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  السكران عمر بن إبراهيم
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  مدخل:-

 احلمد  وبعد،،

ات لمّ ُ اليت فجعت جمتمعنا املسلم، ومازال ممسكًا برأسه من هوهلا؛ رؤية فلذات كبد  من امل
م بزخات الرصاص   البلد املسلم يستدرجون أبناء عمهم وأوالد خالتهم إىل الفلوات يلطمو

م وهم خي سم اجلهاد يف سبيل هللا.. ويدخل ويصورو فقون األرض متشحطني بدمائهم، 
الواحد منهم حبزامه الناسف خماتالً بني صفوف الراكعني الساجدين يف بيوت الرمحن ليدُّكها 
حدهم ينفخ  سم ذروة سنام اإلسالم.. وعهدك  على املصلني وشفاههم رطبة بذكر هللا، 

ع يف أحسن أحواله إلدراك الصالة قبيل خروج وقتها، مث الضباب يف اسرتاحات الضياع يصار 
  ..وإخراجهم من أصل اإلسالم ينقلب يف أسبوع يفتيك يف تكفري املعينني

اإلعالم "القطات  ويف موقع احلادث، وبني املتجمهرين على أشالء املدامهات؛ تتواثب
عتباره حمامي ا "الليربايل ابه وصحفييه، يعرض نفسه  تمع ضد الغلو.. ووكيل مبنظومة ُكتّ
  املرافعة ضد الغالة.. صياغة البلد يف

" يف كسب قضيته؟ أم كان من ذلك النوع من  جحًا فهل كان اإلعالم الليربايل "حماميًا 
م) يف بعض ١٩٧٣احملامني الذي وصفه مالك بن نيب؟ حيث يستعمل "مالك بن نيب" (ت 

ِطكتبه مصطلحًا طريفًا مساه  ويشرحه مالك كما  )l’avocat compromettant(" "احملامي املُورّ
  يلي:

ِط" احملامي "ُخّطة نسميها أن ميكن (خطة ِط الذي املورّ عنه)[بن  لدفاع يقوم أنه بدعوى موكله يورّ
Bennabi, La Lu ].[١١٣نيب، الصراع الفكري، ص e Idéologique, p.121.[  
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من خالل فقرات هذه الدراسة،  - ن هللاذ–هذا ما سنحاول حتليله بعلمية وموضوعية هادئة 
حجة كثرة االستشهاد  ب الغلو،ركَّ الفهم العلمي ملُ مخس، وهي (وسأقدم أوالً بفقرات متهيدية 

الرتاث السين كرأمسال رمزي، الرأمسال الرمزي يف خطاب الغالة، حتليل نتائج  دليل االمتداد،
ذن)اإلحاالت املرجعية  ، أعين اجلواب على السؤالهللا ، مث سندخل إىل صلب املوضوع 

   : أين وقف اإلعالم الليربايل يف معركة الغلو؟املفتوح على صدر هذه الورقة

لعلم والفكر، واستفدت من  وقد عرضت هذه الورقة قبل نشرها على بعض أهل اخلربة 
م وتصو  م، وهللا وحده جيزيهم على صنيعهملحوظا م ما محدت هللا معه أنين استشر  يبا

  خرياً.

  الفهم العلمي ملُرّكب الغلو:-

لتأويالت  الغلو املقصود هنا هو الغلو الذي وصل إىل حالة استحالل الدماء املعصومة 
ألهل  واستدراجهم خارج البنيان من أهل ال إله إال هللا واألقارب الدينية الباطلة، كالغدر 
، وهدم املساجد  الطغيان النصريي،وقتل الثوار الذين جياهدون  وقتلهم وتصوير ذلك تبجحًا

نني من  ّ خراج املعي على املصلني الراكعني الساجدين، وجترئة الشاب اجلاهل على احلكم 
جلملة، واالستهانة بدماء غري احملاربني من النساء واألطفال واملستأمنني، وحنوها.   اإلسالم 

 ّ ع القدرة على التحليل العلمي وهناك من تناول هذه الظاهرة يف سياق املناكفات واللدد، فضي
ً من ضمور االستعداد للفحص اهلادئ اجلاّد للظواهر يف  اهلادئ للظاهرة، وال شيء أكثر حز

  زحام املغايظات واملشاحنات الفكرية والرتاشق اإلعالمي.

لغلو هو أوالً فرد ضمن  مل هذه الظاهرة بعلمية وموضوعية هادئة؛ أدرك أن الضال  ومن 
ت التالحم املعنوية واملادية، كالتساند والتآزر "مجاعة غل غّذِ و"، وهذه اجلماعة تقدم له مُ

الظاهرة وإن اجتمعوا يف هذه والتأكيد املستمر للشرعية واملهمات املشرتكة اخل، واألفراد يف 
ً يف اخللفيات والبواعث، فمنهم القيادات اجلائعة مقوالت عامة مشرتكة إال أن بين هم تفاو

ذ واهليمنة اليت تسعى عرب توظيف األفكار احلرورية الستقطاب املتحمس األعمى للنفو 
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وتشتيت املزامحني، وفيهم الشاب الصادق املخدوع الذي يستخدمه رؤوس الغالة حطبًا يف 
  مشروعهم، وبينهما شرائح متعددة، سنتناول بعضها فيما يلي:

روح من املظامل اليت تقع على  املسلمني وأهل السنة يف كل مكان، فهناك الشاب الصادق ا
م على الناس، ويسرتد  ال يعلم كيف ينصر دينه وأمتهف وحمدود اخلربة لكنه حمدود العلم وهوا

ا ت الصوتية عز لبيا ، فريى هذا اخلطاب الذي يتظاهر أنه يتحدى العامل، ويستقطبه 
ة ال َل ِ ضّل ُ ت الغلبة"،  لى فكرة "االستمالةيت تركز كلها عالعنرتية واملقاطع اهلوليودية امل حبكا

ئق التنظيم ميكن  ت الغلبةحبكا واالستمالة منوذج تفسريي ظهر يل من خالل دراسة و
حلكاية التالية:    تلخيصه 

(اجتمعت األمم علينا ومازلنا ننتصر، وأن األمم ختاف منا، وأن الناس يتوافدون يبايعون 
تون إلينا، وأن العامة يف املناطق اليت حنكمها خليفتنا، وأن الشباب ينشقون عن الف صائل و

ينا عن املنكر، وأننا يف رفاه دارتنا لالقتصاد و وللتعزيز البصري هلذه  .)اخل...  منبهرين بنا و
ً أنفسهم ي احلكاية قني حول صورون أحيا ت ،ألوان األطعمةمتحّل أطفال و  ،بل واحللو

رون، ويصورون عمليات حقيقة وومهية، ويلتقطون صوراً َص حوهلم جوعى حما البلدات الشامية
ا صناعة اهلالة م من زوا فنية يراد  ل سيارا   وتعزيز حكاية الغلبة وتوايل الظفر. ألر

ت الغلبة الومهية بغرض استقطاب هذا التصوير إنتاجه  جيري وجتنيدهم؛ الشباب حلكا
ين العنرت  ت العد   ويف مقاطعهم اهلوليودية. ،ية الرمسية للتنظيمبشكل دوري ومستمر يف خطا

لتأويالت الدينية  املغلوطة فإذا اقرتب منهم الشاب الصادق حمدود العلم بدؤوا يغذونه 
واالقتباسات العشوائية من كتب الرتاث اليت تؤكد له بشكل مستمر شرعية وبسالة عمله، بل 

عن "كفر وردة" قطاعات العلم  و "كفر وردة وضالل" كل املنافسني اجلهاديني! فضالً 
والدعوة واإلصالح والثقافة يف دول املسلمني اليوم، وأن كل العامل اليوم تقريبًا عمالء للنظام 

م هم الفرقة الناجية والطائفة املنصورة القائمة يف وجهه، وأنه يرتعد خوفًا منهم.   العاملي وأ

شيء من العلم، وليس جاهالً  وقد يكون مثل هذا الشاب الصادق يف نصرة الدين عنده
، ولكن عنده غرية زائدة عن القدر الشرعي حتمله على التغاضي عن االنتهاكات  حمضًا
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حىت  يف سبيل مغايظة ومراغمة الدول املعاصرة، فما يزال به األمر يف الدماء املعصومة الشرعية
  يصل لتزيني تلك اجلرائم العظيمة.

ً "الشباب املسلم الغاضب" وهذه الشرحية كثرت عنها الدراسات ا ا أحيا حلديثة ويسمو
)angry Muslim youth( ا سبب اخنراط شباب مسلم من أصقاع متباعدة ، ويفسرون 

ت الغلو، برغم أنه مل  عاش حياته يف العواصم األوروبية أو يف أحناء العامل العريب يف بعض كيا
، ال سلفية وال غري سلفية.يكن بني هؤالء األفراد أي تكوينات فكرية مشرتكة م   سبقًا

يف قاعها النفسي العميق خدوش وِشجاج وقروح من جتربة اعتقال له  - أيضاً –وهناك شرحية 
أو لبعض أقاربه، فما يزال الكمد يتضخم حىت يصبح يف سبيل االنتقام والنكاية يبحث عن 

 للثأر فيتبناهأشد خطاب معارض للدولة اليت اعتقلته، حىت لو كان خطاب غالة سفاحني، 
ً من هذا  ويلتمس هلم املعاذير، يف البداية، الغيظشفاء و  مث ما يلبث أن يصبح جزءاً عضو

الكيان واخلطاب، ويعادي أشد العداء كل عاملِ أو داعية أو مثقف يبدي أدىن مرونة مع 
م البد أن يقع يف من اعتاد االنتقاقال اإلمام ابن تيمية ( ،ليت اعتقلته أو اعتقلت قريبًا لهالدولة ا

  .)الظلم، فإن النفس ال تقتصر على قدر العدل الواجب هلا

جار، حىت قد  - أيضاً -وهناك  الشاب الذي فيه نزعة غريزية للبطش والعجرفة والتسلط والّشِ
ط، ووجد يف خطاب الغالة اجلربويت ما يشبع  يكون تورط مسبقًا مبشكالت يف أقسام الشُّرَ

يبلغ اجلبال طوال، بلبوس ديين، فتجده يدخل مع الغالة حبماسة، مته أن خيرق األرض أو 
ر نفسه برشاشه وهو يهني أحد املخالفني بتلذذ، كما قال ابن تيمية  وما أكثر ما (بل رمبا يصوّ

ا تفعله طاعة  واه ظانة أ ولدى هذه الشرحية قابلية  ].٢٨/٢٠٧)[الفتاوى:تفعل النفوس ما 
ويل د ّب هلا، واستعداد واسع لتخطئة واسعة جداً ألي  حب ُ يين يعزز هذا السلوك العنجهي امل

  املعلومات الشرعية غري املالئمة.

ا مل تدخل مع الغالة والغلو بعد  -أيضاً –وهناك شرحية  عتبار أ ميكن توصيفها بصورة أدق 
رخيية، حب يث أن كل اكتماله النهائي، وإمنا واصلت الطريق التدرجيي معها العتبارات صالت 

ق ما بعدها، فقد يكون شارك مع بعض اجلماعات يف جهاد مشروع يف أصله،  خطوة ترّق
ونشأت بينهم عالقات محيمية حبيث ميثلون له (سند وعزوة) ال حيتمل الغضاضة عليهم، 
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ا يف مشروع ا لغلو حىت يصبح جزءاً من املنظومة على فيتأول هلم بصورة متوالية كل دركة ينزلو
ع التأثر والتأثري يف بين قَ وَ وألجل هذا ارقة والتدريج اخلفي، وقد قال اإلمام ابن تيمية (وجه املس

  ]١/٥٤٧)[االقتضاء:ملعاشرة واملشاكلة ،آدم، واكتساب بعضهم أخالق بعض

تكثر يف القيادات واملرجعيات داخل مجاعات الغلو، يكون لديها  -أيضاً –وهناك شرحية 
سة و  النفوذ، فتجدها توفر املستندات والتأويالت لشرعنة الغلو، إما هوى خفي يف شهوة الر

حلصد احلضور داخل املنظومة، أو لتوسيع هيمنة اجلماعة، أو لكسر املنافس اجلهادي، ولدى 
هذه الشرحية قابلية واسعة للتأويالت املساندة لسلطتهم بسبب هذا اهلوى اخلفي، ولصرف 

  عن ظاهرها.املعطيات الشرعية اليت تقلص هيمنتهم 

وإذا زاد الباحث يف فحص هذه الظاهره فسيالحظ املعطى املفاجئ فعالً، وهو أن قطاعًا 
تمع املسلم وكان هلا دوي إعالمي؛ ليس  واسعًا من املنتسبني للغالة ممن قاموا جبرائم داخل ا

ّن سابق أصالً، بل بعضهم ذكر والده يف مقابلة معه أنه كان يتغيب عن الصالة  هلم جتربة تدي
ملوسيقي واحملرمات، وحنو ذلك،  يف املسجد، ونشر اإلعالم لشخص آخر حياته الصاخبة 

ي منظومة شرعية أصالَ.   مبا يعين أنه مل يوجد هلم جتربة كافية للتشكل 

لقرآن  وأما ما تعلنه مجاعات الغالة من االستدالالت واالحتجاجات واالستشهادات 
وضع نصوص الشرع ونصوص العلماء يف (عامته ال خيرج عن آلية واحلديث وتراث أهل السنة، ف

نها:)غري موضعها ّ   ، وسأضرب لذلك أمثلة تبي

لطاغوت، وكفر احلكم بغري ما  وأثرية فتجدهم يدورون حول عدة مفاهيم قرآنية مثل: الكفر 
ا يف غري م وقتال أيب بكر للمرتدين، أنزل هللا، وكفر تويل الكفار، وضعها وحنوها، فيضعو

تون إىل من َأجَّلَ تطبيق بعض األحكام  بتجريدها من قيودها وشروطها وموانعها، فمثالً 
الشرعية للعجز وعدم القدرة واإلمكان، فينزلون عليه كفر احلكم بغري ما أنزل هللا، برغم أن 

  أهل العلم كافةً ال خيتلفون أن من شروط التكليف أصالً الوسع واالستطاعة.

تون إىل صرهم على استئصال املسلمني أو   النصوص الشرعية يف ردة من توىل الكفار و
ت اليت  ا على شخص يف أحد الكيا وعلو كلمة الكفر وظهور دين الكفار، مث يسقطو
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ا بينهم بشيء من التهويل فيها جلوسه وتبسمه مع  ا، وغاية حجتهم صورة يتناقلو ينازعو
ا حجة على مظاهرة الكفار على املسلمني! مسؤول كافر يف أحد الدول املعاصر  ة، وجيعلو

برغم أن أهل العلم ال خيتلفون أن النيب صلى هللا عليه وسلم اختذ السفراء والرسل وفاوض 
  الكفار وحاورهم، وتبسم وتلطف لبعضهم حبسب املصلحة الشرعية الراجحة.

مل الباحث املوضوعي هذه الصورة بكاملها، يف البواعث وا الستدالالت، تبّني له أن فإذا 
: الغلط يف العلم، واتباع هوى النفس. رّكب من أمرين غالبًا   حصيلة اخللل مُ

هنا عليه القرآن، وإليه ترجع عامة أصول اخللل  ّ وهل هذا استنتاج شخصي؟ ال، بل هذا أمر نب
ْن {بحانه: يف التيارات الفكرية املنحرفة املنتسبة إىل اإلسالم طوال التاريخ، وقد قال هللا س ِإ

ُفُس  ى اْألَنـْ ْهوَ ما تـَ الَّ الظَّنَّ وَ وَن ِإ تَّبِعُ   .}يـَ

وهو من  ، واتباع اهلوى خلل يف اإلرادةوهو من جنس الشبهة واتباع الظن غلط يف العلم
، وقال ، فتكمل وتنقص حبسبهمابن آدم هي حصيلة العلم واإلرادة، وأعمال اجنس الشهوة

صار لصاحبها  ؛هوى النفوس ومناها يف العمل ن والغلط يف العلمإذا خالط الظاإلمام ابن تيمية (
وى األنفسهللا "إ نصيب من قول   .")ن يتبعون إال الظن وما 

كل كثرياً، كقوله (  اإلمام ابن تيمية يكرر هذا النموذج التفسريي للتيارات املنحرفةوقد كان 
وى األنفس ،الظن :من خالف الرسول ال خيرج عن التفرق واالختالف عامة مواضع ( )، وقالوما 

وى األنفس ،اتباع الظن :تصدر عن قسم آخر وهم غالب، وهو أن يكون له  ومثّ )، وقال (وما 
  ).فيجمع الشهوة والشبهة ،هوى فيه شبهة

يف تفسري كثري من الفنت  - أعين تركُّب األمر من الظن واهلوى–واستعمل ابن تيمية هذا املعىن 
ت ، ٤/٥٤٣، منهاج السنة:٢/٢٥٣االستقامة: انظر مثالً:يف أصول الدين. ( يف الدماء واحملد

أنه  معتقداً  الباغي قد يكون متأوالً ( مثالً كقوله   وكالمه يف هذا كثري منتشر،، )١/٤٢٠النبوات:
غٍ  على حق، وقد يكون متعمداً  ، وهو من شبهة وشهوة ، وقد يكون بغيه مركباً يعلم أنه 

  ].٤/٣٨٥[املنهاج:)الغالب
فالشبهة تفسد العلم والتصور واإلدراك، فريى األمور على غري ما هي عليه، يف فهم النص 

  الواقع، كليهما. وتصور
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وعامة احملاوالت اليت سعت لتفسري "ظاهرة الغلو" دخل عليها نقص الدقة من جهة التفسري 
م صادقني االختزايل للظاهرة، كمن حاول نفي أن يكون هلم شبهة يف العلم، أو من جعله

أفرداً -عقائديني ضد الطغيان املعاصر ومل يتفطن للهوى الظاهر واخلفي، أو من جعلهم كلهم 
البتة، أو من  أو عند بعضهم سياسيني مطلقًا ال بواعث صادقة عندهمجمرد  - وقيادات

، أو من نفى عنهم مطلقًا أية اخرتاق خارجي، فكل حمضة جعلهم جمرد صنيعة استخباراتية
أن هذه الظاهرة "مركبة"، فيها شبهة يف  - يف نظري–سريات غري دقيقة، واألدق هذه التف

العلم، ونوع هوى يف اإلرادة، وهم شرائح متفاوتة البواعث واملقاصد واألغراض وإن تقامسوا 
ائية مشرتكة فيها احنراف وإجرام.   مقوالت 

يف هذه  "لرتكيبيةا"هدفها فقط بيان  اجلماعايت، الغلوظاهرة هذه جولة خمتصرة حول 
الظاهرة، وملزيد التفصيل ميكن مراجعة مخس دراسات سابقة منشورة على موقع صيد الفوائد 

منزلة - ٣. قتل األهل واألقارب عند تنظيم الدولة-٢رسالة إىل املنتسب لتنظيم الدولة. -١(
اهدين عند تنظيم الدولة   ).دام الوالةالتعبد  بتقبيل أق-٥. تفجري مساجد أهل السنة- ٤. ا

  

  حجة "كثرة االستشهاد دليل االمتداد":-

أفكارهم يف استحالل دماء املسلمني؟ إىل أي مدرسة فكرية يرجع الغلو؟ ومن أين استمدوا 
للجواب عن هذا السؤال يستخدم بعض الناس حجة خالصتها أن "كثرة االستشهاد دليل 

بن تيمية بعض الطاملا أن " ، وكمثال على ذلك يقولون:االمتداد" ر من االستشهاد  ِ ُكث غالة ي
، ويتحاشى هؤالء عادًة الفحص والتمحيص ونتيجة لفقهه" امتداد له وتطبيق لفكره فهو

 ُ د به، بتطبيقات امل ستشهَ ُ   ستشِهد.لعالقة الفكر امل

ا عدم دقة هذه احلجة، وأنه قد يوجد يف عامل األفكار  وسنعرض هاهنا أربعة مناذج لنربهن 
ٌ ممن يستشهد بفكر ويكثر من اإلحالة عليهوالتيارات   ذلك ال يقبل  ومع والنقل عنه كثري

ستشِهد بصحة استشهاده الباحث واملتابع ، إما لغلط يف العلم أو هوى يف التأويل اإلقرار للمُ
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، وهذه النماذج األربع هي (الفراعنة والدستور الدميقراطي، إيران وآل أو ما هو مركب منهما
  داثيون والشاطيب، اخلوارج والقرآن).بيت النبوة، احل

  النموذج األول: الفراعنة والدستور الدميقراطي:-أ

حني يستعرض الباحث سرية عتاة املستبدين يف العامل العريب كاألسد والقذايف وزين العابدين 
بن علي وأشباههم، وما فعلوه من االضطهاد والقمع واحلياة االستخباراتية واستحالل الدماء 

م مجيعًا حيتجون ويستشهدون مببادئ واأل م، يالحظ أ م وكلما موال، مث يستعرض خطا
ت واحلقوق والدميقراطية اخل، بل ويرصعون دساتريهم  اليت هي أعلى وثيقة قانونية يف -احلر

  ، وهذه بعض األمثلة:مبثل هذه الشعارات -الدولة

لشعب، ولكل مواطن حق اإلسهام يف (احلرية حق مقدس، والسيادة ليف دستور سور األسد: 
ً أو  احلياة السياسية، وتكفل الدولة للمواطنني حريتهم وكرامتهم، وال جيوز تعذيب أحد، جسد
هينة، واملساكن مصونة، ال جيوز دخوهلا وال تفتيشها إال حبسب القانون،  ُ ً، أو معاملته معاملة م معنو

ألكثرية املطلقة)[دستور اجلمهورية العربية السورية، ويصبح املرشح رئيسًا للجمهورية حبصوله على ا
  ].٨٤، ٣١، ٢٨، ٢٦، ٢٥، ٢املواد: 

(ليبيا دميقراطية، والسيادة للشعب، وامللكية العامة للشعب، حرية الرأي ويف دستور ليبيا القذايف: 
، ٨، ١املواد: مكفولة، القضاة مستقلون، اخل)[دستور اجلماهريية العربية الليبية الشعبية االشرتاكية،

٢٨، ١٣.[  

(الشعب مالك السلطة، ولكل مواطن احلق يف ويف دستور اليمن بعهد علي عبد هللا صاحل 
، وال جيوز  اإلسهام يف احلياة السياسية، وللمواطن حق االنتخاب والرتشيح، وتداول السلطة سلميًا

ؤكد الدولة العمل ألي شخص تويل منصب الرئيس ألكثر من دورتني، والقضاء سلطة مستقلة، وت
، ٤حبقوق اإلنسان، والثروات الطبيعية تستغل للمصلحة العامة)[دستور اجلمهورية اليمنية، املواد:

١٤٩، ١١٢، ٤٣، ٤٢، ٨، ٦، ٥.[  

من  -أيضاً –ربوتية الفاسدة يف العامل العريب، ويكثرون وحنو هذا يف كل دساتري الدول اجل
م وك ذه املفاهيم يف خطا م يف احملافل.االستشهاد    لما
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حث موضوعي إن مفاهيم احلرية وسيادة الشعب وكرامة الشعب ومنع ف هل ميكن أن يقول 
ت هي املسؤولة عن  التعذيب وصيانة املساكن وحق اإلسهام يف احلياة السياسية واالنتخا

م يعلنون دومًا االستناد هلا ومرجعيتها و  عنف م أل ن ألهؤالء املستبدين وبطشهم وإرها
  ؟!أن هذا جمرد توظيف وتطويع واستغالل"كثرة االستشهاد دليل االمتداد"؟ أم 

لشعارات  ن الغالة مماثلون للمستبدين يف مدى اإلميان  ذا النموذج القول  وليس املراد 
، بل املقصود ن "كثرة االستشهاد  فقط اليت يرفعها كل منهم، ال قطعًا بيان خطأ االحتجاج 

  د".دليل االمتدا

الفراعنة العرب على اختيار (الفكر الدميقراطي) لتربير فلماذا تتابع كل هؤالء : فلو قال قائل
رم يبحث  " جرائمهم؟ فاجلواب: ألن ا يف جماله التداويل عن أكثر منظومة فكرية هلا "تلقائيًا

لذي حيقق قبول وجاه، ويف النظام الدويل املعاصر تعترب مبادئ الفكر الدميقراطي هي الفكر ا
  ذلك.

