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A
إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره ،ونعوذ باهلل من رشور أنفسنا،

ومن سيئات أعمانلا؛ من يهده اهلل فال مضل هل ،ومن يضلل فال هادي هل،
وأشهد أن ال هلإ إال اهلل ،وحده ال رشيك هل ،وأشهد أن حممدا عبده ورسوهل،
﴿ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﴾ [آل عمران.]102 :
أما بعد:
فإن املتأمل يف القرآن والسنة ،والعقيدة والرشيعة ،وادلعوة والعبادة -جيدها مجيعا
ترسي فيها روح الوسطية الرشعية ،فال إفراط أو غلو ،وال تفريط أو تهاون! وبهذا
استحقت األمة اخلريية ،وحازت ىلع مراتب الفضل ،قال تعاىل﴿ :ﭞ ﭟ ﭠ
ﭡﭢ﴾ [آل عمران.]110 :
ولقد اقتضت مشيئة اهلل السابقة أن يوجد يف هذه األمة ما وجد فيما سبقها
من األمم من أسباب اهللكة ،فعن ابن عباس ¶ قال :قال يل رسول اهلل
طِيل ،فلقطت هل حصيات
♀ -غداة العقبة وهو ىلع راحلته« :-هاتِِ،الِقِ ِ
هن حىص اخلذف ،فلما وضعتهن يف يده ،قال :بأمثالِ ِهؤالءِِ ،وإيِاكم ِوالغِلِوِ ِيفِ
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()1

ادلين؛ِفإنماِأهلكِمِنِاكنِقِبلِكمِالغِلِوِِيفِادلين»  ،ولقد ذر قرن الغلو مبكرا
يف عبادات فنىه عنها رسول اهلل ♀ ،ثم ظهر يف االتهام واملجازفة
باألحاكم ،فغلظ انليب ♀ يف أمره ،وحذر من سوء مغبته ،وأخرب من وراء
سرت الغيب -عما يكون بعده بإذن اهلل -فقال« :إنِ ِمِن ِضِئِضِئِ ِهذاِ -أوِ :يفِ
عِقِبِ ِهذاِ -قومِا ِيِقرِءِون ِالقرآنِ ِال ِيِاوِزِ ِحناجِرِهمِ ،يِمرقون ِمِن ِادلينِ ِمروقِِ
ون ِأهلِ ِاألوثانِِ ،لِئِ ِأنا ِأدركِتِهمِ
السِهِمِ ِمِنِ ِالرِمِيِةِِ ،يِقتلون ِأهلِ ِاإلسالمِ ِويِدِعِ ِ
()2

ألِقتِلِنِهمِقِتِلِِاعدِ» .

ولقد أمر انليب ♀ باالحتساب ىلع أصحاب لك غلو عليم وعميل
ظهر يف األمة ،ومن هنا اكن االحتساب من الصحابة ╚ ىلع أهل األهواء من
اخلوارج ،فقتلهم وقاتلهم عيل ◙ ،وىلع منواهل نسجت خلفاء بين أمية ،فلما
اكن آخر عرصهم ظهرت اجلهمية ىلع يدي اجلهم بن صفوان واجلعد بن درهم
ُّ
املهدي العبايس طائفة
فقتال ،فلما اكن عرص بين العباس ظهرت الزندقة فقتل
منهم وحرق كتبهم!
وما زال دأب األمة ماضيا إىل يوم انلاس هذا لكما ظهر غلو أو احنراف عن

جادة الوسطية أنكر علماؤها وداعتها وقاموا بأمر اهلل يف عباده.

ولقد ظل األمر مقاربا حىت وقع الغلو العلماين واملنكر األكرب يف عرصنا

احلديث باستبدال الرشيعة ،وتنحية حكم الكتاب والسنة ،فقامت ىلع هذا

( )1أخرجه أمحد ( ،)3248والنسايئ (.)3051
( )2أخرجه ابلخاري ( ،)3344ومسلم (.)1064
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ُّ
املنكر دول ينتسب أهلها لإلسالم ،وبهذا تهيأت بيئة أشد خصوبة للغلو
املعارص اذلي بدا وكأنه ردة فعل لغلو العلمانية وغريها من اتليارات الالدينية!
ِّ
وظهرت مجااعت تعزتل وتكفر املجتمعات اإلسالمية بدعوى أنها
جاهلية! ثم يف السنوات األخرية نبغ تطور جديد أال وهو :أنها محلت السالح
ىلع من زعمتهم كفارا من أبناء جدلتها -حتت اسم اجلهاد ورايته -ثم ما بلثت
أن اخرتقتها الصفوية اإليرانية فتولت تمويلها ودعمها يف مقابل توهينها لصف
أهل السنة واجلماعة ،ثم زاد الطني بلة باخرتاق صلييب يستثمر الغلو ويوجهه
ِّ
مسواغت لشن الغارة ىلع بالد املسلمني؛ للتمكني دلولة
ويوجد من خالهل
الرافضة الصفوية من جهة ،وليستزنف مقدرات بالد السنة من جهة أخرى!
فتعمل ىلع تقسيمها؛ إضعافا هلا ،ورضبا الستقرارها ،وحماربة لدلعوات
اإلصالحية يف ربوعها!
ومن هنا تأيت هذه اللكمات انتصارا ألمة انليب ♀ اعمة ،وألهل السنة
منها خاصة ،باالحتساب ىلع الغلو املعارص بكافة صورة وأنماطه ،مع الرتكزي ىلع
ما انترش أمره يف السنوات األخرية من غلو صاحب شعرية اجلهاد املاضية إىل قيام
ِّ
الساعة ،تنقية لصفها ،ونفيا خلبثها ،وأداء بلعض أمانة انلصح ألربابها.
وقد جاءت هذه الرسالة بعد املقدمة يف أربعة فصول وخاتمة ،تناول األول
منها تعريفات ومقدمات وأحاكما تتعلق باحلسبة وفقهها ،وبيانا ألهميتها،

وحتديزا من الغلو -ال سيما يف العرص احلديث ،-وتناول الفصل اثلاين:
جماالت الغلو ،ومظاهره ،وأسبابه ،وآثاره يف العرص احلديث ،وخصص الفصل
اثلالث بليان القواعد املقاصدية واألصويلة والفقهية يف االحتساب ىلع الغلو
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املعارص ،واعتىن الفصل الرابع بعالج ظاهرة الغلو ،ومناهج االحتساب عليه يف
العرص احلديث ،وبيان ملشالكت وعقبات يف طريق االحتساب ،وإيضاح لوسائل
وأسايلب ومسالك وموجهات يف االحتساب املعارص ىلع الغلو ،ثم اخلاتمة.
هذا ونسأل اهلل بأسمائه احلسىن وصفاته العال أن يربم لألمة اإلسالمية
َ
أمر رشد ي َع ُّز فيه أهل اإلسالم والسنة ،وي َ
قمع فيه أهل الزيغ وابلدعة ،ويهدى
َ
َ
فيه أهل املعايص والغفلة ،ويؤمر فيه باملعروف وينىه فيه عن املنكر ،وجياهد
ٌ
جواد كريمٌّ ،
بر رءوف رحيم.
فيه ىلع بصرية؛ إن ربنا
وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني

كتبه

الدوحة 1436/11/11هـ
2015/8/26م
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املبحث األول :تعريف احلسبة واملصطلحات القريبة.
املبحثثث النثثا  :حكثثثم الثحسثثثبة وأحثكثامثهثثثا.
املبحث النالث :تعريف الغلو واملصثطلحات القريبثة.
املبحث الرابع :التحذير من الغلو واالحتسثا للهث .
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تعريف احلسبة واملصطلحات القريبة

أوالِ:احلسبةِلغةِِ:

احلسبة اسم مصدر من احتسب احتسابا ،أو مصدر َح َس َ
ب ح ْسبَة وحسابا،
َ
والـح ْسب والـح ْس َبة واالحتساب تأيت ملعان ،أهمها ما ييل:
ِ-1عدِاألجرِوطلبِاثلوابِ:
ْ
ْ
()1
َ
اليشء أحسبه حسابا وح ْسبَانا ،
يقالَ :حسبت اليش َء أح َسبه حسابا ،و َح َسبَت

ومنه :قول اهلل تعاىل﴿ :ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯ

ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ﴾ [األنعام ،]96 :وقوهل تعاىل﴿ :ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ
ﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕ

ﮖ ﮗﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ﴾ [اإلرساء.]12 :
ويف احلديث قال رسول اهلل ♀« :من ِصام ِرمضان ِإيماناِ
واحتسابا ِغفر َِل ِما ِتقدم ِمن ِذنبهِ»

()2

وقال ♀« :منِ ِاتبع ِجنازةِ

مسلم ِإيمانا ِواحتساباِ ،وَكن ِمعه ِحَّت ِيصَّل ِعليهاِ ،ويفرغ ِمن ِدفنها؛ ِفإنهِِ
( )1لسان العرب ،البن منظور (.)314/1
( )2أخرجه ابلخاري ( ،)38ومسلم ( )760من حديث أيب هريرة ◙.

 12االحتساب على الغلو املعاصر

يرجعِمنِِاألجرِبقرياطيُِِ:كِقرياطِمثلِأحدِِ،ومنِصَّلِعليهاِ،ثمِرجعِقبلِ
()1

أنِتدِفنِ؛ِفإنهِيرجعِبقرياطِ» .
فدلت هذه األحاديث ىلع معىن احتساب األجر عند اهلل ،قال ابلخاري
♫ يف صحيحه« :باب :ما جاء :إن األعمال بانلية واحلسبة ،وللك امرئ ما نوى
()2

فدخل فيه :اإليمان ،والوضوء ،والصالة ،والزاكة ،والصوم ،واألحاكم» أي :األعمال
الرشعية معتربة بانلية واحلسبة ،واملراد باحلسبة :طلب اثلواب ،كما روي عن أيب
مسعود األنصاري ◙ قال :قال رسول اهلل« :إذاِأنفق ِالِـمسلم ِنفقة ِلَع ِأهلهِ
()3

وهو َِيتسبهاِاكنت َِل ِصدقةِ»  ،قوهلَ« :يتسبها» قال القرطيب« :أفاد منطوقه :أن
األجر يف اإلنفاق إنما حيصل بقصد القربة ،سواء أكانت واجبة ،أو مباحة ،وأفاد
مفهومه :أن من لم يقصد القربة لم يؤجر ،لكن تربأ ذمته من انلفقة الواجبة؛ ألنها
()4

معقولة املعىن ،وأطلق الصدقة ىلع انلفقة جمازا ،واملراد بها :األجر» .
أما احتساب األجر يف املكروهات اليت تزنل باإلنسان ،فيكون بالصرب
والتسليم ألمر اهلل تعاىل ،كما ثبت عن انليب ♀ أنه قال« :إن ِهللِماِ
ٌّ
()5
ّم؛ِفلتصبِِ،وْلحتسبِ» .
أخذِِ،وَلِماِأعطىِ،وُكِإَلِأجلِمس ً ِ
ِ-2االكتفاءِوالكفايةِواْلدبريِ:
فيقال :احتسبت بكذا ،اكتفيت به ،ومنه :قول اهلل تعاىل﴿ :ﯶ ﯷ
( )1أخرجه ابلخاري ( )47من حديث أيب هريرة ◙.
( )2صحيح ابلخاري (.)20/1
( )3أخرجه ابلخاري ( )5351من حديث أيب مسعود األنصاري ◙.
( )4فتح ابلاري (.)136/1
( )5أخرجه ابلخاري ( )7448من حديث أسامة بن زيد ◙.
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ﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅ
ﰆ﴾ [آل عمران ،]173 :وقوهل تعاىل﴿ :ﰌ ﰍ ﰎ﴾ [النساء.]6 :
وأما اتلدبري :فيقال« :فالن حسن احلسبة يف األمور ،أي :الكفاية واتلدبري» .
()1

واملحتسب يقوم بتدبري خاص ،وهو تدبري إقامة أحاكم الرشيعة ،وهو من

أحسن وجوه اتلدبري.
ِ-3اإلنكارِ:

فيقال :احتسب عليه ،أي :أنكر عليه قبيح عمله ،وتسمية اإلنكار

باالحتساب «من قبيل تسمية املسبب بالسبب؛ ألن اإلنكار ىلع الغري سبب
إلزاتله ،وهو االحتساب؛ ألن املعروف إذا ترك فاألمر بإزالة تركه أمر باملعروف،
()2

واملنكر إذا فعل فاألمر بإزاتله هو انليه عن املنكر» .
ِ-4الظنِ:

فيقال :خرجا حيتسبان األخبار :يتعرفانها بالظن ،كما يوضع الظن موضع

العلم ،قال تعاىل﴿ :ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ﴾[الزمر.]47:
ِ-5االختبارِ:

فيقال :احتسبت ما عند فالن :اختربته وسربته.
كما ورد يف الشعر:
ْ
َ َ ْ َ ْ َ َ ْ ()3
َْْ
اء َحيْتَس ـ ْ َ
َتق ـول ن َس ـ ٌ
يلَعلم َن َما أخف ويعلمن ما أبدي
ب َم ـ َوديت
أي :النساء خيتربن ما عند الرجال من ترصفات.
( )1أساس ابلالغة ،للزخمرشي (ص.)125
( )2نصاب االحتساب ،لعمر بن حممد بن عمر السماين احلنف (ص.)83
( )3أساس ابلالغة ،للزخمرشي (ص.)125
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وىلع ما تقدم فإن أقرب معاين املحتسب لغة إىل املعىن الرشيع :هوِمنِيطلبِ
األجرِمنِاهللِلَعِاألمرِبمعروفِظهرِتركهِ،أوِانليهِعنِمنكرِظهرِفعلهِ،والِ
يتأىتِاالحتسابِإالِبانلظرِيفِترصفاتِانلاسِالظاهرةِ،واختبارهاِ،واحلكمِعليها.
ثانياِ:احلسبةِاصطالحاِ:
تعددت معاين وتعريفات احلسبة يف االصطالح ،ويرجع السبب يف ذلك

إىل :اختالف األفهام وانلظر لوصف العمل اذلي يقوم به املحتسب داخل

املجتمع ،وأشهر اتلعاريف هلذا املصطلح :تعريف املاوردي ♫ ،فقد عرف
()1

احلسبة بأنها« :أمر باملعروف إذا ظهر تركه ،ونيه عن املنكر إذا ظهر فعله» .

وعرفهاِابنِخدلون ♫ بأنها« :وظيفة دينية من باب األمر باملعروف
()2

وانليه عن املنكر» .

وهناك من املعارصين من عرفها باعتبارها عمال من أعمال ادلولة ،فقال

بأنها« :رقابة إدارية تقوم بها ادلولة؛ تلحقيق املجتمع اإلساليم بردهم إىل ما فيه
()3

صالحهم ،وإبعادهم عما فيه رضرهم وفقا ألحاكم الرشع»  ،ويه «عمل يقوم به
املسلم من خالل والية رسمية ،أو جهد تطويع لألمر بمعروف ظهر تركه ،وتغيري
()4

منكر ظاهر ،أو متحقق حصوهل حسب القدرة واحلالة املناسبة» .
ْ
وباعتبار احلسبة علما فقد عرفها صاحب كشف الظنون ،فقال:

«علم االحتساب علم باحث عن األمور اجلارية بني أهل ابلدل من

( )1األحاكم السلطانية ،للماوردي (ص.)349
( )2مقدمة ابن خدلون (ص.)225
( )3نظام احلسبة يف اإلسالم ،لعبد العزيز املرشد (ص.)16
( )4مسئويلات وايل احلسبة وسلطانه يف اململكة العربية السعودية ،لعبد الرمحن آل حسني (ص.)16
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معامالتهم اليت ال يتم اتلمدن بدونها ،من حيث إجراؤها ىلع القانون العدل،

وحيث يتم الرتايض بني املتعاملني ،وعن سياسة العباد بنيه عن املنكر ،وأمر
()1

باملعروف ،وحيث ال يؤدي إىل مشاجرات وتفاخر بني العباد» .
واتلعريف ال خيلو من خلط يف معانيه بني العلم والعمل!

وحيث اعتربها بعض العلماء منصبا فقد عرفها بقوهل« :احلسبة اسم منصب
()2

يف ادلولة اإلسالمية ،اكن صاحبه بمزنلة مراقب للتجارة وأرباب الـحرف» .

وئلال يفهم من اتلعريف السابق تضييق ملمارسة احلسبة ىلع امللكفني من

قبل ادلولة دون سائر أفراد املجتمع املسلم؛ فقد عرفها بعض املعارصين بأنها:

«فاعلية املجتمع املسلم يف القيام بأعمال الرب واخلري ،وتغيري املنكر وفق
()3

السياسة الرشعية ،محاية ملقاصد الرشيعة اإلسالمية» .

ومن أمجع اتلعاريف املعارصة للحسبة :أنها «عملِيقومِبهِاملسلمِْلغيريِ

منكرِظاهرِ،أوِأمرِبمعروفِداثرِ،منِخاللِواليةِرسميةِ،أوِجهودِتطوعيةِ،
()4

ولَعِامللكفِبهاِماِليسِلَعِاملتطوع» .

أوالِ:األمرِباملعروفِوانليهِعنِاملنكرِ:
املعروف واملنكر يف اللغة ضدان ،فلك ما عرفته انلفس وسكنت إيله
واطمأنت فهو معروف ،ولك ما لم تطمنئ إيله انلفس وتسكن فهو منكر ،ولك
( )1كشف الظنون ،حلايج خليفة (.)1/1
( )2الرتاتيب اإلدارية ،لعبد اليح الكتاين (.)335/1
( )3إحياء وتطوير مؤسسة احلسبة ،ملحمد عثمان شبري (ص.)135
( )4احلسبة بني املايض واحلارض ،لعيل بن حسن القرين (.)63/1
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ما عرف حسنه بالعقل ،أو بالرشع فهو معروف ،ولك ما عرف قبحه بالعقل،
()1

أو بالرشع فهو منكر .
واصطالحا« :لك ما أمر به الرشع املطهر وحسنه من :طاعة وقربة وإحسان،
()2

واملنكر ضد املعروف ،وهو لك ما قبحه الشارع فحرمه ومنع منه» .

قال تعاىل﴿ :ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ

ﮠﮡ ﮢ ﮣ ﮤ﴾[آل عمران.]104:

وقال تعاىل﴿ :ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ

ﭧ ﭨ ﭩ﴾[آل عمران.]110:

قال ِابن ِتيمية ♫« :وإذا اكن مجاع ادلين ومجيع الواليات هو أمر
ونيه ،فاألمر اذلي بعث اهلل به رسوهل ♀ هو :األمر باملعروف ،وانليه
()3

اذلي بعثه به هو :انليه عن املنكر» .
وقال -أيضا« :-وحتريم اخلبائث مما يندرج يف معىن انليه عن املنكر ،كما أن
()4

إحالل الطيبات يندرج يف األمر باملعروف؛ ألن حتريم الطيبات مما نىه اهلل عنه» .
العالقةِبيِاحلسبةِواألمرِباملعروفِوانليهِعنِاملنكرِ:
األمر باملعروف مبدأ أصيل من مبادئ اإلسالم وقواعده الركينة؛ بل هو أصل

اعم جاءت به الرساالت السابقة ،وهو واجب من واجبات الرسل عليهم السالم اكفة،
وأما احلسبة فيه تطبيق عميل هلذا املبدأ ،وتنظيم برشي ملمارسة ذلك املهم املأمور به!
( )1لسان العرب ،البن منظور (.)240/9
( )2انلهاية يف غريب احلديث واألثر ،البن األثري (.)352/2
( )3جمموع فتاوى ابن تيمية (.)122/28
( )4جمموع فتاوى ابن تيمية (.)65/28
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قالِابنِتيمية ♫« :واحلسبة متفرعة عن والية املسلمني؛ ذلك أنها

تقوم ىلع األمر باملعروف وانليه عن املنكر اذلي هو أحد األصول اجلامعة يف

اإلسالم ،واذلي أوجبه اهلل ىلع املسلمني مجيعا».

ثم ملا عرف احلسبة قال« :يه األمر باملعروف وانليه عن املنكر مما ليس
()1

من اختصاص الوالة والقضاة وأهل ادليوان وغريهم» .

فكأن احلسبة والية ،لكنها ال تدخل يف عمل القضاة ،وال الوالة ،فال

حتتاج إىل والية ،أو دعوى عند القايض.

وهلذاِقالِابنِالقيم ♫« :احلكم بني انلاس يف انلوع اذلي ال يتوقف

ىلع ادلعوى هو املعروف بوالية احلسبة ،وقاعدته وأصله هو األمر باملعروف،
()2

وانليه عن املنكر اذلي بعث اهلل به رسله» .

وعليه؛ فإن احلسبة نظام إداري منبثق من أصل رشيع هو :األمر

باملعروف ،وانليه عن املنكر ،ولك فرد خماطب باألمر باملعروف وانليه عن املنكر،

وادلولة تنظم االحتساب ،وترتب من يقوم به ،وما يتعلق به بتفاصيل واليته.
ثانياِ:ادلعوةِإَلِاهللِِ:

تدورِمادةِلكمةِ«ادلعوة»ِلغة :ىلع معىن الطلب وانلداء إىل أمر ،واحلث واحلض
عليه ،ومن داع باليشء فقد طلب إحضاره ،ومن داع إىل اليشء فقد حث ىلع قصده،
وسأل غريه أن جييبه إيله  ،قال تعاىل﴿ :ﰁﰂﰃﰄﰅ﴾ [يونس.]25 :
()3

( )1احلسبة ،البن تيمية (ص.)14
( )2الطرق احلكمية يف السياسة الرشعية ،البن القيم (ص.)236
( )3لسان العرب ( ،)75/14والقاموس املحيط (.)328/4
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واتلعبري بادلعوة يتناول ادلعوة إىل احلق واخلري ،وإىل ابلاطل والرش ،فمن
استعماهلا يف ادلعوة إىل احلق :قوهل تعاىل﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ﴾[الرعد ،]14 :وقوهل تعاىل:
﴿ﮆ ﮇ ﮈ﴾[احلج ،]67 :وقوهل ♀ -هلرقل يف كتابه« :-أدعوكِ ِبداعيةِِ
()1

()2

اإلسالمِ» أي :بدعوته .
ومن ِاستعماهلا ِيف ِادلعوة ِإَل ِابلاطل :ما جاء يف قوهل تعاىل﴿ :ﮉ ﮊ
ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ﴾ ِ[يوسف ،]33 :وقوهل تعاىل﴿ :ﮎ ﮏ ﮐ
ﮑ﴾ [ابلقرة ،]221 :وقوهل ♀« :ماِبالِِدعوِىِاجلاهليِةِ؟!» .
()3

ويف اجلمع بني االستعمالني قوهل ♀« :منِداعِإَلِاهلدِىِاكنَِلِ
مِنِ ِاألجرِ ِمثل ِأجورِ ِمنِتِبِعِهِِ،الِينقصِ ِذلكِمِنِأجورِهِمِشيئاِ،ومنِداعِإَلِ
ضاللةِ ِاكن ِعليه ِمنِ ِاإلثمِ ِمثل ِآثامِ ِمِن ِتِبِعِهِ ِال ِينقصِ ِذلك ِمن ِآثامِهِمِ
()4

شيئا»  ،وقوهل ♀« :ويحِ ِعمِار ِتقتِلِهِ ِالفئةِ ِابلاغيةِِ ،عمار ِيدعوهمِ
()5

إَلِاهللِ،ويِدِعِونِهِِإَلِانلِارِ» .

وادلعوةِ-اصطالحاِ:-نداء انلاس إىل اهلل تعاىل إيمانا به وتصديقا ،وإىل دين

اإلسالم إجابة وحتقيقا.

( )1أخرجه ابلخاري ( ،)7ومسلم ( )1773من حديث أيب سفيان ◙.
( )2قال احلافظ يف الفتح« :وملسلم :بداعية اإلسالم ،أي :باللكمة ادلاعية إىل اإلسالم ،ويه :شهادة أن ال هلإ إال
اهلل ،وأن حممدا رسول اهلل» .فتح ابلاري (.)38/1
( )3أخرجه ابلخاري ( ،)4905ومسلم ( )2584من حديث جابر ◙.
( )4أخرجه مسلم ( )2674من حديث أيب هريرة ◙.
( )5أخرجه ابلخاري ( )447من حديث أيب سعيد اخلدري ◙.
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()1

قالِالطبي ♫« :يه دعوة انلاس إىل اإلسالم بالقول والعمل» .
وقالِابنِتيمية ♫« :ادلعوة إىل اهلل يه ادلعوة إىل اإليمان به ،وبما جاءت
()2

به رسله ،بتصديقهم فيما أخربوا به ،وطاعتهم فيما أمروا به» ِ.
ولقد حاول بعض ادلاعة وضع تعريف يطلق مفهوم ادلعوة من قيد احلد
()3

االصطاليح واحرتازاته ،فقال« :يه نقل أمة من حميط إىل حميط»  ،ويعين
باألمة :أمة ادلعوة تارة ،وأمة االستجابة أخرى ،فتنقل األوىل من حميط
الكفر إىل حميط اإليمان ،وتنقل اثلانية من حميط املعصية إىل حميط الطاعة.
العالقةِبيِاحلسبةِوادلعوةِإَلِاهللِ:
األمر باملعروف وانليه عن املنكر يدخل يف ادلعوة فيه أعم ،وهو أخص عند
بعض العلماء ،وقد بين هذا الفهم ىلع اتلغاير بني املتعاطفني يف قوهل تعاىل:

﴿ﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡ﴾ [آل عمران.]104:

حيث اعتربت ادلعوة للخري شاملة لدلنيا واآلخرة ،وللعالم واجلاهل
()4

والغافل ،واعترب العطف من قبيل ذكر اخلاص بعد العام .
قالِالزخمرشي« :ادلاعء إىل اخلري اعم يف اتلاكيلف من األفعال والرتوك ،واألمر
باملعروف وانليه عن املنكر خاص ،فيجء بالعام ،ثم عطف ىلع اخلاص؛ إيذانا

بفضله ،كقوهل تعاىل﴿ :ﭑﭒﭓﭔﭕ﴾ [ابلقرة. »]238:
()5

( )1تفسري الطربي (.)53/11
( )2جمموع فتاوى ابن تيمية (.)158-157/15
( )3تذكرة ادلاعة ،للبيه اخلويل (ص.)35
( )4تفسري أيب السعود (.)529-528/1
( )5الكشاف ،للزخمرشي (.)398/1
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ومن أهل العلم من رأى ادلعوة واألمر وانليه مرتادفني ،وأال تفريق بينهما يف

املعىن حيث انفردا يف السياق ،وأما إذا اجتمعا يف سياق واحد فقد جاز اتلفريق.

يقولِابنِتيمية ♫« :واألمر باملعروف وهو :احلق اذلي بعث اهلل به

رسوهل ،وانليه عن املنكر وهو :ما خالف ذلك من أنواع ابلدع والفجور ،بل

هو من أعظم الواجبات ،وأفضل الطااعت ،بل هو طريق أئمة ادلين ومشايخ

ادلين ،نقتدي بهم فيه ،قال تعاىل﴿ :ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ

ﮝ ﮞ ﮟ ﮠﮡ ﮢ ﮣ ﮤ﴾[آل عمران. »]104:
()1

ثم ينتيه إىل أن ادلعوة اليت قام بها الرسول ♀ وداع إيلها اخللق

يه« :أمرهم بما أمرهم اهلل به ،ونهيهم عن لك ما نىه اهلل عنه ،أمرا بكل
()2

معروف ونهيا عن لك منكر» .

فإذا اعتربت ادلعوة أعم ،واألمر باملعروف أخص؛ فإن هذه اخلصوصية

ستظهر أكرث عند اعتبار العالقة بني احلسبة وادلعوة؛ إذ احلسبة أخص

باعتبارها نظاما من األمر باملعروف باعتباره قاعدة من قواعد ادلين.

فالعالقة -إذن -يه عموم وخصوص مطلق ،وبكل حال فإن األمر

وانليه جهاد دعوي ال ينقطع.

ثاثلاِ:الفرقِبيِواليةِاحلسبةِوالقضاءِواملظالمِ:
إذا اكن اإلفتاء إخبارا حبكم رشيع فإن القضاء إلزام به ،وال يكون إال
بدعوى ويف خصومة ،فهو والية تملك إنفاذ األحاكم ،وتتفق واليات احلسبة
( )1جمموع فتاوى ابن تيمية (.)510/11
( )2جمموع فتاوى ابن تيمية ( )165/15بترصف.
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والقضاء واملظالم يف ادلولة اإلسالمية -عرب تارخيها -يف أن للك منها صبغة قضائية
ووالية رشعية ،وذلك ىلع وجه اتلاكمل ال اتلنازع ،فاملحتسب هل ما يسىم ايلوم
بصالحية الضبطية القضائية ،وإن اكن ال حيتاج إىل أن يرفع إىل القايض إال يف
مسائل احلدود ،ويمارس الصالحيات اتلأديبية واتلعزير يف ضوء ما خول هل ،سواء
استداعء املخالفني وتهديدهم ،أو توبيخهم وتبكيتهم ،أو تشهريهم ،أو رضبهم دون

احلد ،واملحتسب يف الوقت احلارض يتقيد بما يقيده به نظام احلسبة يف دوتله.

وقد عرب املاوردي ♫ عن موقع احلسبة من القضاء واملظالم ،فقال:
()1

«واعلم أن احلسبة واسطة بني أحاكم القضاء وأحاكم املظالم» .
ثم فصل يف مواطن االتفاق واالختالف بينهما بما ال مزيد عليه ،وتفصيله يطول.

V

( )1األحاكم السلطانية ،للماوردي (ص.)352
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حكم احلسبة وأحكامها

االحتساب وأصله اذلي هو األمر باملعروف وانليه عن املنكر واجب

رشيع ،وتكليف رباين ،دل ىلع وجوبه الكتاب العزيز ،والسنة املطهرة،

وإمجاع األمة جيال بعد جيل.

فمنِأدلةِالقرآنِالكريمِِ:

قوهل تعاىل﴿ :ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ

ﮠﮡ ﮢ ﮣ ﮤ﴾[آل عمران.]104:
ومنِأدلةِالسنةِاملطهرةِِ:

ر
قوهل ♀« :من ِرأى ِمنكم ِمنكرا ِفليغريه ِبيدهِ ،فإن ِلم ِيستطعِ
()1

فبلسانهِ،فإنِلمِيستطعِفبقلبهِوذلكِأضعفِاإليمانِ» .
ومنِاإلمجاعِ:

ِقول ِابن ِحزم ♫« :اتفقت األمة لكها ىلع وجوب األمر باملعروف
()2

وانليه عن املنكر بال خالف من أحد منهم» .

وقولِاجلصاص ♫« :أكد اهلل تعاىل فرض األمر باملعروف وانليه عن

( )1أخرجه مسلم ( )49من حديث طارق بن شهاب ◙.
( )2الفصل يف امللل واألهواء وانلحل ،البن حزم (.)132/4
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املنكر يف مواضع من كتابه ،وبينه رسول اهلل ♀ يف أخبار متواترة عنه
()1

فيه ،وأمجع السلف وفقهاء األمصار ىلع وجوبه» .

وقول ِانلووي ♫« :وقد تطابق ىلع وجوب األمر باملعروف وانليه عن
()2

املنكر الكتاب ،والسنة ،وإمجاع األمة ،وهو -أيضا -من انلصيحة اليت يه ادلين» .

وهو كما وجب ىلع أمتنا فقد أوجبه اهلل ىلع األمم السابقة ،قال تعاىل:

﴿ﮬﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ

ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ

ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ﴾ [آل عمران.]114 -113:

وقال تعاىل﴿ :ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ

ﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ﴾ [املائدة.]78:

قال ِالقرطيب ♫« :األمر باملعروف وانليه عن املنكر اكن واجبا يف
()3

األمم املتقدمة ،وهو فائدة الرسالة ،وخالفة انلبوة» .

وقال ِالرازي ♫« :األمر باملعروف وانليه عن املنكر واإليمان باهلل،
()4

إن هذه الصفات اثلالث اكنت حاصلة يف سائر األمم» .
ِّ
ٌ
ِّ
ٌّ
القليب؛ لقوهل ♀« :فإنِلمِ
عيين ىلع لك مسلم يف اإلنكار
واجب
وهو
()5

يستطع ِفبقلبهِ،وذلكِأضعف ِاإليمانِ»  ،وقال ♀« :وليس ِوراء ِذلك ِمنِ

( )1أحاكم القرآن ،للجصاص (.)154/4
( )2رشح صحيح مسلم ،للنووي (.)22/2
( )3اجلامع ألحاكم القرآن ،للقرطيب (.)47/4
( )4مفاتيح الغيب ،للرازي (.)325/8
( )5أخرجه مسلم ( )49من حديث طارق بن شهاب ◙.
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()1

اإليمانِحبِةِخردلِ» .

ِّ
كما يتعني إنكار لك صاحب والية رشعية ىلع َمن يف واليته ،فالزوج ينكر ىلع
زوجته ،واألب ينكر ىلع أوالدهُّ ،
وويل األمر ينكر ىلع رعيته ،فإن قرصوا أثموا مجيعا.
ٌ
()2
ويف احلديث« :لككمِراعِ،ولككمِمسئولِعنِرعيتهِ» .

قال ِابن ِتيمية ♫« :وويل األمر إذا ترك إنكار املنكرات وإقامة

احلدود عليها بمال يأخذه ،اكن بمزنلة مقدم احلرامية اذلي يقاسم املحاربني

األخيذة ،وبمزنلة القواد يأخذ ما يأخذه يلجمع بني اثنني ىلع فاحشة ،وويل األمر
()3

إنما نصب يلأمر باملعروف وينىه عن املنكر ،وهذا هو مقصود الوالية» .

كما يتعني إذا اكن يف موضع ،أو ىلع حال ال يعلم باملنكر غريه ،وهو قادر

ىلع تغيريه ،أو ال يتمكن من إزاتله إال هو ،وقد قال ♀«ِ :من ِرأىِ
ر ()4
منكمِمنكراِفليغريهِ» .
قالِانلووي ♫« :إنه قد يتعني كما إذا اكن يف موضع ال يعلم به إال هو،

أو ال يتمكن من إزاتله إال هو ،وكمن يرى زوجته ،أو ودله ،أو غالمه ىلع
()5

منكر ،أو تقصري يف املعروف» .

كما يتعني إذا عني اإلمام أحدا بعينه حمتسبا ىلع املنكرات يف األسواق ،أو

األحياء ،أو املصالح واملرافق العامة وحنوها؛ لعموم قوهل تعاىل﴿ :ﯺ ﯻ

ﯼ ﯽ ﯾﯿ﴾ [النساء.]59:

( )1أخرجه مسلم ( )50من حديث عبد اهلل بن مسعود ◙.

( )2أخرجه ابلخاري ( ،)2409ومسلم ( )1829من حديث عبد اهلل بن عمر ◙.
( )3جمموع فتاوى ابن تيمية (.)306-305/28
( )4أخرجه مسلم ( )49من حديث طارق بن شهاب ◙.
( )5رشح مسلم ،للنووي (.)23/2
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ويف حال لم يتمكن فرد بمفرده ،واحتاج إىل غريه إلزالة املنكر ،ولم
تتأت به كفاية؛ فإنه جيب ىلع القادر احلارض معه حىت تقوم بهم الكفاية ،وهذا
شأن اعمة فروض الكفايات حال العجز عن القيام بها؛ فإنها تتعني ىلع من
يليها من أهل القدرة حىت تقوم الكفاية يف األمة.
وفيما عدا ما سبق فإن األمر وانليه اكدلعوة واجلهاد وغريها من فروض

الكفايات؛ لعموم قوهل تعاىل﴿ :ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ

ﮞﮟﮠ﴾[آل عمران ،]104:ومن للتبعيض ،وهذا نظري قوهل تعاىل﴿ :ﯭﯮ
ﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼ

ﯽ﴾ [اتلوبة]122:

قال ِاأللويس ♫« :إن العلماء اتفقوا ىلع أن األمر باملعروف وانليه
()1

عن املنكر من فروض الكفايات ،ولم خيالف ذلك إال الزنر» .
وبناء ىلع ما سبق فإنه من الفروض املتعينة ىلع اإلمام الرشيع أن يقيم يف األمة
املحتسبني اذلين يعملون ىلع إنكار املنكرات العامة ،ومراقبة األحوال ،واتلصدي
للك ما يقدح يف عقيدة اإلسالم ،أو رشيعته ،أو أخالق املجتمع ،وآدابه العامة.
وىلع لك مسلم أن ينكر لك منكر يف واليته اخلاصة ،ثم يشرتك أهل
اإلسالم بعد ذلك يف احلذر واتلحذير من املنكرات ،وسائر املخالفات ،سواء
وقعت من الرايع ،أو من الرعية ،مع مرااعة آداب وضوابط اإلنكار املرعية.

( )1روح املعاين ،لأللويس (.)238/2
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أوالِ:احلسبةِواألمرِوانليهِرضورةِرشعيةِ:
فيه فريضة إهلية امتثاهلا واجب رشيع ،واألخذ بها امتثال ملقتىض انلصوص

اإلهلية وانلبوية ،وسبب للنجاة يف ادلنيا من العذاب ،ويف اآلخرة من انلار!

قال تعاىل﴿ :ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ﴾

[النساء.]66:
وبأدائه ىلع وجهه الصحيح خيرج امللكف من عهدة اتللكيف الرشيع.

وقال تعاىل﴿ :ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟ

ﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦ ﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮ
ﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸ﴾ [األعراف.]165 -164:
فال غىن للعالم واحلاكم عن القيام بها ،والعمل بموجبها.
ثانياِ:األمرِوانليهِفرقانِبيِأهلِاإليمانِوغريهمِ:
فأهل اإليمان هم أهل االمتثال هلذه الشعرية ،ويه من أخص خصائصهم،

قال تعاىل﴿ :ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖ ﮗ ﮘ
ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ

ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ﴾ [اتلوبة.]71:

وباملقابل قال تعاىل﴿ :ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮩ ﮪ

ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ
ﯘ ﯙ ﯚ﴾ [اتلوبة.]67:
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قالِسفيانِاثلوري ♫« :إذا أمرت باملعروف شددت ظهر املؤمن ،وإذا
()1

نهيت عن املنكر أرغمت أنف املنافق» .

ثاثلاِ:احلسبةِرضورةِاجتماعيةِوبرشيةِ:

لك جمتمع يتواىص فيه أهله بهذه الشعرية فهو إىل السالمة أقرب ،ومن

العطب أبعد! فيه رضورة اجتماعية ولو اكن اإلنسان حييا بمفرده! «ولك برش
ىلع وجه األرض فال بد هل من أمر ونيه ،وال بد أن يأمر وينىه ،حىت لو أنه
()2

وحده لاكن يأمر نفسه وينهاها» .

ويف هذا املعىن يقول ♀« :مثل ِالقائم ِلَعِحدود ِاهللِوالواقع ِفيهاِ،

كمثل ِقوم ِاستهمواِلَعِسفينةِ،فأصاب ِبعضهمِأعالهاِ،وبعضهمِأسفلهاِ،فاكنِ
اذلينِيفِأسفلهاِإذاِاستقواِمنِاملاءِمرواِلَعِمنِفوقهمِ،فقالواِ:لوِأناِخرقناِيفِ

نصيبنا ِخرقا ِولم ِنؤذ ِمن ِفوقناِ ،فإن ِيرتكوهم ِوما ِأرادوا ِهلكوا ِمجيعاِ ،وإنِ
()3

أخذواِلَعِأيديهمَِنواِ،وَنواِمجيعا» .

فبنجاة املجتمع من الفساد واالستبداد تتحول احلسبة إىل فريضة

اجتماعية يمارسها اللك برشد ،ويأخذ لك فرد فيها حبصته يف احلراسة ثلوابت

ادلين وداعئم األخالق ىلع حد سواء؛ بل يمكن القول :إنه جهاد اجتمايع
ٍّ
نِنيب ِبعثهِاهلل ِيفِأمةِقبلـيِ
داخل املجتمع املسلم ،يقول ♀« :ماِم
ٌ
إالِاكنَِلِمنِأمتهِحواريونِوأصحابِيأخذونِبسنتهِويقتدونِبأمرهِ،ثمِإنهاِ
ٌ
َتلفِمنِبعدهمِخلوفِ،يقولونِماِالِيفعلونِويفعلونِماِالِيؤمرونِ،فمنِ
( )1األمر باملعروف وانليه عن املنكر ،للخالل (ص.)36
( )2االستقامة ،البن تيمية (.)292/2
( )3أخرجه ابلخاري ( )2493من حديث انلعمان بن بشري ◙.
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ٌ
ٌ
ِمؤمنِ ،ومن ِجاهدهمِ
ِمؤمنِ ،ومن ِجاهدهم ِبلسانه ِفهو
جاهدهم ِبيده ِفهو
()1
بقلبهِفهوِمؤمِ ٌنِ،وليسِوراءِذلكِمنِاإليمانِحبةِخردلِ» .
وكما يكون االحتساب ىلع اتلفريط يكون -أيضا -ىلع الغلو واإلفراط يف

املجتمعات.

رابعاِ:احلسبةِأمانِلألمةِ:

احلسبة أمان؛ إذ بها يستدفع العذاب انلاشئ عن كرثة املخالفات
()2

واملخالفني! ويف احلديث« :أنهلك وفينا الصاحلون؟ قال :نعمِ،إذاِكرثِاخلبثِ» .

وما نزلت اللعنة ىلع بين إرسائيل ىلع لسان أنبيائهم إال بسبب ترك احلسبة

واتلنايه عن املنكرات ،قال تعاىل﴿ :ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ
ﭰ ﭱﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺﭻ ﭼ ﭽ

ﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆ﴾[املائدة.]79 -78:

ويه أمان؛ إذ بها يستجاب ادلاعء ويرفع ابلالء ،ويف احلديث« :واذليِ

نفيسِبيده ِْلأمرن ِباملعروف ِوْلنهون ِعن ِاملنكرِ،أوَِلوشكن ِاهلل ِأن ِيبعثِ
()3

عليكمِعقاباِمنِعندهِ،ثمِْلدعنهِفالِيستجيبِلكم» .

ذلا يمكن اجلزم بأن ترك القيام باألمر باملعروف وانليه عن املنكر مانع

من موانع إجابة ادلاعء.

ويه أمان من اهلزيمة أمام األعداء ،فمىت قام الوالة واملجاهدون والعلماء

بهذا الواجب اكنوا أهال للنرص ،قال تعاىل﴿ :ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ
( )1أخرجه مسلم ( )50من حديث عبد اهلل بن مسعود ◙.
( )2أخرجه ابلخاري ( ،)3346ومسلم ( )2880من حديث زينب بنت جحش ▲.
( )3أخرجه أمحد ( ،)23301والرتمذي ( ،)2169وحسنه ،من حديث حذيفة بن ايلمان ◙.
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ﮁﮂﮃﮄﮅ ﮆﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ
ﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕ﴾[احلج.]41 -40:
فاحلسبة سبب للنرص ونتيجة للتمكني!

ًّ
دعويا يفرض ىلع الكفاية ،ويكون
بعد ما تقرر من كون احلسبة جهادا

ىلع الاكفة يف مواطن حمددة؛ فإن األصل يف وجوبها :أن جتب ىلع الفور إال ما

استثين.

قال القرايف ♫« :قال العلماء :األمر باملعروف وانليه عن املنكر واجب
()1

ىلع الفور إمجااع ،فمن أمكنه أن يأمر بمعروف وجب عليه» .
ومنِرشوطِهذاِالواجبِماِييل:

أوالِ:اإلسالمِِ:

وهو رشط وجوب ال صحة ،فلو أنكر املنكر غري مسلم صح إنكاره،

من غري إجياب عليه ،وقد يفرق بني األمر باملعروف اذلي يلزم هل والية،

وجانب ا لقربة واالحتياج إىل نيتها يف األمر أظهر منه يف انليه ،وألن جانب
الوالية يف األمر واإللزام أوضح ،وألن دفع املفاسد مقدم ىلع جلب املنافع.
ثانياِ:اْللكيفِِ:

وهو -أيضا -رشط وجوب ال صحة؛ ذلك أن الصيب املخري اذلي يعلم

احلكم هل أن ينكر وإن لم جيب عليه ،ويثاب عليه ،اكلصالة قبل ابللوغ،
( )1الفروق ،للقرايف (.)257/4
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وسائر القربات ،ما لم حيتج يف ذلك اإلنكار إىل والية وسلطة ،ولويله منعه إذا

خاف عليه من األذى ابلالغ الرضر.
ثاثلاِ:العدالةِِ:

ىلع املحتسب -سواء أكان ملكفا من اإلمام أم اكن متطواع بذلك من تلقاء
َ
ٌ
فاسق مستهرت بدينه ،ورشط
نفسه -أن يكون ذا عدالة يف نفسه ،فال ييل احلسبة

العدالة خمتلف يف وجوبه ،ولكنه ال يزنل عن رتبة االستحباب املتأكد؛ وذلك لعموم

قوهل تعاىل﴿ :ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ﴾ [ابلقرة ]44:وقوهل تعاىل﴿ :ﮞ

ﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬ﴾ [الصف.]3 -2:

وإذا اكن الراجح عدم اشرتاطها؛ ألن احلسبة جتب ىلع املسلم عدال اكن أو

فاسقا ،من غري اشرتاط عصمة ،أو سالمة من املعصية ،أو املخالفة ،فإن املحتسب
املخالف ملا يأمر به ،عليه أن حيذر وعيد يوم القيامة ،وفيه يقول ♀:

«ياء ِبالرجل ِيوم ِالقيامةِِ ،فيلَق ِيف ِانلارِ،فتندلق ِأقتابهِ ،فيدور ِبها ِكماِيدورِ

احلمارِبرحاهِ،فيِجتمعِِأهلِانلارِعِلِيهِِ،فيقولونِ:أِيِفالنِ،ماِشأنك؟!ِأليسِكنتِ
تأمرنا ِبالِـمعروفِِ ،وتنهِانا ِعن ِالِـمنكر؟! ِقالِ :كنت ِآمرِكمِ ِبالِـمعروف ِوالِِ
()1

آتيهِ،وأنهِاكمِِعنِالِـمنكرِوِآتيهِ» .
رابعاِ:القدرةِِ:

ويه رشط وجوب ال صحة -أيضا -فمىت حتققت القدرة وغلبة املصلحة،

فقد وجب وإال فال ،فيسقط بالعجز وعدم االستطاعة؛ وذلك لقوهل ♀:
ر
«منِرأى ِمنكم ِمنكرا ِفليغريه ِبيدهِ،فإن ِلمِيستطع ِفبلسانهِ،فإنِلمِيستطعِ
( )1أخرجه ابلخاري ( ،)3267ومسلم ( )2989من حديث أسامة بن زيد ◙.

االحتساب على الغلو املعاصر 31
()1

فبقلبهِ ،وذلك ِأضعف ِاإليمانِ»  ،فالواجب مقرون باالستطاعة ،قال تعاىل:
﴿ﮧﮨﮩﮪ﴾ [اتلغابن.]16:

كما يسقط -أيضا -خبوف الرضر املحقق ،فعن أيب سعيد اخلدري

◙

مرفواع« :إن ِاهلل ِليسأل ِالعبد ِيومِالقيامةِ،حَّتِيقولِ:ماِمنعك ِإذِرأيتِاملنكر ِأنِ
ر
()2
تنكره؟ ِفإذا ِلقن ِاهلل ِعبدا ِحجته ِقالِ :يا ِرب ِرجوتكِ ،وفرقت ِمن ِانلاسِ» ،
واتللكيف الرشيع مرشوط باملمكن من العلم والقدرة.
خامساِ:العلمِِ:

العلم رشط متفق عليه يف اجلملة ،فأما الواجبات الظاهرة واملحرمات الظاهرة،

فأهل اإلسالم يشرتكون يف العلم بها ،واألمر بمعروفها ،وانليه عن منكرها.

وما اكن مما خيىف حكمه؛ فاألمر وانليه فيه موكول إىل العلماء به ،وليس

للعامة فيه مدخل!

قالِانلووي ♫« :ثم إنه إنما يأمر وينىه من اكن اعلـما بما يأمر به
()3

وينىه عنه ،وذلك خيتلف باختالف اليشء. »...

وأما ما اختلف يف حكمه خالفا سائغا معتربا فال إنكار فيه إال ببيان مأخذ

القول ورجحانه ىلع غريه ،وهذا اغلب يف الفقه ،نادر يف العقيدة!

قالِأمحدِبنِحنبل ♫« :ال ينبيغ للفقيه أن حيمل انلاس ىلع مذهبه،
ِّ
()4
وال يشدد عليهم» .
وكما ال تشرتط عدالة -ىلع الراجح -فال تشرتط حرية ،أو ذكورة ،أو اجتهاد.

( )1أخرجه مسلم ( )49من حديث أيب سعيد اخلدري ◙.
( )2أخرجه أمحد ( ،)11735وابن ماجه (.)4017
( )3رشح صحيح مسلم ،للنووي (.)23/2
( )4اآلداب الرشعية ،البن مفلح ( ،)186/1وغذاء األبلاب ،للسفاريين (.)224/1

 32االحتساب على الغلو املعاصر

وىلع اآلمر املحتسب أن يتحّل بتقوى اهلل واإلخالص ،وموافقة قوهل
لعمله ،مع احلرص ىلع االتباع واتلأيس بانليب ♀ ،والتسلح بالصرب
ىلع عمله ،والفقه يف واقع انلاس وأحواهلم ،وأن يكون رفيقا لني القول ،فال
جيمع بني شدة لفظه وشدة احلق ىلع اخللق ،مع حلم وأناة ،وصدق ورمحة،
وحب للخري وأهله.
فإن اكن املحتسب ملكفا من قبل اإلمام ،أو احلاكم فإن هل والية يف
حدود ما أذن هل احلاكم ،ويملك من الصالحيات والسلطان والعقوبات
اتلعزيرية شيئا ليس بالقليل ،فليتقيد بما قيده به من واله ،أو ما رسم هل من
إجراءات وتراتيب يف مواجهة املنكرات.
أحاكمِتدافعِاملصالحِواملفاسدِ:
كثريا ما تتدافع املصالح واملفاسد واملنافع واملضار يف اإلنكار؛ مما
يتوجب معه تقديرها واملوازنة بينها ،وتقدير املصالح واملفاسد العامة يف هذا
ابلاب والرتجيح بينها عند اتلعارض إنما هو بمزيان الرشيعة ،وهو موكول إىل
أهل العلم اذلين يوثق بهم فقها ووعيا ،وديانة ووراع.

•

و تقديم األهم ىلع املهم ،واتلدرج يف مراتب اإلنكار ،وانلظر إىل

املآالت يف هذا ابلاب ،وزوال املنكر باللكية ،أو ختفيفه مطلوب رشاع.

•

وأما زوال املنكر مع زوال مثله من املعروف ،أو حصول مثله من

املنكر ،فموضع اجتهاد ونظر.

•

وأما زوال املنكر وحصول ما هو أكرب منه ،أو فوات ما هو أكرب من

املعروف ،فممنوع رشاع.
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قالِابنِتيمية ♫« :وإذا اكن األمر باملعروف وانليه عن املنكر من أعظم
الواجبات ،أو املستحبات ،فالواجبات واملستحبات ال بد أن تكون املصلحة فيها
راجحة ىلع املفسدة؛ إذ بهذا بعثت الرسل ،وأنزلت الكتب ،واهلل ال حيب
الفساد …،فحيث اكنت مفسدة األمر وانليه أعظم من مصلحته ،لم يكن مما أمر
اهلل به ،وإن اكن قد ترك واجب ،وفعل حمرم؛ إذ املؤمن عليه أن يتيق اهلل يف عباد
()1

اهلل ،وليس عليه هداهم» .
وعند تزاحم املصالح واملفاسد يف أمر ما ،أو تعارض املصالح ،أو تعارض
املفاسد يطلب الرتجيح «فإذا ازدحم واجبان ال يمكن مجعهما فقدم أوكدهما،
لم يكن اآلخر يف هذه احلال واجبا ،ولم يكن تاركه ألجل فعل األوكد تارك
واجب يف احلقيقة ،وكذلك إذا اجتمع حمرمان ال يمكن ترك أعظمهما إال
بفعل أدناهما ،لم يكن فعل األدىن يف هذه احلال حمرما يف احلقيقة ،وإن سيم
()2

ذلك ترك واجب ،وسيم هذا فعل حمرم باعتبار اإلطالق لم يرض» .
ومع أن هذا الواجب من فرائض الوقت املضاعة ،ومن حرم اإلسالم
املهدرة ،فإن حاجة ادلعوة ايلوم إىل اتلأيلف واملداراة ،وتصحيح املفاهيم،
واستفاضة ابلالغ ،وإقامة احلجة ،وبناء القاعدة الصلبة ،وإنكار املنكرات
العامة يف األمة بعلم وحلم -أمس من حاجتها إىل قرص االحتساب ىلع طائفة من
املنكرات اجلزئية ،يف الوقت اذلي تندرس فيه معالم ادلين اللكية ،وتلتبس أصوهل
ومعاقده الكربى.
( )1االستقامة ،البن تيمية (.)211/2
( )2جمموع فتاوى ابن تيمية (.)57/20
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ويتعني اتلدرج يف اإلنكار ،فمع تغيري القلب يبدأ باتلعريف ،ثم الوعظ
واتلخويف ،ثم اتلقريع واتلعنيف ،ثم اتلغيري بايلد ،ىلع أن الغالب يف زمن
االستضعاف وغربة ادلين عند االحتساب بايلد استنفار العامة ضد ادلاعة،
والتشويش ىلع قضية ادلعوة برمتها ،وإجياد ذرائع ابلطش واتلنكيل بالعاملني
اكفة ،مع استنـزاف كثري من اجلهود ،وتبديد كثري من الطاقات يف مواجهات
ىلع حساب الرتبية واتلصفية وابلالغ ،وهذا يؤكد أهمية اإلحاطة بفقه انلص
وظروف الواقع ومالبساته عند معاجلة هذا األمر اخلطري.
وبقدر كرثة املنكرات وتعددها تكرث وسائل اإلنكار واتلغيري ،وتتنوع
جماالت وآيلات انلصح واتلعبري ،وذلك عرب خمتلف وسائل اإلعالم واتلأثري
املكتوبة واملسموعة واملرئية.

V
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تعريف الغلو واملصطلحات القريبة

أوالِ:الغلوِلغةِ:

الغلو :مصدر غال يغلو غلوا ،إذا جاوز حده ،قال الراغب« :والغلواء:
()1

جتاوز احلد يف اجلماح» .

قال ابن فارس« :الغني والالم واحلرف املعتل أصل صحيح يدل ىلع

ارتفاع وجماوزة قدر ،يقال :غال يف السعر يغلو غالء ،وذلك ارتفاعه ،وغال
()2

الرجل يف األمر غلوا إذا جاوز حده» .
َ
()3
ويقال« :غال يف ادلين غلوا :تشدد وتصلب حىت جاوز احلد» .

