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 بسم هللا الرمحن الرحيم

 مقدمة
 احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا أما بعد:

ة للبشرية على مّر التاريخ، ال يكاد خيلو دين، وال مذهب فال يزال الغلو آفة مصاحب
 من أقوام يغلون يف خاصة أنفسهم ويشددون على الناس.

يف املقدمني واملعظمني، أو فمن األداين واملذاهب ما كان غلوًا يف أصله، فقوامه الغلو 
 التشديد على النفس واآلخرين.

ومن األداين أداين غال بعض أهلها، فاإلسالم وهو دين قوامه الوسطية واالعتدال 
ومسته اليسر والتيسري ما انفك بعض املنتسبني إليه على مر التأريخ ينزعون إىل الغلو 

 والشطط والشدة والتشديد.
ض األداين فإمنا هو يف اإلسالم آفة يف بعض املتدينني ولئن كان الغلو آفة يف بع

 ابإلسالم إذ ال تزال نصوصه املنزلة تظهر دعوته إىل اليسر ورفع احلرج:
 [581)يُرِيُد اّلّلُ ِبُكُم اْلُيْسَر َواَل يُرِيُد ِبُكُم اْلُعْسَر( ] سورة البقرة: آية 

ِب اَل تَ ْغُلوْا يف ِديِنُكْم َواَل تَ ُقوُلوْا َعَلى وتنهي عن الغلو وتقبح التشدد )اَي َأْهَل اْلِكَتا 
( ] سورة النساء : آية   [ 575اّللِّ ِإالَّ احلَْقِّ

 (5)فإمنا أهلك من كان قبلكم الغلو يف الدين " ،ويف السنة " إايكم والغلو يف الدين

                               
ابب التقاط : ( كتاب احلج 1/588( والنسائي )  5888 - 4/5887مية ) ز ( وابن خ 747، 5/551رواه أمحد ) (  5) 

( وصححه على شرط  5/448واحلاكم ) = = مي، الر  ابب قدر حصى: ( كتاب املناسك 7253وابن ماجه )  ،احلصى
 8/578) : اجملموع: ( والنووي يف 5/583االقتضاء) : يف الشيخني ووافقه الذهيب، واحلديث صححه شيخ اإلسالم ابن تيمية

). 
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الرَُّسوَل  الَِّذيَن يَ تَِّبُعونَ } ، قال تعاىل:رافعًا لإلصر واألغالل --بل جاء الرسول 
يِل ََيُْمُرُهم اِبْلَمْعُروِف َوي َ  ْورَاِة َواإِلْنِْ ُدونَُه َمْكُتواًب ِعنَدُهْم يف الت َّ يَّ الَِّذي َيَِ َهاُهْم َعِن النَّيبَّ األُمِّ ن ْ

ُهْم ِإْصَرهُ  لُّ ََلُُم الطَّيَِّباِت َوُُيَّرُِم َعَلْيِهُم اْْلََبآِئَث َوَيَضُع َعن ْ ْم َواأَلْغاَلَل الَِِّت َكاَنْت اْلُمنَكِر َوُيُِ
 [ 517األعراف: آية  :] سورة{ َعَلْيِهمْ 

ألهنم إمنا ُياربون نقيض  ؛واملسلمون أصدق الناس يف مناوئتهم للغلو وحماربتهم له
اإلسالم وخصيمه ولكن السياق الزمين الراهن تكاثرت فيه السهام، فرمى أعداء اإلسالم 

ا الغلو دينًا فنفروا وفتنوا وشوهوا اإلسالم، فكان من الواجب أن بنبال أفعال أقوام منا اختذو 
يصدع أهل احلق ابحلق، دفاعاً عن الدين، وصداً لعوادي الغالة والزائغني مستصحبني العلم، 

االجتماع، مبينًا اجلذور الدينية لإلرهاب املعاصر والقصد احلسن، وهذه دراسة أقدمها َلذا 
  كثرية من العامل.  الذي وقعت مشكالته يف بقاع

 والدعوة إىل االستقامة على الدين. ،كون من لبنات اإلصالحأن يالنفع، و  حتقيقراجياً 
 أسأل هللا التوفيق والسداد

 .وصلى هللا وسلم على نبينا حممٍد وآله وصحبه
 
 

 وكتب                                                                  
 عبد الرمحن بن معال اللوحيق                                                        
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إن اإلسالم بطبيعته دين يدعو إىل االستقامة، وينهى عن الغلو، ولذلك جاءت النصوص 
ابلتحذير من سلوك طرق املغضوب عليهم والضالني، املضيعني حلدود هللا،  الشرعية

 ستقامة أبساليب عدة أمجلها فيما يلي:واجملاوزين َلا، وجاءت داعية إىل اال
تعليم املسلمني أن يدعو هللا أن يسلمهم من كال االحنرافني، وتشريع ذلك َلم يف   -5

 كل صالة مرات متعددة.
َراطَ  اهِدنَ } سَتِقيمَ  الصِّ

ُ
غُضوبِ  َغريِ  َعَليِهمْ  أَنَعمتَ  الَِّذينَ  ِصَراطَ  امل

َ
 َوالَ  َعَليِهمْ  امل

الِّنيَ   .[7-8حتة:{]الفاالضَّ
 صراط املستقيم الصراط يهدينا أن صالة كل  يف نسأله أن:  سبحانه هللا أمرن وملا)

 هذين إىل ينحرف أن عليه خياف العبد أن يبني امم ذلك كان  ... عليهم هللا أنعم الذين
 .(5)( الطريقني

 ومن تعتدوها فال هللا حدود تلك التحذير من تعدي احلدود، واألمر بلزومها:} -5
 [553{]البقرة:الظاملون هم فأولئك هللا حدود يتعد

، (5)واحلدود هي النهاايت لكل ما َيوز من األمور املباحة، املأمور هبا، وغري املأمور هبا
 .(7)وتعديها هو جتاوزها، وعدم الوقوف عليها

ل ما يريده حتقيق أحد موهذا التعدي هو اَلدف الذي يسعى إليه الشيطان؛ إذ أن جم
 تفريط إىل إما: نزغتان فيه وللشيطان إال أبمر هللا أمر وما فني: الغلو أو التقصري:)االحنرا

 بني كالوادي  ،فيه والغايل ،عنه اجلايف بني وسط هللا ودين ،وغلو إفراط إىل وإما ،وإضاعة

                               
 (.5/81): الفتاوى: ( ابن تيمية5)
 (،7/785): الفتاوى: ابن تيمية: ( ينظر5)

 (.5/475): جامع البيان: الطربي: ( ينظر7)
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 ،األمر عن اجلايف أن فكما ،ذميمني طرفني بني والوسط ضاللتني بني واَلدى ،جبلني
 .(5)(احلد بتجاوزه وهذا ،احلد عن بتقصريه هذا ،له مضيع فيه فالغايل ،له مضيع

 َوَمن أُِمْرتَ  َكَما  فَاْسَتِقمْ الدعوة إىل االستقامة ولزوم األمر، وعدم الغلو والزايدة } -7
[ فاهلل سبحانه َيمر ابالستقامة 555{]هود:َبِصرير  تَ ْعَمُلونَ  ِبَا ِإنَّهُ  َتْطَغْواْ  َوالَ  َمَعكَ  ََتبَ 

 هي االعتدال، واملضي على النهج دون احنراف، ويعقب ابلنهي عن الطغيان مما يفيد الِت
أن هللا سبحانه يريد االستقامة، كما أمر بدون غلو، وال مبالغة حتيل هذا الدين من يسر 

 .(5)إىل عسر
 َأْهلَ  ايَ  النهي عن الغلو، وتوجيه اْلطاب ألهل الكتاب على وجه اْلصوص:} -4

َا احلَْقَّ  ِإالَّ  اّللَِّ  َعَلى تَ ُقوُلواْ  َوالَ  ِديِنُكمْ  يف  تَ ْغُلواْ  الَ  اْلِكَتابِ   َمْريََ  اْبنُ  ِعيَسى اْلَمِسيحُ  ِإمنَّ
ْنهُ  َوُروحر  َمْريََ  ِإىَل  أَْلَقاَها وََكِلَمُتهُ  اّللَِّ  َرُسولُ  ًرا انتَ ُهواْ  َثالَثَةر  تَ ُقوُلواْ  َوالَ  َوُرُسِلهِ  اِبّللَِّ  َفآِمُنواْ  مِّ  َخي ْ

َا لَُّكمْ  َماَوات يف  َما لَّهُ  َوَلدر  َلهُ  َيُكونَ  َأن ُسْبَحانَهُ  َواِحدر  إَِلهر  اّللَُّ  ِإمنَّ  وََكَفى اأَلْرضِ  يف  َوَما السَّ
 [575{]النساء: وَِكيالً  اِبّللَِّ 

رَ  ِديِنُكمْ  يف  تَ ْغُلواْ  الَ  اْلِكَتابِ  َأْهلَ  ايَ  ُقلْ }  ِمن َضلُّواْ  َقدْ  قَ ْومٍ  َأْهَواء ُعواْ تَ تَّبِ  َوالَ  احلَْقِّ  َغي ْ
ِبيلِ  َسَواء َعن َوَضلُّواْ  َكِثريًا  َوَأَضلُّواْ  قَ ْبلُ   .[77{]املائدة:السَّ

، فتتجاوزوا احلق، فإن قولكم أبن عيسى ابن  أهل اإلْنيل ال تغلوا يف دينكمأي: اي
 .(7)فتجعلوه رابً وإَلاً  ،هللا قولر منكم على هللا بغري احلق، وال ترفعوه إىل مقام األلوهية

                               
 (.5/157): مدارج السالكني: ابن القيم (5)

 (4/5375): الظالل: سيد قطب: ( ينظر5)
: إرشاد العقل السليم: ( وأيب السعود8/55): اجلامع ألحكام القرآن: (، والقرطيب8/74): جامع البيان: الطربي: (ينظر7)
 (.5/581): التسهيل: (، وابن جزي5/855)
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 النبوة حيز من فنقلوه -السالم عليه- عيسى يف غلوا فإهنم ،النصارى يف كثري  والغلو )
 .(5)(هللا يعبدون كما  يعبدونه ،هللا دون من إَلا اختذوه أن إىل

 .(5)ومن هذا الغلو جاءت معظم االحنرافات يف الداينة النصرانية
 تعبدوا هللا هبا، وهي مل تكتب عليهم، ومل يؤمروا هبا:} ومن ذلك غلوهم اببتداع رهبانية

َناَها  َما ابْ َتَدُعوَها َوَرْهَبانِيَّةً   [.57{]احلديد: َعَلْيِهمْ  َكتَ ب ْ
ومل يكن الغلو قاصرًا على النصارى، بل هو موجود يف اليهود، ولكن اْلطاب يف 

 اآليتني قصد به النصارى خاصة؛ والسياق يدل على ذلك.
 من واألعمال ،االعتقادات يف غلواً  أكثر والنصارى :)اإلسالم ابن تيمية قال شيخ

 .(7)(القرآن يف الغلو عن هللا هنى وإايهم ،الطوائف سائر
وهذه النصوص،وإن تعلقت أبهل الكتاب ابتداًء، فإن املراد منها موعظة هذه األمة؛ 

 .(4)لتجتنب األسباب الِت أوجبت غضب هللا على األمم السابقة
أمته عن الغلو، وذلك لئال يقع املسلمون فيما وقع فيه من  --هني الرسول -1

ومع النهي يبني الرسول  -السالمعليهم الصالة و  -بعث فيه الرسل  سبقهم من األمم الِت
--  ،قال: قال يل رسول هللا  -رضي هللا عنهما  -فعن ابن عباس عواقب الغلو، وآاثره
-- احلصى" فلقطت له حصيات من حصى اْلذف، فلما  غداة مجع  " هلم القط يل

                               
 (.581): احلميد العزيز تيسري: الوهاب بدع بن حممد بن هللا عبد بن سليمان( 5)
 (5/438): الظالل: سيد قطب: ( ينظر5)
 (.5/581): التسهيل: (، وابن جزي8/54): جامع البيان: الطربي: (، وينظر5/583): ( اقتضاء الصراط املستقيم7)

 (.82): مقاصد الشريعة: حممد بن عاشور: ( ينظر4)
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وضعتها يف يده، قال : " نعم أبمثال هؤالء وإايكم والغلو يف الدين، فإمنا أهلك من كان 
 .(5)قبلكم الغلو يف الدين "

 والنهي هنا وإن كان سببه خاصاً، فهو هني عن كل غلو.
 ،واألعمال تاالعتقادا يف الغلو أنواع مجيع يف عام هذا قال شيخ اإلسالم ابن تيمية:)

 على بناء ،الكبار ابحلجارة الرمي مثل فيه داخل وهو ،اجلمار رمي العام اللفظ هذا وسبب
 عن إبعاداً  ؛قبلنا كان  من هدي أي هديهم جمانبة يقتضي ِبا علله مث ،الصغار من أبلغ أنه

 .(5)( الكاَل من عليه خياف هديهم بعض يف َلم املشارك وأن به هلكوا فيما الوقوع
حيث وردت أحاديث تبني مآل من غال، وأنه صائر  بيان مصري الغايل وعاقبته: -8

إىل اَلالك، بل يرد ذلك مكرراً ثالث مرات يف حديث واحد؛ مما يفيد عظيم األمر وخطره، 
 " املتنطعون هلك " -- هللا رسول قال :قال -رضي هللا عنه-مسعود  بن هللا عبد فعن
 .(7)ثالاثً  قاَلا

 احلدود اجملاوزون الغالون املتعمقون أي: " املتنطعون هلك :" -- قوله قال النووي:)
 .(4)( وأفعاَلم أقواَلم، يف

كما جاء يف أحاديث أخر أن التشديد على النفس سبب لوقوع التشديد من هللا، 
 على تشددوا ال كان يقول:"  -- هللا رسولأن  -رضي هللا عنه-مالك بن أنسفعن 

                               
ابب التقاط : ( كتاب احلج 1/588( والنسائي )  5888 - 4/5887)  ميةز ( وابن خ 747، 5/551( رواه أمحد )  5) 

( وصححه على شرط الشيخني  5/448الرمي، واحلاكم )  ابب قدر حصى: ( كتاب املناسك 7253وابن ماجه )  ،احلصى
  .( 8/578) : اجملموع: ( والنووي يف 5/583االقتضاء) : يف ووافقه الذهيب، واحلديث صححه شيخ اإلسالم ابن تيمية

