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وصلى هللا  , الحمد هلل الذي خلق السماوات وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون

للعالمين ، الذي أوضح الحجة وأبان المحجة وترك األمة على  ةوسلم على رسوله المبعوث رحم

 كنهارها ال يزيغ عنها إال هالك.. أما بعد :مثل البيضاء ليلها 

األمم قبلنا وواقع حالنا بعدهم ، وقد كانت  ةفإن التفرق في الدين والتخاصم في رب العالمين سن

. وإنما كان ضاللها حينئذ (  الخوارج) أول فرقة مرقت من الدين وشقت صفوف المسلمين هي 

، واستحلت دمائهم وأموالهم ، ثم تتابعت الفتن  في مسألة اإليمان ؛ إذ كفرت المسلمين بالذنوب

بت المحرمات ازداد حال األمة ـصت الطاعات وارتكـوظهرت الفرق ، وكلما ظهرت البدع وانتق

 تفرقاً وذالً وضالالً.

تبحاع والسحمع والطاعحة ، أصححابه علحى التسحليم واال ىهذا ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم إنما رب

 ورسحوله ، وال اعتححرال علححى أمححرت ، وال تحولي عححن ناعتححه، فكححانوا خيححر فحال تقححديم بححين يححدي هللا

 . أصحاب وحواريين كما كان نبيهم صلى هللا عليه وسلم خير نبي ورسول

آمنوا باهلل ورسوله اإليمان الصحادق الححي الحذي أثنحى هللا تعحالى علحيهم بحه فحي كتابحه ، ومحا عرفحوت 

الطاعة في المنشط والمكرت ، والصبر في الرخحاء والشحد   فلسفة وال نظريات وال جدالً ، وإنما هو

 ، والجهاد بكل معنى من معاني الجهاد.

لم يزل هذا اإليمان يكمل ويزداد من زمن االضطهاد والحصار بمكحة ، إلحى أححداث أححد والخنحدق 

، بالمدينة ، إلى أيام مؤتة وحنين وتبوك ، حتى استقامت نفوسهم وزكت قلوبهم وصحلحت أعمحالهم 

إال وقد صاروا أهالً لحمل األمانة وإبالغ الرسالة والقيحام بحأمر  هفما قبض هللا تعالى صفيه من خلق

 . هذا الدين كله

فاجتثوا خبث المرتدين ، ثم ثنوا بالدولتين العظمتين فركبوا إليها البر األجرد والبحر األخضر ، 

ي سبيل هللا عز وجل ، وما كانت إال سنوات معدودات حتى أنفقت كنوز كسري وقيصر ف

وأصبحت الظعينة تسير من خراسان إلى األندلس ال تخاف إال هللا، ودفع ملوك الهند والصين 

تباع خاتم المرسلين ، وخمدت نار المجوسية وخنست النواقيس والصلبان إلى غياهب الجزية أل

 . أوروبا الهمجية ، وظهر أمر هللا وأعداؤت كارهون

كبرى والمد  العظمى ما شاء هللا أن تستمر ، ثم أخذت في االنحسار لما ال ةواستمرت تلك الموج

ظهرت الخلوف الذين يقولون ما ال يفعلون ، ويفعلون ما ال يؤمرون ، واستجاب فئات من هذت 

األمة للحاقدين والهدامين من بقايا األديان المنسوخة وشراذم الفلسفات الممحوقة ، وأصابت األمة 

؛ فتجارت ببعضها األهواء كما يتجارى الكلب بصاحبة ، فما مرقت الخوارج  سنة األمم األولى

ثم  –وهذت األربع هي أصول الفرق  –إال وتزندقت الشيعة وفسقت المرجئة ثم ألحدت القدرية 

تتابعت الفتن وتكاثرت األرزاء ، فلوال أن هذا الدين من عند هللا وله من جندت المخلصين من 

 . ن باقيةيرعات لما بقيت له م

ولكن هللا جلت حكمته قضى أال تحزال نائفحة محن هحذت األمحة علحى الححق منصحور  ال يضحيرهم محن 

جعل في كل زمان فتر  محن الرسحل بقايحا محن أهحل العلحم يحدعون محن  خالفهم حتى يأتي أمر هللا و "

 أهل ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على األذى ، يحيون بكتاب هللا الموتى ، ويبصرون بنور هللا

العمى ، فكم من قتيل إلبليس قد أحيوت ، وكم من ضال تائه قد هدوت ، فما أحسن أثرهم على الناس 

وأقبح أثر الناس عليهم ، ينفون عن كتاب هللا تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجحاهلين ، 

،  ، مخححالفون للكتححاب الححذين عقححدوا ألويححة البدعححة وأنلقححوا عقححال الفتنححة ، فهححم مختلفححون فححي الكتححاب

مجمعححون علححى مفارقححة الكتححاب ، يقولححون علححى هللا وفححي هللا وفححي كتححاب هللا بغيححر علححم ، يتكلمححون 

 .(1)" بالمتشابه من الكالم ، ويخدعون جهال الناس بما يتشبه عليهم
                                                        

 من مقدمة الرد على اجلهمية والزاندقة ، لإلمام أمحد رمحه هللا. (1)



ظل من أعظم قضايا الخالف بين  –مع كونه أول خالف في الملة  –والخالف في مسألة اإليمان 

ألمة في عصورها كلها ، وفي مطلع العصر الحديث أصبحت أعظم القضايا التي تشغل بال هذت ا

بن عبد الوهاب رحمه هللا التي أعادت الحنيفية اهذت األمة وذلك منذ أن ظهرت دعو  الشيخ محمد 

 .  جذعة نقية

لمسلمين تكفر ا –بزعمهم  –فقد أنبق أعداء السنة على أنها دعو  خارجية وفكر  حرورية ألنها 

 . ، وما كفرت مسلماً قط ، وإنما كفرت المشركين وحاربت المارقين

ً كبيراً اضطر مخالفها إلى إعاد   ومهما يكن من أمر فقد أحدثت الدعو  المباركة صدى عالميا

 النظر في اإليمان والكفر والشرك والتوحيد.

ضار  الغربية الجاهلية، فحذهلت ثم كانت موجة الحمالت الصليبية األخير  ) االستعمار ( وفتنة الح

األمة عن دينها ونسيت انتمائها حتى شاء هللا تعالى أن تخرج من بقايا دعو  الشيخ أو من أصدائها 

 .  دعوات وحركات تنادي باإلسالم من جديد

وفي العقود األخير  خاصة ظهرت بحواكير عحود  صحادقة إلحى اإلسحالم الكامحل والحتخلا محن أثحار 

لكححافر وتمثححل ذلححك فححي شححباب فتحححوا أعيححنهم علححى أمححة منهححار  متطاحنححة تعححاني الغححزو الحضححاري ا

 أمراضاً مزمنة في كل منحى ومجال. 

أمة ترضى من دينهحا إلحى االنتسحاب االسحمي بحال عمحل وال جهحاد وال دعحو  ، وتلقحي مسحؤولية كحل 

 عجز ومرل وتخلف وذل على تخطيط األعداء ومؤامرات االستعمار.

ت األخير  أحداث كبحرى علحى السحاحة اإلسحالمية أثبتحت الفحراغ العقحدي الهائحل ثم وقعت في السنوا

 الذي يسيطر على األمة ، والفوضى الرهيبة التي يعاني منها الشباب في التصورات والسلوك.

أن نكسر نوق الوالء المطلق للغرب ، وأن نحرفض حضحارته  -نحن شباب اإلسالم  -لقد استطعنا 

به وعرفنا الكثير من عدونا وخططه ومؤامراته، لكننا حتى اآلن لحم نعحرف  الزائفة إلى حد ال بأس

 نحن ؟ وفي أي نريق نسير ؟ نحقيقة م

نردد: إنا مسلمون وفي نريق اإلسالم نسير.. ولكن أقدامنا تصطدم بصخور وركام أنتجتها قحرون 

 نويلة من الضالالت واالنحرافات.

ً تقي بأنفسنا وأمتنا أن نجتاروعلينا لكي ن الطريحق  , ز عقبة شائكة يعترضحها ثحالث وسحبعون نريقحا

المنجححي منهححا نريححق واحححد فقححط ومححا عححدات مهلكححة ، وهححذا الطريححق الوحيححد هححو مححنه  أهححل السححنة 

 . والجماعة الذي نجزم عن دين ويقين أنه منه  الفرقة الناجية الذي ال يقبل هللا سوات

شباب الدعو  اإلسالمية اليوم هحو أن عقيحد   وإن تعجب فاعجب لكون النظر  الغالبة على كثير من

أهل السنة والجماعحة ال تعحدوا أن تكحون تصحورات نظريحة صححيحة لعحالم الغيحب وقضحايا االعتقحاد 

 منهجاً للدعو  واإلصالح والتغيير!! -مع ذلك  -وليست 

لحم الحذين  -قبحل كحل شحيء  -رف بأن السبب فحي هحذا الفهحم القاصحر هحو حملحة العقيحد  تويجب أن نع

 يوضحوا معالمها ويكشفوا عن كمالها الذي هو حقيقة كمال اإلسالم نفسه.

وقححد وفقنححي هللا ألن أتربححى علححى هححذت العقيححد  وأعححرف حقيقتهححا العلميححة  -ولهححذا رأيححت مححن واجبححي 

وأتمثححل منهجهحححا العملحححي مسححتوحى محححن سحححير  الرسححول صحححلى هللا عليحححه وسححلم ووقحححائع الحححدعوات 

 . ر حياتي العلمية لهذا األمر العظيمأن أسخ -التجديدية السنية 

وقحححد بحححدأت ذلحححك برسحححالة "التخصحححا األولحححى" . . التحححي كحححان موضحححوعها : ) العلمانيحححة : نشحححأتها 

وتطورهحا وآثارهححا فححي الحيححا  اإلسححالمية ( ثححم ثنيححت بهححذت الرسححالة لنيححل درجححة "التخصححا العليححا" 

فصحل اإليمحان عحن العمحل ، كلتاهمحا فكانت األولى تعال  فصل الدين عن الحيا  ، واألخحرى تعحال  

 ومن هنا كانتا تعبران عن قضية واحد  وإن تباعد موضوعاهما ظاهراً. ,على ضوء هذت العقيد  

وقد كانت األولى بال ريب نريقحاً لخخحرى ؛ فمحن خحالل الدراسحة ألسحباب العلمانيحة الطاغيحة علحى 

راف وذل وهزيمة وفرقحة فحي حياتنحا الحيا  اإلسالمية المعاصر  رأيت رأي العين أن سبب كل انح

، ال يزيد عن شيء واححد هحو البعحد عحن محنه  أهحل السحنة والجماعحة فحي العقيحد  والسحلوك وسحبيل 

 . اإلصالح

 وانطالقاً من ذلك كان منهجي في هذت الرسالة يقوم على ثالثة أسس :

 . " فرقة تاريخية " ال " ظاهر  فكرية " على أنه " اإلرجاء : دراسة " * األول



والفرق بين هذين كبير جداً في نبيعة البحث وفي آثارت ونتائجه ؛ فححين نبححث اإلرجحاء علحى أنحه 

فرقة من الفحرق التحي نواهحا التحاريخ فمحن أهحم محا يفوتنحا هحو معرفحة حقيقحة واقعنحا المعاصحر الحذي 

ً  يسححيطر عليححه الفكححر اإلرجححائي، وحينئححذ ال يزيححد البحححث عححن كونححه عمححالً " اف إلححى " يضحح أكاديميححا

 . مجموعة المؤلفات التي تتحدث عن تاريخ الفرق وآرائها

أما حين نبحثه على أنه ظاهر  فكرية نشأت ثم تطورت إلى واقع ضخم يواجه كل دعحو  تجديديحة  

، ونفسر بها كثيراً من أسباب التخاذل والتردي الذي تعاني منه األمة عامة والحدعو  خاصحة ، فحإن 

تنهال علينحا محن كحل جانحب ، وحسحبنا إن لحم نعحط القضحية حقهحا أن نثيرهحا النتائ  اإليجابية لحذلك سح

 ونبعثها ونخطو في سبيلها ما استطعنا ثم هللا يهيئ لها ما يشاء.

تخلحت األمحة كيحف إليمحان والحدعو  ول" وضحرورته  ركحن العمحل نصب االهتمحام علحى "اومن هنا 

 . عنه مكتفية من اإليمان باالسم واإلقرار

 -من بيان حقيقة مهمة كان لها أثرها البالغ في منه  البحث : وهي أن اإلرجحاء لحم يكحن بد  وهنا ال

دعو  واعية مقصود  لتحرك العمحل والتفلحت محن الطاعحات ، وإنمحا كحان تفسحيراً ضحاالً  -في األصل 

 لحقيقة اإليمان أنتجته أسباب تاريخية شرحناها في موضعها.

ري  وتنفلححت محن الواجبححات وتنحححدر عحن قمححة االمتثححال ولكحن األمححة وهحي تتراخححى عححن العمحل بالتححد

وهحذت حقيقححة  -رويحداً رويححداً فكانحت تجححد فحي اإلرجححاء تفسحيراً مريحححاً يبحرر لهححا تراخيهحا وتفريطهححا 

 فكل ما انحسر عنه العمل واقعياً سترت ثوب اإلرجاء الواسع نظرياً. -نفسية معروفة 

من كشحف شحبهاتهم النظريحة وردهحم بالحدليل العلمحي  ولهذا لم يكن المرجئة القدماء بحاجة إلى أكثر

 . الصريح

ولكن الحال تغيحر بعحد انتشحار الظحاهر  وسحيطرتها ؛ إذ أصحبحت األمحة فحي القحرون األخيحر  تتبنحى 

اإلرجححاء عقيححد  ومنهجحححاً وتعححد مخالفححة خارجحححاً مارقححاً ، وتضححبط دينهحححا وأحكححام إيمانهححا بأصحححوله 

 وقواعدت.

لقلبي المجرد من قول اللسان وعمل األركان هحو حقيقحة اإليمحان الحذي فصارت تعتقد أن التصديق ا

أنزل به هللا الكتب وبعث به الرسحل وجعلحه منحان النجحا  محن عذابحه فحي اآلخحر  ، وتبنحي علحى ذلحك 

يحر نوائحف محن فلوازم وأحكاماً ، أهونها تخطئه السلف في إجماعهم على أنه قول وعمل وعحدم تك

 . المرتدين

ن الصال  والزكا  والصيام والح  أركاناً لإلسالم هو اعتقاد وجوبها واإلقرار بحه وأصبح معنى كو

 ً  . وإن لم يعمل من ذلك شيئا

 ونحو ذلك مما يستغربه الناظر أول وهلة ، ثم يتأمل فإذا هو عندهم حقيقة واقعة.

صحل التحي عملهحا وغرضحها فحي األ -واألدهى من ذلك أن تقوم بعحض اتجاهحات الحدعو  اإلسحالمية 

علحى هحذا الفكحر العقحيم وتتبنحات وتحدعوا إليحه ، كمحا  -إعاد  الناس إلى حقيقة اإليمان اعتقحاداً وعمحالً 

 . سنبينه في الفقر  التالية

ناقشحة لقضححية اإليمحان وعالقتححه بالعمحل والححدعو  مبحد مححن تغييحر مححنه  العحرل وال محن هنحا كححان ال

لنصوص وكحالم السحلف، وبحين الحدليل الحواقعي بانتهاج منه  يجمع بين الدليل العلمي النظري من ا

 المحسوس من سير  النبي صلى هللا عليه وسلم وحقيقة النفس البشرية ذاتها.

وإيضاحاً لذلك نقارن بين نا من كالم أحد رؤوس المرجئة في مرحلة تأسيس اإلرجاء، وبين ما 

 يكتبه بعض الدعا  المعاصرين :

المرجئة ، وابن ذر ابن عبد هللا الهمداني الحذي قحال عنحه  أحد رؤوس (1)يقول عمر بن ذر الهمداني

لما رأى العابدون الليل قد هجم عليهم ونظر إلى أهل  اإلمام أحمد : إنه أول من تكلم في اإلرجاء "

السحممة والغفلححة قححد سححكنوا إلحى فرشححهم ورجعححوا إلححى مالذهححم محن الضححجعة والنححوم ، قححاموا إلححى هللا 

ب لهم من حسن عباد  السهر ونول التهجحد، فاسحتقبلوا الليحل بأبحدانهم فرحين مستبشرين بما قد وه

وباشروا ظلماته بصفاح وجحوههم ، فانقضحى عحنهم الليحل ومحا انقضحت لحذتهم محن الحتالو  وال ملحت 

 . أبدانهم من نول العباد  ، فأصبح الفريقان وقد ولى عنهم الليل وبربح وغبن

                                                        
 1008( ، وهتذيب الكمال ، لوحة 115-5/108ولياء )نظر: حلية األا (1)



شتان بين  –بح هؤالء متطلعين إلى مجيء الليل للعباد  أصبح هؤالء قد ملوا النوم والراحة ، وأص

 الفريقين.

يححر الليححل والنهححار خفححاعملوا ألنفسححكم رحمكححم هللا فححي هححذا الليححل وسححوادت فححإن المغبححون مححن غححبن 

والمحروم محن ححرم خيرهمحا وإنمحا جعحال سحبيالً للمحؤمنين إلحى ناعحة ربهحم ووبحاالً علحى اآلخحرين 

. كم من قائم في هذا الليحل قحد  أنفسكم بذكرت فإنما تحيا القلوب بذكر هللا للغفلة عن أنفسهم فأحيوا هلل

اغتبط بقيامه في حضرته وكم من نائم في هذا الليل قد ندم على نول نومه عندما يرى من كرامحة 

 .(1)هللا عز وجل للعابدين غداً فاغتنموا ممر الساعات والليالي واأليام رحمكم هللا"

: اإليمحان هحو االعتقححاد واإلقحرار فقحط ، لكحن هححل يتصحور منحه أن يقححول: إن فهحذا الرجحل كحان يقححول

مجححرد التصححديق القلبححي دون قححول وال عمححل كححاف فححي النجححا  عنححد هللا ، أم إن القضححية عنححدت شححبهة 

نظرية مجرد  لم يكن لها أي مدلول واقعي إال الهحروب محن تكفيحر صحاحب المعصحية الحذي وقعحت 

 فيه الخوارج ؟

القول نفسه قاله بعض الدعا  المعاصحرين امتحداداً لظحاهر  اإلرجحاء العامحة وقحد ذكرنحا غير إن هذا 

 كالمهم في موضعه.

 ع الدعو  اإلسالمية المعاصر  ، فالمشاهد اليوم أن أصحاب الحدعو  ينقسحمون قالثاني: معالجة وا

 : ، وكل فريق تتوزعه فرق وآراء واجتهادات -فريقين  -غالباً 

  إلى أصل القضية ومكمن الدواء فأراد أن يصحح األصول ويجلي بحديهيات الحدين أحدهما: فطن

ويربط ذلك بالعمل وضرورته لكنه سلك في سبيل ذلك حرفة عقيمة في الفهم ، وإشار  موغلة فحي 

الغلو ظاناً أن هذا هو منه  العزيمة واالستقامة ، فوقع في نامة التكفيرـ أعني تكفيحر أعيحان عحوام 

 المخالفين. المسلمين من

وهكذا نفر من بدعة ليقع في بدعة شر منها وسد على نفسه منافحذ االتصحال بالنحاس وإيصحال الححق 

لقلوبهم فتحولت دعوته إلى نظر  عميقحة تتمكحل كحل يحوم وتفحرز بحدعاً جديحد  واسحتتبع ذلحك انحرافحاً 

طححراً عححن خطيححراً فححي مححنه  التلقححي واالسححتمداد ، حيححث وضححعت أصححول ومعححايير ال تقححل شححراً وخ

 شرائع الطواغيت الوضعية.  

  واآلخر: انطلق في دعوته بحدون محنه  واضحح وال تصحور اعتقحادي متكامحل، فلحم يتنحاول األمحر

أصححاب الفريحق األول بأصحول وقواعحد  هبالتأصيل العلمي بل بالتهويش العانفي ، فكان أن واجهح

رير ، وأخذ يسند هذا الواقع المنححرف ال يملك مثلها وال يستطيع ردها ، فهرب من التكفير إلى التب

ويؤصله بنظريات بدعية ، ووجد في محذهب المرجئةحـ الحذي أصحبح كمحا قلنحا هحو الظحاهر  الفكريحة 

 بغية وسنداً ، فنسى نفسه ونسى مهمته األساس وهو تغيير هذا الواقع ال تبريرت. -العامة 

 * فالفريق األول: أعاد مذهب الحرورية جذعاً.

يححا مححذهب المرجئححة غضححاً ونقلححه مححن الححدوائر األكاديميححة التقليديححة إلححى مححنه  العمححل * واآلخححر: أح

 والتغيير !!

وهكذا أصبحت الكتابة عن هذا الموضوع "حقيقة اإليمان" على ضوء عقيد  أهل السنة والجماعحة 

 ضرورية لكبح جماح الغالين ودفع تفريط المقصرين.

  مجحرد البححث العلمحي النظحري  ىمنه  للبححث يزيحد علحان طاخت -الثالث: وهو كالنتيجة لخولين

بإضافة عناصر جديد  تخانب البديهحة والوجحدان والعقحل معحاً  -أي إيراد األدلة ونقضها  -للقضية 

، وأهححم جانححب مححن ذلححك استحضححار واقححع الجيححل القححدو  الححذي ربححات النبححي صححلى هللا عليححه وسححلم ، 

يححه والحكححم علححى تاركححه ، وكححذا بيححان حقيقححة الححنفس لإوالتأسححي بهححم فححي اسححتكمال اإليمححان والححدعو  

اإلنسانية ، التي ال تخلو قط من إراد  وعمل ، وربط بذلك بحكمة الحدين وغايتحه التحي هحي إصحالح 

اإلرادات  وتزكية األعمحال ، ممحا بحين أن اإليمحان اعتقحاد وعمحل علحى الحقيقحة الشحرعية والواقعيحة 

 والنفسية في آن واحد.

حث هذت الرسالة ، التي أسأل هللا تعالى أن ينفعني بها وإخواني المسلمين ، وأن على هذا دارت مبا

خمسححة إلحى . وتبعحاً لحذلك قسحمتها  يجعحل كحل محا بحذل فيهحا مححن جهحد ونصصصحب خالصحاً لوجهحه الكححريم

 : أبواب

                                                        
 منقول من احللية املوضع السابق. (1)



 :يبحث في حقيقة اإليمان وارتبان العمل به من خالل: الباب األول 

 يه وسلم وسيرته.( دعو  النبي صلى هللا عل1)

 ( حقيقة النفس اإلنسانية.2)

 ( حقيقة اإليمان الشرعية.3)

 يبحححث فححي التحاريخ الفكححري لإلرجححاء منححذ نشححأته إلحى أن أصححبح فرقححاً كثيححر ، ثححم والبااب الاااا ي :

" وحكمهححا عنححد  تححرك العمححل ظحاهر  فكريححة عامححة وواقعححاً ناغيححاً ، مححع االهتمحام الخححاص بقضححية "

 الفكرية لوقوع ذلك.المرجئة واألسباب 

 اإلرجاء الظاهر  ، وتفصيل الكالم على نوعي اإلرجحاء، إرجحاء الفقهحاء والعبحاد والباب الاالث :

 وإرجاء المتكلمين والمتمنطقين ، وحكم ترك العمل في الطور النهائي للظاهر .

 لخحاص بأعمحال : تفصيل لعالقة اإليمان بالعمل ، والظحاهر بالبحانن محع االهتمحام اوالباب الرابع

القلوب التي كان االنحراف فيها من أعظم أسباب انتشار الظاهر  وشرح نمحاذج منهحا وهحي بعحض 

 شرون ال إله إال هللا.

  بيححان أن اإليمححان حقيقححة مركبححة مححن ركنححي القححول والعمححل، توصححالً بححذلك إلححى والباااب المااام :

حكم صاحب الكبير  علحى ضحوء  معرفة بطالن مذهب المرجئة في حكم تارك العمل مطلقاً، وبيان

 ذلك ، وسبب ضالل الفرق فيه.

 ثم نقض أهم الشبهات النقلية للمرجئة على أن العمل غير داخل في اإليمان. 

هذا وال يفوتني أن أتقدم بخالا الشكر وعظيم التقحدير إلحى أسحتاذي الكحريم األسحتاذ محمحد قطحب ، 

 له أثرت البالغ في إنجاز هذت الرسالة وتقويمها.بذل من الوقت الثمين والرأي الصائب ما كان  يالذ

كمححا أشححكر للجامعححة اإلسححالمية بالمدينححة النبويححة ولجامعححة أم القححرى بمكححة المكرمححة ممثلتححين فححي 

مسئوليهما كافة ، مما أتيح لي من فرصة لطلحب العلحم وخدمحة لتحصحيله ، وأخحا بالشحكر األخحو  

م لي خدمة ، أو أسحدى إلحى توجيهحات محن األسحاتذ  العاملين بمركز البحث العلمي، وكذا كل من قد

 الكرام أو األخو  الزمالء.

 . والحمد هلل أوالً وآخراً 

 

* * * * 
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 حقيقة اإليمان وارتباط العمل به
 

 

 ويشتمل على :                

 

 

 تباط العمل بحقيقة الدين والدعوة( ** دعوة النبي صلى هللا عليه وسلم )ار

 

 

 * حقيقة النف  اإل سا ية *

 

 

 * حقيقة اإليمان الشرعية *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 الباب األول

 

 حقيقة اإليمان وارتباط العمل به
 

 

 : مقدمة

 

 : يقول هللا تعالى

 .[56]الذاريات: }وما خلقت الجن واإلنس إال ليعبدون{ 

 ويقول جل ذكرت: 

الناس أمة واحد  فبعث هللا النبيين مبشرين ومنحذرين وأنحزل معهحم الكتحاب لحيحكم بحين النحاس  }كان

محن بعحد محا جحاءتهم البينحات  بغيحاً بيحنهم فهحدى هللا  تفيما اختلفوا فيه وما اختلحف فيحه إال الحذين أوتحو

 .[213]البقر : { الذين ءامنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه وهللا يهدي من يشاء إلى صران مستقيم

 ويقول:

}لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتحاب والميحزان ليقحوم النحاس بالقسحط وأنزلنحا الحديحد فيحه 

 .[25]الحديد: بأس شديد ومنافع للناس وليعلم هللا من ينصرت ورسله بالغيب إن هللا قوي عزيز{ 

 كبرى للدين ، وهي:هذت اآليات الكريمة انتظمت أصول الغايات والحقائق ال

 الغاية من خلق الثقلين وحقيقة مهمتهم.

 الغاية من إرسال الرسل وحقيقة دعوتهم.

 حقيقة سنة اقتران القو  بالحق لتحقيق تلك الغايات.

فاهلل تبارك وتعالى خلحق آدم وذريتحه مفطحورين علحى اإليمحان والتوحيحد ، وظلحت الجماعحة البشحرية 

، ثححم أصححابتها السححنة الكونيححة }وال  (1)لقححويم مححا شححاء هللا أن تسححيراألولححى سححائر  علححى هححذا المححنه  ا

قتضي ـ، تلك السحنة التحي تح [119، 118]هود : إال من رحم ربك ولذلك خلقهم { (118)مختلفين  نيزالو

 . ز وجل ما يعجز عنه البيانـوتستلزم من الحكم والمصالح ، وظهور آثار صفات هللا ع

بنححي آدم والمعركححة قائمححة لححم تهححدأ ، مسححتعر  لححم تخححب بححين الحححق ومنححذ أن وقححع الشححرك األول فححي 

 . والبانل وبين اإليمان والكفر

 

 وقد تمثل الشرك األول في الركنين األساسين لمفهوم العباد  وهما : 

 . التقرب والتوجه والتنسك -1

 . الطاعة والتشريع واألتباع -2

 . وهما ركنان متداخالن 

 : " يدل على ذلك قوم نوح مة الشركية األولى "وما صح لدينا من أخبار األ

 قال هللا تعالى عنهم: -1

 .[23]نوح:}وقالوا ال تذرن ءالهتكم وال تذرن وداً وال سواعاً وال يغوث ويعوق ونسراً{ 

أسححماء رجححال  وهححذت األصححنام التححي تنسححكت الجاهليححة األولححى بححالتقرب إليهححا ، وهححي فححي األصححل "

ا هلكوا أوحى الشيطان إلى قحومهم أن انصحبوا إلحى مجالسحهم التحي كحان صالحين من قوم نوح ، فلم

يجلسون أنصاباً )تماثيل( ، وسموها بأسحمائهم ففعلحوا ، فلحم تعبحد )أول األمحر( حتحى إذا هلحك أولئحك 

 .(2) وتنسخ العلم عُبدت"

                                                        
( ، وانظذر غااةذذة 365-1/314( ، وابذن نريذ  )337-2/336نظذر: الربذ ) )ا[ ، 213راجح يف تفسذ  ييذة: انذال النذاة أمذذة واحذدقا :ال قذرق: الذهذذا هذو  (1)

 يت اوغين خلقت ع اد) حنفاء نلهما احلديث.( ، ويدل له ما يف احلديث اآل2/203اللهفال )
 (. )مع الفتح(.8/667)ال خار)( التفس  ) (2)



م روى مسلم عن عيال بن حمار رضي هللا عنه أن رسول هللا صحلى هللا عليحه وسحلم قحال ذات يحو

 (1)كحل محال نحلتحه : أال إن ربحي أمرنحي أن أعلمكحم محا جهلحتم ممحا علمنحي يحومي هحذا :" في خطبته

عبداً حالل. وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم ، وإنهم أتتهم الشيانين فاجتالتهم عن ديحنهم ، وحرمحت 

ً لم عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما   الحديث.(2)"  .. أنزل به سلطانا

 ذا انحرافهم في الطاعة والتشريع ، المقارن لشركهم في التقرب والتنسك.فه

" أوالً وآخراً أن هللا بعث محمداً صلى هللا عليه  المعركة ومن ثبات السنن الدالة على وحد  "

والعرب واقعة في الشرك في هذين الركنين عينهما ، فقد كانت تعبد األصنام نفسها التي  , وسلم

صارت األوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد. أما ود فكانت لكلب  ، إذ " عبدها قوم نوح

بدومة الجندل ، وأما سواع فكانت لهذيل ، وأما يغوث  فكانت  لمراد. ثم  لبني غطيف  بالجرف 

، مع  ما  (3)"  عند  سبأ ، وأما  يعوق فكانت لهمدان ،  وأما نسر  فكانت لحمير آلل  ذي الكالع

  الت والعزى ومنالوالطواغيت بعدت من أصنام أخرى كا (4)عمرو بن لحي  الخزاعي أضافه 

 . وهبل، وتشريعات غيروا بها ملة إبراهيم

البحير   تباع ، وقد ذكر هللا تعالى أمثلة له من "فكانت العرب أيضاً واقعة في شرك الطاعة واال

ور  اإلنعام مثل : قتل األوالد وغيرها مما أفاضت فيه س (5)" والسائبة والوسيلة والحامي

من نصيب في الحرث واإلنعام ، وما جعلوا منها  –مع شركائهم  –واستحالل الميتة وما جعلوا هلل 

وما حرموت من ظهورها.. كل ذلك افتراًء على  -بزعمهم  –من حجر ال يطعمه إال من يشاءون 

ً للشيانين }وإن الشيانين لي ً على دينه واتباعا وحون إلى أوليائهم ليجادلوهم وإن هللا وتخرصا

 .[121]األنعام:  أنعتموهم إنكم لمشركون{ 

 وهو ما ذكرت النبي صلى هللا عليه وسلم في الحديث السابق عن أصحاب الشرك األول.

واحد ، وقضيتها واحد  ، جاء  -من نوح إلى محمد صلى هللا عليه وسلم  –ولمناسبة كون المعركة 

ً بأنها "التعبير عن الرساالت ج }وأنزل معهم الكتاب  –في اآليات السابقة  -" واحد  كتاب ميعا

، }وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس  [213]البقر :بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه{ 

 .[25]الحديد:بالقسط{ 

 ، ونحوها. [17]الشورى: زل الكتاب بالحق والميزان{ نوقوله: }هللا الذي أ

تنوعت ومهما تباعدت األجيال  - ا جاء التعبير عن رفض دعو  الرسل وعباد  غير هللاكم

بأنه عباد  للشيطان }ألم أعهد إليكم يا بني أدم أن ال تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو  -المعبودات 

 .[60،61]يس:وأن اعبدوني هذا صران مستقيم{  (60)مبين 

المسحتكبرون أصححاب  " المحخ موحداً كحذلك وهحو " وكذلك جاء وصف أعداء الرساالت من البشر

 . السلطان والمال وذلك في آي كثير

" بكل فروعه وأنواعه ومواال   التوحيد وموجز دعو  الرسل جميعاً أنها دعو  واحد  إلى منه  "

 أهله ، وما يستلزمه ذلك من نبذ الشرك بكل صور  وألوانه ، ومعادا  أهله.

لعالمين أنفسهم ، لكي تقوم حياتهم بالقسط في الدنيا وينعموا برضا هللا وغاية دعوتهم هي مصلحة ا

 .[107]األنبياء: { نوجنته في اآلخر  }وما أرسلناك إال رحمة للعالمي

 ومن هنا ارتبطت دعوتهم بالجهد والعمل ، وارتبط كتابهم بالسيف والحديد.

الثابتحة فحي دعحوتهم، ال تتجلحى إال لمحن إن حقيقة المعركة التي خاضها األنبياء مع أممهحم ، والسحنة 

عححرف حقيقتححين مهمتححين ينبغححي لمححن أراد االنضححمام لمححوكبهم الكححريم وركححبهم النححاجي أن يجعححل 

 معرفتهما منطلقاً لدعوته وأساساً لمنهجه:

 نبيعة الدين كما أنزله هللا وأرادت أن يتحقق في واقع األرل. -1
                                                        

 أ) أعربيته ورزقته. (1)
هم حىت اجتالت –ورد يف بعض الرواايت أهنا عشرق  –( ، وهو حديث جامع عظيم له بقية ستأيت إبذل هللا ، ووجه داللته أهنم ظلوا على التوحيد قروانً 2865احلديث ) (2)

 الشياطني فأوقعتهم يف الشرك ، فهذا اجلنس ال شر) عامة، أما الفرد الواحد فإنه يولد على الفربرق لكن أبويه مها اللذال يصرفانه عنها.
 (.8/667هو أول احلديث السابق يف قصة نوح ) (3)
    ( ، وملزيد املعرفة عن األصنام أنظر: 8/283( و )6/547أنظر خ ه يف ال خار) )هو أول من أدخل األصنام غىل بالد العرب مغ اً بذلك ملة غبراهيم عليه السالم.  (4)   

 (.222-2/203غااةة اللهفال )      
 (.145-136( ، وأنظر اآلايت يف سورق األنعام )8/283أنظر عن تفس  يية املائدق فيها ، )ال خار)( ) (5)  



 بها.نبيعة الجاهلية التي نزل إلبطالها وحر -2

واآلن وقحد دار الزمحان دور  ثالثححة حتحى أوشححك أن يعحود كهيئتححه يحوم أن بعححث هللا محمحداً صححلى هللا 

عليه وسلم )حيحث تحردى اإلنسحان المعاصحر إال قلحيالً فحي عحين محا وقحع فيحه قحوم نحوح والعحرب محن 

هون عحن شرك في التقرب والنسك ، وفي الطاعة والتشريع( أصبح لزاماً على أولي البقية الذين ين

الفساد في األرل تجلية هذت الحقائق عن الحدين ، قبحل الحدخول فحي أيحة تفصحيالت أو مناقشحات محع 

الفحرق المخالفححة أو محع المتلححوثين بهحذا الشححرك الجديحد ، فالتوحيححد هحو أول واجححب علحى العبححد وأول 

 .(1)موضوع للدعو  

ا ، فانحسححرت مفهوماتهححا ، ذلححك أن الخلححل لححيس فححي العمححل والسححلوك بححل تعححدات إلححى العقيححد  ذاتهحح

وانحصرت مدلوالتها ، ونسيت المهمة التي جاء الدين من أجلها وقام عليها ، ودرس اإلسحالم كمحا 

يدرس الثوب الخلق حتحى لحم يبحق منحه فحي أكثحر البقحاع وعنحد أكثحر النحاس إال اسحمه ، ولحم يبحق محن 

 القرآن إال رسمه.

 ، ويمثلححون " " بهدايححة النححاس للحححق األنبيححاء قححام "" الححذين يريححدون القيححام م الغربححاء ولححيس أمححام "

ـ لحيس أمحامهم  " الناجية التي كتب هللا أن تظل على الحق ال يضرها من خالفهحا الطائفة المنصور 

محن خيححار فححي البححدء بتصححيح العقيححد  ، وتجليححة مفهوماتهححا مححن خحالل هححاتين الحقيقتححين ، ثححم البيححان 

 . العلمي الواضح ألصول الدين وحقائقه

 :   وقد دل استقراء نصوص الكتاب والسنة أن هذا الدين يقوم على أصلين

 أال يعبد إال هللا )بالمعنى الشرعي الكامل للعباد (. -1

 .(2)وأال يعبد هللا إال بما شرع -2

هذا فحي حقيقتحه وذاتحه ، أمحا أسحلوبه العلمحي ومنهجحه الحدعوي )وهحو الجانحب الحذي يهمنحا اآلن( فقحد 

لحديححد السححابقة ، التححي جعلهححا شححيخ اإلسححالم ابححن تيميححه محححور كتابححه القححيم "السياسححة تضححمنته آيححة ا

 الشرعية". قال في مقدمته:

"الحمد هلل الذي أرسل رسله بالبينات والهدى ، وأنزل معهم الكتحاب والميحزان ليقحوم النحاس بالقسحط 

ه بالغيحب ، إن هللا قحوي وأنزل الحديد فيه بأس شحديد ومنحافع للنحاس ، ولحيعلم هللا محن ينصحرت ورسحل

عزيز ، وختمهم بمحمد صلى هللا عليه وسلم الحذي أرسحله بالهحدى وديحن الححق ليظهحرت علحى الحدين 

كله ، وأيدت بالسلطان النصير الجامع معنحى العلحم والقلحم للهدايحة والحجحة ، ومعنحى القحدر  والسحيف  

 .(3)والنصر  والتعزيز"

ـ أي فحي  اب الهحادي ، والحديحد الناصحر كمحا ذكحرت هللا تعحالىوقال في خاتمته: "إن قوام الدين بالكت

 .(4)" فعلى كل أحد االجتهاد في اتفاق القرآن والحديد هلل تعالى ولطلب ما عندت -آية الحديد السابقة 

إن اقتران الحديد بالقرآن من أجل إقامة دين هللا في األرل ، ليكشف عن سحنة ربانيحة عظمحى فحي 

بيعة الجاهلية المقابلة ، وهي أن "هذا المنه  اإللهي الذي يمثله اإلسالم كمحا عظمة هذا الدين ، ون

جاء به محمد صحلى هللا عليحه وسحلم ال يتحقحق بحالقهر اإللهحي علحى نححو محا يمضحي هللا ناموسحه فحي 

 دور  الفلك وسير الكواكب وترتب النتائ  على أسبابها الطبيعية.

، تؤمن باهلل إيمانحا كحامالً ، وتسحتقيم عليحه بقحدر ناقتهحا ، إنما يتحقق بأن تحمله مجموعة من البشر 

وتجعله وظيفة حياتها وغاية آمالها ، وتجهد لتحقيقه في قلوب اآلخرين وفحي حيحاتهم العمليحة كحذلك 

، وتجاهححد لهححذت الغايححة بحيححث ال تبقححى جهححداً وال ناقححة. تجاهححد الضححعف البشححري والهححوى البشححري 

س اآلخححرين ، وتجاهححد الححذين يححدفعهم الضححعف والهححوى والجهححل نفححأوالجهححل البشححري فححي أنفسححنا و

 .(5)للوقوف في وجه هذا المنه  اإللهي إلى الحد والمستوى الذي تطيقه فطر  البشر"

                                                        
نصوص الكتاب والسنة. أما الرد على مزاعم املتكلمني قدمياً من أل أول واجب هو النظر أو القصد غىل النظذر  هذا هو احلق الذ) ال مرية فيه والذ) دلت عليه (1)

فهذذا مذذا  –وحيذد أو الشذك. ومذنهب بعذض املعاصذذرين الذذين يقتصذرول علذذى الذدعوق غىل تشذريعات ادسذذالم االقتصذادية واالجتماعيذة مذن اذذ  بيذال عالقتهذا  صذذل الت
 ر لنا غخراجه قري ًا.ندعو هللا أل ييس

 ، املكتب ادسالمي ، ومواضع نري ق من نتب شيخ ادسالم. 170نظر: الع ودية ، ص ا (2)
 (.28/24جمموع الفتاوى ) (3)
 (.2/15(. ومريله يف بدائع الفوائد )28/396املصدر السابق ) (4)
 .39طريق الدعوق يف ظالل القريل ، ص  (5)



بالحديد ، وتجاهدهم  [52]الفرقان:هذت المجموعة تجاهد الناس بالقرآن }وجاهدهم به جهاداً كبيراً{ 

حتى يستقيموا إلى هللا  ، [251]البقر : سدت األرل{ }ولوال دفع هللا الناس بعضهم ببعض لف

بعثت بين يدي  : " ويستقيموا على دين هللا ، وهذا ما أعلنه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بقوله

الساعة بالسيف حتى يعبد هللا وحدت ال شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي ، وجعل الذل 

 .(1)" قوم فهو منهموالصغار على من خالف أمري ، ومن تشبه ب

، ويقيموا  حمداً رسول هللامأمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن ال إله إال هللا وأن  " :له وقو

والهم إال بحق اإلسالم وحسابهم مهم وأءالصال  ، ويؤتوا الزكا  ، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دما

 . (2)" على هللا

محمد صلى هللا عليه وسلم ، بل هو سنة جارية مع نصوص كثير  ال تحصى ، وليس هذا خاصاً ب

في األنبياء قبله وإن اختلفت صور الجهاد واالبتالء ، فما عليهم إال الصبر والدعو  أما النصر 

 . والتمكين فمن عند هللا

الناس الذين يملكون أثار  من علم يعلمون هذت الحقيقة ، قبل أن يقرءوها في  كتاب هللا كان وقد 

 قبل أن ينزل بها.تعالى ، بل 

 : " فهذا ورقة ابن نوفل يقول للنبي صلى هللا عليه وسلم بعد سماعه خبر نزول الوحي ألول مر 

 ". ليتني فيها جذعاً ، ليتني أكون حياً إذ يخرجك قومك !

ت ألم ي : " ". فيقول ورقة ؟ أو مخرجي هم : " فيسأله النبي صلى هللا عليه وسلم في استغراب

 .(3)" ثل ما جئت به إال عوديرجل قط بم

سألتك كيف كان قتالكم إيات ، فزعمت أن  : " وهذا قيصر الروم يقول في حديثه مع أبي سفيان

 .(4)" الحرب سجال ودول ، فكذلك الرسل تبتلى ثم يكون لهم العاقبة

 : وهذا ما صدقه هللا بقوله تعالى

ا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا }أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلو

 .[214]البقر :إن نصر هللا قريب{ أال حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر هللا 

على الذين يحسبون اإليمان نظرية تعلق بالفكر ، يستوجب صاحبها  - وأيما رد -وفي هذا رد 

 الثابتة هذت ، وتأبات نبيعة اإليمان نفسها ، بل ، وهو ما تأبات سنة هللا(5)الجنة بال ابتالء وال زلزلة 

 نبيعة الجاهلية أيضاً.

فال اإليمان كان نظرية مجرد  ، وال الجاهلية كانت كذلك ، وال يكون ذلك أبداً ، بل هنالك سنة من 

سنن االجتماع البشري ، يشهد بها الواقع المحسوس والتاريخ المسطور ، وهي أن "هذت الجاهلية 

رسول بالدعو  إلى اإلسالم هلل وحدت ، والتي واجهها الداعية العظيم محمد صلى  لاجهها كالتي و

هللا عليه وسلم بدعوته ، والتي واجهها الدعا  في كل زمان وفي كل مكان. إن الجاهلية لم تكن 

ي متمثلة في نظرية مجرد  ، بل ربما أحياناً لم تكن لها نظرية على اإلنالق إنما كانت متمثلة ف

تجمع حركي ، متمثلة في مجتمع خاضع لتطورات وقيم ومفاهيم ومشاعر وعادات ، وهو مجتمع 

عضوي بين أفرادت ذلك التفاعل والتكامل والتناسق والوالء والتعاون العضوي، الذي يجعل هذا 

المجتمع يتحرك بإراد  واعية أو غير واعية للمحافظة على وجودت والدفاع عن كيانه والقضاء 

 .(6)ناصر الخطر التي تهدد ذلك الوجود وهذا الكيان في أي صور التهديد"على ع

وهذت الطبيعة المتأصلة في الجاهلية جاء الحديث عنها في القرآن في مواضع كثير  وتصويرها 

 في مواقف كثير  من أمثال:

نهلكن }وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم محن أرضحنا أو لتعحودن فحي ملتنحا فحأوحى إلحيهم ربهحم لح

 .[14، 13]إبراهيم: ف مقامي وخاف وعيد{ اولنسكننكم األرل من بعدهم ذلك لمن خ (13)الظالمين 
                                                        

 (.6/98( وشرحه احلافظ ابن رجب شرحاً قيماً ، وهو صحيح ، وروى ال خار) بعضه تعليقًا. أنظر: الفتح )2/92)أمحد ، املسند  مامرواه اد (1)
 ( االفتحا1/75رواه ال خار) ادميال ) (2)
 ( وسيأيت بتمامه.1/23الفتح ) (3)
 (1/20الفتح ) (4)
 هو جمرد املعرفة أو جمرد التصديق. نما سيأيت تفصيله. ( نما هو الزم مذهب املرجئة الغالق قدميا ؛ الذين قالوا: غل ادميال5)

 وهو مذهب بعض العصريني الذين ال يتعدى ادميال عندهم النظرية الفلسفية اجملردق.
 (.1/137طريق الدعوق يف ظالل القريل ) (6)



محن قريتنحا أو لتعحودن  كقال المخ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شحعيب والحذين آمنحوا معح}

م بعد إذ نجانا هللا منهحا قد افترينا على هللا كذباً إن عدنا في ملتك (88)في ملتنا قال أو لو كنا كارهين 

وما يكون لنا أن نعود فيها إال أن يشاء هللا ربنا وسع ربنا كل شيء علماً علحى هللا توكلنحا ربنحا افحتح 

 .[89،  88]األعراف:   {بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين

ل شحهو  محن دون أئحنكم لتحأتون الرجحا (54)}ولوناً إذ قحال لقومحه أتحأتون الفاحشحة وأنحتم تبصحرون 

فما كان جواب قومه إال أن قالوا أخرجوا آل لون من قريتكم إنهم  (55)نتم قوم تجهلون أالنساء بل 

 .[56، 54]النمل:أناس يتطهرون{ 

قتل موسى وليدع ربه إني أخحاف أن يبحدل ديحنكم أو أن يظهحر فحي األرل  أ}وقال فرعون ذروني 

 .[26]غافر: الفساد{ 

 .[31]الفرقان: بربك هادياً ونصيرا{  ىي عدواً من المجرمين وكف}وكذلك جعلنا لكل نب

}وكذلك جعلنا لكل نبي عدواً شيانين اإلنس والجن يوحي بعضهم إلحى بعحض زخحرف القحول ولحو 

 .[112]األنعام: شاء ربك ما فعلوت فذرهم وما يفترون{ 

بأنفسحهم ومحا يشحعرون{  }وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها ومحا يمكحرون إال

 .[123]األنعام: 

ذ يمكحححر بحححك الحححذين كفحححروا ليثبتحححوك أو يقتلحححوك أو يخرجحححوك ويمكحححرون ويمكحححر هللا وهللا خيحححر إ}و

 .[30]األنفال:الماكرين{ 

وإيضاحاً لهذا اإلجمال ، وتفصيالً لهذت الحقحائق ، رأيحت عحرل ظحاهر  العمحل وعالقتهحا باإليمحان 

 : من خالل

التاريخية لدعو  النبي صلى هللا عليه وسلم ، التي بها تظهر نبيعة هحذا الحدين فحي تتبع المسير   -1

حركتححه ، والصححور  المثلححى لقيامححه وتحققححه فححي واقححع األرل ، كمححا تظهححر بهححا الحقيقححة الثابتححة فححي 

 الجاهلية سواء في النفوس أو في األمم.

لححك وضححوابطه ، وربححط ذلححك دراسححة الححنفس اإلنسححانية ومعرفححة نبيعححة همهححا وسححعيها ودوافححع ذ -2

بواقع الجيل األول وحقيقحة التوحيحد الصحافية ، إذ بهحا تظهحر حقيقحة اإليمحان التحي أنزلحه هللا ليزكيهحا 

 ويوجهها فجعله مالئماً لها متسقاً مع فطرتها شامالً لكل حركتها.

عقيحد  أهحل ثم ننتقل بعد ذلك إلى حقيقحة اإليمحان العمليحة والنظريحة كمحا هحي فحي الكتحاب والسحنة ، و

 . السنة والجماعة ، لنرى مدى التوافق والتطابق واالنسجام

 

 

* * * * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 دعوة النبي صلى هللا عليه وسلم

 }ارتباط العمل بحقيقة الدين والدعوة{

 
( محن أحلحك القحرون فحي تححاريخ  م 7و 6ق تعحد الفتحر  السحابقة لمبعحث النبحي صحلى هللا عليحه وسحلم )

ية وأكثرها ضالالً وضياعاً. ولهحذا اسحتحقت المقحت محن هللا تعحالى كمحا أخبحر النبحي نسانالجماعة اإل

صلى هللا عليه وسلم في الحديث الصحيح: "إن هللا نظر إلى أهل األرل فمقحتهم عحربهم وعجمهحم 

 .(1)إال بقايا من أهل الكتاب"

الححة واألنظمحة الطاغوتيحة ، فالعالم األرضي كله يتخبط في ظلمات األديان المحرفة والوثنيحات الك

 وكان هذا العالم ينقسم قسمين كبيرين:

 القسم المتحضر. -2         القسم البدائي.                  -1

أمححا القسححم األول: وهححو يشححمل الشححعوب الهمجيححة التححي تقطححن غححرب أوروبححا ووسححط آسححيا وشححرقها 

يا  السوائم أقرب منه إلى حيا  البشحر فحالة غني عن الشرح والبيان ، وهو إلى ح .ومعظم إفريقية 

 في كل مناحي الحيا .

 والنماذج الباقية منه اآلن تعطي صور  مصغر  منه للحال التي كان عليها في ذلك الزمن الغابر.

وأما القسم األخير: فأبرز محن يمثلحه الحدولتان العظيمتحان "فحارس والحروم" ، وكالهمحا كحان يخضحع 

 دين بدين بانل منحرف.لنظام ناغوتي استبدادي ، وي

فححالفرس يححدينون بالمجوسحححية ، والححروم يححدينون بالديانحححة التركيبيححة التححي أسسحححها بححولس وأظهرهحححا 

 قسطنطين "المسيحية".

والنظام االجتماعي في الدولتين كلتيهمحا محن أبشحع الحنظم فحي التحاريخ محن حيحث التمييحز العنصحري 

 والتفاوت الطبقي.

بل هو أصل الفساد كله، هو عبوديحة البشحر للبشحر ،  -ذت األمم وكان أعظم مظاهر االنحطان في ه

تلححك العبوديححة التححي نعاهححا علححيهم منقححذ اإلنسححانية رسححول هللا محمححد صححلى هللا عليححه وسححلم فححي كتابححه 

، سحواء العبوديحة لطواغيحت الخرافحة (3)، وواجه بها ربعة ابن عامر قائحد جيحوك كسحرى(2)لقيصر 

التسلط ، وفي واقع دولة أهل الكتاب التي هي خير ما علحى األرل والتدين ، أو نواغيت الحكم و

 حينئذ ما يوضح ذلك.

فالطبقات السفلى تعبد العليا والكل يعبد اإلمبرانور ، والدين يشرعه السحدنة واألحبحار والرهبحان ، 

ضحاع والنبالء ، والجيوك الجرار  تحمي هحذت األنظمحة الجحائر  واألو (4)والقوانين يسنها األبانر  

إلراقحة دمحه فحي سحبيل محا  -نوعحاً أو كرهحاً  -الظالمة أيما حماية ، وما من محوانن إال هحو مسحتعد 

 أسموت "شرف اإلمبرانور والونن" كما هو خاضع في عقيدته وتدينه لما يشرعه رجال الدين.

ومنهححا سححكان العححراق والشححام ومصححر فقححد كانححت  -أمححا الشححعوب ، الخاضححعة لحكححم هححاتين الححدولتين 

رزح تححححت نيحححر االسحححتبداد الغاشحححم والجبحححروت القحححاهر ، وحسحححبك أنهحححم كحححانوا كالعبيحححد لعبيحححد تححح

 اإلمبرانورية.

أمححا عقائححدهم الدينيححة فيجححب أن تكححون تبعححاً لمححا تقححررت مجححامع رومححا أو القسححطنطينية وإال فاإلبححاد  

 .واالستئصال وقرارات اللعن والحرمان من الجنة

 هند ، إال أن دينها أكثر إسفافاً ، ونظامها الطبقي أشد بشاعة.ويقرب من حال هاتين الدولتين ال

وأمحا عححرب الجزيحر  فهححم خاصححة فحي حيححاتهم القبليححة وعحاداتهم الراسححخة أقححرب إلحى حححال الشححعوب 

الهمجيححة المححذكور  فححي القسححم األول ، لححوال مححا خصححهم هللا بححه مححن ميححزات إرهاصححاً لحمححل الرسححالة 

 العظمى إلى أمم األرل قانبة.

                                                        
 هو جزء من حديث عياض بن محار اآليت خترجيه قري ًا. (1)
 (.1/32) أنظر نص الكتاب يف صحيح ال خار) (2)
 ( بل واجهه هبا املغ ق بن شع ة نما يف الصفحة نفسها.392أنظر: ال داية والنهاية ) (3)
 ة ابتداء   ها اليت ا ت العقيدق والشريع( نال مولد الرسول صلى هللا عليه وسلم موافقا لعصر ادم اطور ) جستنيال ( صاحب القوانني الرومية املشهورق ابمسه , وهي احلق ة نفس4)         

 ( هذ1404( فما بعدها, ط عة الرائسة العامة لالفتاء )146م( انظر عنها حماضرات يف النصرانية )325مبجمع نيقية )             



كلححه كححان يعححيش واقعححاً رهيبححاً ال يتصححور بححأي حححال مححن األحححوال  (1)لحاصححل أن العححالم البشححريوا

 إصالحه من داخله ، أي من خالل حضارته وثقافته وحكمته.

لم يكن مفلساً من ذلك ، بل كانت له فلسفاته وثقافته وتجاربه ، وقد  - خاصة –فالقسم المتحضر 

ا وبيدبا وأفالنون وأرسطو وأردشير وبزرجمهر كان من بين أيدي أممه من مأثورات بوذ

 .(2)ضرابهم الشيء الكثيرأو

 كما كان عند العرب من رصيد الحكم ومشهور األمثال والعبر الذخر الوفير.

فقححد كححان لححديهم دعححا  السححلم الصححارخون كزهيححر ، وأسححانين الحكمححة المجربححون كححأكثم ، والوعححاظ 

 المنذرون بسوء المصير مثل قس بن ساعد ..

ولكن هذا الواقع الضخم المظلم لم يكن ليتغيحر بالنظريحات وال بحالحكم المجحرد  ، بحل إن النظريحات 

 الفلسفية خاصة لهى إحدى الدعامات الطاغوتية التي قام عليها هذا الواقع في مجال العقيد  والفكر.

فهحي أشحبه بفقاعحات  أما الحكم األخالقية والعبارات التهذيبية مهما نمقها الحكماء وأرسلها الخطبحاء

 في ذلك المحيط الهائ .

هذا  في العالم الممقوت ، وأما بقايا أهل الكتاب المستمسكون بأثار  نبوية فهحم محن النحدر  بمكحان ، 

ثحم إنهححم قححابعون فحي زوايححا النسححيان واإلهمحال ، ينتظححرون رسححول آخحر الزمححان بفححارغ الصححبر ، أو 

 ع األليم.ينتظرون ريب المنون ليخلصهم من هذا الواق

فمحنهم محن قتلحه اليحأس والكمحد ، ومحنهم محن اعتنحق  -على نحدرتهم  -وأما الباحثون عن الدين الحق 

، ومنهم من كتب له الفوز فأدركه النور وانتشلته الرحمحة  (3)بعض تلك األديان ألنه لم يجد سواها 

 الربانية وهو غارق في متاهات البحث.

محن أن يفكحروا فحي إصحالح شحيء محن هحذت الحدنيا المائجحة  والمقصود أن هحؤالء كحانوا أعجحز وأقحل

 بالضالل والظالم. 

 لقد كان العالم في أشد الحاجة إلى رحمة إلهية تنقذت من براثن االنهيار المحتوم.

وجاءت هذت الرحمة في النور المبين الذي نزل على النبي األمي محمد بن عبد هللا صحلى هللا عليحه 

 .[107]األنبياء:حمة للعالمين{ وسلم }وما أرسلناك إال ر

نزل هذا النور ليزيح هذا الواقع الكالح ، ويرفع كابوسه عن الثقلين ، ويقيم مكانه واقعاً يرضحات هللا 

، وتطمئن له الفطر  ، وترتاح إليه العقول ، وتتحقق فيحه الكرامحة اإلنسحانية التحي ال تتحقحق أبحداً إال 

 نخالع الكامل عن عبودية المخلوقين.بالعبودية الخالصة لرب العالمين واال

ومعنححى هححذا ومقتضححات أن تلححك اإلمبرانوريححات ، وتلححك المعتقححدات ، وتلححك األوضححاع ، والتقاليححد ، 

تجتححث مححن جحذورها وتستأصححل مححن  فوتلحك األنظمححة والقححوانين ، وتلحك الفلسححفات والثقافححات ، سحو

وى هللا لحبيبه محمد من األرل زعروقها ، سواء في واقع األرل أو في واقع النفوس ، وأن ما 
 سوف يتطهر من هذت األرجاس واألديان ويستضيء بنور الهدى والفرقان. (4)

ومعنى هذا أن تلك الجيوك اإلمبرانورية الجرار  التي عجز بعضها عن سحق بعحض ، ال بحد أن 

 يظهر مقابلها جيش إيماني يسحقها جميعاً.

ر الذين توارثوا تلك الضالالت والخرافات ، وأشحربوا ومن معنات كذلك أن نفوس الماليين من البش

ثارهححا المححدمر  ، البححد لهححا مححن تزكيححة ربانيححة تحححرق الشححبهات ، وتحطححم الشححهوات ، آفححي قلححوبهم 

 وتستأصل األمرال المتغلغلة ، والضغائن المتأصلة ، وااللتواءات النفسية العميقة. 

ن أدرك ضخامة هذا الواقع األرضي الثقيل وهذا عمل ضخم هائل ، ال يدرك حقيقة ضخامته إال م

في مقابل رجل واحد ، ثم قاس ذلحك بمعانحا  األنبيحاء السحابقين صحلوات هللا وسحالمه علحيهم  يالطاغ

 مع أممهم.

                                                        
 ونذلك العامل اجلين نما صورته سورق اجلن. (1)
 هؤالء من أشهر حكماء اهلند وأوراب والفرة على الرتتيب. (2)
( ، وممذن أدرنتذذه رمحذذة هللا 7/142ال خذذار) ): ( ، وعمذرو بذذن زيذذد بذن نفيذذل وقذد بقذذي علذذى ملذة غبذذراهيم 1/23ال خذذار) ) : ، وقذد تنصذذر مذن هذذؤالء ورقذة بذذن نوفذذل (3)

 (.7/92انظر: الفتح ) : سلمال الفارسي رضي هللا عنه
 (.2889مسلم رقم ): نهاا حديث: اغل هللا زوى يل األرض فرأيت مشارقها ومغارهبا ، وغل أميت سي لغ ملكها ما زو) يل م (4)



فهذا نوح عليه السالم يدعوا قومحه ألحف سحنه إال خمسحين عامحاً بحنا القحرآن، ثحم ال يحؤمن معحه إال 

لم ينقحل أنحه زاد عحن مائحة  -مع اختالف األقوال في تحديدت  -يل قليل بنا القرآن أيضاً ، وهذا القل

 .(1)نفس 

يتبعه إال الرجل والرجالن ، ومنهم من لم  لم وكثير من الرسل بعدت كانوا كذلك ، بل كان منهم من

 .(2)يتبعه أحد 

ا قانبحة من بعث للثقلين عامة وأمر بمجاهد  الدنيبوهذا وهم إنما بعثوا إلى أقوامهم خاصة ، فكيف 

، كما ورد في الحديث الجامع العظيم الذي روات عيحال ابحن حمحار رضحى هللا عنحه ، ومنحه: "وأن 

هللا نظحر إلححى أهححل األرل فمقححتهم عححربهم وعجمهححم إال بقايححا مححن أهححل الكتححاب ، وقححال: إنمححا بعثتححك 

إن هللا أمرنحي أن ت نائمحاً ويقظحان. وؤألبتليك وأبتلي بك ، وأنزلت عليك كتابحاً ال يغسحله المحاء ، تقحر

، قححال: اسححتخرجهم كمححا اسححتخرجوك ،   خبححز تأحححرق قريشححاً ، فقلححت: رب إذا يثلغححوا رأسححي فيححدعو

مثلحه ، وقاتحل بمحن أناعحك محن  ةواغزهم نغزك ، وأنفق فسننفق عليك ، وابعث جيشحاً نبعحث خمسح

 .(3)عصاك"

مراعاتححه ، وكححذلك إن هححذا الحححديث يعطححي فيمححا يعطححي مححن دالالت: اعتبححار ذلححك الواقححع الضححخم و

ومنهححا سححنة  -ضححخامة التكليححف وعححبء الحمححل ، كمححا يوضححح مححع ذلححك كيححف تلتقححي السححنن الربانيححة 

ه وإن ئحمحع سحنة العهحد الربحاني بنصحر أوليا -اشتران الجهحد البشحري وابحتالء بعحض النحاس بحبعض 

 نال االبتالء ، فهما مقترنتان متضافرتان تعمالن عمالً واحداً في النهاية.

حتاج أن نقف وقفة نويلة لنسحتجلي اإليمحان بالعمحل ، والعقيحد  بالحركحة ، محن خحالل مسحير  وهنا ن

 هذا الدين الواقعية ووجودت المادي في األرل.

يبحدو ظححاهراً جليحاً فححي كحل مرحلححة محن مراحححل  -المشحار إليهححا  -إن اإلعحداد لتلححك المهمحة الضححخمة 

 جد ونصب ، وكله صبر وابتالء. الدعو  ، بل في كل خطو  من خطواتها ، فاألمر كله

 

فمنححذ اللحظححة األولححى لنححزول هححذا الححدين تححأتي الشححد  واإلجهححاد فححي معانححا  تلقححي الححوحي ، وتبححدأ  -1

 المخاوف والنذر الثقيلة لمستقبل من يحمله. 

فقد روت أم المؤمنين عائشة رضى هللا عنها أن "أول ما بدئ به الرسول من الوحي الرؤيا 

، فكان ال يرى رؤيا إال جاءت مثل فلق الصبح ، ثم حبب إليه الخالء ، وكان  الصالحة في النوم

الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود  -وهو التعبد  -يخلو بغار حراء فيتحنث فيه 

فجاءت الملك ،  لذلك ، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها ، حتى جاءت الحق وهو في غار حراء.

 ,: ما أنا بقارئ ، قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال: اقرأفقلت ,فقال: اقرأ

خلق  (1)اقرأ باسم ربك الذي خلق }فقلت: ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني ، فقال: 

، فرجع بها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يرجف فؤادت  {اقرأ وربك األكرم (2)اإلنسان من علق 

فدخل على خديجة بنت خويلد رضى هللا عنها ، فقال: "زملوني ، زملوني" فزملوت حتى ذهب 

قالت: خديجة: كال ، وهللا  : "لقد خشيت على نفسي". -وأخبرها الخبر  -عنه الروع. فقال لخديجة 

ين المعدوم ، وتقري الضيف ، وتع بما يخزيك هللا أبداً ، إنك لتصل الرحم ، وتحمل الكل ، وتكس

ابن عم  -فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى  على نوائب الحق.

وكان امرأ تنصر في الجاهلية ، وكان يكتب الكتاب العبراني ، فيكتب من اإلنجيل  -خديجة 

 بالعبرانية ما شاء هللا أن يكتب ، وكان شيخاً كبيراً قد عمى.

 اسمع من ابن أخيك. فقالت له خديجة: يا بن عم ،

 فقال له ورقة: يا بن أخي ، ماذا ترى ؟

 فأخبرت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خبر ما رأى.

فقال له ورقة: هذا الناموس الذي نزل هللا على موسى ، يا ليتني فيها جذعاً ، ليتني أكون حياً إذ 

 يخرجك قومك.

                                                        
 (.4/255نظر: ابن نري  )ا  (1)
 (.374نما يف حديث: اعرضت على األمم ، فرأيت النيب ومعه الرهط ، والنيب ومعه الرجل والرجالل ، والنيب ليس معه أحد..ا مسلم رقم )  (2)
 .25( ، وقد س ق أوله ، ص 2865رواه مسلم رقم ) (3)



 ؟"فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "أو مخرجي هم 

قححال: نعححم ، لححم يححأت رجححل قححط بمثححل مححا جئححت بححه إال عححودي ، وإن يححدركني يومححك أنصححرك نصححراً 

 .(1)مؤزراً ، ثم لم ينشب ورقة أن توفي ، وفتر الوحي"

فمن المعانا  الصعبة في تلقي الحوحي إلحى السحنة الربانيحة "لحم يحأت رجحل قحط بمثحل محا جئحت بحه إال 

 ظر.، جاء اإليذان بأمر عظيم منت (2)عودي"

ثم بعد فتر  الوحي هذت التي هي كأنما هي فتر  استقرار لروع النبي صحلى هللا عليحه وسحلم بعحد  -2

 :  أخرى تحدث عنها النبي صلى هللا عليه وسلم قائالً -أو جولة-تأتي خطو ,  تلك المفاجأ  الكبرى

ءني بححراء "بينما أنا أمشي إذ سحمعت صحوتاً محن السحماء ، فرفعحت بصحري ، فحإذا الملحك الحذي جحا

 جالس على كرسي بين السماء واألرل ، فرعبت منه فرجعحت فقلحت: زملحوني. فحأنزل هللا تعحالى:

 .(3)اآليات" {(5)والرجز فاهجر  (4)وثيابك فطهر  (3)وربك فكبر( 2)قم فأنذر (1)يا أيها المدثر }

الصحبر ، وتنقحل أوامر سحريعة متالحقحة ، تحأمر بالمبحادر  والمفاصحلة و -كما ترى -وهي آيات كلها 

 صاحب الشأن من هدأ الروع النفسي إلى ميدان اإلنذار األكبر للعالم أجمع.

قام صلى هللا عليحه وسحلم قيامحاً جهاديحاً متواصحالً دائبحاً ، نحازل بحه قومحه  {قم فأنذر}ومنذ أن نزلت 

 …والعرب قانبة ، واليهود ثم اإلمبرانورية الرومانية 

لم: "بعثت بالسيف بين يحدي السحاعة حتحى يعبحد هللا وححدت ، وجعحل فكان كما قال صلى هللا عليه وس

 (4)رزقي تحت ظل رمحي ، وكتب الذل والصغار على من خالفني.."

نزل األمر بالقيام مر  أخرى ومعه مهام جديحد ، فقحد نحزل مطلحع  -وما هو منه ببعيد  -بعد ذلك  -3

 سور  المزمل:

أو زد عليحه ورتحل القحرآن  (3)نصفه أو انقحا منحه قلحيال  (2)قم الليل إال قليال  (1)}يا أيها المزمل 

إن لحك فحي  (6)إن ناشئة الليل هحي أشحد ونئحاً وأقحوم قحيالً  (5)إنا سنلقي عليك قوالً ثقيالً  (4)ترتيال 

رب المشرق والمغرب ال إلحه إال هحو  (8)واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيال  (7)النهار سبحاً نويالً 

وذرنحي والمكحذبين أولحي  (10)واصحبر علحى محا يقولحون واهجحرهم هجحراً جمحيالً  (9)فاتخذت وكحيالً 

ً  (11)النعمة ومهلهم قليالً   { اآليات.…إن لدينا أنكاالً وجحيما

الحزاد األصحيل الحذي البحد منحه لمحن يريحد حمحل هحذت الحدعو   -أبرز ما تعطي  -وهذت السور  تعطي 

القويححة بححاهلل ، والتزكيححة الروحيححة بححالتقرب إليححه ،  ومقارعححة العححالمين بهححا ، ذلححك هححو زاد الصححلة

 ومناجاته في أرجى ساعات المناجا  وأصفاها.

وتحزود بهحذا الحزاد الزكحي ، وشحاركه فحي ذلحك صححبه  -كالعاد  -وامتثل النبي صلى هللا عليه وسلم 

 الكرام.

جححدير  ضححمن قصححة  -مححن حححديث سححعد بححن هشححام  -رحمهمححا هللا  -فقححد روى اإلمححام أحمححد ومسححلم 

باإلنالع أنه سأل عائشة أم المؤمنين رضى هللا عنهحا عحن قيحام النبحي صحلى هللا عليحه وسحلم فقالحت 

له: "ألست تقرأ يا أيها المزمل؟ قلت: بلى ، قالت: فإن هللا عز وجل افترل قيام الليل في أول هحذت 

متهحا اثنحي عشحر شحهراً السور  فقام نبي هللا صلى هللا عليه وسلم وأصححابه ححوالً ، وأمسحك هللا خات

 .(5)في السماء حتى أنزل هللا في آخر هذت السور  التخفيف ، فصار قيام الليل تطوعاً بعد فريضة"

ثححم إن رسححول هللا  (6)وفححي روايححات لغيرهمححا أنهححم قححاموا حتححى ورمححت أقححدامهم وسححوقهم أو انتفخححت 

يقوم الليل حتى تتفطر قدمات ،  فكان –صلى هللا عليه وسلم استمر على ذلك ـ التزاماً من عند نفسه 

فقالت عائشة : لم تصنع هذا يا رسول هللا وقد غفر هللا لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ؟ قال : "أفال 

 . (7)أحب أن أكون عبداً شكوراً"

                                                        
 (.1/23الفتح ) (1)
 عاىل: }ونذلك جعلنا لكل نيب عدوا من اجملرمني ونفى بربك هادايً ونص اً(.يقول ت (2)
 (.1/23الفتح ) (3)
 .31س ق خترجيه قري اً ، ص  (4)
 (.54-6/53( ، املسند )746مسلم رقم ) (5)
 (.288-8/280هذه الرواايت مجعها ابن نري  عند تفس  هذه السورق ) (6)
 (..8/584ال خار) ) (7)



وصدع رسول هللا بالدعو  ، وسفه أحالم المشركين وعحاب آلهحتهم ، فثحارت عليحه قحريش ثحور   -4

معها العرب قانبحة ، ولقحي صحلى هللا عليحه وسحلم محن األذى والحبالء صحنوفاً رجل واحد ، وأثارت 

بحن عمحرو بحن العحاص اعرو  بن الزبير رضي هللا عنه حين قال: "سألت  تمن ذلك ما روا وألواناً.

: أخبرني بأشحد شحيء صحنعه المشحركون بحالنبي صحلى هللا عليحه وسحلم ؟ قحال : بينحا النبحي صحلى هللا 

الكعبة إذ أقبل عقبة بن أبي معيط فوضع ثوبه على عنقحه فخنقحه خنقحاً شحديداً ، عليه وسلم في حجر 

فأقبل إليه أبو بكر حتى أخذ بمنكبه ودفعة عن النبي صلى هللا عليه وسلم ، وقال: أتقتلون رجحالً أن 

 .(1")يقول ربي هللا

بن مسعود رضي ومشهد آخر لخذى التي تتورع عنه النفوس الطاغية الدنيئة يرويه عبد هللا  -5

هللا عنه ؛ وهو "أن النبي صلى هللا عليه وسلم كان يصلي عند البيت ، وأبو جهل وأصحاب له 

جزور بني فالن فيضعه على ظهر محمد إذا  ىجلوس ؛ إذ قال بعضهم لبعض : أيكم يجيء بسل

على  فانبعث أشقى القوم فجاء به ، فنظر حتى إذا سجد النبي صلى هللا عليه وسلم وضعه سجد ؟

قال : فجعلوا يضحكون ويحيل  –! ةوأنا أنظر ال أغني شيئاً ، لو كانت لي منع –ظهرت بين كتفيه 

 (2)، بعضهم على بعض" -أو يميل  –

هذا عدا األذى األكبر من تكذيبه وهو الناصح األمين ، واإلعرال عنه وهو النذير المبين بين  -6

نبزوت من ألقاب الزور ؛ كقولهم : إنه شاعر أو فترات عليه قومه وايدي عذاب شديد ، وعدا ما 

كتتبه من أسانير األولين وأعانه اكاهن أو مجنون ، أو يتلقى الوحي عن بعض األعجمين ، أو 

عليه قوم آخرون ، وغير ذلك مما حكات هللا عنهم في كتابه العزيز ، وهو بال شك أشد وقعاً على 

 .النفوس البريئة من ضرب السيوف ووقع النبال

رهم إن لم يؤمنحوا بهحذا الححديث اثآخع نفسك على اولهذا نمأنه ربه وصبرت وسالت فقال : }فلعلك ب

 ، أي مهلكها بالحزن واألسف. [6]الكهف :أسفاً{ 

ً فإن هللا يضل من يشاء ويهدي من يشاء فال تذهب آ}أفمن زين له سوء عمله فر وقال: ت حسنا

 .[8]فانر:ون{ ت إن هللا عليم بما يصنعانفسك عليهم حسر

 وقال:

]األنعحام  { قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فحإنهم ال يكحذبونك ولكحن الظحالمين بميحات هللا يجححدون }

:33 ]. 

وقد حدث النبي صلى هللا عليه وسلم عن مشهد من مشاهد األسى القاتحل واألسحف البحالغ ححين  – 7

زن ، قالحت عائشحة رضحي هللا عنهحا ، يححا يبلحغ الححد باإلنسحان أن ينسحى نفسحه فحي غيبوبححة الهحم والحح

 رسول هللا : "هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد ؟

ن أشد ما لقيت منهم يحوم العقبحة ؛ إذ عرضحت نفسحي علحى اقال : "لقد لقيت من قومك ما لقيت ، وك

م ابن عبد يا ليل بن عبد كالل ، فلم يجبنحي إلحى محا أردت ، فانطلقحت وأنحا مهمحوم علحى وجهحي ، فلح

أسححتفق إال وأنححا بقححرن الثعالححب ، فرفعححت رأسححي فححإذا أنححا بسحححابة قححد أظلتنححي ، فنظححرت فححإذا فيهححا 

، فناداني فقال : إن هللا قد سمع قول قومك لحك ومحا ردوا عليحك ، وقحد بعحث هللا إليحك ملحك (3)جبريل

فقحال : ذلحك فيمحا الجبال لتأمرت بما شئت فيهم ، فناداني ملك الجبال فسلم علّي ، ثم قال : يا محمد ، 

شئت ، إن شئت أن أنبق عليهم األخشبين ، فقال النبحي صحلى هللا عليحه وسحلم بحل أرجحو أن يخحرج 

 .(4)هللا من أصالبهم من يعبد هللا وحدت ال يشرك به شيئاً"

وقد عاني أصحابه رضحي هللا عحنهم أشحد المعانحا  ، ومحا تعحذيب آل بحالل وآل ياسحر إال نمحاذج  – 8

 شراف القوم من أمثال الصديق رضي هللا عنه.أاألذي يصل إلى  من ذلك ، بل إن

                                                        
 ( ، ونقل احلافظ عن ا ه رواايت فيها تفصيالت أنرير.7/165) )ال خار  (1)
 (.1/349الفتح ) (2)
 –وهو السحاب  –هذا احلديث يدل على نزول املالئكة يف السحاب ، وقد ورد ذلك صرحيًا يف حديث عائشة رضي هللا عنها؛ األ املالئكة تنزل يف العنال  (3)

(. وهذا ي ني أل 6/304اطني السمع، فتسمعه ، فتوجه غىل الكهال ، فيكذبول معها مائة نذبة من عند أنفسهما: )فتذنر األمر قضي يف السماء ، فتسرتق الشي
 استماع الشياطني ال يستلزم صعودها غىل جرم السماء نفسه. وهللا أعلم.

امح والعفو واألمل ، فلله من نفس ما أنرمها ، ومن خلق ما العجيب أنه يف حلظة غفاقته من هذا املوقف الكريب ترتقي نفسه الكرمية غىل أعلى درجات التس (4)
 (.6/313أعظمه. واحلديث يف الفتح )



هللا فحي أنبيائحه  ةومع ذلك كان النبي صلى هللا عليه وسلم ينفث في أرواحهم األمحل ، ويحذكرهم بسحن

 إليه على النحو الذي رأينات مع ملك الجبال.  والدعا

ابه محن المشحركين عحن خبحاب البخاري في باب ما لقي النبي صلى هللا عليه وسلم وأصحح ىفقد رو

وقحد  –رضي هللا عنه قال : أتيت النبي صلى هللا عليه وسلم وهو متوسد برد  وهو في ظحل الكعبحة 

فقحال  (1)فقلت : يا رسول هللا ، أال تدعو هللا لنا ؟ فقعد وهو محمحر وجهحه –لقينا من المشركين شد  

من لحم أو عصب محا يصحرفه ذلحك عحن : "لقد كان من قبلكم ليمشط بمشان الحديد ما دون عظامه 

زاد  –يتمن هللا هذا األمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت ما يخحاف إال هللا لدينه ، و

 .(2)والذئب على غنمه" –بيان 

وبلغ األذى قمته في الحصار المادي والمعنوي الذي ضربته قحريش ظلمحاً وعحدواناً علحى النبحي  -9

 به ومن عطف عليهم من قرابتهم.صلى هللا عليه وسلم وأصحا

قال الزهري: "ثم إن المشركين اشتدوا علحى المسحلمين كأشحد محا كحانوا حتحى بلحغ المسحلمين الجهحد، 

 واشتد عليهم البالء، واجتمعت قريش في مكرها أن يقتلوا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عالنية.

