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 مقدمة متهيدية

وِمن سيئات  ،ونعوذ باهلل ِمن ُشرور أنفِسنا ،إن احلمد هلل حنمده ونستعيُنه وَنستغِفره
 إله إال اهلل وأشهد أن ال ،وَمن ُيضِلل فال هادي له ،َمن يَهِده اهلل فال مضلَّ له ،أعمالنا

 صلوات ريب وسالمه عليه وعلى ،وأشهد أن حممًدا عبده ورسوله ،وحده ال شريك له
 آله وصحِبه أمجعني.

ِلُمونَ ِه َواَل مَتُوُتنَّ ِإالَّ وَ يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ات َُّقوا اللََّه َحقَّ تُ َقاتِ  } ْ  ُمس   (1) { أَن  ُت
َها َزو َجَها } ٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمن   ْ  ِمن  نَ ف  ُْ الَِّذي َخَلَقُك َوَبثَّ  يَا أَي َُّها النَّاُس ات َُّقوا رَبَُّك

ُهَما رَِجااًل َكِثريًا َوِنَساًء َوات َُّقوا اللََّه الَِّذي َتَساَءُلوَن  ْ  بِِه َواِمن   َر َحاَم ِإنَّ اللََّه َكاَن َعَلي ُك ْل 
 (2) { َرِقيًبا

ِلح   * يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ات َُّقوا اللََّه َوُقوُلوا قَ و اًل َسِديًدا } ْ  ُيص  ْ  َويَ غ ِفر  َلُك ْ  أَع َماَلُك  َلُك
ْ  َوَمن  ُيِطِع اللََّه َوَرُسوَلُه فَ َقد  فَاَز فَ و     (3){ زًا َعِظيًماُذنُوَبُك

 ،دثاهتاوشرَّ اْلمور حمُ  ،وخري اهلد ي هدُي حممد ،فإن أصَدق احلديث كالم اهلل ،أما بعد
 النار.يف  وكل ضاللة ،وكل بدعة َضاللة ،وكل حُمَدثة بدعة

 .بعدمث أما 
هذا البحث من االمهية مبكان ْلنه يدخل منطقة حمظورة مليئة باْللغام والفخاخ ويعصف 

يف  نيا الناسديف  أمة التوحيد ردحاً من الزمان علىبأفكار دينية ومادية فرضت نفسها 
جسد  يف غلو ممقوت وتتصادم مع نصوص الشريعة كما وكيفًا ومازالت ذيوهلا تنحر

 شهسر هذا الضياع والشتات الذي نعيولوجيتها يتالف أيداخ علىاالمة وهذه االفكار 
 عصرنا هذا؟يف 

                                                           

 .102آل عمران:  - (1)
 1النساء:  - (2)
 .71، 70ْلحزاب: ا- (3)
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الذي اصاب وحدة اْلمة احملمدية التفكك والتبلد  وراء حالة الرئيسي والسبب  
انقاذ اْلجيال  يف مل نتدارك أسبابه مجيعاً ونبني دوائه ونشرعوأن  ،وجسدها حىت اهنكته

مقوت فالغلو امل اْلفراد واجلماعات وخيمة على هالقادمة من خطر حمدق ستكون عواقب
 أعماق التاريخ.يف  بأنواعه املختلفة جذوره ضاربة

اء الديين أو والتطرف فيه سو  وال يغيب عن العقالء أن إنكار احلقائق الذي سببها الغلو
الج لتجنب وامهال الع ،ضرب من السفهاملادي وما يسببه من صدام مع الشريعة الربانية 

تظل أثاره ضياع هويتنا وس إىلعصرنا هذا سيؤدي بنا يف ا بأنواعهما املختلفة خطرمه
 اْلجيال الشابة املقبلة.  علىمدمرة 

 ملادي والدييناواحنراف الفكر  خطورة الغلو بأنواعهنبني هذا البحث أن يف  ومن مث رأيت
 ا واسبابمع الشريعة نصاً وروحاً مع بيان مظاهرمه تصادم تطرف و وما ينشا منهما من

اليت -الكتاب والسنة–ما نعلمه من شريعتنا السمحة  وطرق العالج املمكنة حسب
ن واقع  ما يتبني يل مو وحلوهلا اليت تناسب الفطرة اإلنسانية ، تتميز بوسطيتها واعتداهلا

يداً نا وحنن ندرك جفضاًل عن دراسات واحباث من سبقو يدمي القلب نراه ونلمسه 
 يف خطورته وأمهية التصدي له بكل حزم وقوة من أهل احلل والعقد حيت ال جند أنفسنا

اليت ال سبيل من اهلرب منها فتكون اْلمة برجاهلا  التهاونو دوامة من اإلمهال واالخطاء 
رب متاسك ضيف  صيداً سهاًل يناله سيوف اْلعداء وكيدهْ وأطفاهلا ونسائها وشباهبا

إيل حرق   تؤدي دموية وفكريةمعارك داخلية يف  الصميْ وتشتتهايف  اْلمة احملمدية
ة واالحنراف الذي يتصادم كماً وكيفاً مع نصوص الشريع الغلو وانتشاراالخضر واليابس 

 مور كلها ونصوصها الصحيحةاْليف  السمحة اليت حتث علي الوسطية واالعتدال
 ي:فصول كما يل ْلربع قسمت هذا البحث والصرحية واضحة لكل ذي عني ومن مث

 ومصر.صر كل عيف   واعتداله ومناسبته للفطرة اإلسالموسطية بيان ل: و الفصل اْل
 .االحنراف الفكري املعاصربيان حقيقة الغلو و  الفصل الثاين:

 فة خاصةبص اْلمة علىواملادي  العقديالثالث: بيان خطورة الغلو واالحنراف الفصل 



 
4 
 

 بتحكيْ الشريعة.وطرق عالجه 
اجملتمعات  يف واالحنراف الفكري الغلو بيان بالوصايا املقرتحة لعالج الفصل الرابع: 

سباب واملظاهر اْلمع ذكر اجملتمعات املعاصرة يف  املؤثرة صعدةاْل خمتلف على املعاصرة
 بتحكيْ الشريعة. اوطرق عالجه املشرتكة

وية البحث من القرآن وصحيح السنة النبهذ يف  هذا وقد جعلت منهجي ببيان الدليل
ْ من أهل السنة واجلماعة مث خالصة التجارب  مث أقوال العلماء الثقات من خالل مؤلفاهت

نوان هذا وخالفه وقد جعلت ع والباحثني البشرية من دارسات واحباث واقوال املصلحني
ْ الشريعة واحنراف الفكر" جت اْلحاديث خر وذكرت املراجع و  ،البحث " الغلو بني حتكي

وحرصت على تسجيل الكثري من التنبيهات واملالحظات  ،وأعطيت لكل ذي حق حقه
 ثالثني عاماً. ال جتاوزتالدعوة اليت يف  واحملظورات والتجارب الشخصية خالل رحليت

وبعد. هذا جهد املقل فأن كان ما به صواباً فمن اهلل وتوفيقه وأن كان ما به من خطأ 
وال ادعي إين ء منه بري-صلي اهلل عليه وسلْ-ورسوله تعايل واهلل فمين ومن الشيطان

 وأولكن لعل أنال به دعوة صاحلة بظهر الغيب  ،ونقلتاستقصيت املراد مبا ذكرت 
ن جيعله واهلل أسأل أ ،والبنونأشد احلاجة إليها يوم ال ينفع مال يف  حسنات ماحية أنا
 ،ب الدعاءوأن يغفر يل وجلميع املسلمني إنه مسيع جمي ،وأن ينفع به ،خالصاً لوجه الكرمي

 أمجعني.وصحبه  آلةوصل اهلل على سيدنا حممد وعلى 
 وكتبه الفقري لعفو ربه 
 سيد مبارك
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 لو اْل الفصل
 اإلسالموسطية 

 كل عصر ومصريف   واعتداله ومناسبته للفطرة
ما سوف كجلي   ومصر أمركل عصر يف   يةاإلنسانومناسبته للفطرة  اإلسالموسطية 

وحُيرِّر عقَله  ،اناإلنسالسطور التالية ْلنه ببساطة الدين الذي يُناِسُب فطرَة يف  نبني
وحقِّه الذي ال  ،هتيدمباآفاق عالية من السموِّ والرقي واحلرية اليت ُتشِعرُه  إىلووجدانه 

 ِمع َول ويكون عامل بناء ال ،اجملتمع الذي يعيش فيهيف  يتعارض مع حقوق اآلخرين
 ال يُدمِّر وُُيرِّب. ،يزرع وحيصد ،هدم

اسخ ملا قبله وال يقبل غريه؛ ْلنه ن ،اهلل لعبادهوهو دين الفطرة ْلنه الدين الذي ارتضاه 
 ،سائر اْلديان كرسالٍة خامتة للبشرية اهلل دوناختاره  ،من اْلديان ومهيمن عليها

ويدل على  ،لةوالرسا به النبوة وختْ-وسلْ   عليهاهلل صلى-اهلل واصطفى به رسول 
يَن ِعن َد  ِإنَّ }: تعايلذلك قوله   (4){اهلل اإلسالمالدِّ

َر  َوَمن  }:تعايلوقوله   َبَل ِمن ُه َوُهوَ  اإلسالميَ ب َتِغ َغي   ِخَرِة ِمَن  يف ِديًنا فَ َلن  يُ ق  اآل 
َاِسرِينَ    (5){اْل 

 إلسالمابيان اآلية ما نصه: أي: َمن يدين هلل بغري دين  يف-اهلل  رمحه-قال السعدي 
ملتضمِّن هو ا اإلسالمفعمُله مردوٌد غري مقبول؛ ْلن دين  ،اهلل لعبادهالذي ارتضاه 

لنجاة من فما مل يأِت به العبد مل يأِت بسبب ا ،وانقياًدا لرسله ،لالستسالم هلل إخالًصا
 (6)اه  اطل.وكل دين سواه فب ،بثوابه اهلل والفوزعذاب 

                                                           

 19آل عمران:- (4)
 .85آل عمران:  - (5)
الناشر :  -( 137انظر " تيسري الرمحن يف تفسري كالم املنان" لعبد الرمحن بن ناصر السعدي )ص/ - (6)

 م. 2000-ه  1420الطبعة : اْلوىل  -حتقيق : عبد الرمحن بن معال اللوحيق -مؤسسة الرسالة
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يف  نيعوالقرآن والسنة للمتأمل املتعمق جيد جوهر الوسطية ولبه ظاهر لكل ذي قلت: 
 . الصحيحة-وسلْصلي اهلل عليه -رسوله وسنة بيناتال آيات اهلل

وسلْ   عليهاهللوال نبالغ البتة عندما نقول بيقني الوسطية خصيصة ْلمة حممد صلى 
ْ  أُمًَّة َوَسطًا لِتَ }:تعايلذلك فقد قال  الكرمي يبنيالقرآن  ُكونُوا ُشَهَداَء وََكَذِلَك َجَعل َناُك

ْ  َشِهيًدا  .(7){َعَلى النَّاِس َوَيُكوَن الرَُّسوُل َعَلي ُك
 :صرهتما خم تفسريهايف –رمحه اهلل  – ابن كثريقال 

عرتفون ماجلميع لتكونوا يوم القيامة ُشَهداء على اْلمْ؛ ْلن  ،لنجعلكْ خيار اْلمْ" 
باً سُط العرب نسأو كما يقال: قريش   ،بالفضل. والوسط هاهنا: اْليار واْلجود لكْ
ي: أشرفهْ أ ،قومهيف  أي: خريها. وكان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلْ وسطا ،وداراً 
يف  تكما ثب  ،وهي العصر ،اليت هي أفضل الصلوات ،ومنه الصالة الوسطى ،نسبا

وملا جعل اهلل هذه اْلمة وسطاً َخصَّها بأكمل الشرائع وأقوم املناهج  ،الصحاح وغريها
ْ   ُهوَ }:تعايلكما قال   ،وأوضح املذاهب ْ  َوَما َجَعَل َعَلي ُك َتَباُك يِن ِمن  َحرٍَج ايف  اج  لدِّ

ِلِمنَي ِمن  قَ ب ُل َويف َهَذا لَِيُكوَن الرَُّسوُل شَ  ُْ ال ُمس  َْ ُهَو مَسَّاُك ْ  ِإب  َراِهي ْ  ِملََّة أَبِيُك ِهيًدا َعَلي ُك
 (9)اه  (8){النَّاسِ َوَتُكونُوا ُشَهَداَء َعَلى 

وْلننا نريد بيان حقيقة وسطية اإلسالم باْلدلة الشرعية والتجارب اإلنسانية وال  قلت:
المنا قنع من ال يدرك وسطية إسنيكون الكالم علي عواهنه وإمنا نريد من حبثنا هذا أن 

 .ومناسبته للفطرة السوية واحلياة اإلنسانية يف كل عصر ومصر

ة كثرية عتدال يف القرآن والسنة الصحيحوال ُيفي علي اللبيب أن مظاهر الوسطية واال 
كننا اخل، ول ومعامالت..ما يتعلق عن اإلسالم من عقائد، وأحكام، وعبادات، يف كل 

                                                           

 143سورة البقرة: - (7)
 78احلج:- (8)
حتقيق سامي -( 454/ 1تفسري القرآن العظيْ للحافظ أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي الدمشقي)  - (9)

 م( 1999 -ه  1420الطبعة الثانية )–دار طيبة للنشر والتوزيع -بن حممد سالمة
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ض اْلمثلة كل هذه التفاصيل ونكتفي  بذكر بع  العجالة لبيانيف مقام ال تتسع له هذه 
سان وحريته نيف هذا البحث مبا تتميز به الشريعة الغراء من أحكام تتعلق حبياة اإل

اليته ثيف أي جمتمع من اجملتمعات يف كل عصر ومصر وسنري م تعايلوعبادته هلل 
 ووسطيته وأنه حقاً الدين اْلامت والصاحل للبشرية مجعاء.

 اإلسالمريعة ش علىمن اهلجوم  التعجب إىل" كارليلوبسبب هذه املثالية ذهب "توماس  
أي فرد  كرب العار علىمن أ أصبحلقد  كتابه "حممد املثل اْلعلى "فقال ما نصه:يف  

كذب وأن   اإلسالمما يظن من أن دين  إىلمتمدين من أبناء هذا العصر أن يصغي 
 نإف السخيفة،قوال ارب ما يشاع من مثل هذه اْلأن حنوأن لنا  ،حممد خداع مزور

حو مائيت لن عشر قرناً  أثينالرسالة اليت اداها ذلك الرسول ما زالت السراج املنري مدة 
  خلقنا؟خلقهْ اهلل الذي و  (10)مليون من الناس

الفائتة  نيومات عليها هذه املالي هبا،أن هذه الرسالة اليت عاش  يظن:حدكْ أفكان أ
 !؟كذوبة وخدعةأ احلصر واإلحصار.

ن الكذب والغش يروجان عند خلق أولو  أبداً،أن أرى هذا الرأي  أستطيعما أنا فال أ
 وجمانني،لة ال بإاهلل هذا الرواج ويصادفان منهْ مثل ذلك التصديق والقبول فما الناس 

  (11). اه ختلق أالىل هبا و اْل وأضلولة كانال سخف وعبث إوما احلياة 
شريعة أن ال ،فى على كل من له بصرية إامانيةُيال  ونقول:زيد عن ذلك  ون قلت:

ُْ جناحها من نصوص الوحينياإلسالم حي من و  وهي ليس ،ية فيها مقوِّمات ودعائ
تصر وهذا واضح جليٌّ؛ فهو ُي ،احلق  ويُبِعده عن اإلنسانالشيطان واهلوى الذي يصد 

                                                           

 م عن وصول نسبة تعداد املسلمني 2015 مؤخراً عامقلت تشري بعض اإلحصائيات اليت مت نشرها - 10
 مليار مسلْ ، وهذه النسبة ىف زيادة مستمرة بصورة كبرية وهلل احلمد واملنة !! 1.57حول العامل إىل" 

 
ة نشر مكتب-تعريب حممد السباعي-لتوماس كارليل–( 37انظر كتاب "حممد املثل اْلعلى" )ص: - (11)

 م2008الطبعة اْلويل سنة –مصر –النافذة 
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 ،املسافات واْلطوات للمجتمعات املتعطشة للمثالية والوسطية اليت يؤيُِّدها وحي السماء
 البشرية.ومقومات النفس  –عاله يف  جل-فتجمع بني رضا الرب 
 : اإلسالمأصول وأسس وسطية 

بكل قناعة من خالل التأمل والتدبر للقرآن والسنة وما فيها من  نقول بدء بادئ ذيو 
اه سلفاً ومفهومه الذي ذكرن اإلسالممجلتها تدل بوضوح أن وسطية يف  نصوص صرحية

غري ذلك تقوم علي ثالث أعمدة  أوالعبادات  أواملعامالت  أوسواء ما ُيص الفقه 
رئيسية ال يتصف أي عمل أياً كان نوعه بالوسطية دون هذه االعمدة وأن شئت قل 

ريعة وال ُيرج عن أطار الش اإلسالماْلصول اليت يكون هذا العمل نابع حقاً من وسطية 
وروحها وال امنع هذا البته من وجود أصول أخري يراها البعض ولكن هذه اْلصول 

 .ثة هي أمهها من وجهة نظرنا وها هي بشرح وجيز واهلل املستعانالثال
أن يكون العمل غري خمالف للنصوص الشرعية الصحيحة الصرحية من  ل:و اْلصل اْل

 يل فاسد.أو القرآن والسنة ودون ت
ِيَ رَُة  َقَضى اللَّهُ َوَرُسولُُه أَم رًا إذاَكاَن ِلُمؤ ِمٍن َواَل ُمؤ ِمَنٍة   َوَما}:تعايللقوله   َأن  َيُكوَن هَلُُْ اْل 

ْ  َوَمن  يَ ع ِص اللََّه َوَرُسوَلُه فَ َقد  َضلَّ َضاَلاًل   (12) {ُمِبيًناِمن  أَم رِِه
مرين لن تضلوا تركت فيكْ أ "-صلي اهلل عليه وسلْ–قال النيب  ويف السنة الصحيحة -

 (13)"ولن يتفرقا حىت يردا عليَّ احلوض ،ما إن متسكتْ هبما: كتاب اهلل وسنيت
الصدقة واكرام اجلار وقيام الليل وما اشبه والصيام والزكاة و  ذلك: الصالة علي ومثال

 شرعي معترب.ونص القرآن والسنة فكلها هلا أصل يف  امر والطاعاتو هذا من اْل

                                                           

 36اْلحزاب: – (12)
 -حملمد ناصر الدين االلباين -(2937الكبري")برقْ/ حوزياداته" الفتجلامع الصغري انظر صحيح ا - (13)

 م1988-ه1408الطبعة الثالثة سنة -دمشق-نشر املكتب اإلسالمي
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صادر وامل وحسب اْلصول الشرعيةأن يكون العمل له مسوغ شرعي اْلصل الثاين: -
وليس  قياس صحيح أوأمجاع  أوسنة  أوأما قرآن  الفقهية املعتربة عند أهل العلْ وهي

 عن هوي مضل كاذب.
ْ  َعن ُه فَان  تَ ُهوا َوات َُّقوا اللَّهَ  َوَما}:تعايلقال  ُْ الرَُّسوُل َفُخُذوُه َوَما نَ َهاُك  ِإنَّ اللََّه َشِديُد آتَاُك

 (14){ال ِعَقابِ 
ُْ تَ  َوَما}:تعايل وقال- ِْ يف  يَلهُ ِإالَّ اللَّهُ َوالرَّاِسُخونَ أو يَ ع َل  يَ ُقوُلوَن آَمنَّا بِِه ُكلٌّ ِمن  ِعن ِد ال ِعل 

َل َبابِ ُلو أو رَب َِّنا َوَما َيذَّكَُّر ِإالَّ   (15){اْل 
صول مستند شرعي من هذه اْل أوعلي اهلل بغري علْ اإلفتاء والقول  ذلكعلي ومثال 

 علي ترتبها املذكور أنفاً.
ا خمتصره: "يقول م يف فتوي له-رمحه اهلل -قال العالمة عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز- 

، (16): "من قال علي ما مل أقل فليتبوأ مقعده من النار"-صلى اهلل عليه وسلْ -النيب 
فالواجب على اإلنسان أن يتحرى العلْ ويتحرى الدليل حىت يفيت على بصرية وال يفيت 

ا علْ، فاملقصود أن العلْ دين، والفتوى دين فال بد أن اإلنسان يتقيد مبعلى اهلل بغري 
أوجب اهلل عليه، ال يفيت بغري علْ، بل يتحرى وينظر يف اْلدلة يف الكتاب والسنة، 
ويفيت على ضوء الكتاب والسنة، وإال فلريشدهْ إىل غريه، وال جيوز أن يقول على اهلل 

َا َحرََّم َريبَِّ ال َفَواِحَش َما َظَهَر ِمن    ُقل   }:بغري علْ، اهلل سبحانه يقول َ ِإمنَّ مث  َها َوَما َبَطَن َواإل ِ
رُِكوا بِاللَِّه َما ملَ  يُ نَ  قِّ َوَأن  ُتش  ل طَانًا َوَأن  تَ ُقوُلوا َعَلى اللَِّه َما اَل زِّل  بِِه سُ  َوال بَ غ َي بَِغري ِ احلَ 

                                                           

 7احلشر:- (14)
 7آل عمران: - (15)
نشر املكتب  -االلباين حملمد ناصر الدين -(11106صحيح اجلامع الصغري وزيادات "الفتح الكبري")برقْ/انظر  - (16)

، وهو جزء من حديث الصحيحني بلفظ "َوَمن  َكَذَب َعَليَّ  م1988-ه1408الطبعة الثالثة سنة -دمشق-اإلسالمي
َعَدُه ِمَن النَّارِ   «.ُمتَ َعمًِّدا، فَ ل َيَتبَ وَّأ  َمق 
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القول  علْ، فوق مرتبة الشرك، ملا يرتتب على، فجعل القول عليه بغري (17){تَ ع َلُموَن 
على اهلل بغري علْ من الفساد الكبري، والشر العظيْ، وقد يبيح ما حرم اهلل، وقد يوجب 
ما ال يوجبه اهلل، وقد يقع يف شرور كثرية، وأخرب جل وعال يف آية أخرى أن هذا من 

َشاِء  }أمر الشيطان،  ْ  بِالسُّوِء َوال َفح  َا يَأ ُمرُُك َوَأن  تَ ُقولُوا َعَلى  } –أي الشيطان  –{ِإمنَّ
، فالواجب على طالب العلْ أن يتحرى احلق، وأن حيذر (18){اللَِّه َما اَل تَ ع َلُموَن 

لْ اهلل، وإذا كان ال يستطيع ذلك فلريشدهْ إىل غريه، وال يتكمن القول على اهلل بغري 
 (19).اه .بغري علْ، نسأل اهلل السالمة اهلل يقول علىوال 

اعه تفريط فيه إال ما يلزم اتب أوفراط إأن يكون العمل وسطًا بال اْلصل الثالث:  -
 لوجود نصر شرعي صريح باإلفراط فيه.

 َواَل تَ ب ُسط َها ُكلَّ ُعُنِقكَ  إيلَواَل جَت َعل  َيَدَك َمغ ُلوَلًة }:تعايلقوله ومما يدل علي ذلك 
ُعَد َمُلوًما حَم ُسورًا  ِط فَ تَ ق   (20){ال َبس 

بلكْ فإمنا هلك من كان ق الدين، والغلو يفإياكْ  ":-صلي اهلل عليه وسلْ-قوله و 
 (21)الدين " يف  بالغلو

قوله لليل والتكبري بالتسبيح والته تعايلما أباَحته الشريعة من غري حدِّ كذكر اهلل ومثال -
َرًة َوَأِصياًل }:تعايل رًا َكِثريًا *َوَسبُِّحوُه ُبك   (22){ يَاأَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا اذ ُكُروا اللََّه ذِك 

                                                           

 33اْلعراف: - (17)
 169البقرة:- 18

لي موقعه ع -رمحه اهلل-انظر فتاوي نور علي الدرب للعالمة عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز – (19)
 بعنوان" حكْ الفتيا بغري علْ "

 29اإلسراء : - (20)
 نشر-االلباين( حملمد ناصر الدين 4445انظر صحيح اجلامع الصغري وزياداته"الفتح الكبري")برقْ/ - (21)

 م1988-ه1408الثالثة سنة الطبعة-دمشق-املكتب اإلسالمي
 42-41اْلحزاب:- (22)
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 كثر من الثلث ملا ُرِوي عن سعد بن أيبأعن الصدقة ب الشريعة كالنهيوما قيدته  -
رثين إالَّ ابنة وال يَ  ،أنا ذو مالٍ  ،قلت: يا رسول اهلل: قال-عنه  تعايلاهلل  رضي-وقَّاص 

 ،«ال» قلت: أفأتصدَّق بَشطره؟ قال: ،«ال»أفأتصدَّق بثُ لُثي مايل؟ قال:  ،يل واحدة
خري  ،تك أغنياءَ والث ُُّلث كثري؛ إنَّك إن َتَذر ورَث ،الث ُُّلث»قلت: أفأتصدَّق بثُ لُثه؟ قال: 

 (23)ناس"أن َتَذرهْ عالًة يتكفَّفون المن 
هذه اْلصول الثالثة فيما أري تبني طبيعة االعمال ووسطيتها وهي اْلط الفاصل بني 

والذي يأخذ بيد اْلمة إيل التكيف مع الواقع  االجتهاد الشرعي لألمور املستحدثة
الذي ندعوا إيل انتهاجه من علمائنا الثقات  اجلديد من منظور شرعي مالئْ للعصر

الفقهاء حيت ال يصاب الناس باحلرية أمام ما يستجد من أمور ال ناقة هلْ فيها وال مجل 
 وال يدرون حالل هي أم حرام.

العقل  كيْاهلوي وحتاالجتهاد القائْ علي  الذين أدمنوا طباء الفتنةْل ال نرتك الساحةو 
وشتان ًا وينسفها نسف لربانية ووسطيتها وجوهرها وروحهاا الذي ُيرجنا عن الشريعة

 .الفارق بينهما
  يف " يري هذا اْلمر ويدرك أمهيته فقال جارودي روجيهي الفرنسي "اإلسالمواملفكر  

رط هو الش االجتهادأن  والقرن الواحد والعشرين " ما نصه: اإلسالمكتابه القيْ " 
 التوحيد انطالقاً  عواْلروج من ظالم " التقليد " واتبا  تلوياو وهو معرفة متييز اْل ،للنهضة
" الوحي اإلهلي " وحماربة الوثنيات املعاصرة من علمانية وتقديس التقنية اليت  آنمن القر 

 وهذه املذاهب وضعت ،" وهو السؤال عن اهلدف واملعىن ملاذاتتخلص من السؤال " 

                                                           

اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلْ وسننه وأيامه " صحيح انظر  - (23)
نشر -رحتقيق/ حممد زهري بن ناصر الناص-حملمد بن إمساعيل أبو عبداهلل البخاري اجلعفي-باب -(6373البخاري")برقْ/

 ه 1422الطبعة: اْلوىل، -لبنان-النجاة /بريوتدار طوق 
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ة وثنيات وكذلك حمارب ،انتحار كوكيب إيلوقادتنا  ،خدمة االزدياد االعمى وإرادة القوةيف 
 .الدولة واملنفعة والنظْ اْليديولوجية اليت تربر تلك الوثنيات

هذا ال تشرق تلك الشريعة و  ملاذا:" سالف الذكر مقطع آخر من كتابهيف  مث أضاف 
  ؟العاملالقانون اإلهلي اليوم على 

 تظل الشعوب املسلمة حىت اليت حررت من االستعمار شيئا وليست فاعال كامالً  ملاذا
  التارُيية؟املبادرة يف  ال يعطون القدوة ملاذا التاريخ؟يف  اً ومؤثر 

نون فرغ من مضمونه وتوقف عن التطور احلي منذ القرون ان هذه الشريعة وهذا القْل
  تارُيه.يل من و اْل

كل لئك الذين كانت لديهْ عبقرية حلل مشا أو عني أاملوتى بعني القرآن بأ أْلننا نقر 
رتديد ن اكتفينا بأن حنل مشاكلنا أنا كوال ام للقرآن،عصرهْ من خالل الوحي اْلالد 

ْ فلنرجع اولكن باستله فقط،قالوه ما  عين ذلك الدخول ال ي اْلويل، املنابع إيلم مناهجه
ي والفاعلية ولكننا نبحث عن املصدر احل ،فعيوننا على املاضي ،املستقبل بتقهقر إيل

 .سنزح منها املاء اآل " فالشريعة " ليست بركة راكدة نن ،اْلالقة لإلسالم " املبكر"
 (24)"اه 

يسهل يف شريعتنا حتت عناوين أساسية ل اإلسالمطرح وبيان وسطية يف  نبدأو قلت: 
 من حي عن بينة.  اليمت من مات عن بينة وحييعلي القاري  استيعاهبا و 

 :التشريعيف  التدرج اإلسالممن وسطية -1
سب فقد تدرجت بعض االحكام حبومساحته  اإلسالمالتشريع من وسطية يف  التدرج

جبها عليهْ مرة بعد مرة فقد فرض أو  واحدة، ولكنزل مجلة  اْلحوال والوقائع ومل تن
يف  الصومونصف تقريبا مث فرض الزكاة و  اهلجرة بسنةسبحانه الصالة علي العباد قبل 

                                                           

-ترمجة كمال جاد اهلل-روجيه جارودي-( 83)ص:املسلمني شروط هنضة –اإلسالم والقرن الواحد والعشرين  - (24)
 ال توجد سنة الطبع -القاهرة -نشر الدار العاملية للكتب والنشر
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باقي االحكام وذلك مراعاة لواقع اجملتمع الذي أراد معاجلته يف  السنة الثانية وهكذا
 اإلامان.نور  إيلوإخراجه من ظلمات الكفر 

لتدرج هذه مسألة ايف  قلوب بعد ضعاف اإلامانيف  شعر بالشكأوننبه ْلمر جوهري و 
 ال واضحة نقوهلاو يل فاسد بعقله املريض القاصر أو سياقها بتن البعض يفهمها خارج ْل

 لتسويفا  السمحاء الشريعة يف التدرج بكلمة املقصود ليس غموض وال فيه لبس
–أن اهلل  هبا عينيُ  بل هلل حاشا ،شرعه وتطبيق ،اهلل أحكام إقامة يف ،التنفيذ وتأجيل

صلي اهلل -برمحته وفضله ييسر أحكامه علي اْلمة  احملمدية الذي ختْ برسوهلا -تعايل
 وبالقرآن الرسالة والنبوة  ْلنه الدين املختار من رب العاملني للبشرية مجعاء -عليه وسلْ

يَن ِعن َد ِإنَّ الدِّ  }تعايلواملهيمن علي ما سواه منذ خلق آدم حيت قيام الساعة كما قال 
هلا وذلك ْلنه دين متني صعب علي أو فهو آخر اْلديان وليس  (25){ اإلسالماللَِّه 

صلي اهلل عليه –كما قال النيب وانضباط ُيالف اهلوي   تعاليْ ملا فيه منالنفس البشرية 
 (26)"غلوا فيه برفق أو إن هذا الدين متني ف "-وسلْ

ن معاصي وحمرمات معلي النفس البشرية ما اعتادت عليه تعايل فال عجب أنه ييسر اهلل 
 بعد امره حيت وصلت الرسالة والنبوة لطورها اْلخريأو بيان أحكامه و يف  بالتدرج احلكيْ

رسب اإلامان فيها وصارت النفوس املؤمنة قادرة علي التطبيق أن هتيأت القلوب وت
تها واعتداهلا بوسطي اإلنسانوالتنفيذ فكانت الرسالة اْلامتة الكاملة املناسبة لفطرة 

 سلْ.و عليه صلي اهلل -سل وأمامهْ نيب الرمحةزلة علي خامت الر  ومساحتها املن
مسألة التحرمي واإلباحة والتدرج فيهما واهلل يف  من القرآن والسنةأمثلة ونذكر هنا 

 املستعان.

                                                           

 19آل عمران:-(25)
 -حملمد ناصر الدين االلباين -(2246انظر صحيح اجلامع الصغري وزياداته "الفتح الكبري")برقْ/ - (26)

 م1988-ه1408الطبعة الثالثة سنة -دمشق-نشر املكتب اإلسالمي



 
14 
 

هو  وكما ،رمضانونسخ احلكْ كصيام اإلباحة مث التحرمي بعد ذلك يف  من التدرج-
وال ُيفي أن  ،معلوم أن الصيام مل يفرض مبكة؛ وإمنا فرض باملدنية املنورة بعد اهلجرة

تفسريه لقوله  يف-تعايلاهلل  رمحه-ذكرها ابن كثري  ،الصيام مرَّ بثالث مراحل متدرجة
ُْ الصَِّياُم َكَما ُكِتَب َعَلى الَِّذيَن ِمن   يَا}:تعايل ْ  أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُكِتَب َعَلي ُك ْ  َلَعلَُّك  قَ ب ِلُك

 :-رمحه اهلل-فقال ، (27){تَ ت َُّقونَ 
فإن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلْ قِدم املدنية فجعل يصوم من   ،وأما أحوال الصيام

زل اهلل  فرض عليه الصيام وأن تعايلمث إن اهلل  ،وصام عاشوراء ،كل شهر ثالثَة أيامٍ 
ُْ الصَِّياُم َكَما ُكِتَب َعَلى الَِّذيَن ِمن   }:تعايل ْ  يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُكِتَب َعَلي ُك  قَ ب ِلُك

ْ  تَ ت َُّقونَ  يٌَة  }:تعايلقوله  إيل { َلَعلَُّك ِكنيٍ طَ َوَعَلى الَِّذيَن يُِطيُقونَُه ِفد   ،(28){ َعاُم ِمس 
زل  نأ تعايلمث إن اهلل  ،فكان َمن شاء صام وَمن شاء أطعْ مسكيًنا فأجزأ ذلك عنه

ُر َرَمَضاَن الَِّذي أُن   }اآلية اْلخرى:  ُْ  }قوله:  إيل ،{ زَِل ِفيِه ال ُقر آنُ  َشه  َفَمن  َشِهَد ِمن ُك
هُ  َر فَ ل َيُصم  ه للمريض ورخَّص في ،فأثبت اهلل صياَمه على املقيْ الصحيح ،(29){ الشَّه 

  (30) .اه وثبت اإلطعام للكبري الذي ال يستطيع الصيام ،واملسافر
 ونسخ:الصيام كان علي ثالث مراحل متتالية  مما سبق أن ويتبني لنا

حترمي  التخيري بني الصيام والكفارة. الثالثثالثة أيام من كل شهر. الثاين:  ل صيامو اْل
 مرض. أورمضان إال لعذر شرعي كسفر يف  الفطر

مث حترامه ومنعه بعد ذلك كشرب اْلمر واْلمر هي أم  ابتداءالنهي يف  التدرج ومن-
وها عند الصالة يقرب أن-تعايل– اْلبائث وهي تصد عن الصالة وذكر اهلل لذلك هني اهلل

                                                           

 183البقرة: - (27)
 184البقرة:  - (28)
 185البقرة:  - (29)
حتقيق سامي -(  498/ 1بن كثري القرشي الدمشقي) تفسري القرآن العظيْ للحافظ أبو الفداء إمساعيل بن عمر  - (30)

 م( 1999 -ه  1420الطبعة الثانية )–دار طيبة للنشر والتوزيع -بن حممد سالمة
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ْ  ُسَكاَرى اأَي َُّهاي} تعايل:قال ففقط  َربُوا الصَّاَلَة َوأَن  ُت َحىتَّ تَ ع َلُموا َما  الَِّذيَن آَمُنوا اَل تَ ق 
 .مث حرمها بعد ذلك (31){تَ ُقوُلونَ 

 ،عباده املؤمنني أن يقربوا الصالة وهْ سكارى تعايلينهى  :-اهلل رمحه-السعديقال 
امكَّن  فإنه ال ،كاملسجد  ،وهذا شامل لقربان مواضع الصالة ،حىت يعلموا ما يقولون

 ،فإنه ال جيوز للسكران صالة وال عبادة ،السكران من دخوله. وشامل لنفس الصالة
العلْ مبا  وجود إيلذلك وغياه  تعايلوهلذا حدد  ،الختالط عقله وعدم علمه مبا يقول

ل أو يف -فإن اْلمر  ،يقول السكران. وهذه اآلية الكرامة منسوخة بتحرمي اْلمر مطلقا
أَُلوَنَك َعِن  }عرض لعباده بتحرامه بقوله:  تعايلمث إن اهلل  ،غري حمرم كان-ْلمرا َيس 

عِ  بَ ُر ِمن  نَ ف  ُُهَما َأك  ٌ َكِبرٌي َوَمَناِفُع لِلنَّاِس َوِإْث  ِر َوال َمي ِسِر ُقل  ِفيِهَما ِإمث  َم   (32){ِهَما اْل 
حرمه  عايلتمث إنه  ،هذه اآليةيف  هناهْ عن اْلمر عند حضور الصالة كما تعايلمث إنه 

م   }قوله: يف  قاتو مجيع اْليف  على اإلطالق َا اْلَ  ُر َوال َمي ِسُر يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإمنَّ
َتِنُبوُه  ٌس ِمن  َعَمِل الشَّي طَاِن فَاج   (34).اه (33){َواْلن َصاُب َواْلز الُم رِج 

مصائب و جاء فيه ما يسببه اْلمر من كوارث  تقرير ملنظمة الصحة العاملية قلت: ويف
 :ما خمتصره جاء فيه أم اْلبائث شربتصيب اجملتمع الذي يبيح  وباليا

 ،مليون حالة وفاة كل عام 3.3وقوع يف  يتسّبب تعاطي الكحول على حنو ضار -
 2من مجيع الوفيات.  %5.9هذا امثل 

 وفاة وحالة إصابة. 200من امثل تعاطي الكحول على حنو ضار عامال مسبباً ْلكثر -

                                                           

 43:النساء - (31)
 19آل عمران:– (32)
 90املائدة:– (33)
الناشر :  -(179تيسري الرمحن يف تفسري كالم املنان "لعبد الرمحن بن ناصر السعدي )ص:انظر "– (34)

 م. 2000-ه  1420الطبعة : اْلوىل  -حتقيق: عبد الرمحن بن معال اللوحيق -مؤسسة الرسالة
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ياس وفقاً لق ،من العبء العاملي للمرض واإلصابة للكحول % 5.1بشكل عام يعزى -
 سنوات العمر املصححة باحتساب مدد العجز. 

عمر. ويعزى مرحلة مبكرة نسبياً من اليف  الوفيات والعجزيف  يتسبب تعاطي الكحول-
 39و  20نها بني س يرتاوحة العمرية اليت الفئيف  تقريباً من إمجايل الوفيات % 25حنو 

 الكحول. إيلعاماً 
ات وطيف من االضطراب ،هنالك عالقة سببية بني تعاطي الكحول على حنو ضار-

 فضاًل عن اإلصابات. ،وغريها من اْلمراض غري السارية ،النفسية والسلوكية
إلصابة امت توطيد أخر عالقة سببية بني تعاطي الكحول على حنو ضار وحاالت -

 باْلمراض املعدية من قبيل السل وكذلك مسار مرض اإليدز والعدوى بفريوسه.
فإن تعاطي الكحول على حنو ضار يسفر عن خسائر  ،بعيدًا عن العواقب الصحية-

 (35)اجتماعية واقتصادية كبرية لألفراد واجملتمع ككل.اه 
لي أمته إيل أن حترامها ع –اهلل عليه وسلْ  صلي- أنه ثبت عن النيب فال عجبقلت: 
 ومي والصراطالقوتنحرف باملرء عن الطريق  ْلهنا تذهب بالعقل والوعيالقيامة تقوم 

شارهبا إن اهلل لعن اْلمر وعاصرها ومعتصرها و  "-وسلْصلي اهلل عليه -فقالاملستقيْ 
 وساقيها وحاملها واحلمولة إليه وبائعها ومشرتيها وآكل ْثنها

" .(36) 
يف النهي –صلي اهلل عليه وسلْ –أخري ما ثبت عنه  لمث اإلباحة كمثاومن التدرج -

زيارة القبور فقد حرم زيارهتا ابتداء ْلن الصحابة كانوا حديث عهد باجلاهلية والشرك  عن

                                                           

 -2015كانون الثاين: يناير   -349صحيفة وقائعها برقْ انظر تقرير منظمة الصحة العاملية يف   - (35)
 ي موقعها علي الشابكة.عل
 -حملمد ناصر الدين االلباين -(2683انظر صحيح اجلامع الصغري وزياداته"الفتح الكبري")برقْ/ - (36)

 م1988-ه1408الطبعة الثالثة سنة -دمشق-نشر املكتب اإلسالمي
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ة القبور هنيتكْ عن زيار  قال:" أنه -وسلْصلي اهلل عليه -كما ثبت عنه   مث أباحها
 . القلب ْلهنا تذكرهْ باآلخرة وغري ذلك كثرييف  بعد أن ترسب اإلامان (37)"فزوروها
وإذا متكن الشيطان من قلب العبد فال ريب أنه سيضله عن عبادة اهلل لعبادة قلت: 

– يميةتابن  اإلسالمويؤيد هذا القول شيخ القبور وتعظيمها وهو من الشرك اْلكرب 
كثري من يف   ْالشرك العظي إيلوقد بلغ الشيطان هبذه البدع  :قال ما خمتصره-رمحه اهلل
 أو ،لنيب قرب إما-حىت إن منهْ من يعتقد أن زيارة املشاهد اليت على القبور  الناس،

احلج  :ويسمي زيارهتا ،أفضل من حج البيت احلرام - أهل البيتبعض  أو ،شيخ
ومن هؤالء من يرى أن السفر لزيارة قرب النيب صلى اهلل عليه وسلْ أفضل من  ،اْلكرب

ا ْلهنْ وهذ املقصود.أنه حصل له  رجع وظنوصل املدينة  إذاوبعضهْ  .حج البيت
 .وسؤال امليت ودعائه هبا،الدعاء عندها والتوسل  القبور ْلجلظنوا أن زيارة 

ود إمنا هو ولو علموا أن املقص ،الكعبةن ومعلوم أن النيب صلى اهلل عليه وسلْ أفضل م
كما   ا،هلواملقصود بزيارة القبور الدعاء  ،ودعاؤهعبادة اهلل وحده ال شريك له وسؤاله 

يت كثري من هؤالء يسأل امل  وهلذا .لزال هذا عن قلوهبْ ؛يقصد بالصالة على امليت
 (38)اه  .ذلكوحنو  ،وتب علي ،اغفر يل وارمحين :فيقول ،كما يسأل ربه  والغائب،

 حدودها الشرعية:يف  حرية العقيدةاإلسالم  من وسطية -2

                                                           

يح حانظر املسند الصحيح املختصر بنقل العدل عن العدل إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلْ"ص- (37)
استئذان النيب صلى اهلل عليه  باب-(106مسلْ" ملسلْ بن احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوري)برقْ/

 –عريب نشر/ دار إحياء الرتاث ال -حتقيق / حممد فؤاد عبد الباقي-وسلْ ربه عز وجل يف زيارة قرب أمه 
 .م1955ه  1374، 1ط م.1955ه   1374الطبعة اْلويل سنة/  -بريوت

 –لشيخ اإلسالم ابن تيمية -( 2/268انظر اقتضاء الصراط املستقيْ ملخالفة أصحاب اجلحيْ)- (38)
 م1999-سنة ه  1419-نشر دار عامل الكتب-الطبعة السابعة-حتقيق: ناصر عبد الكرمي العقل 



 
18 
 

صرحية  آن آيةويف القر حرية املعتقد بالضوابط الشرعية املعتربة  اإلسالممن وسطية   
يِن  }تعايل:وهي قوله الدين يف  بعدم االكراه رَاَه يِف الدِّ  (39){اَل ِإك 

كراه يف الدين ُيرب تعاىل أنه ال إ خمتصره:يف تفسريها ما –رمحه اهلل  -يقول السعدي-
لعدم احلاجة إىل اإلكراه عليه، ْلن اإلكراه ال يكون إال على أمر خفية أعالمه، غامضة 
أثاره، أو أمر يف غاية الكراهة للنفوس، وأما هذا الدين القومي والصراط املستقيْ فقد 

املوفق إذا شد من الغي، فتبينت أعالمه للعقول، وظهرت طرقه، وتبني أمره، وعرف الر 
نظر أدىن نظر إليه آثره واختاره، وأما من كان سيئ القصد فاسد اإلرادة، خبيث النفس 
يرى احلق فيختار عليه الباطل، ويبصر احلسن فيميل إىل القبيح، فهذا ليس هلل حاجة 

تدل  يف إكراهه على الدين، لعدم النتيجة والفائدة فيه، واملكره ليس إامانه صحيحا، وال
اآلية الكرامة على ترك قتال الكفار احملاربني، وإمنا فيها أن حقيقة الدين من حيث هو 

رض له، وإمنا فلْ تتعموجب لقبوله لكل منصف قصده اتباع احلق، وأما القتال وعدمه 
 (40ري.اه  )يؤخذ فرض القتال من نصوص أخ

ارسة املسلمني حرية مميبيح لغري قلت: فاإلسالم كما هو واضح جلي بنص القرآن  
مع  ،الماإلسوعدم إكراههْ على دخوِل  ،أماكن عبادهتْيف  وإقامة شعائرِهْ ،عقيدهتْ

 انتقض عهده. اإلسالمأىب التزاَم أحكاِم  إذاف ،االلتزاِم بأحكامه
 وعلى ":تصرهخمما  -رمحه اهلل– " لعبد العظيْ املطعيناالرتداد"عقوبة وجاء يف كتاب  

ون اإلسالم و حىت ال يسئ اجلاهليف  هذا اْلساس جيب ان نفهْ كفالة حرية االعتقاد
 .بكر ووأب جهل أبو استعماهلا فيسووا بني

وعلى هذه اْلسس فرق الفقهاء رضى اهلل عنهْ بني الكفر اْلصلي غري املسبوق  
 املصرييف  ءوالكفر الطارئ املسبوق باإلسالم ) الردة ( فمع ان الكفرين سوا ،باإلسالم

                                                           

 256 البقرة:- 39
الناشر :  -( 111انظر " تيسري الرمحن يف تفسري كالم املنان" لعبد الرمحن بن ناصر السعدي )ص/ - 40

 م. 2000-ه  1420الطبعة : اْلوىل  -حتقيق : عبد الرمحن بن معال اللوحيق -مؤسسة الرسالة
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و ومها ذنبان ال يغفران ابدا فان الكفر اْلصلي غري املسبوق باإلسالم ال يهدر اْلخروي 
ل يتمتع ب .وجمرد كفره ال يوجب عله عقوبة عاجلة .مصون شرعا بل دمه،دم صاحبه

 (41)اه .يتمتع به املسلْكْ   حرياته الدينية واالجتماعية متاماً بكل 
جمراهْ ري ج حريةُ العقيدة للكتايبِّ من اليهود والنصارى وَمنن وبناء علي ذلك فإقلت: 

وينكر  ،يكفَر بهو  ،ختتلُف عن حرية املسلْ؛ فليس للمسلْ املوحِّد أن ينكر ألوهية اهلل
بل يطبَّق  ،اإلامان والكفر؛ فهذا ال حريَة لهيف  وله احلريةُ  ،ويقال: هذا حقه ،وجوده

 يعين االستسالم واالنقياد حُلكْ الشرع؛ فعقوبة املسلْ اإلسالمعليه حدُّ الرِّدة؛ ْلن 
  (42) "لوهَمن بدَّل ِديَنه فاقتُ "املرتدِّ: القتُل؛ لقول النيبِّ صلى اهلل عليه وسلْ:
وحىت  ،مع كلهاهلل؛ ليستقيْ أمُر اجملت إيلوقُتله ذاك عقاب له إن مل يرجع لِدينه ويُتب  

ت  طَائَِفٌة ِمن  َوقَالَ  } :تعايلقال مث الكفر به طعًنا فيه؛ كما  اإلسالمال يكون اعتناُق 
ِل ال ِكَتاِب آِمُنوا بِالَِّذي أُن   ُفُروا آ َأه  َه الن ََّهاِر َواك  ْ  زَِل َعَلى الَِّذيَن آَمُنوا َوج  ِخَرُه َلَعلَُّه

  (43){ يَ ر ِجُعونَ 
عفاء ِمن أرادوها لَيلِبُسوا على الضهذه َمكيدٌة  :ما خمتصره-قال ابن كثري رمحه اهلل-

َر ِدينهْ َتوروا بينهْ أن يُظِهروا اإلامان  ،الناس أم  ُيصلُّوا مع و  ،ل النهارأو وهو أهنْ اش 
ةُ من الناس: ِدينهْ؛ ليقول اجَلهل إيلجاء آخُر النهار ارتدُّوا  إذاف ،املسلمني صالةَ الصبح

                                                           

العظيْ  د.عبد–( 90عقوبة االرتداد عن الدين بني اْلدلة الشرعية وشبهات املنكرين )ص: - (41)
 م1993-ه 1414الطبعة االويل سنة -مصر-طبع مكتبة وهبة-إبراهيْ املطعين

اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلْ وسننه وأيامه " أخرجه البخاري يف  - (42)
ْ املرتد واملرتدة واستتابتهْ -(6922 )برقْ/ -نجاة /بريوتنشر دار طوق ال-حتقيق/ حممد زهري بن ناصر الناصر- باب حك
 (42)ه 1422الطبعة: اْلوىل، -لبنان

 72آل عمران:  - (43)
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 ْ ْ على نقيصةٍ وعيبٍ  إيلإمنا َردَّه ْ اطِّالعُه ْ   }ا قالوا: ِدين املسلمني؛ وهلذيف  ِدينه َلَعلَُّه
  (44) . اه { يَ ر ِجُعونَ 

ِْ املرتدِّ عن ِدينه قلت: فقتلُ  ما يروج ك  ليس عقوبة على حرية الفكر واالعتقاد ،املسِل
تهزائه بل هو عقوبٌة على اس ،أهل الفنت للنيل من اإلسالم وتصويره بأنه دين دموي

ْلمة؛ ذلك ِمن خطٍر على ايف  وما ،الطعن فيه بدخوله وخروجه منه وحماولة ،بالدين
لزِم أن تكون العقوبُة ف ،تقصري أوفتماُسُك اجملتمع وتعظيْ الدِّين أمٌر ال جيوُز فيه رمحة 

 الصارمة على قدِر الذَّنب الفادح.
 :فتوي له ما خمتصره يف-اهلل رمحه-بازيقول العالَّمة ابُن -

ه أن يقتل وليس ل ،وليس له أن يسرق ،وليس له أن يزين ،وليس ْلحد أن يشرَك باهلل
يس له أن يدع ول ،وليس له أن يدََع الصالة ،وليس له أن يشَرَب اْلمر ،نفًسا بغري حق

 يف وليس له أن يدََع الصيام وهو قادٌر على صيام رمضان إال ،الزكاة وعنده مال الزكاة
غري  إيل ،لعمرايف  وليس له أن يرتَك احلج وهو قادٌر على أن حيجَّ مرةً  ،السفر واملرض

 ذلك...
ويدََع ما  ،ةالعقيدة الصحيح اإلنسانبل جيب أن يلتزَم  ،ذلكيف  اإلسالميف  فال حريةَ 
اْلموِر املستحبَّة يف  له حرية ،اْلمور املباحة اليت أباحها اهلل لهيف  له حريةٌ  ،نعْ ،حرَّم اهلل

 ،إن شاء تركهو  ،اإلنسانواملباح إن شاء فَعله  ،فلو شاء تَ ر كها فال بأس ،اليت ال جتب
وليس له أن يعتنَق  ،وما حرمه اهلل عليه فيلزمه تَ ر كه ،جب اهلل عليه فيلزمه ِفعلهأو أما ما 

بل مىت اعتنق  ،ليس له ذلك ،اجملوسية أوالوثنية  أواليهودية  أوة النصراني أوالشيوعية 
وجيب أن  ،لحالَل الدِم واملا ،صار كافًرا ،الشيوعية أواجملوسية  أوالنصرانية  أواليهوديَة 
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ُْ الذي هو ،ُيستتابَ  وإال  ،احلقِّ  إيلَجع فإن تاب ور  ،بلدهيف  يستتيُبه ويلُّ اْلمر املسل
 .(45)"َمن  بدَّل ِديَنه فاقتُ ُلوه"صلى اهلل عليه وسلْ قال: قتله؛ ْلن النيبَّ 

هذا يعلْ أنه ليس فب ،مل يُتب   إذابالكفر جيب أن يُقَتل  اإلسالمفمن بدَّل ِدينه ِديَن 
 ،احلق بل يلزمه االستقامُة على ،وأن يأخذ بالباطل أبًدا ،للمسلْ حرية أن يرتك احلق

 إيلويدعو  ،وينصح هلل ،وعليه أن يأمر باملعروف وينهى عن املنكر ،ويلزمه ترُك الباطل
  ، عليهْترك ما حرَّم اهلل إيلوأن يدعو الناَس  ،وأن حيَذَر ما حرم اهلل عليه ،اهلل عز وجل

 (46)اه  .لطاقةكل هذا أمر مفرتض حسب 
العقيدة للمسلْ ولو كره الكارهون الذين يأخذون علي يف  ومن مَث فال حريةَ  قلت:

 عتقاد.االيف  حد الردة ويتحججون باحلرية الشخصيةيف  عنفه وشدته اإلسالم
كشفه لشبهات   يف كتابه سالف الذكر هنايف   عبد العظيْ أبراهيْ املطعينولقد أفاض د.

زل اهلل  ملا أن الكارهوناملعركة احملتدمة اآلن ركز فيها  :وبتصرف فقال ما خمتصره هؤالء
جهودهْ ضد عقوبة املرتد العاجلة. ويف الواقع أن هذه الفئة املضللة ال تنكر حد الردة 

وال  ،حد الردة ويدعون أنه غري موجود حول- اآلن- يلغطون- مثالً -بل هْ  ،وحده
الشريعة. اي ينكرون وجوده من اْلساس. ويبنون هذا اإلنكار  أوأساس له من الدين 

   :-اهلل رمحه-أضافمث شبهات تافهة  على
 أون الدييف  زعمهْ ال وجود لهيف  نهْل ،وهذا املوقف الذي يقفونه من حد الردة

حىت اليت  يةاإلسالميقفونه أمام كل احلدود  ،وهي حيلة زينها هلْ الشيطان ،الشريعة
نفس يف  ةحلاجفإهنْ يتحمسون له البغي  اللهْ االَّحد ،القرآن الكرمييف  ورد ذكرها

اخر أو  يف يعقوب وقد نادوا به من قبل لقمع الشغب الذي قام به جنود اْلمن املركزي

                                                           

 39سبق خترجيه برقْ: -(45)
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 ،طعوالسارق ال يق ،الثمانينات أما ما عدا هذا فهو عندهْ فالزاين ال جيلد وال يرجْ
 ار.درجات اإلنكيف  التفاوتية مع اإلسالمومدمن اْلمور ال جيلد تنكر كل احلدود 

ود كلها ذلك حيل عجيبة قال ببعضها فاحلديف  أعراض الناس ال جيلد. وهلْيف  لغوالو  
ية إلسالماعهد وكراهية احلدود  إيلعملة ترجع  أو ،عندهْ "موديل قدمي" انتهى عصره

خوَّفوا كراهية تطبيق الشريعة فكلما نودي بتطبيق الشريعة تصدوا للنداء و يف   هي السبب
إلن  ؛واجلمود والتخلف ،الظالم واجلهل والرجعيةعصور  إيل :الوراء إيلمن الرجوع 

ل و م كان يناسب عقلية القرن اْل1991كما قال أحدهْ عام   ،عند هؤالء اإلسالم
 عاصرقادراً على قيادة العقل امل اإلسالمالقرن اْلامس عشر فلْ يعد يف  أما ،من اهلجرة

  (47)  زاهرة.اهإلنه عقل زكي ومثقف ووليد حضارات إنسانية  ؛القرن العشرينيف 
 جمراهْري ج وَمن ،ْلهل الكتاب هيإمنّا  ومما سبق بيانه ندرك أن حرية االعتقاد :قلت
ليست منفصلة و  ،كما بي َّنَّا  ،إطار الشريعة اْلامتةيف  وينبغي أن تكون ،اإلسالمدار يف 

أن جياهَر بكفره عالنية  اإلسالمدار من ديار يف  عنها؛ أي: ليس من حقِّ الكافر
 أوالفعل  وأسواء بالقول  ،اجملتمع املسلْيف  ويقول: أنا حر! مث امارس كفره وفجوره

دون عقاب على ما يدعو إليه من كفر  ،ما أشبه ذلك من الوسائل أو ،الكتابة والنشر
ود بل املقص ،التوحيد إيلالذي يدعو  ،اإلسالميف  وزندقة؛ فهذا ليس من حرية االعتقاد

 اإلسالمخول ال ُيكره على د ،فإن أىب فهو وشأنه ،أنه ال ُيكرَه على اإلامان إال برغبته
ة أمًنا على حدود ما تبيحه الشريعيف  وله أن امارَس شعائره الكفرية ،إال أن يقتنع به

على  ما دام ال ُيرُُج عن احلدود الشرعية اليت تطبَّق ،نفسه وماله وأهله وأماكن تعبُّده
معاَقب  وكل منهما ،اجلميع؛ ْلن مبدأ الثواب والعقاب ال يفرِّق بني مسلْ وكتايب

رَج عن إطار إن خ ،وبيَّنه رسوله صلى اهلل عليه وسلْ ،-تعايل-حسب ما شرعه اهلل 
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اْلمة يف  امانعقيدَة ِضعاف اإلحىت ال يُفِسد كلُّ كافر  ،الشرع؛ فاحلرية ليست مطَلقة
 ممن يؤِمن بلسانِه ويكُفُر بقلبه.

َراهَ  اَل }:تعايلفاملقصود حبرية العقيدة للكتايب وما جيري جمراه يبيِّنه قوله  الدِّيِن َقد  يف  ِإك 
ُد ِمَن  َ الرُّش    .(48){ال َغيِّ تَ بَ نيَّ

 املسلمني دون من غري وهناك نصوص أخرى كثرية تدل على حرية املعتقد للكتايب وغريه
 من ذلك: ،إكراهٍ 

ُفر  َشاَء فَ ل يُ ؤ ِمن  َوَمن  َشاَء  َفَمن  }:تعايلقوله  •  .(49){فَ ل َيك 
يًعا أَفَأَ يف  َشاءَ رَبَُّك آَلَمَن َمن   َوَلو  }:تعايلوقوله  • ْ  مجَِ َر ِض ُكلُُّه رُِه النَّاَس َحىتَّ اْل  ن َت ُتك 

 .(50){ُمؤ ِمِننيَ َيُكونُوا 
دَخل-تعايلبل جَعل اهلل 

َ
ال احلَسن الذي وباجلد ،لدعوهتْ باحلكمة واملوعظة احلسنة امل

دال جملرد وليس اجل ،واإلامان من الكفر ويبنيِّ احلق من الباطل ،يُردُّ احُلجَّة باحلجة
 نصر زائف وخادع. أو ،وإثبات الرأي هلوى ضال   ،اجلدال

َسَنِة َوَجاِدهل ُْ   إيلاد عُ  }: تعايلقال ف َمِة َوال َمو ِعظَِة احلَ  ك  َسُن َسِبيِل رَبَِّك بِاحلِ   بِالَّيِت ِهَي َأح 
َتِدينَ  ُْ بِال ُمه  ُْ مبَن  َضلَّ َعن  َسِبيِلِه َوُهَو أَع َل  .(51){ ِإنَّ رَبََّك ُهَو أَع َل

الشريعة أن  يف للمسلمني فليس-واضٌح جليٌّ  وهو-وإن مَل يرتِق اجلدال لبيان احلق 
غلو يف  ، فاإلكراه يف الدينبل الواجب عليهْ دعوهُتْ فقط ،ُيكرِهوهْ على اإلامانِ 

الشريعة مل يأمر اهلل به وتركهْ للمجاهرة بكفرهْ يف ديار اإلسالم إفراط وتساهل مل 
 .يأمر اهلل به ولني يف موضع الشدة غري مقبول شرعاً 

                                                           

 256البقرة:  - (48)
 29الكهف:  - (49)
 99يونس:  - (50)
 125النحل:  - (51)
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َل ال ِكَتاِب تَ َعاَلو ا  }:تعايلقال - نَ َنا َوب َ   إيلُقل  يَا أَه  ْ  َأالَّ نَ ع ُبَد ِإالَّ اللََّه َكِلَمٍة َسَواٍء بَ ي   َنُك ي  
رَِك بِِه َشي ًئا َواَل يَ تَِّخَذ بَ ع ُضَنا بَ ع ًضا أَر بَابًا ِمن  ُدوِن اللَِّه فَِإن  تَ َولَّ  َهُدوا َواَل ُنش  و ا فَ ُقوُلوا اش 

 .(52){ ِلُمونَ بِأَنَّا ُمس  
ُّْ أهَل الكيف تفسريها ما خمتصره-قال ابن كثري رمحه اهلل تاب من : هذا اْلطاب يُع

َل ال ِكَتاِب تَ َعاَلو ا  }جمراهْ: جري  وَمن ،اليهود والنصارى : والكلمُة { َكِلَمةٍ   إيلُقل  يَا أَه 
ْ  َسَواٍء ب َ  }مث وَصفها بقوله:  ،ُتطَلق على اجلملة املفيدة؛ كما قال ها هنا َنُك نَ َنا َوبَ ي   ؛ { ي  

ٍل وَنَصف ع ُبَد ِإالَّ اللََّه َواَل َأالَّ ن َ  } مث فسَّرها بقوله: ،نستوي حنن وأنتْ فيها ،أي: َعد 
رَِك بِِه َشي ًئا بل نُفرُِد  ،وال شيًئا ،ارًاوال ن ،وال صليًبا وال طاغوتًا ،وال صَنًما ،ال َوثَ ًنا { ُنش 

  (53)ال شريك له.اه العبادَة هلل وحده 
لمسلْ وغري ل االعتقادحرية بيان يف  وعظمته ومساحته اإلسالمهذه هي وسطية قلت: و 

لة غري ربا وأمريكا وغريمها من الدول اليت تدين مبأو يف  املسلْ ولو نظرنا للمسلمني اليوم
خطر  يف مقيمني فيها لسبب من اْلسباب جتدهْ أوسواء كانوا من أهلها  اإلسالم

 واجلماعات والدولة اليت اْلفراد واستهداف دائْ بسبب الغلو والتعصب ضدهْ من
ارضها حترمهْ السلطات من ممارسة دينهْ وشعائرهْ وتضيق عليهْ  علي يعيشون

ْ بالدموية والتطرف كلما حدث  بالقوانني كمنع احلجاب والنقاب وما أشبه هذا وتصفه
الم زوراً دون جريرة منهْ ظلمًا وعلواً  دمار وعمل إرهايب من بعض من ينتسبون لإلس

-عليه وسلْ صلي اهلل–فتحرق املصاحف واملساجد الذين يصلون فيها ويهني نبيهْ 
من بعض املتعصبني منهْ وصار النطق بالشهادتني هي البصمة اجلينية لإلرهايب عندهْ 

وحيملون  بالدهْيف  حيت لو كان هؤالء املسلمني منهْ  ولدوا وعاشوا وتربوا بينهْ 
وبني  واعتداله ووسطيته بشموليته ومساحته اإلسالمجنسيتها وهذا هو الفارق بني دين 
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شعارات احلرية والكرامة اليت ينادون هبا وال تطبق إال علي أنفسهْ وحسبنا اهلل ونعْ 
 الوكيل.

 :بني احلاكْ واحملكوم الشورىاإلسالم من وسطية -3
ال قوعظمة تشريعه أنه سن مبدأ الشورى بني احلاكْ واحملكوم ف اإلسالممن وسطية 

ْ  و اَوشَ }لرسوله صلى اهلل عليه وسلْ:  تعايل ِر فَ يف  ر ُه َم  َت فَ تَ وَكَّل  َعَلى اللَِّه َعَزم   إذااْل 
  (54){لََّه حيُِبُّ ال ُمتَ وَكِِّلنيَ ِإنَّ ال

 إيلاج أي: اْلمور اليت حتت {اْلمريف  رهْو اوش}ما خمتصره: -رمحه اهلل–قال السعدي 
االستشارة من الفوائد واملصاحل الدينية والدنيوية ما ال يف  فإن ،استشارة ونظر وفكر

 امكن حصره:
 اهلل. إيلرة من العبادات املتقرب هبا و امنها: أن املش

فإن من  ،القلوب عند احلوادثيف  وإزالة ملا يصري ،ومنها: أن فيها تسميحا ْلواطرهْ
-ثاحلوادحادثة من يف  وشاورهْمجع أهل الرأي: والفضل  إذا-له اْلمر على الناس 

املصلحة  إيلوإمنا ينظر  ،مبستبد عليهْوعلموا أنه ليس  ،نفوسهْ وأحبوه اطمأنت
مصاحل يف  لعلمهْ بسعيه ،طاعتهيف  فبذلوا جهدهْ ومقدورهْ ،الكلية العامة للجميع

طيعونه وإن وال ي ،فإهنْ ال يكادون حيبونه حمبة صادقة ،كخبالف من ليس كذل ،العموم
 أطاعوه فطاعة غري تامة.

ذلك يف  صارف ،بسبب إعماهلا فيما وضعت له ،االستشارة تنور اْلفكاريف  ومنها: أن
 زيادة للعقول.

 ،فعله يف ال يكاد ُيطئ املشاورفإن  ،ومنها: ما تنتجه االستشارة من الرأي: املصيب
صلى اهلل -كان اهلل يقول لرسوله   إذاف ،فليس مبلوم ،مل يتْ له مطلوب أووإن أخطأ 

                                                           

 159آل عمران: - (54)
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اْلمر  يف وشاورهْ: -وأفضلهْ رأيا ،أكمل الناس عقال وأغزرهْ علما وهو-وسلْعليه 
 بغريه؟! فكيف

ن كان إ ،أي: على أمر من اْلمور بعد االستشارة فيه {عزمت  إذاف }:تعايلقال مث 
متربئا من  ،أي: اعتمد على حول اهلل وقوته {فتوكل على اهلل  }استشارة  إيلحيتاج 

 (55)الالجئني إليه..اه  ،عليه {إن اهلل حيب املتوكلني  } ،حولك وقوتك
عن  ه الواضحقوليف  جارودي "كبد احلقيقة روجيهأصاب املفكر الفرنسي "لقد و قلت: 

فشل كل أشكال احلكومات اليت حتكْ الناس يف عاملنا املعاصر بغري نظام الشوري 
شكال وكل شكل من ا ":وغريهْ فقال والداموقراطيةاإلسالمي كالرأمسالية والشيوعية 

 شكل امللكية الفردية اليت تقيْ نفسها مكان اهلليف  سواء تضليلمنا هو إاحلكومات 
قبلية  وهيئات وطوائف وأحزاباً  حكومي يستلزم برملاناً شكل جهاز يف  أوعلى اْلرض 

 (56)".اه  .ال أوشكل استفتاء جياب عنه بنعْ يف  أو ،دينية أو
عن ي ينه ومبدأ إسالمي رباين صميْ ُيتلف عن كل اْلنظمة  إذاً  قلت: فالشورى

للحاكْ ْلهنا  اءاآلر بالرأي ولكنه يرتك االختيار بني  واالنفراداالستبداد والظلْ واجلور 
مسئوليته وطاعته واجبة شريطة إال ُيرج عن حدود اهلل من طاعة اهلل ورسوله فأن خرج 

وسوف  يعين خلع البيعة له واْلروج عليه معصية اْلالق وهذا اليف  فال طاعة ملخلوق
للتكرار ه منعًا نواعأسياق حديثنا عن الغلو و يف  الفصل الثالثيف نبني هذه املسألة 

 :تعايلدليالً علي كالمنا هذا قوله  وكفي

                                                           

الناشر  -( 154بن ناصر السعدي )ص/انظر " تيسري الرمحن يف تفسري كالم املنان" لعبد الرمحن  – (55)
 م. 2000-ه  1420الطبعة : اْلوىل  -حتقيق : عبد الرمحن بن معال اللوحيق -: مؤسسة الرسالة

نشر -ترمجة كمال جاد اهلل-روجيه جارودي-(22شروط هنضة املسلمني)ص:–اإلسالم والقرن الواحد والعشرين  - (56)
 .ال توجد سنة الطبع -القاهرة -الدار العاملية للكتب والنشر
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ْ  يل اْلم  أو يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا َأِطيُعوا اللََّه َوَأِطيُعوا الرَُّسوَل وَ  }  ْ  فَِإن  تَ َناَزع ُت يف  ِر ِمن ُك
ٍء فَ ُردُّوُه  ْ  تُ ؤ ِمُنوَن بِاللَِّه َوال يَ و ِم اآلِخِر ذَ  إيلَشي  َسُن اللَِّه َوالرَُّسوِل ِإن  ُكن ُت ٌر َوَأح  ِلَك َخي  

 .(57){يال أو تَ 
الواجب  ،قال السعدي ما خمتصره: مث أمر بطاعته وطاعة رسوله وذلك بامتثال أمرمها-

من  ،على الناسيل اْلمر وهْ: الوالة أو واجتناب هنيهما. وأمر بطاعة  ،واملستحب
ْ واالنق ،اْلمراء واحلكام واملفتني ْ إال بطاعته ْ ودنياه ْ للناس أمر دينه ياد فإنه ال يستقي

إن أمروا بذلك ف ،ولكن بشرط أال يأمروا مبعصية اهلل ،طاعة هلل ورغبة فيما عنده ،هلْ
ْلمر حذف الفعل عند ايف  اْلالق. ولعل هذا هو السر معصيةيف  فال طاعة ملخلوق

عه فقد ومن يط ،فإن الرسول ال يأمر إال بطاعة اهلل ،اعتهْ وذكره مع طاعة الرسولبط
 اْلمر بطاعتهْ أن ال يكون معصية. اْلمر فشرطلو أو وأما  ،أطاع اهلل

  إيلسوله أي: ر  إيلاهلل و  إيلمث أمر برد كل ما تنازع الناس فيه من أصول الدين وفروعه 
 أوإما بصرحيهما  ،مجيع املسائل اْلالفيةيف  فصلكتاب اهلل وسنة رسوله؛ فإن فيهما ال

ْلن   ،عموم معىن يقاس عليه ما أشبهه أو ،مفهوم أو ،تنبيه أو ،إاماء أوعمومهما؛ 
 (58)وال يستقيْ اإلامان إال هبما.اه  ،كتاب اهلل وسنة رسوله عليهما بناء الدين

قلت: واحلاكْ الذي ينفرد بالرأي وال يستشري أهل العقل والرأي السديد هو كفرعون  
ْ  ِإالَّ َسِبيَل الرََّشاِد   }:تعايل-الذي قال قوله  ِديُك ْ  ِإالَّ َما أََرى َوَما َأه    (59){َما أُرِيُك

يعطي للحاكْ واحملكوم مسئوليات جسام تسمو بالعالقة  اإلسالمفكل ابن آدم خطاء و 
 ،رفق واللنيلياء اْلمور باحلكمة والو بتقدمي النصيحة ْلالرعية بني الراعي والرعية فدعا 

                                                           

 59آل عمران: - (57)
الناشر  -( 183نظر " تيسري الرمحن يف تفسري كالم املنان" لعبد الرمحن بن ناصر السعدي )ص/ - (58)

 م. 2000-ه  1420الطبعة : اْلوىل  -حتقيق : عبد الرمحن بن معال اللوحيق -: مؤسسة الرسالة
 29غافر: - (59)
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هلل »قلنا: ملن يا رسول اهلل؟ قال:  ،«الدين النصيحة»يقول عليه الصالة والسالم: 
  (60) «ولكتابه ولرسوله وْلئمة املسلمني وعامتهْ

ْ بأن يستشري أهل الصدق واحلكمة وله اْلمر بعد ذلك من منطلق مسئوليته   وأمر احلاك
 كما قلنا.

ومما نلمسه من واقع التاريخ أن رفض النصح واملشورة كرباً وعلواً من أهل الفضل والعقل 
جعلت بعض احلكماء من طغياهنْ وتفردهْ باحلكْ وعدم قبوهلْ نصيحة أهل الرشاد 

السفهاء وأهل الريب  ومرضي القلوب ْلنه يوافق هنجهْ وهواهْ فال وأتباعهْ لرأي 
عجب أن  عظْ اْلطب ووقع الظلْ واجلور وسفك فيها دماء اْلبرياء وصارت 
اجملتمعات والدول اليت حيكمها طاغية ال يعرف رأي غري رأيه  أن هلك احلرث والنسل 

فات والسكينة وكثرة االختال وعاين شعبه من الظلْ واجلور واجلوع وضاع اْلمن واْلمان
ْ  والتعصب  والغلو فلهذا كله كان الشوري عظمة تشريعه من وسطيته و  اإلسالميف  بينه

وتوحد الكلمة والشعور باملسئولية وهلذا ال عجب أن كان ْلمة والدولة واجملتمع احلماية 
ج النبوة ي منها عل -صلي اهلل عليه وسلْ–عهد اْللفاء الراشدين املهديني بعد النيب 

 .قتذلك الو يف  أمام العامل يبة واهلعزة هلْ ال من الشوري فيما بينهْ  فكانت 
فكانت حبق أمجل حقبة من حقب التاريخ والذي عرف فيها كل من الراعي والرعية  

لشوري ا فيه نظامما عليه من واجبات ومسئوليات وماله من حقوق وواجبات فطبق 
ه من وهي حقبة ليس هناك ما امنع ألبت صحيحاً  غري منقوص تطبيقاً  كامالً   ياإلسالم

فريضة ربانية ال  القرآنيف  تكرارها فيما ُيص تطبيق الشوري بني احلاكْ واحملكوم ْلنه
 حيدها زمان وال مكان حيت يرث اهلل اْلرض ومن عليها.