سالم الِت بني يدي ( ومل أجده يف كتاابت شيخ اإل581): احلميد العزيز تيسري: هللا عبد بن سليمان: ( نقاًل عن الشيخ5)
 (.5/583):  االقتضاءإال حنوه يف

: يف لزوم السنة: السنة، ابب: كتاب:  ( وأبو داود8311 ): برقم: هلك املتنطعون: العلم، ابب: كتاب:  ( رواه مسلم7)
 (.5/788): وأمحد ،(4828): برقم

 (.58/752): شرح مسلم( 4)
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 يف بقاايهم فتلك عليهم فشدد أنفسهم على شددوا قوما فإن عليكم هللا فيشدد مأنفسك
َناَها  َما ابْ َتَدُعوَها َوَرْهَبانِيَّةً }  والدايرات الصوامع   .(5)["57{]احلديد: َعَلْيِهمْ  َكتَ ب ْ

وهذا التشديد على النفس الذي هو ضرب من ضروب الغلو، بينت السنة أّن عاقبة 
 وأنه ما من مشاد َلذا الدين إال ويغلب وينقطع. طاع،صاحبه إىل االنق

 ولن ،يسر الدينهذا  إن :"قال -- النيب عن -رضي هللا عنه- هريرة أيب فعن
 ،والروحة ،ابلغدوة واستعينوا ،وأبشروا وقاربوا ،فسددوا ،غلبه إال أحدر  (5)الدين يشاد

 .(7)" ويف لفظ:" والقصد القصد تبلغوا " الدجلة من وشيء

 إال الرفق ويرتك الدينية، األعمال يف أحد يتعمق ال :واملعىن ل احلافظ ابن حجر:)قا
 .(4)( فيغلب ،وانقطع ،عجز

والتسديد العمل  ) وحىت ال يقع ذلك جاء ختام احلديث آمرًا ابلتسديد واملقاربة
 ابلسداد، وهو القصد والتوسط يف العبادة، فال يقصر فيما أمر به، وال يتحمل منها ما ال

 .(1)(يطيقه 

                               
سعيد بن عبد : ويف سنده (7834 ): برقم: (،وأبو يعلى4324): برقم: احلسد: األدب، ابب: كتاب:  أبو داود: رواه( 5)

)مقبول( قال : يف التقريب: ) وثق( وقال ابن حجر: يف الكاشف: الرمحن بن أيب العمياء، وثقه ابن حبان،وقال الذهيب
: ) رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح غري سعيد بن عبد الرمحن بن أيب العمياء وهو ثقة ( جممع الزوائد: اَليثمي

 (.8/781): ) إسناده حسن (:  يعلى( وقال حمقق مسند أيب8/518)
: النهاية: ( ابن األثري املغالبة: واملشاددة. طاقته فوق فيه العبادة من نفسه ويكلف ،ويقاومه يقاويه: أي ): يشاد الدين( 5)
 (5/34): الفتح: ابن حجر: (، وينظر5/415)
 (8/555): الدين يسر: اإلميان، ابب: كتاب:  ( والنسائي5/58): الدين يسر: اإلميان، ابب: كتاب:  رواه البخاري( 7)
 (.5/34): الفتح( 4)
 (.15): احملجة يف سري املدجله: ابن رجب( 5)
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 الغلو نوع من أنواع مواقف اْللق من دعوات الرسل، إذ الناس ما بني:إن 
 متمسك ابحلق، مستقيم على طريقه. -5

 ومفرط زائغ مضيع حلدود هللا. -5

 وغال جتاوز حدود هللا. -7

وهم يف أمته متوافرون، ولذلك هنى هللا  --وكل أولئك وجدوا فيمن سبق أمة حممد 
َر احلَْقِّ فقال: ) أهل الكتاب عن الغلو َواَل تَ تَِّبُعواْ  ُقْل اَي َأْهَل اْلِكَتاِب اَل تَ ْغُلوْا يف ِديِنُكْم َغي ْ

ِبيِل   َأْهَواء قَ ْوٍم َقْد َضلُّوْا ِمن قَ ْبُل َوَأَضلُّواْ   77(] سورة املائدة: آية َكِثريًا َوَضلُّوْا َعن َسَواء السَّ
 .] 

عز  -متفاوتون يف درجات غلوهم، وما ذكر ربنا  فالغلو واقع يف اليهود والنصارى وهم
لنهيه أهل الكتاب عن الغلو إال لتحذير هذه األمة لتجتنب أسباب هالك األمم  -وجل

السابقة إذ السنة الكونية اجلارية قاضية أبن هذه األمة ستحذوا حذو األمم السابقة ولذلك 
-يح بذلك حيث هنى رسول هللا وقع الغلو فيها كما وقع يف السابقني، ويف األحاديث تصر 

-  عن الغلو مع النص على التحذير مما صار إليه السابقون، فقرن النيب   --  النهي
 عن الغلو ببيان أنه سبب هالك أقوام من السابقني.

غداة مجع " هلم  --قال: قال يل رسول هللا -رضي هللا عنهما -فعن ابن عباس  
اْلذف، فلما وضعتها يف يده، قال:      ن حصىالقط يل احلصى" فلقطت له حصيات م

الدين      " نعم أبمثال هؤالء وإايكم والغلو يف الدين، فإمنا أهلك من كان قبلكم الغلو يف 
"(5) . 

                               
ابب التقاط : ( كتاب احلج 1/588( والنسائي )  5888 - 4/5887مية ) ز ( وابن خ 747، 5/551( رواه أمحد )  5) 

( وصححه على شرط الشيخني  5/448حلاكم ) الرمي، وا ابب قدر حصى: ( كتاب املناسك 7253وابن ماجه )  ،احلصى
  .( 8/578) : اجملموع: ( والنووي يف 5/583االقتضاء) : يف ووافقه الذهيب، واحلديث صححه شيخ اإلسالم ابن تيمية

 



- 11 - 

 

 والغلو الذي وقع يف األمة على نوعني:

 الغلو الكلي االعتقادي:  - 1
كلي االعتقاديُّ أشدُّ وهو: املتعلق بكليات الشريعة وأمات مسائلها، وهذا الغلو ال

خطرًا من الغلو اجلزئي العملي؛ ألنه يتجاوز حدود خاصة عمل اإلنسان ليكون هو احملدد 
 ملواقفه من اْللق، ومنه ُيدث االفرتاق.

وكان وقوعه نتاج عوج  --وقد وقعت بذرة الغلو الكلي االعتقادي يف زمن النيب  
لواً اعتقادايً يف زمنه فطعن يف مقام النبوة: " فيمن غال غ --نفسية الغايل، وقد قال النيب 

 م،يَ ْقتُ ُلوَن َأْهَل اإلْسالَ  ،ِمْن ِضْئِضىِء َهَذا قَ ْوما يَ ْقَرُءوَن اْلُقْرآَن اَل َُيَاِوُز َحَناِجَرُهمْ  إنَّ 
 .(5)" َوَيَدُعوَن َأْهَل اأَلْواَثنِ 

 الغلو اجلزئي العملي:  - 2
ر من جزئيات الشريعة العملية، سواء أكان قواًل وهو ما كان متعلقًا جبزئية أو أكث

 ابللسان أم عمالً ابجلوارح وذلك مثل : قيام الليل كله.
 -  -ففي احلديث عن أنس بن مالك  --وقد وقع هذا النوع يف عهد النيب 

 ،فلما أخربوا كأهنم تقالوها ،تهيسألون عن عباد --جاء ثالثة رهط إىل بيوت النيب قال: 
قال أحدهم: أما فله ما تقدم من ذنبه وما أتخر.  رَ فِ وقد غُ  --أين حنن من النيب قالوا: ف

أن فأصلي الليل أبداً. وقال آخر: أن أصوم الدهر وال أفطر. وقال آخر: أن أعتزل النساء 

                               
) : ومسلم ،ابب قتل اْلوارج وامللحدين بعد إقامة احلجة عليهم: ( كتاب استتابة املرتدين 8/15( رواه البخاري ) 5)

 ابب ذكر اْلوارج وصفاهتم.: ( كتاب الزكاة 5287) : ( برقم 5/742
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له، لكين أصوم  وأتقاكمإين ألخشاكم هلل  "فقال:  --فجاء َرُسول اّللَِّ  ،فال أتزوج أبداً 
 . (5)"وأصلي وأرقد، وأتزوج النساء؛ فمن رغب عن سنِت فليس مين!وأفطر، 

وهذا الغلو العملي تتكرر صوره يف كل زمان على يدي أفراد من الّناس على مّر 
 أو فئة تلزم أفرادها أبلوان من الغلو يف التعبدات. ،التأريخ، وقد يتحول إىل رأي تتبناه مجاعة

تلك البذرة اْلبيثة؛ لتثمر شراً وفتناً فظهرت فرق  وأما الغلو الكلي االعتقادي فقد منت
الغلو، ومل ينقطع حبل الغالة إىل عصرن احلديث الذي أضحت فيه مشكلة الغلو من أهم 

  .املشكالت يف العصر احلديث
  وابتغاء ضبط ملوضوعنا ) اجلذور الدينية لإلرهاب ( ال بد من الرجوع لقضية املصطلح.

( ومن املهم عند ترمجة Terrorismترمجة ملصطلح )  هوفمصطلح  ) اإلرهاب ( 
أي مصطلح عن لغة أجنبية أن يستوعب املصطلح األجنيب استيعااًب َتماً، وَيسف املرء 
حني يرى بعض املصطلحات املتعلقة بدين األمة وحضارهتا تولد من خارج األمة، وتصدر 

ن مل يكن من طريق إدارات تدير َلا عرب اإلذاعات والقنوات العاملية، والصحافة املوجهة إ
 الصراع األممي واحلضاري وتوجهه.

إن املصطلحات الدينية والفكرية ُيتاج األمر إىل الرجوع إىل األصول الدينية والفكرية 
كما ُيتاج إىل معرفة التأريخ الديين، وَتريخ استعمال املصطلح   ،ملعرفة معىن املصطلح

إذ السياق الزمين ُيدده فهو يوضح عني املراد، ورؤية وتطوره؛ للخروج ِبعرفة املراد بدقة؛ 
 عني املراد أدق درجات فهم اْلطاب.

إن مصطلح ) اإلرهاب ( نشأ يف الغرب يف القرن السابع عشر للداللة على حكم 
 إرهايب أعدم خالله أكثر من سبعة عشر ألفاً.

                               
( كتاب  5425رقم ) (5/5252) : ح، ومسلمابب الرتغيب يف النكا : كتاب النكاح(  8/558) : ( رواه البخاري 5)  

 ابب استحباب النكاح ملن َتقت نفسه إليه.: النكاح
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خال أن وقتاً كثر مث ال يزال هذا املصطلح ينتشر حبسب وجود األحداث وطبيعتها وال أ
ترديد املصطلح فيه كهذه الفرتة الزمنية الِت نعيشها، فقد أصبح هذا املصطلح مصطلحاً 

 عاملياً، بل صار معياراً للتفريق بني الدول واَليئات.
ومع ذلك فليس مث مصطلح اختلف فيه قدر االختالف يف حتديد معىن هذا املصطلح، 

يعة القضااي القانونية أهنا حمددة إال أهنا حتولت إىل  ومع أن القضية َلا وجه قانوين ومن طب
كوهنا إعالمية، وأضحى استخدام مصطلح ) اإلرهاب ( نوعًا من اإلرهاب الفكري، وقد 
مجعت عشرات التعريفات جلهات رمسية وعلمية يف أحناء العامل، والحظت من خالل هذا 

 احلشد لتعريفات ) اإلرهاب ( املالحظ التالية:
 وم غامض غري حمدد.إن املفه -5

 شدة التباين يف حتديد معىن املصطلح. -5

 تعدد التعريفات. -7

 أن التعريفات نسبية ومحّالة وجوه. -4

 افتقاد املعيار. -1

 عدم وفاء اللفظة للمعاين الداخلة فيها. -8
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وإذا تبينا أن املراد: احلالة املعينة من العنف أو القتال غري املشروع داخل الدولة 
(  شرعية احملددة املنضبطة؛ ألن لفظ) اإلرهابفإننا ْند يف ديننا غناًء ابأللفاظ الوخارجها 

 كما تبني غري حمدد املعىن.
 وهذه األلفاظ كثرية منها

 البغي.  - 5
 اْلروج.  - 5
 احلرابة واحملاربون.  - 7

) :  -رمحه هللا  -فالبغي هو : اْلروج على ويل األمر وإمام املسلمني يقول ابن ْنيم 
وأما البغاة فقوم مسلمون خرجوا على اإلمام العدل، ومل يستبيحوا ما استباحه اْلوارج من 

 (5)دماء املسلمني وسيب ذراريهم(
) هم خمالفو اإلمام خبروج عليه، وترك االنقياد، أو منع حق :-رمحه هللا  -وقال النووي 

ه عليهم بشرط شوكٍة َلم وأتويل، ومطاع منهم، قيل: وإمام  (5)منصوب ( توجَّ
واْلروج هو عمل اْلوارج وهم: ) صنف من املبتدعة يعتقدون أن من فعل كبرية كفر 

 (7)وخلد يف النار، ويطعنون لذلك يف األئمة، وال ُيضرون معهم اجلمع واجلماعات(
وهؤالء اْلوارج ليسوا ذلك املعسكر املخصوص املعروف يف التاريخ بل خيرجون إىل 

ه عليه الصالة والسالم للفئة الِت خرجت يف زمن علي بن أيب ، وختصيص(4)زمن الدجال
ا هو ملعان قامت هبم، وكل من وجدت فيه تلك املعاين أحلق هبم؛ ألن  -  -طالب  إمنَّ

                               
 (. 1/571) : ( البحر الرائق 5)  

 (. 554 – 4/557) : مغين احملتاج : ( نقاًل عن الشربيين  5)  
 (. 52/15) : ( روضة الطالبني 7)  

 (. 438   431/ 58) : الفتاوى: ( ينظر ابن تيمية 4)  
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عليه -التخصيص ابلذكر مل يكن الختصاصهم ابحلكم، بل حلاجة املخاطبني يف زمنه 
 (5)إىل تعيينهم( -الصالة والسالم 

فساد يف األرض، واحملاربون ) كل من قطع السبيل وأخافها، وسعى يف واحلرابة هي اإل
 (5)األرض فساداً أبخذ املال، واستباحة الدماء، وهتك ما حرَّم هللا هتكه من احملارم ( 

 
     

إن أظهر األلفاظ الشرعية املتعلقة هبذا النوع من االحنراف : الغلو ، وعليه مدار هذا 
النصوص الناهية عن الغلو، والنصوص الِت فيها معاجلة لبعض قضاايه، اللقاء، وابلتأمل يف 

 والنصوص الِت فيها بيان قيام الدين على اليسر ورفع احلرج تتضح مالمح الغلو فيما يلي:
 أن يكون الغلو متعلقاً بفقه النصوص، وذلك أبحد أمرين:  - 1

مة العامة للشريعة، تفسري النصوص تفسريًا متشدداً، يتعارض مع الس  -أ       
 ومقاصدها األساسية، فيشدد على نفسه وعلى اآلخرين.