م أن يدخلوا رسول هللا صلى هللا عليه فلما رأى أبو نالب عمل القوم جمع بني عبد المطلب وأمره

فمنهم من فعله حمية ،  ,وسلم شعبهم ويمنعوت ممن أراد قتله، فاجتمعوا على ذلك مسلمهم وكافرهم

ومنهم من فعله إيماناً ويقيناً ، فلما عرفت قريش أن القوم قد منعوا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

ريش ، فأجمعوا أمرهم أن ال يجالسوهم وال يبايعوهم جتمع المشركون من قاواجتمعوا على ذلك ، 

وال يدخلوا بيوتهم حتى يسلموا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم للقتل، وكتبوا في مكرهم صحيفة 

 وال يأخذهم بهم رأفة حتى يسلموت للقتل. وعهوداً ومواثيق؛ ال يقبلوا من بني هاشم أبداً صلحاً،

ين ، واشتد عليهم البالء والجهد ، وقطعوا عنهم األسواق ، فال فلبث بنوا هاشم في شعبهم ثالث سن

يتركححوا نعامححاً يقححدم مكححة وال بيعححاً إال بححادروهم إليححه فاشححتروت ؛ يريححدون بححذلك أن يححدركوا سححفك دم 

 الرسول صلى هللا عليه وسلم..".

حماية وما ثم ذكر تخوف أبي نالب من اغتيال النبي صلى هللا عليه وسلم وما دبر لدرء ذلك من ال

 أصاب المسلمين من جهد.

الفتنحة  توقال ابن إسحاق: "ثم عدوا على من أسلم فأوثقوهم وآذوهم ، واشحتد الحبالء علحيهم وعظمح

وزلزلوا زلحزاالً شحديداً" وذكحر محا بلحغ بهحم محن الجهحد الشحديد "حتحى كحان يسحمع أصحوات صحبيانهم 

 يتضاغون من وراء الشعب من الجوع".

حيح أنهم جهدوا حتى كانوا يحأكلون الخحبط وورق السحمر ، حتحى إن أححدهم قال السهيلي: "في الص

 .(3)يضع كما تضع الشات"

وصل األمحر إلحى ححد أن المسحلمين ال يسحتطيعون دعحو  النحاس إلحى هللا، وال يسحتطيع  الحداخل   -10

 بحن في اإلسالم  حديثاً أن يجاهر بحذلك ، كمحا يتجلحى فحي قصحة إسحالم أبحي ذر التحي رواهحا عبحد هللا

عباس رضى هللا عنهما ، قال: "لما بلغ أبا ذر مبعث النبي صلى هللا عليه وسلم قحال ألخيحه: اركحب 

إلى هذا الوادي فاعلم لي علم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي يأتيه الخبحر محن السحماء ، واسحمع محن 

 قوله ثم ائتني.

ال له: رأيته يأمر بمكارم األخالق فانطلق األخ حتى قدمه ، وسمع من قوله ، ثم رجع إلى أبا ذر فق

 ، وكالماً ما هو بالشعر.

 فقال: ما شفيتني مما أردت.

فتزود وحمل شنه له فيها ماء حتى قدم مكة ، فأتى المسجد فالتمس النبي صلى هللا عليه وسلم وال 

عه يعرفه ، وكرت أن يسأل عنه حتى أدركه بعض الليل ، فرآت علّي فعرف أنه غريب ، فلما رآت تب

                                                        
تيربائهم لوعد هللا اختلف الشراح يف س ب امحرار وجهه صلى هللا عليه وسلم ، والظاهر أل س  ه التأةر يف استعجال الصحابة رضي هللا عنهم للنصر املشعر ابس (1)

 واليقني.مع ما أمروا من الص  
(2) (7/165.) 
( ففيهذذا تفصذيل قصذذة الشذعب ومذذا 129-2/101( ، والذذروض األنذف )72-2/43( ، والسذذ ق الن ويذة البذذن نريذ  )85-2/80أنظذر: دالئذل الن ذذوق لل يهقذي ) (3)

( لكن ليس فيها ذنر الشعب ، 11/282( ، )7/83ختللها من أحداث ، وأصل القصة يف الصحيح يف قوله صلى هللا عليه وسلم: احيث تقامسوا على الكفرا )
 بل ذنر أل ذلك يف الغزو. وهللا أعلم.



فلم يسأل واحد منهما صاحبه عن شيء حتى أصبح!! ، ثم احتمل قربته وزادت إلى المسجد ، وظل 

ذلك اليوم وال يرات النبي حتى أمسى ، فعاد إلى مضجعه ، فمر به علّى فقال: أما آن للرجل أن 

 يعلم منزله؟ فأفاق فذهب به معه ال يسأل واحد منهما صاحبه عن شيء!!.

لثالث فعاد على علّى مثل ذلك ، فأقام معحه ثحم قحال: أال تححدثني محا الحذي أقحدمك؟ حتى إذا كان يوم ا

قال: إن أعطيتني عهداً وميثاقاً لترشدنني فعلت! ففعل فحأخبرت ، وقحال: فإنحه ححق ، وهحو رسحول هللا 

صحلى هللا عليحه وسحلم ، فحإذا أصحبحت فحاتبعني فحإني إن رأيحت شحيئاً أخحاف عليحك قمحت كحأني أريحق 

 إن مضيت فاتبعني حتى تدخل مدخلي.الماء ، ف

سلم أففعل ، فانطلق يقفوت حتى دخل على النبي صلى هللا عليه وسلم ودخل معه ، فسمع من قوله و

 مكانه.

 فقال له النبي صلى هللا عليه وسلم: "ارجع إلى قومك فأخبرهم حتى يأتيك أمري".

المسحجد ، فنحادي بحأعلى  ىأتح قال: والذي نفسحي بيحدت ألصحرخن بهحا بحين ظهحرانيكم! ، فخحرج حتحى

صوته: أشحهد أن ال إلحه إال هللا وأن محمحداً رسحول هللا. ثحم قحام القحوم فضحربوت حتحى أوجعحوت. وأتحى 

العباس فأكب عليه ، قال: ويلكم ألستم تعلمون أنه من غفار ، وأن نريق تجارتهم من الشام علحيهم 

 .(1)ا إليه ، فأكب العباس عليه"؟ فأنقذت منهم ، ثم عاد من الغد لمثلها ، فضربوت وثارو

 هكذا كانت المعانا  وكان الجهاد قبل الهجر  بل قبل نزول الفرائض.

 بد من وقفة سيأتي لها مزيد ببيان: وهنا ال

إن بعض السلف يحمل قول النبي صلى هللا عليه وسلم: "من قال: ال إله إال هللا دخل الجنة" ونححوت 

، وذلك ليردوا على المرجئحة (2)أن ذلك قبل نزول الفرائض من النصوص والروايات المطلقة على

في قولهم: إن األعمال غير داخلة فحي مسحمى اإليمحان ، مسحتدلين بمثحل هحذت النصحوص. وهحذا أححد 

أوجه الرد عليهم ، غير أنه ال يعني أن هؤالء السلف كانوا يظنون أن اإليمان قبل نزول الفحرائض 

لحى تصحديق القلحوب وقحول اللسحان ، فهحذا محا ال يجحوز أن يظحن كان مجرداً عن العمل ، مقتصراً ع

بهم وهم أعرف الناس بمعنى ال إلحه إال هللا وأعلمهحم بهحذت المعانحا  الكبحرى والواجبحات الثقيلحة التحي 

قبحل نحزول الفحرائض ،  -وعلى رأسهم رسول هللا صحلى هللا عليحه وسحلم  -تلقاها المؤمنون األولون 

 ي في الحديث عنه تثبيتاً وتسلية وتوجيهاً وتذكيراً.وهو ما أفال القرآن المك

إن شححهاد  أن ال ألححه إال هللا لححم تكححن مجححرد كلمححة تقححال باللسححان ، وال يمكححن أن تكححون كححذلك فححي أي 

مرحلة من مراحل الدعو  ، فضالً عن مرحلة التأسيس التحي هحي محن أشحق المراححل وأهمهحا. وإال 

 وجبها ؟فما معنى تلك المعانا  القاسية وما م

وإنما كانت هذت الشهاد  نقلة بعيد  ومعلماً فاصحالً بحين حيحاتين ال رابطحة بينهمحا: حيحا  الكفحر وحيحا  

اإليمحان ، ومححا يسحتلزمه ذلححك محن فححرائض وتعبحدات ، ومشححقات أكبحر وأعظححم محن فريضححة الصححال  

 والزكا  ونحوها.

الجاهليححة وقيمهححا وأخالقهححا  مححن ذلححك: فريضححة التلقححي الكامححل عححن هللا ورسححوله ، ونبححذ مححوازين -1

 وأعرافها وتشريعاتها. 

ومن ذلك: الوالء المطلق هلل ورسوله ، والعداء الصارم للكفار ولو كانوا آباًء وإخوانحاً وأزواجحاً  -2

 وعشير .

ـ ومن ذلك: فريضة الصبر على األذى في هللا ، الحذي ال تطيقحه إال نفحوس سحمت إلحى قمحة تحمحل 3

 تى إن الواحد ليكرت أن يعود إلى  الكفر كما يكرت أن يلقى في النار. الفرائض والواجبات ، ح

وهذا ونحوت ما كان يعانيه بالل وهو يُسحب في رمضاء مكة وتلقى عليه األثقال. وما يكابدت سعد 

وهو يرى أمه تتلوى جوعاً ، فيقسم لها لو أن لها مائة نفس فتظل تخرج نفًسا نفًسا حتى تهلك لما 

يتعرضون ألعظم بالء تشهدت أسر  مضطهد . وهو  موما كان آل ياسر يلقونه وه رجع عن دينه.

                                                        
 ( ، وهو يف مسلم برواية أخرى ق ل هذه أمت ، وفيه زايدات مفيدق.2474( ، ومسلم رقم )7/173ال خار) ) (1)
ميذال بذدليل أنذه وجذد  مذاً ق ذل فرضذيتها فشذ هة سذيأيت تفصذيل الذرد ، وأما استدالل املرجئة على أل الصذالق وووهذا ليسذت مذن اد 54أنظر: ادميال أليب ع يد ، ص  (1)

 عليها يف موضعها إبذل هللا.



ما واجه أبو ذر حين صاح أشهد أن ال إله إال هللا وأن محمداً رسول هللا. وغير ذلك كثير وكثير 

 !(1)مما كان قبل أن تنزل الفرائض 

له دون أن يناله كبير مشقة ، إن في إمكان اإلنسان أن يصلي ما شاء هللا له ، وينفق بما شاء هللا 

ولكن أي إنسان هذا الذي يستطيع أن يخالف عاد  اجتماعية درج عليها المجتمع واألقارب أجيااًل 

 ، ويتحدى هؤالء بمخالفتها؟ أو يستطيع أن يقلع عن عاد  نفسية وصلت به إلى حد اإلدمان؟

ما هو مفاصلة كاملة ومنابذ  تامة لكل ، وإن فما بالك إذا كان األمر ليس مجرد مخالفة عاد  أو تقليد

ثم هو مع ذلك زجر قانع للنفس عن . عباد  جاهلية وقيمة جاهلية وعرف جاهلي وميزان جاهلي

، ولهذا رأينا النماذج الكثير  في الجيل األول ممن يشهد أن  ومراقبة شديد  لها, شهواتها وملذاتها 

األصنام التي نالما عبدها وليقطع العالئق التي نالما  ال إله إال هللا فيعود من فورت إلى بيته ليحطم

 وثقها.

إنه حتى على المنطق الجاهلي ال يصح أن نتصور إيماناً بدون تكاليف ، وشهاد  بال أثر في واقع 

الحيا  ، وإال أفكان الجاهليون يقتلون مواليهم ويعذبون أبنائهم وإخوانهم ويقطعون أرحامهم لمجرد 

 أو نظرية ذهنية في المعرفة؟ كلمة تقال باللسان

وهكذا كانت كل خطو  من خطوات الدعو  تسير علحى الشحوك واألذى ، حتحى كانحت الخطحو   -11

الفاصلة بالهجر  إلى المدينحة ، فاكتنفهحا محن المصحاعب والشحدائد محا هحو أشحهر محن أن يحذكر ، فقحد 

رات إلحى أن وقفحوا علحى كانت عيون قريش تالحقه ورصدها يطحاردت ، حتحى قلبحوا الجبحال  والمغحا

 الغار نفسه الذي كمن فيه هو وصاحبه ، وكانوا من العثور على فريستهم قاب قوسين أو أدنى. 

قال أبو بكر الصديق رضحى هللا عنحه: كنحت محع النبحي صحلى هللا عليحه وسحلم فحي العحار فرأيحت آثحار 

رآنا ،  -د: نظر إلى قدميه وفي رواية أحم -المشركين ، قلت: يا رسول هللا لو أن أحدهم رفع قدمه 

 .(2)قال: "ما ظنك باثنين هللا ثالثهما"

ومع اليقين في وعد هللا بالحفظ والتمكين لم ينس النبي صلى هللا عليه وسلم السنة الشرعية ، فقد 

كانت هناك خطة محكمة فريد  تتمثل في اختيار الغار وتضليل المشركين بجهته ، ثم كان ما 

هللا عنها بقولها: "ثم لحق رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بغار في جبل  تحدثت عنه عائشة رضى

ف لقن ، فيدل  ـقـثور فمكثا فيه ثالث ليال. يبيت عندهما عبد هللا بن أبي بكر وهو غالم شاب ث

عندهما بسحر ، فيصبح مع قريش بمكة كبائت فال يسمع أمراً يكتادان به إال وعات حتى يأتيهما 

 ختلط الظالم.بخبر ذلك حين ي

محن غحنم ، فيريححا عليهمحا ححين تحذهب سحاعة  ةويرعى عليهما عامر بن فهير  مولي أبو بكحر منحح

رت يححتحى ينعحق بهحا عحامر بحن فه -وهحو لحبن منحتهمحا ورضحيفهما  -من العشاء ، فيبيتان في رسحل 

 بغلس ، يفعل ذلك في كل ليلة من تلك الليالي الثالث.

ليه سلم رجالً من بني الديل فأمنات. فدفعا إليحه راحلتيهمحا ، وانطلحق واستأجر رسول هللا صلى هللا ع

 .(3)رت والدليل فأخذ بهم نريق السواحل"يمعهما عامر بن فه

وضحع نحوا  الدولحة اإلسحالمية خالصحاً للحدعو  ، وخروجحاً بهحا ووبقدر ما كانت الهجر  إلى المدينحة 

كانحت أيضحاً بدايحة لمصحارعة قحوى  ,كحةمن مأزق الجمحود والحصحار الحذي كحان مضحروباً عليهحا بم

 جديد  ، والعمل في محيط ال يقل عداء وصعوبة عن مكة ، وإن تغير الموقف في الظاهر.

 –، واليهححود -ولححيس قريشححاً وحححدها  -فقححد كححان علححى الححدعو  أن تصححارع العححرب المشححركين قانبححة 

وأن تحسحب الحسحاب لمجابهحة  -ذلك العدو األرقط الجديحد  -، والمنافقين  -أمكر خلق هللا وأحقدهم 

 الدولتين العظمتين فارس والروم. وهذا يستدعي تكاليف باهظة وتبعات جديد .

هححذا كلححه وهححو إلححى جانححب العححبء األساسححي وهححو تزكيححة هححذت الجماعححة المؤمنححة، وإيجححاد التححرابط 

 عدادها لحمل األمانة العظمى. إاإليماني المنشود بينهما ، و

                                                        
الق والزناق هذا مع العلم أل أصول الفرائض نفسها نانت مربلوبة ؛ فقيام الليل نال فرضًا ، وغنفاق شيء من املال نال فرضًا ، وهذا ق ل أل تفرض الص (1)

 احملرمات ، وأصل األمر ابملعروف وا ها. املعروفتال ، ونذا أصل اجتناب
 لف. وارضنا ليس ترجيح هذا الوجه من وجوه الرد على املرجئة ، وغمنا هو بيال خربأ املرجئة أو ا هم يف فهم نالم من رجحه أو قال به من الس

 (.1/4( ، واملسند )8/325الفتح ) (2)
 (.7/232) 0الفتح (3)



ً لصرح ما ومنذ أن حمل النبي صلى  هللا عليه وسلم بيدت الشريفة اللبن لبناء المسجد لم يزل بانيا

أمة فذ  ودولة فريد  تتقاصر  -بأمر ربه وإذنه  -ى م األرضي مثله حتى لقي ربه ، فقد بنلشهد العا

 دونهما أحالم الحكماء وتخيالت الشعراء.

تها ، كل ذلك ألن عين هللا تعحالى لقد كانت الجماعة األولى فذ  في تركيبها ومنهجها ونموها وحرك

 ووحيه يربيها ويزكيها. اترعاه

عتقاديحة المجححرد  ؟!. لكحن كيحف كانحت التزكيحة؟! أهحي األوامححر والنحواهي وححدها أم التصحورات اال

 بتالء.كال بل كانت حلقات قاسية من المعانا  والتربية باألحداث والتجارب والفتنة واال

بناء المسجد كانت معركة "بدر" ، وهي أعظم وأعمحق األححداث  فبعد سنة ونصف تقريباً من -12

فححي تلححك المرحلححة ، بححل ربمححا كانححت أول مواجهححة حربيححة بححين كتيبححة اإليمححان وجيححوك الشححرك منححذ 

 ، وهذا يعطيها قيمة كونية كبرى. (1)المعركة التي خاضها نالوت وداود مع جالوت وجنودت

من شهدها وقيمتها العظيمة تلك ، وإنما المراد أن  وليس المجال هنا مجال الحديث عن بدر وفضل

نقول: "إنه مع كل عظمة هذت الغزو  فإن قيمتها ال تتضح أبعادها الحقيقية إال حين نعرف نبيعتهحا 

، وحين نراها حلقة من حلقات "الجهاد في اإلسحالم"، وححين نحدرك بواعحث هحذا الجهحاد وأهدافحه ، 

اإلسحالم وبواعثحه وأهدافحه قبحل أن نعحرف نبيعحة هحذا الحدين كذلك نحن ال ندرك نبيعة الجهحاد فحي 

 .(2)ذاته" 

إن هذت المعركة هي بداية مرحلة عليا من مراحل الجهاد ، وهي مرحلة }وقحاتلوهم حتحى ال تكحون 

"تتجلحى  -. ومن مراحل الجهاد المتدرجة ـ ومحن هحذت المرحلحة خصوصحاً (3)فتنة ويكون الدين هلل{

ذا المنه  الحركي لهذا الدين" استنبط األستاذ سيد قطب رحمه هللا منها سمات أصيلة وعميقة في ه

 أربعاً:

 * "السمة األولى: هي الواقعية الجديد  في منه  هذا الدين     

فهححو حركححة تواجححه واقعححاً بشححرياً ، وتوجهححه بوسححائل مكافئححة لوجححودت الححواقعي. إنهححا تواجححه جاهليححة 

 قعية عملية تسندها سلطات ذات قو  مادية.اعتقادية تصورية تقوم عليها أنظمة وا

ومححن ثححم تواجححه الحركححة اإلسححالمية هححذا الواقححع بمححا يكافئححه ، تواجهححه بالححدعو  والبيححان لتصحححيح 

المعتقدات والتصورات ، وتواجهه بالقو  والجهحاد إلزالحة األنظمحة والسحلطات القائمحة عليهحا ، تلحك 

ان للمعتقحدات والتصحورات ، وتخضحعهم بحالقهر التي تحول بين جمهر  الناس وبين التصححيح بالبيح

 والتضليلل وتعبدهم لغير ربهم الجليل".

وإذا كانححت هححذت الحركححة ال تكتفححي بالبيححان فححي وجححه السححلطان المححادي ، فكيححف يتصححور بحححال مححن 

 األحوال أن تكون نظرية حبيسة داخل عقول أصحابها ويكونون مع ذلك مؤمنين بها حقاً ؟!

 في منه  هذا الدين هي الواقعية الحركية.* "السمة الثانية: 

فهححو حركححة ذات مراحححل ، كححل مرحلححة لهححا وسححائل متكافئححة لمقتضححياتها وحاجاتهححا الواقعيححة، وكححل 

مرحلة تسلم المرحلة التي تليها ، فهو ال يقابل الواقحع بنظريحات مجحرد  ، كمحا أنحه ال يقابحل مراححل 

 ". … هذا الواقع بوسائل متجمد

 …مالً وحسب بل حركة دائبة وعمل متجددفهو ليس حركة وع

"والسمة الثالثحة: هحي أن هحذت الحركحة الدائبحة والوسحائل المتجحدد  ال تخحرج هحذا الحدين عحن قواعحدت 

 المحدد  ، وال عن أهدافه المرسومة.

سححواء وهححو يخانححب العشححير  األقححربين ، أو يخانححب قريشححاً ، أو يخانححب  -فهححو منححذ اليححوم األول 

إنمحا يخحانبهم بقاعحد  واححد  ، ويطلحب محنهم االنتهحاء إلحى  -أو يخانحب العحالمين العرب أجمعين ، 

ال مسحاومة فحي هحذت القاعحد   …هدف واحد وهو إخالص العبودية هلل والخروج من العبودية للعباد

وال لين ، ثم يمضي إلى تحقيق هحذا الهحدف الواححد فحي خطحة مرسحومة ذات مراححل مححدد  ، لكحل 

 .(4)سلفنات في الفتر  السابقة"أجدد  ، على نحو ما مرحلة وسائلها المت

                                                        
 (.7/290ل عدد املؤمنني فيهما بضعة عشر وةالمثائة نما يف صحيح ال خار) )ومن التشابه بني املعرنتني أ (1)
 ، ط عة الشروق. 1431الظالل ، األنفال ، ص  (2)
 نزلت هذه اآلية ضمن يايت الغزوق ، ونزل يف أول السورق صفات املؤمنني احلقيقيني. (3)
  ذنر هذه السمات عقب نقله عن ابن القيم رمحه هللا مراحل اجلهاد.، ويالحظ أل املؤلف رمحه هللا 1433-1432الظالل ، األنفال ، ص (4)



إن الجهاد من حيث هحو قمحة العمحل فحي اإلسحالم "وذرو  سحنامه" ليكشحف لنحا بصحدق وواقعيحة عحن 

نبيعة هحذا الحدين ، ومهمتحه فحي األرل ، وأهدافحه العليحا التحي أراد هللا تحقيقهحا فحي عحالم الثقلحين ، 

العالم اإلنساني في فجر الرسالة ، وأشحرنا إلحى العبوديحة التحي ولقد سبق أن ألمحنا بإيجاز عن حالة 

كانت البشرية تمارسها للطواغيت واألهواء واألحبار والرهبان ، وهذا ما يشير لنا إلى  مهمحة هحذا 

 وسائل تحقيقها. -أو أبرز  -الدين وأهدافه التي كان الجهاد أحد 

ي األرل من العبودية للعباد ومن العبودية "عن هذا الدين إعالن )إلهي( عام لتحرير اإلنسان ف

ً  تلهوا وربوبيته  -سبحانه  -، وذلك بإعالن ألوهية هللا وحدت  -وهي من العبودية للعباد  -أيضا

 …للعالمين

إن إعالن ربوبية هللا وحدت للعالمين معناها: الثور  الشاملة على حاكمية البشر في كل صورها 

والتمرد الكامل على كل وضع في أرجاء األرل الحكم فيه وأشكالها وأنظمتها وأوضاعها ، 

لبشر بصور  من الصور. أو بتعبير آخر مرادف: األلوهية فيه للبشر في صور  من الصور. ذلك 

أن الحكم الذي مرد األمر فيه إلى البشر ، ومصدر السلطات فيه هم البشر ، هو تأليه للبشر يجعل 

 بعضهم لبعض أرباباً من دون هللا.

الذين ,  ن هذا اإلعالن معنات انتزاع سلطان هللا المغتصب وردت إلى هللا ونرد المغتصبين لهإ

يحكمون الناس بشرائع من عند أنفسهم )أو يرسمون لهم مناه  للتعبد والتقرب غير ما شرعه هللا( 

إلقامة  فيقومون منهم مقام األرباب ويقوم الناس منهم مقام العبيد. إن معنات تحطيم مملكة البشر

 مملكة هللا في األرل ، أو بالتعبير القرآني الكريم:

 .[84]الزخرف:}وهو الذي في السماء إله وفي األرل إله{ 

 .[40]يوسف:}إن الحكم إال هلل أمر أال تعبدوا إال إيات ذلك الدين القيم{ 

رك بحه شحيئاً وال يتخحذ }قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبيحنكم أال نعبحد إال هللا وال نشح

 …[64]آل عمران: بعضنا بعضاً أرباباً من دون هللا فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون{ 

وقيام مملكة هللا في األرل وإزالة مملكة البشر وانتزاع السلطان من أيدي مغتصبيه من العباد 

ين البشرية. كل ذلك ال يتم وردت إلى هللا وحدت ، وسياد  الشريعة اإللهية وحدها وإلغاء القوان

بمجرد التبليغ والبيان ، ألن المتسلطين على رقاب العباد ، المغتصبين لسلطان هللا في األرل ، 

ال يسلمون في سلطانهم بمجرد التبليغ والبيان ، وإال فما كان أيسر عمل الرسل في إقرار دين هللا 

وتاريخ هذا الدين  - وسالمه عليهم صلوات هللا -في األرل ، وهذا عكس ما عرفه تاريخ الرسل 

 على مر األجيال".

بل حتى األفراد أنفسهم وهم الذين عبدوا أنفسهم لغير هللا من األوثان والطواغيت المختلفة ليس 

لدى أكثرهم استعداد لترك ما ألفته النفس وسار عليه اآلباء واألجداد ويعيش عليه المجتمع كله 

إن ما نفوسهم من حواجز الكبر والعناد والتمرد ال يقل عن الحواجز لمجرد التبليغ والبيان ، بل 

 بد .عالضخمة التي يضعها البشر المتألهون دون شعوبهم المست

في األرل من كل سلطان غير  (اإلنسان)وإزاء هذت االعتبارات فإن "هذا اإلعالن العام لتحرير 

، لم يكن إعالناً نظرياً فلسفياً سلبياً. إنما كان سلطان هللا وإعالن ألوهية هللا وحدت وربوبيته للعالمين

بشريعة  رإعالناً حركياً واقعياً وإيجابياً. إعالناً يراد له التحقيق العملي في صور  نظام يحكم البش

هللا، ويخرجهم بالفعل من العبودية للعباد إلى العبودية هلل وحدت بال شريك )ويظل يحرسهم من 

ومن ثم لم يكن بد من أن يتخذ  , مة على العبودية الخالصة هلل وحدت(االنحراف ويسددهم لالستقا

شكل "الحركة" إلى جانب شكل "البيان" ، ذلك ليواجه الواقع البشري بكل جوانبه بوسائل مكافئة 

 لكل جوانبه.

 يواجه هذا الدين ـ بوصفه إعالناً عاماً لتحرير اإلنسحان فحي -أمس واليوم وغداً  -والواقع اإلنساني 

األرل مححن كححل سححلطان غيححر سححلطان هللا ـ بعقبححات اعتقاديححة تصححورية ، وعقبححات ماديححة واقعيححة ، 

وعقبات سياسحية واجتماعيحة واقتصحادية وعنصحرية ونبقيحة ، إلحى جانحب عقبحات العقائحد المنحرفحة 

 والتصورات البانلة ، وتختلط هذت بتلك وتتفاعل معها بصورت معقد  شديد  التعقيد.

ان" يواجه العقائد والتصورات فإن "الحركة" تواجه العقبات المادية األخرى ، وفحي وإذا كان "البي

عتقاديحححة التصحححورية والعنصحححرية والطبقيحححة مقحححدمتها السحححلطان السياسحححي القحححائم علحححى العوامحححل اال

يواجهححان "الواقححع  -البيححان والحركححة  -جتماعيححة واالقتصححادية المعقححد  المتشححابكة ، وهمححا معححاً واال



جملتححه بوسححائل مكافئححة لكححل مكوناتححه ، وهمححا معححاً البححد منهمححا النطححالق حركححة تحريححر البشححري" ب

 .(1)لإلنسان في األرل ، اإلنسان كله في األرل كلها"

 * ومن بدر  نتقل إلى أُحد:

وفي أُحد تتجلى نبيعة هذا الدين وحقيقة اإليمان الذي جاء به في جانبي العمل اإليماني كليهما: 

لبدن ، فأما عمل الجوارح وجهادها خالل وقائع المعركة ، فقد كانت عمل القلب وعمل ا

التضحيات الكبرى والنماذج الفذ  في المصابر  والمناجز ، كما كانت البطوالت الرائعة والجراح 

، والتي ستظل األجيال وراء األجيال  (2)العميقة التي تحدثت عنها مصادر السير  الصحيحة 

 ال يعرف اليأس ، وصبر ال يعرف الوهن. تستمد منها الوقود لجهاد

ال سيما بالنسبة لموضوعناـ هو جانب عمل القلب ،  -ولكن الجانب األعظم في دروس هذت الغزو  

وهو الجانب الذي يكشف عن حقيقة معركة هذا الدين ونبيعة سيرت وفق سنة هللا الثابتة التي ال 

 يصح إغفالها أو تناسيها في أي عصر ولدى أي دعو .

إن معركة أُحد "لم تكن معركة في الميدان وحدت ، إنما كانت كذلك معركحة فحي الضحمير ، كانحت   ٍ
محن ميحدانها الهائحل  امعركة ميدانها أوسع الميادين ، ألن ميحدان القتحال فيهحا لحم يكحن إال جانبحاً واححد

فعهححا الححذي دارت فيححه. ميححدان الححنفس البشححرية وتصححوراتها ومشححاعرها وأنماعهححا وشححهواتها ودوا

 وكوابحها على العموم.

وكان القرآن هناك يعال  هذت النفس بألطف وأعمق ، وبأفعل وأشمل محا يعحال  المححاربون أقحرانهم 

 في النزال!

وكان النصر أوالً وكانت الهزيمة ثانياً ، وكان االنتصار الكبير فيها بعد النصر والهزيمة. انتصار 

ئق التي جالها القرآن ، واستقرار المشاعر على هذت المعرفة الواضحة والرؤية المستنير  للحقا

. ووضوح سمات النفاق وسمات  الحقائق، واستقرار اليقين، وتمحيا النفوس، وتمييز الصفوف

الصدق في القول والفعل وفي الشعور والسلوك، ووضوح تكاليف اإليمان وتكاليف الدعو  إليه 

عرفة واالستعداد بالتجرد واالستعداد بالتنظيم والكر  به، مقتضيات ذلك كله من االستعداد بالم

والتزام الطاعة واالتباع بعد هذا كله، والتوكل على هللا وحدت في كل خطو  من خطوات الطريق ، 

 وحدت في النصر والهزيمة وفي الموت والحيا  ، وفي كل أمر وفي كل اتجات".هللا ورد األمر إلى 

، آيات (3)ية من سور  آل عمرانآعالجه وتقريرت ستين ولقد أنزل هللا تعالى لبيان ذلك كله و

مفصالت تبين حقيقة اإليمان ومقتضياته ، وارتبان النصر أو الهزيمة بجزئياته التي قد ال يحسب 

 لها كثير من الناس بل من الدعا  حساب.

ومن ثم لم يقف سياق هذت اآليات عند حدود المعركة القتالية ودروسها الحية ، بل تعرل 

ضوح وتفصيل ألعمال إيمانية كثير  ، ذلك أن "القرآن كان يعال  الجماعة المسلمة على أثر بو

معركة لم تكن ـ كما قلناـ معركة في ميدان القتال وحدت ، إنما كانت معركة في الميدان األكبر ، 

على  با فنهى عنه ، وعرجميدان النفس البشرية وميدان الحيا  الواقعية ، ومن ثم عرج على الّر  

اإلنفاق في السراء والضراء فحض عليه ، وعرج على ناعة هللا ورسوله فجعلها منان الرحمة ، 

وعرج على كظم الغيظ والعفو عن الناس ، وعلى اإلحسان والتطهر من الخطيئة باالستغفار ، 

 . والتوبة وعدم اإلصرار ، فجعلها منان الرضوان

لرسول صلى هللا عليه وسلم ولين قلبه ، وعلى مبدأ كما عرج على رحمة هللا المتمثلة في رحمة ا

الشورى وتقريرت في أحرج األوقات ، وعلى األمانة التي تمنع الغلول ، وعلى البذل والتحذير من 

 …البخل في نهاية ما نزل في التعقيب على هذت الغزو  من آيات

ي نطاقها الواسع ، الذي عرج على هذا كله ألنه ماد  إعداد الجماعة المسلمة للمعركة الكبرى ف

يتضمن المعركة الحربية في إنارت وال يقتصر عليها ، معركة التعبئة الكاملة لالنتصار الكبير ، 
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االنتصار على النفس والشهوات والمطامع واألحقاد ، واالنتصار في تقرير القيم واألوضاع 

 السليمة لحيا  الجماعة الشاملة.

هذت العقيد  في مواجهة الكينونة البشرية ونشانها كله ،  وعرج على هذا كله ليشير إلى وحد 

وردت كله إلى محور واحد ، محور العباد  هلل والعبودية له والتوجه إليه في حساسية وتقوى ، 

وإلى وحد  منه  هللا في الهيمنة على الكينونة البشرية كلها في كل حال من أحوالها ، وإلى 

ظل هذا المنه  ، وإلى النتائ  النهائية في ظل النشان اإلنساني  الترابط بين جميع هذت األحوال في

 كله ، وتأثر كل حركة من حركات النفس وكل جزئية من جزئيات التنظيم في هذت النتائ  النهائية.

وإذن فهذت التوجيهات الشاملة ليست بمعزل عن المعركة ، فالنفس ال تنتصر في المعركة الحربية 

عارك الشعورية واألخالقية والنظامية ، والذي تولوا يوم التقى الجمعان إال حين تنتصر في الم

إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا من الذنوب ، والذين انتصروا في معارك العقيد  وراء 

وا المعركة باالستغفار من الذنوب ، وااللتجاء إلى هللا ، وااللتصاق بركنه أأنبيائهم هم الذين بد

 الركين.

هر من الذنوب إذن ، وااللتصاق باهلل ، والرجوع إلى كنفه من عد  النصر وليست بمعزل والتط

وكظم الغيظ والعفو  …نراح النظام الربوي إلى النظام التعاوني من عد  النصراعن الميدان ، و

عن الناس من عد  النصر ، فالسيطر  على النفس قو  من قوى المعركة ، والتضامن في المجتمع 

 .(1)ح قو  ذات فاعلية كذلك" والتسام

إن هذت كلها شُعب من شُعب اإليمان التي يجب على الجماعة المؤمنة أن تستكملها لتكون أهاًل 

لنصر هللا وتأييدت ، والحديث عن هذت الشعب ضمن الحديث عن المعركة وتقديرها ضمن دروس 

قة اإليمان ، فإن تعليم هذت المعركة وتوجيهاتها يعطي أكبر الداللة على حقيقة هذا الدين وحقي

األحكام وتقريرها حصل في جو الدماء والمعارك والمجاهد  ، فما بالك بااللتزام بها وتنفيذها في 

 واقع النفس والحيا  ، ولهذا قال جل شأنه:

 .[69]العنكبوت: }والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا{ 

هذت التي يبينها القرآن وتدل عليها سير  النبي  إن اإلنسان ليشعر بالهو  الساحقة بين قمة اإليمان

صلى هللا عليه وسلم وحيا  الجماعة المسلمة األولى، وبين مستنقع النظريات الكالمية المجرد  

وهي تتحدث عن اإليمان في تجريد وغمول وأوهام وأخالن ، وإن األمة التي تدع أخذ عقيدتها 

أخذها من هذت النظريات السقيمة لهي جدير  بأن من كتاب ربها وسنة نبيها وواقع سيرته كي ت

 تكون على الحال الذي عليه أمة اإلسالم اليوم وحسبك به حال. 

كما وقع من الرما  ـ وتطلع بعض النفوس إلى  -وأنه إذا كانت المخالفة الجزئية لخطة المعركة 

اب هزيمة وخسار  ، نذائر شؤم وأسب -الغنائم المادية ، وتولي بعض األفراد حين حمى الونيس 

ظهرياً ، وتعبد الدرهم والدينار ، وال يخطر على بالها جهاد  هافما بالك بأمة تلقي كتاب ربها وراء

وتفعل ما تعرضت له هذت اآليات وما لم تتعرل له ،  و ... , ،…قط ، وتستحل الربا والغلول و

حق اإليمان ألنها تصدق ثم تستبطئ نصر هللا الذي وعد به المؤمنين ، وتحسب نفسها مؤمنة 

 بقلوبها وتقر بلسانها ، فهذا هو اإليمان كما علمته إياها كتب علم الكالم!

إنها هو  كبير  جداً بين هذا اإليمان الحي المتحرك الوثاب الذي يخطئ فيرى عقوبة خطيئته ، 

مها الكالميون ، ويصيب فيرى بركة استقامته ، وبين تلك القضايا الذهنية الباهتة البارد  التي يتوه

 .(2)والعوانف الغامضة المشوشة التي يتخرصها الصوفيون

 بين واقع الجيل األول وواقع العصور المتأخر  عصور اإلرجاء!هو الهو  وخير مثال لهذت الهو  

وبعد أن تمثلنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو مكسور الثنية مجروح الوجنة متردياً في حفر  

مثله اآلن في يوم آخر وهو عاصب على بطنه من الجوع يضرب بالفأس ويجرف يوم أحد ، نت

 بالمسحا  ويحمل في المكتل ، وينشد مع أصحابه :

 وهللا لوال هللا ما اهتدينا                     وال تصدقنا وال صلينا 

                                                        
 .459،  457الظالل ، ص  (1)
 هذا بغض النظر عن الدوافع األصلية للفلسفة والتصوف. (2)



 ويقول:اللهم إن العيش عيش اآلخر  فاغفر لخنصار والمهاجر . فيجيبونه:

(1)على الجهاد ما بقينا أبداً          ن بايعوا محمداً               نحن الذي 
  

 وذلك يوم الخندق ، وما أدراك ما يوم الخندق ؟!

هذا اليوم الذي يضيف إلى دروس أحد دروساً جديد  ويرسم معالم إيمانية جديد  أيضاً ، ويعطي 

حداث كانت الشخصية المسلمة صطرع األمصفحة آخرى نقرأ فيها كيف أنه "في معترك الحيا  و

ً بعد حدث كانت هذت الشخصية تنض  وتنموا وتتضح سماتها ،  ً بعد يوم وحدثا تصاغ ، ويوما

وكانت الجماعة المسلمة التي تتكون من تلك الشخصيات تبرز إلى الوجود بمقوماتها وقيمها 

 الخاصة ونابعها المميز بين سائر الجماعات.

ً لدرجة الفتنة ، وكانت فتنوكانت األحداث تنهال على ال كفتنة  ةجماعة الناشئة حتى لتبلغ أحيانا

الذهب ، تفصل بين الجوهر األصيل والزبد الزائف ، وتكشف عن حقائق النفوس ومعادنها فال 

 .(2)تعود خليطاً مجهول القيم"

قى فيها وكل ذلك إنما هو مقضيات جديد  لإليمان ، وتحقيق واقعي لزيادته التي ظل هذا الجيل يتر

درجة بعد درجة حتى وصل إلى الكمال الذي لم يبلغه جيل مثله قحط ، فاسحتحق بحذلك القوامحة علحى 

 العالمين ، والثناء العظيم من رب العالمين.

ولو إن إيمانهم وقف عند عقبة من عقبات الطريق الشاقة ، أو تملا محن فتنحة محن فحتن التمححيا 

 ربما خسروا وخسرت اإلنسانية كلها.  الحاد  ، لما تحقق لهم كل ما تحقق ، بل

ومع ما في الخندق من زيحادات لإليمحان جديحد  ودروس للبنحاء جديحد  ، فإنهحا كانحت امتحداداً نبيعيحاً 

 وفي تزكية النفس اإلنسانية به. –كما ألمحنا إليها  -لسنة هللا في سير هذا الدين 

قوم محبوسين في األدير  والصوامع، أو ذلك أن هللا تعالى لم ينزل القرآن بمواعظه وتزكيته على 

قتضت حكمته أن تكون الموعظة والتزكية من خالل االبتالءات اقابعين في زوايا الحيا ، وإنما 

وال تنض   , واالمتحانات المتكرر  "فقد علم هللا أن هذت الخليقة البشرية ال تصاغ صياغة سليمة

 ً ً صحيحا  بذاك النوع من التربية التجريبية الواقعية ، وال تصح وال تستقيم على منه  إال نضجا

وتأخذ من النفوس وتعطي في معترك الحيا  , وتنقش في األعصاب  , التي تحفر في القلوب

 ومصطرع األحداث.

أمححا القححرآن فينححزل ليكشححف لهححذت النفححوس عححن حقيقححة مححا يقححع وداللتححه ، وليوجححه تلححك القلححوب وهححي 

.ومحن واقحع (3)البحتالء ، قابلحة للطحرق ، مطاوعحة للصحياغة"منصهر  بنار الفتنة ، ساخنة بححرار  ا

أنفسنا اليوم نستدل على هذت الحقيقة ؛ فنحن نقرأ آيات المعركة كمحا فحي سحور  األححزاب: }يحا أيهحا 

الذين آمنوا اذكروا نعمة هللا عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحاً وجنوداً لم تروها وكحان هللا 

إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل محنكم وإذ زاغحت األبصحار وبلغحت القلحوب  (9) بما تعملون بصيراً 

 هنالك ابتلى المؤمنون وزلزلوا زلزاالً شديداً{ اآليات. (10)الحناجر وتظنون باهلل الظنونا 

نقرأهححا فنمححر عليهححا مححروراً عححابراً ، وإذا فسححرها المفسححرون منححا فقححد ال يزيححدون علححى قححولهم: }إذ 

م ومححن أسححفل مححنكم{ : أي مححن جهتححي المدينححة ،  وإذ زاغححت األبصححار: أي مححن جححاءوكم مححن فححوقك

 الخوف ، }وبلغت القلوب الحناجر{: أي ارتفعت من شد  الخوف.. إلخ.

، واألهحوال المحدقحة  والكحرب الشحديد,  مثل ذلك الموقف الرهيب –ولو في الشعور  –أما أن نقف 

المسحلمين لجيل ، فهذا ما ال يخطر على قلب كثير من لنواجه أعداء هللا ونعلي كلمته متأسين بذلك ا

 . األحيان ، وهللا المستعاناليوم , وعلى رأسهم نحن المنتسبين للعلم الشرعي في كثير من 

إن الحديث عن اإلجهاد والمشقة والجوع والبرد والخوف الذي لقيه المؤمنون ليطول ، وقد 

ة عظمى على ما نريد إيضاحه من قضية ، وهو ذو دالل (4)أفاضت فيه المصادر الصحيحة 

اإليمان ومقتضياته ، ومع هذا لن نفيض فيها ، وإنما نقتصر على جانب واحد من جوانب العبر 

 الكبرى :

                                                        
 (.1805 – 1803( ، ومسلم ، اجلهاد ، رقم )399،  392 /7انظر : الفتح ، املغاز) ) (1)
 .2831اب ، ص الظالل ، األحز  (2)
 .2832( الظالل ، األحزاب ، ص 3)
 (.204،  7/392أنظر : الفح ) (4)



وهو أن هذا الجيل الكريم هو من حيث التكوين النفسي بشر مثلنا ومثل سائر البشر ؛ له مشاعرت 

 باألحداث.. وعوانفه البشرية بما فيها من نقا وجزع وتأثر

 ونحن نخطئ جداً حين نحسبهم غير ذلك فنفقد األمل في التأسي بهم . .

صر هللا ن"لقد كانوا ناساً من البشر ، وللبشر ناقة ال يكلفهم هللا ما فوقها ، وعلى الرغم من ثقتهم ب

له إلى في النهاية ، وبشار  الرسول صلى هللا عليه وسلم لهم ؛ تلك البشار  التي تتجاوز الموقف ك

..على الرغم من هذا كله ، فإن الهول الذي كان حاضراً (1)فتوح اليمن والشام والمغرب والمشرق 

 يواجههم كان يزلزلهم ويزعجهم ويكرب أنفاسهم.

ومما يصور هذت الحالة أبلغ تصوير خبر حذيفة ، والرسول صلى هللا عليه وسلم يحس حالة 

يشرن  –ن رجل يقوم فينظر ما فعل القوم ثم يرجع أصحابه ويرى نفوسهم من داخلها فيقول: "م

 أسأل هللا أن يكون رفيقي في الجنة ؟". –له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الرجعة 

ومع هذا الشرن بالرجعة ، ومع الدعاء المضمون بالرفقة مع رسحول هللا صحلى هللا عليحه وسحلم فحي 

 الجنة ، فإن أحداً ال يلبي النداء !!

 .(2)يفة باالسم قال : فلم يكن لي بد من القيام حين دعاني فإذا عين حذ

أال إن هذا ال يقع إال في أقصى درجات الزلزلة ، ولكن كان إلى جانب الزلزلة وزوغان األبصار 

كان إلى جانب هذا كله الصلة التي ال تنقطع باهلل ، واإلدراك الذي ال يضل عن  ,وكرب األنفاس 

 تحقق أواخرها متى تحققت أوائلها.وتتزعزع بثبات هذت السنن  سنة هللا ، والثقة التي ال

ومن ثم اتخذ المؤمنون من شعورهم بالزلزلة سبباً في انتظحار النصحر ، ذلحك أنهحم صحدقوا قحول هللا 

 سبحانه من قبل :

}أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأسحاء والضحراء وزلزلحوا 

 .[214] البقر : يقول الرسول والذين ءامنوا معه متى نصر هللا أال إن نصر هللا قريب{ حتى 

 وها هم يزلزلون ، فنصر هللا إذن منهم قريب! ومن ثم قالوا : 

 .(3) [22]األحزاب:}هذا ما وعدنا هللا ورسوله وصدق هللا ورسوله وما زادهم إال إيماناً وتسليماً{ 

ً أن رأو ؛ ليقينهم أنه ما لم يكن ذلك  ا األهوال تحدق بهم واألحزاب تتألب عليهمفقد زادهم إيمانا

كل يقدر  ى، بل هي دعاو ، ألنه في الحقيقة ال إيمان يمكن الجزم به االبتالء والتمحيا فال نصر

هذت سنن  . أن يدعيها ، فإذا اجتاز المؤمن االبتالء تحقق اإليمان ، وإذا تحقق اإليمان تحقق النصر

 وحقائق سانعة.ثابتة 

. تلك التي  وبعد هذا نطوي وقائع شاقة ومشاهد بليغة لنصل إلى يوم الحديبية وبيعة الرضوان

 ! بقاتها امتحاناً شديداً لإليمان ، ولكنه امتحان من نوع آخراكانت كس

 ، واستقر في إنه امتحان القلوب المؤمنة التي جاشت بالحمية اإليمانية والغير  هلل ورسوله ودينه

ـ  ، وإن كان هذا الوعد رؤيا في المنام ، وصدق وعد هللا له أعماقها صدق رسول هللا في وعدت

فرؤيا األنبياء وحي ـ ، قلوب مفعمة باستعالء اإليمان وعز الطاعة تأبى أن يستضيمها عدو هللا أو 

 تنصاع لضغونه في أي ميدان.

، فكانت أهواالً وكروباً ال يسكن أمامها  ومع ذلك ترى في يومها ذاك أموراً تبدو مناقضة لهذا كله

ن إنقياد والتسليم هلل ورسوله ، والتجرد مما يخالف ذلك حتى وإال قلب بلغ الغاية القصوى من اال

 .(4)ه واالعتزاز باإليمان به نلدي ةالغضب هلل والحمي هكان دافع

تواجه منعطفحاً خطيحراً يتشحهى كانت صدمة عنيفة لهذت الجماعة الراشد  الزاحفة أبداً إلى األمام أن 

 فيه الكافرون من الشرون ، ويملونها عليها ثم ترى نبيها يقبلها بال تحفظ.

إن اكتمال اإليمان يقتضي مرحلة عليا من التربية ، مرحلة تتعدى مراحل الحض واإليقاظ ورفع 

حي في كل أمر والعزائم إلى مرحلة تهذيب الحماس وتسكين الحمية اإليمانية ، لتوافق الو مالهم

                                                        
 ( فهي صحيحة مبجموع الربرق.7/397نظر أسانيدها يف الفتح )ا (1)
 (.401-7/400( ، وذنر له احلافظ طرفاً أخرى فيها زايدات )1788احلديث رواه مسلم ، اجلهاد رقم ) (2)
 .2843ص  الظالل ، تفس  األحزاب ، (3)
 ومل يكن حينئذ قد بلغ هذه الغاية غال قلب واحد هو قلب الصديق رضي هللا عنه. (4)



وتنضبط عليه في كل حركة حتى وإن رأت أن موافقته شاقة ، ال على حظ النفس فذاك أمر قد 

 استأصلته التربية الوثابة ، ولكن على إيمان القلب الثائر للحق.

فلنتصور ما كانت عليه تلك القلوب من حماس وتوقد وغيرت واستعالء باإليمان ، ثم لنتصور معه 

الرسالة من اسم رسولها الكريم  ةلمفاول الكافر وهو يصر على محو صفكيف تطيق رؤية ا

 محمد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ويستجاب له ؟!

وهو على مشارف  –وكيف تطيق قبول هذت الشرون المجحفة المتعسفة مثل : أن يرجع هذا العام 

ً مه –الحرم  لتعذبه  –اجراً يرد إلى مكة بال عمر  ويعتمر من قابل ، وأن من أتى المدينة مؤمنا

 ، ومن ارتد من المهاجرين يعود إلى مكة آمناً ؟! -وتضطهدت 

وكيف تتحمل رؤية المعذبين في هللا )كأبي جندل( يرسفون في األغالل ويستصرخون حميتها 

 اإليمانية فيردهم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إلى معذبيهم التزاماً بشرون الصلح ؟!

أن تحلق الرؤوس وتنحر الهدى هنا في هذت البيداء ، وهي إنمحا خرجحت محن المدينحة وكيف تتحمل 

واثقححة مطمئنححة إلححى رؤيححة رسححول هللا صححلى هللا عليححه وسححلم بححدخول البيححت آمنححين محلقححين رؤوسححهم 

 قصرين ال يخافون ؟!مو

حرق ويأتي ثاني رجل في هذت األمة الزكية ليخانب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بتوقد وت

:"ألست رسول هللا حقاً ؟ قال: "بلى". قال : ألسنا على الحق وعدونا على البانل ؟ قال: "بلى". 

 في ديننا إذن ؟ (1)قال : فعالم نعطي الدنية

قال : "إني رسول هللا ولست أعصيه وهو ناصري". قال : أولست كنت تحدثنا أنا سنأتي البيت 

 .(2)يه العام؟" قال : ال ، قال : "فإنك آتيه ومطوف به" فنطوف به ؟ قال: "بلى ، فأخبرتك أنا نأت

أن ينحزل هللا تعحالى  –بعحد هحدأت القلحوب وسحكون العاصحفة  –ثم تكون نهايحة هحذا الموقحف العصحيب 

 على رسوله وهو قافل إلى المدينة :

 ً ً مبينا ك ويهديك ليغفر لك هللا ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته علي (1)}إنا فتحنا لك فتحا

 ً ً مستقيما هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين  (3) نصراً عزيزاً وينصرك هللا (2)صرانا

 .[ 4-1]الفتح : إيماناً مع إيمانهم وهلل جنود السماوات واألرل وكان هللا عليماً حكيماً{  واليزداد

ور  هي أحب إلى من الدنيا فيبشر النبي صلى هللا عليه وسلم أصحابه قائالً : "نزلت على الليلة س

 .(3)وما فيها" أو قال : "لهي أحب إلى مما نلعت عليه الشمس" 

صلى هللا عليه وسلم بالفتح والمغفر  التامة والنعمة العظيمة والهداية له وكيف ال وفيها البشار  

 القويمة ، وللمؤمنين بالسكينة وزياد  اإليمان والوعد بالجنة ؟!

د  اإليمان بها لهو ثواب كريم على اإليمان السابق المتمثل في الثقة في هللا إن نزول السكينة وزيا

 . واالستسالم ألمرت مهما كان هول الموقف

 

وهكذا يرقى اإليمان ويسمو وترسخ قاعد  عظمى من قواعد فقه التزكية اإليمانية ، وهي أن من 

يمان بمعصية أخرى. وهي ثواب اإليمان حصول إيمان أعلى منه ، ومن جزاء المعصية نقا اإل

قاعد  لم تثبت من خالل موعظة في مسجد وال محاضر  في جامعة وإنما هو موقف مهول كهذا 

 .(4)أحداثاً جساماً ووقائع شاهدات للنتقل إلى غزو  تبوك  –كذلك  -الموقف.. ثم نطوي 

ازل إنهحححا لبحححادر  فجائيحححة كبحححرى فحححي تحححاريخ اإلنسحححانية أن يخحححرج جحححيش محححن قبائحححل العحححرب ينححح

، إنححه  -أكبححر إمبرانوريححات األرل يومئححذ عتححواً وأكثرهححا حضححار   –اإلمبرانوريححة الرومانيححة 

 ون به ، وال كان الروم يتوقعونه ولو في الخيال!ملحدث ما كان العرب من قبل يحل

هحا يوإن في هذا وحد  لداللة كبرى على الطبيعحة الجهاديحة لهحذا الحدين ، والحقيقحة اإليمانيحة التحي يبن

 قلوب أتباعه. في

                                                        
 الدنية: مبعىن اهلوال. (1)
 . وأصل الكالم لعمر رضي هللا عنه حيدث به املسور ومروال يف حديث طويل.331أنظر : ال خار) الشروط  (2)
 ( التفس .8/582واألخرى يف الصحيح )( ، 1/31الرواية األوىل لإلمام أمحد املسند ) (3)
يف أحد  فتح وحنني لضيق اجملال ولس ب منهجي مهم ؛ وهو أل هاتني الغزوتني أدخلتا يف ادسالم مجوعًا جديدق ، وليستا للتمحيص والتمييز ناحلالالطوينا  (4)

 نفسها. واخلندق مث ت وك ، وون هنتم أساساً مبراحل ال ناء ادمياين يف اجلماعة املؤمنة



ولكن هناك داللة أكبر من هذا وأعظم ؛ ذلك أن هذت البادر  الكبرى ما هي إال مظهر وثمحر  لجهحد 

داخلي عظيم ، وخطحو  علحى نريحق هائحل كبيحر لحم يتوقحف دفعحة واححد  إال علحى "بحالن الشحهداء" 

 وأسوار القسطنطينية.

إلى غاية لم  -يه بكل معان -الجهاد  فالجماعة  المؤمنة وصلت في آفاق التزكية اإليمانية وقمم

تبلغها قبلها جماعة قط ، وهذت الغزو  تمحيا نهائي وترقية عليا لها ، واستئصال جذري 

 .(1)للطفيليات المحسوبة عليها وليست منها 

 ، ال يتخلف منه عن هذت الغزو  الشاقة المجهد  إال ثالثة نفر! . (2)جيش قوامه ثالثون ألفاً 

رضون لمحنة رهيبة يصفها هللا سحبحانه وتعحالى بأنهحا وصحلت إلحى ححد أن : }ضحاقت ثم هؤالء يتع

 .[118]التوبة: وضاقت عليهم أنفسهم{ بما رُحبت عليهم األرل 

 (3)اثنان منهما شهدا بحدراً  -وتقتضي حكمة هللا البالغة أن يكون هؤالء الثالثة من السابقين األولين 

د العقبحة، ليكحون ذلحك أبلحغ وأشحد وقعحاً فحي نفحوس قحوم ربمحا "مرار  وهالل" ، والثالث "كعب" شه

 كانت أنفسهم قد حدثتهم بالتخلف وهم من مؤخر  القافلة.

أمححا المتخلفححون سححواهم فمححا كححانوا "إال رجححالً مغموصححاً عليححه النفححاق ، أو رجححالً ممححن عححذر هللا مححن 

 .(4)الضعفاء"

ة ، المخزية ، الحافر  ، المنكلة ، المنقر  وتنزل السور  الفاضحة ، البحوث ، المبعثر  ، المقشقش

موضوع الغزو  ، ويستغرق الحديث عن  -، وتتناول ـ عدا المقانع األولى منها  (5)، المدمدمة 

المنافقين من جميع جوانبه أكثرها ، ويؤخر موضوع توبة هللا على الثالثة إلى آخرها في آخر 

 لجماعة المؤمنة كلها. ا توبة هللا على

تقصي دروس الموقف وعبرت، ولكننا نكتفي بعبرتين ،  -ولن نستطيع  -ن غرضنا اآلن وليس م

 إحداهما على سبيل اإلجمال واألخرى واقعة جزئية.

أما األولى: فهي أن المنافقين لم يكن يخفى عليهم قط أن اإليمان جهاد وأعباء ، وواجبات 

ا لم يدر في خلدهم أن يستخدموا وفرائض على النفس والمال ، وعلى القلوب والجوارح، ولهذ

منطق األمة اإلسالمية في عصورها األخير  فيقولوا للرسول صلى هللا عليه وسلم حين استنفرهم 

للغزو: لن نجاهد معك ولن يضر هذا في إيماننا ، فنحن مصدقون لك بقلوبنا ومقرون برسالتك 

 ؤون أهلينا وأوالدنا..بألسنتنا ، فدعنا نأخذ بأذناب البقر ونغرس األشجار ونهتم بش

لم يكونوا ليفكروا في هذا ، ألن حقيقة اإليمان الحية أمامهم في حيا  النبي صلى هللا عليه وسلم 

 وصحبه لم تكن تسمح لهم بذلك ، فقول كهذا في مجتمع مؤمن كهذا يعد لغواً وهذياناً.

كن يصل في تفكيرهم إلى درجة لو قالوا هذا أو قريباً منه لكشفته السور  وأزالت شبهته ، لكنه لم ي

 الشبهة ، ولهذا لجأوا إلى أعذار وتعلالت عليها مسحة من الشرعية مثل:

االعتذار بأنهم ليسوا محل تكليف ، إذ منان التكليف االستطاعة وهم غير مستطيعين }لو  -1

 .[42]التوبة:استطعنا لخرجنا معكم{ 

ي الترخيا والتخفيف، كما في اإلبراد بصال  االعتذار بشد  الحر الذي جعله الشارع سبباً ف -2

 .[81]التوبة: الظهر ، }وقالوا ال تنفروا في الحر{ 

االعتذار بوقوع مفسد  تضيع معها مصلحة الجهاد ، وهي االفتتان ببنات الروم }إئذن لي وال  -3

 ، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح!! [49]التوبة:{ …تفتني

حيث نلبوا من النبي صلى هللا عليه وسلم أن يعذرهم كما يعذر من رفع هللا  االعتذار بالقياس ، -4

 .[86]التوبة:عنه الحرج من الضعفاء والمرضى..}ذرنا نكن مع القاعدين{ 

                                                        
 مما يدل على ذلك أنه مل حيصل ق لها مريلما حصل فيها من عقوبة للمتخلفني وفضح للمنافقني.  (1)
 ( ، ومن جهة النظر أيضًا.8/17هذا هو العدد األقرب للصحة من جهة الرواية. أنظر: الفتح ) (3)
 (8/114نما يف حديث نعب نفسه ، الفتح )  (3)
  احلديث املشار غليه.نما قال نعب رضي هللا عنه يف  (4)
( ، وفذتح القذدير ، 2031واخلذز).. غخل. أنظذر: مسذلم رقذم ) ثهذه أمساء السورق: براءق أو التوبة ، وهي نلها مشتقة ممذا فعلتذه السذورق ابملنذافقني مذن الفضذح وال حذ (5)

 (.332-2/231الشوناين )



وغير ذلك من األعذار المفتعلة التي هي شرعية في فقه المنافقين أو أصول فقههم ، وهو فقه كثير 

عصر وال دعو . أما ذاك القول الذي لم يصل أن يكون عذراً الحواشي نويل الذيل ال يخلو منه 

وال شبهة في أصول فقه المنافقين فقد أصبح حجة وقاعد  في أصول دين الطوائف اإلسالمية التي 

 دانت بعلم الكالم واتبعت أسانينه.

بل كل  -فقد سود أحبار علم الكالم ورهبانه الصحائف ، واستنفدوا المحابر للتدليل على أن الجهاد 

 -ليسحت محن اإليمحان، بحل صحرح أئمحة فحيهم بحأن نطحق كلمحة الشحهاد   –األعمحال صحغيرها وجليلهحا 

 .(1)ليس منه  -مجرد نطق 

السلف في الفرق بين منافقي الصدر األول والقرون المتأخر : "كانوا  منورحم هللا من قال 

 يراءون بما يعملون ، فأصبحوا يراءون بما ال يعملون".

ً إن  مما سهل للمرجئة نشر عقيدتهم أن حقيقة اإلسالم الحية لم تكن قائمة في عصور حقا

، إذ ليس  ، فكان يسيراً عليهم أن يقنعوا أمة غير عاملة بأن العمل ليس من اإليمان االنحراف

أشهى إلى الكسول من أن يجد ما يبرر كسله ، ولكن المعيار الوحيد هو الجيل األول ، ذلك الجيل 

ن ، فلما غابت صور  هذا المعيار عن عقول المرجئة وفقنمنافقوت يجاهدون ويحجون ويالذي كان 

، وتحول األمر إلى جدل نظري بالشبهات  -بل ربما عن عقول بعض مناظريهم من أهل السنة  -

 استشرى الخطر وعمت البدعة.  ,والتأويالت 

، وأن  -نفسه حياً قائماً ـ ما أمكن أن يعيدوا الواقع  -وما يزال  -وكان على أهل السنة والجماعة 

 يستحضروا دائماً صورته وهم يعملون ويناظرون.

: فهي قصة النفر من المنافقين الذين نزل فيهم قول هللا -أي الواقعة الجزئية  –* وأما األخرى 

 تعالى: 

عتذروا ال ت (65)}ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخول ونلعب قل أباهلل وءايته ورسوله تستهزءون

 .[66، 65]التوبة: قد كفرتم بعد إيمانكم{ 

تثبت بمجموعها صحته. واألشهر أن ما قالوت هحو: "محا  (2)وقد روى سبب نزولها من نرق كثير  

 رأينا مثل قرائنا هناك أرغب بطوناً وال أكذب ألسناً وال أجبن عند اللقاء".

ذت الغحزو  الشحاقة متعرضحين للقتحل فهؤالء قوم خرجحوا محع رسحول هللا صحلى هللا عليحه وسحلم فحي هح

واألسر أنهكتهم وعثاء السحفر ، فجلسحوا فحي خلحو  يتلهحون بالسحخرية بحبعض الصححابة ، فحأنزل هللا 

، وخحروجهم محن عحداد المحؤمنين ، وهحو محا (3)تعالى آيات محكمات حكم فيها بكفحرهم بعحد إيمحانهم 

 يترتب عليه خروجهم األبدي في النار ما لم يتوبوا.

ن تنزل اآليات فزع هؤالء النفر يهرعون إلى النبحي صحلى هللا عليحه وسحلم معتحذرين نحادمين وقبل أ

يقسمون األيمحان أنهحم محا أرادو الكفحر وال قصحدوت ، وأن محا صحنعوا لحم يكحن إال خوضحاً ولعبحاً ولحم 

يكحذبهم هللا تعححالى فحي دعححوى الخحول واللعححب بحل أوضححح أن نفحس خوضححهم ولعحبهم كفححر ، فححنفس 

 ار بكفرهم!عذرهم إقر

وإن اختلفوا في الهزل في سائر  –إنه ال خالف بين فقهاء اإلسالم في أن الهزل بالكفر كفر 

 وهذت اآلية من أقوى األدلة على ذلك. -(4)األحكام كالبيع والطالق والعتاق

 وقد بقى هذا اإلجماع محفوظاً نظرياً في كتب الفقه حتى المتأخر منها ، أما في الواقع العملي فإن

استمرار اإلرجاء، وانحسار مفهوم اإليمان، وغمول مفهوم الكفر، والغفلة عن كثير من ضروبه 

، فضالً عن الهازلين  (5)وأنواعه جعل األمة اإلسالمية تغفل عن تكفير المرتدين قصداً وجهاراً 

 .الساخرين ، إال من سار منها على منه  أهل السنة والجماعة وهم في العصور المتأخر  قليل

                                                        
 سيأيت تفصيل هذا يف ال اب الريالث. (1)
 (.2/378( ، وفتح القدير )4/111( ، وابن نري  )10/117نظر : الرب ) )ا (2)
 نما يف اآلية: ولكنه غميال ضعيف متذبذب ، وهلذا  ب بعضهم وندم من ساعته ، نما ورد يف بعض الرواايت.  (3)
 ( عند هذه اآلية.197 /8انظر : اجلامع ألحكام القريل ) (4) 
ل اطنية وع اد املوتى ودعاق الشرك بكل ضروبه ، وسائر  الزاندقة واملنافقني الذين ظهر هلم يف عصران أمساء وأعين هبم طوائف احللولية واالق الصوفية والفرق ا (5) 

نذلك دعاق ادابحية املربلقة   وأشكال جديدق ؛ ناالشرتانيني وال عرييني والقوميني والعلمانيني وسائر املنضمني أو املؤمنني ابألحزاب املرتدق والنظرايت الكفرية ، و
 نتس ني غىل النظرايت ادجتماعية واألدبية والنفسية والرتبوية وأمرياهلا.امل



بل إن هؤالء القليل عندما يدعون إلى تصحيح اإليمان وتجلية معانيه ، ويبينون لخمة الكفر 

ير المسلمين ، كما حصل لشيخ فوضروبه وخطرت نجدها تقف في وجوههم متهمة إياهم بتك

اإلسالم ابن تيميه ، وشيخ اإلسالم محمد بن عبد الوهاب ، والشهيد سيد قطب ، رحمهم هللا ، 

، ويعرضون عن تصريح هؤالء العلماء بأنهم ال يقصدون تكفير األعيان بل تصحيح  وأمثالهم

  (1)حقائق الدين في القلوب واألذهان. 

ولئن كان علماء عصور اإلسالم الوسطى ، من المرجئة أو المتأثرين باإلرجاء يحجمون عن 

من الكتاب والشعراء ،  تكفير مالحد  وحد  الوجود ، وأمثالهم من الزنادقة أو الساخرين بالدين

، فقد استغنى علماء اإلرجاء في عصرنا الحاضر عن هذت  (2)لون لهم التأويات والتبريرات حوينت

التأويالت ، ألن اإلسالم في عرفهم وراثة الزمة كما تورث األسماء وأحرف تكتب في الهوية ال 

ً على دين هللا سخرية  ينسخها عمل وال قول يرتكبه حاملها ، ولهذا تجرأ المالحد  زعماءً  وكتابا

واستهزاء ، وأصبح هذا ميداناً للزعماء والمفكرين ، وملها  للشعراء والصحفيين ، وجرت ألفاظ 

 االستهزاء على ألسنة العوام فأصبحت في بعض األحيان والبلدان كالسالم !!

مراً محظوراً ـ وعم البالء حتى تعدى مجال االستهزاء إلى مجال الكفر الجاد الجلي الذي كان أ

ولو عرفاً وعاد  ـ فنسى الناس تكفير الباننية والقرامطة والدروز والنصيرية وأشباههم ، بل نسى 

وأمثالهم ، وغاب عنهم تماماً كفر نواغيت الدجل  (3)شك في كفر اليهود والنصارى  وبعضهم أ

 صالحين!!ولياء ووالخرافة والسحر ، بل سموهم أ

يع فقد نسخوا شريعة هللا جهاراً ونهاراً ، وحمكوا شرائع الطاغوت في أما نواغيت الحكم والتشر

، وألزموا الناس في مناهجهم ووسائل تربيتهم بمواال  الكفار  (4)الدماء واألعرال واألموال

وتقديس عظماء الكفر من فالسفة وقاد  وحكام ، ونشروا من استحالل المكفرات والموبقات 

ً ، وسخروا م ً وألوانا ن الحدود والحجاب وتعدد الزوجات وأحكام الميراث والعبادات ضروبا

 تمنهم يعتبر ءواألخالق.. ، كل هذا وأكثر الشعب ال يرفع عليهم رأساً وال يرى به بأساً ، والجري

، والمنافقون من أصحاب العمائم يقولون كما قال أحدهم: " لو كان لي من  (5)خطأ أو معصية 

 . (6)من ال يسأل عما يفعل" األمر شيء لجعلتك في منزلة

إلى األحزاب الكفرية والمنظمات اإللحادية  -كما يسمونها  -وانضم أغلب الطبقة المثقفة 

والمذاهب األدبية التي تستر الكفر بالشعر ، حتى  إن بعض معاقل اإلسالم التاريخية أصبح في 

 كل قرية منها ومدرسة فرع للحزب الملحد.

ب الفقه الموروثة ، بل ظهر في صفوف المنتسبين إلى الدعو  وسقط حد الرد  إال من كت

 .(7)اإلسالمية اتجات جديد ينكر حد الرد  ضمن ما ينكر من حدود اإلسالم وأصوله 

                                                        
اخلالف فيه  ذلك أل تصحيح العقيدق أصل ضرور) وواجب حتمي ال حيل السكوت عنه ، أما احلكم على األعيال فأمر ترب يقي ت عي له شروطه وضوابربه ، وجيوز (1)

 ما دام اجتهادايً.
 عريب وابن الفارض وأش اههم.نما متحلوا للحالج وابن   (2)
وسائل ادعالم تصنع ونيف يكفروهنم أو يعادوهنم وذلك خيالف ما تنص عليه الدسات  من نول الوحدق الوطنية م دأ مربلقًا ، وأل االخالل هبا خيانة عظمة !! و  (3)

 راسية نذلك!!من أبناء هذه الربوائف أبرباالً وتسميهم زعماء االستقالل ورواد ادصالح ، واملناهب الد
 وأعظم أعيادهم الوطنية هو ما حيتفلول فيه بذنرى هذه الدسات  ، والقوانني ، وأتسيس األحزاب ، وقيام الريورات !! (4)
لنذاة وهتذذيب  ابوغذا وعذظ الذواعظ أو خربذب اخلربيذب فذذنر بعضذذاً مذن هذذه األمذور ووصذفها ابملعصذذية والفجذور رر عليذه مذن يريذور ، واهتمذذوه بذنقص احلكمذة والتشذه  (5)

 العامة على والق األمور !!
ؤلف أخزاه هللا أل أاب وأين استهزاء منافقي ت وك ابلقريل من استهزاء منافقي عصران، نصاحب نتاب:اأبو هريرق ش ح املض قا؛ واملض ق نوع من الرب يخ، زعم امل (6)

فكال يضعه أليب هريرق لكي يصنع أبو هريرق أحاديث يف فضائل معاوية وينس ها غىل  , لكهريرق رضي هللا عنه نال مغرمًا  نله وأل معاوية رضي هللا عنه استغل ذ
 األزهر وا ه شيئًا ودافعت رسول صلى هللا عليه وسلم ، ومع هذا فقد ظل مؤلفه اأبو ريةا معدوداً يف علماء العصر ونتابه املعت ين ، وما صنع به علماء األرجاء يف

 وا ها !!.عنه جريدق الشرق األوسط 
ا وهي زندقة عصرية يروّج هلا عصابة من الكتّاب يتسرتول ابلتجديد ، وفتح ابب االجتهاد ملن هب ودب MODERNISMوهو االجتاه املسمى االعصرية  (7)

وأصول فكرهم ملفقة  –نلهم أو بعضهم   –ونتاابهتم صدى ملا يدور يف الدوائر الغربية املرتصدق لإلسالم وحرنته ، ورمبا يكشف الزمن عن صالت أوضح بينهم وبينها 
راء اخلوارج مع االعتماد على نتب املستشرقني واملفكرين األوربيني عامة ، وهم يف نري  من اجلوانب امتداد للحرنة اادصالحيةا يمن مذاهب املعتزلة والروافض وبعض 

 ضراهبم. وتتلخص أفكارهم يف:أيلب وأمحد هبادر خال و اليت ظهرت يف ترنيا واهلند ومصر على يد األفغاين ومدحت ابشا وضياء نول 
 تربويع ادسالم بكل وسائل التحريف والتأويل والسفسربة لكي يساير احلضارق الغربية فكراً وترب يقاً. -1



 ـرومر على األمة اإلسالمية أجيال بل قرون ال تكاد تسمع فيها أن حد رد  أقيم على زنديق مجاه

رواح تزهق ألسباب سياسية أو خالفات شخصية! ، أو ملحد مكابر ، في حين أن اآلالف من األ

ت كل األنظمة في نسخها ـقـفـأما األحكام المتعلقة بأهل الذمة من جزية وصغار ونحوها ، فقد ات

وإلغائها وإنسائها ، وعز الكفار في كل بلد ، وضرب الذل والصغار على من يدعوهم إلى 

بل عباد البقر ـ يخططون إلخراج المسلمين  -معاملتهم بحكم هللا عز وجل ، وصار أهل الكتاب 

 عن دينهم في عقر دار اإلسالم!!

ف ونأتها إال نسمات الفجر الصادق التي بدأت تهب في كل مكان ، ـلها من غربة ال يخف فيا

ت ويذل أعداءت ، ويعلي كلمة التوحيد والسنة ويقمع ءحاملة البشائر بمستقبل زاهر يعز هللا فيه أوليا

 والبدعة وما ذلك عليه بعزيز. رؤوس الشرك

ً بما سبق عرضه من المعالم  وبعد االكتفاء بهاتين الوقفتين مع أحداث غزو  تبوك نكتفي أيضا

الكبرى في سير  النبي صلى هللا عليه وسلم ، التي كانت تطبيقاً وتحقيقاً للدين كما يريدت هللا تعالى 

 سنة هللا في تزكية الناس به ومجاهدتهم عليه.، وبياناً واقعياً لطبيعة سيرت وحكمة إنزاله ، و

وإننا في كل غزو  وسرية من غزوات النبي صلى هللا عليه وسلم وسرايات التي بلغت مائة غزو  

وسرية ، وفي كل موقف من مواقفه في الدعو  والجهاد ، وفي كل مقام من مقامات عبوديته 

ً شاخ, وتبتله إلى ربه  ً ومعلما ً سانعا ً على حقيقة دين هللا تعالى ، وحقيقة الدعو  لنجد برهانا صا

إليه ، وحقيقة النفس التي يجب أن تؤمن به وتستقيم عليه ، مع إيضاح لحقيقة الجاهلية التي يجب 

 دحر لكيال تقف في نريقه.حارب وتُ أن تُ 

 يدرك هذت الحقائق إدراك من عاناها -أصفى أجيال اإلنسانية وأعظمها  -وقد كان الجيل األول 

وتذوقها وتربى عليها وجاهد ألجلها ورأى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أمامه يعانيها ويدعوا 

ً من الحساسية ور ة فاهإليها. وقد ملك هذا اإلدراك نفوس ذلك الجيل حتى بلغ بهم حداً رفيعا

 الشعور تجاهها، فاستصحبوا الشعور بالتقصير وسوء الظن بالنفس واستعظام الهفو ، حتى وصل

الحال ببعضهم أحياناً إلى ما يشبه قنوناً ويأساً، وحتى إنهم ليرون ما ليس بذنب ذنباً، ويخشون أن 

 : يكون ما أعطاهم هللا من الكرامة عقوبة واستدراجاً، والنماذج الثابتة في هذا كثير  جداً 

قال بالدم يوم بئر معونة  -وكان خاله  - "عن أنس رضى هللا عنه قال: لما نعن حرام بن ملحان

 .(1)حه على وجهه ورأسه ثم قال: هللا أكبر فزت ورب الكعبة"ضهكذا فن

إني ألول العرب رمى بسهم في سبيل هللا،  " وعن سعد بن أبي وقاص رضى هللا عنه قال:

ما له   ورأيتنا نغزو وما لنا نعام إال ورق الحبلة وهذا السمر ، وإن أحدنا ليضع كما تضع الشا

 .(2)"  خلط

جابر رضى هللا عنه قال: "سرنا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ، وكان قوت كل رجل وعن 

منا في كل يوم تمر  ، فكان يمصها ثم يصرها في ثوبه ، وكنا نختبط بقسينا ونأكل حتى قرحت 

                                                                                                                                                                                        

 غنكار السنة غنكاراً نلياً أو ش ه نلي. -2
 التقريب بني األدايل واملذاهب ، بل بني ادسالم وشعارات املاسونية  -3
، وأصول التفس  ، وأصول احلديثا ت دياًل  مًا ، وفّرعوا على ذلك غنكار ادمجاع واالعتماد على االستصحاب الواسع  ت ديل العلوم املعيارية اأصول الفقه -4

 يف استن اط األحكام واعت ار احلدود تعزيزات وقتية. –نما يسموهنا   –واملصاحل املرسلة الواسعة 
سالم ليس فيه فقه سياسي حمدد وغمنا ترك ذلك لرأ) األمة ، بل وسعوا هذا فأدخلوا فيه نل أحكام املعامالت فأخضعوها لتربور العصور ادصرار على أل اد -5

 وجعلوا مصدرها االستحسال واملصاحل الواسعة.
ألصول يف اجلملة ختتلف يراؤهم يف الترب يقات، وبعضهم قد حيصر تت ع اآلراء الشاذق واألقوال الضعيفة والرخص واختاذها أصواًل نلية. وهم مع اتفاقهم على هذه ا -6

جنده يف جملة املسلم حبريه ومهه يف بعضها، وهذا االجتاه على أية حال ال ضابط له وال منهب ، وهدفه هدم القدمي أنرير من بناء أ) شيء جديد، وغنتاجه الفكر) 
وع د العزيز نامل، ونمال   ,رق، وحممد فتحي عريمال، وع د هللا العاليلي، وفهمي هويد)، وع د احلميد متويلاملعاصر، وجملة العريب، ونتاابت حسن الرتايب، وحممد عما

 أبو اجملد، وحسن حنفي، وماهر حتحوت، ووحيد الدين خال. وغمنا رأيت ضرورق التن يه عنهم خلربورهتم واستتار أمرهم عن نري  من املخلصني.
 (.7/386ال خار) ) (1)
 (.11/290( ، ومعىن يضع: يرعى ، أو معناه: ما خيرج منه حال التغوط ، هكذا ذنره احلافظ يف الفتح )11/282) )ال خار  (2)



أشداقنا ، فأقسم أخطئها رجل منا يوما فانطلقنا به ننعشه فشهدنا أنه لم يعطها فأعطيها فقام 

 .(1)"فأخذها

في حديث عظيم له ـ: "ولقد رأيتني سابع سبعة مع رسول  -وعن عتبة بن غزوان رضى هللا عنه 

هللا صلى هللا عليه وسلم وما لنا نعام إال ورق الشجر حتى قرحت أشداقنا ، فالتقطت برد  فشققتها 

داً إال أصبح بيني وبين سعد بن مالك فاتزرت بنصفها واتزر سعد بنصفها ، فما أصبح اليوم منا أح

 .(2)أميراً على مصر من األمصار ، وإني أعوذ باهلل أن أكون في نفسي عظيماً وعند هللا صغيراً" 

 ُ بطعحام وكحان صحائماً فقحال: قتحل مصحعب بحن عميحر ،  يص ت  وعبد الرحمن بن عوف رضى هللا عنه "أ

حرأسه بحدت رجحالت ، وإن غُ  يص ّط  وهو خير مني ، كفن في بردت إن غُ  ت بحدا رأسحه ـ وأرات رجحال يص ّط 

قال: وقتل حمز  ، وهو خير مني ـ ثحم بسحط لنحا محن الحدنيا محا بسحط ، أو قحال: أعطينحا محن الحدنيا محا 

 .(3)أعطينا، وقد خشينا أن تكون حسناتنا قد عجلت لنا. ثم جعل يبكي حتى ترك الطعام" 

وسلم نبتغي وجه هللا هللا عنه: "هاجرنا مع رسول هللا صلى هللا عليه  يوقال خباب بن األرت رض

، فوجب أجرنا على هللا ومنا من مضى ـ أو ذهب ـ ولم يأكل من أجرت شيئاً ، كان منهم مصعب 

بها  يص ّط  بن عمير ، قتل يوم أحد لم يترك إال نمر  كنا إذا غطينا بها رأسه خرجت رجالت ، وإذا غُ 

 .(4)قال: ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها"  …رجالت خرجت رأسه

أبي  قالوعن أبي برد  بن أبي موسى األشعري قال: "قال لي عبد هللا بن عمر: هل تدري ما 

ألبيك؟ قلت: ال. قال: أبي قال ألبيك: يا أبا موسى هل يسرك إسالمنا مع رسول هللا صلى هللا عليه 

جونا منه لنا ، وأن كل عمل عملنات بعدت ن (5)وسلم وهجرتنا معه وجهادنا معه وعملنا كله مع برد 

 كفافاً رأساً برأس؟

: ال وهللا ، لقد جاهدنا بعد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ، وصلينا وصمنا وعملنا (6)فقال أبي

 خيراً كثيراً ،وأسلم على أيدينا بشر كثير ، وإنا لنرجو ذلك.