وال جتد  ولذلك ال جتد أحداً يوافق أصالً على صحة هذه االستشهادات واالحتجاجات،
 ألن هذا مؤداه (تسليم أحداً يقول إن جرائم االستبداد هي تطبيق للدساتري الدميقراطية،

  الشرعية الدميقراطية واحلقوقية للمجرم). 

  النموذج الثاين: إيران وآل بيت النبوة:-ب

 هللا سالم املعصومني وُسنَّة الكتاب، أساس (علىعرض الدستور اإليراين أسس النظام قال حني 
  /أ].٢عليهم أمجعني)[ الدستور اإليراين، املادة: 

ملعصومني األئمة االثين عشر من آل البيت وهم علي واحلسن واحلسني وذريته،  ويعين 
يب صلى هللا عليه وسلم وابنته فاطمة رضوان هللا عليهم، ويدخل يف العصمة عندهم طبعًا الن

  رضي هللا عنها.

 لنيب ومتبعاً   (مستعيناً وينص الدستور على صيغة اليمني اليت يؤديها رئيس اجلمهورية 
  ].١٢١السالم")[الدستور اإليراين، املادة: "عليهم األطهار اإلسالم واألئمة
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قِسم رئيس اجلمهورية على ذلك؛ هم وهؤالء األئمة األطهار الذين تُظِهر إيران اتباعهم و  ُ ي
  هؤالء األئمة االثنا عشر من آل بيت النيب صلى هللا عليه وآله وسلم.

جيسده املذهب  والتصور التفصيلي لفقه "آل بيت النيب صلى هللا عليهم وسلم" عندهم
 ماإلسال هو إليران الرمسي (الدينكما ينص الدستور اإليراين صراحة:   ،عشري الشيعي االثنا

إىل األبد)[الدستور  للتغيري قابل وغري قائماً  املبدأ هذا ويبقى عشري، االثنا اجلعفري واملذهب
  .]١٢اإليراين، املادة:

ويف املادة املتعلقة بطرق تعديل الدستور نص الدستور على األحكام املطلقة اليت ال تقبل 
)[الدستور اإليراين، للتعديل قابل غري عشري االثين اجلعفري (املذهبالتعديل ومنها 

  ].١٧٧املادة:

ق فعالً أن هذه اجلرائم  ، السؤال هنا: هل تعرف  عليكحسناً  ِ ُصّد عاملًا أو مثقفًا مسلمًا ي
ا  ا يف التنكيل والتفنن يف التعذيب والتقتيل ألهل السنة أ ا إيران وميليشيا امتداد اليت تقوم 

ً على أن "كثرة االستشهاد دليل   عليه وسلمتطبيق لفقه وأخالق آل بيت النيب صلى هللاو  بناء
  ؟!االمتداد"

ُصّدق هذا اهلراء! فهذا مما يبّني خطأ هذه  ال شك أنه ال يوجد أحٌد أصالً من املسلمني ي
حث يدرك أن املنتسبني للتشيع  احلجة وهي أن "كثرة االستشهاد دليل االمتداد"، وأي 

ء من هو جاهل بفقه آل البيت ويتبع الظن والباطل متفاوتون، ففي كثري من عوامهم البسطا
والوهم الذي يظنه راجع إليهم، ويظن أنه ينصرهم بذلك، ويف أهل االطالع فيهم كثري جداً 

إما هوى لكن فيه هوى،  أو تعرتيه شكوك كثرية فيه ممن يدرك بطالن املذهب يف نفسه
  .مركب من األمرين أو غري ذلك، وفيهم من حالهأو هوى نفوذ  مشاحنة للخصوم

الغالة والرتاث، هي العالقة بني ن العالقة بني الشيعة وآل البيت، و  القول وليس املراد هاهنا
ن كثرة االستشهاد دليل االمتداد،  عالقة متماثلة، بل املراد فقط إيضاح خطأ االحتجاج 

م امتدادفكثرة استشهاد املنتسبني للتشيع بفقه آل البيت ليست دليالً البتة على   اً صحة كو
  .هلم
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عتبار أن  م مصدر اإلرهاب  مهم  ومن طعن يف آل بيت النيب صلى هللا عليه وسلم وا
م؛ فتفسريه هذا ليس مقاومة  م ويكثر من االستشهاد  اإلجرام امليليشيايت الشيعي حيتج 

ألنه يسبغ ، ويبهجها إلرهاب هذه امليليشيات، بل هو من أشد ما يسعد هذه امليليشيات
  البيت املطهر.عليها شرعية 

  النموذج الثالث: احلداثيون والشاطيب:- ج

يعرف املتابعون اليوم أن الدراسات احلداثية يف إعادة قراءة الرتاث اإلسالمي سكبت من 
إلمام "الشاطيب" ما ميأل مكتبة اإلسكندر! وتذكر هذه الدراسات  اإلشادات والتنويهات 

ا تسري على طريقة  ا الشاطيب و أ ل السنة السلفية والتقليدية هي اليت فهمته وأن مدارس أهأ
  ].٥٤٧انظر مثالً: اجلابري، بنية العقل العريب، صفكر الشاطيب وإبداعه.[ هجرت

مث يعرض احلداثيون آراءهم الفقهية يف مسائل احلرية وأحكام املرأة واجلهاد والعالقة بغري 
ً على تفطنهم واستعماهلم املسلم وأهل الذمة واحلدود اجلنا ئية اخل، ويزعمون أن هذا كله بناء

دها وأّصلها ا الشاطيب وقعّ طراء يف موافقاته ملقاصد الشريعة اليت بشَّر  بدؤون  ُ عيدون وي ُ ، وي
  الشاطيب.

ذه اآلراء التغريبية يف مسائل  لفقه وأصوله أن الشاطيب ال عالقة له البتة  ويعرف أهل اخلربة 
الشاطيب أصالً من صقور احملافظة املذهبية يف الفقه املرأة واجلهاد واحلدود اخل، ألن احلرية و 

اإلسالمي، وكالمه الكثري املنتشر يف التعظيم البالغ ألئمة السلف واتباعهم، وتعظيم قاعدة 
"سد الذرائع"، وكالمه يف التغليظ على جعل اخلالف حجة، والتشديد يف منع تتبع رخص 

تيا مبشهور املذهب فقط، والتأكيد على اعتبار اجلزئيات الشرعية وعدم إمهاهلا املذاهب، والف
سم الكليات، وتقدمي املصاحل األخروية على الدنيوية، وتقدمي النقل على العقل، وأن كل 

 األمة يف قائم األحكام تغطيها النصوص الشرعية، وتعظيم الشاطيب ملرجعية العامل وأن "املفيت
 نده، وحتذيره من االعرتاض على الكبار من أهل العلم، وحتقريه للفلسفة، اخل.النيب" ع مقام

انظر: لفتيا الفقهية وروى بنفسه هذه التهمة (حىت أنه نُِسب إىل التشدد والتعسري يف ا
  .)١/٢٨االعتصام، 
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لشاطيب؟  ُظِهر احلداثيون هذه اإلشادات   وافقاته ومقاصدهأن الشاطيب وم الواقع إذن ملاذا ي
ا، مل يكن هو احلافز احلقيقي  احملرك هلم هلذه التأويالت الفقهية ألحكام الشريعة اليت ينشرو

يف الرتاث ، مث حبثوا وهلم فيها هوى عظيم وإمنا هي آراء تلّقوها من الفكر الغريب احلديث
صيل هلا، فرأوا الشاطيب يؤكد على املقاصد العامة والضرورات الكربى،  اإلسالمي عن 

ويشيدون بعبقريته، فصاروا يذكرون الشاطيب وينوهون به  رت هلم شبهة تركبت مع هواهم،فصا
وحذاقهم يعلمون جيداً التناقض بني موافقات الشاطيب والتغريب الفقهي، وأما عوام من دخل 
يف هذه القراءات احلداثية فقد يقع عند كثري منهم التوهم فعالً أن مقاصد الشاطيب تساند 

وى األنفس، ويكون اآلراء الفق هية املستغربة احملببة هلم، فيكون قد مجع بني اتباع الظن وما 
  حاله مركبة من شبهة وشهوة.

م امتداد له، بل  لشاطيب ال يعين صحة كو واملراد هنا أن كثرة استشهاد احلداثيني 
دقيقًا أن كثرة استشهادهم به دائر بني الغلط يف العلم واهلوى يف التأويل، مبا يعين أنه ليس 

  االستشهاد دليل على االمتداد.

إىل مىت الصمت؟! جيب نقد الشاطيب وأنه سبب "ومن وجه آخر فلو جاء شخص وقال: 
البتة، وليس هذا نقداً هلم وال  يف احلقيقة ال يزعج احلداثينيالقائل فهذا  "التغريب الفقهي!
يؤكد هلم صحة مسارهم يث ، حبل هو من أعظم ما يدخل السرور عليهم مناقشة لفكرهم،

  وشرعيتهم الرتاثية التارخيية.

  اخلوارج والقرآن:-د

، كما قال ابن حتكيم كتاب هللا يف الناسرخييًا أن اخلوارج قاموا على الناس يطلبون معروف 
دقة "، وقال أيضًا "تعظيم القرآن وطلب اتباعه اخلوارج وأصل مذهبتيمية " اخلوارج مل يكونوا ز

  ).٢١٣، اإلخنائية:١٣/٢٠٨الفتاوى:" (دهم اتباع القرآنبل كان قص

هم على  ومع ذلك سفكوا الدماء، وبقروا البطون، وكّفروا خيار املسلمني وفضالءهم، وكان شرّ
ن. أعظم من خطرهم علىأهل اإلسالم    أهل األو
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ره  فهل ميكن أن يقول الباحث املوضوعي أن اخلوارج هم امتداد للقرآن وتطبيق له وأثر من آ
   عتبار أن كثرة االستشهاد دليل على االمتداد؟!

لقرآن  وهل ميكن أن يقول شخص "كيف نتساءل عن سبب خروج اخلوارج وهم حيتجون 
  فمؤكد أن القرآن هو سبب غلوهم"؟!

ُظِهر اإلسالم من يقول بذلك، ، فليس يف من ي وإن كان قد يعتقده يف الباطن من  ال، قطعًا
ُظِهر اإلسالم فيه نفاق يواريه، من القيام  كاملتفقني على أن ما يزعمه اخلوارج  بل مجيع من ي
أنه غلط يف الفهم وسوء يف التصور وخطأ  ؛والعمل به والتشوف لتحكيمه لقرآن وتعظيمه

  كما قال اإلمام ابن تيمية:  يف االستدالل وجهل حاد،

ويلهفيتأولونه على  ،يتتبعون املتشابه من القرآن اخلوارج وصار(  ،من غري معرفة منهم مبعناه ،غري 
وال مراجعة جلماعة املسلمني الذين يفهمون  ،وال اتباع للسنة ،وال رسوخ يف العلم

  .]١٣/٢١٠الفتاوى:)[القرآن

إىل مسألة "غلط الفهم" املسبقة  ىل إشارة النيب صلى هللا عليه وسلمولفت ابن تيمية االنتباه إ
دقة منافقني ج(فإن اخلوار عند اخلوارج فقال  بل كان قصدهم اتباع القرآن، لكن مل  ،مل يكونوا ز

، "يقرؤون القرآن ال جياوز حناجرهم" كما قال فيهم النيب صلى هللا عليه وسلم  ،يكونوا يفهمونه
  .]٢١٣)[اإلخنائية:فاملبتدع العابد اجلاهل يشبههم من هذا الوجه

له فإذا ثبت هذا، وهو أن القرآن بلغ الغاية يف البي وّ ان واهلدى والداللة واإلرشاد، ومع ذلك 
لغلط واجلهل وسوء الفهم، حىت استحلوا به دماء املسلمني،  اخلوارج ووضعوه يف غري موضعه 
فكيف يستبعد أن يتأول بعض الغالة املعاصرين بعض تراث وفتاوى أهل السنة ويضعها يف 

  ؟!غري موضعها ويسيء فهمها وتصورها وتنزيلها على الواقع

لذكر التنبيه إىل أن  هذ الغلط يف الفهم واجلهل يف التصور واالستدالل عند ومن اجلدير 
، ""أهل األهواءمن حذق السلف مسّوهم سلم من هوى ظاهر وخفي، ولذلك ياخلوارج ال 

لتكفري  لباطل وقد يظهر منهم الصدق يف القيام  فاخلوارج وإن كان يغلب عليهم التدين 
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م استبان له دقة السلف يف تسميتهم أهل األهواء، والقتال املنح مل سري رف؛ إال أن من 
  .فيظهر عندهم أهواء كثرية متتزج بغلطهم يف العلم

جلهل"  ومن ذلك مثالً أن جندة بن عامر ملا وقع ابنه يف مكّفر أحدث عندهم "العذر 
، كما أن وقايةً البنه مما مل ي )٩٠مقاالت اإلسالميني، األشعري، ت ريرت:( كونوا يقبلونه سابقًا

إلرجاء يف موافقيهم خاصة" ( ) وهذه ١١٩مقاالت:فرقة احلسينية من اخلوارج "يقولون 
عثها هوى العصبية، وكان قطري بن الفجاءة يستخلف على مجاعته رجالً  امتيازات حزبية 

فع بن ٨٧:مقاالتمن قبيلته فشكوه وعاتبوه فكّفر من عاتبه فثارت بينهم االنشقاقات ( )، و
سة ٨٦:اإلسالمينيمقاالت األزرق أحدث تكفري من مل يهاجر إليه ( ) وهذا فيه طلب ر

لغلط يف الفهم عند النظاهر موذج الرئيسي ، وحنو هذه الظواهر اليت تؤكد امتزاج اهلوى 
سة عند بعض اخلوارج ( اج منهللغالة وهم اخلوارج، وقد أشار اإلمام ابن تيمية إىل هوى الر

  ).٥/٢٥٠السنة:

  

  الرتاث السين كرأمسال رمزي:-

) خمتزلة يف البعد االقتصادي، ويف Classكان علم االجتماع املاركسي يطرح مفهوم الطبقة (
م) ١٩٢٠سياق منافرته املعروفة ملاركس أضاف عامل االجتماع األملاين األشهر ماكس فيرب (

ت جديدة ضمن مفهوم املكانة ( اصل عامل االجتماع الفرنسي بيري )، مث و Statusمكو
 & Susen[ م) هذا املسار ضمن مفهوم "الرأمسال الرمزي"، وهو امتداد لفيرب٢٠٠٢بورديو (

Turner (ed), The Legacy of Pierre Bourdieu, p.34[ ،:ملعىن العام أي مورد من موارد املكانة والقيمة  وهو 
ت يوّظف ختصيبيًا يف س ياقات كثرية، من ضمنها دراسات مصادر ضمن ثقافة معينة، و

.   الشرعية السياسية، ولقي رواجًا واسعًا

، ألنه و"الرتاث السين"، سيما رموزه من أئمة الدين، هو من أعظم أرصدة الرأمسال الرمزي
ملا له يف نفوس املسلمني من املكانة واجلاه و  يتضمن احلق والصدق واهلدى يف نفس األمر،



 ٦٧من  ١٥صفحة 

 

ولذلك فقد يقوم به ويرفعه صادق يف العمل مبوجبه، وقد يرفعه ويوّظفه من  والتوقري واالنتماء،
  خيالفه بسبب هوى وأغراض، ظاهرة أو خفية.

هت النصوص الشرعية على التحذير من ظاهرة توظيف الدين للمصاحل اخلاصة كبناء  ّ وقد نب
إلخالص والتجرد  النفوذ أو الثروة وأشباه ذلك، وجيمعها أهل العلم يف أبواب خاصة 

  ).من طلب العلم ليصرف به وجوه الناس إليهوحنوها، كحديث الرتمذي (

تمع، كالبيت  ويكثر يف كالم السلف التنبيه على هذه الظواهر املنحرفة حلرك الدين يف ا
ً**يصطاد أموال املتداول إلمام أتباع التابعني يف زمانه عبد هللا بن املبارك  ز ( جاعل الدين له 

وهذا تشبيه بليغ للغاية من ابن املبارك، حيث صور الدين   ].٣٧اكني)[روضة العقالء:املس
  .كجارح قد يتخذه بعضهم وسيلة صيد القتناص الفريسة من احلظوظ الدنيوية

من يقاتل منافسيه بل حىت "اجلهاد" فقد كان من رؤوس امللوك  "،العلم"وهذا ال يقتصر على 
سة ويظهر ذلك يف قا لب اجلهاد الشرعي، ويدخل يف هواه بعض املنتسبني للفقه حلظوظ الر

فيسبغون الشرعية اجلهادية على قتال امللك، وقد فّصل هذه الظاهرة اإلمام ابن تيمية يف 
  ).٤٥٢- ٤/٤٥٠مواضع (مثالً: الفتاوى:

ً عليه؟ ال،  وهل كل من ظهر للناس منتسبًا إىل تراث أئمة السنة يكون نتيجة له وحمسو
 ، ب اجلهل والغلط يف الفهم وسوء التصور وخطأ التطبيق وهو نوع طبعًا ألنه قد يكون من 

من "اتباع الظن"، وقد يكون تطبيقه لبعض األحكام وتنزيلها على بعض الوقائع هو نوع من 
  التوظيف بسبب اهلوى الظاهر أو اخلفي، أو قد يكون مركبًا منهما وهو األكثر يف الواقع.

بشدة يف النصوص الشرعية، فقد نبهت النصوص على خطر القول  نوكال األمرين حاضرا
على هللا بغري علم والتشديد يف اجلرأة على الفتيا وهي من أعظم أسباب الغلط يف العلم، كما 

هت على خطر اتباع اهلوى ابتغاء صرف وجوه الناس ونيل اجلاه والسلطان ّ أو هوى  نب
 سندٌ إىل تبين التفسريات املغلوطة إذا كان فيها صاحبه وكثرياً ما جير اهلوى  املشاحنة والشنآن،

  .هلواه
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  الرأمسال الرمزي يف خطاب الغالة:-

ُظِهر الغالة يف  م الرمسي االستناد لثالث مصادر: القرآن، واحلديث النبوي، وكتب ي خطا
  الرتاث اإلسالمي مبشاربه املختلفة، وسأعرض مناذج لذلك:

لقرآ(فأما إظهار  ت الرمسية ب، فأعلى مصدر رمس)ناالستشهاد  صوت ي للتنظيم هو البيا
ت فيها: ته وعدد اآل ين، وهذه مناذج منتخبة من بيا   املتحدث الرمسي العد

  ) آية قرآنية.١١بيان بعنوان "مث نبتهل": االستشهاد بـ(-

  ) آية قرآنية.١٣القتال": االستشهاد بـ( جاء اآلن اآلن بيان بعنوان "-

  ) آية قرآنية١٣بواحدة": االستشهاد بـ( أعظكم ان " إمنابيان بعنو -

قية": االستشهاد بـ(-   ) آية قرآنية.١٧بيان بعنوان "دولة اإلسالم 

  ) آية قرآنية.٢٠بيان بعنوان "إن ربك لباملرصاد": االستشهاد بـ(-

  ) آية قرآنية.٢٥بيان بعنوان "هذا وعد هللا": االستشهاد بـ(-

  ) آية.٣٥من" : االستشهاد بـ( دين ميةبيان بعنوان " السل-

حلديث النبوي)وأما إظهار ( ستدعاء فت االستشهاد  نظيم الدولة شحن جملته الرمسية 
األحاديث النبوية الشريفة، وينقل عن املصادر املشهورة مثل: صحيح البخاري، صحيح 

مي، مسند أمحد، مسلم، سنن أيب داود، سنن الرتمذي، سنن النسائي، سنن ابن ماجه، الدرا
)، ٣٤، ٣٣، ٣٠، ١٥، ص:٤انظر مثالً: (جملة دابق، ع [ابن حبان، احلاكم، الطرباين، اخل.

، ٢٦، ١٧، ١٦، ص:٦) ، (جملة دابق، ع٢٩، ٢٧، ٢٦، ٢٥، ٨، ٧، ص: ٥(جملة دابق، ع
٦٣.[(  

ن ويدخل يف هذا دخوالً أوليًا توظيف "أحاديث املالحم" وهي من األمور واألهوال اليت تكو 
  آخر الزمان كحديث دابق وحنوه.
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م يذكرون اسم املصدر هكذا (رواه البخاري، رواه مسلم، رواه  وطريقتهم يف التخريج أ
ً  ،الرتمذي، اخل) وال يذكرون املوضع جلزء والصفحة، وال برقم احلديث، ويضيفون أحيا ال 

ام األئمة احلكم على احلديث فيقولون: حديث حسن، حديث صحيح. وال ينقلون أحك
  عليه وال يبينون وجه التصحيح إن كان هناك خالف يف تصحيحه وإعالله.

