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 بسم اهلل الرضبن الرحيم                                         

 
 مقدمة

شرور أنفسنا ومن سيئات إف اغبمد هلل كبمده ونستعينو ونستغفره، ونعوذ باهلل من 
أعمالنا من يهده اهلل فبل مضل لو ومن يضلل فبل ىادي لو، وأشهد أف ال إلو إال اهلل وحده 

 .وعلى آلو وصحبو وسلم تسليماً  ال شريك لو، وأشهد أف ؿبمداً عبده ورسولو 
  َِّإالَّ َوأَنْ ُتْم ُمْسِلُمونَ  يَا َأي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ات َُّقوا اللََّو َحقَّ تُ َقاتِِو َوال َتُموُتن  [ آؿ
 .[102عمراف:
  َها َزْوَجَها يَا أَي َُّها النَّاُس ات َُّقوا رَبَُّكْم الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن نَ ْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمن ْ

ُهَما رَِجااًل َكِثيرًا َوِنَساًء َوات َُّقوا اللََّو الَِّذيَ َتَساَءُلوَن ِبِو وَ  اأَلْرَحاَم ِإنَّ اللََّو َكاَن َوَبثَّ ِمن ْ
 [.1النساء:]  َعَلْيُكْم َرِقيباً 

  َُيْصِلْح َلُكْم َأْعَماَلُكْم  *َوُقوُلوا قَ ْواًل َسِديدًا  يَا َأي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ات َُّقوا اللَّو
  زًا َعِظيماً َويَ ْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم َوَمْن ُيِطْع اللََّو َوَرُسوَلُو فَ َقْد َفاَز فَ وْ 

 [.77,71]األحزاب:
أما بعد/ فقد بليت األمة اإلسبلمية من الصدر األوؿ يف عهد اػبلفاء الراشدين إذل 

اغباضر بببليا كثَتة من أشدىا فتكًا وأثراً, تسلط اعبهاؿ من أبنائها عليها  العصرىذا 
ؼبذمـو إلرىاب اباعبهل واالندفاع والغوغائية والعنف من خبلؿ مظاىر الغلو والتشدد وا

وتبديًعا بغَت علم وال وجو حق حىت أنتج ذلك قتبًل وتدمَتًا  الذي ولد عنًفا أشبر تكفَتاً 
واألمواؿ واألعراض اؼبعصومة بعصمة اإلسبلـ , أو عصمة العهد  ءوتفجَتًا واستباحة الدما

 واألمانة والذمة.
أمتو عليو وال شًرا إال  ػ الذي ما ترؾ خَتًا إال دؿّ  نبينا ؿبمد  بو وىذا ما أخربنا

حذرىا منو ػ عن ىذه الفنت واألخطار يف أحاديثو اليت خرجت ـبرج أعبلـ النبوة باإلخبار 
عن أشراط الساعة, من فنت وأخبار اػبوارج والبغاة ومناىجهم ومسالكهم وما ينتج عنها 

من ضر ػ  ة , وببلدنا وببلد اؼبسلمُتولؤلسف الشديد أصابت الدعوة اإلسبلمية اؼبعاصر 
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وشرر ىاتيكم االكبرافات العقدية الناذبة عن عقائد خبيثة ػ وال أقواؿ أفكاًرا أصابت األمة 
 واجملتمعات اإلسبلمية دبصائب صبة ال تزاؿ تئن من ويبلهتا.

فإف أىم ما دييز العقيدة اإلسبلمية , مع كوهنا ؿبكمة وعادلة واإلىية التشريع فإنو مع 
عدؿ والوسطية واإلنصاؼ ألتباعها وغَتىم ولذا أحببت اؼبشاركة ذلك كلو وغَته تتميز بال

ببياف بعض جوانب وسطية أىل السنة واعبماعة يف أبواب االعتقاد والتشريعة وأثر ذلك 
على أىل السنة واعبماعة وعلى اؼبسلمُت بشكل عاـ وغَتىم فبن يتأثروف هبم وىو أمر 

 وطبقات عريضة من بٍت آدـ ! ديسُّ شرائحو  ذوباؿ يشغل جزأ كبَتاً من ىم األمة اإلسبلمية
وىذا اإلسبلـ دين وسط بُت األدياف, واؼبسلموف حقًا ىم الوسط بُت األمم , وكذا 
أىل السنة واعبماعة : أىل االستقامة ىم الوسط بُت فرؽ اإلسبلـ , قاؿ سبحانو يف آية 

وا ُشَهَداَء َعَلى النَّاِس َوَيُكوَن الرَُّسوُل وََكَذِلَك َجَعْلَناُكْم ُأمًَّة َوَسطًا لَِتُكونُ  البقرة : 
[ , فاألمة الوسط الذين ىم على العدؿ والقسط وعلى 141]البقرة :  َعَلْيُكْم َشِهيداً 

 منهاج االستقامة والسنة .
ويف ىذا البحث أحاوؿ إبراز معاعبة اإلسبلـ ؼبشكلة الغلو يف باب االعتقاد ويف 

ر اؼبوضوع وسلبياتو, ومناىج العلماء من السلف الصاحل يف كيفية األحكاـ العلمية مربزاً آثا
 .عبلج بعض ىاتيكم الظواىر

وؽبذا جاء ىذا البحث اؼبوسـو بػ " ظاىرة الغلو واإلرىاب الديٍت ػ حقيقتها, وأسباهبا, 
 وجذورىا, وعبلجها , وجهود اؼبملكة يف مكافحتها".

مباحث عديدة , تفصيلها  فجاء البحث مشتمبًل على سبعة فصوؿ , متضمنة 
 كالتارل:

 .حقيقة الغلو واإلرىاب والتطرف والعنف الفصل األول
 :  معٌت الغلو وحقيقتو.المبحث األول
 : معٌت اإلرىاب وربديد مصطلحو.المبحث الثاني
 : معٌت التطرؼ.المبحث الثالث
 معٌت العنف. المبحث الرابع:

 إلرىاب والعنف.العبلقة بُت الغلو والتطرؼ وا المبحث الخامس:
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 الفرؽ بُت االستقامة وبُت اإلرىاب والتطرؼ. المبحث السادس:
 موقف اإلسالم من الغلو واإلرىاب المذموم ونحوىما. لفصل الثاني:ا
 

 و.يتاريخالجذور الغلو واإلرىاب والتطرف و  الفصل الثالث:
 الغلو والتطرؼ الديٍت لدى اليوناف. المبحث األول:
 و والتطرؼ الديٍت لدى أىل الكتابُت.: الغلالمبحث الثاني

 
 .عند المسلمينوآثاره جذور الغلو والتطرف  الفصل الرابع:
 عبلقة نشأة الغلو بالديانات السابقة. المبحث األول:
 غلو اػبوارج, وآثاره. المبحث الثاني:
 : غلو اؼبعتزلة وآثاره.المبحث الثالث
 اـ.الغلو يف مسألة األظباء واألحك :المبحث الرابع

 
 أسباب الغلو واإلرىاب المذموم. الفصل الخامس:

 
 العالج العقدي للغلو واإلرىاب المذموم. س:السادالفصل 

 : آثار الغلو العملية ومنهج أىل السنة واعبماعة يف عبلجها.المبحث األول
 .للغلو عبلج السلفمن : مناذج المبحث الثاني
 الوسطية وآثارىا. المبحث الثالث:

 عبلج الغلو.أساليب أىم  بع:المبحث الرا
 

 .الجهود العلمية في المملكة لمكافحة الغلو الفصل السابع:
 

                                                          
قد ثبت يف الصحيح عن حذيفة رضي اهلل عنو أنو قاؿ: كاف الناس يسألوف ىذا و 
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أقع فيو.. اغبديث. ويقوؿ الناس يف  عن اػبَت وكنت أسألو عن الشر ـبافة أف النيب 
أمثاؽبم: )) الزيادة أخت النقصاف ((، بل ردبا يكوف ضرر الغلو والزيادة على الدين 
وصاحبو أشد وأعظم من ضرر النقص والتقصَت؛ لذا حذرنا اؼبوذل سبحانو وتعاذل، وحاذرنا 

ِكَتاِب ال تَ ْغُلوا ِفي يَا َأْىَل الْ   الغلو يف الدين يف آيات كقولو من آخر سورة النساء:
 ِديِنُكْم َوال تَ ُقوُلوا َعَلى اللَِّو ِإالَّ اْلَحقَّ ِإنََّما اْلَمِسيُح ِعيَسى اْبُن َمْرَيَم َرُسوُل اللَِّو وََكِلَمُتوُ 

ُقْل يَا َأْىَل   ، وكقولو يف سورة اؼبائدة: [171]النساء:  َأْلَقاَىا ِإَلى َمْرَيَم َوُروٌح ِمْنوُ 
َر اْلَحقّْ َوال تَ تَِّبُعوا َأْىَواَء قَ ْوٍم َقْد َضلُّوا ِمْن قَ ْبُل َوَأَضلُّوا  اْلكِ  َتاِب ال تَ ْغُلوا ِفي ِديِنُكْم َغي ْ

 .[77]اؼبائدة:  َكِثيرًا َوَضلُّوا َعْن َسَواِء السَِّبيلِ 
 كما هنانا سبحانو عن طريق الطغياف يف غَت ما آية: منها قولو من آخر سورة ىود:

  َاْسَتِقْم َكَما ُأِمْرَت َوَمْن تَاَب َمَعَك َوال َتْطَغْوا ِإنَُّو ِبَما تَ ْعَمُلوَن َبِصيرٌ ف  
 .[112]ىود:

ومػػػن السػػػنة يف النهػػػي عنػػػو مػػػا خرجػػػو البيػػػاري يف صػػػحيحو مػػػن حػػػديث أ  ىريػػػرة 
)) إن ىذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إال غلبو، فسددوا قولو:  مرفوعاً إذل النيب 

)) ويف روايػة أخػرى زاد:  وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وش يء م ن الدلج ة،
 . والقصد القصد تبلغوا ((

)) إياكم والغلو في لػو:  وحديث ابن عباس اؼبشهور يف صبع حصى اعبمار قولو 
 .( 1)رواه أضبد وبعض أىل السنن  الدين فإنما أىلك من كان قبلكم الغلو في الدين ((

حيػث قػاؿ  ويف ىذا ما وصف عبػداهلل بػن مسػعود رضػي اهلل عنػو أصػحاب ؿبمػد 
ؼبا رأى ما أحدث من األمور: )) أيها الناس، من كػاف مػنكم مسػتناً فليسػنت دبػن قػد مػات، 

كػػانوا أفضػػل ىػػذه األمػػة، أبرىػػا  فػػإف اغبػػي ال تػػيمن عليػػو الفتنػػة. أولئػػك أصػػحاب ؿبمػػد 
لفاً. قـو أختارىم اهلل لصحبة نبيو وإقامػة دينػو، فػاعرفوا ؽبػم قلوباً، وأعمقها علماً، وأقلها تك

فضلهم، واتبعوىم يف آثػارىم، وسبسػكوا دبػا اسػتطعتم مػن ديػنهم وأخبلقهػم فػإهنم كػانوا علػى 

 سيأيت زبرجيهما إف شاء اهلل .  (1)                                        
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 .( 1) اؽبدى اؼبستقيم ((
وقبػػل ذلػػك اعتقػػاداً ؼبسػػلمُت يف ديػػنهم، قػػواًل وعمبًل،ؽبػػذا كلػػو، وؼبػػا جػػره الغلػػو علػػى ا

ومنهجاً، منذ عهد الصحابة رضي اهلل عػنهم مػروراً بفػًتات تارخينػا اؼبيتلفػة إذل  وواقعاً وفكراً 
عصرنا اؼبشهود، وما جره ذلك من األخطار العظيمة، واؼبصائب اعبسيمة، واؼبناىج اؼبتباينػة 
علػػى حيػػاهتم وأحػػواؽبم العلميػػة والفكريػػة واالجتماعيػػة والسياسػػية، وقبػػل ذلػػك وبعػػده اغبػػاؿ 

 ويف البدعة، والغلو يف العادة لو يف العبادة والغلو يف اؼبعصية،الدينية، من الغ
وؼبػػػا رأيػػػت مػػػن اػبلػػػط العجيػػػب بػػػُت التمسػػػك بالػػػدين والتزامػػػو وبػػػُت دعػػػوى الغلػػػو 
والتطرؼ واألصػولية، وىػو الناشػن مػن اعبهػل بأحػدهبا أو هبمػا معػاً، وعػدـ العػود بػالغلو إذل 

 صور عديدة بُت اؼبسلمُت وغَتىم. نشأ وتفرع يفأصولو اغبقيقية وأسبابو الواقعية اليت منها 
رأيت اؼبشاركة يف ىذه القضية هبذا اؼبيتصر، الذي صبع يف متناثر مباحثو وقضاياه: 
حػػػد الغلػػػو وحقيقتػػػو، وتارخيػػػو ونشػػػأتو، وعبلقتػػػو بػػػاألمم قبلنػػػا، وأسػػػبابو، ومػػػا ورد يف الشػػػرع 

 اغبنيف من التحذير منو وذمو.
فيو فمن توفيق ر  وىدايتو، وإف كاف غَت ذلك فمٍت  ىذا ؾبمل ؿبتواه، فإف أصبت

ومن الشيطاف، وأعوذ باهلل منو، وأستغفر اهلل وأتوب إليو، وأشكر ىاىنا مشايخ كراماً 
تفضلوا باالطبلع على اؼبيتصر وسددوه وأوصوا بطبعو ونشره، فجزاىم اؼبوذل خَت اعبزء 

 وأوفره .
, إف ُوفقت للصواب والعدؿ من القوؿىذه مضامُت ىذا البحث وفصولو ومباحثو , ف

فهو من توفيق ر  وىدايتو , وإف كاف غَت ذلك فمن نفسي والشيطاف , وأعوذ باهلل من 
, ومقرباً ؿ أف جيعل ىذا العمل خالصًا لوجوذلك واستغفر ر  وأتوب إليو . واهلل اؼبسيو 

اهلل على نبينا ؿبمد للزلفى لديو , وىو سبحانو اؼبوفق واؽبادي إذل سواء السبيل , وصلى 
 وعلى آىل وصحبو أصبعُت .

 .حقيقة الغلو واإلرىاب والتطرف والعنف الفصل األول
 

 رواه ابن عبدالرب يف جامع بياف العلم وفضلو، ورواه غَته .  (1)                                        
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 معنى الغلو وحقيقتو: المبحث األول:
 

 ضح أف الغلو ىو : ؾباوزة اغبد وتعديو . ع إذل اؼبصادر واؼبعاجم اللغوية يتبالرجو 
 قاؿ اعبوىري يف الصحاح :  *

 لواً , أي جاوز فيو اغبد (( اىػ . )) غبل يف األمر يغلو غ
 وقاؿ الفَتوزآبادري يف القاموس :  *

 )) غبل غبلًء فهو غاٍؿ وَغِلّي ضد الرخص ... وغبل يف األمر غلواً جاوز حّده((اىػ . 
 ووافقو الزبيدي يف تاج العروس .  *
 وقاؿ ابن منظور يف اللساف :  *

ر يف كل شيء ..... يقاؿ : غاليت )) .... أصل الغبلء : االرتفاع وؾباوزة القد
: )) أال ال تغالوا يف صدقات النساء (( ويف  صداؽ اؼبرأة أي أغليتو . ومنو قوؿ عمر 

 رواية : )) ال تغالوا يف صدؽ النساء (( . أي ال تبالغوا يف كثرة الصداؽ . 
 وغبل يف الدين واألمر يغلو غلواً , جاوز حّده . 

األمر ُغلوًا وغبلنيًة وغبلنيًا إذا جاوزت يف اغبد  قاؿ : قاؿ بعضهم : غلوت يف
 وأفرطت فيو , ويُقاؿ للشيء إذا ارتفع : قد غبل . 

 قاؿ ذو الرمة : 
 فما زاؿ يغلو حبُّ ميََّة عندنا        ويزداد حىت دل قبد ما نزيدىا (( اىػ .    
 وقاؿ الفيومي يف اؼبصباح اؼبنَت :  *

من باب قعد وتصلب وتشدد حىت جاوز اغبد ويف التنزيل  )) .... وغبل يف الدين ُغلواً 
 :  ْال تَ ْغُلوا ِفي ِديِنُكم  (1)  )) اىػ .  (2)وغاذل يف أمره مغاالة بالغ 

 وقاؿ ابن فارس يف اؼبعجم :  *

                                        
 . 77واؼبائدة  171النساء  يتجزء من آي  ( 1)
 كلهم يف مادة غبل .  ( 2)
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)) غلوى : الغُت والبلـ اؼبعتل أصل صحيح يف األمر يدؿ على ارتفاٍع وؾباوزة قدٍر, 
غبًل وذلك ارتفاعو , وغبل الرجل يف األمر ُغلوًا إذا جاوز حّده ((  يُقاؿ : غبل السعر يغلو
 .  (1)اىػ . وكذا كبوه يف اجململ 

فمما سبق يتبُت أف الغلو يف سائر استعماالتو يدؿ على االرتفاع والزيادة وؾباوزة  *
 األصل الطبيعي أو اغبد اؼبعتاد . 

أغالىا ثمناً  ))ب أفضل قاؿ : .... أي الرقا ))يف حديث أ  ذر :   ومنو قولو 
 متفق عليو .  (2) ((  ((وأنفعها عند أىلها 

أىون أىل النار عذابًا يوم  ))قاؿ :      أف النيب  وحديث النعماف بن بشَت 
   (3) ((القيامة رجل على أخمص قدميو جمرتان يغلي منو دماغو كما يغلي المرجل 

 متفق عليو . 
 وزاد سعره .  فغبل الثمن : إذا ارتفع *
 وغلت القدر : إذا زادت حرارهتا وارتفعت .  *
 وغبل يف مشيو : إذا أسرع وزاد فيو .  *
 و قوؿ لبيد بن أ  ربيعة : نوتغاذل اللحم : ارتفع وذىب , وم *

 فإذا تغاذل غَبُمها وربسَّرت              وتقطَّعت بعد الكبلؿ ِحذافها 
 

 : وعليو فحقيقة الغلو 
 يادة وؾباوزة اغبد الشرعي الواجب . ىو : الز 

]النساء :  ال تَ ْغُلوا ِفي ِديِنُكْم َوال تَ ُقوُلوا َعَلى اللَِّو ِإالَّ اْلَحقَّ  قاؿ تعاذل: 
171     ] 

                                        
 يف اجململ مادة غبل واؼبعجم مادة غلوى . (1)
رواه البياري يف كتاب العتق ػ باب أي الرقػاب أفضػل , ورواه مسػلم يف كتػاب اإلديػاف ػ بػاب كػوف اإلديػاف بػاهلل ( 2)

 . 84أفضل األعماؿ رقم 
أىػل النػار عػذاباً  رواه البياري يف كتاب الرقاؽ ػ باب صفة اعبنة والنار , ومسلم يف كتاب اإلديػاف ػ بػاب أىػوف( 3)

 213رقم 
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َر اْلَحقّْ  وقاؿ سبحانو يف آية اؼبائدة  :  ُقْل يَا َأْىَل اْلِكَتاِب ال تَ ْغُلوا ِفي ِديِنُكْم َغي ْ
  ا َأْىَواَء قَ ْوٍم َقْد َضلُّوا ِمْن قَ ْبُل َوَأَضلُّوا َكِثيرًا َوَضلُّوا َعْن َسَواِء السَِّبيلِ َوال تَ تَِّبُعو 
 [77]اؼبائدة : 

وقاؿ سبحانو يف آيات عديدة جاءت يف النهي عن الطغياف وىو غلو يف الغي كما 
  لَّ َعَلْيُكْم َغَضِبيَوال َتْطَغْوا ِفيِو فَ َيحِ  قاؿ تعاذل يف آخر سورة طو لبٍت إسرائيل : 

  اْذَىْب ِإَلى ِفْرَعْوَن ِإنَُّو َطَغى [ , وقولو عن فرعوف وملئو يف غَت ما آية : 81]طو : 
( َوآثَ َر 73َفَأمَّا َمْن َطَغى ) [ , وقاؿ عن اػباسر صاحب اعبحيم : 17] النازعات : 
نْ َيا َفاْسَتِقْم   اؿ يف آخر سورة ىود : [ اآلية , وق38,  37] النازعات :   اْلَحَياَة الدُّ

 [ .112] ىود :   َكَما ُأِمْرَت َوَمْن تَاَب َمَعَك َوال َتْطَغْوا ِإنَُّو ِبَما تَ ْعَمُلوَن َبِصيرٌ 
وفبا ورد يف السنة أيضًا : ما رواه أضبد بإسناده عن عبد الرضبن بن شبل قاؿ  *

غلوا فيو , وال تجفوا عنو , وال تأكلوا اقرأوا القرآن وال ت ))يقوؿ :  ظبعت رسوؿ اهلل 
  (1) ((....  بو

 ))غداة العقبة وىو على ناقتو :  قاؿ : قاؿ رل رسوؿ اهلل  ويف حديث ابن عباس 
, فلقطت لو سبع حصيات ىن حصى القذؼ  ,فجعل ينفضهن يف   (( القط لي حصى
 كفو ويقوؿ : 

اكم والغلو في الدين ؛ فإنو أىلك أمثال ىؤالء فارموا , ثم قال : يأيها الناس إي ))
 .   (2). رواه أضبد وابن ماجة واغباكم وغَتىم  (( من كان قبلكم الغلو في الدين

                                        
 . 18/28" الفتح الرباين  "( 1)
, كتاب اغبج والعمرة ػ باب سبب مشروعية رمي  12/169"الفتح الرباين"رواه أضبد يف اؼبسند كما يف  *(2)

اعبمار وحكمها , ورواه النسائي ػ كتاب اؼبناسك ػ باب قدر حصى القذؼ , وكذا ابن ماجة يف باب التقاط اغبصى 
 . 
وقاؿ : حديث صحيح على شرط الشييُت ودل خيرجاه ووافقو الذىيب يف  1/466"مستدركو "ورواه اغباكم يف  *

 تليصيو عليو . 
: صحيح رواه البيهقي بإسناد حسن صحيح وىو على شرط مسلم رواية  8/127"اجملموع  "وقاؿ النووي يف *

 عبد اهلل بن عباس عن أخيو الفضل . 
 ==    ماجة بإسنادين صحيحُت , إسناد النسائي على شرط مسلم .... اىػ .  ووراه النسائي وابن *
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فمما سبق يتبُت أف الكتاب والسنة خيصصاف عمـو اللغة , وأف الغلو ىو : )) 
عترب شرعاً يف أمٍر من أمور الدين (( . 

ُ
 اإلفراط يف ؾباوزة اؼبقدار اؼب

 
 معنى اإلرىاب وتحديد مصطلحو. لثاني:المبحث ا

 
وىو أيضًا مصدر مأخوذ من َرىب كعلم يرىب رىبًا ورىبابًا وأرىابًا بالفتح والكسر , 

 .  (1)وىو اإلخافة والتيويف 
حيث يدور معٌت اإلرىاب على شدة اػبوؼ والتيويف إف كاف على الفرد أو على 

 اعبماعة وىو يف حقيقتو وحكمو نوعاف : 
َوَأِعدُّوا َلُهْم َما  رىاب مشروع بصريح القرآف يف آية األنفاؿ يف قولو تعاذل : ( ػ إ1)

ٍة َوِمْن رِبَاِط اْلَخْيِل تُ ْرِىُبوَن ِبِو َعُدوَّ اللَِّو َوَعُدوَُّكْم َوآَخرِيَن ِمْن ُدوِنِهْم  اْسَتَطْعُتْم ِمْن قُ وَّ
ُقوا ِمْن َشْيٍء ِفي َسِبيِل اللَِّو يُ َوفَّ ِإلَْيُكْم َوأَنْ ُتْم ال ال تَ ْعَلُمونَ ُهْم اللَُّو يَ ْعَلُمُهْم َوَما تُنفِ 

  ( َوِإْن َجَنُحوا ِللسَّْلِم فَاْجَنْح َلَها َوتَ وَكَّْل َعَلى اللَِّو ِإنَُّو ُىَو السَِّميُع اْلَعِليمُ 06ُتْظَلُموَن )
  : [ . 61-60] األنفاؿ 

 باعبهاد يف سبيل اهلل وإرجافو بالعدة والقوة فإف إخافة العدو الكافر اؼبعاند لدعوة اهلل
من مقاصد اعبهاد اإلسبلمي , ليكف شره , وينتهي عن ظلمو , ولعلو أف يهتدي إذل دين 

 اهلل عزوجل . وىذا اغبكم خاص باحملاربُت من الكفار أ والبغاة . 
 

                                                                                                                 
== 

: ىو حديث صحيح . ونقل عنو الشيخ صاحل البليهي رضبو )) "الوصية الكربى "وقاؿ شيخ اإلسبلـ يف  *
 (( أنو قاؿ : على شرط مسلم , ودل أقف عليو !  1/367السلسبيل يف معرفة الدليل 

والتقط لو اغبصى : عبد اهلل  حيث حقق من كاف رديف النيب 7/387 "التلييص اغببَت" وذكره ابن حجر يف *
:  13/291أـ الفضل , وصّوب أنو الفضل ػ وىو ربقيػق نفػيس , وكػذا الكػبلـ النػووي السػابق , ويف فػتح البػاري 

 ..... وصححو ابن خزدية وابن حباف واغباكم من طريق أ  العالية عن ابن عباس .
ظر " القػاموس " و" شػرحو تػاج العػروس " , و" لسػاف العػرب " , و" الصػحاح " , و" اؼبصػباح اؼبنػَت " , و" ان( 1)

 معجم مقاييس اللغة " . مادة )رىب (
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هبم ( ػ إرىاب غَت مشروع , بل ىو ؿبـر وفبنوع , وىو يف زبويف اآلمنُت بإرىا2)
وإدخاؿ الرعب والفزع فيهم , سواء كانوا مسلمُت أو مستأمنُت أو معاىدين أو أىل ذمة 
أو غَتىم من الكافرين غَت احملاربُت , فهو على اؼبسلمُت حرابة وعلى غَتىم ظلم ! وىو يف 

 اعبميع إفساد يف األرض ما  جاء النهي صرحيا يف القرآف والسنة ويف إصباع العلماء . 
على الظلم , حيث زبويف اآلمن وإرىابو ظلم واعتداء , وىو ؿبـر  فمناط ذلك

 بإصباع اؼبلل والشرائع السماوية . فقد روى اإلماـ أضبد وغَته بإسناد صحيح عن أ  ذر 
 أنو قاؿ : قاؿ اهلل عزوجل :  يرفعو إذل النيب 

 .  (( يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلتو بينكم محرماً فال تظالموا ))
ِإنَّ اللََّو ال َيْظِلُم النَّاَس َشْيئًا َوَلِكنَّ  ويف صريح القرآف قولو تعاذل من سورة يونس : 

َهاُكْم اللَُّو  [ وقولو يف سورة اؼبمتحنة : 44]يونس :  النَّاَس َأنْ ُفَسُهْم َيْظِلُمونَ  ال يَ ن ْ
يِن َوَلْم  ُيْخرُِجوُكْم ِمْن ِديَارُِكْم َأْن تَ بَ رُّوُىْم َوتُ ْقِسُطوا َعْن الَِّذيَن َلْم يُ َقاتُِلوُكْم ِفي الدّْ

 [ . 8] اؼبمتحنة :   ِإلَْيِهْم ِإنَّ اللََّو ُيِحبُّ اْلُمْقِسِطينَ 
ىذا فضبًل عما ورد من أدلة شريفة يف وجوب الوفاء بالعهد وايتاء الوعد , وربرًن قتل 

 راىب والشيخ الكبَت من الكفار .  النفس بغَت حق  ,وربرًن قتل اؼبرأة والوليد وال
 

 تحديد مصطلح اإلرىاب المعاصر :  *
 

وقد صدر يف ربديده بياف عن ؾبمع الفقو اإلسبلمي يف رابطة العادل اإلسبلمي دبكة 
ىػ دبكة اؼبكرمة , حيث 1423يف دورتو السادس عشرة , اؼبنعقدة يف شواؿ من عاـ 

ؼبية عديدة غالطت يف معناه ودالالتو , وجاء حدَّدوا اإلرىاب بتحديد سبقوا بو جهات عا
 يف بياهنم أف : 

)) اإلرىاب ىو العدواف الذي ديارسو أفراد أو صباعات أو دوؿ بغيًا على اإلنساف يف 
دينو , ودمو , وعقلو , ومالو , وعرضو , ويشمل صنوؼ التيويف واألذى والتهديد 

لسبيل وقطع الطريق , وكل فعل من والقتل بغَت حق , وما يتصل بصور اغبرابة وإخافة ا
أفعاؿ العنف أو التهديد يقع تنفيذًا ؼبشروع إجرامي فردي أ وصباعي , ويهدؼ إذل إلغاء 
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الرعب بُت الناس , وأو ترويعهم بإيذائهم , أو تعريض حياهتم , أو حريتهم , أو أمنهم, أو 
أو األمبلؾ العامة أو أقواؽبم لليطر , ومن صنوفو إغباؽ الضرر بالبيئة أو بأحد مرافق 

 اػباصة , أو تعريض أحد اؼبوارد الوطنية , أو الطبيعية لليطر . 
فكل ىذا من صور الفساد يف األرض اليت هنى اهلل سبحانو تعاذل اؼبسلمُت عنها قاؿ 

[ 77]القصص :   َوال تَ ْبِغ اْلَفَساَد ِفي اأَلْرِض ِإنَّ اللََّو ال ُيِحبُّ اْلُمْفِسِدينَ  تعاذل : 
 ......(1)  
 

 المبحث الثالث: معنى التطرف.
 

