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  تاريخية :الر جذوال - ١
ا إن    ع م م، ويتتب من يستقرئ التاريخ، وينظر في قصص األم

د أن  م يج ع أممه واقفهم تختلف قصه هللا جل وعال عن الرسل م م
  وتتباين، حيث إن الناس في ذلك انقسموا إلى ثالثة أقسام :

رع هللا  ى ش ائرون عل اء هللا الس ون ألنبي األول : المتبع
  المستقيمون عليه .

رون أوامر الشرائع الثاني:  ذين ال يعي المفرطون المتساهلون ال
  اهتماماً، وال يلقون لها باالً .
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  ٣   اإلسالمية فكرياً في العصر الحديث

الثالث : الغالة المتطرفون المتجاوزون للحدود، الخارجون عن 
  ما جاءت به الشرائع .

و إو رف والغل اهرة التط رزتن ظ ل حق ب ي ك ة، بف ة تاريخي ق
  ل وعال .ين يواجه بهما شرع هللا جوتعتبر أحد طرفين مذموم

وح   ل األرض ن ى أه ل هللا إل الة أول رس ل إن رس ه –ب علي
كانت على خلفية غلو ظاهر، وتطرف في التعامل مع أهل  -السالم

اً  ر أيض بالغ ظه ل ال الة ، وحص ت الرس ا تم م حينم الح، ث الص
التطرف في كل رسالة ، وإلى هذا يشير الحديث الثابت عن رسول 

و حيث قال  هللا  اكم والغل و":"إي بلكم الغل ان ق ن ك ك م ا أهل  )١(فإنم
بلكم )  ان ق وي ( من ك ه اللفظ النب ذي يشير إلي فاالمتداد التاريخي ال

  .يدل على العمق التاريخي للتطرف في البيئات المختلفة
ة   بعض أن حرك د ال لمين خصوصاً يعتق وفيما يتعلق بحياة المس

ي  ة الخوارج الت في  وجدت وظهرتالتطرف نشأت مع ظهور فرق
ب  ي طال ن أب ي ب د عل ي عه ى األخص ف د الصحابة وعل د –عه بع

م وأن هذه  )٢(حادثة التحكيم ه ل ذه الظاهرة، وأن ة له ة الفعلي هي البداي
  . يحصل شيء من صور التطرف قبل ذلك

  .وهذا اعتقاد خاطئ ال يسنده التاريخ والواقع 

                              
  .١/٢١٥: أخرجه اإلمام أحمد في مسنده  )١(

  ==       ،٥/٢٦٨والنسائي في السنن الكبرى، كتاب الحج ، باب التقاط الحصى  

  ) ٣٠٢٩وابن ماجه في كتاب المناسك ، باب قدر الحصى برقم ( =        

  وصحح الحديث شيخ اإلسالم ابن تيمية في اقتضاء الصراط            

 . ١/٢٨٩المستقيم           
 ١٣/٣٢أنظر : مجموع الفتاوي  )٢(

 



  

  

   

  ٤ الخيلأ.د. سليمان بن عبدهللا أبا

ي   ي حصلت فمن ينظر في سيرة النب ائع الت ا والوق  في أثنائه
ذموميقف عل و الم ا يكون في العمل ،  ،ى صور من الغل ه م لكن من

نهجخلل عقدي وال يستند إلى نفس،  ، وإنما هو م ة ال اهج تربي من من
و به المرء إلى التشدد لمنع النفس من الركون إلى مباهج ومسلك ينح

  .الدنيا وزينتها 

، ومحرماً في الشرع  وهذا النوع وإن كان مخالفاً لهدي النبي 
و والتطرفإال أن  الغلو  خطورته أقل بكثير من صورة أخرى للغل ك

  اإلعتقادي.
ي   و الجزئ وهو النوع األول من أنواع الغلو والتطرف ، يسمى: الغل

  العملي .
ة  بعض الصحابة، حيث جاء ثالث ومن أمثلة هذا النوع ما وقع ل

ي  وت أزواج النب ى بي ي  رهط إل ادة النب ألون عن عب ا  يس ، فلم
ه ؟ قد غفر هللا ين نحن من النبي أم تقالُّوها ، فقالوا وأخبروا كأنه  ل

  ما تقدم من ذنبه وما تأخر.
  : أما أنا فإني أصلي الليل أبداً.قال أحدهم 
  وال أفطر . وقال اآلخر: أنا أصوم الدهر 
  نا أعتزل النساء فال أتزوج أبداً.وقال آخر: أ 

ذا فجاء رسول هللا   تم ك ذين قل تم ال ا وهللا  فقال: " أن ذا ، أم وك
د،  ي أصوم وافطر، وأصلي وأرق ه، لكن اكم ل اكم هلل، وأتق إني ألخش

  . )١( وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني " 

                              
أخرجه البخاري في كتاب النكاح ، باب الترغيب في النكاح برقم  )١(

)٤٧٧٦، (  

 ) .١٤٠١في النكاح، باب اسحباب النكاح لمن ضاقت نفسه برقم (ومسلم  
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و  وع من الغل ذا ن ون وفه ددت يه إذا تع يعظم بحسب صوره، ف
ً مذموماً وغلواً كلياً اعتقاديوتكاثرت صار    . ا

واع ولكن األخطر من هذا  التطرف  التطرف هو: النوع من أن
د اد في المعتق ل وفس ى خل واع  المبني عل اني من أن وع الث ، وهو الن

  يسمى: الغلو الكلي االعتقادي .والغلو والتطرف 
ي  ة الت ة البذئي ك المواجه رف تل ذا التط ذرة ه ار ب ن اعتب ويمك

ا  ه به ن ذي واج ول هللا اب ي رس د ر الخويصرة التميم و وفق ى أب
ي  سعيد الخدري رضي هللا ا النب ال : بينم ه ق وم  يقسم عن ائم ي الغن

ال : أعدل يارسول  حنين ن ذي الخويصرة التميمي فق جاء عبدهللا ب
  " .ومن يعدل إذا لم أعدل ،ويحك "هللا ، فقال:

ن الخطاب  ه–فقال عمر ب ي فأضرب ":  -رضي هللا عن ذن ل ائ
  ".عنقه

ال :  ع صالته، "ق دكم صالته م ر أح ه أصحاباً يحق إن ل ه ف دع
ن  هم م رق الس ا يم دين كم ن ال ون م يامه، يمرق ع ص يامه م وص

    )١(."الرمية
رؤ ضئضئيوفي لفظ "إن من  اً يق ذا قوم رآن ال يجاوز وه ن الق

ون من  ان ، يمرق دعون أهل األوث حناجرهم، يقتلون أهل اإلسالم وي
ل  نهم قت تهم ألقتل ئن أدرك ة، ل ن الرمي هم م رق الس ا يم الم كم اإلس

  )١(."عاد
ذائضئي ضوقوله من  يس المقصود من  : أي : منه أصله، ول

ذا الرجل وال  وا من ساللة ه م يكون نسله، ألن الثابت أن الخوارج ل

                              
  أخرجه البخاري في كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم، باب من )١(

  ) .٦٥٣٤ئال ينفر الناس عنه برقم (ترك قتال الخوارج للتألف ول    

 ) .١٠٦٣ومسلم في كتاب الزكاة، باب ذكر الخوارج وصفاتهم برقم (    
 أخرجه مسلم في الموضع السابق . )١(
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ه هللا ر رحم ن كثي ول اب ا يق ى  ،نسبه كم راد من شكله وعل ا الم وإنم
  )٢(صفته قوالً وفعالً وهللا أعلم

اس  رة في الن ذه الصفة كثي ويقول ابن كثير رحمه هللا أيضاً : وه
 ً    )٣(تأملها . في كل زمان ومكان في قراءة القرآن وغيره لمن  جدا

، وداء عضال ، وشر  وهذا النوع من التطرف ظاهر الخطورة
م اب داه ن ب ه م وره وآليات ذوره وص درس ج أن ت ق ب و حقي ، وه

للة،والمبادئ  ار المض ذه األفك ن ه ين م ير والتحص ذير والتبص التح
ى األ ا إل ررها وأثره ل ض ي يص ة الت راض الهدام س واألع نف

ر، ويحصل فتستباحواألموال،  ذا الفك ة ه ى خلفي اء عل ببه بن من  بس
  .علم مداه إال هللا سبحانه وتعالىالفساد ما ال ي

د أالذكر تسلسلت وظهرت بشكل  األنفةوهذه البذرة  ر في عه كب
  .الخلفاء الراشدين 

اب بوا ن الخط ر ب اني عم ة الث ل الخليف ان مقت ةوك تن  ب ذه الف ه
ار ول  واألفك ول رس داقاً لق ة ، مص اً  المتطرف ه جواب و يخاطب وه

وج ال وج كم ي تم تن الت ن الف ؤاله ع الس ك وله ر "مال ك بح ، إن بين
 "،ريكس بل، قال عمر : أفيكسر الباب أم يفتح ؟ قال:"ال "وبينها باباً 

ً  حريذلك قال:"   . )١("  أن ال يغلق أبدا

                              
 ١٠/٦١٨البداية والنهاية  )٢(
المرجع السابق وقد ساق باسناده طرقاً كثيرة ألحاديث الخوارج، وحديث  )٣(

 ذي الخويصرة خصوصاً .
  كتاب الفتن، باب الفتنة التي أخرجه البخاري في أبواب مختلفة، ومنها:  )١(

  ).٦٦٨٣تموج كموج البحر برقم (     

 ).١٤٤البحر برقم ( كموج التي تموج ومسلم في كتاب الفتن، باب في الفتنة  
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ه ،  ي هللا عن ر رض و عم اب ه ان الب هوك دأت وبقتل تن ،  ب الف
ة وتوالى ا مق،  ظهور األفكار المتطرفة المنحرف ان من ثماره ل وك ت

  نه .الثالث عثمان بن عفان رضي هللا ع الخليفة الراشد
 اإلسالمأول التفرق واالبتداع في  )٢(هللا يقول شيخ اإلسالم رحمه

ي  بعد مقتل عثمان رضي هللا  عنه وافتراق المسلمين ، فلما اتفق عل
الواومعاوية رضي  يم أنكرت الخوارج ، وق ى التحك ا عل  :هللا عنهم

  " ، وفارقوا جماعة المسلمين أ.هـ .حكم إال هللا ال"
ى  اء عل ذا التوبن ة الصور ته ر حادث ر عتب ة األكث يم المرحل تحك

 ً   المتطرفة في اإلسالم . ، واألظهر تمايزا في نشوء الفرقتأثيرا
ور ذي تط ه الخصوص ال ى وج وارج عل ر الخ ر فك ن  ويعتب م

ي  ة عل ر الخليف ى تكفي زال المجتمع إل ى اعت يم إل مجرد رفض التحك
لسل حتى وصل إلى استباحة الدماء هو أخطر سَ تَ رضي هللا عنه ، وَ 

  .ضرراً أنكاها تلك الفرق ، وأشدها أثراً و
ابه   ار التش اريخيوالتركيز عليه إلظه ذا المذهب  الت ين فكر ه ب

ين الشاذ الفكر والطريق هذاوأفكار المعاصرين ممن ارتحلوا  الضال
ه يعط ة؛ ألن ي األهمي ة ف ر غاي انأم ن  ي اإلنس ة ع الصورة الحقيقي

ه يأخذ الحيطة  ديم والحديث ويجعل واقع الجماعات المتطرفة في الق
  . منها ويحذرها ويحذر عنها

ا ساق  ذلك لم ر رحماول ن كثي وا هب ور الخ ة ظه ا رهللا بداي ج وم
ة كالماً عن بد أورد )١(كان منهم  اعهماي ؤمنين  اجتم ر الم ة أمي لمقاتل
وهذا الضرب من الناس من أغرب أشكال بني  )٢(: ، فقال ومن معه

ي  بق ف ا أراد ، وس ه كم وع خلق ن نّ بحان م ك ....آدم ، فس دره ذل  ق

                              
 ١٣/٢٠٨مجموع الفتاوي  )٢(
 ٥٧٨،  ٥٥٩،  ١٠/٥٥٤انظر : البداية والنهاية  )١(
 ٥٨١- ١٠/٥٨٠المرجع السابق  )٢(



  

  

   

  ٨ الخيلأ.د. سليمان بن عبدهللا أبا

وال  ي األق قياء ف الل ، واألش ة الض ؤالء الجهل ود أن ه والمقص
ال  لاواألفع ر المس ين أظه ن ب روج م ى الخ م عل ع رأيه مين ، جتم
ى  وتواطئوا اً إل اً عام وا كتاب على المسير إلى المدائن ليملكوها ، فكتب

من هو على مذهبهم ومسلكهم من أهل البصرة وغيرها ، ثم خرجوا 
ئال يُ  للون ل م بهيتس ين  معل ن ب وا م روج ، فخرج ن الخ وهم م فيمنع

ام و ات ، واألعم اء واألمه ات ، اآلب ائر القراب ارقوا س ات وف العم
دون  ي رب بيعتق ر يرض ذا األم م أن ه م وعقله ة عمله م وقل جهله

ماوات  ر  ،األرض والس ن أكب ه م وا أن م يعلم ذنوب ول ائر وال الكب
ات ، والعظ اتائم الموقع ا يُ  والخطيئ ه مم يس زِّ ، وأن م إبل ه له ين

  وأنفسهم التي هي بالسوء أمارات .
ال ى أن ق ً : "  )١(إل ا غ علي ي األرض  بل اثوا ف د ع وارج ق أن الخ

 ً ، وسفكوا الدماء ، وقطعوا السبيل ، واستحلوا المحارم ، وكان  فسادا
ن  ول جم احب رس اب ص ن خب دهللا ب وه عب ن قتل ة م روه  مل أس
  .. " ته معه وهي حامل امرأو

ً هؤالء ألفسدوا األرض كلها  ولو قوي وا  عراقاً وشاما م يترك ، ول
ة وال رجالً وال  الً وال طفل رأة ؛طف د فس ام دهم ق اس عن دوا ألن الن
  . " فساداً ال يصلحهم إال القتل جملة

ر  ذا الفك ذي حصل له ور ال ر التط اريخي يظه رد الت ذا الس وبه
يما ، وهم وإن قُ  تهوحمل راؤهمتل كثير منهم س ا   ام ة قاده في معرك

ه  –أمير المؤمنين علي بن أبي طالب  م ي  )٢( –رضي هللا عن ق ول ب
نهم ن م ذا الفك إالّ م ر ه ي نش ه دور ف ن ل م يك ابع ل ر ، إال أن المت

لحركات التطرف قديماً وحديثاً يستثيره التشابه الكبير بين الجماعات 
ي  ت آراء المعاصرين ف ذلك اختلف ة ، ول ات المتطرف د والحرك تحدي

                              
 ٥٨٤-١٠/٥٨٣البداية والنهاية  )١(

 ١٠/٥٨٨المرجع السابق  )٢(
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ة ة ونوعي داداً ت بداي ر امت ل يعتب ر ، وه رف المعاص اً التط اريخي
  للتطرف الذي ظهر قديماً ؟

  ؟من سلفهم المعاصرين فةاألفكار المتطر وامنظر دوهل استفا
ا  اق فكري ، وتش ألة مجرد اتف اخ  أم أن المس ي ظروف ومن به ف

  نشأة األفكار ؟
زم  ن ج نهم م أثر فم رين و بت تفادة المعاص ن ماس ن م بقهم م س

  الجماعات المنحرفة .
زِ ا يَ مبين  ين ن ين الالحق اريخي ب ربط الت دم ال ى ع رون إل ع كثي

ون غريب من ا ى والسابقين ، وإنما هو ل ر أدى إل لتوافق في التفكي
  )١(النتائج نفسها .

احثين هأن التطرف في مر : ويرى بعض الب م  احل ى ل يكن األول
ه في المراحل ، بفكر الخوارج  ريخياتأمتصالً  أخرةولكن ، وال  المت

أن  سيما عند من تصدر اً ب أثيراً ظاهراً ، محتج أثراً ت نهم مت للقيادة م
ن  الس ن م م يك ى ل ل األول ي المراح ب الت ة الكت ا مراجع هولة فيه

دة  ظرف  تتحدث عن الفرق وإنما كانت المسائل مستجدة ، فهي ولي
  .وحدث 

م اإلطال أ له نهم تهي ابينما المتأخرون م اعهم ع وك نوا يمنعون أتب
  . )١(من قراءة كتب التاريخ خوفاً من اإلطالع على آراء الخوارج 

ندِّ والذي يظهر لي أن الذي يُح تفادة م ق  د االس عدمها بشكل دقي
  التجذير.هو مفهوم 

الالتسلسل واالرتباط ،  :فإن أريد بالجذور التاريخية  الفكر  وانتق
اء  ت االلتق ث يثب ف ، بحي ى الخل لف إل ن الس ة م ورة منتظم بص

                              
ين المعاصرة، د/ عبدالرحمن اللويحق نقالً عن انظر الغلو في حياة المسلم )١(

 ٩٨د/نعمان السامراني /
 ١٠٠-٩٨المرجع السابق /   )١(
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و اصوالتواصل  ا ال  يوالت ذا م ار فه ادئ واألفك ذه المب ل ه ى نق عل
ه د في نظري تا يمكن إثبات اً ، وال يفي ً –ريخي ا ل وق -عملي د سبق النق

ر رحم ن كثي ن اب ي  هع ول النب ير ق ي تفس ن  هللا ف رج م " يخ
ذا  ئيضئض ن  –ه ود م يس المقص ه ل لهوأن ا  نس ه ، وإنم وأتباع

  )٢(. ان على شكله وصفته قوالً وفعالً المقصود من ك
و:  ذير ه ود بالتج ان المقص ابه  وإن ك ري ، والتش اء الفك االلتق

ين ا ي ب ابقين والالحقالمنهج ق فلس مات ين ، والتواف ي الس
  .والخصائص فهذا هو الواقع ، والحق 

ة  اإلسالمولذلك يقول شيخ   د أن ذكر  –هللا  هرحم –ابن تيمي بع
وارج  ن  الخ ث ع ي األحادي ي وردت ف ات الت ذه  :" )٣(العالم وه

ي  ا النب ي ذكره ة الت ة   العالم ي  عالم نهم ، أول ه رج م ن يخ م
وا مو ومليس ك الق ين بأولئ د أخب خصوص ه ق ذا ، فإن ر ه ي غي ر ف

  زالون  يخرجون إلى زمن الدجال .أنهم ال ي :الحديث
ذلك   ين ب وا مختص وارج ليس ى أن الخ لمون عل ق المس د اتف وق

  ."م غير ذلك العكسر ها تعالعسكر ، وأيضاً فالصفات التي وصف
ابقي امتدادأن المتطرفين المعاصرين  : فتبين بهذا  ن من لفكر الس

  . ةييثهذه الح
يمكن  ك ف ى ذل اًء عل ق  بن ي عم رف يضرب ف أن التط زم ب الج

ار تا التأريخ من ربط األفك ي ت دوره حيث الجذور الت ذا ب اً ، وه ريخي
اد يساعد على ة ، و إيج ذه الفئ ق له ى تصور دقي معالجة الوصول إل

وئة ى ض مولية عل ذير ؛ ش نهم ألن التح وي م ا  ورد النب ي غيرم ف
  حديث .

