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بسم اهلل الرمحن الرحيم

أوال اخللفيات واألصول العلمية والتارخيية للغلو يف الدين
احلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل ..أما بعد:
فهذه بعض األفكار واالنطباعات واالقتراحات حول التكفري والعنف (الغلو) حقيقته
وأسبابه وعالجه ،وهي عناصر وخواطر كتبت على عجل.
أوال  -اخللفيات واألصول (اجلذور العلمية والتارخيية) للغلو يف الدين:
ترجع بذور الغلو يف الدين إىل بعض العبَاد اجلهلة األوائل ،وأصحاب األهواء ،وأهل
النفاق والزندقة ،وكان من ضحيتهم بعض الغيورين واملندفعني إىل التدين عاطفيا ،من
صغار السن (حدثاء األسنان) كما وصفهم النيب  الذين يقل فقههم للدين ،وجتربتهم يف
احلياة ،ومل تنضج عقوهلم ،ومل يرجعوا إىل أهل الذكر والراسخني كما أمر اهلل وأمر
رسوله .
ومن هذين الصنفني تكونت اخلوارج األوىل الذين قاتلهم الصحابة بعد أن حاوروهم
وجادلوهم ،وبعد أن استحلوا الدماء .وتكونت كذلك الشيعة وبذور التصوف البدعي.

{ وقد أخرب النيب  أنه سيخرج قوم يف آخر الزمان أحداث األسنان سفهاء
{

} ( ) ...إخل احلديث يف البخاري ( )0396وغريه،
األحالم يقولون من خري قول الربية }
وقد أمر النيب  بقتال اخلوارج ألهنم يُهلكون احلرث والنَسْل ويسعون يف األرض فسادا،
واهلل ال حيب الفساد (وليس كل أصحاب الغلو من اخلوارج).
وقد ظهرت مثل هذه الظواهر على مدار التاريخ ،وكان منها يف العصر احلديث
(مجاعة التكفري واهلجرة) و (مجاعة التوقف والتبني) اليت ظهرت يف مصر يف آخر القرن
املاضي مث امتدت آثارها يف كثري من بالد املسلمني والعامل ،وال تزال آثارها النكدة على
شباب األمة ،وال سيما حني تسللت أفكار الغالة بني صفوف اجلهاد األفغاين السابق.
( ) البخاري استتابة املرتدين واملعاندين وقتاهلم (  ،)039مسلم الزكاة ( ،) 600النسائي حترمي الدم (،)2 62
أبو داود السنة ( ،)2404أمحد ( .) 9 /
2

الغلــــو األسبــــاب والعــــالج

ونزعة التشدد اليت قد تنشأ عنها ظواهر العنف والتكفري (الغلو) قد تصاحب كلَ هنضة
أو دعوة وتشذ عنها ...فكما ظهرت يف أول اإلسالم وهي ليست من اإلسالم يف شيء
لكنها نشاز؛ ال تزال تظهر بني وقت وآخر.
كذلك جند أن ظاهرة التشدد صاحبت قيام الدعوة اإلصالحية دعوة اإلمام حممد بن
عبد الوهاب وقيام الدولة السعودية يف مراحلها الثالث .وهذه الظواهر ليست على هنج
الدعوة ،وال على هنج الدولة ،بل كانت تسبب هلا الكثري من اإلحراج ،مع العلم أن
الدعوة تقوم على السنة ،وهي بريئة من الغلو والعنف والتكفري ،وما يثريه بعض اجلاهلني
وأهل األهواء من أن العنف والغلو والتشدد صادر عن منهج الدعوة فهو باطل قطعا.
فال جيوز حبال نسبة شيء من ذلك إىل دعوة اإلمام حممد بن عبد الوهاب ومنهجها،
لكنها ظواهر تبتلى هبا كل أمة.
ولعله من املناسب التذكري مبا تعرضت له الدعوة ودولتها (اململكة العربية السعودية)
منذ أن قام هبا امللك عبد العزيز  -رمحه اهلل  -من نزعات التشدد اليت مت عالجها باحلكمة
واحلزم ،من قبل امللك عبد العزيز والعلماء وأهل احلل والعقد ،وكان من آخر حلقات
(الغلو) ظهور تلكم الفئة اليت دخلت احلرم عام  266هـ  ،مث يليها بعض ظواهر التشدد
اليت انتهت اآلن إىل بروز ظواهر خطرية متعددة الوجوه واألغراض والتوجهات ،من
التكفري واستباحة الدماء واإلفساد يف األرض ،والتنكر للعلماء والوالة واجملتمع.
وجترؤ الناس على جتاوز األمور اخلطرية ،وحتطيم املسلمات والثوابت يف الدين
والعقيدة والبيعة واألمن ،وانتهاك حقوق العلماء والوالة واملواطنني واملقيمني ،حتت
شعارات الدين واجلهاد واألمر باملعروف والنهي عن املنكر والوالء والرباء (وهي أصول
حق لكنها توظف خطأ) وحنو ذلك مما يعد من الفساد واإلفساد الذي جيب على اجلميع
اإلسراع يف عالجه من قبل الدولة والعلماء وأهل الرأي واملشورة ،واآلباء واملربيني والدعاة
" فكلهم راع ومسؤول عن رعيته " واهلل حسبنا ونعم الوكيل.
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ثانيا أهم أسباب الغلو
أسباب داخل اجملتمع السعودي
إضافة إىل ما ذكر يف بعض الكتب املتخصصة احلديثة يف أسباب الغلو مثل :الغلو يف
الدين للدكتور عبد الرمحن اللوحيق ،وإصدارات اجلماعة اإلسالمية مبصر -األخرية اليت
تراجعت فيها عن الغلو وحنوها -باإلضافة إىل ذلك أشري إىل بعض ما هو سبب يف الغلو
جتاه الدولة والعلماء يف هذه البالد خباصة فمن ذلك:
 هناك سبب شرعي وكوين وأزيل وتارخيي يف حصول الفنت والفرقة والتنازع يفالدين والدنيا ،وينشأ عنه القتال وانفالت األمن وشيوع اخلوف والفوضى ،أال وهو
اإلعراض عن شرع اهلل وذكره وشكره وظهور الفساد والظلم واملعاصي واملنكرات ،وحنو
ذلك مما يستجلب العقوبة من اهلل تعاىل .وكل األسباب تؤول إىل هذا السبب ،كما قال