التطّرؼ ىو تفعَّل ػ بتشديد العُت ػ من طرؼ يطرؼ َطَرفًا بالتحريك , وىو األخذ 
, ومنو أطلقوه على الناحية  (2)بأحد الطرفُت واؼبيل ؽبما : إما الطرؼ األدىن أو األقصى 

 وطائفة الشيء .. 
 

 ىذا الزماف ػ ُيطلق على الغلو يف عقيدة أو فكرة ومفهـو التطرؼ يف العرؼ الدارج ػ يف
 أ ومذىب أو غَته , وؽبذا ال خيتص بو دين أو صباعة أو حزب . 

 
وؽبذا فالتطرؼ يُوصف بو طوائف من اليهود ومن النصارى , فثمة أحزاب ديينية 

 متطرفة أو يسارية متطرفة . فقد وصفت بالتطرؼ الديٍت واغبركي والسياسي . 
 لو بالتطرؼ لو وجو اؼبسوغ لو بأخذ أحد الطرفُت , كما قاؿ األوؿ : ووصف الغ

 ال تغُل يف شيء من األمر واقتصد       كبل طريف قصد األمور ذميمُ 

                                        
, اؼبنشػور يف وسػائل 16بياف الصادر من ؾبمع الفقو اإلسبلمي برابطة العػادل اإلسػبلمي دبكػة يف دورتػو الينظر  ( 1)

 موعة واؼبرئية .األعبلـ اؼبقروءة واؼبس
اييس اللغة "  ,و" الصحاح " و" ق" القاموس احمليط , و" شرحو تاج العروس " و " لساف العرب " و" معجم م( 2)

 اؼبصباح اؼبنَت " مادة )طرؼ ( .
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ولكن الوصف الشرعي للتشدد يف الدين والغلو فيو جيب أف يكوف مرجعو إذل الشرع 
الغبلة واؼبغارل ىو نفسو ال اصطبلح الناس ومفاىيمهم واطبلقاهتم . فوصف الغلو و 

أمثال  ))قاؿ يف اغبج :  أف النيب  الوصف الشرعي , كما دؿ عليو حديث ابن عباس 
ىؤالء فارموا , وإياكم والغلو في الدين , فإنما أىلك من كان قبلكم الغلو في الدين 

 (1)رواه أضبد وابن ماجة واغباكم وصححو .  ((
 

 المبحث الرابع: معنى العنف.
      
رجوع إذل اؼبعاجم اللغوية يف مادة العنف ُوجد أهنا مثلثة العُت : بالرفع والفتح والكسر بال 

 وىو ضد الرفق . وىو الشديد يف القوؿ والفعل . 
وحقيقة العنف أنو نتيجة وشبرة للغلو والتطرؼ واإلرىاب اؼبمنوع , يف الشدة يف قوؿ أو رأي 

ف العقدي , والعنف العلمي والعنف أو فعل أو حاؿ ! وىو ما يُولد ما يسمى بالعن
 الفكري يف الرأي والفهم والتصور ؟! 

 
 .العالقة بين الغلو والتطرف واإلرىاب والعنف المبحث الخامس:

ىذه اؼبصطلحات األربع بينها عبلقو علمية , وعبلقو منهجية وال سيما يف 
 علمياً عملياً .االستعماالت اؼبعاصرة , إعبلمياً واجتماعياً وسياسياً , وقبل ذلك 

الغلو ػ يف اغبقيقة ػ أعلى مراتب اإلفراط يف اعبملة . فالغلو يف الكفن مثبًل ىو وؽباذا ف
 اؼبغاالة يف شبنو واإلفراط فيو . 

والغلو أخّص من التطرؼ ؛ إذ إف التطرؼ ىو ؾباوزة اغبدِّ , والبعد عن التوسط 
لباً أو إجياباً , زيادة أو نقصاً , سواء كاف واالعتداؿ إفراطاً أو تفريطاً , أو بعبارة أخرى : س

 غلوا أـ ال , إذ العربة ببلوغ طريف األمر , وىو الغلو يف قوؿ القائل : 
 يف شيء من األمر واقتصد            كبل طريف قصد األمور ذميُم . لُ ال تغ     

                                        
 مضى زبرجيو يف أوؿ التمهيد .( 1)
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يف حاؿ  أخص من التطرؼ باعتبار ؾباوزة اغبد الطبيعي يف الزيادة والنقص , فالغلو
النقص يسمى غلوًا إذا بالغ يف النقص , فيقاؿ : غبل يف النقص , كما يف قوؿ اليهود 
جفاًء يف حق اؼبسيح ابن مرًن عليهما الصبلة والسبلـ . وكذلك يف الزيادة إذا بالغ فيها  

 كقوؿ النصارى يف اؼبسيح ابن مرًن غلواً  
, لكن الغلو أخص منو يف الزيادة  : االكبياز إذل طريف األمر , فيشمل الغلووالتطرف 

 واجملاوزة , ليس فقط دبجرد البعد عن الوسط إذل األطراؼ . 
 أو دبعٌت آخر: كل غلو فهو تطرؼ, وليس كل تطرٍؼ غلوا.

 
 الفرق بين االستقامة وبين اإلرىاب والتطرف. المبحث السادس:

 
حابة رضي اهلل عنهم يف الواقع ال تبلـز بُت التمسك بالنصوص والغلو ؛ فقد كاف الص

أشدَّ الناس سبسكًا واقتضاًء لنصوص الشريعة , ومع ىذا دل حيصل منهم غلو أو تشديد , 
وعلَّمهم  (1)أصحابو إليهاعليو الصبلة والسبلـ أرشد  خبل يف قضايا عينية يف حياة النيب 

 وبُّت ؽبم طريق العبادة اؼبعتدؿ , فانتهوا . 
ؾ منهم رضي اهلل عنهم لعلم صحيح , وفهم سليم , وسببو ىو موافقة ىذا االستمسا

وهبة حريصة على العلم والبصَتة , فنجوا من الغلو فضبًل عن االستمرار فيو , لكن ؼبا بعد 
الناس عن زماف األفاضل , وصار الدين غريباً , وأطبق اعبهل على كثَت من أىل اإلسبلـ , 

جذه منبوذًا ُمستهزءًا بو يف تلك الغاضُّ عليها بنوا صار اؼبتمسك بسنة اؼبصطفى 

                                        
. رواىػا البيػاري يف كتػاب يف إطالة الصػـو , اؼبتفػق علػى صػحتها  عبد اهلل بن عمروبن العاص ما يف خرب ك( 1)

ف , ومسلم يف كتاب الصياـ , باب النهي عن صـو الدىر ؼبن تضرر بو , رقم ل القرآف , باب كم يقرأ من القرآفضائ
الس يد ا  تب ارك فقلنػا : أنػت سػيدنا . فقػاؿ :  ))حديث عبد اهلل بن الشيَت يف وفػد بػٍت عػامر وفيػو و , (1159)

قول   وا بق   ولكم أو ب   بعال ق   ولكم وال يس   تجرينكم  ))فضػػػبًل وأعظمنػػػا طػػػواًل فقػػػاؿ : . فقلنػػػا : وأفضػػػلنا  (( وتع   الى
رواه أبو داود والنسائي بأسانيد جيدة . وما قولػو عليػو السػبلـ ذلػك إال سػداً لطريػق الغلػو فيػو , انظػر :  (( الشيطان
 . 517فتح اجمليد 
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اجملتمعات , وأطلقوا عليو عبارات النبز كاؼبتزمتُت والغالُت واؼبتطرفُت واألصوليُت واإلرىابيُت  
 .... وكبوىا من األلقاب اليت روجتها بعض وسائل اإلعبلـ عن أعداء اإلسبلـ !  

اً يعترب عند ىيالء والواقع أف التمسك بنصوص الكتاب والسنة , وفهمها فهماً صحيح
اؼبتهاونُت بأحكاـ الشريعة الغافلُت عنها , غلوًا وتطرفًا , وذلك بالنظر إذل ماىم عليو من 

 تفريط ظاىر , وقصور يف إظهار منهج اإلسبلـ , جليٍّ ملموس . 
ولنأخذ مثااًل يوضح ماسبق : فدعوة الشيخ ؿبمد بن عبد الوىاب اإلصبلحية اهتمت 

ػ علماء وغَتىم ػ بتكفَت الناس ػ الذي ىو مظهر من مظاىر الغلو البارزة من كثَت من الناس 
ػ أو أهنم خوارج ...... وكبوىا من ألقاب تفيد ؾباوزة اعتداؿ اإلسبلـ وظباحتو , ينبزوهنم 

وىي من ذلك براء  (1)بألفاظ ىي يف الشريعة وصف ألقواـ متشددين الفقو ؽبم وال نظر 
 , لكن ما حيلة من شرؽ هبا إال ذلك .  براءة الذئب من دـ يوسف 

واؼببلحظ أف اؼبتمسكُت دبدلوالت النصوص الشرعية يكونوف غبلة متشددين بنسبتهم 
إذل اؼبفرطُت الذين حيملوف اإلسبلـ وصفًا , وعند نسبتهم إذل ميزاف الشريعة ال عندىم 

 معٌت التمسك اؼبطلوب , وىو االستقامة على أحكاـ الكتاب والسنة . 
ؼبقصروف يلمزوف اؼبتمسكُت بالغلو والتطرؼ واإلرىاب أو التشدد , على أف ما ىم فا

عليو ىو اعتداؿ اإلسبلـ وتوسطو , وما أظهروه ىو االعتداؿ , وىو يف اغبقيقة ليس كذلك 
؛ إذ ىو التقصَت والتفريط يف بعض شعائر اإلسبلـ وأحكامو أما االعتداؿ والتوسط فهو يف 

و , وال خيفى أف من يتهم البعض بالتطرؼ أو الغلو وكبوهبا , غايتو دين اهلل ومنهاج دين
التنفَت والتحذير منهم وليس لكوهنم متجاوزين غبدود الشريعة ووسطية اإلسبلـ , كما ىو 

 اغباؿ فيمن اهتم دعوة الشيخ السلفية اإلصبلحية بذلك ؟!
معاين شرعية ػ  أعٍت أف ىذه الدعاوى ليست من باب األظباء واألحكاـ , أو لتبُت

بقدر ما ىي ألغراض وأىواء ذاتية أو ؿبدودة . فتكوف بذلك من ربميل مصطلحات 

                                        
ب ػ وفيها حبث د. عبد الرضبن عمَتة وغَته يف انظر الشبهات اليت أثَتت حوؿ دعوة الشيخ ؿبمد بن عبد الوىا( 1)

للػػػدكتور  ((اؼبنػػػاوئُت لػػػدعوة الشػػػيخ ؿبمػػػد بػػػن عبػػػدالوىابدعػػػاوى  )): أسػػػبوع الشػػػيخ ؿبمػػػد . اجمللػػػد الثػػػاين . وكػػػذا 
 .العبداللطيف 
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الشارع ما ال ربتمل , ومن استعماؿ اؼبعاين الشرعية يف األغراض الشيصية الضيقة 
 والغايات السياسية احملدودة ! . 

 موقف اإلسالم من الغلو واإلرىاب المذموم ونحوىما. لفصل الثاني:ا
 

ؼبا كاف الدين منزاًل من عند بارئ السماوات واألرض وما فيهما كاف سبحانو أعلم 
حبدود البشر وإمكانياهتم، فشرع ؽبم ما يناسبهم ويوافق قدراهتم فجاء اإلسبلـ دينًا ظبحاً 

ال ُيَكلُّْف  : ، كما قاؿ تعاذل(1)سهبًل، دين يسر دفعت فيو اؼبشقة بالقدرة واالستطاعة 
َها َما اْكَتَسَبتْ اللَُّو نَ فْ   [.286]البقرة:  ساً ِإالَّ ُوْسَعَها َلَها َما َكَسَبْت َوَعَلي ْ

وإذا كاف الدين اإلسبلمي هبذا الوضع، وكونو دين اعتداؿ وتوسط وقصد يف كل 
شيء، علم أف الغلو فيو والزيادة على اعتدالو والتشدد يف قصده، ضبلؿ عن ىديو وبعد 

َوَأنَّ َىَذا ِصَراِطي ُمْسَتِقيماً َفاتَِّبُعوُه   فريط والتهاوف بأحكاموعن مقاصده، وكذلك يف الت
  َوال تَ تَِّبُعوا السُُّبَل فَ تَ َفرََّق ِبُكْم َعْن َسِبيِلِو َذِلُكْم َوصَّاُكْم ِبِو َلَعلَُّكْم تَ ت َُّقونَ 

يَا   :، وقاؿ سبحانو فيمن خالف صراطو اؼبستقيم فحـر ما أحلو اهلل [.153]األنعاـ:
َأي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال ُتَحرُّْموا طَيَّْباِت َما َأَحلَّ اللَُّو َلُكْم َوال تَ ْعَتُدوا ِإنَّ اللََّو ال ُيِحبُّ 

 فعد ىذا الفعل من االعتداء على شرع اهلل وحكمو وتقديره . [.87]اؼبائدة:  اْلُمْعَتِدينَ 
مسػػػك بالكتػػػاب والسػػػنة والبعػػػد عػػػن ومػػػن مقػػػررات عقيػػػدة أىػػػل السػػػنة واعبماعػػػة الت -

مػػػزالت األقػػػداـ يف األفهػػػاـ واألفعػػػاؿ، كمػػػا قػػػاؿ الطحػػػاوي يف عقيدتػػػو: ) وديػػػن اهلل يف األرض 
وال نفػرط يف  والسماء واحد، وىو بُت الغلو والتقصػَت(. وقػاؿ: ) وكبػب أصػحاب رسػوؿ اهلل 

 حب أحد منهم وال نتربأ من أحد منهم ( أىػ .
َوِإنَّ    التشييص والعبلج قولو تعاذل من آخر سورة ىود: وأوؿ ما يعوؿ عليو يف

( َفاْسَتِقْم َكَما ُأِمْرَت 111ُكالِّ َلمَّا لَيُ َوف ّْيَ ن َُّهْم رَبَُّك َأْعَماَلُهْم ِإنَُّو ِبَما يَ ْعَمُلوَن َخِبيٌر )
، وال شك أف الغلو  [112]ىود:  َوَمْن تَاَب َمَعَك َوال َتْطَغْوا ِإنَُّو ِبَما تَ ْعَمُلوَن َبِصيرٌ 

 من القواعد اػبمس الكلية: قاعدة اؼبشقة ذبلب التيسَت .  (1)                                        
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 طغياف، فهذا ربذير منو سبحانو من طريق الغواية وأمر بلزـو يف منهاج االستقامة فتأمل !
وىذه بعض ما تيسػر الوقػوؼ عليػو مػن اآليػات واألحاديػث الػيت ربػدد معػادل موقػف 

 اإلسبلـ من الغلو يف اعبملة :
لَِّو َوَقاَلْت النََّصاَرى اْلَمِسيُح اْبُن َوقَاَلْت اْليَ ُهوُد ُعَزيْ ٌر اْبُن ال  قاؿ تعاذل: -1

اللَِّو َذِلَك قَ ْوُلُهْم بَِأفْ َواِىِهْم ُيَضاِىُئوَن قَ ْوَل الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن قَ ْبُل َقاتَ َلُهْم اللَُّو َأنَّى 
 [.30]التوبة:  يُ ْؤَفُكونَ 

لوليػػػة، ويضػػػاىئوف: يشػػػاهبوف وديػػػاثلوف، كمػػػا ىػػػو عنػػػد غػػػبلة الرافضػػػة مػػػن القػػػوؿ باغب
 والتناسخ وعند غَتىم .

)) ىل     ك :  وعػػػػن عبػػػػػداهلل بػػػػػن مسػػػػػعود رضػػػػي اهلل عنػػػػػو قػػػػػاؿ: قػػػػػاؿ رسػػػػوؿ اهلل -2
 .(1)المتنطعون، ىلك المتنطعون، ىلك المتنطعون ((

اؼبتنطعوف ىم اجملاوزوف اغبد، اؼبتعمقوف الغػالوف يف القػوؿ والفعػل والفكػر. فتوعػدىم 
 بلثاً للتأكيد، وال أشد من ىبلؾ الدين واهلل اؼبستعاف .النيب عليو السبلـ باؽببلؾ وكررىا ث

 وعن أ  ىريرة رضي اهلل عنو مرفوعاً : -3
)) ال تق   وم الس   اعة حت   ى تأخ   ذ أمت   ي بأخ   ذ الق   رون قبله   ا ش   برًا بش   بر وذراع   اً 

، فقػػػاؿ:  ب   ذرا ، . رواه   ؟فم   ن الن   اس إال أولئ   ك (( فقيػػػل: يػػػا رسػػػوؿ اهلل كفػػػارس والػػػرـو
 . (2)البياري ومسلم 
على سبيل التحذير والنهي عن سلوؾ مسالكهم واتباعهم، ويف إشارتو  قالو النيب 

: ربػػػػذير مػػػػن ديانػػػػة أىػػػػل ىػػػػذين القطػػػػرين؛ ففػػػػارس ؾبػػػػوس فػػػػيهم يهػػػػود يف  إذل فػػػػارس والػػػػرـو
 أصبهاف، والرـو نصارى وفيهم يهود .

ويف حػػػػػػديث أ  سػػػػػػعيد عنػػػػػػدهبا التصػػػػػػريح بػػػػػػاليهود والنصػػػػػػارى، وال تعػػػػػػارض بػػػػػػُت 

تػػنطعوف، وأبػو داود يف كتػاب السػنن، بػاب لػزـو السػنة، رواه مسلم يف كتاب العلم، بػاب ىلػك اؼب  (1)                                        
 . 318-305وانظر: تيسَت العزيز اغبميد ص 

رواه البياري يف كتاب االعتصاـ، باب قوؿ النيب صلى اهلل عليػو وسػلم: )) لتتػبعن سػنن مػن كػاف   (2)
 . 2669قبلكم (( ومسلم كتاب العلم، باب اتباع سنن اليهود والنصارى رقم 
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استفهاـ على سبيل التقريػر اؼبتضػمن لئلنكػار، وفيػو  ((؟ فمن الناس إال أولئك ))ديثُت. اغب
حصر الضبلؿ واالتباع بأولئك أىل فارس اجملوسية، ومنهم دخل على اؼبسلمُت بػاب الفتنػة 

 وانفتح على مصراعيو .
وعن أنس رضي الو عنو قاؿ: أنو كاف يصلي باؼبدينة صبلة خفيفة كأهنا صبلة  -4

افر أو قريبًا منها فلما سلم قاؿ لػو رجل: يرضبك اهلل أرأيت ىذه الصبلة اؼبكتوبة أو مس
ما أخطأت إال شيئا سهوت  شيء تنفلتو ؟ قاؿ: إهنا اؼبكتوبة وإهنا لصبلة رسوؿ اهلل 

كاف يقوؿ: ال تشددوا على أنفسكم فيشدد اهلل عليكم،  عنو، مث قاؿ: إف رسوؿ اهلل 
ُثمَّ   أنفسهم فشدد اهلل عليهم فتلك بقاياىم يف الصوامع والديار فإف قومًا شددوا على

َناُه اإِلنِجيَل َوَجَعْلَنا ِفي قُ ُلوِب  َنا ِبِعيَسى اْبِن َمْرَيَم َوآتَ ي ْ َنا َعَلى آثَارِِىْم ِبُرُسِلَنا َوقَ فَّي ْ قَ فَّي ْ
َناَىا َعَلْيِهْم ِإالَّ اْبِتَغاَء ِرْضَواِن اللَِّو الَِّذيَن ات َّبَ ُعوُه رَْأَفًة َورَْحَمًة َورَْىَبانِيًَّة ابْ َتَدعُ  وَىاَما َكَتب ْ

ُهْم َفاِسُقونَ  ُهْم َأْجَرُىْم وََكِثيٌر ِمن ْ َنا الَِّذيَن آَمُنوا ِمن ْ   َفَما َرَعْوَىا َحقَّ رَِعايَِتَها َفآتَ ي ْ
 [.27]اغبديد:
ح ب ال دين )) أ: وقاؿ البياري يف صػحيحو، بػاب الػدين يسػر وقػوؿ النػيب  -5

إن الدين يسر قاؿ:  وعن أ  ىريرة رضي اهلل عنو أف النيب  إلى ا  الحنفية السمحة ((
ولن يشاد ال دين أح د إال غلب و، فس ددوا وق اربوا وأبش روا، واس تعينوا بالغ دوة والروح ة 

 . (1)وشيء من الدلجة ((
َوِإْن َكاَن   عاذل:اغبنيفة ملة إبراىيم عليو السبلـ، السهلة السمحة اؼبيسورة، قاؿ ت

 . 118، 1/117، قاؿ اغبافظ يف الفتح  [78]اغبج:  َأْصَحاُب األَْيَكِة َلظَاِلِمينَ 
اؼبغالبػة، يقػاؿ: شػاده يشػاده مشػادة إذا قػاواه، واؼبعػٌت ال  -بالتشديد  -واؼبشادة  ))

نػَت: إف ىػذا يتعمق أحد يف األعماؿ الدينية ويًتؾ الرفق إال عجز وانقطع فُيغلب قاؿ ابن اؼب
اغبديث علم من أعبلـ النبػوة؛ فقػد رأينػا ورأى النػاس قبلنػا أف كػل متنطػع يف الػدين ينقطػع، 

البياري يف كتاب اإلدياف، باب الدين يسر، وقد شرحو اغبػافظ ابػن رجػب يف رسػالة حافلػة اظبهػا   (1)                                        
 . ((بياف احملجة يف سَت الدعبة  ))
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وليس اؼبراد منع طلب الكماؿ واألكمل يف العبادة فإنو من األمور احملمودة، بل منع اإلفراط 
 أ ىػ . ((اؼبيدي إذل اؼببلؿ أو اؼببالغة يف التطوع اؼبفضي إذل ترؾ األفضل 

 سداد ىو التوسط وطلب الصواب من غَت غلو أو تقصَت وعليو داللة اللغة .وال
فػػػػإف شػػػػدة السػػػػَت واالجتهػػػػاد مظنػػػػة السػػػػأمة  ))قػػػػاؿ ابػػػػن رجػػػػب يف ىػػػػذا اغبػػػػديث: 

واالنقطاع، والقصد أقرب إذل الدواـ، وؽبذا جعل عاقبة القصػد البلػوغ؛ كمػا قػاؿ : مػن أد  
 . ((بلغ اؼبنزؿ 

 .(1) ((يسروا وال تعسروا وبشروا وال تنفروا  ))ومنو حديث أنس مرفوعاً: 
)) سيأتي عل ى الن اس س نوات : وعن أ  ىريرة رضي اهلل عنو قاؿ: قاؿ رسػوؿ اهلل  -6

فيه ا خداعات، يصدق فيها الك اذب، ويك ذب فيه ا الص ادق، وي ؤتمن فيه ا الخ اون، ويخ ون 
التاف  و ف  ي أم  ر العام  ة  ق  ال: الرج  ل ومػػا الرويبضػػة ؟ قيػػل:األم  ين وينط  ق فيه  ا الرويبض  ة. 

 . 1/291. رواه ابن ماجو واغباكم وصححو الذىيب ورواه أضبد يف اؼبسند (2)((
خػػػػداعات، بتشػػػػديد الػػػػداؿ،  )): 2/494قػػػػاؿ السػػػػندي يف شػػػػرحو علػػػػى السػػػػنن -

للمبالغػػػة، قػػػاؿ السػػػيوطي: أي تكثػػػر فيهػػػا األمطػػػار ويقػػػل الربيػػػع... وقيػػػل: اػبداعػػػة القليلػػػة 
 أىػ . ((إذا جف، والروبيضة، بالتصغَت، التافو اغبقَت قليل العلم اؼبطر، من خدع الريق 

 (( قاؿ: السػفيو يػتكلم بػأمر العامػة ))ويف رواية الذىيب يف التلييص على اؼبستدرؾ: 
 أىػ .

وىػػػذا واقػػػع كثػػػَت مػػػن الفػػػرؽ الغاليػػػة اػبارجػػػة عػػػن اإلسػػػبلـ أو الػػػيت كػػػادت زبػػػرج عػػػن 
تيػػػػذوف السػػػػفهاء أئمػػػػة وزعمػػػػاء وردبػػػػا شػػػػاهبهم بعػػػػض اإلديػػػػاف قػػػػددياً أو حػػػػديثاً. فمػػػػا زالػػػػوا ي

 اؼبسلمُت يف صباعتهم وطوائفهم فاهلل اؼبستعاف على انقبلب اؼبفاىيم واختبلؼ اؼبوازين .