نجونحا كحل شحيء عملنحات بعحدت  فقال أبي: لكني والذي نفس عمر بيدت لحوددت أن ذلحك بحرد لنحا ، وأن

 .(7): إن أباك وهللا خير من أبي"فقلتُ  . منه كفافاً رأساً برأس

يذكرت  -ولما نعن رضى هللا عنه جاءت ابن عباس فمس جسدت بيدت وقال: جلد ال تمسه النار أبداً 

وأخذ يطمئنه ويبشرت بصحبته للنبي صلى هللا عليه  -ببشار  النبي صلى هللا عليه وسلم له بالجنة 

 ق ، وبرضى المسلمين جميعاً عنه في عدله وسيرته.وسلم وللصدي

ح ذكرت من صحبة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ورضات فإنما ذاك من   افقال الفاروق: "أما م  نص م 

هللا جل ذكحرت  نص م   ن  ك مص ا ، وأما ما ذكرت من صحبة أبي بكر ورضات فإنما ذيّ به عل ن  هللا تعالى مص 

ترى من جزعي فهو من أجلك وأجحل أصححابك )أي الرعيحة أن يكحون قصحر  ، وأما ما يّ به عل ن  مص 

 .(8)في أمرها( وهللا لو أن لي نالع األرل ذهباً الفتديت به عذاب هللا عز وجل وقبل أن أرات"

وجاءت شاب آخر يبشرت بأجر الصحبة والعدل والشهاد  فقال عمر: "وددت أن ذلحك كفحاني ال علحّى 

 .(9)وال لي"

هللا عنه حدث الناس بقول النبي صلى هللا عليه وسلم: "لو تعلمون ما أعلم  يوأبو ذر رض

ي ن" الحديث. فقال: "وهللا لوددت أ …لضحكتم قليالً ولبكيتم كثيراً وال تلذتم بالنساء على الفرشات

 .(01)شجر  تعضد" 

                                                        
يعربهذذا غال بعذذد أل أقذذام ال ينذذة أنذذه مل  ( والقسذذي مجذذع قذذوة ، نذذانوا خي ربذذول هبذذا الشذذجر ليذذأنلوا ورقذذه ، واملذذراد أل أحذذد الصذذحابة أخربأتذذه مترتذذه ومل3011مسذذلم رقذذم ) (1)

 ذها.أيخ
 (.2967مسلم رقم ) (2)
 (.7/353ال خار) ) (3)
 ( ، ومعىن يهدهبا: جينيها ويقربفها.7/354ال خار) ) (4)
 برد: ة ت واستقر. (5)
 نما ن ه عليه احلافظ.  –نذا ، والصواب: فقال أبوك   (6)
 (.7/254ال خار) ) (7)
 (.52،  7/43ال خار) ) (8)
 (.7/60ال خار) ) (9)
 (.5/317املسند: ) (01)



أكحون هللا عنه يحدث عنه مسروق قال: "قحال رجحل عنحد عبحد هللا: محا أححب أن  يوابن مسعود رض

من أصحاب اليمين ، أكون من المقربين أحب إلى  ، قال: فقال عبد هللا: لكن هناك رجحل ود لحو أنحه 

 .(1)"  - يعني نفسه -إذا مات لم يبعث 

فهذا الوجل وشد  المحاسبة مع تلك التضحيات والفضائل والدرجة العليا التي شحهد هللا لهحم بهحا فحي 

 كتابه.

ففتحوا  -لسير  النبي صلى هللا عليه وسلم في الجهاد ـ بكل ضروبه وقد استمرت سيرتهم امتداداً 

لناس هدي نبيهم صلى هللا عليه وسلم حياً ماثاًل لاآلفاق والبالد ، وفتحوا القلوب والعقول ، ونقلوا 

، فما انقضى عصرهم حتى أنفقت كنوز كسرى وقيصر في سبيل هللا ، ودانت ملوك األرل 

أمم األرل  هفي حكم وة ، وأظهر هللا دينه على العالمين حتى دخلت فيه أوجبابرتها للملة الحنيفي

إال من اعتصم وراء لج  البحار أو بعدت بهم المهامة والقفار ، أو عاشوا مع الوحوك في 

 األحراك واألدغال ، وسيأتي لهذا مزيد بيان بإذن هللا.

مسلمين فتحوا نصف العالم في ولقد قصر نابليون حين وصف هذت المد  الهائلة بقوله: "إن ال

نصف قرن!" ، فما كان القسم الذي لم يفتح نصف العالم قط ، وإنما كان حوشي األرل التي لم 

 افته وحضارته.قتصلها جيوك اإلسالم فقد غزتها ث

ولكن األوروبيين منذ عصر اإلمبرانورية الرومانية إلى اآلن يعتبرون أوربا نصحف الحدنيا ، وكحم 

 ر فاعتبروها محور العالم ، وسائر األمم حواشي وهوامش.جمح بهم الغرو

وعلى نه  الصحابة سارت بعدهم أجيال فأكملوا المسير  ، مسحير  الجهحاد بكحل ضحروبه وأنواعحه: 

 الجهاد إلدخال األمم في دين هللا وتحريرها من عبودية نواغيت الدجل واالستبداد.

 ى بصير  ويدعوا الناس إلى حق وحقيقة.والجهاد في نلب العلم وتعليمه ليعبدوا هللا عل

 والجهاد في مقاومة البدع والمنكرات وصيانة األمة من تحريف الغالين وتأويل المبطلين.

والجهححاد فححي تحمححل أذى الححدجالين والجبححابر  والشححيانين مححن الجححن واإلنححس وجيوشححهم مححن نححالب 

 الشهوات وأتباع كل ناعق. 

لت من المشقات ما سطرت التحاريخ ومحا لحم يسحطرت ، ممحا وقدمت هذت األجيال من التضحيات وتحم

 ال يستطاع حصرت وال تحصى آثارت.

فحي  ىمهام جانبية تقض هكل ذلك عملوت وجاهدوت ال على أنه مجرد نوافل وتطوعات ، وال على أن

أو قات الفراغ من الشواغل ، وال على أنه وسيلة قطعية توصحلهم للحدرجات العلحى فحي الجنحة ، بحل 

يعملححون ذلححك كلححه علححى أنححه هححو حقيقحة اإلسححالم ، وهححو شُححعب اإليمححان ، وهححو أسححنان ومفتححاح  كحانوا

الشهادتين، وهو الطريق إلى الجنة إن سحلم محن اآلفحات والعحوارل ، يعملحون ذلحك وقلحوبهم وجلحة 

هم إلى ربهم راجعون ، والخوف من التقصير ، والخوف من أن تحرد علحيهم أعمحالهم ، والخحوف نأ

رهم يفي قلوبهم ماثل أمام أعينهم ، كما تشهد بذلك سح حاضر  , لهم حسناتهم في الدنيا  من أن تجعل

 التي جمعها بعض المصنفين ، وما لم يجمعوت من أعمال القلوب أكثر وأعظم.

إن إيمانه كإيمان جبريحل أو أنحه كامحل اإليمحان ، ومحا كحان لمحثلهم  الوما نقل من أحد منهم قط أنه ق

 أن يتفوت بهذا.

 

* * * * 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
 (.3/121( ، وانظر: منهاج السنة )1/133مرب عة أم القرى مبكة ، واحللية ) 158الزهد لإلمام أمحد  (1)



 خاتمة المطاف:

 

بعد هذا االستعرال لحقيقة هذا الدين وواقعه العملي ونبيعة سيرت ومنه  حركته وتزكيته ، 

رأيت أن أختم الفصل بإيضاح قضايا مهمة سأوردها في شكل أسئلة خطرت لي كثيراً أثناء الكتابة 

 ، وما أحسبها إال ستخطر لكل قاريء كذلك.

هذت األسئلة واإلجابة عليها ، هو التعرف على بعض الحكم الربانية في أن  والمقصود من إيراد

أن  -نحن العبيد  -تكون حقيقة هذا الدين ومنهجه على ذلك النحو السابق شرحه، إذ ليس من حقنا 

بعه ذلك من عبوديات اعتباراً تنسأل عن شيء من سنن هللا لم كانت هكذا؟ إال لنعرف ما يست

 وعمالً.

جابة على هذت األسئلة تبدد ما قد يبقى في النفس من آثار اإلرجاء البانن الذي توارثته ولعل اإل

ـ مدى رحمة هللا وفضله على المؤمنين  األمة وألفته النفوس مع نول األمد. وتبين ـ كذلك

المتمسكين بمنهجه ، وأنه ـ مع كل ما في التمسك به من ابتالءات وأعباء ومشقات ـ لم يجعل علينا 

الدين من حرج أبداً ، بل هذا المنه  نفسه هو منه  السعاد  العظمى والفوز العظيم في الدنيا  في

 واآلخر  ، ولكن أكثر الناس ال يعلمون.

 وهذت األسئلة هي:

 لماذا كل هذت الجهود والتضحيات والمشقات؟

ي جدير  بكل وما القضية األساسية التي جاهد من أجلها األنبياء والشهداء والصالحون ، وهل ه

لم يتبعه أحد ،  –وهم خير من دعا إلى هللا  –هذت الجهود الكبير  الهائلة ال سيما أن بعض األنبياء 

، وأكثرهم ما آمن له إال قليل (1)كما صح في الحديث –ومنهم من لم يتبعه إال الرجل والرجالن 

 بنا القرآن؟

أكانحت القضحية التحي دعحا إليهحا تسحتدعي  -اً وهو أكثر األنبياء تابعح -والرسول صلى هللا عليه وسلم 

أن يهب هو وأصحابه حياتهم كلها في سبيلها ، ويكونوا مع ذلحك أكثحر النحاس حرصحاً علحى إيمحانهم 

 وحذراً من الذنوب؟

وأيضاً سؤال مهم ، وهو: هل هذت األعباء والمشقات خاصة بمنه  اإليمان ، فيكون ذلحك داعيحاً أن 

 اً للراحة والطمأنينة؟يركن الناس إلى الكفر نلب

وعندما نخانب المسلمين بأن نبيعة هذا الدين هي هكذا: أال تكون صعوبة هذا المنه  وارتفاعه 

وبطء ثمراته ونول نريقه مبرراً لما يتصورونه من إمكان العيش تحت مظلة الجاهلية 

 يف؟مكتفين بأداء الشعائر الفردية ـ هروباً من تلك التضحيات والتكال -المعاصر  

والدعاء خاصة أال نخشى أن يكون ذلك مبرراً لمحاولة الحصول على الثمر  من نرق أخرى 

يحسبونها ميسور  سهلة المنال بعيداً عن هذا الطريق المجهد الشاق ، وهو ما يحدث فعالً في أكثر 

 الدعوات المعاصر  ؟

فل عنها من ينظر لهذا المنه  إن اإلجابة الشافية على هذت األسئلة بإيضاح الحقائق الكبرى التي يغ

من أول وهلة ، يمكن أن نستنبطها ونقرأها من العرل السابق نفسه ـ أي من واقع سير  النبي 

أجابوا عنها بلسان الحال أو  ، كما أن علماء أهل السنة والجماعة -صلى هللا عليه وسلم وأصحابه 

 ً على هذت األسئلة من فقهاء الدعو   ، وقد وجدت أن أفضل من أجاب (2)بلسان المقال أو تلميحا

مع بعض  -المعاصرين هو األستاذ سيد قطب رحمه هللا ، وهأنذا أنقل من كالمه ما يفيد ذلك 

 :- (3)زيادات توضيحية 

"إن حقيقة العباد  لو كانت هي مجرد الشعائر التعبدية ما استحقت كل هذا الموكب من الرسائل 

جهود المضنية التي بذلها الرسل صلوات هللا وسالمه عليهم والرساالت ، وما استحقت كل هذت ال

، وما استحقت كل هذت العذابات واآلالم التي تعرل لها الدعا  والمؤمنون على مدار الزمان. إنما 

                                                        
 س ق خترجيه (1)
 من أنرير الناة حديرياً عن هذه القضااي شيخ ادسالم ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رمحهما هللا. وستأيت النقول عنهما يف الفصل الرياين. (2)
 ، وبعضها من نالمه يف صفحات أخرى جماورق. -وهو قليل  – بعضها مين (3)



الذي استحق كل هذا الثمن الباهظ هو إخراج البشر جملة من الدينونة للعباد وردهم إلى الدينونة 

 . كل شأن ، وفي منه  حياتهم كله في الدنيا واآلخر  سواءهلل وحدت في كل أمر وفي 

إن توحيد األلوهية، وتوحيد الربوبية، وتوحيد القوامة، وتوحيد الحاكمية، وتوحيد مصدر الشريعة 

إن هذا التوحيد هو  . ، وتوحيد منه  الحيا ، وتوحيد الجهة التي يدين لها الناس الدينونة الشاملة

 نأجله كل هؤالء الرسل، وأن تبذل في سبيله كل هذت الجهود. وأ الذي يستحق أن يرسل من

ال ألن هللا سبحانه في حاجة إليه، فاهلل  .تتحمل لتحقيقه كل هذت العذابات واآلالم على مدار الزمان

سبحانه غني عن العالمين، لكن ألن حيا  البشر ال تصلح وال تستقيم وال ترتفع وال تصبح حيا  

 هذا التوحيد الذي ال حد لتأثيرت في الحيا  البشرية في كل جوانبها على السواء.. بالئقة باإلنسان إال

، وإن كان هذا التصحيح في ذاته  إن هذت الحقيقة ليست أهميتها فقط في تصحيح التصور اإليماني

أهميتها كذلك في حسن تذوق الحيا ، وبلوغ هذا  نغاية ضخمة يقوم عليها بناء الحيا  كله، بل إ

ذوق أعلى درجات الكمال والتناسق، فقيمة الحيا  اإلنسانية ذاتها ترتفع حين تصبح كلها عباد  الت

جزءاً من هذت العباد  أو كل العباد  متى نظرنا  - أم كبر صغر -هلل، وحين يصبح كل نشان فيها 

وحدت  وهو إفراد هللا سبحانه باأللوهية واإلقرار الكامل له -إلى المعنى الكبير الكامن فيه 

هذا المقام الذي ال يرتفع اإلنسان إلى ما هو أعلى منه ، وال يبلغ كماله اإلنساني إال  …بالعبودية

في تحقيقه ، وهو المقام الذي بلغه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في أعلى مقاماته التي ارتقى 

 إليها ، مقام تلقي الوحي من هللا ومقام اإلسراء أيضاً:

 .[1]الفرقان:الفرقان على عبدت ليكون للعالمين نذيراً{  }تبارك الذي نزل

}سبحان الذي أسرى بعبدت ليالً من المسجد الحرام إلى المسحجد األقصحى الحذي باركنحا حولحه لنريحه 

 .[1]اإلسراء:تنا إنه هو السميع البصير{ ايءامن 

آثارها في الحيا  اإلنسانية ل إلى قيمة أخرى من قيم توحيد العباد  بمعنى الدينونة هلل وحدت وـقـوننت

من الدينونة لغيرت ، وتخرج الناس من عباد  العباد إلى عباد  هللا  رالبش رُ ّر  حص ، إن الدينونة هلل تُ 

وحدت. وبذلك تحقق لإلنسان كرامته الحقيقية ، هذت الحرية وتلك ، اللتان يستحيل ضمانهما في ظل 

ناس بعضهم لبعض بالعبودية في صور  من أي نظام آخر غير النظام اإلسالمي يدين فيه ال

صورها الكثير .. سواء عبودية االعتقاد، أو عبودية الشعائر ، أو عبودية الشرائع.. فكلها عبودية 

، وبعضها مثل بعض تخضع الرقاب لغير هللا بإخضاعها للتلقي في أي شأن من شؤون الحيا  

 ، ال بد للناس من دينونة.لغير هللا. والناس ال يملكون أن يعيشوا غير مدينين 

والذين ال يدينون هلل وحدت يقعون من فورهم في ألوان العبودية لغير هللا في كل جانب من جوانب 

ئس ألهوائهم وشهواتهم بال حد وال ضابط، ومن ثم يفقدون خاصتهم االحيا .. إنهم يقعون فر

 اآلدمية ويندرجون في عالم البهيمة:

 . [12]محمد:لون كما تأكل األنعام والنار مثوى لهم{ }والذين كفروا يتمتعون ويأك

وال يخسر اإلنسحان شحيئاً كحأن يخسحر آدميتحه وينحدرج فحي عحالم البهيمحة ، وهحذا هحو الحذي يقحع حتمحاً 

 بمجرد التملا من الدينونة هلل وحدت ، والوقوع في الدينونة للهوى والشهو .

بودية األحبار والرهبان والجن والكهان ثم هم يقعون فرائس أللوان من العبودية )يقعون في ع

والدجاجلة والمشعوذين( يقعون في شر ألوان العبودية للحكام والرؤساء الذين يصرفونهم وفق 

، سواء تمثل  ، ال ضابط لها وال هدف إال حماية مصالح المشرعين أنفسهم شرائع من عند أنفسهم

جنس حاكم. فالنظر  على المستوى  هؤالء المشرعون في فرد حاكم أو في نبقة حاكمة أو في

اإلنساني الشامل تكشف عن هذت الظاهر  في كل حكم بشري ال يستمد من هللا وحدت وال يتقيد 

ولكن العبودية للعبيد ال تقف عند حدود العبودية للحكام والرؤساء  …بشريعة هللا ال يتعداها

 والمشرعين.

ء ، إن العبودية للعباد تتمثل في صور  فهذت هي الصور  الصارخة ، ولكنها هي ليست كل شي

أخرى خفية ، ولكنها قد تكون أقوى وأعمق وأقسى من هذت الصور  )أال وهي عبودية األعراف 

ات واألزياء مثاًل! أي ضواألوضاع والتقاليد( ، ونضرب مثالُ لهذا: تلك العبودية لصانعي المو

 يسمونهم متحضرين. سلطان لهؤالء على قطيع كبير جداً من البشر؟ كل الذين

الزي المفرول من آلهة األزياء في المالبس أو التصاميم أو الموديالت أو العربات أو المباني  نإ

أزياء الصباح، أزياء بعد الظهر، أزياء المساء، األزياء القصير ، األزياء ؛ الحفالت وأو المناظر أ



إلخ ليمثل عبودية صارمة ال سبيل  .. الضيقة، أزياء السهر ، األزياء المضحكة، أزياء المراسم

 يفكر في الخروج عنها. لو دان الناس في هذت الجاهلية ولجاهلية أن يفلت منها، أ ولجاهلي أ

ة هلل بعض ما يدينون لصانعي األزياء لكانوا عباداً متبتلين. فماذا تكون العبودية إن لم يالحضار

تكن هي حاكمية وربوبية صانعي األزياء  تكن هي هذت؟! وماذا تكون الحاكمية والربوبية إن لم

 أيضاً؟!

وإن اإلنسان ليبصر أحياناً بالمرأ  المسكينة وهي تلبس ما يكشف عن سوءاتها ، وهي في الوقت 

ذاته ال يناسب شكلها وال تكوينها ، وتضع من األصباغ ما يتركها شائهة أو مثاراً للسخرية. ولكن 

ات تقهرها وتذلها لهذت المهانة التي ال تملك لها رداً، وال ضمواأللوهية القاهر  ألرباب األزياء وال

تقوى على رفض الدينونة لها ، ألن المجتمع من حولها يدين لها. فكيف تكون الدينونة إن لم تكن 

هي هذت؟! وكيف تكون الحاكمية والربوبية إن لم تكن هي تلك؟! وليس هذا إال مثالً واحداً 

 ين الناس هلل وحدت وحين يدينون لغير هللا من العبيد.للعبودية المذلة حين ال يد

وليست حاكمية الرؤساء والحاكم وحدها هي الصور  الكريهة المذلة لحاكمية البشر للبشر 

ولعبودية البشر للبشر ، وهذا يقودنا إلى قيمة توحيد العباد  والدينونة في صيانة أرواح الناس 

عاصم لها عندما يدين العباد للعباد في صور  من  وأعراضهم وأموالهم التي تصبح كلها وال

في صور  حاكمية األعراف والتقاليد ، وفي  وصور الدينونة ، سواء في حاكمية التشريع ، أ

 صور  حاكمية االعتقاد والتصور. هذت هي الحقيقة.

 إن الدينونة لغير هللا في االعتقاد والتصور معناها الوقوع في براثن األوهام واألسانير

والخرافات التي ال تنتهي ، والتي تمثل الجاهليات الوثنية المختلفة صوراً منها ، وتمثل أوهام 

ً من األوالد!  - العوام المختلفة صوراً منها ، وتقدم فيها النذور واألضاحي من األموال ـ وأحيانا

باب تحت ونأ  العقيد  الفاسد  والتصور المنحرف ، ويعيش الناس معها في رعب من األر

الوهمية المختلفة ، ومن السدنة والكهنة المتصلين بهذت األرباب من السحر  المتصلين بالجن 

والعفاريت.. ، ومن المشايخ والقديسين أصحاب األسرار ، ومن.. ومن.. ، ومن األوهام التي ما 

يزال الناس منها في رعب وفي خوف وفي تقرب وفي رجاء حتى تنقطع أعناقهم وتتوزع 

 وتتبدد ناقتهم في مثل هذا الهراء.جهودهم 

وقد مثلنا لتكاليف الدينونة لغير هللا في األعراف والتقاليد بأرباب األزياء والمودات ، فينبغي أن 

نعلم كم من األموال والجهود تضيع إلى جانب األعرال واألخالق في سبيل هذت األرباب! إن 

واألصباغ وعلى تصفيف الشعر وكيه وعلى البيت ذا الدخل المتوسط ينفق على الدهون والعطور 

ماً بعد عام ، وما يتبعها من األحذية المناسبة والحلي ااألقمشة التي تصنع منها األزياء المتقلبة ع

 إلى آخر ما تقضي به تلك األرباب النكد . …المتناسقة مع الزي والشعر الحذاء

،  حقة أهواء تلك األرباب المتقلبةإن البيت ذا الدخل المتوسط ينفق نصف دخله ونصف جهدت لمال

التي ال تثبت على حال. ومن وراءها اليهود أصحاب رؤوس األموال الموظفة في الصناعات 

أن يتوقفا  -الخاصة بدنيا تلك األرباب. وال يملك الرجل والمرأ  ـ وهما في هذا الكد الناصب 

الجهد والمال والعرل والخلق لحظة عن تلبية ما تقتضيه تلك الدينونة النكد  من تضحيات في 

 على السواء.

وأخيراً تجيء تكاليف العبودية لحاكمية التشريع البشرية ، وما من أضحية يقدمها عابد هللا هلل إال 

 ويقدم الذين يدينون لغير هللا أضعافها لخرباب الحاكمة من األموال واألنفس واألعرال.

جنس( ومن )الطبقة( ومن )اإلنتاج( ، ومن وتقام أصناف من )الونن( ومن )القوم( ومن )ال

غيرها من شتى األصنام واألرباب.. وتدق عليها الطبول ، وتنصب لها الرايات، ويدعى عباد 

 األصنام إلى بذل النفوس واألموال لها بغير تردد ، وإال فالتردد هو الخيانة وهو العار!

هو الذي يضحي ، ويكون هذا هو ل متطلبات هذت األصنام فإن العرل ر  وحين يتعارل مع الع  

كما تقول األبواق المنصوبة حول األصنام ومن وراءها  -الشرف الذي يراق على جوانبه الدم 

 أولئك األرباب من الحكام!

إن كل التضحيات التي يقتضيها الجهاد في سبيل هللا ليعبد هللا وحدت في األرل , ويتحرر البشر 

رتفع الحيا  اإلنسانية إلى األفق الكريم الذي أرادت هللا لإلنسان من عباد  الطواغيت واألصنام , ولت

... إن كل هذت التضحيات التي يقتضيها الجهاد في سبيل هللا ليبذل مثلها وأكثر من يدينون لغير هللا 



؛ والذين يخشون العذاب واأللم واالستشهاد وخسار  األنفس واألوالد واألموال إذا هم جاهدوا في 

وفوقها  –عليهم أن يتأملوا ماذا تكلفهم الدينونة لغير هللا في األنفس واألموال واألوالد  –سبيل هللا 

األخالق واألعرال  , إن تكاليف الجهاد في سبيل هللا في وجه نواغيت األرل كلها لم تكلفهم 

 ما تكلفهم الدينونة لغير هللا , وفوق ذلك كله الذل والدنس والعار .

عباد  والدينونة هلل وحدت , ورفض العبودية والدينونة لغيحرت محن خلقحه ذو قيمحة وأخيرا فإن توحيد ال

كبيححر  فححي صححيانة الجهححد البشححري مححن أن ينفححق فححي تأليححه األربححا ب الزائفححة كححي يوجححه بجملتححه إلححى 

 عمار  األرل وترقيتها وترقية الحيا  فيها .

 ليقيم من نفسه ناغوتا يعبد وهنا ظاهر  واضحة متكرر  ؛ وهي أنه كلما قام عبد من عبيد هللا

إلى أن يسخر كل  -أي يطاع ويتبع  -الناس لشخصه من دون هللا , احتاج هذا الطاغوت كي يعبد 

القوى والطاقات : تسبح بحمدت وترتل ذكرت وتنفخ في صورته العبدية الهزيلة لتضخم وتشغل 

الصور  العبدية الهزيلة مكان األلوهية العظيمة , وأال تكف لحظة واحد  عن النفخ في تلك 

وإنالق الترانيم والتراتيل حولها , وحشد الجموع بشتى الوسائل للتسبيح باسمها وإقامة نقوس 

 العباد  لها .

وهو جهد ناصب ال يفرغ أبدا ؛ ألن الصور  العبدية الهزيلة تنكمش وتهزل وتتضاءل كلما سكن 

لتراتيل , وفي هذا الجهد الناصب تصرف من حولها النفخ والطبل والزمر والبخور والتسابيح وا

وأعرال . ولو أنفق بعضها في عمار  األرل واإلنتاج  –أحيانا  –ناقات وأموال وأرواح 

المثمر لترقية الحيا  البشرية وإغنائها لعاد على البشرية بالخير الوفير , ولكن هذت الطاقات 

مثمر ما دام الناس ال يدينون هلل وحدت واألموال واألرواح أو األعرال ال تنفق في هذا السبيل ال

 إنما يدينون للطواغيت من دونه .

ومن هذت اللمحة يتكشف مدى خسار  البشرية في الطاقات واألموال والعمار  واإلنتاج من جراء 

تنكبها عن الدينونة هلل وحدت وعباد  غيرت من دونه , وذلك فوق خسارتها في األرواح واألعرال 

, فوق الذل والقهر والدنس والعار . وليس هذا في نظام أرضي دون نظام وإن والقيم واألخالق 

 اختلفت األوضاع واختلفت ألوان التضحيات .

* والخالصة التي ينتهي إليها القول في هذت القضية : أنه يتجلى بوضوح أن قضية الدينونة    

د  وإيمان وإسالم وليست قضية واالتباع والحاكمية التي يعبر القرآن عنها بالعباد  هي قضية عقي

فقه أو سياسة أو نظام ؛ إنها قضية عقيد  تقوم أو ال تقوم , وقضية إيمان يوجد أو ال يوجد , 

وقضية إسالم يتحقق أو ال يتحقق , ثم هي بعد ذلك ال قبله قضية منه  للحيا  الواقعية يتمثل في 

 عة والنظام وتنفذ فيها األحكام .شريعة ونظام وأحكام وفي أوضاع تجمعات تتحقق فيها الشري

وكذلك إن قضية العباد  ليست قضية شعائر ، وإنما هي قضية دينونة واتباع ونظام وشريعة وفقه 

وأحكام وأوضاع في واقع الحيا  ، وإنها من أجل أنها كذلك استحقت كل هذت الرسل ليواجهوا 

 (1)الجاهلية العنيد " 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
 ؛ مقتربفات. 162-153طريق الدعوق يف ظالل القريل  (1)



 
 يةحقيقة النف  اإل سا 

 
 

 تمهيد :

 

إن من ميزات هذا الدين الكبرى أنه نزل بالحق والعدل الذي قامت عليه السماوات و األرل } أنزله الذي يعلم 

, وكلما ازداد البشر نظرا في اآليات اآلفاقية والنفسية والقرآنية [6]الفرقان : السر في السماوات و األرل { 

الدقيق ما ينطق بأن هذا الدين هو الحق , و أن فانر النظام الكوني  أبصروا من شواهد التطابق العجيب والتوافق

 ومنزل الوحي الديني واحد ال شريك له .

فالنظر السليم ال يرى في خلق الرحمن من تفاوت وال يرى في وحي الرحمن من اختالف , لو كان فيهـما آلـهة 

 اختالفا كثيرا .إال هللا لفـسـدتا , ولـو كان من عـند غير هللا لوجدوا فيه 

والنفس اإلنسانية هي موضوع الوحي " كتابا وسنة " والمخانب به . فما نزلت الكتب و أرسلت الرسل إال لهذا 

بيانا لغاية خلقه وحكمة وجـودت وتزكية لنفـسه , وهـداية إلى نريق الحق  -الذي لم يكن شيئا مذكورا  -اإلنسان 

الذي معرفته أشرف أنواع  -ساد , وتعريفا له بصفات معبودت تعالى والصالح , وتحـذيرا من سبل الضالل والف

 وإخبارا له بمصيرت إن أناع أو عصى . -العلوم والمعارف وأعظمها أثرا في صالح اإلنسان 

فالدين دين هللا والنفس خلق هللا , وهللا تعالى أحكم الحاكمين وهو الغني الحميد , فلهذا لم يشرع لها من الدين إال ما 

يتفق ونبعها ويتناسق وحقيقتها ويمخ كل جوانبها ويشبع كل رغباتها , لكن في حدود مقدر  وضوابط مقرر  

 تحفظ لهذا اإلنسان سعادته وتكفل صالحه , وال يعود ضرر تجاوزها إال عليه وحدت , قال تعالى : 

 ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس ال } فأقم وجهك للدين حنيفا فطرت هللا التي فطر الناس عليها ال تبديل لخلق هللا

 . [ 30] الروم : يعلمون { 

 . (1)وقال صلى هللا عليه و سلم : " ما من مولود إال ويولد على الفطر  , فأبوات يهودانه و ينصرانه ويمجسانه "

إليمان الشرعية. ولهذا كانت معرفة النفس اإلنسانية كما هي في القرآن والسنة من أجلى األدلة كشفا عن حقيقة ا

ومما يؤكد ذلك أنه يتفق مع "منه  الوحي" في االستدالل والمناظر  , ذلك المنه  الفطري الذي يخانب البديهة 

 بوضوح وتيسير بعيدا عن الخول في القضايا الذهنية المعقد .

لمة يحسها كل إنسان فمعرفة الحقيقة النفسية ال تحتاج إلى عناء في االستدالل والفهم, بل تقوم على بدهيات مس

وال ينكرها إال مكابر مغالط, ومن هنا كثر االستدالل على التوحيد بما في حقيقة  -مؤمنا أو كافرا  -من نفسه 

 اإلنسان من صفات كالعجز والجهل والضعف واالفتقار, وهي من أقوى نرق االسـتدالل و أجالها لكل ذي لب . 

ة على دين هللا واتباع شرعه بما في النفس البشرية من صفات كالظلم ويتبع ذلك االستدالل على ضرور  االستقام

 و الجهل و الطمع و الشح و الهلع و الكبر و حب الخصام , واإلقرار وقت الشد  بما تنكرت حال الرخاء !!

قويم وهي أن الوحي إنما نزل لتزكية النفس اإلنسانية وت -وانطالقا من حقيقة مسلمة في التصور اإلسالمي عامة 

عملها؛ ابتداًء من إصالح الخوانر و اإلرادات, وانتهاًء بإصالح األعمال والحركات, رأيت أن أعرل حقيقة 

هذت النفس ونبيعة عملها توصالً بذلك إلى تحويل حقيقة اإليمان الشرعية من مسألة جدلية إلى قضية مسلمة 

العالقة التطابقية بين الحقيقة البدهية للنفس البشرية إيضاح  -ما أقدرني هللا عليه  -بدهية كتلك؛ أي إنني سأحاول 

 وبين المفهوم الصحيح للعباد ؛ ليظهر أي التصورين الصادق المصيب ؛ التصور السلفي أم التصور اإلرجائي ؟

جد إن الناظر لحقيقة النفس اإلنسانية ونبيعة عملها في الكتاب والسنة وأقوال العلماء الربانيين المستمد  منهما , ي

 أن ذلك يقوم على قضايا بدهية يأخذ بعضها برقاب بعض :

 * والقضية األولى : أن " كل إنسان عامل ".  

 .[6]االنشقاق : يقول تعالى: }يا أيها اإلنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فمالقيه{ 

, يقول : فليكن علمك مما أي: "يا أيها اإلنسان إنك عامل إلى ربك عمال فمالقيه به , خيراً كان عملك ذلك أو شراً 

 .  (2)اينجيك من سخطه ويوجب لك رضات , وال يكن مما يسخطه عليك فتهلك

                                                        

 (2658رواه ادمام أمحد والشيخال , وهذا لفظ مسلم ) (1)

 ( ,وت عه ابن نري 30/115هذا هو تفس  ادمام الرب ) ) (2)



.  (1)اقال قتاد  : " إن كدحك يابن آدم لضعيف , فمن استطاع أن يكون كدحه في ناعة هللا فليفعل وال قو  إال باهلل

 ويدل لذلك قوله تعالى :

 . [ 4:  ] البلد} لقد خلقنا اإلنسان من كبد { 

، وعلى هذا جاء الحديث الصحيح : " كل الناس يغدو فبائع نفسه  (2)على المعنى الظاهر المختار في تفسيرها

 . (4)ا, والحديث الصحيح : " أصدق األسماء حارث وهمام  (3)افمعتقها أو موبقها 

 وبق .فالغدو وبيع النفس عمل مشترك لكل حي ، وإنما الفارق أن المطيع يعتق والعاصي ي

وكل إنسان ال يخلو من الحرث والهم , أي العمل واإلراد  ، فالتسمية بحارث وهمام وصف للطبيعة البشرية على 

 ما هي عليه دون اقتضاء مدح أو ذم للمسمى ، ولهذا كانا أصدق األسماء .

 و بدهي أن العمل هو أثر النية واإلراد  ، فكل يعمل وفق ما يعتقد ويرى ؛ قال تعالى :

 .[ 84] اإلسراء : قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيال { } 

فهذا إخبار بأن كل إنسان يعمل على شاكلته , قال ابن عباس : على ناحيته ، وقال مجاهد : على حدته ونبيعته ، 

 . ومؤدى هذت األقوال واحد . (5)وقال قتاد  : على نيته , وقال ابن زيد : على دينه

صود أن الصلة بين اإليمان وبين العمل كالصلة بين العمل والحيا  ، فاإلنسان بمقتضى كونه حيا حساسا هو والمق

كادح مكابد ؛ أي عامل دائب العمل , وأساس العمل هو الفكر واإلراد  , ومعلوم أن اإلنسان ال يخلو قط من الفكر 

 والجوارح , وليست حقيقة العمل إال هذا .واإلراد  ، وأنه ال بد لها من متعلق ما وأثر ما في القلب 

فإن لم يكن للفكر والهم واإلراد  أثر يوافقها أو نتيجة تطابقها أو مظهر يصدقها لم تكن فكر  وال إراد  على 

 الحقيقة , وإنما هي عارل من عوارل الخانر وعليه ال يصح أن تسمى إيمانا أو اعتقاداً .

يكون تحقق العمل في الخارج إن خيرا وإن شرا , فما يظهر على الجوارح وعلى قدر صدق الفكر  وقو  اإلراد  

هو الجزء الخارجي من الحقيقة اإلنسانية المركبة ومن عملي القلب والجوارح تركيبا مزجيا عضويا, كالسفينة 

 .(6) التي أسفلها تحت سطح الماء وأعالها فوقه ، وهذا ما يطابق تماماً الحقيقة المركبة لإليمان الشرعي

يصدق هذا قوله صلى هللا عليه و سلم: "إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد 

يؤكد مهمة الدين التي هي  -. فهذا مع داللته على االرتبان العضوي بين اإلراد  والعمل (7)اكله، أال وهي القلب"

 إصالح األصل ليصلح الفرع واألثر .

نبوية أبلغ من العبار  التي قالها أبو هرير  رضي هللا عنه وهي: "القلب ملك واألعضاء جنودت، وهذت العبار  ال

فإذا ناب الملك نابت جنودت، وإذا خبث الملك خبثت جنودت!" ؛ ألن العالقة بين القلب واألعضاء أقوى منها بين 

اإليمان القلب, ويسري في الجوارح  الملك والجنود، ال سيما والكالم في مورد الحديث عن اإليمان, وأصل محل

بحسب قوته في األصل كالطاقة في اآللة. والملك قد يفسد وبعض جندت صالح وبالعكس بخالف القلب؛ فإن الجسد 

 له ال يخرج عن إرادته وال يتحرك بدونه .

 .(8)مثيل فكالم النبي صلى هللا عليه و سلم كشف لعين الحقيقة , وكالم الصحابي رضي هللا عنه تقريب وت

أن يكون  -بمقتضى حياته -هذا وقد أنزل هللا تعالى الكتب وأرسل الرسل لتدعو هذا اإلنسان الكادح بطبعه العامل 

كدحه أي عمل قلبه وجوارحه على ما شرع له هللا، أي وفق الغاية التي خلقه ألجلها }وما خلقت الجن واإلنس إال 

 . [ 56] الذاريات : ليعبدون{ 

داعي هللا ويؤمن برساالته فإن عمله ينصرف قطعا إلى ضد ذلك , أي أنه إن لم يكن عابدا هلل فإنه فإن لم يجب 

عابد للشيطان ال محالة }ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن ال تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين . وأن اعبدوني هذا 

 .  [61,  60]يس : صران مستقيم{ 

 الجماعة اإلنسانية "المؤمنين والكافرين".وهذا هو مفترق الطريق بين شطري 

                                                        
 رواه الرب ) , املوضع نفسه  )1 ( 

 ( .3/113أ) من القول  ل املعىن : ا منتص ا ا . انظر : بدائع الفوائد ) –الكدح والعناء , وهو الذ) اختاره ادمام أمحد رضي هللا عنه وقال : هو أظهر أ) املشقة و   )2 ( 

 ( الربهارق .223رواه مسلم رقم )  ( 3)
 أيت يف نالمه (( , وصححه شيخ ادسالم ) نما سي4950(, وأبو داود )4/345رواه ادمام أمحد )  ( 4)

 (  , وعنه نقل ابن نري 15/154انظر  : الرب )  )  )5 ( 

 اليت سنعقد هلا م حريا خاصا يف ال اب األخ   )6 ( 

 (1/126متفق عليه من حديث النعمال بن بش  رضي هللا عنه , انظر : الفتح )  )7 ( 

 ( .7/187انظر: جمموع الفتاوى )   )8 ( 



وذلك أن حكمة هللا تعالى في خلق اإلنسان اقتضت أن يكون أمام اإلنسان نريقان مختلفان؛ نريق الكفر ونريق 

اإليمان, وأن يسير في أيهما شاء ابتالء له وامتحانا }وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر{ 

 .  [29]الكهف : 

ذا مقتضى ذلك أن جعل للنفس البشرية في حركتها الجبلّ ية الدائبة مصدرين متنافرين يمدانها بالطاقة والحركة وك

 هما : -بين حين وآخر 

ذكر هللا بالمعنى الشامل له, ومنه تدبر القرآن والتفكر في المخلوقات واآلالء والعلم النافع، وكل ما من شأنه   -1

 لجاتها وخوانرها، وما يقذفه " الملك " فيها من تصديق بالحق و إيعاد بالخير.أن يزكيها ويوقظها ويصلح خ

وسوسة الشيطان الذي يعبث بها ويغرها ويلهيها ويزين لها ويمكر بها، ويقذف فيها التكذيب بالحق واإليعاد   -2

 .(1)بالشر

نحينها من هذا أو من هذا وال تقف  فللملك لمة وللشيطان لمة . والنفس كالرحى الدائر  ؛ إما أن تستمد وقودها و

 عن العمل قط .

وهذت القضية وما يترتب عليها من قضايا تحدث عنها علماء اإلسالم الربانيون , متخذينها منطلقا إليضاح حقائق 

 كبرى في معامالت القلوب مع هللا تعالى وأسلوب تزكيتها .

مسعود : " إن للملك لمة وللشيطان لمة .. " : " هذا  يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه هللا إيضاحا لحديث ابن

الكالم الذي قاله ابن مسعود وهو محفوظ عنه , وربما رفعه بعضهم إلى النبي صلى هللا عليه و سلم , وهو كالم 

 جامع ألصول ما يكون من العبد من علم وعمل ، ومن شعور وإراد  .

وقو  اإلراد  والحركة , وإحداهما أصل الثانية مستلزمة لها ,  وذلك أن العبد له قو  الشعور واإلحساس واإلدراك

والثانية مستلزمة لخولى ومكملة لها , فهو باألولى يصدق بالحق ويكذب بالبانل , وبالثانية يحب النافع المالئم له 

يق به ومعرفة , وهللا سبحانه خلق عبادت على الفطر  التي فيها معرفة الحق والتصد (2)ويبغض الضار المنافي له

 البانل والتكذيب به ، ومعرفة النافع المالئم والمحبة له ، ومعرفة الضار المنافي والبغض له بالفطر  . 

فما كان حقا موجوداً صدقت به الفطر  )يعني من العلوم( , وما كان حقا نافعا عرفته الفطر  وانمأنت إليه وذلك 

 لفطر  فأبغضته فأنكرته, قال تعالى:هو المعروف, وما كان بانال معدوما كذبت به ا

 }يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر { .

واإلنسان كما سمات النبي صلى هللا عليه وسلم حيث قال: "أصدق األسماء حارث وهمام" فهو دائما يهم ويعمل, 

بانل, إما في نفس  لكنه ال يعمل إال ما يرجو نفعه أو دفع مضرته, ولكن قد يكون ذلك الرجاء مبنيا على اعتقاد

المقصود فال يكون نافعا وال ضارا, وإما في الوسيلة فال تكون نريقا إليه وهذا جهل. وقد يعلم أن هذا الشيء 

يضرت ويفعله, ويعلم أنه ينفعه ويتركه؛ ألن ذلك العلم عارضه ما في نفسه من نلب لذ  أخرى أو دفع ألم آخر 

 جاهال ظالما حيث قدم هذا على ذاك.

كان اإلنسان ال يتحرك إال راجيا , فالرجاء ال يكون إال بما يلقى في نفسه من اإليعاد بالخير الذي هو نلب  و إذا

المحبوب أو فوات المكروت . فكل بني آدم له اعتقاد ؛ فيه تصديق بشيء وتكذيب بشيء , وله قصد وإراد  لما 

 وب عندت , أو لدفع المكروت عنه .يرجوت مما هو عندت محبوب ممكن الوصول إليه , أو لوجود المحب

وهللا خلق العبد يقصد الخير فيرجوت بعمله, فإذا كذب بالحق فلم يصدق به, ولم يرج الخير فيقصدت ويعمل له كان 

خاسرا بترك تصديق الحق ونلب الخير, فكيف إذا كذب بالحق وكرت إراد  الخير؟ فكيف إذا صدق بالبانل وأراد 

سعود أن لقلب بن آدم لمة من الملك ولمة من الشيطان, فلمة الملك تصديق بالحق وهو ما الشر؟ فذكر عبدهللا بن م

كان من جنس من غير جنس االعتقاد الفاسد, ولمة الشيطان هو تكذيب بالحق و إيعاد بالشر, وهو ما كان من 

 -ير محبوب لها جنس إراد  الشر وظن وجودت: إما مع رجائه إن كان مع هوى نفس, و إما مع خوفه إن كان غ

 . -وكل من الرجاء والخوف مستلزم لآلخر 

 .(3)...افمبدأ العلم الحق واإلراد  الصالحة من لمة الملك, ومبدأ االعتقاد البانل واإلراد  الفاسد  من لمة الشيطان 

                                                        

من وجد األخرى فليتعوذ ابهلل من الشيربال الرجيم اغل للشيربال ملة اببن يدم وللملك ملة, فأما ملة الشيربال فإيعاد ابلشر وتكذيب ابحلق, فمن وجد ذلك فليعلم أنه من هللا فليحمد هللا و حديث ابن مسعود :   )1 ( 
من موارد الظمآل بسند ضعيف , وذنر السيوطي يف الدر  40( التفس  , وابن ح ال : 2988واه الرتمذ) حديث )النيب صلى هللا عليه وسلم }الشيربال يعدنم الفقر وأيمرنم ابلفحشاء{ اآليةا . ر  –مث قرأ  –

(, وقال شيخ ادسالم : هو 89-3/88رواايت بعضها حسن ) ( من رواه ا مها, وذنر  ابن نري  عند تفس  اآلية سندا يخر ومل حيكم عليه . أما روايته عن ابن مسعود موقوفا عليه فذنر هلا الرب )1/348املنريور )
 ( , والظاهر أل احلديث حسن لداللة ظاهر اآلية , وهو مما ال جمال للرأ) فيه, وهللا أعلم.4/31حمفوظ عنه رمبا رفعه بعضهم , الفتاوى )

 سيأيت تفصيل ذلك عند احلديث عن االدوافعا .  )2 ( 

ألمر ابلشر, امل دأ يف شعور النفس وحرنتها هم املالئكة أو الشياطني, فامللك يلقي التصديق ابحلق واألمر ابخل , والشيربال يلقي التكذيب ابحلق وا األ 35( وقد قرر يف ص32-4/31جمموع الفتاوى )  )3 ( 
 متريال ورد على اجل ية والقدرية.  والتصديق والتكذيب مقروانل بعمل ادنسال نما أل األمر والنهي مقروانل إبرادته ا , ويف هذا بيال لدور ادنسال يف التلقي واال



 التي ال يخلو منها بشر قط . -خيرها وشرها  -وعن هذت أو تلك تصدر األعمال 

شيخ اإلسالم ابن تيمية وتلميذت شيخ اإلسالم ابن القيم استخرجا هذت الحقيقة من سور   ومن جليل االستنبان أن

الفاتحة , وكررا ذلك في كثير من تمليفهما النافعة فكشفا بذلك عن نرف من سر الحكمة الربانية في قراء  هذت 

 قل .السور  في كل ركعة , فكل مسلم ال بد أن يتلوها سبع عشر  مر  في اليوم على األ

يقول ابن القيم رحمه هللا: "لما كان في القلب قوتان: قو  العلم والتمييز, وقو  اإلراد  والحب, كان كماله وصالحه 

باستعمال هاتين القوتين فيما ينفعه ويعود عليه بصالحه وسعادته. فكماله باستعمال قو  العلم في إدراك الحق 

ال قو  اإلراد  والمحبة في نلب الحق ومحبته وإيثارت على البانل, ومعرفته والتمييز بينه وبين البانل, وباستعم

 فمن لم يعرف الحق فهو ضال, ومن عرفه وآثر غيرت عليه فهو مغضوب عليه ومن عرفه واتبعه فهو منعم عليه.

وال وقد أمرنا هللا سبحانه وتعالى أن نسأله في صالتنا أن يهدينا صران الذين أنعم عليهم غير المغضوب عليهم 

الضالين. ولهذا كان النصارى أخا بالضالل ألنهم أمة جهل, واليهود أخا بالغضب ألنهم أمة عناد, وهذت 

األمة هم المنعم عليهم, ولهذا قال سفيان بن عيينه: من فسد من عبّادنا ففيه شبه من النصارى, ومن فسد من 

 . (1)اعلمائنا ففيه شبه من اليهود

وقال: "وهذا المعنى في القرآن في مواضع كثير ؛ يخبر سبحانه أن أهل السعاد  هم  ثم ذكر بعض الشواهد النقلية

 الذين عرفوا الحق واتبعوت, وأن أهل الشقاو  هم الذين جهلوا الحق وضلوا عنه أو علموت وخالفوت واتبعوا غيرت " 

بل إن استعمل قوته العلمية ويختم الموضوع قائال: "وينبغي أن تعرف أن هاتين القوتين ال تتعطالن في القلب, 

 في معرفة الحق وإدراكه وإال استعملها في معرفة ما يليق به ويناسبه من البانل.

وإن استعمل قوته اإلرادية العملية في العمل به وإال استعملها في ضدت , فاإلنسان حارث همام بالطبع كما قال 

 " . النبي صلى هللا عليه و سلم : " أصدق األسماء حارث وهمام

فالحارث: الكاسب العامل, والهمام: المريد, فإن النفس متحركة باإلراد , وحركتها اإلرادية لها من لوازم ذاتها, 

واإلراد  تستلزم مرادا يكون متصورا لها متميزا عندها, فإن لم تتصور الحق وتطلبه وتريدت تصورت البانل 

 . (2)ونلبته وأرادته وال بد .... "

ذا الجانب عن النفس اإلنسانية وأنها في حركة الهثة مستمر  ما بقيت حية , فمن الضروري معرفة فإذا تبين لنا ه

شيء من تفصيل حركتها وعالقة ذلك بالمظهر الخارجي للحركة " العمل " , وبمصدر الطاقة المستمر " الملك 

 المنافر " .أو الشيطان " , وبالدافع والغرل للحركة " تحصيل النافع المالئم ودفع الضار 

 مستنبطا من نصوص الوحي .  -رحمهما هللا  -وكل هذا جاء مفصال في كالم شيخي اإلسالم ابن تيمية وابن القيم 

ثم نعود لشيخه الذي عرضها مراراً من خالل  -وال نقول النظرية  -ونظل مع ابن القيم في تقرير هذت الحقيقة 

 ورتها لكل حي , والربط بين هاتين الحقيقتين الكبريين :التقرير األهم , وهو تقرير شمول العبودية وضر

 حقيقة الحركة الدائمة للنفس اإلنسانية . -1

 حقيقة شمول العبودية لكل خانر  وهم وعزم وهمس وفعل من تلك الحركة . -2

يقول ابن القيم: "مبدأ كل علم نظري، وعمل اختياري هو الخوانر واألفكار؛ فإنها توجب التصورات, 

تصورات تدعو إلى اإلرادات، واإلرادات تقتضي وقوع الفعل، وكثر  تكرارت تعطي العاد " . "واعلم أن وال

الخطرات والوساوس تؤدي متعلقاتها إلى الفكر، فيأخذها الفكر فيؤديها إلى التذكر، فيأخذها التذكر فيؤديها إلى 

فتصير عاد . فردها من مبادئها أسهل من قطعها  اإلراد ؛ فتأخذها اإلراد  فتؤديها إلى الجوارح والعمل، فتستحكم

 بعد قوتها وتمامها.

ومعلوم أنه لم يعط اإلنسان إماتة الخوانر وال القو  على قطعها فإنها تهجم عليه هجوم النفس ، إال أن قو  اإليمان 

منه , كما قال  والعقل تعينه على قبول أحسنها ورضات به ومساكنته له . وعلى رفع أقبحها وكراهته له ونفرته

أحب إليه من أن يتكلم به ؟  (3)الصحابة : يا رسول هللا , إن أحدنا يجد في نفسه ما ألن يحترق حتى يصير حممة

 فقال : "  أو قد وجدتموت ؟ " قالوا : نعم . قال : " ذاك صريح اإليمان " . 

 . (4)وفي لفظ : " الحمد هلل الذي رد كيدت إلى الوسوسة " 
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 أحدمها أل رده ونراهته صريح ادميال. -1: مث استربرد يف بيال معىن احلديث فقال :ا وفيه قوالل   )4 ( 
 (209رقم)أل وجوده وغلقاء الشيربال له يف النفس صريح ادميال, فإنه غمنا ألقاه يف النفس طل ا ملعارضة ادميال وغزالته بهاواحلديث رواه مسلم  -2                                                     



 النفس شبيهة بالرحى الدائر  التي ال تسكن وال بد لها من شيء تطحنه، فإن وضع فيها حب نحنته, "وقد خلق هللا

وإن وضع فيها تراب أو حصى نحنته؛ فاألفكار والخوانر التي تجول في النفس هي بمنزلة الحب الذي يوضع 

الناس من تطحن رحات حبا في الرحى, وال تبقى تلك الرحى معطلة قط بل البد لها من شيء يوضع فيها، فمن 

ً ونحو ذلك، فإذا جاء وقت العجن والخبز  يخرج دقيقا ينفع به نفسه وغيرت. وأكثرهم يطحن رمال وحصى وتبنا

 تبين له حقيقة نحينته" . 

واعتمادا على ما تقرر يصف ابن القيم ما ينبغي للمؤمن إزاء هذا فيقول : " فإذا دفعت الخانر الوارد عليك اندفع 

 بعدت ، وإن قبلته صار فكراً جواالً ... " . عنك ما

ومن المعلوم أن إصالح الخوانر أسهل من إصالح األفكار , وإصالح األفكار أسهل من إصالح اإلرادات , 

 وإصالح اإلرادات أسهل من تدارك فساد العمل ، وتداركه أسهل من قطع العوائد.

 ما ال يعنيك ، فالفكر فيما ال يعني باب كل شر .فأنفع الدواء أن تشغل نفسك بالفكر فيما يعنيك دون 

 ومن فكر فيما ال يعنيه فاته ما يعنيه , واشتغل عن أنفع األشياء له بما ال منفعة له فيه .

فالفكر والخوانر واإلراد  والهمة أحق شيء بإصالحه من نفسك، فإن هذت خاصتك وحقيقتك التي تبتعد بها أو 

 ال سعاد  لك إال في قربه ورضات عنك وكل الشقاء في بعدك عنه وسخطه عليك .تقرب من إلهك و معبودك الذي 

 ومن كان في خوانرت ومجاالت فكرت دنيئا خسيسا لم يكن في سائر أمرت إال كذلك .

وإياك أن تمكن الشيطان من بيت أفكارك وإرادتك، فإنه يفسدها فسادا يصعب تداركه, ويلقي إليك أنواع الوساوس 

مضر , ويحول بينك وبين الفكر فيما ينفعك وأنت الذي أعنته على نفسك بتمكينه من قلبك وخوانرك واألفكار ال

فملكها عليك . فمثالك معه مثال صاحب رحى يطحن فيها جيد الحبوب , فأتات شخا معه حمل تراب وبعر وفحم 

ستمر على نحن ما ينفعه , وإن وغثاء ليطحنه في ناحونته ، فإن نردت ولم يمكنه من إلقاء ما معه في الطاحون ا

 مكنه في إلقاء ذلك في الطاحون أفسد ما فيها من الحب وخرج الطحين كله فاسداً .

 والذي يلقيه الشيطان في النفس ال يخرج عن الفكر فيما كان ودخل في الوجود لو كان على خالف ذلك ؟!

 وفيما لم يكن لو كان كيف كان يكون ؟!

 ن أنواع الفواحش والحرام .أو فيما يهلك الفكر فيه م

 أو في خياالت وهمية ال حقيقة لها .

وإما في بانل أو فيما ال سبيل إلى إدراكه من أنواع ما نوي عنه علمه ؛ فيلقيه في تلك الخوانر التي ال يبلغ 

 منها غاية , وال يقـفه منها نهاية فيجعل ذلك مجال فكرت ومسرح وهمه .

في باب العلوم والتصورات بمعرفة ما يلزمك من التوحيد وحقوقه ، وفي  وجماع إصالح ذلك أن تشغل فكرك

الموت وما بعدت إلى دخول الجنة والنار ، وفي آفات األعمال ونرق التحرز منها , وفي باب اإلرادات و العزوم 

 .(1)أن تشغل نفسك بإراد  ما ينفعك وإرادته ونرح ما يضرك إرادته " 

فكر وكونها مبدأ عمل القلب وعمل الجوارح ، ننتقل إلى موضع آخر من كالمه توسع وتبيانا ألهمية اإلراد  وال

بيانا لتضاد األفكار  -فيه في بيان حقيقة مهمة يمكن أن توجز في أن : " كل إنسان مفكر وكل مفكر عامل " 

 وتعاقبها بما يخرج اإلنسان عن أن يكون تمثاال تحفر فيه الكلمة فتبقى ما بقي .

لسياق فينتظم بقية كالمه هنا , يقول : " أصل الخير والشر من قبل التفكير ، فإن الفكر مبدأ اإلراد  ثم يعود ا

 والترك والحب والبغض . (2)والطلب في الرغبة 

 وأنفع الفكر : الفكر في مصالح المعاد وفي نرق اجتالبها ، وفي دفع مفاسد المعاد وفي نرق اجتنابها .

 األفكار . ويليها أربعة : فهذت أربعة أفكار هي أجل

 فكر في مصالح الدنيا ونرق تحصيلها , وفكر في مفاسد الدنيا ونرق االحتراز منها .

 فعلى هذت األقسام الثمانية دارت أفكار العقالء .

ورأس القسم األول الفكر و آالء هللا ونعمته وأمرت ونهيه ، ونرق العلم به وبأسمائه وصفاته من كتابه وسنة نبيه 

 ما واالهما .و

وهذا الفكر يثمر لصاحبه المحبة والمعرفة , فإذا فكر في اآلخر  وشرفها ودوامها وفي الدنيا وخستها وفنائها ، 

 أثمر ذلك الرغبة في الجد واالجتهاد وبذل الوسع في اغتنام الوقت .

                                                                                                                                                                                        
 

 2, ط 761-173الفوائد , ص   )1 ( 

 يف األصل : االزهدا , وال يستقيم به املعىن , ولعله تصحيف .  )2 ( 



 .وهذت األفكار تعلي همته وتحييها بعد موتها وسفولها وتجعله في واد والناس في واد 

و بإزاء هذت األفكار: األفكار الرديئة التي تجول في قلوب أكثر هذا الخلق؛ كالفكر فيما ال يكلف فيه وال أعطي 

 اإلحانة به من فضول العلم الذي ال ينفع, كالفكر في كيفية ذات الرب وصفاته مما ال سبيل للعقول إلى إدراكه. 

بل تضر؛ كالفكر في الشطرن  والموسيقى وأنواع األشكال و  الدقيقة التي ال تنفع (1)ومنها الفكر في الصناعات

 .(2)التصاوير

ومنها الفكر في العلوم التي لو كانت صحيحة لم يعط الفكر فيها النفس كماالً وال شرفاً , كالفكر في دقائق المنطق 

 .(3)بذلك ولم يزك نفسه  , والعلم الرياضي والطبيعي , وآكدت علوم الفالسفة التي لو بلغ اإلنسان غايتها لم يكمل

ومنها الفكر في الشهوات واللذات ونرق تحصيلها , وهذا وإن كان للنفس فيه لذ  ال عاقبة له , ومضرته في 

 عاقبة الدنيا قبل اآلخر  أضعاف مسرته.

ً أو وجد كنزاً أو ملك ضيعة ماذا ي صنع ومنها الفكر فيما لم يكن لو كان كيف كان , كالفكر فيما إذا صار ملكا

ل . ٍّ  وكيف يتصرف ؟! ويأخذ ويعطي وينتقم ونحو ذلك من أفكار السّف

ومنه الفكر في جزئيات أحوال الناس ومداخلهم ومخارجهم , وتوابع ذلك من فكر النفوس المبطلة الفارغة من هللا 

 ورسوله والدار اآلخر  .

 كانت أو محرمة .ومنها الفكر في دقائق الحيل التي يتوسط بها إلى أغراضه وهوات  مباحة 

، فإنه يشغل (4)ومنها الفكر في أنواع  الشعر و صروفه وأفانينه في المدح والهجاء والغزل والمراثي ونحوها 

 اإلنسان عن الفكر فيما فيه سعادته وحياته الدائمة .

ذلك موجود في كل ومنها الفكر في المقدرات الذهنية التي ال وجود لها في الخارج وال بالناس حاجة إليها البتة ، و

 .(5)علم حتى في علم الفقه واألصول والطب 

فكل هذت األفكار مضرتها أرجح من منفعتها , ويكفي في مضرتها شغلها عن الفكر فيما هو أدنى به وأعود عليه 

 .(6)بالنفع عاجال أو آجال 

 : وبعد هذت اللفتات التزكوية القيمة نعود الستكمال الحديث عن تلك الحقيقة الكبرى

"وبالجملة فالقلب ال يخلو قط من الفكر، إما في واجب آخرته ومصالحها وإما في مصالح دنيات ومعاشه، وإما في 

الوساوس واألماني البانلة والمقدرات المفروضة. وقد تقدم أن النفس مثلها كمثل الرحى تدور بما يلقى فيها، فإن 

صى وبعراً دارت به، وهللا سبحانه هو قيم تلك الرحى ومالكها ألقيت فيها حباً دارت به وإن ألقيت فيها زجاجاً وح

ومتصرفها, وقد أقام لها ملكاً يلقي فيها ما ينفعها فتدور به، وشيطانا يلقي فيها ما يضرها فتدور به، فالملك يلم بها 

يلقيه الشيطان مر  والشيطان يلم بها مر . فالحب الذي يلقيه الملك إيعاد بالخير وتصديق بالوعد, والحب الذي 

إيعاد بالشر وتكذيب بالوعد، والطحين على قدر الحب، وصاحب الحب المضر ال يتمكن من إلقائه إال إذا وجد 

 .(7)الرحى فارغة من الحب النافع " 

وعن القضية نفسها ومن الزاوية التي أشرنا إليها يتحدث شيخه شيخ اإلسالم فيقول : " كل من استكبر عن عباد  

 أن يعبد غيرت " .هللا البد 

وهذا أصل عظيم من أصول التصور السلفي يشرحه مرتبطا بحقيقة النفس اإلنسانية قائالً: "فإن اإلنسان حساس 

عن النبي صلى هللا عليه و سلم أنه قال: "أصدق األسماء حارث (8)يتحرك باإلراد , وقد ثبت في الصحيح 

 وهمام".

الهم ، والهم أول اإلراد  . فاإلنسان له إراد  دائما , وكل إراد  فالبد  فالحارث الكاسب الفاعل ، والهمام فعال من

 لها من مراد تنتهي إليه ، فالبد لكل عبد من مراد محبوب هو منتهي حبه وإرادته .
                                                        

 نلمة الصناعة تربلق قدميا على احلرفة واملهنة اليت حتتاج حلذاقة وفربنة ؛ نالكتابة والشعر والرسم وما يسمى يف عصران الفنول .   )1 ( 

ن أعمار الناة لهيات فكرية قاتلة يهول غزاءها ما قد ذنر, فلو أتمل عاقل نم تستهلك األفالم اخلليعة واأللعاب الرايضية واملالهي املساق االفنولا مرحم هللا ابن القيم , نم جد يف هذه الدنيا بعده من م  )2 ( 
 وأمواهلم , ونم ت عدهم عن هللا واليوم اآلخر ؛ لصعق عقله , فاهلل املستعال .

سة واآلداب والفلسفة ودراسة نظرايت اهلدامة اليت استهلكت األذهال واألموال وأنشئت هلا الكليات وال عريات , مريل أنرير نظرايت علم النفس وعلم االجتماع وعلم السياوأعظم منها يف حياتنا املعاصرق تلك ال  )3 ( 
 التاريخ الغابر واحلضارق املنقرضة بعيدا عن هدى هللا.

 وادلغاز, ونذا تكلف املقامات , مث ما يف عصران من مسرحيات والقصص واألعمال النقدية والصحفية غال قليال منها.ومنه ما شاع يف املتأخرين من التشرب  والتخميس   )4 ( 

 الناة عمره وهللا سائله عنه يوم القيامة. ها مما أفىن فيه بعضويف عصران من ذلك الغرياء أضعاف أضعاف ما نال, ويش ه ذلك غضاعة العمر يف تت ع املواضع اليت ذنرها الشعراء ومعرفة أنساب احليوال وا  )5 ( 

 . 199-198الفوائد , ص   )6 ( 

 .177-176الفوائد , ص   )7 ( 

  .وا ه : ا يف احلديث الصحيح ا وهو الصواب ؛ فإل احلديث ليس يف أ) من الصحيحني  40هكذا قال هنا , ويف ادميال ص  )8 ( 



فمن لم يكن هللا معبودت ومنتهى حبه وإرادته، بل استكبر عن ذلك فالبد أن يكون له مراد محبوب يستعبدت غير هللا 

ً من دون هللا, (1)ون عبداً لذلك المراد المحبوب؛ إما المال، وإما الجات، وإما الصور. فيك ، وإما ما يتخذت إلها

كالشمس والقمر والكواكب واألوثان وقبور األنبياء والصالحين، أو من المالئكة واألنبياء الذين يتخذهم أرباباً أو 

 .(2)غير ذلك مما عبد من دون هللا" 

 ً ال يخلو من كفر أو إيمان ، فكذلك الحال في تفصيالت اإليمان وشعبه ، فإن هللا شرع للنفس من وكما أن أحدا

التعبد ما يستغرق كل حركاتها وإراداتها ، فما لم تتعبد بشيء منها وقعت ال محالة في ضدت من البدعة أو 

 والغفلة عن الذكر . المعصية ، وأقل ما تقع فيه ترك األولى واستبدال الذي هو أدنى بالذي هو خير 

"وهكذا أهل البدع ال تجد أحداً ترك بعض السنة التي يجب التصديق بها والعمل إال وقع في بدعة، وال تجد 

 .(3)صاحب بدعة إال ترك شيئا من السنة, كما جاء في الحديث: "ما ابتدع قوم بدعة إال تركوا من السنة مثلها" 

 وقد قال تعالى :

 . [14]المائد  : به فأغرينا بينهم العداو  والبغضاء{ }فنسوا حظا مما ذكروا 

 فلما تركوا حظا مما ذكروا به اعتاضوا بغيرت فوقعت بينهم العداو  والبغضاء .

 وقال تعالى : 

}فمن اتبع هداي فال يضل وال يشقى. ومن أعرل عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشرت يوم القيامة أعمى{ 

 . [124, 123]نه:

 وقال : 

 . [ 3] األعراف : }اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم وال تتبعوا من دونه أولياء قليال ما تذكرون{ 

 فأمر باتباع ما أنزل ونهى عما يضاد ذلك وهو اتباع أولياء من دونه, فمن لم يتبع أحدها اتبع اآلخر، ولهذا قال: 

 . [115]النساء : }ويتبع غير سبيل المؤمنين{ 

لم يكن متبعا سبيلهم كان متبعا غير سبيلهم ، فاستدلوا بذلك على أن اتباع سبيلهم واجب فليس  قال العلماء : من

 ألحد أن يخرج عما أجمعوا عليه .

وكذلك من لم يفعل المأمور فعل المحظور, ومن فعل المحظور لم يفعل جميع األمور، فال يمكن اإلنسان أن يفعل  

وال يمكنه ترك كل ما حظر مع تركه لبعض ما أمر، فإن ترك ما حظر جميع ما أمر به مع فعله لبعض ما حظر, 

عليه من جملة ما أمر به فهو مأمور ومن المحظور ترك المأمور، فكل ما شغله عن الواجب فهو محرم, وكل ما 

 .(4)ال يمكن فعل الواجب إال به فعليه فعله" 

ي فيقول : " قبول المحل لما يوضع فيه مشرون وكالشرح لهذا الكالم يتحدث اإلمام ابن القيم بأسلوبه األدب

 بتفريغه من ضدت ، وهذا كما أنه في الذوات واألعيان فكذلك هو في االعتقادات واإلرادات .

فإذا كان القلب ممتلئا بالبانل اعتقادا ومحبة لم يبق فيه العتقاد الحق ومحبته موضع . كما أن اللسان إذا اشتغل 

 تمكن صاحبه من النطق بما ينفعه إال إذا فرغ لسانه من النطق بالبانل .بالتكلم بما ال ينفع لم ي

 وكذلك الجوارح إذا اشتغلت بغير الطاعة ، لم يكن يشغلها بالطاعة إال إذا فرغها من ضدها .

وكذلك القلب المشغول بمحبة غير هللا وإرادته والشوق إليه واألنس به , ال يمكن شغله بمحبة هللا وإرادته وحبه 

والشوق إلى لقائه إال بتفريغه من تعلقه بغيرت , وال حركة اللسان بذكرت والجوارح بخدمته إال إذا فرغها من ذكر 

غيرت وخدمته . فإذا امتخ القلب بالشغل بالمخلوق والعلوم التي ال تنفع , لم يبق فيها موضع للشغل باهلل ومعرفة 

ب كإصغاء األذن ؛ فإذا أصغى إلى غير حديث هللا لم يبق فيه أسمائه وصفاته وأحكامه . وسر ذلك أن إصغاء القل

 إصغاء وال فهم لحديثه ، كما إذا مال إلى غير محبة هللا لم يبق فيه ميل إلى محبته .

 فإذا نطق القلب بغير ذكرت لم يبق فيه محل للنطق بذكرت كاللسان .

ً ولهذا في الحديث الصحيح عن النبي صلى هللا عليه و سلم أنه قا حتى يريه  (5)ل: "ألن يمتلئ جوف أحدكم قيحا

خير له من أن يمتلئ شعراً" ، فبين أن الجوف يمتلئ بالشعر، فكذلك يمتلئ بالشبه والشكوك والخياالت 

 والتقديرات التي ال وجود لها والعلوم التي ال تنفع والمفاكهات والحكايات ونحوها.

                                                        
 أ) مظاهر اجلمال  )1  (

 , حتقيق ع دالرمحن ال اين . 112-111الع ودية , ص  )2  (

 رواه ادمام أمحد .  )3 ( 

 165-161ادميال , ص   )4 ( 

 مضارع , من يرى ير) .  )5 ( 



لعلم الذي به كماله وسعادته فلم تجد فيه فراغا وال قبوال فتعدته وإذا امتخ القلب بذلك جاءته حقائق القرآن وا

 .(1)وجاوزته إلى محل سوات ... " 

التي هي وضع غير إلهي لطريق  -وليس تعليل هذا مما يشكل، بل هو واضح لمن تأمله، وبه يظهر خطر البدع 

 أي صرف للحرث والهم عما شرعه هللا إلى ما شرعه غيرت . -العبودية 

أن الذي يهمنا هو أن وقوع البدع الذي لم يخل منه دين قط هو في ذاته دليل على عدم انفكاك العبودية عن على 

 اإلنسان ؛ فإنه إن لم يتعبد متبعاً تعبد مبتدعاً .

ومما يبين ذلك أن " الشرائع هي غذاء القلوب وقوتها كما قال ابن مسعود رضي هللا عنه ويروي مرفوعا : " إن 

 أن تؤتى مأدبته ، وإن مأدبة هللا هي القرآن " .  كل آدب يجب

إال  -إن أكل منه  -ومن شأن الجسد إذا كان جائعا فأخذ من نعام حاجته استغنى عن نعام آخر حتى ال يأكله 

 بكراهة وتجشم ، وربما ضرت أكله أو لم ينتفع به ، ولم يكن هو المغذي الذي يقيم بدنه .

ل المشروعة بعض حاجته، قلت رغبته في المشروع وانتفاعه به بقدر ما اعتال فالعبد إذا أخذ من غير األعما

من غيرت. بخالف من صرف نهمته وهمته إلى المشروع فإنه تعظيم محبته له ومنفعته به ويتم دينه ويكمل 

 إسالمه.

ن  أكثر من سماع القصائد لطلب صالح قلبه تنقا رغبته في سماع القرآن حتى ربما  يكرهه، ومن ولهذا تجد مص

أكثر السفر إلى زيار  المشاهد ونحوها ال يبقى لح  البيت المحرم في قلبه من المحبة والتعظيم ما يكون في قلب 

من وسعته السنة، ومن أدمن على أخذ الحكمة واآلداب من كالم حكماء فارس والروم ال يبقى لحكمة اإلسالم 

ملوك وسيرهم ال يبقى لقصا األنبياء وسيرهم في قلبه وآدابه في قلبه ذاك الموقع، ومن أدمن على قصا ال

 ذاك االهتمام. ونظائر هذت كثير .

 .(2)ولهذا جاء في الحديث عن النبي: "ما ابتدع قوم بدعة إال نزع هللا عنهم من السنة مثلها" 

 وهذا أمر يجدت في نفسه من نظر في حاله من العلماء والعباد واألمراء والعامة وغيرهم .

ال عليه  -عظمت الشريعة النكير على من أحدث البدع وحذرت منها ؛ ألن البدع لو خرج الرجل منها كفافاً  ولهذا

لكان األمر خفيفا ، بل البد أن توجب له فساداً في قلبه ودينه من نقا منفعة الشريعة في حقه ؛ إذا القلب  -وال له 

 .(3)ال يتسع للعول والمعول عنه ... " 

لموضوع يلتقي مفهوم العباد  الشامل مع مفهوم زياد  اإليمان ونقصانه ، وهنا أصالن من أصول وعند مثل هذا ا

 التصور السلفي المنسجم تماماً مع حقيقة النفس اإلنسانية كما تقرر .

 وهي :  -أن نضيف إلى القضية السابقة  -مع وضوح هذت الحقائق  -ونستطيع اآلن 

 عنصرا ثالثا تكتمل به القضية وهو : " وكل عامل عابد " . -كل إنسان مفكر , وكل مفكر عامل 

لنخلا إلى المفهوم السلفي الواضح عن ارتبان الحقيقة البشرية المتمثلة في نبيعة النفس اإلنسانية كما خلقها هللا 

 ، بالحقيقة الشرعية المتمثلة في خضوع اإلنسان بكل جوانبه النفسية والعملية لعبودية هللا وحدت .

ليست موضع تسليم من التصور اإلرجائي الذي ال  -مع بداهتها  -أي كل إنسان عابد  -ن كل عامل عابداً وكو

 يخلو من جهل بالحق أو إعرال عنه ...

عصر اإللحاد والتمرد على األديان بالجملة  -بل هي قضية غريبة، وأكثر ما تبدو غرابتها في عصرنا الحاضر 

فهناك دول كثير  تنا دساتيرها بصراحة أنها "دول ال  -ما يتوهمه أكثر أهله! ك -والتفلت من العبوديات كلها 

ال سيما في أوربا  -دينية", وبعضها ألغى خانة "الدين" من البطاقة الشخصية لمواننيها. وأكثر هؤالء المواننين

عبد شيئا ألنه إنسان "ال لو سألت أيا منهم ماذا تعبد؟ ألجابك بداهة أنه ال ي -وأمريكا فضال عن الدول الشيوعية

 ديني" !

هذا التيار العالمي الكبير أضاف إلى التصور اإلرجائي الشائع أصال بين المسلمين قو  وتعميما حتى غدا وكأنما 

 هو من المسلمات الواضحة .

 وهو التصور الذي يفترل أن الناس قسمان : عابد ، وغير عابد .

 ى األديان وال سيما اإلسالم .واألول : " العابد " , يشمل المنتمين إل

 الالدينية . -أو األفراد  -واآلخر : يشمل الدول 

                                                        

 30 - 29الفوائد , ص   )1 ( 

 رواه ادمام أمحد  )2 ( 

 217اقتضاء الصراط املستقيم , ص   )3 ( 



 ينقسمون قسمين : -حسب هذا التصور  -ثم إن " العابدين " 

 مؤمن بقلبه عامل بجوارحه . -1

 مؤمن بقلبه غير عامل بجوارحه . -2

د  جامد  معزولة في ضمير صاحبها ال تزيد وهي أنه ما -كما يتخيلونها  -وهذا التقسيم منطقي مع حقيقة اإليمان 

 وال تنقا وال تقتضي أثرا وال تستدعي متعلقا .

فهذا اإليمان مفقود عند كثير من الناس وهم الصنف غير العابد ، و موجود عند الصنف العابد في الحالتين : حالة 

 العمل وحالة عدمه .

نلقي مزيدا من  -أعني زعم وجود إنسان غير عابد -عم الخطأ واستكماال للحقيقة الكلية السابقة, وردا على هذا الز

الضوء على حقيقة النفس اإلنسانية من جهة "الدوافع" التي تحركها للعمل والتي ال تخلو منها نفس قط، وكيف أن 

من لهذت الحركة بالضرور  غاية تسعى إليها، وأن الطريق إلى هذت الغاية ال يكون إلى على قنطر  أعمال القلوب 

الخوف والرجاء والحب والكرت ونحوها مما يجعله في محصلته النهائية والحقيقية "عباد " مهما كابر بعض بني 

 آدم فيها, فهم عابدون حقيقة وجوهراً وإن أنكروا العبودية لفظا ومصطلحا .

به استحالة الشطر عالقة العمل الخارجي بما في النفس من الدوافع والغايات مما يظهر  -بإذن هللا  -ثم نبين 

 الثاني من الفرل الذهني الذي تخيله المرجئة ؛ وهو وجود مؤمن غير عامل .

لتعود إلى خاصية أخرى من خصائا النفس البشرية  -والزمها الفطري وهو "الضوابط"  -إن قضية "الدوافع" 

خرى هي: "االفتقار الذاتي وهذت الخاصية األ -عدا ما سبق تقريرت من خاصية: "الحركة الدائمة حرثا وهماً"  -

 إلى تحصيل النافع والمالئم ودفع الضار والمنافر" . 

إنما يصرف عمله وإرادته " حرثه وهمه " من أجل الحصول على  -بل كل كائن حي  -وبيان ذلك أن كل إنسان 

ن يخرج عن هذا , بل ما يرات نافعا لذيذا ، واالبتعاد عما يرات ضارا مؤلما ، وليس في تصرفات العقالء ما يصح أ

 .(1)ليس في الكائنات ما يقصد إلى خالف ذلك 

يضرب بجذورت في األرل متجها إلى الجهة التي فيها الماء ،  -مع دنو درجته في سلم األحياء  -فالنبات 

 ويضرب بفروعه صاعدا إلى الزاوية التي يكون فيها الضوء . 

