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  يل ىل مل خل
 

ا يسر موقع مرياث األنبياء وضمن سلسلة حماضراٍت يف األمن الفكري، أن يقدم لكم تسجيًل

 :بعنوان حملاضرٍة

 

 

 

 ألقاها

 

 -حفظه اهلل تعاىل-
 
 

يوم األربعاء الثامن عشر من شهر شعبان عام سبعة وثالثني وأربعمائة وألف للهجرة النبوية، 

 .-رمحه اهلل تعاىل-يف جامع امللك عبد اهلل بن عبد العزيز آل سعود 

 .أن ينفع بها اجلميع -سبحانه وتعاىل-نسأل اهلل 
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أنفسنا ومن سيئات أعاملنا، من  إن احلمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهلل من رشور

إله إال اهلل وحده ال رشيك له، وأشهد  هيده اهلل فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال

 .وسلم تسليام  صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه  ،ا عبده ورسولهأن حممد  

  :أما بعد
بالغ أنه موضوٌع عظيٌم  ، وال شك«خطر الغلو يف الدين»فكام سمعنا عنوان هذه املحارضة 

ألن الغلو من أسباب هالك األمم، هلكت بسببه األمم السابقة،  ؛األمهية، واحلاجة ماسة إليه

 .وهلك بسببه كثري من هذه األمة، نسأل اهلل أن حيفظنا وإياكم

، -سبحانه وتعاىل-إىل أن اهلل الغلو، نلفت النظر وقبل البدء يف موضوع    اختار لنا دين ا قويام 

، هذا الدين الذي اختاره اهلل  هلذه األمة دين وسط، وهذه األمة  -سبحانه وتعاىل-ورصاط ا مستقيام 

 خب حب  جب هئ يفٱ: -سبحانه وتعاىل-كام قال  ،عىل اليرس وعىل السامحة أمة الوسط، ديٌن مبني  

حج ىف حتجت هب مب  ىف مخ  جخ مح جح مج حج مث هت  يفٱ: -سبحانه وتعاىل-، وقال ٨٧: ال

بقرة األعلى ىف حض جض  مص  يفٱ: -سبحانه وتعاىل-وقال  ،٥٨١: ال  :٨. 

من به، وعمل بام فيه، ال أن أنه أنزل هذا القرآن من أجل أن يسعد من آ -جل جالله- وأخرب 

ا ،٢ - ١: طه ىف مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئيفٱ: -سبحانه وتعاىل-كام قال  يشقى كتاب اهلل  فإذ 

سراء ىف جي يه ىه مه جه ين ىن يفٱ يدل إىل كل ما فيه اخلري -سبحانه وتعاىل- ، فهذا ٩: اإل
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بِاحْلَنِيِفيَِّة  ُبِعْثُت »: -عليه الصالة والسالم-كام قال  ين مبني عىل اليرس، وعىل السامحةالدين د

ْمَحةِ  يَن ُيرْسٌ »: -عليه الصالة والسالم-ا ويقول أيض   «السَّ  .«إِنَّ َهَذا الدِّ

ا  وهذه السهولة مضبوطة  ديننا دين يرس وسامحة وسهولة، ولكن هذه السامحة وهذا اليرس فإذ 

يف سنته  -صىل اهلل عليه وسلم-يف كتابه، وأمر به النبي  به -عز وجل-بضوابط الرشع، فام أمر اهلل 

أو يصف بعض الناس بالتشدد وهو  ،ألن بعض الناس قد يصف الدين بالتشدد ؛فهو الدين اليرس

، وهذا تصور -صىل اهلل عليه وسلم-وبسنة رسول اهلل  أهنم متشددون لتمسكهم بكتاب اهلليقصد 

به من التكاليف، ورشعه لنا من الرشائع، ما أحله  -عز وجل-باطل، تصور خاطئ، فام كلَّفنا اهلل 

عوى فنحل ما حرم اهلل بد -سبحانه-اهلل اهلل وحرمه اهلل هذا هو الدين اليرس، فال نتالعب بدين 

عىل التوسط واالعتدال، وهذه  -عز وجل-وسهولته، فهذا الدين وضعه اهلل  يرس الدين وسامحته

بقرة ىف ٰى ٰر ٰذ يي يفٱ: -جل وعال-األمة أمة الوسطية واالعتدال، كام قال  ، ٣٤١: ال

ا، فمن متسك هبذا الدين فهو العد  وأوسط اليشء أحسنه وأكملهل وهو اخليار، أي عدوال  خيار 

 : بد أن يميل إىل أحد جانبنيا فإنه الوأمته، ومن مل يكن وسط  

 .لغلوإما إىل اإلفراط وا
  .وإما إىل التفريط والتقصري
 : طريق معتدل مستقيم ال عوج فيه، من احنرف عنه والصراط املستقيم بينهما

 .إما أن ينحرف إىل جهة الغلو 
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 .التفريطوإما أن ينحرف إىل جهة  

باإلفراط، والغلو،  والشيطان ال يبايل َأَهَلك العبد بالتفريط، والتقصري، والتهاون، أم َهَلَك 

، والطريق الذي يوصل إىل اجلنة -والعياذ باهلل-كال االنحرافني يؤدي إىل النار ألن  ؛وجماوزة احلد

صىل اهلل عليه -هو التوسط واالعتدال، وهو لزوم كتاب اهلل وسنة رسوله  -بفضل اهلل ورمحته-

 .-وسلم

ا  الدين موضوع يف درجة بني اإلفراط وبني التفريط، فعىل املسلم أن حيرص أن يكون ممن لزم  فإذ 

عي أنه عىل الطريقة الوسطى، وأنه ليس من  طريق االعتدال والتوسط، ويف الغالب كل واحد يدَّ

ذي ال و، ولكن الذي يميز بني الصادق يف دعواه والكاذب يف هذه الدعوى هو امليزان الأهل الغل

وما كان عليه سلف هذه األمة من  -صىل اهلل عليه وسلم-كتاب اهلل، وسنة رسول اهلل  يكذب

الصحابة والتابعني هلم بإحسان، فهذا امليزان العدل، وهذا الضياء الكاشف الذي يكشف احلق من 

 . هذا البابالباطل يف

وقد وقع الغلو يف األمم السابقة وال سيام يف أهل الكتاب، وهذه األمة من أشبه األمم بأهل  

ةِ  َلَتتَّبُِعنَّ َسنََن َمْن َكاَن َقْبَلُكمْ »: -صلوات اهلل وسالمه عليه-الكتاب، كام قال  َة بِاْلُقذَّ  «َحْذَو اْلُقذَّ

افإذا كانت األمم السابقة قد وقعت يف ا سيقع الغلو يف هذه األمة،  لغلو، وهذه األمة شبيهة هبا، فإذ 

ا بل وقع، وهو واقع اليوم وال الواجب عىل املسلم أن يعرف احلق  يزال، فإذا كان األمر كذلك، فإذ 

 .ويعرف الباطل حتى جيتنبه وحيذر منه ،حتى يستمسك به
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ل، بل هو أمر واقع جيب علينا أن يوجد يف الذهن واخليا افموضوع هذه املحارضة ال يعالج أمر   

 .نعرف حكم اهلل فيه، حتى نحذر ونسلم

: در، يعنيالقِ  املاء، غىل غىل: جماوزة احلد، نحن نقول هو :أما عن الغلو، فالغلو يف اللغة العربية 

: يعنيالسعر،  غىل: ملاء وخرج عن حد القدر، نقولاشتدت عليه حرارة النار حتى فاض هذا ا

 .املعقول ألوفامل احلد املعروفارتفع وجتاوز 

 :الرمة يومنه يف أشعار العرب قول ذ

 وَيْزداُد حتى مل َنِجْد ما َنِزيُدها *** فما زاَل َيْغُلو ُحبُُّ َميَُّة عْنَدنا

جماوزة احلد الرشعي، فاهلل  هو :الزيادة، وبالتايل فالغلو يف الرشيعة :فالغلو يف اللغة العربية معناها

، أمرنا بأوامر، رشع لنا رشائع، وجعل هلا منتهى، فمن جتاوز هذا احدَّ لنا حدود   -وتعاىلسبحانه -

 حك جك مق حق مفخف حف جف مغ جغ يفٱ: -سبحانه وتعاىل-املنتهى فقد وقع يف الغلو، قال 

بقرة ىف جل مك لك  خك  ا، فأنت يا عبد اهلل، أنت مكلَّف، أنت متَّبِع، ُتؤمر فتمتثل، ما خترتع دين  ٩٢٢: ال

 .من عندك، ما خترتع أحكام رشعية من عندك، إنام تقف حيث وَقَفت بك حدود الرشع اجديد  

صالة الفجر ركعتان، فلو قلت أزيد ثالثة حتى يكون أكثر يف األجر كان هذا غلو،  :اقيل لك مثًل 

 .ملاذا؟ ألنك جاوزت احلد املرشوع

 فإذا ُرؤي هالل «َوَأْفطُِروا لُِرْؤَيتِهِ ُصوُموا لُِرْؤَيتِِه، » رُشع لك صوم رمضان، وُجعل له حد   

، أبالغ يف العبادة، كان هذا اال، أنا سأزيد وأصوم يوم الفطر، أريد أكون أكثر أجر  : شوال، وقلت
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ليَس عليه أمُرنا  َمْن َعِمَل َعَمال  »: -عليه الصالة والسالم-غلو، وكان هذا عمل مردود، كام قال 

 العمل، إنام العربة بإحسان العملأي مردود عىل صاحبه، فالعربة ليست بكثرة  «هذا فهو َرد  

ملك ىف  خي ىهمه جه ين ىنيفٱ -، وإحسان العمل أحسنكم عمال  : أكثركم، إنام قال :، ما قال٢: ال

صىل اهلل -بعة لرسول اهلل ا، وبحسن املت-سبحانه وتعاىل-يكون باإلخالص هلل  -اكام نعلم مجيع  

 .-عليه وسلم

وهذا الغلو قد يكون يف املدح، وقد يكون يف الذم، وقد يكون يف األشخاص، وقد يكون يف  

 .البقاع واألمكنة، وقد يكون يف العبادة، وقد يكون يف األحكام، كل هذه األمور يدخلها الغلو

النصارى مدحت عيسى، وبالغت يف املدح حتى جعلته ابن اهلل، حتى  :الغلو يف املدح والذم 

 -والعياذ باهلل- يف ذمه، حتى جعلوه الث ثالثة، متدحه، قابلهم اليهود غلوا يف جانب آخرجعلته ث