البيػػاري يف كتػػاب العلػػم، بػػاب مػػا كػػاف رسػػوؿ اهلل عليػػو السػػبلـ يتيػػوؽبم باؼبوعظػػة والعلػػم كػػي ال   (1)                                        
، وانظػػر: الفػػتح 1734َت وتػػرؾ التنفػػَت رقػػم ينفػػروا، ومسػػلم يف كتػػاب اعبهػػاد، بػػاب األمػػر بالتيسػػ

1/137-196 . 
، ولػػو شػاىد 4/512، واغبػاكم 4036رواه ابن ماجو يف كتػاب الفتػػن، بػاب شػدة الزمػاف رقػم   (2)

 . 1887، واغبديث ذكره األلباين يف الصحيحة برقم 3/220عند أضبد يف مسنده عن أنس 
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أمػػػا بعػػػد:  ))وكتػػػب رجػػػل إذل عمػػػر بػػػن عبػػػدالعزيز يسػػػألو عػػػن القػػػدر فأجابػػػو :  -7
مػا أحدثػو احملػدثوف بعػد  ، وتػرؾ أوصيك بتقوى اهلل واالقتصاد يف األمػر، واتبػاع سػنة نبيػو 

ما جرت بو سنتو، وكفوا مينتو، فعليك بلزـو السنة فإهنا لػك بػإذف اهلل عصػمة، مث اعلػم أنػو 
دل يبتػػدع النػػاس بدعػػة إال قػػد مضػػى قبلهػػا مػػا ىػػو دليػػل عليهػػا أو عػػربة فيهػػا، فػػإف السػػنة إمنػػا 

 سنها من قد علم ما يف خبلفها من اػبطأ والزلل واغبمق والتعمق .
لنفسػػك مػػا رضػػي بػػو القػػـو ألنفسػػهم، فػػإهنم علػػى علػػم وقفػػوا، وببصػػر نافػػذ  فػػارض 

كفوا، وؽبم على كشف األمػور كػانوا أقػوى، وبفضػل مػا كػانوا فيػو أوذل، فػإف كػاف اؽبػدى مػا 
أنػػتم عليػػو لقػػد سػػبقتموىم إليػػو، ولػػئن قلػػتم إمنػػا حػػدث بعػػدىم مػػا أحدثػػو إال مػػن اتبػػع غػػَت 

لسػابقوف، فقػد تكلمػوا فيػو دبػا يكفػي، ووصػفوا منػو سبيلهم ورغب بنفسو عنهم، فإهنم ىم ا
مػػػا يشػػػفي، فمػػػا دوهنػػػم مػػػن مقصػػػد، ومػػػا فػػػوقهم مػػػن ؿبسػػػر، وقػػػد قصػػػر قػػػـو دوهنػػػم فجفػػػوا، 

 وطمح عنهم قـو فغلوا، وإهنم بُت ذلك لعلى ىدى مستقيم .
وقعػػت، مػػػا أعلػػم مػػػا  -بػػػإذف اهلل  -كتبػػت تسػػأؿ عػػػن اإلقػػرار بالقػػػدر فعلػػى اػببػػَت 

دثػػػة، وال ابتػػػدعوا مػػػن بدعػػػة ىػػػي أبػػػُت أثػػػراً وال أثبػػػت أمػػػراً مػػػن اإلقػػػرار أحػػػدث النػػػاس مػػػن ؿب
بالقدر، لقد كاف ذكره يف اعباىليػة اعبهػبلء يتكلمػوف بػو يف كبلمهػم ويف شػعرىم، يعػزوف بػو 
أنفسهم على ما فػاهتم، مث دل يػزده اإلسػبلـ بعػد إال شػدة: أي الشػدة يف العػزاء واإلديػاف بػو، 

 دل يكن ليصيبنا وما أصابنا دل يكن لييطئنا .من القوؿ بأف ما أخطأنا 
يف غػػػػَت حػػػػديث وال حػػػػديثُت، وقػػػػد ظبعػػػػو منػػػػو اؼبسػػػػلموف  ولقػػػػد ذكػػػػره رسػػػػوؿ اهلل 

فتكلموا بو يف حياتو وبعد وفاتو يقيناً وتسليماً لرهبم وتضعيفاً ألنفسهم، أف يكوف يف شػيء 
ذلػك لفػي ؿبكػم كتابػو: منػو دل حيط بو علمو، ودل حيصو كتابو، ودل ديض فيو قدرتو، وأنو مػع 

اقتبسػػوه، ومنػػو تعلمػػوه . ولػػئن قلػػتم: دل أنػػزؿ اهلل آيػػة كػػذا ودل قػػاؿ كػػذا ؟ لقػػد قػػرأوا مػػا قػػرأ ، 
وعلمػػوا مػػن تأويلػػو مػػا جهلػػتم، وقػػالوا بعػػد ذلػػك كلػػو بكتػػاب اهلل وقػػدره وكتبػػت الشػػقاوة ومػػا 

ضػراً وال نفعػاً مث رغبػوا  يقدر يكن، وما شاء اهلل كاف وما دل يشأ دل يكن، وال منلك ألنفسػنا



21 

 .(1)أ ىػ  ((بعد ذلك ورىبوا 
اهلل أكػػرب فمػػا بعػػد القػػوؿ مػػن قػػوؿ، رسػػم فيػػو مػػنهج أىػػل الكتػػاب والسػػنة واعبماعػػة، 
فيمػػا يتعلػػق بالقػػدر خاصػػة وغػػَته، أبػػدع رسػػم، فرضبػػة اهلل تعػػاذل عليػػو، كيػػف حػػذر مػػن الغلػػو 

 وحاذر من ضده !.
هػػي عػػن الغلػػو واالبتػػداع واغبػػذر منهػػا كثػػَتة والنصػػوص مػػن األحاديػػث النبويػػة يف الن

مستفيضة لو اجتمعت لبلغت سفراً ضيماً، وىي مع ذلك مبثوثة يف ثنايا الصحاح والسنن 
 واؼبسانيد ومدونات السنة وىي مشهورة غَت ؾبهولة واغبمد هلل، ومظاهنا من كتبها :

السػػنة، التوحيػػد، كتػاب العلػػم، اإلديػاف، الفتػػػن، لػػزـو اعبماعػة، االعتصػػاـ بالكتػاب و 
 السنة، اؼبناقب والفضائل.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .ويتاريخالجذور الغلو واإلرىاب والتطرف و  الفصل الثالث:

، من طريق ؿبمد بن كثَت ثنا سفياف 4612السنة برقم رواه أبو داود يف كتاب السنة، باب لزـو   (1)                                        
بو من ثبلثة طرؽ . واألحاديػث واآلثػار الػواردة يف ذـ القدريػة خاصػة كثػَتة جػداً، انظرىػا يف كتػاب 
السػػنة أل  داود ضػػمن السػػنن، ويف سػػنن الًتمػػذي كتػػاب القػػدر، وسػػنن ابػػن ماجػػو كتػػاب الفتػػػن، 

، والسػػػػػػنة لعبػػػػػػداهلل ابػػػػػػن أضبػػػػػػد 750-4/627وشػػػػػػرح أصػػػػػػوؿ اعتقػػػػػػاه أىػػػػػػل السػػػػػػنة لبللكػػػػػػائي 
 ، والسنة البن أ  عاصم وأمثاؽبا .235-227، والشريعة لآلجري 2/384-433
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بزمن إذل  الغلو قدًن يف البشرية ُوجد قبل إرساؿ اهلل تعاذل الرسل , وذلك بعد آدـ 

 .  أف أرسل اهلل رسولو نوحاً 
 :  الغلو في قوم نوح 

إذل قومو وجود الغلو فيهم بالصاغبُت , حيث كاف الغلو  ح وذلك أف سبب بعثة نو 
سببًا يف كفرىم وشركهم مع اهلل يف عبادتو غَته , فلقد غبل قـو نوح قبل ؾبيئو إليهم يف 
رجاؿ كانوا صاغبُت فغلوا يف ؿببتهم حىت عبدوىم من دوف اهلل , مث إهنم صوَّروا ؽبم أصناماً 

. كما  عتهم إذل جاىلية العرب قبل ؾبيء الرسوؿ تكوف رمزًا لعبادهتم حىت ظهرت بد
َوَقاُلوا ال َتَذُرنَّ آِلَهَتُكْم َوال َتَذُرنَّ َوّدًا َوال ُسَواعًا َوال يَ ُغوَث َويَ ُعوَق  قاؿ تعاذل : 

 [  31]نوح :   َوَنْسراً 
 ))حيث أخرج البياري بسنده إذل ابن عباس رضي اهلل عنهما , قاؿ يف ىذه اآلية : 

رت األوثاف اليت كانت يف قـو نوح يف العرب بعُد , أما وّد فكانت لكلب بدومة اعبندؿ صا
, وأما سواعاً فكانت ؽبذيل , وأما يغوث فكانت ؼبراد مث لبٍت غطفاف ....... , وأما يعوؽ 
فكانت ؽبمذاف , وأما نسرًا فكانت غبمَت آلؿ ذي الكبلع وىي أظباء رجاؿ صاغبُت من 

ىلكوا أوحى الشيطاف إذل قومهم أف انصبوا إذل ؾبالسهم اليت كانوا جيلسوف قـو نوح , فلما 
اىػ  ((أنصابا وظبوىا بأظبائهم , ففعلوا فلم تُعبد حىت إذا ىلك أولئك وتنسَّخ العلُم ُعبدت 

 واألنصاب صبع نصب وىو الصنم يُنصب للميت لتيليد ذكراه .   (1)
 غلو , يف باب الغلو يف األشياص . ىذه يف اغبقيقة سبثل مظهراً جلياً  من ال

 
 

 الغلو والتطرف الديني لدى اليونان. المبحث األول:
 ؼباذا الوثنية اليونانية ؟ بالذات لتاريخ التطرؼ والغلو هبا قددياً . ىاىنا شبة سياؿ: 

                                        
ػ باب قولو تعاذل : من صحيحو يف كتاب التفسَت رواه البياري ( 1)


َوَقاُلوا ال َتَذُرنَّ آِلَهَتُكْم َوال َتَذُرنَّ َوّدًا َوال  

 وَق َوَنْسراً ُسَواعًا َوال يَ ُغوَث َويَ عُ 

 .اآلية  [ 31]نوح :  
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إف إيراد ىذا السياؿ مهم , فلماذا العناية ببياف وثنية ىيالء القـو ؟ إنو انقداُح ذىن 
َوَقاَلْت اْليَ ُهوُد ُعَزيْ ٌر اْبُن اللَِّو َوَقاَلْت النََّصاَرى  من قولو تعاذل يف سورة براءة :  وتلمسٌ 

اْلَمِسيُح اْبُن اللَِّو َذِلَك قَ ْوُلُهْم بَِأفْ َواِىِهْم ُيَضاِىُئوَن قَ ْوَل الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن قَ ْبُل قَاتَ َلُهْم 
 [ .30ة : ]التوب  اللَُّو َأنَّى يُ ْؤَفُكونَ 

َمن  فذكر سبحانو يف ىذه اآلية مشاهبة قوؿ اليهود والنصارى يف دعواىم البنوه هلل 
 قبلهم ِمن الكافرين الذين قالوا مقاالت ىي أصل ؽبذه اؼبضاىاة . 

  ُيَضاِىُئوَن قَ ْوَل الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن قَ ْبلُ قاؿ ابن كثَت ػ رضبو اهلل ػ على قولو : 
  (1)من قبلهم من األمم , ضلوا كما ضل ىيالء . أي : يشاهبوف 

  ُيَضاِىُئونَ عن الزجاج قولو  (2)ونقل ابن اعبوزي يف تفسَته " زاد اؼبسَت " 
 يشاهبوف قوؿ من تقدمهم من كفرهتم , فإمنا قالوه اتباعا ؼبتقدميهم . 

 اؿ : ىاىنا ثبلثة أقو   الَِّذيَن َكَفُروا مث قاؿ ابن اعبوزي : ويف قولو : 
أحدىا : أهنم عبدة األوثاف , واؼبعٌت أف أولئك قالوا : اؼببلئكة بنات اهلل , قالو ابن 

 عباس . 
الثاين : أهنم اليهود , فاؼبعٌت أف النصارى يف قوؽبم : اؼبسيح ابن اهلل , شاهبوا اليهود يف 

 قوؽبم : عزير ابن اهلل . قالو قتادة والسدي . 
 بعوىم يف أقواؽبم تقليداً ,قالو الزجاج وابن قتيبة . أ.ىػ والثالث : أهنم أسبلفهم ,تا

وقبلهما اغبافظ ابن  (3)وكبوه ما حكاه القرطيب والشوكاين يف تفسَتهبا عند ىذه اآلية 
جرير الطربي على آية براءة . وعلى كٍل فاألقواؿ الثبلثة ليست متعارضة , وليس اػببلؼ 

                                        
 .2/348انظر " تفسَت ابن كثَت " ( 1)
بنحو ما ذكره ابن اعبوزي ,  3/200, و" معاين القرآف " أل  جعفر النحاس 3/289انظر " زاد اؼبسَت " ( 2)

 . 2/74وانظر : " التسهيل لعلـو التنزيل " البن اعبزري  
قراءتاف : باؽبمزة وىي لعاصم وحده , وبقية السبعة )) يضاىوف (( ببلهبز :  ََ ُيضاِىُئون ويف قولو تعاذل : 

, و" التيسَت  1/404, " النشر "  192, و" القراءات العشر اؼبتواترات "  314وانظر : " السبعة " البن ؾباىد 
 "111 

 . 3/151, و" فتح القدير "  119-8/118" تفسَت القرطيب "  (3)
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بلؼ التنوع , إذ اؼبعٌت حيتمل أحد األقواؿ كما بينها اختبلؼ تضاد , بل ىو من قبيل اخت
 حيتملها صبيعاً . 

وفبا يدخل يف معٌت الذين كفروا من قبل اليهود والنصارى : َمن سبقهم من األمم , 
 اليت شاهبت مقالُة اليهود والنصارى يف دعوى البنوه هلل مقالتهم . 

ثنية صرحية واضحة عند األمة وىذه اؼبقالة ػ بتوّلد اآلؽبة وكوف ؽبا أبناء ػ عقيدة و 
 اليونانية القددية ! 

فلذا دخل اليونانيوف الوثنيوف يف مفهـو اآلية ومنطوقها من ىذا االعتبار فهم فبن كفر 
قبُل . وىو أيضًا مظهر جلي للغلو والتطرؼ الديٍت الذي أورث العنف والتكفَت واإلرىاب 

 األلوىية . ؼبن دل يوافقهم يف العقيدة الوثنية يف حق اهلل ب
ىذا فضبًل عن تأثَت الوثنية اليونانية على من بعدىا من األمم حيث ظهر تأثَتىم 
الوثٍت على اليهود والنصارى وفرؽ اؼبسلمُت الضالة من اعبهمية واؼبعتزلة واؼبتكلمُت وقبلهم 
الفبلسفة ... , فضبًل عن تأثَتىم على غَتىم من األمم الوثنية اؼبشركة من اجملوس 

 دوس والروماف .... إخل . واؽبن
فإذف يف ذبلية الغلو والتطرؼ واإلكبراؼ الوثٍت يف العقيدة اليونانية بياف للذين كفروا 
من قبل ومبلغ معرفتهم برهبم , اؼبتمثل يف أدىن دركات اعبهل , والعمى عن رب العاؼبُت 

 ث مادي بارز. ,وإف بلغوا مبلغاً متقدماً يف العمراف اؼبادي للدنيا دبا خلفوه من ترا
ُقْل ِسيُروا ِفي اأَلْرِض ُثمَّ انُظُروا َكْيَف َكاَن  واؼبوضوع أيضًا من داللة قولو تعاذل : 

بِينَ  َوَما َأْرَسْلَنا ِمْن قَ ْبِلَك ِإالَّ رَِجااًل نُوِحي ِإلَْيِهْم ِمْن َأْىِل , وقولو    َعاِقَبُة اْلُمَكذّْ
أَلْرِض فَ يَ ْنظُُروا َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة الَِّذيَن ِمْن قَ ْبِلِهْم َوَلَداُر اْلُقَرى َأفَ َلْم َيِسيُروا ِفي ا

ٌر ِللَِّذيَن ات ََّقْوا َأَفال تَ ْعِقُلونَ  َأَوَلْم َيِسيُروا ِفي اأَلْرِض فَ َينُظُروا  , وقولو    اآلِخَرِة َخي ْ
ًة َوَأثَاُروا اأَلْرَض َوَعَمُروَىا َأْكثَ َر  َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة الَِّذيَن ِمْن قَ ْبِلِهْم َكانُوا َأَشدَّ  ُهْم قُ وَّ ِمن ْ

َناِت َفَما َكاَن اللَُّو لَِيْظِلَمُهْم َوَلِكْن َكانُوا َأنُفَسُهْم  ِممَّا َعَمُروَىا َوَجاَءتْ ُهْم ُرُسُلُهْم بِاْلبَ ي ّْ
َكاَن َعاِقَبُة الَِّذيَن ِمْن قَ ْبُل ُقْل ِسيُروا ِفي اأَلْرِض فَانُظُروا َكْيَف   , وقولو :   َيْظِلُمونَ 

 .   َكاَن َأْكثَ ُرُىْم ُمْشرِِكينَ 
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َأَوَلْم َيِسيُروا ِفي اأَلْرِض فَ يَ ْنُظُروا َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة الَِّذيَن ِمْن  وقولو تعاذل : 
ًة َوَما َكاَن اللَُّو لِيُ ْعِجَزُه ِمنْ  ُهْم قُ وَّ َوال ِفي  َشْيٍء ِفي السََّمَواتِ  قَ ْبِلِهْم وََكانُوا َأَشدَّ ِمن ْ

 .  اأَلْرِض ِإنَُّو َكاَن َعِليماً َقِديراً 
َأَو َلْم َيِسيُروا ِفي اأَلْرِض فَ َينُظُروا َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة الَِّذيَن َكانُوا ِمْن  وقولو : 

ًة َوآثَارًا ِفي اأَلْرِض َفأَ  ُهْم قُ وَّ َخَذُىْم اللَُّو ِبُذنُوِبِهْم َوَما َكاَن َلُهْم قَ ْبِلِهْم َكانُوا ُىْم َأَشدَّ ِمن ْ
 .  ِمْن اللَِّو ِمْن َواقٍ 

َأفَ َلْم َيِسيُروا ِفي اأَلْرِض فَ َينظُُروا َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة  وقولو تعاذل يف آخر السورة : 
ًة َوآثَارًا فِ  ُهْم َوَأَشدَّ قُ وَّ ُهْم َما  الَِّذيَن ِمْن قَ ْبِلِهْم َكانُوا َأْكثَ َر ِمن ْ ي اأَلْرِض َفَما َأْغَنى َعن ْ

 .  َكانُوا َيْكِسُبونَ 
والشك أف اليونانيُت وغَتىم من متقدمي الغبلة واؼبتطرفُت يف دينهم داخلوف يف 

  (1)مطلوب التفكر واالعتبار واالتعاظ وؿباذرة طريقهم ومناىجهم يف اآليات . 
 

 .لكتابين: الغلو والتطرف الديني لدى أىل االمبحث الثاني
مث وجد بعد ذلك نوع من الغلو عند بٍت إسرائيل من يهود ونصارى كما سبق يف قولو 

]النساء :   .يَا َأْىَل اْلِكَتاِب ال تَ ْغُلوا ِفي ِديِنُكمْ  تعاذل يف سوريت النساء واؼبائدة : 
[ , كما وجد الغلو يف التكفَت عند كل من اليهود للنصارى 77, اؼبائدة :  171
  (2)كس , حىت أدى هبم األمر إذل استباحة دماء وأعراض كل منهما اآلخر والع

فاليهود تُقرُّ مبدأ القتاؿ ألنو مرتبط بوجودىم وبقائهم وأهنم أبناء اهلل وأحباؤه وما 
سواىم أميوف جيوز أف يفعلوا هبم ما شاءوا على مبدأىم اػببيث أنو شعب اهلل اؼبيتار وكما 

ُهْم َمْن  قصَّ اهلل عنهم قوؽبم  َوِمْن َأْىِل اْلِكَتاِب َمْن ِإْن تَْأَمْنُو ِبِقنطَاٍر يُ َؤدِّْه ِإلَْيَك َوِمن ْ

                                        
إذل اهلل : " االكبرافػػات الوثنيػػة يف العقيػػدة اليونانيػػة وآثارىػػا " ط دار اؼبسػػَت بالريػػاض , ط , ينظػػر حبػػث الفقػػَت  (1)

 ىػ .1417
التطرؼ الديٍت عند ))ىػ ربت عنواف 1408ػ شعباف 134تفاصيل ىذا يف مقاؿ علمي يف ؾبلة الفيصل عدد  ( 2)

حبػث وانظػر  ,91-87لعهدين القدًن واغبديث ص ا لعبد الرضبن عبد احملسن ػ عزز أقوالو بنقوؿ من ((بٍت إسرائيل 
 . 209ص  ىػ1405عاـ 14يف ؾبلة البحوث عدد  . ؿبمد الشويعر" داإلغباد وعبلقتو باليهود والنصارى " 
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َنا ِفي ِإْن تَْأَمْنُو ِبِديَناٍر ال يُ َؤدِّْه ِإلَْيَك ِإالَّ َما ُدْمَت َعَلْيِو قَاِومًا َذِلَك بِأَن َُّهْم َقاُلوا لَْيَس َعَلي ْ 
[ وخدـ 75]آؿ عمراف :   وَن َعَلى اللَِّو اْلَكِذَب َوُىْم يَ ْعَلُمونَ األُمّْيّْيَن َسِبيٌل َويَ ُقولُ 

 ؽبم مسيروف ألجلهم . 
, كما ونقموا على اليهود ألهنم  والنصارى تقرر أهنا وارثة اليهودية بشريعة عيسى 

 ػ كما يظنوف ! .  صلبوا عيسى 
 ُبُكْم ِبُذنُوِبُكْم َبْل َوقَاَلْت اْليَ ُهوُد َوالنََّصاَرى َنْحُن أَبْ َناُء ال لَِّو َوَأِحبَّاُؤُه ُقْل َفِلَم يُ َعذّْ

 [18اآلية ]اؼبائدة:   َخَلَق........َأنْ ُتْم َبَشٌر ِممَّْن 
فأىل الكتاب , وال سيما اليهود , عندىم مظاىر الغلو والتطرؼ واضحة جلية يف 

 مسلمُت ونصارى وغَتىم  مناٍح شىت يف التغارل والكرب والعجب والتيو على الناس صبيعاً 
وأيضًا يف عقيدهتم وسبيزىم عن الناس بالدعاوى الباطلة من كوهنم أبناء اهلل وأحباؤه, 
وزعمهم أنو شعب اهلل اؼبيتار , وأنو ليس عليهم فيما يفعلوف يف غَتىم من الظلم والبغي 

 واالعتداء حرج وسبيل . 
وصفو بالنقائص , وإضافة من  وأعظم تطرفهم وغلوىم ماكاف يف جناب اهلل  *

 العيوب إليو , وفبا فضحهم اهلل بو يف القرآف : 
َلَقْد َسِمَع اللَُّو  ػ قوؽبم إف اهلل فقَت وكبن أغنياء , كما يف آخر سورة آؿ عمراف  1

َلهُ  ْم األَْنِبَياَء ِبَغْيِر َحقٍّ قَ ْوَل الَِّذيَن قَاُلوا ِإنَّ اللََّو َفِقيٌر َوَنْحُن َأْغِنَياُء َسَنْكُتُب َما َقاُلوا َوقَ ت ْ
َمْت َأْيِديُكْم َوَأنَّ اللََّو لَْيَس ِبَظالٍَّم 181َونَ ُقوُل ُذوُقوا َعَذاَب اْلَحرِيِق ) ( َذِلَك ِبَما َقدَّ

َنا َأالَّ نُ ْؤِمَن ِلَرُسوٍل َحتَّى يَْأتِيَ َنا 181ِلْلَعِبيِد ) ِبُقْربَاٍن ( الَِّذيَن َقاُلوا ِإنَّ اللََّو َعِهَد ِإلَي ْ
َناِت َوبِالَِّذي قُ ْلُتْم َفِلَم قَ تَ ْلُتُموُىْم ِإْن   تَْأُكُلُو النَّاُر ُقْل َقْد َجاءَُكْم ُرُسٌل ِمْن قَ ْبِلي بِاْلبَ ي ّْ

 [ .183-181]آؿ عمراف :  ََ  ُكْنُتْم َصاِدِقين
اَلْت َوقَ  ػ ووصفهم اهلل بالبيل والطمع , كما يف سورة اؼبائدة يف قولو تعاذل :  2

اْليَ ُهوُد َيُد اللَِّو َمْغُلوَلٌة ُغلَّْت َأْيِديِهْم َولُِعُنوا ِبَما َقاُلوا َبْل َيَداُه َمْبُسوطََتاِن يُنِفُق َكْيَف 
نَ ُهْم اْلعَ  َنا بَ ي ْ ُهْم َما أُنِزَل ِإلَْيَك ِمْن رَبَّْك طُْغَيانًا وَُكْفرًا َوَأْلَقي ْ َداَوَة َيَشاُء َولََيزِيَدنَّ َكِثيرًا ِمن ْ

َواْلبَ ْغَضاَء ِإَلى يَ ْوِم اْلِقَياَمِة ُكلََّما َأْوَقُدوا نَارًا ِلْلَحْرِب َأْطَفَأَىا اللَُّو َوَيْسَعْوَن ِفي اأَلْرِض 
 [ .64]اؼبائدة :   َفَسادًا َواللَُّو ال ُيِحبُّ اْلُمْفِسِدينَ 
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ة أياـ , فبا أكذهبم ػ وعيبهم اهلل بالتعب واإلعياء يف خلق السموات واألرض يف ست 3
نَ ُهَما ِفي ِستَِّة أَيَّاٍم َوَما  َوَلَقْد َخَلْقَنا السََّمَواتِ  اهلل بقولو يف سورة ؽ  َواأَلْرَض َوَما بَ ي ْ

َنا ِمْن لُُغوبٍ   [ .38]ؽ :   َمسَّ
ػ ومن ذلك قتلهم أنبياء اهلل ورسلو إليهم وفسادىم وإفسادىم يف األرض ويف حكم  4

َوِإْذ  ردت عليو آيات كثَتة يف القرآف من أوؽبا قولو تعاذل يف سورة البقرة : اهلل , فبا توا
قُ ْلُتْم يَا ُموَسى َلْن َنْصِبَر َعَلى َطَعاٍم َواِحٍد َفادُْ  لََنا رَبََّك ُيْخِرْج لََنا ِممَّا تُ ْنِبُت اأَلْرُض 

اِوَها َوُفوِمَها َوَعَدِسَها َوَبَصِلَها َقاَل ُيْخِرْج لََنا ِممَّا تُ ْنِبُت اأَلْرُض ِمْن بَ ْقِلَها َوِقثَّ 
ٌر اْىِبطُوا ِمْصرًا َفِإنَّ َلُكْم َما َسأَْلُتْم َوُضرَِبْت  َأَتْسَتْبِدُلوَن الَِّذي ُىَو َأْدَنى بِالَِّذي ُىَو َخي ْ

لَُّة َواْلَمْسَكَنُة َوبَاُءوا ِبَغَضٍب ِمْن اللَِّو َذِلَك بِأَن َُّهمْ  َكانُوا َيْكُفُروَن ِبآيَاِت اللَِّو   َعَلْيِهْم الذّْ
 [ .61]البقرة :   َويَ ْقتُ ُلوَن النَِّبيّْيَن ِبَغْيِر اْلَحقّْ َذِلَك ِبَما َعَصْوا وََكانُوا يَ ْعَتُدونَ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عند المسلمين.وآثاره جذور الغلو والتطرف  الفصل الرابع:
 

, لكنها ال تذكر لقلتها ولعدـ يف الغلو  سبق وجود حاالت فردية يف حياة النيب 
استمراريتها وألهنا ال سبثل عقيدة أو منهجًا ؛ بل سرعاف ما زالت عند معرفة الصواب , 
وىو أمر طبيعي يف أي دعوة ؛ خاصة دعوة اإلسبلـ . وسببها ػ واهلل أعلم ػ التباين 
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ذه واالختبلؼ يف فهم أحكاـ الشريعة ومقاصدىا وكذلك اختبلؼ قوة الدافع كبو ى
 الدعوة وأحكاـ شرعها . 

