محبة النبي صلى  عليه وسلم بين الغلو والجفاء
محمد راضي زين العابدين
يقول المؤلف سننھل سويا ً من بعض ما تيسر جمعه حول موضوع مھم من إحدى
مواضيع العلم الشرعي "محبة النبي صلى  عليه وسلم بين الغلو والجفاء" .فما
ھي أصل المحبة؟ وكيف تكون المحبة لرسول  صلى  عليه وسلم صادقة،
خالية من الغلو والجفاء؟ حتى نحقق سويا معنى المحبة المقصود في حديث رسول
 صلى  عليه وسلم )ال يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده
والناس أجمعين(

المقدمـــة
إن العلم الشرعي أيھا األحبة أمره عظيم ،لذلك كان أول مبتدأ رسالة النبي عليه الصالة
والسالم أن  تبارك وتعالى قال لهْ َ ْ ﴿ :
خلق * َ َ َ
الذي َ َ َ
باسم َ ِّ َ
ربك َّ ِ
من
اإلنسان ِ ْ
خلق ْ ِ ْ َ َ
اقرأ ِ ْ ِ
علق * ْ َ ْ
اقرأ َ َ ُّ َ
األكرم * َّ ِ
يعلم ﴾].[١
علم ْ ِ ْ َ َ
لم َ ْ َ ْ
اإلنسان َما َ ْ
بالقلم * َ َّ َ
الذي َ َّ َ
وربك ْ َ ْ َ ُ
ََ ٍ
علم ِ ْ َ َ ِ
لذلك فإن العلم الشرعي ھو مفتاح معرفة العبادة ومفتاح قبولھا وطريق صحتھا و سبيل أدائھا
على الوجه الذي يرضي  تعالى ،فكم من مريد للخير ال يدركه كما يقول ابن مسعود رضي
 عنه ،فالعمل ال يقبل إال إذا توفر فيه شرطان بأن يكون خالصا ً [ عز وجل؛ وأن يكون
العمل على سنة رسول  صلى  عليه وسلم ،ولتعلم ُأخي أن أھل العلم ھم أشد الناس
خشية [ تعالى ،فأنت للشيء أخوف كلما كنت له أعرف ،لذا كان الطريق الموصل إلى  عز
و جل ھو العلم الشرعي.
ومن ھذا المنطلق سننھل سويا ً من بعض ما تيسر جمعه حول موضوع مھم من إحدى
مواضيع العلم الشرعي "محبة النبي صلى  عليه وسلم بين الغلو والجفاء".
فما ھي أصل المحبة؟ وكيف تكون المحبة لرسول  صلى  عليه وسلم صادقة ،خالية من
الغلو والجفاء؟
حتى نحقق سويا معنى المحبة المقصود في حديث رسول  صلى  عليه وسلم )ال يؤمن
أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين(].[٢
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
] [١القلم.٥-١ :
] [٢أخرجه البخاري ومسلم .

تمھـيـد
إن محبة الرسول صلى  عليه وسلم أصل عظيم من أصول الدين ،فال إيمان لمن لم يكن
الرسول صلى  عليه وسلم أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين .فا[ تعالى يقول:
وتجارةٌ
وأموال ٌ ْ َ َ ْ ُ ُ َ
﴿ ُقلْ ِإن َ َ
اقترفتموھا َ ِ َ َ
وعشيرتكم َ َ ْ َ
وأزواجكم َ َ ِ َ ُ ُ ْ
وإخوانكم َ َ ْ َ ُ ُ ْ
وأبنآؤكم َ ِ ْ َ ُ ُ ْ
آباؤكم َ َ ْ َ ُ ُ ْ
كان َ ُ ُ ْ
أح َّب ِ َ ْ ُ
سبيله َ َ َ َّ ُ ْ
وجھاد ِفي َ ِ ِ ِ
ورسوله َ ِ َ ٍ
 َ َ ُ ِِ
فتربصوا
إليكم ِّ َ
كسادھا َ َ َ ِ ُ
تخشون َ َ َ َ
َ ْ َْ َ
من ّ ِ
ترضونھا َ َ
ومساكن َ ْ َ ْ َ َ
بأمره َ ّ
يأتي ّ
َ َّ
القوم ْ َ ِ ِ
وُ الَ َ ْ ِ
ُ ِ َ ْ ِ ِ
الفاسقين ﴾].[٣
حتى َ ْ ِ َ
يھدي ْ َ ْ َ
يقول القاضي عياض في بيانه لھذه اآلية" :فكفى بھذا حضا ً وتنبيھا ً وداللة وحجة على إلزام
قرع  من
محبته ،ووجوب فرضھا ،وعظم خطرھا ،واستحقاقه لھا صلى  عليه وسلم ،إذ ّ
فتربصوا َ َّ
كان ماله وأھله وولده أحـب إليه من  ورسـوله وتوعدھم بقوله تعالىْ ُ َّ َ َ َ ﴿ :
حتى
َِْ َ ّ
بأمرِه ﴾ ،ثم فسقھم بتمام اآلية ،وأعلمھم أنھم ممن ضل ولم يھده "].[٤
يأتي ُ ِ َ ْ ِ
بل ھذا الفاروق عمر بن الخطاب رضي  عنه يقف موقف المحب الصادق مع رسول 
صلى  عليه وسلم يقول عبد  بن ھشام  -رضي  عنه  :-كنا مع النبي صلى  عليه
وسلم وھو آخذ بيد عمر بن الخطاب  -رضي  عنه  ،-فقال له عمر :يا رسول  ألنت أحب
إلي من كل شيء إال من نفسي ،فقال النبي صلى  عليه وسلم) :ال والذي نفسي بيده حتى
ّ
إلي من كل شيء حتى
أكون أحب إليك من نفسك( ،فقال له عمر :فإنه اآلن و ألنت أحب ّ
من نفسي فقال النبي صلى  عليه وسلم) :اآلن يا عمر(].[٥
قال ابن حجر :أي اآلن عرف فنطقت بما يجب .وقال رسول  صلى  عليه وسلم) :ثالث
من كن فيه وجد حالوة اإليمان :أن يكون  ورسوله أحب إليه مما سواھما ،وأن يحب المرء
ال يحبه إال [ ،وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار(].[٦
ومع وضوح ھذا األمر لعامة المسلمين وخاصتھم إال أننا نرى بعض الطوائف المنتسبة إلى
اإلسالم غلت في الرسول صلى  عليه وسلم بما يخرجه عن حد البشرية ،وإذا كان الغلو
ً
مذموما ،فإن ھذا ال يعني أن يتصف العبد بنقيض ذلك حتى يصل إلى الجفاء ،وال يتأدب بما
أوجبه  على عباده تجاه رسول  صلى  عليه وسلم ،بل المؤمن الحق ھو الذي يتصف

بالوسطية والعدل في شؤونه كلھا ومن ذلك عبادة  وتعظيم األنبياء وإعطائھم حقھم من
التعظيم دون غلو أو جفاء.
حيث انحرف بعض الناس عن ھدي النبي صلى  عليه وسلم وأحدثوا في دين  عز وجل
ً
غلوا
ما ليس منه ،وغيروا وبدلوا ،وغلوا وجفوا في محبتھم للرسول صلى  عليه وسلم
وأن َ َ
ھذا ِ َ ِ
صراطي
وجفاء أخرجھم عن جادة الصراط المستقيم ،الذي قال  عز وجل فيهَّ َ َ ﴿ :
ً
فاتبعوهُ َوالَ َ َّ ِ ُ ْ
السبل َ َ َ َ َّ َ
بكم َعن َ ِ ِ ِ
سبيله ﴾].[٧
تتبعوا ُّ ُ
مستقيما َ َّ ِ ُ
ُ َِْ ً
فتفرق ِ ُ ْ
وقد كان رسول  صلى  عليه وسلم حريصا ً على حماية جناب التوحيد ،فكان يحذر
تحذيراً شديداً من الغلو واالنحراف في حقه ،ودالئل ذلك كثيرة جداً منھا:
عن عمر بن الخطاب رضي  عنه قال :سمعت رسول  صلى  عليه وسلم يقول) :ال
تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فإنما أنا عبد ،فقولوا :عبد  ورسوله(].[٨
وعن عائشة وعبد  بن عباس رضي  عنھم قاال :لما نزل رسول  صلى  عليه
وسلم طفق يطرح خميصة له على وجھه فإذا اغتم بھا كشفھا عن وجھه فقال وھو كذلك:
)لعنة  على اليھود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائھم مساجد( ] [٩يحذر ما صنعوا.
وعن عبد  بن عباس رضي  عنھما أن رجالً قال للنبي صلى  عليه وسلم :ما شاء
ً
عدال ،بل قل ما شاء 
 وشئت ،فقال له النبي صلى  عليه وسلم) :جعلتني [
وحده( ].[١٠
وعن أنس أن رجالً قال :يا محمد يا سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا فقال رسول 
صلى  عليه وسلم) :يا أيھا الناس عليكم بتقواكم وال يستھوينكم الشيطان ،أنا محمد بن عبد
 عبد  ورسوله ،و ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني  عز وجل( ].[١١
ونظائر ھذه النصوص كثيرة ً
جدا ،وثمرتھا كلھا بيان أن محبة النبي صلى  عليه وسلم
وتعظيمه ال تكون إال بالھدى الذي ارتضاه وسنه لنا ،ولھذا قال عليه أفضل الصالة والسالم:
رد( ].[١٢
)من عمل عمالً ليس عليه أمرنا فھو ٌ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
] [٣سورة التوبة٢٤ :
] [٤الشفا بتعريف أحوال المصطفى للقاضي عياض ).(١٨/٢

] [٥أخرجه البخاري.
] [٦صحيح ابن ماجه ،فقه السيرة  ،٢١١الروض ٥٢
] [٧سورة األنعام١٥٣ :
] [٨رواه البخاري ).(٣٢٦١
] [٩رواه البخاري ) (٤٢٥ومسلم ).(٥٣١
] [١٠رواه أحمد ) (٢٥٦١قال شعيب األرنؤوط :حسن لغيره.
] [١١رواه أحمد برقم ) ،(١٢٥٧٣قال شعيب األرنؤوط :إسناده صحيح على شرط مسلم ،
رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد بن سلمة فمن رجال مسلم.
] [١٢رواه مسلم برقم ).(١٧١٨

خطوات البحث
الفصل األول :محبة النبي صلى  عليه وسلم.
الفصل الثاني :الغلو.
الفصل الثالث :الجفاء.

الفصل األول محبة النبي صلى  عليه وسلم
المبحث األول:
المطلب األول :أصل المحبة.
المطلب الثاني :لماذا نحب رسول  صلى  عليه وسلم؟.

