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املتعني التاريخ الباباخلامس:





والعمل النظر احلاديعرش: الفصل
واألحكام) (األسامء





مقدمة أوًال:

مستقبلها، ويف اإلنسانية مايض يف أي املعاد؛ ويف النبوة يف يظهر الذي العام التاريخ بعد
القدماء اه سمَّ ما وهو أوًال، والعمل النظر يف امُلتعني التاريخ أو الخاص التاريخ يظهر
كان فإذا «اإلمامة»؛ القدماء اه سمَّ ما وهو ثانيًا، والدولة الحكم يف ثم واألحكام»، «األسماء
إليه الناس يبعث الذي وهو األنبياء، يرسل الذي هو إنه إذ هللا، ُصنْع من العام التاريخ
إنسانيتان مقولتان والعمل فالنظر اإلنسان؛ ُصنْع من امُلتعني التاريخ فإن اآلخر، اليوم يف
فالتاريخ اإلنسان؛ اختيار من اجتماعيان إنسانيان نظامان والدولة الحكم أن كما فرديتان،
كعلٍم الوحي يف عرضه تم كما اإللهي املرشوع وكأن الخاص، التاريخ يف إال يتحقق ال العام
ينتهي امُلتعني التاريخ ويف ونظامها. الجماعة وحكم وعمله، اإلنسان بنظر إال يتحقق ال إلهي
النسق. ويكتمل العقائد، س وتتأسَّ الوحي، من اإللهي القصد ويتحقق الدين، أصول علم

وأهميتها املشكلة وضع (1)

األلفاظ؛ معاني تحديد يف أي واألحكام»، «األسماء باب يف والعمل النظر مسألة تدخل
ضمائر يف تفتيش قضية ليست لغوية. مسألٌة هي ما بقدِر نظرية مسألًة ليست فهي
معاني عن البحث مسألة هي بل األيام، هذه يف يحدث كما الكافر وأيُّهم املؤمن أيُّهم البرش
سلوك منطق وليسا َمعاٍن، وتحديد وألفاظ أسماء مجرد والعمل النظر وكأن الكلمات،
فحسب؟ لغويٍّا والعمل النظر معرفة يمكن وهل والتحقيق.1 النظر وممارسة وأفعال

اعلم ص٣٦٩). (اإلرشاد، اإليمان معنى يف فصل واألحكام، األسماء يف باب األشاعرة، موقف هو هذا 1

اإلسالميني. مذاهب فيه اختلفت مما وهذا اإليمان، حقيقة ذكر تقديم يستدعي الفصل هذا يف غرضنا أن
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يف دور فيها للعقل ليس فحسب رشعية أسماءٌ هي فهل لغوي، مبحٌث أنها فرض وعىل
أصًال وأصبحت للمشكلة، الهاميش الوضع هذا عىل الفعل رد نشأ لذلك التحليل؟ أو الفهم
التوحيد، الثالثة؛ األصول بعد املنزلتني» بني «املنزلة منه الرابع األصل الدين، أصول من
من والعمل النظر مسألة أن واألحكام األسماء مسألة وتعني والوعيد.2 والوعد والعدل،
مدلول أي لها وليس رشعية، أحكاٍم إىل تُشري لغوية أسماء مجرد عدمه أو التطابق حيث
موضوع إخراج وبالتايل الفقه؛ وكتب اللغة قواميس هو بحثها فمحلُّ واقعي؛ أو نظري
فإن التطابق، حالة يف سهًال األمر كان وإذا والواقع. العقل تحليل نطاق من والعمل النظر
النظر، فاعلية مدى يف يُشكك إنما بالكبرية فاإلتيان االختالف؛ حالة يف صعبًا يكون األمر
بعض تحديد يف التوقف اإلنسان استطاع وإذا االجتماعي. الواقع يف بالغة أرضاًرا ويُسبِّب
الفسق حول الفقهية بعضاألحكام تحديد أو والرشك، والكفر اإليمان مثل النظرية املسائل
عامة أفعاٌل ألنها بالكبائر؛ اإلتيان أمام يتوقف أن يستطيع ال فإنه والِعصيان، والنفاق

القانون. طائلة تحت وتدخل املجتمع، يف الفرد بها يقوم
الدين، أصول علم يف العامة املقدمات من كجزء والعمل النظر مسألة إىل يُشار وقد
وليست مدخل وكأنها التكليف، ونظرية العلم نظرية مثل به، اإليمان املكلَّف عىل يجب فيما
وقد العلم. مفاهيم يف مقدمات خالصة، نظرية مقدماٌت وكأنها 3، مستقالٍّ نظريٍّا موضوًعا
نثًرا عقائدية منظومٍة إىل ل وتحوَّ العلم بناء انهار عندما املتأخرة الرشوح يف أيًضا ظهر

يف الثالث القسم ص٣٩٨). (اإلرشاد، والخلود الوعيد ولبابه بالتسميات يتعلق الفصل هذا يف والكالم
يف ص٢٢٨). (الطوالع، الرشعية األسماء يف النبوة» من «الثامن ص١٧٤). (املحصل، واألحكام األسماء

ص٣٨٤–٣٩٥). (املواقف، واألحكام األسماء
هذه أن ذلك يف األصل إن بقوله املنزلتني بني املنزلة الجبار عبد القايض ويرشح املعتزلة. موقف هو هذا 2

اصطالح يف وأما اللغة. أصل يف هذا بشبه منهما واحد كل ينجذب شيئني، بني يشء يف تُستعمل العبارة
ب تُلقَّ املسألة وهذه الحكمني. بني وحكًما االسمني بني اسًما الكبرية لصاحب بأن العلم فهو امُلتكلمني

ص١٣٧-١٣٨). ص٦٩٧، (الرشح، واألحكام األسماء بمسألة
يتعلق وما واإلسالم اإليمان مبحث ص٥-٦. الحصون، ص١٤–١٦؛ الوسيلة، ص٣٨–٤٦؛ الجوهرة، 3
الكالم علم مباحث من رضورًة الدين من ُعِلم ما وهو مفهوَميهما، متعلق باعتبار واإلسالم اإليمان بهما.
اختلفوا لكن الكالم، علم يف املتكلمون ذكرهما جحد رضورة املعلوم ومن يأتي. فيما قوله من يُعَلم كما
يف الخائضني الحتياج آخرون وقدَّمهما والسمعيات، والنبوات اإللهيات من قوم رهما فأخَّ وضعهما؛ يف
يجب ما وهو مفهوَميهما، متعلق باعتبار واإلسالم اإليمان كان وملا ص٣٨). (التحفة، إليهما املباحث تلك
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مقدمة أوًال:

الخطابية املقدمة إىل الربهاني املستوى من والعمل النظر موضوع ضاع وبالتايل شعًرا، أو
العقائد نهاية يف والعمل النظر مسألة تبدو وقد صويف. أو فقهي مبحٌث وكأنه العامة،
الدين يف العامة الخطابة من كنوع التوحيد بها ينتهي التي لألخالقيات كمقدمة املتأخرة
كملَحق أحيانًا تظهر للعلم خطابية كخواتم توضع أن وقبل للعلم.4 العقيل البناء انهيار بعد
عن تتحدث باعتبارها والوعيد الوعد مسألة يف فتدخل والنبوة؛ كاملعاد األخرية ملوضوعاته
باب يف تظهر قد كما االستحقاق.5 قانون خالل من واملعصية والفسوق والكفر اإليمان
ولكن والوعيد، الوعد بموضوعات ارتبطت لذلك النبوة؛6 مراحل من مرحلة آخر يف النبوات
بني ويرتدد مكانها يضطرب وقد اآلخرة. يف لالستحقاق تطبيًقا وليس الدنيا مستوى عىل
بداية عىل يدل مما واإلمامة؛ النبوة وقبل والوعيد والوعد املعاد بعد السمعية املوضوعات

العلم.7 بناء يف اهتزازها
نظًرا التوحيد ورسائل الكالمية املؤلَّفات بعض من والعمل النظر مسألة تغيب وقد
يف التوحيد من كجزء ظهورها بمقدار إال تظهر وال فيها. اإللهي الجانب ظهور لعدم
اإليمان تتناول أنها أساس عىل األفعال يف الجرب بمسألة تلحق ثَم ومن املطَلقة؛ اإلرادة
العقائد من بتاتًا والعمل النظر مسألة تغيب وقد األفعال.8 موضوع أي والفسوق؛ والكفر
عدا ما املسائل كل أصبحت وبعدما املوضوعات، باقي عىل اإللهيات طغت بعدما املتأخرة
واملعاد والوعيد الوعد بعد العقائد نهاية يف كقضية إال تظهر وال التوحيد. من جزءًا التوحيد
االجتماعية عالقاتهم لتحديد الكافرون هم ومن الكفر معنى تحديد يف واإلمامة والنبوة
ملَحق إىل الِفرق موضوع تحوَّل فيه الذي التاريخي الجانب وهو األمة. يف املؤمنني بسائر
يف تدخل ال وكأنها كليًة املسألة وتغيب الِفرق.9 من تكفريه يجب فيما لها ذيل أو لإلمامة

له اإلسالم وتبعية بالقلب، لتعلُّقه ألصالته اإليمان مقدًما، ذكرهما الكالم، علم مباحث من به، اإليمان
ص٤٥). (اإلتحاف، بالجوارح لتعلُّقه

ص٦٧. الخريدة، 4
الوسيلة. الغاية، املعالم، 5
ص٤٧٠–٤٤٨. النهاية، 6
ص١٢٤–١٣٢. النسفية، 7

الخمسني. املسائل يف الرازي موقف هو هذا 8

ص٢٨٥–٢٩٣. ج، العضدية، 9
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تختفي كما العلم،10 بناء عرص يف واملتوسطة املتأخرة العقائد كتب يف خاصًة التوحيد علم
الحديثة.12 اإلصالحية الحركات بعض عن تغيب أن والعجيب املتأخرة.11 العقائد من

يمسُّ عميل موضوٌع ألنه قصوى، أهميًة له أن إال للموضوع الغياب هذا من وبالرغم
املوضوع هو إنه بل االجتماعية،13 العالقات تتحدد أساسه وعىل للجماعة، اليومية الحياة
حوله دارت والكافر. املؤمن بني وحكمه الكبرية مرتكب موضوع النشأة، حيث من األول
التوحيد، بموضوع ويتصل االثنني.14 بني وسط نقيضكحلٍّ طرَيف بني الكالمية الِفرق أهم
الذات الطرفني، بني العالقة ر لتصوُّ نفسها بالطريقة يُصاغان فكالهما والصفات؛ بالذات
العالقة هذه تصور يف واالختالف مساواة، أو زيادة عالقة والعمل، اإليمان أو والصفات،

الرحمة. وأهل العدل أهل بني
طبًقا والسلوك العمل موضوع تتناول خالصة، إنسانيٌة قضيٌة والعمل النظر وقضية
اإللهية؛ الجوانب عن املوضوعات أبعد وهي والغايات، البواعث وحسب والدوافع للتصورات
اإليمان يتناول املوضوع تجعل البداية يف قسمًة ومحَدث قديم إىل اإليمان قسمة تكون لذلك
الذات، أسماء أحد املؤمن أن صحيٌح القديم.15 اإليمان وليس اإلنسان، إيمان أي املحَدث،
دوافع وللعالم، لنفسه اإلنسان وتصورات الخالصة اإلنسانية الطاقة هذه هو اإليمان أن إال

«امُلْغني». «املحيط»، «االنتصار»، «التحقيق»، «األساس»، «اللُّمع»، يف الحال هو هذا 10

«الجامع». الرباهني»، «أم 11
الدردير». «عقيدة التوحيد»، «رسالة 12

الجملة. يف واإلسالم اإليمان أحكام يف (١٣) السنة: أهل جمهور عند الدين أركان أصول ِضمن من 13

وأهل الكفر من األعداء أحكام معرفة يف (١٥) األتقياء. األئمة ومراتب األولياء أحكام معرفة يف (١٤)
ص٣٢٣). (الفرق، األهواء

التي فعمدتهم املرجئة فأما املرجئة؛ وخاصًة واملرجئة الخوارج ِفرق عىل املوضوعات هذه تغلب 14

اختلف كما ذلك عدا فيما واختلفوا والوعيد، بهما، والتسمية هما، ما والكفر اإليمان يف الكالم بها كون يتمسَّ
الكالم بعضهم يزيد ثم هللا، به يوَصف وما التوحيد يف بها كون يتمسَّ التي فعمدتهم املعتزلة وأما غريهم.
والكفر اإليمان يف الكالم مذهبهم فعمدة الخوارج وأما والوعيد. اإليمان أو بالفسق والتسمية القدر يف
صنٌف فاملرجئة والوعيدية؛ واملرجئة الخوارج ص١٠٧). ج٢، (الفصل، والوعد بهما، والتسمية هما، ما
يف وتخليده الكبرية صاحب بتفكري القائلون وهم الخوارج، يف داخلة والوعيدية والعمل، اإليمان يف تكلَّموا

ص٢٣). ج٢، (امِللل، النار
وإيمانه مؤمنًا، نفسه ى سمَّ ألنه الحق إيمان فالقديم محَدث؛ وإيمان قديم إيمان رضبني؛ عىل اإليمان 15
إيمان املحدث واإليمان ذاته. صفات من صفة قديم، وكالمه بكالمه، ألنبيائه وتصديقه لنفسه تصديق
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مقدمة أوًال:

والوعيد الوعد فإن اإلنسان، ِمحوره والعدل هللا، ِمحوره التوحيد كان فإذا وبواعثها؛ سلوكه
والوعيد؛ الوعد موضوع يف الدنيوي الجانب هما والعمل واإليمان املحوَرين، بني التقاء
اإلنساني، للشعور أبعاد وكلها واإلقرار، والتصديق والعمل بالنظر اإليمان يتعلق فطاملا

جوهرها. يف إنسانية تكون املشكلة فإن

الشعور أبعاد (2)

ومضمونه صورته الثالثة؛ الشعور جوانب بتحليل والعمل اإليمان مسألة تحليل ويمكن
األربعة، الشعور أبعاد بني االختالف أو الوحدة يف تظهر الشعور فصورة وموضوعيته.16
الذي امُلتمثل الفكر يف الشعور مضمون يظهر بينما والعمل، والوجدان والقول الفكر
17(… اآلخر واليوم والرسل، والكتب، (هللا، التصديق مضمون يف وعمل قول إىل يتحول
للعالم. مثايل نظاٍم إىل الشعور يف طاقة من اإليمان يتحول عندما الشعور يتموضع وأخريًا
والوجدان والقول الفكر أربعة؛ أبعاٌد له تظهر للشعور موضوًعا اإليمان يصبح فعندما
ثالث يف أو اثنني يف أو منها واحد يف إما األبعاد، هذه خالل من اإليمان يظهر والعمل.18
والقول االستدالل، أو النظر أو املعرفة القدماء يُسميه ما هو فالفكر جميعها؛ يف أو
قديم لفٌظ والعمل التحول، أو بالقلب التصديق هو والوجدان الشهادة، أو اإلقرار هو
ُمرتِكب قضية يف والعمل اإليمان، أي النظر، بني القديم الخالف كان السواء. ومعارصعىل
إذن هناك والوجدان. القول أي والتصديق؛ اإلقرار يشمل اإليمان أو النظر وكأن الكبرية،

مع أو بالَجنان التصديق إما ألنه مخلوق اإليمان ص٥٤-٥٥). (اإلنصاف، مخلوقة للعبد وصفة الخلق،
اإليمان. حقيقة عن خروج الهداية باعتبار قديم أنه عن يُقال وما مخلوق، منهما وكلٌّ باللسان، اإلقرار

ص٤٢). (التحفة، صح األزيل للقضاء التفت إن حادثة الهداية أن عىل
.Les Méthodes d’Exégèse رسالتنا: يف الثالثة الجوانب لهذه تحليلنا انظر 16

النظري. املضمون الرسالة، مضمون (النبوة)، الوحي تطور التاسع: الفصل انظر 17
يستطع لم فإن بيده، ه فليُغريِّ منَكًرا منكم رأى «من املشهور: الحديث يف األربعة األبعاد هذه وتظهر 18

يتلوها النظر، أو الفكر أو املعرفة هي هنا الرؤية اإليمان.» أضعف وهذا فبقلبه، يستطع لم فإن فبلسانه،
وهو بالقلب، العمل يتلوها صُعب فإن القول؛ وهو باللسان العمل يتلوها صُعب فإن املبارش؛ العمل

الوجدان. أو التصديق أو االعتقاد
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(٥) الثورة إىل العقيدة من

ثالثية، منها وأربعة ثنائية، منها ستة ُممكنة، عالقة عرشة وإحدى موضوعات أربعة
فاملعرفة واحًدا، بُعًدا والوجدان املعرفة اعتبار يمكن كان وملا رباعية.19 منها وواحدة
أبعاد تكون وجداني، أو استداليل قلبي، أو عقيل إما نظر كالهما تصديق، والوجدان نظر،
هي حينئٍذ املعرفة وتكون العمل. ثم اإلقرار، أو والقول النظر، أو املعرفة ثالثة؛ الشعور
والقول املعرفة فردية، ثالثة سبعة؛ االحتماالت تكون النحو هذا وعىل الشعور، معرفة
ثالثية، وواحدة والعمل؛ والقول والعمل، واملعرفة والقول، املعرفة ثنائية، وثالثة والعمل؛
الفكر أن إال العمل، أساس والنظر النظر، هو الفكر كان وإن والعمل.20 والقول املعرفة
عمٍل إىل يتحول وعندما قوًال، يصبح نفسه عن يعربِّ وعندما وجدانًا، يصبح يتمثل عندما
يف البداية منذ ذلك ويظهر ُمتعددة. مخارج يف تظهر واحدة طاقٌة فهو فعًال؛ يصبح

فالرباعي: فالثالثي الثنائي من ابتداءً كاآلتي عرشة الخمسة االحتماالت تكون 19

١ الفكر (ا"عرفة، النظر).

٢ الوجدان (التصديق).

٣ القول (اإلقرار).

٤ العمل.

٥
٦٧

٨
٩١٠

١١

١٢

١٣١٤١٥

كاآلتي: العمل ثم اإلقرار ثم التصديق ثم دائًما طرًفا املعرفة فيها تكون التي العالقات من وابتداءً

٥

٦٧
٨٩١٠

١١

١٢
١٣١٤

١٥

١ الفكر (ا3عرفة، النظر).

٢ الوجدان (التصديق).

٣ القول (اإلقرار).

٤ العمل.

هي: السبعة االحتماالت 20

٤ ١ ا#عرفة (النظر).
٢ القول (اإلقرار).

٣ العمل.
٦

٥٧
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مقدمة أوًال:

املعرفة األبعاد؛ هذه بني التعريفات كل وتفاوت والكفر اإليمان حقيقة تحديد محاوالت
به جاءت وما باهلل، تقوم معرفة فاإليمان والعمل؛ واإلقرار، والتصديق، النظر تشمل التي
التصديق التصديق، هو لغًة فاإليمان بالقلب؛ التصديق أن كما به؛ جهل والكفر الرسل،
مع التصديق أو الشهادة كلمتا أيًضا وهو وتفصيًال،21 رضورًة مجيئه ُعِلم فيما بالرسل
دون املفروضة الطاعات أو ونفًال فرًضا الطاعات إما الجوارح، أعمال ثالثًا وهو الكلمتني،
الجوارح فعل وإما التصديق، أو املعرفة وهو فقط، القلب فعل إما اإليمان النوافل.22
القلب فعل إما وهو بالطاعات، العمل وهو غريه أو الكلمتان، وهو باللسان إما وهو فقط،
أو وتصديق، معرفة نظر، فاإليمان الجوارح؛ أو باللسان إما والجارحة مًعا، والجوارح
بالجنان، تصديق الثالثة؛ األبعاد هذه مجموع هو إذن اإليمان بالجوارح. أو باللسان عمل
أيًضا تُعَرف وقد العقل، بتحليل الشعور أبعاد وتُعَرف باألركان.23 وعمل باللسان، وإقرار
واإلحسان والوجدان، املعرفة إىل امُلضاف القول هو واإليمان القول، هو فاإلسالم بالنص؛
للشعور أكمل قسمٌة هناك تكون وقد والوجدان.24 واملعرفة القول إىل امُلضاف العمل هو

وأكثر الراوندي وابن والصالحي واألستاذ القايض رأي تصديق، وهو جهم. تعريف معرفة» «اإليمان 21

ص٢٠٥). ج١، (مقاالت، األئمة
والقايض ف والعالَّ الخوارج رأي الجوارح وكأعمال حنيفة، أبي موقف هو الكلمتني مع كتصديق اإليمان 22
(مقاالت، البرصية املعتزلة وأكثر وابنه الجبائي رأي هو النوافل دون املفروضة والطاعات الجبار، عبد

ص٢٠٥). ج١،
.(٣٨٤–٣٨٨ (املواقف، األثر وأصحاب السلف أهل موقف هو هذا 23

وبني بينه والفرق اإلسالم معنى اإلحسان. إىل اإلسالم من التدرج عن املشهور القديس الحديث هو هذا 24

صورة عىل جاء حيث جربيل دعوة يف املعروف والخرب والكمال، والوسط املبدأ وما واإلحسان، اإليمان
أن تشهد أن فقال: اإلسالم؟ ما هللا، رسول يا وقال: النبي، بركبة ركبته التصقت حتى وجلس أعرابي،
إن البيت وتحج رمضان، شهر وتصوم الزكاة، وتؤتي الصالة، تقيم وأن هللا، رسول وأني هللا إىل إله ال
واليوم ورسله وكتبه ومالئكته باهلل تؤمن أن قال: اإليمان؟ ما قال: ثم صدقت. قال: سبيًال. إليه استطعت
فإن تراه؛ كأنك هللا تعبد أن قال: اإلحسان؟ ما قال: ثم صدقت. قال: ورشه. خريه بالقدر تؤمن وأن اآلخر،
بمعنى يرد قد اإلسالم إذ واإليمان؛ اإلسالم بني التفسري يف مفرتق صدقت. قال: يراك. فإنه تراه تكن لم
أَْسَلْمنَا﴾، ُقولُوا َوَلِكْن تُْؤِمنُوا َلْم ُقْل آَمنَّا اْألَْعَراُب ﴿َقاَلِت واملنافق: املؤمن فيه ويشرتك ظاهًرا، االستسالم
كان إذا ثم املبدأ؛ فهو االشرتاك، موضع ظاهًرا واالنقياد التسليم بمعنى اإلسالم فكان بينهما؛ ففرَّق
من ورشه خريه القدر بأن عقًدا ويُقر اآلخر، واليوم ورسله وكتبه ومالئكته باهلل يُصدق بأن معه اإلخالص
بني جمع إذا ثم ا؛ حقٍّ مؤمنًا كان ليُصيبه، يكن لم أخطأه وما ليُخِطئه، يكن لم أصابه ما أن بمعنى هللا،

17



(٥) الثورة إىل العقيدة من

األربعة، أبعاده له الذي هو الكيفي فالشعور واإلضافة؛ والجهة والكم الكيف عىل بناءً
النظر. يف املعرفة إىل التصديق ُضم ما إذا الثالثة أو والعمل، واإلقرار والتصديق املعرفة
أما وينقص؟» اإليمان يزيد «هل مسألة الحتواء وينقص يزيد الذي هو الكمي والشعور
للرسالة.25 النظري املضمون يف قبل من ُعرض الذي اإليمان مضمون فهو كجهة الشعور
وإيمان العوام إيمان إىل اإليمان قسمة حيث من الحكماء تناوله ما فهو كإضافة الشعور أما

الخواص.

وسًطا، واإليمان مبدأً، اإلسالم فكان الكمال؛ فهو شهادة، غيبه وصار املجاهدة، وقرن والتصديق، اإلسالم
﴿بََىل اإلحسان؛ وقرينه اإلسالم يرد وقد والهالك. الناجي املسلمني لفظ شمل هذا وعىل كماًال. واإلحسان
﴿إِذْ اْإلِْسَالُم﴾، ِهللا ِعنَْد يَن الدِّ ﴿إِنَّ ِدينًا﴾، اْإلِْسَالَم َلُكُم ﴿َوَرِضيُت ُمْحِسٌن﴾، َوُهَو هلِلِ َوْجَهُه أَْسَلَم َمْن
اإلسالم ُخص هذا وعىل ُمْسِلُموَن﴾. َوأَنْتُْم إِالَّ تَُموتُنَّ ﴿َفَال اْلَعاَلِمنَي﴾، ِلَربِّ أَْسَلْمُت َقاَل أَْسِلْم َربُُّه َلُه َقاَل

ص٥٩-٦٠). اإلنصاف، ص٥٩–٦١؛ ج١، (امِللل، الناجية بالِفرقة
النظرية. املوضوعات الرسالة، مضمون (النبوة)، الوحي تطور التاسع: الفصل 25
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النظر ثانًيا:

بالنظر. أوًال اإليمان تحديد كان واحد، ليشءٍ جانبان فكالهما العمل، أساس النظر كان ملا
هو النظر يظل ولكن واقًعا. فكًرا وأصبح ق تحقَّ قد نظر والعمل بعد، يتحقق لم عمل النظر
العمل أساس. بال اندفاعيٍّا عشوائيٍّا أهوج العمل كان وإال العمل، وليس والبداية األساس
موقًفا ليس واإليمان معرفة. يكون ال نظر بال والتوحيد النظر. هو أوَّيل أساٍس إىل حاجة يف
هًوى أو أهوج انفعاًال كان وإال الفكر، يف نظريٍّا يتأسس الوجدان ألن خالًصا؛ وجدانيٍّا
نبوة فال فقط؛ واحد به قام ولو واجب، النبي صدق عىل والدليل رضورية. املعرفة أعمى.
اإليمان العمل. عىل النظر كسبق التصديق عىل سابقة املعرفة برهان. بال وحي وال دليل، بال
والعمل اإليمان مشكلة تكون ثَم ومن النظر.1 باختصاٍر هو أو العاقل، اإليمان هو إذن

البعض ونفاه البعض أثبته ال؟ أم وإيمانًا علًما يكون هل نظر، بغري بالتوحيد االعتقاد يف املرجئة اختلفت 1
هو والكفر فقط، باهلل املعرفة هو اإليمان املرجئة، من الصالحية وعند ص٢٠٧). ج١، (مقاالت، اآلخر
كافر من إال يظهر ال ولكنه كفًرا، ليس ثالثة ثالث هللا بأن والقول هللا، عبادة ليست والصالة فقط، به الجهل
أي باهلل، اإليمان هي العبادة ألن العبادة؛ من الصالة الصالحي الحسني أبو ويُخِرج ص٢٠٧). (الفرق،
ألن مؤمنًا يكون ال الرسول جحد من … فقط به الجهل هو والكفر فقط، باهلل املعرفة هو فاإليمان معرفته؛
والحج والصيام والزكاة والصالة باهلل. مؤمنًا فليس بي يؤمن ال من الرسول: قال وقد ُمحال، بذلك الجهل
املعرفة هو اإليمان ص٢٠٧). (الفرق، معرفة وهو به، اإليمان إال عبادة ال وأنه هللا، بعبادة وليس طاعات،
املحبة هي هللا معرفة اإلطالق، عىل به الجهل هو والكفر فقط، صانًعا للعالم أن وهو اإلطالق، عىل باهلل
واالستكبار هلل فالبغض جهل؛ الكفر القلب. وبغري بالقلب يكون الكفر ص٦٦). ج٢، (امِللل، له والخضوع
بل واللطمة، القتل أجل من يكفر لم والطمه الرسول وقاتل كفر، وبرسله باهلل واالستخفاف كفر، عليه
(مقاالت، لرتكها ال لرتكها باالستحالل يكُفر لرتكها ا مستخفٍّ الصالة تارك وكذلك االستخفاف، أجل من
الكفر الجوارح. دون القلوب يف لديه والكفر فاإليمان صفوان؛ بن جهم موقف أيًضا وهو ص١٩٨). ج١،



(٥) الثورة إىل العقيدة من

عىل يحتوي فاإليمان والعمل؛2 النظر باسم الفكر تاريخ يف املعروفة التقليدية املشكلة هي
بلغة شئنا إن اإليمان، العمل. عليه يقوم الذي النظري األساس ويعطي للعالم، تصور
تقبل مجرد ليس اإليمان عمل. صورة يف ق وتتحقَّ تُماَرس التي األيديولوجية هو العرص،
موقف ُمتكامل، نظري موقٌف هو بل إرادة، فعل أو فرديٍّا قراًرا وليس انفعايل، عاطفي

نقيضه. خطأ وعىل صحته عىل الربهنة يمكن واٍع
يمكن برهانًا. أم حدًسا استدالًال، أو بداهًة اكتسابًا، أو رضورًة يكون أن إما والنظر
النص تجعل التي للمعرفة وبالنسبة الطريقني. هذين بأحد نظر إىل اإليمان تحويل إذن
مستخرج والربهان النص يف الوضوح النص. من االستخراج هو الحدس فإن قلبها، يف
املعرفة هل وهو: العلم، نظرية يف قائًما األول السؤال يظل ذلك ومع العقول. قضايا من
للتأويل خاضًعا النقل كان وإذا بذاتها؟ الواضحة املعرفة أنها أم نقلية معرفٌة الرضورية
والعجيب األساس. هي بذاتها الواضحة العقلية املعرفة تظل النزول، وألسباب اللغة ومبادئ
ليس الهدف أن عىل يدل مما للعقل؛ أساًسا النقل إثبات من كنظٍر اإليمان إثبات يأتي أن
أن والعجيب اإليمان! من والعمل واإلقرار للتصديق إخراج بل العقل، أي النظر عن دفاًعا

إال باهلل يكُفر وال فقط، باهلل الجهل هو الكفر ص٢٠٥-٢٠٦). ج١، (مقاالت، القلب يف واحدة خصلٌة
والتعظيم هللا، ومحبة هللا، عند من جاء وما ورسله باهلل معرفة اإليمان ص٢١٣). ج١، (مقاالت، به الجاهل
ج١، مقاالت، ١٣٠؛ ص١٣٩، التفتازاني، (رشح إيمان فغري بالجوارح العمل أما منهما. والخوف لهما،
الكفر ص١٩٨). ج١، (مقاالت، بجحده يكفر ال فإنه بلسانه جحد ثم باملعرفة أتى إذا اإلنسان ص١٩٧).
ليست والصالة كافر. من إال يظهر ال ولكنه يكفر، ال ثالثة ثالث هللا إن اإلنسان وقول باهلل، الجهل هو فقط
الكفر ص٢١١). الفرق، ص٣١٢؛ ص١٩٨، ج١، (مقاالت، معرفته وهو اإليمان، إال عبادة ال وأنه هللا، عبادة
بالقلب هللا معرفة اإليمان ص٢٤٩). األصول، ص٢٠٥؛ ج١، (مقاالت، الجهل وهو بالقلب، واحدة خصلٌة
رأي أيًضا وهو ص١٣٧). ج٣، (الفصل، بلسانه الكفر أنواع وسائر والنرصانية اليهودية أظهر وإن فقط،
أحدهما شيئني؛ يف سلفها املعلومية خالفت فقد الخوارج)؛ (العجاردة الحازمية من واملجهولية املعلومية
عرف من يزيدون واملجهولية كافر. به والجاهل به، جاهل فهو أسمائه بجميع هللا يعرف لم من أن دعواها
انفصال ثم حازمية األصل يف كانا وقد ص٩٧). (الفرق، املعلومية وأكفروا عرفه، فقد أسمائه، ببعض هللا
رأي أيًضا وهو ص١٢٦). الفرق، ص٢٦٩؛ األصول، ص٥١؛ اعتقادات، ص٥١-٥٢؛ ج١، (امِللل، ذلك بعد
القدرية، بعض وعند ص١٣٧). ج٣، الفصل، ص١٠٦؛ ج٢، (امِللل، أقواله أحد يف واألشعري كرام بن محمد
إذا إال نبيٍّا هللا يرسل ال اإلباضية، وعند ص١٢٩-١٣٠). التفتازاني، ص١٧٣؛ (رشح، املعرفة هو اإليمان
ص١٦٠). (الدر، املعرفة هو اإليمان الشيعة، وعند ج١). (مقاالت، عليه يدل أن بد ال دليًال عليه نصب

.Logos and Praxis باسم الغربي الفكر يف املعروفة وهي 2
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النظر ثانيًا:

لإليمان، آخر لفٌظ اإليمانية املعرفة عقلية! معرفًة وليست خالصة إيمانيًة املعرفة تكون
اإليمان!3 من كجزء بالرسل التصديق من كجزء يدخل ال العقل وكأن

أسٍس عىل النظر يتأسس أن الرضوري من كان العمل أساس هو النظر كان وملا
عىل الجديد النظر يتأسس حتى السابق النظر يف بالشك إال ذلك يتمَّ أن يمكن وال يقينية،
الشك إن بل النظري، لليقني وتأسيس النظري، للموروث ونقد النظر، يف نظر الشك يقني.
اليقني، يف شكٍّا الشك ليس النظر. إىل الطريق هو فالشك النظر؛ قبل الواجبات أول يكون قد
هذا فإن وإال للنظر، كبداية الشبك قبل مسبق نظري يقنٌي يوجد وال له. تأسيس هو بل
الحجة كانت وملا نظري.4 تأسيٍس إىل يحتاج يقني كل نظريٍّا. موقًفا يكون ال األول اليقني
رضورة ظهرت عليه، يعتمد بل العقل، عن يستقلُّ ال النقل وكان ونقلية، عقلية النظرية
االستداللية، املعرفة هي الغاية دامت ما امُلتأولني من أحد تكفري يمكن ال وبالتايل التأويل؛
سلوكها. تضارب وإن لألمة النظرية الوحدة عىل حرًصا الحساب من العمل إخراج وليست

للنفس.5 وتحليله الغري عىل تحريمه الخصوم، لتكفري أداة لُهو التأويل تحريم وإن

املرجئة من شمر أبي عند اإليمان فمضمون خاص؛ بوجٍه واملرجئة عام، بوجٍه األشاعرة موقف هو هذا 3

والتوحيد. التشبيه ونفي هللا عدل إثبات فيه مما بالعقول مستخَرًجا أو عليه منصوًصا هللا عند من جاء ما
ال اضطرار األوىل املعرفة ألن واالستدالل؛ النظر عىل تقوم باهلل ثابتة معرفٌة اإليمان وأنصاره، غيالن وعند
والشمرية؛ شبيب بن محمد موقف أيًضا وهو ص٢٠–٢٠١). ص٢٠٧، ج١، (مقاالت، اإليمان يف تدخل
غسان أصحاب الغسانية وعند خالف. عليها ما واالستداللية عليها، خالف ال الرضورية األوىل فاملعرفة
الجاحظ، وعند ص٤٢٧). (املواقف، إجماًال عندهما من جاء وبما ورسوله باهلل املعرفة هو اإليمان الكويف،
(الفرق، مذهبه حب استغرقه قد عارف أو ُمعاِند إما والكافر هللا. يعرف فال أحد يبلغ أن يجوز ال
يجوز ال كان وملا وبرسله. باهلل اإلقرار هو اإليمان املرجئة، من ثوبان أبي أصحاب وعند ص١٧٥-١٧٦).
ص١٩٩). ج١، (مقاالت، اإليمان من جزءًا فليس يفعله أال العقل يف جائًزا كان وما يفعله، أن إال العقل يف
حتى مسلًما يكون ال وإنه فرض، اإلسالم دالئل يف النظر إن قالوا بأنهم األشعرية عىل املرجئة تُشنع 4

يف النظر يصح وال النبوة. صحة ويف هللا يف شاكٍّا بد وال يكون أن فيها النظر رشط من وإن فيها، ينظر
ذلك. يف تهمة الشك وكأن األشعرية عن حزم ابن ويُدافع صحتها. يعتقد ملن التوحيد ودالئل النبوة دالئل
معتزلة بغداد معتزلة ويُكفر ص٥٩). ج٥، (الفصل، الجبائي عند النظر قبل الواجبات أول الشك إن
له. إيمان ال الكفر يف الشاك ألن كافر؛ فهو كافر يف شك من الشاك. يف والشاك الشاك، يف فالقول البرصة؛
وسبيلهم كفار، كلهم األبد إىل الشاك يف والشاك الشاك، يف الشاك أن البرصة معتزلة عىل بغداد معتزلة زاد
الواجبات). أول النظر، وجوب العلم، نظرية الثالث: الفصل أيًضا انظر ص٤٠-٤١؛ (التنبيه، األول الشاك
شمر أما .(٢٠٧ ج١، (مقاالت، إكفاره عىل األمة أجمعت من إال املتأولني من أحًدا املرجئة أكثر تكفر ال 5

ص٢١٣). ج١، (مقاالت، الشاك يف الشاكَّ ويُكفر والتوحيد، القدر يف أصحابه وقول قوله رد من يُكفر فإنه
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(٥) الثورة إىل العقيدة من

نية سوء عن التأويل أما أجران. له مقصود غري خطأٍ عن أو نية حسن عن التأويل إن
يعمل خارجها، من وليس األمة داخل من كان إذا معذور وامُلتأول ففسق. مقصود بخطأٍ أو
سواء املعرفة، هو األساس دام ما مقبوٌل إذن بالجهل الخطأ ضدها.6 وليس لصالحها
وال العقل.7 حجة عىل أم النص بداهة عىل تعتمد برهانية، أم نصية عقلية، أم نقلية أكانت
املعرفة رشط ألن النقل؛ يف خطأ مع آخر قوٌل إليه نُقل من أو الرسالة، تبلغه لم من يكُفر
من ذلك يمنع وال ُمتواتًرا. صحيًحا نقًال نقلها ثم وتبليغها عنها اإلعالن وهو يتحقق، لم
واتفاق نقل، إىل حاجة دونما والعدل التوحيد حقائق إىل البرشي العقل وصول إمكانية

تشبيه.8 أو تجسيم بال الخالصة العقلية تصوراتها عىل العقالء

نظري؟ كفٌر هناك هل (1)

املجردة النظرية املعرفة هل نظري؟ كفٌر هناك فهل النظرية، املعرفة هو اإليمان كان إذا
العمل عن بذاتها مستقلَّة ِرصفة نظريًة اإليمان حقائق جعل إن والكفر؟ لإليمان مقياس
إن بل النهاية، إىل البداية وقلب هدف، إىل والطريق غاية، إىل للوسيلة تحويل هو والسلوك

ويُفسقون كفر، معصية كلُّ يقولون األكثر ألن خطأ؛ امُلتأول تُكفر ال أنها يف املرجئة عن زرقان حكاه وما
بغري أو بتأويل ُمرتكب كلُّ املرجئة أكثر وقال األموال. وأخذ النساء وَسبْيهم الدماء بسفكهم الخوارج

فاسق. فهو تأويل
عليه تُقام أن دون فأخطأ اإلسالم أجل من تأوَّل فمن حزم؛ ابن مثل الفقهاء موقف العادة يف وهو 6

فاسق فهو وإال أجران، فله ُمصيبًا كان وإن واحًدا، أجًرا مأجور معذوٌر فهو الحق، له يتبني أو الحجة
ص٢١–٢٥). ج١، (الفصل، والنصارى اليهود تأويل عذر عدم …

األطفال أصحاب الخوارج األطرافية عذر ص٨٨-٨٩). (الفرق، بالجهاالت االجتهادات يف الخطأ أهل عذر 7

مثل عقلية واجبات وأثبتوا العقل، طريق عن لزومه يُعَرف بما أتَوا إذا الرشيعة من يعرفوه لم ما ترك يف
الخطأ أهل أعذر فقد الحنفي، عامر بن نجدة أتباع الخوارج النجدات أما ص٤٧). ج٢، (امِللل، القدرية
أموالهم، وغصِب املسلمني دماء وتحريم رسله، ومعرفة تعاىل هللا معرفة أحدهما أمران؛ فالدين بالجهاالت؛
معذورون فالناس سواه وما مكلَّف، كل عىل معرفته واجٌب فهذا جملًة؛ هللا عند من جاء بما واإلقرار
معذور، فهو محرًَّما شيئًا باجتهاده استحلَّ فمن والحرام؛ الحالل يف الحجة عليهم تقوم حتى بجهالته

ص١١٨). ص٨٨-٨٩، (الفرق، كافر فهو عليه الحجة قيام قبل املجتهد عىل العذاب خاف ومن
أمر يبلغه حتى أحد يكُفر وال كافر. فهو اإلسالم وبلغه اإلسالم غري عىل كان من كل حزم، ابن عند 8

ج٤، (الفصل، له وتقويل الخصم عىل كذب ألنه فخطأ؛ أقوالهم إليه تئول بما الناس ر كفَّ من وأما النبي.
ص٢٤-٢٥).
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النظر ثانيًا:

شاكٍّا يصبح فإنه سلوكه، يف ذلك يؤثر أن دون لها املنِكر الرصفة النظرية الحقيقة يف امُلعاند
ووضعه العميل سلوكه عىل ذلك يؤثر أن دون فحسب، النظر مستوى عىل نافيًا أو أدريٍّا ال أو

والحق.9 الحقيقة بني فرق وهناك عميل، بحقٍّ ليس ولكنه حقيقة، الكفر االجتماعي.
وهما والعدل، التوحيد حقائق إىل الوصول عىل قادر البرشي الذهن أن والحقيقة
واملعاد النبوة مثل السمعيات، أما العقالء. جمهور عليهما يتفق اللذان العقليان األصالن
يف كمالها تجد فالنبوة أحد؛ فيها يكفر ال عملية أموٌر فهي واإلمامة، واألحكام واألسماء
موقٌف واإلمامة سياسية، خصوماٌت واألحكام واألسماء الدنيا، يف يتحقق واملعاد العقل،
بالنسبة األديان لتاريخ عرض إىل النظري التكفري هذا تحوَّل وقد سيايس.10 ونضاٌل عميل
وكيفية االجتماعية الحياة يف أثرها عن النظر برصف تكفريها يجب التي النظرية للعقائد

القبلة؛ أهل من أحد يكفر ال الجمهور عند ال؟ أم يكفر هل الِقبلة، أهل من امُلخالف أن يف سؤال: هو هذا 9

يف وال متميز غري أو العبد لفعل موجًدا أو بعلم عامًلا هللا كون من القبلة أهل فيها اختلف التي فاملسائل
أن فُعِلم التابعون؛ وال الصحابة وال فيها بإسالمه حكم من اعتقاد عن النبي يبحث لم ونحوها، جهة
ه وتوجَّ بصالتنا، صىلَّ ممن أحًدا نُكفر ال ص٣٩٢). (املواقف، اإلسالم حقيقة يف قدًحا ليس فيها الخطأ
بأحكام فالجاهل النظَّام عند أما ص١٤-١٥). (القول، ملتنا من بالرضورة ُعلم بما وأذعن وصدَّق لقبلتنا،
(الفرق، خلوًدا النار أهل من وكالهما فاجر، فاسٌق أو كافر ُمنافٌق حجٍة بال للخالف واملتعمد كافر، الدين
محجوج. والعالم معذور، الجاهل به. وجاهل بالتوحيد عالم صنفان؛ فالخلق الجاحظ عند أما ص٣١٩).
وإن مسلم. فهو بذلك، أقرَّ ثم عدل، وهو صورة، وال بجسم ليس هللا أن اعتقد فإن اإلسالم دين انتحل من
وأن ربه هللا أن واعتقد يشء، يف ينظر لم وإن مرشك. فهو والجرب بالتشبيه ودان جحده ثم ذلك عرف
والحقيقة؛ الحق بني تُفرق التي فهي األشعرية أما ص١١٢-١١٣). ج١، (امِللل، مؤمن فهو نبيه، محمًدا

ص٥٠). ج٥، (الفصل، حزم ابن يرفضه ما وهو بحق، وليس حقيقة فالكفر
ال ص١٥٢-١٥٣). (املعالم، ُمنفصل بدليٍل إال القبلة أهل من أحد يكُفر ال السنة أهل جمهور عند 10

النبوة، إنكار أو رشك فيه بما أو العليم، املختار القادر الصانع نفي فيه بما إال القبلة أهل من أحد يكُفر
ُمبتدع به فالقائل ذلك؛ وغري املحرَّمات استحالل أو قطًعا، عليه ُجمع أمر أو رضورًة، محمد به جاء ما أو
ص٢٩٢؛ ج٢، الخلخايل، ص٢٩٢؛ ج٢، املرجاني، (حاشية أحد يكُفر ال ص٢٩١–٢٩٣). ج٢، (العضدية،
األنصاري قاسم أبي رأي يف املعتزلة تكفري يجوز ال بل ص١٦٨-١٦٩). الدر، ص٢٩٣؛ ج٢، الدواني
أهل يكُفر وال بالحكمة. يليق ال وما والقبح الظلم يُشِبه عما نزَّهوه ألنهم الحرمني؛ إمام تالمذة من
ص٢٩١–٢٩٣). ج٢، الدواني، (رشح وإيجاد وتأثري قدرة لغريه يكون ال حتى عظَّموه ألنهم الجرب؛
جحد من ليس األشعري وعند ص٢٩٢). ج٢، املرجاني، (حاشية القرآن بخلق القائلني تكفري يجب ال
ج١، (مقاالت، وكفر رشك فهو كان جهة بأية جحد كل غريه. إلًها معه يجعل حتى مرشًكا وأنكره هللا
هللا رسول يُعاند حجة عليه تقوم أن دون مقالته بنفس إنسانًا ر كفَّ من حزم، ابن وعند ص١٧٢-١٧٣).
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(٥) الثورة إىل العقيدة من

مثل وذلك خالص، نظري مقياٌس له مجرًدا نظريٍّا ً خطأ هناك وكأن العملية، ممارستها
والحلول، باالتحاد القول أو والنار، واألصنام الكواكب عبادة أو ثالثة، أو بإلهني القول
ألموٍر نظري إنكاٌر يحدث قد خارجها. من أم الحضارة داخل من األقوال هذه أكانت سواء
هذا بني ُممكنة عالقة أية ودون النظري، الكفر مستوى عىل أيًضا اإلنكار ويظل عملية،
عن يُعرب الذي الصالح العمل إىل أقرب تكون قد التي العملية واملمارسة النظري الكفر

له.11 ُمطابًقا ويكون النظري، اإليمان
كل مضمون ولكن النظري، والكفر النظري اإليمان هو ليس املهم أن والحقيقة
املعرفة مضمون كان وإذا بيشء؟ معرفًة معرفة كل أليست بماذا؟ وكفر بماذا إيمان منهما،
السمعيات ت وضمَّ والعدل، التوحيد أصَيل العقليات وشملت السمعيات، أو العقليات إما
ويمكن السمعيات. يف أدخل بالرسل اإليمان فإن واإلمامة، واألحكام واألسماء واملعاد النبوة
إن بل الرسل، إىل أي النبوة إىل حاجة دونما بالعقل والعدل التوحيد أصَيل إىل الوصول
نظًرا والعدل؛ التوحيد بأصَيل بالعقليات اإليمان عن ناتج إنما النبوة مثل بالسمعيات اإليمان
خالل من للعلم إيصال هو الذي الوحي إمكانية وبالتايل الذات؛ صفات من والكالم العلم ألن
عىل بل والوعيد، الوعد عىل أي والرتهيب، الرتغيب عىل يقوم ال النظري اإليمان أن كما الكالم.
لإلعداد املستقبل عىل الحارضوالتعرف تجاوز يف اإلنسان رغبة وعن للواقع، العلمية النظرة
معرفتهما يمكن عمليتان مسألتان فهما اإلمامة وموضوع واألحكام األسماء موضوع أما له.
لإليمان موضوًعا وليسا للمجتمعات، السياسية والنُّظم لألفراد األخالقي السلوك بتحديد

النبوة، إنكار أو الصانع، نفي إال القبلة أهل من أحد تكفري عدم أيًضا، وعنده ص١٩-٢٠). ج٤، (الفصل،
ُمبتدٌع به فالقائل ذلك عدا وما املحرَّمات، كاستحالل عليه إلجماع أو رضورًة، الرسول به جاء ما ُعلم ما أو
يف وأدخل الدين، أصول علم عن خارج وهو االجتماعي، وضعهم يف الفقهاء بني خالف وهناك كافر. غري
عرف فمن وحده؛ هللا معرفة واإليمان الرشك بني الخوارج، الحفصية وعند ص٤١٥). (املواقف، الفقه علم
(مقاالت، املرشك فهو جهله ومن الرشك، من بريء كافٌر فهو الخبائث بجميع عمل أو سواه بما كفر ثم هللا
ص٤٢٥). املواقف، ص٣٢؛ ج٥، الفصل، ص٥٤-٥٥؛ ج٢، امِللل، ص١٠٤-١٠٥؛ الفرق، ص١٧٥؛ ج١،
وامُلعطلة واملجوس واليهود والنصارى والنار واألصنام الكواكب وعبَدة والوثنية الثنوية عند وذلك 11

األركان وإنكار النبوة، املالحدة وبعض الرباهمة إنكار ومثل ص١٧٠–١٧٣). (الدر، الحلولية وامُلتصوفة
االقتصاد، ص٢٩١–٢٩٣؛ ج١، الدواني، (رشح والخمر الخنزير حرمة أو الجسماني، املعاد أو الخمسة

ص٣٨٨-٣٨٩). املواقف، ص٨٦–٨٨؛

24



النظر ثانيًا:

كشخٍص الرسول تعيني أي التعيني؛ رضورة بالرسل اإليمان يتطلب ال وقد النظري.12
نقًال ونقلها تبليغها يتم والرسالة الرسالة، حامل مجرد فالرسول التاريخ؛ يف محدَّد
ال فالتصديق التاريخ؛ يف العقائد موضوعات تعيني خطأ يف تكفري يوجد ال متواتًرا. صحيًحا
فيها، التأثري عىل وقدرتها النفس، مع العقيدة تطابق بل الواقع، مع العقيدة تطابق يعني
فيها بالجهالة األعذار تكون خالصة تاريخية وقائع العقائد وهل السلوك.13 يف والفاعلية
وقائع وليست السلوك، عىل وبواعث تصورات العقائد إن عقيدة؟ يف وليست واقعة يف أعذاًرا
وليستصحة األقوال، تُثبتصحة والروايات اآلثار. بعلم منصدقها التحقق يمكن تاريخية
الواقع. مع الراوي أو الرسول أقوال تطابق وليس الراوي، مع الرسول تطابق أي الحوادث؛

التصديق وجب الرسل جاءت فإذا هللا؛ معرفة هو اإليمان، املرجئة من شمر وأبي يونس أبي عند 12

باهلل املعرفة هو اإليمان ص٤٢٧). (املواقف، اإليمان يف داخلة غري هللا عند من جاء بما املعرفة ولكن بهم،
مستخَرًجا أو عليه منصوًصا ذلك من كان ما القدر يف القول أي العدل؛ ومعرفة عنده، من جاء بما واإلقرار
القول، هذا وأصحاب ص١٩٩). ج١، (مقاالت، والتوحيد التشبيه ونفي هللا عدل إثبات فيه مما بالعقول
آمن من إال الرسول جاء إذا باهلل يؤمن ال وأنه بالرسول، إيمان باهلل اإليمان أن يزعمون ال املرجئة، وهم
(مقاالت، باهلل بمؤمن فليس بي يؤمن ال من قال: الرسول ألن ولكن يستحيل، ذلك ألن ليس بالرسول؛
عىل مؤمنًا فليس هللا برسول وكذَّب باهلل آمن من الكويف، الحريري زياد بن محمد وعند ص١٩٨). ج١،
كافر فهو بالرسول وكفر مؤمن، فهو باهلل آمن ألنه مًعا؛ كافر مؤمٌن ولكنه اإلطالق، عىل كافًرا وال اإلطالق
جهل وإن بمرشك، وليس كافر فهو بالنبي وكفر هللا عرف من الحفصية، وعند ص١٣٨). ج٣، (الفصل،
بجهل مرشكون الناس الخوارج، البهيسية وعند ص٣٢). ج٥، (الفصل، مرشك حينئٍذ فهو جحده أو هللا

ص٤٠). ج٢، (امِللل، باطل من حق كل يُعَلم أن اإليمان ص١٨١). ج١، (مقاالت، الدين
بالحجاز كان هل وال فاريس، أم تميمي أم قريش هو هل أدري وال هللا، رسول محمًدا أن أشهد قال من 13

األخبار، يف نقًصا الجهل كان لو غريه، أم الحارض الرجل هذا هو وهل ميت، أم حي وهل بخراسان، أو
وكثريًا نعم هللا، دين يف الُفتيا يتعاطى ممن كثريًا أن علمنا «وقد وارتداد. كفر فهو عناد عن أما حرج، فال
بقلبه إقراره ذلك كل من ويكفيه كان، بلد أي يف وال كان، أين وال النبي، ملوت كم يدري ال الصالحني، من
جاهًال كان إن جسم هللا إن قال من وكذلك الدين.» وبهذا إلينا هللا أرسله محمد اسمه رجًال أن ولسانه
ص١٧-١٨). ج٤، (الفصل، مرتد كافٌر فهو عناًدا وخالف الحجة عليه قامت فإن معذور؛ فهو ُمتأوًال أو
أم بخرسان أم بالحجاز أهي أدري ال ولكن فرض، مكة إىل الحج أن أدري أنا قال: ملن اليشء ونفس
ج٤، (الفصل، به يُحَرث الذي أم األقرن املوصوف هذا هو أدري وال حرام، الخنزير أن وأدري باألندلس؛
املرشق أهل جميع لزم اليوم ذلك من الوقت ذلك يف النبي بُعث إذا الصفرية: من طائفة وقالت ص٢٣).
من يشء يبلغه أن قبل منهم مات فمن الرشائع؛ من به جاء ما جميع يعرفوا لم وإن به، اإليمان واملغرب

ص٣١-٣٢). ج٥، (الفصل، كافًرا مات ذلك

25
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الحياة يف منهما كل تأثري مدى ولكن النظريان، الكفر أو اإليمان هو املهم ليس
ذات إثبات يعني ال فالتوحيد والعدل؛ الخري نحو الناس سلوك وتوجيههما العملية،
اإلنسان داخل الخالص الوعي وجود يعني بل واإلنسان، العالم خارج فاعلة ُمشخصة
هي بل خالصة، صورية نظرية معرفة مجرد ليست هللا أسماء ومعرفة ذاتًا. باعتباره
خالصة، نظرية معرفًة صانًعا للعالم بأن املعرفة وليست للعمل. النظرية باألسس معرفة
إن نظمه. وبناء تغيريه يمكن مخلوق عالم نطاق يف العميل للسلوك هة موجَّ معرفة هي بل
ال وبالتايل للعقائد؛ العملية املماَرسات هو والسلوك للسلوك، النظرية األسس هي العقائد
وما للعقائد. توجيهات والسلوك للسلوك، دوافع العقائد والعمل. النظر بني فصل يوجد
تُغري أو سلوًكا تُحِدث أن دون اإلنسان بها آمن لو فائدتها ما ميتة؟ عقائد من الفائدة
يغفر الصالح العمل إن بل آياته؟ كل يف الصالح والعمل باإليمان الوحي يربط ألم واقًعا؟
يشفع لم الذي النظري اإليمان عن وماذا ويحتويه. األسهل يجبُّ واألصعب النظري، الكفر
وعىل والعصيان، الفسق عىل النظري اإليمان هذا يُشجع أال صالح؟ عمٍل بال ألنه لصاحبه
أال للنفس؟ وتربير تامة برشعيٍة عمًال، وفاسًقا نظًرا، مؤمنًا ُمزدوًجا، اإلنسان يعيش أن
عمًال، وفسق نظًرا، إيمان اليوم، األمة حال هو هذا أليس للعصيان؟ رشعية ذلك يعطي
ومن املساجد يف العامية األمثال بعض تُساندها التي التاريخية الرشعية وباسم الدين باسم
سلوك، إىل املعرفة ل تحوُّ لعدم ولكن باهلل، جهل عن تقع املعايصال إن اإلعالم؟ أجهزة خالل
والفعلية. الوجدانية الدوافع وهي النظرية، الدوافع من أقوى اإلنسان يف دوافع ووجود
للمعرفة املعايصمصدًرا تكون وقد أبعاده. كل وليست الشعور، أبعاد أحد النظرية املعرفة
املعارف من جزءًا األفعال تكون وبالتايل النظرية؛ املعرفة صدق من للتحقق بالتجربة
الشعور أبعاد أحد إال هي ما املعرفة إن التحقق.14 حيث ومن املصدر حيث من النظرية
والَقبول واالستسالم الخضوع بالرضورة تعني ال وهي والعمل، واإلقرار التصديق مع

التوحيد عىل مات إذا العبد وأن محالة، ال مغفور الرشك دون ما املكبت، عبيد أصحاب العبيدية عند 14

مكرم أصحاب املكرمية وعند ص٦٠). ج٢، (امِللل، السيئات من واجرتح اآلثام من اقرتف ما يرضه لم
باهلل؛ لجهله ولكن الصالة، ترك أجل من ال كافر، الصالة تارك الخوارج)، (الثعالبة العجيل هللا عبد بن
طاعته عىل امُلجازي وعالنيته، رسه عىل امُلطَّلع وبأنه باهلل فالعارف باهلل؛ جهل عن ناتجة الكبائر فكل
وال املعرفة، هذه عن يغفل لم ما املخالفة، عىل واالجرتاء املعصية عىل اإلقدام منه ر يُتصوَّ لن ومعصيته،
يرسق حني السارق يرسق وال مؤمن، وهو الزاني يزني «ال النبي: قال هذا وعن فيه. بالتكليف يُبايل
ص١٠٣؛ الفرق، ص١٦٩؛ ج١، مقاالت، ص٥٠-٥١؛ اعتقادات، ص٥٠-٥١؛ ج٢، (امِللل، مؤمن» وهو
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إبليس يكن لم لذلك الواقع؛ تغيري إىل يرمي شعوري بناءٍ إىل يتحول الفكر ألن والرضا؛
ولكنه الرفض، لفعل ومحقًقا نظريٍّا واعيًا كان بل ُمستكربًا، يكن ولم الرفض، يف مخطئًا
والطني النار بني الكم يف فالتفاضل والكيف؛ الكم بني خلط فقد املوقف؛ تحليل يف أخطأ
الكون، سيد اإلنسان بأن االعرتاف رفض أنه كما الكيف، يف تفاضل إىل بالرضورة يؤدي ال
الواعي املوقف األول شيئني؛ عىل يدل إبليس موقف فإن ذلك ومع له. ر مسخَّ يشء كل وأن

بالنفس.15 والثقة اآلخر تحدي والثاني الفكر، إلعمال نتيجة الرفض الخضوع، وعدم
األُطر توحيد يمكن ال إذ واجبة؛ العمل وحدة ولكن ممكن، النظرية املعارف د تعدُّ إن
صالت وطاملا د. موحَّ عميل برنامٍج عىل االتفاق يمكن أنه حني يف الناس، لكل النظرية
ذلك يؤدي أن دون خالصة نظرية مسائل يف العقول وتصارعت واألفواه الحناجر وجالت
ممكن قدر وأكرب النظري، الخالف من ممكن قدر أكرب أي العمل؛ وحدة يف اختالف إىل
العقليات، أي والعدل، التوحيد وهو النظري، اإلطار يف أحد يكفر ال العميل. االتفاق من
القول يف التناقض إن أصًال. يقني فيها ليس التي السمعيات يف ذلك يحدث ال واألوىل
وكلنا رادٌّ فكلنا ُمخالف، قول وله إال قول ألحٍد فليس كفًرا؛ ليس النظر يف والخالف
األُطر لتعدُّد مراعاة هو بل النسبية، يف أو األدلة تكافؤ يف وقوًعا ذلك ليس عليه. مردود
يف باستمرار مشهور سالٌح هو النظري التكفري إن والسلوك.16 العمل وحدة مع النظرية

واملحبة له والخضوع باهلل املعرفة هو اإليمان اليونسية، وعند ص٤٢٧). املواقف، ص٣٢؛ ج٥، الفصل،
بهم واإلقرار فاإليمان قامت فإن األنبياء؛ حجة عليه تقم لم ما يشءٌ كمثله ليس واحد بأنه واإلقرار بالقلب،
الكفر ص١٩٨). ج١، (مقاالت، هاشم بني أصحاب وكذلك الطاعات، ترك معها يرض وال لهم، والتصديق
يعلمون القبلة أهل من أحد يكفر فال وبالتايل الرسول؛ من َمجيئه بالرضورة ُعلم ما إنكار عن عبارة

ص١٧٥-١٧٦). (املحصل، نظًرا أو رضورًة الرسول
إبليس ص٤٢٧). املواقف، ص٥٩-٦٠؛ ج٢، (امِللل، هللا عىل باستكباره كفر ثم باهلل عارًفا إبليس كان 15

ج٥، (الفصل، ا حقٍّ هللا يعرف لم األشاعرة عند أنه حني يف استكرب، ألنه كفر ولكنه به، وأقرَّ هللا عرف
ص٤٨).

ج٢، (مقاالت، كافر فهو خربه، يف كذَّبه أو حكمه، يف جوَّره أو بخلقه هلل شبَّه من الهذيل، أبي عند 16

بخلقه، وتشبيهه هللا تجوير إلينا تنسب «فاملعتزلة بقوله: أيًضا ذلك إىل حزم ابن ويُشري ص١٥١-١٥٢).
كخلقه، يخلقون أنهم يزعمون وأنهم هللا، تعجيز أيًضا ونُلزمهم بسواء، سواءً ذلك مثل إليهم ننسب ونحن
قالوا ألنهم باقية؛ نفاها من ي يُسمِّ الصفات اثبت ومن هللا. عن ُمستغنون وأنهم الخلق، يف رشكاء ال وأن
أنتم أثبتها ملن يقول الصفات نفى ومن له. صفة ال من تعبدون وأنتم صفات، له هللا ألن هللا غري تعبدون
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اآلخرين. وتصورات أفكار مقياس هي وتصوراتها الذات أفكار واعتبار الخصوم، مواجهة
أية وإن األهداف. توحيد يمكن أنه حني يف واملذاهب، واآلراء التصورات توحيد ويستحيل
من وإخراجها ونسيانها األفعال تواري إىل الحقيقة يف تهدف إنما النظري للتوحيد محاولة
نفسها الناجية الِفرقة اعتربت ولقد العقاب. طائلة تحت من شئنا إن أو الحساب، دائرة
قياس وتم بالكفر. اآلخرين معارف عىل حكمت ثم وقنَّنتها، الحقة، املعارف صاحبة
وبالتايل السابقة؛ الديانات يف الحال كان كما عقائدية، منظومٍة يف التقنني لهذا طبًقا اإليمان
كان لقد الحرية.17 وممارسة العقل وكمال النبوة وختم الوحي اكتمال خصوصية ضاعت
االعتقادات يف نظريٍّا رأيًا أكان سواء الرأي، يف وامُلخالفني الخصوم ضد سالًحا دائًما التكفري
العمل إسقاط هو ذلك وخطورة العمل. يف امُلخالفني ضد وليس العمليات، يف عمليٍّا رأيًا أو
ِفرقها، وتكفري بالنظر ذلك بعد األمة وتوحيد لألمة، د املوحِّ العنرص وهو الحساب، من
تصديق يف إال الخالصة النظرية املعرفة عن التعبري يصعب أنه كما عمًال. يستحيل ما وهو
ضياع هي االعتقاديات يف التكفري خطورة إن الناس. بها يقتنع حتى عمل أو إقرار أو
التمايز إن بالرأي. االستبداد ثم ق، الخالَّ النظري بالخالف السماح وعدم الوطنية، الوحدة
والتنافس السبق حيث من والجماعات األفراد بني التفاضل مقياس وهو وارد، العمليات يف
مواقف عنه تنتج بل نظري، حكم مجرد النظريات يف التكفري وليس والعدل.18 الخري نحو

األزل، يف معه يشء وال معه، أحد ال هللا ألن هللا؛ غري وتبعدون به، وترشكون تزل، لم أشياء هللا مع تجعلون
وحتى والجزء، الكون يف حتى فيه، اختُلف ما كل يف وهكذا تزل. لم أشياء جملة من شيئًا تعبدون وأنتم
عليهم يُثبتون وأصحابنا اإلجماع، خالف علينا يدعون القياس فأصحاب والعبادات؛ األحكام مسائل يف
من وتُكفر األخرى، به تُسميها بما تنتفي فهي ِفرقة وكل بها. هللا يأذن لم رشائع وإحداث اإلجماع خالف
عن يُعرب بأن أحد ينتفع وال معتقده، ونص قوله بنفس إال أحد يكفر ال أنه فصحَّ ذلك؛ من شيئًا قال

ص١٨). ج٤، (الفصل، بلفظه» قوله مقتىض به املحكوم لكن قبحه، به يحسن بلفظ معتقده
تجمع اإلسالم أمة أن عندنا «والصحيح خاص. بوجٍه واملرجئة عام، بوجٍه السنة أهل يفعله ما هذا 17

محمد ونبوة عنه، التشبيه ونفي وحكمته وعدله وصفاته وِقدمه صانعه وتوحيد العالم بحدوث امُلقرِّين
وأن الرشيعة، أحكام َمنبع القرآن وبأن حق، به جاء ما كل وبأن رشيعته، وبتأييد الكافة، إىل ورسالته
فهو الكفر إىل تؤدي ببدعٍة يُشبْه ولم كله بذلك أقرَّ من فكل إليها؛ الصالة تجب التي القبلة هي الكعبة

.(١٣ (الفرق، د» املوحِّ ني السُّ
مسائل من يشء يف خالفهم من أن إىل طائفة ذهبت (أ) يكُفر: ال ومن يكُفر فيمن الناس اختلف 18
طبًقا بعضه، يف فاسق ذلك، بعض يف كافر أنه إىل أخرى طائفٌة وذهبت (ب) كافر. فهو الُفتيا أو االعتقاد
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يف يدخل وبالتايل املجتمع؛ يف عملية مواقف عنه ينتج رشعي حكٌم فالتكفري رشعية؛19 عملية
مسائل إىل والعصيان والفسوق والكفر اإليمان مسائل تُحيل كما التوحيد. يف منه أكثر الفقه
املعارضة يف أو السلطة يف كانوا سواء األفراد، عىل الجماعة تُطلقها أحكاٌم إنها إذ السياسة؛
الرصيد ويُستعمل والسياسية. االجتماعية أوضاعهم لتحديد وبالتايل سلوكهم؛ لتحديد
والرافضة يهود، وامُلشبهة مجوس، فالقدرية واملشابهة؛ للمقارنة األحكام من السابق
الجماعة، يعتزلون معتزلة فالخصوم التكفري؛ سالح هو إذن األلقاب سالح نصارى.
يتشيعون، شيعة الحق عن وامُلدافعون رافضة، أو خوارج والثوار هامشيون، وبالتايل
الحق أهل فهم الناجية الِفرقة أما طائفة. وأنصار هًوى أصحاب ُمحايدين، غري أي
مناكحة تجوز ال والحديث. الفتيا أصحاب األمة، جمهور والحديث، السنة أهل واالستقامة،
إلخ؛ … حرب دار دارهم وُكراعهم. ثرواتهم وغنيمٌة أموالهم، وحالٌل وراثتهم، أو الخصوم
ثانيًا.20 تستأصلهم ثم أوًال تُكفرهم السياسيني؛ خصومها عىل الحرب الدولة تُعلن وبالتايل

إن معذور، مجتهٌد بل فاسًقا، وال كافًرا العمليات يف وليس االعتقادات، يف كافر (ج) وظنونهم. لعقولهم
يف الخالف كان إن االعتقاديات يف أما العمليات. يف خالفهم فيمن السابقة مثل (د) بنيته. مأجور أخطأ
ليىل أبي ابن رأي وهو أخطأ، إن وأجر أصاب، إن أجران مأجور، ذلك دون كان وإن كافر، فهو هللا صفات
ترك من باستثناء أحد يكفر فلم الصحابة. وقول عيل، بن وداود الثوري وسليمان والشافعي حنيفة وأبي
الخصوم تكفري حجج ص١٦). ج٤، (الفصل، عامًدا الخمر رشب أو الصيام أو الحج أو الزكاة أو الصالة
الدعوى دون إجماع أو بنفي إال عنه يزول ال فإنه اإلسالم عقد له ثبت من كل أن والحق … االعتقاديات يف
تكفري دون الفتيا يف الصحابة اختالف ص١٦-١٧). ج٤، (الفصل، هللا إال إله ال قال من يكفر ال واالفرتاء.
الفتيا يف واختالفهم الصحابة. أكثر أكفرهم فما أيامهم، يف والقدر القضاء بعضهم أنكر بل البعض، بعضهم
ص٢٣-٢٤). ج٤، (الفصل، عثمان قتَلة يف النظر عىل عيل بيعة تقديم يف كاختالفهم الدماء وسفك واالقتتال
ص٢١٣، ج١، (مقاالت، الشاك يف والشاكَّ والتوحيد القدر يف قولهم رد من يُكفرون شمر أبي أصحاب 19
وكفرت ص٣٩٢–٣٩٥). (املواقف، نُكفره يُكفرنا من كل ره. وكفَّ فريق عىل فريق كل تحامل ص٢٠٧).
كان هللا شاء ما إنكار القرآن، خلق العبد، لفعل هللا فعل إيجاد إنكار الصفات، نفي أمور: يف املعتزلة
فاعًال، العبد كون إنكار يف: األصحاب املعتزلة وتكفري الرؤية. إنكارهم يشء، املعدوم يكن، لم يشأ لم وما
عبادة التجسيم، منها: أشياء عدة يف امُلجسمة تكفري القرآن. ِقدم الصفات، إثبات هللا، إىل العبد فعل نسبة
أكابر يف القدح منها: أمور عدة يف والروافض الخوارج وتكفري مريم. بن عيىس املسيح تأليه هللا، غري

ص٣٩٢–٣٩٥). (املواقف، الكل وتكفري تكفريهم الصحابة،
ُمتساهٍل ومن ُمخالفه، وضلَّل ملذهب ُمتعصب ُمباِلغ فمن عقيل؛ حكٌم والتصويب رشعي، حكٌم التكفري 20

القدرية كتقرين وامِللل األهواء أهل من واحد بمقالة ومقاله مذهبه قرن ر كفَّ ومن يُكفر. لم ُمتألف
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(٥) الثورة إىل العقيدة من

عمل؟ أو إقرار أو تصديق بال نظري إيماٌن يوجد هل (2)

النظر، وهو أحدها، يف كلها الشعور أبعاد يبترس خالصة معرفًة باعتباره اإليمان إن
وحدها باملعرفة اإليمان تحديد يكفي ال الحساب. من والعمل واإلقرار التصديق ويُسقط
بال صورة وحده الفكر والتطوير. للتجديد وقابل والتأويل، للتفسري خاضع الفكر ألن
السلوك. يتوجه املضمون هذا أساس وعىل منه، يتجزأ ال جزءٌ الفكر ومضمون مضمون،
اإلقرار يف يتخارج العمل. يف ويتحقق الوجدان، عىل وقائم القول، عىل منفتح الفكر أن كما
النظر أن صحيٌح بالفعل. العالم يف يتحقق ثم الوجدان، ويُصدقه عنه، اإلعالن يتم حيث
فالنظر وتغيريه؛ فهمه أجل من العالم يف العملية املمارسة أساس وهو للعالم، التصور هو
رأي واتجاه، معنًى ورشيعة، عقيدة القدماء يقول كما أو ونظام، تصور املعنى بهذا
الفكرية العزلة من حالة يف الشعور بقي وإال اإلقرار، عن ينفصل ال فهو وبالتايل والتزام؛
هللا وكان كالًما، الوحي أتى لذلك للمستور؛ وفضح وكشف ِفعل أيًضا فالكلمة والوجدانية؛
وجدان أيًضا النظر ولكن الفقيه، األصويل مثل املعنى بهذا ُمتكلم الكالم وعالم ُمتكلًما،
الوقت نفس يف فهو واٍع؛ تأمٌل شعوري، نظٌر عاقل، وجداٌن النظر داخيل. ويقنٌي وتصديق
اإليمان يكون وتغطيًة، وسرتًا بالنعم وجحوًدا للحقيقة إنكاًرا الكفر كان فإذا وباعث. نظر
معًطى موضوًعا ليس فاإليمان تموضع، عملية موضوع كل كان وملا وبيانًا. واعرتاًفا كشًفا
الستار إزاحة أو الغطاء كشف إىل تُشري تموضع عملية هو بل يوجد، ال أو يوجد سلًفا
يف الوحي إنكار هو الكفر كان وإذا التصديق.21 أجل من للكفر االشتقاقي للمعنى طبًقا
وقد اإلطالق، عىل للوجدان أو اإلطالق عىل للفكر إنكاًرا يكون ال قد فإنه مصدره، يف أو ذاته

وحكم بالتضليل، قىض يُكفر ولم تساهل ومن بالنصارى. والرافضة باليهود، امُلشبهة وتقرين باملجوس،
جمهور وعند ص١٦٧). ج٢، (امِللل، اختالفهم حساب عىل اللعن يف واختلفوا اآلخرة. يف هلكى بأنهم
أموالهم، غنيمة وحالٌل ومواريثهم، نكاحهم حالٌل مرشكني، وليسوا كفار الصالة يف ُمخالفوهم اإلباضية
ُمخالفيهم دار به. ودان التقية دار يف رشك إىل دعا من إال األْرس يف وَسبْيهم قتلهم حراٌم حرام. وأسلحتهم
االستعراض حرَّموا أوليائهم. عىل ُمخالفيهم شهادة أجازوا كفر. دار فإنه السلطان، عسكر إال توحيد دار
إيمان طاعة كل وقالوا: منهم الخوارج برئت دينهم. إىل يدعوهم حتى ُمخالفيهم دماء وحرَّموا أخرجوا، إذ
الخاتمة: أيًضا انظر ص١٧١-١٧٢؛ ج١، (مقاالت، بمؤمنني وليسوا دون موحِّ الكبائر ُمرتكبي وإن ودين،

الوطنية). الوحدة إىل املذهبية الِفرقة من
وعند ص١٥٣-١٥٤). ج٣، الفصل، ص٢٠٥؛ ج١، مقاالت، ص٢٤٨؛ (األصول، السرت لغًة الكفر 21
ص٢٠٤-٢٠٥). (الفرق، املرييس برش أتباع عند وكذلك والتغطية، والسرت اإلنكار هو الكفر الراوندي، ابن

30



النظر ثانيًا:

تصورات من معنيَّ لتصوير رفض الكفر الفعل. عن نكوًصا أو القول عن صمتًا يكون ال
أجل من واملفارقة التعايل ورفض االتجاه، حيث من أو التسمية حيث من سواء الوحي،
الحقيقة يف يُحِدث التعايل رفض وإن فكر. لكل مصدًرا باعتباره ذاته الواقع نحو التحول
إيمانًا أو تعصبًا ليس الكفر قبله. وليس واجتماعيٍّا نفسيٍّا تحليًال التعايل لتحليل نتيجة
لتصورات تحليل عىل بناءً واٍع كفٌر هو بل تقليًدا، أو نفسية، أزمة حتى أو ة، مضادَّ بعقيدٍة

التاريخ. يف ظهورها لحظات يف األلوهية عن اإلنسان

تصديق؟ بال معرفة اإليمان هل (1-2)

علٍم إىل اإليمان يتحول كيف التصديق؟ يعني لغًة وهو فقط معرفة اإليمان يكون كيف
إىل باملعنى، يقني دون مجردة فكرٍة إىل قلب، شهادة دون عقل نظر إىل وجدان، خالصبال
شعوري. نظٌر العرص بلغة أو قلبية، معرفٌة اإليمان شعوري؟ أساس دون نظرية معرفٍة
مع اتساقها حيث من إال تصدق ال فارغة صورية معادالت مجرد تصديق دون املعرفة
املعرفة اإلنسانية. التجربة يف داللة تطابق أو الشعور، يف يشء عن تكشف أن دون نفسها
وتظل تصديق، دون الكفار يعرف قد املعرفة. درجات أوىل التصديق خالل من الشعورية
املنافقون، يعرف قد للعالم. نظرتهم تغيري يف أو سلوكهم يف تؤثر أن عن عاجزة معرفتهم
فاملعرفة تصديق. إىل بعُد تتحول لم ألنها لها؛ فاعلية ال مجردة معرفتهم تظل ولكن

االجتماعية.22 البنية حتى الفردي الشعور من ابتداءً التفسري درجات أوىل كتصديٍق

إقرار؟ دون معرفة اإليمان هل (2-2)

توجد فال واإلعالن؛ القول يف يتخارج ما رسعان فإنه تصديق إىل املعرفة تحوَّلت ما إذا
إىل تتحول ما رسعان كتصديق فاملعرفة قول؛ بال تصديق يوجد وال تصديق، بال معرفة

والبغض والعداوة االستخفاف أجل من ولكن واللطم، القتل أجل من ال كفر، لطمه أو نبيٍّا قتل من 22

ولكنه هللا، إال إله ال قل للرجل قال إذ النبي؛ مراد معه ومن جهل أبو عرف وقد ص٦٤-٦٥). ج٢، (امِللل،
الرسول، به جاء بما وإقرار وإخالص ومحبة وتصديق معرفة فاإليمان ص٤٢). (الكتاب، يصدق لم
اإليمان أصل السنة، أهل وعند ص٣٨٨). (املواقف، املعايص ارتكاب وليس الرسول، تصديق عدم والكفر
وكان يقينًا، الحق يعرف كان من الكفار من ص٣٥١-٣٥٢). (اإلنصاف، بالقلب والتصديق املعرفة

ص٢٨٥-٢٨٦). الدواني، (رشح واستكباًرا عناًدا إنكاره
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(٥) الثورة إىل العقيدة من

اإلقرار أي والحركة، الكالم والجوارح، اللسان َمنفذين، خالل من نفسها عن تُعرب طاقة
معرفة عن كتعبري بالشهادتني النطق هو اإلقرار والسلوك. اللغة والفعل، الكلمة والعمل،
دون تصور مجرد التصديق، عن انفصلت إذا ِرصفة صوريًة املعرفة ظلَّت وإال التوحيد،
باطنية شهادًة تظل فإنها إقرار بال تصديًقا املعرفة كانت ما وإذا قضية. دون حد أو لغة،
يتخارج ال الذي اإليمان أضعف َقْلبُُه﴾. آِثٌم َفِإنَُّه يَْكتُْمَها َوَمْن َهاَدَة الشَّ تَْكتُُموا ﴿َوَال للنفس،
مجرد ليس والقول النصيحة. الدين الصادقة، الكلمة القول، وهو املظاهر أضعف يف
فعل اإلقرار فعل. هللا» رسول محمًدا وأن هللا، إال إله ال «أن وشهادة فعل. هو بل إقرار،
عن والساكت فارغة، تعود ال هللا وكلمة فعل، واللغة فعل، والنطق فعل، الكلمة باللسان،
يف النطق رضورة ظهرت والصمت الخرس أو الكلمة لزيف ونظًرا أخرس. شيطاٌن الحق
كلمة شعر، نرشوديوان دار الكلمة وأصبحت القول، ورضورة الكلمات سحر وظهر جيلنا،
وهي والشهادة، الحق كلمة الكلمة، كانت البدء ويف جديد. من د تجسَّ قد هللا وكأنها اإلنسان،
مضمون. بال الفارغة الكلمة وليست والواقع، املثال بني الفارق تقيس التي الفاعلة الكلمة
رصفة عقليًة املعرفة تظل وهنا مكَرًها. أو أخرس العارف يكون ولكن املعرفة، تحدث قد
وحيد كَمنفٍذ الفعل إال يبقى ال الخرس حالة يف تخارج. بال داخلية خالصة، وجدانيًة أو
كما بالرمز عليها التحايل ويمكن رصفة. تة مؤقَّ فهي اإلكراه حالة أما الطاقة، لترصيف

والطغيان.23 القهر ظروف املعارصتحت األدب يف الحال هو

أحيانًا التعسف بعض يف وقوعه يف سببًا كانت الفصل هذا بنية يف وتردًدا حرية هناك أن الحقيقة 23
الثالثة أم والعمل، واإلقرار والتصديق املعرفة األربعة الشعور أبعاد تُعَرض هل أخرى؛ أحيانًا والتَّكرار
أساس عىل والعمل اإلقرار عىل واإلبقاء الداخيل، البُعد أنهما أساس عىل والتصديق املعرفة ضم بعد فقط
تُعَرض ثم العمل؛ ثم اإلقرار ثم التصديق ثم املعرفة أوًال، بعد كلٌّ يُعَرض هل الخارجيان؟ البُعدان أنهما
املعرفة مثل ثالثًا، الثالثية العالقات تُعَرض ثم والقول؛ املعرفة والتصديق، املعرفة ثانيًا، الثنائية العالقات
والعمل؛ واإلقرار التصديق وأخريًا والعمل، واإلقرار املعرفة والعمل، والتصديق املعرفة واإلقرار، والتصديق
هذا وعيب والعمل؟ واإلقرار والتصديق املعرفة الكاملة، العالقة وهي أخريًا، الرباعية العالقة تُعَرض ثم
واإلقرار، املعرفة واملعرفة؛ والتصديق والتصديق، املعرفة مثل الثنائية، العالقات بعض تكرار هو االختيار
التصديق والتصديق؛ واإلقرار واإلقرار، التصديق واملعرفة؛ والعمل والعمل، املعرفة واملعرفة؛ واإلقرار
للفصل النظرية البنية عىل حرًصا ولكن واإلقرار. والعمل والعمل، اإلقرار والتصديق؛ والعمل والعمل،
اختيار؛ لكل امُلمثلة بالِفرق تتعلق الثانية والصعوبة التكرار. بعض هناك كان ولو حتى عليه اإلبقاء آثرنا
البنية عىل وحرًصا ذلك ومع اختيار. من أكثر يف وتوجد الِفرق تتداخل منها. لكلٍّ فرقة إيجاد يصعب إذ
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عمل؟ دون معرفة اإليمان هل (3-2)

وأن بد ال فإنها باطنية، شهادٍة إىل أي تصديق، إىل املعرفة وتحوَّلت معرفة، اإليمان كان إذا
عنها تُعرب وال الكالم، يكفيها ال الشعورية واملعرفة الوجدانية فالطاقة العمل؛ يف تتخارج
الخالصة النظرية املعرفة إن سلوك. إىل والقول فعل، إىل الكلمة تتحول بل وحدها، الكلمة
يف غاية املعرفة وكأن الحكماء أو الصوفية بمعارف أشبه معرفة مجرد تكون عمٍل بال
يتصور قد للمعرفة، كتحقيق العمل وإخراج جهًال، والكفر معرفًة، اإليمان جعل إن ذاتها.
والخري الحق عمل أن حني يف الجوارح، أعمال والطقوس، الشعائر عمل أنه عىل العمل
إخراج مثل املعرفة من العمل وإخراج املعرفة. عن أصدق تعبريٌ الفضيلة، عمل والعدل،
أو اإلقرار يف التخارج هذا كان سواء الباطنية، للمعرفة التخارج مظاهر كل أي اإلقرار؛
القدماء بعض عند يظهر لم أنه ولو الوحي، يف واضٌح بالعمل اإليمان واقرتان العمل. يف
علوم يف أو الحكمة علوم يف كانت سواء اإلرشاقية، االتجاهات بعض لسيادة نظًرا كبداهة
اإلصالحية الحركات يف ظهر حني يف واملمارسة، العمل عن الجماعي للوعي إبعاًدا التصوف؛
يف الجماهري سلوك يف النظر عن العمل لتخلُّف نظًرا باإليمان العمل لقرن دعوة الحديثة
تثبيتًا كان ولكن العمل، من أكثر الوحي أصل يف ذُكر اإليمان أن صحيٌح الحارض. عرصنا

قائًما.24 االقرتان يظل ذلك ومع الخواص. لعمل وليس العوام، إليمان

التي الثالثية العالقات يف خاصًة األساسية، االختيارات يف الرئيسية الِفرق رؤية يمكن للفصل النظرية
فبينما العالقات؛ تتساوى ال لذلك والخوارج؛ املعتزلة مثل تستبقيه التي أو املرجئة، مثل العمل تستبعد
املعرفة مثل الثنائية، خاصًة أخرى عالقٍة يف جدٍّا تقلُّ قد الثالثية خاصًة معيَّنة عالقاٍت يف األمثلة تكثُر

والعمل.
واجبًا الطاعات من يشء يبَق لم حصلت إذا املعرفة أن تزعم كانت التي الرافضة غالة موقف هو هذا 24

فرفضها عنه أسقط العبادة معنى عرف من إن بقولها الباطنية موقف أيًضا وهو ص٥٩). (اعتقادات،
فسق وإن مؤمنًا ويكون الكفر، دون بذنب يزول ال اإليمان السنة، أهل بعض وعند ص٢٩٦). (الفرق،
بالظلم َلبْسه هو ورفعه الصالح، بالعمل مقرون اإليمان أن حني يف ص٣٥١-٣٥٢). (اإلنصاف، بمعصية
عىل وحرصهم بالعمل إال ذلك ينالوا لم أنهم ملعرفتهم الصحابة علم عمق كان وقد ص٣٨٥). (املواقف،
اإليمان لفظ ذُكر وقد اِلَحاِت﴾، الصَّ َوَعِملُوا آَمنُوا الَِّذيَن ﴿إِنَّ املشهورة: اآليات يف أيًضا ذلك ويتَّضح الخري.

.٣٦٠ حواَيل العمل لفظ ذُكر حني يف مرة، ٥٣٧ حواَيل القرآن يف
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(٥) الثورة إىل العقيدة من

وعمل؟ إقرار دون وتصديق معرفة اإليمان هل (4-2)

والتصديق، املعرفة آخر، طرف واستبعاد طرف إثبات عىل تقوم التي الثنائية العالقات بعد
من طرفني إثبات عىل تقوم أخرى ثنائية عالقاٌت تأتي والعمل، واملعرفة واإلقرار، املعرفة
كانت ملا وتصديق كمعرفة اإليمان يثبت وبالتايل آخرين؛ طرفني واستبعاد األربعة األبعاد
تكفي فهل والعمل؛25 اإلقرار استبعاد يتم ثم شعورية، وتجربًة باطنية شهادًة املعرفة
ق تحقُّ دون باطنية طاقٍة من الفائدة وما الخارجية؟ الشهادة دون الباطنية الشهادة
دون الباطنية التجارب أصحاب الصوفية لدى األمثل هو االختيار هذا ويظل خارجي؟
فإن حركة إىل تحويلها هي الطاقة من الغاية كانت وإذا بفعل. وال بقول ال عنها اإلعالن
حتى تدريجيٍّا تفريغها ثم لها، كتمان لهو والفعل القول دون والتصديق املعرفة يف بقاءها

تغيري. بال هو كما الواقع ويبقى الذات تفرغ

وعمل؟ تصديق دون وإقرار معرفة اإليمان هل (5-2)

ويف والعمل.26 التصديق هما بُْعدان ويُستبعد واملعرفة، اإليمان وهما بُْعدان، يُستبقى وقد
اللسان، إىل الذهن من القول، يف تتخارج نظرية معرفة مجرد اإليمان يكون الحالة هذه

ص٤٠). ج٢، (امِللل، والعمل القول دون بالقلب العلم هو اإليمان الخوارج، البهيسية عند 25

ورسله هللا عند من جاء وبما وبرسله باهلل واإلقرار املعرفة هو فاإليمان حنيفة؛ أبي عند املشهور هو هذا 26

باللسان، معرفة فاإليمان املرجئة؛ ِفرق أحد املعنى بهذا وهو ص٢٣). (الفرق، التفصيل دون الجملة يف
محمًدا بعث هللا إن ص٢٠٢–٢٠٤). ج١، (مقاالت، التفصيل دون الجملة يف هللا عند من جاء بما واإلقرار
أصحاب الغسانية وعند ص٢٤٩). األصول، ص٦٤؛ الفقه، (رشح الزنجي هذا لعله يدري وال رسوًال،
دون الجملة يف الرسول به جاء ا ممَّ هللا أنزل بما واإلقرار ورسوله، باهلل املعرفة هو اإليمان الكويف، غسان
أم الشاة هذه حرَّمه الذي الخنزير هل أدري وال الخنزير، أكل حرَّم قد هللا أن أعلم قائٌل قال لو التفصيل.
ولعلها الكعبة، أين أدري ال أني غري الكعبة، إىل الحج فرض قد هللا أن أعلم قال ولو مؤمنًا. كان غريها،
اإليمان سليمان)، بن وعباد شبيب بن محمد (رواية شمر أبي وعند ص٦١). ج٢، (امِللل، مؤمنًا كان بالهند،
لم ما إيمانًا املعرفة تكون ال والتوحيد. القدر أي العدل، ومعرفة عنده، من جاء بما وإقرار باهلل، املعرفة هو
ال شمر: أبو ويقول أبًدا. كافر الشاك يف والشاكُّ كافر، ذلك يف الشاكُّ ص١٩٩). ج١، (مقاالت، اإلقرار تضم
وعند ص١٩٨-١٩٩). ج١، (مقاالت، كذا يف فاسق فأقول أقيِّد أن دون مطَلًقا فاسق امِليلِّ الفاسق يف أقول
هللا بأنبياء واملعرفة واإلقرار يشء، كمثله ليس واحد بأنه واملعرفة باهلل، اإلقرار هو اإليمان شبيب، بن محمد
يشء كمثله ليس واحد بأنه ومعرفة باهلل، إقرار اإليمان خالف. دون هللا عند من به جاءت وبما ورسله،
إبليس وأن االستكبار، ترك هو هلل الخضوع أن وعنده .(٢٠٦-٢٠٧ الفرق، ص٢٠١-٢٠٢؛ ج١، (مقاالت،
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النظر ثانيًا:

أي تصديق؛ إىل تتحول أن دون لغوية منطقية رياضية معرفة الشفتني، إىل العقل من
واملقاومة؛ واملعاناة بالجهد فعل يف تتحقق أن ودون وجداني، وبرهاٍن معيشة تجِربٍة إىل
قد الواقع. يف أو النفس يف مضمون تعيني استحالة أي التصديق؛ تتضمن ال فاملعرفة

ص٢٠١). ج١، (مقاالت، كافًرا كان ما استكباره ولوال استكرب، ألنه كافًرا كان وإنما به، وأقرَّ هللا عرف قد

العقل. يف يجب ما وبكل وبرسله باهلل واملعرفة اإلقرار هو اإليمان ثوبان، أبي أتباع املرجئة الثوبانية وعند
العقل يف بإيجابهم والغسانية اليونسية وفارقوا اإليمان. من به املعرفة فليست يفعل أال العقل يف جاز وما
(املرجئة)، النجارية وعند ص٤٢٧-٤٢٨). املواقف، ص٢٠٤؛ (الِفرق، بوجوبه الرشع ورود قبل شيئًا
(الفرق، باللسان واإلقرار ذلك، بجميع له والخضوع عليها، املجتمع وفرائض وبرسله باهلل معرفة اإليمان
هو فاإليمان الغيالنية أما ص٢٤٩). (األصول، وخضوع وإقرار معرفة أشياء؛ ثالثة املعرفة ص٢٠٨).
بينما اإليمان، يف وليست اضطرار، األوىل املعرفة ألن وذلك واإلقرار؛ والخضوع واملحبة باهلل الثانية املعرفة
(مقاالت، واملعتزلة املرجئة بني الفرقة كانت لذلك واإلرجاء؛ القدر بني جمع وهو واستدالل، نظر الثانية
اليونسية، من وأتباعه يونس أصحاب عند ص٦٧-٦٨). ج٢، امِللل، ص٢٠٦؛ الفرق، ص١٩٩-٢٠٠؛ ج١،
عليه تقم لم ما يشءٌ كمثله ليس واحد بأنه واإلقرار بالقلب، ومحبة له، وخشوع باهلل، معرفة اإليمان
اإليمان يف داخل غري هللا عند من جاء بما واملعرفة لهم والتصديق فاإليمان قامت فإن األنبياء؛ حجة
معرفة اإليمان أن وهو أقواله، أحد يف أيًضا هذا يف حنيفة أبو ويُشارك .(١٩٩ ص١٩٨، ج١، (مقاالت،
األعمال وأن اإليمان، كامل مسلٌم فهو بلسانه وأقرَّه بقلبه الدين املرء عرف فإذا باللسان؛ وإقرار بالقلب
أيًضا وهو ص٦٤-٦٥). الفقه، رشح ص١٣٧-١٣٨؛ ج٣، (الفصل، اإليمان رشائع كلها إيمانًا، ى تُسمَّ ال
اإليمان وأصحابه، األشعري وعند ص٦٢). ج٢، (امِللل، قبة وصالح وأخيه والعقابي الرقايش الفضل رأي
ُمخالًفا مذهبًا اعتقد وإن بالكفر، عليه ُحِكم تغريُّ عليه طرأ وإن بالهدى، أرسله محمًدا وأن أفعاله، يف له
اإلقرار هو اإليمان الخوارج، من بهيس أبي وعند ص٤٧٢-٤٧٣). (النهاية، والبدعة بالضاللة عليه يُحَكم
هللا بمعرفة يُقرَّ حتى أحد يُسِلم ال ص٣٩-٤٠). ج٢، (امِللل، اآلخر دون األمرين أحد هو وليس والعلم،
يسع فال الوعيد؛ فيه جاء مما هللا حرَّم وما هللا أعداء من والرباءة هللا، ألولياء والوالية به، جاء وما ورسوله
وعينه تفسريه يعرف أال يُبايل وال باسمه معرفته ينبغي ما ومنها وتفسريه. بعينه معرفته إال اإلنساَن
ج٢، امِللل، ص١٧٨؛ ج١، (مقاالت، بعلم إال شيئًا يأتي وال يعلم، ال عندما يقف أن وعليه به، يُبتىل حتى
ِيف أَِجُد َال ﴿ُقْل قوله: يف ما إال حرام ال والحرام، الحالل ملعرفة اإلمام إىل الذهاب يلزم وقد ص٣٩-٤٠).
بالجهاالت عززت فقد الخوارج؛ النجدات موقف أيًضا وهو ص٤٢٤). (املواقف، ﴾… ُمَحرًَّما َّ إَِيل أُوِحَي َما
واإلقرار الغصب، وتحريم وأموالهم، املسلمني دماء وتحريم رسله، ومعرفة هللا معرفة أمران؛ الدين ألن
يف الحجة عليهم تقوم حتى بجهالته معذورون فالناس ذلك سوى وما واجب، فهذا هللا؛ عند من جاء بما
عىل العذاب خاف ومن فمعذور، محرَّم لعله مما االجتهاد طريق عن شيئًا استحلَّ فمن الحالل؛ جميع
ص١٦٩؛ الفرق، ص١٦٣؛ ج١، (مقاالت، كافر فهو الحجج عليه تقوم أن قبل امُلخطئ األحكام يف املجتهد
ما وبجميع وباإلمام وبرسوله باهلل اإلقرار هو اإليمان الروافض، جمهور وعند ص٣٥-٣٦). ج٢، امِللل،
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ويعلم ال؛ أم خنزير لحم هو هل بالذات اللحم هذا يعلم وال الخمر، تحريم اإلنسان يعلم
أن يعلم وقد ال؛ أم الكعبة هو االتجاه هذا هل يعلم ال ولكنه كفرض، الكعبة إىل الصالة
املعرفة من إذن الفائدة فما الزنجي! أم العربي هذا هو هل يعلم ال ولكنه محمد، الرسول
ليس الواقع مع التطابق أن صحيٌح حينئٍذ. اإلقرار فائدة وما تعيني؟ وبال برهان بال
وللفكر واقًعا، للمعنى يجعل التجربة ومع النفس مع التطابق ولكن للحقيقة، مقياًسا
وإخراجه عنه، الشعور وعزلة الواقع، عن الفكر فصل إىل التعيني عدم أدَّى وإال مضمونًا،
والعدل التوحيد تعيني إن الفارغة. والصورية بالعمومية واالكتفاء واملكان، الزمان من
هذين تحويل رشط هو بهما التصديق فإن ذلك ومع وقائع، أو أشخاص يف يكون ال
كان لو وحتى والعدل. املساواة عىل يقوم مجتمع وإىل اجتماعية بنيٍة إىل العقليني األصلني
التجربة يف الواجب هذا وجود أي التصديق؛ عن يُغني ال ذلك فإن مبدئي، واجٌب العقل يف
أبعاد من بُعًدا ليس والخضوع إنسانية. رسالة بل عقليٍّا، واجبًا فقط يكون فال البرشية،
للمعرفة تمثل مجرد والعمل، التصديق من وأقل والقول، للمعرفة نتيجة ولكنه الشعور،
بالرضورة وليس والتمرد، والغضب الثورة إىل أيًضا املعرفة تؤدي قد ولكن لها. واستسالم
الخضوع مثل بالقلب واملحبة الواقع. عىل التمرد يعني قد للفكر فالخضوع الخضوع؛ إىل
ال هنا فالقلب التصديق؛ من أقل بالقلب واملعرفة التصديق. وقبل للمعرفة طبيعية نتيجة
الداللة مع بتطابقها املعرفة صدق من التحقق يعني ال ولكنه العقل، أو الذهن إال يعني
أقرب املعرفة يجعل أخرى مرًة املحبة وإىل مرة الخضوع إىل اللجوء وإن الشعور. يف
الخامس القرن منذ بالتصوف األشعرية ازدواج ذلك بعد ل سهَّ مما الصويف؛ الطريق إىل
من الشعور يقرتب النحو هذا عىل فإنه ذلك ومع األخرية. اإلصالحية الحركات ُقبيل حتى
اإلقرار. وعمومية املعرفة شمول عىل االقتصار وعدم األفعال، وإتيان والخصوصية التعني
األعداء، وكراهية األولياء محبة إىل الباردين واإلقرار املعرفة من أيًضا الشعور يخرج وقد
من أكثر والفعل، التصديق بني وسط وهو هللا، حرَّم ما وتحريم هللا أحلَّه ما تحليل أو
معرفة دون واإلقرار إيمانًا، اإلقرار دون املعرفة تكون وقد الفعل. من وأقل التصديق،

مسلم فهو يعرف ولم أقرَّ وإذا مسلم، مؤمٌن فهو وعرف أقرَّ فإذا فرضورة؛ بذلك املعرفة فأما عندهم؛ جاء
ما واجتناب وإقرار، معرفة اإليمان الشيعة، الزيدية وعند ص١١٩-١٢٠). ج١، (مقاالت، بمؤمن وليس
ُعصاٌة وامُلتأولون نعمة. كفر بل جحود، وال برشك ليس كفر الوعد فيه جاء ما وموافقة الوعيد فيه جاء

ص١٤٠). ج١، (مقاالت، فَسقة
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النظر ثانيًا:

التصديق يظل ذلك ومع واإلسالم. اإليمان اجتماع هو واإلقرار املعرفة واجتماع إسالًما،
والخارج، الداخل أي واإلقرار، املعرفة أصبح قد اإليمان كان وإذا اإلحسان. إىل أقرب والعمل
وهو واحد، ليشءٍ جانبان والتصديق فاملعرفة والعمل؛ التصديق ويصبح يكتمل أن فأسهل
أيًضا املبارش العمل فإن السلوك، أنماط أحد القول كان وإذا وبالفعل. بالكلمة التحقق
بأفَقيه، الخارج يف ببُعَديه الداخل يتحقق النحو هذا وعىل بالفعل. التصديق عن تعبري
عمًال. أو إقراًرا كان سواء العمل ويف تصديًقا، أو معرفة كان سواء النظر وحدة وتكتمل

وإقرار؟ تصديق دون وعمل معرفة اإليمان هل (6-2)
البعدين واستبعاد العمل؛ وهو واألخري املعرفة، وهو األول البعدين؛ إثبات تم وإذا
املعرفة تتحقق أن يمكن فهل اإلقرار؛ وهو والثالث التصديق، وهو الثاني األوسطني،
الفكر ألن فقط؛ عمل إىل يتحول فقط فكًرا اإليمان ليس وإقرار؟ تصديق دون والعمل
والعمل الفكر من حالة يف الشعور كان فإذا السلوك؛ مظاهر أحد والقول شعوري، بناءٌ
أساس دون املبارش العمل إىل تلقائيٍّا ويتَّجه نظريٍّا، أساًسا يُعطي آليٍّا شعوًرا يكون فإنه
التصديق يتخارج ال فلماذا العمل، يف املعرفة تخارجت وإذا بالقول. إعالن ودون وجداني
أشبه اإلنسان فيكون العمل، يف مبارشًة املعرفة تتحقق أن أفضل؛ وأيُّهما القول؟ يف
عن اإلعالن يتم وأن شعورية، املعرفة تكون أن أم ويُقرر، يعرف الذي اآليل بالحاسب
اآللة، برودة والعمل باملعرفة كانت إذا شاعًرا؟ ويُحارب ُمنشًدا، يُبارز كمن بالكلمة العمل

الشعر.27 حرارة واإلقرار بالتصديق فإن

عمل؟ دون وإقرار وتصديق معرفة اإليمان هل (7-2)
اإليمان يصبح الرابع، واستبعاد األوىل الثالثة األبعاد إبقاء تم إذا الثالثية العالقات يف
وتجربٍة كنظر املعرفة ثبتت إذا ممكن؟ هذا فهل عمل، دون وإقراًرا وتصديًقا معرفًة
تتخارج أن املانع فما واإلعالن، القول يف تخارجت ثم داخيل، ويقني كاستدالل باطنية،
العاجز املتأزِّم ف املثقَّ موقف يُشابه قد املوقف هذا ِمثل إن املمارسة؟ يف وتتحقق بالفعل
شعُره، الشاعَر يكفي وهل وكلمته. وقوله ووجدانه معرفته من بالرغم فعل بأي اإلتيان عن

أثرها ضاع لِفرقٍة قول هناك حتًما ولكن تُمثله، ِفرقة له توجد وال رصًفا، نظريٍّا االختيار يكون أحيانًا 27
املستقبل. يف آتية فرقٌة هي أو املايض، يف االختيار هذا تُمثل
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ونضاله ألمته قيادته يف الفني لصدقه منهما كل ممارسة دون وقصته، روايتُه واألديَب
الكلمة، يف الطاقة وتخارج وتصديق، معرفة أي بالقلب، املعرفة كانت وإذا سبيلها؟ يف
اجتماع أن صحيٌح قذيفة.28 وصوت طلقة، و«خرطوشة» للفعل مقدمة إال هي ما فالكلمة
إذا والعصيان الفسق يمنع ال ولكنه النفس، من الكذب يمنع واإلقرار والتصديق املعرفة
نقيضه؟ ويفعل شيئًا املسلم يقول وكيف اإلقرار. أو التصديق أو املعرفة الفعل عارض ما
الثنائية هذه إىل تشري التي العامية األمثال من كثري عليه ينطبق فإنه ذلك الشيخ فعل وإذا
بلغت وقد ثانية، تجربٍة إىل بتحولها مرًة صادقًة املعرفة كانت وإذا وسخرية. ُهزءٍ يف
يف نقص إال له، ُمربر ال عجز الفعل قبل وقوعها فإن كلمة، تحوَّلت أن إىل صدقها قوة
األوىل، الثالثة الشعور أبعاد اجتماع إن الواقع. يف الكلمة المتداد وحصار العميل، التصديق
وهو الجبن يمنع كما تصديق، بال القول وهو النفاق، يمنع واإلقرار، والتصديق املعرفة
من يمنع فإنه ذلك ومع تصديق. بال املعرفة وهو االلتزام عدم ويمنع إقرار، بال املعرفة
ضد الكفر كان فإذا ُمناضل. غري شاعًرا اإلنسان ويجعل الشعور، ويُحارص املبارش، الفعل
جحد كان وإذا العمل. إسقاط دون أي أيًضا، الفسق ضد فإنه بمعرفة، معرفة أي اإليمان،
وإذا منه. العمل إسقاط هو بظلم اإليمان َلبْس فإن باللسان، وليس كفًرا فقط بالقلب هللا
أيًضا ولكن املعرفة، بسبب فقط ليس ذلك فإن الجزاء، وكذلك وينقص، يزيد الكفر كان
فاألوىل واإلقرار، التصديق أو املعرفة لرتكه كذلك يكون الكافر كان وإذا األعمال. لتفاُضل
بعض العمل يكون أن فاألوىل إيمانًا، اإليمان بعض كان وإذا األعمال. برتكه ذلك يكون أن
والجهل كفًرا، الحق عن السكوت كان وإذا التصديق. أو اإلقرار أو املعرفة وليس اإليمان،
وإذا كفًرا. اإليمان، عن العمل إخراج أي الفسوق، يكون أن فاألوىل كفًرا، والنفاق كفًرا،
الكل، عليه يقدر ال إقراًرا أو الجميع، عليها يحصل ال معرفة أو بالقلب، جحًدا الكفر كان
لم ألنه إبليس يكُفر ولم كفًرا. الناس عامة عليه يقدر الذي العمل ترك يكون أن فاألوىل
لم ألنه كفر بل فقط، يُصدق لم وألنه أقر؛ ألنه يُقر، لم وألنه بربه؛ عارًفا كان ألنه يعرف،

بالقلب؛ وتصديق معرفة عن ذلك كان إذا ورسله وبكتبه باهلل اإلقرار هو اإليمان سعيد، بن هللا عبد عند 28

هو اإليمان القدماء، بعض وعند ص٢٤٩). (األصول، إيمانًا يكن لم بصحته املعرفة عن اإلقرار خال فإن
من األول الركن هي الشهادة السنة، أهل جمهور وعند ص٣٩٦). (اإلرشاد، بها واإلقرار بالقلب املعرفة
قول ألنه املنافق يُطِلقها ال وبالتايل لها؛ القلب وتصديق صحتها معرفة ورشوطها الشهادة اإلسالم. أركان

ص١٨٨-١٨٩). (األصول، اآلخرة يف العقاب من ينجو وال تصديق، بال
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والقول، والتصديق املعرفة عىل فقط ليس اآلخرة يف الجزاء إن هللا. إرادة يُنفذ ولم يعمل،
عنها واإلعالن بها والتصديق املعرفة كانت ولو حتى وحده، العمل وعىل العمل، عىل بل
بتفاضل التصديقات وتتفاضل األعمال، سقطت إذا اإليمان يبطل لإليمان. ُمخالفة معرفًة
املقرون الشعر أن إال والقول والتصديق املعرفة بني جمعه من بالرغم الشعر وإن األعمال.

وخيال.29 غواية مجرد الشعر كان وإال له، كمال هو بالعمل

إقرار؟ دون وعمل وتصديق معرفة اإليمان هل (8-2)

واستبعاد والرابع، والثاني األول الثالثة، األبعاد استبقاء تم ما إذا أيًضا الثالثية العالقات ويف
اجتماع إن ممكن؟ هذا فهل إقرار، دون وعمًال وتصديًقا معرفًة اإليمان يصبح الثالث،
إعالن دون الفعل يتحقق إذ الصامت؛ العمل إىل محالة ال يؤدي والعمل والتصديق املعرفة
بني اإلنسان ُخريِّ ما وإذا ِرسي. تنظيم مرحلة يف يتم وكأنه صامت، فعٌل بالقول، عنه
أفضل. الحال بطبيعة ُمتكلم مجتمٍع يف القول استبعاد فإن القول، أو العمل استبعاد

عمل.30 بال القول من أفضل صمٍت يف والعمل

تصديق؟ دون وعمل وإقرار معرفة اإليمان هل (9-2)

واسبتعاد والرابعة، والثالثة األوىل األبعاد استبقاء يمكن أيًضا الثالثية العالقات نطاق ويف
غياب وإن تصديق. دون وعمًال وإقراًرا معرفًة اإليمان يكون الحالة هذه ويف الثاني،
أمر لتحقيق وسيلة مجرد اإلنسان وكأن خالًصا، آليٍّا سلوًكا يجعله السلوك من الوجدان

واإلقرار، والتصديق املعرفة مع اإليمان من كجزء العمل إدخال عىل املرجئة اعرتاضات هي هذه 29

األخطل: بيت هي الشعر وحجة عرشة. اثنتا حجٌج وهي وتفنيدها، عليها حزم ابن واعرتاضات

دل��ي��ال ال��ف��ؤاد ع��ل��ى ال��ل��س��اُن ُج��ع��ل وإن��م��ا ال��ف��ؤاِد َل��ِف��ي ال��َك��الَم إنَّ

يف ص١٥٤–١٥٦). ج٣، (الفصل، رشعية وليست لغوية وحجته نرصاني، حزم ابن رأي يف واألخطل
َوأَنَُّهْم * يَِهيُموَن َواٍد ُكلِّ ِيف أَنَُّهْم تََر أََلْم * اْلَغاُووَن يَتَِّبُعُهُم َعَراءُ ﴿َوالشُّ عملية: القرآن حجة أن حني

.(٢٢٤–٢٢٦ :٢٦) يَْفَعلُوَن﴾ َال َما يَُقولُوَن
حديثًا، الكالم كثرة أو قديًما ية الرسِّ الحركات نشأة يُطابق فيما سواء االختيار، هذا أهمية من بالرغم 30

العمل. وقلة الكالم كثرة الحديثة اإلصالحية الحركات تنعى إنما تُمثله. ِفرق له ليست أنه إال
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ما إذا تحقًقا أكثر َلتكون املعرفة وإن وطبيعته. صالحه عن يُعرب وال يحياه، وال يعيشه ال
إيجابيٍّا، الفعل يكون قد وفعل. قًوى إىل تتخارج أن قبل باطنيٍّا اقتناًعا أي تصديًقا، كانت
واٍع، فعٌل يتحقق ال الحالة هذه يف ولكن املعايص. اجتناب سلبيٍّا، يكون وقد الطاعات، فعل
املعرفة تكون عندما املعرفة يف نًا ُمتضمَّ التصديق يظهر قد اقتناع. بال آيل فعل مجرد بل
بالقلب الخضوع يكون وقد للشعور. فعل املعنى بهذا فاملعرفة بالقلب؛ عقًدا أي بالقلب،
أي تصديق، هو فالخضوع التصوف؛ أثر تحت وللعمل للتصديق جامًعا واالنقياد والتسليم
الجوارح أفعال وأصبحت داخلية، أفعال إىل الخارجية األفعال تحوَّلت عندما داخيل، فعل
داللة إىل املعرفة يُحيل تأمليٍّا ليسفعًال ألنه التصديق؛ من أقل يظل ذلك ومع القلوب. أفعال
تتحول أن أسهل وما للعالم. ُمغريًا الخارج نحو يتجه ال ألنه الفعل؛ من أقل وهو الشعور. يف
وتجربٍة وجدانية طاقٍة إىل تتحول حتى فعل أو قول يف تتخارج أن قبل تصديق إىل املعرفة

أثر.31 إحداث أو قرار إلصدار وسيلة مجرد تكون وال البرشي، الوجود عن تُعرب برشية

وعمل إقرار وتصديق، معرفة اإليمان (10-2)

اإليمان فيصبح األربعة، الشعور أبعاد فيها تكتمل التي الوحيدة الرباعية العالقة وهي
قول للخارج، وبُْعدان وتصديق؛ معرفة للداخل، بُْعدان وعمًال. وقوًال وتصديًقا معرفًة

باألركان وعمل باللسان، وإقرار بالَجنان، معرفة فاإليمان الحديث؛ أصحاب موقف أيًضا هو هذا 31

والدين، بالقلب معرفة اإليمان الخوارج، وجميع والشيعة الفقهاء سائر وعند ص٣٩٦). (اإلرشاد،
ج٣، (الفصل، وعمل وقول عقد اإليمان ص١٣٨). ج٣، (الفصل، بالجوارح والعمل باللسان، به واإلقرار
للمجتمع وفرائضه وبرسله باهلل معرفة لديها فاإليمان املرجئة؛ ِفرق إحدى موقف أيًضا وهو ص١٤٠).
عرفه أو حجة، عليه وقامت ذلك من شيئًا جهل فمن باللسان. واإلقرار ذلك، بجميع له والخضوع عليها،
وهو وطاعًة، وإقراًرا معرفًة اإليمان يجعلون الذين الروافض بعض موقف أيًضا وهو كفر. به، يُقر ولم
ما اإليمان يف الروافض اختلفت وقد الفسوق. فهو الدائرة عن العمل خرج فإذا لديهم؛ الكامل اإليمان
ولسائر واإلقرار املعرفة اسم لديه اإليمان متيم، بن عيل أصحاب منها ِفرق؛ ثالث عىل األسماء ويف هو
فليس له جاهل غريَ عليه افُرتض مما شيئًا ترك ومن اإليمان، ُمستكمل كان بذلك جاء فمن الطاعات؛
(مقاالت، امُلتأولني يُكفرون وال وموارثته. مناكحته تحلُّ امللة، أهل من وهو فاسًقا، ى يُسمَّ ولكن بمؤمن،
ما واجتناب واإلقرار املعرفة هو اإليمان (أ) ِفرقتني: والكفر اإليمان يف الزيدية واختلفت ص١٢٠). ج١،
وكذلك نعمة، كفر هو بل جحود، وال برشك ليس كفًرا الوعيد فيه ما موافقة وجعلوا الوعيد، فيه جاء
ما كل ارتكاب وليس الطاعات، جميع اإليمان (ب) وفسق. عصيان هو قوًال قالوا إذا امُلتأولني يف قولهم

ص٤٠). ج١، (مقاالت، منهم) (املتأخرون كفًرا الوعيد يف جاء
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الفكر والشعور، العقل والوجدان، النظر بني الداخل وحدة تكتمل النحو هذا وعىل وعمل.
والفعل. الكلمة يف والسلوك، اللغة يف والعمل، القول يف الخارج وحدة تكتمل كما والتجربة،
والوجدان والقول الفكر األربعة، أبعاده يف الشعور بوحدة املثىل صورته يف اإليمان ويتحقق
إىل الفكر يُحول الذي هو والوجدان النظري. األساس يُعطي الذي هو فالفكر والعمل؛
املوقف هذا عن يُعلن الذي هو والقول معيشة. وتجربٍة نظري وعٍي وإىل شعوري، موقٍف
ويُحوله كله، ذلك يُحقق الذي هو أخريًا والفعل إليه. اآلخرين ويدعو الشعوري، الفكري
الحالة هذه ويف فيه. العالم هذا يكتمل مثايل نظاٍم إىل إياه وُمحوًال العالم، ُمغريًا واقع إىل
فعٌل ألنها وفعل؛ تصديق عالقة هي فاملحبة لها؛ مكانًا تجد أن امُلتوسطة للحاالت يمكن
خارجيٍّا. فعًال فتكون موضوعها مع نفسه الوقت يف وتتعلق تصديق، فهي وبالتايل داخيل؛
برهانيٍّا تصديًقا يكن لم وإن عميل تصديٌق فهو والفعل؛ التصديق بني أيًضا والخضوع

خارجي.32 فعٌل وهي الطاعة، سلوك يف يظهر نفسه الوقت ويف معرفيٍّا.

الجوارح فعل وإما التصديق؛ أو املعرفة وهو فقط، القلب فعل إما فهو والجوارح؛ القلب فعل اإليمان 32
مًعا، والجوارح القلب فعل وإما بالطاعات، العمل وهو غريه أو الكلمتان، وهو اللسان إما وهو فقط،
باللسان، وإقرار بالقلب، معرفة اإليمان ص٣٨٥). (املواقف، الجوارح سائر أو اللسان إما والجارحة
األذى إماطة وأدناها هللا، إال إله ال أن شهادة أعالها شعبة، وسبعون بضع «اإليمان باألركان. وعمل
هو اإليمان التومني، معاذ وعند ص٢٥٠-٢٥١). (األصول، اإليمان) يف مفرد كتاٌب (هناك الطريق» عن

ص٦٥). ج٢، (امِللل، الرسول به جاء بما واإلقرار واإلخالص واملحبة والتصديق املعرفة
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عمل أو إقرار أو معرفة مجرد جعله عىل ِفعل رد هو وحده التصديق هو اإليمان جعل إن
التصديق يُصاحب قد القلب. ومحله التصديق، هو لغًة فاإليمان داخيل؛1 قلبي تصديق دون
مقرونًا العمل كان وإذا الجوارح. فعل أو اللسان، عمل أو الذهن، نشاط وليس القلب عمل
هذا تأييد ويمكن الكل. عىل يُعَطف ال الجزء ألن منه؛ جزء انه يعني ال العطف فإن باإليمان
أو القلب يف يدخل اإليمان بأن النصوصتشهد من فكثري وعقلية؛ نقلية حجج بعدة املوقف
من بل الفعل، مقولة من أنه يعني ال ذلك فإن اختياريٍّا، مقدوًرا املأمور كان وإذا يدخل. ال
وبالتايل االختياري؛ من أعمُّ املنطقي أو اللغوي والتصديق هللا. إال فاعل فال اإليمان، مقولة
باللسان. يكون أن قبل بالقلب امُلتكلم ِصدق وإن منه. أقل هو ما إىل التصديق يرد ال
من تصدق املالئكة أن كما منه. وأعم العمل من أشمل والعلم العلوم، جنس من والتصديق
صلة ال خالًصا نظريٍّا اإليمان جعل إىل تهدف الحقيقة يف الحجج هذه فعل. أو كسب غري
دون حتى الباطنية الشهادة باسم رضوخ أو إذعان أو قبول مجرد يكون وأن بالفعل، له
إىل يَُرد ال اإليمان أن إثبات أجل من لها مضادَّة بأخرى الحجج هذه تفنيد ويمكن عقلها.2
كان ملا التصديق هو اإليمان كان فلو والعمل؛ واإلقرار املعرفة يشمل بل وحده، التصديق

إن قال الذي الفريق قول ظاهر عىل بنى فقط واإلذعان التصديق هو اإليمان إن قال الذي الفريق 1
مبني خالٌف هو وإنما الحقيقة، يف الفريقني بني خالف فال املحرَّمات؛ وترك الواجبات عمل هو اإليمان

ص١٤-١٥). (القول، املذهبي التعصُب فجوتَه ع وسَّ العبارات ظواهر عىل
وقال لنا. بمصدِّق أي َلنَا﴾؛ ِبُمْؤِمٍن أَنَْت ﴿َوَما يوسف: سورة ففي التصديق؛ هو اللغة يف اإليمان 2
ُمتعلق وهو الرشع، يف وأما تصديق. أي ورسله.» وكتبه، ومالئكته، باهلل، تؤِمن أن «اإليمان الرسول:
مجيئه علم يف للرسول التصديق واألستاذ، كالقايض األئمة أكثر وعليه عندنا، فهو األحكام، من ذكر ما



(٥) الثورة إىل العقيدة من

اليِقظ الشعور يتطلب فالتصديق ُمصدق؛ غري غافًال كان ألنه نومه؛ حالة يف مؤمنًا اإلنسان
الناس، لكل يتوافر ال ما وهو االستبطان، عىل القدرة يتطلب كما الغافل، الشعور وليس
مجرد يكون ال فالتصديق ثَم ومن مؤمنًا؛ يكون للشمس وسجد صدَّق من أن يتطلب كما
بني التطابق يحُدث حتى التصديق موضوع إىل يُحيل ولكنه للقلب، عمل باطني، إيمان
فكما للرشك؛ يكون قد بل لإليمان، فقط يكون ال التصديق أن كما وموضوعه. الشعور فعل

الدواني، رشح ص٣٨٤؛ (املواقف، إجماًال ُعِلم فيما وإجماًال تفصيًال، ُعِلم فيما وتفصيًال رضورًة، به
ُقلُوِبِهُم ِيف َكتََب ﴿أُوَلِئَك مثل: لإليمان، القلب محلية عىل تدل أخرى كثرية آياٌت وهناك ص٢٨٥-٢٨٦).
عىل تدل التي اآليات وكذلك ِباْإلِيَماِن﴾، ُمْطَمِنئٌّ ﴿َوَقْلبُُه ُقلُوِبُكْم﴾، ِيف اْإلِيَماُن يَْدُخِل ا ﴿َوَلمَّ اْإلِيَماَن﴾،
وقد ألسامة قوله وكذلك دينك.» عىل قلبي ثبِّت «اللهم النبي: قول ويؤيدها القلوب، عىل والطبع الختم
اإليمان واألستاذ، القايض وعند ص٣٨٥). (املواقف، قلبه؟» عىل شققَت «هالَّ هللا: إال إله ال قال من قتل
مجيئه ُعِلم بما القلبي التصديق وإجماًال، تفصيًال برضورة مجيئه ُعِلم فيما للرسول التصديق هو
بالقلب واإلذعان التصديق مجرد أنه اإليمان حقيقة برهانيٍّا. أو رضوريٍّا، علًما أي رضورة، النبي من
غري من القلبية املعرفة تنفع ال برشوط. عليه القدرة مع الشهادتني بكلمتَي التلفظ ص١٤). (القول،
التصديق عنه، خارج والعمل القلب يف اإليمان اإليمان، عن بالشهادتني التلفظ خروج وقبول، إذعان
هو التصديق ص٦٤-٦٥). الخريدة، (رشح واملعارف العلوم جنس من فهو بالتايل نفسه؛ اإلدراك هو
التصديق. أي بالقلب؛ معرفة اإليمان حنيفة، أبي وعند ص١٥٩–١٦١). الدر، ص٤٦؛ (اإلتحاف، اإلذعان

شعًرا: قيل وقد باللسان. إقرار دون بالقلب إيمان املعرفة الجهمية، وعند

إذع��اِن م��ع ب��ال��ق��ل��ب ال��ت��ص��دي��ق م��ج��رُد اإلي��م��اِن ح��ق��ي��ق��ِة م��ن واخ��ت��ي��ر

ص١٤ الوسيلة،

أيًضا: وقيل

ب��ال��ت��ح��ق��ي��ق ال��ُخ��ل��ف ف��ي��ه وال��ن��ط��ق ب��ال��ت��ص��دي��ق اإلي��م��ان وأوِف

ص١٠ الجوهرة،

مقولة من البتة يكون أن اختياريٍّا مقدوًرا به املأمور كون يعني ال (أ) منها: حجج، عدة عىل ويعتمد
ِصدق (ج) والرضوري. االختياري من أعمَّ فيكون اللغوي، التصديق هو املنطقي التصديق (ب) الفعل.
املالئكة تصديق (ه) العلوم. جنس من فالتصديق التصديق؛ هو العلم (د) اإلذعان. أي بالقلب؛ املتكلم
(األصول، للكرَّامية خالًفا القلب يف اإليمان أصل ص٢٨٥–٢٩٠). الكلنبوي، (حاشية وفعل كسب بال

ص٢٥٠-٢٥١).
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التصديق ثالثًا:

كي التصديق يكفي ال وبالتايل بالرشك؛ ُمصدق املرشك فكذلك بالتوحيد ُمصدق املؤمن أن
التصديق.3 وهي صورته، إىل باإلضافة اإليمان مضمون من بد ال بل لإليمان، ُمماثًال يكون
باهلل التصديق هل الواقع؟ يف أم الشعور يف هل خارجي؟ أم داخيل التصديق هل ولكن
بل باهلل، يكون ال التصديق إن بخربه؟ تصديق بالنبي والتصديق به، أتى بما تصديق
ال بالخرب والتصديق والعدل. التوحيد أصَيل عىل التعرف يمكن خالله من الذي بكالمه
مضمونها تطابق طريق عن أيًضا يكون بل الرواية، صحة طريق عن فقط خارجيٍّا يكون
فأغلظ بالربهان؛ بل بالحلف، التصديق يكون ال واالجتماعية. الفردية الحية التجربة مع
هو ليس القلبي واالنقياد الباطني، التسليم غري الباطن وشهادة برهانًا، يكون ال األيمان
شهادة يف التجريبي الربهان إيجاد بل التصوف، علوم يف الحال هو كما والقبول، اإلذعان
املروي البحث أو النية صفاء عىل بناءً اختياري تصديٌق وهو املضمون. صدق عىل الوجدان
الخذالن، أو التوفيق الضالل، أو الهداية أفعال وليسمن إلهام، أو بكشف يتم ال الداللة. عن

ُحرة.4 أفعاٌل الداخلية الشعور أفعال ألن وذلك الحفظ؛ أو الصون أو العصمة

استدالل؟ بال تصديق يوجد هل (1)

كل إخراج العجيب استدالل؟ بال تصديق بالرضورة هو فهل تصديًقا، اإليمان كان وإذا
برهان، أو دليل بال الجازم االعتقاد إىل أقرب التصديق وجعل التصديق، من استدالل
فهناك ذلك ومع االستدالل. لرشعية إثبات ذاته حد يف هو الدليل إلثبات األدلة كل وتفنيد

اإليمان كان لو (أ) الخصم: مذهب بُطالن وإلثبات تصديًقا، اإليمان كون ضد املعتزلة حجج هي هذه 3

من (ب) اإلجماع. خالف وأنه والغافل، كالنائم ُمصدًقا يكون ال حني مؤمنًا املرء كان ملا التصديق هو
ِباهللِ أَْكثَُرُهْم يُْؤِمُن ﴿َوَما اآلية: (ج) خالفه. عىل واإلجماع مؤمنًا، يكون أن ينبغي للشمس وسجد صدَّق
مجيئه ُعلم مما التوحيد ألن الرشك؛ يُجامع ال الرسول به جاء ما بجميع والتصديق ُكوَن﴾، ُمْرشِ َوُهْم إِالَّ

ص٣٨٧). (املواقف، به
الخلخايل، (حاشية ديقني والصِّ واألنبياء املالئكة تصديق ص٢٠١). (الرسالة، النبي به جاء بما التصديق 4
(ص١٧٤–١٧٧، األقسام يف جاء ما باب ص١١٨–١٦٥). (الكتاب، الخلق كثرة جاء ما ص٢٩١). ج٢،
النبي تصديق الرشع يف اإليمان ص٢٨٨-٢٨٩). ص٢٩١–٢٩٥، ج٢، الكلنبوي، حاشية ص١٣٢–١٣٧؛
حاشية ص١٢٦؛ التفتازاني، (رشح إجماًال هللا عند من مجيئه بالرضورة ُعلم ما جميع يف بالقلب
خلق السابع: الفصل أيًضا انظر ص٣٨٥؛ املواقف، ص١٢٦؛ اإلسفراييني، حاشية ص١٢٦؛ الخلخايل،

حرة). أفعاٌل الداخلية الشعور أفعال الداخلية، الشعور أفعال األفعال،
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(٥) الثورة إىل العقيدة من

فإذا تفنيدها؛ يسهل وكلها التصديق، من إخراجه أجل من االستدالل ضد ه تُوجَّ حجج عدة
االستدالل، رشط فقط ليس والعقل العقل، فرشطه قبله وليس البلوغ بعد االستدالل كان
ال التصديق ألن التصديق؛ يف يجب حتى حد إىل يحتاج ال واالستدالل التكليف. رشط إنه بل
االستدالل احتاج وإن نظر. إىل والتجربة برهان، إىل الَحدس ل بتحوُّ أي باالستدالل؛ إال يتم
واالستدالل العلم.5 نظرية يف قبُل من االستدالل تعريف تم وقد املنطق. علم فمكانه حد إىل
أول فالشكُّ الشك؛ يورث افرتاضأنه وعىل اليقني. إىل للوصول السبيل هو بل الشك، يُفيد ال
االستدالل أراد ولكنه القلبي، اإليمان بحدوث إبراهيم يكتِف ولم النظر. قبل حتى الواجبات
َمضيعة ليس املنهجي والشك باالستدالل. النهاية يف التصديق تم وقد قلبه. يطمنئَّ حتى
من بالرغم االستدالل بديل عن وماذا الالأدرية. إىل يؤدي وال العمر، يستغرق وال للوقت،
بديًال التواتر ليس واالتباع؟ التقليد أو والهوى والرتدد االختالف إال ومحاذيره مخاطره
صحة أي الرواية، لِصدق التاريخي اليقني تُعطي تاريخية حجٌة فالتواتر االستدالل؛ عن
مناقضته عدم التواتر رشوط من إن بل للمعارف، تصديًقا أو نظريٍّا يقينًا يُعطي وال الخرب،
حجة فاإلجماع االستدالل؛ عن بديًال اإلجماع وليس االستدالل. أصل وهو العقل، لشهادة
حتى امُلجتمعني عند االستدالل عىل أيًضا يقوم اإلجماع أن كما عقل. حجة وليس سلطة،
قد املعجزة ألن االستدالل عن بديًال املعجزة وليست له. وتأويًال نص عىل استدالًال كان ولو
فهي وبالتايل دليل؛ واملعجزة بها. التصديق عىل وليس النبوة، صدق عىل دليًال فقط تكون
آخر، نحٍو عىل استدالل يقع وقد اإلعجاز، طريق عن استدالل خاص، نوٍع من استدالل
تكن لم وإذا العقل؟ دليل أم املعجزة دليل هو الدليل هل ذلك: بعد الخالف يصبح ثم
فرض االستدالل إن العقل.6 دليل هو يكون الدليل فإن النبوة صدق عىل دليًال املعجزة
باالستدالل؛ أيًضا الكثري كفر وقد باالستدالل، الكثري آمن وقد عني، فرض وليس كفاية
أو صورية النظري للصدق مقاييس هناك ذلك ومع أجران. وللُمصيب أجر، فِللُمخطئ
شئون يف إال يحدث ال االستدالل إن الصواب. من الخطأ معرفة خاللها من يمكن مادية
وحكمة السلوك وبداهة العادة هناك استدالل. إىل حاجة فال العملية األمور يف أما النظر،
ولو حتى قائًما يظل الرتجيح أن إال األدلة فيها تتكافأ مواقف وجود من وبالرغم الشعوب.
ما هو باالستدالل التصديُق حال أية عىل أويل. قياٍس أو رشف، قياس أو رهان، صورة يف

االستدالل. النظر، ُطُرق سابًعا: العلم، نظرية الثالث: الفصل انظر 5
النبوة؟ صدق عىل دليل املعجزة هل ثالثًا: الوحي، تطور التاسع: الفصل 6
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التصديق ثالثًا:

استدالل، بال التصديق هو كائن هو ما حني يف الخاصة، عليه يحرص ما يكون، أن ينبغي
وكلما يقينًا، التصديق زاد وأيقن أقوى كان كلما االستدالل؛ قدر يهمُّ وال العوام. إيمان وهو
الغاية تبقى يقني. لكل طبًقا االستدالل ويتنوع يقينًا. التصديق قلَّ وأهوى أضعف كان
وعن للنظر، كطريق األدلة عن االستغناء يمكن ال أنه والحقيقة التصديق.7 يقني هو منه
إال أمرين أحد بني الرتجيح يمكن وال للعلم، مصدًرا ليس فالتقليد للعلم؛8 كوسيلة الدليل
عليها. دليل ال دعوى مجرد األمر كان وإال بدليل، إال الخطأ من الصواب يتميز وال بالدليل،
يكون حتى بدليل إال يكون ال ذلك فإن عليه، هو ما عىل اليشء اعتقاد هو العلم كان وإذا
تكفي وال العلم.9 ات مضادَّ يف معروف هو ما عىل ظن أو شك أو اعتقاد أو جهل دون علًما
إن بل العقائد، مثل النظرية األمور يف خاصًة العقل، دليل عن غناء وال كدليل، الحواس
الجزاء.10 توقيع حتى القرب مساءلة منذ الحساب يوم النفس عن للدفاع الوسيلة هو العقل
كوسيلة النهاية، إىل البداية من الوحي، كل يف سارية والنظر االستدالل إىل والدعوة
تكن لم وإن عليه، الدليل لغياب االستدالل عن بديًال اإليمان يكن لم فإن العلم؛ إليجاب

موقفه إىل راجع وهو التصديق، من كجزء االستدالل إلبطال حزم ابن يُقدمها التي الحجج هي هذه 7

بعده كان فإذا بعده؟ أم البلوغ قبل االستدالل يجب هل (أ) سبعة: وهي القياس، إبطال يف الفقهي
والتواتر. اإلجماع ضد الشك يُورث االستدالل (ج) لإليمان. امُلوجب االستدالل حد هو ما (ب) الشك. وجب
من بالرغم كفار األرض أهل جميع (ه) االستدالل. يبطل وبالتايل دليل؛ واملباَهلة دليل، املعجزة (د)
واستعمال األدلة تكافؤ (ز) باستدالل؟ إال زوجة يطأ وال ذبيحة اإلنسان يأكل أال (و) استداللهم.
ج٤، (الفصل، خصمه وعند امُلستدل عند الباطل، وأهل الحق أهل عند ونقيضه اليشء إلثبات االستدالل
األخرى؛ ِتلو واحدًة ويُفندها االستدالل أنصار حجج حزم ابن ويذكر ص١٨٦–١٨٨). ج٥، ص٦٤–٦٨؛
األمرين أحد يعلم ال (ب) والرؤساء. اآلباء اتباع هللا ذم (أ) سبعة: وهي االستدالل، إلبطال يستدل إنه أي
الصادق بني فرق ال دعوى، فهو بدليل يصح يكن لم ما كل (ج) بدليل. إال اآلباء وال بيقني أجدى
شك، فهو علًما يكن لم ما (د) له. صدق ال له برهان ال فمن بالدليل؛ ولكن قولهما، بنفس والكاذب
الديانات بُطالن صحة تُعَرف ال (ه) استدالل. أو رضورة عن به هو ما عىل اليشء اعتقاد هو والعلم
يُجيب، املوِقن املؤمن القرب، مساءلة يف (و) الشك. يف اإلنسان وقع وإال االستدالل، من بد فال بالحواس،
يف والنبوة هللا عىل االستدالل (ز) املشهور. عمر حديث بدليل يُجيب، كيف يعرف ال امُلرتاب واملنافق
ج٥، ص٦٠–٦٨؛ ج٤، (الفصل، دليل بال علم وال به، العلم وأوجب به، وأمر الكتاب، من موضع غري

ص١٨٨).
األدلة. مناهج ثامنًا: العلم، نظرية الثالث: الفصل انظر 8

التقليد. (٣) الجهل، (٢) والوهم، والظن الشك (١) العلم، تعريف ثانيًا: العلم، نظرية الثالث: الفصل 9
للمَلكني؟ سؤال هناك هل (٣) القرب، حياة سادًسا: اإلنسانية، مستقبل العارش: الفصل 10
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(٥) الثورة إىل العقيدة من

وسلب الطبيعي الدليل وتَُعد بل الدهشة، إثارة مجرد ألنها االستدالل عن بديًال املعجزة
وإن برهان، بال دعوى ألنه الدليل عن بديًال اإللهام يكن لم وإن وإرادته، عقله اإلنسان
تصديق وجود استحال اليقيني، للعلم مصدًرا الظن أو الشك أو الجهل أو التقليد يكن لم
الستقصاء الدليل عن بحث أساًسا هو الفقه أصول علم كان وإذا دليل. دون باإليمان
شقٍّ يف يمكن وال األصول. علم من الثاني الشق ويكون ِصنْوه، الدين أصول علم فإن العلة،
يجب عليه دليل ال ما أن االستدالل مناهج ومن إثباته. الثاني الشق ويف الدليل نفُي واحٍد
إذعان مجرد التصديق كان وإذا نفيه. يجب فإنه دليل دون التصديق كان إذا وبالتايل نفيه؛
بالفعل حدث ما وهو التصوف، علوم إىل الدين أصول علم من ينتقل فإنه وتسليم وخضوع
أن طاملا والتسليم. الخضوع وساد الربهان، وضاع األشعرية، مع التصوف ازدوج عندما
يف الفائدة فما عنه، بديًال اإلقرار وليس استدالل.11 بال تصديق يوجد فال عاقل اإلنسان

الحق؟ عىل ألسنا الرسول: سؤال يف دليل، بال نبيٍّا يبعث أن يجوز املفضلة وعند اإلباضية بعض عند 11

الدين، يف شك هذا النظَّام: قال ديننا؟ يف الدنيَّة نُعطي فِلَم عمر: قال نعم. قال: الباطل؟ عىل أليسوا
اعتقد من مؤمنًا يكون هل سؤال: عىل وإجابة ص٨٦). ج١، (امِللل، قىض مما النفس يف حرج ووجدان
العلوي عند (١) إجابات: عدة هناك استدالل؟ من إال مسلًما مؤمنًا يكون ال أم استدالل، دون اإلسالم
الرجال من األشعار أو االحتالم بلغ من الطربي وعند استدل. من إال مؤمنًا يكون ال األشعري وعند
كافٌر فهو االستدالل طريق عن وصفاته أسمائه بجميع هللا يعرف ولم النساء، من املحيض أو والنساء،
وعند االستدالل. عىل وتدريبهما تعليمهما وجب سنني سبع الجارية أو الغالم بلغ وإذا واملال. الدم حالل
يشك ال اعتقاًدا بقلبه اعتقد من اإلسالم أهل سائر عند (٢) البلوغ. بعد إال االستدالل يلزمها ال األشعري
دين كل من وبريئًا حق عىل جاء ما كل كان وإن هللا، رسول محمًدا وأن هللا إال إله ال بلسانه وقال فيه
(الفصل، التقليد رفض ص٥٩-٦٠). ج٤، (الفصل، ذلك عليه وليس مؤمن مسلم فإنه محمد، دين سوى
جواز ذلك مع اعتقد فإن فيه؛ فنظر بأدلتها معرفة غري من تقليًدا اعتقد من كل ص٦٠-٦١). ج٤،
الحق اعتقد ومن مؤمن. غري فهذا يُفسدها، ما به الشُّ من عليها يرد أن آمن ال وقال عليها، شبهة ورود
النظر برتكه عاٍص أو مسلم أو مؤمن هو هل يُفسده، ما به الشُّ من فيه ليس وأن دليله، يعرف ولم
الظاهر وأهل حنيفة وأبو والثوري واألوزعي ومالك الشافعي الفقهاء، جميع تحليل هو هذا واالستدالل؟
ُمتفاوتون وهم أدلة. دون بإحساساتهم الرسول العرب صدَّق لقد الغزايل عند أنه حني يف واألشعري،
والتخريفات، التهويالت عىل قلبه يعقد الذي النرصاني أو اليهودي تصديق غري املسلم فتصديق فيه؛
املتأخرون صنَّف وقد ص١١٤-١١٥). (االقتصاد، اإلقناعية التخيالت أو العلمية التحقيقات عىل وليس
إيمان وهو دليل، غري من الشيخ بقول األخذ وهو تقليد، عن إيمان (أ) أقسام: خمسة عىل اإليمان
األدلة. أصحاب إيمان وهو بأدلتها، العقائد معرفة عن الناشئ اإليمان وهو علم، من إيمان (ب) العوام.
املراقبة. مقام يف املراقبة أهل إيمان وهو هلل، القلب مراقبة عن الناشئ اإليمان وهو عيان، عن إيمان (ج)
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التصديق ثالثًا:

ومواجهتهم لهم وإعالنه للناس وإثباته عنه الدفاع يمكن وكيف برهان؟ بال تصديق إقرار
أمام الباطني اليقني أن كما الخواص، برهان عن يُغني ال العوام إيمان وإن بالتحدي.

الناس. أمام الربهان عن يُغني ال النفس

عمل؟ أو إقرار أو معرفة دون تصديق اإليمان هل (2)

والثالثية الثنائية العالقات إمكانيات ويف األربعة، أبعاده يف للشعور السابقة للبنية طبًقا
من ورابعًة اإلقرار، من وثالثًة التصديق، من وثانيًة املعرفة، من ابتداءً مرًة والرباعية،
نفس جديٍد من تظهر وعالقاتها املعرفة عرض يف عرش احتماالت ظهور وبعد العمل.
بال فالتصديق األول؛ االحتمال يف التكرار فيها يبدو التصديق. عرض يف العرش االحتماالت
بالتصديق، ومرًة باملعرفة، مرًة البداية يف فقط والخالف تصديق، بال املعرفة يُعادل معرفة
الثنائية العالقات ويف اآلخر. عن منهما كل فصل استحالة وهي واحدة، النتيجة ولكن
التصديق نفساهما هما والعمل اإلقرار دون والتصديق فاملعرفة الرابع؛ االحتمال يتكرر
بالتصديق. ومرًة باملعرفة، مرًة البداية يف أيًضا والخالف والعمل. اإلقرار دون واملعرفة
هي العمل دون واإلقرار والتصديق فاملعرفة السابع؛ االحتمال يتكرر الثالثية العالقات ويف
ومرًة باملعرفة، مرًة كذلك البداية والخالفيف العمل، دون واإلقرار واملعرفة التصديق نفسها
يف أيًضا والخالف اإلقرار. دون والتصديق املعرفة الثامن االحتمال يتكرر كما بالتصديق.
والخالف واحدة. باستمرار الرباعية العالقة وتكون بالتصديق. ومرًة باملعرفة، مرًة البداية
واإلقرار واملعرفة التصديق ومرًة والعمل، واإلقرار والتصديق املعرفة مرًة البداية يف فقط

املشاهدة. مقام يف للعارفني وهو بالقلب، هللا مشاهدة عن الناشئ اإليمان وهو حق، عن إيمان (د)
حقيقة أما الفناء. مقام يف للواقعني هللا إال يشهد ال كونه عن الناشئ اإليمان وهو حقيقة، عن إيمان (ه)
التحقيق ص٣٨-٣٩). (التحفة، بيانها إىل سبيل فال كشفها، من هللا منَعنا وقد للمرَسلني، فهي الحقيقة
(اإلتحاف، الفريقني دعوى عىل قائمة األدلة أن التحقيق ص٤٠-٤١). (التحفة، بالدليل اليشء إثبات هو
عىل املعتزلة اختلفت وقد ص٣٩-٤٠). (التحفة، التفصييل دون اإلجمايل الدليل ويكفي ص٤٦–٤٨).
عن ال اعتقد وإن فاسق، بفسق خلطه ولو مؤمن رضورًة الحق وُمعتِقد رضورية، املعارف (أ) فريقني:
برتكه فاسق فهو تقليد، بل نظر، غري عن ال اكتسابًا املعارف كانت إذا (ب) مكلَّف. غري فهو رضورة
فهو واحًدا دليًال إال وأدلته كله اإلسالم عرف لو هاشم أبي وعند توبته. تصحُّ ال كافر أو االستدالل،

ص٢٥٤-٢٥٥). (األصول، كافر
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(٥) الثورة إىل العقيدة من

فاالستدالل كاستدالل، التصديق باستثناء اإلمكان قدر التكرار استبعاد تم وقد والعمل.12
دون تصديق اإليمان هل األول، االحتمال أما خاص. نوٍع من معرفة فإنه ذلك ومع معرفة.
يوجد ال تصديق؟ دون معرفة اإليمان هل املعرفة، تحليل يف قبُل من ذلك تكرَّر فقد معرفة؟
شعوري، نظٌر الوجدان برهان.13 دون أعمى إيمان مجرد كان وإال معرفة، بال تصديق
وال ومزاج. وهو أعمى، انفعاٌل فهو وإال شعوري، فكٌر الوجدان عقيل. عمٌل والتصديق
وحده امُلتعصب بالسلوك. النظري الوعي يفتقد ألنه للعمل؛ أساًسا وحده الوجدان يكون
يف تعصب عىل بناءً يسلك الذي هو وامُلتآمر نظر، دون وجدان عىل سلوكه يُقيم الذي هو
اليشء هذا يُعَرف أن يمكن وال بيشء، تصديًقا إال يكون ال التصديق إن إعالن. دون صمٍت

األشياء.14 بني التفريق واستحال مجهول، بيشءٍ تصديًقا كان وإال بالنظر، إال

النحو عىل وتضاد تماثل عالقات ويف التصديق، وعالقات املعرفة عالقات بني االحتماالت تكرار يبدو 12

اآلتي:
معرفة. دون تصديق (أ) تصديق. دون معرفة (أ)
إقرار. دون تصديق (ب) إقرار. دون معرفة (ب)
عمل. دون تصديق (ج) عمل. دون معرفة (ج)

وعمل. إقرار دون ومعرفة تصديق (د) وعمل. إقرار دون وتصديق معرفة (د)
وعمل. معرفة دون وعمل تصديق (ه) وعمل. تصديق دون وإقرار معرفة (ه)
وعمل. معرفة دون وإقرار تصديق (و) وإقرار. تصديق دون وعمل معرفة (و)
عمل. دون وإقرار ومعرفة تصديق (ز) وإقرار. تصديق دون وعمل معرفة (ز)
إقرار. دون وعمل ومعرفة تصديق (ح) إقرار. دون وعمل وتصديق معرفة (ح)
معرفة. دون وعمل وإقرار تصديق (ط) تصديق. دون وعمل وإقرار معرفة (ط)

وعمل. وإقرار ومعرفة تصديق (ي) وعمل. وإقرار وتصديق معرفة (ي)
كما والنصارى اليهود عرف لقد حزم ابن وعند .(٣٩٧ يف (اإلرشاد، العلم مع إال التصديق يثبت ال 13

يف خالف فال به، يُصدقون ال ولكنهم واإلنجيل، التوراة يف مكتوبًا عندهم ويجدونه أبناءهم، يعرفون
ال ولكنه وبالبعث، ورسله وكتبه وبمالئكته باهلل عارف إبليس أن كما تصديق. بال معرفة ألنها كفرهم
من جاء إنما موىس أن يعرف لم فرعون إن األشاعرة وقالت ص١٤٤–١٤٦). ج٣، (الفصل، بهم يُصدق

ص٤٨). ج٥، (الفصل، يُصدق لم ولكنه عرف بأنه لذلك حزم ابن ورفض هللا، عند
بال معرفة اإليمان هل عمل؟ أو إقرار أو تصديق بال نظري إيماٌن يوجد هل النظر، سابًقا انظر 14

تصديق؟
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التصديق ثالثًا:

إقرار؟ دون تصديق اإليمان هل (1-2)

بالتجرد الباطنية، الشهادة وتحوَّلت النظري الربهان عىل أساًسا قام قد التصديق كان إذا
يتحول وبالتايل القول؛ يف تتخارج أن ذلك بعد أسهل فما حركية، طاقٍة إىل والعقل،
قد التصديق دام فما واإلذعان. التصديق بني التفرقة يصعب لذلك إقرار؛ إىل التصديق
التفرقة يصعب فإنه والنزوع، باإلرادة مرتبًطا الوجدان وكان معريف، أساٍس عىل قام
أي الخارجي، التصديق من وانتقال التصديق، عن إعالن فاإلقرار واإلقرار؛ التصديق بني
والواقع.15 املثال بني املسافة إعالن اإلعالن، أي الخارجي، التصديق إىل النفس، مع الصدق

تصديق اإليمان ص١٦٠). الدر، ص٣٨٤؛ (املوقف، الكلمتني مع التصديق حنيفة، أبي عند 15

(التحفة، واإلقرار التصديق وهما واللسان، القلب عمل اإليمان ص١٦٢). (الدر، باللسان وإقرار بالقلب
فقط. له وفرائض اإليمان رشائع فاألعمال ص١٠٦). ج٢، امِللل، ص٤٨–٥٠؛ اإلتحاف، ص٤١-٤٢؛
وفق بالَجنان والتصديق بالتحقيق، باللسان اإلقرار ص١٨٦). (الفقه، والتصديق اإلقرار هو اإليمان
وأكثر املرجئي غسان وعند ص٧٥-٧٦). الفقه، (رشح باإلظهار لإلشعار اإلقرار وتقديم التحقيق،
(مقاالت، االستخفاف وترك منه والهيبة له والتعظيم هلل واملحبة اإلقرار اإليمان حنيفة، أبي أصحاب
وعند ص٢٠٣). (الفرق، عليه االستكبار وترك وتعظيمه هلل واملحبة اإلقرار هو اإليمان ص٢٠٤). ج١،
أيًضا وهو واللسان، بالقلب ويكون التصديق، اللغة يف اإليمان املرجئة، من وأصحابه املرييس برش
به واإلقرار هللا عند من جاء بما التصديق هو اإليمان ص٢٠٤-٢٠٥). (الفرق، الراوندي ابن موقف
التسليم وليس التسليم، بمعنى التصديق يكفي وال ص١٢٥). الخيايل، حاشية ص١٢٤–١٢٦؛ (النسفية،
هللا إن بلسانه قال من ص١٢٥). اإلسفراييني، (حاشية التصديق يف منه بد ال الذي والقبول اإلذعان إال
يرى من فهم الكفر؛ يف املرجئة اختلفت وقد بقلبه. مرشك قوله يف صادق فهو املسيح، به وعنى واحد،
البغض وكذلك يكون. وبالقلب كفر، باهلل والجهل القلب. وبغري بالقلب ويكون كثرية، خصاٌل الكفر أن
وأن الجوارح، دون واللسان بالقلب يكون واالستحقاق واللسان، بالقلب برسله والتكذيب هلل واالستكبار
ج١، (مقاالت، الصالة تارك وكذلك االستخفاف، أجل من بل القتل أجل من يكفر لم النبي لطم من
واإلنكار الجحود هو والكفر واللسان، بالقلب بالتصديق اإليمان التومني، معاذ أبي وعند ص٢٠٦).
من ص٦٥). ج٢، (امِللل، الكفر عالمة ولكنه نفسه، يف بكفر ليس والصنم والقمر للشمس والسجود
القطان عند التصديق وبفضل الرقايش، عند املعرفة برشط الجنة يستحق لم لسان دون اإليمان أضمر
اإليمان ص١١–١٤). ص٣، (الفصل، مًعا واللسان بالقلب التصديق اللغة يف اإليمان ص١٩٠). (الدر،
واللسان بالقلب وللرسول هلل تكذيب الكفر ص٤٢٨). (املواقف، وإقرار وإخالص ومحبة وتصديق معرفة
اإلكراه. حالة يف كما يحتمله قد واإلقرار أصًال، السقوط يحتمل ال التصديق الجوارح، من غريهما دون
كان بقلبه يُصدق ولم بلسانه أقرَّ من الدنيا. يف األحكام إلجراء رشط فقط واإلقرار بالقلب، التصديق
الخيايل، حاشية ص١٢٦؛ التفتازاني، (رشح مؤمنًا كان بلسانه يُقر ولم بقلبه صدَّق ومن منافًقا.
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(٥) الثورة إىل العقيدة من

بلسانه اإلنسان يقول عندما اإلكراه، حالة يف فقط يتم إنما واإلقرار التصديق بني الفصل إن
السبيل هو اإلقرار إن بل اإلكراه، حاالت غري يف نفاًقا األمر كان وإال قلبه، يف به يعتقد ال ما
قبل الحدود تطبيق أو بالطاعات، الصدق مطالبة يمكن وال الرشعية. األحكام تطبيق إىل
وملا ِرسيٍّا، األمر لظلَّ التصديق بعد اإلقرار ولوال اإلظهار، هو إذن اإلقرار واإلعالن. اإلقرار

االجتماعي. الرصاع عملية بدأت

عمل؟ دون تصديق اإليمان هل (2-2)

بعد أسهل فما القول، يف ويتخارج نظري، برهاٍن عىل يقوم تصديًقا اإليمان كان إذا
املعرفة الداخليني، بُعَديه يف الشعور أبعاد تكتمل وبالتايل العمل؛ يف يتخارج أن ذلك
وطاقٌة نفس، ضيق عمل بال التصديق والعمل. القول الخارجيني، وبُعَديه والتصديق؛
اإليمان يكون وكيف هدف. بال طريق غاية، بال وسيلة ق، تحقُّ بال وإمكانية مختَزنة،
بال كصورة عمل بال واإليمان الوحي، أصل يف باإليمان العمل اقرتن وقد عمل، بال كامًال
بال فالعمل االختيار حالة ويف بل صورة، بال كمضمون إيمان بال العمل أن كما مضمون،
الصورة من وأبقى أفضل صورة بال فاملضمون عمل، بال اإليمان من وأبقى أفضل إيمان
فمحبة والعداوة، الكراهة يكون قد بل والوالية، املحبة هو فقط العمل وليس مضمون. بال
والتخلف الظلم مقاومة وإن للباطل. العداوة تتضمن للحق ووالية الظلم، كراهية مثل العدل
اإلثبات، رشط النفي واملساواة. والتقدم العدل أجل من للعمل رشًطا تكون قد واالستغالل
تأخريه أو اإليمان عىل العمل تأجيل يمكن ال لذلك اإليجاب؛ تحقيق رشط السلب ومقاومة
ميتًا، يولد العمل يف يتخارج ال الذي والتصديق عنه. وتعبري للتصديق تحقيق العمل عنه.16

(رشح األحكام إجراء رشط اإلقرار واملاتريدي، األشاعرة وعند ص١٢٦). اإلسفراييني، حاشية ص١٢٦؛
الدعوة ل تحوُّ وبداية الكعبة، يف ذلك وإعالنه عمر، إسالم يف اإلقرار أهمية ويتضح ص٧٥–٧٩). الفقه،

العلن. إىل الرس من عمر إعالن بعد اإلسالمية
وال بمعصية، فسق وإن مؤمنًا ويكون الكفر، دون بذنب يزول ال اإليمان اسم السنة أهل عند 16

األول معنيني؛ عىل واإلرجاء ص٣٥١-٣٥٢). (الفرق، قصاص أو إحصان بعد بِردَّة إال مسلم قتل يحل
الكفر مع تنفع وال معصية، اإليمان مع تنفع فال والقصد؛ النية عىل العمل تأخري والثاني التأخري،
عن تعبري العمل يف املواظبة التصديق، بموجب العمل مع تصديق اإليمان ص٥٨). ج٢، (امِللل، طاعة
يف ورسوخه التقليدي االعتقاد إىل النفس طمأنينة تأكيد يف تأثري لها الطاعات عىل املواظبة التصديق،

ص٤٧١). (النهاية، العمل عن عري وإن وعقد قول اإليمان ص١١٤-١١٥). (االقتصاد، النفس
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التصديق ثالثًا:

بل والتسليم، والخضوع املحبة العمل يكفي ال العمل. مع وتفاعله طاقته مصادر ويفقد
العقيدة عىل التصوف آثار من أثر آلية صورية خارجية سكونية أعماٌل فهذه والطاعة،
سيايس مدلوٌل العمل إلخراج يكون قد املتأخرين. عند األشعرية مع التصوف ازدواج بعد
الثورة. من وأمانًا النهائي، لالستسالم تحقيًقا العمل وإسقاط باإليمان، الناس الكتفاء
معرفة دون وإقرار تصديق اإليمان هل مثًال: مكرَّرة، أيًضا فهي األخرى االختيارات أما
تعبرٍي إىل تتحول داخلية تجربة أي باإلقرار، مصحوبًا تصديًقا اإليمان أصبح إذا وعمل؟
التصديق واكتمال عمل. إىل النظر فيتحول التحقيق، يكتمل أن ذلك بعد أسهل فما خارجي،
الطاقة، نصف يتحول أن من وبدًال بالعمل. القول اكتمال إىل بالرضورة يؤدي باملعرفة
واملعرفة، التصديق أي كلها، الطاقة تتحول العمل، أي الحركة، نصف إىل التصديق، أي
يتحول الذي التصديق بني إذن التفرقة تصعب والعمل.17 القول إىل أي كلها، الحركة إىل
له التعبري فإن اإلذعان؛ عن تعبري واإلقرار اإلذعان بمعنى التصديق ألن والعمل؛ إقرار إىل
يف يتخارج أن يمنع ما هناك فليس باإلقرار تخارج قد دام وما والعمل. اإلقرار شكالن؛
اإلقرار وجعل الفعل خارج التصديق لجعل محاولة كل وإن الفعل. يتحقق وبالتايل العمل؛
لسيادة نتيجة وذلك اإليمان؛ إماتة إىل إال يهدف ال فإنه واللغة، باإلرادة الصلة مقطوع

السائدة. األشعرية عىل القلوب لبواطن كعلم التصوف
السؤال نفس إىل فيُشري وإقرار؟» معرفة دون وعمل تصديق اإليمان «هل سؤال أما
ما اإليمان أن فمع وإقرار؟ تصديق دون وعمل معرفة اإليمان هل النظر: عالقات يف السابق
طريق وهو الفارغ، والقول النظرية املعرفة من أفضل وهو العمل، قه وصدَّ القلب يف وقر
يُصاحبه لم إن ِرسي عمٍل إىل يتحول قد أنه إال القلبي، التصديق عن الناتج الصامت العمل

نظري.18 أساٍس عىل يرتكز لم إن أفق وضيق تعصبًا يصبح وقد اإلعالن.