تكلف التعمق يف معاين التنزيل مامل يكلف به املسلم ) ومن طماح   -ب       
 .(7)النفوس إىل ما تكلف به نشأت الفرق كلها أو أكثرها(

 وذلك أبحد أمرين: ،أن يكون الغلو متعلقاً ابألحكام  - 2
تعبداً وترهباً ، وهذا معياره  -عز وجل  -م النفس أو اآلخرين ِبا مل يوجبه هللا إلزا  -أ 

الذي ُيدده الطاقة الذاتية، حيث إن جتاوز الطاقة وإن كان ِبمارسة شيء مشروع األصل 
يعترب غلواً،والقضية يف هذا ختتلف ابختالف الناس و ) الفرق بني املشقة الِت ال تعد مشقة 

                               
 (  438 -  58/431): ظر املصدر نفسه( ين 5)  

 (. 5/5287) : الكايف يف فقه أهل املدينة: ( ابن عبد الرب 5)  

 (. 5/83) : املوافقات: ( الشاطيب 7)  

 



- 16 - 

 

عد مشقة هو: أنه إن كان العمل يؤدي الدوام عليه إىل االنقطاع عنه، أو عادة، أو الِت ت
عن بعضه، أو وقوع خلل يف صاحبه يف نفسه، أو ماله، أو حال من أحواله، فاملشقة هنا 
خارجة عن املعتاد، وإن مل يكن فيها شيء من ذلك يف الغالب فال يعد يف العادة مشقة 

)(5) 
على وجه التعبد، فهذا من الغلو،   -عز وجل  -ا هللا حتري الطيبات الِت أابحه -ب 

كما يتضح ذلك يف بعض رواايت حديث النفر الثالثة حيث حرَّم بعضهم على نفسه أكل 
 اللحم.

ترك الضرورايت أو بعضها، وذلك كاألكل والشرب، والنوم والنكاح، فرتكها  –ج 
 يعترب غلواً، ويتضح ذلك   أيضاً   يف قصة النفر الثالثة.

 وذلك أبحد أمرين: ،أن يكون الغلو متعلقاً ابملوقف من اآلخرين   - 3
أن يقف اإلنسان من البعض موقف املادح الغايل الذي يوصل ممدوحه سواء   -أ 

-أكان فرداً أم مجاعة إىل درجة العصمة فيجعله مصدر احلق، وإمنا مصدر احلق: كتاب هللا 
 .--وسنة رسوله  -عز وجل

فيصم  ،نسان من بعض الناس أفراٍد أو مجاعات موقف الذام الغايلأن يقف اإل  -ب 
 املسلم ابلكفر واملروق من الدين ، أو يصم اجملتمع املسلم أبنه جمتمع جاهلي.

ويف كل مظهر من مظاهر الغلو وأعماله جتد ملمحًا من هذه املالمح، كما أن 
 ن جوانب الغلو.احلوادث، وأعيان وقائع الغلو تظهر أن وراء ما حدث جانب م

بل إن احلوادث، وأعيان وقائع الغلو ال تكون إال وقد سبق فكر ورأي وغلو نظري، 
روا قبل أن يفجروا.  فالذين قاموا ابلتفجريات مثاًل: كفَّ

                               
 ( 5/557( املصدر نفسه )  5)  
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ولقد اجتهد العلماء يف وضع تعريف للغلو بعبارة موجزة وهذه بعض تلك 
 التعريفات:

: ) الغلو : جماوزة احلد، أبن يزاد يف  -هللا رمحه  -قال شيخ اإلسالم ابن تيمية   - 5
وبنحو هذا التعريف عرَّفه الشيخ ( 5)الشيء، يف محده أو ذمه على ما يستحق وحنو ذلك( 

 (5) -رمحهم هللا  -عبد الوهاب ليمان بن عبد هللا بن حممد بن س
د فيه أبنه ) املبالغة يف الشيء والتشدي -رمحه هللا  -وعرفه احلافظ ابن حجر   - 5

 (7)بتجاوز احلد ( 
) احلدود وجتاوز احلد الشرعي ابلزايدة،  عاريف متقاربة وتفيد أن الغلو هو:وهذه الت

 (4): النهاايت ملا َيوز من املباح املأمور به، وغري املأمور به ( هي
األمر وضوحًا فيحدد ضابط الغلو  -رمحه هللا  -ويزيد الشيخ سليمان بن عبد هللا 

) وال تطغوا طغيان الذي هنى هللا عنه يف قوله بطه تعدى ما أمر هللا به، وهو الفيقول: ) وضا
 .(1)[( 85طه: آية  :فيه فيحل عليكم غضيب( ] سورة

 -هللا    رمحه -يقول عمر بن عبد العزيز  ،وذلك ألن احلق وسط بني اإلفراط والتفريط
ر أقواإىل رجٍل يسأله عن القد يف كتاب أرسله  -دون السلف  :أي -م، دوهنمر:) وقد َقصَّ

 (8)مستقيم (م فغلوا، وإهنم بني ذلك لعلى هدى فجفوا، وطمح عنهم أقوا
) سننكم وهللا الذي ال إله إال هو بينهما: بني : -رمحه هللا -وقال احلسن البصري 

 (5)واجلايف ( ،الغايل
                               

 (. 5/583) : ( اقتضاء الصراط املستقيم 5)  

 (. 518) : ( تيسري العزيز احلميد 5)  

 ( . 57/578) : ي( فتح البار  7)  

 (. 7/785) : الفتاوى: ( ابن تيمية 4)  

 (. 518) : ( تيسري العزيز احلميد 1)  

) : البدع والنهي عنها: ابب لزوم السنة، وابن وضاح يف ،( كتاب السنة 4855): (  برقم 1/53( رواه أبو داود )  5)  
 (  5/755) : اإلابنة: وابن بطة يف ،( 72
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ان: إما إىل تفريط ) ما أمر هللا أبمر إال وللشيطان فيه نزغت:-رمحه هللا -قال ابن القيم 
وإضاعة، وإما إىل إفراط وغلو، ودين هللا وسط بني اجلايف عنه، والغايل فيه، كالوادي بني 
جبلني، واَلدى بني ضاللتني، والوسط بني طرفني ذميمني، فكما أن اجلايف عن األمر مضيعر 

 (5)له، فالغايل فيه مضيعر له، هذا بتقصريه عن احلد، وهذا بتجاوزه احلد (
 نا حيسن أن أنبه يف ضوء ما سبق على بعض املالحظ:وه

إّن الغلو يف حقيقته حركة يف اجتاه القاعدة الشرعية واألوامر اإلَلية، ولكنها حركة   -أ 
فهو مبالغة يف االلتزام ابلدين، وليس خروجاً  (7)تتجاوز يف مداها احلدود الِت حّدها الشارع

 االلتزام به. عنه يف األصل، بل هو نبع من الرغبة يف
ب    إّن الغلو ليس دائما فعل بل يدخل فيه الرتك أيضاً، فرتك احلالل وحترميه ضرب 

 من ضروب الغلو، هذا إذا كان على سبيل التدين، وااللتزام ابلدين.
إن نسبة الغلو إىل الدين بقول ) الغلو الديين ( أو ) التطرف الديين ( جتوز يف   -ج 

ولذلك جاء التعبري القرآين ( 4)هو يف أسلوب التدين ال الدين نفسه العبارة إذ الغلو إمنا 
" إايكم والغلو يف  :- -[ وقال  77بقول ) ال تغلوا يف دينكم (] سورة املائدة : آية 

 (1)الدين "
إنَّ احلكم على العمل أبنه غلو َيب أن يُتأىن فيه، ويُنظر إىل العمل بدقة، فقد  –د 

مع أنه سليم ولكن الوسيلة إليه قد تكون من ابب الغلو فيقع اْللط ُيكم عليه أبنَّه غلو 
 من هذا الباب .

                                                                                         
 ابب يف كراهية أخذ الرأي.: ( املقدمة 555) : ( برقم 5/87دارمي ) ( رواه ال 5)  

 ( 542   573) : ( والفوائد 5/438) : ( مدارج السالكني 7)  

 ( . 77   78)  : التطرف غري اجلرمية: ( ينظر كمال أبو اجملد 4)  

 (. 85): 78: ددالتطرف يف الدين وأبعاده، جملة املنار ع: ( ينظر حممد سعيد العشماوي 1)  

 (    8) ص : ( سبق خترَيه 5)  
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إنه ليس من الغلو طلب األكمل يف العبادة ولكن من الغلو اإلثقال على النفس  -ه  
إىل درجة امللل قال بعض العلماء : ) وليس املراد منع طلب األكمل يف العبادة، فإنه من 

ع اإلفراط املؤدي إىل املالل أو املبالغة يف التطوع املفضي إىل ترك األمور احملمودة،بل من
 .(5)األفضل(

كما أنه قد اتضح يف ضوء بيان حقيقة الغلو يف الشرع، أنَّه ليس من العدل أن    -ز 
إذا كان  -من وجهة النظر املخالفة  -نصف إنساًن ابلغلو ألنه التزم رأاًي فقهيًا متشددًا 

 ى أحد أمرين:التزامه بناًء عل
 اجتهاد سائغ شرعاً ملن بلغ درجة االجتهاد.  - 

 تقليد لعامل شرٍع موثوق يف دينه وعلمه ملن مل يبلغ درجة االجتهاد.   -
وتوفر أحد هذين الشرطني دليل على صحة االلتزام، وخلوه من اتباع اَلوى ذلك أن  

ملن قدر عليه، أو التقليد متبعي احلق يفعلون ما يؤمرون به من حسن القصد، واالجتهاد 
ملن مل يقدر على االجتهاد، ، مث األخذ يف العمل ِبا قام االعتقاد على صحته وبعكس 

 57] سورة النجم : آية لظن وما هتوى األنفس (ذلك أهل األهواء، فإهنم ) إن يتبعون إال ا
يعتقدون ما مل [ وَيزمون ِبا يقولون ابلظن واَلوى جزمًا ال يقبل النقيض مع عدم العلم، ف

يؤمروا ابعتقاده، ويقصدون ما مل يؤمروا بقصده، وَيتهدون اجتهادًا غري مأذون فيه، وهم 
بذلك مسيئون متعرضون لعذاب هللا، مع العلم أنه قد يقرتن ابَلوى شبهة فيصبح حقيقياً 

 (5)بوصف اإلساءة أيضاً.
الغلو، إذ قد يكون الرأي واألخذ ابلرأي األشد من اآلراء املختلفة ال يعد دلياًل على 

األشد هو الصواب ولكن الغلو واقع من جهة أخرى، وذلك أبن َيخذ اإلنسان برأي مث 

                               
 (. 34/  5) : فتح الباري: نقاًل عن ابن حجر ،( ابن املنري 5)  
 (. 47/ 53) : الفتاوى: ( ينظر ابن تيمية 5)  
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يصم املخالفني ابملروق من الدين أو ابإلعراض عن كتاب هللا أو َيعل رأي ُمَقلَّده ِبنزلة رأي 
يف الوسائل إىل  املعصوم وينتصر له بغري هدى من هللا، فيدخل يف الغلو، وهبذا يكون الغلو

إيصال القناعات، وليست القناعة نفسها من ابب الغلو وهذا األمر كان معىن حاضرًا يف 
أذهان السلف بدءًا من الصحابة فمن بعدهم فقد كان عبد هللا بن عمر متشددًا يف فقهه 

 ومل يكن يوسم ابلغلو.
 يقة الغلو. وكثري من املعاصرين وقعوا بسبب غياب هذا عنهم يف خلط عجيب يف حق

 
     

 
إن جذور الغلو لو نظرن إليها للبحث يف الدين ذاته، وهل يف تعاليمه ما يدعو إىل 

 اإلرهاب، والعدوان ؟ لتوصلنا إىل أن اإلسالم واإلرهاب متناقضان.
ال جتد أن تعاليم الدين تستبطن إرهاابً، وال دعوة إىل اإلرهاب، بل تعاليمه كلها مليئة 

 عوة إىل السماحة واليسر.ابلعدل، والد
 وإمنا املشكلة يف تدين الغالة، حيث يفعلون فعلهم مدعني قيامه على تعاليم الدين.

، وتعددت ففي عصره وقع الغلو --ولقد بدأ غلو الغالني يف عهد سيد املرسلني 
 وقائعه الِت اختذت إحدى صورتني:
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الذي اعرتض على العقدي، ويتضح ذلك من حديث ذي اْلويصرة بذرة الغلو  -5
 ،ِمْن ِضْئِضىِء َهَذا قَ ْوماً  إنَّ "  :قال --وفيه أن رسول هللا للغنائم، -- قسمة النيب

 .(5)" َوَيَدُعوَن َأْهَل اأَلْواَثنِ  م،يَ ْقتُ ُلوَن َأْهَل اإلْسالَ  ،يَ ْقَرُءوَن اْلُقْرآَن اَل َُيَاِوُز َحَناِجَرُهمْ 
 .(5)يف العهد النبوي كثريةالغلو العملي، ووقائعه الِت حدثت  -5

فأما الغلو العملي، فهو صورة تتكرر يف كل زمان على أيدي أفراد من الناس، ولست 
 معنياً هنا بدراسة جذوره التارخيية؛ ألهنا شأن فردي ميكن أن ُيدث يف أي بيئة.

