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 املقدمة
 نبينا واملرسلني، اخللق سيد على والسالم والصالة العاملني، رب هلل احلمد
 وبعد.    التسليم وأمت الصالة أفضل وصحبه آله وعلى عليه حممد

لى أن جيب واليت العصر، هذا يف املسائل أهم من إن  كافة، للناس ُتج
 ويسعر خلفها، يقف من وحتديد تعريفها، خالل من والغالة، الغلو ظاهرة
 ظاهرةال هذه أثرت وقد أمجع، العامل منها ليعاين شرارهتا، ويقدح انرها،
 يشاهده تصدعا   فيها وأحدثت اإلسالمية، األمة وحدة على خاص بوجه

 سلبيا ، أتثرا   الغالة بسبب اإلسالم لدين الدعوة وأتثرت والداين، القاصي
 للدين الناس قبول من احلد يف يشعرون ال أو يشعرون حيث من وأسهموا

ِين َّٱَّإِن َّ﴿: تعاىل قال فيه، ودخوهلم احلق، َِّٱَِّعند ََّّلد  وقال ،(1)﴾َّم  َّل  َّسَّۡۡلَِّٱَّّلل 
ۡي ََّّت غَِّي بََّّۡو م ن﴿: تعاىل قََّّۡف ل نَّاٗ  دِينَّمَِّل  َّسَّۡۡلَِّٱَّغ  و ََّّه َّمِنََّّۡب ل َّي  َِِّسِين َّخ  َّلَّۡٱَّمِن ََِّّخر ةَِّٓأۡلٱَِّفََّّو ه 

 والضالل الكفر عن احلق البديل وهو ،غريه دينا   هللا يقبل فال ،(2)﴾
 .واحلرية

 وبصورة الشرعية، األدلة ضوء يف والغالة الغلو مسألة بيان أن كما
 عرب ونشرها وإيضاحها، عليها، الرتكيز ينبغي اليت األمور من خمتصرة،
 الرفق دين اإلسالم، حلقيقة وبياان   للحق نصرة املتاحة، اإلعالمية الوسائل

 قوس عن رموه الذين األعداء أكاذيب مقابل يف والتسامح، واللني

                                 
 .19:عمران آل (1)

 .85:عمران آل (2)
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 والقتل الغالة دين أبنه هوصورو  شرسا ، هجوما   عليه وهجموا واحدة،
 يدل احلال واقع أن مع ،(1)واإلرهاب والشدة والغلظة الدماء وسفك

 فاملتابع واملسلمني، اإلسالم يف حصرها يصح ال الغلو ظاهرة أن على
 اجملتمعات كل يف يظهرون الغالة أن جليا ، له يظهر اليوم العامل حلال

 املسلمني من الغالة نسبة أنو  مكان، وال زمان منهم خيلو وال والدايانت،
 العاملية، اإلحصائيات حسب وهذا اجملتمعات، من غريهم إىل ابلنظر قليلة

 كثري  يف– اإلسالمية اجملتمعات يف احلديث العصر يف الغالة وصنائع
 منظم عاملي واستخبارايت سياسي فكر ويدعمها خلفها يقف -منها

 أوراق وأخرى فرتة بني وتتكشف واملسلمني اإلسالم يعادي ومدعوم،
 .إليه ونذهب نقوله ما بصدق تشهد وواثئق

 لتشويه وبغيتهم ضالتهم والغالة الغلو يف وجدوا اإلسالم أعداء إن
 يف ومنفرا   قواي   سالحا   الغالة ومنهج الغلو فكرة استعملوا حيث اإلسالم،

 يف واحلسد احلقد انر وأذكى أزعجهم الذي السريع اإلسالمي املد وجه
 السريع اجملتمعي ابلتحول املتزايد الشعور حيث أورواب يف خاصة م،نفوسه

 اجملتمعات تلك وألن السوية، الفطرة ملوافقته عليه؛ واإلقبال لإلسالم

                                 
وا َّ﴿ (  من املعلوم أن إعداد القوة اليت يرهبها العدو من مطالب الشريعة اإلسالمية، قال تعاىل:1) ِعدُّ

 
أ مَّو  َّل ه 

ا عَّۡسَّۡٱَّم  ِنَّت مت ط  ِب اطََِّّو مِنَّٗ  ق و ةَّمد و َّۦَّبِهََِّّهِب ون َّت رََّّۡلَِّيَّۡۡل َّٱَّرد د  َِّٱَّع  مََّّّۡلل  و ك  د  رِين ََّّو ع  ََّّد ونِهِمََّّۡمِنَّو ء اخ  َّل 
م َّت عَّۡ ون ه  ۡم َّي عََّّّۡلل  َّٱَّل م  ه   حق كلمة قاعدة على اإلسالم أعداء استعملها اإلرهاب وكلمة[ 60:األنفال] ﴾ل م 

 .ابطل هبا أريد
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 فقام الروحي، والفراغ واإلحلاد الوثنيات عن مناسبا   بديال   فيه وجدت
 أقواهلم وأظهروا والغالة، الغلو صورة يف اإلسالم بتجسيد األعداء
 وبني بينهم وحتول العامة، نفوس يف واحلقد الكراهية تزرع بصورة وأفعاهلم

 حقيقة بيان وطالبه العلم أهل على فوجب فيه، التفكري جمرد أو قبوله،
 بريء وأنه ومكان، زمان لكل يصلح الذي الدين وأنه الناصعة، اإلسالم

 داؤهأع يسعى ما وكذلك الغلو، أهل من إليه املنتسبون به أحلقه مما
 ونسبته به إحلاقه وافقهم ومن والنصارى اليهود من واحلاسدين احلاقدين

 .  إليه
 
 
 
 
 
 
 

 الغلو يف اللغة واالصطالح :

 الغلو يف اللغة : 
 يدل صحيح أصل املعتل، واحلرف والالم الغني اللغة مقاييس يف جاء
 ارتفاعه، وذلك: غالء يغلو السعر غال يقال قدر، وجماوزة ارتفاع على
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 غال العرب لسان يف وجاء ،(1)حده جاوزه إذا: غجلوا   األمر يف الرجل وغال
 بواطن عن البحث معناه: وقيل حده، جاوز: غلوا يغلو واألمر الدين يف

 ما ملخص ولعل ،(2)مجتعبداهتا وغوامض عللها عن والكشف األشياء،
 عن وجواخلر  احلد، عن التجاوز أبنه للغلو تعريفهم يف اللغة أهل إليه ذهب

  .القصد

 الغلو يف االصطالح:
: عن خيرج ال ألفاظه تعددت وإن الشرعي االصطالح يف الغلو تعريف 

 احلد ُتاوز أو ،(3)عمال   أو قوال   أو اعتقادا  ،  ابلزايدة الشرعي احلد ُتاوز
 االعتقاد يف ذلك كان سواء، الشريعة به جاءت ما على ابلزايدة الشرعي

 :مها قسمني، إىل الغلو تقسيم ميكن هذا علىو  العمل، يف أو القول أو
 . العمل يف غلو أو الظاهرة، األعمال يف غلو -1

 .تفصيله سيأيت ما على، األخطر وهو االعتقاد، يف غلو -2

 
 
 

                                 
 (  مقاييس اللغة، غلو.1)

 (  لسان العرب غال.2)

(، 278/ 13)، البخاري صحيح شرح الباري وفتح ،(1/289، )املستقيم الصراط اقتضاء انظر(  3)
 .(304/ 3، )للشاطيب عتصامالوا
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 ذكر الغلو يف القرآن الكريم:

 يقول(  تغلو) لفظة حتت آيتني يف مرتني الكرمي القرآن يف الغلو لفظ ورد
هَّۡي  َّ﴿: سبحانه

 
ََّّبَِِّكت  َّلَّۡٱَّل َّأ مََِّّۡفََّّل وا َّت غََّّۡل  ََّّدِينِك  ل  ول وا ََّّو  ََّّت ق  َِّٱََّع   ََّّّلل   ،(1)﴾َّق  َّۡل َّٱَّإِل 

هَّۡي  ََّّق ۡلَّ﴿ : أيضا ويقول
 
ََّّبَِِّكت  َّلَّۡٱَّل َّأ مََِّّۡفََّّل وا َّت غََّّۡل  ۡي ََّّدِينِك  ََّّقدَِّۡل َّٱَّغ  ل  و ََّّو  َّا َّت ت بِع 

هَّۡ
 
ا َّأ لُّوا ََّّق دََّّۡٗ  مق وََّّۡء َّو  لُّوا ََّّل َّق بََّّۡمِنَّض  ض 

 
أ ثََِّّو  لُّوا ََّّاٗ  يك  نَّو ض  و ا ََّّع  بِيلَِّٱَّءَِّس   ،(2)﴾َّلس 

 عن املسيح حط يف اليهود غلت: " بقوله األوىل اآلية الزخمشري وفسر
 عن رفعه يف النصارى وغلت رشدة، لغري مولودا   جعلته حيث منزلته

 يف وقع هللا دين يف الغايل أن نعلم هنا ومن ،(3)"إهل ا جعلوه حيث مقداره
 وما هللا دين انتقص أنه: األوىل: يعلم مل أو بذلك علم، عظيمتني إساءتني

 أنه: الثانية أمجعني، عليهم هللا رضوان وأصحابه  هللا رسول عليه كان
 هذه أن والشك وأصحابه،  الرسول عليه كان مما أبفضل بزعمه أتى
 .يعلمون ال حيث من الغالة هبا يتلبس عظيمة فتنة

