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The reasons of Terrorism, Exaggeration and 

Extremism in Islamic Perspective   
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Abstract: 

         Our true Islamic religion is a religion of 

mercy, justice and fairness, a religion that gives a 

significant concern to security, safety and stability, 

a religion that enjoins tolerance and peaceful 

coexistence with all kinds of human beings, 

irrespective of gender and sect, it is a religion of 

moderation, andit forbids exaggeration, 

extremism, terrorism Takfir, bombing, sabotage 

and corruption in societies, it is the innate religion 

that serves people's worldly and eschatological 

interests, each person is given his right according 

to the eternal rulings of Islam, which  is beneficial 

and just / fair without differentiating between one 

race and the another, or  between red and  black 

except with piety, it is a religion that guarantees 

for all humanity in terms of security, safety, 

stability and goodness, it is good, beneficial, has 

guidance, and mercy for all human beings and 

believers, except for those who deviate from its 

just rulings and who go astray by unjustly 

exaggerating in religion and going beyond  the 

path of  believers and follow the approach of 
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kharijities, exaggerators and extremists either out 

of ignorance of religion and its teachings or  to the 

religion passion that led to the explosion/ bombing  

sabotage, destruction, and expropriation/ violation 

of Muslims blood, property and  honor, with the 

believe that by this act he serves Islam and 

Muslims  and applies the firm Law/ Shari'ah of 

Allah. He enjoins good, forbids evil, eliminates 

corruption in society, and supports Islam and 

Muslims in this way in his erroneous claim which 

spoils more than it corrects and spreads hared and 

envy among Muslims, and it opens  the way for the 

enemies of religion  who accuse Islam of 

reactionary, terrorism and corruption  as a result 

of these criminal acts of sabotage from those 

extremists  who have followed the path of 

kharijities and the extremists, among the terrorists 

who cause Takfir, bombing and corruption on 

earth, and thus  they are serving the enemies of 

religion  whether they know or not  to achieve 

their malicious purposes in fighting  Islam  and 

Muslims by various different means. 
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احلمد هلل الذي جعلنا أمة وسطا وهناان عن اجلفاء والغلو والصالة والسالم على الذي           
دعى أمته للهدى والنور والصراط املستقيم نبينا وحبيبنا وسيدان حممد بن عبد هللا وعلى آله 

 أما بعد:وأصحابه أمجعني،، 

فإن ديننا اإلسالمي احلنيف دين الفطرة اليت فطر هللا سبحانه وتعاىل عليه الناس خيدم مصاحل 
الناس الدنيوية واألخروية، ويعطي كل ذي حق حقه وفق أحكام اإلسالم اخلالدة  النافعة العادلة 
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بشرية من غري أن يفرق بني جنس وآخر وبني أمحر وأسود إال ابلتقوى، وهو دين يكفل لل
َياًنا ِلُكلِّ اجلمعاء األمن واألمان واالستقرار واخلري، فقال عز وجل: " َونَ زَّْلَنا َعَلْيَك اْلِكَتاَب تِب ْ

فهو خري ونفع وهدى ورمحة وبشرى للمؤمنني  .(1)"َوُهداى َوَرْْحَةا َوُبْشَرى ِلْلُمْسِلِميَ  َشْيء  
القومي ابلغلو يف الدين بغري حق وسلك أمجعني إال من خرج عن أحكامه العادلة وضل الطريق 

غري سبيل املؤمنني وهنج منهج اخلوارج والغالة واملتشددين إما عن جهل ابلدين أو التعامل 
والعاطفة الدينية اليت أدت به إىل التكفري والتفسيق ومن مث إىل التفجري والتخريب والدمار 

ه أبنه بذلك خيدم اإلسالم واملسلمني واستباحة دماء املسلمني وأمالكهم وأعراضهم مع اعتقاد
ويطبق شرع هللا املتني، وأيمر ابملعروف وينهى عن املنكر ويقضي على الفساد يف اجملتمع وينصر 
اإلسالم واملسلمني بذه الطريقة يف زعمه اخلاطئ الذي يفسد أكثر مما يصلح وينشر الكراهية 

أمام أعداء الدين الذين يتهمون اإلسالم واحلقد واحلسد والبغضاء بني املسلمني ويفتح الطريق 
ابلرجعية واإلرهاب والفساد من أجل هذه األعمال اإلجرامية التخريبية من هؤالء الغالني الذين 
هنجوا وسلكوا منهج اخلوارج والغالة واملتشددين واملتطرفني من اإلرهابيني املتسببني ابلتكفري 

ن أعداء الدين من حيث يعلمون أو ال يعلمون والتفجري والفساد يف األرض، وهم بذلك خيدمو 
 وذلك يف حتقيق مقاصدهم اخلبيثة يف حماربة اإلسالم واملسلمني ابلوسائل املختلفة املتعددة.

واحلق أن ديننا اإلسالمي احلنيف دين الرمحة والعدل واإلنصاف دين يهتم ابألمن واألمان 
مجيع أصناف البشر أاًي كان جنسه أو  واالستقرار دين أيمر ابلتسامح والتعايش السلمي مع

مذهبه فهو دين الوسطية واالعتدال وينهى عن الغلو والتشدد والتطرف واإلفراط واإلرهاب 
والتفكري والتفجري والتخريب والفساد يف اجملتمعات، واألمة اإلسالمية اليت تدين هبذا الدين أمة 

لصفة الرابنية اليت وصفها هللا سبحانه وسطية واعتدال متميزة عن سائر األمم السابقة هبذه ا
وََكَذِلَك َجَعْلَناُكْم أُمَّةا َوَسطاا لَِتُكونُوا ُشَهَداَء َعَلى النَّاِس َوَيُكوَن الرَُّسوُل وتعاىل هبا يف قوله: "

ا وعماًل هبذه الوسطية واالعتدال فإن األمة اإلسالمية (. 143البقرة: سورة ) ".َعَلْيُكْم َشِهيدا
يف علمائها وقادهتا هتتم ببيان منهج اإلسالم الوسطي املعتدل املتزن البعيد عن الغلو متمثلة 
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والتطرف والتشدد واإلفساد واإلرهاب وذلك ابلكتاابت النافعة الناجعة املفيدة لعالج هذه 
 األطراف. ةالظواهر الفتاكة اليت تفتك ابألمة وتفرقها وجتعلها أمة متشتت