ما ينفعه ويالئمه ويتجنب ما يضرت و  -داية هللا عز وجل لهبه -والحيوان السارح في الغابة يختار من الغذاء

 نعم قد يخطئ فيقتات ما يضر , ولكنه بأكله مضر  نفسه ، وإنما آثرت للذ  وجدها فيه مع جهله بعاقبته .ينافرت . 

ما واإلنسان الذي اختصه هللا تعالى بالتكريم والتفضيل على سائر األحياء في األرل تظهر فيه هذت النزعة ب

يتناسب مع خصائصه الفذ  ؛ فهو يبني الحضارات المتعاقبة ويتطور في ألوان االستمتاع ومظاهر االنتفاع ، كل 

ذلك والدافع ال يفتر والمحرك ال يتوقف والتشوق إلى المزيد ال يضعف . وهو حتى حين يرتكب أكثر األفعال 

 حتها وخالصها بزعمه .إنما يبتغي بذلك را -وهو أن يقتلها عامداً  -إيالما لنفسه 

والحاصل أن "مقصود الحيا  )عند الحيوان عامة( هو حصول ما ينفع به الحي ويستلذ به، والحي البد له من لذ  

 . (2)أو ألم، فإذا لم تحصل له اللذ  لم يحصل له مقصود الحيا " 

لك فطريا في كل نفس , لم يكن فالسعي لتحقيق اللذ  والمنفعة هو وقود الكدح اإلنساني على األرل , ولما كان ذ

من شأن المنه  الرباني الذي نزل متسقاً مع الفطر  أن يقتلعه ويخمدت ، وإنما شأنه أن يوجهه ويقومه . فالطاقة 

 المحركة ال يعيبها أنها ناقة وإنما العيب أن يساء استعمالها فتتخذ ناقة للشر والخسران .

                                                        

 نسال هبا يف نفسه, فإل ما يسمى اعلم النفسا املعاصر ال يكاذ يتحدث عنها بل غنه ليتحدث عنها حديث املنكر هلا .من العجيب أل مع وضوح هذه احلقيقة وغحساة نل غ  )1 ( 
ا الذ) 1938-1871د امكدوجل ( وقد نال هلا رواج خصوصا على يHorm Schoolوقد نانت هذه احلقيقة معروفة يف الفكر اداريقي, مث ت نتها يف القرل العشرين املدرسة النفسية املسماق االغرضيةا )

سر السلوك ادنساين تفس ا حيوانيا بل يليا, ومن أنريرها مناقضة هلذه النظرية قال: غل وراء نل سلوك غنساين نزعة أو اريزق فربرية دافعة, ولكن هذه املدرسة انربمرت واندةرت يف امرق رواج املدارة التجري ية اليت تف
 عكست؛ فجعلت األفعال اخلارجية هي مصدر هي مصدر املشاعر الداخلية, وعلى منواهلا تس  املدارة التجري ية املعاصرق .املدرسة السلونية اابفلوفا اليت 

 وهذا مما يلقي ظالل الشك والريب يف هذا العلم واأليد) اهلدامة من ورائه ...
 . ادنسال بني املادية وادسالم, حممد قربب, دار الشروق, فصل االتجري يولا .47, مصر, ص1979اهيم الغمر), ,ب وت. السلوك ادنساين, غبر 1972, 2انظر: علم النفس املعاصر, حسن املليجي ط

االلذقا نظرق خاصة ختتلف عن وجعله وراء نل عمل وغرادق له, فإل التصور السلفي ينظر غىل  –حلكم عظيمة ال ي لغها الوصف  –(. وملا نال هذا مما فربر هللا عليه ادنسال 14/298جمموع الفتاوى ) )2 ( 
مربلوبة لإلنسال بل ولكل  –من حيث هي  –تلك النظرات الدائرق بني طريفااألبيقوريةا املقدسة للذق و االصوفيةا املندسة هلا. والتصور السلفي بفربريته ووضوحه يعت  االلذقا  –قدميا وحديريا –النظرات املنحرفة 

الفرق بني العاقل الفربن واألمحق ذم, ويكول ترنها خ ا من نيلها وأنفع غذا تضمنت فوات لذق أعظم منها وأنمل, أو أعق ت أملا حصوله أعظم من أمل فواهتا. فها هنا يظهر حي, فال تذم من جهة نوهنا لذق وغمنا ت
 . 193ىن اللذتينلتحصيل أعالمها واحتمال أيسر األملني لدفع أعالمهاا . الفوائد اجلاهل, فمىت عرف العقل التفاوت بني اللذتني واألملني وأنه ال نس ة ألحدمها غىل اآلخر , هال عليه ترك أد

من الدرة هو الوحيد املختص بتقدمي اآلجل على العاجل والنظر يف عاق ة اللذق ق ل اقتناصها أخذا  -مبا نرمه هللا به -(. وهلذا نال ادنسال154-2/148وغل شئت التوسع أنرير فانظر االستقامة لشيخ ادسالم )
 [ غىل املعصية فاملصي ة حيث فقدا اللذق احلاصلة واملتومهة معا.20:القاسي الذ) تلقاه أبواه يف اجلنة عندما قادمها الشيربال بدافع حتصيل لذق أعلى ومهية}أل تكوان ملكني أو تكوان من اخلالدين{:األعراف

 



 -خالل اإلجابة عن سؤال البد منه وهو : هل يستطيع اإلنسان  إذا تقرر هذا أمكن الوصول إلى النتيجة من

 معرفة النافع المستلذ وتمييزت عن الضار المكروت في الحال والعاقبة ؟ -مستقال منفرداً 

وإذا عرف شيئا من ذلك ، فهل يستطيع الحصول عليه ودفع العوارل الحائلة دونه بمجرد تشوفه إليه وإرادته 

 الحصول عليه ؟

كيب اإلنسان النفسي والعضوي, و واقعه المشهود على مدار التاريخ, ونبيعة الحيا  كما خلقها هللا تعالى، و إن تر

 "الكبد" الذي خلق اإلنسان فيه. و "الكدح" الذي ال ينفك عن بشر لتجيب جميعها بال .

ل في تركيبه الذاتي على فاإلنسان مع حرصه الفطري العنيد ومع السعي الدائم والحركة الالهثة المستمر  يشتم

 موانع كثير  تحول بينه وبين استقالله بذلك، ومنها على سبيل التمثيل "الضعف, الجهل، الظلم، العجلة، النسيان" 

 . [ 72] األحزاب : }إنه كان ظلموما جهوال{ 

 . [ 28] األحزاب : }وخلق اإلنسان ضعيفا{ 

 . [ 37] األنبياء : }خلق اإلنسان من عجل{ 

(1)عهدنا إلى آدم من قبل فنسي{  }ولقد
 .  [ 115] نه : 

 . [ 82] يس : وهللا تعالى هو وحدت الذي يريد الشئ فيكون. }إنما أمرت إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون{ 

أما اإلنسان فالمسألة بين إرادته الشئ وتحققه له قد تكون من الطول بحيث تستنفذ كل العمر وتستهلك كل الكدح 

 به الغاية من الكبد ، بل قد ال يتحقق له مرادت أصالً مهما كدح وكابد . وتبلغ

 وهذت المسافة هي معترك الخوانر واإلرادات واالنفعاالت كما هي معترك العمل والنصب والجهد.

فالبواعث ال تفتر والمطامع ال تقف عند حد, ومع ذلك فالعوارل الباغتة والحوائل المانعة كالسهام المشرعة, 

تى إن حصول المراد ليس إال بداية لمخاوف كثير  من احتمال فواته أو فوات العمر قبل االستمتاع به, فالكبد ح

 والهم الستدامته ال يقل عنهما للحصول عليه.

ميدانا لمتعارضات تتعاودت  -العمر كله  -وهكذا يكون القلب البشري كجناح الطائر ال يكاد يقف حتى يرف، ويظل

 به من خوف ورجاء, وحب وكرت, واستكبار وانكسار, وغفلة وتذكر, وشك ويقين, وفرح وترح .ومتضادات تنتا

 وهذت هي أعمال القلوب التي ال ينفك منها قلب بشري قط .

بل  -ومنشأ عدم االنفكاك أن االفتقار الذاتي مالزم للوجود اإلنساني شامل للحيا  كلها ؛ نوال : من لحظة الميالد 

 حظة الممات , وعرضاً : مهما اتسعت اإلرادات والمطامع واألعمال .إلى ل -من قبله 

ولما كانت أعمال القلوب هي األصل في حركة اإلنسان وسعيه ، كانت موضع التعبد األصلي , ومحط نظر 

إلى . " إن هللا ال ينظر إلى أجسادكم وال (2)وأشار إلى صدرت ثالث مرات "  -المعبود من العباد : " التقوى هاهنا 

 . (3)اصوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم 

أنزل الدين متسقا مع حقيقة النفس اإلنسانية  -بلطفه وحكمته  -فإذا تذكرنا ما سبق تقريرت من أن هللا عز وجل 

 مساويا لفطرتها السوية علمنا أنه ال شيء من أعمال القلوب يقع خارج مجال التعبد بحال من األحوال .

 الناس من حيث األصل فريقين : ومن ثم انقسم

 مؤمن يعبد هللا وحدت . -1

 مشرك يعبد غير هللا معه أو من دونه . -2

 هو السر في كون اإليمان درجات متفاوتة في قلوب الفريق األول .  -كذلك  -وهذا 

 شرعية .وهذا اإلجمال يتضح بالفقر  التالية التي نريد بها العبور من الحقيقة النفسية إلى الحقيقة ال

 -إن ما سبق تقريرت بشأن االفتقار الذاتي وتفرع أعمال القلوب عنه , هو وصف للحقيقة اإلنسانية من حيث هي

ولهذا نجدت مشتركا بين فريقي البشر يحسه كل إنساني في نفسه سواء أعرب عنه لسانه أم  -مؤمنة أو كافر  

 عجز .

 نريق اإليمان ونريق الكفر ! -ان تمام االختالف ولكن نقطة االلتقاء هذت يتفرع عنها نريقان مختلف

وهذا مثله كمثل عربتين تزودتا بوقود واحد وقادهما قائدان متماثالن في الخبر  والدراية . ولكن إحداهما انطلقت 

 ذات اليمين واألخرى ذات الشمال .
                                                        

 (5/191صالق والسالم علم زيد بن ربت أل يدعو بدعاء طويل منهاوأشهد أنك غل تكلين غىل نفسي تكلين غىل ضيعة وعورق وذنب وخربيئةا املسند)جاء يف احلديث الذ) رواه ادمام أمحد أل النيب عليه ال)1 ( 
والعدم, عرف ربه ب عض ما هو أهله, وانصرفت قوق ح ه وخشيته نة ويقول ابن القيم شرحا لقول بعضهم: من عرف نفسه عرف ربه: امن عرف نفسه ابجلهل والظلم والعيب والنقائص واحلاجة والفاقة والذل واملسك

 123ورجائه وغانبته وتونله غليه وحده, ونال أحب شيء غليه وأخوف شيء عنده وأرجاه له, وهذا هو حقيقة الع وديةا الفوائد , ص 

 (2564رواه مسلم , رقم ) )2 ( 

 املصدر نفسه , رواية أخرى )3 ( 



همام كادح ومكابد مفتقر إلى ومن أبرز مظاهر االختالف بين المؤمن والكافر بالنظر إلى أن كال منهما حارث و

 غيرت :

 .(1)اختالف غاية كل منهما ومرادت ومحبوبه  -1

 اختالف األسباب الوسائط التي يتعلق بها القلب لتحقيق غاياته ومراداته . -2

 االختالف في اإلقرار بحقيقة االفتقار بين حال وحال . -3

, وقد جمعتها سور  الفاتحة من كل أنرافها وكل هذا جاء تفصيله في القرآن والسنة على أكمل الوجوت 

 واستوعبت كل معانيها .

 فلنشرح ذلك تفصيال .  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        

 أنه على شيء. ار التمييز بني النافع املالئم والضار املنافر؛ فاملؤمن وفقه هللا ملعرفة ذلك فع د هللا وحده , والكافر يتخ ط يف الضاللة وهو حيسبت عا الختالف معي  )1 ( 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 * فأما اختالف اإلرادات و الغايات :

 

بالقصد فإن مراد المؤمن األعلى و محبوبه بالقصد األول هو هللا تعالى، و أما الكافر فمرادت و غايته و محبوبه 

 األول هو ما يتخذت من ند معبود و هوى مألوت.

ا وحرثاً، و ذاك يريد حظ النفس و متاع العاجلة.  فهذا يريد هللا والدار اآلخر  همًّ

وهذا كاف في تفسير التناقض الواضح بين واقع كل منهما في هذت األرل أمما و أفراداً، حتى مع اشتراكهما في 

 بعض مظاهر السعي الصورية.

 [165]البقر : { ومن الناس من يتخذ من دون هللا أنداداً يحبونهم كحب هللا والذين آمنوا أشد حباً هلل}ول هللا تعالى: يق

واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغدا  والعشي يريدون وجهه وال تعد عيناك عنهم تريد }ويقول جل ذكرت: 

ً زينة الحيا  الدنيا وال تطع من أغفلنا قلبه عن ذ  [28]الكهف: { كرنا واتبع هوات وكان أمرت فرنا

 [86]الصافات: { أئفكاً آلهةً دون هللا تريدون}ويقول على لسان إمام الموحدين إبراهيم عليه السالم في إنكارت لقومه: 

 [30-29]النجم: { فأعرل عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إال الحيا  الدنيا، ذلك مبلغهم من العلم} و يقول:

من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصالها مذموماً مدحوراً، ومن }قول: وي

 [19-18]اإلسراء:  {أراد اآلخر  وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكوراً 

 واآليات في ذلك كثير  معروفة.

وهذا  -لوسائط واألسباب المخلوقة غايات ومرادات معبود  كما أن من أعظم أخطاء األمم الشركية أنها جعلت ا

سواء اعتقدوا أن هذا السبب يوصل إلى هللا تعالى تقرباً و تألهاً أو يوصل إلى  -الذي كثر الحديث عنه في القرآن 

 .(2)شيء من الرزق و الفضل الذي هو بيد هللا وحدت 

 [3]الزمر: { ىما نعبدهم إال ليقربونا إلى هللا زلف}ولهذا قالوا: 

 [18]يونس: { هؤالء شفعاؤنا عند هللا}وقالوا: 

الشرك كله، سواء أكان في الغاية أو الواسطة، فحقيقة الشرك  - ي مواضع كثير  من كتابهف - وأبطل هللا عز وجل

اب ، أو اإلنقطاع إلى أسب هي الوقوف باإلرادات عند غاية دون هللا عز و جل - على اختالف صورت و مذاهبه -

 من خلق هللا عز و جل و صنعه.

 وبيّن أن ذلك من المشركين تخبط في الوهم و تعلق بالسراب.

 [40]يوسف: { كمؤما تعبدون من دونه إال أسماًء سميتموها أنتم و آبا}

 [42]العنكبوت: { إن هللا يعلم ما يدعون من دونه من شيء}

 [66]يونس: { إال الظنو ما يتبع الذين يدعون من دون هللا شركاء إن يتبعون }

 وهذت قضية من أوضح قضايا التصور السلفي وأجالها، وأصلها أن الناس لو عقلوا عن هللا عز وجل كالمه و

ً في حصول  قاموا هلل مثنى وفرادى، ثم تفكروا، لوجدوا أنه ما من شيء يتوهمونه مراداً وغاية لذاته، أو سببا

                                                        
 [5{ :الفاحتة : [ . وتوحيد األس اب والوسائل جمموع يف قوله: }وغايك نستعني5توحيدها جمموع نله يف قوله تعاىل: }غايك نع د{ :الفاحتة :  (1)
 و سيأيت غيضاح موضوع ا األس اب و الوسائط ا مستقالً   (2)

 (1)اإلرادات و الغايات -1



تزال الغايات واألسباب تتسلسل حتى تنتهي  لسبب آخر وراءت، وماالمرادات و تحقق الغايات، إال هو مستلزم 

 إلى الغاية التي ليس وراءها مطلب، والمصدر الذي ليس وراءت سبب وهو هللا تعالى.

 (3)وهذا من كنوز التوحيد ودقائقه التي كان يقين السلف الصالح بها يفوق المزاعم النظرية المثالية عند المتصوفة

الوهمية الساذجة التي ابتدعها المرجئة، ولهذا ملكوا نواصي األمم واستذلوا مناكب األرل  و يبطل التصورات

 جهاداً في سبيل هللا. 

 يقول ابن القيم رحمه هللا:

متضمن لكنز من الكنوز، وهو أن كل شيء ال يطلب إال ممن  {وإن من شيء إال عندنا خزائنه}قول هللا تعالى: " 

 الخزائن بيدت، وأن نلبه من غيرت نلب ممن ليس عندت وال يقدر عليه.عندت خزائنه ومفاتيح تلك 

متضمن لكنز عظيم وهو أن كل مراد إن لم يرد ألجله و يتصل به وإال فهو  {وأن إلى ربك المنتهى}وقوله: 

لقه و فانتهت إلى خ مضمحل منقطع، فأنه ليس إليه المنتهى، وليس المنتهى إال إلى الذي انتهت إليه األمور كلها،

مشيئته وحكمته وعلمه، فهو غاية كل مطلوب، وكل محبوب ال يحب ألجله فمحبته عناء وعذاب، وكل عمل ال 

يراد ألجله فهو ضائع وبانل، وكل قلب ال يصل إليه فهو شقي محجوب عن سعادته وفالحه، فاجتمع ما يراد منه 

 ية تطلب وليس دونه غاية إليها المنتهى.فليس وراء هللا سبحانه غا {و أن إلى ربك المنتهى}كله في قوله 

هو أن القلب ال يستقر وال يطمئن ويسكن إال بالوصول إليه، وكل ما ووتحت هذا سر عظيم من أسرار التوحيد، 

سوات مما يحب ويراد فمراد لغيرت، وليس المراد المحبوب لذاته إال واحد إليه المنتهى، ويستحيل أن يكون المنتهى 

يستحيل أن يكون ابتداء المخلوقات من اثنين، فمن كان انتهاء محبته ورغبته وإراداته وناعته إلى إلى اثنين، كما 

ل عليه ذلك وزال عنه وفارقه أحوج ما يكون إليه ، ومن كان انتهاء محبته ورغبته ورهبته ونلبه هو طغيرت ب

 .(1)" سبحانه ظفر بنعيمه ولذته وبهجته وسعادته أبد اآلباد

ً عن هللا حتى تتصل إراداته ومحبته بوجهه األعلى، والمراد بهذا االتصال أن تفضي "وال يزال ال عبد منقطعا

المحبة إليه وتتعلق به وحدت، فال يحجبها شيء دونه، وأن تتصل المعرفة بأسمائه وصفاته وأفعاله فال يطمس 

سبحانه، فيزول بين الذاكر و نورها ظلمة التعطيل كما ال يطمس نور المحبة ظلمة الشرك، وأن يتصل ذكرت به 

المذكور حجاب الغفلة، والتفاته في حال الذكر إلى غير مذكورت، فحينئذ يتصل الذكر به ويتصل العمل بأوامرت و 

 نواهيه، فيفعل الطاعة ألنه أمر بها وأحبها ويترك المناهي لكونه نهى عنها وأبغضها.

العلل الباعثة على الفعل والترك من األغرال والحظوظ فهذا معنى اتصال العمل بأمرت ونهيه، وحقيقته زوال 

 العاجلة.

و يتصل التوكل و الحب بحيث يصير واثقاً به سبحانه مطمئناً إليه راضياً بحسن تدبيرت له غير متهم له في حال 

 من األحوال .  و يتصل فقرت و فاقته به سبحانه دون من سوات .

جه به وحدت، فال يخاف غيرت وال يرجوت وال يفرح به كل الفرح و ويتصل خوفه ورجاؤت وفرحه وسرورت وابتها

ال يسر به غاية السرور، وإن ناله بالمخلوق بعض الفرح والسرور، فليس الفرح التام والسرور الكامل واالبتهاج 

إن والنعيم وقر  العين وسكون القلب إال به سبحانه، وما سوات إن أعان على هذا المطلوب فرح به وسر به، و

حجب عنه فهو بالحزن والوحشة منه و اضطراب القلب بحصوله أحق منه بأن يفرح به، فال فرحة وال سرور 

 إال به أو بما أوصل إليه وأعان على مرضاته.

ال يحب الفرحين بالدنيا و زينتها، وأمر بالفرح بفضله ورحمته وهو اإلسالم واإليمان  هوقد أخبر سبحانه أن

 حابة والتابعون.والقرآن كما فسرت الص

                                                        
 ؟قال: فأين من يريد هللا [ 152:يل عمرال:  {منكم من يريد الدنيا و منكم من يريد اآلخرق}املتصوفة يف وو قول أحدهم ملا مسع قوله تعلى  (3)

هي جمرد  أصل خربأ الصوفية ومن سايرهم أهنم ظنوا أل اجلنة و ء هؤالء فتومهوا وجود غنسال يع د هللا مريداً الدار اآلخرق و هو ال يريد هللا.فكما أل املرجئة تومهوا وجود غنسال ال يع د شيئًا، جا
تعاىل، نما صح يف احلديث، وأعظم شقاء ألهل النار النعيم احلسي، فمن تعلقت غرادته هبا فقد نسي هللا بزعمهم، أما أهل السنة و اجلماعة فيعتقدول أل أعظم نعيم يف اجلنة هو رؤية هللا 

 احلجاب بينهم و بينه تعاىل. 
من ع دهللا ابحلب و )و هلذا قال من قال من السلف :  و حصيلة دعوى ع ادته س حانه ال طمعاً يف جنته و ال خوفاً من انره أهنا غنكار لالفتقار الذايت غىل هللا ، و نفى بذلك بدعة و ضالالً 

 و زنديق ( حده فه
 (81-2/80( و مدارج السالكني )120-2/104انظر الرد على الصوفية يف هذا : االستقامة )

 182-181الفوائد ، ص  (1)



مور باهلل سبحانه فقد وصل، وإال فهو مقطوع عن ربه متصل بحظه ونفسه والمقصود أن من اتصلت له هذت األ

 (2)وملبّس عليه في معرفته وإراداته وسلوكه" 

إن الكافر العصري )األوربي خاصة( بظلمه وجهله ونسيانه يغفل عن أعظم غاية يفتقر إليها قلبه، وهي اإليمان 

هلل عز وجل، وينسى أن جوعة اإليمان ال يسد رمقها أي نوع من مالذ الدنيا ومتاعها الزائل وغاياتها الدنيئة، و با

هو إذ يحس ذلك من نفسه ويرى أنها غير مستسلمة هلل وال منقاد  ألمرت، ال يرضى أن ينسب للعبودية بل ينكر أن 

  عبد شيئاً بإنالق.ييكون 

تي كان كفار الماضي يتمسكون بها مع أنفسهم، فقد كانوا مقرين بالعبودية لمعبوداتهم وهو بهذا يفتقد الصراحة ال

وهو ما تزال  حتى إنهم ليسمون أنفسهم )عبدالالت وعبدالعزى وعبد يغوث( ونحوها مما هو كثير في أسمائهم.

ن في الضالل والعذاب تعترف به عوام األمم الوثنية المعاصر  في آسية وإفريقية وغيرها. فمع اشتراك الفريقي

 الشديد بالعبودية لغير هللا يزيد الكافر العصري عناداً وجحوداً بمكابرته في إنكار ما هو عليه من الرق لغير هللا.

ولعل مرجع ذلك إلى أن اإلنسان المعاصر قد صدق المزاعم الهدامة التي بثها دعا  الضاللة من الخارجين عن 

ال )جوليان هكسلي( و )سارتر( ونحوهما، تلك المزاعم التي تدعي أن اإلنسان الكنيسة النصرانية الوثنية أمث

 تعالى هللا عما يفترون علواً كبيراً. ,اختلق فكر  األلوهية لما كان محتاجاً إليها، أما اآلن فقد أصبح هو نفسه اإلله

و أن اإلنسان الحديث بما وبغض النظر عن الغرل الهدام وراء هذت األفكار، فإن مؤدى التبرير العقلي لها ه

قد أصبح شيئاً آخر وخلقاً جديداً غير  -التي ال تتجاوز نسبة ضئيلة من أسرار خلق هللا  - حصل عليه من المعرفة

 اإلنسان القديم الذي كان من خصائصه الحاجة إلى اإليمان.

الحال الذي كانت عليه في الماضي، وكأنما يريدون أن يقولوا إن الطبيعة البشرية أو الفطر  اإلنسانية لم تعد على 

بل تحولت إلى شيء آخر وهذا من أعظم أنواع المكابرات، وهذت المزاعم أثر من آثار لوثة )التطور السائب( 

 الذي آمن به الفكر األوروبي أثناء ثورته الجامحة على نغيان الكنيسة وجمودها.

ً أن االفتقار ذاتي في كل إنسان ما ظل يطلق عليه اسم  والتصور السلفي يرد على هذت الفكر  منذ القدم مبينا

 .)إنسان( وما ظل حياً حساساً حارثاً هماماً، وأن االستكبار عن عباد  هللا كاإلقرار بالعبودية لغير هللا سواء بسواء

ل و هذت حقيقة قائمة ال يضيرها من تملا منها أو كابر فيها، فما مثله إال كمثل رجل كليل كسيح تظهر عليه ك

آثار المرل والفقر والعجز، ومع ذلك يصر بلسانه على أنه أغنى الناس وأصحهم وأقدرهم، ومن أراد الوصول 

إلى قول , إلى الحقيقة فليضم ما كتبه أدباء أوربا ومفكروها عن شقاء اإلنسان الحديث وضياعه وتمزقه وذعرت

 شيخ االسالم ابن تيمية:

: من جهة العباد  وهي العلة الغائية، ومن جهة االستعانة والتوكل وهي "القلب فقير بالذات إلى هللا من وجهين

 . (1) العلة الفاعلة

ث هو معبودت و يولو حصل له كل ما يلتذ به من المخلوقات لم يطمئن و لم يسكن، إذ فيه فقر ذاتي إلى ربه من ح

 لطمأنينة.محبوبه ومطلوبه، وبذلك يحصل له الفرح والسرور واللذ  والنعمة والسكون وا

إياك }ل ذلك له إال هللا، فهو دائماً مفتقر إلى حقيقة: يو هذا ال يحصل له إال بإعانة هللا له فإنه ال يقدر على تحص

 . {نعبد وإياك نستعين

على األلم  فإنه لو أعين على حصول كل ما يحبه ويطلبه ويشتهيه ويريدت، ولم يحصل له عباد  هللا فلن يحصل إال

كد عيشها إال بإخالص الحب هلل بحيث يكون هللا هو غاية مرادت ناب، ولن يخلا من آالم الدنيا ووالحسر  والعذ

 ونهاية مقصودت وهو المحبوب له بالقصد األول، وكل ما سوات إنما يحبه ألجله ال يحب شيئاً لذاته إال هللا.

توحيد والعبودية والمحبة هلل، وكان فيه ( وال حقق الد حقق حقيقة )ال إله إال هللاقومتى لم يحصل له هذا لم يكن 

 من نقا التوحيد واإليمان، بل من األلم والحسر  والعذاب بحسب ذلك.

ولو سعى في هذا المطلوب ولم يكن مستعيناً باهلل متوكالً عليه مفتقراً إليه في حصوله لم يحصل له، فإنه ما شاء 

ومن حيث هو  ,حيث هو المطلوب والمحبوب والمراد المعبودهللا كان وما لم يشأ لم يكن، فهو مفتقر إلى هللا من 

 المسؤول المستعان به المتوكل عليه.

                                                        
أنفسهم من الذل لغ ه و  . و أنصح القارئ الكرمي بقراءق س  السلف الصاحل ، ل ى نيف حققوا هذا الغىن عن الناة و استغنوا ابهلل عنهم و حفظوا 183-182املصدر السابق ، ص  (2)

 االفتقار لسواه ، و لوال ادطالة لنقلت أمريلة له هنا ، و من أنفع الكتب يف ذلك و أيسرها تناوالً ) صفة الصفوق ( البن اجلوز) .
 الع ودية و خصيصة ال شرية نوعال : رأ) أل االفتقار الذ) هو س (1)

 ة التأله و التقرب و احمل ة املرن ة يف نل نفس غنسانيةافتقار غىل مراد حم وب مألوه مع ود ، تصرف له جوع -1
 افتقار غىل مستعال مدعو مرجو يلتجئ غليه الع د جللب النفع و دفع الضرر ، تسكن غليه لوعة العجز و الضعف و اجلهل املاةلة يف نل نفس -2



 فهو إلهه الذي ال إله له غيرت و هو ربه الذي ال رب له سوات .

و فت إلى غير هللا أنه يعينه، كان عبداً لما أحبه توال تتم عبوديته هلل إال بهذين، فمتى كان يحب غير هللا لذاته أو يل

عبداً لما رجات بحسب حبه له ورجائه إيات. وإذا لم يحب أحداً لذاته إال هللا، وأي شيء أحبه فإنما أحبه له، ولم يرج 

قط شيئاً إال هللا، وإذا فعل ما فعل من األسباب وحصل ما حصل منها كان مشاهداً أن هللا هو الذي خلقها وقدرها 

صل حكان قد  ,فاهلل ربه ومليكه وخالقه ومسخرت وهو مفتقر إليهوسخرها له، وأن كل ما في السماوات واألرل 

 له من تمام عبوديته بحسب ما قسم له من ذلك.

فأكمل الخلق وأفضلهم وأعالهم وأقربهم إلى هللا وأقواهم وأهداهم أتمهم عبودية هلل من هذا الوجه. وهذا هو حقيقة 

هو أن يستسلم هلل ال لغيرت، فالمستسلم له و لغيرت مشرك و دين اإلسالم الذي أرسل هللا به رسله وأنزل به كتبه و

 الممتنع عن االسستالم مستكبر..

  (2)وكل من استكبر عن عباد  هللا ال بد أن يعبد غيرت فإن اإلنسان حساس يتحرك باإلراد  .. " " 

عظم استكباراً عن عباد  هللا بل االستقراء يدل على أنه كلما كان الرجل أ"ثم قال بعد هذا الكالم المنقول سابقاً: 

كان أعظم إشراكا باهلل، ألنه كلما استكبر عن عباد  هللا ازداد فقراً وحاجة إلى المراد المحبوب الذي هو 

 المقصود: مقصود القلب بالقصد األول فيكون مشركاً بما استعبدت من ذلك.

الذي ال يعبد إال إيات وال يستعين إال به وال ولن يستغني القلب عن جميع المخلوقات إال بأن يكون هللا هو موالت 

 يتوكل إال عليه، وال يفرح إال بما يحبه ويرضات وال يكرت إال ما يبغضه الرب ويكرهه، وال يوالي إال من واالت هللا

ً إال هلل، وال يعطي إال هلل وال يمنع إال هلل ، فكلما ، وال يعادي إال من عادات هللا، وال يحب إال هلل وال يبغض شيئا

قوي إخالص دينه هلل كملت عبوديته واستغناؤت عن المخلوقات، وبكمال عبوديته هلل تكمل تبرئته من الكبر 

  (1)والشرك" .

وبعد أن تحدث عن اإلسالم االختياري تحدث عن اإلسالم اإلجباري، حيث تكون حقيقة االفتقار التي ال مراء فيها 

 ألحد:

ً  هون ولأفغير دين هللا يبغ:}قال تعالى   {أسلم من في السموات واألرل نوعاً وكرها

فذكر إسالم الكائنات نوعاً وكرهاً، ألن المخلوقات جميعها متعبد  له التعبد العام، سواء أقر بذلك أو أنكرت وهم 

مدينون له مدبرون فهم مسلمون له نوعاً وكرهاً، ليس ألحد من المخلوقات خروج عما شاءت وقدرت وقضات وال 

 قو  إال به، وهو رب العالمين ومليكهم يصرفهم كيف يشاء وهو خالقهم كلهم وبارئهم ومصورهم، وكل حول وال

 ما سوات فهو مربوب مصنوع مفطور فقير محتاج مقهور، وهو سبحانه الواحد القهار الخالق البارئ المصور.

إليه كافتقار هذا، وليس في وهو وإن كان قد خلق ما خلقه بأسباب فهو خالق السبب والمقدر له وهو مفتقر 

المخلوقات سبب مستقل بفعل خير وال دفع ضر، بل كل ما هو سبب فهو محتاج إلى سبب آخر يعاونه وإلى ما 

 يدفع عنه الضد الذي يعارضه ويمانعه.

 (2)وهو سبحانه وحدت الغني عن كل ما سوات، ليس له شريك يعاونه وال ضد يناوئه ويعارضه" 

يدركون حقيقة إسالم الكون القهري هلل تعالى، فال يتطرق إليهم الشك في أن  -وهلل الحمد  -مين إن كثيراً من المسل

 …الكفار في أوروبا وأمريكا مربوبون هلل تعالى من حيث هو خالقهم ورازقهم ومدبر أمورهم

غرقون في العبودية ال يدركون الجانب اآلخر من الحقيقة، وهو أن هؤالء الكفار عبيد أرقاء م -مع ذلك  -ولكنهم 

 والرق لغير هللا.

 وال غرابة في خفاء ذلك على أكثر المسلمين، ألنهم واقعون في شرك اإلراد  وهم ال يشعرون.

حتى البالد التي عافاها هللا فتخلصت من شرك التقرب والتنسك لغير هللا غزاها الشيطان بشرك اإلراد  الخفي، و 

بل  - رل، فانكب أهلها على الدنيا انكباب الغافلين وعبدوا الدراهم والدينارفتنها ما فتح هللا عليها من كنوز األ

وتحولت العقيد  الصحيحة إلى نظرية ذهنية موروثة، وحتى شكلها النظري لم يبق منه لدى  -التراب والعقار 

 إال من سلم هللا وحفظ. (3)العامة إال معان شاحبة 

 عقد باباً خاصاً في كتابه المبارك "كتاب التوحيد" بعنوان:ورحم هللا الشيخ محمد بن عبدالوهاب فقد 

                                                        
 112-108الع ودية ، ص  (2)
 114-113املصدر السابق ، ص  (1)
 118-171املصدر السابق ، ص  (2)
جهاد املشرنني و قد أص ح املشرك جليسه و أنيله  و من أجلى مظاهر ذلك أل سحر الدنيا أذاب عقيدق الوالء للمؤمنني و ال اء من املشرنني ، فرتى الشيخ الك   الذ) أفىن زهرق ش ابه يف (3)

  ق لنسائه بل رمبا أص ح بيته جيمع أدايانً نري ق و طرائق قدداً و هللا املستعال .و شريكه يف جتارته و أمني سره و ونيل أعماله .. و املشرنة مربية ألوالده و عش



 "باب من الشرك إراد  اإلنسان بعمله الدنيا" . أورد فيه قوله تعالى: 

  [15]هود: { من كان يريد حرث الدنيا و زينتها نوّف إليهم أعمالهم فيها و هم فيها ال يبخسون}

هم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، إن أعطي تعس عبد الدينار تعس عبد الدر"والحديث الصحيح: 

 الحديث. "…رضي وإن لم يعط سخط 

أن يعمل اإلنسان "ومرادت أوسع وأعمق مما ذكرت حفيدت العالمة سليمان بن عبدهللا في قوله: إن المراد بهذا الباب 

 .( 4)" عمالً صالحاً يريد به الدنيا، كالذي يجاهد للقطيفة والخميلة ونحو ذلك

فهذا وإن كان داخالً في المراد، لكن تقييدت به تضييق لمغزى واسع أحسب أن الشيخ المؤلف أراد إيضاحه، وهو 

أن أكثر الناس المسلمين وغيرهم جعلوا همهم وحرثهم وكدحهم وتعبهم للدنيا وحدها، فال تتحرك قلوبهم وال 

ون بذلك زياد  الخير والبركة في الصحة والرزق، و نهم لو دعوا هللا وعبدوت فإنما يريدأتنفعل إال لها وبها، حتى 

يصيب الصالحين و  -األخير  -هذا باب أوسع من باب فساد النية مع عمل صالح يفعله العبد المؤمن، فهذا الباب 

 يعرل للمخلصين.

، وليس كما أن ظاهر الحديث ال يؤيد كالمه رحمه هللا، فالمقصود من الحديث هو عبودية القلب وإرادته غير هللا

مجرد فساد النية مع عمل صالح، أال ترى أن النبي صلى هللا عليه وسلم ربط بين العبودية للدنيا وعمل القلب 

 وهو مطابق لمنطوق ما ذكر هللا عن المنافقين في قوله: "إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط"بقوله: 

وهي [ 58]التوبة: { منها إذا هم يسخطونومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا }

 ضمن سياق كله في النفاق األكبر.

فعبودية القلب للدنيا التي لحظها شيخ اإلسالم المؤلف، هي ذلك الداء العضال الذي ابتليت به األمة اإلسالمية، 

صبح حرثها وهمها )الوهن( حب الدنيا وكراهية الموت، فأ فنزع هللا مهابتها من قلوب أعدائها وقذف في قلوبها

 للدنيا وحدها.

وهذت بلوى أوسع وأخطر من الجهاد من أجل القطيفة والخميلة الذي قد ال يزيد عن كونه ذنباً عارضاً يتاب منه، 

وليس المرل العارل كالعاهة المزمنة، والرجل قد يعمل أو يجاهد ألجل القطيفة والخميلة حتى إذا ملكها كانت 

بخالف الذي استعبد حبها قلبه وملك عليه لبه، فهذا الحقيق بأن يسميه النبي صلى هللا في يدت ولم تكن في قلبه، 

فأعرل عن ّمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إال الحيا  الدنيا ذلك } عليه و سلم عبداً لها، وينطبق عليه قوله تعالى:

  [30-29: ]النجم{مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى

بخالف صرف شيء من العمل للدنيا  ,وإراد  القلب للدنيا إفساد لعمل القلب من اليقين والتوكل والرضا ونحوها

 فاألول أعظم من األخير. (1)ومع تالزمهما ,ففيه إفساد لعمل الجارحة من جهاد وصدقة يريد بها نماء ماله ونحوها

ر لطروء الفساد على عمل القلب، بخالف سائر المعاصي التي ومما يوضح ذلك أن الرياء إنما كان شركاً أصغ

 يكون الفساد فيها مقتصراً على عمل الجوارح فلم يطلق عليها الشارع لفظ الشرك مثله.

وإراد  غير هللا بالهم والحرث بحيث تنصرف أعمال القلوب لمراد غيرت يستهلكها أو أكثرها أمكن في باب 

هنا مجال التفاوت، فمن صرف إرادته  ن الطاعات أو نلب الدنيا بها ، لكن هاالشرك من مجرد الرياء بطاعة م

لغير هللا بالكلية كان عبداً خالصاً لغير هللا، ومن جرد إرادته هلل وحدت بلغ الذرو  من اإليمان وبين ذلك درجات 

 كثير  وحاالت مختلفة.

أن يشعر، ألن غفلة الناس عنها وراء وقوعهم في  والحالة التي نريد عالجها هنا هي عبودية القلب لغير هللا دون

 الوهم األكبر: )وهم أنهم محققون لإليمان مع كونهم غير عابدين هلل(

 .  -وما أقل السالمين منه - و الحال أنهم بضد ذلك حتى لو سلموا من الشرك الجليّ 

د تحقيقاً للعبودية ازداد كماله وعلت يقول شيخ اإلسالم: "كمال المخلوق في تحقيق عبوديته هلل، وكلما ازداد العب

درجته، ومن توهم أن المخلوق يخرج من العبودية بوجه من الوجوت أو أن الخروج عنها أكمل، فهو من أجهل 

 الخلق بل من أضلهم" .

ً وهو  ثم ذكر النصوص في ذلك، وقال: "إذا تبين ذلك فمعلوم أن الناس يتفاضلون في هذا الباب تفاضالً عظيما

إلى عام وخاص، ولهذا كانت إالهية الرب لهم فيها عموم  ههم في حقيقة اإليمان، وهم ينقسمون فيتفاضل

 وخصوص .

 و لهذا كان الشرك في هذا األمة أخفى من دبيب النمل .

                                                        
 ( ألل العمل ال ينفصل عن ادميال 1)



وفي الصحيح عن النبي صلى هللا عليه و سلم أنه قال: "تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد القطيفة، 

 (2)ن منع سخط" إلخميصة، تعس وانتكس وإذا شيك فال انتقش، إن أعطي رضي وتعس عبد ا

فسمات النبي صلى هللا عليه و سلم عبد الدرهم وعبد الدينار وعبد القطيفة وعبد الخميصة وذكر ما فيه دعاء و 

 . "تعس وانتكس وإذا شيك فال انتقش" خبراً، وهو قوله

ك: ما يخرج به الشوكة، وهذت حال من إذا أصابه شر لم يخرج منه و والنقش إخراج الشوكة من الرجل، والمنقا

 ال خلا من المكروت، وهذا حال من عبد المال.

 وقد وصف ذلك بأنه إذا أعطي رضي وإذا منع سخط كما قال تعالى:

 [58]التوبة: { ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون}

 ضاهم لغير هللا و سخطهم لغير هللا .فر

وهكذا حال من كان متعلقاً برئاسة أو بصور  ونحو ذلك من أهواء نفسه، إن حصل له رضي وإن لم يحصل له 

سخط، فهذا عبد ما يهوات من ذلك وهو رقيق له، إذ الرق والعبودية في الحقيقة: هو رق القلب وعبوديته، فما 

 ت ..استرق القلب واستعبدت فهو عبد

و هذا أمر يجدت اإلنسان من نفسه، فإن األمر الذي ييأس منه ال يطلبه وال يطمع فيه وال يبقى فقيراً إليه وال إلى 

من يفعله، وأما إذا نمع في أمر من األمور ورجات فإن قلبه يتعلق به فيصير فقيراً إلى حصوله، وإلى من يظن 

 وغير ذلك. أن سبب في حصوله، وهذا في الحال والجات والصور

 [17]العنكبوت: { فابتغوا عند هللا الرزق و اعبدوت واشكروا له إليه ترجعون}قال الخليل: 

فالعبد ال بد له من رزق و هو يحتاج إلى ذلك ، فإذا نلب رزقه من هللا صار عبداً هلل فقيراً إليه و إذا نلبه من 

سألة المخلوق محرمة في األصل وإنما أبيحت ولهذا كانت م مخلوق صار عبداً لذلك المخلوق فقيراً إليه .

 للضرور ، وفي النهي عنها أحاديث كثير  في الصحاح و السنن و المسانيد" .

وبعد أن نقل نائفة من األحاديث في ذلك قال: " واإلنسان ال بد له من حصول ما يحتاج إليه من الرزق ونحوت و 

كما قال  - هلل، فال يسأل رزقه إال من هللا وال يشتكي إال إليه دفع ما يضرت، وكال األمرين شرع له أن يكون دعاؤت

 ..." {إنما أشكوا بثي وحزني إلى هللا}يعقوب عليه السالم 

"وكلما قوي نمع العبد في فضل هللا ورحمته لقضاء حاجته ودفع ضرورته قويت عبوديته له وحريته مما سوات ، 

يأسه منه يوجب غنى قلبه عنه كما قيل: "استغن عمن شئت تكن فكما أن نمعه في المخلوق يوجب عبوديته له، ف

 نظيرت، وافضل على من شئت تكن أميرت، واحت  لمن شئت تكن أسيرت" .

فكذلك نمع العبد في ربه ورجاؤت له يوجب عبوديته له، وإعرال قلبه عن الطلب من هللا والرجاء له يوجب 

يرجو المخلوق وال يرجو الخالق بحيث يكون قلبه معتمداً إما انصراف قلبه عن العبودية هلل، ال سيما من كان 

على رئاسته وجنودت وأتباعه ومماليكه، وإما على أهله وأصدقائه، وإما على أمواله وذخائرت، وإما على ساداته و 

 كبرائه، كمالكه وملكه وشيخه ومخدومه وغيرهم ممن هو قد مات أو يموت، قال تعالى:

 [58]الفرقان: { ال يموت وسبح بحمدت وكفى به بذنوب عبادت خبيراً وتوكل على الحي الذي }

وكل من علق قلبه بالمخلوقين أن ينصروت أو يرزقوت أو أن يهدوت خضع لهم وصار فيه من العبودية لهم بقدر 

 ذلك، وإن كان في الظاهر أميراً لهم مديراً ألمورهم متصرفاً بهم.

تصرف بما تريد، وهو في الظاهر تيبقى أسيراً لها تحكم فيه و -نت مباحة له كاو ول -فالرجل إذا تعلق قلبه بامرأ  

سيدها ألنه زوجها أو مالكها، ولكنه في الحقيقة هو أسيرها ومملوكها، ال سيما إذا علمت بفقرت إليها وعشقه لها و 

المقهور الذي ال يستطيع  تحكم السيد القاهر الظالم في عبدت هأنه ال يعتال عنها بغيرها، فإنها حينئذ تتحكم في

الخالص منه، بل أعظم، فإن أسر القلب أعظم من أسر البدن واستعباد القلب أعظم من استعباد البدن، فإن من 

 سر ال يبالي إذ كان قلبه مستريحاً من ذلك مطمئناً بل يمكنه االحتيال في الخالص.أاستعبد بدنه واسترق و

ً لغير هللا، فهذا هو الذل واألسر المحض والعبودية  وأما إذا كان القلب الذي هو ملك الجسم ً مستعبداً متيّما رقيقا

وعبودية القلب وأسرت هي التي يترتب عليها الثواب والعقاب، فإن المسلم لو أسرت كافر  الذليلة لما استعبد القلب.

من استعبد بحق إذا أدى حق أو استرقه فاجر بغير حق لم يضرت ذلك إذا كان قائماً بما يقدر عليه من الواجبات. و

  هللا وحق مواليه فله أجران ، ولو أكرت على التكلم بالكفر فتكلم به وقلبه مطمئن باإليمان لم يضرت ذلك.

 وأما من استعبد قلبه فصار عبداً لغير هللا فهذا يضرت ذلك ولو كان في الظاهر ملك الناس.

 الغنى غنى النفس، قال النبي صلى هللا عليه وسلم:  فالحرية حرية القلب والعبودية عبودية القلب كما أن

                                                        
 ( مع اختالف األلفاظ 6/81( الفتح )1)



"ليس الغنى عن كثر  العرل، وإنما الغنى غنى النفس" و هذا لعمر هللا إذا كان قد استعبد قلبه بصور  مباحة ، 

 .(1) فهذا هو العذاب الذي ال يدانيه عذاب -امرأ  أو صبي  -فأما من استعبد قلبه صور  محرمة 

من أعظم الناس عذاباً وأقلهم ثواباً، فإن العاشق لصور  إذا بقي قلبه متعلقاً بها مستعبداً لها  وهؤالء عشاق الصور

 اجتمع له من أنواع الشر والفساد ما ال يحصيه إال رب العباد.

وكذلك نالب الرئاسة والعلو في األرل قلبه رقيق لمن يعينه عليها، ولو كان في الظاهر مقدمهم والمطاع فيهم 

الحقيقة يرجوهم ويخافهم، فيبذل لهم األموال والواليات ويعفو عما يجترحونه ليطيعوت ويعينوت، فهو في  فهو في

 .(2) الظاهر رئيس مطاع وفي الحقيقة عبد مطيع لهم

فيه عبودية لآلخر وكالهما تارك لحقيقة عباد  هللا، وإذا كان تعاونهما على العلو في  (1)و التحقيق أن كالهما

الحق كانا بمنزلة المتعاونين على الفاحشة أو قطع الطريق، فكل واحد من الشخصين لهوات الذي  األرل بغير

 استعبدت و استرقه مستعبد لآلخر.

 و هكذا أيضاً نالب المال، فإن ذلك المال يستعبدت و يسترقه.

 ثم يقول رحمه هللا: وهذت األمور نوعان:

ومسكنه ومنكحه ونحو ذلك، فهذا يطلبه من هللا ويرغب إليه  منها ما يحتاج العبد إليه من نعامه وشرابه -1

بمنزلة حمارت الذي يركبه ويسانه الذي يجلس عليه، بل بمنزلة  -يستعمله في حاجته -فيه، فيكون المال عندت 

، فيكون هلوعاً، إذا مسه الشر جزوعاً وإذا مسه الخير (2)الكنيف الذي يقضي فيها حاجته من غير أن يستعبدت

 عاً.منو

ومنها ما ال يحتاج العبد إليه، فهذا ال ينبغي له أن يعلق قلبه به إذا علق قلبه به صار مستعبداً له، وربما  -2

مداً على غير هللا فال يبقى معه حقيقة العباد  هلل وال حقيقة التوكل عليه، بل فيه شعبة من العباد  لغير تصار مع

تعس عبد الدينار تعس "من أحق الناس بقوله صلى هللا عليه وسلم هللا وشعبة من التوكل على غير هللا وهذا 

عبد الدرهم، تعس عبد القطيفة تعس عبد الخميصة". وهذا هو عبد هذت األمور فإنه لو نلبها من هللا، فإن هللا 

، إذا أعطات إياها رضي وإذا منعه إياها سخط، وإنما عبد هللا من يرضيه ما يرضي هللا ويسخطه ما يسخط هللا

ويحب ما أحبه هللا ورسوله ويبغض ما أبغضه هللا ورسوله، ويوالي أولياء هللا ويعادي أعداء هللا تعالى، وهذا 

هو الذي استكمل اإليمان كما في الحديث: "من أحب هلل وأبغض هلل وأعطى هلل ومنع هلل فقد استكمل اإليمان" 

 (3)."ى اإليمان الحب في هللا والبغض في هللاروقال: "أوثق ع

وشرح اإلمام ابن القيم رحمه هللا في مواضع متفرقة كيف أن أعظم أصول المعاصي كلها هو تعلق القلب بغير 

 هللا ، وأن سبب انحراف الناس عن اإليمان انحرافهم عن صحة المعرفة وصحة اإلراد .

لها، وحمل عنه كل ما أهمه، ويقول: "إذا أصبح العبد وأمسى وليس همه إال هللا وحدت تحمل هللا سبحانه حوائجه ك

وفرغ قلبه لمحبته، ولسانه لذكرت، وجوارحه لطاعته، وإن أصبح وأمسى والدنيا همه حّمله هللا همومها وغمومها 

وأنكادها، ووكله إلى نفسه فشغل قلبه عن محبته بمحبة الخلق، ولسانه عن ذكرت بذكرهم، وجوارحه عن ناعته 

 بخدمتهم وأشغالهم.

لوحش في خدمة غيرت كالكير ينفخ بطنه ويعصر أضالعه في نفع غيرت. فكل من أعرل عن فهو يكدح كدح ا

 عبودية هللا وناعته ومحبته بلي بعبودية المخلوق ومحبته وخدمته. قال تعالى:

 (4){ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطاناً فهو له قرين}

البدن في المسجد ال يفارقه، وحقيقة ذلك عكوف  ي عكوف القلب على هللا عز وجل كاعتكافهويقول: "اإلنابة 

 القلب على محبته وذكرت باإلجالل والتعظيم وعكوف الجوارح على ناعته باإلخالص له والمتابعة لرسوله.

ما هذت التماثيل التي أنتم }ومن لم يعكف قلبه على هللا وحدت عكف على التماثيل المتنوعة، كما قال إمام الحنفاء 

فاقتسم هو وقومه حقيقة العكوف، فكان حظ قومه العكوف على التماثيل وكان حظه العكوف على  {لها عاكفون

 الرب الجليل.

                                                        
  ة !!( وهلذا يسربر ع اد الصور اعرتافهم  ل ااحلب عذابا فوق اجلدرال وعلى السياراتوجسور الربرق وحىت مقاعد الدراس1)

لنقاابت واهليئات والربوائف ... طمعا يف احلصول على أصوات هؤالء. فما ( ومن أعظم األدلة من الواقع على ذلك ما نراه ونسمعه من املتنافسني على انتخاابت الرائسة يف الدول املساق ادميقراطيةا مع الشعب وا2)
 حاها؟!ظنك ابلزعامات ا الديكتاتورية ا املعرضة للسقوط بني عشية وض

 ( نذا ، و يف األصل نالً منهما .1)

 ( من بالاي زماننا هذا أل الكنيف أص ح من وسائل استع اد القلوب ، نيف ال و ع اد الدنيا يصنعونه من الذهب اخلالص 2)

 مقتربفات  103-80( الع ودية ، ص 3)

 74-73 و من يعش عن ذنر الرمحن نقيض له شيرباانً فهو له قرين . الفوائدعرب غال جئتكم به من القريل ، فقال له قائل : فأين يف القريل : أعط أخاك مترق ، فإل مل يق ل فأعربه مجرق ؟ فقال : يف قوله تعاىل : ( مث قال بعد اآلية : ا قال سفيال بن عيينة : ال أتتول مبريل مشهور من لل4)



والتماثيل جمع تمثال وهو الصور  الممثلة، فتعلق القلب بغير هللا واشتغاله به والركون إليه عكوف منه على 

 .نظير العكوف على تماثيل األصنام والتماثيل التي قامت بقلبه، وه

ولهذا كان شرك عبّاد األصنام بالعكوف بقلوبهم وهممهم وإرادتهم على تماثيلهم، فإذا كان في القلب تماثيل قد 

األصنام عليها، ولهذا سمات النبي صلى هللا  (5)ملكته واستعبدته بحيث يكون عاكفاً عليها فهو نظير عكوف )عباد(

: "تعس عبد الدينار تعس عبدالدرهم تعس وانتكس وإذا شيك عليه و سلم عبداً لها ودعا عليه التعس والنكس فقال

 .( 6)افال انتقش
 صحة المعرفة و صحة اإلراد  . نويقول: "ومن هنا يتبين انحراف أكثر الناس عن اإليمان النحرافهم ع

يكون علمه وال يتم اإليمان إال بتلقي المعرفة من مشكا  النبو  وتجريد اإلراد  عن شوائب الهوى وإراد  الخلق. ف

 (.1)ا  الوحي وإرادته هلل والدار اآلخر " .كمقتبساً من مش

هي النقطة التي ال يمكن تجاوزها في السير على نريق اإليمان، بل  -حسب المنه  السلفي  -إن صحة اإلراد  

حو الغاية هي مما يجب استصحابه حتى موافا  اليقين، وبهذا يتم جمع شتات أعمال القلوب والجوارح لتتجه كلها ن

 التي ليس وراءها غاية.

ت كالنسي  المحكم والحلقة المتماسكة، فكل عنصر اوإن من أعظم األدلة على صحة المنه  السلفي وحدت أنك تر

 .من عناصرت وقضية من قضايات تؤدي إلى هذت الحقائق البدهية الواضحة وترتبط بها بأقوى الروابط 

فمحور حديثهم هو ما سبق، وإن تحدثوا عن التزكية والمراقبة آل بهم فإن تحدثوا عن جانب العقيد  والمعرفة 

 الحديث إلى هذا الموضوع نفسه.. ولنتخذ على هذا مثالين:

 

المثال األول : " في التزكية و المراقبة " من جهة اندراج كل عمل الجوارح و الحيا  بامتدادها الطولي و 

 العرضي في نطاق العبودية الشامل :

مما يؤمن به من سار على منهج السلف الصالح أ ه "هلل على العبد في كل عضو من أعضائه أمر، وذلك أن 

 عمة، وله به منفعة ولذة، فإن قام هلل في ذلك العضو بأمره واجتنب فيه  هيه فقد أّدى  هوله عليه  هي، وله في

و  هيه فيه عطله هللا من اال تفاع  ن عّطل أمر هللاإشكر  عمته عليه فيه وسعى في تكميل ا تفاعه ولذته به، و

 بذلك العضو، وجعله من أكبر أسباب ألمه ومضرته" .

 هذت واحد  .

واألخرى أن هلل "عليه في كل وقت من أوقاته عبودية تقدمه إليه و تقربه منه ، فإن شغل وقته بعبودية الوقت تقدم 

 إلى ربه، وإن شغله بهوى أو راحة أو بطالة تأخر.

 (2){لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر}ال في تقدم أو تأخر وال وقوف في الطريق البتة، قالى تعالى: فالعبد ال يز

فإذا عرف العبد أن الحيا  ما هي إال أنفاس تتالحق ودقائق تتسابق، وأنه لو أحصى حظه منها لوجدت ينقا كثيراً 

والنجوم، فضالً عن عمر الكون كله عن عمر بعض الطيور والزواحف واألشجار، فضالً عن أعمار الكواكب 

 فضالً عن مدى عالمي الغيب والشهاد  مجتمعين . . .

وعلم مع هذا أنه مخلوق لحكمة واضحة وغاية محدد  هي عباد  ربه سبحانه وحدت ال شريك له، فال بد أن 

النقا في إيمانه يحرص أشد الحرص على حفظ الوقت وإشغاله بالعبودية وإعمال البدن في الطاعة، وإال اعترات 

 بقدر ما يعتريه من نقا في ذلك.

ً فحسب بل هو تأخر وانقطاع، ألنه "إن لم يكن في تقدم فهو في تأخر وال بد، فالعبد سائر ال  وهذا ليس نقصا

واقف، فإما إلى فوق وإما إلى أسفل وإما إلى أمام وإما إلى وراء، وليس في الطبيعة وال في الشريعة وقوف البتة 

إال مراحل تطوى أسرع ني إلى الجنة أو إلى النار، فمسرع ومبطئ ومتقدم ومتأخر وليس في الطريق  ، ما هو

إنها إلحدى الكبر، نذيراً للبشر، لمن شاء } واقف البتة، وإنما يتخالفون في جهة المسير وفي  السرعة والبطء

لنار وال نريق لسالك إلى غير الدارين البتة، ، ولم يذكر واقفاً، إذا ال منزل بين الجنة وا{منكم أن يتقدم أو يتأخر

 (3)فمن لم يتقدم إلى هذت باألعمال الصالحة فهو متأخر إلى تلك باألعمال السيئة".

                                                        
 ( زايدق يقتضيها السياق5)
 76( املصدر السابق , ص 6)

 76ابق ، ص (.املصدر الس1)

 . 174 – 173( الفوائد , ص 2)
 (1/267( مدارج السالكني )3)



وقد قال النبي صلى هللا عليه وسلم فيما روات عنه اإلمام أحمد بسند صحيح: "ما جلس قوم مجلساً فلم يذكروا هللا 

ن رجل مشى نريقاً فلم يذكر هللا عز و جل إال كان عليه تر ، وما من رجل آوى ، وما م(4)فيه إال كان عليهم تر 

 إلى فراشه فلم يذكر هللا إال كان عليه تر ".

 -وتزكيته  (5)وهؤالء أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يحققون المثل األعلى في حفظ الوقت بل في إحيائه

ه ناعة وكله رفعاً للدرجة، دع عنك ما أمضوت من أعمارهم في الدعو  فكان كل - تصحيحاً لإلراد  وتوحيداً للهمة

ً النحسار  والجهاد والذكر والصيام والتالو ، ولكن انظر إلى الجانب اآلخر الذي أهمل المتأخرون شأنه تبعا

معاذ فهذا  –أعني الجانب الذي يدخل في حظ النفس الجبلي  –مفهوم العباد  عن بعض أعمال القلوب و الجوارح 

 (1)رضي هللا عنه يقول: "أما أنا فأنام وأقوم، فأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي" . 

 (2)وهذا أبو الدرداء رضي هللا عنه يقول: "يا حبذا نوم األكياس وفطرهم كيف يغبنون به قيام الحمقى وصومهم" 

كمال فقه الصحابة وتقدمهم على من  قال ابن القيم رحمه هللا تعليقاً على هذا: "وهذا من جواهر الكالم وأدله على

 بعدهم في كل خير رضي هللا عنهم".

فاعلم أن العبد إنما يقطع منازل السير إلى هللا بقلبه وهمته ال ببدنه، والتقوى في الحقيقة تقوى القلوب ال تقوى 

 {ذلك ومن يعظم شعائر هللا فإنها من تقوى القلوب}، قال تعالى: (3)الجوارح

 هللا عليه و سلم: "التقوى هاهنا" وأشار إلى صدرت. وقال النبي صلى

فالكيّس يقطع من المسافة بصحة العزيمة وعلو الهمة وتجريد القصد وصحة النية مع العمل القليل، أضعاف ما 

يقطعه الفارغ من ذلك مع التعب الكثير والسفر الشاق، فإن العزيمة والمحبة تذهب المشقة وتطيب السير، والتقدم 

بالهمم وصدق الرغبة والعزيمة، فيتقدم صاحب الهمة مع سكونه صاحب العمل  وإلى هللا سبحانه إنما ه والسبق

 الكثير بمراحل، فإن ساوات في همته تقدم عليه بعمله. . ." أهـ .

ً مع أن فيمن جاء بعدهم من هو  ً ويقينا وهذا مما يفسر لنا كيف أن الصحابة رضي هللا عنهم أعظم الناس إيمانا

ً من الصديق أك ً وصياما ثر عباد  وسهراً ومرابطة من كثير منهم، بل ربما كان في الصحابة من هو أكثر قياما

 . (4)الذي "لو وزن إيمانه بإيمان أهل األرل لرجح بهم" 

وحسب الصحابة من علو الهمة أن األنصار لما بايعوا النبي صلى هللا عليه وسلم ليلة العقبة فاشترن واشترنوا، 

 (5)ا: فما لنا يا رسول هللا قال: "الجنة" قالوا: ذلك لك" .قالو

فانظر إلى هذت الهمة العالية والقوم في أول الطريق، وقارنها بهمة األحالس الجفا  من زعماء القبائل األخرى 

 الذين اشترنوا أن يكون لهم األمر من بعدت.

 

د وشفافيته المستوجب تنبه العبد وحذرت الدائم، وما المثال الثاني: "في المعرفة واإلراد " من جهة صفاء التوحي

 أكثر من هلك في أودية الغفلة واالغترار:

فإن التوحيد ألطف شيء وأ زهه وأ ظفه وأصفاه، فأد ى شيء يمدشه ويد سه ويؤثر فيه، فهو كأبيض ثوب 

ظة واللفظة والشهوة يكون فيه أد ى أثر، وكالمرآة الصافية جداً أد ى شيء يؤثر فيها، ولهذا تشوشه اللح

 المفية، فإن بادر صاحبه وقلع ذلك األثر بضده وإال استحكم وصار طبعاً يتعسر عليه قلعه.

ما يكون سريع الحصول سريع الزوال، ومنها ما يكون سريع  وهذت اآلثار والطبوع التي تحصل فيه، منها

 . الحصول بطيء الزوال

 ً  ينغمر فيه كثير من تلك اآلثار ويستحيل فيه، بمنزلة الماء الكثير ولكن من الناس من يكون توحيدت كبيراً عظيما

الذي يخالطه أدنى نجاسة أو وسخ. فيغتر به صاحب التوحيد الذي هو دونه فيخلط توحيدت الضعيف بما خلط به 

 صاحب التوحيد العظيم الكثير توحيدت فيظهر تأثيرت فيه ما لم يظهر في التوحيد الكثير.

حل الصافي جداً يظهر فيه لصاحبه ما يدنسه في المحل الذي لم يبلغ في الصفاء مبلغه، فيتداركه وأيضاً فإن الم

 باإلزالة دون هذا فإنه ال يشعر به.

                                                        
 (2/232( الرتق : النقيصة ، و احلديث يف املسند )4)

 ، فشتال بني من يغتنم اللحظة الواحدق دحيائها بع ادق هللا و بني من حيار نيف يقتل سنة أو صيفاً نامالً . و أوقات الفراغ( من التوافق العجيب استعمال نري  من الكتاب و الصحفيني و املربني لكلمة ا قتل الوقت ا يف نتاابهتم املتكررق عن نيفية قضاء العربل 5)

 (8/62( ال خار) ، املغاز) )1)

 (1/211( حلية األولياء )2)

 صل نما سيأيت تفصيله .( ألل تقوى القلب البد أل تنتب تقوى اجلوارح ، و التالزم بينهما ال شك فيه ، لكن أعمال القلوب هي األ3)

 419-418( نما أخ  بذلك عمر رضي هللا عنه ، أنظر : فضائل الصحابة لإلمام أمحد ، حتقيق وصي هللا بن حممد ع اة ، ص 4)

 ( .208-2/155( و الس ق الن وية البن نري  )223-7/220( انظر الرواايت يف ذلك يف الفتح )5)



 يضاً فإن قو  اإليمان والتوحيد إذا كانت قوية جداً أحالت المواد الرديئة وقهرتها بخالف القو  الضعيفة.أو

الغامر  للسيئات ليسامح بما ال يسامح به من أتى مثل تلك السيئات وليس له يضاً فإن صاحب المحاسن الكثير  وأو

 تلك الحسنات، كما قيل: 

 وإذا الحبيب أتى بذنب واحد         جاءت محاسنه بألف شفيع

ً فإن صدق الطلب وقو  اإلراد  وكمال اإلنقياد يحيل تلك العوارل والغواشي الغريبة إلى مقتضات و  وأيضا

 (6)أن الكذب وفساد القصد وضعف اإلنقياد يحيل األقوال واألفعال الممدوحة إلى مقتضات وموجبه " موجبه، كما 

كانوا يخشون أن  -مع كمال تحقيقهم للتوحيد  -ومن الشواهد الدالة على حقيقة ذلك أن الصحابة رضي هللا عنهم 

لشائبة من جهة المعرفة واالنقياد أو يفسدت عليهم أدنى عارل ويحترزون من ذلك غاية االحتراز، سواء أكانت ا

 من جهة اإلراد  والقصد.

 (1)ورحم هللا من قال: "إن القوم قلت ذنوبهم فعرفوا من أين أتوا" 

ومن ذلك ما حدث للفاروق عمر بن الخطاب رضي هللا عنه يوم الحديبية، حيث خفي عليه وجه الحكمة و 

على ما هو  -ا ورادّ النبي صلى هللا عليه وسلم في ذلك المصلحة في شرون الصلح، فأظهر امتعاضه من قبوله

، فعدّ صنيعه هذا شائبة تشوب صفاء معرفة حق النبو  واالنقياد لحكم هللا، فما لبث رضي هللا -مفصل في السير  

عنه أن استدرك واستعظم ما صنع حتى إنه كان يقول: "ما زلت أتصدق وأصوم وأصلي وأعتق من الذي 

 (2)فة كالمي الذي تكلمت به" صنعت يومئذ مخا

فهذا حاله وهو أكمل األمة بعد نبيها صلى هللا عليه وسلم وصديقها، وهو إنما قال ما قال حمية لدينه وغضباً هلل و 

 رسوله واجتهاداً في االستدالل بالرؤيا النبوية.

واإلراد ، ولم يستدركوت  وكذلك ما حصل للثالثة الذين تخلفوا عن غزو  تبوك لما اعتراهم بعض خلل في الهمة

فما أن استيقنوا فوات ركب  -حين فارق الظل والزوجة ونوى القفار حتى أدرك القوم  -كما استدركه أبو خيثمة 

الجهاد حتى استوحشوا واستعظموا ما صنعوا ثم كان من أمرهم وعقوبتهم ما هو معروف، فهذا حالهم مع أن 

 والثالث كعب شهد العقبة، ولم يقع بتبوك قتال. -مرار  و هالل  - اثنين منهم شهدا بدراً 

 (3)وبمناسبة الحديث عن الصحابة رضي هللا عنهم في موضع االقتداء والتأسي نقول: لعله ليس من االستطراد

التنبيه إلى أن من أركان االنهيار الذي تردت فيه األمة اإلسالمية فساد اإلراد  والمقصد المستوجب فساد المعرفة 

 والسلوك.

دع من فسدت معرفته وسلوكه باالبتداع والتلقي عن غير منبع الوحي كسائر فرق الضالل. ولكن انظر إلى 

، غير أن هذا الداء قد اعتراها ففسدت المعرفة نفسها ماألجيال المتأخر  التي ورثت عن الصحابة وصح تلقيها منه

ً لفساد اإلراد  والمقصد، فخرجت من التمسك بالسنة إلى الب دعة، ومن إرشاد السائرين إلى قطع الطريق تبعا

 عليهم.

وفي عصرنا نماذج حية من هؤالء، ترى الواحد منهم في األصل وارثاً لعلم السلف معتقداً لعقيدتهم نظرياً، لكن 

إلى ضالل في التصورات وانحراف في السلوك، شعر  -في واقع حياته  - انصراف همته وإرادته للدنيا أخرجه

من جنس آخر،  عينا هو يعجب من حال أهل العقائد البدعية إذا الشيطان ينس  حوله شباك بدبف, أو لم يشعر

 فأصبح فتنة ألهل البدع ومنديالً لذوي السلطان ومرقا  ألصحاب األهواء والشهوات.

وهذت عقبة كبرى وباب خطر قل من يجتازت وينجو من بالءت، وإنما يبدأ به الشيطان من باب التوسع في 

حات والترفع عن المساكين وإن كانوا من المتقين. ثم يفضي به إلى اإلنغماس في الشهوات ومجارا  الكبراء المبا

في دنياهم، ثم يجوز به من باب التبرير لما هو فيه إلى اإلفتاء بصحته ومشروعيته ومعادا  مخالفه، وعندئذ 

لى هللا بغير علم، ويكتم ظاهر الحج ، و يتكدر عليه صفاء معرفته وينقلب عليه سالح علمه فال يزال يقول ع

 -كمثل الذي ضرب هللا في سور  األعراف  -يتعلل بفنون التأويالت، حتى ينسلخ من نور العلم و يصبح مثله 

 كالكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث.

بد أن يقول على  هللا غير وعن هذا يقول اإلمام الحافظ ابن القيم: "كل من آثر الدنيا من أهل العلم واستحبها، فال

و  -الحق في فتوات وحكمه في خبرت وإلزامه، ألن أحكام الرب سبحانه كثيراً ما تأتي على خالف أغرال الناس 

 ال سيما أهل الرياسة والذين يتبعون الشبهات، فإنهم ال تتم لهم أغراضهم إال بمخالفة الحق ودفعه كثيراً .

                                                        
 195-194( الفوائد ، ص 6)

 (3/246ادمام الرابين أبو سليمال الداراين تعليقاً على ما جرى البن س ين رمحهما هللا ، انظر ترمجة ابن س ين يف صفة الصفوق )( قاهلا 1)

 قال عمر : فملت لذلك أعماالً ا . ( : قال الزهر) :5/322( و سنده يف قصة احلدي ية هو سند ال خار) ، ولكن اختلفا يف بعض السياق و الذ) يف ال خار) )03/366) ( رواه ابن اسحاق2)

 ( ال سيما و قد التزمنا أل يكول من أهداف هذا ال حث أخذ الع ق و العظة يف واقع الدعوق ادسالمية املعاصرق .3)



للرياسة متبعين للشهوات لم يتم لهما ذلك إال بدفع ما يضادت من الحق، وال سيما إذا فإذا كان العالم والحاكم محبيّن 

قامت له شبهة، فتتفق الشبهة والشهو  ويثور الهوى فيخفى الصواب وينطمس وجه الحق، وإن كان الحق ظاهراً 

 ال خفاء به وال شبهة فيه أقدم على مخالفته، وقال: لي مخرج بالتوبة .

 اههم قال تعالى:ي هؤالء وأشبفو

  {فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصال  واتبعوا الشهوات}

 : فيهم أيضاو قال تعالى 

فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرل هذا األدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرل مثله }

ا فيه والدار اآلخر  خير للذين يأخذوت ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن ال يقولوا على هللا إال الحق ودرسوا م

 . {يتقون أفال تعقلون

نهم أخذوا العرل األدنى مع علمهم بتحريمه عليهم، وقالوا: سيغفر لنا، وإن عرل لهم عرل أفأخبر سبحانه 

آخر أخذوت، فهم مصرون على ذلك، وذلك هو الحامل لهم على أن يقولوا على هللا غير الحق، فيقولون هذا حكمه 

ه وهم يعلمون أن دينه وشرعه وحكمه خالف ذلك، أو ال يعلمون أن ذلك دينه وشرعه وحكمه، وشرعه ودين

 فتار  يقولون على هللا ما ال يعلمون، وتار  يقولون عليه ما يعلمون بطالنه . . .

القلب  بد أن يبتدعوا في الدين مع الفجور في العمل، فيجتمع لهم األمران، فإن اتباع الهوى يعمي عين و هؤالء ال

 فال يميز بين السنة و البدعة، أو ينكسه فيرى البدعة سنة والسنة بدعة.

 "فهذت آفة العلماء إذا آثروا الدنيا و اتبعوا الرياسات والشهوات، وهذت اآليات فيهم إلى قوله:

عنات بها ولكنه أخلد واتل عليهم نبأ الذي آتينات آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ، ولو شئنا لرف}

 (1){"إلى األرل واتبع هوات فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

 , وقد استمر يف تفس  اآلية األخ ق بكالم ال نظ  له يف نتب التفس  , فهو جدير  ل يقرأ . 101 – 100الفوائد , ص  )1 ( 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

وأما اختالف األسباب والوسائط فمع ما سبق له من إيضاح، نقول: إنه قد تقرر فيما مضى أن العبد )كل عبد( من 

ً إلى هللا تعالى ال يستطيع أن يحقق مراداته ومطالبه التي ال تنتهي إال بوسائط وأسباب إما  حيث هو مفتقر ذاتيا

 حقيقية وإما متوهمة ..

ن اختالف شطري الجماعة اإلنسانية "المؤمنون والكافرون" بالنسبة لهذا األمر، وكيف يصرف اوالقصد هنا بي

 (2)يله .كل منهما عبادته وخوفه ورجاءت وسائر أعمال قلبه له وفي سب

سواًء االستعانة به في  -كتجريد العباد  له وحدت  -فأما المؤمن فمن بدهيات إيمانه تجريد االستعانة باهلل وحدت 

المخلوق في معاشه و  االهداية واالستقامة وصالح القلب، أو في إدراك المطالب وقضاء الحوائ  التي يفتقر إليه

 مصالحه.

 - كما سبق عنها - {وإن من شيء إال عندنا خزائنه}الذي بيدت خزائن كل شيء فهو يعلم أن هللا تعالى هو وحدت 

وهو يناجي ربه تعالى في حين وآخر: "اللهم ال مانع لما أعطيت وال معطي لما منعت وال ينفع ذا الجد منك 

  (3)الجد" 

 (4)" العلي العظيم وهو يردد هذا الكنز من كنوز الجنة" ال حول وال قو  إال باهلل

ل إن كان عاقل في الوجود لو تأمل و تدبر لوجد أنه "ليس في الوجود الممكن سبب واحد مستقل بالتأثير، بل ال ب

يؤثر سبب البتة إال بانضمام سبب آخر إليه وانتفاء مانع يمنع تأثيرت، هذا في األسباب المشهود  بالعيان وفي 

من المخلوقات فأعلى غاياته أن يكون جزء سبب غير األسباب الغالية واألسباب المعنوية، فكل ما يخاف ويرجى 

 مستقل بالتأثير، وال يستقل بالتأثير وحدت دون توقف تأثيرت على غيرت إال هللا الواحد القهار" .

فال ينبغي أن يرجى وال يخاف غيرت، وهذا برهان قطعي على أن تعلق الرجاء والخوف بغيرت بانل، فإنه لو 

ت بالتأثير لكانت سببيته من غيرت ال منه، فليس له من نفسه قو  يفعل بها، فإنه ال فرل أن ذلك سبب مستقل وحد

حول وال قو  إال باهلل، فهو الذي بيدت الحول والقو  كلها، فالحول والقو  التي يرجى ألجلها المخلوق ويخاف إنما 

 ؟ . هما هلل وبيدت في الحقيقة، فكيف يخاف ويرى من ال حول له وال قو 

المخلوق ورجاؤت أحد أسباب الحرمان ونزول المكروت بمن يرجوت ويخافه، فإنه على قدر خوفك من  بل خوف

غير هللا يسلط عليك، وعلى قدر رجائك لغيرت يكون الحرمان، وهذا حال الخلق أجمعه وإن ذهب عن أكثرهم 

 (5)ليقة " اتفقت عليه الخ وبد، وما لم يشأ لم يكن ول فما شاء هللا كان وال علماً وحاالً.

والمتأمل لكتاب هللا تعالى ولحال الخليقة يجد أن من أكبر أسباب الشرك ودواعيه توهم المشركين أن غير هللا 

ب لحصول ما ينفعهم ودفع ما يضرهم، وأقل من ذلك من يتخذ من دون هللا إلهاً بمصدر خير لهم، وأن عبادته س

 ته.بمعنى أن يجعله قر  عينه وغاية قلبه ومتعلق إراد

أي إن شرك الدعاء أكثر من شرك المحبة، وذلك ألن حقيقة االفتقار في األول أظهر وأعم، ولهذا جاء الخطاب 

به في القرآن أكثر، وأبطل عز وجل أن يكون لغيرت نفع أو ضر أو والية أو شفاعة أو ملك أو شرك في ملك، أو 

أو نصر أو إغاثة أو كشف كرب . . . إلى آخر  يكون بيد غيرت رحمة أو رزق أو فضل أو شفاء أو موت أو حيا 

 إال من جعله هللا تعالى سبباً لحصول شيء من ذلك . ,إليه كل مخلوق وتصرف فيه أعمال القلوب رما يفتق

                                                        
 {و غايك نستعني }توحيدها جمموع نله يف قوله تعاىل ( 1)
 أما جمرد اختاذ األس اب أو عدمه فليس داخاًل يف موضوعنا هنا . ( 2)
 (477( و مسلم رقم )2/325( ، و ال خار) )4/93( هذا من أدعية الرفع من الرنوع و عقب الصالق ، رواه ادمام أمحد )3)
 (2704( ، و مسلم رقم )11/187، و ال خار) ) (2/309( رواه ادمام أمحد )4)
 188-173احفظ هللا حيفظكا وهو التاسع عشر من األبعني النووية ص :أعلمك نلمات ، وانظر تفصياًل أوسع يف جامع العلوم واحلكم البن رجب شرح حديث ابن ع اة: ااي االم، غين44( الفوائد، ص5)

 (1)األسباب و الوسائط -2

 



 وهذت من أكبر الحقائق التي فصلها القرآن المكي وسد هللا بها كل منافذ الشرك وذرائعه ودواعيه.

