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مدخل
نَت بما

َ
حنُن بما ِعندنا وأ

      عندك راٍض والرَّأُي خمتلٌف)))

يين واملذهيب، جديًدا، فيمكن ضبطه ثقافيًّا منذ  لم يكن خطاب الكراهية، يف املجال ادلرِّ

ظهور مصطلح »الفرقة انلَّاجية«. مع علمنا أن لّك الفرق واملذاهب، أو األغلب منها، وظفت هذا 

املصطلح، بشلك ِمن األشاكل. وهو يعرب يف األساس عن »فرقة اهلل«. تبناه األشاعرة واحلنابلة وأهل 

يعة، فجميع هذه الفرق روت حديث االختالف املعروف »تفرتق أميت...«، واتفقوا يف  االعزتال والشرِّ

اجلزء األول منه بينما اختلفوا يف تشخيص »انلَّاجية« ِمن انلَّار، فلكٌّ منها قالت: أنا فرقة اهلل. 

عندما تقول: انلَّاجية ِمن انلَّار، معىن هذا أنهم أهل احلق ال غريهم، وعداهم أهل ابلاطل، 

قريش،  قيل عن  »أخبار مكة«، عندما  250ه) يف كتابه  األزريق )ت  املؤرخ  نقله  بما  يَُذّكر  وهذا 

موا ىلع غريهم أشياء وأحلُّوا هلم أشياء أخرى، وقيل ظهر هذا  قبل اإلسالم بأنهم »أهل اهلل«، فَحرَّ

املصطلح إىل الوجود، أي »أهل اهلل«، بني العرب عقب فشل محلة أبرهة احلبيش ىلع الكعبة، ذلا 

وجدوا أنفسهم أكرث مزنلًة وفضاًل ىلع غريهم عند اهلل، وباتلايل، هم اجلماعة املقدسة أو املختارة، 

وهلم فضلهم ىلع بقية خلق اهلل.

فإذا مثلَت أو احتكرَت أنت »فرقة اهلل« أو »أهل اهلل« لم يبَق لغريك سوى االحتقار وادلونية، 

توبتهم، ويدخلون يف  وإشهار  فِرقهم  أو  يين دعوة اآلخرين نلبذ مذاهبهم  ادلرِّ ِمن واجبك  فيصبح 

بقية  متفاوتة  بدرجات  مارسته  إنما  فقط،  املسلمني  ىلع  يقترص  ال  ذلك  أن  علمنا  مع  عقيدتك. 

األديان، لكنه يشتد كثرًيا إىل درجة إعالن احلرب ىلع َمن ال يتدين بعقيدة »انلَّاجية«. أقول: كم 

يشتد  املفهوم،  ذلك  أو  التَّسمية  تلك  ِمن  ايلوم  اهلل  بأحزاب  نفسها  سمَّت  اليت  األحزاب  تقرتب 

))) ِمن املقوالت املهملة وتكاد تكون حمذوفة من الرتاث لصالح اتلَّطرف والغلو، مع ما فيها دالالت االنفتاح. نُسب ابليت إىل قيس بن 
الكتاب: كتاب  80)ه)،  الفاريس )سيبويه، ت  قنرب  بن  بن عثمان  أبو برش عمرو  انظر:  اجلاهلية واإلسالم)،  اخلَطيم )شاعر خمرضم بني 
الم حممد هارون، ط. 3، مج. ) )القاهرة: مكتبة اخلانيج، 988)): 74-75. وقيل إن ابليت أقدم ِمن ذلك بكثري،  سيبويه، حتقيق عبد السَّ

ابع امليالدي) ِمن قصيدة مطلعها: نُسب إىل عمرو بن امرئ القيس )القرن الرَّ
ف يد املعمم قد                      يطرأ يف بعض رأيه السَّ      يا مال، والسَّ

الم حممد  ب بلاب لسان العرب، حتقيق عبد السَّ
ُ
خزانة األدب ول  انظر: عبد القادر بن عمر بن بايزيد بن أمحد ابلغدادي )ت 093)ه)، 

هارون، ط. 4، مج. 4 )القاهرة: مكتبة اخلانيج، 997)): 275.
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أو  املعاش،  وأسباب  يف  والسَّ اية  الرَّ بيدها  سياسية؛  سلطة  العقيدة  تلك  تصبح  عندما  ىب  الزُّ ويبلغ  اإلكراه 

ينية أو املذهبية إىل حزب سيايس يقارع من أجل تطبيق احلاكمية؛ بفرعيها  عندما تتحول تلك العقيدة ادلرِّ

ييع اخلميين »والية الفقيه«؛ فهما فكرة واحدة يف اجلوهر، خيتلفان يف االسم  ين اإلخواين »احلاكمية«، والشرِّ السُّ

إنسان  وذلك  اهلل،  باسم  أنه حيكم  يعتقد  سيايس  متدين  إنسان  هذا  واحًدا؛  يبىق  املعىن  لكنَّ  سلوب 
ُ
واأل

متدين أيًضا حيكم باسم اإلمام املهدي املنتظر، املتصل باهلل؛ واضًعا نفسه نائبًا هل أو ممهًدا لظهوره، واملنتظر 

حبسب تراث هذه الفكرة حيكم باسم اهلل.

ائفية حدودها عندما أخذ يُقتل اإلنسان بسبب دينه أو مذهبه؛  بلغت الكراهية مداها وجتاوزت الطَّ

مثلما حصل لأليزيديني باملوصل يف شمال الِعراق، وما حصل من مقاتلة فظيعة بني مجااعت شيعية وُسنية. 

ىب) عندما حُيرق اإلنسان املخالف بالعقيدة، أي  الزُّ يل  السَّ يب )بلغ  الزُّ الغلو واتلطرف بالكراهية حد  وصل 

أن يُطبق عذاب اهلل بانلَّار ِمن قبل البرش ىلع البرش  وهم أحياء. لم يأِت هذا مفاجأًة، بال مقدمات، إنما أىت 

من تراكم طويل، اعشته جمتمعاتنا يف تبادل انلعوت القاسية: »روافض« و«نواصب«، فرقة »ناجية« وأخرى 

»هالكة« مصريها انلَّار.

عام تستخدم  عام يف نبذ اآلخر، املختلف يف فتاوى وآراء، فأخذت مائدة الطَّ  تزامنًا مع هذا، اُستُخدم الطَّ

يف انلَّبذ واإلقصاء واملحارصة بالكراهية، ِمن أجل اخلنوع لعقيدة املستبد، بل جتاوزت تلك اتلَّحريمات القرآن 

نفسه، وممارسات العديد ِمن املتقدمني. ليس أصعب ىلع اإلنسان ِمن أن  تشعره أنه »جنس«، وأن طعامه ال 

يؤلك، وال ُيالس ىلع مائدة طعام واحد، وقد أخذوها، َمن أفتوا ومارسوا ذلك الغلو، قياًسا ىلع ما ورد خبصوص 
مرشيك قريش ال غريهم، يف اآلية: چٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  

فحسب   .(28 )اتلَّوبة:  چچ  چ   ڃ   ڃ    ڃڃ   ڄ        ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤڤ   

مصطلح الفرقة انلَّاجية ِمن املسلمني، وباملجمل غري  املسلمني،  يصبح لكُّ هالٍك غري ناٍج ِمن انلَّار والعذاب 

أسست  الفقهاء  فتاوى  فإن  اآلخرة،  اهلل يف اعلم  اختصاص  العذاب  وإذا اكن  ويصبح كذلك جنًسا!  األيلم، 

انلَّاس  سيتعايش  فكيف  واالحتقار،  وابلغضاء  الكراهية  بنار  األخروي،  العذاب  ىلع  قياًسا  دنيوي  لعذاب 

باملدن والقرى، وقد اختلطوا يف العواصم اكفة، وىلع خمتلف األديان واملذاهب.

وأسايلب  ممارسات  وشاعت  فيه  الكراهية  فتاوى  تراكمت  ثقيل،  تراث  أمام  حنن  قُلت  إذا  أبالغ  ال 

العنف إىل حٍد ال يُطاق، وإىل جانب تفسري وتأويل انلصوص املقدسة؛ تم تطبيقها بقسوة خارجة عن طباع 

البرش، يغدو  فيها اتلَّطرف والغلو حالة طبيعية، يعيشها انلَّاس  يف أكرث من بدل. صحيح، قد مررنا بفرتات ِمن 
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بات، نشأت فيها مدنية، وابتعدت الكراهية عن اتلعليم، لكنها لم تصمد كثرًيا، فما أن تتوافر  كون والسُّ السُّ

العنرصية، حىت  اتلفرقة  ِمن  نوع  أي  أو  واملذهيب،  يين  ادلرِّ التَّشدد  لظهور  واالجتماعية   ياسية  السرِّ روف  الظُّ

يكون اتلَّعليم أول املجاالت املتأثرة به.

املتطرفني  أفغانستان، وظهور  اثلَّورة اإليرانية، وحرب  القوة؛  العام 979)م ثاليث  يبدو، اكن  ما  ىلع    

القرن  من  السبعينيات  يف  بمرص  اجلهادية«  لفية  »السَّ وجود  وقبلها  السلفية)،  جهيمان  )حركة  مهددة  كقوة 

ين  ادلرِّ أساس  الكراهية ىلع  فتاوى  أنىه سبات  اذلي  رف  الظَّ هو  اثلُّاليث  هذا  إن  القول  يمكن  ذَلا  املايض، 

واملذهب، واكتسبت قوتها، معلنًة عن بث الروح يف مصطلح »فرقة اهلل«، أو »أهل اهلل«، ثم »حزب اهلل«، برفع 

يف ىلع املخالفني.  السَّ

بح ىلع  اهرة، اليت تضخمت حىت وجدت تنظيمات تتعامل باذلَّ أما احللول واملعاجلات هلذه الظَّ

اهلوية، فابلداية تكون باتلَّعليم ثم اتلَّعليم، بما خيص املناهج واألسايلب، وتهيئة الاكدر اتلَّعلييم 

هلذه املهمة، فما فائدة مناهج تُِشيع التسامح وتؤكد ىلع اتلَّعايش، بينما يعتقد املعلم بالفرقة انلَّاجية؟ 

إىل جانب ذلك، احلاجة إىل إشاعة احلرية الفكرية، بإصدار قوانني واضحة ضد الكراهية وحتريم 

ياسات جعلت  حشود الالجئني املسلمني،  العنرصية بمختلف أشاكهلا. إن نتيجة غياب تلك السرِّ

ياسة واحلزبية، أي إنهاء  ين ِمن السرِّ قبل غريهم، تتجه إىل شواطئ أوروبا اليت َعتََق مصلحوها ادلرِّ

اتلعامل مع البرش ىلع أساس الفرقة انلَّاجية أو »أهل اهلل«.

اتلطرف والغلو 
الوحيد  أنه  نقصد  ال  والغلو،  اتلَّطرف  اجتاهات  حتديد  يف  اإلساليم،  اث  الرتُّ حندد  عندما 

احلامل لرتكة ثقيلة ِمن العنف املؤسس ىلع اتلطرف والغلو، فليس هناك حضارة ِمن احلضارات 

نتغىن  اليت  القديمة  احلضارة  فحىت  هذا؛  يومنا  إىل  اخلليقة  أول  ِمن  بدًءا  منه،  خايلًة  اإلنسانية 

بعظمتها وروعتها اكن يمارس فيها الغلو ىلع أساس ادليانة، وقوانني لوائح العدالة فيها تشهد بذلك، 

املثال؛ فقد ورد يف »رشيعة حامورايب«  بالقتل ىلع سبيل  يُعاقب اإلنسان ىلع احلرام واحلالل  بأن 

هرية اليت اكتشفت ))90)-902)م) ما نصه »إذا فتحت ناسكة )راهبة) غري  املدونة يف املسلة الشَّ

رق تلك املرأة«)2(. 
ُ

مقيمة يف دير مخارة، أو دخلت مخارة لرشب اخلمرة حت

يات، مرتمجان، رشيعة محورايب، تقديم سالم عبود اآللويس، الكتاب للجميع 64) )بغداد: دار املدى،  )2) عبد املسيح وزير، وعبده حسن الزَّ
 .8( :(20(4
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كذلك لو نظرنا إىل القوانني اليت استخدمها اإلنسان ضد أخيه اإلنسان ىلع أساس اللَّون 

مم مجيًعا، 
ُ
ىص، ويف األ

ُ
والعبودية؛ جند فيها عقوبات القتل، اليت تقع ىلع العبد واملرأة، ال تُعد وال حت

القوانني  اللَّون أو اجلنس، واكنت  تلك  وهذا يوصف باتلَّطرف والغلو ىلع األساس العنرصي يف 

ائع اكفة مقتبسة أو مباركة ِمن قِبل اآلهلة ثم اهلل الواحد.  والرشَّ

ورد يف »رشيعة محورايب«: من ساعد ىلع فرار »عبيد القرص أو إمائه أو عبيد إنسان حر أو 

مًة فرَّ أو فرَّت، ِمن القرص، أو ِمن 
َ
إمائه يعاقب باملوت«)3). كذلك »إذا آوى إنسان يف بيته عبًدا أو أ

مزنل إنسان حر، ولم يرد ذلك العبد اآلبق، أو تلك األمة اآلبقة عند طلب األمر يُعاقب رَبُّ ابليت 

اذلي آوى إيله العبد أو األمة باملوت«)4).كما يُعاقب اذلي يُساعد ىلع هروب العبيد، وُيثاب َمن يُليق 

مة، اآلبقني أو اهلاربني، حسب املادة: »إذا قبض إنسان ىلع العبد اآلبق، أو 
َ
القبض ىلع العبد، أو األ

مة اآلبقة، يف احلقل وردَّ ذلك العبد أو تلك األمة إىل سيده أو سيدها يدفع هل سيد العبد أو األمة 
َ
األ

شيقيل)5) فضة«)6).  هذه جمرد أمثلة ِمن أول رشيعة قانونية موسعة شاملة يف اتلاريخ، ِمن دون نسيان 

زمنها وظرفها ونسبتها إىل اآلهلة، وما أىت بعدها ِمن قوانني صارت تفوقها عنًفا وقسوًة.