وأما الغلو العقدي فهو حقيق أبن تدرس جذوره التارخيية؛ ألنه ذو كيان، وكان سبباً 
سفك الدماء، و قيام احلروب، كما أن حوادثه مرتابطة بشكل ما: إما ترابطًا َترخيياً  يف

حبيث تكون بعض صور الغلو نشئة عن بعض، وإما ترابطاً فكرايً حبيث تتفق صور احلديث 
مع القدي دون أن يكون هناك تواصاًل َترخيياً، وهذا الغلو العقدي بقيت بذوره الِت رأينا 

عهد النبوي على يد ذي اْلويصرة متوارية وراء الباب؛ حىت كسر مث تتابعت صورهتا يف ال
رضي  - فعن حذيفة بن اليمان -رضي هللا عنه -الفنت، وكان الباب هو عمر بن اْلطاب 

- هللا رسول حديث ُيفظ أيكم: قالف -عنه هللا رضي- كنا عند عمر  :قال -هللا عنهما
- قلت :قال ؟ قال كيفو  جلريء إنك :قال. أن :قلتف :قال يف الفنت كما قال ؟ :

 الصالة :كفرهاي وجاره وولدهوماله،  أهله يف الرجل فتنة يقول:" --مسعت رسول هللا
 الِت أريد، وإمنا أريد هذه ليس عمر: قالف " املنكر عن والنهي ملعروفاألمر ابو  ،والصدقة

 اً.مغلق ابابً  وبينها بينكإن  ،املؤمنني أمري اي : مالك وَلاقلتف :قال .البحر كموج  متوج
 . أبداً  يغلق ذلك أحرى أال :قال .يكسر بل ال :قال ؟ يفتح مأ الباب فيكسر: أقال

                               
) : لمومس ،ابب قتل اْلوارج وامللحدين بعد إقامة احلجة عليهم: ( كتاب استتابة املرتدين 8/15( رواه البخاري ) 5)

 ابب ذكر اْلوارج وصفاهتم.: ( كتاب الزكاة 5287)  :( برقم 5/742
 (.82-78): الغلو يف الدين: كتايب:  ينظر( 5)

 



- 22 - 

 

 غد دون أن يعلم كما: فقلنا حلذيفة: هل كان عمر يعلم من الباب ؟ قال: نعم  قال
  ط.ابألغالي ليس حديثاً  حدثته أين ،ليلة

 .(5)باب، فقلنا ملسروق فسأله، فقال: عمرقال الراوي: فهبنا أن نسأل حذيفة من ال
بداية الفنت، حيث بدأ املغرضون يهيئون  -عنه هللا رضي-وكان كسر الباب بقتل عمر

حىت  -عنه هللا رضي-النفوس َلا، فأوغروا الصدور على اْلليفة الراشد عثمان بن عفان 
نر الفتنة اَلوجاء، إذ الذي أشعل  امتدت إليه األيدي اآلمثة فقتلته، فكان قتله هو الفتيل

 :-رضوان هللا عليهم-وقع االختالف بني الصحابة 
 .-عنه هللا رضي-ففريق يرى وجوب املبادرة إىل القصاص من قتلة عثمان  -
-وفريق يرى أتخري ذلك؛ حىت تقوى شوكة الدولة وتتمكن من متابعة قتلة عثمان  -

 .-عنه هللا رضي
ره هذا االختالف، وكان أيضاُ ملثريي الفتنة فجاءت وقعة اجلمل لتمثل الصراع الذي أاث

فيه دور كبري؛ إذ بعد أن اتفق الصحابة على الصلح أثريت الفتنة ووقعت املعركة، وليس 
 .(5)فريق من الفريقني بدأها، وإمنا بدأها املغرضون

-وأشياعه، ومعاوية -عنه هللا رضي-مث بعد وقعة اجلمل حدثت وقعة صفني بني علي 
وأشياعه، فكانت املرحلة األكثر أتثريًا يف انتشار الفنت والفرق، إذ تعد  -هعن هللا رضي

                               
: الصدقة تكفر اْلطيئة: كتاب:  (، ويف5/542): الصالة كفارة: مواقيت الصالة، ابب: كتاب:  رواه البخاري( 5)
الفتنة الِت متوج  : ابب ،الفنت: كتاب:  (، ومسلم3/88): البحر الفتنة الِت متوج كموج: الفنت، ابب: (، ويف كتاب5/545)

 (.5518): برقم: (، والرتمذي4/5558): كموج البحر
: أمحد جلي: (، وينظر573-544): الفتنة ووقعة اجلمل برواية سيف بن عمر الضيب: أمحد راتب عرموش: ينظر( 5)

 (.72-53): دراسة عن الفرق يف َتريخ املسلمني
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             حادثة التحكيم الِت أعقبت الوقعة املنتج ألكرب فرقتني غاليتني يف َتريخ املسلمني:
 .(5)) اْلوارج، والروافض (

ر منها يف جوانب أذك وكلتا الفرقتني غاليتان، ولكنه غلو متقابل يف جوانب متفق
 اآليت:

يف جانب الوالء والرباء: غلت اْلوارج يف الرباءة من الصحابة، ومنهم علي بن أيب  -5
 .-رضي هللا عن اجلميع  -طالب 

 وذريته من بعده. -رضي هللا عنه -وغلت الروافض يف الوالء لعلي بن أيب طالب  

ل التكفري وهم متفقون يف التكفري، فكلهم ُيكفر، ولكن اختالفهم هو يف حم -5
املرجئة والقدرية، واملعتزلة  ، مث تتابع ظهور الفرق ف َتريخ املسلمني فخرجت(5)وموضوعه

 وغريهم.

ولكن األمر الذي يهم الباحث يف هذا املوضوع هو هل الغلو املعاصر وليد الغلو 
 القدي ؟

ع آراء إّن الذي دفع إىل هذا السؤال: أن آراء الغالة املعاصرين متفقة إىل حد كبري م
قرره معظم الباحثني يف والرافضة بصورة ما، وهذا أمر قد الغلو القدي، وخصوصًا اْلوارج 

 .(5)هذا املوضوع

                               
 -يف شكل كيان  -( وهنا يالحظ أن اْلوارج كانت َلم بداية واضحة 528، 57/75): الفتاوى: تيميةابن : ينظر( 5)

وهي حادثة التحكيم، ولكن الرافضة يف املقابل ليس َلم بداية واضحة؛ إذ اختلف املؤرخون يف ذلك اختالفًا كبرياً، وأاًي ما  
 جتاهان.كان األمر فإنه بعد ظهور اْلوارج اتضح املعسكران وابن اال

: الشهرستاين: ( و جممل آراء الرافضة عند578-5/554): امللل والنحل: ينظر جممل آراء اْلوارج عند الشهرستاين( 5)
 (532-5/548): امللل والنحل
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ولزايدة األمر توضيحًا أعرض جمموعة من آراء الغلو املعاصر، الِت قال هبا اْلوارج 
 بشكل أساسي، أو الرافضة منسوبة إىل هؤالء وأولئك:

 .(5)ئرتكفري العصاة أصحاب الكبا -5
 .(7)االنفصال التام عن اجملتمع -5
 .(4)تكفري املقيم غري املهاجر -7
 .(1)القول إن داير املسلمني دار كفر تستباح فيها الدماء -4
 .(8)ما يسمى ب :) املفاصلة الشعورية ( -1

 وإذا اتضح هذا التشابه، فهل معناه أن املعاصرين استفادوا من اْلوارج والشيعة ؟
 يف هذا: لقد اختلفت أنظار الكتاب

 فمنهم من ينزع إىل القول أبن الغالة اليوم استفادوا من اْلوارج ومن فكرهم. -

                                                                                         
: حوار ال مواجهة: (، وأمحد كمال أبو اجملد85-73): دراسة عن الفرق: أمحد حممد جلي: ينظر على سبيل املثال( 5)
 (.77): احلكم وقضية تكفرب املسلم: هنساوي( وسامل الب87)
-581): الغلو يف الدين: (، ورأي املعاصرين كتايب5/551): امللل والنحل: ينظر رأي اْلوارج عند الشهرستاين( 5)

588.) 
: الغلو يف الدين: ( ورأي املعاصرين كتايب551): فرقة األزارقة: حممد رضا الدجيلي: ينظر رأي األزارقة من اْلوارج( 7)
(478-125.) 

-728): الغلو يف الدين: (، ورأي املعاصرين كتايب5/555): امللل والنحل: ينظر رأي اْلوارج عند الشهرستاين( 4)
752.) 

-772): الغلو يف الدين: ( ورأي املعاصرين كتايب84): الفرق بني الفرق: البغدادي: ينظر رأي األزارقة من اْلوارج( 1)
748.) 

(، ورأي 558): الوشيعة يف نقد عقائد الشيعة: موسى بن جار هللا: التقية. انظر: لرافضة هياملفاصلة الشعورية عن ا( 8)
 (.438-431): الغلو يف الدين: املعاصرين كتايب
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يقول أمحد كمال أبو اجملد:) نستطيع أن نقرر أن فكر اْلوارج كان وال يزال أحد 
 .(5)الينابيع الِت ُيستمد منها كثري من آراء هؤالء املتطرفني اجلدد من الشباب (

 .(5)إذ يقول:) إن أصول هذا الفكر كانت عن اْلوارج (وإىل هذا مييل البهنساوي 
ويقرر هذا أحد املعاصرين بكتاب أمساه:) جذور الفتنة يف الفرق اإلسالمية منذ عهد 

 .(7)الرسول حىت اغتيال السادات (
وينزع بعض األساتذة إىل القول بعدم استقاء املعاصرين من أفكار اْلوارج والشيعة،  -

 .(4)ب من التوافق يف التفكري أدى إىل النتائج عينها (وإمنا هو ) لون غري
مع أنه ال ينفي أن يكون بعض الغالة ) قد درس هذه الفرق، وأتثر ِبعتقاداهتا، وِبا 

 .(1)توصلت إليه من أفكار، وِبا استشهدت به من حجج (
والرأي الذي يتضح يل من خالل البحث يف موضوع جذور الغلو وارتباطه ابلفرق،  -

 وصاً اْلوارج أبينه فيما يلي:وخص
أن الغلو يف مراحله األوىل مل يتصل بفكر اْلوارج، وال الروافض، وال الفرق  أواًل:

 األخرى، بل هو مبتوت الصلة هبذه األفكار، يدل على ذلك احلقائق التالية:
أن الظرف الزماين واملكاين الذي نشأت فيه هذه اآلراء مل يكن من السهولة فيه  -أ

 صال ابلكتب الِت تتحدث عن فرق الضالل.االت

                               
( وهنا مالحظة مهمة هي أن الرابط األكرب عند كمال أبو اجملد بني فكر اْلوارج وبني فكر 87): حوار ال مواجهة( 5)

وشعار احلاكمية، مع ما بينهما من اختالف، وقد  ،كمية، ويرى التسوية بني شعار ال حكم إال هللاحلا : الغالة املعاصرين هي
 (.555-528): الغلو يف الدين: ونقشته يف كتايب يبينت هذا الرأ

 (77): احلكم وقضية تكفري املسلم( 5)

 اللواء حسن صادق.: املؤلف هو( 7)
 (.8): ه مربراتهجذوره، أسباب: التكفري: نعمان السامرائي( 4)

 (.8): املصدر نفسه( 1)
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يقول أحد املتهمني ابلغلو عندما نقشه أحد األساتذة يف آرائهم وبني جذورها وأهنا 
عند اْلوارج وأمثاَلم:) مستحيل، هذه األحكام وليدة الزنزانت، والفقه البعيد عن أي  

نا، وما توصل كتاب؛ إذ مل يكن مع اجلميع كتاب واحد؛ حىت املصاحف كانت تصادر م
 .- )(5)-إليه الشباب فهو اجتهاد يقوم على ما ُيفظون من كتاب هللا، وسنة رسوله 

أن الغلو حدث بعد مناقشات لبعض املسائل املستجدة، فهو وليد ظرف  -ب
 وحدث، ومل يكن عند أصحابه األوائل مبادئ التقوا عليها من األساس.

على جهل وغري  -إن مل يكونوا كلهم  -أن غالب األفراد الذين ابتدأوا الغلو  -ج
متخصصني يف العلوم الشرعية؛ إذ مل يسبق َلم إطالع على هذه الكتب، ولذلك عندما بني 
َلم بعض من نقشهم أن آراءهم موجودة يف امللل والنحل للشهرستاين وحنوه من كتب الفرق 

 .(5)ا ومل يروهاقال بعضهم: أبنه مل يسمع هبذه الكتب، وقال آخرون: إهنم مسعوا هب
أن ممن وقع يف الغلو قوم رجعوا عن آرائهم ملا رأوا أصلها عند اْلوارج مما يدل على  -د

 .(7)ظنهم أهنم سابقون إىل هذه األفكار
أن أهل الغلو يف املراحل املتأخرة، وخاصة املتصدرين منهم للقيادة أصبح عندهم  اثنياً:

 بصورة ما، وميكن أن يستأنس ِبا يلي:علم آبراء اْلوارج، ورِبا استفادوا منها 
أن املناقشني ملنظري الغالة بينوا َلم سبق اْلوارج وغريهم من الفرق إىل مثل هذه  -أ

 .(4)اآلراء مما دفعهم إىل االطالع عليها
أن قادة الغالة كانوا مينعون أتباعهم من قراءة كتب التاريخ، وليس مثت تفسري  -ب

 .(1)يخ اْلوارج، وآرائهم املبثوثة يف تلك الكتبظاهر َلذا إال اْلوف من معرفة َتر 

                               
 (.55): املصدر نفسه( 5)

 (.55): املصدر نفسه( 5)
 (.573): احلكم وقضية تكفري املسلم: البهنساوي: انظر (7)
 (.573): احلكم وقضية تكفري املسلم: (، و البهنساوي55): جذوره، أسبابه مربراته: التكفري: نعمان السامرائي: ينظر( 4)

 (.582): احلكم بغري ما أنزل هللا وأهل الغلو: سرور زين العابدين حممد: ينظر( 5)
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أن تطور فكرهم وقوة استدالَلم يف املراحل املتأخرة دالر على استنادهم إىل آراء  -ت
 سابقة آلرائهم.