وتلك املعاين اللغوية جتمع إىل الشدة الشذوذ ،وإىل االندفاع اتللكف ،وإىل

اخلروج عن القصد احلسن والسري املعتدل الفشل يف إصابة اهلدف!
ثانياِ:الغلوِرشاعِِ:

ورد الغلو يف القرآن الكريم ،والسنة املطهرة ،فمن ذلك :قوهل تعاىل﴿ :ﭑﭒ

ﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙ﴾ [املائدة.]77:
( )1املفردات يف غريب القرآن ،للراغب األصفهاين (ص.)613
( )2معجم مقاييس اللغة ،البن فارس (.)387/4
( )3الغلو يف ادلين ،لعبد الرمحن اللوحيق (ص.)58
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ر
ِيفِادلين؛ِفإنهِ
ويف السنة :قوهل ♀« :ياِأيهاِانلاس ِإياكمِوالغلو
()1
ر
ِيفِادلينِ» .
أهلكِمنِاكنِقبلكمِالغلو
وأماِتعريفهِاصطالحاِِ:

()2

فقدِقالِانلووي ♫« :الغلو هو الزيادة ىلع ما يطلب رشاع» .
وقالِابنِتيمية ♫« :والغلو جماوزة احلد ،بأن يزاد يف اليشء ،يف محده،
()3

أو ذمه ىلع ما يستحق ،وحنو ذلك» .
وقال ِأبو ِشامة ♫« :فلك من فعل أمرا موهما أنه مرشوع ،وليس
كذلك فهو اغل يف دينه ،مبتدع فيه ،قائل ىلع اهلل غري احلق بلسان مقاهل ،أو
()4

لسان حاهل» .
وعليه؛ فهو ال يعدو الغلو رشاع أن يكون :جماوزة حد ما رشعه اهلل
()5

بقول ،أو فعل ،أو اعتقاد .
أوالِ:التشددِ:

َ
()6
التشدد يف اللغة مصدر من الفعل تشدد :وهو أصل يف القوة والعزم والصالبة ِ.

( )1أخرجه أمحد ( ،)1851والنسايئ ( ،)3057وابن ماجه ( )3029من حديث ابن عباس ¶.
( )2رشح مسلم (.)220/16
( )3اقتضاء الرصاط املستقيم ،البن تيمية (.)328/1
( )4ابلاعث ىلع إنكار ابلدع واحلوادث ،أليب شامة (ص.)21-20
( )5ظاهرة الغلو يف ادلين يف العرص احلديث ،ملحمد عبد احلكيم حامد (ص.)75
( )6معجم مقاييس اللغة ،البن فارس ( )197/3بترصف.
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ويأيت ىلع معنني:
األولِ:ابلخلِِ:
يقال :تشدد يف معروفه :خبل ،قال اهلل سبحانه﴿ :ﮰ ﮱ ﯓ

ﯔ﴾ [العاديات.]8 :

واثلاينِ:الشدة يفِاملقاومةِ:
َ
ِّ
اتلقوي ،وإظهار الصالبة ،تشدد يف األمر :تصلب وبالغ فيه ،ولم
بمعىن:
()1

خيفف ،وتشدد يف ادلين :تزمت ،واكن غري متساهل ،ومنه :تشدد يف موقفه .
والتشددِاصطالحاِ:

هو« :تنكب طريق االستقامة اليت رشعها اهلل لعبادة يف الكتاب والسنة»

(.)2

()3

أو هو« :جماوزة حد االعتدال املطلوب من املسلم أن يلزتم به» .
()4

وقيل« :هو الزيادة ىلع ما رشعه اهلل» .
ثانياِ:اْلنطعِ:

اتلنطع يف اللغة مأخوذ من انلطع ،وهو الغار األىلع يف الفم ،أو اجلدلة امللزتقة

بآخر الفك العلوي من الفم ،وعندها موقع اللسان يف احلنك ،ثم استعمل يف لك
تعمق قوال وفعال ،يقال :تنطع يف الالكم ،إذا تأنق فيه وتشدد وتعمق ،وتنطع يف
()5

الفعل إذا تكلف فيه ،وأىت بما يشق به ىلع نفسه وىلع غريه .

( )1معجم اللغة العربية املعارص ،جممع اللغة العربية (ص.)90
( )2جمموع فتاوى الشيخ ابن باز (.)152/4
( )3ابلعد ادليين يف السياسة األمريكية ،يلوسف احلسن (ص.)79
( )4فتح ابلاري ،البن حجر (.)56/6
( )5لسان العرب ،البن منظور (.)13/5
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اْلنطعِاصطالحاِ:

 -للعلماء يف تفسري «اتلنطع» و«املتنطعني» عبارات كثرية ،تتوافق وال

تتعارض ،ولكها جتتمع يف معىن واحد ،يرجع إىل اتللكف والتشدد فيما ال ينبيغ ويف
غري موضعه الصحيح ،ومن هذه اتلعبريات ما ييل:
ِ-1الغلوِيفِالعبادةِواملعاملةِِ:

حبيث يؤدي إىل املشقة الزائدة ،قال انلووي ♫«ِ :هم املشددون يف
()1

األمور املجاوزون احلدود يف قول أو فعل» .
ِ-2االبتداعِيفِادلينِ:

وذلك بتحريم ما لم حيرمه اهلل ورسوهل ،واستحداث صور من العبادات
()2

واإللزامات لم تكن ىلع عهد انليب ♀ .

ِ-3اْلقعرِيفِالالكمِِ:
ُّ
وهو التشدق باللسان ،بتلكف اللكمات اليت تـميل قلوب انلاس إيله،

حيث ال معىن وال مضمون ،وال فائدة ترىج من تشدقه وتقعره.
ثاثلاِ:اْلطرفِ:

اتلطرف يف اللغة مشتق من «الطرف ،أي :انلاحية ،وتطرف :أىت الطرف،
()3

وجاوز حد االعتدال ،ولم يتوسط» .
اْلطرفِاصطالحاِ:

لم جند يف كتب القدماء هذا املعىن املقصود ايلوم من لكمة «اتلطرف» ،يف

( )1رشح مسلم ،للنووي (.)214/7
( )2رشح مسلم ،للنووي (.)220/16
( )3الصحاح ،للجوهري (ص.)215
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()1

اصطالحها املعارص ،ولكن كرث استخدامها يف معىن لكمة« :الغلو»  ،لكن

من خالل املفهوم السائد اآلن يمكن أن نقول :إنه «جتاوز حد االعتدال،
()2

سواء اكن يف العقيدة ،أو يف الفكر ،أو يف السلوك»  ،أو «جماوزة حد
ُّ
()3
ُّ
واتلميع!
االعتدال»  ،سواء أكان ذلك يف جانب التشدد ،أو اتلفلت
يمكن تقسيم الغلو باعتبار جماهل إىل :غلو عقدي ،وغلو عميل.

وفيما ييل بيان موجز عن هذين القسمني:

أوالِ:الغلوِالعقديِِ:

هو ما اكن متعلقا بعقيدة ،كمن يغلو يف عقيدة الرباء حىت يفيض إىل تربؤه من

عصاة املسلمني ،كما يتربأ من الكفار األصليني! ،أو كمن يغلو يف قدر انليب

♀ حىت يفيض إىل اعتقاد ما ال حيل يف حقه ♀ ،اكعتقاد أنه هل
ترصفا يف األكوان ،أو أنه يملك مغفرة اذلنب ،أو كشف الرض.
ثانياِ:الغلوِالعميلِِ:

هو ما اكن متعلقا بقول ،أو عمل.

فمن الغلو بالقول :احللف بانليب ♀ ،أو باآلباء ،أو بامللوك ،أو

املبالغة يف إطرائه ♀ ومدحه بما ال حيل.

ومن الغلو بالفعل :صيام ادلهر من غري فطر أبدا ،وقيام الليل من غري

نوم أبدا ،أو ترك انلاكح أبدا!

( )1جملة ابلحوث اإلسالمية (العدد .)74
( )2جملة ابلحوث اإلسالمية (العدد  ،)74وانظر :اتلوقيف (.)248
( )3املصدر السابق.
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وباعتبار تعلق الغلو باألصول ينقسم إىل :غلو يلك ،وجزيئ ،وفيما ييل بيان

موجز عن هذين القسمني:
أوالِ:الغلوِاليلكِِ:

هو تبين أصل من أصول بدع الغالة يتفرع عنه خمالفات كثرية ،اكعتقاد

ردة الصحابة ،واطراح ما ورد من أحاديث عن رسول اهلل ♀ وعدم
األخذ بها ،أو عدم االحتجاج بالسنة أصال ،بزعم اتلعويل ىلع القرآن!
ثانياِ:الغلوِاجلزيئِِ:

ما ال يرتتب عليه خمالفات أخرى؛ اكلزتام حتريم بعض الطيبات ىلع

انلفس ،أو اتلعبد بالقيام يف الشمس ،أو الكف عن الالكم.

وقد ينقسم الغلو باعتبار متعلقاته وأسبابه إىل :غلو بسبب اجلهل

واتلعصب واحنراف املنهج العليم ،وغلو بسبب األمراض انلفسية واالحنرافات
الرتبوية ،وغلو بسبب املشالك االجتماعية ،وغلو بسبب االحنرافات السياسية،

وسيأيت مفصال يف أسباب الغلو وآثاره.

V
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التحذير من الغلو واالحتساب عليه

اإلسالم دين الوسطية واالعتدال ،فال إفراط وال تفريط وال غلو وال

تهاون ،ولك أمر مضبوط برشع اهلل ال يقع فيه غلو وال تسيب.
قال تعاىل﴿ :ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ﴾[ابلقرة.]143:

فاحلرج منتف ،والسعة متحققة ،والسماحة اغبلة ،وقد قال ♀:
()1

«أحبِادلينِإَلِاهللِاحلنيفيةِالسمحةِ» .

وقد جاءت آيتان يف القرآن الكريم فيهما انليه عن الغلو بلفظه

الرصيح ،قال تعاىل﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ
ﭚ﴾ [النساء.]171:

قال ِالطبي ♫« :ال جتاوزوا احلق يف دينكم فتفرطوا فيه ...وأصل

الغلو يف لك يشء جماوزة حده اذلي هو حده ،يقال منه يف ادلين :قد اغىل فهو

يغلو غلوا»(.)2

وغلو انلصارى يف عيىس ♠ قول بعضهم :هو اهلل ،وقول بعضهم :هو

ابن اهلل ،وقول بعضهم :هو ثالث ثالثة!

( )1أخرجه الطرباين يف األوسط ( )7351من حديث أيب هريرة ◙.
( )2تفسري الطربي (.)701-700/7
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وقالِابنِكثري ♫« :ينىه تعاىل أهل الكتاب عن الغلو واإلطراء ،وهذا

كثري يف انلصارى؛ فإنهم جتاوزوا اتلصديق بعيىس حىت رفعوه فوق املزنلة اليت

أعطاه اهلل إياها ،فنقلوه من حزي انلبوة إىل أن اختذوه إلها من دون اهلل يعبدونه
كما يعبدونه ،بل غلوا يف أتباعه وأشياعه ،ممن زعم أنه ىلع دينه ،فادعوا فيهم

العصمة ،واتبعوهم يف لك ما قالوه ،سواء اكن حقا ،أو باطال ،أو ضالال ،أو

رشادا ،صحيحا ،أو كذبا؛ وهلذا قال تعاىل﴿ :ﯘ ﯙ ﯚ
ﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥ

ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰ﴾[اتلوبة. ]31:
()1

أما اآلية اثلانية فجاءت يف سورة املائدة ،قال تعاىل﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ

ﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢ
ﭣﭤﭥﭦﭧ﴾ [املائدة.]77:

قالِالطبي ♫« :ال تفرطوا يف القول فيما تدينون به من أمر املسيح

فتجاوزوا به احلق إىل ابلاطل ،فتقولوا فيه :هو اهلل ،أو هو ابنه ،ولكن قولوا:
()2

هو عبد اهلل ،ولكمته ألقاها إىل مريم ،وروح منه» .

قالِابنِتيمية ♫« :انلصارى أكرث غلوا يف االعتقادات واألعمال من
()3

سائر الطوائف ،وإياهم نىه اهلل عن الغلو يف القرآن» .

وجاء انليه عن الغلو يف القرآن بغري لفظ الغلو ،وإنما بلوازمه ،أو بذكر

صفات أهله املذمومة ،كما يف قوهل تعاىل﴿ :ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ
( )1تفسري القرآن العظيم ،البن كثري (.)477/2
( )2تفسري الطربي (.)585/8
( )3اقتضاء الرصاط املستقيم ،البن تيمية (.)329/1
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ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ﴾ [املائدة.]87:

()1

وقالِالشاطيب ♫« :وسىم اهلل تعاىل األخذ بالتشديد ىلع انلفس اعتداء» .

وقد وردت بعض األحاديث اليت تنىه عن الغلو بلفظه ،أو بمعناه ،ومن ذلك:
َ َ َ َ
َ َ َ ْ َ
َ
َ -1عن ابْن عباس ◙ قال« :قال َرسول اهلل ♀ -غداة ال َعقبَةَ ،وه َو
َ َ ٰ ْ َ ْ
ََ َ َ
َََ
َ ْ
ىص الـخذف،
ىلع ناقته :-القط ِيل ِحصِِ،فلق ْطت هل َسب َع َح َصيَات ،هن ح
َ َ
ٰ
َ ِّ
َ َ َْ
ف َج َعل ينفضهن يف كفهَ ،و َيقولِ :أمثال ِهؤالء ِفارموا ،ثم قال :ياِأيهاِانلاسِ
()2
ِادلينِ؛ِفإنهِأهلكِمنِاكنِقبلكمِالغِلوِيف ر
إياكمِوالغلوِيف ر
ِادلينِ» .
ِيفِادلينِ) ٌّ
ر
اعم يف مجيع أنواع
قالِابنِتيمية ♫« :قوهل (إياكمِوالغلو

الغلو يف االعتقاد واألعمال ...وسبب هذا اللفظ العام :ريم اجلمار ،وهو داخل

فيه ،مثل الريم باحلجارة الكبار وحنو ذلك ،بناء ىلع أنها أبلغ من الصغار ،ثم
علل ذلك بأن ما أهلك من قبلنا إال الغلو يف ادلين ،كما تراه يف انلصارى،

وذلك يقتيض أن جمانبة هديهم مطلقا أبعد عن الوقوع فيما به هلكوا ،وأن
()3

املشارك هلم يف بعض هديهم خياف عليه أن يكون هالاك» .

وسبب ورود احلديث يدل ىلع أن االحنراف قد يبدأ صغريا ثم يكرب ،فال

يتنبه هل إال وقد اتسع خطره ،وتفاقم رضره!
َ َ
َ -2ع ْن َعبْد اهلل ب ْن َم ْسعود ◙ َعن انل ِّ
يب ♀ قال« :أِالِ ِهِلِكِِ
َ
ر
()4
املتنطعِونِِ-ثالث مرار» .
ِ
ر
ِّ
املتعمقون املغالون
املتنطعِونِ) ،أي:
قال ِاإلمام ِانلووي ♫(« :هِلِكِ ِ ِ
( )1االعتصام ،للشاطيب (.)154/2
( )2أخرجه أمحد ( ،)1851والنسايئ ( ،)3057وابن ماجه (.)3029
( )3اقتضاء الرصاط املستقيم ،البن تيمية (.)329-328/1
( )4أخرجه أمحد (.)3655
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()2

()1

املجاوزون احلدود يف أقواهلم وأفعاهلم»  ،واملعىن :يف غري موضع التشديد .
َ
َ ْ ََ
َ
ْ
 -3وعن أنس بن مالك ◙ أن رسول اهلل ♀ اكن يقول« :الِِ
ر
تشددواِلَع ِأنفسكمِفيشدد ِعليكمِ؛ ِفإن ِقوماِشددواِلَع ِأنفسهم ِفشددِ
اهلل ِعليهمِ ،فتلك ِبقاياهم ِيف ِالصوامع ِو ر
ادليار ِ﴿ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ
ََ
()3
ﮗ﴾ [احلديد ، »]27:وقد أمرنا اهلل باالعتبار حبال َمن َس َبقنا م َن األمم.
َ
انليب ♀ قال« :إنِِ ر
ْ -4
ادلينِي ٌ
ِّ
ْسِ،ولنِ
عن أيب ه َريرة ◙ عن
ر
ٌ
يشاد ر
ِادلين ِأحد ِإالِ ِغلبهِ ،فِسددوا ِوقِاربِواِ ،وِأِبرشِواِ ،وِاستعينوا ِبالغِدوةِِ،
()4

والروحِةِِ،وِشِءِمِنِادللِـجِةِ» .

قالِابنِحجر ♫« :واملعىن :ال يتعمق أحد يف األعمال ادلينية ويرتك
()5

الرفق إال عجز وانقطع ،فيغلب» .

وقالِابنِرجب ♫« :التسديد :العمل بالسداد ،وهو القصد واتلوسط يف
()6

العبادة ،فال يقرص فيما أمر به ،وال يتحمل منها ما ال يطيقه» .

وقد تربأ انليب ♀ من الغلو والغالة ،وهو مسلك من مسالك

اتلحذير واتلنفري ،كما يف حديث اثلالثة نفر اذلين سألوا عن عبادة انليب
ر
♀ ...وفيه :أنه قال ♀« :أما ِواهلل ِإين ِألخشاكم ِهللِ
ر
ر
ر
وأتقاكمَِلِ،لكِّنِأصومِوأفطرِ،وأصيلِوأرقدِ،وأتزوجِالنسِاءِ،فمنِرغبِعنِ
( )1رشح صحيح مسلم ،للنووي (.)220/16
( )2رياض الصاحلني ،للنووي (.)79/1
( )3أخرجه أبو داود (.)4904
( )4أخرجه ابلخاري (.)39
( )5فتح ابلاري ،البن حجر (.)94/1
( )6فتح ابلاري ،البن رجب (.)151/1
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ر ()1
ِّن» .
سنِتِفليسِم ِ

كما جاء انليه عن الغلو بطرق أخرى فيها :اتلحذير من أعمال الغالني

يف احلكم ىلع انلاس باتلكفري ،واتلفسيق ،واتلبديع؛ وذلك لشدة خطورته!
ٌ
فف احلديث« :ال ِيرِم ِرجل ِرجال ِبالفسوقِ ،وال ِيرميه ِبالكفر ِإالِِ
()2

ارتدتِعليهِ،إنِلمِيكنِصاحبهِكذلكِ» .
وأخريا؛ فإن َسد اذلرائع املفضية إىل الغلو هو بذاته حتذير ونكري ىلع
أهله ،وهنا مثاالن:

أحدهما :نهيه ♀ عن إطرائه؛ ئلال يفيض إىل غلو باطل يف حقه ♀.

وقد قال ♀« :الِتطروِنِكماِأطرتِانلصارىِابنِمريمِ،فإنماِأناِ

ٌ
()3
عبد؛ِفقولواِ:عبدِاهللِورسوَلِ» .

َ
ثانيهما :نهيه ♀ عن اختاذ القبور مساجد؛ ئلال يفيض هذا إىل

رشك يف عبادة اهلل.

قال ♀«:أال ِوإن ِمن ِاكن ِقبلكم ِاكنوا ِيتخذون ِقبور ِأنبيائهمِ
ر
()4
وصالـحيهمِمساجدِ،أالِفالِتتخذواِالقبورِمساجدِ،إينِأنهاكمِعنِذلكِ» .
يكتسب االحتساب ىلع الغلو يف العرص احلارض أهمية خاصة ألسباب

عديدة ،ويمكن اتلعريج ىلع تلك األسباب يف انلقاط اتلايلة:
( )1أخرجه ابلخاري ( )5063من حديث أنس بن مالك ◙.
( )2أخرجه ابلخاري ( )6045من حديث أيب ذر ◙.
( )3أخرجه ابلخاري ( )3445من حديث عمر ◙.
( )4أخرجه مسلم ( )532من حديث جندب ◙.
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أوالِ:تِذِرِالغلوِيفِاحلياةِاملعارصةِ،وتعقِدِعالقاتهِ:

فيما مىض اكن الغلو ذا أسباب طارئة ،وليست متأصلة بسبب طول

عهد ،أو تشابك ظروف وحتديات عديدة ،فاكن من السهل إدراك سبب

االحنراف تمهيدا لعالجه؛ فمن الغالة من اكن مدخل االحنراف دليه متعلقا
خبلل يف منهج اتلليق ،أو بآفة اجلهل ،أو اتلعصب وحنوها ،ومنهم من اكن

احنرافه راجعا ألسباب نفسية وشخصية؛ اكضطرابات نفسية ،أو سلوكية ،أو
انفعايلة ،أو ضعف ،أو حدة شخصية ،ومنهم من اكن احنرافه راجعا ألسباب

سياسية ،أو اجتماعية ،ونادرا ما جتتمع يف وقت واحد لك األسباب معا،

وتتعقد عالقاتها بطول األمد ،وترسخ االحنرافات!

وأما الغلو يف العرص احلارض فإن األصل فيه اجتماع أسباب متعددة للغلو،

وتعقد ارتباطاتها وعالقاتها يف الفرد ،أو الطائفة! وهو أمر يستوجب أن يويله

العلماء والعقالء أهمية خاصة ،وعناية شديدة ملواجهة هذه الظاهرة املتفاقمة،

وهو حيمل ىلع إنعام انلظر يف سبل اخلروج من مضايق الغلو ودروبه املتشعبة،
بعد دراسة أسبابه ودوافعه.

ثانياِ:كرثةِانلوازلِالعامةِيفِاألمةِ،وغيابِالفقهِالراشدِ:

لقد اختص العرص احلديث بنازلة مدهلمة ما عرف نظريها ىلع هذا

انلحو يف األمة منذ فجر اإلسالم ،أال ويه نازلة استبدال الرشيعة ،وتنكيس

رايات اخلالفة ،والسقوط يف اتلبعية لالستعمار رشقا وغربا! وانتشار العلمانية

واألفاكر واملبادئ الكفرية يف ربوع ادليار اإلسالمية ،وربما مع محاية دويلة
ِّ
وحملية! واضطهاد اعليم دلاعة اإلسالم الصادقني ،وعلمائه العاملني ،يرافق
ٌ
ذلك لكه كيد اعليم وتآمر صلييب صهيوين رافيض مع أنظمة دول ال دينية،
قومية اكنت ،أو يلربايلة!

االحتساب على الغلو املعاصر 47

ويف ظل غياب -أو تغييب -هوية األمة ،وتقليص واجب العلماء

ومسئويلتهم ،وفساد كثري من وسائل اتلوجيه واإلعالم واتلأثري وجدت بيئة

خصبة الستنبات بذور الغلو واتلطرف يف مواجهة واقع شديد الوطأة ىلع

الشباب والشيوخ ىلع حد سواء!

وهو أمر يؤكد من جديد ىلع أهمية درس وحبث موضوع الغلو املعارص

واالحتساب عليه.

ثاثلاِ:ممارسةِاجلهادِيفِأوضاعِاستثنائيةِ:

اكن اجلهاد -فيما مىض -وظيفة ادلولة اإلسالمية ،واإلمام يعقد ألويته ويسري

جيوشه ،وجياهد العدو بنفسه ،فاكنت اللكمة جمتمعة والراية ملتئمة ،ثم لـما
ًّ
رسميا ،انطلق
سقطت الوالية ،وتمزقت الراية ،وحورب اجلهاد ،ومنع من ممارسته

الشباب -بدافع من محاستهم ،وبعيدا عن علمائهم -يسرتدون حق أمتهم بأيديهم!

ويف ظل واقع ملتبس ،وتدافع واصطدام ،وىلع حال من قلة ابلرص

بمعاطب الطريق ،وخماطر الغلو -وجدت بعض احنرافات يف تكوين

اجلمااعت ،وتعدد ابليعات ،واالستبداد بالرأي يف الشأن العام دون األمة،

واالفتئات ىلع علمائها وأهل احلل والعقد منها -ىلع ترشذمهم -مع ظهور
لعقائد الغالة يف األسماء واألحاكم ،والوالء والرباء ،وغريها من أبواب االعتقاد.

وهو أمر يقتيض وقفة؛ بل وقفات ملراجعة املسرية ،وتسديد الرأي والعمل!

ويلؤيت اجلهاد املعارص ثماره ،وئلال يكر اجلهاد املعارص ىلع أصل مرشوعيته
بانلقض أو بانلقد!

رابعاِ:تفاقمِحالةِانلفرةِواْلخوفِالعامِمنِاإلسالمِ:

ليس املقصود نفرة أهل احلرب ،أو معسكر غري املسلمني ،بل نفرة العامة
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وختوف الاكفة من أهل اإلسالم! حيث استعملت آلة اإلعالم ايلوم لصناعة

اخلوف يف جمتمعات املسلمني عن طريق تضخيم األخطاء وانلفخ يف السلبيات،

بل وصناعة الكذب واإلفك املختلق!

ومما روج هلذه احلالة السلبية :غياب اتلؤدة واألناة ،وجمافاة احلكمة والصرب

دلى بوادر الغلو املعارصة وهم -يف الغالب -شباب حدثاء األسنان ،سفهاء األحالم!

وانلية احلسنة دلى بعض هؤالء األحداث ال تمنع اإلنكار عليهم ،وكم

من مريد للخري ال يبلغه وال حيصله!

وقد قال ♀ ملعاذ ◙ -وقد أطال بانلاس الصالة« :-ياِمعاذِ،
ٌ
()1
أفتانِأنت؟!» .
وقد قال ♀ -ملعاذ وأيب موىس ¶ ،وقد بعثهما إىل ايلمن:-
ر
ر
()2
ر
ر
«يْساِوالِتعْساِ،وبرشاِوالِتنفراِ،وتطاواعِوالَِتتلفا» .
خامساِ:اجلهالةِبقواعدِإجراءِاألحاكمِومقتضياتِالسياسةِالرشعيةِلألنامِ:

فكثريا ما اغبت األصول الرشعية احلاكمة عند إجراء األحاكم،

واختلطت أمام األعني املخالفات باألعيان ،فلم يفرق بني احلكم املطلق ىلع
فعل ما بأنه كفر واحلكم ىلع عني من ارتكبه بالكفر!

وكثريا ما أجريت األحاكم من غري نظر يف آخر األمرين من امللكف ،أو من

غري مرااعة تلحقق رشوط إجراء األحاكم وانتفاء موانع األهلية ،وال عناية بإقامة

احلجة اليت تقطع املعذرة وتنف الشبهة!
وربما حك َم ىلع انلاس بمآالت ولوازم األقوال واألفعال اليت ال يلزتمونها؛
( )1أخرجه ابلخاري ( ،)705ومسلم ( )465من حديث جابر بن عبد اهلل ◙.
( )2أخرجه ابلخاري ( ،)3038ومسلم ( )1733من حديث أيب موىس ◙.
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بل وال يتنبهون هلا أصال!

وربما تصدر الصغار للمسائل الكبار من غري علم وال حلم وال عدل!

ومن سرب أغوار الواقع عرف صدق ذلك بوضوح.

وهذا مما يوجب ىلع أهل العلم عمال مضاعفا ،وجهدا متواصال؛ ملاكفحة

الغلو واالحتساب ىلع االحنراف!

سادساِ:غيابِوتغييبِالعلماءِالعامليِوندرتهمِيفِجمالِاالحتسابِلَعِالغلوِ:

وربما اكن السبب يف غياب العلماء احلذر من مواجهة محاسة مشبوبة

عند بعض الشباب ،أو اخلوف من ريم باتلهم واملناكر واأللقاب املذمومة من

قبل بعض املندفعني!

وربما اكن السبب تغييبا ومنعا من القيام بالواجب من قبل بعض احلاكم

واحلكومات ،وأحيانا اكن السبب احلذر من أن يكون اإلنكار ىلع الغلو متضمنا
ختذيال عن األعمال الرشعية اليت البسها غلو ،أو احنراف اكجلهاد مثال.

واحلق أنه ال مناص من اإلنكار ىلع أهل اجلهاد حني خيالفون أو خيطئون ،وقد

أنزل اهلل ىلع أصحاب انليب ♀ وهم جياهدون قوهل تعاىل﴿ :ﮒ ﮓ
ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙﮚ﴾ [آل عمران ،]152:وقال ابن مسعود ◙:
()1

«نزلت فينا يوم أحد» .

وغري خاف ىلع أحد سقوط أقدار بعض العلماء املعارصين ايلوم يف أعني الشباب؛

لغيبتهم عن الواقع من جهة ،أو تلقصريهم يف واجب احلسبة من جهة أخرى.

سابعاِ:الضعفِالعامِيفِاألمةِ،واْلدايعِالعاليمِاملحمومِإَلِقصعتهاِ:

ومع أن الضعف بدأ بسقوط األندلس ،ثم بانتقاص اخلالفة العثمانية من

( )1ادلر املنثور ،للسيويط (.)349/2
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أطرافها ،إال أنه قد تكرس بعد سقوط اخلالفة العثمانية وتقسيم تركتها ،ثم

إن الضعف بلغ اغية بعد حرب اخلليج األوىل ،ثم اثلانية ،ثم ما سيم باحلرب
ىلع اإلرهاب يف أعقاب هدم بريج اتلجارة العاملية بأمريكا ،حىت إذا انتهينا

إىل ما سيم باتلحالف ادلويل األخري ىلع اإلرهاب اعم (1436ه2014 -م) ،فقد

وصلنا إىل قمة؛ بل إىل هوة سحيقة يف املكر واتلآمر ىلع العالم اإلساليم بأرسه!

وإىل يوم انلاس هذا لم تهدأ اعصفة صليبية صهيونية حاقدة تعمل ىلع

تفتيت ادليار ،وتقسيم ابلالد ،ونهب الرثوات ،ووضع ايلد ىلع منابع انلفط يف
العراق واخلليج من بعد ،مع تداع اعليم تلحالف بعد حتالف إليقاع مزيد

من الضحايا ،وافتعال مزيد من الرصااعت ،وحتويل منطقة الرشق األوسط

اعمة واخلليج خاصة إىل حقل جتارب مستهلك لسالح الغرب ،وإدارة معارك
ىلع أرض اإلسالم تقوي جانب ايلهود ،وتضعف جانب أهل اإلسالم!

وحيال تلك اتلهديدات تقف كثري من ادلول اعجزة عن الفعل الصحيح

تارة ،ومتباطئة عن الفعل أصال تارة أخرى ،أو مساهمة يف تكريسها بشلك أو
بآخر! فيتقدم الشباب برؤية ُّ
ختصهم ،وقيادة تفرز منهم ،ويف ظل واجبات

تزتاحم ،وكفاية لم حتصل يف لك باب ،وتدافع للمصالح واملفاسد ،يف ظل ذلك

لكه تقع أخطاء ال تلبث أن تتأصل ،وربما يدفع فيها تلتجذر وترتسخ،
ولألسف من نفس اجلهات اليت هب الشباب ملواجهتها ومنابذتها ،عرب

اخرتاق خمابرايت غريب أثيم ،يزيد يف الغلواء؛ يلوجد ذرائع ابلطش واتلنكيل،

وأسباب استزناف املقدرات حتت اسم احلرب ىلع اإلرهاب!

ثامناِ:اخلللِيفِاْلعاملِمعِأحاديثِالفنتِواملالحمِ،وتزنيلهاِلَعِالواقعِ:
منذ عهد ليس بابلعيد اعتصمت فئة بابليت احلرام اعئذة به ،معها
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سالحها وطعامها ،ويه تنتظر أن يغزوها جيش خيسف به ببيداء من األرض!!
فلم خيسف باجليش ،وإنما قتلت يه يف احلرم! أو قتلت قصاصا ملن قتل منهم
اجلند! وطويت صفحة من الغلو واخللل يف تزنيل أحاديث فنت آخر الزمان ىلع
بعض األحوال واألعيان!
ومن قريب -أيضا -اعتقد ابلعض يف أحد الرؤساء املعارصين أنه السفياين
اذلي ذكر يف بعض احلديث ،فلم يستفق إال وهو معلق يف بعض أعواد املشانق!
والواقع ايلوم يموج حبالة من السيولة يف تزنيل أحاديث آخر الزمان ىلع
ما جيري بأرض الشام والعراق وايلمن!
وهكذا هناك أحاديث أخرى دلت ىلع وقوع مالحم كربى عرب حتالفات
اعملية صليبية رومية ىلع اإلسالم وأهله ،فإذا اعجلها بعض الشباب
ٌ
واملتحمسني ايلوم رأوا فيما جيري حتقيقا هلا ،وهذا بعيد عن منهج العلماء،
ومسلك الراسخني! وإن اكن مسلاك مكرورا من قديم!
ومن هنا؛ فقد استوجب األمر عناية من العلماء بالغة واهتماما فائقا بما
يموج به الواقع من أخطاء وخمالفات جيب االحتساب ىلع أهلها من اكنوا،
وحيث اكنوا ،من غري مداهنة وال مصانعة ،ويف رفق ،وتؤدة ،وحلم ،وصفح!.
تاسعاِ:غيابِالقيادةِاحلكيمةِ:
إن تغييب الرشيعة واستبدالـها ،وبقاء احلكم يف ابلالد اإلسالمية ايلوم
دائرا يف فلك دول االستعمار الغريب ،وتابعا هلا يف الوالء السيايس واالقتصادي،
والعسكري واتلقين ،من غري وجود قيادة اعمة رشيدة وحكيمة تسىع للتخلص
من اتلبعية ،وسياسة انلاس بالكتاب والسنة -ولك ذلك زاد من تعقد األمور
وتفاقم اإلشاكالت ،وليس املقصود غياب القيادة العليا فحسب؛ بل إن
القيادات ىلع مستوى األفراد واجلمااعت واملجتمعات قد تأثرت -بنسبة أو
بأخرى -بهذه الظروف غري الصحية ،فصارت احلسبة-ايلوم -وظيفة مهمة
ىلع غربتها ،واتسع نطاقها ليشمل املجتمع بقاعدته وقياداته!
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اعرشاِ:التشويشِلَعِاملحكماتِالرشعيةِِ:
تقدم أن من أعظم مشالكت الواقع وخصوماته -ايلوم -قضية حتكيم
الرشيعة ،وقد جهر العلماء دلى تنحيتها بأن استبداهلا -رضا واختيارا -قادح
ِّ
يف اإلسالم من أصله! وألجل حتكيمها وتعظيمها دّبت كتب ومقاالت ،وحىت
تتحقق الرشيعة يف الواقع وتتمثل حكما رشيدا فال بد من سيع وتهيئة
واستعداد ،وعمل باملتاح واملمكن ،واعتبار حلالة اجلهالة والرضورة العامة،
والعجز يف بعض األحيان ،فإذا تعسف واستعجل ذلك لكه بعض الغالة ايلوم
أحالوا أمر الرشيعة إىل فتنة تستباح بها ادلماء ،وتنتهك بها األعراض ،فلم
يعرفوا من أحاكمها -إذا قاتلوا -إال استباحة السيب بعد إجراء أحاكم
اتلكفري! ،أو سارعوا إىل إقامة أحاكم من غري قدرة أو تمكني ،ويف ظل
استضعاف اعم وتشويه إعاليم ينفر انلاس من قضية حمكمة كتحكيم
الرشيعة ،ومثلها قضية اجلهاد ،وما يرتبط به من أحاكم؛ اكجلزية وغريها،
ِّ
وقضية الوالء والرباء ،مع إجراء أحاكم اتلكفري والردة يف حال من احلدة
والشدة ،ومن غري عناية بالواقع وفهم إشاكالته وحتدياته ،وجهالة بالسياسة
الرشعية ومقتضياتها من مرااعة املصالح واملفاسد واملآالت ،وجتاهل لفقه
السنن االجتماعية يف اتلغيري!
وتكون انلتيجة وراء ذلك لكه تنفري اخللق من احلق ،والتشويش ىلع
قضايا أصويلة يف دين اهلل بممارسات خاطئة وترصفات اغيلة.
V
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املثثثبحث األول :مثجثثثاالت الثغثلثثثو الثمثعثثثاصر ومظثثاهر .
املبحث النا  :أسبا ودوافثع الغلثو وارثايف ل الوااثع املعاصثر.
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جماالت الغلو املعاصر ومظاهره

تعددت جماالت الغلو اذلي جيب االحتساب عليه يف الواقع املعارص،
وتنوعت صوره وأنماطه ،ومما جيب أن يلحظ أن الغلو اذلي يعين :خروجا عن

الوسطية واالعتدال الرشيع يمتد ليشمل لك جمال عليم أو عميل بالغ فيه أصحابه،
حىت خرجوا عن أمر الشارع احلكيم ،فزادوا زيادة غري مرشوعة ،وهذا يشمل ألوانا
من املخالفات واالحنرافات اليت تدخل يف نطاق املعصية أحيانا ،ويف نطاق ابلدعة
أحيانا أخرى.

وفيما ييل ذكر بلعض املجاالت اليت دخلها الغلو يف واقعنا املعارص:
أوال :املجال الفكري والعقدي.
ثانيا :املجال املسليك والرتبوي.
ثاثلا :املجال العسكري واجلهادي.
رابعا :املجال السيايس.

ِّ
وسنتناول لك جمال بيشء من عرض مظاهره وجتلياته املعارصة.
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ا
أوًل :الغلو في املجال الفكري والعقدي
االحتساب ىلع األفاكر والعقائد الغايلة ال يرشع حىت يظهرها صاحبها،

فإن استبطنها فال سبيل عليه ،أما أن يظهرها يف املجتمع اإلساليم ،ويستعلن

بها ،أو يدعو إيلها ،فيؤدي إىل بلبلة العقائد وانتشار الغلو -فهذا يوجب

االحتساب عليه من العلماء والسلطان ىلع حد سواء.

يقول عمر ◙« :إن ناسا اكنوا يؤاخذون بالويح يف عهد رسول اهلل

♀ ،وإن الويح قد انقطع ،وإنما نأخذكم بما ظهر نلا من أعمالكم،

فمن أظهر نلا خريا أمناه وقربناه ،وليس نلا من رسيرته يشء ،واهلل حياسبه يف
ِّ
()1
ِّ
رسيرته ،ومن أظهر نلا سوءا لم نؤمنه ولم نصدقه ،وإن قال :إن رسيرته حسنة» .

قال ِابن ِتيمية ♫« :من أظهر بدعته وجب اإلنكار عليه ،خبالف
()2

من أخفاها وكتمها» .

وقالِالشاطيب ♫« :من أظهر بدعته حيتسب عليه ،يؤدب ،أو يزجر ،أو
()3

يقتل ،إن امتنع عن فعل واجب ،أو ترك حمرم» .

ملحاتِمنِتاريخِاالحتسابِالفكريِوالعقديِِ:
واالحتساب العقدي تارخيه ضارب يف شعاب الزمن ،فما أرسل اهلل رسله

وأنبياءه إال إلنكار منكر الرشك ،واألمر بمعروف اتلوحيد ،واالحتساب ىلع

األمم املخالفة يف هذا األصل العظيم!
( )1أخرجه ابلغوي يف رشح السنة (.)128-127/10
( )2منهاج السنة ،البن تيمية (.)63/1
( )3املوافقات ،للشاطيب (.)159/5
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ويف سرية انليب ♀ وسنته ودعوته وجد االحتساب العقدي

والفكري ىلع لك غلو ،بدءا من الرشك ،وانتهاء بسائر خمالفات األعمال من
املعايص ،أو ابلدع العملية.

• ويف عهد ادلعوة امليك اكن االحتساب باللسان -مع كف ايلد ،والصرب

ىلع األذى ،والعفو عن اإلساءة -هو منهج اإلنكار واالحتساب انلبوي.
قال تعاىل﴿ :ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ﴾

[األعراف]199 :

وقال تعاىل﴿ :ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ
ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ﴾ [لقمان.]17 :

• ويف عهد ادلعوة املدين جاء تنظيم األمر باملعروف ،وانليه عن املنكر

حمكما متاكمال من خالل أمة تقوم به ،قال تعاىل﴿ :ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ

ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠﮡ ﮢ ﮣ ﮤ﴾[آل عمران،]104 :

ونبه الويح أن من صفات املنافقني األمر باملنكر ،وانليه عن املعروف ،قال

تعاىل﴿ :ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ﴾[اتلوبة ،]67 :فهدم انليب
♀ قبورا اكنت تعظم ،كما يف إرساهل جلرير بن عبد اهلل ابلجيل ◙

إىل ذي اخللصة.

• عن جرير بن عبد اهلل ◙ قال« :اكن يف اجلاهلية بيت ،يقال هل ذو
َ
اخل َل َصة ،واكن يقال هل :الكعبة ايلمانية ،أو الكعبة الشأمية ،فقال يل رسول اهلل

َ
مخسني
♀ :هِلِ ِأنتِمِرِيحِ ِمِنِذِيِالـخِلصةِ؟ قال :فنفرت إيله يف
َ ْ
َ َ َ ْ
َ
َ
ومائة فارس من أمحس ،قال :فكرسنا ،وقتلنا من وجدنا عنده ،فأتيناه
َ
()1
وأل ْ َ
مح َس» .
فأخربناه ،فداع نلا
( )1أخرجه ابلخاري ( ،)3823ومسلم (.)2476
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َ
• وإرساهل لعيل ◙ :أال يدع قربا مرشفا إال سواه وال صورة إال طمسها.
ََ
فعن أيب اهلياج األسدي قال« :قال يل عيل بن أيب طالب :أال أبعثك ىلع ما

بعثين عليه رسول اهلل ♀؟ أنِ ِال ِتدعِ ِتمثاال ِإالِ ِطمستِهِِ ،وال ِقباِ
()1

مرشفاِإالِِسويتِهِ» .

ِّ
• كما احتسب رسول اهلل ♀ ىلع جد اخلوارج األول ،وأنكر
َْ َْ
َْ
ِّ
ََ
اخلدري ◙ قال« :بَين َما حنن عند َرسول اهلل
مقاتله؛ فعن أيب سعيد
عليه
َ
ْ
ٌ
ْ
َ
♀َ ،وه َو َيقسم قَ ْسما ،أتَاه ذو اخل َويْ َ
رصةَ -وه َو َرجل م ْن بَين تميم-
َ ْ ْ ََ َ
َ
ََ َ
فقال :يَا َرسول اهلل ،أعدل ،فقال َرسول اهلل ♀ :ويلك ،ومنِيعدلِإذاِ
َ
ََ َ
َْ ْ
لم ِأعدلِ،قد ِخبت ِوخْست ِإن ِلم ِأعدلِ،فقال ع َمر :يَا َرسول اهلل ،ائذن يل
َ َ َ
ر
َ ْ
َ
فيه أرضب عنقه ،قال :دعهِ؛ ِفإن َِل ِأصحابا َِيقر ِأحدكم ِصِالِته ِمعِ

صالِتهمِِ ،وصيامه ِمع ِصيامهمِ،يقرءون ِالقرآن ِالِ ِياوز ِتراقيهمِ،يمرقون ِمنِ
ادلينِ ِكماِيمرق ِالسهم ِمن ِالرميةِ،ينظر ِإَل ِنصله ِفالِ ِيوجد ِفيه ِش ٌءِ ،ثمِ
رِ
ر
ْ
ينظر ِإَل ِرصِافه ِفالِ ِيوجد ِفيه ِش ٌءِ ،ثم ِينظر ِإَل ِنضيهَِ ِ -وه َو قدحهِ -فالِ
يوجد ِفيه ِش ٌِءِ،ثم ِينظر ِإَل ِقذذه ِفالِ ِيوجد ِفيه ِش ٌءِ،قد ِسبق ِالفرث ِوادلمِ،
ٌ
آيتهمِِ :رجل ِأسود ،إحدىِعضديه ِمثلِِ :ثدي ِالِـمرأةِ،أوِمثلِِ :ابلضعة ِتدردرِ،
َ َ َ
َ ِّ
َ َ
ََ ْ
ْ
وِ َيرجون ِلَع ِخري ِفرقة ِمن ِانلاسِ .قال أبو َسعيد :فأش َهد أين َسمعت هذا
َ
َْ َ
َ ََ
َ
ََ
احل َديث م ْن َرسول اهلل ♀َ ،وأش َهد أن َعيل ْب َن أيب َطالب قاتله ْمَ ،وأنا َم َعه،
َ ْ َ َ
َََ َ َ َ
َ ََ ْ َْ ََ َ ْ
َ
ِّ
فأمر بذلك الرجل ،فاتلمس ،فأيت به حىت نظرت إيله ىلع نعت انليب ♀

َ
()2
اذلي ن َع َته» .

( )1أخرجه مسلم (.)969
( )2أخرجه ابلخاري ( ،)3610ومسلم (.)1064
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َ ِّ ِّ
الصديق ◙ ىلع مانيع الزاكة املتأولني
• وقد رصد اتلاريخ احتساب

َ
وقتاهل هلم.

فعن أيب هريرة ◙ قال« :لـما ت ِّ َ
ويف رسول اهلل
•
ْ
َ
واستخلف أبو بكر بعده ،وكفر من كفر من العرب ،قال عمر أليب بكر:

♀

كيف تقاتل انلاس ،وقد قال رسول اهلل ♀ :أِمِرِتِ ِأنِ ِأِقاتِلِ ِانلِاسِِ
ر
ماَل ِونفسِهِِ ،إالِِ
ِّن ِ ِ
حَّتِ ِيقولواِ:ال ِلإِ ِإالِ ِاهللِِ ،فِمِن ِقالِ:ال ِلإِ ِإالِ ِاهللِ ِعِصِمِ ِمِ ِ
َ َ
ر
َ
حبقهِِ ،وحسابِهِ ِلَع ِاهلل؟ فقال :واهلل ألقاتلن َمن فرق بني الصالة والزاكة؛ فإن
ِ
ُّ
الزاكة حق املال ،واهلل لو منعوين عقاال اكنوا يؤدونه إىل رسول اهلل ♀
ْ
َ
أن رأيت َ
صدر أيب
اهلل قد رشح
لقاتلتهم ىلع منعه ،فقال عمر :فواهلل ما هو إال
ُّ ()1
احلق» .
بكر للقتال ،فعرفت أنه
َ َْ
َ
احتساب الفاروق ◙ ىلع صبيغ بن ع ْسل وجدله إياه.
• كما رصد اتلاريخ
َ
فعن سليمان بن يسار« :أن رجال من بين تميم يقال هل صبيغ بن ع ْسل قد َم

َ
املدينة ،واكنت عنده ٌ
كتب ،فجعل يسأل عن متشابه القرآن ،فبلغ ذلك عمر ◙،
َ
عراجني انلخل ،فلما دخل عليه جلس ،فقال هل عمرَ :من
فبعث إيله وقد أعد هل

ٌ
أنت؟ فقال :أنا عبد اهلل صبيغ ،فقال عمر :وأنا عبد اهلل عمر ،ثم أهوى إيله فجعل
َ
يرضبه بتلك العراجني ،فما زال يرضبه حىت شجه ،فجعل ادلم يسيل ىلع وجهه،
َ
()2
فقال :حسبك يا َ
أمري املؤمنني ،فقد واهلل ذهب اذلي كنت أجد يف رأيس» .

( )1أخرجه ابلخاري ( ،)7284ومسلم (.)20
( )2أخرجه اآلج ِّري يف الرشيعة (.)150
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• كما حرق عمر قطعة من اتلوراة حني أنكر عليه رسول اهلل ♀.

فعن عبد اهلل بن ثابت قال« :جاء عمر بن اخلطاب إىل انليب ♀،
ََ
َ
َ
جوامع من اتلوراة ،أال
فقال :يا رسول اهلل ،إين مررت بأخ يل من قريظة ،فكتب يل
َ ْ
أعرضها عليك؟ قال :فتغري وجه رسول اهلل ♀ ،قال عبد اهلل :فقلت هل:
ََ
ًّ
أال ترى ما بوجه رسول اهلل ♀؟ فقال عمر :رضينا باهلل ربا ،وباإلسالم
دينا ،وبمحمد ♀ رسوال ،قالِّ :
فرسي عن انليب ♀ ،ثم قال:

واذليِنفيسِبيدِهِِ،لوِأِصِبِحِِفيكمِموىسِثمِاتِبعتموهِ،وتركتموِنِلِضِلِلِتِمِ،إنِكمِ
ر
()1
ظيِمِنِِاألممِِ،وأناِحِظِكمِمِنِانلِبييِ» .
حِ ِ
َ
• وقطع عمر الشجرة اليت بويع حتتها رسول اهلل ♀ ملا رأى ناسا
يتقصدونها فتخوف عليهم الرشك.

وقد قال حممد بن وضاح :سمعت عيىس بن يونس مفيت أهل طرسوس

يقول« :أمر عمر بن اخلطاب بقطع الشجرة اليت بويع حتتها انليب

♀

فقطعها؛ ألن انلاس اكنوا يذهبون فيصلون حتتها ،فخاف عليهم الفتنة .قال

عيىس بن يونس :وهو عندنا من حديث ابن عون عن نافع :أن انلاس اكنوا
()2

يأتون الشجرة ،فقطعها عمر» .

•

واحتسب عيل ◙ يف قتل ابن سبأ لـما أظهر انتقاص أيب بكر

وعمر ¶ ،وداع بالسيف يلقتله ،فشفع هل ناس فنفاه.

فقد ذكر الشعيب« :أن عبد اهلل بن السوداء اكن يعني السبابية ىلع قوهلا،

( )1أخرجه أمحد ( )12864بسند ضعيف.
( )2أخرجه ابن وضاح يف ابلدع وانليه عنها (.)102
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واكن ابن السوداء -يف األصل -يهوديًّا من أهل احلرية ،فأظهر اإلسالم وأراد أن

يكون هل عند أهل الكوفة سوق ورياسة ،فذكر هلم أنه وجد يف اتلوراة أن للك
ًّ
ًّ
عليا ويص حممد ،وأنه خري األوصياء كما أن حممدا خري
وصيا ،وأن
نيب
األنبياء ،فلما سمع ذلك منه شيعة عيل قالوا لعيل :إنه من حمبيك ،فرفع عيل
قدره ،وأجلسه حتت درجة منربه ،ثم بلغه عنه غلوه فيه ،فهم بقتله ،فنهاه ابن

عباس ¶ عن ذلك ،وقال هل :إن قتلته اختلف عليك أصحابك ،وأنت

اعزم ىلع العود إىل قتال أهل الشام ،وحتتاج اىل مداراة أصحابك ،فلما خيش
()1

من قتله ومن قتل ابن سبأ الفتنة اليت خافها ابن عباس نفاهما إىل املدائن» .
ِّ
واحتسب عمر بن عبد العزيز يف رفع السب عن عيل ◙.

•

فقد اكن بعض خطباء بين أمية يسبون ًّ
عليا ◙ من سنة إحدى

وأربعني ،ويه السنة اليت خلع احلسن فيها نفسه من اخلالفة ،إىل أول سنة تسع

وتسعني ،آخر أيام سليمان بن عبد امللك ،فلما ويل عمر أبطل ذلك ،وكتب إىل
نوابه بإبطاهل ،ولـما خطب يوم اجلمعة ،أبدل السب يف آخر اخلطبة بقراءة قوهل

تعاىل﴿ :ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ
ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ﴾ [انلمل ]90 :فلم يسب عيل
()2

بعد ذلك ،واستمرت اخلطباء ىلع قراءة هذه اآلية .

• كما احتسب عمر بن عبد العزيز -أيضا -ىلع أهل ابلدع من اخلوارج

وغريهم؛ «فقد كتب عمر بن عبد العزيز :من عبد اهلل عمر أمري املؤمنني إىل
هؤالء العصابة اذلين خرجوا ،أما بعد:

( )1الفرق بني الفرق ،للبغدادي (ص.)225
( )2املخترص يف أخبار البرش ،البن شاهنشاه ( )201/1بترصف.
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فإين أدعوكم إىل كتاب اهلل وسنة نبيه ♀؛ فإن اهلل

يقول:

﴿ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ﴾

[فصلت ]33:وقال﴿ :ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ
ﮯ ﮰ ﮱﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟ﴾

[انلحل ،]125:وإين أذكركم اهلل يف دمائكم أن تفعلوا فعل كربائكم ﴿ﭣ

ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱ

ﭲ﴾[األنفال ،]47:فبأي ذنب خترجون من دينكم فتستحلون ادلم احلرام

وتصيبون املال احلرام؟! فلو اكنت ذنوب أيب بكر وعمر رضوان اهلل عنهما
خمرجة رعيتهما من دينهم ،فقد اكن أليب بكر وعمر ذنوب قد اكنت آباؤكم يف

مجاعتهم فلم خيرجوا فيها بشوكتكم ىلع اجلنود ،وإنما عدتكم بضعة
وأربعون رجال ،أقسم باهلل لو كنتم أبكاري من أوالدي ورغبتم عما فرشنا
للعامة فيما ويلنا دلفقت دماءكم أبتيغ بذلك وجه اهلل وادلار اآلخرة؛ فإنه

يقول ﴿ :ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ
ْ
ْ
ُّ
ﯵ﴾ [القصص ]83 :فهذا انلصح إن أحببتم ،وإن تستغشوين فقديما ما
()1
ْ
استغش انلاصحون! والسالم عليكم ورمحة اهلل وبراكته» .

•

واحتسب العلماء واألمراء ىلع اجلعد بن درهم رأس اجلهمية وأستاذ

اجلهم ابن صفوان ،فقتله حاكم العراق خادل بن عبد اهلل القرسي يف العارش

من ذي احلجة اعم 124ه ،وأحلق به اجلهم بن صفوان بعد ذلك؛ فعن

عبد الرمحن بن حممد بن حبيب بن أيب حبيب ،عن أبيه ،عن جده قال:

«شهدت خادل بن عبد اهلل القرسي وهو خيطب ،فلما فرغ من خطبته -وذلك
( )1سرية عمر بن عبد العزيز ،البن عبد احلكم (ص.)147
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يوم انلحر -قال :ارجعوا فضحوا يقبل اهلل منكم؛ فإين مضح باجلعد بن

درهم؛ إنه زعم أن اهلل  لم يكلم موىس تكليما ،ولم يتخذ إبراهيم خليال،
()1
تعاىل اهلل عما يقول اجلعد بن درهم ًّ
علوا كثريا ،ثم نزل فذحبه» .

• واحتسب املهدي العبايس ىلع مجاعة أظهرت الزندقة ،فقتل فئة منهم

وصلبهم اعم 163ه ،وأمر بإحراق كتبهم ،ويف اعم  167ـهحبث عنهم يف اآلفاق،
()2

ووىل أمرهم يف االحتساب عليهم عمر اللكواذي  ،ويف اعم  168ـهقتلهم مرة
()3

أخرى ببغداد .

• ويف اعم  169ـهاقتدى اهلادي بأبيه املهدي يف االحتساب ىلع الزنادقة،

ويف اعم  180ـهظهرت فرقة مزتندقة يقال هلا الـمحمرة ،فأمر هارون الرشيد
()4

بقتل رأسها عمرو بن حممد العمريك .

•

وقد احتسب اإلمام أمحد ♫ يف بدعة القول خبلق القرآن ىلع

احلاكم يف ذلك الزمان وعلماء املعزتلة ،وجاد بنفسه فيها أمحد بن نرص اخلزايع

♫ ،حيث قتله الواثق بيده بناء ىلع فتيا ثالثة من أهل الضالل االعزتايل.