                              
 ١٠/٦١٨البداية والنهاية  )٢(
 ٤٩٦- ٥٨/٤٩٥مجموع الفتاوي  )٣(



  

  

  

  

شكل وسمات التطرف في الجماعات 
 ١١   اإلسالمية فكرياً في العصر الحديث

غ  ل وأبل ن ب ذير ، مجرد الت م د وردح ر ب فق ب األم الهم ، ورت قت
وم  قال حيث األجر على ذلك ،  النبي  ان ق :"يأتون في آخر الزم

دثاء  نان ، ح ة األس ول البري ر ق ن خي ون م الم ، يقول فهاء األح س
انهم  يمرقون من اإلسالم كما يمرق السهم من الرمية ، ال يجاوز إيم

تنح إن ق اقتلوهم ، ف وم  اجرهم فأينما لقيتموهم ف تلهم ي لهم أجراً لمن ق
   )١( .القيامة

ى وجودنبوي  إعجازذاك إال  وما  دل وبوضوح عل ذا الفكر  ي ه
ة  ل حقب ي ك ةف مات تاريخي ث الس ن حي ر م ذا الفك ل ه ، وتماث

  وهللا أعلم . ، والخصائص والمبادئ واألفكار 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                              
أخرجه البخاري في مواضع منها كتاب المناقب، باب عالمات النبوة في  )١(
  ) ٣٤١٥برقم ( يالغسالم

 ) ١٠٦٦كاة، باب التحريض على قتل الخوارج برقم (ومسلم في كتاب الز



  

  

   

 ١٢ الخيلأ.د. سليمان بن عبدهللا أبا

  

  

  

  

 علمية للتطرف .الفكرية والجذور ال -٢

كن التعرف على حقيقة أي أمر مادي أو من المعلوم أنه ال يم
معنوي علمي أو عملي، واإللمام بجوانبه ، ومعرفة خلفياته وآثاره 

،  ونتائجه إال إذا كشف الستار عن جذوره وأسبابه ومسبباته
، ووضحت دوافعه بصورة جلية ال وخصوصاً الفكرية والعلمية منها

كل أمر من  عوضشك فيها وال التباس ، وذلك بموضوعية واتزان يُ 
ن وجد إعطى كل ذي حق حقه، فيتبين الخير ويُ  ،خاللها في نصابه

َّ فيُ  حذر منه قال أبو دمحم منع ويُ يُ ع ويؤخذ به، ويظهر الشر والفساد فَ بَ ت
في مقدمة كتابه ( عقائد الثالثة وسبعين فرقة)  - رحمه هللا– اليماني

ً عمله في هذا المؤلف وما قصد منه:" وبينت ما شكك وا فيه واصفا
وأوهموا به على أهل السنة والجماعة، من أقاويلهم الفاسدة، 

ً منه على كل حائر فكر. ضعيف لب  موتأويالتهم الباردة، تلبيسا
 ِّ ً ممن جهلوا أمرهم، وشككوا عليهم ليت بعهم، حتى استنفروا كثيرا

لقوا إليهم من مشكل القرآن على غير إشكاله، ومتشابهه أدينهم بما 
ظاهره على متشابهه، وضربوا عليهم القرآن بعضه على ظاهره، و

نه أنه محكم، وبالناسخ على أببعض، واحتجوا بالمنسوخ على 
 رنه عام، وبآخأنه خاص، والخاص على أمنسوخ، وبالعام على 

اآلية دون أولها، وبأولها دون أخرها، ومعنى آية على آية غيرها، 
سببها، وتركوا وبغيرها على معناها بجوابها، وتركوا سببها وت

ينظروا ال ما يفتح القرآن وال ما يختمه، وال ما يورده،  ملابها، وجو
وال ما يصدره، وادعوا في متشابهه ما ادعاه المؤمنون في محكمه، 
وفي محكمه ما ادعوه في متشابهه يحرفون الكلم عن مواضعه، 
ً مما ذكروا به، وقربوا إليهم ما بعد،وبعّدوا عليهم ما  ونسوا حظا
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ح، وحرموا عليهم ما بِّ لهم ما  قُ  وان، وحّسنسِّ رب، وقبّحوا لهم ما حُ ق
ذلك األدلة  من، واخترعوا لهم ، ،وأباحوا لهم ما حُرّم  عليهمأبيح

واتبعوا أهواء قوم قد  الفاسدة والقياسات الباردة، قال هللا تعالى: 
  .)٢( )١(ضلوا من قبل وأضلوا كثيراً وضلوا عن سواء السبيل

في األقوال واألفعال،  وأرباب التطرف حال أهل البدع فهذه
 وما وقعوا فيه من الشر العظيم، والخطر الداهم الذي جاء نتيجةً 

لتنكبهم الصراط المستقيم والمنهج القويم، وبعدهم عن الحق وأهله، 
الفكرية  جذور التطرفخالل ذلك نستطيع أن نقول أن  نوم

   تنطلق من األمور التالية: والعلمية
  أوالً: إتباع المتشابه

مريضة، واألنفس وهذا يحصل من أصحاب القلوب ال 
التي خالفت الفطرة السليمة، فراغت وزاغت عن األمارة بالسوء، 

الهدى إلى الضالل، وعن الحق إلى الباطل، وعن النور إلى الظالم، 
نعم هللا عليهم إلى طريق أوعن الخير إلى الشر، وعن صراط الذين 

ليهم والضالين، ولذلك اتبع أصحابها المتشابه واخذوا المغضوب ع
به، وجعلوه طريقهم ودليلهم وقائدهم إلى كل حكم ديني ودنيوي، 

، كل ذلك من ممنطلقين منه في تصوراتهم وتعامالتهم وجميع أحواله
ً للولوج في حبائلهما وما ينتج  أجل الفتنة، ومحبة للتأويل، وقصدا

ثين بأوامر هللا ونواهيه، وال مدركين عابئين وال مكتر رعنهما، غي
من الشرور واألضرار الخاصة  هذا لما ينطوي عليه عملهم

فأّما  والعامة، ولذلك وصفهم هللا سبحانه وتعالى بكل ذلك فقال: 

                              
  ) .٧٧سورة المائدة ، اآلية ( )١(
 ١/٧عقائد الثالث والسبعين فرقة  )٢(



  

  

   

 ١٤ الخيلأ.د. سليمان بن عبدهللا أبا

الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء 
   .  )١(أولوا األلباب  إلى قوله  تأويله

" فإذا   : قال رسول هللا  عائشة رضي هللا عنها قالت: عن
رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمي هللا 

  )٢(فاحذرهم".
فهل بعد هذه النصوص القواطع، والحجج السواطع لزائغ 

  متبع للمتشابه من عذر على فعله هذا؟
مريد للفتنة، قاصد للتأويل من دليل على  ومتطرف أو لغال

  ؟ ما هو عليه من الضالل واإلضالل، والفساد واإلفساد
يقول عمر بن الخطاب رضي هللا عنه: ( سيأتي أناس 

ن أصحاب لقرآن الكريم فجادلوهم بالسنن، فإيجادلونكم بشبهات ا
  )١(علم بكتاب هللا).أالسنن 
: فمن هذا الباب دخل -رحمه هللا– ال أبو دمحم اليمانيق

ى ضعاف الناس في إفساد أديانهم، أصحاب البدع واألهواء عل

                              
  ) .٧سورة آل عمران : اآلية ( )١(

  ) تفسير آل عمران ٣)، باب (٦٥أخرجه البخاري في كتاب التفسير ( )٢(

  ) .٤٥٤٧(باب:منه آيات محكمات) ، برقم (   

  ) النهي عن اتباع متشابه القرآن .١) ، باب (٤٧لم في كتاب العلم (ومس   

 ) .٢٦٦٥برقم (  

) التورع عن الجواب فيما ليس ١٧أخرجه الدرامي في (سننه) في باب ( )١(
  )١٢١فيه كتاب وال سنة برقم (

  ) .٢٠٣والاللكائي في (اعتقاد أهل السنة) برقم (    

علم وفضله) باب ذكر من ذم اإلكثار من وابن عبدالبر في (جامع بيان ال    
  الحديث دون التفهم له والتفقه فيه 

 ) ١٩٢٧-١٩٢٦برقم (     
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واالحتجاج منه بمقالتهم ال سيما على من جهل غموضه ومشكله، 
نه أومتشابهه ( يعني القرآن) وخاصه وعامه، وقد علم هللا تعالى 

عون في متشابه القرآن الكريم ما يدعي دَّ يكون في هذه األمة قوم يَ 
يتبعون ما  المؤمنون في محكمه، فذكرهم سبحانه وتعالى فقال: 

  )٢(. تشابه منه ابتغاء الفتنة
ملهم الناس على القول بالمتشابه على غير معناه، هاهنا حَ 

ً حذرهم ولم يغتر بهم، وألزم نفسه الطريق  فرحم هللا إمرءا
واستفتى فيما أشكل عليه أهل الملة القويمة، مع  توفيق  ،المستقيمة

ما أنا ذاكره عنهم في بليه، وإنما قصدت إفنحن به و ،هللا تعالى له
ً لمن هو جاهل عن خدعهم فال يغتر بهم فيقع في  كتابي هذا تحذيرا

أ.  )١(.  شركهم، أو تذكر وقد وقع فيراجع نفسه عن غيها ويجانبهم
  هـ .

فليس ألحد نجاة وال فالح وال سعادة في الدنيا وال في اآلخرة 
ا في ، والصدور عنهمإال باالعتصام بكتاب هللا وسنة رسوله 

العبادات، والمعامالت، واألقوال واألفعال والسكنات، وجميع 
  . ، والتعامالت مع المسلمين وغيرهم التصرفات

  ثانياً: الجهل بالسنة ومعارضتها بالقرآن وعدم األخذ بها: 
بت بها األمة رِ العظيمة والفتن الخطيرة التي ضُ  اآلفاتإن من 

نا هذا، ومن خالل اإلسالمية منذ عصورها المتقدمة وحتى يوم
فة ومتشددة بعيدة كل البعد عن المنهج تطرِّ طوائف ضالة مبتدعة مُ 

العتراف بها، واألخذ اإللهي، نسف السنة النبوية المطهرة، وعدم ا
  .بما جاءت به

  قتنة وشرالخوارج وما وقعوا فيه من 

                              
 ) .٧سورة آل عمران : اآلية : ( )٢(
 ١/٨عقائد الثالث والسبعين فرقة  )١(



  

  

   

 ١٦ الخيلأ.د. سليمان بن عبدهللا أبا

واقع إحدى الطوائف لدراسة و قراءة علمية موضوعية ولعل
) وهم الخوارج(على مر العصور وكر الدهور المتطرفة التي توجد 

واإلفساد والفساد يبين لنا حال  االنحراف، وبيان ما وقعوا فيه من 
الغالية والمتشددة وجذور فكرها واألسس  المتطرفة كل الجماعات

، ويعطينا المثال الحي على واقعهم، وما وقعوا فيه  التي تنطلق منها
  من شر عظيم: 

ذكر لك بعون هللا من هذه أني: أن أول ما قال أبو دمحم اليما 
: " يمرقون من  الفرق فرق الخوارج الذين قال فيهم رسول هللا 

   )١(الدين كما يمرق السهم من الرمية".
وإنما لزمهم هذا االسم لخروجهم على علي ابن أبي طالب 

( رضي هللا عنه يوم الحكمين حيث كرهوا الحكم والتحكيم وقالوا: 
  ) . هلل ال حكم إال

وخرجوا عن قبضته وحوزته، وقالوا: شّككت في أمرك، 
  .نفسك، فسموا أيضاً الشّكاكية في وحّكمت عدوك

ومضوا عنه رضي هللا عنه، فنزلوا بأرض يقال له  
  حروراء، فسموا أيضاً حرورية .

  .وقالوا :إنا شرينا أنفسنا من هللا تعالى فسموا أيضاً شراة 
وهم ثمانية آالف، وقيل: ستة آالف  اءفلما استقروا في حرور 

وخطبهم  - رضي هللا عنه- مقاتل مضى إليهم على بن أبي طالب 
ً على قوس،  ح يوم القيامة، لَ ح فيه فَ لَ قال: هذا يوم من فَ فمتوكئا

  كره منى للحكومة؟ أأنشدكم هللا تعالى، هل علمتم أن أحداً كان 
  فقالوا: اللهم ال .

  ني عليها حتى قبلتها؟ فقال: هل علمتم أنكم أكرهتمو 

                              
 . )١٢.٥ص (  سبق تخريجه )١(
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  قالوا: اللهم نعم .
  قال: فلم خالفتوني ونابذوتوني؟ 

ً فتبنا منه ، فتب أنت إلى هللا منه إ قالوا: ً عظيما نا أتينا ذنبا
  استغفره نعد إليك .و

، فرجعوا ني استغفر هللا من كل ذنبإفقال رضي هللا عنه: ف
  معه.

ً رجع عن التحكيم  فلما رجعوا إلى الكوفة، أشاعوا أن عليا
  وتاب منه، ورآه ضالالً.

، إن الناس قد  يا أمير المؤمنين : فأتاه األشعث بن قيس وقال
ها كفراً، واالستقامة علي، نك رأيت الحكومة ضالالً تحدثوا عنك أ

 ُ   بت منها؟وأنك قد ت
طب الناس وقال: من زعم أني رجعت عن الحكومة فقام فخ

  نها . فهو أضل مها ضالالً فقد كذب، ومن رآ
  الخوارج منه هذا خرجت عن المسجد .فلما سمعت  

  إنهم خارجون عليك. : رضي هللا عنه فقيل له
  فقال: ال أقاتلهم حتى يقاتلوني وسيفعلون.  

  
  

  يواجه الخوارج -رضي هللا عنه –ابن عباس 
، فلما وصل مافوجه إليهم عبد هللا بن عباس رضي هللا عنه

  له: ما حاجتك يا ابن عباس؟  إليهم رحبوا به وأكرموه وقالوا

وابن عمه، وأعلمنا  قال: جئتكم من عند صهر رسول هللا 
  .بربه وسنة نبيه، ومن المهاجرين واألنصار



  

  

   

 ١٨ الخيلأ.د. سليمان بن عبدهللا أبا

ً حين حكمنا الرجال في   قالوا له: يا ابن عباس إنا أتينا ذنبا
، ونهض بمجاهدة عدونا رجعنا ن تاب كما تبناإدين هللا تعالى، ف

  إليه.
قتم أنفسكم، أما علمتم دَ : أنشدكم هللا إال ما صَ قال ابن عباس

أن هللا تعالى أمر بتحكيم الرجال في أرنب تساوي ربع درهم تصاد 
ً بالغ  في الحرم فقال عز من قائل:  يحكم به ذوا عدل منكم هديا

  .)١( الكعبة

ً من  وكذا في شقاق الرجل وامرأته بقوله :  فابعثوا حكما
  .)٢( ن يريدا إصالحاً يوفق هللا بينهماأهله وحكماً من أهلها إ

  نعم.  : فقالوا
  

امسك عن  فقال: أنشدكم هللا تعالى هل علمتم أن رسول هللا 
  )١(. قتال أهل الهدنة بينه وبين أهل الحديبية

  . قالوا: اللهم نعم، ولكن علياً محا نفسه عن الخالفة بالتحكيم

محا  لرسول ن األ ؛ بن عباس: ليس ذلك بمزيلها عنهقال ا
ل ذلك عنه اسم النبوة، حيث كتب زِ اسم النبوة يوم الصحيفة، فلم يُ 

  . الكاتب: هذا ما هادن عليه رسول هللا 
نك رسول هللا ما أفقال له سهيل بن عمرو: لو علمت 

  .حاربتك: اكتب اسمك واسم أبيك 

                              
 )٩٥سورة المائدة ، اآلية : ( )١(

 ) ٣٥سورة النساء ، اآلية : ( )٢(
) الصلح من ٧) ، باب (١٥٢أخرجه البخاري في كتاب الصلح ( )١(

  ) .٢٧٠٠برقم ( المشركين

 )١٧٨٣) صلح الحديبة ، برقم (٣٢) ، باب (٣٢ومسلم في كتاب الجهاد والسير ( 
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  . فقال عليه الصالة والسالم للكاتب: اكتب دمحم بن عبد هللا
  .هللا ال نعطيهم الدنية في ديننا واتب: ال فقال الك 

فقال لهم رسول هللا: ضعوا يدي عليها، فوضعوا يده عليها 
:" ، فلما فرغ الكاتب قال رسول هللابإصبعه فمحاها رسول 

  )٢(والعقد بيننا كشرج العيبة".
فعاد بعضه انحل جميعه، فاتقوا هللا وأطيعوه،  لَّ يعني: إذا حُ 
  ربعة آالف .منهم ألفان وبقي أ

فاجمع رأيهم على البيعة لعبد هللا ابن وهب الراسبي، فبايعوه، 
وخرج بهم إلى النهر، فاتبعهم على ابن أبي طالب رضي هللا عنه، 

ذو الثدية، بعد  مفقتل ألفين، وبقي أربعة آالف وثمانمائة فيه مفوقع به
ا بن أبي طالب رضي هللا عنه: ارجعوا وادعوا إلين م عليأن قال له

  . قاتل عبد هللا بن خباب
  : كلنا قتله، وشركة في دمه . قالوا

وا عبدهللا بن خباب بن وذلك أنهم لما خرجوا إلى النهروان لق
عنقه مصحف، ومعه جارية وهي  وفي رت صاحب رسول هللا األ

  حامل .
  .قالوا: إن هذا الذي في عنقك يأمرنا بقتلك

  أمات القرآن . ، وأميتوا مافقال: أحيوا ما أحيا القرآن
  . : حدثنا عن أبيكقالوا 

                              
                                  ) ٣٢٦-٤/٣٢٥أخرجه أحمد في (مسنده) ( )٢(

  =      صلح العدو، ) في ١٥٦باب () ، ١٥وأبو داود في كتاب الجهاد (     

  "وأن بيننا عيبة مكفوفة، وأنه ال إسالل  ) ، بلفظ :٢٧٦٦برقم (=        

 وال إغالل " .          