                                                           

املسند الصحيح املختصر بنقل العدل عن العدل إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه أخرجه مسلْ يف - (60)
ياء نشر/ دار إح -حتقيق / حممد فؤاد عبد الباقي-باب بيان أن الدين النصيحة  -(95)برقْ/-وسلْ"

 م.1955ه   1374الطبعة اْلويل سنة/  -بريوت –الرتاث العريب 
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البشرية من  فسمن وسطية الشريعة الربانية اباحة احملرمات عند الضرورة حفظًا للن-4
 :اهللكة

يف  ورةوالضر  ،ية ووسطيتها إباحة احملرمات عند الضرورةاإلسالممن مساحة الشريعة 
ْ الشيء، وقد اضطره إليه أمر واالس إيلمنظور: االضطرار االحتياج ابن  اللغة: كما قال

ة. حاج الضرة، والضرورة كالضرة والضرار: املضارة، ورجل ذو ضارورة وضرورة أي ذو
 إليه. أجلئالشيء أي  إيلوقد اضطر 

وجاء فيه عن الليث: الضرورة اسْ ملصدر االضطرار تقول محلتين الضرورة على كذا 
 (61)وأصله من الضرر وهو الضيق.اه  ،كذا وكذا  إيلوقد أضطر  ،وكذا

لوغه حدا الضرورة: ب" -(:الشرع كما قال السيوطي )يف اْلشباه والنظائريف  والضرورة
 (62)اه   مل يتناوله املمنوع هلك، أو قارب وهذا يبيح تناول احلرام.إن 

كثري يف   ميالكر اْلصولية الضرورات تبيح احملظورات مأخوذة من القرآن  والقاعدة قلت: 
 :منها من اآليات

ْ  ِإالَّ َما اض طُرِر مُت  ِإلَي ِه َوِإنَّ كَ  }تعايل:قوله - ْ  َما َحرََّم َعَلي ُك ِثريًا لَُيِضلُّوَن َوَقد  َفصََّل َلُك
ٍْ ِإنَّ رَبََّك  ْ  بَِغري ِ ِعل  َوائِِه ُْ بِال ُمع َتِديَن بَِأه   (63){ُهَو َأع َل

َ َعَلي ِه ِإنَّ اللََّه َغفُ  }:تعايلوقوله - ٌْ فَمِن اض طُرَّ َغي  َر بَاٍغ َواَل َعاٍد َفاَل ِإمث    (64){.وٌر َرِحي
ن املمنوع واملقصود منها أ ،واحملظور: املنهي عن فعله ،ومعين االضطرار: احلاجة الشديدة

 اإلسالم شريعةف شرعيةليسوغ تسميتها ضرورة بشروط  الضرورة وذلكشرعاً يباح عند 
                                                           

-خمتصرا وبتصرف  -فصل الضاد املعجمة -(4/483) الرويفعى اإلفريقى اْلنصاري انظر لسان العرب البن منظور– (61)
 ه  1414 -الطبعة: الثالثة  -بريوت –نشر: دار صادر 

نشر دار -(85انظر " اْلشباه والنظائر "لعبد الرمحن بن أيب بكر، جالل الدين السيوطي ")ص/  - (62)
 م1990 -ه  1411الطبعة اْلويل سنة، -بريوت-الكتب العلمية

 119اْلنعام: - (63)
 173البقرة:  – (64)
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 لضرورات،اوحتل فيها احملرمات بقدر ما تنتفي هذه  ،ووسطيتها تبيح فيها احملظورات
وهذا الضرر يلحق  -اليت تبيح فعل احملرم هي كل ما يلحق العبد ضرر برتكه  والضرورة

 .واملال ،والعقل ،والنسل ،والنفس ،الدِّين :الضروريات اْلمس
قوله  ث أذكر منها علي سبيل املثال:أحادييف  السنة النبويةيف  ويؤيد ذلك ما ثبت

  (65) "صلى اهلل عليه وسلْ "ال ضرر وال ضرار
ة استنبطها شرعيس وميوهلْ الشخصية بل حسب ضوابط علي هوي الناليس  إذافاْلمر 

 حملظوراتارتكاب احملرمات وايف  فقد تساهل الكثري من الناس العلماء من القرآن والسنة
فهْ النصوص  ومثال علي ذلك يف  وجهل حمضحبجة الضرورة  وهذا غلو ممقوت  

رقة البنوك الربوبية بزعْ اْلوف علي املال من السيف  الكثري من الناس يضعون امواهلْ
اعتباره حق بحد منهْ لنفسه فوائدها الربوبية الواال يكتفي هبذه الضرورة بل يستحل و 

فساد وكذلك السفر إيل بالد الكفر وال  ينبغي تركه والتخلص منه له وليس مال حرام
د هلْ ذلك من التوديف  الدراسة ومعاشرهتْ ومصاحبتهْ وما أووالرزيلة حبجة العمل 

وموالهتْ وليس هذا من الضرورات اليت تبيح احملظورات كما ال ُيفي وقس علي ذلك 
 .الكثري مما جعله الناس ضرورة باهلوي

ونفي  ،ريالشريعة الربانية مبنية على التيسيف  ومًا أن هذه القاعدة اْلصوليةوليكن معل 
 هلذا كان من قواعد أصول الفقه " الورفع اإلصر عنها؛  ،والتخفيف عن اْلمة ،احلرج

وهذا من وسطيتها واعتداهلا وهي من نعْ اهلل حمرم مع الضرورة وال واجب مع العجز" 
 من حلظات ضعف وعجز ولني ويصبح احملرم من الضرورة اليت اإلنسانفال ُيلوا  ،علينا

ْ  َوُخِلَق يرِيُد الّلُه َأن ُُيَفَِّف َعن}:تعايلحتفظ حياته لطبيعة خلقته كما قال   اإلنسانُك
  (66){َضِعيًفا 

                                                           

حملمد ناصر الدين  -(13474انظر صحيح اجلامع الصغري وزياداته "الفتح الكبري")برقْ/  - (65)
 م1988-ه1408الطبعة الثالثة سنة -دمشق-نشر املكتب اإلسالمي -االلباين

 28:النساء - (66)
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ر وكل ما زي فيحل ما حرم من ميتة ودم وحلْ خن مبينًا حد الضرورة: يقول الشافعي-
العقل من اْلمر للمضطر. واملضطر الرجل يكون باملوضع ال طعام فيه حرم مما ال يغري 

معه وال شيء يسد فورة جوعه من لنب وما أشبهه ويبلغه اجلوع ما ُياف منه املوت أو 
املرض وإن مل ُيف املوت أو يضعفه ويضره أو يعتل أو يكون ماشيا فيضعف عن بلوغ 

 نيا يف هذا املعىن من الضرر البحيث يريد أو راكبا فيضعف عن ركوب دابته، أو م
وأحب إيل أن يكون آكله إن أكل وشاربه إن شرب أو مجعهما  :-رمحه اهلل-مث أضاف

فعلى ما يقطع عنه اْلوف ويبلغ به بعض القوة وال يبني أن حيرم عليه أن يشبع ويروى، 
له  سوإن أجزأه دونه، ْلن التحرمي قد زال عنه بالضرورة. وإذا بلغ الشبع والري فلي

جماوزته، ْلن جماوزته حينئذ إىل الضرر أقرب منها إىل النفع. ومن بلغ إىل الشبع فقد 
خرج يف بلوغه من حد الضرورة وكذلك الري. وال بأس أن يتزود معه من امليتة ما اضطر 

  (67) اه .إليه. فإذا وجد الغىن عنه طرحه
ين إباحة احملرم داليف  غلوقلت: وبناء علي ذلك يتبني أن الضرورة تقدر بقدرها ومن ال

وليس كذلك ولكن يبقي عند التطبيق الشرعي الصحيح هلذه القاعدة  حبجة االضطرار
واملال  ،عقلوال ،والنسل ،والنفس ،الدِّينكحفظ ولية بإباحة احملرم عند الضرورة  اْلص

 دليل ساطع لكل ذي عنيإال هبا  اإلنسانأي الضرورات اْلمس اليت ال تقوم حياة 
مسو ورقي هذه الشريعة الربانية السمحة اليت تسمو بالنفس البشرية وترفعها ملقام عن 

 .-عز وجل–يليق هبا لتميزها عند رهبا عن كافة خملوقاته
 :التيسري عند املشقة والعذر اإلسالممن وسطية -5 

ة يسرت أمر الدين رفقًا بالبشر من شريع مساويةال أغايل أن قلت ليس هناك شريعة 
حرج واملشقة امر والنواهي منعًا للو بيان اْليف  اليت تتميز بوسطيتها واعتداهلا اإلسالم

 :واْلدلة من القرآن كثرية منها
                                                           

ال -بريوت –نشر دار املعرفة -(خمتصراً 2/276الشافعي ) انظر كتاب "اْلم" حملمد بن أدريس- (67)
 م1990ه /1410سنة النشر:  -يوجد رقْ الطبعة 
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رَ  }تعايل: قوله  ُْ ال ُعس  َر َواَل يُرِيُد ِبُك ُْ ال ُيس   (68) { يُرِيُد اللَُّه ِبُك
ْ   }تعايل: وقوله - ْ  َوَما َجَعَل َعَلي ُك َتَباُك يِن ِمن  َحرَجٍ يف  ُهَو اج   .(69){ الدِّ
"يسروا  :ولهق الصحيحنييف  -اهلل عليه وسلْ صلى-عنهما ثبت ومن السنة النبوية -

 (70)وبشروا وال تنفروا". ،وال تعسروا
ِجدِ يف  َأنَّ َأع َرابِيًّا بَالَ  ،عن ُهَري  َرةَ روي  وما  - َس 

فَ َقاَل هَلُْ   ،نَّاُس ليَ َقُعوا بِهِ فَ ثَاَر ِإلَي ِه ال ،امل
 :َْ رِيُقوا َعَلى بَ و لِ  ،َدُعوهُ »َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اهلُل َعَلي ِه َوَسلَّ اًل  أو ،ِه َذنُوبًا ِمن  َماءٍ َوَأه  َسج 

َعثُوا ُمَعسِّرِينَ  ،ِمن  َماءٍ  ْ  ُمَيسِّرِيَن وملَ  تُ ب   َا بُِعث ُت  ومثل ذلك من اْلحاديث كثري.(71)« فَِإمنَّ
ن آعملي للقر  هو تطبيق-عليه وسلْصلي اهلل -ن حياة النيب وسنته أفيه  كال شومما 
يف  كان  ذاإفقد كان من هدي النيب صلى اهلل عليه وسلْ  اإلسالمبيان وسطية ويف 

فما عرض على الرسول صلى اهلل عليه وسلْ أمران إال  ،أن ُيتار اْليسر اً اْلمر خيار 
ري ما خ»أهنا قالت:  -رضي اهلل عنها– عائشةودليل ذلك حديث  ،اختار أيسرمها

رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلْ بني أمرين إال أخذ أيسرمها ما مل يكن إْثا، فإن كان إْثا  

                                                           

 185البقرة:  - (68)
 78احلج:  - (69)
اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلْ وسننه وأيامه " أخرجه البخاري يف  - (70)

د زهري بن ناصر حتقيق/ حمم-باب ما كان النيب صلى اهلل عليه وسلْ يتخوهلْ باملوعظة والعلْ كي ال ينفروا -(69)برقْ/
 ه 1422الطبعة: اْلوىل، -لبنان-نشر دار طوق النجاة /بريوت-الناصر

أخرجه البخاري يف اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلْ  - (71)
قيق/ حت-« يسروا وال تعسروا»باب قول النيب صلى اهلل عليه وسلْ:  -(6128 وسننه وأيامه " )برقْ/

 ه 1422الطبعة: اْلوىل، -لبنان-نشر دار طوق النجاة /بريوت-حممد زهري بن ناصر الناصر
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كان أبعد الناس منه، وما انتقْ رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلْ لنفسه، إال أن تنتهك 
  (72) «حرمة اهلل عز وجل

ريرة عن النيب أيب ه والبعد عن الوسطية حبديث وأخريا نذكر كل من يريد التشدد والغلو
صلى اهلل عليه وسلْ قال" إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إال غلبه فسددوا وقاربوا 

 (73)وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدجلة"
ويرتك دينية اْلعمال اليف  واملعىن ال يتعمق أحد ما خمتصره: -رمحه اهلل-قال ابن حجر-

 ،نبوةهذا احلديث علْ من أعالم اليف  :قال ابن املنري .الرفق إال عجز وانقطع فيغلب
ع طلب وليس املراد من ،الدين ينقطعيف  فقد رأينا ورأى الناس قبلنا أن كل متنطع

 أو ،لاملال إيلبل منع اإلفراط املؤدي  ،العبادة فإنه من اْلمور احملمودةيف  اْلكمل
بات يصلي  إخراج الفرض عن وقته كمن أو ،ترك اْلفضل إيلالتطوع املفضي يف  املبالغة

يف  بحآخر الليل فنام عن صالة الصيف  أن غلبته عيناه إيلالليل كله ويغالب النوم 
أن طلعت الشمس فخرج وقت  إيل أو ،أن خرج الوقت املختار إيل أو ،اجلماعة
 (74)اه .الفريضة

 النواهي رمحه بالعبادامر و و ونبني هنا بعضاً من اْلمثلة لبيان مقصودنا بتيسري الشريعة لأل
بعض  يلللحرج ونطوغري ذلك منعًا للمشقة ورفعا واملعامالت كثري من العبادات يف  

                                                           

أخرجه مسلْ يف املسند الصحيح املختصر بنقل العدل عن العدل إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه - (72)
 –نشر/ دار إحياء الرتاث العريب  -حتقيق / حممد فؤاد عبد الباقي-باب -(2327 )برقْ/-وسلْ"
 م.1955ه   1374الطبعة اْلويل سنة/  -بريوت

املختصر من أمور رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلْ  أخرجه البخاري يف اجلامع املسند الصحيح- (73)
نشر دار طوق -حتقيق/ حممد زهري بن ناصر الناصر-باب: الدين يسر -(39 وسننه وأيامه " )برقْ/

 ه 1422الطبعة: اْلوىل، -لبنان-النجاة /بريوت
  -(1/95) شرح صحيح البخاريانظر شرح ابن حجر العسقالين حلديث البخاري يف فتح الباري – (74)

 .1379بريوت، سنة الطبع  -الناشر: دار املعرفة 
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يل وما اذكره هنا علي سبالشيء يف البيان ْلن هذا باب واسع للغلو أن أساء فهمه 
  املستعان وعليه التكالن.املثال ال احلصر واهلل

 نقصه: أوالطهارة التيمْ عند فقدان املاء يف  من معامل التيسري ورفع احلرج  -1
  ،عمالهعدم القدرة على است أو ،الصعيد الطاهر بدل الطهارة باملاء عند عدمهبالتيمْ   

ْ  َمر َضى }كما قال سبحانه:  ْ  ِمنَ  أوَعَلى َسَفٍر  أوَوِإن  ُكن ُت  أو ال َغاِئِط َجاَء َأَحٌد ِمن ُك
ْ  وَ  ْ  جتَُِدوا َماًء فَ تَ َيمَُّموا َصِعيًدا طَيًِّبا فَام َسُحوا ِبُوُجوِهُك ُْ النَِّساَء فَ َل ُت ْ  ِمن ُه اَلَمس  أَي ِديُك

ْ  َولِ  ْ  ِمن  َحرٍَج َوَلِكن  يُرِيُد لُِيطَهِّرَُك َعَل َعَلي ُك ْ  يُ َما يُرِيُد اللَُّه لَِيج  ْ  َلَعلَُّك َّْ نِع َمَتُه َعَلي ُك ِت
ُكُرونَ    (75){َتش 

 .لسفرايف  الصالة قصر الصالة الرباعيةيف  التيسري ورفع احلرج ومن معامل-2
ْ  َأن  ي َ }:تعايللقوله   ُت ْ  ُجَناٌح َأن  تَ ق ُصُروا ِمَن الصَّاَلِة ِإن  ِخف  ُْ الَِّذيَن  فَ َلي َس َعَلي ُك ِتَنُك ف 

ْ  َعُدوًّا ُمِبيًنا   .(76){َكَفُروا ِإنَّ ال َكاِفرِيَن َكانُوا َلُك
الة ركعتني فرضت الص أهنا قالت"-صلى اهلل عليه وسلْ -عائشة زوج النيب  وحلديث

  (77) "يف احلضر والسفر فأقرت صالة السفر وزيد يف صالة احلضر ركعتني

ما خمتصره: وقال بعض العلماء: إن قصر الصالة -رمحه اهلل-قال ابن العثيمني-
ينقسْ إىل قسمني: قصر عدد وقصر هيئة، فإذا اجتمع اْلوف والسفر اجتمع 

قصر ال انفرد السفر صارالقصران، وإن انفرد أحدمها انفرد بالقصر الذي يالئمه، فإذا 
بالعدد، وإذا انفرد اْلوف صار القصر باهليئة، وإن اجتمعا صار يف هذا ويف هذا. 

                                                           

 6املائدة: - (75)
 101النساء: - (76)

أخرجه مسلْ يف املسند الصحيح املختصر بنقل العدل عن العدل إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه - 77
ار إحياء دنشر/  -حتقيق / حممد فؤاد عبد الباقي-باب صالة املسافرين وقصرها  -(685)برقْ/-وسلْ"

 بريوت –الرتاث العريب 



 
35 
 

ِصُل هو قول الرسول صّلى  وهذه مناسبة جيدة وطلب للعلة واحلكمة، ولكن الذي يَ ف 
  (78) .اه .«إهنا صدقة تصدَّق اهلل هبا عليكْ فاقبلوا صدقته»اهلل عليه وسّلْ: 

 الصيام أمور أذكر منها:يف  معامل التيسري ورفع احلرجومن -3
 ،اإلفطار يف يد وقت الصيام واالفطار مبدة معينة وحترمي الوصال واحلث علي تعجلحتد -

ْ  خَت  }:تعايلوتأخري السحور وأدلة ذلك من القرآن قوله  ْ  ُكن ُت َْ اللَّهُ أَنَُّك ْ  َعِل َتانُوَن أَن  ُفَسُك
ْ  وَُكُلو  َن بَاِشُروُهنَّ َواب  تَ ُغوا َما َكَتَب اللَُّه َلُك ْ  فَاآل  ْ  َوَعَفا َعن ُك رَبُوا َحىتَّ فَ َتاَب َعَلي ُك ا َواش 

َوِد ِمنَ  َس  َي ِط اْل  َب  َيُض ِمَن اْل  َي ُط اْل  ُْ اْل  َ َلُك ِر مُثَّ  يَ َتبَ نيَّ   (79){اللَّي ِل  إيل أمتُّوا الصَِّياَم ال َفج 
َْ أََنٍس َرِضَي اللَُّه َعن ُه قَاَل قَاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلي  ومن السنة حديث - ِه َوَسلَّ

 (80)السُُّحوِر بَ رََكًة"يف  َتَسحَُّروا فَِإنَّ 
ِل ب ِن َسع ٍد َأنَّ َرُسوَل - َْ قَاَل اَل وحديث َسه   يَ زَاُل النَّاُس خِبَري ٍ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلي ِه َوَسلَّ

 (81)َما َعجَُّلوا ال ِفط َر"
هنار رمضان وله أن يكمل يف  خطا وزر اإلفطار أولنسيان ومنها رفع عن العبد  -

ن النيب حديث أيب هريرة رضي اهلل عنه ع صيامه ويتمه فإمنا أطعمه اهلل وسقاه ودليله

                                                           

 -نشر دار ابن اجلوزي-(4/356الشرح املمتع على زاد املستقنع حملمد بن صاحل بن حممد العثيمني) - 78
 ه  1428 - 1422الطبعة : اْلوىل سنة 

 187البقرة:: - (79)
يه وسلْ لأخرجه البخاري يف اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول اهلل صلى اهلل ع- (80)

-حتقيق/ حممد زهري بن ناصر الناصر-باب بركة السحور من غري إجياب -(1923وسننه وأيامه " )برقْ/
 ه 1422الطبعة: اْلوىل، -لبنان-نشر دار طوق النجاة /بريوت

أخرجه مسلْ يف املسند الصحيح املختصر بنقل العدل عن العدل إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه - (81)
-باب فضل السحور وتأكيد استحبابه، واستحباب تأخريه وتعجيل الفطر  -(9810)برقْ/-وسلْ"

ه   1374ة/ الطبعة اْلويل سن -بريوت –نشر/ دار إحياء الرتاث العريب  -حتقيق / حممد فؤاد عبد الباقي
 م.1955
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نسي فأكل وشرب فليتْ صومه فإمنا أطعمه اهلل  إذا "صلى اهلل عليه وسلْ قال
 (82)"وسقاه

 السفر واملرض للمشقة والتعويض عند املقدرة وزوال العذر وأدلتهيف  ومنها عدم الصيام-
 :من القرآن

ُه َوَمن  كاَن َمرِيضًا }  َر فَ ل َيُصم  ُْ الشَّه  ٌة ِمن  أَيَّاٍم ُأَخَر َعلى َسفَ  أوَفَمن  َشِهَد ِمن ُك ٍر َفِعدَّ
ِمُلوا ال ِعدََّة َولُِتَكب ُِّروا ال َر َولُِتك  ُْ ال ُعس  َر َوال يُرِيُد ِبُك ُْ ال ُيس  ْ  يُرِيُد اللَُّه ِبُك لََّه َعلى َما َهداُك

  ْ ُكُرونَ  َوَلَعلَُّك   .(83){َتش 
 (84)السفر"يف  كثري ة منها ""ليس من الرب الصيام  أحاديثومن السنة 

ومن  احلج االستطاعة اجلسدية واملالية وغري ذلكيف  ومن معامل التيسري ورفع احلرج-4
جهد وبذل فيه من مشقة و  يف العمر ملامل يستطع فليس عليه وزر والفرض مرة واحدة 

اِس ِحجُّ ال بَ ي ِت َمِن َولِلَِّه َعَلى النَّ }:تعايللقوله املال الكثري والزيادة عن ذلك نافلة للعبد 
َتطَاَع إِلَي ِه َسِبياًل   .(85){اس 

طاعة واالستطاعة نوعان: استطاعة بالبدن، واست :-اهلل رمحه-العثيمنيقال العالمة ابن 
باملال، فاالستطاعة باملال شرط للوجوب، واالستطاعة بالبدن شرط لألداء، فإذا كان 

                                                           

 هأخرجه مسلْ يف املسند الصحيح املختصر بنقل العدل عن العدل إىل رسول اهلل صلى اهلل علي- (82)
-باب فضل السحور وتأكيد استحبابه، واستحباب تأخريه وتعجيل الفطر  -(1155)برقْ/-وسلْ"

ه   1374ة/ الطبعة اْلويل سن -بريوت –نشر/ دار إحياء الرتاث العريب  -حتقيق / حممد فؤاد عبد الباقي
 م.1955

 185البقرة:  - (83)
ليه ن العدل إىل رسول اهلل صلى اهلل عأخرجه مسلْ يف املسند الصحيح املختصر بنقل العدل ع- (84)

يق / حتق-باب جواز الصوم والفطر يف شهر رمضان للمسافر يف غري معصية -(1115)برقْ/-وسلْ"
ه   1374الطبعة اْلويل سنة/  -بريوت –نشر/ دار إحياء الرتاث العريب  -حممد فؤاد عبد الباقي

 م.1955
 27آل عمران: - (85)
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اإلنسان فقرياً ليس عنده مال، فإنه ال جيب عليه احلج، إذا كان حيتاج إىل راحلة؛ ْلنه 
بدنه؛ ْلنه  يستطيع أن حيج بال يستطيع ولو كان بدنه قوياً، وإذا كان عنده مال لكن ال

ضعيف كبري أو مريض مرضًا ال يرجى برؤه، فإنه جيب عليه أن يقيْ من حيج عنه، 
 فاالستطاعة بالبدن شرط لألداء، واالستطاعة باملال شرط للوجوب.اه 

 املباحات للضرر:اإلسراف يف  العادات النهي عنيف  من معامل التيسري-5
وهذا من عظمة شريعة اإلسالم فليس التيسري يف العبادات فقط بل يتعداها للمباحات 

ه دون الطبيعية من املأكل واملشرب وخالف هقضاء حاجاتفييسر علي اإلنسان املؤمن يف 
  ه حاجةواملال مما ليس له في حيت ال يتضرر البدن وحفظًا للصحةاحلد  جماوزةسرف و 

رِِفنيَ وَُكُلوا  } :تعايلقال كما  رُِفوا إِنَُّه اَل حيُِبُّ ال ُمس  َربُوا َواَل ُتس   .(86){ َواش 
 ،طنٍ "ما مأل آدميٌّ وعاءً شرًّا من ب :-اهلل عليه وسلْ  صلى-ومن اْلحاديث قوُل النيب 

ن ُصلَبه  ،وثلث لشرابه ،فثلٌث لطعامه ،فإن كان ال حمالة ،حبسب ابن آدم أكالٍت يُِقم 
 (87)"وثلث لنَ َفسه

ال يُهِلك  تفريط؛ حىت أووسطًا بال إفراط  اإلنسانحيثُّ على أن يكون  اإلسالمو قلت: 
 ،كلمات حكيمةهذا املعىن ب -اهلل  رمحه-وقد بنيَّ ابن القيْ  ،ويُؤِذَي صحَّته ،نفَسه
 :ما خمتصره قال

 ،اإلفراط والتفريط أن االقتصاد هو التوسط بني طريف ،"والفرق بني االقتصاد والتقصري 
ل عن وعد ،بالوسط فاملقتصد قد أخذ ،جماوزةوله طرفان مها ضدان له؛ تقصري و 

تُ ُروا وََكانَ  إذاَوالَِّذيَن  }تعايل: قال  ،الطرفني رُِفوا وملَ  يَ ق  َ َذِلَك أَن  َفُقوا ملَ  ُيس   بَ ني 

                                                           

 31اْلعراف: - (86)
 -حملمد ناصر الدين االلباين -(5674انظر صحيح اجلامع الصغري وزياداته"الفتح الكبري")برقْ/ - (87)

 م1988-ه1408الطبعة الثالثة سنة -دمشق-نشر املكتب اإلسالمي
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اَل تَ ب ُسط َها ُكلَّ ُعُنِقَك وَ  إيلَواَل جَت َعل  َيَدَك َمغ ُلوَلًة  }: -تعايل -وقال  ،(88){ قَ َواًما
رِِفنيَ  }تعايل: وقال ،(89){ ال َبس طِ  رُِفوا ِإنَُّه اَل حيُِبُّ ال ُمس   اه .(90){ َواَل ُتس 

م من كل صنف الطعايف  ية كثرياً من اجملتمعات تسرفاإلسالمأمتنا يف  قلت: ويالحظ
لقرآن والصوم وقراءة ارمضان بصفة خاصة علي الرغْ من أنه شهرًا للعبادة يف  ولون

يف  نرمضايف  هذه اإلحصائية عن اإلسرافاإللكرتونية  ولقد نشرت جريدة عكاظ
ية رمضان توازي ميزانيات دول عربيف  اململكة السعودية حتت عنوان" فاتورة الغذاء

   -:فقالت ما نصه"
رتفعت اململكة ايف  أن فاتورة الغذاء على الرغْ من الدعوات املستمرة للرتشيد، إال

 إلعالماوفقا لطلعت حافظ رئيس جلنة  ،شهر رمضان فقطيف  مليار لاير 50 إيللتصل 
 30 ،مليار لاير على الغذاء 160أن اململكة تنفق سنويا  إيلوالذي أشار  ،البنوكيف 
وفقا هلذه و  ،منها خالل رمضان املبارك شهر العبادة والشعور بالفقراء واحملتاجني %

اململكة خالل شهر رمضان توازي موازنات يف  الرمسية فإن ميزانية الغذاءاإلحصائية 
مليار دوالر  13ومنها اإلمارات العربية املتحدة  ،دول عربية بالكامل على مدار العام

وسوريا  ،مليارات دوالر 10والسودان  ،مليار دوالر 11واْلردن  ،مليار لاير 49أي 
اإلعالن عن ب ،اململكة الشهر الكرمييف  لتجاريةمليارات دوالر. وتستبق احملالت ا 9

 ،قالنيةاهلجوم عليها من أجل الشراء بصورة غري ع إيلتدفع  ،سلع حمدودةيف  ختفيضات
ْ عنها التخلص من كميات كبرية ،فيزداد االستهالك بصورة كبرية سالل القمامة  يف ينج

 (91)اه بشهادة الكثريين.
                                                           

 67الفرقان:  - (88)
 29اإلسراء:  - (89)
 والسنة واآلثار وأقوالانظر" الروح يف الكالم على أرواح اْلموات واْلحياء بالدالئل من الكتاب - (90)

 م1975 –ه 1395سنة  -بريوت –دار الكتب العلمية  -البن القيْ اجلوزية -(257العلماء")ص/
 5116م العدد :  2015 يونيو -20ه   3/9/1436انظر جريدة عكاظ االلكرتونية السبت   - (91)
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 عن إسراف الشعب املصري ما خمتصره: املصريةاْلهرام ذكرت الوترية  وعلى نفس
ل ان مصر االرقام تقو  ،رمضان بسبب زيادة االستهالكيف  مليارا تتكلفها الدولة 30

هذا يف  الف طن سكر 250ألف طن حلْ و 30مليون دجاجة و 120تستهلك
إيل أيضا  دمتتواهنا  ،زيادة االستهالك التقتصر علي الطعام والشراب ،الشهر املبارك

 (92)اه ..الكهرباء واملياه مبا يتعارض متاما مع فريضة الصيام
 :ثال ذلكمبالزواج وآدابه امليسرة له  الشريعة ما يتعلقيف  التيسري معامل ومن-6
رمي ذلك رغْ حتالزواج  لألجنبية بنيةالنظر يسرت الشريعة أمر الزواج فقد أباحت -

قَاَل: قَاَل َرُسوُل  ،فعن َجاِبِر ب ِن َعب ِد اللَّهِ  ،قبل أن يتزوج لرجل علي بينة من أمرهليكون ا
 :َْ ُْ ال َمر أَةَ  إذا"اللَِّه َصلَّى اهلُل َعَلي ِه َوَسلَّ َما  إيلَتطَاَع َأن  يَ ن ظَُر فَِإِن اس   ،َخَطَب َأَحدُُك

ُعوُه  َعل   إيلَيد  َها َما  ن تُ قَاَل: َفَخطَب ُت َجارِيًَة َفكُ  ،ِنَكاِحَها فَ ل يَ ف  َأخَتَبَُّأ هَلَا َحىتَّ رَأَي ُت ِمن  
تُ َها إيلَدَعاين   . (93)"ِنَكاِحَها َوتَ َزوُِّجَها فَ تَ َزوَّج 

تنفاذ عند الضرر وجعله بعد اس قتعايل الطالاهلل  أباحما ُيص الطالق فقد ومنها  -
 إيل اهلجر واإلرشادالسمو والرقي للحياة الزوجية واستقرارها من الوعظ يف  وسائل غاية

ِت خَتَاُفوَن ُنشُ }:تعايلالفراش إيل الضرب غري املربح لقوله يف  وَزُهنَّ َفِعظُوُهنَّ َوالالَّ
ُجُروُهنَّ  ُغوا َعَلي ِهنَّ سَ يف  َواه  ْ  َفاَل تَ ب   ِبياًل ِإنَّ اللََّه َكاَن ال َمَضاِجِع َواض رِبُوُهنَّ فَِإن  َأطَع َنُك
 .(94){َعِليًّا َكِبريًا 

                                                           

 137السنة  2013يوليو  14-ه1434من رمضان  5انظر جريدة اْلهرام اإللكرتونية اْلحد - (92)
 .46241العدد 

نشر املكتب  -(1791حسنه اْللباين يف إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل)برقْ/ - (93)
 م1985 -ه   1405الطبعة: الثانية -إشراف: زهري الشاويش  -بريوت-اإلسالمي

 34نساء:ال -(94)
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رتاجع أمر الطالق وجعله مراحل لعل وعسي يتعالياهلل  يسرهذه الوسائل فان مل تنفع  
ُق َمرَّتَاِن الطَّاَل  }:تعايلويسره. ودليل ذلك قوله  اإلسالمالرجل وهذا يدل على مساحة 

َسانٍ  أوفَِإم َساٌك مبَع ُروٍف  رِيٌح بِِإح   (95){َتس 
لزوج طلقت الزوجة من ا إذارمحة بالعباد ف أمر الرجوع بعد الطالقالشريعة  يسرت -

له له مث حدث ندم ف املباحةاْلسباب لفورت غضب أو ْلي سبب من  طلقة رجعية
 .خريأقات مالية رهااعدهتا دون أي يف  أن يردها لعصمته ما دامت املرأة

  واعتداهلاة ما يدل علي وسطية الشريعكفي جبمع مشل اآلسرة وعدم تشتتها واستقرارها و  
َن َما َوال ُمطَلََّقاُت يَ تَ َربَّص َن بِأَن  ُفِسِهنَّ َثاَلثََة قُ ُروٍء َواَل حيَِلُّ هلَُ }:تعايلكما قال  ُتم  نَّ َأن  َيك 
ِخِر َوبُ ُعولَتُ ُهنَّ أَ يف  َخَلَق اللَّهُ   َذِلكَ يف  َحقُّ ِبَردِِّهنَّ أَر َحاِمِهنَّ ِإن  ُكنَّ يُ ؤ ِمنَّ بِاللَِّه َوال يَ و ِم اآل 

اَلًحا َوهَلُنَّ ِمث ُل الَِّذي َعَلي ِهنَّ بِال َمع ُروِف َولِلرَِّجاِل َعَلي ِهنَّ َدَرَجةٌ   َواللَُّه َعزِيٌز ِإن  أَرَاُدوا ِإص 
 ٌْ  (96){َحِكي

 إيلاً الشخصية جنب اتاحلقوق والواجبات واحلري علىحرصه  اإلسالمومن وسطية -6
 .واعتداهلاأطار الشريعة الربانية يف  جنب

الشريعة الربانية رمست منهج حياة متكامل للمسلمني وبينت حقوق كل أنسان وذلك ف
كلكْ   لْ "صلي اهلل عليه وس–علي املستوي الفردي واجلماعي ويف ذلك يقول النيب 

هله وهو أيف  راع وكلكْ مسئول عن رعيته اإلمام راع ومسئول عن رعيته والرجل راع
مال  يف بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها واْلادم راع يف مسئول عن رعيته واملرأة راعية

                                                           

 229البقرة : - (95)
 228البقرة:  -(96)
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سئول عن مال أبيه وميف  سيده ومسئول عن رعيته قال وحسبت أن قد قال والرجل راع
  (97)"رعيته وكلكْ راع ومسئول عن رعيته

 ومسلمة ة كل مسلْرقبيف واتراحها أمانة أفراحها يف  جعلت الشريعة مهوم اْلمةلقد و 
 املعمورة يف أي مكان يف وأ ال شأن يل مبا حيدث للمسلمني هنافليس للمسلْ أن يقول 

إهانات وسب واهتامات تنال من دينه ومقدساته بالقول والفعل مث و  من قتل وتصفية
 يقول مقولته تلك.

مي فرابطة مث االمة اليت ينتمي إليها امساً ومس تعايلبل هو مطالب مبسئولياته أمام اهلل  
ْ الروابط لالنتماء الذي ال ينفك الدنيا يف  مرةمست ابداً فهي عنها املسلْ الدين من أعظ

َوةٌ }:تعايلويف اآلخرة لقوله  َا ال ُمؤ ِمُنوَن ِإخ  ُء يَ و َمِئٍذ }:تعايلوقوله  (98){ِإمنَّ َِخالَّ اْل 
ْ  لِبَ ع ٍض َعُدوٌّ ِإالَّ   (99)ال ُمتَِّقني{بَ ع ُضُه

قلت: وهذه اْللة هي اليت جعلت "توماس كارليل" ينظر للشريعة نظرت إجالل   
 .جلها وهي التسوية بني الناسأشرف اْلالل و أراها من أ ،خلة اإلسالمويف  ويقول:"

 ،فنفس املؤمن راجحة جبميع دول اْلرض ،صوب الرأيأصدق النظر و أوهذا يدل على 
 (100) اه  ".سواء اإلسالميف  والناس
أن  يهتْ املسلْ بشأن إخوانه  اإلامانية: اْللةِمن حقوق هذه وال ُيفي أن قلت: 

عملي هذا االهتمام هو التطبيق ال ،وتعدَّدت اللغات ،طانو وإِن اختلفت اْل ،املسلمني

                                                           

اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلْ وسننه وأيامه " أخرجه البخاري يف  - (97)
-لبنان-وت/بري نشر دار طوق النجاة -حتقيق/ حممد زهري بن ناصر الناصر-باب اجلمعة يف القرى واملدن  -(893)برقْ/

 ه 1422الطبعة: اْلوىل، 
 10احلجرات : -(98)
 67الزخرف: - (99)
–نشر مكتبة النافذة -تعريب حممد السباعي-توماس كارليل–(121حممد املثل اْلعلى )ص:  - (100)

 م2008الطبعة اْلويل سنة –مصر 
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وترامحهْ؛ َمَثُل  توادِّهْ وتعاطُفهْيف  مثل املؤمنني"-وسلْصلي اهلل عليه –لقول النيب 
 (101)َتَداعى له سائر اْلعضاء بالسهر واحلمى" ،اشتكى منه عضوٌ  إذااجلسد 

 فيجتهد لنصرهتْ، وجندهتْ، لرفع راية الدين خفاقة عالية يف ربوع العاملني.
أن يفعل ما  يف عندما يبيح للمسلْ حريته اإلسالمأما بالنسبة للحقوق الشخصية فو 

ال تطغي  ىتحمصلحته الشخصية فهو حيدد هلذه احلرية مبادئ وحدود يف  يقتنع به ويراه
علي حق اآلخرين وتسلب حقوقهْ فهي وسط بني اْلفراط الذي ال حيده حد والتفريط 

 الذي يتضرر منه اآلخرين.
 إلنساناليست على إطالقها؛ أي: إن  اإلسالميف  ومبعين أكثر دقة نقول: إن احلرية

قطًعا ال فهذا مغاالة تتصادم مع  ،عقاب من أحد أوب حر يفعل ما يشاء دون حسا
لفرد القوانني الوضعية واْلعراف الدولية؛ فإن حرية ايف  حىت ،لشريعة احلكيمةانصوص 

 اْلروج عن املبادئ والقوانني والقيْ اليت أو ،ليس معناها االعتداء على حرية اآلخرين
لبديهيات وهذا من ا ،القطر الواحديف  تُنظِّْ الَعالقة بني حق الفرد وحقوق اجملتمع

 املتعارف عليها.
ال ففي حديث للنعمان بن بشري رضي اهلل عنهما قال: ق ،نبَّه هلذه احلقيقة اإلسالمو 

ِهنِ  ُد 
ل قوم استهموا حدود اهلل والواقع فيها مثيف  النيب صلى اهلل عليه وسلْ: "َمَثُل امل

أسفلها  يف فكان الذي ،أعالهايف  وصار بعضهْ ،أسفلهايف  فصار بعضهْ ،سفينة
 ،السفينة فأخذ فأًسا فجعل ينقر أسفل ،فتأذوا به ،أعالهايف  امرُّون باملاء على الذين

                                                           

ى اهلل عليه صل أخرجه مسلْ يف املسند الصحيح املختصر بنقل العدل عن العدل إىل رسول اهلل- (101)
 -حتقيق / حممد فؤاد عبد الباقي-باب تراحْ املؤمنني وتعاطفهْ وتعاضدهْ  -(2586)برقْ/-وسلْ"

 م.1955ه   1374الطبعة اْلويل سنة/  -بريوت –نشر/ دار إحياء الرتاث العريب 
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يه أجنوه فإن أخذوا على يد ،وال بد يل من املاء ،فأتوه فقالوا: ما لك؟ قال: تأذيتْ يب
 (102). وإن تركوه أهلكوه وأهلكوا أنفسهْ" ،وجنوا أنفسهْ

 ،ال ُيتلف مفهوُمه عن ذلك من حيث املبدأ؛ فهو ُياطب رعاياه روحيًّا اإلسالم اإذً 
العبد  على خوف حياة اإلنسان يف الدنيا وتقوم ،وجعل احلساب واجلزاء يوم القيامة

ولكن  ،االحنراف أوتقامة االسيف  وله مطلق احلرية ،ترغيًبا وترهيًباتعايل وقوة إامانه باهلل 
ب حسب الضرر الذي تسب ،إصالح عوجهيف  ه احلقَّ من ينوب عن أوجعل للسلطان 

َ النَّاسِ  }بالشرع الذي يأمر بالعدل  ،لغريه أوبه لنفسه  ْ  بَ ني  ُت  َأن  حَت ُكُموا َوإذا َحَكم 
لِ  وعليه أن يتحمل عواقب عمله  ،حىت مع اْلارج عن حدود اهلل (103){ بِال َعد 
 .وهتوره

 تفسريها:يف  -رمحه اهلل  -قال السعدي -
على  ،القليل من ذلك والكثري ،الدماء واْلموال واْلعراضيف  وهذا يشمل احلكْ بينهْ

 ،احلكْ بهواملراد بالعدل الذي أمر اهلل ب ،والويل والعدو ،والرَب والفاجر ،القريب والبعيد
 وهذا يستلزم معرفة العدل ،هو ما شرعه اهلل على لسان رسوله من احلدود واْلحكام

 (104)ليحكْ به" اه 
د هذه احلرياِت يزي اإلسالموهي أن  ،حقيقة بديهية إيلواحلاصل مما ذكرنا بيانه يوصلنا "

 ،الناس ويضع مبدأ ال ينكره العقالء من ،حيويًة متجددة دوًما بني الرتهيب والرتغيب
ُْ عليه حياة البشرية مجعاء ديًنا ودنيا  أوي ميثاق وبغريه لن جنَد ْل ،وهو الذي تستقي

                                                           

ننه وأيامه " ه وسلْ وساجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول اهلل صلى اهلل عليأخرجه البخاري يف  - (102)
-لبنان-نشر دار طوق النجاة /بريوت-حتقيق/ حممد زهري بن ناصر الناصر-باب القرعة يف املشكالت  -(2686)برقْ/

 ه 1422الطبعة: اْلوىل، 
 .58النساء: - (103)
 -(183انظر " تيسري الرمحن يف تفسري كالم املنان" لعبد الرمحن بن ناصر السعدي )ص/  - (104)

 م. 2000-ه  1420الطبعة : اْلوىل  -حتقيق : عبد الرمحن بن معال اللوحيق -الناشر : مؤسسة الرسالة
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 ،ادهتْويلتزم هبا إقرارًا وعماًل شعوب العامل وس ،للحقوق واحلريات صًدى وقبوالً وثيقة 
لثواب أال وهو "مبدأ ا ،اإلنساينالفكر يف  مهما بلغت صياغته وبنوده درجة الكمال

رار واهلل من هذا البحث منعا للتك الصفحات التاليةيف  والعقاب" وسوف نبني مدلوله
 .(105)وعليه التكالن ،املستعان

 احلسنة:باحلكْ واملوعظة تعاليالدعوة إيل اهلل يف  اإلسالموسطية  من-7
العنف ب احلسنة الباحلكمة واملوعظة  تعايلالدعوة إيل اهلل  اإلسالممن مظاهر وسطية 

سَ  إيلاد ُع  }:تعايلقال وال بغريه كما  َمِة َوال َمو ِعظَِة احلَ  ك   .(106){َنِة َسِبيِل رَبَِّك بِاحلِ 
زل  ك بأن تنال: احلكمة: وذلأو أي بثالثة أمور:  فقال: -رمحه اهلل-ابن العثيمنيفسرها -

عض ْلن ب ،والقول املناسب ،والكالم املناسب ،الوقت املناسبيف  ،اْلمور منازهلا
اْلماكن ال تنبغي فيها املوعظة وبعض اْلزمنة ال تنبغي فيها املوعظة وكذلك بعض 

لقبول  احال من اْلحوال بل تنتظر حىت يكون مهيئيف  اْلشخاص ال ينبغي أن تعظهْ
عها مواضيف  قال العلماء: احلكمة: وضع اْلشياء {باحلكمة  }املوعظة وهلذا قال: 

لني القلب موعظة ت ،ثانيا: املوعظة احلسنة: يعين: اجعل دعوتك مقرونة مبوعظة حسنة
ىل فبالرتغيب و أها إن كان الرتغيب في ،اهلل بشرط أن تكون حسنة إيلوترققه وتوجهه 

ة من ىل فبالرتهيب والتخويف وكذلك تكون حسنأو وإن كان الرتهيب والتخويف فيها 
حيث اْلسلوب والصياغة وكذلك تكون حسنة من حيث اإلقناع حبيث تأِت مبوعظة 
تكون فيها أدلة مقنعة أدلة شرعية وأدلة عقلية تسند الشرعية ْلن بعض الناس يقنع 

َقَضى  إذاؤ ِمَنٍة َوَما َكاَن ِلُمؤ ِمٍن َوالَ مُ  }فإن اهلل يقول:  ،ؤمنني اْللصباْلدلة الشرعية كامل

                                                           

 علي موقع اْللوكة –انظر دراسيت بعنوان " اإلسالم رسالة اهلل للعاملني"  - (105)
 125حل: الن - (106)
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  ْ ِيَ َرُة ِمن  أَم رِِه ًرا َأن َيُكوَن هَلُُْ اْل  ومن الناس من ال يكتفي  (107){اهلُل َوَرُسولُُه أَم 
 (108)باْلدلة الشرعية بل حيتاج أن تسند اْلدلة الشرعية عنده بأدلة عقلية.اه 

َسُن قَ و اًل ممَّن  َدَعا  }:تعايل وكذلك قوله ا َوقَاَل إِنَّيِن ِمَن اللَِّه َوَعِمَل َصاحلًِ  إيلَوَمن  َأح 
ِلِمنيَ   (109) { ال ُمس 

 .هذا املقاميف  وغري ذلك من اآليات 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 36اْلحزاب: - (107)
 (1:762انظر شرح رياض الصاحلني البن العثيمني )- (108)
 33فصلت: - (109)
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 الثاين الفصل

 املعاصراملادي احنرافات الفكر حقيقة الغلو و 
  وأمرقاعدة جليلة حقاً أن القاعدة الشرعية وهي "احلكْ علي الشيء فرع من تصوره" 

ْ جيب علي العقالء من الناس احلك املسائل فالغاية اْلمهية عند طرح مسألة من يف 
همه علي كل ما يؤدي لف  يسعوا إيلعلي الشيء وبيان مظاهره وأسبابه وعالجه دون أن 

 .الوجه الصحيح
بد أن كل اجلوانب املختلفة المن  واالحنراف الفكري  رك ونتصور الغلوومن مث لكي ند 

 .كل منهما  وكهنته نفهْ حقيقة
هو الذي اظهر الكثري من العقائد واملذاهب يف الدين  الغلو أن نقول بادئ ذي بدو 

 ة وفرق ومجاعاتوالشيعأهل التصوف والفرق املبتدعة واملنحرفة عن العقيدة الصحيحة ك
الحنراف اونفس الشيء ينطبق عن  كاملرجئة واملعتزلة واجلهمية وغريهْ   ضالةأخري 

أمثال  لواً ا ُيالف عقيدته كفراً وعمب ويؤمن ينتهج ممنالبعض منا  جعلاملادي الفكري 
 ممن انكروا املعاد وضلوا العباد.وغريهْ  والعقالنيني والوجوديني و نيالشيوعي

ة يف الشيوعي أنصاروالعجيب الكل يدعي اإلسالم والدفاع عنه وقال يل أحدهْ من 
 ؟!مسلماً  مناظرة معه ما املانع أن أكون ماركسياً 

 وهذا عجيب كيف جيتمع الكفر واإلامان؟
  عن الدين اجلهل! الفكري أن من أعظْ اْلسباب للغلو واالحنراف

ني ما هو  غربة عن ديننا وفجوة رهيبة بجعلنا نعيش يفنعْ. اجلهل بشريعتنا هو الذي 
 تعلق بالقشور والسطحيات عن لب الدينحق وما هو باطل وأن شئت فقل جعلنا نت

الرغْ أنه ليس يف الدين قشور ولب وإمنا كلها تكليفات شرعية ولكن من  علىوروحه 
غربة الكثري منا عن فهْ حقيقة ما امثله دين اإلسالم كمنهج حياة رباين يبني هويتنا  

 كأمة مسلمة مؤمنني برب العاملني.
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 ذا امللحدهحقًا أهنا ال تعمي اْلبصار ولكن تعمي القلوب اليت يف الصدور، ومثل 
أوهام كنظرية يأِت لنا بنظريات و يف جمتمعاتنا املعاصرة  ونحرف من املسلمني كثري املن

داروين وأن أصل اإلنسان قرد يريد بذلك أقنعنا بعدم خلق اإلنسان وينفي وجود خالق 
 من اإلساس. حييي واميت قادر

 وبالتايل ليس هناك حساب وال جزاء وال جنة وال نار!
ين ال تناسب العصر احلديث ومكاهنا بني العبد وربه ومبع يري الواحد منهْ أن الشريعةو 

 كل هذا يزعْ أنه مسلماً.  وبعد آخر "دع ما لقيصر لقيصر وما هلل هلل!" 
وجاء يف كتاب "االحنراف العقدي يف آدب احلداثة وفكره"ما نصه: وبناء على هذه 

، مبعزل ية والنفسيةجتماعاالالنظرات املادية احليوانية اقام الغرب سياسته وقوانينه وحياته 
لك وكانت نتيجة ذ .وقبل ذلك كله مبعزل عن الدين ،خالقعن القيْ الروحية واْل

شاكس والتمزق العنيف وحياة الت ،الوحشيوالصراع  ،املروع هلذه اجملتمعات التخبط
وصلت  حىت ،وسحق اإلنسان ،والضيق وتلف املشاعر ومرض االعصاب ودمار النفوس

حوادث اجلنون واالنتحار والتفكك االسري إيل أرقام قياسية مل يسبق هلا مثيل يف تاريخ 
واملساواة  ،سكريةالغلبة الع .والتفوق التقين ،ولوال غاللة رقيقة من اْلداء اإلداري .البشرية

 (110)اه .القانونية لكانت هذه اجملتمعات قد اهنارت وتأكلت من داخلها
أن الغلو يف الدين واالحنراف الفكري املعاصر من اْلطورة السكوت عليهما واحلاصل 

 السمحة. وتعاليمهعن وسطيته  واالنسالخملا فيه من ضياع للدين 
جهل املسلْ بدينه وعظمة حضارته الضاربة يف أعماق التاريخ جتعله وننبه دومًا أن 

 تباهىييتطلع حلضارات وجمتمعات ضحلة تقدمت علمياً واحنرفت دينيا وخلقيا ولكنه 
هبا  ملا يري من ضعف ووهن وختلف للمسلمني  فليس العيب يف الدين وتعاليمه وإمنا 

والرجعية   وحاربوها ووصفوها بالتخلف اهلل أفرادها عليه فأمهلوا تعاليمه ائتمنفيمن 
                                                           

طبع دار -د.سعيد بن ناصر الغامدي-(3/2082االحنراف العقدي يف آدب احلداثة وفكره ) - (110)
 م2003-ه 1424الطبعة االويل سنة :-جدة-اْلندلس للنشر والتوزيع
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فدين اإلسالم  أقام حضارة عظيمة برجال ونساء فهموا تعاليمه وآمنوا هبا وطبقوها علي 
يف   ومازال أمر اهلل تعايل هلْ بالعزة والكرامة مستمرفكانت هلْ العزة والتمكني أنفسهْ 

فصاروا  الصاحل كل عصر ومصر للنهوض باْلمة بكل السبل املتاحة كما فعل سلفنا
 قمْ يف ربوع العاملني والتاريخ شاهد علي ذلك.

ِذيَن آَمُنوا َوَعَد اللَُّه الَّ }:-عز وجل-وقول اهلل تعايل اكرب دليل للمشككني فقد قال
َلَف الَِّذيَن ِمن  ق َ  َتخ  َر ِض َكَما اس  ْ  يِف اْل  ِلَفن َُّه َتخ  ْ  َوَعِمُلوا الصَّاحِلَاِت لََيس  ْ  ِمن ُك  ب ِلِه

نً  ْ  أَم  ِفِه ْ  ِمن  بَ ع ِد َخو  لَن َُّه ْ  َولَيَُبدِّ ُْ الَِّذي ار َتَضى هَلُ ْ  ِدينَ ُه ا يَ ع ُبُدوَنيِن اَل َولَُيَمكَِّننَّ هَلُ
ُْ ال َفاِسُقوَن  رُِكوَن يب َشي ًئا َوَمن  َكَفَر بَ ع َد َذِلَك فَُأولَِئَك ُه  (111){ُيش 

 ن عقل ووعي.مل هلل تعايل يف القول والعمل اإلخالصواملسألة برمتها قوامها وجوهرها يف 
فأن أخلص جيل من اْلجيال اإلامان والعمل هلل تعايل حقًا وصدقًا فال ريب بأن اهلل 

 وأين؟تعايل لن ُيلف وعده ولكن ميت 
هذه هي املسألة اليت ال يعلمها إال اهلل تعايل واسباهبا يف يد الشعوب املسلمة أن 

ريعة من غفلتها وغلوها واحنرافها لوسطية الش مشاكلها وهنضتاستقلت بذاهتا وحلت 
 وحكامها وذلك يف كل عصر ومصر؟!

إن مشكلة كل شعب هي يف جوهرها مشكلة  :يقول املفكر اجلزائري نيب بن مالك-
رته، وال امكن لشعب أن يفهْ أو حيل مشكلته ما مل يرتفع بفكرته إىل اْلحداث حضا

 .اليت تبين احلضارات أو هتدمهااإلنسانية، وما مل يتعمق يف فهْ العوامل 
رمحه اهلل: احلضارات املعاصرة، واحلضارات الضاربة يف ظالم املاضي، -مث أضاف

ة الزمن، جر القرون إىل هنايفانية منذ واحلضارات املستقبلة إال عناصر للملحمة اإلنس
البشرية منذ أن هبط آدم على اْلرض إىل فهي حلقات لسلسلة واحدة تؤلف امللحمة 

                                                           

 55النور :- (111)
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ة يف تتمثل فيها جهود اْلجيال املتعاقب النور!هلا سلسلة من فيها، وياآخر وريث له 
 خطواهتا، املتصلة يف سبيل الرقي والتقدم.

واحد منها يُبعث ليكّون حلقته يف سلسلة هكذا تلعب الشعوب دورها، وكل 
 احلضارات، حينما تدق ساعة البعث معلنة قيام حضارة جديدة، ومؤذنة بزوال أخرى.

وما أجّل هذه الساعة!. حينما تؤذن بفجر جديد من املدنية، وما أهوهلا من ساعة 
 (112) حينما تعلن غروب أخرى!.

وبعد كل هذا الطرح نستطيع أن نفهْ املقصود بالقشور اليت يتعامل هبا البعض قلت: 
من جهة وطغيان  نوالغلو يف الديمنا مع امللتزمني بالشرع بسبب اجلهل وضعف اإلامان 

هل احلضارات اْلخرى ممن قطعوا صلتهْ برب اْلرض ْلواالحتكاك والتقليد ات املادي
نيب من ذلك فقال:" لتتبعن سنن الذين من قبلكْ والسماء من جهة أخري وقد حذرنا ال

اهلل  جحر ضب التبعتموهْ قلنا يا رسوليف  شربا بشرب وذراعا بذراع حىت لو دخلوا
  (113) اليهود والنصارى قال فمن"

ومن مث البد من فهْ هذه املسألة جيداً لنضع اْلمور يف نصاهبا الصحيح فأهل الغلو 
يزخرفونه و  يقوم أصحاهبا بتحريف الكلْ عن مواضعه العقدي واالحنراف الفكري املادي

ويفسرون كالم اهلل تعايل وسنة رسوله هبواهْ وعقوهلْ القاصرة وبتأويالت  بلحن القول
فقال  يسهْكيدهْ وتدل  وصف يف-اهللرمحه -القيْ أبدع ابنفاسدة شرعًا وطبعًا وقد 

 ما خمتصره وبتصرف يسري:

                                                           

 -دمشق سورية-الناشر: دار الفكر -(20انظر كتاب"شروط النهضة "ملالك بن نيب)ص/ - (112)
 م1986الطبعة: 

أخرجه مسلْ يف املسند الصحيح املختصر بنقل العدل عن العدل إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه - (113)
شر/ دار ن -يحتقيق / حممد فؤاد عبد الباق-باب اتباع سنن اليهود والنصارى  -(2669 )برقْ/-وسلْ"

 م.1955ه   1374الطبعة اْلويل سنة/  -بريوت –إحياء الرتاث العريب 
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ْ التأويل جيري جمرى خمالفة الطبيعة اإلنسانية والفطرة اليت فطر عليها العبد فإنه رد الفه
من جريانه مع اْلمر املعتاد املألوف إىل اْلمر الذي مل يعهد ومل يؤلف وما كان هذا 
 سبيله فإن الطباع السليمة ال تتقاضاه بل تنفر منه وتأباه فلذلك وضع له أربابه أصوال

  :أسبابا تدعو إىل قبوله وهي أنواعومهدوا له 
السبب اْلول أن يأِت به صاحبه مموها مزخرف اْللفاظ ملفق املعاين مكسوا حلة 
الفصاحة والعبارة الرشيقة فتسرع العقول الضعيفة إىل قبوله واستحسانه وتبادر إىل 
اعتقاده وتقليده ويكون حاله يف ذلك حال من يعرض سلعة مموهة مغشوشة على من 

ده  بصرية له بباطنها وحقيقتها فيحسنها يف عينه وحيببها إىل نفسه وهذا الذي يعتم ال
كل من أراد ترويج باطل فإنه ال يتْ له ذلك إال بتمويهه وزخرفته وإلقائه إىل جاهل 

 حبقيقته 
ن ِس َواجل ِ  } :قال اهلل تعاىل  ْ  نِّ وََكَذِلَك َجَعل َنا ِلُكلِّ َنيب  َعُدوًّا َشَياِطنَي اإل ِ  يُوِحي بَ ع ُضُه

ُرَف ال َقو ِل ُغُرورًا  فذكر سبحانه أهنْ يستعينون على خمالفة أمر  (114){ِإىَل بَ ع ٍض ُزخ 
اْلنبياء مبا يزخرفه بعضهْ لبعض من القول فيغرت به اْلغمار وضعفاء العقول فذكر 
السبب الفاعل والقابل مث ذكر سبحانه انفعال هذه النفوس اجلاهلة به بصغوها وميلها 

يته اقرتفت ليه ورضإليه ورضاها به ملا كسي من الزخرف الذي يغر السامع فلما أصغت إ
ما تدعو إليه من الباطل قوال وعمال فتأمل هذه اآليات وما حتتها من هذا املعىن العظيْ 
القدر الذي فيه بيان أصول الباطل والتنبيه على مواقع احلذر منها وعدم االغرتار هبا مث 

 :-رمحه اهلل -أضاف
هجنة تنفر عنها يف صورة مستالسبب الثاين أن ُيرج املعىن الذي يريد إبطاله بالتأويل  

القلوب وتنبو عنها اْلمساع فيتخري له من اْللفاظ أكرهها وأبعدها وصوال إىل القلوب 
وأشدها نفرة عنها فيتوهْ السامع أن معناها هو الذي دلت عليه تلك اْللفاظ فيسمى 

                                                           

    112اْلنعام: - (114)
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عروف التدين ثقالة وعدم االنبساط إىل السفهاء والفساق والبطالني سوء خلق واْلمر بامل
والنهي عن املنكر والغضب هلل واحلمية لدينه فتنة وشرا وفضوال فكذلك أهل البدع 

 .والضالل من مجيع الطوائف هذا معظْ ما ينفرون به عن احلق ويدعون به إىل الباطل
 (115)اه 

ليس  سالماإلإننا ندرك يقينًا أن  ما نريد قوله هنا وفيه خالصة وأزيد عن ذلك بياناً 
قده ونناقش دنيوياً! لنا أن ننت ياً دستور  تشريعاً  حيت أوحركة اصالحية  أوحزبا سياسيا 

 امر ونغريها حسب االهواء واملصاحل حاشا هلل أن نفعل.أو ما فيه من أفكار واطروحات و 
و واصحاب الفكر املنحرف أم حنن املؤمنني به فه اإلحلادرمبا يفعل ذلك أهل الكفر و  

الحهْ ويرشد العباد إيل ما فيه ص ،النفوس واْلفكارإنه دين يهيمن على  ،منهج حياة
جمرد -سنةالقرآن وال-وليس الدين-عز وجل–وجناهتْ وفالحهْ مبا يرضيه هلْ خالقهْ 

وصايا لإلصالح والتوجيه نأخذ به أن كان يرضي اهوائنا ومصاحلنا ونرفضه أن تصادم 
 معها كما وكيفا.

ْ ه منهج حياة دين ودنيا فإمهال حتكيوسطيته واعتدالبي اإلسالمالدين  ،قطعًا ال 
 السوية غلو واحنراف. الفطرةمع الشريعة الربانية وما حتتويه من توافق 

يف  ن نبدأأ املعاصر اإلنسايناحنرافات الفكر وأري أن من اْلفضل لفهْ حقيقة الغلو و 
 اإلجياز قد املستطاع وذلك ليدرك كل منهما معوأقسام كل  حقيقةهذا الفصل ببيان 

 ا.وسببه اهكهنت  يفقهال و  من مصائب ودواهي دنياهيف  مما يدور حوله هما جيهلمسلْ 
 بني اهللاقي وجوهرها الر  السامية العالقةعرف حقيقة و  أنار اهلل بصريته للحقما  إذامث  

دال والوسطية االعتيف  ْ مسحة غايةتعاليشرعه هلْ من  وعباده عند تطبيق ما تعايل
ا عن بعيدً  دينه ودنياهيف  باْلري والفالحعليه يعود ذلك سوف الداء والدواء ف وأدرك

 .التفريط أوفراط الغلو واالحنراف بالفكر باإل
                                                           

نشر دار العاصمة -( البن القيْ اجلوزية2/438انظر "الصواعق املرسلة على اجلهمية واملعطلة")-- (115)
 الدخيل اهلل.حتقيق : د. علي بن حممد  -1998 – 1418الطبعة الثالثة ،  -الرياض –
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بيان يف  لتاليةالفصول ايف  بيان حقيقة الغلو واالحنراف الفكري مث نتدرجيف  ولنبدأ
 تكالن.واهلل املستعان وعليه ال بتحكيْ الشريعة اهر وطرق عالج كل منهماومظ أسباب

 - :الدينيف  الغلو ةحقيق :أوالً 
غال: الغالء: نقيض الرخص. غال السعر وغريه يغلو  :جاء يف لسان العربالغلو كما 

غالء، ممدود، فهو غال وغلي؛ اْلخرية عن كراع. وأغاله اهلل: جعله غاليا. وغاىل 
 بالشيء: اشرتاه بثمن غال.

والغلو: اإلعداء. وغال بالسهْ يغلو غلوا وغلوا وغاىل به غالء: رفع يده يريد به أقصى 
  (116) الغاية وهو من التجاوز

مبا شرعه اهلل  بدالع فال يكتفياحلد املطلوب شرعاً من العبد  جماوزةقلت: فالغلو إذاً هو 
اهلل أنه حمبوب عند  فيغايل ويظنيزيد فيه برأيه وهواه  بل-وسلْ صلي اهلل عليه-ورسوله
َسرِيَن أَع َمااًل  }:تعايلينطبق عليهْ قوله  وهؤالء َخ  ْ  بِاْل  الَِّذيَن َضلَّ  * ُقل  َهل  نُ َنبُِّئُك
  ْ ًعا يف  َسع يُ ُه ْ  حُي ِسُنوَن ُصن   ْ  حَي َسُبوَن أَن َُّه ن  َيا َوُه ََياِة الدُّ لَِئَك الَِّذيَن َكَفُروا بِآيَاِت أو  *احل 

ْ  يَ و َم ال ِقَياَمِة َوز نًا  ُْ هَلُ ْ  َفاَل نُِقي ْ  َولَِقائِِه َفَحِبَطت  أَع َماهُلُ  (117) { َرهبِِّ
ْ   } وفسر احلافظ بن كثري اآلية فقال ما خمتصره:-  }أي: خنربكْ  {ُقل  َهل  نُ َنبُِّئُك

َسرِيَن َأع َماال  ْ   }مث فسرهْ فقال:  ؟{بِاْلخ  ن  َيا  يف الَِّذيَن َضلَّ َسع يُ ُه ََياِة الدُّ أي:  {احل 
ْ  حَي َسبُ  } ،عملوا أعماال باطلة على غري شريعة مشروعة مرضية مقبولة ْ  َوُه وَن أَن َُّه

ًعا   وأهنْ مقبولون حمبوبون. ،أي" يعتقدون أهنْ على شيء {حُي ِسُنوَن ُصن  

                                                           

 –نشر دار صادر -فصل الغني املعجمة–( خمتصرًا وبتصرف 15/132)-انظر "لسان العرب" البن منظور- (116)
 ه  1414 -الطبعة: الثالثة  -بريوت

 105-103الكهف: اآليات من  - (117)
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ْ  َولَِقائِِه أو  }وقوله:   ،الدنيايف  آيات اهلل أي: جحدوا {لَِئَك الَِّذيَن َكَفُروا بِآيَاِت َرهبِِّ
ُْ هَلُْ   } ،وكذبوا بالدار اآلخرة ،وصدق رسله ،وبراهينه اليت أقام على وحدانيته َفال نُِقي

  (118) اه .زينهْ؛ ْلهنا خالية عن اْلري أي: ال نثقل موا {يَ و َم ال ِقَياَمِة َوز نًا 
 -اهلل عنه رضي-أنسصلي اهلل عليه وسلْ من هذا الغلو فيما رواه -ولذلك حذر نبينا

قال: "أن نفرا من أصحاب النيب صلى اهلل عليه وسلْ سألوا أزواج النيب صلى اهلل عليه 
وسلْ عن عمله يف السر فقال بعضهْ ال أتزوج النساء وقال بعضهْ ال آكل اللحْ 

فراش فحمد اهلل وأثىن عليه فقال "ما بال أقوام قالوا كذا وكذا وقال بعضهْ ال أنام على 
  (119) لكين أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنيت فليس مين"

 ملغايلا"فمن رغب عن سنيت فليس مين" واضح صريح بأن -صلي اهلل عليه وسلْ-وقوله
 النقصان غري راغب بسنته ومعرض عنها وهذا ما بينه احلافظ ابن أوالدين بالزيادة يف 

قة ال اليت فتح الباري فقال: املراد بالسنة الطرييف  يف شرحه للحديث-رمحه اهلل  -حجر
يقيت وأخذ واملراد من ترك طر  ،غريه إيلوالرغبة عن الشيء اإلعراض عنه  ،تقابل الفرض

وا التشديد  ريق الرهبانية فإهنْ الذين ابتدعط إيلوملح بذلك  ،بطريقة غريي فليس مين
 صلى اهلل عليه وطريقة النيب ،بأهنْ ما وفوه مبا التزموه وقد عاهبْ تعايلكما وصفهْ اهلل 

وسلْ احلنيفية السمحة فيفطر ليتقوى على الصوم وينام ليتقوى على القيام ويتزوج 
بضرب  وقوله فليس مين إن كانت الرغبة .لكسر الشهوة وإعفاف النفس وتكثري النسل

يل يعذر صاحبه فيه فمعىن " فليس مين " أي على طريقيت وال يلزم أن ُيرج أو من الت

                                                           

حتقيق -(202/ 5 ي)انظر "تفسري القرآن العظيْ "للحافظ أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي الدمشق - (118)
 م( 1999 -ه  1420الطبعة الثانية )–دار طيبة للنشر والتوزيع -سامي بن حممد سالمة

أخرجه مسلْ يف املسند الصحيح املختصر بنقل العدل عن العدل إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه - (119)
 -الباقي فؤاد عبدحتقيق / حممد -باب استحباب النكاح ملن تاقت نفسه إليه  -(1401 )برقْ/-وسلْ"

 م.1955ه   1374الطبعة اْلويل سنة/  -بريوت –نشر/ دار إحياء الرتاث العريب 
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 اعتقاد أرجحية عمله فمعىن فليس مين إيلعن امللة وإن كان إعراضا وتنطعا يفضي 
 (120)اه .ليس على مليت ْلن اعتقاد ذلك نوع من الكفر

 موضعني؛ وها مها:يف  القرآن الكرمييف  وردقلت: و )الغلو( مصطلح 
لَ ال ِكَتاِب الَ تَ غ ُلوا  }:تعايلقوله  - ْ  َوالَ تَ ُقوُلوا  َعلَ يف  يَا َأه  قِّ ِديِنُك   (121){ى الّلهِ ِإالَّ احلَ 
َل ال ِكَتاِب اَل تَ غ ُلوا  }:تعايلو قوله - َر احل َ يف  ُقل  يَا أَه  ْ  َغي   َواء قَ و ٍم قِّ َواَل ِديِنُك تَ تَِّبُعوا  أَه 

 (122){َقد  َضلُّوا  ِمن قَ ب ُل َوَأَضلُّوا  َكِثريًا َوَضلُّوا  َعن َسَواء السَِّبيلِ 
رسول  قال: قالالسنة من حديث ابن عباس رضي اهلل عنهما قال: يف  وقد ورد الغلو

غلو قبلكْ الإياكْ والغلو يف الدين فإنه أهلك من كان  " :-صلي اهلل عليه وسلْ–اهلل 
  (123) " يف الدين

 :قال ابن تيمية يف شرح هذا احلديث
عام يف مجيع أنواع الغلو يف االعتقادات واْلعمال. « إياكْ والغلو يف الدين»وقوله: 
جماوزة احلد بأن يزاد يف محد الشيء أو ذمه على ما يستحق، وحنو ذلك،  :والغلو

 .من سائر الطوائفوالنصارى أكثر غلوا يف االعتقادات واْلعمال 
َل ال ِكَتاِب اَل }وإياهْ هنى اهلل عن الغلو يف القرآن يف قوله تعاىل:   تَ غ ُلوا يِف يَا َأه 

  ْ   (124){ِديِنُك

                                                           

البن حجر -(5063( شرح حديث رقْ )9/105انظر فتح الباري شرح صحيح البخاري) - (120)
 ترقيْ/ حممد فؤاد عبد الباقي -1379بريوت،  -نشر دار املعرفة -العسقالين

 171النساء: - (121)
 77املائدة:  - (122)
نشر -حملمد ناصر الدين االلباين-(1283/ 3انظر سلسلة اْلحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها)- - (123)

 الطبعة: اْلوىل. -مكتبة املعارف للنشر والتوزيع، الرياض
 171النساء:  - (124)
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وسبب هذا اللفظ عام: رمي اجلمار. وهو داخل فيه، فالغلو فيه مثل الرمي باحلجارة 
ا أهلك ذلك: بأن م الكبار، وحنو ذلك. بناء على أنه أبلغ من احلصى الصغار مث علل

من قبلنا إال الغلو يف الدين كما نراه يف النصارى. وذلك يقتضي: أن جمانبة هديهْ 
مطلقا أبعد عن الوقوع فيما به هلكوا، وأن املشارك هلْ يف بعض هديهْ ُياف عليه 

  (125) أن يكون هالكا".اه 
 نها:مبيان الغلو شرعاً ما يزيد من فهْ املعين احلقيقي للغلو يف  وْلهل العلْ قلت:

 - :ما خمتصره وبتصرف قال-اهللرمحه -ما ذكره ابن القيْ-
إهنما لطرفا إفراط وتفريط وغلو وتقصري وزيادة ونقصان وقد هنى اهلل سبحانه وتعاىل 

 تَ ب ُسط َها ُكلَّ جَت َعل  يََدَك َمغ ُلوَلًة ِإىَل ُعُنِقَك َواَل  َواَل } :عن اْلمرين يف غري موضع كقوله
ِط{ وقوله ِكنَي َواب َن السَِّبيِل َواَل تُ بَ  َوآتِ } :ال َبس   (126)تَ ب ِذيًرا{ذِّر  َذا ال ُقر ىَب َحقَّهُ َوال ِمس 

 :-رمحه اهلل-مث قال
فدين اهلل بني الغايل فيه واجلايف عنه وخري الناس النمط اْلوسط الذين ارتفعوا عن  

تقصري املفرطني ومل يلحقوا بغلو املعتدين وقد جعل اهلل سبحانه هذه اْلمة وسطا وهي 
 اْليار العدل لتوسطها بني الطرفني املذمومني والعدل هو الوسط بني طرىف اجلور والتفريط

طرق إىل اْلطراف واْلوساط حممية بأطرافها فخيار اْلمور أوساطها قال واآلفات إمنا تت
  :الشاعر

 (127)ه  ا... هبا احلوادث حىت أصبحت طرفا.كانت هي الوسط احملمي فاكتنفت  

                                                           

اإلسالم  ابن لشيخ -(329-328/ 1انظر اقتضاء الصراط املستقيْ ملخالفة أصحاب اجلحيْ)- (125)
 م1999-سنة ه  1419-نشر دار عامل الكتب-الطبعة السابعة-حتقيق :ناصر عبد الكرمي العقل-تيمية 

 38الروم :  - (126)
-(1/281إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان حملمد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين ابن قيْ اجلوزية) - (127)

 1975 - 1395سنة-بريوت-املعرفةحتقيق حممد حامد الفقي نشر دار 
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؛ فمنهْ والناس يف العبادة طرفان ووسط وقال ابن العثيمني يف الفتاوي ما خمتصره:-
 املفرط، ومنهْ املفرط، ومنهْ املتوسط.

فدين اهلل بني الغايل فيه واجلايف عنه، وكون اإلنسان معتدال ال اميل إىل هذا وال إىل 
هذا، هذا هو الواجب؛ فال جيوز التشدد يف الدين واملبالغة، وال التهاون وعدم املباالة، 

 بل كن وسطا بني هذا وهذا.
ة، ومنها: الغلو بادوالغلو له أقسام كثرية؛ منها: الغلو يف العقيدة، ومنها: الغلو يف الع

  (128) اه يف املعاملة، ومنها: الغلو يف العادات. 

يف  فالغلو هنا ناهالذي ذكر  املعينيف  ومجيع أقوال علمائنا سلفًا وخلفًا متقاربةقلت: 
ال يبايل ن أو التفريط والشيطا احلد الشرعي مهما كان نوعه باإلفراط جماوزةحقيقته هو 

 .ظفر ففيهما خروج عن حد الوسطية واالعتدال الذي أمر به الشرع املطهر يهماأب
ارع قليل وال الدين يشعر بأن ما طلبه الشيف  غايلامل أن لنابني تيواحلاصل مما سبق ذكره 

 لفكر وتقدمياوُيشي عليه من استعمال ويؤدي ذلك به إيل اإلفراط أو التفريط يكفي 
مالئْ  علي هواه ليكون ويتأول أحكام وشرائع الدينينحرف به العقل علي النص ف

الفاسد وهواه املضل الذي حيثه علي طاعة نفسه اْلمارة  يلهأو للعصر حسب ظنه وت
 .بالسوء فيقول علي اهلل ورسوله بغري علْ

 : الدينيف  أقسام الغلو
 أن الغلو ينقسْ إيل نوعني كما هو معلوم عند أهل العلْ ومها:

 الغلو االعتقادي الكليل: و القسْ اْل
 القسْ الثاين: الغلو العملي اجلزئي

وحتديد  ، امةبصفة ع الدينيف  القسمني يساعد على فهْ حقيقة الغلو وإيضاح هذين
                                                           

مجع وترتيب : فهد  -(9/368انظر جمموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ حممد بن صاحل العثيمني) - 128
 (128ه  ) 1413 -الطبعة : اْلخرية  -دار الثريا -الناشر : دار الوطن -بن ناصر بن إبراهيْ السليمان 
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 :منهماوهذا بيان حلقيقة كل  ،مفهومه
 :الغلو الكلي االعتقادي :لو اْلالقسْ 

مدعي النبوة وما و اْلئمة واقطاب الصوفية يف  الغلواملراد به ما كان متعلق اً بالعقي دة كو  
 الغلو االعتقادي ه و امل ؤدي إذا ؛من العملي اشبه هذا والغلو االعتقادي أشد خطراً  

 إلحلادااالنش قاقات وظهور اجلماعات والفرق التكفريية واملذاهب الشاذة وانتشار  إيل
الشاذة إيل غري ذلك مما سوف نبينه عند طرح أنواع الغلو  املنحرفةوانصاره واْلفكار 

 .واالحنراف
ْ القيمة كثري من مؤلفاهتيف   ولقد حذر علمائنا سلفًا وخلفًا من هذ النوع ْلطورته

 ْلطورهتما علي صالح االمة وهويتها.
يف  اقع: وهكذا هو الو خمتصره ما قال-اهلل رمحه-تيميةابن  اإلسالمشيخ  نذكر هنا قول

من أهل  ،روعهوكثري من ف ،أصول دينهايف  مثلما جنده بني الطوائف املتنازعة ،أهل ملتنا
ه من اْلمتني حىت يبقى فيهْ شب ،ممن يغلب عليه املوسوية والعيسوية والفروع.اْلصول 

 اللتني قالت كل واحدة: ليست اْلخرى على شيء.
أعمال واملتصوف املتمسك منه ب ،كما جند املتفقه املتمسك من الدين باْلعمال الظاهرة

رض عنه يع أو ،ويّدعي أنه ليس من أهل الدين ،كل منهما ينفي طريقة اآلخر  ،باطنة
  (129))اه .ة والبغضاء(أو إعراض من ال يعّده من الدين؛ فتقع بينهْ العد

 القسْ الثاين: الغلو العملي اجلزئي:
واْلروج عن  التفريط أوفراط باإل ويكون متعلق بالعبادات  اجلزئي وهوالعملي  الغلو

 واالسراف ،دون عذرعن الزواج  واْلعراض الصيام لوص :ذلكومثال  احلكيْ الشرع 
وما س الطعام والشراب وامللبيف  العادات كاْلفراطيف  وكذلك ،غري ذلكالوضوء و يف 

                                                           

نشر  -حتقيق: عبد الرمحن بن حممد بن قاسْ-( 1/14انظر " جمموع الفتاوى" البن تيمي) - (129)
ة: سن-جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف، املدينة النبوية، اململكة العربية السعودية

 م  1995ه /1416
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 النقصان. أوفمقصوده التشدد والتنطع بالزيادة  أشبهه
ْ   يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال حُتَرُِّموا طَيَِّباتِ  }:تعايلوينطبق علي هؤالء قوله  َما َأَحلَّ اللَّهُ َلُك

 (130){َوال تَ ع َتُدوا ِإنَّ اللََّه ال حيُِبُّ ال ُمع َتِديَن 
َها الَِّذيَن آَمُنوا ال يَا أَي ُّ  }:تعايليقول : خمتصرهتفسريه هلذه اآلية ما يف  السعديقال -

  ْ ْ واملشارب {حُتَرُِّموا طَيَِّباِت َما َأَحلَّ اللَّهُ َلُك  ،ْ أنعْ اهلل هبا عليكْفإهنا نع ،من املطاع
اعتقاد  أو ،عدم قبوهلا أوواشكروه وال تردوا نعمته بكفرها  ،فامحدوه إذ أحلها لكْ

تقاد احلالل واع ،وكفر النعمة ، الكذبفتجمعون بذلك بني القول على اهلل ،حترامها
 فإن هذا من االعتداء. ،الطيب حراما خبيثا

بل يبغضهْ  { َوال تَ ع َتُدوا ِإنَّ اللََّه ال حيُِبُّ ال ُمع َتِدينَ  }واهلل قد هنى عن االعتداء فقال: 
 (131)اه  وامقتهْ ويعاقبهْ على ذلك.

