
   الدكتور البوطي           التطرف والغلو مصدرمها وموقف اإلسالم منهما                : خطبة مجعة

١ www.naseemalsham.com :موقع نسيم الشام

����� ��	
������ ��	
������ ��	
������ ��	
�        

            ����������������    ،،،،    ��������        ������������     ، ، ، ،�٠١��٠١��٠١��٠١////    ٠١٠١٠١٠١////    �٠�٠�٠�٠    ������ ������ ������ ������     ���١���١���١���١�            


 �$'��& %�$#"�، ! �	مه�$'��& %�$#"�، ! �	مه�$'��& %�$#"�، ! �	مه�$'��& %�$#"�، ! �	مه 
 
 
()! *+,-� ./�!%()! *+,-� ./�!%()! *+,-� ./�!%()! *+,-� ./�!%



  

، يــا ربنــا احلمــد هللا محــداً يــوايف نعمــه ويكــافئ مزيــدهاحلمــد هللا مث احلمــد هللا، 
ســـبحانك اللهـــم ال . لـــك احلمـــد كمـــا ينبغـــي جلـــالل وجهـــك ولعظـــيم ســـلطانك

وأشـــهد أن ال إلـــه إال اهللا . نـــت كمـــا أثنيـــت علـــى نفســـكأحصـــي ثنـــاء عليـــك أ
خــري نــيب . وحــده ال شــريك لــه، وأشــهد أن حممــداً عبــده ورســوله وصــفيه وخليلــه

اللهـــم صـــل وســـلم وبـــارك علـــى . أرســـله اهللا إىل العـــامل كلـــِه بشـــرياً ونـــذيراً . أرســـله
وم حممـــد صـــالًة وســـالماً دائمـــني متالزمـــني إىل يـــســـيدنا حممـــد وعلـــى آل ســـيدنا 
أمــا بعــد فيــا . ون ونفســي املذنبــة بتقــوى اهللا تعــاىلموأوصــيكم أيهــا املســل. الــدين

  :عباد اهللا
إن مما يلفـت النظـر حقـاً أن النـاس الـذين يعيشـون غربـاء عـن اإلسـالم وعـن 
دياره كلما ازدادت نفوسهم استئناساً باإلسالم وكلما ازدادت عقـوهلم إقبـاالً إليـه 

دئــه ازدادت عــداوة أعــداء هــذا الــدين شراســة وفــاح املزيــد وتــأمًال فيــه واقتناعــاً مببا
ولقـد حـدا ـم ذلـك إىل . من رائحة الضـغينة واحلقـد والكراهيـة عليـه يف نفوسـهم

ــــة الــــيت كــــانوا يســــتعينون ــــا للوقــــوف يف وجــــه املــــد  أن يطــــوروا الوســــائل التقليدي
كانـــت   مل تعـــد وســـيلتهم اليـــوم كمـــا. اإلســالمي الـــذي شـــاءه اهللا ســـبحانه وتعـــاىل

إرساليات تبشريية، شـكوكاً تـُبَـث يف عقائـد اإلسـالم ومبادئـه وإمنـا اخـُرتَِع اصـطُِنَع 
لــذلك ســالح جديــد رمبــا رأوا أنــه أمضــى ســالح وأيســُر مــا ميكــن أن يـُتّخــَذ مــن 
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ـــص  ه، إنـــه يـَُلخ فيمـــا  –يـــا عبـــاد اهللا  –ســـبيل للقضـــاء علـــى خطـــر اإلســـالم ومـــد
  :يلي

ومـا أكثـر معاملهمـا  –رف ويصـطنعون اإلرهـاب يصـطنعون يف ديـارهم التطـ
مث إــــم يصــــدرون كــــال منهمــــا إىل ربــــوع عاملنــــا العــــريب واإلســـــالمي مث  –هنــــاك 

: يـُْلِصــــُقوَن كــــال منهمــــا باإلســــالم مــــن خــــالل نســــبة خمتلقــــة مصــــطنعة، فيقولــــون
وينتشر هذان الشعاران هنا وهناك أمالً . التطرف اإلسالمي، اإلرهاب اإلسالمي

ن تــؤمن عقــول املســلمني ويف أن تــؤمن عقــول شــعوم بــأن اإلســالم إمنــا هــو يف أ
معني اإلرهاب وأنه معني التطرف والغلو، فهل اإلسالم كذلك يا عبـاد اهللا؟ هـذا 

  .ما أريد أن أجيب عنه يف موقفي هذا إليكم
أذكـــركم يـــا عبـــاد اهللا بـــأن دســـتور اإلســـالم األول هـــو كتـــاب اهللا عـــز وجـــل 