                                 
 .171:النساء (1)

 .77:املائدة (2)

 .1972 مبصر احلليب البايب مصطفى طبعة( . 584/  1)الكشاف تفسري(  3)
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 أنواع الغلو :
 إذ، اآلخرين على الظهور وحب النفس حظوظ لبجي خطري مسلك الغلو

 التفرد إىل اإلنسان وميل والرايسة التسلط حب النفوس طبيعة من أن
 يف فيشاهد مكابر، إال ينكره ال وهذا،زمانه أهل و أقرانه على والتميز

 الغالة وحال واألفكار، اآلراء ويف، والدور واملراكب واملالبس املشارب
 واالعتداد ابلنفس، واإلعجاب فالغرور، هدشا خري العصر هذا يف

 الغالب: هذا بيان يف هللا رمحه الوزير ابن يقول هلم الزمة صفات ابلرأي،
 العقوابت عجائب من وهي بنفوسهم العججب شدة البدع أهل على

 ودليل املهلكات من بنفسه املرء إعجاب أن يف اآلاثر كثرت وقد، الرانية
 واستحقارا، للناس وهتليكا   عجبا أشد لالضال أهل ترى أنك، العقوبة

 من هلم املخالفني كل احتقار يعتقدون جعلهم والغرور الغلو وهذا ،(1)هلم
 قال.  صدورهم يف عما والتنقيب الناس ابمتحان القيام بل،  املسلمني

 كما بدعة حمنة ؟ أنت أمؤمن أخاه الرجل سؤال: " هللا رمحه سريين ابن
 به يقومون وما أحواهلم، عن اإلعالم وسائل تنقله وما (2)،"اخلوارج ميتحن
 العصر خوارج إن بل، القدامى اخلوارج عن التاريخ ذكره ما مع متاما يتفق
 فيه الغايل بني هللا دين أن ومعلوم أولئك، عن ينقل مل مبلغا   الغلو يف بلغوا

 ويف السمحة اإلسالمية الشريعة عليه قامت الوسطية ومنهج، عنه واجلايف

                                 
 ، بتصرف يسري.426(  ننظر إيثار احلق على اخللق،  ص 1)

 988 – 6(  أصول السنة لإلمام االلكائي ص2)
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 كمن مطيعا ، كونه عن خيرجه نوع: اجلوزية قيم ابن يقول الغلو أنواع يانب
 اجلمرات رمى أو النهي، أايم مع الدهر صام أو ركعة، الصالة يف زاد

 واملروة الصفا بني سعى أو املنجنيق، يف هبا يرمى اليت الكبار ابلصخرات
اف وغلو ،عمدا   ذلك حنو أو عشرا ،  كقيام ارواالستحس االنقطاع منه خيج
 على واجلور النهي، أايم صوم بدون أمجع الدهر صيام وسرد كله الليل

 الدين هذا إن: "النيب فيها قال الذي واألوراد، العبادات يف النفوس
 واستعينوا ويسروا، وقاربوا فسددوا غلبه، إال أحد الدين يشاد   ولن يسر،

: قال أنه  هعن مسلم صحيح ويف" الدُّجلة من وشيء   والروحة ابلغدوة
 . (2)املتشددون املتعمقون وهم ،(1)ثالاث قاهلا" املتنطعون هلك"

 أقسام الغلو : 
 االعتقادي الغلو فإن والعملي، االعتقادي: الغلو نوعي إىل اإلشارة وبعد

 :إىل ينقسم

 متعلقا كان ما: االعتقادي الكلي ابلغلو واملراد:  كلي غلو -1
 من ضررا وأعظم خطرا أشد هوو  مسائلها، وأمهات الشريعة بكليات

 الشقاق إىل يدفع الذي االعتقادي الكلي الغلو أن إذ، العملي الغلو

                                 
 . 498 – 496/ 2 (  انظر مدارج السالكني، 1)

(، ومسلم، يف كتاب اجلهاد والسرية برقم 69(  البخاري، يف كتاب العلم، ابب كان النيب يتخوهلم برقم )2)
 (1734. ) 
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 الصراط عن اخلارجة واجلماعات الفرق ظهور سبب وهو، واالنشقاق
 .يشبههم ومن والباطنية والرافضة كاخلوارج املستقيم،

 إىل الصحيح االعتقاد حدود جماوزة يف ويظهر:  االعتقاد يف الغلو -2
 فارقت اليت الكالمية الفرق آراء يف والناظر،  املنحرفة العقائد من غريه
 نواحي من انحية يف غلت قد جيدها اعتقاد بنوع واجلماعة السنة أهل

 ففي ـ(1)املستقيم والصراط الصحيح االعتقاد عن خرجت حىت العقيدة
 عطلوه ىتح هللا تنزيه يف غلو واملؤولة النفاة جند وتعاىل تبارك هللا صفات

 أو اجلمادات بصفات ووصفوه اجلالل، ونعوت الكمال، صفات عن
 حىت اإلثبات يف غلو واملشبهة، اجملسمة ترى هؤالء مقابل ويف املعدومات،

، تعطيل بال تنزيه الفريقني بني وسط واحلق والتشبيه، التجسيم يف وقعوا
 طوائف يعمج سارت الغايل املنهج هذا وعلى متثيل، وال ُتسيم بال وإثبات

 فيه، وتغلو نقيضه تثبت وأخرى، فيه وتغلو شيئا   تثبت فطائفة، املتكلمني
 احلكم إحلاق يف احلد جماوزة فهو: الناس على احلكم يف الغلو به ويلحق

 من أحد على األمور هبذه فاحلكم تفسيقا ، أو تبديعا ، أو تكفريا ، هبم
 على القاطع الدليل دل منف،   رسوله وإىل تعاىل هللا إىل هو إمنا الناس
 فإن به احلكم إحلاق على الدليل يدل مل ومن، أ حلق به احلكم هذا إحلاق
 الغلو وهو، علم بغري عليه والقول تعاىل هللا حدود تعدي من عليه تنزيله

 غلو جنس من هذا إن بل مجاعتها، وفرق، األمة أردى الذي الفاحش
                                 

 وما بعدها. 289/ 1(  انظر اقتضاء الصراط املستقيم  1)
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 ابلكفر املسلمني حكام على واحلكم، املسلمني على احلكم يف اخلوارج
 الدماء وسفك احلرمات، استباحة عليه فرتتب، اإلسالم من واخلروج
 يقال هذا ومثل، اإلسالم أهل بني والبغضاء والشحناء، املعصومة الطاهرة

 والعداء، والتباغض التقاطع إىل يؤدي فإنه، حق بغري والتفسيق التبديع يف
 .(1)حق بغري التكفري إىل سبيل أيضا وهو

 احلكم يف يغلون ممن السلفية إىل املنتسبني ببعض الزمان هذا يف بجلينا وقد
 على التبديع يف التعميم إىل عندهم األمر بلغ حىت ابلبدعة الناس على
تحن حىت البدعة غريهم يف األصل وأن، اجملتمع كل ، شأنه فيتبني ميج

، وأهلها دعالب يف العلماء عبارات بفهم ججهال، ابلشريعة ججهال وهؤالء
 يعوَّل وال خمالفيهم على اجلائر احلكم من إليه ذهبوا وما بقوهلم، عربة فال

 شيخنا وأفاد وأجاد أحسن وقد، له وزن ال هباء هو بل، بشيء عليه
 نصحهم يف البدر العباد محد بن احملسن عبد الشيخ احملدث العالمة

 أهل اي رفقا: "اعنواهن جعل واليت القيمة رسالته يف منهجهم من والتحذير
 .(2)"السنة أبهل السنة

                                 
م، ص 2006ه، 1426، 1(  انظر التكفري وضوابطه، أ.د. إبراهيم الرحيلي، دار اإلمام البخاري، ط1)

ه، ص 1426، وفكر التكفري قدميا  وحديثا ، أ. د. عبد السالم السحيمي، دار اإلمام أمحد،232-237
77-78. 