مختلف التحقيق دون التقليد عن الناشئ التصديق ألن واإلقرار؛ التصديق من أوىل واإلقرار املعرفة 17
ص٦٤-٦٥). الفقه، (رشح باإلجماع إيمان فإنه اإلقرار، مع الداللة عن الناشئة املعرفة بخالف قبوله، يف
وصدَّقه القلب يف وقر ما ولكن بالتمنِّي، وال بالتحيلِّ اإليمان «ليس املشهور: الحديث هو وهذا 18

االنقياد اإليمان مفهوم … للمعرفة الوصول النظر يف الكالم أصل إن ص٢٥٠-٢٥١). (األصول، العمل»
هو ألنه بالرضورة؛ الدين من ُعِلم مما إال ليس ومنطلقهما الظاهري، االنقياد اإلسالم ومفهوم الباطني،
لصحة رشط اإليمان وفساًدا. صالًحا له لتبعيتها الجوارح أصل القلب لغريه. له االنقياد عدم يكفر الذي
اإليمان إن قال من يكفر ال ص٤٤). (الحاشية، باللسان. الظاهر اإلقرار هو اإلسالم الجوارح. أعمال
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(٥) الثورة إىل العقيدة من

معرفة؟ دون وعمل وإقرار تصديق اإليمان هل (3-2)

دون وعمًال وإقراًرا تصديًقا اإليمان يكون بها التصديق يبدأ التي الثالثية العالقات يف
القدرة بعض ينقصه ولكن علنيٍّا، صادًقا أيًضا السلوك يكون الحالة هذه ويف معرفة.
ال فالنشاط السلوك؛ ِعلل وفهم اإلحصائي، الواقع مع والتعامل اآلخرين، مع الحوار عىل
األبعاد باجتماع واٍع فعل تحقيق يستحيل اإلدراك. عن تُغني ال والحركة الفهم، من يُعفي
قد للسلوك. النظري الجانب لغياب نظًرا املعرفة، دون والعمل واإلقرار التصديق الثالثة،
أفعال احتواء عىل قادر غري واندفاًعا حماًسا وخطابة، انفعاًال يكون ولكنه الفعل، وقع

املعارف.19 يف يُخالفونه الذين اآلخرين

وعمل وإقرار ومعرفة تصديق اإليمان (4-2)

أن وهي املعرفة، عالقات يف األخري االحتمال مع تتفق التي األخرية الرباعية العالقة هي هذه
وبالتصديق أوًال باملعرفة البداية يف فقط والخالف وعمل. وإقرار وتصديق معرفة اإليمان
تصديق وجود يستحيل إذ األخرى؛ الثالثة األبعاد عىل يحتوي بُْعد كل أن والحقيقة ثانيًا.
وهذا بيشء، تصديق هو تصديق كل إن حركة. إىل تتحول وأن بد ال فالطاقة عمل؛ بال

وليس ناقص إيماٌن فهو بدعة أو ً خطأ كان وإن بالجوارح، العمل دون باللسان وإقرار بالقلب عقد
القلب؛ يف خالفه ما وإضمار القول أو الشهادة بمجرد الرسول يرَض لم ص١٥٣). ج٣، (الفصل، كامًال
ص٤٧٣-٤٧٤). (النهاية، اإلقرار مع فالتصديق كاذبني؛ أو لهم إيمان ال منافقني كانوا ذلك حدث فإذا
أن (أ) والدليل: اإليمان، ى مسمَّ عن خارجة واألعمال ظهوره، سبب والقول االعتقاد، عن عبارة اإليمان
الصالحة، األعمال بمطلق اإليمان ذكر كلما (ب) االعتقاد. محل والقلب القلب، اإليمان محل جعل هللا
وُسمي باملؤمن، عدوانًا عمًدا النفس قاتل مثل الكبائر، مع اإليمان إثبات (ج) التغاير. يُوجب والعطف
ويجب اإليمان. هو واإلسالم اإلسالم، هو والدين الدين، اة مسمَّ األعمال بأن املخالف واحتجَّ مؤمنًا. الباغي
هذه وأما االعتقاد، هو واألصل ثمرات، وله أصل له اإليمان اإلمكان. بقدر الدالئل هذه بني التوفيق

ص١٤٤–١٤٧). (املعالم، ثمراته عىل اليشء أصل يُطَلق كما عليها اإليمان لفظ يُطَلق فقد األعمال
كلمتَي وعند عندنا، رضورًة به مجيئه ُعِلم ما بكل الرسول تصديق ورشًعا التصديق، اللغة يف اإليمان 19
ذلك مجموع وعن املعتزلة، عند الحرمات عن واالجتناب الواجبات امتثال وعن الكرامة، عند الشهادة
باللسان، وإقرار بالقلب، عقد اإليمان ص٤٧١-٤٧٢). النهاية، ص٢٢٧؛ (الطوالع، السلف أكثر عند
واللسان القلب فعل ص٣١١–٣١٣). الغاية، ص٣٥٨؛ املواقف، ص٥٥-٥٦؛ (اإلنصاف، باألركان وعمل

ص١٦٠–١٦٢). (الدر، والجوارح
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التصديق ثالثًا:

املعرفة هو اإليمان كان فإذا باليد؛ ويتحقق باللسان، عنه ويعربَّ الذهن، يف يتأسس اليشء
بني الوحدة إن اإلحسان. اإلسالم يضم وبالتايل والعمل؛ اإلقرار هو اإلسالم فإن والتصديق
بني القدماء يقول كما أو والنظام، التصور بني والحركة، الطاقة بني والخارج، الداخل
والتصديق، املعرفة النظر، بني يجمع الذي الكامل لإليمان تحقيق هو والرشيعة العقيدة
الفعل يُبترس وال الداخلية، الطاقة تترسب ال الوحدة بهذه والفعل. اإلقرار أي والعمل؛

الخارجي.20

وصفاته، وِقدمه وألوهيته الصانع بوجوب املعرفة هو مرًة قال التصديق. معنى يف الحسن أبو اختلف 20
تصديًقا، باللسان اإلقرار ى فيُسمَّ باللسان؛ ذلك عن يعربَّ ثم املعرفة يتضمن النفس يف قول هو ومرًة
الداللة، بحكم تصديق اإلقرار أن كما الحال، داللة الداللة، بحكم التصديق باب من أيًضا باألركان والعمل
ص٤٧٢). (النهاية، دليالن والعمل واإلقرار املدلول، األصل هو بالقلب القائم املعنى فكان املقال؛ داللة
ال ولكن واإلسالم، اإليمان بني فرق وهناك اللغة. طريق عن هللا ألوامر واالنقياد التسليم هو اإلسالم
عىل واقع اسٌم والدين البطن. مع كالظهر وهما إيمان، بال إسالم يوجد وال إسالم، بال إيمان يكون
وعمل اإلقرار هو واإلسالم التصديق، محض اإليمان ص١٨٦). (الفقه، كلها والرشائع واإلسالم اإليمان
باملعرفة والثاني والعمل، بالقول األول باطنًا. والثاني ظاهًرا، األول ا. رسٍّ واإليمان عالنية، اإلسالم األبرار.

ص٧٩-٨٠). الفقه، (رشح والتصديق
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اإلقرار رابًعا:

التلفظ اإلقرار ويعني العمل. وقبل والتصديق املعرفة بعد للشعور الثالث البعد هو اإلقرار
التصديق عن تُعلن بكلمة والنطق اللسان عمل أي القول؛ هو فاإلقرار الشهادة؛ بكلمتَي
عن يعربِّ لفٌظ فالقول يشء؟ عن يعربِّ لم إن القول فائدة وما الربهان. عن بَدوره يُعلن الذي
يتحقق ثم بالذهن، ويُدَرك تصديق، تجربة يف ينكشف الشعور يف يكون واملعنى معنًى،

بالعمل.

اإلقرار؟ يعني ماذا (1)

حتى أي النفاق؛ أو الكفر صاحبه أضمر ولو حتى الشهادة، بكلمتَي النطق هو اإلقرار
املنافق أو الكافر إيمان ويظل الكلمتني. بهاتني تصديق أو معرفة هناك تكن لم ولو
وليس باللسان اإلقرار أجمعني! واألنبياء وميكائيل جربيل إيمان مثل بالشهادتني الناطق
بالكلمتني، الرسول اقتناع تواتر وقد باليد. فعًال أو بالعقل برهانًا أو بالقلب تصديًقا
يتوىل وهللا بالظاهر، الحكم إال علينا وما الناس. قلوب وشق الضمائر يف التفتيش ومنعه
يف ويكفي التصديق. أو املعرفة هو والباطن الفعل، أو القول هو عندنا والظاهر الرسائر.
من يُقَصد التي الصالة مثل الرشعية األفعال عكس عىل التكرار، دون واحدة مرًة اإلقرار
الذر عهد يف قديًما اإلقرار أصبح األشعرية مع التصوف ازدواج وبعد التكرار. فيها األمر
اإلنسان يحتاج ال وبالتايل بىل. فقالوا: بربِّكم؟» «ألسُت أنفسهم عىل الناس هللا أشهد عندما



(٥) الثورة إىل العقيدة من

دون إقرار مجرد اإليمان جعل أن والحقيقة واحدة.1 مرًة إال الدنيا يف اإلقرار تكرار إىل
يمكن وهل إعالن. أو نطق أو قول مجرد وجعله له، ابتسار هو عمل أو معرفة أو تصديق
إقراًرا اإلقرار أليس صحته؟ من والتحقق به تصديق دون الرسول به يجيء ما بكل اإلقرار
تحقيقه؟ عىل ويعمل به ويصدِّق املؤمن يُدركه يشء، عن وإعالنًا بيشء وتصديًقا بيشء
إن اإلقرار. يف ظهوَره والعمل، والتصديق املعرفة يف كلها، الشعور أبعاد يف اإليمان يظهر
ووجدانية، نظرية شعورية، كتجربٍة اإليمان عن تخلٍّ لهو وحده اإلقرار هو اإليمان جعل
باإلعالن.2 واالكتفاء فعلية، عملية كتجربٍة اإليمان عن تخلٍّ أنه كما وتصديق، كمعرفة

فعند والكعبي. الكرامية وموقف املرجئة، ُغالة من وأصحابه السجستاني بن محمد موقف هو هذا 1

ذلك فعل فإذا بقلبه؛ الكفر اعتقد وإن باهلل باللسان اإلقرار هو اإليمان وأصحابه، السجستاني بن محمد
ج٥، (الفصل، املقدس وبيت بخراسان شيعته وكانت ص١٣٧). ج٣، (الفصل، الجنة أهل من مؤمن فهو
مؤمن املرشك فاملنافق الكرامية، وعند ص٤٢٩). املواقف، ص٤٧٧؛ النهاية، ص٣٩٦؛ اإلرشاد، ص٤٦؛
كلمتا هو اإليمان ص١٨٨-١٨٩). (األصول، أجمعني واألنبياء وميكائيل جربائيل كإيمان إيمانه وأن ا، حقٍّ
من بالكلمتني، يقنعون كانوا والتابعني والصحابة الرسول أن تواتر وقد ص٣٨٤). (املواقف، الشهادة
ص٣٨٥-٣٨٦). (املواقف، الكلمتني بمجرد بإيمانه فيحكمون وعمله، علمه عن يستفرسون ال بهما أتى
(رشح القلوب يف عما استفسار غري من به يقنع النبي وكان باللسان. والتصديق التصديق، هو اإليمان
الخيايل، (حاشية معنًى عىل الدال اللفظ مجرد إال الكرامية عند املعترب ليس ص١٢٧-١٢٨). التفتازاني،
إخالص عن كان سواء اإلقرار، هو اإليمان ص١٦٠). (الدر، الكفر أضمر ولو فقط اللسان هو ص١٢٧).
باللسان. والكفر القلب، دون باللسان والتصديق اإلقرار هو اإليمان ص٣٥١-٣٥٢). (الفرق، نفاق أو
هو والكفر الحقيقة، عىل مؤمنون فاملنافقون باللسان؛ التصديق غري يشء أو القلب معرفة وأنكروا
من لكل جامعة اإلسالم وأمة ص٢٠٥-٢٠٦). ج١، (مقاالت، الجوارح دون باللسان له واإلنكار الجحود
اإلسالم، أهل من ا حقٍّ مؤمن فهو هللا رسول محمد هللا إال إله ال قال من كل لفًظا. اإلسالم شهادتَي أقر
جربيل إيمان مثل وإيمانهم مؤمنون، املنافقون والزندقة. الكفر ُمضِمًرا أو ُمنافًقا أو ُمخِلًصا كان سواء
قول اإليمان ص١٢). (الفرق، الشهادتني وإظهار النفاق اعتقادهم مع واملالئكة، واألنبياء وميكائيل
إال إله ال قال من كل عىل واقع اإلسالم ملة اسم ص١٠٦). ج٢، (امِللل، قلبه يف الكفر اعتقد وإن باللسان
كلِّ عىل واقع اإلسالم اسم أن الكعبي وكذلك خالفه. اعتقد أو ذلك يف أخلص سواء هللا، رسول محمد هللا
من العيسوية إدخال يلزم وهذا كان. ما ذلك بعد قوله كائنًا حق به جاء ما كل وأن محمد، بنبوة ُمقرٍّ
مبعوثًا كان محمًدا أن ويزعمون هللا، إال إله ال يقولون ألنهم اإلسالم؛ ملة يف منهم واملشكانية اليهودية

ص٢٣٠-٢٣١). (الفرق، حق به جاء ما بأن أقرُّوا وقد العرب، إىل
باللسان، التصديق تجعلون ال لَم قيل: فإن والكرامية؛ املرجئة موقف والفقهاء املتكلمون حاَجج لقد 2
وضعه أو ملعنًى صدقت وضع عدم ُفرض لو قلنا: ذلك؟ إال التصديق من يعلمون ال اللغة أهل فإن
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إن ِصدقه؟ من والتحقق به التصديق دون الرسول به يجيء ما بكل اإلقرار يمكن وهل
يتم وقد له. تحقيًقا وليس التصديق عن إعالن هو صحة. وليسرشط كمال رشط اإلقرار
إعالن اإلقرار الظاهرة. العالمة هو الفعل يكون وبالتايل إعالن؛ دون حتًما بالفعل تحقيقه
هو اإلقرار يستطيع ما أقىص إن فارغ. وتحقيٌق مضمون، بال كمال تحقيق عمل، دون
ثم العمل، إىل اإلقرار من التعلم لعملية كبداية صعبة ظروٍف يف البدايات أوىل يكون أن
حتى أعمال، يف تتحقق ثم النية عن اإلعالن هو فاإلقرار املعرفة؛ إىل وأخريًا التصديق، إىل
إال التصديق يأتي ال وربما الصالحة. باألعمال مشفوعًة والطقوس الشعائر هي كانت ولو
ثم التصديق ثم املعرفة بدأت اإليمان ثبت ما فإذا النهاية؛ يف إال املعرفة تأتي وال بالربهان،
املؤمن فيضطرُّ واالضطهاد، القهر حالة يف التصديق اإلقرار يُخالف قد العمل. ثم اإلقرار
الحرة األفعال هي األفعال ولكن العذاب، آلالم تخفيًفا ويجحده به يُصدق ال شيئًا يقول أن
يأتي حتى بالقول اإليمان يتحقق قد املبارش العمل يصعب وحني اإلكراه. أفعال وليست
أساس هو اإلقرار كان وطاملا النجاح. إىل أقرب ويكون مالءمة، أكثر ظرٍف يف العمل
وسائر واالرتداد والعصيان والفسق والكفر باإليمان الحكم يكون فعليه الرشعية، األحكام
تكفري عدم أجل من سيايس مغًزى إقرار، اإليمان االختيار، لهذا يكون قد لذلك األحكام؛3

اللفظة هذه أو اللفظة هذه معنى إما فالتصديق قطًعا. مصدًقا به التلفظ يكن لم التصديق غري ملعنًى
﴿َوِمَن تعاىل: قوله ويؤيده القلبي، بالتصديق رضورًة العقالء بعلم الجزم فيجب معناها، عىل لداللتها
حجة وأن ،﴾… آَمنَّا اْألَْعَراُب ﴿َقاَلِت وأيًضا: ِبُمْؤِمِننَي﴾، ُهْم َوَما اْآلِخِر َوِباْليَْوِم ِباهللِ آَمنَّا يَُقوُل َمْن النَّاِس
وال أَْسَلْمنَا﴾، ُقولُوا َوَلِكْن تُْؤِمنُوا َلْم ﴿ُقْل قوله: وبنحو كافر، املنافق أن عىل باإلجماع معارضة الكرامية
هللا. وبني بينه فيما النزاع وإنما ظاهًرا. اإليمان أحكام عليه يرتتب وأنه لغًة، إيمانًا ى يُسمَّ أنه يف نزاع
وهو كافًرا، يكون أن وغريه، خرس من مانع فمنعه بكلمتني، بالتكلم وهمَّ بقلبه، صدَّق من أن يلزمكم
ال قول أعالها شعبة، وسبعون بضع «اإليمان الحديث: ويف ص٣٨٥-٣٨٦). (مواقف، اإلجماع خالف
فمن الحق، وهو بسيط اإليمان ص٣٨٧-٣٨٨). (املواقف، الطريق» عن األذى إماطة وأدناها هللا، إال إله
من األعمال كيفية فيه كمال رشط فالنطق مؤمن؛ فهو إلباء أو لعذر ال بلسانه يُقر ولم بقلبه صدَّق
ألن الدنيوية؛ األحكام إلجراء رشط حقيقته، من كجزء وال صحة، رشط ال وحج، وزكاة وصوم صالة

تدل. ظاهرة عالمٍة من بد فال قلبي لخفائه التصديق
وعند ص١٧١-١٧٢). (الدر، مالًكا إال توبته تُقبَل الكفر وأرسَّ اإلسالم أظهر من الزنديق الفقهاء، عند 3

وجوه املسألة يف كان لو (ب) يكُفر. ال كفر أنه يعلم وهو اختيار عن الكفر بلفظ أتى من (أ) الحنفية:
من (د) النكاح. وتجديد بالتوبة يُقر بالكفر ظ تلفَّ من (ج) يكُفر. ال التكفري يمنع ووجه يكُفر، تُكفر
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اختيار ُمقابل يف الشهادة، بكلمتَي ويُقرون يشهدون داموا ما لهم األمة وقبول الحكام
املعارضة. اختيار وهو لإلقرار، أساًسا التصديق وتضع اإلقرار، مع األعمال تجعل آخر
لمِّ أجِل من املتبادلة والخصومات الناس تكفري عىل ِفعل ردَّ أخرى حالٍة يف يكون وقد
صعب وإن القول، وهو االتفاق، من األدنى الحد عىل الوطنية الوحدة قواعد وإرساء الشمل

والتصديق. التفسري
اختيارات كأحد واإلقرار التوحيد، اختيارات كأحد التجسيم بني صلة هناك تكون وقد
اإليمان. يف والعمل التوحيد، يف التنزيه بني مقابلة صلة هناك تكون وبالتايل اإليمان؛

بالفعل. فيه الدخول إىل يحتاج ال وبالتايل هللا؛ جسم يف الواقع يجعل فالتجسيم

وعمل؟ وتصديق معرفة دون إقرار اإليمان هل (2)
املعرفة األخرى، الثالثة واألبعاد للشعور ثالث كبُعٍد اإلقرار بني العالقات لنسق طبًقا
املعرفة عالقات يف قبُل من ُوجدت والثالثية الثنائية العالقات كل فإن والعمل، والتصديق
هو تصديق دون واإلقرار إقرار، بال املعرفة نفسه هو معرفة دون فاإلقرار والتصديق؛
ويف عمل. دون اإلقرار وهي واحدة، عالقٌة إال تبقى ال وبالتايل إقرار؛ دون التصديق نفسه
والعمل التصديق نفسها هي والعمل، التصديق دون واملعرفة اإلقرار الثنائية، العالقات
والعمل املعرفة نفسه هو وعمل معرفة دون والتصديق اإلقرار أن كما واملعرفة، اإلقرار دون
نفسها هي توجد الثالثة احتماالتها يف لإلقرار الثالثية العالقات ويف والتصديق. اإلقرار دون
سواء ُمتكررة، توجد الوحيدة الرباعية والعالقة والتصديق. للمعرفة الثالثية العالقات يف

اإلقرار.4 أو التصديق أو املعرفة البداية كانت

أسلم ثم ارتدَّ من (و) التوبة. الكفر جحود (ه) كافر. فهو باإليمان مطمنئ وقلبه طائًعا بلسانه كفر
كان إذا الكبرية ارتكاب عند املؤمن (ز) والصيام. والزكاة الصلوات يُعيد أن دون يحج أن عليه حج وقد
(الدر، مقبولة اليأس وتوبة مقبول، غري اليأس إيمان (ح) مؤمن. بالشارع مستخف وغري هللا من خائًفا

ص١٦٩-١٧٠).
ال أنه وكيف واإلقرار، والتصديق املعرفة من كل عالقات يف العرشة االحتماالت اآلتي الجدول ح يوضِّ 4

والتضاد التماثل عالقات عىل التعرف ويمكن احتماالن. اإلقرار ويف احتماالت، خمسة إال التصديق يف يبقى
والتصديق. املعرفة و) + (ه واإلقرار. التصديق (ب) واإلقرار. املعرفة (ب) والتصديق. املعرفة (أ) بني:
العالقة، لهذه أكثر توضيٍح إىل حاجة يف األمر زال وما إلخ. … واإلقرار والتصديق املعرفة و) + (د
ملزيد تقريبي كمدخٍل النموذج فقط يكفي االحتماالت. حساب عىل اعتماًدا والتضاد التماثل بني والتمييز

اآليل. الحاسب عىل باالعتماد وربما األحكام، من
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عمل؟ دون إقرار اإليمان هل (1-2)

دون إقرار هناك هل بعُد: يُعَرض لم الذي الوحيد االحتمال هو هذا الثنائية العالقات يف
والعمل لغوي، سلوٌك فالقول العمل؛ مثل السلوك مظاهر أحد القول أن الحقيقة عمل؟
ليس اإلقرار أن كما اآلخر، دون السلوك مظاهر أحد أخذ يمكن وال اجتماعي. سلوٌك
بل كلمة، مجرد إذن اإلقرار ليس مضمون. عىل تدل صياغة هو بل معيَّنة، صيغٌة له
يف داخلة وأوصافه اإليمان رشائط كانت وملا اإلقرار. هو سلوًكا يتطلب شعور فعل هو
اإليمان رشائط إىل باإلضافة اإلقرار هو بل فحسب، إقراًرا يكون ال اإليمان فإن اإلقرار،
إذ بالشهادتني؛ النطق يف ذلك ويتَّضح اإليمان. حق املقدمة، يف يأتي والعمل وأوصافه.

اإلقرار التصديق املعرفة

معرفة دون إقرار معرفة دون تصديق تصديق دون معرفة (أ)
تصديق دون إقرار إقرار دون تصديق إقرار دون معرفة (ب)
عمل دون إقرار عمل دون تصديق عمل دون معرفة (ج)

تصديق دون ومعرفة إقرار
وعمل

إقرار دون ومعرفة تصديق
وعمل

إقرار دون وتصديق معرفة (د)
وعمل

معرفة دون وتصديق إقرار
وعمل

معرفة دون وإقرار تصديق
وعمل

تصديق دون وإقرار معرفة (ه)
وعمل

معرفة دون وعمل إقرار
وتصديق

معرفة دون وعمل تصديق
وإقرار

تصديق دون وعمل معرفة (و)
وإقرار

دون وتصديق ومعرفة إقرار
عمل

دون وإقرار ومعرفة تصديق
عمل

دون وإقرار وتصديق معرفة (ز)
عمل

دون وعمل ومعرفة إقرار
تصديق

دون وعمل ومعرفة تصديق
إقرار

دون وعمل وتصديق معرفة (ح)
إقرار

دون وعمل وتصديق إقرار
معرفة

دون وعمل وإقرار تصديق
معرفة

دون وعمل وإقرار معرفة (ط)
تصديق

وعمل وتصديق ومعرفة إقرار وعمل وإقرار ومعرفة تصديق وعمل وإقرار وتصديق معرفة (ي)
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(٥) الثورة إىل العقيدة من

تعني بل بقضية، والنطق بعبارة، التلفظ مجرد بالقول، إقرار مجرد الشهادة تعني ال
وواقع ووعي رؤية والشهادة املفرد. املتكلم ضمري يف شخيص فعٌل وهو «أشهد»، فعل
برأيه يؤخذ الذي الواقع ورائي الحق، حامل الشاهد واقع. أمٍر من تحقق الشهادة وإعالن.
يرى الذي هو عرصه، عىل الشاهد هو الشاهد الخصومات. يف الفصل حني القضاء يف
األوىل مرتني؛ «أشهد» فعل تكرَّر وقد بشهادته. العرص قضاء ويأخذ حق، رؤية عرصه
أي الكالم؛ عن ينفصل ال التوحيد أصل أن عىل يدل مما الوحي؛ يف والثانية التوحيد، يف
الفعلية الشهادة حد إىل القولية الشهادة تصل وقد الفعل. إىل ل واملحوِّ املصدِّق الفكر
املتمكن، للقادر بالشهادتني النطق كان وملا الشهادة. بفعل شهيد إىل الشاهد يتحول عندما
خالصة، عضويًة القدرة وليست ثمن. بال قول مجرد وليس قدرة، إىل يحتاج فعٌل فهو
الصوتية، الحبال خالل من الحنجرة هواء وإخراج والشفتني اللسان تحريك عىل القدرة
الرفض، عىل القدرة عن تكشف معنوية قوٌة هي بل وحده، األخرس يتملكها ال قدرة فهذه
ذل بعد قادًرا ويكون البرشي، الوجدان يتحرر حتى الطاغوت وتأليه العرص آلهة رفض
فعل ضم لذلك جميًعا؛ البرش أمامه يتساوى شامل، عامٍّ واحد، مبدأٍ إىل االنتساب عىل
تحرير أجل من هللا»؛ «إال اإلثبات فعل والثاني إله»، «ال النفي فعل األول فعلني؛ اإلقرار
حذفنا ما إذا العبارة إن إذ املطَلقة؛ الُهويَّة عن والتعبري الطاغوت، من البرشي الوجدان
املوضوع، مع الذات وهوية بنفسه، اليشء تعريف أي هللا»؛ «إله كانت واالستثناء النفي
اإلقرار ألن بها؛ واملجانني بية والصِّ األطفال نطق يجوز ال لذلك الخرب؛ مع املبتدأ وتطابق
كانت وإذا والعمل. والتصديق املعرفة يف والفعل، والقلب العقل من حق وله ثمن، له
واستسالم، خضوع مجرد اإلذعان فليس الفعل؛ تتطلب فإنها اإلذعان تتطلب الشهادة
صورة يف القبول هذا يظهر وقد إيجابي. فعل أي رًضا، عن قبول هو بل سلبي، فعل
الشهادة كانت وإذا اإلقرار. وينفيه الشهادة تدحضه الذي الواقع عىل وثورة وتمرُّد غضب
يف حتى ا، حقٍّ للشهادة أن يعني ذلك فإن الردة، حروب بدليل واالمتثال االنقياد تتطلب
أن من أيًضا ذلك عىل أدل وليس سلوك. واإلقرار فعل، إذن فالشهادة الزكاة؛ حق مثل املال
فاإلقرار الشهادة؛ بعد إال تتحقق ال الفرائض وأن القول، بعد إال تجوز ال الرشعية األحكام
للشهادة يكن لم وإذا فيه. حق وال له مضمون ال فارغ قول مجرد وليس بفعل، التزام
صورة. وليست مضمون أنها عىل يدل ذلك فإن صياغة، أية لها تصحُّ بل محدَّدة، صياغة
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هو سلوًكا يتطلب ه وتوجُّ معنًى وأنه للشعور، فعل هو بل كلمة، مجرد ليس اإلقرار وإن
اإلقرار.5 حق

عىل كله الفقه يقوم أال اإلقرار؟ إىل تُضاف أعماًال تكن لم إن الفرائض عن وماذا
أي وعىل القيامة يوم الناس سيحاَسب وكيف لألقوال؟ وليس لألفعال والتحكيم الحكم
ماذا وعن األعمال؟ تكن لم إن القيامة يوم هللا سيغفر وماذا األعمال؟ عىل تكن لم إن يشء
فعلية أعمال مجاًزا، وليست حقيقة األعمال األعمال؟ عىل تكن لم إن الدنيا يف التوبة تتم
دوًما املقرونة الصالحة األعمال أيًضا تضم بل الشعائر، عىل تقترصفقط ال وهمية. وليست
إن األفعال. إىل يتوجه العدل أصل فإن اإلقرار إىل يتوجه التوحيد أصل كان وإذا باإليمان.
األخالق هي هذه أليست اإلقرار. عىل العمل وال القول، عىل الفعل تأخري يعني ال اإلرجاء
طاهرين، داموا ما وأحباؤه هللا أبناء هم اليهود أن عىل تقوم التي التطهرية أو اليهودية

باألعمال؟6 عربة فال

اإليمان حنيفة، أبي وعند ص١٦٥-١٦٦). (الدر، املعروفة الصياغة بغري الشهادة تصحُّ الشافعية عند 5

ص٤٧–٥٠؛ اإلتحاف، ص٤٠–٤٣؛ (التحفة، بالشهادتني الشافعية وعند واحدة، بشهادٍة يتم املجَمل
شعًرا: املتأخرة العقائد يف قيل وقد ص٤١–٤٤). الجوهرة،

اإلس��الم ب��م��ب��ادئ وال��ف��ع��ل ع��ل��ي��ه ل��ألح��ك��ام يُ��ش��ت��رط وال��ن��ط��ق

ص٢٦ الخريدة، رشح ص١٦؛ القول، ج٢٦؛ الوسيلة،

والعمل التصديق، هو اللغة يف اإليمان أن وهي واحدة، حنيفة وأبي واألشعرية والكرامية الجهمية حجة 6

ضاع قد لكان توحيًدا األعمال كانت ولو فيه. تدخل ال واألعمال توحيد، اإليمان تصديًقا. ليس بالجوارح
دخل الحق شهادة شهد من املرجئة عند السنة. أهل موقف ليس وهو والخوارج، املعتزلة مثل بضياعها
أبًدا النار يدخل ال سيئة. التوحيد مع يرضُّ ال كذلك حسنة، الرشك مع تنفع ال كما عمل، أي عمل وإن الجنة
إله ال بأن بالشهادة باللسان اإلقرار من بد ال ص١٦). (التنبيه، الفرائضوالكبائر وترك العظائم ركب وإن
ص١٥١). (التنبيه، يشء ينقصه ال مؤمن فهو العمل، من ترك ثم هللا، عند من جاء وبما وباألنبياء هللا إال
ورشب والفواحش، الكبائر وأتى العظائم، ارتكب أو أخيه، بامرأة أحدهم زنا وإن نقص إيمانهم يف ليس
ونمى وملز وهمز واغتاب والفرائض، والزكاة الصالة وترك والربا، الحرام وأكل النفس، وقتل الخمر،
هو محمد من ندري ال ولكن نشهد، التأويل. جحد وإن بالتنزيل اإلقرار املرجئة، عند ص١٥٣). (التنبيه،
الخنزير بأن ونُقر بخراسان، أو بمكة هو هل ندري وال بالحج ونُقر بخراسان، أو باملدينة أم بمكة الذي
وعند ص١٥١-١٥٢). (التنبيه، به أقر ما يعرف لم وإبليس حمار، أم خنزير هذا هل ندري وال حرام
اإليمان؛ من وليست هللا فعل باهلل واملعرفة التصديق، وهو باللسان إقرار اإليمان زرقان)، (رواية غيالن
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االختيار كان فإذا نية؛ سوء عن أو نية عن إما االختيار، هذا القائمة السلطة ثبَّتت لقد
التفتيش وعدم الوطنية، الوحدة وتحقيق الشمل، لمَّ هو يكون الهدف فإن نية حسن عن
يعرفون، ماذا ملعرفة أذهانهم يف الدخول أو يُقرون، بما تصديقهم ملعرفة الناس ضمائر يف
عىل الحكم ويُرجئ قضاة، ال ُهداًة والرسل األنبياء بُعث فقد أعمالهم؛ عىل الحكم حتى أو
وقطع الِفرق، واقتتال الخصوم تكفري عىل ِفعل كردِّ ذلك يكون وقد اآلخر. لليوم أعمالهم
االختيار هذا أصبح األمة وحدة عىل وحفاًظا للدماء حقنًا وبالتايل لألعمال؛ طبًقا الرقاب
سالح تُشهر أيًضا هي القائمة السلطة كانت ملا ولكن الهدف. هذا لتحقيق وسائل إحدى
الخصوم أفعال جعلت اإليمان عن العمل بإخراجها فإنها السلطان، وتأييد الخصوم تكفري
الوقت ويف املعارضة. رشعية عىل تقيض وبالتايل باإليمان؛ لها شأن ال خالصة سياسيًة
يُقر السلطان دام ما رشعيٍّا الحكم يظل حتى األيمان من السلطان أعمال تخرج نفسه
للتكفري أساًسا العقائدية املنظومة القائمة السلطة تجعل نفسه الوقت ويف بالشهادتني!
عىل الخروج وبالتايل بالتأويل؛ تُتهم التي السياسية املعارضة حصار من لها يمكن مما
يمكن وبالتايل وتصوراتها؛ العامة أذواق مع تتفق التي الشيئية الحرفية نية السُّ العقائد
لقومه ولكن للُمعارض، فقط ليس وذلك اآلخرة. يف دينيٍّا وعزلها الدنيا، يف سياسيٍّا عزلها
اإليمان يف املحكَّ وكأن قضاياهم، يف وشارك املسلمني مع غزا ولو حتى وأنصاره وشيعته
الشعبية املعارضة ِفرق بعض تأخذ وقد له.7 املعارضة أو للسلطان الخضوع هو والكفر

وعند ص٢٠٦-٢٠٧). الفرق، ص٢٠٠؛ ج١، (مقاالت، باللسان والتصديق التصديق، هو اللغة يف فاإليمان
العقل يف جائًزا كان وما يفعله، أن إال العقل يف يجوز ال كان وما وبرسله، باهلل اإلقرار هو اإليمان ثوبان، أبي
ص٢٥). (الفرق، اإليمان يف باإلرجاء املرجئة قالت ص٩٩). ج١، (مقاالت، اإليمان من ذلك فليس يفعله، أال
ومحمد شمر وأبي وغيالن املعتزلة القدرية، مذاهب عىل وبالقدر اإليمان يف اإلرجاء (أ) أصناف: ثالثة وهي
عن العمل إرجاء (ج) صفوان. بن جهم مثل األعمال يف والجرب باإليمان اإلرجاء (ب) البرصي. شبيب بن
وا ُسمُّ ولذلك ص٢٠٢). (الفرق، والتومنية واملريسية والثوبانية اليونسية وهم التأخري، بمعنى اإليمان
من جزءًا كانت لو الطاعات هذه ص٤٦). ج٥، (الفصل، باللسان إقرار اإليمان ص٢٠٧). (الفرق، مرجئة
الحجة هذه الرازي فنَّد وقد نقًصا. وباملعصية تكديًرا، بالطاعة اإليمان تقييد لكان رشًعا اإليمان ى مسمَّ
اإليمان. هو واإلسالم اإلسالم، هو والدين الدين، هو الواجبات فعل (أ) هي: ُمناهضة، أخرى حجج بأربع
من كل لكان التصديق اإليمان كان لو (ج) يُجزى. ال واملؤمن القيامة، يوم يُجزى الطريق قاطع (ب)
ص١٧٤). (املحصل، واإليمان العمل بني تربط التي القرآنية اآليات (د) مؤمنًا. والطاغوت الخبث صدَّق
وأنه وِقدمه، وصانعه وتوحيده العالم بحدوث أقرَّ من كل عىل واقع اإلسالم ملة اسم السنة، أهل عند 7

ورسالته محمد نبوة وبصحة أنبيائه، جميع بنبوة ذلك مع وأقرَّ والتعطيل، التشبيه نفي مع حكيم، عادٌل
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فإذا الجذرية.8 واملعارضة القائمة السلطة بني الوطنية املصالحة بدافع املوقف هذا مثل
ومع إقرار.9 مجرد اإليمان ويصبح اإليمان، يف يتالىش فإنه التجسيم يف الواقع ظهر ما
باعتباره اإلقرار تُهاجم فإنها الدين عن امُلدافع مظهر يف القائمة السلطة تظهر كي ذلك

الخمسة. األركان وبوجوب رشيعته، َمنبع القرآن وأن حق، به جاء ما كل وبأن رشيعته، وبتأييد الكافة، إىل
شنعاء، بدعًة ذلك إىل ضم وإن ني، السُّ د املوحِّ فهو الكفر إىل تؤدي شنعاء ببدعٍة إيمانه يخلط لم فإن
أو الرافضة، من الخطابية أو السبئية أو الجناحية أو املنصورية أو املغريية أو البيانية أو الباطنية مثل
الحابطية دين عىل أو الخوارج، من اليزيدية أو امليمونية أو التناسخ أصحاب أو الحلولية دين عىل كان
حرَّم ما أباح أو باسمه، إباحته عىل القرآن نص من شيئًا يُحرم ممن كان أو القدرية، من الحمارية أو
الرافضة أو الزيدية الرافضة بدع جنس من بدعته كانت وإن اإلسالم. أمة جملة من فليس باسمه؛ القرآن
من كان املجسمة؛ أو الرضارية أو الجهمية أو البخارية أو املعتزلة أو الخوارج بدع جنس من أو اإلمامية،
مع غزا إن الغنيمة من سهمه إليه يُدَفع وأن املسلمني، مقابر يف الدفن األحكام؛ بعض يف اإلسالم أمة جملة
الصالة تجوز ال أنه مثل األحكام، بعض يف ويخرج فيها؛ والصالة املساجد دخول من يُمنَع وال املسلمني،
ص٢٣١-٢٣٢). (الفرق، أحدهم من نية السُّ نكاح أو ني، للسُّ وامرأته ذبيحته تحل وال خلفه، وال عليه

اإليمان ظهور أن الروافض بعض فعند الرأي؛ هذا واملعتزلة الخوارج ِفرق بعض تتبنَّى أن العجيب 8
لم وإن الكتاب أهل من بالنبوة ملحمد شهد من الزيدية وعند إسالم. بل إيمانًا، يَُعد ال القول خالل من
واحد»، هللا «إن بلسانه قال من ص١٧١). ج١، (مقاالت، مؤمنون فهم برشيعته ويعملوا دينه يف يدخلوا
من الصفرية الفضيلة وعند ص١٧٣). ج١، (مقاالت، بقلبه مرشك قوله يف صادق فهو املسيح، به وعنى
اليهودية أو الدهرية أو الكفر اعتقد بل بقلبه، ذلك يعتقد ولم بلسانه، هللا رسول محمد هللا إال إله ال قال
ج٥، (الفصل، بقلبه اعتقد ما بلسانه الحق قال إذا ه يرضُّ وال مؤمن، هللا عند مسلم فهو النرصانية، أو
كان وإن محمد، بنبوة ُمقر كل عىل تقع اإلسالم» «أمة القائل قول أن املعتزلة من الكعبي وعند ص٣١).
يُقرون إذ أصبهان؛ من العيسوية بقول يُناَقض وهذا كان. ما ذلك بعد قوله يف كائنًا ا حقٍّ به جاء ما كل
اليهود؛ موشكانية وبقول إرسائيل؛ بني إىل وليس العرب إىل ولكن حق، به جاء ما كل وبأن محمد، بنبوة
بالشهادتني، وأقروا اليهود، خال ما الناس سائر وإىل العرب إىل هللا رسول محمًدا إن موشكان قال إذ

ص١٢-١٣). (الفرق، تلزمهم ال اإلسالم رشيعة إن لقولهم اإلسالم أمة من ليسوا وهم
ص٢٢٧). (الفرق، املحرَّمات وبتحريم الرشيعة، أركان وبوجوب القرآن، أحكام بلزوم امُلشبهة تُقر 9

املؤمن تسوية بني وفرَّقوا األعمال. سائر ودون بالقلب التصديق دون فقط باللسان اإلقرار هو اإليمان
يف مؤمن فاملنافق والجزاء؛ اآلخرة أحكام إىل يرجع وفيما والتكليف، الظاهر أحكام إىل يرجع فيما مؤمنًا
اإلقرار هو اإليمان الكرامية، وعند ص٢٢). ج٢، (امِللل، اآلخرة يف األبدي للعذاب مستحقٌّ حقيقة، الدنيا
من تكفري إىل إفضاؤه حيث من باللسان اإلقرار مجرد اإليمان بأن القول قبح يخفى وال فقط. باللسان
ضد أظهر ملن بنقيضه والحكم للشفاعة، استحقاقه وامتناع والطاعة، التصديق من أبطنه ما يُظهر لم
ص٣١٠-٣١١). (الغاية، للمسلمني والعداوة الدين، يف واملضادَّة وآله، ورسوله باهلل الكفر من أبطن ما
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يف العامة تظل حتى للعامة بالنسبة اإليمان عىل العمل إرجاء وترفض اإليمان، يف كافيًا
املعارضة عن بعيًدا والطقوس الشعائر يف أي له؛ التقليدي العمل ومظاهر التقليدي اإليمان
والدينية السياسية السلطتان كانت وملا اختيار. كل لنقد األحاديث وتروج السياسية.10

املعارضة.11 وتفنيد السلطة لتأييد أحاديث تروح ما رسعان فإنه ُمتعاونتني،

وعمل وتصديق ومعرفة إقرار اإليمان (2-2)

باإلقرار؛ أو بالتصديق أو باملعرفة البداية أكانت سواء واحدة، باستمراٍر الرباعية العالقة
بالقلب، التصديق بعد إال باللسان إقرار يوجد فال وعمل؛ وتصديق ومعرفة إقرار فاإليمان
أيًضا يكون فإنه بالقلب عمًال اإلقرار كان وإذا املعرفة. بعد إال بالقلب تصديق يوجد وال
إن عمل. بال نظر وال معرفة، بال تصديق وال تصديق، بال قول فال بالجوارح، عمًال
ال ألنه تصديق؛ إىل يؤدي وال يشء، عىل تدل ال ألفاظ مجرد يكون املعرفة دون القول
يكون تصديق دون القول عمل. عنه ينتج ال الحال وبطبيعة للتصديق. موضوع يوجد
اإليمان ويصبح واملكان، الزمان يف الخصوصية تغيب فعل. أو معرفة دون بالرضورة
للنظر، صياغة القول اإليمان. مظاهر أحد فالقول فحسب؛ قوًال اإليمان ليس لغو. مجرد
الناس سلوك إقامة يستحيل لذلك له؛ وأداة للفكر صورة مجرد اللفظ الرأي. عن وتعبري
فكر، عن تعبري القول للسلوك. أساًسا يكون ال وحده القول ألن القول؛ من أساس عىل
العمل كان وملا يشء. عىل تدل ال ألفاظ مجرد بمفرده القول شعوري. ملوقٍف وكشف
آيل إنساٍن إىل الحي اإلنسان ل تحوَّ وإال القول، من أساس عىل تحقيقه استحال واعيًا
ووجدان وفكر قول هي بل قوًال، ليست والشهادة عمل. إىل تلقائيٍّا فيتحول القرار يُعطى
ووجدانه وفكره بقوله يشهد الذي هو والشهيد الشهيد، هو العرص عىل فالشاهد وعمل؛

والخوارج. الروافض وبعض واملرجئة الكرامية اآلخرين؛ عىل ويعيبونه املوقف هذا السنة أهل يتبنى 10

املعتزلة مواقف لهدم أخرى أحاديث ُوضعت كما املرجئة، موقف لهدم عديدة أحاديث ُوضعت 11

املرجئة من قيل: نبيٍّا.» سبعني لسان عىل املرجئة «لعنت قوله: النبي عن ُروي فقد والشيعة؛ والخوارج
دون وحده اإلقرار هو اإليمان أن زعموا الذين يعني كالم.» اإليمان يقولون «الذين قال: هللا؟ رسول يا

.(٢٠٢ (الفرق، غريه
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والعمل اإلقرار مفهوَمي تجاوز يتم وقد لشعوره.12 وأبعاد حياته يف ُممثل ذلك وكل وعمله.
ويصبح قبولها، بمعنى والنواهي األوامر وطاعة واالنقياد واالستسالم الخضوع بمفهوم
املعرفة بني األخرية املفاهيم هذه يف تمايًزا هناك أن والحقيقة مرتادفني. واإلسالم اإليمان
يوجد وال والفعل. اإلقرار أي العمل، وبني والتصديق، املعرفة أي النظر، وبني والتصديق
والتصديق املعرفة تؤدي قد بل والتصديق، املعرفة من بالرضورة يأتي استسالم أو خضوع
وااللتزام بالطاعات اإلتيان هو وحده العمل يكون ال قد كما والثورة، والتمرد الرفض إىل
مضمون يأخذ قد كما الصالحة، األعمال إىل ذلك يتجاوز قد بل النواهي، واجتناب باألوامر
ورشه خريه والقضاء اآلخر واليوم ورسله وكتبه ومالئكته باهلل اإليمان العقائدي اإليمان
اإلنسان استقالل وهو الرسالة، ومضمون والعدل، التوحيد أصال وهو جديًدا، مضمونًا
يعني كما الجميع، أمامه يتساوى مبدأٍ إىل اإلنسان انتساب التوحيد ويعني وإرادة. عقًال
العمل إن بل والقبح، الحسن بني التمييز عىل القادر وعقله اإلنسان حرية إثبات العدل
يف إال يزدهر ال الفردي فالعمل والتصديق؛ املعرفة بعد اإلقرار عن كتعبري يكفي ال الفرد
علم كان وإذا االجتماعي. الرصاع يف أي الكفار؛ ومعاداة املؤمنني مواالة يف الجماعي، العمل
اإلفساد ضد والحرصعليها األمة مصالح فإن الفقه، وأصول الدين أصول واحًدا، األصول
التوحيد علم ينتهي لذلك الدين؛ أصول يف االجتماعي الرصاع محور هو يكون األرض يف

االبتداع أهل بعض قاله كما النزاع محل يف فهو املعرفة، دون وباإلقرار اإلقرار، دون باملعرفة االكتفاء 12
ص٤٣–٤٧). (التنبيه، دعائي خطابي بأسلوٍب «التنبيه» يف املرجئة موقف رفض ص٦٥). الفقه، (رشح
فقط ليس تصديق اإليمان (أ) خمسة: وهي ص١٣٨–١٥٣). ج٣، (الفصل، املرجئة ضد حزم ابن حجج
قبول (ب) إيمانًا. بيشء تصديق كل كان وإال اللغة، به تسمح مما أيًضا وهذا بالقلب. ولكن باللسان،
«أعتْقها السوداء: يف الرسول وقول ذلك. صح فباإلجماع نهاية، وليس بداية كان بالقول الناس النبي
وال كفًرا، ليس الكفر عن اإلعالن (ج) هللا.» عند بها لك أُحاجج كلمًة «قل ولعمه: مؤمنة.» فإنها
القلب. أفعال وكلها ويقني، وإيمان وظن ارتياب اإليمان (د) اإلكراه. لوجود نظًرا إيمانًا؛ اإليمان عن
لألقوال، طبًقا ليست اآلخرة يف والعقاب الثواب درجات ُقلُوِبِهْم﴾، ِيف َليَْس َما ِبأَْلِسنَِتِهْم ﴿يَُقولُوَن (ه)
ورسله وكتبه ومالئكته باهلل اإليمان هو اإليمان السنة: وأهل الحديث أصحاب جملة حكاية لألعمال. بل
ليخطئهم. يكن لم أصابهم ما وأن ليُصيبهم، يكن لم أخطأهم ما وأن ومره، حلوه ورشه، خريه وبالقدر
يرفض كما ص٣٢٢). ج١، (مقاالت، هللا رسول محمًدا وأن هللا إال إله ال أن يشهد أن هو واإلسالم
أتت فقد الجنة.» دخل هللا إال إله ال قال «من مثل: إقرار، مجرد اإليمان تجعل التي األحاديث حزم ابن
رسول وأني هللا إال إله ال يقولوا حتى الناس أقاتل أن «أُمرت قوله: وهو الخرب، يف بزيادة أخرى أحاديث

ص١٨-١٩). ج٤، (الفصل، بدونه» ألحد إيمان ال الذي هو فهذا به، أُرسلت بما ويؤمنوا هللا،
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من مستمدَّة اجتماعياٍت إىل ثم أخالقيات، إىل اإللهيات فتتحول للفعل، ونداء قيمة بأحكام
األوامر مجال من وأحكامه، وصياغاته اإليمان من الحديث ويتحول واألصول. التصوف
املحافظة الخمس، الرضوريات عن الحديث إىل املنابر، ومواعظ املساجد وخطب والنواهي
الجماعة، عىل املحافظة أساس هو إذن التوحيد والعرضواملال. والدين والعقل النفس عىل

أعمالهم.13 يف يظهر كما والجماعات األفراد أقوال يف يظهر

ص١٣٠؛ النسفية، ص٦٦-٦٧؛ الخريدة، (رشح واملاتريدية األشاعرة بعض عند التيار ذلك يظهر 13

حاشية ص٢٨٨؛ الكلنبوي، حاشية ص٢٨٧–٢٩١؛ الدواني، رشح ص١٣٠-١٣١؛ التفتازاني، حاشية
التلفظ يجعل لم هللا إال إله ال معنى ص١٥٢). اإلتحاف، ص٩٨-٩٩؛ التحفة، ص٢٨٨؛ ج٢، املرجاني،
وحده هللا إال يدعو ال كونه وال اإلقرار، وال بل لفظها، مع معناها معرفة وال بل واملال، للدم عاصًما بها
ف توقَّ أو شك فإن هللا؛ دون من يُعبَد بما الكفر ذلك إىل يُضيف ودمه، ماله يحرم ال بل له، رشيك وال
بالقلب يكون الكفر املرجئة، بعض وعند ص٣٤٥-٣٤٦). الفرق، ص١٤؛ (الكتاب، ودمه ماله يحرم لم
وعمل قول اإليمان الحديث، أصحاب عىل رادٍّا كرام بن محمد وعند ص٢٠٦). ج١، (مقاالت، واللسان
الذين هم الخوارج ولكن ص١٠). اإلبانة، ص١٥–١٧؛ التنبيه، ص٣١٢؛ ج١، مقاالت، ص٢٢٠؛ (الفرق،
هللا إال إله ال أن شهادة وهي الدين، وظيفة بمعرفة اإلنسان يسلم قد فعندهم والعمل؛ القول بني ربطوا
أعداء من والرباءة هللا ألولياء والوالية جملة، هللا عند من جاء بما واإلقرار ورسوله، عبده محمًدا وأن
فيه جاء مما الحرام من شيئًا واَقع فمن بالعمل؛ يُبتىل حتى مسلم فهو ذلك سوى يعرف لم وإن هللا،
فقد يعلم ال وهو عليه هللا افرتضه مما كبري من شيئًا ترك ومن كفر، فقد حرام أنه يعلم ال وهو الوعيد
عليه اشتبه أو حرام، أم أحالل يدري ال وهو الحرام واقع من مواقعة أوليائه من أحد حرض فإن كفر؛
ج١، (مقاالت، البهيسية منه فربئت حراًما، أم ركب أحالًال يعرف حتى منه يربأ ولم يقله فلم فيه، وقف
ورسوله، عبده محمًدا وأن هللا إال إله ال أن شهد إذا مسلًما يكون الرجل أن الشبيبة وعند ص١٧٨).
هللا افرتض ما سائر يعلم لم وإن جملًة هللا عند من جاء بما وأقرَّ أعدائه، من وتربَّأ هللا، أولياء وتوىلَّ
السؤال أصحاب وا ُسمُّ لذلك فيُسأل؛ به بالعمل يُبتىل حتى مسلم فهو ال، أم هو أفرض ذلك سوى ما

ص١٧٩-١٨٠). ج١، (مقاالت،
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ملنطق وطبًقا واإلقرار، والتصديق املعرفة بعد للشعور واألخري الرابع البعد هو العمل
والتصديق املعرفة عالقات يف قبل من كلها ظهرت فقد والرباعية، والثالثية الثنائية العالقات
والعمل العمل، دون املعرفة نفسه هو املعرفة دون العمل الثنائية العالقات ففي واإلقرار؛
دون اإلقرار نفسه هو اإلقرار دون والعمل العمل، دون التصديق نفسه هو التصديق دون
اإلقرار نفسهما هما واإلقرار التصديق دون واملعرفة العمل الثنائية، العالقات ويف العمل.
والعمل واملعرفة والعمل املعرفة دون واإلقرار والتصديق والعمل، املعرفة دون والتصديق
اإلقرار نفسهما هما واإلقرار املعرفة دون والتصديق العمل أن كما واإلقرار، التصديق دون
وهما واإلقرار، املعرفة دون والعمل التصديق نفسهما وهما والعمل، التصديق دون واملعرفة
والتصديق املعرفة دون واإلقرار العمل أما والعمل. التصديق دون واإلقرار املعرفة نفسهما
املعرفة دون واإلقرار والتصديق والتصديق، املعرفة دون والعمل اإلقرار نفسهما فهما
واملعرفة العمل الثالثية، العالقات ويف واإلقرار. التصديق دون والعمل واملعرفة والعمل،
والتصديق اإلقرار، دون والعمل واملعرفة التصديق نفسها هي اإلقرار دون والتصديق
اإلقرار نفسها هي املعرفة دون واإلقرار والتصديق العمل وكذلك اإلقرار. دون والعمل
العمل أما املعرفة. دون والعمل واإلقرار التصديق وأيًضا املعرفة، دون والعمل والتصديق
التصديق، دون والعمل واملعرفة اإلقرار نفسها فهي التصديق دون واإلقرار واملعرفة
واحدة باستمراٍر فهي الرباعية العالقة أما التصديق. دون والعمل واإلقرار املعرفة وأيًضا
املعرفة نفسها هي والعمل، واإلقرار واملعرفة التصديق نفسها وهي الكاملة، العالقة ألنها
باإلقرار، وأخرى بالعمل، مرًة البداية، يف فقط الخالف ولكن والعمل، واإلقرار والتصديق
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لم عالقات يف ممكن جديد اختيار إذن يوجد وال باملعرفة.1 ورابعًة بالتصديق، وثالثًة
الشعور أبعاد بني يوحد الذي هو ألنه األمثل؛ هو الرباعي االختيار ولكن بعد. تظهر

الجدول: يف مبنيَّ هو كما اآلتي النحو عىل الثنائية والتضاد التماثل عالقات تتضح 1

والعمل. املعرفة (ج) واإلقرار. املعرفة (ب) والتصديق. املعرفة (أ)
والعمل. اإلقرار (ج) والعمل. التصديق (ج) واإلقرار. التصديق (ب)

اآلتي: النحو عىل الثالثية والتضاد التماثل عالقات تتَّضح كما
والعمل. اإلقرار (و) + والتصديق املعرفة (د)

العمل. (ه) + اإلقرار (د) + التصديق (و) + املعرفة (ه)
العمل. (د) + واإلقرار التصديق (ه) + املعرفة (و)

واإلقرار. والتصديق املعرفة (ز)
العمل. (ز) + والتصديق املعرفة (ح)
العمل. (ح) + واإلقرار التصديق (ط)
العمل. (ح) + واإلقرار التصديق (ي)

هي: واحدة، حالٍة يف الرباعية العالقة تتضح وأخريًا
والعمل. واإلقرار والتصديق املعرفة (ي)

العمل اإلقرار التصديق املعرفة

معرفة دون عمل معرفة دون إقرار معرفة دون تصديق تصديق دون معرفة (أ)
تصديق دون عمل تصديق دون إقرار إقرار دون تصديق إقرار دون معرفة (ب)
إقرار دون عمل عمل دون إقرار عمل دون تصديق عمل دون معرفة (ج)

دون ومعرفة عمل
وإقرار تصديق

دون ومعرفة إقرار
وعمل تصديق

ومعرفة تصديق
وعمل إقرار دون

دون وتصديق معرفة (د)
وعمل إقرار

دون وتصديق عمل
وإقرار معرفة

دون وتصديق إقرار
وعمل معرفة

دون وإقرار تصديق
وعمل معرفة

دون وإقرار معرفة (ه)
وعمل تصديق

دون وإقرار عمل
وتصديق معرفة

دون وعمل إقرار
وتصديق معرفة

دون وعمل تصديق
وإقرار معرفة

تصديق دون وعمل معرفة (و)
وإقرار

ومعرفة عمل
إقرار دون وتصديق

ومعرفة إقرار
عمل دون وتصديق

ومعرفة تصديق
عمل دون وإقرار

وإقرار وتصديق معرفة (ز)
عمل دون

وتصديق عمل
معرفة دون وإقرار

وعمل ومعرفة إقرار
تصديق دون

ومعرفة تصديق
إقرار دون وعمل

وعمل وتصديق معرفة (ح)
إقرار دون
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أو معرفة مجرد اإليمان جعل عىل فعل رد العمل عىل والرتكيز العمل. هو فاإليمان األربعة،
بربهانها. تصديق املعرفة أن كما معرفة، عن تعبري العمل أن والحقيقة إقرار. أو تصديق
يوجد ال فكذلك جوفاء، فارغة نظرية معرفًة كانت وإال عمل، دون معرفة توجد ال وكما
معريف، أساٍس عىل إال يقوم ال العمل أحمق. أخرق عمًال كان وإال معرفة، دون عمل
إن بل الحي، العضو نشاط مجرد عن تعبريًا رصًفا عضويٍّا غريزيٍّا آليٍّا عمًال كان وإال
بل العمل، قبل بالرضورة تحصل ال قد فاملعرفة ويُثريها؛ املعرفة يُغذي أيًضا العمل
قبل املعرفة كانت فإذا التجريبية. املعرفة وهي خالله، ومن العمل أثناء تنشأ أن يمكن
ومقدار لقدراته طبًقا العمل يف وتُقاس وتتحقق تتخصص فإنها فرضية، عامًة العمل
ويف النزول» «أسباب يف بان كما الترشيع يف الواقعية أساس هو وهذا لها. الواقع تقبُّل
اإلقرار؛ مثل والتصديق املعرفة تخارج مظاهر أحد العمل أن كما واملنسوخ». «الناسخ
بال علنيٍّا أو رسيٍّا صامتًا عمًال كان وإال إقرار، بال عمل فال العمل، ثبت اإلقرار ثبت فإذا
هي الكلمة كانت وإال عمل، بال إقرار وال الكلمة. هو الفعل وكأن عنه، إعالن أو كلمة
إقرار بال عمل إذن يوجد ال فارغة. وخطابًة أجوف، كالًما تصبح وبالتايل الوحيد؛ الفعل
خالل من والفاعلية العمل من ونوع للناس، بالغ عنه اإلعالن أن مع الصامت، العمل إال
يف حق كلمة وْقع يكون وقد وحده. املبارش بالعمل وليس بالقول، العمل يتحقق الكلمة.
حاجة يف الفعل يظل ولكن فعل، إىل القول فيتحول علنية، فعلية ثورًة ظالم إمام وجه
للبواعث، وتحقيق وجدان عن تعبري والعمل بالعمل. إال يتأتى ال وذلك فعيل، تنظيٍم إىل
تحقٌق إال هو ما إذن العمل شعًرا. يُنشد وال اإلنساني الوجود يهزُّ ال آليٍّا عمًال كان وإال
هي أعمال العقلية املعارف بأن القول يمكن بل واإلقرار، والتصديق املعرفة بعد رابع
أفعال وهي أعمال، األقوال إذن القلب. أفعال هي أعمال القلوب أفعال وأن الذهن، أفعال

اللسان.
عمًال كان سواء الوحي، أصل يف بالعمل اإليمان بارتباط وأكثر أكثر ذلك ويتضح
عدل هو العمل وكأن الظلم، لبسه قد اإليمان يكون الحالة هذه ويف فاسًدا. عمًال أو صالًحا

وإقرار ومعرفة عمل
تصديق دون

وتصديق إقرار
معرفة دون وعمل

وإقرار تصديق
معرفة دون وعمل

دون وعمل وإقرار معرفة (ط)
تصديق

ومعرفة عمل
وإقرار وتصديق

ومعرفة إقرار
وعمل وتصديق

ومعرفة تصديق
وعمل وإقرار

وإقرار وتصديق معرفة (ي)
وعمل
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هو اإلسالم وأن اإلسالم، هو الدين وأن الدين، هو الواجبات فعل أن العقل ويُقر اإليمان.
للتوحيد نظًرا الصالة اإليمان يعني كما اإليمان. هو الواجبات فعل يكون وبالتايل اإليمان؛
اإليمان. ليسمن الطريق قطع إن أي بمؤمن، ليس الطريق قاطع وإن واألعمال. اإليمان بني
العطف، االعرتاضبواو أما باإليمان. الفعل الرتباط نظًرا مؤمن وهو يزني ال الزاني أن كما
اإليمان، من العمل إلخراج للظلم ُمنافيًا اإليمان لكان اإليمان من جزءًا العمل كان لو وبأنه
أن كما العمل. عىل اإليمان إطالق صح ملا اإليمان من العمل يكن لم لو بأنه عليه فمردود
إله ال أعالها شعبة، وسبعني بضًعا كان ملا وإال فحسب، التصديق ليس الرشع يف اإليمان
موضوًعا والعمل اإليمان موضوع يظل ذلك ومع الطريق.2 عن األذى إماطة وأدناها هللا، إال
ينفع وال معصية، اإليمان مع يرض فال كلية، اإليمان عن العمل فإخراج سياسيٍّا؛ دينيٍّا
تُحاسبهم ال حتى بأقوالهم واالكتفاء ألفعالهم، وتجاهل للحكام تربئة هو طاعة، الكفر مع
الحكام عىل مراقبة هو اإليمان حقيقة من يتجزأ ال كجزء األعمال إدخال أن حني يف األمة،
ال لإليمان عَرضية أجزاء مجرد األعمال جعل أما أفعالهم. عىل ومحاسبتهم واملحكومني
مجاًزا، اإليمان عليها ويُطَلق له، مسببة اإليمان عن خارجية آثاًرا أو عدمه، عدمها من يلزم

اِلَحاِت﴾، الصَّ وََعِملُوا آَمنُوا ﴿الَِّذيَن مثل: الكتاب، من موضع غري يف الصالح بالعمل مقرونًا اإليمان جاء 2

﴿الَِّذيَن اْقتَتَلُوا﴾، اْلُمْؤِمِننَي ِمَن َطاِئَفتَاِن ﴿َوإِْن نحو: الصالح العمل بضد ُقرن كما التغاير. عىل فدلَّ
إلثبات وعقلية نقلية حجًجا املعتزلة وتعطي ص٣٨٥). (املواقف، ِبُظْلٍم﴾ إِيَمانَُهْم يَْلِبُسوا َوَلْم آَمنُوا
ِديُن َوذَِلَك الزََّكاَة َويُْؤتُوا َالَة الصَّ ﴿َويُِقيُموا الدين: هو الواجبات فعل (أ) مثل: باإليمان، العمل اقرتان
اْإلِْسَالِم َغرْيَ يَبْتَِغ ﴿َوَمْن اإليمان: هو واإلسالم اْإلِْسَالُم﴾، ِهللا ِعنَْد يَن الدِّ ﴿إِنَّ اإلسالم: هو والدين اْلَقيَِّمِة﴾،
أي إِيَمانَُكْم﴾؛ ِليُِضيَع هللاُ َكاَن ﴿َوَما (ب) اإليمان. من الواجبات فعل يكون إذن ِمنُْه﴾؛ يُْقبََل َفَلْن ِدينًا
إِنََّك ﴿َربَّنَا النَّاِر﴾، َعذَاُب اْآلِخَرِة ِيف ﴿َوَلُهْم بمؤمن: ليس الطريق قاطع (ج) املقدس. بيت إىل صالتكم
«ال (د) َمَعُه﴾. آَمنُوا َوالَِّذيَن النَِّبيَّ هللاُ يُْخِزي َال ﴿يَْوَم يُخزى، ال واملؤمن أَْخَزيْتَُه﴾، َفَقْد النَّاَر تُْدِخِل َمْن
«وإن بآخر)، ُمعاَرض حديث (وهو له»، أمانة ال ملن إيمان «ال مؤمن»، وهو يزني حني الزاني يزني
عن العمل خروج عىل يدل والذي ص٣٨٦-٣٨٧). (املواقف، ذر» أبي أنف رغم عىل رسق وإن زنى
كان لو (ب) العطف. (أ) وجهني: من ويدل اإليمان، عىل العمل عطف هو املرجئة عند اإليمان مفهوم
العمل يكن لم لو (أ) كذلك: بحجتني ذلك عىل والرد للظلم. ُمنافيًا اإليمان لكان اإليمان من جزءًا العمل
كان ملا وإال التصديق، الرشع يف اإليمان ليس (ب) العمل. عىل اإليمان إطالق صح ملا اإليمان مفهوم من
(الطوالع، األفعال أي الطريق»؛ عن األذى إماطة وأدناها هللا، إال إله ال أفضلها شعبة، وسبعني بضًعا

ص٢٢٧-٢٢٨).

72



العمل خامًسا:

رأي إىل أقرب وتظل السياسيني، الخصوم بني املصالحة من نوع لتحقيق محاولة فهي
اإليمان.3 من العمل تُخرج التي القائمة السلطة

العمل؟ يعني ماذا (1)

كان فإذا سلبًا. أم إيجابًا بالفعل القيام أي املعايص؛ واجتناب الطاعات فعل العمل يعني قد
الطاعات، املعايصواجتناب فعل الكفر املعايصيكون واجتناب الطاعات فعل إذن اإليمان
املؤمن فعل لو وماذا املعايص؟ جميع واجتناب الطاعات جميع فعل اإليمان هل ولكن
اإليمان وضع يكون وماذا املعايص؟ جميع فعل املعايصأو بعض واجتنب الطاعات بعض
كل واجتناب الطاعات كل فعل استحال إذا والبعض؟ الكل جدل يف باألفعال يتعلق فيما
تعني ماذا ولكن ممكن، الطاعات بعض املعايصواجتناب بعض فعل أن ريب املعايصفال
وعيد؟ فيها جاء ما واملعصية وعد، فيها جاء ما الطاعة هل املعصية؟ تعني وماذا الطاعة
املعرفة وهل الرتهيب. عىل يقوم فعٌل واملعصية الرتغيب، عىل يقوم فعٌل حينئٍذ الطاعة
فعل وهل أفعاًال؟ القلوب أفعال مثل األذهان أفعال كانت ملا طاعة فعل الحالة هذه يف
أم األقىص للحد فعل هو هل للفرائض؟ فعًال أم والنوافل للفرائض فعًال يكون الطاعات
كبائر املعايص كانت وإذا النوعية؟ وللطاقات الفردية للقدرات ذلك يُرتَك أم األدنى؟ للحد
تؤدي بأفعاٍل اإلتيان يمكن وهل الصغائر؟ اجتناب يُساوي الكبائر اجتناب فهل وصغائر،
الحج إىل امليش أو للثواب، طلبًا البعيدة املساجد يف الصالة إىل امليش مثل طاعة أفعال إىل
فالغرضمنها زائد، طلٍب وبال مقدمات بال تأتي إنما الطاعة أفعال أن أم األقدام، عىل سريًا
كانت وملا رشعية؟ أسماءً أو لغوية أسماءً ذلك كل يكون وقد الوعي؟ وتقوية النفس تزكية
والُعرف.4 اللغة حدود يف كله املوضوع يظل االصطالحية، املعاني أساس اللغوية املعاني

يلزم ال لإليمان عَرضية أجزاءٌ األعمال (ب) اإليمان. حقيقة من جزء األعمال (أ) احتماالت: أربعة هناك 3

اإليمان عليها ويُطَلق له، مسببة اإليمان عن خارجية آثاٌر األعمال (ج) السلف). (أهل عدمه عدمها من
مع ينفع وال معصية، اإليمان مع يرض ال كلية، اإليمان عن خارجة األعمال (د) لفظي). (عبٌث مجاًزا
الخلخايل، ص٢٨٧-٢٨٨؛ ج٢، الكلنبوي، ص٢٨٧–٢٨٩؛ الدواني، (رشح الخوارج) (بعض طاعة الكفر

ص٢٨٧). ج٢،
الروافض، متأخري من جربوية ابن منها ِفرق، ثالث إىل األسماء ويف اإليمان يف الروافض اختلفت 4
كفار خالفوهم الذين واملتأولون الوعيد، ويُثبتون املعايص، جميع والكفر الطاعات، جميع عنده اإليمان
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هللا متابعة أي املوافقة؛ أو باملتابعة الطاعة تتحدد واملعصية؟ الطاعة حقيقة فما
يرجع خالص، صوريٌّ التعريف هذا أن والحقيقة إرادته. يف معه االتفاق أو أغراضه يف
لليشء تحديد أنه كما اإلرادة. صفة الصفات، قضية يف جديد من التوحيد إىل الفعل موضوع
ذاته. يف للفعل تحديًدا وليس عنه، خارج آخر مصدٍر إىل بإرجاعه اإلنساني للفعل بغريه،
عنها، تعبريًا األمر كان فإذا معها؟ االتفاق يمكن حتى اإللهية اإلرادة معرفة يمكن وهل
األمر. مع للموافقة كرشط والتأويل التفسري مشكلة ظهرت بلغة، مكتوبًا وحيًا األمر وكان
االتفاق إذن يستحيل واألغراض، للمصالح طبًقا له والتأويالت التفسريات اختلفت وطاملا
طريق عن إال يأتي فال املعصية تحديد أما األفعال. تختلف وبالتايل ؛ معنيَّ نحٍو عىل إال معه
اإلرادة مع املوافقة هي الطاعة كانت فإذا عليها. القياس وبالتايل الطاعة؛ قلب أي القلب،

كل ارتكاب وليس الطاعات، جميع اإليمان الزيدية، متأخري عند وكذلك ص١١٩-١٢٠). ج١، (مقاالت،
(اإلرشاد، الطاعة هو اإليمان أن الخوارج جمهور وعند ص١٤٠). ج١، (مقاالت، كفر الوعيد يف جاء ما
فعلها وإنما الحج، إىل والركوب الصالة إىل امليش الناس عىل ليس اإلباضية بعض عند ولكن ص٣٩٦).
الخارجية، زعمت كما بالطاعات والتمسك العبادة إقامة هو اإليمان فليس ص١٧٣). ج١، (مقاالت، فقط
ص٣١٠-٣١١). (الغاية، بالعبادات والتمسك بالطاعات اإلتيان مجرد اإليمان جعل يف قبًحا وأشد
ص٢٤٩-٢٥٠). (األصول، الكبائر ترك مع الفرائض جميع هو اإليمان أن يف الخوارج املعتزلة ويشارك
املعتزلة أكثر عند أنه حني يف ونفل، فرض الطاعات الجبار، عبد والقايض ف والعالَّ الخوارج وعند
تسمية يف اختلفت ثم الطاعة، هو اإليمان املعتزلة فعند النوافل. دون الطاعات وابنه والجبائي البرصية
وليست العباد، عىل هللا افرتضه ما جميع اإليمان الجبائي، وعند ص٣٩٦). (اإلرشاد، إيمانًا النوافل
تقتيض األفعال من املشتقة اللغة أسماء الدين. وأسماء اللغة أسماء رضبان؛ واألسماء بإيمان. النوافل
الفوطي هشام وعند دينيٍّا. وليس لغويٍّا مسلم مؤمن فاليهودي األفعال. أسماء بعد الدين وأسماء األفعال،
اإليمان النظَّام، وعند ص٣٠٤). ،١ (مقاالت، ونفلها فرضها الطاعات جميع اإليمان سليمان، بن وعباد
يف املعتزلة اختلفت وقد ج٣٨١–٣٨٧). (املواقف، غريه من أو الوعيد فيه جاء ما وهو الكبائر، اجتناب
ص٣٠٣-٣٠٤). ج١، (مقاالت، ونقلها فرضها الطاعات جميع اإليمان أن منها أقاويل. ستة عىل اإليمان
يخرج قسم (أ) أقسام: ثالثة عىل وهو ونفلها. فرضها الطاعات جميع اإليمان الحديث، أصحاب وعند
خريه وبالقدر ورسله وكتبه باهلل معرفته وهو عليه، مات إن النار يف به ويتخلد به الكفر من به صاحبه
سائر واعتقاد رؤيته، إجازة ومع عنه، والتعطيل التشبيه ونفي األزلية، الصفات إثبات مع هللا، من ورشه
به ويتخلص صاحبه، عن الفسق اسم وزوال العدالة يوجب قسم (ب) الرشعية. األخبار به تواترت ما
الذين السابقني من صاحبه يوجب قسم (ج) الكبائر. واجتناب الفرائض أداء وهو النار، دخول من
ص٢٤٩). (األصول، كلها الذنوب اجتناب مع والنوافل الفرائض أداء وهو حساب، بال الجنة يدخلون

ص١٧٤). (املحصل، والسعادات للطاعات اسم اإليمان
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االتفاق هذا يكون وقد قائمة. هي كما اإلشكاالت وتظل معها. املخالفة هي املعصية تكون
يتبنَّاها التي والحلول االتحاد لعقائد املقدمات أوىل اإللهية واإلرادة اإلنساني الفعل بني
فاإلسالم األساس، هي اللغوية املعاني كانت وإذا األشعرية.5 علم عىل ارتكاًزا التصوف
يشء. كل من التحرر أي التربؤ؛ أيًضا يعني فإنه اإلخالص أو التسليم يعني كما لغًة
هو إذن اإلسالم الحرية. تكمن حيث الطبيعة، عىل العيش األصلية، الرباءة هو فاإلسالم
ومداهنة ومماألة وجبن وخوف وقهر وجرب وطاغوت طوق كل من البرشي الوجدان تحرُّر
النفي فعل هو وهذا األصلية. وبراءته األوىل طبيعته إىل اإلنسان يعود حتى البرش، ُقوى لكل
شامل واحد عام مبدأٍ إىل انتسب البرشي الوجدان تحرَّر ما فإذا الشهادتني؛ يف إله» «ال
معنى يف اإلسالم اإليمان ويشارك هللا». «إال اإليجاب فعل هو وهذا سواءً، أمامه البرش يقف
مضمون صحة عىل الداخيل، الربهان أي التصديق، يضيف اإليمان ولكن والرباءة، التربؤ
ومع التصديق. يتطلبها كما املعرفة الطاعة استوجبت لذلك ووقوعه؛6 املبدأ وشمول اإليمان
لوجود نظًرا عليها؛ يقوم التي النظرية املعارف عن الذاتي استقالله الخريِّ للفعل يظل ذلك
الفعل يكون ال الحالة هذه ويف للفعل. كاٍف نظري كأساٍس ذاته يف والقبح ذاته يف الحسن
فهذه النوافل؛ أو الفرائض فعل أو باللسان، اإلقرار أو عليه، يقوم الذي النظري إطاره هو
أو كبائر أو مخالًفا نظريٍّا إطاًرا املعصية تكون ال كما الخري. للفعل وسيلة مركزة، أفعاٌل
إقامة هي الطاعات ليست لذلك السيئ؛7 لفعل وسيلة مركزة، أفعال أيًضا فهذه صغائر؛

القدرية وعند األمر. موافقة أيًضا وهي املتابعة، هي الطاعة األصحاب، عند واملعصية. الطاعة حقيقة 5

ص٢٤٨). (األصول، مراده فعل إذا لعبده مطيع الباري الجبائي، وعند اإلرادة. موافقة الطاعة البرصية،
ص٢٦٧). (األصول، اإلرادة موافقة وليس األمر موافقة السنة أهل عند الطاعة

اللغة أصل يف واإليمان ص٢٤٨). (األصول، املستسِلم (ب) امُلخِلص. (أ) قوالن: اللغة يف املسلم 6

واإلسالم املعايص، واجتناب الطاعات جميع عىل الرشيعة يف هللا أوقعه الذي هو املسلم ثم والتصديق.
جميع إىل اإلسالم اسم نُقل ثم هللا، إال يشء كل من يتربأ ألنه مسلًما ي فُسمِّ التربؤ؛ اللغة يف أصله
خالف يعني اإلسالم كان فإذا التصديق؛ معنى هو يشء كل من هللا إىل التربؤ فإن وأيًضا الطاعات.
لفٌظ اإلسالم اإليمان. غري وهو االستسالم، بمعنى اإلسالم يكون وقد واحد. واإليمان فهو والفسق الكفر
أو املسلم عىل الكافر اسم إطالق يجوز ال والتصديق. التربؤ من اللغة يف وضعه من منقول مشرتك
االثنني، بني الجمع هو والرشك التغطية، هو لغًة فالكفر اللغة؛ من منقولة والرشك الكفر وكذلك املؤمن.

ص١٦٣–١٦٥). ج٣، (الفصل، اإلنكار واصطالًحا
وصفاته صانعه وتوحيد العالم حدوث عرف من كل منه. يصح ال ومن الطاعة منه يصح من بيان يف 7

كثريًا الكافر من الهذيل أبو أجاز … طاعته ت صحَّ الرشيعة، وأصول النبوة ورشوط وحكمته وعدله
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عامة. غايات لتحقيق مركزة وسائل فهذه املشهورة؛ الخمس اإلسالم أركان أي الشعائر،
نظريٍّا فهًما تتطلب فالشهادة وانتشاره؛ التحقيق رسعة حيث من بينها فيما تتفاضل وقد
يفصالة الجماعة نحو تتجه والصالة واإلثبات. النفي فعَيل وممارسة الداللة إيجاد يف وعمًقا
اإلحساس إىل يهدف والصوم املجتمع، يف العام املال سيولة نحو تتجه والزكاة الجمعة،
ويمكن األمة. أحوال لدراسة جميًعا للناس عام سنوي مؤتمر والحج اآلخرين، بحاجات
فالصالة االصطالحية؛ األسماء أساس هي التي االشتقاقية املعاني إىل بالعودة ذلك معرفة
الرصاع يف والدخول العالم إىل العودة قبل والتعايل مو والسُّ االرتفاع أي الدعاء، تعني
الحج. يف يظهر الذي الرأي وتبادل والحوار والصوم، الزكاة عنه تكشف الذي االجتماعي
واالختزان االكتناز ضد وفرة، واإلنفاق زيادة، العطاء إن أي والسخاء؛ الزيادة تعني والزكاة
وذلك املجتمع؛ يف املال وتوظيف السيولة خالل من إال زيادة فال والرتاكم؛ الوفرة بدعوى
استحواذًا وليس اجتماعيٍّا موضوًعا واعتباره املال، أْرس من لها وتحريًرا للنفس، تطهريًا
النفس ومراقبة والصمود واملراجعة التوقف أي الوقوف؛ يعني والصيام فردية. ملكيًة أو
مما والجماعة؛ الفرد بني الرزق يف التفاوت فيظهر املجتمع، أو اآلخر رؤية يمكن حتى

والجهمية والرافضة والخوارج القدرية من املخالفني إن األصحاب قال باهلل. جهله مع الطاعات من
رشوط من ومقدماته: اإلسالم رشوط بيان ص٢٦٧). (األصول، … طاعتهم تصح ال واملجسمة والبخارية
والرسالة، النبوة وثبوت والعدل، والحكمة التوحيد يف العقلية باألصول املعرفة تقوم عندما اإليمان صحة
دليل يعلم لم وأن املشهورة، بأدلته كله ذلك صحة معرفة رشطه ومن اإلسالم، رشعية أركان واعتقاد
أعالها (أ) أقسام: عىل الطاعات واملعايص، الطاعات أقسام ص٢٦٩). (األصول، إيمانه صح فروعها
والوعيد والوعد والعدل التوحيد يف الدين أصول معرفة وهي الجنة، ويدخل مؤمنًا املطيع بها يصري
ذكرناه ما إظهار (ب) الكفر. عن يخرج املعرفة وبهذه الرشيعة، أركان معرفة يف والكرامات والنبوات
والذبيحة املناكحة تحل وبه واالسرتقاق، بي والسَّ والقتال الجزية من يَْسلم وبه واحدة، مرًة باللسان
النار، دخول من يسلم وبه الكبائر، واجتناب الفرائض إقامة (ج) وخلفه. عليه والصالة والدفن واملوارثة
واملعايص والوالية. الكرامة يف الزيادة له يكون وبها النوافل، زيادة (د) الشهادة. مقبول به ويصري
النار. يف مخلَّد وصاحبها األول، القسم يُضاد ما عىل القلب كعقد معصية كفر (أ) أقسام: عىل أيًضا
أو الحد ويوجب الشهادة، به تسقط فسٌق وذلك عذر، غري من الفرائض ترك أو الكبائر ركوب (ب)
له هللا يغفر قد فاسق، بأنه والقدرية كافر، بأنه الخوارج خالف مؤمٌن ذلك مع وهو التعزير. أو القتل
ما هللا يفعل ا، حدٍّ يوجب ما ارتكاب وال فريضة ترك فيها وليس الصغائر، (ج) تخليد. دون يُعاقبه وقد

ص٢٦٨-٢٦٩). (األصول، بها يشاء
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يكون وقد املختلفة.8 االجتماعية الطبقات بني الدخول يف التوازن إعادة إىل اإلنسان يدفع
علم يف منه أكثر الفقه علم يف أي األصول؛ علم يف منه الفروع علم يف أدخل املوضوع هذا
اللغة إىل بالعودة العمل تحليل يمكن ذلك ومع الدين. أصول أو الفقه أصول األصول،
الهدف أي من»؛ «الحكمة الدينية الرتبية يف ى يُسمَّ ما معرفة أجل من االشتقاقية واملعاني
للشعور مضامني عدة إيصال إىل تهدف مثًال فالصالة وسائل. باعتبارها الشعائر من
يف املتصل والعيش بالفكر، الدائم االتصال مثل: األصلية، املعاني عىل الحصول أجل من
الشعائر إليه تدفع الذي الواقع عالم إىل التوجه قبل املثال عىل والتعرف الفكر، عالم
اليومية، الحياة ِخضم يف ومحوه اإلنسان لضياع تفاديًا والحج، والزكاة كالصوم األخرى
اللحظات، من مجموعة هو اليوم وبأن بالزمان، واإلحساس فيها الفكرية دعوته عىل وإبقاءً
لحظته بعد وال استباًقا، فيكون لحظته قبل الفعل يتحقق فال ِفعَلها؛ لحظة لكل وبأن
بمراجعة اإلنسان فيها يقوم ُمتميزة كلحظاٍت بالزمان اإلحساس األوان. فوات بعد فيأتي
والحياة، الفكر عىل ذلك وأثر البدنية النظافة والواقع، املثال بني املسافة وقياس النفس،
تنظيم من يقتضيه وما الجماعي العمل وقوامه، البدن عىل الحركات وأثر البدنية الرياضة
واحًدا نظاًما واتباعها واحدة غاية نحو بتوجيهها الجماعة وحدة مشرتك، وعمٍل ومداولة
الثالث املعاني تأخذ النحو هذا وعىل إلخ. … والحوار بالرأي واملشاركة التعدد ينفي ال
املعنى هي فاللغة جديدة؛ وظيفًة والُعرف واالصطالح اللغة القدماء األصوليني عند للَّفظ

فقهاء وأنكره الكعبة. إىل الصالة وجوب يرى من كل اإلسالم أمة الحجاز، وفقهاء الحديث أصحاب عند 8

الذين املرتدين عن وماذا ص١٢-١٣). (الفرق، موضعها يف ترك من إيمان وصح حنيفة). (أبو الرأي
وصالة الصبح صالة البعض أسقط كما النبوة؟ بادعاء أو بالزكاة وليس وجهتها، بالصالة يوقنون
امُلتنبئة سجاح المرأته مهًرا واملغرب الصبح صالتَي سقوط مسيلمة جعل ص٢٣١). (الفرق، املغرب
من أفضل الصيام أن اآلخر البعض ويرى الحج، من أفضل الصالة البعض، عند ص٤٣٥). (الفرق،
ج٣، الفصل، ص٥٠؛ اإلتحاف، ص٤٣-٤٤؛ (التحفة، الحج أو الصالة فرض عىل يعتمد فريق وكل الحج.
ص١٤٣-١٤٤؛ ج٣، (الفصل، محدودة معيَّنة حركاٌت واصطالًحا الدعاء، لغويٍّا الصالة ص١٤٣-١٤٤).
أجٍل يف محدَّد مال إعطاء واصطالًحا والزيادة، النماء لغًة الزكاة ص٥٠). األمري، ص٥٠-٥١؛ اإلتحاف،
لغًة الصيام … ورشًعا والنماء، واملدح التطهري أي التزكية؛ لغًة الزكاة ص١٤٣). ج٣، (الفصل، معلوم
اإلتحاف، ص٤٤؛ (التحفة، معلوم وقٍت يف والجماع والرشاب الطعام عن امتناًعا واصطالًحا الوقوف،

ص٥١).
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وإذا وامُلتغري.9 الثابت بني الصلة هو واالصطالح امُلتغرية، الحاجة هو والُعرف الثابت،
نظرية، كبائر توجد ال الكبائر. ارتكاب هي املعصية تكون الشعائر إقامة هي الطاعة كانت
عمليٌة الكبائر ولكن النظرية، التصورات د وتعدُّ النظرية األُطر الختالف نظري، كفر أي
للقضاء وسائل أيًضا املعايص فإن غايات، لتحقيق وسائل الشعائر كانت وإذا رصفة.
الوسائل ألنجع رفض الصالة فرتك برشيٍّا؛ سلوًكا تكون ال وبالتايل الغايات؛ هذه عىل
تجسيم للصنم أو للشمس والسجود األمة، جمهور يتقبلها التي وهي الغايات، لتحقيق
للمال، وَمضيعة والعافية للصحة َمفسدة الخمر رشب أو الخنزير وأكل له، وتشبيه للمبدأ
األمر يصل وقد األصالة. عىل وقضاء التقليد إىل دعوة املسلمني بالد يف الكفرة زي وإظهار
بعض تخرج وقد عمليٍّا. إيمانًا باعتبارها الطاعات مقابل يف عمليٍّا كفًرا اعتبارها حد إىل
وتواتر القرآن جمع مثل العلمي البحث يف أدخل ألنها إما العميل؛ الكفر هذا عن األمور
ذاك، أو الفريق هذا ونرصة الصحابة بني الخالف مثل السيايس املعرتك يف أو الوحي،
واملادية العقلية الطاقات ضياع املعايص إنما رسوله. وسنة هللا بكتاب منهم كل ك وتمسُّ
تحقيقها الطاعات واحدة، والغايات واحدة، فاألفعال واملقاصد؛ الغايات تحقيق أجل من

سلبًا.10 واملعايصتحقيقها إيجابًا،

القديم» الرتاث من «موقفنا األول قسمه يف والتجديد» «الرتاث من الخامس الجزء موضوع هو هذا 9

والتفسري والحديث القرآن (علوم النقلية العلوم بناء إلعادة محاولة اإلبداع»، إىل النقل «من بعنوان
والفقه). والسرية

أحمد عند كافر كسٍل وعن كافر، استحالٍل عن الصالة تارك األصحاب، عند الكفر. عىل الدالة األفعال 10
حنيفة أبي وعند ُقتل، وإال صىلَّ فإن بالصالة؛ بأمره قال الذي الشافعي عند بكافر وليس حنبل، بن
ص٢٩٦). (األصول، كافر وال مؤمن ال القدرية وعند كافر، الخوارج وعند ُقتل، وإال يُصيل حتى يؤدَّب
اإلسناد صحيحة غري مرشك الصالة تارك أحاديث ألن مرشًكا؛ الصالة تارك يكون أن أحزم ابن رفض
ليست حد فيها ليس معصية وكل كفر، حدٌّ فيها معصية كل الخوارج، وعند ص٩–١٨). ج٤، (الفصل،
ص٥). (الكتاب، باللسان قوًال ليس الرشك ترك ص٢٤). ج٤، (الفصل، حزم ابن عند باطل وهو كفًرا،
الكفر، عىل الدالة األفعال يف الكفر عىل القلب عقد برشط للصنم أو للشمس السجود األصحاب، وعند
إكراه غري من املسلمني بالد يف الكفرة زي إظهار وأيًضا خوف، وال رضورة غري من الخنزير أكل وكذلك
يف الخطأ بعكس أخرى زيادة أو عمًدا كلمة وإسقاط القرآن، يف آية مكان آية تبديل أيًضا ومنها عليه.
األنصار وبعض القرآن لتكذيب عائشة وقذف جهل، عن وليس عمد عن النبي أوامر وعصيان التالوة،

ص١٩–٢٤). ج٤، (الفصل،
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العمل؟ يسقط هل (2)

عىل أو والعمل، واإلقرار والتصديق املعرفة األربعة، الشعور أبعاد بني اختالل حدث ما فإذا
العمل يسقط والفعل، لإلقرار الجامع والعمل والتصديق للمعرفة الجامع النظر بني األقل
حركة، إىل تتحول وال الطاقة وتتفرغ سلب، إىل اإليجاب يتحول مضاد، عمٍل إىل ويتحول
األحكام، تشخيص منها عدة، بصوٍر يختل أو العمل ويسقط مضادَّة. حركٍة إىل تتحول أو
العبادات وتأويل الحرام، وتحليل الحالل، وتحريم الحدود، وإيقاف التكاليف، وإسقاط
الظلم مجتمع عن الناتجة املوجودة الرشائع بكل للكفر نتيجًة كله ذلك ويحدث واملعامالت.
عن إذن ينشأ إنما العمل يف الخلل القائمة. السلطة لصالح والنواهي األوامر وضع الذي
تكوين ذلك عىل الفعل رد ويكون للرشعية. وهدم للسلطة اغتصاب عن أي النظر؛ يف خلل
ويضع والغلبة، القهر مجتمع يناقض عالقاته، من حر نفسه، عىل مغلق مقابل، مجتمع
نُُظم عىل والتغلب الغلبة، مجتمع قهر وعىل التحرر، عىل تُساعده قوانينه ويسن رشائعه
التصديق، قيام أو عليها، يقوم التي النظرية األسس بتخلخل إذن العمل يسقط القهر.
فيصبح تصديق، عن وال معرفة عن ال اإلقرار تعبري عدم وبالتايل وجبن؛ وخوف نفاق أو
أي العمل إلسقاط وليس للزجر.11 أو للطاعة ونواٍه، أوامر صورية، شعائر مجرد العمل
نظري خلٍل عن تعبري هو بل السابقة، الديانات يف املعارصة الدينية الِفرق من خارجي أثر

اإلسالمي.12 املجتمع داخل

تشخيصاألحكام (1-2)

الرشعية واألركان رجًال، الطاعة وتصبح األحكام، ص تتشخَّ عندما ويختلُّ العمل ويسقط
رجاًال، والفرائض رجاًال املحرَّمات فتصبح والفرائض الحدود تتشخص رجاًال. الخمسة
ومن البرش، من تأتي املصائب ألن وذلك مجسمة؛ إنسانية عالقاٍت إىل الحدود ل وتُحوَّ

ِفرقة كل ألن مضاد؛ عمل وصياغة العمل لسقوط املتعددة الصورة هذه عىل الِفرق تصنيف يصعب 11

وإىل والخوارج الشيعة خاصًة االضطهاد، مجتمع عن تُعرب الِفرق ومعظم صورة، من أكثر يف تشارك
واملعامالت. العبادات تأويل يف املعتزلة ما حدٍّ

والبابكية واملانوية والعبدكية املزدكية من خارجية آثاٍر إىل العمل إسقاط صور كل الفقهاء يُحيل 12

ص٢٦٦–٢٦٩). الفرق، ص٩٢-٩٣؛ (التنبيه، الداخلية املعارضة ِفرق ذكرهم من بالرغم
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األوامر األحكام، تأويل التأويل، التشخيصعىل هذا ويقوم االجتماعية. العالقات اضطرابات
واليتهم، تجب الفرائضرجاٌل معاداتهم. تجب أشخاٌص والنواهي مواالتهم، يجب أشخاٌص
وأعداء، أولياء إىل ينقسم مجتمٍع يف الفعل ق لتحقُّ نظًرا عداوتهم؛ تجب رجاٌل واملحارم
كما الرشيعة وتجسيم األحكام وإبطال الرشائع إسقاط إىل بَدوره التشخيص ويؤدي
الرشائع، فتسقط موجهات، بال تصبح لتشخيصالحدود ونتيجًة قبل. من العقيدة مت تجسَّ
الحرام إباحة يف الرشيعة إسقاط ويتمثل املحلَّالت. وتحرم املحرَّمات، وتحل الحدود، وتبطل
الغريزية أو الفوضوية أو املشاع أو اإلباحية إىل أقرب وتصبح الحالل، تحريم يف منه أكثر
والحكم، السلطة عىل وثورة وللدساتري، للمجتمعات ورفًضا وبالقوانني، بالرشائع كفًرا
للطبيعة وتحريًرا الظلم، عىل تقوم التي الكيانات كل وهدم يشء، بكل الكفر يف ورغبة
العدل بني االجتماعي للرصاع مجسم تعبريٌ هي إنما والنواهي فاألوامر بالقيود؛ املكبَّلة
من الغاية وهل رصاع؟ إىل تتحول لم إن الرشائع فائدة وما والباطل. الحق بني والظلم،
وللسان؟13 لليدين الحرية إطالق أم األفواه، وتكميم اليدين وتكبيل الحرية تقييد القانون
يرفع إليه فاالنتساب اإلمام؛ شخص هو واحد شخص حول كلها األحكام تدور وقد
وال باهلل. وأرشك الفرائض ترك ولو حتى عليه، تثريب وال له عذاب ال وبالتايل التكاليف؛
منه وليس األمانة، وأداء اإلمام معرفة أمران؛ إذن الدين وباألئمة. باإلمام كفر إذا إال يكفر
أو خري إىل العالم يتحول وال حرام، والدنيا رش، العالم املعايص. واجتناب الطاعات أداء

تسقط وبالتايل رجال؛ أنها عىل الخمسة الرشيعة أركان وأوَّلوا رجل، طاعة الدين الكيسانية، عند 13

فقد املنصورية أما ص٣٦-٣٧). ج١، ص٦٩-٧٠؛ ج٢٠، (امِللل، الرجل إىل الوصول بعد الرشائع
وامليرس الخنزير ولحم والدم امليتة أن وزعم ألصحابه، ذلك املنصور أحلَّ واملحارم. النساء استحلَّت
بذلك ظفر من يتهم. وال سبحانه هللا حرم رجال أسماء أشياء، فهذه حالل؛ املحارم من ذلك وغري
(امِللل، الكمال إىل وبلغ الجنة، إىل وصل إذ الخطاب؛ عنه وارتفع التكليف عنه سقط فقد وعرفه الرجل
وسائر واللواط والزنا وامليتة الخمر واستحلُّوا والنار، بالجنة الجناحية وكفرت ص١٢٣-١٢٤). ج٢،
أهل من مواالتهم تجب عمن كنايات أنها عىل العبادات وتأوَّلوا العبادات، وجوب وأسقطوا املحرمات،
(الفرق، وعائشة والزبري وطلحة وعمر بكر كأبي بغضهم يجب قوم عن كنايات والحرمات عيل، بيت
مواالة معنى عىل وتأويلها الخمسة، األركان إلسقاطها الرافضة السنة أهل ر كفَّ وقد ص٢٤٦-٢٤٧).
أركان الباطنية تأوَّلت كما ص٢٤٥). (الفرق، الروافض وغالة والجناحية املنصورية تأويل مثل قوم
والزنا رسه، إفشاء عن اإلمساك والصوم خدمته، وإدمان زيارته والحج إمامهم، مواالة فالصالة الرشيعة؛

ص٢٩٦). (الفرق، الرشائع فأبطلوا وميثاق؛ عهد بغري رسه إفشاء
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وليست والحرام، الحالل بني الفاصل هو اإلمام اإلمام.14 بمعرفة إال الدنيا من يشء يحل
ِنصابها. إىل الرشيعة سيُعيد الذي وهو هللا، لحق امُلغتصبون البرش وضعها التي الرشيعة
واإلحسان والعدل األرض، وأصحابه السماء، محمد فيصبح أكوان األشخاصإىل يتحول وقد
إن إليه. القصد والحج عطاءه، والزكاة دعاءه، والصالة أعداءه، والطاغوت والخبث اإلمام،
الخري بني للرصاع والتصوير التضخيم إىل باإلنسان تنحو االضطهاد ملجتمع النفسية البنية
وهو والترشيع، القانون مستوى عىل ذلك ويظهر والظلم. والعدل والباطل، والحق والرش،

منه.15 االضطهاد مجتمع يُعاني ما

التكاليف إسقاط (2-2)

فإنها الرشعية، بالتكاليف القيام أي النواهي، واجتناب الطاعات أداء هو العمل كان وإذا
وهضم الظلم عىل تقوم التي األرضية بالرشائع للكفر نظًرا تبطل أو ترتفع أو تسقط
الحق بأن أو بالحق، اتحد قد وبأنه معه، الحق بأن االضطهاد مجتمع وإحساس الحقوق،
إما الحق، يف هو د وتجسَّ فيه الحق د تجسَّ واحًدا. شيئًا والحق هو أصبح قد وأنه فيه، حل قد
فيجد نفسه أعماق يف يغوصاإلنسان أو هللا، إىل اإلنسان يرتفع أن أو اإلنسان يف هللا يحل أن
باالنخفاض أو أعىل إىل باالرتفاع إما إذن التكاليف تسقط واألشكال. الظواهر دون الحقائق
اإلنسان ينتقل عندما التكاليف ترتفع التأويل. إعمال ثم الباطن إىل بالدخول أو أسفل، إىل

ظلم فمن املغرية. موقف هو هذا العرتة. أهل من أنه فيكفيه التكاليف، يرفع الِعرتة إىل االنتساب 14
وركب الفرائض ترك وإن سؤال، وال عليه وقوف وال عذاب، وال عليه حساب فال عيل عرتة من نفسه
(التنبيه، عرش االثنَي وإمامة عليٍّا خالف من اإلسماعيلية وتُكفر ص١٦١). (التنبيه، باهلل وأرشك العظائم
من أيًضا روا وكفَّ الزنا، أباحوا الذين والحزمية واملحمرة املبيضة من اإلسماعيلية وتُكفر ص١٦١).
معرفة أمران؛ الدين الرازمية، عند ص٣٤٦). (الفرق، حرام مواالتهم أن زعم قوٍم عىل املحرَّمات ل تأوَّ
ج٢، (امِللل، التكليف عنه وارتفع الكمال، حال إىل وصل فقد األمران له حصل ومن األمانة. وأداء اإلمام
العدل، أئمة ذهب حيث من القوت إال منها األخذ يحل ال محرم حرام الدنيا العبدكية، وعند ص٨٠-٨١).
من القوت من تأخذ أن لك فحلَّ حرام؛ أهلها ومعاملة حرام، فهي وإال عادل، بإماٍم إال الدنيا تحل وال

ص٩٣). (التنبيه، هذا لهم وضع عبدك ألن كذلك وا وُسمُّ كان. حيث من الحرام
يأمر وهللا أصحابه، واألرض محمد، فالسماء وأوَّلوه؛ القرآن بظاهر القول عن الشيعة غالة امتنع 15
بكر أبو أي وفالن، فالن والطاغوت والخبث عيل، هو واإلحسان والعدل املؤمنني، أم فالنة وهي بقرة بذبح
ص١٥٨). ج٢، (امِللل، اإلمام إىل القصد والحج اإلمام، يُعطى ما والزكاة اإلمام، دعاء والصالة وعمر،
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عقابًا؛ أم ثوابًا كليهما يف والجزاء املالئكية، أو البهيمية مستوى إىل اإلنساني مستواه من
إىل االرتفاع نظرية تؤدي وكما واملالك. الحيوان بني اإلنساني بالوجود مرتبطة فالتكاليف
إىل الوعي يقود حيث الرشائع إسقاط إىل الحلول نظرية تؤدي كذلك التكاليف، إسقاط
بالتقوى اإلحساس إىل يؤدي مما الجسد؛ وخفض الروح رفع طريق عن بالرضا اإلحساس
الروح تنقية أعمال وهي الخارج، نحو ال الداخل نحو ُمتجهة األعمال وتصبح والتطهر،
وصل أن بعد عمله يمكن يشء يوجد ال وبأنه بالكمال، إحساس التأليه البدن. وتطهري
الباطني العالم م تضخُّ وإن الفعل. تمنع قمتها يف والعواطف الكمال. قمة إىل اإلنسان
عىل بالكمال اإلحساس يُساعد كما له، قيمة ال خارجي عمل كل يجعل وانفعال خيال من
احتاجت وملا القمة. من ومضمونًا أعىل من ًعا مرشَّ الفعل أصبح أن بعد فعل لكل التربير
والدعوة النفس وإظهار واإلقناع لإليحاء وطلبًا الرشائع، عن بدًال رموز إىل األعمال هذه
«األشياء» وظهرت الطقوسواأللوان، وكثرت الزينات، وازدحمت الزخرف، زاد الناس، أمام
مثل البدن مظاهر وكثرت والنعال، والخواتم والحناء كالسجاد والصوت، بالصورة املقدسة
إىل الشعائر تحوَّلت الروح. وتأوُّهات النحيب، وأصوات البكاء، طول من العني يف العمش
يف اإلنسان يعيش حتى والنرصانية، واليهودية القديمة الديانات بطقوس شبيهة طقوٍس
تحويل ألنها الرشائع إسقاط إىل الباطنية االتجاهات تؤدي واالحتفاالت. الرموز من عالم
مؤثًرا الناس الباطني ويُخاطب خيال. إىل وللواقع عاطفة، إىل وللقانون الداخل، إىل للخارج
معانيها إىل العبادة صاحب ه يوجِّ الرشائع. إسقاط إىل يستدرجهم حتى اإليحاء بطرق فيهم
يف الشك ويدفع الدين، يف الشك إىل اللذة عن الباحث ويدفع باملعرفة، العمل يقيضعىل حتى
سهلت غيبية بأصوٍل الرشائع ارتبطت ما فإذا الرشائع؛ تسقط حتى املعاد إنكار إىل الدين
إتمام دون كافيًة تكون العلل معرفة فإن األحكام ِعلل عىل قامت ما فإذا األصل؛ هذا زعزعة
الشعائر عىل القضاء إىل العقل ينتهي ال حتى التعليل الظاهر أهل حرَّم لذلك الشعائر؛
الطبيعة بأفعال اإلتيان فاألوىل الطبيعة عن تعبريًا الشعائر كانت ما فإذا بالتعليل؛ ا محتجٍّ
شكر يكفي نوافل. الفرائض تكون األحوال أحسن وعىل لها. وتأصيل الشعائر عن كبديل
مرتوك واألمر يقم، لم شاء ومن بها، قام شاء من خلقه. عن الرب لغناء نظًرا عليها امُلنِعم
فالعمل العكس؛ وليس النظر إىل الطريق هو العمل يكون وقد وحريته.16 اإلنسان الختيار

صارت ومتى التكاليف، ارتفعت البهيمية إىل التوبة صارت متى مانوش، بن أيوب بن أحمد عند 16

أما ص٩٣). ج١، (امِللل، الجزاء عالم التوبتان وصارت التكاليف، ارتفعت وامللك النبوة رتبة إىل التوبة
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أساس فالعمل للعمل؛ أساًسا يكون وال شخصهللا، نحو النظر ويتجه غاية. والنظر وسيلة،
واألنبياء املالئكة من وأعىل اإلنسانية، من أعىل رتبٍة إىل اإلنسان رفع إىل األمر ويصل النظر.
وإما البهيمية، مستوى إىل باإلنسان يهبط أن إما العمل يف فالخلل واملقرَّبني؛ والصالحني
اتجاَهي بني وحركة واملالك، الحيوان بني وسط اإلنسان املالئكة. مستوى إىل يرفعه أن
ويصبح التكاليف، تسقط الحالة هذه يف واألعىل. األدنى والعلو، السفل والرفع، الخفض
وكلما هللا، فعل عىل الفعل يف األولوية للعبد ألن هلل؛ مطيًعا العبد وليس للعبد، مطيًعا هللا
ويغتم عباده، بأفعال يفرح وهللا األعمال، قدر يرى فاهلل هلل؛ رؤيته قويت اإلنسان فعل زاد

الرشيعة برفع فيه دفع السادسة»، «الحاسة اه سمَّ كتابًا وضع فقد العذافر أبي ابن أصحاب العذافرة
والورع، والتهجد والتأله التنسك ويُظهرون الخمس، يُصلون فإنهم اإلسماعيلية أما ص٢٦٤). (الِفرق،
بكربالء املقتول عىل والتأوه البكاء طول من أعينهم يف وعمش الوجوه، يف وصفرة سجادات ولهم
يف خواتمهم ويلبسون بالحنَّاء، ويتحنئون أثرتهم، إىل ومعوناتهم زكاتهم ويدفعون ورهطه، الحسني
الحسني، عىل وينوحون فر، الصُّ بالنعال ويتحلَّون اليهود، تصنع كما وأيديهم قمصهم ويُشمرون أيمانهم،
والوعيد والتوحيد بالعدل ويعتقدون السادة، قبور بزيارة ويأمرون خمًسا، جنائزهم عىل ويُكربون
واحتالت الرشك، عىل الدين أصول الباطنية تأوَّلت وقد ص٣٢). (الرتبية، السيئات مع الحسنات وإحباط
(الفرق، الرشائع أبطلوا املجوس، أحكام مثل إىل أو رفعها، إىل تؤدي وجوٍه عىل الرشيعة أحكام لتأويل
عن سأله ثم والعبادة، الزهد عىل حملة العبادات عىل مائًال الداعي رآه من القريواني: قال ص٢٩٦).
فإما الرشيعة؛ أركان تأويل بطلب املدعو نفس تعليق والربط … فيها وشكَّكه الفرائض وعلل معانيها
إىل يؤدي فالتأويل فيها؛ والحرية الشك عىل يبقى وإما رفعها، إىل يؤدي وجٍه عىل تأويلها فهم يعقل أن
التكاليف رفع ص٧٦). (االعتقادات، الرشيعة إبطال الباطنية مقصود ص٢٩٩–٣٠٢). (الِفرق، الرفع
ركعتني الصبح صالة صارت لَم الباطنية: وتسأل ص١٤٩). ج٢، (امِللل، والرشائع السنن واضمحالل
عىل والتيمم أربعة، عىل والوضوء وسجدتان؛ واحد ركوٌع ركعة كل ويف ثالثًا؛ واملغرب أربًعا والظهر
دون الصيام الحائض وإعادة نجاسته؛ مع البول عكس عىل طاهر، وهو املني من والغسل عضوين؛
ِعلمها قالوا التأويل الِغرُّ سأل فإذا الفرج؟ قطع دون الجلد والزاني اليد، قطع الرسقة وعقوبة الصالة؛
العمل عن فيتخرج الباطن، غري بالظاهر املراد أن فيعتقد أرسارنا، كشف يف له واملأذون إمامنا، عند
قديم إلٌه لنا كان لو وقالوا القناع، له كشفوا املحرمات واستحل العبادة ترك اعتاد فإذا الرشيعة. بأحكام
حجر، من بيت حول طوافهم يف وال وسجودهم، العباد ركوع يف فائدة له يكن لم يشء كل عن غني
أهل أكفرت ص٣٠٦-٣٠٧). (الفرق، زنديًقا ويصري التوحيد، عن فينسلخ جبلني؛ بني سعي يف وال
(الفرق، وجوبها يف األمة الختالف العمرة إلسقاط يُكفروهم ولم الحج، بسقوط لقولهم الباطنية السنة
فرض، ال نافلة الفرائض وكل والحج والصيام والزكاة الصالة (الرافضة)، القرامطة عند ص٣٤٦).
يفعل، لم شاء ومن فعل شاء من خلقه، عبادة إىل الرب يحتاج وال الفرض، هو امُلنِعم شكر هو وإنما

ص٢٠). (التنبيه، لهم واالختيار
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املعبود فوجود لهم؛ خلقه قبل كذلك يكن ولم له، الناس بعبادة معبود فاهلل عنه؛ ببعدهم
إىل كم من تتحول فإنها الرشائع تسقط لم وإن له. وبعبادتهم العابدين بوجود مرشوط
الشعورية. ومراتبهم األفراد باختالف وتختلف لإلنسان، الشعورية بالحالة وترتبط كيف،
أو حجاب يوجد ال والحبيب الحبيب فبني الرشائع؛ عنه سقطت املعرفة مرتبة إىل وصل من
غريها، أو مانوية الخارجية، الديانات من أثًرا ليس الرشائع إسقاط أن والحقيقة قانون.17
ظلًما السماوية الرشائع وبني بينها دت وحَّ التي األرضية الرشائع بكل الكفر عن تعبري بل
املضطَهدين. حقوق تأخذ أخرى رشعية وإقامة القائمة، النُّظم تقويض أجل من وعدوانًا

املحرَّمات إباحة (3-2)

التي التكاليف وإسقاط والقوانني بالرشائع للكفر طبيعية نتيجٌة املحرَّمات وإباحة
وإباحة بالقوة. الطاعة وفرض املعارضة لتكبيل القائمة الالرشعية السلطة استعملتها

معبوده يرى أحسن بعمله كان فمن األعمال؛ قدر عىل الدنيا يف هللا يُرى النُّساك. من قوم حكاية 17

يكونوا أن إىل الجنة، ثمار من ويأكلوا هللا، يروا أن بهم تبلغ العبادة ص٣١٩). ج١، (مقاالت، أحسن
من أفضل هو من الصالحني يف يكون قد ص٣١٩). ج١، (مقاالت، واملقرَّبني واملالئكة النبيني من أفضل
ج٢، (امِللل، والرشائع األعمال عنهم سقطت فقد معرفته حق هللا عرف من وأن املالئكة، ومن األنبياء
غريهم عىل املحظورات األشياء وتكون العبادات، عنهم تزول منزلًة العبادة بالنساك تبلغ ص١٠٨).
سعيد أبي مثل وذلك الرشائع، عنه سقطت هللا عرف من الصوفية وعند لهم. مباحات وغريه الزنا من
وال مرة، ركعة ألف اليوم يف ويُصيل مرة، الرجال عىل املحرم والحرير مرة، الصوف يلبس الخري، أبي
طاعات يحفظون قوم الصوفية من واملباحية ص٢٩). ج٥، (الفصل، أخرى مرًة نافلة وال فريضة يُصيل
بل الحقائق، عن يشء من نصيب لهم وليس هللا، محبة يدَّعون الحقيقة. يف وتلبيسات لها، أصل ال
الحقيقة عىل وهم الطوائف، من األرشُّ وهو التكليف، عنه ُرفع الحبيب إن ويقولون الرشيعة، يُخالفون
اإليمان واختيار قلبه، وصفا املحبة، غاية املباحيني بعض أبلغ وإذا ص٧٤). (اعتقادات، مزدك دين عىل
أن إىل ويحبهم الكبائر، بارتكاب النار إىل هللا يُدخله وال والنهي، األمر عنه سقط نفاق، غري من الكفر عىل
(التفتازاني، التفكر عبادتهم وتكون والحج، والزكاة والصوم الصالة من الظاهرة العبادات عنه تسقط
ويفرح يَُرس هللا أن يزعم شعيب، ابن باسم يُعَرف رجل الصوفية يف وكان ص١٤٨). الخيايل، ص١٤٨؛
يَُرس الباري أن شعيب بأبي يُعَرف كان رجٍل عن وحكى عَصوه. إذا ويحزن ويغتم أوليائه، بطاعة
ى سمَّ وقد ص٣١٩). ج١، (مقاالت، بمعاصيهم العجز ويلحقه وبإنابتهم، بها وينتفع أوليائه، بطاعة
«إن كرام: بن محمد ويقول ص١٨٣). (الفرق، العبد مراد فعل إذا لعبده مطيًعا هللا الجبائي عيل أبو
العابدين وجود عند العابدين معبود صار وإنما العابدين، معبود األزل يف يكن ولم معبوًدا، يَزل لم هللا

ص٢١٩). (الفرق، له» وعبادتهم
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من التحرر وسائل إحدى القانون من فالتحرر الحالل؛ تحريم من داللة أكثر املحرمات
امليتة إباحة الطعام ففي والنكاح. الطعام ميدانني؛ يف املحرمات إباحة وتتمثل املجتمع.
ذلك ويهدف الحرام. واملتعة واللواط الزنا إباحة النكاح ويف والخمر، الخنزير ولحم والدم
والروابط الرسية املجتمعات وتقوية القهر، تحت الحبيسة الطبيعة ُقوى إطالق إىل كله
السلطة قوانني ضد ُمباح أيًضا وامليرس واألموال. النساء يشء؛ كل يشيع حيث املشرتكة
من رشعيتها النفس تأخذ ثم برشعيتها، االعرتاف عدم عن النفس أمام وإعالنًا لها، نقًضا
يف التحرر وإن القهر. عىل ِفعل ردَّ يشء؛ كل فتُبيح مقياسرشعيتها أفعالها وتصبح ذاتها،
للتحرر رشط القانون من التحرر وإن الفردي، القهر من التحرر من يبدأ االجتماعي القهر
ال األعداء جهاد بل الداخل، من التحرر بعد إال يتم ال الخارج من التحرر إن السلطة. من
وهو عكيس فعل رد يُولد الذات إنكار إن الغاصبني. جهاد يليه النفس، جهاد بعد إال يبدأ
وأخته الحسناء بابنته أوىل اإلنسان يصبح وبالتايل اإلباحة؛ التحريم يُولد كما الذات، إثبات
اإلباحة قامت بالالمعقول، واإليمان باملجهول التخويف إىل التحريم استند ما وإذا الهيفاء.
فطاملا العالم؛ خارج مادي يشء كل عقل وعىل املجهول، من الخوف هذا من التحرر عىل
كما لتحريرهم. مقدمة الغيب إنكار يكون وبالتايل الناس؛ عىل للسيطرة الغيب استُعمل
داخل من إال زواج يتم فال منه؛ الزواج من التحريم إىل تؤدي الغاصب املجتمع كراهية أن
املؤمن الكفر. مجتمع مواجهة يف اإليمان مجتمع داخل األقرباء، زواج املضطهد، املجتمع
الغري، صفات من واألنانية األثرة كانت وملا كافرة. إال ينكح ال والكافر مؤمنة، إال ينكح ال
فيها يُباح التي املغَلقة املجتمعات تنشأ وبالتايل األنا؛ ممارسات من يكون الشيوع فإن
عىل الرجل يستحوذ عندما واالستئثار الكفر، مجتمع ضد عناًدا املشاع، عىل الجنسويصبح
األليم، الواقع عن الغياب املضطَهدة الجماعات تريد غريه. ويمنعها لنفسه يمتلكها امرأٍة
الغاصب اإلمام يقوم والتي القهر، رمز الحدود فتسقط واألحالم، التمنِّي عالم يف وتعيش
جماعات تفعل كما لقانونه، ورفًضا له، معارضًة والرشاب ْكر السُّ إىل وتدعو بتطبيقها،
من إىلهللاوالفرار الفرار بني الخارج، إىل والهجرة الداخل إىل الهجرة بني فرق فال الصوفية؛
االضطهاد؛ جماعات من إباحتها قدر الصوفية جماعات من املحرَّمات تُباح قد لذلك هللا!18

والحلولية؛ والخطابية واملنصورية والجناحية واملغريية البيانية من الروافض غالة موقف هو هذا 18

واملحارم، النساء املنصورية استحلَّت ص٢٣). (الفرق، املحرمات أباحوا الفرائض أسقطوا أن فبعد
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تحت الصوفية جماعة تعيش االجتماعي القهر تحت االضطهاد جماعة تعيش ما فبقدر
بالحق يتحدان وكالهما املقاومة، عن عاجزتان معارضة، جماعتا كالهما النفيس، القهر

حالل املحارم من ذلك وغري وامليرس الخنزير ولحم والدم امليتة إن وقال ألصحابه، ذلك املنصور وأحل
املحرمات وسائر واللواط والزنا وامليتة الخمر الجناحية استحلَّت كما ص٧٤–٧٨). ج١، (مقاالت،
والفرائض، الصالة وتركوا املحرمات، وسائر والزنا الخمر الخطابية استحلَّت ص٢٣٦–٢٤٧). (الفرق،
الخمر ورشب والزنا واألحمق االبنة ونكاح اللواط الرافضة أباحت ص١٢٥). ج٢، (امِللل، املعمرية ى وتُسمَّ
ص٥٨). (اعتقادات، واللواط الزنا أباحوا ص٣٢). (التنبيه، دين وال رشيعة لهم ليس قاذورة وكل
وأصحاب ص٢٥٤–٢٥٦). (الفرق، املفروضات وأسقطت املحرمات، (الحزمية) الحلولية استباحت وقد
الناس إن وقالوا املحرمات، استباحوا كاملزدكية اإلسالم قبل كانوا صنٌف صنفان؛ الحزمية من اإلباحة
أما ص٨٠). ج، (امِللل، فقط اإلمام معرفة فالدين الفرائض، برتك ودانوا والنساء، األموال يف رشكاء
دمشق)، يف وبدعته حلب، يف ومنشؤه فارس، من (أصله الدمشقي حلمان أنصار الحلولية الحلمانية
ما كل واستباح والتحريم، الخطر زال يعتقده الذي الوصف عىل اإلله عرف من باإلباحة، قالوا فقد
من الكثري وقتلوا املحرمات، استباحوا البابكية الخرمدينية ومن ص٢٥٩). (الفرق، ويشتهيه يستلذه
ونساؤهم؛ رجالهم فيها وتختلط والرشب، الخمر عىل فيها يجتمعون لهم عيد ليلة جبلهم يف املسلمني.
الرس، يف يُصلون ال عزيز. من تقدير عىل والنساء الرجال فيها احتضن ونريانهم رسجهم أطفئت فإذا
البنات نكاح الباطنية وأباحت ص٢٦٦–٢٦٩). (الفرق، الكفرة جهاد يرون وال رمضان، يصومون وال
به الفجور عن يمتنع الذي الغالم قتل وأوجبوا اللواط، سنُّوا امللذات. وجميع الخمر ورشب واألخوات
لقد األجنبي. من الحسناء بابنته أو بأخته أحق العاقل إن رسالته يف القريواني قال ص٢٨٦). (الفرق،
صاحبهم عليهم حرم لقد األجنبي. من الحسناء بابنته أو بأخته أحق الطيبات صاحبهم عليهم حرَّم
والنار والجنة والحساب البعث من يرونه ال بما وأخربهم اإلله، وهو يعقل ال بغائب وخوَّفهم الطيبات،
(الفرق، العبادات وترك املحرمات واستباحة الدهرية مذاهب هي وهذه … عاجًال بذلك استعبدهم حتى
اللذات. نيل يف والفطنة وحماقة، بلٌه العبادة إن له قال وخالعة مجون ذا الداعي رآه من ص٢٩٧-٢٩٨).
املحرمات استباحة عىل وحمله ذلك، بنفي له ح رصَّ والعقاب والثواب املعاد يف أو دينه يف شاكٍّا رآه ومن
وترك املحظورات ارتكاب بذلك عليه وهان اللغة، يف مقتضاها غري والسنن بالظواهر املراد أن يعتقد حتى
ما وسائر واملالهي واملنكر الخمر رشب (الرافضة) القرامطة وتُبيح ص٢٩٩–٣٠٢). (الفرق، العبادات
وقولهم املنانية مثل وعد، وال وعيد فيها ليس تركها، شاء وإن فعلها شاء إن شهوات، العصاة يفعله
حقنوا مؤمنات ونساؤهم مؤمن القول بهذا والديلم القرامطة من قال ومن ص٢٢). (التنبيه، النور يف
املؤمنني بعًضا بعضهم ي يُسمِّ بي. والسَّ واملال الدم حالل ومرشٌك كافر خالفهم ومن واألموال، الدماء
بينهم تحظري ال البعض، بعضهم يف مباحة وأبدانهم وأوالدهم حالل، لبعض بعضهم نساء واملؤمنات.
الرشيعة. عن خارج كافٌر فهو عليه فامتنع غالم من أو رجل من أو نفسها امرأة رجٌل طلب لو منع. وال
الفاعل، من عندهم أفضل والنساء الرجال من به واملفعول فاضل. ُمواٍف مؤمن فهو نفسه من مكَّنه وإذا
وهكذا مؤمنة. يا طوبى لها: ويقول بمحرم، زوج وليس زوج لها التي املرأة فوق من منهم الواحد يقوم
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تصل حتى واملجاهدة، بالرياضة بالزهد، الصوفية جماعة تبدأ ده. وتجسُّ تمثُّله طريق عن
هللا الروحانيون شافه ما فإذا املحرمات؛ وتُباح التكاليف تسقط حيث الفناء حالة إىل
يسعى متكئني، األرائك عىل الِعني، الُحور وجامعوا األوان، قبل الجنان يف وعاشوا ورأوه،
ت تمَّ قد يشء وكل التحريم وجه فما والرشاب، الطعام بأصناف املخلَّدون الولدان إليهم
الخليل عالقة الخلة، وعالقة والحبيب؟ الحبيب بني حجاب وال ستار هناك يعد ولم إباحته،
للعالم التصور هذا من وإباحة.19 اتحاد عالقة بل وتحريم، قانون عالقة ليست بالخليلة،
يقوم التصور دام ما الفروق إلغاء عىل تقوم رشيعة العقيدة هذه من وتخرج نظام، ينبثق
حي وتمَّ واملوت، الحياة وحدة والطبيعة، الروح وحدة وهللا، اإلنسان وحدة الوحدة؟ عىل
حب من اإلباحة تنشأ وقد الوجود. درجات وتنتهي والحرام، الحالل بني أيًضا الفروق
البداية؛ يف آدم نشأ هكذا لرغباتها. وإشباًعا بالطبيعة إحساًسا بنعيمها وااللتذاذ الدنيا

بعض. عىل بعض من يحظرونها ال وأمالكهم أموالهم وكذلك نفسه. من أمكنه إذا الغالم أو للرجل يقول
شاء وإن فعلها شاء إن شهوات، العصاة يفعله ما وسائر واملالهي واملنكر الخمور رشب بينهم مباحة
حالٌل رشاب كل من ْكر السُّ البهيسية بعض وعند ص٢١-٢٢). (التنبيه، ثواب وال وعد فيها ليس تركها،
وال فيه حد ال موضوع فهو هللا شتم أو الصالة ترك من السكر كان ما وكل منه. سكر ملن موضوع
يف ال التحريم من يشء فيه يأِت ولم األصل، حالل الرشاب سكرهم. يف داموا ما بيشءٍ يكفر وال حكم،
ولكن كفر، ْكر السُّ البهيسية، العوفية وعند ص١٠٩). الفرق، ص١٨١؛ ج١، (مقاالت، كثريه يف وال قليله

ص١٨٢). ج١، (مقاالت، الصالة كرتك غريه مع يأتي حتى بذلك يشهد ال
الجنان، يُعاينون وبها السموات، ملكوت إىل أرواحهم تنظر إذ «الزنادقة»! الروحانية موقف هو هذا 19

ومنتهاهم، غايتهم فالفكر يتفكرون؛ ألنهم الفكرية وا وُسمُّ الجنة. يف وترسح العني، الحور ويُجامعون
ومناكحة العني الحور بمجامعة ويتمتعون إليه، ونظرهم ومصافحتهم لهم هللا بمخاطبة فيتلذَّذون
(التنبيه، والثمار والرشاب الطعام بأصناف املخلدون الولدان عليهم يسعى متكئني، األرائك عىل األبكار
أغلب حبه يكون حتى وإرادتهم وأهوائهم قلوبهم عىل هللا حب يغلب الروحانية وعند ص٩٣-٩٤).
الرسقة لهم فجعل هللا، من الخلة عليه ووقعت املنزلة، بهذه عنده كانوا ذلك حدث فإذا عليهم؛ األشياء
عىل ولكن الحالل، وجه عىل ال هللا، وبني بينهم التي الخلة وجه عىل كلها والفواحش الخمر ورشب والزنا
ينبغي ص٩٤). (التنبيه، وكليب رباح منهم إذنه. بغري خليله مال من األخذ للخليل يحل كما الخلة، وجه
املكروه، عىل وحملها أنفسهم تضمري من السبقة غاية إىل يبلغوا حتى امليدان ِمضمار يف يدخلوا أن للعباد
األطعمة، من األراذلة كأكل الطيبات أكل وإن وتتمنى، تشتهي ما كل نفسه أعطى الغاية بلغت فإذا
غاية بلغ فقد كذلك كان فإذا بمنزلة، عنده والخل العسل وكان بمنزلة، عنده والخبيص الصرب وكان
ص٩٤-٩٥). (التنبيه، حيان ابن ومنهم اشتهت، ما نفسه واتبع امليدان، تضمري عنه ويسقط السبقة،
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ثم الرشيعة باسم ذلك كل تحريم فلماذا طبيعية، مساواة بالسوية، أوالده بني فمرياثه
بالزندقة؟20 باإلباحة االتهام

املحرمات تحليل واحد، وكالهما يشء، كل تحريم يأتي يشء كل إباحة عكس وعىل
من األمر ينتقل وقد عليه. القائمني أو واضعيه يف القانون، يف نكاية املحلالت تحريم أو
كرس يف الرغبة عن يُعرب دائري جدٍل يف اإلباحة إىل التحريم من أو التحريم إىل اإلباحة
وسط وال يتناوبان بديالن كالهما املطَلق والحرام املطَلق فالحالل منه؛ والتحرر القانون
عنهما، البعد أجل من الدنيا عىل واإلقبال عليها، اإلقبال أجل من الدنيا عن البعد بينهما.
االنغماس إال للمقهور حيلة وال فقدها، عن تعويض بالدنيا التمتُّع هل يلتقيان. والطرفان
إرادي وترٌك فيها، الهزيمة عن تعويض الدنيا يف الزهد هل والنساء؟ الخمور اللذات، يف
الدنيا عىل السلطة تكالبت ما وإذا النهاية؟ يف منها أعظم عىل الحصول بُغية منه حرم ملا
يقلبها االضطهاد مجتمع فإن فيها القهر بمثل قمعت ما وإذا لهم، ترتكها املعارضة فإن
ويظهر الخصوم.21 عىل وترفًعا اإلرادة، يف والتحكم الصمود، عىل القدرة عن تعبريًا عليهم
وكل املعارضة، تُحرمه السلطة تُحلله ما فكل الطعام؛ قوانني يف والتحريم التحليل جدل
وتمايز للخصوصية إثبات الطعام قوانني يف والتمايز املعارضة. تُحلله السلطة تُحرمه ما

أن وله آدم، وهم واحًدا، خلًقا لها وخلق واحًدا، خلًقا الدنيا خلق هللا أن (الزنادقة) املزدكية ترى 20

بني مرياثًا جعلها آدم مات فلما نساءها. وينكح بلذائذها، ويلتذ رشابها، من ويرشب طعامها، من يأكل
برسعة نساءهم وتناول الناس أيدي يف ما عىل قدر فمن أهل؛ وال مال يف فضل ألحٍد ليس بالسوية، ولده
الفضل ذوي أيدي يف ما وفضول سائغ، ُمباٌح له فهو املعاني، من بمعنًى أو خالبة أو مكر أو خيانة أو
رجل األكارسة زمان يف ظهر ألنه مزدكية وا وُسمَّ سواءً. العباد بني بالسوية يصري حتى عليهم محرم

ص٩٢). (التنبيه، مزدك له يُقال
العدل، أئمة ذهب حيث من القوت إال منها األخذ يحل ال حرام، كلها الدنيا «الزنادقة»، العبدكية عند 21

من القوت من تأخذ أن لك فحل حرام؛ أهلها ومعاملة حرام، فهي وإال عادل، بإماٍم إال الدنيا تحل وال
وملا لها، ومحبة للدنيا تعظيم القلوب واشتغال الدنيا ترك إن ص٩٣). (التنبيه، كان حيث من الحرام
اعرتاضها عن الشهوات مؤاتاة إهانتها من وكان رشابها. ولذيذ طعامها طيب تركوا عندهم الدنيا عظمت
الزهد ص٩٥). (التنبيه، وكليب رباح ومنهم منها. ترك ما عنده ويعظم بذكرها، القلب يشتغل ال حتى
الرياش ولني الخدم وكفاية األلوان وغرائب الطعام أطايب من مباح والحالل الحرام، يف زهد الدنيا يف
واألغنياء األوطان. وقطن الطلبات وترك الحاجات وكفاية القصور وتشييد املهاد ووطأة املنازل وسعة
وأدركوا حقوقهم، نوائب من وفضول أموالهم، فضل من أعطوا ملا الفقراء من هللا عند منزلة أفضل

ص٩٥). (التنبيه، رغباتهم! منتهى

88



العمل خامًسا:

الطعام ويتحول الدنيوي، مع املقدَّس ويتداخل اليهود. عند الحال هو كما الجماعة عن
الذات وتعذيب اإلغالق يف إمعانًا الشهيد اإلمام بشخص ارتبط ما إذا مقدس أو محرم إىل
وبينما قادمة. ملرحلٍة استعداًدا أو الواقع، تغيري استحال ما إذا النفس محاسبة يف والتشدد
الخمر اآلخر البعض يُحلل خمر، قطرة فيه وقعت لو األرض من بفالة املاء البعض يُحرم
أو الِجرار، يف كله الخمر تحريم إما الضد، يُولد الضد فيه، غائبة السكر علة ألن التمر نبيذ
من واالنتقال العالم، يف السوية عدم إىل التطرف يؤدي البحار! مياه من منه قطرة تحريم
يف رغبة عنه االبتعاد احتضانه، أو العالم من اليأس يجتمعان، والضدان طرف، إىل طرف
اجتماعي موقٌف النهاية يف إذن والحرام الحالل به.22 واالتحاد منه االغرتاف أو منه التطهر
لغاية طبًقا اجتماعية وظيفة مجرد زعزعته، أو االجتماعي النظام لتثبيت قانون ِرصف،

الجماعة.

