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 نظرات في مآالت وتحوالت خطاب الغلو



 املقدمة

 

 للعاملين، وعلى آله 
ً
،  وصحبه أجمعينالحمُد هلل رّبِّ العاملين، والّصالة والّسالم على املبعوث رحمة

 : عُد وَمن تبعهم بإحساٍن إلى يوم الّدين، وب

ا وبين إثارة للجدل والنقاش بين املختصين في علم الفرق خصوصً من أكثر الفرق  (1) الخوارجفإنَّ 

؛ لكون بدعتهم ظاهرها الصالح، التباس أمرهم، وكثرة االنخداع بهمالناس عموما؛ وذلك لشدة 

 اتهم.تقد، وشدة تضحيتهم في سبيل مبادئهم ومعونصح األمة، وإعالن الجهاد في سبيل هللا تعالى

ا هذه األيام جماعات الغالة وفي الوقت الذي تشهد فيه 
ً
تراجًعا في الظهور على الساحة، وانكماش

 املناطق التي كان يسيطر عليها معظمبعد اندحار تنظيم "الدولة" )داعش( عن  في العدد والعدة

في  لشام(ر اي، وتالش ي معظم قواته، وانحصار تنظيم جبهة النصرة )هيئة تحر ق وسوريةافي العر 

باإلضافة لتراجع جماعات الغالة في ، تراجع مكانتها مؤخًراإدلب في سورية، و جزء من منطقة 

لبعض  رات في فكر الغالة و"تراجعات" و"تصحيحات"إال أننا نشهد تغي  عموم البلدان اإلسالمية، 

هل و ؟ ةدصواب؟ أم هي إرهاصات لجولة جديإلى جادة ال تهم، فهل هي مؤذنة بعودشخصياتهم

 أم أنه إلى تطّور وتصاعد؟ ؟وانكماش زوالإلى هم خطر 

ما ورد عن الرسول صلى هللا عليه وسلم من أحاديث أثناء البحث في هذه املسألة كان الفًتا للنظر 

من فروق كبيرة تكاد تصل إلى حد  مع ما بينهما تدل على التحاق آخر الخوارج بالدجال، 

د العديد من التناقض
َّ
 ئلة:ألسا، مما ول

 كيف سيحصل هذا االلتقاء؟ -

 ره؟وتغيُ تتويًجا لتطور فكر الغالة هل يمكن اعتبار هذا التالقي  -

 ؟من خالل الواقع املعاصر تصاعد خطر الغالة والغلو الفكري والوجودي  هل هناك أدلة على -

  ا؟رً هل يمكن وضع اليد على مالمح املنحنى الجديد الذي دخل فيه الغلو تطوًرا وتغي -

ا هي الجوانب التي سيدخلها التطور؟ وما الجوانب التي موإن حصلت هذه التطورات: ف -

 ستبقى عند الغالة وجماعاتهم؟

 

على العموم من حيث إن كل خارجي   الغلو ومجاعاته، ومع أن بينها فرًقا يف احلديث عن زاوج الورقة بني استخدام مصطلحي اخلوارج والغالةت (1) 
حت استخدام أحدمها يف بعض املواضع مبا يتناسب مع   مغاٍل، والعكس غري صحيح، فإن الورقة راعت هذا الفرق يف االستخدام واإلطالق، ورجَّ

       من مصطلح إىل آخر.  ، وحىت ال يستغرب القارئ االنتقالالسياق



الكشف عن مالمح تطور فكر الغالة في و  للوصول إلجابات عن هذه األسئلةهذه الورقات  فكانت

ظواهر الغلو "وان بعن أقامها مركز الحوار السوري، والتي قدمت في ندوة متخصصة املستقبل

 .(2)"والتطرف، آثارها ومآالتها

 هذه الورقة في أربعة عناوين:وقد جاءت 

 .صورتان من التاريخ واملستقبل -

 .مشروع حركات الغلو بين التاريخ القديم واملعاصر -

 أهم مالمح الغلو املعاصر. -

 الغلو وجماعاته إلى أين؟ -

 ويرزقنا يرز و تعالى أن يرينا الحق حًقا  أسأل هللا
ً
 ،،(3) اجتنابهقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطال

 والحمد هلل رب العاملين

 الكاتب     

 ه13-1-1441 

 م  12-9-2019 

 

 

لن تفصل يف هذه املسائل؛ تركيًزا  مبنية على ما سبق حبثه يف موضوعات الغالة ومجاعاهتم، وتفصيل مواقفهم وآرائهم، ومناقشتها؛ لذا فإهنا لورقة ا (2) 
 ثال للكاتب: هلا فيمكنه الرجوع لتلك البحوث والدراسات، ومنها على سبيل امليف املسائل املشار  فمن أراد املزيد من التوسع    للفكرة، واختصارًا،

به واملغالطات وهو مؤلف حيوي اإلجابة عن أهم  شبهات تنظيم )الدولة( وأنصاره، والرد عليها. - اليت   يف أمور العقيدة والّسياسة الشرعيةالشرعية الشُّ
 (. ة الدول)  وعلى رأسها تنظيمتثريها تنظيمات الغالة  

مما له   -كتنظيم "القاعدة"– اإلجابة عن العديد من الشبة اليت يثريها بقية الغالةومل يقتصر الكتاب على ُشبه تنظيم )الدولة( فحسب، بل تضمن 
 . ما صدر من حبوث ودراسات وفتاوى يف املسائل املطروحةأهم  اإلشارة إىل  وقد تضمن الكتاب  عالقة مبوضوعات الكتاب،  

الذي احتوى على أهم األسس الفكرية والتنظيمية اليت وضعتها و ، من مجاعات )اجلهاد( املصرية إىل القاعدة للدولة يف اإلسالمتصور الغالة  -
   لوصول إىل احلكم يف الدول اإلسالمية، مع ملحق ببيان عوامل تطور مجاعات الغالة املعاصرة.مجاعات الغالة  

والصفات الكاشفة  نتني ابالسم النص على الفتيلحظ التشابه الكبري فيها من حيث: وارج والدجال على أن القارئ لنصوص التحذير من اخل (3) 
شدة  و ، يف كٍل منهما اإلشارة إىل وضوح اخلطأ والضالل، مع ا منجاة منه، وسبيل الا ممعه شدة التحذير من فتنتهما، وبيان أحكام التعاملو  عنهما،

 ! لك على الرغم من ذ  افتتان عامة الناس هبما



 صورتان من التاريخ واملستقبل

 

ظهورهم، وأهم صفاتهم الناظر في النصوص الشرعية التي تتحدث عن الخوارج في بداية  إنَّ 

تبدوان ن ييلحظ صورت ، والقارئ ملستقبل وجودهموجماعاتهمتاريخ حركاتهم وأفكارهم، و 

 :أي ر بادئ ال نمتعارضتي

 الصورة األولى:

 يخالفهم، ورمي من وإقامته من رغبة محمومة لنصرة الدينما هم فيه تصف عبر املاض ي صورة  

ودأب شديد في العبادة، وحفظ مع عاطفة عمياء، وطيٍش وسفه،  واستحالل دمه وماله، ،بالكفر

رسة ك شر معاما خاضوه من بدايات ظهورهم، و للنصوص الشرعية، وترديد لها دون فهم، ثم 

عدم قبول  املسلمين، وما تسببوا به من كوارث على املجتمعات اإلسالمية، ومن أهمها:ضد 

 عن الس مع مخالفيهمأو التعامل التعاون 
ً
 ،السمع والطاعة لهم، أو كوت عن مخالفاتهم، فضال

 وتراجع انتشار اإلسالم، كل ذلك ولو كان ذلك على حساب شق صف املجتمع، وإضعاف الدول،

 ، وإخالص اإليمان هلل وحده!ةمّيِّ ة من الراية العُ ءلبراى او بدع

 باالسييتعالءاملقوالت واألشعار التييي تتمييي  الخطب و عشرات  للخوارجنقلت كتب الفرق والتاريخ وقد 

والجييييرأة فييييي  ،(4) والصييييفات، وجميييييل األخييييالق والتغنييييي بالجهيييياد نصييييرة الحييييق،لباملعتقييييد، والحماسيييية 

  .(5) الخصومتحدي 

 

 : لف ادعاءاهتم إن أفعال اخلوارج وسلوكهم خيا  يشهدالواقع  الشرع و ( لكن  4) 
ُ ِبِه َأن يُوَصَل َويُ ْفِسُدوَن يف فقد قال سعد بن أيب وقاص رضي هللا عنه يف قوله تعاىل: }   الَِّذيَن يَنُقُضوَن َعْهَد اَّللَِّ ِمن بَ ْعِد ِميثَاِقِه َويَ ْقطَُعوَن َما أََمَر اَّللَّ

 رورية؛ يعين اخلوارج. هم احل  ، قال:[ 27  البقرة:{ ]ْرِض أُولَِئَك ُهُم اخْلَاِسُرونَ األَ 
 . وكان رضي هللا عنه يُقسم، ويقول: وهللا الذي ال إله إال هو إهنم احلرورية   

