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رمضانية
إعداد: ضاري المطيري

ما موضوع رسالتكم وأهميتها؟
ثبت في الصحيح عن حذيفة ÿ أنه قال »كان 
الناس يسألون النبي ژ عن اخلير وكنت أسأله عن 
الشر مخافة أن أقع فيه«، ويقول الناس في أمثالهم 
»الزيادة أخت النقصان«، بل رمبا يكون ضرر الغلو 
والزيادة على الدين وصاحبه أشد وأعظم من ضرر 
النقص والتقصير، لذا حذرنا املولى سبحانه وتعالى 
من الغلو في الدين في آيات كقوله )قل يا أهل الكتاب 
ال تغلوا في دينكم غير احلق وال تتبعوا أهواء قوم 
قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن س���واء 
السبيل(، ومن السنة في النهي عنه ما خرجه البخاري 
في صحيحه من حديث أبي هريرة ÿ مرفوعا إلى 
النبي ژ قوله »إن الدين يسر ولن يشاد الدين إال 
غلبه فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة 
والروحة وشيء من الدجلة«، وفي رواية أخرى زاد 

»القصد القصد تبلغوا«.
لهذا كله، وملا جره الغلو على املسلمني في دينهم 
قوال وعمال وقبل ذلك اعتقادا وواقعا وفكرا ومنهجا، 
منذ عه���د الصحابة رضي اهلل عنهم مرورا بفترات 
تاريخنا املختلفة إلى عصرنا املش���هود، وما جره 
من أخطار عظيمة من الغلو في العبادة والغلو في 
املعصي���ة وفي البدعة والغلو في العادة، وملا رأيت 
من اخللط العجيب بني التمسك بالدين والتزامه وبني 
دعوى الغلو والتطرف واألصولية، وهو الناشئ من 
اجله���ل بإحداهما أو بهما معا، وعدم العودة بالغلو 
إلى أصوله احلقيقية وأس���بابه الواقعية التي منها 
نش���أ وتفرع في صور عديدة بني املس���لمني رأيت 
املشاركة في هذه القضية بهذه الرسالة، والتي هي 
بعنوان »الغلو«، أذكر فيها حقيقته وتاريخه وأسبابه 

وسبل عالجه.
ما املنهج الذي سرمت به في إعداد رسالتكم؟

جمعت في هذه الرس���الة ثالثة فصول، الفصل 
األول منها هو حد الغلو وحقيقته وتاريخه ونشأته 
وعالقته باألمم قبلنا وأسبابه، وما ورد في الشرع 

احلنيف من التحذير منه وذمه، وفي الثاني أنواع من 
مجاالت الغلو عند املسلمني، في صفات اهلل وأسمائه 
وقضائه وقدره، والغلو في ذوات األشخاص، وفي 
باب النبوة، واألسماء واألحكام، ثم الغلو في الصحابة 
وآل بيت النبي ژ ، ببي���ان الغلو في طرفي األمر 
إفراطا وتفريطا، وفي الثالث بذكر وسطية أهل السنة 
واجلماعة وأثرها وبعض من آثار الغلو، وعالجه، 
متضمنا مناذج من طريقة سلفنا الصالح في ذلك.

االستقامة والغلو

بالنص��وص  التمس��ك  ه��ل 
القرآنية والنبوي��ة يعد نوعا من 

الغلو؟
في الواقع ال تالزم بني التمسك 
بالنصوص والغل���و، فقد كان 
الصحابة رضي اهلل عنهم أشد 
الناس متسكا والتزاما بالنصوص 
الش���ريعة مطلقة، ومع هذا لم 
يحصل لهم غلو أو تشدد إال في 
قضايا عيني���ة في حياة النبي 
ژ أرشد عليه الصالة والسالم 
أصحاب���ه إليها وعلمهم طريقة 

العبادة املعتدلة فانتهوا. 
والواقع أن التمسك بنصوص 

الكتاب والسنة، وفهمهما فهما صحيحا يعتبر عند 
هؤالء املتهاونني بأحكام الشريعة الغافلني عنها غلوا 
وتطرفا، وذل���ك بالنظر إلى ما هم عليه من تفريط 
ظاهر وقصور في التزام منهج اإلسالم، ولنأخذ مثاال 
يوضح ذلك، فدعوة الش���يخ محمد بن عبدالوهاب 
اإلصالحية اتهمت من قبل كثير من الناس بتكفير 
الناس الذي هو مظهر م���ن مظاهر الغلو البارز أو 
أنهم خوارج وهي من ذلك براء براءة الذئب من دم 
يوسف عليه الس���الم، فهي دعاوى ليست من باب 
األسماء واألحكام، أو لتبني معاني شرعية بقدر ما 