(  لألسف الشديد ملا خرجت الرسالة، أصبح كل فريق يرمي هبا اآلخر، ويقول: إن الشيخ يقصد أولئك وال 2)
 النصح جلماعة املسلمني، وهللا املستعان. مل يقصد هبا معني، وإمنا أراد  -حفظه هللا -يقصدان والشيخ 
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 على العام احلكم تنزيل من منع فقد وقجدوة، أجسوة هللا رسول يف ولنا
 قام ِلما، املعني الشخص على أعين  هللا، لعنة عليه حتل أبن اخلمر شارب

 أحكام تنزيل إىل اليوم الغالون يجسارع فكيف ،ورسول ابهلل إميان من به
 فتنزيل! وأتمل روية دومنا املعينني األشخاص على امةالع والفسق الكفر

، تنتفي وموانع، تتوفر شروط من له البد املعني الشخص على األحكام
 .واجلماعة السنة أهل علماء من احملققون ذلك وضح كما
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 تنبيه :

 واألمة اإلسالم على خطورة يقل ال أمر   إىل هنا اإلشارة من البد 
 وحتكيم احلق لإلسالم يدعو من كل يجرمى أن وهو، الغلو نع اإلسالمية

 يرى البصري والناظر، اإلرهاب أو  التشدد أو  ابلغجلو والسنة الكتاب
 كان سواء،  لإلسالم والدعاة للدعوة العصر هذا يف تجوجه األعداء سهام

 وينتسبون أبلسنتنا يتكلمون الذين جلدتنا أبناء من األعداء أولئك
 يهود أو، وليربالية وعلمانية ومعتزلة ورافضة وصوفية ابطنية من لإلسالم

 اإلسالم حملاربة واحد خندق يف مجيعا    هؤالء  فإن ملحدين، أو نصارى أو
 اخلطر أنه وتنوعها  اختالفها على إعالمهم وسائل عرب وتصويره احلق

 –الغجالة- املتطرفة الطوائف نشأة يف ويتسبب العامل استقرار يهدد الذي
 وينشرونه وينصرونه ويجظهرونه به ويعملون احلق يعلمون السنة وأهل

 الغالة طوائف بني الوسط فهم، والنجاة اخلري هلم وحيبون اخللق ويرمحون
، واخلرافات البدع وتطمس األهواء متحو الرسالة فشمس  واجلفاة

 احلقوق أهل ويجعطى، منازهلم الناس تنزيل يتحقق، احلق اإلسالمي وابلعدل
 فإن   هذا ومع، واملسلمني اإلسالم وعزُّ  والتمكني النصر وحيصل، قوقهمح

 يف التطرف أو الغلو أن تشهد احملايدة العاملية واإلحصاءات الدراسات
 اختالف على األوروبية والدول الغريب العامل منه أخذ قد احلديث العصر
 خارج التطرف نسبة فبلغت األسد نصيب االجتماعية وتركيباهتا دايانهتا

% 70 يقارب ما وامللحدين، والنصارى اليهود عند يعين، اإلسالم دائرة
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 من كثري يف التطرف من اإلسالمية األمة نصيب فيبقى%85 إىل
 من حال أبي تساوي ال ضئيلة نسبة وهي% 15  إىل يصل الدراسات

، (1)اإلسالم ضد كله العامل عرب القائمة الشرسة احلملة هذه األحوال
ص ، اجلائرة االهتامات من النصيب أبوفر السعودية العربية لكةاملم وُتج

، وأنظمتها دايانهتا اختالف على األرض لشعوب منفرة أبوصاف وتوصف
 وقادهتا وشعبها احلرمني بالد على الناس نفوس يف واحلقد الكراهية وزارعة

 الذي الوسطي اإلسالم ضرب كله هذا من والقصد وكربائها وعلمائها
، البداية من عليه قواعدها وأجسست  -هللا حرسها - الدولة هذه متثله

 اإلسالم ضد الغلو قضية بتسييس، املسلك هذا يجسمى أن وميكن
 –املتطرفني-ابلغجالة ووصفهم دينهم بتعاليم التمسك املجظهرين واملسلمني

 الغلو نشأة يف السبب أهنم العامل وإيهام، التكفرييني أو الوهابية أو
 أو اللحية إعفاء قضية على الرتكيز من جليا املسلك هذا ريظه، والتطرف

 هذه لإلسالم الدعوة بواجب القيام أو ابحلجاب املسلمة املرأة التزام
 أو التطرف أو الغلو أو التشدد وصف إبحلاق كفيلة وأمثاهلا األمور

 اجملتمعات من كثري يف ويجسمع يجرى وهذا املسلمني من أبصحاهبا اإلرهاب
 وججندت لإلسالم املنتسبة اجملتمعات بعض إىل األمر وصل بل ،الغربية
 املفاهيم هبذه العامل إلقناع ضخمة إعالمية قنوات ركابه يف والسري خلدمته

                                 
(  من حماضرة ألقاها الشيخ حممد بن حممد املهدي، بعنوان " الغلو يف الدين، حقيقته، وأسبابه، وأاثره، 1)

 ه.8/6/1425وعالجه" بصنعاء: اليمن، 



 

 
283 

 واحلد احلق لإلسالم الدعوة وجه يف فعال   وقف الذي اخلطري التوجه وهذا
 اجملتمعات من كثري إىل الصافية النقية بصورته ووصوله انتشاره من

 .األفرادو 

 ابلتوضيح القيام اإلعالم ورجال العلم وطالب العلماء على يجوجب وهذا
 عهد منذ البالد هذه عليه تسري اليت -والوسطية-احلق ملنهج والبيان
 تعلن وهي، هللا رمحه سعود آل الرمحن عبد بن العزيز عبد املؤسس امللك

 السلف بفهم  نبيها وسنة رهبا كتاب على األمة الجتماع الدعوة
 الفرقة ونبذ إبحسان هلم والتابعني عليهم هللا رضوان الصحابة من الصاحل

 النتائج من إليه تؤول وما األمور حبقائق والبيان التنبيه وهذا. واالختالف
 عن الطرف غض أو السكوت األحوال من حال أبي يعين ال السيئة
 من سالمياإل العامل يف وآخر حني بني تظهر اليت والتشدد الغلو مظاهر
 من جمتمع أي منهم خيلو وال انعق كل يتبعون الذين املسلمني جهال بعض

 ويستغلهم وحيركهم السعودية العربية اململكة جمتمع ومنها الدنيا جمتمعات
 اليت وخمططاهتا أهدافها هلا ومجاعات وتنظيمات دول من اإلسالم أعداء
 املخلصني واملختصني العلماء من االختصاص أهل ويكشفها يدركها

 املظاهر لتلك يتصدى من هم وأوطاهنم لدينهم الناصحني الصادقني
 معظم يف أنه إىل هنا اإلشارة نغفل وال، أهلها ودوافع ألسباهبا ملعرفتهم
 يف خفي أو ظاهر دور اإلسالم أعداء من ذكران ملن يكون األحيان
 رمادها يف خالنف أو اإلسالمية واجملتمعات البلدان يف الغلو بذور استنبات
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 املسلمني أبناء من واملغفلني واجلهال السفهاء ببعض انرها جذوة وإيقاد
 وجيعل يستدرجهم كيف وعلم أحواهلم عرف من يستغلهم، كثري وهم
 هبم وحيققون،  احلق اإلسالم أعداء مثرهتا جيين اليت، الفتنة لنار حطبا   منهم

 إظهار العلم أهل لىع فيجب بغريهم حتقيقها يستطيعون ال اليت مقاصدهم
 وحزم   وعزم   وقوة   تعقل بكل  هلؤالء والتصدي ابحلق واجلهر علمهم

 وأمرا   مستطريا   شرا   تكون أن قبل ووأدها مهدها يف فتنتهم على والقضاء
 .وأهله اإلسالم يتهدد خطريا  
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 الغلو عند املسلمني :

 الكرمي كتابة يف علينا هللا قص، اإلسالم قبل وجدت قدمية ظاهرة الغلو
 وعدم، منه التحذير سبيل على الغلو ابب يف الكتاب أهل من كان ما

 وأحبارهم أنبيائهم يف الغلو من والنصارى اليهود فيه وقع ما يف الوقوع
 إليه آل وما حاهلم تصف كثرية آايت يف عنهم ذكره ورد مما، ورهباهنم

 عليه هللا صلى النيب أخرب وقد وع،املشر  احلد وُتاوز الغلو من أمرهم
 اّللَّ  رسول قال: السابقة األمم يف وقع ما األمة هذه يف سيقع أنه وسلم
 وذراعا   بباع، ابعا   قبلكم كان من سنن لتتبعجنَّ : "وسلم عليه هللا صلى

 اي: قالوا ،"فيه لدخلتم ضب    جحر يف دخلوا لو حىت بشرب، وشربا   بذراع،
 افرتقت"   وقال ،(1)"إذا   فمن: "قال والنصارى؟ اليهود، اّللَّ  رسول

                                 
عبد الباقي،  دار سنن ابن ماجه، ابن ماجة، أبو عبدهللا حممد بن يزيد القزويين، حتقيق : حممد فؤاد  (  1)

 (.1322/ 2إحياء الكتب العربية، ) 
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 وسبعني ثنتني على النصارى وافرتقت فرقة وسبعني إحدى على اليهود
 إال النار يف كلها فرقة وسبعني ثالث على األمة هذه وستفرتق فرقة

 أان ما مثل على كان من هم:  قال ؟ هللا رسول اي هم من:  قالوا،  واحدة
 علية هللا صلى النيب زمن يف الغلو بوادر فظهرت ،(1)"اليوم وأصحايب عليه

 صلى النيب عبادة تقالوا الذين النفر وقصة العبادة ابب يف السيما، وسلم
 الغلو من وحذر األمر لعالج  ابدر معروفة مشهورة  وسلم عليه هللا

 عهد ويف ، (2)كلها الغلو طرق بتجنب وأمر السنة  إتباع إىل وأرشد
 أمور يف غلت فرق ظهرت،  النيب وفاة بعد عليهم هللا نرضوا الصحابة
 طوائف من وغريها القدرية وظهرت،  اخلوارج فظهرت، اعتقادية
 بطالن وبينوا هلا  عليهم هللا رضوان الصحابة فتصدى ،(3)املبتدعة

، الغلو من وحذروا الصحيح، والعقل والسنة القرآن من ابلدليل مسالكهم
 .احلق اإلسالم دين فهم على املبين الصحيح عتقاداال إىل الناس وأرشدوا

 
                                 