وال سةيما يف كتابة يف مثل هذه املوضوعات وبيان ذلك للعامة واخلاصةة وإن مما ال شك فيه أن ال
العصةةر احلاضةةر، حيةةث إنةةه بسةةبب أفعةةال بعةةإل املنتسةةبني إىل اإلسةةالم قةةد ألصةةق  بعةةإل الةةتهم 

ذو أمهيةةة ابلغةةة لبيةةان إلاحةةة اإلسةةالم  فةةإن نشةةر البحةةوت والكتابةةة فيهةةاابإلسةةالم وهةةو منهةةا بةةراء، 
والسالم واالسةتقرار لةيس  الضمان األوكد على حتقيق األمن والسلم هوو  ووسطيته واعتداله ويسره

 .يف العامل اإلسالمي فقط بل يف العامل أمجع

نشر الوعي العام خبطورة هذه األمراض اخلطرية يف اجملتمعةات وخاصةة يف أوسةاط  وإسهاًما مين يف
أن ، فقةد اخةة ت امل أمجةعاألمةة اإلسةالمية بةل والعةجتةاه قضةااي  منةا لواجبنةاوذلةك إدراكةاً  الطةالب

وهةةةو  )م   س أس   باب ا ره   ابا الرل   و والتط   ر  أكتةةةب البحةةةث املختصةةةر والةةةذي هةةةو بعنةةةوان: 
موضوع يف غاية األمهية وال بد مةن بيانةه يف الوقة  احلاضةر ملةا يعانيةه أمتنةا اإلسةالمية مةن ويةالت 

سةد، وبيةةان أن الشةةريعة الغلةو والتطةةرف وأذةةر ذلةك علةةى أمننةةا واسةتقراران وحتقيةةق املصةةاحل ودرء املفا
اإلسةةالمية شةةةريعة خالةةةة نزلةةة  لتحقيةةةق هةةةذه املصةةةاحل ودرء املفاسةةةد ومةةةن أعظمهةةةا وأمههةةةا األمةةةن 
واألمان واالستقرار يف اجملتمعات وال ميكن حتقيق ذلك إال ابلتمسك هبةا وبيةان أحكامهةا ويسةرها 

التعةةةةاون علةةةةى الةةةة  وإلاحتهةةةةا، وأن اإلسةةةةالم ديةةةةن الوسةةةةطية واالعتةةةةدال ديةةةةن السةةةةماحة واليسةةةةر و 
وال ميةةة  أبي صةةةلة للغلةةةو والتطةةةرف  مةةةع مجيةةةع األمةةةم والشةةةعوب كائنةةةا مةةةن كةةةان، والتقةةةوى واخلةةةري

ولةذا فقةد حةث اإلسةالم علةى حتقيةق األمةن والسةلم بشةكل عةام يف نصةو   واإلرهاب واإلفساد؛
وق   د جعل      طت       الكتةةةاب والسةةةنة والةةةيت سةةةيا  يف ذنةةةااي هةةةذا البحةةةث ذكةةةر مجلةةةة منهةةةا.. 

 .، و امتةوثالثة مباحث ،قدمةم

 تشتمل على أمهية هذا املوضوع.و املقدمةا 

 أمهية األمس   ا سالم.    املبحث األولا

 مس أسباب ا رهابا الرلو والتطر .املبحث الثاينا 

 .اخلامتةاملبحث الثالثا عالج الرلو والتطر . و 
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 املبحث األولا أمهية األمس   ا سالم.

ألمةةن واألمةةةان واالسةةتقرار اهتمامةةاً خاصةةاً، ألنةةةه ال ميكةةن أن يعةةيش اإلنسةةةان يف اهةةتم اإلسةةالم اب
هةذه احليةاة الةدنيا إال بوجةود هةذه النعمةة الكة ى الةيت وةا عالقةة وارتبةاط وذيةق بقيةام أمةور الةةدين، 
وقد جاءت النصو  يف القرآن الكرمي والسنة النبوية الشريفة على امهية األمن وأن ذلةك ضةروري 

حقةةةةوق هللا سةةةةبحانه وتعةةةةاىل ومحايةةةةة حقةةةةوق العبةةةةاد وخاصةةةةة احلقةةةةوق الةةةةيت تتعلةةةةق ابألمةةةةن  إلقامةةةةة
 وابحملافظة عليه. 

ولذا جند أن ديننا اإلسةالمي احلنيةف  ةث املسةلمني ابلتعةايش السةلمي حةه مةع غةريهم مةن كةان 
عيشةةةة بةةةني خمالفةةةاً لنةةةا يف الةةةدين مةةةن غةةةري احملةةةاربني ومعطةةةائهم احلقةةةوق الكاملةةةة الةةةيت تكفةةةل وةةةم امل

ظهةةراا املسةةلمني، وهةةذا إن دل علةةى شةةيء فإ ةةا يةةدل علةةى أن اإلسةةالم يسةةعى إىل نشةةر األمةةن 
العام والشامل لكافة اجلوانب سةواء كةان ذلةك اجتماعيةاً أو فكةرايً أو اقتصةادايً أو أخالقيةاً وذلةك 

ات واألفةراد، ابستخدام الوسائل املتاحة لتطبيقه ملا لألمن من أمهيةة خاصةة يف اجملتمعةات للجماعة
وال ميكةةةةن ألي أمةةةةة أن تتقةةةةدم إىل األمةةةةام إال بوجةةةةوده وابعتبةةةةاره سةةةةبباً رئيسةةةةياً يف حتقيةةةةق النهضةةةةة 
الشةةةاملة مةةةن الناحيةةةة االقتصةةةادية واالجتماعيةةةة والعلميةةةة، وقةةةد ذكةةةر لنةةةا القةةةرآن الكةةةرمي األمةةةن يف 

ل هللا سةةةبحانه معةةةرض االمتنةةةان علةةةى البشةةةرية وقةةةرن بةةةني األمةةةن مةةةن اخلةةةوف واألمةةةن الغةةةذائي فقةةةا
. كمةا أكةد علةى العالقةة القائمةة بينهمةا (2)"َخةْوف   ِمةنْ  َوآَمةنَةُهم ُجةوع   ِمنْ  َأْطَعَمُهمْ  الَِّذيوتعاىل: "