ا  .يكون الغلو يف املدح ويف الذم ابن زنا، فإذ 

بعض  -إن شاء اهلل-فوق منزلتهم التي هلم، وستأيت  بأن ُيرفعوا :ويكون الغلو يف األشخاص 

 .األمثلة

غلو كان غلو قوم ه األمة، بل إنه وقع يف األمم السابقة، وأول ليس حادث ا يف هذ والغلو نشأ قديام   

جال صاحلني، ماتوا يف وقت ود، وسواع، ويغوث، ويعوق، ونرس، هذه أسامء ر ؛نوح يف الصاحلني

رنا هلم تصاوير حتى إذا رأينا هذه  متقارب فحزن عليهم قومهم وجدوا أمل فقدهم، ثم قالوا لو صوَّ

التصاوير تذكرناهم فعملنا بمثل عملهم، زيَّن هلم الشيطان هذه الفكرة، وهو يستدرجهم إىل أمر 
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جيل ما يعرف ملاذا هذه  وُنيس العلم، وجاء د هيدف إليه، وضعوا هذه التامثيل ومرت أجيالبعي

يستسقون هبا  أسالفكم كانوا يعبدوهنا مع اهلل فأوحى إليهم الشيطان أن آباءكم واالتامثيل فتساءل

جل -فُيسقون، يستشفون هبا فُيشفون، ينزلون هبا حاجاهتم فُتقىض حاجاهتم، فعبدوها مع اهلل 

، وأرسله إليهم، وهو أول رسول يف بني آدم بعدما طرأ انوح   -عز وجل-، وبعث اهلل -وعال

 .اهم يدعوهم إىل عبادة اهلل وحده وترك عبادة ما سواه ألف سنة إال مخسني عام  الرشك، ومكث في

توبة ىف ين ىن نن من زن يفٱ غلو اليهود يف عزير :اومن الغلو أيًض   .٠٣: ال

ثالث : إنه ابن اهلل، وقالوا: فقالوا بن مريم، عبد اهلل ورسولهاغلو النصارى يف املسيح  :ومن الغلو 

 .ثالثة

 يل ىل مل خل يفٱ :-سبحانه وتعاىل-عن هذا الغلو، فقال  -عز وجل-وقد هناهم اهلل  

نساء ىف خنحن جن يم ىم  مم خم حم جم  جن مم خم حم يفٱ: -سبحانه وتعاىل-، وقال ١٧١: ال

مائدة ىف هث مث هت مت هب مب هئ مئ هي مي خي حي جي ٰه مه جه هن من خن حن ، ٧٧: ال

ا يف ألنه إذا كان الغلو سبب   ؛اعن الغلو، وهذا النهي هلم وهذا النهي لنا أيض   -عز وجل-فنهاهم اهلل 

ويف مقته، فسواء صدر من اليهود أو من النصارى أو صدر من أحد من  -عز وجل-غضب اهلل 

 .-والعياذ باهلل-أفراد هذه األمة فاحلكم سواء، حرام 

أن  دايات لبعض مظاهر الغلو، ومن ذلكب -صىل اهلل عليه وسلم-ثم حصل يف زمن النبي  

له، وبام أراه اهلل  -عز وجل-غنائم يقسمها بام رشع اهلل  كان عنده مال -ه وسلمصىل اهلل علي-النبي 
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تألفهم عىل دين اهلل، ومنع ا يعىل مقتىض العدل، واألمانة، والنصح، أعطى أقوام   -سبحانه وتعاىل-

وَكَلهم إىل ما يف قلوهبم من اإليامن، فبعض الناس رأى هذه القسمة فلم َتُرق له، ومل ُتوافق  آخرين

 -عليه الصالة والسالم-هواه، ومل ُتوافق نظرته واجتهاده، وهو ذو اخلويرصة، فوقف أمام النبي 

ل، ومعنى ، انظر يأمره بالعد"اعدل يا حممد": ، ويف بعض األلفاظ"رسول اهللاعدل يا ": وقال له

، وقال له "اعدل يا حممد، فإنك مل تعدل"مل يعدل،  -صىل اهلل عليه وسلم-هذا األمر أن النبي 

صىل اهلل عليه -، انظر كيف يواجه النبي -والعياذ باهلل- "ا قسمة ما أريد هبا وجه اهللإهن": اأيض  

ا، وأنه يأمر باملعروف وينهى عن املنكر، هبذه الكلامت، وهو يرى نفسه أنه حُيسن ُصنع   -وسلم

ْ  إَِذا َيْعِدُل  َوَمنْ ! َوْيَلَك »: أغلظ له يف املقالة، قال -صىل اهلل عليه وسلم-فالنبي   ِخْبَت  َقدْ ! َأْعِدْل؟ مَل

َت  ْ  إِنْ  َوَخرِسْ   يِف  َمنْ  َأِمنيُ  َوَأَنا َتْأَمنُوِن  َأالَ » «َأْعِدُل  َأُكنْ  مَل
ِ
اَمء  -عليه الصالة والسالم-ثم أخرب  «السَّ

لب، وذلك أن الولد ُيشبه أباه، فشبَّه  أنه خيرج من ضئضئ هذا، يعني عىل شاكلته، الضئضئ الصُّ

ُرُج  إِنَّهُ » أتباعه بأبنائه لشبههم به -عليه الصالة والسالم-النبي  ما صفة  «َقْومٌ  َهَذا ِضْئِضئِ  ِمنْ  خَيْ

ِقُرونَ » :-عليه الصالة والسالم-قال  ؟هؤالء األقوام  َمعَ  َوِصَياَمُكمْ  َصاَلهِتِمْ  َمعَ  َصاَلَتُكمْ  ََتْ

عبادات، ولكن بعد ذلك بمعنى أهنم يبالغون وجيتهدون يف نوافل ال «َعَملِِهمْ  َمعَ  َوَعَمَلُكمْ  ِصَياِمِهمْ 

ينِ  ِمنَ  َيْمُرُقونَ »: قال ما مصريهم؟ ْهمُ  َيْمُرُق  َكاَم  الدِّ ِميَّةِ  ِمنَ  السَّ ام يدخل السهم يف جسد مثل «الرَّ

كذلك يمرقون من الدين، خيرجون منه برسعة  الطائر من جهة وخيرج من اجلهة األخرى، فهؤالء

هم، إىل آخر احلديث، فهذه صورة من صور الغلو، وهذا الغلو هنا يف باب إنكار امل  نكركرسعة السَّ
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وأخرب  ،-والعياذ باهلل- بالظلمواهتامه  -صىل اهلل عليه وسلم-النبي  حتى وصل به األمر إىل ختوين

 !أس اخلوارج وإمامهم وبئس اإلمامن هذا الرجل هو رأ -عليه الصالة والسالم-النبي 

ا يف زمن النبي   لكن هذا االجتهاد قد و ،اجتهاد يف العبادة -صىل اهلل عليه وسلم-ووقع أيض 

ويروي أنس بن  وإىل االنقطاع كام حصل، قباه، اجتهاد قد يؤدي إىل املللال َُتمد عُ  يؤدي إىل ما

 -صىل اهلل عليه وسلم-دخلوا بيوت النبي  -ثالثة أشخاص -أن ثالثة نفر -ريض اهلل عنه-مالك 

يف  -صلوات ريب وسالمه عليه- عن عبادة الرسول -عليه الصالة والسالم-يسألون أزواج النبي 

فأخربوهم،  حاله حينام ُيغلق عليه بابه؟يصوم، كيف يقوم الليل، ما شأنه ما  -ييعن-بيته، كيف 

وَها»: يف بيته، يف ليله وهناره، قال أنس -صىل اهلل عليه وسلم-ُأخربوا بعبادة النبي  ُْم َتَقالُّ رأوا  «َكَأهنَّ

ال تبلغ إىل مستوى طموحهم، ثم علَّلوا، اعتذروا للرسول بعذر، ملاذا مل تبلغ عبادته املبلغ  قليلة أهنا

م من ذنبه وما تأخر اقد ُغفر له م اهلل إن رسول": الذي كانوا يتوقعون ويظنون، قالوا ، يعني "تقدَّ

ثم رأوا يف أنفسهم هذا السبب الذي جعله يف نظرهم يقتِصد يف العبادة عن احلدِّ الذي كانوا يظنون، 

، فقال واحد  عند اهلل حال ذنوهبم أهنم ال يعلمون ما ا عظيام  فعزموا عىل االجتهاد يف العبادة اجتهاد 

 .غ للعبادةفرَّ أما أنا فال أتزوج النساء، يبقى عىل العزوبة حتى يت: من هؤالء الشباب

 .ال أناموأما أنا فأقوم الليل  :لثاني قالا

  .فأصوم وال ُأفطِر، يصوم الدهر اأما أن :الثالث قال
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 فأخربه -عليه الصالة والسالم-، وجاء النبي -صىل اهلل عليه وسلم-خرجوا من بيوت النبي 

دعاهم ما  ،-صىل اهلل عليه وسلم-فدعاهم النبي  ن حال هؤالء الثالثة أو األربعة،أهله عه وؤنسا

ِذينَ  َأْنُتمْ » :تركهم، قال  إِنِّ  َواهللَِّ َأَما» :-عليه الصالة والسالم-نعم، فقال  :قالوا «َوَكَذا َكَذا ُقْلُتمْ  الَّ

ُج  َوَأْرُقدُ  َوُأَصّلِّ  َوُأْفطِرُ  َأُصومُ  َلكِنِّي َلهُ  َوَأْتَقاُكمْ  هللِِ أَلَْخَشاُكمْ   ُسنَّتِي َعنْ  َرِغَب  َفَمنْ  النَِّساءَ  َوَأَتَزوَّ

قد يكون فيه جماوزة للحدِّ  اكلام رأى أمر   -اهلل عليه وسلمصىل -فهكذا كان النبي  «ِمنِّي َفَلْيَس 

ر األمة، حتى ال تقع فيام وقعت فيه األمم السابقة، فيهلكوا كام هلكوا  .الرشعي كان ُينبِّه وحُيذِّ

، فا رأى رجال    و هذا أب: قالوا ستنكر قيامُه هذا، فسأل ما شأنه؟ُيقال له أبو إرسائيل، رآُه قائام 

وأن يسكت فال يتكلم، وأن يصوم وال ُيفطر، هذا  ،فال يستظِل نذر أن يقوم يف الشمسرسائيل، إ

 ُمُروهُ » :-عليه الصالة والسالم-فقال  ال يستظل، يسكت ما يتكلم، ويصوم نذر يقوم يف الشمس

فاألشياء التي ختالف الرشع، وليست عىل قانون الرشع،  «َصْوَمهُ  َوْلُيتِمَّ  َوْلَيْقُعدْ  َوْلَيْسَتظِلَّ  َفْلَيَتَكلَّمْ 