) مبشاربه املختلفة، فسنأخذ عينةً لفحص االستشهاد مبصادر الرتاث اإلسالميوأما إظهار (
ت يعرفها اإلعالم  هذه املصادر، وهي جملة تنظيم الدولة الرمسية "جملة دابق"، وهي جملة 

ا التمثيلي  الليربايل، ويكتب ا ووز ض: عنها، ويتحدث عن حمتو [انظر مثالً: جريدة الر
). وجريدة اجلزيرة: العدد ١٧٠٦٠)، والعدد (١٧٠٥٣) والعدد ( ١٧٠٤٦العدد (

  .).]٥٢٩٢). وصحيفة عكاظ: العدد (١٥٨٤٢(

لة عرض لكل عدد وهاهنا لر ، وأمساء املصادر من أعداد هذه ا جوع الرتاثية اليت صرحوا 
ه أن أرقام الصفحات هنا تشري إىل رقم الصفحة يف جملة دابق نفسها من ذات هلا،  ّ وأنب

لة:   العدد، أي موضع ورود املرجع يف ا

)، السنن الواردة يف الفنت ٢٣)، تفسري القرطيب ص(١٤العدد األول: تفسري ابن كثري ص(-
  ).٣٥أليب عمرو الداين ص(

)، فتح الباري البن ٨)، تفسري الطاهر ابن عاشور ص(٦(العدد الثاين: تفسري الشوكاين ص-
)، زاد املعاد ٢٢)، ابن القيم خمتصر الصواعق (٢١)، تفسري ابن كثري ص(١١حجر ص(

)، الدرر ٢٢)، تفسري الطربي ص(٢٢)، القول املنيب للسخاوي ص(٢٢البن القيم ص(
السعادة والصواعق )، مفتاح دار ٢٣)، النبوات والواسطية البن تيمية ص(٢٢السنية ص(

)، التبيان يف أقسام القرآن البن القيم ٢٣املرسلة وشفاء العليل ثالثتها البن القيم ص(
  ).٣٠)، ابن الصالح  عرب إغاثة اللهفان ص(٢٩)، الفوائد البن القيم ص(٢٧ص(

)، النهاية يف ٧)، شرح السنة للبغوي ص(٥العدد الثالث: مدارج السالكني البن القيم ص(-
)، مدارج ٧)، كفاية احلاجة شرح ابن ماجة للسندي ص(٧حلديث البن األثري ص(غريب ا

)، ٨)، إحتاف اجلماعة يف أشراط الساعة للشيخ محود التوجيري(٨السالكني البن القيم ص(
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)، جامع العلوم واحلكم البن ١١)، تفسري ابن كثري ص(١٠جمموع الفتاوى البن تيمية ص(
الس البن عبد الرب ص(٢٦ن القيم()، مدارج السالكني الب٢٦رجب ص( جة ا  ،(٢٩ ،(

)، ٣١)، تفسري ابن كثري ص(٣٠)، فتح الباري البن حجر ص(٣٠زاد املعاد البن القيم ص(
)، مدارج السالكني البن ٣١)، جمموع الفتاوى البن تيمية ص(٣١الفروسية البن القيم ص(

  ) .٣٤مام أمحد ص()، الزهد لإل٣٤)، روضة احملبني البن القيم ص(٣٣القيم ص(

إلذاعة البن رجب ص(- )، الطبقات الكربى البن سعد ١٠العدد الرابع: احلكم اجلديرة 
)، ١٦)، جامع العلوم واحلكم البن رجب ص(١٦)، فتح الباري البن رجب ص(١١ص(

  ).٣٧)، مدارج السالكني البن القيم ص(١٧شرح صحيح مسلم للنووي ص(

)، تفسري ٧)، تفسري الكشاف للزخمشري ص(٧-٦ص(العدد اخلامس: تفسري الشنقيطي -
  ). ٢٨)، معجم البلدان لياقوت احلموي ص(٨ابن اجلوزي "زاد املسري" ص(

اد ص(٩العدد السادس: النقل عن اإلمام مالك ص(- ّ )، ٩)،  النقل عن الصاحب بن عب
)، النقل عن اإلمام حممد بن عبد الوهاب من عقيدته ١٠شرح صحيح مسلم للنووي ص(

)، فضل علم ١٤()، النقل عن الفضيل بن عياض ص١١يت أرسلها ألهل القصيم ص(ال
)، ١٩، الرسائل الشخصية لإلمام حممد بن عبد الوهاب ص()١٧السلف البن رجب ص(

  ).١٩)، الفتاوى الكربى البن تيمية ص(١٩الدرر السنية ص(

ريخ الطربي ص(- ريخ الطربي ٧)، البداية والنهاية البن كثري ص(٧العدد السابع:   ،(
ريخ ابن كثري ص(١٨ص( )، ٢١)، تفسري الطربي ص(٢١)، تفسري ابن كثري ص(١٨)، 

)، تيسري العزيز احلميد للشيخ سليمان بن عبد ٢٣) و (٢٢اإلميان األوسط البن تيمية ص(
)، سرية ابن ٥٥)، اجلواب الكايف البن القيم ص(٢٢هللا بن حممد بن عبد الوهاب ص(

يب ص(٦٠درر السنية ص()، ال٥٥هشام ص( )، جمموع الفتاوى ٦٣)، صفة النفاق للفر
  ).٦٨)، شرح أصول اعتقاد أهل السنة لاللكائي ص(٦٤البن تيمية(

ريخ دمشق البن عساكر ص(- نة الكربى البن بطة ص(١٢العدد الثامن:  )، ١٢)، اإل
ريخ دمشق البن عساكر ص(١٢االعتقاد للبيهقي ص( ق البن كثري )، مسند الفارو ١٣)، 
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)، الدرر السنية ٣٢)، املغين البن قدامة ص(١٣)، جامع األصول البن األثري ص(١٣ص(
نة الكربى البن بطة ص(٣٢ص( )، ٤٠)، السنة لعبد هللا بن اإلمام أمحد ص(٣٩)، اإل

)، السنة لعبد ٤٠)، الشريعة لآلجري ص(٤٠شرح أصول اعتقاد أهل السنة لاللكائي ص(
)، ٤١)، البداية والنهاية البن كثري ص(٤١)، السنة للخالل ص(٤١د ص(هللا بن اإلمام أمح

)، مسائل أمحد وإسحاق ٤٣)، الاللكائي ص(٤٥- ٤٣السنة لعبد هللا بن اإلمام أمحد ص(
)، اإلميان أليب عبيد ٤٤)، تعظيم قدر الصالة البن نصر املروزي ص(٤٤بن راهويه ص(

)، ٤٦)، تيسري العزيز احلميد ص(٤٥م ص()، السنة البن أيب عاص٤٥القاسم بن سالم ص(
)، الكلمات النافعات للشيخ عبد هللا بن ٤٦شرح أصول اعتقاد أهل السنة لاللكائي ص(

)، املنثور يف القواعد ٤٧)، الرسالة لإلمام الشافعي ص(٤٦اإلمام حممد بن عبد الوهاب ص(
)، الرسائل ٤٨ب ص()، نواقض اإلسالم لإلمام حممد بن عبد الوها٤٧الفقهية للزركشي ص(

)، صفة ٥١-٤٩)، السنة للخالل ص(٤٨الشخصية لإلمام حممد بن عبد الوهاب ص(
يب ص( نة الكربى البن بطة ص(٤٩النفاق للفر )، الفتاوى الكربى البن تيمية ٤٩)، اإل

)، جمموع ٥٢)، شرح صحيح مسلم للنووي ص(٥٠)، منهاج السنة البن تيمية ص(٥٠ص(
  ).٥٢)، الدرر السنية ص(٥٢(الفتاوى البن تيمية ص

)، غريب القرآن البن قتيبة ٩)، تفسري ابن املنذر ص(٩العدد التاسع: تفسري الطربي ص(-
)، جمموع الفتاوى البن ١٣)، تفسري ابن أيب حامت ص(١٢)، املغين البن قدامة ص(٩ص(

)، جامع األصول البن األثري ١٣)، مدارج السالكني البن القيم ص(١٣تيمية ص(
)، مغازي الواقدي ١٨)، تفسري الطربي ص(١٣)، الرتغيب والرتهيب للمنذري ص(١٣ص(
)، البداية ٤٥)، زاد املعاد البن القيم ص(٤٥)، الطبقات الكربى البن سعد ص(٤٥ص(

  ).٤٨)، فتح الباري البن حجر ص(٤٧والنهاية البن كثري ص(

)، ١٦بن قدامة ص()، املغين ال١٦-٩العدد العاشر: جمموع الفتاوى البن تيمية ص (-
)، ١٧)، اآلداب الشرعية البن مفلح ص(١٧مسائل اإلمام أمحد وإسحاق رواية حرب ص(

)، غياث ١٧)، إحياء علوم الدين للغزايل ص(١٧خمتصر منهاج القاصدين للمقدسي ص(
)، النهاية يف غريب احلديث ٢١)، صبح األعشى للقلقشندي ص(١٩األمم للجويين ص(

)، احمللى البن حزم الظاهري ٢٢حكام السلطانية للماوردي ص()، األ٢١البن األثري ص(
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)، زاد املعاد البن ٢٤)، املغين البن قدامة ص(٢٣)، البداية والنهاية البن كثري ص(٢٢ص(
)، ٤٦)، البداية والنهاية البن كثري ص(٤٥)، حلية األولياء أليب نعيم ص(٢٩القيم ص(

)، اإلنصاف للمرداوي ٥٢بن قدامة ص()، املغين ال٥٠الرتغيب والرتهيب للمنذري ص(
)، تيسري العزيز احلميد لسليمان بن عبد هللا بن حممد ٥٣)، املغين البن قدامة ص(٥٢ص(

)، جمموع الفتاوى البن تيمية ٥٧)، الكلمات النافعات ص(٥٦بن عبدالوهاب ص(
  ).٦٣)، جمموع الفتاوى البن تيمية ص(٦٣- ٥٨)، الدرر السنية ص(٥٧ص(

" وهي املعارك اإلسالمية ذات ةالتارخييالبساالت توظيف معجم ا دخوالً أوليا "ويدخل يف هذ
ن جرائمهم امتداد لتلك املعارك الشريفة،  الصدى واجلاه يف التاريخ اإلسالمي، واإلحياء 
ذه املعارك الفاضلة كثري منتشر يف نصوصهم، ومن مناذجها قوهلم يف  وسعيهم لاللتصاق 

  بيان رمسي:

ا لنعيدن هللا (فو  ونعيد اليمامة، لنعيدن والريموك، القادسية لنعيدن وحنني، مؤتة لنعيدن وأحًدا، بدرً
 األوىل الفلوجة سنعيد الشهداء، وبالط الثانية والزالقة والزالقة، جلوالء ونعيد جالوت، وعني حطني

ا، ا؛ والثانية، وقسمً ين، بيان بعنوان فيقتلون و  لتعودنّ  قسمً   .يقتلون]اوند..)[العد

  

  حتليل نتائج اإلحاالت املرجعية:-

م يعربون عن رؤية علمية ال  شاهد القارئ الكرمي حماولة مصممي خطاب الغلو أن يظهروا أ
جمرد بلطجة عسكرية، وأن جرائمهم يف استباحة دماء املعصومني هي مقتضى تقريرات أهل 

وزن، وأن صلتهم بكتب الرتاث عن كتب العلوم الشرعية ذات الثقل وال صدروا موأ العلم،
  وثيقة.

ُظِهرون اإلحالة إىل كل العلوم اإلسالمية، وتبعًا لذلك م ال  ويوصلون رسالةً  ي للقارئ أ
حيصرون أنفسهم يف علم العقيدة والتوحيد، ومن هذه العلوم: كتب التفسري (الطربي ابن 

وشروحات األحاديث (شرح اجلوزي القرطيب ابن كثري السيوطي الشنقيطي ابن عاشور مثالً)، 
البخاري وشرح مسلم مثالً)، والفقه املقارن (املغين مثالً)، والسرية النبوية (الواقدي وابن هشام 
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ريخ الطربي  مثالً)، وغريب احلديث (النهاية البن األثري) وكتب التواريخ والطبقات والرتاجم (
ريخ دمشق البن عساكر والبداية والنهاية مثالً)، بل ح ىت كتب السلوك والتصوف كإحياء و

  علوم الدين للغزايل.

م ليسوا حكراً على عامل معّني أو مدرسة بعينها،  إظهارهم ألنفسهمومن الواضح جداً  أ
ولذلك ينقلون عن علماء من مذاهب خمتلفة: فمن املالكية مثالً: ابن عبد الرب والقرطيب، 

ن الصالح والنووي وابن كثري والزركشي وابن ومن الشافعية: اجلويين واملاوردي والغزايل واب
حجر والسخاوي. ومن احلنابلة: ابن اجلوزي وابن قدامة وابن مفلح وابن رجب واملرداوي.  
كما يظهرون اإلحالة إىل كتب ابن تيمية والشيخ حممد بن عبد الوهاب. ومذهب أهل 

  احلديث املستقلني كابن حزم الظاهري والشوكاين.

 ُ حالة إىل العلماء املعاصرين املعتنني بعلم مقاصد الشريعة كاإلمام الطاهر بن رون اإلظهِ كما ي
  ون عنه من تفسريه الكشاف املعروف.عاشور، بل وحىت الزخمشري املعتزيل ينقل

مث بعد هذه االقتباسات العشوائية من القرآن واحلديث وكتب الرتاث يتم استعمال املادة يف 
وأمواهلم، وهو أمر مل يفهمه من هذه املصادر عامة علماء تربير استحالل دماء املعصومني 

أهل السنة طوال القرون، ويقع هذا اخللل عند الغالة بذات املسلك املركب من الغلط يف 
  العلم والفهم والتصور، مع نوع من اهلوى إما للحزب أو لبغض اخلصم واملنافس.

صوص الشرع ونصوص وضع ن - كما سبقت اإلشارة–وعامة غلطهم يف العلم منشؤه 
  العلماء يف غري مواضعها، وتفريغ األحكام من شروطها وموانعها.

وهل تقتصر خطورة تقنية "تفريغ األحكام من شروطها وموانعها" على األحكام الشرعية 
، فأي منظومة تشريعية أو قانونية يستطيع أي سفاح أو مفسد جبهل أو – فقط؟ ال، قطعًا

لناس مع تفريغها عن شروطها أن يستغ -هوى أو مركب منهما ل أحكامها يف البطش 
  .وموانعها

ن " " وهي اخليانة العظمى عقوبتها اإلعدامفمثالً لو جاء شخص ألي قانون يف العامل حيكم 
قوانني كثرية حتكم مبثل هذا احلكم، مث أخذ يوزّع التخوين على املخالفني، ورتّب جداول 
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عتبار حكومة البلد مقّص  رة يف تطبيق القانون، فهل ميكن أن يقول قائل أن هذا الغتياهلم 
رم إمنا يوّظف حكم اإلعدام مع تفريغه من  القانون هو سبب اإلرهاب؟ أم سيقول أن هذا ا

  ؟!واحنيازه هواهبسبب أو  وسوء فهمه بسبب جهله شروطه وموانعه

الفكر الفلسفي، وأخذ ، يف بيئة تعّظم الفلسفة و له هوى يف النفوذ وهكذا لو جاء جمرم سفاح
ن كتب الفلسفة تقول "اشنقوامنافسيه السياسيني ومن يواليهم من العلماءيغتال   ، حمتجًا 

أن  اق الفلسفة هذا الفهم؟ أم سيقولونقسيس"! فهل سيقبل عُّش  آخر معاء ملك آخر
  هذا توظيف وتطويع للفلسفة خلدمة برامج سياسية عسكرية إجرامية؟!

يق احلدود بني القاضي "العامل" بني املسلمني، والقاضي "اجلاهل" بني وهكذا تفاوت تطب
  الغالة، فهل يقال إن جرائم القاضي "اجلاهل" هي بسبب كتب الفقه اإلسالمي؟! 

واملراد أن من يقول أن الغالة هم جمرد مطبقني لرتاث أهل السنة، أو من يقول هم األجرأ يف 
قانوين له شروط وموانع فمن طبقه بال مراعاة  تطبيقه؛ أنه نظري من يقول إن أي حكم

ق احلقيقي له، وهو األجرأ، فهل يقول هذا من حيرتم العلم  ّ شروطه وموانعه فهو املطب
  واملوضوعية؟

للغة الشرعيةأعين الظهور مبظه-  وهذا األسلوب مع حرف املسار إىل  ر املسلم والتكلم 
هل هو أسلوب كشفه لنا التاريخ  - منهمامركب مبا هو جبهل أو هوى أو  أغراض غري شرعية

فقط؟ ال، بل النيب صلى هللا عليه وسلم نبهنا مسبقًا إىل حدوث مثل هذه الظاهرة وهذه 
التقنية يف التضليل، ففي الصحيحني من حديث حذيفة أن النيب صلى هللا عليه وسلم ذكر 

م يف اإلغواء فقال  ظهور "الدعاة على أبواب جهنم" وحني سئل عن وصفهم ذكر أسلو
  .]١٨٤٧، مسلم:٣٦٠٦لسنتنا)[البخاري: ويتكلمون جلدتنا، من (نعم، هم قوم

ا،   للغة الشرعية ذا فبّني النيب صلى هللا عليه وسلم ظهور دعاة على أبواب جهنم يتكلمون 
، وهذا معىن عام يدخل فيه كل من َشرَكهم الوصف هنا على أحد الوجهني يف تفسري الكالم

تص بطائفة بعينها، فقد يكون ممن يستخدم اللغة الشرعية لتربير استحالل الدماء، أو وال خي
  ممن يستخدمها لتربير استحالل الفواحش.
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ة: لشرعية تلبّسه يف جتريد الغلو منواملصلحني مسلك العلماء -   السنيّ

ملصادر ال وأن الغلو سنية، تكرار العلماء والدعاة واملصلحني لقضية بطالن اتصال الغلو 
وصدرت فيه عشرات  هو كالم كثري منتشر، ؛، وكشف زيف هذا االنتسابليس امتداداً له

ت ومئات الفتاوى والتنبيهات واخلطب واحملاضرات واملواعظ، ولن حيوجنا لالستشهاد  البيا
ته أيضًا املؤسسة العلمية الرمسية يف السعودية، عليه، ولكن ومع ذلك  وهو اخلط الذي تبنّ
  فقط: لبعض العلماء الرمسيني قل شواهد مقتضبةفسأن

 مبؤلفات اإلرهاب أفكار ربط لتستنكر العلماء كبار  هيئة (وإن يف بيان هلم يقول بعض العلماء
  .]هـ١٩/١١/١٤٣٥، )٨٠املعتربة)[بيان هيئة كبار العلماء، الدورة رقم ( العلم أهل

 عليه ما( خ حممد بن عبد الوهابويقول عامل آخر عن نسبة الغلو ملنهج السلف ودعوة الشي
)[الشيخ وافرتاء كذب  هذا ؛السنية الدرر إىل ينسبه ،السنة أهل مذهب إىل ينسبهمن  الضالة الفرق

  هـ]٠٦/٠١/١٤٣٦صاحل الفوزان، حماضرة التحذير من دعاة السوء، 

ومثل هذه املواقف والتأكيدات متكررة ومعروفة، وال حاجة أن نطيل بشواهدها، وسيأيت 
.إ ة أيضًا   شارات إىل مناذج ومواقف مشا

  

  ة:نيّ انزعاج الغالة ممن يكشف انفصاهلم عن املشروعية السُّ - 

ت صوتية رمسية تصدر تباعًا مع األحداث، يعرف القارئ املتابع  أن لتنظيم الدولة بيا
ين،  م أكثر انزعاجاً بصوت املتحدث الرمسي هلم أيب حممد العد  وما رأيت شيئًا يف خطا

، وزيف انتساب جرائمهم إىل وانفعاالً ممن يكشف انفصاهلم عن منهج وطريقة أهل السنة
  .أئمة السلف
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بينهم وبني يشعل األضواء على قسمات التشابه ال يثري حفيظة متحدثهم شيء مثل من و 
من معصومي  ية واخلوارج يف إنزال أحكام التكفري على من ال يستحقهار احلرو الغالة و مسالك 

  ء.الدما

ته الرمسيةهل ط والغليان املتكررض للقارئ مناذج من هذا التسّخ وسأعر  ، ذا التنظيم يف بيا
  :واالستفهامات االستنكارية وسيالحظ القارئ اللغة اهلائجة

 على الناس أشدّ  إالّ  جتد لن وِهللا  فإنك بنفسك احُكمو  فتعالَ يقاتلوننا بزعم أننا خوارج..، (-
تَّقِ فَـ ..، واخلوارج الغُالة ن فينا هللاَ  ْليـَ ين، بيان رمسي بعنوان: مث نبتهل،  يِصُفنا مَ خلوارج)[العد

  .]١٣، ١٢، ٨ مؤسسة الفرقان، الدقيقة:

ن- ن ملجم..، ابن حفيد هو ( مَ ة..، أئذا ُهم ومَ ّ ا  الشام يف بقينا احلروري  مل..، اخلوارج؟! من ُكنّ
مةَ  إالّ  احلرب لتلك ذريعةً  جيدوا نا اليت اخلوارج ُ قاتُِل ُ ين، بيان رمسي  علماء ا ي الطواغيت)[العد

  .]٢٩، ٢١بعنوان: عذرًا أمري القاعدة، مؤسسة الفرقان، الدقيقة:

 يف هللا اتقوا !أنفسكم يف هللا فاتقوا! خوارج؟ ننا وتصفنا ملجم، ابن أحفاد ننا (وتصفنا-
اهدين م ..،!ا مو هؤالء إن رب : قائلني برقابكم سيتعّلقون وأ  دافعنا ..، وإنخوارج ننا ا

ين، خلوارج..) ووصفو اإلعالم، يف بكوا: عليهم وردد أنفسنا عن ما   بيان رمسي بعنوان: [العد
  ]١٠، ٩، ٨كان هذا منهجنا ولن يكون، مؤسسة الفرقان، الدقيقة:

ين إال: اخلالفة عن لصدّكم جيدوا لن(-  سابًقا؛ الدولة به يتهمون ما فسن هو: األول طَلني؛ عذرَ
ين، خوارج دولة ا   )]٢٢(د هللا، مؤسسة الفرقان، الدقيقة:هذا وعبيان رمسي بعنوان: ..)[العد

اهدين حيارب نمب عليك اللهم...، فأمنوا إين داعٍ (- م حبجة ا  حيرض مبن عليكو خوارج..،  أ
اهدين على م حبجه بقتلهم ويفىت ا ين، بيان رمسي بعنوان:  قومنا[العخوارج) أ  داعي أجيبوا د
  ]٢٨- ٢٧الدقيقة: مؤسسة الفرقان، هللا،

 إفساد من واملسلمني اإلسالم على لباطل، خافوا جتادل العامل يف اإلعالم وسائل فاستنفروا(-
ين، بيان رمسي بعنوان: إن ربك  اإلسالمية الدولة يف اخلوارج وبطش زعموا!)[العد

  ].٢٢مؤسسة الفرقان، الدقيقة:لباملرصاد،
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سم الغالة جتاه  يف خطاب املتحدث ا احلنقولعل القارئ الحظ كمية   منكل لرمسي 
ت والشذوذ،  يكشف للناس نزول الغالة عن قلعة السنة، وهرولتهم يف ميدان البدعة واحملد

م وهذا ما يفسر سعي رؤوس الغالة املتكرر  إلحياءإلثبات الشرعية التارخيية عرب ا يف منشورا
املصلحني كشيخ كبار م امتداد ملدرسة أهل السنة ومنهج السلف ودعوة   بصيغ متنوعة

  .اإلسالم ابن تيمية والشيخ حممد بن عبد الوهاب

سم الغالة أنه مل يذكر هذه القضية مرًة وال  واملؤشر األهم يف خطاب املتحدث الرمسي 
ته  ويعرضها بصيغ النفي واالستفهام  - د مناذجهاهاكما ش–مرتني، بل يكررها يف خطا

  ن الصيغ اليت ميكن استنتاج احلالة النفسية للمتحدث منها.االستنكاري والتنديد وحنوها م

، بعد هذه العروض لتصوير السياق، واستيعاب  ، ومنط الغلو التكوين املركب لظاهرةحسنًا
ت الغلو على التشّكله مع تفاوت منتسبيه، وصيغة  الرمزي الذي  مورأمساهل شرعية،رها

  لعرض اإلجابة على السؤال املركزي هلذه الدراسة: ننتقل اآلن عليه، دعنا ونيناضل
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  :تسليم الشرعية السنية للغالةاسرتاتيجية اإلعالم الليربايل يف -

"عينات" نعرضها على املشرحة بكالم إنشائي، فالبد من  فحص هذه االسرتاتيجيةال ميكن 
اونقرأ تفا النماذج واملعطيات العينات و من شح  وعادًة ما يعاين الباحث ،صيل مكو

كيدات  غري أين هاهناوالشواهد،  أعاين من حالة معاكسة، فالنماذج والشواهد اليت توضح 
وشرعيته التارخيية وامتداديته الرتاثية، وأنه ليس  أصالة الغلو ومحاسته إلثبات اإلعالم الليربايل

هي من الكثرة حبيث تعّذر علي عرضها كلها،  لوم املسلمني ومنهج أهل السنة؛شذوذاً عن ع
  وجلأت إىل انتخاب مناذج منها فيها تنوع يف الكاتبني ويف املصادر.