 آِمنَةةةةً  َكانَةةة ْ  قَةْريَةةةةً  َمةةةَثالً  اّللَُّ  َوَضةةةَربَ حبيةةةث ينعةةةدم أحةةةدمها ابنعةةةدام امخةةةر فقةةةال عةةةز مةةةن قائةةةل: "
 ِبَةا َواخْلَةْوفِ  اجْلُةوعِ  لِبَةاسَ  اّللَُّ  فََاَذاقَةَهةا اّللَِّ  أِبَنْةُعةمِ  َفَكَفةَرتْ  َمَكةان   ُكل ِ  مِ ن َغًدارَ  رِْزقُةَها أَيْتِيَها مُّْطَمِئنَّةً 
. فةةال ميكةةةن أن  صةةةل اإلنسةةان علةةةى االطمئنةةان واالسةةةتقرار الةةةداخلي إال إذا (3)"َيْصةةةنَةُعونَ  َكةةانُواْ 

 .  (4)حصل على األمن من مجيع جوانبه

ء واملرسةةةلني نبينةةةا حممةةةد صةةةلى هللا عليةةةه وسةةةلم أمهيةةةة األمةةةن يف األحاديةةةث وقةةةد ذكةةةر سةةةيد األنبيةةةا
الصحيحية وأن ذلك من حصول السةعادة الدنيويةة واألخرويةة وبسةببه  صةل اإلنسةان علةى الةنعم 
الكثرية اليت ال تعد وال حتصى من أمهها العافيةة والصةحة والسةعادة والسةعة يف الةرزق احلةالل، وإذا  

ه احلالةةة يف احليةةاة الةةدنيا فليحمةةد هللا تعةةاىل عليهةةا حلصةةوله علةةى هةةذه الةةنعم كةةان اإلنسةةان يف هةةذ
 مةةنالعظيمةة حبيةث ال  تةةاج معهةا إىل أحةد مةةن البشةر، فقةةال عليةه أفضةل الصةةالة وأ  التسةليم: "

. فةإذا (5)"الةدنيا لةه حيةزت فكا ا يومه، قوت عنده جسده، يف معاىف سربه، يف آمنا منكم أصبح
منا يف مجيع حاالته وصحيحا ساملا يف بدنه من األمراض اخلطرية الةيت تعيقةه عةن أصبح اإلنسان آ
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التقدم وكان مع ذلك حاصاًل علةى الةرزق احلةالل الطيةب، فكةان هةذا الشةخً سةعيداً يف الةدنيا 
 وامخرة، وعليه أن  مد هللا سبحانه وتعاىل حق محده أبداء العبادة له وحده. 

ألمةةةن يف اإلسةةةالم وخاصةةةة يف وقتنةةةا احلةةةار حيةةةث انتشةةةرت اجلةةةرائم وألجةةةل هةةةذه األمهيةةةة البالغةةةة ل
أبنواعهةةا املختلفةةة الةةيت تسةةبب الزعزعةةة وعةةدم االسةةتقرار يف اجملتمعةةات مةةع تذةةر شةةبابنا ابلتيةةارات 
الضةةالة الةةيت تةةدعو إىل التشةةدد واإلرهةةاب والغلةةو عةة  الوسةةائل املتعةةددة مةةع انتشةةار التقنيةةة احلديثةةة 

عامل قرية صغرية مما جعلنا نشعر بنشر الةوعي العةام يف أوسةاط هةؤالء الشةباب اليت بسببها أصبح ال
 وخطورة ذلك على األمن يف اجملتمعات.

وقةةد بةةني علمةةا ان عظةةم شةةان األمةةن حيةةث اعتةة واه مةةن أكةة  مقاصةةد الشةةريعة اإلسةةالمية الةةيت هبةةا 
ق هةةذه املقاصةةد، وهةةو قةةوام حيةةاة النةةاس يف الةةدنيا وأن هللا سةةبحانه وتعةةاىل قةةد خلةةق اخللةةق لتحقيةة

حفةةا الةةدين والةةنفس والعقةةل والعةةرض واملةةال، وكةةل وسةةيلة تةةؤدي إىل حفةةا هةةذه املقاصةةد تعتةة  
 .(6)مصلحة جيب األخ هبا، وكل ما يفوت هذه املقاصد فهي مفسدة جيب االجتناب عنها

 فهةةذه النصةةو  مةةن الكتةةاب العزيةةز ومةةن السةةنة الشةةريفة الصةةحيحة ومةةن كةةالم العلمةةاء رمحةةة هللا
علةيهم يؤكةةد علةةى أمهيةةة األمةةن وأن حصةةوله ضةروري حلفةةا الضةةرورايت اخلمةةس واملقاصةةد الكةة ى 
يف الشةةةريعة اإلسةةةالمية؛ ألن بفقةةةده نفقةةةد هةةةذه املقاصةةةد والضةةةرورايت اخلمةةةس، ويعةةةم الفسةةةاد يف 
 .(7)األرض وتعطل املصاحل، وينشر السرقة والنهب والسلب والفوضى والدمار واخلراب يف اجملتمع

 الثاينا مس أسباب ا رهابا الرلو والتطر . املبحث

جةةاء اإلسةةالم ِبنةةع كةةل طريةةق وبقطةةع كةةل سةةبب يةةؤدي إىل زعزعةةة األمةةن واألمةةان يف اجملتمعةةات 
اإلسةةالمية سةةواء كةةان ذلةةك مرتبطةةاً ابألفةةراد أو اجلماعةةات أو األحةةزاب والتيةةارات، وممةةا أدى إىل 

رهةةاب الةةذي انتشةةر عةة  الوسةةائل املختلفةةة يف الفوضةةى والةةدمار واخلةةراب يف عاملنةةا املعاصةةر هةةو اإل
مجيةةع العةةامل وأذةةر ذلةةك سةةلباً علةةى العالقةةات العامةةة واخلاصةةة بةةني الةةدول املتعةةددة، وبسةةبب هةةذا 
املرض الفتاك التصق ابإلسالم واملسلمني من قبةل أعةدائهم شةه الةتهم الباطلةة، وكةان وراء انتشةار 

ينبغةي لنةا هةا الغلةو والتطةرف، ولبيةان وتوضةيح ذلةك هذا الوابء يف اجملتمعات أسباب كثرية مةن أمه
أوالً أن نعةةةرف هةةةذين املصةةةطلحني ومةةةا ورد فيهمةةةا مةةةن امايت واألحاديةةةث، مث نعةةةرج علةةةى أهنمةةةا 