 :االحنراف الفكريحقيقة ثانياً: 
 :اً وَحَرف الشيءَ عن وجهه َحر ف ،ماَل وَعَدل :َحَرف َعن هُ َحر فاً  :من :اللغةاالحنراف يف 
ه  :واحن ََرفَ  ،انيهغرّيه وصرفه عن مع :وَحرََّف الكالم ،أماله :وَحرََّف الشيءَ  ،صَرَفه وغريَّ

راف مزاُجه :ويُقال ،مال  ((132)  .مال عن االعتدال:احن 
ل ما ُهَو كأي َعن    ،اْلُروُج َعن  جادًِّة الصَّوابِ االحنراف هو ونستطيع أن نقول أن 

يُعد مصطلح " و  الناس،دنيا يف  وأعراف مأ لوٌف َوُمَتعاَرٌف َعَلي ِه ِمن  عاَداٍت َوُسلوكٍ 
طرف والتشدد منها التعاملنا املعاصر  انتشرت يفاالحنراف الفكري " له مرادفات كثريه 

 اخل .واإلرهاب
                                                           

 87املائدة: – (130)
الناشر :  -ن ناصر السعدي )ص/ (نظر " تيسري الرمحن يف تفسري كالم املنان" لعبد الرمحن ب - (131)

 م. 2000-ه  1420الطبعة : اْلوىل  -حتقيق : عبد الرمحن بن معال اللوحيق -مؤسسة الرسالة
–نشر دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع  –انظر املعجْ الوسيط "مصطفى إبراهيْ وآخرون"  - (132)

  167ص  -القاهرة
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جوانب  عديدة و  وذلك ْلسبابحمدده ومصلحات واالحنراف الفكري ليس له تعريف 
واحنراف ايف سياسي واحنراف فكري ثق واحنراف فكريكثريه فهنالك احنراف فكري ديين 

 .اعالمي وغري ذلك كثري فكري
 هو الفكر الذي ال سواء كان ديين أو مادي إن االحنراف الفكري إمجاالً  وامكن القول

بالقواعد الدينية والتقاليد واْلعراف والنظْ االجتماعية السائدة وامللزمة ْلفراد يلتزم 
 اجملتمع.

واملتأمل لتعريف الغلو جيد أنه ال ُيتلف عن االحنراف يف مفهومه وخروجه عن حد 
أهْ مظاهر  مناملختلفة  االحنراف الفكري بأنواعه إناالعتدال بل نستطيع أن نقول 

ه من أثار نقصد بالتبعة ما ينشأ عن فأننافعندما نتحدث عن الغلو وهلذا  الغلو واشنعه
 .الوسطية واالعتدال حدودومظاهر واحنراف فكري سواء كان ديين أو مادي عن 

فهومه بتغري يتغري ممتنوع ومتلون  وهو ،العقل علي النقل صاحبهيقدم  ْلن كل منهما 
 فما يُعد غلواً واحنرافاً فكرياً يف جمتمع ما أو بيئة معينة ال يُعد كذلك يف ،الزمان واملكان

وكذلك قد يكون غلواً منحرفاً يف املاضي يف بعض اجملتمعات ويف عصرنا  ؛جمتمع آخر
هذا مقبول ومن مظاهر الرقي والتحضر الزائف وذلك الختالف القيْ والعرف واملعايري 

 .ر ومصريف كل عصالدينية واالجتماعية 
الكرمي أن مفهومنا واطروحتنا يف هذا البحث عن الغلو واالحنراف  القارئوال يغيب عن 

 -جل يف عاله-الفكري إمنا ينبع من تعاليْ شريعتنا الغراء اليت هي من لدن اْلبري العليْ
ل ثوابتها واصوهلا وال تتبد  ال تتغريبوسطيتها واعتداهلا وما فيها من رقي ومسو وثبات 

 اوزاتجتمة يف كل عصر ومصر وليس عن الفكر البشري وما فيه من احنرافات و العا
واهواء وأخطاء تعاين منها ومازال حيت يومنا هذا البشرية مجعاء ْلروجها عن سبيل اهلل 

وشريعته اليت جتمع خري الدنيا واآلخرة ملن سلك الطريق القومي ومضي علي  –تعايل –
 -ه وسلْصلي اهلل علي-كما أوصي تعايل رسوله  الصراط املستقيْ بال شك وال ريب
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لَِّه َعَلى َبِصريٍَة ُقل  َهِذِه َسِبيِلي أَد ُعو ِإىَل ال} :ومن تبعه من املؤمنني أن يقولوا وقوله حق
رِِكنَي   (133){ أَنَا َوَمِن ات َّبَ َعيِن َوُسب َحاَن اللَِّه َوَما أَنَا ِمَن ال ُمش 

ُقل   }لْ: يقول تعاىل لنبيه حممد صلى اهلل عليه وس خمتصره: قال السعدي يف بياهنا ما
هلل أي: طريقي اليت أدعو إليها، وهي السبيل املوصلة إىل ا {َهِذِه َسِبيِلي  }للناس  {

وإىل دار كرامته، املتضمنة للعلْ باحلق والعمل به وإيثاره، وإخالص الدين هلل وحده ال 
بهْ أي: أحثُّ اْللق والعباد إىل الوصول إىل رهبْ، وأرغِّ  {أَد ُعو ِإىَل اللَِّه  }شريك له، 

 يف ذلك وأرهِّبهْ مما يبعدهْ عنه.
 من ديين، أي: على علْ ويقني من غري شك وال امرتاء {َعَلى َبِصريٍَة  }ومع هذا فأنا 

ره. يدعو إىل اهلل كما أدعو على بصرية من أم {َمِن ات َّبَ َعيِن  }كذلك   {َو  }وال مرية. 
 عما نسب إليه مما ال يليق جبالله، أو ينايف كماله. {َوُسب َحاَن اللَِّه  }
رِِكنَي  }  (134)يف مجيع أموري، بل أعبد اهلل خملصا له الدين.اه  {َوَما أَنَا ِمَن ال ُمش 

 اقسام االحنراف الفكري:
فهوم كل وقد بينا م جزئي وعملي كلي  نوعني بصفة إمجالية اعتقادي إن الغلو ناقل

 إمجااًل ومها: قسمنيالفكر فهو يف  مع االحنرافمر اْل منهما ونفس
ة علي غري يل اآليات والنصوص النبويأو ومثاله ت عن الدين وثوابتهل: احنراف فكري و اْل

النفس وخالف ما امجع عليه العلماء مع اإلقرار بالنصوص وبتحكيْ يف  معناها لغرض
وتتجلي أعظْ مظاهره بكثرة الفرق واْلحزاب واجلماعات الضالة الشرع واإلامان هبا 

خطباء الفتنة  وكذلك حتريض كما ذكرنا سلفاً   قليلة الفقه والبضاعة كثرية املال والرجال
وأهل الدنيا واالهواء والعصبيات ومتردهْ علي العقيدة الصحيحة واملنهج القومي ورمبا 

 أمواهلْ وانتهاك حرماهتْ كما هو مشاهد يصل اْلمر لسفك دماء بعضهْ بعضاً  وهنب
                                                           

 108يوسف:  - (133)
الناشر :  -( 407-406الم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي )ص/الرمحن يف تفسري ك - (134)

 م 2000-ه  1420اْلوىل  الطبعة -الرمحن بن معال اللوحيق : عبد حتقيق -مؤسسة الرسالة
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 ية ْلثبات الذات وحب السيطرة ونشر أيديولوجيتهْاإلسالمكثري من اجملتمعات يف  
هنا علي و اهت أوهذا االحنراف ضعف الدولة يف  وافكارهْ علي العامة واْلاصة ويساهْ

 مواجهتهْ وعجز العلماء وغلبة أهل االهواء من  احلد من خطورته وعالجه.
الدين ومثاله  يف والثاين: احنراف فكري مادي وهو ما ال يعرتف بتحكيْ الشرع ويلحد

 .الفكر الوجودي والشيوعي وما أشبه ذلك
من هذا  الثالث خنصص الفصل وسوف واجياز منعًا للتكرار هذا كله بصفة إمجالية

قسميه الديين ب االحنراف الفكريو  الغلو بنوعيههذا  بيان تفاصيليف  البحث بأكمله
 البالد والعباد واهلل املستعان. علىلشدة خطورهتما  واملادي

 
 

 الثالثالفصل 
 ميزان الشريعةيف  الفكري الغلو واالحنراف

ية فتكاً اليت أصابت االمة اإلسالم وأشدهااْلمراض  من أكثر الفكري الغلو واالحنراف 
 اْلثر يف مظاهرمها وأسباهبما هلما أكرب الصميْ وكانتوجمتمعاهتا يف عاملنا املعاصر يف 

التخلف واالنقسام وضياع اهلوية وكثري من املصائب والباليا كما سوف نبني علي 
 .السطور التالية

ومما ينبغي التنبيه إليه هنا أن الغلو واالحنراف الفكري الديين كالمها خروج عن حد 
نهما هنا يف بيان لذا جنمع بيان ذلك وسبق بيوخمالفة الشريعة الربانية  التوسط واالعتدال

 منفصالً املادي  الفكري نتبعه ببيان االحنراف خمتلف اجلوانب مث والعالج مناْلسباب 
 واهلل املستعان وعليه التكالن.

 والعالج بتحكيْ الشريعة: الديين اْلسبابالغلو واالحنراف الفكري  :أوالً 
هو  عتقادياال الغلوو  ،غلو اعتقادي كلي واآلخر غلو عملي جزئي نوعني إن الغلوقلنا 

وف س ْلسبابوهو غلو من جهة واحنراف من جهة أخري  بالعقيدة الرتباطهاْلخطر 



 
62 
 

ومظاهره  دياالعتقا الغلو واالحنراف ببيان البحث، ونبدأنبينها يف هذا الفصل من 
 املستعان. الربانية واهللبتحكيْ الشريعة واسبابه وعالجه 

 الغلو واالحنراف الفكري الديين االعتقادي:-1
لعقيدة ا عنبالعبد أمر من شأنه أن ينحِرف  العقدي والغلو فيه الفكر أن احنرف

ض دون النظر إيل العقل احمل أوهنجاً بدعياً بوازع اهلوى  وينتهج املرء الصحيحة وثوابتها
الهتداء ا النقل وعدموتقدمي العقل علي  التقليدو ومن أعظْ مظاهره اجلهل  ،النصوص

 .-صلي اهلل عليه وسلْ-هبدي النيب
من : الق الصدد هذا يف طيب كالم  -رمحه اهلل-نيب بن مالك اجلزائري وللمفكر-

املعروف أن القرآن الكرمي قد أطلق اسْ اجلاهلية على الفرتة اليت كانت قبل اإلسالم، 
ومل يشفع هلْ شعر رائع، وأدب فذ، من أن يصفهْ القرآن هبذا الوصف، ْلن الرتاث 
الثقايف العريب مل يكن حيوي سوى الديباجة املشرقة، اْلالية من كل عنصر "خالق" أو 

 لوثنية يف نظر اإلسالم جاهلية، فإن اجلهل يف حقيقته وثنية،فكر عميق. وإذا كانت ا
ْلنه ال يغرس أفكارا، بل ينصب أصناما، وهذا هو شأن اجلاهلية، فلْ يكن من باب 
الصدفة احملضة أن تكون الشعوب البدائية وثنية ساذجة، ومل يكن عجيبا أيضا أن مر 

ني يف )الدراويش( املتصرفالشعب العريب بتلك املرحلة، حني شيد معبدا لألقطاب 
الكون، ومن سنن اهلل يف خلقه أنه عندما تغرب الفكرة يبزغ الصنْ، والعكس صحيح 

 (135)أحيانا.اه 
وتعليق  ،-اهلل عليه وسلْ صلى-االستغاثة به  بأمور مثلريب أن االعتقاد  قلت: وال

اشبه  اْلولياء وماو الصاحلني يف  الغلويف  أوالسيارات والبيوت يف  التمائْ دفعا للضرر
يه صلي اهلل عل–هي عني الشرك الذي حذر منه نبينا  من ذلك من اْلعمال واْلقوال

اب هو الذنب الذي ال يغفره اهلل لصاحبه إال ملن ت الذنوب بل من كبائر فالشرك-وسلْ
                                                           

 -دمشق سورية-الناشر: دار الفكر -(28انظر كتاب: "شروط النهضة "ملالك بن نيب)ص/ - (135)
 م1986الطبعة: 
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َرَك بِِه َويَ غ ِفُر َما ُدونَ  تعايل: قال كما وآمن وعمل صاحلاً   َذِلَك  ِإنَّ الّلَه الَ يَ غ ِفُر َأن ُيش 
ًا َعِظيًما رِك  بِالّلِه فَ َقِد اف  تَ َرى ِإْث     (136)ِلَمن َيَشاء َوَمن ُيش 

كاء عن الشرك أنا أغىن الشر  تعايلقال اهلل تبارك و "-صلي اهلل عليه وسلْ–وقال النيب 
  (137) "غريي تركته وشركهمن عمل عمال أشرك فيه معي 

ذا الغلو هيف  واجلماعات اْلفراد وبعد كل هذا الرتهيب والتحذير وقع الكثري من   
يضر  ع والعبوديته ماال ينفيف  العقدي واحنرفوا عن التوحيد اْلالص واشركوا مع اهلل

الف التوحيد وا أمر ُيامسائه وصفاته فلْ يرتكيف  من عند انفسهْ واحلدوا آهلةواختذوا 
هار  فصاحبه علي شفا جرف ،بعلْ ونية أووسواء كان ذلك جبهل وغفلة إال فعلوه 

َواٍن خَ  }:تعايلمن النار كما قال  َيانَُه َعَلى تَ ق َوى ِمَن اللَِّه َوِرض  ٌر أَم  َمن  أََفَمن  َأسََّس بُ ن   ي  
َيانَهُ َعَلى َشَفا ُجُرٍف َهاٍر فَان  َها َْ وَ يف  َر بِهِ َأسََّس بُ ن   ِدي ال َقو َم الظَّاِلِمنَي نَاِر َجَهنَّ  اللَّهُ اَل يَ ه 

}(138) 
 ي: اإلسالمعاملنا يف  العقدي ومن صور هذا االحنراف والغلو

الفرق  العقدي من واالحنراف الديينما ابتلت به اْلمة قداما وحديثا من هذا الغلو  -
 يعتقدون أن اإلامان ال يضر معه ذنب كما اإلسالمهْ فرقة من فرق الضالة كاملرجئة و 
 .ال تنفع مع الكفر

انت كاْلشاعرة واجلهمية  غريهْ كغلوا يف اْلمساء واْلحكام و املعتزلة واْلوارج كذلك و 
-عليه وسلْ صلي اهلل–هلْ احنرافات عقدية اخرجتهْ من اتباع خرب اهلدي هدي النيب 

 كما أمر وشرع.تعايل  توحيد اهلل  الطريق يفهلدي الشيطان فضلوا 

                                                           

 48النساء:– (136)
أخرجه مسلْ يف املسند الصحيح املختصر بنقل العدل عن العدل إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه - (137)

ر/ دار نش -حتقيق / حممد فؤاد عبد الباقي-باب من أشرك يف عمله غري اهلل -(2985 )برقْ/-وسلْ"
 م.1955ه   1374الطبعة اْلويل سنة/  -بريوت –إحياء الرتاث العريب 

 109التوبة: – (138)
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لقرن الثالث اهلجري ايف  ياإلسالمالعامل يف  نتشرتاو  الصوفية اليت ظهرت وال يغيب عنا
وائف العبادة مث تطورت وانقسمت إيل طيف  الزهد والتقشف واملغاالة إيلوكانت تدعو 

وطرق كل طريقة هلا شيخها وأقطاهبا الذين يشد إتباعها الرحال إليهْ يدعوهنْ 
ومن غرائب  ،وكل هذا شرك أكرب وتذبح هلْ الذبائحتعايل ويستغيثون هبْ من دون اهلل 

 يف وصلوهتا ومساجدهاأذكارها الة عن املنهج القومي أن لكل طريقة ضهذه الطرق ال
اهدة عن طريق الكشف واملش -جل شانه–معرفته  إيلللوصول تعايل تعبدها هلل 

واملنامات واْلرافات وترك  اتباع الوسائل الشرعية وبالتايل احنرفت بأفكارها عن العقيدة 
 .الصحيحة

حقيقة  ملطلع علىاليت نراها اليوم بل هْ وجهان لعملة واحدة وا والشيعة كالصوفية
مذاهب الصوفية، وعلى حقيقة مذاهب التشيع جيد أن املذهبني ينبعان من أصل واحد 

أن احنرفوا عن ما هببلغ التعصب والكفر و تقريبًا ويهدفان يف النهاية إىل غاية واحدة 
 والشريعة.جوهر العقيدة 

 ومن أوجه الشبه بينهما:
ْ من دون اهلل تعايل، وكذلك  ْ القبور واْلضرحة والسجود هلا والدعاء واالستعانة هب تعظي

نبني  ذلك كثري ريوغ-وسلْصلي اهلل عليه -واملغاالة بأهل بيت النيبالذبح لغري اهلل 
 .بعضه يف السطور التالية

من املساجد  اإلسالميف  ما أحدث"-اهلل رمحه-تيمية ابن اإلسالميقول شيخ -
مل يعرف  من فعل من ،اإلسالميف  واملشاهد على القبور واآلثار فهو من البدع احملدثة

 ،وحيدالت وما بعث اهلل به حممدًا صلى اهلل عليه وسلْ من كمال ،اإلسالمشريعة 
وسد أبواب الشرك اليت يفتحها الشيطان لبين آدم. وهلذا يوجد أن  ،وإخالص الدين هلل

عظيماً هْ أكثر ت اإلسالمومعرفة دين  ،وإخالص الدين هلل ،ن التوحيدمن كان أبعد ع
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بالتوحيد  ىلو أفالعارفون بسنة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلْ وحديثه  ،ملواضع الشرك
 (139)اه  .وإخالص الدين هلل وأهل اجلهل بذلك أقرب إىل الشرك والبدع

ونطرح هنا أسباب هذا الغلو واالحنراف الفكري العقدي بإجياز شديد مث نبني طرق 
 .واهلل املستعانبالشرح والبيان عالجه 

 :وعالجه الديين العقدي أسباب الغلو واالحنراف*
هناك أسباب كثرية ال تسمح به هذه العجالة ولكن نطرح بعضها  إننقول  بادئ ذي بد
 نفس الوقت واهلل املستعان:يف  وعالجهونلمسه هنا مما نراه 

 قطاب:اْلشخاص وااليف  الغلو-1
لياء أو  وأالغلو فيهْ رفعهْ ملقام ُيرجهْ عن بشريتهْ سواء كانوا أنبياء يف  واملقصود 

 غري ذلك: أوصاحلني  أو
ًعا َواَل َضرًّا ِإالَّ َما  :-صلي اهلل عليه وسلْ-لنبيه  تعايليقول  ِلُك لِنَ ف ِسي نَ ف   ُقل الَّ أَم 

ري ِ َوَما َمسَّيِنَ السُّوُء ِإن  أَنَ  ثَ ر ُت ِمَن اْلَ  َتك  ُْ ال َغي َب اَلس  ا  ِإالَّ َنِذيٌر َشاء الّلُه َوَلو  ُكنُت َأع َل
    (140)َوَبِشرٌي لَِّقو ٍم يُ ؤ ِمُنوَن 

فإن كان النيب صلى اهلل عليه وسلْ الذي غفر اهلل له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ال   
   .املك لنفسه نفعاً وال ضراً 

الصوفية  أقطاب من-تعايل-زلة والعبودية هلل  املقام واملنيف  فما حال من هو دونه    
 !  !دفع ضر  أولياء اهلل الذين يتوسل هبْ الناس جللب نفع أو و 
 .إهنا ال تعمى اْلبصار، ولكن تعمى القلوب اليت يف الصدورحقاً  

                                                           

حتقيق: عبد الرمحن بن حممد بن -لشيخ اإلسالم ابن تيمية -(17/497انظر جمموع الفتاوى)-- (139)
سنة: -نشر جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف، املدينة النبوية، اململكة العربية السعودية -قاسْ

 م  1995ه /1416
 188:اْلعراف – (140)
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اْلنبياء  يف مث إن الغلو :وبتصرف يسري ما خمتصره-رمحه اهلل–ابن تيمية  يقول-
منهْ من كثريا   حىت خالط واملتصوفة،طوائف من ضاّلل املتعبدة يف  والصاحلني قد وقع

 .دونه  أومثله  أومذهب احللول واالحتاد ما هو أقبح من قول النصارى 
 :-رمحه اهلل-مث أضاف 

إن تضمن حتليل كل ما يأمر به و يف   وكثري من أتباع املتعبدة يطيع بعض املعظمني عنده
َبانِيَّةً } :وقال سبحانه عن الضالني حالل،حترمي  أوحرام  ْ  اب  َتَدُعوهَ  َوَره  َناَها َعَلي ِه ا َما َكَتب  

َواِن اللَِّه   . (141){ِإالَّ اب ِتَغاَء ِرض 
 (142)اه .وقد ابتلي طوائف من املسلمني من الرهبانية املبتدعة مبا اهلل به عليْ

عايل تاْلشخاص ورفعهْ فوق مستوي البشر بل اجلهر بصراحة أن اهلل يف  الغلوو  قلت:
واقطاهبْ أمثال  ةاملتصوفيوحي إليهْ كأنبيائه ورسله وُيربهْ بأسرار الشريعة من زعماء 

 اهليهرار هامهْ وخرافاهتْ علي أهنا اسأو ابن عريب الصويف ومن هو علي شاكلته يبثون 
 ال يعلمها غريهْ!

رعهْ عن علمهْ وو يف  أهل العلْ ممن يثقبإعالم  واالحنراف عالج هذا الغلويف  ونري
حمبتهْ تابعة  وأنلياء الشيطان أو لياء اهلل و أو الفرق بني الدنيا وفتنة السلطان للناس 

 اقواهلْ وأعماهلْ.يف  لطاعتهْ هلل ورسوله وحتكيْ شرعه
يف  مافيها بيان حقيقة متصوفة هذا العصر و  التهاون ال ينبغيومن طرق العالج اليت 

اقواهلْ وافعاهلْ من خمالفات شرعية انتشرت عند العامة وصار السكوت عليها  وتكرمي 
ي بدعية وما فيها من منكرات ال ختفي علي القاصاحتفاالهتْ اليف  ومشاركة مشاُيهْ

ها جسد أمة التوحيد يؤدي حتمًا إيل هلكتيف  والداين خيانة ْلمر اهلل ورسوله وخنجر
علي املدي الطويل وضياع هويتها بتحكيْ الشريعة الربانية وكفي بقول نبينا للحث 

                                                           

 27احلديد:– (141)
لشيخ اإلسالم  ابن -( 90-1/89ملخالفة أصحاب اجلحيْ) انظر اقتضاء الصراط املستقيْ- (142)

 م1999-سنة ه  1419-نشر دار عامل الكتب-الطبعة السابعة-حتقيق :ناصر عبد الكرمي العقل-تيمية 



 
67 
 

الشريعة مبا هي منه  يف نيإصالح وتقومي هؤالء املنحرفني واملغاليف  التهاونوالتحذير من 
ْ على حدود مثل القائصلي اهلل عليه وسلْ "–براءة وبيان احلق وهو واضح جلي قوله 

ْ أسفلها  ْ أعالها وبعضه اهلل والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضه
يف  ااستقوا من املاء مروا على من فوقهْ فقالوا لو أنا خرقن إذاأسفلها يف  فكان الذين

نصيبنا خرقا ومل نؤذ من فوقنا فإن يرتكوهْ وما أرادوا هلكوا مجيعا وإن أخذوا على 
  (143) "أيديهْ جنوا وجنوا مجيعا

 يل الفاسد للنصوص باهلوي والعقل:أو الت -2
د والكراهية الكثري من سفك الدماء واحلقيف  السبب يل العقلي الفاسد وغلبة اهلويأو الت

بني طوائف املسلمني خصوصا بني أهل السنة الذين يلتزمون مبا كان عليه السلف 
بتحكيْ الشريعة نصًا وروحا وبني غريها من الطوائف كالصوفية اليت متقت أهل السنة  

ملتشابه من ايلهْ الفاسد باهلوي واتبعوا أو كما ال ُيفي ْلعماهلْ الشركية والبدعية وت
جوا باحاديث ال تباع وحتجيله ابتغاء الفتنة وزيادة اْلأو تيف  القرآن دون احملكْ وخاضوا
بانيني دون الرجوع ْلهل العلْ الر  -صلي اهلل عليه وسلْ-تثبت عن الصادق املعصوم

حكْ الهنْ أعلْ مبراد اهلل بتأويل املتشابه ورده للمصاهْ اهلل ورسوله بسؤاهلْ أو الذي 
 هؤالء الذين يردونه ْلقوال مشاُيهْ واهلوي عكس 

 الذي يصد عن احلق ابتغاء الفتنة ونصرة مذهبهْ وللتدليل علي بدعتهْ كما قال 
 َوُأَخُر َزَل َعَلي َك ال ِكَتاَب ِمن ُه آيَاٌت حُم َكَماٌت ُهنَّ أُمُّ ال ِكَتابِ  ُهَو الَِّذي أَن   }:تعايل

ْ  زَي ٌغ فَ َيتَِّبُعوَن َما َتَشابََه ِمن  يف  الَِّذينَ ُمَتَشاهِبَاٌت فََأمَّا  َنِة َواب ِتَغاَء تَ قُ ُلوهِبِ يِلِه و أُه اب ِتَغاَء ال ِفت  
ُْ تَ  ِْ يَ ُقوُلوَن آَمنَّا بِ يف  يَلُه ِإالَّ اللَُّه َوالرَّاِسُخونَ أو َوَما يَ ع َل ِه ُكلٌّ ِمن  ِعن ِد رَب َِّنا َوَما َيذَّكَُّر ال ِعل 

َل َباِب )أو  ِإالَّ   (144){( 7ُلو اْل 

                                                           

 97سبق خترجيه برقْ/ - (143)
 8آل عمران:– (144)
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يف كتبهْ  يلهْ للنصوص معروفهأو وال يغيب عنا كذلك الشيعة واحنرافاهتا العقدية وت
 يفو  ،آن الكرمييل الشيعة املنحرف آليات القر أو اليت تبني تالشواهد  هي هكثري و  املعتربة

وتفسري  ،سري الربهانوتف ،العياشي  وتفسري ،القمي  كتفسري  ،تفاسريهْ املعتربة عندهْ
أمثلة صارخة وغلو واحنراف ال ُيفي عمن عقل ووعي  وفيها تأويالت ما أنزل  ،الصايف

احلديث قد أخذت كثريًا من هذه يف  كما أن كتبهْ املعتمدةاهلل هبا من سلطان  
ا وغريمه ،يللمجلس  والبحار ، وعلى رأسها أصول الكايف للكليين ،يالت الفاسدةأو الت

ِه َوَرُسولِِه َوالنُّوِر َفآِمُنوا بِاللَّ  }:-تعايل-قول اهلل  تفسرييف  ومثال علي ذلك الكتبمن 
زلنا على حممد صلى اهلل عليه وسلْ هذا  أي: والقرآن الذي أن (145){َزل َنا  الَِّذي أَن  

هذا (146)هو تفسري أهل السنة، ولكن تفسري الشيعة، يقولون: النور نور اْلئمة
 للفظة )النور( يف كتاب اهلل عز وجل. تفسري الشيعة

رِك  بِِعَباَدِة َربِِّه َفَمن  َكاَن يَ ر ُجو لَِقاَء رَبِِّه فَ ل يَ ع َمل  َعَماًل َصاحِلًا َواَل ُيش  }ويف قوله تعايل:
 {اً وال يشرك بعبادة ربه أحد}قالوا: العمل الصاحل املعرفة باْلئمة،    (147){َأَحًدا

  (148) معه يف اْلالفة من ليس ذلك له وال هو من أهله.أي: يسلْ لعلي وال يشرك 

ايل الغلو  يةاْلمامفقد ذهبت الشيعة  أئمته االثين عشر فحدث وال حرجيف  وأما الغلو
 :اْلوميين يف كتابه " احلكومة اإلسالمية"عشر حيت قال  االثينيف اْلئمة 

                                                           

 8التغابن/:– (145)
كتاب احلجة، باب: أن اْلئمة عليهْ السالم نور اهلل عز وجل، اجمللد اْلول - انظر "الكايف للكليين - (146)

 شرسنة الن-قمْ-نشر: دار احلديث -حتقيق: حتقيق : احملمودی، حممد جواد ؛ الدرايتی حممد حسني-(. 194)ص/
 الطبعة اْلويل-ش 1388

 110الكهف: - (147)
الطبعة -لبنان–بريوت –للمطبوعات  طبع مؤسسة اْلعلمي-(2/379انظر تفسري العياش) - (148)

 م1991-ه1411اْلويل سنة:
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"إن لإلمام مقاما حممودا، ودرجة سامية، وخالفة تكوينية، ختضع لواليتها وسيطرهتا  
وقال ايضاً يف نفس الصفحة: "وإن من ضروريات مذهبنا أن  "مجيع ذرّات هذا الكون

 (149)ْلئمتنا مقاما ال يبلغه ملك مقرب وال نيب مرسل" 
 أفضل من املالئكة والرسل إن اْلئمة يستقيْ عند أهل اإلامان أن يقال قلت: كيف

 أن هلْ مقامات مل يبلغها املالئكة املقربون، وال اْلنبياء واملرسلون. و واْلنبياء، 
وهل هناك غلو شيعي أشد من هذا الغلو الذي كتبه اْلميين وهو رمز من رموزهْ 

 وأمثاله من الشيعة ؟!
عاصرة شاع يف جمتمعاتنا امل العقل علي النص وتقدمياالحنراف الفكري أن واحلاصل  

يكون النص حجة والنظر العقلي االحنراف أن هذا وينبغي للحد من  وصار ظاهرة ،
 .له تابعا 

اعث حبسب الب ،لون أصناف عديدةأو املت": -رمحه اهلل  -القيْ يقول اإلمام ابن -
الباطل يل أو لتايف  وأعظمهْ توغالً  ،وحبسب قصور أفهامهْ ووفورها ،يلأو هلْ على الت

 ،ايله أشد احنرافً أو كان ت  ،فكلما ساء قصده وقصر فهمه ،من فسد قصده وفهمه
 ،قبل يكون على بصرية من  احل ،يله لنوع هوى من غري شبهةأو فمنهْ من يكون ت
تمع له ومنهْ من جي ،يله لنوع شبهة عرضت له أخفت عليه احلقأو ومنهْ من يكون ت

  (150).اه  "العلْ يف والشبهة ،القصديف  اْلمران: اهلوى

 الدين.يف  انتشار البدع واحلدث-3
البدعة أحب إيل ابليس من املعصية ْلن املعصية ال تضر إال صاحبها أم البدعة فتضر 

الدين ومن  يف االمة لو انتشرت بني الناس فهي سبب كثريا من التنطع والتشدد واملغاالة

                                                           

  1979 سنة - طبعة القاهرة - 52ص -للخوميين "احلكومة اإلسالميةانظر كتاب " – (149)
 –نشر دار الكتب العلمية -(4/193انظر "إعالم املوقعني عن رب العاملني" البن القيْ اجلوزية) - 150

 م1991 -ه  1411الطبعة: اْلوىل،  -إبراهيْحتقيق: حممد عبد السالم -يريوت
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لقوله -وسلْ  لنيب صلى اهلل عليهأن يطيع امث ينبغي ملن أراد اْلتباع وليس االبتداع 
ْ  َعن ُه فَان  تَ ُهوا}:تعايل ُْ الرَُّسوُل َفُخُذوُه َوَما نَ َهاُك   (151){َوَما آتَاُك

 ،كْ به فافعلوهأي: مهما أمر  تفسريها ما خمتصره:يف  -اهلل رمحه-كثريقال احلافظ ابن  -
 (152)شر.اه فإنه إمنا يأمر خبري وإمنا ينهى عن  ،ومهما هناكْ عنه فاجتنبوه

صلي اهلل –قلت: ومن مث كانت البدعة شر مستطري والعمل مردود علي صاحبه لقوله 
 (153)أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد "يف  " من أحدث-عليه وسلْ

 :ما خمتصره وقال الشاطيب يف االعتصام-
وهذا احلديث عده العلماء ثلث اإلسالم، ْلنه مجع وجه املخالفة ْلمره عليه السالم، 

 (154)ويستوي يف ذلك ما كان بدعة أو معصية. 
قوله صلى اهلل  :شرح احلديث ما خمتصره وبتصرف يسرييف  -اهلل رمحه-النووي وزاد-

من  " :ويف الرواية الثانية "أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد يف  من أحدث" :عليه وسلْ
 :ومعناه ،دهنا مبعىن املردو  "الرد  ":قال أهل العربية "عمل عمال ليس عليه أمرنا فهو رد 

 .فهو باطل غري معتد به
وهو من جوامع كلمه صلى اهلل عليه  ،اإلسالموهذا احلديث قاعدة عظيمة من قواعد 

 .رد كل البدع واملخرتعاتيف  وسلْ فإنه صريح

                                                           

 7احلشر :  - (151)
حتقيق -(67/ 8الدمشقي)انظر "تفسري القرآن العظيْ "للحافظ أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي  - (152)

 م( 1999 -ه  1420الطبعة الثانية )–دار طيبة للنشر والتوزيع -سامي بن حممد سالمة
املسند الصحيح املختصر بنقل العدل عن العدل إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه أخرجه مسلْ يف - (153)

حتقيق / حممد فؤاد عبد -باب نقض اْلحكام الباطلة، ورد حمدثات اْلمور  -(1718)برقْ/-وسلْ"
 م.1955ه   1374الطبعة اْلويل سنة/  -بريوت –نشر/ دار إحياء الرتاث العريب  -الباقي

نشر دار ابن عفان، -حتقيق /سليْ بن عيد اهلاليل-(1/92صام" للشاطيب)انظر كتاب "االعت- (154)
 م1992 -ه  1412الطبعة: اْلوىل،  -السعودية
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احتج  إذاف ،ق إليهابدعة سبيف  الرواية الثانية زيادة وهي أنه قد يعاند بعض الفاعلنيويف 
ا التصريح أنا ما أحدثت شيئا فيحتج عليه بالثانية اليت فيه :ىل يقولو عليه بالرواية اْل
 .سبق بإحداثها أو ،سواء أحدثها الفاعل ،برد كل احملدثات

 :-اهلل رمحه-قالمث 
تدالل وإشاعة االس ،إبطال املنكراتيف  ينبغي حفظه واستعمالهوهذا احلديث مما 

 (155)اه .به
 رضي اهلل-من حديث أيب هريرة الصحيحنييف  اْلدلة كذلك ما جاء قلت: ومن

عنه،  ما هنيتكْ»حيدث، أنه مسع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلْ يقول:  -عنه
فاجتنبوه وما أمرتكْ به فافعلوا منه ما استطعتْ، فإمنا أهلك الذين من قبلكْ كثرة 

 .(156)«مسائلهْ، واختالفهْ على أنبيائهْ
ذكره  تشجيع وإعانة االبتداع وأهله مايف  االحنراف عن املنهج يف هذا والطامة الكربى

وليعلْ أن : صرهما خمت قال لرياض الصاحلني هشرح يف-اهلل رمحه-العثيمنيالعالمة ابن 
 اإلنسان املبتدع يقع يف حماذير كثرية:

أواًل: أن ما ابتدعه فهو ضالل بنص القرآن والسنة، وذلك أن ما جاء به النيب صلى 
قِّ ِإالَّ ال}وقد قال اهلل تعاىل:  اهلل عليه وسلْ فهو احلق،  (157){ضَّاللُ َفَماَذا بَ ع َد احلَ 

،  "ةكل بدعة ضالل"، هذا دليل القرآن. ودليل السنة قوله صلى اهلل عليه وسلْ: 

                                                           

نشر دار -باب  -(12/16انظر " املنهاج شرح صحيح مسلْ بن احلجاج" لألمام النووي ) - 155
 ه1392الطبعة: الثانية،  -بريوت –إحياء الرتاث العريب 

املسند الصحيح املختصر بنقل العدل عن العدل إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه أخرجه مسلْ يف - (156)
حتقيق -باب توقريه صلى اهلل عليه وسلْ، وترك إكثار سؤاله عما ال ضرورة إليه  -(1337)برقْ/-وسلْ"

ه   1374الطبعة اْلويل سنة/  -بريوت –نشر/ دار إحياء الرتاث العريب  -/ حممد فؤاد عبد الباقي
 .م1955

 32يونس:  - 157
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ومعلوم أن املؤمن ال ُيتار أن يتبع طريق الضالني الذين يتربأ منهْ املصلي يف كل صالة 
ِدنَا الصِّرَاَط } َْ ِصرَاَط الَِّذيَن أَن  َعم تَ اه  َتِقي ْ  َغري ِ ال مَ  ال ُمس  ْ  َوال َعَلي ِه غ ُضوِب َعَلي ِه

 .(158){الضَّالِّنيَ 
ثانياً: أن يف البدعة خروجًا عن اتباع النيب صلى اهلل عليه وسلْ، وقد قال اهلل تعاىل: 

ْ  حتُِبُّوَن اللََّه فَاتَِّبُعوين حُي ِبب كُ } ْ  ُْ اللَُّه َوي َ ُقل  ِإن  ُكن ُت ْ  ُذنُوَبُك ، فمن  (159){غ ِفر  َلُك
لى ابتدع بدعة يتعبد هلل هبا فقد خرج عن اتباع النيب صلى اهلل عليه وسلْ، ْلن النيب ص

 اهلل عليه وسلْ مل يشرعها، فيكون خارجاً عن شرعة اهلل فيما ابتدعه.
 

ن من حقق رسول اهلل؛ ْلثالثاً: أن البدعة اليت ابتدعها تنايف حتقيق شهادة أن حممد 
شهادة أن حممدًا رسول اهلل فإنه ال ُيرج عن التعبد مبا جاء به، بل يلتزم شريعته وال 
يتجاوزها وال يقصر عنها، فمن قصر يف الشريعة أو زاد فيها قصر يف ابتاعه، إما بنقص 

 أو زيادة، وحينئذ ال حيقق شهادة أن حممداً رسول اهلل.
 ة الطعن يف اإلسالم، فإن الذي يبتدع تتضمن بدعته أن اإلسالمرابعاً: أن مضمون البدع

مَ }مل يكمل ، أنه كمل اإلسالم هبذه البدعة، وقد قال اهلل تعاىل:  ْ  ال يَ و َم َأك  ل ُت َلُك
ُْ اْل ِس الَم ِديناً  ْ  نِع َميِت َوَرِضيُت َلُك ُت َعَلي ُك َم  ْ  َوأمت  ، فيقال هلذا املبتدع: (160){ِديَنُك

آلن أتيت بشريعة غري اليت كمل عليها اإلسالم، وهذا يتضمن الطعن يف اإلسالم أنت ا
وإن مل يكن الطعن فيه باللسان، لكن الطعن فيه هنا بالفعل، أين رسول اهلل صلى اهلل 
عليه وسلْ، مث أين الصحابة عن هذه العبادة اليت ابتدعها؟ أهْ جهل منها؟ أم يف 

 اً يف الشريعة اإلسالمية.تقصري عنها؟ إذاً فهذا يكون طعن

                                                           

 7، 6الفاحتة:  - 158
 31آل عمران:  - 159
 3املائدة:  - 160
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خامساً: أنه يتضمن الطعن يف رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلْ، وذلك ْلن هذه البدعة 
اليت زعمت أهنا عبادة أما أن يكون الرسول صلى اهلل عليه وسلْ مل يعلْ هبا، وحينئذ 

أو  ةجاهاًل، وإما أن يكون قد علْ هبا ولكنه كتمها، وحينئذ يكون كامتاً للرسال يكون
 بعضها، وهذا خطري جداً.

سادساً: أن البدعة تتضمن تفريق اْلمة اإلسالمية؛ ْلن اْلمة اإلسالمية إذا فتح الباب 
هلا يف البدع صار هذا يبتدع شيئاً، وهذا يبتدع شيئاً، وهذا يبتدع شيئاً، كما هو الواقع 

ُكلُّ ِحز ٍب }اىل: اآلن، فتكون اْلمة اإلسالمية كل حزب منها مبا لديه فرح كما قال تع
ْ  َفرُِحونَ  ، كل حزب يقول احلق معي، والضالل مع اآلخر، وقد قال (161){مبَا َلَدي ِه
ْ  يف }اهلل تعاىل لنبيه:  ُه َت ِمن   ْ  وََكانُوا ِشَيعاً َلس  ْ  ِإىَل  ِإنَّ الَِّذيَن فَ رَُّقوا ِدينَ ُه ُرُه َا أَم  ٍء ِإمنَّ َشي 
  ْ ُر أَم  اللَِّه مُثَّ يُ َنبِّئُ ُه َسَنِة فَ َلُه َعش  َعُلوَن َمن  َجاَء بِاحلَ  ثَاهِلَا َوَمن  َجاَء بِالسَّيَِّئِة َفال مبَا َكانُوا يَ ف 

ْ  ال يُظ َلُمون َ   (163 )اه.  (162){جُي َزى ِإالَّ ِمث  َلَها َوُه
 أمرين علي اْلقل ومها:يف  قلت: والعالج هلذه الطامة

ْ  يِف  }:تعايلالدعوة الختاذ النيب وحده االسوة احلسنة كما قال  -  َرُسوِل َلَقد  َكاَن َلُك
ِخَر َوذََكَر اللََّه َكِثريًا  َوٌة َحَسَنٌة ِلَمن  َكاَن يَ ر ُجو اللََّه َوال يَ و َم اآل  وأن النيب  (164){اللَِّه ُأس 

ل أميت يدخلون ك  "-عليه وسلْصلي اهلل -أمر أمته باتباعه وطاعته وليس غريه كما قال

                                                           

 32الروم:  - 161
 160، 159اْلنعام:  - 162
حملمد بن صاحل  -باب النهي عن البدع وحمدثات اْلمور-(2/328انظر شرح رياض الصاحلني) - 163

 ه  1426الطبعة: -نشر دار الوطن للنشر، الرياض  -بن حممد العثيمني
 21اْلحزاب:- (164)
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اجلنة إال من أىب قالوا يا رسول اهلل ومن يأىب قال من أطاعين دخل اجلنة ومن عصاين 
 (165) " فقد أىب

واْلمر الثاين: جتميع وحتقيق اْلحاديث الشريفة املنتشرة علي السنة العامة واليت تنشر 
صلي اهلل -علي النيبسوء نية اْلمر سيان فكله كذب  أوويصورها الناس حبسن نية 

من حديث أيب هريرة " من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده الذي قال  وهو-وسلْعليه 
 (166)" من النار

 إلعالماوسائل يف  وكذلك كل ما ينشر وما يقال من قليل البضاعة والعلْ من أحاديث
ْلمة الثقات وعلماء ا املختلفة ومجعها ونشر حتقيقاهتا من صحة وضعف من أهل الصنعة

بتكليف  كلل ولو  أوملل  دوماً بالعلي العامة واْلاصة بكل وسيلة ممكنة ومتابعة ذلك 
 كفيل بردع ظينيف  لياء اْلمور فهذاأو حتت رعاية الدولة و  علماء احلديث وأهلهجلنة من 

ْ أحاديث جل الدين و يف  أهل االهواء كالصوفية الذين يزيدون  وموضوعة مكذوبةعمدهت
 وتطفح بالشركيات والعياذ باهلل.

فاحملافظة علي السنة حياة لالمة من اهللكة اليت تنشا باالبتداع والضالل وهجر السنن  
 سارع-سلْو صلي اهلل عليه -حاديث منسوبة زورًا للنيبأوهكذا كلما شاع بني الناس 

من ميع العلماء بكشفها وحتقيقها ونشرها وبيان ما يصح وما ال يصح منها ليدرك اجل
الكذب  بته ويستحلحمدعي ين ممهديه وسنته  ويلتمس-وسلْصلي اهلل عليه -يتبع النيب

 الدين والقول علي اهلل ورسوله بغري علْ وال كتاب منري.يف  واالبتداععليه 
سكوت علي احتفاالهتْ واليف  لياء اْلمور للمنحرفني مبشاركتهْ رمسياأو تشجيع -4

 :بدعتهْ
                                                           

اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلْ وسننه وأيامه " أخرجه البخاري يف  - (165)
نشر دار طوق -حتقيق/ حممد زهري بن ناصر الناصر-باب االقتداء بسنن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلْ  -(7280 )برقْ/

 (165)ه 1422اْلوىل، الطبعة: -لبنان-النجاة /بريوت
 21:اْلحزاب – (166)
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نية مناسبة من املناسبات الدييف  فما من احتفال للطرق الصوفيةملموس اْلمر  وهذا
 الكثرية اليت ال ندري هلا سبب شرعي إال اهلوي الذي يصد عن احلق.

ل من كل سنة هجرية علي الرغْ من أن و ربيع اْل 12يوم يف  كاملولد النبوي وذلك 
من  أو رلياء اْلمو أو ولكن مع ذلك حيضرها  ،ذلك غري ثابت بدليل صحيح صريح

ظن العامة اجملتمع فييف  ينوب عنهْ من علماء السلطان واملسئولني عن أمر املسلمني
 وما هو إال ضالل وابتداع مل -صلي اهلل عليه وسلْ-أن ذلك شرع وسنة عن نبيهْ

يفعله النيب وال صحابته وال سلفنا الصاحل فمن أين جاءت الصوفية هبذه الفرية حيت 
ُْ الرَُّسوُل َفُخُذوُه َومَ  }:تعايلحية لقوله صارت ظاهرة  وخمالفة صر  ْ  َعن ُه َوَما آتَاُك ا نَ َهاُك

 (167){ فَان  تَ ُهوا َوات َُّقوا اللََّه ِإنَّ اللََّه َشِديُد ال ِعَقاِب 
 منها: بأموروعالج هذه املسألة 

من يكتفي  عايلتعبادة اهلل وتوحيده فليس مبؤمن باهلل يف  نشر العقيدة الصحيحة -
بالنطق بالشهادة باللسان دون عمل واعتقاد باجلنان فهذا توحيد ناقص ولقد قال 

ْ من اال-النيب تعايلالشهادة أهل النفاق وحذر اهلل  ْ فقالصلي اهلل عليه وسل -غرتار هب
ِر ِمَن الَِّذيَن قَاُلوا آَمنَّا ال كُ يف  يَاأَي َُّها الرَُّسوُل اَل حَي زُن َك الَِّذيَن ُيَسارُِعونَ  }:-شأنهجل  ف 

  ْ ْ  وملَ  تُ ؤ ِمن  قُ ُلوبُ ُه  (168){بِأَف  َواِهِه
 " قول "ال إله إال اهلل :هل ما خمتصرة رداً علي سؤال -رمحه اهلل -قال العالمة ابن باز-

هذه الكلمة هي أعظْ الكالم الذي يتكلْ به  :عمل؟ فقال إيلقول حيتاج  أوباللسان 
ول ولو كان جمرد الق ،وال يكفي جمرد القول ،وهي قول وعمل ،وأفضل الكالم ،الناس

فل من الدرك اْلسيف  بل ،لكان املنافقني مسلمني ْلهنْ يقولوهنا وهْ مع هذا كفار
فالبد من  ،ْلهنْ يقولوهنا باللسان من دون عقيدة وال إامان ؛النار نعوذ باهلل من ذلك

                                                           

 7:احلشر – (167)
 41املائدة: - (168)
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والبد أيضاً  ،وإامان القلب بأنه ال معبود حق إال اهللقوهلا باللسان مع اعتقاد القلب 
ْلن هذا من أداء حق ال إله إال اهلل كما  ،من أداء حقها بأداء الفرائض وترك احملارم

قالوها  ذاإقال عليه الصالة والسالم: )أمرت أن أقاتل الناس حىت يقولوا ال إله إال اهلل ف
 اهبْ على اهلل(. ويف اللفظ اآلخر يقول:عصموا مين دمائهْ وأمواهلْ إال حبقها وحس

 ،وا الصالةويقيم ،)أمرت أن أقاتل الناس حىت يشهدوا أن ال إله إال اهلل وأين رسول اهلل
حساهبْ و  اإلسالمفعلوا ذلك عصموا مين دمائهْ وأمواهلْ إال حبق  إذاف ،ويؤتوا الزكاة

ومع علْ ومع فاحلاصل أنه البد من قول مع يقني (169)(-عز وجل  -على اهلل 
ملا مل  فاليهود يقولوهنا واملنافقون يقولوهنا ولكن ال تنفعهْ ،عمل ال جمرد القول باللسان

أمنا عبده الناس و  ،يأتوا بالعمل والعقيدة فال بد من العقيدة بأنه ال معبود حٌق إال اهلل
أن و  ،غريهْ أنه باطل أومالئكة  أوأنبياء  أوقبور  أوأحجار  أوأشجار  أومن أصنام 

هذا هو و  ،-تعايلسبحانه و  -والعبادة حق اهلل وحده  ،-عز وجل  -هذا شرك باهلل 
ِمُروا ِإالَّ َوَما أُ  }:-تعايل-قال - ،"ال إله إال اهلل " فإهنا ال معبود حق إال اهلل :معىن

 َك ِدينُ لِيَ ع ُبُدوا اللََّه خُم ِلِصنَي لَُه الدِّيَن ُحنَ َفاء َويُِقيُموا الصَّاَلَة َويُ ؤ تُوا الزََّكاَة َوَذلِ 
 رابط  )-(171)اه .(170){ال َقيَِّمةِ 

ومنها ردع اجملاهرين بالشرك وعدم تكرامهْ ونشر اخبارهْ والتعتيْ علي نشاطهْ  - 
من أهل احلل والعقد حلماية العباد مع واجب النصيحة واحلوار معهْ جنبا إيل جنب 

اب واحلق هذا الغلو واالحنراف عن الصو يف  قعتهْأو وكشف الشبهات والتلبيسات اليت 
َول َتُكن   }:يقول تعايلب النصح واإلرشاد فأن اهلل من العلماء الربانيني وذلك من با

                                                           

اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلْ وسننه وأيامه " أخرجه البخاري يف  - (169)
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 5البينة: - (170)
 يخاملصدر موقع الش-من فتاوي نور علي الدرب للعالمة عبد العزيز ابن عبد اهلل ابن باز - (171)
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ُعوَن  ْ  أُمٌَّة َيد  ري ِ َويَأ ُمُروَن بِال َمع ُروِف َويَ ن  َهو َن َعِن ال ُمن َكِر وَ  إيلِمن ُك ُْ و أاْلَ  لَِئَك ُه
ِلُحوَن     (172){ال ُمف 

اقب فبها ونعمت ومن أيب إال الكرب فيع للهدىفمن عاد منهْ للحق وشرح اهلل قلبه 
 واحلق أحق أن يتبع.تعايل دين اهلل يف  وال تأخذنا به رأفة

 :ن العلماء وعجزهْ لضعف شوكتهْ وقلة حيلتهْ امام الكثرة والسلطانو اهت-5
ْ علي لياء اْلمور لعدم غريهتأو  تعاونحالة عدم يف  وهذا السبب يكمل السبب السابق

ركيات  واهتمامهْ بالعقيدة وصفائها وتطهريها من الش تعايلالدين وضعف إاماهنْ باهلل 
مصر من بعضهْ وبالتايل يكون العلماء الغيورين ال ناقة هلْ وال يف  كما هو حادث

كرامهْ تمجل غري النصيحة اليت ال تسمن من جوع دون ردع هلؤالء من السلطان بل يتْ 
نطبق غرية واخشي أن يهذا العبث املبتدع ْلن أموال صناديق النذور ميف  ومساعدهتْ

ة تعس عبد الدينار والدرهْ والقطيف "-صلي اهلل عليه وسلْ–قول النيب عليهْ 
 (173)"واْلميصة إن أعطي رضي وإن مل يعط مل يرض

عة لذود عن الشريوال يكون احلل هنا إال بأمرين إلجبار السلطان ومن ينوب عنه ل
 والتوحيد ومها:

 ةممن هلْ كلمة مسموعة عند العامة واْلاص الثقات ُيرج العلماء الغيورين ل:و اْلمر اْل-
وال  هالذود عنيف و غرية علي الدين  عن صمتهْ ببيان جامعوماهلْ من قامة وهامة 
 ْ  ونحيذر لدولة و اية البعيدة عن سيطرة اإلسالمعلي مجيع القنوات ُيافون يف اهلل لومة الئ

 نطاق واسع وعلي الشريعة وبكل صراحة ووضوحيف  الناس من هؤالء املبتدعة املغالني
تُوا ال ِكَتاَب أو ِذيَن َوِإذ  َأَخَذ اللَّهُ ِميثَاَق الَّ  } :فيهْتعايل وال يكونوا كاليهود الذي قال اهلل 

                                                           

 104آل عمران: - (172)
املختصر من أمور رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلْ وسننه وأيامه " اجلامع املسند الصحيح أخرجه البخاري يف  - (173)

-لنجاة /بريوتنشر دار طوق ا-حتقيق/ حممد زهري بن ناصر الناصر-باب احلراسة يف الغزو يف سبيل اهلل   -(2886)برقْ/
 (173)ه 1422الطبعة: اْلوىل، -لبنان
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تَ َرو ا بِِه َْثًَنا ْ  َواش  ُتُمونَُه فَ َنَبُذوُه َورَاَء ظُُهورِِه تَ ُروَن   لَتُبَ ي ِّنُ نَُّه لِلنَّاِس َواَل َتك  قَِلياًل فَِبئ َس َما َيش 
}(174) 
 اجملالت عرب وإعالمية اْلمر الثاين: التحذير من هذه الشركيات بكل وسيلة شرعية-

 املساجد وعلي املواقع الدعوية علي شبكة يف واملنابر ومن خالل الدروس الدينية
الداخل واْلارج واملناظرات اليت تكشف زيف هؤالء يف  والندوات والرحالتنرتنت اال

 .وضالهلْ وبعدهْ عن احلق والصواب
مجيع يف  وةْلدمة الدعبينهْ املثمر  تعاونإنشاء جلنة منهْ للتنسيق والوحبذا لو مت 

لو و وهذا مشاهد وملموس اليوم وهلل احلمد واملنة  ،واحدية فالداء اإلسالماجملتمعات 
هبْ ْلداء واجب النصيحة كما  االجتماعاْلمور وطلب أولياء الضغط علي  استطاعوا
 نه قال:"رضي اهلل ع-متيْ الداريفيما رواه عنه -صلي اهلل عليه وسلْ–قال النيب 

ابه ولرسوله قال هلل ولكتأن النيب صلى اهلل عليه وسلْ قال الدين النصيحة قلنا ملن 
لتقام عليهْ احلجة واهلل املستعان أفضل  ليكون(175)" وْلئمة املسلمني وعامتهْ

 وعليه التكالن.
 لياء واْلوف من حماربتهْ:و حب الناس ومتجيدهْ لأل-6

ْ اإلاماين ُيافون من غضب اهلل  بسوء وهو القائل  ليائهو من التعرض ْلتعايل الناس حبسه
ْ  حَي َزنُوَن أو َأاَل ِإنَّ  } :-عز وجل– ْ  َواَل ُه الَِّذيَن آَمُنوا وََكانُوا *لَِياَء اللَِّه اَل َخو ٌف َعلَي ِه

 (176){ يَ ت َُّقوَن 
 ن يشتهر كالمهْ وقصصهْ العجيبة الشاذة علي السنةمم تعايللياء اهلل أو قلت: وهل 

والرسل بل  حتدث لألنبياءاليت مل  بالكرامات واملعجزات امللفقة العوام من القبوريني
من هؤالء و  -جل وعال -وجتعل بعضهْ يشبه نفسه بصفات ال تكون إال للخالق

                                                           

 187:آل عمران - (174)
 57سبق خترجيه برقْ:- (175)
 63:يونس – (176)
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واتبع  بيلهْممن سلك س ،وأتباعهْ ،وابن بّرجان ،وابن سبعني ،ابن عريب :املتصوفة 
 ضالهلْ.

ال عن فضالسلف الصاحل من أهل التصوف وهْ علي علْ وتقوي  يف  وللحق فان
ليمان وأيب س ،وإبراهيْ بن أدهْ ،بالكتاب والسنة  كالفضيل بن عياضالتزامهْ 

أما التصوف  ،وسهل بن عبد اهلل التسرتي وأمثاهلْ ،واجلنيد ،ومعروف الكرخي ،الداراين
على  ودخيل ،اإلسالمبشكله احلايل املتبع عند أصحاب الطرق فهو غريب على 

 ،وعلى وسلْ سنة رسوله صلي اهلل عليهيف  وال ،كتاب اهلليف   فليس له أصل ،املسلمني
ارس فيها فهو بدعة مت ،اإلسالمصدر يف  وال عند الصحابة والتابعني والسلف الصاحل

 ولقد مسعنا ورأينا وقرأنا من ذلك الشيء ،،اْلرافات والضالالت القولية واالعتقادية
ْ املنشورة  ،الكثري ْ لتلك البدع ر اْلسواق واملكتبات وغريها تشهد بإقيف  كما أن كتبه اره

 :ومن ذلك ،والضالالت والشركيات
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لماء مناقب العيف  لواقح اْلنوار القدسية"املسمى  الطبقات الكربى للشعراين-
ما ب وكل والعجائ ت والكفريات والكرامات والغرائب الذي يذخر بالشركيا "والصوفية

 خفري جنْ، نب عيسى سيدي ومنهْ ": بتصرف يسري قولهوأذكر منها  االمشئزازيثري 
 الطريق؛ يف العالية اجملاهدات وله العاملني، العلماء من كان  عنه، اهلل رضي الربلُّس
 جنْ بن عيسى سيدي مكث: يقول -عنه اهلل رضي- املرصفي علياً  سيدي ومسعت
 قبل وماً ي توضأ: فقال ذلك؟ كيف  سيدي، يا: فقلت! سنة عشرة سبع واحد بوضوء

 أستيقظ ىتح يوقظين أحداً  متكن ال: للنقيب وقال سريره، على واضطجع العصر، أذان
 اْلمحر، كالدم  يناهوع فاستيقظ كلها،  املدة هذه فانتظروه يوقظه، أحد جترأ فما بنفسي،

 سطهو  يف وكان وضوءاً؛ جيدد ومل اضطجاعه، قبل كان  الذي الوضوء بذلك فصلى
 (178)"عنه اهلل رضي الدود وسطه من تناثر وحلها قام فلما (،177منطقة)

جل كل هذه فلو نام الر -صلي اهلل عليه وسلْ-وال ادري أي كرامة يف خمالفة سنة النيب
-فوان بن عسالصاملدة واستغرق يف النوم أمل يأمره النيب بالوضوء يف احلديث الذي رواه 

فرا أن يأمرنا إذا كنا س -صلى اهلل عليه وسلْ  -:" كان رسول اهللقال-عنهرضي اهلل 
 (179)"ال ننزع خفافنا ثالثة أيام ولياليهن إال من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم.

 الوضوء بعد يف -صلي اهلل عليه وسلْ-فهل من الكرامة خمالفة السنة الصرحية للنيب
 النوم؟!

                                                           

 أي حزام يربط وسطه- 177
ق حتقيق وضبط: "أمحد عبد الرحيْ السايح و توفي-الطبقات الكربى لعبد الوهاب الشعراين   - (178)

 (378اجلزء اْلول )ص/ - 2005الطبعة:  -القاهرة –الناشر: مكتبة الثقافة الدينية  -"علي وهبة
 -اإلسالمي  نشر املكتب-الدين اْللباينحتقيق: حممد ناصر -( 502انظر صحيح مشكاة املصابيح)برقْ/ - 179

 1985الطبعة: الثالثة،  -بريوت 
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عراين شويف هذه الطبقات من الغلو والدواهي أفظع مما ذكرناه هنا كمثال ففي طبقات ال
سرد لقصص خيالية وكرامات ومهية من وحي الشياطني يعجز العقل عن تصديقها ملا 

بها بأنه يف وصف صاح الشعراين حرجفيها من كفر وشرك وختاريف ومع ذلك ال يري 
 ويل من أولياء اهلل تعايل وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيْ.

وهو من غالة املتصوفه مسوه بالشيخ اْلكرب  فصوص احلكْ البن عريب هاومن -
سبع  الفصوص من أعظْ كتب ابن عريّب ، ، وقد نظمه يف هويُعدُّ كتاب والكربيت االمحر

وعشرين فصًّا ، ابتدأها بفّص حكمة إهلّية يف كلمة آدمّية ، ، مُثَّ ختمها بفّص حكمة 
 فرديّة يف كلمة حممَّدية.

 .راف عن العقيدة الصحيحة الّشيء الكثريوفيه من الزّندقة والغلو واالحن
ولنتأمل مناذج من يف كتابه الفصوص عن وحدة الوجود لندرك مدي احنراف الرجل 
بفكره عن الشريعة الربانية لشريعة من وحي هواه تنبعث منها رائحة الكفر البواح فال 

 عجب أن علماء اْلمة سلفا وخلفا اتفقوا علي ضاللته وكفره:
( بعنوان: حكمة قدوسية يف كلمة إدريسية:"ما 4قال "ابن عريب" يف الفصوص "فص )-

خمتصره:"ومن أمسائه العلي: على من، وما مث إال هو، فهو العلي لذاته أو عن ماذا؟ وما 
هو إال هو، فعلوه لنفسه، ومن حيث الوجود فهو عني املوجودات فاملسمى حمدثات 

 (  180". )هي العلية لذاهتا وليس إال هو 
ومنوذج آخر يف فصوص احلكْ صرح ابن عريب َأنَّ الوالية أعظْ من النّبّوة ، ومن  -

 كالمه يف ذلك قوله :
 (181)مقام الّنبّوة يف برزٍخ.......فويق الرَّسول ودون الويلّ 

                                                           

دار الكتاب العريّب   بريوت   نشر:  -(76)ص/-انظر كتاب "فصوص احلكْ" البن عريب الصويف- 180
  .حتقيق أيب العالء عفيفي-ه  ،  1400الطّبعة الثّانية -لبنان 
 134املرجع السابق ص/ انظر- 181



 
82 
 

كلمة إدريسّية :   يف ومنوذج ثالث وبالتحديد يف الفّص الرَّابع " فّص حكمة قّدوسّية -
 (182" ِإنَّ احلّق املنزَّه هو اْلل ق املشبَّهة ") 

 ويقصد بقوله : " احلّق املنزّه " اهلل تبارك وتعاىل ، واملعين : ال فرق بني اْلالق واملخلوق
 ، وهذه عقيدة أصحاب وحدة الوجود.

حدة الوجود و وما ذكرناه هنا من كتابه الفصوص دليل علي ضالل الرجل وقوله باحللول و 
يف جمموع  -رمحه اهلل-حيت قال ابن تيمية كالم سقيْ منحرف عن العقيدة الصحيحةب

فأما أصل ابن عريب فهو أن الوجود واحد وأن الوجود الواجب هو  الفتاوي ما خمتصره:
عني الوجود املمكن والقول بأن املعدوم شيء وأعيان املعدومات ثابتة يف العدم ووجود 
احلق قاض عليها فوجود كل شيء عني وجود احلق عنده وهذا مبسوط يف غري هذا 

 املوضع.
ان  قال عنه من عاينه من الشيوخ: إنه كو  :يف موضع آخر من الفتاوي وقال عنه ايضاَ -

ا ال ُيفى من اْلكاذيب م -مثل الفتوحات املكية وأمثاهلا  -كذابا مفرتيا ويف كتبه 
هذا وهو أقرب إىل اإلسالم من ابن سبعني ومن القونوي والتلمساين  -على لبيب 

ود هالذي هو أعظْ من كفر الي -وأمثاله من أتباعه فإذا كان اْلقرب هبذا الكفر 
فكيف بالذين هْ أبعد عن اإلسالم؟ ومل أصف عشر ما يذكرونه من  -والنصارى 

 (183) اه الكفر.
إخبارهْ  يف اْلبيث الذي يكذب الرسل من هذه السطحية والكالم السقيْ قلت: وكثرياً 

ولو ء اع هؤالأتبيف  وعموماً ال حجة ْلحد ،طافح يف كتب هؤالء القوم عن اهلل والغيب
هله ملا أشكل أ بالعلْ وسؤالمل يبح هلْ ويأمرهْ به بل  تعايلمن باب اجلهل فاهلل 

                                                           

 78املرجع السابق ص/انظر  - 182
 -حتقيق: عبد الرمحن بن حممد بن قاسْ-(132،121/ 2انظر " جمموع الفتاوى" البن تيمية ) - (183)

سنة: -نشر جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف، املدينة النبوية، اململكة العربية السعودية
 م  1995ه /1416
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ْ  اَل  } :-جل شأنه–من أفعال وأقوال فقال عليهْ  ِر ِإن  ُكن ُت َل الذِّك  أَُلوا أَه   تَ ع َلُموَن فَاس 
}(184) 

 ونري عالج هذه املسألة مبا بأمرين:
ة والربوبية االلوهي الثالثة توحيدبيان حقيقة التوحيد للناس بأنواعه  :لو اْلمر اْل-

 شديد:بإجياز  ا هناونبينه حقيقته اجلميعبكل الوسائل املتاحة ليفقه مساء والصفات واال
 ،وامللك ،باْللق تعايل. أي ال رب سواه وإفراده سبحانه و .)توحيد الربوبية (-1

َر ضِ }:تعايلوالتدبري.. قال  ْ  ِمَن السََّماِء َواْل  ُر اللَِّه يَ ر زُُقُك اَل ِإَلَه ِإالَّ  َهل  ِمن  َخاِلٍق َغي  
 (185){ُهَو فََأىنَّ تُ ؤ َفُكوَن 

.أي ال اله سواه وإدراك أن من يشرك به واموت علي ذلك .) توحيده اْللوهية ( -2
رُِكوا بِِه َشي ًئا  }:تعايلمصريه النار.. لقوله   (186) {َواع ُبُدوا اللََّه َواَل ُتش 

 ف به نفسهمبا مسي ووص تعايل) توحيد اْلمساء والصفات (..أي إفراد اهلل سبحانه و -3
من السماء  زول مثل صفة الن ،على لسان رسوله صلى اهلل عليه وسلْ أوكتابه يف  

بحانه وذلك بإثبات ما أثبته س ،والضحك والفرح والعجب واليد والعني والرجل..اخل
َْ من غري حتريف تعايلو  ومن  ،وال تعطيل ،لنفسه وما أثبته له رسوله َصلَّى اللَّهُ َعَلي ِه َوَسلَّ

ٌء َوُهَو السَِّمي }:تعايللقوله  وال متثيل ،غري تكييف ُع ال َبِصرُي لَي َس َكِمث ِلِه َشي 
}(187).. 

من العامة واْلاصة اصحاب اْللفية الدينية ومن  كثري من الناسومما املسه وامسعه من  
وحيد لوهية والربوبية ولكنهْ جيهلون تملفهوم توحيد اْلأدراكهْ  نلمس ال خلفية له

                                                           

 7:اْلنبياء – (184)
 3فاطر:- 185

  36النساء:  - (186)
 11سورة الشورى:  - (187)
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 يف أمسائه  دون قصد ويف حاجة شديدة من أهل العلْيف  اْلمساء والصفات ويلحدون
 .من التوحيدبالذات بيان هذا النوع  

 لياء الشيطان ومن هو علي حق ومن هو عليأو لياء اهلل و أو اْلمر الثاين: بيان حقيقة -
باطل وبيان شطحاهتْ بالدليل الشرعي وما علي الرسول إال البلغ وتوزيعها ونشرها بكل 
وسيلة ممكنة وأفهام العباد بأن العربة بتحكيْ الشريعة وطاعة هلل ورسوله وليس بكالم 

َفُع النَّ }:تعايلال من وحي اهلوي كما ق َهُب ُجَفاًء َوأَمَّا َما يَ ن   ُكثُ فََأمَّا الزََّبُد فَ َيذ   اَس فَ َيم 
ثَاَل يف  َم  ِرُب اللَُّه اْل  َر ِض َكَذِلَك َيض   (188){اْل 
َهُب ُجَفاًء  } :خمتصره ما-كثريقال احلافظ ابن  -  ،أي: ال ينتفع به {فََأمَّا الزََّبُد فَ َيذ 

. وكذلك ويعلق بالشجر وتنسفه الرياح ،جانيب الوادييف  بل يتفرق ويتمزق ويذهب
إال املاء  وال يبقى ،ال يرجع  منه شيء ،خبث الذهب والفضة واحلديد والنحاس يذهب

ُكثُ  }وذلك الذهب وحنوه ينتفع به؛ وهلذا قال:  َفُع النَّاَس فَ َيم  اْلر ِض  يف  َوأَمَّا َما يَ ن  
ثَاَل َكَذِلَك َيض   رِب ُ  }تعايل:قال  كما  {ِرُب اللَُّه اْلم  ثَاُل َنض  َها لِلنَّاِس َوَما َوتِل َك اْلم 

  (190) .اه(189){يَ ع ِقُلَها ِإال ال َعاِلُموَن 
 حب الزعامة واملقام واْلمارة تدفع املرء ْلداع الناس:  -7

وهذا السبب مرض نفسي يصيب قلوب بعض ضعاف اإلامان ممن أصاهبْ نوع من 
س دنيوي ْلن ديين ولي هدفهالشعور بالعظمة والعبقرية ويكون هذا املرض فتاك لو كان 

الديين يبتغي صاحبة السمع والطاعة واملكانة وقطعًا لو كان جاهاًل بأحكام الشريعة 
رك اليت الشيف  كل الشطحات والطاماتمتساهاًل فيها فسوف يكون خطره عظيْ ف

                                                           

 17الرعد:– (188)
 43العنكبوت:  - (189)
-(  447/ 4انظر "تفسري القرآن العظيْ "للحافظ أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي الدمشقي)  - (190)

 م( 1999 -ه  1420الطبعة الثانية )–دار طيبة للنشر والتوزيع -حتقيق سامي بن حممد سالمة
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هل أ وقع ومازال يقع فيها الكثري من العامة واْلاصة اجلاهلني بالعلْ الشرعي سببه
 اْلهواء وحبهْ للزعامة واْلمارة.