 من خن حن يفٱ: أمرُه أن جيتنبها، ليس يف ديننا صيام عن الكالم، هذا موجود يف الرشائع السابقة

ض للشمس، ٦٢: مريم ىفيه ىه مه جه ين ىن ، لكن نحن ما عندنا هذا الصوم، وكذلك التعرُّ

ألنه نذر  ؛أما الصوم فليُتمَّ الصوموغني عن إشقاء العبد نفسه، ليس يف ديننا هذا،  -عز وجل-اهلل 

 .موافق للرشع

هذا حبل لزينب تقوم الليل،  :قالوا ؟بني ساريتني، ما هذا احلبل اممدود   دخل املسجد فرأى حبال   

 ِمنْ  اْكَلُفوا»: وقال عن هذا، -عليه الصالة والسالم-كأهنا تعلَّقت به، فنهى النبي يعني فإذا تعبت 
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كلام رأى شيئ ا  -عليه الصالة والسالم-فكان النبي  «مَتَلُّوا َحتَّى َيَملُّ  اَل  اهللََّ َفإِنَّ  ُتطِيُقونَ  َما اْلَعَملِ 

 .ُيعاجلها كام سمعنا -عليه الصالة والسالم-هذه األمور فإنه ، املظاهرمن هذه 

 يف اإلسالم، حصلت منهم واأسلم حديث ا ودخلثم يف آخر عهد الصحابة ظهرت مظاهر ممن  

عليه -ومن ذلك مثال  بدعة اخلوارج يف زمن النبي  ،-سبحانه وتعاىل-مبعثها الغلو يف دين اهلل  بدع

ر   -الصالة والسالم
خرجوا  خر خالفتهيف آ -ريض اهلل عنه-بلسانه، لكن يف زمن عثامن  اخرج ناكِ

ا مسلَّح   ريض - رصوا عثامن وقتلوهااملنكر، حتى ح َتت شعار األمر باملعروف والنهي عن ،اخروج 

ا أظهر وأجىل منه بعد -اهلل عنه وأرضاه  التحكيم الذي وقع بعد معركة صفني، ثم خرجوا خروج 

 فاختاروا حكمني حلقن -ريض اهلل عنه-معاوية و -ريض اهلل عنه وأرضاه-التي وقعت بني عّل 

روا  مة، وكفَّ ماء واإلصالح بني الناس، فانعزلت طائفة كانت يف جيش عّل، ُيعرفون بامُلحكِّ الدِّ

رو  مئ خئ حئ جئ  يي ىي ني يفٱ: يقول -عز وجل-ألن اهلل : قالوا هم؟الفريقني، ملاذا كفَّ

مائدة ىف حب جب هئ ام الرجال،  وعّل   ،لتحكيم جيب أن يكون َتكيم القرآن، فا٤٤: ال ومعاوية حكَّ

ا قد حكام بغري ار ما أنزل اهلل، فهام إذ  ا ُكفَّ فاعتزلوا املسلمني، وانحازوا إىل منطقة ُيقال له  ،إذ 

يف استصالحهم، وأرسل إليهم ابن عباس وناقشهم،  -ريض اهلل عنه-حروراء، واجتهد عّل 

ح هلم، وا إىل فعاد ثلث اجليش أو أكثر، وفاء وهدى اهلل من أراد له اهلداية، وجادهلم باحلق، ووضَّ

ن اهلل منهم علي   ريض -ا مجاعة املسلمني، واحلمد هلل، وبقي من بقي منهم عىل عقيدته الفاسدة، فمكَّ

 .وجنوده -اهلل عنه وأرضاه
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: يف آخر زمن الصحابة، غال قوٌم يف القدر، أنكروا القدر، قالوا ثم بعد ذلك، وقعت فتنة القدر 

ليس  العبد جمبور عىل أعامله: ى قالواألمر ُأنف، وقابلهم قوٌم غلوا يف إثبات القدر، حتال قدر وأن ا

مة، هؤالء  هم يعني قابلة الغلو يف إثبات الصفات، وقابلله اختيار، وظهرت بدع امُلشبِّهة امُلجسَّ

إىل آخر ذلك، قابلهم  ه كوجه املخلوق، ويد كيد املخلوقله وج -عز وجل-الذين يزعمون أن اهلل 

ف، ومل تزل ال، الصفات ةانفاجلهميَّة  إىل وقتنا  بدع تكُثر يف األمة شيئ ا فشيئ اوظهرت بدعة التصوُّ

وإن تغريت  الفرق التي ُوجدت يف الزمن األول هلا وجود وحضور يف هذا الزمناحلارض، فتلك 

وجودون، فالواجب عىل املسلم أنصارها موجودون، ودعاهتا مفكار موجودة، واألسامء، لكن األ

 .أن حيذر

يف  -صىل اهلل عليه وسلم-يف كتابه الكريم، وهنى عنه النبي  -عز وجل-هذا الغلو هنى عنه اهلل  

 خل يفٱ:  هني أهل الكتاب عن الغلوامسنته، سمعنا آيتني من كتاب اهلل يف أول هذه الكلمة، فيه

نساء ىف حم جم يل ىل مل ا، وقال هي هلم،كام سبق فالنو، ١٧١: ال ُسبحانه - والنهُي لنا أيض 

د ىف ىل مل يك ىك مك  لكاك يق ىق يف ىف يث ىث نث يفٱ :-وتعاىل ، فاستقم كام ٢١١: هو

يم تستق ،-سبحانه وتعاىل-أمرت، هذا هو العدل، وهذا هو الوسط، أن تستقيم عىل ما أمرك اهلل 

د ىف  لكاك يق يفٱ :-سبحانه وتعاىل-هذا هو االعتدال، ثم قال  عىل ما جاءت به السنة النبوية ال ، ٢١١: هو

د ىف ىل مل يك ىك مك يفٱ جتاوزوا احلد، ثم جاء التهديد عن  ، فهذا هني عن الغلو، وهني٢١١: هو

لكن بلفظ غري لفظ الغلو، بلفظ النهي عن الطغيان، والطغيان هو جماوزة احلد، وكام جماوزة احلد، 
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ا سبقت معنا آية بقرة ىف جل مك لك  خك حك جك مق حق مفخف حف جف مغ جغ يفٱ: أيض  ، هذا ٩٢٢: ال

ا هني عن الغلو لكن بأسلوب آخر، بالنهي عن العدوان، بالنهي عن تعدي حدود اهلل، بوصف  أيض 

 .املتعدي بأنه ظامل، أعاذنا اهلل وإياكم

ا تنهى عن الغلو، ومن ذلك ما ثبت يف مسند اإلمام أمحد، وُسنن   وجاءت السنة النبوية أيض 

أمرُه  -صىل اهلل عليه وسلم-أن النبي  -ريض اهلل عنهام-عباس  النسائي وُسنن ابن ماجه، عن ابن

 َلهُ  َفَلَقْطُت » :حص حتى يرمي هبا مجرة العقبة، يقول «َحص   يِل  اْلُقطْ » :يف صبيحة يوم النحر، قال له

ه جيعل احلص يعني حص كالذي خيذف به اخلاذف الذي يرمي «اخْلَْذِف  َحَص  ُهنَّ  َحَصَيات   َسْبعَ 

صىل اهلل عليه -مثال  طرف إهبامه ثم يرمها بالوسطى، حص صغري، فوضعها يف كف النبي  عىل

هِ  يِف  َينُْفُضُهنَّ  َفَجَعَل » :يكلِّم الناس بيده، وقال -عليه الصالة والسالم-فنفضها النبي  -وسلم  َكفِّ

  َأْمَثاَل  َوَيُقوُل 
ِ
َا َيا َقاَل  ُثمَّ  َفاْرُموا َهُؤاَلء اُكمْ  النَّاُس  َأهيُّ ينِ  يِف  َواْلُغُلوَّ  إِيَّ  َقْبَلُكمْ  َكانَ  َمنْ  َأْهَلَك  َفإِنَّهُ  الدِّ

ينِ  يِف  اْلُغُلوُّ   .«الدِّ

ا هذا حديث صحيح رصيح يف النهي عن الغلو  .إذ 

 بالنهي عن الغلو يف حصى اجلمرات؟ وال النهي عن الغلو عموًما؟هل النهي عن الغلو هنا خمتص  
  النهي عن الغلو عموًما، ملاذا؟ 

حص اجلمرات، ولكن ألنه كام نعرف العربة بعموم اللفظ ال بخصوص السبب، سبب احلديث 

اُكمْ » جاء اللفظ عام ينِ  يِف  َواْلُغُلوَّ  إِيَّ ينِ  يِف  اْلُغُلوُّ  َقْبَلُكمْ  َكانَ  َمنْ  َأْهَلَك  َفإِنَّهُ  الدِّ -والحظ قوله  «الدِّ
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ا الغلو من أسباب اهلالك، هو إ «َقْبَلُكمْ  َكانَ  َمنْ  َأْهَلَك  َفإِنَّهُ » :-وسلمصىل اهلل عليه  اللة يف ضذ 

ا  .الدنيا، وعذاب النار يف اآلخرة، وكفى بذلك هالك 

: أنه قال -صىل اهلل عليه وسلم-عن النبي  -ريض اهلل عنه-يف صحيح مسلم عن ابن مسعود  

ُعوَن، َهَلَك » يف  ثالث مرات، يف سنن أيب داود كم مرة؟ «َهَلَك امْلَُتنَطُِّعونَ  امْلَُتنَطُِّعوَن،َهَلَك امْلَُتنَطِّ

ر من التَّ  -صىل اهلل عليه وسلم-أال أداة تنبيه، فهنا النبي  «َأاَل َهَلَك امْلَُتنَطُِّعونَ » :زيادة لفظة نطُّع حُيذِّ

ق، وهو الغلو ببيان  ا النهي عن الغلو جاء بأسلوب،وهذ ،-سبحانه وتعاىل-يف دين اهلل  وهو التَّعمُّ

 .هالك يف الدنيا، وهالك يف اآلخرةعاقبة املتنطِّع، عاقبة الغايل، وهي اهلالك، 

ا ثبت   أنه  -صىل اهلل عليه وسلم-عن النبي  -ريض اهلل عنه- يف الصحيح عن أنسكذلك أيض 

يَن ُيرْسٌ »: قال يَن َأَحٌد إاِلَّ َغَلَبهُ  ،إِنَّ الدِّ وا ،َوَلْن ُيَشادَّ الدِّ ُدوا َوَقاِرُبوا َوَأْبرِشُ َواْسَتِعينُوا بِاْلَغْدَوِة  ،َفَسدِّ

