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Abstract 

An Abstract of Causes behind Exaggeration in Religion(Ghulu) and its 

Effects on the Objectives of Shariah 

By: Dr.  Abdullah Qwaider 

Assistant Prof. at the Department of Islamic Jurisprudence, Faculty of 

Shariah, al-Zarqa University. 

In terms of Shariah, Ghulu is exceeding the proper limits of Shariah, and 

it is one of the most serious deviations that could happen to individuals or 

groups because of their excessive adherence to these limits until 

exceeding them unknowingly. 

 In terms of its causes and effects, Ghulu contradicts the objectives of 

Shariah in several aspects such as: 

Following the provisions of Shariah which are open to different 

interpretations, leaving clear provisions that aren`t open for dispute, 

adhering to a certain opinion, rejecting other opinions in matters open for 

Ijtihad(independent reasoning) and interpreting provisions out of their 

Sharia context. 

In terms of its effects, Ghulu contradicts the objectives of Shariah in the 

following aspects: 

Ghulu contradicts the aim of the law-giver behind casting off disunity and 

dispute and achieving unity among Muslims. Also, it contradicts the 

objectives of Shariah through misbalancing the priorities of many 

extremists and failing to fulfill the duties and obligations on the part of 

those who are responsible from the view point of Shariah. This is in 

addition to driving people away from the religion of Allah, The Exalted. 

Key words: Ghulu or exaggeration in religion, objectives of Shariah and 

Fiqh of priorities. 
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 :في النصوص الشرعية وتناوله ومفهومه الغلو  مصطلح : األول طلبالم

 :لغة واصطالحاا  الغلو  تعريف  :أولا 

                                                           
( )، 4/833. 
القاموس المحيط( )

  / 8 3. 
(8)

 ،6/1 . 
 .92 /6: التحرير والتنوير (4)
(1)  /83 . 
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 :النصوص الشرعيةتناول مصطلح الغلو  في : ثانياا 

﴾﴿يَا َأْهَل اْلِكَتاِب ََل تَغلّوا ِفي ِديِنُكْم َوََل تَ ُقوُلوا َعَلى اللَِّه ِإَلَّ اْلَحقَّ 

َر اْلَحقِّ َوََل تَ تَِّبُعوا َأْهَواَء قَ ْوٍم َقْد َضلُّوا ِمْن قَ ْبُل َوَأَضلُّوا  ﴿ُقْل يَا َأْهَل  اْلِكَتاِب ََل تَغلّوا ِفي ِديِنُكْم َغي ْ

ِبيِل﴾ َكِثيًرا َوَضلُّوا َعْن َسَواِء السَّ

                                                           
 . 7 : سورة النساء ( )
 .77: سورة المائدة ( )
(8)

  / 81. 
(4)

 .184و 4/188
. 9 82: ابن ماجه في المناسك، باب قدر حصى الرمي، رقمو . 8217: رواه النسائي في مناسك الحج، باب التقاط الحصى، رقم (1)

و. وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم
 .73 /8  ـ

 .9/97: صحيح البخاري (6)
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 .73 /8 : اريفتح الب ( )
 .62 / : فتح الباري ( )
 .28 /4: فتح الباري (8)
(4)

 .2  /6  ـ،
(1)

 :1/74. 
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 :أصول الغلو  وأسبابه ومناقضتها لمقاصد الشريعة: المطلب الثاني

                                                           
ومسلم في . 69: ، رقمما كان النبي صلى اهلل عليه وسلم يتخولهم بالموعظة والعلم كي ال ينفروارواه البخاري في بدء الوحي، باب  ( )
 .  46: ، رقمفى األمر بالتيسير وترك التنفير جهاد والسير، باب ال
 .71 /7 ـ،( )
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( ) ،  / 3 . 
هو بيان لمراد الشارع من اللفظ العام، وعليه فإن تعميم الحكم المخصص يعتبر مخالفة لمراد الشارع ومخالفة للنص  التخصيص ( )

التخصيص بالسياق، وهو ما تكفلت ببيانه : ومعناه الذي يفسره ويوضحه الدليل المخصص، وأدلة التخصيص كثيرة عند العلماء ومنها
: انظر مثلا . كتب األصول

  /462. 
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ُدوا ِباا َلْا ي اْفعاُلوا ﴿ بُّونا أاْن ُُيْما َّ الَِّذينا ي اْفراُحونا ِباا أات اْوا واُيُِ َبا َلا َتاْسا

ا ازاٍة ِمنا اْلعاذا ن َُّهْم ِبافا ب ا اٌب أالِيمٌ فاَلا َتاْسا ُْم عاذا .﴾ِب واَلا