 سبب مهم من أسباب اإلرهاب، فنقول:
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الغلو يف اللغة العربية لفظه مشتق من: غال إذا زاد وارتفع، وجاوز احلد، وهبذا املعىن جاء يف  
ََي َأْهَل اْلِكَتاِب ََل تَ ْرُلوا ِ  ِديِنُكْم َوََل تَ ُقوُلوا َعَلى اَّللَِّ ِإَلَّ "بنا الكرمي حيث قال :كالم ر 
إَيكم والرلو . وكذلك ورد يف كالم سيدان احلبيب صلى هللا عليه وسلم حيث قال: "(8)"اْْلَقَّ 

 . (9)"  الديس فإمنا أهلك مس كان قبلكم الرلو   دينهم

هر من هذا هو أن الغلو الوارد يف النصو  الشرعية معناه هو: جماوزة احلد الذي هو والذي يظ
النً الشرعي الصحيح الوارد على فهم سلف هذه األمة من الصحابة رضوان هللا عليهم أمجعني 
الذين شهدوا التنزيل، وعلموا التاويل وفهموا مقاصد الشريعة اإلسالمية وغاايهتا، وكذا من تبعهم 

 .(10)ن إىل يوم الدين من األئمة والتابعني والعلماء الشرعيني الراسخني يف العلممحسا

وهذا الغلو من املمكن أن يقع يف االعتقاد كما صدر عن النصارى يف حق عيسى عليه السالم، 
وكذلك منها الغلو يف بعإل الصاحلني من األئمة من بعإل معتقديهم، وغلو الصوفية يف 

 ج يف تكفري أهل اإلسالم بكبائر الذنوب.األولياء، وغلو اخلوار 

وهذا الغلو الذي يتعلق بكليات الشريعة اإلسالمية وخطره شديد من الغلو يف العمل، وبدأ هذا 
ِمْن ِضْئِضىِء َهَذا قَةْوما يَةْقَرُءوَن  إنَّ الغلو يف زمن النيب صلى هللا عليه وسلم حيث قال فيه: "

 .(11)"َوَيَدُعوَن َأْهَل اأَلْوََثنِ  م،يَةْقتُةُلوَن َأْهَل اإلْسالَ  ،مْ اْلُقْرآَن الَ جُيَاِوُز َحَناِجَرهُ 

كما ميكن أن يقع الغلو يف العمل وذلك فيما يتعلق ابألمور العملية من قول أو فعل، كما يقع 
من بعإل احلجاج حيث يغالون يف غسل اجلمار ورمي اجلمار ابألحجار الكبرية أو أن تقع 

كمن يصوم متواصال أو يتعبد هللا وال يتزوج وغري ذلك مما يقع فيه كثري   زايدة يف بعإل العبادات
  .(12)من املسلمني إما جهالً أو تقليداً مابئهم وأئمتهم يف كثري من األحيان

وهذا الغلو يتعلق جبزئيات الشريعة اإلسالمية العملية، وقد وقع أيضا يف زمن النبوة كما يف 
صلى هللا عليه وسلم جاء ذالذة رهط إىل بيوت النيب قال:  حديث أنس بن مالك رضي هللا عنه

 صلى هللا عليه وسلمقالوا: أين حنن من النيب ف ،، فلما أخ وا كاهنم تقالوهاتهيسالون عن عباد
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قال أحدهم: أما أان فاصلي الليل أبداً. وقال آخر: فله ما تقدم من ذنبه وما تخر.  رَ فِ وقد غُ 
فجاء َرُسول اّللَِّ َصلَّى  ،وقال آخر: أان أعتزل النساء فال أتزوج أبداً  أان أصوم الدهر وال أفطر.
له، لكين أصوم وأفطر، وأصلي وأرقد، وأتزوج  وأتقاكمإا ألخشاكم هلل  "اّللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّم فقال: 

 .(13) "النساء؛ فمن رغب عن سنيت فليس مين!

األحاديث النبوية ميكننا أن نقول أبن ووفقاا هلذه النصوص الشرعية مس القرآن الكرمي و 
 هو جماوزة احلد وقد تكون هذه اجملاوزة يف العقيدة أو املنهج أو السلوك أو العبادة.   الرلوا

وأما التطرف وما حتتويها هذه اللفظة من املفاهيم واملمارسات اليت دخل  على اإلسالم وهو 
يه وسلم وإىل وقتنا املعاصر، وهي ظاهرة بريئ منها؛ ألنه حارهبا من زمن النيب صلى هللا عل

التصق  ابإلسالم كسابقتها من الغلو ظلمًا وعدوااًن وذلك بسبب أفعال بعإل املنتسبني إر 
 اإلسالم.

والتطرف يف اللغة العربية: هو تفع ل بتشديد العني من طرف يطرف َطْرفاً. قال ابن فارس: 
حد شيء وحرفه، والثاا: يدل على حركة يف )الطاء والراء والفاء أصالن، فاألول يدل على 

 .(14)بعإل األعضاء(

والطرف: الناحية، واجلمع أطراف، والطرف كذلك: طائفة من الشيء، يقال: تطرف: أي أتى 
 .(15)الطرف، وتطرف يف كذا: جاوز حد االعتدال فيه

الح التطرف يف االصطالح: تنوع  عبارات العلماء واملختصني يف تعريف التطرف يف االصط
الشرعي، وعند املراجعة يظهر أن هذه التعريفات كلها متفقة من حيث اجلملة على املعىن العام 
للتطرف الذي هو اخلروج عن االعتدال والوسطية واالتزان إىل الغلو يف الشيء أو اجلفاء فيه، 

 ومن هذه التعريفات على سبيل املثال:

. وهذا التعريف متوافق (16)بغلو أو جفاء" من العلماء من عرف التطرف بقوله: "عدم االعتدال
، وذلك أن الناس (17)مع املعىن اللغوي للتطرف، إذ هو لغًة امليل عن الوسط إىل أحد طرفيه
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ومنذ أول اخلليقة وإىل يومنا هذا فيهم املتطرف، وفيهم الغار، وفيهم الوسط، وهذا خري 
من زاوية واحدة، فيفوته القيام ابلقسط األقسام؛ ألن املتطرف من هنا أو هناك ينظر إىل األمور 

 . (18)الذي هو العدل

ولكن هذا غري مقصود عند عامة من يطلقونه، بل املراد عندهم امليل إىل جانب الغلو دون 
 اجلفاء، وابلبحث يف النصو  واملراجع الشرعية جند أن هذا املعىن يطلق عليه مصطلح الغلو.