 (. 9/314ينظر: تفسري القرطيب )
م  عمن يدعي محل مشروع احلك فضالً  ،اليت يتحلى هبا عامة الناس  قواألخال  ا يتناىف مع الشهامة واملروءةفقد ارتكبوا من اجلرائم موأما الواقع: 

عبد هللا بن خباب بن  ذبح حادثة  :من القدمي فقد ُعرفوا يف التاريخ منذ خروجهم ابلغدر واخليانة، ونقض العهود، ومن األمثلة على ذلك  ابلشرع،
                                                                                                                (.37896، برقم  7/555. أخرجه ابن أيب شيبة يف مصنفه )احلامل  وبقر بطن امرأته  األرت

 غدرهم جبيش املسلمني يف القريوان؛ فقد أومهوهم ابخلروج معهم لقتال بين ُعبيد، وحرضوا الناس على ذلك، فلما حضر القتال قالواوحادثة =   
 " فوقعت يف أهل القريوان مقتلة عظيمة. تمكن أعداؤهم منهمإذا لقيتم القوم فانكشفوا عن علماء القريوان، حىت يلبعضهم: "

 (. 5/306)  للقاضي عياض  ،ترتيب املدارك وتقريب املسالك ينظر:  
ابدعاء أن   اترة، مما يطول املقام بذكره وعودات يف كل مكان خرجوا فيه، ونقض للعهود ونكوث ابلالغدر عشرات أما العصر احلديث فقد شهد هلم 

بسحب السالح من الفصال واملناطق اليت يدخلوهنا حتت  واترة ال أمان هلم، فيسارعون إىل نقض العهود اليت يربموهنا هلم،  خلونة( أو )ا )املرتدين(
دون محاية أو سالح، وغري ذلك   نسحاب من تلك املناطقشعار حصر السالح ابجلهات املأمونة، مث تركهم فريسة لألعداء حني اشتداد القتال واال 

 كثري.



ة فييي الييذهن عييين الغييالة هيييي أقييرب مييا تكيييون إلييى الغييييرة علييى الييدين، وعيييدم التهيياون فيييي صيييور  ممييا يرسييم

 إقامة شعائره، وإن كان فيها غلو.

هيييييذا هيييييو سيييييبب ورود ، وبشيييييعاراتهم، و عامييييية النييييياس بهيييييمانخيييييداع ولعيييييل هيييييذا هيييييو مييييين أهيييييم أسيييييباب 

قتييال استئصييال هم لالتحييذير الشييديد فييي األحاديييث النبوييية ميين االنخييداع بييذلك، والتشييديد فييي قتييا

 .(6) عندهم! -ضالة–وإفناء مع ما قد يظهر من صالح على محياهم، أو عاطفة صادقة 

 الصورة الثانية:

أشهر من عرف بالكفر  تحت راية جنوًدا ومقاتلين انضمامهمتتحدث عن صورة عبر املستقبل 

عمرو بن العاص بن  فعن عبد هللا، أال وهو الدجال، ومعاداة الشرع، وادعاء األلوهيةواإللحاد 

رق، رض ي هللا عنهما أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: )
ْ
ش
َ
سيخرُج أناٌس من أمتي من قَبل امل

طع، 
ُ
ما خرج منهم قرن ق

ّ
ل
َ
َع، ك طِّ

ُ
ْرٌن ق

َ
ما خرج منهم ق

ّ
َراقَيُهم، كل

َ
ُز ت  -يقرؤون القرآَن ال ُيَجاوِّ

َ
ها حتى َعدَّ

اٍت زيادة على َعشرة  رج الدّجال في هم نكلما خرج م -مرَّ
ْ
هم(قرن قطع، حتى َيخ تِّ  . (7) بقيَّ

ْشٌء َيْقَرُءوَن وعن عبد هللا بن عمر رض ي هللا عنهما أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: )
َ
 ن
ُ
أ
َ
ش

ْ
َين

َع  طِّ
ُ
ْرٌن ق

َ
َرَج ق

َ
َما خ

َّ
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ُ
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َ
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َ
ُقْرآَن ال

ْ
ْعُت َرُسو  (ال اَل اْبُن ُعَمَر: َسمِّ

َ
ِّ َل ق

َّ
ْيهِّ  ّللا

َ
ى هللُا َعل

َّ
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َم َيُقوُل: 
َّ
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ْ
ى َيخ ، َحتَّ

ً
ة رِّيَن َمرَّ

ْ
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َ
ث
ْ
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َع، أ طِّ

ُ
ْرٌن ق

َ
َرَج ق

َ
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َّ
ل
ُ
اُل(ك جَّ  .(8) الدَّ

هو واضح الكفر والضالل، مشهور املنهج، مدٍع لأللوهية، محارب للمسلمين، و  مع أن الدجال

اَعةِّ أتي على البشرية كما قال صلى هللا عليه وسلم: )ست ةأعظم فتن َيامِّ السَّ ى قِّ
َ
ل قِّ آَدَم إِّ

ْ
ل
َ
َما َبْيَن خ

َن  َبُر مِّ
ْ
ك
َ
ٌق أ

ْ
ل
َ
(خ الِّ جَّ  . (9) الدَّ

 

جملة جيل الدراسات االدبية  ، الدكتور: يوسف حممد أبكر أمحد، و لدكتور: يوسف حممد توتو حممد عليل، خصائص شعر اخلوارجينظر:  (5) 
 (. 21)  ، ص2019فرباير    –  49سادس، العدد  الصادر عن مركز جيل العلمي، العام ال  والفكرية

، وفرق بني الوصفني، فمن اجلرأة ما هو هتور، وغرور، ومنه ما هو وقاحة،  ابلشجاعة  اخلوارج بوصف جرأةكذلك الناس  وهنا خيطىء العديد من 
   جاعة ال تكون إال مع جرأة وأخالق، وأين أفعال اخلوارج من األخالق؟!والش

ومل يرد يف النصوص   ومعتقداهتم، وأحكام التعامل معهم، ية اليت حتدثت عن اخلوارج ابلكثرة والتفصيل الكبري يف صفاهتم،( متيزت النصوص الشرع6) 
، ففي احلديث عن ابن  وهو اخلوارج بعد ذلك الذي عرفوا بهمن الفرق، بل ورد النص على امسهم  ي فرقة أخرىالشرعية مثل هذا التحذير والبيان يف أ

(، والطرباين يف املعجم الكبري 904( أخرجه ابن أيب عاصم يف "السنة" )برقم  ِل النَّارِ اخْلََوارُِج ِكاَلُب َأهْ : مسعت رسول هللا عليه وسلم يقول: )أيب أوىف قال
     (.8042، برقم  8/270)

 (. 6871، برقم  6/349رواه أمحد )(  7) 
 (. 174، برقم  1/61رواه ابن ماجه )(  8) 

ض مبعىن انحية  رْ وهو مستعار من العَ  ،اجليش العظيممبعىن  ، فسكون  بفتحٍ  ،ض رْ وهو مجع عَ  (همعراضِ أَ )يف بعض النسخ قال السندي يف حاشيته: "
 (. 1/74" )أو مبعىن السحاب الذي يسد األفق  ،اجلبل 

 (.   2946، برقم  4/2266أخرجه مسلم )  (9) 

http://jilrc-magazines.com/wp-content/uploads/2019/03/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF-49.pdf
http://jilrc-magazines.com/wp-content/uploads/2019/03/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF-49.pdf


النصوص الشرعية بالتحذير الشديد منه، وذكرت صفاته التي تكشف عنه وتدل على  قد وردتو 

، كما قال عليه يع األنبياء على التحذير منهجم ةاتفقت كلم كماشخصيته ليحذر منه املسلمون، 

اَب الصالة والسالم: )
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 .(11) املآالت، وتوقع تتناسق أخراهما مع أوالهما في السياق الفكري والعقدي ال  صورتانالوهاتان 

ألسفل دركات االنحراف الوصول بل  من النقيض للنقيض؟الخوارج نتقال فهل من تفسير ال 

   ؟باالنضمام للدجال

بدعوى صفاء  بالتعاون مع أي جماعة إسالمية أخرى  رفضمن ل الخوارج االنتقال وكيف يتقبَّ 

 ، نهجامل
ً
لرايةِّ مدٍع لأللوهيةِّ تحت رايته ، إلى االنضمام قتالها بتهمة الكفر أو الضاللعن  فضال

 ؟!(12) الدينين واملبتدعة والخارجين عن شتى صنوف املنحرف

  

 

َنةٍ  ِمنْ  َكاَنتْ   )َما  ويف رواية احلاكم يف املستدرك: اَعةُ  تَ ُقومَ  َحىتَّ  ُكونُ تَ  َواَل  ِفت ْ َنةِ  ِمنْ  َأْعَظمَ  السَّ اِل،الدَّ  ِفت ْ رَ  َوَقدْ  ِإالَّ  َنيبٍّ  ِمنْ  َوَما جَّ ،  1/76قَ ْوَمُه( ) َحذَّ
 . (64برقم  

 (. 2933، برقم  4/2248( واللفظ له، ومسلم )7131، برقم  9/60رواه البخاري )  (10) 
 الزمان. إىل آخر    حول استمرار خروج مجاعات اخلوارجوارج ابلدجال يدور  ما أورده أهل العلم يف شرح أحاديث التحاق اخل  (11) 

