
 2105(2علميّت حمكمّت دوريت تصدر عن عمادة البحث العلميّ والدّراساث العليا ملحق ) جملت،  جملت جامعت احلسني بن طالل للبحو ث

 

212 
 

 
 الغمؾ والتظرؼ أسباب وحمؾؿ في ضؾء اإلسالـ

 
 د. إيساف عمي الغشانيؼ
 جامعة البمقاء التظبيقية

 الممخص

تيدؼ ىذه الدراسة إلى الؾقؾؼ عمى حقيقة الغمؾ والتظرؼ ومفيؾميا واألسباب السؤدية إلى الؾقؾع فييا، 
سعاتشا، كسا تدمط الزؾء عمى مؾقف وأىؼ الظرؽ التي يسكؽ مؽ خالليا الحد مؽ ىذه الغؾاىر الدمبية في مجت

اإلسالـ مشيا والسشيج الذي يدير عميو ديششا الحشيف المتخمص مشيا، والذي يدعؾ إلى الؾسظية واإلعتداؿ والبعد 
عؽ كل ما يدبب ىالؾ أو يمحق أذى بالبذرية، مدتسدة مؽ كتاب هللا تعالى وسشة رسؾلو ملسو هيلع هللا ىلص.وتكؾنت ىذه 

ثة مباح  وعدة مظالب.ويحتؾي السبح  األوؿ عمى مفيؾمي الغمؾ والتظرؼ، ويتحدث السبح  الدراسة مؽ ثال
الثاني عؽ أىؼ أسباب وحمؾؿ الغمؾ والتظرؼ. أما السبح  الثال  فيركز عمى مؾقف اإلسالـ ومشيجو في مقاومة 

 جسع.ىذه اآلفات التي تعد مؽ أىؼ التحديات التي تؾاجو السجتسعات اإلسالمية والعالؼ أ

 

Abstract 

This study aims to identify the reality of extremism and excessive, its concept 

and the reasons leading to it, and the most important ways through which to reduce 

these negative phenomena in our societies, and sheds light on the position of Islam 

and the approach of our religion to be rid of them, And moderation and distance from 

everything that causes loss or harm to humanity, derived from Qur'an and the Sunnah 

of His Messenger peace be upon him. This study consisted of three investigations and 

several demands.The first section contains the concepts of extremism and excessive, 

and the second section discusses the most important causes and solutions of 

extremism and excessive. The third topic focuses on the position of Islam and its 

method of resisting these pests, which are one of the most important challenges facing 

Muslim societies 

 
 

 المقدمة 
الحسد هلل رب العالسيؽ، نحسده وندتعيشو وندتغفره، ونعؾذ باهلل مؽ شرورنا ومؽ سيئات أعسالشا، وأشيد 

 دنا دمحم عبده ورسؾلو، وبعد:أف ال إلو إال هللا، وحده ال شريػ لو، وأشيد أف حبيبشا وسي
فإف اإلسالـ ديؽ اإلعتداؿ والؾسظية، والدساحة واليدر، ويدو لرفع الحرج والسذقة، ونبذ التذدد 
ِلَك والتظرؼ والغمؾ، وكل ما فيو مؽ حرج أو مذقة أو تعدير ال يست لديششا الحشيف برمة، يقؾؿ تعالى: "  َوَكذََٰ

ًة َوَسًطا لِّتَ  ، وقد وجو أعداء اإلسالـ التظرؼ الديشي  143" سؾرة البقرة: ُكهُنها ُشَهَداَء َعَمى النَّاسِ َجَعْمَناُكْم ُأمَّ
أصابع اإلتياـ لتعاليؼ الديؽ وعمسائو، وىذا تحدي خظير يؾاجيشا، وال بد مؽ الؾقؾؼ ليذه التداعيات التي تذؾه 
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، أرسمو هللا تعالى رحسة لمعالسيؽ، وىؾ خاتؼ األنبياء صؾرة اإلسالـ الدسح،  ورسؾلشا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص رسؾؿ الرحسة
 والسرسميؽ، والذفيع يـؾ الديؽ، ودعا لمتؾسط واإلعتداؿ، وقد نرح الغاليؽ والستظرفيؽ.