استطاع أف يُفقِّو أصحابو ويعلمهم ليصحِّحوا ما قد طرأ من بعضهم من  لكن النيب 
, لكن غلو ػ إف جاز التعبَت ػ كما سبق يف األمثلة ؛ منهم الثبلثة الذين تقاّلوا عبادتو 

  (1)سرعاف ما رجعوا إذل االعتداؿ ؼبا فقهوا 
 

 الغلو بالديانات السابقة. عالقة نشأة المبحث األول:
 

إذا تقرر أف أوؿ غلو نشأ عند اؼبسلمُت , وأثر على القروف البلحقة ىو غلو عبد اهلل 
, وأف ابن سبأ شيصية حقيقية تكاد مصادر العقائد ذبمع على  بن سبأ يف ذات علي 

بعض  ؛ وإنو يهودي أصبًل ػ وكانت (2)أنو أوؿ من دعا إذل فكرة تقديس علي مث آؿ بيتو 
العقائد القددية موجودة عند فرؽ اإلسبلـ والغبلة , خاصة الرافضة ػ ؼبا كاف ىذا موجوداً 
جعل بعض اؼبعاصرين يبحث يف نظريات الغلو والتطرؼ الديٍت عند اؼبسلمُت من أين 

 جاءت ؟ . 
 (3)فمن قائل إهنا من أصل ىندي أو ؾبوسي أو يهودي أو نصراين أو من أصل عر  

ما عند الغبلة ىو حصيلة أغلب تلك العقائد ػ مع التأثر اؼبلحوظ باليهود ػ  والواقع أف
  (4)خاصة أنو دين أوؿ فرقة غالية يف اإلسبلـ 

                                        
ىذه القصة وردت يف حديث متفق عليو من رباعيات الشييُت . رواه البياري يف كتاب النكاح باب الًتغيب  ( 1)

 . 1401اب النكاح ػ باب استحباب النكاح ؼبن تاقت نفسو إليو رقم يف النكاح  ,ومسلم يف كت
 . 1/68"نشأة الفكر الفلسفي " كما يف   ( 2)
 " دراسػػات يف العقائػػد اإلسػػبلمية" حبػػث ىػػذه القضػػية صبػػع مػػن اؼبعاصػػرين . مػػنهم د . عرفػػاف عبػػد اغبميػػد يف ( 3)

نشأة الفكر " , ود . علي النشار يف  180ػ125,  80-79"الغلو والفرؽ الغالية " , والسامرائي يف  34-43
  حركػػػة الغلػػػو وأصػػػوؽبا"واعبػػػزء الثػػػاين مػػػن أثػػػر اليهػػػود علػػػى مػػػذىب الرافضػػػة , ونظلػػػة اعببػػػوري يف  1/68" الفلسػػػفي 
 " ضػػػػحى اإلسػػػػبلـ", وأضبػػػػد أمػػػػُت يف  128ص "الصػػػػلة بػػػػُت التصػػػػوؼ والتشػػػػيع "يف  ". وكامػػػػل الشيبػػػػػيالفارسػػػػية 

 . وغَتىم . 38-1/37"تاريخ اؼبذاىب اإلسبلمية " يف  , وؿبمد أبو زىرة 3/278
بػػذؿ اجملهػػود يف إثبػػات مشػػاهبة الرافضػػة  "حػػوؿ ىػػذا اؼبوضػػوع يف ؾبلػػدين عنواهنػػا أطروحػػة دكتػػوراه طبعػػت أخػػَتاً ( 4)

  "لليهود 
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ىػ ( . فقد 104وإليك قوؿ أعرؼ الناس بالرافضة وىو اإلماـ الشعيب التابعي اعبليل )
ِمغوؿ عن أبيو قاؿ  روى أبو القاسم البللكائي الطربي بسنده إذل عبد الرضبن بن مالك بن

قاؿ الشعيب : يا مالك لو أردت أف يعطوين رقاهبم عبيدًا أو أف ديليا بييت ذىبًا ػ يعٍت  )): 
الرافضة ػ على أف أكذب ؽبم على علّي لفعلوا , ولكن واهلل ال أكذب عليو أبداً . يا مالك 

ػ من فرؽ الرافضة ػ : إنٍت قد درست ىذه األىواء كلها فلم أر قومًا ىم أضبق من اػبشبية  
لو كانوا من الدواب لكانوا ضُبراً , ولو كانوا من الطَت لكانوا رطباً . وقاؿ : أحذرؾ األىواء 
اؼبضلة وشرىا الرافضة ؛ وبذلك أف من يهود من يغمصوف اإلسبلـ لتحيا ضبللتهم , كما 

ة وال رىبة غمص بولس بن شاؤوؿ ملك اليهود دين النصرانية , دل يدخلوا يف اإلسبلـ رغب
من اهلل , ولكن مقتاً ألىل اإلسبلـ , وطعاناً عليهم , فأحرقهم علي بن أ  طالب بالنار , 
ونفاىم من البلداف : منهم عبد اهلل بن سبأ نفاه إذل ساباط , وعبد اهلل بن يسار نفاه إذل 

 خازر وأبو الَكروَّس وابنو إذل اعبابية.
الت اليهود : ال يصلح اؼبلك إالَّ يف آؿ داود , وذلك أف ؿبنة الرافضة ؿبنة اليهود , ق

 وقالت الرافضة : ال تصلح اإلمامة إال يف آؿ علي . 
وقالت اليهود : ال جهاد يف سبيل اهلل حىت خيرج اؼبسيح الدجاؿ , أو ينزؿ عيسى من 

 السماء . وقالت الرافضة : ال جهاد حىت خيرج اؼبهدي , مث ينادي مناد من السماء . 
 د ييخروف صبلة اؼبغرب حىت تشتبك النجـو , وكذلك الرافضة . واليهو 

تزال أمتي على الفطرة ما لم يؤخروا المغرب  ال )):  واغبديث عن رسوؿ اهلل 
 .  ((حتى تشتبك النجوم 

 واليهود يولوف عن القبلة شيئاً , وكذلك الرافضة . 
 واليهود تسدؿ أثواهبا , وكذلك الرافضة . 

 برجل قد سدؿ ثوبو َفقمَّصو عليو أو عطفو عليو .   وقد أمر رسوؿ اهلل
 واليهود حرفوا التوراة , وكذلك الرافضة حرفوا القرآف . 
 واليهود يستحلوف دـ كل مسلم , وكذلك الرافضة . 

 واليهود ال يروف الطبلؽ ثبلثاً شيئاً , وكذلك الرافضة . 
 واليهود ال يروف على النساء عدة , وكذلك الرافضة . 
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واليهود يبغضوف جربيل ويقولوف : ىو عدونا من اؼببلئكة , وكذلك صنف من الرافضة 
 .  (1)ػ ىم الغرابية ػ يقولوف : غلط بالوحي على ؿبمد 

 وفضلت اليهود والنصارى على الرافضة خبصلتُت : 
 سئلت اليهود من خَت أىل ملتكم ؟ قالوا : أصحاب موسى . 

 ؟ قالوا : حواريو عيسى .  وسئلت النصارى من خَت أىل ملتكم
 وسئلت الرافضة من شر أىل أىل ملتكم ؟ قالوا : أصحاب ؿبمد . 

أُمروا باالستغفار ؽبم فسبوىم , فالسيف مسلوؿ عليهم إذل يـو القيامة ال يثبت ؽبم 
قدـ وال تقـو ؽبم راية وال ذبتمع ؽبم كلمة , دعوهتم مدحوضة وصبعهم متفرؽ , كلما 

 (2)اىػ  ((ب أطفأىا اهلل عز وجل أوقدوا باراً للحر 
وإليك ما قالو أبو بكر الباقبلين يف كتابو فضائح الباطنية ػ يسر اهلل بعثو ػ بواسطة شرح 

 قاؿ فيو :  (3)الطحاوية 
وؽبذا كاف الرفض باب الزندقة كما حكاه القاضي أبو بكر الطيب عن الباطنية  ))

لداعي : جيب عليك إذا وجدت من تدعوه وكيفية إفسادىم لدين اإلسبلـ قاؿ : فقالوا ل
مسلمًا أف ذبعل التشيع عنده دينك وشعارؾ واجعل اؼبتصل من جهة ظلم السلف لعلي 
وقتلهم اغبسُت والتربي من تيم وعدي ػ قبيليت أ  بكر وعمر ػ وبٍت أمية وبٍت العباس ػ مع 

يو خلق العادل ! . وما أهنم من آؿ البيت ػ . وقل بالرجعة وأف عليًا يعلم الغيب يُفوض إل

                                        
فغلط , حيث  الغرابية قالوا : إف علياً يشبو ؿبمداً , كما يشبو الغراب الغراب , فاختلط ذلك على جربيل وىم( 1)

بدؿ أف ينزؿ الوحي على علي , أعطاه ؿبمداً ؟ قبحهم اهلل ! واهلل يقوؿ : 

( َعَلى 197نَ َزَل ِبِو الرُّوُح اأَلِميُن ) 

 ( ِبِلَساٍن َعَرِبيٍّ ُمِبينٍ 191قَ ْلِبَك ِلَتُكوَن ِمْن اْلُمنِذرِيَن )

 [.195-193] الشعراء :  

؛ أحدهبا عن ابن شػاىُت بسػنده إذل الشػعيب , واآلخػر مػن "منهاج السنة  " يفذكر ابن تيمية ؽبذا األثر طريقُت( 2)
طريػق أ  عمػرو الطلمنكػػي إليػو , وسػػاؽ لفظيهمػا بتمامهمػػا . وأشػار إذل روايػة البللكػػائي ىػذه وقػػاؿ بعػدىا : فهػػذا 

مالك , ضعيف األثر روي من وجوه متعددة يصدؽ بعضها بعضاً , وبعضها يزيد على بعض , كعن عبد الرضبن بن 
. وقاؿ ؿبقق كتاب البللكائي يف رقم 36-1/22"اؼبنهاج  ".ا.ىػ, مث قاؿ : وذـ الشعيب ؽبم ثابت من طرؽ أخرى 

 : إنو رواه اػببلؿ بلفظ أطوؿ من رواية البللكائي . 2823
 . 90" شرح الطحاوية "ص ( 3)
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أشبو ذلك من أعاجيب الشيعة وجهلهم , فإذا أنست من بعض الشيعة عند الدعوة إجابة 
  (1)اىػ  ((ورشداً , أوقفتو على مثالب علّي وولده رضي اهلل عنهم ..... 

وأخذ الغبلة من الرافضة عن اجملوس أىل فارس ػ كمايف حديث أ  ىريرة يف  *
 أهنم يأخذوف عن فارس والرـو .  يث صرَّح النيب اؼبوقف من الغلو ػ ح

ومن العقائد اليت تأثر هبا الغبلة القوؿ بالوصيَّة أتى هبا ابن سبأ حيث قاؿ : إف علياً 
 .  وصي رسوؿ اهلل من عقائد يهود أهنم يقولوف : إف يوشع بن نوف وصٌي ؼبوسى 

َيُد  حيث قالت اليهود :   وأخذوا من اليهود التشبيو ػ تشبو اػبالق باؼبيلوؽ ػ  *
[. 181]آؿ عمراف :   ِإنَّ اللََّو َفِقيرٌ  [ , وقالوا : 64] اؼبائدة :   اللَِّو َمْغُلوَلةٌ 

 ومتقدمو الرافضة مشبهة ؾبسمة ومن أشهوىم ىشاـ بن اغبكم الرافضي , واعبواليقي . 
وأنو لو ُأيت بدماغو يف  وقالوا برفع علّي إذل السماء وكذَّب ابن سبأ من قاؿ دبوتو , *

صرة أو بسبعُت صرة دل يصدؽ دبوتو , وأنو سينزؿ إذل األرض . كقوؿ أىل الكتاب يف إيليا 
 وىو عقيدة الرجعة .  ػ عيسى 

 وقالوا : إنو فوؽ السحاب , وإف الرعد صوتو , والربؽ سوطو يضرب بو السحاب.
, وىو قوؿ فرقة من اليهود وأخذوا القوؿ بنفي القدر وأف العبد خيلق فعل نفسو  *

 .  (2)تسمى الفروشيم  
 (3)وأخذوا من النصارى واؽبنود اغبلوؿ والتناسخ  *

                                        
 وىو مطبوع يف ؾبلد لطيف ."ة فضائح الباطني"استفاد من كتاب الباقبلين الغزارل أبو حامد يف ( 1)
ػ وترصبة ىػذه الكلمػة "فجر اإلسبلـ "ػ نقبًل عن أضبد أمُت من  1/125" اإلسبلمي تاريخ اؼبذاىب" كما يف ( 2)

 اؼبعتزلة .
ىذا باستقراء كتب الفرؽ واؼبقاالت اليت وقفت عليها ػ وما ذكرت إال أىم العقائد ػ ويراجع على سبيل ( 3)

فرؽ غبلة الروافض الذين ظهر تأثرىا جليًا بالعقائد القددية والوثنية كالسبائية ػ الكيسائية ػ اػبصوص الكبلـ على 
 البيانية ػ اػبطابية ػ النصَتية ..... 

دراسػػػػات العقائػػػػد " , و 144-5/137البػػػػن حػػػػـز "الفصػػػػل ", و 13-2/12"اؼبلػػػػل والنحػػػػل "وانظػػػػر فيهػػػػا : 
اعتقادات ", و 307-303للرازي " الزينة " , و 88-1/66 "مقاالت اإلسبلميُت", و 41-35 " اإلسبلمية

/الفصػػل األوؿ "1نشػػأة الفكػر الفلسػػفي ", ومػا بعػػدىا و 177"الفػرؽ بػػُت الفػػرؽ " , و 71-70 "فػرؽ اؼبسػػلمُت
البػػاب الثالػػث عشػػر "التبصػػَت يف الػػدين " , و 85-67"الربىػػاف يف معرفػػة عقائػػد أىػػل األديػػاف "والثػػاين والرابػػع , و

الفوائد اجملتمعة يف بياف الفرؽ الضالة ", و 59-58و 43-1/38"تاريخ اؼبذاىب اإلسبلمية ", و 123-124
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وغَتىا من العقائد اليت أفسدت عليهم دينهم , وال أخص بذلك غبلة الشيعة بل كل 
 من أيت بفكر غاٍؿ , كاؼبعتزلة غبلة القدرية واغبلولية واالربادية والباطنية وعمـو الزنادقة

 قبحهم اهلل ! .
 

 .غلو الخوارج, وآثاره المبحث الثاني:
 

, بدًء خبروج  وذلك أهنم سعو بالفتنة واػبروج على أمَت اؼبيمنُت عثماف بن عفاف 
قورلٍّ عليو بالسعاية بقالة الفتنة والبغي عليو , مث خرجوا عليو بالفعل حبصاره وشتمو وذمو مث 

وعدوانًا وغدرًا , ظهرت الفنت , وثارت أعاصَت ظلمًا  , وؼبَّا قتل عثماف  بقتلو 
الشبهات , وأقبلت الفنت مهرولة حيمل رايتها الغلو والتطرؼ واإلرىاب اؼبمنوع لآلمنُت 
اؼبطمئنُت من اؼبسلمُت خصوصًا , فكاف غلو اػبوارج وتشددىم وخاصة يف التكفَت 

رؼ اػبوارج وإرىاهبم , فكاف مظاىر تط وموقفهم من أمَت اؼبيمنُت علي بن أ  طالب 
يتمثل يف غلوىم يف دينهم من خبلؿ أصوؽبم العقدية اليت اشتهرت عنهم بعد ىذه اؼبرحلة 
التأرخيية , حيث تأصلت أصوؽبم , وظهرت قواعدىم يف عقيدهتم ويف تعاملهم مع 

 اؼبسلمُت من خبلؿ : 
ػ التكفَت للمسلمُت : والة وعلماء وعامة دبجرد حصوؿ الذنب من أٍي  (1)

هم , ومنو حكموا على علي بن أ  طالب وقبلو عثماف بن عفاف وعلى من
معاوية ومن معهم رضي اهلل عنهم بالكفر يف أعياهنم , مث أفرد ىذا عندىم 
إذل كل صاحب ذنب من اؼبسلمُت . فإنو دبجرد حصوؿ الذنب منو يكفر 

 عيناً وخيرج من اؼبلة إال أف يتوب فعليو الدخوؿ يف الدين ؾبدداً . 
كفرين بالسيف , وبالقتاؿ , وىو ت (2)

ُ
رتب على التكفَت اػبروج على اؼب

كفرين وأعراضهم وأمواؽبم . 
ُ
 استحبلؿ دماء اؼب

                                                                                                                 
للربزقبي ػ وكبلهبا خطيتػاف ومصػورة "النواقص لظهور الروافض "لليازجي و ((بياف الفرؽ الضالة  )), ورسالة "اؼببتدعة 

 لؤلفندي , والباكورة السليمانية وغَتىا ."الفرؽ اؼبفًتقة "عندي , و
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فبا سيأيت ؽبذين األصلُت مزيد بياف ومناقشة يف الفصل الثالث : الغلو 
 التطرؼ يف باب األظباء واألحكاـ . 

 نكار السنة والتعويل على            ىذا وزادوا يف أواخر اؼبائة األوذل وأوائل الثانية بإ (3)
القرآف فقط بزعمهم , فأنكروا حدَّ الرجم لعدـ وروده يف القرآف , وإلزاـ 
اؼبرأة اغبائضة بقضاء الصبلة أثناء عذرىا باغبيض أو النفاس كما تقضي 

 الصـو ! 
  تنبيو :

دياف حصل تبلقح عقدي بُت اؼبعتزلة واػبوارج يف مسائل األحكاـ على الناس باإل
والكفر , كما حصل تبلقح عقدي بينهما يف باب أظباء اهلل وصفاتو , حيث فشى بُت 
طوائف اػبوارج وال سيما اإلباضية القوؿ خبلق القرآف , وإنكار رؤية اهلل يف الدار اآلخرة , 

 ويف اعبنة . 
حصل ىذا بتتبع كتب القـو , واستقراء مصادر العقيدة فبا يضيق اؼبقاـ عن تعدادىا 

 ولشيخ اإلسبلـ ابن تيمية قصب التميز والتنويو عن ىذا .  
مث ظهرت غالية السبائية ػ نسبة إذل عبد اهلل بن سبأ الصنعاين اليهودي ابن السوداء 

, فقد قاؿ الشيخ عبد اهلل بن ؿبمد بن  أوؿ من أوقد الزندقة يف اإلسبلـ ػ يف ذات علي 
 .   (1)عبد الوىاب يف ـبتصر سَتة الرسوؿ 

ويف أيامو ػ يعٍت عليًا ػ خرجت اؼبغالية وادعوا أف يف علي اإلؽبية , قاؿ اغبافظ ابن  ))
حجر : ورد من طريق عبد اهلل بن شريك العامري عن أبيو قاؿ : قيل علي : إفَّ ىنا قوماً 

 على باب اؼبسجد يزعموف أنَّك رهبم , فدعاىم علّي وقاؿ ؽبم : 
ـ كما تأكلوف وأشرب كما تشربوف , إف أطعت اهلل ويلكم إمنا أنا مثلكم آكل الطعا

أثابٍت وإف عصيتو خشيت أف يعذبٍت فاتقوا اهلل وارجعوا ! فأبوا ! فلما كاف الغد َغَدوا عليو 
, فجاءه قُنرب فقاؿ : قد واهلل رجعوا يقولوف ذلك الكبلـ . فسأؿ فأدخلهم . فقالوا كذلك 

 لك ألقتلنكم بأخبث قتلة . فأبوا إال ذلك . , فلما كاف اليـو الثالث قاؿ : لئن قلتم ذ

                                        
 . 12/282, وما نقلو عن اغبافظ فهو يف " فتح الباري "  434ص  ـبتصر سَتة الرسوؿ ( 1)
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فقاؿ : يا قنرب ائتٍت بَفَعلة معهم مرورىم ػ عمااًل معهم أدوات حفرىم ػ فيدَّؽبم 
أخدودًا بُت اؼبسجد والقصر وقاؿ ؽبم : احفروا فأبعدوا يف األرض وجاء باغبطب فطرحو 

بوا أف يرجعوا . فقذؼ هبم يف النار يف األخدود وقاؿ : إين طارحكم فيها أو ترجعوا . فأ
 حىت احًتقوا وقاؿ : 

 ؼبا رأيت األمرا أمراً منكراً         أوقدت ناري ودعوت قُنرباً 
 وإسناده حسن . 

 ويف الصحيح أف ابن عباس ؼبا بلغو ربريقهم قاؿ : 
. ولقتلتهم لقوؿ  ((ال تعذبوا بعذاب ا   )):  لو كنت أنا دل أحرقهم لقوؿ النيب 

 ((فبلغ ذلك عليًا فقاؿ : صدؽ ابن عباس  (1) (( من بدل دينو فاقتلوه )):   رسوؿ اهلل
 . اىػ .  

وىذه احملاولة مشهورة يف التاريخ ذكرىا صبع من أىل اؼبقاالت ػ ولوال اإلطالة ألحلت 
 ينكر فيو ىذه القصة ويدَّعي أهنا :  (2)إذل كتبهم ػ وقد وقفت على قوؿ لبعض اؼبعاصرين 

تلق من أساسو ودل يرد على صورة فيها ثقة , يف كتاب معترب من كتب خرب ـب ))
التاريخ .... وينتهي بنا اؼبطاؼ إذل فائدة عظيمة ىي أف السبئية ركاـ من التهم أُلقيت 

 ا ىػ . (3) ((على صباعة ..... إف عن قصد أو عن غَت قصد 
ارد عليها صبع : من فمك أدينك ؛ فهذه القصة ليست ـبتلقة بل تو  والجواب عليو

من اؼبيرخُت وُكتَّاب اؼبقاالت ػ كما ذكرت بعضًا منهم يف كتابك . واألعجب من ىذا أف 
 رويت بإسناد حسن كما قالو اغبافظ ابن حجر . 

                                        
وانظر النقل عن اغبافظ ابن حجر يف " فتح الباري  رواه البياري يف كتاب اعبهاد ػ باب ال يعذب بعذاب اهلل .( 1)
 . 12/282ويف كتاب" استتابة اؼبرتدين "  6/175" 
؛ بػل تعػدى إذل أبعػد  91-90فى الشػييب يف كتابػو الصػلة بػُت التشػيع والتصػوؼ ص ىو : د . كامػل مصػط ( 2)

, وحاوؿ التوفيق بُت صفات ابن سبأ اؼبوجودة يف كتػب التػاريخ  من ىذا , فادعى أف ابن سبأ ىو عمار بن ياسر 
ذه ومناقشػػػة ىػػػذا الػػػزعم حيتػػػاج إذل بسػػػط يف غػػػَت ىػػػ 92-84,  54-38وصػػػفات عمػػػار وموافقتهػػػا , انظػػػر ص 

اؼبناسػػبة . وىػػذا القػػوؿ ظهػػر أخػػَتاً مػػن أعػػداء اإلسػػبلـ مػػن اؼبستشػػرقُت وأذنػػاهبم , وال يبعػػد أف يكػػوف النفػػي لػػو أصػػل 
قػػد ذكػػر ابػػن سػػبأ , وذكػػر فرقتػػو مػػيرخ الرافضػػة وسػػارد فػػرقهم متقػػدـ معتمػػد علػػى نفػػي الرافضػػة لػػو , مػػع أف النػػوخبيت 

 . 23 ,22بئية يف كتابو : فرؽ الشيعة ص الس
 . 90-87ا يف ص كم( 3)
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بل حديث ابن عباس يف البياري قرينة واضحة على وقوع تلك اغبادثة . وعليو فبل 
قل . ومن صحيح اغبديث         مدخل من ىنا على تكذيب ىذه اغبادثة ؼبن نظر وتع

 دل يتكدر . 
وبعد ىذا ندرؾ كيف كانت ىذه الطغمة الفاسدة ػ من اػبوارج والسبئية ػ أوؿ مظاىر 
الغلو والتطرؼ اغبقيقي وأكثرىا رواجًا على غبلة الرافضة خاصة , وباقي الفرؽ اإلسبلمية 

 ت لًتى أثر ذلك ! . عامة . وحسبك أف تنظر إذل كتاب واحد من كتب اؼبلل واؼبقاال
 ودل نعتد بغلو اػبوارج وحده فقط على أنو أوؿ مظاىرالتطرؼ والغلوالديٍت لآليت : 

 ديانًة وعقيدًة وأثراً ؟!.  ػ أف غلوىم أخف بكثَت من غلو ىيالء السبئية بعلي 1
  (1)ػ اػبوارج وقعوا فيماوقعوافيو عن سفو ونقص يف عقوؽبم وبصَتهتم وعلومهم 2

قصدىم إفساد الدين واؼبسلمُت ػ قطعًا ػ كما ىو اغباؿ عند غبلة الرافضة . فلم يكن 
فعليو فأجلى مظاىر الغلو والتطرؼ , ومنشيه عند اؼبسلمُت ىو غلو السبئية نسبة إذل عبد 
اهلل بن سبأ اؽبمذاين اليهودي الصنعاين اؼبكٌت بابن السوداء ػ الذي أسلم يف عهد عثماف 

بة وبُت علي ومن معو , وكاف ناشر مقولة الغبلة يف تأليو علّي ػ وقد وقاد الفتنة بُت الصحا
 نفاه علّي إذل ساباط اؼبدائن حيث دل يصرح أمامو بقولو بإؽبيتو . 

إذف ديكن القوؿ بأف أوؿ نشأة الغلو واإلرىاب اؼبمنوع والتطرؼ يف اإلسبلـ هبذا 
اليهودي أبعده اهلل . كا أثر بولس الفكر , وتلك العقائد ؛ إمنا كاف بسبب عبد اهلل بن سبأ 

 اليهودي يف إفساد ملة النصارى ؟! 
 