الحدود إيقاف (4-2)

نفسها واملعايص معصية، عىل عقاب فالحدُّ بالتبعية؛ الحدود تسقط املحرَّمات إباحة بعد
القهر مجتمع ورشع السلطة قيد من التحرر تعني الحدود وإسقاط وجود، لها يعد لم

ص٣٩؛ ج٥، ص١٠٨؛ ج٢، (الفصل، ودماغه الخنزير شحم املعتزلة وبعض عفار أبو حلَّل بينما 22

يف واتبعوا قرش، عليه يكن لم ما هللا أحلَّه الذي البحر صيد الخطابية حرَّمت فقد ص١٠٨)، ج٢، امِللل،
وأكل والكبش، والثور التيس قضيب وأكل الكتاب، أهل طعام باألندلس اإلباضية حرَّمت كما اليهود. ذلك
من يشء أكل طالب أبي بن عيل بن إدريس بن أحمد وحرَّم ص٣٠). ج٥، (الفصل، يُذبَح حتى السمك
عىل حرام ألنه والبصل الثوم أكل يزيد بن الواحد عبد وحرَّم ص٢٣). ج٥، (الفصل، أصله بل الثمار،
(أكرم) البعض حرَّم كما ص٣٣٩). األصول، ص٣١٨؛ ج١، (مقاالت، أكلها إذا املسجد يقرب أن اإلنسان
خمر قطرة وقعت لو البهيسية الصوفية عند ص٣٠). ج٥، (الفصل، الحسني! دم به ألن الكرنب أكل
فيه وقع ما يدري ال وهو منه فرشب الجب ذلك عىل خطر من كل فإن األرض، من بفالة ماء جب يف
التي األرشبة اإلباضية بعض ويحلل ص٣١). ج٥، (الفصل، الجتنابه املؤمنني يوفق هللا أن إال باهلل، كافر
وهو ص١٤٧). (النسفية، التمر نبيذ تُحرم فال السنة أهل وأما ص١٧٥). ج١، (مقاالت، كثريها يُسكر
ذلك عن نُهي للفقاع، كما القرع فيه فيحدث الخزف، من إناء يف فيُجعل املاء، يف وزبيب تمر يُنبَذ أن
والجماعة السنة أهل قواعد من تحريمه فعدم نُسخ ثم الفخور، يف أو الجرار يف كانت ملا اإلسالم بدء يف
بعض حرَّم ص١٤٧). (التفتازاني، وكثريه قليله حراٌم فهو ُمسكًرا فصار اشتدَّ إذا أما للروافض. خالًفا

ص١٦٣). (التنبيه، كاليهود قرش عليه يكن لم ما هللا أحلَّه الذي البحر صيد الرافضة
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هزيمته، ويتجاوز أزمته ينىس حتى الخمر شارب حد يسقط السيايس. للتحرر كمقدمة
تقع التي باألفعال اإلتيان من بالرغم تطبيقه وعدم قانونه بإسقاط القهر عقاب ويُقاوم
الذي السلطة فقه يف ضعف نقطة نفسه القانون كان ولو خاصًة القانون، طائلة تحت
السيايس التشدد أن والعجيب خالف. موضوع زال وما الفقهية املدارس عليه تجتمع لم
إيمانًا طبيعيٍّا يولد بالعالم الكفر وكأن النفس، مع أخالقي لنٍي إىل يؤدي السلطة مع
بينه مرًة مرتني، الجنسية اإلنسان حرية لتقييد رفًضا الرجم حد يسقط كما بالذات.23
حريًة يُولد السيايس والَكبت للحد. املطبِّق املغتِصب اإلمام وبني بينه ومرًة نفسه، وبني
اإلمام أما الداخل. إىل الداخل تحرر إىل يتحول الداخل إىل الخارج من فالضغط جنسية؛
امُلدافع وهو والكفر، اإليمان بني التمييز عىل القادر فهو الحد؛ تطبيق يف الحق فله العادل
الالرشعية، السلطة من ويُوقف الرشعية، السلطة من الحد يُطبق لها. واملنصب الرشعية عن
من املحَصنات قاذف عىل القذف حد يُقام وقد البرش.24 حاكمية مواجهة يف هللا حاكمية

من روا وكفَّ بالرشك، ذلك يف بعض عىل بعضهم يشهد عليه. حد فال اإلنسان سكر إذا الخوارج عند 23

ص٨٩، (الِفرق، لذلك السنة أهل وخالفهم الخمر، حد النجدات تُنكر كما ص١٨٠). (التنبيه، خالفهم
الصالة ترك من السكر. منه كان ما كل من سكر عن األصل حالل رشاب كل البهيسية وعند ص٣٢٧).
غريه معه كان إذا كفر السكر ص٤٢). ج٢، (امِللل، سكره يف دام ما كفر وال حد فيه ليس هلل والشتم
السكر كان إذا مغفور. اإلمام إىل يُرَفع حد فيه ليس ما كل ص١٠٩). (الفرق، وغريه الصالة ترك من
(التنبيه، عليه حد فال سكر إذا ص٤٢٤). املواقف، ص٤١-٤٢؛ ج٥، (امِللل، مؤاخذة فال حالل رشاٍب من
سكره يف مات إنه وقيل الخمر، رشب عىل ا ُمرصٍّ كان الوعيد يف إفراطه فمع هاشم أبو وأما ص١٨٠).
النص الحد يف املعتَرب إذ خطأ؛ الخمر شارب حد عىل الصحابة إجماع أن النظَّام وعند ص١٩١). (الفرق،
شارب رضب عىل الصحابة إجماع املبرش، بن جعفر عند وكذلك ص٨٩-٩٠). ج١، (امِللل، والتوقيف
الخمر. حد إنكارها يف الخوارج نجدات ببدعته فشارك برأيهم. عليه أجمعوا ألنهم خطأً؛ وقع حدٌّ الخمر
فأما منه؛ يسكر لم إذا النبيذ شارب حد يف الخالف إنما الخمر، أنكر من تكفري عىل الفقهاء أجمع وقد

ص٨٢). االنتصار، ص١٦٨؛ (الفرق، والحديث الرأي أهل من فريق عند الحد فعليه منه سكر إذا
الرجم تُسقط لم والصفرية ص٣٣). ج٢، امِللل، ص١٦٢؛ ج١، (مقاالت، الرجم حد األزارقة أنكرت 24
يف الخوارج السنة أهل ويُضلل ص٤٢٤). (املواقف، ذلك يف األزارقة ويُكفرون ص٥٦). ج٢، (امِللل،
بالكفر عليه نشهد لم زنًا واَقع من البهيسية بعض عند ص٣٤٦). ص٣٢٧، (الفرق، الرجم إنكارهم
ج١، (مقاالت، الصفرية بعض ووافقهم ص١٨١). ج١، (مقاالت، ويَُحد الوايل أو اإلمام إىل يُرَفع حتى
عليه أُقيَم رسق أو زنى من اإلباضية وعند ص٤٢٤). املواقف، ص٣١؛ ج٥، الفصل، ص١٨٣-١٨٤؛
ج٢، ص٣٠؛ ج١، الفصل، ص١٠٧؛ الفرق، ص١٧٣؛ ج١، (مقاالت، ُقتل وإال تاب فإن استُتيب؛ ثم الحد

ص١٠٨). ج٢، ص١٨١؛ ج١، مقاالت، ص١٠٨؛
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املرأة الثاني، من وأقىص أشد األول فالقذف املحصن؛ الرجل قاذف عىل يُقام وال النساء،
حد يُقام ذلك من الضد وعىل املغَلق.25 املجتمع رؤية يُميز ما وهو الرجل، من أكثر عورٌة
املجتمع يف االنضباط إلحكام كوسيلة الحرز، غري ويف الحرز يف القليل، ويف الكثري يف الرسقة
يُقابل وقد الخلقي، بالتسيُّب الغلبة مجتمع الرسي االضطهاد مجتمع إذن يُقابل املغَلق.26
األمانات تَُرد ال وأخريًا االجتماعي.27 باالنضباط الغلبة مجتمع العلني االضطهاد مجتمع
يكون وقد الغلبة. ملجتمع االضطهاد مجتمع والء لعدم نظًرا األمانة تُخَفر بل أهلها، إىل
وفعل يشء كل أخذ لنفسها تُبيح التي اليهودية األخالق يف السابقة الديانات يف رصيد لذلك

سبيل.28 يني األمِّ يف عليهم فليس اآلخر، ضد يشء كل

العبادات تأويل (5-2)

تُئوَّل الحدود، توَقف أو املحرَّمات تُباح أو التكاليف يسقط أو األحكام تنتِه لم فإذا
االجتماعية واألوضاع النفسية الظروف مع اتساًقا أكثر تكون بحيث واملعامالت العبادات
من لحكم موضوعيٍّا استنباًطا ليس التأويل الغلبة. مجتمع مواجهة يف االضطهاد ملجتمع
نموذًجا وليس هًوى، موقف وهو لها. مربِّر إليجاد فيها الخاصاالنفعايل وضع هو بل اآلية،
داخل الوقائع إيجاد هو إذن التأويل النزول. أسباب يف الحال هو كما اإلنساني للفعل ا عامٍّ
سواء نفيساجتماعي، موقٍف عن تعبري هو بل فقط، فرديٍّا ليس والهوى الهوى. حسب اآلية
فيصبح الذهن، أبعاد ويكشف األعماق، نحو يتَّجه الغلبة، مجتمع أو االضطهاد ملجتمع

(الفرق، النساء من املحَصنات قاذف عىل وأقاموه املحصن، الرجل قاذف عىل الحد األزارقة تُِقم لم 25
ص١٦٢). ج١، مقاالت، ص٣؛ ج٥، الفصل، ص٤٢٤؛ املواقف، ص٨٤؛

املواقف، ص٨٤؛ (الفرق، ِنصابًا الرسقة يف يعتربوا ولم الكثري، ويف القليل يف السارق يد الخوارج قطع 26

وغري الحرز من والقليل الكثري يف السارق يد قطع يف الخوارج تضليل ص٣٠). ج٥، الفصل، ص٤٢٤؛
ص٣٤٦). ص٣٢٧، (الفرق، الحرز

املعتزلة؛ هم الداخيل والعلني الخوارج، هم الخارجي والعلني الشيعة، هم الرسي االضطهاد جماعة 27

الوطنية، الوحدة إىل العقائدية الفرقة من الخاتمة: (انظر ُمتميز فقٌه منها لكلٍّ التي الثالث الِفرق وهي
السلطان). ِفرقة املعارضة، ِفرق األمة، ِفرق عميل؟ رشعي تكفري هناك هل ثالثًا:

األمانة تؤدَّى أن ينبغي ال مرشكون قوٌم وقالوا: بأدائها، هللا أمر التي األمانة خفر األزارقة استحلَّت 28

ص١٦٢). ج١، (مقاالت، األمانة خفر استحلُّوا إليهم،
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تُئوَّل وأكوان أشخاص إىل األحكام ل تُئوَّ وكما ل. للمتأوِّ واالجتماعي النفيس للوضع ُمربًرا
التعصب يف زيادة الشدة واللني، الشدة بني والحج، والزكاة والصالة الطهارة مثل الفرائض،
يف داخيل تماسٍك إىل حاجة يف مغَلق مجتمٍع يف لصالبتها وتأكيًدا للنفس، تعذيبًا والتصلب
والظلم القهر من عالم يف معها وتسامًحا النفس مع رفًقا واللني القهر، مجتمع مواجهة
حريتها ممارسة استحالت إن الداخلية بحريتها وتنعم النفس تسرتيح حتى والطغيان؛
الصالة جواز بعدم أسوًة مغصوب، بماءٍ تم إذا واجب غري يكون قد فالوضوء الخارج؛ يف
النفسية البنية هو ألنه خاللها؛ من العبادات تتحدد رؤية فالغصب املغصوبة؛ الدار يف
وقد والقهر. الغلبة مجتمع يف منه السلطة اغتصاب تم الذي املضطهد ملجتمع واالجتماعية
أشكالها، صياغة وإعادة صورها تحوير ثم وِعللها، معانيها فهم إىل العبادات تأويل يؤدي
التي العامة للموضوعات التعرض يستعيص أن بعد جانبية صغرية موضوعاٍت يف خاصًة
الوضوء، نقائض إىل املضطَهدة الجماعة وعي يتعرض القهر. مجتمع عىل حكًرا أصبحت
… أسفلها أو األقدام ظهور عىل باملاء املسح ُمضطجًعا؟ النوم أو الحدث مع النوم هو هل
االستحمام يف اللني يظهر كما البطن، قرقرة من الوضوء رضورة يف التشدد ويظهر إلخ.
كما واملوضوع الذات وحدة االستحمام، ماء من الرشب أي منها، نرشب التي اآلبار يف
باعتبار ني الخفَّ عىل املسح إنكار يمكن األحكام عقل تم ما فإذا النرجسية. يف الحال هو
القهر مجتمع أحكام ف تعسُّ يظهر حتى أعالهما، يف وليس الخفني أسفل يف الوسخ أن
ألن املغصوبة؛ الدار يف الصالة أيًضا يجوز ال فإنه للصالة بالنسبة أما الغلبة.29 ورشيعة

قوله عىل قياًسا مغصوبة بماءٍ الطهارة عن سؤال عىل وإجابًة واجبة. غري الطهارة الجبائي عند 29

صحيحة، املغصوب باملاء الطهارة بأن فأجاب فاسدة، املغصوبة األرض يف الصالة بأن أبيه وقول
معه يكن لم إذا الطهارة ينقض ال النوُم النظَّام وعند ص١٩٧). (الفرق، الصالة وبني بينها وفرَّق
حنيفة، أبو فيه سامح الذي وساجًدا وراكًعا قاعًدا النوم يف والخالف ُمضطجًعا. كالنوم وليس حدث،
الوضوء يف يمسحون فإنهم اإلمامية قم أهل أما ص١٤٦). (الفرق، قياًسا الشافعي أصحاب وأوجبه
من الوضوء وجوب يزيد بن الواحد عبد وأوجب ص٣٢). (التنبيه، وأسفلها أقدامهم ظهور عىل باملاء
عىل وهم يستحمون األندلس إباضية وبعض ص٣٣٩). األصول، ص٣١٨؛ ج١، (مقاالت، البطن قرقرة
اإلسالم، أهل أكثر أثبته ني؛ الخفَّ عىل املسح يف اختلفوا ص٣). ج٥، (الفصل، منها يرشبون التي اآلبار
السفر يف ني الخفَّ عىل املسح ونرى ص١٤٤). ج٢، ص٣٢٣؛ ج١، (مقاالت، والخوارج الروافض وأنكره
(الفرق، ذلك إنكارهم يف الخوارج السنة أهل ويُضلل ص١٤٧). التفتازاني، ص١٤٧؛ (النسفية، والحرض

ص١٦٣). (التنبيه، والسنة لألثر خالًفا ني الخفَّ عىل املسح الخطابية ترك ص٣٢٧).
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هللا طاعة عىل األرضسابق وتحرير نفسه، الوقت يف ومعصية طاعة يكون ال الواحد الفعل
وال السلطة، عىل واالستيالء الرشعية اغتصاب االغتصاب، من يُعاني مجتمع يف وذلك فيها،
اللني بني أيًضا فيها األمر يختلف كما الداخيل.30 والعدو الخارجي العدو بني ذلك يف فرق
فهم قد كان إذا خاصًة ُمتعمًدا، تركها من عىل الصالة إعادة تجب ال اللني ففي والشدة؛
إذا الصالة إىل والجري اإلرساع وملاذا غايتها. إىل ووصل منها، بالحكمة ق وتحقَّ معناها،
واختيار الصالة امليشإىل وملاذا وتزاحم؟ وسباق ومرج هرج إىل الناس فيتحول وقتها، حان
الواجبات تكفي قد ومكسب؟ تجارة األمر وكأن الثواب من مزيد يف سعيًا البعيدة املساجد
عن واالمتناع املندوب، دون الواجب يكفي األعىل. الحد دون األدنى والحد النوافل، دون
اللني يكون وقد املعارف. إىل املجال إلفساح الفرائض من القليل أقل املكروه، دون املحرَّم
بالغداة ركعتان أو بالعيش، وركعة بالغداة ركعة إال واجبة صالة فال الكم، حيث من
واملغرب الزوال، أول يف والعرص الظهر صالتَي بني الجمع يمكن كما بالعيش. وركعتان
قعود أو قيام أو سجود أو ركوع دون تكبريتان املسافر صالة ويف الليل. جوف يف والعشاء
ظاهر بدٍن ومع نجسة أرٍض عىل نجس كله ثوٍب يف الصالة وتصحُّ سالم. أو تشهد أو
أسهل البدن نجاسة من والتحرر األنجاس. دون األحداث من الطهارة يكفي إذ النجاسة؛
دفن ويكفي والغلبة. القهر عىل تقوم التي ونظمه ورشعه املجتمع نجاسة من التحرر من
الصالة تجوز كما مفروضتني. غري سنتان فهما عليه؛ والصالة غسله دون كفنه بعد امليت

البداية.31 منذ اإلسالم نية يكفي نية، بال

وليس ماضية صالٌة هي الكالم، أهل أكثر (أ) مقالتني: عىل املغصوبة الدار يف الصالة يف اختلفوا 30
واعتماده الدار يف وكونه هلل، طاعة كانت إذا يؤديها إنما ألنه الصالة إعادة شمر، أبو (ب) اإلعادة. عليها
موقف أيًضا وهو هلل. معصيًة ُمجزية صالة تكون وال معصية، فيها وقعوده وقيامه وحركته فيها
للقدس ١٩٧٧م نوفمرب يف العربية مرص جمهورية رئيس زيارة وبعد ص١٢٤). ج٢، (مقاالت، الجبائي
الوحدوي التقدمي الوطني التجمع حزب يُصدرها التي «األهايل» جريدة يف القضية هذه إبراز حاولت
القدس، يف الصالة قبل فلسطني، األرض، تحرير أولوية لقضية إبراًزا التحريم موقف وأخذ مرص، يف
أحد كوني من بالرغم الجريدة تحرير مجلس رفض كما فيه، عضويتي من بالرغم الحزب، فرفض
املوضوع انظر امُلستنري! الديني التيار ُممثل ذلك يف بما األصوات بأغلبية القضية عرض ورفض أعضائه،
ثابت، دار الديني، الفكر يف واليسار اليمني السابع: الجزء ،«١٩٥٢–١٩٨١ مرص، يف والثورة «الدين يف

١٩٨٨م. القاهرة،
الفرق، ص١٣٢؛ ص٥١، (االنتصار، اإلعادة عليه تجب لم عامًدا الصالة ترك من النظَّام عند 31

دفعها إظهار عىل يجرس ولم فروعها، يف اإلسالم رشيعة أحكام استثقل النظَّام إن ويُقال ص١٤٦).
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الداخيل، الجماعة تماسك عىل حرًصا األثقل إىل األخف من واالنتقال التشدد يظهر وقد
أو مرة عرشة سبع الصالة فتكون املغلق؛ األقلية مجتمع يف خاصًة اللني، دون بالشدة وأخذًا
خمسني الصالة تكون وقد ركعة! خمسعرشة الصالة واقل والليلة. اليوم يف مرة عرشة تسع
والضد النقيض، فالنقيضيُولد كذلك.32 ركعة خمسعرشة مرة كل ويف وليلة، يوم كل مرًة
قهر يكفي إذ النفس، مع والتخفف اللني األوىل صورتني؛ يأخذ القهر وكأن الضد، إىل يُحيل
الرشيعة ل تُئوَّ وقد املجتمع.33 قهر ملقاومة للنفس تقوية والتصلب، الشدة والثانية املجتمع؛
واستنباط عللها فهم عىل قادًرا العقل دام ما حساب مجرد األمر وكأن بارًدا، عقليٍّا تأويًال
سلطة. بكل الكفر بعد السلطة عىل اعتماًدا بالنقل السلوك يف أحد يتحكم ال حتى أحكامها؛
إذا صحيحة تكون آخرها. يف باطلة أولها، يف صحيحة الصالة تكون قد الحالة هذه ويف

الجامع املسجد إىل يتغادون الجمعة يوم الناس رأى ملا األرشس بن ثمامة أن يُحكى ص١٣٢). (الفرق،
العربي ذاك صنع ماذا قال: ثم والبقر! الحمري هؤالء إىل انظر له: لرفيق قال الصالة فوت لخوفهم
أنا فقال: واسرتح. صلِّ قم الوقت، حان قد له: فقال فتثاقل، . صلِّ قم يوًما: غالمه له وقال بالناس؟!
وقد سكران ثمامة رأى املأمون أن الجاحظ عن ُحكي كما ص١٧٣-١٧٤). (الفرق، تركتني إن مسرتيح
قال: هللا! لعنة عليك قال: وهللا! ال قال: تستحي؟ أال قال: وهللا! إي قال: ثمامة! له: فقال الطني، يف وقع
وال الحج، إىل والركوب الصالة، إىل امليش الناس عىل ليس اإلباضية ِفرق بعض وعند تَْرتى! ثم تَْرتى
الواجبة الطاعات فعل عليهم يجب وإنما الواجب، أداء إىل بها يتوصل التي الطاعات أسباب من يشء
ال الخوارج، من البطحي إسماعيل أبي وعند ص١٠٧). (الفرق، إليها امُلوصلة أسبابها دون بأعيانها
األزارقة، من البدعية وعند ص٣٠). ج٥، (الفصل، بالعيش وركعة بالغداة واحدة ركعة إال واجبة صالة
قم أهل أما ص١٠٨). ج٢، الفصل، ص١١٩؛ ج١، (مقاالت، بالعيش وركعتان بالغداء ركعتان الصالة
آخر الليل جوف يف والعشاء املغرب وبني الزوال، أول يف والعرص الظهر بني يجمعون فإنهم اإلمامية
ص٣٢). (التنبيه، الرسحان ذنب ى يُسمَّ الذي األول الفجر طلوع بني الفجر صالة ويُصلون املغرب، وقت
وال تشهد وال قعود وال قيام وال سجود وال ركوع غري من تكبريتان املسافر صالة كرام بن محمد وعند
عن والطهارة النجاسة، ظاهر بدٍن ومع نجسة أرٍض عىل نجس كله ثوٍب يف الصالة تصح كما سالم،
كفنه الواجب وإنما مفروضتني، غري سنتان عليه والصالة امليت غسل أن كما األنجاس. دون األحداث

ص٢٢٣-٣٢٤). (الفرق، ابتداءً اإلسالم نية تكفي نية، بال املفروضة الصالة تصح كما فقط. ودفنه
ركعة عرشة خمس صالة كل يف والليلة، اليوم يف صالة عرشة تسع املفروضة الصالة املنصورية عند 32

صالة خمسني فأوجبوا آخرون وتالعب الرشائع. وسقوط بالحلول الشيعة وقالت ص٢٨). ج٥، (الفصل،
هللا عبد (وهو ركعة عرشة خمس صالة كل يف صالة عرشة سبع آخرون وأوجب وليلة. يوم كل يف

ص١٠٩). ج٢، (امِللل، صفريٍّا) خارجيٍّا يصري أن قبل الكندي الحارث بن عمرو بن
الخوارج. موقف هو والشدة عادًة، الشيعة موقف هو اللني 33
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األركان، باقي يف والشدة اللني التياران هذان مقطوعة.34 كانت إذا وباطلة موصولة، كانت
فعل، كل يف خاصة نيات دون والحج الصوم يف اإلسالم نية فتكفي والحج؛ والصوم الزكاة
تجوز هل هي: الكربى القضية تظل ولكن سعي.35 أو طواف أو وقوف دون الحج ويكفي
وتيار ذلك، يُجوز الذي اللني تيار نفساهما؛ التياران يظهر وهنا الفاسق؟ خلف الصالة
رشعية قبول يعني إنما فالجواز سيايس؛ موقٌف الحقيقة يف تيار وكل يُحرمه. الذي الشدة
لهذه رفض هو إنما التحريم أن حني يف له، الطاعة جواز وبالتايل القاهر، الظالم اإلمام
فرقة قالت بينما بالجواز السلطة فرقة قالت لذلك الظالم؛ اإلمام لطاعة ورفض الرشعية،
هذه ويف اقتناع. عن ال ولكن تقية، الفاسق اإلمام خلف الصالة تتم وقد بالتحريم. املعارضة
الصالة، إمامة ألهمية ونظًرا العادل. اإلمام خلف تصح حتى الصالة إعادة تجب الحالة
نظًرا والعيدين؛ الجمعة صالتَي يف تجوز ال فإنها الفاسق اإلمام خلف الصالة جازت فإذا
يظهر وأن بد ال العمل يف فالفسق الصالة؛ أركان من ركنان والعيدين الجمعة خطبتَي ألن
إيقاف إىل األمر يصل وقد لألمة.36 وقيادًة نصًحا باعتبارها اإلمامة تضيع وهنا القول. يف

الصالة وافتتح الوضوء، أسبغ رجًال أن فلو واملوصول؛ باملقطوع وقوله الفوطي موقف هو هذا 34

من قطعها أنه غري كله، ذلك يف هلل ُمخِلًصا فسجد فركع قرأ ثم إتمامها، عىل عازًما هللا، إىل بها ُمتقربًا
قبول سبيل له وليس عليه، وحرَّمها عنها هللا نهاه آخرها، من معصية أولها، من طاعة فهي آخرها؛

ص٥٩-٦٠). االنتصار، ص١٦٣؛ (الفرق،
ابتداءً اإلسالم نية وتكفي نية، بال املفروض والحج املفروض الصوم يصحُّ كرام بن محمد عند 35

لجواز واجب غري والسعي والطواف الوقوف الحج يف املعتزلة، بعض وعند ص٢٢٣-٢٢٤). (الفرق،
وقضاء والنذور الكفارة وال واجبة الزكاة تكون أال ذلك من يلزم هل السنة: أهل ويتساءل الركوب.
األندلس إباضية أما ص١٩٧). (الفرق، الرشيعة؟ ألحكام رفًعا هذا أليس عنه؟ ينوب وكيله ألن الديون

ص٣٠). ج٥، (الفصل، فاحتلم رمضان يف نهاًرا صام من عىل القضاء توجب فإنها
الجمعة الفاسق، خلف الصالة زوا جوَّ الحديث أصحاب وجمهور والتابعني والفقهاء الصحابة كل 36

الخوارج روا وكفَّ الجمعة، صالة عقد وجوب السنة أهل أوجب ص١٦–١٨). ج٥، (الفصل، وغريها
صالة ص٣٤٥). (الفرق، ينتظرونه الذين إمامهم يظهر حتى اليوم جمعة ال قال ومن والروافض،
كل خلف الصالة وتجوز ص٣٢٣). ج١، (مقاالت، وفاجر بر إمام كل خلف والجماعة والجمعة العيد
برهم القبلة أهل من مات من كل عىل الصالة ص١٤٦). التفتازاني، ص١٤٦؛ (النسفية، وفاجر بر
والفاجر، الرب خلف جائزة الصالة املعتزلة بعض وعند ص٣٢٤). ج١، (مقاالت، وموارثتهم وفاجرهم
راهويه بن وإسحاق حنبل بن وأحمد وداود ومالك الشافعي أصحاب أوجب وقد اإلعادة، عليه وليس
وروى التوحيد. بدعته تُنايف مبتدع وكل والروافض، والخوارج القدري خلف صىلَّ من صالة إعادة
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خلف الصالة وجواز الصالة إمامة تتحول وبالتايل العادل؛ اإلمام يظهر حتى الجمعة صالة
خصمها تُفسق فرقة كل السياسيني. الخصوم بني السيايس للرصاع رمز إىل الفاسق اإلمام
الِفرق عليه تتفق مطَلق فاسٌق يوجد وال اإلعادة. برضورة تقول أو خلفه، الصالة وتُحرم
من ألنه والجهاد؛ والحج الزكاة مثل األحكام، باقي يف يُقال الصالة يف يُقال وما جميًعا.37

والحدود.38 األقضية

املعامالت تغيري (6-2)

أي الجماعي، للعمل أيًضا التأويل يتم بل العبادات، أي الفردي، العمل تأويل يكفي وال
فإنها مضمونها، عىل الحصول غايتها مركَّزًة فرديًة أعماًال العبادات كانت فإذا املعامالت.
يشمل أطول. نحٍو عىل ولكن املعامالت، يف أخرى أفعال بعدة لإلنسان تتحقق أن يمكن
لإلنسان تصور عىل تقوم تفرقة وهي واملعامالت. العبادات والجماعي، الفردي إذن العمل
وعالم املجرد العالم اآلخرين، وعالم الُعلوي العالم واحد، وقٍت يف عاملني بني يعيش وكأنه
أفقي. بعٍد يف وأخرى رأيس بعٍد يف مرة دائري، خطٍّ يف وأخرى عمودي خطٍّ يف مرًة الناس،
املالية، والعالقات والطالق؛ الزواج عالقات أي الشخصية، األحوال بني املعامالت وترتاوح
الشهادة من ابتداءً والعداوة الوالية أي االجتماعية، والعالقات وتوزيعها؛ األموال قسمة أي
املعامالت، لبُّ هي الشخصية واملعامالت القتال. وأسباب الحرب عالقات حتى الفردية

وقال الصالة. يُعيد القرآن بخلق يقول من خلف صىلَّ من أن الحسن بن محمد عن هللا عبد بن هشام
مات إذا عليه الصالة تجوز ال خلفه الصالة يجوز ال من وكل زنادقة، إنهم املعتزلة يف القايض يوسف أبو
تعرف ال ومن تعرف من خلف الصالة تجوز الصفرية الشمراخية وعند ص١٢٤-١٢٥). ج٢، (مقاالت،
الروافض وإنما الفاسقني، خلف الصالة تجوز فال الروافض جمهور عند أما ص١٩٠). ج١، (مقاالت،
وعند ص١٦–١٨). ج٥، (الفصل، الفاضل خلف إال الصالة تجوز ال السنة أهل وبعض املعتزلة وجمهور

ص١٩٠). ج١، (مقاالت، اإلعادة وإال الفاجر، خلف صالة أية وال العيد صالة تجوز ال املعتزلة أكثر
من صالة إعادة راهويه بن وإسحاق حنبل بن وأحمد وداود ومالك الشافعي أصحاب أوجب وقد 37

عن هللا عبيد بن هشام وروى التوحيد. بدعته تُنايف مبتدع وكل والروافض، والخوارج القدري خلف صىلَّ
يف القايض يوسف أبو وقال الصالة. يُعيد القرآن بخلق يقول من خلف صىلَّ من أن الحسن بن محمد
ص٣٤٢). (األصول، مات إذا عليه الصالة تجوز ال خلفه الصالة يجوز ال من وكل زنادقة، إنهم املعتزلة
والحدود األقضية من أحكامه ونفاذ إليه الزكاة ودفع والحج معه والجهاد الفاسق خلف الصالة 38

ص١٦–١٨). ج٥، (الفصل،
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للجماعة، األوىل البذرة تكوين أجل من باملرأة الرجل باآلخر، الفرد عالقة فيه تتحد والذي
القبيلة. وهي الكبرية، األرسة مركز تكون والتي األطفال، يتكون فيها والتي األرسة، وهي
الِفرقة؟ أي نفسه؛ املذهب من ليس آخر ملسلٍم املسلم نكاح يجوز هل هي: الكربى والقضية
رشعية حول أيًضا بل الصالة، إمامة رشعية حول السؤال يف سببًا وحدها الِفرقة تعد فلم
أعضائه. بني الوثيقة والعالقات الداخلية بنيته تقوية عىل يحرص املغَلق فاملجتمع الزواج؛
والقهر، الغلبة مجتمع وهو املفتوح، املجتمع إىل ينتسب آخر مسلٍم من املؤمنة زواج يحرم
االتفاق وليس العقائدي فاالتفاق املجتمعني؛ بني قائًما التضاد ويظل النظام يتميع ال حتى
املسلمة زواج يُبيح والغلبة القهر مجتمع أن حني يف القرابة، أساس هو والنَّسب الدم يف
األقوى، املجتمع هو كان ملا العقائدي االختالف أو االتفاق عن النظر برصف املسلم من
وبني بينه والتصاهر التزاوج صالحه من إن بل اآلخرين، عىل انفتاحه من يخىش وال
وعىل واملصاهرة. النسب روابط وتقوى املعارضة، فتنكرس يخرتقها حتى املعارضة الِفرق
وحدها، التقية دار يف املذهب يف ُمخالف مسلٍم من الزواج للمؤمنة يمكن تقدير، أقىص
التضاد عىل فيُحافظ شوكته تقوى حتى االضطهاد ملجتمع حمايًة اإلعالن، دار يف وليس
ِفرقة كل سيايس، سالٍح إىل القرابة نظام يتحول العناد، يستحكم وعندما النسب.39 يف

الضحاكية أباح وقد ص٥). (االعتقادات، الدين تُخالف امرأة كل نكاح يجوز ال الخوارج املعبدية عند 39

فوا، توقَّ وقوٌم ذلك. يستحلون فال حكمهم دار يف فأما التقية، دار يف قومهم كفار من املسلمة نكاح
مقاالت، ص٢٠٨؛ (الفرق، حالها ما ندري ال ألنَّا مرياثها؛ نأخذ ولم عليها، نصلِّ لم ماتت إن وقالوا
هذه نُعطي أال وقالوا فعله. من يتربأ ولم ف توقَّ من الضحاكية ومن ص٥٦). ج٢، امِللل، ص١٧١؛ ج١،
توقَّف من ومنهم ماتت. إذا عليها نُصيل وال املسلمني، حقوق من شيئًا قومنا كفار من املتزوجة املرأة
تربَّءوا سليمان، بن الجبار عبد أصحاب من املتزوجة املرأة هذه نُعطي ال وقالوا فعله. من يتربأ ولم
إىل هاجرت امرأٍة يف افرتقوا فقد الخوارج النجرانية أما ص١٧٦). ج٢، (مقاالت، قومهم كفار من منها
ثم ا، رسٍّ أصحابها من رجًال فتزوَّجت استخَفت ثم بالبرصة، الهجرة يف رجًال فتزوَّجت خوارجهم، بعض
بعضهم خالفهم من روا وكفَّ بعضهم، ها وتوالَّ بعضهم منها فتربَّأ قومها؛ من األول زوجها عليها ظهر
أهل مثل ُمخالفيه نساء تزويج ز جوَّ فقد الخوارج من الضعيف هارون أما ص١٧٩). (التنبيه، بعًضا
الحرب نصبة وغري الحرب نصبة يف النساء تزويج يجوز األخنسية وعند ص١٨٧). ج١، (مقاالت، الكتاب
بمرشكني، وليسوا كفار الصالة أهل من ُمخالفوهم الخوارج، جمهور وعند ص١٩٠). ج١، (مقاالت،
يجوز السنة أهل وعند ص١٧١). ج١، (مقاالت، حالل أموالهم وغنيمة وموارثتهم، مناكحتهم حالٌل

ص٤٢٦). (املواقف، قومهم ُمرشكي من املسلمات تزويج
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الجماعة أي األخرى؛ الفرقة من الزواج وتُحرم مجتمعها، لوحدة كأساس عقيدتها تحمي
جماعات لحصار السالح هذا بإشهار والغلبة القهر مجتمع ويقوم بل املعارضة، السياسية
ذلك ينطبق وال عليه.40 خوارج أو كمنبوذين املجتمع خارج ودفعهم ورفضهم املعارضة،
املدنية. الحقوق وسائر والصالة والوراثة الذبائح كل عىل أيًضا بل وحده، الزواج عىل
أو والعقود الشهود ورضورة الصغار وتزويج الدماء وبيع األطفال مواالة إىل ذلك ويتعدى
عقود والعقود زور، شهود والشهود وعقود، شهود إثبات يمكن وكيف رضورتها.41 عدم
كل شهود مثل الزور يشهدون ال الذين الكاتبني الكرام شهادة لذلك تكفي وغلبة؟ قهر
قد فالويل ويل؛ بال التزويج غلبة. وال فيها قهر ال التي والنية القلب عقود وتكفي عرص،
بيع تم ما وإذا الرشوة! أكثر فما صداق؛ وبال زوًرا، شهدوا فقد شهود؛ وبال األمانة، خان
وإذا عليهم. الحرب من ونوًعا لهم، وإضعاًفا فيهم، نكاية يكون ذلك فإن املخالفني إماء

أكثر باملثل. فاملعاملة ذبائحهم؛ تحل ال األصحاب عند ومواريثهم. وذبائحهم األهواء أهل أنكحة يف 40

عند باملثل. املعاملة أن عىل أيًضا بناءً السنة أهل ذبائح يُحرمون الخوارج من األزارقة مع املعتزلة
ببدعة املرأة تعلم لم وإن مفسوخ. فالنكاح وإال منهم، واحد من املسلمة املرأة تزويج يجوز ال األصحاب
اعتقدت إن منهم واملرأة ى. امُلسمَّ املهر دون بالوطء امِلثل مهر ولها العدة، فعليها وطئها حتى زوجها
اإلسالم. دار بحكم مسلمة ألنها نكاحها يحرم لم اعتقادهم تعتقد لم وإن نكاحها، حُرم اعتقادهم
بحدوث يقولون خواصهم أن يعرفون وال اسمه، إال الجسم من يعرفون ال الكرامية عوام من قوم وهناك
ص٣٤٠-٣٤١). (األصول، عليهم والصالة وذبائحهم نكاحهم يحل ال فهؤالء الباري؛ ذات يف الحوادث
(التنبيه، الكاتبني الكرام بشهادة تُنَكح وقالوا شهود، بغري النكاح يف الخوارج البهيسية خالفت 41

واإلسالم شهودها، واملالئكة وليُّها، هللا صداق. وال شهود وال ويلٍّ بال التزويج الخطابية وعند ص١٣٠).
فجاءته ليتزوجها، يخطبها امرأة إىل رجل بعث لو مبرش بن جعفر وعند ص١٦٣). (التنبيه، صداقها
(الفرق، الزنا قصد ألنه الحد عليه وأوجب للنكاح، جاءته ألنها عليها؛ حد ال عقد، غري من عليها ووثب
أوجب من منهم الزنا؛ عىل امرأة أكره فيمن الفقهاء واختلفت ص٨٨–٩٠). االنتصار، ص١٦٨-١٦٩؛
وجوب ألجل الرجل عن الحد أسقط من ومنهم الحجاز)؛ وفقهاء (الشافعي ا حدٍّ الرجل وعىل مهًرا، لها
وأخذ ُمخالفيهم نساء سبي يف اختلفوا كما جعفر. قال كما للزاني املطاوعة من الحد سقوط دون املهر
يُقال اإلباضية من رجل وأفتى ص١٢٣-١٢٤). ج١، (مقاالت، البعض ويُحرمه البعض يُجيزه أموالهم؛
بيعهن بأن العلماء وأفتى ثالث. فريٌق ف وتوقَّ ميمون، منه فربئ ُمخالفيهم، من اإلماء ببيع إبراهيم له
من فرقة وخالفت ص٧٥). ج١، (مقاالت، وميمون الوقف أهل ويُستتاب التقية، دار يف حالل وِهبتهن
بيع حرَّم حني ميمونًا الخوارج من البهيسية رت وكفَّ ص١٧٩). (التنبيه، الصغار تزويج يف الخوارج
ص١٧٧-١٧٨؛ ج١، (مقاالت، الواقفة ر وكفَّ ذلك، استحلَّ ممن برئ وحني مؤمنًا، كفار دار يف اململوكة

ص١٠٨). الفرق،
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شوكتهم. عىل والقضاء وإضعافهم لهم اإلذالل من نوع ذلك فإذن املخالفني نساء ُسبيت
وإثبات البداية، منذ الشدة عىل االضطهاد ملجتمع تربية بمثابة يكون الصغار تزويج وإن
كافر هو هل املخالف؛ إىل النظرة إىل يرجع إنما ذلك كل التكاثر. يف ورغبة امُلبكرة، الرجولة
كان ولو الغلبة، ومجتمع االضطهاد مجتمع بني التضاد ظهر كافًرا كان فلو كافر؟ غري أم
يف نشأ إنما ذلك كل أن والواقع املفتوح. واملجتمع املغَلق املجتمع بني عالقة نشأت مؤمنًا
من فيه السيايس الرصاع طبيعة عن وعربَّ ورشائعه، قوانينه فرض معنيَّ اجتماعي واقٍع
فقًها الفقه دام ما والرشعية التربير حيث من إال بالعقائد له شأن وال الِفرق، فقه خالل
بغري ألنه الغلبة؛ مجتمع فقه يف الفروع يف الخالف هنا يظهر وال ومعامالت. عبادات دينيٍّا،
بني الِفرق فقه يف الخالف يظهر إنما القاهر، املجتمع داخل أرسي جزئي خالٌف داللة، ذي

االضطهاد. ومجتمع الغلبة مجتمع
من الزواج فيجوز كلها؛ الزواج بمؤسسة بل القرابة، بنظام فحسب األمر يتعلق وال
للقانون األحادي التفسري من التحرر من كنوع وأربعة وثالثة اثنني جمع حاصل تسعة
يف رغبة عن يكشف إنما تسعة إىل الزوجات تعدد إباحة وإن الغلبة. مجتمع يُعطيه الذي
الحسية واملتعة الخيال من عالم يف والعيش املجتمع، رشائع وهدم املكبوتة، الطاقات تفجري
النساء مجتمع وهو فيه، اإلنسان يحكم صغري مجتمع وخلق العالم، ضياع عن تعويًضا
الفرق ما النهاية ويف الكبرية. والدولة الخارجي املجتمع منه غاب أن بعد الصغرية ودولته
جنسية حرياٍت عىل كله ذلك يدل أال اليمني؟ ملكت وما والسبايا واإلماء الزوجات تعدد بني
فرق مجرد املضمون، يف وليس الترشيعية الصيغ يف النظم هذه بني فقط والفرق عامة،
املتعة. زواج تحليل حتى فأكثر أكثر األمر يتَّسع وقد النوع؟42 يف فرًقا وليس الدرجة يف
ونسيانًا الدنيا، يف وإغراًقا الهم، عن تفريًجا نفسه؛ للسبب يقوم إنما املتعة نكاح وإباحة
تأويل عىل بناءً املتعة نكاح يحل وقد يشء. كل ضياع بعد يشءٍ يف وانغماًسا الضائع، للحق
بناءً املمارسة تقع فهل القهر، مجتمع عىل نفيس ِفعل كردِّ وليس عقيل، اجتهاٍد أو نص
مجتمع يظل حتى القهر مجتمع من املتعة نكاح رفض يأتي وقد النظري؟ الجواز عىل
أن يبدو الجنس. نطاق يف كانت ولو حتى بحرية، التمتع دون بقانون محكوًما االضطهاد
والطالب القائمني الجنود عند الحال هو كما رشعه عىل واقعه يفرض االضطهاد مجتمع

ص٢٣). ج٥، (الفصل، نسوة تسع نكاح اإلمامية الكيسانية تُجيز 42
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نكاح امَلحارم، نكاح إىل األمر ويصل بل لرشع،43 تقنينًا يكن لم إن لواقع إقراًرا امُلغرتبني،
الرفض جماعات تنتهي إذ اإلخوة؛ بني وبنات اإلخوة وبنات البنات وبنات البنني بنات
يحل وبالتايل وبدنًا؛ دًما بينهما فيما ترتابط مغَلقة جماعة وتكوين الذات، عىل بالتقوقع
برصف املتعة هو القصد دام ما الرجال وتفخيذ اللواط يجوز كما املحارم.44 من الزواج
والجنس بلحم. لحًما املتماسك، والتكوين االجتماعي للرتابط كصورة الجنس، عن النظر
ال كما كنايًة، الطالق أو كنايًة الظهار يجوز وال للتماسك.45 اجتماعي ودافٌع ُمحركة قوٌة

االجتماعي.46 التماسك أجل من ثالثًا التطليق يجوز
مجتمع طبيعة فإن واملواريث، واملكاسب األموال االقتصادية، للعالقات بالنسبة أما
مجتمع ضد والشيوع، العامة وامِللكية واملساواة العدل مجتمع إىل أقرب تجعله االضطهاد
واملرياث؛ الفردية وامِللكية الحر واالقتصاد الدخول يف التفاوت عليه يغلب الذي القهر
يعطي أن أو العبد، السيد يُعطي أن الزكاة، من والعبيد األسياد بني بالتساوي فاألموال

مائُة اليوم يف الواحدة املرأَة يطأ يمني. ِملك وال زواج غري من بالنساء املتعة نكاح الرافضة تُجوز 43

(التنبيه، املتعة بنكاح الخطابية وتقول ص٨٨–٩٠). (االنتصار، عدة قضاء وال استرباء غري من رجل
إيمانه يف يقدح ال وهذا املتعة. بنكاح املعتزلة من الرعني هللا عبد بن إسماعيل يقول كما ص١٦٣).
اتفق خرب حكم عىل ثبت من السنة أهل ضلَّل وقد ص٤١). ج٥، (الفصل، مجتهًدا قاله لو وعدالته
(الفرق، إباحتها نُسخت قد التي املتعة يف الرافضة كتضليل نسخه، عىل والحديث الرأي فريق من الفقهاء

ص٣٤٦). (الفرق، يمني ِملك أو صحيح بنكاٍح إال تُستباح ال الفروج إن السنة أهل قال ص٣٥٧).
اإلخوة؛ بني وبنات اإلخوة وبنات البنات وبنات البنني بنات نكاح وامليمونية العجاردة تُجيز 44

املجوسية من نوع وهو ص١٦٦). ج١، (مقاالت، األخوات وبنات اإلخوة وبنات البنات حرَّم هللا ألن
ج٢، الفصل، ص٣٣٢؛ األصول، ج٤٨؛ االعتقادات، ص٤٦؛ ج٢، امِللل، ص٢٨١؛ ص٩٦، ص٢٤، (الفرق،

ص٤٢٥-٤٢٦). املواقف، ص٣١؛ ج٥، ص١٠٨؛
عن أيًضا ذلك ذُكر وقد حالًال. ويعتربه الذكور، الرجال تفخيذ املعتزلة شيوخ أحد غفار أبو يُجيز 45

ص٣٩). ج٥، (الفقه، ثمامة
غاربك، عىل حبلك أو برية، أو خلية أنت مثل للطالق، الكنايات من بيشء يقع ال الطالق النظَّام، عند 46

يف ظاَهر من إن الظهار يف وقوله الفقهاء. عند تُجيزه فالنية ينِو؛ لم أم نوى سواءٌ بأهلك، الحقي أو
الخطابية وعند ص٣٣٥). األصول، ص١٤٥-١٤٦؛ (الفرق، ُمظاهًرا يكن لم الفرج أو البطن بذكر امرأته
ص١٤٥-١٤٦). (الفرق، حالها عىل امرأته وهي السنة، خالف ألنه عليه؛ يشء فال ثالثًا املطلِّق طلَّق إذا
الطالق وبنية غضب، دون بشاهدين جماع غري من ظاهر وهو للعدة، واحدة الطالق واحدة، الثالثة

ص١٤٣). ج٢، (مقاالت، عدة لغري الطالق يقع وال عنه، وبرًضا
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بني األموال م وتُقسَّ الجارية. واألنهار العيون من ُسقي عما حتى الزكاة وتؤدَّى السيد. العبد
باملساواة اإلحساس ويصل حاجة، ذو االضطهاد مجتمع يف يوجد ال حتى والفقراء األغنياء
وتوزيع الغنائم قسمة يف املساواة تعمُّ وكذلك عمامة! لبس أو فرس ركوب اقتسام حد إىل
املساواة؛47 ويُحقق االجتماعي بالظلم يشعر من أول االضطهاد فمجتمع الصدقات؛ سهام
أسوة واالستكثار التكرب يف رئيس كل رغبة إىل يرجع ذلك فإن املساواة أمل ضاع ما فإذا
املظلومني، ورئيس الفقراء، رئيس مثل املظلوم وهو الظالم دور فيلعب الظالم؛ بالحاكم
إىل املتبادل والتكفري الترشذم أدَّى وقد األعظم. الرئيس من منهوب والكل العسكر، ورئيس
الغلبة. مجتمع من عليها القضاء سهل حتى جماعات عدة إىل االضطهاد جماعة انكسار
استعمال يجوز ال كما حرام، أو حالل املال هل معرفة بعد إال رشاء أو بيع إجراء يجوز وال
مغتَصبة، غري أم مغتَصبة السكني هل معرفة قبل شاة لذبح سكينًا ولو حتى يشء أي
مجتمع كان وملا األفعال.48 بطلت وإال حرام، بماٍل الحج أو الزكاة أو التصدق يجوز وال
فإنه الخاص، التجاري والنشاط الحر االقتصاد عىل يقوم تجاريٍّا مجتمًعا والغلبة القهر

من وأعطاهم استغنوا، إذا عبيدهم أموال من الزكاة الخوارج، الثعالبة العجاردة من املعبدية عند 47

التغلبية وخالفتهم ص٤٢٦). املواقف، ص١٠١؛ الفرق، ص١٦٧؛ ج١، (مقاالت، افتقروا إذا زكاتهم
من ملواله وليس قومه، من مواله وكان منهم كان إذا الزكاة فعليه ومرياثه؛ العبد زكاة يف الخوارج يف
العجاردة الثعالبة من الرشيدية أما ص١٧٩). (التنبيه، خالفهم من رت وكفَّ فارقتهم ثم يشء، مرياثه
الفرق، ص١٦٨؛ ج١، (مقاالت، الُعرش نصف الجارية واألنهار بالعيون ُسقي عما يؤدون فإنهم الخوارج
لتفريق غريها عىل النجدية نِقمت ص٣١). ج٥، الفصل، ص٥٠؛ االعتقادات، ص٤٩؛ ج٢، امِللل، ص١٠٢؛
أمواًال الخوارج من شبيب وأصاب ص١٦٤). ج١، (مقاالت، الحاجة ذوي وتحريم األغنياء بني األموال
ألبس آخر وقال يقسمها، حتى الدابة هذه يركب أن رجٌل فطلب وعمامة، وِمنطقة دابة وبقيت مها، فقسَّ
الصدقة سهم يصري أن يجوز الثعالبة وعند ص٢٨٨). ج١، (مقاالت، نقسمها حتى واملنطقة العمامة
احتبس ألنه مرسح بن صالح من الراجعة تربَّأت وقد ص٤٩). ج٢، (امِللل، التقية حال يف واحًدا سهًما
ج١، (مقاالت، … عليه القتال يف ويتنافسون ركوبه، أرادوا إذا يفزعون أصحابه فكان فرًسا، الغنائم من

ص١٨٧-١٨٨).
كما ص١٤٣). ج٢، (مقاالت، ال؟ أم ذكية الذبيحة تكون هل مغتَصبة، بسكنٍي ذُبح إذا اختلفوا 48
يكون هل بعينه، يكن لم وإن منتقًضا؟ البيع يكون هل بعينه، حرام بماٍل جارية اشرتى فيمن اختلفوا
يصح هل حرام، ماٍل من فرًضا قىض أو حج فيمن واختلفوا ص١٤٢). ج٢، (مقاالت، منعقًدا؟ البيع
هي هل والقالئد، الهدي يف واختلفوا ص٢٤٣). ج٢، (مقاالت، ذمته يف املال ويكون يصح ال؟ أم الحج

ص١٧٩). (التنبيه، حرام؟ أم حالل
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والرشاء البيع يُحرم فإنه االضطهاد مجتمع أما والتوكل. بالتكامل االضطهاد مجتمع يتَّهم
به يتفضل زاد وما يومه، قوت اإلنسان يكفي ورشوة. وغصب وسلب، ظلم كله مجتمع يف
باملرياث يسمح والغلبة القهر مجتمع كان وإذا مضطرٍّا.49 إال الناس أحٌد يسأل ال غريه.
املرياث إلغاء حق. بغري أموال أخذ ألنه يجوز ال إذن املرياث الفردية. بامِللكية يسمح ألنه
وحيد وكمصدٍر للجهد كمقياس للعمل ووضع للمساواة، وإثبات الفرص، لتكافؤ إثبات
بغية مرياثهم، من األهواء أهل توريث الغلبة مجتمع يمنع ذلك ومع واالستحقاق. للقيمة

السيايس.50 وعزلهم االجتماعي حصارهم
لنفسه اإلنسان رؤية تُحدد التي العامة والسياسية االجتماعية العالقات تأتي ثم
أهل من وُمخالفه الجنة، أهل من بأنه نفسه عىل فريق كل يشهد فقد باآلخرين؛ ولعالقاته
شهد إذا اليهودية. األخالق يف الحال هو كما الهالك، هو وخصمه الناجي، هو وأنه النار؛
وإذا والديار، اإليمان وحامي والرشعية السلطة هو فألنه نفسه عىل ذلك الغلبة مجتمع
املهضوم. والعدل الضائع الحق مجتمع فألنه نفسه عىل ذلك االضطهاد مجتمع شهد ما
شهادة االضطهاد مجتمع يُجيز الحالة هذه ويف يُعوضبالخيال. والثاني واقًعا، يُقرر األول

رشاء وال بيع يجوز وال والتجارات، املكاسب تحريم (أ) ال؟ أم جائزة هي هل املكاسب، يف اختلفوا 49
ولكون لفسادها، عليها للناس ِملك ال فيها التي األشياء ألن ويقسمها؛ الدار عىل اإلمام يظهر حتى
الناس يسألون ال يأخذونه، ال ذلك عن فضل وما لقوتهم، يكفيهم ما الناس يسألون فيها. والظلم الغصب
يأخذونه ما وأقاموا شيئًا، الناس سألوا أنفسهم إىل نظروا إذا ولكنهم عندهم، شيئًا يملكون الناس هل
عن بالتكاسل املذهب هذا أنصار السنة أهل ويتَّهم املعتزلة. من طوائف قول وهذا للمضطر. امليتة مقام
والبيع جائزة، املكاسب يرون السنة أهل جمهور وهم الناس أكثر (ب) األعمال. وترك والتواكل التجارات
ص١٤١-١٤٢). ج٢، (مقاالت، إيمان دار والدار ظاهرها، عىل واألشياء الحرام، يف إال جائزان والرشاء

ورفض الوفاة، حرضته ملا له بما وتصدَّق يورث، ولم يرث فلم بالفعل، املوقف هذا املردار مارس 50

ص١٦٦). (الفرق، املساكني حق فدفعه ُشبَه، ماله يف كان بأنه لذلك الخياط اعتذار والعجيب يورث. أن
ذلك الخياط اعتبار والعجيب عليهم، محرَّمة الناس أموال ص٦٩). (االنتصار، املعتزلة راهب ي ُسمِّ لذلك
ال األهواء أهل أن عىل أجمعوا فقد األصحاب أما ص١٠٢). (االنتصار، تهمة وكأنها املعتزلة، عىل كذبًا
املحاسبي، الحارس مثل التوارث قطع من فمنهم منهم؛ ني السُّ مرياث يف واختلفوا السنة. أهل من يرثون
ال والكافر الكافر، يرث ال فاملسلم ني؛ السُّ توريث رأى من ومنهم القدري، والده مرياث من يأخذ ولم
املرتد املسلم يرث كما بدعته، قبل اكتسبه ما الضال املبتدع يرث والسني جبل). بن (معاذ املسلم يرث
كافر وكل الزنديق مال الشافعي، وعند للمسلمني. فيئًا الردة بعد كسبه ويكون ردته، قبل اكتسبه ما

ص٣٤١). (األصول، فيه ُخمس ال يفء ذلك وقال الُخمس. فيه فيئًا مبدع
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شهادة تُقبَل وال الحديُد. إال الحديَد يفلُّ وال وبهتان، زور أهل ألنهم ُمخالفيهم عىل الزور
ليس زور شاهد الشاهد يكون فلربما وتفسريها؛ الشهادة كيفية معرفة بعد إال ُمخالفيهم
هو حيث من بل فردي، كائٌن هو حيث من ال العامة، الوقائع يف بل الخاصة، الواقعة يف
أي األهواء، أهل شهادة والغلبة القهر مجتمع يقبل لم مضاد ِفعل وكردِّ اجتماعي. كائٌن
ثم املجتمع.51 عن وعزلهم االجتماعي حصارهم يزيد حتى برفض رفًضا املعارضة، ِفرق
برئت فإذا اآلخر. من والرباءة النفس والية إىل اآلخر ضد النفس عىل الشهادة تتحول
ُموافقيها من الحدود أصحاب تتوىل فإنها والغلبة القهر مجتمع من االضطهاد جماعة
ال ما إىل والتفتُّت الترشذم يف الجماعة وقعت وإال لها، وعذًرا الجماعة وحدة عىل حرًصا
وأقوالهم، الحكام إيمان تثبيت أجل من كذلك والغلبة القهر مجتمع يُحاوله ما وهو نهاية.
أحسن يف للدماء وحقنًا أيًضا األمة وحدة عىل حفاًظا أو األحوال، أسوأ من أفعالهم وإخراج
والسالم. الحرب عالقات إىل والوالية الرباءة من االجتماعية العالقات تتجاوز وقد األحوال.52
املقاومة من أساس عىل الغلبة بمجتمع عالقته االضطهاد مجتمع يُحدد الحال وبطبيعة
سبيهم دون الحرب عند سالحهم غنيمة تحلُّ بمرشكني، وليسوا كفار الغلبة فأهل والحرب؛

رشيعة لهم ليس قاذورة، وكل والبهت الزور وشهادة واملؤمنات املؤمنني قذف الرافضة أباحت 51
الخوارج من وصنٌف ص٢٤٧). (الفرق، مُلوافقيهم الزور الخطابية تشهد ص٣٢). (التنبيه، دين وال
(مقاالت، استدعاء وال رشط غري من الجنة أهل من بأنهم واقعهم ومن أنفسهم عىل الشهادة قطعوا
تجز لم املسلمني عىل شهد فمن الخوارج، من التفسري أصحاب وهم البهيسية عند أما ص١٨٤). ج١،
شهادتهم تجز لم بالزنا منهم رجل عىل شهدوا أربعًة أن ولو هي. كيف الشهادة بتفسري إال شهادتهم
اإلباضية ولكن ص١٨١-١٨٢). ج١، (مقاالت، الحدود سائر يف قالوا وهكذا هو. كيف يشهدوا حتى
وحتى ُمخالفيهم دماء وحرَّموا خرجوا، إذا االستعراض وحرَّموا أوليائهم، عىل ُمخالفيهم شهادة جوَّزت
املستدركة وعند ص٤٢٥). املواقف، ص٧٣؛ ج٢، امِللل، ص١٧١-١٧٢؛ ج١، (مقاالت، دينهم إىل يدعوهم
شهادة مالك ردَّ وقد ص٤٢٨). (املواقف، هللا إال إله ال قولهم حتى كذب كلها ُمخالفيهم أقوال النجارية،

بردِّها. حنيفة وأبو الشافعي أشار كما األهواء، أهل
يدخلهم ثم جهنم نار غري يف بذنوبهم يُعذبهم هللا لعل ُموافقيه من الحدود أصحاب نجدة توىلَّ 52

فمنهم الحدود؛ أصحاب يف الضحاكية واختلفت ص٨٩). (الفرق، دينه يف خالفه من ينقلها فالنار الجنة،
الشكية الحدودية وعند ص١٧٦). ج١، (مقاالت، وقف من ومنهم هم، توالَّ من ومنهم منهم، برئ من
لهم، يستغفرون والقتىل قذفوا، أو زنوا أو رسقوا إن مسلمون أصحابهم من الحدود أصحاب الخوارج،
الشك، أهل وا فُسمُّ الشهادة، يكلفوا فلم برسائرهم؛ أعلم هللا ألن بالنجاة؛ لهم يشهدوا أن دون ويتولونهم

ص٧٩). (التنبيه، خالفهم من روا وكفَّ
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وسالحهم علنًا، وسبيهم قتلهم يُباح وقد إليه. ودعا الرشك اعتنق من إال الرس، يف وقتلهم
معسكر إال إسالم دار دارهم سالح، أعداء فهم والفضة، الذهب إليهم يَُرد ولكن غنيمة،
يف األعداء مع الجهاد يجعل فإنه والقهر الغلبة مجتمع أما منهم.53 املحاربني أي السلطان؛
عليهم والخروج واجبة، لهم الداخل طاعة دامت ما الداخل، يف وليس األساس، هو الخارج
مقاومة عىل تقوى ال وبالتايل ها؛ وتشقُّ الداخل من األمة تُضعف فتنة رشًعا، حرام بالسيف
يكون وقد عليها، والقضاء املعارضة لحصار نية سوء ذلك يكون قد الخارج. يف األعداء

الوطنية.54 الوحدة إىل كطريق نية حسن

السالح من أموالهم غنيمة حالٌل بمرشكني، ليسوا كفار الصالة أهل من ُمخالفوهم الخوارج، عند 53

التقية دار يف الرشك إىل دعا من إال الرس، يف وسبيهم قتلهم مثل ذلك وراء ما حراٌم الحرب، عند والكراع
ولكنهم واإليمان، الرشك من براء ُمخالفيهم أن عىل اإلباضية وأجمعت ص١٧١). ج١، (مقاالت، به ودان
والتوارث مناكحتهم حوا وصحَّ عالنية، واستحلُّوها الرس، يف دماءهم وحرَّموا شهادتهم، أجازوا كفار
البعض، دون أموالهم بعض باستحالل وقالوا الحق. بدين يدينون وال ولرسوله، هلل ُمحاربون وهم منهم.
إال اإلسالم دار دارهم ص٢٠٣). (الفرق، الغنيمة عند والفضة الذهب ويردُّون والسالح، الخيل واستحلُّوا
وكان القبلة أهل من كان إذا الحرب يف املويلِّ اإلباضية تتبع وال ص٤٢٥). (املواقف، سلطانهم معسكر
كما توليهم ويتبعون أموالهم، وغنيمة وسبيهم امُلشبهة قتل ويرون ذرية، وال امرأة يقتلون وال ُموحًدا،
من خرجوا قوٌم السنة ألهل فبالنسبة الخوارج أما ص١٧٥). ج١، (مقاالت، الردة بأهل بكر أبو فعل
فمنهم والبالد، العباد وأفسدوا األمة، روا وكفَّ األطفال، وقتلوا الذرية، وسبُوا النساء، فقتلوا الكوفة، سواد

ص٥٢). (التنبيه، الكوفة بسواد بقايا اليوم
ألئمة الدعاء ويرون الدجال، تُقاتل عصابة آخر إىل نبيه هللا بعث منذ الجهاد فرض السنة أهل يُثِبت 54

ص٣٢٣). ج١، (مقاالت، الفتنة يف يُقاتلوا أال أو بالسيف، عليهم يخرجوا وأال بالصالح، املسلمني
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والتصديق املعرفة من لكلٍّ الثالثية أو الثنائية العالقات يف السابقة االحتماالت عرض إن
واملثال؛ الواقع بني الفرق مسألة يضع واألخري، الرابع االحتمال مقابل يف والعمل واإلقرار
األربعة، أبعاده يف الشعور وحدة أي األخري، االحتمال أن حني يف واقعة األوىل فاالحتماالت
يشمل الذي النظر بني األوىل املمكنة الحاالت يف التقابل ويظل إليه. الوصول ممكٌن مثاٌل
أيهما بني الفصم حدث ما فإذا والفعل. اإلقرار يشمل الذي والعمل والتصديق املعرفة
النظر بعَدي بني وليس والخارج، الداخل بني والعمل، النظر بني يحدث فإنه والشعور
الخصم هو األول والفعل. اإلقرار الخارجي، العمل بعَدي بني أو والتصديق، املعرفة الداخيل،
الداخل بني الفصم األساسفإن هو الواقع كان وملا فرعي. خصٌم الثاني أن حني يف الرئييس،
عىل أي الخارج، دون الداخل عىل أُطلَق قد اإليمان أن لدرجة السائد، االحتمال هو والخارج
يأتي حيث والتمرد الغضب وأوقات والشدة الضيق لحظات باستثناء العمل، دون النظر
ويدعون العمل الناس ويسترصخ العمل، دون فارًغا النظر ويبدو للنظر، ُمكمًال العمل
أن يمكن هل والعمل. النظر موضوع لبُّ هي التي الكبرية مرتكب مسألة هي وهذه إليه.
هل الخارج؟ دون الداخل يوجد أن يمكن هل وعمل؟ إقرار دون وتصديق معرفة توجد
عمل لإلنسان يكون أن يمكن وهل العمل؟ دون النظر لديه كان لو مؤمنًا املؤمن يكون
العمل اإليمان فيه يُطابق الذي الحي اإليمان بني املشهورة التفرقة هي هذه هل نظر؟ دون
العاجز، واإليمان القادر اإليمان عمل؟ منه يتخارج ال إيمان مجرد هو الذي امليت واإليمان

النظري؟ واإليمان العميل اإليمان بالقوة، واإليمان بالفعل اإليمان
أي ديني، عقائدي تعريف بني للكبرية التعريفات ترتاوح الكبرية؟ تعني ماذا ولكن
العزم عقد تم ما كل أي أخالقي، وتعريف حد وله بالوعيد وارتبط العقاب يف دخل ما كل
توبة؛ دون عليه العزم عقد تم ما كل أي أخالقي، حد وله بالوعيد وارتبط فعله عىل
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يف دخل ما كل هي الكبرية املصالح. ومنع املفاسد إىل أدَّى ما كل أي اجتماعي، وتعريف
من يبدأ ال خالص عقائدي التعريف وهذا حد. وقابله عقاب إىل تعرَّض ما كل أو الوعيد
كل الكبرية كانت وإذا املعاد. بأمور والعمل النظر موضوع ويلحق ذاته. الفعل تحليل
الذي الفعل هي الصغرية تكون وبالتايل توبة، أو استغفار دونما وإرصار عمد عن معصية
يف األخالقية بنتائجها ملحقة الكبرية يجعل التعريف وهذا منه. والتوبة عنه االستغفار يتم
درء كل هي الكبرية تكون قد لذلك الجماعة؛ عىل وأثرها الفعلية بنتائجها وليس الفرد،
هي بل فردية، أخالقيًة أو رشعية دينيًة فقط ليست فاألفعال للمفاسد؛ وجلب للمصالح
الكبرية هل ولكن، املصالح. بجلب أو املفاسد بدرء إما الناس، حياة يف تؤثر اجتماعية أفعاٌل
هناك وبالتايل لألخرى؟ بالنسبة صغرية أو كبرية منهما كلٌّ إضافيان، اسمان والصغرية
هناك وبالتايل اإلطالق؛ عىل الصغرية وأدناها اإلطالق، عىل الكبرية أعالها لألفعال، ُسلَّم
عىل وصغرية اإلطالق عىل كبرية هناك هل ولكن، املصالح. وتحقيق املفاسد لدرء درجات
الصغرية هي وما عميل؟ فعٌل أو الكفر مثل نظري فعٌل اإلطالق عىل الكبرية وهل اإلطالق؟
أفعاٌل هي هل الكبائر؟ هي وما ا؟ كمٍّ والصغائر الكبائر حد يمكن وهل اإلطالق؟1 عىل
الخمر ورشب والرسقة والزنا والقذف القتل مثل عملية أو واإللحاد، الكفر مثل نظرية
نظرية أفعاًال واإللحاد الكفر كان إذا الوالدين؟ وعقوق اليتيم مال وأكل الزحف من والفرار
بمعامالت ترتبط عملية األفعال باقي فإن هللا، لحقوق بالنسبة الفرد بتصورات ترتبط
وأصولها الرشيعة مقاصد عىل التعدي هي إذن الكبائر اآلخرين. لحقوق بالنسبة الفرد
أفعال مجرد إذن الكبائر ليست واملال. والِعرض والعقل والنفس الدين مثل ورضوراتها،
الزنا) (تحريم الِعرض أو الخمر) رشب (تحريم العقل عىل املحافظة مثل خاصة، فردية

بخصوصه، الرشع عليه د توعَّ ما وقيل وأكثر، التسعة) (الكبائر سبق ما مثل مفسدته كان ما كل قيل 1

ال إضافيان اسمان وقيل صغرية. فهي عنها استغفر ما وكل كبرية، وإرصاٍر عمد عن معصية كل وقيل
الكفر هي املطَلقة الكبرية تحتها. أو فوقها للتي بالنسبة صغرية أو كبرية منهما فكلٌّ بذاتَيهما؛ يعرفان
كل املرييس، برش (أ) كبائر؟ هي هل املعايص؛ يف املرجئة اختلفت وقد ص١١٧-١١٨). التفتازاني، (رشح
ص٢١٢). ص٢٠٧، ج١، (مقاالت، صغائر ومنها كبائر منها رضبان، املعايص (ب) كبرية. هللا عىص ما
عىل كاإلقدام العزم كفر، الكفر وعىل صغرية، الصغرية وعىل كبرية، الكبرية عىل العزم الهذيل، أبي وعند
الفوطي، هشام (أ) مقالتني: عىل زكاته يؤدِّ لم فيمن املعتزلة اختلف وقد ص٣٠٥). ج١، (مقاالت، الفعل
أو دراهم خمسة منع إذا الفسق لزم الحاجة أهل منعها من (ب) عزم. إذا إال للزكاة مانًعا يكون ال

ص٣٠٨). ج١، (مقاالت، مائتني أو عرشة
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واحرتام بالوالدين الرب مثل العامة، الفردية األفعال هي بل والربا)، الرسقة (تحريم املال أو
الزحف.2 من الفرار وعدم األعداء أمام الصمود القمة يف ويأتي القذف)، (تحريم اآلخرين
هناك لذلك البلوى؛ وعموم الكثرة بل العيون، يف للرماد ذرٍّا القليل الفعل يف املهم وليس
ومليونان، مليون بل درهمني، أو درهًما الرسقة فليست أعىل، حد دون للرسقة أدنى حدٌّ
الذي الرشيف من بل الحد، عليه يطبق الذي الضعيف من الرسقة ليست وملياران. ومليار
وجشعها القليل يف النفس طهارة هو املهم ليس نفسه.3 عىل ويرتكه غريه عىل الحد يطبق

الرس.4 يف الذات أمام وطمعها العلن يف اآلخر أمام النفس طهارة أو الكثري، يف

منافق؟ فاسٌق أو كافر أو مؤمن الكبرية مرتكب هل (1)

العمل نقص يؤثر ال مؤمنًا الكبرية مرتكب يكون أن إما احتماالت؛ ثالثة هناك أن والحقيقة
أي ومنافًقا؛ فاسًقا أو إيمانه، عن خرج عمله دام ما كافًرا أو شيئًا، إيمانه يف النظر عىل
أو كافًرا، وال مؤمنًا ليس فهو وبالتايل العمل؛ مستوى عىل وكافًرا النظر مستوى عىل مؤمنًا

املحصنة. قذف (٣) حق. بغري النفس قتل (٢) باهلل. الرشك (١) تسعة: الكبائر عمر، ابن رواية عن 2

املسلمني. الوالدين عقوق (٨) اليتيم. مال أكل (٧) السحر. (٦) الزحف. من الفرار (٥) الزنا. (٤)
ص١١٧-١١٨). التفتازاني، (رشح الخمر ورشب والرسقة، الربا، هريرة: أبو وزاد اإلله. يف اإللحاد (٩)
فهو معتمًدا معصية مرتكب مبرش، بن جعفر (أ) أقاويل: خمسة عىل فصاعًدا درهم سارق يف اختلفوا 3
يف وثلثني درهم يف يخون أن عىل عزم من الجبائي، (ب) أكثر. أو أقل أو درهم رسقة كانت وإن فاسق،
(مقاالت، درهم مائتَي يف إال يفسق ال الهذيل، أبو (ج) خمسة. يف خائن فهو عزمه حال من الثاني الوقت
يف أدخل واملوضوع ص٤٤-٤٥). ج٥، الفصل، ص٨٨؛ ج١، امِللل، ص١٤٤؛ الفرق، ص٣٠٧-٣٠٨؛ ج١،

الخالصة. النقلية العلوم أحد الفقه، علم
منافق أو (الخوارج) كافر أو والجماعة) السنة (أهل مؤمن أنه يف اختلفوا ثم فاسق، الكبرية مرتكب 4

وعند كافر، الخوارج وعند مؤمن، الكبرية صاحب املرجئة، عند ص٦٧). الفقه، (رشح البرصي) (الحسن
مؤمنًا ليس واصل وعند منافًقا، يكون وإنما كافر، وال بمؤمن ليس عبيد بن وعمرو البرصي الحسن
(الرشح، الحنفية ابن محمد بن هللا عبد هاشم أبي عن ذلك أخذ وقد فاسق. بل منافًقا، وال كافًرا وال
اإليمان من يخرج ال الفاسق يف الشاذ (أ) اإليمان: تحت داخلة بأنها القائلون اختلف ص١٣٧-١٣٨).
املعتزلة فعند اختلفوا؛ ثم اإليمان، من يخرج الفاسق القياس، طردوا واملعتزلة الخوارج (ب) صعب. وهو
بعيد وهو الكفر، يف يدخل الخوارج وعند املنزلتني، بني منزلة الكفر، يف يدخل وال اإليمان من يخرج

ص١٤٧). (املعالم،
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ومحاولة نقيضني بني ووسط، طرفني بني الثالثة الحلول ترتاوح وبالتايل وكافر؛ مؤمن هو
نظًرا أصيل نظري موقٌف ولكنه التوفيق، بدافع ليس الطرفني بني والتوسط بينهما. للجمع
فلم األمة؛ إجماع عىل خروًجا ليس الثالث املوقف إن األولني. املوقفني يف النظري للنقص
عىل ُمنقسمة األمة كانت ُمتعارضني. رأين وجود بدليل واحد رأٍي عىل ُمجِمعة األمة تكن
بدافع الوسط موقف إىل منه األمة توحيد إىل أقرب الثالث الرأي يكون وبالتايل نفسها؛
وتقاتل األمة يف الشقاق استمرار يف رغبة هو الثالث الرأي رفض إن النظري. التلفيق من
يريد الذي والقهر الغلبة مجتمع موقف من إما سيايس، رفٌض فهو وبالتايل فيها؛ الفريقني
الذي االضطهاد مجتمع من أو أفعالها، عىل السلطة تُحاَكم ال حتى اإليمان من العمل إخراج
األول الرأي كان فإذا أفعالها. عىل السلطة محاكمة أجل من اإليمان يف العمل إدخال يريد
رأي فإن باإليمان، لها شأن ال رصفة سياسيًة أفعالها وجعل املعارضة، حصار إىل يهدف
حتى اإليمان، عن وحيد كتعبرٍي أفعالهم واستنفار الناس، إيمان إحياء إىل يهدف املعارضة
واقعة أو تاريخي حدث مجرد ليس إذن الثالث الرأي الجائرة. السلطة ضد األمة تُعبئ
امُلتميعة والسطحية الخارجي التوفيق عن بعيًدا والعميل النظري مدلولها لها بل سجال،

تغيريه.5 إىل تهدف مما أكثر القائم الوضع إبقاء إىل تهدف التي

التصديق، هو اإليمان بأن جماعة ك فتمسَّ عرصه؛ أهل بني البحث هذا وقع البرصي الحسن زمن يف 5

مؤمن. واألول كافر، باالتفاق والثاني يكون، ال أو ورسله باهلل ُمصدًقا يكون أن إما يخلو ال واملكلَّف
يعذَّب أو النبي، فيه يشفع أو له، يُغَفر إما مذنب، مؤمٌن فهو األول، تحت يدخل الفاسق وامُلصدق
صاحب أن إىل عبيد بن وعمرو عطاء بن واصل وذهب واملفضلية. املرجئة هم وهؤالء منقطًعا. عذابًا
ليس فهو النار، يف يخلَّد ال واملؤمن الكبائر، ألهل العقوبة تخليد عىل الدالة لآليات النار يف يخلَّد الكبرية
وهم معتزلة، وا ُسمُّ ولذلك الحسن؛ حلقة واعتزلوا املنزلتني. بني باملنزلة القول هو وهذا كافر. وال بمؤمن
(تلخيص بنفاقهم حكم والحسن لغريه، وعمًال هلل عمًال يعمل فألنه مرشك بأنه القائل وأما الوعيدية.
منهم مقالتني؛ عىل املعتزلة رئيس عطاء بن واصل حدوث قبل الناس كان فقد وأيًضا ج١٧٥). املحصل،
ولم بكبريته. فاسق بإيمانه مؤمن هو يقولون استقامة أهل ومنهم الكبائر، ُمرتكبي يُكفرون خوارج
عن وخرج األمة واصل اعتزل حيث عطاء، بن واصل حدوث قبل بكافر وال بمؤمن ليس إنه منهم يقل
العايص أن من عليه املسلمون اتفق وما قوله. اإلجماع من فبعد اإلجماع، بمخالفته معتزليٍّا ي فُسمِّ قولها،
امِللل، ص١٢٣–١٢٥؛ (اللُّمع، قوله ببطالن يقيض كافًرا أو مؤمنًا يكون أن إما يخلو ال القبلة أهل من
الفرق، ص٦٣-٦٤؛ الفقه، رشح ص٣٩-٤٠؛ اعتقادات، ص٤١٥؛ املواقف، ص٧١-٧٢؛ ص٤٠، ج١،
ص١٣٧-١٣٨). (الرشح، الخوارج وعيدية والثاني األمة، مرجئة األول الرأي ي ُسمِّ لذلك ص١١٧–١١٩).
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مؤمن؟ الكبرية مرتكب هل (1-1)

اإلنسان تُخرج ال فالكبرية مؤمنًا؛ الكبرية مرتكب يكون اإليمان عن العمل فصل أمكن إذا
بعمله. فاسًقا كان وإن وتصديقه بمعرفته مؤمن هو الكفر. يف تُدخله وال اإليمان عن
هو العصيان أو إذن الفسق بعمله. واملؤمن بقلبه املؤمن بني فرق ال أنه حد إىل األمر ويصل
الوجدان لضعف إما النظري، لألساس ُمعارض بفعٍل والقيام النظر، عن العمل انفصال
املوقف من وأقوى أطغى كان الواقع ألن وإما معيشة، تجربٍة إىل الفكر ل تحوُّ لعدم أو
الزمن إدخال ويمكن املصلحة. أو الهوى عىل قائمة منه ببواعث الشعور فاق الشعوري،
وفاسًقا نظًرا مؤمنًا الفعل، بعد وفاسًقا الفعل قبل مؤمنًا وفاسًقا، مؤمنًا لجعله والفعل
للمرحلة؛6 طبًقا الحكم ويتغري التحقيق، وبعد التحقيق قبل مراحل، له الفعل وكأن عمًال،
ال بذاته موجود اإليمان وكأن يتحقق، ال وقد منه يتحقق قد اإليمان، عىل يُرجأ فالعمل

الكبرية مرتكب الحق»! «أهل ومذهب الفقهاء وجمهور الحديث وأصحاب السنة أهل موقف هو هذا 6

إال السيئ، عمله اسم والفسق الصالح، وعمله وإقراره معتقده اسم اإليمان اإليمان. ناقص فاسٌق مؤمٌن
الزكاة وتارك الصوم وتارك وقتها يخرج حتى عمًدا الصالة تارك يف اختالًفا منهم والخلف السلف بني أن
مسعود وابن ومعاذ عمر عند حديثًا. رد ومن نبيٍّا سب ومن الخمر وشارب عمًدا املسلم وقاتل والحج
الصحابة من رجًال عرش وسبعة راهويه بن وإسحاق حنبل وابن املبارك وابن الصحابة من وجماعة
يخرج حتى عامًدا فرًضا الصالة ترك من أن األندليس، حبيب وابن املاجشون بن هللا وعبد والتابعني
األشعري موىس أبي وعند عمًدا. املسلم وقاتل والصيام والزكاة الحج تارك وِمثله مرتد، كافٌر فإنه وقتها
مؤمن، الفاسق الحق، أهل مذهب ص٣-٤). ج٤، (الفصل، الخمر شارب وأيًضا عمر، بن هللا وعبد
والذب والغنيمة السهم وللكل والفَسقة، للمؤمنني ه موجَّ الرشعي والخطاب التصديق. لغًة اإليمان والدليل
الوعيد ولُبابه تسميات، وكلها إياه. وُمصدًقا له ُمطيًعا باهلل عارًفا ى يُسمَّ أال ويمكن والصالة. والدفن عنه
ص٣٩٧–٣٩٩). (اإلرشاد، طاعات فهي اإليمان، عن ُمتميزة الصلوات أن عىل العلماء إجماع والخلود.
الزنا مثل يُرتَكب، بذنب القبيلة أهل من أحًدا يُكفرون ال السنة، وأهل الحديث أصحاب قول جملة
ص٣٢٢). ج١، (مقاالت، الكبائر ارتكبوا وإن مؤمنون معهم بما وهم الكبائر، من وغريها والرسقة
(التنبيه، الكبائر عملوا وإن بذنب التوحيد أهل من أحًدا نُكفر ال يقولون: الرسول أصحاب وكان
املنزَّلة والكتب بالرسل معرفته من فيه ملا مؤمن الكبرية صاحب التابعني، علماء وعند ص١٧). ص١٥،
اسم عنه ينفي ال وِفسقه بكبريته، فاسق ولكنه حق، هللا عند من جاء ما كل بأن وملعرفته هللا، من
بتخليدهم يحكموا ولم الكبائر، أصحاب الحديث أئمة تُكفر لم ص١١٨). (الفرق، واإلسالم اإليمان
يرتكبه بذنٍب القبلة أهل من أحًدا نُكفر ال ص٦٨). ج٢، (امِللل، والقدرية الخوارج خالف النار يف
الكفر يف تُدخله وال اإليمان، من املؤمن العبد تُخرج ال الكبرية ص١٠). (اإلبانة، الخوارج فعلت كما
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معصية، اإليمان مع ترض ال ألنه الرجاء من اإلرجاء يأتي ال غريه. إىل وجوده يف يحتاج
كذلك بأنه للمؤمن وإيهام مًعا، وللكافر للمؤمن يأس هذا ألن طاعة؛ الكفر مع تنفع وال
الحكم تأجيل اإلرجاء يعني قد عمل. له كان ولو حتى كذلك أنه للكافر وإيهام عمل، دون
الوعيدية عكس اإلرجاء يكون الحالة هذه ويف القيامة، يوم إىل كافًرا أو مؤمنًا اإلنسان عىل
وبالتايل املعاد؛ موضوع إىل والعمل النظر ملوضوع إحالة يكون ولكنه منه، النقيض وعىل
عدم يعني القيامة يوم إىل الحكم تأجيل إن بالعمل. النظر ارتباط أي الفعل؛ ملشكلة إلغاء
اإليمان بني والعمل، النظر بني الفصل إثبات يعني ال ولكن الناس، ضمائر يف التفتيش
يسهل اإلرجاء حجج وإن االستحقاق.7 لقانون وخرق للوعيد تعطيل اإلرجاء إن واألعمال.
ليس الصالح العمل فإن اإليمان عن خارجة الصالة كانت فإذا مقابلة؛ بحجٍج عليها الرد
املؤمن كان وإذا بظلم، إيمانه يلبس فإنه إيمانه يفسد ال صالته يفسد من كان وإذا كذلك،
العمل كان وإذا له، وقدوة اإلنسان لسلوك مقياًسا يكون اسٌم فإنه فعًال وليس هلل اسًما
فسق وإن االقرتان.8 يفيد التمايز يفيد ما بقدر اإليمان فإن اإليمان عىل معطوًفا الصالح
فعٍل يف الحكم هذا عليه يُطَلق ولكن عام، كحكٍم اإلطالق عىل فاسًقا ى يُسمَّ ال فإنه املؤمن

الشافعي، وعند ص٣٨٩). (املواقف، مؤمن الصالة أهل من الكبرية مرتكب ص١١٧–١٢٠). (النسفية،
ص١٤٧). (املعالم، اإليمان من الفاسق يخرج ال

والرسل وميكائيل جربيل كإيمان إيمانه مسلم، مؤمٌن فسقه مع الفاسق املرجئة. موقف هو هذا 7

(النهاية، طاعة تنفعه وال معصيٌة العبَد يرضُّ ال والقصد. القول عن كله العمل إرجاء ص٣٧). (التنبيه،
اإليمان مع يرض ال يقولون ألنهم أو النية، عىل العمل يُرجئون ألنهم مرجئة بوا ولُقِّ ص٤٧٤–٤٧٦).
كامل مؤمٌن املذنب ص٤٢٧). (املواقف، الرجاء يُعطون فهم طاعة؛ الكفر مع ينفع ال كما معصية،
يُكفرون ال املرجئة أكثر ص٣-٤). ج٤، (الفصل، قط رشٍّ عن كفَّ وال قط، خريًا يعمل لم وإن اإليمان
ص٢٠٤؛ الفرق، ص٢٠٧؛ ج١، (مقاالت، إكفاره عىل األمة أجمعت من إال يُكفرون وال امُلتأولني، من أحًدا
ُمثِبت فريقني إىل به؟ هللا يُقَصد أن يجوز هل األرجاء؛ يف اختلفوا ص٤٧١). النهاية، ص٦٥؛ ج٢، امِللل،
ما بحكم عليه يُقىض فال القيامة، إىل الكبرية صاحب حكم تأخري اإلرجاء ص١٤٩). ج٢، (مقاالت، وُمنِكر
(امِللل، ُمتقابلتان ِفرقتان والوعيدية املرجئة هذا فعىل النار، أهل من أو الجنة أهل من كونه من الدنيا يف
صاحب أمر لتأخريه مرجئيٍّا نفسه ي يُسمِّ كان حنيفة أبا أن روايته يف القونوي وعن ص٥٨-٥٩). ج٢،
وأخاف والصغري، الكبري الذنب لصاحب ألرجو إني يقول وكان التأخري. واإلرجاء هللا. مشيئة إىل الكبرية

ص٦٤). الفقه، (رشح الكبري الذنب صاحب عىل وأخاف الصغري، الذنب لصاحب أرجو وأنا عليهما،
تركه. يكون أن تركها فيمن لوجب اإليمان من الصالة كانت لو (أ) ُشبَه: أربع عىل املرجئة وتعتمد 8

الواجبات هو اإليمان كان لو (ج) إيمانه. فسد صالته فسدت من لكان اإليمان من الصالة كانت لو (ب)
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والعجيب االستثناء.9 خرقها التي القاعدة العام، الحكم هو اإليمان ويظل خاص، واحد
أو التشبيه أو التجسيم كان سواءٌ التوحيد، يف ُمخالفة اتجاهاٍت من املوقف هذا أخذ هو
هو ما بقدر عقائديٍّا موقًفا ليس مؤمنًا الكبرية مرتكب اعتبار بأن يوحي مما التنزيه؛
وعدم الحكام، تربئة إىل يهدف فإنه نية سوء عن السلطة من كان فإذا سيايس.10 موقٌف
السلطة عىل رصاًعا سياسيٍّا، شغبًا أفعالها واعتبار املعارضة، وحرص أفعالهم، عىل الحكم

َوَعِملُوا آَمنُوا الَِّذيَن ﴿إِنَّ آية يف العطف إن (د) أسمائه. من املؤمن لها، آتيًا هللا لكان املقبحات دون
التمايز. يعني اِلَحاِت﴾ الصَّ

املقرَّبني وبرسله باهلل العارفني الصالة أهل من الكبائر ُمرتكبي أن فلديه شبيب؛ بن محمد املرجئة ومن 9

الفاسق ص٢٠١). ج١، (مقاالت، الفسق من معهم بما فاسقون اإليمان، من معهم بما مؤمنون به
هو كما كافًرا وال مؤمنًا ال يكون أن ويستحيل ص١٢٣–١٢٥). (اللمع، بفسقه فاسق بإيمانه مؤمن
كل التومني، معاذ أبي وعند الفسق. بعد بفعله وفاسق الفسق، قبل بتوحيده مؤمن املعتزلة، عند الحال
فريضته كانت إن تاركها اإليمان من رشيعة فهي كفره عىل املسلمون يُجِمع لم التارك تركها إذا طاعة
يكن لم إذا اإليمان عن الكبائر تخرج فال فاسق، أو بالفسق ى يُسمَّ وال فسق فيُقال بالفسق، يوصف
يُصيل أن عىل عازًما تركها إن والجحود والرد باالستحقاق. متخفٍّ وراد جاحٌد الفرائض وتارك كفر.
بالفسق واملوصوف له. والبغض والعداوة االستخفاف أجل من كفر قتله أو نبيٍّا لطم ومن ففسق. يوًما
أيًضا، وعنده ص٢٠٤). ج١، (مقاالت، باهلل إيمان الكفار من أحد يف ليس هللا، عدو أو هللا ويلَّ يَُعد ال
يُقال ولكن فاسق، لصاحبها يُقال ال كفر بأنها املسلمون عليها يُجِمع كبرية أو صغرية معصية كل
فاسقون اإليمان، من معهم بما مؤمنون الُفساق األثري، زهري وعند ص٦٥). ج٢، (امِللل، وعىص فسق
كبائر من سليمان بن مقاتل وعند عنهم. عفا شاء وإن عذبهم شاء إن هللا إىل وأمرهم الكبائر، بارتكاب
ج٥، (الفصل، أصًال حسنة الرشك مع تنفع وال أصًال، قلَّت أو جلَّت سيئة اإليمان مع ترضُّ ال املرجئة،
من بالفاسقني يرضُّ هللا وأن ما، معصيٌة اإليمان مع ترضُّ ال املرجئة، ِفرق إحدى البومية وعند ص٤٧).
كذا يف فاسق بل مطَلق، فاسٌق امِليل الفاسق يف أقول ال شمر: أبو ويقول ص٧٠). (اعتقادات، األمة هذه
لم إذا كبرية كانت وإن الذنوب من بذنب مسلًما نُكفر وال ص٢٠٥). ج١، مقاالت، ص٢٠٦؛ (الفرق،
كافر غري فاسًقا مؤمنًا يكون أن ويجوز حقيقة، مؤمن وتسمية اإليمان اسم عنه نُزيل وال يستحلها،
بغري القاتل ى سمَّ فاهلل املعايص؛ بارتكاب يكفر ال العبد أن يف ص٦٣). الفقه، رشح ص١٨٦؛ (الفقه،
الحسن باإلرجاء قال من وأول ص٣٨٢-٣٨٣). (املسائل، الجوارح ال القلب صفة واإليمان مؤمنًا، الحق
اإليمان عن العمل ر أخَّ ما أنه إال األمصار، إىل الكتب فيه يكتب وكان طالب، أبي بن عيل بن محمد بن
مع الطاعات ليست إذ يكفر؛ ال الكبرية صاحب بأن حكم لكنه واملعبدية، واليونسية املرجئة قالت كما

ص٦٤). ج٢، (امِللل، بزوالها اإليمان يزول حتى اإليمان أصل من املعايص ترك
التوحيد يف اختالفها من بالرغم املوقف هذا يف الخوارج من والبهيسية واملرجئة الكرامية يُشارك 10

بذلك قال وقد الجنة. أهل من مؤمنون املنافقون الكرامية، بعض فعند والتنزيه. والتشبيه التجسيم بني
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(٥) الثورة إىل العقيدة من

بدل األمة توحيد إىل يهدف فإنه نية حسن عن الفقهاء من كان وإن باإليمان؛ لها صلة ال
تربير إىل املوقف هذا يهدف هل السؤال: يصبح وبالتايل وحدتها؛11 عىل حرًصا االقتتال
يظل ذلك ومع الناس؟ عامة إنقاذ أجل من الدنيا يف الرحمة عن يُعرب أنه أم الحكام، أفعال
مؤمنني؟ الجميع وكان اإليمان من جزءًا العمل يكن لم إذا إذن الكافر من قائًما: اإلشكال
من أقل األمر إن ُمصدًقا؟ وال عارًفا ال مؤمنًا، وليس الصالح العمل صاحب عن وماذا
إىل أقرب ولكنه اصطالحية، أسماء مجرد اللغة، من أكثر نفسه الوقت يف ولكنه العقائد،
الحكام لتربئة إما يُستعمل للجماعة. بالنسبة الجماعي أو للفرد، بالنسبة األخالقي الفعل
سلطة السلطة، من املوقع ذلك ويُحدد لتعبئتها. أو الجماهري لتثبيط القادة، تجريح أو

املعارضة.12 سلطة أو القائم النظام

كافر؟ الكبرية مرتكب هل (2-1)

كفٌر فالكبرية كافًرا؟ يكون أن يمكن هل مؤمنًا، الكبرية مرتكب جعل ممن النقيض وعىل
اإليمان جوهر العمل اإليمان. من يتجزأ ال جزءًا العمل دام وما النظر، عىل خروًجا دامت ما
عمًال تكون قد بل النظر، عىل خروًجا فقط ليست الكبرية وإن وغايته. مادته ومنتهاه،
الصغرية. يف الحال هو كما التطبيق أو الفهم سوء بسبب فقط ليس جوهره، يف له ُمعارًضا
فرق وال إرصار. وسبق وتعمد وقصد ودراية وعي عن للنظر املضادُّ العمل هي الكبرية

لو الخوارج البهيسية وعند ص٤٦). ج٥، (الفصل، باألندلس امُلرية من األلبريي الصويف عيىس بن محمد
ص١٨٠). (التنبيه، كفر فقد ذلك يف شك ومن مسلًما، كان يوم كل سوط ألف بهيٍس أبا رضب رجًال أن
حنيفة: أبو قال ولهذا عامة؛ التابعني الصحابة وعن عيل املؤمنني أمري عن مأخوذ املذهب إن يُقال 11

ص١٤٠-١٤١). (الرشح، أحكامهم نعرف ُكنا ما البغي أهل يف عيل املؤمنني أمري سرية لوال
كما ص٨-٩). ص٤، ج٤، (الفصل، الوعيد ُمعطلة عليها يعتمد التي النقلية الحجج حزم ابن يرفض 12
الكبرية وصاحب واملواالة، والتعظيم املدح املؤمن حكم إن إذ املرجئة؛ موقف الجبار عبد القايض يرفض
إىل اللغة من منقولة أسماءٌ وهناك ص٧٢٨-٧٢٩). ص٧٠٣–٧١١، ص١٤٠-١٤١، (الرشح، كذلك ليس
اإلمساك، هو والصوم الدعاء، هي لغًة الصالة الرشع. إىل اللغة من األسماء نقل جواز اإليمان. غري الرشع
انقياًدا. يعني الذي إسالم لفظ كذلك والتعظيم، املدح يستحقان لفظان ومؤمن مسلم النماء. هي والزكاة
والفرائض الطاعات أداء هاشم)، (أبو املقبحات واجتناب النوافل، دون والفرائض الطاعات أداء اإليمان
إقرار (النجارية)، بالقلب معرفة اإليمان الجبار)، عبد القايض الهذيل، (أبو املقبحات واجتناب والنوافل

عمل! ودون تصديق دون مؤمن فاملنافق (الكرامية)؛ باللسان
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الكبرية مرتكب سادًسا:

معاٍص بني فرق وال واحدة، ومرة عديدة مرات بني فرق وال وصغرية، كبرية بني ذلك يف
وثن! عابد وكأنه مرشك، إىل كافر مجرد من الكبرية مرتكب يزيد وقد واحدة.13 أو كثرية
أن إىل الكبرية بارتكاب األمر يصل اإليمان. جوهر واعتباره العمل تقديس بلغ الحد لهذا
إىل تؤدي الكبرية يف الزيادة وكأن كفًرا. تكون أال بالصغرية السماح ذلك ومع رشًكا، يكون
وكل رشك، كفٍر وكلُّ كفر، ذنٍب كلُّ القتل، يوجب الكفر مثل والرشك الصغرية. يف نقص
للشيطان، عبادة رشك رشكان؛ الرشك ألن للشيطان؛ عبادة رشك كل القتل! يوجب رشك
رشك الكبرية وارتكاب بالربوبية. وكفر بالنعمة، كفر كفران؛ والكفر لألوثان. عبادة ورشك
فإذا وطفل، بالغ بني أيًضا ذلك يف فرق وال بالنعمة. كفر ألنه وكفر للشيطان، عبادة ألنه
يكون وقد لكفر!14 خمر قطرة به ُجبٍّ من رجل رشب ولو معه! الطفل ُقتل البالغ ُقتل

فهو النار، يف مخلَّدون وأنهم الكبائر، أصحاب تكفري يف وافقهم ومن الخوارج موقف هو هذا 13

ص٤٦). (اعتقادات، بالذنب كافًرا يصري العبد أن عىل متفقون وهم ص١٠٧). ج٢، (امِللل، خارجي
كافر فهو ذنبًا ارتكب من كل ص٣٨٥). (اإلرشاد، كافر فهو للتوبة ق يوفَّ ولم واحًدا ذنبًا فارق من
وأن كفر، كبرية كل الخوارج، عند ص٣٨٩). (املواقف، كفر معصية كل ص٢٤٩-٢٥٠). (األصول،
أصحاب الرشاة ويكفر ص١٥٧). ج١، (مقاالت، النجدات) (إال دائًما عذابًا الكبائر أصحاب يعذب هللا
أصحاب يُكفرون ص٤٧). (التنبيه، ومذاهبهم أقاويلهم اختالف مع مذهبهم يف خالفهم ومن املعايص
ص٧٣). (الفرق، الذنوب مرتكب الخوارج تُكفر ص٥٣-٥٤). (التنبيه، والكبائر الصغائر يف املعايص
التفتازاني، (رشح واإليمان الكفر بني لديهم وسط وال ص٤٣). ج٢، (امِللل، كفر الكبائر العجاردة، عند
(النهاية، واحدة طاعًة ترك عمن اإليمان يُسَلب النار، يف الكبرية صاحب بخلود الوعيدية وتقول ص١١٨).

ص١٧٤-١٧٥). املحصل، ص١٤٧؛ املعالم، ص٣٨١؛ (املواقف، كافر الكبرية مرتكب ص٤٧١).
وإن الوثن، كعابد رشك فهو الكبائر من كان إن الذنب أن فعندهم الخوارج، الصفرية موقف هو هذا 14

وكل رشك، كفر وكل كفر، مغلَّظ ذنب كل أن وعندهم ص٣-٤). ج٤، (الفصل، بكافر فليس صغريًا كان
الرشك ص١١٧). (الفرق، مرشكون كفرٌة الذنوب مرتكبو ص١٨٣). ج١، (مقاالت، للشيطان عبادة رشك
الربوبية بإنكار وكفر بالنعمة، كفر كفران؛ والكفر لألوثان. عبادة ورشك للشيطان، طاعة رشك رشكان؛
الكفر اسم (ب) مرشك. ذنب صاحب كل (أ) ِفرق: ثالث الصفرية أن والحقيقة ص٥٧). ج٢، (امِللل،
اسم (ج) الكفر. يف داخل وغري اإليمان عن خارج ذنبه يف والحدود حد. فيه ليس ذنب صاحب عىل يقع
ص٤٦؛ ص٤١-٤٢، ج٢، امِللل، ص١٩١؛ ص١٠٩، (الفرق، الوايل ه حدَّ إذا ذنب صاحب عىل وقع الكفر
(األصول، ملة كفر باهلل مرشك كافر فكل األزارقة؛ موقف أيًضا وهو ص١٨١–١٨٤). ج١، مقاالت،
لكبرية مرتكب وكل كفر، والدار كفر، كبرية كل ص٣٨٦). اإلرشاد، ص١١٧؛ الفرق، ص٢٤٩-٢٥٠؛
العوفية موقف أيًضا وهو ص٥١). التنبيه، ص٥٩؛ ج١، (مقاالت، األطفال قتل ويرون النار. يف مخلَّد
ج٢، (مقاالت، الصالة كرتك غريه معه يأتي حتى كفر أنه يشهدون وال كفر، فالسكر الخوارج. البهيسية
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(٥) الثورة إىل العقيدة من

الفعل وكأن عميل، إنكاٌر هو نظريٍّا. كفًرا وليس عميل جحوٌد أنه أي بالنعم؛ كفًرا الكفر
العمل فيه يطغى الذي والرشك الكفر من حدًة أقل كفٌر وهو نظرية. لقضيٍة عميل إثباٌت
يعذَّب هل يُعَلم فال قليًال، الوعيدية حدة وتخف العمل. بضياع النظر فيضيع النظر، عىل
أتى وإن فيها، يخلَّد وال النار، غري يف يعذَّب فإنه ُعذب وإن ال، أم النار يف الكبرية مرتكب
ويف مرشك. فهو ُمرص وهو الصغرية ارتكب لو أما مسلًما، يكون فإنه ُمرص غري الكبرية
إذن الكبرية مرتكب وموارثتهم. ومناكحتهم ذبائحهم تحلُّ املخالفون، يكُفر ال الحالة هذه
الكبرية. ارتكاب وهو خاص، وموقٍف معنيَّ فعٍل يف بل اإلطالق، عىل كافًرا وال مؤمنًا ليس
حيث من مؤمن غري ولكنه املعرفة، حيث من موحد هو مؤمن. غري ولكنه ُموحًدا، يظل قد

السلوك.15

إال أحد الجب ذلك من يرشب فال جب يف خمر قطرة قطر رجًال أن ولو ص٤٢). ج٢، امِللل، ص١٨٢؛
اإلمام قىض وإذا ص٣١). ج٥، الفصل، ص١٨٠؛ (التنبيه، املؤمنني يوفق هللا أن يشعر لم وإن كفر،
باألندلس حتى وغربها، األرض رشق يف ورعيته هو يكفر الحني ذلك ففي بخراسان، وهو جور قضية
يف معذَّبون كلهم الكبائر أصحاب أنيسة، بن يزيد أصحاب اليزيدية وعند ص٣١). ج٥، (الفصل، واليمن
اإلباضية جمهور موقف أيًضا وهو ص٥٥-٥٦). ج٢، امِللل، ص١٤٠؛ ج١، (مقاالت، فيها خالدون النار
النفاق (أ) ِفرق: ثالث عىل ال، أم رشك هو هل النفاق، يف فوا توقَّ فلقد ص٤٢٥). (املواقف، الخوارج
وهو موضعه، من النفاق اسم يُزال ال (ج) التوحيد. يُضاد ألنه رشك نفاق كل (ب) الرشك. من براءة
ج١، مقاالت، ص١٠٦؛ الفرق، ص٤٢٥؛ (املواقف، غريهم دون الزمان ذلك يف هللا عناهم الذي القوم دين
الحرورية وعند ص٣٧). (التنبيه، مرشك كافٌر فسقه مع هو ذلك ومع ص٥٣-٥٤). ج٢، امِللل، ص١٧٢؛
جمع والذي ص١٧٩). (التنبيه، بنعمه وكفر باهلل رشٌك كذب أو قطرة أو وكبرية صغرية كل الفضلية،
(الفرق، فقط كفرة تعتربهم األوىل امُلحكمة وكانت مرشكون، ُمخالفيهم إن قولهم هو كلها الخوارج ِفرق

ص٨٣).
(األصول، بمرشك وليس دين، كافر وليس بنعمة، كافر الكبرية فمرتكب النجدات؛ موقف هو هذا 15

بذنوبهم، املؤمنني يعذب هللا لعل ندري ال أيًضا: النجدات وتقول ص٧٣-٧٤). الفرق، ص٢٤٩-٢٥٠؛
كبرية ارتكب ومن مرشك، فهو صغرية عىل أرصَّ من يخلدهم. وال النار غري يف يعذبهم فإنه فعل فإن
من الحدود أصحاب النجدات تُكفر وال ص٨٩). الفرق، ص١٦٣؛ ج١، (مقاالت، مسلم فهو ُمرص غري
الزيدية؛ موقف أيًضا وهو ص٣١). ج٥، الفصل، ص٣٦؛ ج٢، امِللل، ص١١٧-١١٨؛ (الفرق، موافقيهم
نعمة كافر فاملذنب اإلباضية، موقف أيًضا وهو ص١٧٤-١٧٥). (املحصل، لنعمه كافر الكبرية فمرتكب
ص٣-٤). ج٤، (الفصل، اإلطالق عىل كافًرا وال مؤمنًا وليس ذبيحته، وأكل ومناكحته موارثته تحلُّ
من بَراء ُمخالفيهم من األمة كفار بأن القول يجمعها واإلباضية كافًرا. الكبرية مرتكب اعتبار كان فإذن
يف دماءهم وحرَّموا شهادتهم أجازوا كفاٌر ولكنهم مرشكني، وال مؤمنني ليسوا وأنهم واإليمان، الرشك
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مع النظر تطابق أي التوحيد؛ عكس وهو النظر، عن العمل انفصال هو إذن النفاق
مؤمن ال والكفر، اإليمان بني مشرتك واحد، آٍن يف وكافر مؤمن إذن الكبرية مرتكب العمل.
فما رشعي؛ حكٌم ألنه فقط رشًعا الكفر يتحدد وقد اإلطالق.16 عىل كافر وال اإلطالق عىل
للخمر، شاربًا أو زانيًا أو سارًقا يكون بل كافًرا، فاعله فليس حد املعايص من فيه كان
أن إلثبات عديدة نقلية حجٌج وتُوَرد كافًرا.17 صاحبها فيكون حد فيها يكن لم ما أما
فأولئك هللا أنزل بما يحكم لم من أن وهو واحًدا، معنًى تفيد كلها كافر، الكبرية مرتكب
الكفر وأن النار، يف القيامة يوم يعذَّب وأنه أعماله، عىل يُجزى الكافر وأن الكافرون، هم
هللا وأن الصالة، وترك النفاق وأفعال اليأس روح وأنه هللا، عىل وليس النفس عىل يعود
بينهما، وسط ال ضدان هلل والعداوة والوالية إلخ، … كفر ألنه به الرشك إال يشء كل يغفر
عارًفا كان الذي إبليس قصة منها عديدة، عقليٌة نقلية حجٌج وهناك والكفر. اإليمان فكذلك
اللعن فاستوجب آلدم، السجود عن امتناعه وهي الكبرية، بارتكاب آِبه غري له ُمطيًعا باهلل

ورسوله هللا يُحاربون ذلك يف أنهم وزعموا منهم، والتوارث مناكحتهم حوا وصحَّ عالنية، وأحلُّوهم الرس،
الذهب فأما والسالح؛ الخيل استحلُّوه والذي بعض، دون أموالهم بعض باستحالل وقالوا الحق. ويدينون
هللا افرتضه ما جميع اإلباضية، وعند ص١٠٣). (الفرق، الغنيمة عند ألصحابها يردونها فإنهم والفضة
إن ص١٧٥-١٧٦). ج١، (مقاالت، النار يف مخلَّدون وأنهم نعمة، كفر كبرية كل وأن إيمان، خلقه عىل
رشك كفران بكافٍر وليس نعمة، كفران كافٌر عنده من جاء وبما باهلل، معرفة الوعيد من فيه ما مرتكب
ص٤٢٥). املواقف، ص٣٨٥؛ اإلرشاد، ص٥٣؛ ج٢، (امِللل، ملة كافر ال نعمة كافر ص١٢٨). (الفرق،
كبائر أصحاب باهلل موحدين هللا رسول عهد يف املنافقون كان اإلبايض، حارث أصحاب بعض وعند
كذلك ص١٠٦). الفرق، ص٤٢٥؛ (املواقف، مؤمن غري ُموحٌد الكبرية مرتكب ص٣٢). ج٥، (الفصل،
سواه بما وكفر هللا عرف فمن ُمتوسطة؛ كخصلٍة هللا معرفة والرشك اإليمان بني اإلباضية الحفصة زاد

ص٤٢٥). (املواقف، مرشك ال فكافر كبرية بارتكاب ونار) جنة (من
املنافقون الكرامية، من طائفة وعند ص١٧٤-١٧٥). (املحصل، مرشك الكبرية مرتكب األزارقة، عند 16

اإلطالق عىل مؤمنًا ليس مًعا، كافر مؤمٌن فهو بالنبي وكفر باهلل آمن من النار. أهل من مرشكون مؤمنون
ص٤٧). ج٥، (الفصل، اإلطالق عىل كافًرا وال

وال كافًرا فاعله فليس والقذف، والرسقة كالزنا حد فيه املعايص من كان ما الخوارج، من طائفة عند 17

ص٣٢). ج٥، (الفصل، كافر وفاعله كافر فهو فيه حد ال املعايص من كان ما وأما منافًقا، وال مؤمنًا
فال القرآن يف ووعيد حد فيه الذي فأما مخصوص، وعيٌد فيها ليس التي بالذنوب يكون إنما التكفري

ص٧٣). (الفرق، وسارًقا زانيًا تسميته مثل فيه، ورد الذي االسم عىل صاحبه عىل يُزاد
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كذلك ُسمي الكافر أن منها خالصة، عقليًة حجًجا هناك أن كما النار. يف والتخليد والتكفري
كافًرا.18 يكون أن فيجب كذلك، والفاسق املقبَّحات، عىل وأقدم الواجبات ترك ألنه

االضطهاد، مجتمع واختيار املعارضة موقف كافًرا الكبرية مرتكب اعتبار كان فإذا
واختيار السلطة موقف هو الكفر، من الكبرية مرتكب تربئة وهو املضاد، االختيار فإن
إيمان عىل مزايدًة الدين تطبيق يف التشدد إظهار يف فرغبًة ذلك ومع والغلبة. القهر مجتمع
حد ذلك يف بما الحد عليه وتطبق وإرصاًرا، عمًدا املعايص يرتكب من السلطة تُكفر العوام
ُمرتاٍخ األول: موقفان؛ إذن للسلطة النظر. عن العمل انفصام تَُهم نفسها عن درءًا القتل؛
نفسه الوقت ويف لإليمان، مخالفة أعماله كانت ولو حتى الحاكم، رشعية عن الدفاع بغيَة
يف دين وال الدين، يف السياسة تُدخل رصفة سياسيٌة أفعالها أن باعتبار املعارضة حصار
ألحكام املطبِّق بمظهر العامة أمام للظهور ُمتشدد والثاني: الدين. يف سياسة وال السياسة
وهي والرسقة، والزنا الخمر رشب مثل التعبدية، الكبائر يف هللا لحدود وامُلنفذ الرشع،
للمعارضة يكون وقد القائم.19 النظام عىل الحفاظ أجل من الردع إىل تهدف التي الحدود

اْلَكاِفُروَن﴾، ُهُم َفأُوَلِئَك هللاُ أَنَْزَل ِبَما يَْحُكْم َلْم ﴿َوَمْن منها: النصية، الحجج من عديًدا الخوارج تذكر 18

﴿َفأَنْذَْرتُُكْم ،﴾ َوتََوىلَّ َكذََّب َمْن َعَىل اْلَعذَاَب أَنَّ إَِليْنَا أُوِحَي َقْد َّا ﴿إِن اْلَعاَلِمنَي﴾، َعِن َغِنيٌّ هللاَ َفِإنَّ َكَفَر ﴿َوَمْن
ْت َخفَّ َمْن ا ﴿َوأَمَّ والفاسق، الكافر وهو َعَليُْكْم﴾، تُتَْىل آيَاِتي تَُكْن ﴿أََلْم وللفاسق، للكافر تََلظَّى﴾، نَاًرا
وهو ذَِلَك﴾، بَْعَد َكَفَر ﴿َوَمْن أسود، وجهه والكافر ُوُجوٌه﴾، َوتَْسَودُّ ُوُجوٌه تَبْيَضُّ ﴿يَْوَم ،﴾… َمَواِزينُُه
َال َُّه ﴿إِن اْلَميَْمنَِة﴾، ﴿أَْصَحاُب واملؤمنون اْلَمْشأََمِة﴾، ﴿أَْصَحاُب هم والكفار والخرب، املبتدأ حرص يقتيض
َعَىل ِهللا ﴿َفَلْعنَُة الكفار، وهم ِبِشَماِلِه﴾، ِكتَابَُه أُوتَِي َمْن ا ﴿َوأَمَّ اْلَكاِفُروَن﴾، اْلَقْوُم إِالَّ ِهللا َرْوِح ِمْن يَيْئَُس
،﴾… َكَفُروا الَِّذيَن ﴿َوِسيَق ،﴾… اْلُمْجِرِمنَي َعِن * ﴿يَتََساءَلُوَن ،﴾… َفَسُقوا الَِّذيَن ا ﴿َوأَمَّ اْلَكاِفِريَن﴾،
َخَلَقُكْم الَِّذي ﴿ُهَو ِباْلَكاِفِريَن﴾، َلُمِحيَطٌة َجَهنََّم ﴿َوإِنَّ ،﴾… َكَفَر َوَمْن … اْلبَيِْت ِحجُّ النَّاِس َعَىل ﴿َوهلِلِ
باهلل عارًفا كان إذ إبليس؛ بقصة عليه واستدلوا الكبرية، صاحب روا كفَّ وقد ُمْؤِمٌن﴾، َوِمنُْكْم َكاِفٌر َفِمنُْكْم
يف والتخليد والتكفري اللعن فاستوجب آلدم، السجود عن االمتناع وهي كبرية، ارتكب أنه غري له مطيًعا
فهو وإال آلدم، السجود عن بامتناعه إبليس كفر الخوارج، من الحمرية وعند ص٤٧١). (املواقف، النار

ص٣٤). ج٢، (امِللل، هللا بوحدانية عارف
ص٤، ج٤، (الفصل، مثًال حزم ابن فعل كما الخوارج معارضة األول: موقفان؛ السنة ألهل 19

إيمان، بعد ارتداد إحصان، بعد زاٍن خالل؛ بثالث إال يهرق مؤمن دم يحل ال لهم: يُقال ص١٥-١٦).
تم صريَّ لَم ص٤٨-٤٩). (التنبيه، ورسوله؟ باهلل أقرَّ من أكفرتم لَم ص٤٨). (التنبيه، عمًدا نفس قتل
بعًضا؟ بعضهم يُكفر أن دون الصحابة بني خالفات هناك كانت وقد واحًدا، شيئًا والصغائر الكبائر
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الالرشعي الحاكم أي الكبرية؛ مرتكب وتكفري السلطة مقابل يف ُمتشدد األول: موقفان؛ أيًضا
األمة.20 وحدة عىل الحفاظ بغيَة لنيِّ والثاني: املغتِصب.

للمواقف طبًقا األحكام تتعدد بل الكبرية، ملرتكب واحد حكٌم يوجد ال أنه والحقيقة
قراءات كلها املضادة والحجج العقلية أو النقلية الحجج وإن السلطة. يف وللموقع السياسية
إن املعارضة. من املوقع أو السلطة من املوقع سواء عليه، املوقع من وإسقاط النص يف
إىل باإلضافة تُلقى، زالت ما قديمة لعنة وخصومها، السلطة بني مزدوج سالٌح التكفري
خصومها، عىل وتُشهره ُمعارضيها، ضد السلطة تستعمله سالح فكريٍّا، باطل ادعاءٌ أنها
الفكر يف والتعارض الفهم يف الخالف أن حني يف رشعية، غري السلطة كانت إذا خاصًة
األفراد وإلزام واالبتكار، للِجدة مناخ وتويف واالجتهاد، الحرية ألعمال ونتيجة ونماء، خصٌب

تحقيق يستدعي عنه فاالنفصال بتكفريه، والقول التوبة قبل عاصيًا اخرتم من إيمان بانتفاء القضاء وأما
الكفر غري الكبرية ص٣٠٩). (الغاية، األوبة وتحقيق التوبة معنى عن والكشف والكفر، اإليمان معنى
موقف السنة أهل رفض وقد ص١١٨). التفتازاني، (رشح اإليمان حقيقة هو الذي التصديق لبقاء
عىل الصالة (ج) العايص. عىل املؤمن إطالق (ب) بالقلب. التصديق هو اإليمان (أ) عدة: لوجوٍه الخوارج
موقف الجبار عبد القايض رفض كما ص١١٨). التفتازاني، (رشح واستغفار توبة غري من مات من
يُناَكح أال الكافر، حكم الكبرية مرتكب حكم فليس مثلهم؛ املعارضة ِفرق من املعتزلة أن مع الخوارج
حقيقة إطالقها. يجوز وال األحكام، لهذه رشعي اسٌم الكفر املسلمني. مقابر يف يُدَفن وال يُوَرث وال
يستحق من الرشع ويف األرض. يف البذرة لسرته كافر والزارع كافر، الليل وتغطية؛ سرت اللغة يف الكفر
السنة ألهل الثاني واملوقف ص٧١٣–٧٢٧). ص١٤٠-١٤١، (الرشح، الكبرية صاحب غري وهو العقاب،
املعصية استحالل السنة أهل فعند يشء؛ يف الخوارج عن يفرتقون ال وبالتايل الكبرية؛ مرتكب تكفري
أنها ثبت إذا كبرية أو صغرية ص١٤٨). (النسفية، كفر بالرشيعة واالستهزاء كفر، بها واالستهانة كفر،
ص١٤٨-١٤٩؛ الخيايل، ص١٤٨-١٤٩؛ (التفتازاني، التكذيب أمارات من ذلك ألن قطعي؛ بدليٍل معصية

شعًرا: قيل وقد ص١٤٩). اإلسفراييني،

ح��د ل��ي��س ك��ف��ًرا يُ��ق��تَ��ل دي��ن��ن��ا م��ن ج��ح��د ض��رورًة ل��م��ع��ل��وٍم وم��ن
ف��ل��ت��س��م��ع ك��ال��زن��ا اس��ت��ب��اح أو ل��ُم��ج��َم��ع ن��ف��ى م��ن ه��ذا وم��ث��ل

ص٩٩-١٠٠؛ التحفة، ص٩٩-١٠٠؛ ج٢، الجوهرة،
ص١٥٢-١٥٣ اإلتحاف،

املعتزلة. موقف والثاني الخوارج، موقف األول 20
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ألي يمكن ال درجاتها مختلف عىل التكفري أحكام أن كما األمة. ومشاكل الجماعة بقضايا
بالكفر الخاصة األحكام كل كإنسان. حدوده نطاق عن بها يخرج ألنه يُصِدرها؛ أن إنسان
توقيع منها الهدف كان إذا يُصِدرها أن ألحٍد يمكن ال والعصيان والفسوق والرشك واإليمان
يستطيع إنسان وأي هناك. حاًرضا ليس اإلنسان ألن الزمان؛ نهاية يف عقابًا أم ثوابًا الجزاء
أحكام ألنها فاسق»؛ «هذا كافر»، «هذا قائًال آخر عىل حكم إصدار إلنساٍن يمكن ال ذلك؟

اإلنساني. الوضع نطاق عن تخرج

ومنافق؟ فاسق الكبرية مرتكب هل (3-1)

فاسًقا؛ يكون فإنه عمًال، وكافًرا نظًرا مؤمنًا أو كافًرا، أو مؤمنًا الكبرية مرتكب يكن لم إن
اإليمان. من جزء فاألعمال العمل؛ أيًضا يضمُّ بل التصديق، فقط يعني ال لغويٍّا فاإليمان
يكون وبالتايل النظر؛ عىل العمل خروج الكبرية وارتكاب الخروج، يعني لغًة والفسوق
ما إيمانًا ى سمَّ وهللا املنزلتني. بني منزلة الكفر، يف يدخل وال اإليمان عن يخرج ال فسوًقا
ذلك ومع اإليمان. عن الكبرية مرتكب استبعاد يمكن ال وبالتايل إيمانًا؛ اللغة يف يكن لم
ال وبالتايل يستحقه؛ ال الكبرية مرتكب فإن والثناء، املدح يستوجب اإليمان اسم كان إذا
الفعل كم إذن يتدخل اإليمان. عن يخرج ال فإنه الصغائر ارتكاب أما مؤمنًا. تسميته يمكن
بناء عىل وتدل وكم، كيف فاألفعال يخرج؛ لم أم النظر عن خرج قد بأنه عليه الحكم يف
اإلطالق، عىل فاسق يف الكبرية مرتكب عن يُقال وال والفكر. للوجدان تمثُّله ودرجة الشعور
يضع النظر عىل العمل خروج إن . معنيَّ فعٍل يف الخصوص عىل معنيَّ موقٍف يف فاسق بل
ال بالصريورة اإلنسان يتحدد ثَم ومن الدخول؛ يعني فالخروج متصلة؛ عمليٍة يف اإلنسان
كاسم. ال كفعل اإليمان وصف يف الوحي يف الحال هو كما بالصفة، ال وبالفعل بالوجود،
وموارثته. مناكحته تحلُّ األمة، عن يخرج ال فإنه اإليمان عن يخرج ال الفاسق دام وما
يستوجب فإنه عليها ومات الكبرية مرتكب يتُب لم فإن التوبة؛ يستوجب الكبرية وارتكاب
الكفر إن املعاد.21 يف الوضع تُحدد التي هي بالعمل النظر فِصلة النار؛ يف والخلود العذاب

يف يدخل وال اإليمان من يخرج ص٣٨٩). (املواقف، كافر وال مؤمن ال الكبرية مرتكب املعتزلة عند 21

منزلة كافر، وال بمؤمن ليس ص١٧٤-١٧٥). املحصل، ص١٤٧؛ (املعالم، املنزلتني بني منزلة الكفر،
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ضد يكون فإنه والتغطية السرت يعني الكفر كان فإذا النظر؛ يف بل العمل، يف يكون ال
أي فسوق، فإنه النظر مع العمل تطابق عدم أما ووضوحها. النظرية الحقائق كشف
العمل وعىل النظر عن الخروج هو الفسوق ويكون االثنني، بني يجمع وأحيانًا خروج،

الفسق حال يف ص١١٨). التفتازاني، (رشح اإليمان حقيقة من جزء األعمال أن عىل بناءً املنزلتني؛ بني
ال والفاسق والثناء، املدح بها املؤمن يستوجب محمودة خصاٌل اإليمان ألن اإليمان؛ اسم استحق ما
إيمانًا ى سمَّ هللا ص٤٧٠-٤٧١). (النهاية، الطاعة عن خروُجه إيمانه أركاَن أخىل وقد املدح، يستوجب
مؤمنًا ليس فاسق فهو الكبائر من كان إن امُلذنب ص٣٠٥). ج١، (مقاالت، إيمانًا اللغة يف يكن لم ما
يشء ال مؤمن فهو الصغائر من كان وإن ذبيحته، وأكل وموارثته مناكحته وأجازوا منافًقا، وال كافًرا وال
بني منزلة يف بل كافر، وال مؤمن ال فاسق، الكبرية صاحب القادرية، عند ص٣-٤). ج٤، (الفصل، عليه
ص١٢١). (الفرق، املنزلتني بني باملنزلة عبيد بن عمرو قال كما ص٢٤٩-٢٥٠). (األصول، املنزلتني
بفعله فاسق فهو امللة أهل من بكفر ليس كبريًا عمل ومن الطاعات، جميع اإليمان األصم، بكر أبي وعند
الجبائي، وعند ص٣٠٥). ج١، (مقاالت، طاعة من فعل وما بتوحيده مؤمن منافق، وال كافر ال الكبري،
الخري خصال مدح، اسم وابنه، الجبائي وعند ص٤١٨). (املواقف، كافر وال مؤمن ال الكبرية مرتكب
فهو عليها ومات يثب لم وإن كافًرا، وال مؤمنًا ال فاسًقا يُسمى الحال يف كبرية ارتكب من استُجمعت،
خري خصال اإليمان عبيد، بن وعمرو عطاء بن واصل وعند ص١١٧-١١٨). ج١، (امِللل، النار يف مخلَّد
فال املدح، اسم وال الخري، خصال يستجمع لم والفاسق مدح. اسم وهو مؤمنًا، املرء ي ُسمِّ اجتمعت إذا
إلنكارها، وجه ال فيه موجودة الخري أعمال وسائر الشهادة ألن مطلًقا بكافر هو وليس مؤمنًا. يُسمى
إال اآلخرة يف فليس فيها؛ خالًدا النار أهل من فهو توبة غري من كبرية عىل الدنيا من خرج إذا لكنه
املعتزلة وتقول ص٧٢-٧٣). ج١، (امِللل، الكفار فوق درجته وتكون العذاب، عنه ف يخفَّ ولكن فريقان،
يُعاضده اإلضافة. عىل كذا يف برٌّ له يُقال وإنما اإلطالق، عىل برٍّا نُسميه ال الكبرية صاحب (القدرية)
(األصول، اإلضافة عىل كذا يف فسق له يُقال وإنما اإلطالق، عىل فاسق وال فاجر يُطَلق ال إنه املرجئة قول
عباد، عند (أ) مقاالت: ثالث عىل ال أم مؤمن للفاسق يُقال هل املعتزلة اختلفت لذلك ص٢٤٣-٢٤٤).
ومؤمن هللا، أوصاف من آمن الجبائي، عند (ب) صفة. وليس اسم أي مؤمن؛ له يُقال وال آمن، له يُقال
الكبرية صاحب الجبار، عبد القايض وعند ص٣٠٨). ج١، (مقاالت، ذاك وال هذا ال (ج) اللغة. أسماء من
عىل كافًرا وال املرجئة، تقوله ما خالف مؤمنًا ى يُسمَّ ال فاسًقا. ى يُسمَّ وإنما كافًرا، وال مؤمنًا ى يُسمَّ ال
من يزول املؤمن اسم ألن كثريًا؛ ذلك عن السنة أهل يختلف وال ص٧٠١). (الرشح، الخوارج تقوله ما
ظامًلا فاسق كل وليس فاسق، فهو كفر من كل حزم، ابن وعند ص٣٥١-٣٥٢). (الفرق، الذنب مرتكب
وسارقها الدراهم آخذ يف املعتزلة واختلفت ص٤–١٣). ج٣، (الفصل، مؤمنًا يكون قد بل كافًرا، عاصيًا
املعتزلة باقي وعند فاسق، هو املبرش بن وجعفر الهذيل أبي عند قولني؛ عىل ال، أم يفسق هل حرز، من
الفاسق يكون أن تُنكر األصم قبل املعتزلة وكانت ص٣٠٧). ج١، مقاالت، ص٩٠؛ ج١، (امِللل، فاسق غري

مؤمنًا.
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وأفعال اإليمان، من ليست واألفعال واألقوال فحسب، الكبرية اجتناب فاإليمان السواء؛ عىل
جحده قد كان إن هللا يعرف ألنه العايص يُسبى ال لذلك طاعة؛ كالهما والرشك الفعل
رشًعا الفاسق أن ذلك عىل والدليل والرشك.22 اإليمان بني خصلة إذن هللا معرفة وعصاه.
ويُدَفن ته، بردَّ يُحَكم وال يُقتَل، وال الحد عليه يُقام األمة، بإجماع كافًرا وال مؤمنًا ليس
يؤخذ األصول لعلم وطبًقا فيه، مختلف إيمانه ولكن معلوم، ِفسقه املسلمني. مقابر يف
عن تنازل أي يعني ال بالوسطية القول أن والحقيقة فيه.23 املختلف ويُرتَك عليه املتفق
وخطره واملجوس، الزنديق من أرشُّ الفاسق العملية الناحية فمن اإليمان؛ عن أو الفعل

أعظم.24

ونفلها. فرضها الطاعات، جميع اإليمان أن منها أقاويل؛ ستة عىل اإليمان يف املعتزلة اختلفت 22

أوجه؛ ثالثة من والكفر بكفر. وليس كفر رضبان؛ والكبائر وكبائر. صغائر رضبني؛ عىل واملعايص
وعباد الفوطي هشام وعند ص٣٠٣-٣٠٤). ج١، (مقاالت، اإلجماع ورد (التكذيب) والتجوير التشبيه
ليس أو كفر تركه والثاني كفًرا، ليس تركه األول هلل. وإيمان باهلل، إيمان رضبان؛ اإليمان سليمان، بن
يكون وقد يكن، لم فسًقا تركه ومن كفر، استحالًال تركه من ولكن والزكاة. الصالة ترك مثل بكفر،
فاألقوال فحسب؛ الكبرية اجتناب اإليمان النظام، عند ص٣٠٤). ج١، (مقاالت، بكفر وليس صغريًا
وعند ص١٤٤-١٤٥). (الفرق، طاعة وكالهما والرتك، الفعل أفعال والصالة اإليمان، من ليست واألفعال
ربه عرف من العايص وإنما يعرف، لم إذا هللا يعِص لم املسبيَّ ألن بي السَّ يحرم األرشس بن ثمامة
من وهما عمران، بن وموىس شبيب بن محمد إال ص١٧٣). (الفرق، عصاه أو جحده ثم بالرضورة
اإليمان من يخرج ال الكبرية فصاحب املنزلتني؛ بني املنزلة ويف الوعيد يف خالفوه فقد النظام؛ أصحاب
اإليمان بني املقدام، أبي جعفر أبي أتباع الحفصية وعند ص٩٠). ج١، (امِللل، الكبرية ارتكاب بمجرد
يدل ما (أ) ثالثة: املعايص املعتزلة، وعند ص٥١). (اعتقادات، هللا معرفة هي أخرى خصلٌة والرشك
وهو ذلك، عىل يدل ال ما (ب) رسوله. برسالة يجوز ال وما عليه يجوز وما ووحدته، باهلل الجهل عىل
يُخرج ال ما (٢) الكبائر. يف باإليمان وال بالكفر صاحبها عىل يُحَكم ال املنزلتني بني منزلة (١) قسمان:
وال كافر ال فاسق الكبرية صاحب ص٣٨٨-٣٨٩). (املواقف، الصغائر وهي والسفه، العورة ككشف
ص١١٥؛ الفرق، ص٣٦-٣٧؛ (التنبيه، واإليمان الكفر بني منزلة له، وأسلم هلل أقرَّ وإن مسلم، مؤمن
الخلخايل، حاشية ص٢٦٩؛ ج٢، الكلنبوي، حاشية ص٢٦٩؛ ج٢، الدواني، رشح ص١٠٧؛ ج٢، الفصل،

ص٤٨-٤٩). اإلتحاف، ص٤١-٤٢؛ التحفة، ص٢٦٩-٢٧٠؛ ج٢،
وال يُقتَل، وال الحد عليه يُقام باإلجماع، كافًرا وال مؤمنًا الفاسق ليس (أ) بوجهني: املعتزلة ت احتجَّ 23
املختلف ترك واألوىل فيه. مختلف وإيمانه معلوم، ِفسقه (ب) املسلمني. مقابر يف ويُدَفن ته، بردَّ يُحَكم

ص١١٨-١١٩). التفتازاني، رشح ص٣٩١-٣٩٢؛ (املواقف، املتفق وأخذ
ص٤١٦). (املواقف، واملجوس الزنادقة من رشٌّ األمة فساق مبرش، بن جعفر عند 24
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الفسوق كبريًا. ليس والنفاق الفسوق بني والفرق ُمنافًقا. الكبرية مرتكب يكون وقد
أيًضا يتعلق قد النفاق أن حني يف والفعل، املعرفة بني والنظر، العمل بني بالفصم يتعلق
يكون وقد علني. كفٌر الفسوق أن حني يف مضَمر، كفٌر النفاق والعمل. القول بني بالفصام
النفاق رصيح. الكفر أن حني يف يُبِطن، ما غري املرء إظهار ألنه الكفر؛ من أرش النفاق
أيًضا النفاق يتعلق الخارج. مع الداخل اتفاق الكفر أن حني يف والخارج، الداخل بني فصام
املعرفة بقيت وإن فحسب، الفعل خروج يتضمن الفسوق أن حني يف التصديق، بغياب
فكل منه؛ حالة والفسوق وأخطر، الفسق من أعم إذن النفاق اإلقرار. بقي وإن والتصديق،
واللعن، الذم يستحق الفاسق كفًرا. فسق كل يكون وبالتايل كفر؛ نفاق وكل نفاق، فسق
املنافق. وكذلك ضاللة، اعتقاده يف أن يُثبت الكبرية الفاسق ارتكاب وإن املنافق. وكذلك
من كنوع السلطة فكر ذلك يف ويشارك ذلك.25 تؤيد الوحي أصل يف اآليات من وكثري
يظهر قد ذلك ومع بالكفر.26 الكبرية مرتكب عىل يحكم الذي املعارضة فكر ضد الوسطية
الكبرية مرتكب كان وملا كتمان. والنفاق إظهار، الفسق ألن والنفاق؛ الفسق بني التعارض

منافًقا.27 يكون ال فإنه واإلظهار العلن إىل أقرب

وعند ص١٧٤-١٧٥). املحصل، ص٣٨٩؛ (املواقف، منافق الكبرية مرتكب البرصي، الحسن عند 25

عابد الكبرية مرتكب وأن كلها، نفاٌق الكبائر يزيد، بن الواحد عبد أخت بن بكر أصحاب البكرية
وأنه ا، ُمرصٍّ مات إن أبًدا فيها مخلَّد النار، من األسفل الدرك يف ُمنافق له، جاحد هلل، ُمكذب للشيطان،
عىل واإلرصار صغري، هو ما الذنوب ويف مسلم. مؤمٌن ذلك مع وهو تعظيم، وال إجالل هلل قلبه يف ليس
كل إذن نفاق؛ فسق وكل كفر، نفاق كل عبيد، بن عمرو وعند ص٣١٧). ج١، (مقاالت، كبائر الكبائر
الكبرية الفاسق ارتكاب وبأن كاملنافق، واللعن الذم يستحق الفاسق بأن الحسن احتجَّ كما كفر. فسق
وقد ص٧١٤–٧١٧). (الرشح، املعنى ذلك تُثبت اآليات من عديد ولوجود خلًال، اعتقاده يف أن يُثبت
يُدخل لم حيًة الُحجر هذا يف أن اعتقد من (ب) … ثالث املنافق أية (أ) بوجهني: منافق إنه قال من احتجَّ

ص٣٩١). (املواقف، اعتقاد عن ال قال فقد يده وأدخل ذلك زعم فإذا فيه؛ يده
كفٌر النفاق ص٣-٤). ج٤، (الفصل، ُمنافق امُلذنب حزم، ابن فعند ذلك؛ يف السنة أهل بعض يُمانع ال 26

(الفرق، لكفره املظِهر الكافر من رش وهو منافق، الكبرية صاحب ص١١٨). الخيايل، (حاشية مضَمر
ص١١١).

ويُظهر الكفر يُبِطن ملن قاسم النفاق ألن منافًقا؛ الكبرية مرتكب اعتبار الجبار عبد القايض يرفض 27

فساد الجبار عبد القايض وأثبت ص١٤٠-١٤١). (الرشح، الكبرية صاحب حال هذا وليس اإلسالم،
ص٧١٤–٧١٧). (الرشح، والحسن عبيد بن عمرو بني املناظرة
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املوقفني قبول صعوبة يف له ُمربًرا يجد إنما املنزلتني بني املنزلة إثبات أن والحقيقة
فإن الثالث املوقف هذا لبساطة ونظًرا كافًرا. أو مؤمنًا الكبرية مرتكب اعتبار وهو األولني،
لتنظري مجال ال رشعية مسألًة تكون وقد زائدة. مجانيًة إضافيًة تكون لتنظريه محاولة أية
مسألة فهي معرفتها؛ مستوى وتحديد تعقيلها األقل عىل يمكن فإنه ذلك ومع فيها، العقل
املعاد، أمور يف أدخل تكون ال حتى والتكفري، واإلحباط والعقاب بالثواب مرتبطة ليست
األفراد، وبسلوك الدنيا بأمور تتعلق ألنها وحدها؛ الرشعية باألحكام ُمتعلقة مسألًة وليست
دام وما إنساني، فعٌل هو الخلقية األحكام ألن والذم؛ املدح بموضوع تتعلق ال أنها كما
كان إن وقليله الثواب ِعظم بني واإلقالل، العظمة بني يرتاوح حر فعٌل فإنه إنسانيٍّا فعًال
الفعل حرية عن تعبري املنزلتني بني فاملنزلة معصية. كان إن وقليله العقاب وِعظم طاعة،

واملعصية.28 الطاعة أو والعقاب، الثواب قطبني؛ بني الفعل لوجود نظًرا

وينقض؟ يزيد اإليمان هل (2)

عن ثاٍن سؤاٌل ظهر النظر، عن ينفصل ال العمل وكان باإليمان، ُمقرتنة األعمال كانت ملا
أبعاد كان فإذا الناس؟ فيه يتفاضل هل بعض؟ أم كلٌّ هو هل وينقص؟ يزيد هل اإليمان:
من الشعور وحدة مسألة وضعت قد والعمل، واإلقرار والتصديق املعرفة األربعة، الشعور
ولو الكيف، حيث من الشعور يضع اإليمان يف والنقصان الزيادة سؤال فإن الكم، حيث
مما أكثر األربعة بأبعاده الكمي الشعور عىل القدماء ركَّز وقد الكم. لغة هي اللغة أن
أجزاء، له هل أي وينقص؛ يزيد اإليمان هل الثالثة: بأسئلته الكيفي الشعور عىل ركَّزوا

اإلباحة، باب ويفتح والنواهي، األوامر من التكاليف معظم يرفع األول مردود؛ السابقني املذهبني كال 28

إىل يؤدي مما الرحمة؛ باب ويُغلق واألخبار، الكتاب من اآليات معظم يرفع والثاني الهرج؛ إىل ويُفيض
داخل العمل أن مع اإليمان، عن العمل يُرجئ والثاني العمل، عن اإليمان يُرجئ األول والقنوط. اليأس
مجال ال رشعية مسألٌة هذه ص٩٣). القول، ص١٦٠-١٦١؛ الدر، ص٤٧٤–٤٧٦؛ (النهاية، اإليمان
كان إذا أنه عقًال املعلوم وإنما عقًال، يُعَلم ال وهذا والعقاب، الثواب مقادير يف كالم ألنها فيها؛ للعقل
الشاهد. يف كذلك والحال جنبه، يف محبًطا يكون فإنه أقل كان وإن جنبه، يكفر العقاب من أكثر الثواب
وكما فاسًقا. ى يُسمَّ بل منافًقا، وال كافًرا وال مؤمنًا ى يُسمَّ ال الكبرية صاحب أن الجملة هذه من فحصل
الحكمني بني وحكم االسمني بني اسم له بل هؤالء، أحكام عليه يجري ال فإنه هؤالء باسم ى يُسمَّ ال

ص٧١٧-٧١٨). ص٦٩٧-٦٩٨، ص١٣٨–١٤٠، (الرشح،
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فيه يتفاضل اإليمان هل يتجزأ؟ ال واحد كلٌّ اإليمان أن أم تجزئتها، يمكن خصال أي
اإليمان من وضعفه اإليمان قوة تأتي هل الواحد؟ الشخص عند مراتبه تتفاوت كما الناس
تربوية، أم ِجبلية مكتَسبة، أو طبيعية فردية فروٌق هناك هل والغايات؟ البواعث من أم
أو املعرفة يف التفاوت يقع اإليمان من مظهر أي ويف واألعمال؟ اإليمان يف التفاوت وراء
هل األعمال؟ يف تفاوت إىل املعارف يف التفاوت يؤدي وهل العمل؟ أو اإلقرار أو التصديق
تفاضل مثل اإلقرار يف تفاضل هناك هل األعمال؟ يف تفاضل إىل التصديق يف التفاضل يؤدي
املسألة وكأن الكفر، يف أيًضا تُثار اإليمان يف تُثار التي األسئلة هذا وكل والتصديق؟ املعرفة
والسلب. اإليجاب والكفر، اإليمان يوجبه ذاته الشعور يف بل الكفر، أو اإليمان يف ليست

ولكنه اللغة، تحليل طريق عن ضبطه يمكن كان وإن فقط، لفظيٍّا ليس والخالف
والنقصان الزيادة فإنكار الشعور؛ بأبعاد املتعلقة االحتماالت ألحد مسبق اختياٍر عن ناتج
يف والنقصان الزيادة إثبات أن حني يف واألعمال، اإليمان بني التوحيد نتيجة اإليمان يف
اإليمان يف التبعض وإنكار عنه. وُمنفصلة اإليمان عن زائدة األعمال العتبار نتيجة اإليمان
بينهما. للفصل نتيجة يكون إثباته أن حني يف والعمل، اإليمان بني للتوحيد نتيجة أيًضا هو
اإليمان؛ يف النقصان أو الزيادة يُنكر اإلقرار أو التصديق أو املعرفة هو اإليمان جعل وإن
واحدة مرًة باللسان، واإلقرار بالقلب، والتصديق بالذهان، فاملعرفة منه. ليست األعمال ألن

نقصان.29 وال منهما كلٍّ يف زيادة ال األبد، وإىل
أصبح الذي بالقلب التصديق باإليمان يعني ينقصإنما وال يزيد ال اإليمان بأن فالقول
ليس أن كما نقص، أو زيادة فيه يقع ال فالتصديق األعمال؛ دون واإلقرار للمعرفة عنوانًا
مثل الناس فإيمان املالئكة؛ أو الناس فيه يتفاضل وال يتبعض، ال إنه أي جميع؛ أو كلٌّ به
األعمال تزيد ال الجميع. بني مطَلقة مساواة الجنة، وأهل واألنبياء واملقرَّبني املالئكة إيمان
من تزيد ال املمارسة وكأن اإليمان، يُقوي ال العمل وكأن منه، غيابه ينقص وال اإليمان من
شيئًا.30 اإليمان من تنقص وال تزيد ال ولكنها نفسها، يف األعمال تتزايد قد النظر. أحكام

ص١١٤؛ (االقتصاد، تفصيله من بد ال مشرتك اسٌم اإليمان ألن لفظي؛ الخالف منشأ الغزايل، عند 29

أن زعم ومن والنقصان، الزيادة فيه أثبت اإليمان من كلها الطاعات قال من كل ص٣٨٨). املواقف،
الزيادة يف واختلفوا النقصان. منع بالقلب التصديق قال ومن والنقصان، الزيادة منع اإلقرار هو اإليمان

ص٢٥٢-٢٥٣). (األصول،
ص١٤٤؛ ج٣، (الفصل، يتبعض ال والتصديق ونقص، زيادة فيه يقع ال التصديق املرجئة، عند 30

واملالئكة وميكائيل جربيل كإيمان إيمانهم أن وعندهم ص٥٢–٥٤). اإلتحاف، ص٤٦-٤٧؛ التحفة،
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فهي األعمال أما جميًعا. الُخصل أو واحدة خصلٌة فهو خصاله، تتنوع وال اإليمان، يثبت وال
األعمال.31 تفاضلت وإن آلخر فرد من اإليمان يتفاضل ال وكذلك وتتبعض. تتجزأ التي
التمايز يُلغى حتى اإليمان من العمل إخراج عىل أساًسا يقوم املوقف هذا أن والحقيقة
ُمصدق فالكل اإليمان؛ يف املحكوم عن الحاكم يختلف ال وبالتايل األفراد؛ بني السلوك يف
الحاكم أعمال معارضة سواءٌ السياسية، للمعارضة مجال ال وبالتايل األعمال؛ اختلفت وإن

ج١، (مقاالت، باألعمال اإليمان يزيد وال ص١٥٣-١٥٤). (التنبيه، الجنة وأهل واألنبياء واملقرَّبني
التومني معاذ أبي أنصار التومنية موقف أيًضا وهو ص٤٣). التنبيه، ص١٠٧؛ ج٢، امِللل، ص١٩٨؛
أعمال إن قال من ص٢٠٣-٢٠٤). الفرق، ص٣٧؛ التنبيه، ص٦٤-٦٥؛ ج٢، امِللل، ص٤٢٨؛ (املواقف،
الذنوب، أعمال من بيشء يكفر من مؤمٌن وإنه باملعصية، وينقص بالطاعة يزيد وإنه إيمان، الجسد
غسان موقف أيًضا وهو ص١٠٧). ج٢، (امِللل، مرجئيٍّا فليس النار؛ يف يخلَّد وبلسانه، بقلبه مؤمن وإنه
ص١٧٠؛ اعتقادات، ص٦١؛ ج٢، امِللل، ص١٧٥؛ املحصل، ص٢٠٣؛ الفرق، ص٢٠٤؛ ج١، (مقاالت،
موقف وهو ص٢٠٦-٢٠٧). الفرق، ص٢٠٠؛ ج١، (مقاالت، غيالن موقف أيًضا وهو ص٤٢٧). املواقف،
يونس أتباع اليونسية موقف أيًضا وهو البالغ، للتصديق اسم اإليمان ألن الحرمني؛ وإمام حنيفة أبي
جهة من ينقص وال يزيد ال واألرض السماء أهل إيمان حنيفة، أبي عند ص٧٠). (اعتقادات، عون بن
وهو ص٧٧-٧٨). الفقه، رشح ص١٨٦؛ (الفقه، والتصديق اليقني جهة من وينقص ويزيد به، املؤمن
ص١٢٨). (النسفية، ينقص وال يزيد فال اإليمان أما نفسها، يف تتزايد فاألعمال السنة؛ أهل موقف أيًضا

ص١٢٨). التفتازاني، (رشح اإليمان يف داخلة غري األعمال
النجارية وعند ص١٧٢–١٧٦). ج١، (مقاالت، إيمان خلقه عىل هللا افرتضه ما جميع اإلباضية، عند 31

تكن لم واحدة وقعت وإذا طاعة، خصلة فكل الخصال مجموع وقعت وإذا إيمانًا. خصلة كلها ليست
اإليمان الصالحي، وعند واحدة. برتك اإلنسان يكفر وال معصية، خصلة كل وترك واحد، اإليمان طاعة.
يونس أبي وعند ص٩٨). ج١، مقاالت، ص٢٠٧؛ (الفرق، الكفر وكذلك تنقص، وال تزيد ال واحدة خصلٌة
اإليمان شمر، أبي وعند واحدة. برتك كافًرا يكون وقد الِخالل، بجميع إال مؤمنًا يكون ال اإلنسان الشمري،
ص١٠٠–٢٠١). ج١، (مقاالت، يتبعض ال اإليمان تركها، أو كلها الخصال اجتماع بل خصلة، ليس
ص٢٠٠؛ ج١، (مقاالت، الغيالنية عند وكذلك ص٦٤). الفقه، (رشح يتبعض ال اإليمان حنيفة، أبي وعند
أو واحدة خصلٌة والكفر يتفاضل، وال يتبعض ال الجهمية وعند ص٤٦). التنبيه، ص٢٠٦-٢٠٧؛ الفرق،
(امِللل، يتفاضل وال وعمل، وقول عقد إىل ينقسم ال أي يتبعض ال ص١٩٨). ج١، (مقاالت، كلها الخصال
ص٦٤). الفقه، رشح ص٢٠٣؛ (الفرق، اإليمان يف الناس يتفاضل ال حنيفة، أبي وعند ص١٣٠). ج١،
ص٧٨-٧٩، الفقه، رشح ص١٨٦؛ (الفقه، األعمال يف ُمتفاضلون والتوحيد، اإليمان يف ُمستُوون املؤمنون
(اإلرشاد، (القالنيس) ونقصان زيادة ففيها الطاعة يف أما فيه، تفاضل فال التصديق كان إن ص٨٢).

ص١٢٨-١٢٩). التفتازاني، رشح ص٣٩٩-٤٠٠؛
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الكبرية مرتكب سادًسا:

الكيف، من واحدة درجًة الشعور يكون وكيف عنها. كبديل املعارضة أعمال تقديم أو
أيًضا الشعور يختلف أال تصديق؟ ال أو تصديق إيمان، ال أو إيمان شعور، ال أم شعور
اختالف تفسري يمكن وكيف والعمق؟ والسطحية واليقظة، والنوم والوضوح، الغموض يف
درجة عن تعبري هي إنما واألعمال بينهم التفاضل يتم وكيف الناس؟ بني واملعارف األعمال
ل سهَّ مما التصوف؛ عىل التوحيد لعلم تأسيس هو القلب عمل هو اإليمان جعل إن اإليمان؟
يتجزأ وينقص، يزيد اإليمان يكن لم إن املتأخرة. العقائد يف العلمني بني التوحيد ذلك بعد
بدرجة والضعف الشدة وترتبط باعث. ككل ويضعف يشتدُّ كيٌف ذلك مع فإنه ويتبعض،
والتضحية. للعمل الطبيعي واالستعداد بالواقع، االلتحام وبمقدار بالوحي، النظري الوعي
هو اإليمان مضمون كان وإذا الفرد. عند الثوري الوعي درجة إىل يُشريان والضعف الشدة
تغيريه، أجل من له ومصدًرا بالواقع مرتبًطا فكًرا أو نظًرا الوحي يكون أن بد فال الوحي،
للواقع، ر املصوِّ الفكر هو اإليمان مضمون للواقع. العلمية النظرة هو اإليمان مضمون وكأن
كنظام الوحي وتحقيق وتطويره، الواقع تغيري هو اإليمان مضمون للفكر. ق املحقِّ والواقع

للعالم.
وال اإليمان يزيد بأن وسط حلول إليجاد معنى فال وينقص يزيد اإليمان أن ثبت وإذا
إذا الزيادة. والنقصيتضمن النقص، تتضمن فالزيادة يزيد؛ وال اإليمان ينقص أو ينقص،
فإنه األعمال ينقصبغياب اإليمان كان وإذا ينقصبغيابها، فإنه باألعمال يزيد اإليمان كان
هناك تكون أن بد فال األعمال يف ودرجات ونوافل طاعات هناك دامت ما بوجودها.32 يزيد
اإلجمال بسبب ونقص زيادة املعرفة يف فيه. والنقص الزيادة وبالتايل اإليمان؛ يف درجات
ونقص زيادة اإلقرار ويف والضعف، الشدة بسبب ونقصان زيادة التصديق ويف والتفصيل،
ويف وأخرى، لحظة من نفسه الفرد حياة يف ذلك ويختلف واختصاًرا. طوًال القول يف ألن
البرشية حياة ويف آخر، إىل مجتمع من الجماعة حياة ويف بل آخر، إىل فرد من اإلنسان حياة
ويتفاضل اإليمان. بعض اإليمان من خصلة وكل اإليمان، يتبعض وكذلك آخر. إىل طور من

اإليمان املرجئة، من صنف عند ص٢٠٣). (الفرق، ينقص وال يزيد ال اإليمان غسان: أقوال أحد 32
ويُنكرون واإليمان، اإلسالم بني يُوحدون وبالتايل بعمل. ينقص وال غاية، أو منتًهى إىل ال باألعمال يزيد
البعض وعند ينقص. وال يزيد األنبياء وإيمان ص١٥٥-١٥٦). (التنبيه، اإليمان عن خارج ألنه النفاق
النجارية موقف أيًضا وهو ص٥١-٥٢). (اإلتحاف، الفساق إيمان وهو يزيد، وال اإليمان ينقص اآلخر

ص٢٠٨). (الفرق،
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(٥) الثورة إىل العقيدة من

األعمال بإخراج اإليمان إثبات إن واألمم. الجماعات وبني األفراد وبني الفرد حياة يف اإليمان
بإدخال اإليمان حركة أن حني يف القائم، النظام تثبيت إىل يهدف السلطة، اختيار هو منه

أفضل.33 هو ما إىل النظام لتغيري املعارضة اختيار هو إنما فيه األعمال

دون والعمل القول يف إما والسنة، الكتاب يف جاء كما وينقص يزيد اإليمان السنة، أهل جمهور عند 33

كلما ص٥١-٥٢). (اإلتحاف، األمة إيمان وهو ص٥٧-٥٨). (اإلنصاف، اإلطالق عىل وإما التصديق،
ص١٧؛ ص١٥، التنبيه، ص١٢٨؛ ج٣، (الفصل، بالعكس والعكس إيمانًا، ازداد جزاءً اإلنسان ازداد
بزيادة وينقص يزيد اإليمان أن الراجح ص١٠٦). (الكتاب، ويقوى اإليمان يضعف ص٤٨٨). املواقف،

شعًرا: قيل وقد ص٦٥-٦٦). الخريدة، (رشح األعمال

اإلن��س��ان ط��اع��ة ت��زي��د ب��م��ا اإلي��م��ان زي��ادة وُرج��ح��ت
نُ��ق��ال ق��د ك��ذا خ��ل��ف ال وق��ي��ل ال وق��ي��ل ب��ن��ق��ص��ه ون��ق��ص

ص٤٥-٤٦ الجوهرة،

من خصلة فكل اإليمان؛ يتبعض كما ص٨٠٢-٨٠٣). (الرشح، الجبار عبد القايض موقف أيًضا وهو
ص٢٠٧). (الفرق، إيمان بعض هناك ص٢٠٣). (الفرق، اليونسية موقف وهو اإليمان، بعض اإليمان
صاحبها ويكون إيمان، وبعض طاعة تكون اإليمان من الخصلة املرجئة، من شبيب بن محمد وعند
يكون قد الناس، فيه يتبعض اإليمان الكل. بإصابة إال مؤمنًا يكون وال اإليمان، بعض برتك كافًرا

شعًرا: قيل وقد ص٢٠١). ج١، (مقاالت، ويتفاضل يتبعض اإليمان الواحدة. الخصلة

األع��م��ال زادت أو ن��ق��ص��ت م��ا وال��ك��م��ال ال��ن��ق��ص وي��ع��ت��ري��ه

ص١٥-١٦ القول، ص١٥؛ الوسيلة،

طاعة خصلة كل تصديًقا. وأكثر باهلل أعلم البعض ويكون اإليمان، يف الناس يتفاضل النجارية وعند
ص١٦٥-١٦٦؛ (الدر، األشاعرة جمهور موقف وهو ص٢٠٨). (الفرق، إيمان ومجموعها بإيمان، وليست

ص١٠). اإلبانة، ص٤٤؛ التنبيه،
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التارخيي الواقع خامتة: سابًعا:
بنياإلثباتوالتغيري

والعمل، واإلقرار والتصديق املعرفة األربعة، الشعور وأبعاد والعمل النظر مسائل كل إن
البيئة عىل القديمة البيئة من ينقل ظل قديم، تاريخي لواقٍع تنظري النهاية يف هي إنما
القديمة واالختيارات القديم النظري اإلطار أن لدرجة الظروف، اختالف من بالرغم الحالية
التغيري أصبح مقدًسا إلهيٍّا علًما العقائد علم كان وملا العقائد. علم نفسها هي أصبحت
والعمل النظر موضوعات كل أن حني يف تقريبًا، معدوًما البدائل بني االختيار إعادة أو فيه
علم أن عىل دليل وأكرب القديم، التاريخي للواقع النظرية الصورة الحقيقة يف هي إنما
هو الواقع هذا إن بل واملكان، الزمان خارج علًما وليس ، معنيَّ تاريخي واقٍع يف نشأ العقائد
هو الدين أصول علم وكأن للسياسة، الواقع يف األولوية وكأن بالرضورة، السيايس الواقع
«أيديولوجيا» إىل الدين فيها ل تحوَّ السياسة، نظر علم باألحرى أو سيايس، علٌم باألصالة
تُعرب ِفرقة كل عقائد وأصبحت السيايس، للواقع تنظريًا الِفرق عقائد وأصبحت سياسية،
من ابتداءً باستمرار يتحددان واالختيار املوقع كان وملا السيايس. واختيارها موقعها عن
عقائد لتغيريها، أو لتثبيتها للسلطة تنظريات الِفرق عقائد أصبحت السياسية، السلطة
بإيمان يتعلق األمر كان فقد باإلمامة؛ كله املوضوع ارتبط لذلك معارضة؛ عقائد أو سلطة
عىل رصاع من تحوَّل ثم الناس، بسطاء وليس ُمعارضيه، وكفر إيمان أو اإلمام، وكفر
العقائد. أصل فالسياسة الكبائر؛ وأنواع الكبرية مرتكب حول عام فقهي خالٍف إىل السلطة



(٥) الثورة إىل العقيدة من

الثابت التاريخي الواقع (1)

التي السابقة التاريخية الحوادث يشمل الذي القديم الواقع هو الثابت التاريخي والواقع
اآلن حتى تُنَقل زالت ما والتي وبيئتها، وظروفها وأشخاصها بأسمائها وارتبطت وقعت
علم نشأة وراء كانت تاريخية حوادث مجرد وليست النظرية، العقائد من جزء وكأنها
بني والتاريخ، العقائد بني التفرقة املستحيل من يكن لم إن الصعب من وأصبح العقائد.
حوادث ثالث وهناك تاريخية. كحادثٍة اإلمامة وبني والعمل، النظر أي واألحكام، األسماء
والكفر اإليمان بني وحكمه الكبرية ومرتكب والعمل النظر موضوع وراء تكمن رئيسية
مرتبطة أنها عناوينها من وواضح والتحكيم. عيل، وحروب عثمان، إمامة وهي: والفسوق،

التحكيم. باستثناء خالصة نظرية مسألًة وليست معينة، بأسماء باألشخاص،

عثمان إمامة (1-1)

حول الخالف فإن والفسوق، والكفر اإليمان بني ترتاوح الكبرية مرتكب أحكام كانت ملا
كان فقد األحكام؛ يف التمايز هذا تُثري تاريخية واقعة أول جعلها وأفعاله عثمان إمامة
البعض، ونفي عنهم، العطاء ومنعه الصحابة، أتقياء رضب مثل أعماله عىل خالف هناك
وجمع لهم، العطاء وجزل أقاربه وتولية القتل، حد تطبيق وعدم املنفيني، بعض واستدعاء
الرسول، منرب وارتقاء بمنًى، الصالة وإتمام الِحمى، وحمى املصاحف، باقي وحرق القرآن
للحكام النصح توجب أفعال وهي إلخ. … الرضوان بيعة عن وتأخره بدر، حضور وعدم
السيايس العمل يف أخطاء وعلمائها، األمة فقهاء من املنكر عن والنهي باملعروف واألمر
تظهر ثم العامة.1 املصلحة عىل الخاصة للمصلحة وترجيًحا املصلحة، عىل للهوى تغليبًا
أفعاله، يف ُمصيبًا كان وقد مؤمن، فاإلمام والفسوق. والكفر اإليمان الثالثة: االختيارات
بأمر كان إن عنه والدفاع نرصته عن القعود وأما فسًقا. قتله واعتُرب مظلوًما، ُقتل ثم

فتق حتى عمار رضب منها: قتله، عىل ظاملوه ألجلها أقدم حتى منه نقموها ألشياء عثمان يف اختلفوا 1
عليه لطعنه ذر أبي ونفي كثرية، سنني العطاء ومنعه ضلعني، كرس حتى مسعود بن هللا وعبد أمعاءه،
الرضب من الصحابة تأديب وتجاوز املراكب، وركبوا البنيان وعلوا باملال استأثروا أنهم امرأته وعىل
عىل عبده مع ُوجد الذي والكتاب بالعطاء، ويخصهم يُحبهم وكان أقاربه، وتولية العصا، إىل بالدِّرة
طريد الحكم وآوى الِحمى، وحمى املصاحف، وحرق القرآن جمع ثم بابهم، يف نه تضمَّ وما بعريه
املرقاة فوق املنرب عىل ورقيه بالهمزان، عمر بن هللا عبيد قتل وترك بمنًى، الصالة وإتمامه الرسول،
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والتغيري اإلثبات بني التاريخي الواقع خاتمة: سابًعا:

معذورون، فهم نرصته عن اإلمام نهى كان وإن حرج، فال للفتنة ودرءًا للدماء حقنًا اإلمام
اإلمام براءة عىل الدليل إن وقتله. عليه الهجوم مثل فسٌق فهو للُمهاجمني إعانة كان وإن
نتيجة وليس األعمال، عىل والجزاء االستحقاق، لقانون نتيجة فالجنة بالجنة، تبشريه ليس
فالوالية أفعاله. عىل للحكم تطبيًقا بل النبي، ابنة زوج ألنه أو أكثر، أو دعوة له، الدعوات
عليه.2 السابقني اإلمامني مثل إماٌم املعنى بهذا وهو أكفره. من ولكل لقاتليه والعداوة
منذ بيعته إىل يمتدُّ كفره إن بل كفًرا، الكبرية اعتبار عند إال كافًرا يكون أن ويصعب
إلثبات محاولة الثالث االختيار يكون وقد الوالية.3 بعد أفعاله إىل فقط وليس قبولها،
السنوات إيمان يف ه وتغريُّ الزمان، يف تطوره طريق عن أو العميل، والخروج النظري اإليمان

التمهيد، ص١٧؛ (الفرق، الرضوان بيعة عن وتأخره بدر، حضوره وعدم الرسول، عليها يقوم كان التي
ونفي هللا، رسول طريد وهو املدينة إىل أمية بن الحكم رده النظام عليه عاب وقد ص٢٢٠–٢٢٧).
هللا وعبد الشام، ومعاوية الناس، أفسد من وهو الكوفة عتبة بن الوليد وتقليده الرسول، صديق ذر أبي
مسعود بن هللا عبد ورضبه أمره، عليه أفسدوا وهم ابنته الحكم بن مروان وتزويجه البرصة، عامر بن
وخاذليه قاتليه يف اختلفوا ص٨٧). ج١، (امِللل، به شافهه الذي القول وعىل املصحف، إحضاره عىل

ص١٧). (الفرق، هذا يومنا إىل قائًما ظل اختالًفا
ُقتل، أن إىل االستقامة رشط عىل إماًما كان عثمان أن عىل أجمعوا فقد السنة؛ أهل موقف هو هذا 2

هجموا والذين فسق، استحالل غري من قتله د تعمَّ ومن ر كفَّ ومن استحلَّ فمن ظلًما؛ قتلوه قاتليه وأن
الدار يف معه كانوا األول فريقان؛ نرصته عن قعدوا والذين بفسقهم. مقطوٌع دمه، يف واشرتكوا عليه
وضح من القتال، برتك عثمان عليهم أقسم إلخ)، … عمر بن هللا عبد عيل، بن (الحسن عنه ودافعوا
األول صنفان؛ وهم نرصته، عن القدرة يف قعدوا والثاني وإحسان. وبر طاعة أهل هم حر، فهو سالحه
وهناك فسقة. وهم املهاجمني أعانوا السوقة من قوم والثاني معذورون، وهم فنهاهم عثمان نرصة أرادوا
أفعاله، يف ُمصيبًا كان ص٢٨٧-٢٨٨). (األصول، بالجنة ين املبرشَّ من وهو عثمان، براءة عىل شهادة
مظلوًما ُقتل أنه عىل والدليل عثمان، مقتل يف الكالم ص٤٧-٤٨). ج١، (مقاالت، وعدوانًا ظلًما ُقتل
أكفره ممن وتربَّءوا عثمان، بمواالة السنة أهل قال ص٤٣١-٤٣٢). اإلرشاد، ص٣١٣–٣٢٠؛ (التمهيد،
الفقه، (رشح بدعوتني ولعثمان بدعوة، بكر ألبي ودعا النبي، بنت النورين ذو ج تزوَّ ص٣٥٠). (الفرق،
ص٢٢٧-٢٢٨؛ (األصول، قاتليه من ويتربآن عثمان يُواليان فإنهما وابنه الجبائي أما ص٦٠-٦١).