 
فالغمؾ والتظرؼ مؽ اآلفات السشتذرة في السجتسعات، وتعد سبب رئيدي لتدمير العديد مؽ الدوؿ والبمداف، 

والعمسانية، وتعددت األساليب والؾسائل في تظبيق الغمؾ والتظرؼ، ويعد التظرؼ وتعاني مشو األمؼ الستديشة 
الديشي والفيؼ الخاطئ لو مؽ أصعب أنؾاع التظرؼ الذي يؾاجيو السجتسع، وقست بتقديؼ البح  إلى ثالثة مباح  

 عمى الشحؾ التالي :

 السبح  األوؿ : التعريفات.

 السظمب األوؿ : مفيـؾ الغمؾ.

 اني : مفيـؾ التظرؼ.السظمب الث

 السبح  الثاني: أسباب وحمؾؿ الغمؾ والتظرؼ.

 السظمب األوؿ : األسباب السؤدية ليذه الغاىرة.

 السظمب الثاني: الحمؾؿ التي تحد مؽ الغمؾ والتظرؼ.

 السبح  الثال  : مشيج اإلسالـ في مقاومة التظرؼ.

 

 مشكمة البحث : -

 ما السقرؾد بسفيـؾ الغمؾ والتظرؼ؟ -1

 األسباب التي تؤدي إلى وقؾع لغمؾ والتظرؼ؟ ما ىي -2

 ما ىي الظرؽ التي تعالج مذكمة الغمؾ والتظرؼ؟ -3

 كيف عالج اإلسالـ ىذه اآلفات؟ -4

 أسمهب البحث :  -

 يقـؾ ىذا البح  عمى السشيج العمسي الؾصفي والتحميمي، لمكذف عؽ الحقائق باألدلة والبراىيؽ.

 المبحث األول : التعريفات.
 

 : مفههم الغمه. المطمب األول
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تدور األحرؼ األصمية لكمسة غمؾ ومذتقاتيا عمى معشى مجاوزة الحد والقدر، يقؾؿ ابؽ فارس :" الغيؽ 
والالـ والحرؼ السعتل أصل صحيح في األمر يدؿ عمى ارتفاع ومجاوزة قدر. يقاؿ: غال الدعر يغمؾ غالء، 

وغال في الديؽ تذدد فيو  .3ال األمر زاد وعغؼ، غ2، وغال الرجل في األمر غمؾا: جاوز الحد1وذلػ ارتفاعو
(،  والدابة 77وجاوز الحد وأفرط فيؾ غاؿ، وفي التشزيل العزيز " ال تغمؾا في ديشكؼ غير الحق" )سؾرة السائدة: 

في سيرىا ارتفعت فجاوزت حدؽ الدير ويقاؿ غال بيا عغؼ سسشت والديؼ غمؾا وغمؾا ارتفع في ذىابو وجاوز 
 4حجر وبالديؼ رفع بو يريد يديو أف يبمغ بو أقرى العمؾ.السدى وكذلػ ال

إذًا فالغمؾ ىؾ مجاوزة الحد، والغمؾ في الديؽ ىؾ التذدد والترمب والسبالغة في أحكامو بسا ال يظيقو 
 السرء.

