د .محمد عثماف عبد اهلل

للغلو
معالجة الجذكر الفكريٌة ٌ

مطالجظىالجذورىالغكروظىللعلوّ

ىى

ى

ى

ى

ىىىىىىىىىىىىىىىد.ىمحمدىرثمانىربدىاللهى()ى

مػدمظ:ى

ع من الشذكذ في الفكر كالعمل ،كاالستجابة
الغلو في الدِّين أك في غيره؛ نو ه
ٌ
حمل
ألمر اهلل تعالى كىديو مشركطة بالقدرة كالطاقة كالوسع ،كالغالي في الدِّين يي ِّ
نفسو ما ال تطيقَّ ،
فيتنكب طريق الحق ،كال يغني عنو إلالهو هلل كسسن نيتو من
شيء ،إذ إنٌو يضر نفسو كدينو كأمتو من سيث ال يدرم .كالمؤمنوف في كل زماف

يستركسوف بأمثاؿ قوؿ اهلل تعالى :ﭽ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ

ﯵ ﯶ ﯷﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﭼ(ُ)،
معلنين عجزىم عن بلوغ كماؿ الدِّين.

مر التاريخ بآفة الموغلين فيو بغير رفق كال سكينة كال
كقد أيهيب التديُّن على ٌ

اعتداؿ في فهمهم كسلوكهم .كقد كاف للجانب الفكرم كاالعتقادم النصيب األكبر

الغلو لكثير من الفرؽ التي لرجت عن جماعة
في الجنوح عن الحق ،كركوب موجة ٌ

المسلمين ،فقد بالغ الخوارج في االعتقاد كالعمل ،فخرجوا عن اإلسالـ .كبالغ

( )نائب عميد كمية ِّ
الدراسات اإلسالمية ،جامعة إفريقيا العالمية ،الخرطوم ،السُّـودان.
( )1سورة البقرة ،اآلية (.)286
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المعتزلة في تنزيو اهلل تعالى ستى قالوا بنفي الصفات اإللهية ،باعتقادىم أ ٌف كهف اهلل

تجسيم لو ،كما بالغوا في الربط بين اإليماف كالعمل ،فك ٌفركا المسلمين بالمعاهي

كالذنوب.

كآراء الغالة المعاهرين متفقة إلى سد كبير مع آراء الغالة المتق ٌدمين ،لاهة

الخوارج ،كما ذىب إلى ىذا العديد من الباسثينُ ،كتكفير العصاة كأهحاب الكبائر،

كاالنفصاؿ الكامل عن المجتمع ،كتكفير المقيم غير المهاجرِ.

كال أظن أ ٌف غالة اليوـ قد ألذكا من غالة األمس ،كلكن الغالب في ظني أ ٌف
ىناؾ توافقان غريبان قد سدث في التفكير بين الطرفين ،كما يبدك أ ٌف ىناؾ تشابهان في
المنهج الفكرم للفريقين ،كما تتشابو األسواؿ كالمالبسات التي عاشها كال الطرفين

لاهةن فيما يتعلق بالجهل في الدِّين كعدـ فقهو.
التصورات كالمفاىيم ،كتصويب مناىج
ال شك أ ٌف تقويم الفكر ،كتصحيح
ُّ
النظر في ِّ
أىم القضايا التي ينبغي االلتفات إليها كالتركيز
الدين كالدعوة إليو ،من ٌ
كالتطرؼ في الدعوة إليو .فنحن مطالبوف
الغلو في الدِّين،
ُّ
عليها في معالجة ظاىرة ٌ
بترشيد هحوتنا اإلسالمية المعاهرة ،كتصويب سركتها.
الغلو كأشكالو في ىذا العصر ،سواء ما يتعلق منو بالمتدينين
كقد تعدَّدت أنواع ٌ

الغلو الخاص بالمتدينين.
أـ غير المتدينين ،كىذا البحث ِّ
يصوب النظر كالدراسة في ٌ
( )1انظر :سالم البينساوي ،الحكم وقضية تكفير المسمم ،ص.77 :
( )2انظر :آراء الخوارج في الممل والنحل ،واعتبار ديار المسممين دار كفر تستباح فييا الدماء ،الفرق بين
الفرق ،لمبغدادي ،ص.84 :
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للغلو
معالجة الجذكر الفكريٌة ٌ

غلوان يقوـ على الخرافة كاالبتداع في الدين كالسلبية في الحياة ،فهناؾ
فكما أ ٌف ىناؾ ٌ

غلو آلر ىس ٍمتيوي الجدليٌة في مسائل العقيدة ،كالظاىرية في الفقو ،كالخشونة في
ٌ
غلو
الدعوة ،كالضيق بالخالؼ مع اآللرين ،كعدـ إعذارىم كالتسامح معهم .كىناؾ ٌ
آلر يقوـ على رفض المجتمع ،كاالعتزاز بالذات إلى درجة االستعالء على اآللرين

من إلوة العقيدة كالدِّين ،كسوء الظن بهم ،كعدـ مراعاة أدب الخالؼ ،كضيق أفق

في فهم الدِّين كفقو الواقع ،كالجهل بالسنن الكونية كاالجتماعية ،كاستعجاؿ النتائج،
كالمسارعة إلى التكفير ،كاستباسة دماء المسلمين ،كاستعماؿ القوة سبيالن للتغيير.
مذكلظىالبحث:ى

الغلو في الدِّين من المشكالت القديمة كالحديثة
تكمن مشكلة البحث في أ ٌف ٌ

في سياة المسلمين ،كما زالت تشغل ساستنا اإلسالمية التي اجتهد العلماء كأىل
الفكر في عالجها ،كأ ٌف من أىم جوانب معالجة الظاىرة؛ معالجة أهولها كجذكرىا
الفكرية كالعقدية الخاطئة التي تأسست عليها ،كبياف المفاىيم الصحيحة للدِّين،
كالقصور الذم طرأ على بعض جوانب فهمو.
أدئلظىالبحث:ى

الغلو في الدِّين في ىذا العصر؟
[ُ] ماىي أسباب ٌ
غلو ،كالتي تحتاج إلى
[ِ] ما أبرز المفاىيم كالموضوعات الدِّينية التي سدث فيها ٌ
معالجة كفهم هحيح لها.
[ّ] ما ىي جوانب القصور في فقو الدِّين كتنزيلو ،التي تحتاج إلى بياف يسهم في

الغلو في الدِّين؟
تكوين شخصية المسلم السويٌة،
ِّ
كيحصنو من ٌ
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أهدافىالبحث:ى

الغلو في الدِّين بنشر الوعي االسالمي
[ُ] التنبيو إلى ضركرة معالجة جذكر ٌ
الذم يقوـ بو علماء األمة كمفكركىا كمؤسساتها الدعوية كالتعليمية كأجهزتها
الغلو ،كتعريتها،
اإلعالمية ،ببياف األسس الفكرية كالعقدية الخاطئة التي يقوـ عليها ٌ
ككشف عوارىا كفسادىا ،كمفاىيم الوالء كالبراء ،كجماعة المسلمين ،كمفهوـ
الحاكمية ،كالكفر ،كالتكفير كغيرىا.
[ِ] بياف بعض الجوانب من فقو الدِّين كالدعوة إليو ،كالالزـ لكل من يتص ٌدل

لعمليات االهالح كالتغيير اإلسالمي المنشود ،لكونها بضاعة فقهية كفكرية ضركرية،
كمعالجة القصور الذم سدث في فقو الدِّين ،كتنزيلو في كاقع الحياة ،التي تسهم

الغلو.
بنسبة كبيرة في عالج ٌ
أهموظىموضوعىالبحث:ى

يعالج موضوع البحث مشكلة من المشاكل التي ٌأرقت األمة اإلسالمية قديمان
الغلو في الدِّين ،كما يحاكؿ البحث مناقشة أىم سبل عالج
كسديثان ،كالمتمثلة في ٌ
ىذه الظاىرة ،كالمتمثلة في معالجة الجذكر الفكرية كالعقدية التي عليها تتأسس

مقوالتو كمواقفو.
منؼجىالبحث:ى

الغلو في بعض
يتٌبع البحث منهجان كهفيان تحليليان ،في كهف العالج لجوانب ٌ

المفاىيم اإلسالمية ،كالقصور في فقو بعض الموضوعات ،كتحليل تلك المفاىيم
كالموضوعات لوهف العالج المناسب لها.
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للغلو
معالجة الجذكر الفكريٌة ٌ

مصطلحاتىالبحث:ى

جذكر :جمع "جذر" كالجذر األهل من كل شيءُ .كأقصد بها مبادئها كعللها
كبداياتها.
الغلو :تدكر معاني الغلو في اللُّغة على معنى كاسد ُّ
يدؿ على مجاكزة الحد
ٌ
ٌ
ِ
كالقدر .كييقاؿ غال في الدِّين غيلي ٌوان؛ إذا تشدَّد كتصلَّب ستى جاكز الحد  .كقاؿ ابن
غاليت هداؽ
منظور" :أهل الغالء االرتفاع كمجاكزة القدر في كل شيء ،يقاؿ
ي
المرأة ،أم أغليتيوي .كمنو قوؿ عمر (رضي اهلل عنو) أالَّ تبالغوا في كثرة الصداؽ .كغال

ّ
الغلو في سائر
في الدِّين كاألمر يغلو غيلي ٌوان؛ جاكز س ٌده"  .كمن ىنا يتبيٌن أ ٌف ٌ
ُّ
كعرفو
استعماالتو؛ يدؿ على االرتفاع كمجاكزة األهل الطبيعي أك الحد المعتادٌ .