ص٩٨). االنتصار،
يوم منذ إماًما يكن لم الروافض، عند النقيضان. الطرفان أي والخوارج، الشيعة ِفرقتان، عثماَن تُكفر 3
اإلمامية الزيدية وتُكفر ص٢٢٧-٢٢٨). ج٢، (مقاالت، وعمر بكر أبي إمامة وأنكروا ُقتل، أن إىل قام
معه تُكفر منهم والجارودية ص٣٣). الفرق، ص١٣٦؛ ج١، (مقاالت، عثمان جرير بن سليمان أنصار
ج٢، (امِللل، عثمان يف األوىل امُلحكمة طعنت كما ص٣٢١). (الفرق، الصحابة وكل وعثمان بكر أبا
ِفرق وأما ص٩٠). ص٣٣، ج٢، (امِللل، عثمان األزارقة وتُكفر ص٤٢٤). (املواقف، روه وكفَّ ص٢٧)،
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(٥) الثورة إىل العقيدة من

تتم فقد نظريٍّا كافية غري الثالثة األحكام ألن ونظًرا األخرية.4 السنوات كفر إىل األوىل
كل إدانة تتم وقد مظلوم. وأيُّهما ظالم أيُّهما معرفة يصعب إذ الفريقني؛ من كل تربئة
عليهما والحكم الفريقني إدانة مقابل ويف تعيينه.5 دون فاسق فأحدهما الفريقني، من
يوجب ال الفسق ألن قاتليه جهة ومن الفسق، توجب أعماله ألن اإلمام جهة من بالفسق،
أو الفريقني لكال بالفسوق وال بالكفر وال باإليمان ال كليًة الحكم عن التوقف يتم القتل،
الوجدان تُقلق التي ذاتها الواقعة إنكار يتم قد املأزق من وتخلًصا اآلخر.6 دون ألحدهما
والقهر، بالغلبة وقتله اإلمام حصار إنكار يتم وبالتايل الحكم؛ معها ويصعب النظر وتُحري
الواقعة، من التخفيف وبالتايل حصار؛ غري من ِغرة عىل قليلة رشذمٌة اإلماَم قتل إنما
حد فيها يطبَّق عادية قتل واقعة إىل الرشعية فيها تتشابك سياسية واقعٍة من وتحويلها
التاريخ تحليل بل التاريخ، عىل لألحكام إصداًرا ليس الغرض أن والحقيقة القصاص.7
القرار؛ صنع يف ساهمت التي العوامل ورؤية السيايس، املوقف طبيعة عىل التعرف بقصد
التاريخ. يف السياسية املواقف فهم طريقها عن يمكن التي هي العلمية السياسية فالنظرية
اإلمام حصار إنكار القضية فليست النظرية؛ أسسها بل التاريخية، الواقعة القضية ليست

عىل ذلك وتُقدم وعيل، عثمان من تتربأ فإنها والثعالبة واإلباضية والعجاردة الصفرية النجدات الخوارج
ص١٥٦). ج١، مقاالت، ص١٣–٢٥؛ (امِللل، ذلك عىل إال املناكحات تُصحح وال طاعة، كل

وإكفاره. خلعه وجب أحداثًا أحدث ثم أيامه، من األوىل السنة يف ُمصيبًا عثمان كان الخوارج بعض عند 4

الزيدية وعند ص١٢٧-١٢٨). ج٢، (مقاالت، وعمر بكر أبي إمامة وأثبتوا نعمة. كافر مرشك، كافر هو
إمامة يف ووقفت إمامته. فبطلت ففسق، مخلوًعا، يكون أن بها استحق أحداثًا أحدث أن إىل إماًما كان

ص١٢٧-١٢٨). ج٢، (مقاالت، لعن أو تخطئة دون وعمر بكر أبي
ج٢، (مقاالت، مظلوًما أو ظامًلا ُقتل ندري وال حياله، عىل منهم كلٌّ وقتَلته، عثمان الهذيل أبو يتوىل 5

الفريقني أحد بأن العلم مع التوقف، فيؤثرون عطاء بن واصل مثل املعتزلة جمهور أما ص١٢٧-١٢٨).
عيل وكذلك وقاتليه، عثمان الفريقني أحد بتخطئة الحكم الواصلية، وعند ص٩٧). (االنتصار، فاسق

ص٤١٥). (املواقف، الجمل وأهل
وكالهما قتله، يوجب ال عثمان فسق ألن فَسقة؛ وقاتلوه فاسق، عثمان مبرش، بن وجعفر املردار عند 6

والجريرية والسليمانية والتربية السنة أهل أما ص٩٨). االنتصار، ص٢٨٧-٢٨٨؛ (األصول، النار يف
ص٩٢؛ ج٢، امِللل، ص٣٢١؛ ص٣٣-٣٤، (الفرق، عثمان يف يتوقفون فإنهم حرب، بن وجعفر الزيدية

ص٩٨). االنتصار، ص٤٢٣؛ املواقف، ص١٨٠؛ املحصل،
غري من غرًة قتلوه قليلة، رشذمٌة والقهر بالغلبة وقتله عثمان. حصار الفوطي عمر بن هشام أنكر 7

ص١٦٣). (الفرق، حصار
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والتغيري اإلثبات بني التاريخي الواقع خاتمة: سابًعا:

الوقائع من التحقق فسبيل النظري؛ واألساس الدافع بل إثباته، أو والقهر بالغلبة وقتله
العقائد. علم وليس املتواتر، الخرب هو التاريخية

وصفني) (الجمل عيل حروب (2-1)

الجديد اإلمام أنصار بني بالسيف االقتتال لحد اإلمامة حول الخالف بدأ اإلمام قتل وبعد
وتظهر الثانية.8 بالواقعة تعقيًدا زادت األوىل الواقعة تخفَّ أن وبدل املقتول، اإلمام وأتباع
ُمصيب الجديد فاإلمام والفسوق؛ والكفر اإليمان وهي الجديدة، الواقعة عىل الثالثة األحكام
الفكر بني قاتليه خطأ ويرتاوح ُمخطئون. وُمحاربوه وصفني، الجمل وقعتَي يف حروبه، يف
وتظل له. والتسليم الحق إىل والرجوع التوبة يستوجب وذلك والخطأ، والبغي والفسوق

عليها. وُمقاتليه اإلمامة عىل ُمنازعيه دون الجديد لإلمام اإلمامة
طيبة؛ نيٍة عىل كان وإن التحليل يف أخطأ بأنه العذر الجديد اإلمام مُلقاتيل س يُتلمَّ وقد
االجتهاد. يف خطأ هو ما بقدر فسوًقا أو كفًرا أو إيمانًا األمر وليس الصالح، هو فالقصد
يتم قد لكن عقائديٍّا.9 موضوًعا وليس فقهي موضوٌع أصوليٍّا، أمًرا وليس فرعي أمٌر وهو

عمرو ومغادرة التحكيم، عىل وحمله الخوارج ومخالفة صفني، وحرب معاوية، وبني عيل بني الخالف 8
اختلفوا ثم ص٣٤). ج١، (امِللل، مشهور الوفاة، وقت إىل الخالفة وبقاء األشعري، موىس أبا العاص بن
موىس أبي الحكمني حكم ويف صفني، وأهل معاوية شأن ويف الجمل، وأصحاب عيل شأن يف ذلك بعد
الرسول بعد وقع الخالف هذا ص١٧-١٨). (الفرق، اليوم إىل باقيًا اختالًفا العاص، بن وعمرو األشعري
هذه قالوا عليهم. ويُصيل القبلة أهل من جمًعا يقتل عليٍّا ورأوا الفاسق، بتكفري قالوا ملا والخوارج

ص٧٥). املحصل، (تلخيص منه وتربَّءوا قطًعا، الفعلني هذين من واحد بسبٍب فاسق فهو مناقضة؛
املرجئة وبعض الشيعة األوىل: ِفرق؛ ثالث عىل الصحابة من معه حارب ومن عيل حروب يف الكالم 9
وبعض والزيدية الروافض فعند خطأ. عىل خالفه من وكل ُمصيب، عليٍّا أن ترى املعتزلة وجمهور
وعند ُمخطئون. ومعاوية وعائشة والزبري وطلحة ُمصيب، عيل املرجئة، وبعض وبرش والنظام املعتزلة
(الفصل، النهر وأهل معاوية قتال يف ُمصيب عيل املعتزلة، من وطوائف الهذيل وأبي وعمرو واصل
ج٢، (مقاالت، إمام غري ُمخطئٌ معاوية ومعمر، الهذيل وأبي رضار وعند ص١٦٥-١٦٦). ج٤،
مقاالت، ص١٣٠-١٣١؛ ج٢، (مقاالت، ومعاوية والزبري طلحة عيل قتال تصويب ص١٣٠-١٣١).
(املواقف، وعائشة والزبري وطلحة عثمان الزيدية السليمانية رت كفَّ ص١٨٠). املحصل، ص١٢٢؛ ج١،
أرادت أخَطئوا. وإن الخري قصُد بهم الظنَّ ن حسَّ بُغاة، وُمقاتلوه توليته، يف إماًما كان عيل ص٤٢٣).
للنبي إال إلمام عصمة وال للزلل، معرَّضون الصحابة كل الثائرة. تسكني البرصة إىل بمسريتها عائشة
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خالًصا الكفر كان سواء خالفه، من كل وتكفري الجديد، الرشعي اإلمام قاتل من كل تكفري
تدريجيٍّا الوراء إىل الرجوع يتم امُلخالفني تكفري وبعد مغفور.10 غري أو مغفوًرا رشًكا، أو
يُحارب لم إن نفسه اإلمام تكفري األمر يبلغ قد بل السابقني، األئمة كل تكفري يتم حتى

الدين!11 عن ا مرتدٍّ ويكون ُمخالفيه،
قتال يف أصاب قد كان وإن فهو كليٍّا؛ أو نسبيٍّا أخطأ قد الجديد اإلمام يكون وقد
ولكن بهم، رفًقا أكثر يكون أن يمكنه وكان عليه، الخارجني أنصاره أخطأ أنه إال ُمخالفيه

(امِللل، طلحة وكذلك االنرصاف وقت الزبري وُقتل وتابا. والزبري طلحة أخطأ ص٤٣٣-٤٣٤). (اإلرشاد،
كان الخطأ. عن رجعوا ورجعت. تابت ثم أمرها، عىل ُغلبت ثم اإلصالح، عائشة أرادت ص٣٣-٣٤). ج٢،
حرب األسواري، وعيل الفوطي هشام عند ص١٨١-١٨٢). املعالم، ص٦٩؛ (اإلبانة، واجتهاد تأويل عن
ع فترسَّ للمناظرة، بالبرصة اجتماعهم كان بل والزبري، وطلحة املؤمنني أمري رأي عن تكن لم الجمل
عيل السنة، أهل عند ص٣٥٠-٣٥١). الفرق، ص١٦٣–١٦٩؛ ص٦٠-٦١، (االنتصار، للحرب أصحاب
أصحاب فَسقة. عليٍّا قاتلوا الذين فرجع. الزبري عيلٌّ كلَّم صفني، يف ومعاوية الجمل قتال يف ُمصيب
الفرق، ص٢٨٩–٢٩١؛ (األصول، الرضوان بيعة من والزبري وطلحة عيل إيمان صحة بغاة. معاوية
معاوية ص٦١). الفقه، رشح ص٣٥٠؛ (الفرق، ونهروان صفني يف حروبه يف عيل تصويب ص١٢١).
(امِللل، األشعرية موقف وهو حق. عىل وعيل الدين، عن مارقون رشاٌة النهر وأهل اإلمام، عىل بغاة وعمرو

ص١٥٨). ج١،
ص٤٦). (االعتقادات، وعمر بكر أبا وتُعظم وعائشة، والزبري وطلحة وعليٍّا عثمان تُكفر والخوارج 10

ص٢٧). ج٢، (امللل، بالنهروان عيل فقاتلهم صفني، وأصحاب الجمل أصحاب يف األوىل امُلحكمة طعنت
(امِللل، النار يف وتُخلدهم معهم، من وسائر عباس بن هللا وعبد وعائشة والزبري طلحة األزارقة وتُكفر
وعند ص٢٩٠). (األصول، كفار معاوية وأصحاب الجمل أصحاب الخوارج، جمهور وعند ص٣٣). ج٢،
بصفني وأصحابه معاوية وكذلك عيل، قتال يف ُكفار الجمل يوم وأتباعهم وعائشة والزبري طلحة الروافض،
بتفسيقهم، أخرى طائفة وتقول وتقتيلهم، بتكفريهم (الزيدية) النعيمية وتقول ص٢٩٠). (األصول،
ج١، (مقاالت، الرسول بعد به االئتمام ترك من وكذلك كفار، فهم للرسول، عناًدا حاربه يكون أن إال

ص٢١٣). الفرق، ص١٢٢؛
ص٣٢). (التنبيه، عرش االثنَي بإمامة ويقولون عليٍّا، خالف من كل وتُكفر اإلمامية اإلسماعيلية تتربأ 11

صوًفا أو تبنًا يحشونه شيئًا ويأخذون ويشتمونهم، السلف عىل يطعنون فإنهم اإلمامية من قم أهل أما
بعد الصحابة ارتدَّ ص٣٣). (التنبيه، غليلهم يُشفى حتى بالعيص ويرضبونه عثمان، أو بكر أبا يُسمونه
ج٢، (امِللل، إليهم والكذب الكفر نسبوا ص٣٢١). (الفرق، منهم عرش وثالثة وبنيه عيل سوى النبي
الصحابة وأكثر وعثمان بكر أبا والخطابية والجناحية واملنصورية الباطنية أكفرت وقد ص٩٨-٩٩).
تكُفر جرير بن سليمان وعند ص٢٥٠). (الفرق، أوالده ومن عرصهم يف اإلمامة من عليٍّا بإخراجهم

عيل. قتال عىل بإقدامهم وطلحة الزبري مع عائشة
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وتصويب الجديد اإلمام وتخطئة اآلية قلب أما عليه.12 مفروضة الحرب كانت عام بوجٍه
للقضية تحويل هو السابق اإلمام قتَلة من القصاص طلب وإن فهمه. فيصعب ُمقاتليه
تخطئة أن والحقيقة قصاص. مجرد إىل األمة مصلحة ورد خاصة، قضيٍة إىل العامة
ذريعة السابق اإلمام قتَلة من القصاص أخذ مع السلطة يف َمطمًعا كان إنما الجديد اإلمام
كأن والشقاق، الفتنة وقت ويف عثمان»، «قميص باسم التاريخ يف ُعرف ما وهو وستاًرا،
قوة فإن باإلمام يتم القصاص كان وملا األمة. وحدة من وطأة أخفُّ القصاص موضوع
خصومه، من أضعف اإلمام كان وإال الحد، لتنفيذ دافًعا تكون وراءه األمة ووحدة اإلمام
فإنه الكبرية، مرتكب بفسق القول وهو الثالث، االختيار أما منه.13 أقوى خصومه وكان
الكبرية مرتكب عىل إجماع ينعقد لم ألنه اإلجماع؛ عىل خروًجا وليس أيًضا، نظري احتماٌل
والكفر.14 اإليمان حكمني، يف ومختلفة قسمني، إىل منقسمة األمة وكانت التاريخي، والواقع
هذه أن والحقيقة فاسق. أيهما، تحديد دون أحدهما، وخصومه اإلمام بني النزاع ففي

النهر أهل قتاله يف ُمخطئ صفني، وأهل الجمل أهل قتاله يف ُمصيب عيل الخوارج، بعض عند 12

ولو وصفني، الجمل أهل محاربة يف عيل أصاب الكرامية، من طائفة وعند ص١٦٥-١٦٦). ج٤، (الفصل،
(األصول، عليه فرًضا كانت فقد الخوارج محاربة أما وأفضل. أوىل لكان بهم أرفق يشءٍ عىل صالحهم

ص٢٩٠).
أصحاب من عيل ُمحاربي تصويب بعدهم من وطوائف التابعني وخيار الصحابة من جماعة يرى 13

فرض، القصاص وطلب مظلوًما، ُقتل عثمان أن وحجتهم ص١٦٥-١٦٦). ج٤، (الفصل، وصفني الجمل
ج٤، (الفصل، هذا من أقل عثمان عىل أُخذ وما ضعف، عن أو عزم عن لهم مشاركة القتَلة مع والتهاون
عليٍّا تابع معاوية أن ولو عليهم، يقدر يكن لم عليٍّا بأن ذلك عن حزم ابن ويُدافع ص١٦٦-١٦٧).
الرشعية األحكام من به استبدَّ فيما معاوية الكرامية وتُصوب ص١٧٣-١٧٤). ج٤، (الفصل، به لقوي
جرى ما عىل الصرب يف عيل اتهام األصيل ومذهبهم املال. بيت بمال واستقالًال عثمان، قتلة طلب عىل قتاًال

ص٢٢-٢٣). ج٢، (امِللل، نزع مرق عنه والسكوت عنه، عثمان مع
يف مختلفني عرصه أهل وجد أنه وذلك بدعة؛ يف السلف أهل عبيد بن وعمرو عطاء بن واصل فارق 14

وعائشة والزبري طلحة أن الخوارج فزعمت الجمل، أصحاب وعائشة والزبري طلحة ويف وأصحابه، عيل
ومعاوية الجمل أصحاب قتال يف الحق عىل كان عليٍّا وأن عليٍّا، بقتالهم كفروا الجمل يوم وأتباعهم
الفريقني إسالم بصحة يقولون والجماعة السنة أهل وكان بالتحكيم. كفروا ثم التحكيم، وقت إىل بصفني
عيل، قتال يف مخطئني ُعصاًة كانوا الجمل وأصحاب قتالهم، يف الحق عىل كان عليٍّا فإن الجمل؛ حرب يف
من فرقة كل من عدلني بشهادة الحكم وأجازوا شهادتهم، يُسقط فسًقا وال كفًرا خطؤهم يكن ولم
يكون قد بأعيانهم، ال فسقة الفريقني من فرقة إن وقال الفريقني، قول عن واصل وخرج الفريقني.
عائشة الفريقني، من الفسقة كون وأجازوا يارس، بن وعمار عباس وابن والحسني كالحسن وأتباعه عليٍّا
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كما نفسه، املستوى عىل الرشعية يُنازعونه الذين وخصومه الرشعي اإلمام تجعل حيطة
نظري موقٌف هو التعيني عدم أن كما الفسق، يف احتمال موضع الرشعي اإلمام تجعل أنها
وملا حكًما. أو موقًفا يتطلب ال ريايض علٌم السياسة وكأن عمليٍّا، موقًفا وليس رصف
يكن لم فإذا شهادتهما؛ تسقط أن بد ال اآلخر تكذيب عىل أحدهما وأقسم الفريقان تالعن
خصوم توبة تصح أن فيمكن ذاك، أو الطرف هذا إىل أقرب وكان رياضيٍّا، الوسط الحل
أوًال، الحق نرصة أجل من لقتالهم نظًرا مغفورة ذنوبهم أي بدر؛ أهل من ألنهم اإلمام
إىل األمر يمتد وقد بسوء. ذكرهم أو الصحابة ذم يصح ال أنه كما الجنة. جزاؤهم فكان
من اإلمام يوضع وبالتايل اإلمام؛ فيهم بما التوبة مقبويل الذنوب مغفوري الجميع جعل
رضب دون انفراد عىل فريق كل تويلِّ يمكن لذلك خصومه؛ مع نفسه املستوى عىل جديد
ويمكن اآلخر.15 بالبعض بعضهم للمؤمنني ورضبًا الفتنة، لنار إيقاًدا باآلخر، أحدهما
كانت وإن فاسق، فصاحبها عليها والسياق للسلطة الحرب كانت فإن النيات، بني التمييز

أصحاب من ورجل عيل أصحاب من رجل أو والزبري عيل أو وطلحة عيل شهد لو وقالوا والزبري. وطلحة
بشهادة أحكم ال كما بعينه، ال فاسق أحدهما أن ِلعلمي بشهادتيهما؛ أحكم لم بقل باقة عىل عندي الجمل
امِللل، ص٣٢٠؛ ص١١٩-١٢٠، (الفرق، شهادتهما لقبلت الفريقني أحد من رجالن شهد ولو امُلتالعنني.
عىل الهذيل وأبو والجاحظ ومعمر والنظام ص٣٣٥). األصول، ص٤٨؛ االعتقادات، ص٧٣-٧٤؛ ج١،
بن عيل جده بأن واصل اعتقاد مع واصل، عىل األصول يف يزيد وتتلمذ ص٣٢١). (الفرق، واصل رأي
الجمل؛ أهل مع عيل قتال يف الهذيل وأبو وعمرو واصل توقَّف ص٨٢-٨٣). ج٢، (امِللل، طالب أبي
الهذيل وأبي رضار وعند ص١٦٥-١٦٦). ج٤، (الفصل، هي ما ندري وال مخطئة، الطائفتني فإحدى
ج٢، (مقاالت، ُمتالعن كالهما أو الثاني، دون األول تتوىل ُمخطئ، واآلخر ُمصيب، أحدهما ومعمر،

ص٣٠-٣١).
عىل خروجهم من وعائشة والزبري طلحة توبة يُصححون واإلسكايف، حرب بن وجعفر مبرش بن جعفر 15

كفر وأنه قتالهم، لهم مغفور والزبري وطلحة عيل يزيد، بن الواحد عبد وعند ص٩٥). (االنتصار، عيل
ص٣٣٨-٣٣٩). ص٢٩، (األصول، بدر أهل من ألنهم الجنة يف مرشكون ص٣٧١). ج١، (مقاالت، ورشك
بن الواحد عبد أخت بن بكر عند ص٤١-٤٢). (االنتصار، بسوء عليٍّا وال الصحابة تذكر ال النظامية
عىل هللا «اطَّلع ص١٣٠-١٣١). ج٢، (مقاالت، الجنة يف منافقون مرشكون والزبري وطلحة عيل يزيد،
عيل ذنوب البكرية، عند ص٣١٧-٣١٨). ج١، (مقاالت، لكم» غفرت فقد شئتم ما اعملوا فقال بدر أهل
القدرية وأكثر والنظام وعمرو واصل يتوىل ص٢١٣). (الفرق، مغفوًرا ورشًكا كفًرا كانت والزبري وطلحة
الفرق، ص٢٩٠-٢٩١؛ (األصول، انفرادهما عىل وأتباعهما والزبري وطلحة انفرادهم، عىل وأصحابه عليٍّا

ص٩٧-٩٨). االنتصار، ص٤٠؛ االعتقادات، ص٣٢٠-٣٢١؛ ص١٢١،
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اإلمام من الرباءة عدم مع التوقف ويمكن حق.16 عىل فصاحبها املؤمنني بني املصالحة بغية
البحث من وزهًقا الوصول، من يأًسا الجميع يكفر وقد خصومه.17 من والرباءة الرشعي،
الجميع، يصوب قد ذلك مقابل ويف الرقاب.18 فيه وتتطاير الدماء، منه تسيل حقٍّ عن
كان أو النظري، االكتفاء عدم عن النظر برصف للدماء وحقنًا التكفري من زهًقا كان سواء
اجتهدوا وُمقاتلوه وأصاب، اجتهد واإلمام أجران. وللُمصيب أجر، فللُمخطئ اجتهاد؛ عن
عىل الخصوم نزاع ويستبعد بخصومه، اإلمام عند النية حسن يفرتض وهذا وأخطئوا.
عن وامُلنعزل الفتنة عن القاعد هو امُلصيب يكون وقد منه.19 انتزاعها يف ورغبتهم السلطة
نرصة عن تقاعس من ذلك يف مما بالرغم للنار، وإطفاءً للدماء حقنًا امُلتخاصمني، الفريقني
مجتهدون القادة ألن وذلك األتباع؛ ويهلك القادة يسلم وقد الباطل.20 مقاومة وعدم الحق
يجتهدوا، ولم الرأي يُعملوا لم ُمقلدون األتباع أن حني يف أفعالهم، عن ومسئولون الرأي يف
التوقف ذلك يف بما كله لألمر وحالٍّ املسلمني.21 رقاب يف سيوفهم أعملوا أنهم إىل باإلضافة
أو السابق، اإلمام َمقتل قبُل من أُنكَر كما كلها التاريخية الواقعة تُنَكر قد الحكم، عن

صواب، فهو إمام عىل يصطلحوا حتى الناس ليتكافأ والزبري وطلحة عيل قتال كان إن األصم، عند 16

ص١٣٠-١٣١). ج٢، (مقاالت، ظالم فهو نفسه إىل األمر ليجوز كان وإن
ويفرحون منه، بالرباءة يفرحون وال عيل، أمر يف يتوقفون إذ الخوارج، الخازمية موقف هو هذا 17

ص٤٨). ج٢، (امِللل، غريه حق يف بالرباءة
اإلمامية الكاملية وتكفري ص٢٨٠). (الفرق، وعثمان وعائشة والزبري وطلحة عليٍّا ميمون يُكفر 18

أصحاب قاتل كما قتالهم برتكه عليٍّا وتُكفر عيل، بيعة برتكهم الصحابة برد بن بشار ومعها الرافضة
ج٢، امللل، ص٣٢٢؛ (الفرق، الِفرق كل لتكفريها السنة أهل ويُكفرها ص٥٦). ص٥٤، (الفرق، صفني

ص٤١٩). املواقف، ص١١٧؛
فإنه عليٍّا قاتل كان وإن معاوية ص٢٩٠). (األصول، الجمل يوم الفريقني تُصوب الكرامية أكثر 19
ُمخطئًا، وكان ُمصيب، أنه ظانٍّا عثمان قتَلة يطلب كان وإنما لنفسه، يدَّعيها وال إمامته، يُنكر ال كان
سبيل سلكوا وعائشة والزبري وطلحة عيل الكرابييس، حسري وعند ص١١٥). (اللمع، بالحق ُمتمسك وعيل

ص١٣٠-١٣١). ج٢، (مقاالت، وعيل معاوية قتال وكذلك ُمصيبون، جميًعا االجتهاد،
من ونربأ جميًعا، نتوالهم القعود، هم وامُلصيبون حربهم، يف ُمصيبني يكونوا لم والزبري وطلحة عيل 20

عن القَعدة والصواب خطأ، عىل الفريقان ص١٣٠-١٣١). ج٢، (مقاالت، هللا إىل أمرهم ونرد حربهم،
ص٢٩٠). (األصول، والفسقة) عمر، بن هللا وعبد وقاص، أبي بن (سعد القتال

ص١٢١). (الفرق، األتباع وهلك القادة َسِلم القدرية، من وهما األوقيص، وهشام حوبش عند 21
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وتضع والباطل، الحق بني التقابل تمحي الوسط الحلول هذه كل إن لألمر.22 استبشاًعا
للباطل، استسالم دون حق فهو العامة املصالحة يبغي كان إن املستوى. نفس عىل االثنني
ونرصة الحق، إىل منه الباطل إىل أقرب فهو الحق وإضعاف الباطل تقوية يبغي كان وإن

اإلمام.23 عىل اإلمام لخصوم

التحكيم (3-1)

فتنٍة يف األمة وحدة وضياع القوى، وإنهاك الالحق، اإلمام وحروب السابق اإلمام مقتل وبعد
الحدث هو فالتحكيم التحكيم؛24 يحدث أن الطبيعي من كان بالباطل، الحق فيها اختلط
فالتحكيم الفسوق. أو الكفر أو باإليمان الثالثة األحكام فيه تظهر الذي الثالث التاريخي

ص١٣٠-١٣١). ج٢، (مقاالت، قتال وعيل والزبري طلحة بني يكن لم أنه عباد يرى 22

ص٢٩٠-٢٩١). (األصول، عيل من حاًال أحسن معاوية جعل ومعاوية عيل يف أقواًال األصم قال 23

عيل وصار إياه، معاوية قتال ويف إياه، وحربهما والزبري طلحة أمر يف عيل أيام يف االختالف حدث ثم 24

وجثَوا قواهم، وذهبت رماحهم، ونصلت الفريقني، سيوف انكرست حتى عيل وقاتله صفني، إىل ومعاوية
تقع لم أنك تزعم ألم عمرو! يا العاص: بن لعمرو معاوية فقال بعض، عىل بعضهم فوهم الرُّكب؛ عىل
بن عمرو له قال نزل؟ مما املخرج فما قال: بىل. فقال: خرجت. إال منه الخروج فأردت فظيع أمٍر يف
فأمْر قال: وميثاقه. أيلة عهد به ولك ذلك، لك قال: بقيت؟ ما يدي من مرص تخرج أال عليك فيل العاص:
البقية وبينكم، بيننا هللا كتاب هذا العراق، أهل يا العراق: ألهل الشام أهل يقول ثم فُرتَفع، باملصاحف
العاص بن عمرو وكان أصحابه. خالفه خالفك وإن أصحابه، خالفه تريده ما إىل أجابك إن فإنه البقية،
وبما املصاحف برفع معاوية فأمر رقيق. حجاب وراء من الغيب إىل ينظر كأنه به أشار الذي رأيه يف
وأن التحكيم، إال عليه وأبَوا عيل عىل العراق أهل فاضطرب ذلك، ففعل العاص، بن عمرو عليه أشار
يُجيبهم أال عليه العراق أهل امتناع بعد ذلك إىل عيل فأجابهم حكًما. معاوية ويبعث حكًما، عيل يبعث
وأهل عيل وبعث حكًما، العاص بن عمرو الشام وأهل معاوية وبعث ذلك، إىل عيل استجاب فلما إليه.
وقالوا: عليه، عيل أصحاب اختلف واملواثيق، العهود بعٍض عىل بعضهم وأخذ حكًما، موىس أبا العراق
أجبتهم إذ بالكفر نفسك عىل وأقررت قتالهم إىل ُعدت فإن البغاة. وهم حاكموهم يقل ولم … هللا قال
ما إىل إجابتهم إال فأبيتم األمر أول يف عليكم أبيت قد عيل: فقال وقاتلناك. تربأناك وإال التحكيم، إىل
بالتحكيم، وإكفاره خلعه إال فأبَوا العذر. لنا يسوغ وليس واملواثيق، العهود وأعطيناهم فأجبناهم، سألوا
(مقاالت، اليوم إىل اختالًفا وصار طالب، أبي بن عيل عىل خرجوا ألنهم خوارج وا فُسمُّ عليه؛ وخرجوا
القوم قالوا: ص٦٠–٦٤). ج١، (مقاالت، اليوم إىل اختالًفا وصار طالب، أبي بن عيل عىل خرجوا ج١).
األحزاب، بقية إىل انفروا هللا. كتاب يف بما أعلم أنا قال: السيف! إىل تدعوننا وأنت الكتاب إىل يدعوننا
قتال عن األشرت لرتهبن قالوا: ورسوله. هللا صدق تقولون وأنتم ورسوله هللا كذب يقول من إىل انفروا
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وخوًفا الدماء، إلراقة ومنًعا للفتنة، ودرءًا للمسلمني، تألًفا —صواب، التقية طريق عن ال —
وتحكيم للحوار استعداده بنيَّ قد الخصم دام ما طائٍل بال واملوت الفساد من العسكر عىل
تُصيب وقد وحربًا.25 كرًها له اإلذعان من أفضل ِسلًما طواعيًة الحق إىل والرجوع هللا، كتاب
يفسق أن دون اإلمام يُخطئ وقد اإلمام.26 عىل بخروجها ذلك بعد تُخطئ ثم األوىل امُلحكمة
عن تم قد دام ما صوابًا خطؤه يكون الحال هذه ويف اجتهاد، عن نتيجة حكمه كان إذا
كما اآلخر.27 خدع الذي الحَكمني أحد من الخطأ يأتي ولكن اإلمام يُصيب قد اجتهاد.
أنصاره من إليه مدفوًعا كان وأنه خاصًة التحكيم، إىل االلتجاء بعد اإلمام تكفري يصعب
لخصومه.28 واملواثيق العهود وأعطى رأيهم عىل اإلمام نزل أن وبعد منه، يتربَّءوا أن قبل

عيل كان ُمدبرين. وولَّوا الجمع هزم أن بعد رده إىل اضطر بعثمان. فعلنا كما بك فلنفعلن وإال املسلمني،
الرجال؟ حكَّمت لَم قالوا: ثم األشعري، موىس أبا فبعث منه، ألنه فرفضوا عباس بن هللا عبد بعث يريد

ص٢٣–٢٥). ج٢، (امِللل، هللا إال حَكم ال
حتى صواب هو اآلخر البعض وعن صواب. التقية طريق عن ال عيل تحكيم الروافض، بعض عند 25

الفساد عسكره عىل خاف ملا ُمصيب عيل وبرش، والنظام املرجئة من وكثري الزيدية وعند بتقية. كان ولو
ص١٢٢-١٢٣). ج١، (مقاالت، ُمخطئون وُمعارضوه للمسلمني، تآلف

ص١٧٠-١٧١). ج١، (مقاالت، أحداث من ذلك بعد مما وتتربأ األوىل امُلحكمة تتوىل الزيدية 26
ُمصيب، عيل السنة، أهل وعند ص٢٩٢). (األصول، يفسق ولم عيل أخطأ الروافض بعض عند 27

األصول، ص٣٥١؛ (الفرق، اآلخر الحكمني أحد خدع سبب. غري من عيل خلع يف أخطآ الحكمان ولكن
األمر تجويز القصد كان لو األصم عند ص١٧١–١٧٣). ج٤، الفصل، ص٣٥١؛ الفرق، ص٢٩٢-٢٩٣؛
موىس أبو تربَّأ وقد ص١٢١–١٢٧). ج٢، (مقاالت، فصواب الشمل ولمِّ للوحدة كان وإن فخطأ، نفسه إىل
وبرش النظام ويُصوب ص١٤٦). (الفرق، األشعري موىس أبا النظام ويُفسق ومعاوية، عمرو من وجعفر
وعند موىس. أبي توبة بصحة يقول فإنه الجبائي أما بالفسق. الحكمني عىل ويحكمان عليٍّا، املعتمر بن
يف قيل وقد ص٢٩٢). (األصول، إمام عىل الناس يجتمع حتى عيل خلع يف أصاب موىس أبا أن األصم

ص٣٤-٣٥). ج١، (امِللل، غاٍل وُمبغض ُمحب اثنان؛ فيك يهلك عيل
حني كافر وعيل كافران، الحكمان الخوارج، جمهور فعند والحكمني. عيل كفر يف الخوارج اختلف 28
مستوجب هللا لحكم تارك وكل حكم، ملا قتالهم عيل وترك البغي، أهل بقتال وحكم هللا أمر فقد حكَّم؛
ج٢، (مقاالت، األزارقة عن رشك كفر أنه حني يف نعمة، كفر هو بل رشًكا، ليس اإلباضية وعند الكفر.
ُمحكمة وا ُسمُّ ص٣٣). ج٢، امِللل، ص١٥٩؛ ج١، (مقاالت، والحكمني عليٍّا األزارقة تُكفر ص١٢٦).
ملجم وابن بالتحكيم عيل تكفري ص١٩١). ج١، (مقاالت، هللا إال حكم ال وقولهم الحكمني، إلنكارهم
بُويع من أول وهو الراسبي، وهب بن هللا عبد ص٤٢٤). (املواقف، القتال عن والقَعدة والصحابة
من أول ص٢٨). ج٢، (امِللل، عليٍّا ر وكفَّ بقبولهما، ريض ومن الحكمني من تربَّأ الخوارج، من باإلمامة
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(٥) الثورة إىل العقيدة من

الباطل، مع للمصالحة ورفض بالحق، اقتناع قوة عىل يدل كان وإن التحكيم رفض وإن
يكون قد أنه إال به، الهزيمة إلحاق أجل من القتال ميدان يف بالفعل الخصم إقناع ورضورة
حيث من سياسية طفوليًة أحيانًا يكون قد النظر حيث من بالحق فالتشبُّث نظر؛ قرص
فالتحكيم بالتحكيم؛ أيًضا يتحقق أن يمكن املستمر بالنضال تحقيقه يمكن ما ألن العمل؛
النفيس الجو هذا ويف النظر. عىل حياته س ويؤسِّ بالحجة، السيايس الخصم إلزام من نوع
يكون أن رأي صاحب كل ويريد رأي، صاحب يكون أن ُمقاتل كل يريد حيث املشحون،
بطولٌة بالحق ك فالتمسُّ والتطرف؛ التنازل وعدم التشدد يف البطولة تظهر سيف، حامل
وتهدئة العواطف تخفيف من اإلطار هذا ويف بالحق. ك تمسُّ القتال يف والبطولة نظرية،
املوضوع يف الكالم يُمنَع قد أو معذور، مجتهٌد فالكل الكل، تصويب يتم قد الخواطر
الكل تصويب ولكن منها.29 الهروب يف رغبًة التاريخية الواقعة إنكار يتم أو هللا، إىل ويُحال
هللا إىل الحكم وإحالة النظري. املوقف من أبلغ والواقع الواقع، يف والقتال بالحرب يُعارض
تخلًصا يُحدث فإنه التاريخية الواقعة إنكار أما الحرب. يوقف ال ولكنه الخواطر، يُهدئ
اإلشكال. من لها فارًغا وتحرًرا بالخالص، للنفس وإيهاًما الواقع، من وهروبًا املوقف، من
أنهكت فقد اإلمام؛ جانب من كان الحق أن يجد التحكيم رواية يف امُلتأمل أن والحقيقة
فقد الخصوم أما الدماء. من مزيد بإراقة إال عسكري حلٌّ هناك يعد ولم الفريقني، الحرب
للقضاء حيلة إال لهم بالنسبة التحكيم يكن ولم الهزيمة، من أدنى أو قوسني قاب كانوا
مرص حكم رشوة، بعد إال الحيلة بإجراء الخصوم ُممثل يقم ولم اإلمام. معسكر وحدة عىل
وقد الخوارج. وخروج اإلمام معسكر يف الشقاق إيقاع يف الحيلة نجحت وقد الحياة. مدى

القرآن حكم بما تحكم هللا، إال حَكم ال هللا؟ دين يف أتحكم ملعاوية: قال هللا. عبيد بن الحجاج بها ظ تلفَّ
أن إىل ه أتوالَّ عيل: عن قال أوينة. بن عروُة الخوارج سيَف سلَّ من أول إن ويُقال ص٢٩). ج٢، (امِللل، به
العباس وابن وابنَيه عليٍّا الخوارج رت كفَّ ص٢٩-٣٠). ج٢، (امِللل، بالكفر عليه وشهد منه أتربَّأ ثم حكم،
التحكيم، بعد ومعاوية عليٍّا، يُفارق لم من وكل والزبري، وطلحة وعائشة وعثمان األنصاري أيوب وأبا
أعراب الخوارج، السنة أهل رأي ويف ص٢٩١-٢٩٢). األصول، ص٣٢١؛ (الفرق، األمة من ذنب ذي وكل
املواقف، ص١٦٨-١٦٩؛ ص٤، (الفصل، نازلة أقل عند بعًضا بعضهم يُكفر السنة، دون القرآن هوا تفقَّ

ص٣٣٢). األصول، ص٤٦؛ االعتقادات، ص٢٧؛ ج٢، امِللل، ص٤٢٤؛
الواقفة وتقول اجتهاد. عن الكل كان وإن معاوية، والحكمان عيل الكل، بتصويب الِفرق بعض تقول 29

ج٢، (مقاالت، التاريخية الواقعة يُنكر فإنه عباد أما باطًال. أم ا حقٍّ هللا إىل ورده املوضوع يف الكالم بعدم
ص١٢١–١٢٧).
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والتغيري اإلثبات بني التاريخي الواقع خاتمة: سابًعا:

حالة يف أو هللا، إال حاكم ال ألنه القبول حالة يف سواء الشقاق، يحدث بحيث الحيلة ُوضعت
عىل نزوًال ولكن أوًال، القبول يف اإلمام تردَّد وقد للكتاب؟ الحكم يرفض كيف ألنه الرفض
بعد أعطاها التي واملواثيق بالعهود اإلمام التزام من بد ال وكان التحكيم. قِبل الجند رغبة
سياسية ألغراٍض الرماح، عىل املصاحف رفع الدين، الخصم استغل وقد التحكيم. قبول
الخصوم، معسكر من التقوى ضاعت بينما وجنده، اإلمام تقوى عن يعرفه ملا نظًرا محضة،
الخليفة تحت عمالته وكأن وإجرائها، الحيلة باقرتاح قام الذي هو مرص فاتح إن حتى
عىل يفرض الذي هو الحاكم وكأن بعده، من الحكام تحت لعمالته مخالفة كانت الثاني

وسلوكه. قيمه العامل

املتغري التاريخي الواقع (2)

حتى القديم، التاريخي الواقع هو ثابت تاريخي بواقٍع والعمل النظر موضوع ارتبط
والحكم بل والعصيان، والفسوق والكفر اإليمان موضوع عن الحديث املستحيل من ألصبح
وحوادثها وِفرقها وأشخاصها بأسمائها القديمة التاريخية املادة خالل من إال والثورة،
الفريق هذا صف أخذ ليس املادة هذه تحليل من القصد أن والحقيقة الكربى. الفتنة حول
التي السياسية املواقف من نماذج إعطاء بل أخرى، وإدانة فرقة وتربئة الفريق، ذاك ضد
التاريخية فاملادة املمكنة؛ السياسية االختبارات تحليل أجل عرصمن كل يف توجد أن يمكن
مادة كل عليها تُقاس أن أجل من القياس يف الحال هو كما مثالية أنماًطا تُعطي القديمة
ومن اآلن؟ الكبائر هي ما عرصنا؟ يُقدمها أن يمكن التي الجديدة املادة هي فما جديدة.30
ترتيبها يُعاد أنه أم أكثر، أو أقل التسعة، القديمة الكبائر هي هل الكبائر؟ مرتكبو هم
واإلرادة، العقل عىل االعتماد من الناس يمنع الذي أوالها يف السحر يوضع مثًال بحيث
من نُعانيه وما حروب، من نخوضه ملا نظًرا مقدمتها يف الزحف عند الفرار يوضع كما

التي الطاحنة الحروب من األمة يف والُفرقة الشقاق ملظاهر عرصنا من عديدة نماذج إعطاء يمكن 30

والقتال وتشاد، ليبيا بني والنزاع وإيران، العراق بني الحرب مثل الثروات، وتضيع الدماء فيها تسيل
العراق بني والنزاع والسودان، ليبيا بني والخالف والصحراء، املغرب بني والحرب والجزائر، املغرب بني
التي معارصة» «قضايا ملحاوالت ذلك ترك ولكن كلها. الِفرق بني لبنان يف الدائرة والحرب وسوريا،
ثمانية ،«١٩٥٢–١٩٨١ مرص، يف والثورة «الدين أيًضا وانظر العرص، أحوال وصف إىل مبارشة تتوجه

١٩٨٨م. القاهرة، ثابت، دار أجزاء،
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(٥) الثورة إىل العقيدة من

املسلمني، أرايض احتالل عىل يعمل من كل األوىل: سبعة؛ اآلن الكبائر تكون قد انكسارات؟
عن ويتقاعس ويُساملهم األعداء ويُصالح املغصوبة، األرايض يف ويُصيل أعداءهم، ويُوايل
بناء يف يتهاون من وكل املسلمني، أرايض وباقي وكشمري املحتلة فلسطني األرض، تحرير
عىل يعمل من كل والثانية: األمة. يف الجهاد روح عىل والقضاء الجيوش وإعداد الثغور
والسيطرة األفواه، وكمِّ السجون، وملء حرياتهم، عىل والقضاء وإذاللهم، املسلمني قهر
ثروات نهب عىل يعمل من كل هي والثالثة: الذِّمم. ورشاء الضمائر، وتزييف العقول، عىل
وفرق الرزق، يف ُمتفاوتة طبقات وإيجاد بينهم، الدخل توزيع وسوء وتبديدها، املسلمني
ركاز، وهو األرض بباطن ما وامتالك األسواق، احتكار مع واألغنياء، الفقراء بني شاسع
صفوفهم، وشق املسلمني وحدة تفكيك عىل يعمل من كل والرابعة: للمسلمني. عامة ملكية
واالنهيار التخلف بفعل األمة تجزَّأت فقد شملهم؛ ولمِّ وحدتهم دون أوطانهم وتجزئة
الواحد هللا أم خري ُمتفرِّقون «أأرباٌب الخارجية، والسيطرة االستعمار وبفعل الداخيل،
املايض ويقطع االغرتاب، يف ويُوقعهم ُهويتهم عىل يقيض من كل والخامسة: القهار»؟!
وال عنه العلم ينقلون للغري ُمقلدين ويجعلهم املايض، من الحارض ويفصل الحارض، من
ما. يوًما ُمعلمني ال األبد إىل وُمتعلمني متبوعني، ال تابعني يجعلهم من وكل علًما، يُبِدعون
يف السلوك، يف أو التعليم يف سواء مظاهره، شتى يف التخلف يُرسخ من كل والسادسة:
عنهم يمنع من كل الواقع، ورؤية العقل، إعمال الناس، عن العلم يمنع العمل، يف أو النظر
من كل والسابعة: العيش. وحسن النظافة يمنعهم من وكل األمراض، من والُربء امُلداواة
ماليني كيف، بال ا كمٍّ السيل، كغثاء كثرية فاترة، ُمبالية ال ُمسرتضية ُمستكينة األمة يجعل
التي العرص كبائر هي هذه جماهريها. وتجنيد األمة تعبئة ضد فعلية قًوى دون عددية
الحارض، إىل املايض من ُمتغري، واقٌع فالتاريخ الفاسق. ومن الكافر ومن املؤمن من تُحدد
معاركه ويرتك فيها، طرًفا هو ليس قديمة معركٍة يف جانبًا يأخذ أن يريد كمن ُكنا وإال

أطرافها.31 أحد فيها هو التي

مرص، يف والثورة «الدين أجزاء ثمانية صنا وخصَّ اإلسالمي»، «اليسار أنشأنا الغرض ولهذا 31

الديني». «اليسار ملوضوع «١٩٥٢–١٩٨١
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(اإلمامة) والثورة احلكم الثاينعرش: الفصل





املسألة وضع مقدمة: أوًال:

قضية وهو اإلمامة، موضوع الدين، أصول علم يف األخري املوضوع هو والثورة الحكم
أصول علم يبدأ حربًا. أم سلًما الشعب وثورة خلعه، أو الحاكم تنصيب والشعب، الحاكم
التوحيد النهاية. هي والثورة البداية، هو التوحيد وكأن بالثورة؛ وينتهي بالتوحيد، الدين
التوحيد ينصب وأن سياسية، نهايًة التوحيد ينتهي أن الطبيعي ومن غاية. والثورة وسيلة،
بني والفقه، التوحيد بني يربط الذي املوضوع هي فاإلمامة العالم؛ يف وهللا الثورة، يف
املستوى من عمل، إىل النظر يتحول خاللها من والنظام. التصور بني والرشيعة، العقيدة
مجرد ليست إذن اإلمامة اإلمامة. يف الجماعي املستوى إىل واألحكام األسماء يف الفردي
من هي بل األصول، يف منها الفروع يف أدخل الدين، أصول علم من عارية فرعية مسألًة
ال رصفة سياسية مسألة مجرد ليست النظري. األصل هو التوحيد كان إذ العملية األصول
هذا الفرعي وضعها يكون وقد السمعيات. أو باإللهيات النقليات، أو بالعقليات لها شأن
التوحيد وجعل الحاكم، عىل حكًرا وجعلها السياسة، عن الناس إبعاد أجل من مقصوًدا
الجماهري،1 حياة يف أثر أي لها يكون وال الناس، العقائد تُحرك فال مضمون، أي من فارًغا
تحوَّلت ثم مقصودة، غري ومبادرة فردي اقرتاح مجرد كان كأصٍل ال كفرع وضعها إن بل
بعد التقليد، مجرد هو ذكرها عىل فالدافع إبداًعا؛ ال تقليًدا مقصود، وفعٍل جماعي تقليٍد إىل

مثار إنها ثم الفقهيات، من بل فيها، املنقوالت من أيًضا وليس امُلهمات، يف ليس اإلمامة يف النظر 1
الرسم جرى إذا ولكن أخطأ؟ وإن فكيف الخائض، من أسلم فيها الخوض عن والعرض للعصبيات،
النفار شديدة املألوف املخالف املنهج عن القلوب فإن املعتاد؛ املنهج نسلك أن أردنا به املعتقدات باختتام
وليس ص١٥٣). السالم، (عبد الفقهيات من كان وإن للقوم تبًعا اإلمامة مبحث ص١١٨). (االقتصاد،



(٥) الثورة إىل العقيدة من

العلم لنظرية طبًقا يجوز ال امُلقلد إيمان أن مع الالحقون، فتبعه السابقني أحد ذكرها أن
دون الخلف يتبعها سنًة أصبحت األوائل أحد وضعها التي العادة وكأن األوىل، املقدمات يف
هو استبعاده أسباب من يكون وقد نص.2 من أو عقل من سند ودون تأصيل، أو تعقيل
فيه والخوض أسلم، عنه فالبعد النفوس؛ منه وتحنق والغضب، التعصب يُثري موضوع أنه
تحليل عىل يقوم محَكم علٌم السياسة أن والحقيقة وجهل. خطأ إىل أدَّى لو خاصًة أصعب،
والرصاع السياسية األحزاب تعني اإلمامة موضوع يف فالسياسة تعصب؛ دونما الوقائع
عن األصول إعالن من بالرغم الرصاع هذا عن تكشف إنما املوضوع بنية وإن السيايس.
النبوة بعد السمعيات يف موضوع رابع النقلية املوضوعات من وهو وموضوعيته. حياده
موضوع يف يقني إىل بعقله يصل أن يستطيع ال اإلنسان وكأن واألحكام، واألسماء واملعاد
السلطة فيه الحجة السياسية السلطة فموضوع وحده؛ النقل إىل األمر ويرتك السياسة
من وليست املنقوالت من فاإلمامة السلطة؛ هو واملنهج السلطة، هو املوضوع الدينية،
وليست املخترصات من أنها كما األصول،3 من وليست الفروع من أنها كما املعقوالت،

علم مباحث ومن الفروع علم من فهو رشًعا؛ واجب أنه علمت ملا ومباحثه التوحيد علم من اإلمام نصب
املتأخرة: العقائد يف قيل وقد ص٩٩-١٠٠). (املطيعي، الفقه

ال��ت��ن��ب��ي��ه الئ��ق ال��ف��روع ب��ل ال��دي��ن أص��ول م��ن ه��ذا ول��ي��س
ال��س��م��ع��ي��ة ال��م��ب��اح��ث م��ن ول��ي��س ال��ف��ق��ه��ي��ة ال��م��ب��اح��ث م��ن ف��ْه��و

ص٩٨-٩٩ الوسيلة،

وإنما الفروع، من اإلمامة مباحث مسامحًة. السنة أهل أصل عىل الكالم علم مقاصد من اإلمامة 2
إيراد مع اإلمامة مباحث إيراد جميع أن تقتيض األمر فحقيقة قبلنا، بمن تأسيًا الكالم علم يف ذكرناها
عن واإلبانة املتكلمني، كتب أواخر يف بذكره العادة جرت ملا ولكن ص١٤٦). (اإلسفراييني، املباحث هذه
موافقًة الكتاب هذا يف ذكرها برتك العادة خرق الصواب من نَر لم األصوليني، مصنفات عامة يف تحقيقها
اإليجاز، وجه عىل أصولها تحقيق إىل نُشري ولكننا العادات. مقتىض عىل وجريًا الصفات، من للمألوف

ص٣٩٥). (املواقف، قبلنا بما تأسيًا ص٣٦٣). (الغاية، اجتياز غري من مضمونها ونُنقح
وإنما الكالم، يف ذُكر ما نقل الكتاب هذا يف نفس عىل تشرتط لم فإن الكالم، يف املصنَّفة الكتب ويراجع 3

املنقول دون العقول مراتب يف األصول أهل إقدام منتهى وبيان املعقوالت، من املشكالت حل رشطت
ص٤٩٦-٤٩٧). (النهاية،
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النظرية املوضوعات يف تسيل األقالم وكأن القليل، بأقل فيها يكتفي وبالتايل املطوالت؛ من
مواضيع يُساوي ال والثورة الحكم موضوع وكأن العلمية، املسائل يف تخفُّ ثم الخالصة
الدنيا صالح من أفضل باملعاد الدين صالح وكأن وامليزان، والرصاط القرب وعذاب املعاد

باإلمامة.4
بعضها فيها الِفرق تُكفر األصول، باقي مثل عليها املختلف املسائل من واإلمامة
املعارضة، مواجهة يف السلطة اتفاق اتفاق! موضوع فهي الناجية الفرقة عند أما البعض.
بعد الخالف عليها يقع التي املسائل أوىل هي املعارضة. ترشذم مقابل يف السلطة وحدة
عىل الرد األصول ضمن إدخالها عىل الدافع يكون قد القرشية. وصفة ودفنه النبي موت
هو كان ملا الكالم علم يف فدخلت والتفنيد؛ الرد تتطلب فاسدة اعتقادات وظهور املبتدعة،
أي الصحابة؛ عن الدفاع هو الدافع يكون وقد البدع.5 ضد العقائد عن يُدافع الذي العلم
اإلمامة تكشف األخرى. السياسية األحزاب عىل والهجوم بعينه، سيايس حزٍب عن الدفاع
يُفصل تاريخي كملحٍق العلم نهاية يف املسألة توضع لذلك كله؛ للعلم السيايس الهدف إذن
أحكام ثم اإلمام، اختيار يف كنظرية أو امُلتخاصمني، بني ويحكم خالف، من وقع فيما
الدفاع يف الرغبة الدافع يكون وقد الناجية.6 الفرقة عن دفاًعا األوىل الخالفة عىل تاريخية
عىل من إليه والدعوة العرص، إمام عن والكشف القائمة، الحكم وأنظمة السالطني عن

وعلته. اليشء حقيقة يفهم لم من ولكن التطوير، من البصري عند ُغنية وفيه الفصل، هذا تحقيق فهذا 4

املألوف عن الضعفاء فطام أو طبعه، يف نقيضه عن النفرة تزول فال سمعه، يف األُلفة بطول يثبت وإنما
ص١٢١-١٢٢). (االقتصاد، بغريهم؟ فكيف األنبياء عنه عجز شديد،

ومالت فاسدة، اعتقاداٌت اإلمامة بليَّة يف الناس بني شاع ملا لكن الفقه من كانت وإن اإلمامة مباحث إن 5
عقائد ونقض اإلسالم، قواعد من كثري رفض إىل تُفيض تكاد باردة تعصباٍت إىل واألهواء البدع أهل ِفرق
للقارصين، عونًا تعريفه يف وأدرجت بالكالم، املباحث تلك ألحقت الراشدين، الخلفاء يف والقدح املسلمني،

ص١٤٩–١٥١). (الخيايل، امُلبتدعني مطاعن من املهتدين لألئمة وصونًا
العدل يف املختلفني فإن ص٣٦٣–٣٩١. الغابة، ص٤١٠–٤٣٤؛ اإلرشاد، ص١٦٤–٢٣٩؛ التمهيد، 6
واإلمامة، النبوة رشوط ويف والتجوير، والتعديل والصفات الرؤية ويف واالستطاعة، والقدر والتوحيد
الصانع توحيد يف واحدة مقالٍة عىل ُمتفقون والجماعة السنة أهل ص١٠). (الفرق، بعًضا بعضهم يُكفر
ويف العقبى، أحكام سائر ويف واإلمامة، النبوة أبواب ويف وصفاته، أسمائه ويف وحكمته، وعدله وصفاته

ص٢٦). (الفرق، الدين أصول سائر
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أنه مع العرص، إمام اإلمام، اختيار يف نظرية املسألة تكون لذلك له؛ الطاعة وطلب املنابر،
سلطة.7 رشعية وإثبات ألمري الدعوة السياسية املشكلة دراسة شأن من ليس

أصل؟ أم فرع اإلمامة هل (1)

أصوله، من أصًال وليست الدين فروع من فرًعا تكون قد اإلمامة أن السؤال هذا يعني
بذاتها قائمة العقيدة تكون وبالتايل األصول؛ علم من أصًال وليست الفروع علم من جزءًا
والعقيدة نظام، بال والتصور سياسة، دون الدين ويكون سيايس، نظاٍم يف ق تحقُّ دون
الدين أصول من أصًال اإلمامة تكون وقد عقل. بال والنقل عمل، بال واإليمان رشيعة، بال
إىل الدين ويتحول سيايس، نظاٍم يف العقيدة تتحقق وبالتايل فروعه؛ من فرًعا وليست
عقل. إىل والنقل عمل، إىل واإليمان رشيعة، إىل والعقيدة نظام، إىل والتصور سياسة،
الناس إبعاد تودُّ والتي بالالرشعية، تشعر التي القائمة السلطة اختيار هو األول واالختيار
االختيار أن حني يف الثورة، تصعب وبالتايل مسيَّس؛ غري الجمهور فيصبح السياسة عن
والتي رشعي، ال نظاٍم مواجهة يف بالرشعية تشعر التي املعارضة اختيار هو الثاني
والغلبة. القهر نظام عىل للقضاء الجماهري وتجنيد السيايس، العمل يف الناس إرشاك تودُّ
تنفعرصخات فال السيايس، العمل عىل وإبعادها الجماهري استكانة إىل يؤدي األول االختيار
السيايس العمل ساحة إىل ونزولها الجماهري، تخريب إىل يؤدي الثاني واالختيار امُلصلحني،
العمالء. أجهزة وال السلطان جيوش تنفع وال والقهر، العمالة نظم إلسقاط هادرة ماليني
الناس إيهام كلها منها القصُد فرًعا اإلمامة العتبار تُقدَّم التي الحجج معظم وإن
كما الدين يف يهمُّ ال خالف، عليه وهًوى، ب تعصُّ كله يُعَرف، أن يمكن ال صعب أمٌر بأنها
وأييشء الدين؟ أصول من أصًال كونها من يمنع عليها الخالف وهل الخمسة! األركان تهمُّ
واألحكام، واألسماء والنبوة والوعيد والوعد والعدل التوحيد حتى خالف، عليه يحدث لم
وهل للدين؟ أصوًال تكون أن من ذلك يمنعها ولم الخالف، فيها وقع قد الدين، أصول وهي

متابعته. املسلمني كافة عىل ويجب هللا، لدين النارص املؤمنني أمري هو هذا زماننا يف الخليفة أن يف 7

خلو أن بالدليل ثبت وقد زمان، يف اإلمام وجود من بد ال أنه عىل أجمعت األمة أن هو عليه والدليل
ص٣٨٥-٣٨٦). (املسائل، إمام من بد فال النبي، رشع يف جائز غري اإلمام عن الزمان
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العقائد؟ كل يف وارد الرواية يف والخالف أصًال، يجعلها وال شأنها من يُقلل عليها الخالف
شواهد إىل باإلضافة يقيني، علم تأسيس بواسطتها يمكن التي التواتر رشوط ُوضعت لذلك
املقدمات يف العلم نظرية يف معروف هو ما عىل الوجدان، وحقائق العقل وبراهني الحس
وظن وجدل شك من العلم ات ومضادَّ العلم بني تُفرق البداية منذ العلم ونظرية األوىل.
حول حديث كله والقرآن رضورًة بالدين معلومة تكون ال وكيف وهًوى. ب وتعصُّ وتردُّد
وكيف السياسية؟ املوضوعات من وكثري املنكر، عن والنهي باملعروف واألمر والطاعة اإلمام
وكان األمة، عليه اختلفت الذي األول املوضوع وهي الدين يف معلومة غري اإلمامة تكون
يف الشهادتني قيمة وما الخمسة؟ األركان من أقل تكون وملاذا الدين؟ أصول علم نشأة سبب
كأحد الجهاد استبعاد مثل اإلمامة استبعاد إن املعامالت؟ يف جهاد أو إمامة دون العبادات
عىل حكًرا السياسة واعتبار الدين، تسييس لعدم مقصودة محاولًة كان إنما الدين أركان
يكُفر كما ُمنكرها يكُفر ال وملاذا الحكام. بها يستأثر حتى عنها الجماهري وإبعاد السلطة،
بالكفر؛ أوىل وأيهما البلوى؟ بها تعمُّ ال خالصة نظرية موضوعاٌت وهي السمعيات ُمنكر
عليهم ويتسلط ويستذلهم املسلمني يقهر من أو الرصاط، أو القرب عذاب أو امللكني يُنكر من
فالسياسة وانفعال؛ حماٌس املوضوَع يشوب الحال وبطبيعة األعداء؟ ويُصالح ويستغلهم
وتعاُرضمصالح ومواقف وتحزُّب عملية، ممارسٌة هي بل فحسب، نظريٍّا علًما فقط ليست
النظرية. صياغة يف يتدخل وأن املمارسة، يف الهوى يسود أن الطبيعي فمن قًوى؛ وتصادم

والظن.8 اليقني بني والهوى، العلم بني الفصل عىل قادرة العلم نظرية فإن ذلك ومع

من عىل والخطر االعتقاد، أصول من ليس الباب هذا يف الكالم السنة. أهل موقف هو األول االختيار 8
ميل (أ) الِحجاج: ذوي عند محظوران نوعان ويعتوره أصله، يجهل من عىل الخطر عىل يَربى فيه يزلُّ
(اإلرشاد، للقطعيات فيها مجال ال التي املحتمالت املجتهدات من (ب) الحق. وتعدِّي التعصب إىل فئة كل
بالتعيني، ويقني قطع إىل فيها النظر يقيض بحيث االعتقاد، أصول من ليست اإلمامة أن اعلم ص٤١٠).
األهواء عن الصادر والتعسف أصلها، يجهل من عىل الخطر عىل يزيد فيها يخطئ من عىل الخطأ ولكن
من وال الديانات أصول من ليس اإلمامة يف الكالم ص٤٧٨). (النهاية، فيها اإلنصاف من مانع امُلضلة
حاًال َألرجى عنها امُلعِرض إن لَعْمري بها. والجهل عنها اإلعراُض املكلََّف يسع ال بحيث األبديات، األمور
حق يف بالغيب والرجم والشحناء، الفتن وإثارة واألهواء التعصب من تنفكُّ ال فإنها فيها، الوغل من
عن خارًجا كان إذا فكيف التحقيق، سبيل سالًكا فيها الخائض كون مع وهذا باإلزراء، والسلف األئمة
املعلومة عليها، املجموع الدين قواعد يف يُعتَقد ركنًا اإلمام نصب ليس ص٣٦٣). (الغاية، الطريق؟ سواء
معلوًما ليس ألنه والحج؛ رمضان وصوم والصالة والزكاة كالشهادتني ُمنكرها يكُفر بحيث بالتواتر،
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سيايس حيواٌن فاإلنسان الرئيسية؛ أركانه وأحد الدين أصول من أصٌل إذن اإلمامة
للناس، تركها أو فيها، للعامة تفويض ال أنه ذلك يعني هل ولكن عاقل، حيواٌن هو ما بقدر
اعتبار أن يبدو تفويضية؟ إلهية دينية غيبيًة تكون وإنما املصلحة، عىل قيامها عدم أو
املصلحة خارج يجعلها ُمضاد ِفعل ردَّ ُولِد عامة مصلحة وليست فئة مصلحة مجرد اإلمامة
تُقدَّم موضوعي أساٌس العامة املصلحة أن مع غيبية أسطورة النسبية الذاتية ولدت كليًة.
مضادة، وذاتية ذاتية إىل ُمضاد، وهًوى هًوى إىل املوقفان ينقلب ثَم ومن اإلمامة؛ عليه

للسياسة.9 الوحيد األساس وهو العام، املصلحي األساس ويغيب
املختلفة للِفرق العقائدي ق الشِّ داخل خاص أصٌل كأنها اإلمامة تظهر ذلك ومع
أو الخامس أو الرابع األصل مرتَّب، نظاٍم يف كأصل أو أصل، مجرد نظام، دون سواءً
واحد.10 بمعنًى والعقيدة والركن واملوضوع األصل يكون وهنا عرش. الثاني أو السادس
الِفرق تصنيف لها طبًقا يتم رابع كأصٍل والعقل السمع مسائل كإحدى املسألة تدخل قد
مسألة إنها أي والعقل؛ السمع وهو والوعيد، والوعد والعدل، والقدر والتوحيد، الصفات مع
تحت اإلمامة تدخل وقد العقل.11 عن عاريًا خالًصا نقًال وليست والعقل، النقل بني ترتاوح

قيل وقد ص١٥٤). السالم، عبد عن ص١٠١؛ ج٢، (البيجوري، ُمنكره يكُفر فال بالرضورة، الدين من
شعًرا:

ال��م��ب��ي��ن أم��ره ع��ن ت��زغ ف��ال ال��دي��ن ف��ي يُ��ع��ت��َق��د رك��نً��ا ف��ل��ي��س

ص١٠١ ج٢، الجوهرة،

قضيٌة هي بل بنصبهم، اإلمام وينتصب العامة باختيار تُناط مصلحية قضيًة اإلمامة ليست الشيعة عند 9

ص٦٨-٦٩). ج٢، (امِللل، وإرساله العامة إىل وتفويضه وإهماله إغفاله يجوز ال الدين ركن أصولية،
أركان من أصول عىل والجماعة السنة أهل اتفقت السنة. أهل عليها تجتمع التي األصول بيان يف 10

مسائل شعبها ومن ُشَعب، منها ركن ولكل حقيقته، معرفة بالغ عاقل كل عىل يجب فيها ركن كل الدين،
واإلمامة الخالفة عرش الثاني والركن فيها. خالفهم من وضلَّلوا واحد، قوٍل عىل فيها السنة أهل اتفق

ص٣٢٣). (الفرق، الزعامة ورشوط
التقبيح، أو التحسني مسائل عىل تشتمل وهي واإلمامة. والرسالة والعقل، السمع الرابعة: القاعدة 11
جماعة، عند وإجماًعا جماعة، عند ا نصٍّ اإلمامة ورشائط النبوة، يف والعصبية واللطف واألصلح، والصالح
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ستة موضوعات كأحد تدخل وقد املنكر».12 عن والنهي باملعروف «األمر الخامس األصل
اللطائف.13 واملفاضلة واإلمامة والوعيد واإليمان والقدر التوحيد التوحيد؛ علم حولها يدور
مسألٌة أنها عىل يدل مما ومقارنتها؛ األئمة تفضيل يف التاريخي الجانب معها ويظهر
موضوع يف اإلمامة مسألة تظهر فقد ذلك ومع التاريخ. يف النبوة أي تاريخية، سياسية
للسمعيات ملحق أنها عىل يدل مما النبوة؛ مراحل من مرحلة آخر خاصيف وبوجٍه النبوات،
استمرار وأنها خليفة، فاإلمام النبي، بخالفة مرتبطة وأنها عقيل، أساٍس عىل ترتكز ال
كأحد اإلمامة تظهر وقد املعاد.14 يف هو كما السماء يف وليس األرض، عىل التاريخ يف للنبوة
تكون ال الحالة هذه ويف واألحكام.15 واألسماء واملعاد النبوات مع السمعيات موضوعات
فرعية ألنها املتقدمة الرسائل بعض عن املسألة تغيب وقد خاصة. عقيدًة أو ا خاصٍّ ركنًا
املتأخرة العقائد بعض يف تغيب أنها كما كليًة.16 عنها العلم يتعرَّى وبالتايل أصلية؛ وليست
الخلفاء عىل الثناء من إال سيايس مضمون أي من التوحيد فرغ أن بعد التوحيد شمول أمام
مسألة الويصالسياسية وظيفة تبتلع قد الحديثة اإلصالحية الحركات بعض ويف األوائل.17

التاريخ.18 للويصيف كتحقق النبوة أمام اإلمامة وتختفي اإلمامة،
خرجتا اللتان الفرقتان وهما و«الخوارج»، «الرافضة» عند الغالبة املشكلة هي واإلمامة
نقيضخرجا طرفا الثانية. رته وكفَّ األوىل، عبَّدته اإلمام. الخالفعىل وهي واحدة، واقعٍة من
تُعممها والثانية قريش، يف تُخصصها األوىل مختلف. تصوٌر منها لكل واحدة،19 واقعٍة من

فيها والخالف باإلجماع، قال من مذهب عىل إثباتها وكيفية بالنص، قال من مذهب عىل انتقالها وكيفية
ص١٢). ج١، (امِللل، واألشعرية والكرامية واملعتزلة والخوارج الشيعة وبني بينها

ص٧٤٩–٧٧٠. الرشح، 12
أشياء ثم واملفاضلة، واإلمامة، والوعيد، واإليمان، القدر، التوحيد، هو: املسلمون عليه اختلف ما 13

ص١١٠). ج٢، (الفصل، اللطائف املتكلمون يُسميها
ص٢٢٨–٢٣٩. الطوالع، ص٤٧٨–٤٩٧؛ اإلقدام، نهاية 14

ص١٧٩–١٨٢. املحصل، 15
التحقيق. األساس، الشامل، 16

الحصون، الجامع، الخريدة، العقيدة، الكتاب، الرسالة، الدر، السنوسية، مثل: املتأخرة العقائد 17

ص١٢٨.
ص٨٣–٢٠٦. الرسالة، 18

وقد ص٣٤-٣٥). ج١، (امِللل، غاٍل» وُمبغض غاٍل ُمحب اثنان، فيك «يهلك الرسول: قول معنى وهذا 19

ص٢٣). ج٢، (امِللل، باإلمامة تتعلق التي املسائل بعض يف املرجئة وافق
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(٥) الثورة إىل العقيدة من

والبيعة. باالختيار تجعلها الثانية بينما والتعيني، بالنص تجعلها األوىل قريش. خارج
ترشع والثانية بالطاعة، تقول األوىل الظاهرة. بالقيادة تقول والثانية بالتقية، تقول األوىل
وملا الرشائع. تطبيق عىل تعمل والثانية الرشائع، بإسقاط تُطالب األوىل عليه. للمراجعة
فإنه بالتنزيه؛ والثانية بالتأليه، األوىل تقول إذ والعدل، التوحيد يف مختلفتني الفرقتان كانت
أو التأليه يؤدي هل اإلمامة؟ يف واملوقف التوحيد يف املوقف بني صلة هناك هل سؤال: يربز
وبالعصمة وبالرجعة وبالخلود األئمة وبألوهية بالنصوالتعيني باإلمامة القول إىل التجسيم
بالعالم التزاًما الِفرق أكثر إن واالختيار؟ البيعة إىل بالتنزيه القول يؤدي كما وبالتقية،
وصفاته ذاته يف هللا يف أقوال عندهم تجد فال تنزيًها، التوحيد يف إيغاًال أقلُّها كالخوارج
فالتوحيد والسياسة؛ والترشيع والفقه والسلم والحرب والعمل اإليمان يف نجد ما بقدر
أن كما وتشبيًها، وتجسيًما تأليًها التوحيد يف إيغاًال أكثر الرافضة أن حني يف رصف، عميلٌّ
فالتوحيد والترشيع؛ الفقه وموضوعات والسياسة واإلمامة والعمل اإليمان يف أقواًال لديهم

وعميل. نظريٌّ

وأقسامها وتعريفها اسمها (2)

تضع واحدة أسماءٌ الحقيقة يف وهي الزعامة. أو الخالفة أو اإلمامة بني اسمها يختلف
أدَخُل املعنى بهذا وهي الجمهور، أو املؤسسات دون األمة يف الزعامة أو السلطة مسألة
إذن اإلمامة الفقه.20 علم يف السلطانية األحكام يف اإلسالمية والرشيعة اإلسالمية النُّظم يف
الحالة هذه ويف والدنيا. الدين أمور وتسيري واملدني الديني املجتمع يف السلطة قضية هي
يقوم النبي وكأن نبوة، واإلمامة إمامة، فالنبوة واإلمامة؛ النبوة بني فرق هناك يكون ال
إىل هللا من وإيصاله الوحي باستثناء النبوة بوظيفة يقوم اإلمام أن كما اإلمام، بوظيفة
من ولكن الدين، أصول علم يف ظهوره من أكثر الحكمة علوم يف ذلك ظهر وقد الناس.

الترشيعي.21 العميل الجانب دون املعريف الجانب حيث

(األصول). الزعامة ورشوط واإلمامة الخالفة عرش: الثاني الركن 20
هي يُقال: أن واألوىل بالنبوة. وتُقَصد والدنيا، الدين أمور يف عامة رياسٌة اإلمامة قوم: قال تعريفها. 21

اإلمام ينصبه من يخرج القيد وبهذا األمة. كافة عىل اتِّباعه يُفَرض بحيث الدين إقامة يف الرسول خالفة
أصل يف اإلمام حقيقة ص٣٩٥). (املواقف، املنكر عن والنهي باملعروف األمر ويخرج واملجتهد، ناحية،
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املسألة وضع مقدمة: أوًال:

التعريف من يخرج ثَم ومن اتِّباًعا؛ الدين إقامة يف الرسول خالفة بأنها تعريفها أما
ووسائل والعلماء اإلمام ثواب أي املنكر، عن والناهي باملعروف واآلمر واملجتهد العامل
السياسية للمشكلة تركيز اإلمامة أن وهو نفسه، الوضع إىل تُشري فإنها الشعبية، الرقابة
(القضاة القضائية أو (العمال)، التنفيذية املؤسسات دون السلطة أو الحكم قضية عىل
تكون اإلمامة أن كما املنكر).22 عن والناهون باملعروف (اآلمرون الشعبية أو واملجتهدون)،
تدخل ال وبالتايل والقهر؛ بالغلبة تكون قد إنها أي استحقاق؛ غري عن أم استحقاق عن
عليه الخروج أو اإلمام عزل طريقة تدخل ال كما تعريفها، من كجزء لثبوتها كطريقة البيعة
صة؛ املشخَّ السلطة أي اإلمام، حول املشكلة معظم تدور ندر.23 فيما إال تعريفها من كجزء
السياسية؛ املشكلة جوانب لباقي التعرض دون ثبوته، وطريقة ووجوبه، وصفاته، واليته،
بني باستمرار تُعَقد املقارنة ولكن الشعبية. الرقابة ووسائل الدستورية املؤسسات أي
إضفاء أجل من الصالة، إمامة وهي الصغرى واإلمامة الخالفة، وهي العظمى اإلمامة
الصالة يؤم الذي أن هو املعنى أن حني يف للطاعة،24 طلبًا السياسة عىل الديني الطابع

أمة.25 يقود
الخلود مثل تعيينًا عليه املنصوص اإلمام حول تدور كلها اإلمامة أقسام كانت لذلك
التاريخ يف تحقٌق نموذج ولكل اختياًرا. عليه البيعة ُعقد الذي اإلمام أو والتقية، والرجعة

وجه عىل أمورهم يف والترصف األمة عىل الوالية له ملن اسم الرشع ويف ال. أم استحقاق عن املقدَّم اللغة
فوق اإلمام يد ولكن األمة أمور يف يترصفان فهما واملتويل، القايض عن احرتاًزا يد، يده فوق يكون ال
وأهل الصالة متويل وعىل والعالم الفقيه عىل يقع قد اإلمامة اسم قوم: قال ص٨٥٠). (الرشح، أيديهم
مثل املؤمنني لبعض اإلمارة اسم وكذلك املسلمني. ألمور املتويل مثل باإلطالق، ال باإلضافة نعم ما. مسجد

ص١٠٩). (األصول، الخالفة وكذلك الجيش،
الحكمة. علوم بناء إلعادة محاولة اإلبداع»، إىل النقل «من الثاني الجزء انظر 22

العزل به يستحق ما اإلمام، رشوط اإلمام، نصب حكم تعريفها، (الخالفة): العظمى اإلمامة 23

ص١٠٠). ج٢، (البيجوري،
بل الدين، أصول علم يف مؤلًَّفا ليس ألنه استعماله نشأ ولم العظمى، اإلمامة أو الخالفة رضا، رشيد 24

بني تماس فاملوضوع العقيدة؛ يف وليس الرشيعة يف األصول، علم يف ال الفروع علم يف ومكانه الفقه، يف
العلمني.

إقبال: ويقول 25

األق��وام إم��ام��ة م��ا ال��ورى ف��ي ت��دري ك��ي��ف ل��رك��ع��ة إم��اًم��ا ي��ا
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(٥) الثورة إىل العقيدة من

األئمة تاريخ عن رصفة تاريخية تحققاٍت إىل النظري املوضوع يتحول حتى فيه، وتعنٌي
النظري الجانب أحيانًا يبدو وقد لها. تذييل أو لإلمامة ذيل فالتاريخ الراشدين؛ والخلفاء
اإلمامة، تنصيب كيفية أي اإلمامة، ثبوت طريقة يف البحث يتم حيث العميل، الجانب من أهم
رشوطه عن البحث من أكثر تجب، وكيف تجب من وعىل وجوبها يف البحث يتم أن بعد
التاريخية، والنماذج العملية املواقف من النظري البحث تجريد يصعب ذلك ومع ووظائفه.
عقائد خالل من املوضوعات لتضيع حتى ومذاهبها، وآثارها الِفرق رصاع يف والدخول
وكأن لإلمامة، املوضوعي العرض عىل بعينها لفرقة الدعوات أحيانًا وتتغلب بل الِفرق،

العميل.26 وااللتزام النظري العرض بني يُفرق ال السيايس البحث

اإلمام. صفات (ب) فيه. ويترصف اإلمام به يقوم الذي (أ) أقسام: ثالثة عن تخرج ال الكالم جملة 26

صفة وله ومعصوًما، معجزة، صاحب كونه ص١١). اإلمامة، ج٢٠؛ (امُلْغني، وثبوته وجوبه طريقة (ج)
ورشائطها اإلمامة وجوب (أ) طرفني: عىل تشمل ص١١–١٥). (اإلمامة، الغالة عند األلوهية أو النبي
قضوا الذين املجتهدين واألئمة الراشدين الخلفاء إمامة يف السنة أهل معتقد (ب) بها. يتعلق ما وبيان
جاهًال. إماًما يقبلون املالحدة (أ) أقوال: ثالثة عىل اإلمامة ص٣٦٣). (اإلمامة، يعدلون كانوا وبه بالحق،
األعظم، والسواد السنة أصل (ج) غائب. وهو العسكري، الحسن بن محمد اإلمام الرافضة، أكثر (ب)
األولني القولني بفساد اإلقرار من كان وإذا العبايس. الحسن بن أحمد العباس أبو زماننا يف الحق اإلمام
واالنتهاء أمره، امتثال ووجوب العبايس، الحسن بن أحمد املؤمنني أمري بصحة اإلقرار وجب وبطالنهما
وكيفية جماعة، عند وإجماًعا جماعة، عند ا نصٍّ اإلمامة رشائط ص٣٨٥-٣٨٦). (املسائل، مناهيه عن
بني فيها والخالف باإلجماع، قال من مذهب عىل إثباتها وكيفية بالنص، قال من مذهب عىل انتقالها

ص١٢). ج١، (امِللل، واألشعرية والكرامية واملعتزلة والخوارج الشيعة
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وجوباإلمامة ثانًيا:

إال الناس حياة تقوم وال ذكرها، إال وحيًا هللا يرسل ال رضورية، أي واجبة، اإلمامة هل
هو كما رصف نظري موضوٌع وهو دونها؟ الناس حال يصلح رضورية غري أنها أم بها،
تكون أال عدة؛ احتماالٌت وهناك إمكانها.1 أو استحالتها أو وجوبها إثبات النبوة، يف الحال
تُثري ألنها أو عنها، بفطرتهم واالستغناء إليها الناس حاجة لعدم إما أصًال؛ واجبة اإلمامة
وجوبها قبل هللا عىل واجبة تكون وقد رشوطها. تحقيق يصعب ألنه أو والشقاق، الفتنة
إما العباد عىل واجبة تكون وقد األصلح. ويبغي الصالح يرعى بهم لطيف ألنه العباد؛ عىل

املجتمع.2 يف السلطة رضورة عن السياسية الفلسفة يف عام سؤاٌل وهو عقًال. أو سمًعا

أصًال؟ واجبة غري اإلمامة هل (1)

نظًرا ال عقًال، وال سمًعا ال العباد، عىل وال هللا عىل ال أصًال، واجبة غري اإلمامة تكون قد
إمام؟ من األرض تخلو أن يجوز هل فيكون: أخرى، بطريقٍة السؤال يُصاغ وقد عمًال. وال
الواقع نحو يتوجه الثاني السؤال فإن واملبدأ، النظر نحو يتوجه األول السؤال كان فإذا
بحجة أصًال واجبة غري اإلمامة تصبح الرأيان تطابق فإذا التاريخ؛ واستقراء واملشاهدة

الواقع. وحجة العقل

وإمكانها. واستحالتها وجوبها (النبوة)، الوحي تطور التاسع: الفصل انظر 1
املطيعي، ص٩٨؛ الوسيلة، ص١٤٢-١٤٣؛ اإلسفراييني، ص١٤٢-١٤٣؛ الخيايل، ص١٤٢؛ التفتازاني، 2

ص٣٨٣-٣٨٤. املسائل، ص١٥٤؛ السالم، عبد ص١٠٠؛ ج٢، البيجوري، ص٩٩؛



(٥) الثورة إىل العقيدة من

أخيار، السلم وقت الناس أن األوىل: ُمتضادتني؛ بعلَّتنَي النظري الوجوب ويُرَفض
اإلمام. وجود عليهم يمتنع الفتنة وقت يف الناس أن والثانية: إمام. إىل حاجة يف وليسوا
مثال، حجٌة استحالتها. وإثبات اإلمامة وجوب لنفي ُمتقابلتان ُمتعارضتان حجتان وهما
ترسم الثانية إمام، إىل حاجة فال ثَم ومن للعالم؛ مثالية صورًة ترسم األوىل واقع. وحجٌة
لو الناس أن األوىل الحجة تُبني أفضل. اإلمامة فرتُك وبالتايل للعالم؛ سوداوية صورًة
والعقد الفطرة اتِّباع يكفي بالطبع، أخيار فالناس اإلمام، عن الستغنَوا التظالم عن وا كفُّ
اإلنسان الخري. نحو وتُوجههم بزمامهم، تأخذ سلطة إىل حاجة دونما الطبيعي االجتماعي
بها.3 للناس حاجة ال ومفسدة رش والسلطة مصالحها، ترعى والجماعة نفسه، سيد
يأكل أرشاًرا الناس تصور وهو العكسية، بالحجة الحجة هذه رد يمكن ال أنه والحقيقة
عن والذب الرسايا وتوجيه اليتامى أموال يحفظ إماٍم من بد ال وبالتايل بعًضا؛ بعضهم
بطباعهم الناس وكأن إمام، دون معطَّلة تظل الناس مصالح وكأن الحدود، وتنفيذ البيضة
إنكار وبالتايل النفس؛ عن بها ويُدافعون الحقوق بها يحفظون اجتماعية أخالٌق لهم ليست
األمة أن الثانية الحجة وتُبني النفس.4 عن الدفاع وحقوق اآلخر، حق مثل الطبيعي، الحق
وقتلت وفجرت عصت إذا أما اإلمام. إىل حينئٍذ احتاجت الحق عىل كلمتها اجتمعت إذا
من أقوى هنا الرافض الغاضب فالشعب إمام؛ إقامة منهم الحق أهل عىل يجب لم اإلمام
تعبريًا السلطة كانت وملا نفسها. تثبيت عىل تقوى ال والسلطة منه، أضعف واإلمام اإلمام،
ستكون لها رافض شعب سلطة لتثبيت محاولة أية فإن لها، رافض والشعب الشعب، عن
إىل أحوج الناس بأن الحجة هذه عىل الرد ويمكن عنه.5 تُعرب ال قاهرة سلطًة بالرضورة

ص٣٩٧). (املواقف، إليه حاجة ال األمن حال وتارًة يزيدها، الفتنة حال هو تارًة قالوا من منهم 3

التظالم عن وا كفُّ لو الناس أن األصم فعند الفوطي. هشام حجة والثانية األصم، بكر أبي حجة األوىل
أنصف لو ص١٣٣). ج٢، مقاالت، ص١٦؛ اإلمامة، املغني، ص٣٩٥–٣٩٨؛ (املواقف، اإلمام عن الستغنَوا
اإلمامة، (املغني، اإلمام عن الناس الستغنى الحد، إقامة يوجب وما التظالم، وزال بعًضا، بعضهم الناس

ص٤٨).
لهم بد ال فإنه اإلمام، عن استغنت تناصفت إذا األمة بأن قولهم أما األصم. عىل السنة أهل رد هو هذا 4

من ونحوها البيضة، عن والذب األعداء حرب إىل الرسايا وتوجيه واملجانني اليتامى أموال يحفظ قائم من
ص١٧٦). املحصل، ص٣٩٥–٣٩٨؛ (املواقف، ِقبله من منصوب أو اإلمام يتوالها التي األحكام

عصت إذا وأما اإلمام. إىل حينئٍذ احتاجت الحق عىل كلمتها األمة أجمعت إذا الفوطي. هشام حجة هذه 5

األمة إن ص٣٩٥–٣٩٨). (املواقف، إمام إقامة منهم الحق أهل عىل حينئٍذ يجب لم اإلمام وقتلت وفجرت
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اإلمامة وجوب ثانيًا:

اإلمام تنصيب يكون وقد األمن، واستتباب االطمئنان حال يف منهم الفتنة عرص يف اإلمام
ولكن منه، خوًفا الناس يُطيعه أمري وكأنه يظل ولكن عليها، القضاء إىل أدعى الفتنة وقت
سياسية غاية أجل من سيايسمعنيَّ لواقٍع تربير هو إنما الرأي هذا أن هو إقناًعا األكثر الرد
أصًال اإلمامة تُنَكر وقد عرصالفتنة.6 يف بُويع الذي الرشعي اإلمام رفضإمامة وهو معيَّنة،
من األرض تخلو أن بجواز القول أما الفتنة.7 حال يف أو السالمة حال يف سواء علة، بال
التي السؤال من الثانية الصيغة وهي واجبة، غري فهي وبالتايل لواحد، يُعَقد حتى إمام
يخلو ال الزمان أن وهي نوعها، من بحجة عليها الرد يمكن فإنه الواقع، حجة عىل تعتمد
ال أنه بمعنى بل الناس، أمور يف يترصف رضورًة إمام من بد ال أنه بمعنى ليس إمام، من

مصلحية.8 قضيٌة ألنها لإلمامة؛ يصلح ممن الزمان خلو يجوز
يحتاجون ال الناس أن األوىل أخرى. بطريقٍة نفساهما امُلتضادتان الحجتان تُعاد وقد
إقامة رأوا فإن بينهم، فيما يتناصحوا أن يكفي بينهم، فيما هللا كتاب يعلمون ألنهم إلمام
بالحق الناس يتعاطى أن يكفي أصًال. رضورية ليست إقامته ولكن فعلوا، بينهم إمام
حال يف والعقاب اللوم األمة تستحق رشًعا واجبة اإلمامة تكون أن دون به ويتواصوا
إنساٌن يُنَصب فكيف والصالح، التقوى يف غريه مثل إنسان وكل بها. القيام عن االمتناع
اإلمام. عن يُْغني ما ورشائعه وأديانه اإلنسان طباع يف له؟ وُمساٍو مثله وهو عليه إماًما آخر
تنشأ السلطة أن والحقيقة سلطان.9 بال البوادي يف والعربان البدو حياة انتظمت وطاملا

إمامها وقتلت وفجرت عصت وإذا يسوسها، إماٍم إىل احتاجت والفساد الظلم وتركت كلمتها اجتمعت إذا
الحرب يف أما السالمة، وقت نصبه يجب ص١٦٣-١٦٤). (الفرق، الحال تلك يف ألحد اإلمامة تُعَقد لم

الرش. لزيادة سببًا نصبه صار ربما ألنه فال؛
قتل حال يف له ُعقدت ألنها عيل؛ إمامة إبطال فضمريه الفتنة، عند اإلمامة بسقوط الفوطي قول وأما 6

وإنما ص٢٧١-٢٧٢). (األصول، وأتباعه الفوطي رغم عىل ا حقٍّ اإلمام هو وعيلٌّ فيه. الفتنة ووقوع عثمان
ص١٦٣-١٦٤). (الفرق، قبله إمام قتل وبعد الفتنة حال يف له ُعقدت ألنها عيل إمامة يف الطعن أراد

بمصلحة. تعليل دون األوقات من يشء يف يجب ال قال من ومنهم 7

ص١٣٤). ج٢، (مقاالت، واجبة غري هي وبالتايل لواحد؛ يُعَقد حتى إمام من األرض تخلو أن يجوز 8

املراد بل ليس، أنه فاملعلوم يترصف، إمام من بد ال أنه بمعنى ليس إمام، من يخلو ال الزمان أن مذهبنا
ص٧٥٨). (الرشح، مصلحية قضيٌة إنها أي لإلمامة؛ يصلح ممن الزمان خلو يجوز ال أنه

(مقاالت، بينهم فيما هللا كتاب يعلمون إذ إلمام؛ حاجة ال إذ الخوارج، النجدات فرقة موقف هو هذا 9

ص٤، (الفصل، بينهم الحق يتعاطوا أن عليهم وإنما اإلمامة، فرُض الناَس يلزم ال ص١٨٩-١٩٠). ج١،
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يكفي وال واحًدا». عليكم روا فأمِّ ثالثة كنتم «لو اثنني، من أكثر هناك أن طاملا املجتمع يف
فتظهر اإلرادات، من النزاع ينشأ طبيعي. وهو الخالف، ويربز النزاع ينشأ إذ التناصف؛
والسياسة واملجتمع األرسة مثل املتعارضة، املصالح بني والتوفيق التنسيق إىل الحاجة
يحدث ال ما وهو تناصفوا، «لو» املستحيل بالرشط تبدأ رصفة افرتاضية حالٌة هي الدولية.
ُمتباينة، اجتماعية طبقاٍت يف يعيش واملصالح األهواء من مجموعة اإلنسان ألن نظًرا؛
يمنعهم ولم خالف، بينهم نشب وتقواهم إخالصهم من بالرغم والتابعني الصحابة حتى
يف الناس بني مساواة وجود وإن الدماء. وإراقة الفتنة يف الوقوع من وتناصفهم تناصحهم
والطاعة للبعض والسمو الرفعة تعني ال اإلمارة ثم اإلمارة، من يمنع ال والحكمة الفضل
واملحكوم تتعارض. قد التي املصالح بني التوحيد مجرد تعني بل البعضاآلخر، من واملذلَّة
الوجوب يعني ال كما الفعيل. الحاكم وهو كليهما عن مستقل رشٌع وهناك بالرقابة. حاكم
العميل، املصلحي الوجوب بل الرتك، عىل والعقاب الفعل عىل الثواب استحقاق الرشعي

إال يتم ال ذلك أن رأوا فإن بينهم، فيما يتناصفوا أن عليهم إمام إىل للناس حاجة ال ص١٠٦-١٠٧).
الحق تعاطي بل إمام، اتخاذ الناس عىل ليس ص٣٧). ج٢، (امِللل، صار فأقاموه، عليه يحملهم بإماٍم
اللوم استحقوا ذلك عن األمة امتنعت لو وجوبًا الرشع يف واجبة غري اإلمامة ص٣١). ج٥، (الفصل،
واشتغل والتقوى، الرب عىل وتنارصوا وتعادلوا تعاونوا فإن الناس، معامالت عىل مبنية هي بل والعقاب،
املجتهدين من واحد كل فإن ومتابعته؛ اإلمام عن استغنوا وتكليفه، بواجبه املكلَّفني من واحد كل
ترى ال مائة كإبٍل والناس املشط، كأسنان والناس واالجتهاد، وهللا واإلسالم الدين يف صاحبه مثل
ويجوز إلمام، حاجة ال ص٤٨١-٤٨٢). (النهاية، مثله؟ هو ملن الطاعة وجوب يلزم فأين راحلة، فيها
لو ص٤٩٠). (النهاية، اإلمام عن استغنوا وعدلوا الناس تناصف لو ص٤٢٤). (املواقف، نصبه لهم
(املواقف، السلطان حكم إىل حاجة فال وأديانهم طباعهم عليهم يحق مما مصالحهم عىل الناس ر توفَّ
ولم ص٤٢٤)، (املواقف، اإلمام نصب توجب لم إذ الخوارج، امُلحكمة موقف أيًضا وهو ص٣٩٦-٣٩٧).
احتيج وإن أصًال إمام العالم يف يكون أال األوىل امُلحكمة جوَّزت وقد ص٢٩). ج٢، (امِللل، بإمارة تقل
ملا عادة؛ فممتنٌع عقًال ممكنًا كان إن ذلك بأن ذلك عىل السنة أهل رد وقد ص٢٦). ج٢، (امِللل، إليه
وال بعض، عىل بعضهم يُبقي ال والبوادي والعربان الوالة، موت عند واالختالفات الفتن ثورات من يُرى
السلطان «يزع قيل: لذلك غالبًا؛ دينهم بموجب العمل إىل تشوُّقهم وليس فرض، وال سنة عىل تُحافظ
ص٣٩٦-٣٩٧). (املواقف، الربهان» يفعل ال ما يفعالن والسنان «السيف وقيل: القرآن.» يزع مما أكثر
الرشع، ورود قبل نظرهم يف الناظرين سداد جواز العقل يف جائز هذا بأن النجدات عىل السنة أهل ويرد
إال والرشع العدل مناهج عىل يستقرُّون ال بأنفسهم الناس أن املضطردة والسنة الجارية العادة ولكن

ص٤٩٠). (النهاية، الظالم عىل والتشديد بالتخويف ذلك عىل يحملهم بحامٍل
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أن يعني سلطان بال البوادي وأهل العربان وجود وإن بدونه. الحياة تستقيم ال حيث
الصناعة حيث املركَّبة، املدنية الحياة وليست بسيطة، إنتاجهم مظاهر وأن بدائية، حياتهم
ليس وإمارة. وإدارة وتنظيًما سلطًة تستدعي التي امُلتشابكة اإلنتاج وأنماط والتجارة
ولو عليهم، والتشدد الناس تخويف مهمتُه إمام وجود رضورة هو الحجة هذه عىل الرد
نشأة برضورة ولكن أعظم، برشٍّ رش ودرء القاهر، اإلمام هو فذاك السيف، باستعمال
اجتماعي عقٍد عىل بناءً خاطر طيب عن الجماعة ملصالح تحقيًقا طبيعية نشأًة السلطة
ال بالقهر. لها سلبًا وليس الطبيعية، الحرية عن تعبري العقد فهذا مكتوب. أو شفاهي
يكون وقد العبيد. هم فذلكم عليها، حمًال الناس وحمل بالتخويف اإلمامة إثبات يكون

املنرب. فوق من وكإمام كحاكم نفسه عمر من سلطة أكثر يخطب وهو عمر عىل الراد
ذلك ألن تنصيبه؛ يصعب فإنه إمام إىل الحاجة حالة يف حتى أنه الثانية والحجة
والتناحر، التشاجر فيقع منهم، اإلمام يريدون قوم كل األهواء، الختالف نظًرا الفتنة يُثري
عليها إماًما لتنصيبه الرعية آحاد إىل الوصول يتعذر كما ذلك. عىل شاهد خري والتجربة
عرص؛ كل يف توجد قلَّما رشوًطا لإلمامة أن كما حياتهم. شئون من لهم يعني ما كل يُسري
عن تخلَّوا فقد أحًدا يقوموا لم وإن بالواجب، أخلُّوا فقد بها يتَّصف لم من أقاموا فإن
وال بغًضا يثري ال إمام تنصيب أن والحقيقة مرتني.10 الذنب يرتكبون وبالتايل الواجب؛
إمامته؛ رشط يُسقط ذلك فإن عليها إمام تسابق ما فإذا اإلمامة. عىل تسابًقا وال كراهيًة
هو يطلبها أن دون له اآلخرين بيعة من فيه بد وال يطلبه، من األمر هذا تولية يمكن ال ألنه
ومظلوم؟ محتاج كل عىل يُعذَّب أمة، مسئولية ل تحمُّ يبغي ومن واستحياءً. حياءً لنفسه
مستوى عىل الرشوط تُطبَّق بل بالفعل، وجوده عدم تعني ال اإلمام رشوط صعوبة وإن

إمامَة قوم كل فيدَّعي مختلفة، األهواء ألن الفتنة؛ يُثري اإلمام نصب فإن الخوارج؛ حجة أيًضا هذه 10

ص٣٩٧). (املواقف، بذلك شاهدة والتجربة والتناحر، التشاجر فيقع اآلخر، دون لها وصلوحه شخص
الخوارج عند ص٣٦٢). (الغاية، رشًعا وال عقًال ال واجبًا ليس ذلك أن إىل والخوارج القدرية بعض ذهب
ص٣٩٥؛ (املواقف، بالعكس آخرون وقال الفتنة، دون من إال يجب فقال ل فصَّ من ومنهم أصًال، تجب ال
إليه، بالوصول يكون إنما باإلمام االنتفاع (أ) أُخريني: حجتني الخوارج ويُقدم ص٢٢٨-٢٢٩). املطالع،
للزعامة (ب) عادًة. الدنيوية األمور من له يعني ما كل يف إليه الرعية آحاد وصول تعذُّر يخفى وال
الواجب تركوا فقد يقيموه وإال بالواجب، يأتوا لم فاقدها أقاموا فإن عرص؛ كل يف توجد قلَّما رشوط

ص٣٩٦-٣٩٧). (املواقف،
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اإلمام اختيار يف استحالة توجد ال واملثال. املستحيل مستوى عىل وليس والواقع، املمكن
الرشوط؛ يف أولويات هناك فضًال. فاألقل األفضل يجتاز إذ الرشوط؛ تنفيذ لصعوبة نظًرا
هو إنما بحجتَيه املوقف هذا أن ويبدو ولألقوى.11 لألعدل ويمكن فاألسن، فاألروع األعلم
واملصالح األهواء وتضارب تركها، إىل أدَّى مما اإلمامة عىل الناس تشاحن عىل ِفعل رد
حيث ُمعاكسة، طوباوية حالة تصور إىل ذلك أدَّى وقد تنابذها. إىل أدَّى الذي األمر حولها؛
إىل بهم حاجة ال حيث تقاتل أو مشاحنة دون والسالم األمن من جو يف الناس يعيش
إمام ترفض التي الخارج يف العلنية املعارضة ِفرق إحدى من ذلك يتم ما وعادًة إمام.
املعنى بهذا فهم إمامة؛ أو إمام بال طوباوية حياًة الفالة يف وتعيش ومكانه، زمانه العرص،

املدنية. مجتمع وعىل اإلمام عىل «خوارج»
أو النص طريق عن سواء ثبوتها، استحالة من أصًال اإلمامة وجوب إنكار يأتي وقد
املرضة وقوع أو بها، االنتفاع عدم أو إليها، الحاجة لعدم فقط وليس االختيار، طريق عن
وإن أحد، عىل نص ال فإنه بالنص تثبت كانت فإذا رشوطها. تحقيق صعوبة أو بسببها،
عقل يتصوره ال ما وهو عليه، خالف ال إجماع واالختيار املجتهدين، من باالختيار ثبتت
قدرات عىل واالجتهاد االجتهاد، عىل مبني االختيار ألن عقًال ره تصوُّ يمكن ال واقع. أو
األحكام تختلف مختلفة الطباع كانت وملا والسمعية. العقلية الوجوه إدراك يف إنسان كل
األول، الزمن هو األزمان وأوىل عليها، باالتفاق األحكام أحقَّ الخالفة كانت وقد رضورًة.
املهاجرون الخيانة ونفي باألمانة هم وأخصُّ واإلخالصوالصحابة، األشخاصبالصدق وأوىل
إجماع ر يُتصوَّ لم فإن الخالف. وقع ذلك ومع الشيخان، الرسول إىل وأقربهم واألنصار،
يف دليًال وليس قط، يتحقق لن اإلجماع أن عىل ذلك دلَّ باالعتبار وأوالها األمور أهم يف األمة
حجته، يف يطعن ال ذلك وأن جائز، اإلجماع يف الخالف بأن ذلك عىل الرد ويمكن الرشع.12

وبأن وسياسته، بأحكامه بل بشخصه، اإلمام يهمُّ ال بأنه السابقة الحجج هذه عىل السنة أهل يرد 11

فإن األعلم، تقديم ويمكن ص٣٩٦-٣٩٧). (املواقف، أصًال واجب ال إال الواجب لرتك رشًطا ليس ذلك
ص٣٩٧). (املواقف، الفتنة تندفع وبذلك فاألسن؛ تساويا

أن عمر تداركه أن لوال سعد عىل وأجمعوا أمري. ومنكم أمري، ِمنا وقالوا: السقيفة، إىل األنصار انحاز 12
إىل عاد فمن رشها؛ هللا فوقى فلتة، كانت بكر أبي بيعة أن أال وقال: الناس، شايعه حتى بنفسه بايع
بايعت أني يعني يُقتال. أن ة مرضَّ فإنها املسلمني مشورة غري من رجًال بايَع رجل فأيُّما فاقتلوه. مثلها
ويف الجماعة. اتفاق وقتها يكن ولم مثلها، إىل تعودوا فال رشها، هللا ووقى الجماعة، شاورت وما بكر أبا
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يف الطعن يكون وقد كثرية. والشواهد عنه، والرجوع فيه الخطأ يجوز ألحد. عصمة فال
لقد املقتول. اإلمام بعد الرشعي اإلمام عىل تجتمع لم األمة خالصألن سيايسٌّ سببه اإلجماع
وقد نص، عن يقع قد رشعي، دليٌل فاإلجماع باإلجماع؛ الرشع واجبات من كثري إدراك تم
األول، الصدر يف ذلك وقع وقد رأي. عىل ثالثة أو شخصني اجتماع ويتطلب اجتهاد، عن يقع
لإلجماع حد وكل الفعلية. أو اللفظية القرينة أو التواتر أو النص مثل عليه تدل قرائن وله
اإلجماع يف الخطأ يقع وقد اآلخر. البعض وانشغال البعض غياب مثل يُربره، ما له السابق
خطأً، األول اإلجماع يكون ال الحالة هذه ويف اآلخر. بإجماع تصحيحه يُعاد ثم اجتهاد عن
االختيار إن يُقال وقد واألحوال.13 الظروف لتغري طبًقا صحيح كالهما بل صحيًحا، والثاني
ثم إماًما، يصري حتى ويُبايعه اإلمام ينصب االختيار صاحب أن األول: لوجهني؛ ُمتناقض
بطاعته؟ يقوم اإلمام نصب بالذي فكيف اإلمام، الناس بايع إذا ذلك بعد طاعته عليه تجب
تجوز فكيف االجتهادية، املسائل يف اإلمام املجتهدين أحد يُخالف أن يجوز أنه والثاني:
لإلمام ليست الطاعة أن والحقيقة موجود؟14 األئمة أحد وبني بينه والخالف اإلمامة طاعة

يف يكون حتى األمر هذا ندع لم لعيل: سفيان أبو قال حتى هاشم، وبنو أمية بنو انحاز بايعوه ملا الغد
قوًال العباس وقال مسلم. وأنت تفتننا أن وتريد كافر، وأنت فتَنتنا عيل: فأجابه قريش! من قبيلة رش
يخرج ولم والنهار. الليل اختلف ما ولدك يف الخالفة األمة، بقية وأبو أبي أنت النبي: سمع وقد ذلك. مثل
وهو زيد بن أسامة جيش خرج وقد العالنية. يف وبيعة الرس يف بيعة كانت إنه قيل حتى البيعة إىل عيل

ص٤٨٢-٤٨٣). (النهاية، النبي بتأمري أمريًا جيشه عىل
الشام أهل لثبوت عليه تجتمع لم األمة ألن عيل إمامة يف الطعن وقصد بإجماع، إال اإلمامة تنعقد ال 13

عيل قتل بعد عليه الناس الجتماع معاوية بإمامة قوله مع عيل إمامة فأنكر مات. أن إىل خالفته عىل
بالرشع الواجبات (أ) أوجه: أربعة عىل حجة بإثبات ذلك عىل السنة أهل ويرد ص١٦٣-١٦٤). (الفرق،
وقد اجتهاد، عن يقع قد رشعي، دليٌل اإلجماع (ب) وجوبه. عىل يدل والخالف األمة، بإجماع وإدراكه
لإلجماع (د) األول. الصدر يف وقع وقد أكثر، أو ثالثة أو رأي عىل شخصني اتفاق (ج) نص. عن يقع
الرد ويمكن ص٤٨٧-٤٨٨). (النهاية، فعلية أو قولية قرينة أو التواتر أو النص مثل عليه، دالة قرائن
فراقه. عىل حزينًا الرسول بدفن مشغوًال وكان الجملة، من بكر أبي إمامة كاآلتي: التاريخ وقائع عىل
قتال خالص. مصلحيٌّ عمر موقف أن حني يف الدنيا. عَرض يريد ال كان بأنه ذلك عىل الشيعة ويُجيب
إىل عمر اجتهاد أدَّى ثم أموالهم. واغتنام ذراريهم وسبي الزكاة مانعي وقتال بكر، أبي اجتهاد الردة

ص٤٨٩-٤٩٠). (النهاية، سباياهم رد
يصري حتى اإلمام عىل النصب يف موجب االختيار صاحب (أ) لوجهني: ُمتناقض باالختيار إمامة نصب 14
لو يجوز (ب) الطاعة؟ واجب ثم بإقامته إماًما يكون فكيف اإلمام، قام إذا طاعته عليه وتجب إماًما،
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تقاعس ما إذا خلعه واجبه فمن طاعته، حقه من اإلمام نصب من أن وكما للرشيعة. بل
غري الشخص منصبًا. وليست وظيفة اإلمامة إن األعداء. صالح أو الرشع تنفيذ عن اإلمام
املجتهدين أئمة يف املمثَّلة األمة جمهور هو عليها والقيِّم الوظيفة، أداء هو املهم إنما مهم،
لنفسه. اإلمامة يطلب أن من خري الناس من اإلمام يُنصب وأن األنبياء. وورثة وعلمائهم
والعقد الحل أهل من البيعة تتم بعدها البيعة، بداية هو إنما لإلمامة واحد تنصيب وإن
املسائل يف الخالف أن كما التنصيب. بفعل لواحد وليس البيعة بعد للناس فالطاعة له؛
وإن بينهم. شورى فاألمر الطاعة، من يمنع ال واإلمام واملجتهدين األئمة بني االجتهادية
والخالف الجماعة. رأي عىل والنزول الطاعة يوجب باألغلبية االختالف موضوع عىل االتفاق
وإن العمل. وحدة يف يؤثر ال والثاني جائز، األول آخر. يشءٌ العميل والخالف يشء، النظري
مسئولية وتظل رضورية. واملمارسة العمل وحدة أن حني يف ممكن، النظرية األُطر تعدُّد
باملعروف واألمر والشورى النصيحة العلماء وحق الرشعية، للسلطة أي لإلمام، القرار أخذ
ُقتل ينخلع لم فإن وخلعه، ُمنابذته وجبت اإلمام جار إذا قيل: وقد املنكر. عن والنهي
الحالتني كلتا يف فاإلمامة وبالتايل يُقتل؛ فقد إمامته يف التحكيم قبل شك حدث وإن طوًعا،
الدماء كانت عٍرص يف اإلمامة عىل واألحداث التاريخ حجة أن والحقيقة القتل.15 إىل تؤدي
ال فالخلع ذلك ومع الباطل. من الحق يعرف أحٌد يعد ولم تتطاير، فيه والرقاب تسيل، فيه
قاعدة، يكون ال واالستثناء رفضها، يصعب مصالحٌة والتحكيم القتل، إىل بالرضورة يؤدي
ُخلع ما وكثريًا فكر. إىل يتحول ال والواقع نظرية، حجة تكون ال العملية الحجة أن كما
السلطة. عىل والرصاع باالنفعاالت مشحون جوٍّ يف املصالحة وحدثت التحكيم ووقع الحكام
ما ولكن العمل. أو النظر حيث من سواء قويٍّا، أصًال اإلمامة نفي حجج تظل ذلك ومع
هل الجماعة؟ يف طبيعيٍّا تنشأ والسلطة سلطة بال الناس يُرتَك هل البديل؟ وما العمل؟
األمة، أطراف عىل منعزلة رفض جماعات وتكوين اإلمام عىل املستمر الخروج هو البديل

إذن موجود؟ والخالف الطاعة تجوز فكيف االجتهادية، املسائل يف اإلمام املجتهدين من واحد كل خالف
ص٤٨٣-٤٨٤). (النهاية، بالرشع واجبة غري اإلمامة

يبقى أن برشط ذلك جاز أحدهم، نصب إىل االجتهاد وأدَّى اإلسالم، بيضة يحمي رئيٍس إىل احتيج لو 15
فعل وهكذا ومنابذته. خلعه وجب واحد عىل قضية يف جار إذا حتى والعدل، امَلنصفة عىل معامالته يف
شكُّوا بالتحكيم عيل ريض وملا قتلوه. ينخلع لم فلما األحداث، بعد عثمان خلعوا وعيل، بعثمان املسلمون

ص٤٨٤). (النهاية، وقتلوه! فخلعوه إمامته يف
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األرضعدًال ليمأل الزمان نهاية يف يظهر غائب إماٌم لها املركز، يف رسية جماعات تكوين أو
جوًرا؟ ُملئت كما

واجبة اإلمامة (2)

بد ال فهذه الحدود. وتطبيق الرشائع وإقامة األحكام لتنفيذ ورضورية واجبة إذن اإلمامة
ا حقٍّ املصالح وجلب الرضر دفع كان وإذا الجميع. من بها معرتَف عامة سلطٍة من لها
ال ولكن املصالح. بها تُجَلب وما الرضر بها يندفع ما اإلمامة فإن عقليٍّا، وأصًال طبيعيٍّا
ضابط، قاهر رئيس ثوابه، ويرجون بطشه الناس يخاف قاهر رئيٌس اإلمام أن ذلك يعني
بعقده، التزم طاملا تُطيعه واألحكام، الرشائع تنفيذ عىل بايعته األمة من واحد هو بل
املنكر. عن وتنهاه باملعروف وتأمره تنصحه أن بعد العقد بالتزامات أخلَّ إذا عليه وتخرج
قد وطمع، خوف أو وبطش، قهر عالقة أنها أساس عىل باألمة اإلمام عالقة تصور وإن
من وبطش قهر نفسها، األسس عىل واإلنسان هللا بني للعالقة آخر تصوٍر عىل قائمة تكون

آخر.16 طرٍف من وطمع وخوف طرف،

والفوطي األصم ضد قالوا املعتزلة وأكثر والخوارج الشيعة من والفقهاء املتكلمني من أصحابنا 16
يُنفذ إمام من للمسلمني بد ال وأنه له، املنصوب اتِّباع وواجب فرض، وأنها اإلمام، بوجوب والنجدات
ص٣٩٥– (املواقف بينهم الفيء ويُقسم األيامى، ويُزوج جيوشهم، ويُغزي حدودهم، ويُقيم أحكامهم،
أن مثل وذلك املظنونة، املرضة فكذلك قطًعا، واجب املرضة دفع أصل إن املوجبون: ويقول .(٣٩٨
يقيض الرصيح العقل فإن مسموم، الطعام هذا أن يظن ثم اجتنابه، يجب مسموم كل أن اإلنسان يعرف
كان إذا واجبًا. فيكون النفس عن املرضة دفع يتضمن اإلمام ص٣٩٠–٣٩٨). (املواقف، اجتنابه بوجوب
لهم يكن لم إذا مما أتم الفاسد عن احرتازهم كان ثوابه، ويرجون بطشه، يخافون قاهر رئيٌس للخلق
وبرضورة العقيل، بالوجوب يقول من عند فباإلجماع واجب النفس عن الرضر دفع أن وأما الرئيس. هذا
واجبًا، فيكون به إال يندفع ال رضر دفع يقتيض اإلمام نصب ص١٧٦). (املحصل، به يقول عمن العقل
عن الرضر دفع (ب) الصالح. إىل أقرب تكون البلد حال فإن ضابط قاهر رئيٌس حصل إذا (أ) وبيانه:
الرئيس هذا بيعة عن يستنكفون القوم هل قيل: فإن واجب. به إال الرضر يندفع ال وما واجب، النفس
ص١٥٣-١٥٤). (املعالم، النادر عىل راجح والغالب نادر، ولكنه محتمل، هذا قلنا: الرش؟ ذلك فيزداد
األمة وأن اإلمامة، وجوب عىل الخوارج وجميع الشيعة وجميع املرجئة وجميع السنة أهل جميع اتَّفقت
الرسول بها أتى التي الرشيعة بأحكام ويتوالها هللا، أحكام فيها يُقيم عادل إلماٍم االنقياد عليها واجب
برة إمارٍة من بد وال إمارة، ال امُلحكمة تقول طالب: أبي بن عيل ويقول ص١٠١–١٠٦). ج٥، (الفصل،

ص٢٩). ج٢، (امِللل، فاجرة أو
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العباد؟ عىل أم هللا عىل واجبة اإلمامة هل (1-2)

هي فهل العباد، عىل واجبة كانت وإذا العباد؟ عىل أم هللا عىل اإلمامة، تجب من عىل ولكن
الوجوب ثبت فإذا العقيل. أو السمعي بالوجوب القسمة تبدأ وقد عقًال؟17 أم سمًعا واجبة
ولكن العقلية، الواجبات إلثبات نظًرا العباد عىل أم هللا عىل إما الثانية القسمة تأتي العقيل
هللا» عىل «وجوب إىل الوجوب بقسمة البداية إذن يمكن قبُل من العقلية الواجبات ثبتت ملا
فاإلمام هللا؛ عىل عقًال وجوبها فرض حد اإلمامة وجوب إثبات بلغ قد العباد. عىل ووجوب
العقل وكأن املطالب. سائر معرفة عىل يدل كما عليه، يدل الذي وهو باهلل، يُعَرف الذي هو
عن الزجر يف لطٌف أنها كما الدنيا. شئون إىل الناس وإرشاد هللا معرفة يف كاٍف غري
لسببني؛ هللا عىل واجبة إذن اإلمامة ذلك. يف يكفي ال الفردي الوازع وكأن العقلية، املقبَّحات
املعارف يُعطي للرشيعة، ومرشد باهلل معرَّف فاإلمام اإلرادة. يف ونقص العقل، يف لنقص
والتفرقة اللغات، تعليم وهي ثالثة، وظيفٌة لإلمام ويكون العملية.18 والتوجيهات النظرية
اإلمام. بوجود إال يقتات أن أو لغة يتكلم أن يستطيع ال اإلنسان وكأن والسموم، األغذية بني
لغة أو اإلنسان لغة تكون قد بل الكالم، لغة بالرضورة ليست املعرفة، هي هنا واللغة
إذن اإلمامة الحياة. قوام به ما كل يعني بل الطعام، بالرضورة يعني ال والقوت الطري.

هللا.19 عىل واجبة فهي لذلك والبدنية؛ الروحية للحياة رضورية

(املعالم، عقًال أو سمًعا إما العباد عىل والوجوب هللا، عىل أو العباد عىل واجب إما اإلمامة 17

ص١٥٣-١٥٤).
العقلية. الواجبات والقبح)، (الحسن الغائي العقل الثاني: الفصل انظر 18

ص١٤٢؛ التفتازاني، ص٢٢٨-٢٢٩؛ (املطالع، هللا عىل واجبة اإلمامة الروافض، جمهور عند 19

البيجوري، ص٩٩؛ املطيعي، ص٩٨؛ الوسيلة، ص١٤٢-١٤٣؛ اإلسفراييني، ص١٤٢-١٤٣؛ الخيايل،
هللا عىل عقًال واجبة اإلمامة اإلمامية، وعند ص٣٨٣-٣٨٤). املسائل، ص١٥٤؛ السالم، عبد ص١٠٠؛ ج٢،
هي السبعية، (ب) العقلية. املقبَّحات عن الزجر يف لطف هي عرشية، االثنا (أ) ِفرق: ثالث عند وتفصيًال
بالوجوب قالوا الذين السموم. عن ويميزها األغذية، إىل ويرشدنا اللغات يعلمنا (ج) هللا. بمعرفة معلمة
املطالب. سائر ومعرفة هللا معرفة ليُعلمنا اإلمام نصب هللا عىل يجب الشيعة، (أ) فرقتان: هللا عىل
العقلية، القبائح ترك ويف العقلية الواجبات فعل يف لنا لطًفا نصبه هللا عىل يجب عرشية، االثنا (ب)
واجبة اإلمامة واإلسماعيلية، اإلمامية عند ص١٥٣-١٥٤). (املعالم، لها ُمبينًا للرشيعة ُمحافًظا وليكون
ص٣٩٥). (املواقف، هلل ُمعرًفا ليكون واإلسماعيلية الرشع، قوانني لحفظ أوجبوها اإلمامية أن إال هللا، عىل

ص٧٥٠-٧٥١). (الرشح، لطف فاإلمامة الرشائع؛ جهة من لنعرف اإلمام إىل يُحتاج اإلمامية عند
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وجوب ورشًعا، عقًال الدين يف واجبة معرفتها فإن هللا، عىل واجبة اإلمامة كانت فإذا
نظًرا عقًال اإلمامة تجب والسمع. بالعقل واجبة كالهما والنبوة اإلمامة وسمًعا. عقًال النبوة
عىل الناس ويحمل الرشائع، ويُنفذ األحكام، يحفظ طاعته؛ تجب إمام إىل الناس الحتياج
احتياج وإن الحرام. من الحالل تبيني يف ويُساعدهم نواهيه، واجتناب الدين أوامر مراعاة
ومعرفته، وإعالنه بدايته إىل حاجتهم قدر وبقائه ورعايته الرشع استمرار إىل الناس
األئمة وهم األمر، أويل بطاعة الناس هللا ألمر سمًعا اإلمامة تجب كما ولطف. واجب وكالهما
أن صحيٌح والقبيح؟ الحسن بني والتمييز الدين ملعرفة كافيًا العقل أليس ولكن الهداة.20
يأتي ال الوجوب ولكن الحدود، وإقامة األحكام بتطبيق رصفة تنفيذية وظيفٌة له اإلمام
بل اإلمام، بشخص معيَّنة غري األمر أويل طاعة أن كما وظيفته. من بل اإلمام، شخص من
خالصة؛ تنفيذية سلطة األحكام، وتنفيذ الحدود بتطبيق القائمة هي صة مشخَّ غري بسلطٍة
ميتًة مات زمانه إمام يعرف ولم مات «ومن بالرضورة، واجبة األئمة معرفة تكون لذلك
وال هللا يعرف لم ألنه جاهلية؛ ميتًة مات بيعة عنقه يف يكن ولم مات ومن جاهلية»،
معارفهم ألن األئمة جهل يسع وال العملية. والتوجيهات النظرية املعارف وجهل الرشائع،
ويكون األئمة جهل يسع وقد غريهم، عند التي النظرية املعارف من أوىل وهي رضورية،
برشيعة، بعده يلتزم ال حدٍّ إىل اإلمام معرفة تصل وقد كافًرا. وال مؤمنًا ال حينئٍذ اإلنسان
الرشائع، لتطبيق وسيلة وليست بذاتها كافية األئمة معرفة وكأن فريضة. عليه تجب وال
اإلمام معرفة رضورة إثبات يف التطرف أن والحقيقة هللا.21 حب يف الصوفية يقول كما
للقيام وسيلة اإلمامة كانت أن بعد التكاليف إسقاط حد إىل يصل اإلمامة وجوب إثبات بعد

عقًال الفطرة يف واجبة النبوة أن كما ورشًعا، عقًال الدين يف واجبة اإلمامة اإلمامية، الشيعة عند 20

عىل ويحملهم الرشع، أحكام يحفظ الطاعة واجب إمام إىل الناس الحتياج نظًرا عقًال وجوبها وسمًعا.
الخلق واحتياج والحرام، الحالل ويُبني األحكام، لهم يُرشع أن الناس كاحتياج الدين، حدود مراعاة
عقلية حكمة أو هللا من لطًفا إما واجبًا األول كان وإذا تمهيده. إىل احتياجهم فور الرشع استبقاء إىل
إماٌم يكن لم فإذا وطاعتهم. األمر أويل بمتابعة أمر هللا فإن السامع وأما واجبًا. الثاني كان واجبة،
ذلك وجوب إىل الشيعة طوائف أكثر ذهبت ص٤٨٤-٤٨٥). (النهاية، ذلك؟ يلزم فكيف الطاعة، واجب
(الرشح، عقًال اإلمام إىل الحاجة وجوب إىل واإلمامية القاسم أبو ذهب كما (ص٣٦٤). رشًعا ال عقًال

ص٧٥٨–٨٦٠).
جاهلية ميتًة مات اإلمام جهل ومن بالرشائع. القيام وكذلك واجبة، األئمة معرفة الروافض، عند 21

جهل يسع ال وأنه رضورية، املعرفة الزرارية، وعند ص٤٨٤-٤٨٥). النهاية، ص١١٦؛ ج١، (مقاالت،
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معذوًرا ويكون الحجة، عليه تقوم ال مكلَّف، غري اإلمام يعلم ال من يصبح وبالتايل بها؛
للتكليف ُمزيح اآلن به العلم عدم وإن معاَقبًا. أو مكلًَّفا يكون وإال قائمة، العلة دامت ما
واحد بإماٍم العلم يجب وهل الزمان. نهاية إىل التكاليف ِزيحت املعرفة غابت وطاملا اآلن،
إمامة فيها توجد ال التي الفرتة عن وماذا املكلَّفني؟ حاجة حسب أم نظًرا كلها باألئمة أم
وزوال االنقطاع يوجب وهذا الرسل، بني فرتة وجود ثبت وقد التكاليف، تُلغى هل نبوة، أو
تنتهي فإنها الرشائع إقامة تكون أن بدل اإلمامة من الهدف النهاية يف وينقلب االتصال؟
واضطراب التكاليف، يف والخلط املعرفة، ضياع إىل كله ذلك يرجع قد التكاليف. إسقاط إىل

وظيفته. وما اإلمام من أحد يعرف يعد لم حتى الفتنة أيام الناس

سمًعا العباد عىل وجوبها (2-2)

ال وألنه نفع، وجلب رضر دفع رصف، مصلحي أمٌر ألنها هللا عىل واجبة اإلمامة تكن لم إن
عىل يجب ال ما وكأن العباد. عىل واجبة فإنها يشء، لكل امُلوِجب وهو يشء، هللا عىل يجب
التعارض حد إىل والناس هللا بني التقابل هو الطبيعي الوضع وكأن العباد، عىل يجب هللا
ملصالحهم، رعاية الناس أجل من كذلك فإنها هللا عىل واجبة اإلمامة كانت وإذا والتضاد.
سمعيٍّا وجوبًا اإلمامة وجوب كان وإذا املصلحة.22 أجل من وجوب هو هللا عىل فالوجوب

ونظرياتهم رضوري، أوَّيل عندهم فهو بالنظر غريهم يعرف ما وكل رضورية، كلها معارفهم فإن األئمة،
مات زمانه إمام يعرف ولم مات من اإلسماعيلية وعند ص١٣٦-١٣٧). ج٢، (امِللل، غريهم يُدركها ال
ص١٤٥). ج٢، (امِللل، جاهلية ميتًة مات إمام بيعة عنقه يف يمكن ولم مات من وكذلك جاهلية، ميتًة
مدارج إىل ويهتدي العلوم، هذه موازنات يعرف زمان كل يف إمام إىل الناس وَدعوا كتبًا، فيها صنفوا
الصباح بن الحسن أظهر حني الطريقة هذه تنكَّبوا الجديدة الدعوة أصحاب ثم والرسوم. األوضاع هذه
إىل دعوة أول الناس ودعا بالقالع، ن وتحصَّ بالرجال، واستظهر حكمة، اإللزامات عن وحرض دعوته،
ص١٥١-١٥٢). ج٢، (امِللل، إمام لغريهم وليس إماًما، أولهم وهو زمان، كل يف قائم صادق إمام تعيني
فريضة، عليه تجب ولم رشيعة، تلزمه لم اإلنسان أدركها إذا اإلمام معرفة الرافضة، ِفرق إحدى وعند
وعند ص١١٦). ج١، (مقاالت، عليهم يشء فال عرفوهم فإذا فقط، األئمة يعرفوا أن الناس عىل وإنما
فريق وعند ص١١٦). ج١، (مقاالت، كافرون وال مؤمنون ال بذلك وهم األئمة، جهل يسع قد اليعفورية
مثل الدين يف الخصومة يستحلُّون وال األئمة، جهل يف اليعفورية ويُفارقون رضورية، املعارف آخر،

ص١١٦-١١٧). ج١، (مقاالت، اليعفورية
مصلحي، أمٌر ألنه هللا عىل وجوبه عدم (أ) حجتني: يُوردون إذ الروافض؛ عىل السنة أهل رد هو هذا 22

الطاعة بأس ويدرأ املعايص، عن وينهي بالطاعات يأمر قاهر، رئيٍس عن البلد خال فإذا رضر. دفع

164
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السمعي والوجوب املصلحة.23 لرعاية يهدف إنما فالرشع مصلحي، وجوٌب فألنه رشعيٍّا
الوجوب بينهما يجمع إذ العقيل؛ للوجوب ا مضادٍّ يكون ال أنه إال لالوجوب ا مضادٍّ كان إن
الشعائر إقامة هي هل املصلحة؟ هذه هي ما ولكن املصلحة، عىل معتمد فالسمع املصلحي؛
زواج أو واألعياد الجمعة أيام االحتفال مثل االجتماعية االحتفاالت أو الصالة، مثل الفردية
وإقامة الحدود، عن الدفاع أصلها؛ يف سياسية وظيفة هي أم الحدود، وإقامة األيامى
وظيفة ليست االقتصادي؟ النشاط مظاهر وتوجيه الفيء)، (توزيع الناس بني العدل
ورد املظلومني عن والدفاع الحقوق إعطاء بل الصلوات، وإقامة الحدود إقامة مجرد اإلمامة
أن قبل حقوقهم يأخذون إسالمي حكٍم يف الناس عاش إذا إال الحدود تُطبَّق ال امُلعتدين.
هذا فإن واختياًرا، بيعًة تنصيبه تم قد وكان الحد، اإلمام طبَّق ما فإذا بواجباتهم. يُطاَلبوا
بيعٍة عىل بناءً أو انقالبًا أو وراثة أتى كإماٍم وليس الناس، عند وقبوًال صًدى يجد التطبيق

ودفع واملرج، الهرج وشاع والعصيان، الفسوق فيهم ونشأ الشيطان، عليهم استحوذ املستضَعفني، عن
عدمه، فساد من أقل وفساده العقالء. واتفاق األنبياء بإجماع واجبًا كان بقدٍر النفس عن الرضر

ص٢٢٨). (الطوالع، املرجوح من أوىل والراجح
األصحاب جمهور عند سمًعا واجبة ص١٦). اإلمامة، (امُلْغني، سمًعا واجبة اإلمامة السنة، أهل عند 23

ص١٤٢-١٤٣؛ الخيايل، ص١٤٢؛ التفتازاني، ص٢٢٨-٢٢٩؛ املطالع، ص١٧٦؛ (املحصل، املعتزلة وأكثر
والوجوب ص٧٥٨–٨٦٠). الرشح، ص٩٩؛ املطيعي، ص٩٨؛ الوسيلة، ص١٤٢-١٤٣؛ اإلسفراييني،
وعند ص٣٨٣-٣٨٤). املسائل، ص١٦؛ (اإلمامة، العقيل الوجوب عىل أو الالوجوب عىل يرد بالسمع
بالسمع، وجوبها ويُعَلم بها، التعبد ورود جواز يُعَلم الرشائع من رشيعة اإلمامة األشعري، الحسن أبي
عىل اإلجماع تقدم مع فيها واألصم الفوطي باختالف اعتبار وال وجوبها، عىل الصحابة اجتمعت فقد
عىل الحدود كإقامة ِقبله، من حاكم أو إمام إال يتوالها ال بأحكام الرشيعة وردت وقد قولهما. خالف
األمة، أكثر قول يف لها ويلَّ ال من وكتزويج املماليك، السادة عىل الحدود إقامة يف اختالفهم مع األحرار
املعتزلة وأكثر السنة أهل عند ص٣٩٥–٣٩٨). (املواقف، العراق أهل قول يف واألعياد الجماعات وكإقامة
جهة من يدل ما بيان يف ص١٥٣-١٥٤). (املعالم، السمع بل الوجوب هذا عىل يدل ال العقل والزيدية،
اإلمام نصب ص٣٦٤). (الغاية، عقًال ال رشًعا املسلمني عىل فرض واتباعه اإلمام إقامة وجوب عىل السمع
عقليٍّا، يكون أن يجوز ال اإلمام إىل بالحاجة العلم ص٣٩٥-٣٩٦). (املواقف، سمًعا علينا واجب عندنا

شعًرا: قيل وقد ص٧٥٨–٨٦٠). (الرشح، رشًعا يُعَلم إنما بل

ال��ع��ق��ل ب��ح��ك��م ال ف��اع��ل��م ب��ال��ش��رع ع��ادل إم��ام ن��ص��ب وواج��ٌب

ص١٠٠ ج٢، الجوهرة،
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مخرتَقة، وحدودهم ُمستباحة، اليوم املسلمني حرمات كانت وإذا ر. مزوَّ انتخاٍب أو صورية
الثغور، سد إىل يتوجه ما أكثر اإلمام واجب فإن محتلة، وأراضيهم ضائًعا، واستقاللهم
وتجار والسمارسة امُلرابني عىل والقضاء الطرق، ُقطاع أمام والوقوف الجيوش، وتجهيز
وظيفة الصغار. وتزويج واملوالد االحتفاالت نحو التوجه من أكثر وامُلهربني، السوداء السوق
ليست قضائية. أو ترشيعية أي نظرية، وليست خالصة، تنفيذيٌة أي رصفة، عمليٌة اإلمام
والذب الحكومة، عن والدفاع دولة، وتأسيس رشائع، تنفيذ بل معارف، إعطاء اإلمام مهمة
من جزءًا وليست أصلية، ال فرعية اإلمامة وتكون الوظائف هذه بكل فكيف البيضة. عن
يه، بشقَّ األصول وحدة وتحقيق بالعمل، والنظر بالرشيعة، العقيدة التحام أنها مع العقيدة
واجبة، اإلمام فمعرفة األهمية هذه بمثل اإلمامة كانت وإذا الفقه؟ وأصول الدين أصول
السلطة تفرتق ال وبهذا أمة.24 بال أي نرصانيٍّا، أو يهوديٍّا مات زمانه إمام يعرف لم ومن

وتجهيز ثغورهم، وسد حدودهم، وإقامة أحكامهم، بتنفيذ يقوم إماٍم من لهم بد ال واملسلمون 24

الواقعة املنازعات وقطع واألعياد، الُجمع وإقامة الطريق، وُقطاع التغلبة وقهر صدقاتهم، وأخذ جيوشهم،
الغنائم وقسمة لهم، أولياء ال الذين الصغار وتزويج الحقوق، عىل القائمة الشهادات وقبول العباد، بني
هللا أوجبه بما اإلمام قيام ص١٤٣-١٤٤). الخيايل، ص١٤٣؛ التفتازاني، ص١٤٢-١٤٣؛ (النسفية،
وأخذ املظلوم وإنصاف الظالم ودفع والطالق والنكاح والدماء والجنايات األموال يف أحكام من عليه
عىل واجب فرٌض اإلمامة ص١٠٦-١٠٧). ج٤، (الفصل، اآلراء واختالف األقطار تباعد عىل القصاص
بينهم، الفيء ويقسم جيوشهم، ويغزي ثغورهم ويضبط القضاة، لهم وينصب اإلمام، إقامة ألجل األمة
وسد الحدود، بإقامة يقوم إمام نصب رشًعا املسلمني عىل يجب ص٣٤٩). (الفرق، ملظلومهم وينتصف
الصغار وتزويج الطريق، وُقطاع وامُلتلصصة التغلبة وقهر الصدقات، وأخذ الجيوش، وتجهيز الثغور،
الحقوق، عىل القائمة الشهادات وقبول العباد، بني املنازعات وقطع لهم، أولياء ال الذين والصغريات
األطماع، عليه وتتنازع الطباع، تسارع مما يمنع املصالح. وحفظ املفاسد، ودرء واألعياد، الُجمع وإقامة
أصحاب عند ص١٢٨). (الحصون، ونهيه أمره مقتىض عىل رأيه عن ويصدرون عليه، الناس يعول
هي هللا. من فرض وجوبها الخوارج، وأكثر واملعتزلة الشيعة وجماعة والفقهاء األشعرية من الحديث
إمام من لكافتهم بد ال عليه، واجب فرٌض املنصور، أتباع وعند إقامته. املسلمني عىل واجب فرٌض
غنائمهم ويقسم جيوشهم، ويُهيئ حصنهم، ويحرس بيضتهم، ويحفظ حدودهم، ويُقيم أحكامهم، يُنفذ
وينصف واألعياد، الُجمع أمور فيه ويراعي ومناكحاتهم، خصوماتهم يف إليه ويتحاكموا وصدقاتهم،
كل إىل والدعاة الُقراء ويبعث ناحية، كل يف والوالة القضاة وينصب الظالم، من وينتصف املظلوم،
(النهاية، الصائب وفكرهم الثابت بنظرهم للعقالء حاصلة فهي والهداية واملعرفة العلم وأما طرف.
حازم، َمهيب عادل ملٌك العالم يف كان زمان كل يف لو أمته. عىل واجب اإلمام نصب ص٤٧٨–٤٨٠).
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حيث من سواء العادل، واإلمام القاهر، اإلمام اإلمام، رضورة يف السياسية املعارضة عن
رشعي دليٌل يرتكب وقد بدونه.25 للجماعة قوام فال املصلحي، الوجوب أو السمعي الوجوب
كما املصلحية الحجة تظهر الحالة هذه ويف اإلجماع. تواتر أو املتواتر اإلجماع عىل يعتمد
املتواتر اإلجماع مع جزئية كمقدمٍة تظهر املصلحية الحجة إن بل النيص، الدليل يف ظهرت
بعد األوىل الصدر يف املسلمني إجماع تواتر األول: اثنان؛ إذن السمعية األدلة قطعية. كمقدمٍة
تنصيب عرصإىل كل يف ذلك الناسعىل يزل ولم إمام، عن الوقت خلو امتناع عىل النبي وفاة
الطعن ولكن عليه.26 والقرائن الدواعي رت توفَّ متواتر نقٌل اإلجماع ومستند متَّبَع. إمام
اإلجماع، يف خطأ يحدث أن فجائٌز اإلمامة، تُهَدم وبالتايل الدليل؛ يهدم اإلجماع حجية يف
الختالف نظًرا فرد كل يُخطئ وأن واملصالح، للظروف عرصطبًقا عرصإىل من يتغري وأن
ُمعاَرًضا يكون وأن ظنية، آحاًدا اإلجماع مستنَد هي التي األحاديث تكون وأن الطباع،
لإلجماع، املتكلمني بعض نقد من معروف هو ما آخر إىل آخر، بإجماٍع أو آخر بحديٍث

كان وإن العالم، أمور وتنتظم القبيحة، أفعالهم عن يمتنعون منه، يخافون والفسق الرش أهل فإن
لدفع إمام نصب الخلق. أفعال وتتشوش العالم، أمر يختلُّ فإنه منه أحد يخاف ال بحيث عاجًزا ضعيًفا
إن فليمت زمانه إمام يعرف ولم مات من اإلمام، معرفة فتجب واجب، النفس عن الرض ودفع الرضر
وإن ص٣٨٣-٣٨٤). (املسائل، واجبة ومعرفتها واجبة، فاإلمامة نرصانيٍّا؛ هللا شاء وإن يهوديٍّا هللا شاء

صحته. يف تُشكك والنرصانية واليهودية الجاهلية بني الحديث صيغة اختالف
الشيعة. هم الرسية واملعارضة السنة، أهل هم السلطة 25

خلو امتناع عىل النبي وفاة بعد األول الصدر يف املسلمني إجماع تواتر األول: اثنان؛ السمعية األدلة 26
إىل الكل فبادر به. يقوم ممن الدين لهذا بد وال مات، قد محمًدا إن بكر أبو قال حتى إمام، من الوقت
هذا زماننا إىل عرص كل يف ذلك عىل الناس يزل ولم الرسول، دفن وهو األشياء أهم له وتركوا قبوله،
وقرائن الدواعي، وتوافر متواتر، نقٌل اإلجماع ومستند هذا. زماننا إىل عرص كل يف متبع إمام نصب من
من بأرسهم األمة اتفاق سمًعا، اإلمامة وجوب عىل الدليل ص٣٩٥-٣٩٦). (املواقف، وعيان مشاهدة
ص٤٧٨–٤٨٠). (النهاية، باألمر قائم إماٍم من تخلو أن يجوز ال األرض أن إىل زماننا إىل األول الصدر
الثغور، وسد البلد، بيضة وحفظ الحد، إقامة نحو الرشعية، األحكام هذه لتنفيذ اإلمام إىل يُحتاج
قال ص٧٥٠-٧٥١). (الرشح، البيت أهل إجماع والدليل الشهود. وتعديل والغزو، الجيوش وتجييش
امتناع عىل الرسول وفاة بعد األول الصدر يف املسلمني إجماع من بالتواتر ثبت ما الدليل الحق: أهل
عىل واإلرصار واإلذعان، التصديق إىل الكل فبادر … بكر أبو قال حتى إمام، أو خليفة عن الوقت خلو
ويستحيل الدين. عىل محافظًة واألخوات واألمهات اآلباء قتل لدرجة والشقاق الزيغ وأهل الخوارج قتال

ص٣٦٤–٣٦٦). (الغاية، الكذب عىل اتفاقهم
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تفاديًا املصلحة، وهو الثاني، بالدليل اإلجماع يُقَرن لذلك السلطة؛27 لحجة العقل ونقد
مقصود الدين نظام أن وهي قطعية، األوىل: مقدمتان؛ للدليل يصبح وبالتايل اإلجماع؛ لنقد
ُمطاع. بإماٍم إال الدين نظام يحصل ال أنه وهي جزئية، والثانية: قطًعا. الرشع لصاحب
الجزئية املقدمة عىل الربهنة ويمكن اإلمام. نصب وجوب وهي قطعية، النتيجة وتكون
ال الدنيا نظام أن والثاني الدنيا، بنظام إال يحصل ال الدين نظام بأن األول بأمرين؛ الثانية
كقصد مًعا املقدمتني أساس املصلحة حجة تظهر الدليل هذا ويف ُمطاع. بإماٍم إال يحصل
الدين، أساس والدنيا، الدين بني تجمع التي هي فاملصلحة الدنيا؛ يف وكرضورة للرشع،
وهي واحدة، حجٍة يف واملصلحة، اإلجماع الحجتني، بني الجمع ويمكن الدنيا.28 يف ورضورة
اإلجماع نقد تم إذا الحالة هذه ويف إجماًعا. واجب دفعه فإن مظنون رضٌر فيه دام ما أن

واحد حكٍم عىل االجتماع واستحالة خطأ، عىل قيامه احتمال (أ) منها: حجج، بعدة اإلجماع نقد يمكن 27

ُعرضًة أكثر فالعبادات العبادات؛ مثل األمور بعض عىل االتفاق وقوع من بالرغم الطباع، الختالف نظًرا
العقليات. يف لكان الرشعيات يف حجة كان ولو اإلجماع. يف فرد كل خطأ جواز (ب) حولها. لالختالف
الكتاب من مستنَد لإلجماع يكون أن بد ال (ه) ُمعاِرض. يوجد ربما (د) ظنية. آحاٌد كلها األحاديث (ج)
(الغاية، ذلك عىل نموذًجا يعترب اإلجماع لحجية النظَّام ونقد له. حاجة فال وبالتايل القطعية؛ السنة أو

ص٣٦٤–٣٦٧).
كاآلتي: اإلجماع، ومستنَده الرشع، من فالوجوب العقل؛ من وليس اإلمام، نصب وجوب بيان يف 28

قطًعا. الرشع لصاحب مقصود الدين نظام هي: كلية قطعية مقدمة (أ)
ُمطاع. بإماٍم إال الدين نظام يحصل ال هي: جزئية قطعية مقدمة (ب)

اإلمام. نصب وجوب هي: قطعية نتيجة (ج)

كاآلتي: نتيجة لهما تكون بمقدمتني الثانية الجزئية املقدمة عىل الربهنة ويمكن

الدنيا. بنظام إال يحصل ال الدين نظام (أ)
ُمطاع. بإماٍم إال يحصل ال الدنيا نظام (ب)
ُمطاع. بإماٍم إال الدين نظام يحصل ال (ج)

حارس، والسلطان ، أسُّ الدين توءمان. والسلطان الدين باملشاهدة. مطاع، بسلطاٍن إال تنتظم ال فالدنيا
فالسلطان اآلراء. شتات يجمع ُمطاع قاهر سلطان فضائع. له حارس ال وما مهدوم، له أس ال فما
بسعادة الفوز يف رضوري الدين ونظام الدين، نظام يف رضوري الدنيا ونظام الدنيا، نظام يف رضوري
دفع بها اإلمامة إن ص١١٨-١١٩). (االقتصاد، الرشع رضورات من رضورة اإلمام فوجود اآلخرة؛
ال وذلك العموميات، إىل عائدة مصالح والُجمعات األعياد إجماًعا. واجبة فإنها وبالتايل مظنون؛ لرضٍر
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يف ليس آخر. وتنصيب إمام وفاة حال يف الفتن قامت وطاملا املصلحة. نقد يمكن ال فإنه
أعظم اإلمامة ترك من الناشئ اإلرضار وإن رضار. وال رضر ال ألنه منفيٍّا إرضاًرا اإلمامة
تولية وإن واجب. التعارض عند األعظم الرضر ودفع تنصيبها، من الناشئ اإلرضار من
إنما الوايل وألن للرشيعة، بل للشخص، ليست الوالية ألن رضًرا؛ ليس مثله عىل اإلنسان
يُويل أن من البعض استنكاف وإن الوايل. وليس الوالة هم فالناس مثله؛ عن بيعته ت تمَّ
وتنافس السلطة يف رغبة مجرد إىل وتحويلها لها، وضياع للرشيعة تشخيص هو عليه مثله
من رضًرا أخف وهو فتنة، وليس سالم مفسدة، وليس مصلحة اإلمام عزل وإن عليها.
إذا واجبًا أيًضا يكون عزله فإن بالرشع، التزم ما إذا واجبًا اإلمام تنصيب كان فإذا إبقائه.
الذي العادل امُلستبد القاهر اإلمام صورة هو التصور هذا يف العيب ويظل به.29 أخلَّ ما
واالختيار فيها، قهر ال البيعة أن مع الناس، يخشاه قاهٌر ولكنه الناس، مصالح يُحقق
وسلطانه لألمة، قاهًرا باستمرار اإلمام جعل إىل الصورة هذه أدَّت وقد ورًضا. طواعية
ونشأت اإلمامة، عىل الناس فتسابق فرُيغمهم، بالقوة مصالحهم يرعى منها، مستَمد غري

األمة. ملصالح تحقيقه عن يُعلن منها كلٌّ االنقالبات

عقًال العباد عىل وجوبها (3-2)

واملصلحة الرشع فإن اإلمامة، لوجوب مصلحية أو رشعية حجٍج من هناك كانت مهما
حياة فيها تتأصل واحدة وحدٌة والواقع والعقل فالوحي العقل؛ مقتضيات من كالهما
ويكون والعقل، الرشع عىل املصلحة تقوم كما واملصلحة، العقل عىل الرشع يقوم الناس.
املصلحي؛ الوجوب أو العقيل الوجوب رفض إذن يمكن ال واملصلحة. الرشع دعامة العقل
الوجوب يُنايف ال العقيل والوجوب املصلحة. يف ومرًة الرشع، يف مرًة واحد وجوٌب فهو

وتنصيب إمام وفاة حال الفتن قامت وقد واألهواء. والتشتت الخالف حال يف إليه يُرَجع بإمام إال يتم
ص٣٩٥-٣٩٦). (املواقف، آخر

ينشأ املنفي اإلرضار وهذا املوضوع، هذا يف رضار وال رضر ال ألنه منفي؛ قول إرضار فيها اإلمامة 29
يؤدي ذلك من البعض استنكاف (ب) محالة. ال به إرضار عليه ليحكم مثله عىل اإلنسان تولية (أ) من:
ُعزل وإن باألمة، أرضَّ يُعَزل لم فإن والفسوق، الكفر منه ويجوز معصوم، غري كان ملا (ج) الفتنة. إىل

ص٩٣٥-٩٣٦). (املواقف، الفتنة إىل أدَّى
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تُقدَّم التي والتحليالت الحجج كل وإن املصلحي.30 الوجوب يف مًعا الرتكازهما الرشعي
مسبًقا تُثبته بل العقيل، الوجوب تنفي ال وتنوُّعها تعدُّدها من بالرغم العقيل الوجوب لنفي
وملا واألرض، السموات كانت ملا اإلمام لوال التمكني، باب من اإلمام فاعتبار جانبًا؛ ترتكه أو
هو والوجود الوجود، هو والعقل الوجود. إىل العقل من للوجوب نقل هو فعٌل العبد من صح
الصفات كان إذا خاصًة إمام، دون التكليف عىل قادر املكلَّف ألن التمكني يستحيل العقل.
املكلَّفني خلو وجواز البيان جانب من اإلمام واعتبار التحقيق. صعبة اإلمام يف املطلوبة
العقلية. املعرفة عن النقلية للمعرفة غنى وال عقلية، وليست منقولة املعرفة يجعل منه
إماًما، أو نبيٍّا كان سواء حجة، من زمن يخلو وال خلقه، عىل هلل حجة اإلمام كان وإذا
لطف، أيًضا العقل فإن اللطف، باب من اإلمام اعتبار أما العقول. لحجة إلغاء ذلك فإن
وأنصار اللطف أنصار بني التقابل من بالرغم املصلحة مثل العقلية الواجبات من واللطف
دليل، إىل يحتاج واللطف أسفل. من اقتضاء واملصلحة أعىل، من ِهبة اللطف املصلحة.
التأسيس رفض يمكن ال املكلَّفني.31 وجميع املسلمني عامة جميع من معرًفا كونه وهو
اإلرادات بني ويُوفق الكلم، يجمع رئيس وجود رضورة وإن السياسية. للمشكلة العقيل
يعلم واحد، آٍن يف ومصلحية عقلية رضورٌة وهي الجماعية، اإلرادة عن ويُعرب الفردية،
تأسيسها أي للقيادة، العقيل التأسيس يؤدي وكيف واستقراءً. بداهًة واكتسابًا، اضطراًرا
آٍن يف والعملية النظرية الرضورة هذه إىل لتُشري السمعية األدلة وإن عقلية؟ ال أسٍس عىل
اإلمام وظيفية كانت فإذا عقيل. أساٌس هي بل منافع، تحقيق مجرد ليست فاملصلحة واحد؛
والصالح العباد، صالح ذلك ففي الجيوش، وتجهيز الحدود وإقامة األمصار يف الوالة تعيني

تعلُّق إما وجوب، وجه لها يكون أن لوجب عقًال وجبت لو العقل. جهة من واجبة غري اإلمامة أن يف 30

ص١٧). (اإلمامة، رشعي وكالهما العاجلني، واملضار باملنافع أو بالتكليف
واآللة بالقدرة التمكني فعل. العبد من صح وملا واألرض، السموات كانت ملا اإلمام لوال التمكني، باب 31

النبي من سواء منه، املكلَّفني خلو يجوز البيان، باب كله. هذا من خارج واإلمام بها، يختص ما وسائر
بأنه اإلمامية ت واحتجَّ اللطف، باب ذلك. يف معصوم إىل حاجة وال العقلية)، (املعارف اإلمام محمد أو
عىل قياًسا هللا عىل واجب وهو املعايص، من واالحرتاز الطاعات، قبول إىل أقرب املكلَّف حال ألن لطف؛
الدين يف لطف هما اإلمامية، عند ص٣٩٥). املواقف، ص٢٢٩؛ الطوالع، ص١٧–٢١؛ (اإلمامة، التمكني
لهم كان إن الخلق أن الُعرف استقراء وبعد بالرضورة نعلم ألنَّا لطف اإلمام ص٧٥٨–٧٦٠). (الرشح،
املكلف عىل واجبني كانا وملا املفسدة، وإزالة التمكني مجرى يجري واللطف القبائح، عن يمنعهم رئيس

ص٨١). (املحصل، واجبة أيًضا اإلمامة كانت الحكيم
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حيث من السمعي الوجوب أن كما وجودي.32 وأساٌس اجتماعي وضٌع هو كما عقيل أصٌل
كما التواتر، رشط العقل مع فاالتفاق العقيل؛ الوجوب عن يُْغني ال واإلجماع التواتر أدلة
وإن بالعقل. إال يتم ال ما وهو املجتمعني، واجتهاد الجماعة رأي عىل يقوم اإلجماع أن
أو واإلجماع، التواتر عىل باالعتماد سمًعا وجوبها يف يطعن ال عقًال اإلمامة بوجوب القول
وتكملة الحجج بتضافر ولكن واألمم، الناس أحوال استقراء عىل بناءً مصلحًة وجوبها يف
أو العصمة، مثل لإلمام معيَّنة بمواصفاٍت القول ذلك يعني ال ولكن بعًضا.33 بعضها
حال يف الرشيعة وإبطال الحدود إيقاف أو وتفوقها، النبوة رضورة تُعادل التي رضورتها
عدم أو به، باالئتمام إال الصالة صحة عدم أو رجوعه، حتى تقيًة ظهوره عدم أو غيابه
وجوب إثبات أما اإلمامة.34 ورشوط اإلمام صفات يف أدخل فذاك به، إال ذاته الوحي كفاية
االستدالل، خطأ واحتمال املذاهب، يف االختالف وجواز البرش، نقص طريق عن عقًال اإلمامة
إعمال املذاهب واختالف العقل، يف البرش فكمال فيه؛ الطعن طريق عن للعقل إثبات فذاك
تصحيحها ويمكن العقل، إلعمال نتيجة االستدالل وأخطأ العقل، عمل من وهو للرأي،
السياسية، املشكلة عىل اإلبقاء هي عقًال اإلمام رفضوجوب يف الحكمة تكون قد بالعقل.35

ص٢٧-٢٨). (اإلمامة، اكتسابًا أو رضورًة ذلك معرفة القايض ورفض الكلم، يجمع رئيٍس إىل الفزع 32
النزاع وفض املنكر، عن والنهي باملعروف، واألمر الجيوش، وإرسال الحدود، إلقامة اإلمام رضورة

ص٥٤٦–٥٥٤). (اإلمامة، والخالف
يتم وهذا البدن، بسالمة إال يتم ال فالتكليف األغذية؛ وبني القاتلة السموم بني للفصل إمام إىل الحاجة 33
حفص وأبي الوراق عيىس وأبي الحكم بن هشام من الدين يف طعن وهذا الصالة. مثل الرسول يف بتواتر
والنوبختية، األحوص ابن مثل والرشع، العقل بني متوسطة طريقٌة واألفضل الراوندي. وابن الحداد
عن يُغني واإلجماع التواتر األحكام. وتنفيذ الحدود كإقامة السمعي الدليل األصحاب. مثل والزيدية
أن عقًال باإلمامة يقول من حجج ِضمن من ص٣٥–٤٠). (اإلمامة، املعارف يف العقلية النظرية اإلمامة

ص٥٦–٩٨). (اإلمامة، النقلية الحجة مع حجة والعقل بعًضا، بعضها تُكمل الحجج
حفًظا أو للعصمة، نظًرا املكلَّفني عن االستدالل بوظيفة القيام اإلمام إلثبات الحجج ِضمن من 34

اإلمامة انتهت وإال معصوم، إمام وجود ورضورة والكتمان، والسهو الغلط من معصوم إماٍم من للرشيعة
وتنفيذ الحدود إقامة وحجة له، واالنقياد به االئتمام أو به، إال االئتمام صحة عدم وحجة نهاية، ال ما إىل
ص٥٦–٩٨). (اإلمامة، بإمام إال والسنة الكتاب داللة عدم وحجة البيضة، وحفظ الفيء وقسمة األحكام
وتكليفهم الناس، يف النقص عموم مثل: عقًال، اإلمامة وجوب أجل من تُقال شبهات عدة هناك 35

وجود ونسيان، وغفلة شهوة من النقص إلزالة إمام أو رسول من بد فال والعمل، العلم يف بالصواب
ص٧٠–٩٨). (اإلمامة، واالجتهاد الفقه يف االختالف جواز والتقصري، والنقص والشهوة والغفلة السهوة
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أمام ونكون والسمعي، العقيل وجوبها عىل القضاء من بد ال وبالتايل خاصة، مصلحيٌة إما
السلطة تُقرر لحني السمعي بالوجوب االكتفاء القصد كان إذا أما والقهر. الغلبة إمامة
الوجوب فإن األمر، ألويل الطاعة وتفرض تتمكن وبالتايل اإلمام، هو من والدينية السياسية
إىل اللجوء دون مبارشًة عليه ويدل الوجوب، عىل يدل فالعقل رضوريٍّا؛ يصبح العقيل36
عىل واجبة وهي املعارف، من جزء واإلمامة الرضورية، املعارف من فالوجوب اللطف؛
تزييف أمكن فإذا العلماء. عىل وأوجب الجمهور، عىل واجبة الخواص؛ عىل وأوجب العوام،
األنبياء، ورثة العلماء كان وملا التزييف. هذا عن يندُّ العلماء وعي فإن الجمهور، وعي
فرض مجرد وليست عني، فرض اإلمامة عليهم. أوجب فاإلمامة األمة، قادة الفقهاء وكان
عوامها األمة عىل والبيعة البيعة، حق اإلمامة بايع. قد دام ما عنها مسئول مسلم كل كفاية.