 المطمب الثاني : مفههم التطرف.
ؿ ابؽ فارس : " أطرفت أما مفيـؾ التظرؼ فالستتبع ليذه الكمسة يجدىا تدر حؾؿ حد الذيء وحرفو، يقؾ 

، وفي لداف العرب الظرؼ: طرؼ العيؽ. 6وحرفو 5الذيء لؼ يكؽ لي، فيؾ مظرؼ، والظرؼ: طرؼ الذيء
 .7والظرؼ: إطباؽ الجفؽ عمى الجفؽ

وفي االصظالح : ىؾ الغمؾ في عقيدة أو فكر أو مذىب أو غيره، مسا يختص بو ديؽ أو جساعة أو 
 8تظرؼ.حزب، وقد يظمق الغمؾ ويراد بو ال

، 9وعميو فإف التظرؼ مؽ طرؼ الذيء وحده، سؾاء قمشا بأف الظرؼ ىؾ مشتيى الذيء أـ مظمق الحد
، وبالتالي فإف التظرؼ ىؾ تجاوز 10ومؽ لؾاـز التظرؼ أنو أقرب إلى السيمكة والخظر، وأبعد عؽ الحساية واألماف

 حد اإلعتداؿ والتؾسط.
 

 ف.المبحث الثاني: أسباب وحمهل الغمه والتطر 
 

 المطمب األول : األسباب المؤدية لهذه الظاهرة.
يعد التظرؼ عاىرة عالسية تذسل العالؼ كمو، وال تقترر عمى فئة معيشة، كسا أف التظرؼ عاىرة قديسة 
وليا جذور تاريخية، وليدت عاىرة حديثة كسا يراىا الشاس، وما كاف إرساؿ الشبي نؾح عميو الدالـ إال لؾقؾع قؾمو 

 11ي  غمؾا في مجسؾعة الرالحيؽ فأوصمؾىؼ درجة األلؾىية.في الغمؾ ح

                                                           
 22ص ،21ج العروس، اتج الزبيدي، ،543ص ،2ج اللغة، مقاييس معجم ،(ىـ552 ت)فارس ابن انظر - 1

 245ص ،0ج اللغة، مقاييس معجم السابق، املرجع - 2
 004ص ،00ج العرب، لسان ،(ىـ300) منظور ابن - 3

 225ص ،02ج وآخرون، مصطفى إبراىيم الوسيط، املعجم - 4
  ،252ص ،0ج اللغة، جممل فارس، ابن انظر - 5

 22ص ،21ج العروس، اتج الزبيدي، - 6
 205ص ،5ج العرب، لسان ،(ىـ300) منظور ابن - 7
 25ص األردنية، املسلحة القوات يف اإلفتاء مديرية وعالجو، هومظاىر  وبواعثو حقيقتو التطرف - 8

 21ص املعاصر، املسلم حياة يف الدين يف الغلو املعال، بن الرمحن عبد اللوحيق، - 9
 22ص والتطرف، اجلحود بني اإلسالمية الصحوة يوسف، القرضاوي، - 10
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ونجد أف التظرؼ يغير عشد أىل األىؾاء والزالؿ، وال يسكؽ تعسيسيا عمى ديؽ بل ىؼ مجسؾعة 
متظرفة عؽ اإلعتداؿ والؾسظية، كسا أف ليا أبعاد فكرية وأخالقية واجتساعية واقترادية وسياسية، وإف كانت تبدو 

 اد سياسية.في عاىرىا ذات أبع
تعددت األسباب التي تؤدي إلى وجؾد تظرؼ وغمؾ في بعض السسارسات، وال بد مؽ التركيز عمى أىؼ األسباب 
السؤدية ليذه اآلفة، فال يسكؽ طرح الحمؾؿ والحد مشيا إال مؽ خالؿ تدميط الزؾء عمى أسبابيا، وسأعرض ىشا 

 في ىذا البح  أبرز األسباب السدببة لمغمؾ والتظرؼ.
 
 واًل: أسباب اجتساعية.أ

 انتذار السشكرات والفداد والغمؼ في السجتسعات، وترؾ األمر بالسعروؼ والشيي عؽ السشكر. -1
كثرة الشزاعات والسذاكل األسرية وازدياد حاالت الظالؽ بيؽ األزواج، وبالتمي حرماف األبشاء مؽ رعاية  -2

 األبؾيؽ أو أحدىسا في سؽ مبكر.
 وضعف الدور األسري في الحد مشيا.االنحالؿ األخالقي وتربؾي  -3
وجؾد بعض االضظرابات الشفدية عؽ البعض، كحاالت االكتئاب والقمق، واالصابة باالنفراـ    -4

 واليمؾسة والحقد عمى السجتسع.
 انتذار السخدرات والسذروبات السدكرة السذىبة لمعقل. -5

 
 ثانيًا: أسباب اقترادية.