الحافظ ابن سجر بأنٌو" :المبالغة في الشيء كالتشديد فيو بتجاكز الحد"ْ.

التصور الموجود في الذىن
المفهوـ :الفهم ىو معرفتك الشيء بالقلبٓ .كىو
ُّ

تصور الشيءٔ.
ألمر من األمور ،كييطلق المفهوـ على مجموع الصفات التي يتضمنها ُّ
( )1انظر :ابن فارس ،معجم مقاييس المُّغة ،مادة جذر.

( )2انظر :معجم مقاييس المُّغة ،مادة "غموى" ،والصحاح لمجوىري ،مادة "غال " ،والمسان البن منظور ،مادة
"غمو".
( )3ابن منظور ،ج ،3ص.131 :
( )4ابن حجر العسقالني ،فتح الباري شرح صحيح البخاري ،ج ،3ص.278 :
( )5ابن منظور ،لسان العرب ،مادة "فيم".
( )6جميل صميبا ،المعجم الفمسفي ،ج ،3ص.403 :
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للغلو
معالجة الجذكر الفكريٌة ٌ

قمت بتقسيم ىذا الموضوع إلى عدد من المباسث ،كاآلتي:
كقد ي
المبحثىاألولى
بطضىأدبابىالعلوّىفيىالديونىفيىهذاىالطصرى

الغلو في الدِّين في ىذا العصر أسبابان ًع ٌدة
تناكؿ الباسثوف كالمهتموف بظاىرة ٌ
لها ،منها األسباب االجتماعية ،كالسياسية ،كاالقتصادية ،كالظركؼ الدكلية التي

باألمة اإلسالمية ،كاألسباب التي تعود إلى ضعف الفقو في ال ٌدين كعلوـ
تحيط ٌ
الشرع ،منها:
زج للدعاة في السجوف
الغلو كأقول كأىم أسبابو ،من و
[ُ] الظلم كىو رأس ٌ
مبررات شرعية كال قانونية ،كسومهم سوء العذاب في كالمعتقالت ،مما كلَّد
بال ِّ

إسساسان قويان بالغبن كالظلم ،فأنتج ذلك األفكار الغريبة كالغالية من تكفير للحكاـ
كالمجتمعات الساكتة على ىذا الظلم ،كالرغبة في االنتقاـُ.

[ِ] تعطيل تطبيق شرع اهلل في الحياة ،كتصدِّم الحكومات إلى الدعاة إليو،

كسيادة الدساتير كالقوانين الوضعية ،كضياع معالم الدكلة اإلسالمية التي تقيم الدين،

كتطبِّق الشرع ،كتبسط العدالة ،كتنتصر للمظلومين كالمستضعفين من المسلمينِ.

[ّ] سيادة تيار التغريب كالعلمانية في العديد من البالد اإلسالمية الذم تقوـ

سياستو على إبعاد الدِّين من الحياة ،كبناء نظم سياتية بعيدة عن تعاليم اإلسالـ
( )1كالنموذج المصري في كبت وضرب الحركات اإلسالمية منذ منتصف القرن العشرين إلى يومنا ىذا.
( )2وىذا ىو الحال الغالب في معظم ديار المسممين.
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كىديو ،فكاف االنحالؿ األلالقي باسم الحرية الشخصية ،فظهرت الفواسش
كتم التمكين ألىل
كالمنكرات كالرذائل في الشوارع كدكر العلم كفي كسائل اإلعالـٌ ،
الفسق كالفجور ،كما تم تشويو هورة الدِّين كاالستهزاء بو كالسخرية من أىلو ،كالتعلُّق

باألفكار كالشعارات اله ٌدامة ،كما أتيح في اإلعالـ الفرص لمهاجمة شعائر االسالـ
كمؤسسات العمل الدعوم ،مع إقصاء كامل للشباب المسلم من إبداء الرأم ،كذلك

التضييق على أىل الدعوة كمصادرة منابرىم ،كمنع نشاطاتهم ،ككبت سرياتهم ،فاستفز
فتكونت لهم أفكار متطرفة
ذلك الشباب المسلم ،كللق ردكد فعل عكسية لديهمٌ ،
في الحكم على اآللرين.
[ْ] استالؿ بالد المسلمين بالغزك العسكرم ،كقتل أبنائها ،كىتك أعراضها،

كتدنيس المق ٌدسات ،كاالستيالء على مق ٌدراتها المادية كثركاتها ،كإثارة الفتن كالنعرات
كتذمر طوائف من شباب األمة كأىل الغيرة،
الطائفية فيها .كل ذلك أثار سفيظة ُّ

كالتطرؼ كالعنف تجاه ىذه األكضاعُ.
الغلو
ُّ
فنتجت عنو ردكد أفعاؿ مبنية على ٌ

[ٓ] الفقر كالحرماف ،كغياب العدالة االجتماعية ،كالتوزيع غير العادؿ
للثركات ،كاتساع الفجوة بين الفقراء كاألغنياء ،كاالستغالؿ السيئ للسلطة في

االستئثار بالثركات كالمؤسسات كالشركات ،كانتشار مظاىر الترؼ كالثراء الفاسش
فتحوؿ الشعور بالظلم كالتهميش االجتماعي؛ إلى
لدل بعض الفئات في المجتمعٌ ،
سقد كغضب كمشكالت نفسية كنزعات متطرفة للتعبير عن موقفها تجاه األكضاع
السائدة ،كاتخاذ مناىج في الفكر كالسلوؾ اإلسالمي تميل إلى التشدُّد في معالجة

تلك األكضاع.
( )1وحالة فمسطين وأفغانستان والعراق وسوريا وأمثاليا من بالد اإلسالم خير مثال.
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للغلو
معالجة الجذكر الفكريٌة ٌ

المتحمسين من الشباب المتديِّن،
[ٔ] ضعف العلم الشرعي لاهة عند
ِّ
كضحالة سصيلتهم العلمية ،كعدـ فهم النصوص الشرعية فهمان سليمان ،ما أنتج تخبُّطان

كتسرعان في إهدار األسكاـ كاتخاذ المواقف الخاطئة كالمتشنِّجة دكف علم،
كللطان ُّ
جهالة ،فأفتوا
كتصدَّر للعلم كالدعوة سدثاء األسناف ،سفهاء األسالـ ،كاتخذكا رؤكسان ٌ
و
بغير و
كبسبب من ذلك ساد الهرج كالمرج في مجتمعاتنا
علم ،فضلٌوا كأضلٌوا ،

اإلسالميةُ.

[ٕ] غياب القدكة الصالحة من العلماء الربانيين أهحاب الخطاب الوسطي
المعتدؿ ،الذين يصدسوف بكلمة الحق كال يخافوف في اهلل لومة الئم ،كسدكث جفوة
بين الشباب كعلماء السلطاف في أكثر بالد اإلسالـ ،كانعداـ لغة الحوار كالتفاىم

الغلو
بينهم ،مما جعل الشباب الغيورين فريسةن للوقوع في أسضاف جماعات ٌ
كالتطرؼ.
ُّ
[ٖ] النقص الكبير في مقررات الثقافة اإلسالمية في المناىج التعليمية في كل

المراسل الدراسية في كثير من البلداف االسالمية ،كعدـ تلبيتها لحاجات الطالب
الفكرية كالوجدانية أماـ ما يواجهوف من تح ٌديات معاهرة كتساؤالت ،كقياـ بعض
المناىج الدراسية على أسس غير إسالمية ،بل معادية ألهوؿ الدين كغير متوافقة مع

توجيهاتو.
ى
ى
( )1انظر :نفس الحالة في ما جاء عن الخوارج في صحيح البخاري وغيره من كتب السنة النبوية.
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للغلو
معالجة الجذكر الفكريٌة ٌ

المبحثىالثانيى
مطالجظىالعلوىبتصحوحىبطضىالمغاهومىاإلدالموظى

تعرضت
ىناؾ العديد من المفاىيم اإلسالمية كالمواقف من بعض القضايا التي ٌ
كالمراد بها ،كمفهوـ الوالء كالبراء ،كجماعة
للفهم الخاطئ
ٌ
كالغلو في معانيها ي