ولـما ذكره اإلمام أمحد ♫ قال« :ما اكن أسخاه بنفسه هلل! لقد جاد
()5

بنفسه هل» .
• ويف اعم  279ـهنودي ببغداد من قبل ادلولة أال جيلس ىلع الطريق أحد،
وال يف املسجد اجلامع قاص وال منجم ،ثم منعت ادلولة الوراقني من بيع كتب
( )1أخرجه اآلجري يف الرشيعة (.)692
( )2تاريخ الطربي ( ،)176/6الاكمل ،البن األثري (.)80/6
( )3تاريخ الطربي (.)176/6
( )4ابلداية وانلهاية ،البن كثري (.)188/10
( )5ابلداية وانلهاية ،البن كثري ( )320/10يف أحداث سنة إحدى وثالثني ومائتني.
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()1

الالكم واجلدل والفلسفة .

•

ويف عهد ادلولة الفاطمية توىل االحتساب رجل يقال هل :أبو إسحاق

الغافيق ،فتوىل احلسبة ببالد الشام من قبل احلاكم بأمر اهلل ،فاكن من أعماهل:
أنه أدب رجال ،فلما رضبه درة قال املرضوب :هذه يف قفا أيب بكر! فلما رضبه
اثلانية قال :هذه يف قفا عمر! فلما رضبه اثلاثلة قال :هذه يف قفا عثمان!

فلما رضبه الرابعة :سكت! قال الغافيق :أنت ما تعرف ترتيب الصحابة؟! أنا
أعرفك :وأفضلهم أهل بدر ،ألصفعنك ىلع عددهم! فصفعه ثالثمائة وست

عرشة درة ،فحمل من بني يديه ،فمات بعد أيام!.

قال ابن تغري بردي :إىل سقر ،وبلغ احلاكم ذلك فأرسل إيله يشكره،
ويقول :وهذا جزاء من يتنقص السلف الصالح ،قال ابن تغري بردي :لعل هذه
()2

الواقعة اكنت صادفت من احلاكم أيام صالحه وإظهاره الزهد واتلفقه .

•

وإنكار أمراء وعلماء أهل السنة ىلع الشيعة كثري متواتر من لك

مذهب فقيه ،وإمام سين متبوع.

وهكذا فإن اتلتبع اتلارييخ لوقائع االحتساب يف اجلانب الفكري

والعقدي يطول وإنما املقصود اإلشارة!

•

ويف العرص احلارض -أيضا -نماذج مرشقة يف االحتساب ىلع الغلو

العقدي والفكري ،سواء تمثل هذا الغلو يف طوائف ،أم تمثل يف أفراد؛ فلقد
( )1الاكمل ،البن األثري (.)453/7
( )2انلجوم الزاهرة ،البن تغري بردي ( ،)236/4وذلك أن ادلولة الفاطمية رافضية ،وانتقاص الصحابة
فيها فاش ،ووجود هذا االحتساب من ادلولة وعماهلا نادر!
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انربى علماء أهل السنة -يف لك زمان وماكن -إلنكار منكرات الغلو
العقدي اذلي تزيا بأزياء قديمة ،أو حديثة.
وإن معتقدات ومذاهب ضالة اكبلابية وابلهائية والقاديانية والقومية والعلمانية
ًّ
والليربايلة نالت مجعيا حظا وافرا من إنكار أهل العلم واحتسابهم عليها وىلع
أهلها ،قياما بما أمر اهلل به من قوهل تعاىل﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ
ﭘﭙﭚﭛ﴾[آل عمران ،]187 :وقائمة الرشف والفخار يف باب االحتساب

يف العرص احلديث طويلة ضافية يف املجال العقدي والفكري.

• وقد دون اتلاريخ أنه وبمجرد إعالن سقوط اخلالفة العثمانية (1342ه-

1924م) وتنحية الرشيعة اإلسالمية وتنكيس رايات اجلهاد الظافرة هبت األمة
بعلمائها وداعتها وأصحاب الرأي فيها إلنكار هذا وتداركه بوسائل شىت:
فاجلمااعت ادلعوية الرامية إىل رد انلاس إىل دينهم تؤسس ،ويف هذه احلقبة

أسست مجاعة أنصار السنة املحمدية ،واإلخوان املسلمون ،واجلمعية الرشعية،
ولكها بمرص ،ويف اهلند :اجلماعة اإلسالمية ،ومجعية العلماء املسلمني باجلزائر.
واملجالت العلمية ادلعوية تصدر مدّبة بمقاالت رائعة يف احلفاظ ىلع اهلوية

اإلسالمية ،وأصدق مثال ىلع تلك املجالت يف تلك احلقبة« :جملة الفتح» اليت
تأسست اعم (1344ه1926-م) ىلع يد لك من :حمب ادلين اخلطيب (ت 1389ه-
1969م) ،وأمحد تيمور باشا (ت 1348ه1930-م) ،والشيخ عبد الرمحن قراعة

(ت 1358ه1939-م) ،والشيخ حممد اخلرض حسني (ت 1377ه1958-م) ،وعيل
جالل احلسيين (1351ه1932-م) ،واكن صاحب امتيازها أمحد تيمور باشا.
ويف تلك املجلة اصطفت كتيبة مقاتلة من أصحاب األقالم الرشعية
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القوية من أمثال :أمحد حممد شاكر (ت 1377ه1958 -م) ،وشكيب أرسالن
(ت 1366ه1946-م) ،ومصطىف صادق الرافيع (ت1937م) ،وحممد اخلرض
حسني ،وعيل الطنطاوي (ت1420ه1999-م) ،وتيق ادلين اهلاليل (ت1407ه-
1987م) ،وحممود حممد شاكر (ت1997م) وغريهم ،عليهم مجيعا رمحة اهلل.
وقد تصدت املجلة الستبدال الرشيعة ،وداعية اتلغريب ،والغزو الفكري،
وقاومت اتلنصري ،وكشفت حقيقة املاسونية ،وتصدت للقاديانية ،وابلهائية،
وابلاطنية ،كما تصدت لرموز معروفة باجتاهها املنحرف ،أمثال :أمحد لطف السيد،
وسالمة موىس ،وتوفيق احلكيم ،وغريهم.
واستمرت مسريتها املباركة حىت اعم (1366ه1948 -م) ،ثم توقفت ،وذلك بسبب
اتلضييق ىلع العمل اإلساليم اذلي ساد بمرص بعد هزيمة 1948م أمام ايلهود!
ٌ
• وتضافرت جهود لعلماء مربزين يف إنكار منكرات عقدية وفكرية

متعددة؛ فللشيخ حممد بن إبراهيم (ت 1389ه1969-م) مفيت ادليار السعودية
جهوده العلمية يف إنكار استبدال الرشيعة ،وحتكيم القوانني الوضعية،

وللشيخ حممد اخلرض حسني شيخ األزهر جهوده العلمية يف الرد ىلع افرتاءات
عيل عبد الرازق يف كتابه «اإلسالم وأصول احلكم» ومثله الشيخ حممد خبيت
املطييع مفيت ادليار املرصية فقد كتب ردا ىلع نفس الكتاب.

•

وانربت رموز علمية أخرى وبرزت يف جماالت أخرى ،فادلكتور حممد

حممد حسني (ت1402ه1982 -م) يقاوم اتلغريب واالجتاهات املنحرفة يف
األدب واتلعليم ،واألستاذ أنور اجلندي (ت 1422ه2002 -م) يكتب يف
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اإلنكار ىلع كثري من احلراكت ابلاطنية ،واملاسونية ،والصهيونية ،والقومية،
والشيخ عبد العزيز بن باز (ت 1420ه2000 -م) يصدر كتابا يف نقد القومية ،وهل
العديد من الفتاوى يف العلمانية وغريها من املذاهب الفكرية املنحرفة.

•

ولـما ظهر من يسمون أنفسهم بالقرآنيني انربى هلم من علماء السنة

املحتسبني من زيف باطلهم :اكدلكتور مصطىف السبايع (ت 1387ه1967 -م)،
والشيخ ادلكتور حممد أيب شهبة (ت 1403ه1983 -م) ،والشيخ عبد الرمحن املعليم
ايلماين (ت 1386ه1966 -م).

•

ولـما ظهر بعض الزنادقة يف العرص احلديث يف السودان وهو (حممود

حممد طه) اذلي زعم أنه يتلىق عن اهلل كفاحا بال واسطة ،وأظهر إحلادا
وزندقة ،تصدى هل الشيخ حممد جنيب املطييع بالرد عليه ،ثم أفتت عدة جمامع
فقهية إسالمية معتربة بردته ،كما يف فتوى املجلس اتلأسييس لرابطة العالم
اإلساليم اعم (1395ه1975 -م) ،ثم تتابعت أحاكم املحاكم الرشعية بالسودان
اعم (1405ه1985 -م) ،ونفذ حكم اإلعدام فيه الرئيس انلمريي.
وهكذا فإن الزمان مهما امتد ،وواقع الضعف مهما اشتد ،فإن األمة ال
ترتك شعرية االحتساب ىلع أهل االحنراف والغلو الفكري والعقدي.
وما تزال يف األمة جهات وشخصيات قائمة هلل باحلجة ىلع عباده يف لك
زمان؛ فلله احلمد!
وأخريا؛ فإن ما سبق يعترب مثاال -فحسب -جلهود عظيمة متتابعة يف
إنكار منكرات األهواء ابلدعية ،واملغاالة الفكرية.

 68االحتساب على الغلو املعاصر

ومما تشتد احلاجة إىل متابعة اإلنكار واالحتساب فيه ايلوم مما هل تعلق
باملجال العقدي والفكري ما ييل:
 -1مواصلة االحتساب ىلع غلو الفرق العقدية القديمة احلديثة:
اكلرافضة ،واملرجئة ،واخلوارج.
 -2االحتساب ىلع املنكرات الرشكية وابلدعية الغايلة:
كعبادة القبور واألرضحة ،والغلو يف شيوخ الطرق دلى الصوفية ،وأئمة
آل ابليت عند الرافضة ،والسحر والكهانة والشعوذة ،وحنو ذلك.
 -3االحتساب ىلع وسائل الرشك وذرائعه:
اكختاذ القبور مساجد ،واستعمال اتلمائم ،والرىق الرشكية ،وتماثيل املعظمني،
وحنو ذلك.
 -4االحتساب ىلع نرش الكتب الضالة:
ككتب اإلحلاد ،والفلسفة ،والسحر ،وكتب الرشك وابلدع الضالة ،وكتب
الزندقة ،واملجون ،واإلباحية.
 -5االحتساب ىلع اتليارات واحلراكت الفكرية املنحرفة:
اكلشيوعية ،والعلمانية ،والقومية ،واحلداثة الفكرية ،والقاديانية ،وابلهائية،
واملاسونية ،والعقالنية املنحرفة وغريها.
 -6االحتساب يف القضايا الفكرية اليت وقع فيها غلو ،أو احنراف:
اكتلقارب بني األديان ووحدتها ،وصور مواالة الكفار ،والغزو الفكري املعارصِ.
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ا
ثانيا :الغلو في املجال املسلكي والتربوي
ِ

املجالِاملسليكِ:
يقصد باملجال املسليك ما يتعلق باتلعبد ،والزتهد ،ورياضة انلفوس،

وتهذيب األخالق ،وراعية األحوال.

•

ويف مبدأ أمر هذا املجال املسليك وقعت خمالفات أنكرها انليب

♀ ىلع من قالوا« :نصوم وال نفطر ،ونقوم وال نام ،وال نزتوج النساء»!

ِّ
انليب
فعن أنس بن مالك ◙ قال« :جاء ثالثة رهط إىل بيوت أزواج
ُّ
ِّ
انليب ♀ ،فلما أخربوا كأنهم تقالوها،
♀ ،يسألون عن عبادة
ِّ
انليب ♀؟! قد غفر هل ما تقدم من ذنبه وما تأخر،
فقالوا :وأين حنن من

َ
قال أحدهم :أما أنا فإين أصيل الليل أبدا ،وقال آخر :أنا أصوم ادلهر وال أفطر ،وقال
َ
آخر :أنا أعزتل النساء فال أتزوج أبدا ،فجاء رسول اهلل ♀ إيلهم،
ر
لكِّنِ
فقال :أنتمِِاذلينِقلتِمِكذاِوكذاِ،أِمِاِواهللِإينِألخشاكمِهللِ،وأتقاكمَِلِ ِ،
ر
ر ()1
مِّن»ِ .
يلِوأِرقِدِِ،وأتزوِجِِالنساءِِ،فمِنِرِغِبِِعنِسِنِِتِفليسِ ِ
أصومِِوأِفطِرِِ،وأِصِ ِ
َ
يصوم واقفا يف الشمس ،وال يستظل،
وأنكر -أيضا -ىلع َمن نذر أن

•

َ
يرتك املشقة ىلع انلفس بالقيام يف
وال يتلكم ،فأمره بإتمام طاعة الصيام ،وأن
الشمس ،وأن يرتك اإلمساك عن الالكم!
فعن ابن عباس ¶ قال« :بَي ْنَا ُّ
انليب ♀ خيطب ،إذا هو برجل قائم،
( )1أخرجه ابلخاري ( ،)5063ومسلم (.)1401
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َ
َ
فسأل عنه ،فقالوا :أبو إرسائيل ،نذر أن َ
ويصوم،
يقوم وال يقعد ،وال يستظل ،وال يتلك َم،
()1

فقال انليب ♀ :مِرِهِِفِلِيِتِلكِمِِ،وِلِيِسِتِظِلِِ،وَِلِقِعِدِِ،وَِلِتِمِِصومِهِ» .
َ
َ
وتركب.
تميش
• ولـما نذرت امرأة أن تميش إىل بيت اهلل حافية أمرها أن
ْ
َ
تميش إىل بيت اهلل حافية،
فعن عقبة بن اعمر ◙ أنه قال« :نذرت أخيت أن
َ
()2
َ
أستفيت هلا رسول اهلل ♀ ،فاستفتيته ،فقالْ :لِمِشِِ،وِلِرتِكِبِ» .
فأمرتين أن
ونىه ♀ َ
َ
زينب ▲ أن تتعل َق حببل إن يه فرتت بعد
زوجه

•

ُّ
وتهجد بليل!.
طول صالة

ٌ
فعن أنس ◙ قال« :دخل رسول اهلل ♀ املسجد ،وحبل ممدود
ْ
ْ
َ
لزينب تصيل ،فإذا كسلت ،أو فرتت
بني ساريتني ،فقال :ما ِهذا؟ قالوا:
ر
َ ْ
ل ِأحدِكم ِنشاطِهِِ ،فإذا ِكِسِلِِ ،أوِفِرتِ ِقِعِدِ .ويف
أمسكت به ،فقال :حِلِوهَِِ ،لِصِ ِ
()3

حديث زهري :فِلِيِقِعِدِ» .

• وملا شق أبو ادلرداء ◙ ىلع نفسه وأهله ووعظه سلمان ¶ أقره

ُّ
انليب ♀ ىلع فقهه.

فعن عون بن أيب جحيفة ،عن أبيه ،قال« :آىخ انليب ♀ بني
َ
سلمان وأيب ادلرداء ،فزار سلمان أبا ادلرداء ،فرأى أم ادلرداء متبذلة ،فقال هلا:
ما شأنك؟ قالت :أخوك أبو ادلرداء ليس هل حاجة يف ادلنيا ،فجاء أبو ادلرداء
ْ
َ
فصنع هل طعاما ،فقال :لك؟ قال :فإين صائم ،قال :ما أنا بآلك حىت تأكل ،قال:
( )1أخرجه ابلخاري (.)6704
( )2أخرجه مسلم (.)1644
( )3أخرجه ابلخاري ( ،)1150ومسلم (.)784
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فأكل ،فلما اكن الليل ذهب أبو ادلرداء يقوم ،قال :نم ،فنام ،ثم ذهب يقوم،
َ
فقال :نم ،فلما اكن من آخر الليل قال سلمان :قم اآلن ،فصليا ،فقال هل سلمان:
ًّ
ًّ
ًّ
إن لربك عليك حقا ،ونلفسك عليك حقا ،وألهلك عليك حقا ،فأعط لك
ذي حق حقه ،فأىت انليب ♀ ،فذكر ذلك هل ،فقال انليب ♀:
()1

صدقِسلمان» .

• وحني طلب عبد اهلل بن عمرو بن العاص ◙ ألوانا من اتلعبد زائدة
َ
ِّ
عن احلد َرده انليب ♀ مبينا هل :أنه ال أفضل من سنته ♀.
وعن عبد اهلل بن عمرو بن العاص ¶ قال« :كنت أصوم ادلهر،
َ
وأقرأ القرآن لك يللة ،قال :فإما ذكرت للنيب ♀ ،وإما أرسل إيل فأتيته،
فقال يل :ألم ِأِخِبِ ِأنك ِتصومِ ِادلِهرِ ِوتقرأِ ِالقرآنِ ُِكِ َِللةِ؟! فقلت :بّل يا نيب
ر
َ
ُك ِشهرِ ِثالثةِِ
اخلري ،قال :فإنِ ِحبسبِكِ ِأن ِتصومِ ِمِن ِ ِ
اهلل ،ولم أرد بذلك إال
ً
َ
حقاِ،
أيامِ ،قلت :يا نيب اهلل ،إين أطيق أفضل من ذلك ،قال :فإنِِلزوجِكِِعليكِِ ِ
ً
ً
نيب ِاهللِ
حقا ،قال :فِصِمِ ِصومِ ِداودِ ِ رِ
حقاِ ،وجلسدِكِ ِعليكِ ِ ِ
ولزِوِرِكِ ِعليكِ ِ ِ
َ
♀؛ِفإنهِاكنِأعبدِِانلاسِ ،قال :قلت :يا نيب اهلل ،وما صوم داود؟ قال:
ر
ُك ِشهرِ ،قال :قلت :يا نيب
اكن ِيصومِ ِيومِاِ ،ويِفطِرِ ِيومِا ،قال :واقرأِ ِالقرآنِ ِيف ِ ِ
ر
َ
ُك ِعرشين ،قال :قلت :يا نيب
اهلل ،إين أطيق أفضل من ذلك ،قال :فِاقِرِأِهِ ِيف ِ ِ
ر
َ
ُك ِعرشِ ،قال قلت :يا نيب اهلل،
اهلل ،إين أطيق أفضل من ذلك ،قال :فِاقِرِأِهِ ِيف ِ ِ
ر
َ
ُكِسبعِِ،والِتِزِدِِلَعِذلك؛ِفإنِِلزوجِكِِ
إين أطيق أفضل من ذلك ،قال :فاقرأهِيفِ ِ
( )1أخرجه ابلخاري (.)1968
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ً
ً
ً
َ َ ْ
َ ِّ َ
حقا ،قال :فشددت ،فشدد
حقاِ ،وجلسدِكِ ِعليك ِ ِ
حقاِ ،ولزِوِرِكِ ِعليك ِ ِ
عليك ِ ِ
ُّ
مر ،قال:
انليب ♀ :إنِكِِالِتدريِلعلِكِِيطولِِبكِِعِ ٌِ
عيل ،قال :وقال يل

ُّ
انليب ♀ ،فلما كربت وددت أين كنت قبلت
فرصت إىل اذلي قال يل
َ
()1
رخصة ِّ
نيب اهلل ♀»
ر
ر
وقال ♀ لعائشة« :إن ِاهلل ِلم ِيبعثِّن ِمعنتا ِوال ِمتعنتاِ ،ولكنِ
ر
ر ()2
بعثِّنِمعلماِميْسا» .
فاحلاصل :أن اإلشقاق ىلع انلفس يف طاعة اهلل ال حيمد إال يف حدود ما
رشعه اهلل ورسوهل ♀ ،وقد ذم اهلل املرتهبنني قبلنا اذلين احنرفوا عن
جادة الفطرة واالستقامة معا ،فقال تعاىل﴿ :ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ
ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ ﮧ
ﮨ ﮩ﴾ [احلديد.]27 :
فتحريم الطيبات ىلع انلفس خيالف هدي املصطىف ♀ اذلي
بعث باحلنيفية السمحة ،حيل هلم الطيبات ،وحي ِّرم عليهم اخلبائث ،قال تعاىل:
﴿ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ
ﮏ ﮐ ﮑ﴾ [األعراف.]157 :
وانليه عن اإلشقاق ىلع انلاس يف اتلعبد متأكد! ولقد قال ♀-

( )1أخرجه ابلخاري ( ،)6134ومسلم (.)1159
( )2أخرجه مسلم ( )1478من حديث جابر بن عبد اهلل ¶.
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ٌ
()1
ملعاذ حني أطال القراءة بانلاس يف العشاء« :-يا ِمعاذِ ،أفتان ِأنتِ؟!» ؛ بل:
()2

وكررها ثالثا .

• وقال ♀ ملن أطال الصالة يف الفجر قوال شديدا.
َ َََ
َ
فعن أيب مسعود ◙ أن رجال قال« :واهلل يا رسول اهلل ،إين ألتأخر عن
َ
صالة الغداة من أجل فالن مما يطيل بنا ،فما رأيت رسول اهلل ♀ يف
ر
موعظة أشد غضبا منه يومئذ ،ثم قال :إنِِمنكمِمِنِ ِفرِينِِ،فِأِيِكِمِماِصَِّلِِبانلاسِِ
()3

فليتجوِزِ؛ِفإنِِفيهِمِِالضعيفِِ،والكبريِِ،وذاِاحلاجة» .
ْ َ ْ
ٌ
رشع رضب من الغلو ،وإلزامهم ما هو
فإلزام اخللق يف عبادتهم ما لم ي
ٌ
ٌ َ
مرشوع بأصله غري مرشوع بوصفه ،أو قدره رضب آخر من الغلو!
ِّ
قالِالعزِابنِعبدالسالم ♫« :ال يصح اتلقرب باملشاق؛ ألن الق َر َب
ِّ
()4
ِّ
ٌ
تعظيم للرب سبحانه وتعاىل ،وليس عني املشاق تعظيما وال توقريا» .
لكها
وحتريم الطيبات إثم وذنب ينىه عنه ،قال تعاىل﴿ :ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ
ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ﴾[املائدة.]87 :
وقد أنكر اهلل هذا املسلك ،فقال سبحانه﴿ :ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ
ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ
ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ﴾[األعراف.]32 :
( )1أخرجه ابلخاري ( ،)705ومسلم (.)465
( )2أخرجه ابلخاري (.)6106
( )3أخرجه ابلخاري ( ،)702ومسلم (.)466
( )4قواعد األحاكم ،للعز ابن عبد السالم (.)36/1
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•

وقد ظهر يف عهد الصحابة يشء من هذه االحنرافات ،فأنكروها،

وعملت بعض هذه ابلدع فنفوها ،كما يف أثر ابن مسعود ◙ حني دخل
املسجد فوجد فيه حلقة يذكرون فيها اهلل بطريقة خمرتعة ،فأنكر عليهم.
فقد رو َي عن عمرو بن حيىي ،قال :سمعت أيب حيدث عن أبيه« :كنا

َ
جنلس ىلع باب عبد اهلل بن مسعود ◙ قبل صالة الغداة ،فإذا خرج
َ َ
َْ
ُّ
َ
األشعري ◙ ،فقال :أخ َر َج
فجاءنا أبو موىس
مشينا معه إىل املسجد،
إيلكم أبو عبد الرمحن؟ قلنا :ال ،بعد ،فجلس معنا حىت خرج ،فلما خرج

قمنا إيله مجيعا ،فقال هل أبو موىس :يا أبا عبد الرمحن ،إين رأيت يف املسجد-
َ
ْ
َ
آنفا -أمرا أنكرته ولم أر -واحلمد هلل -إال خريا ،قال :فما هو؟ فقال :إن
َ
َ
َ
عشت فسرتاه ،قال :رأيت يف املسجد قوما حلقا جلوسا ينتظرون الصالة يف
ِّ
ٌ
كربوا مائةَ ،في ِّ
رجل ،ويف أيديهم حىص ،فيقولِّ :
كربون مائة ،فيقول:
لك حلقة
َ ِّ
َ ِّ
َ
هللوا مائة ،في َهللون مائة ،ويقولَ :س ِّبحوا مائة ،فيسبِّحون مائة ،قال :فماذا
َ
َْ
َ
َ
َ
أمرتهم
انتظار أمر َك ،قال :أفال
انتظار رأيك ،أو
قلت هلم؟ قال :ما قلت هلم شيئا

َ ُّ
َ
وضمنْ َ
ت هلم أن ال يضيع من حسناتهم ،ثم مىض ومضينا معه
أن يعدوا سيئاتهم،
َ
حىت أىت حلقة من تلك الـحلق ،فوقف عليهم ،فقال :ما هذا اذلي أراكم
َ
َ ُّ
َ
َ
والتسبيح!
اتلكبري واتلهليل
تصنعون؟! قالوا :يا أبا عبد الرمحن ،حىص نعد به
قالَ :فع ُّدوا سيئاتكم؛ فأنا ضام ٌن أن ال يَ َ
ضيع من حسناتكم يشء ،وحيكم يا
َ ََ َ
َ
كتَكم! هؤالء صحابة ِّ
نبيكم ♀ متوافرون،
أمة حممد ،ما أرسع هل
ْ
َْ
ك َ ْ
رس ،واذلي نفيس بيده ،إنكم لعّل ملة يه
وهذه ثيابه لم تبل ،وآنيته لم ت
أهدى من ملة حممد ♀ ،أو مفتتحو َ
باب ضاللة .قالوا :واهلل يا أبا
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َ
اخلري .قال :وكم من مريد للخري لن يصيبَه ،إن رسول
عبد الرمحن ،ما أردنا إال
اهلل ♀ حدثنا :أنِ ِقومِاِيِقِرِءِونِالقرآنِ ِالِيِاوِزِ ِتراقِيِهم ،وايم اهلل ما
َ
أكرثهم منكم ،ثم توىل عنهم ،فقال عمرو بن سلمة :رأينا اعمة
أدري لعل
َ
()1
ك الـحلَق يطاعنونا َ
يوم انلهروان مع اخلوارج» .
أوئل
َ
َ
• وما يزال األمر يف تفاقم حىت تبَىن بعض الصوفية الغالة مسالك باطلة
َْ
َ
وعقائد منحرفة ،فاكن االحتساب عليهم واجبا ،بل وقتل َمن تزندق منهم
أمرا حمتوما!

َ
ومن هؤالء :احلسني بن منصور احلَالج وأمثاهل اذلين أظهروا عقائد باطنية،

فقالوا بوحدة الوجود ،واحللول واالحتاد ،حىت قال احلالج:
َ
َ
ْ
ْ
ــم َزج اخلمــرة باملــاء الـ ُّ
ـزالل
تـ
مز َجت روحك يف رويح ك َمـا
ِّ
َ َ
َ َ
َ َ
َ َ
()2
أنــت أنــا يف لك َحــال
فــإذا
فـــإذا َمســـك يش ٌء َمســـين

ٌ
ثم إن العلماء أفتوا بمنع كتبه اعم 309ه ،وأخذ ىلع الوراقني عهد بعدم
()3
تداوهلا ُّ
حتسبا من نرش أفاكره .

َ
َ
َ
والزندقة ،وادىع أنه قادر ىلع أن َ
يأيت بمثل
السحر
فادىع اإلهلية وأظهر
َ
َ
اتلوبة ،حىت إذا ق ِّد َم تل ْ َ
رض َب عنقه قال
القرآن ،فأفىت العلماء بقتله بعد استتابته فأَب
َ َ
ٌ
ألصحابه :ال يهونلكم! فإين اعئد إيلكم بعد ثالثني يوما!

قالِاذلهيب :فهذه حاكية صحيحة توضح لك أن احلالج منحرف كذاب،
( )1أخرجه ادلاريم (.)210
( )2سري أعالم انلبالء ،لذلهيب (.)326/14
( )3جتارب األمم ،البن مسكويه (.)82/1
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()1

حىت عند قتله! .
فقتل ىلع الردة اعم 311ه ،وصلب ببغداد ونودي عليه :هذا أحد داعة
()2

القرامطة فاعرفوه ،فقتل رش قتلة! .
• ومثله يف احلسبة عليه لكفره وزندقته حميي ادلين ابن عريب اهلالك اعم 638ه.

قال فيه تيق ادلين السبيك« :ومن اكن من هؤالء الصوفية املتأخرين اكبن
عريب وغريه فهم ضالل جهال خارجون عن طريقة اإلسالم ،فضال عن العلماء.
()3

وقال ابن املقري :إن الشك يف كفر طائفة ابن عريب كفر!» .
وقالِابنِحجرِالعسقالين« :وقد كنت سألت شيخنا رساج ادلين ابللقيين عن
()4

ابن عريب؟ فبادر باجلواب بأنه اكفر» .
وقالِاذلهيب« :ومن أردأ توايلفه كتاب الفصوص ،فإن اكن ال كفر فيه،
()5

فما يف ادلنيا كفر!» .
• ويف العرص احلارض احتسب علماء أهل السنة وحاكمهم ىلع هذه الفرق

املسلكية املنحرفة إىل جهة الغلو ابلاطل؛ فقد تصدت مشيخة األزهر ،ودار
اإلفتاء املرصية من قديم لرتهات هؤالء املغالني واحنرافاتهم ،ومن ذلك:
إنكارهم ىلع بدع الصوفية الغالة فيما ييل:

( )1سري أعالم انلبالء ،لذلهيب ( ،)346/14ومزيان االعتدال ،لذلهيب (.)71/2
( )2سري أعالم انلبالء ،لذلهيب (.)327/14
( )3مغين املحتاج ،للرشبيين (.)61/3
( )4لسان املزيان ،البن حجر (.)318/4
( )5سري أعالم انلبالء ،لذلهيب (.)48/23
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أِ-بناءِاملساجدِلَعِالقبورِوالصالةِفيهاِِ:
«كتبت وزارة األوقاف ما يأيت :يوجد بوسط مسجد عز ادلين أيبك قربان،
ورد ذكرهما يف اخلطط اتلوفيقية ،وتقام الشعائر أمامهما وخلفهما ،وقد طلب
رئيس خدم هذا املسجد دفنه يف أحد هذين القربين؛ ألن جده اذلي حدد بناء
املسجد مدفون بأحدهما ،فرنجو اتلفضل ببيان احلكم الرشيع يف ذلك».
فأجاب ِفضيلة ِالعالمة ِاملجتهد ِالشيخ ِعبد ِاملجيد ِسليم ِمفِت ِادليارِ
()1

()2

املرصية ♫ ِ(ت 1954م)ِقائالِ ِِ:
«نفيد أنه قد أفىت شيخ اإلسالم ابن تيمية ♫ بأنه« :ال جيوز أن يدفن
يف املسجد ميت ،ال صغري وال كبري ،وال جليل وال غريه؛ فإن املساجد ال جيوز
()3

تشبيهها باملقابر» .
وقالِ-أيضا ♫ِ-يفِفتوىِأخرى« :-إنه ال جيوز دفن ميت يف مسجد،
فإن اكن املسجد قبل ادلفن غري؛ إما بتسوية القرب ،وإما بنبشه إن اكن
()4

جديدا ...إلخ» .
( )1فضيلته من موايلد سنة 1882م ،حمافظة ابلحرية ،خترج يف األزهر الرشيف سنة 1908م ،حامال

العاملية من ادلرجة األوىل ،وشغل وظائف اتلدريس ،والقضاء ،واإلفتاء ،ومشيخة اجلامع األزهر،

ومكث يف اإلفتاء قرابة عرشين سنة ،وهل من الفتاوى ما يربو ىلع مخسة آالف فتوى ،وتوىل مشيخة
األزهر مرتني ،أقيل يف أوالهما؛ ألنه نقد امللك ،ثم استقال من املنصب يف املرة اثلانية يف  17سبتمرب

1952م ،وتويف يف صباح يوم اخلميس  10من صفر 1374ه 7-أكتوبر 1954م.

( )2فتاوى دار اإلفتاء املرصية ،فتوى ( )319بتاريخ  16مجادى األوىل 1359ه 22-يونيه 1940م.

( )3انظر :الفتاوى الكربى ،البن تيمية (.)85/2
( )4انظر :الفتاوى الكربى ،البن تيمية ( ،)80/2وجمموع فتاوى ابن تيمية ( ،)195/22وقال فيها« :وإن اكن

=
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وذلك ألن ادلفن يف املسجد إخراج جلزء من املسجد عما جعل هل من
صالة املكتوبات وتوابعها من انلفل واذلكر وتدريس العلم ،وذلك غري جائز
رشاع؛ وألن اختاذ قرب يف املسجد -ىلع الوجه الوارد يف السؤال -يؤدي إىل
الصالة إىل هذا القرب ،أو عنده ،وقد وردت أحاديث كثرية دالة ىلع حظر ذلك.
قالِشيخِاإلسالمِابنِتيمية ♫ -يف كتاب :اقتضاء الصـراط املستقيم
(ص )158ما نصه« :-إن انلصوص عن انليب ♀ تواترت بانليه عن
()1

الصالة عند القبور مطلقا ،وعن اختاذها مساجد ،أو بناء املساجد عليها» .
َ
ِّ
الغنوي قال :سمعت رسول
ومن األحاديث :ما رواه مـسلم عن أيب مرثد
()2

اهلل ♀ يقول« :الِِتلسواِلَعِالقبورِوالِتصِلواِإَلها» .
وقالِابنِالقيم -يف زاد املعاد« :-نص اإلمام أمحد وغريه ىلع أنه إذا دفن
=

املسجد بين ىلع القرب ،فإما أن يزال املسجد ،وإما أن تزال صورة القرب ،فاملسجد اذلى ىلع القرب ال
يصّل فيه فرض وال نفل؛ فإنه منيه عنه».
( )1وانلص كما قاهل شيخ اإلسالم-يف معرض الالكم ىلع انليه عن السفر إىل املساجد واملشاهد ،وذكر
املحدثات« :-منها :الصالة عند القبور مطلقا ،واختاذها مساجد ،أو بناء املساجد عليها ،قد تواترت
انلصوص عن انليب ♀ بانليه عن ذلك واتلغليظ فيه ،فأما بناء املساجد ىلع القبور فقد رصح
اعمة علماء الطوائف بانليه عنه؛ متابعة لألحاديث ،ورصح أصحابنا وغريهم من أصحاب مالك
والشافيع وغريهما بتحريمه ،ومن العلماء من أطلق فيه لفظ الكراهة ،فما أدري عىن اتلزنيه ،أو
اتلحريم؟ وال ريب يف القطع بتحريمه؛ ملا روى مسلم يف صحيحه عن جندب بن عبد اهلل ابلجيل قال:
(سمعت رسول اهلل ♀-قبل أن يموت خبمس-وهو يقول« :إينِأبرأِإَلِاهللِأنِيكونِيلِمنكمِ
خليل؛ِفإنِاهللِقدِاَتذينِخليالِِ ،كماِاَتذِإبراهيمِخليالِ،ولوِكنتِمتخذاِمنكمِخليالِالَتذتِأباِ
بكر ِخليالِ ،أال ِوإن ِمن ِاكن ِقبلكم ِاكنوا ِيتخذون ِقبور ِأنبيائهم ِمساجدِ ،أال ِفال ِتتخذوا ِالقبورِ
مساجدِ،إينِأنهاكمِعنِذلك)» ا.ه .انظر :اقتضاء الرصاط املستقيم ،البن تيمية (.)667/2
( )2أخرجه مسلم (.)972
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()1

امليت يف املسجد نبش» .
وقالِابنِالقيم -أيضا« :-ال جيتمع يف دين اإلسالم قرب ومسجد ،بل أيهما
()2

طرأ ىلع اآلخر منع منه ،واكن احلكم للسابق» .
وقالِاإلمامِانلووي ♫ -يف رشح الـمهذب ما نصه« :-اتفقت نصوص
الشافعية واألصحاب ىلع كراهة بناء مسجد ىلع القرب ،سواء اكن امليت مشهورا

بالصالح ،أو غريه؛ لعموم األحاديث ،قال الشافيع واألصحاب :وتكره الصالة
إىل القبور ،سواء اكن امليت صاحلا ،أو غريه.

قالِاحلافظِأبوِموىس :قال اإلمام الزعفراين :وال يصّل إىل قرب وال عنده
()3

ترباك به وال إعظاما هل؛ لألحاديث» .
وقد نص احلنفية ىلع كراهة صالة اجلنازة يف املسجد؛ لقوهل ♀:
()4
«منِِصَِّلِلَعِِجنِازِةِيفِِاملسِجدِفليسَِِلِِش ٌِء» .
وعلل صاحب اهلداية هذه الكراهة بعلتني:

«إحداهما :أن املسجد بين ألداء املكتوبات -يعين :وتوابعها من انلوافل واذلكر

وتدريس العلم -وإذا اكنت صالة اجلنازة يف املسجد مكروهة للعلة املذكورة كراهة
حتريم ،كما هو إحدى الروايتني ،ويه اليت اختارها العالمة قاسم وغريه؛ اكن ادلفن
يف املسجد أوىل باحلظر؛ ألن ادلفن يف املسجد فيه إخراج اجلزء املدفون فيه عما
جعل هل املسجد من صالة املكتوبات وتوابعها ،وهذا مما ال شك يف عدم جوازه
( )1زاد املعاد ،البن القيم (.)572/3
( )2زاد املعاد ،البن القيم (.)572/3
( )3املجموع ،للنووي (.)317-316/5
( )4أخرجه أمحد ( ،)9730وأبو داود ( ،)3191وابن ماجه ( )1517من حديث أيب هريرة ◙.
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()1

رشاع .واهلل أعلم» .
ر
()2
جهِإَلِفضيلةِاإلمامِاألكبِحممودِشلتوت ♫ سؤالِمفادهِِ:
وِوِ ِ
توجد يف بعض املساجد أرضحة ومقابر ،فما حكم إقامتها؟ وما حكم
الصالة إيلها؟ والصالة فيها؟

()3

فأجابِفضيلتهِقائالِ « :رشعت الصالة يف اإلسالم تلكون رباطا بني العبد

وربه ،يقيض فيها بني يديه خاشعا ضاراع يناجيه ،مستشعرا عظمته ،مستحرضا
جالهل ،ملتمسا عفوه ورضاه؛ فتسمو نفسه ،وتزكو روحه ،وترتفع همته عن ذل
العبودية واخلضوع لغري مواله﴿ :ﭢﭣﭤﭥ﴾ [الفاحتة.]5 :
واكن من لوازم ذلك املوقف ،واملحافظة فيه ىلع قلب املصيل ،أن خيلص
قلبه يف االجتاه إيله سبحانه ،وأن حيال بينه وبني مشاهد من شأنها أن تبعث يف
نفسه شيئا من تعظيم غري اهلل ،فيرصف عن تعظيمه إىل تعظيم غريه ،أو إىل

إرشاك غريه معه يف اتلعظيم.

وذللك اكن من أحاكم اإلسالم -فيما خيتص بأماكن العبادة :-تطهريها من
هذه املشاهد﴿ :ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ
ﯲ ﯳ﴾ [ابلقرة﴿ ،]125 :ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ
ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ﴾[احلج﴿ ،]26 :ﮙ
( )1ابلناية ،للعيين (.)231-229/3
( )2ودل فضيلته بمنية بين منصور بمحافظة ابلحرية سنة 1893م ،وقد توىل عدة مناصب ،منها :عضوية
هيئة كبار العلماء سنة 1941م ،وعضوية املجمع اللغوي سنة 1946م ،وعضوية املؤتمر اإلساليم سنة
1957م ،وعضوية جملس اإلذاعة سنة 1950م ،ومشيخة األزهر سنة 1958م ،وتويف يف 13ديسمرب1963م.
( )3الفتاوى ،لإلمام األكرب حممود شلتوت (ص.)90-88
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ﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥ
ﮦﮧﮨﮩ﴾ [اتلوبة﴿ ،]18 :ﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾ﴾ [اجلن.]18 :
وما زل العقل اإلنساين وخرج عن فطرة اتلوحيد اخلالص -فعبد غري اهلل ،أو
أرشك معه غريه يف العبادة واتلقديس -إال عن طريق هذه املشاهد اليت اعتقد أن
ألربابها واثلاوين فيها صلة خاصة باهلل ،بها يقربون إيله ،وبها يشفعون عنده؛
فعظمها واجته إيلها واستغاث بها ،وأخريا طاف وتعلق ،وفعل بني يديها لك ما

يفعله أمام اهلل من عبادة وتقديس.

َ
ذرائع الفساد ،وتطبيقا
ومن قواعد اإلسالم اإلصالحية :أن يَسد بني أهله

هلذه القاعدة صح عن انليب ♀ أنه قال( :إن ِمن ِاكن ِقبلكم ِاكنواِ
يتخذون ِقبور ِأنبيائهم ِوصاحليهم ِمساجدِ ،أال ِفال ِتتخذوا ِالقبور ِمساجدِ،
()1

إين ِأنهاكم ِعن ِذلك)  ،نىه الرسول ♀ وشدد يف انليه عن اختاذ
قبور األنبياء والصاحلني مساجد ،وذلك يصدق بالصالة إيلها ،والصالة فيها،
وأشار الرسول إىل أن ذلك اكن سببا يف احنراف األمم السابقة عن إخالص
العبادة هلل ،وقد قال العلماء :إنه ملا كرث املسلمون ،وفكر أصحاب الرسول

♀ يف توسيع مسجده ،وامتدت الزيادة إىل أن دخلت فيه بيوت أمهات
املؤمنني ،وفيها حجرة اعئشة -مدفن الرسول ♀ وصاحبيه أيب بكر
وعمر -فبنوا ىلع القرب حيطانا مرتفعة تدور حوهل خمافة أن تظهر القبور يف
املسجد فيصيل إيلها انلاس ،ويقعوا يف الفتنة واملحظور.
( )1أخرجه مسلم ( )532من حديث جندب ◙.
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وإذا اكن االفتتان باألنبياء والصاحلني -كما نراه ونعلمه -شأن كثري من
انلاس يف لك زمان وماكن ،فإنه جيب -حمافظة ىلع عقيدة املسلم -إخفاء
األرضحة من املساجد ،وأال تتخذ هلا أبواب ونوافذ فيها ،وخباصة إذا اكنت يف
جهة القبلة ،فيجب أن تفصل عنها فصال تاما حبيث ال تقع أبصار املصلني
عليها ،وال يتمكنون من استقباهلا ،وهم بني يدي اهلل ،ومن باب أوىل جيب
منع الصالة يف نفس الرضيح ،وإزالة املحاريب من األرضحة.

وإن ما نراه يف املساجد اليت فيها األرضحة ،ونراه يف نفس األرضحة ،ملما
يبعث يف نفوس املؤمنني رسعة العمل يف ذلك؛ وقاية لعقائد املسلمني

وعباداتهم من مظاهر ال تتفق وواجب اإلخالص يف العقيدة واتلوحيد ،ومن
هنا :رأى العلماء أن الصالة إىل القرب -أيًّا اكن -حمرمة ،ومنيه عنها،
واستظهر بعضهم حبكم انليه بطالنها؛ فليتنبه املسلمون إىل ذلك ،وليرسع

أويلاء األمر يف ابلالد اإلسالمية إىل إخالص املساجد هلل ،كما قال اهلل:
﴿ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ﴾[اجلن »]18 :ا.ه.
بِ-بناءِالقبابِلَعِالقبورِِ:

سئلِالعالمةِاملجتهدِالشيخِعبدِاملجيدِسليم ♫«ِ:وقفت امرأة وقفا،
وقررت أن يعمل من إيراد الوقف تركيبتان من الرخام توضع إحداهما فوق قربها
واألخرى فوق قرب زوجها ،وقد سمع القائم بتنفيذ الوصية أن هذا الفعل حمرم
وغري جائز رشاع ،فما احلكم»؟
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()1

فأجاب ِفضيلته ِقائالِ « :اعلم أنه حيرم رفع ابلناء ىلع القرب ولو للزينة،
ويكره لإلحاكم بعد ادلفن ،بل تكره الزيادة العظيمة من الرتاب ىلع القرب؛ ألنه
منيه عنه؛ ملا يف صحيح مسلم عن جابر ◙ قال( :نىهِرسولِاهللِ♀ِ
()2

أنِيصصِالقبِ،وأنِيبَنِعليه) .انتىه من ادلر املختار وحاشيته رد املحتار .
ويف الفتاوى اهلندية( :وإذا أوىص بأن ي َ
طني قربه ،أو توضع ىلع قربه قبة
()3

فالوصية باطلة إال أن يكون يف موضع حيتاج إىل اتلطيني؛ خلوف سبع ،أو حنوه) .

وبناء ىلع ذلك :فوضع الرتكيبتني ال جيوز رشاع ،ومىت اكن األمر كذلك
بطل رشط الواقفة رشاءهما باملبلغ اذلي عينته ،ووجب رصف هذا املبلغ إىل
الفقراء؛ ألن ما بطل رصفه إىل اجلهة اليت عينها الواقف رصف إىل الفقراء،

وهذا إذا لم يكن يف حجة الوقف اليت لم يرسلها املستفيت إيلنا ما يقيض برصفه
يف جهة أخرى غري الفقراء ،واهلل أعلم».

()4

وسئلِفضيلةِاألستاذِالشيخِاإلمامِحممدِعبدهِمفِتِادليارِاملرصيةِ♫ ِِ:
رضيح قديم عليه قبة يف شارع مطروق يلال ونهارا ،معرضة للبول
واألقذار ،وّبوار هذا الرضيح مسجد منسوب لصاحبه ،وىف هذا املسجد باب ذللك
الرضيح ،فهل جيوز هدم القبة ونقل الرضيح إىل داخل املسجد ،أو يبىق يف حمله.

( )1فتاوى دار اإلفتاء املرصية ،برقم ( ،)604بتاريخ  14حمرم 1347ه 2-يويلو 1928م.
( )2رد املحتار ،البن اعبدين (.)237/2
( )3الفتاوى اهلندية ،جلماعة من العلماء ،بإرشاف نظام ادلين ابلليخ (.)69/6
( )4الشيخ حممد عبده من موايلد 1849م ،يف إحدى قرى مديرية ابلحرية ،ويف مكتب القرية حفظ القرآن الكريم،
وتعلم القراءة والكتابة ،ثم انتقل إىل اجلامع األزهر بالقاهرة ،توىل منصب القضاء يف 1888م ،فعني نائب قاض يف
حمكمة بنها ،ثم ريق قاضيا من ادلرجة اثلانية ،ثم ادلرجة األوىل ،وعني مفتيا لدليار املرصية يف 1899م ،وتويف
باإلسكندرية اعم 1905م.
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()1

فأجاب ِفضيلتهِقائالِ «ِ:املروي عن اإلمام أيب حنيفة أن بناء بيت ،أو
()2

قبة ىلع القرب مكروه  ،وهو يدل ىلع أن ال بأس بهدم القبة املذكورة ،بل إنه
األوىل ،فإذا اكنت جتتمع حوهلا القاذورات ،واعرتضت يف الطريق تأكدت
األولوية ،أما موضع القبة -وهو الرضيح -فيسوى بأرض الشارع؛ ألنه لو فرض

أن حتته ميتا مدفونا فقد بيل ،فيجوز استعمال أرضه يف غري ادلفن .واهلل أعلم».
جِ-املوادلِواألرضحةِِ:

وجهِإَلِفضيلةِاإلمامِاألكبِحممودِشلتوتِسؤالِِ:

ما حكم ادلين يف إقامة املوادل للمشايخ ،ووضع الشمع والقناديل ىلع مقاماتهم؟
()3

فأجاب ِفضيلته ِقائال ِ «ِ :وفقنا اهلل وإياكم ملا حيبه ويرضاه ،ونفع
انلاس بقول احلق ،احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم ىلع خاتم رسله ،حممد
وىلع آهل وصحبه.
املوادل :يه هذه احلفالت الصاخبة ،أو املجتمعات السوقية العامة ،اليت ابتدعها

املسلمون يف عهودهم املتأخرة باسم تكريم األويلاء ،وإعالء قدرهم وماكنتهم ،عن
طريق تقديم القرابني ،وذبح انلذور ،وإقامة حلقات اذلكر ،وعن طريق اخلطب،

والقصص ،واملناقب ،واألناشيد ،اليت تصور حياة الويل ،وتصف تنقله يف معارج
الوالية ،وما يتحدث به انلاس عنه ،ويضاف إيله من كشف وخوارق وكرامات.
( )1فتاوى دار اإلفتاء ،برقم ( ،)594بتاريخ  28ذى احلجة 1319ه.
( )2قال ابن اعبدين«:وعن أيب حنيفة :يكره أن يبين عليه بناء مـن بيت ،أو قبة ،أو حنو ذلك؛ ملا
روى جابر ( :نىه رسول اهلل ♀ عن جتصيص القبور ،وأن يكتب عليها ،وأن يبىن
عليها) ،رواه مسلم وغريه» .انظر :حاشية ابن اعبدين (.)238/2
( )3الفتاوى ،لإلمام األكرب حممود شلتوت (ص.)169-167
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تقام تلك احلفالت ألويلاء املدن ،ولكثري من أويلاء القرى ،وقد تقام
حفلة امليالد يف السنة الواحدة للويل الواحد مرتني فأكرث ،وهلذه املوادل ىلع
العموم عشاق يضعونها يف مصاف الشئون ادلينية اليت يتقربون بها إىل اهلل
عن طريق الويل ،فيحفظون توارخيها ،ويهيئون طوال العام هلا ،حىت إذا ما حل
وقتها تراهم حيزمون أمتعتهم ،ويرحتلون بقضهم وقضيضهم ،برجاهلم

ونسائهم ،بشيوخهم وشبابهم ،ويلقون بأمحاهلم -كما يقولون -تاركني بيوتهم
ومصاحلهم يف قراهم ومزارعهم ،مدة ترتاوح بني أسبوع ،أو أسبوعني.
واملشايخ األويلاء من جهة تعلق انلاس بهم والعناية بموادلهم ىلع قيم

خمتلفة ودرجات متفاوتة؛ فمنهم من يعظم عند انلاس جاهه ،ويمتد يف نظرهم
سلطانه ،ويتسع صدره للك لون من ألوان احلياة ،وللك رغبة من رغبات الطوائف،

حىت لقد ترى حفالت املقامرين واملقامراتّ ،بانب حفالت املدمنني واملدمنات،

وّبانبها حفالت اذلاكرين واذلاكرات ،واخلليعني واخلليعات ،الراقصني والراقصات،
وجيوس خالل اجلميع املتسولون واملتسوالت ،والنشالون والنشاالت ،ولك ذلك

يـصنع يف املوادل ،عليه تقام ،وإيلها يهرع انلاس باسم الوالية وتكريم املشايخ.

ومهما قال عشاق املوادل ،واملتكسبون بها ومروجوها -من أن فيها ذكر
اهلل واملواعظ ،وفيها الصدقات وإطعام الفقراء -فإن بعض ما تراه فيها ويراه
لك انلاس من ألوان الفسوق ،وأنواع املخازي ،وصور اتلهتك ،واإلرساف يف
املال؛ ما حيتم ىلع رجال الشئون االجتماعية ،وقادة اإلصالح اخلليق وادليين،
املبادرة بالعمل ىلع إبطاهلا ومنعها ،ووضع حد ملخازيها ،وتطهري ابلالد من

وصمتها ،ولقد صارت حبق -لسكوت العلماء عنها ،ومشاركة رجال احلكم
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فيها -مباءة اعمة تنتهك فيها احلرمات ،وتراق يف جوانبها دماء األعراض،
وتمسخ فيها وجوه العبادة ،وتستباح ابلدع واملنكرات ،وال يقف فيها أرباب
ادلاعرة عند مظهر ،أو مظهرين من مظاهر ادلاعرة العامة؛ وإنما يبتكرون
ويبتدعون ما شاء هلم اهلوى من صور ادلاعرة املقوضة للخلق والفضيلة.

ومن أشد ما يــؤلم املؤمن :أن ترى كثريا من تلك املناظر ادلاعرة تط ِّوق

يف املدن معاهد العلم وادلين ،ومساجد العبادة واتلقوى ،ىلع مسمع ومرأى من
رجال احلكم ورجال ادلين ،أرباب ادلعوة واإلرشاد.
أما وضع الشمع والقناديل ىلع مقامات األويلاء وكسوتها؛ فينبيغ أن

يعرف أوال :أن ادلين احلق ال يعرف شيئا يقال هل( :مقامات األويلاء) ،سوى ما
يكون للمؤمنني املتقني عند ربهم من درجات ،وإنما يعرف كما يعرف انلاس

أن هلم قبورا ،وأن قبورهم كقبور سائر موىت املسلمني ،حيرم تشييدها
()1

وزخرفتها ،وإقامة املقاصري عليها ،وحترم الصالة فيها ،وإيلها ،وعندها ،وبناء
املساجد من أجلها ،والطواف بها ،ومناجاة من فيها ،واتلمسح ّبدرانها،

وتقبيلها واتلعلق بها ،وحيرم وضع أستار وعمائم عليها ،وحيرم إيقاد شموع ،أو

ثريات حوهلا ،ولك ذلك -مما نرى ويتهافت انلاس عليه ويتسابقون يف فعله
ىلع أنه قربة هلل ،أو تكريم للويل -خروج عن حدود ادلين ،ورجوع إىل ما اكن

عليه أهل اجلاهلية األوىل ،وارتكاب ملا حرمه اهلل ورسوهل يف العقيدة والعمل،
وإضاعة لألموال يف غري فائدة ،بل يف سبيل الشيطان ،وسبيل للتغرير بأرباب

(« )1مقاصري» :مجع مقصورة ،ويه سور من معدن حييط بالقرب ،حيجب انلاس عن مالمسته مبارشة.
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العقول الضعيفة ،واحتيال ىلع سلب األموال بابلاطل.
أما بعد :فهذا هو حكم ادلين يف املوادل ،وهذا هو حكمه فيما يصنع
بمقامات األويلاء ،فمىت يتنبه املسلمون ويعودون إىل اهلدي احلق؟ ويتقربون إىل
اهلل بما يرضاه اهلل بما رشعه ىلع لسان رسوهل ♀ ،وتقرب به إيله
أويلاؤه ،اذلين آمنوا واكنوا يتقون ،وخري اهلدي هدي حممد ♀ ورش
األمور حمدثاتها.
وقالِفضيلةِاألستاذِالشيخِعبدِاملجيدِسليمِمفِتِادليارِاملرصيةِ♫ِِ:
« عمل املوادل بالصفة الىت يعملها العامة اآلن لم يفعله أحد من السلف
()1

الصالح ،ولو اكن ذلك من القرب لفعلوه» .
دِ-انلذورِِ:

()2

سئلِالشيخِحسنِمأمونِمفِتِادليارِاملرصيةِ♫ ِ:
هل جيوز انلذر لغري اهلل؛ مثل أن ينذر أحدهم نتاج ماشيته ،أو ربع أرضه،
أو مبلغا من املال ألحد األويلاء؟ وهل يقر اإلسالم هذه انلذور؟
فأجابِفضيلتهِقائال« :وردت اآليات رصحية يف أن انلذر ال جيوز إال هلل،
()3

وانلذر لغري اهلل رشك؛ فانلذر طاعة وال طاعة لغري اهلل» .
( )1فتاوى دار اإلفتاء ،فتوى ( ،)589بتاريخ أول ربيع اثلاين 1361ه 27-أبريل 1942م.
( )2ودل الشيخ حسن مأمون يف  13يونيه سنة 1894م ،بيح اعبدين بالقاهرة ،وقد عين وادله إمام مسجد
الفتح بقرص اعبدين برتبيته منذ صغره الرتبية ادلينية القويمة ،فحفظ القرآن وجوده ،ثم اتلحق
باألزهر الرشيف ،توىل منصب اإلفتاء يف الفرتة من أول مارس سنة 1955م ،حىت سنة  1964م ،حيث
توىل مشيخة األزهر الرشيف ،تويف ♫ يف  19مايو 1973م.
( )3الفتوى نرشتها جملة اإلذاعة يف 1957/9/7م.
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وسئلِفضيلةِالشيخِحممودِشلتوت مفِتِادليارِاملرصية ♫:
()1

ما حكم وضع انلذور للقبور وأهلها يف صناديق انلذور ؟
فأجاب ِفضيلته ِقائال ...«ِ :انلذر أسلوب قديم من أسايلب اتلقرب إىل اهلل،
حاكه اهلل سبحانه عن امرأة عمران؛ أم مريم﴿ :ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ
ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ﴾[آل عمران ،]35 :وحاكه عن
مريم نفسها حينما اقرتب منها الوضع ،وأمرها به﴿ :ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ
ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ﴾[مريم.]26 :

وقد ترصف فيه أهل اجلاهلية بالشهوات واألهواء ،واملعتقدات الفاسدة ،اليت

شذوا بها عن الفطرة يف اتلحليل واتلحريم بغري ما يأذن به اهلل ،ترصفوا فيه فجعلوه
آلهلتهم ،اتلماسا لشفاعتهم عند اهلل ،ويلقربوهم إيله زلىف ،قال تعاىل﴿ :ﮎ ﮏ
ﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚ
ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ
ﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯ﴾ِ[األنعام.]136 :

وملا جاء اإلسالم أقر انلذر ىلع وضعه األول طاعة هلل ،فال يكون لغريه،

وال يكون بمعصيته؛ ومن هنا :اكن انلذر يف اإلسالم لغري اهلل باطال وحراما ،ال
جيب الوفاء به ،وال يثاب انلاذر عليه ،إن لم يؤاخذ به ،وال يشفع يف صحته وحله

ما يقوهل بعض املفتني :إنه هلل يف انلية والقلب ،واألعمال بانليات؛ ألن صيغته
( )1الفتاوى ،لإلمام األكرب حممود شلتوت (ص.)212-208
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وظروف فعله ،وشواهد حال انلاذرين ناطقة بأن لغري اهلل فيه نصيبا ،أقله أن يقوم
الويل بدور الوساطة يف املحبوب واملرغوب بني اهلل وانلاذر ،وهذا وإن لم يكن
رشاك بانلية والقلب فهو رشك يف القول والفعل ،ومن شأن العبادة املقبولة أن
تكون هلل يف انلية والقول والفعل مجيعا ﴿ﭢﭣﭤﭥ﴾[الفاحتةِ.]5 :
وإذن؛ فانلذر الرشيع اذلي جيب الوفاء به هو ما اكن باسم اهلل وحده،
ومتجها به هلل وحده.