  

  

   

 ٢٠ الخيلأ.د. سليمان بن عبدهللا أبا

يقول " تكون  م: نعم، قال: إني سمعت رسول هللا فقال له
 ، ً فتنة بعدي يموت قلب الرجل كما يموت بدنه، يمسي مؤمنا

  )١(ويصبح كافراً فكن عبد هللا المقتول، وال تكن عبد هللا القاتل". 
ً فما تقول في أبي بكر وعمر: قالوا    .؟ فأثنى خيرا
ان قبل : فما تقول في على قبل التحكيم، وفي عثماقالو

  الحدث؟ فأثنى خيراً أيضاً.
  قالوا: فما تقول في الحكومة؟ 

ً على أعلم منكم وأ -رضي هللا عنه-  قال: أقول علي شد توقيا
  .دينه

نك لست تتبع الهدى، فأخذوه إلى شاطىء النهر إقالوا: 
ُ لففذبحوه،    )٢(قتلوا جاريته. رى مستقيماً دمه على الماء وج رمذقَّ ما أ

  : ثالثاً : الجهل بدين هللا
األهواء اليائسة البائسة، و التطرف هذه هي حال أهل

ومناهجهم الخاوية الفاسدة، وطرائقهم المشوهة والعقيمة، التي يمثل 
الجهل ابرز سماتها، وعنوان علومها ومعارفها، والسائد على 

لها وتصرفاتها، فتظلم في موضع مبادئها، والقائد والرائد لكل أعما
العدل، وتتكلم في موضع الصمت، وتقدم في وقت اإلحجام، وتحجم 

داعي اإلقدام، تفرق وال تجمع، وتهدم وال تبني، وتتجاوز  ىإذا دع
لتقع في الهوام والطوام من  والعهود والمواثيق كل القيود واألحكام

                              
) الحث على المبادرة ٥١)، باب (١أخرجه مسلم في كتاب اإليمان ( )١(

وبلفظ  باألعمال قبل تظاهر الفتن، بلفظ :"بادروا باألغمال قبل تظاهر الفتن " ،
 ) من حديث أبي هريرة رضي هللا عنه.١١٨"بادروا باألعمال فتناً .." برقم (

  . ١١-١/٨عقائد الثالث والسبعين فرقة  )٢(

) ، و"الطبقات الكبرى" البن ٢٨٣انظر "األحاد والمثاني" البن أبي عصام (و
 )٣٥٤٧) ، و"معجم الطبراني الكبير" (٥/٢٤٥سعد (



  

  

  

  

شكل وسمات التطرف في الجماعات 
 ٢١   اإلسالمية فكرياً في العصر الحديث

رك األعداء مدعية ، وتوالمعاهدين األفعال كقتل المسلمين واألبرياء
التقرب بذلك إلى هللا، وتكفير كل مخالف لما هي عليه، مهدرة بذلك 

أو  ةالدماء المعصومة مثيرة نيران الحروب والفتن، غير ناظر
المترتبة على فعلهم،  عابئة بالنتائج الوخيمة والعواقب العظيمة

  )١(،: " الفتنة نائمة لعن هللا من أيقظها" .ولذلك قال الرسول

وإتباعها، وفهم ما جاءت به  كن أين هم من سنة رسوله ل
 ُ القرآن، وتفسر ما أشكل سس تبين ما أجمله من حقائق وقواعد وأ

ح معانيه ومبانيه، وتخصص عامه، وتقيد مطلقه، وهي فيه، وتوض
إن هو إال  بذلك غير خارجة عن شرع هللا ووحيه، قال هللا تعالى: 

  .)٢( وحي يوحى، علمه شديد القوى
فتُِوقف طالب العلم الحق عل كل مباغيه من خالل ما جاء  

التي جاءت  أقواله وصفاته وأفعاله وتقريراتهمن  عن رسول هللا 
ً معتدلة بعيدة عن  والجفاء،  التطرف والتشدد ومجانبة للغلووسطا

على من ادعى االكتفاء  واإلفراط والتفريط، ومن هنا جاء تشديده 
أللفين "لسنة في أحكام اإلسالم ومبادئه فقال: الكريم عن ا نبالقرآ

ً على أريكته يأتيه األمر مما أمرت به، أو نهيت عنه،  أحدكم متكئا
فيقول: بيننا وبينكم كتاب هللا فما وجدنا فيه من حالل استحللناه، وما 

  )١(وجدنا فيه من حرام حرمناه، أال إني أوتيت القرآن ومثله معه".

                              
  ) ١/٢٩١دوين في أخبار قزوين" (أخرجه الرافعي في "الت )١(

  . عن أنس رضي هللا عنه     

 .وتشهد له األحاديث الصحاح الواردة في التحذير من الفتنة وأربابها      
 )٥.٤سورة النجم ، اآليتان : ( )٢(
  أخرجه أبو داود في "سننه" كتاب السنة، باب لزوم السنة،  )١(

  )٤٦٠٦ – ٤٦٠٥ – ٤٦٠٤برقم (     

  رمذي في "سننه" أبواب العلم، باب ما نهى عنه أن يقال والت   



  

  

   

 ٢٢ الخيلأ.د. سليمان بن عبدهللا أبا

  

ذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات هللا وا وقال تعالى:     
  )١(. والحكمة 

قال الشافعي وقتادة والكسائي: ( الحكمة ) هي السنة، ولذلك 
: " تركت فيكم ما إن تمسكتم به بعدي لن تضلوا أبداً كتاب هللا قال 

  )٢(وسنتي".
  

  أوصاف أهل التطرف والغلو
ً ويبينهما  ً وعلميا بشكل إن مما يبرز جذور التطرف فكريا

واضح وظاهر هو التعرف على أوصافهم، وتَبيِّن صفاتهم ، 
الغالية يجدهم  المتشددة والفرق المتطرفين والغالةالمتأمل في حال و

                                                                         

  ).٢٨٠٠برقم ( عند حديث النبي     

  وقال :"هذا حديث حسن، وروى بعضهم عن سفيان بن المنكدر    

  مرسالً ..." . عن النبي     

  ) وقال :" هذا حديث غريب من هذا الوجه"٢٨٠٢وفي نفس الباب ، برقم (  

   ) تعظيم حديث رسول هللا ٢ي المقدمة، باب (وأخرجه ابن ماجه ف  

  ) .١٣برقم ( والتغليظ على من عارضه،   

 ) .١/١٤٤والدارمي في "سننه" باب السنة قاضية على كتاب هللا ( 
 ) .٣٤سورة األحزاب ، اآلية : ( )١(
، برقم  ) حجة النبي ١٩) ، باب (٥أخرجه مسلم في كتاب الحج ( )٢(

  لسنة" .) بدون لفظة "ا١٢١٨(

  ) .١٥٩٤) برقم (٢/٩٨٨وبها أخرجه مالك في "الموطأ" (    

  ) .١/١٧٢والحاكم في "المستدرك" (   

  )١/١١٤قي في "السنن الكبرى" (بيهوال   
 



  

  

  

  

شكل وسمات التطرف في الجماعات 
 ٢٣   اإلسالمية فكرياً في العصر الحديث

على مر العصور وعبر تأريخ األمة تجمع بينهم خصائص معينة، 
  معهم أوصاف بيّنة تكاد تطرد فيهم.وتج

ية، أبرزها وقد ذكر العلماء لهم أوصافاًً◌ إجمالية وتفصيل 
الذي  وأظهرها في كثير من الغالة وصفان يجمعهما حديث رسول 

 وهو مخرج في الصحيحين - رضي هللا عنه -رواه أبو سعيد الخدري
وإعطائه لصناديد  في قصة الرجل الذي اعترض على قسمة النبي 

:" ومن نجد أكثر من غيرهم فقال: اعدل يا دمحم، فقال الرسول 
" ثم أدبر الرجل فأستأذن رجل من القوم في قتله، عدلأيعدل إذا لم 

: " يخرج من عن ذلك وقال  فنهاه النبي نه خالد بن الوليد، أيرون 
ون القرآن ال يجاوز حناجرهم، يقتلون أهل ؤهذا قوماً يقر ضئضئي

اإلسالم، ويدعون أهل األوثان، يحقر أحدكم صالته مع صالتهم، 
سالم كما يمرق السهم من وصيامه مع صيامهم، يمرقون من اإل

  )١(عاد". قتل قتلنهم  هللا لئن لقيتهم  ألوالرمية، 
  الوصف األول من أوصاف المتطرفين والغالة 

أنهم  : القرآن ال يجاوز حناجرهم" أي يقرؤون"  قوله 
يأخذون أنفسهم بقراءة القرآن وإقرائه، وهم ال يفقهونه وال يتفقهون 

  فيه، وال يعرفون مقاصده.
المراد أنهم ليس لهم حظ منه إال " : -رحمه هللا –النووي قال 

فضالً على أن يصل إلى  مروره على ألسنتهم، ال يصل إلى حلوقهم
  )٢(. "ن المطلوب تعقله وتدبره بوقوعه في القلبقلوبهم ؛ أل

األعداء  وعدم فهمهم للقرآن يجعلهم يأخذون آيات نزلت في
  . الكفار فيحملونها على المسلمين من

                              
 ) ١٢-٥سبق تخريجه ، ص : (  ) ١(

  )١٢/٢٩٣فتح الباري ، ( )٢(

  ) ٧/١٥٩وانظر : شرح صحيح مسلم للنووي : (    



  

  

   

 ٢٤ الخيلأ.د. سليمان بن عبدهللا أبا

في الخوارج: " إنهم  - رضي هللا عنهما –قال ابن عمر  
  )١(انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها في المؤمنين". 

كما أنهم يتبعون متشابه القرآن، كاستشهادهم على أبطال 
  . )٢( إن الحكم إال هلل التحكيم بقول هللا سبحانه: 

ا على فالمعنى المأخوذ من اآلية صحيح في الجملة، وأم
 -التفصيل فيحتاج إلى بيان، ولذلك رد عليهم على بن أبي طالب

  )٣(فقال: " كلمة حق أريد بها باطل". - رضي هللا عنه
: وكان أول كلمة خرجوا بها -رحمه هللا  –قال ابن حجر 

، انتزعوها من القرآن، وحملوها على غير "ال حكم إال هلل: "قولهم 
  )٤(محلها. 

في فهم القرآن إلى الخروج عن  ويؤدي بهم هذا القصور
  . السنة، وجعل ما ليس بسيئة سيئة، وما ليس بحسنة حسنة

فيما بلغه من القرآن، دون ما  فهم إنما يصدقون الرسول 
وما كان  ،شرعه من السنة التي تخالف بزعمهم ظاهر القرآن

إال من هذا القبيل، فقد خرج  )١( اعترض الرجل على قسمة النبي 
  . بسيئة سيئة سوجعل ما ليعن السنة 

                              
  معلقاً، كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم، باب قتل أورده البخاري  )١(

  .) ٩/٢٠الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم  : (    

  انظر: فتح الباريري في تهذيب اآلثار بإسناد صحيح ووصله الطب    

    )١/٢٨٢( 
 ) .٥٧سورة األنعام : اآلية ( )٢(
  مع الخوارج  -رضي هللا عنه–طالب  ورد هذا األثر في قصة علي بن أبي )٣(

 )٢/٧٤٩انظر : صحيح مسلم : (   
 )٦/٦١٩فتح الباري : ( )٤(
 )١٢.٥سبق تخريجه ، ص : ( )١(



  

  

  

  

شكل وسمات التطرف في الجماعات 
 ٢٥   اإلسالمية فكرياً في العصر الحديث

وهذا القدر ( أي تحسين القبيح، وتقبيح الحسن) قد يقع فيه 
لكن أهل البدع يخالفون  ،بعض أهل العلم خطأ في بعض المسائل

  )٢(السنة الظاهرة المعلومة. 
  
  
  
  
  
  
  

  :الوصف الثاني من أوصاف المتطرفين والغالة 

في الحديث  يدل على ذلك قوله  : التكفير واستحالل الدماء
، وهذا )١(المتقدم: " يقتلون أهل اإلسالم، ويدعون أهل األوثان"

ً بين  ً مشتركا نتيجة لتكفير المسلمين الذي يكاد أن يكون وصفا
  االبتداع والغلو.و التطرف طوائف

: الفرق الثاني في -رحمه هللا –يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية 
والسيئات، ويترتب على  الخوارج وأهل البدع: أنهم يكفرون بالذنب

ن دار ، وأ تكفيرهم بالذنوب استحالل دماء المسلمين، وأموالهم
  اإلسالم دار كفر ودارهم دار إيمان.

                              
  ) ، وظاهرة الغلو في الدين، ١٩/٧٣انظر مجموع الفتاوي : ( )٢(

 ) ٥١.٥٠ (ص:     
 )١٢.٥سبق تخريجه ، (ص :  )١(



  

  

   

 ٢٦ الخيلأ.د. سليمان بن عبدهللا أبا

وكذلك يقول جمهور الرافضة، وجمهور المعتزلة والجهمية، 
 أ. هـ )٢(. وطائفة من غالة المنتسبة إلى أهل الحديث والفقه ومتكليهم

.  
 لتطرفهم وغلوهمين نتيجة واستحاللهم دماء المسلم

إذ يرون من ليس على طريقتهم خارجاً من الدين حالل  ،وابتداعهم
  وصاحب كل بدعة. كل متطرف الدم، وهذا شأن

رضي هللا عنه  : "ما ابتدع رجل بدعة إال  - قال أبو قالبة
  )٣(استحل السيف".

وكان أيوب السختياني يسمي أصحاب البدع خوارج ويقول: 
  )١(اختلفوا في االسم، واجتمعوا في السيف"." إن الخوارج 

وبهذا يتبين أنهم يجمعون بين الجهل بدين هللا، والجرأة على 
تكفير المسلمين واستحالل دمائهم، وظلم عباد هللا، وال شك أن هذه 

تورث الخالف والفرقة وتنمي العداوة والبغضاء بين أمور عظام 
ا من أسسها وأصولها ،  وتقوض مبادىء الشريعة وأحكامهالمسلمين

يقرر ذلك شيخ اإلسالم ويصفه قائالً: ( طريقة أهل البدع يجمعون ، 
بين الجهل والظلم، فيبتدعون بدعة مخالفة للكتاب والسنة، وإجماع 

  )٢(رون من خالفهم في بدعتهم).فِّ كَ الصحابة، ويُ 

                              
 )١٩/٧٣مجموع الفتاوي لشيخ اإلسالم : ( )٢(
 ) ١/٤٤أخرجه الدارمي في سننه ، باب إتباع السنة : ( )٣(
 )١/٤٦.٤٥أخرجه الدارمي في سننه ، باب إتباع السنة : ( )١(
  ) .٢/٢٥٥الرد على البكري : ( )٢(

 ) ٥٣.٥٢اهرة الغلو في الدين : (ص : ظوانظر :     



  

  

  

  

شكل وسمات التطرف في الجماعات 
 ٢٧   اإلسالمية فكرياً في العصر الحديث

ة عندما يجعل هاتين ويزيد شيخ اإلسالم هذا األمر بياناً وتجلي
البدع، والعالمتان المميزتان و التطرف صلما أالصفتين ه

  )٣(.والمتطرفين  الةللمبتدعين والغُ 
  

  
  
 

 نفسية .الجذور ال - ٣

ع إن  ي جمي طيته ف ه و وس الم ومنهج دي اإلس م ه ن يترس م
ه بسعادة  هأحكامه وشؤونه فإن ذا الشأن أن يسير في حيات ه ه يثمر ل

وازن  زة ، وت ية متمي ة ، ونفس روح عالي ة ، وب ب وطمأنين ين مطال ب
الى : " من عمل صالحاً من  ول هللا تع روح ، مصداقاً لق الجسد وال

رٍ  زي ذك ة ولنج اة طيب ه حي ؤمن ، فلنحيني و م ى وه رهم نأو أنث هم أج
  )١(."ونملانوا يعبأحسن ما ك

عدي  ن ناصر الس دالرحمن ب يخ عب ول الش ه هللا  –يق  –رحم
ان والعمل الصالح ف )٢(على اآلية  اة ل"فمن جمع بين اإليم ه حي نحيين

عدم التفاته لما يشوش ة قلبه ، وسكون نفسه ، وطيبة . وذلك بطمأنين
  عليه قلبه 

نة  اب والس دي الكت زم ه م يلت ن ل ال م ذه الح ل ه ي مقاب وف
نحرف عن هدايتهما فإن من العقوبات التي تنالة افأعرض عنهما ، و

ق  ن القل ية م راض النفس راض واألم ه األع دنيا أن تالزم ي  ال ف
ول هللا  ،ضطراب والكابة واال ذلك يق وتقلب األحوال وغير ذلك ، ول

                              
 )٥٣انظر : كتاب ظاهرة الغلو في الدين : (ص :  )٣(

 ) .٩٧ل ، اآلية : (سورة النح )١(

 ٤٤٩تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان /  )٢(



  

  

   

 ٢٨ الخيلأ.د. سليمان بن عبدهللا أبا

ك " ومن  دنيوي األخروي لمن فعل ذل عز وجل مبيناً هذا الجزاء ال
ة  وم القيام ره ي نكاً ونحش ة ض ه معيش إن ل ري ف ن ذك رض ع أع

  . )١("أعمى
ة في دار  ة عام ا هللا في اآلي ي ذكره فإن المعيشة الضنك الت

ه من ا هعن ذكر هللا وهو كتابعرض مالدنيا بما يصيب ال ذي أنزل ل
رزخ ، الهموم والغموم واآل الم التي هي عذاب معجل ، وفي دار الب

 الك ، ولم يقيدها بحوفي الدار اآلخرة ، ألن هللا أطلق المعيشة الضن
.)٢(  

ت ان أن وإنما قدمت بهذا التقرير المبني على االس دالل الظاهر لبي
م هللا  ؛سوية  من نفس رمكن أن يصدالتطرف ال ي ه خالف حك ألن

ى بصورة  ينحومن إن وشرع هللا ، ولذلك ف د أن يبتل هذا المسلك الب
  .من صور االنحراف النفسي 

سواء حصل هذا االنحراف قبل ممارسة صور التطرف أو أثناء  
  .هذا من وجه ،  هاالممارسة أو بعد

ن قصد عهدفي دفع ما قد يلصقه بعض الجهلة  : آخر ومن وجه 
  .تمسك بالدين بمثل هذه التهم معن غير قصد من اتهام ال أو

ذا التصور  ع هو عكس ه تقرئ  ،والواق إن المس ذا ف ين ه وإذا تب
ن أن ي والهم يمك تهم وأح رفين وممارس ع المتط ورة لواق م ص رس

ر سوية، ذا التطرف  ظاهرة لنفسية غي ا ه انحراف  ،أنتجه دأ ب د تب ق
ة تن ذوراً عميق ون ج د تك ير ، وق ن هي بتيس ة م ى درج المتطرف إل

اتالً ماإلحباط واليأس والتشاؤم  ر، منتحراً ق اً لكل خي ما يجعله كاره
  . من هذه الحقيقةولغيره لنفسه 

                              
 ) ١٢٤سورة طه ، آية : ( )١(

 ٥١٦انظر : تيسير الكالم الرحمن ، مرجع سابق /  )٢(



  

  

  

  

شكل وسمات التطرف في الجماعات 
 ٢٩   اإلسالمية فكرياً في العصر الحديث

ن  رة م الم كثي د مع ن رص رافويمك ن  االنح ي يمك ي الت النفس
ً اعتبارها جذور   هذا المرض ، وأهمها : اتهامة إلفراز ا

ة أ -١ ه شعور الشخص بخيب اط: والمقصود ب اه اإلحب ل تج م
 .مايعتقده مبادئ أو حقوقاً أو تصحيحاً أو غير ذلك

ذموم و الم ن الغل وراً م خص ص ى الش م  )١(فيتبن ، ث
   . قصاء وضيق أفقإيمارس الدعوة إليها ب

اه من  ثم يتطور األمر حتى يكون ممارسة للعنف تج
ع  هيخالف امى م عور يتن ذا األساس بش دأ ه رأي، فيب ي ال ف

  إلى سلوك متأصل . تراكم األحداث حتى يتحول
ونة والفظاظ -٢ ة والخش مات  ةالغلظ ت س ذه وإن كان : وه

ن وج ا م ة ، إال أنه نفس المتطرف ذوراً  هلل ر ج ر تعتب آخ
ة  ة المحيط ن البيئ فات م ذه الص ب ه ث تكتس ية، حي نفس
بالشخص ، سواًء في محيط األسرة أو في محيط المجتمع 

ن فينعكس ذلك على سلوك الفرد حتى تصبح جزءاً م  )٢(
 تكوينه النفسي، وتركيبه االجتماعي .