ُهم فرقة َحىتَّ خيرج  -َوهللا أعلم -قال السيوطي: "اْلُمَراد ِمْنُه  أن أهل احْلقِّ يقاتلوهنم ويقطعون دابرهم َأكثر من عْشرين مرّة يف كلِّ قرٍن، َوَمَع َذِلك يْبقى ِمن ْ
ال يف عراضهم ومواجهتهم الدَّ   (. 1/16، شرح السيوطي على سنن ابن ماجه )"جَّ

ليسوا خمتصني بذلك   النيب صلى هللا عليه وسلم أهنم ال يزالون خيرجون إىل زمن الدجال. وقد اتفق املسلمون على أن اخلوارجِ  قد أخربَ ية: "وقال ابن تيم
 (. 28/496موع الفتاوى )، جم ا رضي هللا عنه[" : الذين قاتلوا عليً أي ]  العسكر

أمحد   رواه( َأْكثَ ُر تَ َبِعِه اْليَ ُهوُد َوالنَِّساءُ ل اليهود، قال صلى هللا عليه وسلم: )فقد دلت النصوص الشرعية على أنَّ من أوىل أتباع الدجا (12) 
   (.17900، برقم  29/431)

ويكاد يكون ذلك يف سائر األمم  ة حيكم العامل، كما دل استقراء حال األمم والدايانت األخرى أن من أتباعه من كان يؤمن بغائب ذي قدرات خارق
 فة، بل يف العديد من الفرق املنشقة عن اإلسالم. والدايانت احملر 

 



 واملعاصرالقديم  التاريخ  بينحركات الغلو مشروع 

 

 في التاريخ القديم:

، والعسكري  ي، وسذاجة مشروعها السياس كري ففي التاريخ بعدم عمقها التمي ت حركات الغالة 

 .واستمرارة شراسقتال من خالفها ب على شدتها وإصرارهاعلى الرغم من 

تكفير املخالفين لها في عدد محدود من املسائل، كتكفير في  فقد تمثل مشروعها الفكري  -

الكبيرة  تكبر الصحابة رض ي هللا عنهم في مسألة التحكيم، وما ظهر بعد ذلك في مسائل تكفير م

كثرة فرق الخوارج، واضح املعالم حتى مع  متكامل تتبلور في مشروع فكري  ونحوها، وهي مسائل لم

 وخوضهم في مسائل جديدة لم يكن عليها أسالفهم.

حكى العديد من أهل العلم عدم وقوفهم  حتىولم يعرف عن الخوارج البراعة في العلم أو الفكر، 

جود بعضها بشكل سري غير معلن، وهي إن كانت آخرون و  حكى على مؤلفات خاصة بهم، بينما

  موجودة في الزمن املاض ي فهي مفقودة في هذا الوقت.

ف لهم على كتاٍب قال ابن تيمية قِّ
َ
قلِّ الناس عنهم، لم ن

َ
: "وأقواُل الخوارج، إنما عرفناها من ن

 .(13). الخ".. يةُمَصنف، كما وقفنا على كتب املعت لة، والرافضة، والزيد

الفن الرابع من املقالة الخامسة: في أخبار العلماء وأسماء ما صنفوه من : "ابن النديم وقال

الرؤساء من هؤالء القوم كر وليس  كتبهم ...  وأسماء الخوارج متكلمي أخبار على ويحتوي  الكتب

رة و ألن كتبهم مست ؛ا قد صنف ولم يصل إليناولعل من ال نعرف له كتابً  ،جميعهم صنف الكتب

 .(14)"محفوظة

الوصول إلى الحكم  على والعمل ،الحكامالدول و  الخروج علىفي  تمثل مشروعها السياس ي كما -

 
ً
 بهمفي مسائل متفرقة التي ال تمثل مشروًعا سياسًيا خاًصا مقوالت لديهم كما ظهرت  نهم،م بدال

(15). 

 

 (. 13/49)  جمموع الفتاوى(  13) 
 (. 1/277الفهرست البن الندمي )(  14) 

  وإثبات ، أحكام املؤمنني الكتب يف التوحيد، و وهي تدور بني إثبات بعض أفكارهم ك أمساء بعض كتبهم، حيث ذكر منها اثنني وعشرين كتااًب،  مث ذكر
 ، وحنو ذلك.املعتزلة ، و الرد على املرجئة ، و على املعتزلة يف القدر   كتب الردو يف الردود على بعض الفرق ك ، أإمامة أيب بكر

، وعدم  ا حاكمً ملن يصح أن يكون ، والشروط القاسية اليت وضعوها إذا تناصف الناس فيما بينهمنصب احلاكم غري واجب كقول بعض فرقهم إن (  15) 
 يف تويل احلاكم.  أهل احلل والعقدوعدم األخذ مببدأ  احلاكم،  االلتفات إىل مسألة القرشية يف  

 . مصطفى بن حممد بن مصطفى،  ة  المي رق اإلس  أصول واتريخ الفينظر:  



العربي لم ُيعرف لهم  غرببلدان املإنهم ملا نجحوا في تأسيس عدة إمارات ودول وخاصة في  حتى

ا في سببً  -الخروج على الحاكم–الفكرية  سماتهممشروع ذو معالم خاصة، بل كانت إحدى أهم 

أال وهي التفرق والخروج على بعض، وكانت من  خصائصهم الفكرية والسلوكيةترسيخ أهم 

  .(16) التاريخأسباب فناء دولهم وجماعاتهم على مر 

 ريخي في فكر وجماعات الغالة: لتااالعصر الحالي نقطة التحول 

 
ً
إسقاط دولة في يشهده تاريخ املسلمين من قبل، والذي تمثل لم  شهد العصر الحالي تحوال

مما ؛ (17)فيها ألول مرةالعام الخالفة، واحتالل دول العالم اإلسالمي، وتنحية الشريعة عن الحكم 

 .بعد ذلك وتغيره همثر في تطور فكر األ ركان له أكب، والذي مأثر على فكر الغالة ومشروع جماعاته

ثم وكبار املوظفين،  ءدونهم من الوزرا ملن من الحكام في التكفيرانتقلوا إلى التسلسل  حيث إنهم

والحكم على البالد ، كل من رض ي أو قبل بهذه املؤسسات أو عمل فيهاو  مؤسسات الدولة،سائر 

 وصو ، حتى مكة واملدينة اإلسالمية أنها بالد كفر
ً
إلى الطعن في عموم املجتمعات اإلسالمية  ال

بكل ما فيه  وصلوا إلى قناعة بأن املجتمعبالتالي و دينها وعقيدتها، وفساد  بالجاهليةوالحكم عليها 

ًعا، ، وأنهم الوحيدون املخولون بذلك شر الجذور واقتالٍع من  حتاج الستبدال وتغييري ومن فيه

 .(18) الحقى املنهج عل ن من االنحراف، والثابتو  كونهم الناجون 

 :ةالتالي التطوراتوصلت تلك الجماعات إلى  مع مرور الزمنثم 

إلى  ،ثم تولي الحكم عليها والخروجمعارضة الدول القائمة  هم فيمشروع حصراالنتقال من  -1

 ةالسياسي األنظمة بالخروج علىذلك بدء و ، وتغيير هويته ودينهاستبدال املجتمع مشروع 

 .(19) بالقوة اهواالنقالب علي

 

، دار الثقافة، الدار  وما بعدها  (257ص )إمساعيل عبد الرزاق،  : اخلوارج يف بالد املغرب حىت هناية القرن الرابع اهلجري، د. حممدينظر مثالً ( 16) 
 البيضاء. 

 اجلزائر. دار الكتاب العريب،  دول اخلوارج والعلويني يف بالد املغرب واألندلس، د. بوزايين الدراجي،  :  و
 هذه األحداث كان هلا أثر على أوضاع البالد اإلسالمية يف مجيع االجتاهات:   (17) 

للعودة إىل الدين احلق،  ملضاعفة العمل وبذل اجلهد يف استنهاض اهلمم   والعاملون يف سبيل نشر كلمته كانت هذه األوضاع دافًعا هلمفالدعاة إىل هللا -
ة عمت  فتأسست اجلماعات، واملؤسسات العاملة يف هذا اجملال، وانطلقت مئات الربامج واملشاريع املتنوعة لتحقيق هذا الغرض، مما أوج صحوة ديني

 بلدان العامل اإلسالمي.  
الدين نقًدا وطعًنا وتسفيًها وتشويًها، من   ، فركبها وأعمل يفما يالئمه يف موقفه من الدينرأى فيها لفريق آخر  ويف املقابل كانت هذه األوضاع فتنة -

      أو الغرب.مذاهب الشرق  العلمانيني، ومن يدعي العقلنة والعصرنة ممن يريد تطويع الدين لرغباته وأهوائه، أو  

ص   ، أبو بكر انجيإدارة التوحشتاب: تصور الغالة للدولة يف اإلسالم، وينظر على سبيل املثال: تفصيل هذه املسائل وأدلتهم عليها يف ك  ينظر (18) 
(21 .) 