أما انلقود اليت توضع يف صناديق األرضحة ،فمرصفها أوال :الفقراء

واملساكني ،وجهات الرب واملصالح العامة ،وليس ترميم األرضحة وإضاءتها
وفرشها وتزيينها ،وأن ذلك لكه غري مرشوع.
ويف بدع غالة الطرق الصوفية طائفة أخرى من فتاوى كبار علماء
األزهر الرشيف ،منها:
فتوىِفضيلةِالشيخِحممدِعبدهِمفِتِادليارِاملرصيةِ،وفيهاِيقولِِ:

« إن أحد وجهاء املرصيني اكن عندي يف أثناء مودل السيدة زينب من هذا
الشهر (رجب) مع مجاعة آخرين ،فقام الوجيه ،وقال :إنه ذاهب لزيارة السيدة...

فقلت هل :لم خصصت الزيارة بهذا ايلوم؟ فقال :ألنه يوم املودل ،وأن هذه

الليلة يه الليلة الكبرية ،فقلت :ما هذا املودل؟ أنا ال أفهم معىن هلذا اللفظ؛
هل يوم املوادل ،أو الليلة الكبرية من يلايله عبارة عن يللة خترج السيدة فيها

للقاء الزائرين؟!

ونهيته عن اذلهاب فلم ينته ،وهم باخلروج فقلت هل :إنين لست مازحا

وإنما أتكلم باجلد ،وأقول :إن هذا العمل من أعمال الوثنيني ،وإن اإلسالم
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يأباه ،لك آيات القرآن يف اتلوحيد تنىه عن هذا وتذمه.
إن الفاحتة اليت تقرءونها لك يوم يف صالتكم مرارا تنهاكم عن هذا
العمل ،ختاطبون اهلل تعاىل فيها بقوهل﴿ :ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ﴾

[الفاحتة]5 :

كذبا؛ فإنكم تستعينون بغريه ،وتعبدون غريه ،ثم إن عملكم هذا متناقض،
حيث تهدون الفاحتة إىل من تزورونه ،إذا معناه :أنه حمتاج إيلكم ،وينتفع
()1

بفاحتتكم ،ثم تطلبون منه قضاء حواجئكم ...إلخ» .
وسئلِالشيخِحممودِشلتوتِشيخِاألزهرِالرشيفِعن بيان املعىن املقصود من
ذكر اهلل اذلي طلبه القرآن وحببه وامتدح أهله ﴿ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ
ﰀ﴾ [األحزاب﴿ ،]41 :ﯪﯫﯬ﴾ [العنكبوت﴿ ،]45 :ﯗﯘﯙ
ﯚ﴾ [األحزاب.]35 :
وهل منه هذا اللون اذلي نراه ونسمعه من بعض املنتسبني إىل طوائف

الصوفية يف املوادل واملجتمعات اليت تعرف عندهم باسم احلرضات ،وهل يصح
اذلكر بكلمة (أه) ،أو بكلمة( :ال إياله إيال الاله)؟
()2

فقالِفضيلتهِ♫ ِ:
«اجلواب :أن األصل يف ذكر اهلل :هو استحضار عظمته وامتالء القلب
ّبالهل ومجاهل ،وطريقة انلظر واتلفكري يف بديع الصنع املحكم ،وآثار القدرة
ابلاهرة ،واحلكمة ابلالغة ،والسلطان انلافذ ،وهو بهذا املعىن أثر اإليمان احلق،
( )1األعمال الاكملة لإلمام الشيخ حممد عبده ( ،)545-541/3وقد نرشت الفتوى يف جملة «املنار» يف اجلزء اثلالث
عرش من السنة السابعة يف (غرة رجب 1322ه).
( )2الفتاوى ،لإلمام األكرب حممود شلتوت (ص.)170
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وأساس املراقبة الصادقة ،وابلاعث ىلع لك خري ،ويقابله الغفلة عن تلك العظمة؛
والغفلة عن تلك العظمة أثر لضعف اإليمان ،وسبيل للرين ىلع القلوب.
وكثريا ما يطلق ىلع اتلعبري اللساين عن تلك العظمة باسم من أسماء اهلل
احلسىن اليت سىم اهلل بها نفسه يف كتابه ،أو سماه بها رسوهل ،وهذا هو ما يعرفه
انلاس ايلوم من لكمة( :ذكر اهلل) ،ولكن هذا اذلكر اللساين ال حيصل صاحبه
ىلع حظ اذلاكرين عند اهلل إال إذا اكن ترمجة معربة عن اذلكر القليب ،ويف غري

ذلك يكون حجة ىلع صاحبه ،وذنبا حياسب عليه.
وأ شد منه يف املؤاخذة هذا اللون اذلي نراه يف املوادل واملجتمعات املعروفة

باسم (الـحرضات) ،وإن من يسمعه ويرى القائمني به ال يرتدد يف أنه نوع من
اهلزل واتلمثيل الصاخب ،والصياح املنكر اذلي ال يمكن أن يكون معربا
عن خاصة ذكر اهلل يف قلوب املؤمنني﴿ :ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ
ﭮ﴾ [األنفال﴿ ،]2 :ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ﴾[الرعد.]28 :

أما اذلكر بكلمة «أه» -بفتح اهلمزة وسكون اهلاء :-فيه لفظ مهمل

ليس هل معىن يف اللغة ،وليس -قطعا -من أسماء اهلل احلسىن اليت وردت يف
الكتاب ،أو صح ورودها عن الرسول ♀.
وذكر اهلل عبادة ،وال يصح نلا أن نعبده إال بما أذن نلا أن نعبده به ،وإذن
فاذلكر بها اكذلكر باألسماء املحرفة ،واملد املغري للحروف واللكمات؛ فالكهما

ذكر فاسد ،وذكر حرام ،وأخىش أن يكون املتمسكون بألوان هذا اذلكر من

اذلين أمرنا اهلل برتكهم واإلعراض عنهم﴿ :ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ
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ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ﴾ [األعراف.]180 :

أال وإن تسمية اهلل بما لم يسم به نفسه ،واتلحريف فيما سىم به نفسه

لـمن أظهر صور اإلحلاد يف أسمائه.
هذا ...وأرجو أن يهتم العلماء من رجال الصوفية بهذا اجلانب ،وأن يعملوا

ىلع منع اذلكر باألسماء املخرتعة ،أو املحرفة ،وأن يطهروا جمتمعات اذلكر من
صور املهازل» اه.

()1

وسئل ِالشيخ ِحسني ِخملوف ِ ِمفِت ِادليار ِاملرصية«ِ :يقوم رجال من

املنتسبني للصوفية بمراسيم يف املوادل الكبرية حول الصاري ،ويه أن يقف
أربعة منهم ،لك واحد قبل اآلخر مشريا بذراعيه قابضا باسطا حمراك جسمه
يمنة ويرسة قائال :يا اهلل يا اهلل ،بصوت مرتفع ،ثم يدور بعد ذلك طابوران،
يتقدمهم املنشد ،يصافح رجال لك طابور مجيع من يقف يف احللقة ،حيدث

ذلك ثالث مرات ،فهل ذللك أصل يف السنة ،أو يف عمل السلف؟
()2

فأجابِفضيلتهِ♫ ِ:
حنمد اهلل ونستغفره ونتوب إيله من رشور أنفسنا وسيئات أعمانلا ،وبعد:
( )1ودل فضيلته بالقاهرة ،يوم السبت  6مايو سنة 1890م ،وحفظ القرآن الكريم بصحن األزهر ،اتلحق
باألزهر وهو يف احلادية عرشة من عمره ،وتلىق دروسه يف خمتلف العلوم ىلع كبار الشيوخ ،واكن منهم
وادله الشيخ حممد حسنني خملوف العدوي ،وغريه كثري ،ثم حصل ىلع شهادة العاملية سنة  1914م ،وعني
قاضيا باملحاكم الرشعية سنة 1916م ،وعني عضوا ّبماعة كبار العلماء باألزهر سنة 1948م ،وعمل
مفتيا لدليار املرصية يف الفرتة من سنة 1946م ،حىت سنة 1950م ،وأعيد مفتيا لدليار مرة ثانية يف مارس
سنة 1952م ،وحىت ديسمرب سنة 1954م ،وبعدها عمل رئيسا للجنة الفتوى باألزهر الرشيف مدة طويلة،
وتويف يف إبريل سنة 1990م.
( )2فتاوى رشعية ،لفضيلة الشيخ حسنني حممد خملوف (ص.)169-168
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فاعلم أنه ال أصل يف ادلين ذلكر اهلل تعاىل بهذه اهليئات املذكورة بالسؤال،
ولم يعرف عن السلف الصالح ،وال داع إيله العارفون من أئمة الصوفية ،بل
هو من ابلدع السيئة اليت استحدثها بعض أهل الطرق؛ جهال بهدي رسول اهلل
♀ يف ذكر ربه ،وهو من الـمحرم رشاع ،خصوصا إذا أدى الزتام هذه
اهليئات يف اذلكر إىل اعتقاد مرشوعيتها وطلبها ،ولو ىلع سبيل انلدب.
وقد استقر اآلن يف عقائد العامة من املداومة عليها ،ودعوة جهلة مشايخ

الطرق إيلها ،ودفاعهم عنها واستمساكهم بها :أنها من ادلين؛ بل مـما ال بد منه
يف اذلكر ونيل اثلواب واألجر ،وهذا مما يوجب اتلحريم ،ويوقع يف اإلثم العظيم.

والواجب ىلع لك قادر من العلماء واملشايخ وادلاعة إىل احلق أن ينىه
عنها ويزجر من يأيت بها ،ويرشده إىل خطرها ،وإىل أن اقرتان املعصية بالطاعة
مؤثم وحمبط للثواب.
أما اثلواب اذلي وعد اهلل به اذلاكرين فإنما يكون ملن يذكره جل شأنه

خبشوع القلب ،وخضوع اجلوارح ،وحضور الفكر ،وشهود جالل ذي اجلالل،
ال بهذه اهليئات واحلراكت اليت أنكرها الراسخون يف العلم من أعالم الصوفية
منذ ابتدعت يه وأمثاهلا ،كما يعلم من االطالع ىلع كثري من كتبهم.

وإن مقام العبودية هو املقام األسىن اذلي وصف اهلل تعاىل به عباده
املصطفني األخيار ،خاطبهم به ،ورشفهم بنسبته يف كثري من آي القرآن الكريم،

ووصف به عباده الطائعني وعباده املخبتني ،وال يمكن اتلحقق بهذا املقام ،إال إذا
وقف العبد بني يدي مواله ،يذكره ويناجيه ،ويدعوه ويبتهل إيله بما رشعه سبحانه

يف عبادته ،وأرشد إيله ىلع لسان رسوهل.
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وهو اذلي درج عليه القدوة من سلف األمة وصلحائها ،وخروج العبد
عن هذا املنهج ،واالبتداع فيه من وسوسة الشيطان اليت يبيغ هل بها اخلذالن،
ويرديه بها يف محأة العصيان.
ومن العجب :أن يسكت بعض املنتسبني للعلم عن إنكار هذه ابلدع
وما إيلها من الشعوذة واتلدجيل اذلي اعتاده بعضهم ،يشهدونها ويقرونهم

عليها وجيارونهم يف فعلها ،بل يدافعون املنكرين هلا اذلائدين عن حىم ادلين

وادلاعني إىل سبيل رب العاملني وهدي إمام العابدين -نسأل اهلل أن يهديهم
سواء السبيل».ا ه.

• ويف هذا السياق شاركت مجاعة أنصار السنة املحمدية -بمرص والسودان

وتشادّ -بهد مشكور وسيع مبارك يف نرش السنة وحرب غلو الطرق املسلكية
املنحرفة ،وذلك من دلن مؤسسها الشيخ حامد الفيق ♫ ،وإىل يوم انلاس هذا.
• ولـما أظهر بعض غالة احلجاز كتابه« :اذلخائر املحمدية» وكتاب «مفاهيم
جيب أن تصحح» تصدى هل علماء اململكة العربية السعودية بهيئة كبار العلماء
وغريها ،وألفت يف الرد عليه كتب كثرية لعلماء أهل السنة.

•

ويف املغرب جهود مباركة يف اتلصدي للغلو املسليك ،كما فعل الشيخ

أبو زيد عبد الرمحن انلتيف اجلعفري (1385ه1965 -م) يف مؤلفاته الكثرية
اليت تصدى فيها لغلو وخمالفات منسوبة بلعض املتصوفة ،مثل« :حكم السنة
والكتاب يف الزوايا والقباب»« ،االستفاضة يف بيان أن انليب ♀ ال يرى
بعد وفاته يقظة»« ،تنبيه الرجال يف نف القطب والغوث واألبدال» ،وغريهاِ .
املجالِالرتبويِِ:
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ويف املجال الرتبوي وجدت بعض اتلوجهات الغايلة ،ومن قديم أنكرها
العلماء واحتسبوا عليها حفاظا ىلع الوسطية ،واستقامة ىلع منهج الربانية.

•

فكما وجد املراون بأعماهلم اخللق ،املطابلون بأعماهلم ادلنيا ،وجد-

أيضا -من سموا قديما باملالمية ،أو املالمتية نسبة إىل رجل يقال هل أبو صالح
محدون بن أمحد املعروف بالقصار (ت 271ه) ،فاكنوا يفعلون ما يالمون عليه
من املخالفات بزعم أنهم متبعون يف ابلاطن ،وإن خالفوا يف الظواهر ،فأنكر
()1

عليهم العلماء قديما ،ورد داعواهم ابن تيمية ،وابن القيم ،وغريهما .

واستمر وجودهم إىل العرص احلديث ،فظهر غالتهم يف تركيا حديثا بمظهر
اإلباحية واالستهتار بالرشائع!
وملا اعتىن بعض ِّ
املربني بإقامة العبادات القلبية ،وأظهر عناية بابلاطن،
دون االهتمام بإقامة رسوم العبادات الظاهرة ىلع قدم االتباع ،وتسموا
بالفقراء أنكر عليهم هذا املسلك!

• ويف مقابلهم اعتنت طائفة من الفقهاء بعبادة الظاهر ،وإقامة أحاكمها

ورسومها ،وغفلوا عن عبادة ابلاطن ،وحترير انلية من شوائبها ،وعليهم
احتسب العلماء ،واستعاذوا من فقه جير إىل فسق!
وأنكروا -أيضا -ىلع من زعم أنه يريد اهلل ،وال يريد من اهلل ،كبعض
()2

املتصوفة ،ومن زعم أنه يريد من اهلل ،وال يريد اهلل ،ككثري من املتلكمة واملتفلسفة .

•

واحتسب أهل السنة ىلع أهل اإلرساف يف اتلمتع واملبالغة يف الرتف

( )1جمموع فتاوى ابن تيمية ( ،)164/35مدارج السالكني ،البن القيم (.)178-177/3
( )2بدائع الفوائد ،البن القيم (.)230-229/3
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احتسابهم ىلع أهل اإلفراط يف التشديد ىلع انلفس وتعذيب ابلدن!
واالحتساب يف باب تربية انلفوس وتزكيتها ىلع لك مغال منحرف ،سواء وافقوا
انلصوص يف اللفظ وحرفوا املعاين اكبلاطنية وحنوهم ،أم اكنوا من اذلين جاءوا
بمصطلحات خمرتعة ،وتكلموا حتتها بكالم فيه خلط بني احلق وابلاطل كبعض
()1

الصوفية ،أم اكنوا ممن خالفوا انلصوص لفظا ومعىن اكلفالسفة واملالحدة .
فال تنطع اغيلا يف مسائل الرتبية بالزتهد ،وطول العبادة ،وترك املباحات ،وال

ترخص جافيا يف مسائل الرشيعة واألحاكم واتلمتع بالطيبات!

ا
ثالثا :الغلو في املجال العسكري والجهادي
إذا محل اإلنسان سالحا فقد تأججت يف جواحنه مشاعر القوة والقدرة،

وما لم يوجد العلم اهلادي ،واالنضباط الرتبوي فإن أخطاء سوف تقع بسبب
سوء استعمال القوة واإلفراط يف جانبها.

• وقديما وقعت بوادر فردية ،وحوادث جزئية نىه عنها انليب

♀

يف ممارسة اجلهاد ،فأنكر ىلع أسامة ◙ قتل رجل بعد أن قال :ال هلإ إال اهلل!
ََ
فعن أيب ظبيان قال :سمعت أسامة بن زيد ¶ يقولَ « :ب َعثنا رسول
ٌ
َ
َ
القوم فهزمناهم ،وحلقت أنا ورجل من
اهلل ♀ إىل احل َرقة ،فصبحنا
ُّ
ُّ
األنصاري،
األنصار رجال منهم ،فلما غشيناه ،قال :ال هلإَ إال اهلل ،فكف
َ َْ
فطعنته برميح حىت قتلته ،فلما قدمنا بلغ انليب ♀ ،فقال :يا ِأسامةِ!ِ
َ
ِّ
متعوذا ،فما زال يك ِّررها ،حىت
أقتلتِه ِبعدِ ِما ِقالِ :ال ِلإِ ِإالِ ِاهللِ؟! قلت :اكن
( )1معالم يف أصول ادلعوة ،ملحمد يرسي (ص.)90
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()1

تمنيت أين لم أكن أسلمت قبل ذلك ايلوم» .
َ
َ
• وأنكر ♀ ىلع َمن سأهل عمن ق َط َع يده ،ثم الذ بشجرة ،فقال:

ال هلإَ إال اهلل!
َ ِّ ْ ْ َ َ ْ ْ ْ َ ْ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ َ َ
َ
ْ
ف َع ْن عبَيد اهلل بن عدي بن الـخيار عن الـمقداد بن األسود أنه أخربه أنه
ْ ْ
َ ََْ َ ْ َ
َ
َ َ
ََ ََ َ َ َ َ ْ َ
َ
قال« :يَا َرسول اهلل ،أرأيت إن لقيت رجال من الكفار ،فقاتلين ،فرضب إحدى
يَ َدي بالسيْفَ ،ف َق َط َع َها ،ثم َال َذ م ِّين ب َش َ
ج َرةَ ،ف َق َال :أَ ْسلَ ْمت هلل ،أَفَأَ ْقتله -ياَ
َ َ
ول اهللَ -ب ْع َد أَ ْن َقالَـ َها؟ قَ َال َرسول اهلل ♀ :الِتقتلهِ ،قَ َالَ :فقلْت :ياَ
رس
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ ْ
َ َ َ َْ ْ َ
َْ َ
َ
َرسول اهلل ،إنه قد ق َط َع يَدي ،ثم قال ذلك َبعد أن ق َط َع َها ،أفأقتله؟ قال َرسول اهلل

♀ :ال ِتقتلهِ؛ فإن ِقتلته ِفإنه ِبمزنْلك ِقبل ِأن ِتقتلهِ ،وإنك ِبمزنْلهِ
()2

قبلِأنِيقولِلكمتهِالِتِقالِ» .
َ
َ
• واعلج ♀ بعض األخطاء اليت وقعت نتيجة العجلة يف شأن
َ
َ َ
اجلهاد ،ف َودى بعض القتّل.
ْ
َ
عن ابن عباس ¶« :أن انليب ♀ َودى العامريني بديَة املسلمني،
()3

واكن هلما عهد من رسول اهلل ♀» .

وعن أيب رشيح اخلزايع ◙ -واكن من أصحاب رسول اهلل ♀:-
ََ
َ
أصحاب رسول اهلل ♀ يوم الفتح لقوا رجال من هذيل اكنوا
«أن
َ
ُّ
َ
يلبايعه ىلع
يطلبونه بذحل يف اجلاهلية يف احلرم ،يؤم رسول اهلل ♀
َ
َ
ْ
اإلسالم ،فقتلوه ،فلما بلغ ذلك رسول اهلل ♀ غضب؛ ف َس َعت بنو
( )1أخرجه ابلخاري ( ،)4269ومسلم (.)96
( )2أخرجه ابلخاري ( ،)4019ومسلم (.)95
( )3أخرجه الرتمذي ( ،)1404وقال :غريب.
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َ
وعمر ¶ ي َستشفعون بهم إىل رسول اهلل ♀،
بكر إىل أيب بكر
ُّ
العيش قام رسول اهلل ♀ يف انلاس فأثىن ىلع اهلل بما هو
فلما اكن

أهله ،ثم قال :أمِا ِبعدِ؛ ِفإنِ ِاهلل ِِ حِرِمِ ِمكةِ ِولم َِيِلِهِا ِللنِاسِ ِ-أو قالِ :ولمِ
ٌ
ام ِكما ِحِرِمِهِا ِاهللِِ
َيِ رِرمِهِا ِانلاسِِ -وإنِما ِأِحِلِها ِيل ِساعةِ ِمِن ِنهارِِ ،ثمِ ِيه ِحِرِ ِ
ٌ
ٌ
ٌ
ورجل ِقِتِلِ ِغريِِ
ِ
رجل ِقِتِلِ ِفيهاِ ،
ثالثةِ ِ :
أولِ ِمرِةِِ ،وإنِ ِأعدِى ِانلاسِ ِلَع ِاهلل ِ ِ
ٌ
ورجل ِطلبِ ِبِذِحِلِ ِاجلاهليةِِ ،وإين ِ-واهللِ -ألِدِيِنِ ِهذا ِالرِجِلِ ِاذليِ
ِ
قاتلِهِِ ،
َ َ
()1
أِصِبِتِمِ ،قال أبو رشيح :ف َوداه رسول اهلل ♀» .
• وأكرث ♀ من وصاياه ألهل اجلهاد والغزو باالنضباط بما يأمرهم به.
َ
َ
ََ
فعن سليمان بن ب َريْدة عن أبيه قال« :اكن رسول اهلل ♀ إذا أمر
أمريا ىلع جيش ،أو َرسية أوصاه يف خاصته بتقوى اهلل ،ومن معه من املسلمني

خريا ،ثم قال :اغِزِوا ِباسمِ ِاهلل ِيف ِسبيلِ ِاهللِ ،قِاتِلِوا ِمِن ِكِفِرِ ِبِاهللِ ،اغِزِوا ِوِالِِ
()2

تِغِلِواِ،والِتِغِدِرِواِ،والِتِـمِثِلِواِ،والِتِقِتِلواِوِ َِلدِا» .

وبكل حال فقد شهد العالم بزناهة اجلانب العسكري واجلهادي يف

تاريخ اإلسالم وأهله.

•

من ذلك :يقول جوستاف لوبون«ِ :احلق أن األمم لم تعرف فاحتني
()3

رامحني متساحمني مثل العرب ،وال دينا سمحا مثل دينهم» .

ويقول أندرو باترسون« :إن العنف باسم اإلسالم ليس من اإلسالم يف يشء؛

( )1أخرجه ابليهيق يف الكربى (.)18752
( )2أخرجه مسلم (.)1731
( )3قالوا عن اإلسالم ،عماد ادلين خليل (ص.)245
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()1

بل إنه نقيض هلذا ادلين اذلي يعين :السالم ،ال العنف» .

فإن وجدت بعد هذا حوادث فردية فاحلكم لألغلب ،وانلادر ال حكم

هل ،وإذا ما جرت مقارنة بني تلك احلوادث الفردية ،وما صنعه الصليبيون-

قديما وحديثا -فإن املقارنة تبدو ظاملة من األساس!!

وما حديث حماكم اتلفتيش يف األندلس ،وال محالت الصليبني ىلع

الشام وبيت املقدس ،وال ما صنعه االستعمار اإلجنلزيي والفرنيس واإليطايل

يف ربوع املسلمني منا ببعيد!

• فإذا انتقلنا إىل العرص احلارض فمأساة ابلوسنة واهلرسك ماثلة ،وحروب

اإلبادة واتلطهري العريق حارضة ،واغتصاب احلرائر املسلمات ليس رسا!

وحتت لك هذه الضغوط جاء اجلهاد ضد املستعمر الغريب ،ثم جاء اجلهاد

ضد الظلم واالستعباد اذلي حاوهل الروس يف بالد األفغان ،ويف ظل تقاعس

حكومات نشطت حراكت ،وتقدم لقيادتها شباب قبل حنو مخسة وثالثني اعما،

وتكونت بينهم ثقافة جهادية ختتص بهم! فيها ما هو مقبول قطعا ،وفيها ما

هو مردود قطعا ،وفيها ما هو من موارد انلظر الرشيع واخلالف االجتهادي.
ود ِّونت مؤلفات يف أثناء تلك الغمار عن رشعية اجلهاد واإلعداد هل،

•

وقتال الطائفة املمتنعة عن حتكيم الرشيعة ،وحكم استهداف الكفار املدنيني،
واملوقف من جيوش ابلالد اليت ال حتكم بالرشيعة ،وغريها مما هو منشور

اآلن بشلك إلكرتوين ،وىلع نطاق واسع.

ولك تلك الكتب ترسم خطوط الفكر واملمارسة هلذا العمل ،واليت ربما

( )1ال سكوت بعد ايلوم ،بول فنديل (ص.)91
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عنيت بالفعل فقط دون دراسة اآلثار ،أو تنمية روح االستشهاد ،وثقافة املوت

يف سبيل اهلل بدال من ثقافة احلياة يف سبيل اهلل ،وإخراج مشاريع للشهادة أكرث
من مشاريع للنرص!

• وألسباب عديدة وقعت فجوة بني العلماء واملجاهدين ،واتسعت الشقة

بني اتلأصيل انلظري الرشيع للجهاد وحتقيق مناطه ،وتوقيت ممارسته ،وكفاية
إماكنياته ،ودقة حساباته ،وسالمة مآالته ،وحال األمة وأولوياتها ،وتقدير

املصالح واملفاسد واملوازنة بينهما ،فاكنت انلتيجة تصدر غري املتأهلني يف ظل

ظاهرية يف فهم انلصوص ،ونقص يف إدراك مناطات األحاكم ومقاصد الرشيعة
ىلع حد سواء ،مع اعتبارها من املصالح املظنونة فحسب!

ويف مناقشة هذا يقول الشاطيب ♫« :لـما ثبت أن األحاكم رشعت

ملصالح العباد ،واكنت األعمال معتربة بذلك؛ ألنه مقصود الشارع فيها كما

تبني ،فإذا اكن األمر يف ظاهره وباطنه ىلع أصل املرشوعية فال إشاكل ،وإن اكن
الظاهر موافقا ،واملصلحة خمالفة ،فالفعل غري صحيح وغري مرشوع؛ ألن

األعمال الرشعية ليست مقصودة نلفسها وإنما قصد بها أمور أخر يه معانيها،
()1

ويه املصالح اليت رشعت ألجلها» .

وقال ابن تيمية ♫« :فإن اكن اذلي يفوت من املصالح ،أو حيصل من

املفاسد أكرث لم يكن مأمورا به ،بل يكون حمرما إذا اكنت مفسدته أكرث من
()2

مصلحته» .

•

ويف ظل إنكار واقع استضعاف األمة ،واستالب مهام العلماء واألئمة

( )1املوافقات ،للشاطيب (.)268/2
( )2جمموع فتاوى ابن تيمية (.)48/5
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وقعت ألوان من جمازفات علمية باختاذ احلوادث اجلزئية أصوال لكية ،والغفلة عن

مجع انلصوص وفهمها معا ،واكن هلذا آثار وبيلة يف قتال من لم يقاتل أحيانا،
واستباحة دماء من دماؤهم معصومة أحيانا أخرى!

• كما جرى خلط -عند ممارسة تلك األعمال أحيانا -بني املفاصلة اإليمانية

واملنابذة الفورية العملية ،وجتاهل لفقه السنن االجتماعية يف اتلغيري واإلصالح ،وربما

أجري القياس ىلع خالف سننه املقررة دلى أهله ،وتشبيه املسلمني بالكفار ،أو الكفار

باملسلمني ،وعدم راعية الفارق املؤثر دلى القياس!

• وربما جاء تغليب احلكم ىلع علل األحاكم ،أو اتلأثر بعاطفة إيمانية ىلع

اعتبارات واقعية مرعية ،أو اعتبار تلك العاطفة مصدرا الستنباط تلك األحاكم!

وترتب ىلع ما سبق أخطاء -وال بد -يف املمارسة والعمل ،بعد أخطاء يف

اتلأصيل وإجراء األحاكم ،وتكفري من ليس أهال للكفر ،واستباحة دم من
ليس بمهدر ادلم ،وإهدار لك وسيلة للتغيري ليس فيها قتال ،أو إلزام بالقتال

ولو لم تتحقق رشوطه وتنضبط ضوابطه!

•

ومما ساعد ىلع التشويش :ترصفات أخرى وممارسات تقع بتأويل يف

األموال وغريها تفيض إىل اتهامات بالغدر أحيانا ،وباخليانة أحيانا أخرى،
وهذا مفسدته أعظم من مصلحته.

وهو مما جتب مرااعته؛ ئلال يتهم العمل اجلهادي بغلو يف األموال بعد

اتهامه بغلو يف شأن ادلماء!

ىلع أن ما وقع -أو سيقع -من أخطاء ،أو أغالط ،أو غلو ال جيب حبال أن يصد

عن هذه الشعرية اليت يه ذروة سنام اإلسالم ،أو يكون سببا يف اتلنفري عنها!
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ر ا
ابعا :الغلو في املجال السياس ي
انلظام السيايس اإلساليم يف تطبيقاته الراشدة لم تعرف البرشية هل

مثيال! ومن أسف أنه اكن أول األنظمة اإلسالمية تأثرا وتراجعا! مصداق
ٌ
حديثه ♀ْ« :لِنِقِضِنِِعِرِىِاإلسالمِِعِرِوِةِِعِرِوِةِِ،فلكِماِانِتِقِضِتِِعِرِوِ ِةِ
()1

تِشِبِثِِانلِاسِِبالِتِتليهاِ،وأوِلِـهِنِِنقضِاِالـحِكِمِِ،وآخِرِهِنِِالصالةِ» .

وباستعراض تاريخ ادلولة يف اإلسالم فإن االحتساب السيايس اكن

حارضا لكما مست حاجة ،وبضوابط حددتها الرشيعة!

• وأصول احلسبة السياسية مدونة يف السنة انلبوية ،بأقواهل وأفعاهل ♀.
فهو ♀ أول َمن احتسب ىلع والته ،فقال بلعضهم« :أفال ِقعدتِ

ر
()2
يفِبيتِأبيكِوأمكِفنظرتِأيهدىِلكِأمِال؟»ِ .
َ
ر
وملا صنع بعض قوادة أمرا ال يقره عليه تربأ من فعله ،فقال« :اللهمِإينِأبرأِ
ٌ ()3
ِمماِصنعِخادل»ِ .
ِ
إَلك

وىلع منواهل ♀ نسج أصحابه ╚ حىت قال ِّ
الصديق ◙:
ْ
()4
وإن زغت ِّ
فقوموين» .
«أال فراعوين ،فإن استقمت فأعينوين،
َ
أصحاب حممد ♀-
وقال عمر ◙« :احلمد هلل اذلي جعل فيكم-
()5
َمن اذلي إذا رأى مين أمرا ينكره قو َمين» .

( )1أخرجه أمحد ( )22160من حديث أيب أمامة ◙.
( )2أخرجه ابلخاري ( ،)6636ومسلم ( )1832من حديث أيب محيد الساعدي ◙.
( )2أخرجه ابلخاري ( )4339من حديث عبد اهلل بن عمر ◙.
( )4مصنف عبد الرزاق (.)336/11
( )5مصنف ابن أيب شيبة (.)278/13
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َ
َ
َ
ومنه -أيضا :-إنكار عمارة بن رؤيبة ◙ ىلع برش بن مروان لـما رآه ىلع
َ
املنرب رافعا يديه ،فقال هل عمارة« :قبح اهلل هاتني ايلدين! لقد رأيت رسول اهلل
َ
َ ِّ َ ()1
حة» .
♀ ما يزيد ىلع أن يقول بيده هكذا ،وأشار بإصبعه الـمسب

•

وهكذا فقد تواتر عن السلف احتسابهم ىلع األمراء ،وروايتهم

احلديث اذلي يزجر عن خمالفاتهم عند ادلخول عليهم.

وقد ثبت أنهم احتملوا أذى كثريا يف سبيل القيام بهذا الواجب ،بدءا من

األذى القويل حىت القتل يف سبيل قول احلق بني يدي الظلمة من احلاكم!
َ
دخل اعئذ بن عمرو ◙ ىلع عبيد اهلل بن زياد ،فقال« :أ ْي ب َين! إين
َ
َ
الراعِءِ ِالـحطمِةِ ،فإي َ
رسول اهلل ♀ يقول :إنِ ِرشِ ِ ر
اك أن تكون
سمعت
ْ
اجلس فإنما أنت من ُنالة أصحاب حممد ♀ ،فقال :وهل
منهم ،فقال:
ٌ
َ
()2
اكنت هلم ُنالة؟ إنما اكنت انلخالة بعدهم ويف غريهم» .

• ولم تكن احلسبة تلقترص ىلع مسائل دينية رشعية فحسب ،بل اكنت

تمتد للمطابلة بتحسني معايش اخللق وأحواهلم االقتصادية ،وحتقيق العدل
بني الرعية ،واتلذكري بعظم األمانة واملسئويلة ،وغريها من وسائل وأسايلب

احلسبة السياسية!

• وربما احتسب بعض أهل العلم ىلع احلاكم باالمتناع من قبول والية

هلم؛ بل وباالمتناع من ادلخول عليه ،أو جمالسته!

()3

قال الفضيل« :كنا نتعلم اجتناب السلطان ،كما نتعلم سورة من القرآن!» .

( )1أخرجه مسلم (.)874
( )2أخرجه مسلم (.)2411
( )3شعب اإليمان ،للبيهيق (.)35/12

 104االحتساب على الغلو املعاصر
()1

وقد فر الليث بن سعد من والية مرص أليب جعفر  ،وامتنع أبو حنيفة
()2

من والية القضاء البن هبرية فرضبه ىلع ذلك عرشين سوطا ،ثم تركه .
ُّ
• وأشد من هذا احتساب العلماء ىلع من ويل منهم والية لظالم! مستدلني
ٌ
ِزمان ِيكون ِعليكم ِأمراءِ
ِ
ىلع ذلك حبديث ♀َ« :لِأِتِيِ ِلَع ِانلاس
ر
ر
مِ،ويؤخرونِالصالةِ ِعنِمواقيتهاِ،
ِ
سفهاءِيِقِ ِدمونِرشارِ ِانلاسِ،ويظِهِرونِخبيارِهِ
ً
()3
فِمِنِأدرِكِِذلكِمنكمِفالِيكونِنِِعريفاِ،والِرشطياِ،والِجابياِ،والِخازنا» .
ٌ
ٌ
ٌ
ِأقوامِ
ِ،ويلِللعِرِفِاءَِِ،لِتِمِنِيِ ِ
ويلِلألمراءِ ِ
وعن أيب هريرة ◙ مرفواعِ « :
ٌ
قة ِبالرثيا ِيِتِذِبِذِبون ِبيِ ِالسماءِ ِواألرضِِ ،ولمِ
يومِ ِالقيامةِ ِأنِ ِذوائِبِهم ِمعل ِ
()4

يكونواِعملواِلَعِشءِ» .

ِّ
باحلق وأدى
فلم يكونوا يلجزيوا دخوال عليهم إال حيث صدع ادلاخل
َ
واجب انلصح!
قالِاثلوري ♫« :أ ْدخلْت ىلع أيب جعفر املنصور بمىن فقلت :اتق َ
اهلل؛
َ
فإنما أ َ
نزلت يف هذه املزنلة ،ورصت يف هذا املوضع بسيوف املهاجرين واألنصار،
َ
َ
عرش دينارا ،واكن يزنل
وأبناؤهم يموتون جواع ،حج عمر فما أنفق إال مخسة
َ َْ َ
ْ
َ
ْ
ولكن دون ما أنت فيه،
حتت الشجر ،فقال :أتريد أن أكون مثلك؟ قلت :ال
َ
()5
وفوق ما أنا فيه!» .
( )1السنن الكربى ،للبيهيق (.)99/10
( )2أخبار أيب حنيفة ،للصيمري (.)68-67/1
( )3أخرجه أبو يعّل ( ،)1115وصححه األبلاين يف الصحيحة (.)360
( )4أخرجه أمحد (.)8627
( )5حلية األويلاء ،أليب نعيم ( ،)244/7سري أعالم انلبالء ،لذلهيب (.)63/7
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وقصص العلماء يف االحتساب ىلع الوالة قديما مشهورة ،ويه مسطورة
جيال فجيال!

وما سبق من أدلة رشعية وممارسات واقعية تدل ىلع وجوب احلسبة السياسية

ووجودها معا.

•

وكما وجدت احلسبة بشلكها الفردي فقد توجد بشلك مجايع معظم

عرب مؤسسة أهل احلل والعقد ،حيث لم يعرف اتلاريخ اإلساليم ما يسىم
باملعارضة السياسية اليت تقوم ىلع اتلنافس السيايس اذلي يمزق وحدة األمة،

أو يعبث بأمنها ادلاخيل.

•

ومن الغلو واالحنراف -اذلي وقع يف الشأن السيايس من قديم:-

مصادرة حق األمة يف اختيار إمامها ،واالستبداد باألمر دون مشورة منها،

حيث مثل انتقال احلكم بشلك متوارث احنرافا عن هدي الراشدين!

• ومنِعجب :أن تنامت مبالغة يف شأن اخلليفة والسلطان ،وأضفيت

عليه صفات وأضيفت إيله ألقاب يف العصور املتأخرة ،حىت كأنما اقتبس

احلاكم ،أو السلطان شعلة من نور العصمة! ال سيما إذا اكن منتسبا إىل آل

بيت انليب ♀ ،فصار السلطان يف بعض األزمان ظل اهلل يف األرض!
وصار اختياره داال ىلع مراد اهلل!

ومنِنماذجِذلكِالغلو :ما قاهل شيخ اإلسالم ابن تيمية« :فكثري من أتباع

بين أمية ،-أو أكرثهم -اكنوا يعتقدون أن اإلمام ال حساب عليه وال عذاب،

وأن اهلل ال يؤاخذهم ىلع ما يطيعون فيه اإلمام ،بل جتب عليهم طاعة اإلمام

يف لك يشء ،واهلل أمرهم بذلك ،والكمهم يف ذلك معروف كثري ،وقد أراد يزيد

ابن عبد امللك أن يسري بسرية عمر بن عبد العزيز ،فجاء إيله مجاعة من
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شيوخهم ،فحلفوا هل باهلل اذلي ال هلإ إال هو أنه إذا وىل اهلل ىلع انلاس إماما
تقبل اهلل منه احلسنات وجتاوز عنه السيئات؛ وهلذا جتد يف الكم كثري من
()1

كبارهم األمر بطاعة ويل األمر مطلقا ،وأن من أطاعه فقد أطاع اهلل» .

وترسبت ألوان من الغلو وتوارثت األمة ذلك يف بعض األزمان ،وإن

حفظت -أيضا -اإلنكار ىلع األئمة من قديم ،وقصة أيب سعيد اخلدري يف
سياق إنكاره ىلع مروان بن احلكم يف تقديم اخلطبة ىلع صالة العيد معروفة

مشهورة ،وقد علق انلووي عليها بقوهل« :وفيه األمر باملعروف وانليه عن
َ
()2
املنكر ،وإن اكن املنكر عليه وايلا» .
• حىت إذا وصلنا إىل زمن االنكسارات واالحنسارات ،ودخل الغرب إىل

بالد اإلسالم عرب حرب اخلليج ،قام طائفة من العلماء املخلصني بإنكار ذلك

اتلدخل ،وتلك االستعانة ،واتلحذير من سوء اعقبتها ،وشؤم نتيجتها ،وقامت

فئة أخرى تصوب فعل احلاكم ،وتغلو يف صنيعهم ،حبيث يغدو لك فعل صدر

عنهم حممودا! ولك نصح يف معصية أو خمالفة ظاهرة خروجا!

وجترع العلماء املحتسبون صنوف أذى بسبب تلك الفئة اليت مجعت

خروجا ىلع منهج أهل السنة حبق العلماء وادلاعة ،وإرجاء حبق من انتسب إىل
العلمانية ،أو القومية ،أو الليربايلة من الطغاة!

وما يزال بعضهم يف غلوه حىت عد الاكفر األصيل إذا توىل ىلع ديار
()3

املسلمني بغلبة وقوة ويل أمر! .

( )1منهاج السنة انلبوية ،البن تيمية (.)431-430/6
( )2مسلم برشح انلووي (.)178/6
( )3يراجع موقف بعض طرق الصوفية من االستعمار يف العرص احلديث ،وموقف بعض غالة الطاعة
املتأخرين من االنقالبات ادلموية وغريها.
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وقد تبعهم ىلع هذا املسلك بعض العلماء والشباب إال أنهم ما بلثوا أن
بدع بعضهم بعضا ،وأقذعوا بلعض يف االتهامات ،وشنعوا ىلع بعض يف
االنتماءات والوالءات! حىت غدوا بقوهلم وفعلهم فتنة للك مفتون!
وهدى اهلل آخرين للحق فعن غيهم ابتعدوا ،ومن مسلكهم حذورا
ونصحوا ،كما أن طائفة من علماء أهل السنة الكبار يف هذا الزمان أنكروا
عليهم مسالكهم وحذروا من غلوائهم؛ كسماحة العالمة ابن باز ♫،
والعالمة ابن عثيمني ♫ وغريهما من فضالء املعارصين.
ويف مقابل غلو اإلرجاء املعارص وجد-بطبيعة احلال -غلو يف اخلروج

املعارص ،وهو ىلع أرضب منها:

إباحة اخلروج بالسيف والسالح ىلع من ليس أهال للخروج عليه،

وإطالق القول باخلروج ىلع ظالم ،أو فاسق مطلقا ،وإباحة اخلروج ىلع من

يستحق اخلروج عليه بال قدرة ومؤنة ،وال توقع ظفر ،بل مع توقع هلكة،
ومثله :إباحة اخلروج من غري مراجعة ألهل احلل والعقد ،واالستقالل

بالقرار ،واالفتئات ىلع األمة.

ومن املعلوم :أن اخلروج بناء ىلع اعتقاد فاسد يف وجوب اخلروج بالسيف
وتكفري من ليس بكافر -هو من أشد الغلو!
ودونه يف االحنراف اخلروج بغري تكفري وبتأويل!
ودونه اخلروج لسبب مرشوع دون إعداد ،وتهيؤ ،ومشورة ،حتصيل

أسباب للظفر؛ من اختاذ األتباع والعدة املناسبة.
َ
ْ
ََ
ْ َ
َ
قال ِاجلويِّن -ناهيا آحاد انلاس أن يثوروا« :-فال ن ْطلق لْل َحاد يف أ ْط َراف
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ْ َ َْ َ
ََ َ َ َ
َ ْ َْ َ َ َ َ َ ْ
ْ
َ
َ
َ
َ
ابلالد أن يثوروا ؛ فإنهم لو فعلوا ذلك الصطلموا وأبريوا ،واكن ذلك سببا يف ازدياد
َ
ٌ
ٌ
ََْ ََ ْ
َ
َ َ َ ْ َ
الْـم َ
َ
َ
َ
ارة الفنتَ ،ولك ْن إن اتف َق َرجل م َطاع ذو أتباع وأشياع ،ويقوم
حن ،وإث
َ ْ ْ َ
َ
ْ ْ
َْ
ب بك َفايَة الْـم ْسلم َ
كرَ ،و ْانتَ َص َ
ني َما دفعوا
حمتسبا ،آمرا بالـ َمعروف ناهيا عن الـمن
ََ
ْ
ْ ْ َ
َ َ
َ
َ َْ ْ
الرشط الـمقدم يف ر َاعيَة الـ َم َصالح،
إيلْه ،فليَمض يف ذلك قدماَ .واهلل نصريه ىلع
َْ
َ
َ َ ََ
()1
ْ َ
َ
ازنة َما يدفعَ ،و َي ْرتفع ب َما يتَ َوقع» .
َوانلظر يف الـ َمناجح ،ومو

ا
خامسا :الغلو في املجال الدعوي
تموج الساحة ادلعوية املعارصة بألوان من املخالفات اليت قد يصل
بعضها إىل حد الغلو!

•

فف جمال اخلالف ادلعوي واتلنوع بني فصائل ادلعوة املختلفة يربز

اتلحزب واتلعصب ىلع مسائل اجتهادية فروعية ،وإنزاهلا مزنلة األصول؛ بل

واملواالة واملعاداة عليها ،وهذا من الغلو ابلاطل من غري شك.

وأكرث اخلالف الفرويع يف قضايا العلم والعمل وادلعوة :األمر باملعروف،

وغري ذلك ال سبيل إىل رفعه بني املختلفني ،فما بيق إال اتلعامل معه ،واتلأدب
باألدب حياهل!

وهذا اخلالف قدر حمتوم ال سبيل إىل رفعه ،وفيه توسعة ورمحة ،وتنوع
يفيض إىل تكامل وتوازن يف ادلعوة! ذلك أن األمر كما قال الشاطيب ♫:
()2

«فالظنيات عريقة يف إماكن االختالف» .
( )1غياث األممم (.)116-115
( )2االعتصام ،للشاطيب (.)168/2
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واحلكمة من إماكن االختالف :اتلوسعة واالبتالء بتتبع احلق ومظان
الصواب؛ وهلذا قال الزركيش ♫« :اعلم أن اهلل لم ينصب ىلع مجيع
()1

األحاكم الرشعية أدلة قاطعة ،بل جعلها ظنية قصدا للتوسعة ىلع امللكفني» .
وهلذا -أيضا -قال اإلمام أمحد ♫ -ملن مجع يف االختالفات كتابا:-
()2

سمه كتاب السعة! .
وعليه؛ فإن عد اخلالف الفرويع موضعا لإلنكار واتلرثيب ىلع
املخالف كما ينكر ىلع العايص ،أو الفاسق -غلو بغري تردد!
وقد قال اثلوري ♫« :إذا رأيت الرجل يعمل العمل اذلي قد اختلف
()3

فيه وأنت ترى غريه فال تنهه» .
أما اتلعصب وابليغ ىلع املخالف يف وسيلة دعوية ما ،أو عناية بقضية ما ،أو
حنوها ،فهذا خروج عن جادة االعتدال إىل جادة اتلفرق واالختالف املذموم!
وأشد منه عقد الوالء والرباء ىلع تلك االجتهادات الفرعية ،واملغاالة يف
ذلك ،والوقيعة يف عرض من قال بها من ادلاعة ،واتلطاول عليهم ،واحلكم ىلع
نياتهم وقلوبهم!

•

ويف جمال العمل ادلعوي يكرث اخلالف االجتهادي يف القضايا

العملية ،وما يدخل حتت نطاق الشورى ،ومن أخطر اآلفات :الغلو واتلعصب
يف تلك املسائل ،وبناء قواعد ادلعوات الشبابية ىلع تلك االجتهادات الفروعية
( )1ابلحر املحيط ،للزركيش (.)406/4
( )2جمموع فتاوى ابن تيمية (.)79/30
( )3احللية ،أليب نعيم (.)368/6
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من أسباب االختالل يف واقع ادلعوات املعارصة!

•

ومن ِأمثلة ِالغلو ِيف ِاإلنكار :ريم العاملني يف جمال اتلغيري واحلسبة

السياسية من ادلاعة اذلين شاركوا يف تلك األعمال بالرشك ،أو الكفر! من غري
اعتبار ملقاصد وواقع هؤالء ادلاعة ،بل من غري اعتبار لفتاوى كبار أهل العلم يف
()1

هذا الزمان ّبواز ذلك؛ بل مطلوبيته أحيانا! .
ويكف املنكر -يف تلك املسائل االجتهادية يف ساحة ادلعوة واإلصالح:-
أن يبني حجته وأدتله ،وضعف أدلة خمالفه!
• ومن الغلو يف الساحة ادلعوية :حماولة احتاكر األسماء الرشعية والنسب

اإلسالمية ،بلسان احلال ،أو املقال ،واإلساءة تللك املصطلحات وامتهانها
بتحويلها إىل نسب حزبية ،ووالءات جزئية ضيقة؛ كمصطلح :أهل السنة ،أو أهل
احلديث ،أو السلف ،أو الفرقة انلاجية ،فيه مصطلحات ال جيوز حتجري واسعها،
وال قرص دالتلها ىلع فئة من أهل العلم ،أو ادلعوة ،أو اجلهاد فحسب!
فاحتاكر تلك النسب واألسماء بني فئة متحزبة من ادلاعة بلسان احلال،
أو املقال مما يدخل يف الغلو املذموم قطعا!
ويشتد الغلو ويعظم خطبه حني يقابل هذا االجتاه ادلعوي املتحوصل
واملتحزب أمثاهل يف ساحة ادلعوة بمنكرات اتلبديع بغري برهان ،ورميهم باالنتساب
إىل الفرق انلارية ألجل خالفات سياسية ،أو تنافسات يف الساحة ادلعوية!!

•

ومن الغلو الفاحش :قرص وصف مجاعة املسلمني ىلع جتمع بعينه،

( )1تراجع فتاوى سماحة الشيخ ابن باز ،وابن عثيمني ،وأمحد شاكر ،واملجامع الفقهية يف مرشوعية
العمل السيايس املعارص ،انظر :حكم املشاراكت السياسية املعارصة ،ملحمد يرسي.
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ومصادرة رشعية وجود جتمعات دعوية أخرى ،وعقد أوارص الوالء ىلع االنتماء
تللك اجلماعة ،أو الراية! واعتبارها مصدر احلق ،وتكفري ،أو تبديع من خرج عنها!
ويتفرع عن ذلك الغلو فروع كثرية؛ اكلقول ّباهلية ،أو ردة املجتمعات
اإلسالمية بأرسها ،واتلوقف يف احلكم بإسالمها ،وإجياب العزلة ،أو اهلجرة
منها وترك الصالة يف مساجدها ،وحتريم ما ذبح من ذباحئها ،وغري ذلك من
لوازم الغلو وثمراته انلكدة!
ومن الغلو -أيضا :-وصف مجاعة دعوية عريقة باجلب ،أو باتلخاذل ،أو
بالرضا باذلل ،وحنو ذلك من اإلقذاع ،أو السباب؛ ألنها لم تدخل حربا مع نظام
ما ،أو حتمل سالحا ما يف مواجهات سياسية ،مع أنها ال تتبىن ترك اجلهاد يف
وقته وماكنه وظرفه املناسب!
وقد قال مؤسسها ابلنا ♫« :إن اإلخوان املسلمني سيستخدمون القوة
العملية حيث ال جيدي غريها ،وحيث يثقون أنهم قد استكملوا عدة اإليمان
()1

والوحدة» .
ومن الغلو -أيضا :-وصف فئات من العلماء ،وادلاعة املنتسبني للمنهج
السلف املعارص بمواالة الطواغيت ،أو مماألة الظلمة؛ لعجزهم عن اإلنكار
عليهم ،أو خوفهم من بطشهم وتنكيلهم بهم ،أو لراعيتهم ملصالح دعوية
ِّ
أخرى! مع أنهم يوم ارتفع غطاء القهر وابلطش تكلموا ولم يقرصوا،
وأنكروا ولم يرتددوا!
( )1جمموع الرسائل ،حلسن ابلنا (.)53-52/2
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وإهدار اعلم أو داعية ملوقف واحد ،ونسيان تارخيه ،وإسقاط جهاده
ادلعوي مجلة -ليس من شأن أهل االعتدال يف يشء!
ومن الغلو يف الساحة ادلعويةُّ :
تنمر الشباب ىلع الشيوخ ،واتهامهم هلم
بانلقائص ادلعوية واملنهجية ،دون راعية لقدر وال سابقة ،وال مالحظة سياقات
وظروف معقدة ماضية ،أو راهنة ،وحتول الفضائل يف أعينهم إىل رذائل واملحاسن
إىل مفاسد ،واتلخيل عن أدب اخلالف واتلعامل خبالف األدب!
وليستحرض أهل ادلعوة أنهم بعد ما يزالون يعانون غربة واستضعافا ،فال
جيمعوا ىلع أنفسهم استضعاف غريهم هلم ،واستضعاف بعضهم بلعض!!
ثم إن انلصيحة ألهل اإلسالم اكفة أن يرتامحوا بينهم برحم اإلسالم اليت
جتمع أهل القبلة ،ثم برحم السنة اليت جتمع بني علمائها وداعتها وإن تباعدت
بهم ادليار ونأت بهم األقطار.