اج  -٣ وعلى هذا التصور تتكون سمات أخرى نفسية هي نت
يط ة والمح ة والتربي ان البيئ ه اإلنس يش في ذي يع ن ال ، وم

ة  ة المطلق دفاع، والكراهي ال واالن دة االنفع ا ش أبرزه
رف،  ى المتط اليب عل ذه األس يطر ه ث تس الف حي للمخ

 ه مع اآلخرين .وتتحول إلى سلوك نفسي يتعامل ب

ذور  -٤ رى أن ج ن ي ين م نفس التحليل اء ال ن علم اك م وهن
زة ى غري دمير  الموت التطرف ترجع إل ى الت ل إل ، والمي

                              
  (وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة  انظر : موقع اإلسالم )١(

 والعنف والتطرفأسباب اإلرهاب  -صفحة اإلرهاب– واإلرشاد)     

 انظر المرجع السابق )٢(



  

  

   

 ٣٠ الخيلأ.د. سليمان بن عبدهللا أبا

والعدوان ، وهو ميل جبلي يمكن أن يكون إيجابياً إذا وجد 
م وعدوانياً مصرفاً واشباعاً مثالياً ، لكنه يكون ضاراً  إذا ل

 )١(يجد مصرفاً طبيعياً . 

دي    اؤم  وعن ن التش يء م ا ش رة فيه ذه نظ أن ه
دال إن والتصنيف غير الدقيق، بل نفس االعت  األصل في ال

تقامة ر واالس ا  والخي ي خلقه رة الت ى الفط ذا مقتض ، وه
دوان  ى الع العزيز الرحيم، لكنها قد تنحرف عن مسارها إل

 والتدمير نتيجة التربية أو البيئة أو غيرها كما سبق .

دنيا  -٥ ذات ال ارة  ،الناتجة عن الهوىسيطرة ال نفس األم وال
ا الناتجة ، بالسوء  ذات العلي ة وضعف ال نفس اللوام عن ال

وقد أمر  ،فالنفس اإلنسانية عدو لإلنسان والعقل والضمير،
ا  ح من زكاه د أفل ال هللا جل وعال : " ق بمخالفة هواها، ق

 . )١(" وقد خاب من دساها

انية  إن  : أي  نفس اإلنس قال ة ا تخل ي غاي ف ف للط
ل والت ريعة التنق ة، س االت والخف أثر واالنفع ر والت غي

ية ون  )٢(النفس ا تك اة به ا،فالنج رع  بتزكيته ا بالش وحمايته
 . والعقل من مزالق االنحراف

ذَّ وإذا ضعف العقل ضعفت السيطرة، وأصبحت ِ   ات لل
ي تشعر  دى الشخصية الت ذه السيطرة ل الدنيا، وتحصل ه

ة فعل لإلحساس بالضعف أو تكون رد ،بالنقص في الذات

                              
انظر الموقع السابق ، صفحة األسباب النفسية لإلرهاب والعنف  )١(

 والتطرف 

 )١٠.٩سورة الشمس ، اآليتان : ( )١(

 ٩٢٦تيسير الكريم الرحمن /  )٢(



  

  

  

  

شكل وسمات التطرف في الجماعات 
 ٣١   اإلسالمية فكرياً في العصر الحديث

ون نت د تك دوان، وق اج والع اء أو نت لوك اآلب ة س يج
 )٣(.تربيتهم

دفعها  تضخيم النفس ، -٦ ا ي ا، مم ر من حجمه وإعطاؤها أكب
 .إلى التصرف وفق ما تمليه هذه المشاعر

بب  ذا الس ى ه ه  : ويعن ة لنفس د الشخص مكان أن يعتق
د  ه منطق، وق ع يدعم يكون دون أن يسند هذا االعتقاد واق

اً يُ  ىمرضاً عقلي ه الشخص فيُ  تبل دير نفسه ، غب الي في تق
ذا  ون ه د يك ى حساب اآلخرين، وق ذا عل ان ه و ك ى ل حت
دين أو  نفس أو ال اه ال ير تج عور بالتقص ة ش عور نتيج الش
ية  ة نفس ة دفاعي لوب كحيل ذا األس ى ه أ إل ع ، فيلج المجتم

 )١(لتطهير ذاته والتكفير عن تقصيره بزعمه .

ل  ،اسيستبلد األح -٧ م يمث وانفصام المشاعر، وهو عامل مه
اً  ه، مخطئ حالة مرضية تجعل صاحبها منفصالً عن واقع
في تقدير ظروفه، خالياً من المشاعر وغير مكترث بشيء 

.)٢( 

ً  الجذور النفسية التي من هذه جملة ا ر دافع للتطرف ،  تعتب
  تبينت لي بالتتبع واالستقراء ، وهللا أعلم ومسبباً من أسبابه

  
  
  
  

                              
موقع اإلسالم صفحة اإلرهاب، األسباب النفسية لإلرهاب والعنف  )٣(

 والتطرف .

 لسابق .المرجع ا )١(

 المرجع السابق . )٢(



  

  

   

 ٣٢ الخيلأ.د. سليمان بن عبدهللا أبا

  
  
  
  
  
  
  
  
  

مية المتطرفــــة إلــــى تحــــو –ب  ســــ ل الجماعــــات ا
  تنظيمات إرهابية متطرفة .

  
  
  
  
  
  
  
  
  

ابر ألغوار اإن المتأمل للجم ديثاً والس ديماً وح عات اإلسالمية ق
ا،  ا وتنظيماته ارف بمبادئه ا، والع ع مراحله أحوالها وأطوارها وجمي

اأساليبها ومناهجوالكاشف ألهدافها ومطامعها، والمتبين لوسائلها و  ه



  

  

  

  

شكل وسمات التطرف في الجماعات 
 ٣٣   اإلسالمية فكرياً في العصر الحديث

ة  علموطرقها، يعلم  ع قناعة جازم اً، ويقتن اً تام اليقين، ويدرك إدراك
ات  ها والحكوم ت تعايش ي كان ات الت ة الوالي ي مواجه ا قامت ف بأنه

د  ي تتواج االت ا وحكمه ت مظلته ررات تح ة، ومب باب واهي ، ألس
  .متهافتة
ار   ى جرف ه ارفهي وجدت عل ردى،  فانه واطن ال ي م ا ف به
اإلنحراف والهوى والشهوة والشبهة، وأوردها  مستنقعاتها إلى وقاد

المهالك، وأوقعها في البحث عن وسائل بغيضة وتنظيمات مشبوهة 
  .خطيرة، تعتمد الفساد واإلفساد ، واإلرهاب والتدمير 

راث  ا بمي بين إليه ات والمنتس ذه الجماع اب ه ل أقط  فجه
م النافع، اضهم عن العل، أو إعرهوتفريطهم في تعلم ما ال يسعهم جهل

ا يع ل بم ه ملوصدهم عن العم ان ل س، ك وى األنف ا ته اً لم ون إتباع
ة  ام عولم ا أم المية ، وذوبانه ة اإلس ياع الهوي ي ض ر ف ر الكبي األث
ة  اس للجماع ن الن ر م عُي كثي بح س ى أص ة، حت اب والفتن اإلره
ولزومها السبب الرئيس في التطرف ومفارقتهم للجماعة ، والمروق 

المي و، منها ة اإلرهاب الع اقة، وإشعال فتن ة والمش الوقوع في الفرق
زمن كموج والسقوط في الفتن العامة، التي تموج  ديم ال ذ ق البحر، من

  إلى زمننا الحاضر .
ما وقع في التاريخ من الحركات الهالكة ، كالحركات  ةمن أمثلو

رزت  ة المهدي المنتظر، وأف ا حرك ا، أنه التي ادّعت كل واحدة منه
ة القرامطة ،  ريف ، كفتن ي الّش مثل أحداث اإلرهاب في الحرم المّك

ة ة حادث ك، أو حرك ة الهال ان، ومهدي ة جهيم ة  وفتن ا حرك دّعى أنه ت
ؤمنين ر الم ةأمي ات  ، كحرك ن حكوم ا م ة غيره ان، متجاهل طالب

  إسالمية سابقة لها.
المصرية، أو تنظيم القاعدة  والهجرة أو ما يسمى بتنظيم الجهاد

ارق بزعام ة، وف ن الطاع ده م ع ي د أن خل ن الدن ، بع امة ب ة أس
ك الجماعة، أو غير ذلك ، مما أفرز شراً وإرهاباً، ببه تل وتحولت بس

ة، ات إرهابي ى تنظيم ات إل جعت  الجماع ام، وش داث عظ ت بأح قام



  

  

   

 ٣٤ الخيلأ.د. سليمان بن عبدهللا أبا

ل : ة مث ال إجرامي ت أعم ي  ودعم ة ف رات اإلرهابي داث التفجي أح
بتمبر اإل ١١الرياض والُخبر، وأحداث  ا س ا، وم ى أمريك ة عل رهابي

  .أخرى  سبقها وتالها من أحداث إرهابية
رعي  راد الش ا الم دثين له ة المح بب مخالف دثت بس ا ح ي إنم وه
ى اإلسالم  اً عل بالجماعة وما وقعوا فيه من تطرف ، وُحسبت عالمي
ة اإلسالمية، واإلسالم  ه الهوي اد يمحو بعولمت باناً يك لمين حس والمس

  . والمسلمون منها براء
ع  و الواق ه ه ة أو تجاهل رعي بالجماع المراد الش ل ب ذا الجه وه
دعاة،  ن ال ر م دى الكثي ل ل لمين، ب ن المس ر م دى الكثي ف، ل المؤس

نهج  خصوصاً المعاصرين من أصحاب المناهج الدعوية المخالفة للم
  الشرعي.

لمين   يس للمس ه ل اد أن ى اعتق مثل أصحاب المنهج الذي يدعو إل
بيعة شرعية، وأنه ليس في وإليها، ذات والية اليوم جماعة يرجعون 

ي  ة ، الت المراد الشرعي بالجماع لمين، ب ة للمس وم جماع األرض الي
ا، وتحريم  ى لزومه ا والحثُّ عل ي النصوص الشرعية ذكره ورد ف

  الخروج عليها .
ة اإلسالمية أن  وبناًء على هذا االعتقاد الفاسد يوجبون على األم

فهومهم الخاطئ، بل يرون السعي في متسعى إليجاد الجماعة حسب 
ى  لم، حت رد مس ى كل ف إيجادها ونصب اإلمام العام فرض عين، عل

ة ة العام د الخالف انهم توج ي أذه ة ف ة المزعوم ا األم دين له ي ت ، الت
رة  الوالء والنص ا ب ة فيه اها، للخليف ى أقص ا إل ن أدناه ا، م كله

   )١(ة .والمرجعي

                              
  أنظر : الطريق إلى جماعة المسلمين لحسين بن دمحم بن علي جابر، )١(

 ) .١٠.٩والمراد الشرعي بالجماعة ، ص (    



  

  

  

  

شكل وسمات التطرف في الجماعات 
 ٣٥   اإلسالمية فكرياً في العصر الحديث

يؤصلونه من أصل فاسد، هو ويبنون ذلك المعتقد الفاسد على ما 
ى : أن الجماعة (إنما تُطلق في النصوص الشرعية ين، ال  عل إطالق

   :غير
  إطالق من حيث البناء والكيان .

  وإطالق من حيث المنهج والطريقة .
فمن حيث البناء والكيان : فالجماعة تُطلق على التي اتّفقت آراء 

. فهذه هي التي يحرم جميع المسلمين فيها على إمام واحد بعقد بيعة .
ال الرسول ي ق ة  الخروج عليها، وهي الت ا لحذيف رضي هللا – فيه

  )٢(: " تلزم جماعة المسلمين وإمامهم" الحديث . -عنه
ة،  ذه الجماع اد ه عي إليج لمين الس ى المس ب عل الوا : "يج وق

  وتنصيب اإلمام المتفق على بيعته" .
ر شرعي بكل طريق وأي وسيلة كانت ة شرعية أو غي ة ، معقول

اد دمير، واإلفس ، أو غير معقولة، حتى لو كان ذلك باعتماد القتل والت
ة ات إرهابي د تنظيم ذلك تعتم ة ب ات المنادي ك الجماع ل تل ا جع  مم

  .، وطرق شيطانية من أجل الوصول إلى ذلك مشبوهة
و : أن   د، وه اد فاس د اعتق يل الفاس ذا التأص ى ه ب عل ويترت

ر موجودة اآلن ؛  ق الجماعة غي م تتف دة ل رون عدي ذ ق ألن اآلراء من
  لجميع المسلمين بعقد بيعة شرعية .على إمام واحد 

ع   اق جمي دم اتف ة اآلن بع ود الجماع دم وج اد ع ل العتق والتعلي
ول ، حيث ال  المسلمين اليوم على إمام واحد بعقد بيعة هو تعليل معل

لمي ام واحد عدم وجود جماعة المس ن، يلزم من عدم االتفاق على إم
  رم الخروج عليها.ذات الوالية ببيعة شرعية، يُرجع إليها، ويح

                              
  أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المناقب ، باب عالمات النبوة ) ٢(

 ) .٣٦٠٦في اإلسالم ، برقم (     



  

  

   

 ٣٦ الخيلأ.د. سليمان بن عبدهللا أبا

ذ د ه ع ويول ى جمي روج عل ةُ الخ د إباح ال الفاس د الّض ا المعتق
ة السعودية ؛ ألن  ة العربي ة المملك الحكومات اإلسالمية، حتى حكوم
ع  اً لجمي اً عاّم ا إمام ايعوا إمامه ى أن يب م عل وا كله م يتفق لمين ل المس

ذ لمين ، ف د–لك المس د الفاس ذا المعتق ب ه ار  -حس م اعتب يح له يب
ة  ود حكوم دم وج اد ع ددة، واعتق ا متع ر شرعية ألنه ات غي الحكوم

  شرعية للمسلمين اليوم .
حاب  لمين ، أص اإلخوان المس ّمون ب ن يتس وم م و مفه ذا ه وه

ر، وجماعة من توحيد الحاكمية ،  ة، وأهل التكفي الخوارج، والمعتزل
  .يسمى بجماعة تنظيم الجهاد والهجرة المصريةالتبليغ الهندية، وما 

ات   ن الجماع رهم م دة، وغي يم القاع مى بتنظ ا يُس أو م
ي  اد ف ب واإلفس تن والتخري حابها الف ى أص ي يتبن ات الت والتنظيم
اطئ  وم خ و مفه راًء، وه ك والًء وب ى ذل زب عل األرض ، والتح

  . ل ضال، وعقيدة فاسدة، يترتب عليه المخالفة التامة لسنة الرسو
اتهم، أي : منازعة  ي والي ور ف ه منازعة والة األم ويترتب علي

كما هو معلوم مقرر في النصوص األمر أهله، وهذا ال يجوز شرعاً 
  الشرعية، كما ال يجوز منازعة األمر أهله في العقل كوناً .

ى تأصيل  ة، عل اني للجماع ا اإلطالق الث المتطرفين هؤالء وأم
  .جماعة من حيث المنهج والطريقة المنحرفين فهو : إطالق ال

ات   ن الجماع دة م ي واح رها ف ن حص ذه ال يمك الوا : وه ق
ة ب ة اآلن ، المعروف المية القائم ا اإلس ا ونظمه مائها وقادته أس

  .وأعضائها
غ ، وحزب وذلك مثل جماعة اإلخوان المسلمين، وجماعة ا لتّبلي

  .التّحرير، وغيرها 
  ئل للدعوة جائزة ) .قالوا : ( ألنها كلها ليست إال وسا



  

  

  

  

شكل وسمات التطرف في الجماعات 
 ٣٧   اإلسالمية فكرياً في العصر الحديث

ي –وقالوا : إنه ال يضير المسلم أن يختار من هذه الجماعات  الت
جماعة، يراها أقرب إلى الحق والصواب  –ليست إال وسيلة للدعوة 

.  
تج  ذي ين والدعوة إلى هذا ليس إال دعوة إلى التفرق والتطرف ال
ى  ا دعوة إل ر شك ؛ ألنه النزاعات والصراعات واإلرهاب من غي

ا جما احرة فيم ادة متن ة اآلراء ، متض واء متباين ددة األه ات متع ع
قها أو  دعها أو تفس ل تب رى، ب ع األخ ق م دة ال تتف ل واح ا، ك بينه
ة ،  عرية، والماتريدي ة، واألش ة، والمعتزل ا الجهمي ا؛ ألن فيه تكفره
ة  ا متناقض ة، وكله ة، والمرجئ وارج ، والجبري وفية، والخ والص

ا ا وعلومه ي مناهجه ادة ف ي مقاصدها  متض ة ف وتصوراتها، متباين
  ومراداتها، متفرقة في دعواتها، والقول بأنها متفقة باطل في الواقع .

ن أبي  ولفظ خبر الرسول  ة ب ا في حديث معاوي يرد ذلك، كم
ذي  فيان ال هس ذي  خرج و داود والترم ديث حس –أب ال ح ن ـوق

ه من )١(-صحيح  وصح من رواية بن أبي عاصم ، في كتاب السنة ل
ة  ال معاوي ددة، ق ه–طرق متع ا رسول هللا  -رضي هللا عن ام فين  ق

ة  ين وسبعين فرق ى اثن وا عل بلكم تفرق اب ق يوماً فذكر :"إن أهل الكت
في األهواء، أال وإن هذه األمة ستفترق على ثالث وسبعين فرقة في 

  )١(األهواء، كلها في النار إال واحدة، وهي الجماعة ... " الحديث .