المبحث الثاني :المحبين الصادقين:
المطلب األول :محبة الصحابة.
المطلب الثاني :محبة التابعين

المبحث األول
المطلب األول :أصل المحبة.
المطلب الثاني :لماذا نحب رسول  صلى  عليه وسلم؟

مدخل
إن من أكثر حقوق محمد بن عبد النبي األمي الذي أنقذنا  به من النار وھدانا به من
الضاللة محبته صلى  عليه وسلم ،محبة قلبية صادقة ،ففي الصحيحين من حديث أنس بن
مالك رضي  عنه قال :قال رسول  صلى  عليه وسلم)) :ال يؤمن أحدكم حتى أكون
أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين((].[١٣
فحق على كل مؤمن با[ واليوم اآلخر أن يحب النبي صلى  عليه وسلم محبة يتجلى فيھا
إيثار النبي صلى  عليه وسلم على كل محبوب من نفس ووالد وولد والناس أجمعين فمحبة
النبي صلى  عليه وسلم من أعظم واجبات الدين وھي فرع من محبة  تعالى وتابعة لھا.
إن لمحبة الرسول عالمات ودالئل تظھر حقيقة المحبة وصدقھا ومن أبرز ھذه العالمات
متابعة الرسول صلى  عليه وسلم في أعماله وأقواله وأخالقه وجميع شأنه قال  تعالى:
ُ
 َ َّ ِ ُ ِ
﴾] [١٤وعن أنس رضي  عنه قال رسول 
كنتم ُ ِ ُّ َ
﴿قلْ ِ ْ
فاتبعوني ُ ْ ِ ْ ُ ُ
إن ُ ْ ُ ْ
يحببكم َّ ُ
تحبون َّ َ
صلى  عليه وسلم)) :من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في
الجنة((] [١٥رواه الترمذي فمن أحب رسول  محبة صادقة أوجب له ذلك تمام المتابعة
فتجد المحب الصادق في محبة النبي صلى  عليه وسلم معظما ً لسنة النبي صلى  عليه
وسلم عامالً بھا حريصا ً عليھا في دقيق األمر وجليله ال يعدل بسنة النبي صلى  عليه وسلم
وھديه شيئا ً من األقوال أو األفراد نسأل  العظيم من فضله.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
] [١٣البخاري ) ،(١٣ومسلم ) . (٤٤
] [١٥الترمذي ). (٢٦٧٨

] [١٤سورة :آل عمران :آية ).(١٣١

أصل المحبة
تحد  -أي ال يذكر لھا تعريف -إذ ھي أمر ينبعث بنفس
المحبة كما قال ابن القيم" :المحبة ال ُ َ ُّ
يصعب التعبير عنه"].[١٦
وھنا أقول :ھل تستطيع أن تحدد مقدار حبك ألحد بأن تقول :إني أحب فالنا ً قدر كذا وكذا ،أو
وزن كذا وكذا؟ كال ،ال تستطيع!! ،ألن المحبة معنى يصعب التعبير عنه لتحديد قدره أو
وصفه.
ثم المحبة لھا جوانب ،منھا :محبة االستلذاذ باإلدراك ،كحب الصور الجميلة والمناظر
واألطعمة واألشربة ..تلك محبة فطرية ،أو تكون محبة بإدراك العقل ،وتلك المحبة المعنوية
التي تكون لمحبة الخصال الشريفة ،واألخالق الفاضلة ،والمواقف الحسنة ،وھناك محبة لمن
ً
ضربا من ضروب الحمد
معروفا ،فتنبعث المحبة حينئذ لتكون
أحسن إليك ولمن قدم لك
ً
وتوضيحا لمعانيھا.
والشكر ،فينبعث الثناء بعد ذلك ترجمة لھا
ً
قال النووي رحمه  في كلمة جميلة :وھذه المعاني كلھا موجودة في النبي صلى  عليه
وسلم لما جمع من جمال الظاھر والباطن ،وكمال الجالل ،وأنواع الفضائل وإحسانه إلى جميع
المسلمين بھدايته إياه إلى الصراط المستقيم ،ودوام النعم واإلبعاد من الجحيم ..فإن نظرت إلى
وصف ھيئته صلى  عليه وسلم فجمال ما بعده جمال ،وإن نظرت إلى أخالقه وخالله فكمال
خصوصا
جميعا وعلى المسلمين
ما بعده كمال ،وإن نظرت إلى إحسانه وفضله على الناس
ً
ً
فوفاء ما بعده وفاء].[١٧
فمن ھنا :تعظم محبته صلى  عليه وسلم ويستولي في المحبة على كل صورھا وأعظم
مراتبھا ،وأعلى درجاتھا ،فھو صلى  عليه وسلم الحري بأن تنبعث محبة القلوب والنفوس
له في كل لحظة ،وفي كل تقلبات حياتنا؛ ولذلك ينبغي أن ندرك عظمة ھذه المحبة ،فنحن
نتعلق ونرتبط برسول  صلى  عليه وسلم من جوانب شتى :في جانب العقل معرفة
وعلما ،نقرأ ونحفظ سيرته وحديثه وھديه وسنته ،والواجب منھا والمندوب منھا ونحو ذلك.
ً

ومحبة بالقلب ،وھي عاطفة مشبوبة ،ومشاعر جياشة ،ومحبة متدفقة ،وميل عاصف تتعلق
به النفس والقلب برسول  صلى  عليه وسلم؛ لما فيه من المعاني الحسية والمعنوية.
ثم محبة بالجوارح تترجم فيھا المحبة إلى االتباع لسنته وفعله عليه الصالة والسالم ،فال
يمكن أن نقول إن المحبة اتباع فحسب! فأين مشاعر القلب؟ وال يصلح أن نقول إنھا الحب
والعاطفة الجياشة ،فأين صدق االتباع؟ وال ينفع ھذا وھذا! فأين المعرفة والعلم التي يؤسس
بھا من فقه سيرته وھديه وأحواله عليه الصالة والسالم؛ لذا فنحن نرتبط في ھذه المحبة
بالقلب والنفس ،وبالعقل والفكر ،وبسائر الجوارح واألحوال واألعمال ،فتكمل حينئذ المحبة؛
لتكون ھي المحبة الصادقة الخالصة الحقيقية العملية الباطنية ،فتكتمل من كل جوانبھا؛ لنؤدي
بعض حق رسول  صلى  عليه وسلم علينا.
لماذا نحب رسول  صلى  عليه وسلم؟
لنھيج القلوب والمشاعر لھذه المحبة ،ولنؤكدھا ،ولنحرص على غرسھا في
ھذا السؤال
ِّ
سويداء القلوب والنفوس حتى تتحرك بھا المشاعر ،وتنصبغ بھا الحياة ،وتكون ھي السمت
والصبغة التي يكون عليھا المسلم في سائر أحواله بإذن  تعالى.
أوالً :نحبه؛ ألنه حبيب  ،ومن أحب  أحب كل ما أحبه  ،وأعظم محبوب من الخلق [
صاحبكم َ ِ
ھو رسوله صلى  عليه وسلم ،وقد قال عليه الصالة والسالمْ ِ َ َ " :
خليل ُ
ولكن َ ِ ُ ُ ْ
"] [١٨يعني :نفسه صلى  عليه وسلم ،والخلة ھي أعلى درجات المحبة.
َّ ِ
ثانيا :ألن  أظھر لنا كمال رأفته وعظيم رحمته صلى  عليه وسلم بأمته :فنحن نحب
ً
ً
مجتھدا ..فنحبه من
مبادرا ،ولعوننا
شفيقا ،ولنفعنا
رحيما ،وعلينا
اإلنسان متى وجدناه بنا
ً
ً
ً
من رحمنا ،ورأف بنا،
أعماق قلوبنا ،ورسول  صلى  عليه وسلم ھو في ھذا الباب أعظم َ ْ
أنفسكم َ ِ ٌ
عزيز
رسول ٌ ِ ْ
وإن كان بيننا وبينه ھذه القرون المتطاولة ،قال تعالىْ َ َ ﴿ :
جاءكم َ ُ
من َ ْ ُ ِ ُ ْ
لقد َ َ ُ ْ
َ َْ ِ
رحيم ﴾].[١٩
عليكم ِ ْ ُ ْ ِ ِ َ
بالمؤمنين َ ُ ٌ
عنتم َ ِ ٌ
رءوف َ ِ ٌ
حريص َ َ ْ ُ ْ
عليه َما َ ِ ُّ ْ
ً
كثيرا ما كان يقول:
ولو أوردنا
أمثلة لذلك طال بنا المقام ،فرسول  صلى  عليه وسلم ً
أشق َ َ
أن َ ُ َّ
على ُ َّ ِ
أمتي ."...وكم من األحاديث الذي ورد فيھا رقته ورحمته بأمته...
" َ ْلوال َ ْ
ونحن َ َ َ ٌ
الحويرث َقال ََ ْ َ َ :
بن ْ ُ َ ْ ِ ِ
كما في حديث َ ِ ِ
شببة
النبي صلى  عليه وسلم َ َ ْ ُ
أتينا ِ َإلى َّ ِ ِّ
مالك ْ ِ
يوما َ َ ْ َ ً
رحيما َ ِ ً
متقاربون َ َ َ ْ َ
رفيقا،
وليلةَ َ َ ،
عندهُ ِ ْ ِ َ
فأقمنا ِ ْ َ
َُ َ ِ ُ َ
رسول ُ َّ ِ
 صلى  عليه وسلم َ ِ ً
وكان َ ُ
عشرين َ ْ ً

بعدنا َ َ ْ َ ْ َ
تركنا َ ْ َ َ
عمن َ َ ْ َ
اشتقنا َ َ َ َ
قد ْ َ ْ َ
اشتھينا َ ْ َ َ
قد ْ َ َ ْ َ
ارجعوا ِ َإلى
سألنا َ َّ ْ
أھلنا َ ْأو َ ْ
ظن َ َّأنا َ ْ
فلما َ َّ
فأخبرناهُ َقال َُ ِ ْ ] :
َ َ َّ
أحفظھاُّ َ َ ،
كما
وصلوا َ َ
أحفظھا َ ْأو َال َ ْ َ ُ َ
أشياء َ ْ َ ُ َ
وذكر َ ْ َ َ
ومروھمَ َ َ َ ،
أھليكم َ َ ِ ُ
وعلموھم َ ُ ُ ُ ْ
فيھم َ َ ِّ ُ ُ ْ
فأقيموا ِ ِ ْ
َِْ ُْ
أصليَ ِ َ ،
حضرت َّ َ
رأيتموني ُ َ ِّ
فإذا َ َ َ ْ
َ َْ ُ ُ ِ
ركم[].[٢٠
الصالةُ َ ْ ُ َ ِّ ْ
وليؤمكم َ ْ َ
أكب ُ ُ ْ
أحدكم َ ْ َ ُ َّ ُ ْ
لكم َ َ ُ ُ ْ
فليؤذن َ ُ ْ
ً
ً
وشفقة على قلب أمه به ،وذلك من كمال
رأفة
بل كان إذا سمع بكاء الصبي يخفف من صالته
رحمته وشفقته عليه الصالة والسالم.
نبيكم صلى 
ومن ذلك كمال نصحه ألمته ،وعنايته بتعليمھم ،حتى قيل للصحابةْ َ " :
علمكم َ ِ ُّ ُ ْ
قد َ َّ َ ُ ْ
حتى ْ ِ َ َ َ
شيء َ َّ
الخراءة"] .[٢١أي :حتى قضاء الحاجة.
عليه وسلم ُكل َّ َ ْ ٍ
فرصة إال ويعلمھم ،وال يدع فر ً
ً
ّ
صة إال
علم أمته كل شيء ،وكان عليه الصالة والسالم ال يدع
ويقولِّ َ ُ ِ " :
الغائب"] .[٢٢حتى جئنا إلى أيامنا ھذه وإلى ما بعدھا ،وكأن رسول
ليبلغ َّ ِ ُ
الشاھد ْ َ ِ َ
 صلى  عليه وسلم بين أظھرنا نراه في يقظته ومنامه ،بل نحن نعرف عن رسول 
عليه الصالة والسالم من سيرته أكثر مما نعرف عن أنفسناُ .رصدت حياته صلى  عليه
ٍ
بليغ،
وصف
وسلم ،ورصد لنا وصفه وشعره؛ كم شعرة بيضاء في لحيته ،كل ذلك في
ٍ
دقيق ٍ
شيء في حياته ورد في وضح النھار ،وفي رابعة الشمس كما يقولون.
حتى كأن كل
ٍ
ً
ثالثا :من دواعي محبته صلى  عليه وسلم :خصائصه وخصاله العظيمة ،ويكفينا في ذلك
قول َ َّ ِ َ ﴿ :
عظيم ﴾] .[٢٣واجتمع فيه ما تفرق من وجوه الفضائل واألخالق
وإنك َ َلعلى ُ ُ ٍ
خلق َ ِ ٍ
والمحاسن في الخلق كلھم ،فكان ھو مجتمع المحاسن عليه الصالة والسالم ،وحسبنا ذلك في
حبا لرسول  عليه الصالة
ھذه الدواعي ،وإال فاألمر كثير ،فإن الذين مالت قلوبھم ،وملئت ًّ
والسالم من أصحابه ،إنما سبى قلوبھم ،واستمال أنفسھم بما كان عليه من الخلق وحسن
المعاملة ،وكمال الرحمة ،وعظيم الشفقة ،وحسن القول إلى غير ذلك مما ھو معلوم من
شمائله عليه الصالة والسالم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
] [١٦الشفا ) [١٧] (٢٩ / ٢شرح النووي على صحيح مسلم ج / ٢ص ٤٢٦
] [١٨رواه مسلم [١٩] .سورة التوبة [٢٠] .١٢٨ :رواه البخاري ومسلم.
] [٢١رواه مسلم [٢٢] .رواه البخاري ومسلم.
] [٢٣سورة القلم.٤ :

المبحث الثاني المحبين الصادقين
المطلب األول :محبة الصحابة.
المطلب الثاني :محبة التابعين.