، "أشخاص"النماذج سيدخلنا يف مناقشة العينات و ذكر ولكين واجهت عائقًا آخر، وهو أن 
شكلة أن مثل بعلم وعدل، ولكن امل يف مناقشة األشخاص بطبيعة احلال وليست املشكلة

وهذا  إىل آحاد وأفراد، هذه املناقشات اآلحادية لو وقعت فستسحب املستوى البحثي
، ف "منظومة غرضها مناقشة  بني يدي القارئ األطروحة اليت أعرضها هناخالف الغرض كليًا

 ّ ة على "تسليم املشروعية السني ا مصرّ رمي الغالة"، و إعالمية ليربالية" أريد الربهنة أ ا ة  أ
تعيد التأكيدات على أصالة الغلو وانطالقه من املصادر الفقهية اإلسالمية املعتمدة طوال 

معزوة  جتمع بني األمرين، فانتخبت اقتباسات وسط وإزاء ذلك جلأت لطريقة، ريخ املسلمني
ا "ملة اسم الكاتبللمصدر اإلعالمي لكنها مه نات" بينه، لتحقيق كو ّ ظم عي ا خيط 

  .وأفراد من الصحفيني آلة إعالمية، ال ردود على أشخاص خلطاب تصوغه

نات:اآلن لنبدأ ف ّ   يف تصفح العي

  يقول أحد الكتاب الليرباليني يف عزو الغلو والتفجري إىل تراث أهل السنة:يف صحيفة اجلزيرة 

 عشر السلفي..، قبل ظريللتن العملي التطبيق إنه نقول وحنن داعش القذر التنظيم هذا ظهر (منذ
 يكون أن قبل السلفي الوعي نتاج هو العمق يف يضربنا الذي اإلرهاب إن صرحية: قلناها سنوات

مج سرتى سلفي، عقائدي كتاب  أي آخر..، افتح فكر أي نتاج  لتفصيل الداعشي العمل بر
  ].١٥٢٩٨ألدلة)[صحيفة اجلزيرة، العدد: مدعوما

  ه الكاتب عدة معطيات:يف هذا التصوير الذي يعرض
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أنه يرى أن جرائم الغالة ليست شذوذاً وال انشقاقًا عن فقه املسلمني بل تدل  األولاملعطى 
لم ومنهج أهل السنة والسلف، عليه كتب السلف، مبا يعين أن الغالة مل ينحرفوا عن كتب الع

تمع املسلم اليوم هو الذي احنرف مبا يعين أن   ل الدماء!عن تراثه وترك استحال ا

 متمنهج السلف ليس فيه نصوص جمملة أو هفوات أن تراث أهل السنة و  :الثايناملعطى و 
يقول لنا هذا الكاتب الليربايل أن   ، بلويلها وحتريفها مثالً من قبل الغالة إساءة فهمها أو

ا كتب السلف هي  مج عمل" الغالة!بذا   فيها "بر

مج عمل" أي أن كل تفاصيل ا الغالة هي نص منظم ومرتب  ومعىن "بر اجلرائم اليت قام 
  وخمطط مسبقًا يف كتب الفقه والعقيدة والتفسري واحلديث عند أهل السنة.

له الليرباليون مرًة وال مرتني، بل يقول لنا هذا الكاتب أن هذا الرأي مل يق :الثالثاملعطى و 
يد ألصالة الغالة وامتداديتهم هذا التأكوينشرون الليربايل أن هلم عشر سنوات وهم يكررون 

  الرتاثية وشرعيتهم التارخيية.

، ماذا يفهم الشاب املسلم من هذا التقرير الذي يذكره هذا الكاتب الليربايل؟   حسنًا

الذي يفهمه الشاب املسلم أن كل التفجريات واالغتياالت اليت وقعت بتفاصيلها إمنا هي 
م، بل وكما يقول وعل مأخوذة من كالم أهل السنة وأئمة السلف م وحتريرا ومهم وحتقيقا

ألدلة" ذه األفعال، "مدعومة  وللدليل  هو املتبع لكتب أهل العلم وهذا يعين أن من قام 
تمع هو املقّصر يف االتباع ملوجب ومقتضى كتب العلمالشرعي   .والدليل ، وأن ا

م اجتهدوا يف نشره اخلطاب الليربايل الذي يقو  اهذه الرسالة اليت يوصلها مثل هذ ل صاحبه أ
ها اإلعالم الليربايل بني يدي  منذ عشر سنوات؛ هو أفخم هدية أيب وأغلى منحة ميكن أن يزّف

ين ومؤسسته اإلعالمية خدمة تسويقية أبو حممد البغدادي، وال ميكن أن يتصور بكر  العد
ُّح صوت العلش ين يف إصرعية جرائمهم أكثر من هذه اخلدمة؟ وهل ب داراته الصوتية إال د

  ؟ثبات هذا التصويرلتكلف إ

  ويف صحيفة الوطن يقول كاتب آخر:
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 الكافر قتال داعش..، فكرة تولد أن قبل سعودية يد اإلجرامية األعمال بالد عرفت هذه(
ا وال الشباب هؤالء يبتكرها مل املرتد قتل وفكرة  تراثنا يف موجودة أفكار هي داعش..، ابتكر

  .م]٢٠١٥أغسطس  ١٢ [صحيفة الوطن،سنة) ١٠٠٠ من أكثر منذ الفقهيو  احلديثي

لسنة النبوية، ولكل  بت  أي مسلم يعلم أن قتال الكافر وارد يف كتاب هللا، وقتل املرتد 
أن جرائم الغالة هي من استباحة  -أيضاً –، ونعلم معروفة منهما شروط وموانع علمية دقيقة
لربط بني اجلرمية وبني النص الشرعي هو املهمة اليت يشتغل دماء املعصومني بغري حق، ولكن ا

، وهي اليت ينازعهم العلماء فيها ويكشفون وإعالمهم عليها الغالة وينفقون فيها جهدهم
  دجلهم يف إسقاط النصوص على جرائمهم.

ن موقف الغالة مل يكن احنرافًا ال عن القرآن وال عن السنة، بل  ولكن الكاتب هاهنا خيرب 
ت قتال الكافر وسنة قتل املرتد، وهذا أظنه موقف مقّدر  جرائم الغالة مستندها الشرعي آ

  جداً لدى الغالة، ولن ينسى الغالة هذا اجلميل أبداً من الكاتب.

ه   بسخاء (ألف سنة)..! مث لعلك تالحظ هذا العمق التارخيي الذي منحهم إ

رخيية عميقة أكثر من ذلك أّي  من  عشرة قرونشهادة ب يطمح هلا الغالة؟ شرعية تراثية و
  !للغالة من اإلعالم الليربايل هدية األصالة

بعلوم  يف إثبات أصالة "غالة تنظيم الدولة" وارتباطهمومن شدة محاس اإلعالم الليربايل 
فإن كتّاب اإلعالم الليرباليني ال يتورعون عن  ،تارخييةالالرتاثية و  الشريعة اإلسالمية، وشرعيتهم

ض ستخدام عبارات شديدة الصراحة والوضوح،ا تاب يقول أحد الك ففي صحيفة الر
  الليرباليني:

ض، العدد  لإلرهاب شرعياً  سنداً  يوفر العقدي/الفقهي الرتاث أن (واحلاصل الداعشي)[جريدة الر
١٦٦٤٤ [  

العقيدة جرائم الغالة ليست شذوذاً وال احنرافًا بل هي أفعال أصيلة تعتمد على علوم أي أن 
والفقه اإلسالميني! وأي قارئ من الغالة يقرأ مثل هذه التحليل والتصريح مبثل هذه النتيجة 

ذه الشهادة وتورثه اليقني بصحة طريقه الذي شهدت له به األعداء!   فإنه يطري فرحًا 
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ً يفمنسوب لليربالية، آخر  كاتب ن اجلزيرةصحيفة  ينشر دور ستمرار حماجًا  ، ويكتب 
يف حسابه مرًة كتب   له، وقد داافًا عن تراث أهل السنة بل امتدائم الغلو ليست احنر جر 

 الرتاث يف وصريح واضح مستند وله إال فعل، أي تفعل مل داعش! داعش يلومونالتواصلي (
  ).!التقليدي

جهالً وفهمًا مغلوطًا لكالم  رائم الغالة ليستالقارئ من هذا املوقف أن ج هوالذي يفهم
يف توظيف واستغالل الرتاث  اً وال تعسف تراث أهل السنة،ألعناق  اً لي املسلمني، والعلماء 

  .عليها ودالّ  "مستند" فعلي بل يؤكد لنا هذا الكاتب أن تراث أهل السنة اإلسالمي،

 عنده بل بلغ ،ليس حىت من قبيل االستنتاج االجتهادي أن رأيه هذا نفسه بل خيرب الكاتب
وهذه هدية  فرتاث أهل السنة "مستند واضح وصريح" جلرائم الغالة، ،أعلى مراتب الظهور

 الذي أرهقه النقد ، تستحق وليمة تقدير للكاتب يقدمها له إعالم الغالةغالية الثمن للغالة
  العلمي الذي يبني جهلهم وسوء فهمهم وحتريفهم لكالم العلماء.

تمع املسلم اليوم هو ال ذي احنرف عن تراث أهل السنة وهذا يعين طبقًا للكاتب أن ا
سلف وفحول علماء الرتاث الشرعي، وأن الغالة هم الذين متسكوا فعالً مبنهج أئمة ال

  اإلسالمي!

  وهذا الكاتب نفسه، نشر مرًة أخرى يقول:

 البن املغين" كتاب  فليقرأ داعش بفكر لنا عالقة ال يقول من كل،  أنفسنا على نكذب ال أن جيب"(
  ).للحنابلة املرجعية الكتب عمدة وهو "قدامة

دوءويف هذا التحليل عدة معطيات خِطرة   :، دعنا نتناوهلا 

عّرب عن "الفقه املق ارن للمذاهب األربعة فكتاب "املغين البن قدامة" هو أشهر منوذج رمزي مُ
  أقوال فقهاء الصحابة أوالً  الكتاب أن يعرض يف املسألة تصميم ألهل السنة"، ألن طريقة

فقهاء التابعني مثل كبار أقوال أئمة  عباس وحنوهم، مث ابن و  ي وزيد وابن مسعودكعمر وعل
ح أيب بن وعطاء النخعي وإبراهيم البصري واحلسن املسيب بن سعيد أقوال مث  ،وحنوهم ر
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فقهاء األمصار واألئمة املتبوعني كاألوزاعي والليث بن سعد وسفيان الثوري، وخصوصًا أئمة 
، ويشري دومًا بو حنيفة ومالك والشافعي وأمحد، ويذكر أدلة كل قولاملذاهب األربعة: أ

لعراق ومذهب فقهاء أهل احلديث ومدرسة احلجاز.ملذ   هب أهل الرأي 

 ؛ني ألمة اإلسالموبسبب تركيبته املقارنة املتوازنة والشاملة بني فقهاء األئمة املتبوع ،لذلك
األشهر يف القرن  اهب، حىت أن شيخ الشافعيةيف كل املذ صار للكتاب وزٌن مرجعيٌ استثنائيٌ 

 صار حىت لفتيا نفسي تطب (ملم) كان يقول ٦٦٠العز بن عبد السالم (ت السادس/السابع
، بل إن شيخ املؤرخني الذهيب الشافعي جعل دواوين اإلسالم اليت عليها )املغين نسخة عندي

  ]١٨/١٩٣سري النبالء:["مدار علوم أهل اإلسالم أربعة، ومنها "املغين البن قدامة

الدول العربية "بال  يف كل املعاصرة يف األطروحات األكادميية ويعرف أهل اخلربة جيداً أنه
" حيتل ثقالً ال يوازيه مصدر آخر يف كثرة اإلحالة إليه املغين البن قدامةأن كتاب "استثناء" 

  فقهاء وأئمة اإلسالم.يف هوامش هذه الدراسات حني التعرض ملسألة فقهية، يف معرفة آراء 

لنسبة لفقه املذاهب األربعة  ، حني يالحظ القارئ الوزن التمثيلي لكتاب "املغين"  حسنًا
ألهل السنة، مث يرى الكاتب الليربايل يصرّح حبماسة أن: جرائم الغلو ليست شذوذاً وال فعالً 

عّرب عن الفقه املقارن غريبًا بل هي تطبيق وتفعيل ملا يف كتاب املغين الذي ميثل أشهر مصدر  مُ
تربئة ساحتهم وتلميع أي مكسب وظفر للغالة يف تبييض صحيفتهم و ف هل السنة.أل

  من ذلك؟!  جرائمهم أكرب

املذاهب "الذي مجع فقه  "املغين"ولو قيل ألحد الغالة أننا مقتنعون أنكم تطبقون كتاب 
شيد القتالية احتفاالً على رقصًا لرمبا أفرغ رشاشه يف السماء  "األربعة ألهل السنة وقع األ

  ذا االعرتاف!

ذه الشهادة على علمية الغلو يقاوم الغلو! أرأيت  عليك؟!   مث يتوهم اإلعالم الليربايل أنه 

  وذات الكاتب بنفسه نشر مجلة أخرى يف حسابه التواصلي قال فيها:

م الدواعش (اغتيال   .مية)تي ابن أجازه مشرك أنه حيسون حينما القار
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وتستحق أن يطبعها الغالة يف مطوية  وهذه الشهادة الليربالية للغالة شهادة ال تُقّدر بثمن،
م ا على املراهقني الغتيال أقار   !ويوزعو

تكفري الشروط الثقيلة واملتحرزة يف ال ويشرحون للشباب املتدين قد كان أهل العلم يبينونف
يف مسألة قتال لماء من كل املذاهب األربعة والقتل، وأن نصوص األئمة الكبار فحول الع

م ليست كما  املشركني من األقارب وغريهم للنيب صلى هللا عليه وسلم وأصحابه يف غزوا
  .يفهمه الغالة اليوم

م إىل الفلوات كن كاتب اإلعالم الليربايلول وقتلهم  ،يؤكد أن جرائم الغالة يف استدراج أقار
بل أجازه  ،وال منحرف عن طريقة العلماء ،هو فعل غري شاذ ؛لتأويالت الباردة السمجة

  وهو شيخ اإلسالم ابن تيمية. فيتاريخ الفقه اإلسالمي، أحد أهم احملققني

لشروط واملوانع الثقيلة اليت ال يفيت فيها املبتدئ وقلمث إن  يل اخلربة، العلماء يعلقون األحكام 
ن قريبك ورمحك "مشرك" وحينذاك يقول يكفي "اإل ولكن كاتب اإلعالم الليربايل حساس" 

  فإنه تنطبق عليه فتوى ابن تيمية!

ظة يف التكفري واستباحة  ويعلم اجلميع اليوم أن الغالة ال يكرتثون بتحري الشروط واملوانع املغّل
هلم  يؤكدوكاتب اإلعالم الليربايل الدماء، ويزعمون أن نصوص العلماء تدل على ذلك، 

ظة، بل يكفي "اإلحساس"! جة للشروطفهمهم، وأنه ال حا   واملوانع املغّل

ً  "أحسست"فيمكنك أن متشي بسالحك بني الناس وإذا  ففتوى  ؛عنده ميول شرك أن فال
  الليربايل!، حسب الرسالة اليت يقدمها لنا اإلعالم ابن تيمية تتنزل على اجلرمية اليت تريد

التطبيق اخلاطئ أن من أهم نقاط الغلط  من له أدىن خربة بكتب العلم وجرائم الغالة يدركو 
لنصوص العلماء، ولكن اإلعالم الليربايل يقف يف صف الغالة ويشهد هلم بصحة فهمهم 

  اخلاطئ لنصوص الفقهاء واألئمة!

صالة الغالة فستتبخر شكوكه  الذي يراقب املشهد والشاب املرتدد املتحري إذا قرأ هذا اجلزم 
إال أنه شاب  إلساحة دماء املعصومني حزامه الناسف من يربطلن يرى يف بشهادة اخلصوم، و 
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ً، و  وليس ينطلق من مستندات الرتاث الشرعي السينشجاع  أنه ينطلق منحرفًا وال شاذاً فكر
  من فقه األئمة الكبار!

ض  ) تفكيكاً  حيتاجان وتراث بطش بني (داعشقالة بعنوان مل عنونت كاتبةويف صحيفة الر
  :ليلها ملستندات الغالةوقالت من ضمن حت

ض،  يف هؤالء عليه يستند والذي عنفاً  بعضها يف املكتنز العلمي (الرتاث مواقفهم)[صحيفة الر
  ]١٧٠٣٢العدد 

ا مل جتعل القضية يف  كان الذي لفت انتباهي يف هذه العينة وأ أفحص النماذج هو أ
والتوظيف لدى الغالة، بل  نصوص تراثية جمملة أو حمتملة أو خطأ يف التحريف والتأويل

! فما نتيجة ذلك؟ النتيجة أن جرائم الغالة هي  املشكلة أن تراث أهل السنة "يكتنز" عنفًا
من اجلرائم املمكنة يف تراث أهل  هوهذا يعين أن ما مل يتم تنفيذ جزء يسري من هذا االكتناز!

رمني!   السنة مازال وفرياً ينتظر ا

  آخر:ويف صحيفة الوطن يقول كاتب 

 فاجلهادية جهادية، وسلفية نظرية سلفية بني ما املمارسات اختلفت وإن واحدة، الدينية النظرية(
 ١٥[صحيفة الوطن، اإلنزال) هذا من النظرية تتحرج حني يف الواقع على النص إنزال إىل تذهب

  .]٢٠١٥أغسطس 

الشجاعة يف  والذي يفهمه الشاب من هذا التحليل أمرين: األول: أن جرائم الغالة هي
العلماء الذين  الفقه واحلديث والتفسري. والثاين: أن تطبيق ما متليه كتب علماء املسلمني يف

  وفقه أئمة السلف.حيرمون هذه اجلرائم خمالفون للرتاث اإلسالمي السين 

هل يريد الغالة أكثر من إثبات ذلك؟ وهل حيلم الغالة مبؤازرة ومساندة علمية أكثر من هذا ف
  !ف؟التوصي

بيان أوجه الشبه بني جيتهدون يف  نوقد سبقت اإلشارة إىل أن فقهاء أهل السنة املعاصري
يؤكد خطأ هذه  اإلعالم الليربايلولكن فكر الغالة املعاصرين وفكر اخلوارج البدعي الطارئ، 
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! من هل السنةالصورة احلقيقية الصادقة ألبل هم  ،غالة ليسوا خوارجاإلدانة للغالة، وأن ال
  صّدق ذلك؟!ي

  :كتّاب اإلعالم الليربايليقول أحد  ففي صحيفة عكاظ 

ا لسلفية، داعش ارتباط السلفيون ينكر حني يف( ا على ويصفو  املتتبع لكن خارجية، دولة أ
 اخلارجي، التكوين من له أقرب سين تكوين هو لداعش الديين التكوين أن سيجد الداعشي للفكر

  ].٤٨٢٠واالختالف)[صحيفة عكاظ، العدد  االلتقاء تفاصيل يعلم ملن

مل هذا التحليل علم أنه  بل اإلعالم  يف حمصلته النهائيةومن  ِ مرافعة وحماماة عن الغالة من ق
رمني م و  ،هم أهل السنة حقاً  الليربايل! وأن الغالة ا ليسوا خوارج طارئني على فقه أ

ألصالة والشرعية أكثر من ذل   ك؟!املسلمني، فأي شهادة 

  ويف صحيفة الشرق يقول كاتب آخر:

 ينهل الرتاث هذا ، من..به املساس نرفض الذي تراثنا من هو القتلة هؤالء إليه يستند ما (كل
 ما ببعض يستدلون اإلرهابيون خطبته..، فهؤالء داعش أمري البغدادي استقى ومنه القتلة، هؤالء

 وبعض هللا، رمحه عبدالوهاب بن حممد رسائل يف ورد ما وببعض هللا، رمحه تيمية ابن كتب  يف ورد
  .]٩٤٨النجدية)[صحيفة الشرق، العدد  الدعوة أئمة رسائل

البغدادي ينطلق من فقه اإلمام ابن تيمية واإلمام حممد بن عبد الوهاب! كيف لو علم 
زها يف لوحة خبط الثلث، ويعلقها فوق منربه! ذه الشهادة الثمينة له؟! أظنه سيطرّ   البغدادي 

وكشف  يف كمية األحباث واألوراق اليت تسعى إلظهار غرابة وشذوذ جرائم الغالة حني أنظر
ا لكتب العلم ُ زيف انتسا مبثل هذا السيل اإلعالمي  العلمية م هذه اجلهودَد ، مث انظر كيف 

بل هي امتداد  ن هذه اجلرائم ليست غريبة على فقه املسلمني!املتكرر الذي يردد التأصيل 
   فرحة الغالة مبثل هذه الشهادات. أقول يف نفسي: بيق لفقه فحول أئمة اإلسالم!وتط

بل وصل احلال ببعض متطريف الليرباليني أنه مل يربط فقط بني الرتاث اإلسالمي والغلو، بل 
ح ويدور وخياتل ويقول: "هناك  ربط بني النص املقدس نفسه وبني جرائم الغلو، فرتاه يلمّ
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مفتوحة قد يفهم منها ما يعزز هذه السلوكيات اإلجرامية"، أو يقول  نصوص يف الشريعة
مثالً: "هذه اجلرائم هي فهم للشريعة مقابل فهم آخر"، أو يقول: "هذه اجلرائم البشعة هي 

ويل"! وحنو هذه اجلمل اليت ختفي من امل راوغات أكثر مما تظهر األقرب لظاهر النص دون 
مثل هذه التوجهات الليربالية املتطرفة هي األساس ألن من املعىن، ومل أرغب أن أجعل 

جرائم الغلو برتاث أهل السنة، وحتاشي التصريح  هو ربط يف اإلعالم الليربايل احمللي األغلب
  .مبصدرية النص الشرعي ذاته يف هذه اجلرائم

نات فقط، ويوجد مثلها يف اإلعالم الليربايل، يف املقاالت الصحفية واللقاءو  ّ ات هذه عي
ت ومنشورات الليرباليني على شبكات التواصل؛ أضعاف أضعاف  األدبية الفضائية والروا

ذلك، وليس املراد االستقصاء، بل املراد التمثيل فقط، وهو أمرٌ ال ينكره الليرباليون لألسف، 
صالة الغلو وشرعيته التارخيية وامتداديتبل يقرون به على أنفسهم ه ، ويؤكدون دومًا قناعتهم 

مما ، وأنه ليس شذوذاً وال مروقًا عن مدرسة أهل السنة ومنهج أئمة السلف الكبار ،السنية
ومع ذلك  املتلطخ من مسعة الغالة. النهاية إىل خدمة إعالمية ال تقدر بثمن لفرك يف يؤول

  فسنقدم صيغًا أخرى لتلخيص هذا املشهد.