V
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أسباب ودوافع الغلو وآثاره يف الواقع املعاصر
دوافع الغلو متعددة ،وأسبابه كثرية متنوعة ،واستقصاء ذلك ىلع وجه
اتلفصيل يطول ،وحسبنا أن نشري إىل األسباب يف جممواعت مرتبطة بآثارها
امللحوظة وعواقبها املشاهدة.

وقبل ادلخول إىل استعراضها ال بد من إشارة إىل أن وقوع الغلو يف بين
ًّ
آدم قديم جدا ،فإن وقوع الرشك أول مرة اكن بسبب من الغلو يف الصاحلني!
وعن ابن عباس ¶ قال« :صارت األوثان اليت اكنت يف قوم نوح يف

العرب بعد ،أما ود اكنت للكب بدومة اجلندل ،وأما سواع اكنت هلذيل ،وأما يغوث
فاكنت ملراد ،ثم بلين غطيف باجلوف ،عند سبأ ،وأما يعوق فاكنت هلمدان ،وأما
نرس فاكنت حلمري آلل ذي الالكع ،أسماء رجال صاحلني من قوم نوح ،فلما هلكوا

أوىح الشيطان إىل قومهم :أن انصبوا إىل جمالسهم اليت اكنوا جيلسون أنصابا وسموها
ََ َ
َ ْ ()1
بأسمائهم ،ففعلوا ،فلم تعبد ،حىت إذا هلك أوئلك وتنسخ العلم عبدت» .
وكأن الغلو قدر كوين ال بد من وقوعه؛ إذ من صفات أهله :أنهم غالة وهم يف

أصالب آبائهم ،وإن منهم ملن يكون مع ادلجال آخر الزمان!!

فعن رشيك بن شهاب قال« :كنت أتمىن أن ألىق رجال من أصحاب انليب
( )1أخرجه ابلخاري (.)4920
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♀ أسأهل عن اخلوارج ،فلقيت أبا برزة ◙ يف يوم عيد يف نفر من
أصحابه ،فقلت هل :هل سمعت رسول اهلل ♀ يذكر اخلوارج؟ فقال:
نعم ،سمعت رسول اهلل ♀ بأذين ورأيته بعيين! أىت رسول اهلل
♀ بمال فقسمه فأعطى من عن يمينه ومن عن شماهل ولم يعط من
وراءه شيئا ،فقام رجل من ورائه فقال :يا حممد! ما عدلت يف القسمة -رجل
أسود مطموم الشعر ،عليه ثوبان أبيضان ،-فغضب رسول اهلل ♀ غضبا
شديدا ،وقال :واهلل ِال ِتدون ِبعدي ِرجالِ ِهو ِأعدلِ ِمِّن ،ثم قالَ :يِرجِ ِيف ِآخِرِِ
ٌ
قوم ِكأنِ ِهذا ِمنهم ِيقرؤون ِالقرآنِ ِال ِيِاوِزِ ِتراقِيِهمِ ،يِمرِقون ِمن ِاإلسالمِ
الزمان ِ ِ
كما ِيِمرِقِ ِالسِهمِ ِمن ِالرِمِيِةِ ،سيماهم ِاْلحليقِِ ،ال ِيزالون َِيرجون ِحَّت َِيرجِِ
()1

آخِرِهمِمعِاملسيحِِادلِجِالِ،فإذاِلقيتِموهمِفاقتلوهمِ،همِرشِِالـخِلِقِِواخلليقةِ» .
وكون الغلو من قدر اهلل ال يمنع أن يدفع بقدر اهلل ،فكما أن الضاللة
بقدر فإن اهلدى بقدر -أيضا -قال سبحانه﴿ :ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ﴾[القمر.]49:

واالشتغال بإدراك أسبابه وآثاره مقدمة لالشتغال بماكفحته ومقاومته،

وهذا هو الواجب الرشيع اإلليه الطليب يف مواجهة هذا األمر القدري الكوين،
وهو عمل يكرث اخلري ،ويقلل الرش ،ويرد من شاء اهلل هدايته إىل جادة احلق.

وفيما ييل جمموعة من األسباب وادلوافع مرتبطة بنتاجئها وآثارها الواقعية،

ومما جتدر اإلشارة إيله :أن األسباب-ىلع كرثتها -قد جتتمع ،وادلوافع قد تتعدد
ُّ
لكها ،أو بعضها يف واقع ،أو زمان ،أو ماكن واحد!
( )1أخرجه النسايئ (.)4103
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ا
أوًل :السباب النفسية والتربوية وآثارها
فيما ييل تعداد خمترص ألهم األسباب انلفسية اليت قد ينجم عنها حتول

الشخصية حنو الغلو:

ِ-1ضعفِاالنتماءِ،وعدمِإشباعِاالحتياجاتِانلفسيةِِ:
ًّ
نفسيا يلصاب به! فهو شخصية لم تشبع
إن املصاب بالغلو متيهء
حاجتها إىل االنتماء إىل جمتمعها املسلم ،وإىل ثقافتها األصيلة ،وإىل هويتها
وكينونتها الفكرية واحلضارية املنطلقة من ثوابت اإلسالم.

إن االنتماء إىل احلاجات احليوانية فقط ال يشبع جوعة الروح إذا يه نأت

عن منهاج سوي ومسلك قويم ،والشعور باالغرتاب عن املجتمع يف تدينه
ومسالكه االجتماعية واثلقافية ،وضعف القدرة ىلع املشاركة يف توجهاته

وطموحاته وحتدياته يكون نفسية صاحلة للغلو ،قابلة ألسباب اتلمزي
واملفاصلة واالنتماء إىل توجهات غري سوية!
ِ-2ضعفِالقدرةِلَعِاْلوافقِِ:

كنتيجة طبيعية لعدم الشعور باالنتماء إىل املجتمع وأفاكره وثقافته وتقايلده
ولغته وحضارته تنشأ حالة من ضعف القدرة ىلع اتلوافق ،فإذا اكن الفرد موضع

انتقاد مستمر ،أو استبعاد -لسبب أو آلخر -فإن هذا مما يغذي جذوره املتنافرة،
وربما أدى إىل اتهام الفرد للمجتمع بأوصاف حادة ،وبأسايلب عنيفة!
ِ-3كبتِالرغبةِانلفسيةِيفِاْلنعمِباحلريةِِ:

يف اإلنسان تطلع حنو احلرية من لك عبودية ورق ،إال عبوديته لإلهل احلق
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سبحانه! واملجتمعات اليت تمارس قهرا يف احلريات األساسية ألفرادها يف
حياتهم السياسية ،أو االجتماعية ،أو الشخصية ال تنتج أسوياء يف الفكر
واملمارسة ،فإذا اجتمع إىل ذلك تضييق مادي اقتصادي ،وبدين ،وأمين ،فإن
أفراد ذلك املجتمع قد أصبحوا ىلع حافة الغلو املرتبط بالكبت والقهر انلفيس!
والك األمرين هل آثاره املدمرة؛ سواء إشباع احلاجة إىل احلرية بطريقة غري

سوية ،أو احلرمان املرتاكم والقهر املتكرس للحاجة الفطرية اذلي يوشك أن
يسبب االنفجار!!
ِ-4السماتِالشخصيةِالِتِتساعدِلَعِالغلوِِ:
خلق اهلل اخللق متفاوتني يف إماكنياتهم وقدراتهم انلفسية وصفاتهم

الشخصية والسلوكية ،وهذه السمات املتباينة بني الشباب واخللق بشلك اعم
إذا وجدت الراعية واتلبين الاكيف من املجتمع برجاالته ومؤسساته ،استقامت

ىلع اخلري طريقتها ،ونهجت ىلع الصالح مسريتها ،أما إن لم جتد هذا ،بل

وجدت عكسه فقد آذن هذا املجتمع ببالء شديد ،واحنراف أكيد ،فالشخصية
السطحية احلادة العجلة إذا وضعت حتت ضغط اقتصادي ،وآخر نفيس،
وثالث أمين فقد اكتملت أسباب احنرافها ،فلو اكنت متدينة فإنها تميل حنو

اتلكفري واتلفجري واستباحة ادلماء واألموال! وإن اكنت غري متدينة اعثت يف

األرض فسادا ونرشت يف ادلنيا بالء! وهذا مشهود يف املجتمعات الغربية ،كما
هو مشهود يف املجتمعات الرشقية!

وهكذا إذا اكنت الشخصية جتمع إىل اتباع اهلوى عنادا وتعصبا

واستناكفا من انلقد فإنها ستبىق دائرة يف ذاتها ،رافضة للك نصح يأتيها من
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خارجها ،معتدة بكل رأي تقوهل ،مستهينة بكل من يسىع يف تقويم عوجها،

فإن تدينت ترأست بالطاعة ،واستقلت بالعلم ،أو بالعبادة ،وأنفت من

الشورى يف القيادة ،واملراجعة يف الفتيا ،وتمردت ىلع أشاكل اتلوافق مع اآلخر
ًّ
إسالميا ًّ
ًّ
مجاعيا!
سنيا
ولو اكن
ومثل هذا لو اكنت الشخصية أحادية اتلفكري ،متمركزة حول فكرة

واحدة ،أو ذات واحدة ،أو مدرسة واحدة مع تدين يغذي األحادية؛ فإنها سوف

تسقط اجتهادات اآلخرين ،وتعمم تعميما ظالـما يف مواقفها وأحاكمها ىلع

املخالفني ،وتتحول مسائل االجتهاد الظنية إىل أصول قطعية ،واملدرسة ادلعوية إىل

الطائفة املنصورة والفرقة انلاجية!!

فلو اكنت تلك الشخصية السابقة تتمتع بنظرة سوداوية للواقع ومتأثرة

بعقدة اتلآمر يف تفسري األحداث؛ فإنها ستلجأ مبارشة لكيل االتهامات ملن حوهلا

من األقربني فضال عن األبعدين ،وأن القوى العاملية -جمتمعة -تتبع خطواتها،
وتعوق سريها ،وترتصد طريقها ،وتقف خلف لك فشل يتحقق يف حياتها!!

وقد يفيض هذا املسلك إىل االعزتال للمجتمع بأرسه ،واتلمحور حول

فكرة العبادة والعزلة عند فساد الزمان ،أو يفيض إىل عجز يف وسائل ادلعوة،

ونقص يف مناهج اتلغيري واتلأثري ،وهنا جيري توظيف انلصوص تلتوافق مع ما

صار هوى تللك انلفس اجلاحنة حنو الغلو لسبب أو آلخر.

وتتضخم اآلثار السلبية للصفات الشخصية حال ضعف العلم الرشيع

والرتبية اإلسالمية يف املحاضن اجلماعية.
ِ-5شدةِاْلأثرِبردودِالفعلِالسلبيةِِ:

إن حقل العمل لإلسالم مزروع بأشواك املحن ،وحافل بابتالءات الفنت،
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ويه سنة متبوعة يف لك جيل بشلك يناسبه!
قال تعاىل﴿ :ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ
ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ
ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ﴾[ابلقرة.]214:
وقال تعاىل﴿ :ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ
ﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚ﴾ [العنكبوت.]3 -1:
ًّ
انفعايلا وتعرضت ملحنة ،أو ابتالء؛
فإذا اكنت الشخصية تعاين اضطرابا
فإن هذه االضطرابات اليت قد تصحب خبوف ،أو عنف ،أو شدة ،أو حدة
تسبب -بالرضورة -غلوا وإفراطا ،أو تفريطا يف جانب ردة الفعل! فقد يورث

هذا عدوانية تلبس بلوس الرشع ،أو استخذاء يرتدي نفس الرداء! وهكذا
عرفت احلركة اإلسالمية املعارصة ألوانا من ردات الفعل غري املنضبطة بسبب
من طبيعة بعض أشخاص القيادات ،أو املجمواعت املؤثرة يف تلك اجلمااعت

واحلراكت اإلسالمية املعارصة!

وقد يصح القول :إن كثريا من مجااعت الغلو املعارصة بدأ منشؤها مع
بعض اتلجمعات السنية اليت ال توصف بهذا الغلو ،حىت إذا تعرضت تلك
انلبتات بلعض املحن والفنت انفصل أفراد قياديون عنها بداعوى متعددة،
فأصلوا تارة تلكفري املجتمع وردته!! أو لإلرجاء والسقوط يف تسويغ ما شاع
من منكرات!! وعند ذلك قوتل أهل اإلسالم ،وترك أهل األوثان ،ووقع

اتلناقض ،وجرى تشويه صورة اإلسالم يف هيئة أتباعه!
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فإذا انضم إىل لك تلك اإلشاكالت انلفسية -بآثارها املدمرة -نقص حاد
ًّ
تربويا فقد اكتملت
يف الرتبية ،وخلل يف مناهج بناء الشخصية املسلمة بناء
حلقات مهمة يف صناعة الغلو وتروجيه!
وما لم تكن الرتبية جادة تقوم ىلع الصرب ،واحللم ،وقوة ايلقني ،والصلة
باهلل تعاىل ،واتلواصل مع اخللق ،والرغبة يف نفعهم ،واتلبرص حبقائق الرشع
والواقع؛ فإن انلتيجة ىلع حنو ما يشاهد يف أماكن ومواقع متعددة -ايلوم -لن
تكون مفاجئة! وإىل اهلل املشتىك وهو وحده املستعان!
وعن لك تلك العلل انلفسية واإلشاكالت الرتبوية ظهر الغلو يف العمل
اإلساليم املعارص جمتمعا يف نشوئه مع أسباب أخرى ستأيت قريبا بإذن اهلل.

ا
ثانيا :السباب العلمية والفكرية وآثارها
الغلو قرين اجلهل مع اتلعصب ،وربيب اإلعراض عن العلماء مع
ظاهرية الفهم وسطحية الفتيا ،وثمرة نكدة التباع املتشابه ،والسقوط يف
حفرة اتلأويل واتلحريف!
وقد ظهر بعض الغلو كنتيجة حتمية لتشييخ الكتاب قبل عقود ،أما اآلن
فتشييخ الشبكة العنكبوتية ،واتلليق عن جماهيل يفعل باألمة ايلوم األفاعيل!!
وذلك اخلطأ واخلطل العليم والفكري يورث مجهرة من االحنرافات
والعلل واملوبقات لدلعوة إىل اهلل يف هذا الزمان ،وىلع رأسها :الغلو والطرفية!
فإذا انطلق الشاب ،أو ابلاحث من إسقاط أهل العلم اكفة ،أو جتاهل
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العلماء اعمة ،سواء من اكنوا يف بدله ،أو يف غريها ،ثم عول ىلع غري متأهل ممن
وصفه اجلهل بالكتاب والسنة ،ومقاصد الرشيعة ومناهج االستنباط ،مع
ضعف ويع بالواقع ،وحقائق اتلاريخ ،وسنن اهلل يف اخللق واتلغيري؛ فإن العاقبة
تبدو مشئومة ،واألمة بهذا املنىح الغايل وال بد مأزومة!
وكيف يغفل هؤالء عن قوهل ♀« :ال ِتزالِ ِطائفة ِمن ِأمِت ِظاهرينِ
ر
()1
احلقِ،الِيِضِهِمِمِنِخِذِلِـهِمِ،حَّتِيأتِِأمرِِاهللِوهمِكذلك» .
لَعِ ِ
ٌ
فواحدة ِيفِ
ِ
وقوهل ♀« :افرتقتِ ِاَلهودِ ِلَع ِإحدى ِوسبعي ِفرقةِِ ،
اجلنةِ ،وسبعون ِيف ِانلارِ ،وافرتقتِ ِانلصارى ِلَع ِثنتي ِوسبعي ِفرقةِِ ،فإحدىِ
ٌ
نفس ِحممدِ ِبيده ِْلِفِرتِقِنِ ِأمِت ِلَعِ
وواحدة ِيف ِاجلنةِ ،واذلي ِ ِ
ِ
وسبعون ِيف ِانلارِ ،
ٌ
واحدة ِيف ِاجلنةِ ،وثنتان ِوسبعون ِيف ِانلار ،قيل :يا رسول
ِ
ثالثِ ِوسبعيِ ِفرقةِِ ،
()2

اهلل من هم؟ قال« :اجلماعةِ» .

وهذا يعين :بقاء العلم والعلماء وأهل الفقه يف ادلين واتباع السنة ،وأن تلك
الطائفة ال خيلو عنهم زمان ،وإن قل عددها! وأهل اذلكر يف األمة -حبمد اهلل -ال
انقطاع هلم ،فلم يبق إال ابلحث عنهم وسؤاهلم ،قال تعاىل﴿ :ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ
ﭞﭟﭠ﴾[انلحل.]43:
واملقصود بالعلماء :الربانيون ال السلطانيون! والصادقون ال املدعون!
()3

ويف احلديث« :تسمعونِويسمعِمنكمِ،ويسمعِممنِيسمعِمنكم» .
( )1أخرجه مسلم ( )1920من حديث ثوبان ◙.
( )2أخرجه ابن ماجه ( )3992من حديث عوف بن مالك ◙.
( )3أخرجه أمحد ( ،)2947وأبو داود ( ،)3659وابن حبان ( )61من حديث ابن عباس ¶.
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فالعلم رحم موصولة بني أهله إىل زمان رفعه ،وهذا ال يكون إال آخر الزمان!
وما من شك أن الربانيني ايلوم قلة إال أنها غري مفقودة! وأن الصادقني
نزر إال أنهم لم ينقطعوا! وأمة اخلري يه خري أمة.
واهلجوم ىلع العلماء اعمة ديدن أهل الغلو اكفة! وهذا اهلجوم من ثمرته:
اعتماد الغالة ىلع فكرهم املجرد عن نور الويح ،أو فهمهم املنقطع عن فهوم

السلف من أهل العلم.

وبسبب من حبوث خاصة تتداول -فيما مىض -باأليدي ،أما ايلوم فيه
ىلع شبكة املعلومات تسبح يف فضاء ال ضابط هل -اجرتأ هؤالء ىلع دماء

معصومة ،وأعراض مصونة ،واستباحوا أمواال حمرمة ،يف ظل غياب ،أو تغييب
منهج أهل العلم الراسخني يف مناهج االستنباط وانلظر!

وال امرتاء أن إحجاما ينسب إىل كثري من العلماء عن اخلوض يف غمار
مسائل شائكة اكن سببا يف جترؤ من ال أهلية هل! وأن إرهابا ًّ
دويلا للعلماء اكن
سببا يف جتاوز الشباب حلواجز اخلوف ايلوم؛ بل كرسها وكرس هيبة كثري من

العلماء معا!

وإذا جاء الغلو من اجلانب العليم ،وببعد عن مناهج العلماء فإن داعوى
االجتهاد املطلق -ولو من غري أهلية -سوف ترتفع بها عقائر أقوام ،وذم
اتلقليد ستعلو رايته ،وزعم اقتفاء أثر الصحابة سوف تورد حجته ،وسيكون
«هم رجال وحنن رجال» هو شعار املرحلة!

وعدم انلظر إىل احلال واملآل ،واملقدور واملعجوز عنه من األقوال

واألفعال ،سوف يفيض إىل فتاوى تبلغ الغاية يف الغرابة! وعندئذ خيتلط احلابل
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بانلابل ،والصحيح بابلاطل ،وتستدىع فتاوى تارخيية لغري مناطاتها الواقعية،
ويستدىع حال اتلتار ايلوم عند ابلعض يف مجيع األمصار! ويتطاير رشر
الفتاوى الطائشة -أحيانا -تلنال من جمتمعات املسلمني اعمة ،وحترش مجلتهم مع
الكفار يف األحاكم! لك ذلك ابلالء يقع يف ظل تأويالت باطلة وتمحالت ساذجة!
وكنموذج واحد فقط يقول شكري أمحد مصطىف -رأس مجاعة اتلكفري

واهلجرة« :-أين يه أم القرى اآلن يف منطقة الرشق األوسط؟
أين املاكن اذلي يصدر الكفر إىل العالم العريب؟
أين القرية اليت حاربت من نادى باجلهاد يف سبيل اهلل؟
أين القرية اليت تعترب متجه العالم العريب؟
()1

يه -ببداهة -اآلن مرص» .
وإذا اجتمع إىل املنهج السالفة معالـمه عدم العناية ّبمع أطراف أدلة

الرشع املطهر ،مع اعتماد ىلع رؤى ومنامات كمصادر لالستدالل واالسرتشاد،
وعيش يف أوهام إدراك آخر الزمان ،فإن الكما مثل هذا سوف يقال« :هذه اإلشارات
بينت أننا سوف ندرك عيىس ابن مريم ♠ -إن شاء اهلل ...-نرجو أن نكون
()2

أنصار اهلل يف آخر الزمان!» .
وقد وقع جراء تلك األحالم اعم  1400ـهاستحالل بليت اهلل احلرام ،وإحلاد
فيه بظلم وجهل! ما أدى إىل سفك ادلماء املعصومة ،ومنع الصالة باحلرم،
وتعطيل األذان فيه! لك ذلك برؤى شيطانية ،أو ختيالت وتوهمات نفسانية!
( )1اتلوسمات ،لشكري مصطىف (.)21-19
( )2اتلوسمات ،لشكري مصطىف (.)54-53
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ولو اكنت تلك رؤى صادقة فإنه ال يستدل بها ىلع ثبوت مهدية وال

غريها من األحاكم الرشعية!

واألمر كما قال الشاطيب ♫« :ال يستدل بالرؤيا يف األحاكم إال
ضعيف الـمنة ،نعم يأيت العلماء باملرايئ تأنيسا وبشارة ونذارة خاصة حبيث ال
يقطعون بمقتضاها حكما ،وال يبنون عليها أصال ،وهو االعتدال يف أخذها
()1

حسب ما فهم من الرشع منها» .
وتقريرا للحال؛ فإن شدة اتلناقض بني ما يف الرشع ،وما يف الواقع سبب
دافع .واستعجال اخلالص من ابلالء ،وكرثة املنكرات ،وغلبة أهلها ىلع أهل

الصالح سبب يف وقوع الغلو مؤثر.

فليت املندفعني نظروا إىل قول اهلل تعاىل﴿ :ﮎ ﮏ ﮐ﴾ [مريم ،]84:أو
فهموا قول املصطىف ♀« :ولكنكمِتستعجلون» ،وذلك يف سياق شكوى
ٌ َ
أصحابه ♀ هل ،وهو متَ َو ِّسد ب ْردة هل يف ظل الكعبة ،حني قالوا هل« :أال
تستنرص نلا ،أال تدعو اهلل نلا؟ قال :اكنِالرجلِِفيمِنِقِبِلِكمَِيِفِرَِِلِيفِاألرضِِ،
فِيِجِعِلِِفيهِ،فِيِجاءِِباملنشارِِفِيِوضِعِلَعِرأسِهِِفِيِشِقِِباثنتيِِ،وماِيِصِدِهِِذلكِعنِ

دينِهِِ ،ويِمِشِط ِبأمشاطِ ِاحلديدِ ِما ِدونِ ِحلمِهِ ِمِن ِعِظِمِِ،أوِعِصِبِِ ،وما ِيِصِدِهِِ
ذلك ِعن ِدينِهِِ ،واهلل َِلِتِمِنِ ِهذا ِاألمرِِ ،حَّتِ ِيسريِ ِالرِاكِبِ ِمِن ِصنعاءِ ِإَلِ
ر
()2
اذلئِبِِلَعِغِنِمِهِِ،ولكنِكمِتِستعجِلون» .
حضموتِِ،الَِيافِِإالِِاهللِِ،أوِ ِ
( )1االعتصام ،للشاطيب (.)336/1
( )2أخرجه ابلخاري ( )3612من حديث خباب بن األرت ◙.
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َ
أو يلتهم عملوا بقوهل اآلخر ♀« :الِينبيغِللمؤمن ِأن ِيذل ِنفسهِ،
()1
قالوا :وكيف يذ ُّل َ
نفسه؟ قال :يتعرضِمنِابلالءِلـماِالِيطيقِ» .
وبسبب من االحنراف الفكري واملنهيج فال تسل عن استغالل أعداء
اإلسالم يف ادلاخل واخلارج هلذه الفرصة الساحنة يف رضب املجتمعات بالفرقة

واالنقسام ،وبث الرعب واإلرهاب ،واتلنفري من ادلعوة وادلاعة ،واتلغرير بالشباب.

ا
ثالثا :السباب السياسية واًلجتماعية
إن الغلو وثيق الصلة يف أسبابه باجلوانب السياسية واالجتماعية يف لك
جمتمع ،وفيما ييل ذكر ألهم تلك األسباب يف واقع األمة املعارص:
ِ-1تسيدِالعلمانيةِوتنحيةِالرشيعةِاإلسالميةِِ:
إن إقصاء رشع اهلل تعاىل مثل أكرب احنراف سيايس واجتمايع وديين يف
العرص احلديث! بل ويف اتلاريخ اإلساليم بأرسه!
ولقد صاحب تلك اتلنحية واالستبدال للرشيعة حتكيم العلمانية
والقوانني الوضعية ،وحماربة حماوالت اإلصالح ادليين واالجتمايع ،ومنع شعرية

األمر باملعروف ،وانليه عن املنكر ،وتغييب رشيعة اجلهاد وتنكيس أعالمها!

فإن قيل :إن قطب رىح األسباب السياسية واالجتماعية هو تبديل

الرشع ،وتغيري احلكم بما أنزل اهلل عن معهود األمة يف ثالثة عرش قرنا
متتابعة لاكن عني الصواب!
( )1أخرجه الرتمذي ( )2254من حديث حذيفة ◙.
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ولك من اتهم بالغلو -سواء أكان اتهامه حبق أم بباطل -ال بد وأن يذكر

هذا األمر يف مسواغت قيامه بما نسب إيله من غلو!

وحتكيم الرشيعة حق ال خيتلف عليه اثنان ،وما قامت تلك ادلعوات
املعروفة يف مرص واهلند وغريها إال من أجل تلك املسألة ،وقد قال تعاىل ﴿ :ﯜ
ﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩ
ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﴾ [النساء ،]65 :وغين عن ابليان أنه :ما خرج

خارج عن حاكم يف الزمان املعارص إال واكن متذراع -اغبلا -بهذا السبب!

فما بال الساسة ال يغلقون باب الرشور ىلع أمتهم بتحكيم رشيعتهم؟!

وترك استحالل املحرمات املباحة يف قوانني من لم يدن بدينهم ،أو يدخل يف ملتهم؟!

إن العلمانية فكرة غريبة اجلذور ،نكدة اثلمار يف ديار اإلسالم ،والغلو

العلماين املتطرف اذلي مثله عدد من املفكرين املعارصين يف الرشق هو سبب
مبارش ورئيس لـما قد يدىع يف حق ابلعض من تطرف أو عنف!
«وإذا جاز أن نطلق ىلع الشباب املتشدد يف ادلين اسم املتطرفني ،فإن

الفقيد فرج فودة يعترب من عتاة املتطرفني بما يعلنه من رفضه املطلق تلطبيق
الرشيعة فورا ،أو حىت خطوة خطوة ،وبما يدعو إيله جهارا من حمارصة اكفة
مظاهر اتلدين يف خمتلف أجهزة ادلولة!
وبما يسخر هل قلمه من تشويه أعالم اإلسالم وتزييف تارخيه ،وحتريض
األمة بمختلف فعايلاتها السياسية والفكرية والشعبية ىلع اتليار اإلساليم

بمختلف فصائله -معتدلني ومتشددين.
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هذا وال خيىف أن اتلطرف إىل ادلين أفضل من اتلطرف عن ادلين؛ فاألول
()1

قرب ،واثلاين جفاء وبعد ،وشتان ما بينهما» .

وقائمة الغلو العلماين زاخرة بأسماء ،مثل :املستشار حممد سعيد العشماوي،
وحسني أمحد أمني ،ونرص حامد أيب زيد ،وخليل عبد الكريم وغريهم ،وأوئلك
يف مرص وحدها ،ويف دول أخرى أمثاهلم!
ِ-2تتابعِانلكساتِ،وتوايلِاهلزائمِ،وتفاقمِاالنكساراتِِ:
فقضية فلسطني األبية لم تنرصها شعارات القومية العربية؛ بل خذتلها! وإن

حرب األيام الستة يف اعم (1387ه1967 -م) اكن هزيمة انتهت باستيالء ايلهود ىلع
الضفة الغربية ،والقدس ،وشبه جزيرة سيناء املرصية ،وهضبة اجلوالن السورية!!

فلم تنفع األمة -عندئذ -راية اشرتاكية ،كما لم تنفعها -بعدئذ -راية

يلربايلة! بل نكبتها نكبة تارخيية ،وقويت دولة ايلهود اإلجرامية! وفشل
احلالن االشرتايك والليربايل ىلع حد سواء!

وما تزال اتلنازالت ترتى عرب اتفاقيات مزعومة تلحقيق السالم ،وما

هناك إال اتلبعية املطلقة لليهود ،واخلضوع إلمالءاتهم!

والواقع اآلن يشهد حروبا تدار ألجل ايلهود وتلأمني حدودهم من جهة
غزة وأهلها الصامدين املرابطني!
أما انلكبات واالنكسارات االقتصادية ،واتلخلف اتلقين ،واختالل أصول
( )1من قتل فرج فودة؟ (ص ،)24-23والالكم لفضيلة أ.د :عبد الغفار عزيز ،عميد لكية أصول ادلين
باألزهر ♫.
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ابلالد املايلة ،فحدث عن هذا وال حرج! فمن الشيوعية املاركسية ،إىل
الرأسمايلة الليربايلة ،ومن اإلقطاع إىل اتلأميم إىل االنفتاح االقتصادي،
وابلالد ال تزداد إال فقرا ،وختلفا ،ومرضا ،فهنا طبقية ظاهرة ،وهناك سوء توزيع
للرثوات املبددة! وهنالك استئثار باملال وفرص تداوهل ،وانهيار يف قيم بناء
املجتمعات ،ويأس وإحباط من اتلمكن من تغيري ،أو تطوير حقييق!
وهو ما أدى إىل ثورات شعبية يف عدد من ابلالد العربية يطالب أهلها
حبرية وكرامة وعدالة اجتماعية!
ِ-3اختاللِواعتاللِللعالقةِبيِاحلاكمِواملحكومِِ:
يف ظل تقييد أمين ىلع ادلعوة وحريتها ،وحماربة لرجاالتها ورموزها،
وتعريض بادلاعة والعلماء يف اإلعالم ،ووسائل اتلأثري ،واضطهاد ظاهر
لدلعوات ،بتغييب رجاهلا يف السجون واملعتقالت ،ومنع كثري منهم من ممارسة

حقه يف اتلعليم ،وواجبه يف اإلصالح ،اكن ال بد للعالقة بني احلاكم
واملحكوم أن ختتل وتعتل بعلل شىت!
وبدال من أن تقوم العالقة ىلع املحبة واتلقدير واتلوقري ،وانلصيحة

وانلرصة وحنوها ،يف مقابل إقامة ادلين وحتكيم كتاب رب العاملني ،وتعظيم
رشيعة خاتم املرسلني ،وإصالح املجتمعات ،والسري بسرية العدل يف اخللق،

وإقامة اجلهاد ،واألمر باملعروف ،وانليه عن املنكر ،وكفاية الرعية ،بدال من
ذلك قامت العالقة ىلع االتهام والعداوة ،وابلغض والرباء ،بل واخلروج
واملناجزة بالسالح!
وهنا ال يصلح -حبال -جتريد طرف من أخطائه حلساب طرف! وأهل
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احلكم والساسة هم املطابلون بواجباتهم؛ ألنهم أجراء دلى أممهم!
فمن أدى واجبه حنو أمته بتحكيم كتاب ربها ،وسنة نبيها فقد جاء
بالفرض األعظم ،والواجب األكرب ،وما بعده منه أيرس وأسهل ،وتأكد بذلك
حقه يف السمع والطاعة ،أما من حيكم بالقوانني الوضعية؛ يلخدم مصالح
أعداء األمة ،وجاء بانقالبات عسكرية؛ يلهدم إرادة املجتمع ،واعث يف األرض

فسادا ،ويف ادلماء ختوضا ،فأىن للبالد أن تستقر وهذا حاهلا ،وأىن للغلو أن
يزنوي وقد مهدت تربته ،وأخصبت أرضه ،ووجدت ذرائعه ودوافعه!
ِ-4االحناللِاالخاليقِ،والفسادِاإلعالِمِِ:
حني ترىع ادلولة املعارصة االحنالل األخاليق وتروج للفساد الرتبوي
والسلويك ،وتذبح العفاف ىلع أعتاب ما يسىم بدور السينما واملسارح
واتللفاز ،وتروج للشهوات بالسماح للمواقع والفضائيات اإلباحية من غري
منع ،أو مصادرة ،وتعمل ىلع تأجيج السعار الشهواين بطريق مبارش ،أو غري
مبارش ،فإن ذلك لكه يدعو أهل الصالح إىل الرفض واإلنكار ،ويفتح بابا
للحدة والشدة يف إجراء األحاكم ىلع جمتمع يسمح بهذا ،أو يستبيح تلك

املعايص الكبار ،وتنترش فيه مذاهب ضالة فكرية وأخالقية ،حيث حيارب
العفاف واحلجاب ،ويستهرت باالختالط واملجون!
ومن يطالع أدبيات من اتهموا بالغلو سيجد تعرجيا رصحيا ىلع تلك
املنكرات االجتماعية ،ووصمها وجمتمعاتها باجلاهلية!
فإذا اكنت تلك املنكرات ال تراعها ادلول فقد هان اخلطب! أما أن تكون
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املنكرات براعيتها ومحايتها ودعمها ،فهذا مما يؤجج الغضب!
ومؤخرا استعملت وسائل اإلعالم اخلاصة يف حرب أهل اإلسالم ،وتشويه
صورتهم ،وتأيلب العامة عليهم؛ فتحولت من وسائل بناء إىل هدم ،ومن
أدوات توجيه إىل تضليل! ويه أشد وأنكى أثرا يف شهر رمضان دون غريه من
شهور العام ،وياهلل العجب!!
ِ-5العبثِبملفِالطائفيةِ،واألقليةِِ:
حني تعمد بعض احلكومات يف بعض ادلول إىل العبث بورقة الطائفية
تلأجيج خصومة ،وصناعة فتنة بني الشعب بمكوناته ،وتسقط الضحايا من
الطرفني جراء تآمر ،أو تهييج للخصومة؛ فإن هذا يدفع الشعب إىل حتزب ضد

بعضه ،وينشأ غلو يف مقابل غلو!
واالستقواء باملكون غري املسلم يف بالد اإلسالم؛ تلحقيق أغراض سياسية،
أو تثبيت داعئم حكم اغشم ظالم -يفيض إىل تفاقم االنقسام ،وزيادة الشحن
الطائف!
ولقد شهدت بعض بالد املسلمني يف إثر وصول بعض ادلاعة إىل مواقع
سياسية متقدمة نواع من الرتويج للمغالطات ،وشحن انلصارى باملاكيدات

ضد أهل اإلسالم ،وهو ما اكن هل أثر بالغ يف صناعة الغلو ،وزيادة دوافع وجوده.

وربما تطرق العبث إىل ملف األقليات العرقية يف املجتمعات ذات
الطبيعة اخلاصة! فملف األكراد موضع عبث قديم يف العراق وتركيا وسوريا،

وملف انلوبة يعبث به يف مرص ،وملف األقليات املذهبية اكلشيعة يف دول
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املنطقة السنية يتحول إىل ملف دموي بسبب جتاوزات حادة من حكومات
طائفية أحيانا ،كما هو بالعراق ،أو منحرفة أحيانا ،كما وقع بايلمن ،أما ما
جيري ضد أهل السنة يف إيران فحدث فيه عن إجرام وإرهاب وال حرج!
وبسبب من وقوع املصادمات الطائفية بني املسلمني وانلصارى ،وبني
السنة والشيعة ،وبني األعراق املختلفة ،يصبح القتل ىلع اهلوية واستباحة
ادلماء -ألدىن سبب -من أكرب مظاهر الغلو ودوافعه ىلع حد سواء!!

V
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ِ

املبحثثث األول :القوالثثا املقاصثثاية ل االحتسثثا للثثغ الغلثثو.
املبحثثث النثثا  :القوالثثا األصثثولهة ل االحتسثثا للثثغ الغلثثو.
املبحث النالث :القوالا والضوابط الفقههة ل االحتسا للغ الغلو.
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U
إن الرشيعة املطهرة بأحاكمها وقواعدها وضوابطها حرب ىلع الغلو

والتشدد ،داعية إىل الوسطية والسماحة واالعتدال ،منكرة للمناكر املرتبطة
باتلطرف يف جانب اإلفراط ،أو اتلفريط ىلع حد سواء ،وقواعدها املقاصدية
واألصويلة والفقهية تعمل يف هذا املجال ّبالء ،واملحتسب ىلع املنكرات

حيتاج يف هذا الزمان خاصة إىل استنطاق منظومة القواعد مع املقاصد
لتسعفه يف اتلعامل مع مستجدات ونوازل االحتساب ،حىت يتمكن من القيام

بما أوجبه اهلل عليه من تكثري اخلري ،وتقليل الرش ،وراعية مصالح العباد يف
العاجل واآلجل.
ويف ابلحوث اآلتية تنبيه ىلع أهم القواعد املقاصدية واألصويلة،

والقواعد والضوابط الفقهية اليت تنري درب االحتساب ،وتعالج قضاياه
ومسائله املعارصة.
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القواعد املقاصدية يف االحتساب على الغلو

مقاصد الرشيعة بمثابة أصوهلا ومغازيها ومراميها اليت بنيت عليها

أحاكمها وقواعدها ،سواء أكانت أصويلة أم فقهية! فيه حكم واغيات أرادها

اهلل من أحاكم رشيعته املطهرة؛ تلحقيق مصالح العباد يف العاجل واآلجل.

وقواعد املقاصد أحاكم وقضايا لكية تتعلق بالغايات الترشيعية ،واملعاين

املرعية يف األحاكم الرشعية اتلفصيلية ،وقد قال الشاطيب ♫« :إن الشارع
()1

قد قصد بالترشيع إقامة املصالح األخروية وادلنيوية» .

واملقاصد علم جليل يكشف عن مفاهيم دقيقة ،ومعان لطيفة ،وأرسار

عميقة يف الرشيعة املطهرة ،عناها الشاطيب ♫ بقوهل« :فال إشاكل يف أنها
()2

علم أصيل ،راسخ األساس ،ثابت األراكن» .

وفيما ييل عد لقواعد مقاصدية مع بيان تعلقها باالحتساب ،وتطبيقها
()3

ىلع الغلو خاصة :

( )1املوافقات ،للشاطيب (.)62/2
( )2املوافقات ،للشاطيب (.)108/1
( )3من الكتب انلافعة يف هذا املوضوع :القواعد األصويلة املؤثرة يف فقه األمر باملعروف وانليه عن
املنكر ،د .نارص الغامدي.
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القاعدة الولى :حفظ الضروريات والحاجيات والتحسينات
جاءت الرشيعة حبفظ لك من:

ِالضوريات :ويه املصالح اليت ال بد منها يف إقامة ادلين وادلنيا ،وفوتها

يرتتب عليه اهللكة يف ادلنيا واآلخرة.

واحلاجيات :ويه املصالح اليت حيتاج إيلها تلحقيق السعة ،ولرفع احلرج

واملشقة والعنت ،وفوتها يرتتب عليه تشويش احلياة وصعوبتها.

واْلحسينيات :ويه املصالح اليت حتقق حماسن العادات ،وكريم الصفات،

وفوتها يرتتب عليه فوت الكمال وتمام األحوال.
اْلزنيلِواْلطبيقِِ:

 -1هذه القاعدة تتعلق باالحتساب ىلع الغلو من جهة أن أهل االبتداع

كثريا ما يكون ابتداعهم من جهة الغلو يف ادلين؛ اكخلوارج ،واملعزتلة،
والرافضة ،وذلك يف أصل ،أو أكرث من أصوهلم املنحرفة.

ومما يلتحق بذلك االحتساب ىلع كتب الغلو وابلدع واإلحلاد! وهذا

داخل يف مصلحة حفظ ادلين الرضورية.

ًّ
فلك كتاب تمحض لالبتداع والغلو -خبالف ما تضمن حقا شابه باطل،

أو صوابا شابه خطأ -فإن االحتساب بمنعه ،أو إتالفه للقادر عليه -بال فتنة-

مطلوب رشاع.

قال مالك ♫« :ال جتوز اإلجارة يف يشء من كتب أهل األهواء وابلدع
()1

واتلنجيم» .

( )1جامع بيان العلم وفضله ،البن عبد الرب (.)943/2
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وقال ِابن ِالقيم ♫ ...« :ويه أوىل بذلك من إتالف آالت اللهو

واملعازف ،وإتالف آنية اخلمر ،فإن رضرها أعظم من رضر هذه ،وال ضمان
()1

فيها. »...

 -2ومن تطبيقات قاعدة املصالح :االحتساب ىلع الغلو باستباحة القتل

للمسلمني بدعوى الكفر والردة من غري حق ،وهذا يتعلق بكثري من أعمال

لم تظهر فيها وجه املرشوعية ،ولم يستب فيها للمصلحة سبيل!

إذ من املصالح الرضورية :حفظ انلفس ،وحرمة اتلعدي عليها بغري حق

أمر قطيع ،وقد أباح الفقهاء االحتساب قبل القتل ،ولو أدى هذا إىل وقوع

خمالفات دون خمالفة القتل يف اإلثم؛ اكتلجسس مثال.

قالِابنِاألخوة ♫« :فلك من سرت معصية يف داره ،وأغلق بابه ال جيوز

أن يتجسس عليه ،إال أن يكون ذلك يف انتهاك حرمة يفوت استدراكها،
()2

مثل :أن خيربه من يثق بصدقه :أن رجال خال برجل يلقتله!» .

وقالِابنِحجرِاهليتيم ♫« :وليس ألحد ابلحث واتلجسس واقتحام

ادلور بالظنون ،نعم إن غلب ىلع ظنه وقوع معصية -ولو بقرينة ظاهرة-
كإخبار ثقة جاز هل؛ بل وجب عليه اتلجسس إن فات تداركها اكلقتل والزنا،
()3

وإال فال» .

وما من شك أن االحتساب ىلع الغالة قد يفيض إىل قتاهلم إن لم يندفع

رشهم إال بهذا ،وفيه حفظ انلفوس ،وقد مارسه الصحابة باالتفاق يف حرب
( )1الطرق احلكمية ،البن القيم ،باختصار (.)714-710/2
( )2معالم القربة يف طلب احلسبة ،البن األخوة (ص.)42
( )3حتفة املحتاج رشح املنهاج ،للهيتيم (.)219/9
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اخلوارج من دلن عيل ◙ ،وما تزال األمة عليه ،وهكذا لك خارج باغ ىلع
إمام عدل من أهل اإلسالم.

ٌ
ويف احلديث« :منِأتاكمِوأمركمِمجيع ِلَعِرجل ِواحد ِيريد ِأن ِيشقِ
()1
عصاكمِ،أوِيف ررقِمجاعتكمِفاقتلوهِ» .

القاعدة الثانية :املوازنة بين املصالح واملفاسد عند التدافع
تعارض املصالح فيما بينها حيوج إىل ترجيح إحداها ،كما أن تعارض

املفاسد املحققة حيوج إىل ترجيح أشدها وأوالها بادلفع ختفيفا للرضر،

وتعارض املصلحة واملفسدة يستتبع حبثا يف رتبتيهما ،ومعرفة أعالهما رتبة؛
تلحصل املصلحة بتحقيقها ،أو درئها.

وال يتأىت هذا إال بمعرفة بقواعد ومعايري تضبط املوازنة والرتجيح بني

املصالح واملفاسد املتقابلة.
اْلزنيلِواْلطبيقِ:

 -1فقتال الغالة ابلغاة -مثال -مصلحة تعز ادلين ،وحتفظ املجتمع من ابليغ
فيه مقدمة ،ولو فاتت مصلحة حفظ األنفس اليت قد تفوت بسبب قتاهلم

وجهادهم.

ومصلحة بر الوادلين تقدم ىلع مصلحة جهاد ابلغاة ،أو الكفار إن اكن

فرضا كفائيا!

 -2عند تعارض املفاسد يقدم يف ادلفع أعظمها رضرا ،فقتل ادلاعية إىل الغلو من
( )1أخرجه مسلم ( )1852من حديث عرفجة ◙.
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اخلوارج ،أو الروافض اذلي ال يندفع رشه إال بقتله مفسدة خاصة ،ترتكب

ألجل دفع املفسدة العامة ،ويه إفساد األديان ،وإشاعة الكفر ،أو الزندقة!

 -3عند تدافع املصلحة واملفسدة يغلب أرجحهما ،فدفع املال الستنقاذ أرسى
املسلمني من املحاربني -سواء أكانوا كفارا أم بغاة -مفسدة دون مفسدة
تركهم هلم يلقتلوهم ،ومصلحة افتاكك أرسى املسلمني أعظم؛ ئلال يتعرضوا

للقتل ،أو للفتنة يف ادلين.

()1

واعتبار مقادير املصالح واملفاسد إنما هو بمزيان الرشيعة .

فأما مراتب املعروف واملنكر ،ومراتب ادليلل ،حبيث يقدم عند الزتاحم

أعرف املعروفني ،وينكر أنكر املنكرين ،ويرجح أقوى ادليللني؛ فإنه هو
()2

خاصة العلماء بهذا ادلين .

وإذا اكن هذا من موارد االجتهاد اذلي هو مظنة االختالف ،فلكما اتسع

العلم بانلصوص قلت احلاجة لالجتهاد ،ولكما اكن املجتهد من اتلقوى أقرب

اكن باتلوفيق أحرى وأجدر.

 -4املوازنة بني املصالح واملفاسد تشمل درجات اإلنكار -أيضا -فمن اإلنكار
ما يكون باللسان ،ومنه ما يكون بايلد ،كما فعل عمر مع صبيغ ،وكما فعل

الوالة مع املبتدعة الكبار ،ومع كتبهم اليت أتلفوها وحرقوها.

وإذا اقتضت احلاجة ذكر تلك الفرقة الغايلة بأسمائها وأوصافها ورموزها

جاز ذلك ،واحتمل فيه ما حيتمل.

َ
قالِالشاطيب ♫« :فإذا اكن من مقتىض العادة :أن اتلعريف بهم ىلع

( )1جمموع فتاوى ابن تيمية (.)129/2
( )2اقتضاء الرصاط املستقيم ،البن تيمية (.)127/2

 140االحتساب على الغلو املعاصر

َ
َ
ًّ
منهيا
اتلعيني يورث العداوة ،والفرقة ،وت ْر َك املؤالفة -لزم من ذلك أن يكون
ًّ
عنه ،إال أن تكون ابلدعة فاحشة جدا؛ كبدعة اخلوارج ،فال إشاكل يف جواز
َ َ َ
اخلوارج وذك َرهم
إبدائها وتعيني أهلها ،كما عني رسول اهلل ♀
َ
وي َ
عرفوا وحيْ َذ َر منهمَ ،
بعالمتهم ،حىت ي َ
لحق بذلك ما هو مثله يف الشناعة ،أو
()1
ٌ
قريب منه حبسب نظر املجتهد ،وما سوى ذلك فالسكوت عن تعيينه أوىل» .
َ َ ْ ِّ ْ َ َ ْ
ِّ ْ َ ْ ِّ َ
َ ِّ َ ْ
َ
َ
ـن لك اكذب وعن لك بديع أىت بالعجائـب
ادلين كشف السرت ع
من
ََ َ
ِّ
ٌ ْ
َ َ ِّ ْ
َص َوامع دين اهلل م ْن لك َجانب
فل ْوال ر َجـال مؤمنـون لــهد َمت
 -5السرت ىلع آحاد الغالة إذا لم تكن مفسدة ،ولم تفت مصلحة ،فلو أن

أحد العلماء جالس بعضهم فرده عن بدعته وغلوه من غري أن يكون قد

ارتكب ما يوجب حدا ،فسرت عليه بعد توبته ورجعته ،فهو أقرب إىل مقاصد

الرشع بتحصيل املصالح ،ودرء املفاسد ،والسرت ىلع العصاة.

ونظام هذا السرت ملن اكن صاحب بدعة اغيلة ومفسدة متعدية ،كما رقمه

اإلمام اجلويين ىلع هذا انلحو املوفق ،حيث قال« :إن نبغ يف انلاس داع يف

الضاللة ،وغلب ىلع الظن أنه ال ينكف عن دعوته ورش اغئلته:

 -1فالوجه :أن يمنعه وينهاه ويتوعده لو حاد عن ارتسام أمره وأباه ،فلعله

يزنجر وعساه!

 -2ثم يكل به موثوقا به ،حيث ال يشعر به وال يراه.

 -3فإن اعد إىل ما عنه نهاه ،بالغ يف تعزيره ،وراىع حد الرشع وحتراه.

 -4ثم يثين عليه الوعيد واتلهديد ،ويبالغ يف مراقبته من حيث ال يشعر.
( )1املوافقات ،للشاطيب (.)155/5
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 -5ويرشح هل جمهولني جيلسون إيله ىلع هيئات متفاوتات ،ويعزتون إىل

مذهبه ،ويسرتشدونه ويتدرجون إىل اتلعلم واتلليق منه.

 -6فإن أبدى شيئا أطلعوا السلطان عليه ،فيسارع إىل تأديبه واتلنكيل به.

 -7ثم إن انكف فهو الغرض ،وإن تمادى يف دعواته أاعد عليه السلطان
()1

تنكيله وعقوباته ،فتبلغ العقوبات مبالغ تريب ىلع احلدود» .

القاعدة الثالثة :رعاية املآًلت ونتائج التصرفات
من مقاصد الرشع املعتربة :انلظر إىل مآالت األفعال ونتائج اتلرصفات،

واحلكم ىلع املقدمات بانلظر إىل املآالت ،واالعتداد بما تفيض إيله قبل

اإلقدام عليه.

وهذه القاعدة مستدل عليها بالقرآن يف حنو قوهل تعاىل﴿ :ﮬ ﮭ

ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ
ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ﴾[األنعام.]108:

وبالسنة يف امتناع انليب ♀ من قتل املنافقني« :الِيتحدثِانلاسِ
()2

أنِحممداِيقتلِأصحابهِ» .

وعمل بها عمر يف إمضاء الطالق اثلالث ثالثا بعد أن اكن واحدة.

وما اكن من املآالت مقطواع به ،أو بظن اغلب ،فقد وجب العمل به

واالتلفات إيله؛ ألن الكرثة تعترب اعتبار اللك.

( )1غياث األمم ،أليب املعايل اجلويين (ص.)228-227
( )2أخرجه ابلخاري ( ،)4905ومسلم ( )2584من حديث جابر بن عبد اهلل ¶.
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اْلزنيلِواْلطبيقِِ:

 -1قد يرتك االحتساب ملآل ال يرتىض!

كما تركه ♀ يف حال األعرايب اذلي بال يف املسجد خشية تلوث
()1

املسجد بانلجاسة بشلك أكرب مع ما يطال األعرايب يف ثوبه وبدنه .

وقد ترك االحتساب ملآل يقتيض قوة ومنعة السلطان ،قال ابن العريب

♫« :فإن لم يقدر إال بمقاتلة وسالح فليرتكه ،وذلك إنما هو إىل السلطان؛

ألن شهر السالح بني انلاس قد يكون خمرجا إىل الفتنة ،وآيال إىل فساد أكرث
()2

من األمر باملعروف ،وانليه عن املنكر» .

 -2قد جيب االحتساب بانلظر ملآالت املنكرات -أيضا!

ومن الغلو الفكري اذلي جيب االحتساب عليه ملآالته املنكرة :نرش

املذاهب الضالة اإلحلادية بداعوي احلرية الفكرية ،ومآلـها :انتشار الكفر

والزندقة يف األمة.

وكذلك ادلعوة إىل اتلغريب الفكري بدعوى العوملة ،ومآلـها :رضب

ثوابت األمة الفكرية ،والقضاء ىلع تمزيها وهويتها اإلسالمية.

ومن ذلك :تنشيط الفضائيات واملواقع اإلباحية بدعوى احلرية واالنفتاح،

وعدم االنغالق ،ومآلـها :تدمري الفضيلة ،ونرش الرذيلة يف املجتمعات.

 -3إهمال املجتمعات النسائية من وظيفة االحتساب هل أخطر املآالت!

فمجامع النساء اخلاصة يف اجلامعات واللكيات واملدارس غري املختلطة،

( )1أخرجه ابلخاري ( ،)6025ومسلم ( )284من حديث أنس بن مالك ◙.
( )2أحاكم القرآن ،البن العريب (.)383/1
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واألندية واملنتديات اخلاصة ،واملستشفيات القارصة ىلع النساء وحنوها جيب

أن يلتفت هلا بإجياد حمتسبات فيها ىلع منكرات ظاهرة بغري جتسس وال
حتسس ،ولو اكن هذا يف الفضاء اإللكرتوين اخلاص بالنساء لاكن هل أثر طيب؛

فإن الغلو كما ينترش يف الرجال ينترش يف النساء -أيضا!

وكما عرفت نساء خارجيات عرب اتلاريخ؛ كغزالة احلرورية فقد تعرف

نسوة معارصات!!

 -4بانلظر إىل املآالت فإذا اكن االحتساب ىلع الغلو بقول ،أو فعل يزيده تفاحشا

فإنه ال يرشع ،وقد امتنع انليب ♀ عن قتل املنافقني مع استحقاقهم
للقتل؛ ملا يرتتب عليه من املآالت اخلطرة.

وعليه؛ فإن «لك فعل مأذون فيه يصبح غري مأذون فيه إذا آل إىل مفسدة
()1

اغبلة ،أو أكرثية ،سواء أقصد املمارس ذللك الفعل ذلك املآل ،أم لم يقصده!» .

قال ِالشاطيب ♫« :والرشيعة مبنية ىلع االحتياط ،واألخذ باحلزم،
()2

واتلحرز مما عىس أن يكون طريقا إىل مفسدة» .

وقال ِابن ِالقيم ♫« :إن انليب ♀ رشع ألمته إجياب إنكار

املنكر يلحصل بإنكاره من املعروف ما حيبه اهلل ورسوهل ،فإذا اكن إنكار املنكر
يستلزم ما هو أنكر منه وأبغض إىل اهلل ورسوهل فإنه ال يسوغ إنكاره ،وإن اكن

اهلل يبغضه ويمقت أهله ،وهذا اكإلنكار ىلع امللوك والوالة باخلروج عليهم،
()3

فإنه أساس لك رش وفتنة إىل آخر ادلهر» .

( )1قواعد املقاصد عند الشاطيب ،للكيالين (ص ،)455املوافقات ،للشاطيب ( ،)348/2وما بعدها.
( )2املوافقات ،للشاطيب (.)364/2
( )3إعالم املوقعني ،البن القيم (.)4/3
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القاعدة الرابعة :كل قصد يخالف قصد الشارع فهو باطل
الرشع املطهر لم يقصد من الترشيعات إال حتقيق مصالح العباد ،فمن أوجد،

أو ابتىغ يف الترشيعات غري ما رشعت هل من املقاصد ،فعمله مردود عليه.