 غلو المعتزلة وآثاره. المبحث الثالث:
 

                                        
مسألة ربكيم الرجاؿ  ػ1يف ثبلث مسائل : بدليل أنو ؼبا حاجهم ابن عباس يف دالئلهم وأيت بنظائر ما توهبوه : ( 1)

واستحبلؿ ماؿ ودـ اؼبسلمُت , رجع منهم كثَت ػ اختلفوا يف عدده ػ ورفض ػ 3وسيب أـ اؼبيمنُت , ػ 2يف آية النساء , 
كما قاؿ تعاذل : بزعمهم  و من قريش وألهنم الباقوف مناظرة ابن عباس ألن


ُمونَ    َبْل ُىْم قَ ْوٌم َخِص 


الزخػرؼ  

 :58] 
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وظهر غلوىم يف ثبلثة مناٍح يف باب اإلظباء والصفات حيث أنكروىا على اهلل , 
وعطلوىا سبحانو منها مشاهبة منهم للجهمية , وىو أصلهم اؼبسمى عندىم )) بالتوحيد 

ويف باب القدر بإنكار قدر اهلل ومشيئتو ألفعاؿ خلقو , كما علي أصلهم اؼبسمى (( 
 عندىم )) بالعدؿ (( . 

وىو أخطر ما عندىم ما يتعلق باألظباء واألحكاـ من جهة والمنحي الثالث  *
أظباء الناس يف الدنيا ىل ىم مسلموف أو فاسقوف أو كفار ؟ وأحكامهم يف اآلخرة ىل ىم 

 النار ؟ يف اعبنة أو 
 وىو ما ربور حوؿ أصوؽبم : 

وىو ))إنفاذ الوعد والوعيد (( جبعل صاحب الكبَتة ـبلداً يف النار  األصل الثالث ػ  1
. 

وىو )) اؼبنزلة بُت اؼبنزلتُت (( يكوف صاحب الذنب يف الدنيا ليس  األصل الرابعػ 2
  (1)صاً هبم ىو الفاسق . دبسلم وال كافر , بل دبنزلة بينهما , يطلقوف عليها اصطبلحاً خا

 : األمر باؼبعروؼ والنهي عن اؼبنكر .  األصل الخامسػ  3
ويقف ىذا األصل عندىم على اػبروج على السبلطُت ووالة األمور إذا وقعوا يف 

  (2)معصية , خروجاً باليد وبالسيف إذا قدروا عليو . 
صدؽ عليهم  وىو شبرة مذىب اػبوارج يف إعماؿ السيف على صاحب الذنب فبا

 صبيعاً وصف الوعيدية . 
ىذا والفصل القادـ , وىو الثالث يوضح تطرؼ اؼبعتزلة وغلوىم يف ىذه األصوؿ 

 وآثارىا , فبا يضرب بالتكفَت والقتاؿ يف تاريخ اؼبسلمُت من خبلؽبم بعطن.
 

                                        
ىػػ( 415تزلة , " شػرح األصػوؿ اػبمسػة " للقاضػي عبػد اعببػار اؽبمػداين اؼبتػزرل )عينظر يف ىذا األصوؿ عند اؼب( 1)

, و" مقػاالت اإلسػبلميُت " أل  اغبسػن  و" اؼبغٍت يف أبواب العدؿ والتوحيػد لػو " , و" احملػيط بػالتكليف " لػو أيضػاً 
 وما بعدىا .2/218األشعري 

, و" االنتصار " لليياط اؼبعتزرل 1/278, و" مقاالت اإلسبلميُت "  144ػ انظر " شرح األصوؿ اػبمسة " ( 2)
 وما بعدىا . 117
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 الغلو في مسألة األسماء واألحكام. المبحث الرابع:
 

  ما األسماء واألحكام ؟ : *أواًل 
ىذا اؼبصطلح حادث دل يكن معروفًا عند الرعيل األوؿ من السلف الصاحل , وإف كاف 

 موجوداً دبعناه وأحكامو . 
ىو ما يسمى العبد بو يف الدنيا من األظباء الدينية : ميمن , كافر ,  فاألسماء : *

 فاسق , عاٍص , منافق ..... 
اعبنة أو ـبلد يف النار أو غَت : ىو ما حُيكم عليو بو يف اآلخرة : يف  واألحكام *

 ـبلد فيها . 
وىذا اؼببحث ىو شبرة اػببلؼ يف مسمى اإلدياف وحقيقتو , ومسمى الكفر وحقيقتو  
فكل من كاف لو قوؿ يف اإلدياف ذبد لو يف هناية قولو تقريرًا يف حكم العبد يف اآلخرة , 

 واظبو يف الدنيا . 
لو يف باب اإلدياف بُت الطوائف ويتضمن ألجل ىذا سيكوف الكبلـ ابتداًء على الغ

 األظباء واألحكاـ كنتيجة لو . 
 يعتقدوف أف اإلدياف يكوف بثبلثة أمور : أىل السنة والجماعة  *
 ػ قوؿ باللساف . 1
 ػ اعتقاد بالقلب واعبناف . 2
 ػ عمل باعبوارح واألركاف . 3

ذا القوؿ مستفاد من مع زيادتو بطاعة الرضبن , ونقصانو بطاعة الشيطاف , وأصل ى
 استقراء الكتاب والسنة , وفهم الصحابة ؽبما , وداللة لغة العرب أللفاظهما . 

وعليو فالعبد عند أىل السنة دبقتضى النصوص اظبو يف الدنيا ميمن مادل يكن صاحب  
 كبَتة ُمفسِّقة أو ُمكفِّرة . 

, أو ميمنًا فاسقاً,  فإف كانت لو ُمفسقة فيسمونو ميمنًا ناقص اإلدياف حبسب معصيتو
ويعامل معاملة اؼبسلمُت إال يف الشهادة وكبوىا , وىو يـو القيامة من أىل اعبنة ربت 
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مشيئة اهلل إف شاء عذبو بكبَتتو أو غفرلو برضبتو , وإف عذبو هبا فإنو ال خيلد يف نار جهنم 
 ألنو مسلم معو أصل اإلدياف . 

ردة , ويسمونو كافراً إلجراء أحكاـ الكافر وإف كانت بدعة ُمكفرة فيقاـ عليو حكُم ال
عليو , وىو يـو القيامة ػ أي الكافر ػ ـبلد يف النار , لكنهم ال يشهدوف ؼبعُت ػ ولو أقيم 
عليو حدُّ الردة ػ أنو من أىل النار اؼبيلدين فيها ؛ لعدـ اطبلعهم على ما ختم اهلل بو عملو 

 من توبة نصوح .
ال يشهدوف ؼبعُت بأنو من أىل اعبنة , إال من نصَّ عليهم وكذلك الشهادة باإلدياف ؛  

 الدليل كالعشرة اؼببشرين باعبنة وعكاشة بن ؿبصن وكبوىم رضي اهلل عنهم أصبعُت . 
  الفرق الغالية في ىذا الباب : *ثانيًا 

اتفق اػبوارج واؼبعتزلة وىم الوعيدية , مع أىل السنة على تعريف اإلدياف وفارقوىم يف 
 و حىت غلو وتطرفوا يف األظباء واألحكاـ . تطبيق

وقالت : صاحب الكبَتة اظبو يف الدنيا كافر حبلؿ الدـ واؼباؿ,  فغلت الخوارج *
 وحكمو يـو القيامة أنو ـبلد يف نار جهنم . 

: ىو ػ أي صاحب الكبَتة ػ يف منزلة بُت اؼبنزلتُت ليس دبيمن وال  وقالت المعتزلة  *
وردبا يسمونو فاسقًا , لكن على غَت معناه عند أىل السنة واعبماعة  كافر , ىذا يف الدنيا

؛ بل فسقًا ينقلو عن مرتبة اإلدياف وال يدخلو إذل دركة الكفر , وحكمو يـو القيامة أنو 
 خالد ـبلد يف النار . 

فاختبلفهم مع اػبوارج يف اظبو يف الدنيا , فلم يصرحوا بقوؿ اػبوارج مع أهنم وافقوىم 
 ((ـبانيث اػبوارج  ))كم األخروي الذي يكوف نتيجة ؼبا قبلو من عمل ؛ وؽبذا ظُبوا يف اغب

 ؟!.
والثوبانية ػ أصحاب أ  اغبسن الصاغبي اؼبعتزرل ػ  وقالت الجهمية , والصالحية *

ػ أتباع ؿبمد بن شبيب ػ , وكذا  والشبيبيةػ أتباع يونس بن عوف النمَتي ػ ,  , والغسانية
 سلم الدمشقي ؛ قالوا : بن مغيالن قاؿ 

اإلدياف ىو اؼبعرفة واإلقرار باهلل ورسولو بالقلب فقط , وإف دل يكن معو قوؿ اللساف أو 
 عمل اعبوارح ؛ فكل عارؼ هلل بقلبو يف الدنيا ىو من أىل اعبنة . والعكس بالعكس. 
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 ولذا قاؿ ابن القيم يف النونية حاكياً مذىب جهم وأضرابو : 
 باد بأنو             خبلقهم ىو منتهى اإلديافقالوا وإقرار الع

 والناس يف اإلدياف شيء واحد           كاؼبشط عند سباثل األسناف
 . المرجئة المحضة وىيالء ىم 

ػ  النجاريةػ أصحاب ؿبمد بن كراـ السجستاين الزاىد , ػ وقوؿ  وقالت الكرامية *
 وىم مقاتل بن سليماف وأتباعو ؛ قالوا : أتباع اغبسُت بن ؿبمد النَّجار من اؼبعتزلة , ػ 
 اإلدياف ىو ؾبرد النطق بالتوحيد بلسانو . 

 فمن نطق بالتوحيد عندىم فهو ميمن كامل اإلدياف وىو يف اآلخرة يف جناف النعيم. 
 والكرامية يف اؼبشهور عند العلماء ىم من عامة اؼبرجئة , أوقل عوامهم ومتوسطهم! 

 :  الماتريديةظاىر قوؿ , وىو  وقالت األشاعرة *
 إف اإلدياف ىو التصديق بالقلب فقط . 

 فافًتقوا عن اؼبرجئة احملضة بزيادة التصديق على إقرار القلب ! 
 : (1)وعلى قوؿ األشاعرة واؼباتريدية حُيمل قوؿ شارح الطحاوية 

فمنهم من يقوؿ : إف اإلقرار باللساف ركن زائد ليس بأصلي , وإذل ىذا ذىب أبو  ))
 اىػ .  (( منصور اؼباتريدي رضبو اهلل , ويروى عن أ  حنيفة 

قلت : أما قوؿ أ  حنيفة فهو غريب عنو , إذ إف اؼبشهور عنو رضبو اهلل كما يف  *
 قولو : (2)شرح الفقو األكرب 

اإلدياف ىو اإلقرار والتصديق , وإدياف أىل السموات ال يزيد وال ينقص من جهة  ))
وينقص من جهة اليقُت والتصديق , واؼبيمنوف مستووف يف اإلدياف  اؼبيمن بو , ويزيد

 اىػ .  ((والتوحيد , متفاضلوف يف األعماؿ 
وىذا الذي اشتهر عند اغبنفية وذكره شارح الطحاوية ىو ما قرره أبو جعفر الطحاوي 

 .  ((مرجئة الفقهاء  ))اغبنفي يف عقيدتو , ولذا يسموف عند أىل العلم 

                                        
 من " شرح العقيدة الطحاوية " البن أ  العز اغبنفي . 332ص ( 1)
 . " شرح الفقو األكرب " أل  حنيفة للمؤل علي قارئ اؽبروي من 129-124ص  ( 2)
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منصور اؼباتريدي فلم أقف عليو , ولو صح لكاف خبلفو مع اعبهمية ػ أما قوؿ أ  
أصحاب اؼبعرفية ؛ بأف اإلدياف معرفة بالقلب باهلل ورسولو ػ خبلفًا لفظيًا إذ إف اللساف ركن 

 زائد ليس أصلياً . 
 وعلى ىذا فاؼبرجئة مراتب ىي : 

لب فقط , والكفر ىو , القائلُت بأف اإلدياف ىو اؼبعرفة بالق   المرجئة المحضة 1
 اعبهل . 
 القائلُت بأف اإلدياف ىو اإلقرار باللساف فقط .  ((الكرامية  ))  عوام المرجئة 1
 : القائلُت بأف اإلدياف ىو التصديق باعبناف .   األشاعرة والماتردية 7
 القائلُت بأف اإلدياف ىو التصديق باعبناف واإلقرار باللساف .    مرجئة الفقهاء1
 مناقشة أقوال الغالة :  * ثالثاً 

قوؿ اعبهمية أظهر من أف يناقش فهو أفسد األقواؿ ؛ ألف من لوازمو الشهود  *
باإلدياف ألكفر خلق اهلل , َمن كفرىم اهلل يف كتابو , كإبليس وفرعوف وقومو وأمية بن خلف 

كما حكاه اهلل   .. فبلـز قوؽبم أهنم ميمنوف ؛ ألهنم صبيعهم مقروف باهلل وبرسولو يف قلوهبم ,
َقاَل َربّْ ِبَما َأْغَويْ َتِني  عنهم يف غَت ما آية يف كتابو العزيز .كما قاؿ سبحانو عن إبليس 

 [ , وقاؿ يف سورة ص 39]اغبجر :   ألزَي َّْننَّ َلُهْم ِفي اأَلْرِض َوألْغِويَ ن َُّهْم َأْجَمِعينَ 
[ , وقاؿ سبحانو عن فرعوف وآلو يف سورة 82]ص :   َقاَل َفِبِعزَِّتَك ألْغِويَ ن َُّهْم َأْجَمِعينَ 

َها َأنْ ُفُسُهْم ظُْلمًا َوُعُلّوًا فَانُظْر َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة  النحل  َقَنت ْ َوَجَحُدوا ِبَها َواْستَ ي ْ
َقاَل َلَقْد  [ , وقاؿ سبحانو يف آخر سورة اإلسراء : 14] النحل :   اْلُمْفِسِدينَ 

 َواأَلْرِض َبَصاِوَر َوِإنّْي أَلظُنَُّك يَا ِفْرَعْوُن َمْثُبوراً  َىُؤالء ِإالَّ َربُّ السََّمَواتِ َعِلْمَت َما أَنَزَل 
  : [102]اإلسراء 

َوَمْن يَ ْقُتْل ُمْؤِمناً  أما اػبوارج واؼبعتزلة فمن أظهر شبههم التمسك بقولو تعاذل :  *
  ا َوَغِضَب اللَُّو َعَلْيِو َوَلَعَنُو َوَأَعدَّ َلُو َعَذابًا َعِظيماً ُمتَ َعمّْدًا َفَجَزاُؤُه َجَهنَُّم َخاِلدًا ِفيهَ 

 [ .93]النساء : 



41 

فقالوا : ىذا ميمن ارتكب معصية وكبَتة بقتلو ميمنا آخر عدوانًا وتعمداً , فاهلل تعاذل 
 جعلو ـبلدًا يف ناره , وال خيلد يف النار إال الكافر ؛ فدؿ على أنو كافر ـبلد يف النار

 بكبَتتو , وعلى ىذا باقي اؼبعاصي . 
ى الوعيدية من الخوارج والمعتزلة في استداللهم بآية والرد عل * رابعاً 
 من عدة وجوه : النساء 
 ػ أف اهلل ذكر اػبلود يف اآلية ودل يذكره على التأبيد كقولو عن أىل اعبنة : 1

ُهْم َوَرضُ   [ .8] البينة :  وا َعْنوُ َخاِلِديَن ِفيَها َأَبدًا َرِضَي اللَُّو َعن ْ
 وكقولو عن أىل النار يف ثبلثة مواضع من القرآف يف أواخر النساء واألحزاب واعبن 

 فصرّح سبحانو فيها باػبلود مع التأبيد .   َخاِلِديَن ِفيَها َأَبداً 
فعليو يكوف اؼبراد بالتيليد يف ىذه اآلية اؼبكث الطويل , خاصة أف معصية قتل 

  حـر اهلل من أكرب الكبائر بعد الشرؾ باهلل , كما دؿ عليو حديث أ  ىريرة النفس اليت
يف السبع اؼبوبقات وىو عند مسلم , فدؿ على عظم ىذا اعبـر وكربه ال على كفر فاعلو ! 

 . 
 ػ إف اهلل تعاذل يف أحكاـ القصاص ظبى القاتل أخاً للمقتوؿ , كما يف قولو تعاذل: 3

 [ 178]البقرة :   ِمْن َأِخيِو َشْيٌء َفات َّْباٌ  بِاْلَمْعُروفِ َفَمْن ُعِفَي َلُو 
فلو كاف القاتل كافراً ؼبا جاز أف يسميو اهلل أخًا للميمن ؛ ألف األخوة مودة وال تكوف 

ُسوَلُو ال َتِجُد قَ ْومًا يُ ْؤِمُنوَن بِاللَِّو َواْليَ ْوِم اآلِخِر يُ َوادُّوَن َمْن َحادَّ اللََّو َورَ  إال للميمن 
 [ 22]اجملادلة :  ..... َوَلْو َكانُوا آبَاَءُىمْ 

ػ كما أنو جيوز العفو يف القصاص إذل الدية , وإذل ال شيء تكرمًا وتفضبًل , فلو  3
من بدل دينو  ))كاف القاتل كافرًا مرتدًا , دل جيز إسقاط اغبد عليو بالعفو , للحديث 

إال بإحدى ثالث : الثيب الزاني ,  ال يحل دم امرئ مسلم ))وغبديث  ((فاقتلوه
 .  ((والنفس بالنفس , والتارك لدينو المفارق للجماعة 

ػ القاتل لو أقيم عليو اغبد لُيصليَّ عليو , وُغّسل , وُدفن مع اؼبسلمُت يف مقابرىم  4
 وجازت الصدقة عنو .... وعليو إصباع السلف . 
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جيز لو ما سلف من األحكاـ ولو كاف كافرًا ترتبت عليو أحكاـ اؼبرتدين ودل 
 اؼبيصوصة باؼبسلمُت فقط . 

ػ قاؿ بعض العلماء كابن جرير وغَته : إف اآلية خاصة يف الذين يستحلوف القتل ,  5
فإف كاف كذلك فهو كافر ال شك فيو , لكن ظاىر اآلية يبعد عن ىذا التأويل والتفسَت ! 

 . 
تل ميمنًا متعمدًا فبل يدخل معها ػ وعلى سبيل التَّنزؿ فهذه اآلية خاصة دبن يق 6

 غَتىا من اؼبعاصي كالسرقة والرجم والقذؼ ...... اخل . 
ِإنَّ اللََّو ال يَ ْغِفُر َأْن ُيْشَرَك ِبِو َويَ ْغِفُر َما  ػ عمـو قولو تعاذل : يف آييت النساء :  7

 [48] النساء :   ُدوَن َذِلَك ِلَمْن َيَشاءُ 
 باهلل أصباعاً ؛ فهو داخل ربت اؼبشيئة يف ىذه اآلية .  وال شك أف القتل دوف الشرؾ

أما عن شبهة الكرامية يف قوؽبم : إف اإلدياف ىو القوؿ باللساف فقط ؛ ألف اهلل  *
ُقوُلوا آَمنَّا بِاللَِّو َوَما أُنِزَل  دعا الناس إذل اإلقرار بو , وبالكتب اؼبنزلة , كما يف قولو تعاذل : 

َنا َوَما أُ  [ , فاهلل دل يأمرنا ىنا إال 136]البقرة :  ..... نِزَل ِإَلى ِإبْ َراِىيَم َوِإْسَماِعيلَ ِإلَي ْ
 بالقوؿ , فدؿ على أف اإلدياف يتوقف عليو . 

 كذلك من وجوه :   فالجواب عنهم :
ػ غاية ما تدؿ عليو اآلية األمر باإلدياف باهلل والكتب السماوية واألنبياء من قبل اهلل  1

رؽ بُت رسلو فُييمن ببعض وُيكفر ببعض , فليس يف اآلية داللة على اقتصار , وأال يف
 اإلدياف على القوؿ فقط . 

  َفِإْن آَمُنوا ِبِمْثِل َما آَمنُتْم ِبِو فَ َقْد اْىَتَدوا ػ اآلية البلحقة ؽبا مباشرة فيها :  2
من اإلدياف باهلل  [ ؛ أي آمن أىل الكتاب وغَتىم دبثل ما آمنتم بو أنتم137]البقرة : 

ومبلئكتو وكتبو ورسلو .... وبعضها ال يكوف إال بالقلب فدؿ على عدـ اقتصار اإلدياف 
 على القوؿ اجملرد . 

باهلل  ))ػ يف ىذه اآلية تنويو بأىم أنواع اإلدياف ودل تستغرؽ اآلية صبيع أنواع اإلدياف  3
ص تكميل عبميع أنواع اإلدياف ؛ وشعب اإلدياف كثَتة , ويف باقي النصو  ((ومبلئكتو .... 
 ........ َوَلِكنَّ اْلِبرَّ َمْن آَمَن بِاللَِّو َواْليَ ْوِم اآلِخِر َواْلَمالِوَكِة َواْلِكَتاِب َوالنَِّبيّْينَ  قاؿ تعاذل : 
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[ وغَتىا , فالقرآف ييخذ صبيعو ال بعضو , وكذلك السنة , حيث وردت 177]البقرة : 
دياف بكل مراتبو الست مث ال يصلي , أو استحل معصية ظاىرة نصوص تكفر من اعتقد اإل

 اغبرمة , قطعية الداللة على حرمتها . 
َقاَلْت اأَلْعَراُب آَمنَّا ُقْل َلْم تُ ْؤِمُنوا َوَلِكْن  ػ ىذا القوؿ يعارض قولو تعاذل : 4

 [ .14]اغبجرات :   ُقوُلوا َأْسَلْمَنا
أهنم نطقوا بكلمة التوحيد , لكن دل يدخل اإلدياف فنفى اهلل عن األعراب اإلدياف مع 

 إذل قلوهبم , إال إف قصدوا بذلك اإلسبلـ ػ أي باإلدياف اإلسبلـ ػ فبل تعارض بُت اآليتُت .
ػ يلـز من قولكم أف اإلدياف ؾبرد النطق باللساف فقط , اغبكم على اؼبنافقُت الذين  5

وىذا خبلؼ صريح الكتاب ؛ قاؿ تعاذل :  شهدوا بألسنتهم أهنم ميمنوف كاملو اإلدياف ,
  ًْرِك اأَلْسَفِل ِمْن النَّاِر َوَلْن َتِجَد َلُهْم َنِصيرا [ 145]النساء :   ِإنَّ اْلُمَناِفِقيَن ِفي الدَّ

 , ولغَتىا من اآليات الدالة على كفرىم وتكذيبهم وأف مآؽبم إذل النار . 
ػ كما يلـز من ىذا القوؿ أف من بو عيب كاألخرس , وال يستطيع أف يتكلم بلسانو  6

 ػ مع تصديق قلبو وإيقانو باإلدياف ػ يلـز أنو كافر , وىذا خبلؼ إصباع اؼبسلمُت . 
وعلى كل , فإف قصر اإلدياف على ؾبرد النطق بو ػ مع لزومو ابتداًء ػ قوؿ باطل ـبالف 

مع من يسلم  ب والسنة وإصباع اؼبسلمُت , وفعل الرسوؿ لظاىر النصوص من الكتا
 حديثاً . 
أما عند القائلُت بأف اإلدياف ىو التصديق , وىو قوؿ األشاعرة واؼباتردية , فهو  *

 باطل أيضاً . 
ػ ألنو لو كاف كذلك ؼبا صح وجوب تلفظ الكافر بالتوحيد ػ الشهادتُت ػ عند دخولو 

 وأصحابو واؼبسلموف بعدىم مع مريد اإلسبلـ من الكفرة .   اإلسبلـ , وىو ما فعلو النيب
ػ وأيضًا ؼبا صح تكفَت أحد من الناس , يأيت بناقض من نواقض اإلسبلـ , أو يًتؾ 

 الصبلة عمداً أو هتاوناً .... ما داـ عنده تصديق بالقلب وحده ! 
 فإف ىذين فبا يبينا فساد قوؽبم وبعده عن الصواب . 
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رجئة الفقهاء بأف اإلدياف ىو : اإلقرار والتصديق , خيالف عمل وكذلك قوؿ م *
واؼبسلموف بعده من فرضية عمل اإلدياف بالصبلة واغبج والصـو واعبهاد وربط   رسوؿ اهلل 

 كثَت من األعماؿ باإلدياف . 
بل ىم يعارضوف قوؽبم فيما يقررونو يف فقههم بوجوب العمل بدءًا من كتاب الطهارة 

بواب الفقو , فلو دل تكن ىذه من اإلدياف , فما اغباجة من حبثها والعلم والعمل إذل هناية أ
هبا ؟  . كما وأهنم من أوسع اؼبذاىب األربعة يف تقرير أبواب حكم اؼبرتد وبياف األقواؿ 

ات والعقوبات ءواألعماؿ اليت يرتد هبا اؼبيمن عن اإلسبلـ . ىذا فضبًل عن ترتيبهم اعبزا
 يا واآلخرة على ترؾ األعماؿ . الشرعية يف الدن
 أثر الغلو في األسماء واألحكام :  *خامسًا 

مضى قوؿ اػبوارج أف الفاسق كافر يف الدنيا , ـبلد يف النار يـو القيامة , جيوز  *
سلب مالو , واستحبلؿ دمو , واسًتقاقو , وتطليق زوجتو منو وال ذبوز الصبلة عليو أو دفنو 

و يف اآلخرة يائس من رضبة اهلل , للجـز بأنو كافر وـبلد يف نار مع اؼبسلمُت ..... , وى
 جهنم . 
أما اؼبعتزلة فيوافقوهنم يف حكم يـو القيامة , وىو اغبكم األخروي , دوف حكم  *

الدنيا .  فهيالء ضيقوا على الناس دبحاسبتهم بكبائرىم ومعاصيهم , فكم يبقى يف الدين 
؟! حيث من يربئ نفسو من الوقوع يف اؼبعاصي أو ترؾ من رجل بعد ىذا التشدد والتعسَت 

 الواجبات .. 
واليزاؿ خطر أولئك اػبوارج مستمرًا , حىت ظهرت يف ىذا الزماف طائفة تنادى 

ىػ ( يف ببلد 1398بأفكارىم , وتيصل أصوؽبم , وىي صباعة شكري أضبد مصطفى )
قواؽبا طوائف من قليلي العلم مصر وىي صباعة التكفَت واؽبجرة وقد تأثر هبذه اعبماعة وأ

والبصَتة من الشباب العاطفي اؼبندفع , وطوائف من الدعوات اغبركية وحزب التحرير 
 وغَتىم .ومن أقواؿ شكري يف مرتكب اؼبعصية : 

دل حيدث أف فرقت الشريعة بُت الكفر العملي والكفر القليب , وال أف جاء نص  ))
الذين كفروا بسلوكهم غَت الذين كفروا بقلوهبم واحد يدؿ أو يشَت أدىن إشارة إذل أف 
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واعتقادىم , بل كل النصوص تدؿ على أف العصياف هلل عمبًل والكفر بو سلوكًا واقعاً , ىو 
 اىػ .   ((دبفرده سبب العذاب واػبلود يف النار واغبرماف من اعبنة 
 وحسيب أف أشَت إذل آثار تلك الفرقة على الناس : 

 اجملتمع اؼبصري ألنو كافر ؛ وألنو راٍض بالكفر . ػ اعتزاؿ أفرادىا 1
صر ػ ألف من دبذىيب الدكتور الػ تصفية وقتل كل من خالفهم أو ردُّ عليهم ػ ومنهم  2

 خالفهم فهو كافر , حيث قامت عليو اغبجة فلم يقتنع هبا , وذبرى عليو أحكاـ اؼبرتد . 
افرًا كفرًا ـبرجًا عن اؼبلة صبلة , ػ عندىم كل من دل حيكم بغَت ما أنزؿ اهلل يكوف ك 3

 دوف التفصيل , كما ىي طريقة احملققُت من أىل السنة يف وجوب التفصيل . 
 ػ التكفَت باؼبعاصي واغبكم على صاحبها ػبلود هبا يف نار جهنم .  4

وىذا من أعظم اؼبسوغات غبصوؿ التكفَت والتفجَت والقتل واستباحة الدماء واألعراض 
سعي يف األرض فسادًا , وزبويف اآلمنُت , وإشاعة الفوضى واػبوؼ بُت واألمواؿ وال

 اجملتمعات اآلمنة . 
ػ تشويو صورة ظباحة اإلسبلـ بُت الناس ػ ووافق ذلك ؼبزىم بالتطرؼ , واإلرىاب ,  5

التشدد وصباعة التكفَت واؽبجرة ػ وتفرؽ اؼبسلمُت , وبث الفوضى واػبوؼ وعدـ األمن 
ىد يف أماكن شىت عند أضراب ىيالء , ومع األسف الشديد , أهنم بينهم , وىذا مشا

 يعتقدوف أف تصرفهم ىذا ديانة هلل وجهاداً , وجهبلً بالعلم والدين ومقاصده ! 
 ػ دعواىم بأهنم صباعة اؼبهدي اؼبنتظر , الرباد الزماف الذي أخرب عنو النيب  6

 بوجود اؼبهدي فيو مع زماهنم الذي يعيشوف فيو ؟! 
ىكذا كل قوؿ أو طائفة تنتحل مثل أفكار اػبوارج ومعتقداهتم البد أف ينتج عنو و 

نظَت ما ينتج عن ىذه الطائفة من اآلثار غَت احملمودة طبعًا وعقبًل فضبًل , عن الشرع 
 اغبنيف . 