المسلمين ،كمفهوـ الحاكمية ،كالتكفير ،كالعالقة بوالة األمر ،كتطبيق الشريعة

ذـ التقليد كالتشديد على النفس
اإلسالمية ،كالهجرة في سبيل اهلل،
كالغلو كذلك في ٌ
ٌ
كاآللرين في السلوؾ ،كتحريم التعليم الحديث كغيرىا من الموضوعات التي تحتاج

إلى تصحيح كنشر للمفاىيم الصحيحة في الدِّين ،كاتخاذ الموقف الوسط من بعض
الغلو .كفي ىذا المبحث نتناكؿ بعضها كأمثلة ،إذ يطوؿ
القضايا ،كسبيل لمحاربة ٌ
الحديث عنها جميعان.
[ُ] مفهوـ الوالء كالبراءُ ،كذلك ببياف سقيقة عقيدة الوالء كالبراء في
الغلو فيها ،كإزالة اللٌبس في مفهوـ الجماعة
اإلسالـ ،كسدكدىا ،كمجانبة مواطن ٌ
التي سثٌت األساديث الصحيحة إلى التزامها كالتحذير من مفارقتها كمخالفتهاِ .كبياف
الفهم السليم لحديث الفرقة الناجيةّ ،كأ ٌف الجماعة المذكورة في األساديث ال عالقة
لها بالجماعات اإلسالمية القائمة اليوـ كالمعركفة بأسمائها .كبياف مفهوـ الجماعة في

( )1الوالء من الوالية وىي النصرة والمحبة واإلكرام ،والبراء :البعد والخالص والعداوة بعد اإلعذار واإلنذار.
انظر :شرح الطحاوية ،ص.403 :
( )2كاألحاديث الواردة في صحيح البخاري في باب الفتن وغيرىا من كتب األحاديث والصحاح.
( )3الترمذي ،264/1 ،والطبراني.234/6 ،
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د .محمد عثماف عبد اهلل

العمل اإلسالمي ،بحسبانها كسيلة لل ٌدعوة كالتعاكف على البر كالتقول .كأ ٌف تزكية
كالتعصب في االنتماء كالدعوة إليها،
الجماعات كا ٌدعاء براءتها من كل عيب كنقص
ُّ
ُ
الغلو في
كتسفيو آراء غيرىا ،كاعتبار اآللرين لارجها يجهَّاالن ي
ض َّالالن  ،كل ذلك من ٌ
الدِّينَّ .
كأف الجماعة كذلك ىي مصدر الحق ،فكل ما هدر عن مؤسسيها أك شيولها

الغلو في ىذا
أك مفكريها فهو الحق ،كما دكنو ىو الباطل ،فكل ىذا من أنواع ٌ
س فيو من الجماعات المتطرفة
كد َّ
العصر .كتحرير مفهوـ الوالء كالبراء مما علق بو ي
من تعميم البراء ليشمل ستى المجتمعات اإلسالمية غير الداللة في فرقتهم الناجية

كالتي تخضع لحكومات ال تحكم بما أنزؿ اهلل ،كالقوؿ بجاىلية ىذه المجتمعات،

األمة
كاعتزالها ،كالبراءة منها .كبياف مفهوـ الوالء كالبراء الصحيح الذم َّ
فصل علماء ٌ

العدكؿ القوؿ فيو.

كالسنة ،كالتي تأمر
[ِ] مفهوـ الحاكمية هلل التي جاءت بها نصوص الكتاب ُّ
بالخضوع هلل كاالستسالـ ألمرهَّ ،
كأف الحكم ال يكوف إال هلل ،كاإلنكار على من ابتغى
سكمان غير اهلل ،كنفي اإليماف عنو ،مما كانت تسلم لو األمة كتدين بو كعقيدة كضركرة
بياف تفاهيلو الفقهية الصحيحة ،ستى ال يذىب البعض إلى تكفير من ال يجوز

تكفيرىم ممن تأثركا باألفكار التي غلت في مسألة الحاكمية ،كجعلتها شأنان من شؤكف

األلوىية ،بقولهم" :الذم ال سلطة لو ،ال يمكن أف يكوف إلهان ،كال ينبغي أف ييػتَّخذ
إلهان ،كىو كسده الذم ينبغي أف ييػتَّخذ إلهان"ِ .كقوؿ سيد قطبَّّ :
"إف الحاكمية هلل
( )1انظر :اقتضاء الصراط المستقيم ،ابن تيمية ،ج ،1ص.78 :
( )2المودودي ،المصطمحات األربعة ،ص.29 :
( )3سيد قطب إبراىيم ،من الدعاة والمجاىدين من المعاصرين ،ولد بأسيوط بمصر ،وتخرج في كمية دار
العموم ،ثم أرسل إلى أمريكا ِّ
لمدراسة ،وعاد منتقداً لما يخالف اإلسالم .انتمى لجماعة اإلخوان المسممين ،وأوذي
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للغلو
معالجة الجذكر الفكريٌة ٌ

كسق تعبيد الناس كتشريع الشرائع لهم ،فهي أكلى لصائص اإللهية التي ال يدَّعيها
كإف الذم يد ً
لنفسو مؤمن باهلل ،كال ييًق ُّرهي عليها مؤمن باهلل كذلكَّ ،
َّعي سق الحاكمية،
كسق تعبيد الناس لما يشرعو لهم من عند نفسو ،إنَّما يد ً
َّعي سق األلوىية....إلخُ".
كأ ٌف الحاكم الذم ال يحكم بشرع اهلل أك ببعضو ،نً ُّد هلل ،كألضع الناس لعبوديتو من

دكف اهلل ،كغيرىا من العبارات كالمقوالت الشبيهة التي طورتها بعض الجماعات

الغالية ،كبنت عليها أسكامان قاسية في سق المجتمع المسلم كالحكومات ،كاعتبرت
الطرفين في سكم أىل الجاىلية ،كألرجتهم عن دائرة اإلسالـ.

شك َّ
تمر
أف مسألة "ساكمية اهلل" ىي جزء من توسيده ،كنسبةن لألزمة التي ُّ
كال ٌ
ِّ
المفكرين
بها الحياة اإلسالمية في ىذا العصر ،تم التنظير لهذه المسألة من بعض
المسلمين ،الذين رَّكزكا فيها كثيران ،كتضخمت في أذىاف بعض المنتسبين إلى الدعوة،

الغلو
كقامت على أساسها جماعات ،كأهبحت من المسائل التي ارتكز عليها فكر ٌ
كرفً ىع السالح في كجو الحكومات .كقد ذكر
ُّ
كالتطرؼ ،كبسببها اعتزلت المجتمعات ،ي
الغلوَّ ،
أف
المستشار "سالم البهنساكم" ،كىو أسد شهود العياف على ُّ
تطور فكر ٌ
الغلو؛ دار جلها سوؿ موضوع
المناقشات التي كقعت في السجوف ،ككانت من بذكر ٌ

الحاكميةِ.

وسجن ،وعكف عمى التأليف ،فكان من إنتاجو (في ظالل القرآن) وغيره من الكتب ،توفي شييداً (إن شاء اهلل)
عام 1387ىـ ،انظر :اإلعالم ،ج ،3ص.148 :

التصور اإلسالمي ،ص ،177 :ومعالم في الطريق ،ص.118 :
مقومات
ُّ
( )1سيد قطبِّ ،
( )2سالم البينساوي ،الحكم وقضية تكفير المسمم ،ص.23 :
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للغلو
معالجة الجذكر الفكريٌة ٌ

د .محمد عثماف عبد اهلل

كال نقصد بذلك َّ
مجرد القوؿ بالحاكمية أك المطالبة بسيادة أسكاـ الشرع
أف َّ
غلو ،بل ىو من أكجب الواجبات ،بل نقوؿ َّ
أف ما رتٌبو البعض عليها ،من
في الحياة ٌ

نزع سلطة التشريع عن الجماعة ،كمغاالتهم في ذلك مغاالةن سقيمة ،تنبع من جهل ال
سدكد لو بمصالح العباد كمقاهد الشريعة .كالفكرة التي قاؿ بها العالمة

"المودكدم"ُ كتابعو المرسوـ "سيد قطب" ،كجرت بها ألسنة اآلالؼ من الشباب
كسخِّرت لغير
كأقالمهم ،ىي كلمة سق أفضت إلى ضرر عظيم ،يس ِّرفت عن موضعها ،ي
ما قيلت لوِ".