 قال تعالى: 

عمتم من دون هللا ال يملكون مثقال ذر  في السماوات وال في األرل وما لهم فيهما من شرك قل ادعوا الذين ز}

  [23-22]سبأ: { وما له منهم من ظهير، وال تنفع الشفاعة عندت إال لمن أذن له

 وقال تعالى:

وات أم كم الذين تدعون من دون هللا أروني ماذا خلقوا من األرل أم لهم شرك في السماءيتم شركاأقل أر}

 [40]فانر: { منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضاً إال غروراً  ةآتيناهم كتاباً فهم على بيّن

 وقال تعالى:

كم ولو سمعوا ءذلكم هللا ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم ال يسمعوا دعا}

  [14-13]فانر: { ينبئك مثل خبيرما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم وال 

 وقال على لسان خليله ابراهيم  :

إنما تعبدون من دون هللا أوثاناً وتخلقون إفكاً إن الذين تعبدون من دون هللا ال يملكون لكم رزقاً فابتغوا عند هللا }

 [17]العنكبوت:  {الرزق واعبدوت واشكروا له وإليه ترجعون

 

*   *   *   * 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 اإلقرار ابالفتقار من حال إىل حال -3
 

 

وأما اإلقرار باالفتقار فمن أجلى األدلة على التوحيد وحقيقة اإليمان، والخالف فيه بين الكافر والمؤمن من أعظم 

 منين.ما يميز كال منهما عن اآلخر، ثم هو مما يميز الذاكرين الصابرين عن الغافلين الهلعين من المؤ

فالمؤمن مقر بافتقارت إلى هللا في كل لحظة عين، ومن كان شاكرا ألنعمه ذاكرا آلالئه في حال الرخاء والشد  معا 

 ، يأكل األكلة فيحمدت عليها ويشرب الشربة فيحمدت عليها، وال يمل دعاءت ولو ألدنى حاجاته.

اء بما أوصى به النبي صلى هللا عليه وسلم ابنته وبالجملة هو مشاهد لحقيقة افتقارت إلى موالت يدعوت صباحاً ومس

 (1)"نفسي نرفة عين ىأصلح لي شأني كله وال تكلني إل ,"يا حي يا قيوم برحمتك استغثت فانمة رضي هللا عنها:

 بل إن المؤمن ليستشعر ذلك في أعز ساعات االنتظار والتمكين .

في اللحظة التي تم )  ان وقدو ؛ فهذا يوسف عليه السالموقد قا هللا تعالى من حال أنبيائه في القرآن ما فيه بي

   :فيها كل شيء تحققت رؤيات

ياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن ؤ}ورفع أبويه على العرك وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل ر

ربي لطيف لما يشاء  بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزع الشيطان بيني وبين إخوتي إن

 إنه هو العليم الحكيم{ .

في هذت اللحظة نزع يوسف عليه السالم نفسه من اللقاء والعناق والفرحة واالبتهاج ليتجه إلى ربه في تسبيح 

 الشاكر الذاكر، كل دعوته وهو في أبهة السلطان وفي فرحة تحقيق األحالم:

يث فانر السماوات واألرل أنت ولي في الدنيا واآلخر  }رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل األحاد

 توفني مسلما وألحقني بالصالحين{

وكذلك نبي هللا سليمان عليه السالم وقد رأى عرك ملكة سبأ حاضراً بين يديه )من وراء آالف األميال( من قبل 

 (2) أم أكفر{أشكر أت مستقرا عندت قال هذا من فضل ربي ليبلوني آ}فلما ر أن يرتد إليه نرفه:

، (3)وهكذا فعل النبي صلى هللا عليه وسلم حين دخل مكة فاتحا منصورا؛ فإنه دخلها وهو يقرأ سور  الفتح يرجع 

، وظل مكثرا من التسبيح واالستغفار إلى أن توفات هللا تأويال لقوله  (1)ونزل بيت أم هانئ فصلى فيه ثماني ركعات

 تعالى :

                                                        

 ال: رواه النسائي وال زار إبسناد صحيح واحلانم , وقال: على شرطهما .(, ق654صحيح الرتايب والرتهيب رقم ) )1 ( 

 3697الظالل , ص  )2 ( 

 (8/13ال خار) ) )3 ( 



فسبح بحمد ربك واستغفرت إنه كان توابا{  ,ورأيت الناس يدخلون في دين هللا أفواجا  ,}إذا جاء نصر هللا والفتح

 . [3–1]النصر: 

، وهكذا فعل  (2)"نحمد ربنا ونستغفرت إذا نصرنا وفتح عليناأن ولهذا قال أشياخ بدر لعمر رضي هللا عنه: "أمرنا 

لوا: يستحب ألمير الجيش إذا فتح بلدا أن فقا ةد بي أبي وقاص يوم فتح المدائن، وجعلها بعض العلماء سنعس

 .(3)يصلي فيه أول ما يدخله ثماني ركعات 

 فهذا حال المؤمنين في حال النعمة وذرو  الطمأنينة.

 وأما الكافر فإنه مستكبر على ربه متمرد عليه حال الرخاء والنعمة، يكفرت وال يشكرت، يستخدم آالءت في معاصيه

ا أترف. حتى إذا ما نزلت به نازلة وأحدقت به كربة وأحانت به مصيبة سقط من ، يطغى إذا استغنى ويفسق إذ

عرك كبريائه الوهمي، وانهار الزيف أمام الواقع، وانكشف الغيم عن الفطر  المكبوتة، فأيقن حينئذ أنه ال يملك 

اء وأظهر له من حوال وال نوال، وضلت عنه األرباب المزعومة التي كان يتعلق بها من قبل، وأخلا هلل الدع

 االفتقار والضراعة مالم يكن ليخطر له ببال حال األمن والعافية.

  [51]فصلت:بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض{  أى}وإذا أنعمنا على اإلنسان أعرل ون

كذلك أو قائما فلما كشفنا عنه ضرت مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه  ا}وإذا مس اإلنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعد

 [12]يونس: {زين للمسرفين ما كانوا يعملون

إذا خولنات نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم ال ثم }فإذا مس اإلنسان ضر دعانا 

 [49]الزمر:يعلمون{ 

ين ومن أشد المواقف التي يظهر فيها ذلك جليا موقف الرعب الحاصل لراكب البحر حين يكون الهالك قاب قوس

 أو أدنى.

}هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح نيبة وفرحوا بها جاءتها ريح 

عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا هللا مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذت لنكونن 

أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحيا  الدنيا  حق يافلما أنجاهم يبغون في األرل بغير ال ,من الشاكرين 

 [22،23]يونس:ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون{ 

قل هللا  ,}قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذت لنكونن من الشاكرين 

 . [63،64نعام:]األينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون{ 

وإذا غشيهم  , }ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمت هللا ليريكم من ءايته إن في ذلك آليات لكل صبار شكور

اهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد ب ياتنا إال كل ختار كفور{ مموج كالظلل دعوا هللا مخلصين له الدين فلما نج 

 . [31،32]لقمان:

ه القرآن المشركين ، فإنه أقبح ما يكون اإلنكار بعد اإلقرار، وأقبح ما يكون االستكبار بعد وهذا أعظم ما ألزم ب

 التذلل والتضرع .

 وبين سبحانه أن كل نعمة هي منه؛ فاالفتقار إليه ذاتي وغنات تعالى مطلق.

 .[ 15]فانر:}يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى هللا وهللا هو الغني الحميد{ 

ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم  ,ن أرونعمة فمن هللا ثم إذا مسكم الضر فإليه تج }وما بكم من

  [53،54]النحل:ون{ كيشر

لق غير هللا يرزقكم من السماء واألرل ال إله إال هو فأنى ا}يا أيها الناس اذكروا نعمت هللا عليكم هل من خ

 . [3]فانر:تؤفكون { 

 . [21]الملك:أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور{ }أمن هذا الذي يرزقكم إن 

 [30]الملك:يتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين{ أ}قل أر

بّين هللا لهم ضالل نظرتهم القاصر  حين يجعلون حاجتهم  -حالة ركوب البحر   -وحتى هذت الحالة بخصوصها 

 ى البر استغناء عنه ومأمنة من عقابه.إليه محصور  في زمن اشتداد العاصفة، وكأنما خلوصهم إل

                                                                                                                                                                                        

 (8/19ال خار) ) )1 ( 

ا غىل ظاهر داللتها ومنربوقها, وهو نظر غىل مضموهنا وفحواها . وهو (, وذلك ضمن قصتهم معه بشأل تقدمي ابن ع اة, وال خالف يف احلقيقة بني قوهلم وقوله يف تفس  السورق, فإهنم نظرو 8/735ال خار) ) )2 ( 
 ما أراده عمر رضي هللا عنه ابلسؤال .

 ( .8/532انظر ابن نري  )  )3 ( 



أفأمنتم  ,}وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إال إيات فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان اإلنسان كفورا 

أم أمنتم أن يعيدكم فيه تار  أخرى  ,أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم ال تجدوا لكم وكيال 

 . [69 -67]اإلسراء:ن الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم ال تجدوا لكم علينا به تبيعاً{ فيرسل عليكم قاصفا م

ومن أعجب ما قصه هللا تعالى في ذلك ما وقع لفرعون وملئه؛ فقد سلط هللا تعالى عليهم صنوفا من العذاب؛ " 

وسى ادع لنا ربك بما عهد الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم "، وكلما اشتد عليهم ونأ  عذاب }قالوا يا م

، ولكن ما يكاد العذاب ينكشف  [134]األعراف:عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل{ 

 حتى يعودوا للكفر والجحود فتأتي اآلية اآلخرى من العذاب وهكذا حتى لهم تسع آيات انتهت بإغراقهم أبدا !! .

 

*     *     *    * 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 الماتمة

 

 

أي عامل  -وأن كل همام حارث  -أي مريد ومفكر -تقرر مما سبق عن حقيقة النفس اإلنسانية أن كل إنسان همام 

، وأن كل عامل له غاية ومراد ينتهي إليها همه وإرادته ويقصدها بكدحه وعمله، فهو عامل لها أي عابد  -كادح 

 وال بد !

لفطر  القويمة أنزله هللا متسقا مع حقيقة اإلنسان مستوعبا كل نشانه وتقرر قبله ومعه أن اإلسالم هو دين ا

ومن ثم جاء منهجا متكامال إلصالح النشان اإلنساني كله؛ إصالح الخوانر  -هما وحرثا وفكرا وعمال  -وحركته

البر واألفكار باالعتقادات الحقة واإلرادات الصحيحة والنية الخالصة، وإصالح األعمال بأنواع الطاعات و

 والمعروف.

 وتكفل ببيان ضد ذلك من االعتقادات البانلة واإلرادات الفاسد  واألعمال السيئة والتحذير منها.

 وكما أن اإلنسان ال يمكن أن يكون هماما وال يكون حارثا؛ فإن اإليمان ال يمكن أن يكون اعتقادا وال يكون عمال.

 هو الحق؛ مذهب أهل السنة والجماعة أم مذهب المرجئة ؟ ومن هنا نستطيع أن نتبين أي المذهبين في اإليمان

ومعيار الحكم في هذا يبدأ من أصل الخالف, وهو اختالف مصدري التلقي واالستمداد عند الفريقين؛ فمن يستقي 

من مصدر الوحي المعصوم فضروري أن يكون مذهبه هو الحق المتفق مع حقيقة اإلنسان تبعا لما تقرر من 

ًّ كان  - ووحيه مع خلقه وفطرته، ومن استقى من مصدر آخراتفاق دين هللا فال بد أن يقع في التناقض، وأن  -أيا

 يصادم حقيقة اإلنسان تبعا لمخالفته لصريح القرآن!

وبنظر  عامة لما سبق نستطيع أن نستخرج بسهولة هذت النتيجة: أن أهل السنة والجماعة في اعتقادهم الجازم أن 

ما  -كتابا وسنة -إنما يستقون من معين الوحي المعصوم -على ما سيأتي إيضاحه -ل إيماناإليمان عمل، والعم

 هو منسجم قطعا مع حقيقة النفس اإلنسانية.



أما ما تعتقدت المرجئة من التفريق بين اإليمان والعمل، وإثبات اإليمان كامال في القلب مع وقوع عمل الجوارح 

قيقة النفسية الواحد ، يجعل أحد شقيها ذاهبا ذات اليمين واآلخر ذاهبا ذات ، فهو فصل اعتباني للح(1)على خالفه

الشمال في وقت واحد، وهو ما ال يقع أبدا، بل هذا الفصل يشبه من الناحية العضوية فصل القلب عن الجسد 

 وفصل الطاقة عن الحركة.

تعلق هذت القضية بالقلب  -قا أو معرفةتسمها تصدي -حقيقة األمر أن المرجئة تعتبر اإليمان قضية ذهنية مجرد  

كماد  جامد  ومعزولة ال تزيد وال تنقا، توجد كاملة أو تذهب كاملة، وال تستلزم أي أثر في الوجدان والشعور 

 أو الحركة والكدح، بل هي مثـل أي معلومة رياضية أو مقولة فلسفية!!

ف إذن يفسر العمل اإلنساني الدائب الذي ال يتوقف وهي حين تعتقد ذلك يغيب عنها حقيقة بالغة األهمية، وهي كي

 إال لحظة الموت؟ ما مصدرت؟ ما ناقته؟ ما دوافعه إن لم يكن اإليمان؟ أياً كان هذا اإليمان!!

حقا لقد جهدت كثيرا لكي أعثر على وجهة نظر القوم في هذت القضية الكبرى بلسان مقالهم ال بلسان حالهم، 

مصاب بانفصام الشخصية؛ فهو يعتقد  -على زعمهم  -يلتزموا القول بأن المؤمن  وتساءلت أيستطيع هؤالء أن

 ؟! (2)غير ما يعمل، ويعمل غير ما يعتقد

وكيف يجيبون على كثير من األسئلة البدهية التي يفجؤهم بها مناظرهم قبل الدخول في تفصيالت النقاك العلمي 

 والخول الجدلي مثل:

 الجوارح أعماال كلها عداء وانتقام ؟! كيف يمتلئ القلب بالحب وتعمل

 وكيف يمتلئ القلب بالرحمة وتعمل الجوارح أعماال كلها غلط وفظاظة ؟!

 وكيف يمتلئ القلب بالتصديق وتعمل الجوارح أعماال كلها تكذيب وإعرال ؟!

 ؟ .(3)وكيف يمتلئ القلب بالتقوى وتعمل الجوارح أعماال كلها فجور وآثام 

ذكراً عندهم خرجت بنتيجة وضعتها أول األمر على أنها افترال ثم صدقها البحث التاريخي ولما لم أجد لهذا 

المستقصي؛ وهي أن عقيد  المرجئة لم تكن على اإلنالق ثمر  نظر في النصوص الشرعية وال وليد  اجتهاد 

ن الفرق البدعية, تلك عقلي سوي، وإنما هي وليد  مواقف انفعالية جدلية أفرزتها المعارك الكالمية الطاحنة بي

الفرق التي كان جهلها بالشرع وإعراضها عنه سببا في تعلقها لدفع خصومها بأوهام ذاتية أو تصورات غريبة 

مجافية تماما للدين والفطر   -ال سيما المرجئة -، ولهذا جاءت أصولها االعتقادية(4)منقولة عن مصادر وثنية 

 والعقل والحقيقة اإلنسانية .

أي الخيالين كان أسبق إلى عقول المرجئة وهي تؤسس هذت النظرية الهالمية: أهو تخيل أن اإلنسان  ولست أدري

تمثال شاخا ال علم له وال إراد  وال إحساس, أم تخيل أن اإليمان قطعة جامد  هامد  ال تنت  إحساسا وال إراد  

 وال عمال ؟

تتصور قلبا بشريا مزروعا في جسد تمثال! وعلى فعلى الخيال األول يريدون إرغام العقول السوية على أن 

 الخيال اآلخر يريدون إرغامها على أن تتصور إنسانا حيا يعيش بقلب من الخشب أو الفخار الصامت!

 هذت صفته. -أي ال نجد إيمانا -والمهم أنه على كال الحالين ال نجد خارج أذهان المرجئة إنسانا

ً حيا حساسا مريدا عامال، فإنه ال يمكن أما اإلنسان ذاك الذي خلقه هللا تعال في الحالة  -ى بطبيعته حارثا هّماما

 أن يؤمن بشيء وال يعمله، أو يعمل شيئا وهو ال يؤمن به . -السوية 

 وبين العمل كالصلة بين العمل والحيا . -أيا كان -فالصلة بين اإليمان 

ن ما تتحدث عنه مسمية إيات إيمانا ليس هو اإليمان وال مخرج للمرجئة من هذت اإللزامات جميعها إال أن تقر بأ

 الشرعي ، ولتسميه بعد ذلك ما شاءت !!

 

*    *    *    * 

                                                        
 هنا جنس العمل ال يحاده.لشيخ ادسالم , وتفصيل أقواهلم أييت يف موضعه إبذل هللا . واملراد  347وهذا مما أمجعت عليه مجيع املرجئة . انظر : ادميال, ص  )1 (

 يف شخص واحد ابلتعاقب .والواقع أنه حىت انفصام الشخصية ال ينرب ق يف حقيقته على ما تعتقده املرجئة ؛ ألل السلوك املتناقض فيه نتيجة شخصيتني قائمتني فعال  )2 ( 

فيحق لنا أل نعجب أيضا ألقوام ينتس ول غىل العلم وال يقرول ادرجاء نظراي, ولكنهم جيادلول عن أانة وقفوا أنفسهم على وهو عجيب ,  –أو الزم قول بعضهم وغل مل يلتزمه  –غذا نال هذا مذهب املرجئة   )3 (
هم األن  ال يشذ عنه غال أعمال من التل يس يذرول هبا ل وعملهم الدائب ومهحرب هللا ورسوله ومعاداق الدين وأهله , وطمس معامل احلق واهلدى وحماربة أحكام الشريعة ومواالق أعداء هللا, وجعلوا ذلك شغلهم الشاا

 لتحكم بني الناة مبا أراك هللا وال تكن للخائنني خصيما , واستغفر هللا غل هللا نالالرماد يف العيول, وقد نال أهل اجلاهلية األوىل يتنسكول مبريلها أو أنرير منها , وقد قال هللا تعاىل:}غان أنزلنا غليك الكتاب ابحلق 
 [ 107-105افورا رحيما , وال جتادل عن الذين خيتانول أنفسهم غل هللا ال حيب من نال خواان أةيما{ :النساء: 

لفني هلم , ومن أشهر وضاعيهم : ي حريول هلا عن مستند من النصوص يتعسفوهنا تعسفا . بل وصل األمر هبم غىل أل يضعوا األحاديث يف فضل ادرجاء وأهله وذم املخا –بعد استقرار النظرية  –وأخ ا )4 ( 
 ( .7/92( , درء تعارض العقل والنقل )1/142اجلوي ار) . انظر : اجملروحني )



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 * حقيقية اإليمان الشرعية *
 

 

 مضى الحديث عن الجيل األول الذي ربات رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، ذلك الجيل الذي كانت حياته الواقعية

حقيقة حية لإليمان كما فهموت وتربوا عليه، وهذا ما جعلهم أبعد شيء عن النظريات المجرد  في أي مجال، فما 

 بالك ببعدهم عنها في دينهم وإيمانهم الذي يعيشون حقيقته ويتحركون به وله.

كانوا كما قال حتى العلم الشرعي نفسه لم يكونوا يتلقونه معلومات تراكمية كما صنعت األجيال من بعد، بل 

بعضهم: "كنا مع النبي صلى هللا عليه وسلم ونحن غلمان حزاور ، فتعلمنا اإليمان قبل أن نتعلم القرآن فازددنا به 

 . (1)إيمانا" 

درسا يسمى "درس العقيد " يقال فيه: "إن اإليمان قول وعمل،  -على اإلنالق -هذا اإليمان الذي تلقوت لم يكن

كما يصنع أكثر متأخري أهل السنة الذين أهملوا كثيرا من حقائق اإليمان  -في اإليمان"  وإن الطاعات كلها داخلة

فضال عن أن يكون درساً كالمياً أو فلسفياً يقال فيه: "اإليمان هو التصديق، والتصديق  -واحتفظوا برسمه ولفظه

قرون بالتحدي ... إلخ" كما هو اعتقاد نسبة الصدق إلى المخبر بداللة المعجز ، والمعجز  أمر خارق للعاد  م

 الحال في دروس العقيد  في أكثر العالم اإلسالمي اليوم وفي القرون األخير  الماضية.

إن معايشة الجيل األول للوحي وصاحبه صلى هللا عليه وسلم مع ما آتاهم هللا من سالمة الفطر  وصحة الفهم 

 ا وأحسنهم هديا.وحضور البديهة, جعلتهم أصدق الناس نظرا وأقلهم تكلف

 فإن سئلوا عن أمر كان جوابهم أوجز بيان وأشفات وأبينه, إن لم يكن من ذات نور الوحي فهـو قبس من مشكاته.

ألصدق  -تلك المسألة التي تشعبت فيها اآلراء وتنافرت فيها الفرق وتـقاتـلت عليها األمة -وإن في مسألة اإليمان

 دليل على هذا.

                                                        

 ( بسند صحيح .1/97( , عن جندب بن ع دهللا , واحلزور الغالم الناضب النمو , ورواه ع دهللا بن أمحد, السنة )61رواه ابن ماجه رقم )  ( 1)



كل مذهب لتأتي بتعريف لإليمان كما تريد, فمنهم من صرف نظرت عن نصوص الوحي  فقد ذهبت الفرق الضالة

كلها, ومنهم من أخذ بعضها وغال فيه وتعسف في تأويل الباقي أو إنكارت, ومنهم من ظل حائرا متناقضا ال 

 يستـقـر له قرار.

المأمون قط, فكانوا إذا سئلوا عن  فما حادوا عن منهجهم -الذين هم الصحابة والتابعون لهم بإحسان -أما الجماعة

اإليمان أجابوا بالوحي ال بالهوى, جوابا يراعى فيه حال السائل ومقام السؤال كما كان النبي صلى هللا عليه وسلم 

 يفعل.

 فمر  يجيبون السائل بمية جامعة من كتاب هللا تعالى, مثل جواب بعضهم بقوله تعالى: 

مشرق والمغرب ولكن البر من آمن باهلل واليوم اآلخر والمالئكة والكتاب }ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل ال

والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصال  

الذين صدقوا وآتى الزكا  والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك 

 .(1)وأولئك هم المتقون{ اآلية 

 .(2)ومر  يجيـبون بحديث كما أجاب النبي صلى هللا عليه وسلم جبريل أو وفد عبدالقيس 

ومر  يعرفونه بفهم فهموت من كتاب هللا وسنة رسوله صلى هللا عليه وسلم, كما قال بعضهم: )الصبر نصف 

 لك.ونحو ذ (3)اإليمان, واليقين اإليمان كله( 

 ومن الواضح أنه ليس في شيء من هذا تحديد مجرد لإليمان على المنه  المنطقي المتكلف.

وعندما اتسع الخالف بين الفرق وانتقلت األمة من البحث في أعمال اإليمان وفرائضه ليحققوت بكماله إلى البحث 

ل وأصل جامع يعرف به الناس ظهرت الحاجة إلى قول فص -ليتجادلوا فيها -في ماهيته المجرد  وحدت المنطقي

  -هذا المفهوم في كتاب ربهم وسنة نبيهم, فتواردت أذهان علماء الجماعة وتوانأت أقوالهم وتواترت أخبارهم

على  -الحجازي منهم والعراقي والشامي والخراساني والمصري والمغربي, ومن كان وراء النهر أو باألندلس 

أوضح وال أيسر منه؛ مقتبس من الكتاب والسنة, وموافق للعقل معنى موجز شاف كاف ليس في التعريفات 

 والفطر , ومترجم لواقع الجيل األول, وهو: "أن اإليمان قول وعمل ويزيد وينقا" .

وأكثرهم لم يزد عن هذت العبار  ولم ينقا, ومنهم من اختلفت عبارته قليال أو أضاف إليها قيدا إيضاحيا, لكن 

ا واحد؛ فلم يكن اختالفهم في بعض األلفاظ إال كما يختلف الصادقون عاد  في التعبير المعنى الذي أرادوت جميع

 عن أمر واحد محسوس ظاهر.

وهذا وحدت دليل كاف لمن كانت له بصير  على أن هؤالء هم الجماعة حقا, وأن من عداهم فرق زيغ وضاللة, 

 وأصالت جهنم وساءت مصيرا.من اقتفاها فقد اتبع غير سبيل المؤمنين, فوالت هللا ما تولى 

 وهذا اإلجماع نقله كثير من المؤلفين الثقات؛ وها هي ذي نماذج منهم:

يقول اإلمام الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبو عبدهللا محمد بن إسماعيل البخاري رحمه هللا تعالى: "لقيت  -1

والبصر  وواسط وبغداد والشام ومصر,  أكثر من ألف رجل من أهل العلم؛ أهل الحجاز ومكة والمدينة والكوفة

أدركتهم وهم متوافرون أكثر من ست وأربعين سنة, أهل الشام  (4)لقيتهم كرات قرنا بعد قرن ثم قرن بعد قرن

ومصر والجزير  مرتين, والبصر  أربع مرات في سنين ذوي عدد, وبالحجاز ستة أعوام, وال أحصي كم دخلت 

اسان, منهم: المكي بن إبراهيم, ويحيى بن يحيى, وعلي بن الحسن بن شقيق, الكوفة وبغداد, مع محدثي أهل خر

 وقتيبة بن سعيد, وشهاب بن معمر.

وبالشام: محمد بن يوسف الفريابي, وأبا مسهر عبداألعلى بن مسهر, وأبا المغير  عبدالقدوس بن الحجاج, وأبا 

 اليمان الحكم بن نافع. ومن بعدهم عد  كثير .

وسعيد بن أبي مريم, وأصبغ بن الفرح , ونعيم بن  -كاتب الليث بن سعد  -كثير, وأبا صالح  وبمصر: يحيى بن

 حماد. 

 وأحمد بن محمد األزرقي. -قاضي مكة  -وبمكة: عبدهللا بن يزيد المقري, والحميدي, وسليمان بن حرب 

                                                        

( , املصنف 2/94) احلسن بن علي رضي هللا عنهما, ويف بعض الربرق رفعه غىل النيب صلى هللا عليه وسلم, وتفصيل الكالم يف أسانيده يربول, لكن انظر: الرب )نما ورد عن أيب ذر و    ( 1)
 ( .1/50( ,فتح ال ار) )1/296( , ابن نري  )1/173( , فتح القدير )1/169(, الدر املنريور )11/128)

(. وفيه: اأتدرول ما ادميال ..... شهادق أال غله غال هللا وأل حممد رسول هللا, وغقام الصالق, وغيتاء الزناق..ا 18,17(, مسلم رقم )1/129متفق عليه. ال خار) )حديث وفد ع دقيس   ( 2)
 احلديث
 ( .1/98ابن أمحد)( , وهو يف السنة لع دهللا 1/48علق ال خار) اجلملة األخ ق, وذنر احلافظ خترجيه نامال . الفتح )  ( 3)
 املراد ابلقرل: الرب قة من العلماء .  ( 4)



ري, وأحمد بن أبي بكر أبا مصعب وبالمدينة: إسماعيل بن أبي أويس, ومطرف بن عبدهللا , وعبدهللا بن نافع الزبي

 الزهري, وإبراهيم بن حمز  الزبيري, وإبراهيم بن المنذر الحزامي.

وبالبصر : أبا عاصم الضحاك بن مخلد الشيباني, وأبا الوليد هشام بن عبدالملك, والحجاج بن المنهال, وعلي بن 

 عبدهللا بن جعفر المديني.

يد بن موسى, وأحمد بن يونس, وقبـيصة بن عقبة, وابن نمير, وعبدهللا وبالكوفة: أبا نعيم الفضل بن دكين, وعب

 وعثمان ابني أبي شيبة.

 وببغداد: أحمد بن حنبل, ويحيى بن معين, وأبا معمر, وأبا خيثمة, وأبا عبيد القاسم بن سالم.

 ومن أهل الجزير : عمرو بن خالد الحراني .

 وبواسط: عمرو بن عون, وعاصم بن علي بن عاصم.

 وبمرو: صدقة بن الفضل, وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي.

 , وأن ال يطول ذلك, فما رأيت واحدا منهم يختلف في هذت األشياء: (1)واكتفينا بتسمية هؤالء كي يكون مختصرا 

 : (2)أن الدين قول وعمل, وذلك لقول هللا 

 .(3)ويؤتوا الزكا  وذلك دين القيمة{ .... " }وما أمروا إال ليعبدوا هللا مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصال  

مما يتعلق بموضوعنا: "لم يكونوا يكفرون أحدا من أهل القبلة بالذنب  –أيضا  –ثم ذكر عقيد  قيمة جاء فيها 

 .(4)لقوله: }إن هللا ال يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء{ " 

وأبو حاتم الرازيان, فيما روات عنهما اإلمام عبدالرحمن بن أبي  وقال اإلمامان الجليالن الثـقـتان أبو زرعة -2

حاتم قال: "سألت أبي وأبا زرعة عن مذاهب أهل السنة في أصول الدين, وما أدركا عليه العلماء في جميع 

 فكان –حجازا وعراقا وشاما ويمنا  –األمصار, وما يعتقدان من ذلك؟ فقاال: أدركنا العلماء في جميع األمصار 

 من مذهبهم: اإليمان قول وعمل يزيد وينقا".

ثم ذكر عقيد  عظيمة أيضا جاء فيها: "وأهل الكبائر في مشيئة هللا عز وجل. وال نكفر أهل القبلة بذنوبهم, ونكل 

أسرارهم إلى هللا عز وجل". "والناس مؤمنون في أحكامهم ومواريثهم وال ندري ما هم عند هللا عز وجل, فمن 

ن حقا فهو مبتدع, ومن قال: هو مؤمن عند هللا فهو من الكاذبين, ومن قال: هو مؤمن باهلل حقا فهو قال: إنه مؤم

 , والمرجئة المبتدعة ضالل". (5)مصيب

 .(6)"وعالمة المرجئة: تسميتهم أهل السنة مخالفة ونقصانية" 

لى علينا إسحاق بن وروى أبو عمرو الطلمنكي بإسنادت المعروف عن موسى بن هارون الحمال قال: أم -3

 راهويه أن اإليمان قول وعمل يزيد وينقا, ال شك أن ذلك كما وصفنا.

أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  (7)وإنما عقلنا هذا بالروايات الصحيحة واآلثار العامة المحكمة, وآحاد 

ال يختلفون فيه, وكذلك في عهد  والتابعين وهلم جرا على ذلك. وكذلك بعد التابعين من أهل العلم على شيء واحد

األوزاعي بالشام وسفيان الثوري بالعراق ومالك بن أنس بالحجاز, ومعمر باليمن على ما فسرنا وبينا أن اإليمان 

 .(8)قول وعمل, يزيد وينقا ... 

هواء قال إسحاق: واتبعهم على ما وصفنا من بعدهم من عصرنا هذا أهل العلم إال من باين الجماعة واتبع األ

 .(9)المختلفة, فأولئك قوم ال يعبأ هللا بهم لما باينوا الجماعة" 

و "قال أبو عبيد القاسم بن سالم اإلمام, وله كتاب مصنف في اإليمان, قال: هذت تسمية من كان يقول: اإليمان  -4

 قول وعمل يزيد وينقا:

                                                        

 . -نل يف بلده   –يالحظ أل هؤالء هم أئمة العلم يف عصرهم   ( 1)
 معلوم أل ادمجاع ال بد له من مستند, ومستند ادمجاع يف هذه املسألة نصوص نري ق منها هذه اآلية.  ( 2)
 ( .1/47( , وعنه نقل احلافظ يف الفتح وصحح سنده غىل ال خار) )1/172دمام ال خار), رواه عنه الاللكائي بسنده. انظر: )هذا النص املنقول هو أول اعتقاد ا  ( 3)
 ( .1/175املصدر السابق )  ( 4)
 ألل قوله: أان مؤمن ابهلل حقا معناه أنه مسلم, وادسالم ال يستريىن فيه غال غذا أريد به ادميال اخلاص.  ( 5)
واحد ال يزيد وال ينقص نما سيأيت تفصيله  خالفة: لعلها من اخلالف, نأهنم خالفوا احلق بزعمهم, والنقصانية: ألهنم يقولول: غل ادميال ينقص, ونقصه عند املرجئة نفر؛ ألنه شيءامل  ( 6)

 ( .179-1/176عنهم. وهذه العقيدق من الاللكائي أيضا )
 مجاع أو التواتر, وغمنا مراده أل نل واحد من الصحابة والتابعني نال على ذلك .ليس املراد ابآلحاد هنا ما يقابل اد  ( 7)
 مث استربرد فذنر حكم  رك الصالق وأنه يقتل نفرا.  ( 8)
 . 293 – 292عن ادميال لشيخ ادسالم, ص   ( 9)



, ابن أبي مليكة, عمرو بن دينار, ابن أبي من أهل مكة: عبيد بن عمير الليثي, عطاء بن أبي رباح, مجاهد بن جبر

نجيح, عبيد هللا بن عمر, عبدهللا بن عمرو بن عثمان, عبدالملك بن جري , نافع بن جبير, داود بن عبدالرحمن 

 العطار, عبدهللا بن رجاء.

هيم بن ومن أهل المدينة: محمد بن شهاب الزهري, وربيعة بن أبي عبدالرحمن, أبو حازم األعرج, سعد بن إبرا

عبدالرحمن بن عوف, يحيى بن سعيد األنصاري, هشام بن عرو  بن الزبير, عبدهللا بن عمر العمري, مالك بن 

 , عبدالعزيز بن أبي حازم.-يعني الماجشون -أنس, محمد بن أبي ذئب, سليمان بن بالل, عبدالعزيز بن عبدهللا 

 د, عبدالرزاق بن همام.ومن أهل اليمن: ناوس اليماني, وهب بن منبه, معمر بن راش

ومن أهل مصر والشام: مكحول, األوزاعي, سعيد بن عبدالعزيز, الوليد بن مسلم, يونس بن يزيد األيلي, يزيد بن 

أبي حبيب, يزيد بن شريح, سعيد بن أبي أيوب, الليث بن سعد, عبدهللا بن أبي جعفر, معاوية بن أبي صالح, حيو  

 بن شريح, عبدهللا بن وهب.

كن العواصم وغيرها من الجزير : ميمون بن مهران, يحيى بن عبدالكريم, معقل بن عبيدهللا, عبيدهللا بن وممن س

بن مالك, المعافى بن عمران, محمد بن سلمة الحراني, أبو إسحاق الفزاري, مخلد بن  (1)عمرو الرقي, عبدالملك 

 ير, الهيثم بن جميل.الحسين, علي بن بكار, يوسف بن أسبان, عطاء بن مسلم, محمد بن كث

ومن أهل الكوفة: علقمة, األسود بن يزيد, أبو وائل, سعيد بن جبير, والربيع بن خثيم, عامر الشعبي, إبراهيم 

النخعي, الحكم بن عتيبة, نلحة بن مصرف, منصور بن المعتمر, سلمة بن كهيل, مغير  الضبي, عطاء بن 

بن سعيد, سليمان بن مهران األعمش, يزيد بن أبي زياد, سفيان السائب, إسماعيل بن أبي خالد, أبو حيان, يحيى 

بن سعيد الثوري, سفيان بن عيينة, الفضيل بن عيال, أبو المقدام, ثابت بن العجالن, ابن شبرمة, ابن أبى ليلى, 

زهير, شريك بن عبدهللا, الحسن بن صالح, حفا بن غياث, أبو بكر بن عياك, أبو األحوص, وكيع بن الجراح, 

عبدهللا بن نمير, أبو أسامة, عبدهللا بن إدريس,زيد بن الحباب, الحسين بن علي الجعفي, محمد بن بشر العبدي, 

 يحيى بن آدم, ومحمد ويعلى وعمرو بنو عبيد.

ومن أهل البصر : الحسن بن أبي الحسن, محمد بن سيرين, قتاد  بن دعامة, بكر بن عبدهللا المزني, أيوب 

عبيد, عبدهللا بن عون, سليمان التيمي, هشام بن حسان الدستوائي, شعبة بن الحجاج, حماد  السختياني, يونس بن

بن سلمة, حماد بن زيد, أبو األشهب, يزيد بن إبراهيم, أبو عوانة, وهيب بن خالد, عبدالوارث بن سعيد, معتمر 

يزيد بن زريع, المؤمل بن  بن سليمان التيمي, يحيى بن سعيد القطان, عبدالرحمن بن مهدي, بشر بن المفضل,

 إسماعيل, خالد بن الحارث, معاذ بن معاذ, أبو عبدالرحمن المقري.

ومن أهل واسط: هشيم بن بشير, خالد بن عبدهللا, علي بن عاصم, يزيد ابن هارون, صالح بن عمر, عاصم بن 

 علي.

لمبارك, النضر بن شميل, ومن أهل المشرق: الضحاك بن مزاحم, أبو جمر , نصر بن عمران, عبدهللا ابن ا

 جرير بن عبدالحميد الضبي.

قال أبو عبيد : هؤالء جميعا يقولون : اإليمان قول وعمل يزيد وينقا ؛ وهو قول أهل السنة المعمول به عندنا " 
(2). 

ويقول اإلمام البغوي في شرح السنة: "اتـفـقت الصحابة والتابعون فمن بعدهم من علماء السنة على أن  -5

 مال من اإليمان؛ لقوله سبحانه وتعالى:األع

 }إنما المؤمنون الذين إذا ذكر هللا وجلت قلوبهم{ . إلى قوله: }الذين يقيمون الصال  ومما رزقناهم ينفقون{ .

 فجعل األعمال كلها إيمانا, وكما نطق به حديث أبي هرير  )يعني حديث اإليمان بضع وسبعون شعبة(.

قول وعمل وعقيد , يزيد بالطاعة وينقا بالمعصية على ما نطق به القرآن في  ثم قال: وقالوا: إن اإليمان

 الزياد , وجاء في الحديث بالنقصان في وصف النساء )يعني ناقصات عقل ودين( . . .

 .(3)ثم قال: واتفقوا على تفاضل أهل اإليمان وتباينهم في درجاته" 

                                                        

 . 328أو هو ع دالكرمي بن مالك, انظر ص   ( 1)
, وهو ليس يف نتاب ادميال املرب وع أليب ع يد, فإما أنه ط ع على أنه نسخ ا  ناملة أو أل ع يد هذا يف مصنف ا ه. قال شيخ ادسالم 295 -293ادميال لشيخ ادسالم, ص   ( 2)

ل من قاله امحاد بن أيب سليمالا فاحتاج نال أو تعليقا على هذا النقل: )قلت: ذنر من الكوفيني من قال ذلك أنرير مما ذنر من ا هم, ألل ادرجاء يف أهل الكوفة نال أوال فيهم أنرير, و 
 . 295علماؤهم أل يظهروا غنكار ذلك فكرير منهم من قال ذلك( وش ه ذلك بكريرق من أنكر على اجلهمية من أهل خراسال ألنه ظهر هناك, ص 

(3 )  (1/38- 40. ) 



ع أهل الفقه والحديث على أن اإليمان قول وعمل, وال عمل ويقول اإلمام الحافظ أبو عمر بن عبدالبر: "أجم -6

 إال بنية, واإليمان عندهم يزيد بالطاعة وينقا بالمعصية, والطاعات كلها عندهم إيمان".

ثم ذكر خالف أبي حنيفة وأصحابه في هذا, وقال: "وأما سائر الفقهاء من أهل الرأي واآلثار بالحجاز والعراق 

لك بن أنس, والليث بن سعد, وسفيان الثوري, واألوزاعي, والشافعي, وأحمد بن حنبل, والشام ومصر, منهم: ما

وإسحاق بن راهويه, وأبو عبيد القاسم بن سالم, وداود بن علي )الظاهري(, وأبو جعفر البصري, ومن سلك 

رح مع اإلخالص سبيلهم فقالوا: اإليمان قول وعمل؛ قول باللسان وهو اإلقرار, واعتقاد بالقلب, وعمل بالجوا

بالنية الصادقة, قالوا: وكل ما يطاع هللا عز وجل به من فريضة ونافلة فهو من اإليمان, واإليمان يزيد بالطاعات 

 .(1)وينقا بالمعاصي, وأهل الذنوب عندهم مؤمنون غير مستكملي اإليمان من أجل ذنوبهم . . . " 

استعمل مطلقا فاإليمان الشرعي المطلوب ال يكون إال اعتقادا ويذكر اإلمام الحافظ ابن كثير: إن اإليمان "إذا  -7

وقوال وعمال, وهكذا ذهب أكثر األئمة بل قد حكات الشافعي وأحمد بن حنبل وأبو عبيد وغير واحد إجماعا أن 

 .(2)اإليمان قول وعمل يزيد وينقا" 

ديث أن اإليمان قول وعمل ونية, ويقول اإلمام الحافظ ابن رجب الحنبلي: "والمشهور عن السلف وأهل الح -8

وأن األعمال كلها داخلة في مسمى اإليمان, وحكى الشافعي على ذلك إجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم ممن 

 أدركهم, وأنكر السلف على من أخرج األعمال عن اإليمان إنكارا شديدا.

بن مهران, وقتاد , وأيوب السختياني,  وممن أنكر ذلك على قائله وجعله قوال محدثا: سعيد بن جبير, وميمون

 والنخعي, والزهري, وإبراهيم, ويحيى بن أبي كثير, وغيرهم.

 وقال الثوري: هو رأي محدث أدركنا الناس على غيرت.

 .(3)وقال األوزاعي: وكان من مضى من السلف ال يفرقون بين العمل واإليمان... " 

الشافعي رحمه هللا أن اإلجماع على ذلك نقله شيخ اإلسالم ابن وما ذكرت الحافظان ابن كثير وابن رجب عن  -9

 تيمية, فقال: )وقد ذكرنا عن الشافعي رضي هللا عنه ما ذكرت من اإلجماع على ذلك قوله في "األم":

"وكان اإلجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم ومن أدركناهم يقولون: إن اإليمان قول وعمل ونية, وال 

 .(4)ن الثالثة إال باآلخر" ( يجزيء واحد م

ويقول اإلمام محمد بن جرير الطبري شيخ المفسرين: "والصواب لدينا من القول أن اإليمان قول وعمل  -10

يزيد وينقا, وبه الخبر عن جماعة من أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم, وعليه مضى أهل الدين 

 .(5)والفضل" 

يمان, وابنه عبدهللا بن أحمد في السنة, عن جماعة كثير  من أهل العلم الذين وقد روى اإلمام أحمد في اإل -11

 ذهبوا لما ذكر وذموا اإلرجاء وعابوت, نذكر منهم:

"مجاهد, سعيد بن جبير , الحسن البصري, أبو وائل, إبراهيم النخعي, علقمة, عطاء ابن أبي رباح, قتاد , ابن أبي 

لعزيز, سفيان الثوري, سفيان بن عيينة, وكيع, الفضيل بن عيال, مالك, مليكة, هشام بن عرو , عمر بن عبدا

الشافعي, حماد بن زيد, حماد بن سلمة, األوزاعي, شريك, أبو بكر بن عياك, أبو البختري, ميسر , أبو صالح, 

حبيب, ضحاك المشرقي, بكير الطائي, يحيى بن سعيد, عبدالعزيز بن أبي سلمة, منصور بن المعتمر, عمير بن ال

جرير بن عبدالحميد, عبدالملك بن جرير, يحيى بن سليم, أبو إسحاق الفزاري, عبدهللا ابن المبارك, الخليل بن 

أحمد الفراهيدي, ميمون بن مهران, خالد بن الحارث, محمد بن مسلم الطائفي, معمر بن راشد, القاسم بن 

عفان, سعيد بن عبدالعزيز, عبدالكريم الجزري, مخيمر , صدقة المروزي, محمد بن عبدهللا بن عمرو عثمان بن 

 .(6)خصيف بن عبدالرحمن" 

                                                        

 ( .243 -9/238التمهيد )  ( 1)
ه, وله: اغمجاعاا بقوهلم: العله غمجاع الفقهاء واحملدةني, وغال فإل مجهور علماء الكالم يرول أنه االعتقاد فقطا وهذا التعليق ال وجه ل( , وقد علق احملققول على ق63-1/62التفس  )  ( 2)

ظم منه, وغمنا تذنر أقواهلم على س يل الذم وادنكار, أع ألل علماء السنة ومنهم األئمة األربعة جممعول على ذم الكالم وأهله وتعزير أصحابه, فال يعتد خبالفهم فيما مل جيمع عليه فضال عما هو
ناق هم تذنر هذا وتنقله عن أئمة ادسالم اجملمع على ونل الكتب اليت نت ت يف عقيدق أهل السنة مريل نتاب الاللكائي واآلجر) وع دهللا بن أمحد وابن بربة ... غخل, ونذا نتب تراجم األئمة وم

 فضلهم وغمامتهم.
 ( .1/57م واحلكم , حتقيق: حممد أبو النور )( جامع العلو 5)

 ( .3/607, ومل أستربع العريور عليه يف األم املرب وع, لكن قرأت البن القيم أنه يف اامل سوطا . زاد املعاد ) 292ادميال , ص   ( 4)
 ( ضمن عقيدق الرب ) .1/85الاللكائي )  ( 5)
 ( .106-1/72فصاعدا, ومن نتاب: السنة ) 94لوحة استخلصت هؤالء األعالم من نتاب: ادميال, من   ( 6)



"وروى أبو بكر النقاك بإسنادت عن عبدالرزاق قال: لقيت اثنين وسبعين شيخا )وذكر جملة من كبار األئمة(  -12

 .(1)كلهم يقول: اإليمان قول وعمل يزيد وينقا" 

بدعة محدثة, وأنهم يهود أهل القبلة أو صابئة هذت األمة, وأن وبعض هؤالء األعالم صرح بأن قول أهل اإلرجاء 

كانوا على ما عليه أهل السنة, ونحو ذلك من النقول الدالة على  -صحابة وتابعين -من أدركوت من أهل العم

 .(2)اإلجماع, تصريحا أو لزوما واقتضاء. ولوال خشية التطويل لنقلنا ذلك تفصيال 

له من مستند نصي, وهذا اإلجماع يستند إلى نصوص كثير  جدا, بل ربما كانت هذت ومعلوم أن أي إجماع ال بد 

القضية أعظم مسائل الخالف بين األمة إجماعا من الصدر األول, من حيث تواتر النصوص وتواتر نقل األقوال 

 فيها.

 إلجماع:ونظرا لالختصار رأيت االكتفاء بنصين مفصلين من كالم أئمة السنة مذكور فيهما مستند ا

 :(3)هـ  245كالم اإلمام هشام بن عمار )مقرئ الشام ومحدثها في عصرت( المتوفى  -1

قال رحمه هللا: "ومما يبين ألهل العقل أن اإليمان قول وعمل يزيد وينقا ما جاء عن النبي صلى هللا عليه وسلم 

 من األحاديث:

 أن الحياء شعبة من شعب اإليمان.

 .وأن حسن العهد من اإليمان

 وأن اإليمان عرى, وأوثق عرى اإليمان الحب في هللا والبغض في هللا.

 وأن لإليمان أركانا ودعائم وذرو  وحقيقة ومحضا وصريحا وصدقا وبرا وحالو  وزينة ولباسا وشطرا".

 ثم فصل هذا فقال:

  والتوكل على هللا."فمن أركانه: التسليم ألمر هللا )الشرعي(, والرضا بقدر هللا )الكوني(, والتفويض إلى هللا

 ومن دعائمه: الصبر واليقين والعدل والجهاد.

وصريح اإليمان: أن يصل من قطعه, ويعطي من حرمه, ويعفو عمن ظلمه, ويغفر لمن شتمه, ويحسن إلى من 

 أساء إليه.

في الحق وذروته: أن يكون الفقر أحب إليه من الغنى, والتواضع أحب إليه من الشرف, وأن يكون ذامه وحامدت 

 عندت سواء.

 وحقيقته: ما روي من: "ثالث من كن فيه فقد استوجب حقيقة اإليمان: حب الرجل المرء في هللا ..." )الحديث(.

أما استكماله: فما روي: "ال يستكمل عبد اإليمان كله حتى يحب ألخيه ما يحب لنفسه, وحتى يقدم الصال  في 

 . وما روي: "ال يستكمل عبد حقيقة اإليمان حتى يخزن لسانه".اليوم الدجن, وحتى يجتنب الكذب في مزاحه"

وأما نعم اإليمان: فأن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأت لم يكن ليصيبه, وال يقول: لوال, ولو أن, ويدع 

 المراء وهو محق, ويدع الكذب في المزاح, روي ذلك عن ابن مسعود رضي هللا عنه.

ما روي أنهم قالوا: يا رسول هللا إن أحدنا ليحدث نفسه بالشيء ما يحب أن يتكلم به, قال: وأما محض اإليمان: ف

 "ذلك محض اإليمان".

وأما صدق اإليمان وبرت: فما روي عن عبيد بن عمير قال: من صدق اإليمان وبرت إسباغ الوضوء في المكارت, 

 ا ال يدعها إال هلل.ومن صدق اإليمان وبرت أن يخلو الرجل بالمرأ  الحسناء فيدعه

 وأما لباسه: فالتقوى, روي ذلك عن وهب بن منبه.

وأما حالوته: فروي عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال: "ثالث من كن فيه وجد حالو  اإليمان: أن يكون هللا 

أنقذت هللا منه ورسوله أحب إليه مما سواهما, وأن يحب العبد ال يحبه إال هلل, وأن يكرت أن يرجع في الكفر بعد إذ 

 كما يكرت أن يلقى في النار".

وأما شطر اإليمان: فما روي عن أبي مالك األشعري رضي هللا عنه عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال: 

, والحمد هلل تمخ الميزان, والتكبير  -وفي رواية: إسباغ الوضوء شطر اإليمان  -"الطهور شطر اإليمان 

                                                        

( . وممن نقل ادمجاع: احلافظ ابن عسانر, انظر: هتذيب  ريخ دمشق 1/84, وهناك أمساء نري ق مجعها احلليمي. انظر: املنهاج يف شعب ادميال ) 73ادميال أليب يعلى, لوحة   ( 1)
(3/134. ) 

ي عنه هنا. وانظر: الفتح م املرجئة يف ادميال لإلمام أمحد, والسنة البنه ع دهللا, والشريعة لآلجر), وادابنة البن بربة, وووها مما ورد ويرد النقل التفصيلانظر األبواب والفصول اخلاصة بذ  ( 2)
(1/47. ) 

 ( .435 - 11/420 الء )وهو شيخ ادسالم ال خار), وقد تتلمذ على يد مالك, ونال معاصرا لإلمام أمحد, انظر: س  أعالم الن  ( 3)



ألرل, والصال  نور, والصدقة برهان, والصبر ضياء, والقرآن حجة لك أو عليك, والتسبيح يمخ السماوات وا

 كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها".

وأما نصف اإليمان: فروي عن عبدهللا )ابن مسعود( رضي هللا عنه: الصبر نصف اإليمان, واليقين اإليمان كله 
 . اهـ(1)

 –ر ليس على درجة واحد  من الصحة والقبول, لكن الشاهد من مجموعها أقول: ما ذكرت من األحاديث واآلثا

متحقق, والمطلع على السنة وأقوال  –وهو االستدالل على صحة مفهوم اإليمان عند أهل السنة والجماعة 

 يمكن أن يزيد على ما ذكر أشياء كثير . –رضي هللا عنهم  –الصحابة والتابعين 

وبعضها أقوال, وبعضها أقوال القلب وأعماله وبعضها أقوال لسان وأعمال  وهذت التي ذكرها بعضها أعمال

 جوارح, وبعضها فرائض وواجبات, وبعضها نوافل وكماالت.

الذي عليه أكثر كتب العقيد  في  –ومن تدبرها وتدبر أمثالها في النصوص األخرى, ثم قابل ذلك بقول المرجئة 

هو التصديق القلبي المجرد من سائر أفعال القلوب والجوارح, على العالم اإلسالمي اليوم, وهو أن اإليمان 

 عرف شذوذ هذا القول وسقونه, وأنه بدعة ال يجوز اعتقادها . –الخالف في النطق بالشهادتين 

 :(2)كالم الفضيل بن عيال مع تعليق اإلمام أحمد  -2

أخبرت أن الفضيل بن عيال قرأ أول األنفال قال عبدهللا ابن اإلمام أحمد في كتاب السنة: "وجدت في كتاب أبي: 

 حتى بلغ: }أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفر  ورزق كريم{

قال حين فرغ: إن هذت اآلية تخبرك أن اإليمان قول وعمل, وأن المؤمن إذا كان مؤمنا حقا فهو من أهل الجنة. 

في كتاب هللا مكذب, أو جاهل ال يعلم. فمن كان على هذت فمن لم يشهد أن المؤمن حقا من أهل الجنة فهو شاك 

الصفة فهو مؤمن حقا مستكمل اإليمان, وال يستكمل اإليمان إال بالعمل, وال يستكمل عبد اإليمان وال يكون مؤمنا 

 حقا حتى يؤثر دينه على شهوته, ولن يهلك عبد حتى يؤثر شهوته على دينه.

أنا مؤمن حتى تقول: أنا مؤمن حقا مستكمل اإليمان, وهللا ال تكون مؤمنا  يا سفيه ما أجهلك ال ترضى أن تقول:

حقا مستكمل اإليمان حتى تؤدي ما افترل هللا عليك, وتجتـنب ما حرم هللا عليك, وترضى بما قسم هللا لك, ثم 

 تخاف مع هذا أال يقبل هللا منك.

 ووصف فضيل اإليمان بأنه قول وعمل. وقرأ: 

 يعبدوا هللا مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصال  ويؤتوا الزكا  وذلك دين القيمة{}وما أمروا إال ل

بالقول والعمل. فالقول: اإلقرار بالتوحيد والشهاد  للنبي صلى هللا عليه وسلم بالبالغ.  (3)فقد سمى هللا دينا قيمة 

 والعمل: أداء الفرائض واجتناب المحارم. وقرأ:

يل إنه كان صادق الوعد وكان رسوال نبيا * وكان يأمر أهله بالصال  والزكا  وكان }واذكر في الكتاب إسماع

 عند ربه مرضيا{

 وقال:

}شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين 

 وال تتفرقوا فيه{ .

ما أمر أنبياءت ورسله بإقامته, والتفرق فيه: ترك العمل والتفريق بين فالدين: التصديق بالعمل كما وصفه هللا, وك

 القول والعمل. قال هللا عز وجل:

 }فإن تابوا وأقاموا الصال  وآتوا الزكا  فإخوانكم في الدين{ .

 فالتوبة من الشرك جعلها هللا قوال وعمال بإقامة الصال  وإيتاء الزكا .

 الزكا  وال شيء من الفرائض من اإليمان, افتراء على هللا وخالفا لكتابه وقال أصحاب الرأي: ليس الصال  وال

 وسنة نبيه, ولو كان القول كما يقولون لم يقاتل أبو بكر أهل الرد .

وقال فضيل: يقول أهل البدع: اإليمان اإلقرار بال عمل, واإليمان واحد وإنما يتفاضل الناس باألعمال وال 

ال ذلك فقد خالف األثر ورد على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قوله؛ ألن رسول هللا يتفاضلون باإليمان. فمن ق

                                                        

, ولعله منقول يف 559أ, نسخة مكت ة حكيم أوالو املنسوخة سنة  161 –ب 160هذا النص منقول من نتاب: احلجة يف بيال احملجة, لقوام السنة أيب قاسم األص هاين, لوحة:   ( 1)
 ( .16/278الن الء )األصل عن أيب الشيخ األص هاين, وأبو الشيخ له نتاب يف السنة, انظر: س  أعالم 

 من املتعذر متييز نالم الفضيل من نالم ادمام , وهلذا أوردهتما معا بدول فصل.  ( 2)
 نذا ابألصل .   ( 3)



صلى هللا عليه وسلم قال: "اإليمان بضع وسبعون شعبة, أفضلها ال إله إال هللا, وأدناها إمانة األذى عن الطريق, 

 والحياء شعبة من اإليمان".

ائض هللا ليست من اإليمان. فميز أهل البدع العمل من اإليمان, وتفسير من يقول: اإليمان ال يتفاضل, يقول: إن فر

وقالوا: إن فرائض هللا ليست من اإليمان, ومن قال ذلك فقد أعظم الفرية, أخاف أن يكون جاحدا للفرائض رادا 

 على هللا أمرت.

لذين آمنوا وعملوا ويقول أهل السنة: إن هللا قرن العمل باإليمان, وأن فرائض هللا من اإليمان, قالوا: }وا

 الصالحات{ موصول العمل باإليمان. ويقول أهل اإلرجاء: ال, ولكنه مقطوع غير موصول.

وقال أهل السنة: }ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن{ فهذا موصول, وأهل اإلرجاء يقولون: 

 بل هو مقطوع.

 مؤمن{ فهذا موصول. وقال أهل السنة: }ومن أراد اآلخر  وسعى لها سعيها وهو

, وأهل اإلرجاء يقولون: بل هو (1)وكل شيء في القرآن من أشبات هذا فأهل السنة يقولون: هو موصول مجتمع 

مقطوع متفرق. ولو كان األمر كما يقولون لكان من عصى وارتكب المعاصي والمحارم لم يكن عليه سبيل, فكان 

 وأقبحه فإنا هلل وإنا إليه راجعون.إقرارت يكفيه من العمل, فما أسوأ هذا من قول 

 )فيه دليل على أن هذا الزم قولهم ال أنه قولهم, فليبحث عن دليل آخر(.

بعد الشهاد  والتوحيد, والشهاد  للنبي صلى هللا عليه وسلم بالبالغ,  -وقال فضيل: أصل اإليمان عندنا وفرعه

يانة, والوفاء بالعهد, وصلة الرحم, والنصيحة صدق الحديث, وحفظ األمانة, وترك الخ –وبعد أداء الفرائض 

 لجميع المسلمين, والرحمة للناس عامة.

: هذا من رأيك تقوله أو سمعته؟ قال: بل سمعنات وتعلمنات, ولو لم آخذت من أهل الفـقه  -يعني فضيال  –قيل له 

 والفضل لم أتكلم به.

ل الجهمية: اإليمان المعرفة بال قول وال عمل, وقال فضيل: يقول أهل اإلرجاء: اإليمان قول بال عمل, ويقو

ويقول أهل السنة: اإليمان المعرفة والقول والعمل, فمن قال: اإليمان قول وعمل, فقد أخذ بالوثيقة, ومن قال: 

 اإليمان قول بال عمل؛ فقد خانر, ألنه ال يدري أيقبل إقرارت أو يرد عليه بذنوبه.

 ال أن تكون أعمى.قد بينت لك, إ –يعني فضيال  –وقال 

وقال فضيل: لو قال رجل: مؤمن أنت؟ ما كلمته ما عشت! وقال: إذا قلت: آمنت باهلل فهو يجزيك من أن تقول: أنا 

مؤمن, وإذا قلت : أنا مؤمن ال يجزيك من أن تقول: آمنت باهلل؛ ألن آمنت باهلل أمر, قال هللا: }قولوا آمنا باهلل{ 

 يضرك أال تقوله, وال بأس إن قلته على وجه اإلقرار, وأكرهه على وجه اآلية, وقولك: أنا مؤمن تكلف ال

 التزكية.

وقال فضيل: سمعت سفيان الثوري يقول: من صلى إلى هذت القبلة فهو عندنا مؤمن, والناس عندنا مؤمنون 

شاء عذبهم وإن باإلقرار والمواريث والمناكحة والحدود والذبائح والنسك, ولهم ذنوب وخطايا, هللا حسيبهم, إن 

 شاء غفر لهم, وال ندري ما لهم عند هللا.

قال الفضيل: سمعت المغير  الضبي يقول: من شك في دينه فهو كافر, وأنا مؤمن إن شاء هللا. قال فضيل: 

 االستثناء ليس بشك.

وتحذيرت  وقال فضيل: المرجئة كلما سمعوا حديثا فيه تخويف قالوا: هذا تهديد, وإن المؤمن يخاف تهديد هللا

وتخويفه ووعيدت, ويرجو وعدت, وإن المنافق ال يخاف تهديد هللا وال تحذيرت وال تخويفه وال وعيدت وال يرجو 

 وعدت.

 .(2)وقال فضيل: األعمال تحبط األعمال, واألعمال تحول دون األعمال" 

 

*    *    *    * 

 

 

 

 

                                                        

 أ) حقيقة مرن ة جامعة لألمرين  نما سيأيت يف م حث احلقيقة املرن ة )ال اب اخلامس( .  ( 1)
 مد بن سعيد القحرباين.بتحقيق األخ الدنتور حم 377 – 374نتاب السنة ص    ( 2)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 و يتعلق بهذا مباحث مهمة :

 

 المبحث األول

 *ما في ظاهر ألفاظ بعض السلف

 من اختالف عما  قلنا وجوابه *

 
سبقت اإلشار  إلى أن بعض السلف عبروا عن المعنى الواحد المجمع عليه بينهم بعبارات مختلفة، ولما كان 

ل وعمل يزيد ظاهر بعض هذت العبارات قد يفهم منه مخالفته للعبار  المختار  المنقولة عن األكثر و هي: "قو

 وينقا"، فإنه يحسن بنا إيضاح المسألة ورفع هذا االحتمال، فنقول:

ً  -قد نقلت كتب السنة  مثل كتاب الخالل والسنة لعبدهللا بن اإلمام أحمد والاللكائي  -المذكور أكثرها قريبا

ونحوهم، وبعضها كسفيان واألوزاعي  -أقواالً من هذا القبيل عن بعض السلف  -واآلجري وابن بطة والطبري 

 عن المتقدمين من الصحابة والتابعين.

 ومدار هذت األقوال على وجوت:

من عرف اإليمان ببعض خصاله، كمن قال: اإليمان هو الصبر واليقين. أو اإليمان هو الصبر والشكر  -1

الخصلة، وقد عريف االصطالحي، وإنما قصدوا بيان أهمية هذت تونحوها، ومعلوم أن هؤالء لم يقصدوا حقيقة ال

 ورد نحو ذلك في أحاديث مرفوعة يأتي بعضها في مبحث أعمال القلوب.



من زاد في التعريف زياد  قد يحسبها الناظر ركناً أو قيداً ال يتم التعريف إال به، وأكثر ما ورد من ذلك زياد   -2

لسنة". ومن الواضح أن هذت و قول وعمل ونية" ومنهم من زاد عليها: "موافقة اهبعضهم لفظ )النية( فقالوا: "

الزيادات لم يقصد بها أن الكلمة المتواتر نقلها: "قول وعمل" ناقصة فاستدركوا على قائليها بهذا الزياد ، وإنما 

ً كلمة  قصدوا التنبيه على صحة النية وموافقة السنة، مع دخولها في أعمال القلب والجوارح التي تشملها جميعا

تفصيله في المبحث التالي. وإنما لم يذكرها األكثرون ألنها شرن لصحة كل عمل "قول وعمل" على ما سيأتي 

ً فإن العبار  هي أشبه بالحد العقلي، والحدود ال  شرعي بال استثناء، فال حاجة لذكرها في كل تعريف، وأيضا

ضاً: "اإليمان قول مام أحمد رحمه هللا قال هو أيتذكر فيها الشرون وإنما تذكر األركان. ومما يوضح ذلك أن اإل

بد من النية؟ وهو سؤال يشعر بأن من لم يذكرها قد أخل  وعمل ونية صادقة" لكن لما سأله بعض تالميذت: هل ال

، أي فمن لم يذكرها فلبداهتها، ومن ذكرها فخهميتها، ففي كالم اإلمام هذا (1)قال اإلمام: "النية متقدمة" -بالمراد 

 . (2)هو أيضاً في أكثر كالمهإشار  لسبب ترك أكثر السلف، و

من عبّر بألفاظ أخرى قد يفهم منها أنها تخالف تلك الكلمة أو استدراك عليها وأشهر هذت األلفاظ قول من قال  -3

منهم: "هو اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل باألركان" وهذت العبار  شاعت عند المتأخرين من أهل السنة، 

من قول السلف: "قول وعمل"  - وغيرهم –رازاً من الفهم الخطأ الذي فهمه المبتدعة والظاهر أنهم اختاروها احت

حيث فهموا أن القول خاص باللسان، والعمل خاص بالجوارح، فكأن السلف غفلوا عن اإليمان القلبي. وهذا من 

 ني.أسوأ الفهم، ولهذا اقتضى األمر تبيين معنى كالم  السلف على النحو اآلتي في المبحث الثا

يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية: ". . . ومن هذا الباب أقوال السلف وأئمة السنة في تفسير اإليمان، فتار  يقولون: 

هو قول وعمل ونية، وتار  يقولون: هو قول وعمل ونية واتباع سنة، وتار  يقولون: قول باللسان واعتقاد بالقلب 

 وعمل بالجوارح.

ا: قول وعمل، فإنه يدخل في القول قول القلب واللسان، وهذا هو المفهوم من صحيح، فإذا قالوهذا قال : و كل 

 ..." لفظ القول والكالم ونحو ذلك إذا أنلق

وذكر اختالف األقوال في مسمى الكالم، ثم قال: "والمقصود هنا أن من قال من السلف: اإليمان قول وعمل، أراد 

 قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح.

 راد االعتقاد، رأى أن لفظ القول ال يفهم منه إال القول الظاهر، أو خاف ذلك فزاد االعتقاد بالقلب.ومن أ

 ومن قال: قول وعمل ونية، قال: القول يتناول االعتقاد وقول اللسان وأّما العمل فقد ال يفهم منه النيّة فزاد ذلك.

 إال باتباع السنة.ومن زاد اتباع السنة، فخن ذلك كله ال يكون محبوباً هلل 

وأولئك لم يريدوا كل قول وعمل، إنما أرادوا ما كان مشروعاً من األقوال واألعمال، ولكن كان مقصودهم الرد 

 ، فقالوا: بل هو قول وعمل. على المرجئة الذين جعلوت قوالً فقط

يمان ما هو فقال: قول عن اإل (1)"والذين جعلوت أربعة أقسام فسروا مرادت، كما سئل سهل بن عبدهللا التستري

وعمل ونية وسنة، ألن اإليمان إذا كان قوالً بال عمل فهو كفر، وإذا كان قوالً وعمالً بال نية فهو نفاق، وإذا كان 

 .(2)قوالً وعمالً ونية بال سنة فهو بدعة"

ً مما أساء  المرجئة من وضع بدل كلمة: "قول" كلمة: "إقرار" أو "تصديق وعمل"، أو نحو ذلك، وهذا أيضا

كما أن  ير  بين القول واإلقرار، أو القول والتصديق،افهمه وتأولوت على مذهبهم، مع أن  السلف لم يقصدوا المغ

معنى اإلقرار والتصديق عندهم يختلف عما قررته المرجئة وعلى ما يأتي تفصيله في المبحث الثاني، وما أكثر 

 لف من مصادرهم وكالمهم.ما ضل المبتدعة بسبب عدم أخذ معاني اصطالحات الس

 

                                                        
 ب . 98اخلالل ، لوحة  (1)
 و ا ها . 99مريلما يف لوحة  (2)
 . وغمنا ميزق نالم سهل أنه فسر، وسهل من قدماء املتصوفة الذين نانوا يف197، والشافعي ادميال 280انظر: ادميال هذه األقسام منقولة عمن هو أقدم من سهل وأفضل، ناألوزاعي (1)

 فات على مذهب السلف.األمساء والص
 163-162ادميال  (2)



 المبحث الاا ي

 * معنى قول السلف: اإليمان قول وعمل *
 

 

عتقاد انفيذ وإقرار وـلتزام وتامن الواضح لكل ذي عقل سليم أن معنى قول السلف: "اإليمان قول وعمل" هو أنه 

نان والفلسفة األعجمية ولكن المرجئة باستخدامهم المتكلف لمنطق اليو -بالقلب واللسان والجوارح  - وناعة

فهموا أن هذت العبار  حد منطقي غير جامع وال مانع، إذ لم يفهموا إال أن القول هو ألفاظ اللسان   -العجماء 

! وتبعهم في  بأنهم أهملوا إيمان القلب - من هذا الوجه - والعمل حركات الجوارح، فاعترضوا على قول السلف

 هجهم في التفكير.نهؤالء ومهذا بعض المتأخرين ممن تأثر بمنطق 

ن اإليمان قول وعمل، ولكن من قال أوبعضهم ذهب به الخبث إلى التحايل على العبار  نفسها، فقالوا: صحيح 

، أما عمل الجوارح فليس من اإليمان فأخرجوا عبار  السلف عن معناها  (1)فقد عمل -بلسانه: ال إله إال هللا 

 . قيم الساقطالبدهي الفطري إلى هذا المعنى الس

 ولهذا اقتضى األمر إيضاح معنى كالم السلف بشيء من التفصيل، فنقول:

إن اإليمان عند السلف حقيقة شرعية في غاية الوضوح، فهي ترادف وتساوي كلمة "الدين" حتى إن كثيراً منهم 

لفات منطقية و كان نا عبارته: "الدين قول وعمل"، وليس في معنى الدين خفاء يحتاج معه أي مسلم إلى تك

سفسطة كالمية، بل لم يكن هنالك حاجة إلى تعريفه أو بيان معنات أصالً، وكيف يعرفون أمراً يعيشونه ويعملونه 

 ون حقائقه كل حين.ؤويقر

هم أكذبص  -متأثر  بالمنطق الغريب عن اإلسالم والفطر  واللغة - فلما ابتدعت المرجئة قولها: إن اإليمان "قول" فقط

أول  -هنا نشأت العبار . فال المرجئة الذين ابتدعوا ذلك  ا دعواهم قائلين: بل هو قول وعمل، فمن هاالسلف وردو

ردوا عليهم أرادوا ألفاظ اللسان وحركات  نأرادوا ألفاظ اللسان المجرد  عن إيمان القلب، وال السلف الذي -مر  

 .أيضا الجوارح مجرد  عن عمل إيمان القلب

كل ذلك  ؛ة المستمر  ودافع الهوى والشبهة وترك منطق الفطر  والبديهة إلى منطق اليونان ولكن المعركة الجدلي

 جعل المرجئة يتحايلون على األلفاظ ويماحكون في المعاني لتصحيح نظريتهم.

والحاصل أن أعمال القلوب لم تكن موضع نزاع بين السلف وأصناف المرجئة المتقدمين، إال فرقة شاذ  هي فرقة 

 , بن صفوان ومن وافقه كالصالحي، وهي فرقة كفرها السلف بهذا وبمقاالتها األخرى في الصفات والقدر الجهم

 كما سنفصل الحديث عنها ضمن فرق المرجئة.

وإنما أصبحت أعمال القلوب محل نزاع كبير بعد أن تبنى األشاعر  مذهب جهم في اإليمان، وحصروت في عمل 

ليهم الماتريدية الذين كان أصل مذهبهم على إرجاء المتقدمين )الحنفية(، فحينئذ قلبي واحد وهو التصديق، ومال إ

حتى آل األمر إلى أن تصبح عقيد  اإلرجاء الجهمي هي عقيد  عامة األمة في  (2)بعدت الشقة وعظمت الظاهر  

 ارها.القرون األخرى، وهذا ما سيأتي بسط الحديث عنه بإذن هللا في الباب الخاص بالظاهر  وانتش

وهذا ما استدعى علماء السنة في عصر انتشار الظاهر  إلى إيضاح معنى قول السلف وبسط القول في أعمال 

 القلوب وأهميتها، وهذا ما نفعله هنا نقالً عنهم وإيضاحاً لكالمهم:

لقلب يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية: "أجمع السلف أن اإليمان قول وعمل، يزيد وينقا، ومعنى ذلك أنه قول ا

 . وعمل القلب، ثم قول اللسان وعمل الجوارح

فأما قول القلب فهو التصديق الجازم باهلل ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر، ويدخل فيه اإليمان بكل ما جاء به 

 الرسول صلى هللا عليه وسلم .

 ثم الناس في هذا على أقسام:

 منهم من صدق به جملة ولم يعرف التفصيل . - أ

 .نهم من صدق جملةً و تفصيالً وم -ب

ثم منهم من يدوم استحضارت وذكرت لهذا التصديق )مجمالً أو مفصالً(، ومنهم من يغفل عنه ويذهل، ومنهم  -ج

أو تقليد  ,من استبصر فيه بما قذف هللا في قلبه من النور واإليمان، ومنهم من جزم به لدليل قد تعترل فيه شبهة

 جازم.

                                                        

 ، ذنره ادمام أمحد عن ش ابة بن سوار ، و قال : غنه قول خ يث ما بلغه عن ا ه ، و انظر ترمجة ش ابة يف هتذيب الكمال . 106انظر اخلالل لوحة  (1)
 لعمل يف الربور النهائي للظاهرق .( ، و انظر هنا : م حث ترك ا7/582، و الفتاوى ) 550-543انظر ادميال األوسط  (2)



،  تبعه عمل القلب، وهو حب هللا ورسوله وتعظيم هللا ورسوله وتعزير هللا ورسوله وتوقيرتقال: وهذا التصديق ي

 وخشية هللا واإلنابة إليه واإلخالص له والتوكل عليه، إلى غير ذلك من األحوال.

 فهذت األعمال القلبية كلها من اإليمان، وهي مما يوجبها التصديق واالعتقاد إيجاب العلة المعلول.

 (1)االعتقاد قول اللسان، ويتبع عمل القلب )عمل( الجوارح من الصال  والزكا  والصوم والح  ونحو ذلك" ويتبع 

وقال بعد أن نقل عبارات السلف المذكور  في الفصل السابق: "وليس بين هذت العبارات اختالف معنوي، ولكن 

ان وعمل القلب والجوارح، فقول اللسان القول المطلق والعمل المطلق في كالم السلف يتناول قول القلب واللس

يقولون بألسنتهم ما ليس في }بدون اعتقاد القلب هو قول المنافقين، وهذا ال يسمى قوالً إال بالتقييد كقوله تعالى: 

 (2). {قلوبهم

 وكذلك عمل الجوارح بدون أعمال القلوب هي من أعمال المنافقين التي ال يتقبلها هللا.

 قول والعمل البانن والظاهر".فقول السلف يتضمن ال

ً لما يظهر، عقال: "وكذلك قول من قال: اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح، ج ل القول والعمل اسما

بد أن يدخل في قوله: "اعتقاد القلب" أعمال القلب المقارنة لتصديقه،  فاحتاج أن يضم إلى ذلك اعتقاد القلب. وال

 والتوكل على هللا ونحو ذلك.مثل: حب هللا وخشية هللا 

 (3)فإن دخول أعمال القلب في اإليمان أولى من دخول أعمال الجوارح بإتفاق الطوائف كلها" 

قوله" إن من قال من السلف: اإليمان قول وعمل، أراد  -في الفصل السابق  - وقد سبق ضمن كالمه الشبيه بهذا

 . قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح"

: "فإذا قالوا: قول وعمل، فإنه يدخل في القول قول القلب واللسان جميعاً" وعند هذت العبار  علق المحقق وقوله

 بقوله:"وعلى هامش النسخة الهندية: وقول القلب هو إقرارت ومعرفته وتصديقه، وعمله هو انقيادت لما صدق به" 

والعمل عمل القلب والجوارح، و  ,القلب واللسان"إن اإليمان قول وعمل، والقول قول  ويقول اإلمام ابن القيم:

 بيان ذلك أن من عرف هللا بقبله ولم يقر بلسانه لم يكن مؤمناً كما قال عن قوم فرعون:

 . (4){ وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم}

 وكما قال عن قوم عاد وقوم صالح: 

 .{م فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرينوعاداً وثمودا وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعماله}

 وقال موسى لفرعون:

 {قال لقد علمت ما أنزل هؤالء إال رب السماوات واألرل بصائر}

وهو المعرفة والعلم، ولم يكونوا بذلك مؤمنين، وكذلك من قال بلسانه ما ليس في قلبه  -فهؤالء حصلوا قول القلب 

 لم يكن بذلك مؤمناً، بل كان من المنافقين.

وكذلك من عرف بقلبه وأقر بلسانه لم يكن بمجرد ذلك مؤمناً حتى يأتي بعمل القلب من الحب والبغض والمواال  

والمعادا ، فيحب هللا ورسوله صلى هللا عليه و سلم ويوالي أولياء هللا و يعادي أعداءت، ويستسلم بقلبه هلل وحدت و 

التزام شريعته ظاهراً وبانناً. وإذا فعل ذلك لم يكف في كمال ينقاد لمتابعة رسوله صلى هللا عليه وسلم وناعته و

 . (6) حتى يفعل ما أمر به، فهذت األركان األربعة هي أركان اإليمان التي قام عليها بناؤت" (5)إيمانه

المنطق  والحاصل أن السلف وعلماء أهل السنة والجماعة في كل عصر إنما يستخدمون في منه  التفكير

 ي الذي ينقسم عمل اإلنسان بحسبه قسمين: "ظاهر وبانن".الفطري البده

 (7)فالبانن: قول القلب وعمله، والظاهر: قول اللسان وعمل الجوارح 

                                                        

 (7/672جمموع الفتاوى ) (1)
لت ادميال يف القلب وغل خالفه اللسال، واألخرى ألل األصل فيمن قال بلسانه شيئاً أنه يكول صادقاً يف التع   عما يف قل ه، ويف هذا احرتاز من مذهيب اجلهمية والكرامية، فاألوىل جع (2)

 القلب. جعلته ابللسال وغل خالفه
 (7/506ادميال األوسط ) (3)
 يف التع   ابلنفس لفتة عجي ة ، فإل يقني النفس تصديق و معرفة ، أما يقني القلب فهو اليقني . (4)
 عدم املاهية . أ) الكمال الواجب الذ) ال تكول حقيقة ادميال غال به و بدونه ال تكول لإلميال حقيقة، بدليل أنه جعله رنناً و الرنن يلزم من عدمه (5)
 129عدق الصابرين ص  (6)
ل حقن به الدماء وعصم به املال و غابطن له، و  يقول ابن القيم اادميال له ظاهر وابطن، وظاهره: قول اللسال وعمل اجلوارح، وابطنه: تصديق القلب وانقياده وحم ته، فال ينفع ظاهر ال (7)

دليل  بعجز أو غنراه وخوف هالك، فتخلف العمل ظاهراً مع عدم املانع دليل على فساد ال اطن وخلوه من ادميال، ونقصه دليل نقصه وقوته الذرية، وال جيزئ ابطن عن ظاهر له غال غذا تعذر
 85قوتها. الفوائد ص 



 -فعلى هذا قالوا: اإليمان قول وعمل، أي شامل للظاهر والبانن، ال سيما إذا ضممنا إلى ذلك ما هو معروف 

ن: "أقوال وأفعال"، فيكون أشمل اقسم هلب وأعضاء"، وأعمالمن أن حقيقة اإلنسان قسمان: "ق - بداهة وفطر 

"قول وعمل بالقلب واألعضاء"، وهذا هو مراد السلف قطعاً، وإنما اكتفوا عن آخر القصد إلى  عبار  أن يقال

 المطلوب بإيجاز دون العروج على ما هو معلوم بداهة.

أي تعريف للماهية  -ال من جهة أنها حد منطقي  وبهذا يظهر أن عبار  "قول وعمل" على إيجازها جامعة مانعة،

 ولكن من جهة أنها كشف عن الحقيقة وبيان لها. -

أختار هذت العبار  وأفضلها على عبار : "اعتقاد بالجنان وقول باللسان، وعمل  -بعد نول تأمل  -ولذلك فإنني 

 :باألركان" ونحوها، على أن تشرح بما أوضحنا آنفاً. ومن أسباب االختيار

 أنها المنقولة عن متقدمي السلف، مع إيجازها وشمولها.

