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 كلمة المركز
 آلــه الطّيبــين و الســالم علــى ســّيد المرســلين نبّينــا محمــد ، و الصــالة و العــالمين ،  الحمــد هللا ربّ 

 بعد.و  ..الطاهرين
 ت علــــى األّمــــة قبــــل تــــدوين تاريخهــــا ، ابتــــداًء أرات السياســــية المتالحقــــة التــــي طــــر إّن التطــــوّ 
 كبــر األثــر فــي تشــويه معــالم التــاريخ أإلــى نهايــة القــرن الثــاني مــن الهجــرة كــان لهــا و مــن الســقيفة 

ــــ العباســــيو ما فــــي العهــــدين األمــــوي الســــيّ   ـــــ ســــالمي ، لمحاولــــة الســــلطات السياســــةإلا  توجيــــه  ـ
 مـــن هنـــا أنزلـــت عقوبتهـــا و يعـــّزز مـــن وجودهـــا و حـــوادث التـــاريخ اإلســـالمي بمـــا يخـــدم سياســـتها 

 ســـّخرت جملــة مّمـــن عاشـــوا علـــى و ،  فـــواه عـــن قــول الحـــقّ باتّبــاع الفكـــر المعـــارض ، ولجمــت األ
ــــدها ألنْ  ــــتالئم مــــع رغبتهــــا  موائ ــــو ، يضــــعوا لهــــا تفســــيراً ي ــــراً يســــتر فصــــائحها عل  حســــاب  ىتبري

 فــي تمجيــد مــن يشــاء الحــاكم  المفــاهيم اإلســالمية ســواء كــان ذلــك علــى مســتوى روايــة الحــديث
 ه أو علـــــى مســـــتوى صـــــياغة الحـــــدث التـــــاريخي ْاو روايتـــــه بمـــــا يناســـــب توّجـــــ، أو ذّم مـــــن يريـــــد 

 طموحهــا ، األمـــر الــذي أّدى بطبيعتـــه إلــى وقــوف الســـلطة إلــى جانـــب الفكــر المســـاعد و الســلطة 
 ة ولو كان شاّذاً.ييده بكّل قوّ أتو ديمومّية سياستها و بقاء منهجها  ىعل

ـــــا السياســـــي مـــــو  ـــــاريخ أّمتن ـــــين انحـــــراف ّال إالثقـــــافي و ا ت  اســـــتقامة و  حصـــــيلة ْادوار مختلفـــــة ب
ـــوان دخيلـــة و شـــوائب كثيـــرة ، و ْاســـاطير ، و لهـــذا علقـــت بمســـيرته خرافـــات و صـــواب ، و خطـــْا و   ْال

 هــــن وضــــعف مكــــّبالً بــــأغالل المعطيــــات السياســــية و خطواتــــه فــــي  رّ هــــو يجــــو حتــــى وصــــل الينــــا 
 تهـــا ، حـــامالً ْاثقـــال مـــا جنتـــه علـــى حوادثـــه فـــي القـــرون طائفيّ و المنعطفـــات المذهبيـــة و باتهـــا ، تقلّ و 

  مـــن هنـــا وجـــب االحتـــرازو بصـــورة أثّـــرت اكثيـــراً علـــى فهـــم حقائقـــه ، و مـــن عمـــره ،  ىالثالثـــة اْالولـــ
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 لعـــالم بجملـــة بشـــكل مباشـــر فـــي تصـــطيح الـــوعي او ســـهمت أمـــن كتـــب التـــاريخ نفســـها ألنّهـــا قـــد 

 .ويشتشو واسعة من الحقائق التاريخية لما لحقها من تزوير 
 ؛ إذ  ســــالمي كّلهــــا ، بــــل علــــى العكــــسيعنــــي هــــذا الحكــــم بــــبطالن مصــــادر التــــاريخ اإلوال

 التزويـــر ، بقـــدر مـــا يعنـــي أّن بحـــث أيّـــة فكـــرة و تضـــّمنت حقـــائق كثيـــرة لـــم تطلهـــا يـــد التحريـــف 
 ي عـــن الهالــة القدســـية التـــي أحيطـــت كـــّل شــيء التخّلـــ  علــى أســـاس تـــاريخي واقعــي يســـتدعي قبـــل

 النظــر إليـــه علــي أســـاس و تعريتــه عّمـــا علــق بـــه ، و ، أخطـــاء و مـــا فيــه مـــن انحرافــات  بالتــاريخ بكــلّ 
ــــاّدة أوّ  ــــه م ــــلكون ــــنّقح كمــــا ينبغــــي ، ي ــــم ت ــــو ة ل  عــــي الفكــــرة موضــــوع و د أداة مــــن أدوات ه مجــــرّ أّن

 هة فـــــي  ســـــتكون نصوصـــــه المعتمـــــدة مشـــــوّ ّال إو البحـــــث ال أن يكـــــون خاضـــــعاً ألصـــــل الفكـــــرة ، 
 الفكريـــــة و الت السياســـــية فـــــالمطلوب إذن هـــــو القـــــراءة الواعيـــــة للتحـــــوّ  .مرحلـــــة ســـــابقة لنتائجـــــه

 أن يكـون التعامــل مـع كــّل وضــع و ثرهـا علــى المجتمــع ، أكيـف كــان و التـي طــرْات فـي تــاريخ اّمتنــا ، 
 بشــكل عجيــب كمــا نالحــظ فــي  وراقلط األبمــا يناســب حجمــه فــي إطــار موضــوعي ، ال أن تخــت

 بعـــض الدراســـات التاريخيـــة التـــي لـــم تلتفـــت حتـــي إلـــى صـــدق قـــانون العّليـــة العاّمـــة فـــي ربـــط كـــّل 
 كـــــل معلـــــول بعّلتـــــة. اْألمـــــر الـــــذي يجـــــب أن يلحـــــظ فـــــي كـــــّل دراســـــة تاريخيـــــة و حـــــادث بســـــببه 
ـــاريخ المـــذاهب خصوصـــاً إذا ما  ـــالفـــرق اإلو كـــان موضـــوع البحـــث هـــو ت  ه هـــذا ســـالمية ، لمايختزن

 مـــا يتطّلبـــه مـــن إجابـــة علميـــة علـــى كثيـــر مـــن التســـاؤالت ، مـــن و الموضـــوع مـــن حّساســـّية كبيـــرة 
 مــا و ،  معرفــة علّــة وجودهــاو ،  الفــرقو قبيــل الســؤال عــن األســباب الحقيقيــة فــي نشــأة المــذاهب 

 ،  درجـــــة نجاحهـــــاو ،  حرارتهـــــاو مـــــا مقـــــدار حيويّتهـــــا و ،  هـــــي حركـــــة المفـــــاهيم اإلســـــالمية بينهـــــا
ـــأثير أو إخفاقهـــاو  ـــ الفـــرق كّلهـــاو هـــل كانـــت تلـــك المـــذاهب و ؟  قـــدرتها علـــى الت  علـــى التفـــاوت  ـ

ــ الملحــوظ بينهــا  نزالهــا إلــى الواقــع اليــومي فــي التطبيــق ، إو تمّثــل تجربــة عمليــة لمفــاهيم اإلســالم  ـ
 مــا هــو التقيــيم العلمــي الموضــوعي لتلــك التجــارب مــن خــالل الظــروف التــي أحاطــت بهــا عنــد و 

ـــــيو مـــــا مـــــدى ارتباطهـــــا بالعوامـــــل السياســـــية المعاصـــــرة لهـــــا ، و ؟  انشـــــأته ـــــة األســـــاليب الت   نوعّي
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 كلمة املركز   ...............................................................................  ٧
 ؟ تمكينها أهي فكر السلطة ، أو سلطة الفكر وقوتهو استخدمت في سبيل دعمها 

 ماته مســــــلّ و إذا كانــــــت تلــــــك التجــــــارب بأســــــرها قــــــد جعلــــــت مــــــن اإلســــــالم بكــــــّل مبادئــــــه و 
ـــــاس عليـــــه األشـــــياء  ـــــي تلـــــك اآلراء و مقياســـــاً تق ـــــرى إذن ف ـــــور ، فلمـــــاذا ن ـــــه األم ـــــاً تـــــوزن ب  ميزان

 ؟! ى(اإلسالمية) مخالفات صريحة لإلسالم في منعطفات شتّ 
ــــــى لتلــــــك   ألــــــيس مــــــن الضــــــرورة إذن معرفــــــة القواعــــــد التــــــي انطلقــــــت منهــــــا الشــــــرارة األول

 الــدائرة التــي اّتســعت لحركتهــا ، و فهــم األســس التــي شــّيدت عليهــا بنيانهــا ، و الفــرق ، و المــذاهب 
 عالقـــــة ذلـــــك بالحـــــاكم ســـــلباً أو و ، والعوامـــــل التـــــي شـــــاركت فـــــي اســـــتمرار وجودهـــــا أو عدمـــــه 

 إثــارة و يجــاد الخــالف المــذهبي ، إة الفاعلــة فــي دور الســلطة السياســية فــي تــوفير القــوّ و إيجابــاً ، 
 ضـــهم : آكـــل ذبيحـــة الوضـــاعة درجـــة افـــرزت قـــول بعو الحقـــد الطـــائفي الـــذي بلـــغ مـــن الخّســـة 

 ؟!! آكل ذبيحة المسلم من المذهب الفالنيو اليهودي 
ــين المــذاهب  إنّ   يجــب  ىالمحتــو و المــنهج و المعــالم و الفــرق فــي النشــأة و التفــاوت المنظــور ب

 ا كيــف يكــون ذلــك ، فبقيــاس أّمــو اً للمســلم علــى اكتشــاف األصــلح منهــا ، زاً قويّــأن يكــون محّفــ
 ا إن لــم يكــن صــحيحاً فــي الواقــع ، مــع القــدرة علــى التنــازل عّمــو ه ســماعو خــر درجــة تقّبلــه فكــر اآل

 يثبت له خطأ مذهبه بالدليل.
ـــه و  ـــّدمها مذهب ـــي ق ـــول الت ـــه مـــع الحل ـــه مـــن خـــالل تجربت  يمكـــن للحقيقـــة أن تنمـــو فـــي عقيدت

ـــــدتها باإلســـــالم فكـــــراً  ـــــي إطـــــار عقي ـــــة ف ـــــالحلول اإلســـــالمية و ســـــلوكاً و لمشـــــاكل األّم  مقارنتهـــــا ب
 رآه مــــثالً يربّــــي أتباعــــه علــــي انخفــــاض درجــــة اإلرادة فــــي مقاومــــة الحــــاكم  فــــإذا مــــااألخــــرى ، 
 تســـميته بـــولي األمـــر مـــثالً ســـيدرك إخفاقــــات المـــذهب مـــن خـــالل تجربتـــه مـــع تلــــك و الظـــالم ، 
 نتائجها الوخيمة على أرض الواقع.تلّمس و الحلول 

ـــــ الفـــــرق لـــــم تقـــــّدمو تلـــــك المـــــذاهب  هكـــــذا ســـــيدرك بـــــأنّ و  ـــــ هـــــاكلّ  ـ  باعهـــــا مزيـــــداً مـــــن التّ  ـ
  باعهـــا لـــم تكـــنالضـــمانات التـــي قـــّدمتها التّ  إنّ و الـــوعي اإلســـالمي بســـبب مـــا أحدثتـــه مـــن تغييـــر ، 
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 درجـــة كبيـــرة  ىكــان بعضـــها علــلعســـير المرتقــب ، بـــل  بتلــك الدرجـــة المطلوبــة لتجـــاوز االمتحــان ا

 ).اإلضالل كما رأينا ذلك في (مفتي الذبيحةو من الضالل 
 اجمــــــة عـــــن طبيعــــــة نغات كثيـــــرة الكتـــــاب الماثــــــل بـــــين يــــــديك عزيـــــزي القــــــاري لـــــه مســــــوّ و 

 رة تعثّــــرت خطــــوات مســــيرتها كثيــــراً منــــذ نشــــأتها المتــــأخّ  يبعــــض الفــــرق المنتســــبة لإلســــالم والتــــ
 د االعتقــــاد بالزيــــارة ، ت بتكفيرهــــا ســــائر المســــلمين لمجــــرّ ُعرِفَــــقــــد و يــــوم النــــاس هــــذا ،  ىإلــــو 
 !  أباحــت الجلــه دمــاء المســلمينو !  الشــفاعة ، حيــث اعتبــرت كــّل هــذا كفــراً بواحــاً و التوّســل ، و 
 ســـــماحته  فاتها حتـــــى صـــــارت ســــبباً مباشـــــراً الّتهـــــام اإلســـــالم بكـــــلّ ال زالــــت تتخـــــّبط فـــــي تصـــــرّ و 
 ! اإلرهابو ته بالتعّسف إنسانيّ و 

 نتــــائج جديــــدة تفــــّرد بهــــا مؤّلفــــه و ســــيجد القــــارىء فــــي هــــذا الكتــــاب جهــــوداً علميــــة كثيــــرة و 
 التأّمل أيضاً.و ،  النقد بهدف التطويرو البحث ، و االهتمام ، و هي جديرة بالعناية و المحترم ، 

 الهداية إلى الصراط المستقيمو آملين أن يحّقق أهدافه في الثقافة المطلوبة ، 

 

 سواء السبيل ىواهللا الهادي إل
 مركز الرسالة
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 مةُ قدَّ المُ 
 ســـــالمية ، منـــــذ المـــــذاهب اإلو البحـــــوث التـــــي ُكتبـــــت فـــــي تـــــاريخ الفـــــرق و ليســـــت قليلـــــة الكتابـــــات 

ـــــع ، حيـــــث ظهـــــرت أول التصـــــانيف فـــــي هـــــذا الموضـــــوع ،   يومنـــــا هـــــذا غيـــــر  ىٰ حتـــــو أوائـــــل القـــــرن الراب
 اً جــــاّداً ، ُيخضــــع للتحقيــــق العلمــــي حتــــى ّيــــجهــــداً تحقيق أن القليــــل منهــــا بــــل النــــادر هــــو الــــذي احتــــوىٰ 

 كأنهــــــا ثوابــــــت و ســــــائر مــــــا ُكتــــــب فــــــي هــــــذا البــــــاب  التــــــي أخــــــذت طريقهــــــا إلــــــىٰ و القضــــــايا المشــــــهورة 
ـــــر مـــــن المتقـــــدّ إ .تاريخيـــــة ال نقـــــاش فيهـــــا ـــــى اعتمـــــاد أقـــــوال الكثي ـــــات عل  مين ، ذ درجـــــت ســـــائر الكتاب

ـــــمتكلّ و مـــــن مـــــؤرخين  ـــــة فـــــي موضـــــو  ىمـــــين عل  ع البحـــــث ، بحّجـــــة قـــــول المـــــؤرّخ أنهـــــا الحقـــــائق النهائي
ـــــق فـــــي قضـــــايا اُ كلّ أو المـــــت ـــــي إطـــــار تخّصصـــــه ىٰ خـــــر م الموّث ـــــر مشـــــهور  .دخلـــــت ف  لكـــــن كـــــم مـــــن أم

ـــــي أصـــــلها و  ـــــد أثبـــــت التحقيـــــق ف  عرضـــــها علـــــى و قضـــــية اســـــتمّر التعامـــــل معهـــــا علـــــى أنهـــــا مســـــّلمة ق
 يأخــــذ نصــــيبه مــــن  أن الحقيقــــة فــــي األمــــر شــــيء آخــــر لــــمو األســــئلة الجــــاّدة أنهــــا قضــــية ال أصــــل لهــــا ، 

 ؟ ال حّظه في التداولو الشهرة 
ــــّددةو  ــــا هــــذه الحقيقــــة فــــي مواضــــع متع ــــة االســــالمية تواجهن ــــاريخ نشــــأة المــــذاهب العيقيدي  ،  فــــي ت

 فـــــرق عاشـــــت فـــــي مـــــا و ، فالتـــــاريخ تـــــاريخ مـــــذاهب  جـــــدير بنـــــا أن نتوقّـــــع ذلـــــك منـــــذ الوهلـــــة األولـــــىٰ و 
ــــــا مّتصــــــلة مــــــن النزاعــــــات و بينهــــــا فتــــــرات طويلــــــة ،  ــــــاً فــــــي و ربّم ــــــغ ذروتهــــــا أحيان  الخالفــــــات التــــــي تبل

ــــــة ،  ــــــاً أخــــــرىٰ و حــــــروب طاحن ــــــوان  ىٰ القــــــذف بشــــــتو عنــــــد مســــــتوى التكفيــــــر والتفســــــيق  تقــــــف أحيان  أل
ـــــتُّ  ـــــة ُاخـــــرىٰ و  .الطعـــــونو هم ال ـــــاب ينتمـــــون  مـــــن ناحي ـــــوا فـــــي تواريخهـــــا هـــــم كّت ـــــذين كتب ـــــاب ال  فـــــان الكّت

 يقفـــــــون موقفـــــــاً و يصـــــــوبون مقوالتهـــــــا ، و ون عنهـــــــا ، يـــــــذبُّ و ن لهـــــــا ، يتعصـــــــبو و ســـــــلفاً إلـــــــى إحـــــــداها ، 
 التــــي تختلــــف معهــــا فــــي مقوالتهــــا ، أو فــــي تاريخهــــا السياســــي ، أو  ىٰ خــــر ســــلبياً إزاء ســــائر الفــــرق األ

 ؟ االنصاف في أحوال كهذهو فكيف ال نتوّقع غياب الروح الموضوعية  .في االثنين معاً 
 الحيــــــاد و الموضــــــوعية و الســــــبيل الوحيــــــد للخــــــروج مــــــن هــــــذه االشــــــكالية هــــــو اعتمــــــاد التجــــــّرد  إنّ 

ــــــه ، واعطــــــاء كــــــلٍّ نصــــــيبه ،  ــــــاريخ ، لوضــــــع كــــــل شــــــيء فــــــي محّل ــــــراءة الت  وضــــــع كــــــل قضــــــية و فــــــي ق
 ن مزايدة أو تنقيص.في إطارها الموضوعي الصحيح ، دو 

ــــــالعنف و إّن الســــــجال  ــــــذين اّتســــــما ب ــــــديين الل ــــــرن األول الو الصــــــراع العقائ ــــــاً فــــــي الق  خشــــــونة غالب
ــــــروحو  ــــــه ب ــــــر ممــــــا ينبغــــــي إعــــــادة النظــــــر في ــــــرزا الشــــــيء الكثي ــــــن الهجــــــرة قــــــد أف ــــــاني م  موضــــــوعية  الث

ـــــــأثّره بتلـــــــك األ ـــــــزاع ، ال ســـــــّيما مـــــــع مـــــــا ينبغـــــــي أن يكـــــــون ت ـــــــك الن   جـــــــواءمتجـــــــّردة مـــــــن دواعـــــــي ذل
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  مــــــع الخضـــــــوع ّال إعنــــــه ، بــــــل ال يـــــــتّم التغافــــــل عنــــــه  حــــــّد ال ينبغـــــــي التغافــــــل إلــــــىٰ شــــــديد الوضــــــوح 

 التحّزب لها.و ألدوات النزاع السالفة نفسها 
 فـــــــــي تلـــــــــك المرحلـــــــــة أفـــــــــرزت هـــــــــذه النزاعـــــــــات العديـــــــــد مـــــــــن األحاديـــــــــث الموضـــــــــوعة لرمـــــــــي 

ــــة مــــن النــــاس بســــمة مــــا ، تنّفــــر اآلخــــرين منهــــا ،  ــــرة اإلســــالم و طائف  لــــئن و التوحيــــد. و تقصــــيها عــــن دائ
  ّال إطائفـــــة مـــــن هـــــذه األحاديـــــث ،  المحـــــدثين األصـــــابع علـــــىٰ و المحققـــــين القـــــدماء  وضـــــع الكثيـــــر مـــــن

 أنهـــــا مـــــا زالـــــت هـــــي األكثـــــر رواجـــــاً فـــــي تصـــــنيف عـــــدد غيـــــر قليـــــل مـــــن الطوائـــــف اإلســـــالمية ، األمـــــر 
 شيء إلى أصله. الذي يستدعي المزيد من التحقيق في إرجاع كلّ 

 لعـــــــّل مـــــــن أكثـــــــر القضـــــــايا وضـــــــوحاً مـــــــا نشـــــــهده مـــــــن تســـــــميات منّفـــــــرة للعديـــــــد مـــــــن الفـــــــرق ، و 
ــــن الخــــارج ،  ــــى أنهــــا تســــميات أطلقــــت م ــــذ اللحظــــة األول ــــن أصــــحابها و نقطــــع من ــــم تكــــن منتخبــــة م  ل

 على االطالق.
ــــــــــق علــــــــــىٰ  ــــــــــى اإلســــــــــالم تطل ــــــــــل أن طائفــــــــــة تنســــــــــب إل  نفســــــــــها اســــــــــم  فــــــــــال نســــــــــتطيع أن نقب

ــــــثالً  » الشــــــيطانية«  ــــــل م ــــــل :  ، ب ــــــى تســــــميات مث ــــــة« و » المســــــجمة« حت   » الرافضــــــة« و » المعطل
  أن تكـــــون مـــــن وضـــــع ّال إ، بـــــل ال يمكـــــن  هـــــي تســـــميات ال يمكـــــن أن تكـــــون مختـــــارة »ة الخشـــــبي« و

  .، اســـــتطاعت تعمـــــيم هـــــذه التســـــميات لتكـــــون مفروضـــــة علـــــى أصـــــحابها فئـــــة قويـــــة لهـــــا كلمـــــة نافـــــذة
ــــع أنــــه لــــو تــــرك األمــــر لفرقــــة  هــــم و لمــــا اختــــاروا ألنفســــهم هــــذه التســــمية  » المعتزلــــة«  بــــل لنــــا أن نتوّق

ـــــ يعتقـــــدون ـــــرق ـ ـــــ كســـــائر الف ـــــ ـ ـــــى الحـــــق ، دون ســـــواهم ، أو أنهـــــم عل ـــــى  ىأنهـــــم عل ـــــرب إل  األقـــــل أق
ــــــة أخــــــرىٰ  ــــــا مــــــن ناحي  أن المــــــؤرّخين يضــــــعون ســــــتة أســــــباب لنشــــــأة  الحــــــق مــــــن ســــــواهم ، فــــــإذا علمن

ــــة«  ــــي هــــذا الموضــــوع مــــن آراء  » المعتزل ــــا كــــم دخلــــت ف  اتجاهــــات جــــديرة بالبحــــث و وحــــدها ، علمن
 التحقيق.و 

 هـــــذه الدراســـــة التـــــي نقـــــّدمها فـــــي هـــــذا الكتـــــاب ، بتقســـــيم جديـــــد ، بعـــــد أن كانـــــت قـــــد توزّعـــــت و 
ــــــا  ــــــاريخ اإلســــــالم السياســــــي  «علــــــى مباحــــــث فــــــي كتابن ــــــ الثقــــــافيو ت  مســــــار اإلســــــالم بعــــــد الرســــــول  ـ

 عاتقهـــــا هـــــذه المهمـــــة ، علـــــى أمـــــل أن تكـــــون قـــــد قـــــّدمت للقـــــارئ  تأخـــــذ علـــــىٰ ،  » نشـــــأة المـــــذاهبو 
 في معالمها األساسية.و الفرق و أقرب الصور إلى الحقيقة في موضوع نشأة المذاهب 

 نيب.أُ إليه و عليه توكلت ،  باهللا ّال إوما توفيقي 
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 الفصل األول

 الفرقو  المذاهب تسمية في
  يقّســـــــم أن النحـــــــلو  امللــــــلو  ســـــــالميةاإل الِفــــــَرق يف كتـــــــب ممّـــــــن الكثــــــري اجتهـــــــد لقــــــد

  االُّمــــــــة بــــــــافرتاق اردو الــــــــ احلــــــــديث مــــــــع متشــــــــّياً  ، فرقــــــــةً  ســــــــبعنيو  ثــــــــالث إىل املســــــــلمني
 .)١( فرقة سبعنيو  ثالث على
  الِفـــــــَرق متييـــــــز يف هاو اعتمـــــــد الً و ُاصـــــــ وأّصـــــــلو  ، اعـــــــدو ق او ضـــــــعو  فقـــــــد هـــــــذا ألجـــــــلو 
  يف او أخطـــــــأ فقــــــد عنــــــده او يَِقفــــــو  هو يبلغــــــ مل إن أّ ـــــــم ظــــــاّنني ، العــــــدد هــــــذا  ــــــا او ليبلغــــــ

ـــــــام او تعّجلـــــــ كـــــــأّ مو  ! رو املـــــــذك احلـــــــديث يف او طعنـــــــو  ، اإلحصـــــــاء   فحـــــــني ، الســـــــاعة قي
  هـــــذا عهـــــد علـــــى ذلـــــك متّ  قـــــد نو يكـــــ أن بـــــدّ  فـــــال العـــــدد هـــــذا لو حبصـــــ احلـــــديث أخـــــرب

  الــــــــــيت األحقــــــــــابو  عنــــــــــدهم قّــــــــــفو يت مل فــــــــــالزمن ، تعّجــــــــــل هــــــــــذاو  ! ذاك وأ املصــــــــــّنف
  زاد فقــــد صــــحيحاً  تقســــيمهم كــــان فــــإذا ، هــــاو يعرف مل جديــــدة ِفرقــــاً  أفــــرزت قــــد أعقبــــتهم

 ! السبعنيو  الثالث على بعدهم العدد
_____________ 

 نّصــــــــــــــه : و يب هريــــــــــــــرة ، أابــــــــــــــن ماجــــــــــــــة ، مــــــــــــــن حــــــــــــــديث و أبــــــــــــــو داود و ) أخرجــــــــــــــه الرتمــــــــــــــذي ١(
 علــــــــــــــى اثنــــــــــــــني  ىت النصــــــــــــــار قــــــــــــــتفرّ و ســــــــــــــبعني فرقــــــــــــــة ، و حــــــــــــــدى إعلــــــــــــــى  اليهــــــــــــــودافرتقــــــــــــــت  «
ـــــــــــــــيت علـــــــــــــــى ثـــــــــــــــالث تفـــــــــــــــرتق اُ و ســـــــــــــــبعني فرقـــــــــــــــة ، و   ســـــــــــــــنن الرتمـــــــــــــــذي :  .» ســـــــــــــــبعني فرقـــــــــــــــةو ّم

ـــــــــ الفكـــــــــر ، دار ٣٩٩١بـــــــــريوت ، ســـــــــنن ابـــــــــن ماجـــــــــة : ح /  ــــــــــ ، دار إحيـــــــــاء الـــــــــرتاث ٢٦٤٠ح /   ـ
 ، حيدرآباد ـ اهلند. ١٢٨:  ١درك بريوت ، السمت
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 املذاهب والفرق يف اإلسالم  ..............................................................  ١٢

ــــــــ مل إّ ــــــــم ــــــــة او يعرف ــــــــة الو  ، )١( البابّي ــــــــة الو  ، )٢( البهائّي ــــــــل ، )٣( القاديانّي   او يعرفــــــــ مل ب
  أتــــــــى رّمبــــــــاو  ، اهلجــــــــري الســــــــادس القــــــــرن اخــــــــرو أ يف جنمــــــــت الــــــــيت يــــــــةو الَعدَ و  زيديّــــــــةيلا

  يف ــــــــــ قتئــــــــذو  ــــــــــ تــــــــدخل مل الـــــــــيت هابيــــــــةو كال خـــــــــرىاُ  جديــــــــدة بفـــــــــرق بعــــــــدهم الزمــــــــان
 حسابا م.

 سس خاطئة في التمييز :اُ 
  ّســــعو الت إىل مضــــطرّين أنفســــهم او جــــدو  إذ ، الظــــنّ  هــــذا إليــــه قــــادهم آخــــر خطــــأ َمثَّ و 
  مــــــاتوّ مق مــــــن شــــــيئاً  متلــــــك تكــــــن مل حــــــني يف هــــــاو مّيز و  ِفرقــــــاً  او عــــــدّ  حــــــىت ، التفريــــــع يف

 .)٤( رجال بضعة وأ احدو  رجل لو ق نو تك ما غالباً و  ، املستقّلة ةالِفرق
  أن فيــــه مــــراء ال الــــذي مو املعلــــ مــــن : فقــــال ، الطريقــــة هــــذه الشهرســــتاين طعــــن قــــدو 
  ختــــــرج فتكــــــاد ّال إو  ، مقالــــــة صــــــاحب ُعــــــدَّ  مــــــن مبقالــــــةٍ  غــــــريه عــــــن متّيــــــز مــــــن كــــــلّ  لــــــيس

  اعــــدو قو  لو ُاصــــ هــــي مســــائل يف ضــــابط مــــن فالبــــدَّ  ، العــــدّ و  احلصــــر حــــدّ  عــــن املقــــاالت
 .)٥( مقالة صاحب صاحبه يُعدّ و  ، مقالةً  يعترب اختالفاً  فيها االختالف نو يك

ـــــه خـــــرج ، الضـــــابط هـــــذا ضـــــعو  حـــــني الشهرســـــتاين لكـــــنّ  ـــــالنح علي ـــــذي وب   ينتهـــــي ال
  لو األصــــــــ مــــــــن ميتلــــــــك ال بعضــــــــها أن حــــــــني يف !! فرقــــــــة ســــــــبعنيو  ثــــــــالث إىل بــــــــالِفرق

_____________ 
 هـــــــو آنــــــــذاك ابـــــــن تســــــــع و م ،  ١٨٤٣د الشـــــــريازي ســــــــنة ) فرقـــــــة أنشــــــــأها املـــــــريزا علــــــــي بـــــــن حمّمــــــــ١(

 تلّقب بالباب.و عشرة سنة ، 
 م. ١٨٩٢توّيف سنة و لقَّب بالبهاء ، تَ و ) فرقة أّسسها خليفة الباب صاحب البابّية ، ٢(
 م. ١٩٠٨د القادياين ، املتوّىف سنة ا غالم أمحز ) فرقة أّسسها مري ٣(
 رق بـــــــني أعـــــــالم القـــــــرن الثالـــــــت اهلجـــــــري ، الفـــــــمـــــــن  ــــــــ ) انظـــــــر مـــــــثالً : فِـــــــرق الشـــــــيعة/ للنـــــــوخبيت٤(

 ).هـ ٤٢٩رق/ لإلسفرائيين (الفِ 
 بة االجنلو مصرية ـ القاهرة.تـ مك ٢١:  ١النحل / الشهرستاين و ) امللل ٥(
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 ١٣  ................................................  رق/ يف تسمية املذاهب والف الفصل األول

 مستّقلة. فرقة عّده يربّر ما اعدو القو 

 تاريخ تسميتها :و صول المذاهب تحديد اُ 
  نو املؤّرخـــــــــو  نو املتكّلمـــــــــ ذهـــــــــب حـــــــــني التعّســـــــــف مـــــــــن خطـــــــــرية انو ألـــــــــ ظهـــــــــرات مثّ 
ــــد إىل ــــنيو  ، الِفــــرق مــــن احــــدةو  كــــلّ  نشــــأة تــــأريخ حتدي ــــيت لو اُالصــــ تعي   منهــــا اســــتقت ال

 عقائدها.
ــــد ــــاب فعن ــــة املعــــامل غي ــــاريخ لــــذلك الثابت ــــة غيــــابو  ، الت ــــي القطعيــــة األدّل   انتســــا ا عل

ـــــك إىل   ، ذلـــــك يف الشخصـــــّية آرائهـــــم إقحـــــام إىل هـــــؤالء يضـــــطرّ  فو فســـــ ، لو اُالصـــــ تل
 خرى.اُ  على حتاملو  ، طائفة مع ىً و هو  ، فئة إىل ميلٍ  من دائماً  اآلراء ختلُ  ملو 

ــــك فــــأّدى   محّــــل كمــــا ، ضو الغمــــ مــــن مزيــــد إىل قــــادو  ، كثــــرية أخطــــاء رو ظهــــ إىل ذل
 عليها. غريبةً  أبعاداً  الفرق من كثرياً 
  اإلســــالمية الِفـــرق مـــن الكثـــري إرجـــاع مـــن الـــبعض إليـــه ذهـــب مـــا : ذلـــك أمثلـــة مـــنو 
ـــــــــــةً  لو ُاصـــــــــــ إىل ـــــــــــةاليهودك ، اإلســـــــــــالم عـــــــــــن غريب ـــــــــــةاليونانو  ســـــــــــيةو ا و  النصـــــــــــرانيةو  ي   ي
 اهلندية.و 

ـــــة ابـــــن عليـــــه مضـــــىو  ، النحـــــلو  امللـــــل كتـــــب يف قـــــدمياً  االّجتـــــاه هـــــذا ظهـــــر قـــــدو    تيمّي
 .)١( فيه تطّرفو 

 .)٢( املستشرقني أكثرو  ، املتأّخرين من الكثري به أخذو 
_____________ 

 ) ١(منهــــــــــاج الســــــــــّنة : ج و (اقتضــــــــــاء الصــــــــــراط املســــــــــتقيم) و ) كمــــــــــا يف : (احلمويّــــــــــة الكــــــــــربى) ١(
 أتبـــــــــــــاع و مــــــــــــن عباراتـــــــــــــه املتكـــــــــــــّررة يف وصـــــــــــــف بعضـــــــــــــهم قولــــــــــــه : (هـــــــــــــؤالء أفـــــــــــــراخ الفالســـــــــــــفة ، و 

 الصابئني).و النصارى و  اليهودل ّال ضو املشركني و ورثة ا وس و ،  واليوناناهلند 
 نيكلسون.و ) من أمثال : فلها وزن ، وجولد تسهري ، ٢(
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  ، التـــــأثّر مـــــن عو النـــــ ذلـــــك نفـــــت مضـــــاّدة نظريـــــة إىل املتـــــأّخرين بعـــــض ذهـــــب بينمـــــا
  ملّخصــــــــاً  النّشــــــــار رو الــــــــدكت فقــــــــال ، اختالفهــــــــا علــــــــى اإلســــــــالمية الِفــــــــرق أصـــــــالة رأتو 
  عقلـــي داخلـــي انبعـــاث هـــي االُمـــم مـــن اُّمـــة أيّـــة فلســـفة إنّ  : املســـألة هـــذه يف نظـــره جهـــةو 

ـــــــــة هلـــــــــذه احلضـــــــــارية حو الـــــــــر  عـــــــــن يعـــــــــّرب    تتشـــــــــابه أن لو املعقـــــــــ مـــــــــن لـــــــــيس أنّـــــــــهو  ، االُّم
  عقليــــــــاً و  جنســــــــياً  االخــــــــتالف أشــــــــدّ  خمتلفتــــــــني الُّمتــــــــني العقليــــــــة الداخليــــــــة االنبعاثــــــــات

  هـــــذه تضـــــعها الــــيت الســـــّنة دائـــــرة عــــن ختـــــرج ال االُمــــم مـــــن مـــــا ّمــــةٍ اُ  فلســـــفة إنّ و  ، يــــاً و لغو 
  ميثّــــل يـَُعــــد ملو  ، العقليــــة الــــدائرة مــــن حتمــــاً  لُفــــظ الفلســــفة هــــذه عــــن خــــرج مــــنو  ، االُّمــــة

 .)١( الذايت فكره ىو س فلسفياً 
  األحــــــــداث حتـــــــّرك بـــــــدء راجعنــــــــا ولـــــــ إنّنـــــــا : احلميـــــــد عبــــــــد حمســـــــن رو الـــــــدكت قـــــــالو 

  أنّـــــه كامـــــل يقـــــني عنـــــدنا حلصـــــل ، اإلســـــالم صـــــدر يف الكـــــربى االجتماعيـــــةو  السياســـــية
  مــــن تلــــتمس أن أرادت الــــيتو  ، بعــــد مــــا يف حــــدثت الــــيت الفكريّــــة احلركــــة لّــــدو  الــــذي وهــــ

 .)٢( ا تمع يف انطالقها ُاسس الكرمي القرآن
ــــــ ــــــدة أنّ  إىل لوّ األ الــــــرأي أصــــــحاب ذهــــــب فبينمــــــا ـ ّــــــة عقي   إليهــــــا دعــــــا الــــــيت ؛ اجلربي
ــــن اجلهــــم ــــم مــــن لو أ أنّ و  ، ديو يهــــ أصــــل إىل ترجــــع ، انو صــــف ب ــــن تو طــــال :  ــــا تكّل   ب
  ، درهـــــم بـــــن اجلعـــــد إىل إبـــــان بّثهـــــاو  ، مسعـــــان بـــــن إبـــــان إىل بّثهـــــا قـــــدو  ، اليهـــــود أعصـــــم

 .)٣( درهم بن اجلعد من انو صف بن اجلهم أخذهاو 
_____________ 

ــــــــ ٢١١:  ١/ ســــــــامي علــــــــي النشــــــــار  ) نشــــــــأة الفكــــــــر الفلســــــــفي يف اإلســــــــالم١(  الطبعــــــــة الثانيــــــــة ،  ـ
 املعارف مبصر.ـ دار  ١٠عنه الدكتور أمحد حممود صبحي/ نظرية اإلمامة : و 
ـــــــــــدكتور حمســـــــــــن عبـــــــــــد) تطـــــــــــوّ ٢( ـــــــــــد :  ر تفســـــــــــري القـــــــــــرآن / ال ـــــــــــ ١٠٠احلمي   ــــــــــــ جامعـــــــــــة بغـــــــــــداد ـ

 . ه ١٤٠٨
ــــــــــــن تيميــــــــــــة٣( ــــــــــــب : عبــــــــــــدو / مجــــــــــــع  ) جممــــــــــــوع فتــــــــــــاوى اب ــــــــــــن قاســــــــــــم النجــــــــــــدي ترتي   الــــــــــــرمحن ب
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  ترجـــع إّمنـــا ، الدمشـــقي غـــيالنو  ، اجلهـــين معبـــد إليهـــا دعـــا الـــيت ؛ القدريـــة عقيـــدة أنّ و 
  اإلســـــــالم أظهـــــــر قـــــــد كـــــــان ســـــــنو س يـــــــدعي نصـــــــرانّياً  رجـــــــالً  فـــــــإنّ  ، نصـــــــراين صــــــلأ إىل

  ذلــــك إنّ  مثّ  ، غــــيالن عــــن معبــــد أخــــذهاو  ، العقيــــدة هــــذه الدمشــــقي غــــيالن عنــــه فأخــــذ
 .)١( نصرانّيته إىل عادو  ارتدّ  قد النصراين
  إنّ  : او فقــــال ، ذلـــك غـــري إىل او ذهبـــ قـــد باألصـــالة القائـــل الثـــاين الـــرأي اصـــحاب فـــإنّ 
  أثــــــــر مــــــــنو  ، اإلســــــــالمي ا تمــــــــع داخــــــــل مــــــــن كــــــــان معــــــــاً  القدريــــــــةو  اجلربيــــــــة رو ظهــــــــ

  اخلالفــــــة حكــــــم انتهــــــاء أن : ذلــــــكو  ، فيــــــه الكــــــربى االجتماعيــــــةو  السياســــــية األحــــــداث
ــــــــــاد علــــــــــى تســــــــــّلطهمو  ّينيو االُمــــــــــ إىل انتقالــــــــــهو  ــــــــــة تطبيــــــــــق عــــــــــن ابتعــــــــــادهمو  العب   العدال

  دفعهــــم ممّــــا ، ضــــّدهم قامــــت الــــيت املضـــاّدة للحركــــات منطقيــــة مقّدمــــة كــــان ، اإلســـالمية
  يــــــدلّ  الــــــيت القرانيــــــة اآليــــــات بعــــــض يــــــلو تأ إىل حينئــــــذٍ  او فاحتــــــاج ، يو الــــــدم العنــــــف إىل

  او يفعلــــــ أن اقتضــــــت اإلهليــــــة رادةاإل بــــــإن لو القــــــو  أعمــــــاهلم يغو لتســــــ اجلــــــرب علــــــى ظاهرهــــــا
ــــك ــــك أنّ  وأ أعمــــاهلم.. يف نو ر و جمبــــ أّ ــــمو  ، ذل   إىل او يــــأت أن قــــّدرت الــــيت هــــي اإلرادة تل
 ا..و يفعل ما او ليفعل احلكم
  رو لظهــــــ مهّمـــــاً  ســــــبباً  كانـــــت ، النظريــــــة هـــــذه دعــــــائم لتثبيـــــت ينيو االُمــــــ ةو دعـــــ إنّ  مثّ 

  مـــــــن لوّ أو  ، االنســـــــاين االختيـــــــار حبريـــــــة نـــــــادىو  اجلـــــــرب أنكـــــــر الـــــــذي القـــــــدري االّجتـــــــاه
 ! )٢( اجلهين َمعبد قو الصد احملّدثو  اجلليل التابعي : بذلك نادى

  هـــــذه يف أّمـــــاو  ، النصـــــارى فـــــراخ مـــــن احـــــدو  ىلو االُ  النظريـــــة حســـــب اجلهـــــين فمعبـــــد
_____________ 

 ـ املطبعة النموذجية ـ القاهرة.١٧٤/ حمّمد أبوزهرة :  ، املذاهب اإلسالمية ٢٠:  ٥
 .١٨٧) املذاهب اإلسالمية : ١(
 .١٠١، تطور تفسري القران :  ٣٣٦ ـ ٣١٤:  ١) نشأة الفكر الفلسفي يف االسالم ٢(
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 ! قو الصد احملّدثو  اجلليل التابعي وفه النظرية
  غــــــــــري لو ُاصــــــــــ إىل دو يعــــــــــ فوّ التصــــــــــ أنّ  إىل لوّ األ الــــــــــرأي أصــــــــــحاب يــــــــــذهبو  ـــــــــــ

  بالفلســــفة تــــأثّر صــــنف : أصــــناف ثالثــــة إىل فّيةو الصــــ أمــــني أمحــــد صــــّنف إذ ، إســــالمية
ــــــــــةاليونان ــــــــــث الصــــــــــنف أخــــــــــذو  ، اهلنديــــــــــة بالفلســــــــــفة تــــــــــأثّر صــــــــــنفو  ، ي   لهو ُاصــــــــــ الثال
 النصرانية. من

  عنــــد كمــــا ) املريــــد ( و ) الطريقــــة شــــيخ ( : او أخــــذ : لو يقــــ الثالــــث الصــــنف عــــنو 
  مــــنهم او أخــــذو  ، الرهبنــــة نظــــام مــــنهم او أخــــذو  ! ) املهتــــدي ( و ) الكــــاهن ( : ىالنصــــار 

 .)١( نظامهاو  الذكر حلقات أيضاً 
  ، تيمّيـــــــة ابـــــــن تصـــــــنيف إىل منـــــــه املستشـــــــرقني تصـــــــنيف إىل أقـــــــرب التصـــــــنيف هـــــــذاو 
ـــــة فـــــابن   مـــــن يـــــذكرو  ، كهمو ســـــلو  عقائـــــدهم فيصـــــّحح فيةو الصـــــ مـــــن طائفـــــة يســـــتثين تيمّي

 .)٢( التسرتي سهلو  ، اجليلي القادر عبدو  ، اجلُنيد : أمثلتهم
  ، )٣( النصـــــرانية عـــــن ُاخـــــذت فيةو الصـــــ أنّ  إىل ذهـــــب مـــــن فمـــــنهم : نو املستشـــــرق اأّمـــــ

ــــةو ي جعلهــــا مــــن مــــنهمو    بــــني مناســــبةً  رأى حــــني ، التســــمية حيــــث مــــن حــــّىت  األصــــل نانّي
  فيةو الصــــ ُتشــــابه فهــــي احلكمــــة. : تعــــين الــــيت يــــةاليونان فيا)و (ســــ كلمــــةو  فية)و (صــــ كلمــــة
 ! )٤( معىنً و  لفظاً 

_____________ 
 املصرية ـ القاهرة.ـ مكتبة النهضة  ٨٧ ـ ٨٦/ أمحد أمني :  سالمإلا) يوم ١(
ـــــــــرمحن ٢( ـــــــــاء ال ـــــــــني أولي ـــــــــاء الشـــــــــيطانو ) الفرقـــــــــان ب ـــــــــة :  أولي ـــــــــن تيمي ـــــــــدعوة إىل  ٩٨/ اب  ، مجاعـــــــــة ال

 غريه.و السّنة ـ بيشاور ، و القران 
 .١٠٠ن : آر تفسري القر ) مثاهلم نيكلسون ، اُنظر : تطوّ ٣(
ـــــــــاب العـــــــــريب ٢٤ف يف اإلســـــــــالم / عمـــــــــر فـــــــــّروخ : ) اُنظـــــــــر : التصـــــــــوّ ٤( ـــــــــ دار الكت ـــــــــ ـ ـــــــــريوت ـ ـــــــــ ب   ـ

 . ه ١٤٠١
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ـــــــل مـــــــن للـــــــنقض تعّرضـــــــت صو باخلصـــــــ األخـــــــرية النظريـــــــة هـــــــذه لكـــــــن   مستشـــــــرق ِقَب
ـــــ آخـــــر ـــــ لدكـــــهو ن رو دو تيـــــ ـ ـــــة الســـــني أنّ  رأى حـــــني ـ ـــــد تثبـــــت اليونانّي ـــــب عن   ، ســـــيناً  التعري

 .)١( (فلصفة) ال (فلسفة) بالتعريب تصبح فيا)و سو (فيل فكلمة ، صاداً  تقلب الو 
  اإلســـــــالمي فو التصـــــــو  الزهـــــــد حركـــــــة أنّ  إىل الثـــــــاين الـــــــرأي أصـــــــحاب ذهـــــــب بينمـــــــا
ــــــت ــــــادئ طبيعيــــــة مثــــــرة كان ــــــيت األخالقيــــــة للمب   البشــــــرية للحيــــــاة الكــــــرمي القــــــران رمسهــــــا ال

 .)٢( حيا م يف صحابتهو  الكرمي لو الرس طّبقهاو 
ّــــه احلــــقّ و  ــــر مــــن السياســــية ضــــاعو لأل كــــان مــــا هــــذا إىل يضــــاف أن ينبغــــي أن   كبــــري أث
ـــــري ءو جلـــــ يف ـــــم أهـــــل مـــــن الكث ـــــة طلـــــب إىل العل ـــــاةو  العزل ـــــذيو  ، الزهـــــد حي   اةو النـــــ يعـــــدّ  ال
 اإلسالم. يف فوّ التص حلركة ىلو االُ 

  اخللفــــاء عهــــد انقــــرض ملـّـــا إنّــــه : لــــهو ق يف اضــــحةو  إشــــارة هــــذا إىل يلاالغــــز  أشــــار قــــدو 
  بعلـــــــــم اســـــــــتقالل الو  اســـــــــتحقاق بغـــــــــري هـــــــــاو لّ و ت مٍ و قـــــــــ إىل اخلالفـــــــــة أفضـــــــــت الراشـــــــــدين

  مجيـــــــع يف استصـــــــحا م إىلو  بالفقهـــــــاء االســـــــتعانة إىل او فاضـــــــطرّ  ، األحكـــــــامو  ىو الفتـــــــا
  وصـــف مـــالزمو  لو األ الطـــراز علـــى مســـتمرّ  وهـــ مـــن العلمـــاء مـــن بقـــي كـــان قـــدو  ، اهلمو أحـــ

 .)٣( او أعرضو  او هرب او طُلب إذا او فكان ، الدين
  مــــــاتو احلك مــــــن النــــــاس أصــــــاب الــــــذي ليــــــأسُ ا فو التصــــــ ومنــــــ ىعلــــــ ســــــاعد كمــــــا
ــــــك كــــــلّ  فــــــدفعهم ، الــــــدين يف الفقــــــه حقيقــــــة عــــــن البعــــــدُ و  ، املتطاحنــــــة املتعاقبــــــة   إىل ذل

ــــــــــز  ــــــــــاة عــــــــــن اءو االن ــــــــــاب مــــــــــع ، املفاســــــــــدو  باملظــــــــــامل مليئــــــــــة  ــــــــــاو ير  حي   يف األمــــــــــل غي
_____________ 

 .٢٤ف يف اإلسالم : ) التصوّ ١(
 .١٠٠ر تفسري القران : ) تطوّ ٢(
 احلديثة ـ القاهرة.ـ دار الكتب  ٣٢٢:  ١/ الدهلوي  ) حّجة اهللا البالغة٣(
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ـــــــــاو  امعو الصـــــــــ يف او جـــــــــدو ف ، اإلصـــــــــالح ـــــــــادة يف اُنســـــــــاً  التكاي   كـــــــــلّ  مـــــــــن ينقـــــــــذهم العب
 تناقضا ا.و  الدنيا أزيز سو النف يف يبعثه اضطراب

 : التهجينو بين التأصيل 
  أّ ـــــــا مل تكـــــــن ّال إكـــــــأّن هلـــــــا شـــــــواهد مـــــــن الواقـــــــع ، و إن بـــــــدت و إّن النظريـــــــة اُالوىل 

 ألّ ــــــا جـــــاوزت حــــــّد االعتـــــدال أحيانــــــاً كثـــــرية ، إذ إّن مــــــا اعتمدتـــــه مــــــن  ؛موفّقـــــة متامـــــاً 
ــــة مــــن  ــــه تلــــك النظري ــــة هــــو يف الغالــــب ال يصــــلح دلــــيًال علــــى مــــا قطعــــت ب  شــــواهد واقعّي

 انية ، نظرية التأصيل.قول ، كما أنّه كثرياً ما يكون من رصيد النظريه الث
ــــــــ   فــــــــإنّ  ، )٢( القدميــــــــة الــــــــديانات ثــــــــارآ مــــــــن نديــــــــةو الراو  )١( الســــــــبئّية كانــــــــت فــــــــإذا ـ

 اإلسالمية.. العقلية الدائرة من الطردو  النبذ وه مصريمها
  اليونـــــان عقائـــــد او يأخـــــذ مل فهـــــم ، القدميـــــة بالفلســـــفة او تـــــأثّر  قـــــد املعتزلـــــة كـــــان إذاو  ــــــ

ــــــو  ــــــاهج او أخــــــذ إّمنــــــاو  ، الفــــــرسو  دو اهلن ــــــأثّر  ، االســــــتنباطو  البحــــــث من   بــــــاملنطق مــــــثالً  او فت
  أّ ـــم أي ، عقيـــدة لغـــة وهـــ لـــيسو  ، العقليـــة ثو البحـــ يف نافعـــة لغـــة املنطـــقو  ، األرســـطي

 نتائجه.و  َسريه او يأخذ ملو  ، البحث آلة او أخذ
  مــــــا أظهــــــرو  ، بالكامــــــل الغريبــــــة بالعقائــــــد رالتــــــأثّ  انعــــــدام يعــــــين ال هــــــذا كــــــلّ  لكــــــنو 
ــــأثّر هــــذا نو يكــــ ــــيس وفــــالغل هــــذا مــــعو  ، صو اخلصــــ جــــهو  علــــى ليــــةاالغ الفــــرق لــــدي الت   ل
  مـــن الشـــّذاذ يصـــيب فقـــد ، الـــديين التطـــّرف منتهــى وهـــ وّ الغلـــ كـــان ملـّــا بـــل ، اقتبـــاس كلّــه
 بعض. من بعضهم يقتبس أن نو د مّلة كلّ 

ــــــرى رمبــــــا ــــــار بعــــــض الالحقــــــة النقطــــــة يف ن ــــــأثّر آث ــــــد االقتبــــــاسو  الت   الغــــــالة.. غــــــري عن
_____________ 