فال بي َّد من التفريق بين "الحاكمية هلل" المقررة بنصوص الكتاب كالسنة،
الغلو
كممارسة النبي (هلى اهلل عليو كسلم) لها كللفائو الراشدين من بعده ،كبين ٌ

الواقع في فهمها في ىذا العصر من الغالين ،كما رتبوه على فهمهم ىذا من نتائج.
ِّ
كالمفكرين معالجة الخلل في التكوين الفكرم كالعقدم
كما يجب على العلماء
للغالة بخطة توعية مدركسة ،ييخاطىب بها الشباب من لالؿ مناىج التعليم الجامعية
كقبل الجامعية ،كمنابر الدعوة المختلفة ،ككسائل اإلعالـ ،كدكر النشر ،باستجالء
الغلو ،كأنتج الغالين.
جوانب الخلل الذم سبَّب ٌ

( )1ىو األستاذ أبو األعمى المودودي؛ من الدعاة المعاصرين ،ولد في مدينة أورنك أباد عام 1303ىـ ،في
أسرة فضل وعمم ،بنى نفسو بنفسو؛ فتعمم واشتغل بالصحافة ،وأسس عام 1361ىـ الجماعة اإلسالمية ،وكان لو
دور كبير في تأسيس دولة باكستان .توفي (رحمو اهلل) عام 1399ىـ .انظر :الموسوعة الحركية لفتحي يكن،
ج ،1ص 13 :ـ.18
( )2أحمد كمال أبو المجد ،حوار ال مواجية ،ص.57 :
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للغلو
معالجة الجذكر الفكريٌة ٌ

الغلو في التكفير ،كىو رمي المسلم ألاه المسلم بالكفر ،كنفي اإليماف
[ّ] ٌ
كعرفو البعض بأنَّو" :نسبة أسد من أىل القبلة إلى الكفر"ُ .كالتي يس ِّميت
عنوَّ .

جماعات في ىذا العصر باسمو ،كتساىل الكثير من الشيوخ كالدعاة في إطالؽ
جراء ذلك أركاسهم،
أسكاـ الكفر على علماء المسلمين كعامتهم ،كأيزىقت ٌ
كاستبيحت دماؤىم؛ كذلك بتصحيح فكر الغالين كتصويبو في ىذه المسألة،

كالتحذير من تكفير المسلم بغير سق ،كبياف عقيدة بعض الفرؽ الضالة كالخوارج،

كأسباب ضاللها من تكفيرىا للمسلمين ،كبياف أسوالها كما جاء في أكهافها في
أساديث النبي (هلى اهلل عليو كسلم).
كما يشمل تصحيح فكر الغالين في مسألة التكفير ،بياف معاني الكفر،
كأنواعو ،كضوابطو ،كمراتبو المخرجة من الملَّة ،كغير المخرجة منها ،كالتفريق بين
الح َّجة،
الكفر المطلق ،كالتكفير المعيَّن ،كمراعاة تحقق شركط التكفير من إقامة ي
ِّ
المكفر ،كالبلوغ ،كالعقل ،كمراعاة انتفاء موانع التكفير من
كفهمها ،كقصد المعنى
جهل أك و
و
لطأ أك عج وز أك إكراهو...إلخ .كلطورة تكفير المسلم إالَّ بما اتفق عليو
علماء األمة فيها على تكفيره .كفضح األدلة الواىية التي اعتمد عليها الغالوف
كالتكفيريوف في تفسيق كتبديع كتكفير أفراد المسلمين كجماعتهم ،كمواجهة ذلك

بالح َّجة.
الح َّجة ي
بالفكر كالفقو اإلسالمي السديد ،كمقارعة ي
الغلو في العالقة بوالة األمر ،من الناسية الفقهية ،لاهة فيما يتعلق
[ْ] ٌ
بعصاة الوالة كجائريهم كفساقهم كمبتدعيهم ،في الخركج عليهم كشركط ذلك .كقد
كانت كما زالت مسألة الخركج على الحاكم من أعظم مسائل الخالؼ في تاريخ
( )1الموسوعة الفقيية الكويتية (.)227/13
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د .محمد عثماف عبد اهلل

األمة كساضرىا ،سيث أيىدرت بسببها دماء المسلمين ،كاستبيحت أموالهم
كأعراضهم .يقوؿ الشهرستاني" :كأعظم لالؼ بين األمة؛ لالؼ اإلمامة ،إذ ما يس َّل
سيف في اإلسالـ على قاعدةو و
دينية ،مثل ما يس َّل على اإلمامة في كل زماف"ُ.
ه
كضركرة بياف قوؿ جمهور أىل السنة كالجماعة كما أجمعوا عليو بجالء في مثل ىذه

الحساسة التي تؤثر على قوة الجماعة المسلمة جميعان ،كتفت في عضدىا،
المسائل ٌ

كتوىن قوتها .كسوؽ األدلة العديدة التي قالها العلماء كأفتوا بها في جميع العصور
في تحريم الخركج على سكاـ المسلمين ،كما يترتب عليها من فساد عظيم كفتنة في
الدِّين كالدنيا ،كالتحذير من ذلك.
كعلى دعاة التغيير اإلسالمي كالساعين لتمكين قيم الشريعة السمحة في سياة

الناس ،مراعاة األسواؿ كالمستجدات المعاهرة في العالم اإلسالمي ،كاألكضاع
تمر بها األمة ،ستى ال تؤكؿ محاكالتهم
الدكلية سولنا ،كسالة االستضعاؼ التي ُّ
أكضاع لألمة أسوأ ،بسبب سوء تقدير قوة الخصوـ المحليين أك الدكليين.
للتغيير إلى
و
الغلو في مفهوـ (تطبيق الشريعة اإلسالمية) ،كالتركيز في ىذه الدعوة
[ٓ] ٌ
على تطبيق العقوبات اإلسالمية في القانوف ،من و
جلد و
كرجم كغيرىا ،كالمبالغة في
المطالبة بها كالحديث عنها ،كع ٌدىا رأس األمر كعموده كذركة سنامو لعودة اإلسالـ
للحياة كطهارة المجتمع .كلقد كاف للمطالبة بتطبيق أسكاـ الشريعة اإلسالمية بهذه
الصورة آثار سيئة على العمل اإلسالمي ،كفهم الناس للشريعة ،كأنَّها مجرد سدكد
كقصاص كعقوبات كاستغل ذلك أعداء اإلسالـ من الكفار كالمنافقين في تشويو

هورتو ،فال بي َّد من الوسطية من إعطاء قضية تطبيق الشريعة اإلسالمية سجمها
( )1الشيرستاني ،الممل والنحل ،ج ،2ص.22/21 :

مجلة الدراسات اإلسالمية ،العدد األكؿ 548

ربيع الثاني ُّْٖىػ يناير َُِٕـ

د .محمد عثماف عبد اهلل

للغلو
معالجة الجذكر الفكريٌة ٌ

الحقيقي في النظر كالتطبيق ،فهناؾ قضايا إسالمية ألرل عديدة ،ىي من هلب
الشريعة تحتاج إلى االىتماـ بها ،كالدعوة إليها ،كالمطالبة بتحقيقها ،كإهالح التعليم
كالتربية على منهج اإلسالـ ،كإهالح اإلعالـ كالثقافة ،كالدعوة للعدالة االجتماعية،

كالمطالبة بالحريات السياسية كالتنظيمية كأمثالها من القضايا التي ىي من هميم
دعوة اإلسالـ كشرعو.
المبحثىالثالثى
مطالجظىالعلوّىبمطالجظىالػصورىفيىفػهىالديونىوتنزولهى

ىناؾ جملة من المسائل في فقو الدِّين ،ككيفية تطبيقو في كاقع الحياة ،كضعف

التدرج ،كمراتب األسكاـ ،كالعمل ،كأدب الخالؼ ،يحتاج أىل الفكر
في فقو سنن ُّ
التوسع في فقهها ،كإشاعة العلم بها ،ألنَّها تسهم مساىمة
كالعلماء كطلبة العلم إلى ُّ
الغلو في الدِّين ،كمعالجة العديد من نقاط الضعف في ثقافة
كبيرة في الح ٌد من ٌ
الكثير من ال ٌداعين إلى اإلسالـ ،كتنزيل أسكامو كىديو في الحياة .من ىذا الفقو:

[ُ] القصور في فقو األكلويات كالموازنات :كالمقصود بفقو األكلويات "كضع
سقوي التقدُّـ ،أك ييقدَّـ ما ُّ
كل شيء في مرتبتو؛ فال ييؤلَّر ما ُّ
سقوي التألير ،كال ييصغَّر

الكبير ،كال ييكبَّر األمر الصغير"ُ .كالذم كاف يسمى بػ"فقو مراتب األعماؿ" التي
بصر المسلم بجانب مهم في فقو الدِّين فيما ينبغي أف ييقدَّـ أك ييؤلَّر من أعماؿ ،ال
تي ِّ
سيما َّ
الغلو؛ الخلل في ىذا الميداف من العلم ،فأهبحت المستحبات
كأف من أسباب ٌ
ِّر ما ُّ
ِّـ ما ُّ
سقوي التقديم،
عندىم فرائض ،كالفرائض مستحبات ،كقيد ى
سقوي التألير ،كأيل ى