حديث صحيح، صححه شيخ اإلسالم، والشيخ األلباين، انظر ُترجيه يف كتابه ظالل اجلنة يف ُتريج  ( 1)
أحاديث كتاب السنة ،البن أيب عاصم الضحاك، وقد أنكر صحته بعض دعاة اإلسالم اليوم دون حجة وال 

 واهم برهان إال أنه مل يوافق ه

يف صحيح البخاري، وفتح الباري، كتاب النكاح ( انظر ُتريج حديث النفر الذين تقالوا عبادة النيب 2)
 5063برقم104/  8ابب الرتغيب يف النكاح  ج

 -1/167(  انظر من كتب الفرق مقاالت اإلسالميني واختالف املصلني، أليب احلسن األشعري من 3)
هـ، مكتبة النهضة: القاهرة، وكتاب الفرق للبغدادي 1389د، ط الثانية، حتقيق حمي الدين عبد احلمي 200

 حتقيقه أيضا، ط دار املعرفة: بريوت، والفرق بني الفرق للبغدادي . 20 -18ص
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 استمرار ظاهرة الغلو :

 عليه هللا صلى  املصدوق الصادق خلرب مصداق ا األمة يف الغلو استمر
 جياوز ال رطبا ، اّللَّ  كتاب يتلون قوم هذا ِضْئضئ من خيرج إنه: "...وسلم

 يسلم فلم ،(1).."الرمية من السهم ميرق كما الدين من ميرقون حناجرهم،
 إىل طائفة من الغلو مظاهر اختالف على الغالة فرق وجود من عصر
 هذه  به تكوى وما الغلو، لظاهرة امتداد  عصران يف نشاهده وما، أخرى
 الفكر هذا نتاج املصائب من تعانيه وما ومغارهبا األرض مشارق يف األمة

 بالد أعين -نياملسلم قلوب على الغالية البالد هذه تكن ومل املنحرف،
 السيئ وأثرها الظاهرة هذه عن مبنأى - السعودية العربية اململكة احلرمني

 مثار من  مثرة  إال هو ما وتكفري وتفجري قتل من وأخرى فرتة بني يقع وما
 هذا ملثل يتصدون الناصحني األمة علماء زال وما  املنحرف، الفكر هذا

 ال اليت الواضحة الصرحية  لِ يةاجلج  وابلنصوص والربهان الدليل بقوة الِفكر
 مسلك بطالن وبيان وتفنيدها الشجبَّه على والرد التأويل، أو الردَّ  تقبل

 وما،  الصاحل السلف وكالم والسنة الكتاب من الصحيحة ابألدلة الغجالة
 تفريط إما: نزعتان فيه وللشيطان إال أبمر هللا أمر فما:  القائل قول أمجل

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

                                 
/ 5صحيح البخاري، حممد ابن إمساعيل  ، حتقيق حممد زهري انصر الناصر ، دار طوق النجاة ،)  (  1)

163.) 
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 علم غري على والعامل الضاللني، بني واهلدي، جبلني بني كالوادي
 . يصلح مما أكثر يفسد ما طريق غري على كالسالك

 

 

 
 أسباب الغلو :

 وإن املتفرقة األسباب ترجع وإليهما رئيسني، سببني يف إمجاهلا ميكن
 : وتعددت كثرت

 بب األول :الس
 يف السبب هذا وتعاىل تبارك هللا ذكر وقد: اجلهل أهل عن والتلقي اجلهل

هَّۡي  َّ﴿: سبحانه قوله
 
ََّّبَِِّكت  َّلَّۡٱَّل َّأ مََِّّۡفََّّل وا َّت غََّّۡل  ََّّدِينِك  ل  ول وا ََّّو  ََّّت ق  َِّٱََّع   ََّّّلل  َّق  َّۡل َّٱَّإِل 

 وجل عز – هللا على القول عن والنهي الغلو، عن النهي بني فقرن ،(1)﴾
 اجلهل ويشمل الدين، يف الغلو أسباب من عظيم سبب وهو.  علم بال –

 على وإنزاهلا املراد، غري على ومحلها النبوية واألحاديث القرآن آية مبعاين
 السلف منهج وخمالفة، واالستنباط العلم أهل إىل الردِ  وعدم  أهلها غري

 اإلميان وعالقة، الرابنية السنن وأدركوا الشريعة مقاصد عرفوا الذين
 نصوص يف التكليف ومناط األحكام مراتب وعلموا، ابلعمل الصحيح

                                 
 .171:النساء (1)
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، األحكام مراتب يعرفوا ومل، كله هذا فجهلوا الغلو أهل وأما الشريعة،
 يف التكليف، ومناط الشريعة، ومقاصد، وأحكامهم الناس وأحوال

 يف واحلكام العلماء من الكبار على اإلفتيات يف فوقعوا الشرعية النصوص
 وشقاقا   إعراضا   اجلهل هذا فأورثهم وعقال ، شرعا   ُتصهم اليت املسائل
 إىل عليهم وعالمة هلم الزمة صفة واالنقسام فاالختالف، وانقساما   ونزاعا  
 االضطراب بل،  مستقرة وال سوية ليست الغالية فالنفوس هذا يومك

 والقول لضدينا بني اجلمع مقاالهتم يف ترى وهلذا، يفارقها يكاد ال والرتدد
، واملقاالت الفرق كتب يطالع ملن جليا   يظهر وهذا، املختلفني ابلرأيني

 قبيحة، وأفعال وتصرحيات أقوال من العصر هذا يف عنهم يصدر وما
 يف حيرك الغلو أن يقينا   يعلم، بعضا   بعضهم وتكفري، بينهم فيما واقتتاهلم
 .املقربني أقرب من انك ولو، املخالف على والعدوان البغي مخائر النفوس

 
 
 

 السبب الثاني :
هَّۡي  ََّّق ۡلَّ﴿ :بقوله سبحانه إليه أشار أيض ا السبب وهذا:  اهلوى إتباع

 
َّل َّأ

ََّّبَِِّكت  َّلَّۡٱ مََِّّۡفََّّل وا َّت غََّّۡل  ۡي ََّّدِينِك  ََّّقدَِّۡل َّٱَّغ  ل  و ََّّو  هََّّۡا َّت ت بِع 
 
ا َّأ لُّوا ََّّق دََّّۡٗ  مق وََّّۡء َّو  بََّّۡمِنَّض  َّل َّق 

لُّوا َّ ض 
 
أ ثِيَّو  لََُّّّاٗ  ك  نَّوا َّو ض  و ا ََّّع  بِيلَِّٱَّءَِّس   عز – هللا قرن كيف فانظر ،(1)﴾لس 

                                 
 .77:ائدةامل (1)
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 الذين الغالني، أهواء إتباع عن والنهي الغلو، عن النهي بني – وجل
 إىل تؤدي اليت األسباب أعظم من اهلوى فاتباع.  الغلو إىل ألتباع يقودوان
 هلواه اتِ بجاعه ولكن ومعرفة، ذاعلم يكون قد الشخص أن وذلك الغلو،
 كما يسمع، وال يعرف ال كمن فيكون معرفته، مبقتضى العمل عن يصدُّه

نََّّۡ﴿: وعال جل قال لََُّّّو م  ض 
 
نََِّّأ ى ََّّت ب ع َّٱَّمِم  و  ۡيََِّّه َّه  ِن ََّّىٗ  ه دَّبِغ  ِ َّٱَّمد ََّّّلل  َّٱَّإِن ََّّّلل  َّل 

وَّۡلَّۡٱَِّديي هَّۡ  أقوام يكون:  "وسلم عليه هللا صلى وقال، (1)﴾لِِمي َّلظ  َّٱَّم َّق 
 إال مفصل منه يبقى فال بصاحبه الكلب يتجارى كما هواءاأل هبم تتجارى

 وسلم عليه هللا صلى إنه: احلديث هذا معىن يف الشاطيب قال ،(2)"دخله
 تلك إىل فيها افرتقوا اليت األهواء هذه من أمته يف سيكون مبا أخرب

 ميكن ال حىت قلوهبم، األهواء تلك تداخل أقوام فيهم يكون وأنه الفرق،
 الكجلجب داء يدخل ما حد على منها وتوبتهم عنها انفصاهلم العادة يف

 وال مفصل وال أجزاءه من جزء اجلسم ذلك من يبقى فال صاحبه، جسم
 فيه ينفع وال العالج، يقبل ال جراين وهو ، الداء ذلك دخله إال غريمها

 فيه تعمل ال حبه وأشرب قلبه دخل إذا اهلوى صاحب فكذلك الدواء،
 وجه الشاطيب بني مث خالفه، مبن يكرتث وال الربهان، بليق وال املوعظة،

 فيه الكلب داء أن ذلك وبيان:  الكلب،فقال بداء وعدواه اهلوى تشبيه
 ذلك عض إذا مث ابلكلب، واقع الكجـجلب أصل فإن العدوى، يشبه ما

                                 
 .50:القصص (1)

، 2( وصححه األلباين يف ظالل اجلنة: رقم 16979(، ورقم ) 4/102أخرجه أمحد، ) (  2)
 .204والصحيحة  
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 ابهللكة إال الغالب يف منه االنفصال على يقدر ومل صارمثله، أحدا الكلب
 من يسلم فقلما وإشكاله رأيه أحد على أورد إذا تدعاملب فكذلك ،