 ) السبئّية كما يصورها املؤّرخون ليس هلا حقيقة تثبت أمام التحقيق.١(
 .١٨اُنظر : املذاهب اإلسالمية : ) ٢(
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 ؟ أين ُيصّنف أصاب التجسيم
  إىل دخــــــــل بالتجســــــــيم لو القــــــــ أنّ  علــــــــى الثانيــــــــةو  ىلو االُ  النظــــــــريّتني أصــــــــحاب اتّفــــــــق
  كمـــــذهب لو القـــــ هـــــذا جتّســـــد قـــــدو  .)١( غـــــريهمو  اليونـــــانو  اليهـــــود عقائـــــد مـــــن املســـــلمني
ـــــاق هـــــذا اخرتنـــــا قـــــدو  .)٢( كـــــرّام بـــــن حمّمـــــد أتبـــــاع ، الكرّاميـــــة لـــــدى خـــــالص   علـــــى االتّف

 حّقاً.. ستغراب اال يثري أمر ألنّه بالذات ا ّسمة عقيدة صلأ
  ُعــــــــدّ  حــــــــىت ، احلــــــــديث إىل عــــــــاً و رج النــــــــاس أكثــــــــر هــــــــم بالتجســــــــيم القــــــــائلني إنّ  إذ

  املتمّســـــــكني الظاهريـــــــةو  ، احلـــــــديث أصـــــــحاب مـــــــن يةو احلشـــــــ خصـــــــائص مـــــــن التجســــــيم
 ! )٣( صو النص اهرو بظ

  علــــــى تعـــــاىل اهللا إنّ  : هلمو قـــــ ا ّســـــمة ىعلـــــ نـــــتوّ دُ  الـــــىت العقائـــــد ىلو اُ  كانـــــت فـــــإذا
ّـــــهو  ، اســـــقراراً  العـــــرش ـــــه مـــــن للعـــــرش ممـــــاسّ  ، غـــــري ال قو الفـــــ جبهـــــة أن   هأنّـــــو  ، العليـــــا جهت

ــــ شــــأنه تعــــاىل ـــــ أنّــــه وأ ، العــــرش بــــه امــــتأل قــــد   لنيو قــــ علــــى ، العــــرش أجــــزاء بعــــض علــــى ـ
 ..)٤( لو النز و  لوّ التحو  االنتقال تعاىل عليه او ز وّ ج كما ، هلم

  أصـــــحاب عقائـــــد يف داخلـــــة مجيعهـــــا فهـــــذه ، ا ّســـــمة عقائـــــد هـــــي تلـــــك كانـــــت إذا
ــــــةو  احلــــــديث ــــــل ، الظاهري ــــــد ب ــــــت ق   لعــــــلّ و  ! احلــــــديث أصــــــحاب مــــــن الفقهــــــاء إىل تطّرق

_____________ 
 ر ، تطـــــــــوّ  ٣٣١:  ١، نشـــــــــأة الفكــــــــر الفلســــــــفي يف اإلســــــــالم  ٨٤:  ١النحــــــــل و ) اُنظــــــــر : امللــــــــل ١(

 .١٠٢تفسري القران : 
 .٩٩:  ١النحل و ) اُنظر : امللل ٢(
 دار  ـــــــــ ١٣٤/ أبـــــــو الفــــــــرج ابـــــــن اجلــــــــوزي :  ، تلبــــــــيس إبلــــــــيس ٩٦:  ١النحـــــــل و ) اُنظـــــــر : امللــــــــل ٣(

 . ه ١٤٠٧الكتب العلمية ـ بريوت ـ 
 .٩٩:  ١النحل و لل ) امل٤(
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 تيمّية.. ابن ذلك يف أشهرهم
ــــة ابــــن نصــــر لقــــد   فيهــــا صــــّنفو  ، يالً و طــــ عنهــــا كــــافحو  ةوّ قــــ بكــــلّ  العقائــــد تلــــك تيمّي

  لو القــــــ عــــــن دافــــــعو  .)١( لو النــــــز و  االنتقــــــالو  اءو االســــــتو  باجلهــــــة لو القــــــ أثبــــــتو  ، كثــــــرياً 
ّـــــه لو القـــــ ينكـــــر مل وفهـــــ ذلـــــك مـــــعو  ، تعـــــاىل بـــــه العـــــرش بـــــامتالء   بعـــــض علـــــى تعـــــاىل بأن
 ! عاتو ضو املو  األباطيل يف عّده الو  ، العرش
ـــة ابـــن احـــتجّ و  ـــك تيمّي ـــيت خليفـــة بـــن اهللا عبـــد ايـــةو بر  العقيـــدة لتل   أنّ  « : علـــى تـــنصّ  ال

  أربــــــع مقـــــدار منـــــه يفضــــــل فمـــــا عليـــــه ليقُعـــــد أنّــــــهو  ، األرضو  اتو الســـــما ســـــعو  هكرســـــيّ 
 !»  ثقله من ، رُكب إذا اجلديد الرحلكأطيط  أطيطاً  له إنّ و  ، أصابع

  » أصـــابع أربـــع منـــه يفضـــل مـــا«  أي ــــ بــالنفي احلـــديث هـــذا يو يـــر  : تيميّـــة ابـــن فقــال
ــ ــه إّال أربــع أصــابع « ويــروي باإلثبــات ـ أي  ـ ــ » مــا يفضــل من   ديَــرِ  ال النفــي لفــظو  : قــالـ

 ! )٢( شيء عليه

 غيبة المعايير الثابتة :
  اآلراء إلقحـــــام ابو األبـــــ تُفـــــتح حـــــني أنّـــــه هـــــيو  ، مهّمـــــة حقيقـــــة هنـــــا إنّ  : منهجيّـــــاً و 
ـــاك نو تكـــ أن غـــري مـــن   ، احلقيقـــة معـــامل تغيـــب فو فســـ ، التزامهـــا يـــتمّ  حمـــّددة ابطو ضـــ هن

 متاماً. متنافرة نو تك قد بل ، شيء يف تتشابه ال قد شّىت  هو جو  للتاريخ تظهرو 
  هو جـــــو ال تلـــــك عـــــن رةو صـــــ يعطينـــــا التعقيـــــد مـــــن خإليـــــاً  احـــــداً و  ذجـــــاً و اُمن هنـــــا نعـــــرض

 : املعتزلة عن هذا مثالناو  ، احدةو  حلقيقة املتنافرة
  علــــى كــــان االعتــــزال منشــــأ إنّ  : الكتّــــاب بعــــض قــــال ، املعتزلــــة نشــــأة تفســــري ففــــي ـــــ

_____________ 
 .٦،  ٥جمموع الفتاوى ج اُنظر له : احلموية الكربى ، شرح حديث النزول ،  )١(
 ـ املكتبة العلمية ـ بريوت. ٢٦١و  ٢٦٠:  ١/ ابن تيمّية  ) منهاج السّنة٢(
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  بعــــــد النــــــاس كــــــلّ  او اعتزلــــــو  السياســــــة او اعتزلــــــ  علــــــيّ  أصــــــحاب مــــــن مجاعــــــة أيــــــدي
 .)١( سفيان أيب بن يةو معاو   احلسن بني متّ  الذي الصلح
ـــــ ـــــذين اجلماعـــــة إىل نو آخـــــر  نســـــبهم فيمـــــا ـ ـــــ ال   ،  علـــــيّ  خالفـــــة يف احلـــــرب او اعتزل

ـــاصو  أيب بـــن ســـعد : مـــنهمو    بـــن اُســـامةو  ، مســـلمة بـــن حمّمـــدو  ، عمـــر بـــن اهللا عبـــدو  ، ّق
 .)٢( األبد إىل املعتزلة َسَلف هم هؤالء : او فقال ، زيد

ــــــــيس حــــــــني يف ــــــــز  هلــــــــذين ل ــــــــة صــــــــلة أي لنيااالعت ــــــــزت الــــــــيت العقائــــــــد جبمل   فرقــــــــة مّي
 ! املعتزلة
  الفرقـــــة إليـــــه تُنســـــب أن يصـــــحّ  الـــــذي األصـــــل وهـــــ االعتـــــزال دجمـــــرّ  كـــــان فـــــإذا أيضـــــاً و 
 ؟ سلفهاو  املعتزلة أمام وه عبادة بن سعد نو يك ال فلماذا ، فةو املعر 

  فـــــــاةو  بعـــــــد النـــــــاس اعتـــــــزل مـــــــن لوّ أ وهـــــــ ، األنصـــــــار شـــــــيخ ، عبـــــــادة بـــــــن فســـــــعد
 ! عمر عهد يف سنني بعد قُتل حّيت  معتزالً  بقيو   لو الرس
ــــ ــــا ـ ــــ املعتزلــــة مبــــادئ لو أ انطــــالق أنّ  إىل ذهــــب فقــــد ، يو بــــد الــــرمحن عبــــد أّم   وهــــو  ـ
ـــــــ الكبـــــــرية مرتكـــــــب يف املنـــــــزلتني بـــــــني باملنزلـــــــة لو القـــــــ   حبتـــــــة سياســـــــية فكـــــــرةً  كـــــــان إّمنـــــــا ـ
ــــــزال ذريعــــــة هاو اّختــــــذ ــــــازع العت ــــــدم التن   املســــــألة هــــــذه يف ارجو اخلــــــو  الســــــّنة أهــــــل بــــــني احملت

 .)٣( اخلطرية الدينية السياسية
  زّهــــــــاداً  او كـــــــان ألّ ـــــــم معتزلـــــــة او مسّـــــــ أّ ــــــــم إىل املستشـــــــرقني بعـــــــض ذهـــــــب بينمـــــــا ــــــــ

_____________ 
 نســـــــــــــــبه إىل أيب احلســــــــــــــــن الطرائفـــــــــــــــي يف كتابــــــــــــــــه (رّد أهــــــــــــــــل  ٢٠٧) املـــــــــــــــذاهب اإلســــــــــــــــالمية : ١(

 البدع).و األهواء 
 م.١٩٣٦املطبعة احليدرية ـ النجف ـ ـ  ٥/ النوخبيت :  ) ِفرق الشيعة٢(
  ـــــــــــ ٣ط  ــــــــــ دار العلـــــــــم للماليــــــــــني ــــــــــ ٣٧:  ١الـــــــــرمحن بــــــــــدوي  / عبــــــــــد ) مـــــــــذاهب اإلســـــــــالمّيني٣(

 م. ١٩٨٣
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  .)١( مالّذهاو  الدنيا عن او ابتعد ، أتقياء
  فــــــرض لنــــــا : لــــــهو بق أمــــــني أمحــــــد يضــــــيفه الــــــذي الــــــرأي يف ضــــــاً و غم األمــــــر يــــــزدادو  ـــــــ
ـــــة بتســـــمية آخـــــر ـــــه َلَفَتنـــــا ، املعتزل ـــــاه مـــــا إلي   أنّ  مـــــن ، للمقريـــــزي الشـــــام) (خطـــــط يف قرأن
  هلـــــا يقـــــال طائفـــــة قبلـــــه مـــــاو  العصـــــر ذلـــــك يف منتشـــــرة كانـــــت الـــــيت يـــــةاليهود الفـــــرق بـــــني
 ! املعتزلة : معناها أنّ و  » شيمو الفر « 

ـــت الفرقـــة هـــذه أنّ  بعضـــهم ذكـــرو  : قـــال   نو يكـــ أن يبعـــد فـــال ، القـــدر يف تـــتكّلم كان
  الفــــــرقتني او رأ ملــــــا اليهــــــود مــــــن او أســــــلم ممّــــــن مو قــــــ املعتزلــــــة علــــــى أطلقــــــه قــــــد اللفــــــظ هــــــذا
 ! )٢( الشبه من

ــــــ ــــــال ملــــــا خمــــــالف هــــــذاو  ـ   او تــــــأثّر  قــــــد ائــــــلو األ املعتزلــــــة خو شــــــي أنّ  مــــــن نو آخــــــر  بــــــه ق
  لـــــذيا النصـــــراىن ســـــنو س عـــــن الَقـــــَدر يف عقيدتـــــه أخـــــذ قـــــد كـــــان الـــــذي اجلهـــــين دعبَـــــمبَ 

 .)٣( نصرانياً  ارتدّ  مثّ أسلم 
  ظهـــــرت قـــــد املعتزلـــــة عقائـــــد أنّ  ىرأ حـــــني زهـــــرة وأبـــــ الشـــــيخ معـــــاً  لنيو القـــــ خـــــالفو 

  الو  يـــــــــــةاليهود ال ، فارســـــــــــيةو  هنديـــــــــــةو  نانيـــــــــــةو ي ، القدميـــــــــــة بالفلســـــــــــفة التـــــــــــأثّر نتيجـــــــــــة
 .)٤( النصرانية
ــــــ ــــــة َنَســــــب مــــــن اجلميــــــع خــــــالفو  ـ ــــــدؤيل دو األســــــ أيب إىل املعتزل   صــــــاحب ) ه ٦٩( ال
 .)٥(  علي اإلمام

_____________ 
 .٢٠٩ـ  ٢٠٨) املذاهب اإلسالمية : ١(
 عن فجر اإلسالم ألمحد أمني. ٢٠٩) املذاهب اإلسالمية : ٢(
 .٣٥:  ١النحل و ) امللل ٣(
 .١٩ـ  ١٨) املذاهب اإلسالمية : ٤(
ـــــــــــــ ١٨٠ســـــــــــــالمية / حمّمـــــــــــــد عمـــــــــــــارة : نشـــــــــــــأة األحـــــــــــــزاب اإلو ) اخلالفـــــــــــــة ٥(  املؤسســـــــــــــة العربيـــــــــــــة  ـ
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 ! احدةو  حلقيقة تتناقضو  التفسريات دتتعدّ  هكذاو 

 أسبابها :و جذور التسميُة 
 ؟ اإلسالمية الِفرق  ا ُعرفت اليت املسّميات تلك على االختيار قعو  كيف
ــــــدو ي مل االســــــم أنّ  ملّ املســــــ مــــــن ــــــق إّمنــــــاو  ، الفرقــــــة مــــــع ل   ، الد ــــــاو  بعــــــد عليهــــــا يُطل
 ؟ ذاك وأ االسم هذا اختيار متّ  فكيف
ـــ الـــذي وهـــ فرقـــة كـــلّ  زعـــيم كـــان هـــل ـــه تســـمية ّىل و يت ـــرأي أصـــحاب كـــان أم ؟ فرقت   ال

 ؟ به تُعرف امساً  لفرقتهم او ليّتخذ نو ر و يتشا فيها
  شـــــكّ  بـــــال هـــــمو  ــــــ كرباؤهـــــاو  مـــــا فرقـــــةٍ  زعمـــــاء ينـــــربي أن أبـــــداً  لو املعقـــــ مـــــن لـــــيس إنّــــه
ــــــ الســــــّنةو  القــــــرآن هــــــدى علــــــي اهمو ســــــ نو د ألّ ــــــم بــــــاحلقّ  النــــــاس ىلو أ أّ ــــــم نو يعتقــــــد   ـ

 !»  ارجو اخل«  وأ » املعتزلة«  وأ » املعطّلة«  : مثل امساً  ألنفسهم نو ينتخب مثّ 
  » اخلشـــبية«  : مثـــل مـــن ، للُنفـــرة ىأدعـــو  فظاظـــة أشـــدّ  هـــي ُاخـــرى أمســـاء مـــع فكيـــف

 ؟! » الشيطانّية«  وأ
  بأّ ــــــا فيــــــه شــــــكّ  ال يقــــــني إىل تبعــــــث نظائرهــــــاو  األمســــــاء تلــــــك إىل احــــــدةو  نظــــــرة إنّ 
  حمايـــدة جهـــة عـــن الو  ، أنفســـهم ، تلـــك وأ ، الفرقـــة هـــذه أصـــحاب عـــن تصـــدر ال أمســـاء
  إّال  تصـــــدر ال بأّ ـــــا يقطـــــع أن املـــــرء يســـــتطيع إمنـــــا ، احـــــدو  بعـــــني الفـــــرق شـــــّىت  إىل تنظـــــر
 املداهنة.و  اللني يعرف ال خصم عن

  امســـــاً  طائفـــــة علـــــى أطلـــــق إذاو  ، انتشـــــرو  ذاع بيانـــــاً  أذاع إذا الـــــذي هـــــذا خصـــــم فـــــأي
 ؟! عليها َعَلماً  ترتضيهو  نفسها الفرقة تلك له تستجيب حىت ، اشتهرو  نفذ

_____________ 
 م. ١٩٧٧ـ  ١النشر ـ ط و للدراسات 
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 !! امليدان يف ىو األق اخلصم وه نو يك أن البُدّ 
ـــــ ّـــــه صـــــحيح ـ ـــــأيت فـــــد أن ـــــه تنتســـــب الـــــذي الرجـــــل إىل نســـــبةً  التســـــمية ت   ، الطائفـــــة إلي
  نســـبةً  » اجلهميـــة« و ،  احلســـني بـــن علـــي بـــن زيـــد إىل نســـبة ، » الزيديـــة«  : فقيـــل
 هكذا..و  ، كرّام بن حمّمد إىل نسبة » الكرّامية« و ، انو صف بن اجلهم إىل

  ، املناســـــبة تلـــــك مـــــن التســـــمية فُتشـــــتق ، مـــــا مناســـــبة الطائفـــــة يف تالحـــــظ قـــــد وأ ــــــ
  ألّ ـــم » الرافضـــة« و ، الطاعـــة اجـــبو ال اإلمـــام علـــى او خرجـــ ألّ ـــم » ارجو اخلـــ « : فقيـــل
  اخلشــــبة لو حــــ او طــــاف وأ ، باخلشــــب او قــــاتَل ألّ ــــم » اخلشــــبية« و ، علــــيّ  بــــن زيــــد او رفضــــ
 زيد.. عليها ُصلب اليت

ّـــــه غـــــري   تســـــميات فهـــــي ، اقعيـــــةو ال القاعـــــدة تلـــــك عـــــن األمـــــر خيـــــرج مل نيلااحلـــــ يف أن
  فلـــــيس ، الغالـــــب اخلـــــارج مـــــنو  ، أصـــــحا ا مـــــن ال ائـــــفو الط تلـــــك خـــــارج مـــــن صـــــدرت

  لو املعقــــ مــــن لــــيس كمــــا ، ىو األقــــ الغالــــب علــــى دعاياتــــه يفــــرض أن بو املغلــــ شــــأن مــــن
  إليهــــا األمــــر تــــرك ولــــ بــــل ، املنّفــــرة األمســــاء تلــــك مثــــل ألنفســــها ائــــفو الط تلــــك ختتــــار أن
 ! املستقيم الصراط مالزمة على داللة أكثرهاو  األمساء أمتّ  إّال  انتخبت ملا

  بتبـــــّدل األمســـــاء تتبـــــّدل أن الطبيعـــــي مـــــن لكـــــان غالبـــــاً  بو املغلـــــ نو يكـــــ أن قُـــــّدر ولـــــو 
 ! اقعو امل

 : احلقيقة تلك على شاهدة اقعو ال من أمثلة هذهو 
ــــ ١ ــــده مــــن طائفــــة جاءتــــه  الشــــهيد زيــــد رةو ثــــ أثنــــاء يف ـ   يــــربأ أن إليــــه او فطلبــــ ُجن
  القتــــــال او رفضــــــو  عنــــــه لئــــــكو اُ  فرجــــــع ، ذلــــــك فــــــرفض ، عمــــــرو  بكــــــر أيب اخلليفتــــــني مــــــن
 معه.

ـــــ اقعـــــةو ال هـــــذه ففـــــي ـــــ صـــــّحتها فـــــرض علـــــى ـ   ، لئـــــكو اُ  مبـــــدأ يـــــرفض زيـــــد : رفضـــــان ـ
  ، بـــــالرفض ابتــــدأ الــــذي وهــــ  زيــــداً  أنّ  أيضــــاً  يالحــــظو  زيــــد.. قيــــادة او رفضــــ لئــــكو اُ و 
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 ه..و اعتزل منه هو طلب ما رفض فلّما
  ! » الرافضـــة « اســـم أتباعـــهو  الشـــهيد زيـــد علـــى او يطلقـــ أن لئـــكو اُ  رو مبقـــد كـــان إذن
  او أطلقـــــــ الـــــــذين هـــــــم أتباعـــــــهو  زيـــــــداً  فـــــــإنّ  ، متامـــــــاً  العكـــــــس وهـــــــ حصـــــــل الـــــــذي لكـــــــنّ 
 ! به إّال  نو يُعرف فال عليهم علماً  ليثبت االسم هذا لئكو اُ  على
  الـــــــرأي أصــــــحاب هـــــــم او كــــــان أتباعــــــهو  زيـــــــداً  أنّ  وهــــــو  ، اضـــــــحو  ذلــــــك يف الســــــببو 

 امليدان. من انسحا مو  لئكو اُ  ختاذل بعد استمّرت اليت رةو الث أصحابو  الغالب
  اقعـــةو ال تلـــك نســـّجل إّمنـــاو  ، اهللا معـــاذ ، الشـــهيد زيـــداً  نـــدين أنّنـــا هـــذا مـــن يفهـــم الو 
 هي. كما نسّجلها ، جديداً  امساً و  جديدةً  طائفةً  أفرزت اليت

  بعـــــضو  )١( الِفـــــرق أصـــــحاب بـــــني املشـــــتهر وهـــــ الرافضـــــة أصـــــل يف آنفـــــاً  رو املـــــذكو  ــــــ
  ال رٍ و مشـــــه مـــــن كـــــمو  ، شـــــهرته رغـــــم للتحقيـــــق يصـــــمد ال لكّنـــــه ، )٢( التـــــاريخ أصـــــحاب

 !! له أصل
  أصـــــــحابو  ، طاعتـــــــه تـــــــركو  احلـــــــاكم خمالفـــــــة بـــــــه يـــــــراد سياســـــــي مصـــــــطلح فـــــــالرفض

 .» الرافضة«  : نو يسمّ  قفو امل هذا
ـــــن قـــــال ـــــر  : رو منظـــــ اب ـــــ افضو ال   مـــــنهم طائفـــــة فكـــــلّ  ، او انصـــــرفو  قائـــــدهم او تركـــــ دو جن

_____________ 
 النحـــــــــل و بــــــــريوت ، امللــــــــل  ــــــــــ العلميــــــــة دار الكتــــــــب ـــــــــ ٢٥) الّفــــــــرق بــــــــني الِفــــــــرق / البغـــــــــدادي : ١(
 .٨:  ١، منهاج السّنة  ١٣٩:  ١
ـــــــــــاريخ الطـــــــــــربي ٢(  م ، الكامـــــــــــل يف ١٩٦٧ ــــــــــــ بـــــــــــريوت ــــــــــــ دار الـــــــــــرتاث ــــــــــــ ١٨١ ــــــــــــ ١٨٠:  ٧) ت

 م ، تــــــــــاريخ ابــــــــــن ١٩٨٢ ــــــــــ بــــــــــريوت ــــــــــ دار صــــــــــادر ــــــــــ ٢٤٣ـــــــــــ  ٢٤٢:  ٥التـــــــــاريخ / ابــــــــــن األثـــــــــري 
 ســــــــــــــهيل زكــــــــــــــار ، البدايــــــــــــــة و شــــــــــــــحادة  اذين : خليــــــــــــــلحتقيــــــــــــــق االســــــــــــــت ـــــــــــــــ ١٢٤:  ٣خلــــــــــــــدون 

 . ه ١٤١٣ ـ دار إحياء الرتاث العريب ـ ٣٦١:  ٩النهاية / ابن كثري و 
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 املذاهب والفرق يف اإلسالم  ..............................................................  ٢٦

  مــــن طائفــــة علــــى اللفــــظ هــــذا يــــةو معا أطلــــق قــــدو  .)١( رافضــــيّ  إلــــيهم النســــبةو  ، رافضــــة
  يــــــةو معا فكتــــــب ، احلكــــــم بــــــن انو مــــــر  دهمو يقــــــ إليــــــه او قــــــدمو   عليّــــــاً  او تركــــــ أنصــــــاره

ــ العــاص بــن وعمــر  إىل   أمــر مــن كــان فإنّــه ، بعــد أّمــا : فيــه قــال كتابــاً  ـــ فلســطني يف كــانو  ـ
  أهـــل رافضـــة يف احلكـــم بـــن انو مـــر  نـــايإل ســـقط قـــدو  ، بلغـــك قـــد مـــا الـــزبريو  طلحـــةو  علـــيّ 
 ..)٢( البصرة

 !! إذن اصبو ن الرافضة فهؤالء
ــــــد رافضــــــة مــــــن نشــــــأةً  أســــــبق فهــــــم أيضــــــاً و    إىل الرافضــــــة اســــــم انصــــــرف فلمــــــاذا ، زي

 الِفرق. تسمية يف ذكرناه ما مصاديق من آخر مصداق إّ ا ؟ هؤالء نو د لئكو اُ 
ـــــ ذكـــــر فقـــــد ىُاخـــــر  ناحيـــــة مـــــنو  ـــــ األصـــــفهاين الفـــــرج وأب   يـــــذكر ملو  مفّصـــــلةً  زيـــــد رةو ث
  ، تكـــذيبها يفيـــد ــــ أيضـــاً  غـــريه عنـــد رو مـــذك وهـــو  ــــ ذكـــره الـــذي بـــل ، القّصـــة هـــذه فيهـــا
  أنّ و  ألصـــــــحابه عينّـــــــه الــــــذي عـــــــدو امل قبــــــل اجهـــــــةو امل إىل اضـــــــطُرّ  قــــــد زيـــــــداً  أنّ  او ذكــــــر  إذ

  الــــــيت باملعركــــــة التحــــــاقهم قبــــــل اجلــــــامع املســــــجد يف يلاو الــــــ حبســــــهم قــــــد مــــــنهم الكثــــــري
ــــدهم احملــــّدد ا ــــاو أ قبــــل فجــــأةً  قعــــتو  ــــة يف نفســــه زيــــد جــــدو  فلّمــــا ، عن   أصــــحابه مــــن قّل

  هــــــاو فعل قــــــد او نــــــو يك أن أختــــــاف : جنــــــده قــــــادة ألحــــــد قــــــال ، آخــــــر بعــــــد مــــــاً و ي يقاتــــــل
ـــــد ؟ حســـــينية ـــــم كـــــان وفلـــــ !  احلســـــني او خـــــذل كمـــــا هو خيـــــذل أّ ـــــم يري   قـــــد أّ ـــــم يعل

ـــك مـــن شـــيئاً  أنّ و  ، هو رفضـــ ـــك بعـــد مثّ  هـــذا.. قـــال ملـــا ، حصـــل قـــد الـــرفضو  ارو احلـــ ذل   ذل
  مــــــــن يـــــــتمَكن فلــــــــم فيـــــــه ســــــــنيو احملب إلخـــــــراج اجلـــــــامع املســــــــجد وحنـــــــ معــــــــه مبـــــــن ّجـــــــهو ت

_____________ 
 (رفض).) لسان العرب / ابن منظور ـ ١(
  ـــــــــــــ مصــــــــــــر ـــــــــــــ املؤسســـــــــــة العربيــــــــــــة احلديثــــــــــــة ـــــــــــــ ٣٤) وقعـــــــــــة صــــــــــــّفني / نصــــــــــــر بــــــــــــن مــــــــــــزاحم : ٢(

 .  ه ١٣٨٢
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 ٢٧  ................................................  / يف تسمية املذاهب والفرق الفصل األول

ــــــيّ  مــــــع اخلــــــذالن هــــــذا مثــــــل فــــــةو الك أهــــــل مــــــن ســــــبق فقــــــد أيضــــــاً و  ..)١( إخــــــراجهم   عل
  بكـــــر أيب مـــــن الـــــرباءة نغمـــــة ، النغمـــــة هلـــــذه أثـــــر هنـــــاك يكـــــن ملو   احلســـــنيو  احلســـــنو 
 ! عمرو 

 ؟! إذن التسمية هذه راءو  كان فمن
  القـــــــائلني أم ، بــــــاجلرب القــــــائلني : » دريــــــةالقَ «  باســــــم ىلو أ كــــــان الفــــــريقني أيُّ  ـــــــ ٢

 ؟ بالتخيري
  وأ طاعـــــــة مـــــــن ، املـــــــرء يفعلـــــــه فعـــــــل كـــــــلّ  إنّ  : نو لـــــــو يق او كـــــــان بـــــــاجلرب القـــــــائلني إنّ 

ــــــدو  قَــــــَدر..و  بقضــــــاء وهــــــ فإّمنــــــا ، معصــــــية ــــــل رأينــــــا ق ــــــك وقــــــال أّ ــــــم قليــــــل قب   تربيــــــراً  ذل
  وفهـــــ التـــــابعنيو  الصـــــحابة مـــــن اخلـــــرية يقتـــــل حـــــني فاخلليفـــــة ، اُمّيـــــة بـــــين خلفـــــاء ألعمـــــال
ــــــــَدرو  بقضــــــــاء ــــــــأم يســــــــتبدّ  حــــــــنيو  ! َق ــــــــرتكو  املســــــــلمني الو ب   عو اجلــــــــ يقــــــــرض عــــــــاّمتهم ي
  ، الفاســــــق الرجــــــل اخلالفــــــة علــــــى ىو اســــــت إذاو  ! قــــــدرو  بقضــــــاء وفهــــــ ، قرضــــــاً  أمعـــــاءهم
 !! القدرو  بالقضاء الرضاو  التسليمو  الطاعة إّال  علينا ماو  ! قدرو  فبقضاء

  عبـــــاده معاصـــــي مـــــن بـــــريء اهللا إنّ  : لو تقـــــ الـــــيت الطائفـــــة ظهـــــرت هـــــؤالء مقابـــــل يفو 
  هلـــــــم تـــــــركو  رهمو اُمـــــــ لعبـــــــاده ضو فـــــــ قـــــــدو  ، القبـــــــائح عـــــــن منـــــــزّه ، ا مو عـــــــدو  ظلمهـــــــمو 

  املعاصـــــى فعـــــل شــــاء نإو  ، ابو الثـــــ فاســـــتحقّ  الطاعــــات فعـــــل العبـــــد شــــاء فـــــإنّ  ، اخليــــار
 العقاب. فاستحقّ 
 ؟ » القدرية « باسم ىلو أ كان الفريقني فأيُّ 
  إنّ و  ، أحــــــــد فيــــــــه يشــــــــاركه الو  ، ماالســــــــ  ــــــــذا النــــــــاس ىلو أ وهلــــــــ لوّ األ الفريــــــــق إنّ 

_____________ 
  ـــــــــــ ٢ط  ــــــــــ مؤسســـــــــة األعلمـــــــــي ــــــــــ ٣٥و ٣٤األصــــــــــفهاين : ) مقاتـــــــــل الطـــــــــالبّيني / أبـــــــــو الفـــــــــرج ١(

 .٢٤٤:  ٥، الكامل يف التاريخ  ١٨٤:  ٧، تاريخ الطربي   ه ١٤٠٨
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 االسم. هذا عن ائفو الط أبعد وهل الثاين الفريق
  فأصـــــحاب ، ذلـــــك مـــــن العكـــــس وهـــــ يـــــوملا إىل ثبـــــتو  قـــــدمياً  حصـــــل الـــــذي لكـــــنّ 

  ، دو أســــ األبــــيض ىيســــمّ  كمــــا متامــــاً  !»  قدريّــــة«  او ُمسـُّـــ الــــذين هــــم التخيــــريو  يضو التفــــ
 ! أبيض دو األسو 

ــديغو  بصــري. : لألعمــى يقــال الكمــا لكــنو  ، بضــّده للشــيء تســمية إّ ــا   ، ســليم : لّل
 !! األمرين بني فشّتان
  ، اخلالفـــــة فئـــــة هـــــم القـــــدرو  بالقضـــــاء نو فالقـــــائل ، حاً و ضـــــو  أكثـــــر ذلـــــك يف الســـــببو 

ـــــــة هـــــــذه سو جمـــــــ القدريـــــــة « : يو املـــــــر  احلـــــــديث يـــــــبلغهم كـــــــان قـــــــدو    فمـــــــن ! )١( » االُّم
  احلـــــديث ذلـــــك عـــــنهم أخـــــرب الـــــذين دريـــــةالقَ  هـــــم هـــــؤالء إنّ  لو يقـــــ أن يســـــتطيع تـــــرى يـــــا
 ؟! يّ و النب

ـــــــذين اخللفـــــــاء أنّ  يعـــــــين ذلـــــــك إنّ    تربيـــــــرو  نصـــــــر م ألجـــــــل العقيـــــــده هـــــــذه قامـــــــت ال
  هــــــذا إىل يشــــــري أن أحــــــد يســــــتطيع هــــــلو  !! االّمــــــة هــــــذه سو جمــــــ كبــــــار هــــــم سياســــــا م

 ؟ أشارة بأدىن
  للــــردّ  انــــربت الــــيت الطائفــــة علــــى يقــــع مل إن االســــم هــــذا ســــيقع ائــــفو الط أيّ  علــــى مثّ 
  عــــن ائـــفو الط أبعــــد هـــي الطائفــــة هـــذه كانــــت ولـــ حــــّىت  ؟ تفنيـــدهاو  العقيــــدة تلـــك علـــى
 !! مصاديقهاو  التسمية هذه
  ، بـــــــالتخيري نو لـــــــو يقو  الـــــــالزم القـــــــدر نو ينفـــــــ الـــــــذين هـــــــم القدريـــــــة أصـــــــبح هكـــــــذاو 

 !! االُّمة هذه سو جم هم او ليصبح
  قعـــتو أ قـــد أّ ـــا أدركـــت مهاو خصـــ ىعلـــ االســـم هـــذا الغالبـــة الفئـــة أطلقـــت أن بعـــدو 

_____________ 
 ـ دارالرتاث العريب ـ بريوت. ٤٦٩١) سنن أيب داود : ح ١(
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  القدريـــــــة معـــــــىن تفّســـــــر أحاديـــــــث ضـــــــعو ب األمـــــــر فتـــــــداركت ، الســـــــخرية قـــــــعو م نفســـــــها
ــــــة أفهــــــام تناســــــب بُِلغــــــةٍ و  ، هو أراد الــــــذي والنحــــــ علــــــى لوّ األ احلــــــديث يف رةو املــــــذك   العاّم

 ! ديناً   او يّتخذو   ا نو فيتعّلق ، يهمو تستهو 
 : التفسريية الحاديثا تلك منو 

 ! )١( » بأيدينا الشرّ و  اخلري : نو لو يق القدرية « : لو يق حديث
 ! )٢( » َقَدر ال : نو لو يق القدرية « : لو يق حديثو 
  أدقّ  وهلــــ » األخبــــار يقلــــب كــــان إنّــــه « األخــــري احلــــديث يو را يف حّبــــان ابــــن لو قــــو 
ــــان   علــــى تشــــهد أحاديــــث معــــىن معــــه يّتحــــد إذ ، أيضــــاً  قبلــــه الــــذيو  ، احلــــديث هلــــذا بي

ــــــة إلمتــــــام عةو ضــــــو م أّ ــــــا أنفســــــها   أيّ  ِبهِ َســــــلْ و  ، اخلصــــــم لو حــــــ قو الطــــــ إحكــــــامو  ، اللعب
 االجتماعي. سطو ال يف ذو النف على قدرة
ـــــــ ٣ ّـــــــةو النب الســـــــّنة أنّ  ظهـــــــر هكـــــــذا ـ ـــــــادرة تكـــــــن مل ي   أحكامهـــــــا تفـــــــرض أن علـــــــى ق

  إلرادتـــــــه الســــــّنة ُخيضــــــع الــــــذي وهــــــ اقــــــعو ال كــــــان بــــــل ، اقــــــعو ال ذلــــــك علــــــى أهــــــدافهاو 
 !! احلديث ضعو و  ، الظاهرة املعاين قلب ذلك تطّلب إنو  ، خدمته يف ّجههاو يو 

 : السّنة آثار اقعو ال وميح ُاخرى مرّةو  ـ ٤
_____________ 

  ـــــــــــــ العلميــــــــــــة دار الكتـــــــــــب ـــــــــــــ ٢٤٨/ ١٦٢:  ١: العلــــــــــــل املتناهيـــــــــــة / ابــــــــــــن اجلـــــــــــوزي  ) راجـــــــــــع١(
 . ه ١٤٠٣ـ  ١ط 

 يف و  ٤٦٩٢. احلــــــــــــــــــــــــــديث يف ســــــــــــــــــــــــــنن أيب داود ح ٢٢٧/ ١٥٢:  ١) العلــــــــــــــــــــــــــل املتناهيــــــــــــــــــــــــــة ٢(
 جهالــــــــة ، ففيــــــــه : عمــــــــر مــــــــوىل غفــــــــرة عــــــــن رجــــــــل مــــــــن األنصــــــــار. فهــــــــذا الرجــــــــل و إســــــــناده ضــــــــعف 

 قــــــــــال فيــــــــــه و تركــــــــــه مالــــــــــك ، و النســــــــــائي ، و فه ابــــــــــن معــــــــــني عمــــــــــر مــــــــــوىل غفــــــــــرة ضــــــــــعّ و جمهــــــــــول ، 
ــــــــــان : كــــــــــان يقلــــــــــب   / ابــــــــــن حجــــــــــر  !  ــــــــــذيب التهــــــــــذيب ألخبــــــــــار ، ال ُحيــــــــــتّج حبديثــــــــــهاابــــــــــن حّب

 م. ١٩٨٤ـ  ١ـ دار الفكر ـ ط  ٤١٥:  ٧
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  عــــــن عديــــــدة بطــــــرق ردو  حيــــــث ، الســــــّنة مهــــــا بــــــذكر جــــــاءت طــــــائفتني مــــــع ذلــــــك
 أن اُقاتــــــــل النــــــــاكثين   رســــــــول اهللا يَّ إلــــــــ عهــــــــد « : مــــــــرّة غـــــــري قــــــــال أنّــــــــهعلـــــــيّ 

 .)١( »المارقين و القاسطين و 
 ارج..و باخل نو املارق ُعرف لقد
ــــا ــــاكث أّم ــــذين فهــــم ، نو الن ــــاً  او قــــاتل ال ــــ علّي ــــايع أن بعــــد ، اجلمــــل مو ي ــــ فقــــد ، هو ب   او نكث

 بيعتهم..
ــــــــذين أصــــــــحابهو  يــــــــةو معا فهــــــــم نو القاســــــــط أّمــــــــاو    او ظلمــــــــو  او جــــــــار  أي ، او قســــــــط ال

 ا.و اعتدو 
ــــإذا   ، مســــتقّلة كفرقــــة متيّــــزهم العقائــــد مــــن شــــيئاً  او يُظهــــر  مل اجلمــــل أصــــحاب كــــان ف
  ثابتـــــة بأســـــباب كفرقـــــة او يـُْفـــــَرز  أن نو القاســـــط اســـــتحقّ  بـــــل ، كـــــذلك نو القاســـــط فلـــــيس
  فمـــــن ، متمّيـــــزة فرقـــــاً  او أصـــــبح غـــــريهم عنـــــد األســـــباب تلـــــك نظـــــري ِجـــــدَ وُ  فحـــــني ، فـــــيهم
 : األسباب تلك
ـــــ أ ـــــه متّـــــت الـــــذي اإلمـــــام او رفضـــــ ـ ـــــرباءةو  ســـــّبه او أظهـــــر و  ، البيعـــــة ل ـــــه ال   أهـــــل مـــــنو  من
ـــــه   ملو  ، اجلنّـــــة أهـــــل شـــــباب ســـــيديّ و   النـــــيبّ  ســـــبطي ،  احلســـــنيو  احلســـــن : بيت
  متيــــــّزت ذلــــــك مــــــن أقــــــلّ  يفو  ، بعــــــده مــــــن أبنــــــاءه او قــــــاتلو  هو قــــــاتل حــــــّىت  بــــــذلك او يكتفــــــ
 ! التاريخو  الفرق أصحاب عند تقّدم كما بالرافضة ُعرفت اليت الفرقة

ــــــيبّ  ســــــبطيو  علــــــيّ  مــــــن هــــــؤالء بــــــراءة نو تكــــــ ال فلمــــــاذا   فرقــــــة جعلهــــــم يف كافيــــــة الن
_____________ 

 الــــــــــرتاث العــــــــــريب  ءدار إحيــــــــــا ـــــــــــ ٣٤٠ ـــــــــــ ٣٣٨:  ٧النهايــــــــــة و أخرجـــــــــه ابــــــــــن كثــــــــــري يف البدايــــــــــة  )١(
 أيب ســــــــــــــعيد اخلـــــــــــــــدري و ابــــــــــــــن مســـــــــــــــعود و  . بأســــــــــــــانيد عديـــــــــــــــدة عــــــــــــــن علـــــــــــــــّي  ه ١٤١٣ ـــــــــــــــ

 أيب أيّوب األنصاري.و 
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 ؟ كالرافضة
  او نــــو يك ال فلمــــاذا ، بالقاســــطني تســــميتهم يف جــــاء مــــا صــــّحة عــــدم فرضــــنا ولــــ ذلــــك

  الرافضــــة لئــــكو اُ  مـــن شــــرُّ  فهــــم ؟ اإلمـــام او قــــاتل بــــأن الرافضـــة علــــى او زاد قــــدو  » رافضـــة« 
  قــــد فهــــم الشــــيخني. مــــن الــــرباءة او أظهــــر و  زيــــداً  او رفضــــ أّ ــــم مــــن فــــيهم قيــــل مــــا صــــحّ  ولــــ

ـــــــاً  او رفضـــــــ   بعـــــــده مـــــــن او قـــــــاتل مثّ  هو قـــــــاتلو  ، الســـــــبطني مـــــــنو  منـــــــه الـــــــرباءة او أظهـــــــر و  ، علّي
 !! السبطني
ــــ ب   قضــــاء اخلليفــــة يصــــنعه مــــا كــــل أنّ و  ، اجلــــرب عقيــــدة او أظهــــر  الــــذين هــــم هــــؤالء ـ

 ! بالَقَدرية او يُعَرف أن ىلو أ او كان  او  ، قدرو 
 ؟ ذاكو  هذا من شيء عليهم يُطلق مل فلماذا

ـــــيت املتغّلبـــــة الفئـــــة فهـــــم ، جـــــّداً  اضـــــحو  الســـــبب   لتصـــــبح آراءهـــــاو  ذهـــــاو نف بســـــطت ال
ـــــل الـــــيت الفئـــــة هـــــي   علـــــى احلاكمـــــة هـــــيو  عليهـــــا ســـــيحكم فمـــــن املســـــلمني.. رو مجهـــــ متّث
 ؟! الناس

  (أهـــــل قبيـــــل مـــــن األمســـــاء مـــــن هلـــــا وحيلـــــ مـــــا تنتحـــــل أن ذلـــــك بعـــــد جـــــّداً  ليســـــري إنّـــــه
  املخالفــــــة الفــــــرقو  البــــــدع أهــــــل مــــــن وفهــــــ شــــــيء يف خالفهــــــا مــــــن نو يكــــــ أنو  ، الســــــّنة)
 !! للسّنة

 نتيجة :و خاتمة 
 : يلي ما إىل خنلص السريعة القراءة هذه من
  ، لـــــه أصـــــل ال عو مصـــــن مفتعـــــل وهـــــ اإلســـــالمّية الفـــــرق عـــــن نقـــــرأه ممـّــــا كثـــــرياً  إنّ  ــــــ ١

 : رانأم أفرزه إّمناو 
 الِفرق.و  املذاهب نشأة من ىلو االُ  املراحل يف احملتدم الطائفي النزاع األول :
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ـــــــادو  الدارســـــــني آراء والثـــــــاني :   يكـــــــاد فـــــــال ، رحـــــــب فضـــــــاء يف حّلقـــــــت الـــــــيت ، النّق
 ضابط. يضبطها
ــــــــ ٢   يّتهــــــــاو ه عــــــــن صــــــــادقاً  تعبــــــــرياً  الفرقــــــــة اســــــــم نو يكــــــــ أن رةو الضــــــــر  مــــــــن لــــــــيس ـ

  نو يكـــــ فقـــــد ، عنهـــــا اضـــــحةو  كّليـــــة رةو صـــــ إعطـــــاء يف كافيـــــاً  حـــــدهو  نو ليكـــــ ، مبادئهـــــاو 
 أصًال. نو يك ال قدو  ، تةو متفا درجات على نو يك قدو  ، تام تطابق هناك

  فهمـــــاً و  ، عّيةو ضـــــو م نظـــــرةً  نوّ نكـــــ أن نســـــتطيع املالحظتـــــني هـــــاتني استحضـــــار عنـــــد
ـــــادئ اإلســـــالمية الِفـــــرق لدراســـــة منـــــه ننطلـــــق ، عّياً و ضـــــو م   بعيـــــداً  ، جمـــــّردة مفـــــاهيمو  كمب

  التســــميات اءو أجــــ عــــن بعيــــداً و  ، إجيابيــــة أم كانــــت ســــلبية ، اخلارجيّــــة التحمــــيالت عــــن
 منّفرة. ىُاخر  وأ ، جذابة انو أل من تضفيه ماو 

  بــــــــالفرق تّتصــــــــل عّيةو ضــــــــو م دراســــــــة أيّ  يف عنهــــــــا غــــــــىن ال منهجّيــــــــة ةو خطــــــــ هــــــــذهو 
 : منها ، شّىت  اتو قن يف األساس ةو اخلط فهي ، الفكري ثو ر و امل وأ اإلسالمية

 اإلسالمية. املذاهب بني التقريب قناة ـ أ
 اإلسالمية. املذاهب حقيقة على التعّرف قناة ـ ب
  لــــــدى االجتهاديــــــةو  العقليــــــةو  الفكريــــــة احلركــــــة مســــــاحات علــــــى التعــــــّرف قنــــــاة ـــــــ ج
  بلغتــــــه الــــــذي احلضــــــاري ىو باملســــــت التعريــــــف يف أساســــــاً  تُعــــــدّ  الــــــيتو  ، اإلســــــالمية االُّمــــــة
 تارخيها. مراحل من مرحلة كلّ  يف االُّمة
 ره.و تطو  ، معّني  إسالمي مو مفه ءو لنش النظرية الصياغة قناة ـ د
 املتعّددة. مصادره يف اإلسالمي الرتاث من اإلفادة قناة ـ  ه
  هـــــــــذه فيـــــــــه تلتقـــــــــي الـــــــــذي امليـــــــــدان نو ســـــــــيك )تصــــــــحيح الـــــــــرتاث اإلســـــــــالمي( إنَّ و 
  جمتمعة. اتو القن
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 الفصل الثاني

  نظام الَغَلبةو الواقع التاريخي للخالفة 
 الفرقو وأثرهما في نشأة المذاهب 

 : توطئة
   األكـــــرم لو الرســـــ بعـــــد االُّمـــــة حـــــدةو  متـــــّزق يرجـــــع إليهـــــا أساســـــية امـــــلو ع هنـــــاك

  كثـــــــريو  لو اُالصـــــــ مـــــــن بشـــــــيء منهـــــــا احـــــــدةو  كـــــــلّ  متيّـــــــزت دةمتعـــــــدّ  فـــــــرق إىل انشـــــــعا او 
  يف أصـــــل لــــه يكـــــن مل إنو  فيــــه تفـــــّرط ال للفرقــــة شـــــعاراً  بعضــــها أصـــــبح الــــيت عو الفـــــر  مــــن
 ! اخلالصة السّنة وه كان إنو  غريها فيه يشاركها الو  ، الدين
ــــا يقتصــــر فو ســــو  ــــا حبثن ــــي هن   التعريــــف مــــع ، الفــــرق نشــــأة يف األساســــية امــــلو الع عل
  املــــذاهب إىل نــــاظر غــــري ، امــــلو الع هــــذه مــــن احــــدو  كــــلّ  حتــــت املندرجــــة بــــالِفرق املرّكــــز

ـــ فيـــه حنـــن مبـــا الصـــلة ثيقـــةو   ـــاو ك رغـــم األخـــرية فهـــذه ، هلاو ُاصـــو  الفقهيـــة   ســـيظهر كمـــا ـ
ـــــة بعـــــض مـــــن ـــــدا ا هلـــــا أنّ  إّال  ــــــ عرضـــــاً  اآلتيـــــة األمثل   خيرجهـــــا الـــــذي الفســـــيح اآلخـــــر مي
 امل.و الع تلك عن

ــــــه ســــــنتحّدث مــــــا وهــــــو  ، هلــــــاو أو    امــــــلو الع يف الكــــــالم نرجــــــىءو  الفصــــــل هــــــذا يف عن
  ، الغلبــــة نظــــامو  ، للخالفــــة التــــارخيي اقــــعو ال وهــــو  ، البحــــث هــــذا مــــن حمّلهــــا إىل ةيــــاملتبقّ 

 صحبهما. الذي الثقايف عو املشر و 
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  يف أكثـــــر وأ عـــــامالن يشـــــرتك قــــد كمـــــا ، فرقـــــة ينو تكـــــ يف احــــدو  عامـــــل يســـــتقل قــــد
 ينها.و تك

  رو املشـــــه أنّ  كشـــــفت جديـــــدة نتـــــائج علـــــى املتقـــــّدم الفصـــــل خـــــالل مـــــن قفنـــــاو  قـــــدو 
ـــــذي املتســـــاملو  ـــــهو تتدا ال ـــــب ل ـــــاس يـــــرّددهو  الكت   منحـــــازة نظـــــر جهـــــةو  نو يكـــــ مـــــا غالبـــــاً  الن
  يلابالتـــــــ فكشـــــــفت ، احـــــــدةو ال احلقيقـــــــة كأّ ـــــــاو  بّثهـــــــا علـــــــى القـــــــدرة ألصـــــــحا ا فّرتو تـــــــ

  اّجتاهــــــه حبســــــب صــــــاغو  النــــــاس أذهــــــان غــــــزا قــــــد التــــــاريخ حلقــــــائق بو مقلــــــ رو تصــــــ عــــــن
ــــدة بــــةو مقل رؤيــــة ــــائج علــــى نقــــف فو ســــو  التــــاريخ..و  للعقي   مــــن ضــــعو م غــــري يف مماثلــــة نت
  السياســــــيو  الفكــــــري التــــــاريخ يف اهلــــــام األثــــــر ذات الرئيســــــية الفــــــرق يف اآلتيــــــة لو الفصــــــ
ـــــة.. هلـــــذه ـــــان يف ســـــيّما ال االُّم ـــــر بي ـــــارخيي اقـــــعو ال أث ـــــة الت ـــــة نظـــــامو  للخالف   نشـــــأة يف الغلب
 الفصل. هذا من سيّتضح كما اإلسالم يف املذاهبو  الفرق

  أثــــره تــــرك كيــــفو  ، املــــذاهب نشــــأة يف ســــبباً  للخالفــــة التــــارخيي اقــــعو ال كــــان فكيــــف
 ؟ معاملها حتديد يف

  مرجعـــــــاً  » الشـــــــيخني ســـــــّنة«  مبـــــــدأ أفـــــــرز الـــــــذي وهـــــــ التـــــــارخيي اقـــــــعو ال أنّ  ريــــــب ال
ـــــاب بعـــــد تشـــــريعياً  ـــــك ، الســـــّنةو  الكت ـــــذي املبـــــدأ ذل ـــــه تْ ِضـــــعو  ال ـــــ ىلو االُ  بذرت   أثبـــــت مو ي
  فتــــابع ، البيعــــة إىل النــــاس قو َســــ يف أفلحــــاو  ، نــــزاع بعــــد الســــقيفة يف قــــدر ما الشــــيخان