تباطا شهوة مرتبطة ار  ب الزعامةحأن هل الطب النفسي أوجدير بالذكر هنا كما يقول 
 ُيفي كما الوثيقا حبب الظهور والسيطرة وصاحبها حريص كل احلرص عليها وهذا  

غلو واحنراف عن حتكيْ الشريعة فقد حذر منها رسول اهلل صل ى اهلل عليه وسلْ بقوله 
ِرُصوَن َعَلى اإِلَمارَةِ  " ْ  َسَتح  َرةً  ،ِإنَُّك َوبِئ َسِت  ،ِت ال ُمر ِضَعةُ ع مَ فَنِ  ،َوَسَتِصرُي َنَداَمًة َوَحس 

  (191)" ال َفاِطَمةُ 
عضاء اويل جتربة شخصية مع شيخاً من أدعياء العلْ وحمب اإلمارة والزعامة وكان من 

حيث كنت اسكن  صرمب يف حمافظة اجليزة فيصلبنطقة الطوابق مب مجاعة التبليغ والدعوة
سنة وكنت معروفا ككاتب وداعية ويل الكثري من احملبني  25هناك ملدة تزيد عن 

ما مسعت طردوه أو ك وانفصل  الشيخ عن اجلماعة ،املنطقة وهلل احلمد واملنةيف  واملريدين
ه ممن أتبعقامته هو ومن واختذ املسجد الذي اصلي فيه كمكان ْل منها لشطحاته،

حيت أن أحد اتباعه اجلدد من العاطلني الذين ال عمل له يقتنعون بفكره وشطحاته 
 اً كل شهرأنه وعدين مببلغ  مائتان جنيهتعايل سبيل اهلل يف  خرج معهأمرة هل  سألين

 فهل هذا حرام؟
هلل أهنْ ولكن اشهد ا الدعوةيف  وطريقتها أسلوب هذه اجلماعة علىورغْ حتفظاِت  

غري ذلك من و  كرمالأهل أيثار و ومن  ،ممن عرفتهْ شخصياً وعلي خلق  لنا يف اهلل أخوة
 .اآلداب اإلسالمية

 يف قلت له: أن اردت ان خترج القتناعك هبذه الطريقةسؤال هذا احلائر  علىوردًا  
ت أنا وغريي الحظ مث ،أجراً من أحدٍ  لكتبتغي بذ ال-تعايل- الدعوة فال خترج إال هلل

                                                           

اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلْ وسننه وأيامه " أخرجه البخاري يف  - (191)
نشر دار طوق النجاة -حتقيق/ حممد زهري بن ناصر الناصر-باب ما يكره من احلرص على اإلمارة   -(7148 )برقْ/

 ه 1422الطبعة: اْلوىل، -لبنان-/بريوت
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بعضها  دركأأن الصالة تقام وتنتهي بسرعة عجيبة ومل من رواد املسجد الذي نصلي فيه 
ع عن أمس بدأتخر مازال الصالة فيه قائمة مث آمسجد يف  فصليتهاأكثر من يوم 

 .شطحات وأوهام ومنامات يقوهلا الناس عنه ال أدري صحتها
 ماعته الوليدةجلمام االنض يسألينبعد الصالة  يب يوماً وكانت الطامة الكربى عندما انفرد 

 .لتنشيطها يف املنطقة يتبعه الناس حاجة لداعية معروفيف  ْلهنْ
اب االنضمام جلماعة غري مجاعة املسلمني ومن ب طبيعيت وقناعيتليس من  :له فقلت 

أنت من  : لو فعلت واهلل العظيْادهشتين أن فعلت قال بثقة وماذاالفضول قلت: له 
 ؟ا حرفياً قاهل–أهل اجلنة 
 عليه صلي اهلل-للنيب تعايل يقول ابكي. اهللأأضحك أم  ؟أقول ماذا أدرىوكنت ال 

ْ  ِإن  أَتَِّبعُ  }:-وسلْ َعُل يب َواَل ِبُك ًعا ِمَن الرُُّسِل َوَما أَد رِي َما يُ ف   ِإالَّ َما ُقل  َما ُكن ُت ِبد 
 .(192).{ يُوَحى ِإيَلَّ َوَما أَنَا ِإالَّ َنِذيٌر ُمِبنٌي 

 إليه!حي وكأنه نيب يو  خرجت معه اجلنة أنأنين من أهل  العظيْ باهلليل  يقسْوهو  
-تعايل- يهتدي هبدي اهلل غشاوة فالعلي القلب  والسيطرة جتعلحب الزعامة حقاً أن 

 ملصريامن لقبض عليه هو ومجاعته من جهاز اْلاْليام أن دارت ومت ا ما لبثت، مث 
 !املهدي املنتظر  الدعائه أنهالقبض  خربواجلرائد نشرت اجملالت و 

هلذا  ْؤيتهبر اليت كوهنا مباله وانتشرت قصص وحكايات ومنامات اعضاء هذه اجلماعة 
عه وتغرق ومن م وينجو-السالمعليه –لسفينة كسفينة نوح الشيخ وهو يأخذ الناس 

 .وصدق هو كل هذا كثري من هذا اهلذيانمصر كلها يف طوفان و 
هو يؤدي و رد السيطرة والفخر مرض نفسي جمل الدين وغريهيف  الزعامةأن حب فاحلاصل 

 .للغلو واالحنراف والتخبط

                                                           

 9اْلحقاف:- (192)
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ة علي السلوك أثر الرتكيبة النفسي الدين" مبيناً يف  مشكلة الغلو "يقول صاحب كتاب -
 ،اإلنسان ض هلايتعر النفسي عائد إىل الضغوط اليت  االختاللمن  أن كثرياً  :ما خمتصره

ض ال يولد معوج النفس بل تتشكل نفسيته حبسب الرتبية والظروف اليت يتعر  اإلنسانو 
  .هلا

نتجت ردة ف ،استجابوا للضغوط الغالة، حيثانه قد توجد قابلية نسية عند بعض 
 ا للوقوعفئات اجملتمع تعرضأكثر  اهنْإذ  ،الفعل ) الغلو( وخصوصا عند فئة الشباب

  .والطاقات مع ضعف التجربة وقلة التعلْهلذه الفئة من اإلمكانات  ،الغلويف 
 الجتماعية اأو افرازا طبيعيا لسلسة من املشكالت الثقافية  ،ان الغلو امثل رد فعل
هذه ىاجملاالت.  يف وقع الغالة حتت التأثري الشديد للضغوطإذ  ،والسياسية واالقصادية

 (193)اه 
نهْ معلي غري رغبة أن هناك من الزعماء واحلكماء من تويل اإلمارة وال يعيب  قلت:

شرفاً لألمارة والزعامة نفسها واستطاعوا أن حكمهْ  أمارهتْ وفرتةهلا وكانت أو سعي 
جيمعوا بني رضا اهلل وتطبيق شرعه دون غلو أو احنراف وبني العدل بني الناس والرضا 

لعني ملن مثال ال ختطئه ا وأمارته-عنهرضي اهلل -بالسوية والفاروق عمر بن اْلطاب
 تدبر التاريخ جيداً. 

ضها وكما رفيف  ها كما هو حال السلفوأحري باملسلْ السوي أن ُياف منها ويتجنب
َرِضَي اللَُّه  ،مما روي عنه َأيب موسى اَْلشعرِي–صلي اهلل عليه وسلْ -ثبت علي النيب

فقال  .أنا ورجالن من بين عمي .دخلت على النيب صلى اهلل عليه وسلْ " :َعن ُه قَالَ 
ثل وقال اآلخر م .ك اهلل عز وجلوال أمرنا على بعض ما !يا رسول اهلل :أحد الرجلني

                                                           

د.  -( 42العالج )ص: –اآلثار  -مشكلة الغلو يف الدين يف العصر احلاضر: اْلسباب  - (193)
املصدر -بريوت-مؤسسة الرسالة 1999طبع --ه  1420الطبعة: الثانية  -عبدالرمحن بن معال اللوحيق.

 مكتبة االلوكة
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 وال أحدا حرص عليه" ،إنا واهلل ال نويل على هذا العمل أحدا سأله "فقال  .ذلك
(194)  

 :ثالث هلما قلت: وعالج هذه املسألة بأمرين ال
من  ةمن علماء اْلم احملبني لألمارة وليس أهاًل هلا هلما: مناصحة هؤالء املخدوعنيو ا-

أعناقهْ يف  جسيمة وأمانة مسئوليتهابل  اً تشريفليس -أي اْلمارة– وأهنا باب النصيحة
 يسألون عنها يوم القيامة.

زعة  وثانيهما: تطبيق مبدأ الثواب والعقاب الشرعي للخارجني عن الدين أن ظهرت الن-
هْ بالوسيلة لردع وذلك اإلجرامية والدعوة للفتنة للسيطرة علي الناس وفرض هيمنتهْ

فسهْ من أن احلل هْفأن كان أهل  ،اليت يراها أهل احلل والعقد ليكونوا عربة لغريهْ
املخدوعني اْلارجني عن احلدود الشرعية فليس هناك إال النصيحة واملشورة حلرمة اْلروج 

 عليهْ إال عند الكفر البواح الذي لنا فيه عند اهلل برهان.
ة وخلوها من يف اصالح العقيد ْلمهيتهغلو واالحنراف العقدي وقد اطلنا يف بيان هذه ال

به عن  العملي واالحنرافاجلزئي أو الشرك ونطرح هنا النوغ الثاين من الغلو وهو الغلو 
 الشريعة واهلل املستعان.

 :اجلزئي أو العمليالغلو واالحنراف الفكري الديين  -2
متعلقاً احنرافاً يف جزئية من جزيئات الشريعة و  غلواً أوهو ما كان  أو العملي الغلّو اجلزئي

يف جانب الفعل سواء أكان قوالً  فهو حمصوربباب اْلعمال دون االعتقاد ومن مث 
 باللسان أم عمالً باجلوارح.

                                                           

اهلل عليه  ىأخرجه مسلْ يف املسند الصحيح املختصر بنقل العدل عن العدل إىل رسول اهلل صل- (194)
 -حتقيق / حممد فؤاد عبد الباقي-باب النهي عن طلب اإلمارة واحلرص عليها  -(1733)برقْ/ )-وسلْ"

 م.1955ه   1374الطبعة اْلويل سنة/  -بريوت –نشر/ دار إحياء الرتاث العريب 
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واملقصود به ما كان واقعا يف دائرة اْلحكام الشرعية اْلمسة وهي الوجوب، والندب، 
زلة  زلة الواجب، أو املكروه مبن جعل املندوب مبن والكراهة، والتحرمي، واإلباحة. فمن

 احملرم، أو جعل املباح مكروها أو حمرما فقد غال يف الدين واحنرف عن الصراط املستقيْ.
 ما خمتصره: االقتضاءيف -رمحه اهلل-يقول ابن تيمية

ستحب زلة الواجب وامل "والتشديد تارة يكون باختاذ ما ليس بواجب وال مستحب مبن
 زلة احملرم واملكروه يف لعبادات، وتارة باختاذ ما ليس مبحرم وال مكروه مبنيف ا

 (195)الطيبات".اه 
سبيل  على امقلت: والغلو واالحنراف العملي له أسباب كثريه ومظاهر عديدة أذكر منه

 :أمرين املثال وبصفه إمجالية
ما ورد يف زائدة عالتشديد علي النفس يف عبادة من العبادات بطريقة من املظاهر -1

 .الشريعة
وذلك كمن ُيصص اياماً للصيام مل ترد يف الشرع كالعيدين ويوم الشك يف رؤية شهر 

ادة  ويوم الشك منهي عن صيامه إال لع رمضان وغري ذلك فالعيدين حمرم الصيام فيهما
 كما هو معلوم يف كتب الفقه.

فرغ للعبادة فهو الت عليه حبجةومثال آخر كالذي يعتزل النساء ويرفض الزواج مع قدرته 
ُيالف قول النيب وحثه للشباب علي الزواج أن استطاع الباء وكذلك هنيه فمثل هؤالء 
ينطبق عليهْ حديث الثالثة الذين سألوا عن عبادة النيب وسبق ذكره سلفًا وكذلك 

بتُّل من الت -رضي اهلل عنه-لعثمان بن مظعون–صلي اهلل عليه وسلْ -هنيه
ك مما أو غري ذل العبادات أو املعامالت العقيدة أو ا وغريه وسواء يففكل هذ(196)

                                                           

-مية لشيخ اإلسالم  ابن تي-( 1/332انظر اقتضاء الصراط املستقيْ ملخالفة أصحاب اجلحيْ)- (195)
 م1999-سنة ه  1419-نشر دار عامل الكتب-الطبعة السابعة-حتقيق :ناصر عبد الكرمي العقل

د رسول اهلل ر »رضي اهلل عنه ، قال: -واحلديث يف الصحيحني ورواية مسلْ عن طريق عن سعد بن أيب وقاص - (196)
باب استحباب النكاح  -(1402قْ/ )بر  -«صلى اهلل عليه وسلْ على عثمان بن مظعون التبتل، ولو أذن له الختصينا
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فكري  فهو تشدد وغلو واحنرافأو التفريط  باإلفراطوسواء   فيه أمر وهني من الشرع
 مذموم قطعاً.

االقتصار على الشبع يف املأكول من  " :رمحه اهلل يف " االعتصام االمام الشاطيبيقول -
 ار يف امللبوس على اْلشن من غري ضرورة، من قبيل التشديدغري عذر تنطع. واالقتص

 .والتنطع املذموم، وفيه أيضا من قصد الشهرة ما فيه
وقد روي عن الربيع بن زياد احلارثي: أنه قال لعلي بن أيب طالب رضي اهلل عنه: اع ِدين 
 على أخي عاصْ. قال: ما باله؟ قال: لبس العباء يريد النسك. فقال علي رضي اهلل

س يف بعباءة، مرتديا باْلخرى، شعث الرأس واللحية. فعب مؤتزرعنه: علي به. فأتى به 
وجهه، وقال: وحيك! أما استحييت من أهلك؟ أما رمحت ولدك؟ أترى اهلل أباح لك 
الطيبات، وهو يكره أن تنال منها شيئا؟ بل أنت أهون على اهلل من ذلك، أما مسعت 

َر َض َوَضَعَها }اهلل يقول يف كتابه  َنَامِ َواْل  ُهَما اللُّؤ لُُؤ َُي رُُج مِ }قوله  إىل {ِلأل  ن  
ليه؟ أفرتى اهلل أباح لعباده إال ليبتذلوه، وحيمدوا اهلل عليه، فيثيبهْ ع (197){َوال َمر َجانُ 

  (198) وإن ابتذالك نعْ اهلل بالفعل خري منه بالقول. اه 

 :انتشار البدع وحمدثات اْلمور وضياع السنن اْلسباب ومن-2
إال  الناس بدعة أحدثهافما من  علي املستوي االعتقادي والعملي وهذا أمر ملموس

مثلها وهذا السبب ينبع من السبب اْلول فأي زيادة يف الدين  وقد اضاعوا من السنة
وهذا  اهتاماً له بالزيادة،  تعد اهتاماً له بالنقص، وأي حذف من الدين؛ يعد هذا احلذف

                                                           

بعة اْلويل سنة/ الط -بريوت –نشر/ دار إحياء الرتاث العريب  -حتقيق / حممد فؤاد عبد الباقي-ملن تاقت نفسه إليه 
 م.1955ه   1374

 22-10الرمحن:  - (197)
ر نش-اهلاليلحتقيق: سليْ بن عيد  -(443-1/442انظر كتاب" االعتصام" للشاطيب خمتصراً) - (198)

 م1992 -ه  1412الطبعة: اْلوىل، -دار ابن عفان، السعودية 
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ْ  نِ  }:–عز وجل – كله ُيالف قوله ُت َعَلي ُك َم  ْ  َوأمت  ْ  ِديَنُك َمل ُت َلُك ع َميِت ال يَ و َم َأك 
اَلَم ِديًنا ُْ اإل ِس   (199){َوَرِضيُت َلُك

ذه اْلمة عز وجل، على ه ،هذه أكرب نعْ اهلل قال ابن كثري يف بياهنا ما خمتصره:-
 فال حيتاجون إىل دين غريه، وال إىل نيب غري نبيهْ، ،حيث أكمل تعاىل هلْ دينهْ

صلوات اهلل وسالمه عليه؛ وهلذا جعله اهلل خامت اْلنبياء، وبعثه إىل اإلنس واجلن، فال 
 حالل إال ما أحله، وال حرام إال ما حرمه، وال دين إال ما شرعه، وكل شيء أخرب به

قًا َومَتَّت  َكِلَمُت رَبِّ  }فهو حق وصدق ال كذب فيه وال ُخل ف، كما قال تعاىل:  َك ِصد 
ال  أي: صدقا يف اْلخبار، وعدال يف اْلوامر والنواهي، فلما أكمل   (200){َوَعد 

ْ  ِديَنكُ  }وهلذا قال تعاىل  ؛الدين هلْ متت النعمة عليهْ  َمل ُت َلُك َم تُ ال يَ و َم َأك   ْ  َوأمت 
الَم ِديًنا  ُْ اإلس  ْ  نِع َميِت َوَرِضيُت َلُك كْ، فإنه الدين أي: فارضوه أنتْ ْلنفس {َعَلي ُك

  (201). اه  زل به أشرف كتبه الذي رضيه اهلل وأحبه وبعث به أفضل رسله الكرام، وأن
–ر النيب حذ ولقدمنه بدعة  بدعة واحلذففالدين تام ومكتمل؛ فاإلضافة له قلت: 

أصدق  أما بعد فإن ليس منه فقال" من احلدث يف الدين ما –صلي اهلل عليه وسلْ 
عة وشر اْلمور حمدثاهتا وكل حمدثة بداحلديث كتاب اهلل وإن أفضل اهلدي هدي حممد 

ساعة هكذا والوكل بدعة ضاللة وكل ضاللة يف النار، أتتكْ الساعة بغتة بعثت أنا 
أنا أوىل بكل مؤمن من نفسه من ترك ماال فألهله ومن ترك  صبحتكْ الساعة ومستكْ

  (202) " وأنا ويل املؤمنني وعلىفإيل  أو ضياعادينا 
                                                           

 3املائدة : - (199)
 115اْلنعام :  - (200)
حتقيق سامي -(  26/ 3تفسري القرآن العظيْ للحافظ أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي الدمشقي)  - (201)

 م( 1999 -ه  1420انية )الطبعة الث–دار طيبة للنشر والتوزيع -بن حممد سالمة
حملمد ناصر الدين  -(1353انظر صحيح اجلامع الصغري وزياداته"الفتح الكبري")برقْ/  - (202)

 م1988-ه1408الطبعة الثالثة سنة -دمشق-نشر املكتب اإلسالمي -االلباين
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هي: ما ابتدعه أهل اْلهواء من  والعلْ وحمدثات اْلمور كما يقول أهل اللغة قلت:
اْلشياء اليت كان السلف الصاحل على غريها، أو هو ما مل يكن معروفا يف كتاب وال 

 سنة وال إمجاع.
حتفال مثال االكوال أصل هلا يف الشرع  علي هذا املعين ومن البدع املنتشرة بني الناس  

 اْلمعيد السنة وعيد احلب و باملولد النبوي واْلعياد اليت مل يشرعها الدين كعيد رأس 

د ذلك عند غسل اليد يقال "امن كتايب" أو عنعند الوضوء ادعية مبتدعة مثال  وقوهلْ
، ويف احلج من البدع ختصيص دعاء لكل طواف، وغري "غسل الوجه "بيض وجهي

 .ذلك كثري
من ينتهج  لك  تداله يف التعبد هلل تعايل ختالفواحلاصل مما ذكر أن وسطية اإلسالم واع 

اء يف الشريعة من ج فكريًا فيه ويتبين التشدد والتنطع علي ما العملي وينحرفالغلو 
 والرخص للتخفيف علي العباد. التيسري

 :الربانية *عالج الغلو العملي بتحكيْ الشريعة
مما سبق بيانه عن الغلو العملي نطرح هنا العالج الشرعي لكل مظاهره واسبابه بصفة 

 اْلقل كما يلي: طرق عليثالث  إمجالية يف
حذير منها وبيان تللمن البدعة املنتشرة  وما يقابلها: نشر السنة الصحيحة الطريقة االويل

وتلك مهمة العلماء والدعاة والباحثني يف مجيع وسائل اإلعالم  حكمها ملن ينتهجها
ذه هلوال ُيفي أن يف تسهيل أهل احلل والعقد ْلهل االختصاص املؤهلني للتصدي 

البدع ووضع آليات التنفيذ مع إخالص النية هلل تعايل له أكرب اْلثر يف حتجيْ وكبح 
مجاح اهل االهواء والبدع أما هتميش دور أهل التخصص واملؤهلني بالتضييق عليهْ 
وترك اشباه العلماء يفتون وال ينكرون ويزيدون ويكثرون من احلدث يف الدين  والتحريض 

وص ليوافق هواهْ والتهكْ علي السنة الصحيحة ومن يدافع عنها عليه  مع تأويل النص
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ْ  اَل َواَل َتُكونُوا َكالَِّذيَن قَاُلوا مسَِ  }فأخشي أن ينطبق عليهْ قول اهلل تعايل  ع َنا َوُه
ُْ الَِّذيَن اَل يَ ع ِقُلوَن  ُّْ ال ُبك  َمُعوَن * ِإنَّ َشرَّ الدََّوابِّ ِعن َد اللَِّه الصُّ  (203){َيس 

من  ويدافع عنه االبتداع مسار مع أهل البدع ممن ينتهجاحلتمية  : املناظرةالطريقة الثانية
وا أن مل يقبلوا النصح من العلماء الثقات وتكرب  اشباه العلماء وهْ يف كل عصر ومصر

نعقدة وتكون م نة من أهل التخصصجلوحبذا لو أنشأ أويل اْلمر  وجاهروا ببدعتهْ 
الوسائل  عالنية بكلدومًا وظيفتها الرد علي كل بدعة تنتشر بني الناس وفضحها 

واْلطب وات واملواقع اإللكرتونية والند اإلعالمية  املتاحة مثل القنوات الفضائية واحمللية
املنربية والدروس الدعوية وأماكن احتفاالت أهل البدع ممن شجعوهْ علي ذلك وغري 

هل منهْ سواء بقصد أو ج-صلي اهلل عليه وسلْ-وسائل حملاربة اهلل ورسولهذلك من ال
شف أباطيلهْ ورد كطاملا مل يرتدعوا عن اجملاهرة بالبدع ومل تنفعهْ النصيحة فينبغي  

شبهاهتْ أمام الناس الذين يستمعون هلْ ويصدقهْ بعضهْ للتحذير منهْ ومن اتباع 
د حتول هذا ق طعن فيهْ؛ فإنَّ هذه النيةال بقصد التشفي أو ال ضاللتهْ وبدعتهْ

س وإبعادهْ ونفع النا -تعايل-منا يكون املقصد ابتغاه وجه اهللإالعمل إىل معصية، و 
 عن الشر وما يضرهْ يف دينهْ ودنياه.

اْلسباب مبثل هذا الرد سواء عن طريق أهل فأن مل يسمح أولياء اْلمور لسبب من 
 ذلك من الوسائل ْلهنْ يريدون ويشجعون هذه التخصص الغيورين علي الدين أو غري

 فليكن اإلعالم اإلسالمي البديل الذي يزيد يومًا بعد يومالبدع لسبب من اْلسباب 
بدع واْلرافات أهل ال ممن يدافعون علي السنة وُيافون علي الدين من بفضل اهلل ومنته

 واحنرافات هؤالء الدعاة والعلماء من أهل الدنيا والسلطان.
شباه العلماء من أ أن ال يسمح  بالظهور واحلديث ملن يدعي العلْهنا التحذير غي وينب
وهْ غري علماء الدنيا  من أجل الشهرة واملال أهل البدع مناظرة يكثرون من ممن

                                                           

 22:21اْلنفال  - (203)
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هنْ حبسن الظن فيهْ علي الرغْ من أ الناس يقد ينخدع بصالحهْ الظاهر فوالسلطان 
صلي اهلل -والعقيدة الصحيحة اليت انتهجها النيب وأصوهلا وقواعدها فقه الشريعةجيهلون 

واصحابه من بعده حيت وصلت إلينا صافية نقية من شوائب الشرك  -عليه وسلْ
فيزيدون الطني بلة كما يقولون فينكرون علي هؤالء أمور قد تكون صحيحة يف الشرع 

تاب تدال والتوسط والتزام الكمن مطالبتهْ باالع علي هؤالء بدالً  لإلنكاروهلا أصل 
هذا حق وانكار ف الصاحلني من عباد اهلل تعايل لألولياءمثال علي ذلك الكرامة ،و والسنة 

احنرفوا  ننكار ملاإل،وإمنا يكون  -صلي اهلل عليه وسلْ-ورسوله تكذيب هلل الكرامة 
 .وضلوا هلل فاشركوا با بينهْ وبني اهلل تعايل اً وسيط نفسه واختذوا صاحب الكرامة

يف خالصة تفسري اْلحكام ما خمتصره: أن بعض أهل  -رمحه اهلل –يقول السعدي 
جلدال ا والدخول مع هؤالء الزنادقة يف ،العلْ العصريني الذين يتظاهرون بنصر اإلسالم

 اغرتارهْ أن يطبقوا السنن اإلهلية وأمور اآلخرة على ما يعرفه عنه يريدون باجتهادهْ أو
 ،يات البيناتوأنكروا اآل ،فحرفوا لذلك املعجزات ،ويدركونه بتجارهبْ ،لعباد حبواسهْا

إذ  ؛ملباحثاوعلى من قرأ كتاباهتْ يف هذه  ،ومل يستفيدوا إال الضرر على أنفسهْ
وإنكارهْ هذا  ،ضعف إاماهنْ باهلل بتحريفهْ ملعجزات اْلنبياء حتريفا يؤول إىل إنكارها

وضعف إامان من وقف على كالمهْ ممن ليست له  ،النوع العظيْ من قضاء اهلل وقدره
جلب  ومل حيصل ما زعموه من ،وال عنده من العلوم الدينية ما يبطل هذا النوع ،بصرية

اولون ملا رأوا أمثال هؤالء حي ،بل زادوهْ إغراء يف مذاهبهْ ،املاديني إىل اهلدى والدين
ى وأمور الغيب إىل علوم هؤالء القاصرة عل ،ومعجزات اْلنبياء ،النصوص الدينيةإرجاع 

ن ضعف ولك ،ويا شدة اجلرم املزوق ،فيا عظْ املصيبة ،التجارب املدركات باحلواس
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وة إال فال حول وال ق ،البصرية واإلعجاب بزنادقة الدهريني أوجب اْلضوع ْلقواهلْ
  (204) اه  .باهلل

نوب حتتاج لعناية أهل الغرية من أولياء اْلمور ومن يأكثر فاعلية و  وهي :الثالثةالطريقة 
في ُي عنهْ من أهل احلل والعقد فكثري من البدع حتتاج لردع شرعي وقانوين كما ال

فالتحذير دون ردع للمجاهرين يؤدي للمزيد من البدع واجملاهرة باملعاصي بال حياء كما 
عن البدع  يردعهْ ت اإلسالمية املعاصرة ممن الهو ظاهر ومنتشر يف كثري من اجملتمعا

 واحملرمات رادع.
فينبغي من أولياء اْلمور احلزم واالستجابة لنصرة الدين وإحياء السنة واالخذ علي يد 
السفهاء وأهل االهواء فالتهاون ليس له إال طريق واحد وهو ضياع السنة وعلي املدي 

 بعض يكثر الكفر واإلحلاد وهذا موجود يفالطويل تضيع اهلوية كذلك وتتغري العقول و 
 :ورسوله  فقال تعايل منه اهللاجملتمعات اإلسالمية املعاصرة وهذا الريب مما حذر 

ْ  َواع لَ  يَاأَي َُّها} ْ  ِلَما حُي ِييُك َتِجيُبوا لِلَِّه َولِلرَُّسوِل ِإَذا َدَعاُك ُموا َأنَّ اللََّه حَيُوُل الَِّذيَن آَمُنوا اس 
َنًة اَل ُتِصينَبَّ الَِّذينَ  َ ال َمر ِء َوقَ ل ِبِه َوأَنَُّه ِإلَي ِه حُت َشُروَن* َوات َُّقوا ِفت   ْ  َخاصًَّة  بَ ني  ظََلُموا ِمن ُك

 (205){اع َلُموا َأنَّ اللََّه َشِديُد ال ِعَقاِب  وَ 
ائْ على مثل الق من التهاون يف الردع فقال" –صلي اهلل عليه وسلْ -وحذر النيب 

حدود اهلل والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهْ أعالها وبعضهْ 
ا لو أنا من فوقهْ فقالو أسفلها فكان الذين يف أسفلها إذا استقوا من املاء مروا على 

                                                           

 الرمحن بن ناصر السعديانظر "تيسري اللطيف املنان يف خالصة تفسري القرآن" لعبد  - (204)
-اململكة العربية السعودية -نشر: وزارة الشئون اإلسالمية واْلوقاف والدعوة واإلرشاد -(233)ص/

 ه 1422الطبعة: اْلوىل، 
 25:24اْلنفال- (205)
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خرقنا يف نصيبنا خرقا ومل نؤذ من فوقنا فإن يرتكوهْ وما أرادوا هلكوا مجيعا وإن أخذوا 
  (206) "على أيديهْ جنوا وجنوا مجيعا

 الغلو واالحنراف الفكري املادي اْلسباب والعالج بتحكيْ الشريعة:: اً ثاني
دنيا الناس  يف جمرد طقوس ال دخل لهال يعرتف بالشريعة ويري الدين  االحنراف املادي

الشريعة كمرياث الرجل وحجاب املرأة وسفرها يف  يشككون أنصار هذا الفكر وجتد
 دون حمرم وغري ذلك كثري.

ال عالقة هلا  فاملادية،حياربون املؤمنون به و ل وأصحاب هذا االحنراف ال يؤمنون باهلل ب
ملادية تقوم أساساً ا باإلقبال على الدنيا كما قد يتوهْ البعض بل الفلسفة أوجبمع املال 
ض اإلله بوصفه ومن مث فهي ترف ،أن املادة هي سبب احلياة الطبيعية والبشريةعلي نظرية 

اري كخالق ب  -عز وجل-املؤمن به اإلنسانكما أهنا ترفض   ،من شروط احلياة شرطاً 
 والطبيعة. اإلنسانالعامل إيل يف  ءولذا فالفلسفة املادية ترد كل شي

ورهْ وما أشبه لشعملال وطغيان العلْ اأخري مثل عبادة  آهلةولقد صنعوا ْلنفسهْ 
ولكن مهما ظهر من كيدهْ وغرورهْ فلن يغنيهْ عن اهلل شيئاً كما بالضعف والنقص 

ْ  ِإَلٌه َغي  رُ  }:تعايلقال  ُْ ال َمِكيُدوَن *أَم  هَلُ اللَِّه ُسب َحاَن  أَم  يُرِيُدوَن َكي ًدا فَالَِّذيَن َكَفُروا ُه
رُِكوَن    (207){اللَِّه َعمَّا يُش 

ُْ ال َمِكيُدوَن  } تفسريها ما نصه:يف  يقول السعدي يف  أي: كيدهْ {فَالَِّذيَن َكَفُروا ُه
لكفار من فلْ يبق ا -وهلل احلمد-إليهْ، وقد فعل اهلل ذلك حنورهْ، ومضرته عائدة 

 مقدورهْ من املكر شيئا إال فعلوه، فنصر اهلل نبيه ودينه عليهْ وخذهلْ وانتصر منهْ.
ُر اللَِّه  } ْ  ِإَلٌه َغي    اهلل أي: أهلْ إله يدعى ويرجى نفعه، وُياف من ضره، غري {أَم  هَلُ

رُِكوَن ُسب َحاَن اللَِّه َعمَّ  }تعاىل؟  الوحدانية يف  وال شريك امللك،يف  فليس له شريك {ا ُيش 
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والعبادة، وهذا هو املقصود من الكالم الذي سيق ْلجله، وهو بطالن عبادة ما سوى 
اهلل وبيان فسادها بتلك اْلدلة القاطعة، وأن ما عليه املشركون هو الباطل، وأن الذي 

 املألوه دعاء العبادة ودعاء املسألة، هو اهللينبغي أن يعبد ويصلى له ويسجد وُيلص له 
املعبود، كامل اْلمساء والصفات، كثري النعوت احلسنة، واْلفعال اجلميلة، ذو اجلالل 
واإلكرام، والعز الذي ال يرام، الواحد اْلحد، الفرد الصمد، الكبري احلميد 

 (208)0اجمليد.اه 
الشيوعية اليت ية املادية كاإلحلادويف عاملنا املعاصر الكثري من الفلسفات واْلفكار  قلت:

املنا عيف  ال تؤمن بوجود خالق وهذا احنراف عن الدين ْلن هناك فئة من املسلمني
ْ منا ويتكلمون بألسنتنا ال جيدون حرجا وال غض تؤمن هبا وتدافع عنها، املعاصر  اضاوه

ة لكارل هنريك ماركس مؤسس الشيوعي نسبة-ماركسياً ْ مسلما أن يكون الواحد منهيف 
وهناك  يه تنسبوأهنا إل ،ل فيها فالعامل يعرفه بأنه أبو الشيوعيةو والرجل اْل ،احلديثة

 ،وتروتسكي ،نشأة الشيوعية والتمكني هلا وأشهرها ليننييف  شخصيات مهمة وذات أثر
 وستالني.
نه ْل يريدون أن جيمعوا بني اإلسالم والشيوعية الذين احنراف هؤالء الناسيف  وال ريب

ا ال يستقيْ اجتماع الكفر باهلل واإلامان به كم داً أبببساطة ال جيتمع البتة وال يستقيْ 
 .اجتماع النار باملاء فكالمها متناقض مع اآلخر كماً وكيفاً 

لكامن للعديد من اواحلاصل أن الفلسفة املادية ُتشكِّل الِبن يَة الفكرية والنموذج املعريف 
والعجيب  ،ذلك كاملاركسية والربمجاتية والداروينية والوجودية وغري  ،الفلسفات احلديثة
م والتسامح... عقول الكثريين بالعقالنية والتقدُّ  ارتبطت يفية قد اإلحلادأن هذه الفلسفة 

 إخل

                                                           

الناشر  -(42نظر " تيسري الرمحن يف تفسري كالم املنان" لعبد الرمحن بن ناصر السعدي )ص/  - (208)
 م. 2000-ه  1420الطبعة : اْلوىل  -حتقيق : عبد الرمحن بن معال اللوحيق -: مؤسسة الرسالة
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 از شديدبإجي ومظاهره وهذا ضالل فكري واحنراف عن الشرع وها هي بعضاً من أسبابه
ان حلاجة اْلمة يالببالشرح و  علي سبيل املثال مع بيان عالجها بتحكيْ الشريعة الربانيةو 

 واهلل املستعان. اإيل ذلك لوضع اطروحات وآليات التصدي هل
 :لغلو واالحنراف املاديأسباب ومظاهر ا

بابنا شمن هذه اْلسباب اليت نلمسها عن قرب ونري خطورهتا علي املدي الطويل علي 
 جياز شديدإب يلي أن مل نبادر بعالجها بال تسويف نصرًا للدين وردعًا للمنحرفني ما

 :وسوف نبينها حسب موقعها من البحث منعاً للتكرار
 خوفا من الضغوط اْلارجية والداخلية من النخبة اإلحلادحماربة يف  ضعف الدولة-1

 .حتت مشاعة حرية االعتقاد والتعبري الذي ال حيدها حد
 .علمنة الدولة وسيطرة النخبة العلمانية علي مفاصلها-2
 .ضياع عقيدة الوالء والرباء من القلوب -3
 .تكرمي أصحاب االحنراف ورموزهْ الفكرية كمثقفني وادباء ليقتدي الشباب هبْ-4
ْ لفساد أفكار النخبة املثقفة حبجة ايف  حماربة العلماء الثقات-5 ْ وكشفه لتطرف دعوهت

 .عن وسطية اإلسالم ومساحته وافساد الشبابوالتخلف 
حماربة امللتزمني ووضع العراقيل هلْ والسخرية من مظهرهْ كاجللباب واحلجاب -6

 واللحية والنقاب لتنفري الناس من طريقهْ
يننا وال وتقاليد ال تناسب د بأفكاراْلارج وعودهتْ ايل الوطن يف  كثرة الدارسني-7

 .لغربلة اخالقنا حبجة التطور والتقدم ْوحماولتهجمتمعاتنا الشرقية 
 .علي القرارات املصريية لألمة وتأثريهي اإلعالمالوسط يف  الفساد-8
 .ضعف الوازع الديين والردع الرتبوي منذ الصغر-9

 .تغين من جوع فساد املنظومة التعليمية ومناهجها اليت ال تسمن وال-10
يهمنا و  معلومة للقاصي والداين همل نذكر  ومظاهر وغريها مما أسباب ذكرناه هنا منوما 

بيان عالج هذه اْلسباب وغريها ووضع آليات التنفيذ ملن بيده احلل والعقد لردع 
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 ن طريقواحنرفوا عومازال شبابنا  أفسداملادي الذي  اإلحلاديواقتالع جذور هذا اْلطر 
 اهلوىكرات كاملخمور بسجوانبه  يف  يتخبطسو  له هناية لطريق مظلْ باهت ال الرشاد

 ريق احلق املبني.وط إن مل نأخذ بيده ونضيء له مشعة يبصر هبا نور اهلديوفقه الضاللة 
 الحنراف املادي بتحكيْ الشريعة:عالج الغلو وا

ان والكفر البواح مع الشرح والبي اْلبيثهي بعض اطروحتنا لعالج هذا املرض  ها
 املستفيض ليمت من مات عن بينة وحييا من حي عن بينة واهلل املستعان.

زيادة احلس الديين وحب الوطن والفخر باالنتماء إليه لدي أهله من من العالج -1
 ك. غري ذل أوإعالمية  أواملسلمني بكل وسيلة سواء دعوية 

اه لية العامة اليت يقوم هبا كل واحد منا جتؤو سحب الوطن املونقصد باحلس الديين و 
صلي اهلل --صلي اهلل عليه وسلْ-قول النيب هذه املسؤوليةويدل علي  ،بلده وجمتمعه

"كلكْ راع وكلكْ مسؤول عن رعيته فاإلمام راع وهو مسؤول عن رعيته -عليه وسلْ
ا وهي مسؤولة زوجهبيت يف  واملرأة راعية ،بيته وهو مسؤول عن رعيتهيف  والرجل راع

لكْ أال فكلكْ راع وك ،مال سيده وهو مسؤول عن رعيتهيف  عن رعيتها واْلادم راع
 (209)مسؤول عن رعيته" 

ْ السوي يدرك أن حبه لوطنه وأهله ينطلق من هذه املسئولية ومدي حتمله لألمانة  فاملسل
شخص  يف علي املستوي الفردي واجلماعي و ال ُيفي أن هذه املسئولية ال تنحصر

وطنه أمهية  يف كل موقع من مواقع احلياةيف   بعينه بل اجلميع مسؤول وكلما أدرك الفرد
السمحة  اهلل تعايل شريعةذلك يف  االنتماء قام بواجباته ومسئولياته علي أكمل وجه حيثه

اليت توجهه حلب الوطن والدفاع عنه فكما يستفيد هو ومن يهتْ بأمرهْ مبجهود 
عليه هو أيضاً  انتمائهْ وحبهْ لوطنهْحسهْ الديين و  لذين اثبتوا ليات غريه  اؤو ومس

أن حيسن أداء رسالته ومسئولياته علي اكمل وجه وأثبات انتمائه كي يستحق حقوقه 

                                                           

 سبق خترجيه– (209)
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هلل احلمد النفوس السوية و يف  ويعينه علي ذلك أن حب الوطن غريزة متأصلة هو اآلخر
 ..واملنة

ئولياته وعدم الطعن فيه يرتبط قطعا بفهْ الفرد ملسوهلذا فاحلديث عن االنتماء للوطن 
جيه كل موقع يتوىل فيه املسئولية والوعي هبذه املعادلة البسيطة والتو يف   وأثبات ذلك

صري فيها دليل التق أوالوطن والتخلي عن املسئوليات يف  النبوي الشريف يكون الطعن
تمعة كون الفرد عالة علي جمعلي غياب الوعي والفهْ واالدراك هبذه املعادلة وسوف ي

هة وبدينه عالقته بالوطن من جيف  وأهله لغياب الوعي الوطين عنده والذي يرتقي به
 خري.من جهة أ تعايلوطاعته من طاعة اهلل -صلي اهلل عليه وسلْ-وطاعة رسوله

 ،،بب قومهتارًكا مكة مكرًها بس ،املدينة إيلعندما هاجر  -صلي اهلل  عليه وسلْ-والنيب
وما  ،وبينما هو على مشارف مكة  وقف ُياطب مكة وهو يقول "ما أطيبك من بلد

  (210) ما سكنت غريك" ،ولوال أن قومك أخرجوين منك ،أحبك إيلَّ 
قطعا حب الدين مقدم علي حب الوطن كما هذا دليل من السنة علي حب الوطن و و 

 -عليه وسلْلي اهلل ص-راهيته فلْ يفعل النيبال ُيفي ولكن ال يعين هذا الطعن فيه وك
ْ   }:تعايلذلك وهو اْلسوة احلسنة لنا كما قال  َوةٌ َحَسَنٌة َرُسوِل اهلليف  لََقد  َكاَن َلُك   ُأس 

ِخَر َوذََكَر اهلل  َكِثريًا   (211){ِلَمن  َكاَن يَ ر ُجو اهلل  َوال يَ و َم اآل 
جتد  انتمائهْ للوطن بلحسهْ الديين و يف  وحنن كأمة نعاين من ضعف الكثري منا

دنيا الناس  يف هؤالء املتمردينمن  هنا أصنافذكر أطعن فيه إال من رحْ ريب و البعض ي
 :املثالعلي سبيل 

 لتفتيت وحدة اجملتمع:حيرضون العامة  الفتنة الذينخطباء  منهْ-أ

                                                           

حملمد ناصر  -(1769 - 5536انظر صحيح اجلامع الصغري وزياداته"الفتح الكبري")برقْ/  - (210)
 م1988-ه1408الطبعة الثالثة سنة -دمشق-نشر املكتب اإلسالمي -الدين االلباين

 21:اْلحزاب - (211)
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ملثقفني ا أي جمتمع إسالمي منيف  ومن يطلق عليهْ النخبةحتريض خطباء الفتنة   
كل   يف يني وأصحاب االجندات اْلاصة وهْاإلحلادوالفنانني والسياسيني والعلمانيني و 

عصر ومصر  وهْ فئة من شرار اْللق هتوي الوقيعة لضرب وحدة اْلمة بإهلاب مشاعر 
الثوابت  الدينية  يف والتشكيك زعات الفكرية واملذهبية واْلالفات السياسية  الناس بالن
صلي اهلل  -حذرنا منهْ النيب وهْ من ،وال تبين هذا وتفرق وال جتمع وختربوما اشبه 

-اهلل  " قال رسول-رضي اهلل  عنه -حديث حذيفة بن اليمانيف  كما– عليه وسلْ
يكون دعاة على أبواب جهنْ من أجاهبْ إليها قذفوه فيها قلت -عليه وسلْ صلى اهلل 

ين إن تنا يتكلمون بألسنتنا قلت فما تأمر يا رسول اهلل  صفهْ لنا قال هْ قوم من جلد
أدركين ذلك قال فالزم مجاعة املسلمني وإمامهْ فإن مل يكن هلْ مجاعة وال إمام فاعتزل 

  (212)تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حىت يدركك املوت وأنت كذلك" 
احلداثة"" داب أيف  االحنراف العقدي كتابه الرائع"يف   يقول سعيد بن ناصر الغامدي-

 يف ما خمتصره وبتصرف: فاإلضالل واإلفساد غايتهْ ومسلكهْ ومنهجهْ مستخدمني
ومع ذلك يزعمون ويدعون أهنْ يريدون اإلصالح  ،ذلك وسائل الشهوات  والشبهات

ِسُدوا إذاوَ }والنهضة والتقدم  َا حَن  يف  ِقيَل هَلُْ  اَل تُ ف  َر ِض قَاُلوا ِإمنَّ ِلُحوَن * أَ اْل  اَل ُن ُمص 
ُعُروَن   ِسُدوَن َوَلِكن  اَل َيش  ُْ ال ُمف  ْ  ُه  :-رمحه اهلل -..مث أضاف(213){ِإن َُّه

بيد أن  ،مواجهة أرباب التضليل واإلفساد خربة طويلة مريرةيف  يةاإلسالمأن اْلربة 
أثر ما يسمى ب )  ،هذه اْلزمنةيف  اشدها مرارة و واقساها وطأة هي ما متر به االمة

 ،قيمهاانسلخت من دينها و  ،الصدمة احلضارية ( اليت انتجت اجياال من أبناء املسلمني
اهبا وأصح ،والعقائد اجلاهلية املعاصرة ،وراحت تلث خلف سراب املذاهب املادية

                                                           

اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلْ وسننه وأيامه " أخرجه البخاري يف  - (212)
نشر دار طوق النجاة -حتقيق/ حممد زهري بن ناصر الناصر-ب باب: كيف اْلمر إذا مل تكن مجاعة -(7084 )برقْ/

 (212)ه 1422الطبعة: اْلوىل، -لبنان-/بريوت
 12،11البقرة :- (213)
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 –ْ ونفوذهْ حبكْ غلبته –وامكنون هلْ  ،ويغروهنْ ،الغي مث ال يقصرونيف  امدوهنْ
 (214)اه   .ادينشىت املييف 

-وهؤالء اْلارجني عن املنهج القومي احلاقدون علي الوطن واحملاربني هلل ورسولهقلت: 
دال اْلرض فسادا بكثرة االختالفات واجليف  الذين يشيعون -صلي اهلل عليه وسلْ

املمقوت ومجع اْلنصار ممن اخندعوا بقوهلْ وقد يؤدي ذلك لسفك الدماء من أجل 
انتصار زائف بوحي من الشيطان الرجيْ ليهلك احلرث والنسل فيختلط الغث بالسمني 
ويتخبط اجلميع بال عقل وال حكمة وهذا التشدد والعنف واْلروج عن الوسطية 

 }عايل:تكما قال   تعايلعتدال آخره خسران  وضالل وخذالن وكفر والعياذ باهلل  واال
َسرِيَن أَع َمااًل  َخ  ْ  بِاْل  ْ   *ُقل  َهل  نُ َنبُِّئُك ْ  حَي َسُبوَن  يف الَِّذيَن َضلَّ َسع يُ ُه ن  َيا َوُه ََياِة الدُّ احل 

ًعا  ْ  حُي ِسُنوَن ُصن   ْ  َولَِقائِِه َفحَ أو  *أَن َُّه ُْ لَِئَك الَِّذيَن َكَفُروا بِآيَاِت َرهبِِّ ْ  َفاَل نُِقي ِبَطت  أَع َماهُلُ
ْ  يَ و َم ال ِقَياَمِة َوز نًا  ُْ مبَا َكَفُروا َواختََُّذوا آيَاِت  *هَلُ ْ  َجَهنَّ َوُرُسِلي ُهُزًوا   َذِلَك َجَزاُؤُه

}(215) 
 :اات أصحاهبتنفيذ أيديولوجياليت  الفاسدة عالماْل ومنهْ بعض وسائل-ب

عات أي جمتمع من اجملتميف  ضعف االنتماء يف  ما يشيع الفنت ويساهْمن اخطر 
 أو املرئيةوعة املسماحملسوبة عليه ذات االجتاهات املنحرفة سواء   اإلعالماملسلمة وسائل 

ن القائمني عليها م اهلاويةاليت تكرب املسائل واملشاكل وكأمنا الوطن علي شفا  أو املكتوبة
ضيف وحرية الفكر وتست اإلعالمقانون حبجة حرية  أوبال حسيب وال رقيب من دين 

أصحاب الشطحات واهل اهلوي من خطباء الفتنة الذي سبق ذكرهْ أنفًا حيت لو  
وكان من  ،الصميْيف  ية ختالف جوهر عقيدة التوحيد وتضرهبااإلعالمكانت املادة 

أن يبثوا  ماعية االجتية و فرادها واليت تنبع من مسئوليهْ الدينأالواجب ْلثبات انتماء 
                                                           

طبع دار -د.سعيد بن ناصر الغامدي-( 2/ ص1االحنراف العقدي يف آدب احلداثة وفكره ) - (214)
 م2003-ه 1424الطبعة االويل سنة :-جدة-اْلندلس للنشر والتوزيع

 106-103الكهف اآليات من  - (215)
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مل ويدعوا لألفضل للناس وما جيمعهْ ويربطهْ بوطنهْ ويصحح هلْ دينهْ ويصلح اْل
ْ عنه فيهلكوا انفسهْ  ْ منه ويبعده ْ للصواب واحلق وليس ما ينفره ْ  ويعيده ْ دنياه هل

رضهْ وبني وهْ علي أ-ن رحْ ريب مإال–غربة يف  باحملرمات والكبائر ويصبح الكثري
غريبا  اإلسالمأ "بد -صلي اهلل  عليه وسلْ-هْ وعشريهتْ فيكونوا كما قال النيبأهالي

 .(216)وسيعود كما بدأ فطوىب للغرباء"
يقول الشاطيب يف شرح احلديث يف إشارة ملعين الغربة يف عصر البعثة وهي ال ختتلف  -

ال ُيفي عن الغربة اليت يعيشها بعض أهل الغلو واإلحلاد من املسلمني يف  كثريا كما
بعثه  وذلك أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلْ :القرن الواحد والعشرين فقال ما خمتصره

اهلل تعاىل على حني فرتة من الرسل، ويف جاهلية جهالء، ال تعرف من احلق رمسا، وال 
بل كانت تنتحل ما وجدت عليه آباءها، وما  تقيْ به يف مقاطع احلقوق حكما،

 استحسنه أسالفها، من اآلراء املنحرفة، والنحل املخرتعة، واملذاهب املبتدعة.
فحني قام فيهْ صلى اهلل عليه وسلْ بشريا ونذيرا وداعيا إىل اهلل بإذنه وسراجا منريا، 

وا إليه إذ خالفهْ نسبفسرعان ما عارضوا معروفه بالنكر، وغريوا يف وجه صوابه باإلفك، و 
يف الشرعة ونابذهْ يف النحلة كل حمال، ورموه بأنواع البهتان، فتارة يرمونه بالكذب 
وهو الصادق املصدوق، الذي مل جيربوا عليه قط خربا خبالف خمربه، وآونة يتهمونه 
بالسحر ويف علمهْ أنه مل يكن من أهله وال ممن يدعيه، وكرة يقولون: إنه جمنون مع 

  (217) اه هْ بكمال عقله وبراءته من مس الشيطان وخبله.حتقق

                                                           

ح صلي اهلل عليه وسلْ  واحلديث أخرجه مسلْ يف املسند الصحي-واملقصود بالغربة ما ثبت عنه - (216)
باب بيان أن  -(145)برقْ/-املختصر بنقل العدل عن العدل إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلْ"

نشر/ دار  -حتقيق / حممد فؤاد عبد الباقي-اإلسالم بدأ غريبا وسيعود غريبا، وأنه يأرز بني املسجدين
 م.1955ه   1374الطبعة اْلويل سنة/  -بريوت –إحياء الرتاث العريب 

نشر دار ابن عفان، -حتقيق: سليْ بن عيد اهلاليل -(1/23انظر كتاب" االعتصام" للشاطيب) - (217)
 م1992 -ه  1412الطبعة: اْلوىل، -السعودية 
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 الشخصية علي املصلحة العامة لألمة:ومنهْ الذين يقدمون املصلحة -ج
ي مصلحته إال ليقض وال جيهد نفسه من ضعف االنتماء للوطن فال يفكر املسلْ اوهذ 

اْلمور  كمن يبيح لنفسه بيعومثال علي ذلك   وأن كانت تتعارض مع مصلحة اجلماعة 
يف  تدخل اعائداهتن أبل  االيت ال حترمها القوانني الوضعية املستوردة وال جترم التعامل هب

صلي اهلل  عليه -النيب حتذيربنية وقصد  أواجلميع جبهل  للدولة وينسياملوازنة العامة 
امليتة إن اهلل ورسوله حرم بيع اْلمر، و  حديث جابر رضي اهلل  عنه قال"يف  كما  -وسلْ
 ، فقيل: يا رسول اهلل، أرأيت شحوم امليتة، فإهنا يطلى هبا السفن،«زير واْلصنام واْلن

ل اهلل ، مث قال رسو «ال، هو حرام»ويدهن هبا اجللود، ويستصبح هبا الناس؟ فقال: 
لوه، مث م شحومها مجاليهود إن اهلل ملا حر قاتل اهلل »صلى اهلل عليه وسلْ عند ذلك: 

  (218) " باعوه، فأكلوا ْثنه
الَِّذيَن  اأَي َُّهايَ  }:زجرا عن هذا االحنراف واملنكر البغيضاهلل تعايل وكفي بقول  قلت:

َتِنبُ  ٌس ِمن  َعَمِل الشَّي طَاِن فَاج  َز اَلُم رِج  َن َصاُب َواْل  ُر َوال َمي ِسُر َواْل  م  َا اْلَ  ْ  آَمُنوا ِإمنَّ وُه َلَعلَُّك
ِلُحوَن    (219){تُ ف 

 اهلروبو  التهاونذلك كل مصلحة فردية تضر مجاعة املسلمني ولن جتد إال  علىوقس 
 ال ُيفيوسبب ذلك كما عامة ال الذات والنظرة للمصلحةعند احلديث عن أنكار 

 .والغلو الذي يؤدي بنا إيل اهللكة  إرضاء النفسيف  االفراط
ومثال آخر فيه احنراف بالفكر عن جوهر الدين وتقدمي املصلحة الشخصية علي -

هة عاأصابوا انفسهْ ب اً مصلحة اْلمة وهو اهلروب من التجنيد واعرف شخصيا شباب
 جباريللهروب من التجنيد اإل يف أيديهْ وأصابعهْ وخصوصًا اليد اليمين ةمستدام

                                                           

اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلْ وسننه وأيامه " أخرجه البخاري يف  - (218)
-لبنان-نشر دار طوق النجاة /بريوت-حتقيق/ حممد زهري بن ناصر الناصر-باب بيع امليتة واْلصنام   -(2236 )برقْ/

 (218)ه 1422الطبعة: اْلوىل، 
 90املائدة:-(219)
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 املرابطة يف رغْ الثواب العظيْمكروها  التجنيد فقد صار بالعجز عن استعمال السالح
 وهذه مشكلة قومية فينبغي ْلولياء اْلمور حل أسباب جتنب الثغور وحراسة احلدوديف 

 ودينياً.ا نفسياً هل لتحبيبهْ وتأهيلهْتسويف  ي أوتراخالشباب للتجنيد ومعاجلتها دون 
 فضلها أذكر منها:يف  ويف املرابطة أحاديث كثرية

 سبيل رباط يوم يف "عن سهل رضي اهلل عنه أن رسول اهلل عليه الصالة والسالم قال-
ْ من اجلنة خري من الدنيا وما عليها،  اهلل خري من الدنيا وما عليها، وموضع سوط أحدك

  (220) " والروحة يروحها العبد يف سبيل اهلل، أو الغدوة خري من الدنيا وما عليها
يلة خري رباط يوم ول "وعن سلمان رضي اهلل عنه أن النيب عليه الصالة والسالم قال-

صيام شهر وقيامه، وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله، وأجري عليه رزقه، من 
  (221) " وأمن الفتان
هروب من ي اإلسالم اجليش الوطين التجنيد يف واهلروب من ذلك كثريةيف  واْلحاديث

لي اهلل عليه ص-املسؤولية وجنب ال يليق باملسلْ واحنراف عن الدين ومعصية للرسول
واحلاصل أن اهلروب من التجنيد كما هو مشاهد من املصائب الكربى يف  -وسلْ

جمتمعاتنا اإلسالمية نراها رؤية عني ونعيشها حبلوها ومرها بسبب ضعف االنتماء للوطن 
 والبعد عن الدين واجلهل بالشريعة والغلو فيها واالحنراف عنها نسأل اهلل العفو والعافية. 

                                                           

املسند الصحيح املختصر من أمور رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلْ وسننه وأيامه " اجلامع أخرجه البخاري يف  - (220)
-جاة /بريوتنشر دار طوق الن-حتقيق/ حممد زهري بن ناصر الناصر-باب فضل رباط يوم يف سبيل اهلل   -(2892 )برقْ/
 ه 1422الطبعة: اْلوىل، -لبنان

يه العدل عن العدل إىل رسول اهلل صلى اهلل علأخرجه مسلْ يف املسند الصحيح املختصر بنقل - (221)
 -حتقيق / حممد فؤاد عبد الباقي-باب فضل الرباط يف سبيل اهلل عز وجل  -(1913 )برقْ/-وسلْ"

 م.1955ه   1374الطبعة اْلويل سنة/  -بريوت –نشر/ دار إحياء الرتاث العريب 
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ية حلاداإلبة النخ سيطرة علي ختليص اجملتمع من أن تعمل الدولة ومن العالج-2
بتحجيْ دورها ومنعها من حرية الكفر وال تضعف من الضغوط الداخلية واْلارجية 

 باالتباع. أحقفدين اهلل 
 املنحرفني عنو يني الضالني املخدوعني اإلسالمكل جمتمع إسالمي من يف   النخبة املثقفة

-لشديدامن خريج كليات ومعاهد دينية شرعية لألسف  وبعضهْ-اتباع املنهج القومي
غط يني والسياسيني وأساتذة اجلامعات وغريهْ هلْ قوة ضاإلعالمالصحفيني و عن  فضالً 

ونشر مسومهْ  عقلية الناسيف  رهيبة وسيطرة فاشية علي مفاصل االمة وبالتايل التحكْ
 وفلسفتهْ املنحرفة.

ة باتت هنباً ياإلسالم: إن شبيبتنا -محه اهللر -يقول الشيح عبد الرمحن عبد اْلالق-
بة أمة مقهورة مغزوة مغلو  إيلوحتولنا من أمة غازية  ،والزندقة اإلحلادلدعوات الكفر و 

 ،النور إيلعلى أمرها بعد أن كنا نغزو العامل برسالة اهلل خمرجني الناس من الظلمات 
من جور سعتها و  إيلالتوحيد ومن ضيق الدنيا  إيلومن الشرك  ،العدل إيلومن الظلْ 

ويتفلت  ،ربوعهايف  بنا نصبح أمة يتوطن الظلْ واجلهل إذا اإلسالمعدل  إيلاْلديان 
قائد الكفر ع إيلويلعنون ما مضى من أسالفهْ وينتقلون  ،أبناؤها من دينهْ وتراثهْ

 (222) والوثنية.اه  اإلحلادو 
لة ضعيفة ي دو هل القوم الضالني يسيطر عليها هؤالء فدولة وهذا الذي قاله حق قلت:

هالكة مامل يبادر علمائها وافاضلها بالدعوة املضادة هلؤالء بكل وسيلة يقدرون عليها 
هذا الريب و  ،والدفاع عن العقيدةوباملال واجلهد وبذل الغايل والرخيص ْلدمة الدين 

ن كما قال والدفع باليت هي أحس احلكمة واملوعظة احلسنةمع التزام سبيل اهلل يف  جهاد
َسُن فَ  }:-تعايل َسَنُة َواَل السَّيَِّئُة اد َفع  بِالَّيِت ِهَي َأح  َتِوي احلَ  َنُه  ذاإَواَل َتس  َنَك َوبَ ي   الَِّذي بَ ي  

                                                           

 -لفضيلة الشيخ عبدالرمحن عبداْلالق  -( 3ا ")ص/انظر كتاب " اإلحلاد أسباب هذه الظاهرة وطرق عالجه  - (222)
سنة الطبع -ةالطبعة الثاني –السعودية –نشر الرئاسة العامة  ْلدارت البحوث العلمية واإلفتاء -املصدر كتاب الكرتوين.

 املصجر موقع أرشيف -ه1404:
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ٌْ أو َعدَ  ي ٍْ َوَما يُ َلقَّاَها ِإالَّ الَِّذيَن َصبَ ُروا َوَما يُ َلقَّاَها ِإالَّ  *ٌة َكأَنَُّه َويلٌّ محَِ  ُذو َحظ  َعِظي
}(223). 
سيأِت نصر اهلل و منه  واحلد اإلحلادمعاجلة هذا والنفس الطويل نستطيع بالصرب كذلك و  

لف اهلل وعده وال ُي بذلكوعد  تعايلالقريب العاجل ْلن اهلل يف  وْثرة هذا الكد والعرق
ِسِننَي  }:-شأنه جل-فقالابداً  َر ال ُمح   (224){َواص رب  فَِإنَّ اللََّه اَل ُيِضيُع َأج 

سيطرة لل يشجع هؤالءومما ينبغي التنبيه عليه هنا أن كان السلطان وهو راس الدولة 
من  والتقوى هل الصالحأْلنه ببساطة ينتهج هنجهْ واميل ملشورهتْ عن وبث مسومهْ 

 هل العلْ فما هو عالج هذه املسألة؟أ
 اجلواب ال ُيرج عن أمرين من وجهة نظري اْلاصة:

ا عيدً لنشر العلْ الصحيح ب البديل ياإلسالم اإلعالميف  تنشيط الدعوةل: و اْلاْلمر -
 مواقع إنرتنتو عن سيطرة الدولة أن كانت توجهاهتا غري شرعية عرب القنوات املتخصصة 

واملكها الغيورين من أهل التوحيد وما اشبه هذا ويشرف عليه علماء يشرف عليها 
 ربوع العاملني. يف  جهابذة لرد الشبهات ورفع راية الدين

ُعوَن }:تعايللقوله  ْ  أُمٌَّة َيد  ري ِ َويَأ ُمُروَن بِال َمع رُ  إيلل َتُكن  ِمن ُك وِف َويَ ن  َهو َن َعِن ال ُمن َكِر اْلَ 
ِلُحوَن أو وَ  ُْ ال ُمف   (225){لَِئَك ُه
ال يزال » -نهرضي اهلل ع -املغرية بن شعبةحديث  من-صلي اهلل عليه وسلْ –لقوله و 

  (226)« طائفة من أميت ظاهرين، حىت يأتيهْ أمر اهلل وهْ ظاهرون

                                                           

 35:فصلت-(223)
 115:هود - (224)
 104:آل عمران - (225)
املسند الصحيح املختصر من أمور رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلْ وسننه وأيامه "  اجلامعأخرجه البخاري يف  - (226)

قيق/ حممد حت-« ال تزال طائفة من أميت ظاهرين على احلق»ب باب قول النيب صلى اهلل عليه وسلْ: -(7311 )برقْ/
 ه 1422الطبعة: اْلوىل، -لبنان-نشر دار طوق النجاة /بريوت-زهري بن ناصر الناصر
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يني إلحلاداوالنخبة املثقفة من العلمانيني و اْلمر  يلو ْل وتكون النصيحة :الثايناْلمر -
يحة قلنا الدين النص "- عليه وسلْصلي اهلل-ولقوله  لردهْ للحق والصواب وغريهْ

 (227)"ملن قال هلل ولكتابه ولرسوله وْلئمة املسلمني وعامتهْ
صيحة وأنواعها وأما تفسري الن :شرح احلديث ما خمتصره وبتصرف يسرييف  قال النووي-

 .بعض خمتصرا إيلفقد ذكر اْلطايب وغريه من العلماء فيها كالما نفيسا أنا أضْ بعضه 
وترك  ،ك عنهونفي الشري ،اإلامان به إيلفمعناها منصرف  تعايلأما النصيحة هلل  :قالوا

من  تعايله و زيهه سبحان وتن ،صفاته ووصفه بصفات الكمال واجلالل كلهايف  اإلحلاد
ومواالة  ،غض فيهوالب ،واحلب فيه ،واجتناب معصيته ،والقيام بطاعته ،مجيع النقائص

 ،ليهاوشكره ع ،واالعرتاف بنعمته ،وجهاد من كفر به ،ومعاداة من عصاه ،من أطاعه
 .صاف املذكورةو مجيع اْل إيلوالدعاء  ،مجيع اْلموريف  واإلخالص

ال يشبهه  ،زيله تنو  تعايلفاإلامان بأنه كالم اهلل  تعايلوأما النصيحة لكتابه سبحانه و  
ته حق و مث تعظيمه وتال ،وال يقدر على مثله أحد من اْللق ،شيء من كالم اْللق

يل احملرفني أو لت والذب عنه ،ةو التاليف  وإقامة حروفه ،وحتسينها واْلشوع عندها ،تهو تال
 ،وأمثاله وتفهْ علومه ،والوقوف مع أحكامه ،والتصديق مبا فيه ،وتعرض الطاعنني
والبحث  ،شاهبهوالتسليْ ملت ،والعمل مبحكمه ،عجائبهيف  والتفكر ،واالعتبار مبواعظه

رنا من ما ذك إيلوالدعاء إليه و  ،ونشر علومه ،عن عمومه وخصوصه وناسخه ومنسوخه
 .نصيحته

جبميع واإلامان  ،وأما النصيحة لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلْ فتصديقه على الرسالة
مواالة من و  ،ومعاداة من عاداه ،ونصرته حيا وميتا ،أمره وهنيهيف  وطاعته ،ما جاء به

ونفي  ،ر شريعتهونش ،وبث دعوته ،وإحياء طريقته وسنته ،وتوقريه ،وإعظام حقه ،وااله
تعلمها يف  لطفوالت ،والدعاء إليها ،معانيهايف  والتفقه ،واستثارة علومها ،التهمة عنها

                                                           

 57سبق خترجيه برقْ:– (227)
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غري واإلمساك عن الكالم فيها ب ،والتأدب عند قراءهتا ،وإجالهلا ،وإعظامها ،وتعليمها
 .علْ

ْ فيه ،على احلق فمعاونتهْوأما النصيحة ْلئمة املسلمني  وتنبيههْ  ،ْ بهوأمره ،وطاعته
وترك  ،وإعالمهْ مبا غفلوا عنه ومل يبلغهْ من حقوق املسلمني ،وتذكريهْ برفق ولطف

ن النصيحة هلْ وم :قال اْلطايب رمحه اهلل .وب الناس لطاعتهْوتألف قل ،اْلروج عليهْ
ْ وترك اْلروج بالسيف عليه ،وأداء الصدقات إليهْ ،واجلهاد معهْ ،الصالة خلفهْ

عى وأن يد ،وأن ال يغروا بالثناء الكاذب عليهْ ،سوء عشرة أوظهر منهْ حيف  إذا
وهذا كله على أن املراد بأئمة املسلمني اْللفاء وغريهْ ممن يقوم بأمور  .هلْ بالصالح

  (228) ه ا .وهذا هو املشهور .الواليات املسلمني من أصحاب

مجيع  يف منع دراسة املواد اليت تدعوا لإلحلاد وختالف ثوابت االمةالعالج  ومن-3
 املراحل الدراسية والتعليمية

بني مقصرين غفلة والعلماء واملر يف  لياء أمور املسلمنيأو خطر عظيْ و يف  اسالمنا وهويتنا
رحْ ريب وننبه أن من أعظْ أسباب هذه الطامة ترك احلبل علي الغارب من إال من 

رس فيها مدارسنا وجامعاتنا ومعاهدنا فيديف  أهل احلل والعقد للقائمني علي أمر التعليْ
لي شبكات وأهله ع اإلحلادبالبحث عن و والكفر باهلل حيت أننا نري ودون جهد   اإلحلاد

ب لكرتونية الكثرية املنتشرة علي الشبكة بال حسيواملدونات اإلاالجتماعي  التواصل 
 الذي ال ختفي عليه خافية ورأينا ما وصل إليه شباب اْلمة تعايلوال رقيب غري اهلل 

فهذا يسمي  ،تقشعر له اْلبدان ويشيب له الولدان حلادإاملسلْ من اجلنسيني من كفر و 
صفحته "أنا ملحد " وصفحة ثانية لغريه بعنوان "اْلصدقاء امللحدين " وثالثة "الدليل 

ماال  كفرياتال فيها من حيتوي علي مقاالت واْلخري العصري للملحد املصري"  
" أكرب كذبة  و"" ملحد وافتخر" و أمثال "اهللال رادع من دين وال قانون يصدقه عقل و 

                                                           

باب بيان أن الدين  -(2/37انظر " املنهاج شرح صحيح مسلْ بن احلجاج" لألمام النووي ) - (228)
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صلي -مديقول بعضهْ "قال حم االمشئزازما يثري  احتدوا"  وتقرأ  فيها يا مالحدة العامل
اس حىت :" أمرت أن أقاتل الن-مين وليست منهتأدبًا  والصالة عليه  -اهلل عليه وسلْ

فعلوا  إذاف ،ويؤتوا الزكاة ،ويقيموا الصالة ،يشهدوا أن ال إله إال اهلل وأن حممًدا رسول اهلل
 (229)وحساهبْ على اهلل" ،اإلسالمذلك عصموا مين دماءهْ وأمواهلْ إال حبق 

ْ  َعاِبُدوَن َما أَع ُبُد َواَل أَن   } -تأدباً مين وليس منه -تعايل فيما قال اهللويستمر فيقول:   ُت
مُت   * ْ  َعاِبُدوَن َما أَع ُبُد  *َواَل أَنَا َعاِبٌد َما َعَبد  ْ  ِدي *َواَل أَن  ُت ْ  َويلَ ِديِن َلُك  (230){ُنُك

يف  أخذ باآلخرفيهمل احدهْ و ي ،مرين يتبعاْلفوقعته حائرا أي يف  فيما يقبع املسلْ
 ن الصواب هو الكفر باالثنني".!أحني 

وجهله  وفكرهراح الشباب امللحد نفسه بسطحية تفكريه وضحالة علمه أوهكذا  
 صار حراً طليقاً!و بالكلية بكلمات تفوح برائحة الكفر البواح الفاضح من تبعته للدين 

 ؟!رقبتهيف  فمن الذي قيده ووضع أغالل الدين 
ْ  َفَمن  َشاَء فَ ل يُ ؤ ِمن  َوَمن  َشاَء فَ ل يَ } :يقول تعايلواهلل   قُّ ِمن  رَبُِّك نَا َوُقِل احلَ  ُفر  ِإنَّا َأع َتد  ك 

َتِغيثُوا يُ َغاثُوا مبَاٍء َكال ُمه  لِلظَّاِلِمنَي نَارًا َأَحاَط هبِِ  ِوي ال ُوُجوَه بِئ َس ْ  ُسَراِدقُ َها َوِإن  َيس  ِل َيش 
 .(231){الشََّراُب َوَساَءت  ُمر تَ َفًقا 

 يكون؟ فماذاوكفر بالشريعة وردة أن مل يكن هذا احنراف ف
رف اليت أنشئت عقلية هذا اجليل املسكني املنح جذور هذه الطامةعلي أننا نريد معرفة  

ن م منظومة التعليْإصالح  يف  العالجواعظمها هو ما يدور حديثنا عنه هنا ونري 
وينبغي ية مجيع املراحل التعليميف  مادة اساسة تدرسمل تعد ية اإلسالمالعلوم البداية ف

جعل الدين وعلومه الشرعية مادة رسوب وجناح وتعميمه علي مجيع مراحل التعليْ من 
رعية خري هذا فالعلوم الشيف  وعدم التساهلجبارية وأساسية إاملدرسة ايل اجلامعة كمادة 
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تمكَّن هبا فالتعلُّْ هو الوسيلة املثلي اليت يالعلوم وهي ما ينتفع هبا الناس دين ودنيا 
كلَّ 

ُ
 ف من تصحيح إامانه وعقيدته جنباً إيل جنب مع العلوم الدنيوية  وقطعا ال يستويامل

ِع اللَّهُ الَِّذيَن آَمُنوا يَ ر فَ  }:تعايلاملتعلْ لدينه باجلاهل به بل هو أرفع منه درجات كما قال 
ْ  َوالَِّذيَن  َْ َدَرَجاٍت َواللَُّه مبَا تَ ع َمُلوَن َخِبرٌي أو ِمن ُك  (232){تُوا ال ِعل 

الِعلْ  صلي اهلل عليه وسلْ "طلب-لعلْ العلْ الشرعي فقاتوكذلك حث النيب علي 
  (233) فريَضة على كل مسلْ"

طلب العلْ فريضة على كل مسلْ وإن طالب العلْ يستغفر له كل شيء  ويف رواية: " 
  (234) " حىت احليتان يف البحر

 اإلحلادبل منع دراسة أن يتْ باملقابني الناس البلبلة  وقوع تناقض يثريومن الطبيعي لعدم 
 واهلوية.هله وفلسفتهْ ْلطورته علي العقل أقوال أو 

يشرف عليها جلنة من جهابذة العلْ ينبغي أن وإصالح منظومة التعليْ من جذورها 
الشرعي واملربني واْلطباء وأساتذة اجلامعات من كاف التخصصات حتت رعاية ويل 

ديدة ا لوضع منهاج التعليْ اجلمن ينوب عنه ويكون تعظيمهْ للشريعة شرطً  أواْلمر 
الشطحات  نْلطفالنا وشبابنا من اجلنسيني من روحها وجوهرها السامي الراقي بعيدا ع

وما مضي قد فات وال سبيل إلصالحه إال بالدعوة  اإلحلادوالغلو الذي أدي لالحنراف و 
واملناظرات واحلوار مع املنحرفني لعل وعسي فأن مل ينفع فالثواب والعقاب من أهل 

                                                           

 11:اجملادلة – (232)
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 م1988-ه1408الطبعة الثالثة سنة -دمشق-مينشر املكتب اإلسال -االلباين
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من  " صلي اهلل عليه وسلْ–هلْ هذا ْلهنا ردة بعد اإلامان ولقوله  احلل والعقد ردعاً 
 (235) ".فاقتلوه ارتد عن دينه

 تعايل الدعوة إيل اهلليف  اجلمود الفكري لدي املتخصصنيومن العالج كسر حالة  -4
للتصدي لإلحلاد ليكونوا مؤهلني للرد ونصرة الدين من منطلق ديين وعلمي يلْ بفقه 

 الواقع.
ريعتنا ديننا ومساحة ش أخالقياتأن اعداد جيل املستقبل علي أساسي علمي ينبع من 

نظري اليوم وال يكون ذلك مبا حنن فيه من ختلف وأفكار يف  وعظمتها من أعظْ اجلهاد
تعتمد علي جهد وعلْ السلف فالبد من التجديد وربط الواقع ومستجداته بروح 
الشريعة ونصوصها فديننا ليس دين مجود فال يعقل أن يكون دين ارتضاه رب العباد 

 ه الرسالة والنبوة مث هو يصيبه الشلل ومجود جيل لريي الكفر البواحللبشرية وختْ ب
ل وهوي وضالل طا ولكن جبهواْلطر احملدق مث هو ال يبايل والعامل كله يتطور ويسرع اْلٌ 

 .أخالقي ومادي رغْ مظاهر التقدم العلمي 
مدارسنا  يف جمتمعاتنا لعالج هذا اجلمود الفكرييف  وينبغي أن يسارع أهل احلل والعقد

دي ال يرحْ عامل مايف  ان وضياع أجيال قادمةو طار الشريعة قبل فوات اْلأيف  وجامعتنا
 عز-القهاخفيه مغريات ومظاهر وفلسفات تذهب بالعقل والدين واهلوية ْلمة وصفها 

َر أُمٍَّة ُأخ  }:تعايلقوله يف  مبيناً سبل هنضتها وقوهتا–وجل  ْ  َخي   رَِجت  لِلنَّاِس تَأ ُمُروَن ُكن ُت
َهو َن َعِن ال ُمن َكِر َوتُ ؤ ِمُنوَن بِاللَِّه   (236){بِال َمع ُروِف َوتَ ن  

 ثرةفقد ترك العديد من العلماء املسلمني بصماهتْ املؤ ويف أسالفنا من السلف لنا قدوة 
علي هذا  إلجابةلي وينبغي أن نعد العدة اإلسالمعرب تارُينا  تعايلهلل  مسرية الدعوةيف 

 السؤال:
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 السنة؟مصدري قوتنا ووحدتنا الكتاب و و وكيف ندافع عن أنفسنا وعقيدتنا ومقدساتنا 
ْ  مَ }:-جل شأنه–باْلعداد والقوة فقال  تعايل يأمرنا اهلل أملمث  ْ  ِمن  َوأَِعدُّوا هَلُ َتطَع ُت ا اس 

ْ  َوآَخرِيَن ِمن  ُدوهنِِ قُ وٍَّة َوِمن  رِبَاِط  َي ِل تُ ر ِهُبوَن بِِه َعُدوَّ اللَِّه َوَعُدوَُّك ُْ اللَُّه اْل  ْ  اَل تَ ع َلُمونَ ُه
ءٍ  ْ  َوَما تُ ن ِفُقوا ِمن  َشي  ْ  يف  يَ ع َلُمُه ْ  َوأَن  ُت  اَل ُتظ َلُموَن َسِبيِل اللَِّه يُ َوفَّ ِإلَي ُك

(60}(237)- 
كْ الكفار ْلعدائ {َوأَِعدُّوا  }أي  ها ما خمتصره:تفسري يف  اهلل رمحه-السعديقال -

ْ  ِمن  قُ وٍَّة  }هالككْ وإبطال دينكْ. يف  الساعني َتطَع ُت ا تقدرون أي: كل م {َما اس 
 فدخل ،ْوحنو ذلك مما يعني على قتاهل عليه من القوة العقلية والبدنية وأنواع اْلسلحة 

أصناف اْلسلحة واآلالت من املدافع ذلك أنواع الصناعات اليت تعمل فيها يف 
ون والقالع واحلص ،واملراكب الربية والبحرية ،والطيارات اجلوية ،والبنادق ،والرشاشات

 والرأ ي: والسياسة اليت هبا يتقدم املسلمون ويندفع عنهْ به ،وآالت الدفاع ،واْلنادق
 (238)والشجاعة والتدبري.اه  ،وتَ َعلُّْ الرَّم يِ  ،شر أعدائهْ

 وة وعزة لألمةق لرد الشبهات وإظهار عظمة الشريعة للعباد العلْب فهل التسلحقلت: 
 عامل مادي ال يعرتف إال بالعلْ والقوة أم ال؟يف 

 اْلمر ال حيتاج لتعليق واهلل املستعان وعليه التكالن.
رد املخالفني لاْلمر  يلأو ية وتفعيل حدودها من اإلسالمتطبيق الشريعة ومن العالج  -5

 .لصواهبْ
وقد جَعلها  ،ومصدُر قوهِتْ ووحدهتْ وطهارهتْ ،الشريعة هي اهلُويَّة الربانية للمسلمنيف

وهي خالصُة  ،جتاُنٍس مع الفطرة اليت مل تلوِّث ها شهوات الدنيا املهِلكةيف  تعايلاهلل 
قال  كما  ،املبعوث رمحًة للعاملني إيلمرياِث اْلنبياء واملرسلني مجيًعا من لدن آَدَم 
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يِن َما َوصَّى بِِه نُوًحا َوالَِّذي  }تعايل: ْ  ِمَن الدِّ َنا ِإلَ أو َشرَعَ َلُك َْ َحي   َنا بِِه ِإب  َراِهي ي َك َوَما َوصَّي  
 .(239){ َوُموَسى َوِعيَسى

املطهَّر  حبجة عدِم مالئمة بعض أحكام الشرعتطبيق شرع اهلل يف   فكل تقصريومن مثَ 
َْ حياة اْلمة  ،وكفر بواح ،للعصر هو جهٌل مطبق وتَقوى  ،يةماإلسالوال امكن أن تستقي

ِْ برتك مصدَري  قوهتا: القرآن والسنة يعية من صنع واتباِع مصادَر تشر  ،شوكتها بني اْلم
 اْلُطاأمةً عمياءَ  ْلهنا ستكون يومئذ كل عصر ومصر؛يف   تتغريَّ وتتبدَّل ،البشر وأهوائهْ

صلى  -سلْصلي اهلل  عليه و -وقد حذر النيب ،عرجاء الوسيلة مطموسة البصر والبصرية
عيد اْلدريِّ حديِث أيب سيف  وثَبت ذلك ،اهلل  عليه وسلْ أمَته من هذا االتباع اْلعمى

 ،شربًا بشرب ،قال: قال رسول اهلل  صلى اهلل  عليه وسلْ: لَتتبُعنَّ َسَنَن الذين من قبلكْ
اليهود  ،هللقلنا: يا رسول ا ،«ُجحر ضب  التبعتموهْيف  حىت لو دَخلوا ،راعوذراًعا بذ

؟«والنصارى؟ قال:    (240) «فَمن 
يف  لسلبيةوا جارودي" من هذا التسويف روجيهولقد تعجب املفكر الفرنسي املسلْ" 

 مىت نؤثر السكوت على الكالم وسهام السوء تنثر صوب إيل قال "فتطبيق الشريعة 
  ؟وقيمه تنتقص ،وحماسنه توأد ،ومحاه ينتهك ،صباح مساء اإلسالم

ن الكتاب ي املنبثق ماإلسالممىت نؤثر الصمت امام اهلجمات الشرسة على الفقه  إيلو 
  ؟وكلياته التشريعية اإلسالموالسنة ومقاصد 

مىت نؤثر الصمت امام احلمالت اليت تشن على أئمة املذاهب الفقهية واالصوليني  إيلو 
فهمه كما ي  اإلسالموترميهْ باجلمود واهنْ مل يفهموا  ،رين ورجال احلديثواملفس

  ؟جمراهْجري  زل اهلل من الشيوعيني والعلمانيني ومن الكارهون ملا أن
  ؟نظر هؤالء كأل مباح لكل سائمة وصيد مستهدف لكل ذي سهْيف  اإلسالمان 
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له زله اهلل وبينه رسو  وليس اسالما كما ان ،اهنْ يريدون اسالما مصنوعا على هواهْ 
 (241)اه .يريدون اسالما مرقعا ال اسالما خالصا ؟الكرمي صلى اهلل عليه وسلْ

شريعة الربانية اليف  ختفي علي اللبيب التشكيك ومن أثار التسويف اليت القلت: 
وخصوصًا فيما يتعلق باحلدود  كالرجْ للزاين احملصن واجللد لغري احملصن كما قال  

ْ  هبِِ }:تعايل ُهَما ِمائََة َجل َدٍة َواَل تَأ ُخذ ُك ِلُدوا ُكلَّ َواِحٍد ِمن   يف  َما رَأ َفةٌ الزَّانَِيُة َوالزَّاين فَاج 
ْ  تُ ؤ ِمُنونَ  َهد  َعَذابَ ُهَما طَ  ِديِن اللَِّه ِإن  ُكن ُت ِخِر َول َيش  ائَِفٌة ِمَن ال ُمؤ ِمِننَي بِاللَِّه َوال يَ و ِم اآل 

}(242) 
-اهلل عنهما رضي –فيما رواه عنه ابن عباس –صلي اهلل عليه وسلْ -وكما قال نبينا

قال"أن ماعز بن مالك أتى النيب صلى اهلل عليه وسلْ فقال إنه زىن فأعرض عنه فأعاد 
ا فأعرض عنه فسأل قومه أجمنون هو قالوا ليس به بأس قال أفعلت هبا قال عليه مرار 

 ".نعْ فأمر به أن يرجْ فانطلق به فرجْ ومل يصل عليه
فالرجْ واجللد من شريعتنا وهي من لدن خبري عليْ ولكن يأيب هؤالء إال االحنراف 

فيها بقوهلْ أهنا  االحكام والتشكيكيف  الشريعة والغلو املضاد فيها بالتفريطيف  والطعن
وأكثر ل أفض حيت اإلعدام للزاين أوحدود مهجية وتعرينا أمام اْلمْ املتحضرة والسجن 

ُْ ِإالَّ لِلَِّه ِإِن احل ُ }قوله تعايل: تناسوا بقصد وسو نية أورمحة من هذه الوحشة ونسيوا  ك 
ُر ال َفاِصِلنَي  قَّ َوُهَو َخي    (243){يَ ُقصُّ احلَ 

َوُقِل  }:عايلتفهل بعد هذا االحنراف واْلروج عن الثوابت شيء يقال غري قوله  قلت:
نَا لِلظَّاِلِمنيَ  ُفر  ِإنَّا َأع َتد  ْ  َفَمن  َشاَء فَ ل يُ ؤ ِمن  َوَمن  َشاَء فَ ل َيك  قُّ ِمن  رَبُِّك ْ   احلَ  نَارًا َأَحاَط هِبِ

                                                           

نشر -ترمجة كمال جاد اهلل-جاروديروجيه -( 5شروط هنضة املسلمني)ص/–اإلسالم والقرن الواحد والعشرين  - (241)
 (241)ال توجد سنة الطبع -القاهرة -الدار العاملية للكتب والنشر

 2النور: – (242)
 57اْلنعام: - (243)
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َتِغيثُوا يُ َغاثُوا مبَِ  ِوي ال ُوُجوَه بِئ سَ ُسَراِدقُ َها َوِإن  َيس  ِل َيش   الشََّراُب َوَساَءت  ُمر تَ َفًقا اٍء َكال ُمه 
}(244). 
ْ وسطوهتْ اإلحلادمنع تكرمي أهل ومن العالج -6 ْ الفكرية مهما كانت مكانته  ورموزه

 .فع مكانة العلماء وأهل احلق والرشادر اجملتمع و يف 
أي بلد إسالمي خيانة هلل ورسوله ومن يف  من املسلمني ورموزهْ اإلحلادتكرمي أهل 

 يكرم من قال اهلل عنهْ: املنهج فكيفالغلو واالحنراف عن 
{  ٌْ ْ  َعَذاٌب أَلِي ُْ اللَّهُ َوهَلُ ِديِه رَتِي ال َكِذَب  *ِإنَّ الَِّذيَن اَل يُ ؤ ِمُنوَن بِآيَاِت اللَِّه اَل يَ ه  َا يَ ف  ِإمنَّ

ُْ ال َكاِذبُوَن الَِّذيَن اَل يُ ؤ ِمُنوَن بِآيَاِت ال  .(245){ لَِّه َوأُولَِئَك ُه
ممن ال يتقي اهلل فيها ويكرم هؤالء السفهاء فيجلب علينا غضب  واخشي علي اْلمة 

َرِفيَها ف َ  إذاوَ  }:-عز وجل-القائل تعايلاهلل  ِلَك قَ ر يَةً أََمر نَا ُمت   َفَسُقوا ِفيَها َفَحقَّ أََرد نَا َأن  نُ ه 
ِمريًا  َها ال َقو ُل َفَدمَّر نَاَها َتد   (246){َعَلي  

ية من القرى أراد أن يهلك قر  إذاأنه  تعايلُيرب  يف تفسريها:–اهلل  رمحه-السعديقال 
َفَحقَّ  } ،الظاملة ويستأصلها بالعذاب أمر مرتفيها أمرا قدريا ففسقوا فيها واشتد طغياهنْ

َها ال َقو ُل  ِمريًا  }أي: كلمة العذاب اليت ال مرد هلا  {َعَلي    {َفَدمَّر نَاَها َتد 
غريهْ وْثود وقوم لوط و وهؤالء أمْ كثرية أبادهْ اهلل بالعذاب من بعد قوم نوح كعاد 

 (247)ه ازل اهلل هبْ عقابه العظيْ. ممن عاقبهْ اهلل ملا كثر بغيهْ واشتد كفرهْ أن
 قلت: وال عجب  فهذا أعظْ الذنوب وأشنع اجلرائْ اليت تؤدي إيل ضياع اهلوية والغرق

ع للفنت وضياع للربكة وشيو  جيره ذلك من غضب اهلل وسخطه الكفر والذندقة ومايف 
                                                           

 29الكهف: - (244)
 105-104النحل : – (245)
 16اإلسراء: - (246)
 -( 455انظر " تيسري الرمحن يف تفسري كالم املنان" لعبد الرمحن بن ناصر السعدي )ص/ - (247)

 م. 2000-ه  1420الطبعة : اْلوىل  -حتقيق : عبد الرمحن بن معال اللوحيق -الناشر : مؤسسة الرسالة
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ينا ْلننا ببساطة ال نعي قول نب بئة وغري ذلك من الكوارث و واملنكرات  واالمراض واْل
مثل القائْ على حدود اهلل والواقع فيها كمثل قوم استهموا  صلي اهلل عليه وسلْ "–

استقوا  إذافلها أسيف  على سفينة فأصاب بعضهْ أعالها وبعضهْ أسفلها فكان الذين
قنا فإن نصيبنا خرقا ومل نؤذ من فو يف  هْ فقالوا لو أنا خرقنامن املاء مروا على من فوق

  (248)" يرتكوهْ وما أرادوا هلكوا مجيعا وإن أخذوا على أيديهْ جنوا وجنوا مجيعا
 فهل نعي الدرس ممن سبقونا من اْلمْ هذا ما نرجوه وهلل اْلمر من قبل ومن بعد.