 يف يثبت أن وإما شيعته، من ويصري مذهبه يف معه يقع أن إما بل طائلته،
 الذين العلماء حرص وهلذا ،(1)يقدر فال منه االنفصال يف يطمع شكا قلبه
 من ومنعوه،  املبتدع جمالسة من التحذير على الدين يف اإلمامة مقام بلغوا
 كتاب من آية كان ولو يورده ما مساع ورفضوا،  العلم حلق يف وساجلل
 .منها قلوهبم سالمة على وحيرصون،  املبتدعة شبه حيذرون وكانوا،  هللا

 
 األهواء أهل إتباع أن يرى اليوم اإلسالمية األمة شباب حال يف واملتأمل

، غلوال يف  املتحمس الشباب من كثريا   أوقعت اليت اخلطرية األسباب من
 أهواء أو هبا إال احلق يرون ال اليت الشخصية أهواؤهم هؤالء لدى يستوي

 كل يجقبل أن جيب الذي والعامل األعلى املثل أنه هلم وصجور، به أجعجبوا من
،  والعامة واألمراء العلماء من اجلماهري خالف وإن، عنه يصدر وفعل قول

 بسببها وفجنت م اعظي شرا   أوقعت اليت األسباب أخطر من السبب وهذا
 األسباب من كثرير  يرى  والغجالة الغلو  لواقع واملتأمل اجلهال من كثري

 . املستعان وهللا السببني هذين حتت تندرج
 
 
 
 

                                 
 (.277. 268 - 267/  2(   االعتصام، للشاطيب،  )1)
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 عالج الغلو :
 نقول األدلة فهم أساء فمن عالجه، طرق تعدد الغلو أسباب تعدد كما

 عليك له نقول سلمنيامل مجاعة على خرج ومن الصحيح، للفهم عد له
 :وهي أمور عدة يف الغلو عالج طرق أوجز هنا ولعلي اجلماعة، تلزم أن

 وهو الصاحل، السلف منهج على والسنة ابلكتاب االعتصام األمر األول:
ََِّّۡفََّّت مَّۡز عَّۡت ن  ََّّف إِنَّ﴿ :وجل عز هللا يقول العالج، أنواع أعظم ََّّف ر دُّوه ََّّٗ  ءش  َّإِل 

َِّٱ ولَِّٱو ََّّّلل  نت مََّّۡإِنَّلر س  ََِِّّمن ون َّت ؤََّّۡك  َِّٱب ۡيََّّلِك َّذ  ََِّّخرِ َّٓأۡلٱَّمَِّوَّۡۡل َّٱو ََّّّلل  حََّّۡٞخ 
 
أ ن َّو  ََّّس 

ۡ
َّوِيًلَّت أ

 على األمة الجتماع الصحيح السبيل هو هللا، حببل واالعتصام ،(1)﴾
 هللا رضي – قال عباس ابن حديث ويف وافرتاقها، اختالفها وعدم احلق،
 الوداع حجة يف – وسلم عليه هللا صلى – هللا رسول خطبنا:  – عنهما

                                 
 .59:النساء (1)
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 فلن به اعتصمتم إن ما فيكم تركت قد ِإين الناس، أيها اي:  " فقال
، كتاب: أبدا   تجِضلوا  .(1)"نبيه وسنة اّللَّ

 خالف ال ألنه والسنة؛ الكرمي القرآن إىل يردوا أن والغالة الغلو فعالج
 عند إليه وعابلرج املأمور واألصل الدليل ومها، اإلسالم أهل عند فيهما

 عن تصدر أن األمة على جيب الذين الرابنني العلماء فهم على، التنازع
 وسلم عليه هللا صلى أرشد الذين العدول الشرع علماء ألهنم،  أقواهلم

، عدوله خلف كل من العلم هذا حيمل: " قوله مبثل أوصافهم إىل األمة
 . (2)"اجلاهلني وأتويل، املبطلني وانتحال،  الغالني حتريف عنه ينفون
انبة من فالبد  مجيع وحترير الغلو مواطن وتوضيح منها، واحلذر البدع جمج

 تلك ربط مع، فيها لبس ال سهلة   بطريقة   الغالة عند املشكلة املسائل
 جماال   يجرتك ال حبيث العلم أهل وأقوال وأدلتها وقواعدها أبصوهلا املسائل

 وتتبع، واجلجهال لعامةا على للتلبيس الغالة من الشبهات ألصحاب
 الشبكة على ومواقعهم ومقاالهتم مؤلفاهتم يف شبهاهتم وحصر

 املنظرين وإشعار، أساليبهم ومعرفة التواصل وسائل ومجيع، العنكبوتية
 والعقلي الشرعي والربهان ابحلجة عليهم والرد ومكاشفتهم،كله بذلك

  احلق، ىعل األمة وجيمع، وخطرهم خطأهم يكشف الذي اجلاد ابحلوار
 يف التمادي عن يوقفهم أن األمر لويل فإن هبذا شرهم ينكف مل فإن

                                 
صحيح (،  وقال 318، رقم 171/ 1(، واحلاكم ) 20123، رقم 114/ 10(  أخرجه البيهقي ) 1)

 (.40، رقم  10/  1اإلسناد، وصححه الشيخ األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب ) 

 .53/  1، وصححه األلباين يف حتقيقه مشكاة املصابيح  209، ص  10رواه البيهقي، ج  (  2)
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 وتكثر وتقلله وأهله الشر تكف اليت وابلطريقة السلطان بقوة الباطل
 .  وأهله اخلري

 يف األمر لويل والطاعة والسمع اجلماعة، لزوم أمهية على التأكيداألمر الثاني : 
 العدول األمة سلف أئمة عليه يؤكد كان الذي العظيم األصل وهو هللا معصية غري

 وطاعة، بسمع إال إمامة وال، إبمامة إال مجاعة وال جبماعة إال دين ال: قوهلم مبثل
وا َّ﴿ :تعاىل قوله منها،  الكثرية النصوص عليه دلت وقد ِطيع 

 
ن و ا َّأ َّء ام  ِين  اَّٱَّل  ه  يُّ

 
ي  أ

ِِلَّٱ و 
 
أ َّو  ول  وا َّٱلر س  ِطيع 

 
أ َّو  ۡمَّۖۡٱّلل   ۡمرَِّمِنك 

 
 ومتحتمة، الزمة األمر والة فطاعة، (1)﴾ۡۡل

 املثال سبيل على ومنها. الصحيحة النبوية واألحاديث القرآنية اآلايت عليها نصت
 املنشط يف والطاعة السمع على  النيب ابيعوا قد عنهم هللا رضي الصحابة أن

 سارية بن العرابض حديث ومنها عليهم، أثرة وعلى، واليسر العسر يف، واملكره
 عليه هللا صلى اهلدى رسول إىل يرفعه أيض ا، مسعود بن هللا عبد حديث ويف اآليت،

، العمل إخالص: مسلم قلب عليهن يغل ال ثالث: "قال أنه  وسلم،  ومناصحة ّللَّ
 حديث وهو ،(2)" ورائهم من حتيط الدعوة فإن مجاعتهم، ولزوم املسلمني، أئمة

 وهو: ابلفتح يجِغل،:  ويروى اخليانة، من – األثري ابن لقا كما– ويجِغل صحيح،
 . احلق عن يزيله حقد يدخجله ال: يعين احلقد،

 – هللا رسول وعظنا: قال أنه – عنه هللا رضي- سارية بن العرابض وعن
 منها ووجلت العيون، منها ذرفت بليغة، موعظة – وسلم عليه هللا صلى

:  فقال فأوصنا، مودع، موعظة هناكأ هللا، رسول اي:  فقلنا القلوب،

                                 
 .59:النساء (1)

، 47/ 1ي ) ( ، واحلميد232، رقم  85/ 1( ، وابن ماجه )  2658، رقم 34/ 5(  أخرجه الرتمذي )2)
 (. 228، رقم  1/78( وصححه الشيخ األلباين يف مشكاة املصابيح )  88رقم 
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دَّعا   حبشيا   عبدا   وإن والطاعة والسمع اّللَّ  بتقوى أوصيكم"  من فإنه جمج
 قال االختالف؟ هذا من املخرج فما ،" كثريا اختالفا   فسريى منكم يعش
 الـمجهديني الراشدين اخللفاء وسنة بسنيت فعليكم: "وسلم عليه هللا صلى

 كل فإن األمور وحمداثت وإايكم ابلنواجذ اعليه وعضوا هبا فتمسكوا
 .(1)"بدعة حمدثة  

 الفاحتة سورة يقرأ كلنا: ودعاء توكال   وعال؛ جل ابهلل االستعانة األمر الثالث:
 ال: يعين ،(2)﴾ت عِي َّن سََِّّۡإَوي اك ََّّب د َّن عََّّۡإِي اك َّ﴿ :تعاىل قوله فيها ويقرأ ركعة، كل يف

 هذه يف واإلنسان، بك إال لك ادتناعب على نستعني وال إايك، إال نعبد
 له حول ال بل، -وعال جل – هللا معونة إىل احلاجة أمس يف الدنيا احلياة

: ملعاذ – وسلم عليه هللا صلى – هللا رسول قال ملا وهلذاَّابهلل، إال قوة وال
، بوصيةِ  أوصاه" . أحبك إين" ب    كل دبر يف تدعن ال أن:  "له فقال حمج

 ،(3)"عبادتك وحسن وشكرك ذكرك على أعين لهمال: تقول أن صالة

                                 
،  5/44( ، والرتمذي )4607، رقم  4/200( ، وأبو داود )17184، رقم  4/126(  أخرجه أمحد )1)