مع التنبيو إذل أنو ال يستلـز أف من شابو اػبوارج ػ أو غَتىم من الفرؽ ػ يف بعض 
منهم أو منتسبًا إليهم , ولكن اغبكم العدؿ يف ىذا أف يقاؿ إنو شابو أصوؽبا أف يكوف 

 اػبوارج يف أصلهم كذا وكذا . 
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 أسباب الغلو واإلرىاب المذموم. الفصل الخامس:
 

وسػػأحاوؿ ىنػػا تعػػداد األسػػباب الػػيت أدت بػػأقواـ أو أفػػراد، إذل االكبػػراؼ عػػن اؼبػػنهج 
 بلؿ، فمن ىذه األسباب :الوسط القوًن، إذل الغلو والض

اعبهػػػل بأحكػػػاـ الشػػػرائع السػػػماوية وقلػػػة البصػػػَتة فيهػػػا أو ـبالفتهػػػا ولػػػو دبقصػػػد  -1
شػػػرعي ابتػػػداء كمػػػا حصػػػل لقػػػـو نػػػوح عليػػػو السػػػبلـ، وىػػػذا يػػػيدي إمػػػا علػػػى فهػػػم زائػػػد عػػػن 

 الواجب وىو الغلو واإلفراط، أو عكسو تفريط وغلو فيو عن الواجب .
 يكفػي حسػن اؼبقصػد لتربيػر تصػويب الوسػيلة أو التغافػل وال بد مػن التنبػو إذل أنػو ال

 عنها البتة ! .
  -دخػػوؿ كثػػَت مػػن أىػػل األديػػاف السػػابقة اإلسػػبلـ بقصػػد الكيػػد لػػػو، وإفسػػاده  -2

فكػػاف ىػػذا مػػن  -كمػػا يػػدعوف أف أفسػػد علػػيهم ديػػنهم بفػػتح بلػػداهنم ونشػػر اإلسػػبلـ فيهػػا 
دين وهتػػوين أصػػولو ببػػث العقائػػد اؼبغرضػػة اؼبنػػافقُت والزنادقػػة أقػػوى وسػػيلة لتقػػويض دعػػائم الػػ
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فيػػو، وتأمػػػل النقػػػل السػػػابق عػػػن البػػاقبلين يف فضػػػائح الباطنيػػػة، وكيػػػدىم لئلسػػػبلـ، وازبػػػاذىم 
 الرافضة مطية لذلك .

 كذلك ما سبق ىذا من حنق اليهود وغَتىم من اجملػوس والنصػارى علػى الرسػوؿ 
 . وصحابتو، كما ىو معروؼ يف سَتهتم باؼبدينة واعبزيرة

االعتمػػػاد علػػػى مصػػػادر مغػػػايرة ؼبصػػػادر الشػػػريعة اإلسػػػبلمية يف التحػػػاكم إليهػػػا   -3
ػزع مػا فيهػا مػن  -الفاسػدة  -كالعقوؿ اجملػردة  واؼبنػاطق والفلسػفات الكبلميػة العقيمػة الػيت ُن

 خَت . واعترب حباؿ اؼبعطلة وغبلهتم وأمثاؽبم .
يكػوف معػو رد مػا عنػد  التعصب األعمى، والتقوقػع علػى اؼبعتقػد القػدًن، تعصػباً  -4

وىػي أدلػة الكتػاب  -اؼبيالف ولو كاف حقػاً، بػل وطػرح األدلػة القطعيػة وعػدـ االعتػداد هبػا 
أو صرؼ اؽبمة إذل الفروع وبناء الوالء والرباء عليها؛ فييدي إذل ظهور مظاىر غَت  -والسنة 

لتسهيل ودواعيو، ؿبمودة كالعنف يف التعامل، والتزاـ التضييق على الناس مع قياـ موجبات ا
وأسػػبابو التيسػػَت علػػيهم؛ مثػػل حػػاؿ اػبػػوارج إذل ىػػذا الوقػػت، ومػػن مظاىرىػػا مػػا حيصػػل مػػن 

 مقلدة اؼبذاىب الفقهية، اؼبتعصبُت ؽبا مقابل النصوص واألقواؿ الصحيحة .
وجود التفريط يف العمل باألحكاـ الشرعية أو فكرة معينة أو عقيػدة مػا، الػذي  -5

 ردة فعل قوية أو العكس فتكوف بُت طرفُت متناقضُت .يفضي بدوره إذل وقوع 
كذلك وجػود اؼبنكػرات جهػاراً عبلنيػة، بػل الكفػر الواضػح يف ؾبتمػع معػُت، أو فكػر 
ؿبػػػدد، يولػػػد غلػػػواً يف مكافحتػػػو ودفعػػػو، كاؼبرجئػػػة مقابػػػل اػبػػػوارج، واؼبعتزلػػػة يف بػػػاب األظبػػػاء 

فضػػة مقابػػل الناصػػبة اػبػػوارج يف آؿ واألحكػاـ، وكاؼبعطلػػة مقابػػل اؼبشػػبهة يف الصػػفات، وكالرا
 البيت خصوصاً ...إخل .

أو اسػػػتيداـ القػػػوة أو العنػػػف بػػػداًل مػػػن اغبكمػػػة واغبسػػػٌت يقابلػػػو زيػػػادة التمسػػػك  -
بفكػػرة الغػػبلة وأقػػواؽبم. ومثلػػو وجػػود تسػػاىل يف مػػنهج فرقػػة معينػػة يقابلػػو التشػػديد يف مػػنهج 

 اً وحديثاً ! . مث استلهم العرب ! .فرقة مقابلة، وتأملو يف واقع الفرؽ اإلسبلمية قددي
االسػػتقبللية يف اسػػتنباط األحكػػاـ الشػػرعية دوف ضػػابط ؿبػػدد ومػػنهج حػػق مػػن   -6

ومستند السلف الصػاحل واللغػة العربيػة، ويف الوقػوؼ علػى األدلػة   كتاب اهلل وسنة رسولو 
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 وداللتها وأقواؿ أىل الفقو والبصَتة فيها .
زاؿ يف قصػة اعتزالػو عػن اغبسػن البصػري نػوع فما حصػل مػن واصػل بػن عطػاء الغػ -
 من ىذا .
وكػػذا مػػا حصػػل عنػػد كبػػار اؼبتصػػوفة والباطنيػػة الػػذين خاضػػوا وتكلمػػوا بالنصػػوص  -

السمعية بأىوائهم ال دبا تدؿ عليو . فالنص يدور يف فلك معُت وىم يف فلك آخر مغاير لو 
. 

مػن اسػتقبللية  -وخاصػة الشػباب  -وكذا ما يقع مػن بعػض اعبماعػات اؼبعاصػرة  -
كبػن رجػاؿ وىػم  ))باألخذ عن الكتاب والسػنة بػدوف ضػابط، حػىت ظهػرت العبػارة اؼبشػهورة 

 دوف االعتداء بأىل العلم والبصَتة من علمائهم . ((رجاؿ 
نقص أو انعداـ الًتبية اغبقيقية اإلديانية القائمة على مرتكزات ودعائم قوية من  -7

عامػػة ودرء اؼبفاسػػد الطارئػػة، وقلػػة إدراؾ عػػرب التػػاريخ نصػػوص الػػوحي، واستبصػػار اؼبصػػلحة ال
 ودروس الزماف وسنن اغبياة يف واقع الناس .

وفبػػػا ييكػػػد الػػػنقص الواضػػػح يف الًتبيػػػة، زبلػػػي بعػػػض العلمػػػاء أو أكثػػػرىم علػػػى مػػػر  -
العصور عن حقػوؽ العلػم وواجبػاهتم كبػوه، وىػذا أمػر نسػيب خيتلػف مػن زمػن آلخػر، ولكنػك 

ف أو مكاف قلوا فيػو أو انعػدموا ! فتكػوف البيئػة عندئػذ خصػبة، والػدواعي تراه واضحاً يف زما
 معتربة، واعبو مهيئاً لقبوؿ الغلو وظهوره وانتشاره .

ولكن أبرز األسباب الػيت أجػدىا معتػربة يف عػزو الغلػو إليهػا، وىػي بػذاهتا أسػباب  -
ف... والغلػو اؼبعاصػػر، الغلػو يف قػـو نػوح وبدايػة الػدعوة احملمديػة اإلسػبلمية وبعػد مقتػل عثمػا

 فإف ىذه األسباب ىي كربى البواعث غالباً على الغلو وآثاره .
، أسباب الغلو إذل االعتمػاد علػى اؼبتشػاهبات، (1)اؼبعاصرين  ساتذةيعزو أحد األ -

فهل اؼبقصود اآليات اؼبتشاهبات مقابل احملكمات أو غَتىا ؟ فإذا كاف ىذا، فهذا مث سػبب 
دبا يكوف وسيلة من وسائلو، وىو نتيجة لبعض ما سبق من أسباب:  متداخل مع ما سبق ور 

، 115ىػػو: د. يوسػػف القرضػػاوي يف كتابػػػو قضػػايا إسػػبلمية معاصػػػرة علػػى بسػػاط البحػػػث، ص   (1)                                        
 . ((الغلو يف التكفَت  ))، وانظر: رسالتو: 116
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 كاعبهل واالستقبللية باالستنباط وردود األفعاؿ .
أو كاف اؼبراد بو اؼبتشاهبات اليت ىي قسيم الواضحات اعبلية من اؼبسائل فإي نعم ! ألهنا 

ُىَو الَِّذي أَنْ َزَل  ذبنح باألفكار إذل مدى بعيد عن اغبقيقة والصواب، واهلل سبحانو يقوؿ:
َعَلْيَك اْلِكَتاَب ِمْنُو آيَاٌت ُمْحَكَماٌت ُىنَّ ُأمُّ اْلِكَتاِب َوُأَخُر ُمَتَشاِبَهاٌت َفَأمَّا الَِّذيَن ِفي 

َنِة َواْبِتَغاَء تَْأِويِلِو َوَما يَ ْعَلُم  تَْأِويَلُو ِإالَّ اللَُّو قُ ُلوِبِهْم زَْيٌغ فَ َيتَِّبُعوَن َما َتَشابََو ِمْنُو اْبِتَغاَء اْلِفت ْ
  َوالرَّاِسُخوَن ِفي اْلِعْلِم يَ ُقوُلوَن آَمنَّا ِبِو ُكلّّ ِمْن ِعْنِد رَب َّْنا َوَما َيذَّكَُّر ِإالَّ ُأْوُلوا األَْلَبابِ 

 [.7]آؿ عمراف:
 
 
 
 
 

 العالج العقدي للغلو واإلرىاب المذموم. الفصل السادس:
 

لية ومنهج أىل السنة والجماعة في آثار الغلو العم المبحث األول:
 عالجها.
 

أقوؿ ابتداء: إف البحث يف الغلو والغبلة, وأسباب الغلو , ونشأتو, لعبلج ىذه اآلثار 
والنتائج اغباصلة من الغلو , وتأمل كيفية ضبلؿ الناس عن صراط اهلل اؼبستقُت للعظة 

 والعربة.
قيدة اإلسبلـ وؿباسنو ؛ فالغلو يف والغلو يف مسائل الدين فبا يسيء يف اغبقيقة إذل ع

العبادات أو األفكار أو العقائد أو التصرفات , ومعارضة قواعد الشريعة يف التسهيل يف 
 مواضعو فبا ُيستقبح حصولو يف اجملتمع اؼبسلم القصد اؼبتوسط.
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فمثبًل : التبتل وعدـ النكاح , أو االعتزاؿ وطوؿ العبادة , أو صياـ الدىر كلو , كل 
مناذج من الغلو والزيادة واإلفراط يف العبادة دبا ؽبم يأذف بو اهلل , بل ىو قدح يف ىذه 

الشريعة وواضعها الذي شرع للناس عبادهتم ؛ ألنو يتهم الشريعة بالنقص , فلهذا طلب 
 الزيادة بالغلو.

وقبعل مثل ىذا غافبًل عن تكامل الشريعة يف كل شيء وأف العبادة ليست مقتصرة 
وطوؿ الذكر والصبلة .... بل كل عمل يفعلو اإلنساف فبا أباحو اهلل يكوف على اعبوع 

عبادة ؛ فالنكاح عبادة واؼبشي عبادة والتجارة عبادة .... وعلى ىذا فقس كل مسألة وقع 
أسوة حسنة , فقد كاف أكمل العباد عبادة لربو , وىذا  فيها الغلو , ولنا يف رسوؿ اهلل 
 ية الرسوؿ لربو ورسالتو.مقرر عند كل من شهد بعبود

ولئبل يكوف اغبديث إنشائيًا فأحاوؿ ذكر ما تيسر من اآلثار اليت تصورهتا ووقعت أو  
 اليت ديكن وقوعها , بناًء على الًتتيب السابق للمسائل يف اؼببحث الثاين , كالتارل:

   أثر الغلو في الصفات:1
ا , وعبدوا إؽبًا ال يعرفوف لو صفة فاؼبعطلة طلبوا تنزيو اهلل فردوا النصوص أو حرفوى *

إال إنو حّي موجودإل , اعتمادًا على مقررات عقوؽبم ومناطقهم, وىي ال تنفرد بتقرير 
 اؼبغيبات ؛ إذ اؼبعوؿ فيها على السمعيات من الكتاب والسنة.

وقدموا اؼبنهج العقلي على األحكاـ الشرعية فعملوا ما ىو عنده حسنًا وتركوا ما 
حًا ػ ولو كاف ثابتًا العمل بو عند اؼبسلمُت من أصل شرعهم ػ فارتكبوا احملرمات اعتقدوه قبي

 وعللوا فعلهم ؽبا بالتأويل واجملاز.
واؼبشبهة قد وصفوا اهلل تعاذل بصفات النقص اعبسيمة فعبدوا ربًا كالبشر يف  *

يـو عرفة ػ  حقيقتو , فهوا ؿبتاٌج ؼبيلوقاتو: كالعرش الذي جيلس عليو, واعبمل الذي يركبو
 تعاذل اهلل عن قوؽبم علواً كبَتاً. 

 ))وسبق بياف منهج أىل السنة وأنو وسط بينهما , قريبًا يف اؼببحث األوؿ يف  *
 .((وسطية أىل السنة وأثرىا 

   أثر الغلو في القضاء والقدر:1



51 

 فعند اعبربية: ال حرج على العبد يف فعل ما يشاء حبلاًل أو حرامًا ؛ ألنو ؾببورٌ  *
 على فعلو ال اختيار لو وال إرادة.

وعليو, يعطل أىم أصوؿ شرائع الدين, وىو األمر باؼبعروؼ والنهي عن اؼبنكر, وال 
تكوف الدعوة إذل اهلل بل تعطل الشرائع كلها دبا فيها من أمر وهني وحساب وجزاء ؛ ألف 

يتو والكافر يكفر العبد حسب ما أجربه عليو ربو وتيسره لو. فإذا رأيت العاصي ديارس معص
, فبل ينكر قلبك وال يتمعر وجهك ؛ ألنو ليس لو إرادة يف فعلو , وإف أنكرت عليو قاؿ: 

 ىذا جرب ُجربت عليو !.
أما القدرية: فوصفوا اهلل تعاذل بالعجز عن خلق فعل عبده , ووصفوا العبد باؼبقابل  *

 فعلو. بالقدرة على خلق فعل نفسو , وأنو خيلق ما ال يقدر اهلل على
بل وصفتو الغالية باعبهل دبا سيقع من عبده, والعلم بعد ما يقع من فعلو , بينما على 
ضده يكوف سلوؾ الفرد القدري حيث ال رقيب عليو ؛ ألنو مستقل بفعلو وقدرتو , ؼبا نفوا 

 تقدير اهلل ألفعاؿ عباده حسنها وقبيحها , خَتىا وشرىا.
  وأىل السنة وسط بينهما: *

لعبد قدرة واختياراً ومشيئة , ال جيربه على فعلو أحد حىت خالف ؛ بل يفعل فيقرروف ل
ما يفعلو دبحض إرادتو وحسب مشيئتو , لكن فعلو ىذا وإرادتو ىذه داخلة يف خلق اهلل 
تعاذل لو , كما أهنا مسبوقة بعلم اهلل هبا , فبل يعمل عمبًل إال وقد سبق تقديره وإرادتو يف 

 تبو عنده يف كتابو الذي جرى دبا كاف ويكوف إذل قياـ الساعة.علم اهلل األزرل , وك
وىم يفرقوف بُت إرادة اهلل العامة للشيء , وبُت ؿببتو لو , ورضاه بو ؛ فاألوذل: إرادة  
كونية قدرية عامة ُتظهر علم اهلل وكماؿ قدرتو , والثانية: إرادة شرعية دينية , من أجلها 

 لُيهدي من ىدى على بينة , ويضل من ضل عن بينة.أرسل اهلل الرسل وأنزؿ الكتب , 
وعليو فبل مستمسك ؼبا يفعلو العباد من خَت وشر بالقدر أبداً عند أىل القرآف والنسة 

 واالجتماع.
وىم مع ذلك يعملوف وحيرصوف على إرادة اػبَت والطاعة , وما حيبو اهلل ويرضاه , 

, حيث ظهر هبذا أثر عقيدهتم يف ويتجنبوف ما يسيطو ويبغضو ويكره سبحانو وتعاذل 
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القضاء والقدر , يف سلوكهم وأعماؽبم وأخبلقهم وعباداهتم , فيمن كاف منهم متمسكاً 
 هبذه العقيدة عامبلً هبا, وإال فهم متفاضلوف يف ذلك , تفاضلهم يف العقيدة أصبًل.

   أثر العقيدة في األشخاص:7
الذي ييدي إذل االعتقاد فيهم بفعل اػبَت  رفعهم فوؽ منازؽبم اليت أنزؽبم اهلل فيها , *

والشر , ومن مث عبادهتم ودعائهم واالستعانة هبم .... فبا ىو صريح الشرؾ الذي جاء 
َما نَ ْعُبُدُىْم ِإالَّ لِيُ َقرّْبُونَا ِإَلى اللَِّو  بالدعوة إذل نبذه والتحذير منو , دعوة ونذارًة  النيب 
 [.3]الزمر:  زُْلَفى

س على الناس والعواـ اعبهلة بدين اهلل , واالفًتاء عليهم , ألخذ أمواؽبم التلبي *
وابتزازىا منهم بدعوى القربات إذل األولياء والصاغبُت , وربط قلوب الناس هبم طمعاً 

 وتسلطاً وتراساً. 
تعطيل ألوىية اهلل على خلقو واستحقاقو العبادة وحده ال شريك لو منهم , بوجوده  *

لغبلة يف ذوات من اتبعوىم , واعتقادىم وواسطتهم إذل اهلل , فاكتفوا هبم عند عند ىيالء ا
اهلل وعن اهلل , واستغنوا عن االتصاؿ باهلل مباشرة بعبادتو ودعائو , فكانت القبور واألضرحة 

 واؼبشاىد , وظبَِعت الشرؾ األكرب. 
 عما قد فانظر إذل ؾبتمع تكوف فيو الفوضى العقدية كيف يكوف وصفو؟! , فضبلً 

 يكوف من اؼبتبوعُت ألولئك األشياص من اؼبصادمات ما يستلزمو واقعهم.
وحسبك أف تدير رأسك يف ببلد اؼبسلمُت اليت ابتليت هبذا النوع ػ وىي كثَتة وال حوؿ 

 وال قوة إال باهلل ػ لتعرؼ األثر السين , والتيلف اؼبقيت نتيجة تلك اؼبعتقدات الباطلة.
 عتقاد بالنبوة:  أثر الغلو في اال1
سيأيت كل مدع للنبوة أو الرسالة أو حىت مرتبة فوؽ منزلتهما بشرع خيالف ما عليو  *

سابقو ال ؿبالة , فكم تكوف يف األرض من شريعة يتعبد الناس هبا؟ , وأّي منها سيكوف 
 األحق باالتباع والعمل ؟!!

نو سفك دماء وأخذ ما سيحصل من تنافس بُت ىيالء اؼبدعُت للنبوة , فبا ينتج ع *
أمواؿ بغَت حق وفوضى , أو قل: غاية ال نظاـ حيكمها وال عدؿ , كما وقع بُت أتباع 

 البابية وميسس البهائية ؿبمد حسُت اؼبازنداري يف مواقفو.
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 وسبق موقف أىل السنة من الغلو يف النبوات.
   أثر الغلو في بغال الصحابة وتكفيرىم:5
ب والسنة , فإذا قدح يف نقلهما , فكيف الوثوؽ هبما؟ القدح بنقلة الشريعة: الكتا *

 فيلـز تعطيلهما !.
باؼبقابل يكوف تعبد اهلل دبا نقلو نفر من الصحابة : علي وسليماف وعمار واؼبقداد  *

وأبوذر رضي اهلل عنهم ونتوالىم , ونعتقد هبم , ونعتمد على أقواؽبم , فيكونوا ىم 
ما رووه بالنسبة إذل السنة والدين ؛ فبا يفتح باب  اؼبشرعُت فبل كتاب وال سنة ؛ لقلة

الكذب عليهم والقوؿ عليهم دبا دل يقولوه , كما امتؤلت بو كتب القـو بو على علي 
 وأبنائو من آؿ بيتو.

انعداـ الشريعة وظهور اعباىلية مرة أخرى ؛ فبل توحيد وال عبادات وال نظاـ  *
 للحياة متكامل.

بُت الرافضة وغبلهتم وأشباىم , وبُت اػبوارج  بي وأىل السنة في أصحاب الن
اعبافُت يف حقهم , اعباحدين لفضائلهم ؛ فَتوف عدالة الصحابة كلهم , فهم من ضبل إلينا 

 الكتاب والسنة وحفظوهبا حبفظ اهلل ؽبما.
من شرح الطحاوية  383وىم كما قالو ابن مسعود وفيما نقلو عنو ابن أ  العز ص 

 عبد الرب يف جامع بياف العلم وغَته:  وأسنده عنو ابن
من كاف منكم ُمستنًا فليسنت دبن قد مات , فإف اغبيَّ ال تيمن عليو الفتنة. أولئك  ))

كانوا أفضل ىذه األمة , أبرىا قلوبًا , وأعمقها علمًا وأقلها تكلفاً. قـو   أصحاب ؿبمد 
م , واتبعوىم يف آثارىم , وسبسكوا اختارىم اهلل لصحبة نبيو وإقامة دينو , فاعرفوا ؽبم فضله

 اىػ. ((دبا استعطتم من أخبلقهم ودينهم , فإهنم كانوا على اؽبدى واؼبستقيم 
ونرى ما حصل بينهم من فتنة أوقدىا أعداء اهلل , فكل من الصحابة بطائفتيهم  

 ؾبتهد مأجور غَت مأزور ـبتلفُت يف مقدار األجر.
 منها ألسنتنا , كما نظما القحطاين يف نونيتو قائبًل:وفتنة سلم اهلل منها سيوفنا لنسلم 

 دع ما جرى بُت الصحابة يف الوغى         بسيوفهم يـو التقى اعبمعاف      
 فقتيلهم   منهم    و  قاتلهم    ؽبم          وكبلهبا يف اغبشر  ؾبتمعاف      
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 م من األضعافواهلل   ينزع  يـو  اغبشر  كل   ما         ربوي صدورى      
وأف عليًا رضي اهلل عن اعبميع أوذل باػببلفة من معاوية , وىو أحق هبا , واغبق كاف 

 معو.
ومعاوية ومن معو غَت مأزورين أو آشبُت على اجتهادىم فلن يعدـ إف شاء اهلل أجر 

 االجتهاد , وإف فاهتم ثواب اإلصابة.
  بكر الصديق وعمر الفاروؽ ويروف اػببلفة الراشدة ػ خبلفة النبوة ػ ىي خبلفة أ

 وزوج ابنتو. وعثماف ذي النورين وعلي ابن عم رسوؿ اهلل 
ويرتبوهنم يف الفضل كًتتيبهم يف اػببلفة ػ على ما استقر عليو قوؿ أىل العلم والسنة , 

 وانعقد عليو إصباعهم.
وال  ويًتضوف عنهم أصبعُت , وأنو لو أنفق اؼبنفق مثل أحد ذىبًا دل يبلغ مد أحدىم

 نصيفو.
   أثر الغلو في األسماء واألحكام:0
تعتقد اػبوارج أف الفاسق كافر يف الدنيا , ـبلد يف النار يـو القيامة , جيوز سلب  *

مالو , واستحبلؿ دمو , واسًتقاقو , وتطليق زوجتو منو ... وىو يف اآلخرة يائس من رضبة 
 اهلل , للجـز بأنو كافر وـبلد يف نار جهنم.