 ( متثل نقطة البدء إبسقاط األنظمة احمللية مث العاملية، أو العكس اختالفًا بني مجاعات الغالة املعاصرة: 19) 



إلى طرح مشروع فكري متكامل في اإليمان والتكفير مسائل االقتصار على عدة االنتقال من  -2

إيجاد مشروع فكري بديل عن كل ما هو موجود في العالم غالية، تهدف إلى يقوم على أسس 

 ر والدين السائد، واالنقالب عليه.الفك من اإلسالمي

التي نجت من انحراف املجتمع  "جماعة الحق" اهيممف تظهر وألجل القيام بهذين األمرين 

 .وأعمالها ، وكيفية إقامتها، واالنضمام لها،، وصفاتهاوجاهليته

معارضة للحكومات القائمة، أو بضع  جماعة أو حركةفلم يعودوا ينظرون ألنفسهم أنهم مجرد 

تولى املنحرفون واس ثبتت على الحق، التي مسائل يخالفون فيها جمهور املسلمين، بل الجماعة

بعدت عن حقها في الحكم والتوجيه، والتيعلى مكانتها، و 
ُ
الطبيعي، وريادة  الرجوع ملكانها ناط بهايُ  أ

الناس واملجتمعات في ذلك، وأسقطوا النصوص الشرعية وكالم أهل العلم في الواردة في جماعة 

 .(20) الحق على جماعاتهم تلك

الفتوى والقضاء، والجهاد، التعليم و من  جماعاتهمبة يالشرعالتصرفات  وا كافةحصر ثم  -3

تصرف أي جماعة أو مؤسسة أخرى غير جماعاتهم مهما كان حجمها أو وجودها على  وأبطلوا

إعالن الحرب الحق في وحصر في العراق وسوريا  كافة والتحررية كرفض املشاريع الثوريةاألرض، 

 . (21) الحروبعطاء األمان أثناء إأو الهدن، أو 

هم واالنعزال عنهأدى إلى تكوينهم ملجتمع خاص بهم داخل املجتمع املسلم،  مما ، مع شعورهم بأنَّ

 أصحاب الحق املسلوب، وأنهم مظلومون ومقهورون.

 ذلك: ترتب على -4

تحت شعار ، طريقة من جهةوأفضل في تنفيذ مخططاتهم الفكرية والعسكرية بأسرع الرغبة  -

 "الحكمة ضالة املؤمن".

 .من جهة أخرى الحفاظ على "نقائه" و في أثناء املواجهات، ة هذا )املجتمع الخاص( ايمحو  -

 

اَي أَي َُّها الَِّذيَن  عماًل ابلبدء بقتال املرتدين األقرب حسب مفهومهم لقوله تعاىل: } قد بدأت اجلماعات نظرهتا وعملياهتا ابلعمل ضد األنظمة احملليةف
ارِ آَمُنوا قَاتُِلوا الَِّذيَن يَ ُلوَنُكم مِّ   [. 123{ ]التوبة:  َن اْلُكفَّ

رجعته لعدة عوامل من أمهها دعم النظام الدويل هلذه األنظمة، فغريت سياستها إىل العمل على استهداف النظام العاملي  مث ملا رأت فشلها يف ذلك أ
 إلسقاطه وابلتايل تسقط األنظمة التابعة له يف العامل اإلسالمي.

 المية، مث ينطلق لتحرير بقية الدول. عش( أراد البدء ببناء دولته لتكون النموذج الرشيد للدولة اإلسمث ملا ظهر تنظيم الدولة )دا
 وهي مسألة حمل أخذ ورد بينهم. 

 (. 39لغالة للدولة يف اإلسالم، ص )ينظر: تصور ا(  20) 
 املرجع السابق. (  21) 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura9-aya123.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura9-aya123.html


تحت شعار "الحكمة  عدد من األفكار والرؤى من جماعات ومذاهب أخرى  تلقفمما أدى إلى 

 واألعمال تحت شعار "للضرورة أحكام". عدد من اإلجراءات اتخاذ، باإلضافة ضالة املؤمن"

 .في الفقرة التالية سيأتي الحديث عنهاأثرت في املعتقد والفكر،  ،قافةثى لإوقد تحول ذلك كله 

 

  



 أهم مالمح الغلو املعاصر

 

 يمكن رصد أهم مالمح التغييرات التي طرأت على مجمل حركات الغلو وأفكارها في النقاط التالية:

:
ً
الرد دالل عليه، و ستال في تفاصيل منهجهم، وا التدوين والتأليفبالغالة املعاصرين  عناية أوال

واملنشورات، التي لم تتوقف عند الكتب فحسب، بل  على املخالفين، بقائمة طويلة من املؤلفات

والفديوهات، واملقاطع الصوتية، واملنشورات القصيرة والطويلة  واملطويات، املقاالت،تعددت إلى 

وإنشاء د من اللغات، عد ىوترجمة هذه املكتبة الضخمة إلفي املواقع اإللكترونية املختلفة، 

 .مؤسسات إعالمية متخصصة لذلك

معلوماتهم وخبراتهم العسكرية، واألمنية، وتفاصيل مشروعهم  حتى وصل بهم األمر إلى نشر

على صعوبة التواصل بسبب  ءليستفيد منه أتباعهم واملقربون منهم للقضا الفكري والسياس ي

 الظروف األمنية أو تباعد البلدان.

خرى تعلًما وتعليًما، خاض في العديد من العلوم األ د من رؤوسهم ومشايخهم قد عديلثم إنَّ ا

  .(22) املجتمعللموضوعات الفكرية السائدة في  وتصدى على مواقع االنترنت،  ونشر دروسه

 إلى:  (السيالن املعرفي)وقد أدى هذا 

، مع ما في لتأثر بهاوا عوسهولة االنخداتسرب العديد من منتجاتهم وأفكارهم إلى عامة الناس،  -1

 .التي تحتاج لجهد علمي كبير في الرد عليها الشبه التفصيلية والجزئية مئاتهذه املنتجات من 

 لتوفر املادة العلمية لذلك. من ناحية أخرى تيسر عملية نقد فكرهم والتصدي ملشروعهم

، العددالحجم و  وفةر سهولة تربية األتباع واملؤيدين في مناطق متباعدة جغرافيا، وغير مع -2

 .والخروج من أسر التلقين املباشر والتعليم باملشافهة

وخاصة مع ، (23) العلمية، وجعله جزًءا من مكوناته مسألة وجود فكرهم في املجتمع تطبيع -3

ُيزعم أنه ليس في عدد من املوضوعات التي  في تقديم هؤالء الغالةالدعاة أو املربين  خطأ بعض

 .(24) انحراففيها غلو أو 

 

 . ذلك  إلحلاد، وغري والرد على ايف مسائل الرتبية    بينما حتدث آخرون!  يف دروس يف أصول الفقه، والتاريخ، واألدب  عدد من رؤوسهماخنراط  ك (  22) 
؛ جهاًل من القائمني عليها  املوثوقة حمركات البحث العلميةأو  وقد وصل األمر إىل درجة انتشار كتبهم ومؤلفاهتم يف العديد من مواقع االنرتنت( 23) 

 حبقيقة هذه املؤلفات. 
 قي عن املبتدعة(، ووضعوا هلا شروطًا وضوابط، واليت من أمهها: مما حبثه أهل العلم مسألة )التل  (24) 

 يُعلمها. أن يكون هذا املبتدع من أهل العلم يف املسألة اليت    -1
 األمن من أتثر املتعلمني هبذه املبتدع وشبهه.   -2



 ار فكرهم وشببهم، والفتنة بها.شوجميع هذا يؤدي إلى زيادة انت

واألخذ عنها، ثم إلباسها اللبوس بالعديد من املذاهب األخرى، أو التيارات الفكرية التأثر ثانًيا: 

 الشرعي، واالستدالل عليها كما لو أنها من صميم الفكر اإلسالمي.

 :وقد ظهر هذا جلًيا في

من  وبناء مشروع قيام الدولة اإلسالميةج الشيوعي في كيفية الوصول للحكم، موذنالتأثر بال -1

، كما ظهر ذلك جلًيا في على نظرية قلب املجتمعالقائمة  الثورة على األنظمة والحكومات خالل

 .(25) التوحش(مشروع )إدارة 

 التأثر ببعض النماذج األجنبية في طرق القتال: -2

إرهابية مدرب تدريًبا جيًدا بعمليات  -غالًبا– ني قيام شخص واحدتع يوالت :ةب املنفردائالذ -أ

 تنظيم محدد في كثيٍر من األحيان. على أهداف محددة، دون أن يكون لههجومية 

وهي طريقة إرهابية ظهرت قديًما في بعض املجتمعات، ثم تبنتها التنظيمات املتطرفة اليمينية 

ب والفزع؛ من الرع كبيرة الغربية، وأثارت موجات عاتمواليسارية في العصر الحديث ضد املجت

 .(26) أغلبهاحيث كانت أهدافها اجتماعية مدنية في 

زعًما أن فيها نكاية  وحث عليها منظروه كثيًرا، ثم تلقفتها "داعش" "القاعدة"تنظيم  تبناهاوقد 

 .(27) بالعدو

 شرًعاتترس الجائزة ال ملياتوقد ألبس منظروا هذه الجماعات اللبوس الشرعي فزعموا أنها من ع

(28). 

