػ  بػف الجامع ألحناـ القر ف = تفسير القرطب  ,  -

أحمػػ  بػػف أبػػ  بنػػر بػػف فػػر  األ صػػاري الخزرجػػ  شػػمس الػػ يف القرطبػػ  
بػراهيـ أطفػيش , ال اشػر: ٔٚٙ)المتوف :  هػػ( , تحقيػؽ: أحمػ  البر و ػ  وا 

ـ ,  ٜٗٙٔ -هػػ ٖٗٛٔالقاهرا , الطبعة: الثا يػة,  – ار النتل المصرية 
 . مجل اة( ٓٔجزةا )ف   ٕٓع   األجزاة: 

الم لػػؼ: محمػػ  بػػف إسػػماعيؿ أبػػو عبػػ  اهلل البخػػاري صػػحيح البخػػاري ,   - 
الجعفػػ  , المحقػػؽ: محمػػ  زهيػػر بػػف  اصػػر ال اصػػر , ال اشػػر:  ار طػػوؽ 
ال جاا )مصورا عف السلطا ية بإضافة ترييـ ترييـ محم  ف ا  عبػ  البػاي ( 

, بػػال مػػػف لػػـ يسػػػتطع  ٜهػػػػ , عػػ   األجػػػزاة: ٕٕٗٔ, الطبعػػة: األولػػ , 
 ( ,ٖ/  ٚا فليصـ ,  ) الباة

صػػػحيح مسػػػلـ ,  الم لػػػؼ:  مسػػػلـ بػػػف الحجػػػاو أبػػػو الحسػػػف القشػػػيري   -
هػػػػ( , المحقػػػؽ: محمػػػ  فػػػ ا  عبػػػ  البػػػاي  , ٕٔٙال يسػػػابوري )المتػػػوف : 

 . ٘بيروة , ع   األجزاة:  –ال اشر:  ار إحياة التراث العرب  
مػ  عبػ  اهلل الم لػؼ: أبػو محمس   ال ارم  المعروؼ بػػ )سػ ف الػ ارم ( ,  -

بػػف عبػػ  الػػرحمف بػػف الفضػػؿ بػػف َبهػػراـ بػػف عبػػ  الصػػم  الػػ ارم , التميمػػ  
هػػػ( , تحقيػػؽ: حسػػيف سػػليـ أسػػ  الػػ ارا   , ٕ٘٘السػػمري  ي )المتػػوف : 

ال اشر:  ار المو   لل شر والتوزيع, المملنػة العربيػة السػعو ية , الطبعػة: 
 .  ٗ ـ , ع   األجزاة: ٕٓٓٓ -هػ  ٕٔٗٔاألول , 

ابف ماج  , الم لؼ: ابف ماجة أبو عب  اهلل محم  بف يزي  القزوي  ,  س ف -
هػ( , تحقيؽ: محم  ف ا  عب  الباي  ٖٕٚوماجة اسـ أبي  يزي  )المتوف : 

عػػ    فيصػػؿ عيسػػ  البػػاب  الحلبػػ  -, ال اشػػر:  ار إحيػػاة النتػػل العربيػػة 
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 . ٕاألجزاة: 
 أحمػ  بػف محمػ  بػػف مسػ   اإلمػاـ أحمػ  بػػف ح بػؿ , الم لػؼ: أبػو عبػػ  اهلل -

هػػ( , المحقػؽ: شػعيل ٕٔٗح بؿ بػف هػبلؿ بػف أسػ  الشػيبا   )المتػوف : 
عا ؿ مرش , و خروف , إشػراؼ:   عبػ  اهلل بػف عبػ  المحسػف  -األر  وط 
  ـٕٔٓٓ -هػػ  ٕٔٗٔالطبعة: األولػ ,  ال اشر: م سسة الرسالة ,الترن  

 ريػػ  األز ي جمهػػرا اللوػػة , الم لػػؼ: أبػػو بنػػر محمػػ  بػػف الحسػػف بػػف  -
المحقػػػؽ: رمػػػزي م يػػػر بعلبنػػػ  , ال اشػػػر:  ار العلػػػـ  هػػػػ(ٕٖٔ)المتػػػوف : 
 . ٖـ , ع   األجزاة: ٜٚٛٔالطبعة: األول , بيروة ,  –للمبلييف 

تهذيل التهذيب  , الم لؼ: أبو الفضؿ أحم  بف علػ  بػف محمػ  بػف أحمػ   -
عػػارؼ ال اشػػر: مطبعػػة  ائػػرا الم هػػػ(ٕ٘ٛبػػف حجػػر العسػػقبل   )المتػػوف : 

 ,.ٕٔهػ , ع   األجزاة: ٕٖٙٔال ظامية, اله   , الطبعة: الطبعة األول , 
معجـ اللوة العربية المعاصرا , الم لػؼ:   أحمػ  مختػار عبػ  الحميػ  عمػر  -

هػػػػ( بمسػػػاع ا فريػػػؽ عمػػػؿ , ال اشػػػر: عػػػالـ النتػػػل , ٕٗٗٔ)المتػػػوف : 
  ومجلػػػ ٖ) ٗـ , عػػػ   األجػػػزاة:  ٕٛٓٓ -هػػػػ  ٜٕٗٔالطبعػػػة: األولػػػ , 

 للفهارس( ف  ترييـ مسلسؿ واح  . 
المعجـ الوسيط , ياـ بإخراو هذه الطبعة  : ال نتور إبػراهيـ أ ػيس , عطيػة  -

الصوالح  , ال نتور عب  الحليـ م تصر , محمػ  خلػؼ اهلل احمػ   , طبعػة 
  ار إحياة التراث العرب  . 