  يف بــــــاحلزم زتمتيّــــــ يّــــــةو ق إدارةُ  ذلـــــك َعَقــــــبَ  ، بيديــــــه املعـــــارض ألقــــــىو  ، الــــــذاهلُ  اجمُ و الـــــ
ـــــاً ام ، إنفـــــاذه يفو  القـــــرار اختـــــاذ ـــــاً  وأ كـــــان لّي ـــــاً  وأ عســـــكرياً  وأ اجتماعي ـــــدّ  الو  ، دينّي   أن ب

ــــك يصــــحب ــــ ذل ــــ النــــاس مــــن صــــنف دو جــــو  هكّل ــــذي احلــــازم يّ و القــــ طاعــــة علــــى او ُجِبل   ال
ــــك ــــادرة زمــــام ميتل ــــه شــــّد م رّمبــــاو  ، املب ــــد ممّــــا ، رأي وأ مصــــلحة إلي   ، ســــؤدداً  احلــــاكم يزي

  ذلـــــك مــــن رجــــاالً  جــــّداً  مبّكـــــراً  فــــرتى ، حائــــل نــــهو د لو حيـــــ ال حــــّىت  ذاً و نفــــو  هيبــــةً  قــــرارَهو 
  قفهمو يــــــ ال ، إلــــــيهم اوو أ أصــــــحابه مقــــــّدمي مــــــن نفــــــراً و  لو الرســــــ آل نو يهــــــامج الصــــــنف
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  التنفيــــــذ.. يف اجلــــــرأةو  احلــــــازم القــــــرار رهبــــــة تلجمهــــــم رائهــــــمو  مــــــن النــــــاس ســــــائرو  ، ازعو 
  املســــــلمني مــــــن هلـــــم انو إخــــــ مـــــع احلــــــرب نــــــداء تلبيـــــة يف ذلــــــك بعـــــد فو لــــــاألُ  ســـــارعتو 

  ملو  انتخابــــــــه طريقــــــــةو  شخصــــــــه علــــــــى اعرتاضــــــــاً  اخلليفــــــــة إىل الزكــــــــاة نقــــــــل عــــــــن او امتنعــــــــ
ــــــذي احلــــــازم للقــــــرار اســــــتجابة همو فقــــــاتل ، الزكــــــاة حبكــــــم او يكفــــــر  ــــــه ارو للحــــــ إذن ال ال   في

  ، اءو ســــــــــ ، صــــــــــراحةً  الــــــــــدين عــــــــــن او ارتــــــــــدّ  آخــــــــــرين او قــــــــــاتل كمــــــــــا ، عنــــــــــه رجعــــــــــة الو 
ـــــه بو باُالســـــل همو عـــــاملو  ـــــرار ىو ســـــا حـــــني ذات ـــــني احلـــــازم اخلليفـــــة ق ـــــه الزكـــــاة حجـــــز ب   عن
 ! الرّدة بنيو 

ــــــ بكــــــلّ  احلــــــازم القــــــرار ينفــــــذ كــــــان هكــــــذاو  ــــــاك نو تكــــــ أن نو دو  ةو ق ــــــذة هن ــــــردّ  ناف   لل
  اخلليفـــــة قـــــرار لصـــــاحل دائمـــــاً  فاحلســـــم ذلـــــك مـــــن طـــــرف حـــــدث إنو  ، املناقشـــــةو  ارو احلـــــو 

  نو فبــــــــــد ، نفســــــــــها ةو بــــــــــالق التشــــــــــريعيةو  الدينيــــــــــه رو االُمــــــــــ يف ذلــــــــــك جــــــــــرىو  ، نفســــــــــه
   النـــــــيب أحاديـــــــث ايـــــــةو ر  مـــــــن املنـــــــع يف اخلليفـــــــة قـــــــرار ينفـــــــذ تـــــــذكر مـــــــة)و (مقا أدىن

  قـــــــرار يصـــــــبح حـــــــّىت  ، أحيانـــــــاً  تعطيلهـــــــا يفو  ، ينهاو تـــــــد مـــــــن املنـــــــعو  ، بســـــــّنته اإلفتـــــــاءو 
 ! بدعة ىلو االُ  السّنة دو تعو  السّنة وه التعطيل

  الو األحـــــ أحكـــــام يفو  ، احلــــجّ  مناســـــك يفو  ، الصـــــالة تفاصــــيل يف هـــــذا حتّقـــــق لقــــدو 
  يف حـــــــّىت  اخلليفـــــــة قـــــــرار جنـــــــح بـــــــل ، )١( ذلـــــــك غـــــــريو  ةيـــــــاملإل قو احلقـــــــ يفو  ، الشخصـــــــية

  نفســـه صـــانعها أنّ  مـــن بـــالرغم ، ايحو الـــرت  صـــالة شـــأن وهـــ كمـــا ، جديـــدة عبـــادة صـــناعة
  فقـــــد خالفهـــــا مـــــنو  ، الثابتـــــة الســـــّنة هـــــي قليـــــل بعـــــد تصـــــبح أّ ـــــا إالَّ  ، بالبدعـــــة يصـــــفها
 ! الدين يف أحدث
  إليـــــه دعـــــا الو  ، قبـــــل مـــــن االُّمـــــة تعرفـــــه مل جديـــــد مبـــــدأ بـــــرز أمثالـــــهو  ذلـــــك كـــــلّ  مــــن

_____________ 
 السياسي.و ) راجع : تفاصيل ذلك يف كتابنا تاريخ اإلسالم الثقايف ١(
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  مبــــدأ وهـــ ذلــــك ، لـــهو ح رو يتمحــــ دجديـــ فريـــق ظهــــر يف أساســـاً  فكــــان ، نـــيبّ  الو  كتـــاب
 !»  الشيخني سّنة« 

  العـــام رو اجلمهـــ رائـــهو  مـــنو  ، السياســـي اهلـــرم قّمـــة بفعـــل لـــدو  قـــد املبـــدأ هـــذا كـــان ملـّــاو 
ـــك ألجـــل ، الطاعـــة ســـلك يف ينـــتظم الـــذي   ، احلادثـــة الِفـــرق التو مقـــ طـــابع يّتخـــذ مل ذل
ّــــــهو  ظهــــــر بــــــل ــــــذي األصــــــل كأن ــــــه ال   مجاعــــــة«  خــــــالف فقــــــد خالفــــــه فمــــــن ، النــــــاس علي

  قــــــــعو م » الشــــــــيخني ســــــــّنة«  متــــــــنح ال جديــــــــدة فرقــــــــة األّمــــــــة يف أحــــــــدثو  » املســــــــلمني
 ! العكس ليسو  هذا وه الدين يف األصل كأنّ و  ، املرجعية
  !»  الَغَلبـــة«  نظـــام وهــو  ، اخلالفـــة يف جديـــد نظــام عـــن متّخـــض قــد اقـــعو ال هــذا إنّ  مثّ 
  املبـــادئ مـــن مزيـــد إىل الطاعـــة ســـلك يف الـــداخل العـــام رو اجلمهـــ قـــاد الـــذي النظـــام ذلـــك

  الكـــــــرمي القـــــــرآن أقّرهـــــــا الـــــــيت األصـــــــيلة املبـــــــادئ عـــــــن بـــــــدائلَ  دائمـــــــاً  حتـــــــل الـــــــيت اجلديـــــــدة
  مشــــاريعهاو  اخلالفــــة بتــــأثري » القّمــــة«  مــــن انبعثــــت قــــد أيضــــاً   ــــاو لكو  املّطهــــرة.. الســــّنةو 

ــــــــةو  السياســــــــيةو  الدينيــــــــة ــــــــذة الثقافي ــــــــى الناف ــــــــة عل ــــــــاس عاّم ــــــــعو م اكتســــــــبت فقــــــــد ، الن   ق
ــــزات مــــن صــــارتو  ، األصــــالة ــــيت » اجلماعــــة«  ممّي ــــاً  ، مبتــــدعاً  كــــان خالفهــــا مــــن ال   داعي

 ! فتنة إىل
 : التفصيل من مزيد اآليت الكالم يفو 

 لو الرســــــ بعــــــد املســــــتجّدة اخلالفــــــة لنظريــــــة الطبيعــــــي ليــــــدو ال ، هــــــذا الَغَلبــــــة نظــــــام إنّ 
 ،  
ــــدين حصــــر قــــد ــــدنياو  ال ــــاً  قــــدراً  عليهــــا أجــــرى أن بعــــد لكــــنو  ، احــــدةو  كلمــــة يف ال   كافي
ــــوا  ( : تعــــاىل قــــال فحــــني ، » التعــــديل«  مــــن ــــوا اللَّــــَه َوَأِطيُع ــــوا َأِطيُع َــــا أَيـَُّهــــا الَّــــِذيَن آَمُن  ي

  أنو  ، قرآنـــــــاً  بيننـــــــا أنـــــــزل قـــــــد تعـــــــاىل اهللا أنّ  رأينـــــــا )١( ) الرَُّســـــــوَل َوُأولِـــــــي اْألَْمـــــــِر ِمـــــــنُكمْ 
_____________ 

 .٥٩/  ٤) سورة النساء : ١(
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  الــذين » مــنكم األمــر او لــو أُ «  وهــ إّمنــا بيننــا بقــي فالــذي ، ســّنةً  لنــا تــركو  رحــل قــد لهو رســ
 له.و رسو  اهللا طاعة يف لنا القادة نو نو سيك
ــــــــل ىلو االُ  اللحظــــــــة منــــــــذو  ــــــــدأت لو الرســــــــ لرحي ــــــــ جتــــــــري التعــــــــديالت ابت ــــــــركن ىعل   ال

ــــــث   ، األمــــــر يلو اُ  اختيــــــار يف لو الرســــــ حــــــقّ و  تعــــــاىل اهللا حــــــقّ  الً وّ أ فــــــاُلغي ؛ املتبّقــــــي الثال
  ، رو االُمــــــ إلــــــيهم ُتســــــند أن ينبغــــــي الــــــذين نو املؤّهلــــــ هــــــم لــــــيس األمــــــر) ولــــــو (أُ  ليصــــــبح
ــــة حــــقّ  ذلــــك مــــع فــــاُلغي   قو احلقــــ إلغــــاء علــــى إّال  مو يقــــ ال قــــرار يف ، األمــــر هــــذا يف االُّم
ـــــك ، احـــــدو  آنٍ  يفو  معـــــاً  الثالثـــــة   ، باألصـــــابع دينو معـــــد نفـــــرٍ  حـــــقّ  مـــــن نو يكـــــ حـــــني ذل
  مثّ  ، نو يـــــــر  مـــــــا فـــــــقو  االختيـــــــار طريقـــــــة او حيـــــــّدد أن ، مخســـــــة وأ اثنـــــــني وأ احـــــــدو  رجـــــــل
ــــــار  ــــــقو  او خيت ــــــ مثّ  ، اخلاّصــــــة مقاييســــــهم ف ــــــارهم نو ُميل ــــــة علــــــى اختي   بيلااألســــــ بكــــــلّ  االُّم

  رفعــــــتهم جديــــــدة امتيــــــازات هــــــذا جــــــرّاء مــــــن األمــــــر) ولــــــو (اُ  فامتلــــــك ، لتثبيتــــــه الالزمــــــة
  بــــــالركنني الــــــتحكم صـــــالحياتو  اهليمنــــــة صـــــفة منحــــــتهمو  ، االُّمــــــة رقابـــــة ىو مســــــت قو فـــــ
 السّنة..و  الكتاب ، لنيوّ األ

  هــــــذه تبّـــــيث » التعـــــديل«  مــــــن مزيـــــد رو التطّـــــ هـــــذا خيلُــــــف أن جـــــّداً  الطبيعـــــي مـــــنو 
  فكــــــان ، ممارســــــتها نو د لو حتــــــ أن شــــــأ ا مــــــن الــــــيت الســــــبل مجيــــــع يقطــــــعو  االمتيــــــازات

  ليصـــــبح ، األمـــــر يلو الُ  الضـــــابطة (مـــــنكم) كلمـــــة اعتبـــــار إلغـــــاء : التعـــــديالت تلـــــك لو أ
 ! بالشهادتني او نطق ما اءو س فيه الناسو  مشاعاً  املقام هذا

ــــــت فلّمــــــا ــــــت عقبــــــات مثـّـــــة كان   العــــــرفو  العقــــــلو  القــــــرآن أقّرهــــــا (خصــــــائص) يف متثّل
  معــــــاً  بالسياســـــةو  بالـــــدين العلـــــمو  كالعدالـــــة ، األمــــــر يلّ و   ـــــا يتحلّـــــى أن ينبغـــــي يو الســـــ

ــــةو  فتصــــبح ، مجيعــــاً  ليطاهلــــا اخلصــــال هــــذه إىل » التعــــديل«  ّجــــهو ت فقــــد ، الصــــالحو    الي
ـــه لصـــّحت ُاَيبّ  بـــن اهللا عبـــد عـــاش ولـــ حـــّىت  بـــل ، الفاســـق اجلاهـــل للجـــائر حّقـــاً  األمـــر   ! ل
  أن بعــــد ُاَيبّ  ابــــن املنــــافقني شــــيخ مــــن حــــاالً  بأحســــن هــــم مــــا رجــــال تســــّلمها اهللاو  فلقــــد
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  الـــــدين معـــــامل يف او ر وّ ز  مـــــا بعـــــدو  ، بالقســـــط نو يـــــأمر  الـــــذين الصـــــاحلني دمـــــاء يف او أســـــرف
 ! منه يسري عن ُاَيبّ  بن اهللا عبد عجز ممّا ، أحكامه يف او بّدلو 

ـــيت » ريةو الدســـت التعـــديالت«  هـــذه كـــلّ  مـــعو  ـــت ال   فـــإنّ  » األمـــر يلو اُ «  لصـــاحل ُاجري
ـــت فمـــا ، حالـــه علـــى اُبقـــي قـــد ّمـــةاألُ  عـــاتق علـــى امللقـــى اجـــبو ال   بطاعـــة ملزمـــةً  االُّمـــة زال

  يلّ و  كـــــان ولــــ كمــــا متامـــــاً  ، حــــار م مــــن حماربــــةو  ســـــاملهم مــــن مســــاملةو  » األمــــر يلو اُ « 
ــــة مــــن وأ لهو رســــ مــــنو  اهللا مــــن باختيــــار جــــاء قــــد األمــــر   قــــدو  ، صــــحيح تــــامٍّ  بإمجــــاع االُّم

 ! الصالحو  العلمو  العدل من فةو املعر  اخلصائص تلك مجيع على فّرو ت
ــــدين حفــــظ الفقــــه هــــذا ظــــلّ  يف يعــــد فلــــم ــــة وهــــ دهو حــــد إقامــــهو  ال   حفــــظ الو  ، الغاي
  بــــــــل كـــــــذلك.. املعرفـــــــةو  اهلدايـــــــة أســـــــبابو  اةو املســــــــاو  األمـــــــن يف حّقهـــــــا فريو تـــــــو  االُّمـــــــة

  أمســـــكو  اعــــتاله الــــذي احلــــاكم لشــــخص العـــــرش حفــــظ هــــي حيــــدةو ال الغايــــة أصــــبحت
  لـــه فّرو يـــ أن الـــدين هـــذا علـــى إّمنـــا ، اعـــتاله طريقـــة بـــأي مهـــمّ  لـــيسو  ، قـــهو ف مـــن بالســـيف
ـــــف عـــــهو يطا مثّ  ، خمالفتـــــه حيـــــّرمو  شـــــرعّيته ـــــة علـــــىو  يشـــــاء.. كي   أنّ  تعلـــــم أن كـــــذلك االُّم

 !! حّياً  مادام لصاحبه العرش سالمة حلفظ وه إّمنا دهاو جو  كلّ 
  ،  اهللا لو رســــــ غيــــــاب بعــــــد االُّمــــــة يف قــــــعو  افــــــرتاق لوّ أ يف األصــــــل وهــــــ هــــــذاو  ـــــــ

  فكريـــــــاً و  سياســـــــّياً  ، اقعيـــــــةو ال الفرقـــــــة مـــــــاتوّ مق كـــــــلّ  ليكتســـــــب الـــــــزمن مـــــــع متـــــــّدد قـــــــدو 
ــــــاً و  عقيــــــديّاً و  ــــــيت ابو بــــــاألب مصــــــادره احنصــــــرت حــــــني ، فقهّي ــــــراء فتحهــــــا ال ــــــ وأ االُم   او أِذن

ــــــــه ممّــــــــا لغريهــــــــا ظهــــــــره أدارو  ،  ــــــــا ــــــــراء حارب   عــــــــن ترّشــــــــح مــــــــا فصــــــــار ، هو حظــــــــر و  االُم
 !! منكراً  الدين يف بدعاً  خالفه
ــــ ــــزت الــــذي امسهــــا بعــــد مــــا يف الفرقــــة هــــذه اكتســــبت ذاتــــه األصــــل هــــذا مــــنو  ـ   بــــه متّي

 .» اجلماعةو  السّنة أهل« 
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 الجماعة :و نشأة التسمية بأهل السّنة 
ـــــــــــرف ؛ مـــــــــــرحلتني علـــــــــــى التســـــــــــمية هـــــــــــذه تكاملـــــــــــت   لقـــــــــــب ىلو اال املرحلـــــــــــة يف ُع

  انفــــرادهو  يــــةو ملعا امللــــك تســــليم فيــــه متّ  الــــذي العــــام علــــى نو يّــــو االُم أطلقــــه » اجلماعــــة« 
ــه ــيت اجلماعــة لكّنهــا ..)١( اجلماعــة عــام : او فقــال ، ب   الفئــة لصــاحلو  الَغَلبــة علــى تأّسســت ال

  احلــاكم بطاعــة رهنــاً  للجماعــة االنتمــاء بقــي فقــد ذلــك رغــمو  ، ذلــك يف نــزاع بــال ، الباغيــة
  أما ـــــــا ســـــــّنة إحيـــــــاء يف احلـــــــاكم علـــــــى متـــــــّرد مـــــــنو  ، بالباطـــــــل حـــــــّىت  ألمـــــــره االنصـــــــياعو 

  » اجلماعــــــة«   ل مفـــــارق الطاعـــــة علــــــى خـــــارج وفهـــــ ، أحياهــــــا بدعـــــة إطفـــــاء وأ احلـــــاكم
ــــــى النــــــازل للعقــــــاب مســــــتحقّ  ــــــى قضــــــاؤهم كــــــان فهكــــــذا ! األرض يف املفســــــدين عل   عل
  أمـــــري ســـــبَّهم زيـــــادو  املغـــــرية علـــــى ينكـــــر كــــان الـــــذي عـــــديّ  بـــــن ُحجـــــر اجلليـــــل الصــــحايب
  زيــاد فكتــب ، إنكــاره مــن صــّعد ذلــك يف او متــاد كّلمــاو  ،  طالــب أيب بــن علــيّ  املــؤمنني

  او زر و  ، تــــراب أيب لعــــن يف » اجلماعــــة«  او خــــالف إّ ــــم : أصــــحابهو  ُحجــــر يف يــــةو معا إىل
  إينّ  : لـــــهو بق احــــتجّ و  ، يـــــةو معا فقــــتلهم )٢( ! الطاعــــة مـــــن بــــذلك او فخرجـــــ ، الةو الــــ علــــى
  جعلـــه : العـــريب ابـــن لو يقـــ )٣( ! لالُّمـــة فســـاد هـــم بقـــاء أنّ و  ، لالُّمـــة صـــالحاً  قـــتلهم رأيـــتُ 
 !! )٤( ـ اخلري ُحجر يعين ـ فساداً  األرض يف سعى ممّن يةو معا

_____________ 
ــــــــــن عبــــــــــدو ) اُنظــــــــــر : أهــــــــــل الســــــــــنة ١(  اهلــــــــــادي  اجلماعــــــــــة معــــــــــامل االنطالقــــــــــة الكــــــــــربى / حمّمــــــــــد ب

 م. ١٩٩٢ل ـ ـ مكتبة الغرباء ـ استانبو  ٦٠املصري : 
 ـ دار صادر ـ بريوت. ٢٣٠:  ٢) تاريخ اليعقويب ٢(
 م.١٩٨٤الفكر ـ  ـ دار ٢٤١:  ٦) خمتصر تاريخ دمشق / ابن منظور ٣(
ــــــــــــ ٢٢٠) العواصــــــــــــم مــــــــــــن القواصــــــــــــم / ابــــــــــــن العــــــــــــريب : ٤( ــــــــــــ دار اجليــــــــــــل ـ ــــــــــــ بــــــــــــريوت ـ ــــــــــــ ٢ط  ـ   ـ

 . ه ١٤٠٧
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  الو  حكــــــــم هللا لــــــــيسو  ، يــــــــةو معا حيــــــــّدده إّمنـــــــا الفســــــــادو  فالصــــــــالح ! كــــــــان هكـــــــذا
 بالدين.. صلة أدىن له ليس استبدادي حكم أيّ  شأن ! شريعة
  الفتنــــة يف الً و دخــــو  » اجلماعــــة«  علــــى جــــاً و خر  تُعــــدّ  االُمــــراء اءو أهــــ خمالفــــة زالــــت مــــاو 
ــــة أهــــل شــــباب ســــيد رحيانتــــهو   اهللا لو رســــ ســــبط هلــــم املخــــالف كــــان ولــــ حــــّىت    ! اجلّن
  مـــاو  ، يـــلو بتأ إالَّ  أحـــد عليـــه خـــرج مـــا«  :  احلســـني قتـــل تربيـــر يف العـــريب ابـــن لو يقـــ
رو  ، احلـــال بفســـاد املخـــرب ، الرســـل علـــى املهـــيمن جـــّده مـــن هو مسعـــ مبـــا إالَّ  هو قــاتل   مـــن احملـــذِّ

ــــهو أقو  ! الفــــنت يف لو الــــدخ ــــك يف ال ــــرية ذل ــــهو ق منهــــا ، كث ــــات  « :  ل ّــــه ســــتكون هن  إن
 هـــــي جميـــــع فاضـــــربوه بالســـــيف كائنـــــاً و هنـــــات ، فمـــــن أراد أن يفـــــّرق أمـــــر هـــــذه اُالّمـــــة و 

  او كــــان إنو  نو ســــيملك الــــذين احلّكــــام خياطــــب كــــان  النــــيب كــــأنّ و  ! )١( » مــــن كــــان
 لتـــــــأمرّن «  امليثـــــــاق علـــــــيهم أخـــــــذ الـــــــذين للمـــــــؤمنني خطابـــــــه يكـــــــن ملو  ، الزمـــــــان فراعنـــــــة

ــــالمعروف  ــــد الظــــالم ،  لتأخــــذنّ و لتنهــــوّن عــــن المنكــــر ، و ب ــــى ي ــــو عل  الحــــّق  ىلتأطرنَّــــه عل
 !! » أطراً 

  كـــــلّ  مـــــن » األمـــــري«  كلمـــــة ُجـــــرِّدت حـــــني عقـــــب علـــــي رأســـــاً  الـــــدين قُلـــــب هكـــــذا
ــــــاً  لتصــــــبح الشــــــرعية ابطهاو ضــــــو  ما ــــــاوّ مق   » دو النمــــــر «  و » نو الفرعــــــ«  نظــــــري مــــــن لقب
  يصــبحو  ! احلــاكمني  ــا تُلّقــب اُالخــرى األمــم كانــت الــيت »ى كســر «  و » القيصــر«  و
  خـــــــــــارجني ، األرض يف مفســـــــــــدين )٢( ) الـَّـــــــــِذيَن يَـــــــــــْأُمُروَن بِاْلِقْســـــــــــِط ِمـــــــــــَن النَّـــــــــــاسِ  (
 ! الفتنة يف ساعني » اجلماعة«  ىعل

ـــــــتو  ـــــــاً  اجلماعـــــــة بقي   ، اســـــــتخالفه طريقـــــــة إىل النظـــــــر نو د » اخلليفـــــــة«  بطاعـــــــة رهن
_____________ 

 .٢٤٥ـ  ٢٤٤العواصم من القواصم :  )١(
 .٢١/ ٣آل عمران :  ة) سور ٢(
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  ، باخلالفـــة لـــه يـــعو ب مو يـــ امللـــك عبـــد بـــن ليـــدو ال خطـــب عقلـــه.. وأ أخالقـــه وأ دينـــه إىلو 
  ! احـــدو ال مـــع الشـــيطان فــإنّ  ، اجلماعـــة مو لـــز و  ، بالطاعـــة علــيكم ، النـــاس أيّهـــا«  : فقــال
ـــــــذي ضـــــــربنا نفســـــــه ذات لنـــــــا أبـــــــدى مـــــــن النـــــــاس أيّهـــــــا   ســـــــكت مـــــــنو  ، عينـــــــاه فيـــــــه ال
 ! )١( » بدائه مات

ــــدهم اجلماعــــةو  الطاعــــة فلســــفة هــــي هــــذه ــــيتو  ، عن ــــت ال ــــز بقي   غــــريهم عــــن أهلهــــا متّي
 الفساد..و  رو اجل حلكام الءو بال يعتقد ال ممّن

  الصــــحابة إمجــــاع متابعــــة مــــن ذةو مــــأخ » اجلماعــــة«  أنّ  مــــن الــــبعض يّدعيــــه مــــا أّمــــا
  الــــذي هــــذا أمــــر فــــأي ، بشــــيء اقــــعو  ال يســــندها ال ىو دعــــ هــــي فإّمنــــا ، السَّــــَلف إمجــــاعو 

ــــــَلف عليــــــه أمجــــــع   لكــــــنّ  ؟! ائــــــفو الط مــــــن غريهــــــا عــــــن الطائفــــــة هــــــذه بــــــه متّيــــــزت مثّ  السَّ
ـــــَلف«  مســـــاحة او اختزلـــــ أّ ـــــم يف تكمـــــن املشـــــكلة   بإمامـــــة القـــــائلني فقـــــط لتشـــــمل » السَّ

ـــاملعر  األمـــر حرمـــةو  متغّلـــب كـــلّ  ـــراه حـــني املنكـــر عـــن النهـــيو  فو ب   ! فســـاداً  » األمـــري«  ي
  مــرّةو  ! الشــاذ رأيــه يف عمــر بــن اهللا عبــد وهــ إّمنــا القضــية هــذه يف السَّــَلف كــان هنــا فمــن

  حبســـــب الصـــــحابة بـــــني بالتفضـــــيل لو يقـــــ حـــــني السَّـــــَلف وهـــــ عمـــــر ابـــــن نو يكـــــ ُاخـــــرى
  ســــــــائر مـــــــع هكـــــــذاو  ! )٢( نو يّـــــــو االُم ناصـــــــرهو  التـــــــارخيي اقـــــــعو ال فرضـــــــه الـــــــذي الرتتيـــــــب
ـــــــز  الـــــــيت القضـــــــايا   الســـــــلف علمـــــــاء عليهـــــــا أمجـــــــع قضـــــــّيةً  جتـــــــد أن هيهـــــــاتو   ـــــــا.. او متّي

  يف ، كثــــرية فأمثلتــــه العكــــس أّمــــا ! غريهــــا نو د الفرقــــة هــــذه  ــــا متّســــكت مثّ  صــــاحليهمو 
  يُقطـــــع ال الصـــــحايب أنّ  علـــــي الصـــــحابة إمجـــــاع كـــــان فحـــــني : معـــــاً  الفقـــــه يفو  العقيـــــدة

_____________ 
 .٨٥:  ٩النهاية و ) البداية ١(
ـــــــ ٢٢٨) اُنظـــــــر : مناقـــــــب االمـــــــام أمحـــــــد بـــــــن حنبـــــــل / أبـــــــو الفـــــــرج ابـــــــن اجلـــــــوزي : ٢( ـــــــ دار هجـــــــر ـ   ـ

 م. ١٩٨٨اجليزة ـ 
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  ، احلـــــدّ  عليــــه يقـــــامو  يعــــّزرو  ، الزنـــــاو  اخليانــــةو  الغـــــشو  بالكــــذب يـُـــــّتهم قــــد بـــــل ، بعدالتــــه
  تــــــارخيهمو  شــــــعرة قيــــــد كلّــــــه ذلــــــك يف نو خيتلفــــــ ال ، عليهــــــا يكــــــذَّبو  ، يثــــــهدأحا تــــــردّ و 

ـــــت ـــــهو  ، فيـــــه ثاب   بعدالـــــة او قـــــالو  » اجلماعـــــة«  أهـــــل فيـــــه خـــــالف املســـــلمني.. ســـــائر علي
  مـــــن نفعهــــم مـــــا أحســــن مـــــن كــــانو  ، نو يّـــــو االُم لــــه جو ر  الـــــذي املبــــدأ ذلـــــك ، الصــــحايب

 ! هاو ابتدع مبادئ
  تســـــــطيح علـــــــى التـــــــابعني مـــــــن ىلو االُ  الطبقـــــــة علمـــــــاءو  الصـــــــحابة إمجـــــــاع كـــــــان ملـــــــاو 
ـــ ـــه قـــالو  ، رو القب ـــه خـــالف ، املســـلمني مـــن كثـــري ب   حلـــديث » اجلماعـــةو  الســـّنة أهـــل«  في

  بـــــل الصـــــحابة مــــن أحـــــداً  يـــــدرك مل ، يو االُمــــ العهـــــد رجـــــال مــــن وهـــــو  ، الّتمـــــار ســــفيان
  وفهــــ ، )١( عكرمـــةو  جبـــري بـــن ســـعيدو  احلنفيـــة بــــن حمّمـــد طبقـــة مـــن التـــابعني عـــن حـــّدث

  ســـــــــفيان حـــــــــديث بـــــــــني فيـــــــــقو الت يف البيهقـــــــــي فقـــــــــال ، رو القبـــــــــ تســـــــــنيم ىو ر  مـــــــــن لوّ أ
ـــــــثو  ـــــــ فكأنّـــــــه«  : نّصـــــــه مـــــــا ، بالتســـــــطيح الصـــــــرحية عليـــــــه املتقّدمـــــــة األحادي   قـــــــرب أي ـ

  بــــن ليــــدو ال زمــــن يف جــــداره ســــقط فقــــد ! القــــدمي يف عليــــه كــــان عمــــا ُغــــّري  ـــــ  النــــيب
  يّ و اُمـــــ إذن فالتســـــنيم » ُاصـــــلح مثّ  ، العزيـــــز عبـــــد بـــــن عمـــــر زمـــــن يف قيـــــلو  امللـــــك عبـــــد
ــا ، املــيالد ــه أّم   بــن القاســم حــديثو «  : لو يقــ اصــلو  إذ البيهقــي كــالم آخــر يف فهــي عّلت
  مـــــن العلــــم أهـــــل بعــــض أنّ  إّال  ، ظــــاً و حمف نو يكـــــ أن ىلو أو  أصــــحّ  ـــــ التســـــطيح يف ـــــ حمّمــــد

  التســــــطيح أنّ و  ، باإلمجــــــاع جــــــائزاً  نــــــهو لك الزمــــــان هــــــذا يف التســــــنيم اســــــتحبّ  أصــــــحابنا
  الءو للـــ خيضـــع مل ملـــن جـــامع مصـــطلح هنـــا البـــدع أهـــلو  ! )٢( » البـــدع ألهـــل شـــعاراً  صـــار

_____________ 
ـــــــــــ ١٤٣) اُنظـــــــــــر :  ـــــــــــذيب الكمـــــــــــال / املـــــــــــّزي : ١( ـــــــــــ الرســـــــــــالة مؤسســـــــــــة ــــــــــــ ١٤٤ ـ ـــــــــــ بـــــــــــريوت ـ   ـ

 م.١٩٨٥
 م. ١٩٩١بريوت ـ  ـ دار الكتب العلمية ـ ٤ ـ ٣:  ٤) السنن الكربى / البيهقي ٢(
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 ٤٣  .......................................  / الواقع التارخيي للخالفة ونظام الَغَلبة الثانيالفصل 

 اهللا لو رســــــــ آلل الءو بــــــــال املتمّســــــــكة االُّمــــــــة طليعــــــــتهم يفو  ، صــــــــّحته داً تقــــــــمع يو االُمــــــــ
 ،  

  كيـــــف تُـــــرى ! الرافضـــــة لقـــــب التـــــاريخ علـــــيهم أطلـــــقو  » الشـــــيعة«  باســـــم او متّيـــــز  الـــــذينو 
 ؟! » اجلماعةو  السّنة أهل « نو د البدع ألهل شعاراً  الصحيحة السّنة أصبحت

ـــــك مثـــــلو  ـــــيب علـــــى الصـــــالة صـــــيغة مـــــع يقـــــال ذل   أصـــــبحت فقـــــد ، ذُكـــــر إذا  الن
  كثـرية البـاب هـذا أمثلـةو  يـه..و االُم بالنزعـة تـأثّراً  » اجلماعـة ألهـل«  شـعاراً  نةو املسن الصالة
 مستقّلة. لدراسة عاً و ضو م حدهاو  تصلح
  كـان إنو  ، األمـر بـادئ يف » اجلماعة « بلفظ ناً و مقر  يظهر فلم » السّنة « لفظ أما ـ
  ســــــــــلك يف املنتظمـــــــــني بــــــــــني للتمييـــــــــز أيضــــــــــاً  يو االُمـــــــــ العهــــــــــد يف الً و أ مبفـــــــــرده رهو ظهـــــــــ

ــــــنيو  » اجلماعــــــة«  ــــــذين اآلخــــــرين ب ــــــ مــــــا ال ــــــ او زال ــــــدين بقداســــــة نو يؤمن ــــــيت ال   أن تــــــأىب ال
  فإّمنـــا » الســـّنة أهـــل « قيـــل فـــإذا ، بامســـه نـــاطقني لـــه زعمـــاء هـــؤالء اُميـــة بـــين رجـــال نو يكـــ
  لعـــلّ و  البـــدَع.. أهـــل فهـــم نو اآلخـــر  أمـــاو  ، أنفســـهم » اجلماعـــة« و الطاعـــة أهـــل  ـــم يـــراد
  ســـــــنة ىفّ و املتـــــــ ــــــــ ســـــــريين ابـــــــن حـــــــديث يف جـــــــاء الـــــــذي وهـــــــ التقســـــــيم هلـــــــذا رو ظهـــــــ لوّ أ

ـــ  ه ١١٠ ـــا ، الفتنـــة قعـــتو  حـــّىت  اإلســـناد عـــن نو يســـأل ال او كـــان«  : القائـــل ـ   قعـــتو  فلّم
ُـــــــرتكو  الســـــــّنة أهـــــــل حـــــــديث ثلُيحـــــــدَّ  ، اإلســـــــناد عـــــــن او ســـــــأل الفتنـــــــة   أهـــــــل حـــــــديث ي
 .)١( » البدعة
  ســــــنة احلّجــــــاج علـــــى او  ضــــــ الــــــذين القـــــرّاء يف ذكــــــر لــــــه يكـــــن مل هــــــذا ســــــريين ابـــــنو 

_____________ 
ـــــــــ ) صـــــــــحيح مســـــــــلم١( ـــــــــ املقّدمـــــــــة ـ ـــــــــ دار الفكـــــــــر ــــــــــ ٥بـــــــــاب  ـ ـــــــــ بـــــــــريوت ـ  م ، الكفايـــــــــة يف ١٩٧٨ ـ

ــــــــــة ــــــــــم الرواي ــــــــــة ـــــــــــ ١٢٢غــــــــــدادي : / اخلطيــــــــــب الب عل ــــــــــب العلمي ــــــــــريوت ـــــــــــ دار الكت  م ، ١٩٨٨ ـــــــــــ ب
 .٥٩اجلماعة معامل االنطالقة الكربي : و اُنظر : أهل السّنة و 
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 املذاهب والفرق يف اإلسالم  ..............................................................  ٤٤

  رغــــــم شـــــيئاً  الســـــالطني ىعلـــــ يعبيـــــب ال كـــــان بأنـــــه ترمجتـــــه يف او ذكـــــر  قـــــدو  ..)١(  ه ٨٢
 ؟ عنده البدع أهل هم فمن )٢( عنهم ابتعاده
  احلـــديث يف يـُـــتَّهم ال يـــةو معا كـــان « : ســـفيان أيب بـــن يـــةو معا يف لو يقـــ جـــدناهو  لقـــد

ـــيب عـــن ّـــه أم ، البـــدع أهـــل مـــن ُيســـتثين مـــن يف يـــةو معا كـــان فهـــل .)٣( »  الن   عنـــده أن
 ؟ السّنة أهل من

ـــــزان إنّ  ـــــذي املي ـــــز هو ضـــــعو  ال ـــــارخيي اقـــــعو ال وهـــــ الســـــّنة مـــــن البدعـــــة لتميي   للخالفـــــة الت
  مــــــنهم الــــــرباءةو   احلســــــنيو  احلســــــنو  علــــــيّ  لعــــــنُ  يكــــــن فلــــــم ، أفرزهــــــا الــــــيت الثقافــــــةو 

 !! بدعةً  حدهو  عثمان ىعل عليّ  تفضيل لكن ، بدعة
  يف خيــــــدش ممّــــــا ليســــــت كّلهــــــا هــــــذه عقيدتــــــه بــــــل ، مســــــتثىن حــــــدهو  يــــــةو معا فلــــــيس

  مــــــن  اهللا لو رســــــ آلل عــــــداءً  أشــــــدّ  آخــــــر » خليفــــــة « يــــــأيت فو ســــــ غــــــداً و  ! الســــــّنة
ــك مينــع فــال يــةو معا ــك » الســّنة ناصــر « ىيســمّ  أن مــن ذل   قيــل العباســي.. ّكــلو املت وهــ ذل
  خبلـــــق لو القـــــ علـــــى النـــــاس نو ميتحنـــــ او كـــــان الـــــذين للمعتزلـــــة حـــــّداً  ضـــــعو  ألنّـــــه ذلـــــك فيـــــه

ـــــن أمحـــــد اإلمـــــام َنصـــــرو  ، القـــــرآن ـــــل ب ـــــرجو  حنب ـــــه أف ـــــه انتصـــــرو  عن   أمحـــــد فكـــــان ، لعقيدت
  الســـّنة أظهـــر : ّكـــلو املت يف او قـــالو  ، )٤( احملنـــة تلـــك ىعلـــ لصـــربه » الســـنة إمـــام « ُمسّـــي قـــد
  )٥( أهلهـــــا.. نصــــرو  الســــّنة بســــطو  احملنــــة برفــــع اآلفــــاق إىل كتــــبو  جملســــه يف  ــــا تكلّــــمو 

_____________ 
 م. ١٩٩٣ـ بريوت ـ  دار الفكرـ  ٢٢١) اُنظر : تاريخ خليفة بن خياط : ١(
 م. ١٩٨٥ـ مؤسسة الرسالة ـ بريوت ـ  ٦١٥:  ٤) سري أعالم النبالء / الذهيب ٢(
 .٦١٢:  ٤) سري أعالم النبالء ٣(
 عـــــــــــن ابـــــــــــن تيميـــــــــــة يف (منهـــــــــــاج  ٥٧اجلماعـــــــــــة معـــــــــــامل االنطالقـــــــــــة الكـــــــــــربى : و ) أهـــــــــــل الســـــــــــّنة ٤(

 السّنة).
 .٣١:  ١٢، سري أعالم النبالء  ٤٧٨) تاريخ خليفة بن خياط : ٥(
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 ٤٥  .......................................  / الواقع التارخيي للخالفة ونظام الَغَلبة الثانيالفصل 

  فيــــه كــــان : فيــــه هلمو قــــ رغــــم ذلــــكو  ..)١( الــــتجّهم أمــــاتو  الســــّنة أحيــــا الــــذي وهــــو 
 !! )٢( املكارهو  اللذات على ا ماكو  ظاهر َنصبُ 
ــــبغض شــــديد كــــانو  ــــيّ  ال ــــه ألهــــلو   لعل ــــه يبلغــــه مــــن يقصــــد ، بيت ّــــه عن   ّالهمو يتــــ أن

ــــدمو  املــــال بأخــــذ ــــة مــــن كــــانو  ، ال ــــادة ندمائــــه مجل ــــث عب ــــه علــــى يشــــدّ  ، املخّن   حتــــت بطن
ــــــو  ، ّكــــــلو املت يــــــدي بــــــني يــــــرقصو  ، أصــــــلع وهــــــو  ، رأســــــه يكشــــــفو  خمــــــّدة ثيابــــــه   نو املغّن
  ،  عليّــــاً  بــــذلك حيكــــي » املســــلمني خليفــــة ـــــ نيالبطــــ األصــــلع أقبــــل قــــد « : نو يغنّــــ

 يضحك..و  يشرب ّكلو املتو 
ُـــــبغض كـــــانو  ـــــ اخللفـــــاء مـــــن تقّدمـــــه مـــــن ي ـــــقو الو  ، املعتصـــــمو  ، نو املـــــأم ـ ـــــ اث   حمبـــــة يف ـ

  الـــــبغضو  بالّنصــــب او اشـــــتهر  قــــد مجاعـــــة جيالســــهو  ينادمـــــه كــــان إّمنـــــاو  ، بيتــــه أهـــــلو  علــــيّ 
ـــمط وأبـــو  ، الشـــامي الشـــاعر اجلهـــم بـــن علـــي : مـــنهم ، لعلـــي   أيب بـــن انو مـــر  لـــدو  مـــن السِّ

  قـــــــــرب هـــــــــدمو  ..)٣( اهلـــــــــامشي العباســـــــــي اُترّجـــــــــة بـــــــــانو  اُمّيـــــــــة بـــــــــين ىلاو مـــــــــ مـــــــــن حفصـــــــــة
ـــــهو ح مـــــا هـــــدمو   احلســـــني ـــــازل مـــــن ل   مـــــن النـــــاس منـــــعو  ، تـــــزرعو  ُحتـــــرث أن أمـــــرو  املن
ّــــه بعضــــهم صــــفهو  بــــل ، لــــديهم مرضــــياً  يكــــن مل الفعــــل هــــذا أنّ  صــــحيح ! )٤( إتيا ــــا   بأن
ــــه الصــــنع هــــذا لكــــن ، )٥( ّكــــلو املت حســــنات مجيــــع ىعلــــ غطّــــت الــــيت الســــيئة   ُخيــــرج مل كّل

_____________ 
  ـــــــــ بــــــــريوت ـــــــــ دار الفكــــــــر ـــــــــ ١١٤:  ٢ج  ـــــــــ ١) شــــــــذرات الــــــــذهب / ابــــــــن العمــــــــاد احلنبلــــــــي م ١(

 م. ١٩٨٨
 .٣٥:  ١٢، سري أعالم النبالء  ١١٤:  ٢ـ ج  ١) شذرات الذهب م ٢(
 .٥٦ـ  ٥٥:  ٧) الكامل يف التاريخ ٣(
 م ،  ١٩٩٢ ــــــــــــ تو بـــــــــــري  ــــــــــــ العلميـــــــــــة دار الكتـــــــــــب ــــــــــــ ٢٣٧:  ١١) املنـــــــــــتظم / ابـــــــــــن اجلـــــــــــوزي ٤(

 .٣٤٧:  ١٠النهاية و ، البداية  ٣٥:  ١٢، سري أعالم النبالء  ٥٥:  ٧الكامل يف التاريخ 
 .٥٦:  ٧) الكامل يف التاريخ ٥(
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  !! البدعة أهل إىل السّنة أهل من ّكلو املت

 »أهل البدعة « و » أهل السّنة « تاريخ التمييز بين 
  ، الفضـــل يف عثمـــان علـــى علّيـــاً  قـــّدم مـــن يف حنبـــل بـــن أمحـــد » الســـّنة إمـــام « ســـئل ــــ

 .)١( » يُبدَّع أن أهلٌ  هذا « : فأجاب
  ؟ للقضــــــاء يصـــــلح مـــــنهم َمـــــن ، العلــــــم أهـــــل مـــــن أشـــــخاص عــــــن ّكـــــلو املت ســـــألهو  ــــــ

ـــــه فكتـــــب ـــــرداً  فـــــيهم إلي ـــــرداً  ف ـــــه خـــــتم مثّ  ، ف ـــــهو بق كتاب ـــــدع أهـــــل إنّ  « : ل   ال اءو األهـــــو  الب
ـــــ مـــــن شـــــيء يف  ـــــم ُيســـــتعان أن ينبغـــــي   الضـــــرر أعظـــــم ذلـــــك يف فـــــإنّ  ، املســـــلمني رو اُم
  بالســـــّنة التمّســـــك مـــــن بقـــــاءه اهللا أطـــــال املـــــؤمنني أمـــــري رأي عليـــــه مـــــا مـــــع ، الـــــدين علـــــى

  جمــــــالسو  النصـــــب مـــــن عليـــــه مـــــا مـــــع ّكـــــلو املت زال فمـــــا ! )٢( » البـــــدع ألهـــــل املخالفـــــةو 
 ! البدع ألهل خمالفاً  ، بالسّنة متمّسكاً  زال ما ،  علي باإلمام السخرية
ـــــ   أهـــــلو  علـــــيّ  شـــــتم يف متاديـــــاً و  نصـــــباً  النـــــاس أشـــــدّ  ثّـــــقو ي حنبـــــل بـــــن أمحـــــد زال مـــــاو  ـ
  ، كافيـــة داللـــة » حــدهو  عثمـــان بــن حريـــز « يف لنــاو  ، اإلطـــراء أحســن يطـــريهمو  ، البيــت
  حنبـــل بـــن أمحـــد فيـــه لو يقـــ ، علـــيّ  اإلمـــام بشـــتم اهللا ذكـــر عـــن يســـتعيض كـــان الـــذي هـــذا

 !! )٣( » عليّ  على حيمل كان « : لو يق نفسه قتو ال يف وهو  » ثقة ، ثقة ، ثقة «
  او عطّلـــ الـــذين املعطّلـــة » اجلهميـــة « فهـــم » البدعـــة أهـــل « مـــن اآلخـــر القســـم أّمـــا ــــ

 القرآن. خبلق او قالو  الصفات
_____________ 

 .٢١٨أمحد بن حنبل :  ) مناقب اإلمام١(
 .٢٥٢) مناقب اإلمام أمحد بن حنبل : ٢(
 ترمجة حريز بن عثمان. ١١٧٥/ ٥٦٨ : ٥) اُنظر :  ذيب الكمال ٣(
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 ؟ َنَشَر الحديثو كيف أظهر المتوّكل السّنة 
  الفقهــــــــاء أشــــــــخص ّكــــــــلو املت أنّ  : زيو اجلــــــــ ابــــــــن كتــــــــب انو العنــــــــ هــــــــذا مثــــــــل حتــــــــت

  بــــن إبــــراهيمو  ، إســــرائيل أيب بــــن إســــحاقو  ، الــــزبريي مصــــعب : فــــيهم كــــانو  ، احملــــّدثنيو 
ـــاظ مـــن كانـــاو  شـــيبة أيب بـــن حمّمـــد ابنـــا عثمـــانو  اهللا عبـــدو  ، يو اهلـــر  اهللا عبـــد   ، النـــاس حّف

ــــــــنهم فُقســــــــمت ــــــــيهم ُاجريــــــــتو  ، ائزو اجلــــــــ بي   او جيلســــــــ أن ّكــــــــلو املت أمــــــــرهمو  ، األرزاق عل
  او ُحيــــــّدث أنو  ، اجلهميــــــةو  املعتزلــــــة علــــــى الــــــّرد فيهــــــا الــــــيت باألحاديــــــث او حيــــــّدث أنو  للنــــــاس

 ..)١( الرؤية يف باألحاديث
  كالــــذي ، احلــــديث ضــــعو و  للكــــذب فســــيحاً  بابــــاً  تفــــتح فو ســــ اءو األجــــ هــــذه مثــــلو 

ــــــةو معا زمــــــن الصــــــحابة فضــــــائل يف حــــــدث ــــــث ضــــــعتو ف ، ي ــــــرية أحادي   الصــــــفات يف كث
  ملو  ، اإلســـــالم يف أصـــــل لـــــه لـــــيس ممّـــــا القـــــرآن قِـــــَدم يفو  ، الرؤيـــــة يفو  ، التجســـــيم تفيـــــد
 .)٢( التاريخ هذا قبل يُعَرف
  ، املنحرفتــــــــان » التجســــــــيم «و » التشــــــــبيه « عقيــــــــدتا نشــــــــطت اءو األجــــــــ هــــــــذه يفو 

  مـــــن ثالثـــــة دِ و عهـــــ يف تعـــــّززت الـــــيت اُالخـــــرى املنحرفـــــة » التعطيـــــل « عقيـــــدة ردّ  يف إفراطـــــاً 
  هلـــــذه كـــــانو  ، اثـــــقو الو  ، املعتصـــــمو  ، نو املـــــأم ؛ احلكـــــم علـــــى او تعـــــاقب العباســـــيني احلكـــــام
 التاريخ. هذا قبل رو ظه املنحرفة العقائد
  املرحلـــــة هــــذه يف فعلــــي رو ظهــــ لـــــه كــــان » الســــّنة أهــــل « لقـــــب أنّ  ويبــــد هنــــا إىل ـــــ

  لو حــــــــ الفكــــــــري الصــــــــراع خضـــــــمّ  يف ، ّكــــــــلو املتو  حنبــــــــل بـــــــن أمحــــــــد مرحلــــــــة ، بالـــــــذات
_____________ 

 .٢٠٧:  ١١) املنتظم ١(
 ، الآللــــــــــئ املصــــــــــنوعة يف األحاديــــــــــث املوضــــــــــوعة /  ٤١ ـــــــــــ ٢٠:  ١) اُنظــــــــــر : العلــــــــــل املتناهيــــــــــة ٢(

 م. ١٩٨٣ـ بريوت ـ  املعرفة دار ـ ٣٣ ـ ٣:  ١السيوطي 
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  ذلـــــك ! تعـــــاىل هللا قو خملـــــ حـــــادث أم قـــــدمي وأهـــــ ؛ القـــــرآن قضـــــيةو  الصـــــفات يف العقيـــــدة
 مراحله. أكثر يف بالعنف باً و مصح كان الذي الصراع
  قضـــــية لو حـــــ الـــــدائر الصـــــراع يف قبـــــل مـــــن أكثـــــر رو ظهـــــ لـــــه كـــــان ذاتـــــه قـــــتو ال يفو 

ــــــةو  اإلمامــــــة ــــــني التفاضــــــلو  اخلالف ــــــفو املو  الصــــــحابة ب   ، بيــــــنهم اقعــــــةو ال النزاعــــــات مــــــن ق
  تـــــــراكمو  ، فيـــــــه التنظـــــــري حركـــــــة رو لتطّـــــــ عو ضـــــــو امل هـــــــذا إزاء رو الظهـــــــ يف الزيـــــــادة دو تعـــــــو 

 األساسية. املتبّنيات يف تغيري حيدث أن نو د ، املتالحقة اآلراء
  :  ب التســـمية يف الشـــطرين اجتمـــاع أّمـــا ».. اجلماعـــة « لقـــب عـــن احلـــديث تقـــّدم قـــدو 

ــــت فلــــم » اجلماعــــةو  الســــّنة أهــــل « ــــه رو ظهــــ لو أ بالتحديــــد يثب ــــه ، ل   مل األقــــل علــــى لكّن
 بصددها. حنن اليت املرحلة هذه حىت ظاهراً  يكن

 ؟ بخالفة أمير المؤمنين علّي » أهل السّنة « متى اعترف 
  دينـــه أســـلم قـــد عثمـــانو  عمـــرو  بكـــر أيب خالفـــة بوّ صـــ مـــن كـــلّ  لـــيس أنّـــه شـــكّ  ال
  ، هو لعنــــ مـــنهم كثـــري بـــل ! يشــــاء مـــا وميحـــو  يشـــاء كيـــف يشــــاء مـــا منـــه يُثبـــت ، يـــةو ملعا