 : (29) "االنتحارية"العمليات  -ب

 

هلم هم من عامة الناس الذين ال يعلمون حقيقة   لوم، وأن أكثر من يستمعوابلنظر يف أحوال هؤالء يتبني: أهنم ليسوا أهل علم أو متيز يف هذه الع
 ا ما ينخدعون هبم، ويتأثرون ببقية كالمهم وفتاواهم يف أحوال أخرى.  أمرهم، بل كثريً 

 فشروط اجلواز منتفية عنهم. 
 (. 262ص )   (،11العدد )  ئر،خلضر ابتنة، اجلزااحلاج  جامعة    ضوابط التعامل مع رواية املبتدع قبواًل ورًدا، خالد ذوييب، جملة اإلحياء،ينظر:  

 .  ( 225ص )  ة يف اإلسالم،ينظر: تصور الغالة ملشروع الدول(  25) 
 م. 2018-12-30ينظر: اخلرافات العشر حول الذائب املنفردة، د. سعود الشرفات، مركز شرفات للدراسات والبحوث، بتاريخ  (  26) 

 م. 2016-8-7و6  بتاريخ،  2-1جزء    مركز تبيان،  ى محدان،د. ليل؟  ما سر تصاعد عمليات “الذئب املنفرد” مؤخًرا يف الغربو:  
دولة اإلسالمية" مث تنظيم "داعش"، وقد وصل  خمتلف منتجات تنظيم "القاعدة" املرئية واملكتوبة، وكلمات قادة تنظيم "ال  وجودة يفوهي م( 27) 

 القتل أو احلرق أو اإليذاء! ينظر كلمة "إن ربك لباملرصاد". البصق يف وجه الكافر من أنواع اجلهاد عند العجز عن    األمر ابلعدانين أن جيعل جمرد
   .(173و  107-104ينظر لعرض هذه الشبهة والرد عليها: تصور الغالة للدولة يف اإلسالم، ص )(  28) 
 هناك جدل قائم يف التفريق بني العمليات االنتحارية واالستشهادية من حيث التعريف واحلكم. (  29) 

من موقف معني، كالتخلص من األسر، أو  تخلص للم بقتل أنفسهالًبا ما تطلق على العمليات اليت يقوم هبا األشخاص فالعمليات االنتحارية غ
 السجن، أو التعذيب، أو محاية أسرار معينة. 



قلت عنه "شمشون" اليهودي الذي ف
ُ
قد عرفت هذه العمليات في التاريخ، حيث إن من أوائل من ن

هدم املعبد على أعدائه وأطلق عبارته الشهيرة "علي وعلى أعدائي"، كما ظهرت تلك العمليات في 

واستخدمت في حملة الصليبية على بلدان العالم اإلسالمي، ال أثناءمعارك "فرسان الهيكل" بعض 

الحربين العاملية األولى والثانية في الحروب األهلية اإلسبانية، ومقاومة الفيتناميين لالحتالل  

الفرنس ي، ثم كان أشهر من استخدمها اليابانيون ضد الجيش األمريكي بما عرف بي 

 .(30)"ي كاز "الكامي

في حقبٍة من حقب  في فلسطين في مقاومة االحتالل اليهودي الغاصبين جاهدثم ظهرت عند امل

، وضوابط محددة أصدر عدد من أهل العلم فيها فتاوى باإلباحة بشروط معينة، وقد الجهاد

، (31) العملياتحصرها في قتال املحتلين الغاصبين، وفي حاالت تعذر الوصول لألهداف إال بتلك ك

 تالف الظروف واألحوال.الخخًرا ثم توقفت الفتوى بها مؤ 

وأسرفت في استعمالها  فكان أن تلقفتها جماعات الغالة وجعلتها مبدأ أساسًيا من مبادئ القتال،

األغلب واألكثر  كما أن استعمالها، (32) حقيقيةغير ذات قيمة بسبب ودون سبب، وضد أهداف 

 .(33) ضحاياهاأكثر  وهمأهداف "املرتدين" ضد  كان

 عدد من األمور: يعي فيالش لفكر التأثر با -3

بما يشابه لطميات الشيعة، باملظلومية وادعاؤها، وكثرة ترديدها والتغني بها،  الشعور  -أ

الحديث عن ، وتفصيل القاعدة(، )لك هللا أيتها الدولة املظلومة(كشعارات )لك هللا أيتها 

تجاه مشروعهم أكثر با الدفعالتضحيات والدماء واألشالء والضحايا، وذلك الستثارة العواطف و 

 

،  لظن أهّنا تُ ْثِخن يف العدو، مع التيّقن أو غلبة اضد أهداف معينةاجملاهد العمليات اهلجومية اليت يقوم هبا بينما تطلق العمليات االستشهادية على 
 وأهنا ستؤدي على موته. 

ابلنظر لغلبة الظن يف  أحد املصطلحني على اآلخر يف مواضع عديدة، كإطالق االنتحارية على االستشهادية عند من ال يرى جوازها، أو وقد يطلق 
 موت منفذها، كما يطلق عليهما مصطلح العلميات الفدائية. 

 م. 2014-3-18اريخ  جريدة األخبار، بتالالمي،    ء، عال ية لظاهرة املقاتل االنتحارياجلذور التارخي ينظر:  (  30) 
 ، د. حسن فوزي، املنشور على موقع الشيخ القرضاوي. االستشهادية.. بني اإلابحة واحلظر   العمليات املثال: على سبيل    ينظر(  31) 
 حكم العمليات االستشهادية، للشيخ سلمان العودة. و 
قد وجه رسالة مشهورة لقائد القاعدة يف العراق أبو   ن أحد رؤوس الغلو عصام الربقاوي )أبو حممد املقدسي(أعلى ذلك: ومن الشواهد ( 32) 

، وضرب  ضحاايها من املدنيني كثرةفيها  مصعب الزرقاوي ينتقد فيها اإلكثار من هذه العمليات، ويوضح أهنا استثناء وليس األصل، كما ينتقد 
     هبا.    ةالكنائس ومساجد الشيع

ليات االستشهادية" لتنظيمي القاعدة وداعش يف العراق وسورية، والصومال، واليمن،  واملتابع لسجالت أعداد املسجلني يف سجالت "العم ( 33) 
هب ضحيتها  هلا، واليت ذ عند اجمليزينوأفغانستان، وغريها، وأعداد تلك العمليات، ونتائجها يدرك عبثية أكثر هذه العمليات، وعد توفر الشروط 

فصائل املقاومة، ومل تفرق بني مسجد، وال مستشفى، وال مؤسسة تعليمية، أو ثكنة  آالف الشباب "االستشهاديني"، ومل يسلم منها فصيل من
    عسكرية.

 



لئال تضيع هذه التضحيات سدى كما يزعمون، ومحاولة التخفيف من آثار هذه النكبات على 

 بالحديث عن استعذاب العذاب والجراح.املجتمع 

وتضمين هذه املظلوميات في األناشيد واإلصدارات املرئية واملسموعة واستهداف الشباب بها، 

ضد املخالفين، وهو ما تجلى في االستهتار بالدماء في وس فالن شحن أثر عميق فيفكان لها 

نتقام، كما يظهر من تصرفات التفجيرات العشوائية، والتفنن في صور القتل واإلعدام بدعوى اال 

 القوات وامليليشيات الشيعية في أهل السنة.

 : والباطنية ةقيَّ ظهور مبدأ التَّ  -ب 

في التخفي وحماية نفسها فقد اعتمدت مبدأ  تهاورغب املحيطة بهذه الجماعات،بسبب الظروف 

ملنضمين لها، أو ا األشخاصو  إخفاء شخصية قياداتهاالسرية في جميع أمورها، بدًءا من 

عن املنضمين  حقيقة مشروعهاأتباع الجماعات أنفسهم، مروًرا بإخفاء  حتى على املتعاملين معها

 لصفوفها وعامة الناس.

ل رية في التعامل مع املوافقين واملخالفين من مجرد وسيلة إلى ال ت هذهومع مرور الزمن تحوَّ ّسِّ

هدٍف في حد ذاتها، ثم أثرت في التكوين الفكري لهذه الجماعات؛ إذ أصبحت تضيف نوًعا من 

الهيبة واملكانة لعناصر هذه الجماعات، ثم أصبح إخفاء الوجه بالقناع أو اللثام يعطي تميً ا 

ا ملن يلبسه ع
ً
تعظيم النفس و لناس، وهو ما يتوافق مع نفسية الغالة في التكبر ة ان بقيوتفوق

 ليه.إوازدراء الخلق، فظهر الحرص على ارتدائه حتى ولو انتفت الحاجة الفعلية 

 : تعامللل اومنهًج  االكذب أسلوبً  انتشار -3

 من كبيرة ُعرف عن الخوارج تاريخًيا الصدق في الحديث وعدم الكذب عموًما؛ وذلك ألن الكذب

ر بها الخوارج، فحكم الكاذب عندهم الكفر، مما أعطى نوًعا من  كبائر الذنوب، التي ُيكّفِّ

"الطمأنينة" و"األمان" من هذا الجانب، وقبل عدد من أهل العلم الرواية عن الخوارج بسبب 

 ذلك.