أن بعض اآلراء الِت طرحها الغالة مثل: غلوهم يف تكفري مرتكب الكبرية تكاد  -ث
 أدلتها تكون صورة ألدلة اْلوارج من قبل.

هم يف ذم املقلدين يكاد يكون صورة طبق األصل ملا كتبه الشوكاين، وابن وكذلك غلو 
حزم يف ذم التقليد مع اختالف رأي الغالة، ورأي هذين اإلمامني يف هذه املسألة دون أن 

 .(5)ينسبوا اآلراء إليهما

وهبذا يتبني أن أثر الفرق القدمية على الغالة املعاصرين جاء نتيجة َتليًا والحقًا فقد 
احنصر يف إثراء تيارات الغلو، وأتييد حججها ال يف إَيادها؛ إذا أن وجودها كان أثراً 

 لعوامل أخرى.

وليس يف هذا تربئة لساحة الغالة، أو تسويغًا ملا وقعوا فيه، ولكنه عرض جلذور 
أفكارهم َترخييًا ِبا يساعد على تصور هذه القضية، وفهمهما، ومن مث عالجها العالج 

 شيد.الصحيح الر 

وإذا تبني هذا فإن سر التشابه بني آراء اْلوارج، وآراء املعاصرين يتضح يف اجلوانب 
 التالية:

 

                               
 (.12-48): املصدر نفسه: ينظر( 7)
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 تشابه املنهج الفكري للفريقني:

إن املنهج الفكري الذي استعمله الفريقان للوصول إىل احلقائق متشاهبة بدرجة كبرية، وهذا 
 .(5)ثلما َيعل اآلراء يف كثري من األحيان تتشابه بل تتما

 تشابه املناخ الفكري للفريقني: -2
إن الظروف الفكرية الِت عاشها اْلوارج، والظروف الفكرية الِت عاشها املعاصرون من 
أهل الغلو متشاهبة من بعض اجلوانب، وخصوصًا يف اجلانب الفكري، فال الفريقني يتسم 

أن التطور الفكري بسمة واضحة هي اجلهل :" يقرأون القرآن ال َياوز تراقيهم " كما 
؛ إذ يبدو أن آراء غالية أخرى إىلللفريقني متقارب، حيث بدأ الغلو ابلتكفري، مث تطور 

الغالة املعاصرين مل يلتقوا من األساس على مبادئ عامة واضحة، بل كان مبدأ غلوهم 
 تكفري احلاكم، مث تطورت صور الغلو من خالل املمارسات العملية.

البداية شعارات  إذ مل يلتقوا على مبادئ معينة ) بل رفعوا يفوكذلك اْلوارج من قبل 
كقوَلم: ) ال حكم إال هلل ( وتكفريهم ملقاتليهم، واستباحة قتلهم وقتاَلم، ومن   التفوا حوَلا،

خالل ممارساهتم تكونت للخوارج آراء عامة حول املشكالت الِت أاثروها، أو كانوا طرفًا يف 
 .(5)مشكلة مرتكب الكبرية، واحلكم عليه كفراً وإميانً (إاثرهتا كمشكلة اإلمامة، و 

وأما من جهة أفكار الغالة واإلرهابيني املعاصرة، فال بد من فهم أن اجلذر الديين 
عز  -هلل  ألمر أقول إن اْلضوع والفكرة الرئيسة للغالة متعلقة ابحلاكمية، وابتغاء توضيح ا

ًً والتسليم حلكمه من لوازم اإلسالم ومق-وجل تضيات شهادة أن ال إله إال هللا وأن حممدًا
 اْْلِيَ رَةُ  ََلُمُ  َيُكونَ  َأن أَْمرًا َوَرُسولُهُ  اّللَُّ  َقَضى ِإَذا ُمْؤِمَنةٍ  َوال ِلُمْؤِمنٍ  َكانَ   َوَما } --رسول هللا 

                               
 (.525): الغلو يف الدين: كتايب:  بيان هذا األمر: ينظر( 5)

 (.47): دراسة عن الفرق: أمحد جلي( 5)
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ِبيًنا َضالالً  َضلَّ  فَ َقدْ  َوَرُسوَلهُ  اّللََّ  يَ ْعصِ  َوَمن أَْمرِِهمْ  ِمنْ  [ ولقد جاء تقرير 78ب:{]األحزامُّ
 هذه العقيدة أبساليب متعددة يف القرآن الكري منها:

 ِإنِ  وحده:} -عز وجل  -أسلوب احلصر، حيث جاء حصر احلكم وأنه هلل  -5
هُ  ِإالَّ  تَ ْعُبُدواْ  َأالَّ  أََمرَ  ّللِّ  ِإالَّ  احْلُْكمُ  ينُ  َذِلكَ  ِإايَّ  [42{]يوسف: اْلَقيِّمُ  الدِّ

 أََفُحْكمَ  ر؛ إذ أنكر هللا سبحانه على من ابتغى غري حكمه:}أسلوب اإلنكا -5
ُغونَ  اجْلَاِهِليَّةِ   [12{]املائدة:يُوِقُنونَ  لَِّقْومٍ  ُحْكًما اّللَِّ  ِمنَ  َأْحَسنُ  َوَمنْ  يَ ب ْ

ْحَكم هللا حكم عن خرج من على تعاىل ينكر قال ابن كثري:)
ُ

 كل  على املشتمل امل
 الِت واالصطالحات، واألهواء ،اآلراء من سواه ما ىلإ وعدل شر كل  عن الناهي خري،

 من به ُيكمون اجلاهلية أهل كان  كما  هللا، شريعة من مستند بال الرجال وضعها
 (5)( وأهوائهم آبرائهم  يضعوهنا مما واجلهاالت، ،الضالالت

فقد جاء هذا النفي مؤكدًا بتكرار أداة   --عمن مل ُيكِّم النيب نفي اإلميان -7
نَ ُهمْ  َشَجرَ  ِفيَما ُُيَكُِّموكَ  َحىتََّ  يُ ْؤِمُنونَ  الَ  َوَربِّكَ  َفالَ  في وابلقسم، قال تعاىل:}الن  الَ  مُثَّ  بَ ي ْ

ُدواْ  َّا َحَرًجا أَنُفِسِهمْ  يف  َيَِ  [81{]النساء: َتْسِليًما َوُيَسلُِّمواْ  َقَضْيتَ  ممِّ

 بني ال ؛ هللا خلق نم أحد بني ُيكم أن ألحد سلي قال شيخ اإلسالم ابن تيمية:)
 .(5)( ورسوله هللا حبكم إال .... الكفار وال املسلمني

، وعاشت األمة (7)وهذا املعىن متقرر يف كتاب هللا وسنة رسوله وأقوال أهل العلم
اإلسالمية وهو حاضر يف حسها، حتياه واقعًا عمليًا قروًن طويلة، كان فيها احلكم هلل عز 

                               
 (.5/87): تفسري القرآن العظيم( 5)
 (.71/428): الفتاوى( 5)
عبد الرمحن بن : قرة عيون املوحدين للشيخ: كتب التوحيد، بشرحيه:  م حممد بن عبد الوهابشيخ اإلسال: ينظر( 7)

: حتكيم القوانني، والشيخ عبد العزيز بن ابز: (، والشيخ حممد بن إبراهيم771-752): (، وفتح اجمليد535): حسن
 وجوب حتكيم شرع هللا ونبذ ما خالفه.
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كري واالستعماري، فدخلت القوانني األوربية دولة اْلالفة وجل ؛ حىت بدأ الغزوان الف
، وعندما ضعفت، وكثرت عللها وأمراضها، فزين َلا أعداؤها أن صالحها وطريق العثمانية

م أول قانون خمالف لإلسالم يف بلد 5842هنوضها هو ابألخذ ابلقوانني حىت صدر عام: 
ن العقوابت العثماين، مث تواىل األخذ مسلم، مستمداً أحكامه من مصادر أجنبية، وهو قانو 

 .(5)ه 5748ابلقوانني يف دولة اْلالفة حىت رفع عنها حكم  اإلسالم عام 
وأما بعد عهود االستعمار الذي رزحت حتته معظم البالد اإلسالمية، فقد ورثت عنه 

احلكم  صنائعه األحكام الوضعية، فكانت القوانني الفرنسية والربيطانية والسويسرية هي عماد
 والتشريع.

على صعيد األفراد مع أنفسهم، ويف  -يف الغالب -كما أن حتكيم الشرع غاب 
 رعالقاهتم مع اآلخرين، حيث ظهرت خمالفة شرع هللا ابلتهاون أبركان الدين وإبظها

املنكرات، فتنبه َلذا األمر طائفة من العلماء والدعاة فأيقظوا احلس اإلسالمي، ودعوا إىل 
هللا فنشأ عن ذلك مصطلح جديد هو ) احلاكمية ( واحلاكمية كما يقول حتكيم شرع 

:) تطلق على السلطة العليا، والسلطة املطلقة على حسب -رمحه هللا  -األستاذ املودودي 
أو جمموعة من  -ما يصطلح عليه اليوم يف علم السياسة، فال معىن لكون فرد من األفراد 

مًا إال أن حكمه هو القانون، وله من الصالحيات حاك -األفراد أو هيئة مؤلفة منهم 
التامة، والسلطات الكلية غري احملددة؛ لينفذ حكمه يف أفراد الدولة، وهم مضطرون إىل 

 .(5)طاعته طوعاً، أو كرهاً (

                               
 (.87-84): الشريعة اإلَلية: عمر األشقر: ينظر( 5)
 (.515): تدوين الدستور من جمموعة نظرايت اإلسالم وهديه( 7)
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األلوهية أن ويقرر أبو األعلى املودودي يف كتابه املصطلحات األربعة أن من مقتضيات 
 يتخذ أن ينبغي وال ،إَلاً  يكون أن ميكن ال له، سلطة ال لذيا يكون احلكم هلل فيقول:)

 .(5)(إَلاً 
ولسيد قطب أيضًا يف هذا املوضوع كتاابت كثرية، بل هو الذي وسع ونشر هذا 
املصطلح، وأذاعه وبينه يف مواضع كثرية من كتبه إذ يقول:)إن احلاكمية هلل وحق تعبيد 

ص األلوهية الِت ال يدعها لنفسه مؤمن ابهلل، الناس، وتشريع الشرائع َلم، هي أوىل خصائ
وال يقره عليها مؤمن ابهلل كذلك، وإن الذي يدعي حق احلاكمية، وحق تعبيد الناس ملا 

 .(5)يشرعه من عند نفسه إمنا يدعي حق األلوهية(
وهنا مسألة مهمة وهي نشوء هذا املصطلح، وكونه مصطلحًا جديدًا كان نتاج الرتمجة 

ت الغربية، ال يعين أنه نشاز يف اإلسالم؛ ألن األصل موجود، وهو جزء لبعض املصطلحا
من توحيد األلوهية، والعلماء األقدمون تكلموا يف احلاكمية وأفاضوا، فالناشئ واحلادث هو 
املصطلح ال املسألة نفسها، وإن إحياءه والتنظري له هبذه الطريقة هو نتاج أزمة عاشتها 

ت شريعة هللا عنها، فصيغت املسألة هبذا األسلوب إلحيائها يف البالد اإلسالمية؛ ملا غاب
 أذهان املسلمني، وتقريبها إىل أفهامهم، ليعيشوها واقعاً عملياً كما عاشوها من قبل.

ومسألة احلاكمية هذه هي اجلذر الفكري الرئيس للغلو يف العصر احلديث؛ حيث  
:) احلكم بغري ما يف الغلو منها، هيكانت الشكاية الكربى للتيارات اإلسالمية وملن وقع 

أنزل هللا ( مع ما اقرتن بذلك من فهم احلاكمية فهمًا خاطئاً، وقد تنبه َلذا بعض الباحثني 
وعنون  يف موضوع الغلو حيث عنون أحدهم لكتابه ب :) احلكم وقضية تكفري املسلم (

ني أحدهم وهو املستشار سامل ، وأهل الغلو ( وقد باآلخر لكتابه ب :) احلكم بغري ما أنزل هللا
أن  -الذي يعد شاهد عيان على تطور فكر الغلو يف بعض البالد اإلسالمية  -البهنساوي 

                               
 (53): املصطلحات األربعة( 5)
 (.558): معامل يف الطريق: (، وانظر577): مقومات التصور( 5)
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املناقشات األوىل الِت وقعت يف السجون وكانت من بذور الغلو، تدور حول موضوع 
 أحد السجناء  عن سبب عدم والئهم حلكامهم: -على سبيل املثال  -احلاكمية؛ إذ َييب 

 أبهنم اختلفوا مع احلاكم ألنه أصبح نداً هلل، وأخضع الناس لعبوديته من دون هللا.
وعند تتبع مظاهر الغلو العقدية والعملية ْند غالبها يرجع إىل مسألة احلكم بغري ما 

 أنزل هللا، وسأضرب لذلك أمثلة:
لدار تكفري املقيم غري املهاجر، يرجع هذا التكفري إىل عدة مسوغات منها: أن ا -5

 دار كفر، وأن اجملتمعات جاهلية، وكل ذلك يعود إىل كوهنا حمكومة بغري ما أنزل هللا.
اْلروج على احلكام؛ إذ املسوغ الرئيس َلذا اْلروج هو تكفري احلاكم بغري ما   -5

 أنزل هللا.
الغلو يف مفهوم التقليد وذم التقليد؛ إذ مرجع ذلك إىل مفهوم الغالة للتقليد،  -7

قة، وهذه الطاعة املطلقة ال تكون إال هلل، ولذلك يكفرون املقلد ألنه حكم وأنه طاعة مطل
 .--غري هللا، واتبع غري رسول هللا

ومعظم مظاهر الغلو كذلك َيخذ بعضها حبجز بعض، وتكون حلقات متصلة هنايتها 
 مسألة احلاكمية.