 بير.انتذار البظالة والفقر والجؾع عمى حد ك -1
 كثرة الزرائب وااللتزامات عمى أفراد السجتسع. -2
 قمة السذاريع التي تديؼ في زيادة االنتاج ورفع السدتؾى االقترادي في الدولة. -3
 غالء السعيذة مع كثرة الديؾف، وااللتزامات السادية واالقتراديؽ التي ترىق جيب السؾاطؽ. -4

 12ثالثا: أسباب ديشية.
الرائب لمديؽ، وأخذ العمؼ عمى غير مشيجيو الدميؼ، وتمقي العمؼ مؽ قمة البزاعة في الفقو والفيؼ  -1

 أىل الفتشة ودعاة الدؾء واتباعيؼ وترديق كل ما يقؾلؾف.
 عدـ احتراـ العمساء األجالء أصحاب العمؼ السعتدليؽ السخمريؽ لعمسيؼ. -2
التظرؼ ضعف السشاىج التعميسية والخظاب الديشي التي تدعؾ إلى الؾسظية واالعتداؿ ونبذ  -3

 واالرىاب.
استفزاز السذاعر الديشية مؽ خالؿ االستيزاء بالشعتقدات والذعائر والقيؼ واألخالؽ سؾاء بالقؾؿ أو  -4

 الفعل دوف وجؾد مؾقف ورد عمى ذلػ.
 

 رابعًا: أسباب سياسية.

                                                                                                                                                                      
 52ص املعاصر، سلمامل حياة يف الدين يف الغلو املعال، بن الرمحن عبد اللوحيق، - 11
 22-21ص والتطرف، اجلحود بني اإلسالمية الصحوة يوسف، القرضاوي، انظر - 12
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افزيؽ كثير مؽ الستظرفيؽ يبرروف مسارساتيؼ اإلرىابية إلى أسباب سياسية تتبعيا دولتيؼ أو دوؿ أخرى، ر 
األنغسة والقؾانيؽ والتذريعات التي تظبق، كؾجؾد غير السدمسيؽ في بالدىؼ، وصدور بعض األنغسة التي 

يزعسؾف أنيا تخالف شرع هللا، وأنيا حكؼ بغير ما أنزؿ هللا، وشتراؾ الدولة في بعض األنغسة الدولية والقرارات 
ى اعتبار أف الحل الؾحيد ىؾ التظرؼ والغمؾ والقتل والسؾاقف والسشغسات والعقؾد والعيؾد السخالفة لمذرع، عم

 واالغتياؿ كسا يدعؾف. 
قد يكؾف بالفعل وجؾد بعض التررفات واألنغسة والتعميسات وقعت فييا الدولة بدوف قرد معارضة لمذرع 
ي والديؽ، ويجب الرجؾع عؽ كل ما ىؾ مخالف الذرع، ولكؽ ال يتحقق ذلػ إال بالقانؾف، والسجادلة بالتي ى

أحدؽ مؽ خالؿ أصحاب االختراص والجيات الرسسية، وليس بسارسة العشف والتظرؼ، واإلساءة لييبة الدولة 
 وأمشيا واستقرارىا، فشعست األمؽ واألمؽ مؽ أعغؼ الشعؼ التي يشعؼ يتسشاىا السجتسعات والدوؿ.

  
 خامدًا: اإلعالـ.