عو  ا جًد ا فيه لكن السرية والتقية السابق ذكرها أدت إلى ظهور الكذب باسم املصلحة، ثم توسَّ

لتقية  ةمضاها سابًقا هوظهر ألول مرة في صفوف املنتسبين ألهل السنة بما لم يظهر في فرق

 .  (34) الرافضة

 

 والتأثري فيها.  يف تلك اجلماعات،كما مثلت هذه السرية وطريقة التعامل هبا أفضل وسيلة للدول وأنظمة االستخبارات إىل غرس عمالئهم  (  34) 
   .(223ص )  ينظر: تصور الغالة ملشروع الدولة يف اإلسالم،



فتح الباب على مصراعيه للتأثر بالفرق األخرى، واألخذ منها، مما يعني يؤدي إلى وهذا التأثر 

ألفكار  تاريخًيا اداملعت التي ال تعد ضمن السياقبالكثير من األفكار تطعيم الفكر الخارجي 

متعددة للخوارج تميل وجود فرق الغالة، مما يعني دخول هذا الفكر في تحوالت كبيرة، وربما 

  كل منها لفرقة أخرى بحسب تأثرها بها.

ا
ً
 تقديس الزعماء والقادة.: ثالث

وا هم عرفلم ُيعرف الخوارج في التاريخ بالتعامل مع رموزهم وقادتهم بالغلو في التقديس، مع أن

 جهتين: لغالة منا هذا التقديس عندحصل  بالثناء عليهم، والرفع من مكانتهم، وإنما

غيرهم، كما أخبر عنهم صلى هللا عليه  واملنهج، واحتقاراألولى: ما عرفوا به من تعظيم النفس 

ُم ) وسلم: هِّ ى ُيْعَجَب بِّ ُبوَن، َحتَّ
َ
ْوًما َيْعُبُدوَن َوَيْدأ

َ
ْم ق

ُ
يك  فِّ

نَّ َن وَ  ُس،االنَّ  إِّ وَن مِّ
ُ
ُفوُسُهْم، َيْمُرق

ُ
َبُهْم ن ْعجِّ

ُ
ت

ةِّ  يَّ مِّ َن الرَّ ْهمِّ مِّ
ينِّ ُمُروَق السَّ  .(35)(الّدِّ

غر ّسّن معظمهم، أوصل ذلك هم بالّدين، مع حماسهم غير املنضبط، وصِّ
ُ
 لغرورِّ ل فإذا اجتمع جهل

موه وما بما قّد  خرفاالتّ  وأكثروا منفس والعمل، والتعالي على عباد هللا، واإلعجاب بالنّ  بروالكِّ 

 ، والثناء على أنفسهم.ن تزكية منهجهم وأفعالهمفعلوه، ومِّ 

ا غير رؤوًس وقدموا للناس  ،ورؤوس الناس ووجهاءهمأنهم ملا أسقطوا أهل العلم الثانية: 

على  أرادوا الردكالم أهل السنة فيهم، ، ورأوا عدم شهرتهالصغر سنها و  ؛واملكانة معروفة بالعلم

، كما هم"وعلمهم فضل" قادتهم، فبالغوا بالثناء عليهم إلظهار بتعظيم مكانةنة هل الس طعون أ

، وقادة وجود علماء كبارأرادوا إقناع أتباعهم ومن يستهدفونهم من عامة الناس بصحة منهجهم و 

ا عند الخوارج  املبالغة في بينهم، فعمدوا إلى عظماء
ً
كيل املديح والثناء لهم بما لم يكن معروف

املنتسبين ألهل السنة، بخالف ما هو موجود عند الفرق املنحرفة التي تغلو في املديح ال ، و ألولينا

 وتقد القادة والزعماء.

يتضح كم التقديس الهائل، واألوصاف  ،وبتتبع أقوال هذه الجماعات في قادتها، ومشايخها

 .(36) عليهمالتي يطلقونها  الضخمة

 آخر الزمان.حم ، ومال علق باملناماتتانتشار ال: رابًعا 

 

 (: يلزموَن العمل وجيتهدون فيه.َيْدأَبُونَ ، ومعىن )(12972، برقم  20/289( أخرجه أمحد )35) 
 براهيم السكران. ، للشيخ إ( التعبد هلل بتقبيل أقدام الوالة5)  -سلسلة مقاالت عن تنظيم الدولة  ينظر على سبيل املثال:  (  36) 

منهج اخلوارج سرعة االنقالب على األتباع، والقادة، وتكفريهم، واستحالل  والتخوين؛ فإن من    وال يتعارض منهج التقديس هذا مع منهج اإلسقاط
 مغال.   دمائهم؛ ملا هم فيه من سفٍه وطيٍش وعاطفٍة غري منضبطة، مع منهج تكفريي

 ىت أصبحت هذه املسألة صفًة الزمة للخوارج ومجاعاهتم. وقد وقع نظري ذلك يف التاريخ كثريًا، ح



 وهذا راجع ألمرين:

، والشهادة لها التي جاءت بها النصوص الشرعية املنصورة الطائفةهم األول: ادعائهم أنهم 

مما أدى إلى تن يل نصوص آخر الزمان في أنفسهم  الوالية من بين جميع املسلمين،بالنجاة و 

 .تحقق االنتصارات والفتوح على يديها ءوجماعاتهم، وادعا

 !(37) فيهيؤمهم ، وعملوا على صنع منبر لخرج فيهميزادوا على ذلك بالزعم أن املهدي س نهمبل إ

 وهي عقيدة لم تعرف عند الفرق املنسبة ألهل السنة من قبل، ولعلها من التأثر بالشيعة.

وكثرة ما يتعرضون ، الضاغطة الضغط النفس ي الذي يعيشه هؤالء بسبب الحالة األمنيةالثاني: 

، واالنتصار على األعداء، حلم إنشاء الدولة اإلسالميةهم بتعلقمع شدة  اعتقال، و من قتٍل له 

حم آخر الزمان، والتعلق باملنامات ال وتطبيق الشريعة، مما أدى النتشار االعتقاد بقرب تحقق م

 وروايتها، وقصصهم في ذلك كثيرة.

 عن معتقد أهل السنة والجماعة.  غريبة أيًضاوهي معتقدات 

 ا إلى ظهور وانتشار األكاذيب واألساطير بينهم تحت اسم )الكرامات( وتعلقهم بها.هذ د أدى قو 

 .الذرائعيةمبدأ النفعية و ظهور : خامًسا

جماعات الغلو املعاصرة ما تزعم أنه عقيدة والء وبراء، والذي من أهم املبادئ التي قامت عليها 

بغير ذلك ال أنه ن الحرب عليها، و إعال نها، و يتضمن إعالن الكفر بكل أنظمة العالم والتبرؤ م

 يتحقق التوحيد.

الفصائل التي تقاتل على ، والجماعات اإلسالمية، و يل ذلك حكموا على عامة أهل العلموفي سب

، واستحلوا دماءهم بسبب عدم متابعتهم في هذا املنهجبالكفر والخيانة  :األعداء واملحتلين

 وأموالهم.

 بمثل ذلك.األنظمة أو يتواصل معها  هذهون مع كما حكموا على من يتعا

وطاملا أفسدوا في األرض بسبب هذه االدعاءات، وملؤوا الدنيا ضجيًجا بعشرات الفتاوى واألبحاث 

 !(املميعين)، والرد على (التوحيد)في الدفاع عن 

 غبة فيباإلضافة إلى الر  ، والبقاء على الكرس ي،بالحفاظ على جماعتهم عندما تعلق األمر لكن!

ما بعد هذه السنوات الطويلة من الفشل وعدم تحقيق نتيجة، والكلفة الباهظة  صيل )نصر(تح

 التي دفعوها:

 

 (. 45ص )شروع الدولة يف اإلسالم،  الغالة مل  تصور  (37) 



تفاقياتهم، كما لم يجدوا غضاضة من التواصل مع هؤالء األعداء، والجلوس معهم، وااللت ام با 

ه من تليوج مقافعل تنظيم الدولة )داعش( مع النظام السوري في اتفاقياته حول النفط، وخر 

اتفاقياته مع بعض املناطق بإشراف النظام، وكما فعل تنظيم القاعدة في اتفاقياته مع إيران، و 

ورقابة تلك ، وتنقل مقاتلي كل من التنظيمين تحت إشراف األنظمة في كل من اليمن وسوريا

 .(38)الدول 

شعار التجارة، حت تارة تبل وصل األمر إلى حد أخذ األموال من تلك الدول تارة باسم الفدية، و 

 ونحو ذلك.

جماعة "جبهة النصرة" التي حولت اسمها إلى "هيئة تحرير الشام" تراجعت عن العديد كما أن  

واستبدلت رايتها براية الثورة السورية من األفكار واآلراء التي كانت تصدع بها، وتكفر الفصائل بها، 

رية )حكومة اإلنقاذ( تكون واجهة لها صو  حكومة ملحاولة التمويه على حقيقتها، كما قامت بإنشاء

 تحكم من خاللها لتوحي أنها بعيدة عن الساحة، وبالتالي تجنب نفسها االستهداف.