} ( ).
{ }         
تعاىل {

 -2عدم (أو ضعف) ربط قرارات الدولة وأنظمتها ومواقفها وتصرحيات املسؤولني
فيها باألسس الشرعية اليت تقوم عليها الفتاوى املعتربة واألدلة الشرعية ،مثل البيعة ،ونظام
احلكم (وهو إسالمي جيد حبمد اهلل) مع التنويه بأسلوب صاحب السمو امللكي األمري
نايف يف تصرحياته ولقاءاته ،يف التأكيد على الثوابت الشرعية ،واليت ينبغي أن تكون منهجا
حيتذى من قبل املسؤولني.
 -9ضعف ورداءة األسلوب واخلطاب اإلعالمي يف التعبري عن الوجهة الشرعية
ملواقف الدولة وقراراهتا بل كثري من تعبريات وسائل إعالمنا عن هذه األمور يثري السخرية
واألسف ،ويفقد مصداقيته لدى األصدقاء والعقالء ،فكيف باخلصوم والسفهاء وهم
كثريون ،وسأبني احلل لذلك (يف نظري) يف العالج.
 -2غموض موقف الدولة من قضايا حساسة تغذي التكفري والغلو والتطرف لدى
املغرضني واجلاهلني ،وعلى غري بصرية ،وحتاكم فيها الدولة غيابيا وجيعلون صمتها دليال
( ) سورة طه ،آية (.) 22
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على اإلدانة بزعمهم ،مثل وجود غري املسلمني يف البالد ،وصدور بعض األنظمة اليت
يزعمون أهنا ختالف الشرع ،وأهنا حكم بغري ما أنزل اهلل  -كنظام التأمينات ومعاشات
التقاعد واجلمارك واحملاكم التجارية والعسكرية ،والبنوك الربوية ومحايتها ،واشتراك الدولة
يف بعض املنظمات والعقود والعهود واألنظمة الدولية املخالفة للشرع ،وكذلك بعض
القرارات واملواقف األخرية للدولة ،مثل التأمني على الرخصة ،ومثل بعض أساليب حتية
العلم ،ومثل توجهات السياحة إىل مواطن البدع يف اآلثار (وهذه قضية حساسة جدا جدا)
تتعارض مع ثوابت الدين والسنة اليت قامت عليها الدولة يف هذه البالد.
وهذه األمور أغلبها إما أن يكون للدولة فيها مساغ شرعي ،أو اعتمدت فيها على
فتاوى معتربة ،وبعضها يعتمد على الشائعات وعدم التثبت واملبالغات ،واجلهل حبقائق
األمور ،وبعض آخر للدولة فيها عذر أو تأويل ،وقد يكون هناك أخطاء وقعت فيها الدولة
فعال من غري قصد معارضة الدين ،فيجب أن يُرجع فيها إىل احلق ...وهكذا وهذا أمر
مهم جدا كذلك.
 -3ظهور بعض القرارات والظواهر االستفزازية اليت مل تكن مناسبة مثل دمج رئاسة
تعليم البنات ،وأساليب وزارة التربية والتعليم يف تغيري املناهج الشرعية ،وحماولة النيل من
سياسة التعليم ،وظهور بعض األمور االستفزازية يف وسائل اإلعالم الرمسية ،كما يف بعض
حلقات (طاش ما طاش)! وبعض املقاالت اليت جترح العقيدة والدين ،وهتز املسلمات
الشرعية يف الصحف احمللية (ال سيما الوطن وعكاظ والرياض أحيانا) ،وتطعن يف السلف
الصاحل ،ويف دعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب (اليت هي أصل شرعية الدولة السعودية
عند أهل السنة يف كل العامل) ،وتلمز الصاحلني واملتدينني ،وحنو ذلك مما يتخذه أهل الغلو
ذرائع للفتنة وشحن عواطف الناس  -ال سيما الشباب  -ضد الدولة والعلماء واجملتمع.
 -0التحول االجتماعي والرمسي السريع إىل أمور غري حممودة (مثل االختالط) كما
يف بعض املستشفيات ،وبعض املؤسسات ،وشيوع كثري من املنكرات واملمارسات املنافية
للدين واألخالق والفضيلة مع ضعف األمر باملعروف والنهي عن املنكر ،وعدم االرتقاء
3
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باهليئات عددا وطريقة لتؤدي الواجب على حنو رزين.
ملحوظة مهمة وضرورية:
قد يتجرأ بعض اجلاهلني ومن يف قلوهبم مرض إىل اهتام املناهج الدراسية يف التعليم يف
اململكة( ..مبراحله أو بعضها) مبساندة الغلو ،وهذه دعوى عريَة من الربهان.
واحلق أن املناهج جبملتها تقرر االعتدال والوسطية ،وتريب الشباب على رعاية احلقوق
املشروعة من حب اهلل ورسوله  واإلسالم والسلف الصاحل ،ورعاية حقوق الوالة
والعلماء واآلباء واملعلمني ،وترسم منهج االعتدال يف القلوب والعقول ،واملواد اليت تدرس
يف مناهجنا شاهدة بذلك ،لكن حسبنا اهلل ونعم الوكيل.
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األسباب العامة يف ظهور الغلو والتشدد يف كل زمان وكل مكان