هي ألغراض وأهواء ذاتية أو محدودة.
ما آثار الغلو؟

أقول ابتداء إن البحث في الغلو والغالة وأسباب 
الغلو ونشأته لعالج هذه اآلثار والنتائج احلاصلة 
من الغلو، وتدبر كيفية ضالل الناس عن صراط اهلل 
املستقيم للعظة والعبرة، والغلو في مسائل الدين 
مما يسيء في احلقيقة إلى عقيدة اإلسالم ومحاسنه، 
فالغلو في العبادات أو األفكار أو العقائد أو التصرفات، 
ومعارضة قواعد الشريعة في التسهيل في مواضعه 
مما يستقبح حصوله في املجتمع املسلم املتوسط، 
فمثال التبتل وعدم النكاح أو 
االعت���زال وط���ول العبادة أو 
الصيام الدهر كله كل هذه من 
مناذج الغلو والزيادة واإلفراط 
في العبادة مبا لم يأذن اهلل 
به، بل هو قدح في الشريعة 
ألنه يتهم الشريعة بالنقص 

فلهذا طلب الغلو.
فمثال املعطلة طلبوا تنزيه 
اهلل فردوا النصوص وحرفوها 
وعبدوا إلها ال يعرفون له صفة 
إال أنه حي موجود اعتمادا على 
مقررات عقولهم ومناطقهم، 
واملشبهة وصفوا اهلل تعالى 
بصفات النقص اجلسمية فعبدوا ربا كالبشر في 
حقيقته، وعند اجلبري����ة ال حرج على العبد في 
فعل ما يش����اء حالال أو حرام����ا ألنه مجبور على 
فعله ال اختيار له وال إرادة، وأما القدرية فوصفوا 
اهلل تعالى بالعجز عن خلق فعل عبده، ووصفوا 
العبد في املقابل بالقدرة على خلق فعل نفس����ه، 

وأنه يخلق ما ال يقدر اهلل عل فعله.

عالج الغلو

أخي��را، ما هو إذن ع��الج الغل��و عل��ى ضوء 

الكتاب والسنة؟
ال يوجد عالج جامع مانع ش���اف مبرئ إال 
التمسك بالكتاب والسنة الصحيحة عمال وقوال 
واعتقادا في شتى ميادين احلياة وعلى اختالف 
أحوالها، على عل���م وهدى وبصيرة، ال بهوى 
وجهل، أو عدم اعتبار للقواعد الشرعية، وكذلك 
سلوك منهج خير الناس وأفضلهم كما شهد لهم 
بذلك رس���ول اهلل ژ، وعدم مفارقة اجلماعة 
وإحداث ما لم يأذن ب���ه اهلل تعالى في الدين 

من البدع.
ومن األساليب التي ميكن إيرادها أيضا أوال 
رفع اجلهل، وذلك باألحكام الشرعية اإلسالمية 
والس���ن النبوية، وثانيا احلرص على سالمة 
املنهج املتبع آلثار الس���ابقني املوافقة لقواعد 
الشريعة، واحملققة ملقاصدها وغاياتها أحكامها 
وشرائعها الكلية والتفصيلية بعيدا عن النظرة 

الشخصية أو الطائفية الضيقة.
وثالثا دعوة أولئك الذين يدخلون إلى اإلسالم 
باحلكمة واملوعظة احلس���نة وخفض اجلانب 
لهم، حتى إذا كان في نفوس���هم مقاصد مكيدة 
فإنها تزول بإذن اهلل، ورابعا التربية اإلميانية 
الصحيحة على منهج القرآن، وبنبراس من تربية 
النبي ژ ألمته وأصحابه على سبيل اخلصوص، 
وخامسا التحاكم في األفكار واملناهج واألعمال 
إلى محكمة الكتاب والسنة النبوية الصحيحة 

بفهم من لغة العرب وفهم الصحابة لهما.
أضف إلى ما سبق مجانبة التعصب املذموم 
لآلراء وأقوال األئمة مهما علت رتبتهم وارتفعت 
منزلتهم ما لم يكن رسول اهلل ژ، وسابعا ترك 
اجلرأة على العلم وجتاوز درجاته والقفز على 
مراتبه وترك فهم الصحابة وأقوالهم في تفسير 
النصوص وفهوم العلماء الراس���خني، وأخيرا 
قي���ام العلماء واألئمة بواجبهم في هذا امليدان 
وبدورهم املطلوب برفعهم اجلهل عن الناس.