  

  من الداخل الليربايل نفسه: شهادات-

، إال كما سبقت اإلشارة له  برغم أن النصوص الليربالية يف تسليم املشروعية السنية للغالة كثرية
أننا ميكن أن خنتصر على أنفسنا الوقت يف فحص املزيد منها وحتليلها بعرض شهادات من 

 تصرلن خيوهذا  الداخل الليربايل نفسه تؤكد لنا هذه الصورة الكلية ملشهد اإلعالم الليربايل،
مزية موضوعية أخرى، حيث قد يتساءل بعض القراء فيقول: لعل  الوقت فقط، بل سيوفر لنا

 ؟خصمو للرتاث السين هو قراءة وتفسري هذا العرض السابق ملوقف الليرباليني يف عزو الغل
كيد لدقة العرض. الشاهد ولذلك فستكون رواية   الليربايل للمشهد الليربايل نفسه مزيد 

  من هذه الشهادات: وسأعرض مناذج 
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يف  -الداخلية فروعهمجبميع – علي العميم موضحًا موقف الليرباليني /الباحثيقول الكاتب
  تفسري العالقة بني العنف والرتاث:

 الليرباليني وعند احلكوميني، الليرباليني من مجهرة عند حكم تكرس األخرية السنوات ويف(
ُ  قوماً  به أقصد تعبري دومنةال ليرباليو- الدومنة وليرباليي املناضلني،  ويبطنون الليربالية رونظهِ ي
 العنف نشأة ويف والغلو والتشدد التزمت نشر يف األساس العامل هي الوهابية إن -الشيوعية
  .)]٥٣٤٧العدد( عكاظ، العميم، صحيفة [علي)اإلسالمي واإلرهاب

ن داخل الوسط حث معروف معين بتاريخ الفكر العريب املعاصر، وهو م علي العميمو 
 هاهنا يلخص اجتاهات امليدان الليربايل، بفروعهم الداخلية الثالثة اإلعالمي الليربايل، وهو

عاِرضة، امليول امل ذوو يونل: الليرباليون العاملون من داخل النظام، والليرباحبسب تقسيمه
ري املزاج الثقايف لتغ ةالليربالي من خلفيات ماركسية ويوظفون الشعاراتن والليرباليون القادمو 

  فقط.

تقريبًا ال مييلون فقط لتسليم دعوة الشيخ حممد بن عبد  مجهور هؤالء أن لنا العميم ويقول
س" لديهم هذا احلكم، وأن جرائم الغلو هي التطبيق احلقيقي لدعوة  الوهاب للغلو، بل "تكرّ

  اإلصالحية.  الشيخ حممد بن عبد الوهاب

 - كما سبق إيضاحه– ي يسعى الغالة لتكلف برهنتههذا املوقف يف احلقيقة هو الذو 
، بشهادة الداخل الليربايل ويتعاون اإلعالم الليربايل مع إعالم الغالة يف نشره وبثه وتكريسه

  .نفسه

مشهد التعارض والسجال بني جبهتني، جبهة  -منسوبة لليربالية– أخرىوتلخص كاتبة 
روعية السنية، وجبهة الليرباليني اليت تسعى العلماء اليت تسعى لكشف انفصال الغالة عن املش

  لتسليم املشروعية السنية للغالة فتقول:

 الوهابية على املثقف ويرميه اخلوارج، على الفقيه يرميه داعش؛ إرهاب من واملثقف الفقيه (يتربأ
ض، العدد(   .)]١٦٨٦٦السلفية)[صحيفة الر
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جيتهدون يف عزل املشروعية السنية عن  لماء هذا التصوير اإلقرار أن العيالحظ القارئ يف ثنا
والكاتبة –، وأن الليرباليني وكشف مناطق الصلة بني فكر الغالة القدمي واجلديد الغالة

بطول  جيتهدون يف تسليم املشروعية السنية للغالة - تسميهم املثقفني إلضفاء بعد موضوعي
ا الشرفية   .ة يف نفوس املسلمنياملشعّ  رخيها وحلظا

لنسبة لدراستنا قيمة مضاعفة، فهي ال تقتصر على تصوير موقف االجتاه وهذ ه الشهادة هلا 
كشف يف   ف العلماءالغلو، وال تقتصر على تصوير موق يف إثبات الشرعية التارخيية الليربايل

، وكل هذا فعلياً  بل وضعتهما ضمن السياق نفسه كجبهتني متقابلتني بطالن شرعية الغلو،
  داخل الليربايل نفسه.بشهادة من ال

ثبات شرعيتهم التارخيية وانفعاهلم ممن  فإذا أضاف القارئ هلذا استحضار شغف الغالة 
تهم ملسالك اخلوارج   حتت الشمس البازغةاتضح  ؛كما سبق نقل شواهده  يكشف مشا

 رابطة مشجعي الغلو،تقف فيه كيف أن اإلعالم الليربايل وضع نفسه يف ذات املدرّج الذي 
  .، بوعي أو بغري وعيوجّري خدماته اإلعالمية للغالة دد معهم ذات اهلتافات،ور 

الكاتب الصحفي مجال خاشقجي أراد إدانة  هلذه املسألة أنومن املواقف الطريفة الشبيهة 
يربطه حبكم املماليك العسكري وقال  يف صحيفة "احلياة" االنقالب السيسي مبصر، فكتب

م يف لسلطة العسكر هو استعادة(   ).املماليك لسلطة واستمرار سنة، ألف منذ حوز

ر انتباه الكاتب/الباحث علي العميم، إذ رأى فيه  هذا التوصيف من مجال خاشقجي أ
رخيية خالفًا ملا قصده خاشقجي، فكتَب علي  منحةً لالنقالب العسكرّيِ تعطيه شرعيةً 

ا ماكيقوُل: ( هلذا التوصيف قداً  يف صحيفة "عكاظ" العميم  متنح يريده، ما عكس على أ
 رخيية شرعية هي - امساً  هلا أسك دعوين- الشرعية وهذه احلالية، املصرية للحكومة شرعية
  .]٥٣١٩[عكاظ: عألفية)

بع ردود األفعال هلذه املناقشة ،والالفت أنين رأيت عدداً من الليرباليني راقت هلم هذه  ،وأ أ
حلكم  :يرددون أنهالفقرة يف النقد جداً، وأخذوا  لفعل فإن ربط االنقالب السيسي 

رخيية على االنقالب   خاشقجي! خالف ما يتوهم العسكري اململوكي هو إسباغ شرعية 
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االنقالب السيسي وليتك تراين وأ يف غاية االستغراب أقول لنفسي:  للعجب! ربط 
رخيية ألفية، يعطيه  لدولة اململوكية العسكرية ملذاهب األربعة شرعية  وربط جرائم الغلو 

رخيية! بن تيمية وحممد بن عبد الوهاب ال ينتجألهل السنة وا   شرعية 

  

  :اإليراين اإلعالم مع الليربايل اإلعالم اسرتاتيجية تطابق-

، وإمنا برهنة أن اإلعالم أو متشيعة املهمة املطلوبة هنا ليست مناقشة شخصيات شيعية
لرتاث السين"، ولذلك سأنتخب عدداً من اإليراين يتبىن اسرتا تيجية "ربط إجرام الغالة 

لوالء اإليراين لبنان والعراق والبحرين، و  سور ، من/النصرييالصحف الشيعية املعروفة 
، واملتشيعني وسأعرض من خالهلا بضعة مناذج، ال ملناقشات آحاد وأفراد من الُكتّاب الشيعة

ن الناظم    هلذه املنظومة اإلعالمية اإليرانية.بل الستكشاف الشر

يذكر الباحثون أن الصحف الرمسية الثالث اليت احتكرت الصحافة لعقود يف سور ألسباب 
حزبية وطائفية، هي (البعث، والثورة، وتشرين)، ويف مقال منشور يف صحيفة "تشرين" يقول 

  الكاتب عن مرجع جرائم الغالة:

تيمية)[صحيفة  وابن الوهاب، عبد بن حممد وفتاوى أفكار هي: اإلرهايب داعش تنظيم مرجعية(
  م].١٩/٠٨/٢٠١٥تشرين السورية، 

  :النصريية ويقول كاتب آخر يف ذات الصحيفة

ُعمل مازال تكفري وفتاوى حروب من هذا تال (وما  املدعوم الوهايب، الفكر يكن ومل اآلن، إىل ا ي
املتوحشة)[صحيفة تشرين السورية،  ةالسالل لتلك الشرعي االبن إال تيمية؛ ابن بفكر
  .م]٠٢/٠١/٢٠١٦

يلّخص الكاتب  -الشيعي املقربة من حزب هللا–يف مقالة منشورة بصحيفة األخبار اللبنانية و 
ذه الصراحة والوضوح فيقول   الطبيعي االمتداد »داعش«(فكرته يف "عنوان" مقالته 
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أوجه  - قالً –واستعرض فيه الكاتب  )].٢٥٦١للوهابية)[صحيفة األخبار اللبنانية، العدد(
فة بني دعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب اإلصالحية وبني جرائم الغالة.   الشبه املتكّل

أن الفرق بني مجيع  -املقربة من حزب هللا-ويصرّح كاتب آخر يف ذات هذه الصحيفة 
يلخص  حركات الغلو وتراث أهل السنة هو فرق "أسلويب وتقين" فقط، ال موضوعي! حيث

) مث يقول ضمن جديدة بتقنيات واحد فكر..والوهابية داعشفكرته يف عنوان املقالة بقوله: (
  حتليالته:

ا هي إمنا جديدة، ليست والتكفري اإلرهاب مجاعات أفكار(  بني فرق الوهابية، ال أفكار وليدة ذا
 ابن أفكار انتشار منذ ودةموج وهي متطابقة..، واألفكار واحدة فالعقيدة فقط، السم إال الفريقني

 واتباعها نشرها أن هو الوحيد الفرق أما واتباعه، الوهاب عبد بن حممد مع إحياؤها جرى مث تيمية
جديدة)[صحيفة األخبار اللبنانية،  وبتقنيات عليه كانت  عما مغايرة ساليب أصبح وتطبيقها

  )].٢٧١٤العدد(

 فكري إطار من »داعش« (انبثقل كاتب آخر ويف مقالة أخرى يف ذات الصحيفة املتأيرنة يقو 
)[صحيفة األخبار اللبنانية، العدد( وموجهاً  مرجعاً  تيمية ابن عتبار سّين، سلفي   )].٢٦٤٦رئيسيًا

  ويف مقالة أيضًا بذات هذه الصحيفة املقربة من حزب هللا يقول الكاتب:

 الداعشي؛ والعنف اإلجرامي فريالتك انتشار لناحية جمتمعاتنا إليه آلت ما علمي بشكلٍ  يقرأ من(
ُدرك  لسلفية العامل هذا تلخيص األساسي، وُميكن السبب هو وااليديولوجي الفكري العامل أنّ  ي

ة   )].٢٨٠٩)[صحيفة األخبار اللبنانية، العدد(وثقافتها الوهابيّ

ر اللبنانية  متياز–ويف صحيفة الد   يقول أحد الُكتّاب: -وهي بوق إيراين 

ت  يف موجودة سسأ من عملها ساليب تنطلق التكفريية اجلماعات(  املسلمني علماء كبار  كتا
ر اللبنانية، وغريها اجلوزية قيم وابن تيمية ابن امثال الُسنة   ].٢٠١٥مارس٧)[صحيفة الد

ر مل جيعلها مالكها ورئيس حتريرها "شارل أيوب" منرباً لتمجيد حزب هللا  وصحيفة الد
ن جعل من نفسه بوقًا للحزب، برغم خلفيته  وتشويه خصومه فقط، بل هو ذاته مرتزق متلوّ
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م)؛ نشر على الشبكة بلغة ٢٠١٣املارونية، حىت أنه يف أحداث القصري اإلجرامية (مايو 
  دمياغوجية مكشوفة قائالً:

 وجداين عمق يف أفتش بل شعبية، وال مكسباً  أريد ال أيوب، شارل املاروين أ احلسني، أبناء (
 وال زينب، وستنا العباس، وأبو واحلسني، احلسن بطوالت عن والدي وأجدادي، عن ورثته الذي
 منا وهيهات البيت، وأسياد البيت، أصحاب هم البيت، أهل إال أرى وال أمامي، البطوالت إال أرى

 لو واحدة، كلمة  قال لو احلار..، وهللا دمنا يف فاعلة هي كم  العبارة، تلك عظيمة هي كم  الذلة،
 وستنا اجلهاد، اىل احلسني أبناء و الذلة، منا هيهات احلسني، أبناء نصرهللا: " حسن السيد قاهلا

 كل  من جحافل لزحفت كله..، ووهللا  التاريخ وجه لتغيري كاٍف   ذلك فإن نية"، مرة تُسىب لن زينب
  ).العامل

  يقول الكاتب: -يد التطرّفوهي منرب إيراين شد–ويف الصحيفة العراقية "املراقب العراقي" 

 الذي املتشدد احلنبلي املذهب( مث يقولالبدوية..)  الوهابية العقلية إفرازات من واحدة (داعش؛
  .م]٢٠١٥مايو٢٦تيمية)[صحيفة املراقب العراقي،  ابن يد على تشدداً  ازداد والذي يعتنقونه

عن  يقول كاتب آخر فشديدة التطر  ويف عدد آخر من ذات هذه الصحيفة العراقية الشيعية
لكويت    :حادثة تفجري املسجد مبنطقة الصوابر 

رم( ً  فكراً  حيمل انتحاري هو الوهايب ا  حلية اىل معاوية حلية من متتد تيمية وعقيدة ،متياز جهاد
  م].٢٠١٥يونيو٢٨ز)[صحيفة املراقب العراقي،  ابن

مة بشيء من الرعونة ساملتّ  العراقية ويقول كاتب آخر يف ذات هذه الصحيفة
  :/اإليرانيةالشيعية

 عقائد إىل مستندين ،..الوهابية املدرسة وهي األم املدرسة من انبثاقها يكون تكفريية مدرسة كل(
  م].٢٠١٥أغسطس٤)[صحيفة املراقب العراقي، الوهاب عبد بن حممد ووارثها ،تيمية بن أمحد

ا:يقول أحد كتّ  املتطرف املعروف، ، وهو احلزب الشيعيويف جريدة "حزب الدعوة" العراقي   ا



 ٦٧من  ٤٠صفحة 

 

تمعات يف انتشر الذي الوهايب الفكر هذا(  من الكثري قدرة شّل  الذي هو ؛كالسرطان  االسالمية ا
)[جريدة حزب الدعوة العراقي، والعنف والتطرف التكفري من الإ ،تهممغدأ فرغوأ االمة شباب

  م]٢٠١٤نوفمرب٥

صحيفة فإن ها وسائل البث والنشر اإليرانية/النصريية هذه الرؤية اليت تعرب عنوفيما خيص 
لبحرين––الوسط البحرينية  مشهداً لكبار الرؤوس يف تروي  -وهي لسان املعارضة الشيعية 

  هاتني الدولتني اإلجراميتني ومها يتداوالن ذات الفكرة، حيث تقول الصحيفة:

 اخلارجية وزير مع لقائه خالل م،٢٠١٤يناير١٥ األربعاء اليوم األسد بشار السوري الرئيس (قال
 املنطقة دول وليس سره العامل يهدد ت الوهايب الفكر خطر "إن ظريف: جواد حممد اإليراين،
  .)]٤١٩٠)[صحيفة الوسط البحرينية، العدد("فحسب

رم رم اآلخر وزير اخلارجية اإليراين؛ يتداوالن أن اً بشار  النصريي فانظر كيف أن ا  األسد، وا
  تراث أهل السنة هو مصدر اخلطر!

، ليس من املناسب أن نواصل عرض املزيد من الشواهد، فاملقصود التمثيل فقط، واملهم  حسنًا
أن القارئ حينما يالحظ محاس اإلعالم اإليراين يف إثبات أن جرائم الغلو هي امتداد لرتاث 

الم الليربايل يتبناه اإلع أهل السنة وأئمتهم املصلحني، سيالحظ أنه هو ذات التفسري الذي
  :الليربايل علي العميم بقوله والذي خلّصه الباحث

 وليرباليي املناضلنيو  احلكوميني– الليرباليني من مجهرة عند حكم تكرس األخرية السنوات ويف(
)[نص واإلرهاب العنف نشأةوالغلو و  التزمت نشر يف األساس العامل هي الوهابية إن - الدومنة

  .سبق نقله]

  

لرتاث السين:-   شكر اإلعالم اإليراين لإلعالم الليربايل على جهده يف ربط الغلو 

ت الشيعية إشادات متفاوتة مبوقف بعض الليرباليني السعوديني يف  الحظت يف ثنا الكتا
ً يلتقط بعض الشيعة عبارة  نه منشأ جرائم الغلو املعاصرة، وأحيا إدانتهم لرتاث أهل السنة 
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ابن تيمية أو الشيخ حممد بن  أئمة السلف أو ربايل سعودي يربط فيها اجلرائم بكتبلكاتب لي
عتبارها شهادة من أصحاب الدار أنفسهم. ا ضمن عروضهم    عبد الوهاب، مث يدرجو

الصحف  إحدىو  ،نصريية حكومية سورية صحيفة -كما سبق– وهي صحيفة تشرين
 تنويه بكالم لصحفي سعودي فيها لعقود،  احتكرت الصحافة السوريةاليت الكربى الثالث
 مازال يكتب يف الصحافة، وهو رئيس حترير سابق لصحيفتني سعوديتني، ،منسوب لليربالية

  " مث قالت:دالالت الفكر الداعشيحيث حتدثت الصحيفة عما مسته "

تمع تنوير يتم مل إذا أنه من (وحّذر *******  كل  يف شاملعش املتطرف الفكر خبطورة السعودي ا
 ابن فتاوى أن إىل******* ولفت  املطاوعة، هؤالء تسيّب مواجهة يف ننجح فلن سعودي بيت
ما ،ظروفها هلا سياسية كانت  الوهاب عبد بن وحممد تيمية نبيني)[صحيفة تشرين السورية،  ليسا وأ
  م].١٠/٠٢/٢٠١٥

فتني سعوديتني، لصحي سابق ، وهو رئيس حتريراملنسوب لليربالية السعوديوهذا الصحفي 
مسه، ألن غرض هذه الورقة هو دراسة اإلعالم الليربايل احمللي   طمست من النص التصريح 

  كمنظومة، ال كأشخاص وآحاد وأفراد.

 الصحفي السعودي املنسوب لليرباليةوأظن الذي أطرب هذه الصحيفة املتأيرنة يف كالم هذا 
لرتاث السين، وزعم امعطيات ةثالث ام اإلمامني ، و نتشاره يف كل بيت سعودي: ربط الغلو  ا

ن علمهما "سياسي" وليس مستنبطًا من  ددين ابن تيمية وحممد بن عبد الوهاب  ا
  "الشريعة"!

ا  وهي، )"Fars News Agency "FNA"وكالة أنباء فارس" اإليرانية ( تسعى لتصوير نفسها أ
ا " ا semi-official" (مسيةشبه ر مستقلة، بينما جيري وصفها يف اإلعالم  –)، الحظت أ

ت اإلعالم الليربايل احمللي يف ربط  - أيضاً  سلكت ذات املسلك يف التنويه واإلشادة بكتا
لرتاث السين.   جرائم الغلو 

 فكر ارتباط على دليال يعطي سعودية بصحيفة كاتبعنوان ( ففي شهر مارس الفائت، وحتت
  ) تقول الوكالة:لسعودية داعش
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 نكذب ال أن جيب" تويرت: على له تغريدة يف ******* السعودية اجلزيرة صحيفة يف الكاتب ل(قا
 عمدة قدامة وهو البن املغين كتاب  فليقرأ داعش بفكر لنا عالقة ال يقول من كل،  أنفسنا على

 السعودي امللك نفقة على طبع قد قدامة البن املغين كتاب  للحنابلة". وكان املرجعية الكتب
  .م]٢٠١٦مارس  ٢٤)[وكالة أنباء فارس، سعود ال عبدالعزيز بن نسلما

، ألن غرض هذه الورقة دراسة اإلع الم وأعتذر للقارئ أنين قد طمست اسم الكاتب أيضًا
  الليربايل كمنظومة ال كأعيان، كما سبقت اإلشارة.

ف مث الحظ دهاء هذا اإلعالمي اإليراين، حيث التقط هذه العبارة دون غريها من آال
التغريدات لليرباليني السعوديني، والسبب أن كتاب "املغين" هو مستودع فقه املذاهب األربعة 
ن جرائم الغالة تطبيق هلا، فهذا  ألهل السنة، فإذا متت إدانة كامل هذه املذاهب األربعة 

  !نصر فكري مؤزر للمشروع الشيعي اإليراين وأنه هو الضحية إلرهاب املذاهب السنية األربعة

ن جرائم الغالة تطبيق لكتاب "املغين" اجلامع للمذاهب السنية  ولذلك فهذا التصوير، 
األربعة؛ لعله أسخى منحة وأمثن غنيمة مزدوجة قّدمها اإلعالم الليربايل احمللي إلعالم الغالة 
ما اخلاص  ً، ولذلك فمن غري املستغرب البتة أن يبدي الطرفان إعجا ولإلعالم اإليراين سو

  ذا التصوير، وشكر الكاتب على ذلك.