فاظ الشرعية، ولذا مل يستعمل العلماء القدامى ولفا التطرف: مصطلح حمدت ليس من األل
هذا اللفا يف مصطلحاهتم العلمية ويف حماوراهتم ويف تليفاهتم إال اندراً، وجند أن هذه اللفظة 
استعمل  كثرية عند املتاخرين وخاصة العلماء واملختصني الذين يعنون ابلدراسات يف اجلماعات 

وت هذه الظاهرة يف اجملتمعات املختلفة، ومع أنه ال مانع واألحزاب واملذاهب املعاصرة نظراً حلد
 من خماطبة أهل االصطالح ابصطالحهم ولغتهم إذا احتيج إىل ذلك وكان  املعاا صحيحة. 

إال أنه ينبغي احلذر أن يستعمل هذا اللفا ةة كما هو احلال يف غالب األحوال ةة استعماال غري 
 موافق أو متوافق مع مراد الشارع.

لى هذا ميكننا أن نقول يف تعريف التطرف أبنه عبارة عن جماوزة حد االعتدال، وكذلك يطلق وع
على الغلو أيضاً، وال ينحصر التطرف ابملعىن العام يف التطرف الديين وال ابلتفجري واإلرهاب 
والعنف والتشدد، بل قد يكون التعصب للجماعة أو قول أحد أو ملذهب معني أو حلزب فالا 

 .(19)قومية أو اجلنس والعرق كل ذلك يعد من التطرفأو ال

 املبحث الثالثا عالج الرلو والتطر .

الغلو والتطرف وما أسباب كثرية ومتعددة ويرجع ذلك إىل العوامل املختلفة الدينية والسياسية 
أن واألسرية واالجتماعية واألخالقية وال بوية، وإذا أمعنا النظر يف األسباب الدينية لوجدان 

الشخً الذي يكون جاهاًل أبحكام اإلسالم الصحيحة العادلة أو ال يستطيع أن يفهم هذه 
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األحكام فهمًا صحيحاً، أو جياهد يف تويلها حسب هواه ومبتغاه فيكون عنده من الغلو 
 والتطرف حسب ذلك. 

كما ميكن أن تكون أسباب ذلك اقتصادية من حيث الفقر والبطالة وعدم انشغال الشباب 
ابلوظائف املناسبة اليت تشغلهم عن ذلك فيكون فريسة سهلة يف يد املتطرفني والغالة املستغلني 
وم فيؤذر هذا كله على ذقافتهم وأفكارهم ومعتقداهتم، ونتيجة ذلك جند أن وراء هذا املرض 

مجاعات وأحزاب وأفراد يريدون الوصول إىل مآرهبم اخلبيثة يف نشر اإلرهاب يف الفتاك 
 .(20)اجملتمعات

ولذا جيب معاجلة هذه الظاهرة ِبنع أسباهبا وذلك أبن يتحمل كل شخً مسؤوليته وكل يف 
جماله وختصصه وخاصة القادة والعلماء والرواد كما األسرة واحلكومة ويكون تركيزهم يف منع هذه 

سباب أواًل قبل الوقوع يف الغلو والتطرف، وبعالج من وقع فيه من الشباب وذلك ابنشغاوم األ
وملء فراغهم وأوقاهتم ِبا يكون انفعًا مفيدًا مقامة املؤلرات والندوات وورش العمل وبيان أن 
 اإلسالم برئ من الغلو والتطرف والتشدد وينبذ ذلك بشدة وفق أحكامه وتعاليمه العادلة اليت
تدعو إىل السماحة واليسر واالستقامة والوسطية والعدل والتعايش السلمي وحتقيق األمن 
واألمان واالستقرار، ويسعى دائمًا إىل إصالح املسلمني ويؤكد على االحتاد واالتفاق و ذر من 

 التكفري والتفجري والتخريب والقتل والتدمري واإليذاء واخلروج على إمام املسلمني. 

أن الغلو والتطرف يعت  من التحدايت اليت تواجهها األمة اإلسالمية ومواجهة أي حتد وال شك 
ال بد أن يكون ذلك من قبل الدعاة املخلصني وفق ما جاءت به الشريعة اإلسالمية الصافية 
اخلالية من التشدد والغلو والتطرف واإلرهاب والتعصب؛ ألن أمة حممد صلى هللا عليه وسلم أمة 

َر أُمَّة  ُأْخرَِجْ  لِلنَّاِس َتُْمُروَن " الة كما أخ  بذلك هللا سبحانه وتعاىل:دعوة ورس ُتْم َخيةْ ُكنةْ
َهْوَن َعِن اْلُمْنَكرِ  . ولذا ال بد وذه األمة حه حتقق خرييتها من (21)وتؤمنون ابهلل" اِبْلَمْعُروِف َوتَةنةْ

يقوم طائفة من العلماء والدعاة االجتهاد يف الذب عن هذه األمة هتمة الغلو والتطرف، وأن 
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َوْلَتُكْن ِمْنُكْم أُمٌَّة َيْدُعوَن ِإىَل اخلَْرْيِ ابلتصدي وذه املهمة العظيمة امتثااًل ألمر هللا تعاىل: "
َهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر ۚ َوأُولََِٰئَك ُهُم اْلُمْفِلُحونَ   .(22)"َوأَيُْمُروَن اِبْلَمْعُروِف َويَةنةْ

دة املعتدلة القائمة على الوسطية واالعتدال، ينقطع داء الغلو والتطرف وبنشر الدعوة الرشي
 ويتبني ذلك واضحاً وجلياً ببيان األمور التالية: 

األمر األول: إذا عدم  الدعوة إىل الوسطية واالعتدال يف األمة ظهر الغلو والتطرف واحنرف 
عوة إىل هللا على احلكمة والبصرية الشباب عن اجلادة والصراط املستقيم، فلذا ال بد من نشر الد

والدليل، فإذا قام العلماء والدعاة بذلك قطعوا الطريق أمام الغالة واملنحرفني واملتشددين 
 واملتطرفني.

