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لقد أقضت ظاهرة التطرف و الغلو مضاجع كثري من جمتمعاتنا اإلسالمية ،فانتشرت فيها مظاهر التكفري  

ليت يسع الناس فيها اخلالف ،ومل يقتصر األمر على ذلك ،والتبديع ، والتزمت املقيت ، والتشدد يف الفروع ا

،بل جتاوزه إىل الدعوة العتزال اتمع ، ورفع السالح يف وجهه ،مما ينذر بدق ناقوس اخلطر ،والبحث 

املعمق عن أسباب هذه الظاهرة الغريبة عن اتمعات اإلسالمية ،قصد دراستها ،والبحث عن السبل 

اد أوارها، واحلد من غلوائها ، هذا ما ستعرضه هذه الورقة البحثية  املتقدم ا مللتقاكم الناجعة، والكفيلة بإمخ

  املبارك من خالل بيان الركائز اليت ستنبين عليها مداخلتنا ،وهذا وفق النقاط اآلتية : 

  أوال ــــــــ ماهية التطرف والغلو.

  نة  .ثانيا ــــــ مصطلحا التطرف والغلو في نصوص الكتاب والس

  ثالثا ــــــــ أسباب تفشي ظاهرة الغلو والتطرف في المجتمعات اإلسالمية . 

  رابعا ـــــ السبل الكفيلة بالقضاء على هذه الظاهرة الدخيلة عل المجتمعات اإلسالمية . 

  . عنها البحثية اجلوابهذه أبرز النقاط اليت ستتوىل ورقتنا  

The phenomenon of extremism and fanaticism disturbing a lot of people in 

Islamic societies, 

For causing the spread of the manifestations of atonement, and the outcast 



militancy, and extremism in the sections that accommodate people in the 

dispute, 

Not only that, but went to call for the retirement community, and raise 

arms in the face of society, 

Which threatens raised the alarm, and in-depth research on the reasons for 

this strange phenomenon for Islamic societies, 

To study them, and the search for effective ways, and to eliminate them, 

and reduce the disadvantages, 

 That it will offer this paper submitted to your meeting 

And pillars that be drawing upon our intervention, are: 

First, the concept of extremism and fanaticism. 

Second the term of extremism in the texts of the Quran and Sunnah. 

 Third, the reasons for the spread of the phenomenon of extremism in 

Muslim societies. 

 Safe ways to eliminate this phenomenon extraneous Al Islamic societies. 

 This highlights that our paper will research and answer them. 

  

 