بما أن موضوعنا هو اتلطرف والغلو يف الرتاث اإلساليم فسنأيت ىلع تعريف مفردة »اتلطرف« 

يين، واالستخدام  ثم »الغلو«، مع أنهما مرتادفتان إىل حد كبري، وىلع وجه اخلصوص يف املجال ادلرِّ

املعارص هلما، ثم تداوهلما وموقف اإلسالم كدين منهما. 

اء): العني، وورد يف اآلية چ  ٻ  ٻ  پ   رف )بفتح الطَّ ورد يف معاجم العربية وقواميسها: الطَّ

رف، وتعين: الكريم ِمن  اء »الطرِّ پپ  چ )إبراهيم: 43). خيتلف املعىن لكيًة عندما تأيت بكرس الطَّ

َكر واللرِّسان،  رفان بمعىن: اذلَّ ء. ويأيت الطَّ ائفة ِمن اليشَّ اخليل والفتيان، وانلَّاحية ِمن انلَّوايح، والطَّ

وجاء يف املثل: »ال يدري أي طرفيه أطول«، وتأيت بمعىن: نسبة األم واألب، وأطراف الرَّجل: أبواه 

عر:  وإخوته وأعمامه ولك قريب هل حمرم. جاء يف الشرِّ

وكيف بأطرايف إذا ما شتمتين                وما بعد شتم الوادلين ُصلوُح

)3) املرجع السابق: 70، مادة 5).
)4) املرجع السابق، مادة 6).

يق الواحد يعادل بوزن الغرام ايلوم: 8.4 غرام، انظر: فوزي رشيد، القوانني يف  يقل وزن قديم، يرد كثرًيا يف رشائع العراق القديم، والشَّ )5) الشَّ
العراق القديم )بغداد: وزارة اإلعالم. دائرة الّشئون اثلَّقافيَّة، 988)): 0)). أخذت إرسائيل االسم وأطلقته ىلع عملتها انلَّقدية )َشيلك).

)6) وزير، رشيعة محورايب: 70، مادة 7).
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وَطرفت انلَّاقة أي رعت أطراف املرىع، ولم ختتلط ببقية انلُّوق، وناقة َطرفة أي ال تثبت ىلع 

مرىًع واحٍد، ورجل َطرف ال يثبت ىلع امرأة وال ىلع صديق، وامرأة مطروفة بالررِّجال: إذا طمحت 

اعر:  ف عن األمر والرَّد به، كقول الشَّ عينها إيلهم ورصفتها عن زوجها، ويأيت بمعىن الرصَّ
ٍة                يَطرفك األدىن عن ابلُعِد))(

َّ
إنك واهلل ذلو َمل

هاب بعيًدا يف األمر،  رف، أو تطرف، ما نقصده ايلوم، بمعىن اذلرِّ نستفيد ِمن املعىن العام للطَّ

يين أو اتلَّارييخ أو األديب، استخداًما  اث اإلساليم، ادلرِّ سواء اكن فكرًة أو ممارسة، لكنا لم جند يف الرتُّ

ملفردة اتلَّطرف، بشلك ِمن األشاكل، بقدر ما جند استخداًما ملفرديت »الغلو« و»التَّشدد«، واألول أكرث 

حضوًرا ِمن اثلَّاين، بما يتفق واستخدامنا يف العرص احلارض هلا، لغًة واصطالًحا. 

أما »الغلو« فيأيت كثرًيا يف قواميس اللُّغة، بما ال خيتلف عن استخدامها كمصطلح يف عرصنا 

ا به، أي جاوز احلد، وهذا  اهن. منه: غلت الِقدر: تغيل غليًا وغليانًا، وغال يف األمر يغلو غلوًّ الرَّ

ا إذا رميت  هم غلوًّ عر«، ويف احلرب أيًضا: غلوُت بالسَّ يشبه استعمال املفردة يف األسعار: »غالء السرِّ

به أبعد ما تَقدر، كذلك الغلو يف الكرم واجلود، والغايلة العطر، واالغتالء اإلرساع، والغلواء رسعة 

بيب )ت 25ه)،  باب وأوهل. لكُّ ما تقدم يعين استخدامها بما يفيد جتاوز احلد)8(. يأيت قول عبدة بن الطَّ الشَّ

ود الكبار يف زمانهم:  عراء السُّ وهناك َمن ينسبه إىل الشُّ
رشبُت األموَر واغيلتها                فأوىل لكم يا بين األعرِج ))(

يف القرآن واحلديث
يين واالجتمايع،  قلنا ال يوجد، يف تراث اإلسالم، ِذكر ملفردة »اتّلطرف«، اكستخدام تلجاوز احلد ادلرِّ

يفيد  ما  احلديث  وال يف  القرآن  يف  وبهذا ال جند  ابلعد،  بمعىن  اتلَّطرف  ذكرناها  اليت  املعاين  ِمن  يُفهم  إنما 

كقوهل:  للمسلمني،  وليس  املسلمني  لغري  اكنت  واإلشارة  ومعىًن،  لفًظا  »الغلو«  غري  موضوعنا  يف  املقصود 
 

رَُسوُل  َمْرَيَم  اْبُن  ِعيَس  َمِسيُح 
ْ
ال َما  إِنَّ َقَّ 

ْ
احل  

َّ
إِال  َِّ اهلل ىلَعَ  َتُقولُوا   

َ
َوال ِديِنُكْم  يِف  َتْغلُوا   

َ
ال ِكتَاِب 

ْ
ال ْهَل 

َ
أ چيَا 

أيًضا: وقوهل   .((7( )النرِّساء:  ثاََلثٌَةچ  َتُقولُوا   
َ

َوال َورُُسِلِه   َِّ بِاهلل فَآَِمنُوا  ِمنُْه  َوُروٌح  َمْرَيَم   
َ

إِىل َقاَها 
ْ
ل
َ
أ َوَكَِمتُُه   َِّ اهلل

 

)7) أبو نرص إسماعيل بن محاد اجلوهري الفارايب )ت 393ه)، الصحاح: تاج اللغة وصحاح العربية، حتقيق أمحد عبد الغفور عطار )القاهرة: 
دار الكتاب العريب، 956)): 394)-395). 

)8) املرجع السابق: 2449-2448. 
الم هارون،  )9) أبو عثمان عمرو بن حبر بن حمبوب بن فزارة اللييث الكناين ابلرصي )اجلاحظ، ت 255ه)، كتاب احليوان، حتقيق حممد عبد السَّ

ط. 2، مج. 6 )]القاهرة[: مصطىف ابلايب احلليب وأوالده، 966)): 462. 
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ٿ   ٿ    ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ    پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   چ   

« بمعىن آخر، ال يبتعد عن املعىن املطلوب كثرًيا:   ٿ  ٿ  ٹ  ٹچ  )املائدة: 77). أتت مفردة »غلَّ

چک گ       گ    گ   گڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ      ۀ  ہ  ہچ )آل عمران: )6))، 

أتت يف اآلية األخرية بمعىن »اخليانة يف الغنيمة«.

إذا وردت مفردة »غلو« معىًن ولفًظا يف القرآن موجهة إىل أهل الكتاب، فإنها أتت يف احلديث 

انلَّبوي، معىًن ولفًظا أيًضا، موجهة إىل املسلمني أنفسهم. جاء عن الفضل بن عباس )ت 8)ه): 

ُ َحَصيَاٍت ُهنَّ َحىَص 
َ

ُقْط يِل فَلََقْطُت هل
ْ
َعَقبَِة َوُهَو ىلَعَ َراِحلَِتِه: َهاِت ال

ْ
»قَاَل يِل رَُسوُل اهلل  َغَداَة ال

اَكَن  َمْن  ْهلََك 
َ
أ َما  إِنَّ

فَ يِن،  ادلرِّ يِف  ُغلُوَّ 
ْ
َوال َوإِيَّاُكْم  ِء 

َ
َهُؤال ْمثَاِل 

َ
بِأ قَاَل  يَِدهِ  يِف  وََضْعتُُهنَّ  ا  فَلَمَّ َْذِف 

ْ
اخل

يِن«)0)).   ُغلُوُّ يِف ادلرِّ
ْ
َقبْلَُكْم ال

يَن يرُْسٌ َولَْن يَُشادَّ  كذلك أىت يف احلديث انلَّبوي انّليه عن التَّشدد لفًظا ومعىًن: »قَاَل إِنَّ ادلرِّ

َِة«)))). وجاء 
ْ
جل ٍء ِمْن ادلُّ وَْحِة وََشْ َغْدَوِة َوالرَّ

ْ
وا َواْستَِعينُوا بِال برِْشُ

َ
ُدوا َوقَاِرُبوا َوأ  َغلَبَُه فََسدرِّ

َّ
َحٌد إِال

َ
يَن أ ادلرِّ

 يَُكوُن يِف 
َ

ْفَق ال ْمَحُة«)2)). أىت أيًضا » إِنَّ الررِّ َِنيِفيَُّة السَّ
ْ
 اهلل احل

َ
يِن إِىل َحبُّ ادلرِّ

َ
بلفظ يفيد التَّساهل: »أ

 َشانَُه«)3)). جاء أيًضا: »إن هذا ادلين َمتني فأوغل فيه برفق فإن 
َّ

ٍء إِال  ُيزْنَُع ِمْن َشْ
َ

 َزانَُه َوال
َّ

ٍء إِال َشْ

املنبتَّ ال أرًضا قطع وال ظهًرا أبىق«)4)). 

كذلك جند يف كتاب »نهج ابلالغة« ما يفيد االعتدال، مثل وصية عيل بن أيب طالب )اغتيل 40ه) 

لودله احلسن )ت 50ه): »َمن ترك القصد جاَر«)5)). تعين »القصد« االعتدال. وجاء ما يفيد »الغلو« 

القول  وورد  ابلغض)«)6))،  ديد  الشَّ )أي  قاٍل  ومبغض  اغٍل،  يفَّ رجالن: حمٌب  »هلك  ومعىًن:  لفًظا 

)0)) أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب بن عيل بن سنان بن حبر بن دينار النَّسايئ )ت 303ه)، »حديث رقم 3059«، حتت »باب اتلقاط احلىص«، 
الم، 2000): 2284.  حتت »كتاب مناسك احلج«، يف سنن النَّسايئ، حتت الكتب الستَّة )الرياض: دار السَّ

صحيح  يف  اإليمان«،  »كتاب  يرس«، حتت  ادلين  »باب  39«، حتت  رقم  »حديث  256ه)،  )ت  ابلخاري  إسماعيل  بن  اهلل حممد  عبد  أبو   ((((
الم، 2000): 5. ابلخاري، حتت الكتب الستَّة )الرياض: دار السَّ

)2)) املرجع السابق. 
أبو احلسني مسلم بن احلجاج بن مسلم بن ورد بن كوشاذ القشريي انليسابوري )ت )26ه)، »حديث رقم 6602«، حتت »باب فضل   ((3(

الم، 2000): )3)).  لة واألدب«، يف صحيح مسلم، حتت الكتب الستَّة )الرياض: دار السَّ فق«، حتت »كتاب الرّب والصرِّ الررِّ
عيون األخبار، حتقيق حممد اإلسكندراين، ط. 3، مج. )  )4)) أبو حممد عبد اهلل بن عبد املجيد بن مسلم بن قتيبة ادلينوري )ت 276ه)، 

)بريوت: دار الكتاب، 997)): 376.
)5)) عيل بن أيب طالب بن عبد املطلب اهلاشيم )ت 40ه)، نهج ابلالغة واملعجم املفهرس أللفاظه، مجع وتنسيق الرشيف الريض، رشح وضبط 

حممد عبده، تقديم عباس حممود العقاد )بريوت: دار اتلعارف، 990)): )30.
)6)) املرجع السابق: 370. 