( )1يوسف القرضاوي ،أولويات الحركة اإلسالمية في المرحمة القادمة ،ص.38 :
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كا ٍشتي ًغ ىل بمرجوح العمل كترؾ راجحو .كمن هور فقو األكلويات؛ الموازنة بين المصالح
بعضها ببعض كالمفاسد بعضها ببعض ،كأيهما يجب تقديمو ،كأيهما يجب تأليره
كإسقاطو .ككل ىذا يحتاج إلى فقو دقيق عميق لنصوص الشرع كمقاهده كسكمتو.
كيعتمد ذلك على دراسة فقو الواقع المعيش دراسة دقيقة مستوعبة لكل جوانب

أهح المعلومات كأد ٌؽ البيانات كاإلسصاءات الموثقة
الموضوع ،معتمدة على
ٌ
كالعلميةُ.
التخصصات النادرة في العلوـ
كمن فقو األكلويات "توجيو ىمم الشباب إلى
ُّ

التي تحقق قوة األمة كعزتها كنهضتها ،باعتبارىا من مراتب الجهاد العلمي الكبرل في
ىذا العصر ،كترؾ المعارؾ الجزئية في المسائل الخالفية مع إلوانهم المسلمين،

كالتوجو إلى المعارؾ الكبرل في مجاالت الحياة األلرل ،كاالىتماـ بفركض الكفاية
ُّ

األمة مالكة
األمة؛
ُّ
كالتفوؽ العلمي كالصناعي كالحربي الذم يجعل ٌ
المتعلقة بمجموع ٌ

ألمر نفسها كسيادتها سقان كفعالن ال دعول كقوالنِ.

ت فيها المكركىات
ِّم ٍ
فال بي َّد من إعادة التوازف إلى الساسة الدعوية التي ي
ضخ ى
ش ًغ ىل
أك المشتبهات؛ على المحرمات اليقينية المنتشرة ،أك الواجبات المضيَّعة ،ف ي
الناس كثيران بمسائل التصوير ًسلِّها كسرمتها ،ككذا الغناء كالنقاب كأفضليتو على

الحجاب ،كأيديرت المعارؾ الملتهبة سوؿ ىذه المواضيع؛ يكلٌّ يحاكؿ سوؽ الناس
قسران إلى رأيو.

بتصرف ،ص.30 :
( )1المرجع السابق
ُّ
( )2يوسف القرضاوي ،في فقو األولويات ،دراسة في ضوء القرآن والسنة ،ص.21 :
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للغلو
معالجة الجذكر الفكريٌة ٌ

كمن الفقو في ىذا الباب؛ أف تكوف األكلوية لتغيير األنفس قبل تغيير
اىتداء بقولو تعالى :ﭽ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ
الحكومات ،كبناء الفرد كالجماعة المؤمنة،
ن

ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ﭼ ،1كبناء الفرد المسلم عقديان كسلوكيان ،فهو منهج األنبياء
الغلو في االىتماـ بالعمل السياسي المفضي إلى تغيير الحكومات،
كالمرسلين ،كترؾ ٌ

فذاؾ شأف األسزاب السياسية ال شأف الدعوات ،كتقديمو على اإلهالح االجتماعي

المتدرج ،كإعطاء أكلوية للتربية على الجهاد كالتغيير بالقوة.
ِّ
كالمقصود بفقو الموازنات "النظر في مآالت األفعاؿ من سيث تحقيقها

مصلحة تي ٍستىجلىب أك مفسدة تي ٍدرأ"ِ .فمآؿ تطبيق النص لو أثر في تكييف الفعل
ككهفو الشرعي ،فيصبح غير مشركع في ظل ظركؼ معيٌنة بالنظر إلى نتيجتو غير

المشركعة الواقعة أك المتوقعة ،كيصبح مشركعان بل كاجبان إيجادىا كتحصيلها إذا
لألمة ذلكّ .كالموازنة بين المصالح أك المنافع أك الخيرات
اقتضت الحاجة الما ٌسة ٌ
المشركعة بعضها كبعض من ضركريات كساجيات كتحسينيات ،بتقديم الضركريات

كالمكمالت ،كتقديم المصلحة
على الحاجيات ،كتقديم الحاجيات على التحسينيات
ِّ

المتي ٌقنة على المصلحة المظنونة أك المتوىمة ،كالمصلحة الكثيرة على القليلة،
كمصلحة الجماعة على مصلحة الفرد ،كمصلحة الكثرة على مصلحة القلة،
كالمصلحة الدائمة على العارضة أك المنقطعة كنحو ذلك .كالموازنة بين المفاسد أك
المضار أك الشركر الممنوعة بعضها ببعض ،كالموازنة أيضان بين المصالح كالمفاسد أك

( )1سورة الرعد ،اآلية (.)11
( )2الشاطبي ،الموافقات ،ج ،4ص.110 :
( )3محمد فتحي الدريني ،الفقو اإلسالمي المقارن ،ص.25 :
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الخيرات كالشركر إذا تصادمت كتعارض بعضها ببعض .كفهم ىذه الموازنات في
موركثنا الفقهي كفي السيرة العملية للنبي (هلى اهلل عليو كسلم) ،كتطبيق ذلك في

كاقعنا كدعوتنا اإلسالمية.
[ِ] القصور في فقو الواقع ،كىو من الموضوعات التي قلت فيها الكتابات،

"كنعني بو الواقع اإلنساني كما تجرم عليو الحياة في مجتم وع ٌما من أسلوب في
تحقيق أغراض ذلك المجتمع ،كيدلل في ذلك مجموع األعراؼ كالتقاليد كالنظم
التي تتفاعل ،فينشأ منها األسلوب في تحقيق األغراض"ُ .فدراسة المجتمعات كفهم

كاقعها كثقافتها كاجتماعها؛ ىو الذم يوضِّح لنا كيفية التعامل معها ،كمواهفات
لطابها ،كالفقو الدعوم الذم يي ِّ
التدرج في األلذ بيدىا إلى تقويم سلوكها
مكننا من ُّ
كإهالح أسوالها بهدم اهلل كشرعو .كيرل الشيخ "ناهر الدين األلباني" (رسمو اهلل)
عما يسمى بفقو الواقعَّ :
"أف معرفة الواقع للوهوؿ بو إلى الحكم
في سؤاؿ البعض لو َّ
الشرعي؛ كاجب مهم من الواجبات التي يجب أف يقوـ بها طائفة مختصة من طالب
العلم المسلمين النبهاء ،كأم علم من العلوـ الشرعية أك االجتماعية"ِ .فللواقع دكر

س بعض أئمة الفقو ،كعلماء
في فهم الدِّين كتطبيقاتو في سياة الناس ،كعليو َّ
أس ى
األهوؿ؛ قواعد تشريعية ،اعتمدكىا في تقرير أسكاـ الدِّين كاالجتهاد في معرفة
ؼ في األدب األهولي بػ"أدلة المصلحة
أىم تلك القواعد ما يع ًر ى
المراد اإللهي .كمن ٌ
المرسلة كالعرؼ ،كاالستصحاب" ،كمعناىا أف ييػتَّخذ مصدران للتشريع كلٌّ من الوقائع
التي لم يشهد لها دليل معيَّن من الشرع باالعتبار كاإللغاء ،كفيها تحقيق لمصلحة،

( )1عبد المجيد النجار ،في فقو ُّ
التدين فيماً وتنزيالً ،ج ،1ص.122 :
( )2محمد ناصر ِّ
الدين األلباني ،سؤال وجواب حول فقو الواقع ،ص.30/29 :
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كالعادات التي يعتادىا الناس في سياتهم غير مخالفة لحكم شرعي ،كما يفعلو الناس

مطلقان في تصرفاتهم ،مما لم يرد فيو منع"ُ.

كلقد كاف اإلماـ أبو سنيفة (رسمو اهلل) يعيش سياة السوؽ ،كيتعاطى التجارة
بنفسو ،كأثمر ىذا فقهان كاقعيان بطبائع الناس كأسواؿ المعامالت ،ككانت أىمية معرفة
الواقع عنده كاضحة بيِّنة في كهيتو لتلميذه أبي يوسف كىو يتجو إلى البصرة ليعلم
الناس ،فأكهاه باالنخراط في سياة الناس بجميع فئاتهم لمعرفة أسوالهم

ِ
لمان بواقع الناس كسالهم ،فقد قيل عنو" :كاف أبو
كتصرفاتهم  ،ككاف (رسمو اهلل) يم ٌ
سنيفة يناظر أهحابو في المقاييس ،فينتصفوف منو كيعارضونو ،ستى إذا قاؿ استحسن

لم يلحقو أسد منهم ،لكثرة ما يورد في االستحساف من مسائل ،فيذعنوف جميعان،
كيسلموف لو" .كيعلِّق اإلماـ أبو زىرة على ذلك بقولو" :كما ذاؾ إال إلدراكو الدقيق
للمسائل كهلتها بالناس ،كمعامالتهم كأغراضهم ،فإف استحسن فإنَّما يألذ مادتو من
دراستو ألسوالهم من دراسات أهوؿ الشرع الشريف كمصادره"ّ.