جْلَةِ   ِمَن الدُّ
 
ْوَحِة َوَشْىء يف أول هذا احلديث بنيَّ أن دين اهلل  -عليه الصالة والسالم-فالنبي  »َوالرَّ

د والتَّ  ق والتَّنطُّع،ُيرس، ثم بعد ذلك هنى عن التشدُّ يَن َأَحٌد إاِلَّ َغَلَبهُ »: فقال عمُّ كيف  «َوَلْن ُيَشادَّ الدِّ

  ؟يعني يشاد الدين أحد

فسه أنه يعني يتجاوز احلد الرشعي، فمثال  شخص جتاوز يف باب االجتهاد يف النوافل، أخذ عىل ن

يعتمر يف كل نذر أنه  ، أخذ عىل نفسه مثالنفسه أنه خيتم القرآن يف كل يوم يقوم الليل كله، أخذ عىل

  الغالب ما يستطيع، وهلذا سُيغلبيف ؟شهر، أنه حيج يف كل عام، وهكذا، هل يستطيع أن يويفِّ 

بمعنى أنه سيرتك هذه األمور، وربام لن يقف تركه هلذه النوافل فقط، بل ربام أدَّى به امللل إىل أن 
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ا يغلبه الدين -والعياذ باهلل- ئض والواجباتيرتك حتى الفرا من جهة  أخرى، يعني من ، وربام أيض 

ب نفسه بام هو غنٌي بمعنى أن تكون هذه املبالغة عادة ال يستطيع الفكاك عنها، فيعذِّ  جهة القدر

دوا عىل أنفسهم، قال -صىل اهلل عليه وسلم-عنه، وقد أخرب النبي  ا شدَّ يِف  َفتِْلَك َبَقاَياُهمْ »: أن قوم 

َياَراِت  َواِمِع َوالدِّ  ابدهم، يف كنائسهم، فتلك بقاياهميعني يف الصوامع يف البيع، يف مع «الصَّ

ديد ىف مم ام يل ىل مليفٱ ، فاستمروا عىل ما هم عليه، من الغلو والتَّنطُّع ٧٢: الح

موا عىل أنفسهم ما أحله اهلل، وأجهدوا أنفسهم بالزيادة عىل دين اهلل  د، حرَّ  .-جل وعال-والتَّشدُّ

تِي ِمنْ  ِصنَْفانِ » :-صىل اهلل عليه وسلم-قوله  عن الغلو، هالنهي فيكذلك أيًضا مما جاء    َتنَاهَلاَُم  َلنْ  ُأمَّ

 -صلوات اهلل وسالمه عليه- أو كام قال «َماِرق   َغال   َوُكلُّ  َظُلوٌم، إَِمامٌ »: قال ؟من مها «َشَفاَعتِي

نُه األلبان يف رواه الطربان يف الكبري و هذا اللفظ  «َماِرق   َغال   َوُكلُّ »، -رمحه اهلل-األوسط، وحسَّ

ا عن النهي عن الغلو ببيان عقوبة ف «َماِرق   َغال   َوُكلُّ  َظُلوٌم، إَِمامٌ » ،«َماِرق   َغال  »  من عقوباتإذ 

، فهذه -صىل اهلل عليه وسلم-نه ال يكون له نصيب يف شفاعة النبي وهو أالغايل يف دين اهلل، 

 .أساليب متنوعة يف التحذير من الغلو وبيان خطورته

اب كثرية، والوقت األسب ؟و، ملاذا يقع بعض الناس يف الغلوننتقل بعد ذلك إىل بيان أسباب الغل 

  :حمدود، لذلك سأكتفي ببعض األسباب، سببني أو ثالثة

 تذكرون قصة اجلهل، والدليل عىل أن اجلهل من أسباب الغلو يف دين اهلل، أوال   :السبب األول 

 ؟القوم الذين ُبعث فيهم نوح، ما الذي أوقعهم يف الغلو يف تلك التامثيل، يف أولئك الصاحلني
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ا اجلهل من  «ُعبَِدْت  اْلِعْلمُ  َوُنيِس  ُأوَلِئَك  َهَلَك  إَِذا َحتَّى»:  يف حديث ابن عباساجلهل، كام فإذ 

 .أسباب الغلو، بل هو من أعظم وأهم أسبابه

ا، والسيام يف  -عليه الصالة والسالم-وصف النبي  أيضا كذلك  اخلوارج وهم أكثر الناس غلو 

 جُيَاِوزُ  الَ  اْلُقْرآنَ  َيْقَرُءونَ » :عنهم -الصالة والسالمعليه -التكفري واستحالل الدماء، قال 

هذه القراءة قراءة باللسان أن يعني : قال بعض أهل العلم ؟ما معنى ال جياوز حناجرهم «َحنَاِجَرُهمْ 

جل -فقط دون فقه  يف القلوب، فهو يقرأ القرآن صحيح، لكن ليس يف قلبه فقه صحيح لكتاب اهلل 

 .-وعال

-سبحانه وتعاىل-هذه القراءة ال ُترفع إىل اهلل  بمعنى أن «َحنَاِجَرُهمْ  جُيَاِوزُ  الَ »: ومنهم من يقول 

مل  ، فال ُتقبل وال ُترفع إىل اهلل، واملعنيان متالزمان، فلام كانت هذه القراءة غري قائمة عىل الرشع،

ما  ؟فهم عندهم فهم للقرآن لكن فهم من أين ،-جل وعال-تنفع أصحاهبا، ومل ترفع إىل اهلل 

هذا هو مصدر مصدره أذهاهنم الكاسدة، بضاعتهم الكاسدة، تصوراهتم الفاسدة،  ؟مصدره

  .فهمهم للقرآن الكريم

  :وهنا سؤال

؟ أمل -سبحانه وتعاىل-ملاذا يغلب على اخلوارج اجلهل بدين اهلل؟ ليش يغلب عليهم اجلهل بدين اهلل 
يف زمن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، كانوا موجودين يف ذاك الزمن الطيب  !؟زمن الصحابةيكونوا يف 

  الطاهر، يف خري القرون على اإلطالق، فالعلم موجود، وأهل العلم موجودون، فلماذا ما تعلموا؟
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ا، لكن منها سوء ظنهم بأهل العلم، فهم يسيئون الظن  الذي أوقعهم يف اجلهل أسباب أيض 

 جيلسوا إليهم، ومل يتعلموا منهم، فاخلوارج األوىل أساءت الظن م الظن ملوا هب، وإذا أساءبالعلامء

فلم يلتفتوا إليهم، ومل يأخذوا عنهم، وخوارج العرص  -صىل اهلل عليه وسلم-بأصحاب رسول اهلل 

رون العلام  بل بالعكسسنون الظن بالعلامء، ء، ال حيرتمون العلامء، ال حُي عىل نفس الطريقة، ال يقدِّ

-والعياذ باهلل-والكفر  باخليانة، بل بالردة بالنفاق، يسيئون هبم الظن، يصفوهنم بالعاملة، باملداهنة،

  !ه يتعلمأن كيف تنتظر منهف ،

الناس كيف  إهم أهنم من أحطِّ الناس، ومن أسوإذا كان العلامء الراسخون الربانيون يف نظر

وا عنهم العلم ويستفيدوا  !منهم ُينتظر منهم أن ُيتلقَّ

يف العبادة  افهو ملا صار جمتهد  الُعجب والغرور،  :كذلك من األسباب اليت حالت بينهم وبني التعل ُّم 

ينظر  ما يف أحد أفضل منه، وبالتايلأنه ، وجيتهد يف الصوم، يرى نفسه ايقوم الليل وخيتم القرآن كثري  

جتد  ،اخلويرصة ملا جتمع األحاديث الواردة فيه يذيف قصة ، وهلذا نظرة احتقار، نظرة دونية إىل غريه

عليه الصالة -فقال له الرسول  ،-صىل اهلل عليه وسلم-أنه دخل عىل النبي  يف بعض روايات خربه

َثْتَك  َهْل » :-والسالم عليه الصالة -ألنه دخل عىل الرسول وبعض أصحابه، فقال  «َنْفُسَك  َحدَّ

َثْتَك  َهْل » :-والسالم هُ  َنْفُسَك  َحدَّ يأيت إىل جملس  نعم، شوف :قال «ِمنَْك  َخرْيٌ  َأَحدٌ  اْلَقْومِ  يِف  َلْيَس  َأنَّ

 -عليه الصالة والسالم-وفيه مجلة من أصحاب النبي  ،-صىل اهلل عليه وسلم-فيه الرسول 

  !خري منه، انظر إىل هذا الُعجبليس يف هذا املجلس أحد نه فسه أفتحدثُه ن
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يف  -سبحانه وتعاىل-كام قال ريقه، يغرتون وُيعجبون بأنفسهم، وهكذا أحفاده ومن سار عىل ط

اطر ىف  ىكمك لك اك يق ىق يف ىف يفٱ: -سبحانه-أهل األهواء ملا أخرب  ، فهؤالء أهل األهواء، ٨: ف

أعامهلم، حتى يروا أهنم خري الناس، فيدخلهم الُعجب والغرور،  تزيُّن هلم أنفسهم، ُتزيِّن هلم

 .م، وال يأخذون عنهتقار ودونيَّة، فال يتعلمون منهموبالتايل ينظرون إىل أهل العلم نظرة اح

جتد نفس األمر، حيتقرون العلامء، العلامء أهل دنيا، وأهل مناصب،  هموانظر اليوم واسمع كالم 

وال يلتفتون إليهم، فهذه بعض  ال يأخذون عنهمفجهاد، وكذا، وكذا، وأهل قصور، وليسوا أهل 

ون القرآن، ويفرسون القرآن ءيقر -سبحانه وتعاىل-األسباب التي جعلت منهم جهلة بدين اهلل 

انطلقوا إلى آيات نزلت في املشركين، فجعلوها في " :عىل حسب أهوائهم، وهلذا كام قال ابن ُعمر

ث عن الكفر جعلوها يف املعايصآيات تتح ،"املسلمين  .دَّ

وهذا نتكلم عنه يف السبب الثان من أسباب الوقوع يف الغلو، وهو اتباع املتشابه من النصوص،  

 زي  ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام  يل  يفٱ :-سبحانه وتعاىل-قال 

  مجحج مث هت مت خت حتجت هب مب خب حب  جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي نيمي

اتباع  -سبحانه وتعاىل-يف دين اهلل أن من أسباب الغلو ، فاملقصود ٧: آل عمران ىف جخ مح جح