قالِالشاطيب ♫« :لك من ابتىغ يف تكايلف الرشيعة غري ما رشعت

هل فقد ناقض الرشيعة ،ولك من ناقضها فعمله يف املناقضة باطل ،فمن ابتىغ يف
()1

تكايلف الرشيعة ما لم ترشع هل فعمله باطل» .
اْلزنيلِواْلطبيقِ:

 -1جيب االحتساب ىلع لك من أوقع نفسه يف املشاق اليت لم يرشعها الشارع ،ولو
اكن بغرض القربة ،أو الطاعة ،وقد نىه انليب ♀ من أراد املبالغة يف
العبادة يف أكرث من موضع؛ وذلك تلعمده املشقة اليت لم ترشع ،فنىه من قام يف

الشمس وترك االستظالل والالكم ،ونىه عن مد حبل بني السارتني للصالة

بالليل بعد اتلعب وحنو ذلك ،وقال ملن ترك الفطر -مع الرخصة يف السفر ،وشدة
َ
َ
()2
احلاجة للفطر من أجل احلر والعطش« :-أوئلك العصاة ،أوئلكِالعصاةِ» .
قال ِانلووي ♫« :وهذا حممول ىلع من ترضر بالصوم ،أو أنهم أمروا
()3

بالفطر أمرا جازما ملصلحة بيان جوازه ،فخالفوا الواجب» .

 -2حيتسب ىلع الغالة اذلين يوقعون أنفسهم باتلهلكة؛ ألنه أوىل من االحتساب
ىلع من يوقع نفسه باملشقاتّ ،بامع عدم املرشوعية من جهة ،وإتالف األنفس
وإحلاق الرضر بها من جهة أخرىِ.

( )1املوافقات ،للشاطيب (.)231/2
( )2أخرجه مسلم ( )266من حديث جابر بن عبد اهلل ¶.
( )3رشح مسلم ،للنووي (.)104/4

ِ
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القواعد األصولية يف االحتساب على الغلوِ
القواعد ِاألصوَلة :قضايا لكية يتوصل من خالهلا إىل استنباط األحاكم
()1

الرشعية من أدتلها اتلفصيلية .

فيه جزء من علم أصول الفقه ،أو يه علم أصول الفقه ،واملعرفة بها معرفة

بطرق الوصول إىل حكم اهلل يف أفعال امللكفني ،وما يتعلق بهم.

والقواعد األصويلة كثرية متعددة ،وفيما ييل ذكر ألهمها مما هل تعلق

باإلنكار واالحتساب ىلع الغلو خاصة.

القاعدة الولىً :ل حاكم إًل هللا تعالى
ويه تعين :إفراد اهلل تعاىل باحلق يف اتلحليل واتلحريم ،فال حالل إال ما

أحله اهلل ،وال حرام إال ما حرمه اهلل ،وال دين إال ما رشعه اهلل ،أو ما بلغه

رسول اهلل ♀ عن اهلل.

قال تعاىل﴿ :ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ﴾[يوسف.]40:

وقال تعاىل﴿ :ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ﴾[األنعام.]114:

وقال تعاىل﴿ :ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ﴾[الرعد.]41:
فهو سبحانه مصدر األحاكم الرشعية ال سواه.

( )1تيسري اتلحرير ،ألمري باد شاه ( ،)18/1االبتهاج يف رشح املنهاج ،للسبيك وابنه (.)99/2
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اْلزنيلِواْلطبيقِِ:
ِ -1الغالة من املعزتلة القداىم ومن تأثر بهم من بعض املتأخرين ذهبوا إىل أن
العقل حاكم ،يدرك احلسن والقبيح يف األشياء ،وبهذا اإلدراك ترتبط األحاكم،
واإلنسان يكلف بالعقل ومدراكته يف اتلحسني واتلقبيح واتلحليل واتلحريم!

وقد انطلق من هذه القاعدة بعض الغالة ،فقالوا بكفر مرتكب

املخالفة يف أصول العقيدة وفروعها ،أو يف أصوهلا دون فروعها ،بقطع انلظر

عن بلوغ احلجة الرسايلة هل ،أم ال؟! وذلك ألنه ملكف أن يدرك احلسن اذلايت
والقبح اذلايت يف األشياء واألفعال! وذلك بعقله ،فإن وقع يف يشء من الرشك

ّبهالة ،فال عذر هل مطلقا يف أصول اتلوحيد وفروعه ىلع حد سواء!

وأهل السنة ىلع أن العقل قد يدرك حسنا وقبحا يف األفعال ،لكن ال

تكليف إال من قبل الرشع املطهر ،وقد قال تعاىل -يف عذر هؤالء اجلهال:-

﴿ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ﴾[اإلرساء ]15:ولم يقل :حىت نركب فيهم عقوال!

ِ -2بعض الغالة يعتقد ما ليس بمنكر منكرا ،ثم يرتب ىلع ذلك إنكارا ىلع
فاعله ،وىلع الساكت عليه!

فيقال هل« :اعلم أنه ال حيكم ىلع األمر بأنه منكر إال إذا قام ىلع ذلك
()1

ديلل من كتاب اهلل تعاىل ،أو سنة نبيه ♀ ،أو إمجاع املسلمني» .

فاملنكر ما ثبت بالرشع نكارته ،سواء أكان كفرا ،أم اكن معصية!

أدرك ذلك العقل ،أم لم يدركه ،ويعظم اخلطب ويشتد الكرب حني حيكم بأن

أفعاال ،أو أقواال يه كفر دون أن يدل الرشع عليها!

ويشتد ابلالء حني يكفر بها من لم يكفره اهلل تعاىل وال رسوهل ♀.

( )1أضواء ابليان ،للشنقيطي (.)207/2
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ويبلغ ابلالء اغية حني يقال يف مثل هذه األحوال -اليت لم يثبت فيها

نكارة الفعل ،وال حرمته رشاع ،وال اإلنكار فيه أصال :-إن من لم يكفر

الاكفر فهو اكفر!!

واألصل أن املنكر اذلي ينكر هو ما ال خالف -يعتد به -ىلع نكارته رشاع!

القاعدة الثانية :الفعل الواحد قد تعتريه الحكام الخمسة ،أو بعضها
وهذه القاعدة تعين :أن اليشء الواحد قد يكون يف حال واجبا ،ويف

أخرى مندوبا ،أو مباحا ،أو مكروها ،أو حمرما! وذلك حبسب االعتبارات املختلفة!

ويف هذا يعرب العلماء بقوهلم :اختالف األحاكم ىلع احلقائق باختالف
()1

()2

جهاتها  ،وجيوز أن يكون الواحد بالعني حراما واجبا من جهتني .

ومثال ذلك :انلاكح ،أو السفر؛ فأحاكمهما ختتلف باختالف األحوال واالعتبارات.
اْلزنيلِواْلطبيقِِ:

 -1اجلهاد فريضة كفائية يف أصل حكمه وبرشوطه ،فلو أخل امللكف برشطه لم
يكن فرضا يف حقه!

كمن سافر للجهاد غري املتعني بدون إذن وادليه ،أو باملعصية هلما يف منعه من

السفر ،وإجياب اجلهاد ىلع لك أحد وتعيينه عليه رضب من الغلو.

 -2نىح بعض الغالة إىل إجياب االجتهاد وحتريم اتلقليد ىلع لك أحد من غري
نظر إىل آلة ،أو قدرة!

قال ِشكري ِمصطىف ِعن ِمجاعته« :يه مجاعة واحدة هلا أمري واحد،

( )1رشح خمترص الروضة ،للطويف (.)118/1
( )2روضة انلاظر ،البن قدامة (.)208/1
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سندها كتاب اهلل والسنة ،يكفرون باتلقليد ،ولك مسلم فيها جمتهد ،ال جمال
()1

فيها للفرق واملذاهب ،واألحزاب. »...

ومن ِأسف :أنهم اجتهدوا ،ولكن يف تكفري انلاس ،ثم يف تكفري

بعضهم بعضا!!

()2

والصواب :أن االجتهاد يدور مع األحاكم اخلمسة -أيضا! .

 -3ويف اإلنكار واالحتساب غالة -أيضا!

فإذا لم يلتفت أحدهم إىل أن اإلنكار نفسه يدور مع األحاكم اخلمسة،
ًّ
عينيا فقد وقع يف الغلو!
ورآه يف لك موقف واجبا
فقد يكون واجبا ،وقد يندب ،وقد يكره ،وقد حيرم!
والعالم قد يأمر ،وقد ينىه ،وقد يسكت!

قالِابنِتيمية ♫« :فالعالم تارة يأمر ،وتارة ينىه ،وتارة يبيح ،وتارة

يسكت عن األمر ،أو انليه ،أو اإلباحة؛ اكألمر بالصالح اخلالص ،أو الراجح،
()3

أو انليه عن الفساد اخلالص ،أو الراجح ،وعند اتلعارض يرجح الراجح» .
()4

فهو واجب يف ترك الواجب وفعل احلرام .

()5

وهو مندوب يف ترك املندوب وفعل املكروه .

قال ِالغزايل ♫« :فإذا قلنا :هذا منكر مكروه؛ فاعلم أن املنع منه
()6

مستحب» .

( )1احلجيات ،لشكري مصطىف (ص.)14
( )2اتلقرير واتلحبري ،البن أمري احلاج (.)388/3
( )3جمموع فتاوى ابن تيمية (.)59-58/20
( )4الرتبة يف طلب احلسبة ،للماوردي (ص.)87
( )5الرتبة يف طلب احلسبة ،للماوردي (ص.)87
( )6إحياء علوم ادلين ،للغزايل (.)335/2
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وهو مكروه إذا أدى إىل وقوع مكروه أشد منه ،أو إذا اكن مذهب
()1

املحتسب عليه يبيحه ،وإن منعته بعض املذاهب األخرى .
وهو حمرم يف حق جاهل باألحاكم اليت ينكرها أصال ،وعندما يرتتب ىلع
اإلنكار ما هو أشد نكارة ،وحني يتعدى الرضر إىل غريه من أهل ،أو صحبة بما ال
حيتملوه يف أنفسهم ،أو حرماتهم ،وحنو ذلك.
قالِالغزايل ♫« :فإن علم أنه يرضب معه غريه من أصحابه ،أو أقاربه،
أو رفقائه ،فال جتوز هل احلسبة ،بل حترم؛ ألنه عجز عن دفع املنكر إال بأن
يفيض ذلك إىل منكر آخر ...فإذا اكن يتعدى األذى من حسبته إىل أقاربه
()2

وجريانه فليرتكها؛ فإن إيذاء املسلمني حمذور» .

القاعدة الثالثة :التكليف مرتبط بالقدرة واًلستطاعة
القدرة واالستطاعة رشط يف اتللكيف ،قال تعاىل﴿ :ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ

ﯛ ﯜ﴾[ابلقرة.]286:

وقال تعاىل﴿ :ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ﴾[اتلغابن.]16:

ويف احلديث« :فإذاِنهيتكمِعنِشءِفاجتنبوهِ،وإذاِأمرتكمِبأمر ِفأتواِ
()3

منهِماِاستطعتم» .

ويف خصوص األمر باملعروف حديث أيب سعيد اخلدري ◙ قال:

( )1األمر باملعروف وانليه عن املنكر ،لعبد املعز عبد الستار (ص.)24
( )2إحياء علوم ادلين ،للغزايل (.)320/2
( )3أخرجه ابلخاري ( ،)7288ومسلم ( )1377من حديث أيب هريرة ◙.
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َ
ر
سمعت رسول اهلل ♀ يقول« :منِرأىِمنكمِمنكراِفليغريهِبيدهِ،فإنِ
()1

لمِيستطعِفبلسانهِ،فإنِلمِيستطعِفبقلبهِ،وذلكِأضعفِاإليمانِ» .
()2

وانعقد اإلمجاع ىلع رشط القدرة لوجوب تغيري املنكر .

والرشع ال ينظر يف االستطاعة الرشعية إىل جمرد إماكن الفعل؛ بل ينظر

إىل لوازم ذلك ،فإذا اكن الفعل ممكنا مع املفسدة الراجحة لم تكن هذه
()3

استطاعة رشعية! .

اْلزنيلِواْلطبيقِِ:

 -1دعوى بعض الغالة أن العلماء وادلاعة يرتكون اإلنكار الواجب جبنا

وخورا وحنو هذا -دعوى مردودة؛ فعّل فرض أن اإلنكار واجب يف احلالة
املعينة فال بد للقول بوجوبه من رشط القدرة واالستطاعة ،وأال ينجر

الرضر إىل غريه ،فمن لم يكن بتلك املثابة فهو اعجز غري قادر ال يتحقق

الوجوب يف حقه! ثم يبىق انلدب قائما بعد سقوط الوجوب يف حاالت
ًّ
حسيا كعىم ،أو عرج ،وقد يكون
أخرى ،وعليه؛ فإن العجز قد يكون
ًّ
ًّ
معنويا كمن علم أنه
علميا كمن لم يتبني هل يف املسألة حكم ،وقد يكون

يتحمل رضرا ال يطيقه ،أو يتعداه الرضر إىل أهله وذويه! ويف احلديث« :الِ
ينبيغ ِللمؤمن ِأن ِيذل ِنفسهِ ،قالوا :وكيف يذ ُّل َ
نفسه؟ قالِ :يتعرض ِمنِ
()4

ابلالءِلـماِالِيطيقِ» .

ويف احلديث عن أيب سعيد اخلدري ◙ قال :قال رسول اهلل ♀:

( )1أخرجه مسلم ( )49من حديث طارق بن شهاب ◙.
( )2اجلامع ألحاكم القرآن ،للقرطيب (.)48/4
( )3منهاج السنة ،البن تيمية (.)49/3
( )4أخرجه الرتمذي ( )2254من حديث حذيفة ◙.
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«إنِاهللِليسألِالعبدِيومِالقيامةِحَّتِيقولِ:ماِمنعكِإذِرأيتِِاملنكرِأنِتنكره؟!ِ
ر
()1
فإذاِلقنِاهللِعبداِحجتهِقالِ:ياِربِرجوتكِوفرقتِمنِانلاسِ» .
َ
َ
إنكار عليه ،وقد قال
ترثيب وال
وبناء عليه فمن أخذ بالرخصة فال
()2

♀« :إنِاهللَِيبِأنِتؤَتِرخصهِكماِيكرهِأنِتؤَتِمعصيتهِ» .
بالرخص ُّ
وقد ورد كراهة ترك األخذ ُّ
تزنها عنها ،ويف احلديث« :ماِبالِرجالِِ
بلغهم ِعِّن ٌ
ِأمر ِترخصت ِفيه ِفكرهوه ِوتزنهوا ِعنهِ ،فواهلل ِألنا ِأعلمهم ِباهللِ
()3

وأشدهمَِلِخشيةِ» .

ومن أخذ بالعزيمة فقد سلك َ
نفسه يف عداد املجاهدين؛ لقوهل ♀:
ٍّ
()4
قِ-عندِسلطانِجائرِ» .
«أفضلِاجلهادِلكمةِعدلِِ-ويف روايةِ:ح ِ

وقد قال اجلصاص -تعليقا ىلع قوهل تعاىل﴿ :ﯞﯟ ﯠ

ﯡ ﯢ ﯣ﴾ [آل عمران« :-]21:ويف هذه اآلية جواز إنكار املنكر مع
خوف القتل ،وأنه مزنلة رشيفة يستحق بها اثلواب اجلزيل؛ ألن اهلل مدح
()5

هؤالء اذلين قتلوا حني أمروا باملعروف ونهوا عن املنكر» .

 -2تويل غري املتأهل لواجب احلسبة مع وجود املتأهل أمر منكر ،فإن والية
احلسبة حني تسند لغري أهلها يرتتب عليها رضر وخطر! فإذا أسندت

واليتها إىل الصغار ،أو من ال علم وال حلم عنده أفسد فيها ولم يصلح،

وحتولت إىل سبب وذريعة لعكس مقصودها ،أو للطعن يف أصل
( )1أخرجه ابن ماجه ( )4017من حديث أيب سعيد اخل ِّ
دري ◙.
( )2أخرجه أمحد ( )5866من حديث ابن عمر ¶.
( )3أخرجه ابلخاري ( ،)6101ومسلم ( )2356من حديث اعئشة ▲.
( )4أخرجه أمحد ( ،)11143وأبو داود ( )2174من حديث أيب سعيد اخلدري ◙.
( )5أحاكم القرآن ،للجصاص (.)287-286/2
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مرشوعيتها؛ فإن قيل :إذا لم يوجد األهل تلويل احلسبة فهل تعطل؟
فاجلواب :ال تعطل ،ولكن يليها األمثل فاألمثل.

قالِابنِتيمية ♫« :إذا عرف هذا فليس عليه أن يستعمل إال أصلح

املوجود ،وقد ال يكون يف موجوده من هو أصلح تللك الوالية ،فيختار األمثل
()1

فاألمثل يف لك منصب حبسبه» .

القاعدة الرابعة :هل يعتد بخالف أهل الهواء والغلو في اإلجماع؟
هذه القاعدة تدور حول حكم خمالفة أهل الغلو واالبتداع ملا اتفق

عليه أهل السنة واجلماعة ،وهل يعترب علماء أهل الغلو وابلدع يف عداد

املجتهدين اذلين ينظر إىل خالفهم عند إطالق دعوى اإلمجاع؟

وىلع سبيل املثال :هل يعترب خالف الرافضة يف حرمة نكاح املتعة

وبطالنه ناقضا لإلمجاع؟ ومثله خالف اخلوارج ،أو املعزتلة؟

والراجح اذلي عليه األكرث :أنه من اكنت بدعته غري مكفرة فال يعتد

خبالفه؛ وذلك لعموم قوهل تعاىل﴿ :ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ﴾[ابلقرة ]143:أي:

خيارا ،عدوال ،وأهل األهواء ليسوا عدوال ،فال يعتد بقوهلم.

ولقوهل تعاىل﴿ :ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ

ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ﴾[النساء.]115:

وأهل األهواء وابلدع والغلو مشاقون للرسول ،متنكبون لطريق املؤمنني

اذلي هو االتباع ،وإذا اكنت شهادة الفاسق -فسقا عمليا -مردودة ،فإن شهادة

املبتدع -بدعة عقدية -أوىل بالرد.
( )1السياسة الرشعية ،البن تيمية (ص.)12
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وىلع هذا نقل االتفاق مجع من العلماء:

قالِابنِعبدِالب ♫« :أمجع أهل الفقه واآلثار من مجيع األمصار أن

أهل الالكم أهل بدع وزيغ ،وال يعدون عند اجلميع يف طبقات الفقهاء ،وإنما
()1

العلماء أهل األثر واتلفقه فيه» .

وقالِابنِالقطان ♫« :اإلمجاع عندنا إمجاع أهل العلم ،وأما ما اكن
()2

من أهل األهواء فال مدخل هل فيه» .

وقال ِالشاطيب ♫« :فأقوال أهل األهواء غري معتد بها يف اخلالف
()3

املقرر يف الرشع» .

وقالِاملرداوي ♫« :وأما غريهم من أرباب ابلدع؛ اكجلهمية ،والرافضة،

واخلوارج ،واملعزتلة ،وحنوهم ،فال اعتبار بقولـهم املخالف ألقوال األئمة
()4

وأتباعهم ،وال اعتماد عليها» .

وما نقل من اتفاقهم يستندون فيه بعد اآليات إىل قوهل ♀َ« :يملِ
ر
هذا ِالعلم ِمن ُِك ِخلف ِعدوَلِ ،ينفون ِعنه ِحتريف ِالغاليِ ،وانتحالِ
()5

املبطليِ،وتأويلِاجلاهليِ» .
اْلزنيلِواْلطبيقِِ:

 -1أصحاب الغلو الفكري هلم مناهج منحرفة يف ضبط املعروف واملنكر ،فمن

قائل :إن مرد ذلك إىل العرف فقط ،ومن قائل :إن مرده إىل العقل فقط،

( )1جامع بيان العلم وفضله ،البن عبد الرب (.)942/2
( )2ابلحر املحيط ،للزركيش (.)515/3
( )3املوافقات ،للشاطيب (.)221/5
( )4اتلحبري رشح اتلحرير ،للمرداوي (.)128/1
( )5أخرجه الزبار ( )9423من حديث أيب هريرة ◙.
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فلك ما عرفه ،أو تعارف عليه انلاس يف جمتمع ما فهو معروف ال ينكر،

وبالضد من ذلك املنكر!

وهذاِيعِّن :ترشيعا النقالب املعروف الرشيع إىل منكر عريف ،وانقالب

املنكر الرشيع إىل معروف عريف!

والصحيح :أنه ال حكم للعرف ،أو العقل يف األحاكم الرشعية ،ولو قال

بهذا أهل الغلو الفكري -قديما أو حديثا -وال اعتبار خلالف أهل الغلو يف
انعقاد اإلمجاع ىلع معىن املعروف واملنكر وارتباطهما بالرشع ال غري!

قال ِالشاطيب ♫« :العادة حتيل استقالل العقول يف ادلنيا بإدراك
()1

مصاحلها ومفاسدها ىلع اتلفصيل» .

 -2ذهب أهل الغلو الليربايل إىل اعتبار اإلنكار ىلع اخللق خرقا للحرية

الشخصية ،وجتاوزا يف االعتداء ىلع اإلنسان ووصاية عليه ،وإكراها هل يف
نفسه وما يدين به ،أو يعمله!!

واجلواب من انلقل والعقل معا؛ فأما حديث انلقل عن إجياب األمر

وانليه فقد تقدم ،وهو من انلصيحة تارة ،ومن اتلوايص باحلق أخرى ،ومن
ادلعوة ثاثلة!

وأما احلرية فمفهومها -يف اإلسالم :-اتلحرر من عبودية لك أحد إال العبودية

هلل تعاىل ،وطاعة اهلل يه احلرية احلقيقية ،ويه من لب الرسالة املحمدية ،قال

تعاىل﴿ :ﮋﮌﮍﮎﮏﮐ ﮑ﴾[األعراف.]157:

وليس ملؤمن أن يعرتض ىلع الويح ،وال ىلع ما ثبت فيه من أحاكم ،قال

( )1املوافقات ،للشاطيب (.)78/2
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تعاىل﴿ :ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﯴ
ﯵ ﯶ ﯷ﴾ [انلور.]51:

وليس يف ادلنيا بأرسها حرية ال قيود هلا ،فلك احلريات تقيدها القوانني

والرشائع وتضبطها القواعد واللوائح ،وجتاوزها يعرض للعقوبات اثلابتة

بنصوص حمكمة رصحية ،وما لم تقيد احلريات بقيود ويعاقب ىلع جتاوزها
بعقوبات يفسد نظام احلياة بأرسها ،وتكون رشيعة الغاب حملها! فليس أحد

حبر يف أذى نفسه فضال عن غريه!

القاعدة الخامسة :مذهب الصحابي حجة
مذهبِالصحايب :هو ما نقل من قوهل ،أو فعله ،أو فتياه ،أو قضائه يف أمر

رشيع لم يرد فيه نص من كتاب ،أو سنة ،أو إمجاع.

واملقصودِحبجيته :أنه يتبع ىلع ما قال ،أو أفىت وقىض به ،يف حال أنه قال

فيما للرأي فيه جمال ،ولم يعلم هل خمالف.

أما ما اكن خمالفا نلص ،أو خالفه فيه غريه فليس حبجة.

وأما إذا لم يعلم هل خمالف ،ولم ينترش فقد جرى فيه اخلالف ىلع قولني،

األول :مذهب اجلمهور وهو حجيته ،واثلاين :للشافعية وهو أنه ليس حبجة.

()1

والراجح :مذهب مجهور العلماء من األئمة األربعة واعمة أتباع مذاهبهم .

واستدلوا بعموم قوهل تعاىل﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ

ﭖ ﭗ ﭘ﴾[اتلوبة.]100:

( )1رشح خمترص الروضة ،للطويف ( ،)185/3تيسري اتلحرير ،ألمري باد شاه ( ،)134/3قواطع األدلة،
للسمعاين ( ،)762/3اإلحاكم ،البن حزم (.)74/6
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وقوهل تعاىل﴿ :ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ﴾[آل عمران.]110:

()1

وبقوهل ♀« :خري ِانلاس ِقرِنِثم ِاذلينِيلونهمِثم ِاذلينِيلونهم» .

وأن العقل يقيض بأن احتمال استنادهم يف الفتيا للنيب ♀ ،أو ملن
ٌ ()2
اغلب .
سمع منه ،أو لفهم صحيح ،أو التفاقهم-
اْلزنيلِواْلطبيقِِ:

 -1جيوز االحتساب من اإلمام ىلع الغالة بالرضب فما فوقه ،ولو بالقتال.

ويستند يف ذلك إىل فعل عمر ◙ بصبيغ بن عسل وأنه رضبه
()3

بعراجني انلخل مرارا ،ومنع انلاس من جمالسته مدة .

وذلا قال بعض السلف ...« :ولو شاء عمر بن اخلطاب أن يناظر صبيغا،

وجيمع هل أصحاب رسول اهلل ♀ حىت يناظروه وحياجوه ،ويبينوا عليه

لفعل ،ولكنه قمع جهله فأوجع رضبه ،ونفاه يف جدله ،وتركه يتغصص بريقه،
َ
ًّ
منفيا مرشدا ،ال يكلم ،وال جيالس ...فهكذا
وينقطع قلبه حرسة ،مطرودا

حكم لك من رشع يف دين اهلل بما لم يأذن به اهلل ،أن خيرب أنه ىلع بدعة
()4

ضاللة ،فيحذر منه ،وينىه عن جمالسته» .

وهذا مما يفوض لإلمام انلظر فيه بما حيقق املصلحة ،وهو متفاوت زمانا،

وماكنا ،وأحواال.

وقد احتسب بعض الوالة ىلع بعض رؤوس أهل ابلدع والغلو والزندقة بالقتل!

وهكذا لإلمام أن يعزر من عمل بالقول املبتدع كمن نكح نكاح

( )1أخرجه ابلخاري ( ،)2652ومسلم ( )2533من حديث عبد اهلل مسعود ◙.
( )2إعالم املوقعني ،البن القيم (.)21-20/5
( )3مسند ادلاريم ( ،)254/1ومسند الزبار (.)423/1
( )4السنة ،أليب بكر اخلالل (.)228/1
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املتعة ،قال أبو ثور ♫« :فإن تزوج رجل مبتدع ىلع هذا ف ِّرق بينه وبني
()1

املرأة ،وأدبه اإلمام واعقبه» .

 -2ذهب بعض الغالة يف شأن الوالة السالطني واحلاكم أنه ال حيتسب عليهم
عالنية مطلقا!

وقد ثبت عن مجع من الصحابة االحتساب علنا يف مواقفًّ ،
ورسا يف أخرى.

فمن ذلك :إنكار أيب سعيد اخلدري ◙ ىلع مروان تقديم اخلطبة

قبل الصالة ،واكن معه رجل آخر.

كما ثبت اإلنكار رسا من بعض الصحابة اكحتساب أسامة بن زيد ىلع

عثمان ¶.

فاألمر منوط باملصلحة جلبا وتكثريا ،وباملفسدة درءا وتقليال.

القاعدة السادسة :سد الذرائع حجة
لك سبب يفيض إىل الفساد ،ووسيلة تؤدي إىل احلرام قطعا فيه حمرمة ،وما

ال يؤدي إىل حمرم فال حرمة فيه ،وأما ما أدى إىل املفسدة اغبلا فاحلنابلة واملالكية ىلع
منعه بديلل سد اذلرائع

()2

()3

وخالف الظاهرية واحلنفية والشافعية .

وقد استدل للقاعدة بقوهل تعاىل﴿ :ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ

ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ﴾[األنعام.]108:

ولقوهل ♀« :إن ِمنِأكب ِالكبائر ِأن ِيلعن ِالرجل ِوادليهِ،قيل :يا

َ
رسول اهلل ،وكيف يلعن الرجل وادليه؟ قالِ:يسبِالرجلِأباِالرجلِفيسبِأباهِ،
( )1اإلرشاف ىلع مذاهب العلماء ،البن املنذر (.)72/5
( )2إحاكم الفصول ،للبايج (ص ،)689رشح خمترص الروضة ،للطويف (.)214/3
( )3اإلحاكم ،البن حزم ( )2/6األشباه وانلظائر ،البن السبيك ( ،)119/1رشح الكوكب املنري ،البن انلجار (.)434/4
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()1

ويسبِأمهِفيسبِأمهِ» .

واتفق الصحابة ىلع إعماهل يف قتل اجلماعة بالواحد درءا ذلريعة ضياع

دماء املسلمني باالشرتاك يف القتل ،واتفقوا ىلع مجع القرآن ىلع حرف واحد

درءا ذلريعة االختالف يف القرآن.
اْلزنيلِواْلطبيقِِ:

 -االحتساب ىلع ما يفيض إىل الغلو ،وىلع لك غلو يفيض إىل الرشك -عياذا

باهلل ،-وهذا مستفاد من نهيه ♀ عن الصالة إىل القبور وعليها ،وبناء
املساجد عليها ،وبعثه ًّ
عليا ◙ يف طمس اتلماثيل والصور ،وتسوية القبور
املرتفعة عن األرض ،أو املبنية ،ومن نهيه ♀ عن اتلمائم واتلولة ،ونهيه

عن احللف بغري اهلل ،واتلصوير ،وحنو ذلك من ذرائع الغلو ،أو ذرائع الرشك!
وعليه؛ فلك ما اكن بتلك املثابة مفضيا إىل غلو ،أو اكن ًّ
غلوا مفضيا إىل
رشك ،أو بدعة فمنعه متجهِ.

القاعدة السابعة :هل كل مجتهد مصيب؟
االجتهاد إذا وقع من أهله يف حمله اكن صاحبه مأجورا من حيث قيامه

بغرضه ،واكن مصيبا فيما أداه إيله اجتهاده من العلم والعمل.

فإن قيل :هل احلق واحد ،أم متعدد؟ فاجلواب :أنه واحد ،وإن لم يتعني دلى

املجتهدين ،قال ابن قدامة ♫« :احلق يف قول واحد من املجتهدين ،ومن عداه
()2

خمطئ ،سواء اكن يف فروع ادلين ،أو أصوهل» .

والصواب :أن املصيب واحد من املجتهدين ،وابلايق خمطئون ،ويف احلديث:

( )1أخرجه ابلخاري ( ،)5973ومسلم ( )90من حديث عبد اهلل بن عمرو ¶.
( )2روضة انلاظر ،البن قدامة (ص.)359
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«إذاِحكم ِاحلاكم ِفاجتهدِ،ثم ِأصاب ِفله ِأجرانِ،وإذاِحكم ِفاجتهدِ ،ثمِ
ٌ ()1
ِفلهِأجر» .
ِ
أخطأ
بيق أن االجتهاد هل مواطن ،وذلك حني يفقد انلص الرشيع ،أو يغيب اإلمجاع،

و خيىف احلكم ،وهذا ال يتأىت يف يشء من األصول والقواعد ،وإنما يتأىت يف الفروع

واجلزئيات ،ويف األصول ال يقال :لك جمتهد مصيب ،فمن تبىن أصال من أصول أهل
ابلدع فقد أثم وأخطأ الصواب ،كمن تبىن واعتقد أصول املعزتلة ،أو اخلوارج ،أو

الرافضة وحنوهم.

فف مسائل األصول املصيب واحد ،وينكر ىلع املخطئ.

اْلزنيلِواْلطبيقِِ:

 -ال حيتج بأن لك جمتهد مصيب ىلع املحتسب إذا أنكر ىلع أهل الغلو

واالبتداع اذلين تبنوا أصوال للغالة؛ اكخلروج ىلع احلاكم املسلم ،وتبين أصل

اتلكفري بالكبرية ،أو القائلني ّبواز إحداث عبادة لم ترشع ،فيجب اإلنكار عليهم

وحيرم السكوت؛ ألن املصيب واحد! ومن اكن متأوال فإنه يندفع عنه الكفر

كغالة املعزتلة ،لكن ال يندفع عنه اإلثم والوصف بالغلو واالبتداع.

قالِابنِتيمية ♫« :نعم من خالف الكتاب املستبني ،والسنة املستفيضة،

أو ما أمجع عليه سلف األمة خالفا ال يعذر فيه ،فهذا يعامل بما يعامل به أهل
()2

ابلدع» ِ.
ِ

V

ِ

( )1أخرجه ابلخاري ( ،)7352ومسلم ( )1716من حديث عمرو بن العاص ◙.
( )2جمموع فتاوى ابن تيمية (.)172/24
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ِ

القواعد والضوابط الفقهية يف االحتساب على الغلو
القواعد الفقهية :يه أحاكم لكية أغلبية ،تندرج حتتها جزئيات فقهية

كثرية من أبواب متعددة ،والضابط الفقيه اكلقاعدة الفقهية ،إال أنه خيتص
()1

بباب فقيه واحد .

والقواعد الفقهية تتعلق بأفعال امللكفني ،وجتمع بني الفروع الفقهية

املتعددة برباط واحد ،ويظهر منها يشء من مقاصد الرشع وأرساره الترشيعية.
وتتكون القواعد الفقهية من قواعد لكية كربى ،ويه مخس قواعد:

(األمور بمقاصدها -ايلقني ال يزول بالشك -املشقة جتلب اتليسري -الرضر

يزال -العادة حمكمة) ،وتندرج حتتها مجيعا قواعد فرعية.

وهناك قواعد لكية صغرى ،منها :ما هو متفق عليه ،وما هو خمتلف فيه.

ومجلة كبرية من تلك القواعد الكربى والصغرى تتعلق باالحتساب بشلك

اعم ،وفيما يأيت ذكر ألهم تلك القواعد والضوابط ىلع الغلو اليت تتعلق

باالحتساب ىلع الغلو.

( )1األشباه وانلظائر ،للسبيك ( ،)21/1األشباه وانلظائر ،البن جنيم (ص.)166
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القاعدة الولى :المور بمقاصدها
ويه أعظم القواعد الفقهية وأكرثها متعلقا؛ فقد أفادت أن أعمال امللكفني
وترصفاتهم ترتبط بانليات ابلاعثة عليها ،واملقصودة منها ،واألحاكم ادلنيوية

واألخروية ىلع تلك األعمال واألحوال تكون ىلع مقتىض املقصود منها.
()1
وقد قال ♀« :إنماِاألعمال ر
ِبانلياتِ» .

وانليات تمزي املقصود بالعمل ،كما تمزي املقصود من العمل ،فتفيد تميزي
العبادة من العادة مثال ،وتفيد تميزي أنواع العبادات بعضها عن بعض.
اْلزنيلِواْلطبيقِِ:
ِ -1انلية يف االحتساب ىلع الغلو خاصة جيب أن حترر هلل تعاىل؛ وذلك أن األمر

باملعروف ،وانليه عن املنكر من أعظم الفرائض وأجل القربات ،ويف االحتساب

ىلع الغالة صيانة لدلين من حتريف الغالني ،وانتحال املبطلني ،وفيه -أيضا -من
اتلعرض لألذى ،ال سيما إذا اكن املحتسب ليس هل فئة ،أو دولة حتميه!

ومثل هذا العمل اجلليل واخلطر الكبري ما لم يكن بنية اتلقرب إىل اهلل

وحده ،واملنافحة عن دينه وصيانة جمتمعات املسلمني من الغلو؛ فإنه ال يعادهل

يشء من ادلنيا ّباهها ،أو ماهلا ،ومن نوى شيئا من ذلك فقد خرس وضل
سعيه! فال بد إذن أن يقصد املحتسب ىلع الغلو وأهله قصدا صاحلا حىت

يكون عمله مقبوال ،فإن اكن ظاهر عمله يف االحتساب ىلع الغالة الصالح،
( )1أخرجه ابلخاري ( ،)1ومسلم ( )1907من حديث عمر بن اخلطاب ◙.
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ونيته مدخولة بادلنيا ،أو مماألة للظلمة ،أو بما خيالف قصد الشارع احلكيم

من االحتساب ىلع الغلو؛ فإن عمله هذا ال يكون صاحلا؛ إذ القصد غري
الرشيع يهدم القصد الرشيع.

 -2يعامل املحتسب أهل الغلو حبسب أعماهلم الظاهرة ،ال حبسب نياتهم ابلاطنة!

فال اطالع ىلع انليات ،وال حكم ىلع أصحابها ،والقاعدة :أن األحاكم
ي
جتري ىلع الظاهر ،وآخر األمرين! وقد قال ♀« :إين ِلِـم ِأومرِ أنِ
ي
()1
ق بطونهمِ» .
أنقبِ عنِ قلوبِ انلياسِ،والِأش ِ
َ َ
وملا قتَل أسامة بن زيد ◙ رجال قال :ال هلإ إال اهلل ،قال ♀:
«أشققت ِعنِقلبه ِحَّت ِتعلم ِأقاهلاِ،أمِال؟! ِ-ويف رواية قال هلِ :-وكيف ِتصنعِ
()2

بالِلإِإالِاهللِإذاِجاءتِيومِالقيامةِ» .

قالِانلووي ِ-تعليقا« :-فيه ديلل للقاعدة املعروفة يف الفقه واألصول :أن
()3

األحاكم يعمل فيها بالظواهر ،واهلل يتوىل الرسائر» .

وىلع هذا جرى عمل اخللفاء والعلماء من بعد ،قال عمر ◙« :إن
َ
َ
الويح قد
ناسا اكنوا يؤاخذون بالويح ىلع عهد رسول اهلل ♀ ،وإن
فمن أظهر نلا خريا أَمناه وقربناه ،وليس نلا من رسيرته يشءَ ،
انقطعَ ،
ومن

ِّ ْ
َ
َ ِّ ْ
()4
أظهر نلا سوءا لم نؤمنه ولم نق ِّربْه ،ولم ن َصدقه ،وإن قال :رسيرته حسنة» .

وعليه؛ فمن علم بالفساد احتسب عليه ،ولو أفىض إىل قتاهل إن اكن من

( )1أخرجه ابلخاري ( ،)4351ومسلم ( )1064من حديث عيل بن أيب طالب ◙.
( )2أخرجه مسلم (.)97
( )3رشح مسلم ،للنووي (.)106/2
( )4أخرجه ابلخاري (.)2641
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أهل املقاتلة ،وقتل إن اكن رشه ال يندفع إال بالقتل ،ورسيرته موكولة بعد ذلك

إىل ربه تعاىل يوم القيامة.

ومنِعجيب :ما سمعته يف هذا العرص :أن بعض الغالة استوقف سيارة يف

طريق ،وقاموا بتفتيش أهلها ومساءتلهم ،فما وجدوا هلم عليهم من سبيل ،فقام

بعضهم بقتل راكبها مجيعا ،فلما سألوه ،قال :لعلهم أن يكونوا قد شاركوا يف بعض

االنتخابات ،أو رشحوا بعض انلاخبني!!!

فهذا لم حيكم بعلم ،وإنما ّبهل ،وال ىلع الظاهر ،وإنما ىلع الغيب ،وكفر

بغري مكفر ،واستحل ادلم احلرام بغري برهان! فليس هل -وألمثاهل عند القدرة

عليه -إال القتل قصاصا ،أو حرابة!!

القاعدة الثانية :اليقين ًل يزول بالشك
تفيد القاعدة :أن ما ثبت حكمه بيقني فال يرتفع إال بيقني مثله ،والشك ال
اتلفات هل ،وقد استظهر بعض الفقهاء أنها «تدخل يف مجيع أبواب الفقه ،واملسائل
()1

املخرجة عليها تبلغ ثالثة أرباع الفقه وأكرث» .
ويه تؤكد استصحاب ما ثبت حكمه حبجة حىت يزول حبجة مثلها ،أو

أكرب منها ،واستدل للقاعدة حبديث عبد اهلل بن زيد ◙ أنه قال« :ش َ
يك إىل
َ
اليشء يف الصالة ،قال :الِ
رسول اهلل ♀ الرجل خييل إيله أنه جيد
()2

ينرصفِحَّتِيسمعِصوتاِ،أوِيدِرَيا» .
( )1األشباه وانلظائر ،للسبيك (.)23/1
( )2أخرجه ابلخاري ( ،)137ومسلم (.)361
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اْلزنيلِواْلطبيقِ:

 -1مىت تيقن املحتسب ىلع الغلو وأهله أنهم ينالونه بأذى ال قدرة هل ىلع دفعه
وال احتماهل فقد سقط الوجوب ،وإن شك يف جناته! قال اإلمام أمحد ♫:
()1

«من رشطه -أي :اإلنكار -أن يأمن ىلع نفسه وماهل خوف اتللف» .

وقال ِابن ِدقيق ِالعيد ♫« :من خاف القتل ،أو الرضب سقط عنه

اتلغيري ،وهو مذهب املحققني سلفا وخلفا ،وذهبت طائفة من الغالة أنه ال
()2

يسقط إن خاف ذلك» .

ىلع أنه ال خالف يف سقوطه عند ايلقني ،وإنما اخلالف يف اعتبار اخلوف ،أو
()3

الظن الغالب مسقطا للوجوب ،وهو مذهب مالك وأمحد وإسحاق وطائفة .

 -2جيب االحتساب ىلع الغالة اذلين يكفرون أهل اإلسالم ،ثم يستبيحون

دماءهم وأمواهلم بدعوى الردة! فإن اإلنسان إذا ثبت إسالمه بيقني لم يزل

بشك وال بوهم الغالة!! اذلين ال يعتربون عوارض األهلية يف حق املسلمني؛

بل وربما كفروا بما ليس بمكفر!

واألصل بقاء ما اكن ىلع ما اكن ،وحرمة دم املسلم هو األصل القديم.

وذلا حيتسب ىلع من يقتل اكفرا دخل بالد املسلمني بأمان بزعم أنه

حريب؛ إذ احلريب ال جيوز قتله إذا دخل بالد املسلمني بأمان ،ولك ما سبق

تطبيق ىلع قاعدة« :األصل بقاء ما اكن ىلع ما اكن» ،ويه متفرعة عن قاعدة:
«ايلقني ال يزول بالشك».

 -3لك عبادة خمرتعة داع إيلها الغلو فإنكارها واجب؛ ألن األصل يف العبادات
( )1اآلداب الرشعية واملنح املرعية ،البن مفلح (.)180/1
( )2رشح األربعني ،البن دقيق العيد (.)86/1
( )3كشاف القناع ( ،)11/7ومطالب أويل انليه (.)499/2

االحتساب على الغلو املعاصر 165

اتلحريم ،قال تعاىل﴿ :ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ

ﯙ﴾ [الشورى.]21:

وعليه؛ فإن إنزال البرش مزنلة اإلهل غلو حمرم ،وجتويز اخلروج عن رشيعة

انليب ♀ باملنامات ،أو الكشف -أو غريه من الشطح -غلو حمرم،
وإظهار اخلزعبالت والشعوذات اليت يضاىه بها ما لألنبياء ،أو األويلاء من
()1

املعجزات ،أو الكرامات غلو ال حيل .

ولك ما سبق تطبيق ىلع قاعدة« :األصلِيفِالعباداتِاحلظرِواْلحريمِ،إالِ

ماِدلِعليهِدَلل».

 -4إذا جاز للمحتسب ىلع الغلو أن يأخذ بقاعدة تغليب الظن وإنزاهل مزنلة

العلم يف االحتساب ىلع منكرات الغلو -ال سيما اليت قد تفوت بالرتيث

واتلحقق حىت حيصل العلم ،-فال جيوز إذا استبان خطأ املحتسب ،أو جهاز
احلسبة يف إنكارهم ىلع بريء ،أو مظلوم أن يسكتوا عن تربئته؛ إذ ال عربة
()2

بالظن ابلني خطؤه .

وهذا اخلطأ يستوجب تربئة عرض من اتهم بغلو واالعتذار منه ،وإشاعة أن أخذه

اكن باخلطأ ،وإرضاءه وترضيته عما لـحقه من األذى والرضر ،ال سيما إن ترتب ىلع

ذلك حبس ،وقطع أرزاق ،وتعويق عن الكسب.

القاعدة الثالثة :املشقة تجلب التيسير
مبىن الرشيعة السمحة ىلع نف احلرج واملشقة ابلالغة ،فحيثما وجدت

مشقة بالغة يف تكليف رشيع وجد معها السعة واليرس -حبمد اهلل تعاىل.
( )1يراجع :رسالة يف احلسبة ،البن تيمية (ص.)23
( )2معالم القربة يف طلب احلسبة (ص ،)288األحاكم السلطانية ،للماوردي (ص.)252
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قال سبحانه﴿ :ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ﴾ [ابلقرة.]185:

وقال تعاىل﴿ :ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ﴾[احلج.]78:

وألجل هذا أورث السفر واملرض والنسيان واإلكراه وغريها ختفيفا،

ويتفرع عن هذه القاعدة قاعدة« :الضوراتِتبيحِاملحظورات» و«الضورةِتقدرِ

بقدرها» وغريها.

اْلزنيلِواْلطبيقِ:

ِ -1القاعدة بنصها تنكر ىلع أهل التشدد واتلنطع يف ادلين ،واملمتنعني عن

األخذ بالرخص الرشعية استناكفا عنها ،ولو اكنت من سنة رسول اهلل
ر
♀ اذلي قال« :ماِبال ِأقوام ِيتزنهون ِعنِشء ِأصنعه!ِفواهللِإينِ
()1

ألعلمهمِباهللِوأشدهمَِلِخشيةِ» .

فالتشدد يف العبادة مذموم ،والورع عن الرخص مذموم ،واتلزنه عن

املباح مذموم ،واتلعمق اذلي يورث اتلنطع مذموم -أيضا -واالحتساب ىلع

هؤالء أوىل من غريهم-أحيانا -إلدخاهلم املشقة واحلرج ىلع انلاس يف دينهم

من غري سبب يقتضيه!

 -2يستبيح بعض الغالة دماء املسلمني اآلمنني حتت تعالت متعددة جيمع بينها اسم
الرضورة ،أو احلاجة اليت تزنل مزنلة الرضورة! وقاعدة الرضورة مقيدة بقيدين:

األول :أنها تقدر بقدرها ،واثلاين :أن االضطرار ال يبطل حق الغري! وعليه؛ فإن

إباحة املحظور حال االضطرار ليس مطلقا.

فال يباح قتل املسلم معصوم ادلم حبجة الرضورة ،أو احلاجة ،وقد قرر

( )1أخرجه ابلخاري ( )6101من حديث اعئشة ▲.
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كثري من العلماء أن اإلكراه ىلع القتل بالقتل ال يبيح القتل وال جيزيه؛ إذ حفظ
نفس املكره ليست بأوىل من حفظ نفس غريه من املسلمني املعصومني ،وقد

قال تعاىل﴿ :ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ﴾[األنعام.]151:

القاعدة الرابعة :يزال الضرر بال ضرر (الضرر يزال)
جاءت الرشيعة برفع الرضر عن اإلنسان يف نفسه ،أو عرضه ،أو ماهل،

وأمرت أال يزال الرضر برضر مثله ،أو أشد منه ،قال تعاىل﴿ :ﭜ ﭝ

ﭞ ﭟ﴾ [ابلقرة.]231:

ويف احلديث« :الِرضر ِوالِرضارِ»

الفرعية.

()1

 ،ويندرج حتتها عدد من القواعد

اْلزنيلِواْلطبيق:

 -1إذا اكنت وسائل االحتجاج املعارصة -اكبليانات واملسريات وحنوها من
الوسائل اليت يدىع فيها انليه عن منكرات ظاهرة ،أو اتلعبري عن آراء يف

قضايا معارصة -يرتتب عليها من املفاسد واألرضار ما يربو ىلع مصلحتها
فال جيوز إزالة الرضر بمثله ،أو أشد منه! وعندئذ ينىه عن تلك الوسائل يف
ذلك الزمان ،أو املاكن ،فإن قيل :إن الرشيعة لم تنص ىلع املنع من تلك

الوسائل؟ فاجلواب :أن املنكر ال يقترص ىلع املنصوص فحسب ،بل لك ما فيه

مفسدة راجحة ،أو مرضة ظاهرة ،والقاعدة تقول -يف نص احلديث« :-الِ
()2

رضرِوالِرضارِ» .

( )1أخرجه أمحد ( ،)2865وابن ماجه ( ،)2340وابليهيق يف الكربى ( ،)12224وادلارقطين ( )288من حديث
ابن عباس ¶.
( )2أخرجه أمحد ( ،)2865وابن ماجه (.)2341
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 -2جيوز اختاذ اتلدابري الوقائية اليت حتارب الغلو ،وتكافح انتشاره ،ولو أدى

ذلك إىل تقييد بعض املباحات -كحمل السالح -وذلك إذا كرث اتلعدي

ىلع الرضوريات واستباحة احلرمات.

 -3إذا اكن اإلنكار ىلع بعض أصحاب األفاكر الغايلة بايلد ،أو باحلبس
وحنوه مما يزيد يف منكرهم -كأن حيملوا السالح ،أو خيرجوا ىلع املجتمع-
بغلو أشد ،ولم يكن باملحتسب قدرة ىلع ضبط األمر فإن االنكفاف عن

اإلنكار أوىل؛ ألن الرضر ال يزال بمثله ،أو بأشد منه.

()1

القاعدة الخامسةً :ل ينكر املختلف فيه ،ولكن ينكر املجمع عليه

هذه قاعدة فقهية تتعلق باإلنكار وبيان نطاقه ،وقد يعرب عن هذه القاعدة

بعبارات متعددة ،حنو :ال إنكار يف مسائل االجتهاد ،أو ال إنكار يف مسائل

اخلالف ،وأدق هذه العبارات أنه :ال إنكار يف مسائل االجتهاد.

ومعناها ِ-إمجاالِ :-أنه إذا اختلف يف حل أمر ،أو حرمته واكن اخلالف

سائغا -حبيث يتعلق لك قول بطرف من األدلة ،وليس ثمة نص قاطع للزناع ،أو
إمجاع ،أو قياس جيل -فال ينكر ىلع أي من القولني ،إال ببيان األدلة وبرتجيح
ٌ
الراجح ،من غري تعد ،أو هجران ،قال الزركيش ♫« :وال ينكر أحد ىلع غريه،
ًّ ()2
جمتَ َهدا فيه ،وإنما ينكرون ما خالف ًّ
ًّ
جليا» .
قطعيا ،أو قياسا
نصا ،أو إمجااع
قال ِشيخ ِاإلسالم ِابن ِتيمية ♫« :مسائل االجتهاد من عمل فيها بقول
()3

بلعض العلماء لم ينكر عليه ،ولم يهجر ،ومن عمل بأحد القولني لم ينكر عليه» .
( )1األشباه وانلظائر ،للسيويط (.)285/1
( )2املنثور يف القواعد ،للزركيش (.)140/2
( )3الفتاوى الكربى ،البن تيمية (.)340/2
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وقد وقع خالف بني العلماء يف بيان ضابط اخلالف اذلي ال إنكار فيه،

واذلي يستفاد من الكمهم ما ييل:

ِ-1ينكرِاخلالفِالضعيفِالوايهِِ:

وهو ما خالف نصا ،أو سنة ثابتة ،أو إمجااع.

قال ابن مفلح ♫« :ويف الكم أمحد ،أو بعض األصحاب ما يدل عليه
()1

إن ضعف اخلالف فيها أنكر ،وإال فال» .

وقال املاوردي ♫« :وأما ما اختلف الفقهاء يف حظره وإباحته فال

يدخل يف إنكاره ،إال أن يكون مما ضعف اخلالف فيه ،واكن ذريعة إىل
()2

حمظور متفق عليه» .

ِ-2ينكرِماِهوِمنكرِباختيارِاحلاكمِوفقاِملذهبهِِ:

فاملحتسب عليه أن يلزتم ترك إنكار ما تبنته ادلولة من قول بعض

العلماء ،ما لم خيالف نصا ،أو إمجااع فينكر.

قال القرايف ♫« :اعلم أن حكم احلاكم يرفع اخلالف ،ويرجع

املخالف عن مذهبه ملذهب احلاكم ،وتتغري فتياه بعد احلكم عما اكنت
()3

عليه ،ىلع القول الصحيح من مذاهب العلماء» .

ِ-3ينكرِماِللمنكرِفيهِحقِ:

اكلزوج يمنع زوجته من رشب انلبيذ إذا اكنت تعتقد إباحته ،وكذلك
()4

يمنع زوجته اذلمية .

( )1الفروع ،وتصحيح الفروع ،للمرداوي (.)23/3
( )2األحاكم السلطانية ،للماوردي (.)10/2
( )3الفروق ،للقرايف (.)337/3
( )4األشباه وانلظائر ،للسيويط (.)285
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اْلزنيلِواْلطبيقِ:

 -1عندما تتبىن دولة مسلمة األخذ بمذهب فقيه ما يف ترشيعاتها وتقنيناتها
فال يسوغ اإلنكار ،بل يعد اإلنكار ىلع ادلولة أخذها بمذهب ما يف

قضايا السياسة الرشعية ،أو حىت األحوال الشخصية رضبا من املخالفة ،أو

الغلو ،وقد صّل ابن مسعود ◙ متما خلف عثمان ◙ يف احلج ،فلما
ٌّ ()1
رش» .
سئل عن ذلك :قال« :اخلالف

 -2حيتسب ىلع الرافضة الغالة ،وىلع لك من تزوج زواج املتعة ابلاطل
املخالف للنص الصحيح الرصيح انلاسخ حلكم اجلواز.

سبق أن الضابط الفقيه ما جيمع فرواع ،أو مسائل من باب واحد من الفقه،

وفيما ييل ذكر بلعض ما يصلح أن يكون ضابطا يف باب األمر باملعروف ،وانليه
عن املنكر ،واالحتساب ىلع الغلو خاصة.

ا
مجبرا
الضابط الول :يضاف املنكر إلى فاعله دون اآلمر به ما لم يكن

()2

فاملنكر إذا صدر من إنسان نسب إيله وحوسب عليه دون من أمره به ،إال
َ
املكره
أن يكون اآلمر قد أكرهه وأجلأه إىل فعله ،فعندئذ حياسب لك من
َ
املكره ىلع خالف فيما وقع فيه اإلكراه ،وذلك برشط
واملكره ،أو املكره دون
َ
أن يكون اإلكراه مفقدا للرضا باملنكر ،أو للرضا واالختيار معا.
( )1فتح ابلاري ،البن حجر(.)401/2
( )2أصل الضابط املذكور هو قاعدة :يضاف الفعل إىل الفاعل دون اآلمر ما لم يكن جمربا ،جملة
األحاكم العديلة ،مادة (.)89
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ويف غري اإلكراه يمكن أن حياسب اآلمر إذا اكن:
أ -سلطانا أمره معترب ،فالضمان عليه.
ب -أبا للمأمور ،فالضمان ىلع األب.
ج -غري األب إذا اكن املأمور صبيا.
د -سيدا واملأمور عبد؛ فالضمان ىلع السيد.
اْلزنيلِواْلطبيقِِ:

 -1حني يبارش أحد الغالة قتل بعض املسلمني املعصومني بناء ىلع أمر بعض

قادته ،أو طائفته هل بذلك ،ثم يؤخذ فيحاكم ،فإن القصاص يكون منه

دون من أمره بالقتل ،فإن تواطأ مع آخرين ىلع القتل قتلوا بمن قتلوهم من
املسلمني ،فإن ثبت إكراهه فيما دون القتل توجهت عقوبة اآلمر املكره هل

ىلع ما ارتكب من جناية.