 أن العبار  األخرى ال تسلم أيضاً من الفهم الخطأ.

أن "قول وعمل" تعني قول اللسان وعمل الجوارح دون قول القلب و  -المرجئة وغيرهم  - فإن فهم بعض الناس

بس قل من يفطن له وال يستطيع كل أحد ردت، عمله أمر تنكرت البديهة وتردت، ولكن العبار  األخرى توقع في ل

التي هي فروع  -منفصلة بعضها عن بعض بمعنى أن الطاعات  -أي االعتقاد والقول والعمل -وهو أن هذت الثالثة

وعلى هذا قد يفهم أنه يمكن أن يتحقق  ،(1)على ثالثة أقسام: قسم قلبي وقسم لساني وقسم عملي -اإليمان وشعبه

من ثالثة بأن يتحقق لديه االعتقاد والقول مع عدم العمل بالكلية، وهذا الذي جزم السلف  في اإلنسان ركنان

 باستحالة وقوعه.

وهو الحافظ ابن حجر رحمه هللا، وهو من هو  -وبيان ذلك يتضح من خالل تأمل كالم أحد علماء السنة المحققين 

 حاً لترجمة البخاري )وهو قول وفعل يزيد وينقاشر -علماً وفهماً وإحانة بأقوال السلف، فانظر إليه حين يقول

(: "فأما القول فالمراد به النطق بالشهادتين، وأما العمل فالمراد به ما هو أعم من عمل القلب والجوارح ليدخل 

 االعتقادات والعبادات. ومراد من أدخل ذلك في تعريف اإليمان ومن نفات إنما هو بالنظر إلى ما عند هللا تعالى.

لف قالوا: هو اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل باألركان، وأرادوا بذلك أن األعمال شرن في كماله، ومن فالس

 هنا نشأ لهم القول بالزياد  والنقا كما سيأتي.

 والمرجئة قالوا: هو اعتقاد ونطق فقط.

 هو نطق فقط. والكرامية قالوا:

رق بينهم وبين السلف أنهم جعلوا األعمال شرناً في صحته، والمعتزلة قالوا: هو العمل والنطق واالعتقاد. والفا

 والسلف جعلوها شرناً في كماله.

وهذا كله كما قلنا بالنظر إلى ما عند هللا تعالى، أما بالنظر إلى ما عندنا فاإليمان هو اإلقرار فقط، فمن أقر 

 لخاعلى كفرت كالسجود للصنم .. "  أجريت عليه األحكام في الدنيا ولم يحكم بكفرت إال إن اقترن به فعل يدل

فقارئ كالمه يفهم منه التناقض بين تعريفي السلف في موضوع العمل، فإنه في التعريف األول: "قول وعمل" 

 . يعتبر ركناً، في حين أنه حسب التعريف األخير: "اعتقاد وقول وعمل" ليس إال شرن كمال فقط

السلف أن السلف زادوا على تعريف المرجئة "العمل" وجعلوت أن الفرق بين المرجئة و - كذلك –ويفهم منه 

شرن كمال، وعليه فمن ترك العمل بالكلية فهو عند المرجئة مؤمن كامل اإليمان، وعند السلف مؤمن تارك 

 لشرن الكمال فحسب.

بركنين و ويمكن أن نفهم منه أيضاً أن تعريف المرجئة والمعتزلة أوجه من تعريف السلف، ألن المرجئة عرفوت 

 ,بركنين وشرن كمال، والتعريفات إنما تذكر األركان ال الشرون  -حسب فهمه  -المعتزلة بثالثة والسلف عرفوت 

 فضال عن شرون الكمال.

بحيث يتحقق الركنان: القول و  واألهم من هذا ما سبقت اإلشار  إليه من توهم انفصال هذت األجزاء الثالثة،

الكلية وال يزيد صاحبه عن كونه ناقا اإليمان، مع أن السلف نصوا على أن تارك االعتقاد مع انتفاء العمل ب

العمل بالكلية تارك لركن اإليمان، ألن انتفاء عمل الجوارح بالكلية ال يكون إال مع انتفاء عمل القلب أيضاً، فال 

 .يصح أن نقول إنه حقق اعتقاد القلب وترك عمل الجوارح 

                                                        

يخر الرسالة ، وهذا االنفصال غمنا قال به بعض املرجئة ، فزعموا أ) : و ليس هناك تالزم حتمي بينها ، و سنوضح غل شاء هللا أل ادميال حقيقته مرن ة من هذه مجيعاً يف م حث مستقل  (1)
 196انظر ادميال البن تيمية ص  –نما نقل ذلك أبو ع يد   –أل ادميال جزء و الفرائض جزء و النوافل جزء 



: "الحقيقة المركبة" اآلتي آخر الرسالة، والمقصود هنا تفضيل العبار  المذكور  وسيأتي إيضاح لهذا في باب

وبيان ما في األخرى من إيهام لم يقصدت قائلوها من السلف قطعاً، ولكن وقوعه لبعض المتأخرين يجعل عبار  

 . األكثرين هي األولى باألخذ واالتباع

 

 معنى اإلقرار والتصديق في كالم السلف:

عض السلف تفسير اإليمان بالتصديق، أو وصف اإليمان بأنه تصديق وعمل، أو إقرار وتصديق، ورد عن ب

على ما سنوضحه  -يفسرون اإليمان بأنه التصديق القلبي -وخاصة األشاعر   -، ولما كانت المرجئة (1)ونحو ذلك

لمخبر أو الخبر من غير وهم يعنون به مجرد التصديق الخبري الذهني، الذي هو نسبة الصدق إلى ا -في بابه

إذعان وال قبول، كما تقول لمن أخبرك إن وراء البحر قار  تسمى أمريكا: صدقت، أو من قال: "إن مساحة 

لما كانوا يرون ذلك ويعتقدونه، سرهم أن وجدوا في ظواهر بعض  -: صدقت  نفسه" xالمربع = نول الضلع 

 . كالم السلف مثل تلك األلفاظ وأنزلوها على مذهبهم

ومن هنا وجب إيضاح معنى هذين اللفظين في استعمال السلف، فنقول: إن السلف الذين استعملوا هذين اللفظين 

 . لم يخرجوا عما ورد به الكتاب والسنة من معنى

ليس محصوراً في التصديق الخبري، وإنما ورد كذلك  -بل وفي لغة العرب  -فإن التصديق في الكتاب والسنة -1

 عملي، أي تصديق الخبر باالمتثال والدعوى بالعمل، فهو بمعنى "التحقيق" ومنه قوله تعالى: في التصديق ال

  [105-104]الصافات: { ونادينات أن يا إبراهيم، قد صدقت الرؤيا}

أي قد امتثلت األمر وحقيقته بإضجاعك ولدك وهمك بذبحه باستسالم وانقياد، فكأنه قد ذبحه فعالً ألن المقصود 

 قلب وإسالم الوجه هلل وإال فاهلل غني عن ذلك، قال تعالى:هو عمل ال

 [37]الح : { لن ينال هللا لحومها وال دماؤها ولكن يناله التقوى منكم}

  :وقريب من ذلك قوله تعالى 

بالصدق إذ جاءت أليس في جهنم مثوًى للكافرين، والذي جاء بالصدق  بص ذ  على هللا وكص  بص ذص فمن أظلم ممن كص }

 [33-32]الزمر: { ه أولئك هم المتقونوصدّق ب

فهي التي كذب بها الكفار،  -أي اإليمان  -أن الصدق هو شهاد  أن ال إله إال هللا  -رـوهو األظه -فإن أحد معانيها

 . (2)و المتقيـفه -أو مصدقاً بمحمد صلى هللا عليه وسلم  -ومن جاء بها من المؤمنين مصدقاً بها 

نه: القرآن، والذي صدّق به: المؤمنون، قال: "أصحاب القرآن المؤمنون يجيئون يوم كما فّسر مجاهد الصدق بأ

 القيامة فيقولون: هذا ما أعطيتمونا فعملنا بما أمرتمونا" .

 . (3)قال ابن كثير: "وهذا القول عن مجاهد يشمل كل المؤمنين، فإن المؤمن يقول الحق ويعمل به"

 أي متحقق ال محالة. [5]الذاريات: { قإنما توعدون لصاد}ومنه قوله تعالى: 

 . أي وفوا به وحققوت عمالً  [23]األحزاب:  {من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا هللا عليه}ومنه قوله تعالى: 

التي ورد أن النبي صلى هللا عليه وسلم فّسر  {ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل ا لمشرق والمغرب}ومن ذلك آية 

 {أولئك الذين صدقوا}بق، حيث قال تعالى في آخرها: اإليمان بها كما س

من آمن باهلل واليوم اآلخر، ونعتهم  {أولئك الذين صدقوا}قال ابن جرير في تفسيرها: يعني تعالى ذكرت بقوله 

يقول: فمن فعل هذت األشياء، فهم الذين صدقوا هللا في إيمانهم وحققوا قولهم  ,النعت الذي نعتهم به في هذت اآلية

صدقوا فتكلموا بكالم اإليمان، فكانت حقيقته: العمل،  نثم روى عن الربيع بن أنس أنه قال: "أولئك الذي أفعالهم.ب

 .  صدقوا هللا"

 (4)حقيقته: العمل، فإن لم يكن مع القول عمل فال شيء" .وقال: وكان الحسن يقول: "هذا كالم اإليمان، 

وا اإليمان القلبي ـقـقـت الصفات هم الذين صدقوا في إيمانهم، ألنهم حوقال ابن كثير: "أي هؤالء الذين اتصفوا بهذ

 .(5)باألقوال واألفعال فهؤالء هم الذين صدقوا" 

                                                        

 281،380-279اآلية، انظر ادميال ص  {ليس ال  أل تولوا وجوهكم } منهم سعيد بن املسيب وادمام أمحد، وقد ورد مرفوعاً يف غحدى رواايت حديث أيب ذر الذ) ذنر فيه يية (1)
 ( و قد نقل تفس  الصدق ابلشهادق عن ابن ع اة .90-7/89انظر : ابن نري  ) (2)
 قول من قال : غل الذ) جاء ابلصدق هو حممد صلى هللا عليه مث قال : ا و الرسول صلى هللا عليه و سلم أوىل الناة ابلدخول يف هذه اآلية على هذا التفس  ا أ) : فال منافاق بينه و بني (3)

 و سلم و الذ) صدق به هم املؤمنول ، لكن القول األول أمشل و أظهر ، راجع املصدر السابق .
 (102-2/101تفس  الرب ) ) (4)
 (1/299التفس  ) (5)



وداللته على  (1)وأما السنة: فقد صح عن النبي صلى هللا عليه وسلم أنه قال: "والفرج يصدق ذلك أو يكذبه"

 المراد ظاهر .

 يمدح أمير المؤمنين عمر بن عبدالعزيز:  -وهو ممن يحت  بكالمه -كثير عز ومنه قول  ,وأما كالم العرب فكثير

 

 وقلت فصدقت الذي قلت بالذي         عملت فأضحى راضياً كل مسلم

 

وبهذا يتضح أن من قال من السلف: إن اإليمان "تصديق وعمل" فإنه يقصد التصديق الخبري المستلزم لإلذعان 

 وعمل" سواء.واالنقياد، فهي كعبار : "قول 

 ومثل ذلك قول من قال: "إقرار وعمل".

ومن قال منهم: اإليمان هو التصديق، فمرادت التصديق العملي المتضمن للتصديق الخبري العلمي، وهو احتراز 

 (2)ممن يكذب بعمله ما يدعيه بلسانه. 

لمعرفة المجرد  أو العلم فمن الخطأ أن يظن ظان أن مرادهم هو مجرد نسبة الصدق إلى المخبر أو ما أشبهه كا

 .المجرد 

 وأما اإلقرار فكذلك، حيث ورد في القرآن الكريم في قوله تعالى:

وإذ أخذ هللا ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة  ثم جاءكم رسول  مصدق  لما معكم لتؤمنّن به ولتنصرنّه }

 [ 81]آل عمران: { وأنا معكم من الشاهدينقال ءأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا 

أنهم يرجعون في تفسير الحقائق الشرعية إلى  -وسائر الفرق -وقد سبق القول بأن من أسباب ضالل المرجئة 

فالن مؤمن "كاستداللهم على أن اإليمان هو التصديق بأن الناس يقولون:  -المحت  بهم وغيرهم  -كالم الناس 

 .(3)" بالبعث أي يصدق

هو المعروف في كتب الفقه في أبواب  -حيث حسبوا أن المراد به في كالم المتقدمين -كذلك قولهم في اإلقرارو

 "اإلقرار والخصومات"، والذي يعني االعتراف أو تصديق دعوى الخصم.

االلتزام  ولو أنهم رجعوا إلى الكتاب والسنة لوجدوا األمر بخالف ذلك، فإن لفظ اإلقرار في هذت اآلية يعني إنشاء

 على وجهين: واإلذعان، ولهذا ذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية إن اإلقرار

وهذا معنى اإلقرار الذي يذكرت الفقهاء  ,أحدهما: اإلخبار: وهو من هذا الوجه كلفظ التصديق والشهاد  ونحوها

 في كتاب اإلقرار.

ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا  ءأقررتم وأخذتم على: }زام: كما في قوله تعالىـوالثاني: إنشاء االلت

وإذ أخذ هللا مثياق النبيين لما آتيتكم }، وليس هو هنا بمعنى الخبر المجرد فإنه سبحانه قال: {معكم من الشاهدين

 {من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال ءأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري

 . (4) لإليمان والنصر للرسول صلى هللا عليه و سلم.."فهذا االلتزام 

 فاإلقرار بالمعنى األول يقابل اإلنكار والجحود، وكفر إباء وامتناع ككفر إبليس.

وإال فلو رجعوا للكتاب والسنة  وبهذا يظهر ضالل المرجئة في فهم ألفاظ النصوص ومصطلحات السلف،

روا اإليمان بهما على الوجه الصحيح لما كان الخالف بينهم وبين وعرفوا معنى اإلقرار والتصديق فيهما ثم فس

أهل السنة إال لفظيا واختالف األلفاظ وقع بين السلف كما سبق، ولكن ألفاظ المرجئة في الحقيقة إنما هي نتيجة 

 لمنهجهم البدعي في  التفكير واالستنبان واالستدالل.

 

*    *    *    * 

 

 

 

                                                        

 (11/503,26ال خار) ) (1)
 تقسيم أهل ادميال قسمني : منافقني و صادقني –التوبة و العنك وت و األحزاب  نما يف  –و هلذا ورد يف مواضع من القريل  (2)
 . و سيأيت تفصيل نالمهم و الرد عليهم 23و هذا دليل ال اقالين غمام األشعرية . انظر : ادنصاف ص (3)
يف م حث التويل عن الرباعة يف ه ل حقيقة ادقرار و استلزامه لالنقياد ، و لعلنا نذنر ( . و قد بني يف الصارم املسلو 380-379( . و مريله بتوسع : ادميال )531-7/530الفتاوى ) (4)

 حتقيق : حممد حميي الدين ع داحلميد ، ط ب وت . 522-518ال اب اخلامس ، و ل اجع هنا ألمهيته من ص



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لاا يالباب ا
 

 

  ــــشــــأة اإلرجـــــاء
 

 

 ويشتمل على :   

 

 

 

 براءة الصحابة رضي هللا عنهم *

 * من اإلرجاء ذاتا وموضوعا

 

 

 

 * اإلرجاء خارج مذهب الموارج *

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 الباب الاا ي    

  ـشـأة اإلرجـاء
 

 

 

 الــفــتــنــة األولـى
 

 

كنا عند عمر فقال: أيكم يحفظ )قال:  -رضي هللا عنه -بن اليمان روى اإلمام مسلم في "صحيحه" عن حذيفة

 حديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في الفتنة كما قال؟

 قال: فقلت :أنا! 

 قال: إنك لجريء، وكيف قال؟ 

ها قال: قلت: سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول:" فتنة الرجل في أهله وماله ونفسه وولدت وجارت، يكفر

 الصيام والصال  والصدقة واألمر بالمعروف والنهي عن المنكر".

 فقال عمر: ليس هذا أريد. إنما أريد التي تموج كموج البحر! 

 قال:  فقلت: مالك و لها يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها باباً مغلقاً!

 قال: أفيكسر الباب أم يفتح؟

 قال: ال. بل يكسر!

 أبداً . قال : ذلك أحرى أال يغلق

 قال : فقلنا لحذيفة : هل كان عمر يعلم من الباب؟ 

  كما يعلم أن دون غد الليلة ، إني حدثته حديثاً ليس باألغاليط . ,قال : نعم

 .(1) (: فهبنا أن نسأل حذيفة من الباب، فقلنا لمسروق فسأله، فقال: عمر -أي الراوي عن حذيفة وهو شقيق  -قال

"الهرمزان" الفارسي المجوسي  ستفال في كتب التواريخ وروي بأسانيد متضافر   أنأما كيف كسر الباب فقد ا

تلك المؤامر   -عليه من هللا ما يستحق -، ونفذ أبو لؤلؤ (2) جفينة النصراني الصليبي قد تممرا على حيا  الفاروقو

 الدهياء. وانكسر الباب.

م إليهما شر الثالثة "المكر اليهودي" ممثالً في عبد هللا ولم يقف التممر الصليبي المجوسي عند هذا الحد، فقد انض

بن سبأ وخاليات السرية، فأضرمت نار فتنة هوجاء ذهب ضحيتها الخليفة المظلوم ذو النورين عثمان رضي هللا 

 .(3) عنه ثم تتابعت الفتن كقطع الليل المظلم وما تزال

خليفتها وأفضلها بعد النبي صلى هللا عليه وسلم  كان مقتل ذي النورين فاجعة كبرى، ليس ألن األمة فقدت 

ً  -والصاحبين فحسب، ولكن  ألن هذت األمة المباركة المصطفا  }خير أمة أخرجت للناس{ بدأت تتزحزح  -أيضا

 عن قمتها الشاهقة  التي لم تبلغها قبلها أمة من األمم.

                                                        

 ( النوو), املرب عة املصرية ومكت تها.2/17نتاب الفنت وأشراط الساعة )   ( 1)
اه الكرابيسي يف أدب القضاء إبسناد ترمجة ع يدهللا بن عمر ابن اخلرباب يف اادصابةا واالرب قاتا , والسند متصل غىل سيد التابعني سعيد ابن املسيب , قال عنه احلافظ :ارو  انظر  ( 2)

 جيدا أ) عن سعيد.
, وغلقاء نل مصائب األمة عليها, لكن خبصوص الصحابة رضي هللا عنهم فمن تكرمي هللا هلم أل أصل الفتنة مل جيب التن ه هنا غىل عدم امل الغة يف تقدير دور املؤامرق الشريرق على ادسالم  ( 3)

حىت استأنفوا  الن وية, مث ما نادت اجلماعة تعوديكن منهم وال بس  هم, وأهنم استرباعوا اجتياز أصعب وأحلك مواقفها دول أل يفقدوا شيئا من اخلصائص ال اهرق اليت انتس وها من الرتبية 
ي هللا عنهم أو أال هم حينها قد لقوا رهبم, مس هتم الضخمة يف نشر ادسالم علما وجهادا, مما فرض على أفاعي املؤامرق الكمول يف جحورهم حىت أتيحت هلم فرصة أخرى نال الصحابة رض

رول, وألس اب ليست خاصة ابملؤامرق وال من صنعها وحدها, على أل وعد هللا  سيتحقق وتعود من ومع ذلك استمرت مس ق ادسالم الك ى. نعم ظلت تتصدع ولكنها مل تسقط غال بعد ق
 جديد ولو بعد حني.



في خيال الحكماء , عصر  لقد كان ذلك إيذانا بانقضاء عصر ما كان التاريخ ليحلم بمثله وال
 الجماعة اإلنسانية الفذ  التي تعيش كالمالئكة المطمئنين في األرل.

ً بالغة جرت بها مقاديرت تحولت هذت الجماعة  -له الحمد عليها علمناها أم جهلناها - وال شك أن هلل تعالى حكما

 ى أنراف في فتنة داخلية عمياء .بمقتضاها من بركان إيماني يعصف بدول الكفر ذات اليمين وذات الشمال إل

كما  -ومع أن االصطفاء الرباني لهذت األمة تجلى حتى في هذا الموقف الحالك فأثبتت أنها أفضل األمم خصومة

 ً فقد كانت دسائس الحاقدين ومعاول الهدامين توسع الشقة وتنكأ الجراح وتتالعب بمشاعر  -هي أسماها وفاقا

 اجعة من اضطراب وارتباك.الدهماء مستغلة ما أحدثته الف

 :وانفض المأتم العظيم عن آراء متضاربة ووجهات متباينة

 فقد رأت نائفة أن أول واجب على األمة هو الثأر لخليفتها الشهيد والقصاص من الخونة السفاحين!  -1

لمؤامر  ثم ورأى آخرون أن أول ما ينبغي هو اجتماع الكلمة واستتباب األمور والتجلد حتى تتكشف ذيول ا -2

 يكون استئصال شأفتها وقطع دابر دواعيها.

ورأت نائفة ثالثة أن الخليفة المظلوم لم يتحمل ذلك الحصار اآلثم وينه أتباعه المؤمنين عن فكه إال حرصاً  -3

كونوا على أالتراق قطر  دم أو تثور أدنى فتنة بين أمة اإلسالم، فاألولى بمن بعدت جميعاً أال يحركوا ساكناً وأال ي

ً في أي نزاع  بل إن بعض من يرى هذا الرأي قد خرج من المدينة منذ أن أنلت  -مهما بدت وجاهته  -نرفا

 .(1) العاصفة الفتنة برأسها ، وآثروا االبتعاد حتى تسكن

ن وكان في ثغور الجهاد وأنراف البالد فئات لم تعلم عن سير األمور شيئاً، فلما صدمتها الفاجعة أذهلها األلم ع

 التفكير، ووقاها بعد الشقة شر الخول في الفتنة .

ونبتت فئة أخرى من أحداث األسنان وضيقي األفق الذين ترعرعوا في البداو  وولدوا من ساللة األعراب  -4

ونشأوا على الجالفة فقالوا: إن نزول عثمان عن مرتبة الشيخين مبرر كاف لقتله، وإنه ما من إمام إلى قيام 

 .(2) ير سيرتهما إال استوجب الخلع أو القتلالساعة ال يس

أما الفئة اآلثمة المتممر  فقد عادت إلى أوكارها واندست في صفوف األمة تستجمع قوتها وتخطط للمرحلة التالية 

 (3).مدفوعة بيقينها أن أي اجتماع لخمة فإنه سيتقاضى رؤوسها الفاجر  

مرين صدق ما روي في الحديث:" عليكم بالجماعة، فإن ما وأدرك بعض من شارك في الفتنة وخدع بمطلب المتم

 .(4) تكرهونه في الجماعة خير مما تحمدونه في الفرقة"

فقد كان غاية ما نقموا على أمير المؤمنين عثمان أنه حمى الحمى, وأتم الصال  في السفر بمكة, وآثر أقرباءت, 

 .(5)وتوسع في اإلنفاق من بيت المال والفيء 

 نتيجة  الفتنة وممل األمة بعدها في اآلجل والعاجل؟ فماذا كانت

لقد ثلم حمى اإلسالم نفسه، وهدمت مساجد وثغور، وتولى األمور من ال يساوي بالنسبة ألولئك األقرباء شيئاً، 

 وأصبح بيت المال بيت مال الملوك والسالنين.

 فعل. وكان ما كان من أمور ال نملك معها إال أن نقول : قدر هللا وما شاء

ولما كان الجانب الذي يهمنا اآلن من هذت الفتنة هو ما يتعلق بظهور فكر المرجئة، فسوف نستعرل موقف 

 الفئات التي كان لها أثر في نشأ  اإلرجاء إما على الحقيقة وإما على االدعاء .

أن ينشأ في أي قضية  إن اإلرجاء من حيث هو موقف نفسي يمكن أن يوجد في الفتنة العمياء وما تالها، كما يمكن

ألي سبب من أسباب  - مماثلة، فإن من سنن االجتماع أن أي نزاع يشجر بين نائفتين قد يفرز فئة ثالثة محايد 

وهكذا وجد في عصر الفتنة األولى وما تالها أناس اتخذوا هذا الموقف "الحياد" في الجملة، ولكن شتان  -الحياد

 لظاهر سواء.،وإن كان موقفهما في ا بين قوم وقوم

                                                        

 ل ذلك عما قليل.وسيأيت تفصي –رضي هللا عن اجلميع  –أص حت هذه اآلراء متريل األطراف الرئيسة فيما بعد وهي على الرتتيب معاوية ومن معه وعلي ومن معه واملمسكول عن الفتنة    ( 1)
 ونال هؤالء هم نواق اخلوارج الذين قالوا فيما بعد: ا غل جئتموان مبريل عمر وغال فالا نما سيأيت.   ( 2)
 ع يد.  وقد ظهرت يرر ذلك يف اح اط حماولة الصلح يوم اجلمل, وأتسيس الفكر الشيعي السيء, مث برزت بوضوح يف فتنة نذاب ةقيف املختار ابن أيب   ( 3)
 ( .5/222سنده ضعيف , لكن له شواهد وال شك أل معناه صحيح. انظر: جممع الزوائد )  ( 4)
 , وغما أل -ال سيما وهو خليفة األمة وطاعته ترفع اخلالف –وهذه األمور: غما أل احلق فيها معه رضي هللا عنه صراحا, وغما أهنا مسائل اجتهادية فليس اجتهاد ا ه  وىل من اجتهاده    ( 5)

بلتعة رضي بعض التجاوز يف شيء من هذه األمور الفرعية , فماذا يساو) ذلك غىل جانب سابقته وفضله وعظيم قدره عند هللا, وقد ارتكب حاطب ابن أيب  –افر هللا له  -يكول حاصل منه 
سا ألنه من أصحاب بدر , وأين حاطب من عريمال ؟ انظر: العواصم من القواصم, ومنهاج هللا عنه ما هو أن  من ذلك بكري , ومع هذا ة ت النص يف عذره وعدم مؤاخذته بل ودخوله اجلنة رأ

 ( 207-3/173السنة )



فقد كانت الفئة المحايد  حينئذ تنقسم في حقيقتها أقساماً، بعضها وافق عين الصواب، وبعضها حاد عن الجاد  

 ووضع قدمه على نريق أوله الحياد وآخرت الضالل، وذلك بحسب الدوافع االعتقادية لموقف كل منهم.

اريخ، فليس هناك ما يمكن أن يشبهه من الخالفات وأصل هذا التفاوت أن الموقف العام نفسه يعد فريداً في الت

 الدينية أو السياسية في غير هذا الجيل المصطفى المختار.

ً يمليه توازن المصالح أو التردد والشك،  ً سلبيا وذلك أن العاد  في مثل هذت الخالفات أن الحياد ليس إال موقفا

هو الموقف اإليجابي الذي يحتل مركز  - ت كذلكإن أسمينا - ولكننا هنا أمام صور  فذ  يكون فيها الحياد

 "األفضلية" بحكم النصوص، في حين  يتقاسم الطرفان المتنازعان مركزي " الفاضل والمفضول".

فإن الطائفة "الفضلى" هي تلك  -وكالً آتات هللا فضالً  -وإذا كان نرفا النزاع هما أهل الشام وأهل العراق

الذين أمسكوا عن الفتنة ولم يكونوا يرون السيف بين المسلمين   عنهمالمجموعة من كبار الصحابة رضي هللا

 . (1) أصالً 

وليس إمساكهم مجرد حياد سلبي )وهو ما ينطبق على موقف المرجئة فيما بعد( بل هو موقف إيجابي شرعي 

 يستند على النصوص الثابتة، كما سنفصل بإذن هللا .

ومن تبعهم، وكذا بعض أصحاب  (2)ال سيما من فقهاء العراق  -ء وهذت الحقيقة غابت عن أذهان بعض العلما

 ً ثم تالهم من تالهم من الحاقدين وجهلة الباحثين المحدثين، الذين زادوا  بأن نسبوا الصحابة  -األهواء  قديما

 لإلرجاء أو نسبوا المرجئة للصحابة.

ثيراً ما يقع فيه الباحثون أال وهو وهو سبب ك -ال بد أن نذكر سبب خطأ أولئك العلماء -لإلنصاف -ولكن

"التعميم"، ولو استخدمنا االصطالحات المنطقية لقلنا إن هؤالء جعلوا "المحمول موضوعاً والموضوع محموالً" 

 فانقلبت القضية وكذبت.

فإن قضية: إن "المرجئة ممسكون عن الفتنة" صادقة، فإذا أصبحت القضية "كل الممسكين عن الفتنة مرجئة" 

 كاذبة.صارت 

 ولذلك كان لزاماً علينا أن نفصل أقسام المحايدين لنرى أن هذا الحكم إنما ينصب على بعضهم ال على الجميع:

 الفئة األولى: -1

 بعض كبار الصحابة وأجالئهم رضي هللا عنهم مثل: سعد بن أبي وقاص, وعبد هللا بن عمر, وأبي هرير , وزيد

 لمة، وغيرهم.بن مس بن زيد, ومحمد بن ثابت, وأسامة

أن نفردهم بمبحث مستقل  -إجالالً منا لصحابة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم واحتساباً في الذب عنهم -وقد آثرنا

 تال.

 الفئة الثانية: -2

بعض سكان األنراف والمرابطين على ثغور الجهاد، وهؤالء كانوا يجالدون األعداء ويفتحون األمصار فما 

عليهم بمقتل أمير المؤمنين عثمان كالصاعقة، ثم فوجئوا بما تالت من أحداث فما استطاعوا  شعروا إال والنبأ ينزل

أن يستبينوا رأياً فيتبعوت أو يرجحوا نرفاً فيوالوت، فمثروا مسالمة الفريقين المتقاتلين والركون إلى حياد ال حيلة  

 لهم في قبوله.

الذين شكوا، وكانوا في المغازي، فلما قدموا المدينة بعد  وعن هؤالء يقول الحافظ ابن عساكر: إنهم هم الشكاك

وكان عهدهم بالناس وأمرهم واحد ليس بينهم اختالف، فقالوا: تركناكم وأمركم واحد ليس بينكم  -مقتل عثمان

 اختالف، وقدمنا عليكم وأنتم مختلفون.

 فبعضكم يقول: قتل عثمان مظلوماً وكان أولى بالعدل وأصحابه.

 ل: كان علي أولى بالحق وأصحابه.وبعضكم يقو

أمرهما إلى هللا حتى  ونرجئكلهم ثقة وكلهم عندنا مصدق، فنحن ال نتبرأ منهما وال نلعنهما وال نشهد عليهما، 

 .(1) يكون هو الذي يحكم بينهما

                                                        

م هو ولكن موقفه –ال سيما وعلي أفضل األمة نلها حينئذ  –غل ترجيحنا ملوقف املمسكني عن الفتنة وتفضيلهم ال يعين أل نل فرد منهم هو أفضل من نل فرد يف معسكر الربائفتني   ( 1)
وقد نال من املمسكني. انظر امل حث التايل أفضل املواقف, وقد يتخذ املفضول يف قضية معينة موقفا أفضل من موقف الفاضل, وليس يف األمة يومها بعد علي أفضل من سعد ابن أيب وقاص 

 هلذا .
املمسكني عن القتال معه, ألل هللا أمر بقتال ال ااية وهذا املذهب رد عليه شيخ ادسالم ابن تيمية, يرى هؤالء الفقهاء أل نول علي ومن معه هم الفئة العادلة يقتضي ختربئة وأتةيم   ( 2)

 35( , ضمن فتواه عن الصحابة يف أول اجلزء 4/449انظر: جمموع الفتاوى )
 يعتد خبالفهم؛ ال يف هذه املسألة وال يف ا ها وهلل احلمد.وقد استغلت الشيعة هذا املذهب, مث الت فيه حىت نفرت نل من مل يقاتل مع علي, ولكن الشيعة ليسوا ممن 



حكم فهؤالء إن صح إنالق اإلرجاء على موقفهم فهو إرجاء حير  ال إرجاء فكر ، وهذت الحير  خاصة بقضية ال

 .(2)على المختلفين بالخطأ أو الصواب، أما مواالتهم واإلقرار بفضلهم وسابقتهم فلم يكن موضوع شك عندهم 

 الفئة الثالثة :  -3

وهي فئة من ذلك الصنف البشري المحدود اإلدراك الذي يضيق أفقه أو علمه عن تفهم الخالف فتثور نفسه 

الدوافع أو تريث في الحكم، فمنهم فرقة أعلنت نقمتها وسخطها ساخطة على نرفيه حانقة عليهما دون تبصر في 

على كل األنراف، وربما كان أصل ضجرها وحنقها أن المختلفين هم أصحاب محمد صلى هللا عليه وسلم فلم 

ً اللتماس العذر بل كانت مبرراً للعداء والبراء، إذ قالوا: كيف يختلفون  -حسب فهمهم -تكن صحبتهم دافعا

ً ودعو لـقاتـويت ً ووفاقا  ون وهم أصحاب رسول هللا وأعلم الناس بالدين، واألصل أن يكونوا أكثر األمة تمسكا

وجهاداً ؟! إذن لقد انحرفوا عما كانوا عليه زمن النبي صلى هللا عليه وسلم بال شك وال ريب، ومن ثم فال حرمة 

 اتمته !!!لمن نكا على عقبيه وال اعتبار لسابقته في اإلسالم ما دامت هذت خ

هذت الفكر  تبناها الفكر الخارجي الذي بلغ به حنقه على األنراف جميعها إلى تدبير مؤامر  الغتيال زعمائها 

 على ما هو مشهور في التاريخ. -رضي هللا عن الجميع -"علي ومعاوية وعمر بن العاص" 

ما بين المعتزلة والخوارج من تشابه ال هي أصل المعتزلة وال يخفى  ةهذت الفئ -حمه هللا ر  )3(يوعلى رأي الملط

 سيما في حكم مرتكب الكبير .

أصل المذهب الذي يرى تخطئة وتفسيق أو تكفير كال الطائفتين، وهو مذهب كثير من أهل  كما أن هذا هو

 من المعتزلة والخوارج وبعض المتكلمين والمتفلسفين. األهواء

الوا: ما حدث من الصحابة ما حدث وهم على الدرجة العليا من وكان من هذت الفئة فرقة أقل غلواً وشططاً، فق

ال نستطيع إدراكه وال نأمن مغبة الحكم عليه، وإذا كنا عاجزين عن تصور  إال وفي األمر ما -الفضل والعلم

فى الذي يتنا -حقيقة القضية ولم يكن باإلمكان ترجيح أحد نرفيها، فلنقف موقفاً وسطاً بين القول بأنهم على الحق

 هم.تمع فضلهم وسابق وهو ما يتنافى -وبين القول بأنهم على البانل مع ما بدر منهم من خالف واقتتال

هو أن نبرئ أنفسنا من الوقوف مع أحد منهم أو عليه، فنكل أمر الجميع إلى هللا وهو  -في رأيهم -وهذا الموقف

 ال نشهد له بحق وال بانل.الذي يتولى حسابهم أما نحن فال نوالي أحداً منهم وال نعاديه و

ولم تستطع هذت الفرقة األخير  أن تتجرأ على تكفير الصحابة كحال نظيرتها األولى، ورأوا أن الذي يتفق مع 

 هو دون الشرك باهلل تعالى، ومن ثم فهم داخلون تحت المشيئة. -أي الصحابة  - موقفهم، هو اعتقاد أن ما ارتكبوت

نها أصل اإلرجاء، سواء منه ما نشأ في أحضان الخوارج وهو األعم أتوصف بوهذت هي الطائفة التي يصح أن 

يله صفـاألغلب، أو ما كان آراء فردية ومواقف نفسية، مثلما ينسب إلى الحسن بن محمد ونحوت على ما سيأتي ت

 في المباحث التالية .

 

*    *    *    * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 راءة الصحابة رضي هللا عنهم*ب

                                                                                                                                                                                        

, نما  263(, وقد تعذر علي االطالع على هذه النسخة, ولذا نقلت النص عن د. نعمال القاضي , الفرق ادسالمية يف الشعر األمو) ص20/577 ريخ دمشق, النسخة التيمورية )  ( 1)
 ساقه أمحد أمني وا ه .

 (18/10ء يتوجه نالم النوو) يف شرح مسلم وليس نما ظن رمحه هللا أنه موقف ن ار الصحابة, انظر )وغىل هؤال   ( 2)
 عنه مث ريمال رضي هللا, مع أنه يرى أل اعتزاهلم غمنا نال بعد م ايعة احلسن ملعاوية. وون نقول: غل بذرق اخلوارج وضمنها ادرجاء وجدت منذ االختالف على ع 36انظر التن يه والرد ص   ( 3)

 قتله, ولكنها برزت بعد صفني بوضوح  نما سيأيت يف م حث: )الفتنة الريانية( .



 اتا وموضوعا*من اإلرجاء ذ

 
 

الضرور  أن ندحض بالحج  الصريحة ما ذهب إليه بعض بر اإلرجائي يستلزم منا ـإن البحث في نشأ  الفك

الناس، من القول بأن أصل المرجئة هو تلك الطائفة من أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم التي لم تخض 

 عن الدخول في تلك المأسا  الكبرى. فيما خال فيه غيرها من الفتن، وفضلت االعتزال واإلمساك

كالرافضة والخوارج، ولكنه ظل , وهذا الزعم تبنات قديماً بعض رؤوس الضاللة من المتكلمين وأعداء الصحابة

قوالً مهلهالً مندثرا، حتى بعثه المستشرقون وأتباعهم من المستغربين، فدرج على ألسنة المؤرخين والدارسين 

كأنه حقيقة مسلمة، وأرجعوا الفضل في اكتشافها إلى "المنه  العلمي" الذي انتهجه للفرق وتداولوت حتى أصبح 

 المستشرقون!!

والمسألة بالنسبة لنا بدهية معلومة من الدين بالضرور ؛ فالكالم في أصحاب محمد صلى هللا عليه وسلم دين، 

، (2) ، والجاحظ(1)تدع الضال؛ كالكعبي والدين ال يؤخذ عن المسلم الفاسق، وال اعتبار لرأيه فيه، فضالً عن المب

 فضالً عن الكافر الحاقد كعامة المستشرقين.

وهللا تعالى قد قال في الفاسقين: }وال تقبلوا لهم شهاد  أبداً{، والحكم على أصحاب محمد صلى هللا عليه وسلم 

الفاسق في دعاوى الحقوق  أعظم من مجرد الشهاد ، ألنه دين واعتقاد، وإذا كان من شريعتنا رد شهاد  المسلم

 فما بالك بمن يتجرأ على خيار األمة وأفضل البشر بعد األنبياء من الصليبيين واليهود !   ,الدنيوية

لقد مقت سلف األمة عمرو بن عبيد، وضللوت وبدعوت من أجل نعنه في المقتتلين من الصحابة، هذا مع ما هو 

ن، فكيف يلتفت المسلم إلى آراء أهل الكتاب الذين تغلي مراجل مشهور عنه من الزهد والتعبد ومجانبة السالني

 قلوبهم بالحقد على اإلسالم، وتنفث ألسنتهم السم الزعاف عليه، وما تخفي صدورهم أعظم؟! 

نظن بـ "فان  ذافماذا نتوقع من "جولد زيهر" اليهودي إال مثلما ذهب إليه سلفه عبد هللا بن سبأ أو أعظم، وما

، ونيكلسون ..." وأضرابهم أن يقولوا، والحرب الصليبية لم تتوقف لحظة واحد ، (3) وويلهاوسن فلوتن، وكريمر

 ولن تتوقف حتى تكون الملحمة مع الروم بأرل الشام بين يدي الساعة كما صح عن الصادق المصدوق؟

ن قرمط، وابن يلزمه أن يقبل كالم عبدهللا بن سبأ، وحمدا -بل يجله ويعظمه -وإن من يقبل كالم هؤالء 

الراوندي، وميمون القداح، وابن النغريلة، وإال فإنه متناقض، أو مخدوع بالمسحة العلمية الحيادية التي يزعمها 

 هؤالء المستشرقون.

وما كان لنا أن نأبه بمراء المستشرقين ونشغل بردها ال في هذت القضية وال في ما هو دونها، فنحن ال نتوقع منهم 

كما وصف عبد هللا بن سالم رضي هللا عنه  -قد تبين لي من قراء  كافية في كتبهم أنهم قوم بهتإال هذا ومثله، ف

وأنهم لو كان االفتراء على اإلسالم في السماء التخذوا إليه سلما، ولو كان في األرل البتغوا  -هم اليهوددأجدا

 إليه نفقاً.

ومتابعتهم لرأيهم، واستناد هؤالء وأولئك إلى آراء مخطئة ولكن اقتداء كثير من الكتاب المنتسبين إلى اإلسالم بهم 

 أو أقاويل بدعية جعل تبيان هذت القضية أمراً ضرورياً.

فقد نقل عنهم واقتدى بهم علماء شريعة مشهورون، ومتخصصون في العقيد  بارزون، ومؤرخون وأدباء لهم 

لنشار، والدكتور مصطفى حلمي، والدكتور مكانتهم، وذلك مثل الشيخ محمد أبو زهر ، والدكتور على سامي ا

 .(4) نعمان القاضي ...فضال عن أحمد أمين ونه حسين وسهير القلماوي وشاكر مصطفى وأمثالهم وأتباعهم

-ويعجب الباحث أيما عجب حين يجد علماء وأساتذ  ومؤرخين عرباً مسلمين يعتمدون اعتماداً كلياً على الكتيّب 

لذي كتبه فان فلوتن بعنوان "السيطر  العربية" أو "االستعمار العربي"، والذي الضحل السقيم ا -بل المقال

 ترجموت مخففاً باسم "السياد   العربية"!!

 ً ً  -وإنني ألجزم يقينا هؤالء األساتذ  لو قدر ألحدهم أن يناقش ما كتبه فلوتن  -ولو حلف غيري ما عددته حانثا

درجة علمية، وألوسعه نقداً وذماً كما هو الحال  أدنى زهريين، لما منحهباعتبارت رسالة  أو بحثاً ألحد الطلبة  األ

 في كثير من الرسائل العلمية التي هي أعلى مستوى في ذلك.

                                                        

 , حتقيق: فتح هللا خليف .... حيث نسب بعضهم لإلرجاء واجل  318انظر: التوحيد للماتريد), ص   ( 1)
 الرسالة ألول مرق افال فلوتنا اآليت ذنره, وعليها اعتمد, مث ت عه املستغربول.انظر رسالته يف االنابتةا, ضمن رسائله اليت نشرها ع دالسالم هارول, وقد نشر   ( 2)
 ويُكتب افلهوزلا  ( 3)
 ستأيت النقول عنهم يف امل حث الرياين .  ( 4)



فهل كون الكاتب مستشرقاً  يجعل ما كتبه مقبوالً، بل حجة ينقل عنها األساتذ   المتخصصون؟! واألنكى من ذلك 

 ، حتى في مسألة تاريخية بحتة، كتحديد وفا  الحارث بن سري !! أن يعارل به كالم المؤرخين المسلمين

ويبدو لي أن بعض المستشرقين العرب مثل أحمد أمين وزميله نه حسين وعبد الحميد العبادي قد تنبهوا لما قد 

ا هو ، وكأنم(1) يثار عن هذت المسألة، فما أن وجدوا نصاً للنووي يشعر بما يريدون حتى ألحقوت في هامش الكتاب

 أصل مستندهم أو بعضه.

وبصرف النظر عن الحقد والتعصب لدى المستشرقين، نقول: إن سبب انحراف منهجهم ومن اتبعهم في هذا 

الموضوع هو القياس الفاسد؛ فلما كانت الخالفة اإلسالمية عندهم ال تختلف عن أية حكومة مذهبية، وكان 

يختلفون عن سائر الناس في المطامع والكيد السياسي،  ال أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مجرد أشخاص

فإن الخالف الذي وقع بينهم ال يعدو في أنظار هؤالء أن يكون "أزمة صراع على السلطة"، من ذلك النوع الذي 

 تشهدت الحكومات األوربية منذ انقرال عصر الملكيات التقليدية!

عند هؤالء محدود أو معدوم، وإليك رأي مؤلفي فجر اإلسالم حين  أما التزكية اإليمانية والتربية النبوية فأثرها

وهل انمحت تعاليم الجاهلية ونزعات الجاهلية بمجرد دخولهم , "يتساءلون: "إلى أي حد تأثر العرب باإلسالم؟" 

ديد، والدين في اإلسالم؟ الحق أن ليس كذلك، وتاريخ األديان واآلراء يأبى ذلك كل اإلباء، فالنزاع بين القديم والج

 .(2) الموروث والحديث يستمر نويالً،  ويحل الجديد محل القديم تدريجياً، وقل أن يتالشى بتاتاً"

ولذلك تم تصنيف الفرق اإلسالمية وفقاً لتصنيف األحزاب السياسية والدينية األوروبية، وابتدأوا ذلك منذ وفا  

 الرسول صلى هللا عليه وسلم، بل وفي حياته !!

في األمة يميناً ويساراً ووسطاً، وفي كل من اليسار واليمين متطرفون ومعتدلون... إلخ، وكذلك قسموها فجعلوا 

 إلى ديموقرانيين وثيوقرانيين ودكتاتوريين... إلخ .

ولسنا في مقام تفصيل المهازل الساخر  التي أدى إليها تطبيق هذا القياس الفاسد، والخالفات التي ال يقوم أي منها 

عي؛ مثل أن يجعل أحدهم الشيعة من اليسار المتطرف، واآلخر يجعلها من اليمين المعتدل، وساس موضعلى أ

 ويجعل الخوارج بالعكس ...وهكذا .

من أصحاب النبي صلى  -ولكن الذي يهمنا هنا هو أن هذا التصنيف أدى إلى اعتبار الطائفة الممسكة عن الفتنة

محايد ، ومن ثم جرى نرد القياس على كل نائفة شابهتها في الموقف  هي مجرد نائفة سياسية -هللا عليه وسلم

التي تنتمي في أصل تصنيفهم إلى الوسط المحايد، كالمعتزلة  -أو بعضه، ثم إنهم لما رأوا أن لبعض هذت الفرق

فقالوا: إن آثاراً إيجابية في عالمي السياسة والفكر، كان البد لهم من التعسف والتكلف،  -وثور  الحارث بن سري 

 المرجئة تحولت من تيار الوسط إلى تيار اليسار بفعل التناقضات السياسية .. أو ما أشبه هذا من التعليالت !

فليس مهّماً لديهم أن تنقلب حقائق التاريخ، فتصبح المعتزلة مرجئة، وتصبح المرجئة حركة ثورية يسارية، وإنما 

 الذي ال ينقلب وال ينتقض!! المهم أن تظل معاييرهم االعتبانية هي األصل

وها هو ذا ما جاء في كتاب "فجر اإلسالم" الذي يمثل خالصة آراء المستشرقين، والذي نقل عنه أكثر من بعدت، 

 ومنهم أبو زهر :

تكونا حول الخالفة، وإن رأي الخوارج فيها رأي  (3)"إن الشيعة والخوارج كانا أول أمرهما حزبين سياسيين 

 الشيعة رأي ثيوقراني، أما المرجئة  فكانت.. حزباً سياسياً محايداً.ديمقراني، ورأي 

ونوا  هذت  الطائفة كانت بين الصحابة في الصدر األول، فإننا نرى أن جماعة من أصحاب رسول هللا صلى هللا 

عمر، مثل أبي بكر ، وعبدهللا بن  -عليه وسلم امتنعوا أن يدخلوا في النزاع الذي كان في آخر عهد عثمان 

 وعمران بن حصين".

ثم ساق حديث أبي بكر  اآلتي، وقال: "هذت النزعة إلى عدم الدخول في الحروب بين المسلمين بعضهم وبعض 

 رأينا إال بعد ظهور الخوارج والشيعة.  كما -هي األساس الذي بني عليه مذهب اإلرجاء، ولكنه لم يتكون كمذهب

 يبحث في أمور الهوتية، وكانت نتيجة بحثهم تتفق ورأيهم السياسي "!! -بعد -وبعد أن كان مذهباً سياسياً أصبح

وفي الحاشية يعلق على ذلك قائالً : "يقول النووي على مسلم: إن القضايا كانت مشتبهة، حتى أن جماعة من 

 . (1)ولم يتيقنوا الصواب"  الصحابة تحيروا فيها، فاعتزلوا  الطائفتين ولم يقاتلوا،

                                                        

 ( , والريالةة مشرتنول يف السلسلة , نما ذنروه يف املقدمة .1/335فجر ادسالم ) ( 1)
, فماذا  94م نل من أسلم يوم الفتح, ويف غسالم سكال ال واد) مجلة, فإذا نال األمر نذلك ونال أتةر الصفوق من أهل املدينة نما ذنروا ص يربعنول يف غسال 98, ويف ص  94ص   ( 2)

 صنع ادسالم ون يه صلى هللا عليه و سلم غذل ؟
 . 239انظر ام حث اخلوارج اآليتا , ص   ( 3)



بيّنّا أن الممسكين عن الفتنة أقسام مختلفة، وهنا ال بد من بيان حقيقة موقف الصحابة رضي هللا ونحن قد سبق أن 

سواء أكان إرجاء شك وحير  أم اعتقاد وبدعة، واألمر في حقيقته يرجع  عنهم، وخطأ من نسب إليهم اإلرجاء،

 .الفتنة بين المسلمين عامةإلى مسألة فقهية، وهي حكم قتال الفتنة الذي جرى بين الصحابة، وحكم قتال 

ومع إيماننا بأن األولى هو الكف عما شجر بين الصحابة رضي هللا عنهم، فإنه ال حرج في عرل مواقفهم على 

تدل على صحة ما  -وهلل الحمد -النصوص الشرعية التي أمر هللا تعالى بالرد إليها في كل نزاع، ال سيما وهي

اصة أهل الحديث، كأحمد وسفيان، بخالف ما ذهب إليه أهل الرأي وكثير يعتقدت أهل السنة والجماعة فيهم، وخ

 من الفقهاء المتأخرين، مع ما في هذا من مصالح، كأخذ العبر ، ونفي التهمة تفصيالً بعد نفيها إجماالً فنقول:

خطئة إن النووي رحمه هللا شافعي المذهب، وكثير من متأخري الشافعية يرون تصويب علي رضي هللا عنه وت

من حاربه أو توقف عن الحرب معه، ولكن النووي رجل محدث، وقد رأى من صحة أحاديث النهي عن القتال 

أعني الممسكين عن الخول في  -في الفتنة وكثرتها ما لم يستطيع معه الجزم بتخطئة من قعد عن نصر  علّي 

هم الصواب مع علي أم مقاتليه؟ ووضع في فأراد التوفيق والتأويل، فاعتذر عن هؤالء بأنهم لم يتبين ل -الفتنة

ً يؤدي إلى جرأ  المفسدين وتطاول المجرمين وهي العلة التي  -اعتبارت أن القول بترك قتال المسلمين مطلقا

 فجعل اإلمساك عن ذلك مخصوصاً بهذت  الحالة وحدها. -(2)يذكرها الفقهاء المتأخرون كثيراً 

أول األحاديث على من لم يظهر له المحق، أو على نائفتين ظالمتين ال "تت واعتذر عن العمل باألحاديث بقوله:

 . (3) تأويل لواحد  منهما"

وهذا الذي ذهب إليه هو وغيرت من الفقهاء يتبين صوابه أو خطؤت باستعرال مواقف الممسكين عن الفتنة واحداً 

 واحداً :

يقول عنه موالت حرملة: "أرسلني أسامة إلى  -على عظيم صلته بعلي رضي هللا عنهما -فهذا أسامة بن يزيد -1

؟ فقل له: يقول لك: لو كنت في شدق األسد ألحببت أن  (4)علي، وقال: إنه سيسألك اآلن فيقول: ما خلف صاحبك

 .(5) أكون معك فيه،  ولكن هذا أمر لم أرت"

 جائزاً لما تردد عنه. فأسامة يفرق بين العالقة الحميمة وبين أمر لم يجد له في الشرع مخرجاً، ولو رآت

وينقل الحافظ عن ابن بطال : أن أصل موقف أسامة هذا هو ما نذرت على نفسه يوم أن قتل الرجل الذي قال ال إله  

 .(6)أنه ال يقاتل مسلماً أبداً  -إال هللا

د كان وق -وهذا أبو موسى األشعري، وصاحبه أبو مسعود األنصاري، يعيبان على عمار مشاركته في القتال -2

قال شقيق بن سلمة: "كنت جالساً مع أبي مسعود وأبي موسى وعمار، فقال أبو مسعود: ما من أصحابك  -مع علي

ً منذ صحبت النبي صلى هللا عليه وسلم أعيب عندي من  أحد إال لو شئت لقلت فيه غيرك، وما رأينا منك شيئا

 استسراعك في هذا األمر.

ً منذ صحبتما النبي صلى هللا عليه وسلم أعيب قال عمار: يا أبا مسعود ما رأيت من ك وال من صاحبك هذا شيئا

 .(7) عندي من إبطائكما في هذا األمر"

 قال الحافظ : " كان أبو مسعود على رأي موسى في الكف عن القتال؛ تمسكاً باألحاديث الوارد  في هذا األمر"
 ن عماراً !!، فليس هناك اشتبات ، بل القضية من الوضوح بحيث يعيبا(8)

و لم يشترك في أي قتال بين المسلمين قط، ال زمن علي ـوأما عبد هللا بن عمر، فيتخذ هذا موقفاً مطرداً، فه -3

 وال فيما بعد، ألنه يرات كله قتال فتنة.

روى البخاري: "أن رجالً جاءت، فقال: يا أبا عبدالرحمن، أال تسمع ما ذكر هللا في كتابه: }وإن نائفتان من 

 مؤمنين اقتتلوا{ إلى آخر اآلية، فما يمنعك أال تقاتل كما ذكر هللا في كتابه؟ ال

فقال: يا ابن أخي، أعير بهذت اآلية وال أقاتل، أحب إلّي من أن أعيّر بهذت اآلية التي يقول هللا تعالى: }ومن يقتل 

 مؤمناً متعمداً{ إلى آخرها .
                                                                                                                                                                                        

 ( .1/133), وأبو زهرق  235-233فجر ادسالم , ص   ( 1)
 ( , فقد نقل عن الرب ) ومجهور الفقهاء ما يش ه نالم النوو).13/31انظر: الفتح )  ( 2)
 !!( , ومعلوم أل االحتمال األخ  ال ينرب ق على الصحابة, وأل الذين قالوا: غل الربائفتني فاسقتال نالمها , هم امل تدعة نعمرو ابن ع يد18/10شرح النوو) على مسلم )  ( 3)
 أ) ما الذ) جعله يتخلف عنا؟  ( 4)
 ( .13/61ال خار) )  ( 5)
 (13/68الفتح )  ( 6)
 (13/54الفتح )  ( 7)
 (3/59املصدر السابق )  ( 8)



 ة{.قال: فإن هللا يقول:}وقاتلوهم حتى ال تكون فتن

قال ان عمر: قد فعلنا على عهد رسول هللا صلى هللا عليه و سلم؛ إذ كان اإلسالم قليال, فكان الرجل يفتن في دينه, 

 .(1)إما يقتلوت وإما يوثقوت حتى كثر اإلسالم, فلم تكن فتنة" 

ركة في القتال، وأما أبو بكر  رضي هللا عنه، فإنه لم يقتصر على كف اليد، بل نهى غيرت وأنكر عليه المشا -4

وكان  -فقد روى الشيخان عن الحسن البصري أن األحنف ابن قيس أخبرت أنه خرج بسالحه يريد القتال في الفتنة

فلقيه أبو بكر  رضي هللا عنه فصدت عن ذلك، وقال: يا  -ذلك يوم الجمل، وقصدت القتال مع علي رضي هللا عنه

ه وسلم يقول: "إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول أحنف ارجع، فإني سمعت رسول هللا صلى هللا علي

 .(2) في النار"

 وليس هذا صنيع الحائر المتشكك, بل هو موقف الواثق المستيقن, وسيأتي حديثه اآلخر قريبا.

وهناك من المعتزلين للفتنة من كان وضوح أمرها لديه بحيث إنه احتان لنفسه من شرها بمجرد انفجارها،  -5

لما قتل عثمان رضي هللا عنه خرج إلى الربذ ، وتزوج هناك امرأ  وولدت عنه هذا سلمة بن األكوع رضي هللا ف

 .(3) له أوالداً، فلم يزل بها حتى قبل أن يموت بليال نزل المدينة

، ثم مات في دار (74إلى وفاته سنة  35فقد تغرب رضي هللا عنه حوالي أربعين سنة )منذ مقتل عثمان سنة 

 الهجر  كرامة من هللا له.

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عنها أبو هرير  رضي هللا عنه،  روممن أحجم عن الفتنة، وحدث الناس بخب -6

فقد حدث عن النبي صلى هللا عليه وسلم هو وأبو بكر  أنه قال: "ستكون فتن، القاعد فيها خير من القائم، والقائم 

فيها خير من الساعي، من تشرف لها تستشرفه، فمن وجد منها ملجأ أو معاذاً فيها خير من الماشي، والماشي 

 .(4) فليعذ به"

فمن كان له  -أو: وقعت -ال فإذا نزلتأوهذا لفظ البخاري عن أبي هرير ، ولمسلم عن أبي بكر  زياد  أوضح: "

 الحديث. (5)إبل فليلحق بإبله، ومن كانت له غنم فليلحق بغنمه ..." 

 

 هذه النصوص: ويتضح من

أوالً: أن الصحابة الذين اعتزلوا الفتن يعتمدون على أصل شرعي ثابت بنصوص صريحة عن النبي صلى هللا 

 . -وبعضها لم نذكرت -عليه وسلم، وبعضها أوامر عينية في حق  المخانبين بها

وب القتال معه، بل صحة ثانياً: أن من كمال فقه الصحابة رضي هللا عنهم التفريق بين صحة إمامة علي وبين وج

 قتاله، إذ ال يلزم من كونه إماماً حقاً أن يكون قتاله ألهل الجمل وصفين حقاً بإنالق على ما سنبينه.

على أن هؤالء ليسوا هم كل من اعتزل الفتنة، بل اعتزلها من هو أجل منهم مثل سعد بن أبي وقاص، فإنه لم يكن 

لي وسعيد بن زيد، أحد العشر ، وهنالك من هو مثلهم، كزيد بن على ظهر األرل يوم صفين أفضل منه سوى ع

 .(6)ثابت، ومحمد بن مسلمة، وعبد هللا بن مغفل رضي هللا عنهم 

: "إني  ومنهم أبو برز  األسلمي رضي هللا عنه، الذي صدع أيام الفتنة بين ابن الزبير واألمويين والخوارج

ً على أحيا ء قريش" الحديث، وذلك ألنه "كان يرى االنعزال في الفتنة احتسبت عند هللا أني أصبحت ساخطا

 .(7) وترك الدخول في كل شيء من قتال المسلمين"

وصدق نتائجه الواقعية، فقد  ,النصية هوبالجملة، هذا هو مذهب أهل الحديث عامة، ومن تأمله ظهر له قو  دالئل

عليه موقفه في رفض الخروج على الدولة  صرح به إمام أهل السنة والجماعة اإلمام أحمد بن حنبل، وبنى

 .(8) العباسية

                                                        

 ( .8/309ال خار) )  ( 1)
 ( .13/31وهذا اللفظ ملسلم )  ( 2)
 ( .13/40الفتح )  ( 3)
 ( .13/30املصدر السابق )  ( 4)
 ( .2887رقم )  ( 5)
 ت أمساء هؤالء وا هم من تت عي ألحاديث الفنت, ولو أل أحدا استقصى ذلك لكال عمال مشكورا.مجع ( 6)
 73( ,والكالم للحافظ ص 13/68ال خار) )  ( 7)
نصوص, فللسيف موضعه وللحجة موضعها, وقد ظهر صدق هذا املوقف حني رجع املتونل غىل السنة, وانقل ت الدولة على رؤوة امل تدعة تنكيال, وهذا جزاء الص  وبرنة ات اع ال  ( 8)

 والنصوص هي احلكم, ويعربي هللا ال ص ق من يشاء من ع اده, فينزل النصوص على الواقع, ويصيب مناط احلكم.
 اخلزاعي رمحه هللا .هذا ويالحظ من نالم ادمام أل املسألة اجتهادية مصلحية؛ ال يرتتب على اخلالف فيها ت ديع وتضليل, وهكذا نال موقفه من أمحد بن نصر 



روى عنه الخالل أنه قال: ابن عمر وسعد ومن كف عن تلك الفتنة، أليس هو عند بعض الناس أحمد! هذا علّي لم 

 . (1)ف اليوم والناس على هذا الحال... السيف ال يعجبني ييضبط الناس، فك

فقال: لم يتلبس بشيء من الفتن!  -وقد ذكر عندت عبد هللا بن مغفل - وقال أبو بكر المروزي: سمعت أبا عبد هللا

 .(2)وذكر رجل آخر فقال: رحمة هللا مات مستورا  قبل أن يبتلى بشيء من الدماء 

وممن صح النقل عنه من أهل الحديث سفيان الثوري رحمه هللا، وله كلمة عظيمة في هذا، قال: نأخذ بقول عمر 

 .(3) جماعة، وبقول ابنه في الفرقةرضي هللا عنه في ال

 يصرح قائالً: لو أدركت علياً ما خرجت معه!! - رحمه هللا -وكان 

قال يحيى بن آدم: فذكرت قوله للحسن بن صالح فقال: قل له: يحكى هذا عنك؟ فقال سفيان: ناد به عني على 

 .(4)المنار 

راجم أبواب كتاب الفتن من صحيحه تنطق وعلى هذا المذهب كذلك اإلمام البخاري صاحب الصحيح، فإن ت

 . بذلك، وعلى منواله كتب مسلم وغيرت من المصنفين في هذا الموضوع

 وقد رجح هذا المذهب وانتصر له شيخ اإلسالم ابن تيمية في مواضع من كتبه، ومختصر أدلته على ذلك:

 إيرادت. النصوص الكثير  التي استند إليها الممسكون عن الفتنة، ومنها ما سبق -1

ثناء النبي صلى هللا عليه وسلم على الحسن، ألن هللا أصلح به ما بين المسلمين وحقنت الدماء، في حين أنه لم  -2

يثن على قتال أبيه ألهل الشام، بل غاية ما وصف به أنه أدنى منهم إلى الحق، بخالف قتاله للخوارج، فقد أثنى 

 بقتال الخوارج، وتألم وتكدر بقتال أهل الشام. عليه نصاً، كما أن علياً نفسه فرح واستبشر

 أن الممسكين عن الفتنة هم من أكابر الصحابة رضوان هللا عليهم وأفاضلهم، وقد ذكرنا بعضهم قريباً. -3

أن العبر  بالنتائ  والعاقبة، وال شك أن نتيجة االقتتال كانت مؤلمة جداً في حين كانت السالمة في اإلمساك،   -4

بعض من شارك، كما في البخاري عن شقيق بن سلمة حين سئل هل شهدت صفين؟ قال: نعم، وبئست  ولهذا ندم

 .(5)ن يصف

بل نقل شيخ اإلسالم عن علي نفسه أنه قال، هلل در مقام قامه سعد بن مالك وعبد هللا بن عمر، إن كان براً إن 

 .(6) أجرت لعظيم، وإن كان إثماً إن خطأت ليسير

استدالل المخالفين بقتال الفئة الباغية، وذلك أن هللا تعالى إنما أمر بقتال الباغية، وسماها باغية  أنه ال حجة في -5

 كثير منه. إذا رفضت الصلح ولم يأمر بقتالها ابتداء، وللصلح أبواب كثير ، ولو بالتنازل عن بعض الحق أو

وجمع الكلمة، ومنها ما أشار به ابن عباس أنه قد كان في اإلمكان اتخاذ وسائل غير السيف لتهدئة األحوال  -6

على علي بأال يعزل معاوية عن إمر  الشام، بل يبقيه في منصبه حتى يأخذ البيعة منه ومن أهل الشام، فإذا  فعل 

 ذلك وكانت المصلحة عزله يعزل، فإن رفض الطاعة يكون حينئذ باغياً ناكثاً.

ا من أقوى استدالالت من  يرى  صواب موقفهم، ال سيما والثابت أما وهم لم يدخلوا في ناعة علي ابتداء، فإن هذ

 .(7) أن معاوية رضي هللا عنه لم ينازع علياً الخالفة، وإنما اشترن لدخوله في ناعته تسليم قتلة عثمان

 * ولذلك تفصيل ال مجال له هنا، وحسبنا  اإلشارة والتنبيه.

كما وقع بين  -المفسدين وقطاع الطرق، فنقول: إن قتال الفتنة يبقى أن نرد قول من قال: إنه يلزم من هذا تشجيع

شيء، وقتال الطرق والمفسدين شيء آخر، وقد قتل من الخوارج بالنهروان قرابة أربعة آالف فما تألم  -الصحابة

ون لهم أحد، وقتل كعب بن سور يوم الجمل فتألمت لذلك الطائفتان جميعاً، فكيف بطلحة والزبير وعمار؟ فالمفسد

أقرب شيء إلى الخوارج، وال يتحرج من قتالهم أحد، وال يترتب عليه تمزيق صف المسلمين، بل فيه حفظ 

 وحدتهم وأمنهم، وكذا دفع الصائل.

وأما أن يكون المرء عبد هللا المقتول وال يكون عبدهللا القاتل فذلك مشروع في الفتنة بين المسلمين المختلفين 

 ً  ، وهللا اعلم.اختالفاً اجتهادياً مصلحيا

                                                        

 من املسند اجلامع . 12اخلالل , نتاب ادميال لإلمام أمحد, لوحة   ( 1)
 املرجع السابق نفسه .  ( 2)
 .املصدر السابق, ولعل مراده بقول عمر: الشورى واالختيار, وبقول ابنه: الكف عن القتال, وم ايعة من استقرت له األمور, ولو نال مفضوال ( 3)
 صدر السابق .امل  ( 4)
(5 )  (13/282. ) 
 ( .4/440جمموع الفتاوى )  ( 6)
 (  , ومواضع من منهاج السنة.442-4/439( , ) 78-77,  56-35/55انظر: جمموع الفتاوى )  ( 7)



أن هذا المذهب أقوى من مذهب من يرى أن الصواب مطلقاً هو القتال مع علي، وباألولى هو أقوى  والحاصل:

 ممن يرى أن الصواب هو القتال مع من حاربه وبذلك يتضح أنه أقوى المذاهب وأرجحها.

رضي هللا عنهم إلى  أو ضالل من نسب هؤالء الصحابة أعلى أن الذي يهمنا هنا بخصوصه هو بيان خط

بالحق  -اإلرجاء، زاعماً أن األمور اشتبهت عليهم فتبرءوا من الطائفتين كليهما، وأرجئوا الحكم عليهما باإليمان

وموقف الشكاك الذين سبق الحديث  ,وموقف بعض الخوارج ,إلى هللا تعالى، فخلطوا بين هذا الموقف -أو البانل

 عنهما.

م ابن تيمية في براء  الصحابة رضي هللا عنهم من كل بدعة، قال: "إن الصحابة وما أحسن ما قاله شيخ اإلسال

رضوان هللا عليهم خير قرون هذت األمة التي هي خير أمة أخرجت للناس، وهم تلقوا الدين عن النبي صلى هللا 

ً ما لم عليه وسلم بال واسطة، ففهموا من مقاصدت صلى هللا عليه وسلم، وعاينوا من أفعاله، وسمعوا  منه شفاها

 يحصل لمن بعدهم.

وهم قد فارقوا جميع أهل األرل وعادوهم، وهجروا جميع الطوائف وأديانهم، وجاهدوهم بأموالهم وأنفسهم... 

ولهذا لم يطمع الشيطان أن ينال منهم من اإلضالل واإلغواء ممن بعدهم، ولم يكن منهم أحد من أهل البدع 

 .(1) لقدرية والمرجئة والجهمية، بل كل هؤالء إنما حدثوا فيمن بعدهم"المشهور ، كالخوارج والروافض وا

 

  ماذج من آراء المستشرقين ومقلديهم في الموضوع : *

نعرل هنا نماذج من آراء المستشرقين ومن اتبعهم من المحدثين والمعاصرين عن نشأ  اإلرجاء وفكرت، آخذين 

الحقيقة هم هؤالء المقلدون، فإنهم لو استخدموا عقولهم وحاولوا في االعتبار ما أشرنا إليه من أن المؤاخذ في 

أما وهم ينقلون ويصرحون بالنقل عن المستشرقين،  ,االستنبان بأنفسهم لكان لهم العذر أو بعض العذر إذا أخطئوا

فال بد من   -هذا إن لم يطعنوا في آرائهم -ويتجاهلون  تماماً كالم علماء اإلسالم الثقات وأئمة السنة المشهورين

بيان فساد منهجهم إحقاقاً للحق وعبر  لمن يدرس الفرق والعقيد ، كي ال يغتر بصنيعهم، ولهذا لم أر مناقشة كالم 

هؤالء، مع أن بعضهم أساتذ  متخصصون في علم الكالم، بل اقتصرت على عرل كالم المستشرقين ألنه 

 األصل!!

 كتفي بأهمهم ونرف من مقلديهم:والمستشرقون الذين تعرضوا للموضوع كثير، وسن

 . "فان فلوتن" -1

 . "يوليوس ويلهاوسن" -2

 وهما من أخبث المستشرقين وأكثرهم أثراً  في المقلدين، ونحن ننقل من كالمهما ما يغني بنفسه عن التعليق عليه:

على  -غرل االستعمارفأما "فلوتن"، فإن كتيبه السقيم يقوم على فكر  واحد ، هي أن الفتوحات اإلسالمية كانت ب

 ومن هنا فسر نشأ   الفرق بأنها انتقام من الشعوب المستعمر  ضد مستعمريها!! -وروبيةالطريقة  األ

يقول: "لم يكن الغرل من الفتوحات اإلسالمية هو إدماج شعب في شعب، أو العمل على نشر دعو  دينية معينة، 

 !! (2")وإنما هو احتالل بقو  السيف

 .(3) يصور لنا االحتالل العربي بوجه عام شعباً يعيش على حساب شعب آخر" ويقول: "وهكذا

الطوائف التي نشأت بين العرب في البالد التي فتحوها، إنما  ت: "إن هذ -بعنوان نشأ  الفرق اإلسالمية -ثم يقول

 .(4) كانت ترمي بادئ ذي بدء إلى غرل سياسي محض، رغم ظهورها بالمظهر الديني"

ً وشيعاً، أخذ في  -كعاد  المستشرقين -روبعد أن ذك أن الصراع على الخالفة هو الذي فرق المسلمين أحزابا

 تفصيل هذت  األحزاب تفصيالً، فقسمها على أربعة أحزاب:

 ومقرت بالد الشام، كان يرى أن أمراء هذا البيت أحق الناس بالخالفة... حزب بني أمية: -1

يعتبرون أن وصول بني  -الرتبانهم باليمانيين العرب -النبي الذين كانوا: وهم أنصار  حزب أهل المدينة!! -2

 أمية إلى الحكم إنما هو انتصار ألعدائهم القدامى من مشركي مكة !!

 هم أنصار أهل البيت المتحمسون للدفاع عن حقوقهم في الخالفة، وال سيما حق علي.حزب الشيعة:  -3

                                                        

 , ط عة قصي حمب الدين اخلربيب . 57-56اجلواب ال اهر , ص   ( 1)
 ترمجة حسن غبراهيم حسن وزميله. 15الةة نتي ات أو مقاالت( , ص السيادق العربية, والشيعة, وادسرائيليات , )ة  ( 2)
 . 18املصدر السابق , ص   ( 3)
 69ص   ( 4)



الذين كانوا يقولون باختيار الخلفاء من بين األكفاء أياً كانت الطبقة وهم الجمهوريون، وهم  حزب الموارج: -4

 !!.(1)التي ينتمون إليها 

ت التي قامت بها الشعوب المفتوحة على اضمن حديثه عن الثور -وفي حديثه عن المرجئة خاصة يقول

 -العدالة االجتماعية بزعمهأي المطالبة ب-قد ذهب إلى أبعد من هذا  -أي الثوار-: "على أن بعضهم  -المستعمرين

 فضمنوا عقيد  التوحيد معنى أخالقياً ودينياً عميقاً".

 فما هو هذا المعنى األخالقي الذي ال تتضمنه عقيد  التوحيد، حتى أدخله فيها ثوار العجم من المرجئة؟ 

 هذت الكلمات - أحد رؤوس المرجئة وكاتم السر للحارث بن سري-يشرحه قائالً: "وقد عزي إلى جهم بن صفوان 

: إن اإليمان عقد بالقلب وإن أعلن الكفر بلسانه بال تقية، وعبد األوثان أو لزم اليهودية أو النصرانية في دار 

اإلسالم، وعبد الصليب وأعلن التثليث في دار اإلسالم ومات على ذلك، فهو مؤمن كامل اإليمان عند هللا عز 

 .(2) وجل، ومن أهل الجنة"

يعي أن تدفع مثل هذت العقيد  أصحابها إلى احتقار الفرائض العملية لإلسالم، ووضعهم واجبات "وكان من الطب

يعني أن العدالة والمساوا  بين  -المرء نحو من يحيط به من الناس فوق آراء الفرول التي جاء بها القرآن"!! 

 !! -الناس أهم من االلتزام بأحكام الدين

اإلرجاء في خراسان أشبه شيء بأثر عكسي أخالقي لذلك اإلسالم الشكلي؛ دين ثم يقول: "ومن هذت الناحية كان 

الحكومة العربية في ذلك الحين، تلك الحكومة التي أصرت على عدم المساوا  بين جميع رعاياها في الدين، 

 " .(3) باتباعها النظام الجائر لجمع الضرائب وجباية المكوس

حين ينسب ذلك للنبي صلى هللا عليه وسلم،  (4)نقطة نفسها، لكنه أكثر وقاحة فيبدأ من ال "يوليوس ويلهاوسن"وأما 

: "كان محمد قد بدأ خطواته وهو مقتنع بأن دينه في جوهرت نفس الدين اليهودي والنصراني،  -أخزات هللا -فيقول

منهم خيبة مرير ، وبما فكان يتوقع أن يلقات اليهود في المدينة وقد فتحوا ذراعهم الستقباله، غير أنه خاب فأله 

أنهم لم يعتبروا اليهودية معادية لإلسالم، بل عدوها مخالفة له، فإنه هو من جهته جعل اإلسالم يخالف اليهودية، 

بل يخالف النصرانية!! فحدد الصيغ والشعائر التي يتميز بها دينه، بحيث انفكت عن التعبير عن النقان التي تجمع 

 ديان، بل وسعت شقة الخالف".بين اإلسالم وإخوانه من األ

وبعد أن ذكر أمثلة لذلك من الشعائر؛ كالجمعة واألذان وصيام عاشوراء ورمضان، قال: "وبينما كان يؤسس 

اإلسالم!! على أسلوب يقضي على الطقوس اليهودية والنصرانية، كان يقربه في الوقت نفسه من العروبة، فهو 

ب خاصة!! فبدل القبلة، وأعلن أن مكة هي الحرم المقدس بدالً من ما فتئ يعتبر نفسه الرسول المرسل للعر

القدس، وشرع الح  إلى الكعبة، بل شرع تقبيل الحجر المقدس، وقبل مركز العباد  الوثنية  في اإلسالم، وأدخل 

 األعياد الوثنية الشعبية ...".

 ً ً  إلى أن يقول: "وهكذا فصل اإلسالم عن اليهودية، وبدل بحيث يصبح دينا ً قوميا ال يطاق  " ويذكر ما(5) عربيا

ذكرت مما أسمات اإلرهاب الذي أقامه النبي صلى هللا عليه وسلم ضد اليهودية، وأنه تعلل بحج  واهية ليمحو 

ألنهم  -الذين كانوا بزعمه يعتمدون على الغزو  -اليهود من الجزير ، ويورث أمالكهم ومزارعهم إلى المهاجرين

 م يكشف عن حقد يهودي أسود.حرسه الخاص.. في كال

ومن هذا المنطلق يتحدث عن اإلرجاء والمرجئة، فيجعلها إنسانية تطالب بالعدالة والمساوا  للشعوب التي 

 استعمرها الفاتحون المسلمون.

ويذكر أن اإلسالم انقسم بسبب هذت المسألة قسمين: محافظ، وهو الذي يحترم الجماعة ويؤيد الوضع القائم، 

 ن الثائر: المرجئة والخوارج والشيعة.وثائر، وم

 !!(6) ويقول: "والمرجئة هم بالحق أكبر أهمية، وكان لهم بقياد  الحارث بن سري  أثر ضخم في التاريخ"

                                                        

 69ص   ( 1)
هذا املستشرق يف االنتصار ل ين دينه, وأهنم نانوا نة, ولكنه هوى يالحظ أل هذا الكالم الذ) نس ه ابن حزم جلهم )ولألشعر)( هو الزم قوله, وليس من قوله أل اليهود والنصارى يعت ول مؤمنني من أهل اجل  ( 2)

 حمرومني من هذه الروح األخالقية اجلهمية !!
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 األخرى من هذا الكالم العلمي املوضوعي !!
 هذ 1376ترمجة يوسف العش , دمشق,  24-23الدولة العربية وسقوطها, ص   ( 5)
 رف نذهبا نل مربلع على التاريخ ., وهذه امل الغة يع 394ص   ( 6)



"لو كان الحارث في األزمنة األولى ثورياً تقياً لعد خارجياً، لكنه لم يلزم نفسه بالشرون القاسية التي يبني  ويقول:

قيدتهم، إنما ابتدأ مرجئاً، وكاتبه جهم بن صفوان أشهر عالم من علماء تلك الفرقة، واشترك هو الخوارج ع عليها

 بنفسه في األحاديث والمناقشات المتصلة بالمذهب.

واإلرجاء في الواقع سياسة في جمع الشمل، فالمسائل المختلف عليها استبعدت وتركت لحكم هللا، ال سيما تلك 

تحل، والتي تتصل بمن هو اإلمام الحق الوحيد!! ومن ثم نرقت النقان التي يمكن  لة الدائمة التي الأالمس

ً باسم حكم الدين على  الوصول إلى اتفاق فيها على اختالف نزعات المناوئين المتدينين، وكان ذلك احتجاجا

 .(1) الطغيان الواقع، وباسم الشرع المقدس على سوء العدالة وعلى القو "

صته: أن المرجئة حركة ثورية ضد نغيان المستعمرين الفاتحين، ولهذا وسعت مفهوم ويستمر في كالم خال

 اإليمان ليقبل جميع الشعوب المضطهد ، لكي تكون يداً واحد  على الشعب الفاتح.