( )

أذكر هنا ما تيسر يل استقراؤه من أسباب ظهور نزعات الغلو والتنطع يف الدين بني املسلمني
يف العصر احلديث ،وهي األسباب العامة (التارخيية) اليت غالبا ما تكون ممهدة لظهور هذه الزنعات
يف أي زمان أو بيئة ،وأمهها يف نظري ما يأيت:
 قلة الفقه يف الدين (أي ضعف العلم الشرعي) ،أو أخذ العلم على غري هنج سليم ،أو تلقيهعن غري أهلية وال جدارة.
 -2ظهور نزعات األهواء والعصبيات والتحزبات.
 -9االبتعاد عن العلماء وجفوهتم وترك التلقي عنهم واالقتداء هبم ،والتلقي عن دعاة السوء
والفتنة وااللتفاف حوهلم.
 -2التعامل والغرور ،والتعايل على العلماء وعلى الناس ،واحتقار اآلخرين وآرائهم.
 -3حداثة السن وقلة التجارب ،والغرية غري املتزنة؛ (عواطف بال علم وال حكمة).
 -0شيوع املنكرات والفساد والظلم يف اجملتمعات ،وترك األمر باملعروف والنهي عن املنكر،
أو التقصري فيه ،كما يف كثري من البالد اإلسالمية.
 -4النقمة على الواقع وأهله ،بسبب سوء األوضاع االقتصادية والسياسية يف كثري من بالد
املسلمني.
 -8حتدي اخلصوم (يف الداخل واخلارج) واستفزازهم للغيورين ،وللشباب وللدعاة (املكر
الكبَار) ،وكيدهم للدين وأهله ،وطعنهم يف السلف الصاحل.
 -3قلة الصرب وضعف احلكمة يف الدعوة لدى كثري من الغيورين وال سيما الشباب املتدين.
إذا توافرت هذه األسباب وحنوها أو أكثرها ،مهَد هذا لظهور الغلو والتنطع يف أي زمان وأي
مكان وأي جمتمع ،وخباصة إذا انضاف إىل هذه األسباب تقصري الوالة وغفلة العلماء وطالب العلم
والدعاة واملربيني واآلباء واملتصدِرين عن معاجلة هذه السمات وأسباهبا يف وقت مبكر.
هذا ما يتعلق باألسباب العامة على مدار التاريخ.
( ) راجع كتاب (اخلوارج) ناصر العقل . 22- 29
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أما األسباب اليت هيأت لظهور الغلو والعنف يف العصر احلديث بني املسلمني يف شىت بالد
العامل فأذكرها يف الفقرة اآلتية:
أسباب ظهور الغلو ومظاهره يف العصر احلديث

( )

أما ما يتعلق باألسباب اليت هيأت لربوز الغلو الذي هو سبب من أسباب العنف
واإلرهاب بني املسلمني يف العصر احلديث ( )2فهي كثرية ومتشابكة تتمثل  -يف نظري -
مبا يأيت:
أوال :إعراض أكثر املسلمني عن دينهم ،عقيدة وشريعة وأخالقا ،إعراضا مل حيدث مثله
يف تاريخ اإلسالم ،مما أوقعهم يف ضنك العيش ويف حياة الشقاء .كما قال تعـاىل:

} ( )9يتجلى هذا اإلعراض بأمور كثرية
{ }         
{
يف حياة كثرية من املسلمني اليوم؛ أفرادا ومجاعات ودوال وشعوبا وهيئات ومؤسسات،
ومن مظاهر هذا اإلعراض:
 كثرة البدع والعقائد الفاسدة ،وما نتج عن ذلك من االفتراق والفرق واألهواء،والتنازع واخلصومات يف الدين.
 -2اإلعراض عن هنج السلف الصاحل وجهله ،أو التنكر له.
 -9العلمنة الصرحية يف أكثر بالد املسلمني ،واليت أدت إىل اإلعراض عن شرع اهلل،
وإىل احلكم بغري ما أنزل اهلل ،وظهور الزندقة والتيارات الضالة ،والتنكر للدين والفضيلة،
مما أدى إىل:
 -2شيوع الفساد ،وظهور الفواحش واملنكرات ،ومحايتها.
 -3التعلق بالشعارات واملبادئ اهلدامة واألفكار املستوردة.
( ) راجع (اخلوارج) لناصر العقل . 9 - 23
( )2اإل رهاب والعنف ظاهرة شعوبية عاملية ،لكنها قد تبدو بني املسلمني أكثر؛ ألهنم مستهدفون وهم أكثر إباء
للضيم.
( )9سورة طه ،آية (.) 22
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وكل هذه األمور وحنوها مما يندرج حتت مفهوم اإلعراض عن شرع اهلل ،وتثري غرية
الشباب املتدين ،وحني ال يظهر له السعي اجلاد لتغيري احلال وإنكار املنكر ،يلجأ إىل
التصدي هلذه االحنرافات بال علم وال حكمة.
 -0وقوع أكثر املسلمني يف التقصري يف حق اهلل تعاىل ،وارتكاهبم للذنوب واملعاصي،
واملنكرات ،وضعف مظاهر التقوى والورع واخلشوع يف حياة املسلمني اليوم.
 -4ترك األمر باملعروف والنهي عن املنكر أو التقصري فيه يف أكثر بالد املسلمني.
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ثانيا  -شيوع الظلم بشىت صوره وأشكاله:
ظلم األفراد ،وظلم الشعوب ،وظلم الوالة وجورهم ،وظلم الناس بعضهم لبعض ،مما
ينايف أعظم مقاصد الشريعة ،وما أمر اهلل به وأمر به رسوله  من حتقيق العدل ونفي
الظلم ،مما يُنمي مظاهر السخط والتذمر واحلقد والتشفي يف النفوس.
ثالثا  -حتكُم الكافرين (من اليهود والنصارى وامللحدين والوثنيني) يف مصاحل املسلمني،
وتدخلهم يف شؤون البالد اإلسالمية ،ومصائر شعوهبا عرب االحتالل ،والغزو الفكري
واإلعالمي واالقتصادي ،وحتت ستار املصاحل املشتركة ،أو املنظمات الدولية ،وحنو ذلك
مما تداعت به األمم على املسلمني من كل حدب وصوب ،بني طامع وكائد وحاسد.
وغري ذلك من صور التحكم يف مصائر املسلمني واحلجر عليهم ،مما أدى إىل تذمرهم
وشعور طوائف من شباهبم ومثقفيهم وأهل الغرية منهم بالضيم واإلذالل واإلحباط وما
ينتج عن ذلك من ردود األفعال والسخط والعنف.
رابعا  -حماربة التمسك بالدين والعمل بالسنن:
والتضييق على الصاحلني واملتمسكني بالسنة ،والعلماء واآلمرين باملعروف والناهني عن
املنكر ،وباملقابل التمكني ألهل الفسق والفجور واإلحلاد ،مما يعد أعظم استفزاز لذوي
الغرية واالستقامة.
خامسا  -اجلهل بالعلم الشرعي وقلة الفقه يف الدين:
فاملتأمل لواقع أكثر أصحاب التوجهات اليت مييل أصحاهبا إىل الغلو والعنف جيد أهنم
يتميزون باجلهل وضعف الفقه يف الدين ،وضحالة احلصيلة يف العلوم الشرعية ،فحني
يتصدون لألمور الكبار واملصاحل العظمى يكثر منهم التخبط واخللط واألحكام املتسرعة
واملواقف املتشنجة.
سادسا  -اجلفوة بني العلماء والشباب (وبني الشباب واملسؤولني):
ففي أغلب بالد املسلمني جتد العلماء (بعلمهم وحكمتهم وفقههم وجتارهبم) يف معزل
عن أكثر الشباب ،ورمبا يسيؤون الظن بالكثري منهم كذلك ،وباملقابل جتد الشباب
6
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حبيويتهم ونشاطهم ومهتهم مبعزل عن العلماء ،ورمبا تكون مسعتهم يف أذهان الكثريين على
غري احلقيقة ،وبعض ذلك بسبب احنراف مناهج التربية لدى بعض اجلماعات ،وبسبب
وسائل اإلعالم املغرضة اليت تفرق بني املؤمنني ،مما أوقع بعض الشباب يف األحكام
والتصرفات اجلائرة واخلاطئة اليت ال تليق جتاه علمائهم ،وجتاه حكامهم ،وكذلك هناك
حاجز نفسي كبري بني النخبة من الشباب ،وبني املسؤولني ،جتعل كال منهم يسيء الظن
باآلخر ،وال يفهم حقيقة ما عليه اآلخر إال عرب وسائط غري أمينة غالبا ،ومن هنا يفقد
احلوار الذي هو أساس التفاهم واإلصالح.
سابعا  -اخللل يف مناهج بعض الدعوات املعاصرة:
فأغلبها تعتمد يف مناهجها على الشحن العاطفي ،وتريب أتباعها على جمرد أمور
عاطفية وغايات دنيوية :سياسية واقتصادية وحنوها ،وحتشو أذهاهنم باألفكار واملفاهيم اليت
مل تؤصَل شرعا ،واليت تؤدي إىل التصادم مع املخالفني بال حكمة .ويف الوقت نفسه تقصِر
يف أعظم الواجبات ،فتنسى الغايات الكربى يف الدعوة ،من غرس العقيدة السليمة والفقه
يف دين اهلل تعاىل ،واحلرص على اجلماعة ،وحتقيق األمن ،والتجرد من اهلوى والعصبية،
وفقه التعامل مع املخالفني ومع اإلحداث على قواعد الشرع.
ثامنا  -ضيق العقل وقصر النظر وقلة الصرب وضعف احلكمة:
وحنو ذلك مما هو موجود لدى بعض الشباب ،فإذا انضاف إىل هذه اخلصال ما ذكرته
يف األسباب األخرى؛ من سوء األحوال ،وشيوع الفساد ،واإلعراض عن دين اهلل،
والظلم ،وحماربة التدين وفقدان احلوار اجلاد  -أدى ذلك إىل الغلو يف األحكام واملواقف.
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تاسعا  -تصدر حدثاء األسنان وسفهاء األحالم:
وأشباههم للدعوة والشباب بال علم وال فقه ،فاختذ بعض الشباب منهم رؤساء
جهاال ،فأفتوا بغري علم ،وحكموا يف األمور بال فقه ،وواجهوا األحداث اجلسام بال جتربة
وال رأي وال رجوع إىل أهل العلم والفقه والتجربة والرأي ،بل كثري منهم يستنقص
العلماء واملشايخ وال يعرف هلم قدرهم ،وإذا أفىت بعض املشايخ على غري هواه ومذهبه ،أو
خبالف موقفه أخذ يلمزهم إما بالقصور أو التقصري ،أو باجلنب أو املداهنة أو العمالة ،أو
بالسذاجة وقلة الوعي واإلدراك! وحنو ذلك مما حيصل بإشاعته الفرقة والفساد العظيم
وغرس الغل على العلماء واحلط من قدرهم ومن اعتبارهم ،وغري ذلك مما يعود على
املسلمني بالضرر البالغ يف دينهم ودنياهم.
عاشرا  -التعامل والغرور:
وأعين بذلك أنه من أسباب ظهور الغلو والعنف يف بعض فئات األمة اليوم ادعاء
العلم ،يف حني أنك جتد أحدهم ال يعرف بدهيات العلم الشرعي واألحكام وقواعد الدين،
أو قد يكون عنده علم قليل بال أصول وال ضوابط وال فقه وال رأي سديد ،ويظن أنه
بعلمه القليل وفهمه السقيم قد حاز علوم األولني واآلخرين ،فيستقل بغروره عن العلماء،
عن مواصلة طلب العلم فَيَهْلك بغروره وَيُهلك .وهكذا كان اخلوارج األولون يدَعون
العلم واالجتهاد ويتطاولون على العلماء ،وهم من أجهل الناس.
حادي عشر  -التشدد يف الدين والتنطع:

واخلروج عن منهج االعتدال يف الدين الذي كان عليه النيب  وقد حذر النيب 
{ إن هذا الدين
من ذلك يف احلديث الذي رواه أبو هريرة  قال :قال رسول اهلل { 

}
يسر ،ولن يشاد الدين أحد إال غلبه }

( ) ()2

والتشدد يف الدين كثريا ما ينشأ عن قلة الفقه يف الدين ،ومها من أبرز مساته اخلوارج،
( ) البخاري اإلميان ( ،)93النسائي اإلميان وشرائعه (.)3692
( )2صحيح البخاري -كتاب اإلميان باب الدين يسر -فتح الباري .39
2
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أعين التشدد يف الدين وقلة الفقه ،وأغلب الذين يزنعون إىل الغلو والعنف اليوم جتد فيهم
هاتني اخلصلتني ،وال يعين ذلكم أهنم خوارج ،وال أن يوصفوا هبذا الوصف.
ثاين عشر  -شدة الغرية وقوة العاطفة لدى فئات من الشباب واملثقفني وغريهم
بال علم وال فقه وال حكمة ،مع العلم أن الغرية على حمارم اهلل وعلى دين اهلل أمر
حممود شرعا ،لكن ذلك مشروط باحلكمة والفقه والبصرية ،ومراعاة املصاحل ودرء
املفاسد .فإذا فقدت هذه الشروط أو بعضها أدى ذلك إىل الغلو والتنطع والشدة والعنف
يف معاجلة األمور ،وهذا مما ال يستقيم به للمسلمني أمر ال يف دينهم وال يف دنياهم.
ثالث عشر  -فساد اإلعالم:
اإلعالم يف العصر احلديث صار -غالبا -مطية الشيطان إىل كل فتنة وضاللة وبدعة
ورذيلة ،فإن وسائل اإلعالم يف أكثر البالد اإلسالمية غالبا ما تسخَر يف سبيل الشيطان،
وهي من خيله ورجله يف الدعوة إىل الضاللة ونشر البدعة والزندقة وترويج الرّذيلة
والفساد ،وهتك الفضيلة ،وحرب التدين وأهله ،وباملقابل فإن إسهام اإلعالم يف نشر احلق
والفضيلة قليل وباهت جدا ،وال شك أن هذا الوضع منكر عظيم ومكر كبّار ،ويعد أعظم
استفزاز يثري غرية كل مؤمن وحفيظة كل مسلم ،فإذا اقترن ذلك بشيء من قلة العلم
واحللم والصرب واحلكمة ،وغياب التوجيه الشرعي السليم ،أدَى ذلك بالضرورة إىل
الصَلف والقسوة يف األحكام والتعامل ،وإىل اإلحباط والتشاؤم واليأس عند بعضهم فيندفع
إىل التغيري بعنف .لذا فإن عالج هذه الظواهر لن يكون حامسا إال بإزالة أسباهبا.
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ثالثا العالج
كما ذكرت سابقا كثري من البحوث واملقاالت املعاصرة أسهمت يف طرح مقترحات
جيدة يف عالج هذه الظواهر اخلطرية مثل كتاب :الغلو للدكتور عبد الرمحن اللوحيق وكثري
من املقاالت والبحوث اليت ظهرت أخريا.
ويف هذه العجالة أرى التركيز على ما يأيت (يف اململكة العربية السعودية على وجه
اخلصوص):
 أمهية الوضوح والشفافية والصراحة يف طرح قضايا التكفري والعنف والغلووأسباهبا واالعتراف بوجودها وآثارها ،وال سيما بعد أن شاعت هذه األمور عرب وسائل
اإلعالم واإلنترنت وجمالس الناس اخلاصة والعامة.
 -2جيب عدم اخللط بني القضايا اليت هلا أصول شرعية وبني ما فيه خمالفة للشرع،
فاجلهاد واألمر باملعروف والنهي عن املنكر والوالء والرباء وحنوها كلها أصول عقدية
معتربة شرعا بشروطها ،فيجب بيان اخلطأ يف تفسريها وفهمها ،وعدم اخللط بينها وبني
التكفري والعنف واإلرهاب والغلو ،وال سيما يف اخلطاب الرمسي للدولة ،ويف اخلطاب
اإلعالمي الذي ميثلها.
فليس كل أهل الغلو والتكفري خوارج .وليس كل مكفِر جهاديا ،وليس كل جماهد
مكفِرا ،واخللط بينهم أدى إىل تعاطف بعضهم مع بعض وإىل التباس األمور على كثري من
الناس ،وإىل تعاطف آخرين معهم كذلك.
 -9كشف مواطن اإلشكال واللبس والغموض يف القضايا احلساسة ،وإعالن الوجهة
الشرعية فيها ،وتأصيل ما مل يتم تأصيله شرعا وربطها بنظام الدولة (وهو نظام إسالمي
جيد حبمد اهلل) وفتاوى العلماء ،كما ذكرت آنفا من األنظمة والعالقات الدولية والبنوك،
وبعض املواقف والقرارات اليت هي مظنة املخالفة الشرعية ،أو الشائعات حول هذه األمور
صلُ األمور ويكشف الزيف علنا وبصراحة ووضوح ،وليس من العيب أن
وحنوها ،فَتُأَ ِ