 -2من أغرى بعض الغالة باتلعدي ىلع مال معصوم فإن الضمان ىلع املتعدي ،أو
املتلف هلذا املال دون من أغراه بذلك ،وال يتبع املغري إال بعد تعذر الرجوع
ىلع املغرى؛ وذلك ألن املبارش يقدم ىلع املتسبب ،وهذا عند املالكية
()1

والشافعية  ،وذهب احلنابلة إىل أن من أغرى ظالـما بأخذ مال إنسان ،أو دهل
()2

عليه ،فلصاحب املال تضمني املغري لتسببه ،أو الظالم لظلمه .

( )1الرشح الكبري ،لدلردير ( ،)444/3وروضة الطابلني للنووي (.)6/5
( )2كشاف القناع ،للبهويت (.)116/4
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الضابط الثاني :إقرار مرتكب املنكر حجة قاصرة عليه
إذا أقر مرتكب املنكر من أهل الغلو بفعله اكن إقراره حجة قارصة عليه،

وال يتعدى أثره إىل غريه ،فيؤخذ بمقتىض إقراره ىلع نفسه بما ارتكب ،وال يعترب

إقراره ىلع غريه حجة يلتفت إيلها يف حق غريه حىت تثبت جنايته بوسائل اإلثبات

املعتربة ،وقد قال تعاىل﴿ :ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ﴾[القيامة ،]14:أي :حجة بينة
()1

واضحة ىلع نفسه شاهدة بما صدر عنه من األعمال السيئة .

وقد رجم انليب ♀ ماعزا والغامدية ¶ بإقرارهما بالزنا بعد

اإلحصان ،ولـما أقر أحدهم ىلع نفسه وىلع امرأة بالزنا أرسل ♀ هلا
()2

فأنكرت ،فجدله احلد وتركها .
اْلزنيلِواْلطبيقِِ:

 -1إذا وجد املحتسب شخصني من أهل الغلو يف منكر من منكرات الغلو

باتلعدي ىلع األرواح ،أو املمتلاكت ،فأقر أحدهما ىلع نفسه ّبرمه ،وىلع
ِّ
صاحبه ،وأنكر اآلخر وال بينة تدل ىلع إدانته ،وجب اإلنكار وجرت
املؤاخذة ىلع املقر دون غريه؛ ألن اإلقرار حجة قارصة ،ويتأىن باآلخر حىت

تثبت تهمته ،أو تظهر براءته.

 -2إذا أقر صاحب عقيدة اغيلة ىلع نفسه وىلع غريه باالحنراف اذلي يلحقه

باخلوارج ،أو الروافض -مثال -لم يكن إقراره ىلع غريه بمجرده حجة

يؤاخذ بها أصحاب الغلو الفكري ،حىت يستبني ذلك بإقرار شخيص ،أو

شهادة ،أو بينة معتربة.

( )1روح املعاين ،لأللويس (.)140/29
( )2أخرجه أبو داود ( )4466من حديث سهل بن سعد ◙.
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الضابط الثالث :للمحتسب أن يدفع عن نفسه الضرر
يتعرض املحتسب ليشء من األذى بسب ،أو شتم ،أو حنوهما ،وهو

مندوب ألن يصرب وحيتسب األذى يف ذات اهلل تعاىل ،أما إذا حتول األذى إىل

مرضة شديدة فإن هل أن يدفع عن نفسه املرضة والرضر وابليغ بالطرق

املرشوعة ،قال تعاىل﴿ :ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ﴾[الشورى ،]39:وقال تعاىل:

﴿ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ﴾ [الشورى.]41:

قال ِابن ِتيمية ♫« :لْلمر انلايه أن يدفع عن نفسه ما يرضه ،كما

يدفع اإلنسان عن نفسه الصائل ،فإذا أراد املأمور املنيه رضبه ،أو أخذ ماهل
()1

وحنو ذلك ،وهو قادر ىلع دفعه فله دفعه عنه» .
اْلزنيلِواْلطبيقِ:

 -1تمارس بعض مجااعت الغلو املعارص حربا إعالمية وداعئية ضد املحتسبني
عليهم من العلماء وادلاعة ،بنسبتهم إىل اخلور تارة ،وإىل عمالة للظلم والطغيان
تارة ،وربما إىل عقائد منحرفة اكإلرجاء تارة أخرى ،ومن املرشوع ،بل الواجب

دفع هذه االتهامات باحلق ،وذلك الصيال ىلع األعراض واالستطالة فيها من
أعظم اإلثم ،واالسترباء من تهم تنال ادلين من املطالب الرشعية.

 -2حني تبسط بعض مجااعت الغلو سيطرتها ىلع بعض ابلالد زمان ْ
اهلرج،

وينال املحتسب أذى بالغ يف ماهل ،أو نفسه ،أو ودله ،فاستطاع أن يدفع عن

ذلك لكه بغري زيادة يف األذى ترتتب فال حرج عليه ،فإن خيش تفاقم

األمر فالصرب أوىل ،فإن علم أن اإلنكار يعرضه ملا ال يطيق من األذى ،أو
ُّ
جيره إىل غريه فقد سقط عنه الوجوب.
( )1جمموع فتاوى ابن تيمية (.)168/15
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املبحثثث األول :منثثاهيف ل االحتسثثا للثثغ الغلثثو املعاصثثر.
املبحثثثث النثثثا  :مشثثثكالت ووسثثثاوأ وأسثثثاله معاصثثثر
ل االحتسثثثثثثثا للثثثثثثثغ الغلثثثثثثثو.
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مناهج يف االحتساب على الغلو املعاصر
تعددت املداخل والعالجات لظاهرة الغلو بتجلياتها املعارصة ،وتنوعت

املناهج والوسائل املتبعة يف ماكفحة االحنراف جهة اإلفراط والتشدد ،وفيما

ييل عرض ألهم تلك املناهج مع مناقشة خمترصة دلاعئمها وثمراتها:

وهذا املنهج يقوم ىلع داعئم علمية متعددة ،ويشارك يف القيام به العلماء،

وادلاعة ،وطلبة العلم ،وتشارك فيه اجلهات العلمية وادلعوية الرسمية ،واألهلية

ىلع حد سواء!

وفيما ييل أهم هذه ادلاعئم:

ِ-1تعزيزِالوسطيةِالعلميةِوالفكريةِ:

إن جهال بالكتاب ،والسنة ،ومناهج ومسالك سلف األمة ،ومقاصد

الرشيعة وسنن اتلغيري -قد يؤدي إىل احنراف عن منهج الوسطية ومسلك

االعتدال.

والوسطية خصيصة ادلين العظيم يف عقيدته وعبادته ورشيعته وأخالقه،

قال تعاىل﴿ :ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ﴾[ابلقرة.]143:

وعن هذه الوسطية ينبثق يرس اإلسالم وتنبع سماحته ،فادلين يرس،

واحلنيفية السمحة يه أحب ادلين إىل اهلل تعاىل ،واحلرج يف دين اهلل منتف،
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قال تعاىل﴿ :ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ﴾ [احلج ،]78 :وتعزيز الوسطية يف
املجتمع اإلساليم مطلب أسايس تأصييل ووقايئ ،وهو يتأىت من العلماء وادلاعة

واملفكرين عرب برامج علمية ،وتربوية ،وفكرية ،ترفع اجلهالة بمنهج اإلسالم،

وحتيم من احنراف اتلأويل يف فهم نصوصه وأحاكمه ،وتغلق طريق اتباع املتشابه،
وتنبه إىل أهمية لزوم جادة أهل السنة الوسطية يف استنباط األحاكم الرشعية من

أدتلها اتلفصيلية ،وحتذر من االجتهاد بال أهلية ،وعدم اجلمع بني انلصوص

الرشعية ومقاصدها املرعية ،كما تتنبه إىل خطورة مناهج أهل ابلدع يف اتلليق
واالستنباط ،وتؤكد ىلع أن الوسطية ليست حربا ىلع ورق يقرؤه العلماء ىلع
الشباب ،أو الغالة ،وإنما حياة تمارس ،أو مناهج تستصحب يف رحلة احلياة.

وهنا يأيت التشديد يف أهمية طلب العلم الرشيع ىلع أهله الربانيني،

والعناية باللغة العربية كأساس للفهم ،وإصالح مناهج اتلعليم ،والويع حبال
انلاس ،وعوارض األهلية ،وطرق استنباط األحاكم.

ِ-2فتحِبابِاحلوارِواملجادلةِواملناظرةِواملراجعةِ:

إن الفكر إذا اعوج ال يقيمه إال فكر مستقيم ،والرأي إذا ضل ال يهديه

إال نقل قويم ،وعقل سليم ،وابلدعة إذا أطلت برأسها ال يقطعها إال اتباع سنة

انليب الكريم ♀.

وبعد ذم اجلدال واملناظرة بغري علم ،أو حجة وفهم ،ومع من ال ينتفع لعناده

وكربه فإن السلف  ôناظروا من احنرف ،وردوا ىلع من بعقله ورأيه تلف،

وكما أثر عنهم ترك مناظرة وجمادلة أهل األهواء والغلو ،أثر عنهم -أيضا-

مناظرتهم وحماورتهم وجداهلم باليت يه أحسن.

وقد حفظ اتلاريخ مناظرة عيل وابن عباس ¶ للخوارج ،ومناظرة
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عمر بن عبد العزيز ♫ هلم ،ومن بعدهما ناظر علماء السلف الروافض

واجلهمية واملعزتلة.

كما علم العلماء كيف يكون جدال أهل الغلو واألهواء ،ومىت تكون

املناظرة واملحاورة مرشوعة ،ومىت تكون ممنوعة ،ونهوا عن مناظرة من غري

اعلم باحلق ،غري قادر ىلع القيام حبق املناظرة.

وما يزال علماء أهل السنة يف لك زمان وماكن حياورون أهل الغلو

فريدون من شاء اهلل هدايته عن غواية الغلو ،ويف العرص احلديث نماذج

ملحاورات العلماء مع غالة اتلكفري واستباحة ادلماء بغري برهان.
حماذيرِمهمةِ:

ومما ينىه عنه يف هذه املناظرات بشلك اعم ما ييل:

 -1الشدة والعنف واإليذاء بالقول فما فوقه.

 -2السخرية واالستهزاء وتسفية العقول واآلراء.

 -3االستظهار ىلع املخالف بصولة ،أو سلطة.

 -4تسويغ يشء من ابلاطل يف الواقع املعارص وإقراره.
 -5وصم يشء من احلق اذلي مع املخالف بالغلو.

 -6املصادرة ىلع املخالف ،ومنعه من اإلدالء حبجته وبيان شبهته.
 -7سطحية الطرح ،وضعف احلجة واجلهل بأقوال املخالف.

ومن غري شك فإن كشف احنرافات الغالة أمام أنفسهم -قبل غريهم -مما

يعينهم ىلع مراجعة مواقفهم يف احلال ،أو املآل.
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ويتخذ هذا املنهج اتلنفيذي حماور ثالثة:

 -1املحور الترشييع.
 -2املحور األمين.

 -3املحور القانوين والقضايئ.

وفيما يأيت لكمة موجزة عن لك حمور منها:

أوالِ:املحورِالترشييع:

يعترب من أهم روافد الغلو وأسبابه :األخطاء الترشيعية ،واملخالفات واملناقضات

للرشيعة اإلهلية ،وال يتمكن املجتمع من حماربة الغلو بمثل اتلأسيس للترشيعات
ىلع أساس من الكتاب والسنة.

وفيما ييل أهم راكئز هذا املحور ،وما يلتحق به يف إطار االحتساب ىلع الغلو:

 -1حتكيم الرشيعة اإلسالمية وراعية حدود اهلل شالك ومضمونا.
 -2ترشيع حق االحتساب وتنظيم ممارسته رسميا.

 -3ترشيع وتنظيم وتفعيل الشورى ىلع اكفة األصعدة.

 -4الفصل بني احلسبة يف انلظام اإلساليم ،وانليابة العامة يف انلظم الوضعية.

وما من شك يف أن لك بند من ابلنود األربعة السابقة يسهم بشق كبري يف

الوقاية من الغلو ،واالحتساب عليه وىلع أهله بصورة عملية ،فإن العرص

احلديث يعج باحنرافات نشأ عنها الغلو ،أو اكنت سببا يف تأجيجه أحيانا.
ثانياِ:املحورِاألمِّنِ:

ويقصد به املالحقة الرشطية واالستخباراتية للغالة ،ومع كون تلك

املالحقة واملتابعة ال بد منها ،وال غىن عنها يف ادلولة بشلك اعم ،إال أنها تمثل

االحتساب على الغلو املعاصر 181

آخر ادلواء ،وال تمارس إال حتت قيود وضوابط ،ويه تفيد يف عزل اإلصابة
بالغلو تمهيدا للمناظرة واملراجعة الفكرية ،كما تعمل ىلع إجهاض املحاوالت
العملية الرامية تلفعيل الغلو وتنفيذ خمططاته.
ومن املؤكد :أن املعاجلة األمنية مهما اكنت ناجحة ،فإنها يمكن أن
حتجم الغلو ،لكنها ال تعاجله ،وال تقيض عليه؛ ألن جذوره ممتدة بعيدة عن
()1

أيدي رجال األمن .
ومما يؤكد هذا املعىن :خربة رجال األمن وشهاداتهم يف مواجهاتهم للغلو
()2

املعارص .
حماذيرِمهمة:
ومما ينىه عنه يف هذا املجال ما ييل:
 -1االقتصار ىلع اجلانب األمين بعيدا عن بقية اجلوانب.
 -2إهانة املتهمني وإهدار حقوقهم املكفولة رشاع وقانونا.
 -3القسوة املفرطة يف اتلعامل األمين.
 -4اتلعميم يف اإلجراءات األمنية للك من أصابته لوثة الغلو ،أو عدم اتلفريق
بني الغالة وغري الغالة.

 -5اتلعدي ىلع أرس واعئالت الغالة ،وقد قال تعاىل﴿ :ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ﴾
[األنعام]164:؛ بل األصل كفاية تلك األرس عند فقد اعئلها!

( )1علم اجتماع املعرفة ،نلبيل رمزي (ص.)90-89
( )2اإلرهاب ،ملحمد الطويل (ص.)59
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ثاثلاِ:املحورِالقانوِنِوالقضايئِ:

يف ابلالد اليت حتكم بالقوانني الوضعية تتم مواجهة هذه الظاهرة (الغلو)

عرب حزمة من اإلجراءات القمعية األمنية ،وسلسلة طويلة من القوانني

االستثنائية -فيما عرف بقوانني الطوارئ ،أو اإلرهاب -حبسب لك دولة
وأعرافها االجتماعية ،وظروفها السياسية.

وما قيل يف املواجهة األمنية يقال -أيضا -يف املعاجلة القضائية ،ال سيما إذا

اكنت تلك القوانني بمنأى عن الرشيعة وهديها؛ بل ومصادمة أحيانا كثرية هلا!

وال شك أن حمااكة الغرب يف قوانني اإلرهاب فيه جانب ليس باهلني من

اخلطأ ،فإن الظاهرة يف بالد الغرب تباين الغلو يف املجتمعات اإلسالمية من
وجوه ،كما أن املالبسات اتلارخيية والسياقات الواقعية خمتلفة إىل حد بعيد.
ضوابطِوتنبيهاتِ:

ومما ينبيغ اتلنبه هل يف املجال القانوين والقضايئ ما ييل:

 -1تفادي تقنني أحاكم ،أو ترشيعات اعمة ملزمة وضيقة حبق لك من وقع يف
الغلو؛ إذ الغلو تتعدد أحاكمه بتعدد واختالف أحوال ابليئة وأهلها،
ومالبسات ما ارتكبوا من خمالفات عقدية ،أو عملية.

 -2االقتصار ىلع العقوبة القانونية ،أو اجلزائية ال يعترب راداع مانعا من العودة
إىل الغلو ،أو سببا مؤثرا يف تطهري املجتمعات منه ،كما أن الشدة املفرطة يف

العقوبة قد خترج عن حد العدل إىل الظلم ،وعن حد الردع إىل اتلجين ،ما
لم تنضبط تلك األحاكم القضائية بالرشيعة أصوال وفرواع ومقاصد.

 -3مع العجز العاليم املريب يف حتديد املراد بمصطلح اإلرهاب يبىق الغلو

املحدد رشاع وفقها مغايرا لإلرهاب -من وجه أو وجوه -وإذا اكن اإلرهاب-
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لسبب أو آلخر -غري حمدد فإن هذا االتساع والضبابية يف مفهوم اإلرهاب
يفيض إىل مزيد من اتلباعد بني املفهومني ،فليس لك غلو إرهابا ،ومن
اإلرهاب ما ليس بغلو -أيضا.

 -4يف الرشيعة وأحاكمها مساحة للعذر مع املخطئني ،وللتسامح مع املقدلين،
وللتفريق بني العامة ورءوس أهل الغلو ،وهو ما يعنيه عدل الرشيعة
وتفريقها بني املختلفني ،وتسويتها بني املتفقني.

وأما قوانني املحاكم الوضعية والترشيعات البرشية فال ترىق إىل هذا

املستوى من مرااعة القصود وابلواعث ،وجانب اتلأويل ،واجلهل ،واخلطأ ،وحنوه.

وهلذا فمن األهمية بماكن :أن تنطلق املعاجلة القضائية من سماحة

الرشيعة وحزمها ،ومن رمحتها وحسمها ،فهذا من أعظم ما يمكن من مواجهة

قانونية حمكمة ،ومأمونة العاقبة.

من أهم املناهج الفاعلة يف الوقاية والعالج معا :املنهج الرتبوي

االجتمايع يف مواجهة الغلو واالحتساب عليه ،وهو منهج يأخذ من اجلوانب
العلمية بطرف ،ومن العملية بطرف آخر ،وإن اكن ال يغين عن املعاجلتني

العلمية والعملية ،وراكئزه متعددة ،ومناحيه متنوعة ،وهو -باجلملة -تربية ىلع
العلم انلافع ،والعمل الصالح ،وتأكيد ىلع منهج أهل السنة واجلماعة يف

الع الج ،وتصحيح اخلطأ ،ولزوم طريق سلف األمة ،وتأكيد ىلع أهمية األمر
باملعروف ،وانليه عن املنكر ،مع أخذ اخللق باليت يه أحسن وأيرس وأرحم!

واعتدال يف احلكم ىلع األشخاص واملواقف والزالت ،ويعتين بفتح جماالت
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للعمل بادلعوة واتلغيري واإلصالح املثمر من غري تشدد ،أو اعتساف ،وبعيدا
عن اجلدال واتلعصب ابلاطل ،وحرص ىلع اتلواصل بني العلماء والشباب،

وحتاور بني طلبة العلم واملتورطني يف بعض إشاكالت الغلو -ولو اكنوا داخل

السجون واملعتقالت ،مع عدم إغفال لألثر السليب لغياب العدالة االجتماعية،

وسيع دائب لعالج املشالك االقتصادية ،وتلبية حلاجات الشباب الطبيعية من

عمل ،ومسكن ،وأرسة.

ضوابطِوتنبيهاتِ:

ومماِينبيغِاْلنبهَِلِيفِهذاِاملنهجِماِييلِ:

 -1هذا املنهج كما هو وقايئ فهو عاليج ،ويمثل خطا مستمرا للعالج والوقاية
معا ،حبيث إن انقطاعه يف جمتمع ما يمثل تهديدا ألمنه وسالمته.

 -2ال يمكن هلذا املنهج أن يكون بديال عن املنهج العليم ،أو العميل ،وال

يستغين أي منهما عنه ،فجانب الوقاية ال يغين عن الردع القانوين مثال؛
ذلك أن أقواما ال عالج هلم إال بسيف احلق ،وسوط السلطان ،وهذا ما
سبق يف قدر اهلل تعاىل ،ودل عليه الواقع املعارص.

 -3من األهمية بماكن يف هذا املنهج :اتلفريق بني االلزتام بأحاكم اإلسالم
الوسطية ،وبني الغلو والطرفية؛ ذلك أن بعض املجتمعات واحلكومات اليت
غلب عليها االحنراف العقدي ،أو الفكري تزين للناس أن الوسطية

اإلسالمية يه عني اتلطرف والغلو!

 -4ال يعين اتلنبيه ىلع ترك اخلروج ىلع حاكم ظالم ترك األمر باملعروف،
وانليه عن املنكر لقادر عليه ،من غري ترتب مفسدة متعدية أكرب من

مصلحة اإلنكار عليه.
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 -5واجب العلماء املربني حموري يف هذا املنهج وغريه ما بني تربية وتعليم،
وتوعية وتثقيف ،وهجر وزجر ،ومناظرة وإقامة حجة ،وتأديب وتعزير!
فهو واجب يبدأ من اتلأصيل للحق ،ويمر باتلحصني من ابلاطل ،وينتيه
إىل عالج عليم وعميل وعقايب.
وأخرياِ:
فإن املنهج األمثل ما اجتمع فيه اجلوانب العلمية ،والعملية ،والرتبوية
االجتماعية ،مع االنضباط يف لك بأسباب الرشعية واملرشوعية ،والشمويلة والواقعية.

V
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مشكالت ووسائل وأساليب معاصرة يف االحتساب على الغلو

يتطرق الغلو إىل جوانب علمية وعملية ىلع حد سواء ،والغلو يف اجلوانب

العلمية يشمل الغلو يف أصول ومسائل من العقيدة! وهو حاصل من قديم،

وامتداداته يف العرص احلديث ال ختىف!

فإذا اكن ثمة رصد جلوانب من الغلو يف باب األسماء واألحاكم ،أي :ما

يتعلق بإجراء أسماء اإليمان واإلسالم ،وما يناقضها ،واحلكم بما يرتتب

عليها من تكفري وتفسيق وتبديع ونفاق وحنوها -فإن هنا بعض اإلشاكالت

املعارصة اليت يلزم اتلنبه هلا بدقة!

ومثل هذا يقال يف حق من غلوا -مثال -يف اتلزنيه يف الصفات حىت

عطلوا ،ومن غلوا يف اإلثبات حىت شبهوا ،ومن غلوا يف باب القضاء والقدر
فقالوا باجلرب؛ نلفيهم فعل العبد ،أو اغلوا يف إثبات فعل العبد فنفوا القدر

والعلم السابق!

ومن غلوا يف األشخاص حىت عبدوهم ،أو عصموهم! كمن غلوا يف آل

ابليت ،ومن غلوا يف اجلفاء عن األشخاص وبغضهم كمن غلوا يف بغض

الصحابة فكفروهم!

كما أن الغلو يف اجلوانب العملية تتعدد أنماطه ومظاهره؛ فالغلو يف
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التشديد ىلع انلفس ،وحتريم الطيبات مظهر متكرر لرهبانية مذمومة ،وطرقية يف

تصوف اغل ،وعزلة عن املجتمع يف بعض الواجبات تارة ،وهجرة وانفصال عن

جمتمعات املسلمني تارة أخرى ،وما يستتبعه ذلك من ترك اجلمع واجلمااعت.

ولقد تطرق إىل جتمعات دعوية يشء من الغلو ّبعل اجلماعة اجلزئية

املتحزبة مصدر احلق ،وباتلعصب هلا باحلق وابلاطل ،وبالغلو يف مفهومها

واخللط بينها وبني مفهوم مجاعة املسلمني.

كما رصدت أنواع من الغلو يف جممواعت جهادية تزنل نفسها مزنلة

ادلولة قبل استحقاقها ملقومات ادلولة ،وتتعامل مع من لم يدخل يف كيانها
تعاملها مع اخلارجني عن اإلمام الرشيع الـممكن ،إىل آخر ما هنالك من

مظاهر ال يقصد إىل حرصها واستقصائها ،وإنما املقصود بيان بعض أمثلتها

تمهيدا للتعرض إىل بعض مشالكت واقعية مؤثرة يف طريق االحتساب ىلع
الغلو العليم والعميل املعارص.

فإىل أهم تلك املشالكت واتلنبيهات:

أوالِ:اعتبارِمفهومِالوسطيةِ،أوِالغلوِوفقاِبليئةِ،أوِمدرسةِمعينةِ:

من أكرب اإلشاكيلات يف االحتساب :حترير معالم ومواطن الغلو العليم

والعميل املعارص ،حبيث ال خيتلف ىلع كون هذا االحنراف -هنا أو هناك -غلوا

منكرا جيب إنكاره ،ومن هنا :يتحتم إدراك أوصاف الغلو وحمدداته وحال أهله،
حىت يتأىت حكم بأن هذه الصورة أو تلك من الغلو.

ومن األهمية بماكن -أيضا :-معرفة الفرق بني الغلو اليلك واجلزيئ،

واالعتقادي والعميل.

ومن أخطر اإلشاكالت-يف هذا الصدد :-اعتبار اختيار مدرسة علمية
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ما ،أو ما تبنته دعوة سنية ما من اجتهادات فقهية مذهبية ،أو حركية معيارا
للوسطية ،وما نابذته من االجتهادات احلركية الشورية ،أو الفقهية الظنية

معيارا للغلو ،أو للطرفية!

كما يتعني اتليقظ-أيضا -إىل أن األخذ بالرأي األشد ال يعد -بذاته-

ديلال ىلع الغلو ،كما أن األخذ بالرأي األيرس ال يكون ديلال ىلع اتلفريط ،أو

التساهل!

كما أن من االحنراف اذلي هو من الغلو :املبالغة يف رتب األعمال ،فمن

نزل السنة م زنلة الواجب فقد غال وابتدع ،ومن نزل الواجب مزنلة السنة
فقد فرط واحنرف.

ومن االحنراف :اعتبار املسألة االجتهادية الظنية يف الرشيعة مسألة قطعية،

ال يعرف فيها إال قول واحد ،وال يسمع فيها إال رأي واحد! واإلنكار ىلع صاحب

القول االجتهادي اآلخر ،ورميه باتلهم واملنكرات.

فال يسوغ-حبال -اعتبار ما شاع يف زمن ،أو ماكن ،أو دلى طائفة من

أهل السنة وادلعوة من اختيارات اجتهادية معيارا للوسطية ،وما خالفه خالفا

سائغا ملتحقا بالغلو ،أو بالطرفية!

ثانياِ:اْلقصريِيفِفهمِقولِاملعارصينِمنِالكمهمِ،أوِكتبهمِأنفسهمِ:

الغالة املعارصون اكلغالة املتقدمني فرق وأحزاب تتشظى وتنشطر ،وجتتمع

وتفرتق ،وهذا حاصل اآلن ،كما هو حاصل من زمان!

ومن أكرب األخطاء :عدم اتلفريق بني األقوال املنسوبة لطوائف الغالة

ومجااعت األهواء؛ ذلك أن االحنرافات بينها متفاوتة ،فغلو مجاعة اتلكفري

واهلجرة-مثال -ليس كغلو مجاعة اتلوقف واتلبني ،وما قد يؤخذ ىلع من
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يسمون (القطبيني) بدون ما يؤخذ ىلع الطائفتني السابقتني يف باب األسماء
واألحاكم ،واحلكم ىلع األشخاص واملجتمعات وادلول ،والتسوية بني اجلميع
يف املقاالت واألحاكم ظلم واحنراف ال يعالج ما عند القوم من غلو ،أو تطرف!

كما أن ما عند املجمواعت اجلهادية املعارصة من غلو ،أو عنف يف باب

االجرتاء ىلع األحاكم ،أو ادلماء ،واألموال ،واألعراض -جد متفاوت،

والتسوية -ايلوم -بني ما عند تنظيم القاعدة -مثال -وتنظيم ادلولة
اإلسالمية من مقاالت وترصفات اغيلة أمر جيايف الواقع ،ويصادم املتقرر من

تأصيالت الفريقني يف منشوراتهم وفتاوى شيوخهم ،وممارسة قياداتهم!

وغري خاف أن مفهوم اجلماعة ،وابليعة ،واإلمارة عند مجاعة اتلكفري

واهلجرة متفاوت مع مفهومها عند مجااعت اجلهاد املعارصة ،وشديد االختالف عن

مفهوم اجلماعة واإلمارة دلى مجاعة اتلبليغ وادلعوة.

وإن وجد عند لك ما قد يؤخذ عليه من أخطاء قد تدق وقد جتل.

ثاثلاِ:عدمِإدراكِالفوارقِبيِماِيفِالكتبِمنِالالكمِلَعِالفرقِ،وماِيفِ
الواقعِمنِتطورِ،أوِتغريِمعتبِ:

من اإلشاكالت املتكررة :تزنيل ما يف الكتب من أحاكم ىلع معارصين من غري

إدراك جيد ملدى اتلفاوت بني ما يف الكتب ،وما يف الواقع.

وفرق شاسع بني غلو هل ما يدفع إيله من أسباب يف واقع جمتمعاتنا

املعارصة اليت تزخر بتناقضات وأوضاع شاذة ،وبني جمتمعات املسلمني األوىل
اليت اعش فيها خري القرون ،حبيث قد يقال :إن اعمة غالة ذلك الزمان األول

قوم غري أسوياء برتكيبتهم انلفسية والسلوكية ،وأنهم قد اختاروا االحنراف
عن اجلادة ،فلم يتواصلوا مع أهل العلم ىلع كرثتهم وجالتلهم يف الزمن األول!
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أما عند انلظر إىل غالة هذا الزمان فال بد من اعتبار حلالة املجتمعات

ايلوم من حتديات واحنرافات ،وعنف وقهر ،وفساد واستبداد ،واستالب حضاري

واقتصادي ،وجهالة اعمة ،وهذا لكه يقوي جانب رد الفعل الغايل للطرفية
ًّ
ًّ
واجتماعيا واقتصاديًّا.
سياسيا
املوجودة ايلوم

وذللك فإن املسارعة إىل وصم غالة هذا الزمان باسم اخلوارج ،أو املرجئة،

أو ابلاطنية -أو ما شابه -حيتاج إىل كثري من الرتوي واتلأين؛ بل إن نسبة بعض
املعارصين إىل بعض الفرق املعارصة اكلقومية ،أو ابلعثية ،أو القاديانية حيتاج

إىل مزيد تريث وحتقيق!

وهنا يتأكد إدراك الفوارق العلمية والفكرية ،وانلفسية والسلوكية بني أصناف

الغالة ،واتلفريق يف اتلعامل مع لك حبسب معتقداته ،ومسالكه العملية.

ومما تمس احلاجة إىل بيانه :أنه ال يلزم من انتساب بعضهم إىل فرقة اغيلة

أن جيرد من لك وصف مقبول ،وإن اكن متصفا به ،وأن ينسب إىل لك وصف
مذموم وإن لم يكن فيه! فلو وصف أحدهم اخلوارج ايلوم -مثال -باجلب

اكن اكذبا! وقد قال اهلل تعاىل﴿ :ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ

ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ﴾[املائدة.]8:

كما ال يقال بأن من شارك يف العمل السيايس يف ظل العلمانية ،أو

ادليموقراطية وهو من ادلاعة السعاة للتغيري ،ومن املنادين بتحكيم الرشيعة،

ووالؤه مرصوف ألهل اإلسالم -ال يقال ملثله :إنه اكفر؛ ملمارسته للعمل
السيايس ىلع قاعدة ادليموقراطية! كيف وهو من العاملني ادلاعني تلحكيم

الرشيعة املنافحني عنها؟! وقد دخل يف هذا الغمار طوائف من ادلاعة

السلفيني واإلخوان وغريهم وفقا لفتاوى رشعية من كبار علماء الزمان،
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وليس منهم أحد متدين بقبول ادليموقراطية يف شقها الفلسف الكفري!

وهكذا ال سبيل إلجراء أحاكم باتلكفري ،أو اتلفسيق ،أو انلفاق واحلال هذه!

ويف ساحة اجلهاد املعارص حيث لم تتحد الراية ،ولم تتحقق بعد الوالية،

فإن املسارعة إىل إجراء أحاكم نهائية يف باب السياسة الرشعية ال خيلو من جمازفة

وخطأ ينكر وال يقر عليه أهله ،لكن وصم اجلهاد بكل فصائله وطوائفه بالغلو
غفلة عن الواقع ونوازهل ومشالكه! بل غفلة عن العدل ،وجور يف احلكم!

ولو قدر أنه سلمت األعمال ادلعوية من أخطاء وخمالفات فليسلم

اجلهاد! ولكن األخطاء حقها اإلنكار واإلعذار ،من غري غلو ،أو تفريط يف

وصف أهلها بالغلو!

رابعاِ:الغفلةِعنِنوازلِواحنرافاتِمؤثرةِيفِواقعِاألمة:

تموج الساحة املحلية واإلقليمية وادلويلة بنوازل كبرية ،وعنها قد تنشأ

احنرافات خطرية ،والغفلة عن تلك انلوازل وما تسببه من إشاكالت يؤثر سلبا

يف االحتساب ىلع الغلو والغالة يف الواقع املعارص ،فإذا تعرضت مجاعة ،أو

حزب الضطهاد سيايس بعد انقالب دموي أطاح بها من قمة اهلرم السيايس،

ثم تبع ذلك قتل ،وترشيد ،واستباحة لألعراض ،ومصادرة للممتلاكت ،مع
تواطئ إعاليم يف ادلاخل ،وتواطئ إقلييم ودويل ىلع ظلم بني ،فأفىض هذا إىل

أن يدافع بعض من يقتلون ويستباحون عن أنفسهم ،أو عن ذراريهم وأعراضهم ،فإن

وصف ما جيري من هؤالء املظلومني املضطهدين باخلروج ،أو بالغلو حمل نظر! ال
سيما إذا لم يرافق ذلك إطالق أحاكم باتلكفري.

وإذا اغتصبت السلطة يف بدل سين من قبل طائفة رافضية فأعلنت واليتها

وسعت لفرض سيطرتها بالقوة العسكرية الغاشمة ،فال يقال :إن من نابذهم
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وقاتلهم خارج ىلع اإلمام ،أو مستبيح لدلماء بغري برهان!

وال يقال عن حكم كهذا واذلي قبله :إنه حكم متغلب جيب الرضوخ

هل؛ إذ أقل ما يف ابلاب أن تكون املسألة اجتهادية خالفية! فإن احلكم
ًّ
رشعيا يرضخ للمتغلب وفقا هل! ومثله
العلماين ادلكتاتوري ليس حكما
احلكم الطائف الرافيض ،أو الصفوي الفاريس!

وعندئذ فال سبيل للقطع واجلزم بأن من خرج ىلع هذا ،أو ذاك فقد

حتقق فيه وصف الغلو باخلروج ىلع حاكم رشيع ممكن.

خامساِ:حرصِالغلوِيفِجانبِدونِآخرِ(املواجهةِاجلزئية)ِ:

من اخلطأ ابلني :اعتبار الغلو يف جانب إجراء األحاكم باتلكفري ،أو

استباحة ادلماء فحسب ،بل إن الغلو أوسع مدلوال ومشموال جلوانب أخرى يف
العقيدة؛ اكلغلو يف باب الوالء للجماعة احلزبية ،أو الرباء ممن لم يدخل يف بيعة

جزئية جلماعة حزبية -مثال!

وكما وجد الغلو يف اخلروج ىلع والة األمور ،وجد غلو فيهم بطاعتهم ،ولو

يف معصية ،وبزتيني احنرافهم ،ولو اكن ظاهرا بني ابلطالن ،وباعتبار لك
إنكار عليهم بدعة ،ولك تغيري ملنكر خروجا عن السلطان! وحتويل الطاعة
لوالة األمر املنضبطة بموافقة الرشع إىل طاعة سلطانية كرسوية!

كذلك يتطرق الغلو يف أبواب أخرى من العقيدة اكلغلو يف آل ابليت-

مثال -أو بعض الصحابة ╚!

وهناك غلو يف أبواب عملية ،اكلغلو يف إجياب اتلقليد ىلع لك أحد ،أو

إجياب االجتهاد ىلع لك أحد!

وهناك غلو يف العبادة ورياضة انلفس! وغلو آخر يف سوء الظن والطعن بأهل

العلم ونسبتهم إىل اجلب تارة ،وإىل مماألة الظلمة تارة أخرى!
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وهناك غلو يف األحاكم بامليل دائما إىل التشديد واتلعسري واتلنفري من

الرخص اكفة ،واإللزام بما ال يلزم رشاع.

وهكذا تتنوع جوانب الغلو املعارص يف املجتمع املسلم ،فإذا أضيف إىل

هذا اتلنوع الغلو العلماين واتلطرف الليربايل وغلو فرق منسوبة إىل اتلصوف،

وفرق أخرى منسوبة للتشيع -فإنه ال يمكن -حبال -أن ُنزتل مقاومة الغلو يف

صورة واحدة مع إغضاء الطرف عن بايق الصور واتلناقضات اليت تتجّل يف صفحة

املجتمعات املعارصة!!

سادساِ:ارتباطِاحلسبةِلَعِالغلوِبسلطةِمنحرفةِ،أوِظاملةِومؤسساتِدولةِ
دونِمؤسساتِاملجتمعِ:

األصل أن مؤسسة احلسبة يه إحدى مؤسسات ادلولة اليت تنطلق من

مبدأ مرشوعية األمر باملعروف ،وانليه عن املنكر ،وعليه؛ فال حرج أن تنظم
والية احلسبة من قبل احلاكم بما ال حيوهلا إىل جهة مسيسة تلحقيق أهداف

خادمة إلرادة السلطة ،سواء جارت ،أو عدلت ،أصابت ،أو أخطأت!

ومن معوقات عمل تلك األجهزة :فقدان مصداقيتها فيما تقوم به جتاه

الغالة حني ال تستطيع القيام بواجبها جتاه الوالة! وإن اكن امليسور من

اإلنكار ال يسقط باملعسور.

ومن هنا :ينبيغ هلذه الوالية أن تتحرر من ادلوران يف فلك حاكم ،أو

ملك ،أو أمري ،وأن تنطلق يف ابلالد اليت ال تنظمها فيها ادلولة من سلطة األمة

واملجتمع اليت كفلها هلا الرشع احلنيف ،فيه أقوى من لك سلطة.

ومن نافلة القول :أنه يتعني ىلع العلماء الصدع باحلق يف إنكار

منكرات الغلو ،وإن اكن اإلنكار ليس بقارص عليهم؛ بل لدلاعة عمل ،وىلع
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املفكرين واجب ،ولإلعالميني مسئويلة ،وللمؤسسات العلمية وادلعوية واثلقافية
مشاركة ال بد منها.

وينبيغ أن تتاكمل أعمال احلسبة مع أعمال املسجد ،ووسائل اإلعالم،

ومعاهد اتلعليم ،وعمل العلماء ،ومجااعت ادلعوة ،واملؤسسات االقتصادية

والسياسية ىلع حد سواءِ.

وال سبيل ذللك إال بأن يسرتد املجتمع اعفيته أمام اتلغول اذلي قد تمارسه

ادلولة املعارصة ايلوم ،فلكما قوي املجتمع بمؤسساته العلمية وادلعوية واثلقافية
اكن أقدر ىلع االحتساب ىلع املنكرات اكفة ،واكنت األمة أملك للسلطة اليت

بموجبها تويل وتعزل ،وتأمر وتنىهِ.

االحتساب املعارص ىلع الغلو هل مسالك حيسن اتلنبه هلا وإجراءات تنبيغ

املشاركة من خالهلا ،وهل وسائل وأسايلب هلا أهميتها املتأكدة يف العرص احلارض.
وفيما يأيت عرض بلعض تلك املسالك والوسائل:

أوالِ:املسالكِواملوجهاتِلالحتسابِاملعارصِلَعِالغلو:
ِ-1تييشِاملجتمعِبمؤسساتهِملواجهةِالغلوِ:

وهذا يقتيض تفعيل املؤسسات املجتمعية بأرسها ،واعتبار حماربة الغلو هدفا

مقصودا للك فئات املجتمع ومؤسساته ،فال خترج عن هذا مؤسسات ادلولة ،وال

تبعد عن ذلك وسائل اتلعليم واإلعالم واتلأثري اكفة!

وهذا يقتيض خطة شاملة يف مناهج املدارس واتلعليم اجلاميع ،وبرامج

املساجد ودروس العلم ،وحلقات اإلعالم ،ومواده املسموعة واملرئية واملقروءة ىلع

حد سواء.
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كما ينتظم جهود اثلقافة املجتمعية ومؤسساتها املختلفة ،إضافة إىل

تثقيف منسويب القطااعت الرسمية القانونية ،واألمنية باثلقافة الرشعية،

واحلدود واآلداب اإلسالمية يف اتلعامل مع الغلو والغالة.

ويدخل يف ذلك :القضاء ىلع أسباب صناعة الغلو وتروجيه ،سواء منها

املبارشة ،وغري املبارشة ،وهذا يستلزم مواجهة ملنكرات التسيب واالحنالل،

ومحاية ألعراض وكرامة املصابني بالغلو ،فضال عن كفاية أرسهم وذويهم!!

وحىت يتحقق معىن جتييش املجتمع ،فإن برامج وفعايلات دينية وإعالمية

وتربوية ومناظرات حوارية ومناقشات علنية وغري علنية جيب أن تعرف
طريقها داخل املجتمع بكل تكويناته ومؤسساته ،متحلية بتنوع يف املعاجلة،

وتعدد يف وسائل الوقاية والعالج.

ِ-2دعمِالعلماءِوادلاعةِواملحتسبيِلَعِالغلوِ:

من غري شك فإن اجلهد األكرب يف رد الغلو واالحتساب عليه واقع ىلع أهل

العلم واحلسبة معا ،وقيام الـمعنيني منهم بهذا الواجب حيتاج إىل مهمات ،منها:

إيقاف العلماء ىلع حقائق الغلو املعارص ،وما يرتتب عليه من كوارث

يف املجتمعات ،وأن االحتساب ىلع منكرات األهواء والشهوات ليست بأوىل
من االحتساب ىلع منكرات الغلو يف شأن ادلماء ،واألموال ،واألعراض،

واتلكفري بالشبهات! كما يتضمن هذا ادلعم تفريقا وفصال بني محاية املجتمع
ومحاية عروش ،أو ممالك ،أو حكومات فيها ظلم ،أو فساد ،وأن حتقيق مصلحة

ادلين أوىل من اتلوقف عن اإلنكار؛ خشية أن يقال :إنه عمل حلساب

السلطان ،أو نيه عن منكرات تمس حكم السلطان فحسب!

وأخريا :فال بد من دعم العلماء يف احلسبة ىلع منكرات السياسة ،وكف

عمل أهل احلكم بما خيالف الرشع املطهر.
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ومما جتدر إشارة إيله :أن من دعم أهل العلم يف هذه املسائل :معاجلة عدد

من األمور اليت تعترب معوقا عن قيام العلماء بواجبهم ،ومن ذلك :اعتقاد

بعض العلماء أن اتلصدي للغالة خيدم بعض دول الكفر املحاربة لإلسالم

وأهله ،أو أن اإلنكار ىلع بعض هؤالء يوهن اإلسالم والسنة من جهة تصدي

بعضهم للرافضة ،وقد خيالط ذلك أنواع من املخاوف احلقيقية من بطش هؤالء
بالعلماء ،أو تعريض أعمال ومشاريع مهمة للتوقف ،أو اتلعويق ،وقد يظن بعض

الفضالء أن مفاسد االحتساب ىلع هؤالء ،أو أوئلك تربو ىلع مصالـحه!

ومثل هذا حيتاج -من جهة -إىل نقاش وحوار مجايع ،وتكاتف جمتميع؛

تلأمني بعض املصالح ،ودرء بعض املفاسد ،كما حيتاج -من جهة أخرى -إىل

شد أزر أهل العلم بأهل الشوكة والقدرة.

ىلع أن املحافظة ىلع وجود فئة من العلماء وادلاعة بمنأى عن االتهام

بصفة الرسمية ،أو احلكومية يفيد دلى طوائف من الغالة اذلين فقدوا اثلقة

باجلملة يف العلماء الرسميني.

ِ-3السيعِيفِاإلصالحِواالحتسابِالسيايسِ:

من املسلم به :أن انلاس ىلع دين ملوكهم ،وأن االحنراف يف باب احلكم

انشعب عنه من الفساد يف لك جمال ما اهلل به عليم ،وأن اهلل يزع بالسلطان ما ال

يزع بالقرآن ،وأن صالح السلطة السياسية أصل يتفرع عنه صالح الرعية،

وعليه؛ فإن اإلصالح السيايس باالحتساب تارة ،وباملشاركة تارة ،وباملاكثرة يف
مواقع اتلأثري واإلدارة تارة ،لك ذلك من شأنه :أن يكون هل أثر مبارش ىلع احنسار
املنكرات وتقلص املخالفات ،وختفيف السخط واالحتقانات.

واإلصالح السيايس اذلي يعين :أمرا بالعدل ،ونهيا عن اجلور ،وتشاورا
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يف األمر ،وتداوال للمال بني الرعية بمقتىض السوية ،لك ذلك من االحتساب
السيايس اذلي يقلل من فرص تنايم الغلو.

وال شك أن من أكرب أسباب الغلو :االضطهاد السيايس بلعض فئات

املجتمع اإلساليم ،وتمتع املسلم يف جمتمعه حبقوقه السياسية يؤذن بإنهاء كثري
من اإلشاكالت اليت أرضت باملجتمعات.

ِ-4إيادِأذرعِإعالميةِللحسبةِمستقلةِعنِاحلكوماتِ:

من أهم املسالك :إنشاء وسائل إعالمية مقروءة ومسموعة ومرئية معنية

باحلسبة ودعم قضاياها ،بعيدا عن اتلبعية للسلطة السياسية ،فيه بهذا تعيد
اثلقة يف املحتسبني ،وتدفع عنهم شبهة العمل حلساب السالطني ،وتمكن من
قول احلق يف لك احنراف ،أو منكر سيايس ،أو غري سيايس ،وتقوي مؤسسات

املجتمع ىلع حد سواء.

كما أن من شأن هذه األذرع :أن تدافع عن العلماء املحتسبني ضد محالت

التشكيك ،أو االفرتاء عليهم؛ ألن ادلفاع عنهم من قبل مؤسسات إعالمية تابعة
لدلول قد يزيد األمر شبهة عند الشباب املغرر بهم يف ساحة الغلو!

كما أن تملك وسائل وأدوات إعالمية حرة يعني املصلحني ىلع اجلهر

باإلنكار املنضبط ىلع لك من جيب اإلنكار عليه عالنية ،ويقوي جانب

مؤسسات املجتمع املسئولة عن صالحه وطهارته.

ِ -5فك ِاالشتباك ِورفع ِاالْلباس ِبي ِاملرشوع ِواملمنوع ِمن ِاجلهادِ
وقضاياهِ،ومسائلِالسياسةِالرشعيةِ:

لك غلو هل تعلق بالرشيعة يستدل أصحابه عليه بديلل ،أو شبهة ديلل ،أو

ما فيه مستمسك بطرف من أطراف أدلة الرشع املطهر!
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ومن ذلك :اجلهاد ،وهو عقيدة ورشيعة ماضية إىل يوم القيامة ،وهل

رشائط وأحاكم ،وال يتصور أن يصدر من العلماء إنكار للك جهاد مرشوع

قام ،أو يقوم!

كما ال يتصور أن ينىه عن صواب اجلهاد ومصاحله العظىم ألجل

مفاسد ،أو خمالفات جزئية تقع فيه ،كما ال ينىه عن ادلعوة ،واألمر وانليه،

وطلب العلم ملفاسد ،أو خمالفات جزئية تقع فيها.

فواجب ىلع علماء األمة وأهل احلسبة فيها أن يبينوا الفرق بني املقبول

واملردود من تلك األعمال ،واملرشوع واملمنوع من ترصفات السياسة الرشعية

املعارصة ،وأثر دخول الغلو يف ذلك لكه.

ومنِاملالحظ :أنه منذ اجلهاد األفغاين اذلي قام قبل حنو مخس وثالثني

سنة واألمة جتاهد بصورة جتاوزت فيها اجليوش انلظامية اتلابعة حلكومات،
وقد وقع هذا يف ابلوسنة ،واهلرسك ،والشيشان ،وفلسطني ،والعراق ،وغريها،

وبسبب من ذلك وقعت نوازل كثرية ومسائل عديدة وخطرية ،وإعراض

العلماء عن بيان أحاكم اهلل فيها مما ال تربأ معه ذمة أهل العلم ،وال حيقق معىن
املواالة جلهاد أهل اإلسالم والسنة.

فلو أن العلماء بادروا ببيان األحاكم وسد أبواب الغلو يف شأن اجلهاد من

قبل أن تقع االحنرافات لاكن أسلم لساحته ،وأبعد عن حماوالت بعضهم

إلفساده بالغلو والتشدد.

ِ-6احلذرِمنِالوقوعِفريسةِدلاعياتِمضللةِ:

ومع أن املعرتك مع الغالة إال أن بعض ما يروى عنهم ،أو يساق يف حقهم من

أخبار وترصفات تصنعها جهات معادية لإلسالم وأهله ،فعّل العلماء واملحتسبني
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أن يدركوا أن طرفا مما يذاع هو تلفيق إعاليم ،وعبث خمابرايت دلول معادية

للسنة ،أو خارجة عن اإلسالم حماربة هل أصال.

وهذاِيقتيض :أال يؤاخذ أحد إال بما ثبت حبقه من احنرافات ،وال يشتغل

بإنكار ما لم يتحقق من وجوده ،وأن يقدم حسن الظن ما وجد إيله سبيل مع

أهل السنة.

وال خيىف أن جهات صليبية وصهيونية ورافضية مستفيدة من تأجج الغلو

يف ربوع أهل السنة ،بل وتصنعه وتدعمه من طرف خف ،وتغري به من طرف

آخر؛ تلصنع ىلع أرض اإلسالم وفيه معركة داخلية.

وإن الواقع ايلوم يلؤكد أن املعسكر الصلييب والصهيوين يتواصل مع فئات من

غالة الرافضة واخلرافية دعما وتقوية وإظهارا هلم ىلع أهل السنة يف بالد املسلمني!
ًّ
غربيا غري حمدود تلقاه انلظم الطائفية من نصريية ،واثين عرشية
وإن دعما

تلبىق قائمة وحاكمة يف ربوع السنة ،مؤججة بذلك العنف واتلطرف معا.

ِ-7مراجعةِ«من»ِوِ«ما»ِقدِيدعمِفكرهِومواقفهِالغلوِبطريقِ،أوِبأخرىِ:

ال يمكن اتلملص من مسئويلة بعض أهل العلم وبعض املواقف

واملؤلفات عن نشوء حاالت الغلو ،وإن لم تكن السبب الرئيس لوجوده

وانتشاره ،لكن مراجعات علمية وفكرية ومنهجية جيب أن تأخذ مسارها
وأن تسلك سبيلها تلصحيح عبارة ،أو حكم ،أو موقف يدعم الغلو ،وعند

رجوع الشيخ ،أو ادلاعية ،أو ادلعوة عن ذلك املوقف ،أو احلكم فال بد من

إعالنه وإشاعته.

وال يصلح للعالم وادلاعية أن يمتنع عن تصحيح موقف ،أو حكم ،أو

إطالق خوفا ىلع ماكنته ،أو حذرا من سقوط جاهه عند أتباعه!
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وباملقابل ال جيمل بالعالم ،أو ادلاعية أن يرتك اإلنكار ىلع الغلو؛ خوفا

من جترحيه من قبل الغالة ،أو تعديهم عليه؛ ذلك أن االحتساب واإلنكار هو
جهاد العلماء اذلين ينصحون ألمتهم ،ويقولون احلق ال خيافون فيه لومة الئم!
ِ-8اْلحذيرِمنِمسلكِالسكوتِلَعِالغلوِوأهلهِ:

من األهمية بماكن :مراجعة أهل العلم وادلعوة اذلين يمتنعون عن نقد

الفكر الغايل واملتشدد بدعوى أن مفاسد احلسبة أرجح من مفاسد السكوت ،أو
بزعم أن اإلنكار حال املعركة ادلائرة مع الرافضة ،أو الصليبية يف غري زمانه!

إن مسلك سكوت العلماء وادلاعة واجلمااعت واملؤسسات عن مواجهة

الغلو واإلنكار ىلع أهله هل آثاره املدمرة ىلع املجتمع لكه ،فهو مسلك يهدد

املجتمع بكل فئاته ،ويفتح املجال تلمدد الغلو يف اجلمااعت وقواعدها

الشبابية ،ويمهد السبيل إلفساد وتشويه شعرية اكجلهاد ،ويزهد فيها ،ويفيض
ًّ
خمابراتيا ،ورضب ادلعوات وأربابها بعضها ببعض ،وإجياد
إىل اخرتاق ادلعوات
مسواغت تسلط الكفار ىلع ديار أهل اإلسالم بزعم حرب اإلرهاب ،وتسلط

العلمانيني ىلع اإلسالم تشويها وتنفريا!

فإن قيل :إن السكوت أحيانا موقف رشيع قد يراه العالم أصح من غريه!

فعندئذ يقال :ومن األهمية بماكن :أن حيدد العلماء مىت يأمرون ،ومىت ينهون،
ومىت يسكتون؛ يلتحقق من وراء ذلك مصلحة اإلسالم وأهله ،وهل يستقل

بذلك اعلم ،أم هو موقف مجايع؟!

فإن اكن السكوت موقفا ،فليحدد من اذلين يسكت عنهم ،ومىت ،وأين؟!

ويلعلم أن السكوت عما تسهل مقاومته اختيارا ايلوم ،ستكون رضيبته

فادحة غدا عند االضطرار ملواجهته بعدما تمكن وجتذر.
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وجتدر أهمية اتلفريق بني سكوت عن أصول فكرية مناقضة لإلسالم

الصحيح -إذ ال جمال هنا ملوافقة ،أو مداهنة -وبني اتلعامل مع واقع معقد
تراىع فيه املصالح واملفاسد املتعارضة.

ثانيِاِ:وسائلِوإجراءاتِمعارصةِيفِاالحتسابِلَعِالغلوِ:

فيما ييل بعض الوسائل واإلجراءات املقرتحة ملعاجلة الغلو املعارص ،ال

سيما يف أبواب اجلهاد ،والسياسة الرشعية ،ويه تمثل خطوطا أوىل للمواجهة،
عالوة ىلع األسايلب والوسائل اتلقليدية املتبعة ،وسوف جيري تناول تلك

اإلجراءات بيشء من االختصار غري املخل -بإذن اهلل.