 الرســـل والنبيـــني، وأن قـــدوتنا يف تنفيـــذ هـــذا الدســـتور إمنـــا هـــو املنـــزل علـــى خـــامت
، وإن الواقع العملي الذي يُعاُش من خالله ويُطَبُق هـذا الدسـتور �حبيبنا حممد 

  .إمنا هو شريعة اهللا سبحانه وتعاىل، فتعالوا نتأمل يف هذه املصادر املتعددة
  مــا حيـذر مــن الغلــوأمـا دســتور اإلسـالم الــذي هـو القــرآن فمـا رأيــت فيـه إال

ــأَ القــرآُن رســوَل اهللا . والتطــرف واإلرهــاب اإلجرامــي يف ظــل الرمحــة،  �ولقــد َنش
  :يف ظل املساحمة، أمل يقل كتاب اهللا عز وجل لرسوله

ـــَن اللّـــِه لِنـــَت َهلـُــْم َولَـــْو ُكنـــَت َفظّـــاً َغلِـــيَظ اْلَقْلـــِب الَنَفضـــواْ ِمـــْن ( فَِبَمـــا َرْمحَـــٍة م
ُهْم َواْستَـْغِفْر َهلُْم َوَشاِوْرُهْم ِيف اَألْمرِ َحْوِلَك فَاعْ    ].١٥٩:  آل عمران[ )ُف َعنـْ

لـيس خاصـاً مبعاملتـه باملسـلمني فقـط بـل  � وهذا الكالم املوجه إىل رسوله
ألـــيس كتـــاب اهللا عـــز وجـــل هـــو الـــذي أرســـى مـــوازين . بكـــل مـــن قـــد أُْرِســـَل إليـــه
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تحــــررة مــــن العصــــبية للمــــذهب، العدالــــة املطلقــــة متحــــررة مــــن العصــــبية للعــــرق، م
  :أمل يقل! متحررة من العصبية للدين؟

ـــــَوى( ـــــَرُب لِلتـْق ـــــِدُلواْ اْعـــــِدُلواْ ُهـــــَو أَقـْ ـــــى َأال تـَْع ـــــْوٍم َعَل ـــــرَِمنُكْم َشـــــَنآُن قـَ   )َوالَ َجيْ
  ].٨:  املائدة[

ـــم  أمل يـــدافع كتـــاب اهللا عـــز وجـــل مـــن خـــالل عشـــر آيـــات عـــن يهـــودي ظُِل
مــن  مــة سـرقة وقــد كــان بريئـاً منهــا وقـد كــان السـارق مســلماً عنـدما أُْلِصــَقْت بـه 

َرْت هذه اآليات بقول اهللا عز وجل! ضعاف اإلميان واإلسالم؟ ُصد:  
ِإنــا أَنزَْلنَــا إِلَْيــَك اْلِكتَــاَب بِــاحلَْق لِــَتْحُكَم بـَــْنيَ النــاِس ِمبَــا أَرَاَك اللّــُه َوالَ َتُكــن (

  ].١٠٥:  لنساءا[ )لْلَخآئِِنَني َخِصيماً 
ولــئن كــان هنــاك مــن حيــارب التطــرف ومــن . هــذا هــو الدســتور وــذا ينطــق

ميــزق اإلرهــاب اإلجرامــي فلــن جتــد يف العــامل كلــه وال يف التــاريخ القصــي والقريــب 
  .اإلجرامي مثل كتاب اهللا سبحانه وتعاىل حيارب التطرف وميزق اإلرهاب

ـــأه يف ظـــالل املســـاحمة يف ظـــالل الرمحـــة، ن الـــذي ربـــاه ربـــه �وأمـــا حممـــد  ش
فتعالوا فتأملوا يف سريته من أوهلا إىل آخرها، هل جتدون يف سريته إال نقيض هـذا 

  !الذي يـُتـَهُم به كتاب اهللا سبحانه وتعاىل؟
عليـــه منتهـــزاً فرصـــة  �أمل ُيْشـــِهر ذلـــك األعـــرايب املشـــرك ســـيَف رســـول اهللا 

مــن الغــزوات، ركلــه بقدمــه، يف واٍد كثــري األشــجار عنــد عــوده مــن غــزوة  �رقــاده 
سـقط السـيف مـن يـد . اهللا: من ينجيك مين يا حممد؟ أجابه دوء: أيقظه قائالً 