  :ابه، اآليات أو األدلة عىل نوعنياملتش

 .واضحة املعنى، واضحة الد ُّاللة نصوص ُمحكمة، يعين ظاهرة املعنى،
 .اشتباهونصوص متشابهة، حيصل فيها 
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حها، َتتا   كذا إىل ،إىل أصول، إىل قواعدج أن ُتردَّ ما املقصود هبا، َتتاج إىل أدلة أخرى حتى توضِّ

يسة، سوء فيه سوء دس  قلوهبم هوىيف ؟معناها، فهؤالء يف قلوهبم زيغ، يعني إيش زيغ حتى يتَِّضَح 

تج ن هذا الزيغ يف القلب ،ءاليسَّ  القصد، ملا ُوِجد هذا القصد ملا ُوِجد سوء -والعياذ باهلل-رسيرة 

- استدالهلم بقول اهلل ، ومن صور اتباع املتشابه مثال  حكمعُه ويرتك املُ عنه أنه يذهب للمتشابه يتَّبِ 

مائدة ىف حب جب هئ مئ خئ حئ جئ  يي ىي ني يفٱ :-تعاىل ، وجعلوها يف كل حكم، ٤٤: ال

ا هو حكم ينطبق عليه ما دّلت  يف دعواهم أنه بغري ما أنزل اهلل، كل حكم ال يوافق ما أنزل اهلل، إذ 

 حكمهعليه اآلية من الكفر أن هذا احلاكم كافر، طيب لو طبقنا هذا املفهوم أنت أول من يدخل يف 

 .ت املسلم بغري حقرألنك حكمت بغري ما أنزل اهلل، كفَّ 

حتى السنة النبوية فيها متشابه،  يأيت إىل النص النبوي؛ ألنه ود أهنم يتبعون األدلة املتشاهبةفاملقص 

 َيْزِن  اَل » :-عليه الصالة والسالم  - لكريم، يأيت مثال  عند قول النبيليس هذا خاص بالقرآن ا

اِن  الزان كافر، فخارج من امللة،  عىل أنه كافر، ؟فيفهمه عىل أي فهم «ُمْؤِمنٌ  َوُهوَ  َيْزِن  ِحنيَ  الزَّ

ما يبقى أحد،  والسارق كافر، وشارب اخلمر كافر، ومن ال حيب ألخيه ما حيب لنفسه كافر، وهكذا

ا يتبعون   ذاومن ترصفات بعض أهل العلم، وهل ما تشابه من كالم بعض أهل العلم،وهكذا أيض 

ر لك أنه ُيرش اجتد واحد   ام ووالة مثال  يأيت وُيقرِّ ع للمسلم أن يتكلَّم ويطعن يف األمراء واحلُكَّ

 م، فالن من السلف شارك يف الفتنةألنه فالن من السلف تكلَّم عىل احلاك: قال لك ؟األمور، ليش

وبعض الكلامت، ويدع امُلحكم يف  هذه الترصفاتمثل يف اخلروج عىل فالن الفالن، يأيت إىل بعض 
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مع والطاعة،  دلة اآلمرةاأل ؟ذا البابهذا الباب، ما امُلحكم يف ه األدلة الناهية عن إعالن بالسَّ

نة، جيال  النصح للحاكم، األدلة الناهية عن سبِّ األمراء، ما قرَّ  ، بعد أمة   أمة  ، بعد جيل   رته كتب السُّ

 ، كلها تنص عىل وجوب السمع والطاعة، وعىل ترك ما يؤدي إىل اخلروجبعد عرص   اوعرص  

نة يف الغالب  من ألَّف يف والفتنة، كل ينص عىل هذا األمر، فيدعون هذه التقريرات جتده السُّ

نة، ويتعلَّق بقال فالن، وال فعل فالن، من أين ن لة التي توارد عليها أئمة السُّ تج هذا التَّتبُّع املؤصَّ

ا يذهب  أن مثال  شارب اخلمر كافر، زيغ يف قلبه، يعني هو اعتقد اآلن، اعتقدهلذه األمور؟من  إذ 

يبحث عن أي يشء يتعلَّق به حتى يثبت صحة كالمه، اعتقد أوال  أنه جيوز اخلروج عىل احلاكم 

 ئ ايف األدلة لعله جيد شيباملناقيش مثال  عنده ظلم وال جور، فيذهب يبحث وُيفتِّش  إذا كان املسلم

 .يتشبَّث به، وُيشهره يف وجوه الناس

سواٌء فهو اتباع املتشابه، واتباع املتشابه هو نابع عن اتباع اهلوى،  :السبب الثاني من أسباب الغلو 

ر النبي  املتشابه قلنا اتباع اهلوى أو قلنا اتباع صىل اهلل عليه -يف الغالب أن املؤدى واحد، وهلذا حذَّ

صىل اهلل -أن النبي  -ريض اهلل عنها- قته، فقد ثبت يف الصحيح عن عائشةممن هذه طري -وسلم

: إىل آخرها، ثم قال يا عائشة ،٧: آل عمران ىف زن رن مم ام  يل  يفٱ :تال هذه اآلية -وسلمعليه 

ى اهللَُّ َفاْحَذُروُهمْ » ِذيَن َسمَّ ِذيَن َيتَّبُِعوَن َما َتَشاَبَه ِمنُْه، َفُأوَلِئَك الَّ  .«إَِذا َرَأْيُتْم الَّ

ذلك حتى خيتلف عن عدم الرجوع إىل الراسخني يف العلم، وأقصد ب :كذلك أيًضا من أسباب الغلو 

اجلهل، يعني عدم الرجوع إليهم يف النوازل احلادثة، فتقع قضية يف ه قلنا السبب األول الذي
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منكرات العامة، أو يش من هذا فيستقل هو برأيه، علَّق بالسياسة، أو يشء يتعلق بيت ءاملجتمع يش

سمعتم إيش  ؟مع بعض، ها سمعتم إيش حصل يف السوق الفالنجيلس بعض الشباب بعضهم 

ثان أجهل منه، ثم يتحاورون يف هذا املوضوع، وخيرجون برأي، هذا جاهل وال ؟القرار الّل صدر

وال  فيها ربام تكفري،ووتغريدات، ومقاالت،  ،ونرشات ،وبفتاوى فخرجوا عىل الناس بتقريرات،

  .-ياذ باهللوالع- حالل دماء، وال كذا وكذااست

 -ريض اهلل عنهام- عد التحكيم بني عّل ومعاويةمما ُيبنيِّ لك هذا األمر القضية التي وقعت ب 

 هئ مئ خئ حئ جئ  يي ىي ني يفٱ: استنكروه، اهلل يقول اأصحاب النّهروان رأوا أمر  

مائدة ىف حب جب ام الرجال، فقالوا٤٤: ال ا استقلوا باحلكم، : ، ورأوا أن علي ا ومعاوية حكَّ إن هذا إذ 

ا هذا كفر، طيب إيش كان ينبغي إذا كا ن عندهم ُُمالف للدين، ُُمالف للرشع، ُُمالف للقرآن، إذ 

-، وعندهم عقول، وعندهم كذا، كان ردوا العلم إىل أهله، قال اهلل توفيق من اهلل قبل كل يشء

 زن رن  مم ام يل ىل مل يك ىكمك لك اك يق  ىق يف ىف يث ىث يفٱ :-سبحانه وتعاىل

نساء ىف ٰىين ىن نن من ا مشكلة كثري ٣٨: ال مما  ئ امن الشباب الغايل أنه إذا رأى شي، فإذ 

بإصدار حكم عىل هذه  كذا فإنه مبارشة يستقل بنفسهيستنكره يف أمر سيايس، يف أمر اجتامعي، يف 

 .عن جهل -كام قلنا-القضية، وهذا احلكم يصدر 

ة ما تفرسَّ حسب ما يرد عىل اخلاطِر، ال، القرآن ُيفرسَّ بالقرآن، ُيفرسَّ   القرآن الكريم، السنة النبويَّ

نة، ُيفرسَّ بمقتىض لغة العرب، ُيفرسَّ بنصوص  أن  الصحابة، ليس كل ما يرد عىل ذهنكتفسري وبالسُّ
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ره ال، الب د أن ترِجع وُتفرسِّ القرآن، وتفرسِّ معنى هذه اآلية هو كذا تذهب إليه، ومتيل إليه، وُتقرِّ

لف األول حتى تسري عىل طريقتهم، وعىل سنتِّهم، ال َتيد عنها، وال تِضل ها به السَّ نة بام فرسَّ  .السُّ

مائدة ىف حب جب هئ مئ خئ حئ جئ  يي ىي ني يفٱ :هذه اآلية مثال  ف  ها ابن  ،٤٤: ال فرسَّ

َّ": عباس، قال
 
ها عطاء،  ،"كفر دون كفر، إنما هو ةليس بالكفر الذي ينقل عن املل وهكذا فرسَّ

 .وغريهم من أهل العلم ،وسوها طاوهكذا فرسَّ 

فالكفر يف الرشيعة يأيت وُيراد به كفر أكرب، ويأيت الكفر يف الرشيعة وُيراد به كفر أصغر، ليس كله  

سيضل يف ، وهكذا الظلم، وهكذا الُفُسوق، وهكذا النفاق، فمن مل يكن عنده متييز فإنه اواحد   انوع  

 .هذا الباب

عنده  ما املعني، فالذي ريق بني التكفري العام وبني تكفريكذلك يف الرشيعة مسألة مهمة وهي التف 

أكرب،  ارسوخ يف العلم فيتبع املتشابه، الذي ليس عنده ُرسوخ يف العلم سيجعل الكفر األصغر كفر  

بيشء مباح فهذه بعض أسباب الوقوع يف ما هو الكفر األصغر، ربام كفر  ،ابل ربام جعل املباح ُكفر  

 .الغلو

مظاهره، وصوره، وأنواعه  الغلو كثري يعني ،املعارص مظاهر الغلو يف احلياة املعارصة، يف الواقع 

ا، منها عىل سبيل املثال الغلو يف الصاحلني، من ذلك مثال  تسمع بعض الناس يمدح النبي : كثرية جد 

هنى عنه،  -عليه الصالة والسالم-فيتجاوز احلد الرشعي يف مدحه، والنبي  -صىل اهلل عليه وسلم-

اَم َأَنا َعْبُد اهللَِّ َوَرُسوُلهُ ، اَل ُتْطُروِن َكاَم َأْطَرِت النََّصاَرى ِعيَسى اْبَن َمْرَيمَ » :قال ال  «اَل ُتْطُروِن »، «َفإِنَّ
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عليه الصالة -للنبي حتى جعل  جُتاوزوا احلد يف مدحي، فمن الناس من غال وجتاوز احلد