ٹ ٹ ڃ ڃ ڃ چ چ چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  
ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹچ
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نفسه عند اجلاحظ )ت 255ه): »أال ترى أن عليًّا  قال: يهلك يفَّ فئتان، حمٌب مفرط، ومبغض 

تفيد يف  اليت  اشدين  الرَّ اخللفاء  واملعاين دلى  فاأللفاظ  وإال  أكرث،  أمثلة ال  مفرٌط«)7))، هذه جمرد 

فق واللرِّني والغلو والتَّشدد يف الوقت نفسه كثرية. الررِّ

دة؛ وأن علماء  والشرِّ العنف  يُفهم منها  آيات وأحاديث ووصايا مثرية  بطبيعة احلال، هناك 

فق. يعل  اتلَّفسري وانلَّاسخ واملنسوخ عملوا ىلع تثبيتها بنسخ ما يعاكسها ِمن آيات التَّسامح والررِّ

هرستاين ابلغدادي )ت 0)4ه)، لك اآليات  كتاب »انلَّاسخ واملنسوخ« – ىلع سبيل املثال - هلبة اهلل الشَّ

ينية وضد اإلكراه؛ ِمن املنسوخات،  لطة ادلرِّ خرى، وىلع نيف السُّ
ُ
املؤكدة ىلع اتلَّعايش مع األديان األ

ويه اآليات اليت شطبت حكًما ولكن بيُق عليها لفًظا، كما يف اآلية املعروفة بآية السيف چہ  
ہ  ھ    ھ    ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭۇ  ۇ  ۆ  ۆ  
هرستاين ابلغدادي، اذلي  )اتلَّوبة: 5). يقول الشَّ ۈ     ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋۅ  ۅ   ۉ  ۉ  ېچ  

ه أحد مؤسيس العنف عن طريق ناسخ ومنسوخ القرآن الكريم: إن هذه اآلية »نسخت ِمن  عدُّ
ُ
أ

القرآن مائة آية وأربًعا وعرشين آية«)8)). نلا اعتبار هذا اتلرصف جمزرة يف آي الكتاب، مع علمنا 

لم وحتض ىلع  أن معىن النَّسخ يفيد اإلزالة أو املحو! ومعلوم أن اآليات املائة واألربع تُعىن بالسَّ

وتنيف وجود ُحكم  بالقوة،  والعقيدة  ين  ادلرِّ وفرض  السيطرة،  االختالف، وعدم  وقبول  اتّلعايش، 

الررِّدة يف اإلسالم. 

وداين  السُّ يخ  الشَّ عند  سيجده  فإنه  الكتاب؛  هلذا  تماًما  خمالف  كتاب  عن  يبحث  من  إن 

عدم 985)م) يف كتابه »الرسالة اثلَّانية يف اإلسالم«، وحديثه عن آيات 
ُ
ويف حممود حممد طه )أ الصُّ

الفرتة  املدنية، ولك آيات تلك  الفرتة  »األسماح« مثلما يسميها؛ حيث اعترب هذه اآلية ضمنًا ِمن 

ين فيه الفرتة املكية، وما نزل فيها ِمن نصوص، وال يقصد  خاصة بها وبظروفها، أما األصل يف ادلرِّ

ين وتمكنه، وانتهاء اآلخر  أن تلك انلُّصوص ليست ِمن القرآن، بل يقصد أنه بعد اكتمال نرش ادلرِّ

عل غري  نصوص »األسماح«.    احلريب ضده، ال ُيفَّ

نعم الفرتة املكية اكنت دينًا خالًصا غري خمتلط بالسياسة اليت جتزي العنف كمواجهة، وهذا 

ين والسياسة؛ حيث قالوا: »انلُّبوة بمكَة  فا يف رسائلهم، وفصلهم بني ادلرِّ ما أكده مجاعة إخوان الصَّ

)7)) اجلاحظ، كتاب احليوان، مج. 2: 90. 
)8)) أبو القاسم هبة اهلل بن سالمة بن نرص بن عيل ابلغدادي املقري )ت 0)4ه)، انلاسخ واملنسوخ يف القرآن الكريم، حتقيق موىس بناي علوان 

العلييل )بريوت: ادلار العربية للموسواعت، 989)): 28). 
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والُملك باملدينة«)9)). فانلبوة تمثل ادلين والُملك يمثل السياسة، وهم كذلك قد مزيوا بني »انلبوة« 

وامللوكية. ورد يف رسائلهم: »واعلم إنما اإلمامة يه اخلالفة، واخلالفة نواعن: خالفة انّلبوة وخالفة 

انّلبوة وحتصيل رشائطها،  قبل معرفة خصال  وتعدد رشائطها  اإلمامة  والكالم يف خصال  امللك، 

وقبل معرفة خصال امللك ورشائطه، والفرق بينهما كالم ىلع غري أصله، ولك كالم ىلع غري أصل، 

التَّسامح  ىلع  اتلأكيد  يف  يصب  جنده  جيد  بشلك  الكالم  هذا  فهمنا  إذا  هل«)20).  حتقيق  ال  هذيان 

ياسة أو الُملك. ين خالف خشونة السرِّ واتلَّعايش، وما تريده رقة ادلرِّ

الغلو يف ادلين
هنا يمكن اتلميزي بني نوعني من الغلو أو اتلَّطرف أو التَّشدد؛ العقائدي والعميل، واألول 

ين، ىلع العموم، واثلَّاين يعين التشدد يف العبادة، أو العميل))2)،  يعين اتلعصب للعقيدة أو املذهب أو ادلرِّ

ن أنهما مرتابطان؛ فيف الكثري ِمن  والغلو يف تأديتها ىلع ما هو مطلوب ومفروض، ويغلب ىلع الظَّ

احلاالت جند أن التشدد يف العبادة يؤدي إىل التشدد يف العقيدة، وقد ال يؤدي، وذلك حسب طبيعة 

املتدين وفكره واستعداده للغلو العقائدي. 

املتدينني، لكْن  ِمن غري  ملذهب،  أو  متعصبني دلين  هناك  أن  اتلَّدين، صحيح  بما خيص 

يبىق هؤالء خارج القاعدة؛ فاتلعصب كقاعدة موجود دلى املتدينني، إال أن هذا ال يمنع ِمن وجود 

متدينني غري متعصبني، فمع الزتامهم جندهم ينفتحون ىلع سواهم، وهنا نود اتلَّذكري ببيت للشيخ 

حممد احلسني اكشف الغطاء )ت 954)م): 
وَمْن أمن انلاس من رشه                أآمـن يف ربه أم كفـر)22(

كر، وما نأيت  الفة اذلرِّ هناك أمثلة كثرية ىلع »الغلو« العميل، ما أفادت به األحاديث انلَّبوية السَّ

اث. نقرأ عند ابن قتيبة )ت 276ه): »إن رفقة ِمن األشعريني اكنوا يف  بشواهد عليه ِمن ُكتب الرتُّ

سفر، فلما قدموا قالوا: يا رسول اهلل ليس أحٌد بعد رسول اهلل أفضل ِمن فالن، يصوم انلَّهار، فإذا 

)9)) إخوان الصفا، رسائل إخوان الصفاء وخالن الوفاء، مج. 4، العلوم انلاموسية اإلهلية والرشعية ادلينية )بريوت: دار صادر، 2006): 66.
)20) إخوان الصفا، »الرسالة األوىل يف العلوم انلاموسية اإلهلية والرشعية، ويه الرسالة اثلانية واألربعون من رسائل إخوان الصفا«، يف رسائل 
إخوان الصفاء وخالن الوفاء، مج. 4، العلوم انلاموسية اإلهلية والرشعية ادلينية )بريوت: دار صادر، 2006): 494؛ إخوان الصفا، رسائل 

إخوان الصفاء وخالن الوفاء، حتقيق والية حسني، مج. 4 )بومباي: خنبة األخبار، 887)): 66.
))2) عالء ادلين زعرتي، »الغلو يف ادلين أسباب وعالج«، موقع عالء ادلين زعرتي،

http://www.alzatari.net/research/997.html 
)22) عيل اخلاقاين، شعراء الغري، أو، انلجفيات )قم: مكتبة آية اهلل العظىم املرعيش انلجيف، 987)): 6)).
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نزنلا قام يُصيل حىت نرحتل. قال: َمن اكن يمهن هل أو يكفيه أو يعمل هل؟ قالوا: حنن. قال: لُككم 

أفضل منه«)23(. يوصف اتلوسط يف األشياء، ويف مقدمتها العبادة »كآخذ األدوية اليت قصدها شفاء، 

م املميت«)22(. وجماوزة القدر فيها السُّ

لم يكن التَّشدد أو الغلو جديًدا ىلع العرب، نقصد الغلو املؤدي إىل اتلعصب ضد اآلخرين 

واتلمزي عنهم؛ ألنهم حسب تقدير أهل الغلو ىلع خطأ وهم ىلع صواب؛ فعىل ما يبدو هناك ما انتقل 

ابقة، وىلع الرغم ِمن إلغاء اإلسالم هل، بنصوص رصحية، فإنه ظهر بقوة بني  إىل اإلسالم ِمن ابليئة السَّ

ياسة وحتول إىل معارك دموية. فإنك عندما ترى نفسك أفضل ِمن  املسلمني، حىت اختلطت به السرِّ

غريك، يف عقيدة ما أو ديانة أو مذهب، ال تتأخر عن احتقار غريك، هذا ما اكنت تشعر به قريش 

ين وابليت واحد. قصة ذلك: بعد أن ُهزم أبرهة احلبيش ولم  قبل اإلسالم جتاه غريها، مع أن ادلرِّ

يتمكن ِمن هدم الكعبة أو السيطرة عليها دفع هذا إىل تسمية قريش بـ »أهل اهلل«. نقرأ يف رواية 

اإلمام أيب الويلد حممد بن عبد اهلل األزريق )ت 250ه) اآليت: »ملا أن أهلك أبرهة احلبيش صاحب 

مت مجيع العرب قريًشا وأهل مكة، وقالوا: أهل اهلل، قاتل  ري األبابيل، َعظَّ الفيل، وسلط عليه الطَّ

ووقَُّروها،  احلرام  هر  والشَّ احلرام  واملشاعر  احلرم،  تعظيم  فازدادوا يف  مؤنة عدوهم،  وكفاهم  عنهم 

انه، فليس  ورأوا أن دينهم خري األديان وأحبها إىل اهلل، ووالة ابليت احلرام، وساكنو حرمه وُقطَّ

ألحد ِمن العرب مثل حقنا وال مثل مزنتلنا، وال تعرف العرب ألحٍد مثل ما تعرف نلا. فابتدعوا 

عند ذلك أحداثًا يف دينهم أداروها بينهم؛ فقالوا: ال تعظمون شيئًا ِمن احللرِّ كما تعظمون احلرم«)25(.

اب وغري ذلك: تعالوا نرى ماذا فعلت قريش يف ممارسة عبادتها ويف الطعام والرشَّ

يريدون مشاركة  - احلَرم، وال  ِمن  ليست  منها؛ ألنها  الوقوف ىلع عرفة واإلفاضة  تركوا 

بقية العرب فيها.

 قالوا حنن احلُْمس أهل احلرم، فليس ينبيغ أن خنرج ِمن احلرم وال نُعظم غريه. -

قْط )شء يتخذ ِمن اللَّنب الَمخيض يطبخ ثم يَمُصل) وأن -
َ
 ال ينبيغ للُحْمس أن يأقُِطوا األ

من وهم ُحرم. ال يستعملوا السَّ

)23) ابن قتيبة، كتاب عيون األخبار، مج. ): 375. 
)24) املرجع السابق: 376. 

)25) أبو الويلد حممد بن عبد اهلل بن أمحد األزريق الغساين امليك )ت 250ه)، أخبار مكة وما جاء فيها ِمن اآلثار، حتقيق عبد امللك بن عبد اهلل 
ابن دهيش )مكة املكرمة، 2003): 266-265.
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عر إال بيوتًا ِمن اجلدل. - ال يدخلوا بيتًا ِمن الشَّ

، وال  -  ال ينبيغ أن يأكل احلاج أو املعتمر ِمن طعام جاء ِمن مناطق خارج احلرم، أي احِللرِّ

يأكالن يف احلرم إال ِمن طعام أهل احلرم؛ إن اكن ضيافًة أو رشاًء.