مدخل
والسالم معطرا
وصالةُ ربي
ُ

بأبي وأمي أنت يا خير الورى
محمد
خاتم الرسل الكرام
يا
ٌ
َ

بالوحي والقرآن َ
كنت مطھرا

ُ
ٍ
وعبرا
شھد
صدق
لك يا رسول 
ُ
اللسان ّ
محبة وبفيضھا ِ
َ
ْ
ُ
ٍ
محبة َمن على وجه الثرى
فاقت
محبة
صدق
لك يا رسول 
ُ
ٍ
محبة
صدق
لك يا رسول 

ال تنتھي أبداً ولن تتغيرا

لقد ضرب الجيل الفريد أروع األمثلة ،وأجمل الصور في حب رسول  صلى  عليه وسلم،
وصدقوا  ما عاھدوه ،من نصرة نبيه صلى  عليه وسلم ،وإعانته ،فرضي  عنھم
وأرضاھم.
وسنسوق لكم مجموعة من المواقف واألحداث التي تكشف لنا حب أصحاب رسول  صلى
بذل لألنفس واألموال
 عليه وسلم لنبيھم عليه الصالة والسالم ،ومدى ما قدموه من ٍ
نعي المحبة الصادقة ولنقتفي أثرھم ونسلك سلوكھم وھو بعض من كل.
واألوقات ،لكي ّ
محبة الصحابة:
ھنا وقفة ال بد منھا مع بعض مواقف الصحابة المحبين لرسول رب العالمين وليس ھناك
ٍ
واحد منھا حري بنا أن نعيده ونكرره ونحفظه
أصدق من محبتھم له ،خذوا ھذه المواقف وكل
لنرى كيف كانت محبة القوم رضوان  عليھم لمحبوبھم العظيم صلى  عليه وسلم:
أبو بكر الصديق رضي  عنه:
عن عائشة رضي  عنھا قالت) :لما اجتمع أصحاب النبي وكانوا ثمانية وثالثين رجال ألح
أبو بكر على رسول  صلى  عليه وسلم في الظھور فقال :يا أبا بكر إنا قليل.

فلم يزل أبو بكر يلح حتى ظھر رسول  صلى  عليه وسلم وتفرق المسلمون في نواحي
المسجد كل رجل في عشيرته وقام أبو بكر في الناس خطيبا ورسول  صلى  عليه وسلم،
جالس فكان أول خطيب دعا إلى  وإلى رسوله ،وثار المشركون على أبي بكر وعلى
المسلمين فضربوا في نواحي المسجد ضربا شديدا ،ووطئ أبو بكر وضرب ضربا شديدا ودنا
منه الفاسق عتبة بن ربيعة فجعل يضربه بنعلين مخصوفين ويحرفھما لوجھه ،وأثر ذلك حتى
ما يعرف أنفه من وجھه ،وجاءت بنو تيم تتعادى فأجلوا المشركين عن أبي بكر وحملوا أبا
بكر في ثوب حتى أدخلوه بيته وال يشكون في موته ،ورجع بني تيم فدخلوا المسجد وقالوا:
و لئن مات أبو بكر لنقتلن عتبة ورجعوا إلى أبي بكر فجعل أبو قحافة وبنو تيم يكلمون أبا
بكر حتى أجابھم فتكلم آخر النھار :ما فعل رسول  صلى  عليه وسلم؟ فنالوه بألسنتھم
وعذلوه ثم قاموا وقالوا ألم الخير بنت صخر :انظري أن تطعميه شيئا أو تسقيه إياه ،فلما
خلت به وألحت جعل يقول :ما فعل رسول  صلى  عليه وسلم؟ قالت :و ما أعلم
بصاحبك.
قال :فاذھبي إلى أم جميل بنت الخطاب فاسأليھا عنه فخرجت حتى جاءت إلى أم جميل فقالت:
إن أبا بكر يسألك عن محمد بن عبد .
قالت :ما أعرف أبا بكر وال محمد بن عبد  ،وإن تحبي أن أمضي معك إلى ابنك فعلت:
قالت :نعم فمضت معھا حتى وجدت أبا بكر صريعا دنفا فدنت منه أم جميل وأعلنت بالصياح
وقالت :إن قوما نالوا منك ھذا ألھل فسق وإني ألرجو أن ينتقم  لك قال :ما فعل رسول 
صلى  عليه وسلم؟ قالت :ھذه أمك تسمع قال :فال عين عليك منھا قالت :سالم صالح.
قال فأنى ھو؟ قالت في دار األرقم قال :فإن [ علي آليت أن ال أذوق طعاما وال شرابا أو آتي
رسول  صلى  عليه وسلم فأمھلتاه حتى إذا ھدأت الرجل وسكن الناس خرجتا به يتكئ
عليھما حتى دخلتا على النبي صلى  عليه وسلم قال :فانكب عليه فقبله وانكب عليه
المسلمون ورق له رسول  صلى  عليه وسلم رقه شديدة فقال أبو بكر :بأبي أنت وأمي
ليس بي إال ما نال الفاسق من وجھي ،ھذه أمي برة بوالديھا وأنت مبارك فادعھا إلى 
وادع  عز وجل لھا عسى أن يستنقذھا بك من النار .فدعاھا رسول  صلى  عليه
وسلم فأسلمت(].[٢٤

علي بن أبي طالب رضي  عنه:
وسئل علي بن أبي طالب  -رضي  عنه  :-كيف كان حبكم لرسول  صلى  عليه وسلم؟
قال) :كانو أحب إلينا من أموالنا ،وأوالدنا ،وآبائنا ،وأمھاتنا ،ومن الماء البارد على
الظمأ(].[٢٥
عمرو بن العاص رضي  عنه:
لما حضرته الوفاة دخل عليه ابنه عبد  -رضي  عنه ،-فوجده يبكي ،فقال له :يا أبتاه!
أما بشرك رسول  )بكذا؟ أما بشرك رسول  بكذا؟( فأقبل بوجھه فقال :أني كنت على
بغضا لرسول  مني ،وال أحب إلى أن
أطباق ثالث )أحوال ثالث( ،لقد رأيتني وما أحد أشد
ً
أكون قد استمكنت منه فقتلته ،فلو مت على تلك الحال لكنت من أھل النار.
فلما جعل  اإلسالم في قلبي أتيت النبي )فقلت :ابسط يمينك فألبايعك ،فبسط يمينه ،قال
فقبضت يدي ،فقال) :مالك يا عمرو؟( قال :قلت :أردت أن أشترط :قال) :تشترط بماذا؟( قلت:
أن يغفر لي ،قال) :أما علمت أن اإلسالم يھدم ما كان قبله؟ وأن الھجرة تھدم ما كان قبلھا؟
وأن الحج يھدم ما كان قبله؟( ،وما كان أحد أحب إلي من رسول  )وال أجل في عيني منه،
وما كنت أطيق أن أمأل عيني منه إجالالً له ،ولو سئلت أن أصفه ما أطقت؛ ألنني لم أكن أمأل
عيني منه إجالالً له ،ولو مت على تلك الحال لرجوت أن أكون من أھل الجنة.[٢٦](..
معاذ بن الجموح ومعاذ بنعفراء:
عن عبد الرحمن بن عوف قال إني لواقف في الصف يوم بدر فنظرت عن يميني وعن شمالي
فإذا أنا بين غالمين من األنصار حديثة أسنانھما فتمنيت لو كنت بين أضلع منھما فغمزني
أحدھما فقال يا عم ھل تعرف أبا جھل قلت نعم فما حاجتك إليه قال أنبئت أنه يسب رسول 
صلى  عليه وسلم والذي نفسي بيده لئن رأيته ال يفارق سواده سوادي حتى يموت األعجل
منا فغمزني اآلخر فقال لي قوله قال فعجبت لذاك قال فلم ألبث أن رأيت أبا جھل في الناس قال
فقلت لھما أال تريان ھا ذاك صاحبكما الذي تسأالن عنه قال فابتدراه بسيفيھما يغربانه حتى
قتاله ثم انصرفا إلى رسول  صلى  عليه وسلم فأخبراه فقال أيكما قتله فقال كل واحد
منھما أنا قتلته فقال ھل مسحتما بسيفيكما قاال ال قال فنظر رسول  صلى  عليه وسلم

السيفين فقال كالكما قتله وقضى بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح قال والرجالن معاذ بن
الجموح ومعاذ بن عفراء].[٢٧
الرجل األنصاري:
جاء رجل من األنصار إلى رسول  صلى  عليه وسلم فقال :ألنت أحب إلي من نفسي
وولدي وأھلي ومالي ،ولوال أني آتيك فأراك لظننت أني سأموت ،وبكى األنصاري ،فقال له
ذكرت أنك ستموت ونموتُ ،
ُ
فترفع مع
رسول  صلى  عليه وسلم)) :ما أبكاك؟(( قال:
النبيين ونحن إن دخلنا الجنة كنا دونك ،فلم يخبره النبي صلى  عليه وسلم بشيء ،فأنزل
والرسول َ َ ُ ْ َ ِ َ
الذين
مع َّ ِ َ
 عز وجل على رسوله صلى  عليه وسلمْ َ َ ﴿ :
فأولئك َ َ
 َ َّ ُ
ومن ُ ِ ْ
يطع َّ َ
أنعم َّ
أولئك َ ِ ً
رفيقا * َ ِ َ
وحسن ُ ْ َ ِ َ
والصالحين َ َ ُ َ
والشھداء َ َّ ِ ِ َ
النبيين َ ِّ ِّ ِ َ
من َّ ِ ِّ َ
عليھم ِ ْ
والصديقين َ ُّ َ َ ِ
ذلك ْ َ ْ
الفضل ُ
ُ َ َ ْ ِ ْ
َْ َ َ
 َ ََ
عليما ﴾] ،[٢٨فقال له النبي صلى  عليه وسلم)) :أبشر((].[٢٩
ِ ْ
وكفى ِ َّ ِ
من َّ ِ
با[ َ ِ ً
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
] [٢٤السيرة النبوية البن كثير _ )ج / ١ص(٤٤١
] [٢٥الشفا )ج  / ٢ص (٢٢
] [٢٦صحيح مسلم.
] [٢٧تھذيب الكمال )ج  - ١٣ص (٧
] [٢٨سورة النساء٧٠_ ٦٩ :
] [٢٩السيوطي ،الدر المنثور ج / ٢ص  .٥٨٩_ ٥٨٨شعب االيمان (١٣٨٠) ،ج  / ٢ص
١٣١

محبة التابعين
وھناك مواقف كثيرة ال بد من ذكرھا لبعض السلف من التابعين لنعرف أن ھذه المحبة ھي
جوھر في إيماننا وأساس من أسس إسالمنا:
أنس يقول عن أيوب السختياني  -رحمه  :-ما حدثتكم عن ٍ
أحد إال وأيوب أوثق
♦ مالك ابن
ٍ
منه  -أي في مكانه عالية  -قال مالك :وحج حجتين ،وحججت معھم ،فكنت أرمقه وال أسمع
منه  -أي ال يسمع منه الحديث  -قال :غير أنه كان إذا ذكر النبي صلى  عليه وسلم بكى
حتى أرحمه! فلما رأيت منه ما رأيت وإجالله للنبي صلى  عليه وسلم كتبت عنه  -أي أخذ
عنه الحديث  -لما رأى من إجالله ،وفعل محبته وتأثره بذكر رسول  صلى  عليه وسلم.
وھذا مصعب بن عبد  يروي عن مالك يقول :كان مالك إذا ذكر النبي صلى  عليه
وسلم يتغير لونه وينتحني حتى يصعب ذلك على جلسائه  -أي يشفقون عليه  -فقيل له يوما ً
في ذلك! فقال :لو رأيتم ما رأيت لما أنكرتم علي ما ترون.
وذكر اإلمام مالك عن محمد بن المنكدر  -من أئمة التابعين وكان سيد القراء – قال :ال نكاد
ٍ
حديث أبداً إال يبكي حتى نرحمه رحمه .
نسأله عن
بمثل جميل  -وھذا باب ضاق المقام عن أن أذكره لكم  -حب
♦ الحسن البصري جاءنا
ٍ
الجمادات لرسول  صلى  عليه وسلم) :أحد جبل نحبنا ونحبه( ..الجذع الذي كان يخطب
يحن إلى
النبي صلى  عليه وسلم عليه ،فلما بني المنبر طلع يخطب على المنبر ،فإذا الجدع ّ
ً
حنينا ،فنزل النبي من على المنبر فوضع يده
رسول  صلى  عليه وسلم ،وسمع له الناس
على الجدع فسكنه فسكن.
كان الحسن البصري  -رحمه   -إذا ذكر حنين الجذع وبكائه يقول" :يا معشر المسلمين
تحن إلى رسول  صلى  عليه وسلم شوقا ً إلى لقائه ،فأنتم أحق أن تشتاقوا
الخشبة
ّ
إليه!".