 .الدنيا واآلخرة -والسالم

 ومن علومك علم اللوح والقلم *** فإن من جودك الدنيا ودرتها

 فضال وإال فقل يا زلة القدم *** إن مل تكن يف معادي آخذا بيدي

ا ماذا بقي هلل إذ   ،علم الرسول ما يف اللوح ض، وبعفإذا كانت الرسل من جودها الدنيا واآلخرة

  !؟-سبحانه وتعاىل-

سبحانه -هلل  مما فحني تصف املخلوق بام هو -جل وعال-الدنيا واآلخرة هلل، وعلم الغيب هلل 

 .للحد ا، وجتاوز  عظيام   اوإفراط   اكان هذا غلو   -وتعاىل

عّل ، غال فيهم طوائف، ناس كثري، وأول غلو فيهم كان يف زمن ا الغلو يف أهل البيتهكذا أيض   

أنت " :ذا مجاعة عند باب املسجد يتكلمون ويقولوناملسجد وإ منخرج ، -ريض اهلل عنه وأرضاه-

ددهم أرصوا عىل ما هم عليه، هتفتوعدهم  -جل وعال-هو اهلل  ايزعمون أن علي   "ربنا، أنت اهلل

 "فيها إن لم تتوبوا ألقيتكم" :حفر هلم ُأخدود وأوقد فيها نار، وقال ،فعاقبهم عقوبة شديدة

 -ريض اهلل عنه وأرضاه-فانظر عّل  ،-والعياذ باهلل- عىل إحلادهم وُكفرهم فُألقوا يف النارفأرصوا 

وابن  ،بل هو من أول من واجه هذا الُغلو، وعاقب أصحابه عقوبة بالغة شديدة ،بالُغلو فيه ما ريض

- اد علي  أيَّ  -وسلم صىل اهلل عليه-عم النبي ابن من آل البيت  - اهلل عنه وأرضاهريض-عباس 

 ؛يف الطريقة هُ أبلغ وأشد العقوبات، ولكن خالف أن هؤالء القوم يستحقون -ريض اهلل عنه وأرضاه
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عىل أن الغايل يف أهل  لكن اتفق ابن عباس وعّلّ  ،ألن ابن عباس يروي أنه ال ُيعذب بالنار إال رهُبا

ابلغ هذا الغلو إىل حد مكفر ُمرج من امللة   عن غريهم أنه مستحق للعقوبة الغليظة إذالبيت فضال  

 .-والعياذ باهلل-

أهل البيت كام نسمع  هبم، وحتى يف غري يف أهل البيت من يدعوهم ويستغيث من هؤالء الغالة 

دروس، ويستغيث بقرب النبي هود، ياآلن ويوجد اآلن من يستغيث بالبدوي، ويستغيث بالع

يناديه كام ينادي  -عاىلسبحانه وت-مع اهلل  اهنم أنداد  جيعلو وبمن، ويستغيث ما أدري بمن وبمن

هذا يريد الشفاء من املرض، تلك تريد الزوج، تلك  ،-جل وعال-ُيطلب من اهلل  يطلب منه ما اهلل،

ني، من هؤالء تريد الولد، ذاك يريد النجاح، ذاك يريد املطلب الفالن، يطلبوهنا من هؤالء املخلوق

-مع اهلل  اوند   اهلل، فقد اختذه رشيك  مما خيتص اهلل به، مما ال يقدر عليه إال ا ئ ااملوتى، ومن طلب شي

وال  !ف تطلب من ُملوق اجلنة وال النار، كياا وال ميت  سواء كان هذا املدعو حي   -سبحانه وتعاىل

فهذه صورة من صور الغلو يف  ،-سبحانه وتعاىل-وهذه أمور ال يملكها إال اهلل  !بمغفرة الذنو

 .الصاحلني

الُغلو يف التكفري الذي هو دين اخلوارج، أهل السنة واجلامعة عندهم تكفري ما  :من مظاهر الُغلو 

 ،-صىل اهلل عليه وسلم-؟ من كفره اهلل ورسوله من رونكفي يف تكفري لكن ما يف تكفري، نيقولو

ليس يل وال لك وال لفالن وال  ،-جل وعال-ألن التكفري حكم هلل  ؛أهل السنة ههذا الذي ُيكفر

هو الذي  -سبحانه وتعاىل-هو الذي حُيل وهو الذي حُيرم، فاهلل  -وجل عز-، إذا كان اهلل عالن
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 عن النبي -ريض اهلل عنه-، يف صحيح البخاري عن أيب هريرة كافرٌ  اأو فالن   ا موحدٌ حيكم بأن فالن  

امْن َقاَل أِلَِخي» :أنه قال -اهلل عليه وسلم صىل- ويف الصحيحني عن  «ِه َيا َكافُِر َفَقْد َباَء هِبَا َأَحُدمُهَ

اَم » :أنه قال -عليه الصالة والسالم-ابن عمر عن النبي   هِبَا َباءَ  َفَقدْ  َكافِرُ  َيا أِلَِخيهِ  َقاَل  َرُجل   َأيُّ

ا  .«َعَلْيهِ  َرَجَعْت  َوإاِلَّ  َقاَل، َكاَم  َكانَ  إِنْ  َأَحُدمُهَ

وهكذا فالن مبتدع، وفالن  ،رل فالن كافأن تقو اوهين   ا سهال  أمر خطري، ليس أمر  لتكفري اا فإذ   

نجوت وسلمت، وإن مل يكن كام تقول  كام تقول هذا الشخصكان  نإ عليك أن َتذر وتنتبهفكذا 

عليه الصالة - فالواجب يف هذا احلذر، وملا ذكر النبي ،رجع عليك ؟رجع هذا التكفري عىل من

ا َتَرْوا َأنْ  إاِلَّ »خترجوا  يعني ال ،ال :؟ قالماذا قالعىل والة األمور  ع اخلروجموضو -والسالم  ُكْفر 

ا ا التكفري حكم هلل فإذ   «ُبْرَهانٌ  فِيهِ  اهللَِّ ِمنْ  ِعنَْدُكمْ  »هذا حمل الشاهد  «ُبْرَهانٌ  فِيهِ  اهللَِّ ِمنْ  ِعنَْدُكمْ  َبَواح 

 .ليس مرجعه األهواء ،-صىل اهلل عليه وسلم-مرده ومرجعه كتاب اهلل وسنة رسول اهلل 

  فكفروا باملعايص، كفروا بأكل الربا،ا عظيام  غلوا يف هذا الباب غلو   -والعياذ باهلل-اخلوارج  

كفروا برشب اخلمر، كفروا باملجاهرة باملعايص، كفروا بأشياء من املعايص، أهل السنة واجلامعة 

ستحلها، ين يعلم أن اخلمر حرام وإذا كاُيكفرونه إذا استحل،   شارب اخلمر؟متى ُيكفرون مثال  

يرشب اخلمر شخص وهلذا ربام ما يطلع عليه إال اهلل،  ،ستحالل هذا عمل من أعامل القلوبواال

أهيام  ،هنا حاللألكن يعتقد  ،ما يرشب اخلمر ، وواحد ثان  ، هذا عاص  مذنٌب  ويعتقد أنه عاص  

  .ستحالل أمر قلبيفاال -والعياذ باهلل- مرتد  هذا والثان  ،الثان أشد، األول عاص   أشد؟
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يعني ليس من رشط اخلارجي أن يكفر بكل  ،بعضها ماإما كلها وإ ،فهؤالء يكفرون بالكبائر 

 ،وهلذا ملا تقرأ يف كتب الفرق وأصناف اخلوارج جتد أن بعضهم ما يكفر بكل الكبائر ،ال الكبائر،

لكن  ،نحن ما نكفر بالكبائر :يقول لك اليوم من يلبس عىل الناس،من خوارج و ،يكفر ببعضها

 . بكذا أو كذايكفر أو  ،يكفر باملجاهرة باملعايصو ،بالربا مثال  يكفر جتده يكفر ببعض الكبائر، 

فإذا حكم احلاكم بغري ما أنزل  ،تكفريهم بمطلق احلكم بغري ما أنزل اهلل :من غلوهم يف هذا الباب 

ااهلل فهو عندهم كافر  وأهل السنة  ،بدون تفصيل يف هذا الباب ،بدون رشط ،بدون قيد مطلق 

 ملا هذا احلاكم حكم بغري ما أنزل اهلل؟ : واجلامعة يفصلون يف هذا الباب

 . أكرب اصار هذا كفر   ،إن كان يعتقد أن احلكم بغري ما أنزل اهلل حالل

 . أكرب اصار هذا كفر   ،اعتقد أن احلكم بغري ما أنزل اهلل أفضل من احلكم بام أنزل اهللإن 

من  اأكرب ُمرج   اصار هذا كفر  ، للحكم بام أنزل اهلل أن احلكم بغري ما أنزل اهلل مساو  إن اعتقد 

جيب أن حيكم  ن ُمطئ وأن حكم اهللإو ،نني عاص  إ :إما أنه حيكم بغري ما أنزل اهلل وهو يقول ،امللة

وهذا معنى قول  ،فهذا عند أهل السنة واجلامعة ال يكفر كذا من األمورال لولكن مراعاة لكذا و به،

رمحه -وهذا الذي قرره الشيخ األلبان  ،اووسطوقول  ،وقول عطاء "كفر دون كفر" :بن عباسا

موضوع احلكم بغري ما التفصيل يف  وغريهم من أهل العلم ،بن عثيمنياو ،بن بازاوالشيخ  -اهلل

 .أنزل اهلل عىل قانون السلف وعقيدة السلف يف هذا الباب
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ذا؟ إذا ُوجد حاكم حيكم بغري ما بام، اعام   اتكفري املسلمني تكفري   :من غلو اخلوارج يف هذا الباب 

 ،هؤالء أعوان له عىل كفره مألهن ؛ه وجنودهؤ بلد هذا احلاكم فهو كافر، وزراأنزل اهلل فكل من يف

ا ،ومل خترج عىل هذا احلاكم طيب، والرعية؟ ألهنا سكتت ومل تتمرد، وملا تقرأ يف كتب  ،هي كافرة إذ 

إذا حكم  :اخلوارج والفرق جتد بعض فرق اخلوارج، بعض أشخاص اخلوارج، ماذا قالوا؟ قالوا

 ،يف رشقها يف غرهبا! ة هذا احلاكممملك احلاكم بغري ما أنزل اهلل يف تلك اللحظة كفر كل من كان يف

 . جتد هذا النص، إذا حكم احلاكم بغري ما أنزل اهلل يف تلك اللحظة كفر كل من كان يف مملكته

عام ىف جم يل ىل مل خل يفٱ :يف سورة األنعام عند قوله تعاىل "ظالل القرآن"وملا تروح لـ  ، ٩١: األن