( 329، رقم  1/174( ، واحلاكم )42، رقم  1/15( وقال  حسن صحيح،  وابن ماجه )2676رقم 
،  1/178(، وأخرجه أيض ا : ابن حبان )20125، رقم  10/114ح ليس له علة، والبيهقي )وقال : صحي

، رقم  6/526( . وصححه الشيخ األلباين يف السلسلة الصحيحة )95، رقم  1/57( ، والدارمي )5رقم 
2735. ) 

 .5:الفاحتة (2)

، والنسائي يف الكربى ( 1522، رقم  2/86( ، وأبو داود )22172، رقم  5/244(  أخرجه أمحد )3)
( وقال: صحيح اإلسناد على شرط الشيخني، 1010رقم  1/407(، واحلاكم )9937، رقم  6/32)

، رقم  71( . وعبد بن محيد )ص 2021، رقم  5/365( وابن حبان )110، رقم  20/60والطرباين )
 (2/1320(، وصححه الشيخ األلباين يف صحيح اجلامع الصغري وزايداته )120
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 مسلكي من ويسلم – وجل عز- هللا طاعة على يستقيم حىت فاإلنسان
، -وتعاىل سبحانه – هللا معونة إىل احلاجة أبمسِ  ، والتفريط اإلفراط
 الدعاء، وجل عز ابهلل االستعانة ومنَّكله، أمره يف إليه اللجوء وصدق

 رب اللهم: "– وسلم عليه هللا صلى – هللا رسول دعاء من كان فقد
 الغيب عامل واألرض، السموات فاطر وإسرافيل، وميكائيل جربائيل

 ِلما اهدىن خيتلفون، فيه كانوا فيما عبادك بني حتكم أنت والشهادة،
 ،(1)"مستقيم صراط إىل تشاء من هتدى إنك إبذنك، احلق من فيه اْختجلف

 هللا على واإلحلاح الدعاء أعين ، الناس من كثري عنه غفل األمر وهذا
 عن فضال   ابلدعاء يفكر ال الناس من الكثري إن بل، للحق اهلداية بطلب
 للزمه والفضل اخلري من الدعاء يف ما واستحضر تيقن ولو،  به العناية

ا، يرتكه ال الظروف أصعب يف حىت  عليه يونس هللا بين عربة ولنا أبد 
نت ََّّإِل  ََّّه َّإِل  ََّّل  ََّّأ نَّ﴿: تاحلو  بطن يف وهو قال إذ السالم،

 
بََّّۡأ ََّّن ك َّح  َّس  َّإِندِ

نت َّ بَّۡسَّۡٱف َّ﴿ له، هللا فاستجاب ،(2)﴾لِِمي َّلظ  َّٱَّمِن ََّّك  َّل  ََّّن ات ج  َن  يَّۡۥ مدِ َّلَّۡٱَّمِن ََّّه َّن  َّو  َّغ 
ذ  َّ ك  ََّّلِك َّو  َّۡٱَِّجََّّۨن  ؤَّۡل  .(3)﴾َّمِنِي َّم 

 رأي عن والصدور، أهله من العلم طلب على احلرص األمر الرابع :
 عظيم سبب العلم فطلب والنوازل العامة القضااي يف السيمــــــا لعلماء،ا

 – تقدم كما – الغلو ألن الغلو؛ يف الوقوع وعدم السالمة أسباب من
                                 

 (.1847، رقم  2/185أخرجه مسلم ) ( 1)

 .87:األنبياء (2)

 .88:األنبياء (3)
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 عن مبنأى صار الشريعة حدود عرف فإذا الشرعي، احلد جماوزة هو
 أهله من أخذه على واحلرص الشرعي، العلم فتعلم احلدود، تلك جماوزة
 األمة تصدر أن والبد املنهج، واستقامة ابلسالمة املعروفني به، ققنياملتح

 العامة القضااي يف السيما علماءها، وآراء أفكار عن الشباب وخاصة
ا ََِّّإَوذ ا﴿ :وعز جل – هللا قال كما ومصريها، األمة واقع متس اليت َّء ه مَّۡج 
مَّۡ
 
ِن ََّّٞرأ َّٱَّمد

 
وََِّّنَِّمَّۡۡۡل

 
وا ََِّّفَّوَّۡۡل َّٱَّأ ذ اع 

 
َّبِهََِّّأ ََّّر دُّوه ََّّل وَّۡو َّۖۦۡ ولَِّٱَّإِل  ِِلََِّّإَول  ََّّلر س  و 

 
َّٱَّأ

 
مَّۡمِنََّّۡرَِّمَّۡۡۡل َّه 

ه َّ لِم  ِين َّٱَّل ع  ون ه َّت ۢني سَََّّّۡل  َّبِط  ۡم َّمِنَّۡۥ  طلب أمهية العلم أهل فجِقه ملا  وهلذا ،(1)﴾ه 
 أن فقبل ،(العمل و القول قبل العلم ابب: ) مؤلفاهتم يف قالوا العلم
 إليه يؤول وما، الشرعي حكمه إدراك نم البد عمال   يعمل أو قوال يقول

 من أبن احلال واقع الشباب فقه ولو، حيجم أو فيقدم، شر أو خري   من
 الساحة على خطرية ومتطرفة منحرفة فكرية اُتاهات هيمنة الغلو أسباب

 وضوح بكل تدعو، واملسلمني اإلسالم ضد وموجهة العاملية اإلعالمية
 من السامية وقيمه السمحة مهوتعالي اإلسالم على للتمرد وصراحة
 وال هذا يعلم ال وغريها وشيوعية وماسونية ولربالية وعلمانية عقالنية

 الظاهرة األمر جوانب جبميع وأحاط اتما   علما   علم من إال يدركه
 معها وتعامل واملسلمني اإلسالم على خطرها مدى وأدرك والباطنة،

 هذه أن يعلم احلال قعوا على املطلع العامل أن والشك،  وعلم حبكمة
 لتحقيق جندها وُتند عملها تعمل واجلماعات واجلمعيات احلركات

                                 
 .83:النساء (1)
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، لإلسالم املنتسبة الغالية الطوائف استنبات رأسها على أييت اليت أهدافها
 املخلصني الرابنيني األمة علماء على الشباب صدور توغر املقابل ويف

 ال أهنم أو احلكام وعمالء، املداهنني السوء علماء بصورة وتظهرهم
 أسوء على فتاوى أو أقوال من عنهم يصدر ما وحيملون الواقع يفقهون
 ومكانتهم هيبتهم وتنزع هبم وتزهدهم عنهم الناس تصرف بطريقة احملامل

 الطوائف وتظهر الغالة يجستنبت وغريها الطرق وهبذه العامة نفوس من
 الدعاوى هذه مبثل اصحنيالن العلماء وبني بينها الطريق قجطع اليت الغالية
 .الكاذبة املاكرة

 عن والنهي ابملعروف، واألمر ابملناصحة، القيام وجوب :األمر اخلامس
 حرسها - السعودية العربية اململكة فإن القاصر علمي وحسب، املنكر

 ابملعروف لألمر هيئة فيها أجسست اليت العامل يف الوحيدة الدولة هي  -هللا
 هذا أغاظ وقد العمل هذا على تقوم، ومتكاملة يةرمس املنكر عن والنهي

 من احلد أو، إزالتها حماولة يف جادين وخيططون ميكرون ومازالوا، األعداء
 أجلبوا وقد، العظيمة اإلسالمية الشعرية هذه إقامة يف املبارك نشاطها

 السنة أسد العظيم الرجل من العظيم الرد فكان، ورجلهم خبيلهم عليها
 هللا تغمده العزيز عبد بن انيف الراحل األمري امللكي السمو صاحب

 وججدت املنكر عن والنهي ابملعروف األمر هيئة:  الشهرية مبقولته برمحته
ي مَّۡ﴿: تعاىل قال  لتبقى، ون َّو  ر  ي مََّّۡك  ر َّو  َّۖۡٱَّك  ۡي ََّّّلل  َّٱو ََّّّلل    ومع ،(1)﴾َِّكرِين َّم  َّلَّۡٱَّخ 
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 أن نعلم ألننا املهم؛ اجلهاز اهذ يف منها واحلد األخطاء تاليف من البد هذا
 احلذر فيجب، كبرية الصغرية من وجيعلون، األخطاء يرصدون املرتبصني

 الذي املراد وحتقيق والغالة الغلو وحملاربة، خمططاهتم شرك يف الوقوع من
ِين َّٱ﴿: قوله يف به هللا وعد ن  ََّّإِنََّّل  ك  مَّۡم  َّٱَِّفََّّه 

 
وا ََِّّضَّۡرۡۡل ق ام 

 
ل و َّٱَّأ و َّٱَّو ا َّو ء ات ََّّة َّلص  ك  َّة َّلز 

وا َّ ر  م 
 
أ ََِّّو  َّٱب

ۡ عَّۡل وِفَّم  وََّّۡر  ن ه  نََِّّا َّو  َّۡٱَّع  رِ َّل ََِّّم نك  ّلِل  َّٱَّقِب ة َّع  ََّّو 
 
ورَِّۡۡل  ابلطرق وذلك ،(1)﴾َّم 

 والنهي ابملعروف األمر أمة فكلنا األمة مستوايت مجيع على املشروعة،
 .الشرع ضوابط وفق املنكر عن