الفصل الثاني
المبحث الغـلو
المطلب األول :أصل الغلو.
المطلب الثاني :أسباب نشأتھا.
المطلب الثالث :واقعنا مع أھل الغلو.
المطلب الرابع :طرق العالج.

مدخل
لقد تعرفنا فيما سبق على المحبة الصادقة ورأينا نماذج لھذه المحبة ولھذا التعظيم عند من
عرفوا قدر نبيھم عليه الصالة والسالم ،أھل السبق باإليمان واألعمال الصالحة ،وال شك أن
ھذه النماذج كانت شيئا ً يسيراً من آثار عظمته صلى  عليه وسلم ،ولكن عندما ضعف نور
النبوة في حياة األمة وقل َّ تمسكھا بكتاب ربھا وسنة نبيھا ،ضعف ھذا التعظيم ،فحاول بعض
الغيورين  -جھال أو غفلة  -جبر ھذا الضعف بإحداث بعض المظاھر واالحتفاالت واألمور
البدعية التي لم يعرفھا خير من َّ
عظم المصطفى عليه الصالة والسالم ،كما ساعد الفكر
اإلرجائي الذي صاحب ھذا االنحراف في أن تكون محبة الرسول صلى  عليه وسلم مجرد
ادعاءات دون أن يكون لھا أي أثر من عمل وإتباع لمن يزعمون محبته وتعظيمه ،أضف إلى
ذلك أنه كلما اشتد الجھل والغفلة واالدعاء زاد الغلو واالنحراف الذي حذر منه المصطفى
عليه الصالة والسالم نفسه في أكثر من حديث.
أصل الغلو:
تعريف الغلو في اللغة:

تدور األحرف األصلية لھذه الكلمة ومشتقاتھا على معنى واحد يدل على مجاوزة الحد والقدر.
قال ابن فارس) :الغين والالم والحرف المعتل ،أصل صحيح يلد على ارتفاع ومجاوزة قدر،
ً
غلوا ،إذا جاوز حده(].[٣٠
السعر يغلو غالء ،وذلك ارتفاعه .وغال الرجل في األمر
يقال :غال ِّ
وقال ابن منظور) :غال في الدين واألمر ،يغلو غلواً :جاوز حده(].[٣١
معنى الغلو في الشرع:
ورد النھي في القرآن الكريم عن الغلو ،وجاء الخطاب في النھي موجھا ً ألھل الكتاب عل وجه
تقولوا َ َ
دينكم َوال َ ُ ُ
كتاب ال َ ْ ُ
 ِإالَّ ْ َ َّ
أھل َ ْال ِ َ ِ
عيسى
الخصوص ﴿ َيا َ ْ
على َّ ِ
المسيح ِ َ
إنما ْ َ ِ ُ
الحق ِ َّ َ
تغلوا ِفي ِ ِ ُ ْ
 َ ََُُِ
مريم
وكلمته َ ْ َ َ
ْ ُ
رسول ُ َّ ِ
مريم َ ُ
ألقاھا ِ َإلى َ ْ َ َ
ابن َ ْ َ َ
إنما َّ
واحد ُ ْ َ َ ُ
ُ ِ َ ٌ
أن
سبحانه َ ْ
إله َ ِ ٌ
لكم ِ َّ َ
َ ُ
انتھوا َخ ْيراً َ ُ ْ

تقولوا َ َ ٌ
ورسله َوال َ ُ ُ
منه َ ِ ُ
وروح ِ ْ ُ
با[ َ ُ ُ ِ ِ
ثالثة
فآمنوا ِ َّ ِ
َ ُ ٌ
ولد َ ُ
يكون َ ُ
له َما ِفي َّ َ َ ِ
األرض
له َ َ ٌ
َُ َ
وما ِفي َ ْ ِ
السموات َ َ

َ ََ
الكتاب ال َ ْ ُ
غير ْ َ ِّ
أھل َ ْ ِ َ ِ
با[ َ ِ
الحق َوال
وكيالً ﴾] ،[٣٢وقال تعالىُ ﴿ :قلْ َيا َ ْ
وكفى ِ َّ ِ
دينكم َ ْ َ
تغلوا ِفي ِ ِ ُ ْ
كثيرا َ َ ُّ
من َ ْقبل ُ َ َ َ ُّ
قد َ ُّ
وأضلوا َ ِ ً
السبيل ﴾].[٣٣
وضلوا َ ْ
ضلوا ِ ْ
قوم َ ْ
عن َ َ ِ
تتبعوا َ ْ َ َ
َ َّ ِ ُ
سواء َّ ِ ِ
أھواء َ ْ ٍ
قال ابن كثير  -رحمه  ) :-ينھى  -تعالى  -أھل الكتاب عن الغلو واإلطراء ،وھذا كثير في
النصارى ،فإنھم تجاوزوا الحد في عيسى حتى رفعوه فوق المنزلة التي أعطاھا  إياھا،
فقتلوه من حيز النبوة إلى أن اتخذوه إلھا ً من دون  يعبدونه كما يعبدونه(].[٣٤
وفي سنة رسول  صلى  عليه وسلم أحاديث ،فيھا نھيه عليه الصالة والسالم عن الغلو،
وتحذيره من سلوك طرق السابقين بالغلو في الدين ،وھذه بعض منھا:
♦ عن عبد  بن عباس  -رضي  عنھما -قال :قال رسول  صلى  عليه وسلم غداة
ھلم القط الحصى( فلقطت له حصيات من حصى الخذف ،فلما وضعھن في يده ،قال:
جمعَّ ) :
)نعم بأمثال ھؤالء وإياكم والغلو في الدين ،فإنما أھلك من كان قبلكم الغلو في الدين(].[٣٥
قال شيخ اإلسالم  -رحمه  ) :-وھذا عام في جميع أنواع الغلو في االعتقادات واألعمال،
رمي الجمار ،وھو داخل فيه ،مثل :الرمي بالحجارة الكبار بناء على
وسبب ھذا اللفظ العام
ُ
أنھا أبلغ من الصغار ،ثم ّ
علله بما يقتضي مجانبة ھديھم ،أي ھدي من كان قبلنا؛ إبعاداً عن
الوقوع فيما ھلكوا به ،وأن المشارك لھم في بعض ھديھم يخاف عليه من الھالك(].[٣٦
♦ عن ابن مسعود رضي  عنه قال :قال رسول  صلى  عليه وسلم) :ھلك المتنطعون(
قالھا ثالثا ً].[٣٧

قال النووي) :ھلك المتنطعون ،أي المتعمقون المغالون المجاوزون الحدود في أقوالھم
وأفعالھم(].[٣٨
أسباب نشأتھا:
العباد الجھلة األوائل ،وأصحاب األھواء ،وأھل النفاق
ترجع بذور الغلو في الدين إلى بعض َ
والزندقة ،وكان من ضحيتھم بعض الغيورين والمندفعين إلى التدين عاطفيا ،من صغار
السن )حدثاء األسنان( كما وصفھم النبي صلى  عليه وسلم الذين يقل فقھھم للدين،
وتجربتھم في الحياة ،ولم تنضج عقولھم ،ولم يرجعوا إلى أھل الذكر والراسخين كما أمر 
وأمر رسوله صلى  عليه وسلم.
ومن ھذين الصنفين تكونت الخوارج األولى الذين قاتلھم الصحابة بعد أن حاوروھم
وجادلوھم ،وبعد أن استحلوا الدماء .وتكونت كذلك الشيعة وبذور التصوف البدعي.
)وقد أخبر النبي صلى  عليه وسلم أنه سيخرج قوم في آخر الزمان أحداث األسنان سفھاء
األحالم يقولون من خير قول البرية(] ...[٣٩إلى آخر الحديث في البخاري وغيره) ،وليس كل
أصحاب الغلو من الخوارج(.
وقد ظھرت مثل ھذه الظواھر على مدار التاريخ ،وكان منھا في العصر الحديث )جماعة
التكفير والھجرة( و)جماعة التوقف والتبين( التي ظھرت في مصر في آخر القرن الماضي ثم
امتدت آثارھا في كثير من بالد المسلمين والعالم ،وال تزال آثارھا النكدة على شباب األمة ،وال
سيما حين تسللت أفكار الغالة بين صفوف الجھاد األفغاني السابق.
ونزعة التشدد التي قد تنشأ عنھا ظواھر العنف والتكفير )الغلو( قد تصاحب كل َّ نھضة أو
دعوة وتشذ عنھا ...فكما ظھرت في أول اإلسالم وھي ليست من اإلسالم في شيء لكنھا
نشاز؛ ال تزال تظھر بين وقت وآخر.
وأذكر ھنا ما تيسر لي استقراؤه من أسباب ظھور نزعات الغلو والتنطع في الدين بين
المسلمين في العصر الحديث ،من كتاب "الغلو األسباب والعالج" لألستاذ الدكتور ناصر
العقل .وھي األسباب العامة )التاريخية( التي غالبا ما تكون ممھدة لظھور ھذه النزعات في
أي زمان أو بيئة ،وأھمھا في نظري ما يأتي:

 -١قلة الفقه في الدين )أي ضعف العلم الشرعي( ،أو أخذ العلم على غير نھج سليم ،أو تلقيه
عن غير أھلية وال جدارة.
 -٢ظھور نزعات األھواء والعصبيات والتحزبات.
 -٣االبتعاد عن العلماء وجفوتھم وترك التلقي عنھم واالقتداء بھم ،والتلقي عن دعاة السوء
والفتنة وااللتفاف حولھم.
 -٤التعالم والغرور ،والتعالي على العلماء وعلى الناس ،واحتقار اآلخرين وآرائھم.
 -٥حداثة السن وقلة التجارب ،والغيرة غير المتزنة؛ )عواطف بال علم وال حكمة(.
 -٦شيوع المنكرات والفساد والظلم في المجتمعات ،وترك األمر بالمعروف والنھي عن
المنكر ،أو التقصير فيه ،كما في كثير من البالد اإلسالمية.
 -٧النقمة على الواقع وأھله ،بسبب سوء األوضاع االقتصادية والسياسية في كثير من بالد
المسلمين.
 -٨تحدي الخصوم )في الداخل والخارج( واستفزازھم للغيورين ،وللشباب وللدعاة )المكر
الكبار( ،وكيدھم للدين وأھله ،وطعنھم في السلف الصالح.
َّ
 -٩قلة الصبر وضعف الحكمة في الدعوة لدى كثير من الغيورين وال سيما الشباب المتدين.
مھد ھذا لظھور الغلو والتنطع في أي زمان وأي
إذا توافرت ھذه األسباب ونحوھا أو أكثرھاَّ ،
مكان وأي مجتمع ،وبخاصة إذا انضاف إلى ھذه األسباب تقصير الوالة وغفلة العلماء وطالب
والمتصدرين عن معالجة ھذه السمات وأسبابھا في وقت
العلم والدعاة والمربيين واآلباء
ِّ
مبكر.
ھذا ما يتعلق بأسباب نشأتھا العامة على مدار التاريخ.
واقعنا مع أھل الغلو:
أمته أن منزلته الحقيقية ھي العبودية والرسالة فقال فيما
أعلم –عليه الصالة والسالمَّ -
لقد َ َ
 َ َ ُ ُُ
بن َ ْ ِ