وما قررت" فان فلوتن" و "ويلهاوسن" لخصه أحمد أمين وشريكات، وهذبوت من الكلمات الصريحة، وقدموت على 

 يمة محايد ، وقد نقلنا بعض كالمهم.أنه فكر  سل

، وعن أبي زهر  نقل كثير (4) ، وألبير نصري نادر(3) ، ونعمان القاضي(2) وعن أحمد أمين نقل الشيخ أبو زهر 

 . من الباحثين ثقة منهم في الشيخ

 !!(5) بل قل من كتب عن الحارث بن سري  إال وينقل عن فلوتن، حتى أساتذ  التاريخ

 

 ولد زيهر" :جستشرق اليهودي الحاقد "ومنهم الم -3

الذي يتميز بمهار  فائقة في الدس والتزوير واالفتراء، وهو يذهب إلى أن المرجئة من أهل السنة والجماعة، 

 هذا يبدو فيه العمق وبعد الهدف الخبيث أكثر من صاحبيه. هورأي وتبعه على ذلك مقلدون كثير،

: "لم يكن مذهب أهل السنة والجماعة في بدايته إال  -مقراً مؤيداً  -عنه وعلى هذا سار "فاروق عمر"؛ الذي ينقل 

فكر  غامضة مرنة تتسع لكثير من الجماعات، وبعد المحنة التي عركت األمة اإلسالمية أثناء الحرب األهلية 

ين تمثل األولى وما جرى في أعقابها، بانت الخصائا األولى لمذهب أهل السنة، حيث انقسم المسلمون إلى فئت

 . (6) األولى" دين عثمان"،  وتمثل الثانية" دين مروان"..."

ينقل   -مع إقرارت بهذت الفكر  وبالقسمة المضحكة التي قسمها "جولد زيهر" -والعجيب أن هذا المؤرخ العربي

ً اختالف نظر  كل من المستشرقين ومرمات ال ً وجهة نظر "فلوتن" في موضع آخر مؤيداً لها، ناسيا بعيد، أيضا

فيقول: "ولعل أبيات ثابت قطنة تشير إلى أن المرجئة ستظهر رأيها بوضوح في أعمال الجور والتعسف والفساد، 

 .(7) مة تقر مثل تلك المظالم"وحك ةويؤكد "فان فلوتن" أن المرجئة كانوا ال يتحرجون عن قتال أي

ر المرجئة ضمن االتجاهات التي تشكل "شاكر مصطفى"، فهو أيضاً يعتب وعلى هذا الرأي سار المؤرخ البعثي

 لجماعة"، ويسميهم المرجئة أهل االعتزال األول، ويصف هذت االتجاهات قائاًل:اما يسمى: "السنة و

والصفة التي تجمع هؤالء جميعاً بعضهم إلى بعض هي الوقوف بجانب الخلفاء األمويين سياسياً في األزمات، "

 .(8)" الديني في حيز الفكر، وعدم نقله إلى العمل الثوريأو المهادنة لهم، واالحتفاظ بالرأي 

 هذا مع ما قررت اآلخرون من أن المرجئة حركة ثورية  لها أثر ضخم في التاريخ. ضوال يخفى تناق

ً سار الدكتور نعمان القاضي، حيث قال: "والمرجئة يشكلون كتلة المسلمين التي رضيت حكم بني  وعليه أيضا

فقين إلى حد ما مع نائفة المحافظين من أهل السنة، وإن كانوا كما ـلك الشيعة والخوارج، متأمية، مخالفين في ذ

 .(9) يرى" فون كريمر" قد أالنوا من شد  عقائد هؤالء السنيين باعتقادهم أنه ال يخلد مسلم في النار"

                                                        

 368ص   ( 1)
 ( , والنقل يكاد يكول حرفيا , لكن بدول غشارق للمصدر . 1/133انظر: املذاهب ادسالمية )  ( 2)
 من نتابه : الفرق ادسالمية يف الشعر األمو), عدا ما صرح فيه ابلنقل عن أمحد أمني . 282 – 272انظر: ص   ( 3)
 ية , فصل ا نشأق املرجئة ا , الرب عة الكاةوليكية , ب وت .الفرق الكالم  ( 4)
 , وفاروق عمر , وسيأيت نالمه أعلى.  166مريل الدنتور مجال الدين سرور يف نتابه: احلياق السياسية يف الدولة العربية ادسالمية, انظر: ص   ( 5)
 . 60الع اسيول األوائل , ص   ( 6)
 . 117املصدر السابق , ص   ( 7)
 ( .2/49دولة بين أمية )  ( 8)
 . 270الفرق ادسالمية يف الشعر األمو) , ص   ( 9)



لحارث بن سري ، أي ضمن وتطبيقاً لذلك ذكر الدكتور في الصفحة نفسها اسم سعيد بن جبير رضي هللا عنه مع ا

ً فهو  المرجئة الذين ثاروا على بني أمية، هذا مع غض النظر عن أن الثور  تتنافى مع الرضا الذي ذكر آنفا

 تخليط مركب.

ومن أهم النتائ  المترتبة على هذا: قول هؤالء بأن المرجئة انتهت بظهور دولة بني العباس، سواء أكان السبب 

، ولذلك دمروها، أم على (1) ها موالية لخمويين، كما يرى أحمد أمين ونعمان القاضيهو أن العباسيين يعتبرون

ً مذهب "أهل  الرأي األخبث الذي ذهب إليه شاكر مصطفي وفاروق عمر وهو أن الدولة العباسية تبنت رسميا

 لعصر العباسيي بأن كتب الحديث إنما ألفت في اأالحديث" فانمحت هذت الفرقة فيهم، ويستدل أصحاب هذا الر
(2). 

 ومنهم المستشرق "فون كريمر" : -4

أن المرجئة أالنت من شد  عقيد  أهل السنة والجماعة، باعتقادهم أنه  -كما سبق آنفاً  -وعنه نقل الدكتور القاضي

 لد مسلم في النار، ونحن نسأل الدكتور: وما هو مذهب أهل السنة والجماعة في ذلك؟!خال ي

يدعو للسخرية، نقلته عن الكاتبة البعثية "زاهية قدرور "، وهو أن الثورات التي قامت في على أن لكريمر رأياً 

لم تكن ثورات دينية، بل لذلك علة أخرى لم يفطن لها من المؤرخين  -ومنها ثور  المرجئة -العراق ضد بني أمية

 إال هذا المستشرق العبقري!!

ثورات كانت ثورات العراقيين ضد السوريين، وذلك للعداء تقول: "ونحن نؤيد قول "فون كريمر" في أن هذت ال

 .(3) الموروث منذ الجاهلية بين العراق والشام، حيث كانت كل من دولة منهما حليفة لدولة معادية"

 ومنهم المستشرق " يكلسون": -5

لـ "فان صاحب كتاب "محاضرات في تاريخ العرب"، الذي يعتمد عليه الكثيرون، ونظرته للموضوع مماثلة 

فلوتن"، حيث يعلل لنشأ  المرجئة وثورتها "ثور  الحارث بن سري " بقاعد  عامة هي: "أن شعوب البالد 

 .(4) المفتوحة لم تدخل في األخو  اإلسالمية إال نظرياً وظلت مضطهد  محتقر  بالنسبة للساللة العربية"

 

 ومنهم المستشرق "بروكلمان": -6

ً ح ين تستر بالعمل العلمي البحت "فهرسة المخطونات"  لينسب اإلرجاء إلى عقيد  الذي كان أكثر دهاء وخبثا

أهل السنة والجماعة، فهو يقول: "في أوائل اإلسالم كان محور الجدل يدور أساساً حول المعصية أتبطل اإليمان 

 ال تبطله؟ -كما يقول المرجئة -أم 

في البصر  عن ..  يدرسها محمد بن عقاشة الكرمانيذكر عقيد  للمرجئة كان .. وفي تاريخ دمشق البن عساكر 

 .(5) عن أمية بن عثمان".. عن عبد الرازق بن همام .. عن وكيع بن الجراح .. سيفان بن عيينة 

لقد خان بروكلمان األمانة العلمية حين أقحم كلمة المرجئة في نا مأثور من مصدر متداول مشهور، وخرج 

في الخالف بين فرق ال تنتمي إلى دينه،  (6)هرسة، لينصب من نفسه حكماً عقائدياً عن مهمته التي هي الوراقة والف

 هو أستاذ متخصا!!  - أياً كان فنه -ولكن الحقيقة أنه متى سنحت فرصة للدس على اإلسالم فكل مستشرق

تركي"فؤاد هو متابعة المقلدين من المنتسبين لإلسالم، كما فعل المستشرق ال -كما أشرنا -على أن المؤلم 

 .(7) الذي تابع بروكلمان على الخطأ نفسه سيزكين"

لن يجد القارئ هذت الكلمة، بل ال يحتاج األمر لمراجعة، فهؤالء المذكورون من جلة  (8)وبالرجوع لتاريخ دمشق 

 علماء السلف، ولو أن ابن عساكر نفسه نسبهم لإلرجاء لكان هذا تهمة له هو.

دح حين يقرر أن اإلرجاء إنما نشأ في الشام، في حين بقيت العراق متمسكة ويقع بروكلمان في خطأ آخر فا

 !!(1) الذين كان لهم مكانة عظيمة عند حكام بني أمية ىبتعاليم القرآن األصلية، ويرجع ذلك إلى أثر النصار

                                                        

 . 304املصدر السابق , ص   ( 1)
 . 117انظر: الع اسيول األوائل , ص   ( 2)
 عث يف القربرين!!, ولعل هذا الرأ) يريح يف تفس  اخلالف املزمن بني جناحي حزب ال  60الشعوبية وأةرها االجتماعي والسياسي, ص   ( 3)
 62نقلته عنه الكات ة السابقة , ص   ( 4)
 ( مع حذف مصادر تراجم املذنورين اليت ذنر4/22 ريخ األدب العريب )  ( 5)
, )مع مالحظة أل الصحيح وه ية ال وهابية ( 1/257مريل قوله عن عقيدق ع دهللا بن أابض غهنا وهابية مع قوله: اغنه مل يظهر املذهب الوهايب ق ل منتصف القرل السادة اهلجر)ا !! )  ( 6)

 ولعل اخلربأ من املرتجم(. 
 انظر: فصل العقائد من  ريخ الرتاث العريب .  ( 7)
 ( ترمجة أمية بن عريمال .3/134انظر: هتذيب  ريخ دمشق )  ( 8)



رجاء إلى والحقيقة أنه لم ينفرد بذلك بل شاركه آخرون منهم "جولد زيهر"، وتبعهم مقلدون عرب في نسبة اإل

بني أمية، وأصل هذا هو كتب الرافضة وبعض المعتزلة، وهو مخالف لما تواتر في أخبار المرجئة وأعالم 

رحمه هللا قائال: "وقد  يوزاعحتى لقد صرح بذلك اإلمام األ -وسيأتي تفصيل ذلك -(2) رجالها من أنهم عراقيون

 .(3) عض أهل العراق ممن دخل في تلك البدعة"بكان أهل الشام في غفلة عن هذت البدعة حتى قذفها إليهم 

على أنه ال يفوتنا أن نشير إلى أن بعض أتباع األمويين كان لديهم إرجاء خاص بالملوك والخلفاء، وهو أن هللا إذا 

 ، والظاهر أن هذا رد فعل لغلو الشيعة ضدهم.(4) ولى أحداً خالفة المسلمين كفر سيئاته بحسناته

 

 ينو":خر هو "  لّ  وهناك مستشرق آ -7

التقط نصاً من الملطي في أصل تسمية المعتزلة، فخلط بين فرقة االعتزال المعروفة، وبين الممسكين عن الفتنة 

المعتزلين لها من الصحابة وغيرهم، واعتبر كل من وقف على الحياد في الفتن معتزلياً فدخلت المرجئة فيهم بهذا 

 قسام الممسكين عن الفتنة.االعتبار، وقد سبق تفصيل القول في أ

 .(6) وعلي سامي النشار (5)وهذا القول تابعه عبد الرحمن بدوي 

والحديث عن المتأثرين بالمستشرقين وإيراد اسم الدكتور النشار يقتضي منا أن نقول فيه خالصة ما انتهى إليه 

 االنالع الكثير على آرائه :

هو أكثر الباحثين المحدثين اضطراباً وتناقصاً وتخليطاً، وليس  ته وسعتها وجود  عباراتهاوهو أن على كثر  كتاب

 في إمكان الباحث أن يجد له رأياً  مستقراً أو منهجاً مطرداً.

وإنما ذكرته ألهمية كتبه عند كثير من الناس، وألنه أستاذ لكثير من المتخصصين في الدراسات الكالمية في 

اوية رضي هللا عنه وأبات، ويعتمد على كتب الرافضة في النقل عن مصر وغيرها، ومن أجلى شنائعه أنه يكفر مع

 الراشدين وغيرهم، ويجعل أصل السلف في الصفات هو اليهود والصابئة!!

 وسيأتي بعض آرائه في مواضعها.

 

*    *    *    * 

                                                                                                                                                                                        

(1 )  (1/256) 
 نما سيت ني جليا من الفصول وامل احث التالية .    ( 2)
 (, لكن يف رواية األخ  سقربا لو تن ه له احملقق األخ الدنتور أمحد بن سعد بن محدال جلزم مبا ذنران ومل يرتدد .2/154, والاللكائي ) 142ر), ص الشريعة لآلج  ( 3)
ا نسب ذلك أل) من خلفاء بين أمية, فضال عن معاوية رضي هللا عنهالذ) (. وهم يرول ت عا لذلك أل طاعة ويل األمر مربلقة اأ) رد فعل للخوارج واملعتزلةا لكن مل أجد أحد3/177انظر: منهاج السنة )  ( 4)

نكر الزهر) ذلك مستدال آبايت سورق )ص( :}اي داود غان جعلناك خليفة ال جيوز أل يظن به ذلك, غال ما قيل من أل ع دامللك بن مروال سأل الزهر): أحق أل هللا غذا وىل أحدا نتب حسناته ومل يكتب سيئاته؟ فأ
 .{ وقال: فالنيب اخلليفة أفضل من اخلليفة ا  النيب !!..

 ( .1/37مذاهب ادسالميني )  ( 5)
 , وهو اجلزء األول من نتابه املنية واألمل . 7-5انظر حتقيقه لكتاب: فرق وط قات املعتزلة, ص   ( 6)



 

 (1) ةـيـا ـاـة الـنـتـفـال
 

 

ً للفتنة األولى ، وإنما تتميز بأن وجهات النظر المختلفة التي أنتجتها الفتنة ليست الفتنة الثانية إال امتداداً نبيعيا

 األولى أصبحت منذ هذت الفتنة عقائد متميز  ومناه  متفرقة .

ويمكن اعتبار واقعة "صفين" المنطلق التاريخي لهذت الفتنة، بل إن حادثة التحكيم خاصة هي الشرار  التي 

 فجرت بركانها .

ً كثير ، لقد أنتجت هذت الحادثة وذيوله ا فرقتين كبيرتين، أو بتعبير أصح منهجين كبيرين يحوي كل منهما فرقا

 لها وجودها الملموس وخطها المتميز وانحرافها البعيد.  -وما تزال -كانت

 هذان المنهجان هما "التشيع والخروج" وكالهما ناشئ عن علة واحد  هي "الغلو", ولكنه غلو متضاد.

بد من الحديث عنهما فيما له أثر في نشأ   عن هذين المنهجين تفصيالً، ولكن الولسنا بالطبع بصدد الحديث 

 اإلرجاء وتطورت.

وذلك أن نمو األفكار والعقائد أشبه شيء بنمو الكائنات الحية ذات األنوار المتعدد ، بل هي أعقد من ذلك بما 

تأثرات النفسية والتقلبات الفكرية، فالتفاعل يعتريها من التداخل والتركيب واالمتزاج، ويقارنها من ردود الفعل وال

 من التفاعل المادي. -في كثير من األحيان -الفكري أعظم

فإن األحداث التالية قد ولدت وإذ كانت الفتنة األولى هي المستنقع الذي وجدت فيه جرثومة اإلرجاء األولى، 

كنها تختلف عنها كثيرا في الشكل جراثيم أخرى, ومع الزمن ظهرت كائنات جديد  تنتمي لتلك األصول ول

 والحقيقة.

العالقة بين أصول هذت الكائنات الفكرية وبين مراحلها المكتملة يبين أحد أسباب الخالف بين المؤرخين وخفاء 

 ي تحقيق األمر وتمحيصه.عوالباحثين في تصنيفها ونشوئها وتطورها، وهو ما يستد

ً  -المنه  التاريخي السليم وإن من أعظم المطالب العقدية ومن أهم أصول  أن نعرف األسباب الحقيقية لتفرق  -معا

 نحاول إيضاحه بقدر ما يسمح المقام.سوف وهو ما  األمة اإلسالمية وخط السير الواقعي لنمو هذت الفرق وتشعبها

هل إن معركة صفين نشبت واألمة على منه  اعتقادي واحد يدين به كالً المعسكرين المتحاربين وهو منه  أ

ً على الهدى وما بدلوا   السنة والجماعة، أي ما كان عليه النبي صلى هللا عليه وسلم وأصحابه الذين ثبتوا جميعا

 تبديالً "وإنما كانت النخالة فيمن بعدهم".

ولكنها انتهت بظهور معسكر ثالث ذي بدعة اعتقادية ضالة، وهو معسكر المارقة الخوارج، وفي الوقت نفسه 

تنة األولى قد أحكموا الخطة لتأسيس دين جديد يكون بمثابة "حصان نرواد " لهدم اإلسالم، وهو كان مثيرو الف

دين التشيع الذي أسهم ظهور الخوارج في تبرير خروجه وانتشارت، حيث كان غلو إحدى الطائفتين مبرراً لغلو 

 األخرى في االتجات المعاكس.

الخوارج"؛ فقد أصبحت المناه  االعتقادية -أهل الشام-عراقوإذ أصبحت المعسكرات المتحاربة ثالثة: "أهل ال

 الخروج، التشيع". -وعليها المعسكران المتحاربان -ثالثة: "السنة 

ولى لتصبح منهجاً رابعاً وهذا التفرق وما صحبه من صراع أدى إلى نمو بذر  اإلرجاء، التي تكونت في الفتنة األ

 .(2) فيما بعد

بد من التنبيه إلى  نهجين "الخروج والتشيع" وأثرهما في نشأ  اإلرجاء وتطورت الوقبل الحديث عن هذين الم

 قضيتين كبريين: 

أن بعض كتب الفرق وما اقتفاها من كتب المستشرقين والمحدصثين قد وقعت في خطأ بالغ حين جعلت ما  األولى:

ادية العابر ، واستجازت تبعاً لذلك أن جرى يوم السقيفة هو أصل االنشقاقات والتفرق، وهولت من هذت الواقعة الع

نسب التشيع واإلرجاء والخروج إلى الصحابة الكرام رضي هللا عنهم أجمعين، وهذا عين االفتراء ومحض ـت

 . - كما سبق بعض الحديث عن هذا -االختالف، وإن قال به من قد يكون حسن النية

                                                        

 أ) ما جرى بني علي ومعاوية رضي هللا عنهما .  ( 1)
 دريةا.ه ادرجاء ظهر القول ابلقدر, وذلك يف أواخر عهد الصحابة, وهبذا ظهرت أصول فرق الضاللة األربع وهي: االشيعة, اخلوارج, املرجئة, القويف الوقت الذ) ظهر في  ( 2)

 ( فصاعدا .13/27( , وجمموع الفتاوى )3/184( , ومنهاج السنة )302-5/224انظر: درء التعارض )



ية للصحابة فحسب، بل ينسف غاية الدين ومهمة اإلسالم إن تصوير المسألة على هذا النحو ال يهدر المنزلة السام

صلى هللا عليه وسلم ما هو إال زعيم عبقري وحد  امن أساسها، إذ يتفق مع الرأي االستشراقي القائل بأن محمد

قبائل العرب المتناحر ، فلما توفي سرعان ما عاد الخالف القبلي بين أحياء قريش وغيرها متستراً بالصبغة 

 ! الدينية!

وإذا كان هذا الرسول لم يستطع تزكية نفوس الخاصة من أصحابه ويرفعها عن مستوى اإلحن واألحقاد 

 الشخصية والصراع السياسي فما فعل إذن ومن ربى؟!!

ً من أصول الشريعة وهو الفقه السياسي اإلسالمي وأصول الحكم والشورى، التي  كما أنه يغفل أصالً عظيما

 الشريعة الكاملة الخالد . تبوأ مركزاً مهماً فيـت

منصب القياد  بعد  افإذا كانت هذت الشريعة لم تأت من ذلك بما تسير عليه، وتعرفه الصفو  من الصحابة وارثو

 رسول األمة صلى هللا عليه وسلم، فما الذي جاءت به إذن في هذا المجال؟!

تاريخ في عصرنا، الذي يشغل أستاذ التاريخ هذا المثال مما كتبه أحد أساتذ  ال -من بين عشرات األمثلة -وإليك

 :(1) ونائب رئيس جامعة القاهر 

فهذا األستاذ يتحدث عما جرى يوم السقيفة وكأنه سلسلة ضخمة من الصراع السياسي، على النمط الذي تشهدت 

 ي!!الحكومات المعاصر  بل هو أعمق وأعظم، ألنه حسب تصورت أنت  فرقاً تمتد على نول التاريخ اإلسالم

، بل يرجع (2) وهو ال يكتفي بأن يعتبر تلك الحادثة "المشكلة الخطير  الكبرى التي واجهت األمة اإلسالمية الفتية"

إليها أصل نشأ  الفرق حين يقول: "ويبدأ التاريخ السياسي للشيعة بذلك النفر من كبار الصحابة، الذي رأى عند 

ي نالب أحق الناس بالخالفة بعد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، اجتماع سقيفة بني ساعد  وبعدها  أن علي بن أب

واشتهر من هذا النفر أبو ذر الغفاري وسلمان الفارسي والعباس وبنوت. وإذ رأوا أن علياً  لقرابته من بيت النبو ...

 .(3) يفضل كالً من أبي بكر وعمر في تولي منصب الخالفة"

أوفي نشأ  التشيع، اللهم إال أن  (4)وحقائقه الثابتة سواء في بيعة الصديق وهذا الكالم يتعارل وبدهيات التاريخ 

 يكون مستقى من مصادر الشيعة وكفى بها كذباً وبهتاً.

 .(5)ومع ذلك فقد ورد في كتب بعض الباحثين!! وعلى رأسهم األستاذ الكبير المتخصا علي سامي النشار 

ال يعني أبداً تكافؤ هذت المناه  والفرق،  -كما أسلفنا -عة وخوارجأن انقسام األمة حينئذ إلى سنة وشي الاا ية:

 سواء من جهة الكم أو الكيف كما يريد المستشرقون وأشياعهم أن يصوروا.

وذلك أن الخارجين عن السنة والجماعة لم يكونوا إال شراذم شاذ    فهذت القسمة النظرية شيء والواقع شيء آخر،

في أول األمر ولم يكن فيهم ذو فضل أو سابقة قط، بل كانوا كلهم من األعراب  وأفراداً معدودين، ال سيما

 وحديثي العهد باإلسالم، أو المنافقين من أبناء األمم المفتوحة وأشباههم.

وعلى امتداد الثالثة القرون المفضلة لم يكن أصحاب البدع إال مستنقعات جانبية على ضفتي تيار اإلسالم 

 ا أحد من أئمة اإلسالم المتبوعين ورجاله المعدودين قط.الضخم، ولم يكن فيه

بل إن البدع مهما نمت أو نفرت تظل كالشجر  الخبيثة، ال تكاد تهب عليها ريح السنة حتى تجتثها إلى قرار 

سحيق، ومن أعظم األدلة على ذلك ما جري في فتنة اإلمام أحمد وبعدها، من تبديل تام في موقف الدولة والعلماء 

 ذل المبتدعة واندحروا بعد الظهور والتمكين. حتى

ومهما يكن من ظهور البدع في بعض العصور،  فإن الحقيقة الثابتة هي أن نقاء المنه  السلفي في ذاته لم يتكدر 

 قط، وأن الطائفة المنصور   القائمة عليه لم تزل وستظل إلى أن يأتي أمر هللا.

ين ومن اتبعهم أو سبقهم من الحاقدين على اإلسالم حين يحسبون أن والمقصود من هذا هو بيان ضالل المستشرق

اإلسالم مرت به الحال نفسها التي مرت باليهودية والنصرانية في عصورها األولى، حيث صدعتها االنشقاقات 

 واستعلت البدع والمحدثات حتى نغت وسادت إلى أن لم يبق للحق الخاص من يمثله إال أفراد، ال يكاد يحس بهم

                                                        

 م .1984نتابه:  ريخ العامل ادسالمي, ط عة الدنتور غبراهيم أمحد العدو) يف    ( 1)
 . 178, وانظر: ص  177ص   ( 2)
 186ص   ( 3)
للرأ)  ضخامة اليت يصورها هؤالء, وغمنا نال تداوالالريابت يف الرواايت الصحيحة واملعلوم لدى األمة تواترا أنه مل يكن يوم السقيفة ال شيعة وال خوارج, بل مل يكن هناك خالف ابلعمق وال  ( 4)

تصديقا لقول النيب صلى هللا عليه و سلم : )أيىب هللا  ونقاشا بني املهاجرين واألنصار, سرعال ما انتهى يف لقاء واحد ووقت وجيز  غىل ادمجاع الذ) مل يشهد  ريخ احلكومات يف العامل مريله,
 واملسلمول غال أاب بكر(

 . (1/228انظر: نشأق الفكر الفلسفي يف ادسالم )  ( 5)



أحد، كما صح عن النبي صلى هللا عليه وسلم في إخبارت أن هللا نظر إلى أهل األرل عربهم وعجمهم، فمقتهم إال 

 .(1)بقايا من أهل الكتاب، وكما تشهد به التجربة الحية التي خاضها سلمان الفارسي رضي هللا عنه بحثا عن الحق

 

 الموارج "الظاهرة المضادة": -1

ور على تلك الفرقة المعروفة التي وصفها النبي صلى هللا عليه وسلم بالمروق من الدين كلمة الخوارج علم مشه

وتميزت عن سائر الفرق بالغلو واإلفران والشطط والتنطع، كما تميزت في منهجها الحركي باالندفاع والتهور 

 والثورية العمياء، والقابلية السريعة للتمزق واالشتعال.

فق سمتهم، ما خيروا بين أمرين إال اختاروا أعسرهما، وما رأوا نريقين إال سلكوا فالجالفة نبعهم، وضيق األ

 ا.مأشقهما، وما صادفوا احتمالين إال انحازوا  ألبعده

وقد امتخت صفحات تاريخهم بنماذج غريبة لعقيدتهم ومنهجهم، فهم يقيمون الدنيا ويقعدونها، ويثورون 

ن ذات شأن، لكنهم يرون أن عدم إثباتها كفر وضالل، فإذا ما تحقق ويحجمون من أجل إثبات قضية، قد ال تكو

حين فعلنا ذلك، فيثورون ويشتطون  -بل كافرين -لهم ذلك نكصوا ونكسوا على رؤوسهم وقالوا: قد كنا مخطئين 

 !! أشد من األول من أجل إبطال ما أثبتوت، والتراجع عما قرروت ويرون ضد ذلك كفراً 

رى شأنهم أنه خالل هاتين الثورتين الجامحتين ينشق عنهم بعضهم ويشتطون في التهجم وليس هذا فحسب، بل ج

وإما اآلخر، ويحدث  - إما السابق - بسبب التردد والتقلب، أو بسبب أحد الرأيين هاعلى الطائفة األصل، ويكفرون

 عة أو بأي سبب ترات.عندئذ أن ترد عليهم تلك الطائفة بال تورع ناسبة الكفر إليهم، بسبب مفارقة الجما

ثم إنه غالباً ما ينشأ من حد  هذا الخالف فرقة ثالثة تتوسط بين الطائفتين، وتتوقف عن كال الرأيين، فما تلبث أن 

ة ل.. وهكذا دواليك، سلس تعنف منهما، وتوصم بالكفر، ألن كالً منهما يوجب عليها أن تكون معه وإال فهي كافر 

 دات والتكفير بها، يصاحبها سلسلة من االنشقاقات الجذرية والمفاصالت الكاملة.من تضخيم المواقف أو االجتها

فقد ابتدأ أمرهم يوم صفين، حين قالوا ألمير المؤمنين علي رضي هللا عنه عليك أن تقبل تحكيم كتاب هللا وإال 

  فأنت كافر.

 ، فأنت كافر، ألنه ال حكم إال هلل!!فلما وافقهم على التحكيم كارهاً مرغماً، قالوا: حكمت الرجال في دين هللا

فلما قال لهم : ما حكمت مخلوقاً، إنما حكمت كتاب هللا، والكتاب خط مسطور، وإنما ينطق به الرجال، وما فعلت 

ذلك إال برأيكم، قالوا: قد كنا لما رضينا بالتحكيم كافرين، واآلن نتوب من الكفر، فإن شهدت على نفسك بالكفر 

اعتك، فقال: أبعد إيماني باهلل ورسوله صلى هللا عليه وسلم وهجرتي وجهادي مع رسول هللا وتبت عدنا إلى ن

 .(2) صلى هللا عليه وسلم أشهد على نفسي بالكفر؛ قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين

في  وعندما كتبت وثيقة الصلح، ونلب أهل الشام منه أن يمحو كلمة أمير المؤمنين، محاها رضي هللا عنه رغبة

 .(3) الصلح وتصديقاً لما أخبرت به النبي صلى هللا عليه وسلم من قبل

فقال الخوارج: قد محوت عن نفسك إمر  المؤمنين فأنت إذن أمير الكافرين! وعندما قيل لهم: عودوا إلى ناعة 

مثل عمر اختاروا إلمر  ولما لم يأتهم أحد ب,(4)أمير المؤمنين وال تشقوا العصا، قالوا: إذا جئتمونا بمثل عمر فعلنا 

المؤمنين عبد هللا بن وهب الراسبي!! وهو أعرابي بوال على عقبيه، ال سابقة له وال صحبة وال فقه. وال شهد هللا 

وتجرأ أشقاهم واغتال أمير المؤمنين، وهو أفضل من على وجه األرل يومئذ، فما ندم وال جزع  .(5) له بخير قط

 .(6) هللا عنه كما قالولما قطع لسانه جزع لفوات ذكر 

ومر عليهم عبدهللا بن خباب، فقالوا له: أنت ابن خباب صاحب النبي صلى هللا عليه وسلم؟ قال: نعم، قالوا: فحدثنا 

عن أبيك، فحدثهم بحديث: "يكون فتنة فإن استطعت أن تكون عبدهللا المقتول فكن". فقدموت فضربوا عنقه، ثم 

في بطنها، وكانوا قد مروا على ساقية فأخذ واحد منهم تمر  فوضعها في فيه  دعوا سريته وهي حبلى فبقروا عما

                                                        

م أس اهبا اجلهل وخفاء احلق وتل يس علماء بل نقول: غل هذا الدين هو دين الفربرق السليمة لدى نل خملوق فكيف بعامة املسلمني؟ أما ما نراه اليوم من نريرق ال دع فيهم فإل من أعظ  ( 1)
 إبذل هللا .السوء , ومع ذلك فما تزال الربائفة املنصورق جتاهد يف نل مكال ولن يكول النصر غال هلا 

 , حتقيق ريرت . 4( , ومقاالت ادسالميني, ص 12/284(, حتقيق: حممد أبو الفضل غبراهيم, والفتح )5/83انظر: الرب ) )  ( 2)
 يف قصة احلدي ية .  ( 3)
 . -املصدر السابق  –( , والفتح 5/84انظر : الرب ) )  ( 4)
 ( .4/157الفصل, ابن حزم )  ( 5)
 . 95ص  تل يس غبليس,  ( 6)



فقالوا له: تمر  معاهد فيم استحللتها؟ فقال لهم عبدهللا بن خباب: أنا أعظم حرمة من التمر ، فلم يبالوا بأن يقتلوت 

 !!(1) كما بالوا بحرمة تمر  النصراني

ا فتوى فقهية فرعية، لكن تشعب عنها من اآلراء والفرق ما يدعو ومن النماذج الكثير  لذلك قصة نويلة، أصله

 إلى العجب.

يقال له "إبراهيم" أفتى بأن بيع اإلماء من مخالفيهم جائز، فبرئ منه رجل  )2(وذلك أنه "كان رجل من اإلباضية

 يقال له: "ميمون" وممن استحل ذلك.

 يستفتون العلماء منهم في ذلك فأفتوا:ووقف قوم منهم فلم يقولوا بتحليل وال بتحريم، وكتبوا 

 بأن بيعهن حالل وهبتهن حالل في دار التقية. -أ

 ويستتاب أهل الوقف من وقفتهم في والية إبراهيم ومن أجاز ذلك. -ب

 وأن يستتاب ميمون من قوله. -ج

 .(3) وأن يبرأوا من امرأ  كانت معهم وقفت فماتت قبل ورود الفتوى -د

 يظهر إسالمه. هيم من عذرت ألهل الوقف في جحدهم الوالية عنه، وهو مسلموأن يستتاب إبرا -هـ

 .(4)" وأن يستتاب أهل الوقف من جحدهم البراء  عن ميمون، وهو كافر يظهر كفرت -و

، وبرئت الخوارج (الواقفة)قال صاحب المقاالت: "فأما الذين وقفوا ولم يتوبوا من الوقف وثبتوا عليه، فسموا 

 .(5) راهيم على رأيه في التحليل لبيع اإلماء من المخالفين، وتاب ميمون"منهم وثبت إب

فأجازوا أن  (الضحاكية)لكن األمر لم يقف عند هذا، بل تشعب الخالف وتطور "فافترقت فرقة من الواقفة وهم 

أ  الكافر  من يزوجوا المرأ  المسلمة عندهم من كفار قومهم في دار التقية، كما يسع الرجل منهم أن يتزوج المر

 فإنهم ال يستحلون ذلك فيها". -وقد جاز حكمهم فيها -فأما في دار العالنية قومه في دار التقية،

ً "فرقة وقفت فلم تبرأ ممن فعله وقالوا: ال نعطي هذت  -أي التزوج والتزوي  -ومن الضحاكية هذت انشقت أيضا

وال نصلي عليها إن ماتت ونقف فيها، ومنهم من برئ  المرأ  المتزوجة من كفار قومنا شيئاً من حقوق المسلمين،

 .(6) منها"

فرقتين: فرقة تولوا الناكحة، وفرقة ينسبون إلى عبد الجبار بن سليمان،  (الضحاكية)وهكذا "صارت الواقفة من 

 .(7) وهم الذين يتبرأون من المرأ  الناكحة من كفار قومهم"

ً عند هذا، بل حدث داخل وأشعل قضية   فرقة عبد الجبار انشقاق آخر جعلها تتفرق فرقاً, ولم يقف األمر أيضا

"أنفال المسلمين وأنفال المشركين في ( حكم األنفال)ونال خالفهم وهي قضية  مشكلة تفرقت الخوارج فيها,

 في دار التقية ودار العالنية!!" الدنيا وفي اآلخر ؛

فسأله ثعلبة أن يمهرها أربعة آالف درهم,  ابنته, - ويدعى ثعلبة -أصحابه  وذلك أن عبد الجبار خطب إلى أحد

يسأل هل بلغت ابنتهم أم ال؟ وقال:  الخانب إلى أم الجارية مع امرأ  يقال لها أم سعيد, -أي عبد الجبار -فأرسل 

 إن كانت بلغت وأقرت باإلسالم لم أبال ما أمهرتها.

فرد مر  أخرى ذلك  بلغ وال تحتاج أن تدعى إذا بلغت .فلما بلغتها أم سعيد ذلك قالت: ابنتي مسلمة بلغت أم لم ت

عبد الكريم بن عجرد وهما على تلك  ثم دخل عنه, فسمع بتنازعهما فنهاهما ودخل ثعلبة على تلك الحال, عليها,

وتجب البراء  منها حتى تدعى إلى  الحال فأخبرت ثعلبة الخبر, فزعم عبد الكريم أنه يجب دعاؤها إذا بلغت,

 .(8)فبرئ بعضهم من بعض على ذلك ....  فرد عليه ثعلبة ذلك وقال:ال بل نثبت على واليتها اإلسالم,

وقد كان  (9)(البيهسية)ومع انشقاق الضحاكية في مسألة المرأ  , وما بني عليها من الفتوى انشقت أيضا فرقة تدعى 

 رأيها:

 ن برئ ممن استحل ذلك.أن ميمونا كفر حين حرم بيع المملوكة في دار كفار قومنا, وحي -أ

                                                        

 ( , مع شرحه را ة اآلمل .7/241( , والكامل )12/297انظر : الفتح )  ( 1)
 ار .فرقة منهم منسوبة غىل ع دهللا بن غابض, وهي على الوها ومروقها تعد من أخف فرقهم, وما يزالول غىل اليوم يف عمال وبالد املغرب وزجن   ( 2)
 ملوا ابألحوط وهو ال اءق منها؛ ألهنا توقفت يف هذه املسألة وذلك يعين تكف ها . نعوذ ابهلل من الضاللة .ألنه ال ميكن استتابتها بعد الوفاق, فع  ( 3)
 . 110مقاالت ادسالميني, ص   ( 4)
 املصدر نفسه .  ( 5)
 . 111املصدر نفسه , ص   ( 6)
 . 113املصدر نفسه , ص   ( 7)
 . 113املقاالت , ص   ( 8)
 (7/241يهس هيصم بن جابر الصن غي . انظر: را ة اآلمل شرح الكامل )نس ة غىل أيب ب  ( 9)



 . -وأهل الثبت الواقفة -وكفر أهل الثبت حين لم يعرفوا كفر ميمون وصواب إبراهيم  -ب

من أهل الوقف لوقفهم في أمرهم, وجحدهم الوالية عنه, وجحدهم الوالية من  وكفر إبراهيم حين لم يتبرأ -ج

 .(1)ميمون" 

ثير, وهو ما يعطي الحقيقة الواضحة عن منه  القوم الفكري هكذا آل أمرهم في هذت المسألة, والمسائل مثلها ك

 وجبلتهم النفسية.

 ونتائجه. وهو المطلوب هنا ولنا عود  إلى هذا التشقق

 

 لمروج بين الحدث التاريمي والظاهرة العقدية:* ا

يخية إن القضية المهمة في دراسة مذهب الخوارج وتحليله, هي معرفة الحقيقة في كون الخوارج فرقة تار

أو يمكن أن  - متأثر  بعوامل بيئية وخارجية, أم ظاهر  عقدية وفكرية تتجدد ظهرت في عصر من العصور,

 على مر العصور, وهي تحمل دائما سمات معينة ومالمح محدد . - تتجدد

ة, ويعين ألنه يفسر لنا الواقعة التاريخية األولى من جه والبحث في هذت الحقيقة يقودنا إلى أصل نشأ  الخوارج؛

 على تحديد السمات والمالمح من جهة أخرى.

ولكن بمعايير عصرية وبمنه   والباحثون العصريون والمحدثون, هم الذين أفاضوا في تحليل قضية الخروج,

هو الرأي القائل بأن  - حسبما رأيت - بد من مناقشتها, وأهم هذت اآلراء شيوعا فجاءوا بمراء ال -غالبا -مستورد 

وأن التعصب القبلي ومنافسة قريش على هذا المنصب, هو السبب الذي  ج هو موضوع "الخالفة"أصل الخرو

 ومن توابع هذا الرأي القول بأن ظلم بني أمية والعباس وجورهم هو السبب. يفسر خروج الخوارج,

 العصر وروحهمتأثرون بواقع  -رغم اعتمادهم على بعض المأثورات التاريخية -والحق أن القائلين بهذا الرأي 

 أكثر من تأثرهم بالحقائق التاريخية المجرد .

تطبيقية عند أكثر الفرق, وليس هو  مسألة جزئية أو للباحث المنصف المتعمق إال "الخالفة" ال يبدو فإن موضوع

م بل إن الشيعة وهي الفرقة التي تجعل الخالفة ركنا من أركان الدين, ل أصل نشأ  جميع الفرق كما يصور هؤالء؛

 . يكن أصل نشأتها هي قضية الخالفة نفسها كما سنرى

وكون التعصب القبلي سبب ذلك مردود بالحقيقة التاريخية, التي تبين أن أغلب الخوارج هم من بني تميم؛ أي من 

مضر ال من ربيعة وال من اليمن, وهذا يستلزم أن يكون تعصبهم لقريش ال لمناوئيها؛ فإن قريشا مضرية كما هو 

 .(2) باألحاديث الصحيحة عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلمثابت ر عند أهل النسب, بل متوات

وأما اعتماد مؤلفي "ضحى اإلسالم" ومن تابعهم كالشيخ أبي زهر , على قول المأمون : "وأما ربيعة فساخطة 

حله؛ ألن العبار  إن فليس في م (3)على هللا منذ بعث نبيه من مضر, وما خرج اثنان إال كان أحدهما شاريا" 

صحت فهي تتحدث عن خصوص قبيلة ربيعة, ال عن الخوارج عامة, وقد نظرت في أسماء قاد  الخوارج 

 .(4) وزعمائهم بالنهروان فلم أجد فيها ربيعا

أما قبيلة بني تميم في الجملة فالمشهور عنها الفخر بكون النبو  والخالفة في مضر, وقد كان الفرزدق وجرير, 

بأن  -كل منهما من جهته ويعيران األخطل - شهر شعراء ذلك العصر, يفتخران بذلك وكالهما من تميموهما أ

 قبيلته ربيعة محرومة من هذا الشرف.

 وفي نونية جرير المشهور  :  

 (5)إن الذي حرم المكارم تغلبا       جعل النبو  والخالفة فينا

 وهذا ما يتفق وعبار  المأمون.

 - أومن دوافعها -قيقة أن يكون دافع الرد  بعد وفاته صلى هللا عليه وسلم هو التعصب القبلي وال يضير هذت الح

 (6)يصنف القراء المتعمقين وأن يشترك المرتدون والخوارج أحيانا في النسب؛ فإن أي باحث منصف ال يمكن أن

 والمرتدين في صنف واحد , بجامع العصبية القبلية ضد قريش .
                                                        

 , مث ذنر نيف تشققت ال يهسية فرقا يت أ بعضها من بعض !! 113املقاالت, ص   ( 1)
, مسعته يقول: هم أشد أميت على الدجال. قال: وجاءت من ذلك حديث أيب هريرق رضي هللا عنه قال: اما زلت أحب بين متيم منذ ةالث: مسعت النيب صلى هللا عليه وسلم يقول فيهم  ( 2)

 ( .5/172 خار) )صدقاهتم فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : هذه صدقات قومنا. ونانت س ية منهم عند عائشة فقال: أعتقيها فإهنا من ولد غمساعيلا ال
 . 146بغداد احملقق ابسم بغداد يف  ريخ اخلالفة الع اسية, ص  أ) خارجيا وهذه الع ارق اليت نقلوها أوردها ابن طيفور يف  ريخ  ( 3)
 (5/85,76مع أل فيهم من ا  بين متيم من هو خريعمي أو سلمي, انظر الرب ) )  ( 4)
 , وتغلب املنسوب غليها األخربل فرع من ربيعة نما هو معلوم. 476ديوال جرير, حتقيق نرم ال ستاين , ص   ( 5)
 مية اخلوارج ق ل صفني, وبقي يربلق عليهم بعدها. هذا هو أصل تس  ( 6)



وبين دعو   اللقاء بين فكر متشدد في الدين متعمق فيه إلى حد اعتبار الخطأ أو المعصية كفرا, إذ يستحيل تصور

 تجاهر بادعاء النبو  وإسقان بعض الفرائض.

مجازفة يمنعها  قد جازف والحق أن الذي جعل دافع الفريقين وغرضهما واحدا, مستدال باشتراكهما في النسب,

بن زهير هو حرقوص بن مسيلمة, ولكن أنى لهؤالء الباحثين أن  العدل واإلنصاف, حتى لو كان حرقوص

 ينصفوا وهم مقلدون للمستشرقين بال بصير .

ومن اآلراء العصرية غير ذلك ما ذهب إليه نفر من الماركسيين والبعثيين, والمتأثرين عموما بالنظر  المادية   

وواقعهم  لخوارج هي بيئتهم الصحراوية المجدبة,الغربية, أو الناقلين نصا عن المستشرقين, من أن علة ظهور ا

التي كان الخلفاء ومن لف لفهم يتنعمون بها. وليس الرد على هذا بأن  المادي المسحوق بالمميزات الطبقية

الخوارج كانوا أزهد الناس في دنيا معروضة عليهم مبذولة لهم فحسب؛ بل إن الحديث الصحيح في نشأ  فكرهم 

 ينقضه ويردت.

بينا النبي صلى هللا عليه وسلم يقسم, جاء عبد هللا بن  وى اإلمام البخاري عن أبي سعيد رضي هللا عنه قال:فقد ر

"ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل؟ قال عمر بن الخطاب:  ذي الخويصر  التميمي فقال: اعدل يا رسول هللا. فقال:

ع صالته, وصيامه مع صيامه, يمرقون من دعه؛ فإن له أصحابا يحقر أحدكم صالته م دعني أضرب عنقه, قال:

الدين كما يمرق السهم من الرمية, ينظر في قذذت فال يوجد فيه  شيء, ثم ينظر إلى نصله فال يوجد فيه شيء, ثم 

ينظر إلى رصافه فال يوجد فيه شيء, ثم إلى نضيه فال يوجد فيه شيء, قد سبق الفرث الدم. آيتهم رجل إحدى 

 : مثل البضعة تدردر, يخرجون على حين فرقة من الناس". -أو قال -مثل ثدي المرأ   -أو قال: ثدييه -يديه

قال أبو سعيد: أشهد أني سمعت من النبي صلى هللا عليه وسلم وأشهد أن عليا قتلهم وأنا معه, جيء بالرجل على 

 .(1) النعت الذي نعته النبي صلى هللا عليه وسلم

ر الحكام بالفعل, فليس الجور هو أصل النشأ , وإن كان مما يعزز الفكر  فهذا ما وقع قبل أن يوجد الظلم وجو

ويسوغها, ولكنها المثالية المجنحة التي ال تقيم للمصالح والمالبسات أي اعتبار, وإنما تنطلق محلقة في الفضاء, 

 .(2) لكن سرعان ما يهوي بها الواقع في قرار سحيق

وسلم, فما ظنها بما حدث زمن عثمان, فما ظنها بما جرى  زمن حكام أمية مثالية تنتقد رسول هللا صلى هللا عليه 

 والعباس؟؟!!

صحيح أن رفض انحصار الخالفة في قريش, ورفض جور بني أمية والعباس أصبحا من مميزات الخوارج فكرا 

مثل عمر في عن التطور الطبيعي للفكر  والحركة؛ وذلك أن أول أمرهم كان المطالبة ب ناشئوحركة, ولكن هذا 

عليهم ما فعلوت من اختيار أمير  سيرته وعدله, ولم يكن المطالبة بأن الخليفة منهم, ولكنهم لما رأوا إنكار األمة

بأن الخالفة جائز  لكل مسلم صالح لها  دافعوا عما صنعوا دفاعا قادهم إلى القول للمؤمنين من أعراب بني تميم,

 قرشيا أو غير قرشي.

 . يرية لما وقع, وليست أساسا اعتقاديا بني عليه الواقعفالفكر  فلسفة تبر

والعلة الحقيقية لظهور الخوارج هي علة نفسية جبلية, وهي أن النفوس البشرية ال تنضبط دائما على المنه  

التفريط المسرف, وقد وقعت  العدل الوسط, بل تجنح عنه ذات اليمين أو ذات الشمال؛ إما اإليغال المهلك, وإما

 ارج في األول كما وقعت المرجئة في اآلخر.الخو

, ولهذا تمثلت فيه حقيقة األمة (3)وإنما تنضبط النفوس بالتزكية المستمر  والتقويم الدائب كما حصل للجيل األول

 . الوسط في كل شيء

 

 * وقد تجلت فطرية هذا الدين وكماله وتواز ه في معالجة كال اال حرافين :

باإلعجاب واإلكبار  وكثيرا ما تحظى ,عته ال تطيقه إال نفوس قالئل تنطلق من تصور فاسدفإنه لما كان الغلو بطبي

فيظن الرائي أنها تمثل حقيقة الدين وسموت, جاءت األحاديث الصحيحة تبين صفات هذت  لما تلزم به أنفسها

 ت منه  عقدي متميز. فكان التحذير من الخوارج واضحا باعتبارها فرقة مارقة ذا, النفوس وشبهات ذلك التصور

                                                        

 ( .12/290الفتح )  ( 1)
يت قسم النيب صلى هللا عليه و سلم مراعيا وذلك أل هذا الرجل اعت  غعرباء زعماء األعراب, ومنع فقراء املهاجرين واألنصار خروجا عن العدل, دول نظر منه للمصاحل واالعت ارات ال  ( 2)

 هذه املريالية ما تقدم من مربال تهم خبليفة مريل عمر فلما اختاروا هم غماما مل يكن سوى األعرايب السالف الذنر!!غايها, ومن أدلة 
 ث: ال ينل اللحم!!مريلما ض ط النيب صلى هللا عليه و سلم الو الريالةة الذين قال أحدهم: أصوم الدهر فال أفربر, وقال اآلخر: ال أتزوج النساء, وقال الريال  ( 3)



على أكثر النفوس؛ جاء التحذير منه متمثال في األوامر والنواهي عامة, والتذكير  ولما كان التفريط بطبعه غالبا

 ناصح بين األمة, والوعيد للمفرنين.ـبها واألمر بالمعروف والنهي عن المنكر, وضرور  الت

ثا تاريخيا له تفسيراته المحلية المحدود , وضرور  النظر والمقصود بيان خطأ النظر  إلى الخوارج باعتبارها حد

في كل زمان ومكان؛ أي أنها "ظاهر  تدين" توجد في كل دين وفي  إليها على أنها فكر  عقائدية يمكن أن تتكرر

كتب السنة والفقه ألحكامهم  كل عصر, وهذا الذي يستشفه المرء من النصوص الوارد  فيهم, ومن تبويب

 استقالال. 

فالغلو في دائرته الواسعة ظاهر  كبرى في تاريخ الديانات قبلنا, حتى لقد قال النبي صلى هللا عليه وسلم: "إنما 

 .(1) هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين"

 ورهبانية النصارى إال مثال لذلك. -أو عزير  -وما تأليه المسيح 

 ا, وما يزال خروجهم في المستقبل واردا.أما هذت الملة فقد ظهر الخوارج في أولها ووسطها وآخره

بد من معرفتهم ودراسة فكرهم ومنهجهم؛ ليحذر ويجتنب أوال, ولضمان عدم نشوء رد الفعل  ومن هنا كان ال

 المقابل وهو اإلرجاء ثانيا.

ثين, وهذت الحقائق النصية والمصالح الشرعية, تضيع منا إذا استسلمنا لمنه  أكثر الباحثين المعاصرين والمحد

 في دراسة الفرق اإلسالمية ونشأتها .

نقول: إن  فإننا وإذا أحسنا الظن بهؤالء وغضضنا الطرف عما لديهم من التقليد األعمى أو التحريف المتعمد,

مصدر الخطأ في منهجهم هو تطبيق واقع العصر الحاضر ومفاهيمه على العصور السابقة مع أن لكل عصر 

 ! ا "روح العصر"مميزاته الواضحة التي يسمونه

فخننا في عصر تغلب عليه الصراعات السياسية والتكتالت الحزبية المجرد , واألغرال النفعية الخالصة؛ قام 

هي المنطلق واألساس لتصرفات الطوائف  هؤالء بتطبيق هذا الواقع على ذلك العصر, الذي كانت العقيد  والمبدأ

و ـحيات ضخمة, وجهود هائلة تتجرد عن أي غرل مصلحي؛ لهوالفرق, وإن ما قدمته الفرق المنحرفة من تض

 أحد األدلة على ذلك.

بالمنه  الغربي, الذي هو بطبيعة الحال ابن بيئته  -ما قل  إال –ومن هنا اصطبغت الكتابة التاريخية المعاصر  

لمجرد ", ثم هي بعد التي تتمرغ في أوحال الماد , وتعاني مرار  الصراع النفعي, وال تؤمن بما يسمى "القيم ا

 ذلك وقبله غارقة حتى الثمالة في النظر  العصبية الحاقد  على اإلسالم.

, ومن سلك مسلك اليساريين (2) ويستوي في ذلك من تبنى المنه  االستشراقي بصراحة؛ مثل أحمد أمين وزميليه

 ر.مثل شاكر مصطفى وزاهية قدور  , ومن نقل بال روية وتفكر مثل أبي زهر  والنشا

جرى بين الصحابة رضي هللا عنهم, خالفا دنيويا سياسيا؛ فال  وإذا كان أكثر الكتاب المعاصرين يعتبرون ما

 عجب أن يجعلوا علة ظهور الخوارج والمرجئة دوافع عصبية أو نفعية.

وحسبنا أن نورد مصطلحا واحدا من مصطلحات العصر, لنرى كيف كانت نتيجة تطبيقه على تاريخ الفرق 

 تها؛ أال وهو مصطلح "السياسة"؛ وذلك الرتبانه الواضح بالعلمانية الفكرية التي يعتقدها هؤالء.ونشأ

يكتم عجبه من التضاد المفتعل بين مفهومي الدين والسياسة، ذلك التضاد الذي أربك  فالناظر في كتابات هؤالء, ال

يتساءلون: أكان الخوارج حزبا دينيا أو آرائهم, وذبذب نظراتهم حول نشأ  الفرق اإلسالمية, حين يتجادلون و

 سياسيا, وكذلك المرجئة والشيعة؟

فالذين اعتبروا الخوارج فرقة سياسية؛ جعلوا التعصب القبلي وما أسموت "الديكتاتورية" في الخالفة هو السبب 

 في وجودها والدافع لحركتها, وحاولوا دحض كل ما يخالف ذلك من اآلراء.

 دينية؛ فقد جعلوا الحماس الديني والزهد المتطرف هو العلة الحقيقية وتنكروا لما عدا ذلك.أما الذين عدوها فرقة 

يمكن فصلها كلية عن أي  ال ونسي هؤالء وهؤالء أن السياسة باعتبارها جانبا أساسيا مهما من جوانب اإلسالم,

الجانب أو ذاك وأكثر  رز لديها هذافي األمر أن بعض الطوائف يب اتجات عقائدي داخل الحيا  اإلسالمية, وغاية ما

 .(3) ما يظهر ذلك من المسار الحركي والتطبيقي, ال في األصول النظرية التي األصل فيها هو العقيد  والمبدأ

                                                        

 ( .5/268( , والنسائي )1/347,215صحيح , رواه ادمام أمحد )  ( 1)
. وقد ت عه ابنه حسني أمحد أمني يف نتابه دليل املسلم احلزين , وهو أحد أصحاب االجتاه العصر)  3طه حسني والع اد), وانظر عن اعرتافه بت ين يراء املستشرقني: ضحى ادسالم, ص   ( 2)

 الذ) س ق له غشارق.
 جعلتها الشيعة أصال من أصول دينها . حىت نظرية ادمامة عند الشيعة ال تسوغ اعت ار الشيعة فرقة سياسية مبفهوم هؤالء, بل هي مما يؤيد قولنا: غل العقيدق هي األصل؛ وهلذا  ( 3)



؛ فإنه يجب أن يحذر من اتخاذ بيمانع من استخدام هذت المصطلحات للتقسيم الفني, أو الوصف التغلي ومع أنه ال

العتباني بين الدين والسياسة, وأن ينبه إلى خلط التطبيق التعسفي لمعايير العصر ذلك ذريعة إلى الفصل ا

 .(1)ومقاييسه على اإلسالم وتاريخه المتميز 

 وبخصوص موضوع الخوارج يستطيع اإلنسان أن ينقض كال نرفي الرأي بسهولة, بأن يقال:

, قد اعتقدوا كفر علي رضي هللا عنه, إن المصادر التاريخية مطبقة على أن الخوارج منذ خروجهم يوم صفين

ثم تجمعوا وأمروا عليهم عبد هللا بن وهب الراسبي, وسموت "أمير  -بزعمهم  - ألنه حكم الرجال في دين هللا

 المؤمنين" .

 ؟ بالمعصية فعلى الذين يرونها فرقة سياسية مجرد ؛ أن يفسروا: كيف قامت هذت الفرقة على مبدأ التكفير

 ؟ نجعل قضية التكفير بالمعصية -كما يفهمونها عصريا  -فصول السياسة  وتحت أي فصل من

 اوعلى الذين يرونها فرقة دينية أن يفسروا: لماذا اجتمع هؤالء في "ثور  مسلحة", وبايعوا رجال منهم أمير

 للمؤمنين, في حين أنها فرقة "دينية" حسب مفهومهم العصري للدين ؟

 نضع هذا التصرف الذي نشأ مع الحركة منذ والدتها ؟ -سب تصورهم ح -وتحت أي نقس من نقوس الدين 

 

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

هذا مع غمجاع التاريخ األورويب على أل العصور الوسربى هي: )عصور ادميال( ,  ومن أبرز هذه الترب يقات؛ القول  ل احلروب الصلي ية ليست حرواب دينية, بل هي حروب اقتصادية,  ( 1)
عجز دعاق هذا الرأ) عن ادتيال بؤرخ معاصر وغط اقها على أل الكنيسة نانت تسيربر على نل شيء, حىت أل تتويب األابطرق نانت من اختصاصات ال ااب, فضال عن اسم احلروب نفسه؛ وهلذا 

 ال يعت ها حرواب دينية !! –ما أو صلي يا مسل –لتلك احلروب 



 

 * الموارج و  شأة اإلرجاء :

 

لى معرفة بعد اتضاح أن الخروج "ظاهر " وليس "حادثة"، وبمعرفة السبب الحقيقي لها، نستطيع أن نصل إ

 ، مقابل غلو تلك في اإلفران. الظاهر  المضاد  التي سلكت منه  الغلو في التفريط

قت في األصل من الظاهر  األولى نفسها، أي أنهما لم يكونا منذ ـأن الظاهر  المضاد  إنما انبث -وعقد  القضية

ما هما منه  واحد في األصل: " النشأ  منهجين متعاديين، اشتط أحدهما ذات اليمين واآلخر ذات الشمال، وإن

الخروج"، لكن بعضه أشد غلواً من بعض، وتطور الخالف بين أصحابه في الجانب التطبيقي، ليصبح موضوعه 

 مرتكب الكبير  الحقيقي من األمة، بعد أن كان عثمان وعلياً وسائر الصحابة زمن الفتنة.

تجاوز الخالف وألمر إلى منهجين متضادين على الحقيقة، وبهذا التطور الذي لم يدرك أبعادت أكثر الباحثين، آل ا

 بينهما حدود الوقائع التاريخية حين النشأ ، ليصبح خالفاً نظرياً عاماً مؤصالً.

أعني حقيقة أن أصل المرجئة هم الخوارج ال بطريق التضاد في الغلو بل ذاتاً  -وقد استوقفتني هذت الحقيقة كثيراً 

 عدم ثبوتها، ولكنه عدم وضوح تعليلها الذي تبين بعد بالتتبع الدقيق لفرق الخوارج. و ليس سبب ذلك -و حقيقة 

 . ومن هنا ظهرت ضرور  التوسع في دراسة إحدى الظاهرتين، لمعرفة حقيقة األخرى

وإذا ما أردنا الوصول إلى الحقيقة، فإن علينا أن نعرف تلك الظاهر  البارز  في تاريخ الخوارج، وهي االختالف 

التشقق إلى أكثر من رأي عاد  وفي كل قضية تقريباً، وهو ما أنت  بمجموعه ثالثة اتجاهات كبرى في مواقف و

 فرق الخوارج، منذ حادثة التحكيم إلى بروز منه  اإلرجاء قائماً بنفسه وهي:

 االتجات الغالي المطرد في غلوت. -1

 االتجات المتراجع إلى حد التساهل )نسبياً( -2

 التوسطي، أو المحايد "التوقف والتبين". االتجات -3

والقصة التي سبق إيرادها شاهد على هذت االتجاهات الثالثة في المواقف، وفي تاريخ الخوارج أمثلة أخرى، 

 يهمنا منها باألساس قضية حكم مرتكب الكبير  عندهم، والدار التي يعيش فيها!!

، وتشعب بها الخالف في أحكامه، حتى كثر بعض (1) لقد اشتطت الخوارج، وغلت في النظر  لمرتكب الكبير

 فرقها بعضاً.

 لكن ليس هذا فحسب وإنما الرزية كل الرزية أن مرتكب الكبير  عندهم ليس هو الزاني أو السارق أو الكاذب

موسى وعمرو بن العاص  ونحوهم من عصا  األمة، وإنما هو على وعثمان ونلحة والزبير وعائشة وأبو

 ثالهم من أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.ومعاوية، وأم

 فالحكم على هؤالء بالكفر هو أصل عقيد  الخوارج، وحادثة التحكيم هي التي أثارت ذلك كما سبق.

 .وهذت هي البداية المهمة في تاريخهم، وفي تاريخ نشأ  اإلرجاء وانبثاقه من أصولهم، كما ألمحنا

جماع أمير المؤمنين علي رضي هللا عنه، وهي تجاهر بتكفيرت، وظل اإل فمنذ أن خرجت "المحكمة األولى" على

لك، وانطالقاً منه تم االتفاق على اغتيال رؤساء المختلفين في الفتنة، وهو ما فعله ابن ملجم و ذبينهم منعقداً على 

 أخفق فيه صاحبات.

ً أوسع من مجرد اعتقاد لكن هذت البدعة الشنيعة، ترعرعت وتطورت واتخذت فيما بعد مجاالً تطبيق ً وتفصيليا يا

 كفر الصحابة المختلفين، ومن هنا كان نبيعياً أن يظهر الخالف بينهم تبعاً لمنهجهم السابق إيضاحه.

وكان من أعظم أسباب تطور الفكر  واتساع مجالها، نجاحهم في حكم بعض األقاليم في زمن الخالف بين ابن 

ومن هنا ظهرت دواعي األحكام الفرعية  -بزعمهم  -ار إسالم وهجر " الزبير واألمويين، حيث أسسوا لهم "د

 منزلة األصول والعقائد. -كما أسلفنا  -والتطبيقية التي تتخذ عندهم 

ولهذا فسوف نتتبع تطور العقائد والخالفات، من خالل العرل التاريخي لخحداث المسببة لها، وبذلك نصل إلى 

 التجاهات الثالثة، وخاصة "االتجات التوسطي" .معرفة أشمل وأعمق، ال سيما عن ا

و يبدأ تاريخ الخالف بينهم بما أحدثه "نافع بن األزرق الحنفي"، زعيم الخوارج األزارقة حول الحكم على 

"الدار" وعلى معامالت أهلها، وهي القضية التي أصبحت أصالً من أصول الخوارج المنهجية قديماً وحديثاً، إذ 

 دهم مترتبة عليها.سائر األحكام عن

                                                        

 و هي األصل الذ) ان ريقت منه القضااي املنهجية األخرى ، و على رأسها قضية الدار نما سنرى . (1)



وكان سبب الخالف الذي أحدثه نافع، أن امرأ  من الخوارج عربية تزوجت أحد الخوارج من الموالي، فأنكر 

أهلها عليها ذلك، فأخبرت زوجها، وخيرته بين اللحاق بمعسكر نافع للدخول في دار اإلسالم، أو االختفاء، أو 

 بن عم لها لم يكن على رأيها.الطالق، فخلى سبيلها، وأخذها أهلها فزوجوها ا

فاختلف الخوارج في حكمها، فعذرها بعضهم بأنها مجبر  و أن الدار بالنسبة لها دار تقية، إذ ال تستطيع إظهار 

 دينها، وترفض الزواج بالمشرك!! 

لة المهاجرين و لكن نافعاً وحزبه لم يعذروها هي و زوجها، وقالوا: "كان ينبغي لهما أن يلحقا بنا، ألنا اليوم بمنز

 بالمدينة، وال يسع أحداً من المسلمين التخلف عنا، كما لم يسع التخلف عنهم، وبرئوا من القائلين بالتقية" .

قامته تقية، إثم تطورت المسألة حتى كفروا كل من لم يهاجر إليهم، وإن كان على رأيهم، ولم يعذروت، وإن كانت 

، ال تحل ذبيحته وال مناكحته، بل لم يقتصروا على الكبار البالغين و وقالوا: إن كلم من لم يظهر موافقتهم كافر

 إنما صرحوا بأن حكم األنفال حكم آبائهم.

 بد من امتحان من قصد دارنا، حتى نعلم صحة إسالمه. وقالوا: ال

 - فروهكذا برزت قضية "الدار"، وأصبح من أصول األزارقة المميز  لهم "أن كل كبير  كفر، وأن الدار دار ك

وأن كل مرتكب كبير  ففي النار خالداً مخلداً"، و"أن من أقام في دار الكفر فكافر ال يسعه  - يعنون دار مخالفيهم

 الخروج".

ولم يقفوا عند هذا، بل نبقوا ذلك على أصحاب النبي صلى هللا عليه وسلم، فجعلوا من أصولهم تكفير علي بسبب 

 . (1)روالتحكيم، وتكفير الحكمين أبي موسى وعم

 . -رضي هللا عن الصحابة أجمعين  -وباألولى يكفرون معاوية وأهل الشام 

وهذت اآلراء جعلت "نجد  بن عامر الحنفي" يستقل عن نافع، وينشئ دار إسالم خاصة به وأصحابه، ومال إلى 

ن المجتهد التخفيف من حد  هذا الغلو، فقرر أن الجاهل في غير األصول معذور، حتى تقوم عليه الحجة، وأ

 المخطئ معذور، وأن من خاف العذاب على المجتهد قبل قيام الحجة عليه فهو كافر!!

 -وقال: إن أصحاب الحدود والجنايات  -ولم يقل الكفر كنافع  -وأنلق على من لم يهاجر إلى دارهم اسم النفاق 

 ر.ال يستوجب البراء  بل نتوالت، وأن هللا يخلدت في النا -ممن هو على دينهم 

، وقد (2)وأّصله مسألة "اإلصرار"، فقال: إن المصر على أي ذنب صغير  أو كبير  كافر "نجد "ومما أحدثه 

 تحولت هذت المسألة إلى أصل منهجي من أصول أكثر الخوارج قديماً وحديثاً.

 .وكالعاد  تفجر الخالف داخل أصحاب نجد ، فانقسموا ثالث فرق: "النجدية، والعطوية، والفديكية" 

ً ونجد ، منتقالً إلى سجستان بأرل  والعطوية: * منسوبة إلى "عطية بن األسود الحنفي"، الذي فارق نافعا

فارس، وهناك انتشر الخوارج وحكموا فترات متقطعة، وتفرقوا أيضاً فرقاً شتى، حيث خرج من العطوية رجل 

 عليها جميعاً اسم "العجارد ". يدعى "عبدالكريم بن عجرد" ، فانبثقت من آرائه خمس عشر  فرقة، يطلق

فمنهم فرقة قالوا: "إنه يجب أن يدعى الطفل إذا بلغ، وتجب البراء  منه قبل ذلك حتى يدعى إلى اإلسالم  -

 ويصفه هو" وتميزت بذلك.

لة الدار وأهلها، فقالوا: إن الواجب هو "قتال السلطان خاصة، ومن رضي أوفرقة أخرى أعادت النظر في مس -

 أما من أنكرت فال يرون قتله إال إذا أعان عليهم، أو نعن في دينهم أو صار عوناً للسلطان أو دليالً له" !بحكمه، ف

رقة ثالثة تفردت بالقول بالتوقف في األنفال عامة فقالوا: "ليس ألنفال الكافرين وال ألنفال المؤمنين والية فو -

 ، فيقروا به أو ينكروت".وال عدوا  وال براء ، حتى يبلغوا فيدعوا إلى اإلسالم

إال  القبلة، أهلوفرقة أخرى عممت التوقف فهم "يتوقفون عن جميع من في دار التقية، من منتحلي اإلسالم و -

 . (3)من قد عرفوا منه إيماناً فيتولونه عليه، أو كفراً فيتبرأون منه" 

جلين من مخالفي نجد  ونافع أسسا وإذا تركنا سجستان وخوارجها، وعدنا إلى اليمامة والعراق، فسنجد أن ر

 . فرقتين كبيرتين من الخوارج، وكل فرقة منهما تشعبت كالعاد  إلى فرق أخرى

 هاتان الفرقتان هما: "الصفرية" أتباع زياد بن األصفر، و "اإلباضية" أتباع عبدهللا بن إبال. -

                                                        

 (7/232، و را ة اآلمل ) 89،  87-86انظر عما س ق : مقاالت ادسالميني ، ص  (1)
 نما تقول األزارقة .، أ) ليس جمرد الفعل   91-89انظر : املقاالت ، ص (2)
 98-92انظر املصدر السابق ، ص (3)



ن قولها مهم وهو أن "ما كان من خرجت نائفة لم يسمها األشعري، لك -على ما يبدو  -وفي الوقت نفسه  -

األعمال عليه حد واقع، فال يتعدى بأهله االسم الذي لزمهم به الحد، وليس يكفر بشيء ليس أهله به كافراً، كالزنا 

 . (1)والقذف وهم قذفة زنا  

  (2)ميعاً"وأزالوا اسم اإليمان في الوجهين ج ,وما كان من األعمال ليس عليه حد كترك الصال  والصيام فهو كافر

وهذت الفرقة ينطبق عليها اسم اإلرجاء، من حيث أنها ال تقول بإسالم وال كفر، فيما كان دون الشرك والكفر، فهي 

 إحدى فرق ما يسمى "مرجئة الخوارج" وهللا أعلم.

 

 بتعدفقد مالت إلى مذهب قريب من هذا التوقف أو اإلرجاء، وابتعدت عن غلو نافع أكثر مما ا أما اإلباضية:* 

، حالل (3)نجد ، وذلك أن جمهور اإلباضية يزعمون أن مخالفيهم من أهل الصال  كفار وليسوا بمشركين

مناكحتهم، وموارثتهم حالل، وغنيمة أموالهم من السالح والكراع عند الحرب، وحرام ما وراء ذلك، وحرام 

 قتلهم وسبيهم في السر إال من دعا إلى الشرك في دار التقية ودان به.

 دار توحيد، إال عسكر السلطان فإنه دار كفر ..". -يعنون دار مخالفيهم  -"و زعموا أن الدار 

 .(4)وقالوا: "إن مرتكبي الكبائر موحدون وليسوا بمؤمنين"

فترل هللا سبحانه على خلقه إيمان، وإن كل كبير  فهي كفر نعمة ال كفر شرك، وإن ا: "إن جميع ما اوقالو

 .(5)لنار خالدون مخلدون فيها"مرتكبي الكبائر في ا

فيها، وقالوا: يجوز أن يعذبهم هللا، ويجوز أال يعذبهم  -أو أكثرهم  -وأما مسألة "األنفال" فقد توقفت اإلباضية 

 . (6) على تفصيل فيه

وتطورت فكر  التوقف واإلرجاء عند اإلباضية، بعد حدوث الواقعة التي سبق ذكرها بشأن اإلماء والنساء من 

 . -كما سبق  -فيهم، حيث ظهر فيهم فرقة سميت: "الواقفة" مخال

لم يتفقوا على رأي محدد  -إضافة إلى ما نقلنات من افتراق الضحاكية عنهم، ثم انشقاق الضحاكية -وهؤالء الواقفة 

 بل "اختلفوا في أصحاب الحدود، فمنهم من برئ منهم، ومنهم من توالهم، ومنهم من توقف" .

أهل دار الكفر عندهم، فمنهم من قال: هم عندنا كفار إال من عرفنا إيمانه بعينه، ومنهم من قال:  كما اختلفوا "في

 (7)هم أهل دار خلط فال نتولى إلى من عرفنا فيه إسالماً، ونقف فيمن لم نعرف إسالمه".

لمسألة المذكور  وقد ظهر للواقفة عدو منافس هم فرقة "البيهسية" أصحاب أبي بيهس، الذي كفر الواقفة بسبب ا

 كما سبق، وعلل ذلك بالتفريق بين التوقف في الحكم نفسه، والتوقف في حق من ارتكبه قائالً: "إن الوقف ال يسع
على األبدان، ولكن يسع على الحكم بعينه ما لم يواقعه أحد من المسلمين، فإذا واقعه أحد من المسلمين، لم يسع  (8)

 (9)ق ودان به، ومن أظهر البانل ودان به.من حضر ذلك أال يعرف من أظهر الح

بد أن يعرف  أي أن اإلنسان قد يتوقف عن حكم ما ال يدري أهو كفر أم إيمان، فإذا فعله فاعل وحضر ذلك، فال

 أهو محق أو مبطل في فعله، ويحكم عليه بالكفر أو اإليمان، بحسب االجتهاد والعذر ونحو ذلك.

 .( 10) أسمتهم "الواقفة"وعابت البيهسية مخالفيهم في ذلك و

ثم إنه انشقت عن البيهسية فرقة يقال لها "العوفية" وهي في الحقيقة فرقتان: فرقة تقول: "من رجع من دار 

نبرأ منهم، ألنهم رجعوا إلى أمر كان حالاًل  وفرقة تقول: " ال هجرتهم، ومن الجهاد إلى حال القعود، نبرأ منهم".

 . (21)العوفية يقولون: "إذا كفر اإلمام فقد كفرت الرعية، الغائب منهم والشاهد" وكال الفريقين من . (11)لهم" 

                                                        

 أ) من ارتكب ما يوجب احلد و أقيم عليه ، فإهنم يسمونه مبا ارتكب فقط ، فيقولول : زال و سارق و قاذف ، و ال يقولول مؤمن و نافر . (1)
 102-101املقاالت ، ص (2)
 118،  103ذ102اخلوارج نري اً ، انظر املقاالت ، صمسألة التفريق بني الشرك و الكفر اختلفت فيها فرق  (3)
 ، و يف النص سقط طفيف حاولت اصالحه إبضافة واو العربف ق ل نلميت ا انيمة ا و ا حرام ما وراء ذلك ا . 105-104املقاالت ، ص (4)
 .110املصدر السابق ص (5)
 . 111( املصدر السابق ص 6)
 112-111( املقاالت ، ص7)
 و ال ين غي .( أ) ال يصح 8)
 113( املقاالت ، ص9)
 . 114(  املقاالت ص 10)
 ( ألل ادابضية جييزول ادقامة بدار التقية !!11)
 115( املقاالت ، ص12)



وهم بهذا الرأي األخير يعودون إلى ما قالته المحكمة ونافع من قبل، وإن كان الكفر عندهم يختلف عن الكفر عند 

 أولئك، ولكن غلو هذت الفكر  واضح، حتى في حق من ارتكب الكفر الحقيقي.

ما الفرق بين هذت الفرقة وبين الفرقة األخرى من البيهسية، التي قال عنها أبو الحسن: "وقالت نائفة وال أدري 

قالت: الدار دار شرك وأهلها جميعاً مشركون، وتركت الصال  إال ومن البيهسية: إذا كفر اإلمام كفرت الرعية، 

إال أن  , (1)قتل والسبي على كل حال"خلف من تعرف، وذهبت إلى قتل أهل القبلة وأخذ األموال واستحلت ال

 . يكون ما زادت في هذت لم تذهب إليه تلك، فاهلل أعلم

ثم ينقل عن فرقة أخرى من البيهسية أنهم قالوا: "من ارتكب كبير  لم نشهد عيه بالكفر، حتى يرفع إلى اإلمام أو 

  (2)فيهم وال نسميهم مؤمنين وال كافرين" .الوالي ويحد، فوافقهم على ذلك نائفة من الصفرية إال أنهم قالوا: نقف 

لدى فرقة أخرى منهم غير هذت،  -أعني التوقف واإلرجاء  -وإذا انتقلنا للحديث عن الصفرية نجد هذا االتجات 

 وهي الفرقة المسما  "الحسينية".

رجاء في موافقيهم وهم "يرون الدار دار حرب وأنه ال يجوز اإلقدام على من فيها إال بعد المحنة، ويقولون باإل

 (4)كما حكي عن نجد " (3)خاصة

 . وما عدات فليس للصفرية قول متميز ذو شأن، إال إذا صحت نسبة "صالح بن مسرج" إليهم

وصالح هذا كان من زعمائهم، حكم ببعض أحكام في الغنائم وغيرها، فاختلف عليه الخوارج في ذلك، فبرئت منه 

الخوارج رأي صالح، ووقف "شبيب" في صالح والراجعة وقال: ال فرقة فسميت "الراجعة"، وصوب أكثر 

 ندري ما حكم به صالح حقاً كان أو بانالً.

"ويقال: إن أكثر الراجعة عادوا إلى قول صالح .. فأما بعض اإلباضية فيذهب إلى أن الذين برئوا من صالح 

 كفروا، وأن من وقف في كفرهم كفر" .

تسمى "الشبيبية"، وذلك أن شبيباً وقف في صالح وفي الراجعة فقالوا: "ال ندري  وأما شبيب فقد انتسب إليه فرقة

أحق ما حكم به صالح أم جور؟ وحق ما شهدت به الراجعة أم جور؟ فبرئت الخوارج منهم وسموهم مرجئة 

 .(5)الخوارج"

 

 * المالصة و النتيجة :

إلى أن الحكم على  -كما أشرنا -ثالثة في الخالفنخلا من هذا العرل لفرق الخوارج واختالفاتها واتجاهاتها ال

مرتكب الكبير  هو أساس أصولهم، ومجمع زمامها، سواء المجمع عليه منها، أو المختلف فيه، وبحسب الحكم 

 عليه يكون الحكم على الدار التي ينتمي إليها.

الكبير  عندهم إنما هو بالقصد و حادثة التحكيم، وعرفنا أن مرتكب هفإذا ما عدنا إلى منبع الفكر  وسببها، و

األول علي وعثمان ومعاوية وعمرو وأبو موسى ونلحة والزبير .. إلخ، وأن كل من ارتكب كبير  بعدهم، 

 فالحكم عليه في نظر أي فرقة من الخوارج، إنما هو بحسب حكمها على أولئك األصحاب السابقين.

من الخوارج "تشمل فرقاً أو بعض فرق" تقف من الحكم إذا علمنا ذلك، برزت لنا حقيقة مهمة، وهي أن نائفة 

على األصحاب المختلفين في الفتنة موقفاً وسطاً، بين قول المحكمة واألزارقة، الذين يكفرونهم رأساً، وبين قول 

 اإلباضية ونحوهم، ممن يقول: هم كفار نعمة.

 تعالى، مع إثبات اسم اإليمان لهم في وهذا الموقف هو التوقف واإلرجاء، أي إرجاء حكمهم في اآلخر  إلى هللا

الدنيا، بناء على األصل الذي اتخذته أكثر فرق التوقف، وهو أن كل معصية دون الكفر ال يطلق على صاحبها 

 اسم الكفر، وال ينفى عنه اسم اإليمان.