وخواصها.37

كانت إن مثل: العقل، عىل باالعتماد العقيل الوجوب نفي تُحاول التي الجدلية الحجج بعض هنالك 36

كانت إن الدين، بمصالح يُخلُّ فقدها لكان واجبة كانت إن الغياب، عند محله يحل أن وجب واجبًة
(اإلمامة، إلخ … يُعَزل ال واحًدا إماًما كان واجبًا كان إن ُمتعذر، وهو الجميع برضا إال يتم ال لكان واجبة

ص٥٥-٥٦).
ص٣٩٥–٣٩٨). (املواقف، الرشائع يف لطًفا لكونها واجبة اإلمامة املعتزلة، من اللطف أصحاب عند 37

إىل اإلمامية وذهبت ص٣٦٤). (الغاية، رشًعا ال عقًال اإلمامة وجوب إىل الشيعة طوائف أكثر ذهبت كما
واجبة السنة أهل جمهور عند أنها حني يف ص٧٥٨–٨٦٠). (الرشح، عقًال اإلمام إىل الحاجة وجوب
الوسيلة، ص١٤٢-١٤٣؛ اإلسفراييني، ص١٤٢-١٤٣؛ الخيايل، ص١٤٢؛ (التفتازاني، سمًعا العباد عىل
وأبي الجاحظ عند ولكن ص١٥٤). السالم، عبد ص١٠٠؛ ج٢، البيجوري، ص٩٩؛ املطيعي، ص٩٨؛
ص٣٩٥). املواقف، ص١٥٣-١٥٤؛ املعالم، ص١٧٦؛ (املحصل، الوجوب عىل العقل يدل البرصي الحسن
ج١، (مقاالت، الدين يف الخصومة تشمل وال اإلمام، معرفة من بد وال رضورية، املعارف املعتزلة، عند
معرفة ص٢٢٨-٢٢٩). املعالم، ص٣٩٥؛ (املواقف، عقًال واجبة اإلمامة الزيدية، وعند ص١١٦-١١٧).
الجرجاني وعند نفسه. إىل يدعو ظاهًرا كان إن بل يكن، لم أم كان سواء ذلك يعني وال واجبة، اإلمام

ص٧٤٩-٧٥٠). (الرشح، وحدهم للعلماء تكليف هي وإنما والعوام، الكافة عىل تجب ال أنها
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ثبوهتا كيفية ثالًثا:

الطريق وما تثبت؟ فكيف وباملصلحة، وبالعقل بالسمع وكانترضورية اإلمامة، وجبت إذا
الواقع، حيث من أو العقل حيث من سواء عديدة، االختيارات أن الحقيقة اإلمام؟ تثبيت إىل
بالنص اإلمامة تثبت قد التاريخي. التحقيق حيث من أو النظري االحتمال حيث من
من وصية أو السنة، يف أو القرآن يف الوحي أصل يف النص هذا كان سواء والتعيني،
أو املعجزة من آخر دليٌل يُصاحبه أو بمفرده، كافيًا النص يكون وقد إمام. عىل إمام
وعينه، باسمه اإلمام إىل النص يُشري وقد الظالم. اإلمام عىل بالخروج الفعل أو العقل
بمطابقة إليه التعرف يسهل ثم كشخص، له تعيني دون ورسمه بصفته إليه يُشري وقد
ويقوم وراثة، اإلمامة تكون قد نفسه االتجاه ويف فيهم. قها وتحقُّ األشخاص يف األوصاف
والبيعة بالبيعة. اإلمامة تكون تماًما ُمعاِرض اتجاٍه ويف الوصية. أو النص بدور فيها الدم
األمة، ُممثيل والعقد، الحل أهل من أو الناس، وعامة األمة جمهور من إما وعقد، اختيار
عىل بناءً لإلمام االختيار يتحدد وقد الناس. مصالح عن وامُلدافعني الرشع، عىل امُلحافظني
هذه ويف والقهر. بالغلبة قها تحقُّ عن أو لإلمام، شخص استحقاق عن أي األعمال، كثرة
أخرى احتماالت وجود من وبالرغم الحر. االختيار وهو األول، أساسها البيعة تفقد الحال
لحوادث ووصف التاريخ، يف لهما تعينات الحقيقة يف ولكنها واالختيار، النص بني تجمع
البيعة قبول أو ذلك، بعد البيعة إلغاء ثم األوائل الثالثة األئمة يف النص قبول مثل معيَّنة،
ظل فقد بعدهم؛ الخالف حدوث عىل يدل مما ذلك، بعد مبايعتهم ثم األوائل الثالثة لألئمة
بالعقد ثبوتها أو والتعيني، بالنص اإلمامة ثبوت وهما أال رئيسيني، اتجاهني بني االختيار



(٥) الثورة إىل العقيدة من

تطويرها؛ يتم ولم الرئيسيني التيارين تحت اندرجت فقد األخرى االحتماالت أما واالختيار.1
اإلمامة تندرج كما والتعيني، بالنص اإلمامة تحت الوراثة أو بالوصية اإلمامة تندرج إذ
وكأن تاريخي. واقٌع حالة ولكل واالختيار، بالعقد اإلمامة تحت وبالغلبة األعمال بكثرة
النظرية تجريد أمر يجعل مما نظرية؛ كحالٍة نفسه فرض الذي هو التاريخي الواقع هذا
وإمامة واالختيار عيل وإمامة التعيني بني (الفصل صعبًا أمًرا التاريخية مالبساتها من
أيهما سؤال: عىل اإلجابة َلتصعب حتى العزيز)، عبد بن وعمر وعيل وعثمان وعمر بكر أبي
تحقيق التاريخي الواقع أن أم التاريخي، للواقع تنظري النظريتان هل فرع؟ وأيهما أصل
ت تغريَّ ما إذا واجبة غري ولكنها تكونصحيحة، قد بعينه إمام عىل إمام ووصية للنظريتني؟
إماًما. كان ولو حتى الفرد اختيار من خري الجماعة اختيار وأن خاصًة والظروف، املصالح
أن للوصية ويمكن بيعة. عن أتى كان ولو حتى وصيته، يف اإلمام عىل الهوى يتغلب وقد
هذه ويف لها. الناس قبول عن تُعلن ببيعة إال رشعية تصبح وال افرتاض، مجرد تكون
جائزة والوصية الثانية. البيعة من بل األوىل، الوصية من رشعيته اإلمام يستمد ال الحالة
من األوىل أخرى. ناحيٍة من واالختيار والعقد ناحية، من والتعيني النص الحالتني؛ كلتا يف
ثم إمام، إىل إمام من تبدأ الثانية أن حني يف ببيعة، توثيقها إىل حاجة دونما إمام إىل إمام
وتُنفى والتعيني النص حال يف تثبت فإنها الوراثة أما بالبيعة.2 التوثيق طريق عن تنتهي

والبكرية. اإلمامية به وتقول النص، (أ) ِفرق: عدة إىل فيها الناس اختلف اإلمامة. ِفرق يف الكالم 1
العقد (د) العباسية. عند املوارثة (ج) الباقي. يف والخروج والدعوة الثالثة، األئمة يف النص (ب)
يف ذلك مثل إىل عباد وذهب وعباد. الجاحظ عند األعمال كثرة (ه) وامُلجربة. املعتزلة عند واالختيار
قد أم بنص هي هل اإلمامة، يف واختلفوا ص٧٥٣-٧٥٤). (الرشح، الخوارج عند الغلبة (و) النبوة.
بل توقيف، وال نص بغري وكذلك وتوقيف، هللا من بنص إال تكون ال (أ) فرقتني: إىل نص، بغري تكون
باإلجماع. أم بالنص ثابت هو هل اإلمام تعيني يف واختلفوا ص١٣٢). ج٢، (مقاالت، العقد أهل بعقد
اختلفوا باإلجماع والقائلون صفته. بذكر ورد أو بعينه شخص عىل هو هل اختلفوا بالنص والقائلون

ص٤٨٠-٤٨١). (النهاية، والعقد الحل أهل جماعة أم التام األمة إجماع هو هل
قوم، ذلك أجاز اإلمامة؟ وجوب جهة من غريه إىل يويص أن له هل وحقوقه، اإلمام مهامِّ يف اختلفوا 2
أم لها أيصلح بعينه، واحد إىل باإلمامة الوصية يف واختلفوا ص١٣٧). ج٢، (مقاالت، آخرون وأنكره
غري جائزٌة صحيحٌة الوصية والخوارج، واملرجئة املعتزلة من وقوم األصحاب عند (أ) ِفرق: عدة إىل ال،
إىل بها بكر أبو أوىص كما الوصية، إنفاذ األمة عىل وجب لها يصلح ملن اإلمام بها أوىص وإذا واجبة.
عمر. فعل كما جائز بعده قوم بني شورى اإلمام جعلها وإن متابعته. عىل الصحابة وأجمعت عمر،

174



ثبوتها كيفية ثالثًا:

أما إثباتها.3 حني الوراثة يُناقض أحيانًا التاريخي الواقع ولكن واالختيار، العقد حالة يف
فهي والقوة بالغلبة اإلمامة أما واالختيار. بالعقد اإلمام رشوط يف أدخل فهي األعمال كثرة

واالختيار. للبيعة ُمناقضة إنها إذ نظري؛ تأصيل دون لواقع تربير مجرد

بالنصوالتعيني؟ اإلمامة تثبت هل (1)

يف اختالف هناك كان وإن — رضوريٍّا النص يكون وقد وحده، بالنص اإلمامة تثبت قد
النص يكون وقد العلة. ذكر مع مستنبًَطا خفيٍّا أو عليه، خالف ال ظاهًرا جليٍّا أو — تأويله

خروج.4 أو عقل أو معجزة من بدليل مقرونًا

الوصية تنفيذُ األمَة يلزم ال ولكن بعينه، واحد إىل باإلمامة الوصية لإلمام جرير، بن سليمان عند (ب)
قوم عند (ج) إمامتَيهما. بصحة يقول وهو ذلك، ببطالن وعمر بكر أبي قصة وتشهد الشورى، بعد إال
(األصول، بعده يكون من عىل اإلمام من النص طريقها وأن اإلمامة، يف للوصية َمدخل ال اإلمامية من
(املحصل، إليه باإلمامة موىس أوىص والقرامطة، برش بن محمد أصحاب البرشية وعند ص٢٨٥-٢٨٦).

ص١٧٧).
ص١٣٦). ج٢، (مقاالت، تنفيها والثانية تُثبتها، األوىل فرقتني؛ إىل تتوارث، هل اإلمامة، يف اختلفوا وقد 3

الروافض، حاشا يبلغ، لم أم بلغ سواء فيها، التوارث يجوز ال أنه اإلسالم أهل من أحد بني خالف وال
من كل (أ) ِفرق: ثالث إىل موروثة تكون هل اختلفوا ص٧). ج٥، (الفصل، األمرين كال أجازوا فإنهم
إىل مختلفون العباس بإمامة القائلة الراوندية (ب) موروثة. تكون ال إنها قال بكر أبي بإمامة قال
زعم من والثانية: منه. وراثة أنها ينفي النبي بنص اإلمامة استحق العباس أن زعم من األوىل: فرقتني؛
ُمختلفون عيل بإمامة والقائلون (ج) أعمامه. بني دون عصبه من كان ألنه النبي من وراثًة استحقها أنه
ورثها ثم االسم، دون بالوصف عيل إمامة عىل نص النبي بأن تقول الجارودية الزيدية األوىل: فرقتني؛ إىل
خرج من ولكن بعينه. واحد يف ال البطنني هذين يف املرياث عىل إنها ثم والحسني، الحسن ابناه عيل عن
اإلمامية، أكثر وهم الثانية: أما اإلمام. فهو صالًحا، عامًلا وكان ربه، سبيل إىل يدعو سيفه شاهًرا منهم
ثم للحسن كانت أن بعد اإلمامة إن لقولهم أصولهم عىل خطأ وهذا موروثة. اإلمامة بأن تقول فإنها
الحسن بعد اإلمامية الكيسانية، وعند أخيه. دون البنه الحسن بعد لصارت وراثة كانت فلو للحسني،

ص٢٨٤-٢٨٥). (األصول، األخ من املرياث خالف وهذا الحنفية. ابن محمد ألخيه (الحسني)
حقيقته. يف اختلفوا وإن الرضوري النص (ب) فقط. بالنص (أ) يقول: من رضوب، عىل امُلخالفون 4
النص (ه) فيه. العلة ذكر رضورة مع األدلة كسائر مستنبَط بدليٍل النص (د) الظاهر. النص (ج)
السالم، عليه قصده، يعرف مبلًغا يبلغ أن (أ) وجهني: من النص يخلو وال ص١٢). (اإلمامة، واإلعجاز
القرآن، مثل رضورًة يُعَلم النص نفس األول: رضبني؛ عىل وهو ذلك، يعرف أال (ب) رضورًة. ودينه
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(٥) الثورة إىل العقيدة من

والنصالخفي النصالجيل (1-1)

ولكن فريقها، عن النظر برصف األمة جمهور بالنصعند يكون اإلمامة جواز أن والحقيقة
جليٍّا النص يكون الحالة هذه ويف وحده.5 بالنص أم أيًضا باالختيار تُعَقد هل هو الخالف
مرتبة إىل يرتقي ذلك وإنكار الرابع، اإلمام هو بعينه، شخص إمامة عىل ظاهًرا واضًحا
ورسمه. صفته إىل يُشري فإنه وشخصه اسمه عىل واضًحا جليٍّا النص يكن لم وإن الكفر.
عىل اإلمام من الوصية ذلك يشفع وقد اإلمام. إىل الرسول من ثم الرسول، إىل هللا والنصمن
عليه املنصوص اإلمام دون يأتي إمام وكل التاريخ. يف للنص استمرار فالوصية بعده، من
الكفر.6 حد إىل وهؤالء هذا ويصل بايعوه، من ويضل للسلطة، ُمغتصبًا ظامًلا إماًما يكون
تحتمل ال واإلمامة للخطأ، يعرض ألنه باطل االجتهاد أن األوىل: بحجتني؛ النص ويثبت
علم يف الترشيع أصول من ألصل إبطال هذا أن والحقيقة الدين. أصول من أصل فهي الخطأ،
الفقه، أصول علم من أصل بإنكار الدين أصول علم يف أصل إثبات يمكن وال الفقه، أصول
العصمة أن والثانية: بعًضا. بعضها وأبطل األصول، لتنافت وإال األصول، علم فكالهما

يحتمل وجٍه عىل أو يحتمل، ال وجٍه عىل إما استدالًال، يثبت النص نفس والثاني: االستدالل. ويرجع
ص١١٢-١١٣). (اإلمامة،

ال أم باالختيار يجوز كان إذا فيما اختلفوا ولكن بالنص، اإلمامة إثبات يجوز أنه عىل األمة أجمعت 5
ص١٥٨-١٥٩). (املعالم،

عند .(٣٦ ص٣٥، ج١، امِللل، ص٣٧٤؛ (الغاية، النص مستنده فيها والتعيني بالسمع اإلمامية عند 6

لذلك روا فكفَّ تكفريه؛ ويجب أنكره، من يكُفر الذي الجيل النصُّ عرش االثنَي إمامة إىل الطريق اإلمامية،
ووقعوا الصحابة روا وكفَّ عيل، إمامة عىل الجيل بالنص اإلمامية قالت ص٧٦١). (الرشح، النبي صحابة
إما ووصاية ا نصٍّ وخالفته إمامته وقالوا: الخصوص، عىل عليٍّا الشيعة وبايعت ص٤٢٢). (املواقف، فيهم
تعريف غري من صادًقا ويقينًا ظاهًرا ا نصٍّ النبي بعد عيل إمامة اإلمامية، وعند ص٦٨). ج٢، (امِللل، جليٍّا
اإلمامية وعند ص٩٤-٩٥). ج٢، (امِللل، الدين يف موضوع أهم ألنه بالعني إليه إشارة بل بالوصف،
ثم اإلمام، عىل رسوله لسان عىل هللا من النص طريقها اإلمامة (العباسية)، والراوندية الزيدية الجارودية
أن وعىل عيل، تولية عىل النبي نص اإلمامية، وعند ص٢٧٩-٢٨٠). (األصول، بعده اإلمام عىل اإلمام نص
جليٍّا ا نصٍّ عيل إمامة عىل النبي نص عرشية، االثنَي وعند ص٤١٩). (اإلرشاد، ظالم فهو غريه ها توالَّ من
باسمه، عيل إمامة عىل نص النبي أن عىل الرافضة جمهور وأجمع ص١٥٩). (املحصل، التأويل يقبل ال
إال تكون ال اإلمامة وأن النبي، وفاة بعد به االقتداء برتكهم ضلُّوا الصحابة أكثر وأن وأعلنه، ذلك وأظهر

ص٨٧-٨٨). ج١، (مقاالت، عيل إمامة عىل بالنص لقولهم اإلمامية يُدَعون وهم وتوقيف، بنص
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ثبوتها كيفية ثالثًا:

إثباتًا وليس للعصمة إثبات هذا أن أيًضا والحقيقة بالنص. تُعَرف بل اجتهاًدا، تُعَرف ال
صفًة وليست عليها، ُمتناَزع العصمة أن كما للموصوف، إثباتًا وليس للصفة إثبات لإلمامة،
يمكن ال كما بعد. يثبت لم يشء عىل اعتماًدا اإلمامة إثبات يمكن وال األمة، بإجماع مقبولة
وقد الجزء.7 بإثبات الكل لثبت وإال العصمة، وهو لها، فرع عىل اإلمامة، وهو أصل، إثبات
ومع يُنَقل. لم ولكنه ووقع، حصل قد النص فإن بالنص واجبة كانت ملا اإلمامة إن يُقال
يف العصمة تثبت ولم معصوًما، اإلمام كان إذا أنه األوىل: حجج؛ بثالث اإلمامة تثبت ذلك
العصمة أن عىل تقوم حجٌة وهي املعصوم. هو ألنه الرابع اإلمام كان الصحابة، من أحد
اليشء يُثبت وهو الُخلف، برهان عىل تقوم أنها كما قبل، من تمَّ قد أمٌر وأنها األصل، هي
األفضل، هو اإلمام أن ثبت إذا أنه والثانية: ضعيف. برهاٌن وهو نقيضه، نفي طريق عن
رشطية حجٌة وهي النص. يُنَقل لم وإن اإلمام هو كان األفضل، هو الرابع اإلمام أن وثبت
أن الواقع يف إثبات عىل تعتمد فإنها صحيًحا كان لو وحتى املرشوط، صحة عىل تتوقف
وقد الفضل. يف ويُشاركون فضالء، الصحابة من وكثري غريه. من أفضل هو بعينه إماًما
إذا أنه والثالثة: للفتنة. ودرءًا للدماء، حقنًا عملية، العتباراٍت املفضول هو اإلمام يكون
والحقيقة ا. نصٍّ ذلك يُنَقل لم وإن اإلمام، هو يكون فإنه الرابع اإلمام غري يف القدح صحَّ
له معروف فيه املقدوح وألن الخصوم، من يأتي ألنه ضده؛ حجًة ليس أحد يف القدح أن

لإلمام.8 يُشَهد كما بذلك له ويُشَهد والصالح، والتقوى بالفضل

وإنما باالجتهاد، تُعَرف ال والعصمة اإلمام. عصمة وجوب (ب) االجتهاد. إبطال (أ) حجتان: لهم 7

سبيل وال العصمة، واجب يكون أنه امُلخالف احتجَّ ص٢٧٩-٢٨٠). (األصول، بالنص املعصوم يُعَرف
إىل النظَّام مال وقد ص١٥٨-١٥٩). (املعالم، باطل العصمة وجوب أو ومبينًا، بالنص إال معرفته إىل
النبي نص وقد مكشوًفا. ظاهًرا والتعيني بالنص إال إمامة ال أوًال قال الصحابة. كبار يف ووقيعته الرفض
بيعة توىلَّ الذي وهو ذلك، كتم عمر أن إال الجماعة، عىل يشتبه لم إظهاًرا وأظهره مواقع، يف عيل عىل

ص٨٦). ج١، (امِللل، السقيفة يوم بكر أبي
إذا (أ) ثالث: بطرٍق وذلك يُنَقل، لم وإن حاصًال النص يكون أن فيجب بنص تكن لم إذا اإلمامة إن 8
هو يكون أن فيجب غريه، عصمة نعلم من الصحابة يف يثبت ولم معصوًما، يكون أن بد ال اإلمام كان
لم وإن إمامته عىل النص كان األفضل، أنه وثبت األفضل، إال يكون ال اإلمام أن ثبت إذا (ب) اإلمام.
يكون أن فيجب وغريه، بكر أبي يف القدح من لوجوه لإلمامة يصح ال أنه غريه يف صح إذا (ج) يُنَقل.

ص١٣١–١٣٣). (اإلمامة، بنص يُنَقل لم وإن عليٍّا
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وبالتايل كفًرا؛ رده لكان وإال الجيل، النص هو اإلمامة إثبات طريق يكون أن يمكن ال
اإلمامة، مثل الدين، يف مهم أمٌر يكون أن يجوز وال األمة. وجمهور الصحابة تكفري إىل أدَّى
جازت أو سابعة، أو سادسة صالٍة نصيف ورود لجاز وإال رضورة، يُعَلم ولم خفي نصٌّ له
دون بالرشعرضورًة كالعلم ثبوته صحة لُعلمت ثابت نصٌّ هناك كان ولو فيه. أصل زيادة
البعضدون يعرف ال الرشع، يف والتكليفعلم بالتواتر. الرشع معرفة ألن اكتساب؛ أو إلهام
انتشار تجانس مثل والكتمان، والهوى التعصب من تمنع التواتر رشوط أن كما البعض.
موضوًعا أن يُعَقل وال الصمت. ملؤامرات درءًا وآخرها ووسطها أولها بني الزمان يف الرواية
فيما املصالحة وتحقيق أرضها، عن والدفاع وحدتها، وتحقيق األمة، صالح به اإلمامة مثل
والتيمم الخفني عىل واملسح االستنجاء من أهم وهو املظلومني، حقوق وأخذ أفرادها، بني
وإن روايته. عن سكتوا وملا الناس، نصلنقله ثبت لو الكافة. عن الكافة ينقله وال والغائط،
وامُلخالف. امُلوافق يعرفها بحيث اشتهارها يجب مثلها عظيمة، واقعٌة الخالفة عىل النص
وكيف النقل. وعدم السكوت احتمال ينفي مما الرقاب؛ وتطايرت حولها النزاع اشتدَّ وقد
إىل ويُبدلونه ظاهر، نص نقل عن والصالح، بالتقوى املعروفون وهم الصحابة، يُمسك
بنصٍّ اإلمامة ثبوت يمكن وال والعمل؟ العلم يف والقدوة األوىل، الصفوة وهم االختيار،
والغايات. املقاصد وفهم بالعلم لهم املشهود وهم الصحابة عىل يشء يخَف فلم خفي،
معنيَّ شخٍص إىل يُشري بنصوال فيها ينطق وال األبواب أهم عن ذاته الرسول يُمسك وكيف
يرتك لم الذي وهو الباطل، مع الحق وضياع االختالف من الحد هذا إىل األمور وصلت حتى

كنهاره؟9 ليله الواضحة، عىل وتركه الدين كمل حتى وبيَّنه، إال الدين يف شيئًا

وذلك كافًرا، له الرادُّ لكان وإال جليٍّا، يكون أن يجوز ال خفيٍّا. أو جليٍّا يكون أن فإما النص كان لو 9
النص وأما الصالة. مثل وللشهود الرضوري للعلم نظًرا خفيٍّا يكون أن يجوز وال للصحابة. تكفري
دون وثبوته صحته لُعِلم ثابتًا كان لو ص٧٦٢-٧٦٣). (الرشح، الصحابة علم عىل يفوت ال فإنه الخفي
الرشع، يف عام والتكليف بالتواتر. الرشع معرفة ألن اكتساب؛ أو إلهام دون رضورًة بالرشع كالعلم شك،
ص١١٣–١٢٠). (اإلمامة، التعصب من تمنع التواتر ورشوط البعض، دون منه البعض يُعَرف وال
األوىل؟ الصفوة وهم االختيار ظاهر نص عن الصحابة أمسك كيف (أ) ثالثة: حجًجا السنة أهل ويُعطي
مناهج عىل ويحملهم بينهم، الخالف ويرفع شملهم، يجمع من معرفة إىل الخلق يحتاج كيف (ب)
االستنجاء مسائل من أحوج والسيف، باللسان املخالفني ويُحاجج الظالم، من املظلوم ويُنصف الرشع،
أهم عن الرسول أمسك كيف (ج) الثاني؟ ويُنَقل األول يُنَقل وال بالرتاب، والتيمم الخفني عىل واملسح
وباطل اختالف عىل األمة بقيت حتى يوصف معنيَّ شخص إىل أشار وال ا نصٍّ به ينطق ولم األبواب
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الرابع؛ اإلمام بعينه، إمام عىل النص غاب اإلطالق، عىل اإلمامة عىل النص غاب وكما
مع ودخل طواعيًة، الثاني اإلمام وبايع إكراه، دون بايعه ثم األول اإلمام بيعة عن ر تأخَّ فقد
يفعل لم ولكنه ألظهره، عليه نص هناك كان ولو زائد. بحقٍّ مناداة دون الشورى يف الستة
النصوصواستدل من كثريًا الرابع اإلمام أظهر وقد بالنصوص. الرد قِبلوا الصحابة أن مع
وسبعون نيف وله الشورى حديث روى كما إمامته، عىل ا نصٍّ منها واحد يكون أن دون بها
وكان إمامته، عىل ا نصٍّ منها أحد يكون أن دون وفضله إمامته عىل أحاديث وروى داللة،
وأن خاصًة التواتر، أهل لنقله نص هناك كان لو بها. البلوى لعموم نظًرا يذكره أن األوىل
مخالفته. من ويخشون الرسول يُعظمون الباقون وكان قلة، كانوا ألنفسهم اإلمامة طالبي
فيه، عليه املنصوص الخرب إذاعة إىل وتدعو الرابع، اإلمام نرصة تُوجب أسباٌب حدثت وقد
النص كان فلو منهم، وهو اإلمامة األنصار ومطالبة أتباعه وعظمة شجاعته تدعو كما
بالشجاعة له املشهود وهو عنه اإلمساك أو نص إخفاء عن يتورع وال به. لواجههم موجوًدا
يذكر ولم املجابهة. عن يُْغنيان تقوى وال ورع ال الضخم الحدث هذا مثل ويف الخوف. وعدم
نص، عىل بناءً الناس يُبايعه لم رابع كإماٍم مبايعته وبعد الشورى. من ستة يف النصوهو
الثالثة الخلفاء إمامة إنكار عدم وهي حجة، أقوى التاريخ حجة وإن واختياًرا. عقًدا بل
الخليفة يعرتض وأال أحد يعرتض أال يُعَقل فال لهم، الرابع الخليفة إنكار وعدم األوائل،
بطالن عىل دليل أكرب وإن بالعقد. االختيار بالنصصح التعيني بطل فإذا نفسه.10 الرابع

لنُِقل، ثبت ولو النص، يثبت لم ص٤٨٥–٤٨٧). (النهاية، فوىض؟ األمر الرسول يرتك هل وجهل؟
جمهور ونفوذ الرسول مات ص٤٩٠). (النهاية، الناس اختالف موضع يف القوم سكوت تُُصوِّر وملا
توجد لم عهد. إخفاء عىل والنيات املهم بذي ُمتنابذ ألف عرشين اتفاق يُعَقل وال باآلالف، الصحابة
مكَره، غري عمر بايع ثم البيعة، عىل أحد أكرهه وما أشهر، ستة عيلٌّ ر وتأخَّ ملجهول. حتى لنص رواية
ومثلها عظيمة، واقعٌة الخالف عىل النص ص١١٤-١١٥). ج٤، (الفصل، ستة يف الشورى دخول وقِبل
بعينه إمام عىل نص ورد لو ص١٥٩–١٦٢). (املحصل، وامُلخالف امُلوافق يعرفها بحيث اشتهارها يجب

ص٤٨٠-٤٨١). (النهاية، الرشعية األمور باقي مثل وتواتر األمة لعرفته
عمر، لهلك عيل لوال وقوله: له، امرأة ورد له، معاذ ورد الحامل، عىل الحد إقامة يف له عيل رد عمر قِبل 10

كان ولو ص٧٦٣-٧٦٤). (الرشح، البيوت يف املخدَّرات حتى عمر من أفقه كلكم عمر، لهلك معاذ لوال
ألنفسهم اإلمامة طالبي ألن باطل واألول يُوصله. ال أو التواتر أهل إىل النبي يُوصله أن إما لكان نص هناك
نرصة تُوجب أسباٌب حصلت وقد خاصًة العذاب، تعني ومخالفته الرسول، يُعظمون والباقون قلة، كانوا
العباس، الحسني، الحسن، (فاطمة، الجاللة غاية يف كان وأتباعه بكر، أبي ضعف أمام شجاعته منها عيل،
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ولو األمر، يحسم ثابت علم ظهور وعدم باسمه، عليه املنصوص حول االختالف هو النص
آحاًدا. فيصبح واثنني واحد أمام أو متواتًرا، فيصبح الجمهور أمام لقيل نص هناك كان
وإذا األمة. وتعلَّمته الوحي لبيَّنه واحًدا كان ولو العلم. يورث ال والثاني منقول، غري واألول
شخٍص عىل التخصيص يقتيض العقل من رضورة فال جواًزا أو رضورًة يُعَلم النص كان
يمكن وال ينكتم، ال الجيل والنص العلم. يورث ال وهو اآلحاد، خرب من والجواز . معنيَّ
املرويَّة النصوص معظم وإن مظنون. بتأويٍل إال علمه إىل سبيل ال الخفي والنص إخفاؤه،
القائم؛ النظام زعزعة إىل وتهدف العقل، حجة ضد السلطة حجة استعمال إىل تهدف إنما
الخرب يف العامة بالنظرية النص يبطل وقد علميٍّا.11 برهانًا منه أكثر سيايس سالٌح فهو

وسل يده، من وانتزاعها بكر أبي من العمامة طلب عىل وحث بكر، ألبي البعض غاية يف سفيان وأبو
النص كان فلو بكر، أبو فمنعهم ألنفسهم اإلمامة طالبوا األنصار إن بل بكر)، أبي عىل السيف الزبري
حجة، يكون ال اآلحاد ألن فبعيد؛ التواتر ألهل النص الرسول يوصل أال أما بكر. أبو به لُووِجه موجوًدا
(املحصل، التعيني نص دون الخفية النصوص جملة وذكر راويًا، كان عليٍّا وإن للرسول. خيانة وهذه
نزاٌع حدث شجاعًة. األسد وهو املوت خوف النص عن أمسك عليٍّا بأن القول يجوز وال ص١٥٩–١٦٣).
يف مرات ثالث النص يذكر لم وملاذا عنه؟ يُدافعون قوٌم معه يقم لم وملاذا بنص، أحد يقل ولم ضخم
استشهاًدا، الجميع يبغيها التي الحرب يف كان للقوم عيل وقتل وعثمان؟ وعمر بكر أبي تولية فرض
أهل عند ص١١٥–١١٩). ج٤، (الفصل، ا نصٍّ أحد يذكر أن دون عثمان مقتل بعد جميًعا الناس وبايعه
عىل نص أنه الرافضة من زعم من قول خالف عىل بعينه، واحد إمامة عىل نص النبي من ليس السنة
مع عيل يف ذلك ادَّعى من يفصل وال ثلة، نقل ذلك لنقل قالوه كما كان ولو بصحته. قطعوا ا نصٍّ عيل إمامة
نص ما ص٣٤٩). (الفرق، فيه النقل عدم مع غريه أو بكر أبي يف مثله ادَّعى ممن نقله يف التواتر عدم
وكما والية، الرسول تولية اشتهرت كما وانترش لظهر ذلك نص ولو وتوليته، بعده أحد إمامة عىل النبي
جائز ال ظنيٍّا، أو قطعيٍّا يكون أن إما فهو ا نصٍّ رد لو ألنه ص١١٤-١١٥). (اللمع، خطري أمر كل اشتهر
إىل بالنظر ظنيٍّا كان وإن ملوجبه النظر وإهمال تركه عىل األمة من االتفاق تُحيل والعادة قطعيٍّا، يكون أن
الظن بمحض واالكتفاء ُمحاًال، يكون ذاك إذ بالتنصيص العلم فادعاء أحدهما، إىل بالنظر أو والسند، املتن
األخبار، من يشء ذلك يف يرد لم العادة. جهة من القاطع اإلجماع مخالفة من فيه ملا هنا إليه سبيل ال مما
نُقل ما غري آحاًدا، وال متواتًرا، وال الرواة، من عليهم واملعتَمد الثقات لسان عىل اآلثار من يشء نُقل وال
وفسقهم كذبهم من ظهر ما مع سيَّما وال مجتهدون، نقلوه وفيما مدَّعون، فيه وهم الخصوم، لسان عىل
الرسول أصحاب وسب العقول، ومخالفة امُلحال، بادِّعاء والبهت الضالل، طرق وسلوكهم وبدعتهم،
ص١٥٧-١٥٨). ج١، (امِللل، نقله عىل تتوافر والدوافع خفي ملا نص كان لو ص٣٧٦-٣٧٧). (الغاية،
ِفرق بني اختالف عليه باسمه عليه املنصوص أن منها النص، إلبطال كثرية حجًجا السنة أهل يذكر 11

أمام إما لقال ا نصٍّ النبي قال لو منهم، أحد علم ظهور يف تُساعد لم إليه الحاجة شدة وأن الشيعة،
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اإلمامة كون من فبالرغم األوىل؛12 النظرية املقدمات يف العلم نظرية يف معروف هو ما عىل
االعتماد ذلك ويتطلب القطعية، األمور من هو ثبوتها كيفية أن إال الظنية، املوضوعات أحد
حتى وأقسامه الخرب تعريف من ابتداءً املعرفة يف مستقلة كنظريٍة واألخبار الحديث عىل
إىل وينقسم والكذب، الصدق يحتمل قوٌل إنشائية، ال خربية جملٌة فالخرب التواتر؛ رشوط
قطًعا املعلوم وافق ما األول االثنني. يحتمل وما قطًعا، كذبه يُعَلم وما قطًعا، صدقه يُعَلم ما
خالف ما والثاني الرضورات، وعن املحسوسات عن الخرب مثل قاطع، دليٍل أو برضورة
العلم يُفيد فقط األول واإلثبات. النفي أو والكذب الصدق فيه يجوز ما والثالث األول،
فال الثالث أما القطعي، العلم يفيد ال الثاني أن حني يف املتواتر، الخرب ونموذجه القطعي،
ملجريات طبًقا بديهة أو حس عن يُخرب ألنه باضطرار يُعَلم املتواتر فالخرب الظن. إال يُفيد
درجة إىل يؤدي بحيث كافيًا يكون رواته عدد أن كما استدالل، أو نظر عن وليس العادات،
التواطؤ معه يمتنع الذي األمر البعض، بعضهم عن مستقلون عادًة والرواة اليقني، حصول
القطعي؛ العلم يفيد ال وبالتايل متواتًرا؛ ليسخربًا اإلمامة به تجب والنصالذي الكاذب. عىل

الفقه.13 أصول علم يف حلها الدين أصول علم مسائل بعض تجد أن بد فال وبالتايل

ولو ص١٦٤–١٦٩). (التمهيد، العلم يورث ال آحاًدا فيكون اثنني أو واحد أمام أو فيتواتر، الجمهور
جواًزا؟ أم رضورًة النص يُعَلم هل ص٢٨٠). (األصول، األمة وتعلَّمته لبيَّنه الرسول عىل واجبًا كان
آحاد، أو تواتر إما والخرب . معنيَّ شخٍص عىل التنصيص يقتيض ال والعقل العقل، الرضورة إىل الطريق
إىل سبيل ال الخفي والنص الجمهور، أمام يُكتَم ال الجيل النص العلم. يورث ال والواحد تواتر، يوجد وال
(اإلمامة، السمع جهة من ثابت وال واجب غري اإلمامة عىل النص أن يف ص٤١٩–٤٢١). (اإلرشاد، علمه
رواية ص١٦٤-١٦٥). (التمهيد، الطريقان هذان إال يوجد وال االختيار، صح النص فسد وإذا ص١١٢).
الخيَّاط ويأخذ ص١٥٩–١٦٣). (املحصل، الشيعة أشهره ثم أوًال الراوندي ابن وضع من للخرب الشيعة
نأخذ ال ونحن الضمائر، يف وُمفتًشا القلوب يف داخًال بالنص القول يف الشيعة نوايا من امُلتشكك موقف

ص١٦٣-١٦٤). ص١٣٤–١٣٧، (االنتصار، والحجج باألقوال إال
األدلة. مناهج العلم، نظرية الثالث: الفصل النظرية، املقدمات األول: الباب 12

ومنازلها، األخبار يف الكالم يقتيض والرتتيب القطعيات. عن املجتهدات ونميز منها القواطع نذكر 13

والنهي األمر مثل الكالم أقسام من وهو والكذب. بالصدق يوصف ما الخرب حقيقة اإلمامة. معنى فإنها
وهو قطًعا، صدقه يُعَلم ما (أ) إىل: الخرب قسمة الكذب. أو بالصدق توصف ال وهي واالستخبار، والتلهف
ما (ب) الرضورات. وعن املحسوسات عن كالخرب قاطع، دليٍل أو برضورة قطًعا املعلوم مخربه وافق ما
قسمة واإلثبات. النفي إىل والكذب الصدق فيه يجوز ما (ج) السابق. يُخالف ما وهو قطًعا، كذبه يُعَلم
الخرب وهو عنه، باملخرب العلم عليه يرتتب ما (ب) عنه. باملخرب العلم عليه يرتتب ال ما (أ) إىل: أيًضا الخرب
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الخروج أو العقل أو املعجزة بدليل النصاملقرون (2-1)

بإثبات اإلمامة إثبات فيختلط معه، أو النص عن بديل كدليٍل وحدها املعجزة تقف وقد
اإلمامة.14 عىل دليًال تكون أال فاألوىل النبوة عىل دليًال املعجزة تكن لم وإذا النبوة.

ا نصٍّ اإلمامة تكون أن يقتيض العقل ألن بالعقل؛ مقرونًا بالنص اإلمامة تثبت وقد
يف إما العقل، تدخل دون وحده بالنص القول يمكن ال عقًدا. وليس تعيينًا اختياًرا، وليس
العقلية بالحجج أشبه وهذه ومعناه. علته ومعرفة فهمه يف أو إثباته يف أو وجوبه رضورة
بد ال بل األمة، الختيار يُرتَك ال كهذا الدين يف ا مهمٍّ أمًرا أن منها: بالنص، اإلمامة ثبوت عىل
االختيار من االتفاق إىل أدعى والنص للثقة. موضًعا ليس االختيار وكأن عليه. النص من
ليس النصوص تأويل عىل الخالف أن مع والبغضاء. الشحناء ويُسبب الخالف يوقع الذي
وتعيينه. اإلمام عىل النص يقتيض الصالح أن كما والعقد. االختيار يف الخالف من بأقل
عىل يقوم ألنه نظًرا أكثر ضمانًا به أن مع منه، صالًحا وأقل النص من أسوأ االختيار وكأن
وكأن النبي. ثبوت لجاز نص بغري اإلمام ثبوت جاز لو وأخريًا الحر. واالختيار االجتهاد
اإلمامة أن حني يف ودنيا، دين قضية فهي للوحي، تبليغ النبوة أن مع النبوة، مثل اإلمامة
وليس رصفة، عملية وظيفة وحي، تبليغ وليسفيها فحسب، دنيا قضية فهي للوحي، تنفيذ
عىل بالنص التعيني لتأسيس وردت التي به الشُّ كل وإن النبوة.15 مثل معريف دور أي لها
ويؤديها، يحفظها وقيًِّما للرشعية ومستوَدًعا حجة اإلمام كان إذا أوًال: عليها؛ مردود العقل

الكالم ص٧٦٨–٧٧٠). الرشح، ص٤١٠–٤١٣؛ (اإلرشاد، صفاته وتكاملت رشوطه توافرت إذا املتواتر
وإما حجة، أنه معه نعلم ما به يصفون الذي الخرب أو اإلقرار، يقتيض متواتًرا يكون أن إما النص يف
عنه أخربوا بما عاملني يكونوا أن (أ) التواتر: رشوط ومن ص١١٣). (اإلمامة، اآلحاد أخبار من يكون أن
يزيد أن (ب) خرقها. دون العادات وراء وجريًا استدالل، أو نظر عن وليس بديهية، أو حس من رضورًة
ففي العدالة رشوط أما الجمع. أقل أو ثالثة أو بخمسة للعدد تحديد دون الُعرف يف التواطؤ عن عددهم
رسالتنا أيًضا انظر ص٤١٧-٤١٨). (اإلرشاد، الفقه أصول علم يف فمكانه اإلجماع صحة أما اآلحاد،

.Les méthodes d’Exègèse, ière partie األوىل:
أيًضا انظر ص١١٣). (اإلمامة، العمال أو والوالة األمراء عىل وليس األنبياء، عىل إال تظهر ال املعجزات 14

النبوة؟ صدق عىل دليل املعجزة هل الوحي، تطور التاسع: الفصل
أن يزعم من (أ) فريقان: امُلخالف العقل. جهة من النص طريقها يكون أن يجب ال اإلمامة أن يف 15

يقولون هؤالء وبعض عقًال. ذلك يوجب ال من (ب) بنص. إال تثبت أن يصح ال اإلمامة أن يقتيض العقل
السمع أوجب اآلخر والبعض جزءًا. أو كالٍّ اجتهاد، أو رأي دون بنص إال يكون أال أوجب قد السمع إن
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بشئون فالناسأدرى باالختيار، ذلك يمكن بل بالنص، تعيينه بالرضورة يستدعي ذلك فإن
اإلمامة بل ويُئولها، ويُفرسها ويؤديها، يحفظها الرشيعة حجة ليس اإلمام ولكن دنياهم.
كانت إذا الناس. إال ذلك يعرف وال قادر، إنسان أي بها يقوم خالصة، تنفيذية وظيفٌة
البرش قدرات باستقرار عليها الحصول يتم قبلية وليست بعدية معرفٌة فهي معرفة اإلمامة
كان إذا ثانيًا: تبعاته. األمة تتحمل مسئول اختيار هي الخلق. قبل تعينًا وليس الخلق، بعد
تُعَرف ال العصمة وإن معصوًما، يكون أن بالرضورة يجب فال الدين بمصالح يقوم اإلمام
رشط وأول بالواليات. والقيام األمانات، أداء عىل قادًرا قويٍّا يكون أن فقط يلزم بالنص. إال
تقوم ألنها اإلمامة يف رشًطا ليست فالعصمة له؛ الطاعة تتم حتى له الناس اختيار هو لذلك
عن والنهي باملعروف األمر ويُراقبها والشورى، النصيحة عىل وتعتمد وإجماع، اجتهاد عىل
ويؤكده. العقل والنصيُطابق يرفضها، العقل بالنصألن العصمة معرفة يمكن وال املنكر.
ال العصمة أن حني يف باالختيار، ممكن اإلمامة إثبات والعصمة. اإلمامة بني إذن فرق هناك
التي الرشيعة معرفة يستلزم الحدود وتطبيق األحكام وتنفيذ ألحد، عصمة وال فيها، اختيار
القضائية السلطات توجد لذلك االجتهاد؛ فيها ويتدخل األمة، بأحوال املعرفة أيًضا تقتيض
اجتهاد وال غريها، أو العصمة مثل زائدة صفٌة اإلمام يف توجد ال ثالثًا: اإلمام. أفعال ملراجعة
الرشط مجرد هي فالصفة يُطاق؛ ال بما تكليف هناك كان وإال بنص، تكون أن بد وال فيها،
ذلك معرفة ويمكن والقوة. العدل مثل الرشوط، باقي ضمن اإلمام يف توافره يجب الذي
وليس األصوليني، عند املناط تحقيق يف الحال هو كما والتجربة، بالرؤية واملشاهدة، بالعقل
من ذلك معرفة فيمكن الناس أفضل اإلمام كان إذا رابًعا: يُطاق. ال بما تكليف أي ذلك يف
عامة حاالٍت إىل بل بعينهم، أشخاص إىل يُشري ال فالنص النص؛ من وليس السلوك خالل
يصعب كما النصشموليته. فقد وإال ذاك، أو الفرد هذا يف تتحقق مثالية سلوكية أنماٍط أو
يحب فيمن يرى ُمفرس وكل هًوى، تدخل أو إسقاط دون الشخص إىل النص من االنتقال
الوحي يعني ال وليسقبليٍّا. وواقعيٍّا تجريبيٍّا كالرشط األفضلية تُعَرف إليه. امُلشار الشخصَّ
األفضل وجود مع املفضول إمامة جواز إىل باإلضافة هذا ُمتناٍه. ال والخلق ُمتناٍه ألنه األفضل

الفتنة.16 أو الشقاق مثل األمة، عىل رضًرا يُسبب األفضل تويل كان إن معيَّنة ظروٍف يف

العقل من الواجبات تتلقى الشيعة عند أنه وذلك ص٩٩–١٠٢). (اإلمام، خالفه جواز وعدم نص عن
ص٤٩٠–٤٩٢). (النهاية،

وقيًِّما الرشيعة، ومستودَع حجة اإلمام (أ) وهي: بالعقل، النص لتأييد أخرى ُشبَه أربع وهناك 16

وتنفيذ الحدود كإقامة الدين بمصالح يقوم كان إذا (ب) بنص. تعينه من بد فال ويؤديها، يحفظها
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فيكون باالستحقاق، الرشع بالواقع، الفكر بالعمل، النظر النصبالخروج، يُقَرن وقد
الثالثة األئمة عىل وحده النص انطبق فإذا والخروج، النص هو اإلمامة ثبوت إىل الطريق
شهر من فكل والخروج؛ بالدعوة مقرونًا إال ذلك بعد يكفي ال فإنه البيت، آل من األوائل
النص كان وإذا له. الناس وانقياد اإلمامة استحقَّ الظَّلمة، ونابذ األمة، لنرصة وخرج سيفه

معه.17 والتطابق النص لتحقيق الخروج يكفي فإنه بعينهم، أئمة عىل ورد قد
األوائل الثالثة األئمة بعد الخروج أوجبت التي السياسية لألحداث تنظري ذلك يف ويبدو
الحق عن دفاًعا بالسيف خروج إىل املعارضة ل وتحوُّ للسلطة، األمر واستتباب البيت، آل من
لألعداء استسلم أو اإلمام خان إذا حق بالسيف اإلمام عىل الخروج أن ومع للظلم. ومقاومًة
طاعة فال الجسور، وتقوية الثغور وبناء البيضة عن الذب أو الرشع تطبيق يف تهاون أو
املنكر، عن والنهي باملعروف األمر بعد إال يحدث ال ذلك أن إال الخالق، معصية يف ملخلوق
اإلمام ملقاومة بل الناس، لبيعة طلبًا للذات دعوة ليس الخروج أن كما الدين. يف والنصيحة
الكثري خرج ما إذا األئمة تتكاثر وقد عادل. إلماٍم جديدة ببيعٍة الناس يأتي حتى الظالم
قد له. الناس ومبايعة إماًما أحدهما اختيار ذلك بعد فيستحيل ملقاومته، الظالم اإلمام عىل

بالتعيني إال يكون ال وذلك معصوًما، يكون أن بد فال الخراج، وجباية والغنيمة الفيء وقسمة األحكام
طريق وال وصفة، حال عىل يكون أن إماًما يكون ملن بد ال (ج) معجز. أو بنص ال يكون ال الذي
بما تكليف هناك يكون ال حتى معصوًما كونه الصفة هذه وربما بنص. تكون أن بد فال فيها، لالجتهاد

ص١٠٣–١١١). (اإلمامة، بنص إال يُعَرف ال وذلك الناس، أفضل اإلمام (د) يُطاق. ال
إىل الطريق وأن الخفي، النص هو والحسني والحسن عيل إمامة إىل الطريق أن عىل الزيدية اتَّفقت 17
فقال الثالثة؛ هؤالء عىل النص أنكر من تفسيق يجب هل اختلفوا ثم والخروج، الدعوة هي الباقني إمامة
عىل ويدل ص٧٦١). (الرشح، (الجارودية) يجب ال آخرون وقال (الجارودية)، تفسيقه يجب بعضهم
لهذه ُمستكمًال وكان الظلمة، ونابذ اإلسالم، لنرصة انتسبت من أن عىل األمة بني خالف فال اإلجماع؛ ذلك
أن عىل النبي أهل اتفق فقد وكذلك له. واالنقياد مبايعته الناس عىل يجب فإنه اعتربناها، التي الرشائط
بسبب ويجوز بالنص، يجوز الزيدية عند ص٧٥٤). (الرشح، والخروج الدعوة هو إنما اإلمامة طريق
وادَّعى بالسيف خارج عالم فاطمي كل ص١٥٨-١٥٩). (العالم، األهلية حصول مع والخروج الدعوة
الخروج ص٢٥٩–٢٦٧). ص٢٥٢-٢٥٣، اإلمامة، امُلْغني، ص٨٤-٨٥؛ ج٢، (امِللل، إماًما صار اإلمامة،
الخلق دعا اإلمامة لرشائط مستحق فاطمي كل ص٨٤-٨٥). ج٢، (امِللل، إماًما اإلمام كون يف رشط
الحق إىل يدعو سيفه شاهًرا الظلم عىل يخرج أن ص١٨٠). (املحصل، الظلم عىل سيفه شاهًرا لنفسه
والحسني، الحسن أوالد من سيفه شهر من كل واألبرتية، الصالحية وعند ص١٨٠). املحصل، (تلخيص

ص٢٧٣–٢٧٨). اإلمامة، ص٤٩٣؛ ص٢، (امِللل، اإلمام فهو شجاًعا، زاهًدا عامًلا وكان
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يف وليس اآلخر، إىل والدعوة أحدهما عىل الخروج فيتمُّ إمامني، تنصيب حال يف ذلك يحدث
واألزهد األفضل إىل نُظر ما إذا السلمي الحل يستعيص وقد واحد. إماٍم عىل االتفاق حالة
بينهما، حرب إىل ل وتحوَّ األمر انفلت تساويا فإن واألحزم، األمتن إىل نُظر تساويا فإن أوًال،
ونظًرا حرماته. واستحالل دمه إباحة لدرجة اآلخر، ضد ويُفتي اإلمامة يدَّعي منهما كلٌّ
يشء كل فيه يقوم مجتمٍع يف أنه والحقيقة التقليد.18 إىل كله األمر ينتهي العقل لغياب
أصلح، لها واالختيار ، أرضَّ بالتعيني فيه اإلمامة تكون الحر، لالختيار فيه أثر وال بالتعيني،
بالنصوبحجة ضبطه فيه يصحُّ قد بيعة، له تنعقد وال االختيار، فيه يضيع آخر مجتمٍع ويف
الواقع. تحليل من األحكام تأتي إذ نصوص؛ من أحكام إخراج يمكن فال ذلك ومع السلطة.

فيه. وتجربتها الواقع تحليل بعد صدرت ألحكاٍم نموذًجا قبُل من النصوص أتت وقد

التاريخي الواقع (3-1)

النص وليس للنص، وفًقا يسري التاريخ وكأن التاريخي، الواقع بالنصيف التعيني ويتحقق
وملا النصوص. يف أصوًال له التاريخي الحدث يجد أن أسهل وما التاريخ، لوقائع تربيًرا
مدوَّنًا، وحيًا الديني النص وكان إجماعيٍّا، واختياريٍّا إنسانيٍّا فعًال التاريخي الحدث كان
الحدث كان وملا فيه. مقروءًا نفسه ويجد النص، عىل نفسه يفرض التاريخي الحدث فإن
العام فخصص العام، عىل نفسه الخاص فرض ا، عامٍّ الديني والنص ا، خاصٍّ التاريخي
التاريخ خارج عمومه عىل للمحافظة األول: اتجاهان؛ النصَّ وتنازع الخاص. عىل وطبق
حتى بعينه شخص أو معنيَّ حدٍث عىل تخصيصه أجل من والثاني: عام. نظري كمبدأٍ
النص، حول الجدال حدث اإلنسانيان الخياران اختلف ما فإذا بالنص. اإلمام تعيني يكون

األرض يف فيكون الطاعة، واجب إماٌم صقع كل يف يكون أن يلزمهم فاطميٍّا يكون أن بعد الخروج 18
يف عظيم خبٌط لهم ص٧٥٦-٧٥٧). الرشح، ص٤٨٧؛ (النهاية، الطاعة واجب األمر نافذ إمام ألف
إىل يُنَظر تساويا وإن واألزهد، األفضل إىل يُنَظر سيفهما، وشهَرا الرشائط، هذه فيهما وحدث إمامني،
مأموًرا واإلمام جذًعا الطلب يعود كلما عليهم األمر فينقلب تقابال تساويا وإن أمًرا، واألحزم رأيًا األمتن
ولو قومه. يف الطاعة واجب ويكون ُقطره، يف منهما واحد كل انفرد ُقطرين يف كانا ولو مأموًرا. واآلمر
وأكثرهم اآلخر. اإلمام دم باستحالل أفتى وإن ُمصيبًا منهما واحد كل كان اآلخر بخالف أحدهما أفتى
مسائل يف إال حنيفة أبي عىل الفروع ويف معتزلة، األصول يف واجتهاد؛ رأي إىل يرجعون ال ُمقلدون اآلن

ص٩٣-٩٤). ج٢، (امِللل، البيت آل تعظيم من أكثر املعتزلة يُعظمون الشافعي. مع قليلة
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إما ذلك ويحدث املسبقة. السياسية املواقف لتربير ة ومحاجَّ جدل إىل كله املوقف ل وتحوَّ
معناه تأويل إعادة أو السياسيني، الخصوم تقويضمواقف أجل من الخرب صحة يف بالشك
يف ُمضاد خرب بإيراد أيًضا ويكون معه. وليس الخصم ضد يكون صحته ثبتت لو بحيث
أوىل أحدهما يكون وال معنًى، ضد معنًى وإبراز األدلة، تتكافأ حتى الخصم خرب ُمقابل
ه ويردُّ سالحه الخصم من ينزع األول إيجابي. جدٌل والثاني سلبي، جدٌل فاألول اآلخر. من

جديًدا. سالًحا إليه يُوجه والثاني إليه،
اختالف مجرد إن بل الرابع، اإلمام عىل بالنص التعيني إلثبات النصوص أكثر وما
حجمها يف االختالف وإن فيها. الشك إىل يؤدي وبالتايل صحتها؛ عدم عىل تدل صياغاتها
أجل من فيها الوضع قدر إىل ليُشري والخصوص، العموم بني والِقرص، الطول بني وتردُّدها
كثرة أن كما سلطة، ومصدر حجة فيه الديني النصُّ مجتمٍع يف بعينه شخص إمامة تربير
سهل ألنه الوضع؛ احتمال عىل تدل القرآن نصوص عىل وزيادتها الحديث من النصوص
قد بعضها كون من بالرغم القرآن يف امُلواالة آيات فمثًال القرآن. يف مستحيل الحديث، يف
كما خاصة، وليست عامة أنها إال الرابع، اإلمام كان ولو حتى بعينه، شخص بمناسبة نزل
اليهود؛ مواالة تحريم مثل امُلترصف، وليس النارص هو فالويل اإلمامة؛ تعني ال الوالية أن
ويل، والرسول ويل، فاهلل الطاعة؛ الواجبة اإلمامة وليس النرصة، تعني مشرتك اسٌم فالوالية
ينرصهم. ولكن الناس، يؤم ال وهللا أئمة. بمعنى وليس نرصاء، بمعنى أولياء واملؤمنون
يف املسلمون ويختلف مدلوله، عن االسم فيخرج اإلمامة، باملواالة الرسول يعني وملاذا
والتعيني النص صح لو يمكن كان الدين، أصول من أصًال كهذا، ا مهمٍّ أمًرا أن مع تأويله،
االضطهاد مجتمع يف الضائعة التاريخية الرشعية ولكن رصاحًة؟ الرسول يقوله أن فيه
عن دفاًعا املوضوع تخلق الذات وكأن القهر، ملجتمع املقاومة من كنوع نصوصها وضعت
النبي اختيار عىل تدل ولكنها األوىل، من صحًة أكثر أخرى نصوٌص وهناك فيه.19 وجودها

آَمنُوا َوالَِّذيَن َوَرُسولُُه هللاُ َولِيُُّكُم ََّما ﴿إِن منها: لعيل، النص تعيني إلثبات نصوص عدة الشيعة يذكر 19

املؤمنني كل يف عامة وليست عيل، يف خاصًة ويرونها َراِكُعوَن﴾، َوُهْم الزََّكاَة َويُْؤتُوَن َالَة الصَّ يُِقيُموَن الَِّذيَن
عندما يُصيل وهو عيل يف اآلية نزلت وقد ص١٣٣–١٣٩). اإلمامة، ج٢٠، امُلْغني، ص٧٦٥–٧٧٦؛ (الرشح،
(املحصل، اإلمام أي املترصف، أو النارص هو والويل ص٢٤٤). (الطوالع، راكًعا خاتمه فأعطاه سائل سأله
االستثناء وصحة عامة، وهي ِهللا﴾، ِكتَاِب ِيف ِببَْعٍض أَْوَىل بَْعُضُهْم اْألَْرَحاِم ﴿َوأُولُو وكذلك: ص١٧٣-١٧٤).
بَْعٍض﴾، أَْولِيَاءُ بَْعُضُهْم َواْلُمْؤِمنَاُت ﴿َواْلُمْؤِمنُوَن وأيًضا: األرحام. أويل من وعيل اإلمامة، عىل الشيعة عند
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وإعالنًا له، ومودته منه لقربه نظًرا نبيٍّا؛ باعتباره وليس بًرشا، النبي باعتبار الرابع لإلمام
الجيش إمارة الرابع اإلمام تويل عدم إنكارهم عىل ا وردٍّ املنافقني، جموع وسط ذلك عن
الخالفة وليس النبي، حياة يف واملودة القرب إعالن هو والقصد األخرية. الغزوات إحدى يف
عن إعالنًا وليس األفضلية، عىل دليًال به واالستعانة األَزر شد عىل يدل كما مماته. بعد له
الخالفة عىل يدل خاص، ال عام االستخالف ولفظ الخالفة. النصعىل أو النبوة يف املشاركة
يف هذا وغريه؛ الرابع اإلمام فضله، له كلٌّ وحدها. اإلمامة عىل وليس غريها، ويف الصالة يف
يف قيلت التي النصوص أكثر وما إلخ. … الترشيع يف وثالث العلم، يف وذاك والقرب، املودة
بايعه الذي اإلمام وأطاعوا خالفته، عىل أحد بها يحتجَّ لم آحاد أخبار كلها وهي الكثريين،
األخبار كل فإن وتعيينًا ا نصٍّ الرصيحة اإلمامة عن اإلعالن أما واختاروه.20 له الناسوعقدوا

مواالة آيات تحريم مثل املترصف، وليس النارص املراد السنة، أهل وعند خصوًصا. وليس عموم أنه مع
وأيًضا: ص٣٠). ص٢٥، (التنبيه، الحكم بن هشام رأي أيًضا وهو ص٤٠٤-٤٠٥). (املواقف، اليهود
ج٢٠، (امُلْغني، املؤمنني أمري هو وصالح ،﴾… َوَصاِلُح َوِجْربِيُل َمْوَالُه ُهَو هللاَ َفِإنَّ َعَليِْه تََظاَهَرا ﴿َوإِْن
املحصل، ص٩٦-٩٧؛ ج٢، (امِللل، مواله» فعيلٌّ مواله كنت «من الحديث: ومن ص١٣٩–١٤٢). اإلمامة،
أوىل «ألست أخرى: صياغٍة ويف ص١٤٤–١٥٨). اإلمامة، ج٢٠، امُلْغني، ص٣٧٥؛ الغاية، ص١٧٤-١٧٥؛
وذلك له، واالنقياد طاعته بوجوب ذكَّرهم قد النبي يكون وبالتايل «… مواله كنت من أنفسهم، من باملؤمنني
خذله، من واخذل نرصه، وانرصمن عاداه، من وعاِد وااله، من واِل «اللهم أخرى: صياغٍة ويف خم. غدير يوم
كل موىل أصبحت عيل، يا بخ «بخ وقال: وهنَّأه الخالفة، ذلك من عمر فهم وقد دار.» حيث معه الحق وأدر
هو املواالة من املقصود املعنى بأن ذلك عىل السنة أهل ويرد ص٤٩٣-٤٩٤). (النهاية، ومؤمنة» مؤمن
(التمهيد، مشرتك اسٌم فهو الطاعة؛ واجب اإلمام وليس للحلف، املظهر والجار العم البن والنرصة الترصف
خرب فهو صح وإن ص٣٧٨-٣٧٩). الغاية، ص٧٦٦؛ الرشح، ص٤٢١-٤٢٢؛ اإلرشاد، ص١٦٩–١٧٢؛
ذلك الرسول يقل لم وملاذا ص٤٠٥-٤٠٦). املواقف، ص٤٢١-٤٢٢؛ (اإلرشاد، متواتًرا خربًا وليس آحاد،

ص١٧٢-١٧٣). (التمهيد، وأطيعوا»؟ له فاسمعوا طاعته، الواجب بعدي، إمامكم «هذا رصاحًة
املحصل، ص٤٩٤؛ (النهاية، بعدي» نبي ال أنه إال موىس، من هارون بمنزلة مني «أنت مثل: وذلك 20

املدينة» أهل عىل استخلفتك «إني قال قد الرسول أن ذلك عىل السنة أهل ويرد ص٣٧٤). الغاية، ص١٧٥؛
رشيك أنه هو موىس من هارون ومنزل ه. وخالَّ عليٍّا أبغض وقولهم: النفاق، أهل عىل ا ردٍّ تبوك غزوة يف
ص١٧٣–١٧٥؛ (التمهيد، بمائون يوشع وخلفه موىس، قبل مات هارون ألن موته؛ بعد وليس حياته يف
التخصيص انتفاء ص٧٦٦). الرشح، ص٢٣٤؛ الطوالع، ص١١٢-١١٣؛ ج٤، الفصل، ص٤٢٢؛ اإلرشاد،
عىل يدل مما النبوة؛ يف املشاركة باستثناء به األزر شد ص٤٠٦). املواقف، ص٣٧٧-٣٧٨؛ (الغاية،
عموم وأسامة، الصالة، يف بكر أبي استخالف مثل غريه الرسول استخالف اإلمامة. عىل ال األفضلية
دينكم «خذوا عائشة: عن الرسول قال وقد ص١٥٨–١٨٠). اإلمامة، ج٢٠، (امُلْغني، خصوصه ال اللفظ
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الحوادث، مجرى يف ألثَّرت متواترة صحيحًة كانت ولو متواطئة، موضوعٌة بشأنها الواردة
معارضتها ت وتمَّ ُمعارضة، صحيحة أخرى أخباٌر نُقلت وقد األول. اإلمام اختيار هت ووجَّ
أشدها. عىل وهي املعارضة مجال يف والتعيني النص أخبار تظهر أن دون أخرى بأخباٍر
يدل مما أخرى؛ موضوعاٍت يف النشغاله غريه ر تأخُّ مثل البيعة عن الرابع اإلمام ر تأخُّ وإن
اإلمام بيعة من الرابع اإلمام يمنع ولم له. غاية وال له ًها موجَّ قصًدا تكن لم اإلمامة أن عىل
الجماعة تكتم وكيف فيها. وشارك واختياًرا، عقًدا وريضبالبيعة الثالث، أو الثاني أو األول
وجمعها؟ النصوص نقل عىل يحرصون وهم الرابع اإلمام لتعيني ا نصٍّ بالحق لها املشهود
املوضوعات يف نصوص تُنَقل ال فكيف أهمية، أقل موضوعاٍت يف نصوص نقل تم وقد
ولم إمامته، عىل النصوص من أقوى غريه إمامة حول النصوص وإن اإلمامة؟ مثل األهم
تُنَقل ال فكيف وشجاعته، الرابع اإلمام عدالة حول نصوٌص نُقلت وقد بها. أحد يحتجَّ
وأعداء، أنصار بني عليه ُمنقسمة بيئٍة يف ُوجد وقد إمامته، عىل ورصيحة صحيحة نصوٌص
بني والفضل، اإلمامة بني لتخلط النصوصاألخرى من كثريًا وإن الخصوم؟21 والنصسالح

(اإلمامة، معاذ» والحرام بالحالل «أعلمهم وأيًضا: عباس.» ابن الدين يف «أفقههم وقوله: الُحمرياء.» من
وقد عداتي.» وُمنجز ديني، ومايض أهيل، يف وخليفتي أخي «أنت أخرى: صياغٍة ويف ص١٨٢–١٨٥).
بها االحتجاج يظهر لم آحاد، أخبار ومعظمها وعمر، بكر أبي يف هذا من كثريًا الصحابة يف الرسول قال
املواقف، ص٣٧٥–٤٧٨؛ الغاية، ص١٧٥–١٧٨؛ (التمهيد، وعمر بكر ألبي عيل انقاد بل السقيفة، يوم
ثالثة: صياغٍة ففي بالدنيا؛ وليس باألصل يتعلق فيما يعني والنص ص١٨٢–١٨٥). اإلمامة، ص٤٠٦؛
اآلحاد أخبار من وهو وأطيعوا.» فاسمعوا موتي، بعد فيكم خليفتي هذا املؤمنني، أمري عىل «سلموا

ص٢٣٤). (الطوالع،
لكل يمكن بأنه ذلك عىل السنة أهل ويرد بعدي.» اإلمام «هذا أو بعدي.» من اإلمام «أنت مثل: وذلك 21

يستشهد لم يجوز. ال ذلك وكتمان محتمل. تواطٌؤ به الجميع. ينقله لم كذلك. إمامها يف تقول أن طائفة
أبي.» منرب عن «انزل بكر: ألبي الحسن قول مثل ُمضادة، أشياء نقل من بالرغم البيعة يوم أحٌد به
«أرضيتم سفيان: أبي وقول خالد، ر وتأخُّ أياًما، البيعة عن والزبري عيل ر وتأخُّ وفاطمة، فدك أمر ومثل
بالشورى الجميع وريض وعمر، بكر أبي استخالف من عيل يمنع ولم يتم؟» عليكم ييل أن مناف عبد يا
استخالف وشبهات أحد. له يدعو وال األشهاد عىل لعيل دعا قد الرسول يكون أن يجوز وال عمر. بعد
باألهم؟ فكيف أهمية، أقل هو ما نُقل وقد فيه. النص أحٌد يدَّعي وال الصالة، يف إمامته مثل أقوى، بكر أبي
يتكاتمون فكيف أفعاله، الناس يتكاتم لم وإن والتبليغ؟ اإلعالن مجتمع يف والتواطؤ التكاتم يجوز وكيف
للخصوم سالًحا والنقل اإلعالن يجعل مما كثريون؛ له وامُلحبون له وامُلعادون باإلعالن؟ األوىل وهي إمامته

ص١٢٧–١٣١). (اإلمامة، متواترة وال منقولة غري أخباٌر النهاية يف وهي ص١١٩–١٢٧). (اإلمامة،
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اإلمامة بني واألخوة، اإلمامة بني واملودة، اإلمامة بني والقربى، اإلمامة بني والعصمة، اإلمامة
إمامته. عىل وليس الرابع اإلمام فضائل عىل تدل فإنها األخرى النصوص أما والطاعة.22
منها وكثري رشوطه، ويف اإلمام يف توافرها يجب التي الصفات إىل ردها يمكن فضائل وهي
اإلمامة. عىل بالرضورة وليس املودة، أو القربى أو الفضل أو الطاعة أو العصمة عىل يدل قد
وكثري الصحابة، باقي فضائل يف كثري مثلها فإن آحاد؛ أخبار منها كثريًا أن إىل وباإلضافة
يُثبت الرابع اإلمام وكان اإلمامة. إىل ال النبوة إىل يشري وبعضها املؤمنني، جميع يف عام منها
العلم مثل الشخصية الصفات أما منها.23 أحق نفسه يعترب وال والثاني، األول اإلمامني خالفة
صفاٌت وهي اإلمام، رشوط ِضمن ا نصٍّ ال اختياًرا لإلمامة ل تؤهِّ فإنها والشجاعة، والعدالة
والسالم والعلم والقضاء فيه. سلًفا مخلوقة وليست واستحقاقه، اإلنسان بجهد مكتَسبة

األفضل أنه عىل يدل وذلك والحسني، والحسن وفاطمة عليٍّا الرسول جمع فقد املباهلة؛ آية مثل وذلك 22

وليس التفضل يف هذا بأن السنة أهل ويرد َوأَنُْفَسُكْم﴾. ﴿َوأَنُْفَسنَا بآية: أيًضا املراد وهو باإلمامة، وأحق
زائد أمٌر فالقصد املؤاخاة، حديث وأيًضا ص١٤٢). (اإلمامة، املباهلة يف يكن لم عليٍّا أن كما اإلمامة. يف
عىل ال والقرب الفضل عىل أيًضا ذلك يدل السنة أهل وعند نفسه. وبني عيل بني آخى فقد األخوة؛ عىل
بينهم املؤاخاة فأراد ضيق، أهل املهاجرون كان وقد وعمر، بكر أبي بني الرسول آخى وقد اإلمامة.
ِمنُْكْم﴾، اْألَْمِر َوأُوِيل الرَُّسوَل َوأَِطيُعوا هللاَ ﴿أَِطيُعوا آية: وكذلك ص١٨٥-١٨٦). (اإلمامة، األنصار وبني
بل للمعصوم، ليست الطاعة ألن خطأ هذا السنة، أهل وعند املؤمنني. أجر وهو للمعصوم، والطاعة

ص١٤٢–١٤٤). (اإلمامة، األمر أويل هو ليس عليٍّا أن كما الجماعة، إرادة ملوافقة
بعدي»، مؤمن كل ويلُّ «هذا لني»، املحجَّ الُغر وقائد املتقني، وإمام املرسلني، سيد «أنا مثل: وذلك 23

يف ُمشابهة كثرية أخباٌر هناك السنة، أهل وعند ومؤمنة». مؤمن كل ويل وهو منه، وأنا مني عليٍّا «إن
ص١٩١–١٩٧). (اإلمامة، الشيخني خالفة يُثبت عيل وكان األفضل. تُثبت آحاد، أخبار وهي بكر، أبي
وويل وصيِّي وهو روحه، عىل يُبايعني الذي «من جماعة. فبايعته ماله؟» عىل يُبايعني الذي «من وأيًضا:
ج٢، (امِللل، ابنك عليك ر أمَّ لقد طالب: أبا تُعري قريش وكانت وحده. عيلٌّ فبايعه بعدي؟» من األمر هذا
«اللهم ومثل: ورسوله.» هللا ويحبه ورسوله، هللا يحب رجًال غًدا الراية «ألُعطني وأيًضا: ص٩٥-٩٦).
إن ما فيكم تارك «إني ص١٨٦-١٨٧). (اإلمامة، الطائر» هذا من معي يأكل إليك خلقك بأحب ائتني
بيتي أهل «َمثُل الحوض»، عىل نرد حتى نفرتق ولن بيتي، أهل وِعرتتي هللا كتاب تضلوا، لن به كتم تمسَّ
اآليات: ومن ص١٩١–١٩٣). (اإلمامة، غرق» عنها تخلَّف ومن نجا، رِكبها من نوح؛ سفينة مثل فيكم
وعند إمامتهم. أي عصمتهم؛ أي تَْطِهريًا﴾؛ َرُكْم َويَُطهِّ اْلبَيِْت أَْهَل الرِّْجَس َعنُْكُم ِليُذِْهَب هللاُ يُِريُد ﴿إِنََّما
َقاَل إَِماًما ِللنَّاِس َجاِعلَُك ﴿إِنِّي وأيًضا: إمامة. ال وتعظيم مدح املؤمنني، جميع يف عام هذا السنة، أهل
يف هذا السنة، أهل وعند املعصوم. بل للظاملني إمامة فال الظَّاِلِمنَي﴾، َعْهِدي يَنَاُل َال َقاَل يَّتِي ذُرِّ َوِمْن

ص١٩٣–١٩٥). (اإلمامة، اإلمامة ال النبوة مورد
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(٥) الثورة إىل العقيدة من

اإلمام تعظيم عىل حمله يمكن ذلك وكل آخر. رصيحيشءٌ بنصٍّ واإلمامة يشء، كلها والشفقة
الجماعة باقي عظمة مثل الدين يف وعظمته اإلمامة، عىل ال فيه، علوه وعىل الدين، يف الرابع
عدة هناك تكون وقد التواتر.24 مبلغ بذلك األخبار بلغت وقد والنفاق. الفسق من وصونها
مثل ولكن حياته. يف الرابع اإلمام استخالف مثل الجيل، أو اإلجمايل النص من أبلغ وقائع
إلثبات أخرى معنوية حجٌج وهناك يخصاإلمامة.25 وال غريه، يف وعام كثري االستخالف هذا
النص إثبات عىل يقوم منهجي تناقٌض وهو العقل! عىل تعتمد والتعيني بالنص اإلمامة
اإلمام إىل الخلق باحتياج عامًلا يكون أن يجوز ال فمثًال عقًال؛ اإلمامة يُثبت وال عقًال، والتعيني
بذلك عامًلا يكون أن يجوز ال كما نبوته. يف قدًحا كان وإال السمعية، األدلة به وردت ملا وفًقا
أن والحقيقة الخطأ. يف األمة وقعت وإال والتيمم، االستنجاء من أهم وهو ينصعليه، أن دون
والنص بينها. وشورى لألمة بيعة كذلك فرتكها اختياًرا، إال تتم ال اإلمامة أن عِلم الرسول
أما رشعية، أموٌر ألنها والتيمم االستنجاء الرسول يُبني عليها. وقيد األمة لقدرات حجز
اإلمام كان وإذا دنياهم. بشئون أعلم الناس ألن الرسول يُبينها لم مصلحية فعقليٌة اإلمامة
األمة عىل حجر التنصيصعليه إن بل معصية، ليس واختياًرا بيعًة تركه فإن للدين تكميًال
غريهم، دون العدد محصوري بعينهم أئمة عىل األمة إجماع يمكن وال ملصالحها. وحرص
وليسيف األحكام ِعلل يف والتقسيم رب السَّ ألن الحق؛ اإلمام هو يكون واحًدا إال الجميع وإبطال
التاريخ.26 يف واألمة قائم الزمان أن طاملا معلوم عدٌد لهم ليس األئمة األئمة. عىل األمة إجماع

(امِللل، اإلمامة بمعنى وليس التخاصم، بمعنى التقايض السنة، أهل وعند عيل.» «أقضاكم مثل: وذلك 24

«إنما ص٢٣٤). الطوالع، ص١٢٢؛ (االقتصاد، الرسول بعد الناس أفضل عيلٌّ وكان ص٩٧-٩٨). ج٢،
السنة أهل عند وهو املؤمنني.» بإمرة عيل عىل «سلِّموا ص٤٩٤). (التمهيد، بابها» وعيلٌّ العلم، مدينة أنا
الحاجة وقضاء التسييس أمور يف وعلمه معلومة، األمة عىل وشفقته ص٤٠٩). (املواقف، موضوع حديٌث
عىل ال منصبه، وعلو الدين يف عيل حال تعظيم عىل حمله يجب ذلك وكل .(٤٠٤ (املواقف، آدابه ودقائق
وعمر بكر أبي فضل يف الواردة األخبار أن كما والفسق. الكفر من األمة تصون الطريقة فهذه اإلمامة؛
ولو ص١٧٥-١٧٦). (املحصل، القرآن يف واألنصار املهاجرين تعظيم عىل والنص التواتر، مبلغ بلغت

ص٣٨٤-٣٨٥). (املسائل، بكر أبي مع حارب ملا إماًما عيل كان
(اإلمامة، املوت بعد اإلمامة يف قياًسا استخالفه وبالتايل املدينة؛ يف عيل استخالف مثل وذلك 25

ص٤٠٤). املواقف، ص٩٥؛ ج٢، (امِللل، قط عليٍّا الرسول ر يؤمِّ لم السنة أهل وعند ص١٨١-١٨٢).
أم السمعية األدلة به وردت ما وفق عىل اإلمام إىل الخلق باحتياج عامًلا النبي يكون أن «إما مثل: وذلك 26

كان وإال عامًلا، يكون أن يجوز وال به، الظن وإساءة النبوة يف قدًحا كان وإال عامًلا، يكون أال يجوز وال ال،
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ثبوتها كيفية ثالثًا:

النص مثل األول اإلمام عن املنبثق فالدم وصاية؛ أو وراثًة التاريخ يف التعيني ويستمر
إىل النص يف الدورة فتكتمل غريه، عىل إمام من جديد من النص ويعود الوحي. يف عليه
بني رصاع هناك هل بنيه؟ إمامة عىل الرابع اإلمام نص وهل النص.27 إىل الدم ومن الدم،

ص٣٨٠-٣٨١). ص٣٧٥-٣٧٦، (الغاية، الخطأ يف يقع أن يجوز وال به، الظن وإساءة النبوة يف قدًحا
وإال عيل، أو بكر أبي عىل ينص ولم للدين، تكميًال معنيَّ إماٍم عىل نص قد الرسول يكون وأن بد ال
أحد إمامة عىل األمة أجمعت ص٢٣٤). (الطوالع، تنصيصه وقت معصية البيعة عىل األمر توقيفه كان
فوجبت عليه، ومنصوص معصوم اإلمام أن ثبت كما والعباس، بكر أبي إمامة وبطلت الثالثة، األشخاص
إمامة يف املعتزلة شيوخ بطعن االعتزال إىل املائلني الرافضة عيون وقرَّت ص٢٣٤). (الطوالع، عيل إمامة

ص١٦٣-١٦٤). (الفرق، وأصحابه عيل شهادة يف واصل زعيمهم شك وبعد عيل،
بن هشام ُمتكلميهم مذهب وهذا جعفر. بن محمد ثم الحسن ثم بالنص عيل يف اإلمامة الروافض، عند 27

عيل وأبي هيثم بن وعيل منصور بن وعيل الرقي وداود الجواربي وداود الجواليقي سالم بن وهشام الحكم
ص١١–١١٢، ج٤، (الفصل، الخرضمي مالك وأبي الطاق شيطان النعمان جعفر بن ومحمد السكاك
إىل ثم عيل إىل ثم الحسن إىل منه اإلمامة انتقلت ثم عيل، عىل النبي نص املغريية، وعند ص١٢١–١٢٣).
بن بيان إمامة عىل الحنفية ابن هللا عبد هاشم أبو نص البيانة، وعند وصايًة. جعفر إىل ثم ا، نصٍّ محمد
(مقاالت، عقبه إىل وليس بيان، إىل هاشم أوىصأبو ثم ص٦٧). ج١، (مقاالت، إماًما نفسه ونصب سمعان،
بن عيل حتى اإلمامة الرافضة، من آخر فريق وعند ص٧٨). ج٢، امِللل، ص٢٣٧؛ الفرق، ص٩٥؛ ج١،
الحسينية: اختلفوا؛ ثم منصور، أبي إىل أوىص الذي عيل بن محمد جعفر إمامة عىل نص الذي الحسني
فقد إماًما؛ الحسن بن هللا عبد بن محمد تثبيت إىل مالت واملحمدية: الحسني. ابنه إىل املنصور أبو أوىص
ص١٤٣-١٤٤). ج٢، امِللل، ص٩٦-٩٧؛ ج١، (مقاالت، هاشم بني دون منصور أبي إىل جعفر أبو أوىص
البنه بها وأوىص جعفر مات محمد. ابنه إىل جعفر من ا نصٍّ اإلمامة شميط)، بن (يحيى الشميطية وعند
وعند ص١٠٤). ج٢، (امِللل، النبي اسم واإلمام ص٦١-٦٢). (الفرق، محمد أوالد يف واإلمامة محمد،
ج١، (مقاالت، إمامته عىل الحنفية بن محمد هللا عبد هاشم أبو نص حرب، بن عمر أصحاب الحربية
يشاء ما يفعل للنبي بعده واألمر عيل، عىل الجيل بالنص اإلمامية وتقول ص٩٤-٩٥). ج٢، ص٦٨؛
بن عيل إىل ومنه هاشم، أبي ابنه إىل محمد ابنه إىل عيل من اإلمامة الرزامية، وعند ص٧٧). (املحصل،
مسلم. أبي صاحب إبراهيم ابنه إىل محمد أوىص ثم عيل، بن محمد إىل ثم بالوصية، عباس بن هللا عبد
الحنفية ابن محمد بن هاشم أبي من عباس بن هللا عبد بن عيل بن محمد إىل اإلمامة ساق من ومنهم
إىل الحسني إىل الحسن إىل عيل من اإلمامة الكيسانية، ِفرق إحدى وعند ص٨٠–٨٤). ج٢، (امِللل، وصيًة
ِفرق (إحدى الراوندية واختلفت ص٩٠). ج١، (مقاالت، الحسني أخيه بوصية الحنفية ابن محمد أخي
املطلب عبد بن عباس بن هللا عبد بن عيل بن محمد إىل نقلها من منهم هاشم، أبي بعد اإلمام يف الكيسانية)
نص الذي هللا عبد ابنه عىل العباس نص ثم العباس، عىل النبي نص ص٤٠). (الفرق، هاشم أبي بوصية
يد يف كله الدين اإلمامية، مجموع وعند ص٩٤). ج١، (مقاالت، املنصور جعفر أبي حتى عيل ابنه عىل
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(٥) الثورة إىل العقيدة من

اآلخرة يف وتكون وحدهم األبناء يف الوراثة تكون ال وملاذا القرابة؟ نسق يف واالبن األخ
الفرقة مؤسس اعتبار يتم وملاذا األنساب؟ شجرة يف خالف وقع ما إذا العمل وما أيًضا؟
ذلك ضبط يمكن هل الوراثة؟ تُعادل الوصية وكأن الرابع، اإلمام نسل من ليس وهو إماًما
العقل أليس رضيًعا؟ طفًال أو صبيٍّا الوريث اإلمام كان لو يحدث ماذا للقرابة؟28 بنسق
املنصوص اإلمام من تتحقق لم لو العمل وما لهم؟ وصيته أو اإلمام رشوط من والبلوغ
الوصية تكون وقد فاسًقا؟29 أو مجنونًا كان لو ماذا اإلمامة؟ رشوط إليه املوىص أو عليه
وهل الشفاهي. النقل ملناهج الوصية تخضع وهنا مكتوب. غري ا نصٍّ تكون وبالتايل شفاًها؛
التاريخي الواقع إعادة أجل من تساؤالت هذه كل بنيه؟ عىل اإلمام عىل الوحي نص يُعادل

إسماعيل إىل جعفر من اإلمامة الواقفية، اإلسماعيلية وعند ص١٢٨). ج١، (مقاالت، البيت آل يف ثم عيل
ص١٤٣-١٤٤). ج٢، ص١٠٦-١٠٧؛ ج٢، (امِللل، املباركية وهم محمد، إىل أوالده من وباتفاق ا، نصٍّ

اختلفت فقد املتابعة؛ عىل القدرة اإلنسان َليفقد حتى وُمتشعب، كبري النسب شجرة يف الخالف 28
إمامة (ج) جعفر. بن محمد ابنه إمامة (ب) جعفر. بن إسماعيل إمامة (أ) إىل: جعفر موت بعد الروافض
الحنفية بن محمد بن هشام أتباع الهشامية اختلفت كما ص١١١-١١٢). ج٤، (الفصل، جعفر بن موىس
محمد إىل وأوىص هاشم أبو مات (أ) إىل: هاشم، أبي ابنه إىل اإلمامة وانتقال الحنفية، ابن محمد موت يف
هللا عبد إىل (د) محمد. أخيه إىل (ج) الحسن. أخيه ابن إىل أوىص (ب) عباس. بن هللا عبد بن عيل بن
والحسن وعيل موىس بعد االختالفات ص١٧٩). املحصل، ص٧٥–٧٨؛ ج٢، (امِللل، الكندي حرب بن
إىل عيل إىل النبي من اإلمامة القرامطة، عند ص١٠١-١٠٢). ج١، مقاالت، ص١١٠–١١٣؛ ج٢، (امِللل،
االثني القطعية وعند ص٩٨). ج١، (مقاالت، إسماعيل بن محمد إىل جعفر إىل محمد إىل عيل إىل الحسني
إىل عيل إىل موىس إىل جعفر إىل محمد إىل عيل إىل الحسني إىل الحسن إىل عيل من اإلمامة انتقلت عرشية،
االختالفات وقعت ثم ص٨٩). ج١، مقاالت، ص١٠٦؛ ج٢، (امِللل، محمد إىل الحسن إىل عيل إىل محمد
الصادق جعفر من اإلمامة القطحية، وعند ص١١٠–١١٣). ج٢، (امِللل، أعمامهم وبني إخوتهم بني
ص٦٢). (الفرق، العمارية ون ويُسمَّ ص١٠٣-١٠٤). ج٢، (امِللل، إسماعيل أخي األفطح هللا عبد إىل
الباقرية ومع ص٥٩-٦٠). (الفرق، بالباقر املعروف عيل بن محمد إىل عيل من اإلمامة الباقرية، وعند
الباقر بنص جعفر إىل عيل من اإلمامة الناوسية، وعند ص١٠٠–١٠٢). ج٢، (امِللل، والواقفة الجعفرية
الحسني، الحسن، عيل، هو الرسول بعد اإلمام أن عىل رأيهم استقرَّ فقد اإلمامية أما ص٦١). (الفرق،
الزكي، الحسن املتقي، محمد الرضا، عيل الكاظم، موىس الصادق، جعفر الباقر، محمد العابدين، زين

ص١٧٦–١٧٩). (املحصل، املنتظر القائم وهو محمد
أو سنني ثماني ابن وهو تُويف أباه ألن جعفر؛ بن موىس بن محمد بإمام القائلون الروافض اختلفت 29
أو يؤم أن يجوز ال ولكن إمام أنه اآلخر والبعض عامًة، الطاعة له تجب إمام أنه البعض زعم أربع.

ص٧٥٨). الرشح، ص١٠١-١٠٢؛ ج١، (مقاالت، الرشيعة يُنفذ
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ثبوتها كيفية ثالثًا:

يتم التاريخ يف التعيني كان وملا نظريات. إىل نفسه الواقع هذا تحويل دون نظرية أسٍس إىل
والظلم الصمت بمؤامرة محاًطا ينشأ فإنه القهر، مجتمع مواجهة يف االضطهاد مجتمع يف
وقع الناس أفضل مجرد املعنيَّ اإلمام يصبح القهر ضغط خفَّ وإن . املعنيَّ اإلمام ضد
وأكثر أكثر القهر ضغط خفَّ وإن واإلبعاد. الصمت مؤامرة ودون مقصود، غري غبٌن عليه
فقد والظلم القهر ضغط زاد وإن عليها. وترفًعا الدنيا يف زهًدا املبَعد اإلمام نفس تطيب
شاهًرا ليخرج األبناء أحد ويعود منه، بتقية أو غريه بظلم إما اإلمام، نسل عن اإلمامة تخرج
فإذا الوالدة.30 ورحم الدم حظرية إىل بها عائًدا التاريخ، يف اإلمامة مسار ويُصحح سيفه،
فعله أو وصفه إىل باإلشارة النص اكتفى بعينه، إمام عىل بالنص التعيني عيوب ظهرت ما
حينئٍذ يمكن الخلل استمرَّ ما فإذا جليٍّا؛ ا نصٍّ ال خفيٍّا ا نصٍّ يكون وقد رسمه. أو اسمه دون

والدعوة.31 الخروج وبعدها األبناء، أحد حتى أوًال النص والشورى، النص بني الجمع
كان ملا والوصاية، للوراثة نماذج إعطاء يف امُلجاورة الدينية البيئات ساعدت وقد
البيئة إىل يترسب ما رسعان ذهني نموذٍج إىل تحتاج التي بنيته يُفرز االجتماعي الواقع

الصحابة وأن عيل، عىل الرسول نص (أ) طائفتني: انقسموا عيل ولد يف إال تكون ال اإلمامة بأن القائلون 30
الناس أفضل كان لكنه عيل، عىل النبي ينص لم (ب) (الروافض). النبي نص وكتمان ظلم عىل اتفقوا
(الجارودية). الصحابة من خالفه من روا وكفَّ ظلموه، الصحابة (أ) اختلفت: ثم (الزيدية). وأحقهم
ووقف إمامان. وهما وعمر بكر أبي إىل حقه بتسليم نفسه طابت ولكن يظلموه، لم الصحابة (ب)
خرج من عيل، ولد يف اإلمامة جميعها، الزيدية وعند الهمذاني). صالح بن (الحسن عثمان يف البعض
واعتقد ص١٢١–١٢٣). ص١١١-١١٢، ج٤، (الفصل، معه السيف وسل والسنة الكتاب إىل يدعو منهم
عنده من بتقية أو غريه من يكون فبظلٍم خرجت وإن عيل، أوالد من تخرج ال اإلمامة أن الشيعة جمهور
سخي، شجاع زاهد عالٌم وهو خرج فاطمي كل أن الزيدية مذهب ص٢٣٩). الفرق، ص٦٨؛ ج٢، (امِللل،
ومنهم بالرجعة، وقال وقف من منهم الحسن. أوالد إىل اإلمامة رجوع زوا وجوَّ االتِّباع، واجب إماًما كان
كل فاطمة. أوالد يف اإلمامة ص٣٧-٣٨). ج١، (امِللل، زمان كل يف حاله هذا من إمامة وقال ساق من
(امِللل، الحسني أو الحسن أوالد من كان سواء إماًما، يكون باإلمامة خرج إذا سخي شجاع عالم فاطمي

ص٨١-٨٢). ج٢،
النبي بعد به واالقتداء برتكه الناس وضل بالتسمية، ال بالوصف عيل عىل النبي نص الجارودية، عند 31

إمامة عىل عيلٌّ نص (أ) فرقتني: افرتقوا ثم عليٍّا، برتكهم الصحابة كَفر ص١٣٣-١٣٤). ج١، (مقاالت،
فمن ولديهما؛ يف شورى والحسني الحسن بعد صارت ثم الحسني، أخيه عىل الحسن ونص الحسن، ابنه
ص٤٢٣، املواقف، ص٣٠-٣١؛ (الفرق، اإلمام فهو عارًفا، عامًلا وكان دينه، إىل داعيًا سيفه شاهًرا خرج

ص١٨٠-١٨١). (املحصل، الرسول بعد الخفي النص ص٤٠٠).
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املنصوص اإلمام من اإلمامة اغتصب من كل الجميع، تكفري إىل األمر يصل وقد األصلية.32
جماعة بني الفصام ويحدث ضائعة. والرشعية مهضوم، والحق مؤامرة، فالتاريخ عليه؛
ويُرَفع القرآن يُنَسخ الحالة هذه ويف املرشكني. ومن هللا من براءة الباطل، وجماعة الحق
السلطة ُمغتصبو ويصبح عليه، لهم والية وال امُلغتِصبني، صدور يف له بقاء فال السماء، إىل
الرشعية بني والرش، الخري بني األزل قديم منذ الرصاع نشأ وقد والطواغيت. املحرَّمات هم
باألسطورة الواقع يختلط الرشعية.33 إىل والعودة اإلمامة حمل هي واألمانة والالرشعية،
عن يعود يموت، ال حيٍّا يبقى فإنه اإلمام واستشهد الحق ضاع ما إذا حلم. إىل يتحول أو
عليه فتثور خدعها، قد إمامها أن تدرك فإنها الجماعة أفاقت ما وإذا الناس. وينتظره قريب،
وجود إىل يتحول األسفل ضياع اإلمامة. يف كله ها همَّ األمة جعلت الواقع ضاع وكلما وتقتله.
عىل االنفراج وقل الخناق ضاق وكلما القمة. عىل الرتكيز إىل يؤدي القاعدة وغياب األعىل،

منصور أبي إىل جعفر أبو أوىص فقد إماًما؛ الحسن بن هللا عبد بن محمد تثبيت إىل املحمدية مالت 32

ولد إىل راجع منصور أبي بعد واألمر هارون. ولده دون يوشع إىل موىس أوىص كما هاشم، بني دون
ملوىس اإلمامة املفضلية، أو املوسوية وعند ص١٤٣-١٤٤). ج٢، امِللل، ص٩٦-٩٧؛ ج١، (مقاالت، عيل
التوراة، صاحب فُسمي قائمكم»، «صاحبكم قائمكم»، «سابقكم الصادق: قال حيث ا، نصٍّ جعفر بن

ص١٠٠-١٠١). ج١، مقاالت، ص١٠٤–١٠٦؛ ج٢، (امِللل، بعيىس شبيه وهو
الصحابة، اإلمامية وتُكفر ص١٣٧). ج١، (مقاالت، وعمر بكر أبي من الزيدية ِفرق إحدى تتربَّأ 33

ومقداًدا ذر وأبا وسلمان وعماًرا والزبري والحسني والحسن وفاطمة عليٍّا إال النبي بعد الخلق كَفر فقد
القرآن وأن بكر، أبا ببيعها األمة كَفرت الحكم، بن هشام وعند ص٥٦). (اعتقادات، وصهيبًا وبالًال
هما وعمر بكر أبو (الرافضة)، الخطابية وعند ص٢٥-٢٦). (التنبيه، لِردَّتهم السماء إىل وصعد نُسخ
رت كفَّ فقد الكاملية أما ص٣٢١). الفرق، ص١٦٢؛ (التنبيه، وامليرس الخمر وكذلك والطاغوت، الِجبت
يُحارب لم ألنه عيل وكفر ص٣٣٢). األصول، ص١١٧؛ ج١، (امِللل، عيل بيعة لرتكها الصحابة جميع
وعيلٌّ محمد، ِظل هللا خلق ما أول املغريية، وعند ص٢٣-٢٤). ج٥، الفصل، ص٦٠؛ (اعتقادات، بكر أبا
ثم فأبني، اإلمامة من طالب أبي بن عيل ملنع األمانة يحملن أن السموات عىل عرض ثم الكل، ظالل قبل
يجعل أن رشط عىل به الغدر عىل يُعينه أن وضمن منعه، يتحمل أن بكر أبا عمر فأمر الناس عىل عرض
والثاني محض، خريٌ األول عمر. وكذلك قديم، عيلٌّ األزلية، وعند ص١٢١). ج٢، (امِللل، بعده من الخالفة
النظَّام أما ص٥٢). (اعتقادات، وعمر بكر أبي يف الجارودية وتطعن ص٦١). (اعتقادات، محض رشٌّ
ألن بكر أبي إمامة ويرفض ص٨٦-٨٧). ج١، (امِللل، البيعة يوم فاطمة بطن عمر برضب فيستشهد
ولوجود الخالئق، أفضل عليٍّا وألن لإلمامة، طريًقا تصلح ال البيعة وألن معصوًما، يكون أن يجب اإلمام

ص٤٠٠–٤٠٣). املواقف، ص٩٥؛ ج٢، (امِللل، بكر أبي حول شبهات
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وتصطدم املعارضة. حركات يف اليسارية الطفولة مثل الداخل، عىل التقاتل ازداد الخارج،
رجوع بالنص التعيني أن والحقيقة تشتتًا.34 وتزداد أمرها، وينكشف بالسلطة، الرشاذم
النفيس الوضع عىل بناءً املايض قراءة وإعادة الحارض، عىل للمايض وإسقاط الوراء، إىل
يريد؛ ملا طبًقا يتحدث امُلتأول يجعله بل معنًى، إىل يتحول وال يتحدث ال فالنص الحارض؛
تحليل من وبدًال ومحتواه. مضمونه النص يُعطي الذي وهو الحايل، الواقع هو فاألصل
سلطة. مصدر فيه النصُّ مجتمٍع يف السلطة حجة عىل االعتماد يتم ومكوناته ذاته الواقع
كان أيهما ملعرفة اآلن الواقع يفيد وماذا داللة. ذي بغري أصبح فكله التاريخي الواقع أما
جزءًا ليست املحدَّدة التاريخية الوقائع إن بالخالفة؟ أحق كان الفريقني أي أو حق عىل
إحالة إن بالبيعة. العقد أو بالنص التعيني يف الداللة إنما للعقيدة، مضمونًا أو اإليمان من
واالغرتاب الضائع الحارض عن تعويض لُهو القديم التاريخي الواقع إىل الحكم موضوع
عن عجًزا خالفاتهم ويف بينهم الحق عن والبحث األحفاد، ضياع يف باألسالف تشبُّث عنه،
أن إال بينها نعيش التي السنة أهل جماهري من وبالرغم خالفاتنا. ويف بيننا عنه البحث
ضابط عن ضابًطا الوصية، أو بالنص اإلمام تعيني أي الشيعة؛ إىل أقرب لدينا الحكم
إال والتعيني بالنص تقول الشيعة أن من وبالرغم ملك. عن ملًكا أو أمري عن أمريًا أو
القديم املوروث بني الصلة يف تناقض وهو الظالم. الحكم عىل الثورة عىل أقدر كانت أنها
النفسية البنية يف املوروث يقبع حد أي إىل جديد: من التساؤل عىل يبعث الحالية والنية

للعرص؟

عيل بذلك اهم سمَّ املطمورة، وهم يمت، لم أم مات هل جعفر بن موىس إمامة بعد الشيعة اختلفت 34
سيخرج بأنه وقال ف توقَّ من ومنهم القطعية، وهم بموته قطع من منهم مطمورة»؛ «كالب إسماعيل بن
أتباع الشيطانية أما ص١٠٠-١٠١). ج١، مقاالت، ص١٠٤–١٠٦؛ ج٢، (امِللل، الواقفية وهم الغيبة، بعد
الصادق، جعفر بن موىس إىل اإلمامة ساق فقد الطاق، بشيطان ب امللقَّ الرافيض النعمان بن محمد
لم الحنفية بن محمد بأن الكيسانية وتقول ص٧١). (الفرق، أسباطه بعض وانتظر بموته، وقطع
بكر ادَّعى ملا والحلم. األسطورة دون الواقع يظهر ذلك ومع ص٣٥-٣٦). ج١، (امِللل، وسيعود يمت
يموت، ال أنه وادَّعوا إماًما، أصحابه ه صريَّ سعد، بن املغرية صاحب الجعفي جابر وصية القتَّات األعور
الفرق، ص٧٣؛ ج١، (مقاالت، فخلعوه كاذبًا كان أنه عِلموا مات فلما السخرية. وجه عىل أموالهم فأكل
الجارودية). (مع الحسني بن الحسن بن هللا عبد بن محمد أتباع من الحنفية أبو كان وقد ص٢٤٢).
صاحب عمر بن يحيى بإمامة قال من منهم البيت. آل ومواالة البيعة عىل حنيفة أبو بقي ُقتل وملا

ص١٨٠). املحصل، ص٨٧-٨٨؛ ج٢، (امِللل، الكوفة
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واختيار عقد اإلمامة (2)

السابق اإلمام من عهد عىل بناءً أو الويص، من نص عىل بناءً واختياًرا عقًدا اإلمامة ليست
واقع، عن تعبري فاالختيار االختيار. حالة وليست االبتداء رشوط فهذه الالحق، اإلمام إىل
النزول، أسباب بفعل واقع عن تعبريًا نشأته يف النصكذلك كان وملا ملصلحة. إقرار والعقد
من فبالرغم النص. مع االختيار اْلتقى الرشيعة، مقاصد عىل بناءً مصلحة عىل وحفاًظا
افرتاض مجرد أي فقط؛ البداية هو ذلك أن إال وباإلجماع وبالعهد بالنص اإلمامة ثبوت
ذلك كلُّ واإلجماع والعهد فالنص األمة. ببيعة واالختيار، بالعقد إال يتحقق ال اقرتاح أو
وال والعقد، الحل أهل بعض الرفاق، بحضور يتم فالعهد لألمة. االختيار حسن عىل يقوم
البيعة قبل ضيق اختياٌر فالعهد إليه؛ املعهود عىل االعرتاض حقهم ومن منهم، أحد يُنكره
لها مستحق رجٌل يُنادي بعده إماٍم إىل يعهد أن دون اإلمام تُويف وإن ع. موسَّ كاختياٍر
ال الحال هذه ويف عليه. وعقًدا األمة من اختياًرا العامة البيعة تأتي ثم لنفسه، فيدعوها
اختيار إىل وفاته حني اإلمام عهد ما فإذا العامة. بالبيعة إال إمامة إىل الذاتي النداء يتحول
ذلك ويتم األمة. بيعة تتلوه الرفاق من عقًدا أيًضا يكون االختيار ذلك فإن كثري، من إمام
الجماعة رضا تأجيل يمكن وال العامة. املصلحة عىل وحرًصا للشقاق، منًعا وقت أقرص يف
بيعة دون العهد إىل استناًدا أو الرفاق، رضا عىل االقتصار أو اإلمام، موت حال يف حتى
لجمع اإلمام واختيار الجماع عقد فيتوىل وثقة، شوكة ذي رجٍل إىل األمر يُعَهد وقد عامة.
تنظري هي إنما النظريات هذه كل أن والحقيقة األصلح.35 واختيار الحوار وعقد اآلراء

إليه بالعهد يكون أو ص٣٩٩). (املواقف، باإلجماع السابق اإلمام ومن الرسول، من بالنص تثبت 35

(املطيعي، أحد عليه يُنكر ولم عمر، مع الصحابة من بحضور بكر أبو فعل كما الخالفة، موىل كان من
االختيار حسن فيه قصد إذا امليت من بعهد تصحُّ ص١٥٣). السالم، عبد ص٢٣١؛ الطوالع، ص٩٩؛
إليه. األمر وتفويض وعهده اإلمام عقد يف هاشم) وأبو عيل (أبو شيخانا اختلف هًوى. دون موته عند
بأنه عمر عىل بكر أبي نص وتأوَّل ستة، وأقلُّها الجماعة، رضا بعد إال عيل أبو ومنعه هاشم، أبو أقرَّه
إىل امليت اإلمام عهد (أ) بوجوه: يصح اإلمامة عقد ص٢٥٢-٢٥٣). (اإلمامة، ستة عىل إماًما يصري
كما نفسه، إىل فيدعوها لها مستحق رجٌل يُنادي أحٍد إىل يعهد ولم اإلمام مات إن (ب) يختاره. إنساٍن
من أكثر إىل أو ثقة، رجٍل إىل خليفة اختيار وفاته عند اإلمام يعهد أن (ج) عثمان. قتل بعد عيل فعل
اإلمام موت حال يف ص٩–١١). ج٥، (الفصل، لياٍل ثالث من أكثر الرتدد يجوز وال عمر، فعل كما واحد
النبي. جهة من التنصيص (أ) وجوه: ثالثة عىل التولية يف النظر الجماعة. من الرضا تأجيل يمكن فقط
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أم عهًدا أم اختياًرا األوائل الثالثة األئمة اختيار كيفية يف لوقائعه وتربير التاريخ لحوادث
نظريٍّا تقابًال والعقد بالبيعة بالنصواالختيار التعيني بني التقابل يبقى ذلك ومع تفويًضا،

املستمر. الواقع حقائق عن ويُعرب التاريخ، حوادث يتجاوز

العقد صفة (1-2)

ممن يقع أن هي العقد صفة فإن امُلتعاقدين، وصفة العقد صفة يشمل عقد كل كان ملا
يصلح من ملثله عقٌد العقَد هذا يُقارن وإال إمام من عهد ذا يكون وال لإلمامة، يصلح
إلمام إمام يعقد أن يصح فال إماًما. يكون وال لإلمام التي نفسها الرشوط به أي لإلمامة؛
طريق عن لإلمامة يصلح من معرفة ويمكن ملثله. يعقد أن أو إمام مع عهد ذا يكون أن أو
من فالعهد عقد، دون وقبول بيعة إىل فقط يحتاج والعهد اإلمام. يف تتوافر التي الرشوط
يُعَقد ال حتى واحًدا يكون والعقد الجديد. العقد بمثابة الالحق اإلمام إىل السابق اإلمام
االنقياد وإظهار البيعة طريق عن والرضا القبول العقد ويقتيض واحد. وقٍت يف إلمامني
بل نفاًقا، أو خوًفا املخالفة وإضمار التهليل أو التصفيق مجرد الرضا يف يكفي فال لذلك،
للمصلحة إذعانًا قبول؛ دون عقد يُقبَل وقد تأويل. دون رصاحًة والقبول القبول، يتطلب

الغالبية. بإرادة وتسليًما العامة،
لو خاصًة أحًدا، يُعني ال فالنص الحر؛ االختيار عىل وتقوم النص، تجبُّ والبيعة
العقد إثبات يجوز ال ذلك ومع البيعة. مع ُمتفًقا كان لو وحتى الوحي، من ا نصٍّ كان
بإبطال بالنص التعيني إثبات يجوز ال أنه كما بالنص، التعيني إبطال طريق عن واالختيار
وهو نقيضه، إبطال طريق عن اليشء إثبات الخلف، برهان هو فهذا واالختيار. العقد
اثنني ال جوانب ثالثة عىل االختيار اشتمل لذلك لإلثبات؛36 يكفي ال خالص سلبي برهاٌن

ذي رجٍل من التفويض (ج) معيَّنًا. شخًصا العهد لوالية يُعني بأن العرص إمام جهة من التنصيص (ب)
(االقتصاد، اآلراء شتات لجمع املبايعة إىل ومبادرتهم اآلخرين متابعة وتفويضه انقياده يقتيض شوكة
عهد العهد، صحة ص٢٥٩–٢٦٧). (اإلمامة، زائد أمٍر إىل تحتاج فالصالحية العقد، من بد ال ص١٢٠).

ص٢٠١-٢٠٢). (التمهيد، عمر إىل بكر أبي
هم الذين املسلمني أفاضل من بعقد اإلمام يصري إنما بعينه إمام عىل النص ُفرس إذا االختيار: حكم 36

النص فساد ويف االختيار. أو النص طريق إال لها ليس ألنه الشأن؛ هذا عىل واملؤتَمنون والعقد، الحل أهل
ثم اختياًرا، تثبت ألحد ا نصٍّ تثبت لم اإلمامة أن ثبت وإذا ص١٧٨). (التمهيد، االختيار ثبوت عىل دليل

197



(٥) الثورة إىل العقيدة من

الدليل ما واالختيار؟ العقد حق لهم الذين أو امُلبايعون هم من البيعة؟ تعني ماذا فقط:
رشوط وبتوافر إماًما، به يصري بعقٍد إال كذلك يصبح ال لإلمامة يصلح من كان فإذا عليه؟
االختيار. هو بينهم فصل ما أن إال األئمة، بني املساواة تُحقق وحدها الرشوط فإن معيَّنة،
واختيار. وبيعة عقد فاإلمامة ُمتعادلني؛ بني حر واختياٌر موضوعي مقياٌس إذن هناك
عىل االختيار ويقوم وبيعة. عقًدا كان وبالتايل باالختيار؛ بل بالنص، ثابت غري والتعيني
لالختيار.38 كُمرادف الشورى لفظ يُستعمل وقد والتفضيل.37 الرأي وإعمال االجتهاد
عن ذلك بعد األمة بايعته ولو حتى شوكة، صاحب من اغتصابًا اإلمامة تجوز هل ولكن
بد ال الحالة هذه ويف رشعية. يجعلها ال السلطة اغتصاب وهو الواقع إقرار إن وقبول؟ رًضا

من املنع إما لوجب بالرشائط إماًما صار لو ص١١٤-١١٥). (اللمع، االختيار إال يبَق لم النص بطل إذا
قبوله يلزم ثم اختيار، أي عقد، من لها بد ال الصالحية ألن فاسد؛ وهذا إمامني. تجويز أو االثنني ُمساواة

ص٢٥٠). (اإلمامة، الرشوط ُمستويف كان إذا
من الحق أهل معتقد وأما ص١٥٨-١٥٩). (املعالم، واالختيار البيعة تجوز والحديث السنة أهل عند 37

ص٣٧٦-٣٧٧). (الغاية، باالختيار بل بالنص، ثابت غري التعيني أن فهو الحديث وأصحاب السنة أهل
تثبت اإلمامة األشعري، وعند ص٣٤٩). (الفرق، باالجتهاد االختيار األمة هذه يف لإلمام اإلمامة عقد طريق
ادَّعى من ص١٥١-١٥٢). اإلمامة، ص١٥٧-١٥٨؛ ج١، (امِللل، والتعيني النص دون واالختيار باالتفاق
شعًرا: املتأخرة العقائد يف قيل وقد ص٧). ج٥، (الفصل، برهان بال دعاوى كلها فإنها بعينه رجل إمامة

واالخ��ت��ي��ار وال��ع��ق��د ال��ح��ل ف��ي االع��ت��ب��ار أه��ل م��ن وب��ي��ع��ة

ص٩٨ الوسيلة،

أهل باجتهاد األمة من االختيار ثبوتها طريق والنجارية، والخوارج املعتزلة من األعظم الجمهور وعند
بعينه، واحد عىل فيها يرد لم النص أن غري بالنص، ثبوتها جاز وإن لها، يصلح من واختيارهم االجتهاد،
واالختيار. العقد اإلمامة طريق املعتزلة، عند ص٢٧٩). ج٥، (الفصل، باالختيار فيها اإلمامة فصارت
واالختيار. العقد إال يبَق فلم النص، بطل وقد النص، أو واالختيار العقد إما باالتفاق اإلمامة طريق
قسمني؛ إىل األمة انقسمت ص٦٨). ج١، (امِللل، اختياًرا أو ا نصٍّ فيها والقول اإلمامة يف املعتزلة اختلفت
إما األمة، من معتَربة جماعٌة أو األمة عليه اتفقت من كل واالختيار. باالتفاق تثبت إنها يقول األول:

ص١٣٥-١٣٦). ج١، (امِللل، برشط وإما مطلًقا
عند ص٩٩). (االنتصار، شورى اإلمامة والزيدية، الحشوية وبعض واملرجئة والخوارج املعتزلة عند 38

األصول، ص٨٩؛ ج٢، امِللل، ص١٣٥؛ ج١، (مقاالت، شورى اإلمامة الزيدي)، جرير بن (سليمان الزيدية
ص٤٢٣). املواقف، ص١٨٠؛ املحصل، ص٢٨٠؛
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للسلطة ُمغتصبًا اإلمام يصبح البيعة تحدث لم وإن والقبول. واالختيار والرضا البيعة من
الظلمة، وقاَوم األمة، لنرصة انتدب من فكل اإلجماع. ذلك عىل والدليل اإلمامة.39 يف له حق ال
عالقة وهناك اإلمام.40 فهو للمستضَعفني، الحقوق وأعطى الثغور، وأقام البيعة، عن ودافع
والتعيني، بالنص اإلمامة إثبات إىل يؤدي هللا عىل فالوجوب الثبوت؛ وكيفية الوجوب بني

واالختيار. بالعقد اإلمامة إثبات إىل يؤدي العباد عىل العقيل أو السمعي والوجوب
ويظل إزالتها، يمكن فإنه واالختيار العقد عىل تُلقى التي الشبهات من وبالرغم
هو األصل كان لو مثًال: فيُقال إمامها، لتنصيب الجماعة أمام الوحيد الطريق هو االختيار
حكٌم اإلمامة ألن يجوز ال والعقل الرشع؛ أو العقل إما إليها الطريق لكان واالختيار العقد
عقد فيها وليس اإلجماع، أو السنة أو الكتاب إما والرشع رشعي؛ إليها والطريق رشعي،
من وبالرغم العقل، طريقه فاالختيار مغلوط؛ نظري بناءٌ ذلك أن والحقيقة اختيار. أو
تُدَرك مصلحية عملية وظيفٌة وهي العقل، عىل يقوم الرشع أن إال رشعي حكٌم اإلمامة أن
منصوص الشورى فإن اإلجماع، أو السنة أو الكتاب يف رشعيٍّا حكمها كان وإذا بالعقل.
هلل خليفة ليس واإلمام االجتهاد. وأقرَّها املسلمون عليها أجمع والسنة، الكتاب يف عليها
والرسول أحد، يخلُفه ال فاهلل اختاره؛ ملن خليفة هو بل بالنص، إال يجوز ال للرسول أو
بها يقيض بل غريه، إىل يوكِّلها وال بنفسه، اإلمامة يتوىل ال والرسول أحد.41 يخلُفه ال أيًضا
النبوة بني وفرٌق للرسول. خليفة وليس األمة عن نائبًا اإلمام ويقوم الرسالة، إبالغ بعد
وإذا واختيار. عقد اإلمامة أن حني يف ونص، تعيني فالنبوة بينهما؛ قياس وال واإلمامة،

ِخطط عىل شوكته استولت أو لها، ا مستعدٍّ األمة بايعت إذا املقصود يحصل واملعتزلة األصحاب عند 39

ص٢٣١). (الطوالع، اإلسالم
ص٤٩٠). (النهاية، الرشع يف الوارد النص عىل الدال اإلجماع هو اإلمام تنصيب يف الوجوب مستنَد 40

لهذه ُمستكمًال كان الظلمة، ونابذ اإلسالم، لنرصة انتدب من أن األمة بني خالف فال اإلجماع، بدليل
الكرامية وعند ص٧٦١). (الرشح، له واالنقياد مبايعته الناس عىل يجب فإنه اعتربناها، التي الرشائط

ص٤٢٩). (املواقف، والتعيني النص دون األمة بإجماع تثبت
ألنه الثاني يجوز وال نص، بدون األول يجوز وال اختاره، ملن أو ورسوله هلل خليفة إما اإلمام 41
ص٢٣١؛ (الطوالع، ورسوله هللا بقول إال خالفته تثبت فال ورسوله، هللا نائب اإلمام الرسول. خليفة
أن اإلمام جاز لو بنفسه؟ يتوالها وال غريه إىل اإلمامة الرسول يوكِّل كيف ص٣٩٩-٤٠٠). املواقف،
ال األول كان وملا اإلمام. فكذلك بالعلم يختص الرسول أن كما والرسول، النبي يف لجاز اختياًرا يكون
جائز غري فاالختيار جائزة الوصية كانت إذا الخطأ. خشية الثاني فكذلك باالختيار، ذلك إىل يتوصل

ص٧٥٥-٧٥٦). الرشح، ص٢٩٧–٣٢٥؛ (اإلمامة،
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وإذا االجتهاد. طريق عن بالعلم يختص اإلمام فإن الوحي، طريق عن بالعلم النبي اختص
الرشيعة، ويُعلم الوحي يُبلغ النبي عملية. اإلمامة وظيفة فإن نظرية النبوة وظيفة كانت
نابع بل كذلك، كان وإن الرسول من ا نصٍّ حتًما ليس إذن االختيار ويُطبقها. يُنفذه واإلمام
عقًال. بالنص القول مثل ا نصٍّ باالختيار القول وإن املصلحة. ورضورة العقل طبيعة من
دنياهم. بشئون أدرى والناس خطأ، عىل تجتمع ال فاألمة االختيار؛ يف الخطأ من خوف وال
الرشيعة. أصول من أصل النهاية يف واالجتهاد للغالب، طبًقا يكون املصلحة تحقيق وإن
رشوط من وإن فيه. الوقوع من وتحرسه الخطأ من تحميه وقواعد أصول القياس ويف
يف الناس ينخدع ال حتى والباطن؛ الظاهر ازدواجية يمنعان اللذان والورع التقوى اإلمام
اختياٌر هو إنما العهد ألن االختيار؛ جواز يف يطعن ال والعهد الوصية جواز وإن االختيار.
ورضاهم. الناس جميع بقبول عامة بيعٍة يف األمة اختيار من تصديق إىل حاجة يف مبدئي
يف موضوعية لرشوط طبًقا يتم فاالختيار يختارون، الناسكيف يُعلم معصوٍم إىل حاجة وال
وإن الفرد. حكم وليس الجماعة حكم الحكم، يف الصحة من قدر أكرب عىل ويحتوي اإلمام،
واحدة، العامة فاملصلحة إمام، عىل اإلنفاق من يمنعها ال وِفرق مذاهب إىل األمة اختالف
وصفات اإلمام غريرشوط آخر إىلضبٍط االختيار يحتاج وال قضية. الود يف يُفسد والخالفال
اإلمام خطأ وإن عليه. والثورة اإلمام لخلع أدوات ولديها األمة، رقابة إال توجد وال امُلتعاقدين،
حول شبهاٌت تُثار وقد له.42 والنصح والتذكري عليه بالرقابة ح ومصحَّ باالجتهاد، محدود
واجب اإلمام كان فإذا إزالتها. يسهل وهميٌة كلها وهي فيه، والتناقضات االختيار طبيعة
الطاعة تناقضبني فال العقد، برشوط اإلمام التزم طاملا أيًضا يوجبها االختيار فإن الطاعة
املطَلقة. الطاعة يوجب الذي التعيني بعكس املرشوطة، الطاعة يوجب االختيار واالختيار.
يف تهاون ما إذا اإلمام ألن منه؛ أفضل النص يجعل ال ذلك فإن العزل االختيار أوجب وإذا
املنكر، عن باملعروفونهي أمر أو لنصح يستمع ولم وقهر، وتجربَّ ظلم أو البالد، عن الدفاع
قياس وال عزله.43 يمكن بالنصال املعنيَّ أن يفحني كاالختيار، واجب إذن العزل عزله. وجب

من إىل وهذا يعلمه من إىل يحتاج أن إما املختار للباطن، امُلخالف للظاهر طبًقا يكون قد االختيار 42
إماٍم عىل اإلجماع أو االختيار تمنع وِفرق مذاهب إىل األمة اختالف املعصوم. فهو يحتاج ال أو يعلمه،
ال غريهم. من تصحيحه من بد فال أنفسهم من جماعة من االختيار كان لو إمامها. تودُّ منها كلٌّ واحد،

ص٢٩٧–٣٢٥). (اإلمامة، يخطئ ال من عىل نص دون يُخطئ من إىل يوكِّل أو يختار ملن يجوز
(اإلمامة، أفضل والنص العزل، يوجب االختيار يوجبها. ال واالختيار الطاعة، واجب اإلمام 43

ص٢٩٧–٣٢٥).
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طبًقا الخصومات يف حكم فالقضاء بالبيعة؛ األول يقع لم إذا اإلمامة عىل القضاء ملنصب
اختاره الذي اإلمام من معنيَّ والقايض الحصافة. يف إال وآخر قاٍض بني فرق وال للرشع،
القضاء املبارش. غري االختيار من أساس عىل القايض تعيني مقبوًال يكون وبالتايل الناس؛
بالتعيني، الفرع يكون أن ضري وال أصل. واإلمامة فرع، القضاء كلية. واإلمامة جزئي،
املختار، يف الشبهات باقي وتقيم العكس.44 وليس باألصل يلحق فالفرع باالختيار؛ واألصل
فعل يف اآلخر البعض يقع كما االختيار، عليه يقع الذي أو باالختيار يقوم الذي سواء
جاز لو االختيار: فعل يف قيل فإن عنه. نيابًة يُمثله كي آخر إلنساٍن إنسان اختيار االختيار،
الجماعة مفوَّضمن اإلمام ألن أوىل؛ وهو بنفسه، ذلك له لجاز الحدود ليُقيم اإلمام يختار ملن
لعدد ُمساويًا األئمة عدد لكان كذلك الفرد كان ولو مفوًضا. الفرد وليس الرشع، لتنفيذ
ومن العامة؛ املصلحة ويرعى الجماعة، إرادة يُمثل اإلمام ولكن إمام. مؤمن كل املؤمنني،
عىل خليفة لجعلته اإلمام األمة من جماعة اختارت لو لذلك النيابة؛ ووجبت التمثيل، لزم ثَم
ونيابة للنفسوللغري، تمثيل اإلمام النفس. عىل تكون كما الغري عىل تكون والخالفة أنفسها.
هو ممن لذلك اختياره يمكن أنه إال الناس أعلم اإلمام كون من الرغم وعىل واآلخر. األنا عن
االختيار آخر. يشءٌ واالختيار يشء، العلم االختيار. يف طعنًا ذلك يكون وال علًما، منه أقل
إهمال وهذا األمة، كل من إما يكون االختيار أن صحيٌح علمها. عن ال الجماعة إرادة عن تعبري
آخر حل ال ولكن البعضاآلخر، من فليسالبعضأوىل ف؛ تعسُّ وهذا البعض، من أو لإلمامة؛
الناس قدرات الختالف نظًرا عمليٍّا، مستحيل وهو للكل، الكل تمثيل إما األمة، أمور لتسيري
مكان وال واقعيٍّا. والسائد عمليٍّا، املمكن وهو للكل، البعض تمثيل وإما والفضل؛ العلم يف
خري والقصد االختيار، يف العشوائية املصادفة من أفضل الحرة فاإلرادة للتحكيم؛ أو للقرعة
البعض، من بل الكل، يف وال واحد من ليس االختيار أن أيًضا وصحيح بالغيب. الرجم من
رعاية إىل والقصد والفضل العلم فصفات ذلك ومع األخرى، من أوىل ليست صفاتهم وأن
امُلتعاقدين صفات وهي والفرد. الجمع والجزء، الكل تجب موضوعية الناسصفاٌت مصالح
هم فالبرش البرش؛ لغري تركها تستوجب ال اإلمامة عظمة وإن البرشي. اإلمكان حدود يف
الجماهري من والخاصة. العامة من أكثر بضماناٍت ولكن للنصوص، ون واملفرسِّ املئوِّلون
البعض البعضدون اختيار وإن آخر. إنساني بديٌل يوجد وال اإلمام، اختيار يمكن والعلماء

املواقف، ص٢٣١؛ (الطوالع، بالبيعة يحصل ال القضاء منصب أن اإلمامية حجج ِضمن من 44

ص٣٩٩-٤٠٠).
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هللا من عسري وحسابها وبلية، مسئولية فاإلمامة اآلخر؛ يتبع الفريقني أي فتنة يُسبب ال
الشقاق. من خوف فال عنه؛ تسقط لنفسه اإلمامة يطلب ومن واآلخرة. الدنيا يف الناس، ومن
وحدة أن كما فيها. الطامع من أمنًا أكثر لها والرافض منها، القريب من خري عنها البعيد
يف التشكك وإن األوىل. البيعة بعد ثانيًا البيعة تجوز ال ألنه الفتنة تندفع الشقاق. تمنع األمة
غريهم؟ عليهم يُولون فكيف أمورهم، يعرفون ال ألنهم والعقد، الحل أهل املتعاقدين، صفات
وليس املستحيل، طلب عىل يقوم واإليمان والعلم، العصمة بصفات يتمثلون ال ألنهم أو
من اختيار عىل قادًرا يكون ذلك ومع أموره، يعرف أال لإلنسان فيمكن املمكن. تحقيق عىل

اإلنسان.45 مقدور يف يكون إيمان أو علم وكل معصوم، ِمنا وليس ذلك. يف عنه ينوب
ولكن أسبقية، هناك كانت لو األوىل للبيعة فاإلمامة واحد وقٍت يف إلمامني ُعِقد ولو
للعشوائية، وتحكيم باملصادفة، حكم القرعة إن واحد؟ وقٍت يف كانتا لو القرعة تجوز هل
ملقاييس طبًقا األفضل طريق عن جديد من االختيار يتم الحالة هذه يف للقصدية. ونفي
عنه، تسقط لنفسه اإلمامة يطلب من ألن لآلخر؛ أحدهما تنازل أيًضا ويجوز التفضيل.
هو اإلمام للنفس. طلبها من نوع واحد وقٍت يف إمامني اختيار حالة يف بها والتمسك
لالحتكام، أو للقرعة وجود ال املتقدم. بيعة املتأخر واجب من وكان املتأخر، وليس املتقدم
الرشوط، تطبيق واألضمن فيه، تتدخل أن لألهواء يمكن واالحتكام مصادفة، فالقرعة
منهما كلٌّ لكان أحدهما يتنازل لم فلو لألول. األخري وتنازل األمة، ووحدة املصلحة، ورعاية

عنه.46 تسقط وبالتايل اإلمامة؛ يف راغبًا

األمة من جماعة اختارت لو أوىل. وهو بنفسه، ذلك له لجاز الحدود ليقيم اإلمام يختار ملن جاز لو 45
فكيف أعلمهم، اإلمام كان إذا النفس. عىل ال الغري عىل تكون والخالفة نفسها، عىل خليفة لجعلته اإلمام
البعض فليس ف؛ تعسُّ وهذا البعض من أو لإلمامة، إهمال وهذا األمة، كل من إما االختيار غريه؟ يختاره
من أوىل ليست وصفاتهم البعض، من بل الكل، من وال واحد، من ليس االختيار اآلخر. البعض من أوىل
يُسبب قد البعض دون للبعض االختيار للخاصة. أو للعامة تُرتَك ال فإنها اإلمامة، لعظمة نظًرا األخرى؛
فريق كل يُبايع أن الحتمال الفتنة إىل يُفيض قد ص٢٩٧–٣٢٥). (اإلمامة، اآلخر يتبع الفريقني أي فتنة
والعلم العصمة عليهم. يُولونه فكيف غريهم، أمور يف يترصفون ال البيعة وأهل الحرب، فتقع شخًصا

ص٣٩٩-٤٠٠). املواقف، ص٢٣١؛ (الطوالع، البيعة أهل يعلمها ال رشوط الكفر وعدم
أجرب ولو املتقدم، عن تفحص التعدد اتفق إذا ص٧٥٦-٧٥٧). (الرشح، هاشم وأبي عيل أبي عند هذا 46

كل تفويض أو االتفاق من بد ال لالحتكام. أو للقرعة وجود ال ص٤٠٠). (املواقف، البغاة من فهو اآلخر
ماثًال العاص بن وعمرو األشعري موىس أبي درس كان وملا الحكمني. مثل لالختيار صالًحا رجًال منهما
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وقتني يف إلمامني العقد تم إذا واملكان، الزمان اختلف إذا األمر يختلف فقد ذلك ومع
الرقعة التساع نظًرا مختلفني مكانني يف أو الفوري، االتصال لصعوبة نظًرا مختلفني
لبلد املكان يف األولوية تكون وقد املكان. عىل املتقدم للزمان فاألولوية األطراف؛ وترامي
البُعَدين تجاوز وتم قائم، اليوم فاالتصال ذلك ومع البُلدان. من غريه عىل املتوىف اإلمام
كما للنفس، وطلب نية سوء عن الزمان يف اإلرساع يكشف قد بل مًعا، واملكاني الزماني
اإلمامة فتجعل املكان أولوية أما الجماعة. بشئون واهتمام الحق عىل الغرية عىل يدل قد
ومن والصالح بالتقوى لهم املشهود أن مع آخر، بلٍد إىل تتعداها ال بعينه بلد يف محصورة
إمامني وجود من الفائدة وما املتوىف.47 اإلمام بلد يتجاوزون اإلمامة رشوط فيهم تتوافر
اإلمام عىل يُراجع أو الرعية شئون الصامت يُدبر كيف إذ صامت؛ واآلخر ناطق أحدهما
لألمة ا شقٍّ ذلك أليس نفسه؟ الوقت يف ناطقني إمامني وجود من الفائدة وما الناطق؟48
فيه احتار وقٍت يف خالص تاريخي لحدٍث تربيًرا الجواز هذا يكون وقد فيها؟ وانشقاًقا
يهدف وقد الحرب. واندلعت الفتنة وقعت حتى االختيار ووجب إمامني، بني املسلمون
وتقوى الرشعية تضعف حتى والالرشعية الرشعية بني الرصاع إزالة إىل اإلمامني تنصيب
إال يجوز ال لذلك األمة؛49 ووحدة الدماء حقن بدعوى والباطل الحق ويتكافأ الالرشعية،

يف آخر إماًما آخرون وبايع إماًما، قوم بايع إذا اختلفوا الرشوط. واستيفاء األصلح من بد ال األذهان يف
لم االعتزال عن امتنع من (ج) لغريهما. أو ألحدهما يُعَقد ثم يعتزال أن (ب) القرعة. (أ) واحد: وقٍت
الالحق ثم السابق لإلمامة، يصلحون وكلهم متفرقة، ألئمٍة ُعقد لو ص١٣٦). ج٢، (مقاالت، إماًما يكن
أن يجب اإلمام أن يف ص٤٢٥). (اإلرشاد، لشخصني اإلمامة عقد منع ص١٨٠). (التمهيد، التنازل ثم

ص٢٤٣–٢٤٩). (اإلمامة، ورشًعا عقًال ذلك خالف ويمتنع الزمان، يف واحًدا يكون
واختلفوا ص٤٠٠). (املواقف، فممكن املتسع الصقع يف أما ُمتضايق. صقٍع يف إلمامني عقد يجوز ال 47

اإلمام (أ) إىل: قبله، أو نفسه الوقت يف آخر غريهم وبايع رجًال، يحرضه من فبايع ببلده مات إذا اإلمام يف
ج٢، (مقاالت، الزمان) (أولوية قبله الذي الوقت يف (ب) املكان). (أولوية اإلمام بلد يف له ُعقد الذي
من حاجز الصقعني بني يكون أن إال اإلسالم، أرض جميع يف لواحد اإلمامة السنة، أهل وعند ص١٣٩).

ص٣٥٠). (الفرق، اآلخر منارصة من صقع كل يقدر وال يُطاق، ال عدد أو بحر
وقيل (الرافضة)، ناطق واآلخر صامت واحد اثنان، قيل واحد. من أكثر اإلمام يكون هل اختلفوا 48
ص١٣٤-١٣٥). ج٢، (مقاالت، الحسن وقت صامتًا الحسني كان الرافضة فعند صامت، أحدهم ثالثة

بقول احتجاًجا واحد وقٍت يف إمامني السمرقندي الصباح وأبو السجستاني كرام بن محمد أجاز 49
يف والية ألنها خطأ؛ وهذا ومعاوية. والحسن عيل وإمامة أمري»، ومنكم أمري «ِمنا السقيفة يوم األنصار
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التساؤل يُصاغ وقد الجماعة.50 مصالح عىل وحرًصا األمة وحدة عن تعبريًا واحد إماٌم
يجوز هل أو: مثله؟ يف تختلف أمٍر عىل األمة تجتمع أن يجوز هل مثل: أخرى، بطريقٍة
أهل خالف يَُعد هل أو: االختالف؟ بعد عليه تجتمع وقٍت يف اليشء يف األمة تختلف أن
إىل وأقرب امُلتعاقدين، صفة يف أدخل صياغاٌت وهي إطالًقا؟51 األحكام خالفوا إذا األهواء
العقل يف ثقًة خطأ عىل تجتمع ال األمة أن والحقيقة الفقه. أصول علم يف اإلجماع باب
املصالح عىل الحرص عىل الجماعة وقدرة املصلحة، إدراك عىل اإلنسان وقدرة البرشي،
يف األمة فاجتماع وميل. هًوى صاحب إىل أو ُمضل، خاطئ عقٍل إىل يأتي ال والوحي العامة.
ليسوا فإنهم األهواء أهل أما وارد. عليه تجتمع أمٍر يف اختالفها أن كما ممكن، خاليف أمٍر
الحكم يمكن ال الِفرق اختالف ولكن التعاقد، يف أصًال ليس فالهوى والعقد؛ الحل أهل من
التكفري سالح استعمال يجوز ال كما تدَّعيها. ِفرقة كل إن إذ الحق؛ أهل فرقة بمقياس عليه
اإلمامة عقد يف استحالة فال اآلخر؛ الرأي وفهم واإلقناع الحوار دون والتضليل والتفسيق

خالًفا.52 املوضوعات أكثر عىل واالتفاق الفتنة أيام

ص٣٨٢؛ (الغاية، منهما» اآلخر فاقتلوا إلمامني بُويع «إذا الرسول: لقول ونظًرا الثانية. يف وفتنة األوىل
الكرامية عند ص٢٧٤-٢٧٥). األصول، ص٢٢٣؛ الفرق، ص٤٩٦؛ النهاية، ص١٠٧-١٠٨؛ ج٤، الفصل،
من جماعة باتفاق بالشام معاوية إمامة إثبات ذلك من والغرض ُقطرين، يف إلمامني البيعة يجوز
ج٢، (امِللل، الصحابة من جماعة باتفاق والعراقيني باملدينة عيل املؤمنني أمري إمامة وإثبات الصحابة،
لكن معاوية، بخالف السنة أهل وفق عيل إمامة أن إال ومعاوية، كعيل إمامني امُلشبهة وأجازت ص٢٢).

ص٤٢٦). (املواقف، له رعيته طاعة يجب
(اإلرشاد، لشخصني اإلمامة عقد ومنعوا رايته، تحت واآلخرون واحد، إماٌم إال يجوز ال السنة أهل عند 50

(اإلمامة، ورشًعا عقًال ذلك خالف ويمتنع الزمان، يف واحًدا يكون أن يجب اإلمام أن يف ص٤٢٥).
ص٢٤٣–٢٤٩).