متظرفة، ومؾقف سمبي اتجاه األحداث نجد في وسائل اإلعالـ السختمفة أثر كبير في نذؾء أفكار 
الستظرفة، ومذاركة في نذرىا وتعزيز مؾقفيا، وغياب الخظاب اإلعالمي الفعمي في مؾاجية التظرؼ، كسا ال 
نجد ليا مؾقف ايجابي في كثير مؽ األحياف لمسذاركة في الحد مشيا، وخرؾصًا مع سرعة انتذار األخبار 

اصل االجتساعي، فتكثر الدخرية وإثارة الفتؽ والشعرات والسبالغة واخفاء واألحداث والفيديؾىات في وسائل التؾ 
الحقائق وتذؾيييا، عمى الرغؼ مؽ دورىا السؤثر جدًا في السجتعات، بل تعد مؽ أكثر الؾسائل السداعدة في الحد 

 مؽ ىذه األفات الخظيرة في بالدنا.
   
 

 المطمب الثاني: الحمهل التي تحد من الغمه والتطرف.
واآلف بعد أف ألقيشا الزؾء عمى أىؼ أسباب التظرؼ وبؾاعثو ومثيراتو، نقف ىشا عؽ العالج ليذا الداء 

خظيرة، ومحاوؿ الحد مشيا، بالرغؼ مؽ وجؾد كثير مؽ العقبات التقادرة عمى وقفيا أو التخمص مشيا نيائيًا، ال
فاألمراض التي تتعمق بالشفس البذرية وبعض أفكارىؼ السمؾثة يرعب عالجيا بالديؾلة، بل تحتاج إلى مراحل 

 وخظؾات كثيرة حتى يتعالج مشيا.
دية وديشية وسياسية، فالعالج أيزًا يتشؾع في ضؾء اإلسالـ وتعاليسو الدسحة، فسا ىي األسباب اجتساعية واقترا

 واحتؾاء الذباب والتقرب مشيؼ، وتؾجيييؼ إلى تفريغ طاقاتيؼ بسسارسة الرياضة وبراز مؾاىبيؼ السختمفة.
 

 أواًل: السجتسع ودوره الفعاؿ.
الستظرؼ والسغالي يكؾف متأثر مؽ يعد الدور البارز لمسجتسع في الحد مؽ التظرؼ كبير وميؼ، ألف 

بيئتو وعاداتو وتقاليده التي عاش عمييا، فإذا صمحة البيئة سميسة مؽ األفكار السشحرفة والسذؾه، تداعد في وجؾد 
شباب واعي معتدؿ، يبدأ السجتسع مؽ األسرة وتساسكيا وتربيتيا، ثؼ السدرسة وتؾجيو ىذا الجيل إلى االنتساء 

 والخؾؼ عمى أمشو وسالمتو.وحب الؾطؽ واالخالص، 
 

 ثانيًا: دور اإلعالـ الديشي.
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إف الخظاب اإلسالمي السعتدؿ لو أثر حداس ومؤثر عمى أبشاء السجتسع، مؽ خالؿ البرامج الديشية 
عمى قشؾات التمفاز، والراديؾ، ووسائل التؾاصل االجتساعي الستعددة، والذي يردر عؽ أىل العمؼ السقربيؽ مؽ 

ؤثريؽ في خظاباتيؼ السقشعة والرادقة والسدتشدة إلى األدلة والبراىيؽ واضحة، وكذلػ في خظب قمؾب الشاس وم
 الجسعة التي تداىؼ في التأثير االيجابي عمى إفراد السجتسع السختمفة.

 
 
 
 

 ثالثًا:  دور الدولة فتح باب الحؾار والسشاقذة مع الذباب.
التحديات التي يؾجيؾنيا، واالستفدارات التي تراودىؼ، يحتاج شبابشا االستساع إلى ىسؾميؼ ومذاكميؼ و  

مؽ الجيات السخترة السختمفة، وعدـ قسعيؼ أو اإلساء إلييؼ أو االستيزاء بأفكارىؼ، لسحاولة تعديل بعض 
 الدمؾكيات التي قد تؤدي إلى وقؾعيؼ بالغمؾ والعشف والتظرؼ.