محمد ْ ُ
رواه اإلمام أحمد بسنده عن أنس وفيهَ َ ) :أنا ُ َ َّ ُ
محمد َ ْ ُ
ورسولهَ َ ،أنا ُ َ َّ ٌ
عبد َّ ِ
عبد َّ ِ
أنزلني َّ
ُ َ َّ
َ َ ُ ُُ
التي َ ْ َ َ ِ
منزلتي َّ ِ
فو َق َ ْ ِ َ ِ
أن َ ْ َ ُ ِ
وجل َّ(] .[٤٠وأخرج البخاري
أحب َ ْ
عز َ َ
ترفعوني َ ْ
ورسولهَ ،ما ُ ِ ُّ
بسنده عن عمر -رضي  عنه -أنه سمع رسول  صلى  عليه وسلم يقولَ ) :ال ُ ْ ُ ِ
تطروني
عبدهُ َ ُ ُ
 َ َ ُ ُُ
كما َ ْ َ ْ
ورسوله(].[٤١
فقولوا َ ْ ُ
فإنما َ َأنا َ ْ ُ
النصارى ْ َ
عبد َّ ِ
أطرت َّ َ َ
َ َ
مريم َ ِ َّ َ
ابن َ ْ َ َ

لقد استحق رسول  صلى  عليه وسلم أن يكون العبد األول لربه ،ولذلك خصه  من
عباده المرسلين بما لم يعطه أحداً غيره ،فھو أول من تنشق عنه األرض ،وأول شافع ،وأول
مشفع].[٤٢
ومع وضوح ھذا األمر لعامة المسلمين وخاصتھم إال أننا نرى بعض الطوائف المنتسبة إلى
اإلسالم غلت في الرسول صلى  عليه وسلم بما يخرجه عن حد البشرية ،ولقد كان الشيعة
أول من فتح باب الغلو في األشخاص وذلك بغلوھم في علي -رضي  عنه -وذريته حتى
ذھبوا في ذلك مذاھب شتى ،فمنھم من ادعى أن عليا ً وذريته معصومون ،ومنھم من َّادعى أن
نبيا ،ومنھم من غال فيه حتى َّادعى أنه إله وأن روح اإلله َّ
عليا ً كان ً
حلت فيه وفي األئمة من
ذريته.
ولما كان علي -رضي  عنه -ابن عم رسول  صلى  عليه وسلم وزوج ابنته ،ووصيه
غلوھم من رسول  صلى  عليه
وخليفته من بعده -على مذھبھم -كان طبيعيا ً أن يبتدئ ُّ
وسلم ويأخذ دور التسلسل إلى علي -رضي  عنه -واألئمة من ذريته ،لذلك نجد لدى غالة
الشيعة عقائد باطلة تدور حول أزلية وجود الرسول صلى  عليه وسلم وأسبقيته على الكون
وأنه ليس كسائر البشر بل ھو مخلوق من نور.
نصا ً منسوبا ً زوراً وبھتانا ً إلى جعفر الصادق يدور حول أزلية وجود
وقد روى الكليني]َّ [٤٣
النبي صلى  عليه وسلم أو ما يطلق عليه الصوفية الحقيقة المحمدية أو النور المحمدي،
يقول النص على لسان جعفر الصادق" :كنا عند  وليس عنده أحد سوانا ال ملك وال غيره،
ثم بدا له فخلق السماوات واألرض فخلق ونحن معه" إلى أن قال" :ونصب الخلق في صورة
كالھباء قبل دخول األرض ورفع السماء ،وھو في انفراد ملكوته ،وتوحيد جبروته ،وأتاح
نوراً من نوره فلمع ،ونزع قبسا ً من قبسه فسطع ،ثم اجتمع النور في وسط تلك الصورة
الخفية فوافق ذلك صورة نبينا محمد صلى  عليه وسلم فقال  عز من قائل :أنت المختار
والمنتخب وعندك مستودع نوري وكنوز ھدايتي ،من أجلك أسطح البطحاء ،وأموج الماء،
وأرفع السماء ،وأجعل الثواب والعقاب والجنة والنار ،وأنصب أھل بيتك للھداية ،وأوتيھم من
مكنون علمي ما ال يشكل به عليھم دقيق ،وال يغيب عنھم به خفي ،وأجعلھم حجتي على
بريتي والمنبھين على قدرتي ووحدانيتي" .ومما قال" :ولم يزل  تعالى يخبئ النور تحت

الزمان إلى أن وصل محمداً في ظاھر الفترات ،فدعا الناس ظاھراً وباطنا ً ....ثم انتقل النور
إلى غرائزنا ،ولمع في أئمتنا فنحن أنوار السماء وأنوار األرض ،فبنا النجاة ،ومنا مكنون
العلم ،وإلينا مصير األمور وبمھدينا تنقطع الحجج ،خاتم األئمة ،منقذ األمة ،وغاية النور
ومصدر األمور!!!!"].[٤٤
وصور الغلو في رسول  صلى  عليه وسلم كثيرة وبيانھا ظاھر في كتب الصوفية
المالحدة كالحالج وابن عربي وغيرھما ممن ادعوا حب النبي زوراً وبھتانا ً بقصد إغواء
الناس ونقلھم إلى أفكارھم الھدامة تحت مبرر حب النبي وآله ،ومن أمثلة ذلك ما ذكره
األشعري في مقاالت اإلسالميين أن الصنف الخامس عشر من أصناف غالة الشيعة يزعمون
أن  -عز وجلَّ -
وكل األمور وفوضھا إلى محمد صلى  عليه وسلم وأنه أقدره على خلق
ً
شيئا ،ويقول ذلك كثير منھم في علي
الدنيا فخلقھا ودبرھا ،وأن  سبحانه لم يخلق من ذلك
بن أبي طالب –رضي  عنه -تعالى  عما يقولون علواً كبيراً.
ومن صور الغلو أيضا:
نسبة بعض خصائص األلوھية إليه صلى  عليه وسلم:
وھذا واقع في بعض المالحدة من الصوفية والروافض ونحوھم ممن تعدوا حدود .
يقول الشيخ سفر الحوالي" :وما أكثر ما نسبوا إليه من خصائص األلوھية ،فجاروا بذلك
وخرجوا من الملة .مثالً :ينسبون إلى النبي صلى  عليه وسلم أن بيده مقاليد السماوات
واألرض ،وأن له أن يقطع من أرض الجنة كما يشاء ،وقالوا :إنه يعلم الغيب ،وإنه يعلم سر
الروح وحقيقة الروح ،وإنه يعلم متى تقوم الساعة ،وأنه يعلم الخمس التي ذكرھا  سبحانه
في كتابه وھو مختص عز وجل بعلمھا .ويقولون :إن النبي صلى  عليه وسلم مطلع على
ذلك وعالم بما فيه ،كيف وقد قال قائلھم:
ومن علومك علم اللوح والقلم ♦♦♦ فإن من جودك الدنيا وضرتھا
وقد بلغ بھم أيضا ً الغلو في النبي صلى  عليه وسلم أن زعموا أنه ھو أول المخلوقات ،وأنه
سبحانه َ َ َ َ
خلق من نور  ُ ْ َ َ ُ
ُِ
وتعالى ،ولھم في ذلك أعاجيب ينقلونھا ومن ذلك الطريقة القادرية،
معروفة وھي أشھر وأكبر الطرق ،تنتشر في إفريقيا والھند والباكستان والدول العربية
انتشاراً عجيبا ً .حتى قيل :إن أتباعھا يقاربون ) (٣٠٠مليون من المسلمين مع األسف.

وينسبون كتابا ً من كتب الطريقة اسمه سر األسرار إلى عبد القادر الجيالني ،وھذا مقطع منه
فيما يتعلق بھذه الفقرة ،يقول" :اعلم وفقك  لما يحب ويرضى ،لقد خلق  تعالى روح
محمد صلى  عليه وسلم أوالً :من نوره وجماله ،كما قال  عز وجل :خلقت روح محمد
صلى  عليه وسلم من نور وجھي -وھذا كذب لم يقله  عز وجل -وكما قال النبي صلى
 عليه وسلم :أول ما خلق  روحي ،وأول ما خلق  نوري ،وأول ما خلق  القلم،
وأول ما خلق  العقل وھذا كله كذب باطل ،إال قوله صلى  عليه وسلم)) :أول ما خلق 
القلم((].[٤٥
إقامة الموالد النبوية:
ظھرت ھذه الفكرة في عصر الدولة العبيدية الباطنية ،إظھاراً منھم لدعوى محبة النبي صلى
 عليه وسلم ،ثم انتشرت في كثير من دول العالم اإلسالمي ،إلى يومنا ھذا فأصبح اليوم
ً
الثاني عشر من شھر ربيع األول عيداً
مشھودا عند كثير من المبتدعة يجتمعون فيه إلنشاد
المدائح النبوية واألوراد الصوفية ،وإقامة الحفالت والرقصات ،وقد يقترن بذلك بعض
الشركيات من دعاء النبي صلى  عليه وسلم واالستغاثة به ،وقد يحدث االختالط بين الرجال
والنساء واالستماع إلى المالھي.
إن تحويل اإلسالم إلى طقوس وثنية من األھازيج الشعرية والطبول والمزامير والتمايل
والرقص ،وبالتالي االنحراف به عن صفائه ونقائه ،ھو من قبيل جعله إلى العبث والخرافة
أقرب منه إلى الدين الحق.
إن االحتفال بالمولد النبوي أصبح عند بعض الناس من العامة والخاصة اآلية الرئيسة لمحبة
النبي صلى  عليه وسلم ،قال أحمد الصويان :وأذكر أنني كنت قبل سنوات في بلد إسالمي
في أوائل شھر ربيع األول ،والناس منھمكون في التجھيز واإلعداد لليوم الثاني عشر ،تحدثت
مع أحد كبار األساتذة الجامعيين عن ھذه البدعة ،وبعد أن بح صوتي بذكر األدلة والشواھد،
قال لي :ھذا صحيح ،ولكن ھذا سيدنا النبي!! عندھا تذكرت قول غالة الصوفية" :من أراد
التحقيق فليترك العقل والشرع!" ،وصدق ابن تيمية حينما قال عن غالتھم" :كلما كان الشيخ
أحمق وأجھل ،كان با[ أعرف ،وعندھم أعظم".