األمر الثاا: جند يف كثري من البلدان اإلسالمية قيام بعإل الدعاة بعملهم الدعوي خمالفاً ألصول 
ا أعطى للمخالفني فرصة نشر منهجهم من الغلو والتطرف، الشريعة اإلسالمية الغراء السمحة مم

فال بد من قطع هذا الطريق عليهم وذلك من ابنتهاج املنهج احلق الذي يدعو إىل نشر رسالة 
 اإلسالم الصحيحة املستمدة من الكتاب والسنة بفهم سلف هذه األمة.

عف وجودها مع انتشار األمر الثالث: إن من أسباب الغلو والتطرف أسبااًب ستنتهي أو يض
الدعوة اإلسالمية الصحيحة على ضوء سرية نيب الرمحة صلى هللا عليه وسلم وابلتار سوف 
نقطع الطريق أمام انتشار هذا املرض الفتاك الذي وجدان آَثره املدمرة يف كثري من البلدان 

 اإلسالمية.

الدعوة إىل هللا تعاىل ابألعمال األمر الرابع: ملئ فراغ الشاب الذين عندهم الرغبة الشديدة يف 
املفيدة النافعة اليت تنازع االحنرافات الفكرية من الغلو والتطرف، وهذا ما يوسع الطريق ويعطي 
احلق للدعاة املخلصني يف مواجهة التحدايت اليت تعرقل سبيل دعوهتم إىل هللا تعاىل ابحلكمة 

 واملوعظة احلسنة.



 أ س باب الإرهاب الغلو والتطرف یف ضوء الرشیعۃ الاسالمیۃ 

The Islamic Shariah & Law Spring 2021  Issue: 03 

 

- 92 - 

 

يع أن نقول أبن مواجهة هذه التحدايت املتعلقة ابلغلو وبناًء على هذه األمور فإننا نستط
والتطرف وا وسائل متعددة واليت جيب على الدعاة املخلصني االهتمام والعمل هبا، ومن أهم 

 هذه الوسائل ما أي : 

أواًل: على العلماء والقادة والدعاة أن يعتنوا بدراسة وبيان سرية سيد املرسلني وإمام املتقني حممد 
بد هللا صلى هللا عليه وسلم وذلك يف العمل والقول ويف مجيع التصرفات، وأن يستفيدوا من بن ع

هذه السرية العطرة يف واقعهم العملي ليقتدي هبم هؤالء الشباب، فيجب تربية الشباب على هذا 
املنهج القومي والصراط املستقيم حه يسلموا وينجو مذن هللا من التيارات الضالة واملناهج 

 لفاسدة فيصلحوا، وينفع هللا هبم دينهم وأوطاهنم وجمتمعاهتم وأمتهم.ا

َثنياً: املوعظة والنصيحة اليت تعت ان من أهم حقوق املسلم على املسلم، كما أخ  جاء جاء يف 
حديث جرير البجلي رضي هللا عنه حيث قال: "ابيع  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على 

. وأول من خياطب ابملناصحة ملن وقع يف (23)كاة، والنصح لكل مسلم"إقام الصالة، وإيتاء الز 
الغلو والتطرف: املتصلون ابلواقع يف الغلو والتطرف العارفون حباله، من أهل وجريان وإمام 
مسجد، وزميل دراسة وأستاذ وحنوهم، فهؤالء أعرف أبحوال املرء، وأقدر على موعظته وختويفه 

ال شك فيه أن املناصحة سبيل من سبل املعاجلة الناجحة النافعة  ابهلل، وبذل النصح له، ومما
 الناجعة املفيدة ملنع نشر الغلو والتطرف.

َثلثاً: عدم التعصب لقول أحد كائنًا من كان، وهذا الذي أمران هللا سبحانه وتعاىل به حيث 
. أمر هللا (24)تسمعون" قال عز وجل: "اي أيها الذين آمنوا أطيعوا هللا ورسوله وال تولوا عنه وأنتم

تعاىل عباده بطاعته وطاعته رسوله صلى هللا عليه وسلم فقط فدل ذلك على عدم التعصب 
لقول أحد، وجيب االهتمام يف هذا املوضوع على الشباب الذين عندهم محاس شديد يف 

واوم دون اإلصرار على آرائهم أو آراء العلماء الذين يروهنم قدوة وم ويزعمون أبن الصواب يف أق
غريهم من العلماء الرابنيني املعروفني ابالستقامة والعدل واألمانة يف األمة اإلسالمية، وهذا من 
أهم األشياء اليت تؤدي إىل الغلو والتطرف يف فئة الشباب الذي حنتاج إىل مواجهته وحلوله 
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أقوال هؤالء وذلك ببيان أبن الواجب عدم التعصب بل ال بد من التوضيح والنظر الصحيح يف 
 العلماء املعروفني يف األمة ابلوسطية واالعتدال.

رابعاً: احلوار النافع املفيد ملن وقع يف هذا املرض الفتاك من أهل االحنراف والغلو التطرف، 
فاحملاورة تعت  من أجنع السبل لكشف شبهات هؤالء الغالة واملتطرفني وأهل الزيغ، وطريقة 

سنة النيب صلى هللا عليه وسلم ويف سرية الصحابة رضي هللا عنهم ويف احلوار املفيدة معروفة يف 
حياة العلماء والفقهاء السابقني رمحهم هللا، وإذا نظران بعني االعتبار إىل انتشار الغلو والتطرف 
يف األمة يف وقتنا احلاضر، لعرفنا أبن احلوار من أهم األمور اليت ميكن أن نعاجل به هذا املرض، 

 أي : وذلك ملا

أن ابحلوار نستطيع أن نكشف عن الشبهات اليت تثريها ممن وقع يف الغلو والتطرف،  -1
فاحملاورة معهم يكشف لنا هذه الشبهات حه نبينها للناس عامة لكي ال يتاذر هبم غريهم 

 فيقعون فيما وقعوا فيه من الغلو والتطرف.

ن الذين وقعوا يف الغلو والتطرف كان أن احلوار يعت  أحد أهم األسباب اليت حتقق لنا أب -2
السبب الرئيسي وم هو اجلهل وعدم العلم، فباحلوار نكشف جهل هؤالء ونبني وم خطا 

 طريقهم.