ككذلك كاف أئمة اإلسالـ مدركين ألىمية معرفة الواقع في فهم الدِّين ،فجعل
اإلماـ مالك عمل أىل المدينة أهالن من أهوؿ التشريع ،ككاف للشافعي مذىباف
مراعا نة ألعراؼ المجتمعات .ككاف ابن تيمية مثاالن لمن رهدكا كاقعهم الثقافي ،فأنتج
( )1انظر في ىذه األدلة :وىبة الزحيمي ،أصول الفقو .959 ،828 ،752/2 ،ومصطفى الزرقا ،المدخل
الفقيي العام 76/1 ،وما بعدىا .نقالً عن "في فقو ُّ
التدين فيماً وتنزيالً" ،ج ،1عبد المجيد النجار ،ص:
.116/115

( )2انظر :محمد أبو زىرة ،تاريخ المذاىب اإلسالمية ،ص.258 :
( )3محمد أبو زىرة ،أبو حنيفة؛ حياتو وآراؤه الفقيية ،ص.75 :
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تراثان عظيمان في مؤلفاتو كفتاكيو .كسار علماء اإلسالـ على ىذا النهج ،فقد تحدَّث
اإلماـ ابن القيم رسمو اهلل عن أىمية معرفة الواقع كالحاؿ ،كالموازنة بين المصالح
كالمفاسد عند النهي عن المنكر ،سيث قاؿ" :فإذا كاف إنكار المنكر يستلزـ ما ىو
أنكر منو كأبغض إلى اهلل كرسولو ،فإنَّو ال يسوغ إنكاره ،كإف كاف اهلل يبغضو كيمقت

أىلو"ُ .فالفقيو ينظر إلى مآالت المسألة بعد قيامو بدراسة الواقع كالحاؿ جيدان ،كيقرأ
النتائج المتوقعة ،كيوازف بين المصالح كالمفاسد فيها.

كبسبب القصور في فقو الواقع ،سقط الكثيركف في لطأ شنيع في فهمو ،كبنوا
كتصرفات لاطئة من تجهيل للمجتمعات المسلمة ،كسلب
على ذلك الفهم ُّ
تصورات ُّ
هفة االسالـ منها ،كالعمل على مقاكمة األكضاع المنحرفة بالش ٌدة كالعنف ،كغاب
عند ىؤالء فقو المرسلة في اإلهالح كالتغيير السياسي ،كمراعاة الظركؼ التي تعيشها
األمة في تنفيذ كتطبيق األسكاـ من قوةو أك ضعف ،كلم يهتدكا ستى بفقو السابقين من
ٌ
علماء األمة؛ كالماكردم ،كابن القيِّم في اإلشارة إلى كضع الواقع في االعتبار "في
فعل ما ينبغي في الوقت الذم ينبغي كعلى الشكل الذم ينبغي"ِ.

فعلى دعاة ىذا العصر التحلي بشي وء من الواقعية في الحكم على اآللرين،

كأف يتخلوا عن المثالية التي تطالب الناس بالدِّين كلو أك تركو كلو ،فال كسط كال
مرسلية ،كال فقو استطاعة.

القيم ،إعالم الموقعين عن رب العالمين ،ج ،3ص .4 :تحقيق محمد محيي ِّ
( )1ابن ِّ
الدين عبد الحميد.
( )2ابن ِّ
القيم ،مدارج السالكين ،إعالم الموقعين عن رب العالمين ،ج ،2ص .499 :الماوردي ،األحكام
السمطانية ،ج ،1ص.7 :
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[ّ] القصور في فقو االستطاعة ،كالمقصود باالستطاعة "القدرة على إنفاذ
األمر بما ِّ
المناطة بها ،فال تكفي االستطاعة المادية كسدىا إذا لم
يحقق المصلحة ي

يكن الفعل مفضيان إلى المصلحة المقصودة إيجابان بجلب المنافع أك سلبان بدفع
المضار"ُ .كمن المعلوـ في الدِّين َّ
ط باالستطاعة،
أف القياـ بالواجبات الدينية يمنا ه
كشرط التكليف القدرة على المكلَّف بو ،فعدـ قدرة الشخص أك الجماعة أك كلي

األمر على إنفاذ األمر؛ قد يجعل األمر في سقيقتو غير كاجب عليو .كىذا أهل عاـ

في كل ما أمر اهلل بو من كاجب كمستحب ،كما نهى عنو من محرـ كمكركه ،فاهلل عز
كجل قيَّد األمور باالستطاعة كالوسع كالقدرة كالطاقة في الشعائر التعبُّدية كغيرىا ،قاؿ
تعالى :ﭽﮧ ﮨ ﮩﮪﭼِ ،كقاؿ أيضان :ﭽﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﯜﭼّ.
كفقو االستطاعة كما ييخاطىب بو الفرد؛ تيخاطىب بو الجماعة ككالة األمور في
إنفاذ أمر الشريعة في الحياة" ،كقد يكوف في استطاعة الوالي إنفاذ األمر كلكن ال
يقدـ عليو لما يخشى الفتنة ،كما فعل النبي (هلى اهلل عليو كسلم) في تركو الكعبة
على غير قواعد إبراىيم عليو السالـ .كقد يكوف ذلك لعدـ القدرة االقتصادية كما

سدث في تألير منع المشركين من الحج كالطواؼ بالبيت يعراة ،كتألير تحريم الربا
ستى السنة العاشرة من الهجرة ،كربما كاف ذلك العتبارات لارجية ،سيث ترؾ النبي
(هلى اهلل عليو كسلم) قتل رأس النفاؽ أبن أبي سلوؿ يوـ قاؿ( :إلف رجعنا إلى

( )1أحمد محجوب حاج نور ،مقدمة في فقو الدولة ،ص.50 :
( )2سورة التغابن ،اآلية (.)16
( )3سورة البقرة ،اآلية (.)286
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األذؿ) كقاؿ عليو الصالة كالسالـ( :ال تقوؿ العرب أ ٌف
األعز منها ٌ
المدينة
ليخرجن ٌ
ٌ
محمدان يقتل أهحابو)"ُ.
متركؾ لولي األمر ،فعن عمر بن عبد العزيز
كتقدير االستطاعة في األمور العا ٌمة ه

(رضي اهلل عنو) أ ٌف ابنو عبد الملك قاؿ لو" :مالك ال تنفذ األمور؟ فو اهلل ما أبالي لو
أ ٌف القدكر غلت بي كبك في الحق ،قاؿ لو عمر :ال تعجل يا بني؛ َّ
ذـ الخمر
إف اهلل َّ
ٌ
كسرمها في الثالثة ،كإنِّي ألاؼ أف أسمل الحق على الناس جملةن،
في القرآف مرتين َّ
فيدعوه جملةن ،فيكوف من ذا فتنة"ِ.
كقد ذكر ابن تيمية أنَّو ال يجوز للشخص إذا لم يوجد من ىو أقول على األمر
منو ،أف يلي األمر ،كإف كاف يعلم أنَّو ليس بإمكانو إقامة الحق كالعدؿ على سنة
األنبياء كللفائهم ،كيكفيو أف يفعل أفضل ما يستطيع من العدؿ ،أك أف يقلل الظلم
إف لم يكن باإلمكاف دفعو كإقامة العدؿ .كمن ىذا الباب كانت كالية يوسف (عليو

الصالة كالسالـ) لماؿ فرعوف ،كطلبو ذلك ،كإف كاف الماؿ يي ٍجبىى كييصرؼ على غير
سنة األنبياء ،بل على سنة فرعوف كقومو ،كلكن يكفي أنَّو (عليو الصالة كالسالـ) فعل
أقصى ما يستطيع من العدؿّ.

فعلى الدعاة إلى اإلسالـ إعذار الناس في ضعفهم ،كعدـ استمالهم للضغوط

الواقعة عليهم من ذكم السلطاف ،فال ينبغي افتراض العزيمة الكاملة عند كل الناس،
( )1أحمد محجوب حاج نور ،مقدمة في فقو الدولة ،ص.50 :
( )2الشاطبي ،الموافقات ،ج ،2ص.94 :
( )3انظر :أحمد محجوب حاج نور ،مقدمة في فقو الدولة بتصرف يسير ،ص.51 :
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فقد يكتفي بعضهم بقولة الحق من بعد ،كقد يلتزـ بعضهم الصمت عندما يرل أف ال

فائدة من النصح كاإلنكار ،كقد ال يتحمل نتائجو ،فيكتفي بإنكار القلب.