ومن المفارقات التي تدعو إلى التأمل ،أن بعض الناس قد يعصي النبي صلى  عليه وسلم
ليالً
ً
ونھارا ،ويتھاون في تعظيم أوامره ،فضالً عن االلتزام بسنته ،ومع ذلك فھو يحتفي بيوم
المولد ،ويوالي فيه ويعادي ،وكأن غاية الحب عنده ھو إحياء ھذا اليوم بالمدائح واألوراد،
وبعد ذلك ليفعل ما يشاء...؟!].[٤٦
يقول الشيخ محمد رشيد رضا رحمه " :من تتبع التاريخ يعلم أن أشد المؤمنين حبا ً واتباعا ً
للنبي صلى  عليه وسلم أقلھم غلواً فيه والسيما أصحابه رضي  عنھم ومن يليھم من
خير القرون ،وأن أضعفھم إيمانا ً وأقلھم اتباعا ً له ھم أشد غلواً في القول وابتداعا ً في العمل".
وليس عجيبا ً أن يحظى ھذا اليوم باحتفاء رسمي من الحكومات العلمانية وتسخر له كافة
اإلمكانات الرسمية ،وتجري تغطية فعالياته من جميع وسائل اإلعالم ،ألنھا تعلم يقينا ً أن غاية
ھؤالء الدراويش ال تتجاوز األوراد والمدائح حتى إن النذور والقرابين التي ترمى على القبور
واألضرحة والمزارات أصبحت مصدر دخل رئيس لوزارات األوقاف والسياحة ،ولھذا كان
حافظ إبراھيم يقول متھكما ً:
أحياؤنا ال يرزقون بدرھم

من لي بحظ النائمين بحفرة

وبألف ألف يرزق األموات قامت على أحجارھا الصلوات؟ !
وشرعوا لمن يزور قبر النبي صلى  عليه وسلم أن يستجير به ويرجوه ويتضرع خاشعا ً
بين يديه فقالوا :األدب أن يأتي اإلنسان لقبر النبي صلى  عليه وسلم ويتوب من الذنوب
والخطايا ثم يقول يا رسول قد ظلمت نفسي ظلما ً كثيراً وأتيت بجھلي وخطئي وزراً كبيراً
ووفدت إليك مستجيراً.
وھكذا نرى أن الغلو فيه عليه الصالة والسالم واالنسياق خلف العواطف الجياشة دون
االنضباط بالضوابط الشرعية قد أوقع شرائح واسعة من أمة محمد صلى  عليه وسلم في
الشرك األكبر والعياذ با[ حيث خلعوا عليه صلى  عليه وسلم الكثير من صفات الرب
سبحانه وتعالى بزعم حبه وتوقيره وھل وقع النصارى فيما وقعوا فيه في عيسى عليه السالم
إال بزعم حبه وتقديره.
وليس ألحد نجاة إال بسلوك منھج الوسطية الذي تقوم عليه الشريعة اإلسالمية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

])) [٣٠معجم مقاييس اللغة ،مادة )غلوى(.(٨١٢) :
])) [٣١لسان العرب(( :مادة )غال(.
] [٣٢سورة النساء١٧١ :
] [٣٣سورة المائدة٧٧ :
])) [٣٤تفسير ابن كثير(((٥٨٩ /١) :
] [٣٥رواه أحمد ،(٣٤٧ ،٢١٥ / ١) :وابن خزيمة ،(٢٨٦٨ ،٢٨٦٧ / ٤) :والنسائي٥) :
 ،(٢٦٨ /كتاب الحج ،باب التقاط الحصى ،والحاكم ،(٤٦٦ / ١) :وصححه على شرط
الشيخين ،والحديث صححه شيخ اإلسالم ابن تيمية في ))اإلقتضاء(((٢٨٩ / ١) :
] [٣٦نقالً عن الشيخ سليمان بن عبد )) :تيسير العزيز الحميد((.(٢٧٥) :
] [٣٧رواه مسلم.
])) [٣٨شرح صحيح مسلم(((٢٢٠ / ١٦) :
] [٣٩البخاري استتابة المرتدين والمعاندين وقتالھم ) ،(٦٥٣١مسلم الزكاة )،(١٠٦٦
النسائي تحريم الدم ) ،(٤١٠٢أبو داود السنة ) ،(٤٧٦٧أحمد ).(١٣١/١
* أ.د .ناصر بن عبد الكريم العقل ،أستاذ العقيدة والمذاھب المعاصرة ،كلية أصول الدين
بالرياض  -جامعة اإلمام.
] [٤٠رواه أحمد ) .(١٥٣/٢٧وصححه العالمة األلباني في غاية المرام برقم ).(١٢٧
] [٤١تم تخريجه
] [٤٢انظر :صحيح البخاري  ،(٢٥٨/٨) -٢٢٣٥-ومسلم  (٣٨٣/١١) -٤٢٢٣-وسنن أبي
داود .(٢٨١/١٢) -٤٠٥٣-
] [٤٣ھو أبو جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق الكليني ،من كبار فقھاء الشيعة اإلمامية وله
كتاب الكافي جمع فيه أحاديث الشيعة ،وھو عندھم بمنزلة صحيح البخاري عند أھل السنة،
وقد جمع فيه من الشناعات والطامات واالفتراءات على أھل البيت ما ال يعلمه إال  .انظر:
لسان الميزان البن حجر ) (٤٣٣/٥واألعالم ).(١٤٥/٧
] [٤٤الفلسفة الصوفية في اإلسالم .د /عبد القادر محمود ،ط ١دار الفكر العربي ،مصر
١٩٦٧م ،ص  ٥٨٠ -٥٧٩نقالً عن الكافي ،ص .٧٦

] [٤٥من مقال للشيخ سفر الحوالي ،بعنوان"محبة الرسول صلى  عليه وسلم" المصدر:
 http://www.alhawali.comبتصرف.
والحديث رواه اإلمام أحمد والترمذي وأبو داود والبيھقي وابن أبي شيبة وغيرھم ،وھو
حديث صحيح.
] [٤٦مجموع الفتاوى شيخ اإلسالم ).(١٧٤/٢

طرق العالج
وفي ھذه العجالة أرى التركيز على ما يأتي]:[٤٧
 -١أھمية الوضوح والشفافية والصراحة في طرح قضايا التكفير والعنف والغلو وأسبابھا
واالعتراف بوجودھا وآثارھا ،وال سيما بعد أن شاعت ھذه األمور عبر وسائل اإلعالم
واإلنترنت ومجالس الناس الخاصة والعامة.
 -٢يجب عدم الخلط بين القضايا التي لھا أصول شرعية وبين ما فيه مخالفة للشرع ،فالجھاد
واألمر بالمعروف والنھي عن المنكر والوالء والبراء ونحوھا كلھا أصول عقدية معتبرة
شرعا بشروطھا ،فيجب بيان الخطأ في تفسيرھا وفھمھا ،وعدم الخلط بينھا وبين التكفير
والعنف واإلرھاب والغلو ،وال سيما في الخطاب الرسمي للدولة ،وفي الخطاب اإلعالمي الذي
يمثلھا.
مكفر جھاديا ،وليس كل مجاھد ِّ
فليس كل أھل الغلو والتكفير خوارج .وليس كل ِّ
مكفرا ،والخلط
بينھم أدى إلى تعاطف بعضھم مع بعض وإلى التباس األمور على كثير من الناس ،وإلى
تعاطف آخرين معھم كذلك.
 -٣كشف مواطن اإلشكال واللبس والغموض في القضايا الحساسة ،وإعالن الوجھة الشرعية
فيھا ،وتأصيل ما لم يتم تأصيله شرعا وربطھا بنظام الدولة )وھو نظام إسالمي جيد بحمد
( وفتاوى العلماء ،كما ذكرت آنفا من األنظمة والعالقات الدولية والبنوك ،وبعض المواقف
والقرارات التي ھي مظنة المخالفة الشرعية ،أو الشائعات حول ھذه األمور ونحوھاِّ َ ُ َ ،
فتأصل ُ
األمور ويكشف الزيف علنا وبصراحة ووضوح ،وليس من العيب أن تدافع الدولة عن نفسھا
بالحجة والبرھان ،بل ھو عين الحق والقوة والشجاعة والصواب ،فتحرر جميع المسائل
المشكلة شرعا ،وتربط بأصولھا وقواعدھا وأدلتھا وفتاوى العلماء ،وربط ذلك كله في نظام
الحكم وھو بحمد  نظام متين أصيل .ثم بيان أنه لو ثبت مخالفة بعض األنظمة والقرارات
والمواقف والمعاھدات للشريعة؛ فإن المعھود أن الدولة لم تقصد الخروج عن الشريعة ،وأن
ھذه األخطاء ال تلغي شرعية الدولة وبيعتھا وحقوقھا ،لكنھا توجب مناصحتھا ،وبيان الحق،
والمطالبة بتصحيح الخطأ فحسب.

 -٤ثم يتبع ذلك أھمية استقراء شبھات الغالة ودعاويھم وتلبيساتھم أو األمور الملتبسة
عليھم ،وتتبع مقاالتھم ومؤلفاتھم وسائر مزاعمھم والتعرف على رؤوسھم ومرجعياتھم ،ثم
ِّ
المنظرين
الرد عليھم بالحجة والدليل والبرھان الشرعي والعقلي ،والحوار الجاد مع
والمتبوعين منھم ،وسأقترح قريبا بعض وسائل ذلك مع أھمية اإلشارة إلى أن أصول الغالة
على مختلف فئاتھم ترجع إلى أصول واحدة أو متشابھة يمكن إسقاطھا من قبل المختصين،
ويغني عن الخوض في أكثر الجزئيات فمن ھذه األصول:
 -٥العلماء ومرجعيتھم ،وأنھم على رأس أھل الحل والعقد ،وھم الذي يقررون المواقف
المھمة واألحكام في قضايا األمة الكبرى ،ومصالحھا العظمى.
 -٦نظام الحكم وكونه إسالميا مستمدا من المصادر )القرآن والسنة( واألصول الشرعية
المعتبرة الملزمة للجميع.
 -٧وجوب رعاية مصالح األمة العظمى ،ودرء المفاسد الكبرى عنھا من الحاكم والمحكومين.
 -٨اعتبار شرعية المؤسسات القضائية والمدنية والعسكرية في البالد تبعا للبيعة والعلماء
ونظام الحكم وأھل الحل والعقد ،وغير ذلك من األصول الشرعية المعتبرة.
 -٩حفظ األمن ،وأنه واجب على الجميع ،وأن اإلخالل به فساد في األرض ،والدين جاء بحفظ
الضروريات الخمس )الدين والنفس والمال والعرض والعقل( وال يمكن ذلك إالّ باألمن.
حررت مع الغالة )ورؤوسھم بخاصة( تميز الحق من الباطل والھدى
ھذه األصول الكبرى إذا َّ
من الضالل والھوى ،وانھدمت ذرائعھم من أصولھا.
وكان للبالد تجربة في عھد الملك عبد العزيز  -رحمه   -حين ظھرت آراء حول الدولة
الحاد من الدولة فعولج ذلك
وتصرفاتھا وعالقاتھا ،بعضھا يشبه اآلراء المعاصرة ،كالموقف
ّ
أوال بحوار العلماء بعضھم مع بعض ومع المخالفين ،واستقر األمر على األصول التي ذكرتھا
آنفا ،والتي تقوم على البيعة والجماعة واألمن.
 -١٠أما وسائل العالج والحوار التي يمكن تفعيلھا أو إنشاؤھا والمقترحات حول ذلك ،فمنھا:
أوال:طرح برامج وخطط علمية مدروسة ومحددة ومبرمجة بعناية لعالج ظواھر الغلو بالحوار
والمناقشة والحجة والتربية وبالبرامج العلمية واإلعالمية والتربوية واالجتماعية قريبة المدى
وبعيدة المدى.