األعرايب وجلـس خائفـاً مرتعـداً فمـاذا صـنع بـه رسـول اهللا؟ عفـا عنـه والطفـه وهـدأَ 
  .جئتكم من عند خري الناس: من روعه، وعاد األعرايب يقول لقومه
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ــــأَ  ه اهللا علــــى عينــــه يف ظــــالل الرمحــــة، املســــاحمة، حممــــد رســــول اهللا الــــذي نش
الوسطية هو الذي كان يعامل النـاس مجيعـاً مبـا ظهـر مـنهم ومل يكـن خيـرتق ظـاهراً 

كـان يف املدينـة . إىل باطن، مل يكن يتحسس البواطن ليغمض عينيه عن الظواهر
؟ كيف عامل ذاك الذي قال مبناسـبة �منافقون فكيف كان يعاملهم رسول اهللا 

مــا أرانــا وجالبيــب قــريش إال كمــا قــال املثــل : نريــد أن نتحــدث عــن تفاصــيلهاال 
وجـاء . َمسْن كلبك يأكلك واهللا لئن رجعنـا إىل املدينـة ليخـرجن األعـز منهـا األذل

وكــان مــن املســلمني الصــادقني  –عبــد اهللا بــن أيب بــن ســلول  –ابــن هــذا الرجــل 
قاتـــل أيب فيمـــا قـــال فـــإن كـــان  يـــا رســـول اهللا لقـــد بلغـــين أنـــك : يقـــول لرســـول اهللا

. بل نرتفق به ما كان بيننا: قائالً  �تبسم رسول اهللا . كذلك فمرين آتيك برأسه
وملا تويف عبد اهللا بن أيب بن سلول أرسل ابنه إىل رسول اهللا على استحياء يرجـوه 
أن يعطيــه قميصــه الــذي يلبســه ملتصــقاً علــى جســده لــيكفن بــه أبــاه لعــل ذلــك 

رسـول اهللا الثـوب وأرسـله إليـه، وملـا جـيء بـه لُيَصـلى عليـه أقبـل  خلع. خيفف عنه
يـا رسـول اهللا : ليصـلي عليـه، وقـف يف وجهـه عمـر يهمـس يف أذنـه �رسول اهللا 

أتصــلي عليــه وقــد فعــل كــذا وقــد قــال كــذا، ورســول اهللا ال يلتفــت إليــه، وملــا أكثــر 
ــــْر عــــين يــــا عمــــ: عليــــه عمــــر التفــــت إليــــه رســــول اهللا قــــائالً  ر فلقــــد خــــريين اهللا َأخ

  .على عبد اهللا بن أيب بن سلول �واخرتت، وصلى رسول اهللا 
هذا هو قدوتنا بعد ذلك الدستور الذي حدثتكم عنـه، أفتجـدون يف شـيء 

، رائحـــة لغلـــو �أفتجـــدون يف شـــيء مـــن ســـريته ! رائحـــة تطـــرف؟ �مـــن ســـريته 
  !رائحة إلرهاب يا عباد اهللا؟

أصــحاب رسـول اهللا الــذين اسـتظلوا بســرية  تعـالوا وانظــروا بعـد هــذا إىل سـرية
الشريعة اإلسالمية تلك اليت اعتصـرت مـن كتـاب اهللا ومـن سـنة وسـرية رسـول اهللا 
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فــرٌق إســالمية  �، كيــف كانــت حياتــه، نشــأت كمــا تعلمــون بعــد رســول اهللا �
شـاردة عـن املـنهج األمثـل الـذي يـدعو إليـه كتـاب اهللا عـز وجـل، جهميـة ومرجئــة 

أصـــــغوا الســـــمع جيـــــداً يـــــا عبـــــاد اهللا وتـــــأملوا هـــــل جتـــــدون يف  ومعتزلـــــة وآخـــــرون،
هــــل جتــــدون كلمــــة التكفــــري ! أصـــحاب رســــول اهللا مــــن كفــــَر واحــــداً مـــن هــــؤالء؟

فاحت رائحتها هنا أو هنا أو هناك يف وجوه هـؤالء الـذين شـردوا عمـا كـان عليـه 
ينـاه وقـد درسـنا التـاريخ ووع –أهـل السـنة واجلماعـة؟ ال نعلـم قـد  السلف الصاحل
مــن كفــَر أيــاً مــن هــذه  �ال نعلــم أن يف أصــحاب رســول اهللا  –ونقبنــا دخائلــه 

هل جتدون إال املساحمة، هـل جتـدون يف كـل مـا ميكـن أن تتـأملوه يف حيـاة . الفرق
أصحاب رسول اهللا رائحة لتطرف، رائحة إلرهـاب، هـل جتـدون؟ لـن تعثـروا علـى 