  أدخلــــه الــــذي الفســــاد حجــــم أدركو  خطّــــأه مــــن أكثــــر مــــاو  ، منــــه او تــــربّأ قــــد مــــنهم كثــــريو 
 االُّمة. هذه كاهل على ألقاهو  الدين هذا على
ــــــهو  ، األعصــــــار مجيــــــع يف فــــــيهم عيو الــــــ هــــــذا اســــــتمرّ و    أشــــــدّ  احلاضــــــر عصــــــرنا يف لعّل
  تغـــــّذي الطـــــائفي الصـــــراع أعصـــــار أنّ  يف تكمـــــن املشـــــكلة لكـــــنّ  أنصـــــاراً.. أكثـــــرو  تألّقـــــاً 

ــــه وتبــــد قــــفٍ و م وأ لٍ و قــــ بكــــلّ  فتــــذهب ، العصــــبية   ، عيةو ضــــو املو  االعتــــدال بصــــمات علي
 ،  الشــــاّذة اقــــفو امل فتــــربز ، إليــــه حاجتهــــا جو أ يف هــــيو  العصــــبية يغــــّذي مــــا فقــــط ليظهــــر

  أصــــــحا ا يـُّتخــــــذو  ،  ــــــا التمســــــك ليشــــــتدّ  ، الذليلــــــةو  اجلبانــــــة حــــــّىت و  ، لةو املســــــؤ  غــــــريو 
  أهــــل « علــــى تغّلــــب العصــــبيات مــــزدحم يفو  غــــريه.. نو د بــــه يُقتــــدى أن ىلو أ » َســــلفاً  «
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  بــــه دانو  ،  علــــيّ  اإلمــــام خبالفــــة يعــــرتف ال الــــذي الشــــاذّ  الــــرأي » اجلماعــــةو  الســــّنة
ـــت لكـــن ، حنبـــل بـــن أمحـــد ثّبتهـــا حـــّىت  ، مـــنهم احلـــديثو  الفقـــهو  العلـــم أهـــل حـــّىت    يف بقي
ـــــه ـــــقو  ، ثّبتهـــــا كمـــــا اســـــتقّرت أن إىل نـــــزاع حمـــــلّ  زمن ـــــب ف ـــــذي ، التـــــارخيي الرتتي   جعلـــــه ال

 ! أيضاً  بينهم للتفاضل مقياساً 
ــــــ   يكــــــن مل  عليــــــاً  أنّ  نو يزعمــــــ هــــــؤالء إنّ  :  اهللا لو رســــــ ىلو مــــــ لســــــفينة قيــــــل ـ
 .)١( انو مر  بين يعين ! الزرقاء بين أستاه كذبتْ  : قال ! خبليفة
ـــ   أبـــا فيـــذكر خيطـــب كـــان حـــني يـــةو معا وهـــ اخللفـــاء مـــن علـــي اســـم حـــذف مـــن لوّ أو  ـ
  يــــذكره بــــل ،  عليّــــاً  يــــذكر الو  سياســــتهو  نفســــه عــــن يتحــــّدث مثّ  عثمــــانو  عمــــرو  بكــــر
 ! اللعنو  السبّ و  بالشتم خطبته آخر يف

  عــــن يو رُ  حــــّىت  ، العلــــنو  الســــرّ  يف ، اهلمو أحــــ مجيــــع يف ذلــــك علــــى اُمّيــــة وبنــــ ىمضــــو 
  كـــان « : فقــال ، شــبابه فأعجبـــه خالفتــه أيّــام املـــرآة يف نظــر أنّــه امللـــك عبــد بــن ســليمان
  ، حييّـــــاً  عثمــــان كـــــانو  قــــاً و فار  عمـــــر كــــانو  ، صـــــّديقاً  بكــــر وأبـــــ كــــانو  ، نبيّـــــاً   حمّمــــد

  فيزيـــــــد يـــــــةو معا إىل عثمـــــــان مـــــــن فيقفـــــــز » راً و صـــــــب يزيـــــــد كـــــــانو  حليمـــــــاً  يـــــــةو معا كـــــــانو 
  األحاديـــث هـــذه مثـــل يف فحـــّىت  .)٢( الشـــابّ  امللـــك أنـــاو  : لو فيقـــ نفســـه ذكـــر يبلـــغ حـــّىت 
 ! باخلالفة  علّياً  نو يذكر  ال

ـــــ   رؤيـــــا كحـــــديث !!  النـــــيبّ  إىل بةو املنســـــ األحاديـــــث يف هـــــذه رؤيـــــتهم دخلـــــتو  ـ
  عمــــرو  بكــــر وأبــــ يــــزنو  ،  النــــيب فــــريجح بكــــر وأبــــو   النــــيب فيــــه يــــزن الــــذي امليــــزان
 !! امليزان يرتفع مثّ  ، عثمانو  عمر يزنو  ، بكرو أب فريجح

_____________ 
 .٤٦٤٦) سنن أيب داود ح / ١(
 ـ عامل الفكر ـ بريوت. ٥٠،  ٤٤:  ٥مسند أمحد ) اُنظر احلديث يف ٢(
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 املذاهب والفرق يف اإلسالم  ..............................................................  ٥٠

ــــك عــــّززو  ــــه ذل   إّ ــــم لو يقــــ الــــذي التفضــــيل يف عمــــر ابــــن علــــى فو قــــو امل احلــــديث كّل
  مثّ  ، عثمـان مثّ  ، عمـر مثّ  ، بكـر وأبـ : نو لـو فيق نو يفاضـل  اهللا لو رسـ عهـد علـى او كان

ـــــةو  !! بعـــــدهم أحـــــداً  نو يـــــذكر  فـــــال نو يســـــكت   يف عثمـــــان بعـــــد جـــــاء الـــــذي أنّ  كّلهـــــا العّل
 ا.و سكت الو  عمر ابن سكت ملا طلحة وأ سعداً  وأ الزبري كان ولو  ، عليّ  اخلالفة

  مثّ  » اجلماعـــــة « ُمتيّـــــز الـــــيت ابـــــتو الث مـــــن أصـــــبحت حـــــّىت  ، الرؤيـــــة تلـــــك فرتّســـــخت
ــك كتــبو  ! اخلالفــة يف الرتبيــع فــأظهر ، حنبــل بــن أمحــد جــاء حــّىت  » الســّنة أهــل «   يف ذل
ــــــهو ج ــــــذكر ، الســــــّنة لــــــه يصــــــف مســــــرهد بــــــن مســــــّدد إىل اب   الرتتيــــــب حبســــــب األربعــــــة ف
 .)١( » نو املهديّ  نو الراشد اخللفاء اهللاو  هم « : فقال ، اخلالفة يف اقعو ال

 : » السّنة أهل « بني نزاعاً و  جدالً  كالمه فأثار
ـــــ   أظهـــــر حـــــني حنبـــــل بـــــن أمحـــــد اهللا عبـــــد أيب علـــــى دخلـــــتُ  : احلمصـــــي ريـــــزةو  قـــــال ـ
 ! الزبريو  طلحة على طعنُ  هذا إنّ  ، اهللا عبد أبا يا : له فقلت ،  بعليّ  الرتبيع
 ؟ ذكرهاو  مو الق حربو  حنن ماو  ! قلت بئسما : قال

ــــتَ و أو  بعلــــيّ  ربّعــــتَ  حــــني ذكرناهــــا إّمنــــا ، اهللا أصــــلحك : فقلــــتُ  ــــه جب   مــــاو  اخلالفــــة ل
 يل فقـال عمر.. ابن حديث : قلتُ  ؟! ذلك من مينعين ماو  : يل فقال ! قبله لألئّمة جيب

:  
ــــه مــــن خــــري عمــــر ــــاً  رضــــي قــــدو  ، ابن   ، رىو الشــــ يف أدخلــــهو  املســــلمني علــــى للخالفــــة علّي

ـــــيو  ـــــن عل ـــــب أيب ب ـــــأق ، املـــــؤمنني أمـــــري نفســـــه ّمســـــى قـــــد طال ـــــا لو أف ـــــيس : أن   للمـــــؤمنني ل
 ! )٢( عنه فانصرفتُ  : قال ؟! بأمري

_____________ 
 ترمجـــــــــة مســـــــــّدد بـــــــــن مســـــــــرهد بــــــــــن  ٣٤٤:  ١طبقـــــــــات احلنابلـــــــــة / القاضـــــــــي ابـــــــــن أيب يعلــــــــــى  )١(

 املعرفة ـ بريوت. مسربل البصري ـ دار
 ترمجة وريزة بن حمّمد احلمصي. ٣٩٣:  ١) طبقات احلنابلة ٢(
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ــــ ــــن لقــــد حــــاول أمحــــدو  ـ ــــذّكر أن حنبــــل ب ــــذي  علــــيّ  حــــقّ  مــــن بأشــــياء ي ــــه ال   غّيبت
 الزمن.. من قرنني وحن السبيل هذا يف كافحت ثقافية مدارس
  الصــــحاح باألســــانيد الفضــــائل مــــن الصــــحابة مــــن ألحــــدٍ  مــــا : حنبــــل بــــن أمحــــد قــــال

 .)١(  لعليّ  ما مثل
 )٢( ! أحد  م يقاسُ  ال بيتٍ  أهل من عليُّ  : قالو 
ـــاً  أنّ  ، يو يـــر  الـــذي احلـــديث هـــذا يف لو تقـــ مـــا : مـــاً و ي ُســـئلو   أنـــا قســـيم «  : قـــال علّي

ــــار   ال «  : لعلــــيّ  قــــال  النــــيبّ  أن ينــــاو ر  ألــــيس ؟ ذا مــــن نو تُنكــــر  مــــاو  : فقــــال ؟ »الن
ــ   .. ؟ املــؤمن فــأين : قــال بلــى.. : او قــال .. ؟ » منــافق ال يبغضــك إّال و  مــؤمن ، ك إّال يحّب
 .)٣( النار قسيم فعليٌّ  : قال النار.. يف : او قال .. ؟ الكافر فأين : قال اجلّنة.. يف : او قال

ـــــ   بـــــن حيـــــىي ، التعـــــديلو  اجلـــــرح » أئّمـــــة « أحـــــد فيـــــه قـــــعو  منهجيـــــاً  احنرافـــــاً  يصـــــّححو  ـ
  كتـــاب يف نظـــر أنّـــه ذلـــك يف دليلـــهو  ، التشـــّيع » بدعـــة « إىل الشـــافعي نســـب إذ ، معـــني

ـــه احـــتجّ  قـــد جـــدهو ف ، البغـــي أهـــل قتـــال يف للشـــافعي ـــهوّ أ مـــن في   أيب بـــن بعلـــيّ  آخـــره إىل ل
 !! طالب

  بــه ابتلــي مــن لوّ أو  ، هــذا يف الشــافعي حيــتجّ  كــان فــبمن ! لــك عجبــاً  : أمحــد لــه فقــال
  عــــن الو  النــــيب عــــن لــــيسو  ، أحكــــامهمو  قتــــاهلم ســــنّ  الــــذي وهــــو  ؟ طالــــب أيب بــــن علــــي

 )٤( ! حيىي فخجل ؟! يسنتّ  كان فبمن ، سّنة فيه غريه اخللفاء
  اجلــــــرح أئّمــــــة حــــــّىت و  ، الكبــــــار أصــــــاب الــــــذي الفكــــــري االحنــــــراف حجــــــم إىل فــــــانظر

_____________ 
 .٢٢٠) مناقب اإلمام أمحد بن حنبل : ١(
 .٢١٩) مناقب اإلمام أمحد بن حنبل : ٢(
 ترمجة حمّمد بن منصور. ٤٤٨ت /  ٣٢٠:  ١) طبقات احلنابلة ٣(
 ـ مكتبة دار الرتاث ـ القاهرة. ٤٥١:  ١/ البيهقي  ) مناقب الشافعي٤(
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ــــــ زجــــــاينو باجل قياســــــاً  جــــــّداً  معتــــــدالً  يعــــــدُّ  معــــــني بــــــن حيــــــىي أنّ  علمــــــاً  ! التعــــــديلو    وهــــــو  ـ
 !  البيت أهلو  لعليّ  بغضه ُخيفِ  يكن مل الذي ـ التعديلو  اجلرح أئّمة من أيضاً 

ـــه هـــذا مـــع كيـــف حنبـــل بـــن أمحـــد مـــن العجـــب يبقـــى لكـــن   أحاديـــث يعتمـــد بقـــي كّل
  حبكــــــــم نو منــــــــافق اّ ــــــــم يعلــــــــم وهــــــــو  ، املبتــــــــدعني يف يعــــــــّدهم الو  ثّقهمو يــــــــو  اصــــــــبو الن

 !! » منافق إّال  يبغضك ال « آنفاً  به احتجّ  الذي الصحيح احلديث

 دائرة شبه الظل :و من وقع في دائرة الظل التام 
ــــــاك ــــــف تقــــــع دائــــــرة هن ــــــ اجــــــهو امل احلجــــــاب خل ــــــلو  رو للن   دائــــــرة تســــــّمى ، مركــــــزه تقاب

  ، احلجــــــاب لتــــــأثري عاً و خضــــــ أقــــــلّ  دائــــــرة بينهمــــــا متــــــاس علــــــى  ــــــا حتــــــيط ، التــــــامّ  الظــــــلّ 
  ادو ســــــو  األعــــــالم مــــــن الكثــــــري قــــــعو  الظــــــلّ  شــــــبه دائــــــرة يفو  الظــــــّل.. شــــــبه دائــــــرة تســــــّمى
  أهـــــــــل تـــــــــأخريب او فاعتقـــــــــد ، تقـــــــــديس نظـــــــــرة ىلو االُ  اخلالفـــــــــة إىل او نظـــــــــر  الـــــــــذين النـــــــــاس
ـــــــت ـــــــزلتهم عـــــــن  البي ـــــــّدمو  ، احلـــــــقّ  من   صـــــــنعه مو هـــــــو م بتفاضـــــــل آخـــــــرين علـــــــيهم او ق

ـــــــــــارخيي اقـــــــــــعو ال   غيضـــــــــــاً و  ءاً و ســـــــــــ  مو قلـــــــــــ يف او حيملـــــــــــ أن نو د ، غـــــــــــري ال للخالفـــــــــــة الت
ــــت أهــــل مــــن أحــــد علــــى حقــــداً  وأ حســــداً و  ــــل  البي ــــدفاعو  حــــّبهم او أظهــــر  ب   عــــنهم ال

ـــــــو  باإلشـــــــارة وأ بالكلمـــــــة   التـــــــأثري دائـــــــرة حتـــــــت او يقعـــــــ فلـــــــم ، أصـــــــحا م خاّصـــــــة إىل ول
 تبّناه.. الذي الثقايف املنهجو  ، الَغَلبة لنظام التامّ 

ـــه إظهـــار يف ا تمـــع مـــن يـــتحّفظ ال فالشـــافعى   هو يصـــف حـــّىت  ،  البيـــت ألهـــل حّب
  مـــن عليـــه وهـــ مـــا يؤّكـــد كثـــرياً  شـــعراً  ذلـــك يف فأنشـــد !! فقـــط التشـــّيع لـــيسو  (الـــرفض)  ب

 : عليه إصراراً  إّال  يزيده ال فيه يقال ما أنّ و  ، حبّ 
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 رفضــــــــــــــــاً  يلّ و الــــــــــــــــ حــــــــــــــــبُّ  كــــــــــــــــان ان

 )١( العبـــــــــــــــــــــــــــادِ  أرفَــــــــــــــــــــــــــضُ  فــــــــــــــــــــــــــإّنين   

  
 : لو يقو 
ــــــــــــــــــــــــاً  نــــــــــــــــــــــــذُكرْ  جملــــــــــــــــــــــــس يف إذا  علّي

 الزكيــــــــــــــــــــــــــهْ  فاطمــــــــــــــــــــــــــةو  ســــــــــــــــــــــــــبطيهِ و    

  
 هــــــــــــذا مو قــــــــــــ يــــــــــــا او ز و جتــــــــــــا : يقــــــــــــال

 الرافضـــــــــــــــيهْ  حـــــــــــــــديث مـــــــــــــــن فهـــــــــــــــذا   

  
ــــــــــــــاسٍ  مــــــــــــــن املــــــــــــــيهمنإىل  برئــــــــــــــتُ   اُن

 )٢( الفاطميــــــــــهْ  ُحــــــــــبَّ  الــــــــــرفضَ  نَ و يــــــــــر    

  
  منـــــــذ يّـــــــةو العل راتو الثـــــــ الءو  إىل ينيو االُمـــــــ الءو  مـــــــن خـــــــرج فقـــــــد حنيفـــــــة وأبـــــــ أّمـــــــا

  مـــــات حـــــّىت  ، احلســـــن بـــــن اهللا عبـــــد الدو أ إبـــــراهيمو  حمّمـــــد بعـــــدهو  ، الشـــــهيد زيـــــد رةو ثـــــ
 .)٣( رو املنص جعفر أيب سجن يف ذلك على
ــــه كــــان مــــن حــــّىت و    متنّفســــاته يف أظهــــر فقــــد ، البصــــري كاحلســــن ، تقيّــــةو  مــــداراة في
  أربــــع « : فيـــه قيــــل مـــا أشــــهر مـــن هــــي يـــةو معا يف كلمتــــهو  ، الـــدائرة تلــــك عـــن يبعــــده مـــا

  هـــذه علـــى انتـــزاؤه : بقـــةو م لكانـــت احـــدةو  إّال  فيـــه يكـــن مل ولـــ ، يـــةو معا يف كـــنّ  خصـــال
  قتلــــــــهو  زيــــــــاداً.. اّدعــــــــاؤهو  مخّــــــــرياً.. ســــــــّكرياً  ابنــــــــه بعــــــــده اســــــــتخدامهو  بالســــــــيف.. االُّمـــــــة
 )٤( !! » ُحجر من له يالً و  ياو  ! ُحجر من له يالً و  فيا ، ُحجر أصحابو  ُحجراً 

_____________ 
 دمشـــــــــق ، وعجــــــــــزه يف الـــــــــديوان مضـــــــــطرب املعــــــــــىن مل  ــــــــــ دار كــــــــــرم ــــــــــ ٣٨) ديـــــــــوان الشـــــــــافعي : ١(

 علمـــــــــــاً أن مصـــــــــــادر » العبـــــــــــاد إىل  فـــــــــــإّن َرفضـــــــــــي« يبـــــــــــذل املصـــــــــــّحح جهـــــــــــداً يف تقوميـــــــــــه ، ففيـــــــــــه 
 ».حّب الويل « بدل » حّب الوصي « ُاخرى روت يف صدره 

 .٧٤،  ٥٨اُنظر له يف الديوان أيضاً : و ،  ٩٢) ديوان الشافعي : ٢(
 مطبعـــــــــــة  ــــــــــــ ٣٩٨:  ١٣، تـــــــــــاريخ بغـــــــــــداد / اخلطيــــــــــب البغـــــــــــدادي  ١٤٠:  ١النحـــــــــــل و ) امللــــــــــل ٣(

 م. ١٩٣١السعادة ـ 
 قــــــــد ســــــــقطت منــــــــه اخلصــــــــلة و ،  ٣٧٢ت /  ٥٧٤) األخبــــــــار املوّفقيــــــــات / الــــــــزبري بــــــــن بّكــــــــار : ٤(

ــــــــــالرابعــــــــــة دون أن يتن ّــــــــــه أثبــــــــــت يفه حمّققــــــــــه الــــــــــدكتور ســــــــــامي مّكــــــــــي ّب   العــــــــــاين إىل ذلــــــــــك رغــــــــــم أن
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  : لو فيقــــ يرســــله بــــل ، امســــه يــــذكر مل  علــــيّ  عــــن حــــّدث إذا أنّــــه تقّيتــــه مــــن كــــانو 
 ؟! تدركه مل إّنكو   اهللا لو رس قال لو تق إّنك : له فقيل ،  اهللا لو رس قال

  ، قبلـــــك أحــــد عنــــه ســـــألين مــــا شــــيء عـــــن ســــألتين قــــد أخـــــي يــــابن : للســــائل فقــــال
  : لو أقـــ مسعتـــين شـــيءٍ  فكـــلّ  ، تـــرى كمـــا زمـــانٍ  يف إينّ  ؛ أخربتـــك مـــا مـــّين  منزلتـــك ال ولـــو 

ــــن علــــيّ  عــــن وفهــــ ،  اهللا لو رســــ قــــال   أن أســــتطيع ال زمــــان يف أينّ  غــــري طالــــب أيب ب
 )١( ! علّياً  أذكر
  ريو النيســــــــاب احلــــــــاكمو  ، النســــــــائيو  ، الســــــــبيعي إســــــــحاق وأبــــــــو  ، األعمــــــــش كــــــــانو 
 البصري. احلسن من  البيت ألهل حّباً  أظهر
  الســــّنة أهــــل « مــــن رو اجلمهــــ ثقافــــة ىعلــــ بعــــد مــــا يف غلــــب الــــذي وهــــ االجتــــاه هــــذاو 

 يف.و الص االّجتاه أصحاب لدى تركيزاً و  حاً و ضو  أكثر بشكل ظهرو  » اجلماعةو 
ــــــذين لكــــــنّ  ــــــام الظــــــلّ  دائــــــرة يف او قعــــــو  ال ــــــر أهــــــل مــــــن الت   عصــــــر بعــــــد ، العلمــــــي األث
ــــــــةو االُم اهليمنــــــــة ــــــــراداً  او كــــــــان ، العباســــــــيةو  ي ــــــــك بعــــــــد هلــــــــم أصــــــــبح أف ــــــــاع ذل   او أخــــــــذ أتب
 : اجلماعات مثّ  األفراد هؤالء أهمو  ، هم آثار او اقتفو  مبناهجهم

ـــ ١   أيب بـــن يزيـــد ىلو مـــ جـــّده كـــان ، الءو الـــ يو االُمـــ ، األصـــل الفارســـي ابـــن حـــزم : ـ
  الُقــــــــرطيب ، املـــــــذهب الظـــــــاهري يــــــــة..و معا أخيـــــــه قبـــــــل دمشــــــــق أمـــــــري يو االُمـــــــ ســـــــفيان

ـــــو امل ، لـــــدو امل   بســـــيف لســـــانه قُـــــرِن الـــــذي ، هــــــ ٤٥٦ ســـــنة ىفّ و املتـــــو  ، هــــــ ٣٨٤ ســـــنة دو ل
  لســانه يف قيــلو  ! » شــقيقني احلّجــاج ســيفُ و  حــزم ابــن لســانُ  كــان « : فقيــل ، احلّجــاج

_____________ 
ــــــــة... « ل احلــــــــديث أوّ  ــــــــع خصــــــــال كــــــــّن يف معاوي  احلــــــــديث بنّصــــــــه الكامــــــــل مشــــــــهور جــــــــّداً و » ! أرب

 ،  ــــــــــــــذيب تــــــــــــــاريخ دمشــــــــــــــق /  ٤٨٧:  ٣الكامــــــــــــــل يف التــــــــــــــاريخ  ٢٤٣:  ٥اُنظــــــــــــــر ، : املنــــــــــــــتظم 
 م. ١٩٨٧ـ دار إحياء الرتاث العريب ـ بريوت ـ  ٣٨٤:  ٢القادر بدران  عبد

 .١٢٤:  ٦)  ذيب الكمال ١(
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 ٥٥  .......................................  / الواقع التارخيي للخالفة ونظام الَغَلبة الثانيالفصل 

  فكــان ، جــدَّعو  ســبَّ و  فجَّــجَ  بــل ، العبــارة ، اخلطــاب يف األئّمــة مــع يتــأّدب مل « : أيضــاً 
 )١( ! » فعله جنس من جزاؤه
  ، لـــــــــدو امل اإلشـــــــــبيليّ  األندلســـــــــي ، األصـــــــــل العـــــــــريبّ  أبـــــــــوبكر ابـــــــــن العربـــــــــي : ــــــــــ ٢

ـــــو امل ، املـــــذهب املـــــالكي   قاضـــــياً  عمـــــل الـــــذي ،  ه ٥٤٣ ســـــنة ىفّ و املتـــــو   ه ٤٦٨ ســـــنة دو ل
 ! تهو سطو  شّدته ألجل ُعزل مثّ  ، الً و أ سريته فُحمدت بإشبيلية

ــــــه كــــــان مــــــا مــــــعو  ــــــق « فقــــــد ةو ســــــطو  شــــــّدة مــــــن علي   بأذيــــــال تعّل
ُ
ــــــكامل   رِ جيــــــ ملو  ، ل

  ، حــــزم البــــن منــــافراً  كــــانو  ! » داهــــن بـــل ، حــــز مو  الســــالطني جمــــاهرة يف العلمــــاء جمـــرى
  ، الظاهريـــــة بــــذكر ممّهــــداً  فيـــــه قالــــه فمّمــــا ، قلمـــــهو  لســــانه عليــــه ســـــّلط ، عليــــه متحــــامالً 
ــة « بــأّ م فيصــفهم   حــني » ارجو اخلــ « مبــدأ ســنخ مــن وهــ إّمنــا مبــدأهم أنو  » ســخيفة اُّم

  قـــد بالظـــاهر لو القـــ جـــدتُ و  « : لو فيقـــ ، حـــزم ابـــن إىل لينتقـــل هللا.. إّال  حكـــم ال : او قـــال
  جـــــاءين قـــــدو  حـــــزم... بـــــابن يُعـــــَرف إشـــــبيلية باديـــــة مـــــن كـــــان ســـــخيفُ  املغـــــربَ  بـــــه مـــــأل
  ! اهيو نـــــ عليـــــه فجـــــّردت ، اهـــــيو د فيـــــه االســـــالم) (نكـــــت مسّـــــاه حـــــزم البـــــن جبـــــزء رجـــــل

ـــــرّة) برســـــالة فنقضـــــتها ، )٢( االعتقـــــاد يف برســـــالة آخـــــر جـــــاءينو    مـــــن أفحـــــش األمـــــرو  (الُغ
 .)٣( » يُنقض أن

  احلنبلــــــــيّ  ، لــــــــدو امل احلــــــــرّاين الشــــــــامي ، األصــــــــل فو املعــــــــر  غــــــــري ابــــــــن تيميــــــــة : ـــــــــ ٣
  باحلــــــّدة فو املعــــــر  الفقيــــــه ،  ه ٧٢٨ ســــــنة ىفو املتــــــو  ،  ه ٦٦١ ســــــنة دو لــــــو امل ، املــــــذاهب

  شـــذّ  الـــذيو  ! حـــزم ابـــن لســـانو  ، احلّجـــاج ســـيف : الشـــقيقني اخـــاو  الـــذيو  ، التطّـــرفو 
_____________ 

 .١٩٩،  ١٨٦ـ  ١٨٤:  ١٨) اُنظر ترمجته يف سري أعالم النبالء ١(
 هي رسالة (الدّرة يف االعتقاد).و ) ٢(
ـــــــــبالء ٣(  م ترمجـــــــــة ابـــــــــن حـــــــــز و ،  ٢٠٢،  ٢٠٠،  ١٩٨:  ٢٠) اُنظـــــــــر ترمجتـــــــــه يف : ســـــــــري أعـــــــــالم الن

 .١٩٠ـ ١٨٨:  ١٨يف املصدر نفسه 
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 املذاهب والفرق يف اإلسالم  ..............................................................  ٥٦

  بالضــــاللو  بالنفــــاق العلمـــاء مــــن كثـــري صــــفهو ف ، العقيــــدة يفو  الفقـــه يف كثــــرية مســـائل يف
  الفكـــــــرو  الفقـــــــه يف إمامـــــــاً  املتـــــــأّخرين بعـــــــض اّختـــــــذه فيمـــــــا ! )١( ذلـــــــك بســـــــبب الزندقـــــــةو 
 !! العقيدةو 

ــــ ٤   بعــــد مــــا يف أصــــبح قــــد اخلــــاطئ املــــنهج هــــذا إنّ  » :الوهابيــــة « و » الســــلفية «  ـ
  احلادثـــة ــــ ّهابيّـــةو ال الفرقـــة منـــه اختـــذت لقـــد ألفـــراد.. قفـــاً و م كـــان أن بعـــد ، لفرقـــة مـــذهباً 

  ســــنة دو لــــو امل ، النجــــدي ّهابو عبــــدال بــــن حمّمــــد يــــد علــــى اهلجــــري عشــــر الثــــاين القــــرن يف
  ، منـــــه اّختـــــذت ـــــ ١٢٠٦ ســـــنة يفو تـــــو  ،  ه ١١٤٣ ســــنة تـــــهو دع ابتـــــدأ الــــذيو   ه ١١١١

  احلكـــــم نظـــــامو  اخلالفـــــة نظريـــــة إزاء الرؤيـــــة حتديـــــد يف بـــــه تـــــدين مـــــذهباً  ، تفصـــــيالً و  مجلـــــةً 
  التــــــــاريخ إزاءو  ، فــــــــيهم االعتقــــــــاد جممــــــــلو  الصــــــــحابة مــــــــن قــــــــفو امل إزاءو  ، اإلســــــــالم يف

  اصـــــمو (الع كتـــــابو  تيميـــــه ابـــــن تـــــراث مـــــن اّختـــــذت حـــــني ذلـــــك ميـــــاً..و تقو  نقـــــداً و  قـــــراءةً 
  املعتقـــــــدو  الفكـــــــر منـــــــه تســـــــتلهم أساســـــــياً  معرفيـــــــاً  مصـــــــدراً  العـــــــريب البـــــــن اصـــــــم)و الق مـــــــن

 املنهج.و 
ــــــ قــــــد أيضــــــاً  (الســــــلفية) دعــــــاة مــــــن كثــــــري ّهابيــــــة)و (ال غــــــريو    حــــــني املــــــنهج هــــــذا او تبّن
 ذاته. قعو امل ذا ا املصادر تلك او منح
  بـــــــن حمّمـــــــد ةو دعـــــــ إىل االنتســـــــاب جمـــــــّرد مـــــــن أكـــــــرب الفـــــــريقني بـــــــني الفـــــــارق يبقـــــــىو 
  مـــــاّدةً  املصـــــادر تلـــــك إىل أقـــــرب او زالـــــ مـــــا (الســـــلفية) فـــــدعاة ، عدمـــــه وأ هـــــابو ال عبـــــد

  رّمبـــــا بـــــل ، أصـــــداءها او يـــــرّدد فلـــــم املنكـــــرة صـــــفحا ا بعـــــض عـــــن او تغـــــافل رّمبـــــاو  ، حـــــاً و ر و 
_____________ 

ـــــــــــــن حجـــــــــــــر ١( ـــــــــــــة / اب ـــــــــــــدرر الكامن ـــــــــــــه يف : ال ـــــــــــــ ١٥٥:  ١) اُنظـــــــــــــر ترمجت ـــــــــــــاء الـــــــــــــرتاث  ـ  دار إحي
  ــــــــــ ٣ط  ــــــــــ مصـــــــــر ــــــــــ  احللـــــــــيبمصـــــــــطفى البـــــــــايب ــــــــــ ٨٦العـــــــــريب ، الفتـــــــــاوى احلديثيـــــــــة / اهليتمـــــــــي : 

 . ه ١٤٠٩
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  نظــــــر يف هــــــذا يعــــــدّ  فيمــــــا ، )١( لطيفــــــاً  غمــــــزاً  هــــــاو غمز  وأ خفيفــــــاً  مّســــــاً  ببعضــــــها او مّســــــ
  التطــــــّرف يف احلــــــدّ  نو هــــــابيو ال زو جــــــا لقــــــدو  النكــــــارة.. غايــــــة يف منكــــــراً  أمــــــراً  هابيــــــة)و (ال

ـــــــة او أكفـــــــر  حـــــــّىت    الظـــــــلّ  دائـــــــرة الضـــــــّيقة دائـــــــر م راءو  أحـــــــداً  او يســـــــتثن ملو  املســـــــلمني كاّف
  إىل لَ و القــــــــــ ذلــــــــــك يف او ز و جــــــــــاو  ، الو األمــــــــــو  األعــــــــــراضو  الــــــــــدماء او اســــــــــتباحو  ، التــــــــــامّ 
  يف  ـــــــم احمليطـــــــة اإلســـــــالمية املـــــــدائن مـــــــع هاو خاضـــــــ بو احلـــــــر  مـــــــن سلســـــــلة يف العمـــــــل
 .)٢( العراق بو جنو  احلجاز

  ســــــنة ىفّ و املتــــــ احلنبلــــــي يعلــــــى أيب القاضــــــي مــــــن ابتــــــداءً  ، الســــــلفية : معــــــاً  االجتاهـــــانو 
  ســـــــنة ىفو املتـــــــ تيميـــــــه بـــــــابن راً و مـــــــر  ،  ه ٥٢٧ ســـــــنة ىفّ و املتـــــــ ينو الزاغـــــــ ابـــــــنو  ، هــــــــ ٤٥٨
ـــــــنو  ،  ه ٧٢٨ ـــــــيم اب ـــــــةو اجل ق ـــــــ زي   املعاصـــــــرين.. برجـــــــاهلم انتهـــــــاءً و  ،  ه ٧٥١ ســـــــنة ىفو املت

  انتهــــاءً و  ،  ه ١٢٠٦ ســــنة ىفّ و املتــــ هــــابو ال عبــــد بــــن حمّمــــد مبؤسســــها ابتــــداءً  ، هابيــــةو الو 
  ، جمازفـــــــةً  الَســـــــَلف إىل هاو نســـــــب مشـــــــرتكة بعقائـــــــد مجيعـــــــاً  او امتـــــــاز  ، املعاصـــــــرين برجـــــــاهلم

  ابــن قالــه مــا يكفــيو  ، ذلــك يف علــيهم النقــد كثــر حــّىت  ، صــدق َســَلف فيهــا هلــم يكــن ملو 
  يعلـــى وأبـــ َخـــرَّى لقـــد « الصـــفات يف عقيدتـــهو  : يعلـــى أيب رجـــاهلم لو أ يف احلنبلـــي التمـــيم
 .)٣( ! » املاء يغسلها ال ةً َخْريَ  احلنابلة على الفرّاء

  مـــــن لـــــهو ق يف إنّ  « : او قـــــال ينو الزاغـــــ ابـــــن يفو  ، أنفســـــهم احلنابلـــــة فقهـــــاء ذلـــــك قـــــال
_____________ 

  ٤٠٠،  ٣٤٤:  ٤: سلســـــــــلة األحاديـــــــــث الصـــــــــحيحة / ناصـــــــــر الـــــــــدين األلبـــــــــاين  ) اُنظـــــــــر مـــــــــثالً ١(
 م. ١٩٨٥ـ املكتب اإلسالمي ـ 

  ٢٠٣ ــــــــــ ١٦٧) اُنظــــــــر : صــــــــفحات مــــــــن تـــــــــاريخ اجلزيــــــــرة العربيــــــــة / حممـــــــــد عــــــــوض اخلطيــــــــب : ٢(
 م. ١٩٩٥، مركز الغدير ، بريوت /  ١ط 

 هــــــــــــذه العبــــــــــــارة و ،   ه ٤٥٨يف حــــــــــــوادث ســــــــــــنة /  ٥٤٤:  ١تــــــــــــاريخ أيب الفــــــــــــداء الدمشــــــــــــقي ) ٣(
 لقـــــــد شـــــــان أبـــــــو  «، فأوردهـــــــا بلفـــــــظ :  ٣٢٤حّرفهـــــــا أبـــــــو زهـــــــرة يف تـــــــاريخ املـــــــذاهب اإلســـــــالمية : 

 ! »يعلى احلنابلة شيناً ال يغسله ماء البحر 
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  أكثـــــر تيميـــــة ابـــــن يف غـــــريهم لو قـــــو  هلمو قـــــو  )١( ! » النبيـــــه فيـــــه خيـــــار مـــــا التشـــــبيه غرائـــــب
ـــــا )٢( ! أشـــــهرو  ـــــد أّم ـــــن حمّم ـــــدال ب ـــــرو األ وفهـــــ هابو عب   مـــــن التجـــــريحو  الطعـــــن يف حّظـــــاً  ف

  مـــــنو  ، )٣( هـــــابو ال عبـــــد بـــــن ســـــليمان الفقيـــــه هو أخـــــ هلـــــمو أو  ، أنفســـــهم احلنابلـــــة فقهـــــاء
ّـــــــه ، غـــــــريهم ـــــــ ممـــــــا الكثـــــــري إىل مفتقـــــــراً  كـــــــان ألن ـــــــه فّرو ت ـــــــم مـــــــادة مـــــــن هو ســـــــابق علي   العل

 االجتهاد. أسبابو 
ـــــه آثـــــار مـــــن لو األ األثـــــر وهـــــ هـــــذا كـــــان   أصـــــبح قـــــدو  ، الَغَلبـــــة نظـــــامو  اخلالفـــــة نظري

ــــــرق أكــــــرب لــــــهو ح مــــــن رو تتمحــــــ الــــــذي األســــــاس رو احملــــــ   مثّ  ، ءاً و نشــــــ هلــــــاو أو  املســــــلمني ف
 ر.و احمل هذا من البعد وأ القرب درجة يف بينهم ما يف الفرقة هذه أتباع تو يتفا

 : الصحيح في معنى السّنة والجماعة
  إنّ  مــــــاً و ي قــــــال الو  ، إرادتــــــهو  احلــــــاكم ســــــّنة هــــــي الســــــّنة إن مــــــاً و ي يقــــــل مل اإلســــــالم

  مــــن لوّ فيتحــــ ذلــــك لو يقــــ أن حاشــــاو  ، لــــه الءو الــــو  بالطاعــــة دان مــــنو  مجاعتــــه اجلماعــــة
 ! للحكم نو الطاحم يركبه سّلم إىل ، زمان كلّ  يفو  مجيعاً  للبشر هادية إهلية رسالة

 ؟ الِفرقة ماو  ؟ اجلماعة ماو  ؟ البدعة ماو  ؟ السّنة ما :  عليّ  اإلمام ُسئل
 .. أّما البدعة ، فما خالفهاو ..  فسّنة رسول اهللا أّما السّنة ،«  :  فقال

ـــــــا الفرقـــــــة ، فأهـــــــل الباطـــــــل و  ـــــــروا.. و أّم ـــــــا الجماعـــــــة ، فأهـــــــل الحـــــــّق و إن كث  إن و أّم
ـــه يـــلو ط ابو جـــ يفو  .)٤( »قّلـــوا  ـــا إذا«  : قـــال ، أيضـــاً  الســـؤال هـــذا مثـــل علـــى  ل   أّم

_____________ 
 .٣٢٤زهرة :  ) املذاهب اإلسالمية / حمّمد أبو١(
 .٨٦، الفتاوى احلديثية :  ١٥٥ : ١) اُنظر : ترمجته يف الدرر الكامنة ٢(
 كتابــــــــــــه اآلخــــــــــــر / فصــــــــــــل و ) راجــــــــــــع كتابــــــــــــه / الصــــــــــــواعق اإلهليــــــــــــة يف الــــــــــــرّد علــــــــــــى الوّهابيــــــــــــة ، ٣(

 الوهاب. اخلطاب يف الّرد على حمّمد بن عبد
 ـ منشورات الشريف الرضي. ٢١١) ُحتف العقول / ابن شعبة احلرّاين : ٤(
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 ها أحداً بعدي :عن ال عليك أن ال تسألو سألتني فافهم عّني 

ـــــا  ـــــا أهـــــل الجماعـــــة : فأن ـــــك الحـــــّق عـــــن أمـــــر اهللاو إن قلّـــــوا ، و مـــــن اتّبعنـــــي و فأّم   ذل
 إن كثروا..و من اتّبعني ، و أّما أهل الفرقة ، فالمخالفون لي و .. )١(أمر رسوله و 

ــــــا أهــــــل الو  ــــــوا ، و رســــــوله ، و  لهــــــم ســــــّنة ، فالمتمّســــــكون بمــــــا ســــــّنه اهللاأّم  إن و إن قّل
 رســــــــوله ، العــــــــاملون و لكتابــــــــه و  ؛ فالمخــــــــالفون ألمــــــــر اهللا أهــــــــل البدعــــــــةأّمــــــــا و قلّــــــــوا.. 
  .)٢( »أفواج.. بقيت و قد مضى منهم الفوج األول و إن كثروا ، و أهوائهم و برأيهم 

ــــدع)و  ادثو (احلــــ يف شــــامة أيب عــــن القــــيم ابــــن نقــــلو  ــــهو ق ، الب   األمــــر جــــاء حيــــث : ل
  املخــــالفو  قلــــيالً  بــــه املتمّســــك كــــان إنو  اتّباعــــهو  احلــــقّ  مو لــــز  بــــه فــــاملراد ، اجلماعــــة مو بلــــز 
 .)٣( كثرياً  له

  مـــا اجلماعـــة ! اجلماعـــة او فـــارق الـــذين اجلماعـــة رو مجهـــ إنّ  : دو مســـع بـــن اهللا عبـــد عـــنو 
 .)٤( ! حدكو  كنت إنو  احلقّ  افقو 

ــــــذي األعظــــــم ادو الســــــ عــــــن يــــــهو راه بــــــن إســــــحاق ســــــئلو    إذا « احلــــــديث يف جــــــاء ال
ـــــــتم ـــــــائالً  جـــــــابأف » األعظـــــــم ادو بالســـــــ فعلـــــــيكم االخـــــــتالف رأي ـــــــن دحمّمـــــــ : ق   ســـــــلمأ ب
  عاملــــاً  أمســــع مل « : ذلــــك فّســــر مثّ »  األعظــــم ادو الســــ وهــــ تبعــــه مــــنو  اصــــحابهو  ســــيو الط
  ذكـــرو  ! )٥( » أســـلم بـــن حمّمـــد مـــن  النـــيبّ  بـــأثر متّســـكاً  أشـــدّ  كـــان ســـنة مخســـني منـــذ

_____________ 
ـــــل لكـــــون اجلماعـــــة هـــــو ١( ـــــذي أمـــــر اهللا مـــــن اتّبعـــــه ،و  ) هـــــذا تعلي ـــــك هـــــو احلـــــّق ال ـــــه فـــــألن ذل   ب
 رسوله.و 
 . ه ١٤٠٥مؤسسة الرسالة ،  ـ ٤٤٢١٦/ ١٨٤:  ١٦/ املتقي اهلندي  ) كنز العّمال٢(
 دار  ـــــــــــ ٢٢٠ ـــــــــــ ٢١٩) النصـــــــــائح الكافيــــــــــة ملــــــــــن يتــــــــــوّىل معاويــــــــــة / حمّمـــــــــد بــــــــــن عقيــــــــــل : ٤(و) ٣(

 . ه ١٤١٢قم ـ  ـ الثقافة
ـــــــــــة  )٥( ـــــــــــاء / أبـــــــــــو نعـــــــــــيم األصـــــــــــفهاين حلي ـــــــــــب ــــــــــــ ٢٣٩،  ٢٣٨:  ٩األولي ـــــــــــة دار الكت   ــــــــــــ العلمي

 .١٩٧ـ  ١٩٦:  ١٢ أعالم النبالء م ، سري ١٩٨٨بريوت ـ 
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ـــهو راه بـــن إســـحاق حـــديث البيهقـــي   كـــان إذا العصـــر فـــإنّ  ، اهللاو  صـــدق : فقـــال ، هـــذا ي
ـــــه   ، األعظـــــم ادو الســـــ وهـــــو  ، اإلمجـــــاع وهـــــو  ، احلّجـــــة وفهـــــ إليهـــــا داع بالســـــّنة عـــــارفٌ  في

ـــــيت املـــــؤمنني ســـــبيل وهـــــو  ـــــعو  فارقهـــــا مـــــن ال ـــــ مـــــا اهللا ّالهو  اهاو ســـــ اتّب   جهـــــّنم أصـــــالهو  ّىل و ت
 ! )١( مصرياً  ساءتو 

  )٢( » الغـــالبون نحــن حــزب اهللا«  : او قـــال أّ ــم  البيــت أهــل أئمـــة عــن قــرأت فــإذا
  لئـــــكو فأ خـــــالفهم مـــــنو  ، الســـــّنة أهـــــل هـــــمو  ، اجلماعـــــة فهـــــم ، او أراد املعـــــىن ذلـــــك فإّمنـــــا
  أذهـــب الـــذي تعـــاىل اهللا أمـــر بـــه الـــذي احلـــقّ  وهـــ هـــذا ألنّ  ذلـــك مـــن البدعـــةو  الفرقـــة أهـــل

  : لــــــهو ق يف  اهللا لو رســــــ أمــــــر بــــــهو  ، اصــــــطفاهمو  ، تطهــــــرياً  طّهــــــرهمو  الــــــرجس عــــــنهم
  الفرقــــة أصــــحاب مــــن او نــــو تك لــــن »إنّــــي تــــارك فــــيكم مــــا إن تمّســــكتم بــــه لــــن تضــــّلوا « 
  ، كتـــــاب اهللا«  : ذينـــــك ، املـــــؤمنني ســـــبيلو  الســـــّنة أهـــــلو  اجلماعـــــة أنـــــتم إّمنـــــا ، البدعـــــةو 
 .»إنّهما لن يفترقا حتى يردا عليَّ الحوض و عترتي أهل بيتي ، و 

 : المارقون
  رهمو ظهــــــــ كــــــــانو  تقّلباتــــــــه..و  للخالفــــــــة التــــــــارخيي اقــــــــعو ال افــــــــرازات مــــــــن أيضــــــــاً  هــــــــم

  لــــــةو مق لوّ األ ينهمو تكــــــ رو د يف هلــــــم يكــــــن ملو  ، صــــــّفني أيّــــــام التحكــــــيم قّصــــــة يف لوّ األ
ـــــز  ـــــز  فلّمـــــا التحكـــــيم.. معارضـــــة يف » هللا إال حكـــــم ال « إّال   ـــــا نو يتمّي   مجاعـــــة عـــــن او متّي

ــــــــــو  ال مو مقــــــــــ نو غو يصــــــــــ او ابتــــــــــدأ النظــــــــــري املنقطــــــــــع تطــــــــــّرفهم حبكــــــــــم املســــــــــلمني   نو يبن
ــــــا م ــــــدي كي ــــــان هلــــــذا العــــــام اهليكــــــل فكــــــان ، العقي ــــــعو ال صــــــياغة مــــــن الكي   التــــــارخيي اق

_____________ 
 .٢٢٠النصائح الكافية :  )١(
ـــــــــ ) مـــــــــن ســـــــــورة احلجـــــــــر٧٦عنـــــــــد تفســـــــــري اآليـــــــــة ( ٣٤٣:  ٣) جممـــــــــع البيـــــــــان / الطربســـــــــي ٢(  دار  ـ

 املعرفة ـ بريوت.
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  أنّ  او اعتقـــــدو  ، علـــــي مثّ  ، عثمـــــان مثّ  ، عمـــــر مثّ  ، بكـــــر أيب خبالفـــــة او فاعقتـــــد ؛ للخالفـــــة
 انتخاب..و  رىو ش اخلالفة

  االعتقــــاد وهــــو  ، اهمو ســــ عــــن هلــــم مميّــــز لــــديهم أساســــي وهــــو  ، اآلخــــر املبــــدأ لكــــنّ 
ــــــــــرية مرتكــــــــــب بكفــــــــــر ــــــــــد ، الكب ــــــــــرك ق ــــــــــره ت ــــــــــى أث   احملافظــــــــــة مــــــــــع ىلو االُ  الصــــــــــياغة عل
  إىل عثمــان مــةو حك او قســم لكــن ، وهــ كمــا اخللفــاء برتتيــب اإلميــان فبقــي ، ترتيبهــا علــى

ـــــآمن نصـــــفني ـــــاين او كفـــــر و  لو بـــــاأل او ف   األخـــــرية الســـــتّ  الســـــنني يف عثمـــــان مـــــن او تـــــربّأو  بالث
  منـــــذ بآخرهـــــا او كفـــــر و  هلـــــاو بأ او فـــــآمن  علـــــيّ  خالفـــــة مـــــع او فعلـــــ كـــــذاو  ، خالفتـــــه مـــــن

  األخـــــرية الســـــنني يف علـــــيو  عثمـــــان مـــــن الـــــرباءة عـــــدم عنـــــدهم الكبـــــائر مـــــنو  ، التحكـــــيم
 ! الو األمو  الدماء به نو يستحلّ  الذنب هذا مثلو  ، حكمهما من

ـــــ   علـــــى قـــــادر مـــــؤمن لكـــــلّ  ازهـــــاو جب تقضـــــي ، اخلالفـــــة يف جديـــــدة لـــــةو مق او أحـــــدث مثّ  ـ
  القرشية. فيه تشرتط الو  بأعبائها القيام
  يف قرشــــــــي دو جــــــــو  عــــــــدم وهــــــــ ، االعتقــــــــاد هــــــــذا إىل أجلــــــــأهم الــــــــذي أنّ  الصــــــــحيحو 

  ، بالســـــيف اجهـــــةو امل  ـــــج كهمو ســـــلو  ، غـــــريهم إىل بالنســـــبة عـــــددهم قّلـــــة مـــــع ، رجـــــاهلم
  او التزمـــــــ وفلـــــــ ، جلمـــــــاعتهمو  ألمـــــــرهم دقيــــــقو  شـــــــديد نظـــــــمٍ  إىل ذلـــــــك ألجـــــــل او فاحتــــــاج
  قرشــــــيّ  علــــــى او جيتمعــــــ أن قبــــــل أمــــــرهم ضــــــاعو  او لتبــــــّدد » قــــــريش مــــــن األئّمــــــة « قاعــــــدة

ـــــذي فهـــــذا مـــــنهجهم.. بأعبـــــاء مو يقـــــ   ، اخلالفـــــة يف القرشـــــية شـــــرط نقـــــض إىل دعـــــاهم ال
  رهوّ صـــــــ كمـــــــا » املقـــــــام هـــــــذا يف اإلســـــــالم فلســـــــفة حو لـــــــر  لو األ التطبيـــــــق « وهـــــــ لـــــــيسو 

  الـــــذيو  ، احلكـــــم يف » الـــــدميقراطي « الـــــنهج تـــــدعيم يف رغبـــــةً  )١( عمـــــارة حمّمـــــد رو الـــــدكت
  » املعتزلـــة « نـــالو  ، بعطفـــه » نو املـــارق « حضـــي ألجلـــهو  ، بـــّني  بشـــكل عليـــه يرّكـــز كـــان

_____________ 
 .  ١٤٢نشأة األحزاب اإلسالمية : و ) اخلالفة ١(
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  املشـــــار ضـــــعو امل مقّدمـــــة يف نفســـــه األســـــتاذ مجـــــع فلقـــــد إّال و  اهتمامـــــه.. يف ىلو االُ  املرتبـــــة
  عــــــن » املــــــارقني « لتمــــــّرد الصــــــحيح ابو اجلــــــ حتصــــــيل يف الكافيــــــة املــــــاّدة حبثــــــه مــــــن إليـــــه
  عشـــــر مثانيـــــة فأحصـــــى ، الفرقـــــة هـــــذه زعمـــــاء بأمســـــاء الً و جـــــد ضـــــعو  إذ ، القرشـــــية شـــــرط
ــيس ، الرتتيــب علــى هلــم زعيمــاً    فهــم : فقــال ذلــكإىل  التفــت قــدو  ، احــدو  قرشــي فــيهم ل
  لـــــه البيعـــــة يف اشـــــرتك ايلو املـــــ مـــــن ىلو مـــــ بـــــني مـــــاو  ، قرشـــــي غـــــري عـــــريبّ  بـــــني مـــــا مجيعـــــاً 