تدافع الدولة عن نفسها باحلجة والربهان ،بل هو عني احلق والقوة والشجاعة والصواب،
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فتحرر مجيع املسائل املشكلة شرعا ،وتربط بأصوهلا وقواعدها وأدلتها وفتاوى العلماء،
وربط ذلك كله يف نظام احلكم وهو حبمد اهلل نظام متني أصيل .مث بيان أنه لو ثبت خمالفة
بعض األنظمة والقرارات واملواقف واملعاهدات للشريعة؛ فإن املعهود أن الدولة مل تقصد
اخلروج عن الشريعة ،وأن هذه األخطاء ال تلغي شرعية الدولة وبيعتها وحقوقها ،لكنها
توجب مناصحتها ،وبيان احلق ،واملطالبة بتصحيح اخلطأ فحسب.
 -2مث يتبع ذلك أمهية استقراء شبهات الغالة ودعاويهم وتلبيساهتم أو األمور امللتبسة
عليهم ،وتتبع مقاالهتم ومؤلفاهتم وسائر مزاعمهم والتعرف على رؤوسهم ومرجعياهتم ،مث
الرد عليهم باحلجة والدليل والربهان الشرعي والعقلي ،واحلوار اجلاد مع املنظِرين
واملتبوعني منهم ،وسأقترح قريبا بعض وسائل ذلك مع أمهية اإلشارة إىل أن أصول الغالة
على خمتلف فئاهتم ترجع إىل أصول واحدة أو متشاهبة ميكن إسقاطها من قبل املختصني،
ويغين عن اخلوض يف أكثر اجلزئيات فمن هذه األصول:
 .إمامة املسلمني وحقوقها وواجباهتا ،وأن امللك  -حفظه اهلل  -هو إمام املسلمني
يف هذه البالد.
 .2البيعة وحتققها للدولة شرعا ،وأهنا يف عنق كل مواطن يف هذه البالد ووجوب
السمع والطاعة باملعروف.
 .9العلماء ومرجعيتهم ،وأهنم على رأس أهل احلل والعقد ،وهم الذي يقررون
املواقف املهمة واألحكام يف قضايا األمة الكربى ،ومصاحلها العظمى.
 .2نظام احلكم وكونه إسالميا مستمدا من املصادر (القرآن والسنة) واألصول
الشرعية املعتربة امللزمة للجميع.
 .3وجوب رعاية مصاحل األمة العظمى ،ودرء املفاسد الكربى عنها من احلاكم
واحملكومني.
 .0اعتبار شرعية املؤسسات القضائية واملدنية والعسكرية يف البالد تبعا للبيعة والعلماء
ونظام احلكم وأهل احلل والعقد ،وغري ذلك من األصول الشرعية املعتربة.
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 .4حفظ األمن ،وأنه واجب على اجلميع ،وأن اإلخالل به فساد يف األرض ،والدين
جاء حبفظ الضروريات اخلمس (الدين والنفس واملال والعرض والعقل) وال ميكن ذلك إالّ
باألمن.
هذه األصول الكربى إذا حرَرت مع الغالة (ورؤوسهم خباصة) متيز احلق من الباطل
واهلدى من الضالل واهلوى ،واهندمت ذرائعهم من أصوهلا.
وكان للبالد جتربة يف عهد امللك عبد العزيز  -رمحه اهلل  -حني ظهرت آراء حول
الدولة وتصرفاهتا وعالقاهتا ،بعضها يشبه اآلراء املعاصرة ،كاملوقف احلادّ من الدولة فعوجل
ذلك أوال حبوار العلماء بعضهم مع بعض ومع املخالفني ،واستقر األمر على األصول اليت
ذكرهتا آنفا ،واليت تقوم على البيعة واجلماعة واألمن.
 -3أما وسائل العالج واحلوار اليت ميكن تفعيلها أو إنشاؤها واملقترحات حول ذلك،
فمنها:
أوال :طرح برامج وخطط علمية مدروسة وحمددة ومربجمة بعناية لعالج ظواهر الغلو
باحلوار واملناقشة واحلجة والتربية وبالربامج العلمية واإلعالمية والتربوية واالجتماعية قريبة
املدى وبعيدة املدى.
فمن اجلانب العقدي والفقهي جيب أن تسهم اجلامعات واملؤسسات التربوية كأقسام
العقيدة والفقه والكتاب والسنة والثقافة ،ومراكز البحث ومراكز خدمة اجملتمع ،يف كل
اجلامعات ،وخباصة اجلامعة اإلسالمية باملدينة وجامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
وامللك سعود وأم القرى وامللك خالد ،ألهنا كلها توجد فيها ختصصات شرعية قوية
وحمترمة ،وتُدعم البحوث والدراسات واملواقف اإلجيابية حبوافز  -فكما وعدت الدولة
جبوائز كبرية ملن يسهم يف التعرف على الغالة ،جيب أن تعلن مثل ذلك ملن يقنع ويهتدي
على يده أحدهم أو فئات منهم كذلك! وهذا أقرب للعافية والسالم ودرء الفتنة ،ويتبع
ذلك.
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ثانيا :استنهاض مهم العلماء والدعاة واملفكرين واملربني لإلسهام يف حل املشكلة