وهنا نصل إىل إشكال: كيف أن الدين ال يتضمن دعوة إىل الغلو واإلرهاب ومع ذلك 
 يقع بعض املتدينني يف ذلك ؟

فهم أن اْللل يف البنية الفكرية للغالة كان ولإلجابة على هذا اإلشكال ال بد من 
 جذر رئيسًا من جذور الغلو، وذلك أن هذا اْللل طريق الختالل النتائج واملعلومات الِت

 يتوصل إليها من تتسم بنيته الفكرية هبذه العلة.
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ونظرًا ألمهية املنهج كان لعلماء اإلسالم دور كبري يف ترسيخ علم أصول الفقه، الذي 
هو ِبثابة املنهج الذي يسري عليه مستنبط األحكام من أدلتها وكان يؤكد على جانبني 

 مهمني:
 أصول التشريع. -5
 طرق االستنباط ومناهجه. -5

الحنرافات الِت وقعت يف َتريخ املسلمني سواء يف العقيدة أم يف الشريعة كانت ومعظم ا
نتاج اْللل يف أحد هذين اجلانيب، وسأذكر بعض األمثلة املتعلقة أبصول التشريع من معاقد 

 االحنراف وأصوله:
لكتاب، والسنة، واإلمجاع، والقياس، واجلهل يشمل اجلهل أبصول التشريع: ا -5

 ول، أو اجلهل ِبفرداهتا احلاكمة يف القضية الفرد.اجلهل هبذه األص
اإلعراض عن االستقاء من هذه األصول مع العلم هبا، واالعتماد على العقل  -5

 مثاًل.

خمالفة سبيل املؤمنني برفض أحد هذه املصادر كما هو حال من مسوا أنفسهم  -7
السنة، أو خرب ابلقرآنيني الذين ال يرون يف غري القرآن حجة، أو الذين ينكرون حجية 

 اآلحاد يف العقائد على اختالف يف درجات تلك املخالفة.
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وعند النظر يف الغلو يف العصر احلديث ْند أن هناك خلاًل يف البنية الفكرية عند 
الغالة، وقد متكنت عن طريق قراءة كتبهم ونقد آرائهم من استجالء جوانب ذلك 

 ، ِبا أبينه فيما يلي:اْللل

  اجلهل:أواًل: 
 أبرز جوانب اجلهل الِت أراها مؤثرة ما يلي هي:و 

 اجلهل ابلكتاب. -5
 اجلهل ابلسنة. -5

 اجلهل ِبقاصد الشريعة. -7

 اجلهل ِبآخذ األدلة وأدوات االستنباط. -4

 اجلهل أبقوال العلماء وآاثرهم -1

 اجلهل ابللغة العربية وأساليبها. -8

 اجلهل ابلتاريخ وابلسنن الكونية. -7

 .اجلهل ابلواقع وظروفه ومالبساته -8

 اجلهل ِبراتب الناس وِبراتب األعمال. -3

  اثنياً: اخللل يف املنهج:
 وأبرز جوانب اْللل يف املنهج ما يلي هي:

 املنهج احلريف يف فهم النصوص. -5
 انعدام النظرة الشاملة. -5

 التأويل. -7

 التلقي املباشر من النص. -4

 اتباع املتشابه. -1
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 عدم اجلمع بني األدلة. -8

 (. انعدام املوضوعية ) اتباع اَلوى -7

 االجتهاد من غري أهلية، وعدم األخذ من املصادر املعتربة شرعاً. -8
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 املبحث الثاين

 تعلقة ابلعنف واخلروج على احلكاممظاهر الغلو امل
 

 أواًل: اخلروج على احلكام:
يعد العنف أبرز جماالت الغلو؛ إذ يتخذ مكانً ابرزاً يف احلديث عن الظاهرة سواء على 

أو على الصعيد العلمي، ففي الوسائل اإلعالمية ْند احلديث عن ظاهرة الصعيد اإلعالمي 
الغلو والندوات الصحفية، واملقاالت تتناسب طرداًي مع أحداث االغتيال ، أو أعمال 
العنف الِت تنسب إىل اجلماعات الغالية كما أن الدراسات العلمية والندوات البحثية غالباً 

 ما تكون بعد تلك األحداث.
 . أعمال ذلك العنف: اْلروج على احلكام وأظهر

والعلماء جممعون على عدم جواز اْلروج على اإلمام العدل، ولكن الغالة خيرجون 
 احتجاجاً بظلم احلاكم أو فسقه.

وقد ذهب السلف إىل حتري اْلروج على أئمة الظلم واجلور وهذا مذهب عامة أهل 
 (5)احلديث.

          حيث قال: -رمحه هللا  -العلم منهم النووي وقد ذكر اإلمجاع عليه مجع من أهل 
 (5)فحرام، إبمجاع املسلمني، وإن كانوا فسقة ظاملني ( ،وأما اْلروج عليهم وقتاَلم) 

                               
( وأبو يعلى األحكام  588التمهيد ) : والباقالين ،(4/53الفصل يف امللل واألهواء والنحل )  : ( ينظر ابن حزم 5)  

 (4-4السلطانية ) 

 ( 55/553( شرح مسلم )  5)  
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واتفاق العلماء على القول بتحري اْلروج واضح يف كتاابهتم، حىت صاروا يعدون 
ضمن عقيدة أهل  -ه هللا رمح -ذلك عقيدة يدونوهنا ضمن عقائدهم، يقول اإلمام أمحد 

السنة: ) والسمع والطاعة لألئمة وأمري املؤمنني: الربد الفاجر، ومن ويل اْلالفة فاجتمع 
 (5)عليه الناس ورضوا به ( 

: ) وال نرى اْلروج على أئمتنا، ووالة أمورن،  -رمحه هللا  -ويقول اإلمام الطحاوي 
طاعتهم من طاعة هللا عز طاعتهم، ونرى  وإن جاروا وال ندعوا عليهم وال ننزع يدًا من

 (5)وجل فريضة ما مل َيمروا ِبعصية ، وندعوا َلم ابلصالح واملعافاة (

 ويستدلون على ذلك جبملة من األدلة ميكن تصنيفها كما يلي:

النصوص اليت ورد فيها األمر ابلطاعة، وعدم نكث البيعة، بل ونص   - 1
 ها.فيها على الصرب على جور األئمة ومن

 ِمنُكمْ  اأَلْمِر  اَي أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنواْ َأِطيُعواْ اّلّلَ َوَأِطيُعوْا الرَُّسوَل َوأُْويل قال تعاىل: )  -أ 
) 

قال : ) دعان فبايعناه، فقال فيما أخذ  -  -ب   وعن عبادة بن الصامت 
 وأثرة علينا، وأن علينا، ابيعنا على السمع والطاعة يف منشطنا ومكرهنا، وعسرن ويسرن

 (7)ال ننازع األمر أهله، إال أن تروا كفراً بواحاً عندكم فيه من هللا برهان (

                               
 ( 5/582شرح أصول اعتقاد أهل السنة ) : ( نقاًل عن الاللكائي 5)  

 ( 5/142( ينظر شرح الطحاوية )  5)  

 ( 5723( ومسلم )  57/587( رواه البخاري)  7)  
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قال: "إنه  - -إن رسول هللا  قالت: -رضي هللا عنها -عن أم سلمة   -ج 
ومن أنكر فقد سلم،  ،فقد برئ ،فمن كره ،وتنكرون ،يستعمل عليكم أمراء، فتعرفون

 (5)"ال ما صلوا  :": أفال نقاتلهم؟ قال االو ق " ولكن من رضي وَتبع

. أنه ال َيوز اْلروج على اْللفاء ِبجرد الظلم .: ) فيه -رمحه هللا  -قال النووي 
 (5)والفسق ما مل يغريوا شيئاً من قواعد اإلسالم (

من رأي من  :" -  -قال رسول هللا  :قال -رضي هللا عنهما -د   عن ابن عباس 
 (7)"فمات مات ميتة جاهلية  ،شرباً  هه فليصرب، فإنه من فارق اجلماعةأمريه شيئاً يكر 

فإنه من خرج عن السلطان شرباً فمات  ،فليصرب ،من كره من أمريه شيئاً  "ويف رواية : 
 (4)"مات ميتة جاهلية 

) قوله: " من خرج عن السلطان " أي: من طاعته، قوله: " : -رمحه هللا  -قال العيين 
فليصرب على املكروه وال خيرج من طاعته؛ ألن يف ذلك حقن الدماء وتسكني  فليصرب" يعين:

 (1)عليه (    الفتنة إال أن يكفر اإلمام ويظهر خالف دعوة اإلسالم فال طاعة ملخلوق 

                               
 ( 8/531أمحد ) و  ،( 4782وأبو داود )  ،( 5588( والرتمذي )  7/5485( رواه مسلم)  5)  

 ( 544 – 55/547( شرح صحيح مسلم )  5)  

 ( 752 ،5/571،577(، وأمحد )  5/545،  (، والدارمي ) 7/5477ومسلم )  ،( 3/13( رواه البخاري )  7)  

 ( 5/545(، والدارمي )  7/5477(، ومسلم )  3/13( رواه البخاري )  4)  

 ( 54/578) : ( عمدة القاري 1)  
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األحاديث الدالة على حترمي اقتتال املسلمني فيما بينهم والتحذير من الفنت اليت   - 2
 من املسلمني على احلكام، ومن تلك األحاديث:تقع غالباً بسبب خروج طائفة 

سباب املسلم فسوق  "قال:  - -أن النيب  -  -عن عبد هللا بن مسعود  –أ 
 (5)"وقتاله كفر  

ال ترجعوا  "قال:  - -أن النيب  -رضي هللا عنهما -عن جرير بن عبد هللا   -ب 
 (5)"بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض  

تدل على حتري اقتتال املسلمني فيما بينهم، واْلروج  (7)ا يف معناهافهذه األحاديث وم
 على احلكام الفاسقني ابلسيف هو قتال بني املسلمني.

عن ما يقع من بعض األئمة مع عدم أمره ابْلروج  --ما ورد من إخباره  - 7
 " :  - -قال لنا رسول  -  -عليهم، ومن تلك األحاديث عن عبد هللا بن مسعود 

أدوا إليهم  "قالوا: فما أتمرن اي رسول هللا؟ قال: " إنكم سرتون بعدي أثرة وأمورًا تنكروهنا
 (4)"وسلوا هللا حقكم  ،حقهم

     
واليوم خيرج الغالة على احلكام املسلمني خروجًا مقرتًن ابلتكفري، ففي كتاب انتفاض 

ْلروج على احلاكم أو تكفريه االعرتاض على تفجريات الرايض يقول : ) وأما قوَلم: وا
مفسدة عظيمة، فهل يعنون تكفريه إذا كفر أم تكفريه ومل يكفر؟ وهل هو خاص حباكم 

                               
 (58سبق خترَيه ص ) (  5)  

 ( 7/557(، والنسائي )  81(، ومسلم )  57/512( رواه البخاري )  5)  

(، واآلجري يف الشريعة ابب فضل القعود يف  75-75، 58-57/  57فتح الباري) : (ينظر بعض تلك األحاديث 7)  
 ( 45الفتنة ) 

    سرتون بعدي أموراً تنكروهنا. ابب قول النيب   : ( كتاب الفنت 3/13( رواه البخاري )  4)  
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بالد احلرمني مهما فعل، أم يشمل صدام حسني وحافظاً؟ وهل املفسدة تكفري من فعل 
تنةر والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إاّل تفعلوه تكن ف }الكفر أم تعطيل أحكام هللا فيه 

 { يف األرض وفسادر كبري
إن كانوا يريدون تكفري من مل يكفر فهو مفسدة حقاً، وال ينازعهم فيه أحد، وإن أرادوا 
تكفري من كفر فهو حكم هللا فيه، واملفسدة تعطيله ال تنزيله، وإن أرادوا أن من يكفر اليوم 

احلق ابلباطل ، واحلق  حاكم بالد احلرمني يكفره بغري مكفر فليقيد احلديث بذلك وال يلبس
أن حاكم بالد احلرمني اليوم مرتدَّ بنواقض عدة، وإن شاؤوا أن يفتحوا احلوار يف تكفري 
حاكم بالد احلرمني كان ذلك، وما شيء من مسائل النزاع ممنوعًا من العرض على الدليل 

)(5). 
عودية " إىل وخيلص أبو حممد املقدسي يف كتابه " الكواشف اجللية على كفر الدولة الس

 ) املخرج من الفتنة " اَلجرة واجلهاد ": عنوان يقول فيه:
إذن فما املوقف من هذه الدولة اْلبيثة وأمثاَلا من احلكومات املرتدة .. شرقية كانت 

 أم غربية..؟؟  
قال تعاىل: ) إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا يف سبيل هللا أولئك يرجون رمحة 

 [ 558رر رحيم ( ] سورة البقرة: آية :هللا وهللا غفو 
فاهلل عز تكون فتنة ويكون الدين كله هلل {  وقاتلوهم حىت ال إنه اَلجرة واجلهاد }

   أنه ابيع  وجل مل يرتكنا مهاًل؛ بل بنيَّ لنا املوقف أحسن بيان فقد صح عن رسول هللا   
هذه البيعة الِت يرويها عبادة  أصحابه على السمع والطاعة لوالة األمر املسلمني.. وجاء يف

بن الصامت   رضي هللا عنه   كما يف البخاري ومسلم وغريمها : " وأن ال ننازع األمر أهله 
 إال أن تروا كفراً بواحاً عندكم فيه من هللا برهان (

                               
  (5 ( )47-48 ) 
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 ن كله هلل ( ] سورة األنفال: آية:وقال تعاىل ) وقاتلوهم حىت ال تكون فتنة ويكون الدي
537 ] 

 ا كان بعض الدين هلل وبعضه آلل سعود قاتلناهم حىت يكون الدين كله هلل.فإذ
وإذا كان بعض الدين ببله وبعضه لنظام جملس التعاون أو مليثاق اجلامعة أو مليثاق هيئة 
األمم، أو حملكمة العدل ..! الدولية ، أو للقانون الدويل أو غري ذلك من الطواغيث 

 هلل.....قاتلناهم حىت يكون الدين كله 
وأخريًا فقد نصَّ العلماء أن احلاكم إذا أظهر الكفر البواح فيجب القيام عليه وعزله 
وتبديله وتغيريه إلقامة شرع هللا ، وحتقيق توحيده كاماًل، فمن قوى على ذلك فله األجر 
واملثوبة، ومن ضعف عنه وجبت عليه اَلجرة وعدم الركون للكفر وحكوماته بل حتديث 

 (5)دهم دوماً وتربية الذراري على ذلك وغرسه يف نفوسهم (النفس جبها

 

     
 

 وأختم هذا الكالم بعرٍض لقرار هيئة كبار العلماء حول التفجريات: 
 ه 5454قرار هيئة كبار العلماء حول حوادث التفجري الِت حصلت يف مدينة الرايض 

 وآله وصحبه. أما بعد..احلمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده حممد 
فإن جملس هيئة كبار العلماء يف جلسته االستثنائية املنعقدة يف مدينة الرايض يوم 

ه  استعرض حوادث التفجريات الِت وقعت يف مدينة الرايض مساء 57/7/5454األربعاء 
ه  وما حصل بسبب ذلك من قتل وتدمري وترويع وإصاابت 55/7/5454يوم االثنني 

                               
  (5 ( )515-515 ). 
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اس من املسلمني وغريهم ومن املعلوم أن شريعة اإلسالم قد جاءت حبفظ لكثري من الن
 الضرورايت اْلمس وحرمت االعتداء عليها وهي الدين، والنفس ، واملال والعرض، والعقل.