 هذا من خاصة ورعاية ايةلعن حيتاجون املنحرفة األفكار أصحاب والغالة
 شرعية، بطريقة أفكارهم وتعاجل هبم تجعىن مكثفة وبرامج املبارك اجلهاز
ۡل َّ﴿: وعال جل – ربنا فيقول نو  مََّّۡك  ِنك  ةَّمد م 

 
ون َّي دََّّۡٞأ ََّّع  ََّّۡيَِّۡل َّٱَّإِل 

ۡ
ي أ ون َّو  ر  َّم 

َِّ َّٱب
ۡ عَّۡل وِفَّم  ي نََّّۡر  وَّۡو  نََِّّن َّه  َّۡٱَّع  رِ َّل

نك  ل  ََّّم  و 
 
أ م ََّّئِك َّو  َّۡٱَّه  فَّۡل  :سبحانه ويقول ،(2)﴾ون َّلِح َّم 

نَّۡ﴿
 
وا ََّّأ قِيم 

 
ِين َّٱَّأ ََّّلد ل  ر ق وا ََّّو   هو املشروع أن تبينان اآليتان وهااتن ،(3)﴾َّفِيهِ ََّّت ت ف 
 وهلذا األمة، يفرق ال وجه   على لكن املنكر، عن والنهي ابملعروف، األمر
 وعدم الدين وإقامة الفالح بني اآليتني هاتني يف وتعاىل سبحانه قرن

 على كانت وإذا املشروع، الوجه على تكون أن جيب األمور فهذه ة،الفرق
 األحوال من حبال ميكن وال األمة، اجتماع إىل تؤدي فإهنا املشروع الوجه

– مشروع وإن وعقال ، شرعا   املذموم واالختالف الفرقة إىل تؤدي أن
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 ملنكرا عن والنهي ابملعروف األمر لتطبيق  الرائدة األمثلة من  ــ املناصحة
 وكانت، العظيمة القاعدة هلذه عملي تطبيق وهو، األمر والة من بتوجيه

 قضية فهم على املبين وهو، فيه والرائدة السَّباقة السعودية العربية اململكة
 فكر مسألة وأهنا، البالد هذه يف األمر والة قبل من والتطرف الغلو

 سليم، فكرو  صحيح بفهم يصحح أن جيب  للدين  خاطئ وفهم واعتقاد
 ووزير العهد ويل انيف بن حممد األمري امللكي السمو صاحب وجَّه وحيث

 القوس فأعطى، املتخصصني  للعلماء املناصحة أمر إبسناد الداخلية
 عظيمة، نتائج واملنة احلمد وهلل عنها فنتج أهله، إىل األمر وأسند ابريها،

 وأعلنوا الغلو، كارأبف املتأثرين من كثري وتراجع، مبهرا   جناحا   وجنحت
 الدولة هلذه  سبقا   وسججل، كله العامل الرائدة التجربة هبذه وشهد توبتهم،
 .بتجربتها ويسرتشد، حذوها حيذوا العامل وصار، املباركة

 أبهل له ليس ملا يتصدى وأال، يعنيه ال ما اإلنسان يرتك أن األمر السادس:
 لسلم الشباب وخاصة اسالن من كثري أدركه لو وهذا، شرعا به يكلف ومل
 والغلو الغالة شرور من األمة وسلمت، حسناهتم وحجفظت دينهم هلم

 يف أوقعهم والنوازل العامة األمة قضااي يف البعض انشغال أن إذ أبنواعه
ا ََِّّإَوذ ا﴿ :العظيمة اآلية هذه ذكر معنا مر وقد الغلو، دائرة مََّّۡء ه مَّۡج 

 
ِن ََّّٞرأ َّمد

َّٱ
 
وََِّّنَِّمَّۡۡۡل

 
ََِّّفَّوَّۡۡل َّٱَّأ

 
وا َّأ َّبِهََِّّذ اع  ل وَّۡۖۦۡ ََّّر دُّوه ََّّو  ولَِّٱَّإِل  ِِلََِّّإَول  ََّّلر س  و 

 
َّٱَّأ

 
مَّۡمِنََّّۡرَِّمَّۡۡۡل ه ََّّه  لِم  ِين َّٱَّل ع  ََّّل 

ون ه َّت ۢني سَّۡ َّبِط  ۡم َّمِنَّۡۥ ل وَّۡ﴿: وعال جل احلق وقول ،(1)﴾ه  ِمعََّّۡإِذََّّۡل  َّو  وه َّس  اَّت مق لََّّۡت م  َّم 
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ون َّ نََّل  ا ََّّي ك 
 
ابِه  ََّّن ت َك  م ََّّأ بََّّۡذ  اه  ََّّن ك َّح  َّس  ِظيمَّن َّت  َّب هََّّۡذ   – اهلدى ونيب ،(1)﴾َّٞع 

 – فيقول يعنينا ال ما ترك إىل مجيعا   يرشدان – عليه وسالمه ريب صلوات
 ال ما تركه املرء إسالم حجسن من: " – وسلم عليه هللا صلى
 فإذا اإلسالمي األدب أصول من عظيم أصل احلديث وهذا.  ،(2)"يعنيه

 ابألمر ليس الشرعي التأصيل وهذا، عنيهي ماال ترك املرء إسالم حسن
مَّۡٱَّإِن ََّّ﴿ :وتعاىل تبارك احلق قول استحضار عليه يعني ومما، اليسري َّع َّلس 

اد َّلَّۡٱو ََّّص  َّۡل َّٱو َّ ؤ  ََُّّّف  ل  ََّّك  و 
 
ن ََّّئِك َّأ نَََّّۡك  ۡسََّّه َّع   الفالح معامل هذه إن ،(3)﴾اٗ  ولَّ  َّم 

 بعده أو قربه رمقدا هبا فيعرف، نفسه املرء هبا يقيس والتوفيق والتسديد
 فيما اخلوض من الشباب بعض فيه يقع ما وإن والصواب، احلق جادة عن
 غري على املبنية احلديث وألوان عرفا ، وال شرعا   به يكلفوا ومل يعنيهم ال

 تكفري عنه ينتج مما واخلاصة العامة األمة أمور من ُتصهم ال أمور يف يقني
 والتفرق والتنازع واخلالف الغلو يف ويوقع، واألفراد اجلماعات من املعينني

 من كثري تبعية ذلك عن وينتج قدحا ، أو مدحا   ذلك بسبب والتحزب
 اخلاصة منطلقاته له موجه إعالم أو، متخفية رموز أو ألشخاص الشباب

 ما وججل، الكثري على خيفى وخبث مبكر وقصدوها أصحابه هلا خطط اليت
 الكاذبة اإلشاعة أو، صحيحا   انك إن هذا املبالغة من خيلو ال فيه يطرح
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 من فهم، واالستنباط النظر أهل إال يعرفها ال واليت مقاصدها هلا اليت
 أن الناس عامة  على فيجب، إليه تؤل وما حقيقتها على األمور يدرك
 ال اليت األمور يف املرء دخول وإن وإمامهم، املسلمني مجاعة يلزموا

سنها،  قد مسؤولية وحتمل اجلهل من آالهتا،وم أبعادها جبميع حييط وال حيج
 .  الندم ينفع ال حني يندم أو فتجهلكه عنها يعجز

 
 
 
 

 

 األدلة على التحذير من الغلو :

 األدلة من القرآن الكريم:
  وأنه وسهولته اإلسالم يسر ببيان جاءت أهنا اإلسالمية الشريعة كمال من
 أهله عن احلرج  رفع

اَّ﴿:سبحانه يقول  ع ل ََّّو م  ل يََّّۡج  مَّۡع  ِينَِّٱَِّفََّّك  جَّمِنََّّۡلد ر   جل ويقول ،(1)﴾َّۚ ٗ  ح 
م ََّّّلل  َّٱَّي رِيد َّ﴿ :وعال ََّّي ِۡس َّلَّۡٱَّبِك  ل  م ََّّي رِيد ََّّو   هذه على فاحلث ،(2)﴾ع ِۡس َّلَّۡٱَّبِك 

 وتوالت، ضدها من حتذير هو الواقع يف إليها األمة وإرشاد األمور
 قوله مثل يف والوسطية  واالعتدال  الرفق على حتث  الشرعية  النصوص
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ذ  َّ﴿: تعاىل ك  لََّّۡلِك َّو  ع  مَّۡن  َّج  ةَّك  م 
 
طَّٗ  أ ون وا ََّّاٗ  و س  ِ ك  ا ََّّلد د  ه  ََّّء َّش  ون َََّّل اِسَّٱََّع   ي ك  َّو 

ول َّٱ ل يََّّۡلر س  مَّۡع  هِيدَّك   الغالة ليت واي خيارا ، عدوال  : يعين وسط ا ،(1)﴾َّا َّٗ  ش 
 ليتا املسائل يف خاصة هلم املخالفني إلخواهنم العذر والتمسوا هذا علموا
 غلو لكنهم، االعتقاد ودقائق االجتهاد مسائل من اخلالف فيها يسوغ

 هالك هلم خمالف وكل، خمالفته ميكن ال الذي الوحي مبنزلة رأيهم وجعلوا
 من املخالفني إخراجهم إىل النهاية يف األمر يصل وقد، مبتدع ضال أو