كما ينبغي إيجاد العذر للناس آسادىم كجماعاتهم في مناىج الدعوة ككسائل
كرجحوىا ،فمنهم من ال يرل جدكل التغيير الفوقي
التغيير التي التاركىا َّ

كالتوجو إلى األفراد كاألسر كالمجتمع .كقد
للمجتمعات ،كيؤمن بالتغيير القاعدم
ُّ
س ،طويل المراسل ،كفق لطط طويلة
سلكت بعض الجماعات سبيل التغيير بعيد النَّػ ىف ٍ
األمد ،كتنظيم دقيق .كربما سكت بعض الدعاة كالمصلحين أك بعض الجماعات

كالحركات اإلسالمية عن بعض المنكرات كالمخالفات للشرع ،مخافة كقوع منكر
المقررة في ذلك .كلبعض الجماعات
أكبر منها ،مهتدين في ذلك بالقواعد الشرعية َّ
الدعوية فقهها الخاص بها في التغيير ،كأدلتها الشرعية التي تستند عليها ،ككفق ما
تراه في فقو االستطاعة ،فينبغي إيجاد العذر لها.
[ْ] كمن أنواع الفقو الذم يغفل عنو البعض كلو أثره العظيم في تكوين

التدرج ،فهو سنة كونية كشرعية ،فقد
الشخصية العلمية البعيدة عن الغلو إدراؾ يسنَّة ُّ

التدرج سنة في البدء بالتوسيد ثم الشرائع شيئان فشيئان من فرائض كمحرمات
كاف ُّ
كالذم تقوؿ فيو السيدة عائشة (رضي اهلل عنها)" :إنَّما أينزؿ أكؿ ما أينزؿ من القرآف
سور فيها ذكر الجنة كالنار ،ستى إذا ثاب الناس إلى اإلسالـ؛ نزؿ الحالؿ كالحراـ،

كلو نزؿ أكؿ شيء ال تشربوا كال تزنوا؛ لقالوا :ال ندع الخمر كال الزنى أبدان"ُ.

( )1صحيح البخاري ،كتاب التفسير ،ج ،3ص.356 :

مجلة الدراسات اإلسالمية ،العدد األكؿ 557

ربيع الثاني ُّْٖىػ يناير َُِٕـ

د .محمد عثماف عبد اهلل

للغلو
معالجة الجذكر الفكريٌة ٌ

كفي رد عمر بن عبد العزيز (رضي اهلل عنو) على ابنو الغيور المتحمس إلنفاذ

أمر الدِّين كلو جملة في لالفتو بقولو "إني ألاؼ أف أسمل الناس على الحق جملة
ُ
التدرج.
فيدعوه جملة ،فيكوف من ذا فتنة "؛ إدراؾ لسنة ُّ

كمن الفقو أيضان الذم يغفل عنو بعض المتدينين ،كىو ضركرم إلهدار األسكاـ
الشرعية الصحيحة؛ معرفة مراتب األسكاـ الشرعية ،كأنَّها ليست في درجة كاسدة من
سيث ثبوتها ،كبالتالي من سيث جواز االلتالؼ فيها .كبسبب الجهل بمراتب
األسكاـ الشرعية ،سارع البعض إلى إلصاؽ تهم الكفر كالفسوؽ كاالبتداع بكل ما

عارض سكمان ما لمجرد كركده في الكتب أك تداكلو بين أىل العلم" ،فهناؾ األسكاـ

الظنية التي ىي مجاؿ االجتهاد ،كتقبل تعدُّد األفهاـ كالتفسيرات ،سواء كانت أسكامان
فيما ال نص فيو ،أك فيما فيو نص ظني الثبوت ،أك ظني الداللة ،أك ظنيهما معان ،كىذا

شأف معظم األسكاـ المتعلقة بالعمل ،كأسكاـ الفقو ،فهذه يكفي فيها الظن ،بخالؼ
األسكاـ المتعلٌقة بالعقيدة التي ال يغني فيها إالَّ القطع كاليقين"ِ.
كفي فقو مراتب األسكاـ يدلل أيضان معرفة مراتب األعماؿ من مستحب،
كمسنوف مؤَّكد كغير مؤَّكد ،ككاجب ،كفرض بفرعيو؛ كفاية كعين ،ككذا مراتب
المنهيات كدرجاتها من مكركه تنزيهان كمكركه تحريمان كمشتبهات ،كسراـ هريح.

( )1الشاطبي ،الموافقات ،ج ،2ص.94 :
التطرف ،ص.125 :
( )2يوسف القرضاوي ،الصحوة اإلسالمية بين الجحود و ُّ
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كمن فقو المراتب؛ فقو معاملة الناس على سسب مراتبهم في العمل ﭽﭫ

ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭼُ ،ككلهم من أىل
اإليماف ،فتراعى معاملة كل على سسب سالو.

[ٓ] القصور في فقو الخالؼ كأدبو ،كإدراؾ أ ٌف الخالؼ سنة كونية ﭽﭑ ﭒ

ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣﭼِ،
كالعودة بدعاة اإلسالـ إلى ما كانت عليو األمة في قركنها األكلى ،في استراـ

بالتنوع في اآلراء الفقهية ،كمبدأ إقرار سق كل هاسب
االجتهادات كاالعتراؼ
ُّ
مذىب أك رأم معتبر في تبنيو كالدعوة إليو (كفق األهوؿ العلمية كالعملية) ،كإعذار
المجتهد المخطئ ،ستى كلو كاف ذلك في بعض مسائل العقيدة ،بأف كاف متأكالنّ ،مع
مراعاة أ ٌف "الحق ييقبل من كل من تكلَّم بو" كما قاؿ ابن تيمية (رسمو اهلل)ْ" مع
مالسظة أ ٌف "البصير الصادؽ يضرب في كل غنيمة بسهم ،كيعاشر كل طائفة على
أسسن ما معهآ" كما قاؿ ابن القيم (رسمو اهلل) ،مع رعاية رسم األلوة ،كسفظ
الحرمات ،كعدـ التشنيع على المخالف ،كالسعي بالنجول كاإلرجاؼٔ .كموافقة

( )1سورة فاطر ،اآلية (.)32
( )2سورة ىود ،اآليتان (.)119 ،118
( )3انظر :ابن تيمية ،مجموع الفتاوى ،ج ،3ص ،179 :واألدلة التي ساقيا في ىذا األمر.
( )4الفتاوي الحموية ،نقالً عن د .عصام أحمد البشير ،نحو خطاب إسالمي مرتبط باألصل ومتصل بالعصر،
ص.28 :

( )5ابن ِّ
القيم ،مدارج السالكين ،ج ،2ص.39 :
( )6نحو خطاب إسالمي مرتبط باألصل ومتصل بالعصر ،ص.29 :
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الجماعة في المسائل االجتهادية الظاىرة التي يراىا مرجوسة لير من مفارقتهم إلى ما
يراه راجحانَّ ،
أىم المقاهد الشرعية؛ االتفاؽ كعدـ االلتالؼُ .ككقاعدة
ألف من ٌ
"التالؼ الرأم ال يفسد للو ٌد قضية" ،فكل ما يقوم كسدة الصف كال يترتب عليو
كمندكب إليو.
مطلوب
محظور شرعي؛ فهو
ه
ه
الخاتمظى

كتحتوم على النتائج كالتوهيات:
{أ}ىالنتائج:ى

الغلو نوع من الشذكذ كاالنحراؼ في الفهم للدِّين كالعمل بو ،تطابقت فيو آراء
[ُ ] ٌ
الغالة السابقين مع إلوانهم المعاهرين.

الغلو؛ بياف المفاىيم الصحيحة للدِّين فيما يتعلَّق
[ِ] من الوسائل الناجعة لعالج ٌ
ببعض المفاىيم التي تم التحريف كالغلو في فهمها كتطبيقها ،كمفاىيم الوالء كالبراء،
كالحاكمية هلل ،كالتكفير ،كالعالقة بوالة األمر ،كمفهوـ تطبيق الشريعة اإلسالمية،

كإزالة الفهم الغالي كالخاطئ عنها.