 
 رابعًا: دور التعميؼ والسشاىج العمسية.

ور مؽ السدارس ومشاىجيا التي تركز عمى الفكر الدميؼ والسعتدؿ في شتى جؾانب الحياة ويبدأ ىذا الد
العسمية، وكذلػ وجؾد مؾاد تدرس في الجامعات تركز عمى الدمؾكيات الستزنة ونبذ التذدد والعربية، وتداىؼ في 

األدبية والعمسية واالجتساعية الحد مؽ إثارة الفتؽ والشعرات والعشف، وكذلػ مؾاد عسمية تشسي السيرات الفكرية و 
 وغيرىا، مسا تشسع الفراغ والدمؾكيات السشحرفة لدى ىذه الفئة السيسة في السجتسع.
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 المبحث الثالث : منهج اإلسالم في مقاومة التطرف.

 
وقد أودع  جاء اإلسالـ في بيئة يدؾدىا التظرؼ والغمؾ والعربية، ليشقل الحرب إلى اإلعتداؿ والؾسظية،

هللا تعالى كتابو الكريؼ الذفاء مؽ كل داء ، والشؾر والزياء لكل عمساء ، والسخرج مؽ كل فتشة عسياء . ومؽ 
 ذلػ داء ) الغمؾ ( وعمسائو ، وفتشتو. 

مؽ أخظر القزايا في الؾقت السعاصر، وقد جاء اإلسالـ مذدددًا، وضابظًا بسشيج  13وتعتبر عاىرة التكفير
دت مذكمة الغمؾ متخذة صؾرًا متعددة واتجاىات شتى في عل غياب الفيؼ الرحيح لسقاصد الذرع العدالة، فتجد

الحشيف، وجيل شديد بأحكاـ الذريعة السظيرة، مع ىؾى متبع وبعد عؽ األخذ بسشيج العمساء األجالء السعتدليؽ 
 أىل التقؾى والؾرع والرسؾخ في العمؼ.

 
فيو رحسة وىداية وخير لمعالسيؽ يقؾؿ تعالى : "  َما َأْرَسْمَشاَؾ ِإالا َرْحَسًة إف رسالة القرآف الكريؼ تدعؾ لكل ما 

(، وقاؿ تعالى محذرًا أىل الكتاب ومحذرًا أمة اإلسالـ في الؾقت نفدو مؽ الؾقؾع في  107ِلْمَعاَلِسيَؽ" )األنبياء:
ِ ِإالا اْلَحقا ")سؾرة الشداء:مثل صشعيؼ: " يا أَْىَل اْلِكَتاِب اَل َتْغُمؾا ِفي ِديِشُكْؼ َواَل  (،  وقاؿ رسؾؿ 171َتُقؾُلؾا َعَمى َّللاا

هللا ملسو هيلع هللا ىلص محذرًا أمتو مؽ الغمؾ ومبيشًا سؾء عاقيتو:" إياكؼ والغمؾ في الديؽ، فإنو أىمػ مؽ كاف قبمكؼ الغمؾ في 
 14الديؽ"
 

عؾة ىؾ القؾؿ الميؽ حتى لؾ كاف السدعؾ مؽ فشجد سساحة اإلسالـ في نظاؽ الدعؾة ونذر الديؽ، فأساس الد
أعرى خمق هللا، يقؾؿ  هللا عز وجل مؾسى وىاروف حيشسا أرسميسا إلى فرعؾف : " فقؾال لو قؾاًل ليشًا لعمو يتذكر 

 15(، فدعؾتيسا لو تكؾف بكالـ رقيق ليؽ  سيل ليكؾف أقرب إلى الشفؾس وأبمغ.44أو يخذى" )سؾرة طو: 
الكريؼ في دفع الغمؾ ، أو رفعو ، التشؾيو بيدر الذريعة ، واالمتشاف برفع الحرج  إف مؽ أساليب القرءاف