أصل له كان إذا باألول األخذ جائٌز الثانية الصيغة ويف عباد. ومنعه األمة، عند جائٌز األوىل الصيغة يف 51

عند وُممتنٌع البعض، عند جائٌز الثالثة الصياغة ويف آخر. فريٍق عند بالثاني األخذ وجائٌز فريق، عند
ص١٥٢). ج٢، (مقاالت، اآلخر البعض

االتفاق حال يف عقدها يجوز وإنما الناس، واختالف الفتنة أيام اإلمامة تنعقد ال الهاشمية عند 52

إذ عيل؛ إمامة يف الطعن بذلك أراد وإنما أبيهم. بكرة عن األمة إجماع رضورة األصم، وعند والسالمة.
ص١٠٩). ج١، (امِللل، الصحابة جميع اتفاق غري من الفتنة أيام البيعة كانت
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العاقدين صفة (2-2)

اإلمام. غري العاقد إن إذ لنفسه؛ البيعة اإلمام يعقد وال والعقد. الحل أهل هم العاقدون
رشوط فمن لغريه.53 يعقدها بل لنفسه، اإلمامة والعقد الحل أهل من املتعاقد يعقد ال كما
األمة إرادة وعقد به، الغري اعرتاف ورضورة وزهًدا، حياءً لنفسه يطلبها أال عليه املعقود
وإنما أبيهم، بكرة عن األمة إرادة وإجماع شعبية زعامًة يتطلب مسئولية فالحكم عليه؛
اختيار عىل تام إجماٍع من بد ال هل والعقد. البيعة كانت إذا عيل إمامة يف الطعن بذلك أراد
القضية وهي الخاص. إجماع يصعب قد البعض؟ هذا مقدار وما البعض؟ يكفي أم اإلمام
عىل السيطرة مع ولكن املنطق.54 يف االستقراء وقضية الفقه، أصول يف اإلجماع يف نفسها
ولكن صعوبته، تقلُّ التام اإلجماع فإن االنتقال، ورسعة االتصال وسائل وتشابك املكان بعد
املحيل اإلمام يكون وقد واألعراف. والعادات األماكن باختالف املصالح اختالف قضية تبقى
الحالة هذه ويف األمم. مجموع املوحدة لألمة العام اإلمام من أمته مصلحة فهم عىل أقدر
يف يحدث قد ذلك ومع امُلتعددين. والوالة الواحد اإلمام طريق عن االثنني بني الجمع يمكن
حركات وتنشأ بأمته، فيستقل الوايل، ويقوى اإلمام يضعف أن واالنهيار الضعف مراحل

التاريخ. يف وقع كما االنفصال
وليس مفرد الواحد ولكن واحد؟ يكفي هل مقداره؟ فما املمكن، البعضهو كان فإن
ثالثة الجمع أقل فهل التواطؤ، يستبعدان ال أنهما كما جمًعا، وليس مثنٍّى واالثنان جمًعا،
الجمع أقل يعود الحالة هذه يف ولكن واحد؟ ضد اثنني بأغلبية أي باثنني، عقد إلمكانية
التعادل يمكن فإنه أربعة كانوا إذا التواطؤ. إمكانية تمتنع ال وبالتايل جديد؛ من املثنى إىل
مقابل يف ثالثة اإلجماع كان ما فإذا البيعة. تستحيل وبالتايل اثنني؛ مقابل يف اثنان فيه،
وكان خمسة، العدد كان فإذا اثنني. تواطؤ من أصعب ثالثة وتواطؤ العقد فإمكانية واحد،
واحد مقابل يف أربعة كان وإن ضئيًال، إجماًعا يكون فإنه اثنني، مقابل يف ثالثة اإلجماع

وليس للغري عقدها يملك لسلعٍة العاقد وكذلك نفسه. عىل وليس الغري، عىل لوليه العقد يملك اإلنسان 53
الرشعية» «السياسة أبواب أحد وهو يطلبه.» من األمَر هذا نويلِّ ال «وهللا الرسول: لقول طبًقا للذات،

ص٧٥٤-٧٥٥). الرشح، ص١٨٠؛ (التمهيد،
عقدها عىل األمة تجمع لم وإن اإلمامة تنعقد بل اإلجماع، اإلمامة عقد يف يُشرتط ال السنة أهل عند 54

ص١٣٣). ج٢، (مقاالت، املسلمني إجماع من بد ال والفوطي األصم وعند ص٤٢٣-٤٢٤). (اإلرشاد،
ص٣٨١-٣٨٢). الغاية، ص٤٢٩؛ (املواقف، األمة إجماع من بد ال الكرامية وعند
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يف التاريخ يف حدث كما ستة كان وإذا التواطؤ. صعوبة وتزداد قوًة، أكثر اإلجماع يكون
مقابل يف أربعة واألغلبية وارد، ثالثة مقابل يف ثالثة التعادل فإن الرابع، اإلمام اختيار
تحديد أما كذلك. التواطؤ صعوبة وتزداد البيعة، بها يُعَقد واحد، مقابل يف خمسة أو اثنني،
لذلك ألنفسهم؛ اإلمامة وأخذ العصبية إىل أدعى ذلك فإن واليته، أو أهله أو اإلمام ببلد العدد
التواتر يف الكايف العدد يف الحال هو كما كثر، أو قلَّ التواطؤ من يمنع الذي هو العدد فإن
يُخىش بواحٍد فالعقد والعقد؛ الحل أهل وصفات العاقدين رشوط إىل باإلضافة اإلجماع، ويف
العاقدين وصفات يُطاق.55 ال بما تكليف األرض أقطار يف من بجميع والعقد الهوى منه
عىل والقدرة والنظر، الرأي أعمال االجتهاد ويشمل والعدالة. االجتهاد أهل من يكونوا أن
والدفاع النصيحة، عىل القدرة فتشمل العدالة أما العلم. وسعة الحكم، وحصافة االستدالل،
األقلية بمعنى والعامة، الخاصة بني ذلك يف فرق وال والفضل. والتقوى املصالح، عن

أهل من االثنان أو الواحد ص١٧٨-١٧٩). (التمهيد، الصفة توافر برشط بواحد اإلجماع عقد يمكن 55

ولم لعثمان، عوف بن الرحمن عبد وعقد لعمر، بكر أبي كعقد بذلك الصحابة اكتفى فقد والعقد؛ الحل
األشعري وعند ص٤٠٠). (املواقف، أحد عليه يُنكر ولم األمة، إجماع أو املدينة ِقبل من إجماًعا يشرتطوا
اإلمامة تصلح الزيدي) جرير بن (سليمان السليمانية وعند والسرت. واملعرفة العلم أهل من واحد رجٌل
املواقف، ص٨٩؛ ج٢، امِللل، ص٣٢؛ الفرق، ص١٣٥؛ ج١، (مقاالت، املسلمني خيار من رجلني بعقد
(اإلمامة، الشهادة مثل رجلني من بأقل تنعقد ال ص٢٨٠). األصول، ص١٨٠؛ املحصل، ص٤٢٣؛
بأقل تنعقد ال الجبار عبد القايض وعند املعتزلة. من طائفة عند نفسه املوقف وهو ص٢٥٢-٢٥٣).
ستة أو ص٧)، ج٥، (الفصل، بخمسة إال تنعقد ال الجبائي وعند ص٢٥٩–٢٦٧). (اإلمامة، أربعة من
لم عمر ولكن خمسة، يف االختيار فصار واحد، الختياٍر ستة يف عمر جعلها فقد ص٢٥٢-٢٥٣). (اإلمامة،
(الفصل، االختيار من الخمسة تربأ وقد األمة، يلزم ال عمر وعمل خمسة، من أقل االختيار تقليد إن يقل
مروان لبيعة ألنفسهم ذلك دعوا الشام أهل فإن اإلمام، حرضة أهل بعقد إال تصحُّ ال وقيل: ص٩). ج٥،
عدٌد يثبت لم اإلمامة عقد يف ص٨-٩). ج٥، (الفصل، اإلسالم أهل دماء بذلك واستحلوا امللك، عبد وابنه
(اإلرشاد، والعقد الحل أهل من واحد بعقٍد تنعقد اإلمامة بأن الحكم فالوجه محدود؛ حدٌّ وال معدود
مظنته، أو الكذب عىل التواطؤ عليهم يجوز ال بجماعة إال تنعقد ال القالنيس وعند ص٤٢٣-٤٢٤).
األصول، ص٤٣؛ ج١، (امِللل، عيل إمامة يف قدًحا ذلك يكون وقد البالد، أقطار يف األمة فضالء إجماع
أهل من جماعة أو أربعة، اثنان، واحد، ينقص، أو يزيد العدد ص٢٥٩–٢٦٧). اإلمامة، ص٢٨٠-٢٨١؛
(النهاية، كفى نكريٌ الباقني من يُسمع ولم واحد عقد ولو باألمور، والبصرية واالجتهاد والعقد الحل
االجتهاد أهل من العاقد كان إذا لإلمامة يصلح ملن يعقدها بمن اإلمامة تنعقد السنة أهل عند ص٤٩٦).
تكليف ألنه فباطل؛ البالد أقطار يف األمة فضالء بعقد إال تصح ال قال من ص٣٥٠). (الفرق، والعدالة

ص٧-٨). ج٥، (الفصل، يُطاق ال بما
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ثبوتها كيفية ثالثًا:

املصالح عن التعبري عىل قادرون والعدالة االجتهاد وأهل والدهماء. الصفوة أو واألغلبية،
سقط به قاموا إذا عليهم، فرضكفاية وهو الحكام. مواجهة يف بها والجهر للغالبية، العامة
بالعقود أسوًة املسلمني من قوٌم لإلمام العقَد يحرض حتى شهود من بد وال غريهم.56 عن
الذي النكاح من بأقل اإلمامة وليست أحد. يعلمه ال رسيٍّا عقًدا ادَّعى وإال عليها، والشهود
املؤمنني. كل ويمسُّ البلوى، به تعمُّ جلل وأمٌر عظيم، َخطٌب واإلمامة اإلعالن. فيه يتوافر ال
العاقدين، عدد يف الحال هو كما أكثر أو ذلك غري أو أربعة للشهود، معنيَّ حدٌّ يوجد وال

العدل.57 شهادة تتحقق به الذي العدد أو العدل، الشهود يكفي

التاريخي الواقع (3-2)

الخالف حولها نشأ التي املوضوعات أوائل من كانت أنها التاريخ يف اإلمامة ق تحقُّ يُثبت
سياسية.58 نشأًة كله الدين أصول علم نشأة عىل ذلك ويدل اإلطالق، عىل أولها يكن لم إن

وممن املصالح، يف وسعيه بنصيحته يوثق ومن والدين، السرت أهل من يكونوا أن العاقدين صفة 56

يكون وأن الدين، يحمل عامًلا يكون وأن لها، يصلح ال من وبني لإلمامة يصلح من بني الفرق يعرفون
أفضل باختياره، يوثق والصالح والسري الرأي أهل من ص٢٥٢-٢٥٣). (اإلمامة، والفضل الرأي أهل من
الوجاهة أهل بمبايعة يكون نصبه ص٢٦٧–٢٧١). (اإلمامة، الزمان يف تفرَّقوا ولو حتى الزمان يف من
(املطيعي، قولهم إىل فيها ويرجع وعقدها، الرعية أمور يف حل أهل هم الذين واألمراء كالعلماء واالعتبار
غريه؛ أو الفتنة زمن بني ذلك يف فرق ال غريهم، عن سقط والعقد الحل أهل به قام إذا ص٩٩).
السالم، (عبد والدنيا الدين أمور يف الرسول عن نيابة الخالفة أن هي املعتزلة وأكثر السنة أهل فمذهب

ص١٥٣).
أن نأمن لم ذلك يشرتط لم لو فإنه الشهود، من بمشهد العقد جريان من بد ال األصحاب بعض عند 57

رشط وقد النكاح، من رتبة أحطَّ اإلمامة وليست امُلعَلن. امُلظَهر الحق عىل متقدًما ا رسٍّ عقًدا مدٍَّع يدَّعي
املجتهدات سبيل وسبيله سمعي، قاطٌع عليه يدل وال عقل، له يشهد ليس إذ القطع؛ يبلغ وال اإلعالن، فيه
قال ص٤٩٦). (النهاية، عظيم ونصٌب جسيم خطٌب فإنه به؛ اإلشهاد يجب ص٤٢٣-٤٢٤). (اإلرشاد،
ا رسٍّ له اإلمامة عقد يزعم من ادعاء يف للخصام ا كفٍّ عادلة بينة بشهادة ذلك كون يجب األصحاب: بعض
البيعة، تتم حتى منهم نفٌر يكفي ، معنيَّ حد دون والعدد ص٤٠٠). (املواقف، جهًرا له ُعقد من قبل

ص١٧٨-١٧٩). (التمهيد، الشورى يف عمر فعل ما عىل قياًسا أربعة وقيل
يف األنصار اجتمعت الرسول. وفاة بعد اإلمامة يف اختالفهم املسلمني بني االختالف من حدث ما أول 58
من رجال يف نحوهم قصد وعمر بكر أبا ذلك بلغ وملا عبادة. بن لسعد اإلمامة لعقد ساعدة بني سقيفة
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(٥) الثورة إىل العقيدة من

التي املسبقة لنظريته طبًقا يفهمه منها كلٌّ ُمتعددة، بطرٍق التاريخي الواقع تفسري تم وقد
الحدث وتفسري النظرية بني التناقض بعض يبدو ذلك ومع موقفه. وتُقوي اختياره تدعم
بناءً تنصيبه تم قد يكون األول اإلمام فإن واختياًرا، عقًدا اإلمامة كانت فإذا التاريخي.59
كان سواء الرسول، من بتوقيف أو هللا بنصمن وليس به، املسلمني ورضا األمة إجماع عىل
رشوط ِضمن أفعاله تكون أن ويمكن الصالة. إمامة مثل عليها يُقاس إشارة أم جليٍّا ا نصٍّ
فرد للنصوصعىل تركيب الحقيقة يف هي النقلية الحجج كل إن الردة. أهل قتال مثل اإلمام
كتحقيق معيَّنة تاريخية واقعة اختيار ثم توجيه، أو كنبوءة الوعي لنص واستعمال ، معنيَّ
الحارضعىل إسقاط يجوز ال إذ التفسري؛ يف خطأ وذاك التوجيه. لهذا وتحقيق النبوءة، لهذه
نظرية. تأسيس بل املستقبل، عن اإلخبار الوحي نص مهمة فليست فيه، وقراءته املايض
إنساني؛ واختيار لرغبة طبًقا أو هًوى، أو مصلحة عىل بناءً إال معيَّنة واقعة اختيار يتم وال
البيعة أن والحق للواقعة.60 امُلفرس النصهو وليس للنص، امُلفرسة هي الواقعة يجعل مما

بعد ُمنقادين فأذعنوا النبي، بقول ا محتجٍّ قريش يف إال تكون ال اإلمامة أن بكر أبو فأعلمهم املهاجرين،
ص٣٩–٤٧). ج١، (مقاالت، سيفه الحباب جرد استلَّ أن بعد أمري. ومنكم أمري ِمنا األنصار: قالت أن
الخالف دفنه)، مؤتة، أسامة، جيش مرضه، (بعد انشعابها وكيفية اإلسالمية امللة يف وقعت التي الشبهات
ج١، امِللل، ص٢٨٣؛ ج٢، الدواني، ص١٤١؛ اإلسفراييني، ص١٤١-١٤٢؛ (التفتازاني، باإلمامة الخاص

ص٣١). ج١، (امِللل، بالخالفة عمر بكر أبي تنصيص يف الثامن الخالف ص٢٩-٣٠).
إمامته عىل دل (ب) إمامته. عىل ونص النبي وقف (أ) إىل: كانت كيف بكر أبي إمامة يف اختلفوا 59
له املسلمني عقد (ج) إمامته. عمر وثبت القوم. قاتل عليها. هللا دل كما وبقوله. بالناس بالصالة
لم النبي (أ) إىل: الرسول بعد اإلمامة يف الناس اختلف ص١٢٨–١٣٠). ج٢، (مقاالت، عليه وإجماعهم
خليفة تسميته عىل الناس إجماع جليٍّا، ا نصٍّ بكر أبي استخالف عىل الرسول نص (ب) أحًدا. يستخلف
خليفة وا يُسمَّ ولم آخرين الرسول استخلف وقد اإلمامة. بمعنى ولكن الصالة، بمعنى ليس هللا رسول
فقد أستخلف «إن عمر: قول مثل ضده، وأخرى بكر أبي استخالف عىل نصوص هناك هللا، رسول
ص١٢٤–١٢٦). ج٤، (الفصل، مني» خري هو من يستخلف فلم أستخلف وإال مني، خري هو من استخلف
فساد إثبات ألن إليه؛ نذهب ما سوى املذاهب فساد (أ) لهما: ثالث ال طريقان بكر أبي إمامة يف الكالم 60
الدليل ص٢٧٢-٢٧٣). (اإلمامة، باالختيار اإلمامة أن بياع يف الرشع ورود (ب) االختيار. يُثبت النص
املوعودون وهم ،﴾… ِمنُْكْم آَمنُوا الَِّذيَن هللاُ ﴿َوَعَد هللا: قول الشيعة) خالف (عىل بكر أبي إمامة عىل
عىل النص لرتكيب (نموذج باطل واألول بكر، أبي عىل أو عيل عىل إما ينطبق وهو والتمكني، باالستخالف
حارب ما ألنه عليٍّا؛ وال محمًدا ليس مخالفته املحظور فالداعي اْألَْعَراِب﴾ ِمَن ِلْلُمَخلَِّفنَي ﴿ُقْل (ب) فرد).
وفاته. بعد كذلك ظل حتى عزله وما مرضه، أيام الصالة يف الرسول استخلفه (ج) خالفته. أيام الكفار
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ثبوتها كيفية ثالثًا:

مع متفًقا كان لو وحتى الوحي، نص كان لو خاصًة أحًدا، يُعني ال فالنص النص، تجبُّ
تم األساس هذا وعىل الواقع. ويف الوحي يف نظري كأساٍس واختيار عقد فاإلمامة البيعة.
الشبهات كل وإن فيه.61 اإلمامة رشوط توافرت أن بعد األمة بإجماع األول الخليفة اختيار
مرياث فمنعه إزالتها؛ يسهل أنه كما إمامته، عىل األمة إجماع من تمنع لم عليه أُلقيت التي
والخالف صدقة. يرتكونه ما تورَّث، وال تورِّث ال فاألنبياء ذاتها، النبوة إىل يستند إنما النبي
حول األخبار من كثريًا وإن النبي. بنات كانوا ولو حتى األشخاص فيه يُراعى ال مبدأ عىل
هناك بأن اإلحساس لدرجة النفس محاسبة يف القسوة وإن موضوعة، معاملتهم سوء
من األمة عصمت فلتًة كانت فقد بيعته طريقة أما إليه. الحكام يحتاج أمٌر يعرتيها شيطانًا
األفعال استدراك أما والبيعة. االختيار أكَّدت بل خطأ، أنها ذلك يعني وال والفتنة. الشقاق
ضعًفا وليس بالتجربة، وتعلُّم باملسئولية، إحساس فهو العمر آخر يف النفس ومراجعة

وكانت عضود، ُملٍك إىل بعدها ل تُحوَّ عاًما ثالثون بعده الخالفة بأن وتنبؤه الرسول قول (د)
من باللذين «اقتدوا الرسول: وقول سنوات، خمس وعيل سنة، ١٢ وعثمان سنة، ١٣ الشيخني خالفة
األدلة ص٣٨٤-٣٨٥). (املسائل، هللا» رسول خليفة «يا الصحابة: قول (ه) وعمر.» بكر أبي بعدي
الغاية، ص٦٤-٦٥؛ اإلنصاف، ص٣٥٠؛ الفرق، ص٦٧-٦٨؛ اإلبانة، ص١٣٤–١٣٦؛ اللمع، يف القرآنية
باالسم بالنص، بكر أبي إمامة الحشوية، من جماعة وعند ص٣٢١–٣٢٧. اإلمامة، ص٣٨٧–٣٩٠؛
ص٤٩٢-٤٩٣؛ ص٤٧٨–٤٨٠، النهاية، ص١٢٨؛ (الحصون، بكر أبي إمامة واإلشارة، بالنص أو
ج٢، البيجوري، ص١٦٣–١٧٢؛ املحصل، ص٧٦١-٧٦٢؛ ص٧٥٥-٧٥٦، ص٧٦٤-٧٦٥، الرشح،

ص٢٨٢–٢٨٤). األصول، ص١٠٠-١٠١؛
األخبار النتشار يتأنَّ ولم املسلمني، أحكام إلمضاء ابتدر بكر ألبي ُعقدت ملا اإلمامة أن عىل والدليل 61

(اإلرشاد، حامل الرتيُّث عىل يحمله ولم ُمنكر، عليه يُنكر ولم األقطار، يف الصحابة من نأى من إىل
إمامة ثبوت ص١٥٧-١٥٨). ج١، (امِللل، بكر أبي عىل ساعدة بني سقيفة يف اتفقوا ص٤٢٣-٤٢٤).
عهد ويف عهده يف ذلك اشتهر فقد بكر، أبي إمامة عىل اإلجماع ص٣٩٩). (املواقف، بالبيعة بكر أبي
والعباس، وعيل بكر أبي الثالثة األشخاص أحد خالفة عىل األمة أجمعت ص٢٧٩–٢٨٣). (اإلمامة، عمر
عيل مبايعة ص٢٣٢). (الطوالع، والتواريخ السري كتب يف موجود اإلجماع والعباس. عيل إمامة وبطلت
ص٦٨-٦٩؛ (اإلبانة، اإلجماع دليل ص١٣٤). (اللمع، خطأ عىل األمة اجتماع يجوز ال له، والعباس
ج١، (مقاالت، الردة أهل قتاله ص٤٢٨-٤٢٩). (اإلرشاد، الجميع به ريض ص٤٠٠-٤٠١). املواقف،
خريها وهم األمم، رش لكانوا باطلة كانت لو هللا، عند معظًَّما كان ملا باطلة كانت لو ص٣٩–٤٧).
عىل السقيفة يوم له واختيارهم املسلمني، إجماع الدليل ص١١٥). اللمع، ص٢٨١-٢٨٢؛ (األصول،

ص١٨٧–١٩٤). (التمهيد، عذر بال أحد يتأخر ولم والعقد، الحل أهل وهم الجمهور، أمام العقد
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عهٌد وتقليدها. النبوة عىل خروًجا وليس منه، اجتهاد الثاني الخليفة إىل وعهده خطأً. أو
إليه حاجة يف قائد اجتهاد لُهو جيش تأخري وإن ورًضا. قبول عن بالبيعة الناس أكَّده
هو إنما آخرين وتولية األعمال بعض توليته عدم أن كما خارجيٍّا، إليه الحاجة قبل داخليٍّا
يحتاج إنما عيبًا، ليس العلم ونقص شك. أو نقص أي عىل يدل وال للقدرات، طبًقا اختيار
يُحسنه الدين يف وتعمق تفقه إىل حاجة دونما الرعية أمور تسيري يف النافع العلم إىل اإلمام
هللا سيف عىل حد وإيقاف كالتعزير، اإلمام سلطة من لُهو الحدود إيقاف وإن له. املتفرغ
اه سمَّ بل خليفة، نفسه يسمِّ لم الفردية. األفعال عىل للجهاد وإيثاًرا لألمة نرصًة املسلول
نظرٍة إىل اللفظ يتحول أن قبل الحريف باملعنى كذلك ألنه نظًرا يستنكره ولم كذلك. الناس
ألمر.62 عصيانًا وليس للصحبة، إيثاًرا آخرون فعل فكذلك صاحبه مع دفنه أما رشعية.
الشهود. من جمع أمام البيعة تلته األول الخليفة من بعهد الثاني الخليفة إمامة وكانت
بعد الثالث الخليفة عىل االتفاق تم وقد الشيخني.63 يتولَّون ال الذين هم وحدهم والغالة

وصاية (٢) ورثته. عن النبي مرياث إزالة (١) منها: بكر، أبي إمامة عىل عديدة شبهاٌت تُلقى 62

بيتها. بحرق وتهديدها بسوط فاطمة عمر رضب ا، رسٍّ تُدفن وأن وعمر، بكر أبو عليها يُصيل أال فاطمة
وأنه ويضل، يميل بأنه اعرتافه نفسه، بإقالة واملطالبة نفسه، من الناس ويحذر يعرتيه شيطان له (٣)
رشها، هللا وقى فلتًة بكر أبي بيعة كانت عمر: قال (٤) القوم. بأفضل ليس وأنه األمر، هذا يستحق ال
لألنصار هل (أ) ثالث: عن النبي سألت ليتني موته: عند بكر أبو قال (٥) فاقتلوه. مثلها إىل عاد فمن
يف ليتني (ج) أتشفه. ولم فاطمة بيت تركت ليتني (ب) البيعة. صحة يف شكُّه أي حق؟ األمر هذا يف
ترك لعمر بيعته يف (٦) الوزير. وكنت األمري هو فكان الرجلني، أحد يد عىل رضبت ساعدة بني ظلة
غريه. ووىلَّ األعمال الرسول يولِّه لم (٨) أسامة. جيش إنشاء ر أخَّ (٧) استخلف. ألنه بالرسول التأيس
الكاللة. يف عنه ُروي ملا علمه نقصان (٩) لعيل. ذلك وجعل عزله سورًة ويقرأ بالناس يحجَّ أن ه والَّ وملا
بخليفة ى تسمَّ (١١) ليلته. من امرأته وضاجع نوير بن مالك قتل عندما خالد عىل الحد إقامة ترك (١٠)
(اإلمامة، منه الرسول منع وقد الرسول، بيت يف عمر ودفن دفنه (١٢) يستخلفه. لم أنه مع هللا رسول

ص٤٠١–٤٠٣). املواقف، ص١٩٠–١٩٧؛ التمهيد، ص٢٨٣–٢٩٦؛ ص٢٢٨–٢٥٧،
(مقاالت، إمامته عىل بكر أبي نص ص١٥٧-١٥٨). ج١، (امِللل، بكر أبي تعيني بعد عمر عىل اتفقوا 63
جملة بَمحرضمن بكر أبو إليه عهد عمر. الفاروق إمامة تُثبت بكر أبي إمامة إثبات ص١٢٩-١٣٠). ج٢،
ص٦٩؛ اإلبانة، ص١٩٧–٢٠١؛ (التمهيد، والتشاور أمورهم يف بالنظر وأمره إليهم، تقدمه بعد الصحابة
ص٢٨٦؛ األصول، ص٦٥-٦٦؛ اإلنصاف، ص٦٠؛ الفقه، رشح ص٤٠٠؛ املواقف، ص١١٤؛ اللمع،
تفضيل يف السنة أهل موقف وهو ص١٤١). اإلسفراييني، ص١٤٢؛ التفتازاني، ص٤٢٩-٤٣٠؛ اإلرشاد،
األدلة ص٣٥٠). الفرق، ص٢٨٣-٢٨٤؛ ج٢، الدواني، ص٣٩٠؛ الغاية، ص٦١؛ الفقه، (رشح الشيخني
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ثبوتها كيفية ثالثًا:

االجتهاد.64 يف خطأ عن أفعاله حول الشبهات بعض من بالرغم البيعة له وُعقدت الشورى،
وانفصمت الشقاق، حدث وملا األمة. بإجماع واختياًرا عقًدا الرابع الخليفة إمامة ت وتمَّ
تحوَّلت الثاني، يتنازل أن عن بدًال األول، من فضًال أقل آخر إماٌم ونُصب اإلجماع، عرى
وبعد الفردية.65 واملصلحة الهوى وتحكُّم البرش اختيار سوء عىل ِفعل كردِّ نص إىل البيعة

(مقاالت، وعمر بكر أبا اإلمامية ِفرق بعض وتتوىل ص٤٢٢-٤٢٣). (اإلرشاد، وعمر بكر أبي إمامة عىل
سائر عىل يفضل زيد وكان ص١٨٠). (املحصل، والزيدية الصالحية موقف وهو ص١٢٨). ج١،
فأنكر وعمر، بكر أبي عىل يطعن بعضهم سمع عندما رافضة ُسموا وقد وعمر. بكر أبا ويتوىل الصحابة،
االنتصار، ص٣٣-٣٤؛ التنبيه، ص٨٧؛ ص١٢٩-١٣٠، ج١، (مقاالت، رفضتموني لهم فقال فتفرَّقوا، ذلك،
امِللل، ص٥٢-٥٣؛ اعتقادات، ص٣٢-٣٣؛ (الفرق، الشيخني إمامة الزيدية السليمانية وتُثبت ص١٣٨).
أثبتوا ص٤٢٣). (املواقف، التأويل يف أخطأ وإن إمامان وهما ص١١٨٠). املحصل، ص٨٩-٩٠؛ ج٢،
الخطأ حال يف أنه إال يُخطئونه، وتارًة االجتهاد يُصوبون تارًة ألنهم اجتهاًدا؛ بالبيعة الشيخني إمامة
(املحصل، عليٍّا لقتالهم ومعاوية والزبري وطلحة عائشة روا وكفَّ عثمان يف طعنوا الفسق، إىل أدنى يكون
الخوارج وتُثبت ص٣٤). الفرق، ص١٣٧؛ ج١، (مقاالت، اليعقوبية وكذلك ص٤٢٣). املواقف، ص١٨٠؛
عليٍّا يُكفرون ص١٨٩). ج١، (مقاالت، األحداث وقت يف عثمان إمامة وتُنكر وعمر، بكر أبي إمامة
ص٣٠؛ ج٢، امِللل، ص٧٣-٧٤؛ (الفرق، بالتحكيم ريض من وكل الجمل وأصحاب والحَكمني وعثمان

ص٤٧–٥١). التنبيه،
بَمحرض له عوف بن الرحمن عبد عقدها الشورى. يف عمر فعل وصحة عثمان إمامة يف الكالم 64
وإنفاقه، جهاده، عثمان: فضائل بإمامته. وريض قِدم ملا طلحة وبايعه طلحة، سوى الشورى أهل من
انقاد ص٢٠٢–٢٠٨). (التمهيد، األمة أفضل من الستة كان النبي. بنت زوج ماله، من جيش وتجهيز
اتفقوا ص٢٨٤). ج٢، الدواني، ص٢٤٢؛ التفتازاني، ص٦٦؛ اإلنصاف، ص٦٩؛ (اإلبانة، لعثمان الجميع
(ج٢، معاوية إمامة وأنكروا الشورى، أهل باتفاق ص١٥٧-١٥٨)، ج١، (امِللل، عثمان عىل الشورى بعد
طرده أن بعد املدينة إىل أمية بن الحكم (رده عثمان حول شبهات هناك ذلك ومع ص١٢٩-١٣٠).
ُخمس وتسليمه ابنته، من الحكم بن مروان تزويجه ذر، أبي نفي وعمر، بكر أبو رفضه أن وبعد النبي،
البرصة) عامر بن هللا وعبد مرص، وتوليته دمه، النبي أهدر أن بعد سعد بن هللا عبد إيواؤه الغنائم،

ص٣٢-٣٣). ج١، (امِللل،
يدل الذي ص٢٢٧–٢٣٩). (التمهيد، صحتها يف والقادح فيها املواقف عىل والرد عيل، إمامة يف الكالم 65
كان (أ) أقوال: ثالثة عىل عيل إمامة يف اختلفوا ص١٧٩). (املحصل، والعقد الحل أهل اتفاق إمامته عىل
يف لعيل اإلمامة كانت (ب) غريه. بايعت عندما ضلَّت األمة وإن النبي، بنص وعمر بكر أبي أيام يف إماًما
عثمان ثم عمر ثم اإلمام بكر أبو (ج) اإلثم. يبلغ ال ً خطأ توليهما يف أخطآ وإنهما وعمر، بكر أبي حياة
صحة عىل الحق أهل أجمع ص١٢٨-١٢٩). ج٢، (مقاالت، واالستقامة السنة أهل رأي وهو عيل، ثم
قتال رفض ألنه (الرافضية)؛ الكاملية (أ) طوائف: وخالفتهم عثمان، قتال بعد انتصابه وقت عيل إمامة
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(٥) الثورة إىل العقيدة من

الروح.66 وراثة دون اإلمام نسل يف وراثي حكٍم إىل عضود ملٍك إىل اإلمامة تحوَّلت ذلك
اليوم مشكلة تعد لم فإنها القدماء، فيها اختلف وإن التاريخ يف اإلمامة ق تحقُّ أن والحقيقة
املواقف تحليل حيث من إال داللة بذات نفسها الواقعة تعد لم والتحزب. لالختيار مجاًال أو
طبًقا اآلخر من ثورية أكثر كانت املواقف أي ورؤية للتاريخ، العلمية الدراسة يف التاريخية
املايض، يف الحارض قراءة من التحليل هذا يربأ وال العرص. هذا لروح السيايس لاللتزام
العرص، من هروب هو فيه طرف وكأننا فيه فالدخول ذلك ومع التاريخ. يف الواقع ورؤية
عن املايضتعويًضا يكون حينئٍذ فيه. األساسية االختيارات عن وابتعاد االلتزام، يف ونقص

َمهربًا.67 التاريخ ويكون الحارض،

وأتباعهما. معاوية وكفر كفر ثم الحكمني، خروج وقت إىل حق عىل كان الخوارج، (ب) وعمر. بكر أبي
واختيار الشورى دون بإجماٍع إال اإلمامة تنفذ ال األصم، (ج) ص٤٢٤). (املواقف، امُلحكمة موقف وهو
اإلمام ص٢٨٦-٢٨٧). (األصول، الشام يف معاوية إىل يدعو وكان وعيل، عثمان يف طعن األئمة. بعض
ص١٢٩-١٣٠). ج٢، (مقاالت، عليه اجتمعوا ألنهم إماًما كان معاوية وإن عليه، يجتمع لم ألنه عليٍّا ليس
يرَض لم (ب) اجتهادي. أمٌر وهو القصاص، أقام ما بأنه فيه طعنوا معاوية عسكر (أ) فريقان: أعداؤه
ص٦٦). (اإلنصاف، والعقد الحل أهل من الصحابة من يُعَقد ص١٧٩). (املحصل، بالتحكيم الخوارج
(امِللل، راضيًا لهم األمر سلَّم باإلمامة، وأوالهم الرسول، بعد الناس أفضل عيلٌّ واألبرتية، الصالحية وعند
عليٍّا برتكها األمة أكثر ضلَّت والجاحظ الحكم بن هشام وعند ص٩٩–١٠١). االنتصار، ص٩٢؛ ج٢،

ص١٣٩). (االنتصار،
سليمان) بن (عباد واالستحالة االحتمال بني اإلجابة وترتاوح إمام، عيل بعد يكون هل اختلفوا 66
عليه الحسني إنكار من بالرغم باإلجماع إماًما كان (أ) يزيد: إمامة يف واختلفوا ص١٣٢). ج٢، (مقاالت،

ص١٤٥). ج٢، (مقاالت، إماًما يكن لم (ج) عليه. إنكاره يف الحسني وتخطئة إمامته (ب) أشياء.
الناس بني اختالف وهو سبيلها، يف وُمقاتل عنها وقاعد إلمامته ُمنكر بني الناس واختالف عيل مبايعة 67

صحيح؛ وهذا الثالث. القرن أواخر يف عرصه حتى أي اليوم؛ إىل إشكال هذا أن األشعري وعند اليوم. إىل
(رشح اليقني» وجه عىل الدين أمر يف املسألة هذه إىل رضورة ال أنه «مع باإلمامة، حديثًا كان العهد ألن
بني ومن إلمامته ُمنكر بني فمن أمره، يف الناس فاختلف طالب، أبي بن عيل بويع ثم ص٦٠). الفقه،
ج١، (مقاالت، اليوم إىل الناس بني اختالف وهذا بخالفته. معتقًدا بإمامته قائل بني ومن عنه، قاعد

ص٥٤-٥٥).
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اإلمامة ورشوط صفاتاإلمام رابًعا:

اإلمام، صفات عىل بالرتكيز وذلك فردية، صياغًة السياسية املسألة صياغة أحيانًا تبدو
تتحدد للرقابة شعبية ونُظٍم دستورية مؤسساٍت من ذلك يف بما كله السيايس النظام وكأن
أو بالنص التعيني يف سواء املكتَسبة، أو الطبيعية الفردية اإلمام صفات من وتُستنبَط بل
تكون بالنص التعيني ففي التشخيص؛ درجة يف اختالف مع والبيعة، بالعقد االختيار يف
والعلم والتقية، والعصمة والرجعة، والغيبة الخلود، مثل وتأليًها، تشخيًصا أكثر الصفات
إنسانية، وأكثر تشخيًصا أقل الصفات تكون والبيعة بالعقد االختيار يف أنه حني يف والتعليم،
الطاقة حدود يف تدخل والثانية يُطاق، ال بما تكليف األوىل والشجاعة. والورع العلم مثل
األول، موضوعه من ابتداءً كله الدين أصول علم يف املتقابل النسق هذا يستمر بل اإلنسانية.
يف يظهر والتشخيص والتشبيه فالتجسيم اإلمامة. وهو األخري، موضوعه حتى الذات، وهو
ا، رشٍّ والخري ظلًما، والعدل سمًعا، والعقل جربًا، والحرية إلًها، اإلنسان يجعل موضوع، كل
املعارص وجداننا يف اآلن حتى موروثًا النسق هذا استمر وقد فرًدا. والسياسة نظًرا، والعمل
وقدراته وأهوائه بمزاجه الرئيس، أو الزعيم أو القائد بشخصية السيايسكله النظام طبع يف
القمة بني الرصاع ويظل فلسوئها. ساء وإذا شخصه، فلحسن النظام حسن إذا وطبعه.
العقليات يف اإلنسانيات، ويف اإللهيات يف القمة لصالح ُحسم أن وبعد موروثًا،1 والقاعدة

السمعيات. ويف

مخصوصة، صفاٍت عىل يكون أن يجب اإلمام ألن االختيار؛ دون النص اإلمام بتعيني العلم طريق 1

ذلك يُعَلم ال بل مقاديرها، ومعرفة معرفتها يف الظنون وغلبات االجتهاد إىل مجال وال … العصمة منها
باألمارات عليها يُستدل أن يجوز اإلمامة صفات قيل: هللا. من وحي إىل مستنًدا الرسول من بالنص إال
السياسة عىل تدل الحرب يف واملهارة العفة، عىل تدل األفعال وحسن والفضل، العلم مثل واألقوال



(٥) الثورة إىل العقيدة من

لإلمام؟ صفات هناك هل (1)

فوق وصفات التأليه، نحو تتجه لإلمام صفات إىل يؤدي والتعيني بالنص القول كان إذا
تعويض هي الحقيقة يف الصفات هذه فإن إمام، من أكثر اإلمام من تجعل البرشية الطاقة
وازداد ألوهية، الصفات ازدادت والقمع القهر زاد وكلما وتقتيل. ذبح من باألئمة لِحق ا عمَّ
الظلم جحافل ليهزم كان، مما أقوى جديٍد من ويعود الكرَّة يستأنف كي عظمة؛ اإلمام
والعلم والتقية، والعصمة والرجعة، والغيبة الخلود، هي الصفات وهذه الطاغوت. وجند

والتعليم.

والرجعة الخلود (1-1)

يتحول إذ عدوانًا؛ وقتله ظلًما اإلمام موت عىل فعل رد أكرب هو والرجعة بالخلود والقول
حال مثل دائمة أبدية حياٍة إىل اللحظي املوت وينقلب مطَلق، خلوٍد إىل املطَلق الفناء
فينقلب األبد، إىل وجوده إثبات إىل امُلعارض لإلمام إعدام من العدو رغبة وتتحول الشهيد،
يشءٌ إذن الخلود يف الرغبة أغراضهم. تحقيق أعدائه عىل اإلمام ويُفوت عقبَيه، عىل الظالم
نهائية، ليست فالهزيمة لالنتقام. واستعداًدا النرص، يف ورغبًة الظلم عىل ِفعل كردِّ طبيعي
يسود أن للعدل بد فال للحرب. خسارة ليست معركة وخسارة الزمان، كل ليس والحارض
الالرشعية. لتمحق تعود أن للرشعية بد وال الباطل، يدحض أن للحق بد وال الظلم، عىل
العدل، سيادة أجل من الظالم الحكم عىل الثورة نظرية مقدمات إحدى إذن اإلمام خلود
القتال، واستمرار الثورة، يف الرغبة عن تعبري الخلود الرشعية. إىل والعودة الحق، وإحقاق
والخيال، الحس جدل من ابتداءً الخلود صور وتنشأ بالنرص. وثقة املستقبل، يف وأمل

األئمة. يف تشرتك التي الصفات عىل يُستدل كذلك والقضاء الشهادة عىل باألفعال يُستدل فكما والشجاعة،
فهو األموية عن يُنَقل وما خلعناه، أو منها انخلع كفر، أو ضالل أو جور أو جهل ذلك بعد ظهر وإن
االختيار ليس ص٤٩٥-٤٩٦). (النهاية، ذلك ز يجوِّ من وعند عندهم اإلمامة يُنايف ال أنه إال صحيح،
(الغاية، وخصوصيات صفات للمعقود يكون أن بد وال بل واإليثار، التشهي عىل جائًزا اإلمامة لعقد
يُطاق، ال بما تكليًفا أو عبثًا اشرتاطها فيكون توجد، ال ألنها الصفات هذه يشرتط ال قيل: ص٣٨٣).
ظهور املستورين األئمة بعد ص٣٩٨). (املواقف، فاقدها بنصب دفعها يمكن التي للمفاسد وُمستلزًما

ص١٤٥). ج٢، (امِللل، إمام بعد إمام عىل نص بعد ا نصٍّ وأوالدهم هللا بأمر القائم املهدي
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ضري وال الخيال.2 يف حيٍّا يظل الواقع يف اإلمام قتل فبعد والحلم؛ الواقع بني والرصاع
يُفقد وذبحهم األئمة قتل هول من االتزان وفقد االنفعال فشدة الحواس؛ يف خطأ يقع أن
فوق سائًدا والتمني الحس، عن بديًال الخيال ويصبح السليم، اإلدراك عىل القدرة الحواس

جوًرا ُملئت كما عدًال األرض فيمأل القيامة، يوم قبل الدنيا إىل يرجع وأنه يمت، لم عيل السبئية، عند 2

من ينزل حتى موته نُصدق لم ُرصة يف بدمائه جئتمونا لو سبأ: ابن وقال ص٨٥). ج١، (مقاالت،
شيطان بل عليٍّا، يكن لم برأيهم فاملقتول أعدائه. من لالنتقام وعودته بحذافريها. األرض ويملك السماء
بموته نُصدق لم قارورة سبعني يف بدمائه أتيتم لو ص٢٣٤). (الفرق، عيل صورة يف الناس تصوره
(الفرق، القيامة يوم الدنيا إىل عيل برجعة برد بن بشار ويقول ص٢٠). ج٥، الفصل، ص٢٨؛ (التنبيه،
إىل أجمعون وأصحابه هو فريجع القيامة، يوم قبل مبعوث بل يمت، لم عيل املنصورية، وعند ص٥٤).
(الزيدية الجارودية عند ص١٥٩). (التنبيه، بالحق الناس قتل ويرون القيامة، قبل املوت بعد الدنيا
ج٥، (الفصل، املحمدية مثل ويغلب. يخرج وأنه يمت، لم الحسن بن هللا عبد بن محمد الرافضة)،
الكوفة صاحب عمر بن يحيى هو أنه الجارودية من أخرى فرقٌة وتزعم ص٣١-٣٢). الفرق، ص٢٠؛
عند ُقتل مسلم. أبي أمر يف مسلمية واألبو الرزامية وافرتقت ص٣١-٣٢). الفرق، ص٢٠؛ ج٥، (الفصل،
ج٥، (الفصل، وسيظهر يمت، لم حي ص٩٤). ج١، (مقاالت، مسلمية األبي عند يمت لم وهو الرزامية،
وعند ص٤٢١). املواقف، ص٢٥٧؛ (الفرق، مسلم أبي صورة يف شيطان املنصور قتله الذي إن ص٢٠).
يقود حتى يموت ولن يمت، لم أصفهان بجبال حي معاوية بن هللا عبد الرافضة)، (الكيسانية الحربية
النبي به برشَّ الذي املهدي وهو الناس، أمور ييل حتى يموت ال هاشم. بني من رجال إىل الخيال بنوايص
املهدي القائم وهو أمره، يظهر حتى محمد بن جعفر يمت لم الناوسية وعند ص٩٥). ج١، (مقاالت،
ص٢٠؛ ج٥، الفصل، ص٦١؛ (الفرق، صورته للناس يتبدى كان الذي وأن ص٩٧)، ج١، (مقاالت،
تُصدقوا، فال الجبل من عليكم صعدت قد رأيس رأيتم لو قال: ص١٠٣). ج٢، امِللل، ص١١٢؛ ج٢،
إىل سريجع بعدهم وإنه األوقات، بعض يف يرونه أولياءه وإن يمت لم السيف. صاحب صاحبكم وإني
من ُقتل يُقتَل، لم ج الحالَّ جية، الحالَّ وعند ص١٧٧). (املحصل، جوًرا ُملئت كما عدًال األرض فيمأل الدنيا
والخرض الفلوات، يف يلقاهما البعض وإن وإلياس، الخرض يف ذلك مثل وقيل ص٢٦٣). (الفرق، يُشبهه
يموت وال يمت، لم جعفر بن إسماعيل اإلسماعيلية، وعند ص٢١). ج٥، (الفصل، والرياض املروج يف
امِللل، ص٩٨؛ ج١، (مقاالت، االبن يمت ولم األب مات بعده. من واإلمام وصيُّه أنه أبوه أخربه يملك. حتى
كان ص٦٣). (الفرق، يمت لم إسماعيل بن محمد القرامطة، وعند ص٢٠). ج٥، الفصل، ص١٠٦؛ ج٢،
سابع به، البشارة تقدَّمت الذي املهدي وهو األرض، يمتلك حتى يموت ال ملحمد، واسطة مجرد إسماعيل
املهدي وهو يمت، لم حي جعفر بن موىس املوسوية، وعند ص٦٤). الفرق، ص٩٨؛ ج١، (مقاالت، األئمة
غائب هو بل يمت، لم املمطورية وعند ص٦٣). (الفرق، منها يخرج ولم الرشيد دار دخل املنتظر،
يموت ال ص٢٠). ج٥، (الفصل، جوًرا ُملئت كما عدًال األرض يمأل حتى يموت ال ص٥٤). (اعتقادات،
يملك حتى يموت وال يمت، لم جعفر بن موىس الواقفة، وعند ص١٧٧). (املحصل، املعلوم الوقت يف إال
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يهمُّ ال الحالة هذه ويف املوضوع. الذات تُدرك أن من بدًال الذات يف املوضوع ويُخَلق الواقع،
هو استشهاده بعد فرقة كل فإمام الخالد؛ الحي هو األئمة ِمن وَمن ذاك، أم هذا اإلمام، من
الشخص التاريخي، الحدث وليس اإلنسانية، والتجربة الحية الواقعة هو املهم الخالد. الحي
عليها «معلقات» إال هي ما واألشخاص واحدة، النفسية الظروف دامت ما باسمه املعني
املوقفني بني الرصاع عىل يدل يمت لم أم مات اإلمام يف االختالف وإن للدالالت. وحوامل
ومواجهة موضوعية متأزِّمة، نفسية أو معتدلة عقلية والحالم، الواقعي والخيايل، الحيس
تحقٍق إىل يحتاج ال يمت، لم أم مات اإلمام، موت يف الفرقة اختالف وإن وهروب. ذاتية أو
ذاتي بموقٍف بل موضوعية، تاريخية بحادثٍة يتعلق ال األمر ألن املوت؛ لواقعة تاريخي
طريق عن الهزيمة ورفض املوت، عىل االنتصار يف رغبتها عن الجماعة فيه تُعرب خالص
وإن تنهزم، لم الجماعة إرادة فإن بالفعل اإلمام ُهزم قد كان إن الخيال. وبصياغة التمني
انتصار إىل الحارض يف الهزيمة تتحول وبالتايل يتوقف؛ لم خياله فإن ُصدم قد حسه كان
تُنكر األوىل فرقتني؛ جماعته فتفرتق الحي اإلمام يموت عندما الصدمة وتكون املستقبل. يف
عليها، وتخرج الجماعة وتُنكر املوت، تُثبت والثانية آخر؛ شخٌص مات الذي وأن املوت،
تكون جزئية نسبية ظروٌف فتلك األئمة، نهاية يف االختالف إذن يهمُّ ال الخيال. من وتُفيق
وأمام الخلود، دعاوى كل تتهاوى املوت واقعة وأمام النفسية، للظروف حوامل مجرد
وتظل الجماعة. وتُفيق االحتياالت، وتنكشف الحيل، وتظهر الغمام، ينقشع البرش أهواء
الفكاك تستطيع وال الواقع، مواجهة عىل تقوى ال والخيال، الواقع بني ُمتأرجحة الجماعة

امُلعارضني.3 صفوف وتنشقُّ الترشذم، ويقع الحرية، وتشتدُّ الخيال، من

ص١٠٠؛ ج١، (مقاالت، وجوًرا ظلًما ُملئت كما وقسًطا عدًال األرض يمأل وحتى وغربها، رشقها األرض
أنهم وزعموا امللكوت، إىل ُرفع دينه يف النهاية بلغ إذا منهم والواحد يموتون، ال البزيغية ص١٠٦). ج٢،

ص٢٤٨). (الفرق، وعشية غدوًة منهم املرفوعني يرون
دعا محمد نائب واملختار الحنفية ابن محمد اإلمام الثقفي، عبيد أبي بن املختار أتباع املختارية عند 3

قد إمامكم أن ذُكر قد قوم! يا وقال: املنرب إىل املختار فصعد يمنعه أن محمد وأراد الضاللة، إىل الخلق
(اعتقادات، محمد فهرب هذا. فجرِّبوا أتى فإذا السيف، فيه يؤثر أال اإلمام أمارات ومن نحوكم، قصد
بعد اإلمامة ادَّعى الذي وهو يموت. ال حيٍّا القتات الهجري األعور بكًرا املغرية أصحاب واعترب ص٦٢).
ص٧٣؛ ج١، (مقاالت، فلعنوه الجماعة أموال بأكل وانتهى املغرية. بعد اإلمامة ادَّعى الذي الجعفي جابر
الدين رديء النبي، به برشَّ الذي املهدي أصحابه عند وهو معاوية، بن هللا عبد وكان ص٢٤٢). الفرق،
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فيصبح فيها. ويتشخص الطبيعة، مظاهر ويضمُّ الراجع، الحي اإلمام ويتضخم
بسهولها ووديانها، وأنهارها بجبالها وحركتها، ورعدها وبرقها السماء هو الحي اإلمام
وتعويضعن للعلو، رمز فالسماء املتوحشة. وبحيواناتها ونباتاتها، بأشجارها وسواحلها،
السحاب، يف فاإلمام منها. واالستئصال األدنى ضياع حالة يف باألعىل ك وتمسُّ األرض، سفل
املطر؛ يف والخري، والوفرة والخلفة والشفافية والنصاعة والطهارة والبياض للصفاء رمًزا
رمز فالجبل رضوى، جبال يف نائية منطقٍة يف حي اإلمام سوطه. والربق صوته، الرعد
اإلمام. عن للرضا تشخيًصا «رضوى» جبال وهي والعظمة، والضخامة والفخامة، للصمود
خروجه. وقت إىل وعشية غدوة رزقه يأتيانه يحفظانه، شماله عن ونمر يمينه عن أسد
والنمور، األُسود تحفظه لإليمان ُممثل فارس كل حول املوجودة الشعبية الصورة وهي
االنتصار، يف جامحة رغبٍة عىل تدل والتي الكارسة، والوحوش التنني ُمقاتًال الخيل ويركب
كان ولو حتى االنتصار رضورة وعىل بالشقاء، إحساس أو بالبؤس شعور وجود وعىل
قد له فنية صور خلق طريق عن فيه واألمل الضائع الحق ويُمثل الخيال، يصنعه بالتمني
من عني عينَيه، من يرشب التنني مثل خيالية أو والنمر، األسد مثل واقعية لحيواناٍت تكون
يف ص مشخَّ حي بإماٍم اإليمان إن الصحراء. ومن الجنة من صور العسل، من وأخرى املاء
األموي، الحكم عىل خرجوا الذين األئمة تقتيل عن نفيس تعويٌض النحو هذا عىل الطبيعة
من أمانًا أكثر حقيقية وحوٌش تحرسه املدينة، وحوش عن الصحراء يف بعيًدا وتخيله
وآثامها. الدنيا رشور عن بعيًدا الخالص للصفاء رمًزا نفسه، مع يعيش أمية، بني وحوش
لها استحال أن بعد الصحراء يف العيش آثرت التي الضائعة للطهارة رمز املنعزل اإلمام
األئمة وظلموا ظلموه ن عمَّ رضاه عىل لإلمام عقابًا العزلة هذه تكون وقد املدينة. يف العيش
تكون املستمرة. والثورة املعارضة يف االستمرار ورفضه لبعضهم وبيعته الحكام، من
الخلود؟ العقوبة تكون وكيف الصحراء. سجني وكأنه الناس وعن البرش عن حينئٍذ العزلة
ولكنه التناقض، يعرف ال الشعبي الخيال إن معصوم؟ وهو الذنوب اإلمام يرتكب وكيف
لها يوجد أن دون بالخيال ويُصورها الشعور، يف حية كتجارب وحوادث وقائع يصوغ

إنهم منهم قالوا الذين بتكذيب الحمريية وقالت ص٢٠-٢١). ج٥، (الفصل، الدهرية مستصحبًا معطًال
ما وهو ص٢٤٩). (الفرق، أنبياء أئمًة األرض يف ِمنا خلق يزال ال ولكن نموت، إنَّا وقالوا يموتون، ال

ص٥٧–٥٩). (الفرق، الحسن بن هللا عبد موت بعد أيًضا حدث
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ذلك يخص وال فردية.4 كحالٍة الخاصة النفسية بنيته له موقف كل مطابًقا. عقليٍّا نسًقا
هي والسياسية واالجتماعية النفسية الظروف دامت ما كذلك، الصوفية بل وحدهم، األئمة
من كل إىل يمتد بل وحدهم، والصوفية الشيعة عىل يقترصذلك وال بل العقائد، تخلق التي
فيتحولون القتال يستأنفون ال الذين الخوارج أئمة بعض مثل نفسها، للظروف يخضع
استغالل عىل والقضاء املوضوعية، خارج الذاتية م تضخُّ من العقيدة هذه تنشأ شيعة.5 إىل
كما والتمني. باالفرتاض وتصورها بالخيال، عليها السيطرة أو تشخيصها ثم الطبيعة،
عن تعويًضا وتُبايعه وتُحييه له، البرش خضوع رفضه عن تعويًضا لإلمام املالئكة تخضع
مؤمنون، له أعظم. اسًما يحمل منهم كلٌّ برش، يُعينه لها. ورفضهم لبيعته البرش إنكار
املؤمنة النرصللقلة ُمرتشني. إيمان بال اآلالف عن تعويًضا صادق بإيماٍن عرشرجًال سبعة
درجة اإلمام ويبلغ الحارض. يف لهم تكن لم إن املستقبل يف لهم األرض الباغية. الكثرة عىل
إليه. تحببًا رأسه عىل بيده هللا يمسح وجسديٍّا، حسيٍّا مًعا يتعامالن بحيث هللا من القرب
بالرشائع، والنطقاء التبليغ. دار يف عنه التبليغ اإلمام يطلبهللامن إذ النبوة؛ درجة يبلغ كما

قاموا رعدة، مربقة ُمنرية صافية بيضاء سحابٌة مرَّت إذا السحاب. يف بل يمت، لم عيلٌّ السبئية، عند 4

فقد الرسول. قال كما عمامة والسحاب السحاب. يف عيل بنا مر قد ويقولون ويترضعون، يبتهلون إليها
سوطه. والربق صوته، الرعد السموات، يف وإنه عيل يمت لم ص١٨–٢٠). (التنبيه، السحاب يف عيل قيل
املؤمنني أمري يا عليك السالم يقولون: الرعد صوت سمعوا فإذا أعداءه. فيقتل حني بعد األرض إىل ينزل
يمت، لم رضوى جبال يف حي عيل بن محمد أيًضا، السبئية وعند ص٤١٩). املواقف ص١٧٧؛ (املحصل،
الرافضة) (الكيسانية الكربية وعند ص١٩). (التنبيه، وأسد تنني فيه هو الذي الغار باب عىل يحرسه
العسل، من وعني املاء من عني عنده رضوى، بجبال حي الحنفية ابن محمد العزيز، بكر أبي أصحاب
إىل وعشية غدوة رزقه يأتيه أعدائه، من يحفظانه شماله عن ونمر يمينه عن أسد رزقه، منها يأخذ
ال تدبريًا فيه هلل ألن الخلق فيها ُغيب التي الحال هذه عىل صرب وقد املنتظر. املهدي وهو خروجه، وقت
حمري السيد وكان ص٧٤). ج٢، امِللل، ص٩٠؛ ج١، مقاالت، ص٣٨–٤١؛ ص٢٣، (الفرق، غريه يعلمه
يجريان نضاحتان عينان عنده النمر ص١٢). ج٤، الفصل، ص٦٢؛ (اعتقادات، الرأي هذا عىل الشاعر
الفرق، ص٩٢؛ ج١، (مقاالت، له وبيعته مروان بن امللك عبد إىل لخروجه بالحبس ُعوقب وعسل، بماء
هللا. إال يعلمه ال رس (أ) حبسه: سبب يف خالف هناك بالخروج. له يؤذن أن إىل حي وهو ص٢٣).
الزبري. ابن مقاتلته لعدم هللا عىص (ج) األمان. طالبًا يزيد إىل الحسني قتل بعد لخروجه عقابًا (ب)

ص٥٢-٥٣). (الفرق، أخرى ذنوب (د)
يف أتباعه وشك فيه، غرق واديًا هزيمته يف وعرب قيس، بن مسعد (الخوارج) الخلفية رئيس انهزم 5

ص٩٩). (الفرق، الخارجي) حمزة (هزمه اليوم ينتظرونه وهم موته،
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اإلمامة ورشوط اإلمام صفات رابًعا:

عرصسبعٌة كل يف ويوجد الرشيعة. يُتممون أئمة سبعة منهم كلٌّ يعني سبعة، الرسل، أي
يرفع وأكرب العلم، يمص مص وذو عنه، يبلغ وحجة هللا، عن يؤدي إمام بهم؛ يُقتدى
ومؤمن الداعي، إىل يحتج ومكلب الطالبني، عىل العهود يأذن ومأذون املؤمنني، درجات
السيارة والكواكب األسبوع وأيام واألرض السموات سبعة؛ أيًضا الطبيعة ومظاهر يتبعه.
العلوية الحقائق يعرف اإلمام القائم. اإلمام ويتلو اإلقامة، إىل اإلمامة تحتاج وقد إلخ. …

الجزئيات.6 يف الكليات يعرف والقائم والسفلية،
ليست الهزيمة وأن والنرص، واالنتقام النضال إىل العودة يف رغبة عىل تدل والرجعة
النهاية؛ يف أبدي البداية، من أزيل فهو يموت ال حيٍّا دام وما نهائية. وال حاسمة وال فاصلة
أرض يف والنفاق الظلم أرض خارج قائم حيٌّ اإلمام الرجعة. إىل يؤدي اإلمام فخلود
ويكون جوًرا. ُملئت كما عدًال األرض ويمأل معه الحق يعود حتى يعود والصفاء، الطهارة
بالسيوف األئمة تقتيل عىل ِفعل كرد السيف فيه يؤثر وال بالظلم. ال بالحق الثاني القتل
به يتصل من كل أيًضا بل والرجعة، بالخلود وحده اإلمام يتمتع وال والرجعة. الخلود قبل
بالتبعية، وينترش باالتصال، يرسي فالخلود أجله، من كله والعالم بل وأنصاره، أهله من
عىل خلوده يشعُّ اإلمام وكأن مثله، خالٌد فهو بالخالد اتصل من كل بالتضامن. ويعم

وقال: بيده، رأسه هللا ومسح السماء، إىل عرج الحسن. بن عيل بن ملحمد اإلمامة صارت املنصورية عند 6

آدم سبعة؛ الرسل، أي بالرشائع، والنطقاء ص٤٣٠). (املواقف، الكسف وهو عني. فبلِّْغ اذهب بني، يا
رشيعته. يُتممون أئمة سبعة منهم كل ويعني املهدي. ومحمد ومحمد وعيىس وموىس وإبراهيم ونوح
يمص مص وذو عنه، يؤدي وحجة هللا، عن يؤدي إمام بهم؛ يقتدى سبعة من عرص كل يف بد وال
الداعي إىل ويرغب يحتج ومكلب الطالبني، عىل العهود يأخذ ومأذون املؤمنني، درجات يرفع وأكرب العلم،
(املواقف، سبعة كلها السيارة والكواكب األسبوع وأيام واألرض السموات يتبعه. ومؤمن الصائد، ككلب
أن وأمكنه األنفس، عىل اآلفاق قدر من كل القائم. وأنه اإلمامة، كيال بن أحمد وادَّعى ص٤٢١-٤٢٢).
اإلمام. كان السفيل، العالم وهو األنفس، وعالم العلوي؛ العالم وهو اآلفاق، عالم أي العاملني، مناهج يُبني
يوجد ولم القائم. هو كان الجزئي، العيني شخصه يف كيل كل يُبني أن وأمكنه ذاته، يف الكل قرَّر من وإن
بن محمد هو املهدي (الرافضة)، املغريية وعند ص١٢٧-١٢٨). ج٢، (امِللل، هو إال لذلك أحد الزمان يف
(مقاالت، خروجه أوان إىل نجد ناحية من الحجاز ناحية رضوى بجبال ُمقيم حي الحسن، بن هللا عبد
رجل كل يُعطي رجًال، عرش سبعة له يُْحيي واملقام، الركن بني وميكائيل جربيل بايعه ص٩٦). ج١،
أن البعض ادَّعى وُقتل خرج فلما األرض. ويملكون الجيوش فيهزمون األعظم، االسم من حرًفا منهم
ص٧٣، ج١، (مقاالت، ويملك سيخرج محمًدا وأن صورته، يف تمثَّل شيطان بل محمًدا، يكن لم الخارج

ص١٢٠–١٢٢). ج٢، امِللل، ص٢٤١-٢٤٢؛ ص٥٧–٥٩، الفرق، ص٩٦؛
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ُمشعة. صفة بل ثابتة، صفًة إذن الخلود ليس جماعته. يف خلوده عدوى وترسي اآلخرين،
نفيس وتعويٌض حياته، يف املطَلق عجزه عىل ِفعل رد موته بعد لإلمام املطَلقة القدرة وإن
اليأس، عىل واألمل املوت، عىل تنترص أن من للحياة بد ال الفشل. بمرارة اإلحساس عن
ينتج إحساٌس وهو كلها. الدنيا إىل املوتى أو اإلمام الخلود يتجاوز وقد البدن. عىل والروح
الضد، إىل الضد ينقلب الدنيا. يف يشء لكل وتابعيهم األئمة فقد بعد نفيس تعويٍض عن
اإلمام، مع األصحاب يعود بالصورة. يخلد االبن يضيع وعندما وجود، إىل العدم ويتحول

نفسه.7 واملستقبل نفسه املصري لهم إليهم، كلها الدنيا وتعود
تنبُّؤات النصوص أصبحت حتى النصوص يف التاريخ حوادث قراءة ت تمَّ وقد
حوادث مع تتطابق بحيث النصوص تأويل استحال وإن للوقائع. توجيهات أو بالحوادث
املعصوم. لإلمام إال فيها الحكم يمكن ال مرفوعة منسوخة أو لة، مبدَّ محرَّفة أصبحت التاريخ
تعبري الحقيقة يف وهي النصوص، من نابعة األسطوري اإلمام صفات بأن ذلك يوحي وقد
القهر مجتمع مواجهة يف االضطهاد ملجتمع والسياسية واالجتماعية النفسية األوضاع عن
طبًقا والرجعة الخلود صور من كثري نسج تم ثم محلية، داخلية الحية فالتجارب والغلبة.8
امُلنظرين من كثري كان وقد عليها. التعرف تم أن بعد امُلجاورة الدينية البيئات يف لنماذج
من ظهر فقد الناشئة؛ الجديدة الحضارة إىل االنتساب قبل إليها ينتسبون أو بها علم عىل
ولم مريم، بن عيىس املسيح رؤية يف الحال هو كما الواقع، رؤية يف الحواس ِخداع قبُل
وقد عنه، بدًال مات قد آخر شخًصا أن أو كذلك، أنه لجماعته ُشبِّه بل ا، حقٍّ اإلمام يمت

القيامة يوم يُبَعث ولكن عيل، مات ص٢٣٤). (الفرق، غريه دون عيل هو املنتظر املهدي السبئية، عند 7

ص١٨-١٩). (التنبيه، والبالد العباد يف والقسط العدل ويُقيم الدجال، يُقاتل حتى القبور أهل ومعه
والرجعة والغيبة بالتوقف قالت فرقة أول وهي جوًرا. ُملئت كما عدًال األرض فيمأل األرض عىل سينزل
الدجال، ويقتل يخرج الزمن، صاحب هو عيل بن محمد السبئية، وعند ص١١٧). ج٢، (امِللل، والتناسخ
تنشقُّ األرض أن املغرية وزعم ص١٩). (التنبيه، فسادها بعد األرض ويُصلح الضاللة، من الناس ويهدي
(االنتصار، بالرجعة الشيعة أئمة معظم ويقول ص٨٣). ج١، (مقاالت، الدنيا إىل فريجعون املوتى عن
يفسد وال القدرة، يف تستحيل وال عدًال، وال توحيًدا تنقص ال الرجعة الشيعة، وعند ص١٠٣-١٠٤).
(االنتصار، القيامة قبل الدنيا إىل بالرجعة اإليمان بالسمع. إال تبطل وال عقًال تبطل وال الحكمة، يف فعلها

ص١٥٦). ص١٣٠-١٣١،
تحريف فيهما وقع والسنة الكتاب ألن وموتهم؛ األئمة خلود بني حريتهم عن تعبريًا الشيعة عند ذلك 8

ص٣٧٣-٣٧٤). (األصول، اآلن التيه يف وهم اإلمام. املعصوم من بد وال رشيعة، منهما تُعَرف وال وتبديل،
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يدل مما وعزرا؛ ودانيال عيىس صعد كما السماء إىل اإلمام صعد تمثَّله. قد الشيطان يكون
كان وقد عليها. الخيال ينسج مثالية كأنماٍط االجتماعي الوعي يف األديان تاريخ أهمية عىل
السابقة. املقدسة الكتب يف موجودة والرجعة الخلود وعقائد اليهود، من امُلنظرين أوائل
وقد األناجيل. يف أيًضا معروف فيها وتشخيصصفاته الطبيعة بمظاهر اإلمام اتحاد وإن
وسطع الرعد، واشتد السماء، وأمطرت الجو، اكفهرَّ عندما الصلب ساعة للمسيح ذلك حدث
بشاعة عن تعبريًا العواصف، وطارت الريح، وهبَّت األرض، واهتزَّت الزلزال، ووقع الربق،
وينترص التنني يُقاتل وهو أبيض ِحصانًا راكبًا يوحنا رؤيا يف املسيح ظهر وقد الُجرم.
وكما النرص. يف وأمًال والرش، الخري بني الرصاع عن تعبريًا الشيطان أيوب صارع كما عليه.
من الناس ويُخلص دين، كل الرشيف رمز الدجال املسيح ليقتل الزمان آخر يف املسيح ينزل
وقامت دين، كل يف العقيدة هذه ظهرت وقد امُلخلِّص. هو فاإلمام اإلمام؛ يفعل كذلك رشه،
أنظمة وقلب السياسية، الدينية الحركات قيام يف الرئييس الدور يكن لم إن هائل بدوٍر
«املشيانية» املخلِّص عقيدة ظهرت القديمة اليهودية ففي جديدة؛ أنظمة وإقامة الحكم
اعتربت التي األوىل املسيحية يف ظهرت كما البابيل، األرس من إرسائيل بني سيخلِّص الذي
تحررية بأدواٍر املخلِّص عقيدة قامت التاريخية الديانات معظم ويف املخلِّص، هو املسيح
فرتات يف العقيدة تظهر ال األجنبية. والسيطرة الداخيل االضطهاد من الجماعات تحرير يف
وجود من ذلك يمنع وال االضطهاد.9 جماعات ويف الهزيمة أوقات إال تظهر وال االنتصار،
والحضارية الدينية البيئات هذه إىل ينتسبون كانوا الذين األوائل امُلنظرين لدى مقاصد
فإذا النظري. الضياع من نوع لتحقيق دخيلة جديدة لعقائد يروِّجون يجعلهم امُلجاورة
فيه الطعن فيمكن األرض، يف الفتوح مستوى عىل الجديد الدين مواجهة يف عجز هناك كان
وهي بعد، الشعوبية فيه تختِف لم وقت يف قوَّته، سبب النظرية، العقائد يف الخلف، من
لحوادث التآمري التفسري يف ُمغاالة دونما للُفرس والقديم للعرب الجديد الحكم تصور

التاريخ.10

والعبد نوح، بن سام بن أرفخشذ بن عامر بن ملكصدق بأن القائلني اليهود سبيل يف هؤالء فصار 9

بن فنخاس إلياس ابنه إسحاق عىل تارخ بن ناضور بن نبؤال بنت ربقة ليخطب إبراهيم هه وجَّ الذي
ص٢١). ج٥، (الفصل، اليوم إىل أحياء فاره بن العازار

املجوس لرواية إليهم امُللك أن يظنون لهم، املجوس مودة وظهرت املجوس، دين إىل الباطنية مالت 10

يزول ثم الفرس، إىل يعود ثم واليونانية، الروم إىل الفرس عن امللك «يزول لكشتاسف: زرادشت عن
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واالنتظار الغيبة (2-1)

انتظاره. يجب غائٌب فإنه ذلك ومع أزليٍّا، أبديٍّا يمت، لم ألنه وراجًعا خالًدا اإلمام كان فإذا
من قادًما خروجه وقت يحني أن إىل والقفار، الفيايف أو الجبال يف الدنيا، يف الغيبة ومكان
كانت وملا ملكه. وحضور اإلمام ظهور لحني التيه يف الجماعة وتظل الخرض. إىل الصحراء
يتلوها األوىل الغيبة غيبتني؛ الغيبة تكون وقد نائبه. القائم فهناك إمام، من تخلو األرضال
حول التاريخي لالختالف الثانية11 الغيبة تأتي ثم النرص، يف وثقًة أوىل كبشارٍة ظهوره

لتمام العجم إىل يعود فامللك املنجم؛ جاماسب وساعده الفرس.» إىل يعود ثم العرب، إىل الفرس عن
من املنجم هللا عبد أبو ويتعصب ص٢٨). (الفرق، زرادشت ظهور وقت من سنة وخمسمائة ألف
وهي العارش، األلف يُوافق محمد مولد عرش الثامن القرن أن فيه ذكر كتابًا وصنَّف للمجوس، الباطنيني
يملك كلها، األرض عىل ويستويل املجوسية، الدولة يُعيد إنسان يخرج ذلك عند والقوس. املشرتي نوبة
أيام واليونانية الروم إىل العجم ملك زوال يف وجاماسب زرادشت حكم ق تحقَّ وقد قرانات. سبع مدة
جاماسب ذكرها التي املدة لتمام وسيعود العرب، إىل زوال ثم سنة، ثالثمائة بعد إليهم عاد ثم اإلسكندر،
يف السابع القرن يف املنتظر ظهور تدَّعي القرامطة وكانت ملكهم. يرجع فلم واملقتدر. املكتفي أيام
ج٢، (امِللل، الظاهرين يف ثم املستورين يف اإلمامة الباطنية، وعند ص٢٨٦-٢٨٧). (الفرق، الثانية الثلث
وعىل امللك سنة من كانوا الفرس أن اإلسالم ديانة من الطوائف هذه خروج أكثر يف واألصل ص١٠٧).
وكانوا واألبناء، األمراء أنفسهم يُسمون كانوا إنهم حتى أنفسهم، يف الخطري وجالله األمم جميع عىل اليد
األمم أقل العرب وكانت العرب، أيدي عىل منهم الدولة بزوال وامتُحنوا لهم، عبيًدا الناس سائر يعدُّون
أوقاٍت يف باملحاربة اإلسالم كيد وراموا املصيبة، لديهم وتضاعفت األمر، تَعاَظمهم خطًرا. الفرس عند
وعمار وغريهم وبابك واملقنع وأستاسيس ستقادة قائميهم من وكان الحق، هللا يُظهر ذلك كل ففي شتى؛
واستمالوا اإلسالم، منهم قوم فأظهر أنجع، الحيلة عىل كيده أن رأوا الراج، مسلم وأبو بخداش امللقب
من أخرجوهم حتى مسالك بهم سلكوا ثم عيل، ظلم واستشناع البيت، آل محبة بإظهار التشيع أهل
الدين أخذ يجوز ال ألنه الدين؛ حقيقة عنده املهدي يُدعى يُنتَظر رجًال بأن القول إىل وأدخلوهم اإلسالم،

ص١٠٨-١٠٩). ج٢، (الفصل، الرسول صحابة أي الكفار؛ من
(الفرق، الحسن بن هللا عبد بن محمد املحمدية تنتظر واالنتظار. بالغيبة الشيعة ِفرق معظم تقول 11

الحسني، بن محمد بن زكريا هو املنتظر اإلمام أخرى، وعند ص٢٤١-٢٤٢). ص٥٧–٥٩، ص٣١-٣٢،
يُعِقب، لم الحسن بن عيل (الكيسانية)، ثالثة فرقة وعند ص٤١٩). (املواقف، حاجر جبل يف حي وهو
ص٩٢). ج١، (مقاالت، لهم إمام ال التيه يف اليوم فهم ليملك. الحنفية ابن محمد رجعة وتنتظر وهلك،
وعند ص٧٧). املحصل، ص٥٣؛ (اعتقادات، غائب ولكنه يمت، لم الباقر بن محمد الباقرية وعند
يمت لم ص٩٦-٩٧). ج١، (مقاالت، املهدي هو محمد بن جعفر ناووس، أصحاب (الرافضة) الناوسية
ج٥، الفصل، ص٦١؛ (الفرق، صورته للناس يتبدى كان الذي وأن القائم، وهو أمره، يظهر حتى
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نفسية بيئٍة يف نشأت وقائع، عىل تدل ال شعورية تجربٌة كله األمر ألن ذاك؛ أو هذا الغائب،
كان تنترصالجماعة، ولم املنتظر، املهدي يرجع ولم اإلمام، يظهر لم وملا معيَّنة. واجتماعيٍة
وما أشخاصها. املهدية عقيدة تخلق ذلك ومع والهزيمة. القتل استثناءٍ بال جميًعا مصريها
رجوعه؟ القوم ينتظر الصحراء يف أو والكهوف الجبال بطون يف يعيش غائب أمام الفائدة
ويُخلصهم يقودهم كيف بالبرش؟ يتصل وال يؤثر وال يفعل ال حي إماٍم من الفائدة وما
وال بالقرون تستمر وقد تقرص، وقد تطول قد محددة، غري والغيبة ويؤمهم؟ ويُعلمهم
يتغري. ال القائد اإلمام ويظل الجماعة، ظروف وتتغري الكون، يتغري املنتظر. اإلمام يظهر
نائبه؟ مثل حقهم، يأخذ من املدة هذه أثناء يظهر هل الجديدة؟ الظروف اإلمام يعلم هل
كما باالضطهاد اإلحساس من تنشأ األديان، جميع يف معروفة املخلِّص انتظار وعقيدة
النصوص يف قراءتها يمكن الضائع، الحق اسرتداد عن العجز ومن الشيعة، لدى حدث
الذهني النموذج ولكن السلطة،12 وحجة الحية التجربة بني التطابق يحدث حتى الدينية
فظهرت امُلجاورة؛ الدينية البيئات من إليها التعرف تم التي السابقة الديانات يف موجود
ورجوعهم اليهود خالص عىل ساعد مما البابيل؛ األرس إبَّان اليهودية يف املخلِّص عقيدة
موته وبعد املسيح، ظهور إىل وأدَّت الروماني، العرص يف ظهرت كما املعاد. أرض إىل

وأنه األوقات، بعض يف يرونه أولياءه وأن يمت، ولم غاب ص١٠٣). ج٢، امِللل، ص١١٢؛ ج٤، ص٢٠؛
اإلمام عيل بن الحسن بن محمد اإلمام القطعية، وعند ص١٧٧). (املحصل، الدنيا إىل سريجع بعدهم
ص٨٩). ج١، (مقاالت، وظلًما جوًرا ُملئت أن بعد عدًال األرض سيمأل الذي املنتظر الغائب عرش الثاني
ص٥٥-٥٦؛ (اعتقادات، سيحرض غائب العسكري، الحسن بن محمد لديهم فاإلمام االنتظار أصحاب أما
ال األرض ألن ظاهًرا؛ له ُولد وال يموت، أن يجوز وال القائم، وهو يمت، لم الحسن ص١٨١). املحصل،
غيبًة يغيب ثم ويُعَرف، وسيظهر الغيبتني. إحدى وهذه غيبتان، له القائم أن يثبت وقد إمام. من تخلو
(امِللل، الغائب الخلف وهو حجة، من تخلو ال األرض سيجيء. ثم مات املنتظر، هو املتقي عيل أخرى.

ص١٠٦–١١٤). ج٢،
َوأَْحيَيْتَنَا اثْنَتنَْيِ أََمتَّنَا ﴿َربَّنَا مثل: واإلجماع، والحديث بالقرآن العقيدة إثبات الشيعة تُحاول 12

َكالَِّذي ﴿أَْو ومثل: القيامة. يوم إحياءه ثم إماتته ثم إحياءه ثم آدم خلق يعني ذلك أن مع ،﴾ اثْنَتنَْيِ
إحياء عىل اإلجماع ومثل هللا. قدرة بل رجعة ليس وهذا ُعُروِشَها﴾، َعَىل َخاِويٌَة َوِهَي َقْريٍَة َعَىل َمرَّ
ضد هة موجَّ ألنها األمويون يُنكرها أخرى أخباٌر وهناك هللا. قدرة إىل تشري أيًضا وهذه املوتى. عيىس
وعقيدة األخبار هذه والجارودية والزيدية والحشوية واملعتزلة واملرجئة الخوارج وتُنكر السيايس. نظامهم
بها القائلني أحد النظَّام واعترب بالرجعة، القول الخياط رفض وقد ص١٣٠-١٣١). (االنتصار، املهدية

ص١٣٢-١٣٣). (االنتصار،

223



(٥) الثورة إىل العقيدة من

وهذا املنازل. أسطح وعىل التالل ِقمم عىل عودته انتظار يف األوىل املسيحية الجماعة ظلَّت
معظم ويف .Parousia االنتظار واقعة باسم األوىل للجماعة النفيس التاريخ يف معروف
عقيدة وتظل املضطَهدة.13 الجماعات يف تحرُّري دوٌر املخلص لعقيدة التاريخية الديانات
تعويًضا اسرتداده بإمكانية اإليمان ويف ضياعه، بعد الحق يف لألمل فنية صورة أكرب املهدية
يف أم الخارج يف سواء العلنية، األخرى املعارضة ِفرق أما املايض. هزيمة عن املستقبل يف
عن والنهي باملعروف األمر مثل أخرى، بوسائل بالفعل الخالص تُحقق فإنها الداخل،
عقيدة يف اإليجابية الجوانب بعض من بالرغم أنه والحقيقة اإلمام. عىل بالثورة أو املنكر،
وأن بد ال فالحقُّ بالنرص، فائقة وثقًة االنتصار، يف مستقبليٍّا أمًال تُعطي إنها إذ املخلص،
ظلًما الدنيا ُملئت ولو حتى يسود وأن بد ال العدل وأن االنتظار، طال مهما النهاية يف يظهر
غياب ترتكه الذي الفراغ ملء وعىل التحرر، عىل قصوى طاقًة تُعطي أنها كما وعدوانًا،
وقوع عن النظر املغتِصببرصف ضد بالفعل ثورة إىل العقيدة أدَّت ما وكثريًا األيديولوجية.
فهي أخرى؛ سلبية جوانب للعقيدة ذلك، من بالرغم التحرر. بعد ما مرحلة يف آخر ظلم
خادع أمٍل عىل الوهم من عامًلا وتخلق الحارض، يف التحرر عن العجز عن األمر نهاية يف تُعرب
وتكشف فارغة، ذاتيٍة إىل الصلبة املوضوعية وتُحيل عقائد، إىل الوقائع تُحول املستقبل. يف
رسيع انتصاٍر يف والرغبة عقًال، الواقع وتحليل الصدمة، وتقبُّل الصمود إمكانية عدم عن
املستقبل يف والعيش بالفعل، به القيام ليس الخالص انتظار أن كما بالتمنِّي. ولو حتى
الذهبي؛ العرص أيام االنتصار زمن املايض يف العيش مثل تماًما الحارض ملآيس تجاوًزا
يف بالنرص تنعًما الوراء إىل الهروب مثل املستقبل يف للخالص تعليًقا اإلمام إىل فالهروب
اإلعداد يُصاحب الذي االنتظار يُخالف سلبي موقٌف النهاية يف واالنتظار فيه. املايضوتأمًال
تنظيًما وليس فرد هو فاملخلِّص الفرد؛ عبادة إىل املخلِّص عقيدة تؤدي كما قادمة. ملعركٍة
مما واملعلِّم؛ والِقديس والرئيس البطل هو ُمنازع، بال واملخلِّص امُللَهم القائد هو جماعيٍّا.
تأليه املخلِّصإىل عقيدة تؤدي لذلك فيه؛ العمياء والثقة له املطَلق التسليم الناس من يتطلب
الجماهري، لسلبية ونظًرا الجماهري. مطالب عن تعبريه أو زعامته تقبل فقط وليس الفرد،

أمريكا ويف حاليٍّا، واآلسيوية األفريقية الديانات ويف أوليس، عودة بنولوب تنتظر اليوناني الدين يف 13

ذلك يف بما زعيم كل عىل ذلك ويُقال املعارصة. التحرر حركات من كثري وراء العقيدة تظهر الالتينية
النازية. هزيمة بعد هتلر
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الخالص يقود أن إىل األمر ينتهي عليه، الرقابة ممارسة وعدم للمخلص، العمياء وطاعتها
مستمرة ثورًة يكون قد آخر بمخلٍص عليه االنقالب أو الدين، باسم الجماهري استغالل إىل
بنيتها تقوم جماعٍة ويف علنية، ال رسية دعوًة البداية يف تكون ما وغالبًا ة. مضادَّ ثورًة أو
والسلوك املغَلقة الرسية الجماعة بطابع فكرها ويتَّسم االضطهاد، سيكلوجية عىل النفسية
املخلِّص، تُساعد صة مشخَّ وهمية ُقًوى تصور ويتم للعالم. الباطني والتفسري املزدوج
وتعبري فنية، كصوٍر الدينية النصوص يف مذكورة املشخصة القوى هذه كانت ولو حتى
القوى مواجهة يف املهضوم الحق أصحاب عليها يعتمد التي واملعنوية النفسية القوى عن

والجربوت. الظلم ألنصار املادية

والتقية العصمة (3-1)

واالنتظار، الغيبة والرجعة، الخلود مثل املزدوجة، املفاهيم هذه التناقضيف بعض يبدو قد
ألنه يُنتَظر ال الغائب فكذلك األبد، إىل باٍق ألنه يرجع ال الخالد أن فكما والتقية؛ العصمة
فوق اإلمام دام ما ذلك ومع التقية. يُمارس ال وبالتايل شيئًا؛ يخىش ال واملعصوم يعود، ال
اإلمام هذا يف تطبيقها عن النظر برصف صفاته من العصمة تكون أسطوريٍّا، البرش،
يتحقق لم أصوبها كان وملا اآلراء. وتخبُّط الفتنة عىل نفيس ِفعل رد فالعصمة ذاك؛ أو
أئمة يف التاريخي قها تحقُّ ويصعب أخري. كمالٍذ العصمة ولزمت الضائع، الحق هو أصبح
معصومني، غري فإنهم األربعة الخلفاء أو الشيخني بإمامة اعرتاف هناك كان فإذا بعينهم؛
الرابع اإلمام كان وإذا الظالم، لإلمام ببيعته أخطأ قد فإنه األئمة ألحد العصمة كانت وإذا
قال وهل تركه. الذي حقه عىل الشيخني يُقاتل لم ألنه بكفره القول الخطأ فمن معصوًما
امتدَّت، وإذا األئمة؟ من إليهم العصمة تمتدُّ وهل معصوم؟ إنه األربعة الخلفاء من أحد
اإلمام كان وإذا نهاية؟ ال ما إىل التابعني وتابعي التابعني إىل تمتدُّ وال عليهم تتوقف فلماذا
وهو معصوًما يكون فكيف «رضوى»، جبال يف محبوًسا الظالم، لإلمام لبيعته ُمعاَقبًا
املعصومون يكون فكيف عرش، اثنَي األئمة كان وإذا املصري؟ هذا يلقى الحال هذه عىل
أوصاف أحد العصمة تكون ال وبالتايل أئمة؛ غري معصومون إذن هناك عرش؟ أربعة
تأتي وتُعَدم، توجد بل ثابتًا، وصًفا تكون ال فكيف له، وصًفا العصمة كانت وإذا اإلمام.
باألشخاص. وليس باألفعال مرتبطة العصمة تكون املعنى بهذا معيَّنة؟ مدة بعد وتختفي
وألمكن لإلمام، فريدة خاصيًة ليست فهي واألعوان الخلفاء إىل ممتدة العصمة كانت وإذا
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وإذا املعصوم.14 اإلمام مثل إماًما املعصوم الوايل أو الخليفة كان أو عنها، اإلمام استغناء
العصمة تكون أن األفضل من لذلك بيته؟ آلل تكون فكيف وحده، لإلمام العصمة كانت
عىل وحدها تكفي ال الحالة هذه ويف التاريخ. يف عيني ق تحقُّ دون نظري وصف مجرد
الوحي ألن النبي يعيص قد بل األلوهية، إىل وتنتهي والنبوة املعجزة تُصاحبها بل اإلطالق،
اثنتان؛ األئمة عصمة وحجج النبي.15 من باإلمام أوىل العصمة تكون وبالتايل يُصححه؛
النظر برصف للرشيعة ذ واملنفِّ املعلِّم هو اإلمام كان ملا والترشيع للتعليم رضورتها األوىل
وتقريب الواجبات ملعرفة عقلية أو التعليم، مذهب يف الحال هو كما إلهية العلوم، نوعية عن
حجٌة والثانية عملية. أم نظرية الوظيفة، نوعية عن النظر وبرصف الطاعات، إىل الخلق
إىل تصل حتى إمام إىل يحتاج إمام وكل معلِّم، إىل حاجة يف معلِّم كل أن رصفة؛ جدلية
جديدة. وظيفٍة إىل فيه حاجة ال بنيِّ واضٌح الدين أن والحقيقة املعصوم. واإلمام املعلِّم

زيدية ِفرق؛ ثالث ألنهم التفاصيل يف يتناقضون ولكنهم الجملة، يف األئمة عصمة بوجوب الشيعة تقول 14
واملعصية. الخطأ من معصومون أئمٌة والحسني والحسن عيل (الجارودية)، الزيدية (أ) وغالة. وإمامية
(الزيدية) السليمانية أما معصوًما. فيها كان فقط سنني ست عثمان إمامة (الزيدية)، البرتية وعند
منها الكاملية اإلمام. عصمة تدَّعي وكلها اإلمامية، (ب) العصمة. من ويخرج األحداث، بعد عثمان فتُكفر
عقابًا. رضوى جبل يف محبوس اإلمام أن ترى والكيسانية وعمر. بكر أبي قتال عن بقعوده عليٍّا تُكفر
خلفائه عصمة توجب األئمة وعصمة األئمة. وبألوهية بالتشبيه كقولها بالعصمة تقول الغالة (ج)
اثنا األئمة أن اإلمامية وتزعم ص٢٧٧–٢٧٩). (األصول، املعصوم اإلمام عن يستغنون وبالتايل وأعوانه؛
جميع يف ُمصيب عيل الرافضة، عند وخديجة). وفاطمة، (الرسول، عرش أربعة املعصومني وأن عرش،
برتك عليٍّا وأكفروا به، االقتداء برتك الكاملية أكفرت ولكن الدين، أمور من يشء يف يُخطئ لم أحواله،

ص٢٨). ص٨٨، ج١، (مقاالت، الطلب
وتضييع الدين تغيري من ليأمنوا والباطن الظاهر مأمون معصوم إماٍم من بد ال الرافضة جمهور عند 15

وجوب عرشية، واالثني الشيعة جمهور وعند ص١٣٦). (االنتصار، دينهم عليهم يحفظ وأن السنن،
عيل اإلمامية)، (الزيدية جرير بن سليمان وعند ص١٥٧-١٥٨). (املعالم، اإلمامة لصحة رشط العصمة
الروايات طريق عن بل ذلك، علم العامة عىل يجب وال بضاللة، عادلة شهادٌة عليه تقوم وال يضل، ال
وال الغفلة وال السهو عيلٍّ عىل يجوز ال الحكم بن هشام وعند ص١٣٦). ج١، (مقاالت، الصحيحة
البعض وعند ص١٣٥). ج٢، (امِللل، يُصحح الوحي ألن يعيص أن يجوز والرسول معصوم. وأنه العجز،
لهم يرجون الكبائر من الزلل، من معصومون ألنهم العصيان األئمة عىل وال الرسول عىل يجوز ال اآلخر
دعوى يف ِصدقه يُعَلم بها إذ اإلمام؛ يد عىل املعجزة تظهر الغالة وعند ص١٢٨). ج١، (مقاالت، ذلك
(اإلمامة، معجزة صاحب بل معصوًما، فقط ليس يجعلونه وربما ص٢٧٧). (األصول، والعصمة اإلمامة

ص١٤-١٥). الرشح، ص١١١–١١٥؛
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داخلة إذن العصمة جديدة. رشعية أحكام واستنباط االجتهاد األول علم طريق عن ويمكن
جهة من أما األحكام. استنباط وعىل الترشيع يف االجتهاد عىل اإلنسانية القدرة حدود يف
بداية نقطة الشأن بهذا الوحي يُمثل أن فيمكن معصوم، وإمام أول معلِّم وجود رضورة
النقصوتأويل يف النفسية للحالة قراءة فهي النقلية الحجج أما العصمة. عن تُْغني يقينية
تُثار وقد االضطهاد. جماعة به تشعر كما والواقع النص بني التطابق يحدث حتى له
حجة أن والحقيقة املجتمعني. كأحد املعصوم اإلمام عىل يقوم اإلجماع أن من رشعية حجٌة
أمكن فإذا واملشورة؛ الرأي وتبادل التحاور من خارجه، من وليست داخله من اإلجماع
الرواية صدق أن كما ضاللة. عىل األمة تجتمع وال بالتصحيح، يقوم اآلخر فإن واحد خطأ
النقل يف رشوطها لها التاريخية الصحة ألن الرواة؛ ِضمن معصوم إمام وجود عىل يعتمد ال
النقل كان إذا واألداء والحفظ السماع بني والتطابق وعدالته الراوي ضبط يف أو املتواتر
بعلمه فيها يتدخل ال لرواية ناقل مجرد الراوي فإن وعمًال علًما املعصوم كان وإذا آحاًدا.
والدليل اإلمامة. دون النبوة صفات إحدى تكون قد املعنى بهذا العصمة إن بعمله.16 أو
كما عصمتهم. يُثبتوا ولم معصومني يكونوا لم األوائل األئمة أن معصوم غري اإلمام أن عىل
األحكام، تنفيذ يف األمة عن ينوب تنفيذية، سلطٌة ولكنه ترشيعية، سلطًة ليس اإلمام أن
يكون ال عليه والثورة خلعه يجوز ومن البيعة، عقد رشوط أبطل ما إذا خلعه ويجوز
وُمحتسبيه خراجه وجباة وقضاته ووزرائه ُعماله عن يفرتق ال املعنى بهذا وهو معصوًما.

اإلمام (أ) حجتان: ولهم واإلسماعيلية، اإلمامية رشطتها خالف. عليها التي الرشوط ِضمن من العصمة 16
للزم معصوًما اإلمام يكن لم فلو عليهم. القبيح فعل لجواز اإلمام لفعل الرعية افتقار (ب) للتعليم.
ص٣٩٩). املواقف، ص١٥٧-١٥٨؛ (املعالم، الدَّور يف الوقوع أو نهاية ال ما إىل آخر إماٍم إىل احتياجه
أحكام يف إليه الناس ترجع الرشيعة، علم جميع عنده معصوم إماٌم يكون أن من بد ال أنه اإلمامية وحجة
وآياته املعجزة وأعالمه الواضحة برباهينه الرسول هو وهذا يقني. عىل به تعبَّدوا مما ليكونوا الدين
إليه الحاجة وجه (أ) حجتان: ص١١٣-١١٤). ج٤، (الفصل، القرآن إىل التحاكم عيلٌّ طلب وقد الباهرة.
الطاعات، إىل الخلق وتقريب العقلية الواجبات تعليم أو التعليم أصحاب مذهب وهو اإللهية، املعارف
إماٍم إىل الوصول من بد فال إمام، إىل والثاني إمام، إىل اإلمام احتياج (ب) عرشية. االثني مذهب وهو
ظالم، املعصوم وغري الظَّاِلِمنَي﴾، َعْهِدي يَنَاُل ﴿َال النقلية: الحجج ومن ص٢٣٠). (الطوالع، معصوم
عن القبيح صدور إمكان (أ) حجتان: ص٢٩٩). (املواقف، معصوًما بالرضورة الظالم غري ليس أن مع
عن يكشف ألنه حجة؛ لإلجماع (ب) نهاية. ال ما إىل األمر تسلسل وإال املعصوم، اإلمام إىل ُمحِوج الخلق
طالب أبي بن عيل املعصوم. عىل بل الرسول، عىل تتوقف ال االجتماع حجية إن املعصوم. إىل الحاجة

ص١٨١-١٨٢). (املحصل، معصوم
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القول، يف الصدق والحرصعىل الفسوق، عن االمتناع من أكثر تعني ال العصمة إن وجنده.
الفعل.17 يف والعدل

ونكوص، تراجع حركة تبدو التقية إن إذ العصمة؛ مع ُمتناقضة تبدو فإنها التقية أما
قد عديدة؛ مستويات عىل التقية وتكون الفعل. عىل وإقدام بالنفس ثقة العصمة أن حني يف
اإلمام؛ عىل التعرف عدم أجل من واألنظار األعني عن واالختفاء كليًة، الظهور عدم تكون
عدم إما القول، يف التقية تكون وقد مخفي. محجوب مستوٌر ولكنه غائب، ال ظاهر فاإلمام
ارتكاب أي الفعل؛ يف أخريًا التقية تكون وقد وإنكارها. بالكذب حتى أو باإلمامة الجهر
يُظهر قد بل األنظار، عنه تحيد حتى اإلمام عن اإلمامة لصفة إبعاًدا والذنوب املعايص
باعتباره أيًضا الرسول عىل ذلك ويجوز ضدها. إىل العصمة تنقلب حتى والفسوق الكفر
تقية، الثالثة الخلفاء بيعة بقبوله الرابع الخليفة مثل باعتباره وحده لإلمام وليس إماًما،
لألمان طلبًا باملوت التظاهر حد إىل التقية تصل وقد الظلم. حكام أمام أبناؤه ومارسها
الذات، عىل لالنغالق إال وجود ال االضطهاد مجتمع يف أنه والحقيقة للسلطان.18 وخداًعا
إيمانًا العالم كفى إباحة. إىل الطهارة ل وتحوُّ مستقلة، دنيا وتكوين اآلخر، النفسيف وقراءة

كونه برضورة لإلمامية خالًفا كلها الذنوب من العصمة اإلمام رشط من ليس السنة أهل عند 17

ص١٤٤؛ (النسفية، معصوًما يكون أن يُشرتط وال .(٣٤٩-٣٥٠ (الفرق، كلها الذنوب من معصوًما
صفاته من ليس ص١٤٤-١٤٥). اإلسفراييني، ص١٤٤-١٤٥؛ الخيايل، ص١٤٤-١٤٥؛ التفتازاني،
والرسالة، النبوة رشوط من العصمة األصحاب: قال ص٣٨–٣٨٥). الغاية، ص١٨٢؛ (التمهيد، العصمة
لإلسماعيلية خالًفا العصمة فيهم يُشرتط ال ص٢٧٧–٢٧٩). (األصول، اإلمامة رشوط من وليست
ص٢٣٠). (الطوالع، العصمة واجب غري كونه عىل واألمة بكر أبي إمامة أجمعت فقد عرشية، واالثني
عن نائب وهو بها، األمة علم تقدَّم وقد األحكام، إلقامة اإلمام يُنصب (أ) معصوم: غري أنه عىل دليالن
وأصحاب خراجه وجباة وقضاته وامرأته عماله مثل معصوم غري فهو وبالتايل خلعه؛ يجوز فيها األمة
الروايات ويطلبون يجتهدون معصومني، غري بأنهم الراشدين الخلفاء اعرتاف (ب) وحرسه. مسائله
يف العصمة وجبت لو ص١٨٤-١٨٥). (التمهيد، العمال وتولية املال وقسمة السبي وبيعة التحكيم مثل
يُناقشون بل العصمة، لهم ليست أئمة الراشدون والخلفاء والوالة. القضاة يف اشرتاطها لوجب اإلمام
الصدق إال العصمة تعني ال ص٤٩٥-٤٩٦). النهاية، ص٣٨٤-٣٨٥؛ (الغاية، الخطأ يف ويقعون الرأي
ألمر يصلح ال فالفاسق والعدالة، الفسق عدم مجرد هي العصمة ص٤٨٥). (النهاية، األقوال جميع يف

ص١٤٥). اإلسفراييني، ص١٤٥-١٤٦؛ (الخيايل، الدين
التقية، طريق عىل والفسق به والرضا الكفر اإلمام يُظهر أن جائٌز الروافض فعند التقية؛ يف اختلفوا 18
أنه الروافض أجمعت ص١٤٤-١٤٥). ج٢، (مقاالت، يجوز ال البعض وعند الرسول؛ عىل ذلك زوا وجوَّ
وهم له، الكذب فأباحوا ص٨٧). ج١، (مقاالت، بإمام ليس إنه يقول أن التقية حال يف لإلمام يجوز
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تخلو وقد التفاؤل. حالة يف مستور وإماٍم ظاهر إماٍم من الزمان يخلو ال ذلك ومع وظلًما.
إىل الضد من األمور وتنقلب حجة، بال الناس ويظل ومستوًرا، ظاهًرا اإلمام من األرض
صالحني بررة أناس وجود من يمنع ال وهذا استحالتها.19 إىل اإلمامة وجوب من الضد،
معصيًة منها يتم ما بني األفعال يف التمييز يصعب أنه والحقيقة عرص. كل يف أطهار
االقتداء يمكن فكيف للسلوك، ونموذًجا وقدوة ُمعلًما اإلمام كان وإذا تقيًة. منها يتم وما
أو املعايص لتربير األئمة غري من التقية استُخدمت لو وماذا وذنوب؟ معاٍص وأفعاله به
لتربير هللا عىل وتجويزه «البداء»، مثل التقية تكون الحالة هذه يف امليدان؟ من االختفاء
الزائد. والبغض الزائد الحب والتطرف، امُلغاالة حاالت يف التقية تظهر لذلك البرش؛ أخطاء
الكافر، من املؤمنة تزويج أو النفس، قتل درجة إىل الزائد البغض حالة يف التقية تصل وقد
التقية فإن علنًا، والفعل بالقول والجهر علنية، الدعوة كانت إذا الجهاد.20 عن القعود أو

التقية، حال يف ال وعقًدا وفعًال قوًال والتربِّي بالتويلِّ القول ص٣٤٩-٣٥٠). (الفرق، العصمة يدَّعون
الدين يف خلقه عىل حجة هلل ليس الحكم بن هشام وعند ص٦٩). ج٢، (امِللل، الزيدية بعض ويُخالفهم
وتقية كتمان عىل لدينه هللا ه اختصَّ الذي اإلمام ِقبل من إال إجماع، وال سنة وال كتاب يف والرشيعة
يُنتَهك أن اإلسالم عىل وخشيًة يُقتَل، أن نفسه عىل مخافًة بحجة هلل يقوم وال بحق هلل يتكلم ال وإخفاء،
يف تقع أن من األمة عىل وخوًفا القتل، من خوًفا تقيًة بالصحابة عيل ريض وقد ص٢٦). (التنبيه،
عرشية االثني وعند ص٣١). (التنبيه، الناس يفهمه ال حتى كالمه معاني يف خفية ذلك أظهر االختالف.
إسماعيل اإلسماعيلية، وعند ص١١١). ج٢، (امِللل، األعداء من وغريه جعفر من خوًفا يتسرت الحسن كان

ص١٤٤-١٤٥). ج٢، (امِللل، بالقتل يُقَصد ال حتى تقيًة موته أظهر ولكنه يمت، لم جعفر بن
هللا يرفع أن العقول يف وجائز الحسن. بعد إمام ال أنه الحسن موت بعد عرشية االثني اختالفات من 19

الفرتة كانت كما حجة بال اليوم واألرض فيه، إمام ال وزمان فرتة وهي ملعاصيهم، األرض أهل عن الحجة
ج٢، (امِللل، الحارض الغائب وهو حجة، من تخلو ال فاألرض حجة؛ هناك تكون وقد النبي. بعث قبل
الصادق محمد بن جعفر بعد البيت دعاة من الكيايل، بن أحمد أتباع الكيالية وعند ص١١٠–١١٣).
املستورين األئمة من ابتداءً السبعة دون اإلسماعيلية وعند ص١٢٧). ج٢، (امِللل، املستورين األئمة من
باطن وإما مكشوف ظاهر إما قاهر، حي إماٍم من األرض تخلو ولن البالد. يف يسريون كانوا الذين
(امِللل، ظاهرون ودعاته فحجته مستوًرا اإلمام كان وإذا مستورة، فحجته ظاهًرا اإلمام كان إذا مستور.
يُخطئ ال معصوم رجٍل من عرص كل يف األرض تخلو ال الشيعة قول بني وفرَّق ص١٤٤-١٤٥). ج٢،
للرواية صالحني أبراٍر من تخلو ال األمة إن الفوطي وهشام الهذيل أبي مثل املعتزلة وقول يزال، وال

ص١٦١–١٦٣). (االنتصار، والتصديق
والعمل القول يف جائزة التقية الكعبي)، (رواية النجدات فعند آخر. بمعنًى التقية الخوارج، عند 20

أفضل أمكنه إذا جائز الجهاد عن والقعود ص٣٧). ج٢، (امِللل، النفس قتل يف حتى كان وإن كله،
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نجاح لضمان األوقات أنسب اختيار هو بل تقية، فليس والتخطيط االنتظار أما تجوز. ال
الظلم.21 عىل والقضاء الدعوة

والتعليم22 العلم (4-1)

حاجٌة هو أو اإللهام، عىل يقوم قلبي علٌم وهو غريه، يعلمه ال الذي العلم ُمستودَع واإلمام
يُعَرف بالعلم. متَّحد والشخص بالشخص، متَّحد والعلم خالًصا. نظريٍّا علًما وليس نفسية
ل، مفصَّ كعلٍم الوحي ُمقابل يف ُمجَمل علٌم وهو الشخصبالعلم. يُعَرف بالشخصكما العلم
إال يعلمه ال مستور علٌم كله ذلك فوق وهو تأويل.23 إىل حاجة يف وبالتايل وبطن؛ ظهر له

اعتقادات، ص٥٦؛ ج٢، (امِللل، العمل دون القول يف جائزة التقية الصفرية، وعند ص٣٨). ج٢، (امِللل،
ص٤٢٤). (املواقف، العالنية دون التقية دار يف الكافر من املؤمنة وتزوج ص٤٢٤). املواقف، ص٥١؛
القول يف ال جائزة غري وهي ص١٦٢). ج١، (مقاالت، التقية أهل من برئت فقد األزارقة أما 21

ج٢، (امِللل، كفر القتال عن والقعود تحل، ال التقية نافع: قال ص٣٣). ج٢، (امِللل العمل يف وال
ج٢، (امِللل، كفر فالقعود اإلمكان مع غريهم يف وأما جائز، مقهورين كانوا حني النبي أصحاب ص٣٨).
ولم حارب عليٍّا بأن السنة أهل يعرتض كما ص٤٢٤). (املواقف، التقية الخوارج تُحرم ص٣٨-٣٩).
اإلمام يكون أن ينبغي ص١٨١-١٨٢). (املحصل، الغار يف النبي اختفاء جواز عىل يُقاس وال تقيٍّا. يكن
اإلسفراييني، ص١٤٣-١٤٤؛ (التفتازاني، املصالح به لتحصل ص١٤٣) (النسفية، ُمختفيًا ال ظاهًرا
باطل»، «هذا لهم قيل فكلما بالتقية، لقولهم الرافضة يف جرير بن سليمان طعن كما ص١٤٣-١٤٤).

ص٩٠). ج٢، (امِللل، وفعًال قوًال تقية هذه قالوا:
يف إدخاله آثرنا ولكننا األوىل، النظرية املقدمات يف العلم» «نظرية يف الجزء هذا يدخل أن يمكن كان 22

خاص. وجٍه عىل بها لتعلُّقه «اإلمامة»
قالوا الجنة عن ُسئلوا إذا عيىس. مثل صغريًا كان وإن وفروًعا، أصوًال العلوم كل اإلمام يف هللا يخلق 23

يف إماًما يكون أن يجوز ال اآلخر البعض وعند ص٤٤). ج٥، (الفصل، رشيًدا ليس خالف ومن اإللهام،
عيل موىل كيسان أخذ ص١٧٨-١٧٩). (املحصل، البلوغ سن إىل انتظاره ويُستحسن ُمفتيًا، أو الصلوات
وقالوا القيامة، وأنكروا الرشائع، فرفضوا الحنفية، ابن محمد عن واألنفس واآلفاق والباطن التأويل علم
باالحتياج إليه. املحتاج وبالحق االحتياج، هنا بالحق عنى وإنما ص١٧٨). (املحصل، والتناسخ بالحلول
بالحق امُلحق عرفنا التي الطريقة وهذه ص١٥٥). (امِللل، االحتياج مقادير عرفنا وباإلمام اإلمام، عرفنا
ج٢، امِللل، (املسائل، دوران يلزم ال حتى لة مفصَّ معرفًة بامُلحق الحق ذلك بعد نعرف ثم جملة، معرفًة
(امِللل، تأويًال تنزيل ولكل باطنًا، ظاهر لكل بأن لحكمهم القلب هذا لزمهم الباطنية ص١٥٤-١٥٥).

ص١٤٦). ج٢،
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موروث علٌم وهو العلم. أهل ألصحابه إال يُكَشف ال القلوب، يف مستودَع ِرسي، علٌم العاملون،
وغريه العالم هو فيكون الحايل، اإلمام حتى إمام عن إمام األئمة، إال يتوارثه ال ُمكتَسب، ال
طريقه. عن إال يتعلمه ال وغريه العلم بَمنبع املتصل هو امُلتعلم، وغريه امُلعلم هو الجاهل،
اآلخرين عىل وليس للنبوة، ُمتممة فاإلمامة وكيفه؛ بكمه الرسول علم اإلمام فيه يبزُّ قد
معنًى، بال حرف مجرد النبوة البصري.24 األعمى يتبع كما له والتبعية لإلمام التقليد إال
فاالتفاق فيه؛ اختالف ال واحد علٌم وهو معناه.25 الحرف يُعطي الذي هو اإلمام أو والويل
اإلمام، مع والوحدة الكثرة. الباطل وعالمة الوحدة، الحق وعالمة بُطالن. واالختالف صحة،
امليزان علم وهناك أعدائه. مع امُلضاد واملجتمع اإلمام، مع والجماعة أعدائه. مع والكثرة
هللا». إال إله «ال يف واستثناء كنفي أو وإثبات كنفي الشهادة، من مستًقى االثنني، بني يُمايز

ص١٧٩). (املحصل، البيت أهل يف املستودعة العلوم عادتهم ما اقتبس كيسانيٍّا. مسلم أبو كان 24

من بالًغا اعتقاًدا فيه يعتقدون الحنفية، ابن ملحمد تلميذ وقيل عيل، موىل كيسان أصحاب والكيسانية
اآلفاق وعلم والباطن التأويل علم من بجملتها األرسار السيدين من واقتباسه كلها، بالعلوم إحاطته
الغيب، يعلمون الناس طبائع بخالف األئمة األنبياء الديلم، القرامطة وعند ص٦٩). ج٢، (امِللل، واألنفس
عالمات ولهم يُعلمون، وال ويعلمون يُقهرون، وال ويقهرون يشء، يُعجزهم وال يشء، كل ويقدرون
لسائر ُمباينون وهم بها، يُعَرفون ظهورهم وبعد وظهورهم مجيئهم قبل ومقدمات وأمارات ومعجزات
الصادق جعفر إن السبئية وقالت ص٢٠). (التنبيه، وأعمالهم وأخالقهم وطباعهم صورهم يف الناس
أو القرآن يف تقول ماذا منهم: للواحد قيل فإذا والرشعيات. العقليات من الدين معالم بجميع عامًلا كان
الصادق. جعفر يقوله كان ما فيها أقول يقول: فروعه؟ يف أو الدين أصول من ذلك غري يف أو الرؤية يف
إليه يحتاجون ما كل فيه جلًدا أودعهم قد الصادق جعفر إن الخطابية وقالت ص٦١). (الفرق، فقلَّدوه
ص٢٥٢). (الفرق، منهم كان من إال فيه يقرأ ال إنه وقالوا «جعفًرا»، الجلد ذلك وا وسمَّ الغيب، من
وعلم كائن، هو وما كان وما واآلخرة، الدنيا علم من الرسول علمه ما علم قد عليٍّا أن زعموا صنٌف ومنهم
يرثون بعده األئمة وجعلوا الرسول. من أعلم عليٍّا وأن يعلمه، الرسول يكن لم علًما الرسول بعد عيل
ص١٥٩-١٦٠). (التنبيه، تعليم إىل يحتاج ال معه يولد العلم وأن فاألكرب، األكرب هذا، يومنا إىل منه ذلك
بحبه، القلوب وامتالء فيه، الناس اعتقاد حسن الحنفية ابن محمد إىل االنتساب إىل (املختار) حمله وإنما
عن املؤمنني أمري أخربه العواقب. يف الخاطر ُمصيب الفكر اد وقَّ املعرفة، غزير العلم كثري كان والسيد
كان إنه قيل وقد الشهرة. عىل الخمول وآثر العزلة، اختار املعالم. مدارج عىل وأطلعه املالحم، أحوال
ج٢، (امِللل، مستقرها يف أقرَّها حتى الدنيا فارق وما أهلها، إىل األمانة سلَّم حتى اإلمامة علم مستودع

ص٧٣-٧٤).
هللا عبد هو أنه الباطنية من القداح ديصان ميمون بن هللا عبد بن أحمد بن الحسني بن سعيد ادعى 25

ص٢٨٣). (الفرق، املنتظر املهدي الصادق جعفر بن إسماعيل بن محمد بن الحسني بن
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وزن يمكن النحو هذا وعىل حق. واالستثناء اإلثبات يستحق وما باطل، النفي يستحق فما
ما يشء، كل يعلم واإلمام به.26 وقياسها املتضادات، وكل والرش والخري والكذب الصدق
اللغات يعلم كاتبًا كان الرسول أن حني يف علمه، عن يشء يند ال سيكون، وما يكون وما كان
من اإلمام علم يأتي قد سواء. حدٍّ عىل والعملية النظرية األمور علمه ويشمل والحروف!
واملعلوم العلم بني تطابق يحدث لم فإن السابق. اإلمام ِقبل من يأتيه قد أو مبارشًة الوحي
للنبوة ُمتممة كالوالية هنا فاإلمامة اإللهي! العلم يف تغري حدوث أي «البداء»؛ إىل اللجوء تم
نبوة، شخٍص يف يكون شخص، إىل شخص من يتناسخ فهو واحد، والعلم لها. وُمكملة
رصفة عمليٌة اإلمام وظيفة أن والحقيقة والية. ثالث شخٍص ويف إمامة، آخر شخٍص ويف
وأخذ املظالم ورد القالع وتحصني الجيوش وتجهيز الحدود عن والدفاع الثغور سد يف
املنكر، عن والنهي باملعروف األمر أو للنصح يستمع ولم التطبيق، يف تهاون وإن الحقوق.
الواجبات، تأدية أي الوظيفة؛ بمعنى بل الصوفية، بمعنى ال والية فاإلمامة عزله؛ وجب
عىل حكًرا اعتباره يف والتعليم العلم خطورة وتتمثل اإلمام.27 شخص عن مستقلة وهي

هي الحق عالمة وأن وباطًال، ا حقٍّ العالم يف أن الحق عىل وباالتفاق البُطالن عىل باالختالف واالستدالل 26

الجماعة، مع والتعليم الرأي، مع والكثرة التعليم، مع الوحدة وأن الكثرة، هي الباطل وعالمة الوحدة،
والتشابه والباطل الحق وجعل رؤسائهم. مع وهي املختلفة، الِفرق مع والرأي اإلمام، مع والجماعة
به يزن ميزان الطرفني أحد يف والرتتب الطرفني، يف التضاد وجه، من بينهما التمايز وجه، من بينهما
النفي أو واإلثبات النفي من وتركيبها الشهادة كلمة من امليزان هذا أنشأ وإنما فيه. يتكلم ما جميع
والرش، الخري بذلك ووزن حق، اإلثبات مستحق هو وما باطل، النفي مستحق هو فيما واالستثناء.

ص١٥٥-١٥٦). ج٢، (امِللل، املتضادات وسائر والكذب، والصدق
ما وكل كان ما كل يعلم (أ) فرقتان: وهم ال، أم يشء كل يعلم هل اإلمام، يف الروافض اختلفت 27
ص١١٧). ج١، (مقاالت، والكتابة اللغات سائر يعلم كاتبًا فكان الرسول أما منه. يشء يخرج وال يكون
إليه، يوحى بوحٍي إما األحوال، من يحدث ما علم يدَّعي كان عبيد، بن املختار أصحاب املختارية وعند
قوله كونه وافق فإن حادثة، وحدوث يشء بكون أصحابه وعد إذا فكان اإلمام، ِقبل من برسالة وإما
كامل أبو وكان ص٧٢). ج٢، (امِللل، لربكم بدا قد قال: يُوافق لم وإن دعواه، صدق عىل دليًال جعله
ويف نبوة، يكون شخٍص يف النور وذلك شخص، إىل شخص من يُتناسخ نوٌر اإلمامة يقول: (الكاملية)
األحكام كل يعلم (ب) ص١١٨). ج٢، (امِللل، نبوة فتصري اإلمامة تُتناسخ وربما إمامة، يكون شخٍص
ال ما أما الناس. يحتاج وملا لها والحافظ الرشائع عىل القيِّم ألنه علًما؛ يشء بكل يُحْط لم وإن والرشيعة،
تحتاج فهل قالوا: فإن ألجله. اإلمام أقيم ما ص١١٧). ج١، (مقاالت، اإلمام يعلمه أال فيجوز يحتاجونه
وهم هو ألنه ال؛ قيل: عنهم؟ علمه ذهب ما وكشف بدونهم، به ُخصَّ يشء وبيان اإلمام، علم إىل األمة
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األئمة سوى ألحٍد يحقُّ ال بل للجميع، مشاًعا كان أن بعد باإلمام املتصلة هي معيَّنة فئٍة
ألن العلم؛ عىل االطالع يمكنه حتى اإلمام درجة إىل يرتفع أن ألحد يجوز وال عليه، االطالع
أو جاهًال االبن يخرج وقد كيف عصب. عىل حكر فالعلم األول. اإلمام عصب من اإلمام
متوارثًا العلم كان ملا ُمطَلًقا العلم إنكار إىل ذلك يؤدي كما ُملَهم؟28 أو عالم أٍب من معتوًها
كل يف وموجود شائع هو ما أيًضا منه الرضوري والعلم مكلَّف. كل عىل واجبًا كسبًا وليس
مضادٌّ املتوارث العلم تورث. ال ذاتها والنبوة توريثه، يمكن وال برشية، طبيعة كل ويف عقل
املعرفة مصدر أن حني يف واألنساب، الساللة عىل املعرفة وقرص املكتَسب للعلم بطبيعته
يمكن ال فإنه ا رسٍّ العلم كان وإذا تنظريه.29 محاوًال الوحي منه استُمد الذي ذاته الواقع هو
ويظل العلم، من عنه غمض ما له يكشف حتى اإلمام انتظار من بد وال فهمه، أحد ألي
ُمعًطى الوحي أن حني يف يعرف، أو يعلم أن به يستطيع ما لديه فليس يجهله، اإلنسان
الوحي يُعرب الذي الوضوح ملقولة بطبيعتها مضادَّة الرس مقولة إن بل فيه، رس ال للجميع
الناس، يتساءل ال الرسحتى ملقولة القهر مجتمعات تُروج ما وعادًة خاللها. من نفسه عن
النظرية األمور عن التساؤل منع ويُفرسَّ والزيف. واالستغالل القهر أسباب يكشفوا وال

تدبري من قبُل من ذكرناه ما ألجل قيل اإلمام؟ يُقام فلماذا قالوا: فإن سيان. وكلها الرشيعة، علم يف
بهم والدفع املسلمني بني الفيء وقسم الحدود وإقامة للمظلوم واألخذ املظالم ورد الثغور وسد الجيوش
كانت موضعه عن به عدل أو منه يشء يف غلط فإن ألجله. ويُقام يليه الذي فهذا وغزوهم؛ حجهم يف

ص١٨٥-١٨٦). (التمهيد، بواجبه له واألخذ ورائه، من اإلمامة
ورضوانه، هللا رحمة إىل الحنفية ابن محمد بانتقال قالوا الحنفية، ابن محمد أتباع الهاشمية عند 28

اآلفاق تطبيق مناهج عىل وأطلعه والعلوم، األرسار إليه أفىض هاشم. أبي ابنه إىل منه اإلمامة وانتقال
شخص ولكل باطن، ظاهر فلكل الباطن. عىل الظاهر وتصوير التأويل، عىل التنزيل وتقدير األنفس، عىل
الحكم من اآلفاق يف واملنترش العالم، ذلك يف حقيقة العالم هذا يف مثال ولكل تأويل، تنزيل ولكل روح،
وهو الحنفية، ابن محمد ابنه به عيل استأثر الذي العلم وهو اإلنساني، الشخص يف مجتمع واألرسار
ص٧٥). ج١، (امِللل، ا حقٍّ اإلمام فهو العلم هذا فيه اجتمع من وكل هاشم، أبي ابنه إىل الرس ذلك أفىض
والسري، األحكام يف مختلفون وهم الواسطي، خالد وأبو الرسان فضيل الجارود أبي أصحاب ومن 29

ورضورة، فطرًة التعلم قبل العلم لهم فيحصل النبي، كعلم والحسني الحسن ولد علم أن بعضهم فزعم
(امِللل، العامة ومن غريهم وعن عنهم يؤخذ أن وجائز غريهم، ويف فيهم مشرتك العلم أن يزعم وبعضهم
كلها معارفهم فإن األئمة، جهل يسع ال وأنه رضورية، املعرفة أن الزرارية عن وُحكي ص٨٩). ج٢،
(امِللل، غريهم يدركها ال ونظرياتهم رضوري، أوَّيل عندهم فهو بالنظر غريهم يعرفه ما وكل رضورية،

ص١٣٦-١٣٧). ج٢،
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أنه عىل عنه، لالغرتاب ومنًعا العالم إىل الناس إرجاع أجل من عملية آثاٌر عنها تنتج ال التي
الحال هو كما والتحريم الكبت مجتمعات هي الرس مجتمعات اإلطالق. عىل للتساؤل منع
يعلمه، ال الكل والجنس، والسلطة الدين محرم؛ ثالوث عىل القائمة املعارصة مجتمعاتنا يف
لعلٍم ادعاء وكل اإلمام، وريثة السلطة ِقبل من إال عنه الحديث أو منه االقرتاب يجوز وال
لذلك ِرسي؛ علٍم عىل ثورة تقوم فال للتعمية، أو الجهل لتغطية إنسانية وسيلٌة هو ِرسي
طرق وكل لألرسار ومعارضتها املحرَّمات حول وتساؤالتها الناس وتثقيف التعليم كان
والتعليم العلم صفة تؤدي كما عليها.30 للقضاء ووسيلة القهر، لنُُظم ة مضادَّ االستنارة
اإلمام تقليد من بد ال بل يفهم، أو يعلم أن بنفسه يستطيع ال اإلنسان ألن التقليد؛ إىل
وأن الدين، أصول من أصًال وليس رشًعا ُمدان التقليد أن حني يف رشحه، وسماع وانتظاره
أقوال صدق من للتحقق إمكانية كل تغيب وبالتايل املكلَّف؛31 عىل الواجبات أوىل النظر

هذه مدارج إىل ويهتدي العلوم، هذه موازنات يعرف زمان كل يف إمام إىل الناس الباطنية دعت وقد 30

عن الخواص وكذلك العلوم، يف الخوض من العوام ُمنع وقد ص١٥١). ج٢، (امِللل، والرسوم األوضاع
ج٢، (امِللل، علم كل يف الرجال ودرجة كتاب، كل يف الحال كيفية عرف من إال املتقدمة الكتب مطالعة
ِمَن أُوتِيتُْم َوَما َربِّي أَْمِر ِمْن الرُّوُح ُقِل الرُّوِح َعِن ﴿َويَْسأَلُونََك مثل: آيات، ببعض ون ويحتجُّ ص١٥٦).

تَُسْؤُكْم﴾. َلُكْم تُبَْد إِْن أَْشيَاءَ َعْن تَْسأَلُوا َال آَمنُوا الَِّذيَن أَيَُّها ﴿يَا َقِليًال﴾، إِالَّ اْلِعْلِم
وذمة وذمته وميثاقه هللا عهد نفسك عىل جعلت للحالف: يقول داعيهم فإن الباطنية إيمان وأما 31

ومن أمري، من تعلمه وما مني، تسمعه ما تسرت أنك وميثاق، عهد من النبيني عىل هللا أخذ وما رسله،
له امُلطيعني وأمر البلدان، سائر ويف البلد هذا يف وأتباعه أشياعه وأمر زمانك، صاحب هو الذي اإلمام أمر
إال إشارة أو كتابة من عليه يدل شيئًا تُظهر وال كثريًا، وال قليًال ذلك من تُظهر فال واإلناث؛ الذكور من
بمقدار حينئٍذ فتعمل دعوته، يف له املأذون إظهاره يف لك أذن أو الزمان، صاحب اإلمام فيه لك أذن ما
والرغبة والغضب، الرضا حالتَي يف نفسك وألزمته بذلك، الوفاء نفسك عىل جعلت وقد فيه. يؤذن ما
وميثاقه هللا بعهد نفسك منه تمنع مما لك أُسميه من وجميع تمنعني أن نفسك عىل وجعلت والرهبة.
يف دعوته وأهل وأولياءه اإلمام تخون وأال وباطنًا، ظاهًرا نصًحا وتنصحهم رسله، وذمة وذمته عليك
من شيئًا فعلت إن وأنك يُحلها، ما تعتقد وال تأويًال، األيمان هذه يف تتأول وأنك أموالهم، يف وال أنفسهم
يشءٍ يف خالفت إن وأنك كتبه، من هللا أنزل ما جميع ومن ومالئكته ورسوله هللا من بريء فأنت ذلك
الذي الوقت يف تملكه ما وكل واجبًا، نذًرا ماشيًا حجة مائة بيته إىل تحج أن عليك لك ذكرناه مما
حرٍّا، يكون بعده أو فيه تخالف يوم ملكك يف يكون مملوك وكل واملساكني، الفقراء عىل صدقة فيه أنت
الشاهد وهللا طلقات، ثالث منك طالًقا تكون ذلك بعد تتزوجها أو مخالفتك يوم أو اآلن لك امرأة وكل
… حلها يمكن ال أنه ظن األيمان بهذه ألغى حلف فإن … به حلفت فيما ضمريك وعقد نيتك عىل

234



اإلمامة ورشوط اإلمام صفات رابًعا:

أو مناقشة بال اإلمام أقوال فتُقبَل الواقع، إىل أو العقل إىل أو الوحي إىل بإرجاعها اإلمام
العلم لضبط وسيلة أية تغيب والقبول. والطاعة بالتسليم العهد عليه ويؤخذ اعرتاض،
عليه دليل ال ما كل وأن الربهان، طلب هو العلم أن حني يف برهان، بال علم فهو ومراجعته،
ووقائع العقل مبادئ عىل الوحي فحقائق التصديق؛ دون يكفي ال اإليمان وأن نفيه، يجب
واألخطر واالجتماعية.32 الفردية الشعورية، التجارب عنها تكشف التي اإلنسانية الحياة
تُثبت عقلية بحجٍج الهدم هذا وتدعيم والتبعية، التقليد وإثبات العقل هدم هو كله هذا من
من والنظر العقل عىل اعتماًدا بنفسه يعرف الفتى كان فإذا والنفي. اإلثبات يف العقل دور
غريه بعلم بالرضورة يسمح فإنه صادق، مُعلم طريق عن أو ُمعلم تعليم إىل حاجة غري
إىل يحتاج ال اإلنكار هذا فإن عليه، أنكره ما فإذا والنظر. بالعقل أيًضا إليه توصل الذي
قبول الرضوري من وكان ُمعلم، من بد ال كان وإذا بالعقل. يتم أن أيًضا يمكن بل ُمعلم،
صادق؛ ُمعلم وجود رضورة يعني ال ذلك فإن امُلعلمون، يتعدد وبالتايل الخصم، ُمعلم
هو فما الصادقون. امُلعلمون يتعدد وبالتايل الصادق؛ هو ُمعلمه أن سيدَّعي الخصم ألن
صدق وإن العقل؟ ِضمنها ومن منها للتحقق وسائل هناك تكن لم إن امُلعلم مقياسصدق
كان إذا الراوي وبرشوط ُمتواتًرا، الخرب كان إذا الرواية برشوط منه التحقق يمكن الراوي
د محدَّ غري ُمعلٍم من يتعلم ال حتى بعينه بشخص الصادق العلم تحديد رضورة أما آحاًدا.
من كل والعالم املعلم، بشخص يتحدد ال فالعلم سبب. بال للعلم تشخيص فإنه بشخصه،
من أهم املرشد يجعل للمعلم، ُمرشد عن أي للطريق، رفيق عن البحث وإن العلم. حمل
كل كان فإذا مبدأ. حجة تكون ال فإنها الواقع حجة أما له. معلم ال له مرشد ال ومن املعلم،
كذلك ليس بشخصه متعني غري صادق معلم وكل حق، عىل بشخصه ُمتعينًا صادًقا معلم

ص١٥٦). ج٢، (امِللل، العلم إثبات إىل وكلمة مقالة كل يف يرجع أن ونكتته ص٣٠٣-٣٠٤). (الفرق،
غري عىل مذهبًا يعتقد بأن عاقل يرىض وليس والتقليد. التسليم باب وفتحتم العلم باب سددتم وقد
ج٢، (امِللل، تسليمات وعواقبها تحكيمات، الكالم مبادئ فكانت بينة، غري من طريًقا يسلك وأن بصرية،

ص١٥٧).
األئمة من وأظنه الصادق، محمد بن جعفر بعد البيت أهل من واحد دعاة من الكيال بن أحمد كان 32

باب كل يف مقالة وأبدع العاطل، وفكره القائل برأيه فخلطها عملية، كلماٍت سمع ولعله املستورين،
مقالته من وبقيت … املواضع بعض يف الحسن عاند وربما معقولة، وال مسموعة غري قاعدٍة عىل علمي

ص١٢٧-١٢٨). ج٢، (امِللل، وعقًال رشًعا مردودة مزخرفة كلها وأعجمية عربية تصانيف العالم يف
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مجتمع.33 كل ويف ظرف كل يف م يُعمَّ ال ذلك فإن بعينها، لجماعة خاص تاريخي ظرٍف يف
اإلنساني العقل غياب عن تعويًضا غيبيٍّا أسطوريٍّا عقًال يبدو فإنه العقل ظهر ما فإذا
والذي املوجودات، عىل الصور تفيض منه والذي هللا، خلقه ما أول األول، العقل العلمي،
العالم؟ إدراك أم خالقه حوار العقل وظيفة وهل كفرد. متشخًصا هللا مع حوار يف يدخل
وهل بالحس؟ أم بالنفس مرتبط هو وهل واالستدالل؟ بالنظر بالفيضأم العقل يعلم وهل
العلوي العالم إىل متجه هو هل طبيعة؟ أم أخالق هو هل آلة؟ أم يشء معرفة، أم وجود هو
عىل مقتًرصا ليس والعقل مآسيه؟ تأتي أين ومن اإلنسان يعيش وأين السفيل؟ العالم إىل أم
من موهوبًا وليس وفطرته طبيعته من يأتي إنسان، كل يف عام هو بل الوحي، عىل أو النبي
عقٌل فهو أول. عقٍل من عليه تفيض موهوبة صوٍر إىل حاجة دونما ويستدل ينظر أعىل،
سابق غريه، أو هو أول، بعقٍل له شأن وال الفطرة، عن تعبري العالم، هذا يف موجود طبيعي

إما قولني؛ أحد الباري معرفة يف للُمفتي (أ) العقل: لهدم أربعة فصوٍل عىل الباطنية دعوى تقوم 33

طريق ال يقول أن وإما معلم، تعليم إىل احتياج غري من والنظر العقل بمجرد الباري أعرف يقول أن
غريه عقل عىل اإلنكار له فليس باألول أفتى ومن صادق. معلم بتعليم إال والنظر العقل مع املعرفة إىل
والقسمان غريه. إىل يحتاج عليه امُلنَكر أن عىل ودليل تعليم واإلنكار علم، فقد أنكر متى فإنه ونظره،
اعتقد إذا وكذلك غريه، من أو نفسه من يقول أن فإما قوًال أو بفتوى أفتى إذا اإلنسان فإن رضوريان؛
الرأي أصحاب عىل كرس وهو األول، الفصل هو هذا غريه. من أو نفسه من يعتقده أن فإما عقًدا
من صادق؟ معلٍم من بد ال أم اإلطالق عىل معلم كل أفيصلح معلم، إىل االحتياج ثبت إذا (ب) والعقل.
معلٍم من بد ال أنه سلَّم فقد أنكر وإذا خصمه، معلم عىل اإلنكار له ساغ ما معلم كل يصلح إنه قال
من بد أفال صادق، معلٍم إىل االحتياج ثبت إذا (ج) الحديث. أصحاب عىل كرس وهذا صادق. معتمد
وتبيني شخصه تعيني غري من معلم كل من التعلم جاز أم منه، التعلم ثم به والظفر أوًال العلم معرفة
الطريق. ثم فالرفيق ورفيق، بمقدم إال الطريق سلوك يمكنه لم ومن األول، إىل رجوع والثاني صدقه؟
ويجب صادق، معلٍم إىل الباري معرفة يف يُحتاج قالت فرقٌة فرقتان؛ الناس (د) الشيعة. عىل كرس وهو
باملقدمات تبنيَّ وقد معلم، وغري معلم من علم كل يف أخذت وفرقٌة منه. التعلم ثم أوًال وتشخيصه تعيينه
مع الباطل أن تبنيَّ وإذا امُلحققني. رأس يكون أن يجب فرئيسهم األوىل؛ الفرقة مع الحق أن السابقة
الصباحية، وعند ص١٥٣-١٥٤). ج٢، (امِللل، امُلبطلني رؤساء يكونوا أن يجب فرؤساؤهم الثانية الفرقة
كان إن والجواب إمام. من بد فال كافيًا يكن لم وإن اآلخر، يعرتض أن ألحٍد فليس كافيًا كان إن العقل
حاجة من بد فال إليه محتاًجا كان وإن بينهم؟ امُلبطل من امُلحق يميز فكيف إليه، محتاج غري العقل
غاية يف باإلمامة عليه ون ينصُّ الذي ألن هو؟ ومن اإلمام، ذلك فأين إليه، محتاج اإلمام أن َهْب اإلمام. إىل
ص٧٨). (اعتقادات، فساًقا جهاًال أكثرهم كان فيهم الباطنية دعوة كانت الذي مرص أمراء وألن الجهل،
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وال اضطراًرا. املعرفة وتُعترب والقياس، النظر يُنَكر لذلك شيئًا.34 عنه نعلم ال الخلق، عىل
من يأتي بل الداخل، من أي اإلنسان، طبيعة من أو العقل طبيعة من االضطرار هذا يأتي
لإلنسان حيلة ال وإلهام كشف من أو الوحي، رضورة من أو اإلمام، فضل من الخارج،
عن تأتي ال فإنها بمعرفة أقرَّ فإذا واملعرفة. النظر عىل يقدر ال بطبيعته فاإلنسان فيه.
ما إذا ه وتُسفَّ املعرفة تُمنَع قد بل واإلجبار، بالفرض باإلقرار تأتي بل الحر، النظر طريق
يكون فإنه واالستدالل بالنظر ُسمح ما فإذا اإلمام.35 عن أو الفيض عن بنفسها استقلَّت

مبدع، أول هو الذي األول العقل رؤية عىل الباري رؤية من الخرب يف ورد ما كل حابط بن أحمد حمل 34

هللا خلق ما «أول بقوله: النبي عنى وإياه املوجودات، عىل الصور تفيض منه الذي ال الفعَّ العقل وهو
خلًقا خلقت ما وجاليل وعزتي فقال: فأدبر، أدبر، له قال ثم فأقبل، أقبل، له فقال العقل، خلق تعاىل
وبني بينه الحجب وترتفع القيامة، يوم يظهر الذي فهو أمنع.» وبك أُذل، وبك أُعز بك منك، أحسن
إال يُشبَّه وال البتة، يُرى فال العقل واهب فأما البدر. ليلة القمر كِمثل فريونه منه، فاضت التي الصور
ال الفعَّ العقل من إما املعاني، من النفوس عىل يفيض ما هللا كالم ص٩٤-٩٥). ج١، (امِللل، بمبدع مبدع
القديم أبدع الباطنية، وعند ص٣١). الفقه، (رشح املتفلسفة الصائبة قول وهو غريه، من أو بعضهم عند
النفس ونسبة تام. غري هو الذي النفس، أبدع بتوسطه ثم بالفعل، تام هو والذي األول، العقل باألمر
والنتيجة الوالد، إىل الولد نسبة وإما الطري، إىل والبيض الخلقة تمام إىل النطفة نسبة إما العقل إىل
العقل، كمال إىل النفس اشتاقت ملا وقالوا: الزوجة. إىل والزوج الذكر إىل األنثى نسبة وإما املنِتج، إىل
وجب كيل، ونفس عقل العلوي العالم ويف … السماوية األفالك حدثت الحركة، آلة إىل الحركة واحتاجت
الناطق، ويُسمونه البالغ، الكامل الشخص حكم وحكمه كل، هو مشخص عقٌل العالم هذا يف يكون أن
حكم أو الكمال، إىل املتوجه الناقص الطفل حكم وحكمها أيًضا، كل هي مشخصة ونفٌس النبي؛ وهو
وكما وقالوا: الوحي. وهو األساس، ويُسمونه بالذكر، املتزوجة األنثى حكم أو التمام، إىل املتوجهة النطفة
بتحريك بالرشائع واألشخاص النفوس تحرَّكت كذلك والطبائع، والعقل النفس بتحريك األفالك تحرَّكت
وترتفع القيامة، زمان ويدخل األخري، الدور إىل ينتهي حتى سبعة عىل دائًرا زمان كل يف واملويص النبي
إىل النفس لتبلغ الرشعية والسنن الفلكية الحركات هذه وإنما والرشائع. السنن وتضمحل التكاليف،
القيامة هي وتلك فعًال، مرتبته إىل ووصولها به، واتحادها العقل درجة إىل بلوغها وكمالها كمالها، حال
بالغني عقالء ساملني اء أصحَّ خلقه أبدع هللا أن حابط بن أحمد عند ص١٤٦–١٤٩). ج٢، (امِللل، الكربى
وال نعمه، عليهم وأسبغ به، والعلم معرفته فيهم وخلق اليوم، فيها هم التي الدار هذه سوى داٍر يف
ما أي العقول؛ إله إلهنا ص٩١-٩٢). ج١، (امِللل، معتربًا ناظًرا عاقًال إال يخلقه ما أول يكون أن يجوز

ص٥٧). ج٢، (امللل، عاقل كل عقل إليه هدى
كلها املعارف جمهورهم، وهم (أ) النظر: تُنكر منها أربعة والقياس، النظر يف الروافض اختلفت 35
أصحاب (ب) بهما. هللا تعبد وما علم، إىل يؤديان ال والقياس والنظر ُمضطرون، جميًعا والخلق اضطرار،
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عملية. معرفة أية دون نظرية معرفٍة إىل إال النظر هذا يؤدي وال االضطرارية، املعرفة بعد
بها يُسَمح وقد التكليف. دون تظل ولكنها كسبًا، أو اضطراًرا إما اختياًرا بها يُسَمح وقد
إبطال وإن عنها.36 مستقالٍّ ال للنبوة تابًعا النظر يظل ولكن قبلهم، ال الرسل مجيء بعد
يستحيل وبالتايل العملية؛ األمور يف إنكاره إىل بالرضورة ليؤدي النظرية األمور يف النظر

فيها.37 االجتهاد ويبطل واألحكام، الرشائع استنباط

اإلمامة رشوط (2)

البرش، مستوى فوق وقائًدا العادة، فوق إماًما منه تجعل لإلمام صفات هناك تكن لم إن
عاديٍّا إنسانًا اإلمام من وتجعل البرش، يف تتحقق ال أو تتحقق لإلمامة رشوًطا هناك فإن

بعض هللا منعها فإذا الخلق، بعض هللا يمنعها أن يجوز وقد اضطرار، كلها املعارف الطاق، شيطان
املعارف الحرضمي، مالك أصحاب (ج) املعرفة. إياهم منعه من اإلقرار كلَّفهم بعضهم وأعطاهم الخلق
بعضهم وأعطاها الخلق بعض هللا منعها فإذا الخلق، بعض هللا يمنعها أن يجوز وقد اضطرار، كلها
مجيئهم، بعد وال الرسل، مجيء قبل يشءٍ عىل تدل ال العقول (د) املعرفة. إياهم سعة مع اإلقرار كلَّفهم
الرسول، بعد الحجة هو اإلمام وأن واألئمة، الرسل بقول إال فرض يلزم وال الدين، من يشء يُعَلم ال وأنه

ص١١٨-١١٩). ج١، (مقاالت، غريه الخلق عىل حجة ال
بن هشام أصحاب (أ) وهي: بالنظر، نسبيٍّا تسمح التي الروافض من األخرى الرابعة الفرقة وهي 36

يقع ال بما يعنون واالستدالل. النظر بعد إال تقع وال الخلقة، بإيجاب اضطرار كلها املعرفة الحكم،
باهلل واملعرفة اضطراًرا، كلها املعارف موىس، بن الحسن (ب) باهلل. العلم واالستدالل النظر بعد إال منها
بها األمر يجوز فليس اضطراًرا أو كسبًا كانت وإن اضطراًرا. تكون أن ويجوز كسبًا تكون أن يجوز
فأما الرسل. جاءت إذا حجة والعقل باهلل، العلم إىل يؤديان والقياس النظر (ج) الوجوه. من وجه عىل
نَبَْعَث َحتَّى ُمَعذِِّبنَي ُكنَّا ﴿َوَما هللا: بقول واعتلُّوا بينة. سنة يكن لم ما داللة للعقول فليست مجيئهم قبل
حجة العقول وأن العلم، إىل يؤديان وأنهما والقياس، النظر بتصحيح يقولون (د) .(١٧ : ١٥) َرُسوًال﴾

ص١١٨-١١٩). ج١، (مقاالت، مجيئهم وبعد الرسل مجيء قبل التوحيد يف
ج١، (مقاالت، فيها االجتهاد وأبطلوا وإنكاره، األحكام يف الرأي بنفي بأجمعها الروافض جميع قالت 37

والثانية األحكام، يف االجتهاد تُنكر األوىل فرقتني؛ إىل الرأي اجتهاد يف اختلفت فقد الزيدية أما ص١٩).
السلف، وإجماع والسنة الكتاب الرشيعة أحكام أصوُل السنة أهل وقال ص١٤١). ج١، (مقاالت، تُجيزه
من وأكفروا والسنن، اإلجماع حجج ردهم يف الخوارج وأكفروا حجة، الصحابة إجماع يَر لم من وأكفروا
اليوم هؤالء ينتظرونه. الذي اإلمام قول يف الحجة وإنما ذلك، من يشء يف حجة ال الروافض من قال

ص٣٤٦). (الفرق، التيه يف حيارى
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ذلك ومع البرشية. والقدرات اإلمكان حدود يف ألفضلهم االختيار وتجعل البرش، مستوى يف
رفضها يمكن وبالتايل تغيريها؛ له يمكن وال فيها، لإلمام دخل ال األوىل: أنواع؛ فالرشوط
أي عادية؛ والثانية: والدم. النسب رشط مثل ُمتكافئ، غري األئمة بني االختيار تجعل ألنها
والبلوغ، والذكورة الحرية مثل التاريخ، استقراء إىل أقرب وهي بخالفها، العادة تجِر لم
وجودها، من التحقق يمكن التي الرشوط هي والثالثة: االستثناءات. بعض لها جاز وإن
وهي والتدبري. والعدل العلم مثل ممكنًا، بينهم االختيار وتجعل األئمة، فيها يتكافأ والتي
مثالية رشوًطا وليست الواقع، يف بالفعل تحقيقها يمكن أي اإلمكان؛ حيِّز يف رشوط كلها

البرش. مستوى فوق وتكون تحقيقها يصعب

النسبرشط؟ هل (1-2)

من وهو لإلمامة، رشًطا ليس أنه إال البرشية األوصاف من الدم أو النسب أن من بالرغم
فكيف لألمة، أصلح هو ملن واختياًرا عقًدا اإلمامة كانت فإذا فيها. اختالًفا الرشوط أكثر
اإلمامة وهل قبيلته؟ من أو بيته، آل من للرسول، النسب لالختيار، كعامل النسب يدخل
يف حة املرجِّ العوامل من هو نسبًا الرسول إىل األقرب وهل األمة؟ عن نيابة أم للنبوة وراثة
النبوة؟ وريثة اإلمامة كانت إذا الوراثية وامللكية النبوة بني إذن الفرق ما اإلمام؟ اختيار
تبليغ النبوة أن حني يف عنها، خرجت وملا للنبوة وراثة اإلمامة لظلَّت كذلك األمر كان لو
بالقرشية. التخصيص يُعارض اإلطالق عىل االختيار إن األمة. عن نيابة واإلمامة هللا، من
ألنها االختيار؛ إىل منها بالنص التعيني إىل أقرب القرشية كانت صحيًحا االختيار كان فلو
معنى ال القديم العنوان بل والشخص، باالسم يكن لم إن والرسم بالوصف وتعيني تحديد
القوم من مختار ولكنه قبيلة، وال له جنس ال فاإلمام وقبيلته»؛ اإلمام جنس بيان «يف له
دم وإىل وقرابة، نسبة إىل الرشط يتحول أن ذلك من واألخطر عليه.38 والعقد للبيعة طبًقا
امللكية من أسوأ تصبح وبالتايل والعظم؛ اللحم يف والعصب، الدم يف اإلمامة وكأن وساللة،
بعده يسهل نسٍب يف اإلمام إدخال يمكن حتى األنساب عىل االختالف أسهل وما الوراثية.

قريش تخصيص األشاعرة، السنة أهل فعند املسألة. هذه يف اختلفوا وقبيلته. اإلمام جنس بيان يف 38

للكافة اإلمامة إقامة يجوز فال لإلمامة، يصلح ممن تخلو ال قريًشا أن عىل الرشيعة دلَّت فقد باإلمامة؛
جنس بيان يف حنيفة، أبي عن زرقان رواه وكذلك كتبه، بعض يف هذا يف الشافعي نص غريهم. من

ص٢٧٥-٢٧٦). (األصول، وقبيلته اإلمام
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التحديُد الزمان، وبعد املدة طالت كلما تاريخيٍّا، يصعب قد بل اإلمامة! يف بحقه مطالبته
يف العصبية وتظهر الحيوان. حدائق يف إال يحدث ال ما وهو وساللتهم، األئمة نسب بدقٍة
ضيًقا األمر ويشتدُّ فخذ.39 دون فخذ عىل أو بطن، دون بطن عىل تأكيًدا النسب تحديد
عن تعبريًا األم، ناحية من وليس األب ناحية من الدم يكون أن والساللة النسب حيث من
فيها النسب يكون التي اليهودية عكس عىل اإلناث، عىل للذكور العربية القبائل تفضيل
والحلفاء، املوايل استبعاد يتم وملاذا األب. من الدم عالقة إىل أقرب واألم والرحم، األم من
الواجبات، نفس وعليه نفسها الحقوق له الحليف أو فالويل القبائل؟ عادات بعض وهذه
تُنَكر وملاذا واملواثيق. العهود عىل وحفاًظا عنه دفاًعا أجله من تُقام الحروب كانت بل
الحياة، من أفضل اإلمامة وهل الحرب؟ يف الدم عليه يُنَكر وال والحليف املوىل عىل اإلمامة
يعتمد والحليف املوىل فإن خرب، عىل القرشية اعتمدت وإذا املوت؟ من أفضل والسياسة
يؤخذ وال آخر، نصٍّ من بأوىل نص وليس الثقل، نفس وله الصحة يف ُمساٍو آخر خٍرب عىل
آحاد خرب عىل القرشية رشط ويعتمد األحكام.40 يف مجاز فال مجاًزا، والثاني حقيقة األول
إمكانية دون النقيل الدليل إال يوجد وال عنه، ظنٍّا أو يقينًا تقلُّ ال أخرى بأخباٍر ُمعاَرض
ما صحيٌح أنه عىل يشء إلثبات تضافرت لو حتى كلها النقلية األدلة وإن عقلية. أدلة قيام

بن معد بن نزار بن مرض بن إلياس بن مدركة بن خديجة بن كنانة بن النرض بنو هم قريش بنو 39

القاسم عبيد أبو املثني، بن عمر (عبيدة قرييش فهو النرض ولد من كان ما كل ص٣٤٩). (الفرق، عدنان
االقتصاد، ص١٨١-١٨٢؛ (التمهيد، مرض بن إلياس ولد من قريش التميمية، وعند الشافعي). سالم، بن
ص٢٢٩-٢٣٠؛ الطوالع، ص٣٨٣-٣٨٤؛ الغاية، ص٤٢١–٤٢٧؛ اإلرشاد، ص١١٦؛ اللمع، ص٦٩؛
الحسن أبو عمر، (أبو مرض بن إلياس ولد من ألنهم قريش جملة يف أنفسهم ودخلوا ص٤٩٦). النهاية،
الدؤيل). األسود أبو هللا، عبد بن سوار القايض، الحسن بن هللا عبد الفقيه، سلمة بن عمار األخفش،
مسعد (الفقهاء، الجملة هذه يف غيالن قيس فأدخلت نزار، بن مرض ولد جمع هم قريٌش القيسية: وقالت

ص١٤٤). التفتازاني، ص٢٧٦-٢٧٧؛ (األصول، أصح واألول اليمان). بن حذيفة كرام، بن
املعتزلة وبعض الشيعة وجميع السنة أهل مذهب قريش. يف اإلمامة بوجوب قالوا الذين اختلف 40
تجوز ال وأنها مالك، بن فهد ولد من كان من خاصًة قريش، يف إال تجوز ال اإلمامة املرجئة، وجمهور
(الفصل، موًىل يف وال حليف يف وال قريش، من أمه كانت وإن مالك بن فهد غري من أبوه كان فيمن
األنصار ترك قريش. من األئمة أن عىل الرسول بنص فهد ولد يف اإلمامة وجوب ص١٠٨-١٠٩). ج٤،
منهم القوم «موىل الرسول قول من بالرغم واملوىل الحليف إخراج عليهم، الحجة لقيام اجتهادهم يف
التمهيد، ص١٢٧-١٢٨؛ ص١٢٠، ص١٠٨-١٠٩، ج٤، (الفصل، منهم» القوم أخت وابن أنفسهم، ومن

ص١٨٤).
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الدليل يعني وقد واحدة.41 ولو عقلية بحجٍة إال يقني إىل يتحول وال ظنيٍّا، ولظل أثبتته،
يعني أن دون العلم، يف آخر قوم مقدرة مثل السياسة، يف قوم ملقدرة ومدح ثناء مجرد
قوًال يكون ال وقد قوم. يف به اشتهر فيه منهما كل العلم حرص أو السياسة حرص ذلك
من واألهم باللفظ.42 ال باملعنى متواتًرا مأثوًرا قوًال أو غريه، من بل النبي من مأثوًرا
معيَّنة تاريخية لحظٍة ويف خاص، نفيس ظرٍف يف وظهوره استعماله، طريقة هو كله ذلك
من التحقق دون إظهاره الرضوري من فكان تقع. أن الفتنة وكادت السيوف، فيها استُلَّت
فالرضورات الجماعة؛ وحدة عن ودفاًعا للفتنة اتقاءً وضعه املمكن من كان بل صحته،
الصالة، يف وخليفته سنٍّا وأكربهم النبي صاحب من الخرب أُذيع لقد املحظورات. تُبيح
وحدة عىل حفاًظا كذريعة، للدماء وحقنًا للنزاع منًعا نصية سلطٍة عن تُعلن معنوية سلطة
لحجة واستعماًال للفتنة، درءًا الذاكرة يف النفيس العامل أثر الرواية. تُربر فالغاية األمة؛
األسس عىل نفسها فرضت التي هي الرضورية العملية الغاية السقيفة. إىل جريًا السلطة
وحل نفسها، للغاية الخرب قبول تم وقد ظن. النظر أن حني يف يقني، والعمل النظرية،
وراء كله التاريخي الظرف يكون وقد ظنيٍّا. النظري األساس كان ولو حتى عملية مشكلة
بني خالًفا إذن الظرف كان ُمتبقية. زالت ما والجاهلية العهد، حديثة زالت ما فالقبَلية ذلك؛
احرتام من به تتمتع ملا نظًرا أحد اعرتاض دون قريش لصالح األمر وُحسم وغريها، قريش
أصله يجد أن يمكن اآلن الحكام ِمن َمن اآلن؟ قريش وأين اإلسالم. يف وسلطة الجاهلية يف
به فكيف الوقت، ذلك منذ وقع قد النسب حول الخالف كان وإذا الطويل؟ النسب هذا يف
هللا رسول إىل وكلهم للطاعة، وطلبًا للسلطة تثبيتًا قريش إىل نفسه ينسب حاكم وكل اآلن؟
ساللة من املؤمنني أمري يُدعى منهم كلٌّ اآلن النسب رشط واألمراء امللوك يستعمل ُمنتسب!
رشط ويتحول فأكثر، أكثر الحلقة تضيق وقد واالختيار.43 البيعة ضد الصالحني السلف

منكم بقي ما قريش يف األمر هذا يزال «وال قريش»، يف «األئمة مثل: للخرب، عديدة صياغات هناك 41

عليه، وأجمعوا بالحديث، الصحابة وعمل ص٧٥١–٧٥٣). الرشح، ص٤٩٤-٤٩٥؛ (النهاية، اثنان»
ص١٥). (الفرق، الحديث ُروي عندما السقيفة ليوم األنصار إذعان ص٣٩٨). (املواقف، رشًطا فصار

بأنسابكم.» تأتوني «ال مثل: أخرى، نقلية بحجٍج ُمعاَرض وهو
الخلق أكثر عن يميزه سمعي رشٌط وهي كغريه. خاصة القرشية فارس»، يف «العلم مثل: وذلك 42

ص١٢٠). (االقتصاد،
وأن األفضل، يف مقدًما يكون أن يجب ص٢٣٤–٢٣٨. ص١٩٩–٢٠٣، اإلمامة، ص١٨٢؛ التمهيد، 43

ص١٩٨). (اإلمامة، قريش من يكون
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أحد عىل تأكيًدا الُحسينية أو الفاطمية أو الهاشمية فيصبح الخاص، إىل العام من القرشية
العباسية. إىل العلوية من آخر، فرٍع إىل الرشط ل تحوَّ سيايس رصاٌع حدث ما فإذا األسباط.
النُّظم لتربير روايات وُوضعت النسب، ضاق بالحكم االستئثار يف الرغبة ازدادت وكلما
والرتاث، والرتبية البيت تعني الرسول من القربى كانت وإذا امُلناوئة. أو القائمة السياسية
بنيه إىل منه وال عصب، للرسول يوجد ال والدم. العصب بالرضورة يعني ال ذلك فإن
وال يورَّثون ال فاألنبياء النبوة. يف وال امللكية يف ال الدين، يف وال الدنيا يف ال خالفة، أو وراثة
بعده، من لولده إرثًا به، خاصة ليست الرسول وحياة لألمة. صدقة يرتكونه وما يورِّثون،
يف وجودها يف السبب وليس لإلمامة. رشًطا ليست إذن القرشية جميًعا.44 الناس لعامة بل

وبعض املرجئة وجمهور السنة أهل (أ) قريش: صلب يف إال تجوز ال اإلمامة بأن القائلون اختلف 44
املطلب عبد بن العباس ولد يف جائزة الراوندية، (ب) فقط. مالك بن فهد ولد جميع يف جائزة املعتزلة،
العباس عمه الناس أوىل ص١٣٥). ج٢، (مقاالت، الرسول) عصب العباس وألن ولده، من الخلفاء (ألن
عىل قرصوها ثم طالب، أبي بن عيل ولد (ج) ص٨٧). ج١، (مقاالت، والحسني والحسن وعيل وفاطمة
بن الحارث (د) ص١٣٥). ج٢، (مقاالت، طالب أبي بن جعفر بن هللا عبد بن معاوية بن هللا عبد
والعباس. والحارث لهب وأبو طالب أبو وهم ولده، جميع يف املطلب عبد بني يف إال تجوز ال املطلب، عبد
بن عمر ولد من رجل (و) تأليف. ذلك يف وله شمس، عبد بن أمية بني يف تجوز باألردن، رجل (ه)
وإنما كاذبة، دعاوى إال شبهة لها ليس األخرية األربعة والِفرق وعمر. بكر أبي لولد إال تجوز ال الخطاب،
ص١٠٩–١١١؛ ج٤، (الفصل، عددهم ولكثرة عيل لولد أو العباس لولد اإلمامة يرون الذين عىل الكالم
ص٣٩٨؛ (املواقف، هاشميٍّا يكون أن بد ال الرافضة الشيعة جمهور وعند ص٢٣٤–٢٣٨). اإلمامة،
بكر أبي لخالفة علويٍّا أو هاشم بني من بالرضورة ليس ص١٨٢). التمهيد، ص١٣٥؛ ج٢، مقاالت،
ص١٤٤؛ (التفتازاني، هاشم بني من والعباسية العلوية هاشم. بني من ليسوا فهم وعثمان؛ وعمر
ولد يف إال قريش من تكون ال الروافض الزيدية وعند ص١٨٢–١٨٤). التمهيد، ص١٣٥؛ ج٢، مقاالت،
الروافض أجمعت ص٢٧٥-٢٧٦). (األصول، سيفه شاهًرا الحسني أو الحسن ولد من خرج ومن عيل،
عيل، أوالد من بعينه واحد يف اليوم اإلمامة اإلمامية، وعند ص٨٧). ج١، (مقاالت، قرابة اإلمامة أن عىل
منصٍب من يكون أن بد ال اإلمام ص٢٧٥-٢٧٦). (األصول، خروجه ينتظرون الذي يف اختلفوا ثم
(الرشح، البطنني أحد من بل حسنيٍّا، أو حسينيٍّا أو فاطميٍّا يكون حتى ذلك يكون وال مخصوص،
قريش، غري من جماعة إىل أخرجوها ثم وولده، عيل يف األصل يف اإلمامة الغالة، وعند ص٧٥١-٧٥٢).
اإلمامة أن زعموا من إىل اإلمام من الروح تناسخ بدعواهم وإما إليه، األئمة بعض وصية بدعواهم إما
إىل أو بيان إىل الحنفية بن محمد بن هاشم أبي من اإلله روح انتقلت حيث كالبيانية، إليه انتقلت
ص٢٧٥-٢٧٦). (األصول، وإمامته العجيل منصور أبي لنبوة املنصورية ودعوى األسدي، الخطاب أبي
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ألن قريش؛ غري أم قرشيٍّا كان سواء واجب، الخلع فإن خلعه، يسهل اإلمام أن القرشيني غري
عىل قبُل من أجمعت قد األمة كانت وإذا الرشيعة. لعصيان بل العصب، عىل يقوم ال الخلع
الواجبة اإلمامة رشوط لتوفُّر بل القرشية، بسبب يتم لم اإلجماع هذا فإن قرشيني، أئمٍة
أو للفتنة، اتِّقاءً أوىل القريش غري يكون قد بل قرشيني، غري أم قرشيني كانوا سواء فيهم،
هو اإلمامة رشط إن قرشية. أغلبية أمام باألقلية يشعر ال وحتى عشرية، أقل هو ملن مراعاًة
يتغري ال عام ٌ مبدأ وهو قرابة، أو عصب أو بنسب يتعلق ال مثايل رشٌط وهو بالرشيعة، العلم
الصغرى؛ اإلمامة عىل الكربى اإلمامة لقياس مجال وال العملية.45 الظروف ضغط تحت
بالعقل، معرفته يمكن األوىل رشط رشعي. فرٌض الثانية أن حني يف األمة، عن نيابة فاألوىل
يستحق من كل وليس بالعقل. ذلك بعد فهمه خالصيمكن سمعيٌّ الثانية رشط أن حني يف
أقرأ يكون أن األول فرشط الكربى؛ اإلمامة يف الخالفة يستحق الصغرى اإلمامة يف الصالة

والعقد.46 البيعة الثاني رشط أن حني يف وعقد، بيعة دون القوم

تصلح غيالن وعند قريش. يف لها يصلح من وجود مع قريش غري يف اإلمامة صالح الرضارية، عند 45

األمة إجماع من بالرغم لها ا ُمستحقٍّ كان والسنة بالكتاب قائًما كان من وكل قريش، غري يف اإلمامة
مثل غريه، تنصيب جاز قريش من واحد يوجد لم إذا عيل أبي وعند ص٦٣). ج٢، (امِللل، القرشية عىل
يسقط وال غريهم، يف اإلمام وجود ينفي ال قريش» من «األئمة والخرب املفضول. إىل األفضل من العدول
ص٢٣٩–٢٤٢). ج٢٠، (اإلمامة، باألحكام والقيام الحدود إلقامة قائم فالتكليف يوجد؛ لم إن التكليف
ج٢، (مقاالت، قريش غري يف وجودها زوا وجوَّ ص٣٩٨). (املواقف، القرشية رشط املعتزلة جمهور ومنع
األمر واستقام هللا أطاعوا ما كذلك هم والوالة للعموم، عهد وال للجميع، «األئمة» ولفظ ص١٣٤-١٣٥).
يف اإلمامة تكون أن جائٌز ص٣٩٨). (املواقف، القرشية رشط الخوارج منع ص٢٢٩-٢٣٠). (الطوالع،
غري من بها أوىل القريش الكعبي، وعند ص٢٦). ج٢، امِللل، ص١٣٤-١٣٥؛ ج٢، (مقاالت، قريش غري
استوى إذا رضار عند أما ص٢٧٥-٢٧٦). (األصول، غريه عىل عقدها جاز الفتنة خافوا فإن القريش،
أقلها ألنه األعجمي يوىلَّ الصميم. من بها أوىل واملوىل بها، أوىل فاألعجمي واألعجمي، القريش يف الحال
خالف إذا خلعه فيمكن وسيلة، وأضعف عدًدا أقل هو إذ النبطي؛ ُقدم ونبطي قريش اجتمع إذا عشرية.
األصول، ص٦٩؛ (اعتقادات، القرشيني من بها أوىل القرشيني غري ص١٣٤-١٣٥). ج١، (امِللل، الرشيعة

ص٢٣٥-٢٣٦). ج٢، مقاالت، ص١٠٨-١٠٩؛ ج٤، الفصل، ص٣٤٩؛ الفرق، ص٢٧٥-٢٧٦؛
ُ أقرأ الصالة يف اإلمامَة يستحق إذ الخالفة؛ يف اإلمامة يستحقُّ الصالة يف اإلمامة استحقَّ من كل ليس 46
ص١٢٦). ج٤، (الفصل، باطل والخيار قريش، إال الخالفة يستحق وال عربيٍّا، أو أعجميٍّا كان وإن القوم
ص١٩٨). (اإلمامة، بالعقل معرفته وتجوز أوًال، بالرشع معرفته تجب الصالة، رشط مثل اإلمامة رشط
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والبلوغ) والذكورة والحرية (اإلسالم العادية الرشوط (2-2)

يف بالفعل قها وتحقُّ بها التسليم عىل العادة جرت التي الرشوط العادية الرشوط تعني
االستثناء شيوع وعدم العصور، كل يف األئمة وصفات الحوادث استقراء ويؤيدها التاريخ،
ما خالف عىل تكون أن يجوز أي ممكنة؛ رشوٌط املعنى بهذا وهي الحاالت. أقل يف إال
ليست رشوط ولكنها الوحي، أساس والواقع يضعها، الذي هو الواقع ولكن عليه، هي
رشط مقدمتها يف ويأتي الواجبة. الرشوط مثل عام نظري مبدأٍ عن تُعرب ال بمعنى نظرية
مسلمون، والعقد الحل وأهل الرشيعة، ألحكام تطبيق واإلمامة رشعي، فالحكم اإلسالم؛
من نظري مانٌع هناك وليس مبدأ. حكم وليس واقع حكٌم فهذا منهم؛ لواحد تتم والبيعة
مع تماًما، املسلم حرص مصالحها وعىل األمة عىل وحريًصا بالرشيعة عامًلا كتابيٍّا يكون أن
غري العملية والرضورة آخر، يشءٌ واملبدأ يشء الواقع ولكن فيه. الرضورية الرشوط توافر
الوجود ُمكونات وكل وانفعاالتهم الناس أهواء العملية الرضورة تأخذ النظرية. الرضورة
العملية للطبيعة نظًرا الكتاب أهل من والوالة العمال يكون أن يجوز لذلك اإلنساني؛

التاريخ.47 حوادث استقراء ذلك ويؤيد للمنصب. التنفيذية
عبوديٌة هناك فليس نظرية. قضيًة وليست رصفة، تاريخية قضيٌة فهي الحرية أما
أحد. يمتلكهم ال أنه بمعنى أحرار البرش كل البرشية. تاريخ من الرِّق انتهاء بعد اليوم
أي حقيقة؛ ال مجاًزا يكون ذلك فإن العبيد، من حكام أو أنظمة أو أمم هناك كانت وإذا
يوجد فال الرق، من التحرر اآلن تعني ال فالحرية التبعية. يف والوقوع االستقالل فقدان
حلف أو نظام أو معسكر إىل الحاكم تبعية وهو السيايس، الرق هناك ولكن نخاسة، سوق
العبد فليس عبيد. يقودهم للعبيد ثورات قامت وطاملا الخارجية.48 للضغوط االستسالم أو
العبيد تحرير عىل عامًال الظلم عىل ثائًرا كان إذا ولكنه فيُعىص، يؤمر سيده لخدمة مستحَقًرا
والغريب. والسلطان والجاه املال عبيد وهم أحد، يملكهم ال أحرار هناك وطاملا حر. فهو

(الطوالع، مسلًما يكون أن ص٣٨٣-٣٨٤). الغاية، ص٤٢٧؛ (اإلرشاد، إسالمه اشرتط يف خفاء وال 47

.(٤٩٦ النهاية، ص٢٢٩-٢٣٠؛
إمامة تجوز الخوارج وعند ص٢٦). ج٢، (امِللل، حرٍّا أو عبًدا يكون أن يجوز األوىل، امُلحكمة عند 48

حرٍّا ويكون ص١٠٨-١٠٩). ج٤، (الفصل، عبد ابن عبًدا كان ولو حتى والسنة، بالكتاب قام من كل
الغاية، ص١٢٦-١٢٧؛ (اإلرشاد، املرأة حرية اشرتاط يف خفاء وال ص١١٦). اللمع، ص٢٩؛ (اإلنصاف،
لئال حر ص٢٢٩-٢٣٠). (الطوالع، السيد بخدمة الناس بني محتقر العبد ألن الحرية ص٣٨٣-٣٨٤).