أن من كتب يف هذه املشكلة من الكتاب واملعنيني وممن درسوا هذا املوضوع يف كتاابهتم  -3
ادلة وبني من يغلو فيها حيث أدخل  ودراساهتم خلطوا بني من يلتزم أبحكام ديننا احلنيف الع

من قبل هؤالء الكتاب يف مثل هذه املسائل القضاايت اليت اعت ها العلماء من قبيل املسائل اليت 
 .(25)يسوغ فيها اخلالف بني العلماء، وابحلوار ميكن معاجلة هذه املشكلة

عروف وينهى عن املنكر خامساً: أمر هللا سبحانه وتعاىل املسلمني أبن يكون منهم من أيمر ابمل
فقال عز وجل: "ولتكن منكم أمة يدعون إىل اخلري وأيمرون ابملعروف وينهون عن املنكر 
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. وميكن معاجلة مرض الغلو والتطرف ابألمر ابملعروف والنهي عن (26)وأولئك هم املفلحون"
 املنكر وذلك من عدة وجوه:

ات اليت جيب على العلماء إنكاره على من  األول: من املعلوم أن الغلو والتطرف يعت  من املنكر 
كان متصفًا به وال بد من أن يراعوا يف إنكار هذا املنكر الضوابط والشروط اليت بينها العلماء 

                                                                                    لبيان املنكر.
ة واملتطرفني يف اجملتمعات من أهم أسباب ذلك ردة الفعل الثاا: من املعروف أن وجود الغال 

من قبلهم حنو الذنوب واملعاصي اليت تقع من عامة الناس يف هذه اجملتمعات وذلك ظناً منهم أن 
من الغرية إنكار هذا املنكر وابلتار يقعون يف الغلو عندما  كمون على الناس بطرق مل تت هبا 

لك االختالفات والشقاق، فإذا قام العلماء والدعاة ابألمر ابملعروف الشريعة اإلسالمية فيؤدي ذ
والنهي عن املنكر متمسكني يف ذلك بضوابط الشرع يف إنكار املنكر، فكان ذلك عالجًا انفعاً 

 مفيداً يف هني الناس عن املعاصي والذنوب واملنكرات.

ن على من وقع فيها ابألحكام الثالث: إن الغالة واملتطرفني الذين ينكرون املنكرات و كمو 
الشديدة املخالفة لشرع هللا القومي، ي رون أعماوم هذه أبن احلكام والدعاة والعلماء مل يقومون 
بواجبهم جتاه هذه املنكرات منكارها وِبنع الناس عنها فظنوا أن من الواجب عليهم القيام بذلك 

من قبل الدعاة املخلصني املتسمني ِبنهج  فوقعوا يف الضالالت، والقيام هبذه املهمة الضرورية
 الوسطية واالعتدال سوف يقطع الطريق على الغالني.

سادساً: إن التزام إلاحة اإلسالم ويسره وعدالته ووسطيته والبعد عن الغلو والتشدد واإلفراط 
واإلرهاب والفساد والتخريب والتكفري والتفجري كل ذلك يؤدي إىل انقطاع سبل الغالة 

طرفني، وقد جاءت النصو  الكثرية يف القرآن الكرمي والسنة النبوية الشريفة تبني هذا املنهج واملت
احلق العدل، وهو أن ديننا اإلسالمي دين الفطرة يتوافق مع طبيعة البشر اليت تدعو إىل اليسر 
والسماحة يف التعامل مع الناس، ومن الطبيعي أن النفوس جمبولة حبب السهل وابلنفرة عن 

 .(27)لتشدد والعنف والغلو والتطرفا



 أ س باب الإرهاب الغلو والتطرف یف ضوء الرشیعۃ الاسالمیۃ 

The Islamic Shariah & Law Spring 2021  Issue: 03 

 

- 95 - 

 

 اخلامتةا

احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات والصالة والسالم األلان األكمالن على املبعوت رمحة 
 للعاملني نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني،،، أما بعد:

وال ميكن  فإن اإلسالم دين عاملي  قق السعادة للبشرية اجلمعاء وهو برئ من الغلو والتطرف،
أن يتصف اإلسالم ابإلرهاب وهو ينبذ ذلك ابألصو والقواعد الراسخة العادلة املستمدة من  
كتاب هللا العزيز وسرية املصطفى حممد بن عبد هللا عليه أفضل الصالة وأ  التسليم، ولذا جند 

هذه التحدايت لذلك أذراً فعااًل يف مقابل التحدايت املختلفة اليت تواجهها هذه األمة ومن أهم 
وخاصة يف هذا الزمن انتشار الغلو والتطرف واالحنراف الفكري لدى كثري من املسلمني مما أدى 
ذلك إىل عرقلة الدعوة اإلسالمية وكان  عقبة لنشرها يف اجملتمعات املختلفة، وألجل مواجهة 

ملعتدل الذي هذه املعضلة من قبل الدعاة املخلصني ال بد من التزام منهج اإلسالم الوسطي ا
أيمر ابحلسىن واملوعظة احلسنة وابحلوار اوادف البناء املراعي فيه سرية النيب صلى هللا عليه وسلم 
يف مواجهة املخالف، ومن هنا كان لزاماً على العلماء والدعاة أن خيتاروا الوسائل الناجعة املفيدة 

سكوا هبا يف مقابل الدعوة لردع الغالة واملتطرفني ومواجهتهم والرد على شبهاهتم اليت ل
اإلسالمية، وأن يستعملوا احلكمة املطلوبة ابستخدام التخطيط املناسب واودوء والسكينة 
والتبصر وقراء العواقب ابللطف والرفق والشفقة، وأن يطلعوا على أحوال املدعويني من مجيع 

 الغلو والتطرف. جوانبها وأن يدرسوا الطرق املؤدية واألسباب اليت من أجلها وقعوا يف

 وهللا تعاىل أعلم،، وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.