لبحرين–ويف صحيفة الوسط  وبعد أن حتدث الكاتب عن ربط  -لسان املعارضة الشيعية 
الغالة ببعض املصادر الرتاثية السنية وّجه شكره لإلعالم الليربايل احمللي على مشاركته للشيعة 

  ذا الربط، حيث يقول الكاتب:

 الجتاهات تنتمي الكبرية احمللية األقالم من كتيبةً   امتالكها وديةالسع للصحافة ُحيسب ما لعل(
 املوضوعية األسباب وحتليل تشخيص من ُميّكنها الصحافة حرية من معقول امش وتتمتع خمتلفة،
)[صحيفة الوسط، ..جذورها من استئصاهلا وُسبل »الداعشية« الظاهرة لربوز والذاتية
  .)]٤٧٠٧العدد(

شكر يف حمله، وهو يدل على وفاء اإلعالم اإليراين للخدمات اليت  وحنن نعتقد أن هذا
المتنان لهيقدمها له اإلعالم الليربايل   .، وشعوره 
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، ماذا يريد اإلعالم اإليراين أو املتأيرن من هذا الربط الذي يستدعيه بشكل مكثّف بني  حسنًا
  تراث أهل السنة وجرائم الغلو؟

ستمرار اللتقاط أي أعتقد أن األمر شديد الوضوح، ذ لك أن "اإلعالم اإليراين" حيدق عينيه 
فرتاه مثالً للردح عليه وتشويه جمتمعات أهل السنة املعاصرة،  -حقيقي أو ملفق–مشهد 

م مناسك احلج ويفتح هلا املانشيتات ويقرع هلا طبول التحشيد والتعبئة،  يلتقط أي هفوة يف أ
ُظّن أن يفوّ  ت جرائم الغالة دون استثمارها واستغالهلا وتوظيفها ومن كان هذا شأنه: كيف ي

  التام يف التنفري والتشويه ضد جمتمعات أهل السنة؟!

فانظر كيف استفادت إيران من اخلطاب الليربايل، فالرهان الذي تردده وسائل اإلعالم 
مات السعودية هي داعم اإلرهاب، وأن التنظيالدولة أن  ،الرمسية والدمياغوجية ،اإليرانية

 ، ومن الكتب اليت تطبعهااجلهات الرمسية فيها اإلرهابية ترضع من الفكر الديين الذي ترعاه
وكان املسؤولون السعوديون يواجهون دومًا هذه الدعاوى اإليرانية حبجج  ذات هذه اجلهات،

  خمتلفة كما سبق أن رأينا.

راث أهل السنة عن هذه مصلحة اإلعالم اإليراين من التكلف يف توريط تعلى أية حال، 
: مسؤولية جرائم الغلو، ما شأن "اإلعالم الليربايل احمللي" بذلك؟!  ولكن السؤال املرهق حقًا

كيد أن الغالة هم  احمللي وأي مصلحة لإلعالم الليربايل بتسليم املشروعية السنية للغالة و
ددين؟!   امتداد أهل السنة والتطبيق الصحيح لفقه أئمة الدين ا

م اإليراين خيلط دومًا بني موقفني: املوقف الرافض للهيمنة اإليرانية وفكرها العقدي اإلعال
نَسب البن تيمية وابن عبد  عيبًا أن ينسب ألحد، بل الفاسد، وهذا ليس ُ غاية الشرف أن ي

ما ، وبني املوقف املتبين لتكفري املسلمني بغري مكّفر واستباحة أحد ملهميه وموارده الوهاب أ
دىن احليل، وهذا موقف منحرف شاّذ عن تراث أهل السنة جبميع دماء ا ملعصومني 

  مذاهبهم.

وإذا كنا نعرف ما مصلحة اإلعالم اإليراين من هذا التعتيم على املسافة الفاصلة بني املوقفني، 
اية ا مازلنا يف غألجل استثمار جرائم الغالة يف إدانة الفقه السين املقاوم للهيمنة اإليرانية، فإنن
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يف إيداع الرأمسال الرمزي السين  اإلعالم الليربايل هلذه االسرتاتيجية اإليرانية العجب من سلوك
  ؟!يف أرصدة الغالة

شحوب منزلة الرتاث الفقهي السّينِ يف الوعي الليربايل، صوَّر له أنه إذا قام وإن كنت أظن أن 
 الصحفي؛ فسينتُج هذا ختلي التشهري بطريقتهم يف لربط بني الغلو وبني الفقه السّينِ 

د التاريخ! وال أدري كيف مل يتفطن  املسلمني عن اإلرث الفقهي السين الضارب يف أو
لنتيجة إىل أناإلعالم الليربايل  ، وأن هذا الربَط العشوائيَّ ه سريتطم  يف املسار املعاكس متامًا

له.بني اجلرمية والشرعية السنية التارخيية تفرش املستند للغلو    وتكنس األحجار عن أر

  

  خطاب املسؤولني السعوديني: اختالف اسرتاتيجية اإلعالم الليربايل عن-

على متثيل  أعرتف أن من أثقل املشاهد عندي يف الساحة الفكرية مشهد املزايدات املتبادلة
اً ، وهي بصراحة مهمة متدنية ال يطيقها من حيمل يف جيبه املوقف الرمسي   الً.مستق قلمًا حرَّ

الذين مييلون الدعاة اإلسالميني بعض و  كان ميرُّ يب بعُض اجلدل بني اإلعالم الليربايل  ولكن
كان يلفت نظري دومًا أن اإلعالم الليربايل يزايد على و  للعمل من الداخل املؤسسي نفسه،

ً ستمرار غرمائه هؤالء نه هو األكثر والء وعن للدولة، وأنه هو املعّرب عنها  ومتثيالً  : 
ا احلقيقية، وأنه هو األكثر حرصًا على مواجهة الغلو وإفشاله اخل.   توجها

 املنتسبني للتدينلتصوير إلرهاب املخالف له، فيأيت بعض امث يستثمر اإلعالم الليربايل هذا 
حتت هذا الضغط وهذا السياق التهويلي ويربط جرائم الغالة بفقه أهل السنة والسلف، ظنًا 

ذا ا   ملوقف يتحاشى خمالفة سياسة الدولة!منه أنه 

ً مبواقف ملسؤولني يف النظام السياسي و  حني كنت أتصفح مواد هذه الدراسة كنت أمرّ أحيا
ً  السعودي اإلعالم الليربايل، وال  طرائق عن خيتلفجرائم الغلو يف تفسري  يتبنون فيها خطا

كما -، ومبعث الدهشة هو اخلطابني أكتم القارئ أنين تفاجأت من صراحة ووضوح تعارض
أن اإلعالم الليربايل ال يكف عن اإلشارة أنه هو املوايل واحملامي احلقيقي عن  -سبق اإليضاح
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الدولة، ويف نفس الوقت املسؤولون السعوديون خيتلفون عنه بصورة معاكسة يف عزو موارد 
 ُ الذي يتبناه  تفسريبدي هؤالء املسؤولون السعوديون محاسة ظاهرة لنقض هذا الالغلو، بل وي

أمارات التوتر واالنزعاج حيال هذه  احمللي ذاته، وتظهر على هؤالء املسؤولني اإلعالم الليربايل
  الرؤية يف تسليم الشرعية السنية للغالة.

ا مل تكن موطن حبثي، ولكن و  يف البداية مل أهتم جبمع هذه املواقف للمسؤولني السعوديني أل
جتاوزت مستوى املوقف الفردي، إىل كثرة ميكن من خالهلا  أيتهاملا تعددت وكثرت أمامي ر 
ظم يش " ال جمرد "موقف فردي"استكشاف خط  ، ولذلك رجعت إليها ّكل منها "مسلكًا

  ومجعتها.

لن وبطبيعة احلال تقدمي بعض التفسريات، سأعرض هنا بعض الشواهد مث أعود حملاولة 
حبيث متثل  مناذج ني، ولكنين سأختار أربعة السعوديأستطيع عرض كل املواقف للمسؤولني

ملك الدولة السعودية  هم:و  رأس اهلرم السياسي، والوزارات احلكومية الثالث ذات الصلة،
يف بن عبد العزيز سلمان بن عبد العزيز آل سعود،  وزير الداخلية السعودي األسبق األمري 

، ووزير الشؤون اإلسالمية احلايل ، ووزير اخلارجية السعودي احلايل د.عادل اجلبريآل سعود
  الشيخ صاحل آل الشيخ.

،وبطبيعة احلال ليس املقصود من عرض هذه الشواهد ملواقف املسؤولني  ، وبكل وضوح أيضًا
ألدلة الشرعية ال بكالم املسؤولني، وإمنا املقصود  ا، فإن احلق حيتج له  هو االحتجاج 

  لليربايل الناس.تفكيك هذا الوهم الذي يرهب به اإلعالم ا

دفاعًا عن دعوة الشيخ حممد بن عبد  نشر مقالة يف صحيفة احلياة فقدامللك سلمان  فأما
  :قوله الوهاب جتاه أخطاء بعض الصحافيني، جاء فيها

 ودعوة والسنة، لكتاب ملتزم منهج من الصاحل السلف عليه كان  ما هي الصحيحة السلفية(
 أو حزبية ألغراض السلفية تستخدم ومل املنهج، ذلك إىل عودة هي عبدالوهاب بن حممد الشيخ
  يف جيد أن يستطيع من ن املناداة هنا وأكرر .،.الشديد لألسف احلديث، عصر يف شاع كما  امسية

ت  يربزه أن فعليه الصاحل السلف وأعمال والسنة الكتاب على خروج أي ورسائله الشيخ كتا
  .)]١٧١٩٠، صحيفة احلياة، العدد(سلمان بن عبد العزيزبه)[ ويواجهنا
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أخرى له فيما خيص دعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب أو علماء  وكلمات ومثة مقاالت
مقالته اليت )، و هـ١٤٣٢ربيع اآلخر : كلمته يف اجلامعة اإلسالمية (الشريعة يف اجلزيرة، منها

ّده على تركي ) ومنها ر م٢٠١٢مارس نشرت على هيئة رسالة إىل رئيس قناة املستقلة (
)، وله غريها هـ١٤٣٠مجادى اآلخرة ( عن ابن عثيمني وبكر أبو زيد وفيها دفاع الدخيل
.   أيضًا

يف بن عبد العزيز آل سعود فإنه يف ندوة السعودي أما وزير الداخليةو   األسبق األمري 
ض يف شهر صفر لعام  عن "السلفية" مشهورة دت يف الر قِ كلمة جاء   هـ، ألقى١٤٣٣عُ

  ها:في

 عليه هللا صلى-  رسوله وسنة هللا كتاب  من أحكامه يستمد الذي املنهج احلقة هي السلفية(
 املنهج باعإتّ  أدعياء بعض تبناه م، أوُ  من ا قلِص أُ  ما كل  عن خترج بذلك ، وهي- وسلم

ل القومي، الذي املنهج هذا جتاه احلقائق (وإيضاحمث قال  السلفي..) ً  زوراً  ُمحِّ تا حيتمل،  ال ما و
طيل كذب  من  إننا: الكرام (إخواينمث قال  وغريها) واإلرهاب والغلو كالتكفري  مغلوطة، ومفاهيم وأ

 ولن عنه حتيد القومي، ولن السلفي للمنهج متبعة -هللا ذن- ستظل الدولة هذه أن على لكم نؤكد
  .تتنازل)

ورة مت تداوهلا والتعليق عليها فله كلمة مشه وأما وزير اخلارجية السعودي، د.عادل اجلبري،
بكثرة يف شبكات التواصل، حني سئل عن نسبة أفعال تنظيم الدولة إىل اإلسالم، ولكن هذا 

أحب أن أعرضها  له خلفية وسياقات وقصةإىل الوزير؛  هه ذلك الصحايفّج ال الذي و السؤ 
  صور دالالت ذلك السؤال:على القارئ كي يت

)، وهو مولود يف Musa Cerantonioامسه موسى سريانتونيو ( تبتدئ القصة بشاب يتدفق محاسة
، يةوأمه إيرلند ،الده من أصل إيطايلم، وحيمل اجلنسية األسرتالية، ولكن و ١٩٨٥ملبورن عام 

، مث صار ١٧( آنذاك وعمرهم، ٢٠٠٢عام  موسى أسلمو  ومها كاثوليكيان متمسكان، ) عامًا
بسبب إمكانياته يف  ه مازال يف أوائل العشريناتبرغم كون ،له نشاط إسالمي واسع يف ملبورن

  .، مث دراسته يف التاريخ واإلعالماجلذاب احلديث اجلماهريي
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 وناملمثل م هموأ مبغلوه وأغووه تنظيم الدولة، رة الشامية املباركة اختطف عقلهع الثو مث م
فقد كان له اهتمام وكانت أكثر فكرة أثّرت عليه هي "فكرة اخلالفة"  ،التارخيي للرتاث السين

بسبب إشاراته  سابقاً  ا أثناء قراءته التارخيية السابقة، بل وذكر أن فضائية إسالمية استبعدته
  املتعددة ملوضوع اخلالفة.

وقد توّهم صدقية التنظيم يف رفع اسم اخلالفة، ومل يتفطن أنه جمرد شعاراتية لالستقطاب 
الشرع ليس هذا معناها وال طريقها أصالً، وإمنا وأن اخلالفة الذي جاء مدحها يف  والتجنيد،

نفراد طائفة وتكفريها لغريها واستباحة دمائهم  اخلالفة تكون بشورى ورضا واختيار األمة، ال 
وإمنا هذا أقبح دركات امللك اجلربي الذي يتوسل  وأمواهلم وهدم املساجد وغدر األقارب!

سة واستئصال املنافس السي   اسي.الغلو لتحصيل الر

وضعف  بسبب حداثة سن سريانتونيو ومحاسته املتدفقة ت هذه القابلية لإلغواءورمبا كان
لعلوم الشرعية  شبكة عالقاته الشبابية الدعويةوّظف سريانتونيو الذي وقع أن  لكن ،خربته 

، يف جتنيد األتباع املقاتلني على األرض، واملناصرين الشبكيني ؛ومحاسته املتدفقةيف اسرتاليا، 
، بل ووجدت عدداً من املختصني الغربيني ذوي الصلة لصاحل تنظيم الدولةوبث الدعاية 

نه أنشط وأقدر الشخصيات الدينية يف أسرتاليا يف تعبئة وجتنيد الشباب لصاحل  يصفونه 
  .تنظيم الدولة

 لعمط ويف خبطر عليه يف أسرتاليا، غادرها دون أن يعلم أحد أين هو؟ سريانتونيو وملا شعر
أنه وصل إىل أرض اخلالفة يف  بتويرت على حسابه الشخصيسريانتونيو م أعلن ٢٠١٤يوليو 
وعمره  )،Al-Hamdulillah I have arrived in the land of khilafah in Ash-sham( ، حيث كتبالشام

.٢٩حينها (   ) عامًا

عن اإلعالم يف وسائل أعلنت الحقًا  فاجأت املتابعني، حيث لكن السلطات الفلبينيةو 
ت إعادته ومت وتبّني أنه مل يذهب للشام حينها، ، وأظهرته مصوراً،سيبوالقبض عليه يف 

 السرتاليا، مث أُفرِج عنه ولكن صودر جواز سفره.
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مكبًا على  الصحفي الكندي "جرمي وود"م، كان ٢٠١٤ويف هذه األثناء، أي يف أواخر عام 
لذهاب لل عراق والشام لكتابة تقرير صحفي مطول عن دراسة تنظيم الدولة، وملا فّكر 

التنظيم عدل عن ذلك بسبب شدة اخلطر األمين إىل طريقة أخرى، وهي التواصل مع أنصار 
، وألجل ذلك سافر "جرمي وود" إىل اسرتاليا ولندن والتقى بعدد  التنظيم خارج العراق وسور

ن نقل عنه التصورات كما من أنصار التنظيم، وكان أكثر من أخذ عنه املعلومات وأخص م
، حيث التقى به يف "موسى سريانتونيو" "جرمي وود" نفسه؛ هو هذا الشاب يذكر الصحفي

  .) عاماً ٣٠) أو (٢٩م، وعمر سريانتونيو آنذاك (٢٠١٤نوفمرب 

لة األمريكية املشهورة "ذا أتالنتيك"،  ته هذهتغطيمث بعد بضعة أشهر نشر "جرمي وود"  يف ا
، وهذا التقرير أحدث شيئًا من اجلدل ألن م٢٠١٥يف عدد مارس  تريد داعش؟)(ماذا بعنوان 

فيه إصراراً واضحًا وحجاجًا مباشراً يف إثبات أصالة تنظيم الدولة وأنه أحد التفسريات املعتربة 
ذكر عن نفسه أنه ملا نشر  حىت أن "جرمي وود" ذاته لإلسالم، وأنه "حركة إسالمية صميمة"،

ا.تنظيم الدو  ر إعادة نشرها على تويرت من قبل أنصارهذه التغطية كث   لة حفاوًة 

ه لوزير اخلارجية ٢٠١٦ذلك، يف مؤمتر ميونيخ لألمن، يف فرباير مث بعد  ّجِ م، كان أول سؤال وُ
هو من إعالمي اقتطف اقتباسًا من مقالة "غرمي وود" املشار هلا وفيها السعودي عادل اجلبري، 

، صحيح أنه اجتذب معتوهني وهواة مغامرة، ولة إسالمي، وإسالمي متاماً احلقيقة أن تنظيم الد(
  .مث طلب من الوزير التعليق )ولكنه مستمد من تفسريات متماسكة بل وعلمية لإلسالم

  :أن قال فكان من جواب الوزير

 لقدر الذي ميكن اعتبار إسالمية إعتبارها ميكن داعشكل دين فيه منحرفون يسعون الختطافه، (
ة) KKK( حركة ! أليسوا ؟واملسيح الّدين سمأمل يفعلوا كل شيء  !الّصليب؟حيملوا  أمل ،مسيحيّ

مرهم بتصفية وقتل أولئك امل يعتقدون يستطيع املرء هل ! أفريقي؟ أصل من نحدرينأن املسيح 
 شريي أن للمرء ميكن أخرى جمموعات مسيحية؟! وهناك منّظمة) تعترب kkkحقًا أن يقول أن حركة (

ةً صيانة بلدان ومناطق  سم تبِك ارتُ  خرىجمازر أ إليها، هناك وهناك  !من غري املسيحيني لتكون نقيّ
نَسبون إىل اليهودية، وهناك أيضاً  ُ نة اليهودية ولكنهم ال ي أشخاص مثل  أشخاص كهؤالء يف الد
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المية فهو وال ُحيَسبون على اهلندوسية، وأي شخص يّدعي أن داعش إس هؤالء يف اهلندوسية
للغة االجنليزية منشور يف:[ساذج)   ]http://www.albawabaeg.com نص الكلمة 

متطرفة يف أمريكا، تعتقد  عنصرية هي حركة نصرانية ميينية اليت أشار هلا الوزير )kkkوحركة (
ناً  تفوق العرق األبيض، وتعادي املهاجرين وتقتل األفارقة ّ رخيية، وقُ تدي ِ ، ومرّت بتحوالت  ر ّد

  ) عضو.٨٠٠٠مبا يقارب ( م٢٠١٢عددهم يف عام 

ثري الشاب  واألهم أن يالحظ القارئ كيف أن الصحايف الكندي "جرمي وود" وقع ضحية 
ثري الغالة يف الشام بسبب  االسرتايل املتحمس "سريانتونيو"، وسريانتونيو بدوره وقع حتت 

م مبسألة "اخلالفة"، مث انتقل هذا إلغواء إىل اجلدل الصحفي الغريب حىت استُخِدم يف  متاجر
 جمادلة وزير اخلارجية السعودي، حول األصالة السنية للغالة.

  :حوار معه وأما وزير الشؤون اإلسالمية الشيخ صاحل آل الشيخ فقد قال يف 

 نقر ال وحنن - يسمونه ملا أو السلفية، للدعوة أو تيمية، البن »داعش« ينسب أن اخلطأ من إنه(
 والسنة القرآن لكن ،هناك من ونقالً  هنا، من نقالً  خذون هم الوهابية، الدعوة -  لتسميةا هذه
 للشيخ اإلصالحية الدعوة وعلماء براء، منهم تيمية وابن براء، منهم السلفية وكذلك براء، منهم
  .براء) منهم ؛أيضاً  العامل يف اإلصالحية والدعوة وتالمذته، عبدالوهاب بن حممد

ارئ بشكل واضح يف لغة املسؤولني السعوديني احلرص الظاهر على جتريد الغلو يالحظ الق
م من أسانيده الشرعية والسلفية والتارخيية م انزعاج وتوتر ضد من يسّل ، بل ظهر يف خطا

 املشروعية السنية للغالة، وهذا مسلك يتعاكس بصورة ملموسة مع املسلك الذي اختاره
كيد أصالة الغلو وامتداديته  )واإلعالم اإليراين وإعالم الغالةاإلعالم الليربايل ( الثالثة يف 
  فقه أهل السنة وأئمتهم.يف الرتاثية 

لنسبة يل  واحلقيقة أن هذه املفارقة بني اإلعالم الليربايل وخطاب املسؤولني السعوديني ميثل 
 اخلارجي املعادي فاإلعالم الليربايل الداخلي، يزود اخلطاب لغزاً مل أفهم أبعاده جيداً،

ملستندات الكافية إلدانة النظام السياسي السعودي، كما أنه يتضمن يف ذاته حتريضًا للغرب 
على النظام السياسي السعودي، فالنظام السياسي السعودي يعلن دومًا اعتزازه بصلته بدعوة 
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رعية يقرر الشيخ حممد بن عبد الوهاب والسلفية وينشئ جامعات إسالمية تدرس العلوم الش
رر هذه  بشكل متكشيوخ هذه اجلامعات على الطالب كتب أهل السنة، فإذا قيل للعاملَ 

سبب اجلرائم وسفك الدماء، فإن هذا سيكون يف النهاية  الكتب واملصادر والرتاث هي
ِط"؟ امحتريضًا ضد النظام نفسه، أم أننا هنا أم ورّ ُ حامي امل ُ   احلالة اليت مساها مالك بن نيب "امل

إىل أنه ليس املراد هاهنا االحتجاج  أن أؤكد التنبيه - بكيفية خاصة–يهمين لى أية حال، ع
 الكبار بكالم أئمة الدين حىت فإن احلق ال ُحيتج لهالوزراء، و للحقائق الشرعية بكالم امللوك 

مالذين مجعوا عمق العلم ودقة الورع،  لدليل، ؟!فكيف مبن دو وهذه  وإمنا ُحيتَّج للحق 
، كما أنه ليس بصورة شديدة الوضوح ألة منهجية بدهية وإمنا أحببت التأكيد عليهامس

  املقصود املزايدة على متثيل املوقف الرمسي فهذه أساليب يرتفع عنها النبالء.

نه ال  ملنأن نوّضح وإمنا كان الغرض من عقد هذه الفقرة   خيشى إرهاب اإلعالم الليربايل 
ن دي تراث أهل  صحة الستطالتهم عليك  مسلكهم ميثل املوقف الرمسي، فحذار أن 

 السنة للغالة حتت ضغط اإلعالم الليربايل تومهًا أن من خيالف هذا فهو خيالف سياسة الدولة
  !وقد يتعرض للمساءلة واخلطر

  

  وجوه انتفاع الغالة من خطاب اإلعالم الليربايل:-

ستقَطب للغلو ال ُ يتابع اإلعالم الليربايل، فكيف يتأثر  قد يقول معرتض: ولكن الشاب امل
  بتأكيد اإلعالم الليربايل على عمق الشرعية التارخيية للغالة؟

عن تنوعات املستهلك النهائي للخطاب  ة هذا االعرتاض إال بتبديد الغيوموال ميكن مناقش
  اإلعالمي.