                              
  ن، باب ما جاء في افتراق هذه األمة، سنن الترمذي، كتاب اإليما  )١(

  ) .٢٦٤١برقم(     

  ) من حديث عبدهللا بن عمر .١/٢١٨وأخرجه الحاكم في المستدرك (    

 ) من حديث أنس بن مالك .٢/٢٩والطبراني في المعجم الصغير : (   
  )٣/١٠٢أخرجه اإلمام أحمد في المسند : (  )١(

  ).٤٥٩٧باب شرح السنة، برقم ( وأبو داود في سننه، كتاب السنة،     

  ) .١/٧وابن أبي عاصم في السنة (     

 وصححه األلباني في ظالل الجنة في تخريج السنة .     



  

  

   

 ٣٨ الخيلأ.د. سليمان بن عبدهللا أبا

م من فإن قوله  ة :" ه : " إال واحدة، وهي الجماعة" وفي رواي
دد المتضاد،  افي التع وم وأصحابي" ين ه الي ا علي ا أن كان على مثل م

ددت فتعين أن تكون الجماعة واحدة ، وإن تنوعت في صورها،  وتع
ور  دد ص وال، كتع اس، واألح ان، واألجن اكن، واألزم دد األم بتع

م جماعاتهم بتعدد مساجدهم في الصالة، فه نهج والعل م جماعة في الم
م أهل  ة، وه ة واإلرادة، والعمل والطلب والغاي والتصور، وفي الني

  )٢(السنة والجماعة.
ى هللا  واتهم إل ي دع دعاة ف ؤالء ال ق ه ف ينطل ع األس ن م لك
ة  ى مرجعي ي ال ترجع إل ة، الت ات المتفرق ك المنطلق بزعمهم، من تل

وم تجمعها، وينطلقون من تلك المفاهيم الخاطئة  للمراد الشرعي بمفه
واته ن دع اس م ى الن أتون إل ة، في ي، الجماع ة وبغ ة بجهال م المفارق

ة وض يعاً وبدع انوا ش نهم وك وا دي ذين فرق لك ال لكون مس اللة، ويس
ذين  ة، ال الخوارج المارق ون، ك ديهم فرح ا ل ل حزب بم اً، ك وأحزاب
اتهم الضالة  نة، ويحرجونهم بممارس يفتاتون على أهل اإلسالم والس
باسم اإلسالم، واإلسالم منها براء، وباسم السنة والسلفية وهي ليست 

  )١(من منهج أهل السنة والجماعة والسلف الصالح في شيء .
  
  
  
  
  
  

                              
  انظر التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية للعالمة عبدالعزيز بن ناصر  )٢(

 )١٣الرشيد ، ص : (    
 )١٢-١٠انظر : المراد الشرعي بالجماعة ، ص (  )١(
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ســـمات التطـــرف فـــي جماعـــة التكفيـــر والهجـــرة كنـــواة  -ج

رهابية المتطرفة في الع الحديث :    للتنظيمات ا
  

  أسباب نشؤ الجماعة :  -١  
  احل انتشار فكر الجماعة : مر -٢  
  الدعوة . -أ    
  االستضعاف . -ب    
  التمكين . -ج    
  
  
  
  
  
  
  
  أسباب نشؤ الجماعة :  -١  



  

  

   

 ٤٠ الخيلأ.د. سليمان بن عبدهللا أبا

ية،  ة، والنفس ة والفكري ذور العلمي ن الج ديث ع بق الح س
والتاريخية لظاهرة التطرف، وتبين من خالل العرض السابق الصلة 

ا ور اإلعج ين، وظه ابقين والالحق ين الس اهرة ب ي الظ وي ف ز النب
ة،  ة تاريخي ل حقب ي ك وره ف اخ ظه ابه من ر وتش ذا الفك تمرار ه اس
ا  ى كل م دلل عل ي ت ة الت رز األمثل إن أب الم ف وحينما تتضح هذه المع
ابقة، جماعة ظهرت في  سبق وتعتبر تجسيداً معاصراً لألسباب الس
ة اإلسالم  ة، وعانت أم الد مختلف أرض الكنانة، وامتد نشاطها في ب

ا،  من امتداد ار مبادئه صم ووفكرها، وتجرعت مرارة األسى من آث
اإلسالم بما هو منه براء من خاللها، إنها الجماعة التي تسمي نفسها 
ر  "جماعة المسلمين" ولكنها اشتهرت عالمياً وإعالمياً بجماعة التكفي

ال وأهم مرتكزات والهجرة" استناداً إلى أبرز انحرافاتها، ها ، فهي مث
  طرف .واقع لتنظيم مت

ا ، وصور إن   م مبادئه معرفة ظروف نشأة هذه الجماعة ، وأه
كلة  ذه المش ويم ه ن تق ن م ك يمك ل ذل ارها ك ع انتش اطها، وواق نش

ة ة واقعي ة مثالي ا تحت رؤي ة المستعصية، ومعالجته د  المزمن ، تعتم
ا،  ة منه ذه األم لف ه ه س ا فهم ر، وم رع المطه ى نصوص الش عل

ة رح والمعالج ون الط ى أن يك طية  وعل زان ، ووس بموضوعية وات
االت  ريط واالنفع راط والتف اء واإلف و والجف واعتدال ، بعيداً عن الغل

  . التي ال تنتج حالً، وال يُوصل من جرائها إلى دواء نافع .  
ي أدت  ذا التنظيم هو الظروف الت رازه عن ه وأول ما يجب إب
ة  باب رئيس ي أس ذور ه ن ج ه م ديث عن بق الح ا س أته، وم ى نش إل

  ، لكن األسباب الخاصة التي كانت وراء نشوئه أهمها : اظهورهل
أنها رد فعل لعوامل سياسية واجتماعية، حيث كان في  -١

ات  تهدف بعض الحرك مي اس ف رس رة موق ك الفت تل



  

  

  

  

شكل وسمات التطرف في الجماعات 
 ٤١   اإلسالمية فكرياً في العصر الحديث

اإلسالمية، وأودع زعماؤها السجون، وحصلت صور 
 )١(من التغريب .

اب   ن ب ن م ر، ولك اب التبري ن ب ذا م يس ه ول
ي، وإال فإن االنقسام وظهور الجماعات الواقع التاريخ

ره اإلسالم ر ال يق ام  أم ه أحك ا قررت الف لم ه مخ ؛ ألن
ة  زام جماع اع والت وب االجتم ن وج ريعة م الش
ي  وع ف راف والوق ن االنح ذير م لمين، والتح المس

  .التحزبات واالنقسامات 
ت ال  ا كان اء مهم ذه األخط ة ه ا أن معالج كم

ة، وازن،  يكون بردود األفعال المتطرف نهج مت ا بم وإنم
ا حصل هو أن  ينطلق من الحكمة والنصيحة، ولكن م
ذا  ل ه اس تقاب ن الن ة م ل فئ مي جع ف الرس ذا الموق ه

ر م التكفي ن ث الغلو والتطرف وم أن ب تج  الش ذي ين ، ال
  . عنه استباحات الدماء واألموال واألعراض

ا  -٢ ي تلقاه ة الت ري : التربي ي نظ باب ف م األس ن أه وم
ذا ال اء ه ل زعم رى ال تق ة أخ د جماع ى ي يم عل تنظ

وان  ة اإلخ ي : "جماع ا، وه رراً عنه راً وض خط
ن  زءاً منفصالً م ر ج يم التكفي د تنظ لمون" إذ يع المس
تنتاج رغم  ذا االس لمين، وه جسد جماعة اإلخوان المس

ره إال أن  )١(أن بعض الباحثين ال يستسيغه ، وربما ينك
داهما أثير إح د ت اعتين يج ين الجم ربط ب ن ي ي  م ف

                              
  ، د. عبدالرحمن في حياة المسلمين المعاصرة أنظر : الغلو في الدين )١(

 ١٢٦اللويحق /      
 ٧٨انظر : التكفير جذوره، أسبابه مبرراته، د. نعمان السامراني / )١(

 ومابعدها 



  

  

   

 ٤٢ الخيلأ.د. سليمان بن عبدهللا أبا

ارزة  األخرى اً ب دد نقاط ن أن أح اهراً، ويمك أثيراً ظ ت
 توضح الصلة بين الجماعتين :

ن  -١ م م يم كله ذا التنظ وا ه ذين أسس اء ال أن الزعم
أة  ي الحديث عن نش يأتي ف ا س ة اإلخوان كم جماع

  الجماعة وأبرز مؤسسيها .
ب  -٢ يد قط ر س تمعن فك رأ ب ن يق رز –أن م و أب وه

أثير رهم ت وان وأكث ة اإلخ ائها جماع ي أعض  –اً ف
يجد أن أفكار التكفير وتجهيل المجتمعات ، والدعوة 

اهرة ام ظ ة والحك ى األنظم روج عل ى الخ ي  إل ف
 .أقواله وكتاباته، وتنظيره وتنظيماته 

ولخطورة هذا االستنتاج أقف على نصوص كفر فيها سيد قطب 
ثالً  ول م ه إال هللا ، فيق ون : ال إل : )٢( عامة المسلمين، وإن كانوا يقول

ه  ى البشرية بال إل دين إل ذا ال " لقد استدار الزمان كهيئته يوم جاء ه
ان،  ى جور ألدي اد، وإل ادة العب ى عب رية إل دت البش د ارت إال هللا ، فق
آذن ال  ونكصت عن ال إله إال هللا، وإن ظل فريق منها يردد على الم

دلول  ذا الم ي ه وهو إله إال هللا دون أن يدرك مدلولها، ودون أن يعن
اد  دعيها العب ي ي ة الت رعية الحاكمي رفض ش ا، ودون أن ي يردده

  وهي مرادف لأللوهية ... " –ألنفسهم 
 ً رددون ":  )١(وقال أيضا ذين ي ا أولئك ال ا فيه البشرية بجملتها بم

ه إال هللا ا كلمات ال إل بال  على المآذن في مشارق األرض ومغاربه
د ع اً وأش ل إثم ع، وهؤالء أثق دلول وال واق م م ة، ألنه وم القيام ذاباً ي
ومن بعد أن كانوا في  ،ارتدوا إلى عبادة العباد بعدما تبين لهم الهدف

  دين هللا" .

                              
 ٢/١٠٥٧في ظالل القرآن ،  )٢(
 ٢/١٠٥٧في ظالل القرآن ،  )١(
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ق    ي الطري الم ف ه مع ي كتاب ال ف ار  )٢(وق ي إط دخل ف : " ي
لمة، ال  ا مس زعم لنفسها أنه ي ت المجتمع الجاهلي تلك المجتمعات الت
ة  عائر التعبدي دم الش ا تق ر هللا، وال ألنه د غي ة أح د بألوهي ا تعتق ألنه

ذا في اإلطار دخل ه ة هلل  ؛ لغير هللا، ولكنها ت دين بالعبودي ا ال ت ألنه
  وحده في نظام حياتها .

راد هللا  : " إنما تمثل )١(وقال اد والشعائر وإف اإلسالم في االعتق
ة ال يفرسبحانه بالحاكمية، والذين  في أي –دون هللا سبحانه بالحاكمي

ان ذا الشرك أن يكون  -زمان ومك م مشركون، ال يخرجهم من ه ه
ه إال هللا  ادهم أن ال إل عائر هلل اعتق دموا الش اد وال أن يق رد اعتق مج

ا وحده فإلى هنا يكونون كالحنفاء  لمين، إنم الذين لم يعتبرهم أحد مس
ين  لة ، أي : ح ات السلس ون حلق ين يتم لمين ح اس مس ر الن يعتب
ة،  بحانه بالحاكمي راد هللا س عائر إف اد والش ى االعتق مون إل يض
م  د ل ة أو تقلي انون أو قيم م أو ق رعية حك راف بش هم االعت ورفض

  . " يصدر عن هللا وحده
ر التطرف والخوارج ف ي فك و أي صراحة ف ذا، فه ر من ه أكث

و  ردة حتى ل ة وال ومين بالجاهلي اً ومحك لمين حكام وصف لكل المس
ى هللا" اعتقدوا قالوا و ا هو يجعل  " ال إله إل ل ه ، وأدوا الشعائر، ب

رج شركاً واضحاً  زي والتب اتخاذ المواسم واألعياد، والمخالفة في ال
ة هلل الشرك الواضح الظاهر ، وهو الد :"هناك)٢(ظاهراً ، فيقول ينوي

وهو نص  -وية في شرع يتحاكم إليه نيفي شأن من شؤون الحياة الد
وية في تقليد من التقاليد كاتخاذ أعياد نوالدي-في الشرك ال يجادل عليه

ر م يش رعها هللا، والدومواس م يش اس ول ن نيعها الن ي زي م ة ف وي

                              
 ١٠١ص   )٢(
 ٣/١٤٩٢في ظالل القرآن ،  )١(
 ٤/٢٠٣٣في ظالل القرآن  )٢(



  

  

   

 ٤٤ الخيلأ.د. سليمان بن عبدهللا أبا

ستر، ويكشف أو يحدد العورات األزياء يخالف ما أمر هللا به من ال
."  

وفي حكم ظاهر ال يتطرق التأويل إليه وهو يتحدث عن ما سماه 
ة" ه الحرك ا  " ،بفق املة كم ة الش ة الجاهلي أ لمواجه ي تنش ي الت وه

ة اإلسالمية  :"هذا النوع من الفقه )١(قال ه الحرك اج إلي ذي تحت هو ال
نظم  ع الم رائع المجتم ة وش ة الدول ه الخاص بأنظم ا الفق دة، أم الولي

ة  المستقر فهذا ليس وم دول ى وجه األرض الي يس عل ه ل ه ... إن أوان
ل في دة التعام لم قاع ع مس لمة، وال مجتم ه مس ه هي شريعة هللا والفق

  اإلسالمي" .
لمين أو   ل المس د يمث رى أح ه ال ي ف أن اً كي ذا يتضح جلي وهك

  يحقق اإلسالم.
التنظيم وهو ما يسمى بالهجرة  وفي شأن الجزء الثاني من دعوة

لمة في كل أرض من أن  )٢(هاهو يقول، ف اة للعصبية المس :" ال نج
اة عن  نهج حي دياً وشعورياً وم أن تنفصل عق ذاب إال ب يقع عليها الع
ا،  ام دار إسالم تعتصم به أذن هللا بقي ا حتى ي أهل الجاهلية من قومه

وأن ما حولها ، وإال أن تشعر شعورياً كامالً بأنها هي األمة المسلمة 
  . "وا فيما دخلت فيه جاهلية وأهل جاهليةومن حولها ممن لم يدخل
دليل  في هذا المقام عن سيد قطب وإنما أطلت النقل كي يكون الت

ر ول من ي دفع ق راءة اإلخوان من على هذا التالزم واضحاً، ول ى ب
ر. ار التكفي مولية ،  )١(أفك ى الش ة عل ة مبني ون المعالج ي تك ولك

  والنظرة البعيدة .

                              
 ٤/٢١٢٢في ظالل القرآن  )١(
  المرجع السابق ، وانظر في نقد هذه األفكار موقع الشيخ سعد الحصين )٢(

 على الشبكة .    
  ١١٠انظر مثالً : التكفير جذوره أسبابه مبرراته، د. نعمان السامراني  )١(
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كفير سلسلة مظلمة، ال تنحصر في ومن هنا يتضح أن سلسلة الت
واني  ر اإلخ ر الفك ل يعتب ر ب زب التكفي اح الً له اً أص ، وداعم

  النتشارها، وسبباً من أسباب نشوئها .
باب -٣ ن أس يرة  وم عف البص ة : ض ذه الجماع ؤ ه نش

م ظواهر النصوص،  ى فه اه إل دين ، واالتج ة ال بحقيق
ا  ك مم ر ذل واتباع المتشابهات ، وترك المحكمات وغي

 )٢(خل في الجذور العلمية .يد

ار  ذا التي ل ه وء مث ان وراء نش ا ك باب وغيره ذه األس ه
ى  ذا  ضوئهاالمتطرف، ومن يتأمل تلك األسباب يقرأ عل استمرار ه

ا سمحت الفرصة  ى م داث مت ى مسرح األح وره عل يم ، وظه التنظ
  وهللا المستعان . ، ، وقوة تأثيره على أرض الواقعبذلك

  :  لها برز المؤسسيننشأة الجماعة وأ -٢  
د  ة بع رية، وخاص جون المص ل الس ي داخ يم ف ذا التنظ أ ه نش

ي  داث الت تاألح ام  وقع االت١٣٨٥ع ـ واالعتق اًء  ه ت بن ي تم الت
ه باإلعدامعليه ، وكانت )١(، والتي حكم فيها على سيد قطب ومن مع

ي إسماعيل بداية أفكار هذه الجماعة بشكل مؤطر ومنظم  على يد عل
الذي تم إعدامه مع سيد قطب، وهو من  فتاح إسماعيلل، شقيق عبدا

ذا) خريجي األزهر، فبعد تلك األحداث قام ادئ  (عكٌي ه بصياغة مب
ه  ا يظهر أن ا بم بهاً له التكفير والهجرة ضمن أسس وضوابط ، مش

نة، وم اب والس ة استدالل من نصوص الكت دعوة المكي ي ال ن مرحلت
  والمدنية .

                                                                         
 وما بعدها .    

 ٣٣٨- ١/٣٣٧انظر الموسوعة الميسرة ،  )٢(
  انظر: ذكرياتي مع جماعة المسلمين التكفير والهجرة، عبدالرحمن أبو )١(

 ٢٩.١٨الخير     



  

  

   

 ٤٦ الخيلأ.د. سليمان بن عبدهللا أبا

اوعند التأمل فيها يظهر أن  ه رجع  ه ار الخوارج لكن ادة ألفك إع
  )٢(عن تلك األفكار ، وأعلن رجعته وبراءته منها .