 عتزلة فيوافقوهنم يف حكم يـو القيامة.أما اؼب
فهيالء ضيقوا على الناس دبحاسبتهم بكبائرىم ومعاصيهم , فكم يبقى يف الدين من 

 رجل بعد ىذا التشدد والتعسَت؟!.
وال يزاؿ خطر أولئك اػبوارج مستمرًا , حىت ظهرت يف ىذا الزماف طائفة تنادي 

ىػ( يف ببلد 1398أضبد شكري )بأفكارىم , وتيصل أصوؽبم , ىي صباعة مصطفى 
 يف مرتكب اؼبعصية: (1)مصر. فمن أقواؽبا

                                        
بلهتم والػرد حرصت على الوقوؼ على أقواؿ اعبماعة مػن خػبلؿ رسػالتيهم: اغبجيػات وإصبػاؿ تػأوي( 1)

. ؽبذا اعتمدت على ما نقلػو منهػا صػاحب " اغبكػم بغػَت مػا أنػزؿ اهلل وأىػل  عليها , لكن ُضنَّ هبا عليَّ
 , فقد صرح أنو أخذ من تلك الرسائل مباشرة , ولعل اهلل يسهل الوقوؼ عليها. 196الغلو فيو " ص
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دل حيدث أف فرقت الشريعة بُت الكفر العملي والكفر القليب , وال أف جاء نصر  ))
واحد يدؿ على أو يشَت أدىن إشارة , إذل أف الذين كفروا بسلوكهم غَت الذين كفروا 

ى أف العصياف هلل عمبًل والكفر بو سلوكاً بقلوهبم واعتقادىم , بل كل النصوص تدؿ عل
 اىػ. ((واقعاً , ىو دبفرده سبب العذاب واػبلود يف النار واغبرماف من اعبنة 

 وحسيب أف أشَت إذل آثار تلك الفرقة على الناس:
 ػ اعتزاؿ أفرادىا اجملتمع اؼبصري ألنو كافر راٍض بالكفر.1
منهم ذىيب مصر ػ ألف من خالفهم ػ تصفية وقتل كل من خالفهم أو رد عليهم ػ و 2

 فهو كافر , حيث قامت عليو اغبجة فلم يقتنع هبا , وذبري عليو أحكاـ اؼبرتد.
ػ عندىم كل من دل حيكم بغَت ما أنزؿ اهلل يكوف كافرًا كفرًا ـبرجًا عن اؼبلة صبلة , 3

 دوف التفصيل ػ كما ىي طريقة احملققُت من أىل السنة يف وجوب التفصيل ػ.
 لتكفَت باؼبعاصي واػبلود هبا يف نار جهنم.ػ ا4
ػ تشويو صورة ظباحة اإلسبلـ بُت الناس ػ ووافق ذلك ؼبزىم بالتطرؼ , وصباعة 5

التكفَت واؽبجرة ػ وتفرؽ اؼبسلمُت , وبث الفوضى واػبوؼ وعدـ األمن بينهم, وىذا 
وف أف مشاىد يف أماكن شىت عند أضراب ىيالء , ومع األسف الشديد , أهنم يعتقد

 تصرفهم ىذا ديانة هلل وجهاداً , جهبلً بالعلم والدين ومقاصده!
بوجود  ػ دعواىم بأهنم صباعة اؼبهدي اؼبنتظر , الرباد الزماف الذي أخرب عنو النيب 6

 اؼبهدي فيو.
وىكذا كل قوؿ أو طائفة تنتحل مثل أفكار اػبوارج ومعتقداهتم ال بد أف ينتج عنو 

طائفة من اآلثار غَت احملمودة طبعًا وعقبًل فضبًل , عن الشرع نظَت ما ينتج عن ىذه ال
 اغبنيف.
 وعند اؼبرجئة: اؼبيمن على رأيُت: *
ػ من أوقفوا اإلدياف على ؾبرد اؼبعرفة واإلقرار القليب باهلل وبرسولو , فكذبوا بالقرآف 1

 وشهدوا باإلدياف إلبليس وفرعوف.
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حدين ؛ ألف غالبية الكفرة فبن يقروف باهلل وعليو فبل حاجة إذل دعوة الكفرة غَت اؼبل
وييمنوف بو يف قلوهبم , ال فرؽ بُت اؼبيمن والكافر , إال باعبهل بالرب أو جحوده. ىذا 

 عند اؼبرجئة اغبضة من اعبهمية ومن وافقهم.
ػ من حد اإلدياف بالنطق باللساف فقط ػ وىم الكرامية ػ وإف جحد قلبو , فعلى ىذا 2

م يف الدنيا , مشل اؼبنافق واؼبعاند والزنديق ؛ ألهنم أظهروا كلمة اإلدياف اسم اؼبيمن عندى
 نطقاً , وإف دل يعتقدوىا قلباً أو يطبقوىا عمبًل.

أما يف اآلخرة: فعند اؼبعرفية من اؼبرجئة ػ كاعبهمية احملضة وغَتىم ػ ال يدخل النار إال 
 .ذبوف بقلوهبم الرسوؿ اؼببلحدة اؼبنكروف بقلوهبم وألسنتهم وجود اهلل , والك

وعند الكرامية كل من نطق بلسانو دخل اعبنة وإف كاف ما يف قلبو خبلؼ ذلك ػ ومن 
دل ينطق بلسانو , بل اكتفى بتصديق قلبو وإديانو ويقينو , فهو من أىل النار . وبقية اؼبرجئة 

 تفصيبًل. مًتددين يف ىذا بينهما , بشيء من الزيادة والنقصاف  ,كا سبق الكبلـ عليهم
فعلى ذلك ال يضر أىل اؼبعاصي والفسوؽ واؼبنكرات بل الكفرة ما داموا عارفُت لرهبم 
ورسولو , مقرين ؽبما بقلوهبم أو ناطقُت بالشهادتُت بألسنتهم ؛ فهم مع ما ىم عليو من  

 كبائر أو كفر ولو شركاً مع اهلل ػ ىم من أىل اعبنة قطعاً عند ىيالء.
رساؿ الرسوؿ إذل أىل مكة وغَتىم وىم ال يعبدوف األصناـ إال فإذًا ما اغباجة إذل إ

لتقرهبم إذل اهلل؟ فهم مقروف باهلل ميمنُت بو وباألنبياء , مثل: ؿبمد , وإبراىيم, وإظباعيل 
 صلى اهلل عليهم وآؽبم وسلم.

وىيالء العصاة مهما كانوا عليو من معصيتهم أو كفرىم فهم كاملوا اإلدياف فبل حاجة 
 اد اؼبشركُت.إذل جه

 وىم يًتكوف اؼببلحدة واؼبفسدين يعيشوف يف األرض الفساد , جبامع أهنم ميمنوف.
ويقفوف أماـ الدعوات اإلصبلحية كدعوة الشيخ ؿبمد بن عبد الوىاب اإلصبلحية 

 شهوة وىوى , حىت دل ُيسلَّم لو اؼبيزاف بُت الفئتُت.
 فر الكفرة.ويوسعوف دائرة اإلدياف ويدخلوف فيها الزنادقة وأك

يروف أف اإلدياف قوؿ باللساف وعمل باألركاف واعتقاد وأىل السنة واعبماعة  *
باعبناف, يزيد بطاعة الرضبن وينقص بطاعة الشيطاف , فقوؽبم ىو الوسط , وعليو يكوف 
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اعتماد اغبياة ومن خبللو يكوف تنظيمها , وىو اؼبنهج اؼبعتدؿ الذي جعلو اهلل للناس ىدى 
سويًا ال عوج فيو وال أمًتا , وبو ربصل السعادتاف يف النشأتُت. فيقفوف أماـ  ورضبة وطريقاً 

صبيع اؼبنكرات ويأمروف باؼبعروؼ , وينهوف عن اؼبنكر ويأخذوف على يد السفيو اؼبفسد 
للمسلمُت ويأطرونو على اغبق أطراً , ولو دل يندفع شره إال بقتلو قتلوه , ربصيبًل للمصلحة 

وإنفاذًا غبكم اهلل فيمن دل يُتق شره إال بو. وعندئٍذ ال يقـو بقتلو أفراد العامة العظمى , 
أىل السنة أو آحادىم )لئبل يفتاتوا على إماـ اؼبسلمُت(, بل الذي يقـو بو اغباكم الشرعي 

 حكماً , وورل األمر تنفيذاً.
أمور وىم يدعوف الناس إذل اإلسبلـ وجياىدوف عليو ألنو دين اهلل اغبق الصحيح , اؼب

َوَما  [ , 19]األنعاـ:  ألُنِذرَُكْم ِبِو َوَمْن بَ َلغَ  باتباعو من كل أحد من العاؼبُت 
َوَما َأْرَسْلَناَك ِإالَّ َكافًَّة ِللنَّاِس َبِشيراً  [, 107]األنبياء:  َأْرَسْلَناَك ِإالَّ رَْحَمًة لِْلَعاَلِمينَ 

 [.28]سبأ:  َوَنِذيراً 
طوف أىل اؼبعاصي من رضبة اهلل ويُييِّسوهنم من رضبتو, بل يأخذوف وىم مع ذلك ال يُقنِّ 

 جبانب اغبب والرجاء واػبوؼ يف دعوهتم , وكل حسب ما يناسبو.
*   *   * 

 
 .للغلو السلفمن عالج : نماذج المبحث الثاني

وذلك باإلتياف على مناذج قليلة توضح منهجهم يف معاعبتهم للمحدثات, ووسائل 
 فكار الوافدة, أو اؼبولدة الغالية.الغلو من األ

 وطريقتهم:
لزـو اعبماعة ما أمكن وعدـ مفارقتها, وىي صباعة اؼبسلمُت, وقد يعرب عنهم  *

جبماعة اؼبسلمُت أو اجملتمعُت على إماـ معُت, وعدـ اػبروج على األئمة والصرب عليهم. 
 أنو قاؿ: فعن ابن عباس رضي اهلل عنهما مرفوعاً إذل النيب 
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من رأى من إمامو ما يكرىو فليصبر , فإن من فارق الجماعة شبرًا فمات ,  ))
 .(1)متفق عليو (( فميتتو جاىلية

 أي يكره ما يأيت من معصية اهلل , ال ؽبوى نفسو وخصوصها , وزخرؼ الدنيا.
وعلى ىذا كاف معظم السلف ؛ فلم يكونوا ػ صبلتهم ػ خيرجوف على أئمة اعبور الظلمة 

غبجاج بن يوسف بقسوتو وظلمو ومع ىذا فلم يذكر عن أحد من الصحابة ػ وحسبك با
اػبروج عليو , بل كانوا يصلوف خلفو ويبغضوف ما يأيت منو من اؼبعاصي والظلم ؛ منهم: 
 انب عمر وابن عباس وأنس بن مالك ؛ حيث وجد البعض منهم ؿبناً منو وتعنتاً وظلماً.

القيل والقاؿ , بدوف طلب اغبق ووجود  ذـ اعبداؿ واػبصاـ يف الدين , وكثرة *
ما ضل قوم بعد ىدى كانوا عليو  )):  قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل  الدليل. فعن أ  أمامة 

 ((  َما َضَربُوُه َلَك ِإالَّ َجَداًل َبْل ُىْم قَ ْوٌم َخِصُمونَ   إال أوتوا الجدال ثم قرأ:
 .(2)[ رواه اغباكم وغَته58]الزخرؼ:

لسلف ؛ فكانوا حيذروف من اعبداؿ فيما ال ينفع أشد التحذير. وعلى ىذا درج ا
وأيضًا يف التحذير من أىلو , ومن ذوي اؽبوى اؼبتبع , والشح اؼبطاع , وإعجاب كل ذي 

 .  رأي برأيو , كما صرح من حديث أ  ثعلبة اػبشنيب 
 . بسنده إذل علي بن أ  طالب أنو قاؿ:(3)ػ فقد روى البللكائي

 اىػ. (( الخصومة فإنها تمحق الدينإياكم و  ))
ػ وروي بنحوه عن ابن عباس واغبسن بن علي وؿبمد بن اغبنفية واألحنف بن قيس 

 والفضيل بن عياض ومسلم بن يسار وغَتىم كثَتاً.
فاػبصومات سبحق الدين وتُنبت النفاؽ , وىي ساعة جهل العادل اليت يستسيغها 

 الباطل.الشيطاف , ليدرؾ هبا ىواه ويثَته على 

                                        
, ومسػلم  (( بعدي أموراً فتنكرونه استرون  )):  رواه البياري ػ يف كتاب الفنت ػ باب قوؿ النيب ( 1)

 1849كتاب اإلمارة ػ باب وجوب مبلزمة صباعة اؼبسلمُت عند ظهور الفنت 
, وقػػاؿ: صػػحيح اإلسػػناد ودل خيرجػػاه ووافقػػو الػػذىيب , ورواه ابػػن أ  عاصػػم يف 2/248اؼبسػػتدرؾ ( 2)

 ((ط اؼبصرية )) 54, واآلجري يف الشريعة ص 101السنة رقم 
 وما بعدىا 54من شرح أصوؿ اعتقاد أىل السنة واعبماعة ص  224ػ211انظر رقم ( 3)
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 : بسنده عن معن بن عيسى قاؿ: 56ػ وروى اآلجري يف الشريعة ص
انصرؼ مالك بن أنس من اؼبسجد وىو متكن على يدي, فلحقو رجل يقاؿ لو:  ))

أبو اغبورية ػ كاف يُتهم باإلرجاء ػ فقاؿ: يا عبد اهلل, اظبع مٍت شيئًا أكلمك بو أحاجك, 
: إف غلبتك اتبعٍت. قاؿ: فإف جاء رجل آخر وأخربؾ برأي, فقاؿ مالك: فإف غلبيت. قاؿ

بدين واحد  فغلبنا. فقاؿ أبو اغبورية: نتبعو.فقاؿ مالك: يا عبد اهلل بعث اهلل ؿبمدًا 
 اىػ. ((وأراؾ تتنقل من دين إذل دين 
 .(1)اىػ. ((من جعل دينو غرضاً لليصومات أكثر التنقل ))وقاؿ عمر بن عبد العزيز: 

 هلل يدفعوف اؼبراء ما أمكنهم إذل ذلك سبيبًل.نعم فقد كانوا رضبهم ا
 قاؿ:  ػ وروى البللكائي كذلك بسنده عن عمر بن اػبطاب 

فبل أعرفن ما عظمتموه على أىوائكم. فإف  أيها الناس, إف ىذا القرآف كبلـ اهلل  ))
اإلسبلـ قد خضعت لو رقاب الناس فدخلوه طوعًا وكرىًا , وقد ُوضعت لكم السنن فلم 

ؾ ألحد مثااًل , إال أف يكفر عبٌد عمد عُت , فاتبعوا وال تبتدعوا فقد كفيتم, اعملوا ُيًت 
 .(2)اىػ ((دبحكمو وآمنوا دبتشاهبو 

 
 . بسنده عن إبراىيم النيعي قولو:(3)ػ وروى البللكائي

 اىػ. ((َلفتنة اؼبرجئة أخوؼ على ىذه األمة من فتنة األزارقة  ))
 : ػ وقاؿ الزىري ػ رضبو اهلل ػ

 .(4)اىػ((ما ابتدعت يف اإلسبلـ بدعة أضر على اؼبلة من ىذه ػ يعٍت اؼبرجئة ػ ))
 .(5)ػ وقاؿ أيوب لسعيد بن جبَت : ال ذبالس اؼبرجئة , وؼبا رآه ؾبالساً أحدىم هناه

                                        
 1827البللكائي يف شرح اعتقاد أىل السنة رقم ( 1)
. , ػ ورواه ابػن بطػة العكػربي يف الػرد علػى اعبهميػة 1/60ػ البللكائي = شػرح اعتقػاد أىػل السػنة ( 2)

 (23)1/249من اإلبانة الكربى 
 143, واآلجري يف الشريعة ص  1/313وعبد اهلل بن أضبد  1086رقم ( 3)
 144الشريعة لآلجري ص( 4)
 144, والشريعة ص  1810البللكائي رقم ( 5)
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  الرَّْحَمُن َعَلى اْلَعْرِش اْستَ َوى وسئل ربيعة شيخ مالك عن قولو تعاذل:  *
فأجاب: االستواء غَت ؾبهوؿ والكيف غَت معقوؿ , ومن اهلل [ كيف استوى؟ , 5]طو:

 اىػ. (( (1)الرسالة وعلى الرسوؿ الببلغ وعلينا التصديق
ومثلو ما صحَّ عن مالك بن أنس إماـ دار اؽبجرة أنو دخل عليو رجل يف اؼبسجد وىو 

استوى؟ فأطرؽ  كيف   الرَّْحَمُن َعَلى اْلَعْرِش اْستَ َوى وقاؿ:   ديلي فيو حديث النيب 
مالك رأسو حىت علتو الرحضاء أو غشي عليو, فلما أفاؽ قاؿ: أين السائل, مث قاؿ: 
االستواء معلـو والكيف ؾبهوؿ واإلدياف بو واجب والسياؿ عنو بدعة, وما أراؾ إال مبتدعاً 

 , فأمر فأخرج من اؼبسجد.
ن كعب فقلت وعن ابن الديلمي قاؿ: وقع يف نفسي شيء من القدر فأتيت أ  ب *

لو: يا أبا منذر ! إنو وقع يف نفسي شيء من القدر , وقد خشيت أف يكوف فيو ىبلؾ 
 ديٍت , فحدثٍت من ذلك بشيء لعل اهلل أف ينفعٍت.

لو عذب اهلل أىل ظبواتو وأىل أرضو , لعذهبم وىو غَت ظادل ؽبم , ولو  ))فقاؿ: 
مثل أحد ذىبًا فأنفقتو يف سبيل  رضبهم لكانت رضبتو خَتًا ؽبم من أعماؽبم, ولو كاف لك

اهلل, ما قبل اهلل منك حىت تيمن بالقدر , وتعلم أف ما أصابك دل يكن لييطئك وما 
أخطأؾ دل يكن ليصيبك , فإنك إف مت على غَت ىذا دخلت النار. وال عليك أف تأيت 

 .((عبد اهلل بن مسعود فتسألو 
ابٍت دبثلها , مث زيد بن ثابت فقاؿ: قاؿ: فأتيتو فأجاب مثلو, مث حذيفة بن اليماف فأج

 .(2)وساقو  ((....... إن ا  لو عذب أىل سمواتو وأىل أرضو  )):  قاؿ رسوؿ اهلل 
 .(3) ((ما كاف كفٌر بعد نبوة إال كاف معو التكذيب بالقدر  ))ػ وقاؿ ابن مسعود:

                                        
 .664-663, وروى كبوه عن مالك 665رواه البللكائي رقم ( 1)
, والبللكػائي  4699روى قطعة منو مسلم يف أوؿ صحيحو عن ابن عمػر , ورواه أبػو داود رقػم ( 2)

 .203جري ص , واآل 1239, 1093رقم 
 .204رواه اآلجري يف الشريعة ص ( 3)
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لقدر كاف كفره القدر نظاـ التوحيد , فمن وحد اهلل ودل ييمن با ))ػ وقاؿ ابن عباس : 
بالقضاء , نقضًا للتوحيد , ومن وحد اهلل وآمن بالقدر كاف العروة الوثقى ال انفصاـ ؽبا 

))(1) 
واشتهر قوؿ عمر بن عبد العزيز يف القدر ورسالتو إذل سائلو. وكذا قوؿ الشعيب يف 
, وصبعو ومظنتو كتب أصوؿ السن ة:  ـبازي الرافضة. وىذا قليل من كثَت فبا ورد عن القـو

كالسنة البن أ  عاصم, وعبد اهلل بن أضبد , وكتب عثماف الدارمي , والشريعة لآلجري , 
واإلبانة البن بطة , وشرح أصوؿ السنن لبللكائي , ومقدمة منهاج السنة النبوية البن 

 تيمية, وغَتىا.
 ويف اعبملة فموقف السلف من البدع , يف ىذه النقاط ؾبملة:

اف , كما وقع من الصحابة لليوارج ولغبلة الرافضة. ويف ػ جهادىم باللساف والسن1
اعبملة تنوعت موقفهم حسب كل عصر وما يناسبو , وحسب كل قضية وما يبلزمها 

 ويبلبسها يف الفكرة والواقع , دبا يقطع شرىا وحيد خطرىا.
 ػ التحذير من اؼبراء واعبدؿ , وبياف الغلو وتوضيحو يف اؼبسائل العينية والتحذير من2
 طوائفو.
 ػ النهي عن ـبالطة أىل البدع واعبلوس واغبديث معهم.3
 ػ ىجر أىل البدع , وعدـ نكاحهم والصبلة عليهم.4
 ػ بياف خطرىم وعظم فتنتهم.5
ػ إلزامهم اغبجة بألفاظ قليلة الكلمات ربوي معاين عظيمة ؛ وذلك فيمن كاف 6

 سائبًل مسًتشداً.
 ى عبده ورسولو ؿبمد وآلو وصحبو وسلم تسليماً.ىذا واهلل تعاذل أعلم , وصلى اهلل عل

*   *   * 
 

 الوسطية وآثارىا. المبحث الثالث:
                                        

. وأخرجو عبػد اهلل بػن أضبػد يف السػنة, 215, واآلجري يف الشريعة  1224رواه البللكائي رقم ( 1)
 .7/197وابن بطة يف القدر , والطرباين يف األوسط. وانظر اجملمع 
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فبا سبق يف القرآف الكرًن يتبُت منهج أىل السنة واعبماعة, فهم وسيط بُت األمم, 
فرطُت اؼبتساىلُت واؼبتشددين, كما قاؿ تعاذل:  

ُ
 ووسط بُت الفرؽ الغالية, ووسط بُت اؼب

 [.وقاؿ:  143]البقرة:  َك َجَعْلَناُكْم ُأمًَّة َوَسطًا لَِتُكونُوا ُشَهَداَء َعَلى النَّاسِ وََكَذلِ 
  َوَأنَّ َىَذا ِصَراِطي ُمْسَتِقيمًا َفاتَِّبُعوُه َوال تَ تَِّبُعوا السُُّبَل فَ تَ َفرََّق ِبُكْم َعْن َسِبيِلوِ 

 [.153]األنعاـ: 
واسطية مقرراً ىذا: بل ىم الوسط يف فرؽ األمة كما أف قاؿ ابن تيمية ػ رضبو اهلل ػ يف ال

األمة ىي الوسط يف األمم ؛ فهم وسط يف باب صفات اهلل تعاذل بُت أىل التعطيل 
اعبهمية وأىل التمثيل اؼبشبهة. وىم وسط يف باب أفعاؿ اهلل بُت اعبربية والقدرية, وغَتىم, 

ا, ويف باب أظباء اإلدياف والدين بُت اغبرورية ويف باب وعيد اهلل بُت اؼبرجئة والوعيدية وغَتهب
 بُت الرافضة واػبوارج. واؼبعتزلة وبُت اؼبرجئة واعبهمية, ويف باب أصحاب رسوؿ اهلل 

 وسبب ىذه الوسطية المعتدلة: *
وفهمهما على فهم الصحابة على بصَتة وفقو  ىو سبسكهم بكتاب اهلل وسنة رسولو 

للساف العر  الفصيح, فهم الذين كانوا وما زالوا على وحكمة, ومن منطلقات مدلوالت ا
 وأصحابو.  اعبماعة: على ما كاف عليو الرسوؿ 

ويدؿ لذلك أهنم دل خيالفوا ما يف الكتاب والسنة أبداً. وإف وقعت خبلفات ىي قليلة 
 ربو ليلة اؼبعراج وغَتىا. ؽبم فيها العذر ؛ كما وقع االختبلؼ يف رؤية النيب 

 يذودوف عن كتاب اهلل غلو الغالُت واكبرافات اؼبنحرفُت. وىم الذي
رواية ودراية بأفضل مقاييس القبوؿ والرد ػ دبا ال  وىم الذين خيدموف سنة رسولو 

 يُعرؼ عند من قبلهم وال يكوف فيمن بعدىم.
, وحىت ال يبقى على وجو األرض  وىم على منهج واحد دل يتغَت منذ حياة النيب 

 هلل اهلل.مسلم يقوؿ: ا
وال يزاؿ متأخروىم يعتمدوف أقواؿ علمائهم السابقُت ؽبم, يف تبُت األلفاظ وتفسَت 

 النصوص, ما كاف الدليل موافقاً ؽبم, ودل يردوا اؼبعارض ألقواؽبم بالدليل.
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وأما غَتىم من أصحاب الفرؽ والنحل فبل يزالوف يف فرقة واختبلؼ, يف مناىج وتطور 
معو انفصاؿ متأخري الفرقة والواحدة عن متقدميهم.   ثالباح أفكار ومعتقدات, ما يظن

كما أف بعض الفرؽ قد انقرضت كغبلة القدرية, حيث دل تستطع اؼبواصلة أماـ رفض 
 العقوؿ الصحيحة والنظر السليم لتلك اؼببادئ, فذىبت بذىاب أصحاهبا.
دبستند من كتاب كما أهنم الذين اعتربوا اإلصباع مصدراً من مصادر الشريعة ألنو كاف 

 أو سنة, ودل يُعرؼ إصباعهم على ـبالفة نص أبداً.
وىم الذين اختارىم اهلل لييتم هبم أديانو ورساالتو على األرض, فرسالتهم ودينهم ىي 

اْليَ ْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َوَأْتَمْمُت َعَلْيُكْم  اؼبناسبة لكل عصر ومصر: وزماف ومكاف 
يَن ِعْنَد اللَِّو اإِلْسالمُ  [. وقاؿ: 3]اؼبائدة:  يُت َلُكْم اإِلْسالَم ِديناً نِْعَمِتي َوَرضِ   ِإنَّ الدّْ

 :[ وقاؿ: 19] آؿ عمراف  َر اإِلْسالِم ِدينًا فَ َلْن يُ ْقَبَل ِمْنُو َوُىَو ِفي َوَمْن يَ ْبَتِغ َغي ْ
 [.85]آؿ عمراف:  اآلِخَرِة ِمْن اْلَخاِسرِينَ 

ليهم من اليهود والضالُت من النصارى , فدينهم دين السماحة وىم غَت اؼبغضوب ع
 واليسر وعدـ الكلفة , االبتعاد عن اؼبشقة.

 وىم وسط يف باب الصفات بُت اؼبعطلة واعبهمية وبُت اؼبشبهة اؼبمثلة اؼبنتقصة هلل 
 من جهة أخرى.

عما وضعت فهم يثبتوف هلل صفاتو على ما يليق جببللو وعظمتو , من غَت أف حيرفوىا 
لَْيَس   لو أو ديثلوا هبا صفات اؼبيلوقُت , على حدِّ قولو تعاذل يف سورة الشورى:      

 [.11]الشورى:  َكِمْثِلِو َشْيٌء َوُىَو السَِّميُع الَبِصيرُ 
وأف كل ما ثبت للميلوؽ من كماؿ ال نقص فيو بوجو فللو أكملو, وكل ما تنزه عنو 

 وجو من الوجوه فاهلل أوذل بالتنزه عنو.اؼبيلوؽ من نقص ال كماؿ فيو ب
وىم يف ذلك بُت اليهود اؼبشبهة اػبالق بصفات اؼبيلوقُت: كالفقر والتعب 
والنصب...., والنصارى الواصفُت اؼبيلوقُت بصفات اػبالق, كما يف عيسى ابن مرًن وأمو 

 عليهما السبلـ.
بصفاتو وأظبائو اليت عرفهم  فلهذا عبدوا إؽبًا واحدًا عرفوه بقدرتو وعظمتو, كما عرفوه

؛ فبل يتكلموف إال دبا يرضى بو وحيبو ؛ ألنو يسمع   هبا يف كتابو وعلى لساف رسولو 



64 

كبلمهم وال يفعلوف إال ما يرضاه, ويتجنبوف ما يسيطو ألنو يراىم. وأف قلوب الناس بُت 
 إصبعُت من أصابعو تعاذل قلبها كيف يشاء.
خاصة يف آخر الليل, ألنو ينزؿ ليجيب دعاءىم وىم يسألونو ويدعونو ويستغفرنو 

 ويعطي سائلهم ويغفر ؼبستغفرىم.
فكانوا هبذا أصلح الناس وأعبدىم لرهبم, وحسبك بالصحابة ؛ فهم أولياء اهلل , 
ديشوف على األرض ؼبا طبقوا عقائدىم يف أفعاؽبم , فسادوا الدنيا بقلوهبم وأفعاؽبم قبل 

 سيوفهم وقوهتم.
من: الروافض والباطنية ..... والنصارى فيما يتعلق بالنبوة ؛ فبل  وىم بُت الغبلة

يقولوف بنوة إال من نبَّأه اهلل وأوحى إليو , وآمنوا بكل ما جاء بو نيبٌّ من اهلل مييداً بالدالئل  
كلها ؛ ليست اؼبعجزات وحدىا , وال كل من أدعاىا كانت لو, وىم ال يرفعوف األنبياء ػ 

 نازؽبم اليت شرفهم اهلل هبا , وىي العبودية والرسالة.مهما كانوا ػ فوؽ م
 وبُت اليهود والفبلسفة اجملافُت يف حق األنبياء , فظلموىم وقتلوىم وآذوىم.