ليش؟  ،خالص مجعاءرتدت البرشية ا ،مجعاءارتدت البرشية  :أقرأ كالم املؤلف ماذا يقول؟ يقول

حتى املؤذن  ،حتى املؤذنون؟ حتى املؤذنون ،طيب ،ات جاهلية ما َتكم بام أنزل اهللألهنا يف جمتمع

مخس مرات،  "رسول اهلل اأشهد أن ال إله إال اهلل وأشهد أن حممد  "الذي يقول يف اليوم ويعلن 

ا هوكون ي ، مجعاءرتدت البرشية ا ،فانظر إىل هذا التكفري باجلملة ،الشهادة هفعه هذما تن اكافر   أيض 

  !مجعاء

اوتقرأ اليوم   ذا الفكر اخلارجي نجد وتقريرات من تأثر هب ،وفتاوى ،وكتابات ،يف مؤلفات أيض 

وحتى شعوب ورعية ما  ،ورجال أمن، ووزراء، وعلامء ،حكومات ؛تكفري املسلمني نفس األمر

فهذا من التكفري، من الغلو يف التكفري، من  ،إال املتكلم ومن كان عىل شاكلته يستثنى من هذا احلكم

 .التكفري الظامل املبني عىل اهلوى ال عىل أدلة الرشع
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كان اخلوارج األولون يكفرون  ، يعنيببعض املباحات تكفريال ،كذلك من غلوهم يف التكفري 

الصلح بني الدولة  مثال  من ذلك  ،باحةمأمور بد اليوم تقريرات ومؤلفات تقرر التكفري بالكبائر جت

ن إفرة قال لك بني دولة مسلمة ودولة كا يف اتفاقيات، إذا صار يف صلح ،املسلمة والدولة الكافرة

ملا َقِدَم املدينة وّقع وثيقة بينه  -عليه الصالة والسالم-طيب النبي  ،هذا كفر وردة ُمرج من امللة

 . وفيها دفاع مشرتك عن املدينة ،فيها حسن اجلوار ،وبني اليهود

ها رشوط فيها غضاضة عىل وفي ،اوصلح   اعهد   يف صلح احلديبية وقع بينه وبني مرشكي قريش

اكيف يكون احلاكم إذا تعاهد مع دولة كافرة يكون  طيب ،املسلمني ا، يكون كافر  -والنبي  ،مرتد 

وكام قلنا يف احلديبية كان فيه رشوط فيها  ،وصالح املرشكني صالح اليهود -عليه الصالة والسالم

 . غضاضة عىل املسلمني

وإىل  ،فهذا التكفري الذي ال ينضبط بضوابط رشع من كتاب وال سنة، هذا أدى إىل فساد عظيم

 .عظيمة يف بالد املسلمنيوحصلت بسببها فتن  ،رشور عظيمة ُأريقت بسببها دماء كثرية

أن الغلو من أسباب  -عليه الصالة والسالم-أخرب النبي  ،ننتقل بعد ذلك إىل أرضار الغلو 

اُكمْ »اهلالك  يِن، يِف  َواْلُغُلوَّ  إِيَّ ينِ  يِف  اْلُغُلوُّ  َقْبَلُكمُ  َكانَ  َمنْ  َأْهَلَك  َفإِنَّهُ  الدِّ فالغلو  «امْلَُتنَطُِّعونَ  َهَلَك » «الدِّ

 . -والعياذ باهلل- ضالل يف الدنيا عن الرصاط املستقيم، ويف اآلخرة من أسباب النار

اكذلك   ألن هذا الغايل يكفر طائفة من املسلمني،  ؛الغلو من أسباب تفرق األمة واختالفها أيض 

ترك يشء من الدين يؤدي  ودائام   ،ق، َتصل الفتن يف املجتمع املسلمفتحصل الُفرقة وحيصل الشقا
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  خم حم جم يل ىل مل خل يفٱ :-تعاىل–قال اهلل  ،إىل هذا الفساد وإىل هذا التفرق

مائدة ىفحن جن يم ىم مم  جه ين  ىن من خن يفٱيعني تركوا  ،٤١: ال

مائدة ىف ٰذ يي ىي مي  خي حي جي يهىه مه الفرق  هذه، فإذا ظهرت ٤١: ال

 .ختالف وصار بأسها بينهاالغالية حصل التفرق يف األمة واال

 ،احلركات الغالية والتنظيامت الغالية يف بالد املسلمني؟ تفجرياتنظروا اليوم ماذا تفعل او 

ثمرة من الثمرات املرة  هفهذ ،ومصائب ال أول هلا وال آخر ،وفتن ،وختوين ،وتكفري،واغتياالت

 .هلذا الغلو

اكذلك   لو يف التكفري ويف الدماء، هذا يوقع الشخص الغايل يف بدعة اخلوارج، يف عقيدة الغُ  أيض 

نظر إىل األوصاف والوعيد الشديد الذي جاء يف اخلوارج؛ ااخلوارج، وإذا وقع يف عقيدة اخلوارج 

ينِ  ِمنْ  َيْمُرُقونَ »وصفهم باملروق من الدين  مثال  من ذلك  ْهمُ  َيْمُرُق  َكاَم  الدِّ ِميَّةِ ا ِمنْ  السَّ ويف  «لرَّ

ْساَلمِ  من َيْمُرُقونَ »بعض ألفاظ هذا احلديث  ْهمُ  َيْمُرُق  كام اإْلِ ِميَّةِ  من السَّ  .بلفظ اإلسالم «الرَّ

اكذلك    . جاء يف وصفهم أهنم رش اخللق واخلليقة أيض 

َت  َقْتىَل  رَشُّ »جاء يف وصف قتالهم بأهنم  :ثالثا    َأِديمِ  ََتْ
ِ
اَمء  .«السَّ

 . «النَّارِ  ِكالُب  اخْلََواِرُج » وصفهم أهنم كالب النارجاء يف  
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كام يف حديث عقبة بن وساج،  ،يف شأهنم اللعن، لعنهم عبداهلل بن عمرو بن العاص اجاء أيض   

جاء إىل عبداهلل بن عمرو بن العاص وبنّي له بعض اخلوارج يف العراق الذين يسبون األمراء 

َّ.َّ"ئالككة والنا  أممعينامللعنة هللا وَّ أولئك عليهم": فقال ،ويطعنون فيهم

قتلته :َّما فعل أبوك؟ قال" :سأله عبداهلل بن أوىف ،وملا جاء سعيد بن جهامن إىل عبداهلل بن أوىف

َّ، قالألازارقة َّفقال له سعيد ،لعن هللا ألازارقة، لعن هللا ألازارقة، لعن هللا ألازارقة: ألازارقة :

  .الصحابة يلعنون اخلوارج فهؤالء "الخوارج كلها:َّوحدها؟ قال

ا افالوعيد والذم جاء شديد   -يف اخلوارج، فالذي يغلو ويصل يف غلوه إىل عقيدة اخلوارج  جد 

 . فهو متوعد هبذا الوعيد كله، نسأل اهلل السالمة والعافية ،وطريقة اخلوارج -والعياذ باهلل

ا كذلك    يِف  َفإِنَّ  ، َفاْقُتُلوُهمْ  َلِقيُتُموُهمْ  َفَأْيناََم »األمر بقتلهم  :مما جاء يف النصوص يف شأهنمأيض 

ا َقْتلِِهمْ   أَلَْقُتَلنَُّهمْ  َأْدَرْكُتُهمْ  َلِئنْ »ويف لفظ آخر  «َقَتَلُهمْ  َمنْ  امْلَْأُجورَ  َفإِنَّ »ويف لفظ  آخر  «َقَتَلُهمْ  ملَِنْ  َأْجر 

ا «َعاد   َقْتَل   اودافع   اوخطر   ا، وكفى هبذا رضر  -والعياذ باهلل-هم من رش اخللق، من رش اخلليقة  فإذ 

  .إىل البعد عن عقيدة اخلوارج وفكر اخلوارج ورأي اخلوارج

 ما عالج الغلو؟  ثم بعد ذلك، 

امن أسباب الغلو اجلهل،  ،يؤخذ من األسباب قال " هم عالجاته وأدويته العلم الرشعيمن أ إذ 

اآلن عندنا  ،تعلم عىل ضوء عقيدة السلف الصالحلكن برشط أن يكون هذا ال "قال رسوله، اهلل

قال قال اهلل و"ونسمعهم يقولون  ،ناس يدينون بدين اخلوارج وهم عندهم شهادات رشعية

العربة ما هو رسد األدلة، ليست  ،لكن ما عندهم يف احلقيقة التزام بعقيدة السلف الصالح "رسوله
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ا، استدالال  لصحيح هذه العربة، العربة أن يكون استداللك بالدليل ا داللك بكالم است صحيح 

 ،ويستدل عليها بالقرآن الكريم بضاللة ،أيت ببدعةألن بعض الناس ي ؛العامل استدالل صحيح

 لكن ليس هو املقصود باآلية، ليس هو املقصود باحلديث ،اللفظ الذي يف اآلية قد حيتمل هذا املعنى

 :-عليه الصالة والسالم-والدليل قول النبي  ،يأيت واحد ويقول لك شارب اخلمر كافر كام قلنا

ُب  َواَل » هُبَا ِحنيَ  اخْلَْمرَ  َيرْشَ ن احلديث صحيح، وقد يلبس به عىل بعض الناس، لك «ُمْؤِمنٌ  َوُهوَ  َيرْشِ

يأيت بعض الناس ويقرر التكفري، تكفري املسلمني بغري حق، ثم  ،استدالله هبذا احلديث غري صحيح

حممد بن عبدالوهاب، وقال لك فالن عبداهلل بن وقال لك  ،يقول لك قال حممد بن عبدالوهاب

وقد تكون هذه األحيان  اهم أحيان   ،ابن القيم، ويستدل بنقوالتقال ية، والفالن وقال ابن تيم

كثرية، قد يتالعبون هبذه النصوص بمعنى يبرتوهنا، يزيدون فيها، ينقصون منها، حيذفون منها حتى 

 ،ما تدخلوا فيه بزيادة وال بنقص ايكون النقل صحيح   أحيان ايتوافق الكالم مع تقرير امليسء، لكن 

مثال ذلك يكون اليوم حممد بن  ،رواستدالهلم به يف واد  آخ واد   لكن يكون كالم العامل يف

فالن بن فالن وفالن بن  ناس معيننيعبدالوهاب أو غريه من العلامء يتكلم عن قضية معينة عن أ

وال بيشء من األحكام الرشعية فيأيت هذا الناقل  ،وال بالردة ،بالكفر مثال  فالن، حكم عليهم 