يعود وبقوة من خالل مرحلة كانت مراحلها ثم بدأ هذا التنظيم 
د  كري أحم و ش زب وه س الح د مؤس ى ي جن عل ي الس رة ف األخي

ام  د ع م في محافظة أسيوط، وهو ١٩٤٢مصطفى (أبو سعد) المول
  .المسلمين من جماعة األخوان

ره  ور أم د ظه ا بع اد فكفره ه ع ام )١(لكن ل ع د اعتق ، فق
م ١٣٨٥-م١٩٦٥( لمين ، ث وان المس ة األخ ى جماع ه إل ـ) إلنتمائ ه

  م وأكمل دراسته .١٩٧١أفرج عنه عام 
ى   ه، حت ي لجماعت ل التنظيم وين الهيك رك لتك دأ التح م ب ث

داً  ؤمنين وقائ راً للم ه أمي ك بمبايعت ة المستأسست وذل –لمين لجماع
  . -حسب ما يعتقد هو وأتباعه

اطق،  ات والمن راء للمحافظ ين أم ري، فع ار الس دأ باالنتش وب
واستخدم السرية للوصول إلى هدفه وغايته، ولذلك تركز نشاطه في 

تم المقصود م ي ا ل ه العديد من الشقق، ولم ذي سعى إلي ى  ال خرج إل
ي  ه ف و وجماعت رف ه د أن تص ارات بع ة والمغ اطق الجبلي المن

  . )٣(أمالكهم تطبيقاً لمبدأ الهجرة الذي يعتقدونه
ة   ادة الجماع ي قي كري ف ب ش ن، ونائ ان العضد األيم د ك وق

وف  رية بفيلس حافة المص ه الص ذي لقبت ي ال ؤول اإلعالم والمس
ه  ري، ول دالعزيز بك اهر عب كري وصهره م ن أخت ش ة اب الجماع

  )٣(مؤلفات سيأتي اإلشارة إليها .

                              
 ١/٣٣٤انظر : الموسوعة الميسرة ،  )٢(
 ٣٥انظر : ذكرياتي مع جماعة المسلمين / )١(
 ١/٣٣٤انظر : الموسوعة الميسرة ،  )٢(
 ٣١انظر ذكرياتي مع جماعة المسلمين /  )٣(



  

  

  

  

شكل وسمات التطرف في الجماعات 
 ٤٧   اإلسالمية فكرياً في العصر الحديث

اء وبعد قيام الجماعة با تم إلق لعزلة فطن لهم األمن المصري ف
  . القبض عليهم ، وتقديمهم للمحاكمة

ام   ي ع ن ف رار وم ١٩٧٤ولك در ق وبر ص رب أكت د ح بع
اد لممارسة نشاطه ولكن  ه، فع جمهوري بالعفو عن شكري وجماعت

  وتخطيط أدق، ومحاولة لالنتشار والتوسع . بتنظيم أكثر
بال ات إال ال روج مجموع ى خ ل عل ذلك عم رى ول د األخ

ق  دأ بتطبي ل وب ذه الجماعة، ب ا مكن النتشار ه ل، مم بغرض التموي
  األفراد من غيرهم .العزلة التامة، وانحسار التأثير على 

ا   م م د له اط وأوج ن النش ة م ة متكامل ه بيئ أ ألتباع ث هي حي
ا تيس ق م ه من تطبي ذا مكن ع، وه ع المجتم ه عن التواصل م غنون ب

ذلك  نيريد، ول ّرروا أن م تم  ق افراً، وي ر ك يخرج عن الجماعة يعتب
  .)١(تصفيته جسدياً بعد تتبعه

مونهم   ن يس ال م ى قت ور إل ى تط ر حت تمر األم ذا اس وهك
  ،ومواجهة السلطات .)٢(بالمرتدين، والهجوم عليهم

ين  يخ دمحم حس ل الش يهم بقت ت إل ي وجه ة الت ت التهم م كان ث
ه،  د اختطاف ابق بع اف المصري الس ر األوق ذهبي وزي م ال د ت وحينئ

ة،  ديمهم للمحاكم ة، وتق راد الجماع ات من أف ى المئ اء القبض عل إلق
ى رأسهم شكري  التي حكمت بإعدام خمسة من قيادات الجماعة، عل
أمون  ور م د طارق، وأن دالعزيز وأحم اهر عب مصطفى، وصهره م

  )١(صقر، ومصطفى عبدالمقصود .

                              
 ٣٣٥- ١/٣٣٤موسوعة الميسرة انظر : ال )١(
 ٦٥انظر : ذكرياتي مع جماعة المسلمين، مرجع سابق / )٢(
 ٢٠٤المرجع السابق /  )١(



  

  

   

 ٤٨ الخيلأ.د. سليمان بن عبدهللا أبا

ا الجماعة اتخذت طابع الس ي تلقته رية بعد هذه الضربات الت
ا  ى وجوده ل، وحافظت عل ي العم ي )٢(ف اهر ف كل ظ رت بش ، وأث

  .مصر وخارج مصر
م يكن   ذا التنظيم ل داد له ل إن حركات التطرف امت و قي بل ل

ين حركات  بعيداً، ولعل من األمور التي تدلل على الترابط الظاهر ب
ر من  التطرف وهذه الجماعة أن الرجل الثاني في تنظيم القاعدة يعتب

  ذه الجماعة، وهو أيمن الظواهري المصري .أعضاء ه
ومما يدل على قوة التأثير، ومحاولة الجماعة لترسم خطوات 

ام  ي ع ه ف تمكن أن اإلعالن وال ي ب ة تنته رار ٢٠٠٣مرحلي د ق م وبع
ات  ن الجماع جين م ف س ن أل اإلفراج ع ة المصري ب ر الداخلي وزي

ذي  اإلسالمية بثالثة أيام ألقى القبض على تنظيم حمل االسم ديم ال الق
أنشأه شكري مصطفى، وقاده اثنا عشر عضواً خططوا إلعادة إحياء 
ثالً  ع العصر، فم ا يتناسب م ديلها بم ع تع رة م ر والهج يم التكفي تنظ
اء والطباعة واستخدام  يارات والطائرات، والكهرب أحلوا ركوب الس
ديم، والغريب أن  التكنولوجيا وهو ما كان يحرمه مؤسس التنظيم الق

ادات التن اء وقي ض اعض روا بع د كف يم الجدي اد ظ اعتي الجه جم
ر  ر ، وعم ود الزم دي وعب رم زه نهم ك المية وم ة اإلس والجماع

  )١(عبدالرحمن .
ى  ل عل ذه الجماعة ، ودلي داد ه وهذه صورة معاصرة من امت

من وجه  خطورتها من وجه، وأثرها في حركات العنف والتطرف
    .آخر

  
  

                              
 ١/٣٣٥انظر : الموسوعة الميسرة  )٢(
 م١٢/١٠/٢٠٠٣) في ١١) السنة (٨٨٠انظر : مجلة العربي العدد ( )١(



  

  

  

  

شكل وسمات التطرف في الجماعات 
 ٤٩   اإلسالمية فكرياً في العصر الحديث

  
  
  
  
  
  
  
  

  :  كر الجماعةمراحل انتشار ف -٣  
ة اً للغاي راً دقيق ر أم في  إن مراحل انتشار فكر هذه الجماعة يعتب

وال  اأح والت وتطوراته ه وتح ي مراحل ا ف يما وأن عمله ، وال س
  .األولى قائم على السرية

ولكن بالتتبع واالستقراء، وقراءة ما كتب عن هذه الجماعة وال  
الم مسيما  ى مع إن الباحث يقف عل نهم، ف ان م ة، من ك ذه المرحلي ه

وأخص كتابة أحدهم الذي كان عضواً في الجماعة، ولم يتراجع عن 
  . مبادئها، بل كان مقرباً من قيادتها وعاش معهم في المعتقالت

ذلك يمكن التم وم يول ين مراحل ثالث تق ز من خالل ماسبق ب ي
ى  ا إل تندون فيه م يس عليها دعوة الجماعة، يزعم أنصار الجماعة أنه

ة  ، ويستفيدون منرة لنبينا دمحم السيرة العط ة والمدني المرحلة المكي
  للدعوة.

ر   ى التكفي ة عل اليب القائم ذه األس اد ه يأتي أن اعتم ن س ولك
  ق، وهذه المراحل هي : تجهيل ال يسعف فيه مثل هذا التعلوال

  الدعوة :  -١



  

  

   

 ٥٠ الخيلأ.د. سليمان بن عبدهللا أبا

ة نشر  ذه المرحل ي والمراد به اليب الت ار الجماعة ، باألس أفك
دواها بط ن ج ه يظ راف، لكن الل وانح ل ض ذا دلي رية، وه ابع الس

  .الهوى يعمي عن معرفة الحق
ة   واحي المهيئ اكن والض تخدم األم ة تس ذه المرحل ي ه وف

  للسرية، البعيدة عن السيطرة األمنية.
ى  دعوة، حت دة لل والهدف من هذه المرحلة جذب عناصر جدي

  .تصل إلى مرحلة التمكن واإلعالن عن الجهاد ضد النظام
دين عن وف  ي هذه المرحلة يكون المنتسبون إلى الجماعة بعي

تقطاب  دعوة، بهدف الجذب، واس ين بمجرد ال ف، مكتف اليب العن أس
  )١(أكبر عدد ممكن .

  االستضعاف : -٢
اراً المقص رونهم كف ة من ي د الجماعة غلب ود بهذه المرحلة عن
ام، ن الحك م ح م عوب له ة الش ة وتبعي ة أقلي ذه الفئ بح ه ى تص ت
عف ة ال ةمستض ذه المرحل ي ه دلها، وف ن، ال ي ن م ة  تمك المقابل
  .والمواجهة

وم ، وذلك  ى مصطلح شرعي معل استند منظروا هذا الفكر إل
ع  ن بتوس رة، لك طلح الهج و مص ه ووه اعد علي وم ال تس مفه

  .النصوص
ة،  عاف واجب ة االستض ي مرحل رة ف رون أن الهج ث ي حي

اهلي، وعن ع الج ن المجتم ة ع ا العزل ود به ل والمقص دهم أن ك
ة، منها المجتمعات جاهلية، ولذلك فتجب الهجرة ، وهي هجرة مكاني

                              
  انظر : مجلة العربي ، مرجع سابق . )١(

 ٤٥لمسلمين / وذكرياتي مع جماعة ا    



  

  

  

  

شكل وسمات التطرف في الجماعات 
 ٥١   اإلسالمية فكرياً في العصر الحديث

دة ك من خاللها يقصد الأماكن نائية بعي ع القطن،  ،شغف الجب ومواق
   )١(وإلى الوديان والبوادي والكهوف .

ة تتحقق وكذلك هجرة شعورية، بحيث  تعيش الجماعة في بيئ
ة  اة اإلسالمية الحقيقي ا الحي م–فيه ي رأيه ا حصل للرسول  -ف  كم

  )٢(وصحابته في الفترة المكية .
ول  فاالستضعاف هو أزمة المسلم في المجتمع الجاهلي كما يق
ن  ه ع ي تعوق ى الصعاب الت ث يلق ة، حي ي الجماع اني ف ل الث الرج

ة مسجد، وال يستطيع  -في نظرهم–تطبيق اإلسالم  فال يستطيع إقام
ر ر ش ى غي اكم إل اغوت والتح ريعة الط اء ش زم إلغ و مل ع هللا، وه

يم  اهج التعل وع لمن ب، والخض ع الظرائ يش، ودف ي الج ام ف باالنتظ
  .ونظمها وما فيها من تخطيط لصرف الناس عن دراسة اإلسالم 

ر   اه يعتب ذي يلق وكل هذه الصور التي يعيشها واالضطهاد ال
  .استضعافاً 

ه  د من ي رأي الجماعة–والمخرج الوحي ى  -ف و المصير إل ه
  .جرةالتبوء واله

ري   اهر بك ال م ا ق ذي ال : كم ق ال د والطري رج الوحي المخ
ع  ي يق ة االستضعاف الت ثاني له والذي ال بديل عنه للخروج من حال
ى أرض هللا الواسعة  فيها المسلم في المجتمع الجاهلي هو الهجرة إل

.)١(  
م ال  ة أنه لوك الجماع ي س عاف ف ذا االستض اهر ه ومظ

ذه ال ي ه لطة ف ع الس ا يتصادمون م ا وصفها أحد رجاله ة، كم مرحل

                              
  ٥١٢عن كتاب الغلو في الدين ،  نقالً  ٩٣- ٩٢كتاب الهجرة لماهر بكري،  )١(
 ١/٣٣٦انظر : الموسوعة العربية الميسرة  )٢(
 ٥١٠نقالً عن الغلو في الدين /  ٢٢الهجرة ص  )١(



  

  

   

 ٥٢ الخيلأ.د. سليمان بن عبدهللا أبا

د )٢(عبدالرحمن أبو الخيروهو  لمين في عه ، حيث يقول :"نجاة المس
ى أرض هللا  رة إل الم هلل، والهج ر اإلس رك أم عاف بت االستض

  الواسعة".
لطة، وال تتصادم  ى الس راً عل كل خط ة ال تش ذه الجماع إن ه

دف ي ه ا ف م معه رون أنه م يظه الغ وهجرة،  ؛ ألنه اة ب  واوليسدع
  دعاة سلطة أو كراسي حكم .

ير ، إال أنهم ال يورغم وصفهم المجتمع بالجاهلي وسعيهم للتغ
ق الصحيح  يرون اإلصالح من داخل المجتمع، وليس هذا هو الطري
ام عن المجتمع  للدعوة، ولذلك ال بد من السعي الحثيث لالنفصال الت
لطان  اغوت س يس للط لمين أرض ل ون للمس ى يك اهلي، حت الج

  )٣(ا.عليه
ين  ا وب ربط بينه ة، وال ذه المرحل ود به ح المقص ذا يتض وبه
ى  يهم حت مصطلح الهجرة الذي جعلوه أصالً من أصولهم، وغلب عل

  عرفوا به كجزء من تسميتهم مقابل لتكفيرهم .
  التمكين :  -٣

 -كما زعموا–وهي المرحلة النهائية التي تسبق إعالن الجهاد 
ائم ام الق ى النظ ذه  )١(عل دأ ه د وتب ذي ق ام، ال البالغ الع ة ب المرحل

تجايُ  د  زس عاف، وق رة االستض ي فت اً ف ه محرم ا يرون ه م ألجل
ذه  ى ه ول إل لطات للوص تخدمها الس ي تس ط الت تخدمون الخط يس

  .المرحلة
وقد نقل أحد رجال هذه الجماعة أن زعيم هذه الجماعة طلب 

ذه الخطة  ود، والمراحل الرئيسة له  –منه استغالل الصلح مع اليه

                              
 ١٢٨ذكرياتي مع جماعة المسلمين /  )٢(
 ٥٠٩نقالً عن كتاب الغلو ص  ٦كتاب الهجرة ص  )٣(
 انظر : مجلة العربي ، مرجع سابق . )١(



  

  

  

  

شكل وسمات التطرف في الجماعات 
 ٥٣   اإلسالمية فكرياً في العصر الحديث

راحلهم  ة من خالل الثغرات المناسبة لم وذلك ليحدد أهدافه المرحلي
  )٢(.الرئيسة

راً  داً كبي وا ح د بلغ وفي هذه المرحلة يكون أعضاء الجماعة ق
ة الع ي الطاع امف ا، م ءي ة وأميره رئيس الجماع ر، ل م األم ا كلفه هم
  فالبيعة تتم له.

ة أن يم الحرك رى زع ي ي اء الت ة العمي تم الطاع ا ت ا وبموجبه ه
ول: اقتضت  ا هو يق هي السنة الثابتة التي ال خارق لها في شيء فه
وا ه ن ون ل ى يك ع حت ون تجم ت أن ال يك ه، وحكم نة هللا وحكمت  ةس

فُّ وقطب، يُ  ا  لت ع إنم وة التجمي ه أن ق نته وحكمت ه، واقتضت س حول
تكون بقدر االرتباط بين الجسم والنواة فيه ، حيث إن النواة هي التي 

  الهدف من التجمع متمثالً فيها . ينبغي أن يكون
والة ة ل مع والطاع وص الس ق نص د  ويطب ى قائ ر عل األم

ل الجماعة، ولذلك ف ق ، ب ذا المنطل دهم به قد تعامل أعضاؤها مع قائ
وبصورة االستبداد وحب الزعامة، حتى وصل األمر بهم إلى تجاوز 

ق اللحى فحلقالحدود الشرعية، فها هو زعيم الحرك أمرهم بحل اة ي  ه
  )١(.أغلبهم

اكم الطاغوت، ف وقبل التحاكم ا يسميها بمح ا هو أحد إلى م ه
ول زعيمهم فيق اعتهم ل ف ط رادهم يص باب  )٢(أف ان الش د ك : " لق

ا ، وال يُ  ل عليه ة المقب ة المهم م طبيع ستدعي بأوامر عسكرية فال يعل
ة  ن طبيع يئاً ع رف ش باب ال يع ب الش ان أغل ا، وك ه به دى اقتناع م

ي سعد  تركيب عقل قيادة اً ألمر أب الجماعة، وكان الكل يخضع تمام
دين  -وهو زعيم الجماعة– ة ضرب المرت ل إن عملي دون مناقشة، ب

                              
  ٤٧ – ٤٦انظر : ذكرياتي مع جماعة المسلمين  )٢(
 .٧٠ذكرياتي مع جماعة المسلمين /  )١(
 المرجع السابق . )٢(



  

  

   

 ٥٤ الخيلأ.د. سليمان بن عبدهللا أبا

ين–واإلعالن الواسع عنها  د بعث الرعب في  -وهي مرحلة التمك ق
ان الشيخ شكري  اء الجماعة أنفسهم، وك قلوب الجميع، الغرباء وأبن

  ال يتراجع في أمر هو مقتنع به " .
رواألغ ام ال ق أحك ى من يجد في رب من هذا هو تطبي دة عل

ول أحدهمنفسه ردة فعل تج د )٣(اه هذه الصورة من الجماعة ، يق :"لق
أي شخص  اء، ف ل العمي قام بناء هذه الجماعة على الطاعة المطلقة ب

اس شرعي أو  مُّ شَ كان يُ  ه بمقي منه رائحة لقياس األوامر الصادرة إلي
زا ان ي هحتي استفسار عن مغ ة ك ردة ، ويعامل معامل ة ال واجه بتهم

  المرتدين.
التمك راد ب ر الم ذا يظه ة يوبه ذا المرحل ي ه ه ن ف ن وأن تمك

ا من  -في نظرهم–شمولي  ا، وتمكنه فهو تمكن الجماعة من مبادئه
  .إعالن وإالغ تلك المبادئ ، واستخدام السلطة في نشرها

السمع بنى على تمكن قائد الجماعة من أفرادها بوهذا التمكن يُ 
ذ  م تنفي تم من خالله أدوات ي راد ك والطاعة، ليتم استخدام هؤالء األف

اد  إعالن الجه وج ب ي تت ع، والت ي المجتم ة ف آرب الجماع ا –م كم
  . -زعموا

د هللا–وهذا ما لم ينجحوا فيه  م، وهو  -بحم ع أدواره في جمي
  ه .يعل بنيتدليل فشل الجماعة وخذالنها، ودليل بطالن ما 

  
  
  
  
  

                              
 ١٣٤،١٣٥ذكرياتي مع جماعة المسلمين /  )٣(



  

  

  

  

شكل وسمات التطرف في الجماعات 
 ٥٥   اإلسالمية فكرياً في العصر الحديث

  
  
  

  الجماعة وتأثيرها على الفرد :ورة 
  
  وأثرها على الفرد . وضرورتها مكانة الجماعة -  أ
  كيفية تأثير الجماعة على الفرد . - ب