إن الغالة منحرفون فبدايةً هناك الشاب احلائر الذي مل حيسم بعد قراره، فالعلماء يقولون له 
م  املمثلون النموذجيون لرتاث أهل هم شاذون عن تراث أهل السنة، والغالة يقولون له إ

، ولذلك فحني زالسنة، وشرحية الشاب احلائر املرتدد ليس بينها وبني اإلعالم الليربايل حواج
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كيدات اإلعالم الليربايل املتوالية على أن الغالة  هم األجرأ واألشجع يرى هذا الشاب احلائر 
ي قلبه على امليل للغالة، يف تطبيق تراث أهل السنة، فإن هذه الشها وخباصةٍ حني دات تقوّ

من  املنتسبني للدعوة والعلم فيتحدثون يف اإلعالم ض أصفيائه يستعُني اإلعالم الليربايل ببع
  بذات هذا املسلك.

اإلعالم  اء واألهايل، فإذا رأو كما أن من املستهلكني النهائيني للخطاب اإلعالمي اآل
قون ما قرؤوا يف العقيدة والفقه  ّ ً أن هؤالء الغالة صادقون يطب الليربايل يؤكد هلم صبحًا ومساء
وابن تيمية اخل، ضعف يف قلوب هؤالء األهايل الشعور بضالل هؤالء الشباب الغالة، وشعروا 

ً! أن اخلطر عليهم سياسي/أمين فقط، وليس احنرافًا دينيًا  ر، اعتقاد ولعل هذه أخطر اآل
عتباره جمرد خالف سياسي ال  ا تساهم يف صناعة ثقافة جمتمعية متساحمة جتاه الغلو  أل

تمعي صناعة ، وأنفذ العناصر يف تغذية الغلو اً ديني خلالً    املساند.املناخ ا

م، يتابعون اإلعالم العاملي  كما أن الغالة أنفسهم، من خالل ما يظهر من منشورا
لة - ويقتطفون منه ما يشهد هلم، وعلى سبيل املثال ففي جملة "دابق"  واإلقليمي بكثافة، ا

لة امسها  -الرمسية لتنظيم الدولة بتة يف كل عدد من أعداد ا ) من كلمات العدو(زاوية 
عتبا حبيث يقتبسون فيها كل مرة كلمات وعبارات من اإلعالم املعادي رها تثبت دعاواهم، 

كيد أصالة الغالة وشرعيتهم التارخيية هي  ت الليربالية يف  "إقرار خصم"، ومثل هذه الكتا
  مادة تقع يف القلب من هذا االهتمام اإلعالمي للغالة.

كيد الشرعية التارخيية للغلو:واخلالصة  ي قلب الغالة قوّ ي أن خطاب اإلعالم الليربايل يف 
طلهم، ويلكز الشاب احلائ ت األكسجني  جتاههم،سم قراره ر حلعلى  ويفتح اسطوا

تمعي الحتضان الغلو، تهد لدحر ا   .لغلوا ويكسر قلب املصلح ا

ومن أضرار هذا اخلطاب الليربايل أيضًا ما سبق إيضاحه من انتفاع اإلعالم اإليراين به يف 
  التحريض ضد جمتمعات ودول أهل السنة.

  

  :ج الفكرييف اخلار  وزن الرأمسال السين-
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منا الرتاث السين للغالة، و  ْب أننا: وَه قد يقول أحد الليرباليني فعالً اعترب افرتض أننا سّل
لفقه أئمة السنة، فكان ماذا؟! وما الوزن العلمي والقيمة املعرفية هلؤالء األئمة  اً جرائمهم تطبيق

م القدمية الواقعة خارج التا أصالً؟ م وكتا   ريخ؟!ومن ذا تراه يهتم 

بطبيعة احلال عن كامل الرتاث السين، وإمنا سننتخب  لن نتحدثللجواب على هذا السؤال و 
م. عالم الليربايلشخصيات كثر يف اإل   تشريف جرائم الغلو بربطها 

إما أن نعرض  :دعنا أوالً نقرأ الوزن العلمي لإلمام ابن تيمية، فأمامنا إليضاح وزنه ثالثة طرق
حدود هذه الورقة بطبيعة احلال، وإما أن  إذ ال حتتمله، وهذا متعذر خالصة علمه وإبداعه

لقول  نيته، ولكن قد يعرتض بعض القراء  ننقل شهادات علماء أهل السنة على فطحلته ور
ة السلفي ن هذه شهادات من الداخل لتحيز واحملا مة   ولذلك سأجلأ إىل، فهي حمل 

  هادات من اخلارج السين.عرض خالصة لش الطريق الثالث، وهو

  ات حول الوزن املعريف البن تيمية:مؤشر -

هناك اليوم ما يسميه بعض الباحثني الغربيني "طفرة الدراسات الغربية عن ابن تيمية"، وتتناول 
بهار والدهشة التحليالت املعمقة البن تيمية يف مسائل عامة هذه الدراسات بكثري من االن

والتشريعات  األرسطي ويف مسائل العدل اإلهلي وقواعد فهم النص الفلسفة اإلغريقية واملنطق
ومفهوم الدولة، وتسلط الضوء بكثافة خاصة على إشكالية "املوازنة بني مطلب  القضائية

لغزو  املثال الشرعي للخالفة وبني الواقعية السياسية" عند ابن تيمية، فضالً عن عالقته 
ته العلمية والعملي املغويل   .ذلكل ةواستجا

حثون غربيون إىل غزارة هذه الدراسات (انظر مثالً: ) بل Bazzano,2015,p.106 وقد أشار 
ت دور النشر الغربية بيبليوجرافيات مصنفة موضوعيًا وحمشاة حول  ونشرت بعض كرب

  ).Hoover, Oxford,2012الدراسات األكادميية الغربية عن ابن تيمية (انظر مثالً:

م)، ١٩٣٩هنري الوست (سات املوسعة واملخصصة، كانت فرنسيًا مع وبداية تلك الدرا
م)، مث تصاعدت هذه الدراسات منذ الثمانينات حىت ١٩٧٦وأجنلوساكسونيًا مع مكاري (

ا يف التسعينات ومطلع األلفية، بلغ ورقة  يف كربى األكادمييات الغربية، ومنهات ذرو
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دراسة د.جون هوفر عن العدل اإلهلي عند و م) عن جتريبية ابن تيمية، ١٩٨١نيكوالس هري (
بر جوهانسن عن نظرية اإلثبات عند الشيخ٢٠٠٢ابن تيمية ( م)، وأنكه ٢٠٠٢( م)، و

، ومنهم من رّكز على م) عن نقد ابن تيمية للمنطق ومشروعه البديل٢٠٠٥فون كوجلجن (
  م).٢٠٠١رينا بوري (تالسرية الذاتية للشيخ مثل كا

جني د.االجنليزية البلجيكي مث نصوص ابن تيمية للفرنسية خصوصًا وممن أكثر من ترمجة 
م)، وهي أعمال كان هلا حضور ١٩٩٢ميشو، وترمجة حالق ملختصر الرد على املنطقيني (

  ونقاش.

وال يسعين هنا أن أنقل الشواهد وأتوسع يف عرض مناذج أخرى من هذه الدراسات ألن ذلك 
فسأنشر عروضًا هلذه الدراسات يف ورقة مستقلة، خيرجنا عن مقصود هذه الورقة، ولذلك 

جزة، كتبتها وانتهيت منها، وسأنشرها  م. -ذن هللا-وهي ورقة    بعد بضعة أ

، فقد كتب بعض املفكرين ذوي اخللفية  وأما يف الداخل الفكري العريب واملخالف مذهبيًا
) وعن  ٥٧خلدون، صة عن عبقرية تفكيك ابن تيمية للمنطق (الوردي، منطق ابن يالشيع

، )١٤٨، ٢٩هـ، ص١٣٩٩كونه آية يف العلوم واإلحاطة والسبق التجرييب (الطباطبائي، 
  وغريها كثري.

ظرهم وجرت بينه وبينهم خطوب  وأما املخالف مذهبيًا من خصومه األشعرية الذين 
ء ووقعات شامية ومصرية، فقد شهد له فئام منهم بعظمة التبحر يف العلوم وتسايل الذكا

هذه الشهادات كثري مناذج من ، وقد مجع واستثنائية القدرات واإلمكانيات والشجاعة والزهد
صر الدين الدمشقي ( هـ) يف الرد الوافر، والشيخ مرعي الكرمي ٨٤٢من العلماء مثل ابن 

  وغريهم كثري. ،هـ) يف الشهادة الزكية١٠٣٣(

ذن هللا.وليس من املناسب عرض تفاصيل هذه املواد هنا، وسأعرض   ها يف ورقة مستقلة قريبة 

مل الباحث خالصة هذه الشهادات من الغرب والشرق، التارخيية واملعاصرة، من  فإذا 
انية لإلعالم الليربايل يف تفسري الغلو، أدرك كم  ملواقف ا املوافق واملخالف، مث قارن ذلك 

ا اإلعالم الليربايل للغالة حني يقول هي اخلدمة اليت ال تقدر بثمن واهلدية الفاخرة اليت يقدمه
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هلم: أنتم لستم شذوذاً وال فكراً منبوذاً وال اجتاهات طارئة وغريبة، بل أنتم تتبعون عمالقة أهل 
  السنة الذين أدهشوا الغرب والشرق بعبقرية علومهم وأعماهلم!

  ين وعلمي.فانظر كيف أن تسليم العمالق ابن تيمية جلرائم الغالة السطحية هو انتحار أم

  

  شهادات يف الوزن اإلصالحي للمجدد الشيخ حممد بن عبد الوهاب:-

، هو عميد األدب التغرييب، وموقعه الفكري معروف مشهور، ومع م)١٩٧٣طه حسني (ت 
م) نشر تقييمًا لدعوة الشيخ حممد بن عبد ١٩٥٨ذلك فإنه يف كتابه "ألوان" املنشور عام (

  الوهاب قال فيه:

 فيها نشأت عنيفة حركة يهمل أن يستطيع ال العرب، جزيرة يف واألدبية العقلية ياةاحل عن الباحث(
 مرها..، يهتم أن واضطرته والغرب، الشرق يف احلديث العامل إليها فلفتت عشر، الثامن القرن أثناء

ِ  وأخذت ا يف بل وحدها، اجلزيرة يف ال ر،تؤّث  حركة هي احلركة األوربية، هذه ألمم عالقا
 الدعوة الوهاب..، هذا املذهب يف حقيقة األمر ليس إال عبد بن حممد أحدثها اليت لوهابيني،ا

 كما  اإلسالم إىل الدعوة هو والوثنية، الشرك شوائب من املطّهر النقيّ  اخلالص اإلسالم إىل القوية
 املذهب، هذا حرب على اجتمعوا واملصريني الرتك أن ولوال النيب صلى هللا عليه وسلم..، به جاء

د أن جداً  املرجوّ  من لكان ا؛ البادية ألهل عهد ال وأسلحة بقوى داره يف وحاربوه  هذا يوّحِ
 كلمتَهم  اإلسالم ظهورُ  وحََّد  كما  للهجرة، عشر والثالث عشر الثاين القرن يف العرب كلمة  املذهب

عاد ن٤٥- ٤٣ص م،١٩٥٨ )[طه حسني، ألوان، دار املعارف،األول القرن يف شره يف . ومُ
  .]٤٢٧- ٦/٤٢٥األعمال الكاملة لطه حسني: 

وإمنا  لة، ومل أطلع عليها يف ام١٩٣٣وأصل هذا الفصل يف الكتاب مقالة نشرها يف اهلالل 
، وأخربين بعض أهل اخلربة أن هذه املقالة طبعت أعماله الكاملةمن و  نقلت من كتابه املذكور

، ومل أّطلع عليها.   أيضًا مفردًة

م)، أحد أغزر فرسان احلياة األدبية إنتاجًا ١٩٦٤( عباس حممود العقادديب األشهر األاملفكر 
َري  ً على  أدبية، بروح يف عصره، وأكثر من الكتابة يف قضا الفكر والّسِ وليس حمسو
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اإلسالم وقد عرض تقييمًا لدعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب يف كتابه " االجتاهات السلفية،
ضة" أسبق من غريها، قال  م)،١٩٥٤املنشور عام ( "يف القرن العشرين اعتربها فيه حركة "

  فيه:

 ذلك قبل العربية اجلزيرة يف بدأت ولكنها عشر، التاسع القرن أوائل عند بدأت مصر يف (النهضة
 صيحة تذهب الوهاب..، ومل عبد بن حممد للشيخ تُنسب اليت الوهابية لدعوة سنة، ستني بنحو

 فقد ،مغربه إىل مشرقه من اإلسالمي العامل أرجاء يف وال ،العربية اجلزيرة يف عبثًا بالوها عبد ابن
 األقطار من وغريها والسودان والعراق اهلند إىل تعاليمه وسرت ،احلجاز اروّ وُز  اجّج احلُ  من كثري  عهبِ تَ 

ه، ص: منشور ضمن األعمال الكاملة لعباس العقاد، اإلسالم يف القرن العشرين، النائية..)[
٦/٢٩٠[.  

حممد ، راسات التأويل احلداثي للرتاث منذ الثمانيناتد احلداثي املغريب، وأبرز رواداملفكر 
له رأي مشهور يف موقع دعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب يف  ،م)٢٠١٠(تعابد اجلابري 

اية الثمانيناتف التاريخ العريب املعاصر، حنفي و دار حوار شهري بني د.حسن  امليالدية في 
د.حممد عابد اجلابري يف شكل حلقات نُِشرت الحقًا يف كتاب بعنوان "حوار املشرق 

  :وكان مما جاء يف هذا احلوار أن نشر حسن حنفي قائالً  م)،١٩٩٠(واملغرب"

(أود أن أخصص آخر حلقتني للعامل العريب وفرنسا، األوىل: حتية للثورة الفرنسية مشاركًة منا يف 
مث مضى د.حنفي يذكر  ]١٠٦املائوية الثانية..)[حوار املشرق واملغرب، ص االحتفال بذكراها

  شواهد أثر الثورة الفرنسية يف إهلام العرب النهضة.

  ) رد عليه د.حممد عابد اجلابري قائالً:ال ندين هلا بل للحركة الوهابيةحتت عنوان (مث 

ا التاريخ، هي أن احلركة اليت كان هلا صدى واسع يف مجيع أقطار العامل العريب،  (احلقيقة اليت ميد 
ثنتني  وكان هلا حضور فعلي يف كثري منها؛ هي احلركة الوهابية اليت قامت قبل الثورة الفرنسية 
ثري احلركة الوهابية يف العامل العريب زمن الثورة الفرنسية؛ كان  وأربعني سنة، وال نبالغ إذا قلنا إن 

ثري هذه الثورة الفرن سية يف األقطار األوروبية، بل لرمبا كان أقوى)[اجلابري، حوار املشرق يضاهي 
  ].١١٤- ١١٢واملغرب، ص

، واملراد التمثيل.   وللجابري إشارات أخرى حول املوضوع أيضًا
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ء القراءة احلداثية لإلسالم يف األكادمييا الغربية، املفكر الباكستاين  ذائع   ومن أشهر آ
 م)، وقد درّس يف أملع اجلامعات الغربية، مبتدأً ١٩٨٨الصيت بينهم "فضل الرمحن" (ت

ويالته احلداثية لإلسالم أضرمت ضده ،جبامعة دورهام بربيطانيا ممانعات اجتماعية صارمة  و
كستان يف الستينات،  وجرت عليه خطوب سياسية، وصلت إىل املظاهرات ضده يف 

مريكا، وله حضور الجب التدريس فاستقر يف فت يف الدراسات الغربية عن امعة شيكاغو 
اإلسالم، وصدرت عنه دراسات مستقلة، أما اإلشارات واالقتباسات عنه، ومن كتبه 
ومقاالته، يف األكادمييا الغربية؛ فأظنه يتعذر إحصاؤها، وهذا احلضور واألضواء الغربية 

الغربية  روحاته مل يتضح يل تفسريها جيداً، فما ِسرّ هذه العنايةاملسلطة عليه وعلى أط
  الشديدة بفضل الرمحن؟

كان من ضمن آرائه أن طرح وجود عالقة بني دعوة الشيخ حممد   املراد أن فضل الرمحن هذاو 
عتبارها إرهاص )، بل إن .Fazlur Rahman, Islam, p.196 ff( اً بن عبد الوهاب واحلداثة اإلسالمية 

لد بريي للدكتوراه من الدراسات املستقلة عن "فضل الرمحن" أطروحة األمريكي  د.دو
(ظهور احلركة الوهابية وصفها م)، وقال فيها املؤلف: ٢٠١٤م)، وقد تُرِمجت للعربية (١٩٩٠(

ا يف أساس احلداثوية اإلسالمية)[ لد فضل الرمحن  ت دو بريي، اإلسالم واحلداثة من خالل كتا
  ].٥٩فضل الرمحن، الشبكة العربية، ص

ُ  م)١٩٧٣-١٩٠٥( نيبمالك بن املفكر املرموق  كأشهر مفكر عريب عاجل   عادةً  نظر إليهي
 )،سلسلة مشكالت احلضارةعام ( وهو قد أصدر أهم كتبه حتت إطار "احلضارة"، إشكالية

ت األخرى، لنظر سيما يف  وقد صدرت دراسات كثرية عن نظريته يف احلضارة ومقارنتها 
) تب مثالً فمن الك النصف الثاين من الثمانينات امليالدية، رخييًا   : (وهي مرتبة هنا 

" حملمد معريض وهي أطروحة أكادميية مالك بن نيب واالجتاه احلضاري يف احلركة الوطنية"
   م.١٩٨٢

  م.١٩٨٤" حملمد اجلفائري طبع عام مشكالت احلضارة عند مالك بن نيب"
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يف عكاشة لشا الصراع احلضاري: دراسة حتليلية يف فلسفة احلضارة عند مالك بن نيب""
  م.١٩٨٦

" لزينب مكارم وهي أطروحة املصادر الدينية والفلسفية يف موقف مالك بن نيب من احلضارة"
  م.١٩٨٦أكادميية 

" لسليمان اخلطيب وهو يف األصل أطروحة دكتوراة عام فلسفة احلضارة عند مالك بن نيب"
  م.١٩٨٨

  .م١٩٨٩ طبع عام كوآلمنة تشي "مفهوم احلضارة عند مالك بن نيب وآرنولد توينيب"

  م.١٩٩٢" لزكي أمحد مالك بن نيب ومشكالت احلضارة"

 متشجن امعةوهي أطروحة أكادميية جب ريون لفوزية مالك بن نيب: حياته ونظريته يف احلضارة""
 م.١٩٩٣وطبعت عام 

 دكتوراه أطروحةملسعود بعيش وهي  غارودي" وروجيه نيب بن مالك بني احلضارة فلسفة"
  .م٢٠٠٦

تصورات القصرية عن واملقاالت وأما األوراق ه كلها كتب وأطروحات أكادميية، وهذ
  مالك بن نيب إلشكالية احلضارة فكثرية جداً يكاد يتعذر إحصاؤها. وتفسريات

ت وحتليالت مالك بن نيب إلشكالية  فإذا الحظ القارئ غزارة البحوث اليت تدرس نظر
ذه ، حىت أن بعض الباحثني أطلق عليه اإلشكالية احلضارة أدرك شدة اتصال هذا املفكر 

  .لقب "طبيب احلضارة"

الشيخ حممد بن  مل يذكر دعوة "مالك بن نيب" هذا املفكر احلضاري ورمبا يتعجب القارئ أن 
لثناء العام نشأ يف اجلزيرة  ال أظن من رفع دعوة الشيخ إىل فلكفقط، بل  عبد الوهاب 

ا العربية   .نياشني الشموخ مالك على دعوة الشيخ حممد ، وخلعوضعهذا امل يضعها يف ذا
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ابن اجلزيرة العربية الذي تسلط عليه التضليل هل يصدق  " ..اجليل الضحية"هل يصدق 
أن مالك بن نيب كان يعترب دعوة الشيخ حممد بن عبد  .. طوال عقود الليربايل اإلعالمي

ُ عِج الوهاب (مُ  ا هي (امل ا (مخري نقِ زة) و أ   ؟!ة النهضة اإلسالمية)ذ) وأ

الذي   م)١٩٩٨-١٩٠٢( حني حتدث مالك بن نيب عن رفيقه األثري "محّودة بن الساعي"
  نقاش الشأن العام اجلزائري الفكري والسياسي ريس يف كان يقضي معه الليايل الطويلة يف

  نفسه، قال مالك يف روايته لبعض تلك اللقاءات:بكما رواها مالك 

لنسبة  أمهها، يف واحدة ريةوت على أننا (وجدت وإن كان لفت نظري بعض التحفظ عند صديقي 
مالك بن نيب،  )[وكنت أرامها معجزتني ،كان صديقي ال ينتظر منهما املعجزات  ،لإلصالح والوهابية

  ].٢٣٥ مذكرات شاهد للقرن، ص

رة، فمالك بن نيب مل يكن يرى أن دعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب حركة إصالحية مشكو 
ا على التغيري خه التاريخ على وغسيل ما لطّ  بل كان يراها "معجزة" من شدة افتتانه بقدر

  .التخّلف من الرتسبات يف حقبة زمنية تكّدس فيهااإلسالم  جوهرحقيقة و 

ر دعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب  مالك إىل وحني أشار االجتاه اإلصالحي اجلزائري، صوّ
ذ" ألح نقِ ُ  كان  ألنه اإلصالحي، للطرف أنتسب (كنتوال العامل اإلسالمي وقال: يف صورة "امل

مالك  اإلسالمي)[ العامل ذنقِ مُ  فيها أرى كنت  اليت الوهابية، للفكرة اجلزائرية الصورة نظري يف ميثل
  .]٢٧٧صبن نيب، مذكرات شاهد للقرن، 

ر مالك بن نيب دعوَة الشيخ حممد بن عبد الوهاب يف صورة ذ"؟ احلقيقة  لكن ملاذا صوّ نقِ ُ "امل
ا الرؤية الوحيدة املعاصرة اليت حتمل  قادرة على  "طاقة حتريرية"أن مالك بن نيب كان يرى أ

حيث يقول مالك بن نيب يف سياق أحد  ،من منحدراته احلالية انتشال العامل اإلسالمي
  :حتليالته

 الوحيدة اإلسالمية الفكرة رةسيط نظري يف يعين "الوهابية"، للفكرة إشعاع منارة هكذا ستصبح..(
 خالفة سقوط منذ املنهار اإلسالمي العامل لتحرير متحركة طاقة من فيها مبا تصلح اليت

  .]٣٠٦[مالك بن نيب، مذكرات شاهد للقرن، صبغداد)
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اعترب فيه دعوة الشيخ حممد متلك املادة  ، يف كتاب آخر له،أو حبسب تعبري آخر ملالك
الفكرة الوهابية، وهي اليت كان جيلنا (النهضة، كما يقول  بناء صناعة األساسية اليت ميكن منها

ا مخرية البعث العريب والنهضة اإلسالمية ، ميالد جمتمع)[ مالك بن نيب، ينظر إليها على أ
  .]٣١ص

 الالتيين احلي يف (فدعوتوكان يروي نشاطه ملا كان طالبًا يف احلي الالتيين بفرنسا فقال 
 واحداً  معىن تغطي كانت  اليت املختلفة للشعارات أي املغربية، والوحدة ابية،والوّه  لإلصالح،
  .]٢٢٨ مالك بن نيب، مذكرات شاهد للقرن، ص ["اإلسالم")

فتالحظ يف هذا النص معطيني: األول أنه كان يعترب دعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب هي 
ا كان يعترب ا من  واحد من نفسه كأمنا هو دعوة لإلسالم، والثاين أنه من فرط إعجابه  دعا

  شدة التماهي والتناغم وفرط االنبهار.