ف ر َّ﴿ :وعال جل   احلق قول عليهم فيصدق ابلكلية اإلسالم دائرة
 
َّم نََِّّت َّء يَّۡأ

ه َّإِل  َََّّّت  ذ َّٱ ى َّۥَّه  و  ل ه ََّّه َّه  ض 
 
أ ت م ََّّٗ  مِعلَََّّۡع   ََّّّلل  َّٱَّو  مَََّّۡع   ََّّو خ  ع ل َّۦَّبِهَِّو ق لَّۡۦَّعِهَِّس  َََِّّع   ََّّو ج  ِه ۦَّب ص 

م نَّٗ  و ةِغش  َّ ِ َّٱَّدَِّب عََّّۡمِن ََِّّديهَِّي هََّّۡف  ََّّّلل  ف ل 
 
ون ََّّأ ر  ك   بعض أن إىل هنا وأشري ،(2)﴾َّت ذ 

 مواضع يف البحث ثنااي يف ذكرها ورد، املقام هذا يف أوردها اليت اآلايت
 لذات عدة مواضع يف تعاد وقد، ذكرها ملناسبة أو لالستشهاد عدة

  الغلو عن  وهنى  احلق طريق إىل  وتعاىل سبحانه  أرشد وقد الغرض،
  السالم عليه عيسى يف  غالوا فالنصارى  الكتاب أهل فيه وقع  الذي

، والرسالة العبودية مقام وهو موضعه غري يف ووضعوه ابأللوهية  فوصفوه
 متسكهم يف  أيض ا غالوا السالم عليه عيسى شأن يف  غالوا وكما

 عني هو وهذا، وفسادها بطالهنا على األدلة ظهور مع الزائفة بعقائدهم
هَّۡي  َّ﴿ :األخرى اآلية يف سبحانه قوله ذلك فمن الغلو،

 
ََّّبَِِّكت  َّلَّۡٱَّل َّأ َّل وا َّت غََّّۡل 

مَّۡدِينََِِّّفَّ ََّّك  ل  ول وا ََّّو  ََّّت ق  َِّٱََّع   ََّّّلل  اَّق  َّۡل َّٱَّإِل  َّۡٱَّإِن م  ِسيح َّل ََّّم  رََّّۡن َّبَّۡٱَِّعيس  ول ََّّي م َّم  َِّٱَّر س  َّّلل 
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ت ه َّ ِم  َك  َّو  لَّۡۥ 
 
ى َّأ ا َّق  رََّّۡإِل  ََّّه  ر وحَّي م َّم  ِنََّّۡٞو  َّۖۡمد ََّّه  ََِّّامِن وا ََّّ  َّف  َِّٱب لِهََِّّّلل  ر س  َّو  َّۖۦۡ ل  ول وا ََّّو  وا َّٱَّث ة  َّث ل  ََّّت ق  َّنت ه 

ۡيَّ ۡم َّل ََّّاٗ  خ   احلدود ُتاوزوا الذين الكتاب ألهل حممد اي قل  واملعىن ،(1)﴾َّك 
 يف تغلو ال: الكتاب أهل اي هلم قل، السليمة والعقول الشرائع تجقرها اليت

 تعبدوا كأن ابطال   ُتاوزا   هللا حدود تتجاوزوا ال: أي، احلق غري  دينكم
 هو أبوصاف عيسى تصفوا وكأن، ورزقكم خلقكم  الذي هو أنه مع سواه
 شهوات تتبعوا ال: أي، قوم أهواء تتبعوا وال:  أيض ا هلم وقل منها، برئ

 سواء عن ضلوا قد ورؤسائكم وعلمائكم أسالفكم من قوم وأقوال
 هو هذا السبيل وسواء قبل، من ضلوا قد قوله على معطوف السبيل،

 :وتعاىل سبحانه قال كما املستقيم الصراط وهو الرشد وسبيل احلق سبيل
ۡصَِّ﴿

 
أ َّس  نََّّۡف  ِين َّٱَِّت َّء اي  ََّّع  َّب  ون َََّّّل  ت ك  َّٱَِّفََّّي 

 
ۡيََِِّّضَّۡرۡۡل وََِّّۡإَونَّقدَِّۡل َّٱَّبِغ  ََّّٗ  ء اي ةَّك  ََّّا َّي ر  َّل 

اَِّمن وا َّي ؤَّۡ وََِّّۡإَونَّبِه  بِيل ََّّا َّي ر  ََّّدَِّلرُّشَّۡٱَّس  وه ََّّل  ت ِخذ  بِيلَّي  وََِّّۡإَونَّاٗ  س  بِيل ََّّا َّي ر  دَِّلَّۡٱَّس  وه ََّّغ  ت ِخذ  َّي 
بِيل مََّّۡلِك َّذ  ََّّا َّٗ  س  ن ه 

 
ب وا ََّّبِأ ذ  ن وا ََّّتِن اي  َّأَِبَّك  َك  نََّّۡو  اع   املستقيم هللا فصراط ،(2)﴾فِلِي َّغ  ََّّه 

 كلها أهنا الصحيحة واألحاديث اآلايت أشارت اليت السبل بني وسط
 . تفريط وإما إفراط إما الشمال وذات اليمني ذات متفرقة معوجة

 
 
 
 

                                 
 .171:النساء (1)

 .146:األعراف (2)
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 األدلة من السنة املطهرة :
 يف مبثوثة اثبتة صحيحة جدا   كثرية الغلو عن النهي يف النبوية ألحاديثا

 ال املثال سبيل على منها جمهولة غري مشهورة الصحيحة السنة كتب ثنااي
:  قال  مسعود بن هللا عبد عنه يرويه فيما النيب عن جاء ما احلصر

 ،(1) "املتنطعون هلك املتنطعون هلك املتنطعون هلك"
 املتعمق هو – مسلم صحيح على شرحه يف النووي يقول ماك–واملتنطع

 أم فعال   أم قوال   أكان سواء فيه، الشرع حد اجملاوز فيه، املغايل الشيء، يف
 – عباس ابن حديث الغلو من األمة حتذر اليت أيضا األدلة ومن اعتقاد ا،

 غداة وسلم عليه هللا صلى هللا رسول يل قال:  قال – عنهما هللا رضي
 ،"يل القجطْ  هاِت،: "النحر يوم ليلة وهي مزدلفة، ليلة صبيحة يعين – عمج

                                 
 (.2670، رقم  4/2055(  أخرجه مسلم )1)
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: قال يده يف وضعتهن فلما ،(1)اخلذف حصى هن حصيات له فلقطت
ين يف والغلو وإايكم" فارموا،: يعين ،"هؤالء أبمثال"  شيخ يقول ،(2)"الدِ 

 أنواع مجيع يف عام ،"الدين يف والغلو إايكم: " قوله:  تيمية ابن اإلسالم
 . (3)واألعمال االعتقادات يف الغلو

 
 – عنه هللا رضي – هريرة أيب حديث الغلو من األمة حتذر اليت األدلة ومن

ين إن: "قال أنه – وسلم عليه هللا صلى – هللا رسول إىل يرفعه  يسر، الدِ 
ين يجشادَّ  ولن  غالب فمن يغالب،: مبعين ويشاد ،(4)"غلبه إال أحد الدِ 

 كما ويجغلب، االنقطاع إىل أمره منتهى فسيكون نفسه، على فشق الدين،
 األعمال من عليكم:  " – اآلخر احلديث يف وسلم عليه هللا صلى – قال

 وسلم عليه هللا صلى– وقوله ،(5)" متلوا حىت ميل ال اّللَّ  فإن تطيقون، ما
 على يعطى ال ما الرفق على ويعطى الرفق، حيب رفيق اّللَّ  إن: " –

 صلى الرسول على دخلوا الذين اليهود من الرهط قصة ويف ،(6)"العنف
 عنها هللا رضي عائشة ففهمتها عليكم، السام: فقالوا وسلم عليه هللا

                                 
اة أو نواة أيخذها بني سبابتيك وترمي هبا، أو تتخذ خِمذفة من خشب مث ترمي هبا (  اخلذف: هو رميك حص1)

 احلصاة بني إهبامك والسبابة، .النهاية، خذف .

(، وابن ماجه 3057، رقم  5/268(، والنسائي )1851، رقم  3/350أخرجه أمحد ) (  2)
 (.1285، رقم  3/278(، وصححه الشيخ األلباين يف السلسلة الصحيحة )3029، رقم 2/1008)

 289/  1(  اقتضاء الصراط املستقيم 3)

 (.39، رقم  1/23(  أخرجه البخاري )4)

 ( .782، رقم  1/540( ، ومسلم )5523، رقم  5/2201(  أخرجه البخاري )5)

 ( .2593، رقم  4/2003(  أخرجه مسلم )6)
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:"  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فقال واللعنة، السام عليكم: فقالت
 صلوات كان فإذا ،(1)"كله األمر يف الرفق حيب هللا فإن عائشة اي مهال  

 مقامه على يتطاولون وهم الذمة، أهل مع ابلرفق أيمر عليه، وسالمه هللا
 على فعل أو قال ما وحيمل أبخيه، املسلم يرفق ال فكيف الشريف،

 ومكارم والرفق، اخللق حسن دين اإلسالم، دين إن حممل، أحسن
 . القدر هبذا وأكتفي الغلو من حتذر اليت األدلة بعض هذه  األخالق،

 
 
  

 

                                 
 . 11/41، 6356ة السالم، برقم (  انظر القصة يف صحيح البخاري، ابب كيفية الرد على أهل الذم1)