 املراجع واملصادر؛

 

 (.89( سورة النحل، امية )1)
 (.4( سورة قريش امية )2)
 (.112( سورة النحل امية )3)
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. حترير املعىن السديد 13/246( انظر: حممد الطاهر ابن عاشور يف التحرير والتنوير 4)
العقل اجلديد من تفسري الكتاب اجمليد، التاليف/ حممد الطاهر بن حممد بن حممد وتنوير 

تونس  -ه، الناشر/ الدار التونسية للنشر 1393الطاهر بن عاشور التونسي )املتوىف: 
 م. 1984سنة النشر/ 

(. سنن 2346حديث رقم ) 4/574( أخرج هذا احلديث اإلمام ال مذي يف سننه، 5)
ن عيسى بن َسْورة بن موسى بن الضحاك، ال مذي، أبو عيسى ال مذي، حممد ب

مصر الطبعة  –ه(، الناشر/ شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلليب 279)املتوىف: 
(. 6042م. وحسنه األلباا يف صحيح اجلامع برقم )1975 -هة  1395الثانية، 

ين، بن احلاج نوح بن صحيح اجلامع الصغري وزايداته، أبو عبد الرمحن حممد انصر الد
 ه(، الناشر/ املكتب اإلسالمي.1420جنا  بن آدم، األشقودري األلباا )املتوىف: 

. املستصفى، أبو حامد حممد بن حممد الغزار 174( انظر: أبو حامد الغزار   6)
هة(، احملقق/ حممد عبد السالم عبد الشايف، الناشر/ دار الكتب 505الطوسي )املتوىف: 

. 2/7، و 1/38م. والشاطيب املوافقات 1993 -هة 1413، الطبعة األوىل، العلمية
املوافقات، إبراهيم بن موسى بن حممد اللخمي الغرانطي الشهري ابلشاطيب )املتوىف: 

هة(، احملقق/ أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، الناشر/ دار ابن عفان للنشر 790
 م.1997هة/ 1417والتوزيع، الطبعة األوىل 

السياسة الشرعية يف إصالح الراعي  ( انظر: شيخ اإلسالم ابن تيمية يف كتابه:7)
والرعية، تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم بن عبد هللا بن أيب 

هة(، الناشر/ وزارة 728القاسم بن حممد ابن تيمية احلراا احلنبلي الدمشقي )املتوىف: 
األوقاف والدعوة واإلرشاد يف اململكة العربية السعودية، الطبعة الشئون اإلسالمية و 

 .145هة   1418األوىل، 
 . 171( سورة النساء، امية: 8)
أمحد بن حممد بن حنبل بن مسند اإلمام ، 1/215:يف مسنده   ( أخرجه اإلمام أمحد9)

 ية. املطبعة امليمن هة241: سنة املتوىف أبو عبد هللا هالل بن أسد الشيباا
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بعنوان: )التطرف والغلو األسباب ةة يف حبثه  انظر: الدكتور/ طارق حممد الطواري( 10)
 هة الكوي .  1426م ةة4/2005املظاهر ةة  العالج( /

( كتاب استتابة املرتدين: ابب قتل 8/52) يف صحيحه البخاري اإلمام ( رواه11)
( برقم: 1/740) يف صحيحه ممسلاإلمام اخلوارج وامللحدين بعد إقامة احلجة عليهم ، و 

 ( كتاب الزكاة: ابب ذكر اخلوارج وصفاهتم.1063)
الةتطرف الديين ةة  ه:كتاب  انظر: األستاذ الدكتور/ أمحد بن يوسف الدريويش يف( 12)
الناشر/ معهد إقبال الدور للدراسات والبحوت،  .عريفه، وأسبابه ومؤذراته، وعالجهت

     ية يف إسالم آابد.التابع للجامعة اإلسالمية العامل
( كتاب النكاح: ابب ال غيب يف 6/116) يف صحيحه البخاري اإلمام ( رواه13)

( كتاب النكاح: ابب 1401( رقم )2/1020)يف صحيحه  مسلماإلمام النكاح، و 
 استحباب النكاح ملن اتق  نفسه إليه.

احلسني، أمحد بن فارس بن زكراي أبو . 2/90 مقاييس اللغة ابن فارس معجم (14)
 م.1979احملقق/ عبد السالم هارون، الناشر/ دار الفكر. سنة النشر/

أمحد بن حممد بن  ،140  يف غريب الشرح الكبري املصباح املنري الفيومي :انظر (15)
أبو  ،8/146لسان العرب  علي الفيومي املقري، الناشر/ دار املعارف. وابن منظور

ور األنصاري اإلفريقي. الناشر/ اململكة العربية الفضل مجال الدين حممد بن مكرم بن منظ
  السعودية.

( راجع يف ذلك ما قاله إلاحة الشيخ عبد العزيز بن عبد هللا بن ابز يف جمموع 16)
 الناشر/ اململكة العربية السعودية، دار اإلفتاء. فتاوى ومقاالت متنوعة. 

ن حمم د بن عبد الرز اق حمم د باتج العروس من جواهر القاموس،  الزبيدي ( انظر:17)
احلسيين، أبو الفيإل، امللق ب ِبرتضى، الزَّبيدي حتقيق جمموعة من احملققني، الناشر: دار 

 .يةاودا
( نقاًل عن الشيخ حممد بن صاحل بن عثيمني، ينظر، كتاب )العنف يف العمل 18)

 (.21النشاة واألسباب/–اإلسالمي املعاصر 
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التطرف الديين  بن يوسف الدريويش يف كتابه: انظر: األستاذ الدكتور/ أمحد( 19)
 املرجع السابق.عالجه.. وأسبابه و 

  . املرجع السابق.10انظر: الدكتور/ طارق الطواري   (20)
 (.110سورة آل عمران، امية )( 21)
 (.104سورة آل عمران، امية )( 22)
النيب صلى ، كتاب اإلميان، ابب قول (1/20البخاري يف صحيحه ) اإلمام ( رواه23) 

برقم  (1/75مسلم يف صحيحه )اإلمام  ، ووسلم الدين النصيحة هلل ولرسوله هللا عليه
 .صيحة( كتاب اإلميان، ابب بيان أن الدين الن56)
 (.20سورة األنفال، امية )( 24)
دار  احلوار أصوله املنهجية وآدابه السلوكية، انظر: أمحد عبد الرمحن الصواين (25)

ه وضوابطه يف ضوء آدابزمزمي احلوار  حممد حسن و ىي هة. 1413ر/الوطن، سنة النش
 م.1994، دار ال بية وال ات، سنة النشر/الكتاب والسنة

 (.104سورة آل عمران، امية )( 26)
حممد . 61 مقاصد الشريعة اإلسالمية  يف كتابه: حممد الطاهر بن عاشور انظر:( 27)

(. التحقيق/ هة1393شور التونسي )املتوىف: الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر بن عا
 طر، سنة النشر/ة األوقاف والشؤون اإلسالمية، قزار حممد حبيب بن خوجة، الناشر/ و 

 .م2004