ص٣٩٨). (املواقف، فيُعىص يُحتقر ولئال السيد، خدمة يشغله
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التاريخ، حوادث باستقراء بذلك العادة جرت فقد رجًال، اإلمام كون الذكورة، أما
علماء وجود من يمنع ال وهذا امرأة. وكان وعقًدا بيعًة الناس اختاره حاكم يوجد وقلما
أخرى آالف منذ املرحلة بهذه اآلن تمرُّ كلها البرشية أن ربما النساء. من عظام وُقواد
يف السبب يكون فقد ودين، عقل ناقصات النساء أن ذلك يف السبب وليس السنني، من
ُمطيع العبد أن فطاملا املستقل؛ القرار اتخاذ عىل القدرة والذكورة، الحرية الرشطني، هذين
الغاية، دامت وما السيايس. للقرار استقالل إيجاد يصعب زوجها، إمرة تحت واملرأة لسيده،

كانت.49 وسيلة بأية يهمُّ فال قت، تحقَّ قد القرار، هذا استقاللية وهي
أو العقل فإن رشعيٍّا فرًضا اإلمامة كانت وملا التكليف. رشط العقل فألن البلوغ أما
أوصياء هناك كان ولو حتى صبي إمامة تجوز ال ثَم ومن فيها؛ التكليف رشط البلوغ
أو الصبي دام وما التكليف. رشط للعقل فاقد ألنه املجنون؛ إمامة تجوز ال كما عليه.
العادية الرشوط هذه وتُذَكر غريه؟50 عىل واليًا يكون فكيف نفسه، أمر ييل ال املجنون
بعد العدل يف وتضم واحد، نوٍع يف وجودها عىل يدل مما مًعا؛ املتأخرة العقائد يف األربعة
العاقل الذكر الحر املسلم أي أخالقيٍّا؛ تفسريًا العدل فيُفرسَّ االجتماعي. معناه يفقد أن
يف وتكفي الفسق. عدم لذلك الشامل واملعنى والشهادة، القضاء يف الحال هو كما البالغ،
األفعال وبظواهر األمة بمصالح تتعلق عامة واليٌة فاإلمامة الباطنة؛ دون الظاهرة العدالة

بواطنها.51 دون

ج٥، (الفصل، املرأة إمامة تجوز ال أنه يف أحد بني خالف فال املرأة. إمامة تجوز ال السنة أهل عند 49

فإنها الرافضة، إال يبلغ لم صبي إمامة وال املرأة، إمامة يُجيز أحٌد منهم ليس الِقبلة أهل جميع ص٧).
ُمخاَطب، غري فهو يبلغ لم من ألن خطأ؛ وهذا أمه. بطن يف والحمل يبلغ لم الذي الصغري إمامة تُجيز
ودين» عقل ناقصات «النساء حديث ويُذَكر ص١٢٧). ج٤، (الفصل، الدين بإقامة مخاطب واإلمام
فيما قاضية كونها يف اختلفوا وإن إماًما، تكون أن يجوز ال املرأة أن عىل وأجمعوا ص٣٩٨). (املواقف،
فإنهن الذكورة؛ ص٣٨٣-٣٨٤). (الغاية، الذكورة رشط ص٤٢٦-٤٢٧). (اإلرشاد، فيه شهادتها يُجيز
إذا املرأة إمامة أجازت فقد الخوارج من الشبيبية أما ص٢٢٩-٢٣٠). (الطوالع، ودين عقل ناقصات
أن إىل شبيب قتل بعد اإلمام كانت شبيب أم غزالة أن وزعموا ُمخالفيهم، عىل وخرجت بأمورهم قامت
(الفرق، خطبت حتى الكوفة منرب عىل أمه أقام الكوفة دخل ملا شبيبًا بأن ذلك عىل واستدلوا ُقتلت،

ص١١٠-١١١).
ص٣٩٨). (املواقف، الصبي عقل لقصور بالغ للترصفات، يصلح عاقل 50

مرتكب غري وحاله، ملاله مصلًحا دينه، يف عدًال بشهادته، الحاكم حكم يُجيز من عدالة يف أوجبوا 51
حرٍّا مسلًما يكون ص٣٤٩). (الفرق، أسبابه جل يف للمروءة تارك وال صغرية، عىل ُمرص وال لكبرية
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والتدبري) والعدل (العلم الواجبة الرشوط (3-2)

الرشوط هي خالف، عليها يكون ال والتي عقًال الرضورية الرشوط هي الواجبة والرشوط
عكس عىل نفسه، العقل رضورة عن تُعرب ما بقدر الواقع لرضورة تخضع ال التي املبدئية
العلم، رشط وأولها العقل. رضورة عن ال الواقع رضورة عن تُعرب التي العادية الرشوط
بجميع العلم أو الغيبية، األمور العلم يعني وال العلم. أداة والعقل العقل، كمال فالعلم
بتدبري يتعلق ما بالعلم املقصود بل زمانه، أهل أعلم اإلمام يكون أن أو الدين، مسائل
يف العلم يتلو والعدل القضاء.52 يف الحال هو كما واالجتهاد الفتيا علم أي األمة؛ شئون

يف محتَقر الويل، بخدمة مشغول والعبد سبيًال، املؤمنني عىل للكافرين هللا جعل ما إذ بالًغا؛ عاقًال ذكًرا
يف والترصف األمور، تدبري عن قارصان واملجنون والصبي ودين، عقل ناقصات والنساء الناس، أعني
والبلوغ، العقل ص٢٢٩-٢٣٠). (الطوالع، بالًغا رجًال يكون أن ص١٤٥). (التفتازاني، الجمهور مصالح
حرٍّا يكون أن ص٩٩). (املطيعي، حرٍّا عاقًال بالًغا مسلًما ذكًرا يكون وأن والعقل، الدين يف كمال ذو
أحد، يمنعه أن دون إليه يُفوَّض فيما يترصف أن يصحُّ حرٍّا بالحدود، القيام من ُمتمكنٍّا أو ُمتدينًا عاقًال
تتحقق وال الشهادة. عدل هنا بالعدل املراد ص١٩٩–٢٠٣). (اإلمامة، بالعادات عارًفا مسلًما، عاقًال،
أمر يليان فال نفسيهما أمر يليان ال واملجنون الصبي ألن العقل، البلوغ، اإلسالم، خمسة؛ برشوٍط إال
يُمتثَل وال يُهاب فال الناس أعني يف محتَقر وألنه سيده، بخدمة مشغول الرقيق ألن الحرية غريهما،
الباطنة العدالة اشرتاط دون ظاهًرا عدًال ونهيه، أمره يف به يوثق ال الفاسق ألن الفسق عدم أمره،
خمسة من املركَّب الشهادة عدالة الحكم. يف فيجور الهوى به يميل ال عدل ص٢٠٠). ج٢، (البيجوري،
فال ذكًرا … السيد بخدمة مشغول العبد الحكم. بأمور القيام عن قارصان واملعتوه الصبي … أشياء
ال والفاسق الخروج. من املمنوعات والدين، العقل الناقصات بالنساء أشبه ألنه مخنَّثًا؛ وال امرأة يكون

ص١٥٣). السالم، (عبد الدين أمر به يقوم ال والظالم بأوامره، له ثقة
يكون وأن ص٣٨٤-٣٨٥)، الغاية، ص١٨٢؛ (التمهيد، بالغيب عامًلا يكون أن يجب اإلمامية عند 52

يكون أن السنة أهل جمهور عند ولكن ص٤٨٧). النهاية، ص٣٩٨؛ (املواقف، الدين مسائل بجميع عامًلا
(التمهيد، العلم يف أمثلهم من يكون أن املسلمني، قضاة من يكون أن يصلح من بمنزلة العلم من
األحكام وسائر والحرام الحالل يف املجتهدين مبلغ فيه يبلغ أن يكفيه ما وأقل العلم، ص١٨١-١٨٢).
أن ص٣٨٣-٣٨٤). (الغاية، املسلمني قضاة قايض بمنزلة العلم من يكون أن ص٢٧٧). (األصول،
أمور يخص بما عامًلا يكون أن ص٢٢٩-٢٣٠). (الطوالع، الدين فرائض من يلزمه بما عامًلا يكون
الدين أصول يف مجتهًدا يكون أن ص٦-٧). ج٥، (الفصل، واألحكام والسياسة العبادات من الدين
ص٢٢٩-٢٣٠). (الطوالع، الوقائع يف والفتوى والحكم الشكوك وحل الدالئل إيراد من ليتمكن وفروعه
بأمور ليقوم والفروع األصول يف مجتهًدا يكون أن لإلمامة، يصلح من العلم من به يختص ما قدر يف
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تتعلق ظاهرية صفٌة والعدل ظلم. إىل ينتهي علم وال جهل، عن عدل فال اإلمامة، صفات
الباطنية الصفة أما عليه.53 الثورة إىل أو اإلمام خلع إىل يؤدي عنها الَحيد الناس، بمعامالت
ولكنه العدل، عن مستقلة صفًة الورع يكون وقد النفس. مع العدل أي الورع؛ فهي للعدل
والثقة، واألمانة العفة مثل أخرى، بأسماءٍ الورع ى يُسمَّ وقد الباطني. جانبه الحقيقة يف

األحكام يف االجتهاد أهل من به يصري ما مقدار له العلم ص٣٤٩). الفرق، ص٣٩٨؛ (املواقف، الدين
القضاة رشط (ب) واالختيار. بالنص قال ممن األمة إجماع (أ) العلم: عىل يدل أن يجب ما الرشعية.
يصلح وال قاضيًا، يستخلف وال بنفسه واألحكام القضاء يُبارش القضاة. يُويل الذي هو (ج) والحكام.
مجتهًدا العلم يف مربًِّزا يكون أن يجب ص١٨٣). (التمهيد، قاضيًا يكون أن صلح من إال للحكم
االقتصاد، ص١٩٨؛ (اإلمامة، ليفعله إليه ُفوض ما بكيفية عامًلا يكون أن يجب ص٧٥٢-٧٥٣). (الرشح،
فاإلمام ذلك، إىل يفتقر قبله من يكون ال القايض ألن الفتوى؛ أهل من مجتهًدا يكون أن ص١٢٠-١٢١).
االجتهاد أهل من يكون أن ص١١٩). (اللمع، الفتوى أهل من مجتهًدا يكون أن ص٦٩). (اإلنصاف، أوىل
ص٤٩٦). (النهاية، العلم يف مجتهًدا ص٤٢٦-٤٢٧). (اإلرشاد، الحوادث من غريه استفتاء إىل يحتاج ال
اعتقادهم، مقتىض عىل يبقى أن برشط منهم واحد عىل ومكان زمان كل يف الناس يُجِمع الخوارج عند 53

صالحة فاإلمامة ص٣٥-٣٦). ج١، (امِللل، وخلعوه قتلوه وإال معامالتهم، يف العدل سنن عىل ويجري
املعتزلة وجمهور الخوارج وعند بها. القيام يُحِسن الذي للصالح هي وإنما الناس، من صنف كل يف
(الفصل، عبد ابن أو نبطيٍّا أو كان قرشيٍّا والسنة بالكتاب قام من كل يف جائزة اإلمامة املرجئة، وبعض
وأموالهم الناس رقاب يف ُمترصف ألنه عدًال يكون أن ص٧٥١–٧٥٣). الرشح، ص١٠٨-١٠٩؛ ج٤،
الرشيعة موافقة عىل الظاهر يف أقام فمن ظاهرة؛ عدالٌة فيها يُشرتط ص٢٢٩). (الطوالع، وأبضاعهم
صواب، عىل خطئه من به العدول يف خياًرا األمة كانت ذلك عن زاغ ومن ُمنتظًما، اإلمامة يف أمره كان
زاغوا إن وسعاته؛ وعماله وقضاته خلفائه مع كسبيله فيها معه وسبيلهم غريه. إىل عنه العدول يف أو
(املواقف، يجور ال عدًال يكون أن يجب ص٢٧٧–٢٧٩). (األصول، عنهم عدل أو بهم عدل سنته عن
من الخوارج، امُلحكمة وعند ص٩٩). (املطيعي، عدًال إليه املعهود أو امُلبايع يكون أن يُشرتط ص٣٩٨).
من له مثلوا ما عىل الناس وعارش برأيهم، ينصبونه من كل ص٤٢٤). (املواقف، اإلمام هو وعدل نُصب
ص٣٨٣-٣٨٤). (الغاية، يقول فيما ثقة عدًال ص٢٦). ج٢، (امِللل، إماًما كان الجور، واجتناب العدل
(اإلمامة، تجوز ال الفاسق إقامة وأن عدًال، يكون أن يجب ص٤٩٥-٤٩٦). (النهاية، الرعية عىل العدل

شعًرا: قيل وقد ص١٩٩–٢٠٣).

وع��دال ك��م��ال ذا ي��ك��ون ل��ن م��ول��ى س��اب��ًق��ا ي��ك��ون م��ن

ص٩٨ الوسيلة،
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أساًسا العدل عليها يقوم التي الباطنية األسس أو للعدل، مظاهر كلها الحقيقة يف ولكنها
الباطن يف والورع الظاهر يف العدل ويؤدي األموال.54 ويف الحياة يف ألصحابها الحقوق بردِّ
للفرائض ُمؤديًا فيكون والورع، العدل ُمقتضيات مع لإلمام الشخيص السلوك تطابق إىل
يألف الذي والزعيم القائد بصفات يتَّصف كما بالصغائر. ُمسترتًا الكبائر جميع ُمجتنبًا
حوله. من وا ينفضُّ ال حتى غلظة أو عنف دون والرفق بالرقة فيأخذهم الناس، إليه
يُحبه حتى ابتذال دون ُمبتسًما الوجه صباح ويكون األمور. بُمجَريات عامًلا يقًظا ويكون
أو أجذم أو أصم أو أعمى يكون أن جسمي، خلقي عيٌب فيه يكون أن يعيبه وال الناس.55
فكلهما يُفيق، ثم الرصع ينتابه أو يعقل، دام ما هرًما أو والرجلني اليدين مبتور أو أحدب
اإلمام أوصاف تهمُّ فال قائمة دامت وما وظيفة، اإلمامة برش. واإلمام برشية، أعراٌض
الجيوش بتجهيز تتعلق فإنها التدبري، وهي الثالثة الصفة أما األداء.56 يف تؤثر ال التي
يف وإقداًما شجاعة وتتطلب لالعتداء. ا وردٍّ البالد عن دفاًعا الحدود وحماية الثغور وسد
بدعوى لألعداء ومواالة واستسالم صلح أو هوادة أو لني دونما فيها مراًسا وجرأة الحرب،

له يجب ما قل أو والورع، العدالة ص١١٦). اللمع، ص٦٩؛ (اإلنصاف، دينه يف ورًعا يكون أن 54
والورع والعلم الكفاية ص٢٧٧). (األصول، وأداءً تحمًال شهادته تُقبَل ممن يكون أن الخصلة، هذه من
ُمعِلن غري وبالجملة ص٢٢٩-٢٣٠). (الطوالع، هلل ُمتقيًا ألمره ُمتورًعا يكون أن ص١٢٠). (االقتصاد،
شديًدا، ورًعا يكون أن بد وال ص٤٨٧). (النهاية، بالعلم تُقَرن العفة الزيدية، وعند األرض. يف بالفساد
تعديل وال القضاة تولية له تجوز ال ذلك دون ألنه ص١٨٠)؛ (املحصل، عليه ويُعتمد بقوله يوثق
يجب ص٧٥٢-٧٥٣). (الرشح، الطُّرق لُقطاع التولية جواز ُمنع لذلك والثغور؛ الحدود وإقامة الشهود

ص١٩٨). (اإلمامة، والفضل باألمانة يختص أن
ُمسترتًا وجهًرا، ا رسٍّ الكبائر جميع ُمجتنبًا بيشء، منها يُخلُّ ال كلها للفرائض ُمؤديًا يكون أن 55

ُمستيقًظا للواجب، تجاوز وال عنف بغري املنكر إنكار يف شديًدا ضعف، غري يف بالناس رفيًقا بالصغائر،
والسنة القرآن بأحكام قائًما حقه، غري يف له مبذًرا ال حقه، يف للمال مانع غري النفس، شجاع غافل، غري

ص٩٩). (املطيعي، ظاهًرا ولو فاسق غري ص٦-٧). ج٥، (الفصل،
يف يكون أن اإلماَم يُغري ال ص٩٣-٩٤). ج٢، (امِللل، الوجه صباحة األبرتية الصالحية بعض رشط 56

الهرم بلغ ومن رجالن، وال له يدان ال والذي واألحدب واألجذم واألجدع واألصم كاألعمى عيب خلقه
وهو الحلم بلوغه إثر بويع ومن يُفيق، ثم الرصع له يعرض ومن عام، مائة ابن أنه ولو يعقل دام ما

ص٦-٧). ج٥، (الفصل، اإلمامة لرشوط ُمستوٍف
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عدم أي كذلك؛ بالداخل يتعلق بالخارج التدبري يتعلق وكما للسالم.57 طلبًا أو السلم
الناس أخذ ما فإذا الحقوق. ورد املظلوم، وإنصاف الرشيعة، أحكام تنفيذ يف التهاون
يكون أن التدبري ومن الرقاب. وقطع الحدود طبق بواجباتهم، اإلمام طالبهم حقوقهم
يطمعوا ال حتى الصغار؛ العمال الكبار األعمال يف يُويل وأال وأحوالها، األمة بشئون عامًلا

مناصبهم.58 عىل حفاًظا ِذممهم رشاء يسهل للوظائف عبيًدا ويصبحوا

وحفظ البَيضة وحماية الثغور وسد والرسايا الجيوش وتدبري الحرب بأمر بصرية ذا يكون أن 57
ص١٨١-١٨٢). (التمهيد، مصالحها من به يتعلق وما مظلومها من واألخذ ظاملها من واالنتقام األمة
مصالح إىل ُمتصديًا يكون أن ص٦٩). (اإلنصاف، األمور لسياسة د وتعهُّ وكفاية نجدة ذا يكون أن
(اإلرشاد، للمسلمني النظر يف حصيف رأي ذا الثغور، وسد الجيوش تجهيز يف نجدة ذا وضبطها، األمور
الحرب بأمور بصريًا يكون أن ص٢٧٧). (األصول، الحروب بتدبري عارًفا يكون أن ص٤٢٦-٤٢٧).
والسلم الحرب يُدير وتدبري رأي ذا يكون أن ص٣٨٣-٣٨٤). (الغاية، الثغور وحفظ الجيوش وترتيب
وتدبري الحرب بأمر عامًلا كونه وجوب عىل يدل ومما ص٢٢٩-٢٣٠). (الطوالع، السياسية األمور وسائر
جميعه، يف الخلل لحق بذلك عامًلا يكن لم إذا فإنه بذلك، يتصل وما البيضة وحماية الثغور وسد الجيوش
وأدَّى أحكامهم، ووقفت تغالبهم، وكثُر عدوُّهم، املسلمني يف وطمع األمة، إىل بذلك بجهله الرضر وتعدَّى
ص٣٩٨؛ (املواقف، الحدود عن الذب عىل ليقوى شجاع ص١٨٣). (التمهيد، ألجله أقيم ما إبطال إىل ذلك
ص١٨٢). (التمهيد، وأشجعهم األمة أفرس يكون أن ص١٨٠). املحصل، ٤٩٥-٤٩٦؛ ص٤٨٧، النهاية،
يقدر لم وإن العدو، مع املقابلة وإقامة املعسكر رياسة يُمكنه بحيث القلب قويَّ كونه اإلمام شجاعة
فوض بما القيام يف ُمتمكنًا يكون أن يجب ص٣٤٩). الفرق، ص١٤٥؛ (اإلسفراييني، الحرب عىل بنفسه
يف يكون وأن ص١٩٨). (اإلمامة، القلوب وثبات وزوال والتمكني بالقدرة يتصل فيما السالمة مع إليه،
وسد الجيوش تجهيز من يُمكنه لم كذلك يكن لم لو فألنه األمور؛ وثبات القلب وقوة والشدة البأس

ص٧٥٢-٧٥٣). (الرشح، الكفرة ديار إىل والغزو الثغور
ص٤٢٦-٤٢٧). (اإلرشاد، الحدود بُمستوجبي والتنكيل الرقاب رضب عن نفس هوادة تنزعه ال 58

عىل يستعني وال عليها، فيحفظهم الناس مراتب يعرف بأن التدبري وحسن السياسة وجوه إىل االهتداء
مراشدهم عىل وحملهم الخلق لتدبري أهًال يكون أن ص٢٧٧). (األصول، الصغار بالعمال الكبار األعمال
ورضب الحدود، إقامة يهوله ما قدر املراس وشدة والبأس القوة له يكون أن ص١٢٠). (االنتصار،
عن قلبه يضيق وال بالحرب، القيام عن يجبن ال شجاًعا يكون أن الظالم. من املظلوم وإنصاف الرقاب،
جزع وال الحدود، إقامة يف هوادة وال رأفة تلحقه ال ممن يكون أن ص٢٢٩-٢٣٠). (الطوالع، الحد إقامة
الجأش وسكون الرصامة من يكون أن بد ال أنه عىل يدل ما ص١٨١-١٨٢). (التمهيد، الرقاب لرضب
إن فهو النفوس، وتناول الرقاب رضب يهوله وال الحدود، إقامة تروعه ال بحيث والقلب النفس وقوة
بما األمر هذا فشله وأرضَّ الحق، واستخراج الحد إقامة من أقيم ألجله فيما قرصَّ الصفة بهذه يكن لم

ص٤٠٦). (النهاية، وكفاية نجدة ذا الرعية، بسياسة بصريًا ص١٨٣). (التمهيد، له نُصب
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األفضل؟ وجود مع املفضول إمامة تجوز هل (4-2)

واملفضول األفضل ومسألة الناس؟ أفضل اإلمام يكون أن يجب هل السؤال: نفس وهو
املواقف بعض إىل تُشري مسألة ولكنها اإلمام، بها يتمتع فردية صفات مسألة ليست
يُمثل واآلخر املثىل، األقلية يمثل أحدهما قائدين، بني االختيار فيها يتحتَّم التي السياسية
التشدد أو والوسطية، الجذرية باسم املعروف السيايس املوقف وهو مثالية. األقل األغلبية
الحالة هذه يف فاألفضل الواقعية. واإلمكانية النظري الحق أو والعملية، املبدئية أو واللني،
الحق. عىل املساومة أو الوسطية الحلول لجميع ورفض باملبدأ، ك تمسُّ أي نظري؛ حقٌّ
األمور أعظم من اإلمامة كانت وإذا ذلك. لتأييد املعنى ُمتواترة ظاهرة أخبار إيجاد ويسهل
إجماع مع ذلك ويتفق عقيل. قبٌح الحالة هذه يف املفضول ووالية األفضل، إال يليها ال فإنه
هو من وجود مع للمفضول تنعقد ال فاإلمامة األفضل، طلب عىل األول الصدر يف األمة
اختيار حال وهي لألئمة.59 منه امللوك إىل أقرب كان للمفضول ُعقدت فإن منه. أفضل
ُممثَّلني أيًضا األئمة وكان الناس، أفضل كان معنيَّ شخٍص يف بالفعل ُوجدت تاريخي
واحد. آٍن يف تاريخي وواقٌع نظري حقٌّ إذن األفضل إمامة كذلك.60 األربعة الخلفاء يف

(مقاالت، الناس أفضل إال اإلمام يكون ال ص٨٨). ج١، (مقاالت، الناس أفضل اإلمام الرافضة، عند 59

الخوارج من وطوائف الشيعة من الرافضة جميع موقف وهو املفضول، إمامة تجوز ال ص٥٨). ج١،
قبيح ألنه الفاضل وجود مع املفضول إمامة جواز قوٌم منع ص٣). ج٥، (الفصل، واملرجئة واملعتزلة
يكون أن يجب ص٣٥٢). (الفرق، املفضول إمامة األشعري ورفض ص٤١٢-٤١٣). (املواقف، عقًال
فإن فيها. منه أفضل هو من وجود مع ألحد اإلمامة تنعقد وال اإلمامة، رشط يف زمانه أهل أفضل اإلمام
الجاحظ وعند ص٢٩٣-٢٩٤). (األصول، األئمة دون امللوك من له املعقود كان للمفضول قوم عقدها
وتُقدَّم ص٢٩٣-٢٩٤). (األصول، املفضول إىل رصفها يجوز وال األفضل، إال ها يستحقُّ ال اإلمامة والنظَّام،
اتفاق (ب) املعنى. متواترة األفضل تقديم وجوب يف النبي من الواردة الظاهرة األخبار (أ) حجج: ثالث
يف األمة إجماع (ج) أفضلهم. يكون أن وجب وبالتايل األمور؛ أعظم من الكربى اإلمامة أن عىل املسلمني

ص١٨٥-١٨٦). (التمهيد، الشورى أهل بني وتخيريهم األفضل، طلب عىل األول الصدر
أفضل عيلٌّ الرافضة، من الحسينية فعند األفضل. باعتباره عيل يف الشيعة عند التاريخي الواقع يتحقق 60
عيلٌّ الزيدية، وعند ص١٦٤). (التنبيه، الخالفة يف مقدَّم وعيلٌّ وعثمان، بكر أبي يف وطعنوا كلهم، الناس
(التنبيه، وغريَّ نكث ألنه عثمان يف يطعنون ولكنهم وعمر، بكر أبي يف طعن دون كلهم الناس أفضل
بن سليمان أما ص١٢٥). (التنبيه، أفرادها وأعلم األمة أفضل عيلٌّ الحكم، بن هشام وعند ص١٦٤).
ثابت وهذا بضاللة، عادلة شهادة عليه تقوم وال يضل، ال عليٍّا إن ويقول عليٍّا، يُكفر فإنه جرير
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العميل، والواقع النظري الحق بني التعارض حال يف املفضول إمامة تجوز قد ذلك ومع
طيب عن وقبوله األفضل رضاء يلزم الحال هذه ويف الثاني. إىل األول تحويل وصعوبة
الحجج غابت إن وواقعية عقلية حجٍج إىل أيًضا ذلك يف يُستنَد وقد املفضول. توليَة خاطر
وال باطنه، يف يقينًا معرفته يمكن وال أمره، ظاهر يف بالظن إال يُعَرف ال فاألفضل النقلية؛
الفضالء تفرَّق وقد الحدوث، مستحيل وهو معجزة، أو إجماع أو بنص إال معرفته يمكن
وتباينهم الناس اختالف وإن زمان، يحدُّهم أو مكان يحرصهم يعد لم بحيث البالد يف
البعض وجود من بالرغم األفضل الختيار مقاييس إيجاد الصعب من يجعل الفضل يف
يُطاق. ال ما تكليف النهاية يف وهو واألعلم، واألشجع واألسوس واألورع األزهد مثل منها،
له كانت إذا املفضول فيكفي نظرية، وليست عملية ترشيعية وظيفًة اإلمامة كانت وإذا
بد ال وكان األمة، أفضل النبي كان وإذا علًما. أقل كان وإن العملية املمارسة عىل القدرة
النبي. من أفضل هو من وجود لعدم بعده تستحيل اإلمامة فإن األفضل، يكون أن لإلمام
وهناك خطأ.61 عىل تجتمع ال األمة ألن اإلمام؛ فهو املفضول عىل اإلجماع وقع ما وإذا

بن نعيم أصحاب (الزيدية) النعيمية وعند ص١٣٦). ج١، (مقاالت، العامة من ال الصحيحة بالروايات
بيعة يف إثم خطأ بُمخطئٍة ليست األمة وأن الرسول، بعد الناس أفضل ألنه اإلمامة عيلٌّ استحقَّ البيان،
وشهدوا عيل، ُمحارب ومن عثمان من بِرئوا األفضل. ترك يف بيِّنًا ً خطأ ُمخطئة ولكنها وعمر، بكر أبي
بعد ليس وأنه الصحابة، سائر عىل عليٍّا تُفضل فإنها الزيدية أما ص١٣٧). ج١، (مقاالت، بالكفر عليه
أهل عند األفضل فهم األربعة للخلفاء بالنسبة أما ص١٤١). ج١، (مقاالت، منه أفضل هو من النبي
(اإلرشاد، أقرؤكم» «يؤمكم مثل: اإلمامة، غري يف آحاد أخبار إال املفضول إمامة عن يمنع ولم السنة،

ص٢٢٤). (اإلمامة، األفضل ألنه بكر أبي مبايعة ت تمَّ هاشم وأبي عيل أبي وعند ص٤٣٠-٤٣١).
إمامة عىل اإلجماع املفضول، إمامة جواز عىل الصحابة أجمعت فقد السنة؛ جمهور موقف هو هذا 61

ص٩٠). ج٢، (امِللل، املفضول إمامة تجوز الحديث، أصحاب من وهو النوي، كثري وعند معاوية.
إمامة الزيدية جمهور وتُجوز األفضل، قيام مع املفضول إمامة تجوز الزيدي جرير بن سليمان وعند
الفاضل وتأخري املفضول إمامة البرتية الصالحية وتُجوز ص٤٨٧). (النهاية الفاضل قيام مع املفضول
واملعتزلة الخوارج من طائفة وعند ص٩٢-٩٣). ج٢، (امِللل، بذلك راضيًا الفاضل كان إذا واألفضل
هللا عبد بن محمد بن وجعفر الهمذاني، حرب بن وجعفر الثقفي، املبرش بن (جعفر والجعفرية واملرجئة
حجة توجد وال ص٣٤-٣٥). التنبيه، ص٣؛ ج٥، (الفصل، الفاضل عىل املفضول إمامة تجوز اإلسكايف)،
صعوبة األفضل، إمامة رضورة عىل صاحب قول أو قياس أو عقل أو إجماع أو سنة أو قرآن من أصًال
معجزة، أو إجماع أو بنص إال األفضل معرفة يمكن وال البالد. يف قريش لتفرُّق نظًرا األفضل معرفة
يف ُمتقاربون وهم فاألعلم، فاألشجع فاألسوس األورع األزهد قالوا الفضائل. يف الناس تباين ممتنع. وهو
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السؤال يكون قد األفضل، وجود مع املفضول إمامة ويُحقق ذلك يؤيد آخر تاريخي واقٌع
ذلك يف حسًما األكثر الحجة ولكن له،62 النظرية التربيرات أحد املفضول واختيار نفسه
كانت فلو األمة. وحدة مستوى عىل املفسدة ودرء املصلحة تحقيق أي الواقع؛ حجة هي
فضًال، األقل فيه وكثُر الفضالء فيه قلَّ وقٍت يف والشقاق الفتنة إىل تؤدي األفضل مبايعة
أصًال نقلية حجٌة توجد ال أنه إىل باإلضافة هذا املفضول. مبايعة تجوز الحالة هذه يف فإنه
األفضل مبايعة أجل من صاحب قول أو قياس أو عقل أو إجماع أو سنة أو كتاب من
األفضل اختيار يُرتَك ال حتى للفضل مقاييس وضع ويمكن واألحوال.63 الظروف كل يف

ليست اإلمامة ص٣–٦). ج٥، (الفصل، ترشيعية ال تنفيذيٌة الوظائف يُطاق. ال ما تكليف وهو التفاضل.
قال كما واحد إال لها يصلح ال أنه أو الزمان، أهل أفضل يكون أن إىل حاجة يف وليست بعمل، ة مستَحقَّ

ص٢١٥–٢٢٤). (اإلمامة، قبلها ال البعثة بعد األمة يف من أفضل النبي النبوة. غري اإلمامة عباد.
كان عليٍّا ألن لها البيعة يف األصلح تركت واألمة بكر، أبي إمامة الزيدي جرير بن سليمان أثبت 62
ص٨٩). ج٢، امِللل، ص٣٢-٣٣؛ (الفرق، فسًقا وال كفًرا ليس البيعة يف الخطأ أن إال باإلمامة، أوىل
منهم املعتزلة من قوم وكذلك ص٢٩٣-٢٩٤). (األصول، أفضل عيل كون مع سنني ست عثمان إمامة
ص٣٤). التنبيه، ص٢٣٧؛ ص٣٥، ج١، مقاالت، ص٩٠؛ ج٢، (امِللل، حرب بن وجعفر برش بن جعفر
الزيدية عند ص١٣٤). ج٢، مقاالت، ص٨٦؛ ج٢، (امِللل، اإلمامية مثل الصحابة يف الزيدية بعض طعن
عمرو الرسول وىلَّ أحد، بالفضل يسبقه ال الرسول، بعد الذين أفضل عيلٌّ والجعفرية، بغداد ومعتزلة
إذا الفاضل عىل املفضول مبايعة السالسل، ذات غزوة يف واألنصار املهاجرين فضالء عىل العاص بن
النبي أزواج أفضل. عيلٌّ وكان بكر أبا الرسول وىلَّ علمها. ويعلم حقها، ويؤدي باإلمامة، يقوم أنه ُعلم
بن والوليد شعبة بن واملغرية األشعري موىس أبي من يتربَّءون منهم. أفضل وعيل الجنة، يف كلهم
ممن ويتربَّءون اآلخرة. عىل وآثروها الدنيا إىل وركنوا معاوية، مع عيل عداوة عىل ماَلئوا وطوائف عقبة
الرسول، بعد األمة أفضل عيل عصاة. فساًقا ويعتربونهم بالجنة، املبرشين والعرشة الشيخني من تربَّأ
املنكر، عن والنهي باملعروف واألمر املنزلتني بني واملنزلة والوعيد، والتوحيد العدل يف قوله يأخذون
هللا وحجة واإلمام العلم هو الصالة، أهل قتال يف به ويقتدون بالفرض، والقول األعمال، بإحباط والقول

ص٣٤-٣٥). (التنبيه، الُخلَّص الشيعة وهم الرسول، بعد
وفتنة، وهيجان ومرج هرج نصبه يف يكون أن إال العرص أهل أفضل إمامة يتعني السنة أهل عند 63

إذ الفاضل؛ من لإلمامة أصلح لعله آخرون زه جوَّ ص٤٣٠-٤٣١). (اإلرشاد، املفضول نصب فيجوز
وعمله علمه يف مفضول وُربَّ بلوازمه، القيام وقوة ومفاسده، مصالحه معرفُة أمر كل والية يف املعتَرب
إذا كما يجب، لم فتنة أثار إن األفضل نصب وقالوا: قوم ل وفصَّ أقوم. وبرشائطها أعرف، بالزعامة هو
القالنيس أجازها ص٤١٢-٤١٣). (املواقف، للمفضول بل للفاضل ينقادون ال والرعايا العسكر أن ُفرض
خزيمة بن إسحاق بن ومحمد الفضل بن الحسني قال وبه اإلمامة. رشط فيه كانت إذا ص٣٥٢). (الفرق،
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اإلمامة ورشوط اإلمام صفات رابًعا:

علة األفضل يف يكون فقد الحكم؛ يف الهوى يتدخل بحيث الذاتي، للتقدير املفضول ومبايعة
نفسية أو بدنية علٌة فيه يكون وقد الرشائط، لبعض نقصه مثل إماًما، كونه من تُخرجه
أو العلوية أو الهاشمية أو القرشية النسب، عامل يدخل وال منه. أرجح املفضول تجعل
الفضل يف شهرة أكثر األول يكون وقد األفضل. عىل للمفضول ُمرجًحا عامًال العباسية،
تنفر ال الكفر عهد عن بعيًدا يكون وقد الناس. ويُحبه إليه النفس تسكن الحال، وسالمة
عىل رشًطا ليس إذن األفضل أعظم. وقبوله أكثر، له الناس انقياد يكون وقد النفوس. منه
يكون وقد أقوى. املفضول يف تكون التي حات للمرجِّ يخضع ترجيح رشط هو بل اإلطالق،
مات الذي البلد يف كونه مثل األفضل، عىل املفضول تقديم يقتيض عارٌض العقد لحظة يف
وجود مع املفضول إمامة جواز فإن ذلك ومع بعيد.64 بلٍد يف األفضل غياب مع اإلمام فيه
تنازل وهو الواقع، أجل من املثال عن التخيلِّ وبداية التاريخ، يف السقوط بداية هو األفضل

ومداه. بنهايته التنبؤ يمكن ال

من فتنة خوف لألمة عرض فإن بها، أوىل األفضُل املعتزلة: من الباقون وقال الشافعي. أصحاب وأكثر
األفضل قيام من عارض منع إذا ص٢٩٣-٢٩٤). (األصول، للمفضول عقدها لهم جاز لألفضل عقدها
أقلُّ املفضول بل الفضيلة يف امُلساوي ألن ص١٤٥). النسفية، ص١٨٢؛ (التمهيد، املفضول نصب يسوغ
كان إذا خصوًصا بواجبها، القيام عىل وأقدر ومفاسدها، اإلمامة بمصالح الناس أعرف كان وربما علًما،

ص١٤٥). اإلسفراييني، ص١٤٥؛ (التفتازاني، الفتنة إثارة عن وأبعد للرش أدفع املفضول نصب
أو إماًما، كونه عن تُخرجه علة األفضل يف يكون أن (أ) الفاضل: عىل املفضول يقوم ألجله ما 64

أو عبًدا األفضل كان لو (٢) املفضول. عكس عىل السياسة أو املعرفة أو كالعلم الرشائط بعض تنقصه
لو (٣) الحدود. تطبيق من لجزعه أو الرأي، ُمختل أو بُرءه، يبعد بمرٍض مشغوًال أو زِمنًا، أو رضيًرا
كان لو (٤) ورفضه). القرشية برشط مرتبط (وهذا قريش من واملفضول قريش، غري من األفضل كان
املفضول كان لو (٥) إليه. النفس وسكون والصالح، الفضل وشهرة الحال، سالمة مثل أحق، املفضول
األفضل (٧) أكثر. له الناس انقياُد املفضول كان لو (٦) النفوس. منه تنفر ال بالكفر، عهد قريب ليس
عارٌض العقد حال يف كان إذا (٨) أقوى. ح مرجِّ املفضول يف كان لو ح مرجِّ بل اإلطالق، عىل رشًطا ليس
األفضل، دون املفضول معرفة أو اإلمام، فيه مات الذي البلد يف يكون أن مثل املفضول، تقديم يقتيض

ص٣٢٧–٢٣٣). (اإلمامة، الفتنة خشية أو
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احلكم عىل الثورة خامًسا:

عىل الثورة فإن اإلمام، شخص عىل ركَّزت قد اإلمامة وصفات اإلمام أوصاف كانت إذا
الرقابة وأجهزة املؤسسات وتتناول السياسية، للمشكلة التشخيص هذا من تُقلل الحكم
عن والنهي باملعروف األمر مثل العلنية، السلمية الوسائل من هذه وتتدرج الحكام. عىل
دون السلمية الوسائل استنفاد تم ما فإذا الجهاد. رضورة إىل الدين، يف والنصيحة املنكر
الجائر؛ اإلمام طاعة تجوز ال حيث فعالية أكثر أخرى وسائل إىل اللجوء تم الحال، إصالح
باسم كله ذلك يتم وإنما عليه. الخروج إال سبيل فال وإال وعزله، خلعه وجب وبالتايل

النهاية. يف قه وتحقُّ َمصبَّه البداية يف التوحيد يجد حيث التوحيد،

املنكر عن والنهي باملعروف األمر (1)

التشخيص عن بعيًدا واإلمام، األمة بني والسلطة، الجماهري بني العالقة املبدأ هذا ويُحدد
خمسة أصول إحدى وهي اإلمام. شخص عىل كلها السياسية املشكلة وتركيز السيايس
خاصًة األوىل، األربعة لألصول طبيعية نتيجٌة إنه أي التوحيد؛ علم عليها يقوم العقائد يف
فاملبدأ خاصة؛ مؤلَّفاٌت له وتُفَرد ُمنفصًال موضوًعا يصبح وقد والعدل. التوحيد ألصَيل

بالفروع.1 وليس باألصول يتعلق

ص١٤١–١٤٨، (الرشح، الخامس األصل يف الجبار عبد القايض عرضه كما املعتزلة موقف هو هذا 1

الكالُم املنكر عن والنهي باملعروف األمر بباب اتَّصل وقد ص٧٤٩–٧٦٨). اإلمامة، فصل ص٨٢٩–٧٤٩؛
إال بها يقوم ال املنكر عن والنهي باملعروف األمر يف يدخل ما أكثر أن بهذا اتصاله ووجه اإلمامة، يف



(٥) الثورة إىل العقيدة من

والنهي، األمر، مصطلحات: أربعة هناك املنكر؟ عن باملعروفوالنهي األمر يعني فماذا
و«ال «افعل» صيغتهما الفقه، أصول علم يف مقولتان والنهي فاألمر واملنكر. واملعروف،
والقبح الُحسن معنى فيُفيدان واملنكر املعروف أما الفعل. وعدم الفعل يقتضيان تفعل»،
يخص إنه أي واآلراء؛ األفكار نحو وليس األفعال نحو والنهي األمر ويتوجه العقليني.
وال الظاهرة، باألفعال تتعلق املدنية للحقوق مبدأ وهو النظريات. ال والرشعيات العمليات

حريته.2 من والحد الفكر توجيه يخص
درء أن األصولية للقاعدة طبًقا باملعروف األمر من بكثري أهمَّ املنكر عن النهي ويبدو
املعروف فقسمة واملنكر؛ املعروف قسمة من ذلك ويتَّضح املصالح. جلب عىل مقدَّم املفاسد
فاألمر بواجب، ليس وما واجب إىل ينقسم إنه إذ املضمون؛ دون بالصورة تتعلق مقتَضبة
الصورة حيث من املنكر أن حني يف مندوب، وباملندوب نافلة، وبالنافلة واجب، بالواجب
وكبرية،3 صغرية بني ذلك يف فرق ال الرشوط، استيفاء عند عنه النهي وجوب وهو واحد،
ويقع به يختص ما األول: قسمني؛ إىل املضمون حيث من املنكر قسمة ذلك من األهم ولكن
ألنه ورشًعا؛ عقًال عنه منهيٌّ وهو واحد، درهٌم إال له ليس فقري غصب مثل االعتداد، به
عنه ومنهي للرضر، دفع ألنه عقًال عنه منهي الكفاف لحد ونهب أوده، به يُقيم ملا سلب
والفقراء. األغنياء بني التفاوت يف وضعها هكذا يكون ال للناس أُخرجت أمة خري ألن رشًعا
منهي غري وهو درهًما، قارون أموال له غني غصب مثل به، االعتداد يقع وال يختصبه وما
عنه. منهي غري يكون فإنه النقل، أساس العقل كان وملا رشًعا. عنه منهيٍّا كان إن عقًال عنه

عن والنهي باملعروف األمر يف خاص كتاٌب املبرش بن ولجعفر ص٣٦). التنبيه، ص٧٤٩؛ (الرشح، األئمة
ويقولون املنكر، عن وينهون باملعروف يأمرون إذ الزيدية، موقف أيًضا وهو ص٨١). (االنتصار، املنكر

ص٣٤-٣٥). (التنبيه، املنزلتني بني واملنزلة والوعد والتوحيد بالعدل
فاعله عرف فعل كل واملعروف تفعل». «ال والنهي «افعل»، الرتبة يف دونه ملن القائل قول هو األمر 2
عرف فعل كل واملنكر ص١٤١). (الرشح، معروف القديم أفعال يف يُقال ال ولهذا عليه؛ دل أو حسنه
أال املقصود عليه. دل أو قبحه يعرف ال ألنه منكر هللا من وقع ما يُقال وال عليه. دل أو قبحه فاعله

ص١٤٨). (الرشح، املنكر يقع وأال املعروف يضيع
وباملندوب عيل)، (أبو نافلة وبالنافلة واجب، بالواجب األمر واجبًا. وليس واجب قسمني؛ عىل املعروف 3
استيفائه عند لقبحه عنه النهي وجوب يف واحد باٍب يف كله واملنكر ص٧٤٥). ص١٤٦، (الرشح، مندوب

ص١٤٦-١٤٧). (الرشح، وكبرية صغرية بني فرق ال الرشوط،
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الحكم عىل الثورة خامًسا:

وهو يتعداه، ما والثاني: الطبقات. بني الدخل توزيع إعادة إىل أقرب الغني من الرسقة وإن
يتوجه املنكر عن فالنهي واجتهاد. تدبري إىل ذلك يف يحتاج وال ورشًعا، عقًال عنه املنهي
وقد الطبقات. بني وتفاوتها الدخول توزيع يحكمها التي االجتماعية األوضاع إىل أساًسا
مثل فقط، عليه رضره ويقع باإلكراه حاله يتغري ما األول: آخرين؛ قسمني إىل املنكر ينقسم
كرسقة الغري، إىل الرضر ويتعدى باإلكراه حاله يتغري ال ما والثاني: خفري. من الدرهم رسقة
كالظلم عقليات إىل املنكر ينقسم وقد جهودهم. ورسقة واستغاللهم العاملني ونهب الفقراء
سواءٌ الرشعيات، وإىل واألخالقية؛ املعنوية األمور إىل أقرب وهو واجب، عنه والنهي والكذب،
كالرسقة، املادية األمور وهي مجال، فيها لالجتهاد يكن لم أو مجال فيها لالجتهاد كان ما
الفردية األخالق مجال املنكر عن والنهي باملعروف األمر يتجاوز واجب. أيًضا عنها والنهي
وإعادة باملساواة يتعلق فيما االقتصادية األوضاع مقدمتها ويف االجتماعية، األوضاع إىل
يُطَّلع وال معروفة غري القلوب أفعال باب من املنكر كان إذا الطبقات. بني الدخل توزيع
التي فهي الجوارح أفعال أما عنها. نُهي قد الظاهرة واملعروفة عنها، النهي يجب فال عليها

االجتماعية.4 الحياة يف وآثارها لظهورها عنها النهي يجب

يُغَصب درهم إال ليس فقري االعتداد، به يقع ما (١) قسمان: وهو به، يختص ما (أ) قسمان: املناكري 4
ٍة أُمَّ َخرْيَ ﴿ُكنْتُْم لقوله: الرشع جهة ومن الرضر، دفع ألنه العقل جهة من ورشًعا؛ عقًال عنه منهيٌّ منه
عقًال منه يُنهى ال درهم منه يُغَصب قارون مثل غني االعتداد، به يقع ال ما (٢) ِللنَّاِس﴾. أُْخِرَجْت
إال هاشم) (أبو عقًال دون ورشًعا عيل)، (أبو ورشًعا عقًال عنه النهي يجب يتعداه ما (ب) رشًعا. ويجب
صاحبَه لِحق إن وعقًال رشًعا عنه النهي يجب به االعتداد يقع ما (أ) قسمني: وينقسم واحد، موضٍع يف
قسمان: املناكري ص٧٤٥-٧٤٦). ص١٢٤–١٤٥، (الرشح، رشًعا به االعتداد يقع ال ما (ب) رضر. به
إىل حاجة يف فهي الكفر، كلمة إال اإلكراه فيه يجوز فقط، رضره عليه يقع ما باإلكراه، حاله يتغري (أ)
والقذف)، (القتل الغري إىل رضره يتعدى الذي باإلكراه حاله يتغري ال (ب) الخمر). ورشب امليتة (أكل نية
رضبان؛ املناكري ص١٤٥). (الرشح، الضمان برشط الغري مال إتالف يجوز إذ املال؛ يف إال يجوز ال فذلك
الرشعيات (ب) فيها. الحال يختلف ال واجب عنه والنهي والكذب)، (الظلم العقليات (أ) ورشعية: عقلية
أم (حنفي) حالًال يعتربه املكلَّف حال فيه يُنَظر املثلث)، (رشب مجال فيه لالجتهاد ما (١) رضبان:
فيه يختلف ال واجب عنه النهي والخمر)، والزنا (الرسقة فيه لالجتهاد مجال ال ما (٢) (شافعي). حراًما
أو القلوب أفعال من تكون أن بني فرق ال االعتقادات، باب من كان إذا املنكر ص١٤٧). (الرشح، الحال
عنها. يُنهى فال معروفة غري القلوب أفعال كانت إذا أما لقبحها. عنها النهي يجب فإنه الجوارح، أفعال

ص٣٦٨–٣٧٠). (اإلرشاد، عنها النهي فيجب عليها االطالع تم إذا أما
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وقد الصالة. مثل رشعيان واجبان بل واجبان، املنكر عن والنهي باملعروف واألمر
واجبًا بالوجوب األمر فيكون عنهما، املنهي أو بهما املأمور وجوب درجة إىل وجوبهما يرجع
حرية وينهاه يأمره ملن املنكر عن والناهي باملعروف اآلمر يرتك حتى مندوبًا، وباملندوب
هللا من لطف ومصلحة، لطف وجوب وهو واملكروه. املندوب حالة يف واإلدراك االختيار
ورشًعا. عقًال واجب وهو الرشيعة.5 ترعاها التي الناس مصالح به تقوم للعباد، ومصلحة
لكان عقًال واجبًا يكن لم ولو الطبيعة، وتُدركه اإلنسان به يُحس عقًال، يُعَرف فالظلم
يستلزم وال البرشية.6 الطبيعة يف أساس للوجوب يكون أن ويستحيل القبيح. بفعل ُمغريًا
عليهم. للرقابة أصل املنكر عن والنهي باملعروف األمر ألن األئمة؛ به تقوم وال اإلمام، وجود
هو بل املنكر، عن ونهيًا باملعروف أمًرا ليس للحدود وتنفيذهم للرشيعة األئمة تطبيق وإن
عن والنهي باملعروف األمر هو اإلمامة وجوب دليل يكون وأحيانًا الرشيعة. ألحكام تطبيق
قدر الناس عامة عىل يجب إنما الشعبية. الرقابة يف ومستنَدها أصلها اإلمامة وكأن املنكر،
به قام إذا العلماء عىل كفاية فرض ليس وهو فرًضا. األمة علماء عىل وواجب ندبًا، اإلمكان
رشوطه. استوىف قد دام ما عالم كل عىل فرضعني ولكنه اآلخر، البعض عن البعضسقط
غريه إىل األمر العالم وأوكل بعض، إىل بعضهم العلماء ارتكن وإال األنبياء، ورثة فالعلماء
وحدها الحالة هذه يف فإنه العلماء، وعىل العامة عىل استعىص ما فإذا األصل. يضيع حتى

ص٤٢٤). (املواقف، مندوب وباملندوب واجب، باملعروف األمر للمأمور؛ تابع آخرون. ومنعه قوم، أوجبه 5

ص٣٦٨–٣٧٠). (اإلرشاد، اإلمام ظهور عىل موقوف ألنه الروافض منعه الجملة، عىل باإلجماع واجبان
شعًرا: قيل وقد ص١٧٨–١٨٠). (الرسالة، اإليمان ِصنو فريضٌة

ت��زي��ي��ف ب��ال ف��رض��ان وال��ن��ه��ي ب��ال��م��ع��روف األم��ر أن ول��ي��س
ان��ت��ظ��ام ف��ال ب��م��ق��ت��ض��اه��م��ا ق��ي��ام ي��س��ت��ط��ع ل��م دون��ه��م��ا

ص٩٩ الوسيلة،

ُمغريًا لكان عقًال الوجوب يكن لم لو وعقًال. سمًعا عيل أبي عند عقًال. أو سمًعا الوجوب يف الخالف 6
واحًدا يُشاهد أن وهو واحد، موضٍع يف إال سمًعا هاشم أبي وعند ص٧٤٣-٧٤٤). (الرشح، بالقبيح
(الرشح، النفس عن املرضة لتلك دفًعا عنه النهي فيلزمك ورضر، مضض بذلك قلبَك فيلحق غريه يظلم
الندب حكم يف أنه عىل كالدال يجب، لم وإن عقًال يحسن املنكر عن النهي هاشم، أبي عند ص٧٤٢).

ص٢٧). والتجوير، التعديل ج٦؛ (املغني، والتعديل املدح به يستحق ألنه
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للرقابة يعطي وحتى ُمربر، بال الناس عىل السلطة تستدعي ال حتى اإلمام إىل اللجوء يمكن
ُممكنة.7 فرصة أكرب الشعبية

أثرهما وإحداث وقوعهما تضمن رشوط املنكر عن والنهي باملعروف ولألمر
وأهمها فشلهما، أسباب وتُقلل النفس، عىل وثقلهما حدتهما من وتُخفف ونجاحهما،
األمة عن ويُبعدانهم واملسلمني، اإلسالم من الناس يُنفران أو غضبًا، أو فتنة يُثريان أال
والنهي باملعروف فاألمر عليها. ثقيل والتوجيه النفس، عىل صعبة فالنصائح وعلمائها؛
فليس املنصوح، مع الناصح فيه يشرتك الذي اإلسالم عىل حرًصا ان يتمَّ إنما املنكر عن
عدم أيًضا ويُشرتط منه. اإلسالم عىل غريًة بأشد أو املنصوح، من إسالًما بأكثر الناصح
عىل بل األشهاد، رءوس عىل وفضحهم عوراتهم، وتتبع الناس، عىل والتلصص التجسس
خاطر. طيب عن التذكرة وقبول النصح قبول إىل أقرب يجعلهم الناس عىل التسرت العكس،
وهو آخر أصل وهدم املنكر عن والنهي باملعروف األمر مثل بأصٍل اإلتيان من الفائدة فما
املنهي وأن معروف به املأمور أن يعلم أن الناصح وعىل الناس؟ حرمات عىل املحافظة
الظن يُغني ال وقد النصيحة. رشط فالعلم املعروف؛ عن ونهى باملنكر أمر وإال منكر، عنه
للعلم أهل هو ملن حينئٍذ النصيحة وتُرتك شيئًا، الحق عن يُغني ال الظن ألن العلم؛ عن
بعد، يحدث لم منكر عن نهي يتم أن يُعَقل فال حاًرضا، املنكر يكون أن بد وال للظن. ال
جاه. أو منصب وطلب اإليمان، يف ومزايدة النفس، عن إعالن مجرد النصيحة كانت وإال
هراء مجرد يكون واقٍع بال الوحي يف عليه منصوص عقيل وأصٌل املمارسة، أساس فالواقع
أدَّى ما إذا األصل ممارسة وتتوقف تغيريه. أو عنه الكشف دون الواقع تعمية وظيفتُه

باستثناء ص٣٦). (التنبيه، فرض األمم جميع وعىل الناس جميع عىل واجب هو املعتزلة، عند 7

اْلُمنَْكِر﴾ َعِن َوتَنَْهْوَن ِباْلَمْعُروِف تَأُْمُروَن ِللنَّاِس أُْخِرَجْت ٍة أُمَّ َخرْيَ ﴿ُكنْتُْم والدليل: اإلمامية، من رشذمة
وكذلك اْلُمنَْكِر﴾، َعِن َوانَْه ِباْلَمْعُروِف َوأُْمْر َالَة الصَّ أَِقِم بُنَيَّ ﴿يَا ص١٠٢-١٠٣)، ج٢، (البيجوري،
اإلجماع ويؤيده ص٧٢١). (الرشح، تنتقل» أو تُغري حتى فتُطِرق يُعىص هللا ترى لعنٍي «ليس حديث:
آلحاد ثابت بل بالوالة، يتخصص ال ص١٠٠). املطيعي، ص١٥٤؛ السالم، عبد ص٢٤٢؛ (الرشح،
رضبني: عىل وهو ص١٠٢). ج٢، الجوهرة، ص١٠٢؛ ج٢، البيجوري، ص٣٦٨–٣٧٠؛ (اإلرشاد، املسلمني
القضاة وتولية الجيوش وتنفيذ الثغور وسد البيضة وحفظ الحدود كإقامة األئمة، إال به يقوم ال ما (أ)
(الرشح، أوىل إليه فالرجوع إمام هناك كان إذا الزنا). (الخمر، الناس كافة به يقوم ما (ب) واألمراء.
ص١٠٠). (املطيعي، اْهتََديْتُْم﴾ إِذَا َضلَّ َمْن ُكْم يَُرضُّ َال أَنُْفَسُكْم ﴿َعَليُْكْم بدليل: كفاية فرض ص٧٤٣).
ص١٤٨). (الرشح، عني فرض وليس كفاية فرض الباقني، عن سقط املكلَّفني ببعض الفرض ارتفع إذا
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فإن الرضر لحساب وطبًقا لصاحبه. الدب قتل مثل منه، أعظم منكٍر إىل املنكر عن النهي
عىل الرضر يقع أن بني خالف وال أعظم. رضر تفادي سبيل يف مقبوًال يبدو األقل الرضر
إلحاق إىل أدَّى ما إذا األصل ممارسة تتوقَّف فقد الناصح؛ أي الذات، أو املنصوح، أي الغري،
ويُرتك املادي. أم املعنوي الرضر أي املال؛ يف أو الحياة يف ذلك كان سواء بالنفس، الرض
طبًقا كلٌّ العلماء، فيه يختلف ما وهو التحمل، عىل الناصح العالم لقدرة الرضر هذا تقدير
له كان إذا إال املنكر عن والنهي باملعروف األمر يتم ال وأخريًا ووضعه. وطاقاته لقدراته
إقامة أو بالرصاخ أشبه وكان تأثري، له يكن لم إذا أما غرضه. يُحقق حتى الواقع يف أثر
ليست فالشهادة مضمون. بال فارًغا أيًضا يكون فإنه ُمجيب، ال حيث الصحراء يف األذان

والتغيري.8 للتأثري تهدف الكلمة إنما اإلعالن، هدفه ليس واإلعالن للشهادة،
لكلٍّ بالنسبة بينها فيما تختلف فإنها املنكر عن والنهي باملعروف األمر طرق أما
يكفي فال املنكر عن النهي أما إلزام، دون به األمر مجرد يكفي باملعروف فاألمر منهما؛
أجل من وتنفيذه تحقيقه وسائل لِزمت وبالتايل اإللزام؛ من بد ال بل النهي، مجرد فيه
ويختلف بالقوة. أي باليد؛ إليه يُرَمز والذي بالفعل التغيري ويبدأ املطلوب، التغيري إحداث
أيًضا ويختلف النعال، أو باأليدي الرضب يف يختلف كما بالقتال، أو بالرضب مداها يف
الجنود لها يُجَمع وفاصلة حاسمة بمعركٍة أو بالسيف، أي والسالح، بالقبض القتال يف
يف ويختلف والقول. الكلمة أي اللسان؛ إال يبقى فال باليد التغيري صعب فإن باآلالف.
وبدوام التأثري، إحداث يمكن اإلعالن فباستمرار الخشن. والقول اللنيِّ القول بني القول

لم وإال فتنة، لثوران موِجبًا يصري ال أنه يظن أن (١) بزوالهما: ويسقط بوجوبهما يجب رشطان 8

عدم (٢) اإلسالم. الشعار، إظهار حينئٍذ يستحسن بل املقصود، إىل يُفيض ال أنه ظن إذا وكذلك يجب.
تتبَّع «من وحديث: ،﴾… اْلَفاِحَشُة تَِشيَع أَْن يُِحبُّوَن الَِّذيَن ﴿إِنَّ ،﴾… ُسوا تََجسَّ ﴿َوَال آليات: التجسس؛
«من واآلخرين»، األولني األشهاد رءوس عىل فضحه عورته هللا تتبَّع ومن عورته، هللا تتبَّع أخيه عورة
ويكره يسرتها بل املنكرات، عىل يتجسس ال الرسول وكان فليسرتها». القاذورات هذه من بيشء ابتُيل
وأن معروف، به األمر أن يعلم أن (٣) مثل: ُمكملة، أخرى رشوٌط وهناك ص٤٢٤). (املواقف، إظهارها
املنكر أن يعلم أن (٤) العلم. مقام الظن وغلبة املعروف، عن ونهى باملنكر أمر وإال منكر، عنه النهي
ظنه عىل يغلب أو يعلم أن (٦) أكرب. منكر منه أعظم مرضٍة إىل يؤدي ال ذلك أن يعلم أن (٥) حارض.
ذلك ويختلف نفسه، يف أو ماله يف مرضة إىل يؤدي ال أنه يعلم أو ظنه يغلب أن (٧) تأثريًا. لقوله أن
ج٢، البيجوري، ص٣٦٨–٣٧٠؛ اإلرشاد، ص٧٤١–٧٤٤؛ ص١٤٣–١٤٦، (الرشح، األشخاص باختالف

ص١٠٠). املطيعي، ص١٥٤؛ السالم، عبد ص١٠٣؛
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نظًرا القول استحال فإن التغيري. إحداث أجل من بنقلها وتضغط األمة وعي يزداد القول
عىل والثبات االستمرار أي القلب؛ إال يبَق لم الكلمة ومنع الحريات وكبت القهر لظروف
اتفاق يتطلب ذلك كان وملا بالقهر. الرضا أو الذمة بيع أو الضمري مخالفة دون الحق
يف الوقوع من اإلنسان يحرس بالقلب املنكر عن النهي فإن الوجدان، مع والعمل القول
التصفيق من ويحرسه يرىضعنه، ال يشء وفعل املماألة يف أو به، يؤمن ال ما وقول النفاق
من تنشأ ولكن ملوكهم.9 دين عىل الناس يكون ال وحتى واملجاراة، املداهنة أو والتهليل
الذي العنف وهو جماعات، أو أفراًدا األمة ضد العنف استعمال هي األوىل: صعوبتان؛ ذلك
أهلية حرب وإشعال األمة شق وبالتايل باآلالف؛ املعارك يف والدخول القتال حد إىل يصل
علماء أو وحدهم، الناس عامة تُقاتل هل من؟ ضد من قتال والثانية: طاحنة. داخلية
عادل؟ جديد إمام بظهور أم وحدهم، األمة علماء بقيادة الناس عامة أم وحدهم، األمة
أم بيده، املنكر بتغيري منهم كلٌّ يقوم الخارج الجديد اإلمام أو العلماء أو العامة وهل
فيكفيهم املنكر، لتغيري الرشعية السلطة إىل أي اإلمام؛ إىل األمر ويُوَكل النصيحة تكفيهم
من أو الناس، عامة من املنكر ُمرتكبي ضد القتال؟ سيقع من وضد واإلعالن؟ البالغ
أال عليه؟ الثورة تجوز وبالتايل لنصح؛ يستمع ولم له البيعة ُعقدت الذي اإلمام ضد العلماء
وإشاعة وترشذمها، األمة وتفتُّت الرشعية، السلطة عىل املستمر للخروج مدعاة ذلك يكون

عن النهي أما إلزام، دون به األمر مجرد يكفي األول املنكر. عن والنهي باملعروف األمر بني فرق 9

اختلفوا وقد ص٧٤٤-٧٤٥). (الرشح، القتال ثم الرضب، ثم الخشن، القول ثم القول، من بد فال املنكر
يجوز. فال السيف أما فاليد، فباللسان، بالقلب، (أ) إىل: السيف بغري باملعروف واألمر املنكر إنكار يف
التفسري مقدار يف الناس اختلف وقد ص١٢٥-١٢٦). ج٢، (مقاالت، باليد وليس والقلب باللسان (ب)
والكالم. واأليدي بالنعال آخرون وقال (ب) واأليدي. بالنعال إال الصالة أهل عىل يُنَكر ال (أ) إىل: باليد
عرشة له اجتمع إذا إال منكًرا أحٌد يُنكر ال رابع فريٌق وقال (د) والسالح. بالقبض ثالث فريٌق وقال (ج)
فإن عليه. قدر مما البداية ص٢٧). (التنبيه، إنكار يلزمه لم وإال معهم، يُقاتل إماًما يُقيمون رجل آالف
البيجوري، ص١٠٢؛ ج٢، الجوهرة، ص٣٧-٣٨؛ (التنبيه، فبقلبه يقدر لم فإن األمور، فبأشد يقدر لم
املرجئة، من والخوارج والزيدية املعتزلة (أ) أقاويل: أربعة عىل السيف يف الناس واختلف ص١٠٢). ج٢،
حتى ُقتلت، ولو السيف تُبطل الروافض (ب) الحق. ونُقيم البغي أهل بالسيف نُزيل أن أمكن إذا واجٌب
اإلمام وأن الذرية، وُسبيت الرجال ُقتلت ولو باطل السيف األصم، بكر أبو (ج) بذلك. فيأمر اإلمام يظهر
يرده ولم السلطان عىل الخروج وأنكروا فاسًقا، كان وإن إزالته لنا وليس عادل، غري أو عادًال يكون قد

ص١٢٥). ج٢، (مقاالت،
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عن والنهي باملعروف األمر طرق قلب يمكن الصعوبتني لهاتني ونظًرا البالد؟ يف الفوىض
عىل واإلبقاء بالحق، القسط عىل والنية العزم بعقد أي بالقلب؛ بالتغيري والبداية املنكر،
بسلوكه املسلم فيصبح نفاق، أو ُمداهنة أو تهاون دونما الضمري وإخالص النفس، صفاء
املقاومة من نوع وهو منكر. من أمامه يراه ملا ًصا مشخَّ ورفًضا ًما مجسَّ اعرتاًضا واعتقاده
واللسان. بالقول فالتغيري يفلح لم فإن وانترش، شاع ما إذا ثماره يؤتي للظلم السلبية
وإنما الباطل، مواجهة يف الحق عن واإلعالن واإلرشاد، النصيحة التغيري طريق ويظل
فقد الحق، وانترش الوعي وعمَّ األقوال تراكمت ما فإذا عنه. الحق غيبة يف الباطل بقاء
اليد؛ إال يبَق لم التغيري يحدث لم فإن أثر. والقول فعل، فالكلمة الفعيل، التغيري يحدث
صعوبتان تنشأ ذلك ومع املمكنة. السلمية الوسائل كل استنفاد بعد بالقوة التغيري أي
عىل الطاعة وإيثار الواقع، باألمر والتسليم لإلمام، العمياء بالطاعة االتهام األوىل: أُخريان؛
العمل ما والثانية: الحق. نرصة عن القعود إىل يؤدي مما الثورة؛ عىل والرضا الخروج،
ثم باللسان ثم بالقلب املنكر عن النهي ذلك يف يكفي هل البغاة؟ وحكم الجائر اإلمام يف
بأن التسليم من إذن مفرٌّ هناك يكن لم رشعي؟ فرٌض بالفعل البغي مقاومة أن أم باليد،
فهو ماله دون قاتل ومن معصية. يف طاعة فال للرشيعة، بطاعته مرشوطة اإلمام طاعة
يكفي وال شهيد. فهو مظلمة دون قاتل ومن شهيد، فهو عرضه دون قاتل ومن شهيد،
إذا السيوف وسلُّ خلعه وحب ينخلع لم فإن يُخَلع، أن يجب بل الباغي، اإلمام يكلم أن
الكفار. مثل مثلهم لألمة، أعداءً باعتبارهم البغاة قتال وجب لذلك الرضورة؛10 اقتضت

وال باللسان، أو فقط بالقلب السنة، أهل (أ) إىل: كيفيته يف واختلفوا وجوبه، عىل األمة اتفقت 10
إال ذلك يتغري ال كلهم ُقتلوا لو والروافض، واألصم كيسان أبي وعند السيوف. بسلِّ وال باليد يكون
إذا ولكن والقاعدين، والصحابة بعثمان السنة أهل واقتدى السيف. سلُّ يجب حتى الناطق يخرج أن
املعتزلة وجميع السنة أهل طوائف (ب) العادل. اإلمام مع السيوف سل عندهم وجب فسٌق هناك كان
والزبري وطلحة عائشة موقف وهو املنكر. دفع يف رضورة كان إذا السيوف سل وجوب الخوارج، وجميع
يف الطاعة إنما معصية، يف طاعة ال ص١١–١٥). ج٥، (الفصل، وداود والشافعي ومالك حنيفة وأبي
من طاعة. وال سمع فال بمعصية أُمر فإن بمعصية، يؤَمر لم ما والطاعة السمع أحدكم وعىل الطاعة،
«َلتأمُرنَّ شهيد. فهو مظلمة دون واملقتول شهيد، فهو دينه دون واملقتول شهيد، فهو ماله دون ُقتل
كيف البعض: قال ص١٧). ج٥، (الفصل، عنده» من بعذاب هللا ليُعذبنكم أو املنكر عن وتنُهنَّ باملعروف
املنكر؟ عن والنهي باملعروف األمر باسم األستار، وتُهتك األموال، وتؤخذ الدماء، وتُسفك الحريم، تُباح
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عسكرهم يف ما يُغنَم وقد أموالهم، تُغنَم أو جرحاهم عىل ويُجَهز منهم، يُويل من يُتبَع قد
لدرجة األمة خالص ذلك يف كان إذا غيلًة يُقتلون وقد يُقاتلون. ال الذين أتباعهم دون فقط
ال وقد وقتاًال. ومواجهة نزاًال إال يُقتلون ال وقد نسائهم، واستباحة عليهم الزور شهادة
الحد هذا إىل عليهم. ويُصىلَّ نون ويُكفَّ يُدَفنون وقد عليهم، يُصىلَّ أو نون يُكفَّ أو قتالهم يُدَفن
خارجها، إىل األمة داخل املنكر عن والنهي باملعروف األمر ويتجاوز البغاة.11 قتال وصل
باملعروف األمر مثل الدين، إىل بالدعوة جهاد قسمان: والجهاد الكفار. بجهاد ويلحقان
املنكر عن والنهي باملعروف األمر مثل بالسيف، وجهاد وباللسان؛ بالقلب املنكر عن والنهي
فتقبل األمم تستسلم حتى النزال، قبل وواجبة القتال، تسبق اإلسالم إىل فالدعوة باليد.
الرب عىل معها تتعاون الكربى األمة داخل مستقلة أمًة وتكون االستسالم تعلن أو اإلسالم،
حسب كلٌّ كفاية، فرض ال عني فرض املعنى بهذا والجهاد والعدوان. اإلثم دون والتقوى
اإلسالم وبلوغ الدعوة تبليغ قبل جهاد وال بالسيف. جهاًدا أو بالقلم جهاًدا ووسعه، طاقته
الجهاد لديهم. الدية وجبت وُقتلوا ذلك قبل ُقوتلوا فإن الحجة، عليهم وتُقام الناس، إىل
ثورة للداخل، انقالبًا وليس العالم يف وانتشار الباطن، عىل عكوًفا وليس الخارج يف حركة

مضمون. أي من الفارغ املجرد الروح يف تغري مجرد وليس الواقع يف

وحمل الجزية، املسلمني وألزم جنده، والنصارى أمره، أصحاب اليهود جعل سلطاٍن يف تقولون ما فيُقال:
وملك املسلمني، من ُوجد من كل عىل السيف حمل أو الزنا، للمسلمات وأباح املسلمني، أطفال عىل السيف
يجوز ال الصالة؟ يدع ال ربه ُمعلٌن باإلسالم ُمقر ذلك كل يف وهو بهم، العبث وأعلن وأطفالهم نساءهم
ينتحل جهٌم كان ص١٥-١٦). ج٥، (الفصل، خلعه وجب امتنع فإن يُخلع، وال أوًال اإلمام يُكلَّم الصرب،
ص١٢). (الفرق، السلطان ويُقاتل السالح يحمل ضاللته مع وكان املنكر، عن والنهي باملعروف األمر

ص٣١٢). ج١، (مقاالت، املازني أحوز ابن وسالم عمر قتله أمية، بني ملك آخر يف وُقتل
عىل يُجَهز وال أموالهم، تُغنَم وال منهم، يويلِّ من يُتبَع ال (أ) أقاويل: ثالثة عىل البغاة قتل يف واختلفوا 11

أما عسكرهم، يف ما يُغنَم (ج) أموالهم. وتُغنَم جرحاهم، عىل ويُجَهز منهم، وىلَّ من يُتبَع (ب) جرحاهم.
غيلًة البغاة قتل يف واختلفوا ص١٣٨-١٣٩). ج٢، (مقاالت، يُغنَم لم أموالهم من عسكرهم يف يكن لم
إذا اإلثبات عىل يقوم الروافض) وغالة الخوارج من وقوم سليمان بن (عباد ثالث وحلٍّ وناٍف، ُمثبت بني
الزنا واستباحوا عليهم، الزور شهادة وإقامة أموالهم وأخذ املخالفني خنق استحلوا حتى شيئًا، يخف لم
ويُصىل نون ويُكفَّ قتالهم يُدَفن (أ) إىل: البغاة دفن يف واختلفوا ص١٣٩). ج٢، (مقاالت، ُمخالفيهم بنساء
(الخوارج) ذراريهم وتُسبى نون، يُكفَّ وال عليهم يُصىل وال يُدَفنون ال (ب) ذراريهم. تُسبى وإال عليهم،

ص١٣٩). ج٢، (مقاالت،
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حتى بالِحجاج إال يكون فال الرأي يف املخالفة والِفرق املذاهب أصحاب مع الجهاد أما
بينهم».12 ُرحماء الكفار، عىل اء «أشدَّ الحق، ويظهر الرأي يُنَرص

عليه؟ الخروج أو خلعه يجوز ومتى اإلمام طاعة تجوز متى (2)

برشوط التزم وطاملا ُمطاًعا، يكون فإنه وعقد اختيار عىل بناءً بيعته ت تمَّ قد اإلمام دام ما
وتطبيق الرشيعة تنفيذ جانبه من طرفها؛ من العقد برشوط األمة التزمت طرفه من البيعة
بتنفيذ مرشوطة بل مطَلقة، ليست لإلمام األمة فطاعة له. الطاعة جانبها ومن أحكامها،
نقض قد يكون فإنه البيعة اإلمام نقض ما فإذا امُلتعاقدين، رشيعة والعقد العقد، رشوط
أو وبغيه وظلمه بجوره للبيعة نقضه ويكون عليه، األمة أخذتها التي واملواثيق العهود
االختيار وإعادة البيعة سحب أي خلعه؛ يتم الحال هذه ويف الرشيعة. أحكام تنفيذ بعدم
عليه الخروج يجوز فإنه نفسه، يخلع أو األمة من طلب عىل ينخلع لم فإن العقد. وفسخ

األئمة. وُفساق البغي أهل قتال رضورة عىل بناءً بالسيف ومقاتلته

اإلمام طاعة (1-2)

اإلمام التزام حالة يف إال تجوز ال فإنها مطلقة، غري مرشوطًة اإلمام طاعة كانت إذا
والذب األعداء ومقاتلة الرشيعة وتنفيذ العدل أحكام تطبيق عىل ينص الذي البيعة بعقد
ُوضعت أجلها من التي ورضورياتها الرشيعة مقاصد تحقيق ذلك ويتطلب البيضة، عن

القتال قبل اإلسالم إىل الدعوة ص١٧٧). (املحصل، بالسيف وجهاد بالدعوة جهاد قسمان: الجهاد 12
وفرض والتقوى، الرب عىل تعاون ألنه يُسلموا حتى اإلسالم أعداء مع الجهاد وجوب ص١٢). (الكتاب،
مع واجب الجهاد وأحكامه. الجهاد رشط ص١٨-١٩). ج٥، (الفصل، واإلسالم الدين إىل الدعاة كل عىل
مع والجهاد املنكر، عن والنهي باملعروف األمر وجوب وأصله والطاقة، الوسع حسب عىل الدين أعداء
الجزيَة يقبل أو أركانه، بكمال اإلسالم دين ويقبلوا ورسله، وكتبه باهلل يؤمنوا أن إىل بالقتال الكفر أهل
لم ومن ثانيًا. باالستتابة ثم أوًال بالِحجاج البدع أهل مع والجهاد الجزية. عىل العهد بذل لنا يجوز من
قبل ُقتل فإن الحجة، عليه وتُقام اإلسالم يُدعى حتى ماله أخذ وال قتله يجوز فال اإلسالم دعوة تبلغه
وأهل الردة أهل واستتابة الجيوش، وأفراد الثغور سد اإلمام عىل له. الدية ارة الكفَّ األصحاب أوجب ذلك
جميع عىل وجب العام النفري وقع وإذا املستحقني. بني والغنيمة الفيء وقسمة الحدود، وإقامة البدع،
من الجهاد ألن غريه؛ فرض سقط الناس بعض ناحيٍة يف الجهاد بفرض قام ومتى به. القيام املكلَّفني
ص٢٦٩). (الفرق، الكفرة جهاد يرون ال فإنهم املباركية أما ص١٩٣-١٩٤). (األصول، الكفاية فروض
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مقصٌد يُزاد وقد واملال. والِعرض والعقل والنفس الدين عىل املحافظة ابتداءً؛ الرشيعة
إن أي إليه؛ الزكاة دفع طاعته وتستلزم املقاصد. هذه لكل الجامع اإلنسان هو سادس
عىل تجوز ال إذن اإلمام طاعة به. اقتصاديٍّا التزاًما يستلزم بالنظام السيايس االلتزام
استقر والذي الغالب، الرتاث ألنه نظًرا القومي وعينا يف ذلك استقرار من بالرغم اإلطالق
من واحد، طرف من الطاعة وأصبحت السلطة، تراث اختيار يف االختيارات ُحسمت أن بعد
وذمة هللا ذمة عىل واملحافظة البيعة وعقود واملواثيق بالعهود تستلزم التي الرعية طرف
وفسق اإلمام عىص لو حتى اإلمام، جانب من مقابل التزام أي دون املسلمني، وذمة نبيه
فإن بالرشاد، له والنصح بالهداية له الدعاء إال األمة تملك وال واجبة! تظل طاعته فإن وجار
عىل الرعية ودعوى الظالم، عىل املظلوم دعوى أخرى، دعوًة الدعوات تزداد يشءٌ يتغري لم
بصالحه به، واالقتداء محبته اإلمام طاعة وتستلزم املظلومني. دعوات ُمجيب وهللا اإلمام،
إلمامها. ومقلِّد تابع مجرد واألمة فوق، من يأتي فالتغيري األمة. تفسد وبفساده األمة، تصلح
أمام ليس واختالف. تمايز عالقة ال واتحاد، تقليد عالقة إذن والرعية اإلمام بني العالقة
وطغا وظلم، جار مهما بالسيف عليه الخروج وعدم السلطان جور عىل الصرب إال األمة
يكون أن اإلمام يكفي وكفر. وعىص فسق ولو حتى عليه الخروج يجوز ال بل ! وتكربَّ
اإلمام ينعزل ال والعيدين!13 الجمعة ُمصيل املساجد، يأتي الصلوات، ُمقيم اإلسالم، ظاهر

جميع عىل اإلمام إطاعة يجب ص١٢). (اإلبانة، املسلمني ونصيحة األئمة بطاعة السنة أهل تقول 13

واملفسدين، الدين أعداء عىل اإلمام نرصة ينبغي ومما … الرشع يُخالف ال فيما وباطنًا ظاهًرا الرعايا
األمة. صالح صالحه يف فإن والسداد، والنرص والرشاد والتوفيق بالصالح له والدعاء ونصحه، ومحبته،
(الحصون، الخليفة يف لجعلتها صالحة دعوًة هللا من أُعطيت لو معناه: ما السلف بعض قال وقد
كان إن اإلمام إىل الزكاة دفع ص٥٥). ج١، (البيجوري، كافًرا كان ولو مستجابة املظلوم دعوة ص١٢٨).
وإن قبضها، يف له قوة ال سبيل عابر وغريه جارية، فهي فاضل يُنازعه لم الفاسق أم الفاضل القريش
ص٨). ج٥، (الفصل، اإلمام فهو حكم تنفيذ إىل بادر من مردودة، فهي وليُّه أو اإلمام غريُ األحكاَم أقام
يف طاعته تجب بل عليه، الخروج يجوز وال كافًرا، العام السلطان يكون أن يجوز الحنفية بعض عند
والعقل والنفس الدين حفظ مهمته ص٩٩-١٠٠). (املطيعي، جهًرا أو ا رسٍّ خلعه يجوز وال معصية، غري

شعًرا: قيل وقد ص١٠٠-١٠١). (املطيعي، األهلية يف مرتبته وهي والِعرض، واملال والنَّسب

ال��ب��ت��ة م��ح��ت��ٌم ف��ح��ف��ظ��ه��ا س��ت��ة ك��ل��ي��ات ذل��ك وت��دل

265



(٥) الثورة إىل العقيدة من

حني النهاية يف رشوًطا وليست البيعة، عقد عند البداية يف رشوط ألنها والجور؛ بالفسق
طمًعا فحسب البيعة أجل من إال بالرشيعة يلتزم ال كاذب ُمخادع اإلمام وكأن بها. االلتزام
الغدر ينوي الناس عىل ُمحتال وكأنه باطنًا، والورع ظاهًرا العدل ضد وهو اإلمامة، يف
ولم والفسق الجور ألئمة األمة انصاعت فقد التاريخي؛ الواقع هي ذلك يف والحجة بهم.
إىل أقرب كانت الجور أئمة طاعة أن عىل يدل مما الراشدين؛ الخلفاء بعد عليهم تخرج
الخروج أو اإلمام عزل أن حجة تُثار وقد له. والتأصيل التنظري إىل منها الواقع األمر تربير
باألمر التسليم حجة وهي األمة، لشوكة وإضعاف الهرج وإحداث الفتنة إلثارة مدعاة عليه
والثورة. التغيري ُقوى مواجهة يف واألمن النظام استتباب حجة التغيري، من والخوف الواقع
أكثر وما الجور، أئمة طاعة وجوب إلثبات انتقاؤها يمكن التي النقلية الحجج أكثر وما
األمن، استتبَّ وطاملا عليهم. الخروج أو خلعهم رضورة إلثبات املضادة النقلية الحجج
يصبح حتى واالنتشار السيادة يف النقيل تراثهم استمر الحكم، يف الجور أئمة واستمر
السياسية الحياة من وتُستبعد املعارضة تُضطهد وطاملا األمة. وعي يف الوحيد الرتاث هو
واملكروه، الحرام يف إال بالعصيان يُسمح ال النسيان. طي يف ويصبح تراثها يختفي العامة،
العيون، يف للرماد ذرٍّا البلوى بها تعمُّ ال أموٍر يف أي واملقاهي؛ األسواق يف الدخان ترك مثل
فالطاعة الحقوق، واغتصاب والرسقة والنهب والجور الظلم يف أما العامة. ألذواق وتملًُّقا
أيًضا الطبيعي من كان القائم، النظام يُربر رصًفا طائفيٍّا املوقف هذا كان وملا واجبة!14
القائم النظام تغيري أجل من املعارضة، ِفرق األخرى، الِفرق من عليه فعل رد يحدث أن

ال��وج��ود ق��وي��م��ة ب��ه وه��ي ح��دود م��ن ش��رع ب��م��ا ل��ك��ن
ي��دان ب��ه وال��ع��ق��ل ف��ال��ن��ف��س األدي��ان ال��س��ن��ة أه��ل ث��م
ال��م��ال ت��س��اوى ف��ي��ه��ا ف��ال��ع��رض ال��م��ال ث��م اإلن��س��ان وب��ع��ده
ف��اج��ت��ن��ب م��ث��ل��ه ف��ه��و أذاه ال��ن��س��ب ل��ق��ط��ع أدى إذا ن��ع��م

ص٩٩ الوسيلة،

طاعة من بالخروج أي ص١٤٥). (النسفية، والجور بالفسق اإلمام ينعزل ال أيًضا السنة أهل عند 14

الراشدين، الخلفاء بعد واألمراء األئمة مع الجور وانترش الفسق ظهر قد ألنه العباد؛ عىل الظلم أي هللا،
عند عليهم. الخروج يرون وال بإذنهم، واألعياد الُجمع ويُقيمون لهم، ينقادون كانوا قد والسلف
القايض بخالف الشوكة، من له ملا للفتنة إثارة غريه ووجوب عزله يف الوالية أهل من الفاسق حنيفة، أبي
والظلم بالفسق اإلمام ينخلع ال الحديث وأصحاب اإلثبات أهل جمهور وعند ص١٤٥-١٤٦). (التفتازاني،
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أن دون أعدائها عىل بالسيف يخرج الذي الخاص إمامها بطاعة فقالت نفسه. بالسالح
من هللا طاعة تكون أن ضد هللا طاعة من اإلمام فطاعة نرصته. عن القاعدة من تتربأ
نفسه الوضع وهو الرعية، كفرت اإلمام كفر وإذا الرعية، آمنت اإلمام آمن إذا اإلمام، طاعة
املعارضة.15 وتراث املعارضة ِفرق من املرة هذه أن إال السلطة، وتراث القائم النظام يف
منه كثريًا فإن اإلمام طاعة مع منه البعض يكون ما بقدر التاريخي الواقع أن والحقيقة
خلفاء ُقتل فلماذا رشوط، بال اإلطالق عىل واجبة اإلمام طاعة كانت وإذا عليه. الخروج مع
داخل من الثورات استمرار فقط وليس السلطة، نظام داخل من أي الراشدين، األربعة من

والعلنية؟ الرسية والخارجية، الداخلية ِفرقها بكل املعارضة
واالختيار فالعقد الباغي! وحكم الجائر اإلمام قبول إىل اإلمام طاعة حد يبلغ وقد
بغا إذا أما يشاء! ما بعدها اإلمام يفعل للبيعة طريًقا النهاية، يف ال البداية يف فقط يكون

يجب وال الحدود، وتعطيل الحقوق وتضييع املحرَّمة النفس وتناول األبشار ورضب األموال وغصب
يف وا واحتجُّ معايصهللا. من إليه يدعو مما يشء يف طاعته وترك وتخويفه، وعظه يجب بل عليه، الخروج
باألموال، واستأثروا جاروا وإن األئمة طاعة وجوب يف والصحابة النبي عن ُمتظاهرة كثرية بأخباٍر ذلك
خلعه، يوجب ال اإلمام يف الفسق حدوث ص١٨٦). (التمهيد، أخرى أخباٌر وتأويلها معارضتها يف وُروي
الرشوط فيه انطبقت لو ص١٨٦). (التمهيد، عنه العدول ووجب العقد لبطل ابتداءً حدث كان وإن
يستويف بمن استبداله ُقدر لو خلعه يجب فإنه العلماء، يراجع فإنه ذلك ومع القضاء، رشط إال كلها
(االقتصاد، طاعته وجبت بقتاٍل إال ذلك يكن لم وإن قتال، وتهيج للفتنة إثارة غري من الرشوط جميع
وترك واملكروه الحرام يف يُطاع ال لكن وباطنًا، ظاهًرا الرعايا جميع عىل طاعته تجب ص١٢٠-١٢١).
وصفه أُزيل ثم للرشوط ُمستكمًال ُويل إذا يُعزل ال ص١٥٤). السالم، (عبد واملقاهي! األسواق يف الدخان
وقد ص١٠١-١٠٢). ج٢، (البيجوري، بعزله قالت لطائفٍة خالًفا الفسق، بطريق العدل وهو السابق

شعًرا: قيل

وال��ح��رام ال��م��ك��روه ف��ي ي��ُك ل��م إل��زام ف��ي تُ��خ��ال��ف��ن��ه ال

ص٩٨ الوسيلة،

عىل كان من إمامة الروافض، من املعلومية فعند والخوارج. الروافض ِفرق بعض موقف هو هذا 15

املختارية، وعند ص٩٧). (الفرق، عنهم القَعدة عن منهم براءة غري من أعدائه عىل سيفه وأخرج دينها،
ص١٦٠). (التنبيه، ذلك يف مقامه يقومون ولده من واألئمة عىصهللا. عصاه ومن هللا أطاع من إمام، عيلٌّ
ص١٧٩، ج١، (مقاالت، والشاهد منها الغائب الرعية كفرت اإلمام كفر إذا الخوارج، البهيسية وعند

ص٤٢٤). املواقف، ص٤٢؛ ج٢، امِللل، ص١٠٩؛ الفرق، ص١٧١؛
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دون بالقهر عليه آخر إماٌم تغلَّب ما فإذا قائمة. األوىل البيعة فتظل ذلك بعد وطغا اإلمام
والعقل، اإلسالم مثل العادية الرشوط بعض فيه تتوافر دامت ما إماًما يظل فإنه بيعة
أو الذكورة مثل األخرى العادية الرشوط بعض تلزم ال قد بل ببغي، وبغيًا بغلبة، غلبًة
كلٌّ الجند، وسائر العسكر وألمراء الطغيان لحكم الترشيع يتم النحو هذا وعىل البلوغ.
البغاة لحكم تربير مجرد البداية يف األمر كان وقد إماًما. نفسه ويُنصب الحكم عىل ينقض
األول، التاريخي الواقع عن مستقالٍّ نظري تأصيٍل إىل التربير ل تحوَّ ثم الطغيان، وأئمة
يمكن ما أقىص إن طغاة.16 وحكاًما بغاة أئمًة ويُفرز الخاص، واقعه يخلق أصبح حتى
مقرونًا ذلك كان سواء حكمه، يُميض وال الصواب إىل يرجع أن أخطأ إذا فيما عمله لإلمام
أن دون نفسه الحاكم عىل يعود فردي خطأ مجرد الحكم يف الخطأ وكأن بدونها. أو بتوبة
تجاريٍّا، اإلمام مقاطعة أن كما فقًرا. أو غنًى سلًما، أو حربًا األمة باقي عىل آثاره له تكون
األول والصانع األول التاجر الحاكم من تجعل رشاء، أو بيع عقود يف معه الدخول وعدم
كمقدمة االقتصادي العزل يكفيه وخسارة! مكسب عالقة بالرعية عالقته األول، والزارع
الجائر، اإلمام وطاعة الواقع لألمر االستسالم بني الوضع يرتاوح وهكذا السيايس! للعزل

الرشوط وهذه خليفة! كونه دوام يف ال فقط، الخليفة تنصيب يف ابتداءً واالختيار) (العقد ذلك يُشرتط 16
بالغلبة إماًما نفسه ونصب الناس عىل شخص تغلَّب إذا أما االختيارية. املبايعة يف تلزم إنما االبتداء يف
طاعته الناس عىل وجب بالغلبة ولو األمر له ثَم ومن فقط؛ واإلسالم العقل إال يُشرتط فال والقسوة،
يُعَلم كما يُشرتط فال الدوام يف وأما االختيار. وحالة االبتداء يف هي إنما الرشوط هذه ص٩٩). (املطيعي،
وتجب وفاسق، امرأة أو كصبي أهًال يكن لم وإن له، انعقدت قهًرا شخص عليها تغلَّب ولو يأتي. مما
إمامة ز جوَّ من منهم ص٢٠٠). ج٢، (البيجوري، للرشوط كامُلستويف عنه نهى أو به أمر فيما طاعته
ذلك ومع ص١٩٩-٢٠٠). (اإلمامة، إزالته من يتمكن ال أو فاسًقا، خارجيٍّا باغيًا كان وإن يخرج من
أحكام يف اختلفوا فقد الجائر. إمامة ترفض والخوارج، السنة أهل طوائف بعض مثل أخرى، ِفرٌق فهناك
يُلتفت وال أحكامه تلزم ال (ب) جائًرا. كان وإن الحق عىل كانت إذا الزمة جائزة (أ) مقالتني: عىل الجائر
والرشاء مبايعته تجوز (أ) إىل: الباغي القاطع مبايعة يف الناس اختلف ص١٣٨). ج٢، (مقاالت، إليها
بذلك نُلجئه حتى الفتنة عن يرجع أن إال الرشاء أو املبايعة تجوز ال (ب) الحرب. آالت من كان ما إال منه
باختيار اإلمام وإنما الغلبة، أو بالقهر اإلمامة تجوز ال املعتزلة وعند ص١٤٢). (مقاالت، البغي ترك إىل
البهيسية الصوفية وعند ص٢٠٤–٢٠٧). (اإلمامة، االنتهاء يف وال االبتداء يف قهًرا ال والعقد، الحل أهل
نفسه الحني ذلك ففي البالد، من كان حيث بغريها أو بخراسان جور قضية اإلمام قىض إذا الخوارج
من ذلك بني وفيما واليمن باألندلس ولو وغربها، األرض رشق من كانوا حيث رعيته وجميع هو يكفر

ص٣١). ج٥، (الفصل، البالد
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كفرت منطقٍة يف جور بحكم اإلمام قىض إذا وإال عليه، والخروج البيعة عقد فسخ وبني
من أكثر اإلمام طاعة عىل الرتاث ركَّز لقد أقصاها.17 إىل األرض أقىص من كلها األمة
املعارضة، وعدم املطَلقة الطاعة عىل بالرعية اإلمام عالقة وأقام عليه، الخروج عىل تركيزه
هو كما التنفيذ مهمتهم اء صمَّ آالٌت البرش وكأن مناقشة، بال وتنفيذها األوامر ي تلقِّ وعىل
استقالل عىل قضاء وهو التسلطية، واألنظمة العسكرية والنُّظم الرسية الجماعات يف الحال
من وقهر تسلط عالقة بالرعية اإلمام عالقة دامت ما الفرد وحرية العقل ودور الشخصية
اإلمام تأليه يُخفي كان ما وكثريًا اآلخر. الطرف من واستسالم وخضوع وتبعية طرف،
السمع له وتوجب يفعله، ما ورشعية وعصمته ألوهيته يف تعتقد دامت ما لألمة استغالله
لقد بل له. وتبعيتها األمة طاعة وهو سيايس، هدف له كان اإلمام تأليه وكأن والطاعة،
أهل باعتبارهم قتالهم لدرجة السياسيني خصومه مطاردة يف الحق لنفسه اإلمام أعطى
ُمعارضيهم هم يُقاتلون البغي أئمة قتال من فبدًال األمة؛ جسد من واستئصالهم الضاللة،
عليهم. السيطرة أجل من للناس إرهابهم إىل األئمة طاعة وتتحول عليهم، والخارجني
عىل والخروج العصيان معاني من تحمل بما خارجي بأنه اإلمام عىل يخرج من كل ويُتَّهم

املعارصة.18 اإلسالمية الحركات يف الحال هو كما القانون،

إىل ويَُرد عنه يرجع (ب) حكمه. يميض أن (أ) مقالتني: عىل الحكم يف أخطأ إذا اإلمام يف اختلفوا 17

فال موىفٍّ اجتهاٍد عىل بناءً كان إذا أما واحًدا. الحق كان إذا التوبة تلزم ص١٣٨). ج٢، (مقاالت، الصواب
الخوارج عند ص٧٤٨-٧٤٩). (الرشح، أخطأ إذا املفتي مع نفسه اليشء التوبة، لزمته موىفٍّ وغري حرج،
(امِللل، فاستتابوه أصحابه عليه نقم مروان بن امللك عبد نجدة كاتَب عندما إذ اإلمام؛ استتابة من بد ال

ص٣٦-٣٧). ج٢،
فكانوا بيعته، من عليهم واملفرتَض طاعته من عليهم الواجب عن خرجوا املؤمنني من كثري عصاة إن 18
السبيل سواء عن وضل الحق عن زاغ ومن ص١٠٩). (األصول، وحربهم قتالهم حالًال باغية، فئًة بذلك
من األرض ويُطهر القتال، فينصب عاد فإن الهدى، إىل وإرشاده الخطأ وجه عىل تنبيهه اإلمام فعىل
(النهاية، عذابه وعذبة عقابه، وعقبة نقمته، وشهاب هللا، سطوة بارق هو الذي بالسيف والضالل، البدعة
خارجيٍّا، ى يُسمَّ عليه الجماعة اتفقت الذي الحق اإلمام عىل خرج من كل الخوارج، ص٤٧٨–٤٨٠).
واألئمة بإحسان، التابعني عىل بعدهم كان أو الراشدين األئمة عىل الصحابة أيام يف الخروج كان سواء
بالجنة بعناها أي هللا؛ طاعة يف أنفسنا رضبنا قالوا التابعني عىل بعدهم كان أو الراشدين زمان كل يف
فإنهم املارقة؛ إال امُلحكمة، الرشاة، الحرورية كلها، باأللقاب يرَضون وهم ص١٩١). ج١، (مقاالت،

ص١٩١). ج١، (مقاالت، الرمية من السهم يمرق كما الدين من مارقة أنهم يُنكرون
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اإلمام خلع (2-2)

خلعه. وجب له، الناس وبيعة عقده بعد له اإلمام لنقض نظًرا البيعة عقد فسخ يتم لم إذا
أُقيمت ألجله ما وهو املسلمني، أحوال وأهمل الدين بأمور أخلَّ ما إذا يخلعوه أن وللناس
شخصية، بصفاٍت أي عليه، الجنون بإطباق أو فقط، والفجور بالفسوق يُعَزل ال اإلمامة.
ضدهم والجور التعسف صنوف وممارسة الناس وظلم املسلمني بمصالح إلرضاره بل
فإنما الدنيا يف أما اآلخرة، يف عليها يُحاَسب أموٌر صالته وترك كفره إن األموال. وتبذير
لقوة خلعه استعىص فإذا الحقوق. وضياع األموال واغتصاب الظلم عىل الناس يُحاسبه
أخف واختيار املحظورين أدنى ارتكاب فعليهم وضعفهم، الناس حيلة لقلة أو شوكته
يف والدخول عليه الخروج من ذلك عىل يرتتب وما خلعه، أو الباغي اإلمام طاعة الرضرين،
بمثابة كانت الرشين، أهون ألنها الطاعة األمة اختارت ما فإذا معه. ُمتكافئة غري معركٍة
لسبٍب العزل وجوب كان إذا حرج. املكره عىل وليس ترضاه، ال يشء فعل عىل امُلكَره
الرعية ظلم وهو حقيقي، لسبٍب أوجب عزله فإن األعداء، يد يف اإلمام وقوع مثل افرتايض
مع املفضول إمامة لجواز وذلك منه، أفضل هو من ظهور عزله يوجب ال بها. والتعسف
العقل من القدر استخدام املفضول يُحسن لم إذا عزله يوجب ذلك ومع الفاضل، وجود
دون بنفسه نفسه يخلع أن املخلوع لإلمام األكرم من يكون وقد الرعية. شئون لرعاية

الرعية.19 شئون تدبري عن بعجزه شعر ما إذا له الناس خلع انتظار

أن ولهم ص١٧٩). (التمهيد، والصائم البائع وكذلك عقده، بعد النكاح فسخ الويل يملك ال كما 19

لقوة خلعه عىل يقدروا لم وإن اإلمامة. تُقام ألجله وما املسلمني، وأحوال الدين بأمور أخلَّ ما إذا يخلعوه
ارتكاب أمكن طاعته، عن الالزمة املفسدة من أكثر املفسدة وكانت العالم، فساد إىل يُفيض مما شوكته
فحالتهم اإليمان، بعد والردة اإلسالم بعد الكفر هو عليه طرأ ما كان وإن ألعالهما. دفًعا املحذورين أدنى
مستجمع العالم يف يوجد لم فإذا الردة. عىل املكره حال من تتقارص ال متابعته إىل واالنقياد طاعته يف
املفسدة إىل يُنَظر أن فالواجب ونحوها، العدالة أو كالعلم يشء حقه يف ُفقد من أو اإلمامة، لرشوط
وعند ص٣٨٥-٣٨٦). (الغاية، املحظورات تُبيح فالرضورات أعالهما، ويُدَفع وعدمها، إقامته من الالزمة
أهل من ليس الفاسق أن املسألة وأصل وأمري. قاٍض كل وكذا والفجور، بالفسق اإلمام ينعزل الشافعي،
يوجب ما ص١٤٥-١٤٦). (التفتازاني، لغريه؟ ينظر فكيف لنفسه، ينظر ال ألنه الشافعي عند الوالية
ِفسقه الكثري وعند لها. والدعوة الصالة إقامة ترك إيمان، بعد كفر (أ) طاعته: فرض وسقوط اإلمام خلع
الحدود. وتعطيل الحقوق، وتضييع املحرَّمة، النفوس وتناول األبشار، ورضب األموال، بغصب وظلمه
خرس أو صم إذا وكذلك صحته، من واليأس عقله زواُل املسلمني يرضُّ بحيث عليه الجنون تطابق (ب)
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اإلمام عىل الخروج (3-2)

طرفه، من العقد برشوط يقم ولم وظلم، عىص ما إذا اإلمام عىل الخروج يجب ذلك ومع
يستمع ولم نفسه، يخلع ولم منكر، عن لنهي أو بمعروف ألمر أو لنصيحة يسمع ولم
عطَّل قد دام ما رشعية كفريضٍة الحكم عن وإزاحته عليه الثورة تجب هنا له. الناس لخلع
يجب بل الرسي، الخروج يجوز وال فضيلة، الجائر السلطان عىل فالخروج اإلمامة. وظيفة
قد بل العدل،20 وإقامة الحقوق السرتداد األشهاد رءوس وعىل الناس أمام العلني الخروج
أو جالسه أو السلطان البس من كل تكفري يتم وبالتايل محرم؛ إىل ذاتها السلطة تتحول
ال الخروج كان وإذا الضمري.21 ونقاء القلب لطهارة وضياع َمفسدة، فالسلطة معه، عمل

أو ألجله نُصب مما والنهوض املسلمني، مصالح يف النظر عن يقطع أمٌر له عرض أو وهرم، كرب أو
من معها ويُوءَس األمة، عىل الداخل لرضر معها يُخاف مدة إىل العدو يد يف أُرس وإن بعضه، عن
الرعية وعامل ظلم إذا خصوًصا بها، ُمجاهًرا معصية ارتكب إذا عزله يجب ص١٨٦). (التمهيد، خالصه
اإلمامة انعقدت متى (ص٩٩-١٠٠). األموال وتبذير والجور الظلم بغري فاسًقا كان أو والجور، بالعسف
بفسقه، اإلمامة سمت عن وخرج وفجر فسق فإذا أمره. وتغريُّ حدث غري من خلعه يجوز ال واحد بعقٍد
ما ممكٌن أوده وتقويم ذلك. وامتناع خلعه وجواز بانخالعه يُحَكم لم وإن ممكن، خلع غري من فانخالعه
خلع كما محتمل، سبب غري من نفسه اإلمام وخلع املجتهدات. من ذلك وكان سبيًال، التقويم إىل وجدنا
اإلمام خلع لألمة ص٤٢٥-٤٢٦). (اإلرشاد، ذلك غري عىل حمله ويمكن لعجزه، استشعاًرا نفسه الحسن
خلع يوجب مما ليس ص٤٠٠). (املواقف، الرضرين أدنى احتمال الفتنة إىل أدى وإن يوجبه، بسبٍب
العقد ابتداء عند مفضوًال حصل لو كان وإن منه، أفضل به يصري (ج) غريه. إىل فضل حدوُث اإلماَم

ص١٨٦-١٨٧). (التمهيد، الفاضل إىل عنه العدول لوجب
ملخلوق طاعة ال ألنه واملعروف بالرفق نهيه يجب بل طاعته، تجوز فال بحرام أو بمكروه أمر إذا 20
عىل الخروج الخوارج، وعند ص٩٩-١٠٠). (املطيعي، ا رسٍّ عليه الخروج يجوز وال الخالق، معصية يف
ج٢، (امِللل، واجب حقٌّ السنة خالف إذا اإلمام عىل الخروج ص٧٣). (الفرق، واجب الجائر السلطان
وجب الحق، عن وعدل املسرية غريَّ وإن العادل. اإلمام مع القتال يجب األوىل امُلحكمة وعند ص٢٥).
ص١٢٩-١٣٠). ج١، (مقاالت، الجور أئمة عىل الخروج الزيدية وترى ص٢٦). ج٢، (امِللل، قتله أو عزله

ص١٤١). ج١، (مقاالت، الحق وإقامة الظلم وإزالة الجور أئمة عىل والعرض السيف عىل أجمعت
من أسالفه وكان يورث. وال يرث ال أنه ويزعم السلطان، البس من كل بتكفري يقول املردار كان 21

كافر. وال مؤمن ال فاسق إنه واالعتدال القدر يف ُموافقيهم من السلطان البس فيمن يقولون املعتزلة
خالطه من وتكفري تكفريه مع قتله ترك كيف زمانه سلطان من والعجب كافر. بأنه املردار وأفتى

ص١٦٥). (الفرق، الفرقة!) صاحب عىل السلطان املؤرخ (استعداء
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أو تنظيم بال هوجاء فورًة كانت وإال قيادة، إىل حاجة يف ثورة كل فألن إمام، مع إال يتم
اإلمام ينشأ الظالم اإلمام عىل الناس من ثورة دون بمفرده يخرج ال اإلمام أن كما ترشيد.
فإذا الثورة. إىل منها التمرد إىل أقرب تكون الرعية دون بمفردهم األئمة وثورة داخلها. من
الرعية ثورة فإن املغتصب، اإلمام ضد الرشعي اإلمام حق اسرتداد أجل من يتم التمرد كان

والظلم.22 البغي ضد األمة حق باسم تتم
حكم إنهاء عىل قادرة جماعٍة بال أيًضا يصح ال فإنه إمام، بال الخروج يصح ال وكما
قليلة جماعة مع السلطان عىل الخروج تم لو العمل فما وإال العدل، حكم وإقرار البغي
وملاذا قاتلوهم؟ وإال البيعة، عىل عنوًة حملهم إىل فاضطروا الناس يتحرك لم ثم وقتلته،
النسبة يف النظر دون األحوال كل يف صالح عدٌد هو وهل بدر؟ أهل بعدد الجماعة تكون
الخروج يستحيل ممكن عدد أقل هو وما عدد؟ أي يكفي وهل واألغلبية؟ األقلية بني القائمة
واأللف بمائتني، مائة البغي، أهل لنصف ُمتساٍو عدٍد من األقل عىل بد ال أم منه؟ بأقل
ما بمائتني؟ والعرشون مستضَعف، دائًما والحق ذلك، من أقل يكون ال ملاذا ولكن بألفني؟
وقد والجماهري.23 والقيادة التنظيم يف بتحقيقرشوطها الثورة نجاح ضمان هو ذلك يف يهمُّ

عباد (أ) إىل: بإمام، إال األحكام وإنفاذ العهود أخذ يكون هل إمام، مع إال الظهور يكون هل اختلفوا 22
األحكام، فأنفذوا خرجوا الخروج أمكنهم إذا املسلمني وأن إمام، عيل بعد يكون أن يجوز ال سليمان، بن
يتواطئوا، أن مثلهم عىل يجوز ال جماعة كانوا إذا علية، ابن األصم، (ب) فعله. األئمة يلزم كان ما وفعلوا
الخروج يكون ال املعتزلة، أكثر (ج) األحكام. يُقيموا أن لهم جاز لكثرتهم، تهمة وال مظنة تلحقهم ولم
يشء يجوز ال الروافض، (د) يأمره. من أو العادل اإلمام إال األحكام إنفاذ يتوىل وال عادل، إمام مع إال
ولو السيف وإنكار الخروج إبطال عىل وأجمعت ص١٤٠-١٤١). (ج٢، يأمره من أو لإلمام إال ذلك من
بالقتال هللا يأمره أن قبل النبي بقول واعتلُّوا ص١٢٣). ج١، (مقاالت، ويأمرها اإلمام يظهر حتى ُقتلت
اإلمام دون ذلك يجوز ال ألنه الجور أئمة عىل الخروج أنكروا يُقاتلوا. أن أصحابه عىل محرًَّما كان إنه

ص٩٩). (الفرق، منهم إمام مع إال القتال ترى ال والخلفية ص٨٨). ج١، (مقاالت، عليه املنصوص
إىل: املسلمني عىل ويُقاتلوا السلطان عىل يخرجوا أن إليه بلغوا إذا يجوز الذي املقدار يف اختلفوا 23
السلطان فقاتلنا ونهضنا، لإلمام عقدنا ُمخالفينا، نُكفر أن الغالب وكان جماعة ُكنا إذا املعتزلة، (أ)
قاتلناهم. وإال والقدر التوحيد هو الذي قولنا يف دخلوا فإن لقولنا. باالنقياد الناس وأخذنا وأزلناه،
طائفة (ب) عليه. وقدروا ذلك أمكنهم إذا والقدرة اإلمكان عىل السلطان عىل الخروج الناس عىل وأوجبوا
ثم لإلمام اإلمامة فيعقدون بدر، أهل كعدد يكون أن الخروج لهم يجوز الذي املقدار أقل الزيدية،
واجب وذلك الخري، أهل من كان إذا ونهضوا لإلمام عقدوا اجتمع عدد أي (ج) السلطان. عىل يخرجون
ص١٤٠). ج٢، (مقاالت، قتالهم لزم البغي أهل نصف كمقدار الحق أهل مقدار كان إذا (د) عليهم.
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واإلجهاز اندالعها، قبل إجهاضالثورة وأراد بالعدوان، السلطان بدأ إذا إال الخروج يجوز ال
حينئٍذ أمته. ضد معهم وتعاون باألعداء، واستعان مهدها، يف ووأدها بدايتها، قبل عليها
يف امُلتمثلة السلطة وقمة السيايس للنظام رصاع من األمر ويتحول السلطان.24 قتال يجب
عدم إىل فالدعوة إيمان. دار وليست حرب دار الدار فتكون بأكمله، املجتمع رصاع إىل اإلمام
الرغبة ملقدار طبًقا فشيئًا شيئًا الدعوة تندرج ثم إيمان، دار الدار اعتبار إىل تؤدي الخروج
ال عندما كفر دار أو نعمة كفر دار أو فسق دار مجرد تصبح فقد البغي. ضد الثورة يف
عىل وهي ورشك كفر دار أو املنكر، عن والنهي باملعروف األمر ممارسة وتتوقف إنكار، يتم
من وبالرغم هدنة.25 دار مجرد وتصبح كله ذلك يف التوقف يتم وقد اإليمان. دار من الضد
لآلخر الكفر ودار للنفس اإليمان ودار الكفر، ودار اإليمان دار بني التقابل يظل التدرج هذا
وحدة وتَُشق الزمن. يف واالنهيار التاريخ يف السقوط بداية القسمة هذه تكون وقد املخالف.
وداره باطل عىل له وامُلخالف اإليمان، دار وداره حق عىل نفسه فريٌق اعترب أن بعد األمة
كفر. دار دارهم األهواء، أهل وهم الضالة، والفرقة إيمان؛ دار دارها فالفرقة الكفر. دار
يُحاربون ال األهواء أهل أن فطاملا الحرب. وعالقة السلم عالقة بني بينهما العالقة وترتاوح
الفيء يف حقهم األهواء ألهل ويكون بهدنة، وهدنًة بسلم سلًما تقابلها الناجية الفرقة
حريتها الناجية للفرقة كان ولكن مكان، يف الضالة الفرقة غلبت وإن املساجد. وارتياد
إذا أما يسرتق. ال فيها اللقيط إيمان، دار تكون الدار فإن البالد، يف وحرمتها العبادة يف
يفء. فيها والغنيمة يسرتق، فيها واللقيط حرب، دار فالدار مضطَهدة، الناجية الفرقة كانت
مرتدِّين يُعتربون وقد املجوس. مثل الجزية عليهم وتوضع نسائهم، ونكاح ذبائحهم تحرم
اعتربوه وإن مثلهم، كافٌر كفرهم يف والشاكُّ رسقاتهم. إال تجوز وال الجزية، منهم تُقبَل ال
املعاوضة عقود وإجراء األهواء، أهل مبايعة تجوز ذلك ومع يكفر. ال فقد ضاللة مجرد
أهل مثل األهواء وأهل وحده. السلطان واجب من التوبة عن االمتناع بعد قتلهم ألن معهم؛

إال قتله يرون فال أنكره من فأما بحكمه. ريض ومن السلطان قتال الخوارج العجاردة الحمزية ترى 24

الفرق، ص١٦٥؛ ج١، (مقاالت، عليه دليًال أو للسلطان عونًا صار أو دينهم، يف طعن أو عليهم، أعان إذا
ص٤٧). ج٢، (امِللل، امليمونية موقف أيًضا وهو ص٩٦).

دار مبرش، بن جعفر (ب) إيمان. دار واملرجئة، املعتزلة أكثر (أ) ال: أم إيمان دار الدار هل اختلفوا 25
رضب بإظهار إال يُقيم أن أحد فيها يمكن ال دار كل الجبائي، (د) نعمة. كفر دار الزيدية، (ج) فسق.
كفر دار والصفرية، األزارقة الخوارج (ه) إيمان. دار والعكس كفر، دار فهي له اإلنكار وترك الكفر من

ص١٣٧-١٣٨). ج٢، (مقاالت، هدنة دار الروافض، بعض (و) ورشك.
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الحد السيد إقامة جواز يف الخالف إنما قتالهم، وجوب من بالرغم مبايعتهم تجوز الحرب،
باطل.26 قياٌس وهو للرعية، بالنسبة السلطان بمثابة للعبد بالنسبة السيد وكأن العبد. عىل
رصف سيايس خالٌف هو الضالة والِفرق الناجية الفرقة بني التقابل هذا أن والحقيقة
وتتحدد الضالة. الِفرق أو األهواء أهل وهم واملعارضة الناجية، الفرقة وهي السلطة بني
العقائد مستعمًال لحقه يُرشع فريق وكل السلطة، عىل للرصاع طبًقا بينهما العالقات
عليه والقضاء لزعزعته أو السلطة، تفعل كما القائم النظام لتثبيت إما كأيديولوجيات،
الفقه، أصول وعلم الدين أصول علم بني الوثيقة العالقة تبدو وهنا املعارضة. تفعل كما
اآلخر، الفريق ضد فريق لنرصة هي إنما والترشيعات العقائد فكل والرشيعة؛ العقيدة بني
ِفرٌق املتشددة، السلطان رأي يف املعارضة أي الناجية، للفرقة بالنسبة الضالة فالِفرق
ويُسرتقون، يُقاتَلون، املسلمني، إىل منهم الكتاب وأهل املجوس إىل أقرب أهواء، أهل ضالة،
ذلك من أخف األمر يكون وقد الجزية. منهم وتؤخذ ونساؤهم، ذبائحهم تحرم ويُغنمون،

اإليمان خالف منه ظهر من إال اإليمان أهلها وحكم إيمان، دار الدار أن عىل بأرسها املرجئة أجمعت 26
ما املرتدين) ِعداد ويف الرس يف كفرة امليمونية، (مثل األهواء ألهل يُتعرض ال ص٢٠٧). ج١، (مقاالت،
إال حكم ال يقول: منهم واحًدا سمع حني عيل من ُروي ملا قاتلناهم قاتلونا فإن للمسلمني. يتعرضوا لم
الفيء من نمنعكم وال بقتال، نبدؤكم ال ثالث: علينا لكم قال: ثم باطل. بها يُراد حق كلمة فقال: هلل.
حكم يف ص٣٣٣). (األصول، هللا اسم فيها تذكروا أن هللا مساجد نمنعكم وال أيدينا، من أيديكم دامت ما
ظاهرين فيها السنة أهل كان فإن فيها؛ يُنَظر الضالة الِفرق بعض عليها غلب دار كل األهواء. دور
واللقيط إسالم، دار فهي واملال، النفس عىل خوف وال ُمجري، من جواز وال خفري، بال السنة يُظهرون
إال الحق إظهار عىل السنة أهل يقدر لم وإن فيها. اللُّقطة تعريف ويجب يُسرتق، ال مسلم حر فيها
فهو فيها يوجد وما الحرب، دار يف كاللقيط فيها واللقيط وكفر. حرب دار فهي يبذلونه مال أو بجوار
وأجازوا نسائهم، ونكاح ذبائحهم حرَّم من (أ) إىل: الدار هذه حكم يف األصحاب واختلف نجس. يفء
وال الجزية، منهم تُقبَل ال مرتدُّون (ب) (اإلسفراييني). املجوس مجرى وأجراهم عليهم، الجزية وضع
كفر يف الشك أما البعض. ومنعه حنيفة وأبو الروزي أجازه خالف، اسرتقاقهم ويف اسرتقاقهم. يجوز
وشكَّ وضاللة بدعة قولهم أن علم وإن كافر، فهو ال أم فاسد هو هل قولهم يف شك فإن األهواء، أهل
(األصول، أوىل ونحن ُمخالفيهم، كفر يف الشاكَّ يُكفرون املعتزلة أكثر خالف. كفره ففي كفًرا كونه يف
أجازوا وكذلك البياعات، يف األهواء أهل مبايعة األصحاب أجاز األهواء. أهل مبايعة يف ص٣٤٢-٣٤٣).
عىل ذلك نوجب فإنما التوبة من امتناعهم بعد قتلهم أوجبنا وإن ألنَّا معهم؛ املعاوضة عقود سائر
الخمر ورشب الزنا حد السيد إقامة يف الفقهاء اختلف وإنما املرتد. عىل الحد إقامة للرعية السلطان
للمسلم ويجوز الحرب، كأهل هذا يف األهواء أهل أن عىل حنيفة. أبو وأباه الشافعي أجازه مملوكه؛ عىل

ص٣٤٠). (األصول، األهواء أهل يف القول وكذلك الحرب، أهل مبايعة
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عندما وتلني بالخطر، تشعر عندما السلطة وتشتدُّ اللني. إىل أقرب السلطة كانت ما إذا
وبالتايل األهواء؛ أهل صالح يف هو إنما الرصاع هذا يف والشك باألمان، وتشعر الخطر يبتعد
عىل وحفاًظا ذلك، ومع الوطنية. للمصالحة احتمال وال واملعارضة، السلطة بني حياد فال
النشاط مظاهر يف والدخول املعارضة مع املبايعات عقد يمكن للدول، االقتصادية املصالح
إذن الرصاع يظل االقتصادية. املصالح أمام يتوارى السيايس فالخالف معها؛ التجاري
الدين سالح باستعمال والالإسالم، اإلسالم والحرب، السلم والكفر، اإليمان دارين؛ بني
وال تمايز وال فيه خالف ال واحد مجتمٌع اإليمان دار وكأن السيايس. الخالف عىل وإضفائه
خالفات، من دونه ما يجبُّ عليها والحفاظ السلطة عىل الرصاع وكأن طبقاته، بني رصاع
تجاه مواقفها يف السلطة النت ما فإذا ثانوية. تناقضاٌت دونه وما الرئييس، التناقض هو
تُسبى وال أموالهم تُغنَم وال األمة دماء تُراق فال بلني، لينًا تُقابلها املعارضة فإن املعارضة،
مجرد الهجرة وتكون القَعدة، تكفر ال بالكفر. املعايص عىل الحكم من بالرغم ذراريهم
العقل. ويحكم النفيس، الدافع ويقلُّ السلطة، عىل الرصاع يخفُّ وبالتايل فرًضا؛ ال فضيلة
عداوًة السلطة املعارضة تُقابل أن الطبيعي من وكان للجميع.27 متََّسع األرض يف زال فما
مع السرية فيهم السرية مرشكة، كافرٌة فالسلطة برفض؛ ورفًضا بتكفري، وتكفريًا بعداوة،
وكما النساء. وتُسبى األموال عىل يُستوىل بالسيف. إال معها تعامل ال واملرشكني، الكفار
الرجال، مثل النساء ويُقاتل العبادات، يف نفسها مع تتشدد السلطة مع املعارضة تتشدد
زاد وكلما حرب. دار ودارهم مرشكون إذن السلطة أهل وشجاعة. خيل أصحاب والكل
فريق كل ر وكفَّ الترشذم، وزاد صفوفها، يف االنقسام حدث اآلخر ومع النفس مع التشدد
الثورة تصبح حتى الثورية، الطهارة أو اليسارية» «الطفولة يف الجميع ويقع اآلخر، الفريَق
وال األموال تُستحلُّ فال بعضهم من االعتدال يظهر وقد جماعة.28 وبال أئمة بال ثوار، بال

أقل وهؤالء قتادة. بن وعمر األزرق بن هللا عبد أصحاب الخوارج العمرية األزارقة موقف هو هذا 27

يقولون ولكن ذراريهم، سبي وال أموالهم غنم وال املسلمني دماء إهراق يرون ال ألنهم ا؛ رشٍّ الخوارج
ولم واجتهاد، وورع ليل أصحاب وهم وعمر، بكر أبا ويتولَّون وعيل، عثمان من ويتربَّءون كفر، املعايص
الهجرة ويرون بالديانة، عرفوهم إذا القَعدة فيتولَّون العجاردة أما ص٥١). (التنبيه، أحد منهم يبَق

ص٤٣). ج٢، (امِللل، فرًضا ال فضيلة
الذين هللا رسول حرب أهل من السرية منهم السرية مرشكون، مخالفوهم الخوارج، موقف هو هذا 28

األسواق، يف بسيوفهم يخرجون الخوارج امُلحكمة وكان ص١٦٩). ج١، (مقاالت، املرشكني من حاربوه
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باملعروف األمر يف يستمرُّون رشك، كفار ال نعمة كفار لهم املخالفون ويصبح النساء، تُسبى
والتوحيد.29 العدل عن كتعبري املنكر عن والنهي

ُموافقيهم من القتال عن القَعدة يكفر املعارضة يف امُلتشدد االتجاه ظهر ما فإذا
املخالفون ويُقتَل إليهم. هاجر فيمن لهم الوالء امتحان يتم وقد إليهم، يُهاجر لم من وكل
فالعداء املسلمني، من ُمخالفيهم دون واملجوس والنصارى اليهود ويُواىل وأطفاًال، نساءً
يتوقف وال الخروج ويستمر األمم. بني العقائدي الخالف من وأرشس أعتى اإلخوة بني
دار كفر، دار السلطة دار الخصوم. مع االتفاق أو للمصالحة مجال فال الزمان، نهاية إىل
كان وملا اآلخر. بفناء مرشوط أحدهما بقاء الدارين، بني مصالحة وال إيمان، دار املعارضة
الخروج باستمرار مرهون وذلك محالة، ال قادم اإليمان حكم فإن اغتصابًا، الكفر حكم
القائلني موت بعد خاصًة أقوالهم يف والشك كفر، ُموافقيهم من الكبرية وارتكاب والثورة.