وختفيف آثارها واحلد من انتشارها بأكثر مما هو حاصل وبكل الوسائل املتاحة -والتقصري
يف هذا حاصل -فمثال ال نعرف أي خطوة رمسية جادة يف اللقاء املباشر مع أساتذة
اجلامعات ،والقضاة والدعاة من قبل املسؤولني يف الدولة -اللهم إال النادر -للتشاور
والتعاون يف حل هذه املشكالت الكربى.
فيجب على اجلميع طرح املشكلة بوسائل اإلعالم ،ومؤسسات التربية والتعليم،
بأسلوب علمي مدروس ،ال مبا حيصل يف بعض اللقاء والربامج واإلسهامات (شبه العفوية)
وغري املعدة إعدادا جيدا أو اليت غالبا تكون كما يقول املثل( :افتح فمك يرزقك اهلل!).
ثالثا :التأكيد على أهل احلل والعقد وعلية القوم يف اجملتمع يف ممارسة دورهم الريادي
لالنفتاح على الناس وضبطهم باملرجعية الدينية والقبلية واالجتماعية والرمسية.
وأول ذلك :العلماء وكبار املسؤولني يف كل منطقة جيب لزاما التأكيد عليهم بفتح
أبواهبم للشباب وعامة اجملتمع ،وأن خيصص كل واحد منهم وقتا يوميا أو أسبوعيا،
يستقبل فيه الناس وحياورهم ،وخيصص للشباب املندفع وقتا حياورهم ويرفق هبم
ويرشدهم ،وأشهد أن غالب الشباب املندفع الذي قد يتعاطف مع الغالة مستعدون
للرجوع للحق ،إذا مت حوارهم برفق وسعة صدر وحلم وتذكري باألصول الشرعية ،وهذا
جمرب وناجح ،لكن العلماء غالبا مشغولون عن هذه املهمة ،فانصرف كثري من الشباب
إىل الفضائيات واإلنترنت ودعاة السوء والفتنة والتيارات املعادية ،واهلل حسبنا ونعم
الوكيل.
وأرى أن يكون ذلك بتكليف رمسي من والة األمر.
رابعا :جيب إنشاء مراكز ومجعيات ومؤسسات متخصصة رمسية وغري رمسية ،تعىن
هبذه األمور يكون فيها باحثون ومتخصصون متفرعون يعكفون على البحث والدراسة
واحلوار ،وتوفر هلم اإلمكانات الالزمة والوسائل العلمية واإلعالمية وغريها.
خامسا :حبذا لو كان يف أجهزة الدولة ومؤسساهتا املعنية مراكز وإدارات متخصصة
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يف العقيدة والفكر والتيارات املعاصرة كالداخلية  -والشورى  -والتربية والتعليم ،والتعليم
العايل ،والثقافة واإلعالم ،والصحف ،والعمل والشؤون االجتماعية ،والشؤون اإلسالمية،
واإلفتاء ،وما كان موجودا منها يطوَر ويفعَل ويدعم ليؤدي الدور الواجب يف هذه
الظروف.
سادسا :توسيع دائرة الفتوى واملفتني نوعا وعددا وطريقة ،وإنشاء دوائر للفتوى يف
كل املناطق واسعة الصالحيات كبرية اإلمكانات تتصدى حلاجات اجملتمع ومشكالته
وإشكاالته الكبرية والكثرية واخلطرية ،وكذلك الدعوة والشؤون اإلسالمية.
فالناس يف هذه البالد ال تزال ثقتهم بعلمائهم جيدة على رغم ما حدث هلا من صدع
كبري ،لكن مل تتوافر للعلماء اإلمكانات والوسائل املتطورة لسدّ حاجة الناس ،وال يزال
عدد الذين يسمح هلم بالفتوى على نطاق إعالمي حمدود جدا.
سابعا :كبار املسؤولني من املدنيني والعسكريني حباجة ملحة إىل دورات مركزة يف
أصول الدين وثوابته ومسلَماته ،وأصول الغلو واجتاهاته ،والقواعد الشرعية حول احلاكم
والبيعة والسمع والطاعة واجلماعة ،وضروريات األحكام ،وحنو ذلك مما يؤدي اجلهل به
إىل االستهانة واالستهجان ملقام املسؤول واحلط من قدره.
ثامنا :مهم جدا التأكيد (مرة أخرى) على التفريق بني أحكام الدين يف اجلهاد
بشروطه واألمر باملعروف والنهي عن املنكر والوالء والرباء بضوابطهما الشرعية ،وبني
التشدد والغلو والتطرف الذي حيدث باسم هذه األصول الشرعية العظيمة؛ ألن اخللط
وجتاوز هذه األصول من قبل البعض ،والتنكر هلا من بعض وسائل اإلعالم والكتَاب يؤدي
إىل استفزاز الناس ،ويتذرع به أهل الفتنة والغلو.
تاسعا :أمهية تفعيل دور رئاسة األمر باملعروف والنهي عن املنكر واالرتقاء مبستواها
من حيث الوظائف واإلدارة ،والوسائل واإلمكانات والدراسات.
حبيث يُنهض هبا كما كان األمر يف هيئة التحقيق واالدعاء اليت وصلت إىل مستوى
مشرِف وأداء متميز وحققت للدولة واجملتمع خدمات مشكورة ...وهكذا جيب أن تكون
8