 ! اءو س حدّ  علي ايلو املو  العرب » املؤمنني بإمرة «
  ملــــــا إليــــــه أمــــــرهم نو يســــــند قرشــــــياً  او جــــــدو  ولــــــ أّ ــــــم إليــــــه يُلَتفــــــت أن ينبغــــــي الــــــذيو 

  مـــــــنهم العـــــــرب لـــــــه البيعـــــــة إىل لســـــــارو  ، آنـــــــذاك يدهو تســـــــ يف املصـــــــلحة علـــــــيهم خفيـــــــت
  إنّ  : او قــــالو  ، إمــــام بــــال البقــــاء أجــــاز مــــن مــــنهم أنّ  ىتــــر  أال اء..و ســــ حــــدّ  ىعلــــ ايلو املــــو 

  جتــــــب فإّمنــــــا جبــــــتو  إذاو  ، جــــــائزة بــــــل ، الشــــــرع بإجيــــــاب اجبــــــةو  ليســــــت اإلمــــــام إقامــــــة
 .)١( منهم النجدات لو ق هذا ؟! احلاجةو  املصلحة حبكم

  ، اقعهــــمو  علــــيهم أمــــاله أم ؟ اإلســــالم يف احلكــــم فلســــفة حو ر  مــــن هــــذا او انتزعــــ فهــــل
  هلـــــم إمـــــام علـــــى او جيتمعـــــ أن نو يســـــتطيع ال الـــــبالد يف متفـــــّرقني خـــــائفني قليلـــــني او كـــــان إذ
  حـــــــني إرغامـــــــاً  عليـــــــه نو يرغمـــــــ وأ ، القتـــــــال علـــــــى ةو قـــــــ أنفســـــــهم يف نو جيـــــــد حـــــــني إّال 

  نصـــــب بو جـــــو  مـــــن التهــــّرب إىل أجلـــــأهم الـــــذي وهـــــ فــــذلك ! بالقتـــــال الســـــلطة تبــــدأهم
 مجاعة. يف االنتظامو  اإلمام
  بلـــــــغ إذاو  ، للـــــــدين حفظـــــــاً  اجبـــــــةو  اإلمامـــــــة « : اإلباضـــــــية لو قـــــــ هـــــــذا يف صـــــــريحو 

  إّال و  ، اإلباضــــــــية اإلمامــــــــة نصــــــــب علــــــــيهم جــــــــبو  خمــــــــالفيهم عــــــــدد نصــــــــف عــــــــددهم
_____________ 

 .١٠٦) املذاهب اإلسالمية : ١(
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 ! غري ال ، للمصلحة تقديرهم إىل راجع كّله فذلك )١( ! » الكتمان رو االُم ىلو فأ

 : مرحلة االنقسامات
  العهـــــد يف هلـــــم كانـــــتو  ، يـــــةو ملعا امللـــــك انتظـــــام بعـــــد احلـــــريب نشـــــاطهم هـــــؤالء دو عـــــا
  بســــــبب أمــــــرهم فتضعضــــــع ، دهمو جــــــو  تفــــــين كــــــادت طاحنــــــة عديــــــدة بو حــــــر  يو االُمــــــ
 كثرياً. ذلك
  مســـــــــائل يف ، بيـــــــــنهم مـــــــــا يف الكثـــــــــري االخـــــــــتالف عو قـــــــــو  أمـــــــــرهم تشـــــــــتيت يف زادو 

  املعّقــــــــد ا تمــــــــع مشــــــــاكل مباشــــــــرة نو اجهــــــــو ي او أصــــــــبح حــــــــني علــــــــيهم أحلّــــــــت كثــــــــرية
ــــــاً و  سياســــــياً  ــــــا م فاختلفــــــت ، فكري ــــــ إزاءهــــــا اقفهمو مــــــو  عليهــــــا إجاب ــــــى او فتفّرق ــــــك عل   ذل

ـــ أصـــحاب فيهـــا اختلـــف ، فرقـــاً    انو عنـــ حتـــت جيمعهـــم بقـــي إّمنـــا ، )٢( كثـــرياً  الفـــرق اريخو ت
  ، الكبــــــائر أصــــــحاب مــــــن كــــــالرباءة ؛ ىلو اال احملّكمــــــة عقائــــــد مــــــن مجلــــــة احــــــدو  رئيســــــي

  جــــــــبو  اإلمــــــــام زاغ إذاو  ، باالنتخــــــــاب اإلمامــــــــة أنّ و  ، القرشــــــــي لغــــــــري اإلمامــــــــة يزو جتــــــــو 
 قتله. وأ عزله

 : ثالثة فهي ، التاريخ يف أثراً  أكثرهاو  األقسام هذه أهمّ  أّما
ــــــ احلنفــــــي األزارق بــــــن نــــــافع أتبــــــاع األزارقــــــة : ـــــــ ١   مســــــيلمة مو قــــــ حنيفــــــة بــــــين مــــــن ـ

ـــــ الكـــــّذاب ـــــةو املعر  األســـــئلة صـــــاحب وهـــــو  ـ ـــــيت القـــــرآن غريـــــب يف ف ـــــه ال ـــــن عليهـــــا أجاب   اب
_____________ 

ــــــــــــ ٢٥) اإلباضــــــــــــية مــــــــــــذهب إســــــــــــالمي معتــــــــــــدل / علــــــــــــي حييــــــــــــي بــــــــــــن معمــــــــــــر : ١(  ) ٢(ط  ٢٦ ـ
 مركــــــــــز امللــــــــــك فيصــــــــــل للبحــــــــــوث  ـــــــــــ ٩٨ ــــــــــ ٩٧الشــــــــــيعة : و بواســـــــــطة د. أمحــــــــــد جلــــــــــي / اخلــــــــــوارج 

 . ه ١٤٠٨ـ  ٢الدراسات اإلسالمية ـ ط و 
ـــــــــــــ ١٩١ ــــــــــــــ ١/١٦٣األشـــــــــــــعري :  ) اُنظـــــــــــــر : مقـــــــــــــاالت اإلســـــــــــــالميني /٢( ـــــــــــــ ٢ط  ـ  ،   ه ١٤٠٥ ـ

 .١٢٤ـ  ١٠٥:  ١النحل / الشهرستاين و امللل 
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 املذاهب والفرق يف اإلسالم  ..............................................................  ٦٤

  بـــــــــالدو  البصــــــــرة يف يّني و االُمـــــــــ مــــــــع شـــــــــديدة بو حــــــــر  هلـــــــــؤالء كــــــــانو  ، )١(  عبــــــــاس
 .)٢( انو مر  بن امللك عبد زمن يف صفرة أيب بن املهّلب يد على او فَن حّىت  ، فارس
ـــ ٢   قـــدو  ــــ أيضـــاً  مســـيلمة مو قـــ مـــن ــــ احلنفـــي عـــامر بـــن جنـــدة أصـــحاب النجـــدات : ـ
 الطائف..و  اليمنو  تو حضرمو  البحرين على االستيالء من  مو ق عزّ  يف او متّكن
  دو القعــــــ « و » التقيّـــــة « يف خالفهـــــم كـــــان األزارقـــــة بـــــنيو  بيـــــنهم االفـــــرتاق أســـــاسو 
  ، جنـــدة فخالفـــهُ  كفـــر. القتـــال عـــن دو القعـــو  ، حتـــلّ  ال التقيـــة : نـــافع فقـــال ». القتـــال عـــن

  فانرتقــــا أفضــــل. أمكنــــه إذا اجلهــــادو  ، جــــائز القتــــال عــــن دو القعــــو  ، جــــائزة التقيــــة : قــــالو 
  مثّ  لعـــذر. القتـــال عـــن القاعـــد او عـــذر  أل ـــم » العاذريـــة « النجـــدات فســـّمي ، ذلـــك علـــى
  مــــــع متّشــــــياً  ، املصــــــلحة اقتضــــــت إذا إّال  اإلمــــــام نصــــــب بو جــــــو  بعــــــدم النجــــــدات قــــــال
 .)٣(  ا او آمن اليت التقية يف حاهلم
  لــــــذا اُالخــــــرى. فــــــرقهم ســــــائر بــــــني مــــــن مو اليــــــ الباقيــــــة الفرقــــــة هــــــيو  اإلباضــــــّية : ـــــــ ٣
 : أكثر أخبارها يف التفصيل رأينا

ــــــاريخ تســــــميتهم باإلباضــــــية : ــــــن اهللا عبــــــد إىل نســــــبة ت ــــــ إبــــــاض ب   وأ اهلمــــــزة بكســــــر ـ
ـــــ بفتحهـــــا   نو يســـــمّ  او كـــــان بـــــل التســـــمية هـــــذه نو يســـــتعمل املبّكـــــر تـــــارخيهم يف او نـــــو يك ملو  ـ
  يف باإلباضـــــية التســـــمية تظهـــــر ملو  » ةو الـــــدع أهـــــل «و » املســـــلمني مجاعـــــة « : أنفســـــهم
 .)٤( تقريباً  نو قر  ثالثة بعد إّال  مؤلّفا م

_____________ 
ــــــــــ ٥٦:  ٢يف علــــــــــوم القــــــــــرآن / الســــــــــيوطي  ) االتقــــــــــان١( ــــــــــ ٨٨ ـ ــــــــــ املكتبــــــــــة املصــــــــــرية ـ ــــــــــ بــــــــــريوت ـ   ـ

 م. ١٩٨٨
 .٤٤٣:  ٤) اُنظر : الكامل يف التاريخ ٢(
 .١١٢:  ١النحل و ) اُنظر : امللل ٣(
ـــــــ ١٤٦ بـــــــن حامـــــــد الراشـــــــدي : اهللا بـــــــدفقهـــــــه / مبـــــــارك بـــــــن عو ) اإلمـــــــام أبـــــــو عبيـــــــدة التميمـــــــي ٤(   ـ
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  مــــن جــــاء علــــيهم اللقــــب هــــذا طغيــــان لكــــنّ  : ـــــ إباضــــي حمّقــــق وهــــو  ـــــ الراشــــدي قــــال
  ، فيــــــــه عيبــــــــاً  او جيــــــــد مل ألّ ــــــــم هو فارتضــــــــ جمــــــــراهم.. جــــــــرى مــــــــنو  ينيو االُمــــــــ مهمو خصــــــــ

ـــــ أطلقهـــــا إنْ و  » ارجو اخلـــــ « كلمـــــة بعكـــــس ـــــ ارجو اخلـــــ كلمـــــة أي ـ   نو اإلباضـــــي نو املؤّرخـــــ ـ
  وهـــــــو  رو اجلـــــــ علــــــى جو اخلـــــــر  نو يعنــــــ فـــــــإّ م ، األمــــــر بـــــــادئ يف أنفســــــهم علـــــــى القــــــدامى

 .)١( عندهم الشراء يرادفو  ، اهللا سبيل يف جو اخلر 
ـــــــالو  ـــــــا مـــــــن جاءتنـــــــا التســـــــمية هـــــــذه : الســـــــيايب ق   متربّمـــــــني غـــــــري فقبلناهـــــــا ، خمالفين
 .)٢( منها

ــــــهو يعدّ و  ، إبــــــاض ابــــــنإىل  نســــــبتهم صــــــّحة نو اإلباضــــــيّ  ينفــــــي النشــــــأة والتكــــــوين :   ن
ــــز م الــــيت مبــــادئهم أمــــا ، فقــــط رؤســــائهم مــــن احــــداً و    ، إبــــاض ابــــن قبــــل كانــــت فقــــد مّي

  جنــــا ممّــــنو  ىلو االُ  احملّكمــــة أحــــد وهــــو  ، حــــدير بــــن مــــرداس ، بــــالل وبــــأ الً و أ أعلنهــــا فقــــد
ـــــة عـــــن انفصـــــلو  ، انو النهـــــر  أصـــــحاب مـــــن ـــــائالً  ، البصـــــرة يف املارق   الصـــــرب إنّ  اهللاو  « : ق
ــــــ هــــــذا ىعلــــــ ــــــ الظلــــــم يعــــــين ـ ــــــ يو االُم   الســــــبيل إخافــــــةو  فو الســــــي جتريــــــد إنّ و  لعظــــــيم.. ـ

 .)٣( » قاتَلنا َمن إّال  نقاتل الو  ، سيفاً  جنّرد الو  ، عنهم ننتبذ لكّنناو  لعظيم..
_____________ 

ــــــــ ١٤٧ ــــــــ ١ط  ـ ــــــــدة اُ و هـــــــــ ،  ١٤١٣ ـ   ـــــــــ ٤٦مــــــــذهباً / د. صــــــــابر طعيمــــــــة : و نظــــــــر : اإلباضــــــــية عقي
 خ اإلباضـــــــي علـــــــي حييـــــــي بـــــــن فقـــــــد نقـــــــل مثـــــــل هـــــــذا عـــــــن املـــــــؤرّ   ه ١٤٠٦ ــــــــ بـــــــريوت ــــــــ اجليـــــــل دار

ـــــــــ ٣٥٤كتابـــــــــه / اإلباضـــــــــية بـــــــــني الفـــــــــرق اإلســـــــــالمية :   معمـــــــــر يف ـــــــــ مكتبـــــــــة وهبـــــــــة ـ ـــــــــ القـــــــــاهرة ـ  ط  ـ
 م. ١٩٧٦ـ  ١
 .١٤٨ـ  ١٤٧فقهه / الراشدي : و ) اإلمام أبو عبيدة التميمي ١(
  ـــــــــ ٢ط  ـــــــــ مريمكتبــــــــة الضــــــــا ـــــــــ ٣٦) الفكــــــــر السياســــــــي عنــــــــد اإلباضــــــــية / عــــــــّدون جهــــــــالن : ٢(

 . ه ١٤١١ ـ سلطنة عمان
  العلميـــــــــة دار الكتـــــــــب ــــــــــ ٢٠٢:  ٢، الكامـــــــــل / املـــــــــربّد  ٥٨٩الراشـــــــــدي : ) مصـــــــــدر ســـــــــابق / ٣(
 م. ١٩٨٩بريوت ـ  ـ
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  الـــــذي وهـــــو  ، املارقـــــة مـــــن غريهـــــا عـــــن الطائفـــــة هـــــذه ميّـــــز الـــــذي املبـــــدأ وهـــــ هـــــذاو 
 بقاءها.و  دهاو جو  هلا حفظ
  قريـــــــب أنّ  بلغـــــــه فحـــــــني ، انفصـــــــاله قبـــــــل هـــــــذا اعتقـــــــاده بـــــــالل أيب عـــــــن يو ر  قـــــــدو 

  ال ، قُريــــب « : قــــال ، صــــادفهما مــــن يقــــتالنو  الســــبيل خييفــــان الطــــائي زّحــــافو  األزدي
 .)١( » مظلمة اءو عش ركباها ! عنه اهللا عفا ال ، زّحافو  ! اهللا قرّبه
ــــــل مجيعــــــاً  او قتلــــــ ، رجــــــالً  أربعــــــني مــــــرداس أصــــــحاب كــــــانو    ، إبــــــاض ابــــــن رو ظهــــــ قب
 إليه. فنسبت ، ةو الدع هذه جّدد الذي الرجل وه إباض ابن نو فيك
  الشـــــعثاء أيب بـــــن زيـــــد بـــــن جـــــابر فـــــإىل العقيـــــدةو  لو اُالصـــــو  الفقـــــه يف مـــــرجعهم أّمـــــا ــــــ
ـــــــــابعيّ  وهـــــــــو  ، )٢( زدياأل ـــــــــه خـــــــــرّج ، ت   الســـــــــنن أصـــــــــحابو  مســـــــــلمو  البخـــــــــاري أحاديث

  لكـــــن ، اإلباضـــــية إىل بنســـــبته معـــــني بـــــن حييـــــي صـــــرّحو  ، ثيقـــــهو ت علـــــى او اتّفقـــــو  ، األربعـــــة
  مو القــــــ هــــــؤالء إن : لــــــه قيــــــل ؛ مــــــنهم بــــــالرباءة لو القــــــ إليــــــه تنســــــب ايــــــةو ر  ذكــــــر املــــــّزي

 .)٣( ! منهم اهللا إىل أبرأ : فقال نك.و ينتحل ـ اإلباضية ـ
ـــــ ـــــا ـ ـــــع مســـــند : وفهـــــ ، األحكـــــامو  الســـــنن يف املعتمـــــد مصـــــدرهم أّم ـــــب بـــــن الربي   حبي

  فيــــــه مــــــا كــــــلّ  بصــــــّحة نو يعتقــــــدو  » الصــــــحيح اجلــــــامع « نهو يســــــمّ و  ، البصــــــري األزدي
 .)٤( العزيز القرآن بعد كتاب أصحّ  عندهم وهو  ، مرسالً  وأ مسنداً  كان اءو س

_____________ 
 .١٩٩ـ  ١٩٨:  ٢) الكامل / املربّد ١(
ـــــــــــدة وفقهـــــــــــه / الراشـــــــــــدي : ٢( ـــــــــــو عبي ـــــــــــد اإلباضـــــــــــية /  ١٤٨) اإلمـــــــــــام أب  ، الفكـــــــــــر السياســـــــــــي عن

 .٣٣ـ  ٣٢عّدون جهالن : 
 .٣٤:  ٢،  ذيب التهذيب  ٤٣٦:  ٤) اُنظر ترمجته يف :  ذيب الكمال ٣(
 مكتبــــــــة  ـــــــــ ٢املقدمــــــــة / التنبيــــــــه األول :  ـــــــــ  بــــــــن محــــــــد الســــــــاملياهللا ) اجلــــــــامع الصــــــــحيح / عبــــــــد٤(

 . ه ١٤١٥ـ  ١ مسقط ـ ط
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  مــــن وهــــ املســــند هــــذا معظــــمو  ، )١( حــــديث ألــــف مــــن قلــــيالً  أكثــــر املســــند ضــــمّ  قـــدو 
ـــــــن جـــــــابر ايـــــــةو ر  ـــــــد ب ـــــــن عـــــــن زي ـــــــاس اب ـــــــهو  ، عب   عـــــــن مســـــــألةو  حـــــــديثاً  عشـــــــر أحـــــــد في

 . عليّ 
ــــــد بــــــن جبــــــابر تــــــأثّراً  ، ُعمــــــان يف مبّكــــــر انتشــــــار املــــــذهب هلــــــذا كــــــان االنتشــــــار :   زي

  العــــــريب املغــــــرب إىل البصــــــرة مــــــن املــــــذهب هــــــذا انتقــــــل كنــــــا ، اجلــــــامع املســــــند صــــــاحب
  لــــةو مق فيــــه انتقلـــت الــــذي قـــتو ال نفــــس يف ،  ه ١٠٠ ســـنة يف ســــعد بـــن ســــلمة اســـطةو ب

 عّباس. ابن ىلو م عكرمة اسطةو ب هناك إىل ـ املارقة فرق إحدى ـ الصفرية
  ؛ عمـــــان أهـــــلو  الرببـــــر فضـــــل يف عجيبـــــة أحاديـــــث لـــــديهم ظهـــــرت فقـــــد هنـــــا مـــــنو 

ـــــــــيب صـــــــــيو ي فجربيـــــــــل ـــــــــالرببرو  اهللا ىو بتقـــــــــ  الن ـــــــــيو  ! ب ـــــــــران دو مســـــــــع ابـــــــــنو  عل   ُيكث
ـــــــــيهم القـــــــــرآن آي مـــــــــن احـــــــــدةٍ و  غـــــــــري يفّســـــــــرانو   ـــــــــم صـــــــــايةو ال ـــــــــهو كق ، ف   : تعـــــــــاىل ل
 ِإن تـَتَـَولَّــــــــْوا  ( : تعــــــــاىل لــــــــهو قو  )٢( ) َفَســــــــْوَف يَــــــــْأِتي اللَّــــــــُه ِبَقــــــــْوٍم ُيِحــــــــبـُُّهْم َوُيِحبُّونَــــــــهُ  (

رَُكْم ثُمَّ َال َيُكونُوا َأْمثَاَلُكم ْوًما َغيـْ  ! الرببر فهم )٣( ) َيْسَتْبِدْل قـَ
  الـــــــيت األحاديـــــــث : فقـــــــال ، األحاديـــــــث هـــــــذه عـــــــن املعاصـــــــر شـــــــيخهم ســـــــئل قـــــــدو 

  ! صـــــحيحه يف مســـــلم أخرجهـــــا ذا ـــــا عمـــــان فضـــــل يفو  عمـــــان أهـــــل فضـــــائل يف ردتو 
  اجلـــــامع أّمـــــا ، عـــــدمها مـــــن صـــــّحتها يُعلَـــــم فـــــال الرببـــــر يف زكريّـــــا وأبـــــ ذكرهـــــا الـــــيت أّمـــــاو 

_____________ 
 ، لكــــــــــن كثــــــــــرياً مــــــــــن األرقــــــــــام قــــــــــد وضــــــــــع وراءهــــــــــا  ١٠٠٥) ينتهــــــــــي تسلســــــــــل أحاديثــــــــــه بــــــــــرقم ١(

 ) ٨٠٥( و) ٧٩٢( و) ٧٨٨متنــــــــــاً كمــــــــــا يف الــــــــــرقم (و أكثــــــــــر مــــــــــن حــــــــــديث واحــــــــــد خمتلفــــــــــة ســــــــــنداً 
 غريها.و 
 .٥٤/ ٥) سورة املائدة : ٢(
 .٣٨/  ٤٧) سورة حمّمد : ٣(
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 .)١( ! الرببر يف الو  ، أهلهاو  عمان يف ال شيء فيه فليس الصحيح
 : هي ، املارقني ائفو ط سائر عن ميّز م اليت املبادئ المبادئ :

  بأّ ــــــا هلمو قـــــو  ، حـــــرب دار بأّ ــــــا كّلهـــــا اإلســـــالم دار علــــــى احلكـــــم اســـــتنكارهم ــــــ أ
 بغي. دار فإنّه السلطان معسكر إّال  ، حيدو ت دار

  القتــــــال نصــــــب بعــــــد إّال  ، غيلــــــةً  الســــــرّ  يف ســــــبيهمو  خمــــــالفيهم قتــــــال حتــــــرميهم ـــــــ ب
 احلّجة. إقامةو 

ـــ ج ـــأّ م املســـلمني مـــن خمـــالفيهم علـــى احلكـــم ـ ـــار ال ، نعمـــة كّفـــار ب   االعتقـــاد يف كّف
ــــــالو  مشــــــركني.. الو  ــــــار لفــــــظ إن : مــــــنهم نو املعاصــــــر  ق   نو اإلباضــــــي يطلقــــــه نعمــــــة) (كّف

 خمالفيهم. بنيو  مجاعتهم أبناء بني متييز نو د ، منهم العصاة على حّىت 
ــــ د ــــال يف خمــــالفيهم نو يعــــامل إّ ــــم ـ ــــة القت ــــة الفئــــة معامل   شــــيئاً  نو يســــتحلّ  فــــال ، الباغي
 .)٢( كغنيمة اهلمو أم من

ـــــ  ه ـــــي اإلمـــــام مـــــن قفهمو مـــــ يف ـ ـــــرياً  او اختلفـــــ عثمـــــان مـــــنو   عل   ، غـــــريهم عـــــن كث
  عثمـــان عـــن ألســـنتهم كـــفّ و  ، عمـــرو  بكـــر أليب حـــّبهم : اإلباضـــّية ميّيـــز ممّـــا إنّ  « : او فقـــال

  تـــركهمو  ، العزيـــز عبـــد بـــن عمـــر هلمو قبـــو  ، الو األحـــ تقلّـــبو  الفـــنت مـــن بـــه أملّـــا ملـــا علـــيّ و 
ــــة بــــين مــــن اهو ســــ مــــا ــــاس بــــين عــــنو  عــــنهم إعراضــــهمو  اُمّي   لو القــــ هــــذا او نســــبو  .)٣( » العّب

_____________ 
 .٣٣٥) اإلمام أبو عبيدة التميمي وفقهه / الراشدي : ١(
 .١٢٧، املذاهب اإلسالمية :  ١٢١:  ١النحل و ) راجع يف ذلك كّله : امللل ٢(
ـــــــــ ٢٩) أصـــــــــدق املنـــــــــاهج يف متييـــــــــز اإلباضـــــــــية مـــــــــن اخلـــــــــوارج / ســـــــــامل بـــــــــن محـــــــــود الســـــــــمائلي : ٣(   ـ

 اجلـــــــــواب / خلفـــــــــان بـــــــــن مجيـــــــــل الســـــــــيايب : و م ، فصـــــــــل اخلطـــــــــاب يف املســـــــــألة  ١٩٧٩ ــــــــــ القـــــــــاهرة
 . ه ١٤٠٤الثقافة ـ سلطنة عمان ـ و ـ وزارة الرتاث القومي  ٣٧،  ٢١ ـ ٢٠
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 .)١( زيد بن جابر شيخهو  التميمي عبيدة كأيب ، لو األ َسَلفهم إىل
ـــــة بـــــين علـــــى او اســـــتنكر  قـــــدو    مـــــن هو عـــــدّ و   الســـــبطنيو  املـــــؤمنني أمـــــري شـــــتمهم اُمّي

  لــــئّال  آذا ــــم يف أصــــابعهم نو يضــــع او كــــان أّ ــــم أســــالفهم عــــن او نقلــــو  ، الــــدين يف بـــدعهم
  هـــــــم أصــــــحا م أنّ  ذلــــــك علــــــى او زادو  .)٢( يّني و االُمـــــــ خطــــــب يف الشــــــّتم هــــــذا او يســــــمع
 )٣( ! ففعل ، عنه النهيو  ذلك ترك العزيز عبد بن عمر من او طلب الذين
  احلســــــن أّمــــــا « : فقــــــال ،  احلســــــنيو  احلســــــن يف ســــــؤال عــــــن الســــــيايب أجــــــابو 

ــــــــاهو   اهللا لو رســــــــ ســــــــبطا فهمــــــــا احلســــــــنيو    فيهمــــــــا ردتوو  ، ُحيّبهمــــــــا وهــــــــو  ، رحيانت
  للحـــــقّ  ملـــــتمسو  جمتهـــــد فكّلهـــــم الصـــــحابة بـــــني جـــــرت الـــــيت األحـــــداث أّمـــــا ، أحاديـــــث

  أّمــــــا ــــــ لو يقـــــ مثّ  ، او شـــــهد مبــــــا او فحكمـــــ األحـــــداث او شـــــهد الــــــذين املتقـــــّدمني فيـــــذكر ــــــ
ــــ ــــك يف علمنــــا الو  مــــثلهم حنــــن فلســــنا مو الي ــــد الو  ، كعلمهــــم ذل ــــا نقّل   مــــاو  ، الرجــــال دينن

 تِْلـــــَك ُأمَّـــــٌة  ( ىمضـــــ مــــن حـــــال عـــــنو  النــــاس بو عيـــــ عـــــن التفتــــيشو  التنقيـــــب اهللا كّلفنــــا
 .)٤( ) ُتْسأَُلوَن َعمَّا َكانُوا يـَْعَمُلونَ َقْد َخَلْت َلَها َما َكَسَبْت َوَلُكم مَّا َكَسْبُتْم َوَال 

 بســــــــــــاعة ولــــــــــــ قبلــــــــــــك مضــــــــــــى مــــــــــــاو 

ــــه البحــــث فلــــيس دعــــه     )٥( » طاعــــة عن

  
  التقليـــــد اإلباضـــــية زو جـــــا لقـــــدو  ، التقليـــــد قيـــــد مـــــن نســـــبّياً  للتحـــــّرر اضـــــحو  أثـــــر فهـــــذا
  ســنة بعــد ىفّ و املتــ اإلباضــي ســالم ابــن عنــد جــّداً  ظــاهر وهــ كمــا ، مبّكــر عهــد يف األعمــى

_____________ 
 .٧٦) الفكر السياسي عند اإلباضية : ١(
ـــــــن ســـــــّالم اإلباضـــــــي : و ) بـــــــدء اإلســـــــالم ٢( ـــــــو   ه ١٤٠٦ـ  ٩٩شـــــــرائع الـــــــدين / اب  ، اإلمـــــــام أب

 .٩٠عبيدة وفقهه : 
 .١٥٢) اإلمام أبو عبيدة وفقهه : ٣(
 .١٣٤/  ٢) سورة البقرة : ٤(
 .٢٠اجلواب : و ) فصل اخلطاب يف املسألة ٥(
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 .)١( الدين) شرائعو  اإلسالم (بدء كتابه يف  ه ٢٧٣
ـــــه مـــــا يصـــــف اخلليلـــــي أمحـــــد املعاصـــــر شـــــيخهم قـــــالو    الشـــــأن هـــــذا يف اإلباضـــــية كتب
ّـــــــه ـــــــاألدب يّتســـــــم « بأن ـــــــيّ  اإلمـــــــام مقـــــــام تعظـــــــيمو  احلشـــــــمةو  ب ـــــــه احـــــــرتامو  عل   مـــــــن قرابت
 .)٢( » العتاب مقام يف حّىت   النيبّ 
  ســـّيما ال ، بعضـــهم عنهـــا شـــذَّ  قـــدو  ، كتـــبهم غالـــب يف الباحـــث جيـــدها ظـــاهرة هـــذهو 

  عشــــــــر احلــــــــادي القــــــــرن أعــــــــالم مــــــــن ، اإلباضــــــــي القلهــــــــاين األزدي ســــــــعيد بــــــــن حمّمــــــــد
 .)٣( البيان)و  الكشف خالل من اإلسالمية (الفرق كتابه يف ، اهلجري

  للثابــــــت مطــــــابق الصــــــفات يف عقائــــــدهم أغلــــــب إنّ  مــــــن عقائــــــدهم فــــــي الصــــــفات :
 : أركا ا أهم هذهو  ،  البيت أهل عن
ـــــــ أ   ، يةو للحشـــــــ خالفـــــــاً  ، التجســـــــيمو  التعطيـــــــلو  التشـــــــبيه بنفـــــــي ، تعـــــــاىل اهللا تنزيـــــــه ـ

 املعطّلة. اجلهميةو  ، ا ّسمةو 
ــــــــ ب ــــــــرّ م العبــــــــاد رؤيــــــــة نفــــــــي ـ ــــــــدنيا يف ، شــــــــأنه تعــــــــاىل ل   خالفــــــــاً  ، اآلخــــــــرة يفو  ال

 ية.و احلشو  لألشعرية
ــــ  ج ــــ لو القــــ ـ ــــه عــــني اهللا صــــفات أنّ ب   ةلألشــــعريّ  خالفــــأً  ، عليهــــا بزائــــدة ليســــتو  ، ذات

 .)٤( يةو احلشو 
  ، العقائــــــــد يف (معتزلــــــــة) بــــــــأّ م املــــــــؤّرخني بعــــــــض صــــــــفهمو  العقائــــــــد هــــــــذه ألجــــــــلو 

_____________ 
 شــــــــارك يف حتقيقــــــــه : فرينــــــــر شــــــــفارتس ، والشــــــــيخ اإلباضــــــــي ســــــــامل بــــــــن يعقــــــــوب ، طبــــــــع ســــــــنة  )١(

 م. ١٩٨٦،   ه ١٤٠٦
 .٧٦) الفكر السياسي عند اإلباضية : ٢(
 اجلليل. بتحقيق حمّمد بن عبد ١٩٨٤) طبع يف تونس عام ٣(
 .٧٢ـ  ٦٨) الفكر السياسي عند اإلباضية : ٤(
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ـــــــبَ و  ـــــــذاع مـــــــع لو القـــــــ : نو آخـــــــر  قـََل ـــــــة او صـــــــفو ف ، الكـــــــالم يف إق ـــــــث بـــــــأّ م املعتزل   (خماني
 .)١( ! ارج)و اخل

ــــــــ املعتزلــــــــة او خــــــــالف اإلباضــــــــية لكــــــــنّ  ــــــــت أهــــــــل او خــــــــالف كمــــــــا ـ ــــــــ  البي   او افقــــــــو و  ـ
 .)٢( القرآن خلق مسألة يف األشعريةو  يةو احلش

 : الجبرية
  ، املعاصـــــي  مو ركـــــو  اجلـــــائرة سياســـــتهم تربيـــــر إىل البدايـــــة منـــــذ نو يـــــو االُم احتـــــاج لقـــــد
  ، التســـــــــــــيريو  اجلـــــــــــــرب يفيـــــــــــــد مبـــــــــــــا الكـــــــــــــرمي القـــــــــــــرآن آي بعـــــــــــــض يـــــــــــــلو تأ إىل او فـــــــــــــذهب

  مــــــن لــــــيسو  ، قــــــدرهو  تعــــــاىل اهللا قضــــــاء مــــــن وهــــــ إّمنــــــا صــــــنعناه مــــــا إنّ  للنــــــاس او لــــــو ليق
  امللــــك إىل  ــــم جــــاء الــــذي وفهــــ تعــــاىل اهللا مــــن فهــــي هــــذه مناصــــبهم حــــّىت  بــــل ، أيــــدينا

  !! يشــــاء ممّــــن امللــــك ينــــزعو  يشــــاء مــــن امللــــك يــــؤيت امللــــك مالــــك تعــــاىل ألنّــــه ، مّلكهــــمو 
  او نـــــو ليكو  ! امللـــــك انتـــــزاع إىل طـــــريقهم يف هو ارتكبـــــ مـــــا كـــــلّ  مـــــن أبريـــــاء او نـــــو ليك هكـــــذا

ـــــك.. بعـــــد نو يصـــــنع مـــــا كـــــلّ  يف لنيوّ خمـــــ   يـــــتكّلم أصـــــبح الفاســـــد يـــــلو التأ هـــــذا مبثـــــلو  ذل
  مصـــــــرع علــــــى » ! تأّســــــفه « معـــــــرض يف العــــــريب ابــــــن لو يقـــــــ !! كبــــــار علمــــــاء بعــــــدهم
ــــة أعيــــانو  الصــــحابة أشــــياخ معرفــــة الو لــــو  « :  احلســــني   عــــن اهللا صــــرفه أمــــر بأنّــــه االُّم

 )٣( ! » أبداً  هو أسلم ماو  البيت... أهل
_____________ 

 ! والصـــــــــواب أنّـــــــــه كـــــــــالم  نســـــــــبه إىل ابـــــــــن تيميـــــــــةو . ٨٢) الفكـــــــــر السياســـــــــي عنـــــــــد اإلباضـــــــــية : ١(
 ) بنّصــــــــــــه يف  ه ٤٢٩بقـــــــــــرون ، فقــــــــــــد نقلــــــــــــه البغــــــــــــدادي ()  ه ٧٢٨معـــــــــــروف قبــــــــــــل ابــــــــــــن تيميــــــــــــة (

 .٨٢كتاب / الفرق بني الِفرق : 
 .٧٩) الفكر السياسي عند اإلباضية : ٢(
 .٢٤٥بتعليق حمب الدين اخلطيب :  ) العواصم من القواصم ـ٣(
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ـــــا احلـــــقّ و  ـــــ أنّن   عصـــــر تقـــــّدمت قـــــد لـــــةو املق هـــــذه جـــــدناو ل التـــــاريخ عمـــــق يف تقـــــّدمنا ول
ـــاس ابـــن علـــي يـــردّ  وهـــو  ، اخلطـــاب بـــن عمـــر لســـان علـــى  ـــا ســـابق رو ظهـــ يف يـــةو معا   عب

  إذا ، كـــــان مـــــاذاو  : لو فيقـــــ ، خلالفتـــــه علـــــيّ  تنصـــــيب يف  اهللا لو رســـــ بـــــإرادة تـــــذكريه
 ؟! غريه شيئاً  اهللا لو رس أراد

 ! لةو املق هذه إىل الباعث وه الَغَلبة) (نظام كان لنيااحل يفو 
  لو أ يف اصـــــطدم لكنـــــه ، العقيـــــدة هلـــــذه منـــــرباً  منـــــربه جيعـــــل أن يـــــةو معا لو حـــــا لقـــــدو 
  اهللا إنّ  : فيهـــــا قـــــال خطبـــــةً  يـــــةو معا خطـــــب : حيلتـــــه عليـــــه أفســـــد حـــــرّ  بعقـــــلٍ  لـــــه لــــةو حما

ـــــــــــُه ِإالَّ ِبَقـــــــــــَدٍر  ( : لو يقـــــــــــ تعـــــــــــاىل ـــــــــــا نـُنَـزُِّل ـــــــــــُه َوَم ـــــــــــَدنَا َخَزائُِن ـــــــــــْيٍء ِإالَّ ِعن ـــــــــــن َش  َوِإن مِّ
 ؟! إعطائكم يف قّصرتُ  إذا نينو مو تل فعالمَ  )١( ) مَّْعُلومٍ 

  لكــــنو  ، اهللا خــــزائن يف مــــا علــــى مــــكو نل مــــا اهللاو  إنّــــا : قــــيس بــــن األحنــــف لــــه فقــــال
 )٢( ! بينهو  بيننا ُحلتَ و  خزائنك يف أنتَ  فجعلَتهُ  خزائنه من لنا أنزله ما على

  صـــــــريح بـــــــدعمو  اُالخـــــــرى بالســـــــبل تنتشـــــــرو  تتمـــــــّدد العقيـــــــدة هـــــــذه أخـــــــذتْ  عندئــــــذ
 جداً. مبّكر قتو  يف اسعو  ذو نف هلا صار حّىت  السلطة من

ــــــ ــــــاس البــــــن قيــــــل ـ   اهللا ِقبــــــل مــــــن او أتــــــ مــــــا او أتــــــ أّ ــــــم نو يزعمــــــ مــــــاً و ق هاهنــــــا إنّ  : عّب
 ! املعاصي على أجربهم الًله أنّ و  ، تعاىل

  تـــذهب حـــّىت  فعصـــرته حلقـــه علـــى لقبضـــتُ  أحـــداً  مـــنهم هاهنـــا أنّ  أعلـــم ولـــ : فقـــال
  العبــــــــــاد مــــــــــا اهللا يعلــــــــــم مل او لــــــــــو تق الو  املعاصــــــــــي علــــــــــي اهللاُ  أجــــــــــرب او لــــــــــو تق ال ، حــــــــــهو ر 

_____________ 
 .٢١/  ١٥) سورة احلجر : ١(
 . ه ١٤١٠ـ  ات الشريف الرضي ـ قمـ منشور  ٦٨٣) ربيع األبرار / الزخمشري : ٢(
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 )١( ! نو عامل
  الســـــــــلطة وهـــــــــ الفكـــــــــري االحنــــــــراف هـــــــــذا مصـــــــــدر أنّ  عبّــــــــاس ابـــــــــن أدرك لقـــــــــدو  ـــــــــ

  بكــــــمو  ىو بــــــالتق النــــــاسَ  نو أتــــــأمر  : فيــــــه قــــــال ، عنيفــــــاً  خطابــــــاً  فخــــــاطبهم ، أنصــــــارهاو 
  َســــَلف أبنــــاء يــــا ؟! نو العاصــــ ظهــــر بكــــمو  املعاصــــي عــــن النــــاس نَ و تنهــــو  ؟! نو املّتقــــ ضــــلّ 

  مفــــــــرتٍ  إّال  مــــــــنكم هــــــــل ! الفاســــــــقني مســــــــاجد خــــــــزّانو  ، الظــــــــاملني انو أعــــــــو  ، املنــــــــافقني
 )٢( ؟! إليه عالنيةً  ينسبهو  سبحانه عليه إجرامه جيعل ، اهللا على
  فزجــــــر ، البصــــــري احلســــــن جملــــــس إىل رقــــــتو  ، البصــــــرة العقيــــــدة هــــــذه اقتحمــــــتو  ـــــــ

  ، بَغَلبـــة هو يعصـــ ملو  بـــإكراه هو يطيعـــ مل ، لالبـــتالء اخللـــق خلـــقَ  اهللا إنّ  « : قـــالو  أصـــحا ا
  اهللا بطاعـــة او يـــأمتر  فـــإن ، إيّـــاه ملكهـــم ملـــا املالـــكو  ، عليـــه هـــم أقـــدر مـــا علـــى القـــادر وهـــو 
  او يـــــأمتر  إنو  ، اهمو تقـــــ إىل ىً و تقـــــو  هــــداهم إىل هـــــدىً  يزيـــــدهم بــــل ، مثّبطـــــاً  هلـــــم يكــــن مل

  فمــــن ، املعصــــية بــــنيو  بيــــنهم حــــال شــــاء إن ، صــــرفهم علــــى قــــادراً  هللا كــــان اهللا مبعصــــية
 .)٣( » إنذارو  إعذار بعد

  مــــــن كبــــــار بــــــه دان حــــــّىت  املــــــذهب  ــــــذا األمــــــر ترقّــــــى فقــــــد اجــــــاتو امل تلــــــك رغــــــمو 
  ، اإلســــــــالم مّلــــــــة يف الغالــــــــب املــــــــذهب وهــــــــ أصــــــــبح حــــــــّىت  عنــــــــه او دافعــــــــو  العلــــــــم أهــــــــل
ـــــــه نفـــــــخو  فعـــــــّززه األشـــــــعري إىل انتقـــــــل حـــــــّىت    لفظـــــــي تعـــــــديل بعـــــــد ، جديـــــــدة حـــــــاً و ر  في
ــــ أدخلــــه ــــيس اعتبــــاري مو مفهــــ وهــــو  )٤( (الكســــب) انو بعن ــــه ل   إّمنــــاو  ، حقيقيــــة قيمــــة أيّ  ل

_____________ 
 .ىاألمل) للمرتضو عن (املنية  ١٧٣) املذاهب اإلسالمية : ١(
 .١٧٢) املذاهب اإلسالمية : ٢(
ـــــــــ ٨٣:  ٢) العقـــــــــد الفريـــــــــد / ابـــــــــن عبـــــــــد ربـــــــــه ٣( ـــــــــ مكتبـــــــــة اهلـــــــــاللو دار  ـ ـــــــــ بـــــــــريوت ـ  م ،  ١٩٨٦ ـ
 األمل.و عن املنية  ١٧٣ـ  ١٧٢حنوه يف املذاهب اإلسالمية : و 
ــــــــــف الكســــــــــب كثــــــــــرياً ، ٤( ــــــــــو ) اضــــــــــطربوا يف تعري ــــــــــى العبــــــــــدني قــــــــــدرة اهللاحملصــــــــــل أّن ب    املــــــــــؤثرة عل
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 املذاهب والفرق يف اإلسالم  ..............................................................  ٧٤

  كــــــان أيّــــــام األشــــــعري منهــــــا ســــــخر طاملــــــا الــــــيت اخلالصــــــة اجلربيــــــة عــــــن املتيّــــــز بــــــه اُريــــــد
 معتزلّياً.

  نو جـــــوّ ير  الشـــــام يف املـــــذهب هـــــذا أقطـــــاب كـــــان انو مـــــر  بـــــن امللـــــك عبـــــد زمـــــن منـــــذو 
  إذ ، صــــــياغتها او يتقنــــــ مل حـــــني افتضــــــحت لكّنهـــــا ، يرهو تطــــــ يف تســـــاهم جديــــــدة لفكـــــرة
  عليــــه يكتــــب ملو  ، احلســــنات لــــه كتــــبَ  رعّيتــــه عبــــداً  اســــرتعى إذا اهللا إنّ  : نو لــــو يق او كــــان

 .)١( هلاو قب يف امللك عبد بن ليدو ال حّىت  ترّدد هزيلة لةو مق كانت لكّنها !. السيئات
ــــّتهم لــــةو املق هــــذه بقيــــتو    وهــــ تعــــاىل أنّــــهو  ، املعاصــــي علــــى العبــــد بــــإكراه تعــــاىل اهللا تـَ

  حبّجـــــة ! عليهـــــا يعــــّذ م وهـــــ مثّ  ، العبـــــاد أيــــدي ىعلـــــ جتـــــري الــــيت املعاصـــــي هلـــــذه اخلــــالق
  ال إذن وفهــــــــ ، مكَرهــــــــاً  يُعصــــــــى ال تعــــــــاىل اهللا أنّ  مفادهــــــــا ، مــــــــاً و د  ــــــــاو يرّدد ســــــــاذجة
  فيـــــه خيلقهــــا الـــــذي وهــــ مثّ  ، العاصـــــي مــــن تقـــــع أن املعصــــية هـــــذه يريــــد وهـــــو  إّال  يعصــــى

_____________ 
ــــــــد ، ه ــــــــه ألفعــــــــال العب ــــــــة لقــــــــدرة اهللاوبــــــــني إجيــــــــاد الّل ــــــــة مقارن ــــــــاك قــــــــدرة حادث  هــــــــي الكســــــــب.. و  ، ن

 وقــــــــد اعـــــــــرتف متــــــــأخروهم بـــــــــأّن هــــــــذا الكـــــــــالم ال معــــــــىن لـــــــــه ، إذ مــــــــا فائـــــــــدة وجــــــــود قـــــــــدرة لـــــــــيس 
 مصـــــــــــطفى البــــــــــــايب  ـــــــــــــ ١٤٠:  ١اجلـــــــــــواهر / الشـــــــــــعراين و واقيــــــــــــت يلا؟ [   االقـــــــــــرتانهلـــــــــــا أي دور إّال 

ـــــــ احللـــــــيب  قـــــــالوا : عجائـــــــب و » الكســـــــب « قـــــــد طعـــــــن أكثـــــــر النـــــــاس بنظريـــــــة و ]  م ١٩٥٩ ــــــــ مصـــــــر ـ
ـــــــــة : طفـــــــــرة الن  أنشـــــــــد بعضـــــــــهم و !  كســـــــــب األشـــــــــعريو أحـــــــــوال أيب هاشـــــــــم ، و ظّـــــــــام ، الكـــــــــالم ثالث

 يف ذلك :
 ال حقيقــــــــــــــــــــــــة حتتــــــــــــــــــــــــهو ممــــــــــــــــــــــــا يقــــــــــــــــــــــــاُل 

 معقولـــــــــــــــــــــــــــــة ، تـــــــــــــــــــــــــــــدنو إىل األفهـــــــــــــــــــــــــــــام   

  
ـــــــــــو الكســـــــــــُب عنـــــــــــد األشـــــــــــعري   ـ احلـــــــــــاُل عن

 النظّــــــــــــــــــــــام طفــــــــــــــــــــــرةُ و اهلــــــــــــــــــــــامشي ، ـــــــــــــــــــــــَد    

  
 ]. ١٢٧:  ١[ منهاج السّنة / ابن تيمية 

 .٤٦:  ١إبطاهلا : العقد الفريد  ) اُنظر استفساره من الزهري يف١(
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 ٧٥  .......................................  / الواقع التارخيي للخالفة ونظام الَغَلبة الثانيالفصل 

  إرادةو  ينيــــــــةو تك إرادة بــــــــني متييــــــــز نو د هكــــــــذا ! )١( ) َخَلَقُكــــــــْم َوَمــــــــا تـَْعَملُــــــــونَ  ( ألنّـــــــه
 قدرته.و  تعاىل الّله هيمنة مبعاين صادقة معرفة الو  ، تشريعية

 » :القدريّة « ضة المفوّ 
ــــــــ ةو دعــــــــ إنّ  ــــــــت نييّ و االُم ــــــــت اجلربيــــــــة دعــــــــائم لتثبي   رو ظهــــــــ يف املباشــــــــر الســــــــبب كان
 اإلنساين.. االختيار حبرية نادىو  ، اجلرب أنكر الذي املعاكس العقيدي االجتاه
ـــــــذي طنو املـــــــ نفـــــــس يفو  ـــــــت ال ـــــــه نبت   العقيـــــــدة نشـــــــطت ترعرعـــــــتو  اجلـــــــرب عقيـــــــدة في

  عنــــهو  ، اجلهــــين معبــــد التــــابعي يــــد علــــى العــــراق يف هلــــا رو ظهــــ لو أ كــــان إنو  ، املعاكســــة
 الدمشقي.. غيالن صاحبه أخذها

  اجلهــــين ملعبــــد لقــــاء لو أ ففــــي بــــاجلرب.. لو للقــــ صــــريح فعــــل ردّ  العقيــــدة هــــذه فكانــــت
ــــــه قــــــال ، البصــــــرة يف البصــــــري باحلســــــن   نو يســــــفك كو امللــــــ هــــــؤالء إنّ  ، ســــــعيد ياأبــــــا : ل

 ! اهللا َقَدر على أعمالنا جتري إّمنا : نو لو يقو  ، اهلمو أم نو يأخذو  املسلمني دماء
 )٢( ! اهللا أعداءُ  كذبَ  : البصري احلسن له فقال

  فأخـــــذه ، انو مـــــر  بـــــن امللـــــك عبـــــد أيـــــام القـــــرّاء حركـــــة يف ينيو االُمـــــ علـــــي معبـــــد ثـــــارو 
 .)٣( قتله مثّ  فعّذبه احلركة فشل بعد احلّجاج

ـــــى يشـــــّنع دمشـــــق يف غـــــيالن مضـــــىو    لتهمو مقـــــ اســـــتنكار يف أنصـــــارهمو  ينيو االُمـــــ عل
  ، العزيـــــز عبـــــد بـــــن عمـــــر زمـــــن حـــــّىت  مــــنهم فهـــــرب ، هو طلبـــــ أّ ـــــم أحـــــسّ  حـــــّىت  ، اجلربيــــة
ـــا ـــه كتـــب عـــدالً  منـــه رأى فلّم ـــةو مق عليـــه يعّظـــمو  فيـــه يـــذّكره كتابـــاً  إلي   جـــاء ممـــا ، َســـَلفه ل

_____________ 
 .٩٦/  ٣٧) سورة الصافّات : ١(
 .١٠١ر تفسري القرآن : ) اُنظر : تطوّ ٢(
 .٤٣:  ٩النهاية و ) البداية ٣(
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  وأ ؟ يُعيــب مــا صــنعي وأ ؟ يصــنع مــا يعيــبُ  حاكمــاً  ُعمــر يــا جــدتَ و  هــل « : لــهو ق ، فيهــا
  يكلّـــف رحيمـــاً  جـــدتَ و  هـــل أم ؟! عليـــه بيُعـــذِّ  مـــا يقضـــي وأ ؟ قضـــى مـــا علـــى يعـــّذب
  النــــاسَ  حيمــــل عــــدالً  جــــدتو  هــــل أم ؟! الطاعــــة علــــى يعــــّذ م وأ ؟ الطاقــــة قو فــــ العبــــاد
  الكــــــــــذب علــــــــــى النــــــــــاس حيمــــــــــل صــــــــــادقاً  جــــــــــدتَ و  هــــــــــلو  ؟ التظــــــــــاملو  الظلــــــــــم عــــــــــل

 )١( ! عمى عنه بالعمىو  ، بياناً  هذا ببيان كفى ؟! التكاذبو 
  عمــــــر كــــــانو  ، فيهــــــا لينــــــاظره عقيدتــــــه عــــــن فســــــأله العزيــــــز عبــــــد بــــــن عمــــــر فــــــدعاه

ــــاً  ــــه حاجــــب عمــــر راءو  مــــن كــــانو  ، جربي   أنّ  غــــيالن فعلــــم ! بالــــذبح غــــيالن إىل يشــــري ل
  ضــــــاالً  جئتــــــك لقــــــد « : لــــــه قــــــالو  ، أراد مــــــا إىل فأجابــــــه ، قتلــــــه علــــــى عــــــزم قــــــد عمــــــر