 

                                                           
 .33 : آل عمران  ( )
 .وما بعدها 71 : انظر ( )
 . 82/  : فتح الباري البن حجر (8)
 .وعزاها إلى فضائل القرآن ألبي عبيد وسعيد بن منصور في تفسيره.  69/ : ذكر القصة الشاطبي في االعتصام (4)



- 

 

                                                           
 . 69/ : االعتصام ( )
 .2 7/ : االعتصام للشاطبي ( )
 .34 / : االعتصام (8)
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 . 3 / : االعتصام ( )
 . 3 / : االعتصام ( )
فهكذا أهل الضلل : " ثم قال رحمه اهلل. 13 / : قصصهم في تناول الصحابة وسلف األمة بالذم والتنقيص في االعتصامانظر  (8)

 ".يسّبون السلف الصالح لعل بضاعتهم تنفق، ويأبى اهلل إال أن يتم نوره
وما  34ص ـ،: انظر (4)

 .بعدها
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: لو في اعتبار الظاهر في النصوصانظر آثار الغ ( )

، 91. 
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للَِّه َواْلَمِسيَح اتََّخُذوا َأْحَباَرُهْم َورُْهَبانَ ُهْم َأْربَابًا ِمْن ُدوِن ا﴿

ا ُيْشرُِكونَ  ﴾اْبَن َمْريََم َوَما ُأِمُروا ِإَلَّ لِيَ ْعُبُدوا ِإَلًها َواِحًدا ََل ِإَلَه ِإَلَّ ُهَو ُسْبَحانَُه َعمَّ

نَ ُهْم َأنْ ﴿ يَ ُقوُلوا َسِمْعَنا َوَأطَْعَنا َوُأولَِئَك ُهُم  ِإنََّما َكاَن قَ ْوَل اْلُمْؤِمنِيَن ِإَذا ُدُعوا ِإَلى اللَِّه َوَرُسوِلِه لَِيْحُكَم بَ ي ْ

اْلُمْفِلُحوَن﴾

ُهْم َلَفرِيًقا يَ ْلُووَن ﴿ َوِإنَّ ِمن ْ

َو ِمْن ِعْنِد اللَِّه َوَما ُهَو ِمْن ِعْنِد اللَِّه أَْلِسَنتَ ُهْم بِاْلِكَتاِب لَِتْحَسُبوُه ِمَن اْلِكَتاِب َوَما ُهَو ِمَن اْلِكَتاِب َويَ ُقوُلوَن هُ 

َويَ ُقوُلوَن َعَلى اللَِّه اْلَكِذَب َوُهْم يَ ْعَلُموَن﴾

                                                           
 . 8: التوبة ( )
 . 1: النور ( )
 .73: آل عمران (8)
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" :رحمه اهلليقول الشاطبي  ( )

 1/ 8 
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 :آثار الغلو  المناقضة لمقاصد الشريعة: المطلب الثالث

                                                           
: كتابه في وانظر تعليق .  96 أبو داود في المناسك، باب الصلة بمنى، رقم  ( )

 .13 ص 
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( )، 4 4. 
 .16 / : االعتصام ( )
 .34  :انظر (8)
(4)

 .841و 844/   ،
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َغِليَظ اْلَقْلِب ََلنْ َفضُّوا ِمْن َحْوِلَك﴾ َفظًّا﴿َوَلْو ُكْنَت 

                                                           
( )

 . 6 و 62 /  ،
 . 6/82: انظر مسلم بشرح النووي .رواه مسلم في اإلمارة باب فضل اإلمام العادل عن عائذ بن عمرو رضي اهلل عنه ( )
 .8  / : االعتصام (8)
 .19 : عمرانآل  (4)
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 .88 / : الموافقات ( )
( )
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( )

 .وما بعدها89ص :وانظر التأصيل الشرعي من الكتاب والسنة وأمثلة ذلك في فقه األولويات للوكيلي. 4 ، 
 .43 / : الموافقات ( )
 .43 / : الموافقات (8)
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 .826/ : االعتصام ( )
 البيانوني :انظر ( )

 .69 ، ص: وله أيضاا . 48  ـ،
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". 

                                                           
 .13 : والصحوة اإلسلمية بين الجحود والتطرف. وما بعدها 7  : ال إنكار في مسائل الخلف: أنواع هذه المسائل في انظر ( )
( )

 .22  ، ص



- 

 

 :خاتمة البحث
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 قائمة المصادر والمراجع
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