الغلــــو األسبــــاب والعــــالج

اهليئات ...وهذا مما سيقضي على كثري من دعاوى الغالة.
عاشرا :حول الفئة الغالية واستصالحها:
أغلب أفراد الغالة من املتدينني ذوي العاطفة والغرية واحلماس ،لكنهم ينقصهم عمق
الفقه ،واحلكمة والصرب والتجارب ،واستهوهتم التيارات واألهواء ،وأرى حياهلم:
أ  -احلوار املباشر ما أمكن من قبل العلماء والدعاة والدولة ،ولو يف السجون ،وأظن
ما أعلنه علي اخلضري وناصر الفهد واخلالدي كان نتيجة حوار متميز.
ب -توجيه رسائل وحبوث علمية مؤصلة (ومطويات) تطرح بكل الوسائل املتاحة وال
سيما اإلنترنت ،وتكون من متخصصني جديرين ،وتعاجل القضايا الكربى بأسلوب ميسر،
ويتبع ذلك:
ج -اإلكثار من اإلصدارات والندوات والدورات واحملاضرات واللقاءات يف عالج
الغلو ،وأن تكون هناك برامج ثابتة يف اإلعالم وال سيما  -إذاعة القرآن  -ألن بعض
الغالة يسمعوهنا وكذلك قناة اجملد.
د  -اإلسراع باإلذن للجمعيات اخلريية واملؤسسات التطوعية ألهنا تستوعب كثريا من
طاقات الشباب وتسد فراغهم ومتتص عواطفهم.
ه -جيب تسديد اخلطاب الديين الرمسي وشبه الرمسي وهتذيبه يف قرارات الدولة
وبياناهتا ووسائل اإلعالم؛ ألن أغلب صياغات اخلطاب الديين وأساليبه غري جيدة وال
حمترمة ،وبعضها يثري السخرية ،ولذا أقترح أن ال يصدر خطاب أو بيان رمسي أو قرار له
عالقة بالشرع والدين حىت يعرض على مستشارين شرعيني.
و -كما جتدّ الدولة والعلماء واملفكرون يف معاجلة مظاهر الغلو والعنف  -جيب
باملقابل اجلد يف معاجلة املظاهر املعاكسة من الطعن يف العقيدة واألخالق والسلف الصاحل،
من قبل بعض مرضى القلوب والعقول يف صحفنا احمللية ،الذين يستفزون كل مسلم
عادي ،فضال عن املتدين والغيور .وأظنه من الضحك على الذقون أن يكون األمر جمرد
تبديل رئيس التحرير ،كما يكون يف جريدة الوطن اليت تعد أكرب مغذي للعنف بإيوائها
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لكتاب ومقاالت ختالف بدهيات الدين ،وصحف أخرى كذلك .وهذا مما يؤكد ضرورة
وجود متخصصني يف هذه األمور يف الصحف احمللية ووسائل اإلعالم.
احلادي عشر :أمور حيسن التنبه هلا يف معاجلة الغلو أو ما يسمى (التطرف الديين)
منها:
* أن أعظم سبب لوجود التطرف يف العصر احلاضر ،هو التطرف املعاكس يف رفض
الدين أو التساهل واإلعراض عنه وعدم اجلدية يف عالج النوعني بتوازن.
* جيب يف هذه احلال التفريق (بوضوح) بني التمسك بالدين والسنة (وهو حق) وبني
الغلو والتطرف (وهو باطل).
* أن الغلو (التطرف الديين) ال ميكن عالجه عالجا حامسا إالّ بأمرين ،ومها:
 احلوار اجلاد واجملادلة باليت هي أحسن ،ومن خالل النصوص الشرعية والقواعداملعتربة من قبل الراسخني واملتخصصني الذين حيترمهم احملاور ويعترف جبدارهتم.
 -2مث اجلد واحلزم يف معاجلة أسباب الغلو ،بعد إقامة احلجة وكشف مواطن
االحنراف جبالء.
* أن أكثر ما يثريه أهل الغلو (التطرف الديين) مبين على أوهام وظنون وشائعات،
وتلبيس ،مث أدى ذلك إىل التهاجر والقطيعة بينهم وبني العلماء واملفكرين ورجال الدولة.
* فاحلل هو كشف احلقائق ،والشفافية واحلوار اجلاد واللقاء املباشر وفتح األبواب
بضوابط.
* جيب أن تضبط التعددية (وحرية) الرأي اليت ظهرت الدعوة إليها أخريا بالضوابط
الشرعية؛ حبيث تكون التعددية يف االجتهادات ال يف العقيدة واملسلَمات والثوابت ،وال
تكون تروجيا للفرق والبدع واألهواء؛ فالبلد بلد اإلسالم والسنة وجيب أن تبقى كذلك.
وأرى أن جتاوز هذه الثوابت من قبل بعض اجلاهلني كان من أسباب تصاعد الغلو
وذرائعه.
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