بابليت  - يطوف  ال  امرأة،  أو  رجاًل اكن  احلُْمس،  ِمن غري  مرة)  )ألول  ورة  الرصَّ إذا حج 

عند  ثيابه  يُليق  أن  وعليه  إجارة،  وإما  إما اعرية   ، أمْحَيِسّ بثوب  يطوف  أو  عريانًا،  إال 

ات اليت  باب املسجد ويدخل عريانًا، وعندما خيرج يرتدي ثيابه. فقالت إحدى احلاجَّ

اضطرت تطوف عريانًة، ووضعت يدها ىلع فَرجها، وجعلت تقول: 

ايلوَم يبدو بعضه أو لكه                 وما بدا منه فال أحله

چ  ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ    ٹ   ٿ   ٿ   ٿ   چ  القرآن:  نزول  بعد  اآلية  جاءت  الغرض  هلذا   

)األعراف: 32). 

يدخل  - ظهره  ِمن  ثقبًا  يثقب  إنما  ابلاب،  ِمن  يدخله  ال  مزنهل  إىل  اعد  إذا  احلاج  اكن 

وخيرج منه، فزنلت اآلية: چۇ  ۆ  ۆ      ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ     ۉ  ۉې   ې  

ې  ې  ىچ )ابلقرة: 89)))26(.

يخ حممد بن عبد الوهاب )ت 792)م) تلك املمارسة بدعة ومزيًدا يف التَّشدد، وقد  اعترب الشَّ

رية انلَّبوية«؛ حيث قال: »وقد اكنت قريش، ال أدري قبل الفيل أو  ذكر ذلك يف كتابه »خمترص السرِّ

بعده، ابتدعت للُحْمس رأيًا وأرادوه، فقالوا: حنن بنو إبراهيم وأهل احلرم ووالة ابليت، وقاطنو مكة 

يخ حممد  وساكنوها، فليس ألحد ِمن العرب مثل حقنا وال مثل مزنتلنا«))2(. ما  هو معروف أن الشَّ

ين ىلع الطريقة األوىل، خاٍل ِمن أي طقوس، لكنه تشدد ضد األديان  بن عبد الوهاب اكن مع ادلرِّ

ياسة. غري أن احلجة اليت ظهر  خرى، وتلك قصة طويلة معروفة، بما خالطه ِمن السرِّ
ُ
واملذاهب األ

ابن عبد الوهاب متعصبًا فيها قد انتهت، ويه ظهور تقديس األشجار واألحجار والقبور واتلربك 

ابن عبد  بعد  اليت ظهرت  املسلمني)  نفسه مجاعة اإلخوان )غري اإلخوان  بها. وقد مارس األمر 

اتلطرفني  بني  وقد مجعوا  اهلل«)28(،  َمن طاع  »بإخوان  يعرفون  واكنوا  مائة اعم،  بأكرث من  الوهاب 

)26) املرجع السابق: 273-266.
لفية، 396)ه). )27) حممد بن عبد الوهاب بن سليمان اتلمييم انلجدي )ت 206)ه)، خمترص سرية الرسول  )القاهرة: املطبعة السَّ

)28) عبد اهلل القصييم، اثلورة الوهابية )كولونيا: منشورات اجلمل، 2006): 60.
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العقائدي والعبادي أو العميل، ولم ينتهوا عن تطرفهم هذا حىت قيُض عليهم يف معركة »السبلة« 

)مارس 929)م).

تقديس  يف  مبالغني  اإلمامية  علماء  بعض  ظهر  اتلقديس،  إىل  يضيف  اذلي  احلب  نتيجة 

يسعوا  لم  اذلين  األشخاص  حبدود  بيق  لكنه  علمائهم،  ِمن  األعظم  واد  السَّ مثاًل، خالف  كربالء 

لفرضه ىلع غريهم، مثال ىلع ذلك ما أورده املريزا حممد بن سليمان اتلرِّناكبين )ت 902)م)، من أن 

املحقق أمحد بن حممد األردبييل )ت 993ه/ 585)م) قال: »عندما يكون يف كربالء ال يليق بابلول 

والغائط ىلع األرض؛ ألن أرض كربالء تربة سجود، بل بناًء ىلع بعض الّروايات: كربالء تربة حىت 

أربعة فراسخ، وقد هيأ املقدس األردبييل )صندوقًا) يضع فيه الفضالت ويقفل بابه حىت أسبوع 

فيحمله ويرميه خارج األربعة فراسخ«))2(.

قتىل القرآن
رصد أبو إسحاق أمحد بن حممد اثلَّعليب )ت 427ه) ظاهرة َمن مات خشية ِمن سماع القرآن، 

ا يف العبادة، ونرشت حتت عنوان »قتىل القرآن«، وقبل االطالع ىلع نص الكتاب ننبه  تطرفًا وغلوًّ

إىل ما قد يتوهمه القارئ أنه عىن بَمن قُتلوا حبكم قرآين جبريرة حماولة الكتابة ىلع نمطه مثاًل. 

مما ورد يف الكتاب: »قال منصور بن عمار: دخلت خربة، فرأيت شابًّا يُصيل صالة اخلائفني، فقلُت 

الفىت شأنًا، لعله ويل ِمن أويلاء اهلل عزَّ وجل، فوقفُت حىت فرغ ِمن صالته،  يف نفيس: إن هلذا 

چڤڤ  ڤ      الم، فقلُت هل: ألم تعلم أن يف جهنم واديًا يُقال هل:  فلما سلَم سلمُت عليه، فردَّ عيلَّ السَّ

ڤ    ڦ  ڦ     ڄ   ڄ  ڄ   ڄچ  )املعارج: 5)-7)). فقال: فشهق شهقًة فخر مغشيًّا عليه، فلما أفاق، 

الكتاب  ثم أىت صاحب  ميتًا«)33(.  )ابلقرة: 24)، فخر  چ  ی  جئ  حئچ   فقلت:  قال: زدين. 

ىلع العرشات مَمن قتلهم القرآن خشيًة ورعبًا من ذكر العذاب فيه، وبال شك أنه عند انلَّظر إىل 

االحاديث انلبوية اليت أوردناها سالًفا، واليت تؤكد ىلع اتلوسط، فإن هذا يُعد غلوًّا.

يين؛  اث اإلساليم َمن يُقدم اإلنساين ىلع ادلرِّ لكن مقابل ما جاء يف غلو العبادة جند يف الرتُّ

ين منفتًحا يظهر يف دفع توريط انلَّاس  ين، بقدر ما يُقدم ادلرِّ ىلع أنه حسب اعتقاده ليس منافيًا لدلرِّ

)29) املريزا حممد بن سليمان الطبيب اتلناكبين )ت 0)3)ه)، قصص العلماء، ترمجة مالك وهيب )بريوت: دار املحجة ابليضاء، 992)): 367-366.
ياض: مكتبة العبياكن، 2008): 54. )30) أبو إسحاق أمحد بن حممد بن إبراهيم اثلعليب )ت 427ه)، قتىل القرآن، حتقيق نارص بن حممد املنيع )الررِّ



كراسات علمية 36  (6

ين نفسه. نقرأ دلى ابن قتيبة الّرواية اآلتية: »اكن  وإبعاد احلرج عنهم ومحايتهم ِمن العقوبة ِمن ادلرِّ

يت بفتيان قد رشبوا اخلمر، 
ُ
معديكرب بن أبرهة جالًسا مع عبد العزيز بن مروان ىلع رسيره؛ فأ

فقال: يا أعداء اهلل، أترشبون اخلمر! فقال معديكرب: أنشدك اهلل أن تفضح هؤالء. فقال: إن احلق 

يف هؤالء ويف غريهم واحد. فقال معديكرب: يا ُغالم ُصّب ِمن رشابهم يف القدح. فصبَّ هل فرشبه 

انرصفوا:  فقيل هل حني  العزيز: خلوا عنهم.  فقال عبد  إال هذا.  منازنِلا  ما رشبنا يف  وقال: واهلل 

رشبت اخلمر! فقال: واهلل إن اهلل يلعلم لم أرشبها قط يف رسٍّ  وال عالنية، ولكين كرهُت أن يُفضح 

مثل هؤالء بمحرضي)31(.

هيب )ت 748ه) ما يُفيد تقدير  ين اذلَّ كذلك يروي الفقيه واملؤرخ أبو عبد اهلل شمس ادلرِّ

حالة احلرج اليت يواجهها اإلنسان لسبب من األسباب، نُقل عن فقيه مكة مسلم بن خادل الّزنيج 

رشابًا  سقاه  فإن  املسلم  أخيه  ىلع  أحدكم  دخل  »إذا  احلديث:  روى  أنه  86)ه)  )ت  املخزويم 

فليرشب ِمن رشابه وال يسأهل، فإن خيش منه، فليكرسه باملاء«)32(.

يف امللل وانلِّحل
وردت مفردة الغلو والغالة باالجتاه العقائدي كثرًيا يف كتب امللل وانلرِّحل اكفة، ولعلَّ ِمن 

يعة« للحسن بن موىس انّلوخبيت )نهاية القرن اثلَّالث اهلجري)، فيبدأ  أوائل الكتب اكن »فرق الشرِّ

يد احلمريي )ت 73)ه):  حديثه عن الغالة بأيب هاشم حممد بن احلنفية )ت )8ه)، حىت قال فيه السَّ

لقد أمىس جبـانب شعب رضوى              تراجعه املالئكة الكالما

ومـا ذاق ابن خولة طعـم مـوٍت               وال وارت هل أرٌض ِعظـاما)33( 

وصل الغلو فيه إىل حد القول: »لم يمت وأنه حييي املوىت وغلو فيه«)32(.  ثم أخذت حراكت 

الغلو تتسع ىلع أساس الِعبادة والعقيدة، واكن ينتيه بهم األمر إىل القتل، فأخذوا يصفون األئمة باألنبياء 

وأنهم مالئكة)35(. 

))3) ابن قتيبة، كتاب عيون األخبار، مج. ): 383.
سري أعالم انلبالء، حتقيق شعيب األرنؤوط، مج.8 )بريوت:  )32) أبو عبد اهلل شمس ادلين حممد بن أمحد بن عثمان اذلهيب )ت 748ه)، 

مؤسسة الررِّسالة، 982)): 59).
يعة، حتقيق السيد حممد صادق آل حبر العلوم )انلجف: املطبعة احليدرية،  فرق الشِّ )33) ابن حممد احلسن بن موىس انلوخبيت )ت 0)3ه)، 

.30 :((936
)34) املرجع السابق: )3.
)35) املرجع السابق: 36.
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صول الغلو اكن عبد اهلل بن معاوية بن عبد اهلل بن جعفر بن أيب طالب 
ُ
حسب انّلوخبيت فإن أحد أ

يعة موقف  )قُتل 29)ه) خالل اثلورة العباسية قُتل بأمر ِمن أيب مسلم اخلراساين )قُتل 36)ه))36(. لعلماء الشرِّ

يخ املفيد )ت 3)4ه)، وهو ِمن كبار علماء اإلمامية: »والغالة  يعة أنفسهم. يقول الشَّ معروف ِمن الغالة الشرِّ

لوهية وانلُّبوة، 
ُ
ِمن املتظاهرين باإلسالم هم اذلين نسبوا أمري املؤمنني، واألئمة ِمن ذريته  عليهم السالم  إىل األ

ار، حكم  نيا إىل ما جتاوزوا يف احلد، وخرجوا عن القصد، وهم ضاّلل كفَّ ين وادلُّ ووصفوهم ِمن الفضل يف ادلرِّ

الم عليهم باإلكفار واخلروج عن  فيهم أمري املؤمنني  بالقتل واتلَّحريق بانلَّار، وقضت األئمة عليهم السَّ

يد صادق حبر العلوم: »أما الغالة فهم عندنا كفار«)38(. يعة« السَّ اإلسالم«))3(. يقول حمقق كتاب »فرق الشرِّ

بعد انّلوخبيت لم خيُل كتاب ِمن كتب امللل وانلرِّحل ِمن مفرة الغلو، ِمن »مقاالت اإلسالميني واختالف 

املصلني« أليب احلسن األشعري )ت 324ه)، إىل »الفرق بني الفرق« لعبد القاهر ابلغدادي )ت 429ه)، و»امللل 

هرستاين )ت 548ه)، اذلي يُلخص عدد الفرق واجلمااعت بما حيار به  وانلرِّحل« ملحمد بن عبد الكريم الشَّ

العقل، قال: 

ها                 وسريُت طريف بني تلك املعالِم
ِّ
لقد طفُت يف تلك املعاهد لك

ا كـفَّ حائٍر                 ىلع ذقـٍن أو قـارعاً سـنِّ نـادِم ))3( فلـم أَر إال واضـعاً

فرقة اهلل
غري أن األخطر يف كتب امللل وانلحل، وكتب احلديث أيًضا ظهور مصطلح »الفرقة انلَّاجية«؛ ال نعلم 

بط َمن أول ناحٍت هلذا املصطلح، فلم جنده عند انلَّوخبيت )حنو 299ه)، وال عند األشعري )ت 324ه)،  بالضَّ