  
  
  
  
  
  
  
  

ورتها وأثرها على الفرد : -أ   مكانة الجماعة و
روف أن  ن المع ه م ر الزم؛ ألن ة، وأم ة ضرورة متحتم الجماع

ه إرادة م، ول الحرث واله بغ ،اإلنسان يوصف ب ذه  ،ضويحب وي وه
ا  ى أدائه ه عل ه ممن يعين د ل األمور ال يحققها اإلنسان لوحده بل ال ب

ال تع اس ((  الى :ـوتحقيقها : ق ا الن ا أيه ل إي تكم شعوباً وقبائ ا جعل ن
  )١() .لتعارفوا إن أكرمكم عند هللا أتقاكم )

                              
 )١٣سورة الحجرات ، اآلية : ( )١(



  

  

   

 ٥٦ الخيلأ.د. سليمان بن عبدهللا أبا

بعض ،   اس يخدم بعضهم ال وهذا التعارف واالجتماع يجعل الن
تهم في قال تعالى ( أهم يقسمو نهم معيش ن رحمة ربك نحن قسمنا بي

الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضاً 
  )٢(.سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون) 

  قال الشاعــر :

بعض لبعض وإن لم يشعروا والناس للناس من بدو وحاضره       

   خدمُ 

ن فيه من وهذه الجماعة البد لها من دين تجتمع عليه ، يكو

يحفظ العقائد واألديان، واألنفس والعقول األوامر والنواهي ما 

تحقيق األمن وعدم اعتداء أفرادها  واألعراض والممتلكات، ويكفل

ر هذا النظام سيِّ بعضهم على بعض، ولذلك ال بد من وجود من يُ 

ويتمثل ذلك في القائد أو ولي األمر، فإن لم يوجد ذلك فإن  ،ويضبطه

  عم وتنتشر .الفوضى ست

  : األودي هاألفوقال 

الهم         الناس فوضى ال سراة لهم  يصلحال  راة إذا جه وال س
  سادوا

ه هللا–قال شيخ اإلسالم ابن تيمية  ة من بني  -رحم : " كل طائف
ض،  ن بع هم ع ى لبعض م؛ إذ ال غن ن يجمعه ن دي م م د له آدم الب

  اجتماعهم . ودفع مضرته، فال بد من وأحدهم ال يستقل بجلب منفعته
م؛  نفعهم كله ا ي ي اجتالب م تركوا ف د أن يش ال ب وا ف وإذا اجتمع
ل  رهم مث ا يض ع م ي دف ه، وف تهم ل ك محب ر، وذل زول المط ل ن مث

                              
 )٣٢سورة الزخرف ، اآلية : ( )٢(



  

  

  

  

شكل وسمات التطرف في الجماعات 
 ٥٧   اإلسالمية فكرياً في العصر الحديث

ة  ي محب تركوا ف د أن يش ار وال ب ه ؛ فص هم ل ك بغض دوهم؛ وذل ع
  .شيء عام، وهذا هو دينهم المشترك العام

ربه  ه ويش ا يأكل ة م نهم بمحب ل م اص ك ا اختص ه، وأم وينكح
  .وطلب ما يستره باللباس؛ فهذا يشتركون في نوعه ال في شخصه 

  يحب نظير ما يحبه اآلخر ال عينه. بل كل منهم 
ا   ين م ه وشربه ونكاحه ولباسه بع بل كل منهم ال ينتفع في أكل

  ينتفع به اآلخر ، بل بنظيره .
ذي  إن عين المطر ال ة، ف وهكذا هي األمور السماوية في الحقيق

في أرض هذا ، ليس هو عين الذي ينزل في أرض هذا، ولكن ينزل 
د ال  دهم، ق د أح يب جس ذي يص ارد ال واء الب ين اله ره ، وال ع نظي

  د الذي يصيب جسد اآلخر، بل نظيره.يكون نفس عين الهواء البار
ذا تَ  ة، وله تركة عام ع مش ماوية تق ور الس ن األم بهم لُّعَ لك ق ح

الف األم تركة بخ ة مش ا عام هم به الهم وبغض ق بأفع ي تتعل ور الت
  كالطعام واللباس، فقد تقع مختصة، وتقع مشتركة .

اجون أن  ا، يحت اجون إليه ي يحت األمور الت ذلك ف ان ك وإذا ك
اجون أن  رهم، يحت ي تض ور الت هم، واألم ى أنفس ا عل يوجبوه

اقهم، وذلك دينهم، وذلك ال يكون إال أنفسهمموها على حرِّ يُ  ى  باتف عل
ال إيمان لمن ال " : ، ولهذا جاء في الحديثلتعاقدذلك وهو التعاهد وا

  )١(. "أمانة له وال دين لمن ال عهد له
ات  زام واجب فهذا هو الدين المشترك بين جميع بني آدم ، من الت
داً ، إذا  اطالً فاس ومحرمات، والوفاء بالعهد والعقد ، وهذا قد يكون ب

ن د يكون دي ه ، وق ى منفعت م راجحة عل ه مضرة له ان في حق إذا  ك

                              
  )٢٥١-٢١٠- ١٥٤- ٣/١٣٥أحمد في المسند (أخرجه اإلمام  )١(

  ) ١/٤٢٢وابن حبان في صحيحه (   

 من حديث أنس بن مالك رضي هللا عنه .   



  

  

   

 ٥٨ الخيلأ.د. سليمان بن عبدهللا أبا

ن)كانت منفعة خاصة أو راجحة، قال تعالى :   )٢(( لكم دينكم ولي دي
ك )وقال تعالى ن المل انون  )٣(: ( ماكان ليأخذ أخاه في دي أي : في ق

  .الملك
د   ه ، وال يستحق أحد أن يُعب والدين الحق هو:طاعة هللا وعبادت

  إلطالق إال هللا وحده ال شريك له .ويطاع على ا
ال ورسله وأولو  ا ق أمرون بطاعة هللا، كم األمر أُطيعوا: ألنهم ي

د أطاع هللا، ومن  النبي  ه:"من أطاعني فق في الحديث المتفق علي
أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصاني فقد عصى هللا، ومن عصى 

  )١(أميري فقد عصاني " .
ا واسط يس فيه د إال هللا وأما العبادة فلله وحده ل د العب ة: فال يعب

  )٢(."وحده
ق  بحانه خل اة، ألن هللا س روري للحي اني ض اع اإلنس فاالجتم
د هللا  الى : ( يري ال هللا تع ا ق اإلنسان وركبه على صورة ضعيفة كم

  )٣(أن يخفف عنكم وخلق اإلنسان ضعيفاً ) .

                              
 ) ٦سورة الكافرون ، اآلية : ( )٢(

 ) ٧٦سورة يوسف ، اآلية رقم : ( )٣(

أخرجه البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب يقاتل من وراء اإلمام ويتقي  )١(
  )٢٩٥٧(به، رقم الحديث 

ومسلم كتاب اإلمارة، باب وجوب طاعة األمراء في غير معصية    
  وتحريمها في المعصية، 

  )١٨٣٥رقم الحديث (   

 من حديث أبي هريرة رضي هللا عنه    

 )٢٢٣-٢/٢٢١جامع الرسائل لشيخ اإلسالم ابن تيمية ( )٢(

 ) ٢٨سورة النساء ، اآلية رقم : ( )٣(



  

  

  

  

شكل وسمات التطرف في الجماعات 
 ٥٩   اإلسالمية فكرياً في العصر الحديث

ه  ق اإلنسان وركب اة أن خل فمن حكمة هللا عز وجل في هذه الحي
وم  درة قاصرة، ال تق اه ق ى صورة ضعيفة وأعط تم عل ه وال ي حيات

ا اؤه به ه،  ؛بق ادة حيات ه من م ه قاصرة عن تحصيل حاجت ألن قدرت
  .وقاصرة عن الدفاع عن نفسه إال باالستعانة بأبناء جنسه 

وبالتعاون فيما بينهم تحصل مصلحتهم الضرورية ، وال يتم ذلك 
اة  م الحي تم له ر الجماعة ال ت ة، وبغي اع والجماع اون إال باالجتم التع

ة ة ال  االجتماعي ر الجماع اً، وبغي ياً واقتصادياً وتربوي ة، سياس المدني
ا يبغضونه  نهم م دفع ع يحصل لهم ما يريدونه من المحبوب ، وال ين

  .من المكروه
ظ  ان وحف اء اإلنس ي بق ا ف ة العلي ل الحكم ة تبط ر الجماع وبغي
اه في  ه، واستخالفه إي الم ب ار الع نوعه، لما أراد هللا تعالى من اعتم

  .األرض 
نهم يسمعون  ذا االجتماع والجماعة الوه ر م ى أمي تكون إال عل

اهرة  د الق يهم، والي لطان عل ة والس ه الغلب ون ل ون، وتك ه ويطيع ل
نهم  الوازعة الذي بسببه يدفع بعضهم عن بعض حتى ال يضر أحد م
غيره بعدوان ، لما في طباعهم الحيوانية من العدوان والظلم والجهل 

الى : ( وحم ال هللا تع ً ، ق ا ان ظلوم ه ك ان إن ا اإلنس والً )  له ، )١(جه
ي المَ  ه كِلوهذا هو معن م اب في قول الوا لبني له الى :(إذ ق ا تع عث لن

  )٢().ملكاً نقاتل في سبيل هللا
وبهذا يتبين أن الجماعة لبني اإلنسان خاصة من خواصهم، ال 

  بد لهم منها بمقتضى الفكرة والسياسة واإلدارة .
د خاص د توج ات ة الجمايوق ي بعض الحيوان اع ف ة واالجتم ع

العجم، كما في الجراد والنحل والطير وغيرها، لما استقرئ فيها من 

                              
 )٧٢رقم (سورة األحزاب ، اآلية  )١(

 )٢٤٦سورة البقرة ، اآلية رقم ( )٢(



  

  

   

 ٦٠ الخيلأ.د. سليمان بن عبدهللا أبا

نهم  ز ع رئيس من أشخاصها متمي اع ل اد واالتب ى االنقي اجتماعها عل
ه ه وجثمان ي خلق ان بمقتضى ف ر اإلنس ي غي ود ف ك موج ، إال أن ذل

رة ى الفك ة، ال بمقتض ة الكوني ة القدري رة والهداي ة  الفط والسياس
بحان هللا  ان ، فس ي اإلنس ي بن ا ف ة، كم رعية االختياري ة الش والهداي

  )١((الذي أعطى كل شيء  خلقه ثم هدى) .
ة من تشريع يرجع  تم مصلحتهم االجتماعي وال بد للبشر لكي ت

ه  تالف ، إلي د االخ ه عن م ب رع ، ويحك ون بش ريع يك ك التش وذل
ى اً مفروضاً عل ه كل  واجبات ومحظورات تلتزم دين دان ب ع ي الجمي

اً  ين الجماعة دين دين المشترك ب ذا هو ال اباً، وه مخالف جزاًء وحس
أذن هللا  م ي ه، أو ل ن أذن هللا ب ا دي ارهم وهو إم رضوه ألنفسهم باختي
به، لكنه أصبح ديناً اجتمعوا عليه ، قد يكون باطالً وفاسداً في مآله ، 

ى مضرة له م خالصة، أو آل إل ى إذا آل إلى مضرة له م راجحة عل
ه خالصة ، منفعته، وقد يكون دين حق رضيه هللا لهم  ،إما ألن منفعت

  )١(.أو ألنها راجحة 
  
  
  
  
  
  
  

                              
 ) ٥٠سورة طه ، من اآلية ( )١(
   وانظر : المراد الشرعي ٤٤-٤١مقدمة العالمة ابن خلدون ، ص: )١(

 )٢.١( :ص ،بالجماعة    



  

  

  

  

شكل وسمات التطرف في الجماعات 
 ٦١   اإلسالمية فكرياً في العصر الحديث

  
  
  
  
  
  
  

  كيفية تأثير فكر الجماعة على الفرد : - ب
إن الجماعة كما هو معلوم تتكون من األفراد الذين يمثلون كيانها، 

هم عليها، تحت لوائها، ويلتزمون بها، ويعقدون والء وينضوون

ويحققون مبادئها، ويحافطون على كل مقوماتها، وال يقبلون المساس 

بها، والتعرض لها بأي حال من األحوال، وال يخرجون عليها أو 

يفارقونها، أو يصدر منهم ما يؤثر عليها من قريب أو بعيد، قوالً كان 

  أو فعالً .

ً الجماعة الحقة التي تنضبط بضوابط سليمة ، وتسل ك وخصوصا

  منهجاً سوياً منطلقاً من شرع هللا.

وإن التعرف على مفهوم الجماعة الشرعية وإدراكه يعطينا 

الدالالت الواضحة، والمؤشرات الحقيقية على تأثير هذه الجماعة على 

  الفرد .

  والجماعة في اإلسالم لها مفهومان : 

و الجماعة التي تنعقد بهم ، أ لمفهوم األول : جماعة الصالةا 

صالة الجماعة، وهي الجماعة الصغرى ، وهذه : وتسمى ، ةالصال



  

  

   

 ٦٢ الخيلأ.د. سليمان بن عبدهللا أبا

ً واهتم بها اهتماماً  عناية فائقة، الجماعة اعتنى بها اإلسالم وهي ،  بالغا

تباع اإلمام ومتابعته لقول تتألف من إمام ومأمومين مأمورين با

وإذا ركع ، : " إنما جعل اإلمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا الرسول 

: ربنا ولك الحمد، وإذا فقولوا، إذا قال : سمع هللا لمن حمده و ،فأركعوا

  )١(صلى جالساً فصلوا جلوساً أجمعون".وإذا  ،سجدواسجد فا

:" من  من هذا فإن اإلمام يتحمل عنهم القراءة كما قال  وأبلغ

تبعونه في كل ولذلك فإنهم يَ  ،)٢(له إمام فقراءة اإلمام له قراءة"كان 

ب متابعته مخالفته وتج فتحرم،  واله وأفعالهشيء في حركاته وأق

 في بعض أفعال وأقوال الصالة فإنهم ، بل إنه إذا سها وتكره موافقته

ودليل  الجماعة الكبرى إلىيفعلون ما يفعل، وهذه الجماعة توجيه 

، وتربية شرعية على لزومها، وطاعة ولي األمر فيها، ظاهر عليها

  وااللتزام بكل واجباتها .

راد  م الثاني : الجماعة الكبرىالمفهو ، وهي التي ينتظم فيها أف
ا سوى  د فيم د الواح راد البل ة، أو أف ت مجتمع المية إذا كان ة اإلس األم

ك ا،  ،ذل ام فيه ا واالنتظ ا وأداء واجباته ام بحقوقه أمورين بالقي م م وه

                              
أخرجه البخاري، كتاب االذان، باب إيجاب التكبير، وافتتاح الصالة، رقم  )١(

  )٧٣٤الحديث (

  ) .٤١٤صالة، باب ائتمام المأموم باإلمام، رقم الحديث (ومسلم كتاب ال   

 من حديث أبي هريرة رضي هللا عنه .   

أخرجه ابن ماجه في السنن، كتاب إقامة الصالة، باب إذا قرأ اإلمام  )٢(
  )٨٥٠فأنصتوا، رقم الحديث (

  ) .٣/٣٣٩وأحمد في المسند (   

 من حديث جابر رضي هللا عنه .   



  

  

  

  

شكل وسمات التطرف في الجماعات 
 ٦٣   اإلسالمية فكرياً في العصر الحديث

ا  د عن كل م ا ، والبع أثير عليه والحفاظ على وحدتها ، والحذر من الت
، ودحر كل َمن يرومها بعداء أو والدفاع عنها ،واختالفها يسبب فرقتها

  سوء ، من داخل الجماعة أو من خارجها .
ب   ة الجان زة مهاب ة عزي امخة قوي ة ش ذه الجماع ف ه ك لتق وذل

ا العوادي ، يحسب لها األعداء كل الحسابات  ؤثر عليه وال يمكن أن ت
  . أو تنخر في جسدها أي فتنة كبيرة أو صغيرة 

ال ن خ ر وم ا أث ين لن تقراء يتب التتبع واالس بق وب ا س ل م
  الجماعة الصحيحة على األفراد عبر النقاط التالية : 

ا،  ن أفراده رد م ه ف ه؛ ألن ة في اع والجماع ث روح االجتم أوالً: ب
  وأحد مكوناتها، والعوامل المؤثرة فيها .

ه ثانياً : تنمية الوالء لديه لمبادئه وإخوانه ومجتمعه ، وذلك لما تمثل
  هذه الجماعة من رابطة قوية تجمع بينه وبين تلك األشياء .

ثالثاً : تقوية أواصر المحبة بين أفراد هذه الجماعة، فيحب اإلنسان 
  ألخيه ما يحب لنفسه، مما يجعله يدفع ويدافع عنه، وال يرومه بسوء.

ر  رابعاً : تفعيل مبدأ التعاون على البر والتقوى، وجميع أمور الخي
  الفرد والجماعة، ويحقق مصالحها، ويقوي جانبها . فيما يخدم

ه وسنة رسوله  نهج هللا ودين د  خامساً : االستقامة على م ، والبع
  الغلو والجفاء أو اإلفراط والتفريط . هعن االنحراف بنوعي

داف  ق أه ا يحق ى النصح والتناصح فيم رد عل ة الف اً : تربي سادس
  ترابطة .الجماعة وغاياتها، ويجعلها متماسكة ، م

سابعاً : تعويد الفرد على االنضباط والنظام ، حيث يستفيد ذلك من 
اون  بشيء إلتزامه بمتطلبات هذه الجماعة، وتحقيق مبادئها، وعدم الته

ل في القيام بواجباته تجاه الجماعة، أو الخروج عنها من ذلك، أو التكاس
  والشذوذ عن أطرها .



  

  

   

 ٦٤ الخيلأ.د. سليمان بن عبدهللا أبا

اظ هذه رد من حف ه ونفسه  ثامناً : ما يتحقق للف الجماعة على دين
ه،  ل وكماليات ه ب رورياته وحاجيات ل ض ه، وك ه ومال ه وعرض وعقل

  بصورة ال يمكن أن تحصل له بدون هذه الجماعة .
ي  ل ف واب آج ة ، وث رات دنيوي ن ثم رد م ا يحصل للف عاً : م تاس
اآلخرة ال يمكن أن يتأتى له إالّ بلزوم الجماعة حيث صح عن عمر بن 

ه رضي هللا–الخطاب  ه خطب الناس بالجا - عن يكم أن ال : " عل ة فق بي
االثنين أبعد  من، فإن الشيطان مع الواحد وهو وإياكم والفرقة بالجماعة

ة" زم الجماع ة فليل ة الجن ن أراد بحبوح ة :  )١(، وم ة الجن ، وبحبوح
  وسطها .