عؽ العباد . والعدر والحرج قريشا الغمؾ ، فكيف يدتقيؼ ديؽ امرئ عمى اإلسالـ ، وىؾ آخذ نفدو بالعشت والسذقة،  
ُ ِبُكْؼ اْلُيْدَر َوال ُيِريُد ِبُكْؼ اْلُعدْ   (.581َر " )سؾرة البقرة:قاؿ تعالى : " ُيِريُد َّللاا

في العبادة : عؽ أنس بؽ مالػ  ومن منهج اإلسالم في تحقيق التهسط ونبذ الغمه والتطرف التهسط
وا ، كأنيؼ رضي هللا عشو قاؿ : جاء ثالثة رىط إلى بيؾت أزواج الشبي ملسو هيلع هللا ىلص يدألؾف عؽ عبادة الشبي ملسو هيلع هللا ىلص . فمسا أخبر 

. فقالؾا : وأيؽ نحؽ مؽ الشبي ملسو هيلع هللا ىلص! قد غفر هللا لو ما تقدـ مؽ ذنبو وما تأخر . قاؿ أحدىؼ : أما أنا فإني  تقالُّؾىا
أصمي الميل أبدا. وقاؿ آخر: أنا أصـؾ الدىر وال أفظر. وقاؿ آخر: أنا أعتزؿ الشداء ، فال أتزوج أبدا. فجاء 

                                                           
 أو الوحدانية جحود ىو االصطالح ويف ، 21ص ،02ج العروس، اتج الزبيدي انظر والتغطية، السرت وىو الكفر من:  النكفري 13

 ،2ج اللغة، مقاييس فارس، ابن. وسرتىا وجحودىا النعمة وكفران ،للحق تغطية ألنو بذلك مسي اإلميان ضد وىو النبوة، أو الشريعة
 050ص

 .5124  احلديث رقم الرمي، حصى قدر ابب املناسك، كتاب ماجو، ابن سنن  - 14
 025ص ،5ج الكرمي، القرآن تفسري البصري، كثري بن إمساعيل ،(ىـ332 ت)كثري ابن - 15
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أنتؼ الذيؽ قمتؼ كذا وكذا، أما وهللا إني ألخذاكؼ هلل، وأتقاكؼ لو ، لكشي أصـؾ وأفظر ، رسؾؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، فقاؿ : 
 [51رواه البخاري ] 16وأصمي وأرقد ، وأتزوج الشداء . فسؽ رغب عؽ سشتي فميس مشي (

 النتائج :
 الغمؾ والتظرؼ مرظمحات دخيمة عمى الديؽ اإلسالمي الحشيف. -1
 ذؾيو صؾرة اإلسالـ مؽ األعداء والحاقديؽ عمى الديؽ اإلسالمي.أىؼ أسباب ودوافع التظرؼ ت -2
 يعد اإلعالـ مؽ أىؼ الؾسائل التي ندتظيع مؽ خالليا الحد مؽ ىذه اآلفات السدمرة لمسجتسع. -3
 تعددت األساليب والظرؽ التي يتؼ فييا تظبيق الغمؾ والتظرؼ. -4

 
 

 التهصيات :
ساء السدمسيؽ مؽ خالؿ الخظاب اإلسالمي الدسح والذي يدعؾ ال بد مؽ وجؾد دور فعاؿ ومؤثر لمعم -1

 إلى الؾسظية.
تذجيع الذباب عمى السذاركة في تظؾير السؾاىب والسيارات التي لدييؼ حتى يكؾف ليؼ دور فعاؿ   -2

 وايجابي في السجتسع.
 مشيا. تفعيل دور اإلعالـ بسختمف الؾسائل إلبراز أسباب التظرؼ، وسميط الزؾء عمييا لمحد -3
تكثيف دور  السشاىج السدرسية التي تدعؾ إلى أفكار إيجابية تدعؾ إلى االعتداؿ والؾسظية  برؾر  -4

 بديظة ومؤثرة عمى ىذه الفئة العسرية السيؼ.
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