  وملالك بن نيب إشارات أخرى كثرية يف كتبه عن فرادة دعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب.

ريس لدعوة  هذه رؤية طبيب احلضارة القادم من اجلزائر والذي تشّكل خمزونه العلمي يف 
ذ ومخرية النهضة"، يف الوقت الذي الشيخ حممد بن عبد الوهاب  عِجزة واملنقِ ُ إذ جعلها "امل

اإلعالم الليربايل يف اجلزيرة العربية دعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب ويهديها ألحّط  يغّلف
ألقارب وإحراق املساجد على رؤوس املصلني!   دركات الغلو الذي وصل إىل الغدر 

: أثر "الكتب الوسيطة" يف فهم وتصور أغراض ومما ينبغي التفطن له يف هذه اإلشكالية
م، فتالحظ مثالً أن كثرياً من فتيان الغلو مل يقرأ لإلمام ابن تيمية أو  ومقاصد األئمة يف كتا
ً ومباشرة مث خرج مبثل هذه االستنتاجات الغرائبية يف  لإلمام حممد بن عبد الوهاب ابتداء

أ كتب ابن تيمية وابن القيم وابن كثري وحممد استحالل الدماء، ويدلك على ذلك أنه قد قر 
بن عبد الوهاب وابن سعدي وحنوهم مئني ألوف من طالب العلم ومل خيرجوا مبثل ذلك، وإمنا 
عامة من يتبىن من املبتدئني واجلهال من فتيان الغلو هذه األفكار جتدهم قرؤوا ابن تيمية 

صوصًا من هؤالء األئمة، مث وحممد بن عبدالوهاب من خالل كتب "وسيطة" التقطت ن
ذه الكتب  ، مث صار هذا املبتدئ بعد أن تشّكل وعيه  رّكبت منظوراً قتاليًا غاليًا منحرفًا
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الوسيطة يقرأ كتب هؤالء األئمة بذلك املنظور، فيلتقط ذهنه ما يعززه ويسقط املعلومات غري 
  .، أو أحدمهاياملالئمة بشكل عفوي تلقائي، جيتمع فيه اتباع الظن واهلوى اخلف

  

ة جرائم الغالة:-   إسباغ اهلالة الفقهية والفكرية على سطحيّ

يعيد الباحث املوضوعي استحضار الصورة السابقة، أعين ثورة الدراسات الغربية عن حني 
علوم ومعارف ابن تيمية، يف أشهر األكادمييات الغربية الكربى، واليت مشلت حتليالته يف 

وقواعد فهم النص والسياسة وقضا املنهج املعريف التجرييب اخل،  الفلسفة واملنطق والتشريع
وشهادات املخالفني املذهبيني يف الفلسفة وعلم الكالم والفقه وغريها على فرادة وعبقرية ابن 
ء عن عبقرية الدعوة اإلصالحية  تيمية، مث يضيف لذلك شهادات املفكرين واحلداثيني واألد

، مث يضع جبوار هذا كله سطحية جرائم الغالة من الغدر للشيخ حممد بن عبد الوهاب
مع اجلهل ، ألقارب وهدم املساجد على املصلني والتفنن والتبجح بوسائل التقتيل والتعذيب

انية املالستخفاف بقواعد السياسة الشرعية املمزوج تكررة ؛ مث يضع أمام ذلك التصرحيات ا
ن  هي تطبيق لفقه عمالقة أهل السنة! فإنه سيصاب هذه إمنا  جرائم الغالةلإلعالم الليربايل 

  حلسرة والغنب على هذا اإلعالم الذي وضع نفسه ساعي بريد متربع ينشر دعاوى الغالة.

فربغم كل تلك االقتباسات العشوائية من القرآن واملصادر الرتاثية فإن أي دارس موضوعي 
ين ومنصف ملواد الغالة ال ميكن إال أن يتفاجأ  ذا الربط، فكلمات متحدثهم الرمسي العد

مبنية على: الكلمات اإلنشائية والسجع واملرتادفات ويكثر فيها من االستشهادات الشعرية 
صيل شرعي منظم، وال حترير للصور تنزيل وتكييف  ، والوليس فيها استدالل مبين على 

لصور اهلوليودية، مث يصور لوقائع، وأما اإلصدارات املرئية فيخيم عليها النشيد واإلل رة 
ء م لون أنفسهم وهم يقتلون األبر   ضحالة.ع رسائل صوتية يف غاية اهلزال والهؤالء املضّل

فكيف  يربط هذا الضعف واهلشاشة واإلجرام الضحل بفقه فحول األئمة وعباقرة العلماء 
وا العلم والشهامة واألخالق يف املذاهب األربعة وعقيدة أهل السنة وأئمة السلف الذين مجع

  والورع؟!
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   أحسن هللا عزاء العلم!

ت خط ين ومكو دومًا يشري  متكررة بشكل ممل، فهو -املتحدث الرمسي للغالة–اب العد
، اخل فاملكون النفسي يف  م ينتصرون تباعًا م مظلومون، وأ إىل كثرة اجتماع األمم عليهم، وأ

  العلمية بل ال نسبة بينهما. اخلطاب أكرب بكثري من املعطيات

فأنت واهم! أنت هاهنا ؛ "العامل"له أنك تتبع  حني تقول "اجلاهل"تُدين  إن كنت تظن أنك
مة االنفرادنه مما خياف منهتؤمِّ    اجلهل!و  ، وهو 

جلهل،  م دومًا يصفون الغالة  ومن التناقض الذي ال يتوقف يف خطاب اإلعالم  الليربايل أ
م  الذي هو موسوعة فقه املذاهب األربعة  "املغين" وكتاب تباع تراث أهل السنةمث يصفو

بل ما أكثر ما جتد  ألهل السنة وفتاوى شيخ اإلسالم ورسائل اإلمام حممد بن عبد الوهاب!
  هذين الوصفني يف مقالة واحدة! 

ك من يقول لشخص أنت ال تعرف النحو وإمنا أضعت وقتالتناقض يف التوصيف يشبه  هذاو 
ء وإمنا علمك كله مبا قاله  يف كتاب سيبويه! أو من يقول آلخر أنت جاهل يف الفيز
جلهل! ال أدآينشتاين! هل هذ ام  ري كيف يقال لشخص أنت جاهل يف الشريعة ا  ا

ب األربعة ألهل السنة واإلمام ابن تيمية!  عليك دلنا وبنفس الوقت ال تعرف إال املذاه
ذ   ه الصفة نثين الركب عنده!على جاهل 

التناقض بني لغلو يكرر دومًا هذا التناقض، أعين ه لواملراد أن اإلعالم الليربايل يف تفسري 
جلهل العلماء والفقهاء، التناقض بني و ألخذ عن كبار األئمة مث وصفهم  ،وصف الغالة 

ستنساب مث  تعيري الغالة بعدم العلم  القة العلم واإلصالح ريخ عمتشريف سطحية الغالة 
  هلم.

  

  تفسري حمركات الشرعنة الليربالية للغلو:-
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لشرعية  ت من الواضح اآلن أن النتيجة النهائية خلطاب اإلعالم الليربايل هي تزويد الغلو 
  التارخيية وتذويب الشعور العام بشذوذه وانفراده ومنبوذيته، ولكن ملاذا يقع ذلك؟ 

ت متفاوتة، وال ميكن احلقيقة أن اإلعالم الليرب  ايل يشارك فيه ُكتّاب من خلفيات كثرية ورها
عث واحد، فمنهم من ال يستوعب أصالً الصورة الكلية، وإمنا هو يبحث  وضعهم يف فوهة 
عن موقع داخل تروس اخلريطة الفكرية، وتقوده غريزة االغتذاء املهنية إىل االخنراط التدرجيي 

ميًا وحضور مؤمترات وهوية فكرية اخل، وإن كان هو ال يعي ضمن خطاب يوفر له منصبًا إعال
لضبط ما جيري يف كامل الصورة، وهذه شرحية واسعة يف الطبقات اإلعالمية اخلدمية 

  .البسيطة

ومنهم من ابتاله هللا بطبيعة نزق يف أصل تكوينه الشخصي فتقوده املهارشات مع الدعاة 
انعكاس لرتاث أهل السنة، مث تزداد احلالة لديه كمية  واحملتسبني إىل املغايظة بتصوير اجلر 

ة، فهذه احلالة تتطور ضمن ما ميكن تسميته آلية  ّ اري ّ اهتياجًا مع هتافات املدرّجات التي
  ."مصائر املناكفات"

ن الشرحيتان لضبط ماذا تصنعان - املعتاش واملناكِف– وها وإمنا ُحيرّكان يف  ،ال تعلمان 
در اإلعالمي بال . القِ   وعي غالبًا

لضبط أثر ما يفعل من ربط الغلو برتاث أهل السنة لكن لديه مصلحة  ومنهم من يعرف 
أرجح بشكل واضح، وهي استغالل البشاعة االجتماعية جلرائم الغلو إىل أقصى قدر ممكن 
تمع، وهذه شرحية ذات هدف  لتشويه التدين ذاته يف النفوس، وحماصرة التدين يف ا

  .فكري/عقدي

منهم شرحية رابعة غرضها سياسي مدفون، وهذه الشرحية أحذق اجلميع، فهي تستوعب و 
ت قوى كربى وإقليمية،   بشكل واضح أن مربر وجود اإلعالم الليربايل أصالً أنه حصيلة تواز
كجزء من تقليد دبلوماسي عريق يف تركيب الشرعية بني متطلبات الداخل واخلارج، ولذلك 

هر إقليميًا كمحاٍم ) فهو يظdouble agentة يلعب دور العميل املزدوج (فالعنصر من هذه الشرحي
لنظام، ويظهر للخارج كمحامي األجندة الثقافية اخلارجية، ويستمد نفوذه من ما ميكن ل
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ة تعادالت القوى"، وهذه الشرحية تبيع على الطرفني، ومن النماذج الكاشفة هلذه  تسميته "َغّل
ئقي  م، ٢٠١٠الذي عرضته حمطة العربية بعنوان "اإلسالم والغرب" سبتمرب الشرحية الفيلم الو

ألحداث العاصفة اليت حلقته وفاجأت املراقبني، وسبق أن فّصلت جزءاً منها يف مقالة مث ا
  بعنوان "عمالة التغريبيني".

وغري خاٍف أن هذه األقسام والشرائح قد تتداخل، وإمنا املقصود هو التمييز اإلجرائي 
  قط.فتفاوت البواعث اب الستيع

ً ومن املظاهر الكاشفة ظهور مفارقة  لغة اإلدانة بني دعوة الشيخ ب التصريح يف تفاوتأحيا
مثالً يهاجم  جتد بعض الليربالينيفقد  ،حممد بن عبد الوهاب وابن تيمية والفقه السين

لطعنالتصر  "املغين البن قدامة" الذي هو فقه املذاهب األربعة، ويتحاشىبصراحة   يح 
القتباس عنها أكثر من غريها، بـ "دعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب" اليت يتظاهر الغالة 

ي حتليل فكري أو علمي يف حجم احلضور عند  ويدرك أدىن متابع أن هذا ال صلة له البتة 
 الصلة التارخيية بني الدولةبسبب للعجز السياسي  مراوغةهي ، وإمنا الغالة هلذه املصادر

حلرج أن يفهم اإلمام والدعوة، أو بسبب عالقة نسب اجتماعي مع  دد حبيث يشعر  ا
  الغالة الفكري واحد. دُّ يب وَج َس ي النَّ جدّ الناس عنه أنه يقول: 

ر التدمريية هلا. عامتهمواملراد أن  ملسؤولية عن اآل   يشارك يف هذه احلفلة دون أدىن شعور 

إىل أن هذا العرض لطبيعة اإلعالم الليربايل ال  -بكيفية خاصة–واملوضوعية تقتضينا التنبيه 
، فهناك طائفة ليربالية حمدودة   ختالف يف ربط الغلو برتاث أهل السنةيعين التعميم التام قطعًا

هتة وخمنوقة الصوت، والصوت األعلى هو للشرحية املشرعنة للغلو لألسف كما أن   ،لكنها 
وجود شخصيات منتسبة للتدين وبعض امللتحني الناقمني  يف الباحث املوضوعي ال خيالف 

، أو شاركت الليرباليني تسليم املشروعية السنية للغالة الطرح الليربايل يفاستسلمت هليمنة 
ت مع املخالف ، أو بغرض لبواعث أخرى، وخصوصًا بواعث اخلصومات وتصفية احلسا

تاف الليربايل ُ ّج الفكري الستثارة اهل   .الترب
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ن املوضوعية تقتضينا التذكري أنه ليس املقصود أن تراث أهل السنة ال يوجد فيه أي كما أ
مسألة أو استدالل حمل نقد ومتحيص، فهذا ال يقول به أحد أصالً، بل مازال أهل العلم من 
أهل السنة جيتهدون يف حترير الصور ومتحيص املسائل وتنقيح االستدالالت، وينقد بعضهم 

هو تقليد علمي عريق ضارب يف التاريخ، ومل يتوقف قط أصالً حىت بعضًا خالل ذلك، و 
ب األمساء  يقال جيب إجياده، ولكن شتان بني من ينقد بعلمية قوالً أو استدالالً يف 

ب الدماء ب السياسة الشرعية واألحكام أو  ، وبني من يقول إن جرائم الغلو هي أو 
  تطبيق لفقه أهل السنة!.

  

  دراسة:تركيز نتائج ال-

ً يف هذه الورقة "تركيبية الغلو" وأنه جيتمع فيه الباحثون عن النفوذ والسيطرة  شاهد سو
والعنجهية وإشباع شهوة النكاية وفيه الشاب الصادق املخدوع جلهله، وأن الغالة خيتلط 

  فكرهم بني سوء الفهم لنصوص الشرع ونصوص الرتاث وبني اهلوى يف التأويل لتعزيز املسار.

ً بني املنتسبني لإلعالم الليربايل اليت جعلتهم ينسبون جرائم الغلو و  تناولنا احلجة األكثر دورا
لرتاث أهل السنة وهو أن "كثرة االستشهاد دليل االمتداد" وضربنا أربعة مناذج تكشف أنه 

ُظِهر تيار االعتزاء ملنظومة فكرية وهو ال يطبقها إما لسوء فهم أو هوى، وهذه النم اذج قد ي
هي: املستبدون والدستور الدميقراطي، وإيران وآل البيت، واحلداثيون والشاطيب، واخلوارج 

  والقرآن.

وعرضنا يف هذه الدراسة السبب الذي يدعو مدرسة الغالة إىل الرتكيز التلقائي أو غري النزيه 
رتاث على تراث أهل السنة وعمالقة العلم واإلصالح فيه أكثر من غريهم، وهو أن هذا ال

يتمتع بشدة التوقري والقيمة يف نفوس املسلمني ألنه يتضمن احلق واهلدى يف نفس األمر، فهو 
رأمسال رمزي قد يقوم به صادق يف العمل مبوجبه، أو ذو هوى مييل به هلواه، كما عرضنا 

ُظِهر الغالة االستناد عليها من القرآن واحلديث والرتاث اإلسالمي.   املصادر اليت ي



 ٦٧من  ٦٥صفحة 

 

ِرض يف  هذه الدراسة اجتاه العلماء يف مكافحة الغلو عرب آلية جتريد الغالة من شرعيتهم وعُ
ت  التارخيية وأصالتهم الرتاثية املزعومة، يف مقابل احلنق واالنفعال الشديد املتكرر يف خطا
ت والبدع والشذوذ  الغالة ضد كل من خيرجهم من دائرة "تراث أهل السنة" إىل دائرة احملد

  الفقهي.

، لتأكيد أن جرائم الغلو  مث شاهد مبزيج من األمل محاسة منظومة اإلعالم الليربايل، كمًا وكيفًا
ليست شذوذاً وال انفرداً وال غريبة عن تراث أهل السنة، بل هي امتداد لفقه املذاهب األربعة 

ذا ألهل السنة وكبار العلماء واملصلحني كابن تيمية وحممد بن عبد الوهاب، وقد أّكد ه
يف االجتاه شخصيات من الداخل الليربايل نفسه، كما قال الكاتب/الباحث علي العميم (

السنوات األخرية تكرّس حكم عند مجهرة الليرباليني، احلكوميني واملناضلني وليرباليي الدومنة، أن 
  الوهابية هي العامل األساس يف نشر اإلرهاب).

طهران ودمشق وبغداد وبريوت واملنامة وهو يكرر  كما تناولنا عينات من اإلعالم اإليراين يف
ذات املسلك، ويربط جرائم الغلو برتاث أهل السنة، بل ويرسل رسائل شكر لإلعالم الليربايل 
، على وقوفهم معهم على ذات املدرج، يف حتميل تراث أهل السنة  ألمساء شخصيًا احمللي، و

  مسؤولية جرائم الغلو.

ً مبا يعين أن اإلعالم اللي ربايل يف موقفه من الغلو ساعد إعالم الغالة واإلعالم اإليراين سو
  على دعاوامها.

ملقابل رأينا أربعة مناذج للمسؤولني السعوديني، من املؤسسات ذات الصلة، امللك ووزير  و
الداخلية ووزير اخلارجية ووزير الشؤون اإلسالمية، وهم يسلكون اخلط املعاكس لإلعالم 

حلاح تسليم املشروعية السنية واألصالة الرتاثية للغالة،  الليربايل يف تفسري الغلو، ويرفضون 
ويؤكدون بطرق متنوعة على شذوذ هذا الغلو عن فقه أهل السنة والسلفية ودعوة الشيخ 
حممد بن عبد الوهاب، وهذا التعاكس احلاد بني اجتاه املسؤولني السعوديني يف تفسري مرجعية 

ً الغلو، واجتاه اإل ، بدا يل غري مفهوم بدرجة كافية، ومت عالم الليربايل احمللي اخلاضع له سياد
أن هذا العرض ليس غرضه االحتجاج للحقائق الشرعية بكالم  مراراً وبدرجة كافية التأكيد



 ٦٧من  ٦٦صفحة 

 

نه مي ثل املوقف الرمسي يف تفسري املسؤولني، وإمنا تفكيك إرهاب اإلعالم الليربايل للناس 
  التناقض بينهما.الغلو، وبيان 

وللجواب على إشكالية وجه انتفاع إعالم الغالة خبطاب اإلعالم الليربايل مع وجود القطيعة 
ي قلب الغالة  كيد الشرعية التارخيية للغلو: يقوّ بينهما، رأينا أن خطاب اإلعالم الليربايل يف 

جتاههم، ويهيئ املناخ  طلهم، ويدفع الشاب احلائر حلسم قراره  تمعي الحتضان على  ا
تهد يف حماصرة الغلو، كما خيدم األجندة اإليرانية الدمياغوجية يف  الغلو، ويثبط املصلح ا

  التحريض ضد جمتمعات ودول أهل السنة.

وللجواب على سؤال "الوزن املعريف البن تيمية" رأينا طفرة الدراسات الغربية املتعمقة يف علوم 
سياسيًا مع سيل طافح بعبارات االنبهار بقدراته والدهشة من هذا اإلمام فلسفيًا وفقهيًا و 

عبقريته، كما اطلعنا على شهادات املخالفني املذهبيني له يف التاريخ اإلسالمي حىت من 
يت  خصومه الذين ضربت هلم معه جمالس املناظرات، واملفكرين املعاصرين، مث مع كل ذلك 

نا اليوم ما خالصته: "أرأيت هذا الرمز الذي تطابقت  اإلعالم الليربايل ليقول للشاب يف جمتمع
كلمات املشرق واملغرب على الذهول من إمكانياته وعلومه وعبقريته وإبداعه، فاعلم أن 
ام  الغالة يتبعونه ويرتمسون طريقته". وهذا عني الدعاية للغلو وتلميعه وختفيف ضغط اال

ِط" على حد لشذوذ عليه، وال يعترب البتة مواجهةً للغلو،  إال إن كان مواجهة "احملامي املورّ
  تعبري مالك بن نيب!

أيضًا شاهد الشهادات الفكرية واحلداثية والتارخيية من تيارات خمتلفة على  ويف املسار نفسه
يت اإلعالم  الوزن اإلصالحي اهلائل لدعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب، ومع ذلك كله 

تمعنا اليوم ما خالصته: "أرأيت هذا الرمز الذي أعلن كثري من الليربايل ويقول للشاب يف جم
املفكرين املعاصرين عن فضل دعوته وإصالحه وأننا مدينون له؛ فإن الغالة إمنا يتبعونه 
ويسريون على طريقته"، وهذا مزيد تسويق للغلو وتشريف له بنسبته للدعوات اإلصالحية 

  التارخيية الكربى، ال مواجهة له.



 ٦٧من  ٦٧صفحة 

 

ملسلك الذي سلكه اإلعالم الليربايل هو يف حقيقته الضمنية إسباغ للهالة الفقهية وهذا ا
النتساب لعمالقة العلم واإلصالح والثقل  والفكرية واإلصالحية على الغلو وجرائمه بتشريفه 

  التارخيي املرموق.

ذا التو  جه فهي متفاوتة، وأما بواعث الكتّاب الليرباليني املنخرطني يف هذه املاكينة اإلعالمية 
ومن أبرزها الشرائح األربع: املعتاش واملناكف والالديين والعميل املزدوج، مع اإلقرار واالعرتاف 
ً ليرباليني منخفضي الصوت مل يكونوا تروسًا يف هذه املاكينة ألسباب خمتلفة، وأن  ا أن مثة كتّ

  مثة أيضًا منتسبني للتدين شاركوا يف هذه احلفلة الليربالية.

واخلالصة اليت توصلت هلا من هذه الدراسة أن اإلعالم الليربايل يف ملف الغلو ميثل ما مساه 
ِطمالك بن نيب " ِط" الذي كما يقول (احملامي املورّ ، فهو )عنه لدفاع يقوم أنه بدعوى موكله يورّ

تمع ضد الغلو، وتكّشفت حقيقة احلال أنه "ورّ  " عن ا عتباره "حماميًا ط" يعرض نفسه 
تمع بتكريس دعوى شرعية الغلو، وحفر املزيد من األخاديد اليت متكن الغلو من مد  ا

  جذوره فيها بكل انسيابية، وساعد إعالم الغالة يف بناء متاريس األصالة التارخيية هلم.

  وهللا أعلم وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وآله وصحبه.

  أبو عمر

 هـ١٤٣٧رجب  ٢مساء السبت 