تشاْٛى يظطفٗ انًؼعى انٕعٛط , انًؤنف: يعًغ انهغح انؼشتٛح تانماْشج  , )إ -

 ./ أؼًذ انضٚاخ / ؼايذ ػثذ انمادس / يؽًذ انُعاس( , انُارش: داس انذػٕج
ايتضاة الصراط المسػتقيـ لمخالفػة أصػحال الجحػيـ , الم لػؼ: تقػ  الػ يف  -

أبػػو العبػػاس أحمػػ  بػػف عبػػ  الحلػػيـ بػػف عبػػ  السػػبلـ بػػف عبػػ  اهلل بػػف أبػػ  
هػػ( ٕٛٚشق  )المتػوف : القاسـ بف محم  ابف تيمية الحرا   الح بل  ال م
 ار عػػالـ النتػػل, بيػػروة,  , المحقػػؽ:  اصػػر عبػػ  النػػريـ العقػػؿ , ال اشػػر:
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 .ٕع   األجزاة: ـ ,ٜٜٜٔ -هػ ٜٔٗٔطبعة:السابعة, اللب اف,
المجالسػػة وجػػواهر العلػػـ , الم لػػؼ : أبػػو بنػػر أحمػػ  بػػف مػػرواف الػػ ي وري  -

ر بػف حسػف  ؿ هػػ( , المحقػؽ : أبػو عبيػ ا مشػهو ٖٖالمالن  )المتوف  : 
أـ الحصػػـ ( ,  -سػػلماف , ال اشػػر : جمعيػػة التربيػػة اإلسػػبلمية )البحػػريف 

هػ , ع   األجزاة : ٜٔٗٔلب اف( , تاري  ال شر :  - ار ابف حـز )بيروة 
 . أجزاة ومجل اف للفهارس( ٛ) ٓٔ

الولو األسبال والعػبلو  , إعػ ا  : أ .  .  اصػر بػف عبػ  النػريـ العقػؿ  ,  -
جامعػة  –والمذاهل المعاصرا , نلية أصػوؿ الػ يف بالريػاض  أستاذ العقي ا

 اإلماـ  .

 الصحوا اإلسبلمية بيف الجحو  والتطرؼ  لل نتور يوسؼ القرضاوي .  -

 مػػو اإل سػػاف مػػف مرحلػػة الج ػػيف إلػػ  مرحلػػة المسػػ يف , الم لػػؼ:  مػػاؿ  -
ال اشػػر: منتبػػة األ جلػػو المصػػرية , الطبعػػة: فػػ ا  أبػػو حطػػل ,  -صػػا ؽ 
 ٔة , ع   األجزاة: الرابع

حامػ  صػا ؽ ي يبػ   -معجـ لوة الفقهاة , الم لؼ: محم  رواس يلعجػ   - 
, ال اشػػػر:  ار ال فػػػائس للطباعػػػة وال شػػػػر والتوزيػػػع , الطبعػػػة: الثا يػػػػة, 

 . ـ ٜٛٛٔ -هػ  ٛٓٗٔ
بحث بع واف : إسهاـ الحوار فػ  معالجػة المشػنبلة األخبلييػة للشػبال فػ   -

, إعػػػ ا  الطالػػػل فيصػػػؿ بػػػف عبػػػ  اهلل بػػػف علػػػ  ضػػػوة التربيػػػة اإلسػػػبلمية 
 الزهرا   .

المجموعػػػة األولػػػ  , الم لػػػؼ: اللج ػػػة ال ائمػػػة  -فتػػػاوى اللج ػػػة ال ائمػػػة   -
جمػع وترتيػل: أحمػ  بػف عبػ  الػرزاؽ الػ ويش , للبحوث العلمية واإلفتاة , 

 -جزةا , ال اشر: رئاسػة إ ارا البحػوث العلميػة واإلفتػاة  ٕٙع   األجزاة: 
 الرياض . –ارا العامة للطبع اإل 

http://www.assakina.com/mohadrat/17713.html#ixzz2lX
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bDRiHE   شػػرة بواسػػطة:  . عبػػ  اهلل الن هػػاف والشػػي  محمػػ  الفيفػػ 
 ف  المحاضراة العلمية.  ٕٕٔٓأ سطس,  ٕٛ

أسػػتاذ علػػـ االجتمػػاع جامعػػة االمػػاـ محمػػ  بػػف سػػعو  االسػػبلمية ,  االسػػـ   -
وريػػػل , النليػػػة : العلػػػـو االجتماعيػػػة  , القسػػػـ :االجتمػػػاع :عبػػػ العزيز ال

 والخ مة االجتماعية  , الرتبة العلمية : أستاذ
- faculty.imamu.edu.sa/.../b4bbc524-ce25-4e8b-b891-

09bf10c0d53f.aspx  هػٖ٘ٗٔصفر ٕٕتاري   قؿ الموضوع 
 
 
 