من رحمة اهلل تعالى وفضله سبحانه 
أن جعل اجلزاء من جنس العمل، ومن 
ذلك أنه جعل ثواب اإلحسان إحسانا، 
ق���ال تعالى: )هل جزاء اإلحس���ان إال 
اإلحس���ان(، فمن أحسن عمله أحسن 
اهلل جزاءه، من أحسن في عبادة ربه، 
أحسن اهلل إليه بالثواب اجلزيل، والفوز 
الكبير، والنعيم املقيم، ومن أصلح ما 
بين���ه وبني اهلل، أصل���ح اهلل ما بينه 
وب���ني الناس، ومن أحس���ن إلى خلق 
اهلل ونفعهم، أحس بالعيش الهنيء، 

وراحة البال.
قال اهلل تعالى: )وهلل ما في السماوات 
وما في األرض ليجزي الذين أساءوا مبا 
عملوا ويجزي الذين أحسنوا باحلسنى(، 
وكما أن جزاء الذين أحسنوا احلسنى، 
فإن عاقبة الذين أساءوا السوأى، كما 
قال تعالى )ثم كان عاقبة الذين أساءوا 
السوأى(، وقد أوضح سبحانه في كتابه 
العزيز جزاء احملسنني، وأنه أعظم جزاء 
وأكمله، فقال تعالى: )للذين أحسنوا 
احلسنى وزيادة(، وهذه اآلية فسرها 
رس���ول اهلل ژ مبا رواه مس���لم في 
صحيحه: عن صهيب ÿ بأن احلسنى 
اجلن���ة، والزيادة النظر إلى وجه اهلل 

عز وجل.
وال يخفى ما بني هذا اجلزاء وذلك 
العمل الذي هو اإلحسان من املناسبة، 
فاحملسنون الذين عبدوا اهلل كأنهم 
يرونه جعل جزاءهم على ذلك 
العمل النظر إليه عيانا في 
اآلخرة، وعلى العكس 
الكفار  ذل���ك  من 
الذين طبع على 
قلوبهم، فلم 
تكن محال 
خلشيته 

ومراقبت���ه في الدني���ا، فعاقبهم اهلل 
على ذلك بأن حجبهم عن رؤيته في 
اآلخرة، قال سبحانه )كال إنهم عن ربهم 
يومئذ حملجوبون(، وملكانة اإلحسان في 
اإلسالم، وعظيم منزلته، نوه سبحانه 
بفضله في كتاب���ه، وأخبر أنه يحب 
احملسنني وأنه معهم، وكفى بذلك فضال 
وشرفا، فقال سبحانه: )وأحسنوا إن 
اهلل يحب احملسنني(، وقال: )وإن اهلل 

ملع احملسنني(.
ولإلمام احلافظ شمس الدين ابن قيم 
اجلوزي���ة رحمه اهلل، كالم جميل عن 
اجلزاء من جنس العمل إذ يقول »لذلك 
كان اجلزاء مماثال للعمل من جنسه في 
اخلير والشر. فمن ستر مسلما ستره 
اهلل، ومن يسر على معسر، يسر اهلل 
عليه في الدنيا واآلخرة، ومن نفس عن 
مؤمن كربة من كرب الدنيا، نفس اهلل 
عن���ه كربة من كرب يوم القيامة ومن 
أقال نادما أقال اهلل عثرته يوم القيامة، 
ومن تتبع عورة أخيه تتبع اهلل عورته 
ومن ضار مس���لما ضار اهلل به، ومن 
شاق شاق اهلل عليه، ومن خذل مسلما 
في موضع يحب نصرته فيه خذله اهلل 
في موضع يح���ب نصرته فيه، ومن 
سمح سمح اهلل له، والراحمون يرحمهم 
الرحمن، وإمن���ا يرحم اهلل من عباده 
الرحماء، ومن أنفق أنفق عليه، ومن 
أوع���ى أوعى عليه، ومن عفا عن حقه 
عفا اهلل له عن حقه، ومن جتاوز جتاوز 
اهلل عنه، ومن استقصى استقصى اهلل 
عليه، فهذا شرع اهلل وقدره ووحيه، 
وثوابه وعقابه، كله قائم بهذا األصل، 
وهو إحلاق النظير بالنظير، واعتبار 
املثل باملثل« اللهم اكتبنا في جملة عبادك 

احملسنني.