  هــــــذا مــــــن شــــــيء يف أتكّلــــــم ال اهللاو  ، فعّلمتــــــين جــــــاهالً و  ، فبّصــــــرتين أعمــــــىو  ، فهــــــديتين
ـــه )٢( ! » األمـــر   بـــن هشـــام عليـــه قـــبض حـــّىت  ، عمـــر تو مـــ بعـــد فيـــه الكـــالم إىل عـــاد لكّن
  هشـــــــام مـــــــن ةو بـــــــدع زاعـــــــيو األ معـــــــه أدارهـــــــا قصـــــــرية منـــــــاظرة بعـــــــد فقتلـــــــه امللـــــــك عبـــــــد
 .)٣( ريو الف القتل إىل ذريعةً  نو لتك

  كـــــــلّ  او ضــــــوّ ف االختيــــــارو  بـــــــاإلرادة او قــــــال حــــــني أّ ــــــم هـــــــؤالء ارتكبــــــه الــــــذي اخلطــــــأو 
  يف اهللا مشـــــيئة يف او ففّرطـــــ ، إذنـــــهو  تعـــــاىل اهللا ملشـــــيئة أثـــــر كـــــلّ  او نفـــــو  اإلنســـــان إىل شـــــيءٍ 
 ! أفعالهو  الهو أق يف لإلنسان أثرو  رو د أيّ  او عطّل الذي اجلربيني إفراط مقابل
  اضــــمحلّ  مثّ  ، ببقــــائهم فبقــــي ، املعتزلــــة إىل غــــيالنو  معبــــد مــــن املــــذهب هــــذا انتقــــلو 

 باضمحالهلم.
_____________ 

 .١٨٨) املذاهب اإلسالمية : ١(
 .٢٤٢ـ  ٢٤١:  ٢٠) خمتصر تاريخ دمشق ٢(
 .١٩٠، املذاهب اإلسالمية :  ٢٤٥ـ  ٢٤٤:  ٢٠) راجع : خمتصر تاريخ دمشق ٣(
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ـــــــــ ـــــــــا ـ ـــــــــَرق أصـــــــــحاب يتناقلـــــــــه مـــــــــا أّم ـــــــــةو املق هـــــــــذه نســـــــــبة مـــــــــن ارخيهـــــــــاو تو  الِف   إىل ل
ـــــيس كـــــالم وفهـــــ ، نصـــــراين رجـــــل مـــــن أخـــــذها اجلهـــــين معبـــــد أنّ و  النصـــــارى   قيمـــــة لـــــه ل
ــــهو ك ويعــــد الو  ، علميــــة ــــاً و ل ن ــــ مــــن ن   مالحظــــة مــــع ، مو اخلصــــ بــــني بــــالتُّهم الرتاشــــق انو أل

 ! أنصارهاو  السلطة تيار اجهو ي كان الفريق هذا أنّ 
  عقيــــــدة تؤيّــــــد الــــــيت باألحاديــــــث مليئــــــة احلــــــديث كتــــــب جتــــــد نفســــــه الســــــبب هلــــــذاو 
  تســـمية األحاديـــث تعـــّدتو  ! القـــدر نفـــي يف لتهمو مقـــو  » القدريـــة « مـــن حتـــّذرو  ، اجلـــرب

  تدينــــــــه ، الدمشــــــــقية نســــــــبتهو  الصــــــــريح بامســــــــه الدمشــــــــقي غــــــــيالن تســــــــمية إىل القدريــــــــة
  عقيـــــدة عـــــن دفاعـــــاً  خياصـــــمه كـــــان الـــــذي منبّـــــه بـــــن هـــــبو  علـــــى تثـــــينو  ، منـــــه حتـــــّذرو 

  ، هــبو  لــه يقــال أحــدمها : رجــالن اُّمــيت يف نو ســيك « : لو يقــ احلــديث !! )١( الســلطان
 !! )٢( » إبليس من اُّميت ىعل شرّ  وه غيالن له يقال اآلخرو  ، احلكم الّله يؤتيه

  اللقـــــب هـــــذاو  ، الَقـــــَدر نفـــــاة هـــــمو  بالَقَدريـــــة هـــــؤالء لُّقـــــب نفســـــه الســـــبب هلـــــذاو  بـــــل
  علــــم ملـّـــا املتغّلــــب يّ و القــــ أنّ  ذلــــك ســــرّ و  ، الــــالزم القــــدر أثبــــت مــــن علــــى يطلــــق أن ىلو أ

  ســــــــــارع (القدريــــــــــة) مســــــــــاّهم قــــــــــدو  االُّمــــــــــة هــــــــــذه سو جمــــــــــ ذكــــــــــر يف يو املــــــــــر  باحلــــــــــديث
ــــــــقو تط إىل   اإلمــــــــام شــــــــهادة تــــــــأيت فو ســــــــو  ! )٣( تربيــــــــره يف االحتيــــــــالو  بــــــــه مهو خصــــــــ ي

  ، بــــــاجلرب القــــــائلني هــــــم إّمنــــــا سو بــــــا  احلــــــديث شــــــّبههم الــــــذين القدريــــــة أنّ   علــــــي
 .)٤( ! جربية او مسُّ  الذينو 

_____________ 
ــــــــ ٥٤٣:  ٥) الطبقــــــــات الكــــــــربى / ابــــــــن ســــــــعد ١( ــــــــ دار صــــــــادر ـ  بــــــــريوت ، ســــــــري أعــــــــالم النــــــــبالء  ـ
٥٤٦:  ٤. 
 م. ١٩٨٥ ـ بريوت ـ العلمية دار الكتبـ  ٤٩٦:  ٦) اُنظر : دالئل النبوة / البيهقي ٢(
 . ه ١٤١٧ـ  ١من كتابنا : تاريخ اإلسالم الثقايف ـ مركز الغدير ـ ط  ٤٣) راجع ص ٣(
 .٤٩النحل : و ) اُنظر : امللل ٤(
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 اإلرادة :و السّنة في الفعل و َهدُي الكتاب 
ــــ  لعّلــــك تظــــّن «  : قــــال ، أحــــدهم ذهــــن يف علقــــت شــــبهة يــــردّ  وهــــو   علــــيّ  عــــن ـ

 النهـــــي و األمـــــر و قَـــــَدراً الزمـــــاً ، لـــــو كـــــان كـــــذلك لبطـــــل الثـــــواب والعقـــــاب و قضـــــاًء حتمـــــاً 
 ال و لـــــــم يكـــــــن علـــــــي مســـــــيٍء الئمـــــــة ، و الوعيـــــــد ، و لســـــــقط معنـــــــى الوعـــــــد و الزجـــــــر ، و 

ــــــان  ــــــدِة األوث ــــــُة َعَب ــــــك مقال ــــــة هــــــذه و لمحســــــن محمــــــدة.. تل ــــــرحمن ، وَقَدري  خصــــــماء ال
  وهـــ الـــذي باالســـم يســـّميهمو  اجلربيـــة لـــةو مق يـــنقض هنـــا إىل وفهـــ ! .. » مجوســـهاو اُالّمـــة 

ـــــقو أ ـــــأنّ  ُخيـــــرب مثّ  الـــــالزم.. القـــــدر او أثبتـــــ الـــــذين ألّ ـــــم » الَقَدريـــــة «  ـــــم ف   هـــــم هـــــؤالء ب
ــــــــة « حــــــــديث يف نو املــــــــراد ــــــــة هــــــــذه سو جمــــــــ القدري ــــــــيسو  » االُّم   القــــــــائلني مهمو خصــــــــ ل
 ! يضو بالتف

 : قائالً  كالمه  اصلو ي مثّ 
ــــــراً ، «  ــــــف تخيي ــــــم و أعطــــــى علــــــى القليــــــل ، و نهــــــى تحــــــذيراً ، و إّن اهللا عّزوجــــــّل كّل  ل

ــــَص مكَرهــــاً ،  ــــق الســــموات و يـُْع ــــم يخل ــــذين و األرض و ل ــــك ظــــّن ال ــــاطًال ، ذل  مــــا بينهمــــا ب
  اجلربيــــــــة : الفـــــــريقني علـــــــى ردّ  هـــــــذاو  )١( ! »كفـــــــروا فويـــــــٌل للـــــــذين كفـــــــروا مـــــــن النـــــــار 

 معاً. ضةو املفو 
 إّن النـــــاس فـــــي الَقـــــَدر علـــــى ثالثـــــة أوجـــــه : «  : قـــــال  الصـــــادق جعفـــــر اإلمـــــام ــــــ

ـــــــا ـــــــر الن ـــــــزعم أن اهللا عّزوجـــــــّل أجب ـــــــى المعاصـــــــي ، فهـــــــذرجـــــــل ي ـــــــَم اهللاس عل ـــــــي ا ظََل   ف
 رجــــل يــــزعم أّن األمــــر مفــــوض إلــــيهم ، فهــــذا قــــد أوَهــــَن اهللا فــــي و حكمــــه ، فهــــو كــــافر.. 

  لــــم يكّلفهــــم مــــاو رجــــل يــــزعم أّن اهللا كّلــــف العبــــاد مــــا يطيقــــون و ســــلطانه ، فهــــو كــــافر.. 
_____________ 

 منشــــــــورات دار  ـــــــــ ٧٨/ احلكمــــــــة  ٤٨١ور صــــــــبحي الصــــــــاحل : ت)  ــــــــج البالغــــــــة / حتقيــــــــق الــــــــدك١(
 ـ مؤسسة النشر اإلسالمي ـ قم. ٢٨/ ح  ٦٠التوحيد / الصدوق : باب و اهلجرة ، 
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 .)١( » ، فهذا مسلم بالغ فر اهللاإذا أساء استغو  ، اهللا إذا أحسَن حمدَ و ال يطيقون 
ــــ  أال أعطــــيكم فــــي هــــذا أصــــًال ال تختلفــــون فيــــه ، وال «  : قــــال ،  الرضــــا اإلمــــام ـ

  كســـــرتموه : إّن اهللا عّزوجـــــّل لـــــم يُطَـــــع بـــــإكراه ، ولـــــم يـُْعـــــَص عليـــــه أحـــــداً إّال تخاصـــــمون 
 القـــــادر علـــــى مـــــا و كهـــــم هـــــو المالـــــك لمـــــا ملّ و لـــــم يُهمـــــل العبـــــاد فـــــي ملكـــــه ، و بَغَلبـــــة ، 

ــــم يكــــن اهللا عنهــــا صــــاّداً  ــــه ل ــــاد بطاعت ــــإن ائتمــــَر العب ــــه ، ف ــــاً ، و أقــــدرهم علي  ال منهــــا مانع
 إن لـــــــم َيُحـــــــْل و بـــــــين ذلـــــــك َفعـــــــل ، و هم ن يحـــــــول بيـــــــنَ إن ائتمـــــــروا بمعصـــــــيته فشـــــــاء أو 
 .)٢( »فعلوه فليس هو الذي أدخلهم فيه و 

  هــــمو  ،  البيــــت أهــــل مــــن األئّمــــة ســــائر عــــن املعــــىن هــــذا يف صو النصــــ عشــــراتو 
ــــــــــدة نو يشــــــــــرح ــــــــــردّ و  ، الصــــــــــحيحة العقي ــــــــــا لقــــــــــدو  االحنرافــــــــــات.. نو ي ــــــــــل رأين   هــــــــــذا مث
  أهــــل أتبــــاع العقيــــدة هــــذه علــــىو  ، تقــــّدم كمــــا البصــــري احلســــنو  عّبــــاس ابــــن عنــــد املعــــين
 . البيت

 المرجئة :
  ، تــــأخريال مبعــــىن اإلرجــــاء مــــن إّمــــا ؛ االشــــتقاق وفهــــ ؛ باملرجئــــة التســــمية مصــــدر أّمــــا
  ألّ ــــــم ذلـــــكو  ، أّخـــــرهو  أمهلـــــه أي )٣( ) قَـــــاُلوا َأْرِجــــــْه َوَأَخـــــاهُ  ( : تعـــــاىل لـــــهو ق يف كمـــــا
  بالقلــــــــب معرفــــــــة وهــــــــ إّمنــــــــا اإلميــــــــان إنّ  نو لــــــــو يق أي ، اإلميــــــــان عــــــــن العمــــــــل نو يــــــــؤّخر 

  يف احلكــــــــم او أرجــــــــأ ألّ ــــــــم وأ ذنــــــــب.. اإلميــــــــان مــــــــع يضــــــــرّ  الو  ، باللســــــــان تصــــــــديقو 
  َوآَخـــــــُروَن ُمْرَجـــــــْوَن ِألَْمـــــــرِ  ( : تعـــــــاىل لـــــــهو ق يف كمـــــــا ، تعـــــــاىل اهللا إىل الكبـــــــرية مرتكـــــــب

_____________ 
 .٥ح  / ٥٩) التوحيد / الصدوق : باب ١(
 .٧/ ح  ٥٩) التوحيد : باب ٢(
 .٣٦/  ٢٦، سورة الشعراء :  ١١١/  ٧) سورة األعراف : ٣(
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 .)١( ) اللَّهِ 
  ال : هلمو لقــــــ ، املعاصــــــي ألهــــــل ابو الثــــــ رجــــــاء مبعــــــىن ، الرجــــــاء مــــــن مشــــــتقّ  وهــــــ وأ
 .)٢( معصية اإلميان مع تضرّ 

 : ثالثة تقريباً  عليها املّتفق فالرئيسية ، املرجئة أقسام أّما
 اإلرجاء. مع يض)و (التف بالَقَدر او قال الذين : القدرية مرجئة ـ أ

 اإلرجاء. مع باجلرب او قال الذين : اجلربية مرجئة ـ ب
 .)٣( يضو بالتف الو  باجلرب اإلرجاء او خيلط مل الذين : اخلالصة املرجئة ـ ج
  (غـــــيالن أنّ  ذكـــــر كمـــــا ارج.و اخلـــــ مرجئـــــة : انو بعنـــــ الشهرســـــتاين ذكـــــره رابـــــع قســـــمو 

ــــــاً  خصــــــاالً  مجــــــع قــــــد ، اإلرجــــــاء زعمــــــاء أحــــــد الدمشــــــقي)   ، الَقــــــَدرو  ، اإلرجــــــاء : ثالث
 .)٤( جو اخلر و 

ـــــ لو القـــــ جيمعهـــــا أقســـــام هـــــذه إذن   ، باللســـــان تصـــــديقو  بالقلـــــب معرفـــــة اإلميـــــان نّ أب
  عــــــاّمتهمو  ، تعــــــاىل اهللا إىل ُمرجــــــىً  املــــــذنبني علــــــى احلكــــــم أنّ و  ، معصــــــية معــــــه يّضــــــر الو 
 ينقص.. الو  يزيد ال اإلميان إنّ  : او قال

 ر.و املذك تقسيمهم جرى أساسها على ىُاخر  عقائد يف ذلك بعد او اختلف مثّ 
  ذكــــــــره مــــــــا وهــــــــو  ، األقســــــــام تلــــــــك لكــــــــلّ  جــــــــامع ، رو مــــــــذك آخــــــــر أصــــــــل مثـّـــــــةو  ـــــــــ

ـــــــاً  املـــــــؤمنني أمـــــــري أّخـــــــر مـــــــن علـــــــى يطلـــــــق قـــــــد اإلرجـــــــاء أنّ  مـــــــن الشهرســـــــتاين   عـــــــن علّي
_____________ 

 .١٠٦/  ٩سورة التوبة :  )١(
 .٣٤٩:  ٢، اخلطط املقريزية  ١٢٥:  ١النحل و ) اُنظر : امللل ٢(
 .١٢٥:  ١النحل و ، امللل  ١٥١) الفرق بني الِفرق : ٣(
 .١٢٧،  ١٢٥:  ١النحل و ) امللل ٤(
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 .)١( الرابعة املرتبة إىل مرتبته
ــــ األســــبق التســــمية » املرجئــــة « نو تكــــ األخــــري لو القــــ هــــذا علــــىو    الســــّنة أهــــل « : ـل

 للخالفة. التارخيي اقعو ال عن تامّ  تعبري املعىن  ذا وهو  » اجلماعةو 
  نو القــــــــائل عندئــــــــذٍ  مصــــــــدرها نو ســــــــيك التســــــــمية هــــــــذه أنّ  هنــــــــا يثــــــــار الــــــــذي لكــــــــنّ 
ــــه أهــــل بعــــده كــــان فقــــد ، أيّامــــه يف تظهــــر مل إن التســــمية هــــذهو  ،  علــــيّ  بتقــــدمي   بيت

  يـــــؤّهلهم ذاك قعهمو مـــــ كـــــان فهـــــل ، اجتماعيـــــاً و  إعالميـــــاً و  سياســـــياً  مضـــــطهدين أنصـــــارهو 
 ؟! عليه تغلب حّىت  القاهر املتنّفذ خصمهم على التسمية هذه إلطالق

  وفهــــــ ، األشــــــعري ردهو أ الــــــذي التعريــــــف : اإليــــــراد هــــــذا علــــــى ابو اجلــــــ يف يكفــــــيو 
  اإلمـــــــام تـــــــأخريب للقـــــــائلني » املرجئـــــــة « لقـــــــب لو مشـــــــ يف الشهرســـــــتاين قالـــــــه ملـــــــا مطـــــــابق

ــيّ    يف عقيــد م « مصــدرها كــان إّمنــا ، التســمية مصــدر وهــ هــذا تــأخريال لــيس لكــن ، عل
  مجيعـــــاً  هلـــــم او رجـــــو  ، نو مؤمنـــــ كّلهـــــم القبلـــــة أهـــــل أنّ  زعمهـــــمو  ، مجيعـــــاً  املختلفـــــني ّيل و تـــــ

 تسميتهم. مصدر وه للجميع املغفرة رجاؤهم إذن .)٢( » املغفرة
ــــه يتنبّــــه مل خطــــأ إىل نبّــــه قــــد الــــرازي محــــدان بــــن أمحــــد لكــــن   إرجــــاع فعــــدّ  ، ســــابقه ل

_____________ 
 مـــــــــن الغريـــــــــب جـــــــــّداً أّن االســـــــــتاذ حمّمـــــــــد عمـــــــــارة ينســـــــــب هـــــــــذا و ،  ١٢٥:  ١النحـــــــــل و ) امللـــــــــل ١(

 يف الكـــــــــــــايف نـــــــــــــّص هـــــــــــــاّم يشـــــــــــــهد هلـــــــــــــذا و القـــــــــــــول إىل كتـــــــــــــاب (الكـــــــــــــايف) للكليـــــــــــــين ، فيقـــــــــــــول : 
 » قـــــــــد ُتطلــــــــق املرجئـــــــــة علــــــــى مـــــــــن أّخــــــــر أمـــــــــري املــــــــؤمنني عليّـــــــــاً عــــــــن مرتبتـــــــــه و « التفســــــــري يقــــــــول : 

 لــــــــيس يف الكــــــــايف و ) ١٦٩:  ١الــــــــنّص اهلــــــــاّم هــــــــذا كمــــــــا علــــــــم األســــــــتاذ هــــــــو يف هــــــــامش الكــــــــايف (و 
 قــــــــد و لــــــــيس لصــــــــاحب الكـــــــايف بــــــــل هــــــــو للمحّقــــــــق ،  اهلـــــــامش ، كمــــــــا ال خيفــــــــى علــــــــى أحـــــــد هــــــــوو 
 لكـــــــن صــــــــنع األســـــــتاذ هــــــــذا و ؟!  خـــــــذه األخــــــــري مـــــــن كتــــــــب الِفـــــــرق ، فكيــــــــف ينســـــــب إىل الكــــــــايفأ

 لغرض سيأيت ذكره.
 م. ١٩٨١ـ  ٣ـ ط  ٦ـ  ٥األشعري : الِفرق / و ) املقاالت ٢(
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 املذاهب والفرق يف اإلسالم  ..............................................................  ٨٢

  وفهـــــ ويرجـــــ رجـــــا مـــــن الرجـــــاء نّ أل ! العـــــاّمي الكـــــالم مـــــن الرجـــــاء إىل » املرجئـــــة « لفـــــظ
  تـــــأخريال إىل النســـــبة بوّ فصـــــ مرجـــــئ. وفهـــــ يرجـــــئ أرجـــــأ مـــــن وفهـــــ ، املرجـــــئ أّمـــــاو  ، راج

  إىل أمــــــرهم نرجـــــئ « بو الــــــذن أصـــــحاب يف هلمو قـــــ مــــــن إّمـــــا ، رينو املــــــذك جيهـــــهو  بكـــــال
  حيــــث مــــن صــــحيح هــــذا لكــــنو  : قــــال اإلميـــان. عــــن العمــــل هــــم تــــأخري مــــن إّمـــاو  » اهللا

 خمتلف. فاألمر يلو التأ حيث من أّما ، فقط اللغة
ّــــه : خالصــــته ، مجيــــل نقــــاش هنــــا لــــهو    إىل أمــــرهم إلرجــــاء املرجئــــة لقــــب لــــزمهم إذا أن
  لــــزم فــــإذن التشــــّيع إىل او مــــال مو قــــو  املعتزلــــة مــــن مو قــــ بــــه قــــال قــــد لو القــــ هــــذا فــــإنّ  ، اهللا

  شـــــــيعي هــــــذا لـــــــه يقــــــال أحـــــــداً  األُّمــــــة تعـــــــرف ال لكــــــن اإلرجـــــــاء.. اســــــم مجيعـــــــاً  هــــــؤالء
 ! مرجئ
ــــز  لو القــــ أّمــــاو    ، خطــــأ وفهــــ » عمــــل بــــال لو قــــ اإلميــــان « هلمو لقــــ اإلرجــــاء لقــــب مو بل
ــــــؤّخر  ملو  العمــــــل او اســــــقط قــــــد هــــــذا هلمو بقــــــ ألّ ــــــم   يقــــــال إّمنــــــاو  ، اإلميــــــان عــــــن رتبتــــــه او ي
 أسقطته. مبعىن أرجأته يقال الو  ، أّخرته إذا : الشيء أرجأت
ـــــــزم لقـــــــب اإلرجـــــــاء أنّ  اختيـــــــار إىل ينتهـــــــي مثّ    عمـــــــرو  بكـــــــر أبـــــــا فّضـــــــل مـــــــن كـــــــلّ  ل
  : قــال عمــر..و  بكــر أيب علــى عليّــاً  فّضــل مــن كــلّ  لــزم قــد التشــّيع أنّ  كمــا ، علــيّ  علــى

  بعـــــد علـــــيّ  أصـــــحاب افـــــرتق ملـّــــا شـــــاعو  ظهـــــرو  االرجـــــاء اســـــم ضـــــعو  مـــــا لوّ أ إنّ  يقـــــالو 
ــيّ  مــع فرقــة : فــرق ثــالث النــاس فصــار احلكمــني   التشــّيع اســم فظهــر » الشــيعة « او ُمسّــ عل

  ، علــــيهم اللقــــب هــــذا ظهــــرو  » املارقــــة « او فســــمّ  عليــــه خرجــــت فرقــــةو  ، شــــائعاً  راً و ظهــــ
 إعالناً. اُعلنو  عليهم اللقب ظهرو  » املرجئة « او فسمّ  يةو معا مع او كان فرقةو 

ـــــه اتّفقـــــتو  ظـــــاهراً  بيـــــنهم النـــــاس يتعارفـــــه مـــــا هـــــذا : قـــــال مث ـــــة.. علي   مـــــا فكثـــــرياً  األُّم
  ، شـــيعي مرجـــئ هـــذا لـــه يقـــال أحـــداً  نَـــر مل لكـــن قـــدري.. شـــيعي ، قـــدري مرجـــئ : يقـــال

 جّداً. حمال هذا ، رافضي مرجئ وأ
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 ٨٣  .......................................  / الواقع التارخيي للخالفة ونظام الَغَلبة الثانيالفصل 

  احلــــــديث اةو ر  مــــــنو  رو مشــــــه إنّــــــه قــــــال لشــــــاعر شــــــعر مــــــن اهو ر  مبــــــا اختيــــــاره يؤّكــــــدو 
 : فيه لو يق ، دثار بن حمارب امسه

 شــــــــــــــــــفاهاً  امٌ و أقــــــــــــــــــ علــــــــــــــــــيَّ  يعيـــــــــــــــــبُ 

ـــــــــــــأنْ     ـــــــــــــا اُرجـــــــــــــي ب ـــــــــــــا حســـــــــــــنٍ  أب  علّي

  
 ابو صـــــــــــــــ حســـــــــــــــنٍ  أبـــــــــــــــا إرجـــــــــــــــائيو 

 شـــــــــــــــــقّيا وأ بـــــــــــــــــرّاً  القطـــــــــــــــــرين عـــــــــــــــــل   

  
 بـــــــأسٌ  » اإلرجـــــــاء « يف علـــــــيَّ  لـــــــيسو 

 شـــــــــــــّيا أخـــــــــــــاف لســـــــــــــتو  شــــــــــــنيٌ  الو    

  
  ، املعــــــىن هــــــذا تثبــــــت ، احلمــــــريي للســــــيد أخـــــرى أبياتــــــاً  األبيــــــات هــــــذه بعــــــد نقـــــل مثّ 

 : فيها لو يق
 اعلمـــــــــــــــــــــــــاو  ترجيـــــــــــــــــــــــــا ال خليلـــــــــــــــــــــــــيّ 

ــــــــــــأنَّ      تزعمــــــــــــانِ  مــــــــــــا غــــــــــــري ىاهلــــــــــــد ب

  
 ليقـــــــــــنيا بعـــــــــــد الشـــــــــــك ذي فإرجـــــــــــاء

 البيــــــــــــــانِ  بعــــــــــــــد البصــــــــــــــرية ضــــــــــــــعفو    

  
 عنكمــــــــــــــــــــــــــا أزيالمهــــــــــــــــــــــــــا ضـــــــــــــــــــــــــالل

 اخلصـــــــــــــــــــلتانِ  لعمركمـــــــــــــــــــا فبئســـــــــــــــــــت   

  
 ىاهلــــــــــــــــــد إمــــــــــــــــــام علــــــــــــــــــيٌّ  أيُرجــــــــــــــــــى

ــــــــــــدل مــــــــــــا ، عثمــــــــــــانو     ــــــــــــانِ  اعت  املرجي

  
 حزابــــــــــــــــــهأو  هنــــــــــــــــــد ابــــــــــــــــــن يُرجــــــــــــــــــىو 

ــــــــــــــــــــــــالنهر  ارجو اخلــــــــــــــــــــــــ جو هــــــــــــــــــــــــو      انِ و ب

  
 نعــــــــــــــــــــــثالً  او نصــــــــــــــــــــــر  اُألىل ىيُرجــــــــــــــــــــــو 

 الســــــــــــــــــــــــامرانِ و  اخلريبـــــــــــــــــــــــةِ  بـــــــــــــــــــــــأعلى   

  
 .)١( بكر أيب تقدميو  عليّ  تأخري وه اإلرجاء أنّ  يصّحح فهذا : قال مثّ 
  خلـــــف أيب لو قـــــ يف ييـــــدأت لـــــهو  ، نو احملـــــدثو  القـــــدامى ردهو أ مـــــا ىو أقـــــو  أمجـــــل هـــــذاو 

  إّمنــــــا ىلو األ اإلرجــــــاء حقيقــــــة أنّ  علــــــى يّتفقــــــان فهمــــــا ، الشهرســــــتاين لو قــــــو  ، األشــــــعري
ـــــــه.. عثمـــــــانو  عمـــــــرو  بكـــــــر أيب تقـــــــدميو  حّقهـــــــا عـــــــن  علـــــــيّ  رتبـــــــة تـــــــأخري هـــــــي   علي

ــــ فاملرجئــــة ــــ هــــذا علــــى ـ   » اجلماعــــة « بلقــــب بعــــد فيمــــا نفســــها لّقبــــت الــــيت الطائفــــة هــــم ـ
_____________ 

 ملحـــــــق بكتـــــــاب  ــــــــ ٢٦٦ ــــــــ ٢٦٣) كتـــــــاب الزينـــــــة / أمحـــــــد بـــــــن محـــــــدان الـــــــرازي ، أبـــــــو حـــــــامت : ١(
ـــــــــ  ســـــــــّلوم الســـــــــامرائياهللا ة للـــــــــدكتور عبـــــــــديـــــــــلاالفـــــــــرق الغو الغلـــــــــو  ـــــــــ ار واســـــــــط للنشـــــــــرد ـ ـــــــــ بغـــــــــداد ـ   ـ
 م. ١٩٨٢
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 ».. السّنة أهل « و
  بعـــــد نفســـــه الـــــرازي حـــــامت وأبـــــ ذكـــــره مـــــا هلـــــم املرجئـــــة اســـــم أســـــبقية علـــــى يـــــدلّ  ممّـــــاو 
  شــــــّبه امنــــــا  النــــــيب ان يــــــذكر مــــــن مسعــــــتو  « : لــــــهو بق احلمــــــريي الســــــيد لشــــــعر نقلــــــه

ــــــث مــــــن أنّــــــه الــــــراجحو  ». ..اليهودبــــــ املرجئــــــة   هــــــذه رو ظهــــــ بعــــــد ظهــــــرت الــــــيت األحادي
 الفرق.
  املرجئـــــة ىعلـــــ أطلـــــق ســـــفيان أيب ابـــــن بزعامـــــة اإلرجـــــاء ألهـــــل الغلبـــــة صـــــارت ملـــــا مثّ 
ــفو امل عــن فقــط يعــّرب  أصــبح حــني آخــر قعــاً و م اإلرجــاء احتــلّ  فيمــا ! » اجلماعــة « اســم   ق
 ! الكبرية مرتكب من

 جيها.و تر و  األمساء اختيار يف الغلبة أثر نو قان مع جداً  منسجم هذاو 
ــــــــيسو  عيــــــــدو لل مقــــــــابالً  أصــــــــبح ، لإلرجــــــــاء الثــــــــاين التفســــــــري ظهــــــــر فلّمــــــــا   مقــــــــابالً  ل
  ملو  عيــــــدو ال يف خــــــالفهم مــــــن علــــــي نــــــهو يطلق ـــــــ املعتزلــــــة ـــــــ عيديــــــةو ال فأصــــــبح ! للتشــــــّيع
  وهــــــ هــــــذاو  الشهرســــــتاين عــــــنهم نقلــــــه كمــــــا ، بالنــــــار الكبــــــرية مرتكــــــب بتخليــــــد يقطــــــع
  بعضـــــهم عـــــّده إذ ، احلنيفـــــة بـــــن حمّمـــــد بـــــن احلســـــن إىل اإلرجـــــاء نســـــبة لنـــــا يفّســـــر الـــــذي

ــــم مــــن لو أ ــــه كتــــبو  باإلرجــــاء تكّل ــــه صــــحّ  إن وفهــــ األمصــــار. إىل ب ــــك عن   قــــد نو يكــــ ذل
  احلقيقـــــــــي مبعنـــــــــاه باإلرجـــــــــاء لـــــــــيسو  ، الكبـــــــــرية مرتكـــــــــب يف األخـــــــــري باإلرجـــــــــاء تكلّـــــــــم

  مــــــن يســــــتدل الــــــذي للــــــرأي تفنيــــــد فيــــــهو  ، زهــــــرة وأبــــــ الشــــــيخ اختــــــاره مــــــا هــــــذاو  ل.و األ
  عثمــــــانو  عمــــــرو  بكــــــر أيب بتفضــــــيل لو يقــــــ كــــــان أنّــــــه علــــــى اإلرجــــــاء إىل احلســــــن نســــــبة
 ! )١(  علىّ  علي
ــــــــة مــــــــنو  ــــــــرين اجلامعــــــــة الناحي ــــــــديو  السياســــــــي : لألث ــــــــتمّ  ، العقي   املرجئــــــــة تقســــــــيم ي

_____________ 
 د عمارة.هو اختيار الدكتور حممّ و ) ١(
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 ٨٥  .......................................  / الواقع التارخيي للخالفة ونظام الَغَلبة الثانيالفصل 

ــــــــةو االُم الســــــــلطة طائفــــــــة هــــــــي ىلو األ : طــــــــائفتني إىل ــــــــيت هــــــــيو  ، ي ــــــــت ال   باملرجئــــــــة ُعرف
  فو بـــــــاملعر  بــــــاإلمر اإلميــــــان علـــــــى بقيــــــت الثانيــــــةو  احملـــــــض.. اإلرجــــــاء أهــــــلو  ، اخلالصــــــة

 غريهم.و  قدريةو  جربية من املرجئة أقسام باقي عبتو استو  ، املنكر عن النهيو 

 ؟ مبدأ ظهور اإلرجاء
  رو املشــــــه مبعنــــــاه ، لإلرجــــــاء رو ظهــــــ أقــــــدم أنّ  يتحّقــــــق املتضــــــاربة اآلراء متحــــــيص مــــــن

  ، أصـــــحابهو  ســـــفيان أيب بـــــن يـــــةو معا عنـــــد كـــــان إّمنـــــا ، العمـــــلو  اإلميـــــان بـــــني الفصـــــل يف
  الظــــاهر حبســــب تفّســــر ملو  ، اآلخــــر يوملابــــ اإلميــــان أســــاس علــــى الــــهو أق فّســــرت إذا ذلــــك

 ! باحلسابو  اآلخر يومبإل باالستخفاف ُاخرى أحياناً  الصريحو  أحياناً  حيو امل
  ، لقينــــا مبــــا  اهللا لو رســــ أخربنــــا لقــــد : لــــه او قــــال قــــدو  ، لألنصــــار لــــهو ق يُفسَّــــر فــــبمَ 

  : لنــا قــال : او قــال ؟ صــاكمو أ مبــاذا : يــةو معا قــال »ســتلقون بعــدي أثَــرة «  : لنــا قــال فقــد
 )١( !! إذن او فاصرب  : يةو معا هلم فقال »ى تلقوني على الحوض فاصبروا حتّ « 

ــــر مبَ    باللقــــاءو   اهللا لو رســــ عــــدو ب االســــتخفاف وهــــ يكــــن مل إن الكــــالم هــــذا يفسَّ
ــــةو معا فــــإنّ  ، اإلميــــان حســــاب إىل عــــدنا فلــــئن ؟! باحلســــابو    االعتقــــاد أظهــــر مــــن لو أ ي

  ، بشـــيء مكـــرتث غـــري املعاصـــي يف فتمـــادى ، معصـــيةو  ذنـــب معـــه يضـــرّ  ال اإلميـــان بـــأنّ 
 ِإنَّ  ( : الّلــه لو بقــ ثقــتو  : قــال !! تعلــم مــا ارتكبــتَ و  ! َتعلــم مــن حاربــتَ  : لــه قيــل فلّمــا

نُوَب َجِميًعا  !! )٢( ) اللََّه يـَْغِفُر الذُّ
_____________ 

 الّرب. عن ابن عبد ١٢٥الكافية : ) النصائح ١(
ــــــــــــ ٣٢٥:  ٦) شــــــــــــرح  ــــــــــــج البالغــــــــــــة / ابــــــــــــن أيب احلديــــــــــــد ٢( ــــــــــــ دار إحيــــــــــــاء الكتــــــــــــب العربيــــــــــــة ـ   ـ

 واآليــــــــــة مــــــــــن ســــــــــورة ،  ١٧٤نشــــــــــأة األحــــــــــزاب اإلســــــــــالمية / حمّمــــــــــد عمــــــــــارة : و مصــــــــــر ، اخلالفــــــــــة 
 .٥٣/  ٣٩الزمر : 
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ـــــال الـــــذي اإلرجـــــاءو  ـــــةو معا بـــــه ق ـــــن وعمـــــر و  ي ـــــةو الد ناصـــــر مـــــنو  العـــــاص ب   يـــــةو االُم ل
  او كـــــان أصـــــحابهو  يـــــةو معا أنّ  رغـــــم » احملـــــض « وأ اخلـــــالص باإلرجـــــاء هو عّرفـــــ الـــــذي وهـــــ

  أحـــــــدمها معـــــــاً  اجلـــــــربو  باإلرجـــــــاء النو يقـــــــ فـــــــريقني هنـــــــا لكـــــــنّ  ، أيضـــــــاً  بـــــــاجلرب نو يعتقـــــــد
  بـــــــاجلربي هـــــــذا او فعّرفـــــــ ، الســـــــلطة علـــــــى ثـــــــائر فريـــــــق اآلخـــــــرو  ، يـــــــةو االُم الســـــــلطة فريـــــــق

 .)١( بينهما متييزاً  باحملض ذلكو 
  لعبهــــــــاو  ، الــــــــدين بأحكــــــــام هــــــــاثَعبَ  للســــــــلطة او ليــــــــربّر  باإلرجــــــــاء هــــــــؤالء قــــــــال إمنــــــــا
  فهــــــم ، قهمو حبقــــــ اســــــتبدادهاو  املــــــؤمنني حلرمــــــات اســــــتباحتهاو  ، نبيّــــــه ســــــّنةو  اهللا بكتـــــاب

ــــك كــــلّ  مــــع ــــ ذل ــــنقص الو  ، شــــيء بإميــــا م يضــــرّ  ال نو مؤمن ــــيسو  ، عمــــل إميــــا م يف ي   ل
 ! إمياناً  منهم بأزيد االُّمة هذه يف أحد
ـــــ الســـــلطان ظـــــلّ  يف لو القـــــ هـــــذا أصـــــبحو    او دافعـــــو  هـــــاو تبنّ  رجـــــال هلـــــا يُنظّـــــر ، عقيـــــدةً  ـ
  ، يفو الكـــ غّســـانو  ، املكتئـــب عبيـــدو  ، النمـــريي نو عـــ بـــن نسو يـــ : أبـــرزهم كـــان ، عنهـــا

  بشرو  ، املرجئ بانو ث وأبو 
َ
 .)٢( ريسيامل

  أمــــــر بإرجــــــاء او قــــــال الــــــذينو  ، ذنــــــب اإلميــــــان مــــــع يضــــــرّ  ال بأنّــــــه نو القــــــائل ـــــــ هــــــؤالءو 
  كبــــــرية طائفـــــة مـــــع كبـــــري حـــــدٍّ  إىل نو يتالقــــــ هـــــؤالء « ــــــ تعـــــاىل اهللا إىل الكبـــــرية مرتكـــــب

  آراء هــــــي آراَءهــــــم أنّ  يتبــــــّني  التمحــــــيص عنــــــد إنّــــــه بــــــل ، الســــــّنيني العلمــــــاء رو مجهــــــ مــــــن
  ذو يلـــــ مــــنو  يّ و االُمــــ الــــبالط رجــــال مـــــع متامــــاً  تّتفــــق آراؤهــــم كانــــتو  « ! )٣( » رو اجلمهــــ

  قـــــتو ال يف ، بيـــــنهم يعـــــيش أن ارجو اخلـــــ وأ الشـــــيعّيني مـــــن أحـــــد يســـــتطيع ال حبيـــــث ، بـــــه
  لـــــديهم ةو احلظـــــ او ينـــــال أن املســـــلمني غـــــري مـــــن هـــــم غـــــريو  نو املســـــيحي فيـــــه متّكـــــن الـــــذي

_____________ 
 .١٧٤نشأة األحزاب اإلسالمية / حمّمد عمارة : و ) اخلالفة ١(
 .١٢٨ـ  ١٢٥:  ١النحل و ، امللل  ١٥٣ـ  ١٥١) اُنظر : الفرق بني الِفرق : ٢(
 ســـــــــــالم / حســـــــــــن اُنظـــــــــــر : تــــــــــاريخ اإلو ،  ١٩٩) املــــــــــذاهب اإلســـــــــــالمية / حمّمــــــــــد أبـــــــــــو زهــــــــــرة : ٣(

 .٤١٧:  ١إبراهيم حسن 

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب



 ٨٧  .......................................  / الواقع التارخيي للخالفة ونظام الَغَلبة الثانيالفصل 

  يـــــةو معا كاتـــــب ، النصـــــراين نو ســـــرج هلـــــمو أ كـــــان رّمبـــــاو  )١( » ةيـــــلاالع املناصـــــب او يشـــــغلو 
 ! سرّه أمنيو 

ــــ   الــــدفعو  الســــلطة حلمايــــة صــــيغ قــــد اإلرجــــاء ذلــــك كــــان ملــــا : )٢(اإلرجــــاء الثــــوري  ـ
  حـــني فالســـلطة ، الســـلطة ملصـــلحة فقـــاً و  يّتســـعو  نطاقـــه يضـــيق أن الطبيعـــي فمـــن ، عنهـــا

  اجلــــــــربو  اإلرجـــــــاء عقيــــــــديت فـــــــقو  معهــــــــم تتعامـــــــل أن ميكــــــــن ال مهاو خصـــــــ مــــــــع تتعامـــــــل
ــــــــ مهاو خصــــــــ ألنّ  ، أظهر مــــــــا اللتــــــــني ــــــــ اجلربيــــــــة العقيــــــــدة فــــــــقو  ـ   رينو معــــــــذ نو نو ســــــــيك ـ
 !! خياراً  إزاءه نو ميلك ال قدرو  بقضاء إّال  اخلالف من شيئاً  او يصنع مل ألّ م
  عـــــن اخلـــــارج العاصـــــي حـــــدّ  علـــــيهم تقـــــيم أن للســـــلطة لـــــيس اإلرجـــــاء عقيـــــدة فـــــقو و 

ـــــــــاو  !! معصـــــــــية معـــــــــه تضـــــــــرّ  ال اإلميـــــــــان ألن اإلســـــــــالم ـــــــــاقض الســـــــــلطة ســـــــــتقع هن   بالتن
 الفاضح..
ـــــــــاقض هـــــــــذا   اجلـــــــــرب يف وأ اإلرجـــــــــاء يف شـــــــــركائها مـــــــــن أعـــــــــداءً  هلـــــــــا خلـــــــــق قـــــــــد التن

  الســـــلطة مصـــــلحة مـــــع ال عقائـــــدهم مـــــع الشـــــركاء هـــــؤالء قـــــفو  حـــــني ، معـــــاً  اإلرجـــــاءو 
 بالناس. سخريتهاو 

  فـــــأظهر العقيـــــدة.. شـــــركاء بـــــني بو احلـــــر  قامـــــت أن التنـــــاقض ذلـــــك بســـــبب فحصـــــل
  اعتقـــــاده مـــــن بباعـــــث ذلـــــك نو يكـــــ قـــــدو  ، اُميـــــة بـــــين بفســـــاد عقيدتـــــه الدمشـــــقي غـــــيالن
  ، العزيــز عبــد بــن عمــر أيّــام فكــان ، أفعــاهلم تبعــات بكامــل علــيهم يُلقــى الــذي ، بالَقــَدر

_____________ 
  ـــــــــ مكتبــــــــة النهضــــــــة املصــــــــرية ـــــــــ ٤١٨و ٤١٧:  ١تــــــــاريخ اإلســــــــالم / حســــــــن إبــــــــراهيم حســــــــن  )١(

 م. ١٩٦٤القاهرة ـ 
 ) للـــــــدكتور حممــــــــد عمــــــــارة حبــــــــث مهــــــــم يف هــــــــذا القســــــــم لكــــــــّن األدلّــــــــة الــــــــيت اعتمــــــــدها ال تعينــــــــه ٢(

 األحــــــــــــزاب اإلســــــــــــالمية :  نشــــــــــــأةو علـــــــــــى مــــــــــــا أراد لــــــــــــو ُاخضــــــــــــعت للتحقيــــــــــــق. اُنظـــــــــــر : اخلالفــــــــــــة 
 .١٧٢ـ  ١٦٩
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ــــــ بالقــــــدر لو القــــــ عــــــن تراجعــــــاً  أظهــــــر أن بعــــــدو  ــــــ تقــــــّدم كمــــــا ـ ــــــه اســــــتعان ـ ــــــن عمــــــر ب   ب
  ـــــ املاضــــني اُميّــــة بــــين كو ملـــ خــــزائن ـــــ اخلــــزائن بيــــع علـــى اجعلــــين : لــــه فقــــال ، العزيــــز عبـــد

  ، الظلمــــة متــــاع إىل او تعــــال : عليهــــا ينــــادي وهــــو  اخلــــزائن تلــــك يبيــــع فكــــان ، املظــــامل ردّ و 
 ! )١( سريتهو  سّنته بغري اُّمته يف  اهللا لو رس َخَلفَ  من إىل او تعال

  الةو  علـــــى حربـــــاً  خـــــاض فقـــــد ، انو صـــــف بـــــن اجلهـــــم » اجلربيـــــة املرجئـــــة « زعـــــيم أّمـــــا
  ُاِســــــر حــــــّىت   ه ١٢٨ ســــــنة خراســــــان يف ُســــــريج بــــــن احلــــــارث داعيــــــة فكــــــان ، ينيو االُمــــــ

 .)٢( قُتلو 
  هـــــــذا مــــــن فهمـــــــا ، املرجئــــــة إىل حنيفـــــــة أيبو  جبــــــري بـــــــن ســــــعيد نســـــــبة صــــــّحت إذاو 

ــــري بــــن ســــعيد كــــان فقــــد ، ريو الثــــ الصــــنف   بــــين علــــى او ثــــار  الــــذين القــــرّاء طليعــــة يف جب
  جــــــهو خر  جعــــــلو  الشــــــهيد زيــــــد بنصــــــرة أفــــــيت قــــــد حنيفــــــة وأبــــــو  ، امللــــــك عبــــــد أيـّـــــام اُميّــــــة
  حمّمـــــــد ناصـــــــر مثّ  ، بـــــــدر مو يـــــــ املشـــــــركني علـــــــى  اهللا لو رســـــــ جو كخـــــــر  هشـــــــام ىعلـــــــ

 العباسيّني. ىعل إبراهيم أخاهو  الزكية النفس

 : أعالم ُنِسبوا إلى اإلرجاء
ـــــ ١ ـــــن الحن ـ ـــــد ب ـــــن محّم ـــــالحســـــن ب   ، اإلرجـــــاء ضـــــعو  مـــــن لوّ أ الـــــبعض عـــــّده ة :في

  هو نســـــب الـــــذي اإلرجـــــاء لكـــــن األقســـــام.. تلـــــك إىل بعـــــد او صـــــار  مثّ  ، النـــــاس أخـــــذه عنـــــهو 
  اإلميـــــان مـــــع يضــــرّ  ال إنـّــــه قالــــتو  العمـــــل أّخــــرت الـــــيت املرجئــــة هـــــذه كإرجــــاء لـــــيس إليــــه

ـــــؤّخر مل وفهـــــ ، معصـــــية ـــــه ، اإلميـــــان عـــــن العمـــــل ي ـــــأنّ  حكـــــم لكّن ـــــرية صـــــاحب ب   ال الكب
  يكتــــــب كــــــانو  اهلــــــا..و بز  اإلميــــــان لو يــــــز  حــــــىت اإلميــــــان مــــــن لــــــيس الطاعــــــات إذ ، يكّفــــــر

_____________ 
 .١٨٩ـ  ١٨٨) املذاهب اإلسالمية : ١(
 .٣٣٠:  ٧تاريخ الطربي ) ٢(
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 .)١( مصاراأل إىل بذلك
ــــد اُالســــتاذ ّمحــــل لقــــدو  ــــ القــــدر هــــذا عمــــارة حمّم ــــقو  حيتمــــل مــــا قو ف ــــذي منهجــــه ف   ال

  أنصــــــار مهامجــــــة يف قســــــراً  ولــــــو  تســــــخريه ميكــــــن مــــــا كــــــلّ  اقتنــــــاص ابتــــــهو ث يف تشــــــّخصَ 
ـــيّ    بكـــر أيب تفضـــيل لو القـــ  ـــذا رادأ قـــد احلفيـــد أنّ  هـــذا مـــن يســـتفيد أن فـــأراد !  عل

  التفســـــري هــــذا علــــى حيـــــدو ال برهانــــه أّمــــاو  !! خالفتهمـــــا عــــن الــــدفاعو  علـــــيّ  علــــى عمــــرو 
ــصّ  الكــايف يفو  « : لو يقــ وفهــ ، نفســه التفســري مــن بكثــري أغــرب وفهــ   هلــذا يشــهد هــامّ  ن

   ـــذا قالـــه .)٢( » مرتبتـــه عـــن عليّـــاً  أّخـــر مـــن علـــى املرجئـــة تطلـــق قـــدو  : لو يقـــ ، التفســـري
  أشـــــار قـــــدو  ، الكــــايف هـــــامش يف وهــــ إّمنـــــا الكـــــالم هــــذا أنّ  يعلـــــم وهــــو  الظـــــاهر احلمــــاس
  الكـــــايف مـــــن ليســـــت الكـــــايف امشو هـــــ أنّ  عنـــــه غـــــاب فهـــــل ، الكـــــايف هـــــامش إىل بنفســـــه

  الـــــذي الغفـــــاري الشـــــيخ املعاصـــــر حمّققـــــه ضـــــعو  مـــــن هـــــي إّمنـــــاو  ، إليـــــه نســـــبتها تصـــــحّ  الو 
 ؟! ُاخرى مصادر باعتماد أعّدها
  ، آنفــــاً  تقــــّدمت فقــــد ، حمّمــــد بــــن احلســــن إىل اإلرجــــاء نســــبة يف لو القــــ حقيقــــة أمــــا

 اآلتية.. الفقرة هذه يف ثانية ذكرها سيأيتو 
ــــــ ٢   اإلرجــــــاء وهــــــ لــــــيس لكــــــن ، اإلرجــــــاء إىل بو منســــــ اآلخــــــر وهــــــ أبــــــو حنيفــــــة : ـ
  أمـــــّدهو  الشـــــهيد زيـــــد مـــــع ينيو االُمـــــ حماربـــــة بو جـــــو ب أفـــــىت قـــــد حنيفـــــة أبـــــا ألنّ  ، يو االُمـــــ
  أخيـــــــهو  الزكيـــــــة الـــــــنفس حمّمـــــــد مـــــــع العباســــــيني حماربـــــــة بو جـــــــو ب أفـــــــىت كمـــــــا ، الو بــــــاألم

  اإلميــان : قــال ، احلنفيــة بــن حمّمــد بــن احلســن إىل ُنســب مــا مثــل إليــه ُنســب إّمنــا إبــراهيم..
ــــــب التصــــــديق وهــــــ ــــــد ال وهــــــو  بالقل   يُنســــــب أن الشهرســــــتاين اســــــتنكرو  يــــــنقص.. الو  يزي

_____________ 
 .٣٥٠ : ٢اخلطط  ، ١٢٨:  ١النحل و ) امللل ١(
 .١٦٩ـ  ١٦٨نشأة األحزاب اإلسالمية : و ) اخلالفة ٢(
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 العمل. تأخريب لو الق حنيفة أيب إىل
  خيــــالف كــــان أنّــــه وهــــو  ، اإلرجــــاء إىل لنســــبته آخــــر جــــهو  هنــــاك : الشهرســــتاين قــــال
  خــــــالفهم مــــــن كــــــلّ  نو بــــــيُلقِّ  او كــــــانو  ، لوّ ألا الصــــــدر يف او ظهــــــر  الــــــذين املعتزلــــــةو  القدريــــــة

ــــه فهــــذا ..)١( مرجئــــاً  القــــدر يف   علــــىو  ، احلنفيــــة بــــن حمّمــــد بــــن احلســــن علــــى منطبــــق بعين
  ســــــليمان بــــــن مقاتـــــلو  ، ســــــليمان أيب بـــــن محــــــادو  ، جبـــــري بــــــن ســـــعيد : مثــــــل ، آخـــــرين

 .)٢( النار يف بتخليدهم او حيكم ملو  الكبائر أصحاب او يكّفر  مل ألّ م ، غريهمو 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_____________ 
 /  اُنظـــــــــــر : تعليـــــــــــق علـــــــــــى (مقـــــــــــاالت اإلســـــــــــالميني) لألشـــــــــــعريو ؛  ١٢٧:  ١النحـــــــــــل و امللـــــــــــل  )١(