الء ال ُيفي علي العق وعالجه اإلحلادانتشار  ومظاهر الشرح ْلهْ أسبابهذا  وبعد
الدين والدنيا ما  يف ن من سلبيات الغلو بأنواعه املختلفة واحنراف الفكرأيل االلباب أو و 

لموسة املثمرة زاف لكل اجلهود امل حالة استنيف  جيعل االمة بأفرادها وجمتمعاهتا املختلفة
اهبا اليت توجه عقول وقلوب رجال ونساء االمة وشب واْلخالقيةإلصالح البنية العقائدية 

 .اطار الشرع احلكيْيف  من مسو ورقي وانفتاحله  واطفاهلا ايل ما تطلع
وننبه أن ما ذكرناه هنا من مظاهر وأثار الغلو واالحنراف الفكري فيض من غيض وهناك 

 حيت ال تطول بنا مادة هذا البحث.الكثري مما تركناه 
 املقرتحة اتونبني التوصي راف الديين واملاديحنمبا ذكرنا عن الغلو واال وبعد. نكتفي

 الفصل الرابع واْلخري وهو أخطر فصول البحث بليف  الغلو واالحنراف عموماً لعالج 
صدد ليكون هذا اليف  منهج خمتلف عما كتب من اطروحات واحباث وننتهجوالغاية منه 

التوصيات من وجهة نظرنا علي أهْ أعمدة يذكر وحيلل ويبني أهْ حبثنا هذا شامل 
سلباً فيه ثر عالمياً وغري ذلك اليت تؤ إية املعاصرة سياسياً واقتصادياً و اإلسالماجملتمعات 

ا بالشرح  والبيان نطرح الوصايا اليت نقرتحهو الغلو واالحنراف الفكري يف  وإجياباً وتتسبب
نري ا النية وأدركنا مكمن الداء و أن أخلصن التنفيذوهي وصايا واطروحات وآليات سهلة 

معاتنا املعاصرة جمتيف  أن فيها احلل لعالج هذه الظاهرة وأوعها املختلفة اليت تفشت

                                                           

 97سبق خترجيه برقْ/ – (248)
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ة من جعبة الكثري ممن  تصدي هلذه الظاهر يف  بشكل خطري حيت اهنكته وال ريب أن
دواها وْثارها جيف  والباحثني وغريهْ حلول اخري ال نشك واملربنيالعلماء واملصلحني 

شريطة أن جنتهد بال ملل أو كلل علي املستوي الفردي واجلماعي ونعتصْ بروح الفريق 
من ينوب عنهْ من أهل احلل والعقد واملشورة  وما  وأالواحد حتت رعاية أولياء اْلمور 

ل املعتصمني آيات بينات كاشفة احلل الرباين لكيف  القائل تعايلالتوفيق إال من عند اهلل 
 :-لعز وج-بالكتاب والسنة وحمذراً أهل الباطل واالختالف من مصري مظلْ فقال

ْ  ِإذ  كُ  } يًعا َواَل تَ َفرَُّقوا َواذ ُكُروا نِع َمَت اللَِّه َعَلي ُك ْ  َأع َداًء فَأَلََّف َواع َتِصُموا حِبَب ِل اللَِّه مجَِ ن ُت
ْ  بِِنع َمِتِه ِإخ   ُت ْ  فََأص َبح  َ قُ ُلوِبُك ْ  َعَلى َشَفا حُ بَ ني  َها  َوانًا وَُكن ُت ْ  ِمن   َرٍة ِمَن النَّاِر فَأَن  َقذَُك ف 

َتُدوَن ) ْ  تَ ه  ْ  آيَاتِِه َلَعلَُّك ُ اللَُّه َلُك ُعوَن 103َكَذِلَك يُ بَ نيِّ ْ  أُمٌَّة َيد  ري ِ  إيل( َول َتُكن  ِمن ُك اْلَ 
ِلُحوَن )أو ِر وَ َويَأ ُمُروَن بِال َمع ُروِف َويَ ن  َهو َن َعِن ال ُمن كَ  ُْ ال ُمف  ( َواَل َتُكونُوا  104لَِئَك ُه

ُْ ال بَ ي َِّناُت وَ  تَ َلُفوا ِمن  بَ ع ِد َما َجاَءُه ٌْ )لَ أو َكالَِّذيَن تَ َفرَُّقوا َواخ  ( 105ِئَك هَلُْ  َعَذاٌب َعِظي
}(249) 
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 الفصل الرابع
 لعالج الغلو واالحنراف الفكري املقرتحة الوصايا

 املعاصر ياإلسالم اجملتمعيف 
أن الغلو فيما مضى كان ُيتص بأهل اْلهواء وأهل البدع  كالصوفية والشيعة الذين 

الكتاب  يف ي علي غري ما جاءاإلسالمهلْ لبعض قضايا الدين و اتنيف  غالوا وتطرفوا
ي مجيع اْلصعدة عل احنراف فكري يغلفه املعاصرة غلو  جمتمعاتناواليوم توجه  ،والسنة

روج من الت مستميتة للخو احميف  من علمانيون واحلاديون وخطباء فتنة من املسلمني
ئدة من نوع اشد فتكاً وخطراً علي الدين والعجيب أهنْ قلبوا املاسيطرة الشريعة الربانية 

ندهْ الدين فاجلميع عيف  تشددهْ أويني بصرف النظر عن اعتداهلْ اإلسالمعلي 
 فقهوني هل الغلو ممن الأهواء أودمويون وإرهابيون واستغلوا بعض شطحات و متطرفون 

حماربة  يف الدين شيئاً وقلبوا املائدة كما قلنا علينا مجيعا  بتطرف وغلو مضاد منحرفيف 
فصول يف  اوكما بين حتت شعار حماربة التطرف والغلو كما نري ونسمع ،نفسه اإلسالم

 .هذا البحث
صعدة مجيع اْل علىظهر هذا الغلو واالحنراف  هنا أنما ينبغي أن نلفت النظر له و 

 هنا. هوغري ذلك مما سوف نبني بعضوالثقافية واْلمنية  ةية والفنياإلعالمالسياسية و 
يف  ع قليالً بإجياز شديد ونتوس الوصايا املقرتحةوحيت ال تطيل بنا مادة البحث سنذكر 

اجملتمعات  يف كافة جوانب النشاط املعاصريف   الشريعة الربانيةالشرح والبيان بتحكيْ 
  كما يلي:  ئالقار ين أساسية للتيسري علي و اوأري تقسيْ الوصايا حتت عن يةاإلسالم

 الغلو واحنراف الفكر السياسيوصايا لعالج  (1)
ت واحلوارات واملعاهدا ابات الربملانية والرئاسيةالسياسة وعزل الدين عن احلياة واالنتخ

 جتاوزاتو راف احنغلو و  فيها من ماو  دهاليز السياسةيف  وغري ذلك مما جيري والتحالفات
 .هذا من جهة عن حدها زادت
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الفساد و خري فالسياسة اليوم ال تقوم علي عقيدة ومبادئ حتد من االحنراف أومن جهة 
 عمري اْلرضالشريعة الربانية لتأو غري ذلك مما حتث عليه  الوضعي أو التشريعالعقدي 

ة كل ما يتعلق مبسائل احلكْ والسلطيف   دولة العدل لتقام وإصالح الراعي والرعية
 }عايل:تونصره بينهْ بقوة السلطان قال  احلقوالقضاء والفصل بني الناس وإقامة دين 

ََمانَاِت  ْ  َأن  تُ َؤدُّوا اْل  ِلَها وَ  إيلِإنَّ اللََّه يَأ ُمرُُك َ ا ذاإَأه  ْ  بَ ني  ُت ِل َحَكم  لنَّاِس َأن  حَت ُكُموا بِال َعد 
يًعا َبِصريًا  ْ  بِِه ِإنَّ اللََّه َكاَن مسَِ  (250){ ِإنَّ اللََّه نِِعمَّا يَِعُظُك

ياسية نوع من التقية الس عصرنا كما هو ظاهر لكل ذي عني أن هناكيف  لكن الذي نراه
الدين  لية جتاهاملسئو وتقاعس متعمد ملتوي عن حتمل  ،يةاإلنساناجملردة من كل املفاهيْ 

 والوطن.
ومن مث نري من واجبنا من باب النصيحة ْلهل السياسة وأهل احلل والعقد أن نبني 

ْ السياسي للعودة إيل حتكي االنفالتوصايا واْلطروحات للحد من هذا بعضًا من ال
 .لسعادة دين ودنياوفيها الفالح وا بوسطيتها واعتداهلا الشريعة الربانية

 :من وصايا هذا الصدديف  ومما نقرتحه
 :دون مشورة القرارات املصرييةيف  بالرأي انفراد أويل اْلمرعدم -1

ْ  أو َوشَ  }وقوله احلق: يقول تعايلاهلل ذلك ْلن  ِر فَ يف  ر ُه َم  َت فَ تَ وَكَّل  َعَلى اللَِّه َعَزم   إذااْل 
ِلنَي   .(251){ِإنَّ اللََّه حيُِبُّ ال ُمتَ وَكِّ

الذي ينبغي قوله و  أصحابه كما بينا سلفا مما يعنينا عن تكراره هنا يستشري والنيب كان
جماالً  أثبتت بل يدعية اإلسالماالمة يف  هنا أن التجارب املعاصرة مع احلكام واالمراء

وهنوضها  ،موضع القيادة منهايف  جسْ هذه اْلمة هويف  مكان الداءللشك  أن 
 يط هبااملختلفة اليت حتواْلخطار  اْلارجية والداخلية وقدرهتا علي موجهة التحديات
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ْ الناس فيما بينها وممن رشحه تتشاور عاقلة قيادة حكيمةإال  وهذا كله ال يقدر عليه
هنا ترجع أمهية الشورى يف اإلسالم إىل أو  ،ينلتويل زمام اْلمور لضمان احلق ونصرة الد

ليست نظرية سياسية أو ما أشبه هذا من النظريات اليت انتشرت يف عاملنا املعاصر اليت 
ال ختلو من العيوب واآلفات والظلْ وحسب، بل هي قاعدة لدستور احلكْ هلا اساس 

الشورى أن شرعي  ومدلول أعمق من ذلك وأوسع نطاقًا ويكفي داللة على أمهية 
ول اهلل تعايل أنفاً بق رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلْ كان كثرياً ما يشاور أصحابه وكفي

 .للتدليل علي ذلك
لحة البالد اليت تتعلق مبص املسائل السياسيةيف  حتكيْ الشريعة احلرص علي—2 

 :والعباد
 سلمني الذيأتامل وغريهْ منمساليني أني والشيوعيني والر العلمانيمن  الغش والتدليس

سول حممد ر وأن ال إله إال اهلل أن شهادة "مجعه بني يف  اليري الواحد منهْ أي خطأ
ومبعين  العصر ْلهنا ال تناسب احلياةيف  الشريعة أي دخليف  وبني قوله أنه اليري"اهلل 
لقيصر  يصرما لقأو دع  السياسةيف  الدين وال دينيف  ال سياسة يريد فرض مقولة آخر

 وماهلل هلل! 
ل االخنراط فيها فالسياسة أخالق وقيْ قب موعدغش جدير بأهله اعتزال السياسة وهذا 

ن أالذي ال يتعب هؤالء من ترديده ليل هنار والقول  ان تكون خداع وتدليس وغدر،
احلياة  يف روح بني العبد وربه وال دخل له الدين مكانه بني جدران املساجد كعبادة بال

 . كالم يثري الغثيان  وهو املادية
ونري أن حتكيْ الشريعة الربانية هو احلل اْلمثل واجلذري حلل كل املشكالت السياسية 

رفعة يأمرنا إال ما فيه اْلري والعزة والكرامة وال ال-تعايل-خارجيًا واهلل و داخليًا وغريها 
يس فيهْ فل واالحناللواتباع فكر ومبادي أهل الكفر والفسق وحذر من خمالفة أمره 

 ومنهْ خري.



 
122 

 

 القوم أي اهتمام ولو كانوا من النخبة املثقفةلياء اْلمور هؤالء أو يعري  أالفينبغي 
 وال فائدة منهْ.فال خري فيهْ واملايل  وأصحاب الثقل السياسي

 وجدواندما عو  إال احلرص والطمع يف زينة احلياة الدنيا مصلحة جيمعهْ رأي وال فهْ ال
واتفقوا  عوااجتمطريقهْ ومصاحلهْ يف  حجر عثرة العادلة يقفبشريعته  اإلسالمأن 

يديهْ باْلمر  ولو كان اجملتمعواملصلحة أهْ من استقرار  ،الدينفاملال عندهْ أهْ من 
 لتنافسوا من أجل السيطرة والسطوة.

ويف  ل: "وصفه أطماعهْ فقايف  جارودي روجيهأفاض املفكر الفرنسي املسلْ "  ولقد 
كل الرغبات وكل السلطات منذ بداية   إيلعصرنا هذا حيث املال هو طريق الوصول 

ا أن النظر أمثال " توماس هوبز " رأو  بعيديفان كثري من املفكرين  ،عصر الرأمسالية
شكل  يف هذه الرغبة وتلك املنافسات ستئودي إيل " حرب الكل ضد الكل "سواء

شكل يف  أماو  ،فيها اْلقوياء الضعفاء أو امتصوهنْمنافسات جتارية أو صناعية يدمر 
حيث يهدف كل منها إيل السيطرة ونصرة  ،مواجهات طائفية هدفها حصر اجملتمع

مصاحله الطائفية عن طريق وسائل القوة املتاحة له حىت ولو كان ذلك ضد املصلحة 
 ذلك و وهو لوحمصلة هذه املصاحل وهذا العنف املتبادل شيء مل تره عني قب ،املشرتكة
مارات االستثأكرب  حيث تذهب ،يقود إيل احنرافات انتحارية ال زدياد اعمىشيء 
ن القانون وان يكو  ،، رمبا وهي التسليح والطاقة الذرية والفضاء مثالاملشاريع ْلكثر

 .ادتهخدمة سعيف  وليس ،خدمة تدمري اإلنسانيف  املالزم لنظام بال غاية إنسانية
ي يقود واجلماعات الذ اْلفراد والذي ينشأ عنه أطماع ،التصرف ونفس غياب مبدأ مسو

 وأجل السلطة هي الياس املطلق أفالسلطة من  :نتائج مشاهبة للمجاالت اْلخرى إيل
اية ودومنا غ ،أكاذيب دامقراطية شريعة الغاب ومواجهة اْلحزاب دون توجه انساين
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 . اْلونةودكتاتورية الزعماء احلزبني ،االنقالب أواحلكْ يف  سوى هزامة اْلصْ لتخلفه
 (252)".اه 

هذا الغلو  يف لن تكون لنا عزة وال كرامةليعلْ حكام املسلمني الصاحلني أنه  قلت: و
الَِّذيَن  }:تعايل بقولهوكفي وشفي وتولوا أمر املسلمني واالحنراف لو اطعنا هؤالء 

ُْ ال عِ لَِياَء ِمن  ُدوِن أو يَ تَِّخُذوَن ال َكاِفرِيَن  زََّة فَِإنَّ ال ِعزََّة لِلَِّه ال ُمؤ ِمِننَي أَيَ ب تَ ُغوَن ِعن َدُه
يًعا  (253){مجَِ

ُْ ا }:تعايلوقال  َعُد ال َكِل يًعا ِإلَي ِه َيص  لطَّيُِّب َوال َعَمُل َمن  َكاَن يُرِيُد ال ِعزََّة فَِللَِّه ال ِعزَُّة مجَِ
ُر الصَّاِلُح يَ ر فَ ُعُه َوالَِّذيَن اَم ُكرُ  لَِئَك ُهَو و أوَن السَّيَِّئاِت هَلُْ  َعَذاٌب َشِديٌد َوَمك 

 (254){يَ ُبورُ 
 واجلماعات اْلحزاب من ريكثاصالح منظومة السياسة الداخلية اليت تتصارع فيها ال-3

 :الدينية واملادية
ييد الشعيب التأيف  طمعاً حتت مسميات خمتلفة اْلحزاب أو اجلماعات اليت تتسمي   

ديولوجيتها أن أياْلسوأ والشيء  الزائفة،زيادة االتباع والعزة بعضها بعضًا لوُيالف 
ان التعصب الذي يزيد من االحتق يودي ايلمما  الربانية احكام الشريعةمع تتعارض 

 .بسبب اجلهل حبقيقة هؤالء الواحد والكراهية بني أبناء الوطن
حزب  الدعوية ليس فيها إال حزبانو الشريعة وذلك من الناحية السياسية وال ُيفي أن 

اهلل وحزب الشيطان فأن كان املقصود من هذه اْلحزاب التنافس الشريف وكانت 
ن ط فيها أفلكه فال غبار عليها ولكن يشرت يف  أيديولوجيتها ال ختالف الشرع بل تدور

شخص ما فهو أمر مبتدع ولكن من   أويكون الوالء والرباء لإلسالم وليس لشعار 
                                                           

-ترمجة كمال جاد اهلل-روجيه جارودي-( 43شروط هنضة املسلمني)ص:–اإلسالم والقرن الواحد والعشرين  - (252)
 (252)ال توجد سنة الطبع -القاهرة -نشر الدار العاملية للكتب والنشر

 139:النساء - (253)
 10:فاطر - (254)
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احلق والدعوة  نصرةأصحاهبا  جمتمعاتنا املعاصرة  أن هذه االحزاب ليس قصديف  وماملعل
العلماين ن عضويتها الشيعي والصويف والسين فضالً عيف  تضْ اْلهن اإلسالمااللتزام ب إيل

دي للحياة السياسية  مليف إفسادها  ال شك وكلهاوالرأمسايل وغري ذلك  والشيوعي
داه من ع وديننا واضح يف الوالء لإلسالم والرباء من كل ما االختالف الشائع بينهْ

 .مذاهب وفكر منحرف يتطاول أنصاره يف نشره والدعوة إليه يف البنيان
ْ   }:تعايلقال  َهَب رحُِيُك َشُلوا َوَتذ  َواص ربُوا ِإنَّ اللََّه  َوَأِطيُعوا اللََّه َوَرُسوَلُه َواَل تَ َناَزُعوا فَ تَ ف 

 (255){ َمَع الصَّاِبرِيَن 
واجب علماء  ما سؤال عن رداً  -رمحه اهلل -للشيخ عبد العزيز بن باز فتويويف -

 ،من الدول اإلسالمية وغريهااملسلمني حيال كثرة اجلمعيات واجلماعات يف كثري 
أال ترون من املناسب التدخل  .واختالفها فيما بينها حىت إن كل مجاعة تضلل اْلخرى

عواقبها خشية تفاقمها و  ،يف مثل هذه املسألة بإيضاح وجه احلق يف هذه اْلالفات
  ؟الوخيمة على املسلمني هناك

نبينا حممدا صلى اهلل عليه وسلْ بني لنا دربا واحدا جيب على  نإ :-رمحه اهلل -فقال
َوأَنَّ }املسلمني أن يسلكوه وهو صراط اهلل املستقيْ ومنهج دينه القومي، يقول اهلل تعاىل: 

ْ  َعن  َسبِ  َتِقيًما فَاتَِّبُعوُه َوال تَ تَِّبُعوا السُُّبَل فَ تَ َفرََّق ِبُك ْ  َهَذا ِصَراِطي ُمس  ْ  بِِه  يِلِه َذِلُك َوصَّاُك
ْ  تَ ت َُّقونَ  كما هنى رب العزة واجلالل أمة حممد صلى اهلل عليه وسلْ عن   (256){َلَعلَُّك

التفرق واختالف الكلمة؛ ْلن ذلك من أعظْ أسباب الفشل وتسلط العدو، كما يف 
يًعا َوال تَ َفرَُّقوا}قوله جل وعال:  َشرََع  }عاىل:، وقوله ت(257){َواع َتِصُموا حِبَب ِل اللَِّه مجَِ

َْ وَ  َنا بِِه ِإب  َراِهي َنا ِإلَي َك َوَما َوصَّي   ْ  ِمَن الدِّيِن َما َوصَّى بِِه نُوًحا َوالَِّذي َأو َحي   ُموَسى َلُك

                                                           

 46:اْلنفال – (255)
 153اْلنعام:- (256)
 103آل عمران:- (257)
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ْ  إِ  ُعوُه رِِكنَي َما َتد   (258){لَي هِ َوِعيَسى َأن  أَِقيُموا الدِّيَن َوال تَ تَ َفرَُّقوا ِفيِه َكبُ َر َعَلى ال ُمش 
فهذه دعوة إهلية إىل احتاد الكلمة وتآلف القلوب. واجلمعيات إذا كثرت يف أي بلد 
إسالمي من أجل اْلري واملساعدات والتعاون على الرب والتقوى بني املسلمني دون أن 

 ختتلف أهواء أصحاهبا فهي خري وبركة، وفوائدها عظيمة.
الضرر هبا حينئذ عظيْ، أما إن كانت كل واحدة تضلل اْلخرى وتنقد أعماهلا فإن 

والعواقب وخيمة. فالواجب على علماء املسلمني توضيح احلقيقة ومناقشة كل مجاعة 
أو مجعية ونصح اجلميع بأن يسريوا يف اْلط الذي رمسه اهلل لعباده، ودعا إليه نبينا حممد 
صلى اهلل عليه وسلْ، ومن جتاوز هذا أو استمر يف عناده ملصاحل شخصية أو ملقاصد 

فإن الواجب التشهري به، والتحذير منه ممن عرف احلقيقة، حىت   يعلمها إال اهلل ال
يتجنب الناس طريقهْ، وحىت ال يدخل معهْ من ال يعرف حقيقة أمرهْ فيضلوه 

َوَأنَّ َهَذا }ويصرفوه عن الطريق املستقيْ الذي أمرنا اهلل باتباعه يف قوله جل وعال: 
َتِقيًما فَاتَّ  ْ  َعن  سَ ِصَراِطي ُمس  ْ  بِِه ِبُعوُه َوال تَ تَِّبُعوا السُُّبَل فَ تَ َفرََّق ِبُك ْ  َوصَّاُك ِبيِلِه َذِلُك

ْ  تَ ت َُّقونَ  ومما ال شك فيه أن كثرة الفرق واجلماعات يف اجملتمع اإلسالمي (259){َلَعلَُّك
لمني سمما حيرص عليه الشيطان أوال وأعداء اإلسالم من اإلنس ثانياً، ْلن اتفاق كلمة امل

ْ ينشطون ملكافحة  ْ جيعله ْ ويستهدف عقيدهت ْ اْلطر الذي يهدده ْ وإدراكه ووحدهت
ْ وبالدهْ  ذلك والعمل يف صف واحد من أجل مصلحة املسلمني ودرء اْلطر عن دينه
وإخواهنْ، وهذا مسلك ال يرضاه اْلعداء من اإلنس واجلن، فلذا هْ حيرصون على 

جيمع   وبذر أسباب العداوة بينهْ، نسأل اهلل أنتفريق كلمة املسلمني وتشتيت مشلهْ 
كلمة املسلمني على احلق وأن يزيل من جمتمعهْ كل فتنة وضاللة، إنه ويل ذلك والقادر 

 (260)اه  .عليه
                                                           

 13الشوري:- (258)
 153اْلنعام:- (259)
 " واجب العلماء املسلمني حيال كثرة اجلمعيات واجلماعات "بعنوان فتوي باز ابن موقع انظر  - (260)

http://www.binbaz.org.sa/node/1759#_ftn3
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شريعة وال الصحيح اإلسالمأن تنتهج كل اْلحزاب واجلماعات مسار  والذي نراهقلت: 
فأن ها وتعمل علي اصالح مسار  والوضعيةية او الربانية املهيمنة علي كل الشرائع السم

نتهك املبادرة حبل هذه اْلحزاب اليت ت أبت يكون من مصلحة الوطن ومسئولية السلطان
 ويؤدي للضعف والتشتت والضياع وترك ما ال ُيالفها للتنافسمسار ُيالف الشريعة 

َويِف َذِلَك فَ ل َيتَ َناَفِس  }:تعايلكما قال   خدمة الوطن واملواطنيف  الشريف
  (261){ال ُمتَ َناِفُسونَ 

التعبري رية حن الفكري حبق فوال يلقي ويل أمر املسلمني بااًل بصياح أهل احلداثة والع
اْلارجية والداخلية ممن  يطلبوا جعل الدين والشريعة جامدة   والضغوطوال يوهن للكيد 

ْ وضلو ، بني العبد وربه حبجة التطور والرقي إيل آخره ا عن الصراط فهؤالء حبطت أعماهل
املستقيْ فال خري فيهْ وال خري منهْ فليس يف ديننا قول يعلوا علي قول اهلل تعايل 

الَِّذيَن  يَاأَي َُّها}:وكفي وشفي بقول اهلل تعايل وقوله احلق -صلي اهلل عليه وسلْ-ورسوله
ْ  * َوالَِّذيَن َكَفُروا فَ تَ ع ًسا هلَُ  ْ  َويُ ثَبِّت  أَق َداَمُك ْ  آَمُنوا ِإن  تَ ن ُصُروا اللََّه يَ ن ُصر ُك ْ  َوَأَضلَّ أَع َماهَلُ

ْ  َكرُِهوا َما أَن   ْ   * َذِلَك بِأَن َُّه َبَط أَع َماهَلُ  (262){َزَل اللَُّه فََأح 
ني والعلماء والفنان من السياسيني والعسكرينيعظماء الشر  تكرمي وحترمي رميجت-4

 املختلفة: ماإلعالوسائل  كقدوة يف  واملثقفني وغري ذلك املعادين لإلسالم وشريعته
 ؟ملاذاوالسؤال  

عظمة  وحماربة الدين والشر يؤدي لظهور جيل يري العدل واْلري ضعف وفتورْلنه 
لرموز اْلخرى ا وإهانةهذا التكرمي من خفايا سياسية للسيطرة يف  وال يغيب ما ، وارتقاء

 املصاحل واْليديولوجيات.يف  بينهما من تضاربيوجد للعداء بينهما ملا 

                                                           

 26املطففني: – (261)

 9-7حممد:- (262)
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والواجب علي أهل احلل والعقد عالج هذا اْللل الذي عال فيه أهل املنكر علي أهل 
االحنراف الفكري من العلمانيني  واْلالعة وأهلاملعروف وصار أهل الفن والطرب 

ْ قمْ ومن جريوالشيوعيني  ْ بص جمراه  ماتيشار هلا بالبنان بينما العلماء اليت كانت هل
لماء اْلمة النوابغ من عية عرب التاريخ البشري اإلنسانشىت العلوم واملعارف العلمية و يف 

يف الداخل  كثريال اليوم يف عاملنا املعاصربنبوغهْ وعبقريتهْ ويشهد سلفًا وخلفًا 
 ، فما الذي امنع من تكرامهْ أو احلديث عن سريهتْ.واْلارج

 ؟من اسياد الشر هامة وقامة وجامعتنا جنعلمدارسنا يف  ملء السمع والبصر ملاذا
النازي "ادلف هتلر "والقائد العسكري  بالزعيْ السياسيواضرب مثال علي ذلك  

ْ لسفك جمتمعاتنا سريهتْ وعظمتهْ رغْ كفرهْ وحبهيف  الفرنسي "نابليون بونابرت"
ْ "صالح الدين اْليويب"  الدماء يعلمها القاصي والداين بينما القائد العسكري الفذ املسل

ال يعرف شبابنا وأوالدنا حقيقة سريته وعظمته بل يتْ تلويث سريته العطرة علي 
الناس  مهْ ويطلب مننري من يكر  دينء والصفحات اجلرائد من خطباء الفتنة لغرض 

 .والرتبيةالبناء  يف ذو أمهية بالغة يالقدوة الصاحلة عنصر رئيس ريب أناالقتداء هبْ فال 
 :حب االمارة واملسئولية ملن ليسوا من أهلها وال قادرين عليهامن  احلد-5

ن من أثار ْلأن حب املسئولية والسيطرة والزعامة سببًا لكوارث كثرية أصابت البشرية 
سدنة  لياالستيالء عبغية زعزعة االستقرار نتشار العنف والتخريب و ا ومظاهرهذلك 
 مصائر البالد والعباد بديكتاتورية حترق اْلخضر واليابس.يف  والتحكْ احلكْ
العمل  يف ملن أراد ممارسة السياسة واالندماج معايري وشروطوضع  ضرورة مث أريومن 

فقط  أمانة والقائْ عليها ال يضر نفسهالسياسي ْلدمة الوطن واملواطنني فاملسئولية 
مث الناس الذين وثقوا  ايلتعملسئوليته أمام اهلل  وأدراكلسياسته تطبيقه يف  بسبب فشله

 عليه وسلْ صلي اهلل-ْلي سبب من اْلسباب بل يضر الكثري معه ولذلك قال النيب به
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يا أبا ذر إنك ضعيف وإهنا أمانة وإهنا يوم القيامة  "-اهلل عنه رضي-ذرمنصحًا أبو 
  (263) "خزي وندامة إال من أخذها حبقها وأدى الذي عليه فيها

احلاكْ فما  من سن اختيار السياسينيحب منظومة السياسة لإلصالح من ونكرر وصيتنا
ة تضْ علماء من جلنة مركزيشعبياً من قبل ذلك بوضع شروط وآليات ملن انتخب  حتته

رة وتكون ُيتارهْ الشعب بالبيعة املباشاملوثوق فيهْ هل السياسة أوقضاء وجهابذة من 
يف  خولقبل الدوضع دستوري وشرعي معرتف به للراعي والرعية  -أي اللجنة-هلا

لدنيوي  العلْ الشرعي واقدرته وسعة يف  النظردهاليز السياسة وخفياها تقوم علي 
ضاًل عن السرية ف اليت جتعله مؤهل هلذه املسئولية واالمانة وخفاياها م بالسياسةواالملا

هذه  ا الشروط وحاز رض اجتياز فأن استطاعاحلسنة والصالح والتقوي وما أشبه هذا  
تقوم -اللجنة  أي -فهو مؤهل سياسيا وشرعياً ملمارستها فهي بأغلبية االعضاء اللجنة

ولكن ْلن  فهبنهي أبو ذر لضع -صلي اهلل عليه وسلْ-النيببنفس الدور الذي قام به 
ليسود  ات ذلكاالعتبار التظلْ وآلييف  النيب معصوم واللجنة غري معصومة فينبغي وضع

اهلل و  كل جمتمع حسب أحواله وعاداته وإمكانياته املختلفةالعدل بني اجلميع دون غنب و 
 .املستعان

 :دون تسويف اإلسالمية الشريعة بتطبيق مبدأ الثواب والعقاب إحياء-6
 تنص يبية إال من رحْ ر اإلسالمأمتنا يف  القوانني الوضعية أو كثري من الدساتري        
تلف الصياغة وقد خت" للتشريع الرئيسي املصدر هي يةاإلسالم الشريعة أن "موادها بعض

ري يف الدستور املص موجودة املادة همن بلد لبلد ولو اختذنا مصر منوذج لوجدنا هذ
 وفيهم(  يف مادهتا الثانية  2014سنة  -ه 14032احلايل)

                                                           

أخرجه مسلْ يف املسند الصحيح املختصر بنقل العدل عن العدل إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه - (263)
ار نشر/ د -حتقيق / حممد فؤاد عبد الباقي-كراهة اإلمارة بغري ضرورة باب   -(1825 )برقْ/-وسلْ"

 م.1955ه   1374الطبعة اْلويل سنة/  -بريوت –إحياء الرتاث العريب 
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دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرمسية، ومبادئ الشريعة اإلسالمية املصدر  اإلسالم"
ولكن جتد ما يناقضها يف مواد الدستور نفسه أو القوانني املتفرعة  " الرئيسي للتشريع

 :وفيها يف الدستور الرابعة ادةاملمنه مثل 
 ويصون وحدته ،وهو مصدر السلطات ،امارسها وحيميها ،"السيادة للشعب وحده

وذلك  ،والعدل وتكافؤ الفرص بني مجيع املواطنني املساواةالوطنية اليت تقوم علي مبادئ 
 الدستور".يف  علي الوجه املبني

 الشيء نضع ذلكب ْلننا الكثري والتناقض الصارخ ضيق اْلفقوبتدبر النص جتد فيه من 
 ،جيتمعا أن كنام ال املادتان هاتان فمثل معين بال متخبطاً  فيولد ،الدستور داخل وضده

 ومهيمنة لهاك  والسلطات التشريع ومصدر احلاكمة هي يةَ اإلسالم الشريعةَ  تكون أن فإٌما
 ريعالتش ومصدر احلاكْ هو الشعب يكون أن وإما ،والتشريعات القوانني كل  علي

 والسلطات.
زهتا ية أن تعود لعاإلسالمجارودي  من اْلمة  روجيهويأمل املفكر الفرنسي املسلْ " 

بتطبيق الشريعة عن القوانني الوضعية اليت هي من فكر البشر الذي يقتل بعضه بعضاً 
ن يقود أ ناملرضني اللذين امكنفسها الوعد بالتغلب علي يف  حتملوهذه االمة  فقال"

غياب  الياس بسبب إيل" الوضعية " اليت تقود  :الدمار وهي إيلاحلضارة الغربية 
العلموية   إيلنه عند جتريد البعد السموى لإلنسان حولت الوضعية  العلْ ْل،اهلدف

 و " الفردية " ،يةيكافيلملا إيلوالسياسة  technaratie السلطة التقنية إيلوالتقنية 
 .نات اْلوف "تواز  " إيلو  ،صراع الكل ضد الكل إيلاليت تقود 

ية ضد ومشول ،مسو ضد الوضعية جمتمعاتنا:ملستقبل  اإلسالمهذا هو رهان تكامل  
 (264)".اه   .الفردية

                                                           

-ترمجة كمال جاد اهلل-روجيه جارودي-(25شروط هنضة املسلمني)ص: –اإلسالم والقرن الواحد والعشرين  - (264)
 (264)ال توجد سنة الطبع -القاهرة -نشر الدار العاملية للكتب والنشر
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نصًا وروحاً  اضهار يف  كما تنص دساتري اْلمة  تعايل وأن مل يتْ تطبيق شرع اهللقلت: 
لشريعة ايف  فال جمال للحديث عن الثواب والعقابوليس كلمات علي الورق فقط 

 الراعي والرعية. الربانية إلصالح
ْ يف ا نواباً أو أو اً منع أي مميزات للممارسني للعمل السياسي حكام-7 ملسئولية ما اشبه

 أوراف إيل االحن الذي يهدف اْلخالقيوغري  للحد من التنافس الشرسجتاه الرعية 
 .صلحة العامةللمالشخصية وليس  للمصلحةاستغالل املنصب يف  الغلو

مع ملناصبهْ ملء الس واستغالهلْ وال ريب أن هذا اْلمر حمسوس وفساد السياسيني
 .ية فقطاإلسالمجمتمعاتنا يف  العامل كله وليسيف  والبصر

سي  سيااملمنوحة للسع هو إساءة استخدام السلطة العامة و الفساد السياسي مبعناه اْلو 
ْلهداف غري مشروعة لتحقيق  هذاوزير وما أشبه  أوالربملان يف  كمنصب نائب

 مكاسب شخصية. 
 واكثرها شيوعاً هي احملسوبية والرشوة واالبتزاز وممارسة النفوذ واالحتيال وحماباة اْلقارب.

ن احلماية ا السياسي كاحلصانة الربملانية وهي نوع مورمبا تؤدي املميزات اليت حيصل عليه
لسياسية الربملان كنوع من احلماية ايف  القانونية اليت يعطيها الدستور لنواب الشعب

نها سالح ، ولكلعقابلنائب أن يؤدي عمله دون خوف من اوالقانونية حىت يستطيع ا
 ثراء السريعمن أجل الحرف عن الصواب واحلق فيستغل ذلك رمبا لفساده ينف ذو حدين

 االجتار باملخدرات وغسيل اْلموال والدعارة وغريمثل تسهيل النشاطات اإلجرامية يف 
 مما نسمعه ونراه من واقع أليْ.ك ذل

 دمةخقًا سة السياسية ملن يبغي حر قطع السبيل عن هؤالء جبعل املمايف  ويكون احلل
َسُن قَ و اًل ممَّن  وَ  } :-عز وجل-وقبل ذلك رضا ربه القائلبلده ووطنه  َدَعا إيل  َمن  َأح 

ِلِمنَي   .(265){اللَِّه َوَعِمَل َصاحِلًا َوقَاَل إِنَّيِن ِمَن ال ُمس 

                                                           

 33:فصلت - (265)
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وتلك  يناليت حيصل عليها الربملا هذه املميزات زع أنانية وينبغي ندون أي مصلحة أو و 
شة املسئول فال يؤخذ مبا يقول عند مناق فال تكون إال يف الربملان اليت تفسده احلصانة

 عب يقومللشأما خارجه فهو كاْلجري  احلكومي يف حدود اآلداب الربملانية والشرعية
له ماهلْ وعليه ما عليهْ وليس من عمله إال مرتبه الذي ينفق منه علي و علي خدمته 

ي والعمل الصاحل و نفسه وأهله مثله كثل حال اجلميع ال فارق بينه وبني مواطنيه إال بالتق
. 

 ياسيالغلو واالحنراف الس لعالجووسائل  طرقذكرناه هنا من  ماكل وحنن علي يقني أن  
ُْ ِإالَّ  }:ردعاً هلؤالء تعايلوكفي بقوله كرباً وعلواً   الدينو  أعداء اهلللن ترضي  ك  ِإِن احلُ 

ُر ال َفاِصِلنَي  قَّ َوُهَو َخي    (266){لِلَِّه يَ ُقصُّ احلَ 
 واْلخالقي الغلو واحنراف الفكر االجتماعيوصايا لعالج ( 2)

و جمتمع ال يدوم هلدين واالحنراف عن منهجه القومي ايف  اجملتمع الذي يكثر فيه الغلو
يت انتجتها قرحية والقوانني الوضعية ال الدساتريفضل أوال يتحضر ولو طبق  يرتقىبداً وال أ

 .البشر
باعنا للتقاليد تاية لكثرة اإلسالمجمتمعاتنا يف  واجملونأن مما يدمي القلب هذا االحنالل و 

فيه  ًا عن هدي شريعتنا الغراء وهذا قطع بعيداً  وغريها من بالد الكفر والشرك الغربية
 : تعايلهلل لقول  خمالفة فظة 

ْ  َواَل تَ تَِّبُعوا ِمن  ُدونِِه  اتَِّبُعوا َما أُن   } ْ  ِمن  رَبُِّك  (267){لَِياَء قَِلياًل َما َتذَكَُّروَن أو زَِل ِإلَي ُك
صلي اهلل –فأين حنن من قول نبينا  للجهل أو الغفلةاالعذار منا  التمسنا للبعض إذاو 

لتتبعن سنن الذين من قبلكْ شربا بشرب أو ذراعا بذراع حىت لو سلكوا  "-عليه وسلْ
 (268)" ؟فمن :قال ؟اليهود و النصارى :جحر ضب لسلكتموه قالوا

                                                           

 57:اْلنعام – (266)
 3اْلعراف:– (267)
 114سبق خترجيه برقْ/ - (268)
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عالج هذا  يف ونري ،القلوبيف  أهنا ال تعمي اْلبصار ولكن تعمي الصدور اليتحقاً 
 الدين بعدة وصايا منها:يف  االحنراف والغلو

 اجملتمع:يف  بصفة خاصة واْلمية الدينية بصفه عامة معاجلة اجلهل-1
 حتتاج لبيان ال يف دار الدنيا إن حاجة البشرية للعلْ والعلماء للتقدم والرقي والتكيُّف

 ؟.ملاذاإقناع؛  أو
وة وصالبة قالذي تُقاس به  احلاسْ نيوية هي املعيارْلن العلوم واملعارف الشرعية والد

ط هذه جتاهلها دليٌل على احنطا أوواجلهل هبذه العلوم  ،اجملتمعات روحيًّا ودنيويًّا
 اجملتمعات وجاهليتها.

كرب من أ ليس املقصود به تعلْ القراءة والكتابة بل اْلمر بصفه خاصة بالدين والعلْ
رمبا يعلمها و جيهلها كثرياً من املتعلمني واملثقفني وأهل الدنيا  هذا فهناك أحكام وآداب

   من ال يقرأ وال يكتب لورعه وحبه للعلْ وخمالطة أهله.
يَ ر َفِع  }:عايلتدرجات فقال العامل بدينه عن اجلاهل  فضلت-والسنةالقرآن –والشريعة 

ْ  َوالَِّذيَن  َْ َدَرَجاٍت َواللَُّه مبَا تَ ع َملُ أو اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا ِمن ُك  ( (269){وَن َخِبرٌي تُوا ال ِعل 
ْ الديين َتِوي الَِّذيَن يَ ع َلُموَن ُقل  َهل  َيس   }:تعايلفقال  لصاحبه فريضة وفضل وجعلت العل

َا يَ َتذَكَُّر  َل َباِب أو َوالَِّذيَن اَل يَ ع َلُموَن ِإمنَّ  (270){ُلو اْل 
وال -عز وجل-خبالقهروحيًا وارتباطه الوثيق فالعلوم الشرعية هي أساس بناء اإلنسان 

 ا حنو البناءخطواهت ينبغي المة تريد السمو والرقي لرجاهلا ونسائها واطفاهلا أن ختطوا
 وهي جتهل دينها . والتمية واحلاق بركب احلضارة ليكون هلا شأن بني اْلمْ

باهلل ان يكفي وحده بل البد من اإلام أن العلْ الدنيوي ال ومن مث ينبغي التنبيه هنا
قلب  يف يرتسخ وال يكونال  ذاوهوطاعته واخالص العمل له يف اْلقوال واالعمال، 

                                                           

 11:اجملادلة - (269)
 9:الزمر - (270)
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ومن مث كان علماء اْلمة سلفًا وخلفًا يدعون للجمع بينهما  ،علْ الشرعيالعبد إال بال
 اآلخر.فكل منهما يكمل 

 :-رمحه اهلل  -يقول ابن القيْ -
 واآلخرة هوالدنيا  يف ونال به العبد الرفعة ،وحصَّلته القلوب ،أفضل ما اكتسَبت ه النفوسُ 

امَاَن َلَقد  تُ أو َوقَاَل الَِّذيَن  }قوله:يف  العلْ واإلامان؛ وهلذا قرن بينهما سبحانه َْ َواإل ِ وا ال ِعل 
  ْ ْ   إيلِكَتاِب اللَِّه يف   لَِبث ُت ْ  اَل يَ و ِم ال بَ ع ِث فَ َهَذا يَ و ُم ال بَ ع ِث َوَلِكنَُّك  ُكن ُت

ْ  َوالَِّذيَن  }وقوله: ،(271){ تَ ع َلُمونَ  َْ تُوا و أيَ ر َفِع اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا ِمن ُك ال ِعل 
 .(272){ َدَرَجاتٍ 

 س غالطونولكن أكثر النا ،واملؤهَّلون للمراتب العالية ،وهؤالء هْ خالصة الوجود ولبُّه
حىت إن   ،تهماويف حقيق ،حقيقة مسمى العلْ واإلامان اللَّذيِن هبما السعادة والرفعةيف 

وليس   ،كل طائفة تظنُّ أن ما معها من العلْ واإلامان هو هذا الذي به تناُل السعادةَ 
وِسهْ بل قد سدُّوا على نف ،بل أكثرهْ ليس معهْ إامان يُنجي وال علْ يرفع ،كذلك

و وكان عليهما ه ،طُُرَق العلْ واإلامان اللَّذيِن جاء هبما الرسول ودعا إليهما اْلمة
 (273)ه وتابعوهْ على منهاجهْ وآثارهْ" ابعده  وأصحابه من

 الغث هنلت ومجعت بني احلداثة جندهاعصر يف  قلت: واملتأمل للمجتمعات املسلمة
هذه  النافعة اليت رفعت من شأن وعي وخلطت العلوم ينفع وما يضر بال والثمني ما

ليت تكتوي ا بالتقاليد الشاذة واْلفكار املغلوطة والسلوكيات املنحرفة اجملتمعات وقدرهتا
فاختلط   حيلالوما حيل وما عن ديننا وشريعتناغفلة يف  هبا هذه اجملتمعات اليوم وحنن

جامعاهتا  يف من بالد املسلمنيكثري يف   املسلمة جمتمعاتنااحلابل بالنابل فأصبحت 
                                                           

 56الروم:  - (271)
 11اجملادلة:  - (272)
 -بريوت –نشر: دار الكتب العلمية -(104-103انظر الفوائد البن القيْ اجلوزية)ص/ - (273)

 م 1973 -ه   1393الطبعة: الثانية، 
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عات عن جام اْلخالقيث التفكك واالهنيار تلف من حيوشوارعها وغري ذلك ال خت
 وشوارع باريس وأمريكا.

وضياع  حل،والطاالصاحل يف  للرجلاملرأة  ومنافسةمن النساء االختالط والتربج فكان 
اْلعراف الفاسدة و  زل اهلل هبا من سلطان السنن واتباع العادات والتقاليد البالية اليت ما أن

يف   لااملوضة والعري والتشبه بني النساء والرج انتشاراملخالفة للشريعة وغري ذلك من 
حتت مسع وبصر وإباحة القوانني  الزنا وشرب اْلمر وأي شيء فضاًل عن كل شيء

 .الوضعية وغري ذلك كثري
الذي  اهلوىع واتبا الدين يف  سببها الغلوية اإلسالماجملتمعات يف  مراضفكل هذه اْل

 .االنفالتوالعلْ الشرعي هو البلسْ الشايف الذي حيد من هذا  احلقيصد عن 
 أي جمتمع:يف  تربج النساء ْلن املرأة هي أخطر الفنتاحلد من -2

نشر و ال ريب أن املرآة هي القضية اْلساسية للشعوب املتحضرة فهي سالح للهدم 
 .ئلوالفضا والسمو باْلخالقكما أهنا قد تكون سالحاً للبناء والفجور   اإلباحية

  تحفظو  يف مجيع أطوار حياهتا تكرامهاعلي  الربانية وحرصتلذلك اهتمت الشريعة 
ر الرذيلة زهلا حىت يقطع داب كرامتها وحيائها بفرض احلجاب عليها عند خروجها من من

 .وسفورهااليت تنشأ من تربجها 
 عايلتولقد نبهنا النيب عن خطورهتا وتربجها فقال:" إن الدنيا حلوة خضرة وإن اهلل 

  (274) "مستخلفكْ فيها فينظر كيف تعملون اتقوا الدنيا واتقوا النساء 
ليها املرأة ومن اْلفعال اليت تلعن عالكبائر ما خمتصره:يف  -رمحه اهلل –قال الذهيب -

 ذاإإظهار الزينة والذهب واللؤلؤ من حتت النقاب وتطيبها باملسك والعنرب والطيب 
خرجت ولبسها الصباغات واْلزر واحلرير واْلقبية القصار مع تطويل الثوب وتوسعة 

                                                           

أخرجه مسلْ يف املسند الصحيح املختصر بنقل العدل عن العدل إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه - (274)
د حتقيق / حممد فؤاد عب-باب أكثر أهل اجلنة الفقراء وأكثر أهل النار النساء  -(2742 )برقْ/-وسلْ"
 م.1955ه   1374الطبعة اْلويل سنة/  -ريوتب –نشر/ دار إحياء الرتاث العريب  -الباقي



 
135 

 

ليه عخرجت وكل ذلك من التربج الذي امقت اهلل  إذااْلكمام وتطويلها إىل غري ذلك 
ن الدنيا واآلخرة وهذه اْلفعال اليت قد غلبت على أكثر النساء قال عنهيف  وامقت فاعله

النيب صلى اهلل عليه وسلْ: اطلعت على النار فرأيت أكثر أهلها النساء وقال صلى اهلل 
عليه وسلْ: ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء. فنسأل اهلل أن يقينا 

  (275) صلحهن وإيانا مبنه وكرمه.اه وأن يفتنتهن 

أن أرادوا حقًا تطهري اجملتمع مبا ُيالف شرع وأوصيهْ  احذر أهل احلل والعقدأين و   
 عايلتطباء الفتنة ممن حيرضون املرآة للخروج عن حدود اهلل خ إيلمن اإلصغاء  تعايلاهلل 

ا!! و إن املرآة جيب أن تعيش عصره الشخصية،احلرية و  املساواةكبراقة   عناوينحتت 
صل -هْ من حذرنا منهْ النيبوهؤالء  ،جيب أن تعيش دينها -يقال: اب أن والصو 

ال: قالصحيح عن "حذيفة بن اليمان " رضي اهلل عنه احلديث يف  -اهلل عليه وسلْ
ها قذفوه ومن أجاهبْ ألي ،دعاة إيل أبواب جهنْ)..  -صلي اهلل عليه وسلْ–قال النيب 

 . ".نتناويتكلمون بألس ،فقال هْ من جلدتنا.يا رسول اهلل صفهْ لنا -:قلت .فيها
(276)  
 أماكن العمل واْلماكن العامة:يف  احلد من االختالط دون ضرورة-3

 حنطاطأي جمتمع من اجملتمعات نتيجته الوحيدة ايف  االختالط الفاحش بني اجلنسيني
 ولألسف الشديد يشجع والكرامة،القيْ واملبادئ وضياع للشرف  واهنداماْلخالق، 

االختالط وحيث عليه كثرياً ممن ال يتقون رهبْ من أدعياء التقدم والتمدن يريدون بذلك 
 .الذين آمنوايف  أن تشيع الفاحشة

                                                           

نشر -الكبرية الثالثة والثالثون تشبه النساء بالرجال وتشبه الرجال بالنساء انظر  الكبائر للذهيب- (275)
 م1997-ه1418الطبعة اْلامسة سنة -حتقيق:بشري حممد عيون-دمشق-مكتبة دار البيان

 215سبق خترجيه برقْ/- (276)
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ٌْ ِإنَّ الَِّذيَن حيُِبُّوَن َأن َتِشيَع ال َفاِحَشُة يف الَِّذيَن آَمُنوا هَلُْ  عَ   :يقول تعايلواهلل   َذاٌب أَلِي
ْ  ال تَ ع َلُموَن  ُْ َوأَنُت ن  َيا َواآلِخَرِة َواللَُّه يَ ع َل  . (277) يف الدُّ

 
 االختالط يف إفراط مذموموال يستحي الواحد منهْ أن يطلق اْلمساء الباطلة على 

 لكختالط رجل بامرأة ال حتل له بأن ذبا فتسمع من يقولوحدودها  بالشريعةوهتاون 
 -تعايل-وكله يراد به باطل وحتليل ما حرمه اهلل  حنو هذا زمالة، أو أو ،صداقة بريئة

 :وكفي بقوله تعايل زجراً هلؤالء  
  َتَ ُروا  َعل ُْ ال َكِذَب َه َذا َحاَلٌل َوَه َذا َحَراٌم لِّتَ ف  ى الّلِه َواَل تَ ُقولُوا  ِلَما َتِصُف أَل ِسَنُتُك

ِلُحوَن  تَ ُروَن َعَلى الّلِه ال َكِذَب اَل يُ ف  ٌْ مَ  *ال َكِذَب ِإنَّ الَِّذيَن يَ ف  َتاٌع قَِليٌل َوهَلُْ  َعَذاٌب أَلِي
 (278). 

 ْ اْلماكن  يف اجملتمع باحلد منه وخصوصايف  الوصايا هلذا الغلو واالحنرافومن مث من أه
ة  للدولة من امللكيات العاممن ينوب عنهْ  أواحلل والعقد أهل اليت تتبع  مسئوليات 

 هما والعمل علي فصل اجلنسيني عن بعض تعايلاهلل أصحاهبا  اْلاصة ممن يتقي أو
رة  املرأة لنفسها اْلروج واالحتكاك لغري ضرو طاملا أباحت  وآليات ذلك اتووضع تصور 
ال  و ْلنهأظين املرأة اليت تفرض عليها الضرورة العمل لضيق ذات اليد يف  بالرجال ْلن

رعاً من اْلعذار املقبولة ش غري ذلك وأهلا زوج مريض ال يستطيع العمل  أوعائل هلا 
هذه و لي االحتشام وعدم االختالط إال لضرورة عفهي من أشد النساء حرصًا  وعرفاً 
 مأمن اْلمهية مبكان فليس من العقل واحلكمة وضع اخطر الفنت الدنيوية شئنا  ةالوصي

ا يف اْلجانب عنهواآلدب مع الرجال اْلخالق  قمةيف  أبينا وهي املرأة حيت لو كانت
 َوال َقَناِطرِي ال ُمَقن َطَرِة ِمَن النَِّساِء َوال َبِننيَ  زُيَِّن لِلنَّاِس ُحبُّ الشََّهَواِت ِمنَ  }تعايللقوله خلوة 

                                                           

 19النور : - (277)
 117-116النحل  - (278)
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ن  َيا ََياِة الدُّ َر ِث َذِلَك َمَتاُع احل  َن  َعاِم َواحل  َي ِل ال ُمَسوََّمِة َواْل  َواللَُّه ِعن َدُه  الذََّهِب َوال ِفضَِّة َواْل 
ُن ال َمآِب   (279){ُحس 

تركت ا م النيب الواضح الصريح ملن عقل "ل مراتب الشهوات وكذلك قول أو  إذاً  فهي
 (280)"بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء

" الرجل فقالبخطورة الفتنة وحدوثها باختالطها بال حمرم -صلي اهلل عليه وسلْ-مث بني
من كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فال ُيلون بامرأة ليس معها ذو حمرم منها فإن ثالثهما 

  (281) الشيطان"
 

كل هذا بال مواربة انتشار حاالت االغتصاب وهتك اْلعراض مما يدل ويثبت   وحصيلة
 الفجة.اجملتمع وعلى هذه الصور يف  خطورة االختالط املوجود

 بني الناس:يف العدالة  ت الطبقيو احل مشكلة التف-4
الدنيا يف  ض العبادبع علىالرزق والنعْ اليت ينعْ اهلل هبا  الطبقي اوتالتفب ال نقصد 

سنها  اليت من ُسنن احلياة فهذا ،هذاوما اشبه وعلْ  دون البعض من صحة ومال وولد
ِدُر َلُه ِإنَّ اللَُّه يَ ب ُسُط الرِّز َق ِلَمن  َيَشاُء ِمن  ِعَباِدِه وَ  } وقد قال تعايل -عز وجل -اهلل يَ ق 

 ٌْ ٍء َعِلي   (282){ اللََّه ِبُكلِّ َشي 

                                                           

 14:آل عمران - (279)
 280سبق خترجيه برقْ/ – (280)
حملمد ناصر الدين  -(1813انظر صحيح إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل)برقْ/  - (281)

 -ه   1405الطبعة: الثانية -إشراف: زهري الشاويش  -بريوت-نشر املكتب اإلسالمي -االلباين
 م1985

 62العنكبوت:– (282)
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ََياِة الدُّ  }:-جل يف عاله-وهو القائل ْ  يف احل  ْ  َمِعيَشتَ ُه نَ ُه َنا بَ ي   ن  َيا َوَرفَ ع َنا حَن ُن َقَسم 
رِيًّا َوَرمح َُت رَبَِّك خَ  ْ  بَ ع ًضا ُسخ  ْ  فَ و َق بَ ع ٍض َدَرَجاٍت لَِيتَِّخَذ بَ ع ُضُه ٌر ممَّا جَي َمُعوَن بَ ع َضُه ي  

}(283) 
ية بيد العباد وأرزاقهْ الدنيو  إذا كانت معايش يف تفسريها: -رمحه اهلل-قال السعدي

الّله تعاىل، وهو الذي يقسمها بني عباده، فيبسط الرزق على من يشاء، ويضيقه على 
من يشاء، حبسب حكمته، فرمحته الدينية، اليت أعالها النبوة والرسالة، أوىل وأحرى أن 

 تكون بيد الّله تعاىل، فالّله أعلْ حيث جيعل رسالته.
قط الغ، وأن التدبري لألمور كلها، دينيا ودنيويا، بيد الّله وحده. فعلْ أن اقرتاحهْ سا

هذا إقناع هلْ، من جهة غلطهْ يف االقرتاح، الذي ليس يف أيديهْ منه شيء، إن هو 
  (284) اه  إال ظلْ منهْ ورد للحق.

يف   ءصحي للبشرية فَ َلو كانوا مجيعهْ على السواشيء قلت: وهذا التفاوت يف النعْ  
 .ماعياجل أوملا ُوجد اإلبداع والتقدم والتطور سواء على املستوى الفردي شيء  كل

ب اْلموال وخبل أصحا والفوقية  الطبقي هنا االستعالء التفاوتفمقصدنا ب ومن مث
المتيازات  تفضيل البعضكذلك و وعدم تطهريها بإعطاء الفقري حقه واخراج زكاة ماله ،

 الوقت يف اْلغنياء وبذخهْ وسفتهْ بعض دنيوية  علي أساس طبقي فضالً عن اسراف
تكون  فهذه على العكس ،ما يسد به رمقه  من عباد اهلل تعايل الذي ال جيد البعض

تماعي لضياع العدل وتفشي الظلْ وهو وضع اجالناس  وختريبية بنيضارة وخمّلة أثاره 
سالمته و   خطري أمنيًا ومرفوض دينيًا ْلنه يؤدي لعواقب وخيمة علي استقرار اجملتمع

وعلى الرغْ من وجود القوانني اليت تنظْ املساواة بني املواطنني يف احلقوق من العلل 
كثري من   يف والواجبات إال أن املساواة علي الورق فقط وال وجود هلا علي أرض الواقع

                                                           

 32الزخرف:- (283)
 -( 764انظر " تيسري الرمحن يف تفسري كالم املنان" لعبد الرمحن بن ناصر السعدي )ص/ - (284)

 م. 2000-ه  1420الطبعة : اْلوىل  -حتقيق : عبد الرمحن بن معال اللوحيق -الناشر : مؤسسة الرسالة
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ة ، واإلسالم يتميز بشريعته يف هذه املسألة مبرونة بالتعامل معها بنظرة واقعياجملتمعات
ات قابلة ونذكر هنا ثالث آلي ، بالعدالة الربانية وشرعية لعالج هذا التفاوت الطبقي

 للتنفيذ ومستمدة من تعاليْ الكتاب والسنة الصحيحة وذلك علي سبيل املثال:
 :من منظور شرعي بني الناس ةلاالعدتطبيق -أ

ْ عن بعض ملال يف الشريعة بني العباد ال يكون  ةلاالعد مركز اجتماعي  أو جاه أولتفضله
الكل ف يف دنيا الناسغري ذلك من االعتبارات الباطلة  أوعلْ  أوحسب ونسب  أو

 إال بالتقوي والعمل الصاحل. لعريب علي أعجمي سواسية وال فضل
والعدل بني الناس ملن بيده احلل والعقد أو من ينوب عنهْ أمانة يف أعناقهْ سوف 

 ن يوم القيامة.يسألون عنها يوم ال ينفع مال وال بنو 
ََمانَاِت  }تعايلقال  ْ  َأن  تُ َؤدُّوا اْل  ِلَها وَ  إيلِإنَّ اللََّه يَأ ُمرُُك َ النَّاِس َأن  حَ  إذاَأه  ْ  بَ ني  ُت َكم 

يًعا َبِصريًا  ْ  بِِه ِإنَّ اللََّه َكاَن مسَِ ِل ِإنَّ اللََّه نِِعمَّا يَِعُظُك   (285){حَت ُكُموا بِال َعد 
 أوغفري  أوري أم أودون تفريق بني غين وفقري اآلية يشمل كل الناس يف  ولفظ الناس

 غري ذلك. أواسود  أوأبيض 
 (286){َوأَق ِسطُوا ِإنَّ اللََّه حيُِبُّ ال ُمق ِسِطنيَ }:-تعايلل قا-و

ا ورد عن مَ  تعايلزلة عند اهلل  ومن اْلحاديث الدالة على َما يورثه العدل من شرف املن
ليه قال رسول اهلل صلى اهلل عبن العاص رضي اهلل عنهما قال: "عبد اهلل بن عمرو 

وسلْ إن املقسطني عند اهلل على منابر من نور عن امني الرمحن عز وجل وكلتا يديه 
  (287) " حكمهْ وأهليهْ وما ولوايف  امني الذين يعدلون

                                                           

 58:النساء – (285)
 9:الحجرات – (286)
املختصر بنقل العدل عن العدل إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه أخرجه مسلْ يف املسند الصحيح - (287)

 -حتقيق / حممد فؤاد عبد الباقي-باب فضيلة اإلمام العادل، وعقوبة اجلائر  -(1827 )برقْ/-وسلْ"
 م.1955ه   1374الطبعة اْلويل سنة/  -بريوت –نشر/ دار إحياء الرتاث العريب 
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 االجتماعية والشعبية:تفعيل دور املراكز واجلمعيات -ب
ختطيط عادل لتأهيل اْلسر والعائالت الفقرية ملوجهة أعباء احلياة وضع ويكون ذلك ب 

 بتوفري ما حيتاجونه من أدوات ملمارسة احلرف املختلفة البسيطة اليت جييدوهنا ومساعدهتْ
توزيع انتاجهْ ومتويلهْ علي املستوي اجملتمعي بأشراف أهل احلل والعقد لكسر يف 

 .التفاوتهذا حدة 
من حديث  –صلي اهلل عليه وسلْ -ذلك فقد ثبت عن النيب علىويف السنة احلض 
رضي اهلل عنه قال:" قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلْ مثل  –جالنعمان بن بشري 

ى له اشتكى منه عضو تداع إذاتوادهْ وترامحهْ وتعاطفهْ مثل اجلسد يف  املؤمنني
 (288)سائر اجلسد بالسهر واحلمى"

ْ على تعظيْ حقوق املسلمني بعضهيف  صريح :لْشرحه حلديث مسيف  قال النووي
  (289) ه ا.غري إمث وال مكروهيف  وحثهْ على الرتاحْ واملالطفة والتعاضد ،بعض

وينبغي احلد من اسراف السفهاء وبذخهْ يف اْلموال كما حيدث يف حفالت الزواج 
فريي الكادحني ما يزيد من جرحهْ  االعالم املختلفةوغريها ونشرها يف وسائل 

 وينبغي وضع حد لعدم جتاوز البعض للحد وحقدهْ،
َواَل تُ ؤ تُوا  }املعقول شرعًا وعرفًا وكفي بقول اهلل تعايل تنبيها[ ْلهل احلل و العقد:

ْ  َوُقوُلو  ُسوُه ْ  ِفيَها َواك  ْ  ِقَياًما َوار زُُقوُه ُْ الَّيِت َجَعَل اللَُّه َلُك َواَلُك ْ  قَ و اًل السَُّفَهاَء أَم  ا هَلُ
 (290){َمع ُروفًا 

 السفهاء من ينهى تعاىل عن متكني يف شرح اآلية ما خمتصره:-رمحه اهلل-قال ابن كثري-
من التجارات  معايشهْ تقوم هباالتصرف يف اْلموال اليت جعلها اهلل للناس قياما، أي: 

                                                           

 96سبق خترجيه برقْ/– (288)
نشر دار -باب  -(18/139ملنهاج شرح صحيح مسلْ بن احلجاج" لألمام النووي )انظر " ا - (289)

 ه1392الطبعة: الثانية،  -بريوت –إحياء الرتاث العريب 
 5النساء:- 290
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وغريها. ومن هاهنا يؤخذ احلجر على السفهاء، وهْ أقسام: فتارة يكون احلجر للصغر؛ 
لنقص  ففإن الصغري مسلوب العبارة. وتارة يكون احلجر للجنون، وتارة لسوء التصر 

العقل أو الدين، وتارة يكون احلجر للفلس، وهو ما إذا أحاطت الديون برجل وضاق 
 (291) ماله عن وفائها، فإذا سأل الغرماء احلاكْ احلجر عليه حجر عليه.

 مية:والتنأي جمال يزيد من النمو يف  تشغيل العاطلني من الشباب باْلعمال-ج
اطلني عالة على ع بشرية وتركهْة و ثر الشباب بصفة عامة والعاطلني منهْ بصفة خاصة 

ط حترش بالنساء وتنشي االجتماعية منيزيد من الكبت واالمراض وطنهْ وأهليهْ 
احلرام كاملخدرات واْلمور علي حساب صحتهْ وفحولتهْ وغري ذلك من يف  التجارة

تسلطها  وأتمعات املسلمني لضعف احلكومات كثري من جميف   سلبيات البطالة املنتشرة
 وبعدها عن املنهج الشرعي.