, وال يفرقوف بُت أحد منهم ؛ ألهنم كلهم  وىم ييمنوف بكل أنبياء اهلل قبل ؿبمد 
وعرفوىم بأظبائهم أو ال, جاءوا بدعوة من مشكاة واحدة , وكلهم إخوة لعبلَّت علموىم 

 .  ما داـ ذكرىم اهلل يف كتابو , أو أشار إليهم رسولو 
بوف كل مدٍع للنبوة بعد ؿبمد  , ويعتقدوف أنو كذَّاب دجَّاؿ ُمفًت  وينكروف وُيكذِّ

 على اهلل وعلى نفسو , وأنو ظادل ؽبا بدعواه ىذا , سواء كاف ىازاًل أو جاداً.
 

 عالج الغلو.يب أسالأىم  المبحث الرابع:
 

وبعد فمن إسباـ الكبلـ على الغلو , بعد ذكر أسبابو ومشكبلتو وآثاره , أف أختم 
ذلك بذكر بعض األساليب اؼبفيدة يف عبلج الغلو , يف أي باب من أبواب الدين , ويف 

 أي زماف من أزمنة الناس.
 وال يوجد عبلٌج جامٌع مانٌع شاٍؼ ُمربئ إال:
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لسنة الصحيحة عمبًل وقواًل واعتقادًا يف شىت ميادين اغبياة أ ػ التمسك بالكتاب وا
وعلى اختبلؼ أحواؽبا ,على علم وىدى وبصَتة , ال هبوى وجهل , أو عدـ اعتبار 

 للقواعد الشرعية.
وعدـ مفارقة  ب ػ سلوؾ منهج خَت الناس وأفضلهم كما شهد ؽبم بذلك رسوؿ اهلل 

 الدين , من البدع واؼبذاىب واعبماعات. اعبماعة , وإحداث مادل يأذف بو اهلل يف
فبلبد من تقرير ىذين األمرين العظيمُت , والدندنة عليهما يف شىت اؼبيادين , والسعي 

 إذل ربقيق ذلك يف ميداف العمل والتطبيق ؛ ليجٍت الناس شبارهبا الطيبة.
 ومن األساليب اليت ديكن إيرادىا يف ىذه اؼبناسبة: اآليت: *
, وذلك بأحكاـ الشريعة اإلسبلمية والسنن النبوية , بطلب اغبق ػ رفع اعبهل 1

والبصَتة يف تلك األحكاـ , وبتعلم العلم والعكوؼ عليو دراسة وحفظًا وفهمًا ودعوًة 
 وعمبًل.
ػ اغبرص على سبلمة اؼبنهج اؼبتبع آلثار السابقُت اؼبوافقة لقواعد الشريعة, واحملققة 2

ئعها الكلية والتفصيلية , بعيدًا عن النظرة الشيصية أو ؼبقاصدىا وغايات أحكامها وشرا
 الطائفية الضيقة.

ػ دعوة أولئك الذين يدخلوف إذل اإلسبلـ باغبكمة واؼبوعظة اغبسنة وخفض اعبانب 3
ؽبم, حىت إذا كانت يف نفوسهم مقاصد مكيدة فإهنا تزوؿ بإذف اهلل , واستيداـ ما ديكن 

لو ظهر غلو, عسى أف يًتكوه أو تكوف مرحلة زلت فيها من األساليب اللينة اغبقة , حىت 
أقدامهم ؛ سرعاف ما يرجعوف ويثوبوف عنها , لكن إذا دل جُيد العبلج باللُت واغبسٌت فأخر 
الدواء الكي ؛ لئبل يستفحل اؼبرض يف جسد األمة وينتشر, وقطعًا للمرض , واستئصالو 

 ؼبصلحة اؼبريض وغَته.
مع الشباب الذين لديهم نزعات غلو أو كانوا صباعات ... وحبذا لو طبق ىذا اؼبنهج 

مادل كبس الزيادة يف الغلو , حىت ال يولد العنف تصلباً وزيادة غلو وتشدد وسبسك بالرأي )  
 كما تعا  بعض األنظمة الغلو والتطرؼ(!.

ألمتو  ػ الًتبية اإلديانية الصحيحة على منهج القرآف , وبنرباس من تربية النيب 4
صحابو على سبيل اػبصوص ؛ حيث قضى عليو السبلـ على ما بدر من مظاىر الغلو وأ
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بأسلوب تربوي حقيق بأف حيتذى ويطبق , حىت صار الصحابة , ومن كانت منهم مظاىر 
 الغلو , أمثلة يقتدى هبم , يف العدؿ واإلحساف واالعتداؿ والوسطية اؼبأمور هبا شرعاً.

دة وخفض اعبانب للميالفُت إذل حد معُت , الًتبية على منهج السماحة واؼبو 
 وإحساف الظن باؼبيالف ما دل يصل األمر إذل غَت اؼبرغوب فيو ما أمكن إذل ذلك سبيبًل.

ومع أصحابو وأىل العلم , تأدب التلميذ مع  الًتبية على التأدب مع اهلل ورسولو 
اريهم أو يتطاوؿ عليهم معلمو والطفل مع مربيو. يتأدب مع أىل العلم فبل يتجرأ عليهم ودي

 ويباحثهم باغبسٌت واللطف.
ػ التحاكم يف األفكار واؼبناىج واألعماؿ إذل ؿبكمة الكتاب والنسة النبوية 5

 الصحيحة بفهم من لغة العرب وفهم الصحابة ؽبما.
وأف يكوف اغبوار الصادؽ اؽبادئ الناشد للحق ربت مظلة مصادر الشريعة األصلية 

ؼبسلمُت ؛ فينزع ما يتعلق بو من ىوى أو فكر أو آراء قبل دخوؿ عتبة اؼبتفق عليها عند ا
 ىذه اػبيمة ذبرد اهلل , وطلباً للحق ضالتو اؼبنشودة.

ػ ؾبانبة التعصب اؼبذمـو لآلراء أو أقواؿ األئمة , مهما علت رتبتهم وارتفعت 6
م والدليل . بل جيب أف يكوف اؼبقصد ىو طلب العل منزلتهم , ما دل يكن رسوؿ اهلل 

 السمعي اؼبوافق للعقل الصحيح والفطرة اؼبستقيمة ؛ إذ ال ينفكاف عن بعضهما.
ػ ترؾ اعبرأة على العلم وذباوز درجاتو , والقفز إذل أعلى مراتبو , واعتبار فهم 7

الصحابة وأقواؽبم يف تفسَت النصوص , وفهـو العلماء , الراسيُت بالفهم والرأي من 
ستقبللية دوف سابق علم وبصَتة من لغة عربية صحيحة ُمدركة الكتاب والسنة , واال

 اؼبقاصد واؼبعاين , وإحاطة بالعموميات من أصوؿ الشريعة قبل خصوصياهتا.
ػ قياـ العلماء واألئمة بواجبهم يف ىذا اؼبيداف , وبدورىم اؼبطلوب منهم , برفعهم  8

م إذل الطريق اؼبعتدؿ السوي , اعبهل عن الناس , وأ، يكونوا مصابيح ؽبم يف الدجى هتديه
وأف يكونوا قدوة لعامة الناس كحاؿ العلماء اؼبيلصُت وترؾ ما يكوف بينهم من خبلفات 
شيصية أو طائفية , والنزوؿ عند اغبق مهما كاف قائلو , ومعاشرة الناس يف واقعهم , 

 وتلمس مشاكلهم وحاجاهتم.



67 

بُت الوالة والعلماء , إذ هبا ىنا   ولن يتم ىذا األمر يف اغبقيقة إال بتضافر اعبهود
 كجناحي الطائر لسبلمة األمة وأمنها وعقيدهتا.

 
 
 
 
 
 

الجهود العلمية في المملكة العربية السعودية في مكافحة  الفصل السابع:
 .الغلو
 

لقد بليت اؼبملكة العربية السعودية منذ عدة عقود بآثار والتشدد يف الدين من بعض 
ة عقود, فبدًء من فتنة اإلخواف واليت تكاملت يف معركة السبلة يف أطياؼ اجملتمع منذ عد

ىػ( إذل ىذه اغبوادث 1400ىػ( إذل حادثة اغبـر من فئة غالية بدء عاـ )1347سنة )
بالقتل والتفجَت والتكفَت والتدمَت من بعض الفئات الضالة , حىت أضحت ببلد اغبرمُت 

م ُتصلى بنار الغلو والتشدد والتطرؼ وإرىاب وقبلة اؼبسلمُت ومأوى قلوهبم ومنار ىدايته
 اآلمنُت اؼبعصومُت يف دمائهم وأعراضهم وأمواؽبم.

وقد تنوعت اعبهود اؼببذولة على ـبتلف األصعدة الرظبية والشعبية , والعامة واػباصة 
يف صدِّ ىذا االكبراؼ العقدي والفكري والسلوكي اػبطَت , ومن عدة جهات أمنية وعلمية 

ة واسًتاتيجية... ويف ىذا اؼبقاـ سأحاوؿ إبراز اعبهود العلمية اؼببذولة يف ىذا واجتماعي
 االذباه تنويهاً ورصًدا وتوجيًها وعبلًجا.

 أواًل: جهود ىيئة كبار العلماء واللجنة الداومة للبحوث العلمية واإلفتاء.
 التنديد سبقت ىذه اعبهة العلمية ػ وىي أكرب مستوى علمي ديٍت يف الببلد ػ إذلوقد 

دبثل تلكم األعماؿ التيريبية , ونبذىا , والتحذير منها من خبلؿ البيانات والقرارات 
الصادرة عن ىيئة كبار العلماء يف دوراهتا االعتيادية والطارئة , بدًء من حادثة العليا يف 



68 

ىػ( إذل الوقت اغباضر , وكذلك ما صدر عن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 1416عاـ)
فتاء , وعن ظباحة مفيت عاـ اؼبملكة وعن أعضاء ىيئة كبار العلماء ؾبتمعُت أو واإل

منفردين من الفتاوى والبيانات واألحكاـ العلمية والشرعية اليت تدين تلكم اعبرائم من 
تكفَت وتفجَت وتدمَت وخطف للطائرات وىدر للطاقات وحجز للرىائن ... وذبرِّـ فاعلها 

التصرفات , منيطة ذلك بقواعد الشريعة يف حفظ الضروريات وتربئ اإلسبلـ من تلكم 
واؼباؿ , وتعظيم الدماء والعهود , وربرًن الغدر  اػبمس: الدين والعقل والنفس والعرض

 والظلم , وكشف الشبو الزائفة يف التكفَت والتبديع والتفسيق.
 ثانيًا: جهود الجامعات والعلماء وأساتذة الجامعات.

بار العلماء فبن تناولوا ىذه القضايا النازلة بالبحث والدراسة وىم الصفوة بعد ك
 والغوص يف اعبذور واألسباب والنتائج وسبل العبلج من خبلؿ:

 ػ البحوث العلمية اؼبعمقة واؼبركزة يف ىذه الفتنة , وأسباهبا وتأرخيها وعواقبها.1
 ػ األطاريح العليا يف رسائل اؼباجستَت والدكتورة.2
الندوات , وحلقات البحث والنقاش ,  يسبرات العاؼبية العلمية , وعقدػ إقامة اؼب3

 العلمي اؼبنهجي , لتعزيز مواجهة ىذه األغاليط , وكشف الفتنة , ومعاعبة أسباهبا وأثارىا.
ػ عقد الربامج اإلعبلمية اغبوارية واإلرشادية يف وسائل اإلعبلـ اؼبتنوعة ربذيًرا 4
 وإرشاًدا.
لدراسية الدينية والًتبوية واالجتماعية على أساس ظباحة اإلسبلـ ػ صياغة اؼبناىج ا5
 واعتدالو.
ػ األدوار اإلرشادية وكشف الشبو والتوجيو , وبياف الغوائل والعواقب من قبل طبلب 6

 العلم والعلماء والباحثُت.
 ثالثًا:جهود وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ورواسة الهيئات وأجهزة التوجيو.

هات اؼبسئولة عن التوجيو والديٍت واإلرشادي , إف على مستوى وزارات أو وىي اعب
ضمنها , يف معاعبة ىذه الظاىرة من خبلؿ وسائل كثَتة وذلك بقياـ اؼبسجد بدوره من 
خبلؿ اإلماـ وخطب اعبمعة واحملاظرات والندوات العلمية والوعظية , ومن خبلؿ توزيع 

بلقة , ومن خبلؿ ؿباصرة ىذا الفكر الدخيل الكتب والنشرات والتسجيبلت ذات الع
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وربجيمو وؿباربتو وعزلو عن التأثَت كذلك بإجياد الربامج العلمية والدعوية والًتبوية اؼبوجهة 
إذل شغل الشباب عن ىذه الفنت من خبلؿ مناح عدة , كمسابقات حفظ القرآف والسنة 

لمية والتوعية, واؼبعارض , وعرض والنبوية , واؼبييمات واؼبراكز اؼبوظبية , والدورات الع
 األخطار....

 رابعًا: جهود وزارة اإلعالم والثقافة
وذلك من خبلؿ إذاعة القرآف الكرًن باػبصوص , حيث تتوذل التوجيو الديٍت تركيزاً 
ومعاعبة ؽبذه الظواىر من خبلؿ مشاركة أصحاب الفضيلة من العلماء والقضاة وأساتذة 

 ذوي اػبربة.اعبامعات وطلبة العلم , و 
ومن خبلؿ أيًضا بقية اإلذاعات والصحف واجملبلت والربامج التلفازية يف القنوات , 
األوذل والثانية واإلخبارية , حيث برزت معاعبة ىذه اغبوادث من عدة زوايا دينية وعلمية 
اجتماعية وثقافية وتربوية , ومن خبلؿ برامج حوارية وندوات وأحاديث وتوجيو .... وإف  

يف اعبملة دوف اؼبستوى اؼبطلوب واؼبأموؿ بالنظر إذل أثر اإلعبلـ دبستوياتو يف  كانت
 التوجيو والتأثَت والعبلج.

 خامسًا: جهود المؤسسات العلمية الخيرية:
وىي اؼبيسسات غَت الرحبية , اليت ؽبا جهود علمية خَتية يف دعم البحث العلمي 

, ويف ببلدنا اؼبملكة العربية السعودية ترث ىذه  وحركة العلم والتوجيو والثقافة يف اجملتمعات
اعبمعيات  اػبَتية واؼبراكز البحثية واعبهات العلمية اليت ربضى بالباحثُت العلماء , وتعٌت 
بالبحوث والدراسات و ال سيما يف النوازؿ اليت تصيب اؼبسلمُت ومن ذلك اإلرىاب 

 اؼبربر وغَت اؼبقبوؿ. فقامت تلكم اؼبذمـو الناشن عن الغلو والتطرؼ والعنف الديٍت غَت
 .بطرح اعبوائز واؼبسابقات للباحثُت العلماء ولعبلج ىذه الظواىراؼبراكز واعبميعات 

واؼبقصود أف اعبهود العلمية اؼببذولة يف اؼبملكة العربية السعودية يف مكافحة الغلو 
سسية وشعبية والتشدد والعنف واإلرىاب اؼبذمـو طالت أصعدة شىت وجهات حكومية ومي 

عديدة من خبلؿ التوجيو واإلرشاد والتحذير من ىذه العقيدة الضالة هبذا الفكر اؼبنحرؼ 
 عن اغبق والعدؿ والقسط ووسطية اإلسبلـ عقيدة وشريعة.
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وأيضًا من خبلؿ البحث عن األسباب واعبذور والبواعيث ؽبذه األفكار وردود أفعاؽبا 
! 

تركيز ىاتيكم اعبهود العلمية والدعوية اؼببذولة ىو  ولكن اؼببلحظ أف اؼبنحٌت البارز يف
يف اعبانب الديٍت من خبلؿ الوعظ ومن خبلؿ الطرح العلمي والرصُت اؼبتميز , حيث ثقة 
الدولة والرعية والوافدين يف الدين والعلماء ثقة قوية وميثرة وقد أمكن توظيف ىذا اعبانب 

هود الدولة يف اؼبملكة العربية السعودية دبا عكس وحدة الصف من العلماء واؼبشايخ مع ج
 ة ىذه الظواىر وهلل اغبمد واؼبنة.يف ؿباربة ومعاعب

وشبة جهود مبذولة يف العناية بالشباب ػ وىم عماد األمة ومعقد األمل ػ بالتوجيو 
والتحذير وراء اؼبناىج الضالة سواء كانت مناىج غلو وتشدد يفضي إذل العنف والتكفَت, 

راؼ وربلل بنبذ الدين واالستقامة عليو , فهذاف ضداف ال جيتمعاف , وجيب أو مناىج اكب
 من ناحية العدؿ واإلنصاؼ ذمهما صبيًعا.

كما أنو اؼبأموؿ فيمن وقع من الشباب ضحية ؼبناىج الغلو والتكفَت بالعناية دبعاعبتهم 
ػ اؼبلبس عليهم اؼبعاعبة النافعة من حسن التعليم والًتبية , وكشف الشبو وإيضاح اغبقائق 

فيها ػ ذباه دولتهم ػ اؼبملكة العربية السعودية ػ وذباه مواقفها وخصائصها اإلسبلمية والعلمية 
اؼبميزة ؽبا عن بقية دوؿ اؼبسلمُت , وذباه علمائها وقضاهتا ومناىج تعليمها , وأحكامها 

 القضائية الشرعية....
ئص وفبيزات اجملتمع السعودي كذلك من األسباب اؼبيثرة يف ىذا اعبانب إبراز خصا

كم دولة ػ ؽبا راعية شرعية معتربة ػ وترعى دعوة. إف إبراز ىاتيكم اػبصائص العامة والذي رب
 واػباصة ؽبما يعطي الثقة وربقق االعتبار ؽبذه الدولة والدعوية , ومن أىم ىذه اػبصائص: 

ة واحملاكم الشرعية ػ ربكيم الشريعة اإلسبلمية , والتحاكم إليها , حيث عمل القضا1
يف اػبصومات واغبدود واعبنايات وأحكاـ األسرة واألحواؿ الشيصية .. ىو باألحكاـ 

 الشرعية . وللنظر القضائي اغبصانة واالختصاص عرب ؾبالسة اؼبتعددة.
وشعَتة األمر باؼبعروؼ والنهي عن اؼبنكر معلن هبا يف ىذه الببلد من خبلؿ جهاز ػ 2

َوْلَتُكْن ِمْنُكْم ُأمٌَّة  هبذا الواجب عن األمة , امتثاال لقولو تعاذل :  يف مرتبة وزارة يقـو
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َهْوَن َعْن اْلُمْنَكِر َوُأْولَِئَك ُىْم اْلُمْفِلُحونَ    َيْدُعوَن ِإَلى اْلَخْيِر َويَْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف َويَ ن ْ
 [.104]آؿ عمراف:

الفقو واغبديث والتفسَت والسلوؾ ػ قائمة ػ وأيًضا مناىج التعليم الديٍت يف التوحيد و  3
, فلم  على منهاج االستقامة من دين اهلل , وعلى منهج الوسطية من سنة رسوؿ اهلل 

ترب على الغلو والعنف والتشدد , وإمنا شأهنا مكافحة ذلك بالعلم والبصَتة اليت تدفع 
 الغلو والتشدد وربذر منو.

 
 الخ ات م ة :

ي بنعمتو تتم الصاغبات ضبداً كثراً طيبًا مباركًا فيو , كما كبمده وبعد , فاغبمد هلل الذ
سبحانو أف ىدانا لدينو اإلسبلـ الذي ارتضاه لنا دينًا وأ  بو نعمتو , فإنو الدين الوسط , 

وََكَذِلَك َجَعْلَناُكْم ُأمًَّة  يف آية البقرة :  وأىل ىذا الدين ىم األمة الوسط وكما قاؿ 
 [.143]البقرة:ونُوا ُشَهَداَء َعَلى النَّاِس َوَيُكوَن الرَُّسوُل َعَلْيُكْم َشِهيداً َوَسطاً لَِتكُ 

ووسػطية ىػذه األمػة ىػػو باعتػداؽبا عقيػدة وشػريعة باعتصػػامها بكتػاب رهبػا الػذي ىػػو  
الػػيت ىػػػي ىديػػػة , وسػػلوكهم سػػػبيل أوليائػػػو مػػن اؼبػػػيمنُت الػػػذي ىػػػم  كبلمػػو , وسػػػنة نبيهػػػا 
 بعيهم مث تابعيهم بإحساف رضي اهلل عنهم. كما قاؿ سبحانو:    أصالة أصحاب نبيو وتا

ْؤِمِنيَن نُ َولّْ ِو َم ا  ِبيِل اْلُم  َر َس  يََّن َل ُو اْلُه َدى َويَ تَِّب ْع َغي ْ  ْن بَ ْع ِد َم ا تَ بَ   َوَمْن ُيَشاِقْق الرَُّس وَل ِم 
 [.115]النساء:  تَ َولَّى َوُنْصِلِو َجَهنََّم َوَساَءْت َمِصيراً 

هلل الػػػذي بنعمتػػػو تػػػتم الصػػػاغبات ويف ختػػػاـ اؼبطػػػاؼ حػػػوؿ حقيقػػػة فاغبمػػػد 
الغلػػو اللغويػػة والشػػرعية، وتارخيػػو ونشػػأتو، ودواعيػػو وأسػػبابو، ومػػا ورد مػػن النصػػوص 

 .لشرعية يف ذـ الغلو والتحذير منوواألدلة ا
فقػػد ربصػػل أف الغلػػو يف معنػػاه اللغػػوي يػػدور حػػوؿ ذبػػاوز اغبػػد وتعديػػو اتفاقػػاً وردبػػا 

 . ((كبل طريف األمور ذميم   ))نقصاً بطرد:  أطلق عليو
أمػػػػا اغبقيقػػػػة الشػػػػرعية للغلػػػػو فهػػػػو ؾبػػػػاوزة االعتػػػػداؿ والوسػػػػطية الشػػػػرعية يف 
االعتقاد والقوؿ والفعل، والغالب األعم تناوؿ الغلو لذوات اؼبعظمػُت، وللمقػاالت 

 العقدية .
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إلعػبلـ ئل ايطلق يف بعض وسػاوباؼبناسبة فبل تبلـز بُت الغلو والتطرؼ كما 
 الغلو يف الواقع أخص من التطرؼ فإفويف العبارات الصحفية غَتاحملررة؛

وىاىنػػا مبلحظػػة أخػػرى وىػػو أنػػو ردبػػا يػػربط الغلػػو والتمسػػك بالشػػريعة، وىػػي 
نظرة قاصػرة يتبناىػا اؼبقصػر واؼبتهػاوف يف شػعائر دينػو ذبػاه مػن ىػو أمثػل منػو سبسػكاً 

ألسػػػنة بعػػػض السػػػاحة واإلعبلميػػػُت واحًتامػػػاً ألحكػػػاـ دينػػػو، وىػػػذا مػػػا يػػػًتدد علػػػى 
 مغالطة أو غفلة .

وبالنظر إذل تاريخ الغلو فهو قدًن مرتبط بأسبابو الكثَتة واليت جيمعها األعراض 
عن دين اهلل وما جاءت بو الرسل صلوات اهلل وسبلمو عليهم، فإنو بقدر ما ابتعد 

سباً طردياً، وما غلو اؼبرء عن منهاج رسل اهلل بقدر ما وقع يف اإلفراط والتفريط، تنا
الفرؽ اإلسبلمية يف أبواب العقيدة أو الشريعة أو السلوؾ إال منوذج واقعي ؽبذه 

 التمسك هبديو  النتيجة وؿبققة ؽبا . فبا حيتم على اؼبسلمُت صباعات وأفراد
اؽبداية  والتحاكم إليو والدعوة إليو فبذلك وحده ربصل ؽبم واالعتصاـ دبا جاء بو

 .ونوف شهداء على الناسوالعصمة، ويك
وجناب ذاتو الكردية  وإف آثار الغلو يف أصوؿ الدين آثار وخيمة , إنو يف حق اهلل 

 أو يف حق شرعو ودينو ورسلو وأوليائو.
حىت غدت مسألة الغلو يف الدين أصبًل وفرعًا , أىم دواعي ىدـ الديانة وتفريق األمة 

 فوضى يف اجملتمعات., ووقوع التنازع , وفشو اعبهل والتنافر وال
حىت غدا االىتماـ بعبلج ظواىر الغلو يف الدين شغل اؼبصلحُت الشاغل واىتمامهم 
الكبَت , ولقد ناؿ سلفنا الصاحل من ذلك قصب السبقة وحدو بأنواع األساليب الناجعة يف 

 عبلج الغلو أنفع النتائج وأصلحها.
, الذي علموا بو  سولو وكاف مدار عبلجهم ؽبا بالعلم اؼبوروث عن اهلل وعن ر 

اعباىل , ونصروا بو اؼبتجاىل , وفضحوا بو اؼبتعادل , وكشفوا بو الشبهة , وأوضحوا بو 
اغبجة , وأبانوا عن بيضاء احملجة , فأعذروا إذل اهلل وإذل عباده , فكاف من استبصر 
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ى سبق اؽبداية ببصَتهتم على منهاجهم ساؼبًا معايف من خواطر الغلو وآثار السيِّئة حائزًا عل
 والرشد , سعيداً مطمئناً بإديانو وعقيدتو وديانتو , وليس ذاؾ إال للميمن.

وتبُت لنا أيًضا اعبهود العلمية اؼببذولة يف اؼبملكة العربية السعودية يف ميسساهتا العلمية 
,  والرظبية والشعبية: يف ىيئة كبار العلماء , وجهود اعبامعات الشرعية والعلماء واألساتذة

وجهود الوزارات ذات العبلقة مث جهود اؼبيسسات العلمية اػبَتية اليت كرست أعماؽبا يف 
 مكافحة الغلو واإلرىاب اؼبذمـو يف جذوره ومظاىره وأسبابو ونتائجو 

 فاغبمد هلل أواًل وآخراً وظاىراً وباطناً.
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