نَّة ىلع حٍد سواء. نقول إن ظهور هذا املصطلح  يعة والسُّ ثم أخذ يظهر بعد ذلك، أما يف احلديث فظهر عند الشرِّ

اكن األخطر؛ ألنه جعل فرقة بعينها هم »أهل اهلل«، مثلما مرَّ بنا ِمن أمر احلُْمس، وَمن اكن خمالًفا فهو عدو 

قاب وترُشعن العداوة ىلع أساس هذه انلَّجاة اإلهلية. اهلل، وبهذا تُنحر الررِّ

دعونا نتابع ظهور هذا املصطلح وصيااغته املتعددة، واتفاق رواة املذاهب عليه مع اختالفهم 

تفرقوا من بعد  »إن ايلهود  الُكيين )ت 329ه):  انلَّاجية. روى حممد  الفرقة  يف مضمونه وتسمية 

)36)  املرجع السابق: 32.
الم احلاريث املذحيج العكربي )الشيخ املفيد، ت 3)4ه)، تصحيح اعتقاد اإلمامية،  د بن انلعمان بن عبد الَسّ د بن حمَمّ )37) أبو عبد اهلل حمَمّ

حتقيق حسني دراكيه )طهران: مطبعة مهر، 3)4)ه).
يعة: 4)). )38) انلوخبيت، فرق الشِّ

)39) أبو الفتح حممد بن عبد الكريم بن أيب بكر أمحد الشهرستاين، امللل وانلحل، حتقيق حممد سيد كيالين )بريوت: دار املعرفة، 404)ه): )7).
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موىس  ىلع إحدى وسبعني فرقة، منها فرقة يف اجلنَّة وسبعون يف انلَّار، وتفرقت انلَّصارى بعد 

عيس  إىل اثنتني وسبعني فرقة، منها فرقة يف اجلنَّة وإحدى وسبعون يف انلَّار، وتفرقت هذه 

مة بعد نبيها  ىلع ثالث وسبعني فرقة، اثنتان وسبعون فرقة منها يف انلَّار، وفرقة يف اجلنَّة، ومن 
ُ
األ

انلَّار  اثنتا عرشة فرقة منها يف  تنتحل واليتنا ومودتنا،  اثلَّالث وسبعني فرقة، ثالث عرشة فرقة 

وفرقة يف اجلنَّة، وستون فرقة من سائر انلَّاس يف انلَّار«)23(. يقصد الُكيين باثلالث عرشة فرقة فرق 

يعة مجيًعا، وانلَّاجية يه الفرقة اإلمامية املعروفة باالثين عرشية.  الشرِّ

يِت َما  مَّ
ُ
ِتنَيَّ ىلَعَ أ

ْ
َأ

َ
نَّة فنقرأ احلديث عند احلافظ حممد بن عيس الرتمذي )ت 279ه): »يل أما عند السُّ

يِت َمْن يَْصنَُع َذلَِك،  مَّ
ُ
ُه َعاَلِنيًَة لاََكَن يِف أ مَّ

ُ
ىَت  أ

َ
اِئيَل َحْذَو انلَّْعِل بِانلَّْعِل َحىتَّ إِْن اَكَن ِمنُْهْم َمْن    أ ىَت ىلَعَ    بيَِن إِرْسَ

َ
أ

 ِملًَّة 
َّ

يِت ىلَعَ ثاََلٍث وََسبِْعنَي ِملًَّة لُكُُّهْم يِف انلَّاِر إِال مَّ
ُ
ُق أ قَْت ىلَعَ ثِنْتَنْيِ وََسبِْعنَي ِملًَّة َوَتْفرَتِ اِئيَل  َتَفرَّ َوإِنَّ  بيَِن إِرْسَ

ْصَحايِب«)21(. وبأكرث وضوًحا نقرأ عند احلافظ حممد بن 
َ
نَا َعلَيِْه َوأ

َ
َواِحَدًة، قَالُوا َوَمْن يِهَ يَا رَُسوَل اهلل، قَاَل َما أ

ُق  يِت َستَْفرَتِ مَّ
ُ
 إِْحَدى وََسبِْعنَي فِْرقًَة، َوإِنَّ أ

قَْت ىلَعَ اِئيَل اْفرَتَ يزيد املعروف بابن ماجة )ت 273ه): »إِنَّ بيَِن إِرْسَ

ََماَعُة«)22(. 
ْ
 َواِحَدًة، َويِهَ اجل

َّ
ىلَعَ ثِنْتَنْيِ وََسبِْعنَي فِْرقًَة، لُكَُّها يِف انلَّاِر إِال

يتهيأ ملالقاة مجاعة  بذة وهو  بالرَّ العامة، فقد خطب عيل بن أيب طالب  ورد احلديث ضمن احلوادث 

اجلمل بابلرصة، سنة 36ه، ومما قاهل: »أال إن هذه األمة ال بد مفرتقة كما افرتقت األمم قبلهم، فنعوذ باهلل من 

رشرِّ ما هو اكئن... إنه ال بدَّ مما هو اكئن أن يكون، أال وإن هذه األمة ستفرتق ىلع ثالث وسبعني فرقة، رشها 

فرقة تنتحلين وال تعمل بعميل...«)23(. وىلع أساس هذا احلديث وُضع أو صيغ مصطلح »الفرقة انلاجية« 

»مقاالت اإلسالميني  لم جنده يف كتاب  أننا  أعاله؛ مع مالحظة  املذكورة  وانلرِّحل  امللل  يف كتب 

تأسس  فقلنا  قبل.  ِمن  للنوخبيت  يعة«  الشرِّ »فرق  املصلني« لألشعري، وما ورد يف كتاب  واختالف 

القتل ىلع  ايلوم جنده  فيما يري  فلو دققنا  املختارة«.  »فرقة اهلل  باسم  العنف  ىلع هذا املصطلح 

أساس الفرقة انلَّاجية، فهم مقدًما حيكمون بانلَّار ىلع خماليف عقيدتهم، وبطبيعة احلال يتبع هذا 

)40) أبو جعفر حممد بن يعقوب بن إسحاق الكيين )ت 329ه)، فروع الاكيف، تعليق حممد جعفر شمس ادلين )بريوت: دار اتلعارف، )40)ه): 224.
))4) أبو عيس حممد بن عيس بن َسْورة بن موىس بن الضحاك السليم الرتمذي )ت 279ه)، »حديث رقم )264«، حتت »باب ما جاء يف افرتاق 

الم، 2000): 8)9).  هذه األمة«، حتت »كتاب اإليمان«، يف جامع الرتمذي، حتت الكتب الستَّة )الرياض: دار السَّ
)42) أبو عبد اهلل حممد بن يزيد بن ماجة الربيع القزويين )ت 273ه)، »حديث رقم 3993«، حتت »باب افرتاق األمم«، حتت »كتاب الفنت«، يف 

الم، 2000): 6)27. سنن ابن ماجة، حتت الكتب الستَّة )الرياض: دار السَّ
)43) أبو جعفر حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن اغلب الطربي )ت 0)3ه)، تاريخ الطربي: تاريخ األمم وامللوك، حتقيق سايم أمحد حممد 

املهنا، مج. 4 )بريوت: مؤسسة األعليم، 998)): 97).
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خلاًل يف اتلَّعايش واملواقف اإلنسانية، وتطور األمر إىل القتل ىلع أساس تكفري بقية املذاهب. إذا 

ين، وقياًسا ىلع ما حصل قبل اإلسالم مع قريش وما بعده، جند  ربطنا هذا املصطلح بالغلو يف ادلرِّ

هناك عالقة متينة، بني احلُْميس، وهو املتشدد، فقال حنن أهل اهلل، والقائل بفرقته انلَّاجية معناها 

ين بالسياسية العنف ضد خصومها ىلع هذا  »فرقة اهلل«، وقد مارست بعض الفرق اليت خلطت ادلرِّ

األساس.

الغلو والعنف يف السياسة
اة« أو  اث اإلساليم، ِمن دون ِذكر »الرشُّ يصعب احلديث عن اتلَّطرف والغلو والتَّشدد يف الرتُّ

»احلرورية«، واذلين عرفوا باخلوارج. يف أمر »اخلوارج« أجد للقبلية أثًرا كبرًيا يف تكتلهم وبروزهم 

كقوة ال يستهان بها. إنهم ظهروا كتكتٍل ضد قريش وهيمنتها، بديلل ال يوجد قرش واحد بينهم، 

فقد اكنوا  ِمن حنيفة وتميم واألزد. ال يهمنا هنا ِمن تارخيهم سوى الغلو اذلي مورس آنذاك، غري 

ينية، فبنص قرآين رشع األزارقة، بزاعمة أيب راشد نافع بن األزرق احلنيف  املنفصل عن العقيدة ادلرِّ

)قُتل 65ه) يف قتل أطفال املخالفني، ذلك عندما عدَّ فرقته انلَّاجية ِمن انلَّار، چائ  ەئ  ەئ  وئ     وئ     ۇئ  

اعون إىل  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ    ېئ  ېئ    ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی        ی   یچ )نوح: 26-27). قال ادلَّ

يعة: »كيف اكن ذلك يف قوم نوح وال نكون نقوهل ببين قومنا«)22(.  هذه الرشَّ

ومن اخلالفات الكبرية بشأن األطفال يف إسقاط ذنوب آبائهم عليهم ما حدث من انشقاق داخل 

أو  األطفال  قتل  احلاكمية،  إىل  اعني  ادلَّ أشد  من  وهو  احلنيف،  األزرق  ابن  حرم  ا  لمَّ اخلوارج،  معسكر 

لرأي أحد  رية)؛ اعد وقرر قتلهم بعد سماعه  راري )نسبة إىل اذلَّ باذلَّ اتلَّارخيية  الروايات  من ُعرفوا يف 

مستشاريه: »إن لم آتك بهذا من كتاب اهلل فاقتلين«)25(، يعين اآلية املذكورة يف سورة »نوح«.  

إثرها ابتعد جندة بن اعمر احلنيف )قُتل 69ه) ومجاعة معه عن األزارقة بعد إقرار قتل القعد 

)معزتلة احلرب لرأي أو لضعف) واألطفال. أعلن جندة ذلك يف كتاب حرره إىل نافع بن األزرق 

نُقل عن  ما  األنكى  أن  إال  اإلنسانية.  بمزاياه  ويذكره  القرار)26(،  هذا  بالرتاجع عن  فيه  يناشده 

)44) أبو العباس حممد بن يزيد بن عبد األكرب اثلمايل األزدي )املربد، ت 285ه)، الاكمل يف اللغة واألدب، حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم 
)بريوت: املكتبة العرصية، 2006): 202.

)45) املرجع السابق: 200.
)46) املرجع السابق: )20.
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حايب عبد اهلل بن خبَّاب بن األرت )ت 37ه)، نأخذ القصة ِمن أيب العباس حممد  حاكيتهم مع الصَّ

بن يزيد املعروف بالُمربد )ت 285ه) املؤرخ واألديب اذلي أرخ للخوارج وشعرائهم أكرث ِمن غريه، 

حىت يكاد القارئ يتوهم تعاطفه معهم. قال: »لقيهم عبد اهلل بن خباب ويف ُعنقه مصحف، ومعه 

امرأته ويه حامل، فقالوا هل: إن اذلي يف عنقك يلأمرنا أن نقتلك. فقال: ما أحياه القرآن فأحيوه 

وما أماتَه فأميتوه. فوثب رجٌل منهم ىلع ُرطبة فوضعها يف فيه، فصاحوا به فلفظها توراًع، وُعرض 

لرجل منهم خزنيٌر فرضبه الرَّجل فقتله، فقالوا: هذا فساٌد يف األرض. فقال عبد اهلل بن خبَّاب، ما 

عيلَّ منك بأس... فما تقول يف أيب بكر وُعمر؟ فأثىن خرًيا، فقالوا: ما تقول يف عيّل أمري املؤمنني قبل 

اتلَّحكيم، ويف عثمان ست سنني؟ فأثىن خرًيا. قالوا: وما تقول يف احلومة واتلَّحكيم؟ قال: أقول إن 

عليًّا أعلم باهلل منكم، وأشد توقيًا ىلع دينه، وأبعد بصرية. قالوا: إنك لسَت تتبع الُهدى، إنما تتبع 

الررِّجال ىلع أسمائها. ثم قربوه إىل شاطئ انلَّهر فذحبوه، فامذقر دمه، أي جرى مستطياًل ىلع دقٍة«))2(.