ام  تن وأضرار وآث رد من شذوذ وشرور وف عاشراً : ما يلحق الف
ة  ارق الجماع و ف ا ل د، فيم ي  فق ديث أن النب ي الح ت ف ال ثب  : "  ق

  )٢(" . الجماعة رحمة والفرقة عذاب
م  ي الظل وع ف ن الوق رد م ع الف ة تمن ر : أن الجماع دى عش إح
ا  ل إنه ه، ب ؤثر على سلوكه وأخالق ا ي دوان، وتحفظه من فعل م والع
ا يضر بالجماعة ،  ه مم تمثل رقابة صارمة عليه في كل ما يصدر عن

اهر ر ظ ذا أم ات  وه ا الجماع ة، وأم نة والجماع ل الس ة أه ي جماع ف
ا في  االً، وال تعترف به ذه األمور ب ع ه ر جمي ا ال تعي ة، فإنه المنحرف

  سبيل وصولها إلى ما تريد .

                              
  الفتن، باب ما جاء في لزوم الجماعة  ي في سننه ، كتابأخرجه الترمذ   )١(

  ) مرفوعاً .٢١٦٥رقم (       

  ) من حديث عبدهللا ١٧٥٨وصححه األلباني في صحيح الجامع برقم (      

   ابن عمر      

  )٢٧٥- ٤/٢٧٨أخرجه اإلمام أحمد في مسنده ( )٢(

  ) .٤٣/  ١والشهاب في مسنده ( 

 )  من حديث النعمان بن بشير٢٥كر ص (بي الدنيا في كتاب الشأوابن 



  

  

  

  

شكل وسمات التطرف في الجماعات 
 ٦٥   اإلسالمية فكرياً في العصر الحديث

الثاني عشر : أن الجماعة الشرعية توجه الفرد في والئه وانتمائه، 
دال ،  طية واعت رفاته بوس ه وتص ه، وتحركات ه وأفعال بط أقوال وتض

اً ومو اً وكره ل غش ا ال يحم ي إله ل المنتم ا يجع زان، مم ضوعية وات
ي وال  و يبن اء، فه رية جمع ة للبش ر والهداي لم، ويحب الخي داً لمس وحق

ة ، التي يكون ،  يهدم، ويعطي وال يحرم بخالف الجماعات المتطرف
راكين متأججة تلتهب  والء أفرادها لها طوقاً نارياً ، وحزاماً ناسفاً، وب

ه،  ي داخل اره ف ك أفك ه، وتمتل عل غيرت ه، وتش ف بعواطف وتعص
م، وأدات فساد حتى على نفسه، مع ما عول هدمِ  هوأحاسيسه حتى تجعل

عمله هذه األحزاب من ملئ قلوب أتباعها بالكراهية والعداء لجميع من ت
  .  ال ينتسب إليها 

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  اتــوعـفهرس الموض
  
  
  



  

  

   

 ٦٦ الخيلأ.د. سليمان بن عبدهللا أبا

  
  
  
  
  
  

  

  فهرس الموضوعات
  

رقم   ــــــوانالعنـــــــــــ
  الصفحة

  ١  جذور التطرف في العصر الحديث

  ٢  الجذور التاريخية 

  ٢  أقسام الناس في مواقفهم من دعوات أنبيائهم

  ٢  بداية التطرف في األمم

  ٣  الصواب في جذور التطرف في اإلسالم

  ٤  التطرف والغلو الجزئي العملي

  ٤  مثال من السنة على النوع األول من أنواع التطرف

  ٥  التطرف والغلو االعتقادي الكلي

  ٥  بداية التطرف والغلو االعتقادي في اإلسالم ودليله

  ٦  بيان خطورت هذا النوع من التطرف

ار  تن واألفك ذه الف ة ه ر بواب اب يعتب ن الخط ر ب ة عم ل الخليف مقت
  المتطرفة

  

٧  

  ٧  حادثة التحكيم وأثرها في نشوء الفرق المتطرفة

ن ابن كثير يسوق بدا ى ب ة عل اعهم لمقاتل ية ظهور الخوارج واجتم
  أبي طالب

  

٨  

  ١٠  هل استفاد منظروا األفكار المتطرفة المعاصرة من سلفهم



  

  

  

  

شكل وسمات التطرف في الجماعات 
 ٦٧   اإلسالمية فكرياً في العصر الحديث

رقم   ــــــوانالعنـــــــــــ
  الصفحة

تفادة المعاصرين من هؤالء من  مفهوم التجذير هو الذي يحدد اس
  سلفهم

  

١١  

ي  ى عل ذين خرجوا عل الخوارج ليسوا مختصين بأولئك العسكر ال
  بن أبي طالب

  

١٢  

  ١٢  فون المعاصرون امتداد لفكر السابقين المتطر

  ١٢  التحذير النبوي من الخوارج واألمر بقتالهم ورد في غير ماحديث

  ١٤  الجذور الفكرية والعلمية للتطرف 

  ١٤  أهمية التعرف على الجذور الفكرية والعلمية للتطرف

  ١٤  أبو دمحم اليماني يبين حقيقة المنحرفين والغالة

  ١٥  ه اتباع المتشابه روجذو من أسباب التطرف

دع  حاب الب ا أص ل منه ي دخ رق الت ذكر الط اني ي و دمحم اليم أب
ى هواأل م عل انهم وحمله اد أدي ي إفس وس ف عاف النف ى ض واء عل

  التطرف والغلو

  

  

١٧  

ة ة والفكري م بالسنة وعدم  : الثاني من جذور التطرف العلمي جهله
  األخذ بها

  

١٨  

  ١٨  وشر ةنفتالخوارج وما وقعوا فيه من 

  ١٩  أسماء الخوارج

  ١٩  بن أبي طالب  الخوارج سمو بذلك لخروجهم على علّي

ي طالب  ن أب ي ب ؤمنين عل ه–أمير الم يخطب في  -رضي هللا عن
  الخوارج ويحاورهم

  

١٩  

  ٢٠  بعد مناقشته لهم -رضي هللا عنه–الخوارج يرجعون علي 

  ٢٠  علي بن أبي طالب يكذب من زعم أنه رجع عن الحكومة 

  ٢٠  الخوارج يخرجون على علي مرة ثانية 

  ٢١  يواجه الخوارج ويناقشهم -رضي هللا عنهما-ابن عباس 

ا–ابن عباس  رة  -رضي هللا عنهم ى الخوارج بحجج كثي   يحتج عل



  

  

   

 ٦٨ الخيلأ.د. سليمان بن عبدهللا أبا

رقم   ــــــوانالعنـــــــــــ
  الصفحة

  ٢٢  من أبرزها ما حصل في صلح الحديبية 

  ٢٣  بعض الخوارج يرجعون بعد حوارهم مع ابن عباس

ل ب يقات ي طال ن أب ي ب ن  عل دهللا اب ل عب البهم بقات وارج ويط الخ
  خباب

٢٣  

  ٢٣  قصة الخوارج مع عبدهللا بن خباب

  ٢٤  الجهل بدين هللا: السبب الثالث من أسباب التطرف 

و  رف والغل ي التط وع ف ن الوق مة م نة عص القرآن والس ذ ب األخ
  واالنحراف

  

٢٥  

  ٢٧  أوصاف المتطرفين والغالة

  ٢٨  وتفقههم فيه)قههم للقرآن الوصف األول من أوصافهم (عدم ف

  ٣١  الوصف الثاني من أوصافهم (التكفير واستحالل الدماء )

  ٣٣  الجذور النفسية للتطرف

  ٣٣  ترسم منهج اإلسالم وهديه يثمر السعادة

ة  ات المادي وع العقوب ي وق نة سبب ف اب والس دي الكت د عن ه البع
  والنفسية

  

٣٣  

  ٣٤  معنى المعيشة الضنك

  ٣٤  در من نفس سويةالتطرف ال يص

  ٣٤  يجب الحذر من إلصاق التطرف بالتمسك بدين هللا

  ٣٥  من جذور التطرف النفسية اإلحباط

  ٣٥  ومنها : الغلطة والخشونة والفظاظة 

  ٣٦  ومنها : االنفعال واالندفاع

  ٣٦  ومنها : غريزة الموت

  ٣٧  ومنها : سيطرة الذات الدنيا الناتجة عن الهوى

  ٣٧  النفس  ومنها : تضخيم

  ٣٨  ومنها: تبلد األحاسيس، وانفصام المشاعر 



  

  

  

  

شكل وسمات التطرف في الجماعات 
 ٦٩   اإلسالمية فكرياً في العصر الحديث

رقم   ــــــوانالعنـــــــــــ
  الصفحة

ة  ات إرهابي ى تنظيم ة إل المية المتطرف ات اإلس ول الجماع تح
  متطرفة

٣٩  

 ً   ٤٠  حال الجماعات اإلسالمية المنحرفة قديماً وحديثا

  ٤٠  بيان سبب انحراف الجماعات اإلسالمية ووقعها في التطرف

  ٤١  لمتطرفة أمثلة على الجماعات اإلسالمية ا

  ٤١  الجهل بالمراد الشرعي بالجماعة وخطورته

ل  و الجه رفين ه خاص المتط ة واألش ات المتطرف ع الجماع واق
  بالمراد الشرعي بالجماعة أو تجاهله

  

٤١  

ى  اًء عل المية بن ة اإلس ى األم ة عل ات المتطرف ه الجماع ا توجب م
  معتقدهم الفاسد . 

  

٤٢  

ا يم الجماع ذي تق ل ال اء واألص ادهم البن ه اعتق رة علي ت المعاص
  الفاسد

٤٢  

  ٤٢  إطالقات الجماعة عند الجماعات المتطرفة

  ٤٢  إطالق من حيث البناء

  ٤٢  إطالق من حيث المنهج والطريقة

اًء  ة بن ات إرهابي ى تنظيم ة إل تحول الجماعات اإلسالمية المتطرف
  على السعي لتحقيق الجماعة واإلمامة وفق إطالقاتهم

  

٤٣  

رد ك الجماعات المتطرفة عدم وجود اعتقاد تل جماعة شرعية ، وال
  على ذلك

  

٤٣  

ى  اًء عل ر شرعية بن تلك الجماعات تعتبر الحكومات اإلسالمية غي
  ون الخروج عليهاالمفهوم الخاطئ للجماعة ، ولذلك يبح

  

٤٤  

مون  ن يتس وم م و مفه ة ه د والمنحرف للجماع وم الفاس ذا المفه ه
  ن أصحاب توحيد الحاكميةباإلخوان المسلمين وغيرهم م

  

٤٤  

ة  ة المتطرف ات المنحرف ذه الجماع د ه ة عن الق الجماع ر إط خط
  والرد على شبههم

  

٤٥  



  

  

   

 ٧٠ الخيلأ.د. سليمان بن عبدهللا أبا

رقم   ــــــوانالعنـــــــــــ
  الصفحة

ات  واة للتنظيم رة) كن ر والهج ة التكفي ي (جماع مات التطرف ف س
  اإلرهابية المتطرفة

  

٤٨  

  ٤٩  أسباب نشوء الجماعة

  ٥٠  كونها ردة فعل لعوامل سياسية واجتماعية  -١

ربية التي تلقاها زعماء هذا التنظيم على يد (جماعة اإلخوان الت -٢
  المسلمين)

  

٥١  

  ٥١  أن زعماء هذه الجماعة كلهم من جماعة اإلخوان المسلمين -٣

ر لمين وإن  سيد قطب أحد رموز اإلخوان المسلمين يكف ة المس عام
  ويعتقدون ذلككانوا يقولون ( ال إله إال هللا) 

  

٥١  

  

راد  سيد قطب يقرر : أن اد والشعائر  وإف ل في االعتق اإلسالم تمث
ة  ردون هللا سبحانه بالحاكمي ذين ال يف هللا سبحانه بالحاكمية، وأن ال

  في أي زمان ومكان هم مشركون

  

  

  

٥٣  

    سيد قطب يصف كل المسلمين حكاماً ومحكومين بالجاهلية والردة

٥٣  

ي ال ة ف اد، والمخالف م واألعي اذ المواس ل اتخ ب يجع يد قط زي س
  والتبرج شركاً واضحاً ظاهراً 

  

٥٣  

ة هو  ه الحرك أن فق سيد قطب يحكم ظاهراً ال يتطرق التأويل إليه ب
  للجاهلية الشاملة ةة الحقيقيهالمواج

  

٥٤  

ا  ر والهجرة وهو م اني لجماعة التكفي سيد قطب يؤسس للجزء الث
  يسمى (بالهجرة) 

  

٥٤  

  ٥٥  قامالسبب في إطالة النقل عن سيد قطب في هذا الم

  ٥٥  من أسباب نشؤ هذه الجماعة: ضعف البصيرة بحقيقة الدين

  ٥٦  نشؤ الجماعة وأبرز المؤسسين لها

  ٥٦  نشأة الجماعة



  

  

  

  

شكل وسمات التطرف في الجماعات 
 ٧١   اإلسالمية فكرياً في العصر الحديث

رقم   ــــــوانالعنـــــــــــ
  الصفحة

  ٥٦  البداية الحقيقية ألفكار هذه الجماعة

  ٥٦  حقيقة صياغة مبادئ التكفير والهجرة

  ٥٦  عالقة فكرة هذه الجماعة بفكر الخوارج

  ٥٦  والهجرةمؤسس حزب جماعة التكفير 

  ٥٧  موقف مؤسس هذه الجماعة من جماعة اإلخوان

تكوين الهيكل التنظيمي للجماعة والمبايعة لشكري أميراً للمؤمنين، 
  وقائداً للجماعة

  

٥٧  

  ٥٧  االنتشار السري للجماعة

  ٥٧  العضد األيمن لشكري ونائبه

  ٥٧  القبض على أقطاب تلك الجماعة واإلفراج عنهم 

ه  كري وجماعت درون ش ة ويص اط الجماع ة نش ودون لممارس يع
  نشاطها إلى البالد األخرى 

  

٥٨  

  ٥٨  مؤسس الجماعة يهيء ألتباعه البيئة المطلوبة 

  ٥٨  الجماعة تقرر أن من يخرج عن الجماعة فهو كافر تتم تصفيته

  ٥٨  تطور وضع الجماعة إلى قتال من يسمونهم بالمرتدين

راد  ر من أف ى الكثي ر إلقاء القبض عل ل وزي امهم بقت الجماعة الته
  األوقاف المصري السابق

  

٥٨  

  ٥٨  الحكم بإعدام خمسة من قيادات الجماعة

  ٥٩  الطابع السري يغلب على عمل هذه الجماعة بعد تلك المواجهات 

  ٥٩  حركات التطرف امتداد لهذا التنظيم

ي  ة تنته وات مرحلي م خط ا ترس ة، ومحاولته أثير الجماع وة ت ق
  لتمكنباإلعالن وا

  

٥٩  

يم  اء تنظ ادة إحي ون إلع ة يخطط ي الجماع واً ف راً عض ا عش اثن
  التكفير والهجرة مع تعديلها بما يتناسب مع العصر

  

٥٩  

  ٦١  مراحل انتشار فكر هذه الجماعة



  

  

   

 ٧٢ الخيلأ.د. سليمان بن عبدهللا أبا

رقم   ــــــوانالعنـــــــــــ
  الصفحة

  ٦١  مرحلة الدعوة -١

  ٦٢  مرحلة االستضعاف -٢

  ٦٢  المقصود بهذه المرحلة

  ٦٢  مفهوم مصطلح الهجرة لدى الجماعة

  ٦٢  يل الجماعة للمجتمعات والمطالبة إلتباعها بالهجرةتجه

  ٦٢  أنواع الهجرة عند جماعة التكفير

  ٦٣  االستضعاف تعتبره الجماعة أزمة المسلم في المجتمع الجاهلي

ريعة  ن ش لم م ه المس ا يواجه ة مم ذه الجماع د ه رج عن المخ
  الطاغوت

٦٤  

  ٦٤  مظاهر االستضعاف عند الجماعة

  ٦٤  اإلصالح من داخل المجتمعالجماعة ال ترى 

  ٦٥  التمكين -٣

  ٦٥  حقيقة هذه المرحلة وبدايتها

رئيس  اء ل مايجب أن يكون عليه أعضاء الجماعة من الطاعة العمي
  الجماعة

  

٦٥  

  ٦٦  تطبيق نصوص السمع والطاعة لوالة األمر على قائد الجماعة

تبدادية الجب زعيمهم باالس ة أحد أفراد الجماعة يصف طاعتهم ل ري
  السرية المخيفة

  

٦٦  

  ٦٦  تطبيق أحكام الردة على من يخالف األوامر الصادرة إليه 

  ٦٧  األمور التي يظهر من خاللها المراد بالتمكين كمرحلة للجماعة

  ٦٨  ضرورة الجماعة وتأثيرها على الفرد

  ٦٩  مكانة الجماعة وضرورتها وأثرها على الفرد -أ

  ٦٩  ع عليه الجماعة ال بد لها من دين تجتم

في تحقيق  شيخ اإلسالم ابن تيمة يؤكد على أهمية الجماعة وأثرها
  األمور السماوية

  

٧٠  



  

  

  

  

شكل وسمات التطرف في الجماعات 
 ٧٣   اإلسالمية فكرياً في العصر الحديث

رقم   ــــــوانالعنـــــــــــ
  الصفحة

  ٧١  الدين المشترك بين جميع بني آدم

  ٧٢  الدين الحق

  ٧٢  حقيقة العبادة

  ٧٢  االجتماع االنساني ضروري للحياة

حكمة هللا عز وجل في خلق اإلنسان وتركيبة على صورة ضعيفه 
  قاصرة وقدرة

  

٧٣.٧٢  

  ٧٣  التعاون بين ابناء المجتمعات ال يتم إالّ باالجتماع والجماعة 

  ٧٣  بطالن الحكمة العليا في بقاء االنسان، وحفظ نوعه بدون الجماعة

  ٧٣  االجتماع والجماعة ال تكون إالّ على أمير يسمع له ويطاع 

  ٧٤  خاصية الجماعة واالجتماع قد توجد في بعض الحيوانات العجم

ى  و بمقتض ان ه ي اإلنس ر بن ي غي ة ف اع والجماع ود االجتم وج
  الفطرة والهداية القدرية الكونية

  

٧٤  

  ٧٤  نوع الجماعة واالجتماع في نبي اإلنسان

تم مص د للبشر لكي ت ة من تشريع يرجع إالب ه لحتهم االجتماعي لي
  ويحكم به

  

٧٤  

  ٧٦  كيفية تأثير فكر الجماعة على الفرد  -ب

  ٧٦  األول للجماعة وأثره على الفرد المفهوم 

  ٧٧  وأثر الفرد فيهالمفهوم الثاني للجماعة 

  ٧٨  يفية تأثير فكر الجماعة على الفردك

  ٨١  فهرس الموضوعات

  