ثانيا:استنھاض ھمم العلماء والدعاة والمفكرين والمربين لإلسھام في حل المشكلة وتخفيف
آثارھا والحد من انتشارھا بأكثر مما ھو حاصل وبكل الوسائل المتاحة -والتقصير في ھذا
حاصل -فمثال ال نعرف أي خطوة رسمية جادة في اللقاء المباشر مع أساتذة الجامعات،
والقضاة والدعاة من قبل المسؤولين في الدولة -اللھم إال النادر -للتشاور والتعاون في حل
ھذه المشكالت الكبرى.
فيجب على الجميع طرح المشكلة بوسائل اإلعالم ،ومؤسسات التربية والتعليم ،بأسلوب علمي
مدروس ،ال بما يحصل في بعض اللقاء والبرامج واإلسھامات )شبه العفوية( وغير المعدة
إعدادا جيدا أو التي غالبا تكون كما يقول المثل) :افتح فمك يرزقك !(.
ثالثا:التأكيد على أھل الحل والعقد وعلية القوم في المجتمع في ممارسة دورھم الريادي
لالنفتاح على الناس وضبطھم بالمرجعية الدينية والقبلية واالجتماعية والرسمية.
وأول ذلك:العلماء وكبار المسؤولين في كل منطقة يجب لزاما التأكيد عليھم بفتح أبوابھم
للشباب وعامة المجتمع ،وأن يخصص كل واحد منھم وقتا يوميا أو أسبوعيا ،يستقبل فيه
الناس ويحاورھم ،ويخصص للشباب المندفع وقتا يحاورھم ويرفق بھم ويرشدھم ،وأشھد أن
غالب الشباب المندفع الذي قد يتعاطف مع الغالة مستعدون للرجوع للحق ،إذا تم حوارھم
برفق وسعة صدر وحلم وتذكير باألصول الشرعية ،وھذا مجرب وناجح ،لكن العلماء غالبا
مشغولون عن ھذه المھمة ،فانصرف كثير من الشباب إلى الفضائيات واإلنترنت ودعاة السوء
والفتنة والتيارات المعادية ،و حسبنا ونعم الوكيل.
رابعا:يجب إنشاء مراكز وجمعيات ومؤسسات متخصصة رسمية وغير رسمية ،تعنى بھذه
األمور يكون فيھا باحثون ومتخصصون متفرعون يعكفون على البحث والدراسة والحوار،
وتوفر لھم اإلمكانات الالزمة والوسائل العلمية واإلعالمية وغيرھا.
خامسا:حبذا لو كان في أجھزة الدولة ومؤسساتھا المعنية مراكز وإدارات متخصصة في
العقيدة والفكر والتيارات المعاصرة.
سادسا:توسيع دائرة الفتوى والمفتين نوعا وعددا وطريقة ،وإنشاء دوائر للفتوى في كل
المناطق واسعة الصالحيات كبيرة اإلمكانات تتصدى لحاجات المجتمع ومشكالته وإشكاالته
الكبيرة والكثيرة والخطيرة ،وكذلك الدعوة والشؤون اإلسالمية.

سابعا:كبار المسؤولين من المدنيين والعسكريين بحاجة ملحة إلى دورات مركزة في أصول
َّ
ومسلماته ،وأصول الغلو واتجاھاته ،والقواعد الشرعية حول الحاكم والبيعة
الدين وثوابته
والسمع والطاعة والجماعة ،وضروريات األحكام ،ونحو ذلك مما يؤدي الجھل به إلى
االستھانة واالستھجان لمقام المسؤول والحط من قدره.
ثامنا:مھم جدا التأكيد )مرة أخرى( على التفريق بين أحكام الدين في الجھاد بشروطه واألمر
بالمعروف والنھي عن المنكر والوالء والبراء بضوابطھما الشرعية ،وبين التشدد والغلو
والتطرف الذي يحدث باسم ھذه األصول الشرعية العظيمة؛ ألن الخلط وتجاوز ھذه األصول
َّ
والكتاب يؤدي إلى استفزاز الناس،
من قبل البعض ،والتنكر لھا من بعض وسائل اإلعالم
ويتذرع به أھل الفتنة والغلو.
تاسعا :حول الفئة الغالية واستصالحھا:
أغلب أفراد الغالة من المتدينين ذوي العاطفة والغيرة والحماس ،لكنھم ينقصھم عمق الفقه،
والحكمة والصبر والتجارب ،واستھوتھم التيارات واألھواء ،وأرى حيالھم:
أ  -الحوار المباشر ما أمكن من قبل العلماء والدعاة والدولة ،ولو في السجون ،وأظن ما
أعلنه علي الخضير وناصر الفھد والخالدي كان نتيجة حوار متميز.
ب -توجيه رسائل وبحوث علمية مؤصلة )ومطويات( تطرح بكل الوسائل المتاحة وال سيما
اإلنترنت ،وتكون من متخصصين جديرين ،وتعالج القضايا الكبرى بأسلوب ميسر ،ويتبع ذلك.
ج -اإلكثار من اإلصدارات والندوات والدورات والمحاضرات واللقاءات في عالج الغلو ،وأن
تكون ھناك برامج ثابتة في اإلعالم وال سيما  -إذاعة القرآن  -ألن بعض الغالة يسمعونھا
وكذلك قناة المجد.
د  -اإلسراع باإلذن للجمعيات الخيرية والمؤسسات التطوعية ألنھا تستوعب كثيرا من طاقات
الشباب وتسد فراغھم وتمتص عواطفھم.
ه -يجب تسديد الخطاب الديني الرسمي وشبه الرسمي وتھذيبه في قرارات الدولة وبياناتھا
ووسائل اإلعالم؛ ألن أغلب صياغات الخطاب الديني وأساليبه غير جيدة وال محترمة،
وبعضھا يثير السخرية ،ولذا أقترح أن ال يصدر خطاب أو بيان رسمي أو قرار له عالقة
بالشرع والدين حتى يعرض على مستشارين شرعيين.

تجد الدولة والعلماء والمفكرون في معالجة مظاھر الغلو والعنف  -يجب بالمقابل الجد
و -كما ّ
في معالجة المظاھر المعاكسة من الطعن في العقيدة واألخالق والسلف الصالح ،من قبل بعض
مرضى القلوب والعقول في صحفنا المحلية ،الذين يستفزون كل مسلم عادي ،فضال عن
المتدين والغيور .وأظنه من الضحك على الذقون أن يكون األمر مجرد تبديل رئيس التحرير،
كما يكون في جريدة الوطن التي تعد أكبر مغذي للعنف بإيوائھا لكتاب ومقاالت تخالف بدھيات
الدين ،وصحف أخرى كذلك .وھذا مما يؤكد ضرورة وجود متخصصين في ھذه األمور في
الصحف المحلية ووسائل اإلعالم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
] [٤٧نقال من كتاب " الغلو األسباب والعالج " لألستاذ الدكتور ناصر العقل  ،تم تعريفه
سابقا ً

الفصل الثالث
المبحث الجـــفاء
المطلب األول :أصل الجفاء.
المطلب الثاني :أسباب نشأتھا.
المطلب الثالث :واقعنا مع أھل الجفاء.

مدخل
ً
مذموما ،فإن ھذا ال يعني أن يتصف العبد بنقيض ذلك حتى يصل إلى الجفاء ،وال
إذا كان الغلو
يتأدب بما أوجبه  على عباده تجاه رسول  –صلى  عليه وسلم ،بل المؤمن الحق ھو
الذي يتصف بالوسطية والعدل في شؤونه كلھا ومن ذلك عبادة  وتعظيم األنبياء وإعطائھم
حقھم من التعظيم دون غلو أو جفاء.
أصل الجفاء:
الجفاء في اللغة:
ُُ
جفاء وتجافى :لم يلزم مكانه .ورجل جافي ِ
والخلق:
الخلقة
قال صاحب القاموس)) :جفا
ً
غليظ .والجفاء نقيض الصلة((].[٤٨
الجفاء شرعا ً:
والمقصود به ھنا ھو رد ما اختص  به نبيه محمد عليه الصالة والسالم .وفي ھذا معنى
الجفاء الذي يقطع الصلة المتولدة في القلب من المحبة والتعظيم نتيجة اعتقاد ثبوت تلك
الخصيصة للنبي صلى  عليه وسلم أو جعل تلك الخصيصة لعامة الناس.
وأيضا يدخل في معنى الجفاء ما جعله األتباع لمشايخھم وأئمتھم من الفضائل والمناقب ما لم
يكن له صلى  عليه وسلم فھذا من الجفاء إذ إن النبي صلى  عليه وسلم فاق في فضله
جميع األنبياء والمرسلين بل ھو سيدھم وإمامھم فال شك أن تقديم غيره عليه صلى  عليه

وسلم في الفضائل من أعظم الجفاء ألن بذلك التقديم والتعظيم تنشأ المحبة التي تفوق محبة
النبي صلى  عليه وسلم التي ال يبقى منھا إال االدعاءات التي يعبرون عنھا بأمور بدعية ال
أصل لھا.
أسباب نشأتھا:
يشترك الجفاء بالغلو ،أي أن الغلو عندما ظھر في فرق ،ظھر الجفاء في محبة الرسول صلى
 عليه وسلم في فرق أخرى ويدل على ذلك ما جعله األتباع لمشايخھم وأئمتھم من الفضائل
والمناقب ما لم يكن له صلى  عليه وسلم فھذا من الجفاء إذ إن النبي صلى  عليه وسلم
فاق في فضله جميع األنبياء والمرسلين بل ھو سيدھم وإمامھم فال شك أن تقديم غيره عليه
صلى  عليه وسلم في الفضائل من أعظم الجفاء ألن بذلك التقديم والتعظيم تنشأ المحبة التي
تفوق محبة النبي صلى  عليه وسلم التي ال يبقى منھا إال االدعاءات التي يعبرون عنھا
بأمور بدعية ال أصل لھا ،كما عزف كثير من المسلمين عن مطالعة سيرة النبي صلى 
عليه وسلم ومذاكرة سنته وكثرة الصالة والسالم عليه ،مما أدى إلى الجفاء للنبي صلى 
عليه وسلم وعدم توقيره.
واقعنا مع أھل الجفاء:
بعض مظاھر الجفاء التي يقع فيھا بعض المسلمين:
ً
َّ
باطنا:
السنة
 (١البعد عن
بتحول العبادات إلى عادات ونسيان احتساب األجر من  ،أو ترك متابعة الرسول صلى 
عليه وسلم وتعظيمه ،والمحبة القلبية الخالصة له ،ونسيان السنن وعدم تعلمھا ،أو البحث
ً
باطنا.
عنھا ،وعدم توقير السنة واالستخفاف بھا
َّ
السنة
 (٢البعد عن
ظاھرا:
ً
بترك العمل بالسنن الظاھرة الواجب منھا والمندوب ،وعلى سبيل المثال سنن االعتقاد
ومجانبة البدعة وأھلھا بل وھجرھم ،أو السنن المؤكدة مثل :سنن األكل واللباس أو الرواتب،
أو الوتر ،أو ركعتي الضحى ،وسنن المناسك في الحج والعمرة ،والسنن المتعلقة بالصوم في
الزمان والمكان ،فصارت السنة عند بعض الناس كالفضلة – و المستعان.
ولعمر  ال يستقيم قلب العبد حقيقة حتى ِّ
يعظم السنة ويحتاط لھا ،ويعمل بھا.