  .ذلك قط
انظـروا واحبثـوا، كـان الـنهج منضـبطاً بدسـتور  تعالوا فتأملوا يف سرية التـابعني،

، ودونكــم فــانظروا إىل �اإلســالم القــرآن، كــان منضــبطاً بســرية حبيبنــاً املصــطفى 
ولـئن كـان هنالـك مـن ميكـن أن يلصـق  –هذا املوقف من اإلمام أمحـد بـن حنبـل 

قالة السوء أو اإلرهاب أو التطرف باإلسالم فلعله ال جيـد غـري اإلمـام أمحـد لكـي 
أنــتم تعلمــون قصــة احملنــة الــيت دارت رحاهــا علــى . لصــق بــه هــذه التهمــة النكــراءي

اإلمـــام أمحـــد، ملـــا اجنابـــت عنـــه هـــذه احملنـــة يف عصـــر املتوكـــل جـــاء بعـــض تالمذتـــه 
واحــد مــن املعتزلــة  –يــا ســيدي ادع اهللا علــى ابــن أيب دؤات : ومريديــه يقولــون لــه

ادع اهللا علـى ابــن : قـال لــه –د الـذين نفخــوا يف نـريان تلــك احملنـة ضــد اإلمـام أمحــ
مــاذا يفيــدك أن يـَُعــذب أخــوك يــوم القيامــة مــن : أيب دؤات، قــال لــه اإلمــام أمحــد

؟ ورفــع يديــه يــدعو البــن أيب دؤات، ويــدعوا لكــل أولئــك الــذين أجلــك يف النــار
  .تسببوا باحملنة اليت دارت رحاها عليه
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ثل متمثالً يف سريته حممٍد هذا هو إسالمنا متمثًال يف دستوره األم: عباد اهللا
، هــل جتــدون إال اللطــف، هــل جتــدون إال نقــيض إال مــا قــد يــتهم بــه اإلســالم �

  !ومن مث املسلمون؟
تـــرى لـــو كـــان هـــذا الســـالح اجلديـــد الـــذي ُيســـتخدم اليـــوم : أقـــول بعـــد هـــذا

لــــو كــــان هــــذا  –يف ربـــوع اإلســــالم  –للقضـــاء علــــى اإلســــالم وخلنقــــه يف ربوعــــه 
 يكون ناجحاً ينبغي أن يتجلـى جناحـه يف ربـوع تلـك الـبالد السالح من شأنه أن

قبــل أن يتجلــى جناحــه يف ربوعنــا، فهــل جنــح هــذا الســالح بــالوقوف يف وجــه املــد 
الغرب بشطريه األورويب واألمريكي؟ ملاذا يعتنـق يف كـل اإلسالمي الزاخر يف ربوع 

ألعلـــم أن  وإين. ديـــَن اهللا عـــز وجـــل اإلســـالمعـــام آالف النـــاس يف ربـــوع الغـــرب 
الـــذين يـــدخلون اإلســـالم ســـراً أكثـــر مـــم يعتنقونـــه جهـــراً، ملـــاذا ال ُخيْـــَدعون ـــذه 

ملــاذا ال ختــدعهم مــة التطــرف الــيت تـُْلَصــُق باإلســالم واملســلمني، ملــاذا؟ ! القالــة؟
ومن مث ملاذا هذا اخلوف الذي يستبد بأفئـدة القـائمني بـأمور الغـرب إن يف أوروبـا 

اإلســالم يــدعو إىل . بــع هــذا الــذي يظهــر هلــم مــن اإلســالمأو يف أمريكــا؟ أي بع
  :السلم
  ].٢٠٨:  البقرة[ )يَا أَيـَها الِذيَن آَمُنواْ اْدُخُلواْ ِيف السْلِم َكآفةً (

،يقومها عنـــدما تلـــك هـــي رســـالته، اإلســـالم يصـــحح احلضـــارة عنـــدما تفســـد
إن : قلـــت هلـــم ولقـــد قلـــت لواحـــد مـــنهم ممـــن لـــه قيـــادة يف ربـــوع الغـــرب،. تعـــوج

احلضــارة الغربيــة قـــد شــاخت وإنكـــم تعرتفــون بــأن أيامهـــا أصــبحت معـــدودة، أال 
مــا : تكم ــا إىل الشــباب بعــد الشــيخوخة؟ قــالأدلكــم علــى وســيلة تعــود حضــار 