وال خيتلف املسلمون يف حتري االعتداء على األنفس املعصومة، واألنفس املعصومة يف 
َيوز حبال االعتداء على النفس املسلمة وقتلها بغري دين اإلسالم إما أن تكون مسلمة فال 

حق ومن فعل ذلك فقد ارتكب كبرية من كبائر الذنوب العظام يقول هللا تعاىل : ) ومن 
يقتل مؤمنًا متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب هللا عليه ولعنه وأعد له عذاابً عظيماً( 

ن أجل ذلك كتبنا على بين إسرائيل أنه من [ ويقول سبحانه: ) م 37] سورة النساء: آية 
 75قتل نفسًا بغري نفٍس أو فساد يف األرض فكأمنا قتل الناس مجيعًا ( ] سورة املائدة: آية 

 (5)" يف اإلمث " -رمحة هللا  -[ قال جماهد 

" ال ُيل دم امرئ --وهذا يدل على عظم قتل النفس بغري حق. ويقول النيب 
ال هللا وأين رسول هللا إال إبحدى ثالث النفس ابلنفس والثيب الزاين مسلم يشهد أن ال إله إ

  متفق عليه وهذا لفظ البخاري. (5)واملارق من الدين التارك للجماعة "
" أمرت أن أقاتل الناس حىت يشهدوا أن ال إله إال هللا وأن حممداً --ويقول النيب 

وا ذلك عصموا مين دماءهم وأمواَلم إال حبق رسول هللا ويقيموا الصالة ويؤتوا الزكاة فإذا فعل
 ن حديث ابن عمر رضي هللا عنهما .متفق عليه م (7)اإلسالم وحساهبم على هللا"

قال: "  --عين النيب  -رضي هللا عنه  -ويف سنن النسائي عن عبد هللا بن عمرو 
 .(5)لزوال الدنيا أهون عند هللا من قتل رجل مسلم "

                               
 ( رواه ابن جرير يف تفسريه. 5)  

 (.48): ( سبق 5) 
 ( عن عبد هللا بن عمر. 78( ومسلم )  51( رواه البخاري برقم )  7) 
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يومًا إىل البيت أو إىل الكعبة فقال: ) ما  - عنهما رضي هللا -ونظر ابن عمر 
أعظمك وأعظم حرمتك واملؤمن أعظم حرمة عند هللا منك" ، كل هذه األدلة وغريها كثري 
تدل على عظم حرمة دم املرء املسلم وحتري قتله ألي سبب من األسباب إال ما دلت عليه 

 -بغري حق، يقول اسامة بن زيد  النصوص الشرعية فال ُيل ألحد أن يعتدي على مسلم
إىل احلرقة فصبحنا القوم فهزمناهم وحلقت أن  --بعثنا رسول هللا  -رضي هللا عنهما 

ورجل من األنصار رجاًل منهم فلما غشيناه قال ال إله إال هللا فكف األنصاري فطعنته 
عدما قال ال إله إال فقال: " اي أسامة ! قتلته ب --برحمي حىت قتلته فلما قدمنا بلغ النيب 

 (5)هللا " قلت كان متعوذًا فما زال يكررها حىت متنيت أين مل أكن أسلمت قبل ذلك اليوم.
 متفق عليه وهذا لفظ البخاري.

وهذا يدل أعظم الداللة على حرمة الدماء فهذا رجل مشرك وهم جماهدون يف ساحة 
قتله على أنه  -رضي هللا عنه -امة القتال ملا ظفروا به ومتكنوا منه نطق ابلتوحيد فتأول اس

عذره وأتويله وهذا من أعظم ما يدل على  --ما قاَلا إال ليكفوا عن قتله ومل يقبل النيب 
 حرمة دماء املسلمني وعظيم جرم من يتعرض َلا.

" إن دماءكم  --وكما أن دماء املسلمني حمرمة فإن أمواَلم حمرمة بقول النيب 
أخرجه مسلم  (7)مة يومكم هذا يف شهركم هذا يف بلدكم هذا "وأموالكم حرام عليكم كحر 

يف خطبة يوم عرفة وأخرج البخاري ومسلم حنوه يف خطبة يوم  --وهذا الكالم قاله النيب 
 ، وِبا سبق يتبني حتري قتل النفس املعصومة بغري حق.(4)النحر

                                                                                         
ي أن األصح وقفه عن ابن عمرو ( وذكر الرتمذ 7471( والنسائي يف الكبري برقم )  5731( رواه الرتمذي برقم )  4) 

( وصحح إسناده البوصريي وأمحد شاكر يف خمتصر ابن كثري )  5853وقد رواه ابن ماجة مرفوعاً عن الرباء بن عازب برقم ) 
5/115 ) 

 ( 518( ومسلم برقم )  4583( رواه البخاري برقم )  5) 
 ( عن جابر رضي هللا عنه. 5558( رواه مسلم برقم )  5) 
 ( عن أيب بكر رضي هللا عنه. 5873ومسلم برقم )  ،( 5745رواه البخاري ) (  7) 
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املستأمنني فعن .. أنفس املعاهدين وأهل الذمة و  ومن األنفس املعصومة يف اإلسالم
قال: " من قتل معاهداً مل  --عن النيب  -رضي هللا عنهما-عبد هللا بن عمر بن العاص 

  أخرجه البخاري(5)"يرح رائحة اجلنة وإن رُيها توجد مسرية أربعني عاماً 

ومن أدخله ويل األمر املسلم بعقد أمان وعهد، فإن نفسه وماله معصوم ال َيوز 
" مل يرح رائحة اجلنة " وهذا وعيد شديد  --إنه كما قال النيب ومن قتله ف ،التعرض له

  .ملن تعرض للمعاهدين

" املؤمنون تتكافأ دماؤهم  --ومعلوم أن أهل االسالم ذمتهم واحدة يقول النيب 
 ،رجاًل مشركاً عام الفتح -رضي هللا عنها-وملا أجارت أم هاينء  (5)ويسعى بذمتهم أدنهم"

-فأخربته فقال  --أن يقتله ذهبت للنيب  -رضي هللا عنه -طالب وأراد علي بن أيب 
- "أخرجه البخاري ومسلم.(7)" قد أجرن من أجرت اي أم هاينء 

واملقصود أن من دخل بعقد أمان أو بعهد من ويل األمر ملصلحة رآها فال َيوز 
 التعرض له وال االعتداء ال على نفسه وال ماله. 

ع يف مدينة الرايض من حوادث التفجري أمر حمرم ال يقره دين إذا تبني هذا فإن ما وق
 اإلسالم وحترميه جاء من وجوه:

 أن هذا العمل اعتداء على حرمة بالد املسلمني وترويع لآلمنني فيها. – 5
 أن هذا من اإلفساد يف األرض. – 5
 أن فيه إتالفاً لألموال املعصومة. – 7

                               
 (.48): ( سبق 5) 
 ( عن علي رضي هللا عنه. حنوه  5772( ومسلم برقم )  8711( رواه البخاري برقم )  5) 
 ( عن أم هاينء.5725 ): ( ومسلم  برقم 717( رواه البخاري برقم )  7) 
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ليحذر املسلمني من الوقوع يف  ؛حكم هذا األمر وإن جملس هيئة كبار العلماء إذ يبني
فإنه ال يزال ابلعبد حىت يوقعه يف املهالك  ،احملرمات املهلكات وُيذرهم من مكائد الشيطان

والشيطان ال يبايل أبيهما  -والعياذ ابهلل  -إما ابلغلو ابلدين، وإما ابجلفاء عنه وحماربته 
ء من سبل الشيطان الِت توقع صاحبها يف ظفر من العبد ألن كال طريقي الغلو واجلفا

غضب الرمحن وعذابه. وما قام به من نفذوا هذه العمليات من قتل أنفسهم بتفجريها فهو 
 (5)" من قتل نفسه بشيء يف الدنيا عذب به يوم القيامة " --داخل يف عموم قول النيب 

نه ، ويف صحيح أخرجه أبو عوانه يف مستخرجه من حديث اثبت بن الضحاك رضي هللا ع
 : "من قتل نفسه حبديدة  من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه عن النيب    (5)مسلم

 ،فحديدته يف يده يتوجأ هبا يف بطنه يف نر جهنم خالدًا خملدًا فيها أبداً، ومن شرب مساً 
وهو يف البخاري (7)فهو يتحساه يف نر جهنم خالدًا خملدًا فيها أبداً"  ،فقتل نفسه

 (4)ه.بنحو 
مث ليعلم اجلميع أن األمة اإلسالمية اليوم تعاين من تسلط األعداء عليها من كل 

وإذالَلم واستغالل  ،وهم يفرحون ابلذرائع الِت تربر َلم التسلط على أهل اإلسالم ،جانب
فقد أعان  ،وبالد اإلسالم ثغراً َلم ،وفتح على املسلمني ،فمن أعاهنم يف مقصدهم ،خرياهتم

 .وهذا من أعظم اجلرم ،والتسلط على بالدهم ،ص املسلمنيعلى انتقا
وفق فهم سلف  ،كما أنه َيب العناية ابلعلم الشرعي املؤصل من الكتاب والسنة

وذلك يف املدارس واجلامعات ويف املساجد ووسائل اإلعالم كما، أنه جتب العناية  ،األمة
بل الضرورة داعية إليه  ،فإن احلاجة ،ابألمر ابملعروف والنهي عن املنكر والتواصي على احلق

                               
 (      578( ومسلم برقم )  8247( رواه البخاري برقم )  5) 

 (.757 ): ( برقم5)
 ( 571( رواه مسلم برقم )  7) 
 ( 1778( رواه البخاري برقم )  4) 
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وعلى شباب املسلمني إحسان الظن بعلمائهم  والتلقي  ،اآلن أكثر من أي وقت مضى
وليعلموا أن مما يسعى إليه أعداء الدين الوقيعة بني شباب األمة وعلمائها وبينهم  ،عنهم

 َلذا. فالواجب التنبه  ،وتسهل السيطرة عليهم ،حىت تضعف شوكتهم ؛وبني حكامهم
والتوبة الصادقة  ،يف السر والعلنألعداء وعلى املسلمني تقوى هللا وقى هللا اجلميع كيد ا

نسأل هللا أن  ،وال رفع إال بتوبة ،فإنه ما نزل بالء إال بذنب ،الناصحة من مجيع الذنوب
يصلح حال املسلمني وَينب بالد املسلمني كل سوء ومكروه وصلى هللا على نبينا حممد 

 .(5)وصحبهوآله 

 اثنياً: التفجريات:
لقد جعل هللا عز وجل للدماء واألموال واألعراض حرمتها ففي احلديث عن أيب بكر 

 "أتدرون أيَّ يوم هذا ؟  "يوم النحر، قال: --قال: ) خطبنا النيب  -رضي هللا عنه  -
وم النحر " ؟ قلنا : هللا ورسوله أعلم، فسكت حىت ظننا أنه سيميه بغري امسه قال: " أليس ي

قلنا: بلى قال: " أي شهر هذا ؟ " قلنا: هللا ورسوله أعلم، فسكت حىت ظننا أنه سيسميه 
بغري أمسه، فقال: " أليس ذو احلجة؟ " قلنا: بلى قال: " أي بلد هذا ؟ " قلنا : هللا ورسوله 

نا: بلى أعلم، فسكت حىت ظننا أنه سيسميه بغري امسه، قال: " أليست ابلبلدة احلرام؟ " قل
قال: " فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا يف شهركم هذا يف 

تلقون ربكم، أال هل بلغت؟ "قالوا نعم: قال: " اللهم أشهد، فليبلغ بلدكم هذا إىل يوم 
الشاهد الغائب، فربَّ مبلغ أوعى من سامع، فال ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب 

 (5)بعض"

                               
 ه 5454/من ربيع األول 54يوم اْلميس  55588: ( جريدة اجلزيرة العدد 5)  
 ( 5873( ورواه مسلم برقم )  5745( ورقم )  87( رواه البخاري برقم )  5)  
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قتل النفوس املعصومة أمره عظيم ، يقول هللا عز وجل: ) من أجل ذلك كتبنا على و 
بين إسرائيل أنه من قتل نفسًا بغري نفس أو فساد يف األرض فكأمنا قتل الناس مجيعًا ومن 

 .[ 75أحياها فكأمنا أحيا الناس مجيعاً ] سورة املائدة : آية 
مداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب هللا ويقول هللا عز وجل : ) ومن يقتل مؤمنًا متع

 .[ 37عليه ولعنه وأعدَّ له عذاابً عظيماً( ] سورة النساء: آية 
وقال: ) والذين ال يدعون مع هللا إَلًا آخر وال يقتلون النفس الِت حرَّم هللا إال ابحلق 

ا مهاًن إال وال يزنون ومن يفعل ذلك يلق أاثمًا يضاعف له العذاب يوم القيامة وخيلد فيه
من َتب وآمن وعمل عماًل صاحلاً فأولئك يبدل هللا سيئاهتم حسنات وكان هللا غفوراً رحيماً 

 .[ 72 – 88( ] سورة الفرقان: آية 
 (5)قال:" أول ما يقضي بني الناس يوم القيامة يف الدماء" --ويف احلديث أن النيب

-قال: قال رسول هللا  -هما رضي هللا عن-ويف احلديث اآلخر عن عبد هللا بن عمر 
- " ً(5):" لن يزال املؤمن يف فسحة من دينه ما مل يصب دماً حراما. 