ترصف، هذا من التالعب بكالم أهل ما يصح هذا ال ال ،ل القضية قاعدة عامة، قضية عامةوجيع

  .ومن التلبيس عىل الناس ،العلم
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ا   ألن ؛العلم النافع املفيد، العلم الذي ُأيت من بابه، علم الرشيعة عىل يد الراسخني يف العلم فإذ 

 ،فهذا يتبع املتشابه ،أما تروح تدرس عىل من ليس براسخ ،الراسخني يف العلم ما يتبعون املتشابه

اوبالتايل هو ضال يف نفسه ويضلك    .معه أيض 

الوصول إىل حكم اهلل وحكم  فعال  القصد، بمعنى أن يريد  َحُسنَ  أن يكون املسلمُ  :من عالج الغلو 

، وإذا كان هذا هو القصد، هذه هي الرسيرة، فإن صاحب هذه -صىل اهلل عليه وسلم-رسوله 

أما إذا عنده دسيسة سيئة  ،سيجعل السنة أمامه ويميش وراءمها ،الرسيرة سيجعل القرآن أمامه

 . النصوص عىل هواه هو وال يتبع النص يويل، وعنده هوى فسيجعل القرآن وراء ظهره

وخطباء اجلوامع وغريهم أن  ،والدعاة إىل اهلل ،أن يقوم املعلمون لومن عالج الُغ اكذلك أيًض 

العلم  ،املعتدل فنرش العلم الرشعي بني الناس جاملنهج الوسط، املنهنهج القويم، جيتهدوا يف بيان امل

وكلام ضعف بيان احلق كلام كانت هذه  ،ب تقليل الغلو يف املجتمع املسلمهذا من أسبا الصحيح

 . فرصة لزيادة الباطل ونموه

فعىل من اطلع عىل أمره أن  ،ولو يف بدايته افمن رأينا عنده غلو   معاجلة أوضاع الغالة، اكذلك أيًض 

األرسة ترى  أحيان ا ،عندك أنت علم فخذه ملن عنده علم إذا كان ماويعاجله وأن يداويه وأن يناقشه، 

 ،مناقشة ابنه ، عنده غلو يف التكفري، عنده غلو يف كذا، لكن ليس عند األب قدرة عىلايف ولدها غلو  

بل بالعكس خيّل الولد يزداد  هذا ما يؤدي إىل ثمرة،سب واللعن ، والمثال  ما عنده إال يسبه ويلعنه 

: له ، لكن ممكن األب يذهب إىل عامل من العلامء املعروفني ويأخذ ولده ويقولاو إرصار   اعناد  
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واهلل ما ينفع  اأحيان   ،علم والبيان واحلكمةقد يعاجله العامل بام آتاه اهلل من الف، ولدي هذا عنده مشكلة

 اوره رش  فخفت من ولدك تزداد أم ،وال إمام املسجد تنفع فيه الداخلية ،الب علموال ط ،فيه ال عامل

ولة، إن شاء اهلل إهنا ستصلح من حاله، ستوفر له من يناقشه، من ئخذه إىل اجلهات املس اوسوء  

 ،يناصحه، من يعلمه، من يبني له، ستمنعه من االختالط برفاق السوء الذين يزينون له هذا الرش

فالتعاون مع الدولة، التعاون مع أهل  ،مما كان فيه اومتعاجل   امتعافي   اطيب   وخيرج إليك إن شاء اهلل

العلم يف عالج من عنده بعض هذه اإلشكاالت، هذه من األسباب النافعة املفيدة يف القضاء عىل 

 .هذه املظاهر ال سيام مظاهر الغلو

املحارضة هذه أعتذر منكم وأختم هذه الكلمة و لكن ،أطلت يعني أكثر مما كنت أتوقع بكثري 

 . نائمن شبابنا وأبنا اوأنه مرض أفسد كثري   ،بالتذكري عىل خطر الغلو

وإياكم ويعصمنا وإياكم من وأن حيفظنا  ،أن هيدي ضال املسلمني -سبحانه وتعاىل-نسأل اهلل 

 .الزلل

أن يديم عىل هذه البالد أمنها واستقرارها واجتامع كلمتها وسائر  -سبحانه وتعاىل-كام نسأله 

 .بالد املسلمني

 .وصىل اهلل وسلم وبارك عىل عبده ورسوله حممد ،هذا واهلل أعلم 
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  :املقدم 

شكر اهلل لكم صاحب الفضيلة وبارك فيكم ونفعنا بام قلتم، ونستأذنك يف عرض سؤال  واحد  

  :بموضوع هذه املحارضة، أال وهو فقط لضيق الوقت وهو متعلق

 وأناٌس آخرون ،قد حصل منهم غلو يف التعامل معها أناًساما طريقة التعامل مع أخطاء أهل العلم، فإن 
 فما توجيهكم سّلمكم اهلل؟ ،حصل منهم جفاء

 : اجلواب 

 .والصالة والسالم عىل رسول اهلل ،احلمدهلل

-رفع شأن العلامء فقال  -عز وجل-وتوقريهم فاهلل  ،وحمبتهم ،نحن أمرنا باحرتام أهل العلم

زمر ىف جلمك لك  خك حك جك مق حق مف يفٱ: -سبحانه  حس جس يفٱ: -سبحانه-قال ، ٩: ال

اطر ىف  مصخص حص مس خس  يي ىي مي خي حي جي  يه  يفٱ: -سبحانه وتعاىل-وقال ، ٨٢: ف

 خي  حي جي ٰه مه يفٱ: -سبحانه-وقال ، ٨١: آل عمران ىف  ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ

ادلة ىفمبهئ مئ هي مي مج واملقصود هبم  ،فهذه اآليات كلها تدل عىل رفعة شأن العلامء، ١١: ال

-قال رسوله  ،الذين ورثوا هذا العلم، قال اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-وّراث النبي  علامء الرشيعة

 ،ونوقرهم يف اهلل، اهلليف نحبهم  ،علينا حق عظيم علامء السنة ؛فحق العلامء -صىل اهلل عليه وسلم

عليه الصالة -ويف احلديث الصحيح الذي رواه أبو داود يقول  ،ملا معهم من العلمنجلهم يف اهلل و

ْيَبةِ  ِذي إِْكَرامَ  اهللَِّ إِْجاَللِ  ِمنْ  إِنَّ » :-والسالم  ،َعنْهُ  َواجْلَايِف  فِيهِ  اْلَغايِل  َغرْيِ  اْلُقْرآنِ  َوَحاِملِ  ،امْلُْسلِمِ  الشَّ
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ْلَطانِ  ِذي َوإِْكَرامَ  هذا له عىل  فالعامل حامل القرآن، حامل السنة بال غلو، بال جفاء «امْلُْقِسطِ  السُّ

 . املسلمني حق التوقري والتقدير

أخطأ العامل فإنا ال نتبعه يف فإذا  يزل، ينسى ، العامل خيطئ،إليس بمعصوم من الزلل واخلط والعامل 

فالعامل هو كام يقول بعض أهل العلم مثل النجم  ،زلته، بل نتبع احلق نتبع الدليله، ال نتبعه يف ئخط

قال  هذا، بمعنى أن العامل يدلك عىل للنجم بلة، فإذا رأيت القبلة ما يف داع  الذي هُيتدى به إىل الق

صىل اهلل -قال رسوله  ،قال اهللفإذا أفتى العامل بام خيالف  ،-صىل اهلل عليه وسلم-قال رسوله  ،اهلل

  :السؤاللكن  ،ودع زلة هذا العامل، ودع زلته ،قال رسوله ،قال اهللفأنت خذ ب ،-عليه وسلم

 زدراءه؟ اه، لعنه، شتمه، احتقاره، تنقصه، هل زلة العامل تبيح لنا سب

  :اجلواب

من العامل  !ما الذي سيبقى؟ ،لو كان كل عامل يزل نسقطه وهندر ما عنده من العلم واخلري ،ال

 ! الذي ال خيطئ وال يزل، من هو؟

عليه -أكثر مدة حياته  -عليه الصالة والسالم-إذا كان الصحايب اجلليل الذي صحب النبي 

تعرض له املسألة ما يكون عنده فيها علم حتى يسأل  ،خيفى عليه بعض العلم -الصالة والسالم

صىل اهلل -يتبني له أنه أفتى بخالف ما قال رسول اهلل  ،-صىل اهلل عليه وسلم-أصحاب رسول اهلل 

وزلل، وحسب العامل أنه إذا أخطأ أن خطأه مغفور  إفام يف أحد ما حيصل له من خط ،-يه وسلمعل
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 ُثمَّ  َفاْجَتَهدَ  احْلَاِكمُ  َحَكمَ  إَِذا» : -عليه الصالة والسالم-كام قال  ،له وأنه مأجور عىل اجتهاده

 . -إن شاء اهلل-وأجرين  ،فهو بني أجر «َأْجرٌ  َفَلهُ  َأْخَطأَ  ُثمَّ  َفاْجَتَهدَ  َحَكمَ  َوإَِذا َأْجَرانِ  َفَلهُ  َأَصاَب 

 ،والسعي يف تشويه سمعته ومكانته ،واحتقاره ،وسبه ،فزلة العامل ال تبيح وال تسوغ الطعن فيه 

ألنه حيمل  ؛هو يف احلقيقة هذا الشخص جيني عىل نفسه ،هذه جناية عىل األمة ورصف الناس عنه

 .اعظيمة جد   اظهره أوزار  

فُيهدر اخلري الكثري  ،ستفادة من هذا العامل السنياالجيني عىل األمة حينام حيول بينها وبني  :اثانًي

 . إ  أو خط الكثري الذي عنده بسبب زلة  والعلم 

ا  والعياذ -، بل هوى يف قلب هذا الطاعن إهذا اهلجوم ليس عن زلل وال عن خطيكون  وأحيان 

  .-والعياذ باهلل-والبدع اءهوكام حيصل من أهل األ -باهلل

 ،واخلوارج ،واحلذر من مسالك املعتزلة ،احرتام وتوقري أهل العلم اأهيا اإلخوة علينا مجيع   افإذ   

 .والصوفية هم الذين ُعرفوا بسب العلامء والطعن يف العلامء

 -عز وجل- ويتقربون هلل ،أما أهل السنة فهم جيل بعد جيل يوقرون أهل العلم وحيرتموهنم

 . فيهبمحبتهم 

 .وصىل اهلل وسلم وبارك عىل عبده ورسوله حممد ،هذا واهلل أعلم 
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 ولالستماع إىل الدروس املباشرة واملسجلة واملزيد من الصوتيات يُرجى زيارة موقع مرياث األنبياء على الرابط
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