احلرام لعدم  يف رسوله اهلل اسوة حسنة فقد كان ُياف علي الشباب من وقوعهْيف  وهلْ
ْ فيقول" يا معشر الشباب من استطاع  ْ علي الزواج فيلجأ لعالج وترويض شهواهت قدرهت

الصوم فإنه وأحصن للفرج ومن مل يستطع فعليه بمنكْ الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر 
 (292) له وجاء "

 حكومي لويات أي عملأو اجملتمع دون تراخي وجعل ذلك من يف  ينبغي دجمهْومن مث  
ة وغري بتشغيل من ال يستحق بالواسطة والرشو  والتفاوت االحتقانومعاقبة من يزيد من 

استقرار  قنبلة موقوتة تزلزل أيالطبقي وهو  بالتفاوتفالشباب العاطل يشعر  ذلك
 اإلمهال.وال  ينفعها التسويف ومشكلته ال جمتمعي

                                                           
 حتقيق-(  214/ 2) أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي الدمشقيللحافظ "تفسري القرآن العظيْ انظر " - 291

 (م 1999 -ه  1420الطبعة الثانية )–دار طيبة للنشر والتوزيع -سامي بن حممد سالمة
اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلْ وسننه وأيامه " أخرجه البخاري يف  - (292)

زهري بن ناصر  حتقيق/ حممد-من استطاع منكْ الباءة فليتزوج ..»باب قول النيب صلى اهلل عليه وسلْ:  -(5065 )برقْ/
 (292)ه 1422الطبعة: اْلوىل، -لبنان-نشر دار طوق النجاة /بريوت-الناصر
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ُْ ُهَو الَِّذي َجَعلَ }تعايلفقال  والسعي مع ضمان الرزق حث علي العمل اإلسالمو   َلُك
َر َض َذُلواًل فَام ُشوا  (293){رِز ِقِه َوإِلَي ِه النُُّشورُ  َمَناِكِبَها وَُكُلوا ِمن  يف  اْل 

والنيب كان حيث عليه ويقول"ما أكل أحد طعاما قط خريا من أن يأكل من عمل يده 
 (294)د عليه السالم كان يأكل من عمل يده "أو وإن نيب اهلل د

 لتفاوتاالوعي بني املسلمني بأمهية فريضة الزكاة اليت فيها العالج اجلذري هلذا  نشر-د
 .أن علْ الغين فضل اهلل عليه وادرك الفقري نعمة اهلل عليه

من  وهي الركن الثالث والصالح والزيادةالزكاة الطهارة والنماء والربكة واملدح ومعين 
 .أركان اإلسالم اْلمسة

زكاة مأخوذة من وال :وبتصرف يسري خمتصره ما-اهلل رمحه-العثيمنييقول العالمة ابن 
الزكاة، وهو الطهارة والنماء، الن الذكي يطهر نفسه من البخل، وينمي ماله بالزكاة قال 

ْ  هِبَا  }اهلل تعاىل:  يِه ْ  َوتُ زَكِّ ُرُه ْ  َصَدَقًة ُتَطهِّ َواهلِِ والزكاة تعريفها: (295){ُخذ  ِمن  أَم 
س  من املال(( ولينصيب مقدرا شرعا من املال خمصوص لطائفة خمصوصة. ))نصيب 

املال، بل أموال معينه بينها الرسول عليه الصالة والسالم، وبعضها مبني يف القران.  كل
وليس كل هذه اْلجناس من املال جتب فيه الزكاة، بل البد من شروط. والزكاة جزء 
بسيط يؤدي هبا اإلنسان ركنا من أركان اإلسالم، يطهر هبا نفسه من البخل والرذيلة، 

  (296)اه .هبا صفحات كتابه من اْلطاياويطهر 

                                                           

 15امللك: – (293)
أخرجه البخاري يف اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلْ - (294)

-ناصر الناصر حتقيق/ حممد زهري بن-باب كسب الرجل وعمله بيده   -(2072وسننه وأيامه " )برقْ/
 ه 1422الطبعة: اْلوىل، -لبنان-نشر دار طوق النجاة /بريوت

 103التوبة: - (295)
نشر دار الوطن  -حملمد بن صاحل بن حممد العثيمني -(1/412انظر شرح رياض الصاحلني) - (296)

 ه  1426الطبعة: -للنشر، الرياض 
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الشرعية  مصارفه يف السمو والرقي ويعطيه الغين يف ايةغوالزكاة كعنصر تشريعي  قلت:
 هلل تعايلرضا وشكر ب الفقري صاحبه ويقبله-تعايلعند اهلل  بصدر رحب ورضا وقناعة مبا

كان ذلك   حيت لو افال يستحي منهعادلة مسحة ْلنه حق أصيل له من شريعة ربانية 
 عالنية.

التحذير كان   تعايلصالح اجملتمع وقناعة أفرادها ورضاها مبا عند اهلل ولضرورياهتا يف 
 .لمانعني من الزكاة مما من اهلل به عليهْل الشديد
نِ }تعايلفقال  ْ  بَِعَذابٍ َسِبيِل اللَِّه  يف ُزوَن الذََّهَب َوال ِفضَّةَ َواَل يُ ن ِفُقونَ َها َوالَِّذيَن َيك   فَ َبشِّر ُه
( ٍْ َها34أَلِي ْ  َوُجُنوب ُ يف  ( يَ و َم حُي َمى َعَلي   َوى هِبَا ِجَباُهُه َْ فَ ُتك  ْ  َهَذا نَاِر َجَهنَّ ْ  َوظُُهوُرُه ُه
نِ  َما َكنَ  ْ  َتك  ْ  َفُذوُقوا َما ُكن ُت  (297){ُزوَن  ز مُت  ِْلَن  ُفِسُك

صادق طاء الفقري ما يستحقه وهو الحيث علي إع كانصلي اهلل عليه وسلْ  –والنيب 
ساعي على النيب صلى اهلل عليه وسلْ القال  "-عنهرضي اهلل -أيب هريرة املعصوم فعن

  (298) " اْلرملة واملسكني، كاجملاهد يف سبيل اهلل، أو القائْ الليل الصائْ النهار

 ربر شرعي:ممعاجلة التفكك االسري بزيادة الوعي الديين وبيان خطورة الطالق لغري -5
عديدة قد  ْلسباب بويندم تفاهْ اْلكثري من اْلحيان بسبب عيف   التفكك اْلسري

تكون مالية أو نفسية وبدنية وأغلبها تدل علي قلة العلْ واجلهل والغضب والفقر وضيق 
دم عيؤدي ذات اليد وعدم قدرة الرجل علي اْلنفاق علي أسرته أو غري ذلك وقد 

ؤيد لالب وينقسْ انتماء اْلبناء بني م اْلسرة  وتتشتت الطالق إيل  التفاهْ والتجانس

                                                           

 35:التوبة – (297)
الصحيح املختصر من أمور رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلْ وسننه وأيامه " اجلامع املسند أخرجه البخاري يف  - (298)

-بريوتنشر دار طوق النجاة /-حتقيق/ حممد زهري بن ناصر الناصر-باب باب فضل النفقة على اْلهل -( 5353 )برقْ/
 (298)ه 1422الطبعة: اْلوىل، -لبنان

 
 



 
144 

 

أثاره مدمرة علي مستقبل هؤالء اْلبناء  اجتماعيوضده وينشأ من ذلك غلو واحنراف 
واجلدير بالذكر أن نسبة الطالق مرتفعة يف الكثري من اجملتمعات اإلسالمية املعاصرة 

ملركزي أصدر اجلهاز ا مرتفعة فقدنسبة مهولة و  علي الصعيد املصري وكنموذج نري 
 ،2014للتعبئة العامة واإلحصاء مبصر النشرة السنوية إلحصاءات الزواج والطالق لعام 

ألف  180.34الطالق  إجهاداتفبلغ عدد  ،ضحت املؤشرات أنه بالنسبة للطالقأو و 
وبلغ عدد  ،% 1.9بنسبة زيادة  ،2013يف  ألف 162.58مقابل  ،2014عام 

من مجلة  % 54.3متثل نسبة  ،ألف 97.95احلضر يف  الطالق إجهادات
ألف  82.39الريف بلغ يف  وبني اإلحصاء أن عدد إشهادات الطالق اإلشهادات.
 15.2بنسبة زيادة  ،2013ألف إشهاد عام  71.5مقابل  ،2014إشهاد عام 

 (299اه  )وهذا رسْ بياين يدل علي ما ذكروه. ،%
 
 

 
 (/ )رابط

                                                           

واإلحصاء مبصر النشرة السنوية إلحصاءات الزواج أصدر اجلهاز املركزي للتعبئة العامة انظر موقع - 299
 2014والطالق لعام 
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-تعايل-ية وهو ميثاق غليظ كما قال اإلنساناحلياة يف  أقدس عقدٍ وعقد الزواج قلت: 
ْ  ِميثَاقاً َغِليظاً  }: َن ِمن ُك ْ  ِإىَل بَ ع ٍض َوَأَخذ   (300){َوَقد  أَف َضى بَ ع ُضُك
َزُموا الطَّاَلَق َوِإن  عَ  }تعايلمل حيدث توافق وصار الطالق حتمي  فليكن كما قال   إذاف

 ٌْ يٌع َعِلي  (301){فَِإنَّ اللََّه مسَِ
بل يتعامل معه  يكيد له ولكن ليتق اهلل كل من الزوجني  جتاه اآلخر وال يظلمه شيئاً وال

سَ  }تعايلبإحسان كما قال  رِيٌح بِِإح   اٍن َواَل حيَِلُّ الطَّاَلُق َمرَّتَاِن فَِإم َساٌك مبَع ُروٍف َأو  َتس 
ْ  َأن  تَأ ُخُذوا ممَّا آتَ ي ُتُموُهنَّ َشي ًئا ِإالَّ َأن  َُيَافَا َأالَّ يُِقيَما ُحُدوَد اللَِّه فَِإن   ْ  َأالَّ يُِقيَما  َلُك ُت ِخف 

َعدَّ َها َوَمن  يَ ت َ ُحُدوَد اللَِّه َفاَل ُجَناَح َعَلي ِهَما ِفيَما اف  َتَدت  بِِه تِل َك ُحُدوُد اللَِّه َفاَل تَ ع َتُدو 
ُْ الظَّاِلُموَن   (302){ُحُدوَد اللَِّه فَُأولَِئَك ُه

، اإلسالم اجلاهلية، واستمر أوليف  كان الطالق  :تفسريها ما خمتصرهيف  قال السعدي-
قضاء شارفت ان إذاأراد مضارهتا، طلقها، ف إذايطلق الرجل زوجته بال هناية، فكان 

عدهتا، راجعها، مث طلقها وصنع هبا مثل ذلك أبدا، فيحصل عليها من الضرر ما اهلل 
ليتمكن  {رَّتَاِن مَ  }أي: الذي حتصل به الرجعة  {الطَّالَق  }به عليْ، فأخرب تعاىل أن 

 ليسهذه املدة، وأما ما فوقها، فيف  الزوج إن مل يرد املضارة من ارجتاعها، ويراجع رأيه
 يف حمال لذلك، ْلن من زاد على الثنتني، فإما متجرئ على احملرم، أو ليس له رغبة

 {ع ُروٍف مبَِ  }إمساكها، بل قصده املضارة، فلهذا أمر تعاىل الزوج، أن امسك زوجته 
أي: عشرة حسنة، وجيري جمرى أمثاله مع زوجاهتْ، وهذا هو اْلرجح، وإال يسرحها 

َساٍن  }ويفارقها  ن اإلحسان، أن ال يأخذ على فراقه هلا شيئا من ماهلا، ْلنه وم {بِِإح 
ْ  َأن  تَأ   }غري مقابلة بشيء، فلهذا قال: يف  ظلْ، وأخذ للمال ُخُذوا ممَّا َوال حيَِلُّ َلُك

العة باملعروف، بأن كرهت وهي املخ {آتَ ي ُتُموُهنَّ َشي ًئا ِإال َأن  َُيَافَا َأال يُِقيَما ُحُدوَد اللَِّه 
                                                           

 21سورة النساء :  - (300)
 227البقرة:– (301)
 229البقرة:- (302)
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فَِإن   }لزوجة زوجها، ْللقه أو خلقه أو نقص دينه، وخافت أن ال تطيع اهلل فيه، ا
ْ  َأال يُِقيَما ُحُدوَد اللَِّه َفال ُجَناَح َعَلي ِهَما ِفيَما اف  َتَدت  بِِه  ُت ْلنه عوض لتحصيل  {ِخف 

 وجدت هذه احلكمة. إذامقصودها من الفرقة، ويف هذا مشروعية اْللع، 
رعها أي: أحكامه اليت ش {ُحُدوُد اللَِّه  }ما تقدم من اْلحكام الشرعية  أي {تِل َك  }

ُْ الظَّاِلُموَن  }لكْ، وأمر بالوقوف معها،  وأي ظلْ  {َوَمن  يَ تَ َعدَّ ُحُدوَد اللَِّه فَُأولَِئَك ُه
 أعظْ ممن اقتحْ احلالل، وتعدى منه إىل احلرام، فلْ يسعه ما أحل اهلل؟

والظلْ ثالثة أقسام: ظلْ العبد فيما بينه وبني اهلل، وظلْ العبد اْلكرب الذي هو الشرك، 
وظلْ العبد فيما بينه وبني اْللق، فالشرك ال يغفره اهلل إال بالتوبة، وحقوق العباد، ال 
يرتك اهلل منها شيئا، والظلْ الذي بني العبد وربه فيما دون الشرك، حتت املشيئة 

 (303)اه واحلكمة.
 لىعوتبعات التفكك ستنال كل من الزوجني أن كان ذلك برتاضي بينهما أو قلت: 

 الطرف الذي مل جيربه امليثاق الغليظ للمحافظة عليه بالصرب والرضا.
 حيدثلة الطالق ملسأ ومظاهره بالنسبةفيه غلو يف أبشع صوره  خطري ْلمروأنين أنبه 

وهو  لعبيف  أو دٍ ج مناسبة يفسبة وغري التلفظ بالطالق مبنا وهواجملتمع املصري يف 
 اْلطورة.منتهي يف  أمر

ون والكثري منها قد تك اْلعصاب واحللف بالطالق  انفالتمن شكاوي من  وكْ امسع
احلرام يف  ستمرالزجيات ت الكثري منومع ذلك جند الطلقة الثالثة اليت حترم فيها الزوجة 

وان قد ن اْليكو  السؤالالشك و  وبعد والالمباالةدون أن يدري أصحاهبا لعدم التحري 
جية ال ال عالقة هلا باملشاكل الزو  ْلسباباْلحوال  بعضيف  والتلفظ بالطالق فات،

ْلثبات الرجولة واإلصرار علي الرأي بسبب هو إال اللعب  من قريب وال من بعيد وما

                                                           

 -( 102انظر " تيسري الرمحن يف تفسري كالم املنان" لعبد الرمحن بن ناصر السعدي )ص/ - (303)
 م. 2000-ه  1420الطبعة : اْلوىل  -اللوحيقحتقيق : عبد الرمحن بن معال  -الناشر : مؤسسة الرسالة
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دهن جد ثالث ج»" -صلي اهلل عليه وسلْ–هذا التلفظ فأين هؤالء من قول النيب 
  (304). "«وهزهلن جد: النكاح والطالق والرجعة

 تنااليت رصدناها من خالل خرب  الغلو أعظْ اسبابومما ينبغي اإلشارة إليه هنا أن من 
يف الدعوة ْلكثر من مخس وعشرين عامًا من خالل أسئلة واستشارة املريدين واْلهل 

فشي ت مضموهنا اسباب يف معمشاكلهْ الزوجية وأري أهنا جتعن  وغريهْ واالصحاب
 ذكر منها:أو بني الزوجني  على هذه الصورة طالقظاهرة ال

ومنه عقوق اْلبناء وامهاهلْ رعاية  جهل باحلالل واحلرامللضعف الوازع الديين -1
ة جتاه وضعف العاطف مما يزيد من االحتكاك واالختالفخصوصاً عند الكرب الوالدين 

 .شريك العمر
 الذي يشجع هذا العبث وما تذيعه من فواحش حتت عنوان الفن اإلعالموسائل -2

زوجة و احلب والغرام اليت بسبها تتسع الفجوة بني الزوج  وامدح قصصمن زواج وطالق 
لزوجني بني أبطال الفيلْ وبني واقع ا وبسبب املقارنةلربود الزوجة أو نفور الزوج  أما

 .الطالق حتمياً شاعر ويصري موهيجان لل لألعصابحيدث انفالت 
 هتدم بيوتو  تذهب باْللق واملروءة للعقل واليتانتشار املسكرات واملخدرات املدمرة -3

  .وخترب استقرار اْلسر والعائالت
 احملرم وتزينيكاب اْلطأ وارتيف  التمادي علىكل من الزوجني الرفقة السيئة اليت تعني  -4

 .الباطل والقبيح ليصري حسناً والعكس
ؤدي دوماً ت اإلعالة واملعيشة الكرامة لقلة ذات اليديف  والفراغ النفسي والعجزالبطالة -5

عدم احرتام   ىلإللقلق والشجار واإلهانة بني الزوجني فيزيد شرخ العالقة الزوجية ويؤدي 
 . لآلخركل من منهما 

 :اْلقل ومها علىبأمرين ولعالج هذه املسألة يكون 
                                                           

 -حملمد ناصر الدين االلباين -(3027انظر صحيح اجلامع الصغري وزياداته"الفتح الكبري")برقْ/ - (304)
 م1988-ه1408الطبعة الثالثة سنة -دمشق-نشر املكتب اإلسالمي
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 اْلسري الذي يقلل من الشحن تشجيع الرتابطلزيادة الوازع الديين : اْلمر اْلول-
 عضهما منب اآلسرة أوالذي ذكرنا أسبابه أنفًا بوجود كل أفراد  بني الزوجني املضاد

ال ريب و  دةبالنفور والوح الوالدين الفراغ النفسي الذي اصاب لتعويضوقت آلخر دوماً 
ة اْلبوة واْلمومة وهي من نعْ اهلل علي عباده ورمح إلشباع غريزةما تعاوهنانشغاهلما و أن 

 االبناء.قلوهبْ جتاه يف  زرعها
ْ عاليتهي الَلِبَنة اْلوىل لتأسيس اجملتمعات وتنشئِة أفرادها َوف  ًقا لال ُيفي  واْلسرة كما

الشرع املطهر، وبالتايل فهي مسؤولة عن ختريِج أجيال تفخُر هبْ اْلمُة بني اْلمْ، 
الكتاب  يف ذلك فريضة اإلسالمهنضتها من كبوهتا، وجعل يف  أفراُدها اْلمةَ ويشارك 
 والسنَّة.

هلل عليه يقِل النيب الكرمي صلى ا والراقية أملالسامية  مهتعاليو  اإلسالموهذا من حسنات 
وسلْ: "أال كلُّكْ راٍع، وكلكْ مسؤول عن رعيته؛ فاإلمام اْلعظْ الذي على الناس 

عن رعيته، والرجل راٍع على أهل بيته، وهو مسؤوٌل عن رعيته، واملرأة راٍع، وهو مسؤول 
بيت زوجها وولده، وهي مسؤولةٌ عن رعيِتها، وعبد الرجل راٍع على ماِل سيده، يف  راعيةٌ 

  (305) "وهو مسؤول عنه، أال فكلُّكْ راٍع وكلُّكْ مسؤوٌل عن رعيِته

كه ُسًدى، : "فَمن أمَهل تعليْ ولده ما ينفُعه، وتَر -اهلل رمحه-الَقيِّْالعالَّمة ابن  يقول-
فقد أساء إليه غايَة اإلساءة، وأكثُر اْلوالد إمنا جاء فساُدهْ من ِقَبل اآلباء، وإمهاهلْ 
هلْ، وتر ك تعليمهْ فرائَض الدين وُسننه، فأضاعوهْ صغارًا، فلْ ينتفعوا بأنفِسهْ ومَل 

  (306) .اه ينَفعوا آباَءهْ ِكبارًا"

                                                           

يامه "  صلى اهلل عليه وسلْ وسننه وأاجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول اهللأخرجه البخاري يف  - (305)
حتقيق/ حممد زهري -[ 59باب قول اهلل تعاىل و }أطيعوا اهلل وأطيعوا الرسول وأويل اْلمر منكْ{ ]النساء: -(7138 )برقْ/

 (305)ه 1422الطبعة: اْلوىل، -لبنان-نشر دار طوق النجاة /بريوت-بن ناصر الناصر
 –نشر: مكتبة دار البيان -(119بأحكام املولود" البن القيْ اجلوزية )ص/ انظر "حتفة املودود - (306)

 1971 – 1391الطبعة: اْلوىل،  -حتقيق عبد القادر اْلرناؤوط-دمشق



 
149 

 

 مما يعرضه من أفالم وأغاين وخالفه وزيادة الربامج عالماْلتقليل فساد : االمر الثاين-
وهي مسئولية  بني الزوجني، اْلخالقيواملواد الدينية والثقافية اجلادة لتحجيْ االنفالت 

أهل احلل والعقد من هذا الغلو الذي قد يؤدي علي املدي الطويل لكثري من السلبيات 
ْ اْلسباب يف صالح اجملتمعات وسالمة علي اجملتمع كك ل فاْلسرة واستقراراها من أعظ

أفراده من االحنراف واالمراض االجتماعية اْلطرية كما أهنا أول وأعظْ حائط صد ضد  
كل مظاهر االحنراف الديين واملادي أن كانت متماسكة قوية بإاماهنا باهلل تعايل كما ال 

 ُيفي.
 واالحنراف الدعويالغلو وصايا لعالج (3)

 إذاهذه االمة ف يف من صفات اْلريية والنهي عن املنكر مر باملعروفيل اهلل واْلإالدعوة 
 لرشيدا واالحنراف عن املنهج اهلل الغلومن العلماء والدعاة إيل  أصاب بعض أهل الدعوة

معات اْلمة واجملت علىلسبب من اْلسباب الدنيوية فسوف تكون العواقب وخيمة 
-يد اهلل تبليغ الرسالة والدعوة لتوحيف  اْلنبياء هْ ورثةْلن العلماء والدعاة  يةاإلسالم

 هي غاية الوجود. اليت-تعايل
لداعي إليها من واا مهما تنوعت اساليبها ووسائلها شريعتنيف  تعايلاهلل  والدعوة إيل

لثالثة ه امجاعات ومذاهب وفرق فغايتها واحدة هي أفراد اْلالق بالتوحيد بأنواع
 ودعوة اْللق ايل عبادته وطاعته  (307)

                                                           

قسام أاملقصود بالتوحيد بأنواعه الثالثة هو ما ذكره علمائنا بتقسيْ التوحيد اصطالحاً لثالثة - (307)
وهذا االصطالح  ،وسبق بيان مقصودها سلفاً  والصفاتوحيد اْلمساء اْللوهية وتوحيد الربوبية وت توحيد

جائز  ة وهووالسنواْلحكام الشرعية ملعرفة أحكام الشريعة وله أدلته من الكتاب  تيسريا لفهْ النصوص
( "واالصطالحات ال مشاحة  فيها إذا مل 3:306يف مدارج السالكني)-اهلل: رمحه-القيْوكما قال ابن 

ة" أي ال تنازع فيها ، وهذه املصطلحات والقواعد اْلصولية  من اْلمور املستحسنة  تؤدي إيل مفسد
 لتقريب العلوم الشرعية  للمسلمني .
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يل بل هو دخ غري ذلك وأن أدعي هْفليس منمجاعة املسلمني  هذا وخالفومن أنكر  
 عليها.

جديد  عطلت تطورها وحتديثها بفقه فريوسات الدعوةوبسبب هؤالء الدخالء أصابت 
لألمور املستحدثة من العلماء الثقات فلزموا الصمت والسالمة فانتشرت دعوات ضالة 

للشريعة  خالفاتامل وفيها منالدين من الصوفيني والشيعني وغريمها يف  منحرفه تغايل
تعد باعها ويبويزيد ات أخذت تتشعب وتنتشر بني الناس ولكن لألسف الكثري وروحها

 اإلسالم ةز تري ع ظهرت مجاعات دموية وعنيفة الو  العباد عن منهج السلف وأهل السنة
  .والسيطرة إال بالقتل والتدمري

 والدعاة اْلمةوحث علماء  مصراعيه على الدعوة الصحيحةمن مث ينبغي فتح باب و 
هل الدين الذين ينتهجون منهج السلف الصاحل من أيف  املخلصني ذو اْللفية العلمية

الدعوية و  اإلمكانيات املاليةكل   وأعطاهْالسنة واجلماعة ويتصفون بالوسطية واالعتدال 
 الصحيح.لنشر الدين  عالم وخالفهأو من صحافة 

سلْ مطالب باْلخذ بالوسائل واْلساليب املختلفة لتحقيق هذا اهلدف كل موكل 
ا اللََّه َواب  تَ ُغوا يَاأَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ات َُّقو  }:-تعايلقال سهولة ويسر كما يف  حسب قدرته

ِلُحوَن )يف  ِإلَي ِه ال َوِسيَلَة َوَجاِهُدوا ْ  تُ ف    (308){ (35َسِبيِلِه َلَعلَُّك
 ،ة من أدواتياإلسالمتطبيق مناهج الدعوة  إىلما يتوصل به الداعية  والوسيلة هي كل

وننبه أن من اْللل واالحنراف اليت امر بالدعوة يف كل عصر ومصر سببه العجز والتفريط 
 لنجاحها وحصد ْثارها. السبل املختلفة اختاذمن 

 : -رمحه اهللُ –يقول الشيُخ عبُد العزيز بُن باز 
َر الدعوِة أكثَر بطرٍق مل حتصل  ملن  فأموُر  ،بلناقويف وقِتنا اليوَم قد يسََّر اهللُ عز وجل أَم 

كنٌة بطرٍق وإقامُة احلجَِّة على النَّاِس اليوَم مم ،الدعوِة اليوَم متيسرٌة أكثَر ِمن  طرٍق كثرية

                                                           

 35سورة املائدة: - (308)
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ن طرٍق م ،وعن طريِق الصحافةِ  ،وعن طريِق التلفزةِ  ،عةِ ذامتنوعة؛ عن طريِق اإل
    (309)شىت.اه .

قاالت وتأليف الكتب النافعة وكتابة امل ،املساجديف  قلت: وهناك اْلطب واحملاضرات
تيسر الدين وفهمه و  اإلسالمية اليت تذخر بكل علوم اإلسالموالبحوث اليت تثري املكتبة 

نشر املواقع باإلنرتنت  وهناك ،ومثل ذلك  كثري وهلل احلمد واملنة  ،علي العامة واْلاصة
ت لفت الوسائل وتنوعية اجلادة وغري ذلك من وسائل عصرية ولكن مهما اختاإلسالم

تركها كليًا وهلذا كان اْلمر اإلهلي شامل جلميع وال ُيص فئة يف  اْلساليب فال حجة
 }:-ايلتع-دون فئة وجعل الدعوة من أحسن االقوال وأنفعها للمرء دينا ودنيا فقال 

َسُن قَ و اًل ممَّن  َدَعا  ِلِمنَي  ِمنَ اللَِّه َوَعِمَل َصاحِلًا َوقَاَل ِإنَّيِن  إيلَوَمن  َأح   (310){ ال ُمس 
 سبيل املثال: علىهذا الغلو واالحنراف عن املنهج  ومظاهر ومن سلبيات

بلغة  مع الناس وعدم جتديده املنربيةسوء اْلطاب الديين الذي ال يعرف إال الوعظ - 
 والتزام الوسطية.اْلصول  العصر مع الثبات علي

لماء عقلة العلماء الثقات الربانيون وموهتْ ممن يقبل عليهْ الناس وظهور فئة من -
 ال يفقهون شيًئا. الدنيا الذين

 والسنة الثقات الذين يفتون بتقدمي النقل علي العقل أهل العلْ بنيالفتاوي تضارب -
ْ عن شهواهتا ش وبني علماء الدنيا ممن الواالبتداع علي اهلوي  واالتباع يء فيفتون يردعه
 رية بني العامة فيثريون احلاهلوي ويفسرون اْلدلة بتقدمي العقل علي النقل الرأي و حسب 

هْ الناس ما يناسب هواطرف ثالث من  وُيتار ذاكوينقسْ الناس بني مؤيد هلذا أو 
ومصاحلهْ وان كانت غري صحيحة وهو يعلْ ذلك وتسمع مقوله "الذنب علي من 

                                                           

 الدعوة إىل اهلل وأخالق الدعاة . -إمالءات الشيخ– انظر موقع ابن باز(309)
 33ص: - (310)
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 لضياع اهليبة واالحرتام للعلماء الثقات بسبب التشهري هبْويرجع ذلك  (311)ك"افتا
ووصفهْ باملتشددين واملتطرفني من خطباء الفتنة من العلمانيني وأصحاب اهلوي ولعدم 

ردهْ عن  عن جتفضالً  احرتام الدولة هلْ وتقديرهْ ْلهل الفن والرياضة والطرب عنهْ
تقي ي ممن ال أو من السلطان أوهذا االسفاف والرضا بالسكوت خوفًا علي مسعتهْ 

 .اهلل فيهْ
 عالج هذه املسألة بعدد من الوصايا أمهها ما يلي:يف  وأننا نري

 علىأعانتهْ و واالحتكاك بالناس دعويا  والوعظللخطابة  املؤهلني والراغبني تأهيل-1
 وفقا للضوابط الشرعية   جديدةلسد النقص وتنشيط الدعوة بدماء  ذلك

هو أساس املنهج الدعوي وبدونه لن تستقيْ  والعلْ الشرعيعدو ما جيهله  اإلنسان
ذا ومن واجب الدولة إصالح ه ،ال تستقيْ هبما حياة العبادالدعوة فاهلوي والعقل 

وافساد  من التدليس علي الناس وعلْاجملال الدعوي دون دراسة يف  اْللل ملنع املندسني
 .دينهْ ودنياهْ

حكرا  امة ليسعفمن املعلوم عند العقالء شرعًا وطبعًا أن الدعوة إيل اهلل تعايل بصفة 
ري أو مال أو جهد أو غ يستطيع بعلْكل إنسان قادرًا علي الدعوة مبا علي أحد بل  
خاصة  فةبالعلْ بصالدعوة يؤتيه من يشاء ولكن  علي العبد فضل اهلل ذلك وهذا من

ْ  للدراسة حتتاج ْ للمتشابهوالعل واْلاص  احملكْو  بالقرآن والسنة وأقوال العلماء وتفسرياهت
 رفع اهلل تعايل أهل العلْ عن أهل اإلامان درجة فقال جي شأنه: والعام وهلذا

َتِوي الَِّذيَن يَ ع َلُموَن َوالَِّذيَن اَل يَ ع َلُموَن ِإمنََّ } َل َباِب ا يَ تَ ُقل  َهل  َيس   (312){ذَكَُّر أُوُلو اْل 
َتِوي الَِّذيَن يَ ع َلُموَن{ } قال السعدي يف تفسريها ما نصه: هبْ ويعلمون ر ُقل  َهل  َيس 

  يَ ع َلُموَن{َوالَِّذيَن الدينه الشرعي ودينه اجلزائي، وما له يف ذلك من اْلسرار واحلكْ }

                                                           

 318وخترجيه يف هامش رقْ /وسيأِت احلديث الذي يدل علي هذا املعين  - 311
 9الزمر :- 312
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كما ال يستوي الليل والنهار، والضياء   شيئا من ذلك؟ ال يستوي هؤالء وال هؤالء،
 والظالم، واملاء والنار.

َا يَ َتذَكَُّر{  الذين  أي: أهل العقول الزكية الذكية، فهْ }أُوُلو اْلل َباِب{إذا ذكروا }ِإمنَّ
يؤثرون اْلعلى على اْلدىن، فيؤثرون العلْ على اجلهل، وطاعة اهلل على خمالفته، ْلن 

 يف العواقب، خبالف من ال لب له وال عقل، فإنه يتخذ إهلههلْ عقوال ترشدهْ للنظر 
 (313)اه هواه.
جلماعات با باالستعانة أن ننشط اجملال الدعوي ونقرتح لعالج هذه املسألة   قلت:

صفون أماكنهْ واسواقهْ ويتيف  ذات النشاط الدعوي املؤثر والكثرية االلتحام بالناس
ْ والصالح والتقوي كل مكان   يف اجلماعات موجودة هذه  مثلو   اإلسالمووسطية  بالعل

فيهْ و نصار السنة احملمدية واجلمعية الشرعية ْل نصار السنةأ مجاعةويف مصر هناك 
اجلديدة  رهاوتأهيل كوادالعلْ الشرعي نصيب وافر واالستعانة هبْ يف  علماء ودعاة هلْ

الوجه االكمل دون  تها عليالسبل لتأدية رسالكافة علمياً ومتويلهْ مادياً ومعنوياً وتوفري  
 وثقتها، اليت حازت هبا علي قلوب الناس ووسائلها وأيديولوجيتهاطريقتها يف  تدخل
وا َعَلى عاونتوَ  }-جل شانه–فقال  تعايل بالتعاونذلك حرج ولقد أمر اهلل يف  وليس

َواِن َوات َُّقوا اللَّهَ ِإنَّ اللَّهَ شَ تعاونال ربِّ َوالت َّق َوى َواَل    (314){ِديُد ال ِعَقاِب وا َعَلى اإل ِمثِ  َوال ُعد 
توحيد الفتوي وردع من يفيت بغري علْ ممن ال املك أدوات العلْ نع اجلدال و م-2

 وأصوله:الشرعي 
من العامة وأصحاب اهلوى من الفنانني  والفتاوي الشاذةال شك أن كثرة اجلدال و 

غري علْ بوخطباء الفتنة من املثقفني وأصحاب اْليدولوجيات اْلاصة قول علي اهلل 
 .تعايلمنه الصد عن سبيل اهلل  القصد
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وهذه الظاهرة نراها علي شاشة التلفاز وكأمنا الفتوي أمر عادي ال عقاب عليه وهذا 
صلي اهلل عليه -هرسولومراد  -تعايل–ن مراد اهلل ْلن املتصدي للفتوي يفيت لبيا جهل 
غلو ال مصيبة اعظْ أثارها فأن كان ليس من أهلها وال املك أدواهتا فهذه -وسلْ

به فاجلميع يريد أن يكون احلق معه لنصرة مذهوالبعد عن الوسطية  واالحنراف الفكري
هادهْ علي هواهْ واجتيفيت الناس  وطاملا ،ما اشبه هذا أورأيه  أو أو حزبه مجاعته أو

يل النصوص أو تيف  جيادل وال يستحي من اهللفسوف   قانويندون غطاء شرعي وال رادع 
صلى  -ن النيب فقد ثبت ع ويف السنة حتذير هلؤالء ، ومراده  الشرعية لتكون علي هواه 

من أفىت بغري علْ كان إْثه على من أفتاه ومن أشار على أخيه بأمر " -اهلل عليه وسلْ 
  (315) " يعلْ أن الرشد يف غريه فقد خانه

وأخطر صور اجلدال ومظاهرة اجلدال  الباطل آفة هذا العصر وعما كل شيءيف  اجلدالو 
 هللايف الدين ملن ال املك أدوات العلْ الشرعي من العامة وهذه خمالفة صرحية لقول 

ْ  اَل تَ ع َلُمون   : تعايل ِر ِإن ُكنُت َل الذِّك  أَلُوا  أَه     (316)فَاس 
ُْ تَ   :تعايل قولهو   ِْ يَ قُ يف  يَلُه ِإالَّ الّلُه َوالرَّاِسُخونَ أو َوَما يَ ع َل وُلوَن آَمنَّا بِِه ُكلٌّ مِّن  ال ِعل 

  (317)ِعنِد رَب َِّنا 
ا استشكل من توضيح ميف  العلْالراسخون يف العلماء والفقهاء  تعايل اهلللقد خص ف

 إيل أ العامةيلجالعبادات ولكن جتد بسبب الغلو واالحنراف عن احلق وهو واضح جلي 
يل أو الت وأصحاب اهلوي  يتبعوهنْ من القول علي اهلل بغري علْ أو إيل علماء سوء

هذا  للناس لتبيح وحتو  ؤيد ايديولوجيتهْ وتوجههْت اليت والفتاوي الضالةالفاسد 
 ليخدعوا الناس ويكسبوا املزيد من اْلنصار.االحنراف عن املنهج الشرعي 
                                                           

بريوت الطبعة:  -نشر املكتب اإلسالمي -(242حسنه اْللباين يف مشكاة املصابيح )برقْ/  - (315)
 .   1985الثالثة

  43 :النحل - (316)
 7آل عمران: - (317)
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ْ  ونسي  ْ وعلماء السوء الذين افسدوه ْ من رب هؤالء العامة ه لعاملني االرتهيب العظي
ُْ ال َكِذَب َه َذا َحاَلٌل َوَه َذا حَ  }:تعايلقال  فقد تَ ُروا  َوالَ تَ ُقوُلوا  ِلَما َتِصُف أَل ِسَنُتُك َراٌم لِّتَ ف 

ِلُحوَن  تَ ُروَن َعَلى الّلِه ال َكِذَب اَل يُ ف  َمَتاٌع قَِليٌل َوهَلُْ   *َعَلى الّلِه ال َكِذَب ِإنَّ الَِّذيَن يَ ف 
 ٌْ  .(318){َعَذاٌب أَلِي

وإن من أكرب اجلنايات أن يقول الشخص عن  :-رمحه اهلل-العثيمني قال العالمة ابن
يقول عن الشيء إنه حرام وهو ال  أو ،شيء إنه حالل وهو ال يدري ما حكْ اهلل فيه

 ،جبهو أيقول عن الشيء إنه واجب وهو ال يدري أن اهلل  أو ،يدري عن حكْ اهلل فيه
سوء إن هذه جناية و  ،ويقول عن الشيء إنه غري واجب هو ال يدري أن اهلل مل يوجبه

 .-عز وجل  -أدب مع اهلل 
ينه وشريعته ما ال ديف  كيف تعلْ أيها العبد أن احلكْ هلل مث تتقدم بني يديه فتقول

َا }فقال سبحانه:  ،لقد قرن اهلل القول عليه بال علْ بالشرك به ؟تعلْ َحرََّم َريبَِّ  ُقل  ِإمنَّ
رُِكوا بِال قِّ َوَأن  ُتش  َها َوَما َبَطَن َواْل ِمث َ َوال بَ غ َي بَِغري ِ احلَ  زِّل   لَِّه َما ملَ  يُ نَ ال َفَواِحَش َما َظَهَر ِمن  

  (319){بِِه ُسل طَاناً َوَأن  تَ ُقولُوا َعَلى اللَِّه َما ال تَ ع َلُموَن 
 أو ،بعضاً مبا ال يعلمون فتجدهْ يقولون هذا حاللوإن كثرياً من العامة يفيت بعضهْ 

أفال يعلْ هؤالء أن  ،وهْ ال يدرون عن ذلك شيئاً  ،غري واجب واجب أو أو ،حرام
 عما قالوا يوم القيامة  سائلهْ-تعايلاهلل 

هلل له حرَّموا ما أحل ا أو ،أضلوا شخصاً فأحلوا له ما حرم اهلل إذاأفال يعلْ هؤالء أهنْ 
  (320) هما عمل وذلك بسبب ما أفتوه به.ا فقد باءوا بإْثه وكان عليهْ مثل وزر

                                                           

 117-116النحل  - (318)
 33ْلعراف : - (319)
باب أخطاء -(26/233انظر "جمموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ حممد بن صاحل العثيمني") - (320)

 -لثريادار ا -نشر: دار الوطن -مجع وترتيب : فهد بن ناصر بن إبراهيْ السليمان -جيب احلذر منها
 1413 -الطبعة : اْلخرية 
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وغلو  مي عظ ومما ال شك فيه أن اجلدال والفتوي علي اهلل بغري علْ مصيبةقلت: 
قعنا فيه الشيطان وحب النفس واتباع اهلوى  ويزيد من احلقد والكراهية بني أو ممقوت 

اليت  إلعالمااملسلمني وبعضهْ بعضًا وأن طفح وانتشر بني العامة واْلاصة بوسائل 
صار الكثري منها أبواق للفنت قد يؤدي لتفكك اجملمع وانقسامه وقد يؤدي كما هو 

صب املقيت الذي خرج عن حدود السيطرة االختالفات السياسية من التعيف  مشاهد
د الضالة كما هو مشاه الفتاوي وأراق الدماء الطاهرة ْلبرياء خدعوا  بكثرة اجلدال و 

 اليوم.
طورة ذلك ْل وردهْ عن غيهْ ولو بالعقاب الشرعيأمنيًا ردع اجملاهرين باملعاصي -3

 وسالمته.متاسك اجملتمع  على
"كلُّ أُمَّيت -سلْاهلل عليه و  صلي-النيبقال فاجلهر باملعصية فيه ترهيب شديد فقد 

صبح وقد سرته مث ي ،وإنَّ من اجملاهرة أن يعمل الرَّجُل بالليل عمالً  ،معاىًف إال اجملاهرين
وُيصِبح  ،وقد بات يسرته ربُّه ،عملُت البارحة كذا وكذا ،فيقول: يا فالن ،اهلل عليه

  (321) اهلل عنه"يكشف سرَت 
 

 ما خمتصره:-رمحه اهلل-قال احلافظ ابن حجر
 أما )اجملاهرون( ،فيحدِّث هبا ،وكشف ما سرَت اهلل عليه ،واجملاِهر هو الذي أظهر معصيَته

وحيتمل أن  ،احلديث الشريف فيحتمل أن يكون مبعىن َمن َجَهر باملعصية وأظهرهايف 

                                                           

مه " رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلْ وسننه وأيااجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور أخرجه البخاري يف  - (321)
-نشر دار طوق النجاة /بريوت-حتقيق/ حممد زهري بن ناصر الناصر-باب سرت املؤمن على نفسه   -(6069 )برقْ/
 (321)ه 1422الطبعة: اْلوىل، -لبنان
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ديث تؤكِّد املعىن وبقية احل ،بالتحدُّث باملعاصييكون املراد الذين جُياِهر بعضهْ بعًضا 
  (322) ل.اه و اْل

ْ فرتي املالهي واْلمر اهلشييف  جمتمعاتنا انتشار الناريف  قلت: واجملاهرة باملعاصي تنتشر
يتْ  يعةواْللوة هبن ومشاهدة اْلفالم اْللوالرقص والغناء والتعامل بالربا وتربج النساء 
 هناراً جهاراً وال حول وال قوة إال باهلل العظيْ.

 التخصص مهمتها توثيق االنفالت الدعويأهل  أنشاء مراكز دعوية يشرف عليه-4
 :والعمل علي تالفيه

 علي املخالفني اْلارجني عن حدود الوسطية بتطرف وتشدد امثل خطراً  الً أو فالتوثيق  
 .املعنية إلصالحهْ وحتذيرهْإبالغ اجلهات ينبغي و  علي اْلمن االجتماعي

التشدد  الأبوا إفأن رجعوا إيل الصواب فبها ونعمت وأن  ،ْثانيًا إلقامة احلجة عليهو 
 والتطرف فالعقاب واحلساب.

ْ  َول تَ  }:تعايلقال  وهذا يدخل من باب اْلمر باملعروف والنهي عن املنكر كما ُكن  ِمن ُك
ُعوَن  ري ِ َويَأ ُمُروَن بِال َمع ُروِف َويَ ن  َهو َن َعِن ال ُمن َكِر وَ  إيلأُمٌَّة َيد  ِلُحوَن و أاْلَ  ُْ ال ُمف  لَِئَك ُه

}(323)  
رَِجت  لِلنَّاِس تَأ ُمُروَن بِال َمع ُروِف َوتَ ن  َهو نَ   }:-تعايل-قالو  َر أُمٍَّة ُأخ  ْ  َخي    َعِن ال ُمن َكِر ُكن ُت

 (324){َوتُ ؤ ِمُنوَن بِاللَِّه 
 هذه اْلمة وُيرب أهنا خري اْلمْ اليت أخرجها اهلل  تعايلامدح  :اهلل رمحه-السعديقال 

 ،وذلك بتكميلهْ ْلنفسهْ باإلامان املستلزم للقيام بكل ما أمر اهلل به ،للناس
اهلل  يلإوبتكميلهْ لغريهْ باْلمر باملعروف والنهي عن املنكر املتضمن دعوة اْللق 

                                                           

 - نشر دار املعرفة-البن حجر العسقالين-(10/487انظر فتح الباري شرح صحيح البخاري) - (322)
 ترقيْ/ حممد فؤاد عبد الباقي -1379بريوت، 

 104آل عمران:- (323)
 110:آل عمران - (324)
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فبهذا   ،ردهْ عن ضالهلْ وغيهْ وعصياهنْيف  طاعوجهادهْ على ذلك وبذل املست
 (325)كانوا خري أمة أخرجت للناس.اه  

مة وسطية هذه اْل املنكر منمر باملعروف والنهي عن فاْل ذلكيف  عجب قلت: وال
 تفريط. أوفراط إاليت مجعت بني مميزات اْلديان كلها بال 

ن دارسته للمقارنة بني اْلديايف  وهذا ما ذهب إليه "د. أسامة السيد عبد السميع" 
  إذاف ،إلجنيلابني خريى التوراة و  اإلسالمفقال ما خمتصره وبتصرف يسري: لقد مجع 

نبذ اْلطيئة صى بأو قد  اإلجنيلكان   إذاال على وقوع الفعل و و إكانت التوراة ال حتاسب 
 ،وجاء بقاعدة الثواب والعقاب ،وترهيباً  قد جاء ترغيباً  اإلسالمن إف ،من جذورها
كان   إذا فهو ،اجملتمعيف  من والسالماجلرامة وحلول اْل ارتكابلك منع ذواهلدف من 

 اإلنسانرك ت يف قد قرر العقاب على وقوع الفعل كما هو شان التوراة م فانه أيضا رغب
 هو شأن ماكزلق فيها   وعن إتيان بوادرها حىت ال ين ،للمعصية منذ البداية وهنى عنها

د كان ومن مث فق ،منا هلا مقدماتإن املعصية بصفة عامة ال تقع فجاءة و ال اإلجنيل
 يلإأي ترك ما من شانه مؤديا  ،هلذه املقدمات اإلنسانعلى ترك  حريصاً  اإلسالم
َربُوا  }:-تعايل-قوله يف  وهو ما عرب عنه ،املعصيةيف  الوقوع َواَل تَ ق 

 (327).اه (326){
 دعوةال حالة حماربة أهل احلل والعقد للقائمني عن أمريف  والدعاةجهاد العلماء -5

 :ومنعهم من ممارسة دعوتهم وخير الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر

                                                           

 -( 143انظر " تيسري الرمحن يف تفسري كالم املنان" لعبد الرمحن بن ناصر السعدي )ص/ - (325)
 م. 2000-ه  1420الطبعة : اْلوىل  -حتقيق : عبد الرمحن بن معال اللوحيق -الناشر : مؤسسة الرسالة

 151اْلنعام : - (326)
دار -د.أسامة السيد عبد السميع-( 44اْلمن االجتماعي يف اإلسالم"دراسة مقارنة" )ص: - (327)

 م2009سنة -اإلسكندرية مصر -اجلامعة اجلديد
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واجلهاد ال يكون حتريضاً عليهْ بل من باب النصيحة والتحذير من عواقب حماربة اهلل  
ْ العلمانية  ْ للشريعة ولو بالتسوي أو أو الدنيويةورسوله بسبب ميوهل  ف وغري ذلكرفضه

ماء السفهاء من العلمانيني والشيوعيني والفرق الضالة وعلالذي يرتك فيه  ويف الوقت
ن الدين بال رادع ميف  والكالم كل حدب وصوبيف   من الصياحاهلوي  الدنيا وأهل

 دين وال قانون.
البديل   ياإلسالم اإلعالماستخدام هذه احلالة من يف  فينبغي علي العلماء والدعاة 

 مواقع وكذلك-تعايلرضا اهلل يف  كالقنوات الفضائية اليت املكها مسلمني راغبني
ا للدعوة إيل لة عليهية اْلاصة اليت ال سلطان للدو اإلسالموالصحف واجملالت اإلنرتنت 

-قال  ب كماوالتخريال بالعنف  والرفق واللني باحلكمة واملوعظة احلسنة-تعايلاهلل 
َسَنِة  }:-تعايل َمِة َوال َمو ِعظَِة احلَ  ك   . (328){اد ُع إيل َسِبيِل رَبَِّك بِاحلِ 

وهذه الوصايا يف ظين كفيلة لعالج الغلو واالحنراف الدعوي وال ُيفي أن يف غريها من 
الوصايا اليت يف معناها وتدور يف فلكها ما جيعل اجملال الدعوي يتسْ بالوسطية 

 واالعتدال ويبعد عن التشدد والغلو واهلل املستعان وعليه التكالن. 
 
 
 
 

 بأنواعه العلميالغلو واحنراف الفكر وصايا لعالج (4)
َا} :تعايلالعلْ حث اهلل ورسوله عليه والعلماء اشد الناس خوفا من اهلل كما قال   ِإمنَّ

 (329){َُي َشى اللََّه ِمن  ِعَباِدِه ال ُعَلَماُء ِإنَّ اللََّه َعزِيٌز َغُفوٌر 

                                                           

 125النحل:  - (328)
 28:فاطر – (329)
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ولكن عندما ينحرف الفكر العلمي لبعضهْ ويظن قدرته علي اْللق واالبداع مثل اهلل 
 طبعاً أخالقي شرعًا و و علْ احلادي وغري  اهلاويةفهو غلو واحنراف يؤدي إيل  تعايل

 شىت العلوم يف وال شك إن التقدم العلمي ،آخرةيف  دنيا واليف  بركة فيه ال ومستقبح ال
جًعا شكل ميثاق ودليل يكون مر يف  قيْ وأخالقيات إيل اإلسالمية حيتاجأمتنا يف 

حيت ال ينحدروا للمستوي املتدين واالحنراف العلمي الغري أخالقي لعلماء االمة  ومرشًدا
  .علومهْ التجريبية اليت ال حيدها حديف  لعلماء الغرب

فلك أي علْ من العلوم احلديث كعلْ الذرة واليف  حترم ما ُيالف الشريعة وشريعتنا ال
واهلندسة والطب وعلْ الرياضيات واجلرب وعلْ اجلغرافيا وعلْ اجليولوجيا والكيمياء 

 ... اخل.والفيزياء
البشري علماء  عرب التاريخحاجنبت إليها  باالنتماءبل يف أمتنا اإلسالمية الذي نفتخر 

صمات يف كانت هلْ بو وابداعهْ  بعبقريتهْوشهد هلْ القاصي والداين عمالقة نوابغ 
م(يف 816 \ه  200شىت العلوم واملعارف العلمية واإلنسانية أمثال جابر بن حيان )

م( يف الرياضيات ، وأبو بكر الرازي 847 \ه  232الكيمياء، وأبو بكر اْلوارزمي )
م( الذي شغف  1254 \ه   650م( يف الطب ، والقزويىن )925 \ه  313)

ْ ويشهد بعبقر بالفلك يتهْ ، والطبيعة وغريهْ كثري  الذي يعرتف الغرب العلماين بفضله
 .وأمثاهلْ اليوم يف عاملنا املعاصر  كثري

در حالل بل اجملتهد فيها له نصيبه من الثواب علي قهذه العلوم وغريها  ومن مث فكل
ادة وميثاق اجل وضع ضوابط للحد من فسادها واحنرافها عنهو  هنا هنبتغيوما  ما نوي

 :ما يلي من وصايا ومما نقرتحه بإجياز واْلخالقيالشرف العلمي 
السبق العلمي باْلروج عن قواعد  أوالذات إثبات  حملاولةاحلد من غرور العلماء -1

 املتعارف عليه. خالقاْلالدين و 
ي" استنساخ العجلة "دولل االستنساخ وبعدومثال ذلك الضجة اليت كانت بسبب 

والكالم عن االستنساخ البشري و هو صنع نسخة مطابقة وراثياً لإلنسان ومبعين آخر 
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استنساخ خاليا و أنسجة بشرية تؤدي ملتاهات ومصائب ودواهي ال يعلمها إال  حماولة
 .تعايلاهلل 

لس جممع جمألة مثرية للجدل والشك وقد سارع حينها مسيف  وعموما يعد االستنساخ  
ة السعودية اململكة العربييف  دورة مؤمتره العاشر جبدةيف  ي الذي انعقداإلسالمالفقه 

متوز  3 -حزيران )يونيو(  - 28ه  املوافق 1418صفر  28-23خالل الفرتة من 
اجملمع خبصوص موضوع يف  م، وبعد اطالعه على البحوث املقدمة1997)يوليو( 

ية والبحوث والتوصيات الصادرة عن الندوة الفقهية الطباالستنساخ البشري، والدراسات 
 مع وجهات أخرى،مع اجمل تعاونبالية للعلوم الطبية، اإلسالمالتاسعة اليت عقدهتا املنظمة 

-14ه  املوافق 1418صفر  12 - 9الفرتة من يف  الدار البيضاء باململكة املغربيةيف 
اليت دارت حول املوضوع مبشاركة م، واستماعه للمناقشات 1997حزيران )يونيو(  17

 الفقهاء واْلطباء، انتهى إيل  أهْ قراراته وهي
حترمي االستنساخ البشري بطريقتيه املذكورتني أو بأي طريقة أخرى تؤدي إيل  أوالً :

 التكاثر البشري.
حلاالت الفقرة )أواًل( فإن آثار تلك ايف  للحكْ الشرعي املبني جتاوزإذا حصل  ثانياً:

 بيان أحكامها الشرعية.تعرض ل
حترمي كل احلاالت اليت يقحْ فيها طرف ثالث على العالقة الزوجية سواء أكان  ثالثاً 

 أم حيواناً منوياً أم خلية جسدية لالستنساخ. بيضةرمحاً أم 
ْ وسائر جميف  بتقنيات االستنساخ واهلندسة الوراثية اْلخذ شرعاً جيوز  رابعاً: االت اجلراثي

يدرأ حدود الضوابط الشرعية مبا حيقق املصاحل و يف  قة والنبات واحليواناْلحياء الدقي
 املفاسد.
ية إصدار القوانني واْلنظمة الالزمة لغلق اْلبواب املباشرة اإلسالممناشدة الدول  خامساً 

وغري املباشرة أمام اجلهات احمللية أو اْلجنبية واملؤسسات البحثية واْلرباء اْلجانب 
 ا.ية ميداناً لتجارب االستنساخ البشري والرتويج هلاإلسالمللحيلولة دون اختاذ البالد 
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ظمة ي الدويل واملناإلسالممن جممع الفقه املتابعة املشرتكة من قبل كل  سادساً:
ية للعلوم الطبية ملوضوع االستنساخ ومستجداته العلمية، وضبط مصطلحاته، اإلسالم

 وعقد الندوات واللقاءات الالزمة لبيان اْلحكام الشرعية املتعلقة به.
ْ اْلرباء وعلماء الشريعة لوضع الضوابط سابعاً:  الدعوة إيل تشكيل جلان متخصصة تض
 ية.إلسالماالدول يف  جمال حبوث علوم اْلحياء )البيولوجيا( العتمادهايف  اْللقية
 يف الدعوة إيل إنشاء ودعْ املعاهد واملؤسسات العلمية اليت تقوم بإجراء البحوث ثامناً:

بشري، وفق غري جمال االستنساخ اليف  جمال علوم اْلحياء )البيولوجيا( واهلندسة الوراثية
 هذا اجملال. يف ي عالة على غريه، وتبعاً اإلسالمعية، حىت ال يظل العامل الضوابط الشر 

 إلعالماتأصيل التعامل مع املستجدات العلمية بنظرة إسالمية، ودعوة أجهزة  تاسعاً:
، إلسالماالتعامل مع هذه القضايا، وجتنب توظيفها مبا يناقض يف  العتماد النظرة اإلامانية
ْ  }عايلتت قبل اختاذ أي موقف، اس تجابة لقول اهلل وتوعية الرأي العام للتثب َوإذا َجاءُه

ْ  َلَعِلَمُه  ُه ِر ِمن   َو ِف إذاُعوا  بِِه َوَلو  َردُّوُه إيل الرَّس ُوِل َوإيل أويل اْلَم  ِن أو اْل  ٌر مَِّن اَْلم  أَم 
 (331).اه (330){الَِّذينَ 

 .الصواب عود إيلتاملراكز العلمية املخالفة بعد حتذيرها ومنع نشاطها حيت  وقف-2
وسبق أن ذكرنا ما ينبغي من ردع للمخالفني بتطبيق مبدأ الثواب والعقاب مما يغنينا عن 

 تكراره هنا.
يغريها   المن الدولة حيتبداعها إو تطورها يف  املراكز العلمية اجلادة مبا يساهْ متويل-3

 .من أجل املال التمويل لالحنراف العلمينقص 
لوم قرحية علمائها من ع ما تنتجهية وجمتمعاهتا لكل اإلسالموال ريب حلاجة اْلمة  

 ْلنفاق على البحث العلمي والتطويراومن مث لتلحق بركب احلضارة نافعة مادية 
                                                           

 83النساء:– (330)
-7117مسلسل:-دسة الوراثية" واهلن خبعنوان "االستنسا  -نقال من موقع دار اإلفتاء املصرية - (331)

 20/4/2014بتاريخ 
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ة  تدعوها وال ننسي أننا أم إلمكانيتناوننظر جبدية  به  االهتمامالتكنولوجي ينبغي 
له أوم أن هلذا الكون كل ييف   الذي يثبت تعايل والعلْشريعتها للجمع بني اإلامان باهلل 

 علمه قطعاً سريتقي يف اإلنسانالبحث والتجربة  فكلما ارتقى يف  ْلنه يعتمد علي العقل
فايا اليت مل ، فالعلْ يكشف احلقائق واْل-عاله يف  جل – وبوحدانيةإامانه باهلل يف 

ل العلماء ولكن كما يقولون لك تعايل عليتكن معلومة من قبل وهو من فضل اهلل 
جمتهد نصيب وكلما كشف العلْ املزيد من احلقائق ظهر اإلعجاز اإلهلي الذي ال نظري 

 الضروري، لذا من اْلطرافخلق هذا الكون البديع مرتامي يف  له
أحد نه ْل البحث العلمي والتطوير التكنولوجيلألنفاق على توفري التمويل الالزم 

ْ   } تعايل يقول:اْلساليب للتفوق والقوة واهلل  َتطَع ُت ْ  َما اس  ِمن  قُ وٍَّة َوِمن  رِبَاِط  َوأَِعدُّوا هَلُ
ُْ اللَّ  ْ  اَل تَ ع َلُمونَ ُه ْ  َوآَخرِيَن ِمن  ُدوهِنِ َي ِل تُ ر ِهُبوَن بِِه َعُدوَّ اللَِّه َوَعُدوَُّك ْ  َوَما هُ اْل   يَ ع َلُمُه

ءٍ  ْ  اَل ُتظ َلُموَن  يف  تُ ن ِفُقوا ِمن  َشي  ْ  َوأَن  ُت   (332){َسِبيِل اللَِّه يُ َوفَّ ِإلَي ُك
ث العلمي جمال البحيف  االستثمارمشرتكه لتمويل  إسالميةمؤسسه  بإقامةونقرتح  

لبحث لألنفاق على ا الالزمةتقدم اْلموال  برعاية أولياء أمور املسلمنيوالتكنولوجي 
 رغبخمتلف التخصصات العلمية وحتفيز من ي اْلمة يفالذي يضْ نوابغ علماء  العلمي

لك مما يعود ذ العسكري وغريأو اجملال الطيب يف  سواء خدمة أمته ووطنهيف  املسامهةيف 
 .بالنفع علي االمة كلها
لك كل الدول ا ال متقرحية علمائنا بتمويل مشرتك طامل ما تنتجهوحبذا لو يتْ متويل 

 احلل وكل دولة حسب فالتعاون هواإلمكانيات الالزمة هلذا النشاط العلمي املثمر 
امكانياهتا وقدرهتا فمنها من املك املال ومنها من املك الكوادر العلمية ومنها من املك 

 عنا الذيوض ونأخذفهذا كفيل بإظهار قوتنا ليهاب منه اْلعداء  ،املكان وما أشبه هذا
 .نولوجياالعلوم والتكيف  نستحقه كخري أمة أخرجت للناس بني سائر اْلمْ املتقدمة

                                                           

 60اْلنفال:- (332)
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 الغلو واحنراف الفكر اجلهاديوصايا لعالج (5)
اجلهاد فريضة غائبة وهي نوعني جهاد الطلب وجهاد الدفع واملسلمني مأمورين هبما 

يف  هاكثرية نراحسب أصول شرعية ولكن من الغلو واالحنراف عن مفهوم اجلهاد أمور  
ولندرك الدواء ينبغي معرفة الداء وكما ذكرنا سلفاً الواقع وال مسوغ هلا من الشرع 

ارتكبت و وأمْ عدو ما جيهله وبسبب اجلهل حبقيقة اجلهاد ضلت مجاعات  اإلنسان
أبرياء بال جريرة كاْلطفال والشيوخ والرجال والنساء كما  دماء ومذابح وسفكتجرائْ 

نه عيفعل تنظيْ الدولة املعروف بداعش وليس هذا جهاد إسالمي يرضي اهلل ورسوله 
  الشريعة الربانية السمحة. وليس له عالقة بني مفهوم اجلهاد الشرعي يف 

اجلهل  غلو وال سببها ربىوهناك أمر علي جانب عظيْ من اْلطورة بل هو خديعة ك
االنتحارية فيقتل  يعرف بالعملياتما  حبقيقة الشهادة يف سبيل اهلل تعايل وهو والتدليس

ري أهل التضليل مث ت -صلي اهلل عليه وسلْ-أذية أعداء اهلل ورسوله أواملرء نفسه لقتل 
والفتاوي الشاذة اليت ال تستند للدليل الشرعي بل ختالفه باهلوي وتغايل بإطالق أسْ 

لوقت ي اسالح ذو حدين ففاسْ الدين واملصيبة أن اجلهل شهيد عمن خدعوهْ بال
ليهود وقتلهْ لبعض االذي مسي بعض اجلهال أن هؤالء املخدوعني شهداء النتحارهْ 

رجت ء وهكذا خمن االعداء خرج بعض اإلعالميني يصف القتلى من اليهود بالشهدا
قيقة الشهادة حبناها الشرعي بسبب اجلهل مبدلوالت أهل الدنيا عن معالشهادة هلل تعايل 

 . يف شريعتنا
تُ لُ } :يقول تعايلشهيداً واهلل يكون املنتحر كيف يعقل أن مث   ْ  ِإنَّ اللََّه  َواَل تَ ق  وا أَن  ُفَسُك

ْ  َرِحيًما    (333){َكاَن ِبُك
يف  يدتهمن قتل نفسه حبديدة فحد "-صلي اهلل عليه وسلْ-من قول النيب هؤالءوأين 
فسه نار جهنْ خالدا خملدا فيها أبدا ومن شرب مسا فقتل نيف  بطنهيف  يتوجأ هبايده 

                                                           

 29:النساء - (333)
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نار جهنْ خالدا خملدا فيها أبدا ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يف  فهو يتحساه
  (334) "نار جهنْ خالدا خملدا فيها أبدايف  يرتدى

ن أشرجه لرياض الصاحلني حلديث الغالم والساحر يف  يقول العالمة ابن العثيمني-
اإلنسان جيوز أن يغرر بنفسه يف مصلحة عامة للمسلمني، فإن هذا الغالم دل امللك 
على أمر يقتله به ويهلك به نفسه، وهو ان يأخذ سهمًا من كنانته ويضعه يف كبد 

 القوس ويقول: باسْ اهلل رب الغالم.
يف سبيل اهلل، آمنت أمة وهو مل يفتقد شيئا، ْلنه هذا جهاد  اإلسالم "ْلنقال شيخ 

 ."مات وسيموت إن آجالً أو عاجالً 
فأما ما يفعله بعض الناس من االنتحار، حبيث حيمل آالت متفجرة ويتقدم هبا إيل 

 الكفار مث يفجرها إذا كان بينهْ، فإن هذا من قتل النفس والعياذ باهلل.
هنْ أبد اآلبدين، كما جاء يف احلديث عن ومن قتل نفسه فهو خالد خملد يف نار ج

 النيب عليه الصالة والسالم.
ْلن هذا قتل نفسه ال يف مصلحة اإلسالم، ْلنه إذا قتل نفسه وقتل عشرة أو مائة أو 
مائتني، مل ينتفع اإلسالم بذلك، فلْ يسلْ الناس، خبالف قصة الغالم، فإن فيها 

يد اسلموا، أما أن اموت عشرة أو إلسالم كثري من الناس، فكل من حضر يف الصع
عشرون أو مائة أو مائتان من العدو، فهذا ال يقتضي أن يسلْ، بل رمبا يتعنت العدو 
أكثر ويوغر صدره هذا العمل حىت يفتك باملسلمني اشد فتك، كما يوجد من صنع 
اليهود مع أهل فلسطني، فإن أهل فلسطني إذا مات الواحد منهْ هبذه املتفجرات وقتل 

تة أو سبعة أخذوا من جراء ذلك ستني نفرا أو أكثر، فلْ حيصل يف ذلك نفع س
 للمسلمني، وال انتفاع للذين فجرت هذه املتفجرات يف صفوفهْ.

                                                           

أخرجه مسلْ يف املسند الصحيح املختصر بنقل العدل عن العدل إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه - (334)
نشر/ دار  -حتقيق / حممد فؤاد عبد الباقي-باب غلظ حترمي قتل اإلنسان نفسه  -(109)برقْ/-وسلْ"

 م.1955ه   1374الطبعة اْلويل سنة/  -بريوت –إحياء الرتاث العريب 
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غري حق، للنفس ب وهلذا تري ان ما يفعله بعض الناس من هذا االنتحار، نري أنه قتل
وأنه موجب لدخول النار والعياذ باهلل، وان صحابه ليس بشهيد. لكن إذا فعل اإلنسان 
هذا متأوال ظانا أنه جائز، فإننا نرجو أن يسلْ من اإلمث، وأما أن تكتب له الشهادة 
فال؛ ْلنه مل يسلك طريقة الشهادة، لكنه يسلْ من اإلمث ْلنه متأول، ومن اجتهد 

  (335) اه أجر. وأخطأ فله

ال يغيب علي اللبيب أن من أعظْ اْلسباب واملظاهر الناجتة عن هذا نكرر دومًا و 
هابذة العلماء واجلهل هبا وخمالفة ج للنصوص الشرعيةيل أو لفساد الت يرجعاجلهاد املزعوم 

رعية يف واْلدلة الش ، مةولية هلذه الفريضة الغائبة عن اْلالذين وضعوا القواعد اْلص
 حتمية اجلهاد ومشروعيته كثرية منها على سبيل املثال:

َرُهوا َشي ئً   }:قوله تعايل- ْ  َوَعَسى َأن  َتك  ُْ ال ِقَتاُل َوُهَو ُكر ٌه َلُك ا َوُهَو َخي  ٌر ُكِتَب َعَلي ُك
 ُْ ْ  َواللَُّه يَ ع َل ْ  َوَعَسى َأن  حتُِبُّوا َشي ًئا َوُهَو َشرٌّ َلُك ْ  اَل تَ ع َلُموَن َوأَن    َلُك  .(336){ ُت

َواهَلُْ  بَِأنَّ هَلُُْ  }وقوله تعايل:- ْ  َوأَم  تَ َرى ِمَن ال ُمؤ ِمِننَي أَن  ُفَسُه َنََّة يُ َقاتُِلوَن يف ِإنَّ اللََّه اش   اجل 
تَ ُلوَن َوع ًدا َعَلي ِه َحقًّا يف الت َّو رَاِة َواإلجنيل َوال قُ  تُ ُلوَن َويُ ق  ِدِه َسِبيِل اللَِّه فَ يَ ق  ر آِن َوَمن  أوىَف بَِعه 

ْ  بِِه َوَذِلَك ُهَو ال َفو ُز ال َعِظي ِمَن اللَّهِ  ُْ الَِّذي بَايَ ع ُت َتب ِشُروا بِبَ ي ِعُك  .(337){ ُْ فَاس 
 :ومن السنة النبوية 

                                                           

نشر دار  -حملمد بن صاحل بن حممد العثيمني -(223-1/222انظر شرح رياض الصاحلني) - (335)
 ه  1426الطبعة: -الوطن للنشر، الرياض 

 216:البقرة - (336)
 111:التوبة - (337)
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ْ أي اْلعمال حديث - عن أيب هريرة رضي اهلل عنه، قال: سئل النيب صلى اهلل عليه وسل
قيل: مث « سبيل اهللجهاد يف »قيل: مث ماذا؟ قال: « إامان باهلل ورسوله»أفضل؟ قال: 

  (338)« حج مربور»ماذا؟ قال: 
تضمن اهلل ملن » :قَاَل رسوُل اللَِّه َصّلى اهلُل َعَلي ِه وَسلَّْ :قَال ،رضي اللَّه َعن هُ  ،وعنه -

خرج يف سبيله، ال ُيرجه إال جهادا يف سبيلي، وإامانا يب، وتصديقا برسلي، فهو علي 
ضامن أن أدخله اجلنة، أو أرجعه إىل مسكنه الذي خرج منه، نائال ما نال من أجر أو 
غنيمة، والذي نفس حممد بيده، ما من كلْ يكلْ يف سبيل اهلل، إال جاء يوم القيامة  

 كلْ، لونه لون دم، ورحيه مسك، والذي نفس حممد بيده، لوال أن يشق كهيئته حني
على املسلمني ما قعدت خالف سرية تغزو يف سبيل اهلل أبدا، ولكن ال أجد سعة 

ويشق عليهْ أن يتخلفوا عين، والذي نفس حممد بيده، فأمحلهْ، وال جيدون سعة، 
 (339).«مث أغزو فأقتل لوددت أين أغزو يف سبيل اهلل فأقتل، مث أغزو فأقتل،

قلت: ويتبني لنا مما ذكرنا من آيات وأحاديث أن اجلهاد عندما ال يقيد فهو ال يراد به 
إال اجلهاد يف ميدان املعركة للكفار حتمًا وهذا هو اْلصل ويف يومنا هذا حدث لبس 

ْ وغموض يف  ْ املراد من اجلهاد، وأعقب هذا الفه ْ ضياع هذا الففه ريضة اْلاطئ واملبه
املواقف شوكتهْ فيما مضي والتاريخ طافح ب واملسلمني وقوياليت اعز اهلل هبا اإلسالم 

 والشواهد للقاصي والداين مما يغنينا عن بياهنا وإسراد بعضها هنا منعاً لإلطالة.