قادة من النظام كما الت مت فعلًيا بجميع االتفاقيات التي تقررت في األستانة، وجلس قادتها مع 

 السوري ومن جيش االحتالل الروس ي.

 يبقيها على مقعد الحكم وكرس ي الرئاسة، مهما تطلبها ذلك من أمر.أن شأنه  وهي تفعل كل ما من

 ومن أشهر األمثلة األخرى على ذلك: -

 ونظرتها للشعوب اإلسالمية: "القاعدةتنظيم "تغير تعامل 

تنص على الطعن في الشعوب وإسقاطها، وعدم اعتبارها، إذا بها تفاجئ فبينما كانت أدبياتها 

لقاعدة وفكرها، فكان أن حاول زعماؤها ركوب املوجة، فكالوا ى العربي الذي تخطبموجة الربيع ا

لقادة فروعها في الدول العربية بالرجوع املديح للشعوب العربية، وأثنوا عليها، وأصدروا أوامرهم 

للشعب، وعدم تجاوزه، وأدخلوا في خطاباتهم مصطلحات كانوا يعدونها باألمس القريب من 

 حو ذلك.ون ور، واالختيار،الكفر: كالدست

 كل ذلك ألجل البقاء في الواجهة، ومحاولة استثمار حركة الشعوب لصالحها.

 احتواؤهم من قبل الحكومات واألنظمة، والتصالح معها، وقبول التوظيف ألجلها.: سادًسا

الطاغوتية، وإعالن الحرب  تكفير الحكوماتهم أفكار الخوارج وجماعات الغالة هي أفمع أن 

االستخباراتية استطاعت الدخول إلى تلك الجماعات، وأجهزتها األنظمة ك تل ، إال أنَّ ليهاع

 

 (. 49ص )  ،، وتصور الغالة للدولة يف اإلسالم(106ص )  ،شبهات تنظيم الدولةملزيد من التفاصيل ينظر:    (38) 



من خالل االختراق تارة، واتباع أسلوب العصا واحتوائها، والتأثير في مجرى عملياتها، بل أفكارها، 

 والجزرة تارة أخرى.

 ومن أشهر األمثلة على ذلك:

حتى أصبحت السجون ، لسجون ق اعن طريتوجيههم والتأثير فيهم و  احتواؤهمتجنيدهم و  -1

   (.39) فيهااملكان املفضل للدول وأنظمة االستخبارات لتشكيل تلك الجماعات والتأثير 

، ومن بظروف معينة للتأثير عليهم والدفع بهم باتجاه معين لتحقيق أهداف محددة إحاطتهم -2

    (.40)أخرى ن قيادات دو  ي تلك الجماعاتقيادات معينة ف أشهر ذلك: عمليات االغتياالت التي تطال

ة ، كما حصل في حادثتوفير الظروف املناسبة لزيادة القوة، والتقدم على بقية املنافسين -2

 استيالء "داعش" على املوصل وما فيها من أموال وأسلحة كان لها أكبر األثر في ظهور قوتها.

 .(41) ونحوهاتفاقيات باالالتعامل املباشر معهم من قبل األنظمة وأجهزة االستخبارات،  -3

 في التالي: ويمثل هذا األمر خطورة كبيرة

التي يفترض أن إيجاد نوع هدنة بين هذه األنظمة وبين هذه الحكومات، مما يعني نقل املعركة  -أ

إسالمية أخرى، وهو ما  ل أو جماعاتها إلى ميدان آخر، سيكون ضحيته دو متكون قائمة بين

 حدث بالفعل.

الجماعات في تنفيذ أهداف حكومية ودولية في ضرب التيار اإلسالمي باسم  استخدام هذه -ب

 محاربة الصحوة.

، ولو (42) الجماعاتعلى التأثير الفكري على هذه  األنظمة والدول  قدرةتتمثل كذلك في  -ج

 املعركة.بتخفيف العداء بينها، أو حرف بوصلة 

وجودها في املجتمع تحت وتطبيع كما يتمثل الخطر األهم في )تدجين( هذه الجماعات،  -د

على املستوى  ا، وانتشار أفكارهممما يؤدي إلى قبولهم اجتماعيً  شعارات حرية الرأي، ونحو ذلك،

 

    (.277ص )  ،تصور الغالة للدولة يف اإلسالم:  تفاصيل ذلك  ينظر  (39) 
    .(106ص )  ،شبهات تنظيم الدولةينظر:    (40) 
ذلك: تعرض العديد من قيادات "القاعدة" يف سورية لالغتيال واليت ُعرفت بشيء من "االعتدال" أو كانت معارضة للجوالين، حىت ومن أشهر    (41) 

    أصبح هو القائد األوحد يف تلك املنظمات.
سلمني من إيران؛ مما أثر يف القيام ن للقاعدة يف فرتة زمنية ما من أن النظام السعودي أخطر على امل املنتسبو ومن األمثلة على ذلك: ما ردده  (  42) 

 بعلميات العسكرية فيها مع جتنبها التام يف إيران. 
الفصائل احملاربة   ظهر من أقوال وأفعال تنظيمي القاعدة والدولة )داعش( يف كل من العراق، وسوراي، وأفغانستان، وغريها من تقدمي استهدافوما 

 لعدو األقرب، واألخطر فكراًي! لألعداء على حماربة األعداء، حبجة حماربة ا



لسماح العام، وبالتالي اإلبقاء على جذوة الغلو والتكفير متقدة بدال من القضاء عليها، أو ا

 . (43)بذلك

هم أو توظيفهم للدجال، وما سواه من الدجاجلة كل هذه التغيرات تؤدي إلى تصور كيفية انضمام

 من باب أولى.

ح  للتغير موجودة إلى حد ارتكاب ما كانوا يصفونه عند الغالة أنَّ القابلية وهذه العوامل توّضِّ

أمام أننا يشير إلى ماعات وأفكارها، مما الباب مفتوح ألياٍد كثيرة لعبث في هذه الجبالكفر، وأن 

 دمة.قا أخرى عديدةتطورات 

 

 

سلَّم به عند األنظمة وأجهزة االستخبارات  (  43) 
ُ

نشوئها وتقويتها  أهنا ال هتدف للقضاء على مجاعات الغالة؛ فهي اليت أسهمت ابتداء يف  من امل
 لة. افع كبرية لتلك األنظمة واألجهزة، وهي لن تفرط هبا هبذه السهو ودعمها، مث إن يف بقاء تلك اجلماعات من



 إلى أين؟ الغلو وجماعاته

 

نت إلى جانب صفات ثانوية ، النصوص الشرعية الصفات األساسية التي ال يخلو منها خارجي بيَّ

 قد تتخلف عن بعضهم.توجد في غالب أفرادهم، لكنها 

 فالصفتان الرئيستان هما:

 واستباحة دمائهم، بسبب تكفيرهم بغير حق. لميناملس قتل  -

   .(44) املسلمينجماعة القويم، ومفارقة  ينام الّد عن أحك الخروج -

وهاتين الصفتين وجدتا في جميع جماعات الخوارج املعاصرة، على ما بينها من تفاوت في الغلو،  

استقراء التاريخ ، و دما بعضها البعضواستحالل  بعضها واختالف وشقاق قد يصل إلى تكفير

ا ما أو تأويلهما تفريغ من محتواهمن طرأ عليهإو  ،ستبقياننهما إ املعاصر مع هذه الجماعات يقول 

 . (45) املنحرفةكما فعلت بقية الفرق 

  سبيل املثال: علىف

"القاعدة" األم وتنظيم )الدولة( "داعش"، وتبادل  يعلى الرغم من الخالف الكبير بين تنظيم -

 "القاعدة"ها، إال أن ، وتكفير األخير ل"داعش"للكثير من غلو  ورفض "القاعدة"بادلة، البراءة املت

 لم تغير شيًئا من أصولها االعتقادية والفكرية، ولم تتخل عنها.

، واتهم فريٌق فريًقا آخر ن تنظيم "داعش" نفسه قد شهد خالفات حادة في داخل صفوفهأكما  -

ستهداف، واتهم الفريق الثاني األوَل بالغلو، إال أن األصول باإلرجاء وتتبع أفراده بالقتل واال 

 العتقادية والفكرية عند كال الفريقين واحدة.ا

عن كثير من  الرغم من التغيرات الكبيرة التي حدثت في "جبهة النصرة" متمثلة في التخليعلى و  -  

 وتبديل أسمائها م، مرتكزاتها وسلوكياتها في سبيل البقاء واالستمرار
ً
إلى اسم "هيئة  راًرا وصوال

عن أهم معالم املنهج الخارجي: "التكفير والتخوين"، حيث أصبح  إال أّنها لم تتخّل  تحرير الشام"،

ل خطًرا على استمرارها، 
ّ
ه يشك

ّ
طه على من يخالفها أو ينتقدها أو تعتقد أن

ّ
فما سالًحا في يدها تسل

 بدأ العديد من قياديها في تخوين إن خرجت املظاهرات ضد تصرفاتها وممارساتها، حتى

  ة، والتلويح بالتكفير.بالخياناملتظاهرين واتهامهم 

 

 : )هل تنظيم )الدولة اإلسالمية( من اخلوارج؟هيئة الشام اإلسالمية  ينظر فتوى(  44) 
 والرد على الشبهة اخلامسة يف كتاب: شبهات تنظيم الدولة. 