ِ-1حتريرِمدونةِاألحاكمِالرشعيةِيفِاملسائلِالِتِوقعِفيهاِالغلوِ:

إذا اكن الغلو املعارص قد تناول أبوابا متعددة من العقيدة يف األسماء

واألحاكم ،وقضايا اتلكفري ،واستباحة ادلماء ،واالستقالل بإعالن اخلالفة ،أو
طلب ابليعة العامة ،وإجيابها ىلع األمة ،وزعم القضاء ىلع مرشوعية لك

األعمال اجلهادية غري املنضوية حتت راية بعينها؛ فإنه يلزم تبيان األحاكم
الرشعية املتعلقة بالسياسة الرشعية ،وأحاكم إقامة اجلهاد يف الواقع املعارص،

وتوضيح حكم اجلهاد حال شغور املاكن عن إمام رشيع ،وما يرتتب ىلع ذلك
من نوازل ،وبيان أحاكم ابليعة اجلزئية ،وابليعة العامة ،وعوامل قيام ادلولة

واعتبارها رشاع ،وحدود الوالية اجلزئية والعامة ،وما يرتبط بها من األحاكم،
مع تويخ اإلنصاف واحلياد ،ودعوة العلماء واملجتهدين ،واخلرباء واملختصني

ملناقشة تلك انلوازل ،ثم اخلروج ببيان لألحاكم مدلل ،وتوضيح للمسائل
معلل ،وتقدير لـحكم االحنرافات يف هذا الشأن مربهن؛ حبيث من اكن

ضالهل ألجل جهل اغلب فإنه يرتفع ،ومن اكن احنرافه ألجل شبهات فإنها
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تمتنع ،ويلهلك من هلك عن بينة ،وحييا من يح عن بينة!

ومن املهم يف هذا الصدد :أن تصدر ابليانات العلمية الشافية الوافية عن أهل

العلم املعتربين غري الـمسيسني وال املحسوبني ىلع أنظمة علمانية ،أو يلربايلة.

ومن حق أهل الغلو املعارص ىلع أهل العلم يف هذا الزمان :حترير إجابات
ًّ
ًّ
وواقعيا،
رشعيا
علمية مفصلة ،تستويف الشبهات ،وتستقيص الردود عليها

ًّ
ًّ
ًّ
واجتماعيا.
وسياسيا ،اقتصاديًّا
فكريا

ويف هذا الصدد يقرتح عمل مدونة تفهرس فيها لك مسائل الغلو املعارص

مرتبة ىلع أبواب من العقيدة ،وإجراء األحاكم ،واملوقف من الصحابة وآل
ابليت وغريها ،وأبواب السياسة الرشعية من اإلمامة ،واجلهاد ،والقضاء،

وغريها ،وذلك تمهيدا لإلجابة عليها بطريقة علمية مجاعية من رجاالت أهل
السنة يف جلنة متنوعة األقطار واألمصار؛ تلمثل يف انلهاية لكمة علمية اعملية
مستقلة عن حكومات قطرية.

ولإلنصاف؛ فإن لكمات ومقاالت متعددة قد تناولت الردود ىلع الغالة،

إال أنها لم تكن جهودا مجاعية ،كما أنها لم تستقص اإلشاكالت نقدا وردا،
ولم تصدر إال باسم أفراد متناثرين ،وربما اكن بلعضهم خصومة ،أو مشاحة

ىلع األرض مع هؤالء ،أو أوئلك ،فاكن سببا للتشويش ىلع تلك الردود.

ِ-2اْلفريقِيفِاخلطابِواْلعاملِبيِطبقاتِالغالةِضمنِالفئةِالواحدةِ:

الغالة أنواع وأصناف ،وفرق وطوائف ،فف الفرقة الواحدة طبقات،

وبينها تفاوت يف تبين احنرافات الغلو ،وتفاوت يف أعماهلا وممارساتها املنحرفة،

ومنهم رؤوس واعمة ،وزاعمة وقاعدة ،ومن اخلطأ يف املعاجلة :خطاب اجلميع
خطابا واحدا.
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ومما جتدر العناية بمالحظته :أن بعض طوائف الغلو يف اجلهاد املعارص

تنقسم إىل ثالث طبقات:

األوىلِ:طبقةِالشبابِِ:

ويمثلون القاعدة واألغلبية العظىم للفئة اليت وقع فيها غلو ،ويه طبقة

يغلب عليها احلماس ،والرغبة الصادقة يف اجلهاد واالستشهاد ،مع صغر سن
ونقص جتربة ،وانعدام ثقة يف علماء بالدهم ،أو أكرثهم ،ونسبتهم تزيد عن

 %90من جمموع تلك الفئة.

اثلانيةِ:طبقةِالشيوخِِ:

وهم بمثابة القيادة الرشعية ،وهؤالء هم من يؤصل للغلو ،ويسىع تلدريس

أصوهل وفقهه للشباب ،ويقومون بتحويلهم من االنتساب املجمل للسنة إىل
االنتساب للبدعة ،وذلك عرب دورات علمية تللقني ابلدعة والشبهة ،ونسبة

هؤالء ال تزيد عن  %9من جمموع تلك الفئة.
اثلاثلةِ:طبقةِالقادةِ:

وهؤالء من يتوىل أمر القرار السيادي والسيايس والعسكري واالقتصادي
ًّ
والعالقات مع اجلهات األجنبية واخلارجية ،ويه طبقة حمدودة جدا ،جمهولة
حىت ألصحابهم ،وحول انتماءاتهم وصالتهم شبهات ،وىلع أشخاصهم تعميات

وشائعات ،وأهل هذه الطبقة ال يزيدون عن بضع عرشات.

ومما ال شك فيه :أن الفئة األكرث استهدافا باملناصحة واإلنكار يه فئة

الشباب؛ ألمور ،منها :كرثة عددهم ،وقربهم من احلق يف اجلملة دون غريهم،

وألن عددا ينفصل لك يوم عنهم؛ ملا جيده من أمور تنكرها فطرته.

ومثل هؤالء حيتاجون إىل خطاب عليم جييل الشبهة ،وإيماين يرغب يف
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السنة ،وحيذر من ابلدعة ،ووجداين اعطف يستوعب احلاجات انلفسية

واملطالب الشخصية تللك الرشحية املهمة ،من غري مسارعة يف تعميم األحاكم.

ومما ال حيسن جتاهله :خطاب الفئة الرشعية باملناظرة واملحاججة يف

أصل قضايا اإليمان والكفر ،ويف وجوب مرااعة السياقات الواقعية والسياسية

لألمة ايلوم ،وبتحذيرهم من أن يتحولوا إىل جمرد علماء سوء يقومون برشعنة

احنرافات الطبقة املتنفذة يف هذه الطائفة الغايلة.

ِ-3السيعِيفِتقليلِاالحنرافِوالغلوِماِأمكنِإَلِذلكِسبيلِ:

كما أن احنراف طبقات الغالة يف الفئة الواحدة متفاوت ،فمن باب أوىل

احنراف الفئات األخرى ،واجلهاد يعج ايلوم بفئات كثرية ،منها :ما هو أقرب إىل

الغلو وابلدعة ،ومنها :ما هو أقرب إىل الوسطية والسنة.

وال جيوز -حبال :-أن حترش مجيع الطوائف الغايلة ،أو املنحرفة يف سياق

واحد ،وأن تكال اتلهم هلا جزافا ،فمن العدل :أن يعرف أيها أقرب وأقل غلوا

وأكرث موافقة للسنة من غريها.

وعند العالج إذا لم يمكن االنتقال عن ابلدعة إىل السنة ،فإنه يمكن
ًّ
مرحليا باالنتقال من األشد غلوا إىل األقل ،ومن األقل إىل ما هو دونه ،حىت
القبول
ينتقل املجاهد من األقل اتبااع للسنة إىل من هو أكرث اتبااع وأفضل لزوما للسنة.

وهذا اتلدرج إذا لم يمكن غريه فال جيوز تفويته وال إهماهل ،بل هو من

الواجب الرشيع ىلع املحتسب ،فإنه إذا لم يقدر ىلع إزالة املنكر باللكية اكن عليه

أن يسىع يف ختفيفه وتقليله ،وامليسور ال يسقط باملعسور.

وعليه؛ فإن من اإلجراءات املهمة :بيان سلم الغلو يف بيئة ما ،ومعرفة

املآخذ ىلع لك فئة وطائفة ،حبيث من أراد اجلهاد واالستشهاد فإنه يرشد إىل
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الفئة املتبعة للسنة ،فإن تعذر فإىل من هو أقرب ،وهكذا يطالب املنتيم إىل

تنظيم ادلولة بالشام أن ينتقل إىل القاعدة ،ومنها إىل انلرصة ،ومن اكن يف

انلرصة ينتقل إىل اجلبهة اإلسالمية ،ومنها إىل أحرار الشام وصقورها -مثال.
وال يصلح أن يكون اإلنكار باتًّا قاطعا ًّ
نهائيا إىل غري بديل رشيع!
واملحتسب تارة يأمر ،وتارة ينىه ،وتارة يسكت!

ىلع أن من الغالة من هو من اخلوارج وهو يف صلب أبيه! ومنهم من

يكون مع ادلجال يف آخر الزمان ،لكن األمر القدري الكوين ال يعارض

األمر الرشيع اإلليه الطليب بتكثري سواد أهل السنة ،وتقليل أهل الغلو وابلدعة!

-4تنبيهِالغالةِإَلِخطورةِتوظيفهمِوأعماهلمِلصالحِالصليبييِ،والصهاينةِ،
والرافضةِ:

ال يدرك كثري من شباب تلك الفئات كيف جيري اخرتاق تنظيماتهم ىلع

مستويات متعددة ،وكيف يتم العبث بها ،وتوجيه دفتها إىل حيث يريد أعداء
اهلل واألمة ،وتلتحقق هلم مآرب ال يمكن أن حيققوها إال من خالل هذه

األعمال -اليت يسمونها إرهابا-؛ لتشمل الصالح والطالح ،واملقبول واملردود من
اجلهاد واألحاكم املتعلقة به ،بل إن بعض احلكومات يف املنطقة العربية

بأجهزتها االستخباراتية تتاجر بهذه القضية تلحقيق مآربها أمام شعوبها،

وأمام املجتمع ادلويل!

ولقد شهدت املنطقة يف إثر ما جرى بالعراق والشام ما يمكن أن نعتربه

أنموذجا لصناعة واستغالل الغلو والعنف ىلع حنو ال مثيل هل.

وفيماِييلِتنبيهِوإيقاظِإَلِمجلةِأهدافِماِسيمِباحلربِلَعِاإلرهابِ،
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وإنشاءِحتالفِاعليمِملواجهتهِ،وذلكِباختصارِ:
أِ-تقويضِجهادِالسنةِ:

منذ أن انطلقت رشارة اجلهاد األفغاين والعمل اجلهادي يتمدد يف مواقع

كثرية ،وقد أصبح اآلن حقيقة ماثلة يف منطقة الرشق األوسط ،ال سيما بعد
اثلورات العربية ،ومما ال يرتدد يف إثباته متابع تنايم القلق الغريب من العمل
اجلهادي اذلي أثمر دولة طابلان ،وهو أمر داع الغرب الفتعال املربرات

إلسقاطها ،وداعه -أيضا -للكيد هلذا اجلهاد يف بقاع متعددة من األرض؛ بدءا

من اخرتاقه ،وانتهاء بقتال واغتيال رجاهل وجممواعته ،ومرورا بصناعة

واستثمار الغلو فيه وتأجيجه؛ إلجياد مسواغت إقليمية ودويلة تلدشني ما

يسىم« :اتلحالف ادلويل ضد اإلرهاب» ،وحقيقة األمر :أنها احلرب ىلع األذرع
اجلهادية السنية املحسوبة ىلع األمة اإلسالمية ،سواء يف الشام ،أو غريها،
وحماولة جذب لك متحمس للجهاد إىل بقعة حمدودة ليسهل القضاء عليهم

حتت ذريعة احلرب ىلع اإلرهاب! ﴿ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ

ﯳ ﴾ [يوسف.]21 :

عالوة ىلع أن تكفري املجاهدين من قبل جممواعت اغيلة تستبيح قتاهلم

ودماءهم هو لون آخر من ألوان تقويض اجلهاد ،ىلع طريقة« :ال يقطع الشجرة

إال أحد أغصانها»  ،والواقع ماثل ال حيتاج إىل تعليق ،أو تديلل ،أو تمثيل! وهذه

أكرب أهدافهم تتحقق ىلع أيدي غريهم!

وغين عن ابليان أن إمجااع صليبيا صهيونيا رافضيا قد انعقد ىلع منع

السنة من حكم أنفسهم بأنفسهم يف سوريا والعراق وغريها ،وأن جيوش

روسيا وإيران ىلع استعداد دلخول يف حرب مبارشة إلنقاذ انلظام انلصريي
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بسوريا ئلال ترثه دولة سنية بالشام.

بِ-إضعافِالكياناتِاإلسالميةِالسنيةِ،وتفكيكِبناهاِاْلحتيةِ:

عمل الغرب -من خالل عمالئه يف ابلالد العربية واإلسالمية -ىلع

مقاومة ادلعوة إىل اهلل وحماربة امتدادات العمل اإلساليم املعارص بكل

أشاكهل ادلعوية والعلمية ،وتشويهها واتلنكيل بها وحمارصتها عرب عقود

متتابعة ،إال أن املفاجأة أنه بمجرد ارتفاع غطاء القهر واالستبداد وضع انلاس
ثقتهم يف أهل ادلعوة إىل اهلل ىلع تنوع مدارسهم ومناهجهم ،وهو أمر أقض

مضاجعهم يف الغرب كثريا ،وراعية بعض نوابت الغلو وتقويتها يمهد السبيل
إللصاق تهم اإلرهاب بالعمل اإلساليم بكل تكويناته السنية ،ووصم اجلميع

بتهم تروجها وسائل إعالمية مأجورة تمهيدا العتقاالت ظاملة ،وأحاكم قضائية
جائرة ،واضطهاد سيايس ،وتشويه اجتمايع للعمل اإلساليم برمته ،لك ذلك

باسم القضاء ىلع الغلو ،أو اإلرهاب اذلي يصنعونه ويسوقونه ،ومن ثم جيري

استغفال انلاس وتزييف وعيهم؛ يلقبلوا حبرب إبادة وتكسري عظام حبق
طوائف من ادلاعة واملصلحني ،وهذا -أيضا -من احلرب اليت يشنها أعداء
السنة يف العمق ،ويطمحون من ورائها تلفكيك ابلىن اتلحتية للكيانات

اإلسالمية ادلعوية الشمويلة.

جِ-تقليصِاملدِاإلسالِمِيفِالغربِ:

لقد انترش اإلسالم يف العقود اخلمسة األخرية يف الغرب انتشارا عظيما ،جعل

اإلسالم هو ادليانة األوىل اليت يفء انلاس إيلها ،وقد دقت أجراس خطر كثرية يف
الغرب عرب اللويب الصهيوين هناك ،وتعددت حماوالت اتلحرش باملسلمني يف بالد

األقليات كثريا يف اآلونة األخرية ،ال سيما بعد أحداث بريج اتلجارة العاملية اعم 2001م،
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وقد تعددت حوادث القتل واالعتداء ىلع مسلمني ومسلمات يف بالد أوروبا وأمريكا.

ويروج الغرب ايلوم أن مسليم األقليات باتوا يشلكون تهديدات ملجتمعاتهم

بتبنيهم أفاكرا إرهابية ،وتنفيذهم لعمليات قتل مروعة ،ثم بهجرتهم إىل بالد

العرب للقتال يف صفوف جممواعت إرهابية ،ويعملون بأشاكل متعددة ىلع
تشويه مسليم األقليات ،ووصمهم بألوان من االتهامات.

وإذا اكن املسلمون يف تلك ادليار بعرشات املاليني ،فإن خوف دهاقنة

الساسة والفكر هناك هو أن تتحول أوروبا إىل قارة إسالمية حبلول اعم 2050م،

وحتت هذا الشعار تمارس أسايلب إقصائية ،وتدبج قوانني استثنائية يف بالد

أوروبية كثرية موجهة باألصالة ضد اإلسالم وأهله ومظاهره ،ويعاد تشكيل
ًّ
سلبيا جتاه اإلسالم هناك.
الرأي العام
دِ-حتويلِدولِاخلليجِإَلِمدينةِبدالِمنِدائنةِ،والسيطرةِلَعِمنابعِانلفطِ:

اكتشف الغرب أن دعم ادلعوة واألعمال اخلريية واإلاغثية يف ابلالد

اإلسالمية يتم عرب مؤسسات خريية وإاغثية ماحنة تقوم ىلع ترباعت حمسنني يف

دول اخلليج ،فقاموا حبملة اعملية ىلع تلك املؤسسات ،صادرت أموال كثري

منها ،وأغلقت عددا من فروعها حول العالم ،ولفقت عدة قضايا هلا باعتبارها

متهمة بدعم اإلرهاب ،ثم إنه جرى تربئة القائمني عليها بعد سنوات من
االعتقال حتت املحاكمة!

وظن الغرب أنه أحكم السيطرة ،وجفف منابع العمل اخلريي ،وحارص

ادلعوة ،إال أن انلتيجة لم تكن كما توقع؛ فكثري من قنوات اخلري بقيت يقوم

عليها املحسنون بأنفسهم ،فاكن من األهمية بماكن حتويل دول انلفط الغنية

يف اخلليج إىل دول فقرية ،أو مدينة ،وقد اكنت احلرب اليت زعموا فيها حتالفا
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ىلع اإلرهاب بتلكفة إمجايلة  61مليار دوالر حتملتها دول املنطقة يف حرب
اخلليج أوائل التسعينيات ،وقد أثرت تلك اتللكفة ىلع مزيانيات دول اخلليج،

إال أن الطفرة اليت حصلت يف أسعار انلفط عدلت من املوازين االقتصادية.

ومرسحية احلرب ىلع الغلو يف هذه املرة تهدف إىل ضخ حنو تريليون

دوالر للخزينة األمريكية! مع إطالة أمد احلرب من ثالث سنني إىل عرشة
إىل ثالثني سنة!! هكذا صدرت اتلرصحيات الرسمية عن قيادات تلك

املرسحية اهلزيلة!

وهذا كما حيقق إفقارا ملزيانيات دول اخلليج فهو حيقق إنعاشا القتصاد

أكرب دولة تعاين من ادليون ويه أمريكا! وإنعاش جتارة بيع السالح واالجتار
ًّ
اعمليا ،ويه وقود احلرب ،وعن طريق تلك احلرب تسيطر ىلع منابع انلفط
به
اذلي عملوا ىلع ختفيض سعره العاليم وبنحو  %60بما يزيد من إشاكيلة دول
اخلليج االقتصادية ،ولك هذا بزعم احلرب ىلع اإلرهاب! فهل ييع أوئلك كيف

يستغل وجودهم ىلع حنو يزيد من الضعف العام بلالد اإلسالم؟!
هِ-تنفيذِ(سايكسِبيكو)ِجديدةِ:

حبلول العام امليالدي 2016م تمر مائة اعم ىلع اتفاقية (سايكس بيكو)
ًّ
رسيا بني اعيم (1916 -1915م) واليت بموجبها تقاسمت القوى
اليت وقعت
االستعمارية -آنذاك -العالم اإلساليم ،ويبدو أن هذه املنطقة اليت جرى

تقسيمها حباجة -يف نظر الغرب املستعمر -إىل مزيد تقسيم!!

فالعراق ينشطر إىل ثالث دول ،والشام إىل دوتلني ،وربما ايلمن ،وابلقية تأيت!

لكن إجناز هذه املخططات اليت رسبت وثائق كثرية عنها حيتاج إىل إخراج

دموي؛ اكحلرب العاملية األوىل اليت يف إثرها وقعت ثم فعلت (سايكس بيكو)!
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وهو األمر اذلي ألجله تفتعل احلرب ىلع املنطقة العربية اآلن ،ويربر إشعال

املواجهات ،وتفاقم الصدامات يف الرشق األوسط﴿ ،ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ
ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ﴾ [ابلقرة.]217 :

فال بد من انتباه فصائل اجلهاد اإلساليم إىل خطورة املخططات الرامية

إىل اتلقسيم عرب الصدام وتأجيج اخلصومات بني أهل اإلسالم وىلع أرضهم!

وال خيىف أن هذا اتلحالف ادلويل هو اثلالث ىلع العراق يف ثالثة عقود متتابعة

من مطلع التسعينيات إىل ايلوم ،ويف لك مرة ينفقون من أموانلا وأمواهلم ،ثم تفشل

خمططاتهم! ال أجنح اهلل هلم مقصدا! ﴿ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ
ﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌ

ﮍ﴾ [األنفال.]36 :

وِ-تسليمِإيرانِمنصبِرشيطِاملنطقةِ:

أيقن الغرب أن املواجهة العسكرية ىلع أرض الرافدين والشام وغريها حمفوفة

بمخاطر اهلزيمة ،وتأكدوا من ذلك بعد حرب العراق اليت خرجوا منها اعم 2008م
ًّ
رسميا هذا العام 2015م عن هزيمتهم يف
جيرون أذيال اهلزيمة واخليبة ،ثم أعلنوا
العراق ،وجريمتهم غري املربرة يف حماولة احتالهلا بزعم تملكها السالح الكيميايئ!

واقتنعوا -يف نهاية املطاف -أنهم ال يقاتلون العرب بأنفسهم ،وإنما بالواسطة،

وليس باملنطقة العربية من حيمل عداء لإلسالم والسنة كما حيمله املرشوع

الفاريس الصفوي اإليراين ،اذلي حيلم باستعادة اإلمرباطورية الفارسية من جديد!
ًّ
تارخييا وعقيدة تكفريية ألهل اإلسالم السنة ،وقد
كما حيملون عداء

اكنت الشعارات االستهالكية بثوران االحتجاجات اإليرانية ضد اإلمربيايلة

األمريكية والصهيونية متسيدة الفرتة السابقة ،حىت قرروا معا الكشف عن
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عمق العالقة اتلحالفية واالسرتاتيجية بني الغرب بمرشوعه الصهيوصلييب

واملرشوع الصفوي الفاريس ،وبات واضحا أن أمريكا تمهد األرض
لإليرانيني لتسلم أزمة القيادة يف املنطقة بعد إبرام اتفاقهم انلووي مع إيران،

وبموجبه ستتوغل إيران عالنية يف ايلمن ،وتتوىل السيطرة ىلع تنظيم القاعدة

هناك ،ومن بعد دول اخلليج ،وقد ظهرت بوادر احلرب ادلاخلية والفنت يف لك
من ابلحرين ،والكويت ،بتمويل وختطيط وتدريب إيران.

ومن جهة أخرى فليس رسا أن إيران عملت ىلع اخرتاق تنظيمات

اجلهاد اكفة ،واحتفظت بصالت ودعم مايل وعسكري لفئات جهادية كثرية،

ولم ولن يكون دعما لإلسالم السين حبال! وإن اكن فلن يكون بال مقابل!

ومن هنا :وجب ىلع املتعاملني معهم أن يراجعوا ويتأملوا سيع اإليرانيني

إىل تفجري األوضاع داخل ابلالد السنية ،وينظروا يف مصاحلهم من وراء ذلك.

ويلعلم أن االجتماع مع أنظمة وحكومات الرشق ضد اجتياح إيران

الصفوية أوىل بأهل السنة من منابذة أو مقاطعة تلك األنظمة يف احلرب ىلع

املرشوع الصفوي الطائف الفاريس!

زِ-تددِاألطماعِالصهيونيةِيفِسيناءِ:

ًّ
ملكيا لليهود حىت يدعوا
إن جتدد الصدام ىلع أرض سيناء يفتح بابا

تهديدا ألمنهم ،ال سيما بعد تفجري خطوط الغاز ،ووقوع صدامات متعددة
ومستمرة ،وهو أمر يوجد ذرائع كبرية الستعادة سيناء ،أو تلحويلها إىل وطن

قويم للفلسطينيني! كما هو منصوص عليه يف خطط ايلهود! فالوطن ابلديل
فكرة يهودية ىلع أرض مرصية ،وبتمويل خلييج!

والصدامات اليت وقعت مع أهايل سيناء مؤخرا وتهجري أهلها القاطنني
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ىلع احلدود مع غزة يزيد األمور احتقانا وصداما ،وال ينتفع من وراء ذلك إال
الصهاينة وأويلاؤهم! واألدلة ىلع ذلك من الواقع يضيق املقام عن رصدها.
حِ-رضبِغزةِومحاسِونزعِسالحهاِ:

لقد اكنت الرضبات املوجعة اليت وجهتها محاس لليهود يف احلربني األخريتني

بمثابة صدمة للغرب قبل إرسائيل ،وكأن صواريخ املقاومة اكنت تسقط يف

واشنطن بدال من تل أبيب! وهو أمر ال يمكن السكوت عليه ملن الزتم يف لك

حمفل حبماية وراعية وأمن الكيان املحتل!

وعليه؛ فإن استثمار الغلو اذلي يمثله تنظيم ادلولة مع الصدام العسكري

ىلع أرض سيناء واستفزازات ايلهود يمكن أن يفيض إىل حرب ثاثلة حيكم فيها
ًّ
إقليميا!!
احلصار ىلع غزة حىت يتمكن من اقتحامها يهوديًّا ،أو
واذلرائع حتت داعوي اإلرهاب ال تنقص العقلية اتلآمرية ىلع املرشوع
املقاوم يف غزة ،وتفويض هذا املرشوع -بال شك -يمثل حلما يهوديًّا ،واكرثة ىلع
القضية الفلسطينية! ولك ذلك قد يتم من خالل إعالن مواجهة مع ايلهود من

تنظيم جهادي ،أو جممواعت قتايلة هنا ،أو هناك!
طِ-إسقاطِانلظامِالرتيكِ:

مثل الصعود الرتيك األردواغين صفعة للغرب من حيث إنه ظن هذا

األنموذج هو أنموذج العلمانية املتأسلمة اليت جيب تروجيها يف املنطقة العربية،

فيه علمانية بمسحة إسالمية فقط!

إال أن انلموذج الرتيك كشف عن روح إسالمية قوية ،ونرصة للقضايا

اإلسالمية ال مثيل هلا يف أي دولة عربية ،واحنياز ثلورات بالد الربيع العريب،

ومع تملك أسباب القوة االقتصادية واتلقنية فقد صارت تركيا األردواغنية
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خطرا ىلع املرشوع الصهيو صلييب!

فسىع اجلميع إىل جرها إىل حرب يف العراق ،أو الشام تفيض إىل سقوط

قتّل وجرىح تقوم ألجلهم املظاهرات املمولة مطابلة بإسقاط انلظام ،فيسقط

انلظام ،إال أن انلظام تنبه هلذا مرة بعد أخرى؛ فلم ينجر إىل مواجهات يف
املوصل ،أو يف عني العرب ،أو مع األكراد.

وما يزال السيع حمموما للتوريط يف احلرب ىلع العراق والشام بشلك

سافر! وأخريا فقد استدرجت تركيا للحرب مكرهة!!

ثم إنه بمجرد ما يقع اتلجاوب مع تلك االستفزازات واتلعايط معها،

تتحرك آلة اإلعالم والسياسة معا تلأيلب اجلماهري ،وإسقاط نظام نصري

لإلسالم اعمة ،وللسنة ىلع وجه أخص ،وللسوريني بما ال جمال للشك فيه!

ويف حال فشلت تلك املحاوالت احلثيثة فإن اجلعبة األثيمة ال تزال

مألى بأنواع من الكيد وصفوف من حماوالت االنقالب واتلغيري ادلموي بعد

فشل السليم!
وختاماِ:

فإن إيقاظ املجمواعت اجلهادية إىل هذه األخطار املحدقة واإلشاكالت الواقعة

واملفاسد املتفاقمة -من شأنه :أن حيول دون توظيف بلعض أهل اإلسالم ضد
اإلسالم نفسه ،واستثمار بعض شبابه يف وأده! لك ذلك من حيث أرادوا نرصته ،إال

أنه كم من مريد للخري ال يبلغه!

V
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 -22اقتضاء الرصاط املستقيم ،لشيخ اإلسالم أمحد بن عبد احلليم ابن تيمية ،حتقيق :نارص
العقل ،دار اعلم الكتب ،بريوت ،بلنان ،الطبعة السابعة1419 ،ه1999 -م.

 -23األمر باملعروف وانليه عن املنكر ،ألمحد بن حممد بن هارون اخلالل ،حتقيق :عبد القادر
عطا ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،األوىل 1406 ،ه.

 -24األمر باملعروف وانليه عن املنكر ،لعبد املعز عبد الستار ،املكتب اإلساليم ،الطبعة
األوىل 1400 ،ه.

 -25أنوار الربوق يف أنواء الفروق ،ألمحد بن إدريس الصنهايج القرايف ،حتقيق :د .عيل مجعة،
د .حممد أمحد رساج ،دار السالم ،القاهرة ،الطبعة األوىل1421 ،ه2001 -م.

 -26ابلاعث ىلع إنكار ابلدع واحلوادث ،لعبد الرمحن بن إسماعيل املقديس املعروف بأيب
شامة ،حتقيق :مشهور بن حسن آل سلمان ،دار الراية ،الرياض.
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 -27ابلحر الزخار املعروف بمسند الزبار ،أليب بكر أمحد بن عمرو بن عبد اخلالق العتيك
الزبار ،حتقيق :د .حمفوظ الرمحن زين اهلل ،مؤسسة علوم القرآن بريوت ،ومكتبة العلوم

واحلكم ،املدينة املنورة ،الطبعة األوىل1988 -#1409 ،م.

 -28ابلداية وانلهاية ،أليب الفداء إسماعيل بن عمر بن كثري ،حتقيق :د.عبد اهلل بن
عبد املحسن الرتيك ،دار هجر ،الطبعة األوىل1997 -#1417 ،م.

 -29بدائع الفوائد ،ملحمد بن أيب بكر الزريع ابن قيم اجلوزية ،حتقيق :عيل بن حممد العمران،
جممع الفقه اإلساليم ،جدة ،الطبعة األوىل 1428ه.

 -30ابلدع وانليه عنها ،ملحمد بن وضاح القرطيب ،حتقيق :عمرو عبد املنعم سليم ،مكتبة ابن
تيمية ،القاهرة ،الطبعة األوىل1416 ،ه.

 -31ابلعد ادليين يف السياسة األمريكية ،يلوسف احلسن ،مركز دراسات الوحدة العربية،
بريوت ،الطبعة األوىل1990 ،م.

 -32ابلناية يف رشح اهلداية ،أليب حممد حممود بن أمحد العيين ،دار الفكر ،بريوت ،الطبعة
اثلانية1411 ،ه1990 -م.

 -33تاريخ األمم وامللوك ،أليب جعفر حممد بن جرير الطربي ،دار الكتب العلمية ،بريوت،
الطبعة األوىل1407 ،ه.

 -34جتارب األمم وتعاقب اهلمم ،ألمحد بن حممد بن يعقوب مسكويه أيب عيل ،حتقيق :سيد
كرسوي حسن ،دار الكتب العلمية1424 ،ه2003 -م.

 -35اتلحبري رشح اتلحرير يف أصول الفقه ،أليب احلسن عيل بن سليمان املرداوي ادلمشيق
الصاليح احلنبيل ،حتقيق :د .عبد الرمحن اجلربين ،د .عوض القرين ،د .أمحد الرساح ،مكتبة

الرشد ،الرياض ،الطبعة األوىل1421 ،ه2000 -م.

 -36حتفة املحتاج يف رشح املنهاج ،ألمحد بن حممد بن عيل بن حجر اهليتيم ،دار إحياء الرتاث
العريب ،طبعة أوىل1938 -#1357 ،م.

 -37تذكرة ادلاعة ،للبيه اخلويل ،دار النرش للمطبواعت.

 -38الرتاتيب اإلدارية ،لعبد اليح الكتاين ،حتقيق :د :عبد اهلل اخلادلي ،دار األرقم بن أيب
األرقم ،بريوت1405 ،ه1985-م.

 -39تفسري أيب السعود ،ملحمد بن حممد العماري ،دار إحياء الرتاث العريب الطبعة األوىل،
1407ه1987 -م.
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 -40تفسري القرآن العظيم ،أليب الفداء إسماعيل بن عمر بن كثري ،حتقيق :سايم ابن حممد
السالمة ،دار طيبة ،الرياض ،الطبعة اثلانية1999 -#1420 ،م.

 -41اتلفسري الكبري ،أليب عبد اهلل حممد بن عمر بن احلسن فخر ادلين الرازي ،دار الفكر،
بريوت ،الطبعة األوىل1981 -#1401 ،م.

 -42اتلقرير واتلحبري رشح اتلحرير ،ملحمد بن حممد بن أمري احلاج ،دار الفكر ،بريوت،
1996 -#1417م.

 -43اتلوسمات ،احلجيات ،مع ديوان شكري أمحد مصطىف ،مطبعة مدبويل الصغري ،القاهرة.
 -44تيسري اتلحرير ،ملحمد أمني املعروف بأمري باد شاه ،مطبعة احلليب ،القاهرة1351 ،ه.

 -45جامع ابليان عن تأويل آي القرآن ،أليب جعفر حممد بن جرير الطربي ،حتقيق :عبد اهلل بن
عبد املحسن الرتيك ،باتلعاون مع مركز ابلحوث وادلراسات العربية واإلسالمية بدار هجر،

دار هجر ،القاهرة ،الطبعة األوىل2001 -#1422 ،م.

 -46جامع بيان العلم وفضله ،أليب عمر يوسف بن عبد الرب ،حتقيق :حسن أيب األشبال
الزهريي ،دار ابن اجلوزي ،ادلمام ،الطبعة األوىل1994 -#1414 ،م.

 -47اجلامع ألحاكم القرآن ،أليب عبد اهلل حممد بن أمحد األنصاري القرطيب ،حتقيق :عبد اهلل
ابن عبد املحسن الرتيك ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،بلنان1427 ،ه 2006 -م.

 -48احلسبة يف املايض واحلارض ،لعيل بن حسن القرين ،دار الرشد ،الرياض ،الطبعة األوىل1994 ،م.

 -49احلسبة ،لشيخ اإلسالم أمحد بن عبد احلليم ابن تيمية ،حتقيق :صالح ادلين املنجد ،دار
الكتاب اجلديد ،بريوت ،الطبعة األوىل 1404 ،ـه1984 -م.

 -50حقائق اتلزنيل وعيون األقاويل يف وجوه اتلأويل ،أليب القاسم حممود ابن عمر الزخمرشي،
حتقيق :مجاعة من املحققني ،مكتبة العبياكن ،الرياض1418 ،ه1998 ،م.

 -51حكم املشاراكت السياسية ،ملحمد يرسي ،دار اليرس ،القاهرة ،الطبعة األوىل1434 ،ه2012 -م.

 -52حلية األويلاء وطبقات األصفياء ،أليب نعيم أمحد بن عبد اهلل األصبهاين ،دار الكتاب
العريب ،بريوت ،الطبعة الرابعة.#1405 ،

 -53ادلر املنثور يف اتلفسري باملأثور ،لعبد الرمحن بن أيب بكر السيويط ،حتقيق :د .عبد اهلل بن
عبد املحسن الرتيك ،باتلعاون مع مركز هجر ،دار هجر ،القاهرة2003 -#1424 ،م.

 -54رد املحتار ىلع ادلر املختار رشح تنوير األبصار ،ملحمد أمني بن عمر ابن عبد العزيز بن
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اعبدين ادلمشيق ،حتقيق :اعدل أمحد عبد املوجود ،وعيل حممد عوض ،دار اعلم الكتب،

الرياض1423 ،ه2003 -م.

 -55روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين ،ملحمود شكري اآللويس ،دار إحياء
الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة اثلانية1403 ،ه.

 -56روضة الطابلني وعمدة املفتني ،أليب زكريا حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي ،طبع بإرشاف
زهري الشاويش املكتب اإلساليم ،بريوت ،الطبعة اثلانية1405 ،ه.

 -57روضة انلاظر وجنة املناظر ،لعبد اهلل بن أمحد بن قدامة املقديس ،حتقيق :د .عبد العزيز
عبد الرمحن ،نرش :جامعة امللك عبد العزيز ،الرياض ،الطبعة الرابعة1408 ،ه1987 -م.

 -58رياض الصاحلني ،ملحيي ادلين أيب زكريا حيىي بن رشف انلووي ،حتقيق :مجاعة من العلماء،
املكتب اإلساليم ،بريوت ،الطبعة األوىل1399 ،ه1979 -م.

 -59زاد املعاد يف هدي خري العباد ،ملحمد بن أيب بكر الزريع ابن قيم اجلوزية ،حتقيق :شعيب،
وعبد القادر األرناءوط ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة األوىل1399 ،ه1979 -م.

 -60السلسلة الصحيحة ،ملحمد نارص ادلين األبلاين ،مكتبة املعارف ،الرياض.#1415 ،

 -61السنة ،أليب بكر أمحد بن حممد اخلالل ابلغدادي احلنبيل ،حتقيق :عطية الزهراين ،دار
الراية ،الرياض ،الطبعة األوىل1410 ،ه1989 -م.

 -62سنن ابن ماجه ،أليب عبد اهلل حممد بن يزيد القزويين ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار
الفكر ،بريوت ،الطبعة اثلاثلة1399 ،ه.

 -63سنن ابليهيق الكربى ،ألمحد بن احلسني أيب بكر ابليهيق ،جملس دائرة املعارف انلظامية،
حيدرآباد ،الطبعة األوىل.#1344 ،

 -64سنن الرتمذي (اجلامع الصحيح) ،ملحمد بن عيىس بن سورة الرتمذي ،حتقيق :أمحد حممد
شاكر وآخرين ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة اثلانية1397 ،ه1977 -م.

 -65سنن ادلارقطين ،أليب احلسن عيل بن عمر ادلارقطين ،حتقيق :جمموعة من املحققني ،مؤسسة
الرسالة ،بريوت ،الطبعة األوىل2004 -#1424 ،م.

 -66سنن ادلرايم (مسند ادلاريم) ،أليب حممد عبد اهلل بن عبد الرمحن ادلاريم ،حتقيق :حسني
سليم أسد ادلاراين ،دار املغين للنرش واتلوزيع ،الرياض ،الطبعة األوىل2000 -#1421 ،م.

 -67سنن النسايئ الكربى ،ألمحد بن شعيب النسايئ ،حتقيق :د .عبد الغفار سليمان ابلنداري،
وسيد كرسوي حسن ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،الطبعة األوىل1991 -#1411 ،م.
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 -68السياسة الرشعية يف إصالح الرايع والرعية ،لشيخ اإلسالم أمحد بن عبد احلليم ابن تيمية،
حتقيق :عيل بن حممد العمران ،دار اعلم الفوائد ،مكة املكرمة ،الطبعة األوىل.#1429 ،

 -69سري أعالم انلبالء ،لشمس ادلين حممد بن أمحد بن عثمان اذلهيب ،حتقيق :جمموعة من
كبار ابلاحثني ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة اثلانية1402 ،ه 1982 -م.

 -70سرية عمر بن عبد العزيز ،البن عبد احلكم ،حتقيق :أمحد عبيد ،مكتبة وهبة ،القاهرة
الطبعة السادسة1404 ،ه1984-م.

 -71رشح األربعني ،البن دقيق العيد ،مكتبة الرتاث اإلساليم ،القاهرة1416 ،ه.

 -72رشح السنة ،حلسني بن مسعود ابلغوي ،حتقيق :شعيب األرناءوط ،وحممد زهري الشاويش،
املكتب اإلساليم ،دمشق ،الطبعة اثلانية1983 -#1403 ،م.

 -73الرشح الكبري ،أليب الرباكت أمحد ادلردير ،دار الفكر ،بريوت ،الطبعة األوىل1407 ،ه.

 -74رشح الكوكب املنري ،ملحمد بن انلجار الفتويح احلنبيل ،حتقيق :د.حممد الزحييل ،د.نزيه
محاد ،مكتبة العبياكن ،الطبعة اثلانية1418 ،ه1997 -م.

 -75رشح خمترص الروضة ،نلجم ادلين سليمان بن عبد القوي الطويف ،حتقيق :د .عبد اهلل بن
عبد املحسن الرتيك ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة األوىل1407 ،ه1987 -م.

 -76شعب اإليمان ،أليب بكر أمحد بن احلسني ابليهيق ،حتقيق :حممد السعيد بسيوين زغلول،
دار الكتب العلمية ،بريوت ،الطبعة األوىل.#1410 ،

 -77الصحاح ،تاج اللغة وصحاح العربية ،إلسماعيل بن محاد اجلوهري ،حتقيق :أمحد
عبد الغفور عطار ،دار العلم للماليني ،بريوت ،الطبعة الرابعة1990 ،م.

 -78صحيح ابن حبان برتتيب ابن بلبان ،لألمري عالء ادلين عيل بن بلبان الفاريس ،حتقيق:
شعيب األرناءوط ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة اثلانية1993 -#1414 ،م.

 -79صحيح ابلخاري ،أليب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق،
املطبعة السلفية ومكتبتها ،القاهرة ،الطبعة األوىل.#1400 ،

 -80الطرق احلكمية يف السياسة الرشعية ،ملحمد بن أيب بكر الزريع ابن قيم اجلوزية ،حتقيق:
نايف بن أمحد احلمد ،دار اعلم الفوائد ،الطبعة األوىل.#1428 ،

 -81ظاهرة الغلو يف ادلين يف العرص احلديث ،ملحمد عبد احلكيم حامد ،دار املنار احلديثة،
الطبعة األوىل1411 ،ه1991-م.

 -82علم اجتماع املعرفة ،نلبيل رمزي ،املؤسسة اجلامعية لدلراسات والنرش واتلوزيع ،بريوت2008 ،ه.
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 -83غذاء األبلاب ،ملحمد السفاريين ،املطبعة احلكومية بمكة1393 ،ه.

 -84الغلو يف ادلين ،لعبد الرمحن اللوحيق ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة األوىل1412 ،ه.

 -85غياث األمم يف اتلياث الظلم ،أليب املعايل اجلويين ،حتقيق :د .مصطىف حليم ،ود .فؤاد
عبد املنعم ،دار ادلعوة ،اإلسكندرية ،الطبعة اثلانية 1401 ،ه1980-م.

 -86الفتاوى الكربى ،لشيخ اإلسالم أمحد بن عبد احلليم ابن تيمية ،حتقيق :حممد عبد القادر
عطا ،ومصطىف عبد القادر عطا ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،الطبعة األوىل1408 ،ه1987 -م.

 -87فتاوى اللجنة ادلائمة للبحوث العلمية واإلفتاء ،مجع وترتيب :أمحد بن عبد الرزاق
ادلويش ،دار املؤيد ،الطبعة الرابعة1424 ،ه2003 -م.

 -88الفتاوى اهلندية ،للشيخ نظام ومجاعة من علماء اهلند ،حتقيق :عبد اللطيف حسن
عبد الرمحن ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،الطبعة األوىل2000 -#1421 ،م.

 -89فتاوى دار اإلفتاء وابلحوث الرشعية ،وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية ،مرص1996 -#1417 ،م.

 -90الفتاوى ،دراسة ملشالكت املسلم املعارص يف حياته ايلومية العامة ،ملحمود شلتوت ،دار
الرشوق ،القاهرة ،الطبعة اثلامنة عرشة2004 -#1424 ،م.

 -91فتح ابلاري رشح صحيح ابلخاري ،ألمحد بن عيل بن حجر العسقالين ،ترقيم :حممد فؤاد
عبد ابلايق ،دار املعرفة ،بريوت (مصورة عن طبعة املطبعة السلفية ومكتبتها بالقاهرة،

مرص).#1379 ،

 -92فتح ابلاري رشح صحيح ابلخاري ،لعبد الرمحن بن أمحد بن رجب احلنبيل ،حتقيق :مجاعة
من العلماء ،مكتبة الغرباء األثرية ،املدينة املنورة ،الطبعة األوىل1417 ،ه1996 -م.

 -93الفرق بني الفرق ،لعبد القاهر بن طاهر بن حممد ابلغدادي ،حتقيق :حممد حميي ادلين
عبد احلميد ،املكتبة العرصية ،القاهرة ،الطبعة السابعة  1416ـه1995 -م.

 -94الفروع ،لشمس ادلين حممد بن مفلح ،حتقيق :د .عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك ،مؤسسة
الرسالة ،بريوت ،الطبعة األوىل1424 ،ه2003 -م.

 -95الفصل يف امللل واألهواء وانلحل ،لعيل بن أمحد بن حزم ،مكتبة اخلانيج ،بالقاهرة ،الطبعة
اثلانية1996 ،م.

 -96الفوائد يف اختصار املقاصد ،أو القواعد الصغرى ،لعز ادلين عبد العزيز بن عبد السالم
السليم ،حتقيق :إياد خادل الطباع ،دار الفكر املعارص ،بريوت ،دار الفكر ،سوريا ،الطبعة

األوىل1416 ،ه1996 -م.
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 -97قالوا عن اإلسالم ،لعماد ادلين خليل ،مكتبة السنة ،القاهرة ،الطبعة األوىل1412 ،ه.
 -98القاموس املحيط ،ملجد ادلين حممد بن يعقوب الفريوز آبادي ،اهليئة املرصية العامة
للكتاب (نسخة مصورة عن الطبعة اثلاثلة للمطبعة األمريية).#1301 ،
 -99قواطع األدلة يف األصول ،أليب املظفر منصور بن حممد بن عبد اجلبار ابن أمحد املروزي،
حتقيق :حممد حسن حممد حسن إسماعيل الشافيع ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،الطبعة
األوىل1418 ،ه1999 -م.
 -100القواعد األصويلة املؤثرة يف فقه األمر باملعروف وانليه عن املنكر ،نلارص الغامدي ،دار
السنية ،مكة املكرمة ،الطبعة األوىل1436 ،ه.
 -101قواعد املقاصد عند الشاطيب ،لعبد الرمحن إبراهيم الكيالين ،دار الفكر ،دمشق ،الطبعة
اثلانية1415 ،ه1994-م.
 -102الاكمل يف اتلاريخ ،البن األثري عيل ابن أيب الكرم حممد بن حممد بن عبد الكريم بن
عبد الواحد الشيباين اجلزري ،حتقيق :عمر عبد السالم تدمري ،دار الكتاب العريب،
بريوت ،الطبعة األوىل1417 ،ه1997 -م.
 -103كتاب الرشيعة ،أليب بكر حممد بن احلسني اآلجري ،حتقيق :د.عبد اهلل بن عمر ادلمييج،
دار الوطن ،الرياض ،الطبعة اثلانية1999 -#1420 ،م.
 -104كشاف القناع عن منت اإلقناع ،ملنصور بن يونس ابلهويت ،حتقيق :هالل مصيليح ،دار
الفكر ،بريوت.#1402 ،
 -105كشف الظنون عن أسايم الكتب والفنون ،ملصطىف بن عبد اهلل الشهري حبايج خليفة ،دار
إحياء الرتاث العريب ،بريوت1410 ،ه1990-م.
 -106ال سكوت بعد ايلوم ،بلول فنديل ،رشكة املطبواعت للتوزيع والنرش ،الطبعة األوىل2001 ،م.
 -107لسان العرب ،ملحمد بن مكرم بن منظور ،حتقيق :أمني عبد الوهاب ،وحممد العبيدي ،دار
إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة اثلاثلة1419 ،ه1999 -م.
 -108لسان املزيان ،ألمحد بن عيل بن حممد بن أمحد بن حجر العسقالين ،حتقيق :دائرة املعرف
انلظامية ،اهلند ،مؤسسة األعليم للمطبواعت ،بريوت ،الطبعة اثلانية1390 ،ه1971-م.
 -109جملة األحاكم العديلة ،للجنة مكونة من عدة علماء وفقهاء يف اخلالفة العثمانية ،حتقيق :جنيب
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هواويين ،نرش :نور حممد ،اكرخانه جتارت كتب ،آرام باغ ،كراتيش ،الطبعة األوىل 1413 ،ه.
 -110جملة ابلحوث اإلسالمية ،تصدر عن الرئاسة العامة إلدارات ابلحوث العلمية واإلفتاء
وادلعوة واإلرشاد ،معها ملحق برتاجم األعالم واألمكنة( ،العدد .)74
 -111جملة املنار يف اجلزء اثلالث عرش من السنة السابعة ،رجب1322 ،ه.
 -112جمموع الرسائل ،حلسن ابلنا ،املكتبة اتلوفيقية ،الطبعة اثلانية2000 ،م.
 -113جمموع الفتاوى ،لشيخ اإلسالم أمحد بن عبد احلليم ابن تيمية ،مجع وترتيب :عبد الرمحن بن
حممد بن قاسم ،جممع امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف ،املدينة املنورة2004 -#1425 ،م.
 -114املجموع رشح املهذب ،يلحىي بن رشف انلووي ،دار الفكر ،بريوت ،الطبعة األوىل1411 ،ه.
 -115جمموع فتاوى الشيخ ابن باز ،مجع :حممد سعد الشويعر ،دار الوطن ،الرياض ،الطبعة األوىل1432 ،ه.
 -116املخترص يف أخبار البرش ،إلسماعيل بن عيل بن حممود بن حممد بن عمر بن شاهنشاه،
حتقيق :أمحد رفعت ابلدراوي ،بريوت1970 ،م.
 -117مدارج السالكني بني منازل إياك نعبد وإياك نستعني ،ملحمد بن أيب بكر الزريع ابن قيم
اجلوزية ،حتقيق :حممد حامد الفيق ،دار الكتاب العريب ،بريوت ،الطبعة اثلانية1393 ،ه1973 -م.
 -118مسند أيب يعّل املوصيل ،ألمحد بن عيل بن املثىن اتلمييم املوصيل ،حتقيق :حسني سليم
أسد ،دار املأمون للرتاث ،دمشق ،بريوت ،الطبعة اثلانية1989 -#1410 ،م.
 -119املسند ،لإلمام أمحد بن حنبل الشيباين ،مؤسسة قرطبة (مصورة عن الطبعة امليمنية)،
القاهرة ،حتقيق :أمحد حممد شاكر ،دار قرطبة ،القاهرة ،ودار الراية ،الرياض1410 ،ه.
 -120مصنف عبد الرزاق ،لعبد الرزاق بن همام الصنعاين ،حتقيق :حبيب الرمحن األعظيم،
املكتب اإلساليم ،بريوت ،الطبعة اثلانية.#1403 ،
 -121املصنف يف األحاديث واآلثار ،لعبد اهلل بن حممد بن أيب شيبة الكويف ،حتقيق :خمتار أمحد
انلدوي ،ادلار السلفية ،اهلند ،الطبعة األوىل.#1403 ،
 -122مطالب أويل انلىه يف رشح اغية املنتىه ،ملصطىف بن سعد بن عبده السيويط شهرة،
الرحيباين احلنبيل ،نرش :املكتب اإلساليم ،الطبعة اثلانية1415 ،ه1994 -م.
 -123معالم القربة يف أحاكم احلسبة ،ملحمد بن حممد القريش ،حتقيق :د .حممد حممود شعبان،
وصديق أمحد عيىس الطييع ،اهليئة املرصية العامة للكتاب ،الطبعة األوىل1976 ،م.
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 -124معالم يف أصول ادلعوة ،ملحمد يرسي ،دار اليرس القاهرة ،الطبعة اخلامسة1436 ،ه2015 -م.
 -125املعجم األوسط ،لسليمان بن أمحد الطرباين ،حتقيق :طارق بن عوض اهلل ،وعبد املحسن
إبراهيم ،دار احلرمني ،القاهرة.#1415 ،
 -126املعجم الوسيط ،ملجمع اللغة العربية ،دار ادلعوة ،القاهرة ،الطبعة الرابعة2004 -#1425 ،م.
 -127معجم مقاييس اللغة ،أليب احلسني أمحد بن فارس بن زكريا ،حتقيق :عبد السالم هارون،
دار الفكر للطباعة والنرش واتلوزيع ،بريوت1399 ،ه1979 -م.
 -128مغين املحتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج ،ملحمد بن حممد الرشبيين ،دار الفكر،
بريوت ،الطبعة األوىل1418 ،ه1997 -م.
 -129املغين ،لعبد اهلل بن أمحد بن قدامة املقديس ،حتقيق :د .عبد اهلل الرتيك ،د .عبد الفتاح
حممد احللو ،دار اعلم الكتب ،الرياض1417 ،ه1997 -م.
 -130املفردات يف غريب القرآن ،حلسني بن حممد بن املفضل املعروف بالراغب األصفهاين،
حتقيق :صفوان عدنان داودي ،دار العلم ،بريوت ،وادلار الشامية ،دمشق1412 ،ه.
 -131املقدمة ،لعبد الرمحن بن خدلون ،دار القلم ،بلنان ،الطبعة اخلامسة1984 ،م.
 -132املنثور يف القواعد الفقهية ،بلدر ادلين حممد بن بهادر بن عبد اهلل الزركيش ،حتقيق:
د .تيسري فائق أمحد حممود ،طبعة وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية ،الكويت ،الطبعة
اثلانية1405 ،ه.
 -133منهاج السنة انلبوية ،لشيخ اإلسالم أمحد بن عبد احلليم ابن تيمية ،حتقيق :د .حممد رشاد
سالم ،جامعة اإلمام حممد بن سعود ،الرياض ،الطبعة األوىل1986 -#1406 ،م.
 -134املنهاج يف رشح صحيح مسلم بن احلجاج ،أليب زكريا حيىي بن رشف انلووي ،دار إحياء
الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة اثلانية.#1392 ،
 -135املوافقات يف أصول الرشيعة ،أليب إسحاق إبراهيم بن موىس الشاطيب ،حتقيق :مشهور بن
حسن آل سلمان ،دار ابن عفان ،الطبعة األوىل1417 ،ه1997 -م.
 -136مزيان االعتدال يف نقد الرجال ،أليب عبد اهلل حممد بن أمحد بن عثمان بن قايماز اذلهيب،
حتقيق :حممد رضوان عرقسويس ،دار الرسالة العاملية ،بريوت ،الطبعة األوىل1430 ،ه 2009 -م.
 -137انلجوم الزاهرة يف ملوك مرص والقاهرة ،يلوسف بن تغري بردي ابن عبد اهلل الظاهري
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احلنف ،نرش :وزارة اثلقافة واإلرشاد القويم ،دار الكتب ،القاهرة ،حتقيق :حممد حسني
شمس ادلين ،الطبعة األوىل1413 ،ه.
 -138نصاب االحتساب ،لعمر بن حممد بن عمر السماين احلنف ،حتقيق :مريزن ابن سعيد بن
مريزن عسريي ،مكتبة الطالب اجلاميع ،مكة املكرمة ،الطبعة األوىل1406 ،ه1986 -م.
 -139نظام احلسبة يف اإلسالم ..دراسة مقارنة ،لعبد العزيز بن حممد بن مرشد؛ بإرشاف
د .عبد العال أمحد عطوة ،املعهد العايل للقضاء ،جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية1393 ،ه-
1973م.
 -140نهاية الرتبة يف طلب احلسبة ،لعبد الرمحن بن نرص الشريزي ،حتقيق :السيد ابلاز العريين،
دار اثلقافة ،بريوت ،الطبعة اثلانية 1409 ،ه.
 -141انلهاية يف غريب احلديث ،ملجد ادلين ابن األثري ،حتقيق :طاهر أمحد الزاوي ،حممود حممد
الطنايح ،املكتبة اإلسالمية ،القاهرة ،الطبعة األوىل1399 ،ه1979-م.
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