بقلم: د.محمد النجدي

الموسوعة الحديثية المصغرةالجزاء من جنس العمل

نفى الداعية الس��عودي د.علي عبدالعزيز الش��بل أن يكون هناك تالزم بني التمسك بالنصوص الشرعية والغلو، موضحا أن الصحابة رضي اهلل 
عنهم كانوا أش��د الناس متس��كا والتزاما بنصوص الش��ريعة ومع هذا لم يحصل لهم غلو أو تشدد إال في قضايا عينية في حياة النبي ژ نبههم 

عليها في حينها.
وأضاف أن الغلو في مس��ائل الدين مما يس��يء إلى عقيدة اإلسالم ومحاسنه، فالغلو في العبادات أو األفكار أو العقائد أو التصرفات، ومعارضة 
قواعد الش��ريعة في التس��هيل في مواضعه مما يس��تقبح حصوله في املجتمع املسلم املتوس��ط، كالتبتل وعدم النكاح أو االعتزال وطول العبادة 
أوصيام الدهر من مناذج الغلو والزيادة واإلفراط في العبادة مبا لم ياذن اهلل به، وهو في حقيقته قدح في الش��ريعة ألنه يتهمها بالنقص، مش��يرا 

إلى أن عالج الغلو يكون بالتمسك بالكتاب والسنة الصحيحة ومجانبة التعصب املذموم لآلراء واألقوال.
»األنباء« التقت الشبل لتحاوره عن كتابه القيم الذي كان بعنوان »الغلو«، والذي قدمه فضيلة الشيخ العالمة د.صالح الفوزان، وفيما يلي تفاصيل 

احلوار: 

الشبل: التمّسك بالنصوص الشرعية ليس تطرفًا فالصحابةلم يقع منهم 
الغلو مع أنهم أشد الناس تمسكًا بالقرآن والسنة وفهمًا لنصوصهما

برجميات إسالمية ذكرى للمؤمنني

http://www.al-eman.com/freeware/hadith/hadeeth3.zip

أكد أن الغلو والزيادة واإلفراط في العبادة بما لم يأذن به اهلل قدح في الشريعة واتهام لها بالنقص

شهر رمضان شهر القرآن وزيادة 
اإلميان، شهر تصفد فيه مردة الشياطني 
وتغلق فيه أب�واب النيران وتفتح فيه 
أبواب اجلنان، شهر يرجو فيه كل مسلم 
أن ُيختم له فيه بالتوبة والغفران والعتق 
من النيران، وأن يدخل اجلنة من باب 

الصائمني باب الريان.
»األنباء« كما عودتكم في كل عام 
تعرض اجلديد واملفيد في شهر رمضان 
شهر القرآن، من خالل تقدمي سلسلة 
لقاءات »رس�ائل ومؤلفات ش�رعية« 
تس�تعرض موضوع الكتاب ومحتواه 
وسبب تأليفه وأهم ما جاء فيه، باإلضافة 
الى سلسلة مقاالت »ذكرى للمؤمنني« 
التي خطتها أقالم دعاة وطلبة علم، كما 
لن ننسى تسليط الضوء على اجلانب 
التقني واإللكتروني عبر عرض أهم وأنفع 
البرامج اإلسالمية ألجهزة الكمبيوتر 

والهاتف النقال وغيره.

رسائل 
ومؤلفات 

شرعية

برنام���ج اليوم ه���و »املوس���وعة احلديثية 
املصغرة« في إصداره الثالث، الذي يحتوي على 
اجلامع الصغير وزياداته لإلمام للسيوطي، مع 
تخريجات مح���دث العصر العالمة محمد ناصر 

الدين األلباني.
 باإلضاف���ة إلى فيض القدير ش���رح اجلامع 
الصغي���ر للمناوي، بحج���م ال يتجاوز 26 ميغا 

بايت، والبرنامج يوفر للمستخدم خدمة البحث 
عن كلمة وأكثر، كما أن فيه إمكانية النسخ أيضا 

والطباعة.

كيفية تنزيل البرنامج

1� فأما عملية تنصيب البرنامج فسهلة جدا، 
فليس عليك سوى أن تنزل البرنامج من الرابط 

http://www.al-eman.com/freeware/« التال���ي
hadith/hadeeth3.zip«، علما أن حتميل البرنامج 

باملجان.
2� ث���م تف���ك الضغط ع���ن طري���ق برنامج 

.winrar
3� ثم اضغ���ط على setup لتتابع اخلط��وات إل�ى 

أن ينتهي استكمال تنصيب البرنامج متاما.

يك�ون  الغل�و  ع�الج 
بالتمس�ك بالكت��اب 
الصحيح��ة  والس�نة 
التعص��ب  ومجانب�ة 
المذموم لآلراء واألقوال