من  ذاته قد حدثت فيه خالفات داخلية بني تيارين أحدمها أشد غلوا  تنظيم الدولة يف كحال القاعدة مع تنظيم الدولة )داعش(، بل إن(  45) 
ر فيها التيار األشد غلوا التيار اآلخر، وتتبع أفراده ابلقتل واالعتقال.    اآلخر، مما أحدث فتنة كفَّ



الزمة لهذا التكفير والخروج عن الجماعة، ومن صفات أخرى  ويتعلق بهاتين الصفتين الرئيستين

على الغرور والتالي تعظيم النفس و سوء فهم النصوص الشرعية وكالم أهل العلم، و أهمها: 

فه في التصرفات.اآلخرين،   والطيش والسَّ

 ، وبنظرة في مستقبل الغلو وجماعاته:حاصلة في فكر الغالةمن التغيرات ال وعلى ضوء ما سبق

، أو يرفض فمن املؤكد أنَّ في صف الغالة من سيتوقف أمام هذه االنحرافات ويرفضها -

بعض أفكاره التي سبق أن  بعضها، أو ال يوافق عليها جميًعا، بل قد يقوده األمر إلى التراجع عن

أو سيقتصر نقدها ألجزاء معينة من محدود التأثير، كان ينادي بها، وإن كان قليل العدد، 

 .(46)الغلو

ه آخذ في زيادة االنحراف،للغلو يدل على الخط العام  -
َّ
أمام وأن الباب مفتوح على مصراعيه  أن

توقع ظهور أفكار ومعتقدات إلى يؤدي مما  من فرق ومذاهب أخرى إلى الغلو،دخول أفكار 

وظهور عن الخط التاريخي املعروف للغالة وجماعتهم،  عاتيبعد هذه الجما، شديدة االنحراف

وأفكار جديدة لم تكن في أسالفهم، مما يؤثر على طبيعة جماعتهم وأفكارها، وقد يقربها  معتقدات

  .من فرق أخرى 

  من جهة، وأفكار من فرق أخرى. الخوارج وقد تظهر جماعات هجينة الفكر: لديها أساس فكر

سي داد، ويصبح بين عموم الناس  والتأقلم معهم والغالة، نخداع بالغلو كما يدل على أنَّ اال  -

عن ظاهرة االنحراف بعض السمات الفجة  إذا غابتاالقتناع بانحرافهم أكثر صعوبة، وخاصة 

ول في عمليات التفجير والقتل ، من الجهر بالتكفير، والدخبعض جماعاتهم أو شخصياتهم

 واملفاخرة بها.

عملياتها  قلة فيض جماعات الغلو كموًنا أو وهدوًءا على املستوى العام، و بع وخاصة إن شهدت

ير في لغة خطاب منظريها، تماشًيا مع الظروف التي تمر بها، وانسجاًما يتغحدوث أو العسكرية، 

 تجد نفسها فيه.مع الوضع الذي 

 

على التنظيم من تغريات شديدة   من الرعيل األول ما طرأ "القاعدة " ورفض عدد من قيادات  ومجاعات اجلهاد املصرية، كمراجعات سيد إمام،(  46) 
 ري، وتراجع عدد من الغالة عن فتاوى وآراء كانوا يقولون هبا بعد أن رأوا تطبيق "داعش" هلا أبسوأ صورة.ظواهاالحنراف بعد أتثر ابن الدن ابل

ما مل يصل حلد   أو الرتاشق ابلتبديع أو التكفري املواقف والظن أهنا من تغيري املواقف أو األفكار جملرد وقوع االختالف ذه لكن ينبغي عدم االخنداع هب
سالمة طرف من الغلو، كما أنَّ ال؛ فإنَّ االختالف بني الغالة وكثرة انشقاق مجاعاهتم أمر معهود، وال يدل على أفكار الغلو ةمع كاف التوبة القطعية

 . تقدهعدم قبول بعضهم ببعض األفكار شديدة الغلو ال يدل على وسطية فكره أو سالمة مع
 مفكري ومنظري مجاعات الغلو:   ملواقفتفسريها    ببما حيتاج إلعادة تقييم بسومن أمثلة الدراسات اليت فيها  

 م. 2017-9-5بتاريخ  ، موقع اجلزيرة نت،  شفيق شقري ،  علماء التيار اجلهادي: اخلطاب والدور واملستقبل
 م. 2018-1-1تاريخ  ، باملعهد املصري للدراساتموقع  ،  عبد الغين مزوز،  اجلهادي"حتوالت اخلطاب السياسي  و:  

http://studies.aljazeera.net/ar/profile/160208090836556.html
https://eipss-eg.org/author/a-mazoz/


ثمار تواالس ،لهااألنظمة واالستخبارات زيادة توظيف د مستقبل هذه الجماعات كما قد يشه -

حاشية تلك األنظمة، أو تابعيها، بطريقة أو فيها، بحيث تصبح هذه الجماعات ومنظروها من 

 أخرى.

 :أحاديث اجتماع الخوارج مع الدجالروايات وبالنظر إلى  -

 واضحة على أنَّ الخوارج سيك
ً
ونون ضمن جيش الدجال، سواء كان هذا بسبب فإنها تدل داللة

همكما دلت على ذلك روايات: )فون حوله، خروجه من صفوفهم فيلت تِّ رج الدّجال في بقيَّ
ْ
(، حتى َيخ

اُل ورواية: ) جَّ ُم الدَّ هِّ َراضِّ ي عِّ ُرَج فِّ
ْ
ى َيخ رج فينضمون له، كما دلت على أو على فرض أنه سيخ(، َحتَّ

ُرَج ) ذلك رواية:
ْ
ى َيخ يحِّ َحتَّ سِّ

َ ْ
ُرُهْم َمَع امل (آخِّ الِّ جَّ  .(47) الدَّ

؟ هل قبولهم بزعامف
ً
 ته سيكون عن قناعة بأفكاره ودعوته في ذلك الوقت؟ كالقول بألوهيته مثال

 أم هل سيكون القبول به من باب تقديس وتعظيم الزعامات مهما ظهر فيها من انحراف؟ 

وقدرات فيستغلونها في تحقيق مآربهم؟ سيقبلون به زعيًما ملا يتوفر عنده من قوات أم أنهم 

     ؟األشدويحاربونه؟ وهم أعداء الخوارج  سيواجهون الدجال وخاصة أن أهل السنة هم من

وتؤثر فيهم، مع العاطفة تسوقهم ا بشخصه ألنَّ انخداعً أن يكون قبول الخوارج به  هل يمكن

 ؟ سفه، وطيش، واندفاع دون تعقل

كما اندس العديد من العمالء وغير –ملدسوسين في صفوفهم ااملندسين أو أم هل سيكون من 

 في صفوف الخوارج املعاصرين؟  -ناملسلمي

ممكنة الوقوع، والنقطة األهم: أن هذا االجتماع بينهم هو جميع هذه االحتماالت وغيرها متوقعة و 

 والتغير في عقائد جماعات الغلو، وتتويج لها. االنحراف ثمرة شدة

 

(، والبزار يف مسنده يف مواضع منها  37917، برقم 7/599) (، وابن أيب شيبة يف مصنفه4103، برقم 7/119النسائي يف سننه )رواه ( 47) 
 (. 3846، برقم  9/294)



 الخاتمة

 

ا من حقيقة أنَّ انطال
ً
ره هللا تق ، فإنَّ واقًعا وأنه في تصاعد وتزايدعالى، الغلو باٍق قدًرا وكوًنا كما قدَّ

يستدعي من القائمين واملهتمين بمحاربة الغلو املزيد من اليقظة والحذر، وعدم االستسالم  هذا

به  اتأو تالش ي قوته، واالستعداد ملوج للوهم الكاذب بهزيمة الغلو، أو انحساره، جديدة من الش 

الناس بخطورة وانحراف هذا املنهج؛ فإذا  لتوعيةد التي تستوجب الرد واإلجابة، كما االستعدا

كان االنخداع بهم وهم في حال الظهور وارتكاب الجرائم واملوبقات شديًدا؛ فإنَّ االنخداع بهم حال 

 الهدوء والكمون أشد.

ف على رصد تطور أفكار هذه الجماعات، والعوامل العكو كما ينبغي على املهتمين واملختصين 

واالستعداد لها قبل حصولها؛ تها املستقبلية، وأهدافها العامة، ف عن توجهاش كالو املؤثرة فيها، 

 للناس باألخطار القادمة، وتض يء شيًئا من طريق أمامهم ليحسنوا التعامل 
ً
لعلها تقدم توعية

 معها...

 والحمد هلل رب العاملين

 

 