: ) إن من ورطات األمور الِت ال خمرج ملن أوقع  -رضي هللا عنهما  -قال ابن عمر 
 .(7)نفسه فيها سفك الدم احلرام بغري حله (

من محل علينا السالح  قال: " --عن النيب  -رضي هللا عنهما-وعن ابن عمر 
 .(4)فليس منا "

                               
 ( 5788( رواه البخاري )  5)  
 ( 8885( رواه البخاري )  5)  
 ( 8887( رواه البخاري )  7)  
 ( 585( ومسلم )  5874( رواه البخاري )  4)  
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قال :" ال ُيل دم  --أن النيب  -رضي هللا عنهما -وعن عبد هللا بن مسعود 
أمريء مسلم إال إبحدى ثالث: النفس ابلنفس، والثيب الزاين، واملفارق لدينه التارك 

 .(5)للجماعة"
مؤمنها، وال  وال يتحاشى من ،من خرج على أمِت يضر بّرها وفاجرها :"--وقال 

 .(5)فليس مين ولست منه " ،يفي لذي عهده
وليس القتل احملرم قتل املسلم فقط بل جاء الوعيد الشديد يف قتل الذمي واملعاهد 

قال: " من قتل --عن النيب  -رضي هللا عنهما  -واملستأمن فعن عبد هللا بن عمرو 
 .(7)سرية أربعني عاماً "وإن رُيها توجد من م ،نفساً معاهداً مل يرح رائحة اجلنة

ويف احلديث اآلخر: " من ظلم معاهداً، أو انتقصه حقه، أو كلفه فوق طاقته، أو أخذ 
 .(4)منه شيئاً بغري طيب نفٍس منه فأن حجيجه يوم القيامة"

وإن من صور الغلو الِت ظهرت يف السنني األخرية: ) التفجريات ( وهي عمل وضع له 
  جعلها مربرات ألفعاَلم ومن أشهر ما كتبوا يف ذلك:أصحابه مستندات اجتهدوا يف

كتاب: " غزوة احلادي عشر من ربيع األول، عملية شرق الرايض، وحربنا مع   – 5
 أمريكا وعمالئها" من اعداد: مركز الدراسات والبحوث اإلسالمية.

         جريات الرايض":) نقض اعرتاضات كتاب: " انتفاض االعرتاض على تف   - 5
ه (. وكتبه عبد هللا بن 5454اإلسالم اليوم ( على غزوة احلادي عشر من ربيع األول ) 

ه  ويف مقدمة الكتاب الثاين يقول املؤلف ) وقد يسر هللا 57/1/5454نصر الرشيد 
                               

 (  5878( ومسلم )  8878( رواه البخاري )  5)  
 ( 5848( رواه مسلم )  5)  
 اً بغري جرم.ابب إمث من قتل ذمي: ( كتاب اجلزية 7588( رواه البخاري )  7)  
 (.7214 ): ( رواه أبو داود برقم 4)  
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للمجاهدين ضرب أعداء هللا من حيث ال يعلمون واتياهنم من حيث ال يشعرون، وإيقاد 
جهادية استشهادية يف أفغانستان والعراق، وغريها من  األرض من حتت أقدامهم بعمليات

البالد ومن آخرها ما وقع يف الرايض حادي عشر ربيع األول من هذا العام حيث فّجر 
جمموعة من شباب اإلسالم املقاتلني يف جيش اإلسالم العاملي ) القاعدة ( جممعات 

 سكرية األمريكية.للصليبيني األمريكان يف الرايض أحدها جممع شركة فينيل الع
-وقد علت صيحات اإلنكار يف بالد احلرمني، وكثر الكالم يف املسألة، وكان أكثره 

كالمًا بغري علم، واقتحامًا ملسائل الشريعة من غري ابهبا وكان أكثر من خاَض   -كما يُظن 
يع عن والتوق للفتيااملنتسبون إىل العلم الشرعي واملنتصبون  -ومل يكن يُظنُّ  -هذا اْلوض 

 رب العاملني.
، ومتابعة اجملاهدين يف العمليَّات مطالبتهم ابلقول جبواز العمليات ولست أعين هبذا

ها  ًَ والعمليَّات وإمنا املراد يف هذه املسألة كسائر املسائل الشرعية أمران: إعطاء املسألة حقَّ
موا هذا الفعل، وإعطاء املخالف يف موضع االجتهاد حّقه( وقد رد على العلماء الذين جرَّ 

وأابنوا أن هذه التفجريات فيها قتل للمعاهدين الذين ال َيوز إيذاؤهم وال االعتداء عليهم 
بقوله ) تضمن اجلواب: القول أبن األمريكان يف اجلزيرة العربية معاهدون وال بد إلثبات 

 ذلك من مقامات أربع:
 املقام األول: إثبات العهد، وتصحيحه يف نفسه وصيغته.

 أهلية من أعطى العهد ولزوم عهده للمسلمني. إثباتقام الثاين: امل
 املقام الثالث: إثبات أن العهد ال ينتقض ِبحاربة مسلمني يف والية أخرى.
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   املقام الرابع: إثبات أن العهد مل ينتقض أبمر وقع يف الوالية الِت كانت فيها 
 .(5)التفجريات (

ألنه غري حمدد املدة،  ؛العهد من أصلهفأبطل  ،مث ذهب يفصل يف هذه املقامات
 ،) من زعم أن هناك سالماً دائما بيننا وبني اليهود :ويذكر كالماً ألسامة بن الدن يقول فيه

 . -)(5) -فقد كفر ِبا أنزل على حممد 
 ،وألنه عهد كما يقول ) يستند قانونيًا إىل الطاغوت، ويستمد شرعيته من الطاغوت

 .(7)ع إىل الطاغوت(ويتحاكم فيه عند النزا 
العهد الذي يّدعونه لألمريكان،  إنوألنه عهد له لوازم ابطله مث ذكر يف املقام الثاين: ) 

عقدته احلكومة السعودية، واحلكومة السعودية ليس َلا أهلية املعاهدة  عن املسلمني على 
 .(4)فإهنا حكومة مرتدة َيب قتاَلا، فكيف تعصم غريها( ،أرضها

 .(1)نتقض ِبا يفعله األمريكان يف البالد اإلسالميةوألن العهد ا
 .(8) وألنه انتفض أبمر وقع يف البالد نفسها

) إن وقوع نقض العهد من األمريكان ظاهر، ولكن مث َييب عن إجابة حمتملة وهي:
 .( ليس لغري اإلمام نقض العهد

ق من امللة، قد مث َييب بقوله: ) فاجلواب أواًل: أن احلكم املعين مرتد عن دينه مار 
 نكث عهد هللا الذي عهد إليه فكيف نُعلَّق به عهود هؤالء فال تنقض إال بنقضه؟

                               
 ( 57) : (  صحيفة 5)  
 ( 54) : (  صحيفة 5)  
 ( 51) : ( صحيفة 7)  
 ( 58) : (  صحيفة 4)  
 (  57) : (  صحيفة 1)  
 (  55) : (  صحيفة 8)  
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اثنياً: أهنم يعلمون يقينًا أن احلاكم الذي إليه اإلشارة خائن لدينه، متوٍل َلؤالء 
 .. الكافرين

مام اثلثاً: أن عهود الكفار إذا فعلوا ما ينقضها تنتقض بنفسها وال تفتقر إىل نقض إ
 .(5)( على الصحيح من قويل أهل العلم، وهو الذي تدل عليه النصوص

فمدار األمر إذًا   عندهم   على التكفري ويعيدون األمر نفسه يف كتاب غزوة احلادي 
ملكتب البحوث عشر من ربيع األول عملية شرق الرايض وحربنا مع أمريكا وعمالئها 

بد للقول أبن األمريكان معاهدون من إثبات أن  والدراسات اإلسالمية حيث جاء قوَلم: ) ال
العهد صحيح غري خمالف للشرع، والواقع أن العهد مناقض للشريعة فهو مشروط ابلتأبيد ومبين 
على شرعيَّة األمم املتحدة والقانون الدويل ، إىّل   ] هكذا [ نراه حنن املسلمني طاغوًَت َيب 

ام الشريعة الواجبة يف املعاهدين وال َيري عليهم الكفر به كما أنه عّهد يقتضي خمالفة أحك
حكم اإلسالم، والذي عقد العهد حاكم خائن للمسلني ال يصح أن يعقد شيئًا نيابة عنهم، 
ولو فرض أن العهد قد انعقد مع كل هذا فقد انتقض وال شك ِبحاربتهم للمسلمني يف كل 

 (5)لصليبية حلرب اإلسالم(مكان واختاذهم أرض اجلزيرة قاعدة تنطلق منها اجليوش ا
 ،مع أنه من املعلوم أن الفرد املسلم َيب أن يفي ألخيه املسلم بعهده، وال خيفره يف ذمته

" املسلمون  --ويل أمر املسلمني، يقول الرسول فكيف إذا كان املعطي للعهد واألمان
 .(7)سواهم " تتكافأ دماؤهم ويسعى يف ذمتهم أدنهم، ويرد عليهم أقصاهم وهم يدر على من

كافرًا أماًن فليس ألحد   -من أدىن الناس  -أنه لو أعطى مسلم   --فقد بني النيب 
قد أمنوا  -يف مجلتهم  -إخفاره ونقض عهده مث إن املسلمني قد رضوا هبذا العهد بل وهم 

 هؤالء املستأمنني وأقروا بعهدهم.
                               

 ( 54) : (  صحيفة5) 
  (5  ( )5  /4) 
 (4774 ): برقم: سائي( والن5717 ): برقم: ( رواه أبو داود 7)  
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 الثالث: ملاذا الرايض ؟ ويف كتاب غزوة احلادي عشر من ربيع األول يقول: ) الفصل
كثري من حميب اجلهاد واجملاهدين يستغرب ويستنكر حادثة التفجريات يف الرايض، وإن  

كان مؤيداً حلوادث التفجري ضدَّ أمريكا ومصاحلها يف بقيَّة البالد وهنا نريد أن ْنيب على هذا 
 السؤال الذي تردد يف كثري من األفواه: ملاذا الرايض؟

 السؤال ينبغي أن يتقرر جيداً: وقبل اجلواب عن
أن كثرياً من األمور يف كثري من العمليات اجلهاديَّة ال بد من إبقائها سراً، إما مؤقتاً لتعلقها 

 ببعض األسرار العسكرية املتعلقة بنوعية عمليات اجملاهدين وطريقة اختيارهم للهدف.
 كل عملية كاٍف يف إعطاء وعلى الرغم من هذا فإنَّ القدر الذي ميكننا اإلفصاح عنه يف

 القارئ تصوراً للمقصود وقناعة ابلعملية مىت جتّرد وكان احلق مطلوبه، ومصلحة اإلسالم غايته.
والذي يسأل: ملاذا الرايض؟ عليه ان يستحضر النصوص الشرعية الِت أتمر ِبقاتلة 

كم كافة( وقال: ) فإذا املشركني كافة فقد قال هللا عز وجل ) وقاتلوا املشركني كافة كما يقاتلون
انسلخ األشهر احلرم فاقتلوا املشركني حيث ثقفتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا َلم كل 
مرصد ( فقد شرع هللا جهاد الكفار يف كل مكان فيحتاج الذي خيالف فيه إىل االستدالل 

مريكان يف على االستثناء؛ ألن كل عملية ضد أعداء هللا داخلة يف عموم اآلية وقد ثقفنا األ
 الرايض فقتلناهم يف الرايض (

مث يبني) أن تنظيم القاعدة اختذوا اسرتاتيجية يف حرهبم مع األمريكان تعتمد على توسيع 
 ميدان املعركة، وإهناك العدو الذي بسط مصاحلة على البسيطة بضرابت متتابعة ومتنوعة (

متثااًل للنصوص الصحيحة مث يقول : ) وإذا كان إخراج األمريكان من بالد املسلمني ا
الصرُية اآلمرة بقتال الكافرين املعتدين، فإن إخراجهم من جزيرة العرب خبصوصها مع كونه 

الِت أوصى هبا بعد موته، ولعمري ما من وصيَّة  --داخاًل فيما سبق هو من وصية نبينا 
 .... --أوىل ابلتنفيذ وأخرى ابلرعاية والعناية من وصية نبينا وحبيبنا حممد 
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وإذا كان إخراج األمريكان من بالد احلرمني واجبًا مؤكداً، وعهدًا مغلظًا علينا؛ فإن ذلك 
أشدُّ ما يكون وأوجب إذا اختذوا بالد احلرمني قاعدة صليبية، وانطلقت احلملة الصليبية الثالثة 

رائيل من منها لغزو بالد اإلسالم يف أفغانستان وتقتيل املسلمني يف العراق، ومحاية أمن إس
 .(5)( األعداء

مث يقول: ) إن هذه احلرب مبنية كما تقدم على اسرتتيجية توسيع ميدان احلرب؛ بل إنَّ 
األرض كلها ميدان للحرب عمليًا ال نظرايً، فالبلد الذي متت فيه عملية ضد األمريكان ال 

يستبعد أبداً أن  َيمنون فيه عملية أخرى، والبلد الذي مل يسبق فيه للمجاهدين عمليات فيه ال
ون بعملية تعيدهم إىل جو الرعب الذي سيالزمهم إبذن هللا كما  يصبح األمريكان فيه أو ميسَّ

 .(5)أقسم شيخ اجملاهدين اسامة بن الدن أيده هللا (
ويقول ) وجود مسلمني يف هذه اجملمعات خالف األصل، وحكم اجملمعات حكم داير 

حكام اإلسالم عليها، فالذي يقوم ابلعملية ال يعلم الكفر لتحصنها ابلقوة، وعدم جراين أ
وجود مسلمني وإن كان ذلك حمتماًل كما يقع يف أكثر عمليات اجملاهدين يف الشيشان 
وفلسطني وأفغانستان وغريها.كما أن وجودهم ولو علم يف اجملمع ال مينع العملية، بل يكون 

فار، بل الرتس أفضل منه من جهة أحسن أحوال من يف اجملمع كالرتس الذي يترتس هبم الك
 .(7)( أهنم مكرهون حقيقة، أما هو فغري مكره على دخول جممعات الكفار

                               
 (  77) : ( صحيفة 5)  
 (  74) : ( صحيفة 5)  
 ( 81) : ( صحيفة 7)  
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