العنف يف  استخدموا  مَمن  نغفل غريهم  اخلوارج كمعارضة سياسية، ال  أمر  نذكر  عندما 

ىص، غري أن املجال ال يسمح بأكرث ِمن اتلَّذكري ِمن باب 
ُ

معارضتهم، واكنت مجااعت ال تُعد وال حت

أن. كذلك وحنن نذكر عنف املعارضات  باقني يف هذا الشَّ األمثلة، ناهيك عن أن اخلوارج اكنوا السَّ

ين، ولعلَّ أمرهم اكن  الطني عن ممارسة العنف باسم ادلرِّ ال بد ِمن اتلَّذكري أننا ال نزنه اخللفاء والسَّ

عية؛ حيث اكنت املغاالة بالعنف حتدث ضد اثلَّائرين بطبيعة احلال، وضد  لطة الرشَّ أفظع؛ ألنهم السُّ

صول أو فروع.
ُ
أهل األديان واملذاهب املخالفة هلم يف أ

تكريس العنف يف العقوبات
ال نتحدث عن العقوبات اجلنائية اليت ختص جتاوز حق اإلنسان يف دمه أو عرضه أو ماهل؛ 

خصيات املقدسة. نلفت انلظر إىل  إنما العقوبات اليت تفرض ىلع اإلنسان بعالقته مع اهلل أو الشَّ

كتابني مجع مصنفاهما فيهما ما ورد ِمن حديث نبوي خبصوص العقوبة ىلع امليسء للنيب وزوجاته 

والصحابة، مع أن القرآن جاء خايلًا ِمن مثل هذا انلوع ِمن العقوبات، وإنما حدد عقوبات واضحة 

حابة أو األئمة  نا، أما ما خيص اإلساءة إىل اهلل أو انلَّيب أو الصَّ قة والزرِّ ىلع القتل )القصاص) والرسَّ

فال وجود هلا، وإنما جاءت يف احلديث، واحلديث كما هو معلوم فيه الصحيح واحلَسن والضعيف 

)47) املرجع السابق: 52).
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واملوضوع، ولو اكن لك ما ورد يف كتب احلديث صحيًحا ىلع لسان انلَّيب، ما احتاج فقهاء املسلمني 

وحمدثوهم إىل الكتابة يف »اجلرح واتلعديل«، وما احتاجوا إىل اتلميزي بني درجات صدق احلديث. 

فا بتعريف حقوق  صويلني«. الكتابان هما: »الشرِّ
ُ
يعة اإلمامية فيه إىل »إخباريني« و»أ وخيتلف الشرِّ

املصطىف« للقايض أيب الفضل عياض ايلَحصيب )ت 544ه)، واآلخر صنفه شيخ اإلسالم ابن تيمية 

ارم املسلول ىلع شاتم الرَّسول«.   )ت 728ه) حتت عنوان مفزع »الصَّ

  فا بتعريف حقوق املصطىف«: »يب ِمن احلقوق للنيب ابع ِمن كتاب »الشرِّ نقرأ يف القسم الرَّ

وما يتعني هل ِمن برٍّ وتوقري وتعظيم وإكرام، وحبسب هذا حرم اهلل أذاه يف كتابه، وأمجعت األمة ىلع 

خيص مرفوض،  قَتل منتقصه ِمن املسلمني وسابه)28(. نعم ُذكر يف القرآن توقري انليب وأن أذاه الشَّ

ڑ   ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ    ڍ   ڇ   قال:چ  وإنما  واضحة،  عقوبة  د  دَّ
ُ

حت ولم 

»َمن  القتل:  تطول عقوبة  )األحزاب: 57)، وهذا خيص فرتة صدر اإلسالم. كذلك  چ   ک  ڑ   
سبَّ انلَّيب  أو اعبه أو أحلق به نقًصا يف نفسه أو نسبه أو دينه أو ِخصلٍة ِمن خصاهل أو عرَّض به 

ب هل واالزدراء عليه أو اتلَّصغري لشأنه أو الغض منه والعيب هل؛ فهو  أو شبَّهه بيشء ىلع طريق السَّ

اب أو العائب يُعد اكفًرا وُحكم الاكفر  اب؛ يُقتل«))2(؛ ألن السَّ ساب هل واحلكم فيه ُحكم السَّ

ا ِمن احلكم ىلع املرتد  ـً القتل)53(، أي إذا اكن املتهم مسلًما  يُعد مرتًدا، مع أن القرآن اكن خايل

بالقتل، وهذه قصة طويلة)51(. كذلك نقرأ يف ابلاب اثلالث ِمن الكتاب املذكور عقوبات َمن سب 

اهلل واملالئكة واألنبياء والكتب وأزواج انلَّيب وصحابته، تزنل يف املتهم بذلك عقوبات ترتاوح 

ب)52(. بني القتل واجلدل والرضَّ

يخ ابن تيمية، بعد كتاب القايض عياض بنحو مائيت اعم، أكرث رصامة ِمن  يأيت كتاب الشَّ

اعترب  بل  نَّة،  والسُّ الكتاب  من  األدلة  جامًعا  حمكًما،  ربًطا  والردة  بالكفر  ب  السَّ فريبط  سابقه؛ 

حابة، ويمع آراء الفقهاء  ب، ويأيت بفصل خاص عن حكم سب الصَّ الكفر أخف وطأة ِمن السَّ

شاتم  ىلع  املسلول  ارم  »الصَّ الكتاب  عنوان  ويكيف  اكفًرا،  اب  السَّ أو  الشاتم  ويعد  احلكم،  يف 

فا بتعريف  )48) أبو الفضل عياض بن موىس بن عياض بن عمرون بن موىس بن عياض السبيت ايلحصيب )القايض عياض، ت 544ه)، الشِّ
حقوق املصطىف )بريوت: دار إحياء الكتاب العريب، 2003): 367.

)49) املرجع السابق.
)50) املرجع السابق: 372.

))5) طه جابر فياض العلواين، ال إكراه يف ادلين: إشاكيلة الردة واملرتدين من صدر اإلسالم حىت ايلوم )القاهرة: مكتبة الرشوق ادلويلة، 2003).
فا بتعريف حقوق املصطىف: 400 وما بعدها. )52) القايض عياض، الشِّ
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الفقه  العقوبات اليت وردت يف كتب  الكتابني ِمن دون إغفال  أتينا ىلع ِذكر هذين  الرَّسول«)53(. 

هذه  ِمن  العديد  طبق  وقد  املعصومني،  أحد  أو  انلَّيب  شاتم  خيص  بما  اإلمامية  العلماء  ورسائل 

ولة اإلسالمية. لسنا بصدد احلكم يف خطأ أو صحة هذه العقوبات،  العقوبات يف خمتلف عهود ادلَّ

لكن وجودها يُنبيك عن وجود الغلو يف العقوبة واملمارسة أيًضا، وهو ما يفتح ابلاب ىلع العنف، بل 

أراه يُقلل ِمن قدسية الّشخصيات، ولم يؤخذ باآلية اليت يمكن أن تدخل فيها هذه املمارسات، ىلع 

أنها لغو، ورد يف اآلية: چک  ک  ک    ک   گ  گ  گ      گ  ڳ  چ )الفرقان: 72)، ومعلوم 

ب رضب ِمن اللغو واجلهل ال أكرث. أن السَّ

الرشوط الُعمرية
وط الُعمرية ضد غري املسلمني ِمن أهل الكتاب، اجتاًها آخر يف العنف االجتمايع  تأخذ الرشُّ

ادليين، وتطبيقات اإلسالميني املتشددين هلا، اكدلولة اإلسالمية باملوصل )داعش)، وما يطالب به 

العام اذلي حكم فيه اإلخوان  السلفيون اجلهاديون وغري اجلهاديني، مثلما حدث بمرص خالل 

وط ألحد العمرين: ابن اخلطاب )اغتيل 23ه) وابن عبد  املسلمون )2)20-3)20م). نُسبت هذه الرشُّ

خول يف ظروف وجودها، وَمن بدأ بتقنينها كقوانني يف  العزيز )ت )0)ه)، سنكتيف بذكرها دون ادلُّ

لطانية وأحاكم أهل اذلمة اكفة. إنها  ياسة، وهذا ما ورد يف كتب اخلراج واألحاكم السُّ احلكم والسرِّ

واحد وعرشون رشًطا:

أن ال يتخذوا من مدائن اإلسالم ديًرا وال كنيسة وال قُلّية )قالية الراهب)، وال صومعة - )

لراهب، وال يددوا ما خرب منها. 

يطعموهم - 2 أيام،  ثالثة  املسلمون  يزنهلا  أن  عليها  اعهدوا  اليت  كنائسهم  يمنعوا  وال 

ويؤووهم. 

وال يظهروا رِشاًك وال ريبة ألهل اإلسالم. - 3

وال يعلوا ىلع املسلمني يف ابلنيان.- 4

وال يعلموا أوالدهم القرآن.- 5

)53) تيق ادلين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم بن عبد اهلل بن أيب القاسم اخلرض بن حممد بن اخلرض بن عيل بن عبد اهلل بن 
ارم املسلول ىلع شاتم الرَّسول، تعليق حممد بن رياض األمحد )بريوت: املكتبة العرصية، 2007). تيمية احلراين )ت 728ه)، الصَّ



23ديسمرب 2016

باللُكف )غطاء ىلع ظهر احلمار وليس برسج) - 6 وال يركبوا اخليل وال ابلغال، بل يركبوا احلمري 

عرًضا من غري زينة هلا وال قيمة، ويركبون أفخاذهم مثنية.

وال يظهروا ىلع عورات املسلمني. - 7

ويتجنبوا أوساط الطرق، توسعة للمسلمني. - 8

وال ينقشوا خواتمهم بالعربية.- 9

 وأن يذوا مقادم رؤوسهم. - 0)

وأن يلزموا زيهم حيث ما اكنوا. - ))

وال يستخدمون مسلًما يف احلمام، وال يف أعماهلم ابلاقية. - 2)

وال يتسموا بأسماء املسلمني، وال يتكنوا بكناهم، وال يتلقبوا بألقابهم.- 3)

 وال يركبوا سفينة نوتيها مسلم.- 4)

 وال يشرتوا رقيًقا مما سباه مسلم. - 5)

 وال يشرتوا شيئًا مما خرجت عليه سهام املسلمني. - 6)

 وال يبيعوا اخلمور.- 7)

  وَمْن زىن منهم بمسلمة قُتل. - 8)

رقاء عرشة أذرع، من غري زينة هلا وال قيمة. - 9)  وال يلبسوا عمامة صافية، بل يلبس انلَّرصاين العمامة الزَّ

 وال يشرتكوا مع املسلمني يف جتارة، وال بيع، وال رشاء.- 20

 وال خيدموا امللوك، وال األمراء فيما ُيري أمريهم ىلع املسلمني من كتابة، أو أمانة، أو واكلة، - )2

نَّة كتاب »مسألة يف الكنائس« البن تيمية،  أو غري ذلك. أشهر الكتب اليت أوردتها عند أهل السُّ

وعند اإلمامية »حترير الوسيلة« آلية اهلل روح اهلل روح اهلل اخلميين )ت 989)م) )54).

تطبيقات الرشوط
وط الُعمرية، أو الُعهدة الُعمرية، أكرث ِمن خليفة وسلطان، واشتهر اثنان؛ أحدهما بالعراق  طبَّق الرشُّ

واآلخر بمرص، وهما جعفر املتولك العبايس )قُتل 247ه)، واحلاكم بأمر اهلل الفاطيم )اُغتيل ))4ه). طبَّق 

)54) تيق ادلين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم بن عبد اهلل بن أيب القاسم اخلرض بن حممد بن اخلرض بن عيل بن عبد اهلل بن تيمية احلراين 
)ت 728ه)، مسألة يف الكنائس، حتقيق عيل بن عبد العزيز بن عيل الشبل )الرياض: مكتبة العبياكن، 995)): 34)-36)؛ روح اهلل بن مصطىف بن 

أمحد املوسوي اخلميين، حترير الوسيلة، ط. 4 )طهران: منشورات مكتبة االعتماد، 983)): 453.
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املتولك العبايس سنة 236 ـهاألحاكم املذكورة يف ايلهود وانلَّصارى وأهل اذِلمة لكهم، حسب حممد 

نانري، وركوب  يالسة )كساء أخرض) العسلية والزَّ ربي )ت 0)3ه)، فأمرهم »بلبس الطَّ بن جرير الطَّ

الرّسوج بركب اخلشب وبتصيري كرتني ىلع مؤخر الرّسوج، وبتصيري ِزّرين ىلع قالنس َمن لبس 

منهم قلنسوة خمالفة للون القلنسوة اليت يلبسها املسلمون، وبتصيري رقعتني ىلع ظهر ِمن بلاس 

اهر اذلي عليه، وأن تكون إحدى الرقعتني بني يديه عند صدره،  ممايلكهم خمالف لونهما لون الظَّ

واألخرى منها خلف ظهره، وتكون لك واحدة ِمن الرقعتني قدر أربع أصابع، ولونهما عسليًّا، وَمن 

لبس منهم ِعمامة فكذلك يكون لونها لون العسيّل، وَمن خرج ِمن نسائهم فربزت فال تربز إال يف 

نانري ويمنعهم لبس املناطق، وأمر بهدم بيعهم الُمحدثة،  إزار عسيل، وأمر بأخذ ممايلكهم بلبس الزَّ

وبأخذ العرش ِمن منازهلم، وإن اكن املوضع واسًعا ُصرّيَ مسجًدا، وإن اكن ال يصلح مسجًدا ُصرّيَ 

فضاًء، وأمر أن ُيعل ىلع أبواب دورهم صور شياطني ِمن خشب مسمورة، تفريًقا بني منازهلم وبني 

لطان اليت يري أحاكمهم فيها ىلع  واوين وأعمال السُّ منازل املسلمني، ونىه أن يُستعان بهم يف ادلَّ

ريق، وأمر بتسوية  املسلمني، ونىه أن يُظهروا يف شعانينهم صليبًا، وأن يشمعلوا )يرسعوا) يف الطَّ

قبورهم مع األرض، ئلال تشبه قبور املسلمني«)55(. 