                                                           

يح املختصر من أمور رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلْ وسننه وأيامه " اجلامع املسند الصحأخرجه البخاري يف  - (338)
-لبنان-نشر دار طوق النجاة /بريوت-حتقيق/ حممد زهري بن ناصر الناصر-باب  فضل احلج املربور-(1519 )برقْ/

 (338)ه 1422الطبعة: اْلوىل، 
هلل عليه رسول اهلل صلى اأخرجه مسلْ يف املسند الصحيح املختصر بنقل العدل عن العدل إىل  - (339)

 -حتقيق / حممد فؤاد عبد الباقي-باب فضل اجلهاد واْلروج يف سبيل اهلل  -(1876)برقْ/ -وسلْ"
 م.1955ه   1374الطبعة اْلويل سنة/  -بريوت –نشر/ دار إحياء الرتاث العريب 
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ين عنف د كما ينبغي تعليمه حبقيقة اجلهاد يف اإلسالم وأنه دين مساحة ورمحة وليس
وإرهاب ودماء كما يقول املغرضني من أحفاد أبو جهل من احلاقدين علي اإلسالم من 
أهله واملستشرقني الكارهني له ويتبني وسطية اإلسالم ومساحته إن اجلهاد رغْ مشروعيته 
ال يكون إال للدفاع عن الوطن ورد االعتداء وهو املعروف عند العلماء جبهاد الدفع وهو 

ى كل مسلْ ويكون حني يقتحْ الكفار ديار املسلمني، فتكون حينئذ فرض عني عل
 . واملقاومةاملدافعة 

ْ  َوقَاتُِلوا يف َسِبيِل اللَِّه الَّذِ  }وأما دليل هذا النوع من اجلهاد فقوله تعايل: يَن يُ َقاتُِلوَنُك
  ْ ْ  ِمن  َحي ُث َحي ُث ثَ  َواَل تَ ع َتُدوا ِإنَّ اللََّه اَل حيُِبُّ ال ُمع َتِديَن * َواق  تُ ُلوُه رُِجوُه ْ  َوَأخ  ُتُموُه ِقف 

َراِم َحىتَّ ي ُ  ِجِد احلَ  ْ  ِعن َد ال َمس  َنُة َأَشدُّ ِمَن ال َقت ِل َواَل تُ َقاتُِلوُه ْ  َوال ِفت   َرُجوُك ْ  ِفيِه َأخ  َقاتُِلوُك
ْ  َكَذِلَك َجَزاُء ال َكاِفرِيَن * فَِإنِ  ْ  فَاق  تُ ُلوُه ٌْ ان  تَ هَ  فَِإن  قَاتَ ُلوُك و ا فَِإنَّ اللََّه َغُفوٌر َرِحي

}(340) 
َعِفنَي ِمَن ا}تعايل: وقوله- َتض  ْ  اَل تُ َقاتُِلوَن يف َسِبيِل اللَِّه َوال ُمس  لرَِّجاِل َوالنَِّساِء َوَما َلُك

َنا ِمن  َهِذِه الَقر يَِة الظَّاملِِ  رِج  َعل لََّنا ِمن لَُّدنَك أَ َوال وِل َداِن الَِّذيَن يَ ُقوُلوَن رَب ََّنا َأخ  ُلَها َواج  ه 
َعل  لََّنا ِمن لَُّدنَك َنِصريًا   (341){َولِياًّ َواج 

وال يكون كما ذكرنا إال دفاعا عن الوطن ورد االعتداء وحنوه والرتهيب من اجلهاد   
 .جملرد االعتداء دون ضابط شرعي

َنح  هَلَا َجَنُحوا لِلَوِإن  }بل أن مساحة اإلسالم ووسطيته تتجلي يف قوله تعايل: ِْ فَاج  سَّل 
 ُْ  (342){َوتَ وَكَّل  َعَلى اللَِّه إِنَُّه ُهَو السَِّميُع ال َعِلي

تصره: وأما قتال ما خم فقال-رمحه اهلل-وأما جهاد الدفع فيعرفه شيخ اإلسالم ابن تيمية 
 عن احلرمة والدين فواجب إمجاًعا. الدفع فهو أشد أنواع دفع الصائل

                                                           

 192-190البقرة: - (340)
 75سورة النساء :  - (341)
 61اْلنفال: - (342)
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الصائل الذي يفسد الدين والدنيا ال شيء أوجب بعد اإلامان من دفعه، فال فالعدو 
يشرتط له شرط، بل يدفع حبسب اإلمكان، وقد نص على ذلك العلماء أصحابنا 

 اه  .وغريهْ، فيجب التفريق بني دفع الصائل الظامل الكافر وبني طلبه يف بالده.
(343) 
إذا حصر بلَده  :ما خمتصره وبتصرف يسري -رمحه اهلل-يقول العالمة ابن العثيمنيو -

اظًا على فإنه جيب على املسلْ أن يدافَع حف -يعين طوقها وضيَّق اْلناق عليها -عدوٌّ 
فإنه قد  -باهلل عياذاً  -النفس والدين؛ ْلن هذا العدو إذا حصر البلَد مث استوىل عليه

ال جيب على ي هذه احليضيع معامله حىت تصبح بالُد اإلسالم بالَد كفٍر وإحلاد، فف
  (344)املسلمني أن يدافعوا عن هذا البلد احملصور. اه  

قلت: أما جهاد الطلب وهو حماربتهْ يف ديارهْ للدفاع عن امتهاهنْ ملقدساتنا ورموزنا 
والدفاع عن حرمة املسلمني وأعراضهْ أن مل يراعوها أو حاربوا دعوتنا هلْ باحلكمة 

 هانة وقتل العلماء والدعاة أو حبسهْ واهتامهْ هلْ  بالواملوعظة احلسنة بالتحقري واإل
جريرة إال حقدهْ علي اإلسالم واملسلمني وما أشبه ذلك أقول أن مل يتمكن املسلمني 
من حتقيقه لعدم القدرة واالستطاعة والضعف والوهن  إيل آخره من معاذير لبعدنا عن 

م أيامنا تلك فمن رمحة اإلسالمصدري قوتنا القرآن والسنة كما هو واضح ومشاهد يف 
وعظمته عدم التهور واالندفاع للجهاد بل ينبغي الصرب واالكتفاء جبهاد الدفع وهو رد 

 العدوان والدفاع عن الوطن 
رمحه اهلل: "اجلهاد ذروة سنام اإلسالم "، يعىن أن اجملاهدين يعلون -قال ابن العثيمني

ما يف  ه وسلْ بذروة السنام، ْلنه اعلىعلى اعدائهْ، وهلذا شبهه النيب صلى اهلل علي

                                                           

 -نشر: دار الكتب العلمية -(5/538كتاب اجلهاد )-الفتاوى الكربى البن تيمية"نظر "  - (343)
 م1987 -ه  1408الطبعة: اْلوىل، -بريوت

مجع وترتيب  -(25/229انظر "جمموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ حممد بن صاحل العثيمني") - (344)
 1413 -الطبعة : اْلخرية  -دار الثريا -نشر: دار الوطن -: فهد بن ناصر بن إبراهيْ السليمان
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مل يقْ به  وأن يالباقمن يكفي سقط عن  به البعضفرض كفاية إذا قام  فاجلهاد البعري
 .من يكفي تعني عليه

والدليل على ذلك النصوص  ،ولكن اعلموا ان كل واجب ال بد فيه من شرط القدرة
ًسا  اَل يَُكلِّفُ  } :قال تعايل-القرآن فقد  أما أيضامن القرآن والسنة ومن الواقع  اللَُّه نَ ف 

َعَها     (345){ ِإالَّ ُوس 
ْ   }وقال تعايل: َتطَع ُت     (346){فَات َُّقوا اللََّه َما اس 

ْ  يف ا}:تعايل وقال ْ  َوَما َجَعَل َعَلي ُك َتَباُك يِن ِمن  َوَجاِهُدوا يف اللَِّه َحقَّ ِجَهاِدِه ُهَو اج  لدِّ
   (347){َحرَجٍ 

 تقدروا عليه وان مل ،يعىن حىت لو أمرمت باجلهاد ما فيه حرج ان قدرمت عليه فهو سهل
ومن السنة قال  ،من القرآن هذاواالستطاعة إذا ال بد من القدرة  ،فهو حرج مرفوع

  (348)  " إذا امرتكْ بأمر فأتوا منه ما استطعتْ ":النيب صلى اهلل عليه وسلْ
سواء أمر  ،بأمر نكرة يف سياق الشرط فيكون للعموم :وهذا عام يف كل أمر ْلن قوله 

 .العبادات أو اجلهاد أو غريه
إيل توحيد  مكة يدعو الناس يف-وسلْصلى اهلل عليه وآله -وأما الواقع فقد كان النيب 

عيه عليه بوبقى على هذا ثالثة عشرة سنة مل يؤمر باجلهاد مع شدة االيذاء له وملت ،اهلل
ولكن  ،فاكثر أركان اإلسالم ما وجبت إال يف املدينة ؛التكاليف وقلة والسالمالصالة 

 .نفسهْأال يستطيعون، وهْ خائفون على  ْلهنْ ؟ملاذا .ال :اجلواب ؟هل أمروا بالقتال
                                                           

 286 :البقرة - (345)
 16التغابن  - (346)
 78احلج:  - (347)
اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلْ وسننه وأيامه " أخرجه البخاري يف  - (348)

نشر دار طوق -زهري بن ناصر الناصرحتقيق/ حممد -باب االقتداء بسنن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلْ  -(7288 )برقْ/
 (348)ه 1422الطبعة: اْلوىل، -لبنان-بريوت-النجاة 
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وسلْ خرج من مكة خائفا على نفسه   وهذا معروف    أن النيب صلى اهلل عليه وآله
أُِذَن }ولذلك مل يوجب اهلل عز وجل القتال اال بعد ان صار لالمة اإلسالمية دولة وقوة 

ْ  َلَقِديٌر  ْ  ظُِلُموا َوِإنَّ اللََّه َعَلى َنص رِِه  (350).اه (349)  {لِلَِّذيَن يُ َقاتَ ُلوَن بِأَن َُّه
ذا الغلو وصايا لعالج أسباب هالو  يتبني لنا أن أعظْ احللولقلت: واحلاصل مما ذكرناه  

 :فيما يلينوجزها ممكن أن اجلهاد املشروع  فهْيف  واالحنراف
اجليش يف  والتطوعتشجيع الشباب علي اجلهاد املشروع للدفاع عن الدين والوطن -1

 لزيادة كفاءهتْ وسقلها وتأهليهْ علي أسس عسكرية وتربوية وعقدية صحيحة.
هل احلل والعقد فكثري من الشباب املخدوع أوهذه مهمة العلماء والدعاة واملصلحني و 

 !لدفعجهاد الطلب وجهاد ا املتحمس لنصرة الدين ال يدري الفارق بني
سلمني والفريضة اليت أعز اهلل هبا امل اإلسالماجلهاد هو ذروة سنام نقول أن  بادئ ذي بدو 

ْ ويف تركه وإمهاله ذل وانكسار وأهانه وحتقري للمقدسات  ْ وقوي به شوكته ورفع به رايته
د و  والرموز كما هو مشاهد اليوم ه  د أواجلهاد لغة مأخوذ من اجلَ  ُه   ،وسعوهو بذل ال ،اجل 

  والعمل ببذل الطاقة.
ِع َوهُ  بقوله: "ُهوَ -اهللرمحه -ابن تيمية  اإلسالموعرفه شيخ  ُل ال ُوس  رَةُ َبذ  ُحُصوِل يف  َو ال ُقد 
ق  (351) .اه"حَم ُبوِب احلَ 

ينشر علي نطاق واسع بكل وسيلة  اْلمةيف  صريح واضح من أهل العلْ بيان-2
من  املزيف ديل قادة اجلهاأو فساد فهْ وتب لتصل للقاصي والداين من املسلمني عصرية

                                                           

 39احلج:  - (349)
 (8:7نشر دار ابن اجلوزي )-انظر الشرح املمتع على زاد املستقنع البن العثيمني- (350)

 
-(96حتقيق :ناصر عبد الكرمي العقل)ص/-انظر كتاب" العبودية" لشيخ اإلسالم  ابن تيمية -- (351)

 -ه  1426الطبعة السابعة اجملددة  -حتقيق حممد زهري الشاويش-بريوت –نشر املكتب اإلسالمي 
 م.2005
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يل النصوص أو وت لقلة العلْ والفقهوشروطه حبقيقة اجلهاد  اجلماعات املسلحة اجلاهلة
 ْلمر.اأن اجلهاد الشرعي يشرتط فيه أذن ويل والتربؤ منهْ وبيان  علي غري مرادها

بنفسه  ُيرج أوال جيوز ْلحد من املسلمني أن يدعو للجهاد  أنه ويتبني من هذا اْلمر
ولو كان ظاملاً فطاعته واجبة أن مل يستوجب اْلروج عنه لسبب اْلمر  خمالفا ْلمر ويل

 لنا فيه عند اهلل برهان وحنو ذلك. تبيحه الشريعة كأن نري منه كفراً بواحاً 
صلى اهلل -عن النيب  ،-رضي اهلل عنه-والدليل علي هذا الشرط حديث أيب هريرة  

إمنا اإلمام جنة، يقاتل من ورائه، ويتقى به، فإن أمر بتقوى اهلل عز : »قال -عليه وسلْ
  (352)« وجل وعدل، كان له بذلك أجر، وإن يأمر بغريه كان عليه منه
ته ويدل يلزم الرعية طاعوبناء علي ذلك أن أيب ويل اْلمر اجلهاد لسبب من اْلسباب ف

ا الرَُّسوَل َوأويل اَْلم ِر آَمُنوا َأِطيُعوا اللََّه َوَأِطيُعو يا أَي َُّها الَِّذيَن }:تعايلقوله علي ذلك ايضاً 
  (353){ِمنُكْ
ُؤ ِمُنوَن اَلِذيَن آَمُنوا بِاللَِّه َوَرُسولِِه وَ }:تعايل وقوله

َا امل ٍر َجاِمٍع ملَّ  كَ   إذاِإمنَّ انُوا َمَعُه َعَلى أَم 
َتأ ِذنُوه َهُبوا َحىتَّ َيس    (354) {َيذ 

ال يشرتط أن و  ،الدولةيف  هو ويل اْلمر اْلعلى« اإلمام» رمحه اهلل:-العثيمنييقول ابن 
 والنيب ،متطاولةيكون إمامًا عاّمًا للمسلمني؛ ْلن اإلمامة العامة انقرضت من أزمنة 

  (355)  «امسعوا وأطيعوا ولو تأمَّر عليكْ عبد حبشي»صّلى اهلل عليه وسّلْ قال: 

                                                           

أخرجه مسلْ يف املسند الصحيح املختصر بنقل العدل عن العدل إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه - (352)
حتقيق / حممد فؤاد -ب باب يف اإلمام إذا أمر بتقوى اهلل وعدل كان له أجر -(1841 )برقْ/-وسلْ"

 م.1955ه   1374الطبعة اْلويل سنة/  -بريوت –نشر/ دار إحياء الرتاث العريب  -عبد الباقي
 59سورة النساء : ا  - (353)
 62سورة النور :  - (354)
اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلْ وسننه وأيامه " أخرجه البخاري يف  - (355)
السمع  باب -« "امسعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكْ عبد حبشي، كأن رأسه زبيبة»(ولفظه "بالكامل  7142 رقْ/)ب
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أمره و  ،وصار قوله نافذاً  ،زلة اإلمام العام صار مبن ،تأمر إنسان على جهٍة ما إذاف ،
ية ماإلسالومن عهد أمري املؤمنني عثمان بن عفان   رضي اهلل عنه   واْلمة  ،مطاعاً 

يف  ن عبيد وغريهواملختار ب ،الشاميف  وبنو مروان ،احلجازيف  فابن الزبري ،بدأت تتفرق
يدينون بالوالء والطاعة ملن تأمر على  اإلسالموما زال أئمة  ،فتفرقت اْلمة ،العراق

وإن مل تكن له اْلالفة العامة؛ وهبذا نعرف ضالل ناشئة نشأت تقول: إنه  ،ناحيتهْ
فال بيعة ْلحد!!   نسأل اهلل العافية   وال أدري أيريد هؤالء أن  ،ال إمام للمسلمني اليوم

هْ؟! أم يريدون أن يقال: كل إنسان أمري تكون اْلمور فوضى ليس للناس قائد يقود
 نفسه؟!
ْ اموتون ميتة جاهلية   والعياذ باهلل  ؛ ْلن عمل املسلمني  إذاهؤالء  ماتوا من غري بيعة فإهن

عليا وصار له الكلمة ال ،على أن من استوىل على ناحية من النواحي متطاولةمنذ أزمنة 
وقد نص على ذلك العلماء مثل صاحب سبل السالم وقال: إن  ،فهو إمام فيها ،فيها

دة جتدهْ ناحية واحيف  فالبالد اليت ،وهذا هو الواقع اآلن ،هذا ال امكن اآلن حتقيقه
  إذاف ،ري ذلكغ إيلوبيع للذمْ  ورشاوىجيعلون انتخابات وحيصل صراع على السلطة 

بات احدًا إال مبثل هذه االنتخاكان أهل البلد الواحد ال يستطيعون أن يولوا عليهْ و 
 املزيفة فكيف باملسلمني عموماً؟!! هذا ال امكن.

ْ  يَاأَي َُّها الَّ  }:-تعايل-استنفره اإلمام وجب عليه اْلروج؛ لقول اهلل  إذاف ِذيَن آَمُنوا َما َلُك
ُْ ان ِفُروا إذا ْ  يف  ِقيَل َلُك َر ِض أََرِضيتُ  إيلَسِبيِل اللَِّه اثَّاقَ ل ُت ِخرَِة اْل  ن  َيا ِمَن اآل  ََياِة الدُّ ْ  بِاحل 

ن  َيا ََياِة الدُّ ِخَرِة ِإالَّ قَِليلٌ يف  َفَما َمَتاُع احل  َتب ِدل  قَ و ًما ِإالَّ تَ ن ِفُروا يُ َعذِّ  *اآل  ْ  َعَذابًا أَلِيًما َوَيس  ب ُك

                                                           

الطبعة: -نلبنا-نشر دار طوق النجاة /بريوت-حتقيق/ حممد زهري بن ناصر الناصر-والطاعة لإلمام ما مل تكن معصية  
 ه  1422اْلوىل، 
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ْ  َواَل َتُضرُّوُه َشي ًئا َواللَُّه َعَلى كُ  ٍء َقِديٌر َغي  رَُك وقال النيب صّلى اهلل  ، (356){لِّ َشي 
  (357) « استنفرمت فانفروا إذاو »عليه وسّلْ: 

مام هذا احلال على اإليف  والدليل العقلي: هو أن الناس لو متردوا ،وهذه أدلة مسعية
 اومهيقمل جيد من  إذاالعدو سوف يُقدم إذ إن  ،اإلسالمحلصل اْللل الكبري على 

  (358)  ويدافعه.اه

قلت: ومن مث يتبني لنا أن اجلهاد حتت راية أصحاب اهلوي جهاد غري مشروع بل هو 
طامة كربي ويستهلك من رصيد االمة وكرامتها الكثري وليس بعيدا عنا ما فعله اْلوارج 

حديثًا فأفسدوا وهْ حيسبون أهنْ  خطاهْ وهنجهْقدامًا وما يفعله من صار علي 
 حيسنون صنعا.

َسرِيَن أَع َمااًل  }تعايل:قال  كما َخ  ْ  بِاْل  ْ  الَِّذيَن ضَ  *ُقل  َهل  نُ َنبُِّئُك ََياِة يف  لَّ َسع يُ ُه احل 
ًعا  ْ  حُي ِسُنوَن ُصن   ْ  حَي َسُبوَن أَن َُّه ن  َيا َوُه ْ  َولَِقائِِه لَِئَك الَِّذيَن َكفَ أو  *الدُّ ُروا بِآيَاِت َرهبِِّ

ُْ هَلُْ  يَ و َم ال ِقَياَمِة َوز نًا   (359){َفَحِبَطت  أَع َماهُلُْ  َفاَل نُِقي
ة الضالة وحماربة الفئ وحتذيراْلمر  عدم السماح للمتطوعني باْلروج عن طاعة ويل-3

 .وخرجوا عن أمجاع اْلمة شقوا عصا الطاعةبالقوة أن 

                                                           

 39-38التوبة: - (356)
اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلْ أخرجه البخاري يف  جزء من حديث - (357)

لنجاة نشر دار طوق ا-حتقيق/ حممد زهري بن ناصر الناصر-ب باب: ال حيل القتال مبكة  -(1834 وسننه وأيامه " )برقْ/
 (357)ه 1422الطبعة: اْلوىل، -لبنان-/بريوت

 -نشر دار ابن اجلوزي-(8/9الشرح املمتع على زاد املستقنع حملمد بن صاحل بن حممد العثيمني) - (358)
 ه  1428 - 1422الطبعة : اْلوىل سنة 

 105-103:الكهف - (359)
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طرفة مع مجاعة مت أوا قناع وأراد اجلهاد منفردً ينبغي منع من مل يرتدع بالكالم واإل
امح مع وال تسالطاعة وعقابه اْلروج عن  تتخذ الغلو واالحنراف منهجًا من ومتشددة

 .من يضر أمن الوطن وُيرج عن اجلماعة
عند كل عاقل ولبيب ومنصف أن أيب هؤالء احلق بعد بيان العلماء  إن املنطق أقولو 
 سلمنيشد قسوة وتعرضوا للمأ أوقلوهبْ اليت هي كاحلجارة  والنهي لقسوةمر يل اْلأو و 

 أمنهْو ديارهْ بأي وسيلة من الوسائل اليت تشكل خطرا عليهْ وعلى وجودهْ يف 
داخل ديار  يف حياة املسلمني هذا وثوابتهْ بأن يتْ ردعهْ بالوسائل الشرعية لتستقيْ

 إال أمرين ال ثالث هلما. يل اْلمر فيهْأو و  وليس أمام املسلمني اإلسالم
 ل: جداهلْ ومناظرهتْ باليت هي أحسن وبكل الوسائل العصرية املشروعةو اْلمر اْل -

 .كل عصر ومصريف   ملل وهذا مستطاع أودنيا الناس بال كلل يف 
اْلرض وانتهكوا  يف أن بغوا قتاهلْ وحماربتهْ ينفع اْلقناع  ينبغي: أن مل اْلمر الثاين-

مقدساتنا واحنرفوا عنه وأهانوا رموزنا واستباحوا أعرضنا ودمائنا وقاتلونا بداًل من أعداء 
لذين ال ا كأمة جمتمعة وليس منفردة وال نرتك هذا للكفاروما أشبه ذلك و  تعايلاهلل 

ائَِفَتاِن ِمَن َوِإن  طَ  }تعايلكما قال حنن   فهذا واجبنا  يريدون أن تقوم هلذه االمة قائمة
َرى فَ َقاتِلُ  ُخ  َدامُهَا َعَلى اْل  نَ ُهَما فَِإن  بَ َغت  ِإح  ِلُحوا بَ ي   وا الَّيِت تَ ب ِغي ال ُمؤ ِمِننَي اق  َتتَ ُلوا فََأص 

ِر اللَّهِ  إيلَحىتَّ تَِفيَء  ِل َوأَق   أَم  نَ ُهَما بِال َعد  ِلُحوا بَ ي   ِسطُوا ِإنَّ اللََّه حيُِبُّ فَِإن  فَاَءت  فََأص 
 (360){ال ُمق ِسِطنَي 

وحبذا لو مت عمل قوة دفاع مشرتكة لرد هؤالء عن كل قطر من أقطار اْلمة وعدم 
 ارجاء املعمورة.يف  السماح هلْ هبذا الغلو اجلهادي الذي يضر أكثر املسلمني

ير غري ذلك من املعاذ أواجلهل  أوالكسل  أووالريب أن التفريط والتحجج بالعجز 
وم لكل وهذا الوهن ظاهر الي وتشتتهْ  وضعف املسلمني واهلوية يؤدي لضياع الدين

                                                           

 9احلجرات: - (360)



 
176 

 

يومنا  يف ذي عني ونصوص الوحيني حتذرنا من هذا التفريط والكثري من مدعي اإلامان
بالكلية  أن مل يكن أضاعوها ريب وسائل إال من رحْفريضة اجلهاد بكل اليف  هذا قصروا
َا ال ُمؤ ِمُنوَن الَِّذيَن آَمُنوا بِاللَّهِ َوَرُسولِِه مُثَّ  }آيات بينات:يف  واهلل يقول  ملَ  يَ ر تَابُوا َوَجاَهُدوا ِإمنَّ

  ْ ْ  َوأَن  ُفِسِه َواهلِِ ُْ الصَّاِدُقوَن أو َسِبيِل اللَِّه يف  بَِأم    (361){لَِئَك ُه
 

 ياإلعالمالغلو واحنراف الفكر لعالج  وصايا (6)
اتف ذكية عة وهو إذابكل صوره  من تلفاز وقنوات فضائية وانرتنت وصحافة و  عالماْل

تها اجملتمعات املعاصرة علي اختالف أيديولوجييف  وغري ذلك من الوسائل املعلوماتية
ة وتأثرياته له آثاره الكبري و واجلماعات  اْلفراد وتوجهاهتا من اخطر السبل تأثريًا علي

نفعاً و  دينية والدنيوية سلبًا واجياباً ومعلوماهتْ الالبالغة على سلوك الناس وعاداهتْ 
 خطر ماابصفة عامة و   اإللكرتوين ولو نظرنا نظرة فاحصة وإحصائية لإلعالم  ،وضراً 
ه علي البالد خطورت جند كل املؤشرات تدل على شبكات التواصل االجتماعياليوم فيه 

بط بني أجزاء ر و احلدود اجلغرافية  جتاوزخطري  تثريية ذات إعالم وسيلة  وهو  والعباد
 اْلفراد ياةحيف  وأصبح دوره متعاظماً  ،املسافات الزمانية واملكانية وقرب بنيالعامل 

اد اْلفر  وهو من أعظْ أسباب الغلو واالحنراف الفكري عليواْلسر واجملتمعات 
 سسالح فتاك أن أساء استخدامه فليبكل صوره  اإلعالماحلاصل أن واجلماعات و 

 اهلشيْ.يف  كالنار  االنتشارهناك من امنعه من 
لفئة  صالاالتسلوك دراسة  يف للدراساتويف إحصائية منشورة حديثا ملركز اجلزيرة 

 امةخاصة وتأثري اإلعالم بصفة ع االجتماعي بصفةالشباب علي شبكات التواصل 
ْلطورة امثال واقعي علي  جند كنموذجاليت اندلعت يف مصر   2011يناير  25بعد ثورة 

 لتقرير ما يلي:ايف  أمتنا وجمتمعاتنا اإلسالمية وجاءيف  عالماليت يسببها اإل البالغة

                                                           

 15احلجرات: - (361)
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ثورة  بعدجدول يُبنيِّ وسائل اإلعالم اْلكثر استخداًما لدى الشباب املصري     
 يناير/كانون الثاين

 #%النسبة  ك -التكرار وسائل اإلعالم
 18.75 75 القنوات الفضائية
 5.75 23 احملطات اإلذاعية
 56 224 شبكة اإلنرتنت

 18 72 الصحف
 1.5 6 اجملالت العامة واملتخصصة

 100 400 اجملموع
تصدَّرت اإلنرتنت قائمة أكثر الوسائل االتصالية استخداًما من قبل املبحوثني بعد ثورة 

يناير/كانون الثاين، تالها التليفزيون مث الصحف والراديو، وجاءت اجملالت العامة  25
خداًما الرتتيب اْلخري، ويرجع سبب تصدُّر اإلنرتنت للوسائل اْلكثر استيف  واملتخصصة

 ا حتظى بانتشار واسع حالًيا مقارنة بالوسائل التقليدية اْلخرى؛ حيثلدى الشباب كوهن
يف  مليون مستخدم 46جتاوز عدد مستخدمي اإلنرتنت حسب بعض اإلحصاءات 

من جمموع السكان، أما  %53.2، ونسبة دخول بلغت 2014يونيو/حزيران  30
هناية العام  يف مليون مستخدم 12مثاًل فقد بلغ أكثر من الفيس بوك  عدد مستخدمي

2012. 
فقد أصبحت اإلنرتنت بفعل تكنولوجيا اإلعالم احلديثة توفر خدمات ومزايا امكن من  

خالهلا االستغناء عن وسائل اإلعالم التقليدية نسبيًّا، وهو ما يعطي السبق للمواقع 
ت جذب أنظار الرأي العام، وأرغميف  السنوات اْلخريةيف  اإللكرتونية اليت أسهمت

ت كثرية على اختاذ قرارات ضد رغبتها، مما يضيف قيمة حقيقية هلذه الوسائل حكوما
عن غريها. وهلذه اْلسباب جمتمعة أنشأ بعض وسائل اإلعالم التقليدية منصات على 
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مواقع التواصل االجتماعي لُتمكِّن مجهورها من الوصول إىل احملتوى الذي تقدمه بسهولة 
يناير/كانون الثاين وتداعياهتا وردود  25طورات ثورة والتفاعل معه بشكل آين ومواكبة ت

  اْلفعال اإلقليمية والدولية إزاء متغريات املشهد السياسي املصري.
تايل الذي اجلدول ال فيبينه  استخدام الشباب املصري لشبكات التواصلأما عن حجْ 

 التقرير:يف  ورد
 االجتماعيجدول يوضح حجْ استخدام الشباب املصري لشبكات التواصل 

التعرض لشبكات التواصل  معدل
 االجتماعي

 #% ك

 23.7 95 دائًما
 71.8 287 أحيانًا
 4.5 18 نادرًا

 100 400 اجملموع
من أفراد العينة يتعرضون بصفة دائمة )دائًما(  % 23.7توضح نتائج الدراسة أن 

مث بصفة  ،% 71.8لشبكات التواصل االجتماعي، وبشكل غري دائْ )أحيانًا( بنسبة 
، وهو ما يشري إىل ارتفاع معدل تعرُّض الشباب املصري % 4.5نادرة )نادرًا( بنسبة 

لشبكات التواصل؛ حيث تتسع دائرة استخدامها واإلقبال على هذا النمط اجلديد من 
اإلعالم نظًرا لسماته وخصائصه اليت يتميز هبا السيما سهولة احلصول على املعلومة 

تكلفتها. وقد حتَّمت هذه البيئة االتصالية اجلديدة على صاحب  وسرعة نشرها وِقلَّة
خماطبة الشباب وتزويده يف  القرار االعتماد على هذا النمط من اإلعالم اجلديد

باملعلومات املختلفة عرب املواقع الرمسية ملؤسسات الدولة والتواصل مع اجلمهور العام، 
لفيس ا ين وصفحة لرئيس الدولة علىوهو ما متت ترمجته من خالل وجود بريد إلكرتو 

للشكاوى واملقرتحات، وصفحات أخرى للمؤسسات اْلمنية والرقابية لإلبالغ عن بوك 
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 تزايدت قطاع احملليات واملؤسسات املختلفة، واليتيف  اْلاليا اإلرهابية، أو وقائع فساد
السلطة  ستغالليناير/كانون الثاين ْلسباب، منها: انعدام الرقابة وا 25أعقاب ثورة يف 

 مشروعات يراها غالبية الشباب غري جمديةيف  والرشاوى السياسية وإهدار املال العام
 (362)اه .وغري حقيقية.
نشر  اشكالهو  بكل صوره اإلعالمينبغي التنبيه إليه هنا ان الغالب علي  قلت: والذي

وما  وجمالت أفالم ومسلسالت ومقاالت وكتب من-إال من رحْ ريب-والفنت الفساد
 فيكون السْ بالعسلو  ُيتلط فيها الغث بالسمنيو  تثري البلبلة بني العامة واْلاصةأشبه 

 . وأشكالهأرضية خصبة للغلو واالحنراف بكل أنواعه 
 ثال:علي سبيل امل الوصايا منهاح لعالج هذا االنفالت واالحنراف بعضاَ من رت ونق
خصوصا  نللدي يسيءي ملنع كل ما اإلعالملتزام بالشرف وضع ضوابط وآليات لال-1

صلح ويدخل إيل كل بيت فيفسد أكثر مما يشر من فسق وفجور حتت عنوان الفن ما ين
 ونقرتح منعاً لعدم االلتزام من شرار اْللق رادع وغطاء قانوين ملزم للجميع.

جارودي ": والفن من أجل الفن بال أي رسالة إنسانية  يقول املفكر الفرنسي "روجية
 ل املمكنةوالتقنية منأ التقنية مبعىن الوسائ ،أو إهلية حيث اهلدف هو التسويق واملوضة

حروب ىل إ عقيدة ملة أدت واْليديولوجية أصبحتخدمة أشياء بال هدف وال غاية يف 
 (363)اه .صليبية جديدة وحماكْ تفتيش جديدة

التهذيب فقد لتقومي و إلعادة ا عن املنهج املنحرفة عالماْل له حتتاج وسائلقلت: هلذا ك
وال يغيب علي  ،يلةذفواحش والر للونشر  دواته من وسائل الفتنة وتدمرياً للعقولأصارت 

اللبيب أن هذه القنوات تتعاون فيما بينها علي املنكر والبغي والفساد يف اْلرض واهلل 
ِخَرَة َواَل تَ ن َس َنِصيَبَك ِمَن الدُّ  }يقول: تعايل اَر اآل  ِسن   اب  َتِغ ِفيَما آتَاَك اللَُّه الدَّ ن  َيا َوَأح 

                                                           

 د. جمدي الداغرانظر تقرير مركز اجلزيرة للدراسات علي موقعه اشراف  - (362)
-ترمجة كمال جاد اهلل-روجيه جارودي-( 44)ص: شروط هنضة املسلمني–م والقرن الواحد والعشرين اإلسال - (363)

 (363)ال توجد سنة الطبع -القاهرة -نشر الدار العاملية للكتب والنشر
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ِسِدي َر ِض ِإنَّ اللََّه اَل حيُِبُّ ال ُمف  َسَن اللَُّه ِإلَي َك َواَل تَ ب ِغ ال َفَساَد يف اْل  ( 77َن )َكَما َأح 
}(364) 

 ساد؟الفبه الناس وجمتمعاهتْ هذا  ال ندري علي أي مسوغ شرعي يستحلوحنن 
 نها؟عهل اْلفالم واملسلسالت ضرورة اجتماعية من ضروريات الدين اليت ال غين 

بني  ؟ التقبيل واللمس والعنف واجلنس-صلي اهلل عليه وسلْ-هل اباح اهلل ورسوله
ف يقولون الفن واقعية كي .إال رباط الفن ال يربطهْالذي  والنساء اْلجانبالرجال 

 !وال يغار أويل احللْ واْللباب وعلي هذه الصور الفجة اليت نراها يكون واقعياً 
 ماذافأن مل يكن هذا قمة الغلو الفاحش واالحنراف البغيض علي شريعة رب العاملني 

 يكون؟
تها هذه الطامة اليت احدثيف  تعاونيخشي أن ينطبق علي كل من وأمر جد خطري اْل

-ل بالنعلراقيًا واتبعهْ املسلمني حذو النع فناً  وجعلت منه اجملتمعات الغربية واملادية
الَِّذيَن يف  ل َفاِحَشةُ ِإنَّ الَِّذيَن حيُِبُّوَن َأن  َتِشيَع ا}:تعايلأقول أخشي أن ينطبق عليهْ قوله 

 ٌْ ْ  َعَذاٌب أَلِي ْ  اَل تَ ع َلمُ يف  آَمُنوا هَلُ ُْ َوأَن  ُت ِخَرِة َواللَُّه يَ ع َل ن  َيا َواآل     (365){وَن الدُّ
يب ملن مسع تفسريها ما خمتصره وبتصرف: وهذا تأد يف-اهللرمحه –قال احلافظ ابن كثري 

 ،يعه ويذيعهفال يكثر منه ويش ،به شيء وتكلْفقام بذهنه منه  ،شيئا من الكالم السيئ
أي: ُيتارون  {لَِّذيَن آَمُنوا ايف  ِإنَّ الَِّذيَن حيُِبُّوَن َأن  َتِشيَع ال َفاِحَشةُ  } :تعايلقال -فقد 

ٌْ  } ،ظهور الكالم عنهْ بالقبيح ْ  َعَذاٌب أَلِي ن  َيا يف  هَلُ ويف اآلخرة  ،دأي: باحل {الدُّ
ْ  ال تَ ع َلُموَن  } ،بالعذاب ُْ َوأَن  ُت   (366) ُشُدوا.اه أي: فردوا اْلمور إليه تَ ر   {َواللَُّه يَ ع َل

                                                           

 77القصص: – (364)
 19النور: – (365)
حتقيق -(  29/ 6انظر "تفسري القرآن العظيْ "للحافظ أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي الدمشقي)  - (366)

 م( 1999 -ه  1420الطبعة الثانية )–دار طيبة للنشر والتوزيع -سامي بن حممد سالمة



 
181 

 

 اسطيتهافن املوسيقي والغناء  ونؤكد أن الشريعة  بو عن  التمثيل  نقولهفن وما نقوله عن 
الغناء اهلادف الذي حيث علي حفظ العرض والدفاع عن الدين مل حترم الفن و  واعتداهلا

الفن يف  ولكننا نري هنافليس هذه اطروحتنا والوطن بضوابط شرعية ال جمال لذكرها 
القول وامللبس  يف عصرنا هذا يكثر فيه الفحشيف  الغناء واملوسيقي والفن التمثيلي

واحلركات املثرية فضال عن االختالط بني اجلنسيني الذي يذهب باحلياء والعفة وما هو 
 أبو مالك اْلشعري رضى اهلل كثر من ذلك وقد حذر نبينا من هذا الفحش فيما رواهأ

 تحلون احلريس" ليكونن من أميت أقوام،  -صلي اهلل عليه وسلْ–قال النيب  :ه قالعن
ْ بسارحة هلْ، يأت واحلرير، واْلمر واملعازف، ولين يهْ زلن أقوام إىل جنب علْ، يروح عليه

سخ فيقولون: ارجع إلينا غدا، فيبيتهْ اهلل، ويضع العلْ، وامحلاجة  -يعين الفقري  -
  (367)  إىل يوم القيامة " آخرين قردة وخنازير

ذه اْلمة أقوام هيف  وهذا احلديث ُيرب فيه النيب صلى اهلل عليه وسلْ أنه سيكون  
 وكل هذا واكثر مشاهد يفويستحلون املعازف  ،واحلرير والزنا ،يستحلون الفروج

 جمتمعاتنا اإلسالمية املعاصرة.
تطهر تتقدم اْلمة وال تامان لن وغلبة اهلوي وضعف اإل اجلهل بالدينوبسبب هذا 

به عن الوجدان يردع صاحيف  جمتمعاهتا ويستقيْ حال شعوهبا طاملا ال رادع من دين
املنكرات واحملرمات وكذلك ال رادع من قانون وضعي قاصر علي فهْ الطبيعة البشرية 

 .كثري من املنكرات احملرمات رقي ومسو يف   يري
بال تابة عنها الك أوفيها  العقيدة والتكلْيف  الثوابت واْلوضيف  منع التشكيك-2

 فقه ونشره علي العامة واْلاصة. أوعلْ 
                                                           

نه وأيامه " عليه وسلْ وسناجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول اهلل صلى اهلل أخرجه البخاري يف  - (367)
نشر دار -حتقيق/ حممد زهري بن ناصر الناصر-باب ما جاء فيمن يستحل اْلمر ويسميه بغري امسه   -(5590 )برقْ/

 (367)ه 1422الطبعة: اْلوىل، -لبنان-طوق النجاة /بريوت
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وعلي -االنرتنت–من الربامج التلفازية واملقاالت والكتب علي الشابكة  اً كثري وأننا نري  
للشريعة  ية اليت ال تقيْاإلعالمصفحات اجلرائد واجملالت وغري ذلك من أدوات احلداثة 

جوم علي  الثوابت كنفي وجود عذاب القرب واهليف  تنشر مسومها للتشكيكالربانية وزناً 
و القرآن دون املرأة حبجة احلرية الشخصية اليت ال حيدها حد وحنيف  إباحة التعدد للرجل

لدين حبجة أن العصر قد تغري والدين ال يصلح التمرد علي اوالتحريض علي  ذلك
 لك من اْلقوال الكفرية اليت يتبناها أهلالسابق إيل غري ذيف  لعصرنا هذا كما كان

احلداثة والعفن الفكري من خطباء الفتنة ورموز العلمانية  وكل مذهب احلادي يري 
 .الدين دعوة للتخلف والرجعية

ما خمتصره: النظام الالديين املسمى ب ) العلمانية  يقول د.سعيد بن ناصر الغامدي-
 منها الرداء الثقايف واْلديب املسمى ب ) احلداثة ( اليت ،أردية شىتيف  ( والذي يظهر

ويرسخون  ،اولع هبا بعض أبناء البالد اإلسالمية فراحوا يبثون من خالهلا السموم الفكرية
 –ْلدب باسْ الثقافة وا –املفاهيْ الضاللية فاحتني أمام شباب اْلمة أبواب التمرد 

 .ونوافذ التحدي للدين والسلوك القومي
هْ ترويج أصناف الزيف حتت شعار احلرية الفكرية وعاملية الفكر اإلنساين كل مه

وأبعد الناس  ،ْلهنْ جمرد اتباع مقلدين ،وهْ ابعد الناس عن احلرية ،واملوضوعية العلمية
 (368) اه.ْلهنْ أصحاب أهواء جتارت هبْ جتاري الكلب بصاحبه ،عن املوضوعية
من منعه  ياإلعالمسيطرة علي هذا االنفالت ممن املك الاْلمر  من ويل قلت: فينبغي
 يف لياء اْلمور وتفريطهْأو كما هو ظاهر من فساد بعض فإن كان اْلمر   بكل الوسائل

منعه ويل امر  عن ال يقدراملضاد والبديل الذي  ياإلسالم اإلعالمالدين فينبغي تنشيط 
جمتمع من جمتمعاتنا املعاصرة للرد علي الشبهات وكشف الغمة وفضح اْلكاذيب وبيان 

من أهل  عصرنا هذا كثريون وعسي أن يكونوايف  عظمة الشريعة الربانية وهْ بفضل اهلل
                                                           

ار طبع د-د.سعيد بن ناصر الغامدي-( 3: 1االحنراف العقدي يف آدب احلداثة وفكره ) - (368)
 م2003-ه 1424الطبعة االويل سنة :-جدة-اْلندلس للنشر والتوزيع



 
183 

 

ُعوَن  }هذه اآلية  ْ  أُمَّةٌ َيد  ري ِ َويَأ ُمُروَن بِال مَ  إيلَول َتُكن  ِمن ُك ُروِف َويَ ن  َهو َن َعِن ال ُمن َكِر ع  اْلَ 
ِلُحوَن أو وَ  ُْ ال ُمف   (369){لَِئَك ُه
ْ من خذهلْ  أهل هذا احلديث"من و  ال تزال طائفة من أميت ظاهرين على احلق ال يضره

 . واهلل املستعان وعليه التكالن.(370)"حىت يأِت أمر اهلل وهْ كذلك
صلي اهلل عليه –ورسولنا -السالمعليهْ –تعايلرسل اهلل  السخرية منوحترمي جترمي -3

 الكرام. وصحابته-وسلْ
مادة ك  اإلعالمال ينبغي أن يتعداها  كما يقولون  هناك خطوط محراءالبد أن تكون   

أن وهو ابعد الناس عنه  ف اإلسالمإعالمية للهمز واللمز  من مرضي القلوب ممن يدعي 
 1427عام يف  (371) صحيفة ضحلةخرب نشرته  العني ال ختطأ النظر عندما تقرأ 

مع أحد أعدادها حيمل عنوان " أسوأ من أربع صفحات م  ونشرت ملحقاً 2006- ه
سول حق زوجة ر يف  . تضمن هذا امللحق سباً وإساءة.اإلسالم "يف  عشرة شخصيات

ؤمنني وز وغري الئق وتذكر منهْ أم املااهلل وصحابة رسول اهلل وطعنا فيهْ بشكل متج
ان وطلحة ابن عف اْلطهار كعثمان أول القائمة والبقية من الصحابةيف  الطاهرةعائشة 

  .والزبري ابن العوام وهْ من املبشرين باجلنة  وغريهْ
صدرين ويف املصادر واملراجع رابط مل ومت حذف العدد وامللحق من املوقع الرمسي للجريدة

 من املصادر للخرب املنشور. آخرين
هار والنيل من طاْلهلؤالء  واالحرتامال ريب يذهب باهليبة  وهذا-أمجعنيرضي اهلل عنهْ 

 هو مرادهْ من السخرية من وهذا-وسلْصلي اهلل عليه -معلمهْ وقائدهْ رسول اهلل
 طهار.أزواج النيب اْلالصحابة و 

 سب الصحابة على ثالثة أقسام: :-رمحه اهلل-العثيمني نيقول العالمة اب 
                                                           

 104:آل عمران - (369)
 230سبق خترجيه برقْ/ – (370)
 م2006- ه   1427 عام-انظر جريدة الغد التابعة حلزب الغد الليربايل املصري  - (371)
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يقتضي كفر أكثرهْ، أو أن عامتهْ فسقوا، فهذا كفر؛ ْلنه اْلول: أن يسبهْ مبا 
تكذيب هلل ورسوله بالثناء عليهْ والرتضي عنهْ، بل من شك يف كفر مثل هذا فإن  

 كفره متعني؛ ْلن مضمون هذه املقالة أن نقلة الكتاب أو السنة كفار، أو فساق.
لى القول بأنه ال علْ وعالثاين: أن يسبهْ باللعن والتقبيح، ففي كفره قوالن ْلهل ال 

 يكفر جيب أن جيلد وحيبس حىت اموت أو يرجع عما قال.
الثالث: أن يسبهْ مبا ال يقدح يف دينهْ كاجلنب والبخل فال يكفر ولكن يعزر مبا يردعه 
عن ذلك، ذكر معىن ذلك شيخ اإلسالم ابن تيمية يف كتاب "الصارم املسلول " ونقل 

جيوز ْلحد أن يذكر شيئا من مساوئهْ، وال يطعن  ال"قوله:  "573 /ص"عن أمحد يف 
على أحد منهْ بعيب أو نقص، فمن فعل ذلك أدب، فإن تاب وإال جلد يف احلبس 

 (372)اه ."حىت اموت أو يرجع
كثر أثناء حديثيت مع رجل عامي ييف  قلت: ومن خالل جتربين الشخصية حدث يوماً 

هلل عليه صلي ا-نبينا ويهينون الذين يتعرضون الكذابنيمن مساع و مشاهدة هؤالء 
شريعة اليت جاء والسريته يف  كيتشكعلي وسائل إعالمهْ اْلبيثة ناهيك عن ال -وسلْ

 - عليه وسلْصلي اهلل-ليسألين عن النيبالرجل العامي  العاملني استوقفينهبا من رب 
ه مع قية وحياتلُ ظننت أنه يريد أن يقتدي به فذكرت له خصائصه اْللقية واْل ،وصفاته

ء النسوة فقال: كل هؤال بالذات هذه النقطةيف  تركززواجه الطاهرات فوجدت اهتمامه أ
مته أ اليت خصها اهلل به وجعل لرجال خصائصهفذكرت له أن ذلك من  ،حتت عصمته

ْ  ِمَن النَِّساِء َمث  ىَن وَ  }تعايلمثين وثالث ورباع كما قال  ُثاَلَث فَان ِكُحوا َما طَاَب َلُك
ْ  َأالَّ تَ ع ِدُلوا فَ َواِحَدةً  ُت ْ  َذِلَك أَ  أوَورُبَاعَ فَِإن  ِخف  َاُنُك  (373){د ىَن َأالَّ تَ ُعوُلوا َما َمَلَكت  أام 

                                                           

مجع  -(84-5/83انظر "جمموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ حممد بن صاحل العثيمني") - (372)
نة الطبعة : اْلخرية س -دار الثريا -نشر: دار الوطن -وترتيب : فهد بن ناصر بن إبراهيْ السليمان

 ه1413
 3:النساء - (373)
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واج قوي" ز فقال يل مقاطعًا بسخرية وباللغة الدارجة املصرية "ده النيب كان راجل م  
وهكذا انتهي احلديث وتأسفت حلال هؤالء العامة الذي يذهب بعقيدهتْ وإاماهنْ 

 هلذا احلد.-صلي اهلل عليه وسلْ-لدينهْ ولرسوهلْواحرتامهْ 
السنة أحاديث كثرية عن حرمة سب يف  أعداء ما َجهلوا ْلن أن الناسعلي أننا ندرك 

 ،الإهذه املسألة يعرفها القاصي والداين ولكنه اجلهل ليس يف  الصحابة وأقوال العلماء
سطوهتْ علي لوغلوهْ املذموم بث مسومهْ يف  ترك خطباء الفتنةيف  اْلطأ يكمنوأن 

 قانون. أودون رادع من دين  اإلعالمأجهزة 
ية إلعالمادينيًا لدفع الرسالة  ومثقفة جديدة ملتزمة هكوادر إعالمية ووجو   تأهيل-4

 .طع واالحنراف عن الشريعةنعن الغلو والت الصحيح بعيداً  لالجتاه
من استضافة أهل الشبهات من  واجلهل عالميني الشهرة والضاللإمنع وينبغي 

ومن القرآن إال  إال امسه اإلسالممن يعرفون ال  الفتنة ممنيني وخطباء اإلحلادالعلمانيني و 
ْ بالكتابة أوعلي شاشات التلفاز  رمسه ْ دورهْ أي وسيلة إعالمية لتحيف  السماح هل جي

دين ودنيا  نشر العلْ النافع أووبث الربامج النافعة اجلادة واهلادفة  ،لينبذهْ اجملتمع
رؤية يني ويناقش مشاكل اجملتمع بعمق و اإلعالمالذي يزيد من التنافس الشريف بني 
لسالم ايل االلباب والعقول لسد الثغرات ونشر أو ويضع احللول من أهل االختصاص و 

 واْلمن بني أفراده.
قَّ َوال بَ } ويكفي:ما يشفي  تعايلقوله يف  وهلْ ِرُب اللَُّه احلَ  اِطَل فََأمَّا الزَّبَُد َكَذِلَك َيض 

ُكثُ  َفُع النَّاَس فَ َيم  َهُب ُجَفاًء َوأَمَّا َما يَ ن   َر ِض َكَذِلَك يَ يف  فَ َيذ  ثَاَل اْل  َم  ِرُب اللَُّه اْل   *ض 
 ُْ َتَجابُوا لَِرهبِِّ َتِجيُبوا َلُه َلو  َأنَّ احلسين  لِلَِّذيَن اس  يًعا يف   هَلُْ  َماَوالَِّذيَن ملَ  َيس  َر ِض مجَِ اْل 
َساِب َومَ أو َوِمث  َلهُ َمَعهُ اَلف  َتَدو ا بِِه  ْ  جَ أو لَِئَك هَلُْ  ُسوءُ احلِ  ُْ َوبِئ َس ال ِمَهاُد  اُه  (374){َهنَّ
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نفالت ية والسيطرة علي حالة االاإلعالمومن الوصايا اليت نقرتحها لضبط املنظومة  -5
اصدار مركز أعالمي يشرف عليه جلنة اْلمر  علي احلاكْ وويلواالحنراف غري السوي 
 .ي والشرعياإلعالممن أهل االختصاص 

 حرية رنصاأ الضعف والشدة يف موجهةعدم هو لكن ما ننبه عليه و وليس هذا جبديد   
ال فيها فالدين وشريعة رب العاملني ال جم التعبري والنشر واْلبداع وغري ذلك من احلجج

عالمية حيل ْلي وسيلة إوال  ،حلرية وال أبداع بل السمع والطاعة واحلق أحق أن يتبع
حتت سيطرة الدولة من الظهور ونشر مادهتا إال باحلصول علي تصريح باملمارسة من 

ه واحلياة ي واحرتام الدين ورموز اإلعالممبيثاق الشرف فيه تتعهد مي و املركز اإلعال اهذ
ويكون التصريح متجددًا دومًا للمتابعة واملنع كعقاب رادع  ملن  ،اْلاصة للمواطنني

 أواحلق والدين  ية لنصرةاإلعالمويكيف مادته ضاعه أو يثبت احنرافه  وغلوه حيت جيدد 
عدم لزم اجلميع باحرتام الناس وتقديس دينهْ و غري ذلك من أساليب قانونية وشرعية ت

 القدح فيه. 
ى كان له من هد إيلمن دعا وموعظة" كعربة-صلي اهلل عليه وسلوم-وكفي بقول النيب

لة  ضال إيلومن دعا  ،اْلجر مثل أجور من اتبعه من غري أن ينقص من أجورهْ شيء
 (375) "زارهْ شيءأو زار من اتبعه من غري أن ينقص من أو كان عليه من الوزر مثل 

لى اهلل عليه إن الرسول ص :هلذا نقول خمتصره: ما-اهلل رمحه-العثيمنييقول العالمة ابن 
هدى العلْ والداللة دون التوفيق والعمل فإنه ال يستطيع أن يهدي ز اهلدى  وسلْ كن

ق حق الرسول صلى اهلل عليه وسلْ ففي حيف  كان هذا  إذاو  ،أحًدا هداية توفيق وعمل
يعين حنن ال منلك هداية الناس هداية توفيق إمنا علينا أن  ،ىلأو غري الرسول من باب 

فتنا أن حنن وظي ،هنديهْ هداية داللة وإرشاد، ونسأل هلل عز وجل أن يعيننا على ذلك
                                                           

عليه  العدل إىل رسول اهلل صلى اهلل أخرجه مسلْ يف املسند الصحيح املختصر بنقل العدل عن- (375)
حتقيق / حممد -باب من سن سنة حسنة أو سيئة ومن دعا إىل هدى أو ضاللة  -(2674)برقْ/-وسلْ"

 م.1955ه   1374الطبعة اْلويل سنة/  -بريوت –نشر/ دار إحياء الرتاث العريب  -فؤاد عبد الباقي
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هنا بيان ف ،وكل هذا بقدر االستطاعة ،ندل ونرشد ونبني وندعو ونأمر وننهى ونغري
يان أن الب ،وليس كذلك ،كثري من الناس يظنون أن معناها واحد  ،ودعوة وأمر وتغيري

عوهْ كالذي فتد ،) افعلوا يا أيها الناس ( :والدعوة أن تقول ،تبني بيانًا عامًا للناس
فاْلمر أخص من جمرد  ،) يا فالن افعل كذا ( :تأمرهْ تقول ،يدعو الغنْ للشرب

 (376)ه ا.الدعوة
 الغلو واحنراف الفكر الرياضيوصايا لعالج (7)

 ،بياًل وهدفًا ن ،وجَعل هلا غاية سامية اإلسالمشرعها ذي بدء نقول أن الرياضة  بادئ
ْ  مِ  }-: الدين والوطن كما  قال تعايلالدفاع عن وهو  َتطَع ُت ْ  َما اس  ن  قُ وٍَّة َوأَِعدُّوا هَلُ

َي ِل تُ ر ِهُبوَن  ْ  َوِمن  رِبَاِط اْل  ْ  َوآَخرِيَن ِمن  ُدوهِنِ ُْ اللَُّه بِِه َعُدوَّ اللَِّه َوَعُدوَُّك  اَل تَ ع َلُمونَ ُه
ءٍ  ْ  َوَما تُ ن ِفُقوا ِمن  َشي  ْ  يف  يَ ع َلُمُه ْ  َوأَن  ُت  (377){  اَل ُتظ َلُمونَ َسِبيِل اللَِّه يُ َوفَّ ِإلَي ُك

ة وركوب السباحة والرمايوخصوصًا رياضة -صلي اهلل عليه وسلْ-النيب عليهاوحث 
وجل  عز-كل شيء ليس ِمن ذكر اهلل   احاديث صحيحة كحديث"يف  واملبارزة اْليل

ومالعبته  ،رسهوتأديُبه ف ،إال أربع خصال: مشي الرجل بني الفرضني ،سهو أوفهو هلٌو  -
 (378)«وتعلْ السباحة ،أهَله

 (379)قد عصى" أو ،فليس منا ،من عِلْ الرَّمي مث ترَكه وحديث "

                                                           

(: حملمد بن 75ة يف عقد أهل الفرقة املرضية )ص/الدرة املضي -انظر شرح العقيدة السفارينية -- (376)
 ه  1426الطبعة: اْلوىل،  -نشر دار الوطن للنشر، الرياض-صاحل بن حممد العثيمني

 60اْلنفال: - (377)
 -حملمد ناصر الدين االلباين -(4534انظر صحيح اجلامع الصغري وزياداته"الفتح الكبري")برقْ/ - (378)

 م1988-ه1408لطبعة الثالثة سنةا -دمشق-نشر املكتب اإلسالمي
أخرجه مسلْ يف املسند الصحيح املختصر بنقل العدل عن العدل إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه - (379)

اد حتقيق / حممد فؤ -ب باب فضل الرمي واحلث عليه، وذم من علمه مث نسيه -(1919)برقْ/-وسلْ"
 م.1955ه   1374بعة اْلويل سنة/ الط -بريوت –نشر/ دار إحياء الرتاث العريب  -عبد الباقي
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 حةوحفظ الص البدن تقوية ن أي رياضة هواهلدف معند العقالء أن  بومما ال يغي
املعاصرة  معاتناجمتيف  البدنية العالية للدفاع عن الدين و الوطن ولكن الرياضةواللياقة 

ال رابط ضابط و  اختذت الرياضة منحين متطرف ومتشدد ومنحرف مبعين الكلمة بال
يها يتنافس كرة القدم  وفهي   العامل يف  فاكثر رياضة انتشارفصارت أهْ غايتها املال 

صورة  يف نتشر القماراو  ،غري شرعية وغري شريفة إال من رحْ ريب منافساتاجلميع 
 نيسراف مداه ببيع الالعبني وشرائهْ باملاليذاك وبلغ اإل أوالرهان علي هذا الفريق 
ا أموال احمللية والدولية والعاملية وكلهجانب وإقامة املسابقات والتعاقد مع املدربني اال

 ُيتلط فيها احلالل باحلرام ناهيك عن تأثريه علي االقتصاد واحلالة اْلمنية نتيجة التعصب
جات املدر يف  بني الرجال والنساء الفاحشنتيجة االختالط  االجتماعية كذلك و 

يف  ل دخلتب والتشجيع  تكتفي باملشاهدةملوالطامة الكربى أن النساء  ،واملباريات
ية فسمعنا عن رياضة كرة القدم النسائ كالرجل حذو النعل بالنعل  نافسات الرياضةامل

واملصارعة النسائية ورياضة كمال االجسام النسائية  تقف املرأة تستعرض عضالهتا وهي 
 .اخل.وحدث انفالت أخالقي واحنراف وكشف للعورات،شبه عارية

وضياع للحياء  ،والغلولكثري من الفساد اْللقي  العصر منبعا هذيف  الرياضة واحلاصل إن
 والعفة والشرف.

 :يلي ما بتحكيْ الشريعةونري أن من أهْ الوصايا لعالج هذا الغلو واالحنراف 
بيان و  الرياضية خالقاْلالتعصب والتشدد املذموم علي حساب القيْ و احلد من -1

عليه وينشر  عجممبيان واضح يف  الضوابط الشرعية ملمارسة الرياضة من العلماء الثقات
ومتجيده  ياإلعالمعل نطاق واسع من حيث احلل واحلرمة ليفهْ القاصي والدين الزيف 

 .أن خرج عن مساره الشرعي اللهو الباطلهلذا 
 سبيل املثال: ومظاهر هذا االحنراف علي من صورو 



 
189 

 

للسمو  لرياضة التنافس الشريفالغاية من اْلن التعصب  حرمةيف  الوعي الديينقلة -أ
ِلَك فَ ل َيتَ َناَفِس ال ُمتَ َناِفُسوَن َويِف ذَ  }تعايللنصرة الدين وحتقيقا لقوله  ونفسياً  بدنياً  واالرتقاء

}(380) 
فهذا  ،ليهإاملبادرة إليه باْلعمال املوصلة يف  ي: يتسابقواأ :-رمحه اهلل -قال السعدي-
وأحرى ما تزامحت للوصول إليه فحول  ،ىل ما بذلت فيه نفائس اْلنفاسأو 

 (381) الرجال.اه
الدماء  أحوال كثرية للعنف وإراقةيف  فكيف حيدث ذلك بالتعصب الذي يؤديقلت: 

 صر فيماميف  واملصري اْلهلي مصر بني ناديي يف  وال يغيب عنا كنموذج ما حدث
وراح  ،2012فرباير  1مساء اْلربعاء  " وذلكبورسعيد ستاد"اهو معروف مبذحبة 

ابني. بورسعيد( ومئات املصيف  قتيال )حبسب مديرية الشؤون الصحية 72ضحيتها 
واْلروج  عمىاْلوكل هذا نتيجة التعصب تاريخ الرياضة املصرية يف  وهي أكرب كارثة

 .عن الغاية الشرعية من الرياضة
فيت البعض عندما يوذلك بتحليل ما حرمه اهلل ورسوله وشراء الدين بالدنيا  اإلفتاء-ب

ناديه  وأمسابقات باسْ بلده يف  جل املكسبأرمضان من يف  جبواز إفطار الالعبني
 عذار غري الشرعية لتحليل ما حرمه اهلل.يعطي انطباع للجميع اللتماس اْل فهذا

َاهنِِ  }:تعايلوينطبق عليهْ قول اهلل  ِد اللَِّه َوأام  تَ ُروَن بَِعه  لَِئَك أو ْ  َْثًَنا قَِليال ِإنَّ الَِّذيَن َيش 
ْ  يَ و َم ال ِقَياَمِة وَ يف  ال َخالَق هَلُْ   ُْ اللَُّه َوال يَ ن ظُُر ِإلَي ِه ْ  َوهَلُْ  اآلِخرَِة َوال يَُكلُِّمُه يِه ال يُ زَكِّ
 ٌْ  (382){َعَذاٌب أَلِي

                                                           

 26:املطففني - (380)
 -( 616انظر " تيسري الرمحن يف تفسري كالم املنان" لعبد الرمحن بن ناصر السعدي )ص/ - (381)

 م. 2000-ه  1420الطبعة : اْلوىل  -حتقيق : عبد الرمحن بن معال اللوحيق -الناشر : مؤسسة الرسالة
 :آل عمران - (382)
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حلطام فيختارون ا ،: أي: إن الذين يشرتون الدنيا بالدين-اهللرمحه  -قال السعدي
ال  }هؤالء ف ،والعهود املنكوثة ،ويتوسلون إليها باْلامان الكاذبة ،القليل من الدنيا

 ٌْ ْ  َعَذاٌب أَلِي ْ  َوهَلُ يِه ْ  يَ و َم ال ِقَياَمِة َوال يُ زَكِّ ُْ اللَُّه َوال يَ ن ظُُر إِلَي ِه د حق أي: ق {ُيَكلُِّمُه
ْ سخط اهلل ْ عقابه ،عليه وهي التطهري.  ،ومنعوا من التزكية ،وحرموا ثوابه ،ووجب عليه
 (383)متدنسون بالذنوب العظائْ.اه  ،وهْ متلوثون باجلرائْ ،بل يردون القيامة

ذكرنا ويظهر فيها الغلو واالحنراف لكل ذي عني  لألسف الشديد  علي ما قلت: ومثال
يات فتاء املصرية بإجازة إفطار العيب كرة القدم أثناء املبار اإلأصدرهتا دار الفتوي اليت 

: فيهاو  فتوى دار االفتاء املصريةيف  وجاء ،أيام أخرىيف  صيامهْوتعويض  ،الرمسية
لصوم صاحب املهنة الشاقة الذي يعوقه ا أو"اتفق العلماء على أنه جيوز الفطر لألجري 

ه مدة فقه احلنفية على أن من أّجر نفس يف كما ُنصَّ على ذلك  ،ُيضِعفه عن عمله أو
ر مث جاء رمضان وكان يتضر  -عقود اللعب واالحرتافيف  وهو متحقق هنا-معلومة 
 (384)اه عمله فإن له أن يفطر وإن كان عنده ما يكفيه".يف  بالصوم

موقعها على  بيان نشرته علىيف  ولكن هذه الفتوي عارضتها جلنة علماء االزهر وأدانتها
 اإلنرتنت.شبكة 

 ،إن لعب كرة القدم ليس من ضرورات احلياة اليت يرخص هلا الفطر ":وبتصرف وفيه
 معتربة أنه من حق اجلميع ،وإنه ليس من اْلمور اليت وردت من تكاليف هذا الدين

 اللعب على أن يكون ذلك ترفيها ال امتهانا وال وظيفة.
هنها لطلب يبيح الشرع ْلحد أن امتواعتربت اجلبهة أن اللعب ليس رسالة وليس وظيفة 

ذلك يف  واْلمر»زل به اهلل سلطانا. وقال بيان اجلبهة  الزرق وال جيوز التشريع فيما مل ين
 ،نفإن التمييع هو أخطر ما يعانيه ديننا اآل ،هزل أو هتاونَجدٌّ ال يصلح معه شيء من 

                                                           

الناشر :  -يسري الرمحن يف تفسري كالم املنان" لعبد الرمحن بن ناصر السعدي )ص/ (انظر " ت - (383)
 م. 2000-ه  1420الطبعة : اْلوىل  -حتقيق : عبد الرمحن بن معال اللوحيق -مؤسسة الرسالة

 10/8/2008يوم  1202برقْ/ –انظر الفتوي علي موقع دار اإلفتاء املصرية - (384)
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ينه   كما مال املسلْ د وإن رأس ،وهذا التمييع هو أفتك اْلسلحة اليت حيارب هبا اليوم
. واستندت دار «وال يأمتن عليه الرجال ،الرحاليف  قال عبد اهلل بن املبارك   ال ُُيَلِّفه

  إذاة أن الالعب مرتبط بعقد مع ناديه جيعله أجريا خاص إيلفتواها يف  اإلفتاء املصرية
املباريات وإن كان يف  كان ال مفر أمامه من املشاركة  إذاو  ،كان مصدر رزقه الوحيد

ْلن  ،لإلفطار تلك احلالةيف  تلك املباريات فإن له الرخصةيف  الصوم يؤثر على أدائه
صاحب املهنة الشاقة الذي يعوقه الصيام عن أداء  أوالعلماء أجازوا الفطر لألجري 

فيما شددت على ضرورة أن تكون التدريبات ليال حىت ال تتعارض مع قدرة  ،عمله
خالف املسؤولون عن اْلندية ذلك مع قدرهتْ على جعلها  إذاو  ،لصيامالالعب على ا

 (385)اه  )التدريبات( ليال فهْ آْثون.
رمضان بداعي السفر متوافق عليه بني يف  فرغْ أن حكْ اإلفطار وهذا حق قلت: 
 ،طراريوبني السفر غري االض ،غري أن البعض يفرق بني السفر االضطراري ،الفقهاء

الل  كما شرعية أي رياضة حيف  واختاذه وظيفة مل يكن قطعاً  املقصودواللعب واللهو 
 ال ُيفي.

ملال اوحنن نسأل هل الالعبني الذين حيرتفون اللعب كمصدر للرزق فقراء ال املكون 
ْ مصدر رزق آخر أما أن ليكون  !؟غايةعلي حسب اهلوي وال ضرورة تبيح احملظوراتال هل

اء كبد السميف   فهو واضح وضوح الشمسوالفقه حاجة للنظر يف  ال اظن اْلمر
 ملء السمع والبصر.فمرتباهتْ وعقودهْ االحرتافية واْلرافية 

وهذا ورب الكعبة باب واسع للغلو واالحنراف وليس من وسطية اإلسالم كما يقولون،  
عب واللهو احملرمات من أجل اللفيه  تستحل هذا الصدد غلو ليف  الفتاويوانتشار هذه 

ن  َيا َلِعٌب َوهَل ٌو وَ  }تعايلن قوله أو مل يقر  ها أهلوكأمن ََياةُ الدُّ َا احل  ْ  اع َلُموا أمنَّ َنُك زِيَنةٌ َوتَ َفاُخٌر بَ ي  
َواِل َواْل  يف  َوَتَكاثُ رٌ  َم  َفرًّا مُثَّ اَلِد َكَمَثِل َغي ٍث أَع َجَب ال ُكفَّاَر نَ َباتُُه مُثَّ يَ و اْل  ِهيُج فَ تَ َراُه ُمص 
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ن    ََياُة الدُّ َواٌن َوَما احل  ِخرَِة َعَذاٌب َشِديٌد َوَمغ ِفَرٌة ِمَن اللَِّه َوِرض  َيا ِإالَّ َيُكوُن ُحطَاًما َويف اآل 
 (386){َمَتاُع ال ُغُروِر  

يه وال جيوز الفطر ف ،على كل مكلف مستطيع فرض عنيوال شك أن صيام رمضان  
اس النف أولوجود مانع كاحليض  أو ،عجز أومرض  أوكسفر   ،إال لعذر معترب شرعاً 

 . كتب الفقهيف   هو معروف مما أو غري ذلك النساءعند 
ُر َرَمَضاَن الَِّذي أُن   }:تعايلودليله قوله  َُدى زَِل ِفيِه ال ُقر آُن ُهًدى لِلنَّ  َشه  اِس َوبَ ي َِّناٍت ِمَن اهل 

ُه َوَمن  َكاَن َمرِيًضا  َر فَ ل َيُصم  ُْ الشَّه  ٌة ِمن  أَيَّاٍم  وأَوال ُفر قَاِن َفَمن  َشِهَد ِمن ُك َعَلى َسَفٍر َفِعدَّ
ُْ ال ُعس   َر َواَل يُرِيُد ِبُك ُْ ال ُيس  ِمُلوا اُأَخَر يُرِيُد اللَُّه ِبُك َة َولُِتَكب ُِّروا اللََّه َعَلى َما َر َولُِتك  ل ِعدَّ

ُكُروَن   ْ  َتش  ْ  َوَلَعلَُّك  (387){َهَداُك
ْلهنا  ،لياًل وعليه فال جيوز الفطر من أجلها أقامتهافيمكن رمضان يف  املبارياتأما 

 للفطر. املباحةليست من اْلعذار الشرعية 
ية وبيان حرمتها ه العصر بكل صور  باملراهنات غري املشروعةاملال احلرام  جترمي وحترمي-2 

 :والتدليس علي العامة لالحتيالمنعاً 
ماراً وإن كان ق العلْ ويعتربونهمن املعلوم أن املراهنة من جانبني حمرم عند مجاهري أهل 

فإن  ،فرجل يقول آلخر: أتسابق وإياك ،وال حرج فيه ،من طرف واحد فهو جعالة
رف اجلعالة طيف  يدخل أو ،وإن سبقتك فال شيء عليك ،سبقتين أجعل لك كذا

ائج املباريات واملراهنة على نت ،كذا فهذا حالل  له منهثالث. يبيح هلما التسابق والفائز 
حبيث ال  ،الرياضية من القمار احملرم ْلن حقيقة املقامرة هي: الرتدد بني الغنْ والغرم

 اْلسارة. أون الربح ُيلو أحد الطرفني م
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يَاأَي َُّها الَِّذيَن }:تعايلحرام بنص القرآن فقد قال  امليسر وهوومما ال ُيفي أن القمار هو 
َتِنبُ  ٌس ِمن  َعَمِل الشَّي طَاِن فَاج  َز اَلُم رِج  َن َصاُب َواْل  ُر َوال َمي ِسُر َواْل  م  َا اْلَ  ْ  آَمُنوا ِإمنَّ وُه َلَعلَُّك

ِلُحوَن   (388){تُ ف 
ا خمتصره:  م-)الزواجر عن اقرتاف الكبائر(يف  -رمحه اهلل-قال ابن حجر اهليتمي- 

وسبب النهي عنه وتعظيْ أمره أنه من أكل أموال الناس  ،وامليسر: القمار بأي نوع كان
 .(389){وال تأكلوا أموالكْ بينكْ بالباطل}تعايلبالباطل الذي هنى اهلل عنه بقوله 

 (390)اه .
ناع وجترامه ورفع الدعْ عنه حكومياً باالمت الرياضي غري املشروعاإلسراف  احلد من-3

 :مبقاطعة الرياضة احملرمة وهجرها عن متويله وشعبياً 
ونري أن حال الرياضة يف جمتمعاتنا املعاصرة وما صاحبها من غلو واحنراف لن يستقيْ 

سبب الذي يضيع ب واجلهدث اْلمة علي أمهية الوقت أمرها مامل ندرك أمهية عالجه حب
ة وما تنفقه الدولة من أموال للمسابقات احمللية والدولية والعاملية باستضافاللعب واللهو 

لناس فيما ل واستغالل اْلموال اليت جعلها اهلل قياماً  تعايلالدورات اْلارجية للتفاخر وال
  .قتصادهااضعافها إرهاق الدولة و إوعدم ينفع العباد والبالد 

 إيلز حدَّ االعتدال و اهو ما ج :كما قال أهل العلْ  املاليف  اإلسرافمن املعلوم أن 
َواَن ِإنَّ ال ُمَبذِّرِيَن َكانُو  }:تعايل قالشرًعا، وكالمها ممقوت  ،الرتف أوالتبذير  ا ِإخ 

  (391){الشََّياِطنِي وََكاَن الشَّي طَاُن لَِربِِّه َكُفورًا 
  ونريع ينف الشرع صار احنرافًا ْلنه يضر أكثر مما كذلك وخبروجه عن حدغلو  وهو 

باملاليني لشراء وبيع االعبني واملتاجرة فيهْ كتجارة العبيد واستقدام سراف ظاهر و اإل
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والدولية  ةمبرتبات خيالية واقامة املسابقات والدورات احملليأجانب للفرق املختلفة  مدربني
ضر والشك أن هذا يواملال لوقت واجلهد هو مما يضيع الجل اللعب والأوالعاملية من 

ذي قد يدوم لفرتة الاملوازنة العامة للدولة يف  واْلللالتضخْ يف  االقتصاد الوطين ويسهْ
رعاً ش نتيجة هذا السرف الذي هو غلو منهي عنه مما ينذر بكوارث اقتصاديةطويلة 
 }-جل شأنه-القرآن فقد قال وصسفه بنصال حيبه اهلل لعباده وكذلك هو و  وعقالً 

رِِفنَي  رُِفوا ِإنَُّه اَل حيُِبُّ ال ُمس  َربُوا َواَل ُتس   (392){وَُكُلوا َواش 
ْ  ِقَياًما َوار زُُقوهُ }:تعايلوقال  ُْ الَّيِت َجَعَل اللَّهُ َلُك َواَلُك ْ  اَل تُ ؤ تُوا السَُّفَهاءَ أَم  ُسوُه ْ  ِفيَها َواك 

ْ  قَ و اًل َمع ُروفًا    (393){َوُقوُلوا هَلُ
فيه أن الوعي الديين للمجتمعات املسلمة عن املباح واحملرم من الرياضة  ال شكومما 

مهمة  يًا وهذههنائولو بالتدرج للتخلص منها  مزاولتهاتقليل نشاطها وعدم يف  يسهْ
 رقاهبْ.يف  العلماء وأهل احلل والعقد وأمانة

العب امليف  اختالط الرجال بالنساءوالشرعية ملنع  اْلخالقيةوضع الضوابط -4
 .فنتذلك من واملدرجات وما ينشأ من 

ري املدرجات خمتلطات بالرجال والشباب هذا غيف  النساء بكامل زينتهن جبوار الرجال
ن تصوريهن بكامريات ناهيك ع القفز والتشجيع والتصفيق والتصفرييف  حركاهتن املثرية

 ملزيف الذي يندثرا اإلعالممث يقول  التلفاز علي ماليني املشاهدين املتابعني للمباريات
الً عن الصحيح العليل فض علىُيفي  وال"تحضر الرقي و الهذا "انظروا رداء العلمانية يف 

الواضح والغلو الفاضح واالحنراف عن احلق وهو ظاهر لكل ذي عني عن  التدليس
 حرمة هذا كله.
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لضوابط وضع اووالة اْلمور  وينبغي عن القائمني عن أمر الرياضة من أهل احلل والعقد 
قانون  وأبال رادع من دين  ملنع هذا االختالط والتحرش الذي جيري عالنية اْلخالقية

 يربطهْ إال بني رجال ونساء ال علي تلك الصورة الفجة حبجة التشجيع والفرحة بالفوز
ولو بتخصيص مدرجات خاصة هبن فالنساء هن اخطر الفنت الدنيوية  حب الرياضة 

اِء َوال بَِننَي سَ زُيَِّن لِلنَّاِس ُحبُّ الشََّهَواِت ِمَن النِّ  }:-تعايل-هلا كما قال أو علي االطالق و 
َر ثِ  َن  َعاِم َواحل  َي ِل ال ُمَسوََّمِة َواْل  َذِلَك َمَتاُع  َوال َقَناِطرِي ال ُمَقن َطَرِة ِمَن الذََّهِب َوال ِفضَِّة َواْل 

ُن ال َمآِب  ن  َيا َواللَُّه ِعن َدُه ُحس  ََياِة الدُّ  (394){احل 
ل مستخلفكْ عز وج وإن اهلل: " إن الدنيا خضرة حلوة صلي اهلل عليه وسلْ–وقال النيب 

 ين إسرائيل كانتل فتنة بأو فإن  ،النساء واتقوا فاتقوا الدنيا  ،فيها لينظر كيف تعملون
 (395)النساء "يف 
 .للحد من ممارستها الرياضة احملرمةيف  منع تكرمي الرياضيني -5

بيح ترك الصالة فالرياضة اليت تباملنكر كانت تنهي عن املعروف وتأمر   والرياضة احملرمة ما
اهلل و هي رياضة غري مشروعة فوقتها دون عذر اللهْ إال اللعب واللهو  وتأخريها عن

ِر اللَِّه  } :تعايل يقول ْ  جِتَارٌَة َواَل بَ ي ٌع َعن  ذِك   .(396){رَِجاٌل اَل تُ ل ِهيِه
من  ناحرمتها، ودين يف كذلك من الرياضة احملرمة اليت تدعو لكشف العورات ال شك

حيرم الرياضة علي النساء فهن شقائق الرجال ولكن امنعهن من االختالط  وسطيته ال
اْلاص بعيدا  جمتمعهنيف  احة الرياضة هلنإبيف  وكشف العورات وال ُيتلف أهل العلْ
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لسيدة ثبت عن ا السمحة فقدعن عيون الرجال ويف السنة دليل علي هذه الوسطية 
َْ   عنها أهناعائشة رضي اهلل  قالت:  ،سفر يف كانت مع النيب َصلَّى اللَُّه َعَلي ِه َوَسلَّ

َْ؛ سابقته فسبقين ،فسابقته َليَّ. فلما محلت الَلح  فقال: " هذه بتلك  ،فسبقُتُه على رِج 
َقِة ".  السب  

من  وحرمتها وغليف  كمثال الشك  العنيفة كاملالكمةالرياضة  احملرمةالرياضة من و 
 }:به الكرميكتايف   تعايل يقولأباحوها هي وغريها من شيوخ الدنيا والسلطان واهلل 

ْ  يف  َوأَن ِفُقوا ُلَكِة وَ  إيلَسِبيِل اللَِّه َواَل تُ ل ُقوا بِأَي ِديُك ِسِننَي  الت َّه  ِسُنوا ِإنَّ اللََّه حيُِبُّ ال ُمح  َأح 
}(397) 
نف وشدة احلسنات ملا حتتويه من ع والصحة وضياعالنفس  فيها اهالكفالرياضة اليت  

ت أشد خطرًا علي اجملتمعا يهلواملعنوي جل املكسب واحلافز املايل أوتعصب من 
 .الغاية من الرياضة قطعاً ذلك وليس  املعاصرة اليت تبيحها

ومما نقرتحه من الوصايا لتنظيْ النشاط الرياضي الذي تقوم بتنظيمه ومتويله الدولة   -6
تأميْ  النشاط الرياضي   كحل جذري رغْ صعوبة ذلك لألهواء وحب املال أن يتْ 

الرياضية وملزمة  قراراتهيف  للرياضة له قوة القانون -جلنة عليا أو-أنشاء جملس أعليكله و 
وم عملها وتوجيه بعيدًا عن املصاحل واْلهواء ويق لتنظيْبرعاية والة اْلمور للجميع و 

  .بوضع آليات النشاط الرياضي كله
 لي سبيل املثالع قرارات هذه اللجنةيف  مراعاهتااليت ينبغي  التنفيذوأذكر من آليات 

 :هذه الوصايا
يف  ع الوضعم تعايلتوحيد مرتبات الالعبني كل لعبة علي حدة منعا للتفاخر وال -

االعتبار حوافز لإلجادة والتفوق للبارعني وأصحاب املهارات العليا والتنافس الشريف 
 من أجل الفوز.
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 وردع املبذرين عن احلد املقرر اليت تراه اللجنة يناسب النشاط الرياضياإلسراف  جترمي-
ية وكثرة املمارسني بعالش باختالفياً كان نوع الرياضة وهو ُيتلف املنشأة الرياضية أيف 

 .عضاءفيها من اْل
عصب املالعب الرياضية اليت تزيد من االحتقان والتيف  جترمي وردع كل وسائل العنف-

 بالعقاب املناسب ملنعه.
االعتماد علي املدربني الوطنيني وعدم التعاقد مع أجانب إال للتوجيه واالستشارة  -

 لالستفادة من خربهتْ ليس إال.
 ني الشوطنيب قطع اللعب للصالة وليس الراحة مثلوضع الضوابط الشرعية للرياضة -
قوانني  يف الذي نراه كرة السلة واليد وغري ذلكيف   الوقت املستقطع وكرة القدم أيف  

صيص للصالة وأداء الفريضة الربانية وكذلك ختللمسلْ الرياضي يل من راحة أو الرياضة ب
 بالنساء ملنع االختالط أن كان والبد من حضورهن.اْلماكن واملداخل اْلاصة 

 ادم معها.ختالف الشريعة وال تتص الابط للمشاركة الدولية والعاملية وضع آليات وضو  -
وهذه الوصايا هي ما نراها صاحلة إلصالح مسار الرياضة وضبطها بتحكيْ الشريعة 

 الربانية واهلل أعلْ وأحكْ.
 والتجاري االقتصاديوصايا لعالج العلو واحنراف الفكر (8)

ا يقول أهل كم  لهُ مفهومنيعمدة الرئيسة ْلي جمتمع معاصر و صاد والتجارة من اْلاالقت
 ومها:  الذكر من االقتصاديني

تحصيل اجملتمع قادراً علي العمل واليف  وهو من سعي كل فرداْلول االقتصاد الفردّي: -
لشراء احتياجاته الشخصية واْلسرية وغري ذلك مع يقينه بأن الرزق مضمون وأن التوصل 

ريعة الربانية أما تطلبه منه الش هذا ما تعايلعلي اهلل  واجلهد والتوكلإليه يكون بالسعي 
لو واحنراف لبية وغالسعي حبجة أن اهلل ضمن الرزق للعباد فهو الشك س التواكل وعدم

 .الشريعة اليت حثت علي العمل والسعييف  إلرادة احلياة وهو مذموم احلق وفقدانعن 
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َر َض َذُلواًل فَام ُشوا }:-تعايل-كما قال    ُْ اْل  َناِكِبَها وَُكُلوا ِمن  مَ يف  ُهَو الَِّذي َجَعَل َلُك
 (398){رِز ِقِه َوِإلَي ِه النُُّشوُر  

مر بني أفراد املث تعاونال االجتماعية حيثفوائده االقتصادية وأثاره يف  وهذا الريب
اجملتمع وبعضهْ بعضًا  يزيد من ترابطهْ وجتانسهْ   وحيقق االستفادة القصوى 

رد ذهيّن لكسب املال الذي يكسبُه الف أوللمجتمع ككل وهَو يشمل كّل نشاط بديّن 
 من تعبِه وعرقه وال يكون عالة علي جمتمعه وغريه.