لى هللا إن شاء عذبه فتكون خالصة عقيد  هذت الطائفة: "أن كل من ارتكب كبير ، دون الشرك باهلل تعالى، فأمرت إ

 ن شاء غفر له، أما في الدنيا فنحن نجزم بكفر من أشرك باهلل فقط، وما عدات نثبت له اسم اإليمان".إو

عدمها، المهم  نوبغض النظر عن مفهومهم لمصطلحي "الكفر واإليمان"، ومدى موافقته ألهل السنة والجماعة م

بل  ,والقذف والسرقة بالكفر والخلود في النار، كعامة الخوارجهو أنهم ال يحكمون على مرتكب الكبير ، كالزنا 

                                                        

 116( املقاالت ، ص1)
 116( املقاالت ، ص2)
 ( أ) من ارتكب ن  ق ممن هو على دينهم يرجئول أمره غىل هللا .3)
 119( املقاالت ، ص4)
 123-122الت ، ص( املقا5)



يرجئون أمرت إلى هللا تعالى، فإذا ما أرادوا تطبيق هذا األصل على ما تقرر لديهم، من كون الصحابة المختلفين 

ً ونلحة والزبير ومعاوية .. إلخ مؤمنون ، ألنهم لم (1)في الفتنة مرتكبين للكبائر، كانت النتيجة: أن عثمان وعليا

 اكم -يشركوا باهلل، فال ننفي عنهم اسم اإليمان، ولكن ال والية لهم وال محبة، نظراً لما ارتكبوت، ومقتضى ذلك 

 إن الخوارج مخطئون في تكفيرهم لهم!!. :أن يقولوا -رأينا من واقع انشقاقاتهم 

بد أن تتعرل له  هم لهم، وتصورنا ما الوإذا أضفنا إلى هذا ما الحظنات من براء  الخوارج من مخالفيهم ومنابذت

هذت الطائفة من مهاجمتهم وعداوتهم، وما سوف تقابلهم به هي بطبيعة الحال، أدركنا أن من الممكن المعقول أن 

يتعمق العداء بينهما، ليصبح عداء بين منهجين متفاصلين متضادين، ال سيما إذا وضعنا في الحسبان أن هذت 

وجهة نظر  -كما أسلفنا وذكرنا -جاء"، الذي هو موقف نفسي يمكن أن يقع عند كل خالفالعقيد  تتفق مع "اإلر

 أصحابه في الفتنة األولى .

ويؤكد لنا صحة ما ذهبنا إليه منطوق قصيد  "ثابت قطنة"، المسمى "شاعر المرجئة" وهي ما يوصف بأنه األثر 

 .(2)اإلرجائي الوحيد الباقي

واالستقالل عن موضوع الخوارج ابتداءاً  ,الحديث عما سمي تاريخياً "المرجئة األولى"وهذا ما يقودنا تلقائياً إلى 

 من هذت النقطة.

 

 

 * المرجئة األولى :
 

المرجئة األولى علم على الطائفة التي فصلنا الحديث عن نشأتها في المبحث السابق "أي االتجات التوسطي أو 

 للصحابة خاصة.التوقفي من الخوارج" ومن وافقها في نظرتها 

 يكفي إلعطاء تصور جيد عنها. -على قلته  -وهذت التسمية صحيحة وثابتة، وما حفظه التاريخ عن هذت الطائفة 

ولن نتبع منه  المؤرخين والباحثين في استقاء فكرتها من قصيد  ثابت قطنة ونحوها، بل نسلك مسلك المحدثين 

 ثم نعرج على ما أثر في كتب التاريخ والفرق واألدب. - إن وجدت -فنأخذ الحديث عنها من مصادرت الصحيحة

: "فإن قال لنا قائل: ومن هم المرجئة؟ وما  يقول اإلمام الحجة محمد بن جرير الطبري في كتابه "تهذيب اآلثار"

 صفتهم؟

ل قيل: إن المرجئة هم قوم موصوفون بإرجاء أمر مختلف فيما ذلك األمر؟ فأما إرجاؤت فتأخيرت، وهو من قو

و ـوأرجات فالن يرجيه أرجا، بغير الهمز فه .العرب: أرجأ فالن هذا األمر فهو يرجئه إرجاء، وهو مرجئه، بهمز

 .{ وآخرون مرجون ألمر هللا}مرجيه، ومن قول هللا تعالى ذكرت: 

جه قالوا أر}يقرأ بالهمز  و غير الهمز بمعنى مؤخرون ألمر هللا، وقوله مخبراً عن المخ من قوم فرعون: 

 . (3)أرجه وبغير الهمز بهمز.  {وأخات

فأما األمر الذي بتأخيرت سميت المرجئة مرجئة، فإن ابن عيينة كان يقول فيما حدثني عبدهللا بن عمير الرازي 

قال : سئل ابن عيينة عن اإلرجاء ؟ فقال : اإلرجاء  –يعني الفراء الرازي  –قال : سمعت إبراهيم بن موسى 

جوا أمر علي و عثمان ، فقد مضى أولئك . فأما المرجئة اليوم فهم يقولون : اإليمان قول بال على وجهين : قوم أر

 (4)عمل . فال تجالسوهم و ال تؤاكلوهم و ال تشاربوهم و التصلوا معهم و ال تصلوا عليهم " .

جئة أن يقال: إن : "والصواب من القول في المعنى الذي من أجله سميت مر-بعد نقل آثار عنهم -ثم قال الطبري 

اإلرجاء معنات ما بينات قبل من تأخير الشيء، فمؤخر أمر علي وعثمان رضي هللا عنهما وتارك واليتهما والبراء  

 منهما مرجئاً أمرهما فهو مرجئ، ومؤخر العمل والطاعة عن اإليمان مرجئهما عنه فهو مرجئ.

في الديانات في دهرنا هذا االسم فيمن كان من قوله: غير أن األغلب من استعمال أهل المعرفة بمذاهب المختلفين 

اإليمان قول بال عمل، وفيمن كان مذهبه أن الشرائع ليست من اإليمان، وأن اإليمان إنما هو التصديق بالقول 

 (5)دون العمل المصدق بوجوبه" 

                                                        

 ( أ) مسلمول .1)
 ، و هذا صحيح ابلنس ة لإلرجاء اخلاص ابلصحابة . 734( أنظر : الفرق ادسالمية يف الشعر األمو) ، نعمال القاضي ، ص2)
 (10/145ة ، و انظر  ج العروة )( هذا هو معىن ادرجاء لغة ، و ادمام الرب ) حجة يف اللغة و القراءات ، فلم أشأ التربويل بذنر ما أطالت فيه نتب اللغ3)
 ( ، حتقيق الدنتور انصر بن سعد الرشيد و زميله .2/181( )4)
 ( و لعل يف يخر مجلة نقصاً ، و صحتها : ا من املصدق بوجوبه ا .2/185( )5)



ة من الناس كانت ترجئ ففي كالم اإلمام ابن عيينة وشرح الطبري له، ما يدل على أن المرجئة األولى هي نائف

 -أو أحدهما -أمر عثمان وعلي إلى هللا، فال تتوالهما وال تتبرأ منهما، فهي مضاد  لمن يكفرهما أو يغلو فيهما

 ا وفضلهما ووجوب مواالتهما.موكذا لمن يرى تقديمه

لفين في ـابة المختوالغاية أن اإلرجاء عندها ليس في مسألة الكفر واإليمان عامة، وإنما هو في الموقف من الصح

فهم مناقضون لما عليه عامة الخوارج من تكفيرهما، وما عليه عامة الشيعة من  خاصة. -رضي هللا عنهم -الفتنة

 الغلو في علي والحط على عثمان أو تكفيرت، وكذلك مخالفون لما عليه الجماعة في أمرهما.

ً أن تتعرل هذت الطائفة لنقد وعيب هذت ا لطوائف جميعاً، وكل نائفة تعيبها وتخالفها من ومن هنا كان نبيعيا

 الزاوية التي تراها مخالفة لها فيها، ومن هنا تشعب القول عن المرجئة األولى واختلف.

 . كما قد سبق إيضاح ذلك وإثباته من واقع فرق الخوارج -وهم كذلك لمن تأمله -فالجماعة يعدونهم من الخوارج 

فهم يطلقون على كل من لم يغل  -كما سنرى -لت أهل السنة عامة في مسماهم والشيعة تعدهم نواصب، ولهذا أدخ

 في علي مرجئاً، إال إذا كان يكفرت فهو خارجي .

و بالتالي لم يجزموا بتكفير  -في أول األمر  -والخوارج يعدونهم مرجئة، ألنهم لم يجزموا بكفر علي وعثمان 

 . و الذي سبقمرتكب الكبير  عامة بعد تطور النزاع على النح

الكثير من المصنفين و الباحثين الجمع  ىوهذا ما يفسر السر في تضارب األقوال عنهم، واختالفهم حتى أعي

 وعلى هذا نسوق الشواهد: ,بينها، في حين أن من اعتمد على المصادر السلفية وحدها ال يجد أي اختالف

، يقول عنه ابن سعد: "كان من 116ى حوالي سنة فمن المرجئة األولى "محارب بن دثار" قاضي الكوفة، المتوف

 (1)المرجئة األولى، الذين كانوا يرجون علياً وعثمان، وال يشهدون بإيمان وال كفر"

وينقل الذهبي النا مع زياد : "قال ابن سعد: كان من المرجئة األولى، الذين يرجون علياً وعثمان إلى أمر هللا، 

 (2)ر" .وال يشهدون عليهما بإيمان وال كف

وإذا كان هذا يعد عند الجماعة بدعة وجرحاً، فإن الشيعة تعدت كفراً بالنسبة لعلي، وقد نسب صاحب األغاني، 

 هذت األبيات إلى محارب: -وكالهما رافضي -وصاحب كتاب الزينة

 بأن أرجي أبا حسن عليا             فاها ـوام سـعيب علي أقـي

 العمرين براً أو شقيا عن          وإرجائي أبا حسن صواب

 أسأت وكنت كذاباً رديا             فإن قدمت قوماً قال قوم

 وأرسل أحمداً حقاً نبيا             يـت أن هللا ربـنـقـإذا أي

 (3)وأن هللا كان لهم وليا                     وأن الرسل قد بعثوا بحق

 وال لبس ولست أخاف شيّا  فليس علي في اإلرجاء بأس

 وعند األخير زياد  بيتين :

 فقالت فرقة قوالً بذيا     وعثمان وماج الناس فيه

 (4)وقد قتلوت مظلوماً بريا  وقال اآلخرون إمام صدق

 فرد عليه أحد شعراء الشيعة سائراً على منهجهم في الغلو والفحش:

 وأبصرهم حواليها جثيا  (5)يود محارب لو قد رآها

 أرجى أبا حسن عليا وما  وأن لسانه من ناب أفعى
 (6)وكان دماء ساقيها جريا وأن عجوزت مصعت بكلب

 (7)فقد أرجيت يا لكع نبيا  متى ترجي أبا حسن عليا

 

 ولشاعرهم الحميري الملقب بالسيد، قصيد  في المعنى نفسه قال:

                                                        
 (50-10/49( ط عة الشعب ، و انظر هتذيب التهذيب )6/307( الرب قات )1)
 .ن وية( ، نشر مكت ة الدار ابملدينة ال16/265،267و انظر  ريخ دمشق البن عسانر )( . 5/218( س  أعالم الن الء )2)

 و املقصود ابدميال هنا : املرت ة اليت هي فوق ادسالم ، ال أنه خيرجهما من ادسالم .
 (, ط عة دار الكتب, حتقيق أمحد زني صفوت.7/275( األااين أليب فرج األصفهاين )3)
 ( .265مت الرافضي )ضمن نتاب: الغلو والفرق الغالية, ص ( الزينة, أبو حا4)
 ( أ) جهنم .5)
 ( أل يتمىن أل ولدته أمه جروا .6)
 (7/276( األااين )7)



 بأن الهدى غير ما تزعمان             خليلي ال ترجيا واعلما
 عف البصير  بعد العيانوض  وأن عمى الشك بعد اليقين

 فبئست لعمركما الخصلتان       ضالل فال تلججا فيهما

 (1)وعثمان ما اعتدل المرجيان     مام الهدىإأيرجى علي 

 (2)وهوج الخوارج بالنهروان  ويرجى ابن حرب وأشياعه

 (3)بأعلى الخريبة والسامران  و يرجى األلى نصروا نعثالً 

 (4)خبيث الهوى مؤمن الشيصبان             يكون أمامهم في المعاد   

 

لهجوم الشيعة في كال جانبي رأيه وهما: إرجاء علي، إذ كيف يرجى  -ومن كان معه -وهكذا تعرل محارب 

 وهو عندهم نبي، كما صرح األول، أو إمام الهدى الوحيد!!

 فالواجب تكفيرهما!! -وكذا معاوية -وإرجاء عثمان، إذ كيف يرجى وهو إمام ضاللة

 وعن الشك الذي يظهر في أبيات محارب، وخوفه من لوم الطوائف المعارضة نقول:

إنه لم يسلم من اللوم، بل عرل الحميري ذلك واصفاً له بالضالل، وإن عمى الشك بعد اليقين لضالل حقاً، لكن 

 ليس على ما يرى الحميري.

ابعة في ترتيب خالفة الراشدين، كما ظن هذا وال يصح أن يكون إرجاء محارب هو تأخيرت علي إلى الدرجة الر

ذلك بعضهم، ألن هذا هو مذهب الجماعة وإجماع األمة، وإنما إرجاؤت ما سبق، أما مصادر الشيعة فهي تعتبرت 

 كذلك، لكن ال عبر  بقولها، فهو فرع عن عقيدتها ودينها.

المرجئة الشماتة به، فقال السيد هذا وقد ذكر صاحب األغاني أيضاً أن أحد الشيعة أشرف على الموت، فأظهرت 

 . (5)الحميري قصيد  في مدح الشيعة، وهذا مما يدل على تنافس وعداء

ولعل ما يؤيد معرفة سفيان بن عيينة لهذا الطائفة، أن أحد شيوخه عاصم بن كليب الجرمي هو تلميذ لمحارب بن 

 ومما يدل عليه قوله ألحدهم: "إنك خشبي" دثار، وقد كان على اإلرجاء نفسه، كما وصفه بذلك شريك بن عبدهللا،

 . (6)، والخشبية هم الرافضة أو نائفة منهم، فكأنه يدافع عن نفسه بأنه موقفه خير من الغلو في علي

 ونجد إماماً فقيهاً آخر هو "ابراهيم النخعي"، وقد كان معاصراً لمحارب وأعدائه يتكلم عن هذت الطائفة.

جالً كان يأتي إبراهيم النخعي فيتعلم منه، فيسمع قوماً يذكرون أمر علي وعثمان، فقد ذكر ابن سعد بسندت "أن ر

فقال: أنا أتعلم من هذا الرجل وأرى الناس مختلفين في أمر علي وعثمان؟ فسأل إبراهيم النخعي عن ذلك، فقال: 

 . (7)ما أنا بسبئي وال مرجئي" 

وال من المرجئة الذين يقابلون غلو الشيعة  -كما هو معلوم الذين أسس مذهبهم عبدهللا بن سبأ -أي لست من الشيعة

باإلجحاف وعدم التولي له، يعني فهو من أتباع السلف أهل السنة، وأراد أن يعلم تلميذت أن يجتنب هاتين الفرقتين 

 اللتين كانتا في الكوفة حينئذ.

مرت خشبياً، ثم ترك ذلك و فضح كثيراً الذي كان أول أ -وفي العصر نفسه نجد إماماً آخر مشهوراً هو "الشعبي" 

ينصح تلميذاً له قائالً: "أحب صالح المؤمنين وصالح بني هاشم و  - (8)من أصول التشيع، ال سيما عالقته باليهود

ال تكن شيعياً، وأرج ما لم تعلم وال تكن مرجياً، واعلم أن الحسنة من هللا والسيئة من نفسك وال تكن قدرياً، و 

 .(9)ته يعمل الخير وإن كان أخرم سندياً" أحبب من رأي

فهو يحذرت من الطوائف األربع التي كانت معاصر  حينئذ: وهي الشيعة والمرجئة والقدرية والشعوبية، ويبين له 

أن اإلنسان يكل علم ما لم يعلم إلى هللا، لكن أمر عثمان وعلي رضي هللا عنهما هو من المعلوم الثابت، وهو 

                                                        

 ( رواية األااين: اما أعندا , وعليها يكول فيه حلن وما أة تناه من الزينة1)
 ( رواية الزينة: اابن هندا , واملقصود به معاوية رضي هللا عنه.2)
 ( نعريل: لقب تلقب به الشيعة عريمال رضي هللا عنه وق حهم3)
 . 266-265( , والزينة, ص 7/280يقصد عريمال رضي هللا عنه , واألبيات يف األااين ) -أخزاه هللا -( الظاهر أنه4)
 (7/275( األااين )5)
 (5/55( انظر ترمجته يف : هتذيب الكمال للمز) ، و هتذيب التهذيب )6)
 (6/192) ( الرب قات7)
 (8-1/6( انظر ما رواه عنه مالك بن مغول يف ذلك : منهاج السنة )8)
 (6/173( الرب قات )9)



إليمان والجنة، ومواالتهما وعدم البراء  منهما، بخالف ما تقوله المرجئة فيهما، كما سيأتي في الشهاد  لهما با

 أبيات شاعرهم ثابت قطنة.

وممن نسب إليه اإلرجاء على هذا المعنى من رجال الحديث: "خالد بن سلمة الفأفاء"، وهو يروي عن الشعبي و 

 ً ً ينال من علي يروي عن سفيان بن عيينة، قيل عنه: "كان مرجئا يبغض علياً"، وعبار  الذهبي: "كان مرجئا

 (1)رضي هللا عنه".

 وال شك أن عدم تولي علي هو بغض له.

التي وصفت بأنها األثر اإلرجائي الباقي، الذي  -شاعر المرجئة المشهور -ولنأت اآلن إلى قصيد  ثابت قطنة

 ، وهي: (2)يصور عقيد  هذت المرجئة وأفكارها

 وال أرى األمر إال مدبراً نكدا             ظن العيش قد نفدايا هند إني أ

 إال يكن يومنا هذا فقد أف دا              إني رهينة يوم لست سابقه

 جاورت قتلى كراماً جاوروا أحدا   بايعت ربي بيعاً إن وفيت به

 به أحدا (3)أن نعبد هللا ال نشرك                       يا هند فاستمعي لي إن سيرتنا

 ونصدق القول فيمن جار أو عندا             نرجي األمور إذا كانت مشبهةً 

 في دينهم قددا (4)والكافرون استووا   المسلمون على اإلسالم كلهم

 الناس شركاً إذا ما وحدوا الصمدا (5)م   وال أرى أن ذنباً بالغ أحداً   

 اء نريقاً واحداً جدداسفك الدم           ال نسفك الدم إال أن يراد بنا

 أجر الحساب إذا و في الحساب غدا   من يتق هللا في الدنيا فإن له

 رد وما يقض  من أمر يكن رشدا             وما قضى هللا من أمر فليس له

 ولو تعبد فيما قال واجتهدا   كل الخوارج مخط  في مقالته

 باهلل مذ عبداعبدان لم يشركا               أما علي وعثمان فإنهما

 شق العصا وبعين هللا ما شهدا             وكان بينهما شغب وقد شهدا

ولست أدري بحق  أيّـةً    يجزي علي وعثمان بسعيهما
 وردا (6)

 (7)وكل عبد سيلقى هللا منفردا              هللا يعلم ما يحضران به

 

ا سببها قال: "كان ثابت قطنة قد جالس قوماً من ، ذكر معه(8)هذت القصيد  التي رواها صاحب األغاني "وجاد "

الشرا  وقوماً من المرجئة، كانوا يجتمعون فيتجادلون بخراسان، فمال إلى قول المرجئة وأحبه، فلما اجتمعوا بعد 

 (9)ذلك أنشدهم قصيد  قالها في اإلرجاء"

 خيصها في اآلتي:والقصيد  من الناحية الشعرية جيد  وتعبر عن عقيد  صاحبها بوضوح ويمكن تل

 . إرجاء األمور المشتبهة والمختلف فيها إلى هللا، وهو تمهيد لما سيقررت عن الخليفتين الراشدين -1

 إثبات اإلسالم لكل من أظهرت )أي ما لم يشرك أو يرتد(. -2

شرك باهلل أن الذنوب والمعاصي ال تخرج من الملة، فال يكفر مسلم موحد إال إذا قارف ذنباً يبلغ به حد ال -3

 تعالى )وهذا تمهيد لما سيحكم به على الخليفتين، اللذين هما عاصيان فقط في نظرت(.

 األصل اإلمساك عن دماء المسلمين، إال على سبيل الدفاع عن النفس. -4

 أن المتقين ينالون جزاءهم كامالً يوم القيامة. -5

 اإليمان بالقضاء والقدر وحكمة هللا فيه. -6

نسكهم واجتهادهم في ـارج في تكفير المسلمين، )ال سيما عثمان وعلي(، وال يشفع لهما تتخطئة الخو -7

 العباد ، )أي ولو كانوا يظنون أن هذا اجتهاد منهم وعباد (.
                                                        

 (5/374( ، و هو من رجال مسلم ، و الس  )1/631( امليزال )1)
 734الفرق ادسالمية يف الشعر األمو) ، ص  –( الدنتور نعمال القاضي 2)
 عن اللحن ، و اجلزم للضرورق الشعرية( يف احملققة : ا مل نشرك ا و هو أبعد 3)
 ( يف احملققة : ا اشتووا ا ، مع حذف حرف اجلر .4)
 ( امن ا حذف النول للضرورق ، و قال احملققول : ا أ) ابلغ من أحد ا ، و الصحيح ا أ) ابلغ  حد ا5)
 ( أ) أ) من الدارين وردا ، اجلنة أم النار ؟!6)
 ( )دار الكتب(14/270 الرب ع احملققة )( )بوالق( ، و يف13/50( األااين )7)
 ( أ) نقلها من نتاب ال إبسناد .8)
(9( )14/269) 



أن عثمان وعلياً لم يثبت عليهما الشرك منذ أسلما فال نكفرهما، وإنما كان منهما وبينهما فتنة واختالف،  -8

ما، وسيجزيهما بسعيهما، وقد مضيا إلى ربهما، وال ندري أهما من أهل الجنة أم من أهل وهللا أعلم بسرائره

 النار، فاهلل يعلم ماذا يأتيان به يوم القيامة حين يحاسب كل إنسان على انفراد.

وأما فهم بعض الباحثين المعاصرين من القصيد  أن المرجئة "يرجئون الحكم على مرتكب الكبير ، أي يؤخرونه 

وهو في  ,اإليمان عندهم أال يشرك الناس باهلل الواحد الصمدإن ويرجئون العمل عن اإليمان، إذ  ,جعلونه هللوي

شيئاً واحداً ال وزن ألحدهما بدون اآلخر،  -يعني العمل واإليمان -نى عن العمل، خالفاً للخوارج الذين يرونهماغ

علي وغيرهما مؤمنون، وال يستطيعون الحكم على وعلى هذا فإن الخوارج مخطئون في هذا التصور، وعثمان و

أما عملهم فذلك , أحدهم بخطأ وكذلك جميع المسلمين ال يصح التعرل لهم بحكم، إذ يكفي أن يكونوا مسلمين

 .(1)موكول إلى ربهم ولو لم يصوموا أو يصلوا أو يحجوا فهم مسلمون وال يصح أن يطردوا من حظير  اإلسالم"

ه، أراد صاحبه أن يدخل عقيد  المرجئة بمفهوم اإلرجاء العام، ضمن مفهوم هذت األبيات، فهو بال شك مبالغ في

التي قصد بها قائلها اإلرجاء الخاص بالصحابة "إرجاء المرجئة األولى" الذي هو في أصله شعبة من الفكر 

 الخارجي كما أوضحنا، لكن المؤلف في كتابه كله لم يستطع الفصل بين المفهومين.

فلت من الفرائض، بل العكس ـأن من يقرأ القصيد  دون تصور سابق، ال يفهم منها االستهانة بالعمل والت وأحسب

مبرراً ألن يخالف ما هو ثابت  -بزعمه -هو المنطوق، كيف وقد اعتبر ما وقع من عثمان وعلي من المعاصي

 مشهور لدى األمة قانبة من فضلهما والشهاد  لهما بالجنة؟

 .(2)ابت وحياته التي قضاها على الثغور ومجالد  األعداء أقرب إلى سير الخوارج منها إلى غيرهمكما أن سير  ث

وتناقضها هذا يعطينا شاهداً آخر على  ,والواقع أن اللبس حاصل من منطوق األبيات فهي في الحقيقة متناقضة

بين غال  الخوارج ومتساهليهم  وذلك أن الجدل -كما سبق أن قررنا في المبحث السابق  -تطور بدعة اإلرجاء 

)واقفتهم( بشأن ما وقع من الصحابة من ذنوب ومعاصي أدى إلى ظهور مرجئة الخوارج، الذين يقولون بإرجاء 

 عثمان وعلي رضي هللا عنهما.

ً من القاعد  المتفق عليها عند ا لخوارج عامة وهي أنهما مرتكبي كبير ، استمر الجدل بشأن مرتكب  وانطالقا

ر ، مع تناسي األشخاص تدريجياً، حتى أصبح موضوعه مرتكب الكبير  عامة، حيث أصر غال  الخوارج الكبي

 على ما سبق تفصيله., على تكفيرت، وأصر هؤالء على إرجائه

إلى نقطة بعيد  جداً عن نقطة البداية، حيث تحولوا من الفكر الخارجي  -ربما وهم ال يشعرون -فانتقل األخيرون

 مع أن فيه بذر  أو شعبة منه. ,عضهم عادى الخوارج معادا  شديد  كالحال دائماً في الفئات المنشقةإلى نقيضه وب

و هذا بدقة هو  الحال مع ثابت قطنة فهو يصرح بتخطئة الخوارج، ويقرر أن العاصي الموحد ال يحكم عليه 

ين ما قالته في حقهما مرجئة وعثمان، ويشك في دخولهما الجنة، وهذا ع يبالكفر، ومع ذلك يصرح بإرجاء عل

 .(3)الخوارج األولون

ناقض المستمر بين أصحاب اإلرجاء األول وبين الشيعة، ـهو الذي يفسر الت -مع ما سبق قبله -وحال ثابت

بخالف اإلرجاء بمفهومه العام المتداول، فبعض الشيعة من الغال  فيه كما سيأتي، إذ ليس ثمة شك في أن ثابتاً في 

 خارجي سافر سواء سموت كذلك أم سموت مرجئاً. نظر الشيعة

فهو على أيه حال "ناصبي غال" عندهم، كما أنه خارجي واضح في نظر أهل السنة، إذا نظرنا لموقفه من 

 )البيتين السادس والسابع(. ةالخليفتين، مجرداً عما قررت من مبدأ في صاحب الكبير  عام

 فال شك أنه متناقض، وما كان أصحاب البدع إال كذلك. -وهو الصواب -أما إذا نظرنا نظر  متكاملة

فقد بلغ  -رئيس معتزلة بغداد أيام الرشيد -وعلى هذا المعنى لإلرجاء نستطيع أن نفهم أبيات بشر بن المعتمر

 منها قوله:  ,الرشيد عنه أنه رافضي، فسجنه فكتب في الحبس قصيد  رجزية نويلة تبلغ كما قيل أربعين ألف بيت

 (4)وال من المرجئة الحفا              من الرافضة الغال لسنا 

 مقدماً والمرتضى الفاروقا  ال مفرنين بل نرى الصديقا

 (5)نبرأ من عمرو ومن معاوية 

                                                        
 736( الدنتور نعمال القاضي ، ص1)
 (7/58( لريابت قربنة س ق جهادية رائعة ، و ال يت الريالث يدل على ذلك ، وقد قتل فعاًل يف معرنة مع الرتك . انظر الرب ) )2)
يب ن  ق أدى غىل الشربط يف حكمه كم مرتكب الك  ق عامة وبني التشدد والشربط يف احلكم على اخلليفتني. أو فتوسربه يف حكم مرتكب الك  ق عامة مع اعتماد اخلليفتني مرتك( فجمع بني التوسط يف ح3)

 عليهما.
 ( نذا ابملهملة و يصح أل يكول اجلفاق ، و هو أظهر يف املراد .4)
 ( انظر الصفحة التالية .5)



أقرب شيء إلى الخوارج في حكم مرتكب الكبير ، إذ قالوا: إنه ال مؤمن وال فاسق  مه -كما هو معلوم -فالمعتزلة

فقون مع الخوارج ـبل هو في منزلة بين المنزلتين، وأما من حيث العاقبة والممل، فهم يتمن حيث إنالق االسم، 

 !!(1)على أنه مخلد في النار أبداً كالكفار

 فخالفهم مع المرجئة في هذت المسألة خالف تضاد، وال موضع لتهمة المعتزلي باإلرجاء في اإليمان.

 الفتنة، فبعض المعتزلة الكبار كعمرو بن عبيد تبرأ من الطائفتينأما في مسألة الحكم على الصحابة المختلفين في 

 -، وهذا قريب من قول الخوارج، بل هو في األصل قول بعض نوائفهم(2)وقال: إحدى الطائفتين فاسقة ال بعينها

 بالنسبة للشيخين، ولعمرو ومعاوية، و -أو بعضهم -لكن بتعديل وتحوير، ومعلوم أنه قول الروافض -كما سبق

 إجماالً لغير علي ونائفته.

ومن هنا جازت التهمة على بشر بأنه رافضي يتبرأ من الصحابة )أو مرجئي يرجئ أمرهم إلى هللا معتبراً إياهم 

 وحبسه الرشيد، ودافع بشر عن نفسه بأنه ليس من الرافضة الغال  ,أصحاب كبائر، غير مقر بالشهاد  لهم بالجنة(

المتنقصين لحق الصحابة، مقابل غلو أولئك  ,وأيضاً ليس من المرجئة الحفا  -لهوالغال  هنا وصف ال مفهوم  -

  منهم، بل هو وسط بزعمه غير مفرن، وفسر هذا التوسط بأن عقيدته ومن اتبعه تقديم الشيخين واإلقرار بفضلهما

 .(3)لم تبلغنا األبياتوالبراء  من بني أمية وأهل الشام والمحاربين لعلي وسكت بشر عن رأيه في عثمان وعلي أو 

لكن حصل مرادت بنفي تهمة الرفض عنه بما قاله عن الشيخين، وإن كان هذا ال يخرجه عن كونه خارجياً، 

 ويرضونهما، ثم يبرأون ممن بعدهما.الشيخين فالخوارج يقدمون 

ء المتعلق والمقصود أن مفهوم المرجئة في ذلك الزمن، كان يطلق على المرجئة األولى إيضاً، أي اإلرجا

 بالصحابة.

على أن هناك إشكاالً بين ما تقرر هنا عامة وما ذكرت القاضي المعتزلي عبدالجبار وهو قوله: "إن نائفة يقولون: 

وهو الذي تقوله المرجئة  إن هللا تعالى يجوز أن يعفو عن الفاسق، ويجوز أن يعاقب، وال يعلم حقيقة ذلك،

 ء المرجئة األولى.فهذا إرجاء عام ال إرجا.  (4)األولى"

أو  -لكن اإلشكال يزول إذا عرفنا أن ما كان يقوله المرجئة األولى في خصوص الصحابة، قال به المتأخرون

خصل، أو أنه الذي عمم لفالقاضي نسب القول  -كما سبق -في مرتكب الكبير  عامة، وجعلوهما سواء -بعضهم

ً مكا ن "علي وعثمان" الوارد حكمهما في قصيد  ثابت وهو ما خصصته المرجئة األولى، فوضع الفاسق مطلقا

 عدم القطع لهما بالعفو أو العقوبة.

لم يكونوا يرون  -كما هو معلوم -سيما وأهل الشام والحاصل أن المرجئة األولى كانت مقابلة للتشيع من وجه، ال

ظر الشيعة يماثل موقف المرجئة يرون البراء  منه وجواز مقاتلته، وهذا في ن -إذا غلوا -كفر علي، وإنما كانوا

، لمجرد أنهم ال يفضلونه ةمنه، ومن هنا أنلقوا عليهم وصف اإلرجاء وال غرابة، فقد أنلقوت على أهل السنة عام

 على الشيخين!!

ب بني أمية من أهل الشام وغيرهم، وبهذا زومن الطبيعي أن تثور الخصومة ويقوم الجدل بين الشيعة وبين ح

، وكتاب البيان (5)كتب األدب، من ذكر وقائع بين الشيعة والمرجئة، مثل كتاب األغاني يفسر ما يوجد في

ً ـ، ال سيما وصاحباهما رافضي ومعت(6)والتبيين  . (7)زلي، والرافضة والمعتزلة اتحدتا منذ القرن الثالث تقريبا

 ر ألحد الشيعة:ـوعلى ذلك نفهم أيضاً ما أوردت الجاحظ من شع

 يموت بدائه من قبل موته                     أن تراتإذا المرجّي سرك 

 (8)وصل على النبي و آل بيته                 فجدد عندت ذكرى علي

                                                        

 حتقيق ع دالكرمي عريمال – 814،  711انظر: شرح األصول اخلمسة للقاضي املعزيل ع داجل ار، ص( 1)
 (4/145( انظر منهاج السنة )2)
حتقيق: ع دالسالم هارول، حيث أورد طرفاً منها يف  (،4/455، حتقيق: حممد جواد مشكور، وانظر: احليوال للجاحظ )153( األبيات أوردها ابن املرتضى اليماين، وهي يف اجلزء احملقق ابسم )املنية واألمل(، ص3)

 (10/203(، وس  أعالم الن الء )2/33هجاء اخلوارج، ول شر ترمجة يف لسال امليزال )
 650( شرح األصول اخلمسة، ص4)
 ( الرب عة ا  احملققة.4/63( انظر: )5)
 د جمرد وقوع خصومة بني الشيعة ومن يسمول مرجئة( منه، واحلكاية وسابقتها ساقربتال أخالقياً، والشاه2/230( انظر: )6)
قيقة التشيع و انتساب القرامربة وووهم له، غىل تقارب أهل ال دع ومتازجهم يف ( أدى االنتصار الك   الذ) حققه أهل السنة بقيادق ادمام أمحد، وانقالب الدولة الع اسية غىل التنكيل ابملعتزلة وامل تدعة وظهور ح7)

فكال أل اندجمت الفرقتال واتفقتا على العدو املشرتك )أهل السنة(، ومن هنا ترنت املعتزلة رأ) مؤسسيها يف  ,والشيعة هلا مجهور وال عقل هلا وال نظر ,السنة، واملتعزلة فرقة هلا عقل ونظر لكن بال مجهور مواجهة عودق
مما وأص حت على مذهب املعتزلة يف نفي الصفات، وما يزال هذا االحتاد قائماً غىل اليوم، فادمامية والزيدية نالمها يدين ابدعتزال. وغل  علي، نما ترنت الشيعة التش يه الذ) نال عقيدق معظم أسالفهم من الفرق،

 يفسر ذلك االحتاد أل بعض رؤساء املؤسسني للمذه ني زاندقة، ال يؤمنول بدين وغمنا ارضهم هدم ادسالم والريأر منه.
 ( ال يال والت يني8)



 فالمقصود في هذت كلها هو اإلرجاء الخاص .

وإذا رجعنا إلى المصادر الشيعية فسنجد ذلك وأجلى منه. يقول صاحب كتاب الزينة في شرح معنى اإلرجاء و 

، وروي (1): "وأما المرجئة فقد روي عن النبي صلى هللا عليه و سلم أنه قال: "المرجئة يهود هذت األمة"المرجئة

عن محمد بن علي عليه السالم أنه قال: "المرجئة بدلوا سنة هللا، ظاهرها وباننها، وهم يهود هذت األمة، وهم أشد 

 لنا عداو  من اليهود والنصارى".

ويتأول فيه تأويالً ينتفي به  ,لقب تأويالت كثير ، فكل فريق يتنصل منه ويلزمه غيرتوقد تأول الناس في هذا ال

 . (2)عنه 

وقول المرجئة الفقهاء وردهما وقال: "والمرجئة هو  -نقالً عن ابن قتيبة -ثم ذكر قول أهل السنة والجماعة فيهم

تشيع هو لقب لزم كل من فضل علي لقب قد لزم كل من فّضل أبابكر وعمر على علي بن أبي نالب، كما أن ال

 (3)على أبي بكر وعمر، هذا ما يتعارفه الناس بينهم ظاهراً واتفقت األمة عليه" 

ً يقال له: هذا  واستدل على ذلك بإنالق االسم: "قيل: فالن مرجئي قدري، وفالن شيعي قدري .. ولم نر أحدا

ل أن يقال: هذا ثوب أبيض أسود، وهذا شيء مرجئي شيعي، أو مرجئي رافضي، هذا محال جداً، كما أنه محا

حلو مر، ال تجتمع صفتان متضادتان في شيء واحد، وهذا حكم بيّن عند اإلمامية أن المرجئ ال يكون شيعياً، و 

 الشيعي ال يكون مرجئاً.

ضيل هو نعت قد لزم كل من فضل أبا بكر وعمر على علي، كما أن التشيع قد لزم تف -على ما قلنا  -فاإلرجاء 

علي على أبي بكر وعمر، وإنما سموا مرجئة، ألنهم أرجأوا علياً، أي أخروت وقدموا أبا بكر عليه، فهذا اللقب 

 .(4)الزم لكل من ذهب هذا المذهب، من أي الفرق كان"

 ، زاعماً أن إرجاءت هو تأخير علي وتقديم أبي بكر، ثم قال: "ومن ألقاب فرقهم،(5)ثم ذكر أبيات محارب بن دثار

 (6)أنهم أهل السنة والجماعة، وهم على أصلين، يقال لهما: أصحاب الحديث، وأصحاب الرأي"

الحشوية والمشبهة والشكاك والمالكية والشافعية والجهمية، في خلط يذكرك بخلط  -بزعمه -ثم ذكر من فرقهم

 .(7)المستشرقين

ولى وبين اإلرجاء العام، الذي موضوعه وما ذكرت هذا الشيعي يصحح ما قلنات، من التفريق بين المرجئة األ

اإليمان والكفر، لكنه لما لم يتضح له الفرق بينهما، جاء بهذا الخلط حتى أنه نفى أن يكون لإلرجاء عالقة بقضية 

 اإليمان والعمل، وحصرت في تأخير علي عن الشيخين فقط، ولكن من عرف ملته لم يفجأت ذلك منه.

 أو مرجئي رافضي، ولكن على أي معنى من معاني اإلرجاء؟! صحيح أنه ال يقال: مرجئي شيعي،

أما على معنى إرجاء المرجئة األولى فحق وهذا ما قررنات، وأما على اإلرجاء العام فإنه يقال: شيعي مرجئي، و 

ً للشيخين، وهو مع ذلك ال يرى أن  ً في علي، معاديا رافضي مرجئي، وال مانع عقالً من أن يكون الرجل غاليا

 وهذا هو حال بعض فرق الشيعة. مل من اإليمان أو أن المعاصي تضر صاحبها.الع

يقول الملطي في كتابه، الذي هو منقول عن اإلمام خشيش بن أصرم في باب ذكر الروافض وأجناسهم ومذهبهم: 

 "ومنهم صنف يقال لهم: المغيرية، زعموا أنه من ظلم نفسه من عتر  علي، فال حساب عليه وال عذاب وال

 (8)نالب في الجنة.." وقوف عليه وال سؤال، وإن ترك الفرائض وركب العظائم وأشرك باهلل، وزعموا أن أبا

 فهؤالء ال شك يقال فيهم شيعة مرجئة.

والمؤمن عند الشيعة ليس من آمن باهلل ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر، وليس دخول الجنة عندهم مبنياً على 

محرمات، بل اإليمان عندهم من آمن بعلي إماماً معصوماً، تتلقى منه وحدت أحكام الدين و فعل الواجبات وترك ال

وقولوا حطة }تتبع أقواله وأعماله، وتكفير الخطايا عندهم هو اعتقاد أن علياً هو "باب حطة" تأويالً لقوله تعالى: 

 { .نغفر لكم خطاياكم

 صيل فيها، وما تزال هذت عقيدتهم حتى في هذا العصر.هذت خالصة ما في كتبهم، التي ال يتسع المجال للتف

                                                        
 ( نل حديث مرفوع ورد فيه اسم املرجئة ال يصح ، و من أهم املصادر يف بيال ذلك اجملروحني البن ح ال ، و العلل املتناهية البن اجلوز)1)
 262( ص2)
 ( انظر غىل تناقضه ، حيث يدعي اتفاق ا ألمة عقيب نقله اخلالف ، غال غذا نانت األمة عنده هم الشيعة وحدهم !!3)
 265-264( ص4)
 323-322( السابقة ص5)
 266( ص6)
 269-267( انظر : ص7)
 من التن يه و الرد . 160( ص8)



يقول أحد المصنفين في اإليمان منهم: ".. إن المؤمن الذي يدخل باب حطة على الكيفية التي أمرت هللا بها، وإن 

 الذي يمتنع من الدخول، أو يدخل على خالف ما أمرت هللا فهو كافر.

أيها المسلم، المصدق بالنبي محمد صلى هللا عليه وسلم لما يقوله لك  إذا عرفت هذا فاستمع لما يقوله النبي، استمع

 (1)نبيك، ويرويه عنه الثقات من العلماء .. " 

ً لفظه: "علي باب حطة، من دخل منه كان مؤمناً، ومن خرج منه كان كافراً" ً موضوعا وقال:  (2)ثم ذكر حديثا

بي صلى هللا عليه وسلم، والمراد من قوله: أن من اتخذ "أيها المسلم، قد عرفت معنى باب حطة، وسمعت قول الن

علياً إماماً بعد النبي، وعمل بأقواله، فهو كالداخل من باب حطة، يعد عند هللا وعند الرسول مؤمناً ويغفر هللا له 

ا ذكر النبي، ذنوبه، ومن لم يتخذ علياً إماماً، ولم يعمل بأقواله، ولم يتخذ أحكام دينه منه لم يكن من المؤمنين، كم

 (3)فهو عند هللا من الكافرين، ولم يغفر له ذنوبه ويعاقبه عليها"

حثهم على أخذ أحكام يويقول: "إن النبي صلى هللا عليه وسلم لم يكن ليأمر أمته أجمع بالرجوع إلى شخا، و

شخا يكون مثله، .. لم يحث على هذا إال بالنسبة إلى  هدينهم منه، ويحكم بإيمان المتمسك، وكفر المبتعد عن

 (4)باتصافه بجميع األخالق والصفات الحميد ، وجمعه لجميع العلوم"

ث عن الشيعة، وحقيقة اإليمان عندها، وإنما المقصود أن إنالقهم وصف المرجئة على يولست في مجال الحد

تى ال يقع المرء بد من معرفة مصطلح كل فرقة، ح تبع لهذا المبدأ لديهم، فال -أو على بعضهم -ةأهل السنة عام

 فيما وقع فيه من انلعت على كالمه من المؤرخين والباحثين المعاصرين.

أن هذا اإلرجاء المرفول في حق علي، الذي يستحق صاحبه عليه الكفر  -وكل أمر الشيعة عجب -العجب

، ويتلوها عندهم، هو مشروع محمود في حق الشيخين أبي بكر وعمر، بل هو الدرجة الدنيا من اإليمان عندهم

 درجات ال يرتقي إليها إال من جاز ذلك!! .

وما أصدق ما قاله شيخ اإلسالم ابن تيمية عنهم: "إن الذي ابتدع الرفض كان يهودياً أظهر اإلسالم نفاقاً، ودس 

 .  (5)إلى الجهال دسائس يقدح بها في أصل اإليمان

رجل واقفاً، ثم يصير مفضالً، ثم يصير سباباً، ثم ولهذا كان الرفض أعظم أبواب النفاق والزندقة، فإنه يكون ال

 (6)يصير غالياً، ثم يصير جاحداً معطالً" 

فهذا السلم الزندقي يبتدئ سالكه بالتوقف في حق الشيخين، فال يشهد لهما بأنهما أحق من علي بالخالفة، وال أن 

تى يصبح مفضالً يفضل علياً عليهما، كما علياً أحق منهما، بل يكل أمر الجميع إلى هللا، فال تزال به الرافضة ح

ً يكفرهما،  - (7)أو كان مذهبهم -هو مذهب الزيدية ثم يرتقي إلى سبهما وشتمهما متعبداً بذلك، ثم يصير غاليا

ويعتقد أنهما الجبت والطاغوت وصنما قريش، ثم يخرج من اإلسالم كلية ويدخل في دين ابن نصير أو قرمط أو 

 م، فيعتقد إنكار الشرائع جملة، ويدين بالفلسفة التي وضعتها كل فرقة.ين وأمثالهـديـيـالعب

هذا وسيأتي الحديث عن الحسن بن محمد بن الحنفية، ما يزيد أمر المرجئة األولى والعالقة بينها وبين الشيعة 

 وغيرها إيضاحاً.

 

                                                        
 هذ . النجف1388( الرب عة األوىل : 1/296( من نتاب ااملؤمنول يف القريلا أتليف قاسم ش  )1)
 (4/53ضعيف اجلامع الصغ  ) :( انظر2)
 297( املؤمنول يف القريل، ص3)
 298ص( املؤمنول يف القريل، 4)
 ( يعين ع دهللا بن س أ.5)
 اهلم من طوائف الزندقة والنفاق .. ا(، وتتمة نالمه: اوهلذا انضمت غىل الرافضة أئمة الزاندقة من ادمساعيلية والنص ية، وأنواعهم من القرامربة وال اطنية والدروز، وأمري429-04/428)( جمموع الفتاوى 6)
 ( مث دخلهم الغلو7)



 

 * اإلرجاء خارج مذهب الموارج *
 

 

 من موقف  فسي إلى عقيدة و مبدأ:

 

لم  نلحديث عن الطوائف واآلراء التي ظهرت منذ الفتنة األولى، وقلنا إن منها نائفة "الشكاك" الذيسبق ا

يستطيعوا أن يحددوا ألنفسهم موقفاً معيناً من الخالف، وخاصة من كان على الثغور البعيد  منهم، وغاية ما كانت 

البالغ لتفرقهم بعد االجتماع، فكانت تحن إلى  هذت الطائفة تشعر به هو األلم الفاجع لما حل بالمسلمين، واألسى

 عهد الشيخين وأول عهد عثمان، وتكرت أن تسمع أو تفكر في شيء مما حدث بعد.

ً أن يستمر هذا األلم المكبوت متوارثاً  ومن الطبيعي أن يوجد في األمة مثل هذا االتجات، ومن الطبيعي أيضا

، من تطور وتداخل بفعل التقلبات السياسية والفكرية ألجيال عديد ، ولهذا عرل لها ما يعرل لغيرها

والمجادالت والخصومات، ولم يكن هؤالء خوارج، وال ممن يحب الخوارج، أو يواليهم، بل نجزم أنهم ممن 

 يكرههم ويعاديهم، ولكن يجمعهم بالخوارج تعظيم الشيخين والسخط من الفتنة في الجملة.

خوارج، واكتفائهم بالموقف السلبي من المشتركين في الفتنة دون القطع لهم غير أن انشقاق المرجئة األولى عن ال

ً مما عليه هؤالء، إال أن هؤالء لم يصلوا إليه نتيجة بحث  ً قريبا بجنة وال نار، قد أوجد بالفعل نائفة أو رأيا

 عقائدي وال حوار نظري، كما أنهم لم يدخلوا أنفسهم في مسألة الحكم على الناس أصالً.

كان نرف الرأي المشترك بينهما هو أنه إذا كان األمر أمر الخالفة وشأنها، فما لنا ال نقول بإمامة الشيخين  وقد

 اللذين أجمعت عليهما األمة، وندع شأن من بعدهما، فال نتقاتل وال نتخالف من أجلهم.

ما هم فيظلون على هذا وإلى هنا تقف هذت الطائفة في حين يذهب أولئك في الحكم على عثمان إلى ما سبق، أ

 رجاء شك وحير  ونفر  من الخول في القضية، ال إرجاء عقيد  وفكر.إاإلرجاء السلبي، الذي هو 

فقد قدر لهذا  - (1)وبخالف أفكار الخوارج التي لم يدونوها بأنفسهم، بل جمع مأثوراتهم مؤرخون متأخرون

كن غريباً أن يكون الذي كتبه رجل من آل البيت، من ولم ي اإلرجاء أن يكتب، والكتابة تحول الرأي إلى عقيد ،

 ذرية علي رضي هللا عنه.

ذلك أن آل البيت ابتلوا بطائفتين متقابلتين: نائفة تنقا قدرهم وتجحد حقهم وال تقيم لهم حرمة وال مكانة، و 

تسب إليهم، و نـنائفة أخرى أدهى وأمر وهي التي غلت فيهم وألهتهم، حتى أنها أنشأت حركات ثورية ضالة ت

والثور  لقيام خالفتهم، كما حصل من ادعاء المختار الكذاب وأمثاله الدعو  لمحمد بن  ,تزعم الدعو  إلمامتهم

 .(2)الحنفية

و ظل أئمة آل البيت ينكرون تلك االدعاءات الهدامة علناً، ولكن الهدامين يزعمون للرعاع واألتباع أن ذلك منهم 

ً يسألونهم عن حقيقة على سبيل "التقية"، وكان نب ً أن يتردد الناس إلى آل البيت، ويكاتبوهم سراً أو علنا يعيا

 األمر، وكان الجواب يؤكد ويكرر، لكن دون جدوى.

وفي هذا الجو المشحون بالفتن، لم يكن غريباً أن يميل بعض ذرية علي إلى رد فعل عنيف، يجعلهم يقولون علناً: 

ألن األمة لم تجتمع عليه، وهذا دفع بعيد للتهمة، وتخلا من  األزمة  إن إمامة علي نفسها كانت موضع شك،

التي يعانونها، حيث يخضعون لرقابة شديد  من وال  بني أمية، في الوقت الذي تدعيهم فيه تلك الفئات الهدامة 

نهم، السري منها والعلني، حتى أن أثر ذلك ظهر في الجانب العلمي البحت، فقد تجنب بعض الروا  األخذ ع

 وتجنب بعضهم ذكر أسمائهم في اإلسناد.

الذي دفع باإلمام العالم الفاضل الحسن بن محمد بن الحنفية إلى كتابة  -في نظرنا -هذا الموقف النفسي الخانق، هو

اإلرجاء على النحو الذي ستذكرت الروايات، وسوف نرى أنه لم يضعه ليؤسس به فرقة أو مذهباً، بل سرعان ما 

 دم على أنه خرج ذلك الرأي منه.عاد عنه، ون

قال اإلمام أحمد في كتاب اإليمان: "حدثنا أبو عمر قال: حدثنا حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن زاذان و 

 قال -وكان هو الذي أخرج كتاب المرجئة -: ما هذا الكتاب الذي وضعته؟اميسر  قاال: أتينا الحسن بن محمد، فقلن

                                                        
 املدائين و امل د .( أشهر من مجعهم 1)
 (129-4/110( انظر ترمجة ابن احلنفية يف س  أعالم الن الء )2)



 : قبل أن أضع هذا الكتاب" ، أو قال لوددت أني كنت مت قبل أن أخرج هذا الكتاب , عمر زاذان: فقال لي: يا أبا
(1). 

قال: "أول من تكلم  (2)براهيم ابن حانبإوروى الحافظ ابن عساكر والمزي )واللفظ له( بسنديهما عن عثمان بن 

عمي، وكان في الحلقة جحدب  الحسن بن محمد، كنت حاضراً يوم تكلم وكنت في حلقة مع (3)في اإلرجاء األول

وقوم معه، فتكلموا في علي وعثمان ونلحة والزبير فأكثروا، والحسن ساكت ثم تكلم فقال: قد سمعت مقالتكم، 

 ولم أر شيئاً أمثل من أن يرجأ علي وعثمان ونلحة والزبير، فال يتولوا وال نتبرأ منهم، ثم قام فقمنا.

 ا الكالم إماماً.فقال لي عمي: يا بني، ليتخذن هؤالء هذ

 سبعة رجال رأسهم جحدب من تيم الرباب، ومنهم حرملة التيمي تيم الرباب. (4)قال عثمان: فقال به

 قال: فبلغ أبات محمد بن الحنفية ما قال، فضربه بعصا فشجه، وقال: ال تتولى أباك علياً؟!

 (5)قال: وكتب الرسالة التي نبت فيها اإلرجاء بعد ذلك"

ر ما ذكرت اإلمام أحمد من توبته، وهو ما ذكرت محمد بن سعد من قبل، حيث قال في ترجمته: ويذكر ابن عساك

 "هو أول من تكلم في اإلرجاء".

 .(6)ثم روى "أن زاذان وميسر  دخال عليه فالمات على الكتاب .." وذكر مثل رواية اإلمام

الحسن، وهو أنه قال: "يا أهل الكوفة،  على أن الحافظ ابن عساكر ينقل عن الدارقطني ما يؤيد ما ذكرنات عن

اتقوا هللا وال تقولوا في أبي بكر وعمر ما ليسا له بأهل، إن أبا بكر كان مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في 

 .(7)الغار ثاني اثنين، وإن عمر أعز هللا به الدين"

 ! والكوفة هي مونن التشيع، ال سيما في ذلك الوقت كما هو مشهور

اإلمام الحافظ ابن حجر على كالم المزي بعد تهذيبه قائالً: "قلت: المراد باإلرجاء الذي تكلم به الحسن بن  ويعقب

محمد فيه، غير اإلرجاء الذي يعيبه أهل السنة المتعلق باإليمان، وذلك أنه وقفت على كتاب الحسن بن محمد 

 المذكور، أخرجه ابن أبي عمر العدني في كتاب له في آخرت قال:

حدثنا إبراهيم بن عيينة عن عبدالواحد بن أيمن قال: كان الحسن بن محمد يأمرني أن أقرأ هذا الكتاب على الناس: 

فذكر كالماً كثيراً في الموعظة والوصية لكتاب هللا واتباع ما فيه وذكر اعتقادت  - أما بعد: فإنا نوصيكم بتقوى هللا

ي هللا عنهما، ونجاهد فيهما، ألنهما لم تقتتل عليهما األمة، ولم : ونوالي أبي بكر وعمر رض -ثم قال في آخرت 

 نشك في أمرهما، ونرجئ من بعدهما ممن دخل في الفتنة، فنكل أمرهم إلى هللا .. إلى آخر الكالم.

و نة بكونه مخطئاً أـتلتين في الفتـحدى الطائفتين المقتإفمعنى الذي تكلم فيه الحسن، أنه كان يرى عدم القطع على 

 مصيباً، وكان يرى أن يرجئ األمر فيهما.

 (8)وأما اإلرجاء الذي يتعلق باإليمان فلم يعرج عليه أحد، فال يلحقه بذلك عاب وهللا أعلم"

وكالم الحافظ في معنى اإلرجاء الذي كتبه الحسن صحيح، وتدل عليه عبار  المزي "أول من تكلم في اإلرجاء 

 هله ابن عساكر عن اإلمام أحمد، وما نقله هو عن ابن سعد وعن أيوب، من أناألول"، وعلى هذا القيد يحمل ما نق

 أول من وضع اإلرجاء أو تكلم فيه عدا من نقل عنهم المزي ذلك.

لكن ينبغي أن نستدرك على الحافظ رحمه هللا: "فمعنى الذي تكلم فيه الحسن .. إلى قوله " فال يلحقه بذلك عاب 

الحسن، من جهة أن كالمه أعم مما خصصه به الحافظ، بل الروايات غير رواية !! " . فالحق أن العاب يلحق 

 العدني مصرحة بقوله في عثمان وعلي "فال يتولوا وال نتبرأ منهم".

 ً  ونفي الوالية عن الخليفتين مما يعاب ويبدع به صاحبه بال ريب، كيف وقد ضربه أبوت وقال: ال تتولى أباك عليا

  يكون الندم إلى على خطأ أو خطيئة.؟ وندم هو على ذلك ، وال

وقد نا الحافظ ابن كثير على ما يغاير مفهوم الحافظ ابن حجر فقال عن الحسن: "كان يتوقف في عثمان وعلي 

 . (9)ونلحة والزبير، فال يتوالهم وال يذمهم"
                                                        

 املرب وع . 79و هو يف السنة البنه ع دهللا ، ص 127( نتاب ادميال )ضمن مسند اخلالل ( لوحة 1)
 عريمال بن غبراهيم احلاطيب . (  و يف هتذيب التهذيب ممن روى عنه :4/249( يف هتذيب  ريخ دمشق البن عسانر : ابن حاطب )2)
 ( زايدق مهمة ليست يف هتذيب ابن عسانر 3)
 ( يف املز) : له ، و التصحيح من التهذيب 4)
 ( املصور عن املخربوط .1/279( هتذيب الكمال )5)
 (5/241( الرب قات )6)
 ( 4/249( هتذيب التهذيب )7)
 (2/321( هتذيب التهذيب )8)
 ( .9/140( ال داية و النهاية )9)



 نعم ال يلحقه عاب بعد أن ندم وتاب .

ضربوا بهذت النصوص العلمية عرل  نالمعاصرين، الذي أما الذي يلحقه العاب فعالً فهم بعض المحدثين أو

كان فيلسوفاً أو متكلماً، تعمد أن يؤسس مذهباً كالمياً يقاوم  -بل أبات محمداً من قبل  - الحائط، واختلقوا أن الحسن

 به الخوارج .. الخ ، وعلى رأسهم الدكتور علي سامي النشار.

ً ال يختلف عن عرل أفقد عرل النشار تاريخ الفتنة ونشوء الفرق ع مؤلف رافضي أو معتزلي، وقد  يرضا

 كانت مصادرت فعالً كذلك.

ويا ليته اقتصر على هذت المصادر، إذن لكانت كتابته شيعية واضحة، وسلم من التناقض العجيب الذي وقع فيه، 

ا ينقضه فيما بعدت، حين يخلط كالم هؤالء بكالم أهل السنة "بالمعنى العام للكلمة"، فيقرر في صفحة أو مبحث م

 بل ربما تناقض في الصفحة الواحد .

لقد أساء الدكتور النشار إلى التابعي الجليل محمد بن علي بن أبي نالب )محمد ابن الحنفية(، حين نسب إليه 

تأسيس مدرسة أو مذهب انبثق منه االعتزال واإلرجاء، وأنا أعجب من إساء  الدكتور إلى آل البيت رغم ما 

تشيع شديد، فحين يصف أبا سفيان وابنه معاوية وبني أمية كلهم بالزندقة والجاهلية، والحقد الدفين  يظهرت من

ويصف عثمان رضي هللا عنه بأنه "شيخ متهاو  ,(1)على اإلسالم كدين، وعلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

.. إلى آخر هذت المفتريات فإن هذا  (2)"متهالك، ال يحسن األمر وال يقيم العدل، يترك األمر لبقايا قريش الضالة

 !! (3)يتمشى مع منهجه التشيعي الترفضي

أما حين يقرر أن العامل االقتصادي هو أحد أسباب نشأ  الفرق ويقول: "فقد كان االقتصاد إلى حد كبير، أو 

ر كبير  من الفقراء بمعنى أدق شعور الطبقات المحرومة في عهد عثمان، داعياً إلى قيام التشيع، والتفاف جماهي

حول علي بن أبي نالب، وتمثل هذا بصور  صادقة حين سوى علي بين أغنياء الصحابة وفقراء المسلمين، مما 

. فال أدري  (4)دعا الزبير بن ا لعوام ونلحة بن عبيدهللا إلى االنتفاضة ضد علي، وإثار  الحرب األليمة ضدت"

 !على أي منه  يسير إال منه  ماركس ولينين !

 ولنتابع كالم الدكتور بخصوص قضية اإلرجاء مقتصرين على فقرات منه:

 قال بعد الحديث عن الفتنة ونشوء الفرق من الشيعة وخوارج ومعتزلين الفتنة:

"وفي وسط هؤالء المعتزلة عن الناس، ظهرت أول مدرسة فكرية في تاريخ اإلسالم، وهي مدرسة محمد بن 

ً وفضالً الحنفية االبن الثالث لعلي بن  ً وسمتا ، وقد عبر عن هذت المدرسة باسم (5) أبي نالب وأكثر أوالدت علما

المكتب، ولم ينتبه الباحثون إلى أهمية هذت المدرسة األولى، بالرغم من أهميتها، وبالرغم من أنها تفوق مدرسة 

ً إل (6)الحسن البصري ى أن نشأ  الفكر الفلسفي في في آثارها في أفكار المسلمين حينئذ، ولم ينتبه الباحثون أيضا

 . (7)اإلسالم إنما كان في المدينة حيث ازدهرت تلك المدرسة ولم يكن في البصر " 

 ولم يشر الدكتور إلى أي مصدر عن هذت المدرسة الموهومة.

 ثم تحدث عما لمحمد من أثر فكري، حيث تدعيه كل فرقة حتى الكيسانية والقرامطة، وقال: "ويهمنا اآلن أنه كان

 في مكتب محمد بن الحنفية أو في مدرسته في المدينة ابنات أبو هاشم عبدهللا بن محمد .. والحسن بن محمد".

ثم يذكر أقواالً شيعية واعتزالية في أن أباهاشم هو مؤسس االعتزال، ويقول: "فمنشئ االعتزال نبقاً لهذت الرواية 

 هي المدينة ال البصر ".

الذي يهمنا هنا، قال: "أما ثانيهما، فهو اإلمام الحسن بن محمد بن الحنفية  قل للحديث عن الحسن وهوـوينت

 هـ ، شخصية من أهم شخصيات الفكر اإلسالمي األول. 101المتوفى سنة 

 ويذكر عبدالجبار: لم يكن الحسن بن محمد بن الحنفية مخالفاً ألبيه وأخيه إال في شيء من اإلرجاء أظهرت .

 ، و هو كتاب في اإلرجاء . (8)عقائد في اإلسالموقد كتب أول كتاب في ال

                                                        
 (1/198،229( انظر : نشأق الفكر الفلسفي )1)
 ( املصدر السابق .2)
 هم حشوية جمسمة نرامية .لهم  ( و يتمشى معها نذلك افرتاءه على شيخ ادسالم ابن تيمية يف نل مناس ة من نتابه ، بل يعمم ذلك على من يسميهم هو أت اع السلف ، فيصف3)
 (226-1/225( نشأق الفكر الفلسفي )4)
 خ رباته ، فكيف يكول أفضل من احلسن و احلسني .ت( هذه غحدى 5)
وفية هم الذين ينس ول للحسن أتسيس الفكر الصويف يخذاً غايه بزعمهم عن ( حىت احلسن رمحه هللا مل يكن له مدرسة فكرية قط بل نال نابن احلنفية مت عاً ملا عليه النيب صلى هللا عليه و سلم و أصحابه ، و الص6)
 ( .4/155ي و انظر منهاج السنة )عل
 ، و الريابت  رخيياً أل املدينة أبعد املدل عن ال دع ذلك احلني . 229( نشأق الفكر الفسلفي ، ص7)
 ار هنا ت ع برونلمال مريلما ت عه سيزنني .النش ( أول نتاب يف العقيدق يف ادسالم هو نتاب هللا تعاىل ، و أما ما تزعمه نل فرقة من أل أول من نتب يف العقيدق هو مؤسسها فضاللة ، و8)



، فقد حمل عنه اإلرجاء في الشام، كما أن اإلمام أبا حنيفة النعمان  (1)وكان أكبر تالمذته غيالن بن مسلم الدمشقي

 لمذ عليه، فقد نفذ إرجاء الحسن إليه ورددت أبو حنيفة كما هو.ـتـقد تأثر به، وإن لم يكن قابله وت

 أثر كبير في ا لعالم اإلسالمي. (2)اب: "في اإلرجاء"وقد كان لكت

 (3)تلك هي المدرسة اإلسالمية الفكرية األولى ، التي خرج أكبر رواد الفكر اإلسالمي األولين منها"

القول بوصف خلفاء بني أمية بالجاهلية، والعمل لهدم اإلسالم وتحطيمه ..  هوبعد استطراد ال ضرور  له، كرر في

ى موضوع المكتب فقال: "وفي هذا المكتب، وفي المدينة نفسها، تبلورت الفكر  التي عرفت باسم عاد إل ,إلخ

القدرية .. كان معاوية يعلن الجبر في الشام .. ورأى محمد بن الحنفية وابنه أبو هاشم، وهما أصحاب  البيت الذي 

 (4)فته إلى هللا"ر  المضاد : إنكار القدر وإنكار إضاكسلب الحق، أن يعلنا في هدوء الف

وهو يؤيد هذت التهمة الخطير  بأن معبداً الجهني الذي يكتبه الدكتور )الجهمي(: "إنما كان تلميذاً وأثراً لمحمد بن 

 (5)الحنفية".

عدا  - ويحاول الدكتور بمصدر وبدون مصدر أن ينسب كل الضالالت والبدع التي نشأت في القرن األول

ية وابنيه، ظاناً أنه بذلك يرفع من قيمة آل البيت، حين يرجع إليهما فضل تأسيس ما إلى محمد بن الحنف -الخوارج 

 أسمات الفكر الفلسفي اإلسالمي!!

والواقع أن هذا بعينه هو ما تذهب إليه الشيعة، فهم لفرن جهلهم بما يعظم أهل البيت وما يشينهم، والعتقادهم تلك 

نسبتها إلى ابنه محمد وابنيه، وهذا ما فعله صاحب منه  الكرامة الضالالت ينسبونها جميعاً إلى علي من نريق 

 من قبل.

وقد رد شيخ اإلسالم على هذا الهراء بأنه من الممتنع أن يكون أبو هاشم واضع االعتزال والحسن واضع 

ع عن ألنهما مذهبان متناقضان، كما أن كالً منهما قد نسب إليه الرجو ,كالهما يأخذ ذلك عن أبيه و ,اإلرجاء

 . (6)ذلك

وأعجب من ذلك أن النشار نفسه قال بعد حوالي عشر صفحات فقط: "نشأت القدرية إذن، واعتنقها كثيرون من 

  (7)المسلمين، خارجة عن مذهب أهل السنة والجماعة منذ القدم، وقاومها أهل السنة والجماعة منذ القدم أيضاً".

 لسنة والجماعة أم ماذا !!فهل ابن الحنفية وابنات خارجان أيضاً عن أهل ا

 نتيجة االستقاء من مصادر متناقضة دون تمييز .هي  تإن هذ

ولكن الحديث عنها جر إلى إلصاق  !والخوارج هي الفرقة الوحيد  التي سلمت من نسبتها إلى مكتب ابن الحنفية!

ً حديثه: "لقد ض  المجتمع ,اإلرجاء الغالي الصريح بهذا المكتب اإلسالمي بالخوارج و  يقول النشار متابعا

بمرائهم ومع ذلك فقد كانت تلقى صدى في عقول الكثيرين فاستجابوا لها، ولم يعرف الخوارج "التقية" كما عرفها 

الشيعة فانقضوا على مخالفيهم يفشون فيهم القتل الذريع ووجدت دعوتهم في عدم إيمان المخالف أكبر صدى، 

قاتلوا جدت مستندين إلى أصل ظاهرت الصدق وباننه اإلفك "الحكم هلل ال  ووجد اإلمام الحسن بن الحنفية أن الذين

لعلي" ينشرون أصالً آخر خطيراً لقتل المسلمين وهو أن ال عقد بدون عمل، فنفر لمجادلتهم وأعلن أنه ال يضر 

الكبير   مع اإليمان معصية، وكان يكتب الكتب لخمصار ويعلنها للناس، وبينما كان منطق الخوارج أن مرتكب

 . (8)كافر يجب قتله كان الحسن يعلن أن االطاعات وترك المعاصي ليست من أصل اإلسالم حتى يزول بزوالها"

ونالحظ أنه مع هذا الظلم الفاحش للحسن، قد نسب إليه في آن واحد مذهب المرجئة الغال ، والمرجئة الفقهاء 

اإليمان معصية هم الغال  الذين كفرهم السلف، وأما من "الحنفية" دون أن يفطن، فإن القائلين: إنه ال يضر مع 

قال: إن الطاعات ليست من أصل اإلسالم لكنها شرائعه، وأن ترك المعاصي مطلوب والعقوبة عليها ثابتة، فهم 

 مرجئة الفقهاء وهم بريئون من األول.

                                                        
 سالمي !!( انظر نيف جيعل هذا امل تدع الضال تلميذاً لذلك العامل ادمام ، و يقرنه ابدمام أيب حنيفة و سيجعله بعد أسربر من رواد الفكر  اد1)
ابً يف ادرجاء لكن قاة ذلك على نتب الفالسفة اليواننية اليت ت دأ عادق حبرف ايفا، ونذلك بعض نتب عصر النهضة ( هكذا يسميه الدنتور )يف ادرجاء( ويضعه بني هاللني مع أل املصادر تقول: وضع نتا2)

 نما يسمى !!  –األوروبية 
 230( املصدر نفسه ، ص 3)
 الدنتور نقل ذلك عن املعتزلة و الشيعة .و نس ة اجل  غىل الصحايب ناتب الوحي ، أشد من نس ة القدر غىل ابن احلنفية ، لكن  , 232( املصدر نفسه ، ص4)
 ( املصدر نفسه و الصفحة نفسها . 5)
 (4/145( انظر منهاج السنة )6)
دينة، ومها يف احلقيقة رجل وجيعله من أهل امل (، وأعجب من ذلك أنه هنا يسمي مؤسسها مع د اجلهين، وهو نذلك، و جيعله من أهل ال صرق، يف حني أنه هناك يسميه مع د اجلهمي1/244( نشأق الفكر )7)

 واحد .
 233( املصدر نفسه ، ص8)



أول  ع كالمه قائالً: "وهنا ظهرتقل إلى الحديث عن أبي حنيفة، ومن ثم تابـوالنشار إنما ذكر ذلك تخلصاً، لينت

فرقة من أهل السنة، ويمثلها بعد الحسن بن محمد، مجموعة من العلماء، على رأسهم أبو حنيفة النعمان، المتوفى 

 (1)هـ ، لم يكفروا أصحاب الكبائر ولم يحكموا بتخليدهم في النار .. " 150

أهل السنة ال تكفر صاحب الكبير  ؟ أمعنى هذا أن بد منه وهو: كيف تكون هذت هي أول فرقة من  وهنا سؤال ال

الصحابة والتابعين كانوا يكفرونه، أم المقصود األولية المطلقة، فال يكون الصحابة والتابعين معدودين عندت من 

 أهل السنة ؟ .

ليس هذا، ، أما ما شرحه هو في األسطر السابقة ف ثم إن هذا ليس هو اإلرجاء، ولم يسمه أحد كذلك إال الخوارج

 فذلك إرجاء، وهذا جزء من عقيد  أهل السنة في اإليمان.

أبا حنيفة كان أن وقد عاد فأكد ذلك قائالً: "أما  ,هذا فوق نسبته مذهب المرجئة الحنفية إلى الحسن وهو منه براء

 ً سالمية على إرجاء سنة، ولم يخرج بإرجائه عن الجماعة اإل -كما سنرى بعد -مرجئاً فهذا حق، ولكنه كان مرجئا

 (2)اإلنالق . . . " 

ويقول: "وقد نادى أبو حنيفة بهذا المذهب، لكي يحمي المجتمع اإلسالمي من عقيد  الخوارج التي كانت تنادي 

 ، فمن لم يعمل لم يكن مؤمناً .. فقام الحسن بن الحنفية بدعوته وتابعه عليها أبو حنيفة".(3)بأن اإليمان عقد وعمل

إن مرجئة أهل السنة قد نشأوا على يد رجل من أهل البيت، وهو الحسن بن محمد بن الحنفية، ثم يضيف مؤكداً: "

من بطش الخوارج، وكانت حركة األزارقة في  -شيعة كانوا أو جماعة -وكان الحسن يرمي إلى حماية المسلمين

 (4)أوجها إبان الوقت، ثم نادى بالفكر  نفسها أبو حنيفة . . . "

ن نالحظ أن مرجئة أهل السنة يختلفون تماماً عن بقية المرجئة، وهؤالء اآلخرون يقولون: إن ويقول: "وينبغي أ

من شهد شهاد  الحق دخل الجنة، وإن عمل أي عمل، وكما ال ينفع مع الشرك حسنة، كذلك ال يضر مع التوحيد 

 . إلخ (5)معصية .. "

فيلزمه  حسن "أعلن أنه ال يضر مع اإليمان معصية".وهذا كما ترى يناقض تماماً ما قررت هو قبل قليل، من أن ال

 أن يجعل الحسن من المرجئة األخيرين، أي غير مرجئة أهل السنة، أو أن ينفي عنه ما اتهمه به من القول.

 أن الحسن بريء من هذا وذاك، وأن إرجاءت ال عالقة له باإليمان أصالً. -كما أوضحنا سابقاً  -والحق 

فحق  (6)الذين سمعوا كالم الحسن وقرأوا كتابه قد اتخذوا ذلك ديناً، كما قال عم الراوي  وأما أن أولئك النفر

ومتوقع، وهذت هي الطائفة التي يلحقها الذم والعيب، والتي ال شك أن من السهل والطبيعي أن تندم  في فرق 

 المرجئة، أي أن تخضع لسنة التطور نفسها التي عرضناها سابقاً.

كر عالماً آخر، ينطبق عليه ما ينطبق على الحسن من الوقوع في هذا اإلرجاء، من غير اتباع وهنا يجدر أن نذ

 لرأي الخوارج وال تعمد تأسيس بدعة، وهو "عون بن عبدهللا بن عتبة بن مسعود" .

ستبان والظاهر أن هذا االعتقاد لم يدم نويالً، حيث استدعات أمير المؤمنين عمر بن عبدالعزيز وكلمه في ذلك، فا

 له الخطأ وعاد عن قوله، وقال في ذلك شعراً:

 

 نفارق ما يقول المرجئونا          ألول ما نفارق غير شك

 وليس المؤمنون بجائرينا             وقالوا مؤمن من آل جور

 (7)يناؤمنوقد حرمت دماء الم      وقالوا مؤمن دمه حالل

 

ب فهمها عبيات شيئاً مما تعتقدت المرجئة األولى، وهي أبيات يصومن أهمية إرجاء عون، أنه سطر لنا في هذت األ

 وتفسيرها على من لم يفهم حقيقة هذا اإلرجاء من غيرها.

والتفسير الذي يتناسب مع عقيد  القوم، أنهم يعتقدون في عثمان وعلي اإليمان وال يخرجونهما من الملة، لكنهم 

 ما سفك . –بزعمهم  –ير ، حيث سفك من الدماء يطعنون في إمامة علي، ويصفونه بالجور في الس

                                                        
 233( املصدر نفسه ، ص 1)
 .241( املصدر نفسه ص 2)
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 244( املصدر السابق ، ص5)
 346( انظر ص 6)
 (9/139( ، و األااين )105-5/103( ، و س  أعالم الن الء )173-8/171( ، و هتذيب التهذيب )2/1066( انظر : هتذيب الكمال )7)



 وكذلك يرون مع إيمان عثمان أنه دمه كان حالالً، ألنه عدل عن سير  الشيخين وارتكب ما ارتكب بزعمهم!!

 هذت هي عقيدتهم التي نقضها عون، والتي ربما لم يتبين له لوازمها البعيد  إال بعد مقابلته لعمر، وقد ردها بقوله:

 و ليس المؤمنون بجائرينا  مؤمن من آل جور و قالوا  

والمقصود هنا علي، أي أن الشهاد  له باإليمان تقتضي منكم أال تصفوت بالجور، ال سيما واألصل الذي انشقوا 

 فمن أثبت له اإليمان، لزمه أن ينفي عنه الجور. ,عنه "الخوارج" يرى التكفير بالجور كأي معصية 

 ه اإليمان، ثم تقولون: إن دمه حالل، ودماء المؤمنين حرام معصومة ؟!وأما عثمان، فكيف تثبتون ل

 هذا ما ظهر لي و هللا أعلم .

قي أن نشير في ختام هذا الموضوع إلى بعض ما ورد عن اإلرجاء مما ال يتضح تفسيرت إال على اإلرجاء ب

ن أبو سعيد الخدري يقول: الشهاد  ومن ذلك ما روات عبدهللا بن أحمد عن أبيه بسندت إلى األوزاعي: "كا األول.

 .(1)بدعة، والبراء  بدعة، واإلرجاء بدعة"

وهو منقطع اإلسناد، لكن روات في موضع تال بسند صحيح متصل إلى جماعة من خيار التابعين، قال: "حدثني 

صالح و أبو البختري وميسر  وأبو  :أبي حدثنا وكيع عن سفيان عن سلمة بن كهيل قال: اجتمعنا في الجماجم

 . (2)ضحاك المشرقي وبكير الطائي فأجمعوا على أن اإلرجاء بدعة والوالية بدعة والبراء  بدعة والشهاد  بدعة"

 . (3)وروات أبو عبيد عن بعضهم

وقد فسر اإلمام أحمد نفسه ذلك، فيما روات عنه الخالل في باب ذكر أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن 

يأخذون رجالً فيقولون له: تبرأ من علي وعثمان وإال قتلناك، كيف  (4)بدهللا قلت: الشرا إسحاق قال: "سألت ع

 ترى أن يفعل؟ 

 قال أبو عبدهلل: إذا عذب وضرب فليصر إلى ما أرادوا، وهللا يعلم منه خالفه.

 بدعة والشهاد  بدعة؟أخبرنا أحمد بن محمد قال: حدثنا أبو نالب قال: سألت أبا عبدهللا عن البراء  بدعة والوالية 

ً  قال: البراء : أن تبرأ من أحد من أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم. وتترك  (5)والوالية: أن تتولى بعضا

 (6)والشهاد : أن تشهد على أحد أنه في النار" بعضاً.

لق بالصحابة، فهو أيضاً فقد فسر اإلمام هذت األلفاظ عدا اإلرجاء، فلم يسأله عنه أبو نالب، لكن الثالثة كلها تتع

 كذلك وتفسيرت: "أن ترجئ أمر علي وعثمان فال تتوالهما وال تتبرأ منهما" على ما سبق.

تقبله ممن تظفر به، بخالف من أظهر مواالتهما وأقر بفضلهما، فقد يكون  -أو بعضها - وهذا ما كانت الخوارج

 مصيرت القتل .

ا وهي قوله في كتاب "السنة" المطبوع مع كتاب "الرد على كما أورد لإلمام أحمد عبار  قد يتعسر فهمه

  (7): "إن الخوارج هم المرجئة" الزنادقة"

اللهم إال إذا كانت العبار   -وتفسيرها بإرجاء الصحابة هو ممكن، أما اإلرجاء العام المتعلق باإليمان فال يمكن 

نهم مرجئة ألنهم ال يقطعون على صاحب الكبير  وذلك بأن يقال: إن الخوارج يتهمون السنة بأ -ناقصة أو محرفة

 المعين بأنه خالد مخلد في النار.

فرد عليهم اإلمام بأنهم هم المرجئة، ألنهم ال يقطعون بدخول عثمان وعلي الجنة من ثبوت الخبر فيهما بدخولها، 

 كحال مرجئتهم., أو يرجئون أمرهما وال يقطعون -كحال غالتهم  -بل هم إما يكفرونهما 

فكانوا بذلك أحق بهذا االسم من أهل السنة، ألن من يشك في أمر ثابت جلي هو أولى بهذا اللقب المذموم، ممن 

 يتوقف في أمر ال علم له به.

 هذا ما ظهر لي وهللا أعلم.

 

  هاية الجزء األول
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