الغلو؛ بياف جملة من فقو الدِّين كالدعوة إليو ،كالتي تسهم
[ّ] كمن كسائل عالج ٌ
في تكوين الشخصية السوية كالعقلية الرشيدة المحصنة من آفات الغلو ،إذ ما َّ
تمكن

الغلو من عقوؿ الكثير من شباب المسلمين ،إال بقصور في فقو األكلويات ،كفقو
ٌ

( )1ابن تيمية ،الفتاوي الكبرى ،ج ،2ص.182 :
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التدرج ،كفقو مراتب األسكاـ
كسنَّة
ُّ
الموازنات ،كفقو الواقع ،كفقو االستطاعة ،ي
كاألعماؿ ،كفقو الخالؼ كأدبو.
{ب}ىالتوصوات:ى

الغلو في الدِّين:
كلعالج ظاىرة ٌ
[ُ] يوهي الباسث الدعاة كركاد العمل اإلسالمي ،بتكوين مراكز بحثية متخصصة
كالتطرؼ ،تكشف عن تاريخو كجذكره كأشخاهو كسيكولوجيتو
الغلو
ُّ
في عالج ٌ
كأسبابو كمظاىره ،كتقوـ بنشر الكتب كاألبحاث المتعلقة بو ،كتقيم السمنارات
كالمؤتمرات كالمناقشات العلمية عنو.
[ِ] كما يوهي بتضمين البرامج التعليمية (في التعليم الجامعي كقبل الجامعي)

المفاىيم الصحيحة للدِّين ،كتوجيو كسائل اإلعالـ كمنابر الدعوة بتقديم البرامج التي
تشرح كسطية اإلسالـِّ ،
كتمكن العلماء الربانيين من توجيو الجماىير ،كفتح أبواب
الحوار كالمناقشات كالجداؿ بالتي ىي أسسن مع أهحاب الفكر المنحرؼ.

[ّ] كيوهي كذلك بتعظيم الحوار كالمناقشة العلمية القائمة على الدليل الصحيح
كالمجادلة بالتي ىي أسسن مع أهحاب األفكار الغالية ،كدسض آرائهم كأفكارىم

بالدليل.
ى
ى
ى
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مصادرىومراجعىالبحث:ى

القرآف الكريم.
[ُ] أبو سنيفة سياتو كآراؤه الفقهية ،محمد أبو زىرة ،دار الفكر العربي ،القاىرة.
[ِ] األسكاـ السلطانية ،الماكردم ،علي بن محمد بن سبيب ،دار الكتب العلمية،
بيركت ،لبنافَُّْ ،ىػ.
[ّ] أهوؿ الفقو ،كىبة الزسيلي ،دار الفكر المعاهر ،بيركتََِْ ،ـ.
[ْ] االعتصاـ ،الشاطبي ،دار المعرفة ،بيركت ،لبنافَُْٓ ،ىػ.
[ٓ] إعالـ الموقعين عن رب العالمين ،ابن القيِّم الجوزية ،مراجعة كتعليق طو عبد
الرؤكؼ سعد ،مكتبة الكليات األزىرية ،القاىرة ،مصرُّٖٖ ،ىػ.
[ٔ] اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أهحاب الجحيم ،ابن تيمية ،أسمد عبد
الحليم بن عبد السالـ ،تحقيق ناهر عبد الكريم العقل ،طَُْْ ،ُ/ىػ.
[ٕ] أكلويات الحركة اإلسالمية في المرسلة القادمة ،د .يوسف القرضاكم ،مؤسسة

الرسالة للطباعة كالنشرَُٗٗ ،ـ.

[ٖ] تاريخ المذاىب اإلسالمية ،محمد أبو زىرة ،دار الفكر العربي ،القاىرة.
التطرؼ الديني كأبعاده سوار ال مواجهة ،أسمد كماؿ أبو المجد ،بحوث مؤتمر
[ٗ] ُّ
كقضايا الساعة األمنية تحت المجهر ،أكاديمية الشرطة ،القاىرة ،مصرُٖٕٗ ،ـ.
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للغلو
معالجة الجذكر الفكريٌة ٌ

[َُ] الجامع الصحيح ،البخارم محمد بن اسماعيل ،دار إسياء التراث العربي،

بيركت ،لبناف.

[ُُ] الحكم كقضية تكفير المسلم ،سالم البهنساكم ،دار البحوث العلمية،
الكويت ،كدار البشير ،عماف ،األردف ،طَُْٓ ،ّ/قُٖٗٓ ،ـ.
[ُِ] سؤاؿ كجواب سوؿ فقو الواقع ،محمد ناهر الدين األلباني ،المكتبة

اإلسالمية ،طُِِْ ،ِ/ىػ ،عماف ،األردف.

[ُّ] الصحاح ،الجوىرم ،تحقيق أسمد عبد الغفور عطار ،دار العلم للماليين،
بيركت ،لبناف ،طُّٗٗ ،ِ/ىػ.
كالتطرؼ ،د .يوسف القرضاكم ،رئاسة
[ُْ] الصحوة اإلسالمية بين الجحود
ُّ
المحاكم الشرعية كالشؤكف الدينية ،قطر ،طَُْ ،ُ/ىػ.
[ُٓ] العقيدة الطحاكية ،ابن أبي العز علي بن محمد ،تحقيق عبد اهلل عبد المحسن
التركي ،كشعيب األرناؤكط ،مؤسسة الرسالة ،بيركت ،لبناف.
[ُٔ] فتح البارم شرح هحيح البخارم ،المطبعة السلفية ،القاىرة ،مصر ،ط،ُ/

َُّٖىػ.

[ُٕ] الفقو اإلسالمي المقارف ،محمد فتحي الدريني ،دار منشورات جامعة دمشق،
طُُُْ ،ّ/ػ ػُُِْىػُُٗٗ ،ػ ػُِٗٗـ.
[ُٖ] في فقو األكلويات ،دراسة في ضوء القرآف كالسنة ،د .يوسف القرضاكم،
مكتبة كىبة ،القاىرة ،طُُْٔ ،ِ/ىػُٖٗٔ ،ـ.
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[ُٗ] في فقو التديُّن فهمان كتنزيالن ،عبد المجيد النجار ،رئاسة المحاكم كالشؤكف
اإلسالمية بدكلة قطر ،جُ ،ط.ُ/
[َِ] القاموس المحيط ،الفيركزآبادم ،مؤسسة الرسالة ،بيركت،لبناف ،ط،ِ/
َُْٕىػ.
[ُِ] لساف العرب المحيط ،ابن منظور ،محمد بن مكرـ ،دار لساف العرب،

بيركت ،لبنافَُّٗ ،ىػ.

[ِِ] مجموع الفتاكل ،ابن تيمية ،جمع كترتيب عبد الرسمن بن محمد قاسم،
مطابع الرياض ،المملكة العربية السعودية ،الرياض ،طُِّٕ ،ُ/ىػ.
[ِّ] مدارج السالكين ،ابن القيِّم الجوزية ،دار الكتب العلمية ،بيركت ،لبناف،
طَُّْ ،ُ/ىػُّٖٗ ،ـ.
[ِْ] المدلل الفقهي العاـ ،مصطفى الزرقا ،دار الفكر ،بيركت ،لبناف.
[ِٓ] المصطلحات األربعة في القرآف ،أبو األعلى المودكدم ،دار القلم ،الكويت،
طُّٕٗ ،ٔ/ىػ.
[ِٔ] معالم في الطريق ،سيد قطب ،دار الشركؽ ،بيركت ،لبناف ،طَُْٔ ،ُ/ىػ.
[ِٕ] المعجم الفلسفي ،د .جميل هليبا ،دار الكتاب اللبناني ،بيركت ،لبناف،
ُِٖٗـ.
[ِٖ] معجم مقاييس اللُّغة ،ابن فارس ،مادة جذر.
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للغلو
معالجة الجذكر الفكريٌة ٌ

د .محمد عثماف عبد اهلل

[ِٗ] مقدمة في فقو الدكلة ،أسمد محجوب ساج نور ،سلسلة رسائل البعث
الحضارم ،مطبوعات الحركة اإلسالمية الطالبيةُٗٗٓ ،ـُُْٓ ،ىػ.

التصور اإلسالمي ،سيد قطب ،دار الشركؽ ،القاىرة ،ط،ُِ/
[َّ] مقومات
ُّ

َُْٕىػُٖٗٔ ،ـ.

[ُّ] الملل كالنحل ،الشهرستاني ،أبي الفتح محمد ،تحقيق محمد سيد كيالني،
مطبعة مصطفى البابي ،القاىرة ،مصرُُّٖ ،ىػ.

[ِّ] الموافقات في أهوؿ الشريعة ،الشاطبي أبو إسحق إبراىيم بن موسى ،المكتبة
التجارية الكبرل ،القاىرة ،مصر ،طُّٗٓ ،ِ/ىػ ،لبنافَُْْ ،ىػ.
[ّّ] الموسوعة الفقهية ،كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسالمية الكويتية ،ط،ِ/

َُْْ ػَُْٖىػ.

[ّْ] نحو لطاب إسالمي مرتبط باألهل كمتصل بالعصر ،عصاـ أسمد البشير،
السػودافَُُِ ،ـُِّْ ،ىػ.
منتدل النهضة كالتواهل الحضارم ،الخرطوـُّ ،
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