صلي اهلل عليه وسلْ " ما أكل أحد طعاما قط خريا من أن يأكل من عمل -وقال أيضاً 
 (399) ".د كان يأكل من عمل يدهأو يده و إن نيب اهلل د

لكي حيرز  : إن اإلنسان"الوجيز"كتابه يف   د.عبد اجلبار محد عبيد السبهاينيقول    
قوته فال بد له من االكتساب الن " التغلب واالنتهاب " من احملضورات الشرعية فلْ 
يبق اال االكتساب الذي به قوام اإلنسان هبذا الفهْ الوظيفي لالستهالك واالكتساب 

نفس ال إن حفظ واحملظورات.حيدد اْلمام الغايات ويرسْ احلد الفاصل بني الواجبات 
مقصد من مقاصد التشريع وال يتسىن ذلك إال باالستهالك لذا فهذا القدر من 
االستهالك فرض واجب ومن امتنع عن ذلك يكون كمن قتل نفسه عمًدا فيستحق 

بل هو يشدد بأن اجلائع املضر يفرتض عليه االكل من امليته بالقدر الذي ،لذلك النار
ك وهبذا املعىن يكون قدر من االستهال ،يقيْ حياته فأن مل يفعل فمات دخل النار

فرض واجب وما زاد يكون مباحًا فان قضى شهواته ونال لذاته باحلالل فهو مرخص 
له حماسب عليه مطالب بشكر النعمة وحق الفقراء فيها فما زاد عن الشبع فأنه يعرض 

 .صاحبه للعقوبة
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مل ْلن اإلنسان لعوحىت يستطيع اْلفراد إشباع حاجتهْ فالبد من التخصص وتقسيْ ا
ْ وينتج كل ما يلزمه لذا البد من ال االجتماعية يئة مع أعضاء اهل تعاونال يستطيع أن يتعل

يتحقق من ذلك كمال التسخري فالناس ختتلف ملكاهتْ وحيتاج بعضهْ إىل بعض  حىت
 (400)على الرب والتقوى.اه  تعاونواستحضار هذه النية يفيد ال

عامالت اصاد قومي لكل دولة وهَو اقتاالقتصاد الدويل: والثاين -
ُ
القتصادية يقوم على امل

ّْ  ،واملعاهدات وما اشبه ذلك باالتفاقياتفيما بينهْ  تعاونبني دول العامل وال ويهت
ملّي فهو معيار السوق العايف  بالعالقات التجاريّة بني الدول وقدرة الدولة على التنافس

ا ورفع أسلوب تقويتهيف  ه مردود  مايل  يساهْْلنه ل ،قوهتا وسالمة اقتصادها التجاري
 .املعيشة بني أفرادها

جملتمعات ايف  ولكنها-صلي اهلل عليه وسلْ-زمن النيبيف  والتجارة كانت موجودة
  التجارة كل شيء وأي شيء حيت احملرماتيف  املعاصرة تطورت بشكل رهيب ودخلت

الفرس   طامات واملصائب وهنا مربطاْلمور واْلعضاء البشرية وغريمها من اليف  كالتجارة
 كما يقولون.

كل   يف فالشريعة وضعت معايري وحدود ال جيوز اْلروج عنها مهما كان التطور وذلك
 أعظمهاو  عن وسطية اإلسالم ومنهجه القومي عصر ومصر واْلروج عنها غلو واحنراف

له وكفي أن العامل كيف  فاالقتصاد املعاصر هو التعامل بالربا علي مستوي  منحر يف 
 والتهديد الوعيدوفيه من  ،احلديث عن الرّبا وأهله خميف وخطرييف  والسنةالقرآن 

ىّت وصل ح ،كّل زمان ومكان ما يشيب له الولدانيف   الّشديدين لّلذين يتعاملون به
يَاأَي َُّها  }:-تعايل-فقال  ،أّن اهلل عز وجل حيارب الذين ال يرتكون الرّبا إيلالرّتهيب منه 
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ْ  ُمؤ ِمِننيَ  َعُلوا فَأ َذنُوا حِبَر ٍب  *الَِّذيَن آَمُنوا ات َُّقوا اللََّه َوَذُروا َما بَِقَي ِمَن الرِّبَا ِإن  ُكن ُت فَِإن  ملَ  تَ ف 
ْ  اَل َتظ ِلُموَن َواَل ُتظ َلُموَن  َواِلُك ْ  ُرُءوُس أَم  ْ  فَ َلُك  (401) {ِمَن اللَِّه َوَرُسولِِه َوِإن  تُ ب ُت

والسداد التوفيق  تعايلنسأل اهلل أن يعافينا من شرها وأثارها علي اجلميع ونتمىن من اهلل 
ا من ية وجمتمعاهتا الضعيفة اهلشة ملا أصاهباإلسالم والتجارة لألمةصالح االقتصاد إ يف

 -ليه وسلْصلي اهلل ع-وهن عندما تركت مصدري قوهتا وعزهتا كتاب اهلل وسنة رسوله
ة هلا وهلوي ضياع وال مندوحة من الرجوع إيل حتكيْ الشريعة ْلن الغلو واالحنراف عنها 

 .ومستقبلها وما ذكرنا هنا حيض من فيضاْلمة 
اليت نراها اري اجملال االقتصادي والتجيف  اْللل والغلو املقرتحة لعالجا ونبني هنا الوصاي

 ملتمسني خربة أهل التخصص من علماء االقتصاد والشريعة نذكر منها:
التحول التعامل بالربا بكل صوره واشكاله املستحدثة واساليبه امللتوية و  جترمي وحترمي-1

أثار  آليات التنفيذ بال تردد ومعاجلةي بضوابطه الشرعية ووضع اإلسالملالقتصاد 
 التحول بالتدرج املدروس.

أصاب  إذا ،يغيب علي العقالء من أهل التخصص والشريعة أن الربا آفة من اآلفات ال 
شفا الفقر  دمرته واهلكته وصار أهله علي تعايلشريعة اهلل  به عناقتصاد دولة ورضيت 

واقتصاده  كيان اجملتمعيف   آجالً ْلنَّ باليا الربا ال تظهر مرة واحدة أوواإلفالس عاجالً 
 واهلل امهل وال يهمل. ،بل بالتدريج

 املعامالت املعاصرة كما يقول أهل االختصاص: يف  صور الربا ومن 
عليها حيصل  اليت على السلفيات والقروض أو الفائدة اْلفراد الفائدة على القروض بني

أو  ،أو تأجيل سداد الديون املستحقة مع الزيادة ،وحداهتا أومن احلكومة  اْلفراد
بسبب  الديون التجاريةيف  أو الزيادة ،القروض املشروطة حبصول الدائن على منفعة

د على حكمها  أو الفوائيف  على احلياة وما زيادة اْلجل أو بوالص التأمني التجاري أو
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ه ات االستثمار على اختالف أنواعها،  كل هذا وغري الودائع بني البنوك  أو فوائد شهاد
 .قطعاً  ربا حمرم

نبغي يغري ذلك فهو غلو واحنراف عن احلق و  أوسواء مما ذكرنا ومهما كانت صور الربا 
ما جد خطري والعقاب الشرعي مهيب ك مرن اْلتركه ولو بسياسة اقتصادية متدرجة ْل

 ذكرنا.
 للثراء والتدليس من الغشخمتص مبراقبة اْلسعار والتجار للحد  أمىنجهاز  انشاء-2

ال  ساسية اليتاْلومحاية لضروريات الشعب  الوزن والسلع واْلدمات التجاريةيف  السريع
 حياته إال هبا.  تستقيْ

 تعايلات واهلل اْلدم أوالتجارة تزخر بطرق عديدة للغش والتدليس من أجل بيع السلع ف
ْ  َأن  تُ َؤدُّو  } :-جل شأنه-التعامل فقاليف  حث علي اْلمانة ََمانَاِت ِإنَّ اللََّه يَأ ُمرُُك ا اْل 

ِلَها وَ  إيل ِل ِإنَّ اللََّه نِِعمَّا يَِعُظكُ  إذاأَه  َ النَّاِس َأن  حَت ُكُموا بِال َعد  ْ  بَ ني  ُت ْ  بِِه ِإنَّ اللََّه  َحَكم 
يًعا َبِصريًا   (402) {َكاَن مسَِ
َتاُلوا َعَلى النَّاِس  ذاإالَِّذيَن  *َوي ٌل لِل ُمطَفِِّفنيَ  }:تعايلفقال  والتدليس وحذر من الغش اك 

تَ و ُفوَن  ْ    إذاوَ *َيس  ْ  ُُي ِسُروَن  أوَكاُلوُه  (403) {َوزَنُوُه
َتالُوا  إذالَِّذيَن ا }وفسر اهلل املطففني بقوله  ما خمتصره:  -رمحه اهلل -قال السعدي اك 
تَ و ُفوَن  }أي: أخذوا منهْ وفاء عما ثبت هلْ قبلهْ  {َعَلى النَّاِس  يستوفونه   {َيس 

 كامال من غري نقص.
ْ    إذاوَ  } ْ   أوَكاُلوُه ل الذي للناس  عليهْ بكي ،أعطوا الناس حقهْ إذاأي:  {َوزَنُوُه
عدم ملء ب أو ،إما مبكيال وميزان ناقصني ،أي: ينقصوهنْ ذلك {ُُي ِسُروَن  } ،وزن أو

 وعدم إنصاف هلممنهْ. ،حنو ذلك. فهذا سرقة ْلموال الناس أو ،املكيال وامليزان
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ذ أمواهلْ فالذي يأخ ،الذين يبخسون الناس باملكيال وامليزان الوعيد علىكان هذا   إذاو 
 (404)ىل هبذا الوعيد من املطففني.اه أو  ،سرقة أوقهًرا 

ن م الغش وحرض علي اْلمانة فقال"و  من اْلذىحذر –صلي اهلل عليه وسلْ –والنيب 
  (405) "محل علينا السالح فليس منا ومن غشنا فليس منا

والصاحل  الغريلعدم االضرار ب وامهده الطريق–صلي اهلل عليه وسلْ –وهكذا يرسْ النيب 
ات املعاصرة  ولكن نظرة إيل اجملتمع ،البيع والشراءيف  املثمر تعاونو حيرض علي ال العام

روضة اْلدمات والسلع املعيف  جند الكثري من الناس تعاين من ضياع اْلمانة والصدق
زيادة يف  لوهذا االنفالت والغلوضع اْلمور يف نصاهبا الصحيح احلد من ينبغي  ومن مث،

يف   ان تنتشروتتفرع منه جل غري ذلك جبهاز أمين وظيفته ضبط اْلسعار أوأسعار السلع 
كل املدن والقري ملراقبة حركة اْلسعار واْلسواق لوضع آليات لعالج السلبيات قبل 

والتأكد من توفر السلع اجليدة وغري املغشوشة ويعاقب من ُيرج عن حدود  تشعبها
 اْلمانة من املطففني لعقاهبْ 

سوق للسيطرة علي ال بيعها أو الحتكار السلعة غري الشرعي التنافسجترمي -3
 ممن املكون املال والنفوذ. واملستهلكني

                                                           

 -(915انظر " تيسري الرمحن يف تفسري كالم املنان" لعبد الرمحن بن ناصر السعدي )ص/  - (404)
 م. 2000-ه  1420الطبعة : اْلوىل  -حتقيق : عبد الرمحن بن معال اللوحيق -الناشر : مؤسسة الرسالة

 عليه رسول اهلل صلى اهللأخرجه مسلْ يف املسند الصحيح املختصر بنقل العدل عن العدل إىل - (405)
مد فؤاد حتقيق / حم-« من غشنا فليس منا»باب قول النيب صلى اهلل عليه وسلْ:  -(101)برقْ/-وسلْ"

 م.1955ه   1374الطبعة اْلويل سنة/  -بريوت –نشر/ دار إحياء الرتاث العريب  -عبد الباقي
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النيب و من أجل املال وهو ظل زائل  الطريق املستقيْاالحتكار صفة مذمومة واحنراف عن 
هو من احتكر فعن احتكار ما حيتاجه الناس فقال" هني-وسلْصلي اهلل عليه –

 (406)"خاطئ
 ،لناس إليهملا حيتاج ا )االحتكار(ومثل ذلك  ابن تيمية ما خمتصره: اإلسالميقول شيخ 
»  :صحيحه عن معمر بن عبد اهلل أن النيب صلى اهلل عليه وسلْ قاليف  روى مسلْ

من  شراء ما حيتاج إليه الناس إيلفإن احملتكر هو الذي يعمد  .«ال حيتكر إال خاطئ 
وهلذا كان لويل  ،وهو ظامل للخلق املشرتين ،الطعام فيحبسه عنهْ ويريد إغالءه عليهْ

مثل من  ،اْلمر أن يكره الناس على بيع ما عندهْ بقيمة املثل عند ضرورة الناس إليه
 ،يمة املثلفإنه جيرب على بيعه للناس بق ،خممصةيف  عنده طعام ال حيتاج إليه والناس

ولو  ،طعام لغري أخذه منه بغري اختياره بقيمة مثله إيلمن اضطر  :وهلذا قال الفقهاء
 (407)اه .نع من بيعه إال بأكثر من سعره مل يستحق إال سعرهامت

يما س االحتكار للسلع يؤدي إيل أضرار جسمية تضر مبصاحل الناس ريب أنوال  قلت:
بقى إذ ختتفي السلع واحلاجات و ت ؛أن كانت من الضروريات اليت ال غين للناس عنها

 .فوق ما تستحقه من اْلْثان هايف أيدي أفرد حيتكروهنا فرتتفع أسعار 
ه أو تتغاضى ة اليت جتيز ر النظْ الوضعية اجلائهذا حيدث يف وال يغيب عند العقالء أن 
 .دون رادع حيفظ للناس حقهْعنه كالرأمسالية واملاركسية 

 مل أراد إرساء مبدأ التعاون والتكافل بني الناس ولذلكواإلسالم حينما حرَّم االحتكار 
املا ال ضرر من طعياله  وتيشمل ذلك التحرمي ما يدخره اإلنسان يف بيته من قوته وق

                                                           

 عليه دل إىل رسول اهلل صلى اهللأخرجه مسلْ يف املسند الصحيح املختصر بنقل العدل عن الع- (406)
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وف واْلزمات للظر يف ميزانيتها  ما ختتزنه الدولة  وكذلك باملصاحل العامة للناس ذلك
 مبصاحل العباد. مما ال يضر االقتصادية

 التجار وألبائعني بعض ا هناكاليت نراها رؤية عني أن  والتدليس االحتكار من صورو 
هو بضاعته بيع يف الزبائن من  يأِت إيل السوق وقبل دخوله حيث اجلميع ينتظر رزقه

ومن جهة  هذا من جهةليحتكر الزبائن لنفسه مبسافة   قبل دخوله السوق هاويعرض
 بضاعته ويغايل فيزين داخلهيف  افسيةنأخري يستغل جهل املشرتي بأسعار السوق الت

-نيبغش وغلو وخمالفة صرحية لقول الالسوق وهذا احتيال و يف  املوجودالسعر عن يف 
هبط ال يبيع بعضكْ على بيع بعض وال تلقوا السلع حىت ي "–صلي اهلل عليه وسلْ 

  (408) "السوق إيلهبا 
ومن  رف:ما خمتصره وبتص يف "جمموع الفتاوي" ابن تيمية اإلسالمشيخ  ويضيف-

سلْ هنى عن فإن النيب صلى اهلل عليه و  ،السوق إيلاملنكرات تلقي السلع قبل أن جتيء 
 ،لقيمةفإنه ال يعرف السعر فيشرتي منه املشرتي بدون ا ،ذلك ملا فيه من تغرير البائع

وثبوت اْليار  ،السوق إيلهبط  إذاولذلك أثبت النيب صلى اهلل عليه وسلْ له اْليار 
 (409)اه .زاع بني العلماء وأما ثبوته بال غنب ففيه ن ،له مع الغنب ال ريب فيه

الذي ذكرناه أنفًا بيد هؤالء وعقاهبْ ومنعهْ  اجلهاز املسئول عن أمنونري أن يأخذ 
 .من البيع خارج السوق ملنع ذلك الغلو والغش واهلل املستعان

                                                           

اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلْ وسننه وأيامه " أخرجه البخاري يف  - (408)
ر دار طوق نش-حتقيق/ حممد زهري بن ناصر الناصر-باب النهي عن تلقي الركبان وأن بيعه مردود..  -(2165 برقْ/)

 ه 1422الطبعة: اْلوىل، -لبنان-النجاة /بريوت
نشر  -حتقيق: عبد الرمحن بن حممد بن قاسْ-(28/74انظر " جمموع الفتاوى" البن تيمية ) - (409)

ة: سن-حف الشريف، املدينة النبوية، اململكة العربية السعوديةجممع امللك فهد لطباعة املص
 م  1995ه /1416
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فرض ب دون محاية للمستهلكني من االحتيال واْلداعانتشار التجارة الدعائية جترمي -4
 .السوقيف  تداولللتصاريح خاصة من اجلهات املختصة مبراقبة السلع لبيان صالحيتها 

 أوي سلعة املختلفة ْل اإلعالموسائل يف  انتشرت بشكل هسترييالتجارة الدعائية .
ة باملال الدعاييف  يغايل منهْرابط وأغلبها إال من رحْ ريب دون ضابط هلا أو خدمة 

احرتايف  اصخ زنري حرمة الدعاية املعتدلة ولكن ينبغي أنشاء جها مراراً وتكراراً وحنن ال
سوق التجاري اليف  ويضْ جلان متفرعة منه ومنتشرة هلذا النوع من التجارة  ومتخصص

ل وينبغي عدم بومراقبتها والتأكد من صالحيتها وإعالمياً ملتابعة السلعة املعروضة دعائياً 
اْلدمة إال بتصريح خاص  أوالسماح ْلي وسيلة  إعالمية من الدعاية للسلعة 

ئولني من أهل املس تبع ي هذا اجلهاز الرقايب الذيبصالحيتها من اجلهات املعنية وهي 
 .ملباشرا ية والتجارية للدولة وحتت اشرافهْالسياسة االقتصاداحلل والعقد لتنفيذ 

ادي العجز والتضخْ االقتصتفريط لسد  أوفراط إوضع سياسة واضحة صارمة بال -5
القرارات صدار ا احملرمة ومبارزة رب العباد باملعاصي ومنع الدولية بسبب التجارةللدولة 

 .الشريعة مع نصوصاليت تتصادم  أو غري املدروسة جدواها
ل العامل  تعامل جتاري حمرم مع دو ية املعاصرة اإلسالماجملتمعات يف  ُيفي وهناك كما ال

ائر اقتصادية خسيف  تتسبب يتصادم مع نصوص الشريعة وبالتايل وتستورد منها ما
ن جهة مفيسبب اْلسائر الفادحة  حلرمتها من جهة واملال احلرام الذي ال بركة فيه 

د ي وال تعواضراره ال حتصلصناعة السجائر اْلمور واسترياد التبغ يف  تجارةالأخري ك
صلي اهلل –رسوله و  تعايلوغري ذلك  من اْلبائث اليت حرمها اهلل   مما تنفع أكثروتضر 

ُْ اْل َ  }:-تعايل-كما قال   -عليه وسلْ ْ  َوحيُِلُّ هَلُُْ الطَّيَِّباِت َوحُيَرِّمُ َعَلي ِه ُه َباِئَث َوَيَضُع َعن  
ْ  فَالَِّذيَن آَمُنوا بِِه َوَعزَُّروُه َوَنَصُروُه َوات َّ  َغ اَلَل الَّيِت َكاَنت  َعَلي ِه ْ  َواْل  َرُه بَ ُعوا النُّوَر الَِّذي ِإص 

ُْ ال ُمف  أو زَِل َمَعُه  أُن    (410) {ِلُحوَن لَِئَك ُه

                                                           

 157اْلعراف: – (410)
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وهو العزيز  لنا تعايلية وجمتمعاهتا ولن حتل الربكة ورعاية اهلل اإلسالمولن تتقدم االمة 
إال بالعودة انه وألو  واالحنراف بكل صورهوأقسامه  ولن ينتهي هذا الغلو بأنواعه ،احلكيْ

ءات وسر الشايف لكل الفنت واالبتال البلسْو والتقوي للكتاب والسنة وفيهما اإلامان 
 -ليه وسلْصلي اهلل ع-أيام النيب لو طورها اْليف  املؤمنة كما كانت احلياة للمجتمعات

 }:بداً أاطل الب ال يأتيهوهو احلق الذي  تعايلويدل علي ذلك قوله ، واْلالفة الراشدة
َر ِض وَ  ْ  بَ رََكاٍت ِمَن السََّماِء َواْل  َنا َعَلي ِه َل ال ُقَرى آَمُنوا َوات ََّقو ا َلَفَتح  َلِكن  َكذَّبُوا َوَلو  َأنَّ أَه 

ِسُبوَن  ْ  مبَا َكانُوا َيك  نَاُه  (411) {فََأَخذ 
لرسل يبتلون أن املكذبني ل تعايلملا ذكر  :تفسريهايف  رمحه اهلل ما نصه -قال السعدي

لوهبْ لو آمنوا بق ،ذكر أن أهل القرى ،وبالسراء استدراجا ومكرا ،وإنذارابالضراء موعظة 
ك مجيع ما ظاهرا وباطنا برت  تعايلواستعملوا تقوى الّله  ،إامانا صادقا صدقته اْلعمال

وأنبت  ،افأرسل السماء عليهْ مدرار  ،لفتح عليهْ بركات السماء واْلرض ،حرم الّله
من غري  ،أخصب عيش وأغزر رزقيف  ،هلْ من اْلرض ما به يعيشون وتعيش هبائمهْ

ْ  مبَِ  }ولكنهْ مل يؤمنوا ويتقوا  ،وال كد وال نصب ،عناء وال تعب نَاُه ا َكانُوا فََأَخذ 
ِسُبوَن   ،عض جزاء أعماهلْوهي ب ،وكثرة اآلفات ،زع الربكات بالعقوبات والباليا ون {َيك 

ال بَ رِّ  يف َظَهَر ال َفَسادُ  }ما ترك عليها من دابة.  ،وإال فلو آخذهْ جبميع ما كسبوا
ْ  يَ ر ِجُعو  ْ  بَ ع َض الَِّذي َعِمُلوا لََعلَُّه ِر مبَا َكَسَبت  أَي ِدي النَّاِس لُِيِذيَقُه َن َوال َبح 

 (413)اه .(412){
طين مع رعاية االقتصاد الو أنشاء جملس شوري يضْ جهابذة لتفعيل هذه الوصية  ونقرتح

وحاجة االمة من السلع واْلدمات  تشريعية من علماء الشريعة لوضع القرارات
                                                           

 96اْلعراف:– (411)
 41الروم:– (412)
 -(298انظر " تيسري الرمحن يف تفسري كالم املنان" لعبد الرمحن بن ناصر السعدي )ص/  - (413)

 م. 2000-ه  1420الطبعة : اْلوىل  -حتقيق : عبد الرمحن بن معال اللوحيق -الناشر : مؤسسة الرسالة
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وابط االقتصادية ووضع الض حتت اجملهر وبيان مميزاهتا وسلبياهتا االقتصادية والتجارية
 .الختاذ القرار الصحيح ْلهل احلل والعقد وحلوهلا الشرعية

 اقتصادية جاهزة وخبيثة ال تناسب امكانيتنا وختالفوال نكتفي بالبحث عن حلول 
شريعتنا فكما ال ُيفي من أكرب أسباب الغلو االقتصادي واالحنراف عن الشريعة يف 

 هذا الصدد هو التقيد باملذاهب دون فكر أو امعان نظر.
ة مع خبث اْلبثاء وتضليل السفهاء ستظل اْلمة علي تبعياهتا وختلفها مامل تبدأ يف إعاد

لنظر بثقة وإامان باحللول االقتصادية الفذة اليت بينتها الشريعة من حيث احلل واحلرمة ا
 .وهو مربط الفرس كما يقولون

إذا تأملنا الفكر اإلسالمي احلديث يف :ما نصه -رمحه اهلل -مالك بن نيبيقول  -
مواجهة املشكالت االقتصادية، نرى أنه يضّيق على نفسه جمال اجتهاده، مبقتضى 

 سلمات ضمنية امكن حصرها تقريباً فيما يلي:م
 ( إنه يفكر أوالً على أساس أن املوجود من املناهج االقتصادية هو ما امكن إجياده.1
( إن النشاط االقتصادي ال امكن من دون تدخل املال، سواء يف صورة استثمار، 2

يما فتنظمه وتشرف عليه قطاعات خاصة أو استثمار هتيمن عليه سلطة سياسية، 
 يسمى القطاع العام.

ومن هنا يبتدئ تعثر الفكر اإلسالمي بصعوبات تنشأ من طبيعة موقفه من اْلشياء، ال 
 من طبيعة اْلشياء ذاهتا.

 فاملسلمة اْلوىل، مثاًل، تضطره إىل االختيار بني الرأمسالية وبني الشيوعية.
أمام مشكالت فنية أو مذهبية أو على اْلقل  -كانت ميوله  مهما-نفسهوإذا به جيد 

أخالقية، تضيف إىل متاعبه ما شاء اهلل، ْلنه ال جيد هلا حاًل يف نطاق اختياره يف كال 
االجتاهني، إال على حساب مبادئه اْلولية، وبالتايل على حساب شخصيته وهويته من 

 التاريخ.
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رب عنه م بإباحيتها، القائمة على املبدأ الذي عفإن جنح إىل الرأمسالية فسرعان ما يصطد
)آدم مسيث(، يف بداية العهد االقتصادي احلديث، يف عبارته الشهرية "دعه يعمل، دعه 

 يسري".
واآلن بعد قرن ونصف، يرى املسلْ بكل وضوح أين يؤدي هذا، إىل أي اضطراب 

أ فيه متخذة ية تنشاجتماعي يؤدي باجملتمع الذي يسري هكذا، إىل أي احنرافات ثقاف
وم ردود أفعال ضرورية أمام إفراط يف اإلنتاج وتفريط يف التوزيع، فتنشأ املاركسية مثالً وتق
 على أساسها الثورات الشيوعية لتعيد املياه جملاريها يف عامل االقتصاد حسب زعمها.
ل بوال يصطدم املسلْ يف هذا االجتاه، بإباحية الرأمسالية فحسب، أي بروحها فقط، 

سيصطدم أيضاً بشروطها أو بعض شروطها الفنية؛ ْلن الرأمسالية تقتضي استثمار املال 
بوصفه الوسيلة الوحيدة لدفع عجلة االقتصاد، وإذا هبا تلجأ لعملية جتميع اْلموال 
وتركيزها يف مؤسسات معينة كالبنوك، لتقوم هي بتوزيعها وتوظيفها يف القطاعات 

 ساس الربا يف عملييت التجميع والتوزيع.اإلنتاجية املختلفة، على أ
وإذا باملسلْ الذي ُيتار هذا االجتاه يغوص يف حماولة ختليص الرأمسالية من الربا، ْلنه 

 حمرم يف شريعته.
وكأنه من الناحية الفنية حياول ختليص جسد من روحه، ويرجو أن اجلسد سيبقى حياً 

 وسيقوم مبهماته.
جد قضية الربا يطابق الفقه اإلسالمي، فيكون كأنه و وإن جنح يف إجياد حل نظري يف 

روحًا ال يضمه جسد، أو تناقض مع جسده؛ ْلن نظام البنوك يرفض هذا الروح وهو 
يرفضه، فيبقى احلل النظري معلقاً عملياً، ْلن صاحبه انطلق على أساس مسلمة استثمار 

 ه.املبدأ نفس املال بصفته منطلق للديناميكا االقتصادية، دون أن يراجع هذا
اد ورمبا يلتفت املسلْ، بعد خيبة أمله يف الرأمسالية، يف االجتاه اْلخري، يف اجتاه االقتص

قاته املذهبية بذ منطل الشيوعي، وبكلمة ألطف: يف اجتاه االقتصاد االشرتاكي، ال ْلنه
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قه فغالباً، بل ْلنه بعد أن شاهد مساوئ الرأمسالية وتناقضها أخالقيًا وتقنيًا مع ال
 اإلسالمي، يشاهد جناح اْلطط )االشرتاكية( يف االقتصاد.

وهنا أيضاً، سرعان ما يصطدم املسلْ ببعض جوانب هذه اْلطط املتعارضة مع الفقه 
اإلسالمي، مثل حتديد امللكية أو إلغائها، بقطع النظر عن التعارض اْلساسي بني املادية 

 الية، أو قضية الربا.واإلسالم، تعارضاً أعمق من التعارض مع الليرب 
ويف هذا االجتاه، مل يبق على االختصاصي أو السياسي املسلْ إال أن يطبق املنهج 
)االشرتاكي(، دون مراجعة أسسه املذهبية البعيدة، وأسباب جناحه يف البالد اليت طبقته 
على نسبة متسكها بالفكرة املاركسية بصفتها عقيدة، كما يراها دارسون مثل )سريج 

(،  ودون نظرة يف W. Shubart(  أو )فالرت شوبرت  S. Berdaefئيف  بردا
نتائج أو توقعات الفتور عندما يعرتي )العقيدة( املاركسية، بدورها، وجيعلها غري قادرة 
يف امليدان االقتصادي، على تعويض أو تغطية بعض اجلوانب السلبية يف النظرية 

 دال علْ االقتصاد مبفاهيْ جديدة مثلاالقتصادية املاركسية، اليت أثرت من دون ج
(  أو اإلنتاج على أساس الواحد أو الوحدة ) Plus-valueفائض القيمة ) 

Productivité.دون أن تشعر أهنا مست الطاقة اإلنتاجية يف جوهرها  ) 
عندما مست مبدأ امللكية الفردية، أعين عندما ألغت أو خّفضت من قيمة وازع االمتالء 

 على-بعالسوفييتية كان نعلْ(، يف الر سب مدرسة )بافلوف( الروسية )الذي يتصرف ح
املوزعة يف إمكانيات احليوان   Energie vitaleية  مما أمسيه بالطاقة احليو  -اْلقل

عامة واإلنسان خاصة عندما حصل ذلك جاء هذا اْلخري منتجاً أومستهلكاً على نسبة 
 ما فيه من هذه الطاقة البيولوجية.

شأن   متوقع يف اجملتمع )االشرتاكي( كما هو -أو الشيخوخة االجتماعية -الفتوربينما 
كل اجملتمعات، وإذن سينكشف الضباب عن احلقيقة االقتصادية املاركسية اجملردة من 
جانبها العقيدي الذي حيقق جناحها اليوم، فينتهي اجملتمع الشيوعي احلديث، مثل 
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ّدد القرامطة الذي اهنار يف ومضة بصر، بعد أن هاجملتمعات الشيوعية السابقة كمجتمع 
 الدولة العباسية يف عز قوهتا، وكاجملتمع الذي سبقه بإيران قبل البعث اإلسالمي.

فإذا كانت ظاهرة )الفتور( تصيب كل اجملتمعات يف عصر شيخوختها، فإهنا تستعجل 
ال تستطيع و  الشيخوخة يف اجملتمعات اليت تفقد مسبقًا عوامل االستقرار النفسي،

االستمرار إال يف حالة تغري متواصل وحركة ديناميكية مستمرة، مثل اجملتمعات الشيوعية 
 السابقة اليت مل تستقر أوضاعها إال يف فرتة نشوئها وتشييدها.

ما إال حمدودًا يف االجتاهني كليه -على أساس مسلمته -لذلك ال نرى اختيار املسلْ
 ضها فين ونفسي وعقائدي.بعوامل بعضها فين وأخالقي وبع

ويف االجتاهني كليهما نراه يف حماولة تركيب روح إسالمية على جسْ أجين يرفضها 
 (414).اه وترفضه

 عصرنا شايف وفكر ملاح ملا ينبغي علينا أن نفعله يف بيان-اهللرمحه -قلت: ويف كالمه
ا وشريعتنا ديننتعاليْ  وتقاليدنا اْلصيلة يف أطار اصولنا الراسخةإيل  هذا من العودة

ني الشعوب شاء من ب والربهان علي هويتنا وثقافتنا تنا وكرامتناز الغراء اليت هي سبب ع
 أيب.شاء وأيب من 

 يا لعالح الغلو واالحنراف اْلميناوص(9)
واالحنراف اْلمين من اْلطورة  اْلمن هو طمأنينة النفس وزوال اْلوف  ويعد الغلو

اب اْلمن ضياع للحقوق وتفشي للجرائْ وكثرة السكوت عليه وعدم عالجه ْلن بغي
الظلْ وسفك الدماء وغري ذلك كثري فهو هلذا مطلب الشعوب كافة بال استثناء، و 
اجملتمعات املسلمة كغريها من الشعوب ولو أجتمع هلْ االمن جبانب اإلامان الصادق 

مة حيت أنه يلكان هلْ شأٌن آخر بني شعوب العامل فاْلمن هبة ونعْ من نعْ اهلل العظ
ليلة رغْ كفرهْ أنعْ عليهْ هبذه النعمة اجلمن قريش تعظيماً للحرم وأهله -جل شانه–

                                                           

 -دمشق سورية-نشر دار الفكر-( ملالك بن نيب42انظر كتاب"املسلْ يف عامل االقتصاد")ص/ - (414)
 م2000 -ه  1420الطبعة: 
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ْ  ِمن  جُ  }فقال تعايل يذكرهْ هبا:  ْ  فَ ل يَ ع ُبُدوا َربَّ َهَذا ال بَ ي ِت *الَِّذي َأط َعَمُه وٍع َوآَمنَ ُه
 (415){ِمن  َخو ٍف 

قال السعدي يف تفسريها ما خمتصره: فأهلك اهلل من أرادهْ بسوء، وعظْ أمر احلرم 
وأهله يف قلوب العرب، حىت احرتموهْ، ومل يعرتضوا هلْ يف أي: سفر أرادوا، وهلذا 

وه وُيلصوا له أي: ليوحد {َربَّ َهَذا ال بَ ي ِت  فَ ل يَ ع ُبُدوا}أمرهْ اهلل بالشكر، فقال: 
ْ  ِمن  َخو ٍف  }العبادة،  ْ  ِمن  ُجوٍع َوآَمنَ ُه ن من فرغد الرزق واْلم {الَِّذي َأط َعَمُه

 املخاوف، من أكرب النعْ الدنيوية، املوجبة لشكر اهلل تعاىل.اه 
 كثرية منها:  ماناليت تشري ْلمهية اْلمن واْلواآليات  قلت:

ٍْ أُو لَِئَك هلَُ الَِّذيَن آَمُنوا  وملَ  يَ ل ِبُسوا  } :قوله تعايل- َتُدونَ ِإامَانَ ُهْ ِبظُل  ُن َوُهْ مُّه   ُْ اَْلم 
}(416) 
ْ  أَفَبِ  }:وقوله تعايل- ال َباِطِل َأوملَ  يَ َرو ا أَنَّا َجَعل َنا َحَرًما آِمًنا َويُ َتَخطَُّف النَّاُس ِمن  َحو هلِِ

ُفُروَن    (417){يُ ؤ ِمُنوَن َوبِِنع َمِة اللَِّه َيك 
اإلسالم يتخذ معىن شامل ال ينحصر يف جمرد الفهْ التقليدي الذي حيصر واْلمن يف 

 جلنائيازال العقوبات هبْ وهو ما يطلق عليه اْلمن  اْلمن يف القبض على اجملرمني وإن

وانب احلياة ج املعاصرة وكافةهو يشمل كل مقومات احلياة يف اجملتمعات اإلسالمية  بل
من النفسي واْلمن االجتماعي واْلمن االقتصادي اإلنسانية فهناك اْلمن الفكري واْل

 .واْلمن السياسي واْلمن الصحي
 من الغراء فيه الكثريكان اجلانب اْلمين يف الشريعة الربانية كله    ومن أجل ذلك 

 ماعيةاالجتواالمراض  والدمارمن اهللكة  وجمتمعاهتاالعقوبات الصارمة، حلفظ اْلمة  
 تعايل ومرتفيها مامل يأخذ علي يديهْ مبا شرع اهلل سفهائهااْلطرية اليت تنشأ من مترد 

                                                           

 4-3قريش:- (415)
 82اْلنعام: - (416)
 67العنكبوت : - (417)
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ة اْلالق وانتشار للفوضىمن حدود وزواجر، فضياع االمن ضياع لالمة وهالكها 
-ل شأنهج-فقال  تعايل من ذلكحذرنا اهلل وهلذا  ،زاعات والشقاق واالضطرابات والن

ًدا ِمن  ُكلِّ َمَكاٍن َفَكَفَرت  ُمط َمِئنًَّة يَأ تِيَها رِز قُ َها َرغَ َوَضَرَب اللَُّه َمَثاًل قَ ر يًَة َكاَنت  آِمَنًة }: 
نَ ُعونَ  َو ِف مبَا َكانُوا َيص  ُوِع َواْل  ِْ اللَِّه فََأَذاقَ َها اللَُّه لَِباَس اجل    (418){بِأَن  ُع

ْ -وال يغيب عنا قول النيب يد هؤالء الذي حيث اْلمة علي االخذ ب–صلي اهلل عليه وسل
ِهِن يف حدود اهلل و  ْ أن لزم االمر لصالح البالد والعباد فقال"وعقاهب ُد 

الواقع َمَثُل امل
فيها مثل قوم استهموا سفينة، فصار بعضهْ يف أسفلها، وصار بعضهْ يف أعالها، 
فكان الذي يف أسفلها امرُّون باملاء على الذين يف أعالها، فتأذوا به، فأخذ فأًسا فجعل 

فأتوه فقالوا: ما لك؟ قال: تأذيتْ يب، وال بد يل من املاء، فإن ينقر أسفل السفينة، 
 (419).أخذوا على يديه أجنوه وجنوا أنفسهْ، وإن تركوه أهلكوه وأهلكوا أنفسهْ"

صوره واالحنراف عنه بكل أنواعه و  املذموم اْلمين وهناك الكثري من الوصايا لعالج الغلو
 الشريعة يف 

املشرتكة  والظواهر اْلسبابمع ذكر  بالشرح والتفصيل سنبني بعضها يف السطور التالية
لكل أنواع اْلمن بإجياز شديد لندرك خطورة السكوت علي هذا االحنراف والغلو فالداء 

 واهلل املستعان وعليه التكالن. من وجهة نظرنا واحد والعالج كذلك
ياع للهوية ض أمرين فيهمابأنواعه املختلفة  وامهاله اْلمين االنفالتمن أخطر ظواهر 

 شديد:للوطن واْلمة وها هي بإجياز  االنتماءونعمة االستقرار فضالً عن 
انتشار ظاهرة اْلوف سواء علي املال أو العرض أو الدين أو النفس و غري ذلك -1

وال ريب أن اْلوف يذبذب استقرار اجملتمعات وجيعل أفرادها ومجاعتها يف حالة استنفار 
وتطغي املصلحة الشخصية علي مصلحة  ،وفًا من الغدردائْ وشك وحتفز وعداوة خ

                                                           

 112النحل :  - (418)
 97سبق خترجيه برقْ/ - (419)
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ريعة من أجل احلياة الكرامة  يف أطار تعاليْ الشاجلماعة املسلمة والتعاون املثمر بينهْ 
 املطهرة.

ه معاىف : "من أصبح منكْ آمنا ىف سرب-صلي اهلل عليه وسلْ- املتأمل حلديث النيبو 
يدرك عظمة فقدان هذه  (420) جسمه، عنده طعام يومه، فكأمنا حيزت له الدنيا" ىف

 .النعمة العظيمة
الفردي العشوائي الذي قطعًا سوف يتصادم مع غلو اْلمين لل اْلوف هذا ورمبا يؤدي

عدل ممن يقومون علي املنظومة اْلمنية فيضيع الاْلمن القومي للبالد وكوادره املختلفة 
ْ باهلوي واجلربوت ال بالدليل والبينة مما يؤدي لتج الناسواملساواة بني   اهلو يطغي احلك

 لألهلعصب االويل والتمية اجلاهلية حلعودة وتعاليمها ووسطيتها وال تطبيق الشريعة
اهد تذر كما هو مش وال ال تبقيإيل نشوب حرب أهلية رمبا يؤدي ذلك والعشرية و 

 اليوم.
لكفر البواح ااجملاهرة بو وضياع احلقوق  اك احملرماتوانته الفسق واإلباحية انتشار-2

 يامن أهل اهلوي والدن لعدم وجود الرادع اْلمين الشرعي للمجاهرين به من السفهاء
أولياء  منأو وجوده مع رضاه هبذا الظلْ  أصحاب الفكر املنحرف وامليول اإلحلاديةو 

لعقيدة الناس وضياع وما يف ذلك من افساد  حقدًا وغلواً اْلمور ومن ينوب عنهْ 
 .هلويتهْ كمسلمني مؤمنني برب العاملني

َوِإَذا أََرد نَا } :.فقال تعايل.ذلكاهلل عليه وسلْ من  صلي-ورسوله تعايل وقد حذر اهلل
َها ال َقو ُل َفَدمَّر نَاهَ  َرِفيَها فَ َفَسُقوا ِفيَها َفَحقَّ َعَلي   ِلَك قَ ر يًَة أََمر نَا ُمت   ْ  ا َأن  نُ ه  ِمريًا * وََك َتد 
َنا ِمَن ال ُقُروِن ِمن  بَ ع ِد نُوٍح وََكَفى ِبَربَِّك ِبُذنُوِب ِعَباِدِه َخِبريًا َبِصريًا َلك   .(421) {َأه 

                                                           

حملمد ناصر الدين  -(6042الكبري")برقْ/  انظر صحيح اجلامع الصغري وزياداته"الفتح - (420)
 م1988-ه1408الطبعة الثالثة سنة -دمشق-نشر املكتب اإلسالمي -االلباين

 17-16اإلسراء:- (421)
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قال السعدي يف تفسريها ما نصه:ُيرب تعاىل أنه إذا أراد أن يهلك قرية من القرى الظاملة 
َها }وا فيها واشتد طغياهنْ، ويستأصلها بالعذاب أمر مرتفيها أمرا قدريا ففسق َفَحقَّ َعَلي  

ِمريًا}أي: كلمة العذاب اليت ال مرد هلا  {ال َقو لُ   {َفَدمَّر نَاَها َتد 
وهؤالء أمْ كثرية أبادهْ اهلل بالعذاب من بعد قوم نوح كعاد وْثود وقوم لوط وغريهْ 

  (422) اه ْ.زل هبْ عقابه العظي ممن عاقبهْ اهلل ملا كثر بغيهْ واشتد كفرهْ أن
 هاءمن اتباع هؤالء السف اْلمة وأفرادها حمذرا–صلي اهلل عليه وسلْ –وقال النيب 

ْ من أولياء اْلمور وتركهْ -لعنه اهلل-والشياطني من اتباع إبليس ْلطباء  عند شيوع الظل
 يفةكما يف حديث حذ  الفنت يف كل عصر ومصر للفساد واإلفساد دون ردع شرعي 

نحن يا رسول اهلل، إنا كنا بشر، فجاء اهلل خبري، ف  قلت: " -رضي اهلل عنه -بن اليمان
، قلت: هل وراء ذلك الشر خري؟ قال: «نعْ»فيه، فهل من وراء هذا اْلري شر؟ قال: 

ن يكو »، قلت: كيف؟ قال: «نعْ»، قلت: فهل وراء ذلك اْلري شر؟ قال: «نعْ»
ْ قلوب يت، وسيقوم فيهْ رجال قلوهببعدي أئمة ال يهتدون هبداي، وال يستنون بسن

، قال: قلت: كيف أصنع يا رسول اهلل، إن أدركت ذلك؟ «الشياطني يف جثمان إنس
 (423)" تسمع وتطيع لألمري، وإن ضرب ظهرك، وأخذ مالك، فامسع وأطع»قال: 

 يلي إمجااًل: ام بأنواعه املختلفة لغلو واالحنراف اْلمينل املشرتكة سبابومن أخطر اْل
ضعف الوازع الديين أما جلهل أو لضعف اإلامان الذي يؤدي للغلو اْلمين واالحنراف -1

 .عن الشريعة يف تطبيقه باللجوء للقوانني الوضعية وسوء استخدامها

                                                           

 -(455انظر " تيسري الرمحن يف تفسري كالم املنان" لعبد الرمحن بن ناصر السعدي )ص/  - (422)
 م. 2000-ه  1420الطبعة : اْلوىل  -عال اللوحيقحتقيق : عبد الرمحن بن م -الناشر : مؤسسة الرسالة

أخرجه مسلْ يف املسند الصحيح املختصر بنقل العدل عن العدل إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه  - (423)
قيق / حت-باب اْلمر بلزوم اجلماعة عند ظهور الفنت وحتذير الدعاة إىل الكفر  -(1847 )برقْ/-وسلْ"

ه   1374الطبعة اْلويل سنة/  -بريوت –ر إحياء الرتاث العريب نشر/ دا -حممد فؤاد عبد الباقي
 م.1955
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بالرشوة  املالهت املختلفة وتعرضهايف وسائل اإلعالم  اْلمنيةالسخرية من الكوادر -2
أو زيادة العنف غري املربر أما لفسادها وجهلها أو لضعفها وسلبياهتا يؤدي لضياع هيبتها 

 أمام شرار اْللق فال يردعهْ قانون وال عقاب علي احنرافهْ.
ل العصرية للوسائ جماراهتا معدم اْلربة اْلمنية لكثري من كوادر اْلمن املختلفة وعد-3

الل يف الوقت الذي يبتدع أهل االجرام واالحنراف يف استغ فكريًا وعلمياً والتكنولوجيا 
إليه  لتما وصستخدام أحدث باهذه الوسائل العصرية للسرقة واالحتيال علي الناس 

 تكنولوجيا.قرحية البشر من 
املالية واملادية اليت تساهْ يف بطأ وضعف املنظومة اْلمنية اليت  اإلمكانياتضعف -4

ة ومحاية للردع للخارجني عن احلدود الشرعي يا وماليا ومعنوياً نفس مؤهلةينبغي أن تكون 
 .البالد والعباد من شرهْ وفسادهْ

 وأ قعهوتو  حدوثه اْللل وقتوعدم تواجد الكوادر اْلمنية لعالج اْلمين  التدهور-5
الردع للمخالفني  مع ضعفختطيط وتعاون بني أجهزته املختلفة  بعشوائية دونمعاجلته 

تيح فرصة لظهور يأو غري ذلك  سياديةأو  كثرية شخصيةْلسباب  وتطبيق العقوبة املقررة 
الق ، فإن صاحب اْلخواالحنراف عن القانون والشريعة اليت تنظمه اْلخالق السيئة

ق الردع وعدل يف التطبي يف السيئة اليت تؤدي به ْلفعال مشينة تضر باجملتمع حيتاج لقوة
 للقانون لتكون هناك هيبة واحرتام له ولكوادره بني العامة واْلاصة.

 :املختلفة بأنواعه الوصايا املقرتحة لعالج الغلو واالحنراف اْلمين
 وص الشريعة:القوانني اليت تتصادم مع نص اجلميع وغربلةالقانون بعدالة بني  تطبيق-1
جل –العدل بني الناس يف تطبيق احلدود والردع هو ما يرتضيه رب العباد لعباده فهو ف

لِ  }: به فقال تعايل أمر-وعال َ النَّاِس َأن  حَت ُكُموا بِال َعد  ْ  بَ ني  ُت   (424){َوِإَذا َحَكم 

                                                           

 58النساء:  - (424)
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ال ريب أن العدل يف الردع اْلمين وشعور أفراد اجملتمع بأن العدالة ال تفرق بني شريف و 
ووضيع وال بني وزير وخفري عند العقاب حيقق املساواة بني الناس وتطمئن نفوسهْ علي 

صلي -النيب رصحأعراضهْ وأمواهلْ وبالتايل يؤدي ذلك بالتبعة لاللتزام بالقانون وهلذا 
تمع ْلمهيته يف صالح اجملْلمهية علي العدل  اْلسوة احلسنة  هوو -وسلْاهلل عليه 

رأة قالت:" أن قريشا أمههْ شأن امل-رضي اهلل عنها -واستقراره ففي حديث عائشة 
املخزومية اليت سرقت، فقالوا: ومن يكلْ فيها رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلْ؟ فقالوا: 

أسامة،  هلل صلى اهلل عليه وسلْ فكلمهومن جيرتئ عليه إال أسامة بن زيد، حب رسول ا
فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلْ: " أتشفع يف حد من حدود اهلل، مث قام فاختطب، 
مث قال: إمنا أهلك الذين قبلكْ، أهنْ كانوا إذا سرق فيهْ الشريف تركوه، وإذا سرق 

لقطعت يدها  تفيهْ الضعيف أقاموا عليه احلد، وامي اهلل لو أن فاطمة بنت حممد سرق
 "(425)  
علي  اً وعلمياً ها بدنيتأهيلللكوادر اْلمنية بصفة دورية ل شرعية يبإنشاء مراكز تدر -2

 ميوعل اْلمنية يف العامل من فكر خططياملنظومات أحد ث ما وصلت له عقلية 
يت ال تنحرف ح وربط ذلك كله بتوجهات الشريعة الربانية واسلحة حديثة وتكنولوجيا

 عن املنهج بالغلو أو التقصري.
اية ومح للكوادر اْلمنية املنوط هبا حفظ القانون التدريب امثله ال يغيب عن  العقالء ما

 اْلمين سواء كان  بالعمل لالرتقاء ومتزايدة حيوية أمهية من وتطبيق الشريعة البالد والعباد
 اْلمنية  اتالسياس ومجع لنجاحأو غري ذلك  أو ميدانيًا أو علميًا إداريًا تشريعيًا أو 

 ريعة السمحاء  وال عجب يف ذلك فاجلهاز اْلمين يفيف أطار الشاملختلفة واملتنوعة 
اجملتمعات اإلسالمية املعاصرة هو أخطر اْلجهزة يف الدولة وأكثرها التحاما بالناس 

                                                           

اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلْ وسننه وأيامه " أخرجه البخاري يف  - (425)
الطبعة: -لبنان-طوق النجاة /بريوت نشر دار-حتقيق/ حممد زهري بن ناصر الناصر-باب حديث الغار   -(3475 )برقْ/

 ه1422اْلوىل، 
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تمام بوسائل ي االهوعليه استقرار البالد ومحاية العباد واهلل سبحانه وتعايل حث عل
واقف  حث علي ذلك يف كثري من امل-صلي اهلل عليه وسلْ–اْلمن املختلفة والنيب 

 نبني عظمة الشريعة ووسطيتها يف حفظ اْلمن من الناحية اْلمنية وعلي سبيل املثال
 :والطبية مع اإلجيازاجلنائية 

اهلل تعايل  هحرم وسفك الدماء دون سبب شرعي كالقتل  :اجلنائية من الناحية اْلمنية-1
َنا َعَلى بَ   } :تعايل لقولهاعل ذلك مرتكباً لذنب عظيْ وفورسوله  َرائِيَل أَنَُّه َمن  َكَتب   يِن ِإس 

يًعا َوَمن  أَ  َا قَ َتَل النَّاَس مجَِ َر ِض َفَكَأمنَّ ٍس َأو  َفَساٍد يف اْل  ًسا بَِغري ِ نَ ف  َياَها فَ قَ َتَل نَ ف  َا ح  َكَأمنَّ
يًعا َيا النَّاَس مجَِ  (426){ َأح 

ْ  } :شأنهووضع اهلل تعايل عالج هذا الداء بالقصاص العادل فقال جل  يِف  َوَلُك
ْ  تَ ت َُّقوَن  َل َباِب َلَعلَُّك   (427) اه {ال ِقَصاِص َحَياٌة يَا أُويل اْل 

روعية مث بني تعاىل حكمته العظيمة يف مش يف تفسريها: -رمحه اهلل–قال السعدي 
ْ  يِف ال ِقَصاِص َحَياةٌ }القصاص فقال:  ع به أي: تنحقن بذلك الدماء، وتنقم {َوَلُك

اْلشقياء، ْلن من عرف أنه مقتول إذا قتل، ال يكاد يصدر منه القتل، وإذا رئي القاتل 
اف زجر، فلو كانت عقوبة القاتل غري القتل، مل حيصل انكف مقتوال انذعر بذلك غريه وان

زجار،  الشر، الذي حيصل بالقتل، وهكذا سائر احلدود الشرعية، فيها من النكاية واالن
 ما يدل على حكمة احلكيْ الغفار، ونكَّر "احلياة "إلفادة التعظيْ والتكثري.

، لكاملة واْللباب الثقيلةوملا كان هذا احلكْ، ال يعرف حقيقته، إال أهل العقول ا
ْ باْلطاب دون غريهْ، وهذا يدل على أن اهلل تعاىل، حيب من عباده، أن يعملوا  خصه
أفكارهْ وعقوهلْ، يف تدبر ما يف أحكامه من احلكْ، واملصاحل الدالة على كماله، 
وكمال حكمته ومحده، وعدله ورمحته الواسعة، وأن من كان هبذه املثابة فقد استحق 
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بأنه من ذوي اْللباب الذين وجه إليهْ اْلطاب، وناداهْ رب اْلرباب، وكفى  املدح
 بذلك فضال وشرفا لقوم يعقلون.

ْ  تَ ت َُّقونَ }وقوله:  رار وذلك أن من عرف ربه وعرف ما يف دينه وشرعه من اْلس {َلَعلَُّك
عظْ يالعظيمة واحلكْ البديعة واآليات الرفيعة، أوجب له ذلك أن ينقاد ْلمر اهلل، و 

 (428)اه .معاصيه فيرتكها، فيستحق بذلك أن يكون من املتقني
مل يسفك املسلْ دمًا حرامًا فهو يف مأمٍن من كل شيء فسفك الدماء  اقلت: وطامل

إلنسان مهما  أن ال يصله ا أمر خطري وفيه ترهيب شديد يف الشريعة ينبغي ومقدماته
 كلفه ذلك من ْثن.

 فسحة ال يزال العبد يف": أنه قال -صلى اهلل عليه وآله وسلْ-رسول اهللوثبت عن 
  (429) "من دينه ما مل يصب دماً حراماً 

وقائياً و  اهتْ اإلسالم بصحة بدن اإلنسان طبيًّا ونفسيًّا :اْلمنية الطبية من الناحية -2
 وعلي سبيل املثال:

خدِّرات، ولعب امليسر، وغري ذلك مما يذَهُب بعقله، ويُدمِّر صحته  *حرم
ُ
سِكرات وامل

ُ
امل

ُْ ال َمي َتَة  } :- تعاىل -ونفسيته، وُيل بوظائفه اجلسدية ويضرها، فقال  َا َحرََّم َعَلي ُك ِإمنَّ
ِن   َْ اْل  َر بَاٍغ َواَل َعاٍد َفاَل ِإمث َ َعَلي ِه ِإنَّ رَّ غَ زِيِر َوَما أُِهلَّ بِِه لَِغري ِ اللَِّه َفَمِن اض طُ  َوالدََّم َوحلَ  ي  
 ٌْ رُ  } :- تعاىل -[، وقال 173البقرة: ] { اللََّه َغُفوٌر َرِحي َم  َا اْل   يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإمنَّ

َتِنُبوهُ  ٌس ِمن  َعَمِل الشَّي طَاِن فَاج  َز اَلُم رِج  َن َصاُب َواْل  ِلُحونَ لَ  َوال َمي ِسُر َواْل  ْ  تُ ف   { َعلَُّك
 90املائدة: ]
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"إن هذا  :-اهلل عليه وسلْ  صلى-*هنى عن دخول أماكن الوباء للوقاية منه؛ فقال 
الوباء رجٌز أهَلك اهلُل به اْلمْ قبلكْ، وقد بقي منه يف اْلرض شيء جييء أحيانًا 
ويذهب أحيانًا، فإذا وقع بأرض فال خترجوا منها فرارًا، وإذا مسعتْ به يف أرض فال 

 (430)تأتوها"
أهل العلْ:  ، قال بعضقال العالمة ابن العثيمني: "والطاعون وباء فتَّاك، والعياذ باهلل

إنه نوع خاص من الوباء، وإنه عبارة عن جروح وتقرحات يف البدن تصيب اإلنسان 
وجتري جريان السيل حىت تقضي عليه، وقيل: إن الطاعون وخز يف البطن يصيب 
اإلنسان فيموت، وقيل: إن الطاعون اسْ لكل وباء عام، ينتشر بسرعة؛ كالكولريا 

هذا إن مل يكن داخاًل يف اللفظ، فهو داخل يف املعىن كل  وغريها، وهذا أقرب، فإن
وباء عام ينتشر بسرعة، فإنه ال جيوز لإلنسان أن يقدم على البلد الذي حل فيها هذا 
الوباء، وإذا وقع وأنتْ فيها فال خترجوا منها؛ ْلنكْ خترجون منها فرارًا من قدر اهلل لو 

 ل: ال خترجوا منها فرارًا منه، أما خروج اإلنسانفررمت فإنكْ ُمدرَكون ال حمالة؛ وهلذا قا
د أن انقضت حاجته وأرامنها ال فرارًا منه، ولكن ْلنه أتى إىل هذا البلد حلاجة، مث 

  (431) ه يرجع إىل بلده، فال بأس"؛ ا

ْلنه  حثت الشريعة على الصحة والوقاية من جمامعة النساء يف حالة احليض أو النفاس؛ *
 :- اىلتع -ْلطورة ذلك على الرجل واملرأة على السواء صحيًّا وبدنيًّا؛ قال  أًذى؛

                                                           

 -حملمد ناصر الدين االلباين -(2253انظر صحيح اجلامع الصغري وزياداته"الفتح الكبري")برقْ/ - (430)
 م1988-ه1408الطبعة الثالثة سنة -دمشق-نشر املكتب اإلسالمي

وج من بلد وقع فيها الوباء فرارا باب كراهة اْلر باب  -(6/569انظر شرح رياض الصاحلني) - (431)
الطبعة: -نشر دار الوطن للنشر، الرياض  -حملمد بن صاحل بن حممد العثيمني- منه وكراهة القدوم عليه

 ه  1426
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أَُلوَنَك َعِن ال َمِحيِض ُقل  ُهَو أًَذى فَاع َتزُِلوا النَِّساَء يِف ال َمِحيِض َواَل تَ ق   } بُوُهنَّ َحىتَّ رَ َوَيس 
ُْ اللَُّه   (432){َيط ُهر َن فَِإَذا َتَطهَّر َن فَأ تُوُهنَّ ِمن  َحي ُث أََمرَُك

عن سؤاهلْ عن احمليض،  -تعاىل  -ُُيرب  -يف تفسريها :- رمحه اهلل -قال السعدي 
وهل تكون املرأة حباهِلا بعد احليض، كما كانت قبل ذلك، أم جتتنب مطلًقا كما يفعله 

 اليهود؟
تعاىل  -أن احليض أًذى، وإذا كان أذى، فمن احلكمة أن امنع اهلل  -تعاىل  -فأخرب 

ي: مكان ؛ أ{ َساَء يف ال َمِحيضِ فَاع َتزُِلوا النِّ  } :عباده عن اْلذى وحده؛ وهلذا قال -
احليض، وهو الوطء يف الفرج خاصَّة، فهذا هو احملرم إمجاًعا، وختصيص االعتزال يف 

 .احمليض، يدل على أن مباشرة احلائض ومالمستها يف غري الوطء يف الفرج جائزةٌ 
َربُوُهنَّ َحىتَّ َيط ُهر نَ  } :لكن قوله ما قرب من الفرج، املباشرة فييدلُّ على أن  { َواَل تَ ق 

 -عليه وسلْ  صلى اهلل -وذلك فيما بني السرة والركبة، ينبغي ترُكها، كما كان النيب 
 .إذا أراد أن يباشر امرأتَه وهي حائض، أمرها أن تتَّزِر فيباشرها

 دُمهن، فإذا أي: ينقطع ؛{ َحىتَّ َيط ُهر نَ  } وحدُّ هذا االعتزال وعدم القربان للُحيَّض
انقطع الدم، زال املنُع املوجود وقت جريانه، الذي كان حللِّه شرطان؛ انقطاع الدم، 

فَِإَذا  }  :واالغتسال منه، فلما انقطع الدم زال الشرط اْلول وبقي الثاين؛ فلهذا قال
ُْ اللَّهُ  }  ؛ أي: اغتسلن،{ َتَطهَّر نَ  يف  : يف الُقُبل ال؛ أي{ فَأ تُوُهنَّ ِمن  َحي ُث أََمرَُك

الدُّبر؛ ْلنه حمل احلرث، وفيه دليل على وجوب االغتسال للحائض، وأن انقطاع الدم 
 (433) شرط لصحته"؛ اه 
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فهذا كله دليل علي حرص الشريعة علي حياة الناس دين ودنيا وجتاهلها سبباً يف احنراف 
غريه وتأثريه عليها و  فيها كاإليدزالكثري من اجملتمعات واحنالهلا وتفشي االمراض اْلطرية 

 .صحياً وأمنياً 
 ْلمنيةا اتداخل املنظوم من أهل االختصاص استشارية شرعية أنشاء جلان حقوقية-3

من  شخصيةالانتهاك احلريات  مومقارها حلفظ احلقوق وحتقيق العدالة وعد املختلفة
 إدارة مركزية حتيل الشكاوي والتظلمات ابعض املغالني من الكوادر اْلمنية وتكون هل

ات وآمن ينبغي حلفظ احلقوق واحلري ماسئول من أهل احلل والعقد الختاذ للم املختلفة
 الوطن واملواطنني.

فال يغيب علي أهل احلل والعقد أن مهما بلغت املنظومة اْلمنية من مسو وتطور فالبد 
بب أو التفريط أما بقصد ونية لسمن وجود أخطاء واحنراف وغلو يف الشرع باإلفراط 

من اْلسباب أو جلهل وغفلة لنقص يف املعلومات واْلدلة ويف احلالتني اْلطأ وارد فكيف 
يأخذ صاحب احلق حقه ممن يتوىل أمره وال سلطة له عليه إال بالقانون الذي ينظْ حياة 

 .الناس
تمع وتس تإجراءانقص من  فاحلل والعالج بلجنة استشارية حترص علي إمتام ما

للجنة  رفعت أمرهعودة حقه و طلبت  حق الشاكي ما يؤيدللتظلمات فأن أجتمع هلا 
 .ْلنصافهأمام أهل احلل والعقد  شكواهتضع املركزية اليت 

ممن ال  ضعفاء واملقهورينللوامهال ذلك سيؤدي حتمًا علي املدي الطويل لظلْ كثري 
أي  االستقرار يف أسباب ضياع اخطرمن  -الظلْ أي-وهوناصر هلْ إال اهلل تعايل 

 هلكته وتدمريه كما بينا سلفاً. جمتمع ومنبع
وننبه القائمني علي أمر اْلمن بأنواعه املختلفة أن الشريعة اْلامتة جاءت لتخرج الناس  

دل زل اهلل خري كتبه وبعث خري رسله ليقيْ الع وأن ،من جور اْلديان إىل عدالة اإلسالم
، ويشعر ري جورمن غبوع العاملني، لتعود احلقوق إىل أصحاهبا ويُرسي دعائْ احلق يف ر 
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 التطبيق لنا أروع اْلمثلة يف ضرب-وسلْصلي اهلل عليه –الناس باْلمن واْلمان والنيب 
 . العملي لذلك

عن النعمان بن بشري رضي اهلل عنهما، قال: سألت أمي أيب بعض املوهبة يل ثبت  فقد
ه وسلْ، فقالت: ال أرضى حىت تشهد النيب صلى اهلل علي من ماله، مث بدا له فوهبها يل،

فأخذ بيدي وأنا غالم، فأتى يب النيب صلى اهلل عليه وسلْ، فقال: إن أمه بنت رواحة 
ال »، قال: نعْ، قال: فأراه، قال: «ألك ولد سواه؟»سألتين بعض املوهبة هلذا، قال: 

 (434) .«على جور ال أشهد»وقال أبو حريز عن الشعيب، « تشهدين على جور
وبناء علي ذلك يكون من الغلو واالحنراف التغاضي علي رد احلقوق حبجج ال تستمد 

وضعتها طان زل اهلل هبا من سل تعاليمها من الشريعة وإمنا من القوانني الوضعية اليت ما أن
 .باهلل ربا واحداً له فقط حق التشريع بني عبادهقلوب غافلة ضالة ال تعرتف 

القوانني الوضعية املستمدة من بالد الكفر واإلحلاد ليست مناسبة لفطرتنا تطبيق و 
 .وتقاليدنا

-القولقد ذهب مالك بن نيب يف بيان ما نريد قوله هنا ْلهل احلل والعقد بكالم قيْ 
كلياً   اإلنسان طبيعتها اْلاصة، فهي ختتلف اختالفاً  خمتصره: ملشكالتما -اهلل رمحه

عن مشكالت املادة، ال امكن معه أن تطبق عليها دائمًا حلول تستقي براهينها من 
 اْلارج.

 مث أضاف:
وحيدث هذا غالبًا يف البالد اإلسالمية، فاحللول كلها مستعارة من بالد متحضرة، ال 

 الطريق، وطاهنا، حىت كأهنا تفقد فاعليتها يفحتدث عندنا التأثري نفسه الذي هلا يف أ
 مبجرد انفصاهلا عن إطارها االجتماعي.

                                                           

ننه وأيامه " وسلْ وساجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول اهلل صلى اهلل عليه أخرجه البخاري يف  - (434)
 نشر دار طوق النجاة-حتقيق/ حممد زهري بن ناصر الناصر-باب: ال يشهد على شهادة جور إذا أشهد -(2650)برقْ/

 (434)ه 1422الطبعة: اْلوىل، -لبنان-/بريوت
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وجمال اجملتمع ليس كمجال امليكانيكا، وهو ال يرتضي كل االستعارات، ْلن أي حل 
ذي طابع اجتماعي يشتمل تقريباً ودائماً على عناصر ال توزن، وال امكن تعريفها، وال 

 عريف، على حني تعد ضمنًا جزءًا منه ال يستغىن عنه،امكن أن تدخل يف صيغة الت
 عندما تطبق يف ظروف عادية، أي يف ظروف البالد اليت نستوردها منها.

ق التعريف احلالة اليت يطب يف-االجتماعي، وبعبارة أدق، هذه العناصر جزء من احمليط 
تطبق تلقائيًا يف صورة فكرة يفرضها الوسط على سلوكنا. فإن مل  -خارج هذا احمليط

توجد يصبح التعريف زائفًا تقريباً، إذ تنقصه بعض اْلشياء اليت ضاعت حني انفصل 
 عن ظروفه اْلصلية.

الد أخرى ثبتت عن بمث قال: فجميع أنواع احللول ذات الصيغة االجتماعية اليت نقبسها 
 هي صحيحة يف هذه البالد على وجه التأكيد، ولكنها تقتضي ،هلا فيها صالحيتها،

عند التطبيق عناصر مكملة ال تأِت معها، وال امكن أن تأِت معها، ْلنه ال امكن 
حصرها. وال امكن فصلها عن احمليط االجتماعي يف بالدها، أي ال امكن فصلها عن 

 )روحها(.
ي نواجه بطريقة فنية أية مشكلة اجتماعية، ينبغي أال يقتصر عملنا على وإذن، فلك

اقرتاض احللول اليت تأكدت صحتها خارج بالدنا، إذ أن الصيغة املقتبسة صحيحة بال 
أدق شك، ولكن يف إطارها االجتماعي، يف حميطها الذي خَتَلََّقت  فيه، يف نفحة )الروح( 

 اليت ختيلتها.
 ..ندين كل اقتباس؟هل معىن ذلك أن 

 ليس أوهن وال أضعف من أن نرفض االستنارة بتجارب اآلخرين،
 واإلفادة من جهودهْ، ولكن بشرط أن نرد احلل املستعار إىل أصول البلد املستعرية.

وبعبارة أخرى، ينبغي أن هنيئ بالدنا احمليط الالزم لتطبيق ما نتصور من حلول ملشكالتنا 
 االجتماعية.
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لة الشروط اْلولية، وهي مشكلة تثور أمامنا ال بالنسبة إىل احللول تلكْ هي مشك
اجلاهزة اليت نقبسها من اْلارج، بل بالنسبة جلميع احللول اليت نتصورها حلل ما يواجه 

 (435)اه  جمتمعنا من مشكالت، يف مرحلته التارُيية الراهنة.
ي ختتلف يف نا وهقلت: وهذا حق وعني العقل والفقه فكيف نطبق قوانني حلل مشاكل

 ؟مشاكلهْ وضعوها حللكما وكيفاً مع من   أيديولوجيتها
أو بعبارة أخري أكثر وضوحاً كيف حنل مشاكلنا االجتماعية واْلمنية والسياسية وغري 
ذلك من املشاكل بعيدا عن الشريعة الربانية اليت تستمد روحها ونشاطها سلبًا وإجيابا 

 عايلإاماننا ويقينا بوسطيتها ومناسبتها للفطرة السليمة اليت فطرنا اهلل عليها وله ت ةبقو 
ُْ َمن  َخَلَق وَ }وحده أمر اْللق أمجعني وهو أعلْ هبْ فقد قال تعايل: ُهَو اللَِّطيُف َأاَل يَ ع َل

َِبرُي   (436){اْل 
 ويف ،نقص ففيهالتشريع  و االبداع عقلية اإلنسان يف بلغتوال يغيب عن أن مهما 

ترضي وال  اليت ال يعرتيها نقص الشريعة الربانيةوهذا عكس ظلْ وغنب وهوي  تشريعه
ْ  مَ } :احلق أحق أن يتبع كما قال تعايلو  بالظلْ واجلور ِدي ُقل  َهل  ِمن  ُشرََكاِئُك ن  يَ ه 

قِّ َأَحقُّ َأن  يُ تََّبَع أَمَّن   ِدي ِإىَل احلَ  ِدي لِل َحقِّ أََفَمن  يَ ه  قِّ ُقِل اللَُّه يَ ه  اَل يَِهدِّي ِإالَّ  ِإىَل احلَ 
ْ  َكي َف حَت ُكُموَن  َدى َفَما َلُك  .(437){َأن  يُ ه 

 يدافع عنو  وال ُيربة عدا النقد البناء الذي يبين السخرية من الكوادر اْلمني جترمي-4 
 .وامجده ليزين الباطلال احلق 

أن االحرتام عملة نادره يف زماننا هذا فكل الرموز نالتها سخرية السفهاء وفكر املنحرفني 
اسْ الفن نا لنجد بإو  اإلطاروتأويل املتأولني والكوادر اْلمنية ورموزها ال خترج عن هذا 

                                                           

نشر -ترمجة: ترمجة عبد الصبور شاهني  -( ملالك بن نيب102انظر  كتاب" ميالد جمتمع")ص/ - (435)
 م1986 -ه   1406الطبعة: الثالثة،  -سورية –اجلزائر / دار الفكر دمشق  -دار الفكر 

 14امللك:- (436)
 35يونس:- (437)
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 هْ هلْ الأو الشاشة الفضية أو اجلرائد احلزبية أو الشخصية  شاشة التلفاز الواقعي علي
من هذه الرموز وإهانتهْ وليس هلذا صلة بالنقد الذي يبين ويوجه لألكمل  إال النيل

واْلفضل كما يقول املدافعني عن هذا االحنراف بل هو ُيرب ما تبقي من قيْ واخالق 
"بدأ -ْصلي اهلل عليه وسل–م كما قال النيب تكاد أن تنقرض يف عصر اصبح اإلسال

 (438) «اإلسالم غريبا، وسيعود كما بدأ غريبا، فطوىب للغرباء
التخلف أهل الضاللة ب ويصفهاعلي القلوب فالشريعة وتعاليمها أصبحت غريبة 

 والرجعية عن ركب احلضارة وحسبنا اهلل ونعْ الوكيل.
ع اإلقرار بأن مالرموز اْلمنية  هذه ينبغي احرتامأن أردنا جهازًا أمنيًا حمرتمًا له هيبة فف

 كل بين آدم خطاء وخري اْلطائني»-صلي اهلل عليه وسلْ-وارد لقوله ْمنه اْلطأ
 .(439)التوابون "

اتة احلاقدين من عبث العابثني وغلو املتطرفني ومش هبا ومحايتهاوالعناية  والبد من الرقابة 
 .كوادرهالتستمر وترتقي وتسمو بآلياهتا وبراجمها و إفراط أو تفريط بال باحلق والعدل 

ملا  رنامن وجهة نظوما بيناه هو اْلهْ  هنا الريب أن هناك الكثري مما مل نذكره .وبعد 
ملعاصرة ا ةياإلسالم اتفيه من خطورة وغلو واحنراف فكري وديين إلصالح اجملتمع

وفيق إال من عند وما الت الشريعة الربانية حتكيْيف  علي الطريق املستقيْ اووضع اقدامه
واحلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم علي املبعوث رمحة للعاملني وعلي آله اهلل 

 وصحبه أمجعني.   
 وكتبه/ الكاتب اإلسالمي املصري سيد مبارك

http://sayed2015.forumegypt.net/ 
 sayedmobark1960@yahoo.comللمراسلة/ 

                                                           

 218سبق خترجيه  برقْ: – (438)
حملمد ناصر الدين  -(4515)برقْ/-الكبري" انظر صحيح اجلامع الصغري وزياداته"الفتح - (439)

 م1988-ه1408الطبعة الثالثة سنة -دمشق-نشر املكتب اإلسالمي -االلباين

http://sayed2015.forumegypt.net/
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