أن  إال  وغريهما،  واملعزتلة  اكلشيعة  املذاهب  ضد  كذلك  املتولك  إجراءات  ِذكر  يفوتنا  ال 

اعر عيل بن اجلُهم )قُتل  وط العمرية، ولكنه أطلق العنان للشَّ ا بتطبيقات الرشُّ احلديث اكن خاصًّ

249ه) ضد أهل األديان والشيعة واملعزتلة، وقد خلص عداوته هلم بالقول: 

وافض وانلَّصارى                 وأهل االعزتال ىلع هجايئ تضافرت الرَّ
ناء)56) وعـابـوين ومـا ذنـيب إيلـهم                 سوى بصـري بأوالد الزِّ

نقرأ عند أمحد بن حممد احلنيف املعروف بابن إياس )ت 930ه) ما طبقه احلاكم بأمر اهلل 

سنة 386 ـه يف ايلهود: »أفرد لليهود حارة زويلة، وأسكنهم بها، وأمرهم أن ال خُيالطوا املسلمني يف 

حاراتهم، واكن يف وقت أمرهم أن يدخلوا لكهم قاطبة يف اإلسالم، فخافوا منه وأسلموا لكهم، ثم أذن 

هلم بالعود إىل دينهم، فارتد منهم يف يوم واحد حنو ِمن سبعة آالف يهودي، ثم أمر بهد كنائسهم 

فهدمت، ثم أمر بإاعدتها إىل ما اكنت عليه«))5(. 

ربي، تاريخ األمم وامللوك، مج. 8: 49)-50). )55) الطَّ
تار أمحد فراج )القاهرة: دار املعارف، 956)): 320. عراء، حتقيق عبد السَّ )56) عبد اهلل بن حممد ابن املعزت )ت 296ه)، طبقات الشُّ

)57) محد بن شهاب ادلين بن أمحد بن إياس أبو الرباكت احلنيف )ت 930ه)، بدائع الزُّهور يف وقائع ادلهور، حتقيق حممد مصطىف، مج. )، ج. ) 
)أملانيا: فرانز شتايرن، 975)): 98). 
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بشلك اعم فرض احلاكم بأمر اهلل ىلع أهل الكتاب قيوًدا عسرية منها: »أمر انلَّصارى بأن تُعمل يف 

ليب ذرااًع وزنته مخسة أرطال باملرصي، وأمر ايلهود أن حيملوا يف  لبان، وأن يكون طول الصَّ أعناقهم الصُّ

ود، وال يكرتوا ِمن مسلم بهيمة، وأن  لبان أيًضا، وأن يلبسوا العمائم السُّ أعناقهم قَراىم اخلشب يف زنة الصُّ

لبان، ثم أفرد هلم محامات، ويف العام 386 ـهأمر بهدم الكنيسة املعروفة بالُقمامة...«)58(. يدخلوا احلمام بالصُّ

ين ما قام به احلاكم بأمر اهلل كذلك من إجراءات مشددة  ومما خيدم العنف والغلو يف أمر ادلرِّ

، فلم يزلَن ممنواعت  ريق، ومنع عمل اخلفاف هلنَّ حبق النرِّساء؛ فيف سنة 404 ـه»منع النرِّساء ِمن اخلروج يف الطَّ

اقات،  رقات، وِمن اتلطلع ِمن الطَّ سبع سنوات حىت مات«))5(. أكرث ِمن هذا »منع النرِّساء ِمن اخلروج إىل الطُّ

خول إىل احلمامات،  ، ومنع سائر النرِّساء ِمن ادلُّ لوع إىل األسطح، ومنع اخلفافني ِمن عمل األخفاف هلنَّ والطُّ

فمرَّ يوًما حبمام اذلهب اذلي اكن بمرص، فسمع فيها ضجيج النرِّساء، فأمر أن يُسد عليهنَّ باب احلمام، فسدوه 

، فأقمَن داخل احلمام حىت منَت به«)63(. اعة، وهو واقف عليهنَّ عليهنَّ ِمن الوقت والسَّ

القضاء والفقه، ظهر بعض  العباسية، وبعد أن ترسخ املذهب احلنيف يف  ولة  ادلَّ نهايات  يف 

بالفقه األكرث تشدًدا فيهم، هذا ما  للعمل  خرى مطابلني اخللفاء 
ُ
املتشددين ضد أهل األديان األ

قدمه وايل اجلوايل حممد بن حيىي بن فضالن )ت  )63ه) إىل اخلليفة انلَّارص دلين اهلل العبايس )ت   622ه)؛ 

يف رقعة طويلة، جاءت اكملة يف كتاب »احلوادث اجلامعة يف املائة السابعة« نأيت إىل نص ِمن الرقعة 

مة،  الطويلة اليت أهملها انلارص ولم يأخذ بها: »مذهب الشافيع  يقيض أن املأخوذ من أهل اذلرِّ

أعين ايلهود وانلَّصارى يف لك سنة أجرة عن سكناهم يف دار السالم، واالرتفاق بمرافقها ال يتقدر 

يؤخذ من أحد  بدينار، فال  انلقصان  ويتقدر يف طرف  الزيادة،  بمقدار معني يف طرف  ع  الرشَّ يف 

منهما ىلع اإلطالق أقل من دينار، ويوز أن يؤخذ ما يزيد ىلع ادلينار إىل املائة، حسب امتداد ايلد 

عليهم مهما أمكن. فإن رأيي أن يتضاعف ىلع لك شخص منهم ما يؤخذ منهن. فلآلراء الرشيفة 

علوها يف ذلك، وهذا ال يبني عليهم، ال يف أحواهلم وال يف ذات أيديهم؛ ألن الغالب ىلع اجلميع 

اتلخفيف يف القدر املأخوذ منهم. وهم رضوب وأقسام، منهم من هو يف خدمات ادليوان، وهل املعيشة 

السنية، غري بركة يده املمتدة إىل أموال السلطان والرعية من الرشا والرباطيل، ولعل الواحد منهم، 

)58) مجال ادلين أبو املحاسن يوسف بن تغري بردي األتابكي )ت 874ه)، انلجوم الزاهرة يف ملوك مرص والقاهرة، مج. 4 )القاهرة: مطبعة 
دار الكتب املرصية، 929)-956)): 78).

)59) املرجع السابق: 78)-79).
)60) ابن إياس، بدائع الزُّهور: 99).
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ينفق يف يومه القدر املأخوذ منه يف السنة، هذا مع ما هلم من احلرية الزائدة واجلاه القاطع والرتيق 

ىلع رقاب خواص املسلمني«)61(.

الغلو واتلطرف الفكري
الفلسفة والفكر  أبرز اذلين وقفوا ضد  ِمن  الغزايل )ت 505ه)،  أبو حامد حممد بن حممد  يُعد 

الفلسيف، حىت يمكن اعتباره عدو الفلسفة واملتفلسفني، ويكفيه يف ذلك كتابه »تهافت الفالسفة«، 

»تهافت  بعد حني، بكتاب  بابن رشد )ت 595ه)،  املعروف  أمحد  بن  الويلد حممد  أبو  رد عليه  اذّلي 

ابعة واخلمسني  اتلَّهافت«)62(. غري أن الغزايل، اذلي قيل مات بمرض الغنط )االكتئاب)، عن عمر ناهز الرَّ

اع بني ادلوتلني العباسية والفاطمية،  قد مال إىل الغلو ضد الفالسفة، ونعتقد أن األمر هل عالقة بوجود الزنرِّ

وىلع هذا األساس صنف كتابه »فضائح ابلاطنية« أو »املستظهري« بطلب ِمن اخلليفة املستظهر باهلل 

د ابن تيمية اكن ال بد هل صلة بالزناع اإلساليم املغويل. العبايس )ت 2)5ه)، مثلما أن تشدُّ

جند أن الغزايل قد حط من قدر الفالسفة املسلمني اكفة، مثل قوهل بعد أن يذكر فالسفة 

أيًضا ِمن رذائل كفرهم وبدعتهم بقايا، لم يوفق للزنع منها،  أنه استبىق  ايلونان باألسماء: »إال 

فوجب تكفريهم، وتكفري متبعيهم ِمن املتفلسفة اإلسالميني، اكبن سينا والفارايب وغريهما. ىلع 

أنه لم يقم بنقل ِعلم أرسطاطاليس أحد ِمن متفلسفة اإلسالميني كقيام هذين الرّجلني، وما نقله 

غريهما ليس خيلو من ختبيط وختليط يتشوش فيه قلب الُمطالع حىت ال يفهم«)63(. 

متفاوتة  أوقات  يف  الفالسفة،  كتب  يقرأ  أخذ  وبعدها  املتكّمني،  كتب  قرأ  أنه  الغزايل  ويؤكد 

يلقول: »فأطلعين اهلل سبحانه وتعاىل بمجرد املطالعة يف هذه األوقات املختلسة؛ ىلع منتىه علومهم يف 

أقل ِمن سنتني، ثم لم أزل أواظب ىلع اتلَّفكر فيه، بعد فهمه قريبًا ِمن سنة، أاعوده وأردده وأتفقد غوائله 

وأغواره، حىت اطلعت ىلع ما فيه ِمن خداع وتلبيس، وحتقيق وختيل، اطالاًع لم أشك فيه«)62(.

))6) كمال ادلين أبو الفضل عبد الرزاق بن أمحد بن حممد الصابوين )ابن الفويط، ت 723ه)، احلوادث اجلامعة واتلجارب انلافعة يف املائة 
السابعة، حتقيق مصطىف جواد )بغداد: املكتبة العربية، 932)): 70-64.

)62) استهل ابن رُشد رده ىلع الغزايل قائال: »رأيت أن أقطع ههنا القول يف هذه األشياء، واالستغفار ِمن اتلكم فيها، ولوال رضورة طلب احلق 
مع أهله، وهو كما يقول جايلنوس: رجل واحد ِمن ألف، واتلَّصدي إىل أن يتكم فيه َمن ليس ِمن أهله ما تكلمت يف ذلك ِعلم اهلل 
ر الفالسفة بثالث مسائل...«، انظر: أبو الويلد حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد بن أمحد بن  حبرف واحد...« ثم يقول: »وهذا الرَّجل كفَّ

رشد )ابن رشد احلفيد، ت 595ه)، تهافت اتلَّهافت، حتقيق موريس بويج )بريوت: دار املرشق، 2003): 587-588.
)63) أبو حامد حممد بن حممد بن حممد الغزايل الطويس )ت 505ه)، املنقذ من الّضالل، تعليق حممد حممد اجلابر )بريوت: املكتبة اثلقافية، 

د.ت.): 22-20.
)64) املرجع السابق: 7).
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الغزايل كتابيه: »تهافت  السابق، صنف  وبعد اطالعه ىلع كتب الفالسفة، حسب كالمه 

الفالسفة«، و»مقاصد الفالسفة«. جاء يف كتابه »تهافت الفالسفة« اآليت: »فلما رأيت هذا الِعرق 

ِمن احلماقة نابًضا ىلع هؤالء األغبياء، انتدبُت تلحرير هذا الكتاب ردًّا ىلع الفالسفة القدماء، مبينًا 

تهافت عقيدتهم، وتناقض لكمتهم يف ما يتعلّق باإلهليات، واكشًفا ِمن غوائل مذهبهم وعوراته، اليتَّ 

يه ىلع اتلَّحقيق مضاحك الُعقالء وِعربة عند األذكياء، أعين ما اختصوا به عن اجلماهري وادّلهماء 

ِمن فنون العقائد واآلراء«)65(. 

كتب  وما  الفالسفة،  كتب  الغزايل  فيها  قرأ  اليت  شهور  وعدة  نة  السَّ فرتة  أن  ويبدو  هذا، 

عنهم يف تهافته ومقاصده جعل اآلخرين يقولون أصابته عدوى الفسلفة، قال عنه هذا القايض 

هيب )ت 548ه)،  اذلَّ بن أمحد  ين حممد  ادلرِّ هيب شمس  اذلَّ ما رواه  العريب )ت 543ه)  ابن  والفقيه 

ورواه شيخ اإلسالم أمحد بن تيمية )ت 728ه): »شيخنا أبو حامد دخل يف بطن الفالسفة، ثم أراد 

أن خيرج منهم فما قدر«)66(. فهو ِمن خالل حماورته ملقاالت الفالسفة يمكن عده فيلسوفًا؛ ذلك 

أن اعرتاضاته تسجل ىلع أنها أفاكر فلسفية، وهذا ليس موضوعنا!