أن تفتحــوا اــال لإلســالم يزدهــر يف ربــوعكم، إن اإلســالم : قلــت هــي الوســيلة؟
بــل علــى اإلســالم لــتعلم حقيقتــه ال إذا ازدهــر يف ربــوعكم وإذا تــركتم عقــولكم تق
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ســــتويل ولســــوف تعــــود إىل  الغربيــــةأكثــــر فــــإنين أضــــمن بــــأن شــــيخوخة احلضــــارة 
الشـباب، وحنــن نريــد لكــم أن تعــود حيـاتكم إىل اإلقبــال بعــد اإلدبــار ولكــن علــى 
الــــنهج األمثــــل، علــــى الــــنهج اإلنســــاين الــــذي رضــــعنا لبانــــه مــــن خــــالل ديــــن اهللا 

  .سبحانه وتعاىل
عنــــدما يـُــــتهم اليــــوم بــــالتطرف أو باإلرهــــاب ، هــــذا هــــو إســــالمنا: عبــــاد اهللا

وعنـــدما أصـــغي الســـمع إىل مســـؤول فرنســـي يعلـــن كمـــا مل يعلـــن مـــن قبـــل عـــداءه 
العجيــب الشــديد لإلســـالم وتوعــده لإلســالم واملســـلمني مــن خــالل مـــا يــتهم بـــه 

وهـــي كلمـــيت األخـــرية الـــيت  –اإلســـالم مـــن التطـــرف واإلرهـــاب فـــإنين أقـــول لكـــم 
إن هـــذا الـــذي يقولونـــه عـــن : –رجـــو أن نعتصـــر منهـــا العـــربة والـــدرس الـــواجبني أ

اإلسالم يعلمون أم كاذبون فيه، وإن عمالء هلم هم الذي يلصقون هذا بذاك، 
التطرف الذي يصدرونه إلينا مـن هنـاك باإلسـالم مث ينسـبونه إليـه قـائلني يلصقون 

ــــم خيتلقــــون نســــبًة إليــــه التطــــرف اإلســــالمي، يلصــــقون اإلرهــــاب باإلســــالم مث إ
أيهـــا اإلخـــوة : وأنـــا أقـــول إلخواننـــا وأبنـــاء عمومتنـــا. فيقولـــون اإلرهـــاب اإلســـالمي

مصرينا واحد، إسالمنا هو املظلة اليت نستظل ا، ديننا إمنا هـو هويتنـا، عبوديتنـا 
تعــالوا نعــد إىل أمــن وطمأنينــة هــذا الــدين، تعــالوا نعلــن عــن . هللا ســبحانه وتعــاىل

  :هللا عز وجل، تعالوا ندخل مجيعاً حتت ظل قول اهللا عز وجلعبوديتنا 
َا اْلُمْؤِمُنوَن ِإْخَوٌة َفَأْصِلُحوا بـَْنيَ َأَخَوْيُكمْ ( ١٠:  احلجرات[ )ِإمن.[  

َا اْلُمْؤِمُنوَن ِإْخَوةٌ (: قراٌر وأمر، أما القرار فقوله عز وجل وأما األمر فقولـه  )ِإمن
  ).َأَخَوْيُكمْ  َفَأْصِلُحوا بـَْنيَ (: عز وجل

أال هــل عســيتم أن تصــغوا إىل بيــان اهللا؟ هـــل عســيتم أن تــدينوا هلــذا األمـــر 
  .الذي يطالبنا به اهللا
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أيهـــا اإلخـــوة إن مســـاحة مـــا بيننـــا وبـــني القبـــور قصـــرية، قصـــرية جـــداً، وغـــداً 
أيهــا اإلخــوة  –أال فــاعلموا . ســيبتلعنا بــاطن األرض بعــد أن عشــنا علــى ظاهرهــا

أال فــاعلموا أن قصـورنا إمنــا هـي قبورنــا، نعـم يــا أيهـا اإلخــوة،  –مـن بعيــد وقريـب 
فاضــمنوا، تعــالوا نتعــاون أن جنعــل مــن قبورنــا قصــوراً لنــا، وإيــاكم أن تعكفــوا علــى 
أيـــام معـــدودات ســـنرتك فيهـــا كـــل مـــا قـــد بلونـــاه وكـــل مـــا قـــد بنينـــاه وكـــل مـــا قـــد 

إال النـــدم  –هـــو  واهللا الـــذي ال إلـــه إال –نســـجناه ولـــن نأخـــذ معنـــا إىل حفرتنـــا 
  .أقول قويل هذا وأستغفر اهللا العظيم. والت حني مندم