 .٢٠٣ـ  ٢٠٢:  ١ احلميد عبدحمّمد حميي الدين 
  .٢٠٥) اُنظر : املذاهب اإلسالمية : ٢(
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 الفصل الثالث :

 الفلسفة في نشأة المذاهبو أثر الكالم 
  ، الرباهــــنيو  احلجــــج طريــــق عــــن الدينيــــة العقائــــد بإثبــــات املعــــين العلــــم وهــــ : الكــــالم

ـــه كمـــا ، النقليـــةو  العقليـــةو    مـــن املســـلمني عنـــد وهـــو  ..)١( العلـــم أهـــل مـــن احـــدو  غـــري عّرف
 : اآلتية األقسام إىل تقسيمه ميكن مصدره إىل النسبة حيث
ــــــ ١ ــــــة :كــــــالم  ـ ــــــدور فــــــي حــــــدود المعــــــارف القرآني ــــــق ي   إليهــــــا.. دو يعــــــو  منهــــــا ينطل

  اإلمـــــــام وهـــــــ أمـــــــريهو  رائـــــــده أنّ  يف أيضـــــــاً  نـــــــزاع الو  ، أصـــــــالته يف النـــــــزاع ينبغـــــــي ال هـــــــذاو 
ــــــــه مــــــــن العديــــــــد يف  علــــــــيّ  ــــــــ يفو  الصــــــــفات يفو  حيــــــــدو الت يف ظــــــــةو احملف خطب   ، ةو النب

 اإلمامة.و  ، املعادو 
  امـــــــــلو بالع إجيابــــــــاً  وأ ســــــــلباً  العقليــــــــة اإلســـــــــالمية المتــــــــأثّرة :كــــــــالم مصــــــــدره  ـــــــــ ٢
  ؛ أمثلتـــــــه مـــــــنو  العقيديـــــــة.. املتبّنيـــــــات صـــــــياغةو  العقيـــــــدي قـــــــفو امل تشـــــــكيل يف املـــــــؤثّرة
ــــــذي ، الَغَلبــــــة نظــــــام ظــــــالل يف الناشــــــئ اجلــــــرب يف الكــــــالم   يف الكــــــالم رو ظهــــــ إىل أّدى ال

  يف ســــــبباً  كــــــان الــــــذي ، التفكــــــريو  اإلرجــــــاء يف الكــــــالم مثلــــــهو  ، لــــــه املنــــــاقض يضو التفــــــ
ــــدة رو ظهــــ ــــة « عقي ــــزلتني بــــني املنزل ــــيت » املن ــــرية مرتكــــب إنّ  لو تقــــ ال   مــــؤمن وهــــ ال ، الكب
  املنــزلتني.. بــني منزلــة يف وهــ إّمنــاو  ، املارقــة لو تقــ كمــا كــافر وهــ الو  ، املرجئــة لو تقــ كمــا

_____________ 
  ١٨ و ١٧اُنظــــــــر : اإلمامــــــــة يف أهــــــــّم الكتــــــــب الكالميــــــــة / الســــــــّيد علــــــــي احلســــــــيين املــــــــيالين : ) ١(

 . ه ١٤١٣ـ  ١ـ منشورات الشريف الرضي ـ ط 
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 :  ب ُعرفت جديدة فرقة الدةو  يف أساساً  كانت اليت لةو املق هذه

 : المعتزلة
  بـــن وعمـــر  تابعـــه مثّ  ، عطـــاء بـــن اصـــلو  وهـــو  ، لـــةو املق  ـــذه قـــال مـــن لو أ أنّ  ذلـــكو 
  بــــاعتزال فأمرمهــــا ، هــــذا هلمــــاو ق يف فكّلمــــاه ، البصــــري احلســــن جملــــس يف كانــــا إذ ، عبيــــد

  او فســــــــمُّ  مجاعــــــــة إليهمــــــــا انضــــــــمّ و  املســــــــجد يف انةو ُاســــــــط عنــــــــد فــــــــاعتزال درســــــــه حلقــــــــة
 .)١( املعتزلة

 ».. املعتزلة « فرقة ينو لتك ىلو االُ  اةو الن هي هذه فكانت
  » اإلهلــــــي العــــــدال « قضــــــية إىل لــــــةو املق هــــــذه تقريــــــر صــــــعيد يف الكــــــالم  ــــــم ترقّــــــىو 

ــــــو  يقــــــدح مــــــا كــــــلّ  إبطــــــالو  تــــــدعيمها يف الكــــــالم او أكثــــــر و    ، اإلهلــــــي بالعــــــدل ظــــــاهراً  ول
ـــــ حـــــّىت  ـــــدهم اإلهلـــــي العـــــدل كـــــانو  ».. العدليـــــة «  ب او لُقِّب ـــــد عن   عـــــدو ال صـــــدق لو حـــــ رو ي

  خيلـــــــف الو  ، املســـــــيء يكـــــــافئ الو  احملســـــــن يعـــــــّذب ال العـــــــادل تعـــــــاىل فـــــــاهللا ، عيـــــــدو الو 
  ذلــــك ألن بــــةو ت بــــال وعفــــ الو  ، بــــةو الت لو قبــــو  املســــيء بــــةو عقو  احملســــن ابو ثــــ يف عــــدهو 

 الشفاعة. او نف أيضاً  ذلك ألجلو  ، عيدو لل إخالف
  لو القــــــــــــ املعتزلــــــــــــة اختــــــــــــار ضــــــــــــةوّ املفو  اجلربيّــــــــــــة بــــــــــــني الــــــــــــدائر النــــــــــــزاع خضــــــــــــمّ  يفو 
 رية.دَ بالق ألجله او فسمّ  ، اإلهلي العدل أركان أهم من هو جعلو  يضو بالتف

ـــــــدائرة هـــــــذه ـــــــيتو  ، الكـــــــالم مـــــــن اســـــــعةو ال ال ـــــــاً  شـــــــّكلت ال ـــــــدة يف أساســـــــية أركان   عقي
  الــــــدائر السياســــــي) ـــــــ (الفكــــــري الصــــــراعو  اإلســــــالمي اقــــــعو ال مصــــــدرها كــــــان ، املعتزلــــــة

 فيه.
_____________ 

 .١٥ق : ) الفرق بني الِفر ١(
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 ٩٣  ....................................  / أثر الكالم والفلسفة يف نشأة املذاهب الثالثالفصل 

  أنّ  تؤّكــــــــــد نشــــــــــأ ا يف املــــــــــؤثرة امــــــــــلو الع مالحظــــــــــة مــــــــــع ، كّلهــــــــــا املبــــــــــادئ هــــــــــذهو 
ــــــذين النفــــــر لئــــــكو الُ  امتــــــداداً  مــــــا مو يــــــ يف تكــــــن مل » املعتزلــــــة «   أيّــــــام الصــــــراع او اعتزلــــــ ال

  الــــذي بــــل ، عمــــر بــــن اهللا عبــــدو  قّــــاصو  أيب بــــن كســــعد  علــــيّ  اإلمــــام أيــــامو  عثمــــان
  معارضــــــاّ  حتّرريــــــاً  قفــــــاً و م كــــــان أصــــــحابهو  اصــــــلو  اعتــــــزال أنّ  وهــــــ املبــــــادئ هــــــذه تفيــــــده
ــــة مدرســــتهو  احلكــــم جلماعــــة   ملو  ، علــــيهم اللقــــب هــــذا اجو ر  يف الســــرّ  وهــــ هــــذاو  ، الثقافي
  يكـــــــن مل ! النــــــزاع يف لو الــــــدخ جتنّـــــــبو  الفــــــرق مجيــــــع جتنّـــــــب اختيــــــارهم مصــــــدره يكــــــن
  العنيــد الفكــري نضــاهلم ذلــك يؤّكــد ، عــنهم شــيء أبعــد وهــ بــل ، أبــداً  اقفهمو مــ مــن هــذا
  أكثــــــــرو  أكثــــــــر يؤّكــــــــدهو  ، الســــــــلطة مدرســــــــة تــــــــدعمهما اللــــــــذين اجلــــــــربو  اإلرجــــــــاء ضــــــــد

ـــــــة « عقيـــــــدة لو ُاصـــــــ مـــــــن اخلـــــــامس األصـــــــل   إّال  معتزليـــــــاً  املـــــــرء يســـــــّمى ال الـــــــيت » املعتزل
  ، عيــــــدو الو  عــــــدو الو  ، العــــــدلو  ، حيــــــدو الت : هــــــي األركــــــان هــــــذهو  ، مجيعــــــاً   ــــــا باإلميــــــان

 ..)١( املنكر عن النهيو  فو باملعر  األمرو  ، املنزلتني بني املنزلةو 
  تعتــــــزل إّ ــــــا يقــــــال مثّ  هلاو ُاصــــــ مــــــن أصــــــالً  فرقــــــة تتبنّــــــاه ال األخــــــري املبــــــدأ هــــــذا مثــــــلو 

  الـــــذين لئـــــكو اُ  هـــــم َســـــَلفها أن وأ ، الفـــــرق بـــــني الـــــدائرة النزاعـــــات يف ضو اخلـــــو  السياســـــة
 . احلسنو  علياً  او اعتزل

  كـــــــان اءو ســـــــ ، شـــــــك بـــــــال مهمو خصـــــــ وهـــــــ باملعتزلـــــــة تســـــــميتهم مصـــــــدر كـــــــان إذن
  او يســـــــتطيع ملو  علـــــــيهم َغلَـــــــب فلّمـــــــا .)٢( ايـــــــةو ر  يف كمـــــــا قتـــــــادة وأ ، البصـــــــري احلســـــــن
  بأنّــــــه هو فّســــــر و  ، بــــــه الرضــــــاو  عنــــــه الــــــدفاع إىل او صــــــار  ، هــــــم  ــــــاو ينتخب بتســــــمية دفعــــــه

_____________ 
 نية ـ القاهرة.ديلاـ مكتبة الثقافة  ١٨٩ و ١٨٨/ اخلياط :  ) االنتصار١(
ـــــــــن خلكـــــــــان و ) ٢( ـــــــــان / اب ـــــــــات األعي ـــــــــ ٨٥:  ٤في ـــــــــدكتور  ـ ـــــــــق : ال ـــــــــاس ، ترمجـــــــــة حتقي  إحســـــــــان عب

 قتادة.
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 املذاهب والفرق يف اإلسالم  ..............................................................  ٩٤

  إىل التســـــمية هـــــذه رو جـــــذ مـــــدّ  يف اجلبـــــار عبـــــد القاضـــــي بـــــالغو  ، أهلـــــهو  الباطـــــل اعتـــــزال
  منــــه املــــراد فــــإنّ  االعتــــزال ذكــــر مــــن القــــرآن يف ردو  مــــا كــــلّ  إنّ  : فقــــال ، الكــــرمي القــــرآن

  لـــــــــهو ق عليـــــــــه ردو أ حـــــــــني الكـــــــــالم هـــــــــذا فنّـــــــــد لـــــــــرازي لكـــــــــن ! الباطـــــــــل عـــــــــن االعتـــــــــزال
 َوِإن لَّـــــــْم تـُْؤِمُنـــــــوا لِـــــــي  ( : نو فرعـــــــ مو لقـــــــ خطابـــــــه يف  ســـــــىو م عـــــــن حكايـــــــة تعـــــــاىل

 ! )١( ) فَاْعَتزُِلونِ 

 : شاعرةاأل
ـــــيت الفـــــرتة يف ـــــة رو د فيهـــــا ضـــــعف ال   يف ظهـــــر احلـــــديث أصـــــحاب قـــــعو م يو قـــــو  املعتزل

  ينتصــــــــــرو  املعتزلــــــــــة فيــــــــــه يعــــــــــارض جديــــــــــد مبــــــــــذهب األشــــــــــعري احلســــــــــن وأبــــــــــ البصــــــــــرة
ـــــــفو  ثالمثئـــــــة ســـــــنة ىفو املتـــــــو   ه ٢٦٠ ســـــــنة دو لـــــــو امل األشـــــــعريو  احلـــــــديث. ألصـــــــحاب   نّي

  أيب عصـــــره يف املعتزلـــــة لشـــــيخ تلميـــــذاً  ، معتزليـــــاً  أمـــــره لو أ كـــــان قـــــد ، للهجـــــرة ثالثـــــنيو 
  بعـــد النـــاس علـــي طلـــع مثّ  اجلـــدل. يف شـــيخه عـــن بو ينـــ أحيانـــاً  كـــان قـــدو  ، اجلُبّـــائي يعلــ

  القــــــدر يف املعتزلــــــة مقالــــــة عــــــن بتــــــهو ت فــــــأعلن مــــــاً و ي عشــــــر مخســــــة قيــــــل ، قصــــــرية عزلــــــة
  الً و مســـــؤ  اإلنســـــان نو ليكـــــ ، الكســـــب مو مفهـــــ عليـــــه أدخـــــل أنّـــــه إّال  اجلربيـــــة لو بقـــــ قـــــالو 

ـــة علـــى ردً  كمـــا بالكســـب.. فعلـــه عـــن ـــّىن و  الصـــفات يف عقيـــد م املعتزل   بـــن أمحـــد لو قـــ تب
  مـــــا كـــــلّ  يف يـــــلو التأ إىل ذلـــــك بعـــــد تراجـــــع لكّنـــــه يـــــل..و تأ نو بـــــد الظـــــاهر باتّبـــــاع حنبـــــل

 اآلخرة. يف تعاىل اهللا برؤية االعتقاد إّال  ، التشبيه همو ي
  اُحلســـــــن مســـــــألة يف خـــــــالفهمو  ، الشـــــــرع يف رهو دو  العقـــــــل منزلـــــــة يف املعتزلـــــــة نـــــــاقضو 

_____________ 
ـــــــــاعي : ١( ـــــــــة والشـــــــــيعة اإلماميـــــــــة / د. عائشـــــــــة يوســـــــــف املن ـــــــــدة بـــــــــني املعتزل  ) اُنظـــــــــر : ُاصـــــــــول العقي

 .٢١/  ٤٤اآلية من سورة الدخان : و ،   ه ١٤١٢ـ  ١ط  ـ الدوحة ـ الثقافة دار ـ ٢٦
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 ٩٥  ....................................  / أثر الكالم والفلسفة يف نشأة املذاهب الثالثالفصل 

  الشـــــــارع قّبحـــــــه مـــــــا القبـــــــيحو  الشـــــــارع حّســـــــنه مـــــــا اَحلَســـــــن فجعـــــــل ، العقليـــــــني الُقـــــــبحو 
 ذلك. معرفة يف رو د للعقل ليسو 

 اآلحاد. أحاديثو  اترةو املت السّنة بني العقيدة يف يفّرق ملو 
ــــــــ تيــــــــةو الثب الصــــــــفات جعــــــــلو    ، الكــــــــالمو  ، اإلرادةو  ، احليــــــــاةو  ، القــــــــدرةو  ، العلــــــــم ـ

ـــ البصـــرو  ، الســـمعو  ـــه قائمـــة قدميـــة صـــفات ـ   ، غـــريه هـــي الو  ، وهـــ هـــي : يقـــال ال ، بذات
 غريه. الو  ، وه ال الو 

  مصــــــدر أّمــــــا املســــــيء.. ابو ثــــــ ، احملســــــن تعــــــذيبو  ، يطــــــاق ال مــــــا تكليــــــف زوّ جــــــو 
 .)١( غري ال التارخيي اقعو ال وه فإّمنا التفضيلو  اإلمامة يف عقيدته

 : الماتريدية
  كـــــــــانو   ه ٣٣٣ ســـــــــنة يفو تـــــــــ الـــــــــذي املاتريـــــــــدي رو منصـــــــــ أيب مؤّسســـــــــها إىل نســـــــــبة

  وهـــــو  ، مسرقنـــــد اليـــــةو  مـــــن ماتريـــــد يف ، عنـــــه بعيـــــداً  كـــــان أنّـــــه غـــــري ، لألشـــــعري معاصـــــراً 
  قـــــــــّرر قـــــــــدو  الكـــــــــالم يف الصـــــــــغرية رســـــــــائلهو  حنيفـــــــــة أيب فقـــــــــه درس ، املـــــــــذهب حنفـــــــــي
  آراء منـــــــه تفّرعـــــــت الـــــــذي األصـــــــل هـــــــي العقائـــــــد يف حنيفـــــــة أيب آراء أنّ  العلمـــــــاء بعـــــــض

ـــــ كـــــان ملـــــاو  املاتريـــــدي.. ـــــرياً  راً و د العقـــــل ميـــــنح حنيفـــــة وأب ـــــةو  الفقـــــه يف كب ـــــاً  ، املعرف   خالف
ــــــك آثــــــار ظهــــــرت فقــــــد ، احلــــــديث ألصــــــحاب ــــــدي املــــــذهب يف ذل ــــــهو  املاتري ــــــرياً  مّيزت   كث

 األشعري.. املذهب عن
  ميكـــــــن : فقـــــــال املاتريـــــــدي أّمـــــــا بالشـــــــرع.. اجبـــــــةو  اهللا معرفـــــــة إنّ  : قـــــــال فاألشـــــــعري

  ا..و جو  إدراك للعقل
_____________ 

 .٢٧٩ـ  ٢٦٥املذاهب اإلسالمية :  ، ٩٤ـ  ٨٥:  ١النحل و ) اُنظر : امللل ١(
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 املاتريدي. أثبتهما فيما العقليني الُقبحو  اُحلسن األشعري نفىو 
  بو جــــــو ب قـــــالو  ، الصـــــفات يف البدايـــــة منـــــذ احلـــــديث أصـــــحاب خـــــالف املاتريـــــديو 
 التشبيه. همو ي ما كلّ  يلو تأو  احملكم على املتشابه محل
ـــــــــري األشـــــــــعريو  ـــــــــل ال اهللا أفعـــــــــال أنّ  ي ّـــــــــه تعّل ـــــــــا ُيســـــــــأل ال ألن   هـــــــــمو  ، يفعـــــــــل عّم
  نو د ، احلكمــــــة مقتضــــــى علــــــى إّال  نو تكــــــ ال اهللا أفعــــــال أن املاتريــــــدي يــــــرىو  ن..و ُيســــــأل
 مريد. خمتار ألنّه تعاىل اهللا على اجبو  ذلك إنّ  يقال أن

  ذلـــــك مـــــن منـــــعو  العاصـــــي.. يثيـــــبو  الطـــــائع يعاقـــــب أن اهللا علـــــى األشـــــعري زوّ جـــــو 
  إرادةٍ و  َقَصـــــــــَدها حلكمـــــــــةٍ  وهـــــــــ إّمنـــــــــا العاصـــــــــي عقـــــــــابو  الطـــــــــائع ابو ثـــــــــ ألنّ  املاتريــــــــدي

 أرادها.
 ذلك. املاتريدية منعو  ، عدهو  اهللا ُخيِلفَ  أن األشاعرة أجازو 
  لو قـــــــ عـــــــن لـــــــهو ق مّيـــــــزو  ، االختيـــــــارو  اجلـــــــرب يف املعتزلـــــــة فـــــــارق قـــــــد األشـــــــعري كـــــــانو 

  الفعـــــل بـــــني االقـــــرتان وهـــــ عنـــــده الكســـــبو  ، الكســـــب عنصـــــر بإضـــــافة اخلالصـــــة اجلربيـــــة
  يف تـــــأثري للعبـــــد نو يكـــــ أن غـــــري مـــــن ، العبـــــد اختيـــــار بـــــنيو  تعـــــاىل هللا قو خملـــــ وهـــــ الـــــذي

  هــــذا ألنّ  ، حمالــــة ال اجلــــرب إىل يــــؤّدي بأنّــــه العلمــــاء صــــفهو  الــــذي لو القــــ هــــذا ! الكســــب
 ،  ســــــطو املت اجلــــــرب بأنّــــــه صــــــفهو  فبعضــــــهم ! نفســــــه كالفعــــــل تعــــــاىل هللا قو خملــــــ الكســــــب

 الكامل. اجلرب بأنّه صفهو  بعضهمو 
  اإلنســــان فعــــل مــــن عنــــده الكســــب لكــــنّ و  أيضــــاً  بالكســــب قــــال فقــــد املاتريــــدي أمــــا
 فيه. تعاىلو سبحانه اهللا دعهاو أ بقدرة
ـــــــع يفو    افقهمو يـــــــو  أحيانـــــــاً  املعتزلـــــــة مـــــــن يقـــــــرتب املاتريـــــــدي تـــــــرى الو األقـــــــ هـــــــذه مجي

  : الطــــــــرفني جعــــــــل مــــــــذاهب ألربعــــــــة ختطيطــــــــاً  ثريو الكــــــــ ضــــــــعو  لــــــــذا ، ُاخــــــــرى أحيانــــــــاً 
ـــــــةو  ، احلـــــــديث أصـــــــحاب   ، احلـــــــديث أصـــــــحاب إىل أقـــــــرب األشـــــــاعرة بينهمـــــــاو  ، املعتزل
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 املعتزلة. إىل أقرب املاتريديةو 
  يفو  ، الرؤيـــــــة يف لو القـــــــ : األشـــــــعريو  املاتريـــــــدي فيهـــــــا تقـــــــارب الـــــــيت رو األمـــــــ مـــــــنو 

 .)١( اإلمامة يفو  ، الكبرية مرتكب
 : قسمني علي هيو  مصادر الكالم األجنبية على الواقع اإلسالمي : ـ ج

ـــــه اضـــــطرّ  مـــــا أولهمـــــا : ـــــذين العلمـــــاء إلي ـــــدفاع يف معنيّـــــني أنفســـــهم او جـــــدو  ال   عـــــن ال
  رةو ا ــــــا وأ اإلســــــالم علــــــى افــــــدةو ال اُالخــــــرى األمــــــم متكّلمــــــي أمــــــام اإلســــــالمية العقيــــــدة
  العلمــــــــــــاء بعــــــــــــض جــــــــــــدو ف عريــــــــــــق.. كالمــــــــــــي تــــــــــــراث إىل ترجــــــــــــع الــــــــــــيتو  ، دهو حلــــــــــــد

ــــــه ألجــــــل بــــــدّ  الو  ، بالســــــالح مــــــدّجج فكــــــري وغــــــز  أمــــــام أنفســــــهم املســــــلمني   أن حماربت
ــــــب احلــــــديثي املــــــنهج أنّ و  خاّصــــــةً  ، ســــــالحه جــــــنس مــــــن بســــــالح هو اجهــــــو ي   علــــــى الغال

  املـــــــدارس  ـــــــا تقـــــــذف اردةوو  شـــــــاردة كـــــــلّ  متابعـــــــة يف افيـــــــاً و  يكـــــــن مل آنـــــــذاك العلمـــــــاء
 تلك. الكالمية

  مداخلــــــــه لو دخــــــــو  ُســــــــبله كو ســــــــلو  الكــــــــالم علــــــــم جو لــــــــو  وحنــــــــ دافعــــــــاً  هــــــــذا فكــــــــان
 ذلك. وحنو  التفريعاتو  الرباهنيو  احلجاج يف أساليبه استخدامو 

ــــل ، ركَ مســــتن غــــري نفســــه يف هــــذاو  ــــذو  َحَســــن وهــــ ب   أصــــحابه نو يكــــ حــــني جــــّداً  حمّب
  شــــــبهات علــــــى الــــــردّ  يف مــــــنهم كثــــــري أفلــــــح لقــــــدو  قــــــني.يلاو  املعرفــــــةو  العلــــــم أهــــــل مــــــن

ــــــم متكّلمــــــي ــــــو  سو جمــــــو  نصــــــارىو  صــــــابئة مــــــن ىاُالخــــــر  االُم ــــــب يف ، غــــــريهمو  دو هن   كت
  م. املتأثرين الزنادقة من كثري حجج او دحضو  ، مناظراتو 

  كتــــــب مــــــن ، ياتو املســــــت خمتلــــــف مــــــن ، مو العلــــــ طلبــــــة عليــــــه قــــــعو  مــــــا ثانيهمــــــا :و 
  ظــــــاهرةً  ميثّــــــل كــــــان إنو  فهــــــذا بعــــــده..و  الرتمجــــــة عصــــــر يف األجنبيــــــة الفلســــــفةو  الكــــــالم

_____________ 
 .٢٨٧نظر : املذاهب اإلسالمية : ) اُ ١(
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ــــف قــــد أنّــــه إّال  ، هاّمــــة حضــــارية   التو املقــــ مــــن الكثــــري تســــّرب يف متثّــــل ، ســــلبياً  أثــــراً  خّل
  الــــــيت العقيديــــــة املســـــائل اُّمهــــــات يف لـــــهو دخو  ، اإلســــــالمية الثقافـــــة إىل اردةو الــــــ الفلســـــفية

 ن.و املتكّلم هلاو تنا
  صـــــفات » الصـــــفات « ثو حبـــــ يف دخلـــــت الـــــيت تلـــــك هـــــي تركهـــــا إىل اآلثـــــار أو أســـــو 
 اإلكرام..و  اجلالل ذي البارئ اخلالق
  للنـــــــــــزاع مصـــــــــــدراً  الرتمجـــــــــــة عصـــــــــــر قبــــــــــل كانـــــــــــت الصـــــــــــفات مباحـــــــــــث أنّ  احلــــــــــقّ و 

 تعميقاً.و  تعقيداً  ذلك زادها مثّ  ، االنقساماتو 

 : الصفات محور لفرق جديدة
  طائفــــــة لكــــــلّ و  ائــــــفو ط ثــــــالث إىل تعــــــاىل اهللا صــــــفات تفســــــري يف نو املســــــلم انقســــــم

 : )١( فريقان

 : الطائفة االولى
  مثّ  اهرهـــــــا..و ظ علـــــــى جتـــــــري أن جيـــــــب الصـــــــفات أحاديـــــــثو  آيـــــــات أنّ  ىلا ذهبـــــــت

 : فرقتني إىل الكالم هذا معىن يف او انقسم
ـــــــــة األولـــــــــى :   يف احلـــــــــديثو  القـــــــــرآن يف جـــــــــاء ممّـــــــــا املســـــــــتفاد أنّ  إىل ذهبـــــــــت الفرق

  ارحو جـــ أّ ــا ، هــاو حنو  » اهللا جــهو  « و » اهللا عـــني « و » اهللا يــد « قبيــل مــن ، الصــفات
  ، جســــم هــــم او فقــــال ، باجلســــمية شــــأنه تعــــاىل هو صــــفو و  ! قنيو املخلــــ ارحو كجــــ (أعضــــاء)

  ، فرقتــــان االعتقــــاد هــــذا علــــى ثبــــت الــــذيو  ».. ا ّســــمة « و » املشــــّبهة « هــــم هــــؤالءو 
_____________ 

 .١١٣:  ٥وع الفتاوى / ابن تيمية ) هذا التقسيم الشامل جتده يف جمم١(
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 ». الكرّامية « و » الظاهرية « : مها
 لكـــــــن خـــــــالفوا ا ّســـــــمة و أجـــــــروا هـــــــذه األلفـــــــاظ علـــــــى ظاهرهـــــــا ،  الفرقـــــــة الثانيـــــــة :

 عينــــــــاً و وجهــــــــاً و التشــــــــبيه ، فقــــــــالوا : نقــــــــول إّن لــــــــه تعــــــــاىل يــــــــداً و بالتصــــــــريح بالتجســــــــيم 
ّـــــه مســـــتقّر علـــــى العـــــرش اســـــتقراراً ، و جارحـــــة يســـــمع  ـــــا و  ـــــدنيا و أن ّـــــه ينـــــزل إىل مســـــاء ال  أن

 لكـــن مــن دون أن ُنشـــّبه ذلـــك بشـــيء مـــن املخلوقـــات ، و يفـــرح ، و أنّـــه يغضـــب و كــّل ليلـــة 
 ! ق به تعاىلبل نقول إ ا باملعىن الالئ

  ال هــــــمو  » الســــــلفية « و » احلــــــديث أصــــــحاب « مــــــن » يةو احلشــــــ « هــــــم هــــــؤالءو 
  مرّكبــــــاً  جســــــماً  او صــــــفو  لئــــــكو فأ ، لفــــــاظباأل إّال  ىلو االُ  الفرقــــــة عــــــن النتيجــــــة يف نو خيتلفــــــ

  بـــــال : او قـــــال مثّ  ذا ـــــا صـــــافو األ او صـــــفو  هـــــؤالءو  ، جســـــم بأنّـــــه او صـــــّرحو  متغـــــّرياً  مـــــنفعالً 
 ! )١( كيف
  بــــــه تفــــــّرد ؛ احــــــدو  عــــــن احــــــدو  يــــــهو ير  ، غريــــــب خــــــرب علــــــى يّتفقــــــان معــــــاً  الفريقــــــانو 

ـــ بـــه تفـــّردو  ، اســـحاق أيب عـــن إســـرائيل   بـــه تفـــّردو  ، خليفـــة بـــن اهللا بـــدع عـــن إســـحاق وأب
  بــــن اللّــــه عبــــدو  . اهللا لو رســــ عــــن عمــــر بــــه تفــــّردو  ، عمــــر عــــن خليفــــة بــــن اهللا عبــــد

  كرســـــّيه إنّ  « : هـــــذه ايتـــــهو ر  لو تقـــــ )٢( فيـــــه خمتَـَلـــــف بامســـــه ايـــــةو الر  ُعرفـــــت الـــــذي خليفـــــة
  أربــــع مقــــدار منــــه يفُضــــل فمــــا عليــــه ليقعــــد إنّــــهو  ، األرضو  اتو الســــما ســــعو  ـــــ تعــــاىل ـــــ

_____________ 
 .١١٤ـ  ١١٣:  ٥) اُنظر : جمموع الفتاوى / ابن تيمية ١(
 ألجـــــــــــل هـــــــــــذا و . ٤١٢:  ١، تقريـــــــــــب التهـــــــــــذيب  ٤٢٩٠/ ت  ٢) اُنظـــــــــــر : ميـــــــــــزان االعتـــــــــــدال ٢(
ـــــــــن اجلـــــــــوزي مـــــــــن املوضـــــــــوعات ، و ُاخـــــــــر يف ســـــــــند احلـــــــــديث  للعلـــــــــو   قـــــــــال : هـــــــــذا و متنـــــــــه عـــــــــّده اب

 بـــــــــــــاب ذكـــــــــــــر  ٢١ : ١. اُنظـــــــــــــر : العلـــــــــــــل املتناهيـــــــــــــة  حــــــــــــديث ال يصـــــــــــــّح عـــــــــــــن رســـــــــــــول اهللا
 االستواء على العرش.
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  ايــــةو ر  يفو  )١( » ! ثقلــــه مــــن رُكــــب إذا اجلديــــد الرحــــل كــــأطيط أطيطــــاً  لــــه إنّ و  ، أصــــابع
  الســـــلفيةو  يةو احلشـــــ اعتقـــــدو  ! » أصـــــابع أربـــــع إّال  منـــــه يفضـــــل مـــــاو  « اخلـــــرب هلـــــذا ُاخـــــرى
 .)٢( ا ّسمة  ا او ليشارك يةو الرا  ذه
  مــــــــن املســــــــتفاد بــــــــاملعىن األخــــــــذ مو لــــــــز و  يــــــــلو التأ امتنــــــــاع علــــــــى يّتفقــــــــان الفريقــــــــانو 

  هــــــذه او جعلــــــو  ، العربيــــــة اللغــــــة يف ا ــــــاز دو جــــــو  او أنكــــــر  ذلــــــك ألجــــــل هــــــمو  ، الظــــــاهر
  إليـــه دعـــت ، العـــرب لغـــة ىعلـــ جـــداً  غريـــب كـــالم هـــذاو  ! احلقيقـــة علـــى كّلهـــا األلفـــاظ
  ابــــن لو يقــــ ! احملكـــم مــــع كتعـــاملهم املتشــــابه مــــع او تعـــامل هــــذا علـــىو  ! املذهبيــــة العصـــبية

ــــق مــــا ظــــاهر او محلــــ احملــــّدثني مو عمــــ أنّ  إعلــــم : زيو اجلــــ   ســــبحانه البــــاري صــــفات مــــن تعّل
  املتشـــــــابه محــــــل او فيعرفــــــ الفقهــــــاء او خيــــــالط مل ّ ـــــــمأل ، او فشــــــبَّه ، احلِــــــسّ  مقتضــــــى علــــــى
 .)٣( مسّلم أمر السّنةو  القرآن يف املتشابه دو جو ف احلكم.. ضىتمق على
  قــــــفو  إذ ، خاّصــــــة مــــــنهم بــــــالقرّائنيو  ، اليهودبــــــ باملشــــــا ة اُ مــــــت الطائفــــــة هــــــذهو 

ــــــد اهرو ظــــــ علــــــى هــــــؤالء ــــــ يف التجســــــيم تفي   هلــــــذه تيميــــــة ابــــــن اســــــتدل لقــــــدو  )٤( ! راةو الت
 )٥( ! أيضاً  اإلجنيل من صو بنص العقيدة

  يف قــــعو  قــــد أنّــــه علــــى يــــدلّ  إّمنــــاو  ، املباشــــر االقتبــــاس علــــى يــــدلّ  ال أيضــــاً  هــــذا لكــــنّ 
ــــة   يــــأيت إّمنــــاو  النصــــارى...و  اليهــــود ســــّيما ال الســــابقة االُمــــم يف قــــعو  كالــــذي اإلســــالم اُّم

ـــــل ـــــأثّر دلي ـــــك أصـــــحاب بعـــــض اهتمـــــام مالحظـــــة مـــــن الت ـــــذين الـــــديانات تل   يف او دخلـــــ ال
_____________ 

 م. ١٩٨٨ـ بريوت ـ  دار الفكرآية الكرسي ـ  ١٠:  ٣تفسر الطربي  )١(
 .٢٦١ـ  ٢٦٠:  ١) اُنظر : منهاج السّنة ٢(
 .١٣٤س إبليس : بي) تل٣(
 .٩٧،  ٨٤:  ١النحل و ) امللل ٤(
 .٤٠٦:  ٥) اُنظر : جمموع الفتاوى ٥(
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  يف كمــــا ، التجســــيمو  التشــــبيه علــــي الــــدال احلــــديث ، احلــــديث مــــن عو النــــ  ــــذا اإلســــالم
ــــــث ــــــذي األحبــــــار كعــــــب أحادي ــــــر ال ــــــ عنــــــه أكث ــــــرة وأب   إىل أحاديثــــــه بعــــــض نســــــبو  هري

ـــــك نســـــب كمـــــا ،  لو الرســـــ ـــــذين حديثـــــه اةو ر  ذل   مـــــرّة كعـــــب عـــــن حيـــــّدث هو مسعـــــ ال
ــــــث بعــــــض او نســــــبو  او فخلطــــــ ، مــــــرّة  اهللا لو رســــــ عــــــنو    ، لو الرســــــ إىل كعــــــب أحادي

ـــــق عـــــن التـــــأثّر نو فيكـــــ   هـــــذاو  ، غـــــريه عـــــن وأ هـــــذا عـــــن ســـــةو مدس أحاديـــــث متابعـــــة طري
 النصارى.و  اليهود عن املباشر التلّقي من بكثري أرجح

 : الطائفة الثانية
  الظـــــاهر كـــــان إذا ، الظـــــاهر خـــــالف علـــــى تعـــــاىل البـــــاري بصـــــفات يتعّلـــــق مـــــا او محلـــــ
 : فريقان همو  التجسيم.. وأ التشبيه إىل مفضياً 

  قبيـــــل مـــــن ، خارجيـــــة صـــــفات نو يكـــــ أن ميكـــــن ال املـــــراد بـــــأنّ  َقطَـــــعَ  الفريـــــق األول :
  املـــــــراد عـــــــن البحـــــــث يف او يـــــــدخل مل لكـــــــّنهم ، االنفعـــــــالو  األعضـــــــاءو  التحيّـــــــزو  لو احللـــــــ
  لـــــيس تعـــــاىل اهللا أنّ  العقـــــل مبقتضـــــى عرفنـــــا قـــــدو  ، أراد مبـــــا أعلـــــم اهللا : او قـــــال بـــــل ، منهـــــا
ــه   ، بــذلك قطعنــاو  ، منهــا شــيء يشــبهه الو  قــاتو املخل مــن شــيئاً  ُيشــبه فــال ، شــيء كمثل

ــــ اللفــــظ معــــىن نعــــرف ال أنّــــا إّال  ُن َعَلــــى اْلَعــــْرِش  ( : تعــــاىل لــــهو ق مثــــل ، فيــــه اردو ال  الــــرَّْحمَٰ
ـــــــتَـَوىٰ  ـــــــَديَّ  ( : تعـــــــاىل لـــــــهو قو  ، )١( ) اْس ـــــــُت بَِي  َوَجـــــــاَء  ( : تعـــــــاىل لـــــــهو قو  ، )٢( ) َخَلْق

  ، يلهــــــاو تأو  اآليـــــات هـــــذه تفســــــري مبعرفـــــة مكّلفـــــني لســــــناو  ، ذلـــــك غـــــري إىل )٣( ) رَبـُّــــكَ 
_____________ 

 .٥/  ٢٠) سورة طه : ١(
 .٧٥/  ٣٨) سورة ص : ٢(
 .٢٢/  ٨٩) سورة الفجر : ٣(
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  قــــد ذلــــكو  ، شــــيء كمثلــــه لــــيسو  ، لــــه شــــريك ال بأنّــــه باالعتقــــاد ردو  قــــد التكليــــف بــــل
  اءو االســــت : قــــال إذ ، أنــــس بــــن مالــــك : هــــؤالء مــــن الشهرســــتاين عــــدّ و  .)١( يقينــــاً  أثبتنــــاه
  : مـــنهم عـــدّ  كمــا بدعـــة. عنــه الســـؤالو  ، اجـــبو  بــه اإلميـــانو  ، لــةو جمه الكيفيـــةو  ، مو معلــ

  كـــــالم أنّ  األصـــــحّ و  .)٢( (الظـــــاهري) علـــــي بـــــن دو داو  ريو الثـــــ ســـــفيانو  حنبـــــل بـــــن أمحـــــد
  احلـــــــديث أصـــــــحابو  يةو احلشـــــــ ؛ ىلو االُ  الطائفـــــــة مـــــــن الثانيـــــــة الفرقـــــــة إىل أقـــــــرب هـــــــؤالء
  هـــذا لكـــن ، تكييـــف نو د الظـــاهر علـــى إجـــراء ، وفهـــ ، آنفـــاً   ـــم التعريـــف تقـــّدم الـــذين
  لئــــــــكو اُ  علـــــــى تقــــــــّدم قـــــــد » الســـــــلفية «و احلــــــــديث أصـــــــحابو  يةو احلشــــــــ مـــــــن الفريـــــــق

  التشـــــــبيه. يف ّرطو فتــــــ » بدعــــــة عنــــــه الســـــــؤال « : هلمو قــــــو  يلتــــــزم ملو  البيــــــانو  التفســــــري يف
 .)٣( نفسه الشهرستاين أشار هذا إىلو 

  ، خارجيــــــة صــــــفات نو يكــــــ أن ميكــــــن ال املــــــراد بــــــأنّ  أيضــــــاً  او قطعــــــ الفريــــــق الثــــــاني :
ـــــــق مـــــــا يـــــــلو تأ رةو ضـــــــر  إىل او ذهبـــــــ مثّ    تعـــــــاىل هجباللـــــــ الالئقـــــــة املعـــــــاين إىل بالصـــــــفات يتعّل
ـــــتو  العقـــــل بـــــه قطـــــع ملـــــا افقـــــةو املو  ّـــــه مـــــن احملكـــــم التنزيـــــل بـــــه ثب ـــــْيَس  ( شـــــأنه تعـــــاىل أن  َل

  فيهــــــا لــــــيس حمكمــــــة صو نصــــــ فهــــــذه )٥( ) الَّ ُتْدرُِكــــــُه اْألَْبَصــــــارُ  (و )٤( ) َكِمْثِلــــــِه َشــــــْيءٌ 
 إليها. املتشا ات ردّ  من بدّ  فال ، مبعانيها العقل قطع قدو  ، شيء التشابه من

  بالصــــفات يتعلّــــق مــــا كــــلّ  إليــــه او أحــــالو  اللغــــة يف ا ــــاز او اعتمــــد ذلــــك ألجــــل فهــــم
 أيضاً. العقل  ا قطع اليت احملكمات تلك مع ظاهره يستقيم ال الذي املتشابه من

_____________ 
 (الصفاتية). ٨٤:  ١النحل و ) اُنظر : امللل ١(
 .٩٥،  ٨٥:  ١النحل و ) امللل ٢(
 .٨٤النحل : و ) امللل ٣(
 .١١/  ٤٢) سورة الشورى : ٤(
 .١٠٣/  ٦) سورة األنعام : ٥(
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  ، املعتزلــــةو  ، األشــــعري أتبــــاع » اجلماعــــةو  الســــّنة أهــــل « رو مجهــــ : املبــــدأ هــــذا علــــىو 
  بينهـــا مـــا يف اختلفـــت الـــثالث اجلماعـــات أنّ  غـــري ، » الشـــيعة «  البيـــت أهـــل أتبـــاعو 
 : مراتب ثالث على ، يلو التأ اعتماد مدى يف

ــــــلو التأ إىل عــــــاً و رج أقّلهــــــم األشــــــاعرة فكــــــان ــــــار مــــــن هو اعتمــــــد ملــــــا ، ي   اردةو الــــــ األخب
  فيــــــــه ردو  فمــــــــا ! احلـــــــديث نو د القــــــــرآن علـــــــى يــــــــلو التأ او أجـــــــر  فكــــــــأّ م ، الصـــــــفات يف

ـــــم العبــــاد رؤيــــة او ز وّ فجـــــ،  غالبــــاً  بظـــــاهره او متّســــك احلــــديث   ، القيامـــــة مو يــــ شـــــأنه جــــلّ  ر َّ
 .)١( ) ِإَلٰى رَبـَِّها نَاِظَرةٌ  ( : تعاىل لهو ق او لوّ يؤ  فلم ، عندهم أخبار إىل عاً و رج

ــــا ــــات أّم ــــيت اآلي   ملو  ، ا ــــاز باعتمــــاد هــــاو لوّ أ فقــــد األعضــــاءو  األيــــديو  جــــهو ال فيهــــا ال
 اُالخريني. اجلماعتني فيها او افقو و  ، )٢( التشبيه إىل املؤّدية اهرهاو ظ على هاو جير 

ــــ   اعتمــــاداً  ، يــــلو للتأ العنــــان او أطلقــــ إذ ، األشــــاعرة خــــالف ىعلــــ او فكــــان املعتزلــــة أّمــــا ـ
ــــ علــــي يقتصــــر الــــذي احلــــديث يف مــــنهجهمو  ، للعقــــل هو منحــــ الــــذي رو الــــد : علــــى   لو قب
ــــــ ــــــث األشــــــاعرة اعتمــــــد فيمــــــا ، فقــــــط اترو املت ــــــيت اآلحــــــاد أحادي   طــــــرق مــــــن إّال  تــــــرد مل ال

 األقّل.. على املعتزلة عند غالباً  نو مّتهم رجاهلا
ـــــي الطعـــــن يف األشـــــاعرة) (مـــــن البغـــــدادي لو يقـــــ   أئّمـــــة (مـــــن العـــــّالف اهلـــــذيل أيب عل

ــــــة) ــــــهو ق ! فضــــــائحه مــــــنو  : املعتزل ــــــق مــــــن احلّجــــــة إنّ  ل ــــــار طري   عــــــن غــــــاب مــــــا يف األخب
  نفســــــاً  عشــــــرين مــــــن بأقــــــلّ  تثبــــــت ال اهاو ســــــ مــــــا يفو   األنبيــــــاء آيــــــات مــــــن اسو احلــــــ

ـــــة أهـــــل مـــــن احـــــدو  فـــــيهم   حّجـــــة الَفَســـــقةو  الَكَفـــــرة بأخبـــــار جـــــبو ي ملو  أكثـــــر.. وأ ، اجلّن
_____________ 

 .٢٣/  ٧٥) سورة القيامة : ١(
 اُنظــــــــر هــــــــذه املواضــــــــع يف ســــــــائر تفاســــــــريهم ، كتفســــــــري الطــــــــربي و ،  ٩٠) الفــــــــرق بــــــــني الِفــــــــرق : ٢(
 أيب حّيان وغريهم.و الرازي ، و املاوردي ، و البغوي ، و 
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  فـــيهم يكـــن مل إذا ، الكـــذب علـــى اطـــؤهمو ت معـــه ميكـــن ال الـــذي اترو التـــ عـــدد او بلغـــ إنو 
  قو فــــ مـــنو  حكمـــاً.. جــــبو ي ال األربعـــة نو د مـــا خــــرب أنّ  زعـــمو  اجلنّـــة.. أهــــل مـــن احـــدو 

 .)١( خبربهم العلم يقع ال قدو  ، خبربهم العلم عو قو  يصحّ  قد العشرين إىل األربعة
  البـــــــاب  ـــــــذا تتعلّـــــــق الـــــــيت األحاديـــــــث مـــــــن األعظـــــــم القســـــــم أنّ  يظهـــــــر هـــــــذا مـــــــنو 

  ســــــــاقطة املعتزلــــــــة عنــــــــد هــــــــي ، هابببســــــــ يــــــــلو التأ عــــــــن نو قّفــــــــو فيت األشــــــــاعرة يعتمــــــــدهاو 
 عندهم. يلو التأ دائرة من ّسعو  مما ، االعتبار

  كالـــــذي ، تصـــــديقه ميكـــــن ال مـــــا البـــــاب هـــــذا يف املعتزلـــــة بعـــــض إىل ، ُنســـــب لقـــــدو 
  ولــــ : فقــــال  للنــــيب حــــديث عليــــه ُعــــرض أنّــــه مــــن عبيــــد بــــن وعمــــر  إىل الــــذهيب نســــبه
ـــه هـــذا لو يقـــ األعمـــش مسعـــت ـــه ولـــو  ، لكّذبت   ولـــو  ، صـــدقته ملـــا هـــبو  بـــن زيـــد مـــن مسعت
  ! لرددتــــه هــــذا لو يقــــ  اهللا لو رســــ مسعــــت ولــــو  ، قبلتــــه مــــا لــــهو يق دو مســــع ابــــن مسعــــت

  قـــد الـــذهيبو  .)٢( ميثاقنـــا أخـــذت هـــذا علـــى لـــيس : لقلـــتُ  ، هـــذا لو يقـــ اهللا مسعـــتُ  ولـــو 
  بــــن وعمــــر  ىعلــــ احلــــانقني أطيــــاف مــــن التافهــــة األشــــياء حــــّىت  عبيــــد بــــن وعمــــر  يف ىو ر 

ـــ حـــّىت و  تعليقـــا م..و  عبيـــد ـــه صـــحّ  ول   ّجهـــهو  مـــا يف وهـــ إّمنـــا الفـــاحش فغلطـــه تقـــّدم مـــا عن
  عـــــــن يصـــــــحّ  ال هــــــذا مثـــــــل إنّ  لو يقــــــ أن ابو الصـــــــ كــــــانو  ، تعـــــــاىل اهللا إىلو  لو الرســــــ إىل
ـــــه ُعـــــرض الـــــذي احلـــــديث هـــــذا وهـــــ مـــــا نـــــدري ال حنـــــنو  البتـــــة.. اهللا لو رســـــ   لعـــــلّ و  ، علي

  عاتو ضــــــو م وأ ا ّســــــمة أحاديــــــث مــــــن لعلّــــــه ، ذكــــــره مــــــن اســــــتحيا قــــــد نفســــــه الــــــذهيب
 !  لو الرس على بةو املكذ اجلربية
  جعـــــلو  ، األشـــــاعرة خبـــــالف ، احلـــــديث علـــــى العقـــــل او قـــــّدم فاملعتزلـــــة كـــــان مهمـــــاو 

_____________ 
 .٩٠) الفرق بني الِفرق : ١(
 .٢٧٨:  ٣) ميزان االعتدال ٢(
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ــــاب األصــــل وهــــو  ، لو األ األصــــل وهــــ العقــــل بعضــــهم   النظّــــام شــــذّ  قــــدو  ، للســــّنةو  للكت
 .)١( بالكامل السّنة او فأسقط أتباعهو 

  علـــــى يـــــدلّ  مـــــا عنـــــد او يقفـــــ ملو  ، املعتزلـــــة عنـــــد يـــــلو التأ دائـــــرة اّتســـــعت هـــــذا علـــــىو 
ــــز   ، القــــادر ، كالعــــامل ، تيــــهو الثب الصــــفات إىل حــــّىت  ذلــــك او تعــــدّ  بــــل ، االنفعــــالو  التحّي
ــيس : او قــالو  ، البصــري ، الســميع ، احلــي   وهــو  ، صــفو ال مــن أكثــر معــىن الصــفات هلــذه ل

ـــ ّـــهأو  قـــادر... ، عـــامل اهللا بـــأنّ  القائـــل لو ق ـــيس ن ـــاك ل   العلـــم هـــي احلقيقـــة علـــى صـــفات هن
 .)٢( بةو مكت وأ ظةو ملف كلمات الصفات إّمناو  احلياة..و  القدرةو 

  حـــــــــّىت  الصـــــــــفات مجيـــــــــع او عطّلـــــــــ أل ــــــــم باملعطّلـــــــــة او ُعرفـــــــــ هـــــــــذه لتهمو مقـــــــــ ألجــــــــلو 
 منها. تيةو الثب

  هــــذه مؤّســــس عطــــاء بــــن اصــــلو  تابعــــهو  ، انو صــــف بــــن اجلهــــم :  ــــذا قــــال مــــن لوّ أو 
  : فيقــــال ، انو صــــف بـــن اجلهــــم إىل نو ينتســــب كّلهـــم املعطّلــــة فأصــــبح ــــ » املعتزلــــة « الفرقـــة

 ». املعطّلة « : يقال كما » اجلهيمة «
ـــتج ظـــةو ملف كلمـــات الصـــفات بـــأنّ  عقيـــد مو    كـــان تعـــاىل اهللا بـــأنّ  اعتقـــادهم عنهـــا ن
  ألفـــــــاظ هنـــــــاك لـــــــيس إذ ، العليـــــــا صـــــــفاتهو  أمسائـــــــه مـــــــن اســـــــم الو  صـــــــفة بـــــــال األزل يف
  هنــــــــا مــــــــن األزل.. يف نفســــــــه يصــــــــف أن زو جيــــــــ ال تعــــــــاىل اهللا ألنّ  ، األزل يف كلمــــــــاتو 

ـــــه قـــــاً و خمل تعـــــاىل كالمـــــه أصـــــبح ـــــةو مق ظهـــــرت هنـــــا مـــــنو  قـــــات..و املخل كســـــائر ل   أنّ  « ل
ــــــيت » قو خملــــــ القــــــرآن   تعــــــذيبٍ و  كثــــــريةٍ  دمــــــاءٍ  ســــــفك إىل جــــــرّ  كثــــــري نــــــزاع هلــــــاو ح دار ال

_____________ 
 الشـــــــــيعة اإلماميـــــــــة / د. عائشـــــــــة يوســـــــــف املنـــــــــاعي : و ) راجـــــــــع : أصـــــــــول العقيـــــــــدة بـــــــــني املعتزلـــــــــة ١(

ـــــــ ٨٤  يف كـــــــالم الـــــــدكتورة نظـــــــر ، إذ ال ميكـــــــن نســـــــبة النظـــــــام إىل اإلســـــــالم حبـــــــال فيمـــــــا لـــــــو و ،  ٩٣ ـ
 ُحكم بإسقاط السّنة مطلقاً.