ـ »اجلماعة«، وإنما  لم تفت   الغزايل مجاعة إخوان الّصفا وِخالن الوفا، لكنه ال يعرب عنها ب    

ـ »كتاب«. ويعل هل مؤلًفا من دون حتديد اسم هل، مثل قوهل وهو يتحدث عن اقتباسات رسائل  ب

ألنها  واملأثورة؛  املقدسة  االستشهادات  هذه  تهجر  أال  ًرا  ُمَذكرِّ نة،  والسُّ القرآن  من  الّصفا  إخوان 

وردت يف مثل هذا الكتاب: »فلو فتحنا هذا ابلاب، وتطرقنا إىل أن نهجر لك حق سبق إيله خاطر 

وأخبار  القرآن،  آيات  من  آيات  مجلة  نهجر  أن  ولزمنا  احلق،  من  كثرًيا  نهجر  أن  للزمنا  مبطل، 

الّرسول وحاكيات الّسلف، وكمات احلكماء والّصوفية؛ ألن صاحب كتاب إخوان الّصفا، أوردها يف 

كتابه مستشهًدا بها، ومستدرًجا قلوب احلمىق بواسطتها إىل باطله، ويتداىع ذلك إىل أن يستخرج 

»إخوان  أن  مع  هذا  الغزايل  حامد  أبو  قال  كتبهم«))6(.  يف  إياه  بإيداعه  أيدينا  من  احلق  املبطلون 

هم  قصدهم  اذلين  احلمىق  لكنَّ  واحلمىق،  الغواغء  عن  بعيًدا  يبىق  أن  صنفوا  مِلا  أرادوا  فا«  الصَّ

)65) أبو حامد حممد بن حممد بن حممد الغزايل الطويس )ت 505ه)، تهافت الفالسفة، تقديم ماجد فخري، ط. 5 )بريوت: دار املرشق، 0)20): 39-38. 
)66) تيق ادلين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم بن عبد اهلل بن أيب القاسم اخلرض بن حممد بن اخلرض بن عيل بن عبد اهلل بن 
تيمية احلراين )ت 728ه)، جمموعة الفتاوى، حتقيق عبد الرمحن بن حممد بن قاسم انلَّجدي، مج. 4 )الرياض: مطابع الرياض، 383) ه): 

64)؛ اذلهيب، سري أعالم انلبالء، مج. 9): 327.
)67) الغزايل، املنقذ ِمن الضالل: )3.
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الفالسفة واملفكرون، فأي أمحق هل اجلدَل ىلع قراءة الرَّسائل؟

كذلك يقول حمذًرا من قراءة كتاب »إخوان الّصفا« والكتب املماثلة؛ فيه آفة القبول: »إن    

َمن نظر يف كتبهم كإخوان الّصفا وغريه، فرأى ما مزجوه بكالمهم من احلكم انّلبوية والكمات 

الّصوفية، ربما استحسنها وقبلها، وحسن اعتقاده فيها، فيسارع إىل قبول باطلهم املمزوج به حلسن 

ظن حصل فيما رآه واستحسنه، وذلك نوع استدراج ابلاطل«)68(.

استدرك  »بل  قائاًل:  فيثاغورس  الفيلسوف  فلسفة  ىلع  هجومه  عند  الغزايل  يذكر  أخرًيا، 

كالمهم واسرتذهل، وهو املحىك يف كتاب إخوان الّصفا، وهو ىلع اتلَّحقيق حشو الفلسفة، فالعجب 

ممن يتعب طول العمر يف طلب العلم ثم يقنع بمثل ذلك العلم الّركيك املستغث، ويظن بأنه ظفر 

استدراج  إىل  حاصلهم  فرجع  وباطنهم،  ظاهرهم  وسرينا  بناهم،  جرَّ أيًضا  فهؤالء  العلوم،  بأقىص 

العوام، وضعفاء العقول ببيان احلاجة إىل املعلم، وجمادتلهم يف إنكارهم احلاجة إىل اتلَّعليم«))6(.

رُشد  ابن  عليه  ردَّ  فقد  ردٍّ،  دون  والفالسفة  الفلسفة  ِمن  الغزايل  موقف  يرُتك  لم  لكن 

 

)ت 595ه) بعد حني، وأفرد لرده عليه كتابًا سّماه بـ »تهافت اتلَّهافت«، وبأدلة عقلية مدافًعا عن 

الة ىلع مجيع رُسله وأنبيائه، فإن  الفالسفة، قائاًل يف مستهل كتابه: »وبعد محد اهلل الواجب، والصَّ

الغرض يف هذا القول، أن نبني مراتب األقاويل املثبتة يف كتاب اتلَّهافت، يف اتلَّصديق واإلقناع، 

وقصور أكرثها عن مرتبة ايلقني والربهان«)3)(.

)68) املرجع السابق: 32.
)69) املرجع السابق: 43-42.

)70) ابن رشد احلفيد، تهافت اتلهافت: 3.



خاتمة
أمس الغلو واتلَّطرف سمة العرص بمنطقتنا والعالم أيًضا، فأينما ويلت وجهك ترى حوادث 

نة اثلاثلة وداعش تدير  السَّ ول، فهذه  ادلُّ العنف مشتعلة، تديرها مجااعت دينية سياسية، هلا قوة 

ِمن ماكن. غري  أكرث  ناهيك عن وجودها يف  ورية،  السُّ والّرقة  العراقية  املوصل  ِمن  كيان خالفتها 

أن اإلسالم لم يكن الوحيد اذلي ابتيل بموجات الغلو واتلَّطرف والعنف، فقد أرشنا إىل القوانني 

وىل احلضارات، ووجدنا العدد 
ُ
القديمة، اليت ننظر إىل دوهلا، يف وقتنا احلارض، برومانسية، ىلع أنها أ

الكبري ِمن عقوبات القتل يف نصوصها القانونية أو الرّشعية، ومنه القتل بسبب ديين كإهانة اآلهلة 

أو بسبب اتلَّجديف بها.

اث اإلساليم، وابلداية اكنت بتوصيف الغلو واتلَّطرف  تناول ابلحث الغلو واتلَّطرف يف الرتُّ

يف القرآن الكريم واحلديث انلَّبوي، أيهما املستخدم أكرث، وقد تبني أن استخدام لفظة »اتلَّطرف« 

جاءت الحقة، وتبني أيًضا أن لفظة »الغلو« جاءت يف القرآن موجهة إىل أهل الكتاب، ثم وجهت 

ا دينيًّا، لم  يف احلديث إىل املسلمني. وجدنا يف »قتىل القرآن«، أي املوت خشواًع لقدسية انلص، غلوًّ

يكن مطلوًبا ِمن املؤمن،  فقد حتدث القرآن عن اليسري بشلك واضح.

العقائدية منها ىلع وجه  املذاهب  أهل  املواجهات بني  ما ظهر يف  املؤذي  اتلَّطرف  أن  غري 

الواحدة هلا اجلنة، بينما  بـ »الفرقة انلَّاجية«  اخلصوص؛ وخيربنا تاريخ »امللل وانلرِّحل« عما ُعرف 

أكرث ِمن سبعني فِرقة هالكة هلا انلَّار، وقد ادعته الفرق واملذاهب اكفة، وما يتصل ذلك بما ُعرف 

يف اتلَّاريخ  بـ »فرقة اهلل«، هكذا اكن يُشار ألهل مكة قبل اإلسالم، وما ُسيّم بـ »احلُمس«.

ياسة، وحتول إىل عنف ضد اآلخر،  ين أو اتلَّدين إنما دخل إىل السرِّ لم يقترص العنف ىلع ادلرِّ

العمرية«،  وط  »الرشُّ ياسية  السرِّ بالقوة  وُطبقت  املتشددة،  العقوبات  العنف يف  بقوتها  ُكرست  وقد 

وط ُعطلت، لكنها  واليت ختص غري املسلمني يف حكم اخلالفة اإلسالمية، صحيح أن هذه الرشُّ

د، وذلك  مَّ
ُ

اعدت ِمن جديد يف ظل اجلمااعت املتطرفة، ويه عرب اتلَّاريخ اكنت مرة تُفعَّل وأخرى جت

حسب طبيعة احلُكم وثقافة احلاكم، وأتينا ىلع نماذج تطبيقية منها.



كراسات علمية 36  30

واكن  يين،  ادلرِّ اتلَّطرف  ِمن  وقوته  وجوده  يستمد  اذلي  الفكري،  اتلَّطرف  كذلك  نغفل  ولم 

الل«،  نموذجه أبو حامد الغزايل )ت 505ه)، ضد الفالسفة واملفكرين، يف كتابيه »املنقذ ِمن الضَّ

»وتهافت الفالسفة«، وباتلأكيد أصبح ما صنفه الغزايل وغريه يف احلط ِمن الفلسفة مادًة لَمن أىت 

بعده يف هذا املجال. 

أتينا به جمرد أمثلة، وإال فثمة  الغلو والتشدد والعنف، وما  اث ِمن  الرتُّ هذا، ومع لك هذا 

ملوك وخلفاء وفقهاء كثريون مارسوا ذلك وىلع خمتلف املذاهب، إال أن هناك معاكًسا هل تماًما، 

يين واملذهيب، واملجال هنا ال يسمح تناوهل، وقد أتينا ىلع ابلعض منه  ُكرست فيه مظاهر اتلَّعايش ادلرِّ

ائفية«. يف كتابنا »املجتمع العرايق تراث اتلاكره واتلعايش«، وكذلك يف كتابنا »ضد الطَّ

خنتم بكلمة نُسبت ملعاوية بن أيب سفيان )ت 60ه): »إن معروف زماننا هذا منكُر زمان قد 

تق خرٌي ِمن الفتق، ويف لكٍّ بالغ، وال مقام  مىض، ومنكر زماننا معروف زمان لم يأِت، ولو أىت فالرَّ

زية«)1)(. كم تُعرب هذه الكمة عما حيصل يف زماننا احلارض، ِمن استهداف أهل هذا العرص  ىلع الرَّ

بتقايلد ونصوص العصور اخلوايل.

ين، مربًرا، كمعروف  يب والغزو، اذلي مارسته اجلمااعت املتطرفة واملغايلة بادلرِّ فإذا اكن السَّ   

يف ذلك العرص أصبح منكًرا فيما بعد. فكيف وحنن يف األلفية اثلَّاثلة، واملائة اخلامسة عرشة ِمن 

لف؟ واكن  ظهور اإلسالم، تُقطع الرءوس وتُسىب النرِّساء وتباع كجواٍر قياًسا ىلع ما اكن يُمارسه السَّ

ق، اكن مقبواًل فيما سبق غري مقبول يف  غري منكر يف زمانها، أو أنه اكن ثقافة اعملية، شأنها شأن الررِّ

من.  هذا الزَّ

قد يقول قائل: وما اذلي يؤكد أن معاوية قاهلا؟ نقول: قاهلا أو لم يقلها، يكيف أنها وردت يف 

ابع اهلجريني، أليست هذه املقولة تفضح تعصب وتزمت زماننا حىت  كتابات القرنني اثلَّالث والرَّ

خرج اتلَّطرف والغلو عن حدوده اليت اكنت تمارس يف املايض؟!

))7)  أبو بكر أمحد بن حيىي بن جابر ابلغدادي ابلالذري )ت 279ه)، أنساب األرشاف، حتقيق سهيل زاكر، ورياض زريلك، مج: 5 )بريوت: دار 
الفكر، 996)): 37؛ أبو عمر شهاب ادلين أمحد بن حممد بن عبد ربه بن حبيب بن حدير بن سالم )ابن عبد ربه األندليس، ت 328ه)، 
العقد الفريد، حتقيق عبد املجيد الرتحيين، مج. 4 )بريوت: دار الكتب العلمية، 983)): )7)-72). هناك َمن نسب هذه الكمة لعيل بن 
أيب طالب )اغتيل 40ه)، مثلما جاء يف خطبة إلنطوان اجلمّيل )ت 948)م) باإلسكندرية يف مجعية االحتاد اللبناين، ثم شاع عنه، انظر: 

أنطون اجلميل، »التَّسامح«، جملة اهلالل، العدد 2 )) نوفمرب 8)9)).
 وبعد ابلحث يف »نهج ابلالغة«، اذلي قيل إنه تضمن لكَّ ما قاهل عيل بن أيب طالب، فلم جندها، وها يه منسوبة إىل معاوية يف مصدرين 

معتربين يف ابلحث.
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