 (٣رد األحاديث الصحيحة:
بأدنى حجة من الحجج ،كمخالفة العقل أو عدم تمشيھا مع الواقع ،أو عدم إمكان العمل بھا ،أو
المكابرة في قبول األحاديث ،وتأويل النصوص وحرفھا ألجل ذلك ،أو رد األحاديث الصحيحة
باعتبار أنھا آحاد أو دعوى العمل بالقرآن وحده ،وترك ما سوى ذلك.
َ
قال ابن القيم رحمه " :ومن األدب معه أالَّ يستشكل قوله ،بل ُ
تستشكل اآلراء لقوله ،وال
تھدر األقيسة وتلقى لنصوصه ،وال ُيحرف كالمه عن حقيقته لخيال
يعارض نصه بقياس ،بل ُ َ
ُ َ
ً
معقوال ،نعم! ھو مجھول ،وعن الصواب معزول ،وال يوقف قبول ما جاء به
يسميه أصحابه
على موافقة أحد .فكان ھذا من قلة األدب معه صلى  عليه وسلم ،بل ھو عين
الجرأة"].[٤٩
 (٤العدول عن سيرته صلى  عليه وسلم وسنته:
وفي عصر اإلعالم يتجلى الجفاء في العدول عن سيرته صلى  عليه وسلم وسنته وواقعه
وأعماله إلى رموز آخرين من عظماء الشرق والغرب – كما يسمون – سواء كانوا في القيادة
والسياسة ،أو في الفكر والفلسفة ،أو في األدب واألخالق .واألدھى من ذلك مقارنة أقوال
ھؤالء ومقاربتھا ألقوال النبي صلى  عليه وسلم وأحواله ،وعرضھا للعموم والعامة ،وتلك
تھون على العوام التجني على سيرة المصطفى صلى  عليه وسلم وسنته ،وتثير
مصيبة ِّ
ھو
الشكوك في أقواله وأعماله التشريعية صلى  عليه وسلم والتي ھي محض وحيْ ِ ﴿ :
إن ُ َ
يوحى ﴾].[٥٠
وحي ُ َ
ِإال َ ْ ٌ
ويلحق بذلك :تقديم أقوالھم على أقواله صلى  عليه وسلم ،وأحوالھم على أحواله،
وأعمالھم على أعماله ،ويا لألسف! من يقوم بمثل تلك األعمال؟ إنھم رجال العفن وفئة منھم
تسودوا بغير سيادة ،وقادوا بغير قيادة!!
أھل الصحافة وبعض ساسة اإلعالم والتعليم ممن ّ
 (٥نزع ھيبة الكالم حين الحديث عن النبي صلى  عليه وسلم:
روحانيا يتضح في نزع ھيبة الكالم حين
جفاء
وفي مجالسنا ومنتدياتنا يالحظ المتأمل منا
ً
ً
الحديث عن النبي صلى  عليه وسلم وكأنھا حديث عابر ،أو سيرة شاعر ،أو قصة سائر،
فال أدب في الكالم ،وال توقير للحديث ،وال استشعار لھيبة الجالل النبوي ،وال ذوق لألدب
أيھا
النوراني القدسي ،فال مباالة ،وال اھتمام ،وال توقير ،وال احترام ،وقد قال تعالىَ ﴿ :يا َ ُّ َ

الذين َ ُ
تجھروا َ ُ
أصواتكم َ ْ َ
فوق َ ْ ِ
بعضكم
َّ ِ َ
النبي َوال َ ْ َ ُ
صوت َّ ِ ِّ
آمنوا ال َ ْ َ ُ
له ِ ْ َ ْ ِ
كجھر َ ْ ِ ُ ْ
ترفعوا َ ْ َ َ ُ ْ
بالقول َ َ ْ ِ
لبعض ﴾] .[٥١ھذا أيھا الناس ھو األدب الرباني ،فأين األدب اإلنساني قبل األدب اإلسالمي؟
َِ ْ ٍ
 (٦ھجر أھل السنة أو اغتيابھم واالستھزاء بھم:
ويلحق الجفاء :جفاء القلوب واألعمال تجاه من خدموا السنة ،ويتمثل ذلك في ھجر أھل السنة
واألثر العاملين بھا ،أو اغتيابھم ولمزھم واالستھزاء بھم واستنقاص أقدارھم ،وانتقادھم
ً
وباطنا.
ظاھرا
وعيبھم على التزامھم بالسنن
ً
 (٧ھجر السنن المكانية:
ومن صور الجفاء الذي طبقه الكثيرون ھجر السنن المكانية ،وشواھد ھذا الجفاء في حياتنا
كثيرة ،فترى من الناس من يحج كل عام ويعتمر في السنة أكثر من مرة ،ومع ذلك تمر عليه
يعرج فيھا على المدينة النبوية إال أقل من أصابع اليد الواحدة ،وإن زارھا
سنوات كثيرة لم ِّ
فال اھتمام بالسنن والشعائر ،وھذا لعله من النسيان واالنشغال بغير السنن والبعد عن قراءة
السيرة النبوية.
ومن السنن في المدينة :الصالة في المسجد النبوي ،وھي صالة مضاعفة ،والصالة في مسجد
قباء ،وقد قال النبي صلى  عليه وسلم فيما رواه ُأسيد بن ُظھير" :صالة في مسجد قباء
كعمرة".
والصالة في الروضة الشريفة ،وھي من رياض الجنة التي ينبغي التنعم فيھا واالعتناء بھا،
إذ ھي من أماكن نزول الرحمة وحصول السعادة وأسبابھا.
ويلحق بزيارة المدينة النبوية زيارة قبر النبي صلى  عليه وسلم والسالم عليه وعلى
صاحبيه رضي  عنھما ،وزيارة قبور البقيع من الصحابة ،وقبور الشھداء ،وقبر حمزة
رضي  عنھم؛ ألن النبي صلى  عليه وسلم كان يزورھم ويدعو لھم ،ولعموم األحاديث
في زيارة القبور؛ وأن يدعو لھم ،وأن يستشعر فضائلھم ،ومناقبھم وجھادھم ،وأن يلين قلبه
ويتذكر اآلخرة لعل  أن ينصر به دينه كما نصره بھم ،وأن يجمعه بھم مع النبيين
ً
رفيقا ،و المستعان.
والصديقين والشھداء والصالحين وحسن أولئك
 (٨عدم معرفة خصائص النبي صلى  عليه وسلم:

وتربويا عدم معرفة الخصائص والمعجزات
علميا
ومن الجفاء مع النبي صلى  عليه وسلم
ً
ً
التي خص  بھا نبيه محمد صلى  عليه وسلم ،وھذا مما ينبغي أن يتفطن له المتعلمون
قبل غيرھم ،وينبغي مراعاة الفروق بين الخصائص والشمائل والمعجزات والكرامات ،وأن
الكرامات ھي ما يبارك  في أصله مثل تكثير الطعام واالستسقاء ،أو ما ُيحدثه  عز وجل
من الخوارق التي يعجز عنھا اإلنس والجن؛ فيھيئھا  لعباده من غير قاعدة سابقة ،وال
ً
وباطنا على الطريق المستقيم ،وقد تجري لغيرھم لكن
ظاھرا
تكون الكرامات إال لمن استقام
ً
ليس على الدوام.
أما المعجزات فال تكون إال لألنبياء لالستدالل بھا والتحدي ،وھي على الدوام على بابھا في
التعجيز ،وليست من جنس الخوارق .وأما الخصائص فھي األحكام التي خص  بھا نبيه
صلى  عليه وسلم مثل الجمع بين أكثر من أربع زوجات ،والقتال في الحرم المكي.
والشمائل ھي :األخالق الكريمة التي كانت محور حياة النبي صلى  عليه وسلم كالعفو
والصفح والرحمة ولين الجانب.
 (٩االبتداع في الدين:
سوءا حين يبتعد المرء عن الجادة والشرع إلى سلوك االبتداع في الدين
ويزداد الجفاء
ً
ِّ
المخلطين من تعظيم مشايخ الطرق ورفعھم فوق منزلة األنبياء بما معھم من
ومشابھة حالة
األحوال الشيطانية والخوارق الوھمية ،أو الغلو في األولياء الذين ُيظن أنھم كذلك ،وإطراؤھم
في حياتھم وتقديسھم بعد مماتھم ،ودعاؤھم من دون  ،والنذر لھم وذبح القرابين باسمھم،
والطواف حول قبورھم أو البناء عليھا ،وھذا ھو الشرك الذي ُ ِ َ
بعث النبي صلى  عليه وسلم
إلزالته وھدمه وإقامة صرح التوحيد مكانه في األرض وفي القلوب ،فأقام  دينه.
 (١٠الغلو في النبي صلى  عليه وسلم:
ومن الجفاء الذي يؤذي النبي صلى  عليه وسلم ويخالف ھديه ودعوته ،بل يخالف األصل
الذي أرسله  به وھو التوحيد  :-الغلو في النبي صلى  عليه وسلم ورفعه فوق منزلة
النبوة وإشراكه في علم الغيب ،أو سؤاله من دون  ،أو اإلقسام به ،وقد خاف النبي صلى
 عليه وسلم وقوع ذلك فقال في مرض موته" :ال تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم،
ولكن قولوا :عبد  ورسوله"].[٥٢

ومن الغلو فيه صلى  عليه وسلم :الحلف واإلقسام به ،فإنه من التعظيم الذي ال يصرف إال
[ وحده.
 (١١ترك الصالة عليه صلى  عليه وسلم:
لفظا أو ًّ
أيضا ترك الصالة عليه صلى  عليه وسلم ً
خطا ،إذا مر ذكره ،وھذا قد
ومن الجفاء ً
مصليا عليه صلى  عليه وسلم؛ فضالً عن أن تسمع
يحدث في بعض مجالسنا ،فال تسمع
ً
مذكرا بالصالة والسالم عليه ،وھذا على حد سواء في المجتمعات واألفراد .وأي بخل أقسى
ِّ ً
أمور ال تنفعه في آخرته وال في دنياه.
من ھذا البخل؟ وبھذا الجفاء يقع اإلنسان في
ٍ
 (١٢عدم معرفة قدر الصحابة:
ومن الجفاء ما يتقمصه الكثيرون على اختالف في النيات ،وتنوع في صور الجفاء يجمعھا
عدم معرفة قدر الصحابة ومنازلھم وفضائلھم وھم الجيل األغر ،حظ النبي صلى  عليه
وسلم من األجيال ،وھو حظھم من األنبياء ،لھم شرف الصحبة كما لھم نور الرؤية.
 (١٣الحساسية المفرطة حيال كل ما يتصل بتعظيم النبي صلى  عليه وسلم:
ويأتي في النھاية ما قد يكون السبب في التزام الجفاء والتقنع به وھو الحساسية المفرطة من
بعض المنتسبين إلى السنة والجماعة حيال كل ما يتصل بتعظيم النبي صلى  عليه وسلم
وتقديره وتعظيم أھل بيته الصالحين ،سواء عند ذكره أو ذكرھم أو القصد إلى ذكره أو ذكرھم،
خشية التشبه ببعض الطوائف ،وھذا قصد في غير محله ،وھذا التعظيم للنبي صلى  عليه
وسلم ال ُيقصد به الخروج عن التعظيم الشرعي الوارد في الكتاب والسنة ،وال االحتفال
بالموالد ،وال التواجد عند السماع ،أو التلذذ بالمدائح وحدھا ،وضابط ذلك التعظيم ما كان عليه
النبي صلى  عليه وسلم وأصحابه ،ومعرفة المحب الصادق من غيره في االتباع ،ومن إذا
ذكرت له ھدي رسول  صلى  عليه وسلم امتثله ،وانتھى عما أحدثه في الدين ،ومن إذا
ذكرت له السنة تركھا واتبع ھواه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
] [٤٨المرجع السابق تم ذكره ] [٤٩مدارج السالكين  [٥٠] .٤٠٦ / ٢النجم.٤ :
] [٥١الحجرات [٥٢] .٢ :تم ذكره سابقا

الخــــــاتمة
علي مننه ،وأعانني فأكملت ھذا البحث بھذه الصورة
علي نعمه ،ووالى
الحمد [ الذي أتم
َّ
َّ
التي أرجو أن أنال بھا رضاه ،وأن يكون البحث نافعا ً محققا ً للغرض منه ،وقد توصلت من
خالله إلى عدة نتائج من أھمھا:
 -١أن أمة محمد عليه الصالة والسالم كانوا على المنھج الصحيح حتى طرأ عليھم الغلو
والجفاء ولم يعرف ذلك في عھد النبي المصطفى عليه الصالة والسالم.
 -٢أن اليھود والنصارى ھم أول من غلو في أنبيائھم.
 -٣أن الغلو والجفاء قد انتشر في عصرنا الحاضر بكثرة ملحوظة.
 -٤أن الغلو والجفاء نھج بعيد عن الحق.
 -٥أن رسول  صلى  عليه وسلم لم يمت إال وقد حذر أمته من الغلو والجفاء.
 -٦أن القرون المفضلة كانت صادقة المحبة لرسول  صلى  عليه وسلم.
 -٧أن الشيعة ھم من أعظم أسباب نشوء الغلو.
 -٨أن الصوفية كانت من أسباب انتشار الغلو بما يقيمونه من البدع.
 -٩وقوف العلماء األفاضل بالمرصاد لكل من يسعى لنشر الضالل.
ھذه بعض النتائج التي خرجت بھا ،وال شك أن ھناك فوائد ونتائج أخرى سيلمسھا القارئ من
خالل مطالعته لھذا البحث ،أسأل  أن يجعله خالصا لوجھه ،سالم من األغراض واألھـواء،
نافعـا لي وإلخواني المسلمين إنه سميع مجيب ،والحمد [ أوالً وآخراً.