 .١٤٦الشيعة اإلمامية : و ) ُاصول العقيدة بني املعتزلة ٢(
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  الو  شـــرع مـــن غوّ مســـ بـــال » العقائـــد مفّتشـــي « مظهـــر يف » املعتزلـــة « يف ظهـــر ، افتتـــانو 
 اثق.و الو  املعتصمو  نو املأم مةو حك مدى على كثري ظلم منهم فظهر ، عقل
 مـــا دلَّـــك القـــرآن عليـــه «  : لو يقـــ ســـطاً و  منهجـــاً  ذلـــك يف اتّبعـــت الجماعـــة الثالثـــة : ــــ

 مــــا كلَّفــــك الشــــيطان علمــــه مّمــــا لــــيس و مــــن صــــفته فــــائتمَّ بــــه واستضــــىء بنــــور هدايتــــه.. 
ـــاب عليـــك فرضـــه ،  ـــي و فـــي الكت ـــُره ، فِكـــلْ و  ال فـــي ســـّنة النب ـــِة الهـــدى أثـَ  علمـــُه  أئّم

 .)١( » سبحانه إلى اهللا
ـــــــــاك ـــــــــؤمتّ و  رهـــــــــاو بن ُيستضـــــــــاء حمكمـــــــــات الكـــــــــرمي القـــــــــرآن يف فهن   ســـــــــّنة يفو  ،  ـــــــــا ي

  راءو  لـــــيسو  ، اهلــــدى متـــــام فيــــهو  شــــائبة بهو تشـــــ ال صــــدق بيــــان اهلـــــدى أئّمــــةو   النــــيب
 تعاىل. اهللا إىل العلم إيكال إّال  شيء ذلك
ـــــــــاس إنّ  « : حيـــــــــدو الت يف اجلماعـــــــــة هـــــــــذه رأيو  ـــــــــة حيـــــــــدو الت يف للن   : مـــــــــذاهب ثالث

  فمــــــذهب تشــــــبيه.. بــــــال إثبـــــات مــــــذهبو  ، النفــــــي مـــــذهبو  ، بتشــــــبيه إثبــــــات مـــــذهب
ـــــات ـــــقو  ز..و جيـــــ ال النفـــــي مـــــذهبو  ز..و جيـــــ ال بتشـــــبيه اإلثب   : الثالـــــث املـــــذهب يف الطري
 تشبيه. بال لكنو  إثبات وه إّمنا ، تعطيل ال إذن )٢( » تشبيه بال إثبات
ه مـــن كّيفـــه.. «  :  علـــي اإلمـــام لو يقـــو    يف )٣( »ال إيّـــاه عنـــى مـــن شـــّبهه و مـــا وَحـــدَّ
 التشبيه. التكييف نفي

ـــــــه الســـــــكون «  :  لو يقـــــــو   ال يوَصـــــــف بشـــــــيء مـــــــن و الحركـــــــة.. و ال يجـــــــري علي
  ال أّن األشـــــياء تحويـــــه.. أو أنّ و ال يقـــــال لـــــه ّحـــــّد.. و ضـــــاء.. األعو ال الجـــــوارح و األجـــــزاء 

_____________ 
 .٩١/ خ  ١٢٤)  ج البالغة : ١(
 .١٠/ ح ٦) التوحيد / الشيخ الصدوق : باب ٢(
 .٩١/ خ  ١٢٤ة : )  ج البالغ٣(
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ـــــــــار ُجيـــــــــري مـــــــــن علـــــــــى صـــــــــريح ردّ  وفهـــــــــ )١( »يحملـــــــــه شـــــــــيئاً    آيا ـــــــــاو  الصـــــــــفات أخب
 ا از. نو د احلقيقة علىو  اهرهاو ظ على
  ، الســـّنةو  الكتـــاب هـــدي ، اهلـــدي  ـــذا اهتـــدى مـــن ســـار املـــنهج هـــذا خطـــى علـــىو 
  هلاو ُاصـــــــــ إىل هـــــــــاو فردّ  املتشــــــــا ات إىل او عمـــــــــدو  ، للعقيـــــــــدة الً و ُاصــــــــ احملكمـــــــــات او فــــــــأثبت

ـــيب ســـّنة فيهـــا او اتّبعـــو  ، احملكمـــة ـــه مـــن اهلـــدى أئّمـــة بيانـــاتو   الن   إذن او فقـــال .. آل
  يـــــــلو بالتأ او فعملـــــــ ، احملكـــــــم إىل املتشـــــــابه إرجـــــــاع يف هو اعتمـــــــدو  اللغـــــــة يف ا ـــــــاز دو جـــــــو ب
  راّداً  ، احملكــــم مــــع منســــجماً  كّلــــه هو جــــدو  الــــذي الصــــادق األثــــر مقتفــــني دو احلــــد هــــذه يف

ـــــــــه املتشـــــــــابه ـــــــــى يـــــــــدلّ  مـــــــــا كـــــــــلّ  او فنفـــــــــ ، إلي ـــــــــ مثّ  ، التجســـــــــيمو  التشـــــــــبيه عل ـــــــــه او أثبت   ل
  منفصـــلة أشـــياء هـــي ليســـتو  ، بذاتـــه قائمـــة صـــفات أ ـــا علـــى ، تيـــةو الثب الصـــفات تعـــاىل
 األشاعرة. زعمت كما عليه زائدة عنه

  : تعــــــاىل لـــــهو بق عمــــــالً  ، اآلخـــــرة يف األشـــــاعرة أثبتهــــــا الـــــيت الرؤيـــــة ازو جــــــ او نفـــــ كمـــــا
ـــــــُه اْألَْبَصـــــــارُ  (    ـــــــذا القاطعـــــــة  البيـــــــت أهـــــــل أحاديـــــــث إىل عـــــــاً و رجو  )٢( ) الَّ ُتْدرُِك

 .)٣( الرؤية إلحكام املانعة أدلّتهو  العقلي بالربهان تأكيداً و  ، املعىن

 الطائفة الثالثة :
 : فريقان همو  ، الصفات يف يتعّلق عّما تو السك او اختذ الذين

  كمــــا ، تعــــاىل اهللا جبــــالل الالئــــق الظــــاهر وهــــ منهــــا املــــراد نو كــــ ازو جبــــ لو يقــــ األول :
_____________ 

 .٩١/ خ  ١٢٤)  ج البالغة : ١(
 .١٠٣/  ٦) سورة األنعام : ٢(
 ، ابـــــــن املّطهـــــــر احللّـــــــي / كشـــــــف املـــــــراد  ٨) راجـــــــع : التوحيـــــــد / أبـــــــو جعفـــــــر الصـــــــدوق : بـــــــاب ٣(

 م. ١٩٧٩مي ـ بريوت ـ ـ مؤسسة األعل ٣٠١ـ  ٢٨١يف شرح جتريد االعتقاد : 
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  لو يقـــ ال لكـــنو  ، يـــلو التأ أصـــحاب يـــذهب كمـــا الظـــاهر خـــالف املـــراد نو يكـــ أن زو جيـــ
 ذاك. وأ هذا املراد أنّ 

  لــــةو مق ليســــت فهــــي .)١( غــــريهمو  الفقهــــاء مــــن كثــــري طريقــــة هــــذه : تيميــــة ابــــن قــــال
 بأعيا م. ألشخاص مذهباً  بل الفرق من لفرقة
  القــــــــرآن ةو تــــــــال علــــــــى يزيــــــــد الو  ، بالكليــــــــة فيهــــــــا الكــــــــالم عــــــــن أمســــــــك الثــــــــاني :و 

  إىل  مو قلـــــــ دِ  تـــــــ مل أفـــــــراد بـــــــل ، فرقـــــــة نو يشـــــــّكل ال أيضـــــــاً  هـــــــؤالءو  احلـــــــديث.. قـــــــراءةو 
 املقّدس. الشرع عنه  ى مبا ضو اخل على تو السك او فآثر  ، احلقيقة
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_____________ 
  .١١٦:  ٥ ى) جمموع الفتاو ١(
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 الفصل الرابع

 الفرقو ف الديني في تكوين بعض المذاهب دور التطرّ 
ــــديين الفكــــر هلــــا تعــــرض الــــيت املشــــكالت أخطــــر مــــن   أتباعــــه فتطــــرّ  مشــــكلة هــــي ال

  تفســـــــــري يف الثابتـــــــــة ابطو الضـــــــــ نو ز و فيتجـــــــــا ، أحكامـــــــــه تطبيـــــــــق يفو  معانيـــــــــه تفســـــــــري يف
 أحكامه. تطبيق يف مةو املعل دو احلدو  ، مفرداتهو  صهو نص

  الـــدين معرفـــة يف التقصـــري يقابـــل وهـــو  » اً وّ غلـــ « الـــدين هامسّـــ الـــذي وهـــ فالتطـــرّ  هـــذا
 أحكامه. تطبيقو 

  تكــــن مل أّ ــــا غــــري الــــدين مــــن بشــــيء املتعّلقــــة اهلــــةو ال سو النفــــ بــــه تصــــاب إّمنــــا وّ الغلــــو 
ــــــــدين حو ر  تفقــــــــه ــــــــه قو تتــــــــذ ملو  ، ال   ، الكــــــــربى أهدافــــــــهو  مقاصــــــــده أدركــــــــت الو  ، معاني

ـــــه الكـــــرمي القـــــرآن قـــــرأت الو    الو  ، االهتمـــــام مـــــن احـــــدو  ىً و مســـــت علـــــىو  اعيـــــةً و  قـــــراءةً  كّل
ـــــد قفـــــتو  الو  القـــــرآن مجـــــال قتو تـــــذ ـــــه عن   انتباههـــــا لفـــــت الو  ، نيلاللمغـــــ الـــــالذع خطاب
  جنحـــت هـــذا كـــلّ  فقـــدت أن فبعـــد ..وّ الغلـــ منافـــذ مجيـــع ســـدّ  يف احلكـــيم القـــرآن بو ُاســـل
  ، ســــافر بشــــكل ليهــــهأت يف قعــــتو  مــــا كثــــرياً و  ، قهاو معشــــ يف احلــــدّ  زتو فجــــا ائهــــاو أه مــــع
 ذلك. من أقلّ  درجة على وأ

ــــــذو  ــــــاريخ مراحــــــل أقــــــدم من ــــــ قبــــــلو  ، البشــــــري الت   أن بالنــــــاس وّ الغلــــــ بلــــــغ ،  حو ن
   حو نـــــــــ دعـــــــــاهم فلّمـــــــــا ، اهللا نو د مـــــــــن آهلـــــــــةً  همو اّختـــــــــذو  الصـــــــــاحل َســـــــــَلفهم او عبـــــــــد
ــــــــــدو الت إىل ــــــــــوثَ  ( : او قــــــــــال حي ــــــــــَواًعا َوَال يـَُغ ــــــــــَذُرنَّ َود ا َوَال ُس ــــــــــَتُكْم َوَال َت ــــــــــَذُرنَّ آِلَه   َال َت
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ــــــــــوَق َوَنْســــــــــًرا   ق)و (يعــــــــــ و اع)و (ســــــــــ و ث)و (يغــــــــــ و دٌّ)و ( األمســــــــــاء هــــــــــذهو  ! )١( ) َويـَُع
  ،  مو يعّظمــــــ او فكــــــان بأجيــــــال قــــــبلهم او كــــــان صــــــاحلني عبــــــاد أمســــــاء هــــــي إّمنــــــا (َنْســــــر) و
  بأمســــــائهم متاثيــــــل هلــــــم او أختــــــذ أن األمــــــر بلــــــغ حــــــىت جيــــــل بعــــــد جــــــيالً  التعظــــــيم يــــــزدادو 

 .)٢( ! هاو ليعبد
  أن بالنصــــــــاري بلــــــــغو  ، املســــــــيحيةو  يــــــــةاليهود الــــــــديانتني أتبــــــــاع عنــــــــد وّ الغلــــــــ ظهــــــــرو 
ــ ــك كــلّ  ! ثالثــة ثالــث : او قــالو  ! اهللا ابــن : او قــال ،  مــرمي بــن عيســي او أهلَّ   فــرط مــن ذل

ـــــــة معـــــــه حـــــــبّ    إليهـــــــا ّجـــــــهو التو  تعـــــــاىل اهللا إىل ســـــــائطو ال اّختـــــــاذ يف ثنيـــــــةو  نزعـــــــةو  ، جهال
  ، عليهـــــا اإلهليـــــة الصـــــفات إضـــــفاءو  تعظيمهـــــا يف احلـــــدّ  زةو جمـــــا طريـــــق عـــــن ولـــــو  بالعبـــــادة

  املســــــيح إنّ  النصــــــارى فقالــــــت ، قــــــدرةً و  علمــــــاً  اإلحاطــــــةو  الرازقيــــــةو  اخلالقيــــــة قبيــــــل مــــــن
 ! اهللا بإذن ليسو  الذاتيه بقدرته املعجزات يصنع
ــــر فكــــان اإلســــالم جــــاءو  ــــةً  أكث ــــ تشــــخيص يف دّق ــــهو د ابو األبــــ ســــدّ و  والغل   فكــــان ، ن

  الو  نفعــــــاً  ألنفســـــهم نو ميلكــــــ ال الـــــذين الفقـــــراء العبيــــــد خماطبـــــة األنبيــــــاء خياطـــــب القـــــرآن
  ليصــــرف ذلــــك كــــلّ  ، عهــــد اهللا مــــع لــــه يكــــن مل مــــن إنــــذار ينــــذرهمو  يعــــاتبهمو  ، ضــــرّاً 
  : لو فيقـــــ ،  آدم نبـــــأ علينـــــا وفيتلـــــ ..والغلـــــ مســـــالك مـــــن احهـــــمو أر و  املـــــؤمنني أفئـــــدة

َنِسَي َوَلْم َنِجْد َلُه َعْزًما ( ْبُل فـَ  .)٣( ! ) َوَلَقْد َعِهْدنَا ِإَلٰى آَدَم ِمن قـَ
_____________ 

 .٢٣/  ٧١) سورة نوح : ١(
ــــــــ ٩٨:  ٢٩ج  ١٤تفســــــــري الطــــــــربي م و ،  ٣٨٧:  ٢) اُنظــــــــر : تفســــــــري القّمــــــــي ٢(  تفســــــــري و ،  ٩٩ ـ

 دار  ـــــــــــــــــ ٣٩٩:  ٤، تفســــــــــــــــري البغــــــــــــــــوي  ٥٤٧:  ١٠جممــــــــــــــــع البيــــــــــــــــان و ،  ٦١٩:  ٤الزخمشــــــــــــــــري 
  مؤسســــــــــة البعثــــــــــة ـــــــــــ ٣٨٨:  ٤تفســــــــــري الربهــــــــــان / البحــــــــــراين و ،   ه ١٤٠٥ ـــــــــــ بــــــــــريوت ـــــــــــ الفكــــــــــر

 غريها.و ،   ه ١٤١٦قم ـ  ـ
 .١١٥/  ٢٠سورة طه : ) ٣(
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ـــــاْحُكم  ( : لو فيقـــــ  دو دا خياطـــــبو  ـــــي اْألَْرِض َف ـــــًة ِف ـــــاَك َخِليَف َـــــا َداُووُد ِإنَّـــــا َجَعْلَن  ي
  يف تعـــــــاىل هللا خالفتــــــه عـــــــن خيــــــرب أن بعـــــــد ، هــــــذا بعـــــــدو  )١( ) ...بـَــــــْيَن النَّـــــــاِس بِــــــاْلَحقِّ 

  : رو الفــــ علــــى لو يقـــ ، تعــــاىل اهللا مـــن جبعــــل لكـــنو  ، رىو بالشــــ الو  ، بالَغَلبـــة ال ، األرض
ــــــِبيِل اللَّــــــِه  ( ــــــن َس ــــــلُّوَن َع ــــــِبيِل اللَّــــــِه ِإنَّ الَّــــــِذيَن َيِض ــــــن َس ــــــلََّك َع ُيِض ــــــَوٰى فـَ ــــــِع اْلَه  َوَال تـَتَِّب

 .)٢( ! ) َلُهْم َعَذاٌب َشِديٌد ِبَما َنُسوا يـَْوَم اْلِحَسابِ 
ــــّني  خــــامتو  البشــــر ســــيد خياطــــبو  ــــاس أمــــام يغلــــق مبــــا النبي ــــ منافــــذ كــــلّ  بعــــده الن   وّ الغل

ــــٌه  ( : لو فيقــــ ، نو يعقلــــ أّ ــــم ولــــ ُهُكــــْم ِإلَٰ ــــيَّ أَنََّمــــا ِإلَٰ ــــْل ِإنََّمــــا أَنَــــا َبَشــــٌر مِّــــثْـُلُكْم يُــــوَحٰى ِإَل  ُق
  التأكيــد هــذا لكــنو  ، املعــىن يــتمّ و  » بشــر أنــا قــل « : لو يقــ أن قــادر وهــو  ..)٣( ) َواِحــدٌ 

ـــغ » مـــثلكم « ـبـــ التمثيـــل مثّ  » إّمنـــا « ـبـــ احلصـــر مثّ    كـــل قطـــعو  املعـــىن تثبيـــت يف تعبـــري أبل
 اجلهاالت.و  الشبهات أمام الطرق
  ، البشــــر بعبــــادة ينحصــــر ال وّ الغلــــ أنّ  فأّكـــد ،  النــــيب ذهــــب هــــذا مــــن أكثـــر إىلو 
  وفهــــ الســــّنة فيهــــا زو جــــا فمــــا ، بالعبــــادات التطــــّرفو  التشــــّدد يف حــــّىت  حاصــــل وهــــ بــــل
ـــ غـــداة  اهللا لو رســـ يل قـــال : فقـــال ، العبـــاس بـــن الفضـــل حـــّدث ..وّ غلـــ   : النحـــر مو ي
  ضــــعهنّ و ف ، اخلــــذف حصــــى مثــــل ُحصــــّيات لــــه فلقطــــت » هــــات فــــالتقط لــــي حصــــىً « 
ّــاكم و بأمثــال هــؤالء ، بأمثــال هــؤالء ، «  : فقــال يــده يف ــا أهلــك مــن كــان  الغلــوّ و إي  ، فإنّم

 )٤( ! »في الدين  قبلكم الغلوّ 
_____________ 

 .٢٦/  ٣٨سورة ص :  )١(
 .  ٢٦/  ٣٨) سورة ص : ٢(
 . ١١٠/  ١٨) سورة الكهف : ٣(
ـــــــــــن ســـــــــــعد  ) الطبقـــــــــــات الكـــــــــــربى٤( ـــــــــــ ١٨٠:  ٢/ اب  :  ٥، الســـــــــــنن الكـــــــــــربي / البيهقـــــــــــي  ١٨١ ـ

 .٣٧١:  ٤، السرية النبوية / ابن كثري  ١٢٧
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 بين المسلمين : ظهور الغلوّ 
  ، املســــلمني بــــني جــــّداً  كثــــري ، احلــــدّ  زو جــــا مــــا لكــــلّ  الشــــامل ، اســــعو ال مبعنــــاه وّ الغلــــ
ــــــــة يف دخــــــــل ــــــــاداتو  االعتقــــــــاد جمــــــــاالت كاف   ممّــــــــا ، األعــــــــرافو  املعــــــــامالت حــــــــّىت و  العب

  مـــــــن اهلائــــــل الكــــــمّ  هــــــذا الظــــــاهرة حاالتــــــه مــــــنو  حــــــّد.. علــــــى معــــــه فو قــــــو ال يصــــــعب
  قّلمــــــــاو  ، الصــــــــاحلنيو  ليــــــــاءو األ فضــــــــائلو  مناقــــــــب يف عةو املصــــــــن األكاذيــــــــبو  اخلرافــــــــات

  عاّمـــــــة املناقـــــــب كتـــــــبو  ! األســـــــاطري لـــــــهو ح تنســـــــج مل طائفـــــــة بـــــــه تعّلقـــــــت رجـــــــالً  جتـــــــد
 .وّ الغل من نو الل  ذا طافحة
ــ فيــه يقــع قــد كمــا ، االنقطــاع أهــل عنــد كثــري وفهــ ؛ العبــادات يف وّ الغلــ أّمــا   نو املتنطّع
 السنن. يف التشّددو  التدقيق يف احلدّ  نو ز و جيا الذين
  ، املقالـــة شـــكل اّختـــذ مـــا وهـــ والغلـــ أصـــناف مـــن البحـــث إليـــه ّجـــهو يت فو ســـ الـــذيو 

 طائفة. وأ رجل إليها ويدع مقالة يسّمى أن صحّ  وأ
  خـــرج إذ ،  النـــيب فـــاةو  ســـاعة منـــذ ، جـــداً  مبّكـــراً  وّ الغلـــ مـــن عو النـــ هـــذا ظهـــر قـــدو 
  املنــــافقني مــــن رجــــاالً  إنّ  « : بالنــــاس يصــــرخ  النــــيب تو مبــــ مكــــّذباً  اخلطــــاب بــــن عمــــر
  كمـــــا ربّـــــه إىل ذهـــــب لكّنـــــهو  ، مـــــات مـــــا اهللا لو رســـــ أنّ و  ، يفّ و تـــــ اهللا لو رســـــ أنّ  نو يزعمـــــ
  قــــــد قيــــــل أن بعــــــد رجــــــع مثّ  ليلــــــةً  أربعــــــني مــــــهو ق عــــــن فغــــــاب عمــــــران بــــــن ســــــىو م ذهــــــب
ــــــــــدي نّ عَ لــــــــــيقط اهللا لو رســــــــــ لــــــــــريجعنّ  اهللاو  ، مــــــــــات   أنّ  نو يزعمــــــــــ أرجلهــــــــــمو  رجــــــــــال أي

 ! )١( » مات اهللا لو رس
 ساعتها. من انطفأت مثّ  ظهرت ، اإلسالم يف ةيلاغ لةو مق لو أ فهذه

_____________ 
 .٢٦٣ـ  ٢٦٢:  ٥النهاية و اُنظر : البداية و ،  ٢٠١ـ  ٢٠٠:  ٣) تاريخ الطربي ١(
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  ! الـــــــرّدة إىل بأصـــــــحابه انتهـــــــى  النـــــــيب تو مبـــــــ تكـــــــذيب ظهـــــــر األيّـــــــام تلـــــــك يفو 
  ولـــ : او قـــال  النـــيب فـــاةو  نبـــأ بلغهـــم املـّــ البحـــرين مـــن مو قـــ » القـــيس عبـــد وبنـــ « لئـــكو أ

  : هلــم فقـال ، املعلّـى بـن دو اجلــار  هـم سـيد فجمعهـم !! او ارتـدّ و  ! مــات ملـا نبيّـاً  حمّمـد كـان
  كــان أنّــه نو اتعلمــ : قــال لــك. بــدا عّمــا ســل : او قــال بــه.. ينو فــأخرب  أمــر عــن ســائلكم إينّ 
  : قـال علمه.ن بل ال : او قال ؟ نهو تر  وأ نهو تعلم : قال نعم. : او قال ؟ مضى ما يف أنبياء هللا
  إّال  إلـه أّال  أشـهد أنـاو  ، او مـات كمـا مـات  حمّمـداً  فـإنّ  : قـال ا.و مات : او قال ؟ او فعل فما
 .)١( دينهمو  رشدهم إىل او فعاد له.و رسو  عبده حمّمداً  أنّ  أشهدو  اهللا

  ال ــــاو ملق تتعّصــــب أحزابــــاً و  فرقــــاً  يؤلّــــف أصــــبحو  ، خمتلفــــة ، أشــــكاالً  وّ الغلــــ او اختــــذ مثّ  ـــــ
ـــــه إىل انتهـــــى مـــــا التو املقـــــ تلـــــك أبشـــــع كـــــانو  !  ـــــاو د تو متـــــ حـــــّىت  التعّصـــــب أشـــــدّ    تألي
 اإلمامة.و  ةوّ النب هدمو  البشر

 آثاره :و غلو المارقين 
  الــــذي ، املارقــــة وّ غلــــ مســــتقبلهو  اإلســــالم تــــاريخ علــــى خطــــراً  وّ الغلــــ اعو أنــــ أكثــــر كــــان

ــــهو يظنّ  مــــا يف شــــديد فتطــــرّ  مــــع ، التفكــــري يف الســــطحيةو  ، الســــذاجة : أساســــه كــــان   ن
  الرميـــة مـــن الســـهم ميـــرق كمـــا الـــدين مـــن او مرقـــ أن  ـــم بلـــغ الـــذي ذلـــك ! الـــديين قـــفو امل

ـــــه مـــــع ـــــيس أن ـــــة يف ل   احلـــــديث صـــــفهمو  كمـــــا ، اجتهـــــادهم العبـــــادة يف جيتهـــــد أحـــــد األّم
 ! » صيامهم إىل صيامكمو  صال م إىل صالتكم نو حتقر  « الشريف يو النب

 ِإِن  ( : تعـــــاىل لـــــهو لق الفاســـــد يلهمو تـــــأ ، التفكـــــري يف ســـــطحّيتهم مظـــــاهر لوّ أ فكـــــان
  ! تعـــاىل بـــاهللا شـــرك اثنـــني بـــني قضـــية يف شـــخص حتكـــيم أنّ  او فظنّـــ )٢( ) اْلُحْكـــُم ِإالَّ ِللَّـــهِ 

_____________ 
 .٣٠٢:  ٣) تاريخ الطربي ١(
 .٥٧/  ٦) سورة األنعام : ٢(
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  أعراضـــــــــهم.و  دمـــــــــائهم اســـــــــتباحةو  مهمو خصـــــــــ تكفـــــــــري : فهمتطـــــــــرّ  مظـــــــــاهر لو أ كـــــــــانو 
ـــــتو  ـــــديين للتطـــــّرف مالزمتـــــان اخلصـــــلتان هاتـــــان بقي   يف الســـــطحية : اّجتاهـــــه كـــــان أيّـــــاً  ال

  دمـــــــــــائهم اســـــــــــتباحةو  مو اخلصـــــــــــ تفكـــــــــــريو  ، الفاســـــــــــدة يالتو بالتـــــــــــأ املتمثّلـــــــــــة التكفـــــــــــري
 أعراضهم.و 

 : طوائف الغالة تعّدد
ـــــــى الغـــــــالة ائـــــــفو ط ّزعـــــــتو ت لقـــــــد ـــــــة اإلســـــــالمية املـــــــذاهب عل   يبـــــــقَ  مل حـــــــّىت  ، كاّف
 عليه. ُحيسب من وأ أصحابه بني والغل ظهرو  إّال  املذاهب من مذهب
ـــــــ ـــــــدين يف غلـــــــت ائـــــــفو ط ظهـــــــرت أنفســـــــهم املـــــــارقني بـــــــني فمـــــــن ـ   هموّ غلـــــــ قو فـــــــ ال
  فقــــــــط.. بالعشــــــــيّ  ركعــــــــةو  بالغــــــــداة احــــــــدةو  ركعــــــــة الصــــــــالة إنّ  بعضــــــــهم فقــــــــال ، لوّ األ
ــــــني بنــــــات مــــــن احملّرمــــــات نكــــــاح او اســــــتحلّ  نو آخــــــر و  ــــــات بنــــــاتو  البن ــــــين بنــــــاتو  ، البن   ب

 القرآن.. من ليست سفو ي رةو س : او قالو  ، اتو األخو  ةو األخ
 اح..و األر  بتناسخ او قالو  او غل مثّ  املعتزلة من او كان ائفو طو 
  خلقـــه بـــأنّ  أقـــرّ  الو  ، النظـــرة قـــطّ  يســـأل مل إبلـــيس إن : او قـــال ، املرجئـــة مـــن ائـــفو طو 
 تراب.. من آدم خلقو  نار من

  أفضـــل وهـــ مـــن الصـــاحلني يف نو يكـــ قـــد : او فقـــال » الســـّنة أهـــل « مـــن او كـــان نو آخـــر و 
  عنـــــه ســـــقطت فقــــد معرفتـــــه حــــقّ  اهللا عـــــرف مــــن أنّ و  ،  املالئكـــــة مــــنو  األنبيـــــاء مــــن

 أجسام.. يف الباري لو حبل بعضهم قالو  ، الشرائعو  األعمال
ــــّدت ائــــفو طو  ــــ مــــنهم بــــرئ التشــــّيعو  الشــــيعة مــــن ُع ــــةو بأُل بعضــــهم فقــــال ، همو لغل   هّي
  بتناســــــخو  ، تــــــهوّ بنب قــــــال مــــــن مــــــنهمو  ، بعــــــده مــــــن  األئّمــــــةو  طالــــــب أيب بــــــن علــــــيّ 

  بــــــين ىلو مــــــ زينــــــب أيب بــــــن حمّمــــــد اخلطّــــــاب أيب هيــــــةو بأُل مــــــنهم طائفــــــة قالــــــتو  ، احو األر 
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  رو منصـــــ أيب ةوّ بنبـــــو  ، جبيلـــــة بـــــين ىلو مـــــ ســـــعيد بـــــن املغـــــرية ةوّ بنبـــــ طائفـــــة قالـــــتو  ، أســـــد
  أئّمـــــة كفــــرهم قــــدو  )١( غـــــريهمو  التميمــــي مسعــــان بــــن بيـــــانو  ، احلائــــك بزيــــغو  ، العجلــــي
 منهم. الشيعة تربّأو  الشيعة
  يعلــــم أنّــــهو  ، اهللا وهــــ أنّــــه او فشــــهد ، رو املنصــــ جعفــــر بــــاأ أّهلــــت طائفــــة العباســــية مــــنو 
 .)٢( اهمو جنو  سّرهم

ــــــات يف اً و غلــــــ التجســــــيمو  التشــــــبيه يُعــــــدّ  كمــــــا   يف آخــــــر وّ غلــــــ يقابلــــــه ، الصــــــفات إثب
  القـــــدر يف وّ الغلـــــ مثلـــــهو  ..وّ للغلـــــ املقابـــــل التقصـــــري طـــــرف أيضـــــاً  يعـــــدّ  قـــــد الـــــذي التعطيـــــل

  يف وّ غلـــــ وهـــــ الــــذي ، ضـــــةوّ املف عنـــــد القــــدر يف التقصـــــري يقابلـــــهو  ، الكاملــــة اجلربيـــــة عنــــد
 القدر. نفيو  االختيار

 مشاله..و  املستقيم الصراط ميني على التهو مقو  وّ الغل جهو أ تعّددت هكذاو 

 الغالة :و من الغلو  موقف أهل البيت 
  قـــفو م بـــه يقـــاس أن مـــن أبعـــد الغـــالة مـــن  علـــي اإلمـــام قـــفو م كـــان البدايـــة منـــذ

  أقــــبح كــــان وّ الغلــــ أنّ  عــــن كاشــــف ذلــــكو  ، الفــــنت يف ضــــاً و خ أشــــّدهمو  أعدائــــه ألــــدّ  مــــن
ـــــ ـــــف اعو أن ـــــدادو  الشـــــرك وهـــــ بـــــل ، التحري ـــــدين عـــــن االرت ـــــدين متلّبســـــاً  يبقـــــى الـــــذي ال   بال

  تكـــــــاثرهمو  الغـــــــالة نشـــــــاط كـــــــان مثّ  املغّفلـــــــني.و  اجلّهـــــــالو  البســـــــطاء مـــــــن امـــــــاً و أق فُيضـــــــلّ 
  الـــــذ ،  الصـــــادق اإلمـــــامو  البـــــاقر اإلمـــــام أيّـــــام ابتـــــدأ قـــــد اجلديـــــدة مقـــــاال م رو ظهـــــو 

_____________ 
 النحـــــــــــل و األهــــــــــواء و ) إىل هنــــــــــا يف تعــــــــــّدد طوائــــــــــف الغــــــــــالة مــــــــــأخوذ مــــــــــن : الفصــــــــــل يف امللــــــــــل ١(
ـــــــــــلاالفـــــــــــرق الغو  ، الغلـــــــــــوّ  ١١٤:  ٢ ـــــــــــدكتور عبـــــــــــدي ـــــــــــ ٨٢و ٨١ ســـــــــــلوم الســـــــــــامرائي : اهللا ة/ ال  دار  ـ

 م. ١٩٨٢ـ  واسط ـ بغداد
 .٧٠ـ  ٦٩الِفرق : و ) املقاالت ٢(
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  مـــــن قـــــفو م  ـــــا يقـــــاس ال ، شـــــهرية مـــــنهم اقفهمـــــاو مو  كثـــــرياً  الغـــــالة يف كالمهمـــــا كـــــان
ـــ قـــدو  ، منـــازع وأ هلـــم خصـــم   ثالثـــة علـــى الغـــالة مـــن عاّمـــة  البيـــت أهـــل قـــفو م زّعو ت

 : ليباأس
ــــ األول   ،  البــــاقر منــــه تــــربّأ ، بدعتــــه دو اجلــــار  وأبــــ أظهــــر فحــــني اللعــــن :و البــــراءة  ـ

  اإلمــــــــــام لعنــــــــــهو  ، )١( منــــــــــه التنفــــــــــري يف مبالغــــــــــة ، بو ســــــــــرح الشــــــــــيطان باســــــــــم مســــــــــاّهو 
ــــــ كثــــــري معــــــه لعــــــنو   الصــــــادق  كــــــّذابون «  : قــــــالو  ، حفصــــــة أيب بــــــن ســــــاملو  اءو الن

 .)٢( » اهللامكّذبون كّفار ، عليهم لعنة 
  او قفـــــو  ملـّــــاو  ، )٣( غـــــريهمو  بيانـــــاً و  ، اخلطّـــــاب أبـــــاو  ، ســـــعيد بـــــن املغـــــرية او لعنـــــ هكـــــذاو 
 ..)٤( هو لعنو  منه او تربّأ كّيال ابن بدعة على

ـــــــ الثـــــــاني   هو أبعـــــــد اً وّ غلـــــــ رجـــــــل أظهـــــــر فـــــــإذا كشـــــــف أكـــــــاذيبهم :و التحـــــــذير مـــــــنهم  ـ
  النـــــــاس او هـــــــنبّ  مثّ  .)٥( خمالطتــــــه تـــــــركو  مبنابذتــــــه شـــــــيعتهم او أمـــــــر  مثّ  ، منــــــه او تـــــــربّأو  هو لعنــــــو 

  األباطيـــــل البيـــــت أهـــــل علـــــى نو يفـــــرت  نو كـــــّذاب هـــــؤالء أنّ  إىل غـــــريهم مـــــنو  أتبـــــاعهم مـــــن
 : به او لو يق مل ما إليهم نو ينسبو 

 يأخــــذ و كــــان المغيـــرة بـــن ســــعيد يتعّمـــد الكـــذب علــــي أبـــي ، «  :  الصـــادق قـــال
  أبــــــي يأخــــــذون الكتــــــب مــــــن صــــــحابأكــــــان أصــــــحابه المتســــــّترون بو أصــــــحابه ، كتــــــب 

_____________ 
 ش..  ه ١٣٤٨ـ مطبعة جامعة مشهد ـ  ٤١٣/  ح ٤٩٥:  ٢) رجال الكشي ١(
 .٤١٦/  ح ٤٩٦:  ٢) رجال الكشي ٢(
 .٤٠٧،  ٤٠٣،  ٤٠١،  ٤٠٠/  ) رجال الكشي ح٣(
 ة ، من فرق الغالة.يلاأصحابه الكيّ و هو أمحد بن كّيال ، و ،  ١٦١:  ١النحل و ) امللل ٤(
 .٤٠٥ح /  ٩٣:  ٢، رجال الكشي  ١٦١:  ١النحل و ) امللل ٥(
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 الزندقــــــــة و أصــــــــحاب أبــــــــي فيــــــــدفعونها إلــــــــى المغيــــــــرة ، فكــــــــان يــــــــدّس فيهــــــــا الكفــــــــر 

 يـــــــأمرهم أن يبثّـــــــوا فـــــــي الشـــــــيعة ، و يســـــــندها إلـــــــى أبـــــــي ، ثـــــــّم يـــــــدفعها إلـــــــى أصـــــــحابه و 
 فــــذاك مــــا دّســــه المغيــــرة بــــن ســــعيد  وّ مــــا كــــان فــــي كتــــب أصــــحاب أبــــي مــــن الغلــــفكــــّل 

 ! )١( »في كتبهم 
ـــــا حـــــديثاً إّال «  :  قـــــالو   الســـــّنة ، أو تجـــــدون و  مـــــا وافـــــق القـــــرآن ال تقبلـــــوا علين

ــــــن أحاديث ــــــة معــــــه شــــــاهداً م ــــــا المتقدم ــــــه اهللان ــــــن ســــــعيد لعن ــــــرة ب ــــــإّن المغي ــــــي ، ف   دّس ف
ــــب أصــــحاب أبــــي أحاديــــث  ال تقبلــــوا علينــــا مــــا و  لــــم يحــــّدث بهــــا أبــــي ، فــــاتّقوا اهللا كت

 قـــــال و  عّزوجـــــّل ، فإنّـــــا إذا حـــــّدثنا قلنـــــا : قـــــال اهللا،  ســـــّنة نبّينـــــا و خـــــالف قـــــول ربّنـــــا 
 .)٢( »  رسول اهللا
ــــــــق يو ذو  البصــــــــرية يو ذ مــــــــن أصــــــــحا م فكــــــــان   كتــــــــب يف النظــــــــر نو يــــــــدقّق التحقي
  او فــــأثبت أنفســــهم األئّمــــة علــــى هاو عرضــــ رّمبــــاو  ، فيهــــا الــــدخيل او حتّسســــ فرّمبــــا ، احلــــديث
  العــــــراق افيــــــتو  : الـــــرمحن عبــــــد بـــــن نسو يــــــ لو يقـــــ ؛ الــــــدخيل او أســـــقطو  منهــــــا الصـــــحيح

  أيب أصــــــــــــحاب جــــــــــــدتو و   جعفــــــــــــر أيب أصــــــــــــحاب مــــــــــــن قطعــــــــــــة  ــــــــــــا جــــــــــــدتو ف
  علــــى بعــــدُ  مــــن فعرضــــتها ، كتــــبهم أخــــذتو  ، مــــنهم فســــمعت ، افرينو متــــ  اهللا عبــــد

  أيب أحاديـــــــث مـــــــن نو تكـــــــ أن كثـــــــرية أحاديـــــــث منهـــــــا فـــــــأنكر  الرضـــــــا احلســـــــن يبأ
ـــا الخّطـــاب«  : يل قـــالو  ،  اهللا عبـــد ـــد  إّن أب   ، لعـــن اهللا  اهللا كـــذب علـــى أبـــي عب

 كـــــذلك أصـــــحاب أبـــــي الخطّـــــاب يدّســـــون هـــــذه األحاديـــــث إلـــــى يومنـــــا و أبـــــا الخطّـــــاب ، 
  ، فـــال تقبلـــوا علينـــا خـــالف القـــرآن ، فإنّـــا إذا  اهللا أبـــي عبـــدهـــذا فـــي كتـــب أصـــحاب 

_____________ 
 .٤٠٢/  ح ٤٩١:  ٢) رجال الكشي ١(
 .٤٠١/  ح ٤٨٩:  ٢) رجال الكشي ٢(
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 عـــــــن رســـــــوله نحــــــــّدث ، و  عـــــــن اهللا اموافقـــــــة الســــــــّنة ، إنّـــــــو حـــــــّدثنا بموافقـــــــة القـــــــرآن ت
 لنــــا ، قــــال فــــالن فيتنــــاقض كالمنــــا ، إّن كــــالم آخرنــــا مثــــل كــــالم أوّ و ال نقـــول قــــال فــــالن و 
 لنـــــا مصـــــّدق كـــــالم آخرنـــــا ، فـــــإذا أتـــــاكم مـــــن يحـــــّدثكم بخـــــالف ذلـــــك فـــــرّدوه كـــــالم أوّ و 

 فمـــا ، عليـــه نـــوراً و فـــإّن مــع كـــّل قـــول منّـــا حقيقــة مــا جئـــت بـــه ، و قولـــوا أنـــت أعلـــم و عليــه 
 .)١( »ال نور عليه فذلك من قول الشيطان و ال حقيقة معه 

ـــــك نو يتحّسســـــ الصـــــحيح اإلميـــــانو  الســـــليم قو الـــــذ ووذ كـــــانو  ـــــ جـــــاء ؛ أيضـــــاً  ذل   وأب
 : فأنشده  الباقر اإلمام إىل الشاعر العجلي هريرة
 اُحّبـــــــــــــهُ  يلّ و الـــــــــــــ أنـــــــــــــت جعفـــــــــــــر أبـــــــــــــا

 أتــــــــــــابعُ و  بــــــــــــه ترضــــــــــــى مبــــــــــــا ىأرضــــــــــــو    

  
ـــــــــــــــا  علـــــــــــــــيكمُ  نو حيملـــــــــــــــ رجـــــــــــــــالٌ  أتتن

 األضــــــالعُ   ــــــنّ  ضــــــاقت قــــــد أحاديــــــث   

  
 فــــــــــــيهمُ  املغــــــــــــريةُ  أفشــــــــــــاها أحاديــــــــــــث

ـــــــ شـــــــرُّ و     حـــــــَدثاتُ  رِ و االُم
ُ
ـــــــدائعُ  امل  )٢( الب

  
  علـــــى نو يكـــــذب الغـــــالة لئـــــكو اُ  كـــــان لقـــــد الـــــرّد علـــــى مقـــــاالتهم الباطلـــــة : ــــــ الثالـــــث

  بــــــل ، أمـــــامهم الفاســـــدة ال مو مقـــــ او يظهـــــر  أن نو خيشـــــو  رائهـــــمو  مـــــن  البيـــــت أهـــــل
ـــــك نو يتحاشـــــ او كـــــان الزنادقـــــة حـــــّىت  ـــــاظر أن الزنـــــديق جـــــاءو الع أيب ابـــــن رادأ فلّمـــــا ، ذل   ين
  يُفســـد أن أخـــاف فـــإينّ  ، تفعـــل ال : لـــه قـــالو  ، املقّفـــع ابـــن حـــّذره  الصـــادق اإلمـــام
  الغــــالة مــــن الفاســــدة املقالــــة بلغــــتهم إذا  البيــــت أهــــل كــــانو  .)٣( يــــدك يف مــــا عليــــك
 خالفها.. يف الذي احلقّ  للناس او أثبتو  جهرة هاو ردّ  خاّصة فيهم

_____________ 
 .٤٩١ـ  ٤٨٩:  ٢) رجال الكشي ١(
ــــــــ ١) عيــــــــون األخبــــــــار / ابــــــــن قتيبــــــــة م ٢( ــــــــ )البيــــــــانو كتــــــــاب العلــــــــم ( ١٥١:  ٢ج  ـ ــــــــاب  ـ  دار الكت

 ـ بريوت. العريب
 ـ املكتبة اإلسالمية.٢ح /  ٧٤:  ١) الكايف / الكليين ـ كتاب التوحيد ـ ٣(
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 ١١٩  ........................ / دور التطّرف الديين يف تكوين بعض املذاهب والفرق الرابعالفصل 

  احـــــدو  آن يف لنقـــــف ، عا او ضـــــو م حبســـــب دو الـــــرد هـــــذه مـــــن منـــــاذج ســـــنذكر هنـــــاو 
ـــيت عاتو ضـــو امل مـــن منـــاذج علـــى ـــق ال    البيـــت أهـــل كلمـــات علـــىو  ، الغـــالة فيهـــا انزل

 : االعتقاد تصحيحو  االحنراف اجهةو م يف الشيعة علماء كلماتو 
ـــ ١ ـــة :أالت ـ ـــهأت الغـــالة مـــن كثـــري اّدعـــى لي ـــ وأ ، األئّمـــة لي ـــر  لو حل   ، فـــيهم اإلهليـــة حو ال
ـــ ىو الـــدع هـــذه علـــى رّدهـــم مـــن فكـــان ـــا لعـــن اهللا«  :  الصـــادق اإلمـــام لو ق   مـــن أزالن

 .)١( » معادنا وبيده نواصيناو إليه مآبنا و  الذي خلقنا عن العبودية هللا
  بأيـــــديهم جعــــل مثّ  األئّمـــــة خلــــق اهللا إنّ  او قــــال الـــــذين لئــــكو اُ  ىو دعـــــ التفــــويض : ـــــ ٢
ّــك فو املكفــ نو هــار  وأبــ زعــم « :  الصــادق لإلمــام قيــل ؛ الــرزقو  اخللــق ــه قلــت أن   : ل
  رزقو  خلــــــق الــــــذي تريــــــد كنــــــت إنو  ، أحــــــد يدركــــــه ال فــــــذاك القــــــدمي تريــــــد كنــــــتَ  إن

 ».  الباقر يعين ! عليّ  بن حمّمد فذاك
   مـــا مـــن خـــالق إّال اهللاو  ، كـــذب علـــيَّ ، عليـــه لعنـــة اهللا«  :  الصـــادق اإلمـــام فقـــال

  الــــذي ال يهلــــك هــــو اهللاو  أن يــــذيقنا المــــوت ، اهللا وحــــده ال شــــريك لــــه ، حــــّق علــــى اهللا
 .)٢( »بارئ البرية و خالق 
ـــــ ٣ ـــــت  ـ ـــــّدعها أهـــــل البي ـــــم ي ـــــازل ل   يضو التفـــــو  هليـــــأالت غـــــري مـــــن ألنفســـــهم : من
 : شيء منها يصدق مل عجيبة منازل يف كالماً  الغالة أظهر
  أمـــــره حـــــني  للنـــــيبّ   املـــــؤمنني أمـــــري ابو جـــــ يف بعضـــــهم لو قـــــ : ذلـــــك فمـــــن ــــــ
ــيبّ  ــه نو أكــ ، اهللا لو رســ يــا : لــه فقــال ، ماريّــة خــرب يف بــأمر  الن   ، احملمــاة كالســّكة في
  بـــل الشــــاهد يـــري مــــا ال«  :  النـــيبّ  لــــه فقـــال ؟ الغائـــب يــــرى ال مـــا يـــرى الشـــاهد أم

_____________ 
 .٤٠٠ح /  ٤٨٩:  ٢) رجال الكّشي ١(
 .٣٩٨ح /  ٤٨٨:  ٢) رجال الكّشي ٢(
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ـــر  ـــأ ..»الغائـــب  ىي   مـــن رمـــز هـــذا بـــأنّ  » الغائـــب « و » الشـــاهد « كلمـــيت هـــؤالء لو فت
  نو د ، التــــــدبريو  البــــــاطن يف لــــــه األمــــــر أنّ و  ، األشــــــياء مجيــــــع شــــــاهد بأنّــــــه املــــــؤمنني أمــــــري
 !!  النيبّ 
 .)١( للزيغ املنتحلني الغالة بأّ م لو الق هذا أصحاب املفيد الشيخ صفو 
  اهللا علــــــى اســـــتحقاق اإلمامـــــة مقـــــامو  ةوّ النبـــــ مقــــــام إنّ  : التناســـــخ صـــــحابأ قـــــالو  ــــــ
ــــك أنكــــرو  ! تعــــاىل ــــة رو مجهــــ ذل   يف معهــــمو  تعــــاىل اهللا مــــن تفّضــــل وهــــ : او قــــالو  ، اإلمامي
 .)٢( احلديث أصحابو  املعتزلة كافّة هذا

  :  الصــــــادق اإلمــــــام لو قــــــ علــــــى نقــــــف نظائرهــــــاو  كّلهــــــا املقــــــاالت تلــــــك ردّ  يفو 
 .)٣( »  من قال فينا ما ال نقوله يف أنفسنالعن اهللا «

  يف ةيــــــالعقيد القضــــــايا مــــــن كثــــــرياً  الغــــــالة ســــــّخر لقــــــد فــــــي مفــــــاهيم العقيديــــــة : ـــــــ ٤
  العقيــــــــدة مـــــــن او اســـــــتفاد كمــــــــاو  ، البـــــــاطنو  يـــــــلو التأ او ســــــــّخر  كمـــــــا ، ائهمو أهـــــــ خدمـــــــة

ـــــــهو  دو عـــــــو امل باملهـــــــدى ـــــــ غيبت ـــــــ أيضـــــــاً  غـــــــريهم اســـــــتفاد كمـــــــا ـ   عشـــــــرات صـــــــارت حـــــــّىت  ـ
ـــه لو تقـــو  مهـــدياً  تـــّدعي مـــنهم الفـــرق ـــت أهـــل اجـــهو ف ! بغيبت ـــك  البي ـــه ذل   او فـــأثبت ، كّل
  افقــــهو  فمــــا عليــــه احلــــديث بعــــرض أمــــرهم يفو  ، لــــه تفســــريهم يف : القــــرآن اهرو ظــــ ةحجّيــــ
ـــراء.. منـــه فهـــم بالتبـــاين خالفـــه مـــاو  ، عـــنهم صـــحيح وفهـــ   مهـــديّ  عـــن احلـــديث او رّكـــز و  ب
ـــت أهـــل ـــكو  ، املنتحلـــني لئـــكو اُ  ىو دعـــا بطـــالن لبيـــان يكفـــي مبـــا  البي   هامســـ ببيـــان ذل

 الشريف. نسبهو 
_____________ 

 ).٣مصنفات الشيخ املفيد / م ( ١٨املفيد : ة القبطية / الشيخ ) رسالة حول خرب ماري١(
 ).٤املصنفات / م ( ٣٦،  ٣٥/  ٦٤/ الشيخ املفيد : ) أول املقاالت ٢(
 .٤٠٠) رجال الكّشي : ح / ٣(
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 ١٢١  ........................ / دور التطّرف الديين يف تكوين بعض املذاهب والفرق الرابعالفصل 

  مـــــــن مهمو خصــــــ ليباأســــــ مكافحــــــة عــــــن او يفــــــرتُ  مل  البيــــــت أهــــــل كــــــان لــــــئنو 
  هــــــــؤالء مكافحــــــــة يف انشــــــــغاهلم فــــــــإنّ  ، زنادقــــــــةو  جّهــــــــالو  مرتزقــــــــةو  عباســــــــّينيو  ينيو اُمــــــــ

  رو الشــــــع معانــــــاة تصــــــحبه أنشــــــغال ألنّــــــه ، أشــــــدّ و  أكثــــــر كــــــان حــــــّبهم املنتحلــــــني الغــــــالة
  بـــــــّني  هنـــــــا مـــــــنو  ! النـــــــاس بـــــــنيو  بيـــــــنهم اصـــــــلو الف مـــــــن املزيـــــــد زرعو  لوّ التقـــــــو  باخلـــــــذالن
ـــــــار حقيقـــــــة  الرضـــــــا اإلمـــــــام ـــــــا وضـــــــعوا إ«  : الشـــــــريف لـــــــهو بق وّ الغلـــــــ أخب  ّن مخالفين

 ثانيهــــا : التقصــــير و . ؛ أحــــدها : الغلــــوّ  أخبــــاراً فــــي فضــــائلنا وجعلوهــــا علــــى ثالثــــة أقســــام
 .)١( »ثالثها : التصريح بمثالب أعدائنا و في أمرنا. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_____________ 
ــــــــ عيــــــــون أخبــــــــار الرضــــــــا / الشــــــــيخ الصــــــــدوق )١( ــــــــ ٢٨ب بــــــــا ـ ــــــــ ٦٣ح /  ـ ــــــــ مؤسســــــــة األعلمــــــــي ـ   ـ

 م. ١٩٨٠بريوت ـ 
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