الناس، من يلحقون فيمن السيوف ويضعون هلل»، إال حكم «ال فيُنادون غفلة، عىل الناس فيجتمع
الناس فكان يُقتل، أو يرجع ال للتحكيم خرج إذا منهم الواحد وكان يُقتَلوا. حتى يقتلون يزالون فال
الحرورية أما ص٤٧–٥١). (التنبيه، األرض وجه عىل أحد اليوم منهم يبَق ولم وفتنة. وجل عىل منهم
األموال ويستحلُّون ويَْسبون الشيخني، ويتولَّون الخنتني، من ويتربَّءون األمة، بتكفري يقولون فكانوا
الذي املكان يف يُصيل وال أصًال، يميش وال يربح ال للصالة املرأة أو الرجل منهم ر تطهَّ وإذا والفروج،
الريح منه خرجت إذا باملاء. يستنجون طهارته. وانتقضت رشجه تحرَّك الرجل ميش إن فيه. ر تطهَّ
عالٌم كالرجال. مضَمرات الخيل عىل نساؤهم تُقاتل النكاح. جب ألنها الرساويل يف يُصلون ال يتطهر.
واستهالك والسبي، السيف فريون األوىل الزيدية أما ص٥٣). (التنبيه، وشجاعة خيل أصحاب كثري
بقدر هو إنما الناس، يف منهم رضًرا أكثر اإلمامية يف وليس الفروج. واستحالل األطفال، وقتل األموال،
عيل منهم وكان يرعون. وال يقصدون وال والسبي، والنهب والحريق السيف يضع منهم الواحد يخرج ما
بدرهم الرءوس مكشوفات وباعهن والعربيات، والهاشميات العلويات سبى البرصة، صاحب محمد بن
األطفال، وقتل الدماء، وإهراق وأموالهم، املسلمني دماء واستباح والعلوج، الزنوج وأفرشهن ودرهمني،
ص٣٣-٣٤). (التنبيه، هللا حرَّم ما كل يستحلُّ وكان مرشكون، أنهم ل وتأوَّ واملساجد، املصاحف وأحرق
والكبائر، الصغائر يف املعايص أصحاب يُكفرون فكانوا الخوارج، من الرشاة بعض مثل وذلك 29

وال الناس، أموال يستحلُّون وال وعمر، بكر أبا الشيخني ويتولَّون وعيل، عثمان الخنتني من ويتربَّءون
ظاهرة مروءٌة لهم رشك. كفار ال نعمة كفار العصاة سنة. وال دين يف يُخالفون وال النساء، يَْسبون
الثانية، الزيدية ومعهم ص٥٣-٥٤). (التنبيه، املعتزلة مذاهب اليوم فيهم ظهرت وخصب. واسعة ودنيا
يُكفرا لم الذين الثالثة الزيدية ومعهم األموال، وال الفروج استحالل وال السبي وال السيف يرون فال
املنكر، عن وينهون باملعروف يأمرون وخريًا، وعبادة زهًدا ويُظهرون سحت، أصحاب وتولَّوهم. أحًدا

ص٣٣-٣٤). (التنبيه، والوعيد والتوحيد بالعدل ويقولون
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املؤمن قتل لدرجة للنرص، ورشط للعزيمة وشحذ للصفوف تقوية بالشدة فاألخذ كفر. بها
يف رغبًة لينًا، واألكثر تشدًدا األقل االتجاه ظهر وإذا ُقتل!30 وإال ُمخالفيهم من األسري
واتجاه العادي، اإلنساني تكوينه عن يكشف ما وهو األمة، وحدة عىل والحفاظ املصالحة
اعرتاض يحدث ال وقد رأيه. عن يرجع ممن التربؤ يتم ال فقد املجتمعات، يف واملذاهب اآلراء
يحدث وقد الجور. أئمة من فقط يكونون الذين للحكام قتال بل الناس، عىل بالسيف
الحكم، عن وإبعادهم الجور أئمة ملنع املقاومة، وسائل بشتَّى أي وبغريه، بالسيف القتال
دار السلطان عسكر كان فإذا أمرها. عن املغلوبة ورعيته السلطان عسكر بني والتفريق
العسكريني؛ بجريرة «املدنيون» يؤخذ وال أمان. دار أمرها عىل املغلوبة الرعية فإن حرب
وكراعهم وسالحهم أموالهم وغنيمة مناكحتهم تجوز ال مرشكني، وليسوا كفار فامُلخالفون
فيما تأويل أو تنزيل من استتابتهم يمكن السلم. وقت دون وحدها الحرب حالة يف إال

الخروج إال يسعه ال كافر فهو الكفر دار يف أقام من فكل الخوارج؛ من األزارقة بعض موقف هو هذا 30

قتل ويجوز ص١٥٩). ج١، (مقاالت، ُمخالفيهم دار ويعنون كفر. دار الدار ص١٦٢). ج١، (مقاالت،
مرشكون، فاألطفال أطفالهم، وقتل ُمخالفيهم نساء قتل استباحوا ص٨٤). (الفرق، والنساء األطفال
ص٣٣). ج٢، (امِللل، والنسوان امُلخالفني أطفال قتل أباحوا ص٨٣). (الفرق، النار يف ُمخالفيهم وأطفال
النساء وقتل عسكرهم يف يكن لم ممن األطفال دم أباحوا ص٤٦). (اعتقادات، جائز خالفهم من قتل
من الكبائر أهل وكذلك مرشكون، ُمخالفوهم ص٣٠). ج٥، (الفصل، عسكرهم يف ليس ممن أيًضا
ص٢٣٢). (األصول، النار يف مخلَّدون وهم ُمخالفيهم، من واألطفال النساء قتل واستحلوا ُموافقيهم.
ص١٥٨-١٥٩). ج١، (مقاالت، إليه يُهاجر لم من وإكفار عسكره، قصد ملن واملحنة القَعدة، من بِرئوا
ص٣٣). ج٢، (امِللل، إليه يُهاجر لم من وكفر دينه، عىل ُموافًقا كان وإن القتال عىل القَعدة من الرباءة
قال من أول موت بعد القول هذا خالف من روا وكفَّ لغريه، أو لضعف الخروج عن قعد ممن برئت
عسكرهم، أهل غري من لقوه من كل باستعراض قالوا حياته. يف فيه خالفه من يُكفروا ولم منهم، به
ج٥، (الفصل، املجوس أو النصارى أو اليهود إىل انتمى من قتل ويُحرمون مسلم، أنا قال إذا ويقتلونه
هللا أنزل منذ القتال عن يده أحٌد كفَّ ما قالوا: ص٤٢٤). (املواقف، القتال عن القَعدة روا كفَّ ص٣٠).
مرشكون، ُمخالفوهم (أ) أشياء: ثالثة جمعهم والذي ص١٦٢). ج١، (مقاالت، كافر وهو إال البسط
مرشكون، إليهم الهجرة عن رأيهم عىل كان ممن القَعدة (ب) مرشكون. ال كفرة تقول األوىل وامُلحكمة
من بأسرٍي إليه يُدَفع منهم أنه ادَّعى إذا عسكرهم. قصد من امتحان وجوب (ج) رأيهم. عىل كانوا وإن
رشك، الدار البهيسية، من طائفة وعند ص٨٣). (الفرق، قتلوه! يقتله لم وإن صدَّقوه، قتله إن ُمخالفيه،
ص١٨١، ج١، (مقاالت، والسبي القتل استحلَّت األموال، وأخذ القبلة أهل قتل مرشكون، جميًعا وأهلها

ص١٩٠).
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َسبْيهم طفل. أو امرأة منهم يُقتَل وال الحرب، يف منهم امُلدِبر يُتبَع ال غريه. أو جهله يسع
العلن ويف حرام، الرس يف دماؤهم الحجة، وإقامة القتال نصب بعد إال يتم ال غيلة الرس يف
إىل املوقف يف العداء يتحول وقد الهجرة.31 ودار التقية دار يف حرام األبوين وقتل حالل.
كما لها، والتقتيل النفس كراهية إىل للذات، عداء إىل لآلخر العداء يتحول كما مبدئي، عداءٍ
املوقف ويتحول بالحياة، وكفر العيش من وزهق بالنفس كفر إىل الناس تكفري يتحول
املعارصة، اإلسالمية الجماعات مثل النهاية، يف نفسية أزمٍة إىل البداية يف سيايس رصاع من
جماهري، دون القيادة يف ورغبة للمجتمعات، ورفض للعالم، وكراهية الناس، عىل ثورة
فيضيع سلوكهم، فهم دون صورتهم تشويه يسهل النحو هذا وعىل االستشهاد. يف وحب
الناس من االنتقام مثل فرعية أهداٌف وتنشأ البغي، أئمة عىل القضاء وهو األول الهدف
وحرق األرسى، قتل إىل األمر ويصل النفس. تدمري إىل األمر ينتهي حتى يشء، كل وتدمري
فرؤية الهم؛ عن وتخفيف النفس عن تفريج ذلك يف دام ما يشء، كل واستحالل الخصوم،
دام وما القتل. من األطفال وال السبي، من النساء تسلم ولن بها. يحرتق عمن تُخفف النار

تتربَّأ القعود إىل الجهاد ومن هجرتهم دار عن رجع من (أ) فرقتان: الخوارج) (البهيسية العوفية 31
ص١٠٩؛ الفرق، ص١٧٩؛ ج١، (مقاالت، لهم حالًال كان أمر إىل رجعوا ألنهم منهم تتربَّأ ال (ب) منهم.
اعرتاض ترى ال ص١٨٩). ج١، (مقاالت، تراه! وال بالسيف فتقول اإلباضية أما ص٤٠). ج٢، امِللل،
عليه فردوا يشء، بأي أئمة يكونوا أن عن ومنعهم الجور أئمة إزالة يرون ولكنهم بالسيف، الناس
فإنه السلطان عسكر إال توحيد، دار ُمخالفيهم دار ص١٨٩). ج١، (مقاالت، السيف بغري أو بالسيف
مناكحتهم تجوز مرشكني، غري كفار ُمخالفوهم ص٥٣). ج٢، امِللل، ص١٧١؛ ج١، (مقاالت، كفر دار
السلطان معسكر إال إسالم دار ودارهم غريه، دون الحرب عند وكراعهم سالحهم من أموالهم وغنيمة
الخالف ذلك كان سواء ُقتلوا، وإال تابوا فإن تأويل، أو تنزيل يف ُمخالفيهم استتابة ص٤٢٥). (املواقف،
أهل من كان إذا الحرب يف امُلدِبر يُتبَع ال ص١٠٧). (الفرق، جهله يسع ال فيما أو جهله يسع فيما
نسائهم وسبي ُمدِبرهم واتِّباع امُلشبهة قتل وأباحوا ذرية. وال امرأة منهم تُقتَل وال موحًدا، وكان القبلة
غري كفار القبلة أهل من ُمخالفوهم ص١٠٧). (الفرق، الردة بأهل بكر أبو فعله ما وهذا وذراريهم.
سواه وما حالل، والكراع السالح من أموالهم وغنيمة حالل، وموارثتهم جائزة، ومناكحتهم مرشكني،
ص٥٢؛ ج٢، (امِللل، الحجة وإقامة القتال نصب بعد إال غيلة الرس يف وسبيهم قتلهم وحراٌم حرام،
يف حرام قومه دماء شمراخ، بن هللا عبد أصحاب الخوارج الشمراخية وعند ص٢٩-٣٠). ج٥، الفصل،
منه وتتربأ ُمخالفني. كانا وإن الهجرة ودار التقية دار يف حرام األبوين وقتل العالنية، يف حالل الرس،

ص١٨٤). ج١، (مقاالت، الخوارج
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بأن الثورة وتنتهي وللنفس. لآلخر التدمري هذا تقوية األمة خصوم عىل سهل كذلك األمر
التناقضات ولعبت الوهم.32 يف ويغرق األعىل، بالنور الثائر ويلحق مضمونها، من تفرغ

ص١٦٧-١٦٨؛ ج١، (مقاالت، أموالهم وأخذ املسلمني قتل الخوارج) العجاردة (الثعالبة الشيبانية ترى 32
ُمخالفيه قتال عىل يُوافقه ال من بتكفري قوله مع الخوارج من القَعدة حمزة وواىل ص٤٩). ج٢، امِللل،
وعقر أموالهم بإحراق أمر وهزمهم قوًما قاتل إذا وكان مرشكون. بأنهم قوله مع األمة، هذه ِفرق مع
ويستحلُّون يقتلون الخمرية من الصليدية كان ُمخالفيهم. من األرسى يقتل ذلك مع وكان دوابهم،
من يتناولوا لم املال صاحب يجدوا لم فإن يقتلوه. حتى أحد مال يستحلُّون وال كلها، األموال عىل األموال
ص٤٣). ج٢، امِللل، ص٥٣؛ (التنبيه، ماله! استحلُّوا قتلوه فإذا فيقتلوه، صاحبه يظهر أن دون شيئًا ذلك
القَعدة أكفر من أكفروا ص١٦٣). ج١، (مقاالت، ُمنافق هجرتهم عن ثقل من (الخوارج)، النجدية وعند
(الفصل، وماله دمه واستحلُّوا منافق، عسكرهم إىل الهجرة عن ضعف من كل ص٨٧). (الفرق، منهم
أصحاب وتولَّوا حرَّمها، ممن وبرئوا التقية، دار يف وأموالهم املقام أهل دماء استحلُّوا ص٣١). ج٥،
وإهراق النساء وسبي األطفال قتل يستحلُّون ص١٦٣). ج١، (مقاالت، ُموافقيهم من والجنايات الحدود
أهل دماء استحلُّوا ص٥٢). (التنبيه، والخلف السلف يُكفرون وكانوا واألموال، الفروج واستمراء الدماء
غري كفرة ُمخالفوهم ص٣٦). ج٢، (امِللل، حرَّمها ممن وتربَّءوا التقية، دار عىل وأموالهم والثقة العهد
خالفهم من قتل يرون ص٣٣٢). (األصول، الخمر حد وأسقطوا الفروع، يف بالجهالة وعذروا مرشكني،
فيها من عىل اإلقدام يجوز وال حرب. دار الدار فيعتربون (الخوارج) الحسينية أما ص٤٧). (اعتقادات،
كفاٌر الكبائر بارتكاب إنهم خالفهم فيمن ويقولون خاصًة، ُموافقيهم يف باإلرجاء يقولون املحنة. بعد إال
من منهم الكفر، دار أهل يف الخوارج) (الواقفة الضحاكية واختلفت ص١٨٤). ج١، (مقاالت، مرشكون
فيه عرفنا من إال نتوىل فال خلط، دار أهل هم قال من ومنهم بعينه، إيمانه عرفنا من إال كفار قال
تجمعنا»، «الوالية وقالوا اختالفهم. عىل بعًضا هؤالء بعض وتوىلَّ إسالمه. نعرف لم فيما ونقف إسالًما،
ويعترب ص١٧٦). ج١، (مقاالت، املرأة أصحاب الواقفة من خالفهم من وا وسمَّ النساء، أصحاب وا فُسمُّ
كانوا إذا القَعدة يُكفروا لم ص٦٩). ج١، (مقاالت، الرسول حاربهم كالذين مرشكني ُمخالفيهم الصفرية
كافر، أو مؤمن من قتله أمكن من كل قتل وجوب ص٥٦). ج٢، (امِللل، واالعتقادات الدين يف ُموافقني
فتتوقف الخوارج الثعالبة األخنسية أما ص٤٢٤). املواقف، ص٣١؛ ج٥، (الفصل، بالباطل الحق يئولون
منه. فيتربَّءون كفًرا أو فيتولونه، إيمانًا منه عرفوا من إال القبلة وأهل اإلسالم ُمنتحيل من التقية دار يف
من إال يُدعى حتى بقتال القبلة أهل من البغي أهل من أحد يبدأ وأن الرس، يف والقتل االغتيال يُحرمون
وقطعوا كبري، خلٌق القرامطة من اجتمع وقد ص٤٢٦). املواقف، ص١٦٧؛ ج١، (مقاالت، بعينه عرفوه
ال الحرب يف والديلم والقرامطة ص٧٩). (اعتقادات، مكة تخريب وأرادوا وقتلوهم الحج، عىل الطريق
وشهواتها، األبدان قذر من األرواح لتخليص واملوت القتل بعد بحياة ويقولون يُقتَلوا، حتى يُدبرون
يشءٌ ذلك يف عندهم وليس الناس، قتل من يتحاَشون وال خالفهم، من قتال يرون بالنور. ويلحقون

ص٢٢). (التنبيه، يكرهونه
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تُنارصفريًقا جديد من برأسها املغلوبة الشعوب وأطلَّت الثانوية، التناقضات عىل الرئيسية
العلنية املعارضة بني ذلك يف فرق وال اشتعاًال.33 والقتال جذوة، النار وتزيد فريق، عىل

بالنفس.34 وكفر باآلخر كفر الداخل، يف العقلية واملعارضة الخارج يف االنفعالية

وأضلُّوا املسلمني، لدين عداوة قلوبهم يف كان ملا املجوس من العجم أوالد من بقية الباطنية ساعد 33

ص٧٧). (اعتقادات، كثريًا خلًقا
هم الداخلية العقلية العلنية فاملعارضة الخوارج، هم الخارجية االنفعالية العلنية املعارضة كانت إذا 34
وإنما يعرف، لم ربه عىص عندما املسبيَّ ألن السبي ويحرم رشك، دار اإلسالم دار ثمامة، فعند املعتزلة.
من كان ألنه زنًا؛ ولد بأنه إقرار هذا ويف عصاه. أو جحده ثم بالرضورة ربه عرف من عنده العايص
(الفرق، زنًا ولد منه واملولود زنًا، الحرام السبي حكم عىل سبيها يجوز ال من ووطء مسبيَّة، وأمه املوايل
بأن عنه الخياط ويُدافع مرشكون. كفار وأهلها كفر، دار اإلسالم دور وسائر والبرصة املدينة ص١٧٣).
بقتل الفوطي وقال ص٨٧-٨٨). (االنتصار، مسلمون مؤمنون وأهلها وإسالم، إيمان دار عنده الدار
الفتك ويرى الغيلة، يستجيز كان ص١٦٤). (الفرق، اإلسالم أهل من كانوا وإن غيلًة الرس يف ُمخالفيه

ص٦٢). (االنتصار، عنه دفاًعا ذلك الخياط وإنكار حق، بغري أموالهم وأخذ بُمخالفيه،
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التاريخ، يف اإلمامة سادًسا:
هنضة؟ أم اهنيار

أن وهو أعظم، ملوضوٍع مقدمة الفاضل وجود مع املفضول إمامة جواز موضوع كان
فضًال، األقل إىل املفضول ومن املفضول، إىل األفضل من االنهيار يف تبدأ التاريخ يف اإلمامة
وال عضود. ُملٍك إىل والخالفة خالفة، إىل اإلمامة تتحول ثم تدريجيٍّا، الفضل ينتهي حتى
وعىل األجيال وعىل العلماء طبقات عىل أيًضا ينسحب بل وحدهم، األئمة عىل األمر ينطبق
يستطيع ولن باملايض، اللحاق الحارض يستطيع ولن مستمر، انهياٍر يف فالتاريخ العرص؛
الطمع ويزداد الطهارة، وتنحرس الصفاء، ويخفُّ الفضل، يقلُّ مثله. يكون أن املستقبل
املايض؛ أثر يحبو أن إال يستطيع ال فإنه يشء ِفعل أحٌد حاول ومهما الدنيا. عىل والتكالب
اإلمامة دامت وما الشهوات. واتبعوا الصلوات أضاعوا قد فالخلف الخلف، من خري فالسلف
واألزهد واألتقى األعلم فيها يُراعى فال الدنيا، مصالح من بل الدين، مصالح من ليست
وإذا لألمة. وحماية للثغور، ا وسدٍّ البيضة، عن دفاًعا واألقوى؛ األقدر فيها يُراعى ما بقدر
يقتيض الصالح فإن الفاضل، بإمامة التشبث بسبب الفتنة وعظمت واملرج، الهرج كثر
األولوية وللقوة املبدأ، عىل أولوية للواقع يكون وبالتايل املفضول؛ بتنصيب واتقاءها تجنُّبه

االنهيار.1 بداية نفسه الوقت يف ولكنه للدولة، بقاء ذلك يف يكون وقد الحق. عىل

املعتزلة من وقوم الحديث، أصحاب من النوي كثري عند األفضل. قيام مع املفضول إمامة جواز 1

ملعرفة إليها يُحتاج ليس الدين، مصالح من ليست اإلمامة حرب، بن جعفر مبرش، بن جعفر منهم
ووالية امُلتحاكمني بني والقضاء الحدود إلقامة إليها يُحتاج لكن بالعقل، حاصل ذلك فإن وتوحيده، هللا
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األئمة؟ بني التفضيل يعني ماذا (1)

األفضل أن حني يف لإلمامة، الدنيا يف أصلح ألنه األفضل وجود مع املفضول إمامة جازت إذا
األصلح اختيار بل هللا، عند الثواب يف األفضلية يعني ال التفضيل فإن اآلخرة، هللايف عند أكرم
الحقيقة ويف هللا، عند الثواب يف الظاهر يف التفضيل السلطة. عىل الرصاع حالة يف الدنيا يف
النبي من القرابة التفضيل مقياس وليس لصالحه. السلطة عىل الرصاع حسم عىل األقدر
واختياًرا، عقًدا اإلمامة كانت ملا وإال والدم، العصب يف ليست فالنبوة مصاهرة؛ أو بنسب
إن بل والتاريخ،2 والوحي العقل يصدقه ما وهو وراثية، ملكيٍة إىل النبوة تحوَّلت وإال
اليهودية األخالق إىل أقرب ذلك كان وإال عمل، أو اختصاص بغري يكون ال هللا عند األفضل
بناءً عنده األفضل صالح. عمل أو فضيلة من سبب أو ُمربر بال االصطفاء عىل القائمة
أو الحيوانات أو للمالئكة وليس املكلَّفني للبرش التفضيل كان لذلك واستحقاق؛3 عمل عىل
وحرية العقل التكليف، رشطا ينقصهما والجماد والحيوان مكلَّفني، غري فاملالئكة الجماد؛
بل إليه، يرجع ال آخر عىل نبي كل فضل ألن يتفاضلون؛ ال أيًضا األنبياء إن بل االختيار،

جماعة للمسلمني يكون وحتى الدين، أعداء مع القتال ونصب الكلمة وإعالء البيضة وحفظ اليتامى
عهًدا وأمثلهم علًما إمامية أفضل اإلمام يكون أن فيها يُشرتط فال العامة، بني فوىض األمر يكون وال
املسلمني من جماعة ومالت الفاضل. وجود مع املفضول بقيام تنسدُّ الحاجة إذ وحكمة؛ رأيًا وأسدهم
يكون أن يجب ولكن االجتهاد، بمواقع خبري وال مجتهد غري اإلمام يكون أن زوا جوَّ حتى ذلك إىل
يكون أن ويجب والحرام، الحالل يف منه ويستقي األحكام، فرُياجع االجتهاد أهل من يكون من معه
العقد جواز عىل يدل ما ص٩٠-٩١). ج٢، (امِللل، نافذ الحوادث يف وزجر مقني، رأي ذا الجملة يف
وسد البيضة وحماية العدو لدفع يُنصب إنما فاإلمام والتهارج، الفتنة خوف األفضل وترك للمفضول
وترك والتغالب والفساد فالهرج أفضلهم، بإقامة أُضيف فإذا الحقوق. واستخراج الحدود وإقامة الخلل
أمرهم، وتوهني احتقارهم يف املسلمني عدو وطمع والحقوق األحكام وتعطيل السيوف واختالف الطاعة

ص١٨٤). (التمهيد، املفضول إىل الفاضل عن العدول يف واضًحا عذًرا ذلك ُعدَّ
الرشح، ص٢٨٤-٢٨٥؛ ج٢، (العضدية، نسبًا وأرشف أعلم أنه ال هللا، عند ثوابًا أكثر األفضلية معنى 2

ص١٣٢-١٣٣). ج٤، (الفصل، املفضول درجة من أعىل الجنة يف درجة للفاضل هللا إيجاب ص٧١٦).
من بقرابة أحد ينتفع ال الفضل، يف واختالفهم القرابة يف هاشم بني استواء كفاًرا، كانوا األنبياء أهل

ص١٦٣–١٦٥). ج٤، (الفصل، أمه أو أباه أو ابنه كان ولو نبي، من وال هللا رسول
أو جماد أو عرض من عمل بال أو يعمل فاضل كل املفضول، عىل الدنيا يف الفاضل تعظيم هللا إيجاب 3

ص١٢٠). السالم، عبد ص٧٣-٧٤؛ (املطيعي، ناطق غري أو ناطق حي

282



نهضة؟ أم انهيار التاريخ، يف اإلمامة سادًسا:

بل بينها، فيما تتفاضل ال الوحي ومراحل الوحي. تطور يف ودرجته رسالته إىل يرجع
مراحل يف اإلنسان أعمار تتكامل كما الالحقة، للمرحلة السابقة املرحلة فتُمهد تتكامل،
األنبياء يُفضل وملاذا الخلق؟ ابتداء منذ غريهم عىل املالئكة يُفضل وملاذا املختلفة. نضجه
األطفال سائر عىل إبراهيم ُفضل وملاذا االستحقاق؟ وقبل أيًضا الخلق ابتداء منذ الجن عىل
تختلف وهل النوق؟ سائر عىل صالح ناقة ُفضلت وملاذا عمًال؟ يستحقَّ ولم مكلَّف غري وهو
من أفضل صالح ناقة تكون وملاذا استحقاق؟ عن الفضل كان إذا الفضل يف ناقة عن ناقة
بذبحها، إرسائيل بني هللا أمر التي البقرة من أفضل أو املدينة، النبي عليها دخل التي الناقة
أن يُعَقل وهل الكباش؟ كل من أفضل إبراهيم ذبيحة وملاذا يونس؟ حوت من أفضل أو
األماكن يف تفضيل هناك وهل األرض؟ كباش سائر عىل فضله السماء من نزل الذي الكبش
عىل الكعبة وبها مكة تفضل وملاذا مكة؟ عىل املدينة وفضل البالد سائر عىل مكة فضل مثل
سائر عىل القدس تفضيل عن اليهود بأقوال شبًها هذا أليس الرسول؟ قرب بها التي املدينة
الحجر فضل وما بعضها؟ من أفضل الحجارة تكون وملاذا بها؟ أوىل واملسلمون املدن،
أصول من أصًال ليس فالتقليد القدماء من تقليًدا كان لو الحجارة؟ من غريه عىل األسود
حفر يف ومعاول تراب من الرسول حمل ما أكثر فما بيده له الرسول حمل كان ولو الدين،
اآلخر، البعض عىل بعضها األوقات تفضل وملاذا ِعيص. من به أمسك ما أكثر وما الخندق،
وأيام القدر وليايل الشهور، باقي عىل رمضان وشهر السنة، شهور باقي عىل الُحرم الشهور
يمكن التقوى وأوقات املتميزة اللحظات وهل األيام؟ سائر عىل وعرفة والُجمع عاشوراء
اإلنسان قدرة عىل بناءً تأتي حرة أوقاٌت أنها أم واألهلَّة، األفالك بحركة مسبًقا تحديدها
األوقات أحد يفضل وهل حالة؟ إىل حالة ومن فرد، إىل فرد من وتختلف واإلبداع، الخلق عىل
وبالتايل فيه؛ يتم الذي فعله وقت لكل أن أم فيهما، األخرى األوقات الليل يف أو النهار يف
عىل الفرض صالة تفضل وال املغرب؟ عىل للعشاء أو العرص عىل الصبح لصالة فضل ال
كليهما ألن فضل ال واملندوب الواجب وبني مندوبة، والثانية واجبة األوىل ألن إال النافلة
إجباًرا. أو فرًضا وليس واختياًرا، تطوًعا أتى ألنه الواجب املندوب يفضل بل فعل، اقتضاء
الجبهة والتواضع، االحرتام من مزيد عىل يدل األول أن إال الركوع عىل السجود فضل وما
مطالبًا اإلنسان كان وملا الوقوف. عىل الركوع فضل كان وإال رمزان، وكالهما األرض، يف
بهذا التفضيل إن وقوف.4 أو ركوع دون سجوًدا دائًما الصالة لوجب الفضل من بمزيد

قسمني: ينقسم الفضل ص١٦٣–١٦٥). ج٤، (الفصل، للقرابة وليس لإليمان األنبياء اصطفاء 4

الناطق، وغري الناطق الحيوان من املخلوقني جميع فيه ويشرتك عمل، بال هللا اختصاص فضل (أ)

283



(٥) الثورة إىل العقيدة من

يأتي الفضل إنما األشياء. وعىل الواقع النفسعىل من إسقاط خالص، قيمي حكٌم هو املعنى
يف التفضيل ويكون والحرية. العقل رشطاه؛ فيه يتوافر تكليف عمل عىل بناءً باالستحقاق
استكمال ماهية هو العمل يكون أن العمل ماهية يف فالتفضيل أوجه؛ عدة عىل بناءً األفعال
العمل فضل ويكون ماهية. بال عمًال أو غريه هو العمل يكون وأال والنوافل، للفروض
مديح طلب أو خاص كسٍب دونما هللا لوجه خالًصا نيته، وصدق قصده طهارة بمقدار
ابتداءً، الرشع مقاصد ألن العامة؛ املصالح تحقيق مع النية يتعارضصدق وال الناس. من
والعقل والنفس الدين الخمس؛ الرضوريات عىل الحفاظ عىل تقوم ُوضع، أجلها من والتي
بأية خلطه وعدم ونقاؤه حقوقه، جميع استيفاؤه أي كيًفا؛ العمل ويفضل والعرضواملال.
نافلة، أم فرًضا كان سواء ومقداًرا، ا كمٍّ العمل يفضل كما كبائر. أو صغائر من شوائب،
اقتضاءً تراخيًا، ال فوًرا أوقاتها، يف الصلوات إتيان مثل الزمان يف يفضل وقد ندبًا. أم واجبًا
األسبقية يف الفضل ذلك يعني وقد النسيان. خشية آخره يف وليس الوقت أول يف قضاءً، ال
يف الفعل ويفضل السابقون. فالسابقون الصدقة، ويف التطوع ويف الجهاد ويف اإلسالم يف
العلم وأهل الفضالء مع الصالة تفضل كما الصحبة، بمعنى ولكن اليشء، بمعنى ال املكان
نبي؛ بينهم من يكون أن دون وبعدها الصالة قبل العلم يف زيادة من ذلك يتبع ملا نظًرا
إال تعني فال نبي غري صالة عىل نبي صالة فضل أما الوحي. واكتمال النبوة النتهاء نظًرا

كيًفا.5 الفضل إىل ترجع وبالتايل الرتكيز؛

وكفضل الجن، عىل الخلق ابتداء يف األنبياء وكفضل الخلق، ابتداء يف املالئكة كفضل وكذلك والجمادات،
إبراهيم ذبيحة وكفضل النوق، سائر عىل صالح ناقة وكفضل األطفال، سائر عىل النبي ابن إبراهيم
سائر عىل املساجد وكفضل مكة، عىل املدينة وكفضل البالد، سائر عىل مكة وكفضل الذبائح، سائر عىل
عرفة ويوم الجمعة ويوم رمضان شهر وكفضل الحجارة، سائر عىل األسود الحجر وكفضل البقاع،
العرص صالة وكفضل النافلة، عىل الفرض صالة وكفضل األيام، سائر عىل القدر وليلة عاشوراء ويوم
هللا من مجازاة فضل (ب) … بعض عىل الذكر بعض وكفضل القعود، عىل السجود وكفضل والصبح،
(الفصل، فيه الناس تنازع ما وهو فقط، والجن واإلنس املالئكة من الناطق للحي إال يكون وال بعمل،
النبوة الرسالة؟ أم الشخص (النبوة)، الوحي تطور التاسع: الفصل أيًضا انظر ص١٢٨-١٢٩). ج٤،

األنبياء. تفضيل كشخص،
استكمال ذاته، العمل عني وهي املاهية، (أ) أوجه: بسبعة عمله يف يفضل العامل بالعمل. املجازاة فضل 5

استيفاء وهي الكيفية، (ج) لغريه. أم هللا لوجه العمل يف القصد وهي الكمية، (ب) والنوافل. الفروض
يف االختالف وهو الكم، (د) الكبائر. أو الصغائر ببعض خلطه أو استيفائه، عدم أو حقوقه جميع العمل
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نهضة؟ أم انهيار التاريخ، يف اإلمامة سادًسا:

االنهيار بداية التفضيل (2)

أم الجماعات يف أو األفراد يف تطبيقها يتم من فعىل للتفضيل، مقاييس هناك كانت فإذا
يقترص أم وبناته، النبي نساء فيهم يدخل هل هم؟ فمن األفراد، يف تطبيقها جاز فإذا األمم؟
للصحابة الفضل يكون فهل الجماعات، يف الفضل كان وإذا وصحبه؟ خلفائه عىل األمر
للقرن يكون فهل للقرون، الفضل كان وإذا التابعني؟ تابعي عىل وللتابعني التابعني، عىل
الفضل كان وإذا فضًال؟ القرون أقل فيكون قرننا إىل نصل حتى فالثالث فالثاني األول
بينهم فرق فال األمة حراس العلماء كان وإذا علم؟ أي ويف علماء، فأي وحدهم، للعلماء

والسالح. الفكر رفقة الثغور، حراس وبني

وبناته؟ النبي نساء يف تفضيل هناك هل (1-2)

وبناته النبي نساء فإن للتفضيل، مقياًسا ليست ومصاهرًة نسبًا للرسول القرابة كانت إذا
يمكن إنما التفضيل، مقاييس عليهما تنطبق ال صلبه من أو أقربائه من باعتبارهن
وشهدن عنه، ونقلن علمه، أعملن الرسول، صحابة باقي مثل أقربائه من صحابة اعتبارهن
يؤمنوا لم للرسول أقرباء فهناك للتفضيل، مقياًسا ليست القرابة لإلسالم. األول االنتشار
النبي نساء أمومة وهل الصحابة؟ باقي من أفضل صبيٍّا إبراهيم هل وعادوه. ونافقوه به
أقدامهن تحت الجنة بكون األمهات لسائر مما أكثر فضًال لهن تقتيض للمسلمني وبناته
الخاصة حياته يف النبي وبناته النبي نساء الزمته وإذا والرعاية؟ والرتبية الحمل بفعل
حياته من شيئًا عنهم يُخفي يكن ولم العامة، حياته يف الزموه الصحابة فإن والعامة،
قدوة أنها مع الخاصة، حياته من لألمة أهمية ألكثر للرسول العامة الحياة وإن الخاصة.
الزمه فالكل شيئًا؛ الصحابة عن الرشيعة معرفة يف وبناته النبي نساء تزيد وال السلوك. يف
البيت آلل ليس األساس. وهو والخاصة، للعامة تبليغه تم والوحي إليه. واستمع وصاحبه

يوازي أن جواز ضد والصدقة، الحج يف اإلسالم، يف األسبقية اإلسالم، يف الجهاد يف الزمان، (ه) النوافل.
عىل النفس تفضيل (الباقالني)، الرسول من أفضل يكون أن أو (الجبائي)، األنبياء عمل اإلنسان عمل
املسجد يف الصالة مثل املكان، (و) والشيعة). (الخوارج وعائشة والزبري وطلحة وعثمان وعمر بكر أبي
عىل الجهاد يف أو العدو بلد يف والصيام عداهما، فيما الصالة من أفضل املدينة مسجد يف أو الحرام

ص١٢٩–١٣٢). ج٤، (الفصل، نبي من أو نبي مع ركعة مثل اإلضافة، (ز) صيام.
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(٥) الثورة إىل العقيدة من

أحد قرابة أو ألحد قرابته بفعل شفاعة أو كرامة للرسول وليس الصحابة، عىل فضل
الفضل إلبراهيم يكون وكيف نفسه. الرسول ذلك يف بما استحقاًقا بعمله إنسان كل إليه.
فضل؟6 للقربى كان لو ونسائه النبي بنات عىل الحلم يبلغ لم الذي الصغري الصبي وهو
كل البالغني الرجال من تجعل التي األخرى األخبار بعض مع التفضيل هذا يتعارض وقد
وضعهم إىل الذكور عىل بية الصِّ تفضيل يرجع قد وبالتايل الصغار؛ بية الصِّ دون الفضل
التوجهات بعض ذلك سبب يكون قد واملتعة. العواطف مستوى عىل األعراب عند امُلتميز
تصف التي أو درجة، النساء عىل للرجال تجعل التي والروايات األخبار بعض عىل دة املعتمَّ
ولكن امرأة، عليهم يُولون الذين القوم فالح عدم أو ودين، عقل ناقصات بأنهن النساء
املعاش، أمور لتدبري اآلخرة يف ال الدنيا يف القيادة وهذه النقص وهذا الدرجة هذه أليست
للصبي أن ذلك يعني هل النقلية، التوجهات هذه ت صحَّ لو وحتى الثواب؟ يف لفضل وليس
والالئي العلم، حَملة منهن الالتي العاقالت البالغات النساء عىل الفضل الُحلم يبلغ لم الذي
يف الوضع هذا نشأ فربما النقلية، التوجهات هذه تصحَّ لم وإن العاملني؟ نساء أفضل هن
بعض يف الجاهلية استمرَّت وإذا الجاهلية. يف وضعهن عىل ِفعل رد من النساء تفضيل
بعدها ما أو الجاهلية يف كان سواء وحرمان، كبت عىل فعل رد ذلك يكون فقد جوانبها،
الرجال مقابل يف جنًسا النساء اعتبار يف عام تخلٍف عىل ذلك يدل وقد الذكور. مجتمع يف

واألدنى. األعىل بني التفضيل يف املقابلة وتتناوب آخر، كجنٍس
النساء تفضيل مع الِعني الُحور تدخل كذلك األنبياء تفضيل يف املالئكة دخلت وكما
طاقة عن يخرج ما وهو ومالئكة، برش بني بل برش، بني ليس التفضيل وكأن والبنات،

ص٦٧–٦٩). (اإلنصاف، املؤمنني أمهات وأنهن أزواجه، بفضل نعرتف الرسول، بيت آل بفضل نُقر 6

ص١٢٨-١٢٩). ج٤، (الفصل، بكر أبو ثم الرسول، نساء األنبياء بعد الناس أفضل األصحاب، عند
إىل باإلضافة الرسول عىل الصحبة حق (ب) مسلم. كل عىل األمومة لهن هللا أوجب (أ) لوجوه: وذلك
لهن وكان إال وجهاد وصيام وصدقة صالة من عمل ال (ج) والخطوبة. والقرب باملالزمة االختصاص
وهل عمل؟ له وليس الجنة يف أبيه مع لكونه وعثمان وعمر بكر أبي من أفضل إبراهيم هل دور. فيه
قال ص١٣٣–١٣٦). ج٤، (الفصل، يشء؟ هللا عل يجب ال ألنه بعمله» الجنة أحد يدخل «لن الرسول قال
األربعة. الخلفاء وفيهم اإلطالق، عىل الصحابة من أفضل إبراهيم سيدنا وأخوها فاطمة سيدتنا العلقمي:
هللا ونلقى اعتقاده يجب الذي هو وهذا أحًدا. هللا رسول بضعة عىل أُفضل ال يقول: مالك سيدنا وكان
إليه. الناس أحب كان أباه إن ألسامة قال قد بأنه تُفيد عدة رواياٌت هناك ص٧١-٧٢). (الكفاية، عليه

كافر. وهو عمه أحبَّ قد الرسول أن كما آخرين. يف الخرب ويرد
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نهضة؟ أم انهيار التاريخ، يف اإلمامة سادًسا:

عىل التفضيل يف يدخلن فهل الجنة، أهل متعة العني الحور وظيفة كانت وإذا البرش.
لهن وليس علم، حَملة َلْسن العني الحور أن وكما وبناته؟ النبي نساء مع نفسه املستوى
يُشاركن وال حسنهن، وال العني الحور جمال لهن َلْسن وبناته النبي نساء فإن جهاد، فضل
أم النبي نساء فضًال، أكثر فأيهن اإلناث، بني التفضيل إمكانية فرض وعىل وظائفهن.7 يف
وتربيته صلبه ِمن الالئي أم وبدنًا، روًحا منه جزءًا وأصبحن حياته يف راَفْقنه الالئي بناته؟
الوحي، نزول لحظة عليه حنَّت من مثل هناك وهل ورفقته؟ صحبته من حظ لهن والالئي
الحياة، حب أعطته من مثل هناك وهل العمر؟ من لحظة آخر حتى يذُكرها ظل والتي
ونصاعتها بجمالها حبٍّا شغفته من مثل هناك وهل وعشقه؟ شبابه إليه أعادت والتي
وِمن الرابع، اإلمام وزوجة العلم فضل لها كان من صلبه ِمن أيًضا هناك ولكن وأنوثتها؟
األم إىل يرجع ال صلبها من األئمة فضل ولكن والفضل. العلم أصحاب األئمة خرج صلبها
يكون الفضل وهل عمومته. وابن صهره األب إىل أيًضا يرجع ما بقدر النبي، ابنة وحدها،
يكون فهل لألفراد، كان فإذا لألفراد؟ أم بناته، أم النبي نساء واألصناف، للمجموعات
وحنَّت راعته للتي الفضل هل النساء، مجموعة ففي وصنف؛ مجموعة كل داخل لألفراد
أم كانت والتي بعده، ونضجها عمرها وأعطته الوحي، نزول وقت عته وشجَّ وقوَّته عليه
الفضل هل وتجارتها؟ أموالها عىل أمينًا وكان واحًدا، يوًما معها يختلف لم والتي بناته،
عشقها، والتي الحياة، حب أعطت والتي وبراءتها، وطفولتها سنها لصغر ملنافستها يرجع
اإلفك حديث نزول من بالرغم العمر أواخر يف وهو والفرح الرسور عليه أدخلت والتي
وُمحاربتها والثاني، األول للخليفتني وُمعاداتها الصحابة، ضد حربًا ودخولها بمناسبتها،
الحياة متعة أعطته والتي األنثى بمثابة كانت من إىل يرجع الفضل هل الرابع؟ الخليفة
غريها؟ دون الرابع، الخليفة زوجة وهي واحدة، إال تربز لم البنات من وملاذا ومباهجها؟
هو من البنات بني وهل إليه؟ بناته أقرب كانت ألنها زوجها إىل ذلك يف الفضل يرجع هل
من سواء بالتساوي، رياضيٍّا ع وتُوزَّ حسابيٍّا تنقسم ال العواطف إن األب؟ قلب إىل أقرب
سواء ابنة، كل ويف زوجة كل يف أكثرها فما النقلية التوجيهات أما الزوجات. مع أم األبناء
وماذا فضلهم. يف املرويَّة واألخبار الصحابة يف الحال هو كما ضعفت، أم روايتها ت صحَّ
األنبياء نساء باقي عن وماذا العاملني؟ نساء أفضل «مريم» تجعل التي الوحي نصوص عن

ص١٣٦–١٤٩. ج٤، الفصل، 7
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(٥) الثورة إىل العقيدة من

والعواطف بالفضل الوحي لهن شهد الالتي العاملني نساء باقي عن حتى أو لوط، امرأة مثل
بالفضل لبعضهن الوحي شهد الالئي األنبياء أمهات عن وماذا فرعون؟ امرأة مثل اإلنسانية
دخول إن والثناء؟ باملدح يتذكرها ال والتي أمه أيًضا األنبياء آخر يذكر ألم موىس؟ أم مثل
من جعلت وأنها األمة، تخلف عن تعبريًا كله املوضوع يجعل املتأخرة العقائد يف كله ذلك
نساء تدخل وقد وبناته! النبي نساء بني للتفضيل التوحيد وتركت للعقائد، أساًسا الالعقائد
يف جماعية مسابقٌة األمر وكأن وبناته، النبي ونساء األنبياء نساء مع التفضيل يف الصحابة

النسوة!8 بني الفضل

ليس نساؤها فاطمة، نسائها خري عائشة، تربئة ومنها املتأخرة، العقائد يف التفضيل مسألة تظهر 8

قيل وقد الطعام. سائر عىل الثَّريد كفضل النساء عىل عائشة فضل الجنة، نساء سيدة فاطمة كالنساء،
شعًرا:

رَم��وا م��م��ا ل��ع��ائ��ش��ة وب��رِّئ��ن رَووا ك��م��ا ال��ن��ب��ي ب��م��ع��راج اج��زم

ص٤٣-٤٤ ج٢، الجوهرة،

وهناك وخديجة، عائشة النساء أفضل ص١١٩. السالم، عبد ص٤٤؛ ج٢، البيجوري، يف كلها والقصة
العلم، حيث من عائشة خالف، أفضلهن ويف وعائشة، خديجة (أ) وأفضلهن: الزوجات حول خالف
فاطمة (ج) عائشة. من أفضل فاطمة فتكون وفاطمة، خديجة (ب) واإلعانة. التقدم حيث من وخديجة
من مريم خديجة، من أفضل مريم وخديجة، مريم (د) القرابة. حيث من فاطمة عائشة، ثم أمها ثم
مفاضلة (ز) عائشة؟ أم جحش بنت زينب (و) فرعون. امرأة آسية (ه) ثبوتها. يف االختالف حيث
الجنة؟ يف ومعه عيل من أفضل بكر أبي امرأة هل ص١٢٦-١٢٧). السالم، (عبد واإلناث الذكور بني
ج٤، (الفصل، أيًضا؟ نسائهن يف تفاضل األنبياء تفاضل هل عملهن؟ يف يُشاركن الصحابة نساء هل
نساء أفضل وأنهن أربع، العاملني نساء سيدة أن الحديث يف النساء. مراتب تفضيل يف ص١٤٩–١٦٠).
بنت وفاطمة خويلد، بنت وخديجة عمران، بنت ومريم فرعون، امرأة آسية وهن: وخريهن، العاملني
وابنه الصعلوكي سليمان بن محمد سهل أبو الشيخ فكان وفاطمة، عائشة فضل يف واختلفوا الرسول.
وللحسني الشافعي، قال وبه األشعري، بمذهب أشبه وهذا عائشة، عىل فاطمة يُفضالن محمد بن سهل
للخرب الصحيح هو األول والقول فاطمة. من أفضل عائشة البكرية، وعند ذلك. يف رسالة الفضل بن
حفصة، ثم سلمة، أم وعائشة وخديجة فاطمة بعد النساء وأفضل أربع. وخريهن النساء أفضل يف الوارد
عائشة فضل يف زوجاته. من أفضل النبي بنات كل إن قيل وقد ذلك. بعد منهن باألفضل أعلم هللا ثم

ص٣٠٦). (األصول، وفاطمة عائشة فضل يف واختلفوا وفاطمة.
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نهضة؟ أم انهيار التاريخ، يف اإلمامة سادًسا:

األربعة؟ الخلفاء بني تفضيل هناك هل (2-2)

أول فإن السلوك، يف قدوة وألنه والتبليغ، الرسالة بفعل األمة أفضل هو الرسول كان إذا
يف يتدرَّجون الذين الراشدين الخلفاء األربعة، الخلفاء يف يتمثل بعده من التفضيل خيط
يظل، ولكن فشيئًا، شيئًا التاريخ فينهار الرابع، الخليفة حتى األول الخليفة من الفضل
االنهيار يظل الرابع، الخليفة أيام يف الفتنة من وبالرغم غيلًة، منهم ثالثة قتل وبرغم
التاريخ يف اإلمامة ترتيب من إذن السقوط يبدأ حاد. انكسار أو شديد هبوط دون محصوًرا
صدَّق ألنه ديق الصِّ فاألول لقب؛ إمام ولكل الفضل. ملراتب طبًقا امُلتدرج النحو هذا عىل
نور النورين، ذو والثالث والباطل، الحق بني يُفرق عدٌل ألنه الفاروق والثاني الرسول،
صالح بها اإلمامة كانت وإذا عنه. هللا ريض الذي املرتىض والرابع الخالفة، ونور القرابة
مقياس ألن له؛ معنى ال إذن التفضيل يكون األفضل، دون املفضول تولية ويجوز الدنيا،
قد التي العملية الشئون وتدبري الناس مصالح رعاية بل الفردي، الفضل ليس اإلمامة
أعلم يكن لم وإن حتى والتدبري العدل اإلمام يتطلبه ما فضًال. أقل هو من فيها ينجح

والفتيا.9 االجتهاد يف العلم أهل عىل العتماده نظًرا القوم؛
اآليات بعض نزول أن مع نقلية، حجٌج هي الرتتيب هذا تؤيد التي الحجج معظم وإن
فيما تتكرر نموذجية وقائع مجرد النزول أسباب ألن غريه؛ من أفضل تجعله ال أحد يف
بعض نزلت وقد أهمية، األوىل عن الثانية الواقعة تقلُّ وال ُمشابهة، أخرى وقائع يف بعد
عن يتحدث ال الوحي أن كما الناس، بأفضل ليسوا وهم واملرشكني املنافقني يف اآليات
فضائل يف قيل ما أكثر وما فيها، األشخاص يهمُّ وال مواقف يصف بل بعينهم، أشخاص

بكر أبو النبي بعد واإلمام ص١٥٧-١٥٨). ج١، (امِللل، اإلمامة يف ترتيبهم الفضل يف مرتَّبون وهم 9

واألفضلية املرتىض. عيل ثم النورين، ذو عثمان ثم الفاروق، عمر ثم باإلجماع، إمامته تثبت الصديق،
هذا فعيل، فعثمان فعمر بكر أبو الصحابة وأفضل ص٢٨٣-٢٨٤). ج٢، (العضدية، الرتتيب بهذا
بكر أبو النبيني بعد الناس أفضل ص١٢). الجوهرة، ص١٤؛ البيجوري، ص٧١-٧٢؛ (الكفاية، الرتتيب
املرتىض طالب أبي بن عيل ثم النورين، ذو عفان بن عثمان ثم الفاروق، الخطاب بن عمر ثم الصديق،
بكر أبو األفضل ص١٧٦-١٧٧). املحصل، ص٦١؛ الفقه، (رشح الصديق أفضلية ص٥٩–٦٣). (الفقه،
الفقه، رشح ص١٤١؛ التفتازاني، ص١٤١؛ النسفية، ص١٧؛ ص١٥، (التنبيه، عيل ثم عثمان ثم عمر ثم

ص٤٥-٤٦). ج٢، البيجوري، ص٧٦٦-٧٦٧؛ الرشح، ص٦١-٦٢؛
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التعيني، يف االضطراب بعض يحدث قد ذلك ومع النقلية.10 األدلة تتكافأ وبالتايل الخلفاء؛
األكرب واالهتزاز املفضول. إىل األفضل من تدريجيٍّا التاريخ انهيار يف الرتتيب هذا فيهتزُّ
الرابع فيُقدَّم موقعيهما، تبادل وبالتايل والرابع، الثالث الخليفتني حول الخالف يف يأتي
ال التفضيل ُسلَّم يظل املواقع تبادل من وبالرغم منه. فضًال أكثر ألنه نظًرا الثالث عىل
األهواء وتظهر األشخاص.11 تعيني عن النظر برصف املفضول، إىل األفضل من يتغري،

نزلت اْألَتَْقى﴾، ﴿َوَسيَُجنَّبَُها (١) أسباب: لعدة واألصحاب املعتزلة قدماء عند األمم أفضل بكر أبو 10
عنده إذ عيل عن وتَُرصف ،﴾… ِعنَْدُه ِألََحٍد ﴿َوَما ،﴾… أَْكَرَمُكْم ﴿إِنَّ لقوله: أكرم فهو بكر، أبي يف
يؤمر ال إذ عيل، فيه يدخل عام أمٌر «… بعدي من باللذين «اقتدوا (٢) تُجزى. نعمة وهي الرتبية، نعمة
عىل واملرسلني النبيني بعد غربت وال شمس عىل اطلعت ما «وهللا (٣) باالقتداء. املساوي وال األفضل
ينبغي «وما (٥) واملرسلني.» النبيني خال ما الجنة أهل كهول «سيد (٤) بكر.» أبي من أفضل رجٍل
«يأبى الرسول: وقول العبادات، أفضل الصالة يف تقديمه (٦) غريه.» عليه يتقدم أن بكر أبو فيهم لقوم
بكر أبا التخذت خليًال متخذًا كنت «لو (٨) وعمر.» بكر أبو أمتي «خري (٧) بكر». أبا إال ورسوله هللا
أمتي.» يف وخليفتي الغار، يف صحبتي له أوجبت الذي وصاحبي ديني، يف رشيكي هو ولكن خليًال،
وواىس بماله، زني جهَّ ابنته، وزوَّجني بي وآمن وصدَّقني، الناس كذَّبتني بكر؟ أبي مثل «وأنَّى (٩)
عمر، ثم بكر، أبو النبيني بعد الناس «خري عيل: قول (١٠) الخوف.» ساعة معي وجاهد بنفسه، مني
بالناس هللا أراد إن ولكن أُويص، حتى هللا رسول أوىص «ما تُويص»: «أما له قيل إذا وقوله أعلم.» وهللا
الفقه، رشح ص٤٠٧–٤٠٩؛ (املواقف، خريهم» عىل نبيهم بعد جمعهم كما خريهم عىل أجمعهم خريًا

ص١٤٩–١٦٠). ج٤، الفصل، ص١٧٦–١٧٨؛ املحصل، ص٦٢-٦٣؛
وإنما عمر، عىل بكر أبي تفضيل وال الصحابة، سائر عىل وعمر بكر أبي تقديم يف يتخلفوا لم 11

بعض يف القالنيس وقال عيل، تفضيل إىل خزيمة وابن الفضل بن الحسني ذهب وعثمان. عيل يف الخالف
ست عثمان إمامة الزيدي، جرير بن سليمان وعند ص٣٩٢-٣٩٣). (األصول، أفضل أيهما أدري ال كتبه:
إمامة صحة عىل مبني األفضل قيام مع املفضول إمامة أجاز من قول دليل أفضل. عيل كون مع سنني
حيٍّا الجراح بن عبيدة أبو كان «لو الشورى: أهل يف قال فقد عمر إمامة ت صحَّ فإذا وعمر، بكر أبي
عثمان يف الظنون تختلف ثم ص٢٩٣-٢٩٤). (األصول، منه أفضل عليٍّا بأن علمه مع عليكم.» لولَّيته
عيل بني الرتتيب قلب (ج) مًعا. رفضهما (ب) أمرهما. يف التوقف (أ) ص٤٣٠-٤٣١). (اإلرشاد، وعيل
عىل عثمان األشعري قدَّم وعثمان. عيل تفضيل يف األصحاب اختلف ص١٤٠-١٤١). (الخيايل، وعثمان
الحرمني: إمام وقال وعيل. عثمان بني مالك ف توقَّ وقد ص٣٠٤). (األصول، املفضول إمامة منع يف أصله
بكر أبو عيل. يف الظنون تتعارض ثم عثمان، من عمر ثم عمر، من أفضل بكر أبا أن الظن عىل الغالب
عثمان أفضل؛ أيهما الناس اختلف ص٢٨٤). ج٢، (الدواني، عثمان عىل عيل تفضيل خديجة، أبي بن
عثمان، مثل الجهاد يف عظيمة مقاماٌت لعيلٍّ وروايًة. فتيا أكثر وعيل أقرأ، ألنه أفضل عثمان عيل؟ أم
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التفضيل يف اضطراب يحدث ما ونادًرا اآلخر، عىل منهما كل تفضيل يف السياسية واملواقف
والجدارة.12 بالفضل له مشهود والكل والثاني، الرابع بني أو والرابع األول الخليفتني بني
كثرتها يف تُعادل وهي الثالث، عىل الرابع الخليفة تفضيل يف قيلت التي الحجج أكثر وما
الخليفة يكون قد نصية بعضها اإلطالق، عىل األول الخليفة أفضلية تُثبت التي الحجج
مجرد هي بل ذاتها، يف واألشخاص باألعيان تتعلق ال النزول وأسباب نزولها. سبب الرابع
التي الصدق نفس امُلشابهة األخرى وللوقائع غريها، إىل حكمها يتعدى أوىل نمطية وقائع
ال ا عامٍّ ترشيًعا تضع ألنها خصوًصا؛ وليس عموم منها الكثري أن كما األوىل. للواقعة
الخالفة يف رشًطا ليست فالقرابة القرابة، إىل يُشري منها البعض كان وإذا ا. خاصٍّ قانونًا
الواقع يُصدقها ال أول كخليفة إثباته يف عليها يُعتمد آحاًدا منها والبعض الفضل، يف وال
غريه، عىل اآلخر البعض تصديق مثل عليه املستقبَلة األخبار بعض وتصديق التاريخ، وال
يف لة املؤجَّ والخالفة املستبَعدة اإلمامة تجربة بعد ظهرت إنما النقلية الحجج هذه كل وإن
النصُّ مجتمٍع يف النقلية الحجج يف فوجدها رشعية، عن يبحث جعله معنيَّ سيايس واقٍع
السابق، إىل الالحق من ويُوجهه ويختاره النص يخلق الذي هو فالواقع سلطة. حجة فيه

وِصهر قديمة، وسابقة هجرتان له الرضوان. بيعة يف عثمان يمني عن املقدسة ليساره الرسول بايع
ج٤، (الفصل، دم بسفك يتسبب ولم اإلسالم، فتوحات كثرت عثمان عهد ويف بدًرا. يلحق لم مكرَّم
هاشم وأبو عيل أبو أما شيعيٍّا. ي ُسمِّ لذلك عثمان؛ عىل عليٍّا عطاء بن واصل ويُفضل ص١٦٠–١٦٢).
ثم عثمان ثم عمر ثم بكر أبو ص٧٦٦-٧٦٧). (الرشح، األربعة يف موجودة الخصال كل فان. فيتوقَّ
عىل عيل بتقديم األول مالك وقول املعتزلة وجمهور السنة أهل وبعض الكوفة وأهل الشيعة نتوقف.

ص١٤٠-١٤١). اإلسفراييني، ص١٢٠؛ السالم، (عبد عثمان
أن فيجوز أفضل بكر أبو كان إن عيل. أم أفضل بكر أبو ندري ال بكر. وأبي عيل بني الخالف هو 12

فيجوز أفضل، بكر أبو أكان وإن عمر. من أفضل عيل يكون أن ويجوز عيل، من أفضل عمر يكون
عمر من أفضل عيل كان وإن عمر. من أفضل عيل يكون أن ويجوز عيل، من أفضل عمر يكون أن
وعثمان عثمان، من أفضل عيل يكون أن فيجوز عيل من أفضل عمر كان وإن عثمان، من أفضل فهو
الصحابة، سائر عىل عليٍّا يُفضل عيل بن زيد ص١٣١-١٣٢). ج٢، (مقاالت، (الجبائي) عيل من أفضل
هللا عبيد أبي وعند ص١٢٩-١٣٠). ج١، (مقاالت، بالخالفة أحق عيل اعتبار وربما وعمر، بكر أبا ويتوىل
كتاب وله بالفضل، ب يُلقَّ كان لذلك عثمان؛ ثم عمر ثم بكر أبو ثم عيل الرسول بعد األفضل البرصي،
ثم األفضل عليٍّا أن عىل فقطع الكتب، هذا رشح أن إىل يتوقف القضاة قايض وكان طويل. التفضيل يف

ص٧٦٦-٧٦٧). (الرشح، الحسني ثم الحسن
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إىل السابق من إليه ويُرشد الواقع يُعني الذي هو النص وليس املايض، إىل الحارض ومن
النص وليس ويُحييه، النصفيُوجده يف نفسه يقرأ الواقع الحارض. املايضإىل ومن الالحق،
إيجاد السهل من كان يشء كل يف النصوص كثُرت وملا فيه. ويتحقق الواقع يخلق الذي
ذلك يف بما الزعامات صحة عىل والرباهني السياسية املواقف كل رشعية عىل النصية الحجج
للصفات بالنسبة أما املعارضة.13 فئات وجميع السلطة واملظلوم، الظالم واملقهور، القاهر
عامة كانت بل بعينه، شخًصا تخصُّ ال مجموعها يف ولكنها أيًضا، أكثرها فما الشخصية
الوحي ألن نظًرا القوم صفة كان فالعلم الرفاق. جميع بني ُمتفاوتة درجاٍت عىل وشائعة
تصور ورشيعة، عقيدة الوحي ألن الترشيع العلم ويشمل والرواية، بالخرب ونه يتلقَّ علم
والكرم األصحاب، لكل ُمميًزا ا عامٍّ سلوًكا كان والزهد فقه. وأصول دين أصول ونظام،
والقوة امُلحاربني، مجتمع يف غالبة صفة والشجاعة املؤمنون، فيها يتنافس عامة شيمًة كان
يف توجدان ميزتان الدعابة وحالوة الخلق وحسن فيها، تفاضل ال خلقية ميزٌة العضلية
له ونسبه الرسول من القرابة أما بعينه. واحد شخٍص يف معيَّنتني غري شخص من أكثر

النقلية. الحجج األول: إجماًال؛ عيل لتفضيل مسلكان هناك املعتزلة، متأخري وأكثر الشيعة عند 13

﴾… َوأَنُْفَسنَا …﴿ املباهلة: آية (١) مثًال: هناك النقلية للحجج فبالنسبة الشخصية. الفضائل والثاني:
الغدير: خرب (٢) وحده. عليٍّا وليس األقرباء كل تجمع اآلية أن مع النبي، نفس وليس عيل، نفس وهي
والتعظيم. الثواب كثرة هللا من واملحبة عيل. فأتى الطري.» هذا معي يأكل إليك خلقك بأحبِّ ائِتني «اللهم
بعدي، من أتركه من وخري ووزيري «أخي (٤) عيل. قتله وقد الخلق»، خري الثدية) (ذي «بقتله (٣)
ترَضني «أَما لفاطمة: قوله (٥) فقط. قاٍض أنه ذلك يعني وقد عيل. وهو وعدي.» ويُنجز ديني، يقيض
سيد «أنا (٧) عيل. وهو بعدي.» أتركه من «خري (٦) خريهم. هذا يعني وقد أمتي.» خري من زوَّجتك أني
اطَّلع هللا «إن لفاطمة: قوله (٨) األفضلية. وليس االرتفاع تعني قد والسيادة العرب.» سيد وعيل العاملني،
أًخا أعزَّه الصحابة بني آخى ملا (٩) بعلك.» منهم واختار نبيٍّا، فاتخذه أباك منهم واختار األرض أهل عىل
بكر أبا بعث بعدما قوله (١٠) األفضلية. ال والخدمة، واأللفة والقرابة الشفقة ذلك يعني وقد لنفسه.»
كرَّاًرا ورسوله، هللا ويُحبه ورسوله، هللا يُحب رجًال اليوم الراية «ألُعطنيَّ ُمنهزمني: فرجعا خيرب إىل وعمر
حق يف قوله (١١) الصفات. كل وليست غريه، يف توجد قد واحدة صفة وهي عليٍّا، فأعطاها فرَّار.» غري
تفسري أو أخرى بآيٍة ُمعاَرض وهو عيل، وهو اْلُمْؤِمِننَي﴾، َوَصاِلُح َوِجْربِيُل َمْوَالُه ُهَو هللاَ ﴿َفِإنَّ النبي:
يف وإبراهيم تقواه، يف ونوح علمه، يف آدم إىل ينظر أن أراد «من (١٢) عمر. أو بكر أبي عىل يصدق آخر
أفضل وهم باألنبياء ساواه فقد طالب.» أبي ابن إىل فلينظر عبادته، يف وعيىس هيبته، يف وموىس ِحلمه،
األولياء من أفضل األنبياء أن عىل إجماع وهناك مساواة. وليس تشبيه وهذا إجماًعا. الصحابة سائر من

ص٤٠٩–٤١١). (املواقف،
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فضلهم فإن إمامتهم، من بالرغم صلبه من أوالده أن كما فضًال، وال شخصية ميزًة فليست
نسبهم.14 إىل وليس استحقاقهم إىل يرجع

بني أو والرابع، األول بني أو والرابع، الثالث بني الرتتيب يف اختالف يحدث وكما
والثاني األول أيًضا يُزاحم بل الفضل، يف فقط الثالث يزاحم ال الرابع وكأن والرابع، الثاني
الخلفاء داخل من سواء الفضل، يف يليه عما النظر برصف اإلطالق عىل األول يؤخذ أيًضا،
أفضل الثاني هو اإلطالق عىل األول يكون فقد الرفاق. باب من خارجهم من أو الثالثة
يأتي وقد الفاروق؟ من أفضل وأي العدل من أفضل فضل وأي جميًعا. األربعة الخلفاء
امُلنارصين أحد يأتي وقد الفاروق، علمه يف يتبع والرواية العلم أهل من أحد البداية يف
ثالثيٍّا أو ثنائيٍّا الفضل يف الرتتيب يأتي وقد بسيفه.15 نرصه أو بيته يف آواه من أول له،

الكماالت من له بما غريه عىل املرء فضيلة فإن تفضيًال، خصاله ذكر هو عيل تفضيل يف الثاني املسلك 14
ما وهو عيل»، «أقضاكم فيه: وقال صغره، يف الرسول من تعلَّم فقد العلم. (١) مثل: عيل، يف اجتمعت
َواِعيٌَة﴾. أُذٌُن ﴿َوتَِعيََها فيه: ونزلت أُبي». «أقرؤكم أو زيد»، «أقرضكم يُعارضه أن دون العلم إىل يحتاج
عمر.» لهلك عيل «لوال عمر: فيه وقال الحاملة، رجم وعن أشهر لستة ولدت من رجم عن عمر نهى
اإلنجيل أهل وبني بتوراتهم، التوراة أهل بني لقضيت عليها جلست ثم الوسادة يل ُكرست «لو عيل: وقال
بحر أو بر يف نزلت آيٍة من ما وهللا بفرقانهم. الفرقان أهل وبني بزبورهم، الزبور أهل وبني بإنجيلهم،
وقد نزلت.» يشء أي ويف نزلت فيمن أعلم وأنا إال نهار أو ليل أو أرض أو سماء أو جبل أو سهل أو
إليه ينتسبون الِفرق جميع مثله. يذكره لم ما والقضاء والنبوة والعدل التوحيد أرسار خطبٍة يف عيل ذكر
يف كان تلميذه. املفرسين رئيس عباس وابن الباطن، تصفية علم يف املتصوفة وكذا والفروع، األصول يف
األسلحة وممارسة الشجاعة علم وكذا بتدوينه، األسود أمر والنحو القصوى، الدرجة والفصاحة الفقه
الكرم. (٣) ثالثًا.» «طلقتك لها: قال عيل الدنيا، اتساع من بالرغم الزهد. (٢) واألخالق. الفتوة وعلم
ِمْسِكينًا ُحبِِّه َعَىل الطََّعاَم ﴿َويُْطِعُموَن قرآن: فيهما ونزل بفطوره، صيامه ويف بخاتمه، الصالة يف تصدَّق
الثقلني.» عبادة من خري عيل «رضبة األثر: ويف الجاهليني. وقتل والحرب الشجاعة (٤) َوأَِسريًا﴾. َويَتِيًما
من وقربه نسبه (٧) وهيئته. قوَّته مزيد (٦) دعابته. وحلو خلقه حسن (٥) بيده. خيرب باب وانتزع
ثم الجنة، أهل شباب سيَدي والحسني كالحسن وولدين كفاطمة، بصاحبته اختصاصه (٨) الرسول.
وكل الرضا. موىس بن عيل دار عيل بوَّاب الكرخي ومعروف الصادق وجعفر يزيد أبو حتى أوالده،
ج٤، الفصل، ص١٧٦–١٧٨؛ املحصل، ص٤١٠–٤١٢؛ (املواقف، األفضلية وليس الفضيلة عىل يدل ذلك

ص١٤٩–١٦٠).
(صاحب سلمة أبا رابع وفريٌق مسعود، بن هللا عبد والبعض العباس، والراوندية عمر، الخطابية تُقدم 15

ص١٢٨). ج٤، (الفصل، الرسول) فيه هاجر بيت أول
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سياسية اختياراٌت الحقيقة يف وكلها والعمل.16 والنظر والشجاعة، العلم ملقاييس طبًقا
كزعيٍم لذاك أو الصاحب لهذا تنتسب التي السياسية للِفرقة رشعية تُعطي هي لقياداٍت
بني السيايس الرصاع عن نظريٍّا وتعبريًا للتاريخ، تربيًرا أصًال نشأ إنما فاملوضوع سيايس؛
أو الواقع األمر يف سواء التاريخ، يف لها رشعية تجد أن تُحاول منها كلٌّ واملعارضة، السلطة
مبدأً، يكون ال والواقع البداية، منذ ت تمَّ مؤامرة إال الواقع األمر وما يكون. أن ينبغي فيما
من أقوى يكون أن بد ال بل يضيع، ال الذي املهضوم والحق للرشعية الحاصل واملستقبل
لهو األربعة الخلفاء ترتيب وإن الظلم. وحكم الواقع لألمر االستسالم فيه الذي الحارض
النظري. الفضل يف أصًال ترتيبًا وليس رصفة، تاريخية لحوادث طبًقا زمانيرصف ترتيٌب
ماتوا قد والرابع والثالث الثاني الخلفاء فإن طبيعيٍّا مات قد األول الخليفة كان إذا
يمكن وكان األول، قبل اغتياًال يموت أن للرابع يمكن وكان خارجية. عوامل بتدخل أي غيلة؛
كان لو التأويل ومعرفة التنزيل مشاهدة يف األربعة ويتساوى الرابع. قبل يعيش أن للثاني
يعني كان ولو خصائصهم، عىل والثناء الرفاق ومدح العموميات هذه يعني التفضيل
إمكانية دون القاطع بالنص إال أحد يعرفه ال ما وهو الدين.17 يف والسبق هللا عند الفضل
خارج ويصبح والتاريخية، العقلية األدلة عنه تغيب وبالتايل بالواقع؛ أو بالعقل فيه الحكم
ألن النقل؛ أساس العقل فيه يكون والذي والنقل، العقل عىل يقوم الذي الدين أصول علم
يمكن ال مسألة وهي األوىل. املقدمات يف العلم لنظرية طبًقا شيئًا الحق عن يُْغني ال الظن
واالستحقاق، العمل إال للتفضيل مقاييس إيجاد لصعوبة نظًرا يقني عىل فيها الحصول
وضعها وقد الدنيا. يف وليس املعاد يف االستحقاق ألن للناس؛ ليس بالفضل فيها والحكم
أصًال ليس والتقليد التقليد، طريق عن لإلمامة كملحق العلم من جزءًا فيها ورأوا القدماء
العلم بنية يف أيًضا ُوضعت فقد فرٌع اإلمامة ألن ونظًرا للفرع. فرع فهي العلم، أصول من

حمزة، ثم طالب أبي بن جعفر مثل الثنائي التفضيل الصحابة. بني املفاضلة وجود بعض يف الكالم 16
بن أسيد ثم معاذ بن سعد مثل الثالثي والتفضيل بكر. أبو ثم الخطاب بن عمر طالب، أبي بن عيل

ص١٢٨). ج٤، (الفصل، مبرش بن عباد ثم حصني
التنزيل، شاهدوا الدين، أعالم الصحابة أن الرتتيب عىل األربعة الخلفاء إمامة إثبات عىل الدليل 17
اللمع، ص٦٦-٦٧؛ (اإلنصاف، باألفضلية الزماني الرتتيب وارتباط اليقني. أهل مصابيح التأويل، وعرفوا
املحل معناه والفضل اإلمامة. يف ترتيبهم مثل الفضل يف ترتيبهم الراشدون الخلفاء ص١١٥-١١٦).
القاطعة والنصوص بالسمع إال أحد يعرفه وال هللا، إال عليه يطَّلع ال غيب وهو اآلخرة، يف األرفع

ص١٢٢–١٢٤). (االنتصار،
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الدماء، ألجله سالت فقد املايض، يف أهميته للموضوع كان وقد العادة. جريان طريق عن
حجًة سيايس نظام كل فيها يجد رصفة تاريخية كحادثٍة إال اآلن أهميٍة بذي يعد لم ولكنه
دافع األمر يتجاوز قد القرابة. رشط يف الحال هو كما األطراف ألحد االنتساب يف له رشعية
النفسية واالنفعاالت الفردية بالعوامل التاريخ حوادث تفسري لصعوبة والتعصب الحسد
يف نفسه الحارض يقرأ ما بقدر إال تهمُّ ال تاريخية حوادث أنها هو األهم ولكن وحدها،
الحتمال بل نفعه، لعدم كذلك التاريخ.18 تفسري يف اختالف وكأنه األمر ويبدو املايض،
الرصاع غطاء تحت الحايل الرصاع ونسيان باملايض، وتغليفه الواقع كتعمية منه الرضر
للمسألة. إلغاءً التوقيف، من نوع أيًضا وهو هلل، التفويضفيه أو فيه، التوقف املايضيمكن
ولكن فيه، فوا فتوقَّ األمر يف الحق لهم يتبني لم ألنه إال القاعدين تصويب ذلك يعني وال
عن أساًسا امتناع والتوقف واجبة، فاإلمامة فيه، الحق تبنيَّ ما إذا فيه القعود يجوز ال
الوقائع إنكار إىل التوقف حد يصل قد للكل. الفضل وإيثار فيهم، والطعن الصحابة تكفري

تحدث.19 لم املسلمني بني والحروب تقع، لم فالفتنة كلها؛ التاريخية
يف اآلخر البعض من والتكفري والطعن الرفاق، بعض من العصمة دعوة كانت وإذا
عن وذاك، هذا عن اإلمساك األفضل فمن اآلخر، عىل فعل رد وكالهما أنفسهم، الرفاق
من تأويلها طريق عن أو واألخبار، الروايات يف الشك طريق عن إما والتحقري، التعظيم

فيُكتفى محل، بها يتعلق مسألًة وليست واليقني، الجزم يف فيها َمطمع ال األفضلية مسألة أن واعلم 18

ُمنصف، عىل يخفى ال ما عىل القطع تفيد ال تعارضها بعد الطرفني من املذكورة والنصوص بالظن. فيها
لم لو بأنهم يقيض بهم ظننا وحسن عيل. ثم عمر ثم بكر أبو األفاضل بأن قالوا السلف وجدنا لكننا
(املواقف، هللا إىل فيه الحق هو ما وتفويض ذلك، يف اتِّباعهم علينا فوجب عليه. أطبقوا ملا ذلك يعرفوا
ذلك إىل األمة يف وامليل اآلحاد واألخبار اآلثار من ذلك يف دار وما الظن، إال ليس ذلك ومستنَد ص٤١٢).

ص٣٩١). (الغاية، االجتهاد بطريق
شعًرا: املتأخرة القصائد يف قيل وقد ص١٢). السالم، (عبد الصحابة بني املفاضلة عدم كثرٍي عن نُقل 19

ال��ح��س��د داء واج��ت��ن��ْب ُخ��ض��ت إن ورد ال��ذي ال��ت��ش��اج��ر وأم��ا

ص٥٠-٥١ ج٢، الجوهرة،

تناقض وتعدُّها كلها، الوقائع الهاشمية وتُنكر ص٣٠٤). (األصول، عيل تفضيل يف القالنيس ف توقَّ وقد
ص٤١٣). (املواقف، التواتر
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الجميع فعل ولقد السلوك. يف قدوًة واستمرارهم التاريخ يف الخلفاء سرية عىل الحفاظ أجل
نفسها عن تُدافع فرقة كل وأصبحت أجران.20 وللُمصيب أجر، وللُمخطئ اجتهاد، عىل بناءً

من كان ممن امللعون لعن عن النبي نهى إذ لعنهم؛ يجوز ال أيًضا والحجاج يزيد مثل مطلق رشٌّ هنا 20

ص١٤٦-١٤٧). (التفتازاني، الحسني بقتل أمر حني لكفره يزيد عىل اللعن أطلق والبعض الِقبلة، أهل
ال يُفسق والثاني الجميع، فسق يرى األول الفريقني؛ شهادة عطاء بن وواصل عبيد وابن عمر ويرد
واملخالفة القتل وتُحرم إمامان، ألنهما عيل وُمحاربو عثمان قتَلة امُلخطئ السلف، أهل وعند بعينه. أحًدا
أن املعتقد عىل يجب والذي االفرتاء. وعظم املطاعن، كثرت الصحابة. عىل الطعن يف ص٤١٣). (املواقف،
والرضا بعدالتهم الكتاب شهد األحوط، واملكان املضبوط باملحل الرسول من كانوا أنهم يعلم أن يلتزمه
يف والتدبر واجب، استصحابهم واألنصار. املهاجرين عىل الثناء عىل تدل والشواهد الرضوان، ببيعة عليهم
الطرف ص٤٣٢-٤٣٣). (اإلرشاد، تأويله أو التواتر يف يقدح لم آحاًدا كان وإن ردَّه، ضعف فإن النقل؛
الصحابة يف للناس أن اعلم الراشدين. والخلفاء الصحابة يف السنة أهل عقيدة رشح يف اإلمامة، من الثالث
الطعن عىل ُمتهجم ومنهم لألئمة، العصمة يدَّعي حتى الثناء يف ُمبالغ فمن إطراف؛ يف إرساًفا والخلفاء
كتاب أن واعلم االعتقاد، يف االقتصاد طريق واسلك الفريقني، من تكونَّن فال الصحابة، بذم اللسان يُطلق
بد ال التعصب، أو الظن إساءة يجب فال األخبار، وُمتواتر واألنصار، املهاجرين عىل الثناء عىل مشتمل هللا
تطلب عائشة كانت اجتهاًدا. والسهو الخطأ وجواز يئول، لم ما للخري قصدهم نقله. ثبت ما تأويل من
خري خطأٍ عن الطعن عن واإلمساك أواخرها. غري فأوائلها يدها، عن األمور خرجت ولكن الفتنة، إخماد
ص١٤٦-١٤٧؛ التفتازاني، ص٣٩٠-٣٩١؛ الغاية، ص١٢٢–١٢٤؛ (االقتصاد، صواب عن الطعن من
ص٢٣٨؛ الطوالع، ص٢٣٥–٢٣٩؛ املطالع، ص١٤٧؛ اإلسفراييني، ص١٤٧؛ الخيايل، ص١٤٦؛ النسفية،
الجميع، عىل ونرتحم عنهم، نكفُّ مشاجرٍة من النبي أصحاب بني جرى ما ص١٦٩–١٧١). ج٤، الفصل،
صدر أجران. وله فعل فيما عيل أصاب والجنان. والفوز واألمان، الرضوان لهم هللا ونسأل عليهم، ونُثني
عىل أجران له الحاكم كان فإذا يُبدَّعون. وال قون يُفسَّ وال األجر. فلهم باجتهاد كان ما الصحابة عن
يف واحد يف أو فيهم طعن من ونُفسق ونُضلل ونُبدع خريًا، الجميع يف نقول الصحابة. فاألوىل االجتهاد،
والسكوت بينهم شجر ما ذكر عن الكف يجب عليهم. والثناء ومدحهم فضلهم يف الكتاب، لنصوص فهمه
ودواء العيون، مثل الرسول أصحاب مثل لساني؟ منها أُطهر أفال منها، يدي هللا ر طهَّ دماء تلك عنه.
فيهم. والطعن سبهم عن والكف الصحابة تعظيم يجب أنه يف ص٦٧–٦٩). (اإلنصاف، مسها ترك العيون
والدالئل الثالثة، األئمة يف املطاعن الناس ذكر ص٣٨٥). (املسائل، مبتدع الصحابة حق يف طعن من كل
عىل الثناء بعد قطًعا املعلوم يُعارض ال واملحتمل محتملة، املطاعن وتعظيمهم. إمامتهم عىل دلَّت الظاهرة
األعمال، من يشء بها يتعلق ال ومسألة متعارضة، الجانبني دالئل ص١٧٨-١٧٩). (املحصل، الصحابة
تفضيل السنة عالمات من وعيل. عثمان تفضيل يف السلف ف توقَّ الواجبات. من بيشء يُخل ال فيها التوقف
(التفتازاني، فالتوقف الفضائل مقدار كانت وإن توقف، فال الثواب كثرية األفضلية كانت إذا الشيخني.
بكر أبا يُقدمون وكبريهم، صغريهم بينهم شجر عما اإلمساك والسنة، الحديث أصحاب عند ص١٤١).
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لذلك اآلخر؛21 البعض يف والطعن الرفاق بعض عىل الثناء تعني التي التفضيل تهمة ضد
للخواص؛ وال للعوام ال كليًة، الدين أصول علم يف املسألة هذه إدخال عدم األوفق من كان
النافع العلم لديهم والخواص عرصهم، مشاكل ملواجهة وعقائدهم حارضهم لهم فالعوام
ألن واآلثار؛ املصنَّفات يف تُدَرج أو التعليم ضمن املسألة هذه تدخل فال العوام؛ إلرشاد

عرص.22 كل يف األمة مصالح يمسُّ وبما ينفع، بما إال يكون ال التعليم

الصحابة؟ بني تفضيل هناك هل (3-2)

بني القدماء بلغة أو واألصناف، املجموعات بني يكون بل األفراد، بني التفضيل يكون ال وقد
الالحقة، املجموعة من أعىل مرتبٍة يف سابقة مجموعة كل للرفاق، مراتب فهناك الطبقات،

(مقاالت، النبي بعد الناس أفضل ويرون الراشدون، الخلفاء أنهم ويُقرون عليٍّا. ثم عثمان ثم عمر ثم
مع مقاتلًة اجتهدت (أ) ثالث: الِفرق وفضلهم. عدلهم عىل ُمجَمع األربعة األئمة هؤالء ص٣٢٣). ج١،
ص٦٩). (اإلبانة، أجر وللُمخطئ أجران، وللُمصيب التوقف، (ج) معاوية. مع فقالت اجتهدت (ب) عيل.
الزعم مثًال الراوندي. ابن وافرتاءات روايات ضد الصحابة من مواقفهم يف املعتزلة عن الخياط دفاع 21

الحرام فأحلَّ برأيه، الدين يف وقال الفتيا، يف أخطأ وقد إال الرسول أصحاب جملة يف ليس قال: النظَّام بأن
(االنتصار، الصالح لتحقيق اجتهاد بل ضالًال، ليس فالرأي خطأ؛ وهذا بكر. أبي مثل الحالل، وحرَّم
أو الحسني، أمر يف فون يتوقَّ أنهم الراوندي ابن واتهام بغداد معتزلة عن الخياط دفاع ص٩٨-٩٩).
ص١٠١-١٠٢). (االنتصار، الصالح يف وإنفاقها ويزيد معاوية أموال ألخذه جعفر بن هللا عبد تفسق
إياهم وتكفريهم الصحابة عىل املعتزلة بطعن الراوندي ابن تهمة عن الخياط دفاع كاذبة. رواية
قول ص١٣٧–١٣٩). (االنتصار، املعتزلة من وليس الشيعة من للصحابة التكفري ص١٠٤). (االنتصار،
ولكن التفضيل. يف الخالف إنما لهم، الوالية الصحابة، قضية من واحد واملعتزلة السنة وأهل املرجئة
الراوندي ابن اتهام ص١٣٩). (االنتصار، الشام أهل من الباغية الفئة النابتة تويلِّ من تُخالف املعتزلة
الخياط دفاع ص١٣٣–١٤٣). (االنتصار، الخياط ودفاع السلف عىل ويطعن الخوارج يتوىل أنه للجاحظ
هللا إال إله ال قول أهل عىل السيف وسلِّهم النبي أصحاب عىل بالطعن اتهامهم ضد السنة أهل عن

ص١٦١). (االنتصار،
وال الدينية العقائد من ليس فإنه فيه، بالخوض مأموًرا ليس والشخص التأويل، فيجب ُخْضت إن 22
للرد إال فيه الخوض يُباح فال الدين؛ يف رض ربما بل الدين، يف به ينتفع ما وليس الكالمية، القواعد من
يجوز فال العوام وأما بذلك. املتعلقة اآلثار عىل تشتمل التي الكتب كتدريس للتعليم أو امُلتعصبني، عىل
السالم، عبد ص٥٠-٥١؛ ج٢، (البيجوري، … بالتأويل معرفتهم وعدم جهلهم لشدة فيه الخوض لهم

ص٧٠-٧١). املطيعي، ص٧٠-٧١؛ الوسيلة، ص١٢٧؛
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عرص من ابتداءً الزمان يف الفضل مراتب وتتفاوت السابقون. والسابقون األولون، فاألولون
بالجنة ون املبرشَّ والعرشة األربعة، الخلفاء مراتب: خمس وهناك الخالفة. عرص إىل النبوة
بيعة وأهل أُحًدا، شاهدوا الذين والبدريون الباقون)، الستة أي األربعة، الخلفاء (منهم
أجًرا؛ الحضور يمكن بل الفعيل، الحضور املشاهدة تعني ال وقد بالحديبية. الرضوان
الحضور. من الظروف منعته ولكن بالنية بالتأييد أو باملال املشاركة فضل له من أي
بالجنة املبرشين العرشة ومن خليفة نفسه الوقت يف اإلنسان ويكون املراتب تتداخل وقد
األربعة فضل كان وإذا األربعة. الخلفاء مثل وذلك الرضوان، بيعة أهل ومن وأُحديٍّا وبدريٍّا
األمة بيعة طريق عن محًضا تاريخيٍّا عارًضا ذلك كان فإنما الرسول، من قربهم األوائل
أو املوت أو كاالغتيال آخر، تاريخي لعارٍض يمكن وكان تباًعا، منهم واحد عىل وعقدها
ذلك فإن بالجنة، ون املبرشَّ العرشة أما الزمان. يف األسبقية نظام يُغري أن االستشهاد،
عىل مصادرة كان وإال بعد، يتعدَّ لم الحساب ألن االستحقاق؛ عن التعبري مجرد عىل يدل
مثل الدنيا يف والتبشري الرسول. من ذلك تم ولو حتى هللا، حق عىل مصادرة املطلوب،
الثورة بني القتال بداية هو بدر أهل وفضل االستحقاق. لقانون مضادٌّ اآلخرة يف الشفاعة
فضل أما املسلَّح. الكفاح إىل السلمية الدعوة من والتحول القديم، النظام وبني الجديدة
أو ملصلحة نظر دونما الثورية الطهارة من بمزيد واستئنافه القتال يف الثبات فهو أُحد أهل
عىل والقدرة لحظاتها، أضعف يف حتى الثبات فهو الرضوان بيعة أهل أما دنيوي. كسب
الحق شهيد يكون وملاذا عرص؟ كل يف الشهداء عن ماذا ولكن أخرى. بوسائل مواصلتها
األوىل؟ الثورة معارك يف األوائل الثوار من فضًال أقل واملظلومني املحرومني ثورات نصري
مسئوليته أن أم فيه، عاش الذي والعرص الدنيا إىل قدومه وقت عن مسئول اإلنسان وهل
الرتتيب، هذا عىل االختالف وإن عليه؟ ُفرضت معركة أية ويف عرصُوجد أي يف لها تقبُّله يف
حكم كله املوضوع أن عىل يدل األوىل، الفضل مراتب يف القبلتني إىل صلَّوا من وإدخال
أو قيمة حكم التفضيل أن عىل يدل ومما الواقع.23 أو العقل أو الوحي من له سند ال قيمة

تفضيل مثل األصناف باعتبار وتارًة وعيل، وعثمان وعمر بكر أبي مثل األفراد باعتبار تارًة التفضيل 23
يف بعضها دخل وربما الرضوان. بيعة أهل ثم بدر، أهل ثم العرشة، من الباقية الستة ثم األربعة، الخلفاء
حضوًرا ال أحدي بدري وعثمان األربعة، كاملشايخ رضوانيٍّا أحديٍّا بدريٍّا خليفة سابًقا يكون فقد بعض؛
عداهم ممن أفضل والعرشة العرشة، من أفضل األربعة ص١٢٦). السالم، عبد ص٥٠؛ ج٢، (البيجوري،
يليهم ممن أفضل بعدهم من وكذلك بعدهم، ممن أفضل العرص ذلك أهل وإن عرصهم، أهل من
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املالئكة، ومن الجن من أيًضا بل اإلنس، من فقط ليسوا بدر أهل أن خالص نفيس موقف
مع فقط ليس التفضيل، يف بدًرا شهدوا الذين املالئكة تدخل وقد املسلمني. مع يُحاربون
لم التي املالئكة باقي مع أيًضا ولكن للفضل، امُلقل التدرجي التصور هذا يف الصحابة باقي
بناء بالءهم وأن الثواب، عليه تستحق حر قراٌر لبدر املالئكة مشاهدة وكأن بدًرا. تشاهد
لت تدخَّ قد املالئكة كانت وإذا الخلود. عليه يستحقون واستشهاد مخاطرة وفيه جهد عىل

عمر بن زيد بن سعيد سعد، الزبري، طلحة، العرشة: تمام إىل الباقون الستة وبعدهم ص٣٩١). (الغاية،
الرضوان بيعة أصحاب ثم أُحد، أصحاب ثم البدريون، ثم عبيدة. أبو عوف، بن الرحمن عبد ثقيل، بن
أكثر بالجنة، املبرشون التوفيق. لعدم به نقول وال األفضلية، يف بعض عىل بعضهم تفاوت بالحديبية.
الذين األفضل األشعري، موىس أبي وعند ص٤٦). ج٢، (البيجوري، وفاطمة والحسني الحسن منهم
الشعبي، عند بدر. أهل من جماعة القريش، كعب بن محمد وعند واألكثر. األصح وهو القبلتني، إىل صلَّوا
الراشدون الخلفاء ومنهم العرشة، الصحابة أفضل هللا، رسول أصحاب األمة خري الرضوان. بيعة أهل

شعًرا: املتأخرة العقائد يف قيل وقد ص٩٧–٩٩). (اإلنصاف،

ال��ع��ش��رة ت��م��ام س��تٌّ ع��دت��ه��م ب��ررة ك��رام ق��وٌم ت��ل��ي��ه��م

ص٤٦ ج٢، الجوهرة،

اخ��تُ��ل��ف ق��د ي��ق��ي��ن��ه��م وف��ي ه��ذا ُع��ِرف ��ا ن��صٍّ ف��ض��ل��ه��م وال��س��اب��ق��ون

ص٥٠ ج٢، الجوهرة،

م��س��ب��وق ع��ل��ي ع��ث��م��ان ي��ل��ي��ه ف��ال��ف��اروق ��دي��ق ال��صِّ ف��األف��ض��ل
واإلح��س��ان ف��وز ف��ال��س��اب��ق��ون ال��رض��وان ف��ب��ي��ع��ة ف��أُح��د
نُ��ق��ال ح��ف��ظ ب��ع��دن��ا ب��در ف��أه��ل ف��ض��ال ت��س��اَووا س��تٌّ وب��ع��ده��م

ص٧٣-٧٤ املطيعي، ص٧٣؛ الوسيلة،

ال��رض��وان ف��ب��ي��ع��ة أح��د ف��أه��ل ال��ش��ان ال��ع��ظ��ي��م ب��در ف��أه��ل

ص٤٧–٤٩ ج٢، الجوهرة،
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يف والرعب واملطر النعاس األعداء عىل أنزل هللا كان وإذا بدر؟ أهل فضل فما بدر، نرص يف
عدد كان وإذا ُهزم. قد املهزوم وال انترص، قد املنترص فال متكافئة، غري فاملعركة قلوبهم،
يرجع فالنرص آالف، ثالثة واملالئكة الجن وعدد رجًال، عرش وسبعة ثالثمائة بدٍر يف اإلنس
النرص إتمام عىل قادرة تجعلها القوة من ا حدٍّ املالئكة بلغت وقد بدر، ألهل وليس للمالئكة
الخيال ويبدو األرض! يقلع الواحد فامللك ثماره، يقطفون بٍرش إىل حاجة دونما بأنفسها
بلٍق خيٍل عىل بيض برجاٍل فتمثَّلوا وألوانًا، ولباًسا وركبًا وعدة عدًدا تصورهم يف الشعبي
أنواٍع عىل وكأنهم خرض، أو حمر أو صفر أو سود أو ظهورهم، عىل مرخيَّة بيٌض عمائمهم
جاء ثم الركب، عظمة عىل كدليل وأذنابها الخيل نوايص أبيضعىل صوف األلوان، مختلفة
األعداء أحد رمى ُمربِّز. ُمباِرز كقائٍد رمحه، ومعه درعه، وعليه أحمر، فرس عىل جربيل
متوارث، الخلقي العيب وكأن أبجر، أهتم إال نسله من يولد فلم رباعيته، فكرس بحجر
فسقطت، بأسنانه املؤمنني أحد أخرجهما حلقتان وجنته يف دخلت ثم أهتم! يلد األهتم
الحلقتني يُخرج من إىل حاجة يف القوة بهذه وهو جربيل وكأن هتًما. الناس أحسن فكان
من أكرم وهما بحلقتني ليُصاب وإنه أصًال؟ جربيل يُصاب وهل فاٍن! برش من وجنته من
حسن وهتم قبيح حجارة من هتم بني فرق هناك وهل للوجنتني. زينة وأكثر الحجارة،
املعجزات إلجراء املالئكة مع الرسول ويدخل جربيل؟ وجنة من للحلقتني األسنان نزع من
الشهداء بمواقع تنبَّأ قد الرسول كان وإذا القرآن. إعجاز معجزته بًرشا، إال ليس أنه مع
كان وإذا الحرب؟ عىل قادرة كانت إذا املالئكة تحفظهم لم فلماذا األرضومصارعهم، عىل
الحاجة فما فانهزموا، أعينهم فأصاب املرشكني به فرمى ا كفٍّ الحىص من أخذ قد الرسول
ورد سيًفا، العرجون يقلب أن عىل قادًرا الرسول كان وإذا اإلنس؟ أو الجن أو املالئكة إىل

البداية. منذ حمايتها كان فاألوىل املفقودة، العني ورد الوجه، إىل الشق
املعنوية، الروح ورفع العزيمة لتقوية بالنرص اإليمان عىل تدل فنية صوٌر كله وذلك
ليُعطي املستقبل عىل اطالعه وأن األقدام، تحت للثبات كصورة األرض رمل تثبيت مثل
الحرب. يف بالنرص واإليمان القتال يف والشدة النزال يف الثبات عىل ويُساعدهم لجنده، ثقة
من مدد األخرية وهزائمهم معاركهم يف للمسلمني يأِت لم فلماذا حقيقة، ذلك كان وإذا
بالنرص. وثقة وتمنٍّ رغبة كله األمر إن أُحد؟ يف املالئكة كانت وأين لألوائل؟ أتى كما السماء
فيه كان الذي الخوف مقام مثل الصوفية، املصطلحات بعض ظهور أيًضا ذلك يؤيد ومما
األشعرية العقائد عىل التصوف لسيادة نظًرا ديق، الصِّ فيه كان الذي الرجاء ومقام النبي،
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إىل العرشة إىل األربعة من للفضل الخمس الدرجات لهذه اختزال يحدث وقد املتأخرة.24
من األولني أو واألنصار، املهاجرين فقط، درجتني إىل الرضوانيني إىل األحديني إىل البدريني
يف آخر إنسان من أفضل بأنه إنسان عىل فردي حكم دون األنصار من واألولني املهاجرين
أو الفريق هذا مع الفتنة يف قاتل سواء الكفر، دون باإليمان له مشهود وكالهما طبقته،
فقط ليس املراتب تفضيل يزداد وقد الناس. واعتزل فيها يُشارك ولم عنها قعد أم ذاك
فيه. الجهاد إىل باإلضافة اإلسالم إىل للسبق طبًقا درجة عرشة سبع إىل بل درجتني، إىل
األنوثة، أو للذكورة طبًقا األفراد ويُصنَّف الطبقات. فضل خالل من األفراد فضل ويظهر
الدقة وجه عىل تاريخيٍّا ذلك تحديد صعب وملا القبلية. أو للقرشية أو للقرابة أو للبلوغ
أول مثل القتال يف امُلجاهدون يُصنَّف اإلسالم يف للجهاد وبالنسبة فيه. االختالف وقع فقد
ويأتي الثانية الطبقة يف يأتون آخرون يَديه عىل أسلم اإلسالم إىل سابق وكل كافًرا. قتل من
مع األوىل الهجرة فرتات؛ وعىل مجموعات، يف األنصار يأتي ثم ثالثة. درجٍة يف أبناؤهم
فتح حتى والرابعة والحديبية، الخندق حتى والثالثة األوىل، الوقعة حتى والثانية الرسول،
املسلمون يأتي ثم الخندق. بإضافة ثالثة إىل وأحد، بدر اثنتني، من املعارك وتزيد مكة.
يأتي ثم ِمرصاَعيه. عىل مفتوح والباب أفواًجا دخلوا الذين ثم الفتح، يوم يف دخلوا الذين

أفضل بدًرا شهدوا الذين واملالئكة املالئكة. من ٣٠٠٠ الجن، من ربما وقيل اإلنس، من بدر أهل كان 24

رمل لهم ثبت الجبانة، إىل به ذهبوا ومطًرا، أَمنًة النعاس عليهم «أنزل ص١٢١–١٢٦). السالم، (عبد
إشارته.» موضع منهم أحد تعدَّى فما هللا، شاء إن فالن مرصع وهذا فالن مرصع هذا بيده يشري األرض،
تسعى حرضة الرجاء، مقام يف بكر وأبو الخوف، مقام يف الرسول كان الرعب.» قلوبهم يف هللا «ألقى
بهذا قاتْل وقال: عرجونًا أخذ فانهزموا. أعينهم فأصاب املرشكني بها فرمى ا كفٍّ الحىص من أخذ حرضة،
فاْلتأم، ه وردَّ الرسول فيه فتفل ِشقه، فمال عدي بن خبيب وُرضب جيًِّدا، سيًفا فانقلب فهزَّه عكاشة. يا
لكنه األرض، يقلع الواحد امللك الناس. أخفاه مما أنباؤه فاتحة عني وكذلك فردَّها، قتادة عني وسالت
عىل أرخوها قد بيض عمائهم بلٍق خيٍل عىل بيض برجاٍل فتمثَّلوا ظاهًرا، املسلمني لقتال املزيَّة إبقاء أريد
يف األبيض الصوف سيماهم أنواع، فكأنهم خرض، وقيل حمر، وقيل صفر، وقيل سود، وقيل ظهورهم،
بن عتبة رمى رمحه. ومعه درعه وعليه أحمر فرس عىل القتال بعد جربيل وجاء وأذنابها. الخيل نوايص
أخرجهما حلقتان وجنته يف ودخلت أبجر. أهتم إال نسله من يولد فلم رباعيته، كرس بحجٍر وقاص أبي
األفضل بيان يف ص١٢١–١٢٦). (األمري، هتًما الناس أحسن فكان ثنيَّتاه، فسقطت بأسنانه عبيدة أبو
تمام إىل بعدهم الباقون ثم الستة، ثم األربعة، الخلفاء أفضلهم أن عىل ُمجمعون أصحابنا الصحابة، من

ص٣٠٤). (األصول، العرشة
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أن والحقيقة الوداع.25 حجة يف إليه ُحملوا الذين بية الصِّ ثم الرسول، أدركوا الذين بية الصِّ
ويشمل الحرة. اإلرادة تحكمه ما بقدر تاريخي عارٌض يحكمه اإلسالم إىل األسبقية مقياس
لإلرادة دخل ال التي والصدفة والقبيلة واملكان الزمان يف والوجود امليالد العارضالتاريخي
السبق ألخوين يكون فقد االستحقاق؛ مع أحيانًا تتعارض قد األسبقية أن كما فيها. الحرة

قتاله.26 يف اآلخر يستشهد بينما الجائر اإلمام أحدهما يُبايع ولكن نفسه،

عىل نقطع أن دون بعدهم من ثم األنصار، األولون وأفضلهم الرسل أصحاب الفقيه، داود عند 25

إيمان عىل السنة أهل وأجمع ص١٢٨). ج٤، (الفصل، طبقته من آخر من أفضل أنه بعينه منهم إنسان
الكاملية وقول عيل، بيعة برتك كفرت إنها الرافضة من قال من خالف الصحابة من واألنصار املهاجرين
أعالهم (١) مراتب: عىل الصحابة الصحابة. مراتب معرفة يف ص٣٥٩). (الفرق، قتالهم برتكه عيل بتكفري
ومن عيل، البيت أهل ومن بكر، أبو الرجال من منهم سبق من وأول اإلسالم. إىل منهم السابقون رتبًة
بكر، وأبي عيل يف واختلفوا سلمان. الُفرس ومن بالل، الحبشة ومن زيد، املوايل ومن خديجة، النساء
أول إسالمه. عند وبلوغه سنه يف اختلفوا وإنما بكر، أبي قبل أسلم عليٍّا أن عىل التواريخ أصحاب فأكثر
آمن ذكر أول إسحاق: بن محمد قال اإلسالم. دولة يف كافًرا قتل مسلم أول وهو واقد، تميم من أسلم من
عوف بن الرحمن وعبد والزبري وطلحة عثمان بكر أبي يد عىل أسلم ثم بكر، أبو ثم زيد ثم عيل بالرسول
قبل خديجة النساء من أسلمت من أول وإن اإلسالم. يف أرساًال الناس دخلت ثم وقاص، أبي بن وسعد
الذين (٢) عميس. بنت وأسماء وعائشة بكر أبي بنت وأسماء الخطاب بنت عاتكة ثم بكر، وأبي عيل
الهجرة أصحاب (٣) الندوة. دار أصحاب وهم الندوة، دار إىل الرسول حمل عندما عمر إسالم عند أسلموا
وولدت أسماء امرأته مع وجعفر وحمزة، والزبري حذيفة وأبو رقية، امرأته مع عثمان للحبشة، األوىل
أصحاب (٤) رجًال. ٨٢ لهم وُولد املرشكني، من هربا عوف بن الرحمن وعبد عمري بن ومصعب هللا، عبد
مصعبًا لهم الرسول وبعث األنصار، من رجًال ١٢ عقبي، فالٌن فيهم يُقال جماعة بايعه األوىل، العقبة
ومعهم رجًال ٧٠ األنصار، من وأكثرهم الثانية، العقبة أصحاب (٥) القرآن. ويقرأ باملدينة ليُصيل
املهاجرون (٦) امليثاق. عليهم وأخذ قومه، دين عىل العباس عمه مع وهو الرسول إليه ذهب امرأتان،
وبني املدينة الرسول دخول بني املهاجرون (٧) الدخول. قبل بقباء أدركهم ومن املدينة إىل الرسول مع
ورد وقد حربه، يف جالوت مع ثبت من وكعدد األنبياء، من الرسل كعدد رجًال ٣١٣ البدريون، (٨) بدر.
بيعة أصحاب (١٢) والحديبية. الخندق بني املهاجرون (٩) لكم.» غفرت فقد شئتم ما «اعملوا فيهم:
وخالد هريرة أبو منهم مكة، فتح وبني الحديبية بني املهاجرون (١٣) الشجرة. عند بالحديبية الرضوان
فتح يوم أسلموا الذين (١٤) النبوة.» يل ُفتحت كما الهجرة بك ُختمت عم، «يا والعباس: وطلحة وعمرو
أو الحسن الرسول، أدركوا ِصبيان (١٦) أفواًجا. هللا دين يف دخلوا الذين (١٥) سيفان. أبو ومنهم مكة،
بن محمد الوداع، حجة عام إليه ُحملوا ِصبيان (١٧) قليلة. رواياٌت ولهم الزبري، بن هللا وعبد الحسني
ص٢٩٨–٣٠٣). (األصول، الرسول يروا لم الذين واملخرضمون فحسب، الرسول رأوا وقوم بكر، أبي

يزيد. قتله الذي الشهيد والحسني معاوية، بايع الذي الحسن مثل وذلك 26
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نهضة؟ أم انهيار التاريخ، يف اإلمامة سادًسا:

القرون؟ بني تفضيل هناك هل (4-2)

الصحابة من باالنتقال وذلك االنحدار، من مزيد نحو االنهيار يف التدريجي السقوط ويبدأ
الذين التابعني تابعي إىل الصحابة، شاهدوا الذين التابعني إىل الرسول شاهدوا الذين
يتلوه الصحابة، جيل وهو األول، الجيل ُمتتابعة. أجيال ثالثة وهي التابعني. شاهدوا
العقائد من اإلمامة تسقط وعندما التابعني. تابعي وجيل التابعني جيل آخران، جيالن
ورثة املعنى بهذا الصحابة اعتبار يُمثل وقد للنبوة. كملحق املوضوع يدخل املتأخرة،
ال وأن خاصًة األنبياء، ورثة باعتبارهم الغرور بعد التدريجي االنحدار من بالرغم النبوة
الرسول، قرن القرون خري فيكون قرنًا، جيل كل ويُمثل يُخطئها. أو نفسه يُكفر منهم أحد
األول، القرن يف والتابعني الصحابة فإن عام، مائة القرن كان وإذا يليه. الذي القرن ثم
قرن فكل الثاني. القرن من ابتداءً الدين يوم إىل بإحسان تبعهم ومن التابعني وتابعي
القرن وُسمي والخمسني. األربعني بني فيما وهو يتم اإلنسان نضج كان لو جيلني يضمُّ
األجيال تتابع يعني إنما القرون فتتابع بجيل؛ جيًال ويُواصل بأمة، أمة يقرن ألنه قرنًا
وقرنًا جيل، بعد جيًال السقوط ومسار واالنحدار التدهور عالقة من بالرغم وتواصلها
الصحابي رشط الصحبة طول كان فإذا الزمان؛ يف األجيال تساوي يُشرتَط وال قرن. بعد
يف القرون اختلفت لذلك الصحابي؛ مع التابعي رشط بالرضورة يكون ال فإنه النبي، مع
يبلغ الذي التابعي قرن وأوسطها عام، مائة عىل يزيد الذي الصحابي قرن أطولها الطول،
قلَّت القرون توالت وكلما عاًما. الخمسني يبلغ الذي التابعي قرن وأقرصها عاًما، السبعني
بعد وقرنًا جيل بعد جيًال وتدوينها جمعها وسهولة الرواية واحتواء العلم لرسوخ املدة
وقلَّت املعلومات، ونقل االتصال ازدادترسعة كلما األجيال توالت كلما العرص، وبلغة قرن.
بالنسب، أو التفضيل يف وزيادة باألسماء التابعني مراتب تُذَكر وقد الخرب.27 وانترش املدة

(الكفاية، التابعني أتباع ثم لهم، التابعون ثم القرون، أفضل الصحابة أن اعتقاده يجب مما 27

اجتمع من التابعي الصحابة. رتبة تيل التابعني رتبة ص١٢). الجوهرة، ص١٤؛ البيجوري، ص٧١-٧٢؛
التابعني رتبة تيل التابعني أتباع رتبة النبي. مع الصحابي يف كما االجتماع طول اشرتاط دون بالصحابي
ألهله. أو للوقت اسًما ُجعل ثم بعالم، وعامًلا بأمة أمة يقرن ألنه قرنًا القرن وُسمي كبري. تراٍخ غري من
سنة ١٧٠–٢٢٠ من التابعني: وأتباع سنة، ١٠٠–١٢٠ التابعني: وقرن سنة، ١–١٢٠ الرسول: قرن
ترجيح والرسل. األنبياء عدا ما واملتقدمة املتأخرة القرون أفضل وأصحابه ص١٢٠). السالم، (عبد
أتباع ثم لهم التابعون ثم القرون أفضل أصحابه أن اعتقاده يجب مما معه، وقاتل الزمه من رتبة
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(٥) الثورة إىل العقيدة من

بمراتب آخرها يف التابعني مراتب ترتبط وقد التفضيل. يف مقياًسا ليست القرابة أن مع
كلهم بالجنة، ين املبرشَّ العرشة أدرك بمن أولها يف ترتبط كما العلم، حَملة كانوا ملا العلماء
الذي اإلسناد يف خاصًة الروايات، يف الخلط عدم التفضيل من الغاية تكون وقد بعضهم. أو
إجمايل، حساٍب إىل التفصييل الحساب يتحول وقد وأزمانهم.28 الرواة عصور معرفة يتطلب
ج، تدرُّ ُمنكرسدونما خطٍّ يف مبارشًة التاريخ يسقط بعدها للنبوة استمراًرا الخالفة وتصبح
وتوقف املسلمني، مصالح عموم يف النبوة عن نيابة فالخالفة عضود. ملك وإما خالفة فإما
الفضل األربعة للخلفاء كان لذلك عضود؛ ملٍك إىل تتحول وبعدها الرابع، الخليفة بنهاية
ون يرضُّ واألمراء فامللوك شئونهم؛ وتدبري املسلمني مصالح لرعايتهم الصحابة باقي عىل

بعده، الذي القرن ثم القرون، أفضل قرنه أن أيًضا اعتقاده يجب مما ص٧١-٧٢). (الكفاية، التابعني
اإلمامة، ص٦٦-٦٧؛ (اإلنصاف، «… قرني القرون «خري ص١٤). (البيجوري، بعده الذي القرن ثم

شعًرا: قيل وقد ص٣٢٢–٣٢٧).

ات��ب��ع ل��م��ن ف��ت��اب��ع ف��ت��اب��ع��ي ف��اس��ت��م��ع ال��ق��رون خ��ي��ر وص��ح��ب��ه

ص٧٣-٧٤ املطيعي، ص٧٣؛ الوسيلة،

ال��ه��داي��ة ف��ي ت��اب��ع��ون وب��ع��ده��م ال��ص��ح��اب��ة ب��ق��ي��ة ي��ل��ي��ه��م
ق��رون ال��ث��الث��ة ف��ه��ذه ف��ط��ي��ن ي��ا ب��ع��د ف��ت��اب��ع��ه��م

ص٤٤-٤٥ ج٢، الجوهرة،

بيان يف ص٤٥). (البيجوري، سريين بنت حفصة التابعيات وأفضل القربى، أولو التابعني أفضل 28
فظنَّه بعضهم أمر عليه التبس ربما التابعني مراتب يعرف لم من أن املسألة هذه وفائدة التابعني. مراتب
طبقة، عرشة خمس عىل وهم حظه. فبخس التابعني أتباع من ظنَّه وربما مسنًدا، مرسله جعل صحابيٍّا،
الطبقة يف وآخرهم … أكثرهم أدرك أو بالجنة الرسول لهم شهد الذين العرشة أدرك من طبقة أعالهم
من يزيد بن السائب أو الكوفة، أهل من أوىف أبي بن هللا عبد أو البرصة، أهل من مالك بن أنس لقي من
املخرضمني ومن الشام. أهل من الباهيل أمامة أبا أو الحجاز، أهل من الحارث بن هللا عبد أو املدينة، أهل
النبي زمان يف ُولدوا قوٌم التابعني يف عد وقد … النبي لقاء يُرَزقوا ولم واإلسالم الجاهلية أدركوا الذين
… الصحابة من أحد عن منهم أحد سماع يصح ولم التابعني، قوم بعدهم وطبقة … عنه يسمعوا ولم

ص٣٠٤–٣٠٦). (األصول، … الصحابة بعض لقوا وقد التابعني أتباع من قوم بعدهم وطبقة
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نهضة؟ أم انهيار التاريخ، يف اإلمامة سادًسا:

وملًكا.29 وراثًة بل األمة، من ببيعة يأتوا لم الخاصة، مصالحهم إال يرعون وال بالرعية
بالشهر سنة الثالثني عىل لقاربت األربعة الخلفاء مدة بالسنني، الواقع حساب تم ما وإذا
أيام، وثمانية أشهر وستة سنني عرش والثاني: أيام، وعرشة أشهر وثالثة سنتان وباليوم،
أشهر وتسعة سنوات أربع والرابع: أيام، وتسعة شهور وعرشة سنة عرشة إحدى والثالث:
لم وملا أيام.30 وأربعة أشهر وخمسة عاًما وعرشين تسعة املجموعة فيكون أيام. وسبعة
الذي الرابع الخليفة أوالد من األئمة أحد إضافة لزاًما كان تماًما، سنة ثالثني املدة تكتمل

األمة، فتفقد الراشدين، الخلفاء بعد اإلمام من خاليًا بعدها الزمان يكون سنة، ثالثون الخالفة مدة 29

عمر ثم النبي بعد بكر أبو كان واالستقامة السنة أهل عند ص١٤٣). (التفتازاني، جاهلية ميتًة وتموت
وهي الخالفة ص١٢٨-١٢٩). ج٢، (مقاالت، سنة ثالثون النبوة بعد الخالفة وأن عيل، ثم عثمان ثم
«الخالفة مدتها القدرة املسلمني، وصيانة الدين إقامة من املسلمني مصالح عموم يف الرسول عن النيابة
واليتهم. دور كانت املدة هذه ألن الصاحبة؛ من أفضل األربعة األئمة أن رصيٌح وهذا سنة»، ثالثون بعدي
وإمارة ملك بعُد ثم سنة ثالثون الخالفة ص١٢٠). السالم، (عبد الجمهور ذهب التفضيل هذا إىل
وعيل وعثمان وعمر بكر أبي خالفة ذلك. بعد ملك ثم سنة، ثالثون أمتي يف الخالفة ص١٤٢). (النسفية،
يف النبي عن النيابة وهي العظمى، الخالفة ويل الذي النفر الصحابة أفضل .(٦٩ (اإلبانة، سنة ثالثون
(البيجوري، بالرعية ون يرضُّ امللوك ألن …»؛ بعدي «الخالفة سنة ثالثون وقدرها املسلمني، مصالح عموم

املتأخرة: العقائد يف شعًرا قيل وقد ص٢٥–٤٦). ج٢،

ك��ال��خ��الف��ة ال��ف��ض��ل ف��ي وأم��ره��م ال��خ��الف��ة ول��ي م��ن وخ��ي��ره��م

ص٤٥-٤٦ ج٢، الجوهرة،

أيام، وثمانية أشهر وستة سنني عرش وعمر أيام، وعرشة أشهر وثالثة سنتان بكر أبو األربعة: الخلفاء 30
أيام. وسبعة أشهر وتسعة سنني أربع وعيل أيام، وتسعة شهًرا عرش وأحد سنة عرشة إحدى وعثمان
بن الحسن بأيام إال املدة تكتمل فلم أيام. وأربعة أشهر وخمسة سنة وعرشين تسًعا املجموعة فيكون
الحسن البغي إمام بايع الذي األول ص٤٥-٤٦). ج٢، (البيجوري، امللوك أول أنا معاوية: قال ولهذا عيل؛
الحل أهل ألن ُمشِكل؛ وهذا العزيز. عبد بن عمر الراشدين الخلفاء سرية أرجع الذي والثاني عيل، بن
ولعل العزيز. عبد بن كعمر املروانية وبعض العباسيني الخلفاء خالفة عىل ُمتفقني كانوا األمة من والعقد
وبعدها سنة. ثالثني تكون املتابعة عن وميل املخالفة من يشء يشوبها ال التي الكاملة الخالفة أن املراد
يكون أن يقتيض ال ثالثني يف الكاملة الخالفة حرص إن ص١٤٢). (التفتازاني، يكون ال وقد يكون قد
لشبه مسامحة بالخالفة والعقد الحل أهل حكم أن فاألظهر كاملة؛ غري خالفة بل وإمارة، ملك بعدها
ص١٤٢). (اإلسفراييني، الخالفة بزمان شبيًها ضبًطا املعاش أمر وضبط منها، لقربه بالخالفة امللك
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أعاد وبأنه والعدل، بالحق له املشهود اآلخرين الخلفاء أحد أو الجائر، اإلمام ببيعة انتهى
األنظمة مُلربِّري حرًجا يُسبب مما التاريخ إدانة يف األعظم واإلشكال الراشدين! الخلفاء سرية
للخلفاء استمراًرا أو الرسول، إىل انتسابًا والخليفة بالنبوة إلحاقها يريدون الذين السياسية
ولكنها ناقصة، بخالفٍة الخالفة كمال يُخفف أو االحتمال، إىل القطع فيُخفف الراشدين؛
بالنبي لهم نسب إيجاد وأمراؤهم اليوم ملوك يستطيع التربير وبهذا العضود! امللك ليست
هزائم عن نفيس تعويض مجرد يعدو ال كله األمر إن الراشدين. بالخلفاء لهم صلة أو
تم ُمستغلقًة الحارض يف العمل إمكانيات كانت وملا املايض. بانتصارات ومقارنتها العرص
تدريًجا املغمور امُلتهاوي امُلتساقط للتاريخ امُلنهار التصور هذا وظهر املايض، عىل االنفتاح
لكل روح توجد وال أُسًسا، سيايس نظام ولكل روًحا، عرص لكل أن والحقيقة انكساًرا. أو
يمكن فإنه الصحبة، هو التفضيل يف املقياس كان لو األزمان. لكل نظام وال العصور
سلوكه وأخذ قيمته بتمثُّل شعوريٍّا وصحبه الرسول رفاق من يكون أن اليوم للُمعارص
التابعي، من أفضل التابعي تابع يكون وقد الصحابي، من أفضل التابعي يكون وقد قدوًة.
يف الشهيد يقلُّ وهل األمس. مسلم إيمان من وأعمق أقوى اليوم مسلم إيمان يكون وقد
املسلمني إيمان عن العدو حصون امُلتفجراتيف مع نفسه يُفجر الذي اليوم األرضاملغتَصبة
الخيانة حكم بها يُنهي ببندقيٍة الجائر اإلمام أمام يقف الذي اليوم جندي عن وماذا األوائل؟
األواخر ذنب وما بأكمله؟ جيل عار ويُزيح أمة، رشف ويحمي والتبعية، العمالة ونظام
اإلرادة، حرية نطاق يف يدخل ال تاريخي عرٌض وامليالد األوائل، زمن يف يُوَلدوا لم أنهم
يف التدهور. يف نظرية عىل إذن التاريخ يف اإلمامة تقوم االستحقاق؟ خارج يكون وبالتايل
وإذا والرذيلة. والتجزئة النقص كان النهاية ويف والفضيلة، والوحدة الكمال كان البداية
النبي كان إذا والتطور؟ التاريخ بقوانني معرفة أم نبوة هي فهل هكذا، النبوة رؤية كانت
أقرب يكون عضود ملٍك إىل الخالفة تحول فإن باملستقبل، ُمنبئًا وليس للوحي ُمبلغ مجرد
مضادَّة، ثورٍة إىل تتحول ثورة فكل قوانينه. ومعرفة التاريخ وسرب الحوادث استقراء إىل
النحو هذا عىل التفضيل إن القديم. النظام بمخلفات وينكرس ينتهي جديد نظام وكل
العمل يف ورؤية السلوك يف نموذج صحابي فكل النماذج؛ تعددية عىل يقيض إنما املنهار
وللمبدأ الواقع، عىل للمثال األولوية يعطي نموذج يوجد قد األخرى. عىل إلحداها فضل ال
يوجد وقد التاريخية. والظروف األوقات بعض يف صالح نموذٌج وهو الخاصة، الحالة عىل
ويكون املبدأ، عىل الخاصة وللحالة املثال، عىل للواقع األولوية يعطي عكيس آخر نموذٌج
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نهضة؟ أم انهيار التاريخ، يف اإلمامة سادًسا:

يف عمليٍّا يُطبَّقان وكالهما نظًرا، صحيح فكالهما أخرى؛ تاريخية ظروٍف يف أيًضا صالًحا
واألدنى األعىل بني واختالفهما املراتب بمعنى التفضيل أما مختلفتني. تاريخيتني لحظتني
للعالم الهرمي التصور عىل يقوم فإنما والخلف، السلف بني والالحق، السابق بني أو
إن الحكمة. وعلوم بالتصوف املزدوجة األشعرية فيه صبَّت والذي اإلرشاق، عن نتج الذي
يُحققه ما بمقدار ونظام نظام بني بل وأمري، أمري أو وفرد فرد بني تكون ال األفضلية
أخرى تصوراٌت ظهرت لذلك األمة؛ وحدة عىل وحفاظ الناس ملصالح رعاية من نظام كل
يجعل عكيس آخر تصور أو التعددية، عىل إبقاءً نفسه املستوى عىل األفراد تضع للتاريخ
طويل تراٌث فوراءهم املتقدم؛ القرن من أفضل املتأخر والقرن السلف، من أفضل الخلف
ولكن األجيال.31 وخربات البرشية التجارب من ضخم رصيٌد وأمامهم سابقة، وتجارب
القومي وعينا يف تستقر لم االتجاه االرتقائية أو النماذج امُلتعددة البديلة التصورات هذه
تراث الرتاث كان حني يف املعارضة تصور كان ألنه الذات؛ يف الغالب التصور تكن لم ألنها
عىل امُلجاورة األمم يف الوعي جوانب أحد يف إال االرتقائي التصور هذا يستقر ولم سلطة.

الخالص. سبيل بيده سيكون الذي الغائب اإلمام انتظار طريق عن أسطوري نحٍو

العلماء؟ بني تفضيل هناك هل (5-2)

تفضيل وقع األمة، مصالح يف عنهم نيابة الخلفاء أن كما األنبياء، ورثة العلماء كان وإذا
الخلفاء بعد أم األنبياء، ورثة أنهم باعتبار الرسل بعد العلماء يأتي فهل العلماء. بني أيًضا
علماء وأي الرضوان؟ بيعة أو أحد أو بدر أهل بعد أم بالجنة، املبرشين بعد أم األربعة،
علم؛ أي ويف علماء وأي الدين؟ يوم إىل األمة علماء أم الثالث أم الثاني أم األول علماء أفضل،
يف أم العلم درجة يف أفضل وهل العقلية؟ النقلية العلوم أم العقلية العلوم أم النقلية العلوم

قرن فكل بالسبقية، القرن بقية تفاوت إىل آخرون ذهب الفضيلة. يف سواء الثالثة القرون بعد ما 31

يف قيل وقد ص٤٥). (البيجوري، ثوابًا وأكثرهم املتأخرة القرون القيامة، يوم إىل بعده الذي من أفضل
شعًرا: أيًضا املعنى هذا

ي��ف��ض��ل ق��د ب��ع��ض��ه ك��ل وب��ع��ض��ه وف��اض��ل��وا ��ل��وا ف��ضَّ وق��وٌم ه��ذا

ص١٢ الجوهرة،
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التجديد، أم التقليد موقفهم؛ هو وما والعلماء؟ العلم مصنَّفات بها تزخر أخرى فضائل
رصد يمكن وهل واإلبداع؟32 الخلق أم التكرار البناء، إعادة أم الرتديد االستقالل، أم التبعية
كان وإال صادًقا، شامًال مانًعا جامًعا بالفضل الحكم يكون حتى الدين يوم حتى العلماء كل
أي واألئمة؛ العلماء بأحكام اإلمامة تنتهي األحوال كل يف قرنني؟ أو قرن علماء عىل ُمبتًرسا
والعلماء، للعلم دقيق تصنيف الفقه، أئمة أحيانًا يغلب قد السياسية. ال العلمية اإلمامة يف
علوم وظهور بالحديث، الفقه وارتباط بالتصوف، األشعرية ازدواج عن يكشف ولكن
العقلية النقلية بالعلوم والحديث الفقه مثل النقلية العلوم مزج وبالتايل والبالغة؛ النحو
علوم تُذَكر ال والبالغة. كالنحو اإلنسانية العلوم بعض وظهور والتصوف، الكالم مثل
والتاريخ الجغرافيا علوم أيًضا تُذَكر وال النقلية، العلوم ضمن والسرية والتفسري القرآن
ربما تماًما؛ فتختفي والطبية الرياضية الخالصة العقلية العلوم أما اإلنسانية. العلوم ضمن
إىل أقرب املذكورة العلوم ألن وربما بعد، انتظم أو ظهر قد يكن لم العلوم هذه بعض ألن
الفرقة علماء ويختفي السلطة، ترتيب ويُذَكر العقلية. العلوم من مجموعها يف النقلية العلوم
كل عرض ويف والنسيان.33 الضعف مؤامرة حوله ويَُرضب املعارضة، تراث أي الضالة،

شعًرا: قيل وقد ص٢٩٤–٣١٧). (األصول، واألئمة العلماء أحكام بيان يف 32

األم��ة ه��داة ال��ق��اس��م أب��و ك��ذا األئ��م��ة وس��ائ��ر م��ال��ك
ف��ي��ه��م ب��ل��ف��ظ ال��ق��وم ح��ك��ى ك��ذا ح��رم��ت��ه��م ت��ق��ل��ي��د ف��واج��ب

ص٥١–٥٣ ج٢، الجوهرة،

األربعة األئمة وبعد فارس)، (علماء حنيفة أبو عباد، ابن الشافعي، قبل عالم قيل القاسم؟ أبو هو فمن
الطربي، راهويه، بن إسحاق الثوري، سفيان داود، الليث، حنبل، ابن حنيفة، أبو الشافعي، مالك،
نور أبي مذهب عىل وكان الصوفية، سيد الُجنيد املاتريدي، األشعري، األوزاعي، عيينة، بن سفيان
لم ومن التصوف. يف والجنيد األصول، يف واألشعري الفروع، يف األمة هذه من مالك الشافعي. صاحب
السالم، عبد ص٥١–٥٣؛ ج٢، (البيجوري، بعينه؟ واحد تقليد يجوز هل التقليد. عليه االجتهاد يستطع

ص١٢٧-١٢٨).
واإلسناد، الحديث وأئمة والجماعة السنة أهل من الفقه وأئمة الكالم علم يف الدين أئمة البغدادي يذكر 33
ص٣٠٩–٣١٧). (األصول، السنة أهل ترتيب إال يذكر وال واللغة، النحو وأئمة واإلشارة، التصوف وأئمة
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نهضة؟ أم انهيار التاريخ، يف اإلمامة سادًسا:

أولهم فهذا والعصور، للطبقات طبًقا العلماء ترتيب أي تاريخية؛ األوىل: غايتان؛ تظهر عام
وجهة من أي مذاهب؛ تاريخ وهو الحديث. وأئمة الفقهاء من أولهم وهذا املتكلمني، من
بكل املعارضة ِفرق وهي الضالة، الفرقة مقابل يف السلطة فرقة وحدها الناجية الفرقة نظر
وعناوين العلماء أسماء وتُذَكر والخارجية. منها الداخلية والرسية، منها العلنية صنوفها،
مذاهبها، وتفنيد املخالفة الِفرق عقائد لنقد عقائدية مذهبية الثانية: والغاية مصنَّفاتهم.
الناجية؛ الفرقة نفسها تعترب التي القائمة السلطة نظر وجهة من قيمة أحكام وكلها
اإلمام، عىل تخرج خارجية أو القدر، تُنكر قدرية إما فاملعارضة األلقاب، سالح فيُستعمل
الفرقة أن حني يف «ادَّعى»، أو «زعم» بلفظ أقوالها وتُذَكر روافضتتطرفوترفض. غالة أو
الغالبية أي الجمهور؛ أو الحديث أصحاب أو الحق أهل أو واالستقامة السنة أهل الناجية
من والفتاوى املخالفة، الِفرق عىل الرد يف املصنَّفات أسماء تُذَكر كما األقلية. مقابل يف
انتسابها عليها ويُنَكر العقائد، يف رشعية أية منها ويُنتَزع دمائهم! بتحليل السلطان فقهاء
ُمنحرفة. أو دخيلة أو هامشية أو خارجية تبدو حتى الصحابة إىل أو الرابع اإلمام إىل
عزلهم ذلك بعد يسهل حتى السياسيني الخصوم تشويه هو كله التاريخ هذا من والغاية
والتضليل. التكفري سالح باستعمال العامة الحياة عىل آثارهم من والتخفيف الناس، عن
يهدف املتكلمني من الخصوم نقد يف وسلطتهم الحديث وأئمة الفقهاء آراء عىل واالعتماد
ما فإذا باطل؛ عىل واملتكلمني حق عىل الفقهاء أن رهم تصوُّ يف الذين العامة إىل أساًسا
يتصدى الحق فإن الضالة الِفرق ُمتكلمي إىل الناجية الفرقة من املتكلمون الفقهاء تصدَّى
الناس؛ عند ثقة من لهم ملا والشعراء واألدباء الصوفية بعض الفقهاء إىل يَُضم كما للباطل!
وإن والكالم. الفهم صعبي العنيدين العقالنيني الخصوم حول الحصار يشتدُّ وبالتايل
الخصوم، ضد لفقهائها السلطة استعمال عىل لتدلَّ السلطان مجلس يف املناظرات ُحددت
اللعبة يف تدور فالعقائد املتكلمني؛ خصومات يف الفصل الحكم هي السياسية السلطة وأن
السلطان. عسكر ويحرسه الحكم، كريس حول يدور إنما املذاهب بني والخالف السياسية،
هو أنه عىل الناجية الفرقة وزعيم السلطة مذهب س ومؤسِّ األول السلطان فقيه ويربز
هم وتالميذه عليه. خارج دونه من كل وأن له، تابعة كلها األمة وأن والدين، والسلطة الحق
قد داموا وما الخصوم. منازعات يف ويحكمون والباطل، الحق بني يفصلون الذين القضاة
النائية املناطق يف يحكمون كانوا وإذا يُخطئون. ال فإنهم املخالفة، الِفرق بتضليل حكموا
قلب يف املدائن ويف القريبة املناطق يف أحكامهم تؤخذ أن فاألوىل والثغور، الحدود حتى
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إليه والسماع عليه بالتتلمذ فاألوىل واملؤرخني، املفرسين كبار تالميذه من كان وإذا البالد.
الناجية، الفرقة عقائد عىل الفقهاء مجموع يظهر الفقه أئمة ترتيب ومن الناس.34 عامة
جميًعا أجمعوا الذين األربعة والفقهاء بالجنة املبرشين العرشة من ابتداءً السلطة، فرقة

يف الخوارج ملناظرته عيل الصحابة من السنة أهل ُمتكلمي أول الكالم. علم يف الدين أئمة ترتيب يف 34

عمر بن هللا عبد ثم واالستطاعة، واملشيئة والقضاء القدر يف القدرية ومناظرته والوعيد، الوعد مسائل
كان عليٍّا أن القدرية وادَّعت الجهني. بمعبد املعروف زعيمهم ومن منهم وبراءته القدرية عىل كالمه يف
من وهذا عيل. بن هللا وعبد محمد من مذهبه أخذ الغزال عطاء بن واصل زعيمهم أن وزعموا منهم،
عيل، عدالة يف والشك وطلحة، عيل شهادة رد واصًال علَّما قد عيل ابنا يكون أن العجائب ومن بهتهم.
التابعني من السنة أهل ُمتكلمي وأول املصطفى. صهر وشفاعة عيل شفاعة إبطال علَّماه وهما افرتاءً،
عىل الرد يف كتاب وله عيل، بن زيد ثم القدرية؛ عىل الرد يف بليغة رسالٌة وله العزيز، عبد بن عمر
بن عمر إىل رسالته مع هذا لها يصحُّ فكيف القدرية، ادَّعته وقد البرصي، الحسن ثم القرآن؛ من القدرية
عىل أشد وكان الشعبي، ثم بدعته؟ إظهار عند مجلسه عن واصًال طرده ومع القدرية، ذم يف العزيز عبد
بن جعفر الطبقة هذه بعد ومن القدرية. بدماء مروان بن امللك عبد أفتى الذي وهو الزهري، ثم القدرية؛
الغالة عىل الرد يف ورسالة الخوارج، عىل الرد يف وكتاب القدرية، عىل الرد يف كتاب وله الصادق، محمد
البخل فنسبت التعديل وأرادت فألحدت، ربَّها د توحِّ أن املعتزلة أرادت قال: الذي وهو الروافض، من
يف كتاب له حنيفة أبا فإن والشافعي؛ حنيفة أبو املذاهب وأرباب الفقهاء من ُمتكلميهم وأول ربها. إىل
االستطاعة إن السنة أهل قول نرصة يف أمالها رسالٌة وله األكرب»، «الفقه كتاب اه سمَّ القدرية عىل الرد
يف يوسف أبو صاحبه وقال أصحابنا، من قوم هذا وعىل للضدين، تصلح إنها قال ولكنه الفعل، مع
والثاني الرباهمة، عىل والرد النبوة تصحيح يف أحدهما الالم؛ يف كتابان وللشافعي زنادقة. إنهم املعتزلة
قبول عن رجوعه إىل فيه وأشار القياس، كتاب يف النوع هذا من طرًفا وذكر األهواء. أهل عىل الرد يف
القرآن، خلق يف املعتزلة وافق فإنما حنيفة أبي أصحاب من املرييس فأما األهواء. وأهل املعتزلة شهادة
بن كالحارث والكالم الفقه علم بني الجامعون تالمذته الشافعي بعد من ثم األفعال. خلق يف وأكفرهم
املقاالت يف املرييس كتاب وعىل األصبهاني. وداود البويطي وحرملة الكرابييس عيل وأبي املحاسبي أسد
الحديث ِعلل ويف الرشوط يف كتبه وعىل األهواء، أهل وسائر الخوارج مذاهب معرفة يف املتكلمني ِمعول
والحديث والفقه الكالم يف أسد بن الحارث كتب وعىل الحديث، وُحفاظ الفقهاء ِمعول والتعديل والجرح
مع الدين أصول يف كثرية كتٌب الظاهر صاحب ولداود وصوفيتهم. وفقهائهم أصحابنا ُمتكلمي ِمعول
العباس أبو وكان والشعر). واألدب واألصول والكالم الفقه بني جامع بكر أبو (ابنه الفقه يف كتبه كثرة
وهو األدلة، بتكافؤ القائلني عىل الجاروف كتاب نقض وله العلوم، هذه يف الجماعة أنزع رشيح بن
السنة أهل ُمتكلمي ومن يُحصيها. فاهلل الفقه يف تصانيفه فأما عليهم. الراوندي ابن نقض من أشبع
وآثار ببيانه، وفضحهم املأمون، مجلس يف املعتزلة عىل ر دمَّ الذي التميمي سعيد بن هللا عبد املأمون أيام
ومن والتعديل. الجرح وصاحب الحديث علم وارث القطَّان سعيد بن يحيى أخو وهو كتبه، يف بيانه
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عقائد تكون وبالتايل الدنيا؛ يف الحكم لهم واألربعة اآلخرة، لهم فالعرشة السلطة؛ رأي عىل
األمة، اختلفت األربعة بني خالف حدث وإذا واحد. آٍن يف واآلخرة بالدنيا فازت قد السلطة
الناجية الفرقة عقائد عىل أجمعت قد األمة دامت وما األمة. اتفقت بينهم اتفاق حدث وإذا
فإنه الفقهاء بني خالف حدث ما فإذا األمة. تكون النحو هذا فعىل الضالة، الِفرق وتكفري
عقائد عىل لإلجماع خرق يحدث ال وبالتايل الفقه؛ فروع يف بل الكالم، أصول يف يكون ال
بل العقليات، يف يحدث ال فإنه العقائد، أصول يف خالف حدث ما فإذا الناجية. الفرقة
يف أو وعمل، تصديق يصحبه أم ومعرفة إقرار مجرد هو هل اإليمان مثل السمعيات، يف
األشياء. كنه معرفة عن العقل بعجز والتسليم فيه التفويض يتم العقليات من موضوع
وخلق االستطاعة يف الخصوم قول وأبطلوا الناجية، الفرقة لعقيدة الفقهاء انترص وقد
من أيها معرفة ذلك بعد يصعب عنهم خارجية لُقًوى الناس استسالم يتم حتى األفعال
التي الداخلية العلنية العقلية املعارضة هي ِمراًسا الخصوم وأكرب السلطان. من وأيها هللا
والخروج والتفرق الناجية، الفرقة مع فاإلجماع الناس؛ وأمام علنًا بالحجة املواجهة تتطلب

وتلميذه املأمون، مجلس يف املعتزلة فضح الذي الكتاني، املكي العزيز عبد بن سعيد بن هللا عبد تالميذه
القرآن يف نكته وعىل والتأويل، التفسري وصاحب واألصول، الكالم صاحب العجيل الفضل بن الحسني
سعيد بن هللا عبد تالميذه ومن خراسان، وايل طاهر بن هللا عبد استصحبه الذي وهو املفرسين، ِمعول
الصوفية؛ وعبارة املتكلمني رشط عىل رسالة التوحيد يف وله امُلوحدين، وإمام الصوفية شيخ الجنيد أيًضا
الذي األشعري، إسماعيل بن عيل الحسن أبو والتحقيق الجدل يف اآلفاق وإمام النظر شيخ بعدهم ثم
كتبه، الدنيا مألت وقد والخوارج، والروافض والجسمية والجهمية والتجارية القدرية حلق يف شًجى صار
أهل من يتمعزل لم منهم وكل الحديث أهل جميع ألن ُرزق؛ قد ما التبع من املتكلمني من أحد ُرزق وما
هم تالمذًة أثمرا مجاهد، بن هللا عبد وأبو الباهيل، الحسن أبو املشهورين تالمذته ومن مذهبه. عىل الرأي
وفارس والجزيرة العراق قضاة قايض الطيب بن محمد بكر كأبي العرص، وأئمة الزمان شموس اليوم إىل
بن إبراهيم إسحاق وأبي فورك، بن الحسني بن محمد بكر وأبي النواحي، هذه حدود وسائر وكرمان
والنحو واألدب واألصول والكالم الفقه صاحب الطربي مهدي بن الحسن أبو وقبلهم … املهراني محمد
يف والتصانيف الجدل صاحب البزازي، محمد بن الحسني هللا عبد أبي مثل تلميذٌ آثاره ومن الحديث.
زمانه ويف الثقفي، عيل أبو والعموم الخصوص عىل العلوم شيخ الطبقة هذه وقبل الكالم. من باب كل
كتابًا. وخمسني مائة عىل الكالم علم يف تصانيفه زادت الذي القالنيس العباس أبو السنة أهل إمام كان
هللا عبد أبا عرصنا يف منهم أدركنا وقد كتاب، مائة عىل زائدة األهواء أهل عىل ونقوضه الثقفي وتصانيف
املهراني محمد بن وإبراهيم فورك بن الحسني بن ومحمد القضاة قايض الطيب بن ومحمد مجاهد بن
وعىل َكل، الحق إلحياء وهو شيخنا، ذكرناهم الذين هؤالء ِمنوال وعىل البزازي، محمد بن والحسني

ص٣٠٧–٣١٠). (األصول، غل أعدائه
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هو األهواء أهل يف األصحاب، وهم الفقه، أئمة حكم وإن الضالة. الِفرق مع واالختالف
واإلسناد الحديث أئمة ترتيب ويف زنادقة!35 ألنهم شهادتهم ورد خلفهم الصالة جواز عدم
أساس عىل بهم فيُوثَق الرواية، ونَقلة العلم حَملة أنهم عىل الناجية الفرقة علماء يظهر
أهل وهم األهواء، أهل عىل الرد يف والتآليف التصانيف أصحاب وهم األنبياء. ورثة أنهم
ضد بأحكامهم التسليم ويتم شهادتهم، تُقبَل وبالتايل العدول؛ والثقات والتعديل الجرح
ما مجملهم يف فهم واإلشارة، التصوف أئمة ترتيب أما األهواء.36 أهل الضعفاء، امُلدلسني

والجماعة السنة أهل مذهب عىل الصحابة فقهاء نص والجماعة. السنة أهل من الفقه أئمة ترتيب يف 35

الفقه، أبواب جميع يف تكلَّموا الصحابة من وأربعة فقهاء. كانوا بالجنة النبي لهم شهد الذين والعرشة
فيها فاألمة قول عىل مسألة يف أجمعوا متى األربعة وهؤالء مسعود، وابن عباس وابن وزيد عيل وهم
فاألمة األربعة هؤالء فيها اختلف مسألة وكل الفقه، يف خالفه يُعترب ال مبتدع، غري قولهم عىل ُمجمعة
والشعبي ليىل أبي ابن فيها تبعه الصحابة سائر عن بقول عيل فيها انفرد مسألة وكل مختلفة. فيها
بن خارجة وتبعه أكثر، يف والشافعي مالك اتبعه بقوٍل زيد فيها انفرد مسألة وكل السلماني. وعبيدة
جبري. بن سعيد وطاوس، عكرمة فيها تبعه بقوٍل عباس ابن فيها انفرد مسألة وكل محالة. ال زيد
الصحابة بعض من ثم ثور، وأبو واألسود علقمة فيها تبعه بقوٍل مسعود ابن فيها انفرد مسألة وكل
قوٍل عىل اجتمعوا إذا إجماًعا السبعة هؤالء قول مالٌك قال وقد … وهم املدينة، أهل من السبعة الفقهاء
بن وأحمد ثور وأبي والشافعي والثور ومالك األوزاعي مثل الفقه، يف األئمة أئمة بعدهم ومن واحد.
الذين فأما الحديث. سمت عىل الفقه يف هؤالء وتالمذة الظاهر، صاحب وداود راهويه بن وإسحاق حنبل
من طبقتهما يف ومن ليىل أبي وابن حنيفة فأبو األحكام، فروع يف وخالفوهم الكالم أصول يف وافقوا
يف قال أنه أحدهما مسألتني؛ يف إال الحديث أصحاب كأصول الكالم يف حنيفة أبي وأصل الرأي. أهل
ر دمَّ وقد رضار. إليه ذهب كما هو إال يعرفها ال ماهيًة هلل بأن قوله والثانية ومعرفة، إقرار إنه اإليمان
األفعال، خلق يف السنة أهل قولة فيه ونرص املعتزلة، عىل األكرب» «الفقه اه سمَّ الذي كتابه يف حنيفة أبو
املعتزلة يف يوسف أبو وقال أصحابنا. قول وهذا للضدين. يصلح أنه إال الفعل مع االستطاعة أن ويف
مالك ورد صالته. يُعيد القرآن بخلق القائل القدري خلف صىلَّ َمن الحسن بن محمد وقال زنادقة. إنهم

ص٣١١-٣١٢). (األصول، القياس كتاب يف ذلك إىل الشافعي أشار وقد كلهم. األهواء أهل شهادة
فيهم وُعدَّ … وهم أربعة، منهم التابعني فطبقة طبقات؛ عىل هؤالء واإلسناد. الحديث أئمة ترتيب يف 36

يف أئمة فقههم مع كانوا فإنهم الجملة؛ هذه يف التابعني من السبعة والفقهاء … أنس أدرك قد وكان …
أئمة وهؤالء … حنبل وابن الشافعي بعدهم التي الطبقة ويف … منهم التابعني أتباع طبقة ومن الحديث،
املهدي. الرحمن لعبد وصنَّفه «الرسالة»، كتاب يف العلم هذا أهل الشافعي ذكر وقد والتعديل. الجرح
كتاب الضعفاء، كتاب والُكنى، األسامي كتاب فمنها الباب؛ هذا يف تصانيفه أكثر الذي هو املدين بن وعيل
التاريخ، كتاب العرب، قبائل كتاب والخطأ، الوهم كتاب املسند، ِعلل كتاب الطبقات، كتاب امُلدلسني،
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تقبله ال ما وهو واتحادي، حلويل ثالثة؛ إال األهواء أهل بينهم من وليس األلف، عىل يزيد
أئمة الصوفية كان وملا الخبث! الطيب يطرد كما بينهم من الصوفية طرده ومعتزيل العامة،
وهم صائب. ورأيهم مسموع كالمهم فإن والزوايا، الطرقات يف عليهم وامُلسيطرين العامة
أعظم بهم الثقة كانت وبالتايل غريهم؛ يفهمه ال ما يفهمون الذين واإلشارة التصوف أهل
أوًال فهم واللغة، النحو أئمة ترتيب أما عليها.37 االعرتاض يجوز ال التي الدينية لعلومهم
عىل الهجوم يف تصانيفهم وكل الضالة، الِفرق من منهم أحد وال الناجية، الفرقة من جميًعا
يتأثر أو يُصادقها أو يُخالطها أو يُجالسها من كل وإن الداخلية. العلنية العقلية املعارضة
الصوفية مثل واألدب اللغة وأهل عنها. الدفاع يجب تهمة مثلها، مكروه مذموٌم فهو بها
وبالتايل الصوفية؛ أذواقها عن تقلُّ ال واألدب اللغة يف العامة فأذواق العامة؛ من قريبون
أهل عىل أحكامهم وتصديق بهم، الثقة بعدها يمكن أدبية سلطًة والنحو اللغة علماء يُمثل
تجب حيث وأطرافها األمة حدود أي الثغور، أهل كل فإن كله هذا إىل وباإلضافة األهواء.38

مذاهب كتاب الحديث، غريب تفسري كتاب الشاذة، األسامي كتاب الحديث، اختالف كتاب الثقات، كتاب
مسنده أمىل راهويه بن وإسحاق والتعديل، الجرح يف الحديث أهل معول يحيى كتب وعىل املحدِّثني.
العرشة والكتب املسند صاحب مسلم … الضعفاء وكتاب والتاريخ املسند أصحاب البخاري … الكبري
بن محمد … العلماء اختالف صاحب املروزي والتواريخ. والكنى واألسماء والعلل واألقران والطبقات
من وكل … لهم منه موافقة إىل رجع ثم املتكلمني، مكابدة من فيه كان ما مع خزيمة بن إسحاق

ص٣١٢–٣١٥). (األصول، والبدع األهواء وسائر القدر أهل من ُمكفرين وخربناهم ذكرناهم
شيخ ألف زهاء عىل للسلمي الصوفية تاريخ كتاب يف املستحيل … واإلشارة التصوف أئمة ترتيب يف 37

الدمشقي، حلمان أبو (أ) ثالثة: إال السنة أهل من كلهم بل األهواء، أهل من أحد فيهم ما الصوفية من
خنيق وابن عطاء ابن رضيه وقد ُمشِكل، وشأنه ج، الحالَّ (ب) الحلولية. من كان أو بالصوفية تسرتَّ فإنه
الخبيث يقبل ال الطيب ألن فطردوه؛ باالعتزال الصوفية اتَّهمته القناد، (ج) النرصاباذي. القاسم وابن

ص٣١٥-٣١٦). (األصول،
منهم والكوفية وكوفية، برصية املذهب؛ يف فريقان هؤالء السنة. أهل من واللغة النحو أئمة ترتيب 38

ذم يف كتاب وللفراء األهواء، وأهل القدرية عىل الرد يف كتب الحرثي وإلبراهيم السنة، أهل من وكلهم …
الشيعة. إىل انتسابه مع القدرية، ذم يف رسالة وله الدؤيل، السود أبو أولهم منهم والبرصيون القدرية.
يف ا وذمَّ القدرية، ان يذمَّ وكانا الحرضمي، هللا وعبد الثقفي عمر بن وعيىس يعمر بن يحيى وبعده
عبيد، بن عمرو وذم القدرية ذم يف كثري كالٌم العالء ابن عمرو وألبي وطلحة. عيل شهادة يف شكه
النعل القدري قناع ِنعم وقال: بنعله، وقنَّعه مجلسه، عن الجاحظ طرد الذي وهو األصمعي، وبعدها
والسجستاني الشافعي، مذهب عىل كان … السنة أهل مذهب أعىل القرآن يف ومعانيه سننه اج والزجَّ …
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من فيها وليس الناجية، الفرقة عقائد من كلهم الخارج، يف لألعداء والصد للداخل الحماية
أهل من يأتي وخرابها الناجية، الفرقة من تأتي إذن األمة فحماية يشء؛ األهواء أهل عقائد
مقدمتهم ويف األهواء، أهل ضد واالستدالل بالحجة الثغور أهل جهاد كان وبالتايل األهواء؛
الناجية الفرقة لثغورها. وتحصينًا لألمن حماية األعداء ضد الجهاد من جزءًا القدرية،
التاريخ، يُكتَب وهكذا والخنوع! الهوى أهل هم الضالة والِفرق والسالح، الفكر أهل هم
الناجية، الفرقة ثوب لبست أن بعد خصومها ضد السلطة عن دفاًعا العلماء، بني ويُفاضل

الهالكة.39 الِفرق ثوب خصومها وألبست

األمم؟ بني تفضيل هناك هل (6-2)

السؤال: ولكن األمم،40 أفضل أمتنا واعتبار األمم بني بالتفضيل التفضيل مراتب وتنتهي
أمة أفضل فهي برشوط؟ أو برشط مرشوطة كذلك أنها أم اإلطالق، عىل األمم أفضل هي هل
األمة فهي اآلن، حتى البرشية خلق منذ امُلتتالية مراحله وإنهاء الوحي اختتام تم فيها ألن
الوحي تطور نهاية هي وتجاربها، األخرى األمم رصيد ولديها التجربة، فيها اكتملت التي
يعتمد أن عىل وبإرادته بعقله القادر املستقل اإلنساني الوعي تُمثل وبالتايل النبوة؛ وخاتم
بال أمة فهي عليها؛ التأثري يف أو الطبيعة فهم يف خارجي عوٍن إىل حاجة دونما نفسه عىل
اإلطالق، عىل ليس للناس، أُخرجت أمة خري وهي األول. الرشط هو هذا تبعية. وال وصاية

كتبه يف وليس الجاحظ، ملجالسته االعتزال إىل املربد نُسب وإنما القدرية. عىل شديد السنة أهل شيخ
(األصول، السنة أهل من العلوم جميع يف الدين أئمة جميع أن عىل دليل هذا ويف االعتزال. عىل يدل يشء

ص٣١٦-٣١٧).
وثغور الشام وثغور والجزيرة الروم ثغور من واضح هذا بيان الثغور. ألهل السنة أهل تحقيق يف 39

واألندلس، إفريقية ثغور وكذلك السنة، أهل من الحديث أهل مذهب عىل كلهم األبواب وباب أذربيجان
أهل ثغور وأما الزنج. ساحل عىل اليمن ثغور وكذلك الحديث، أصحاب أصله املغرب بحر وراء ثغر وكل
وكلهم حنيفة، أبي أصحاب من وإما شافعية إما فريقان؛ فهم والصني الرتك وجوه يف النهر وراء ما
بالحجة والجهاد ُسبَُلنَا﴾، َُّهْم َلنَْهِديَن ِفينَا َجاَهُدوا ﴿َوالَِّذيَن هللا: قال وقد األهواء. وأهل القدرية يلعنون
منهم، الثغور يف الكفرة مع والجهاد األهواء أهل من ُمخالفيهم عىل ظاهر السنة أهل من واالستدالل

ص٣١٧). (األصول، املهتدون هم السنة أهل أن فصحَّ كفر، األهواء ألهل وليس
ص١٢٨-١٢٩). ج٤، (الفصل، األمم أفضل محمد أمة أن يف خالف وال 40
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الشعب رقابة الرقابة، عىل قادرة أمٌة إنها أي املنكر؛ عن وتنهى باملعروف تأمر ألنها ولكن
املأل عىل ذلك عن وتُعلن التنفيذية، األجهزة عىل الدستورية املؤسسات ورقابة الحكام، عىل
هللا يف تخىش ال والعمل، والقول الرأي عن التعبري يف حرة أمٌة فهي األشهاد؛ رءوس وفوق
القدماء يُفصل لم الثاني. الرشط هو وهذا ترىضبالظلم. وال الحق عن تسكت ال الئم، لومة
الجديدة، الحضارية األمة تحت ُمنضوية كانت األخرى األمم ألن التفضيل؛ يف املرتبة هذه
ذلك ومع السياسيني. الخصوم مع بالتفضيل شعورها قدر التفضيل بأهمية تشعر فلم
أمرها عىل مغلوبة اآلن أنها أم الرشطني، هذين حاليٍّا األمة تستويف حد أي إىل السؤال: يظل
أفضل تكون وبالتايل الرشوط، هذه ت استحقَّ غريها أخرى أمًما وأن الوصاية، وتحت تابعة

منها؟

النهضة بداية التوحيد (3)

نقلية شواهد توجد ما فبقدر النهضة؛ بداية التوحيد فإن االنهيار، بداية التفضيل كان إذا
وواقعية وعقلية نقلية أخرى شواهد توجد التاريخ، يف الخالفة وانهيار اإلمامة سقوط عىل
االنهيار األوىل، الرؤية هذه وإن املستقبل. نحو واالتجاه الشعوب ونهضة التاريخ م تقدُّ عىل
وشقاق فتنة من األمة يف وقع ما واألىسعىل بالحزن شعور من تولَّدت إنما للتاريخ، املستمر
أن الطبيعي من فكان الدنيا، إىل الناس وركون وراثة، إىل واإلمامة ملك، إىل الخالفة ل وتحوُّ
نصوص وجود من ذلك بعد أسهل وما مستمر. انهياٌر أنه عىل للتاريخ التصور هذا يخرج
بدايات ومع الديني. والنص النفسية التجربة بني تطابق يحدث حتى املعنى بهذا دينية
ومحاوالت الوطني، التحرر وحركات األخرية، الديني اإلصالح حركات منذ الحالية النهضة
ُمخالفة للتاريخ كرؤية بالنهضة ُمرتبًطا جديد من التوحيد يربز النهضة، يفرشوط التفكري
وأن كان، مما أبدع اإلمكان يف وأنه املستقبل، نحو واتجاه كتقدم التاريخ األوىل، للرؤية

ر. يتأخَّ أو يتقدم أن منا شاء ملن السابقون، فالسابقون للسبق، مجاًال هناك

والتاريخ اإلنسان (1-3)

اإلنسان هما فيه، رئيسيني بُعدين وجود عن الدين أصول علم بناء إعادة محاولة كشفت
علم يف تغليفهما يكون وقد املعارص. وجداننا يف أيًضا الناقصان البعدان وهما والتاريخ،
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إىل العلم انقسم فإذا املعارص.41 وجداننا من اختفائهما يف السبب هو القديم التوحيد
يف هو األول القسم فإن والنبوات، اإللهيات أو والسمعيات، العقليات رئيسيني، قسمني
بوجوده، اإلنسان شعور أي الذات، الخالص، الوعي هو فاهلل اإلنسان؛ مبحث الحقيقة
يف يوجد ال يقًظا. الشعور كان طاملا فيه ويبقى الشعور يف ينشأ الزمان، يف بداية له ليس
وحدة عن تعبري وواجد خالص، وعٌي ألنه يشء يُشبهه وال مكان، ال زمان فالشعور محل؛
والعملية، النظرية الوعي بصفات يتَّسم فإنه الخالص الوعي هذا تعنيَّ ما فإذا الشعور.
مثل والعملية بالكالم، نفسه عن ويُعرب والبرص السمع من يأتي الذي العلم مثل النظرية
والوعي اليقظة. الحياة عن تعبري هي إنما والعملية النظرية الصفات وهذه والقدرة. اإلرادة
أن يجب ما املثايل، اإلنسان الكامل، اإلنسان عن يُعربان كالهما امُلتعني والوعي الخالص
ل تحوَّ ما فإذا بالصفات. ُمتعني كوعي أو كذات خالص كوعي سواء اإلنسان، عليه يكون
العقل عىل سابقة والحرية وعقل، كحرية يظهر فإنه امُلتعني اإلنسان إىل الكامل اإلنسان
إن إذ للحرية؛ كأساس العقل يظهر ثم الكامل، اإلنسان عن ويستقلُّ وجوده يثبت بها ألنه
أفعاله صاحب يكون إنه أي األفعال؛ خلق يف امُلتعني اإلنسان حرية وتبدو عاقلة. الحرية
البدن أفعال أو الخارجية، الشعور أفعال أو الداخلية الشعور أفعال سواءٌ عنها، مسئوًال
أفعاٍل وعلم إدراك من الداخلية الشعور فأفعال املجتمع؛ يف اإلنسان أفعال أو الطبيعة يف
تجعل الطبيعة يف البدن وأفعال االستطاعة، عىل تقوم الخارجية الشعور وأفعال حرة،
يف النهاية يف األفعال خلق ويصب ملساره، ثًا ومحدِّ العالم يف ومنتًرشا ا ممتدٍّ اإلنسان فعل
وعن معيَّنة لحظٍة يف أمة وضع عن مسئوًال يكون حيث والتاريخ، املجتمع يف اإلنسان أفعال
قادًرا العقل وأصبح للنقل، أساًسا العقل برز عاقلًة الحرية كانت وملا التاريخ. يف مصريها
التاريخ. يف الغائية وفهم واألصلح الصالح إدراك وعىل وقبحها، األفعال حسن إدراك عىل
الكامل اإلنسان ل وتحوَّ فيه، اإلنسان يظهر لم للتاريخ امُلنهارة الرؤية هذه بسبب ولكن
قادر. عقٍل وبال مستقلة إرادٍة بال امُلتهور اإلنسان به يتعلق وِمشجب وأمل رمز مجرد إىل
نفسه وبني بينه التطابق يحدث حتى واإلرشاق التصوف إال املقهور اإلنسان أمام يبَق ولم

فيه. اغرتابه عن وتعويًضا العالم، من هروبًا

القديم؟ تراثنا يف التاريخ مبحث غاب ملاذا القديم؟ تراثنا يف اإلنسان مبحث غاب ملاذا بحثنا: انظر 41
ص٣٩٣–٤٥٦. إسالمية، دراسات
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نهضة؟ أم انهيار التاريخ، يف اإلمامة سادًسا:

العام التاريخ سواءٌ التاريخ، وهو الثاني البعد عن النبوات أو السمعيات كشفت وقد
الفردي اإلنسان بفعل امُلتعني التاريخ أو املعاد، يف النهاية وحتى النبوة يف البداية منذ امُلمتد
وُمتعني، كامل اإلنسان أن وكما التاريخ، يف يصبُّ فاإلنسان سيايس؛ كنظاٍم الدولة بفعل أو
وتاريخ الفكر، تاريخ أو الوحي تاريخ هو العام والتاريخ ومتعني. عام التاريخ فكذلك
ونهضات الشعوب، حياة البرشالسابقة، تجارب التاريخي، الوعي أو الوعي تاريخ هو الفكر
وعيًا الفردي الوعي فيصبح الفردي، الوعي يف التاريخي الوعي ويصعبُّ وسقوطها. األمم
يف ونهايته غايته نحو إياه ودافًعا التاريخ عن مسئوًال الفردي الوعي ويصبح تاريخيٍّا،
مسار يتحدد بالحارض، والتزامه باملايض وعيه التاريخ، يف اإلنسان لفعل وطبًقا املعاد.
التحقق. وإمكانيات للفعل كنهاية املعاد يحدث التحدد لهذا وطبًقا املستقبل. يف التاريخ
بالعدم الحارض يف ووجوده لفعله طبًقا البقاء، أو بالفناء فيه اإلنسان مصري يتحدد كما
النظر فيه يتحول والذي النظر، عىل يقوم الذي الفرد بفعل إذن التاريخ يتعني الوجود. أو
ويكون والصدق، النظر عن كتعبري واإلعالن بالكلمة الفعل ويكون بالوجدان. تصديق إىل
النظام ظهر جماعة، يف يعيش بل بمفرده، يعيش ال الفرد كان وملا الجوارح. بأفعال أيًضا
الختياره؛ وتحقيًقا لوجوده استمراًرا الدولة وأصبحت الفرد، لفعل كاكتمال السيايس
واملعاد. للنبوة تعيُّنان والسياسة العمل إن أي العام، للتاريخ تعيُّنان والدولة فالفرد
أو والسمعيات العقليات يه ِشقَّ يف والتاريخ اإلنسان حضور عن التوحيد علم إذن يكشف
هما والعدل فالتوحيد جديًدا؛ معنًى الخمسة األصول تأخذ وبالتايل والنبوات؛ اإللهيات
واألمر املنزلتني بني واملنزلة والوعيد والوعد اإلنسان. أي امُلتعني؛ والوعي الخالص الوعي
واألصول واإلمامة. والعمل واإليمان النبوة أي السمعيات؛ هي املنكر عن والنهي باملعروف
لعلم القديمة الصياغات أفضل هي الخمسة األصول كانت وإذا التاريخ. إىل تُشري الثالثة
البُعدان نفسه الوقت يف وهما له، امُلعارصان األصالن هما والتاريخ اإلنسان فإن التوحيد،
للعلماء التحدي يكون وبالتايل القديم؛ لالغرتاب نتيجًة املعارص وجداننا يف الناقصان
حتى املعارص وجداننا ويف التوحيد علم يف البعدين هذين بني الصلة إيجاد هو وللساسة
السياسية املمارسة يف النظري الفراغ عىل يقيض كما فيملؤها، القلوب يف حيٍّا العلم يعود
عىل الوقت نفس يف ويقيض والواقع، التوحيد بني القديم الفصام هذا وينتهي املعارصة،

والثورة. التوحيد بني الصلة بإيجاد لجيلنا الديني االغرتاب
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والثورة التوحيد (2-3)

اإللهيات وراء قابًعا اإلنسان وكان الدين، أصول علم ِمحورا هما والتاريخ اإلنسان كان إذا
وإذا العلم. عصبا هما و«اإلمام» «هللا» كان (السمعيات)، النبوات وراء والتاريخ (العقليات)،
ِمحورا هما والسياسة الدين أصبح السياسة، ركيزة هو واإلمام الدين، ركيزة هو هللا كان
والسلطان، هللا اإلمامة، األخرية، وموضوعه الذات، األول، موضوعه يف ذلك تجىلَّ كما العلم
مًعا يختلطان قد العلم. يف الرئيسيان املوضوعان وهما والثورة، التوحيد أو والدولة، الدين
املعارص، الشعبي الوجدان ويف القديم التاريخي الوعي يف املعارصون، وعند القدماء عند
العامي عىل يسهل كما التأله، السلطان عىل ويسهل إلًها؛ والسلطان سلطانًا، اإلله فيصبح
السيايس؛ االلتزام التوحيد علم يف اإليجابية الظواهر من كان لذلك سلطانًا؛ اإلله اعتقاد
من واإلمامة التوحيد بني العالقة تظهر وكما به. وُمتحًدا للواقع ُموجًها العلم ظهر فقد
بأكثر النظام إقرار فليس واملعارضة؛ هللا خالل من أيًضا تظهر والسلطان، هللا خالل
القدماء، أيديولوجية هو الدين كان عليها. والثورة النظم زعزعة من التوحيد عىل اعتماًدا
تتمُّ الطاعة إىل الدعوة كانت وكما الناس. أيديولوجية يف األسايس الرافد يكون زال وما
أيًضا كانت املضادَّة الثورات إن بل هللا، باسم تقوم عليه الثورة كانت كذلك السلطان، باسم
ذلك كل السلطة يف والرغبة القيادة وحب الشخصية املطامع كانت وكذلك هللا، باسم تقع
الثورة وما واحد، آٍن يف واجتماعية واقتصادية سياسية الثورة وكانت للخصوم. تصفية

لها.42 الخارجي الشكل إال السلطان عىل
الوعي ق تحقُّ فإن فيها، إال غايته يجد وال بالثورة، إال يتحقق ال التوحيد كان فإذا
امُلحرك هو الفعل وكأن الجماعة، وعمل اإلنسان بجهد بالفعل، إال يتم ال التاريخ الخالصيف
يف اإلنسان فعل األمر حقيقة يف هو األول امُلحرك أنه القدماء ظنَّه وما العملية. لهذه األول

املختار مخاريف من ص٥٠). (الفرق، عليه فثاروا وعبيدهم، الكوفة أهل أموال عىل املختار استوىل 42
املؤمنني أمري ذخائر من هذا وقال: الزينة، بأنواع وزيَّنه بالديباج، اه غشَّ قد قديم كريس عنده كان أنه
ويقول الصف براح يف يضعه خصومه حارب إذا فكان إرسائيل. لبني التابوت بمنزلة عندنا وهو عيل،
السكينة ومنه إرسائيل، بني يف التابوت محل فيكم محله الكريس وهذا والزهرة، الظفرة لكم قائل:
وقد الهواء، يف ظهرت التي البيض الحمامات وحديث لكم. عدوٍّا يُنازلون خلفكم من واملالئكة والبقية
امُلجاورة الدينية البيئة أثر وواضٌح البيض. الحمامات صورة عىل تنزل املالئكة أن ذلك قبل أخربهم

ص٧٢-٧٣). ج٢، (امِللل، النماذج إعطاء يف املسيحي اليهودي الحضاري والرصيد
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يف إثباته يمكن وجود أنه عىل القدماء ظنَّه وما التاريخ، يف الخالص الوعي ق تحقُّ عملية
النهاية؛ إىل البداية من ذاتها اإليجاد عملية األمر حقيقة يف هو العقلية بالرباهني البداية
أو عدم إىل الوجود فيه ينتقل حال القدماء قال كما أو إيجاد، عملية أو صريورة فالوجود
خالل من إال تتم ال التي اإليجاد عملية طريق عن الوجود رشط الفعل وجود. إىل العدم
من اإليجاد عملية خالل من إال يوجد ال فإنه الخالص، الوعي هو هللا كان فإذا الفعل.
القيام عىل وبناءً الذات، لنشاط طبًقا يوجد ال وقد يوجد فقد الذات؛ وبنشاط الفعل خالل
االمتناع. أو الوجوب إىل منه اإلمكان إىل أقرب إذن هو عنها. النكوص أو اإليجاد بعملية
خالصة، فرديًة تكون الوجود فإمكانية الذات، بنشاط مرتبطة اإليجاد عملية دامت وما
اإليجاد. يف يشارك ال آخر إىل بالنسبة توجد وال اإليجاد بعملية يقوم ملن بالنسبة توجد
ُمتبادلة إحالة الوجود الخالص. للوعي وبالنسبة للفرد بالنسبة محض فردي إذن الوجود
يف الخالص الوعي يوجد ما وبقدر الخالص، الوعي يوجد الفرد يوجد ما بقدر بينهما،
الفرد حياة اإليجاد عملية تستغرق وقد اإليجاد. بعملية ووعيه الفرد وجود يزداد الفرد
تحقيق الفرد وحياة شخيص، مرشوع إذن هللا الفرد. مرشوع الخالص الوعي إن إذ كلها؛
الفرد نشاط كان وملا العالم. يف لرسالته الفرد بتحقيق املرشوع ويتحقق املرشوع، لهذا
فردية. هي ما بقدر جماعية تكون اإليجاد عملية فإن فيه، ويصبُّ الجماعة نشاط إىل ا ُممتدٍّ
مرشوع ذاته هو والجماعة الفرد مرشوع كان جهدها، ويرتاكم تتواىل الجماعات كانت وملا
مثايل كنظاٍم الوحي تحقيق مرشوعها ويصبح اإلنسانية، تكتمل الوحي باكتمال اإلنسانية.
مستوى عىل ذلك تم ما فإذا للواقع. بناء إىل الوحي وهي األيديولوجية تحويل أو للعالم،
التحقق هذا والسلوك. العمل مستوى عىل تاريخ إىل الخالص الوعي ل تحوَّ واإلدراك النظر
وقائم فيه، داخل هو بل التصوف، علوم يف الحال هو كما عنه خروًجا ليس العالم يف
أنقذ قد أنه يظنُّ وهو لذاته، إنقاذًا عنها بتخلِّيه وليس العالم بقضايا اإلنسان التزام عىل
الصوفية الوجود وحدة كإيجاد التوحيد عملية بني جذري خالٌف هناك ثَم ومن معه؛ العالم
وليست خالصة نظرية وحدٌة الوجود فوحدة عملية. إىل التوحيد ل حوَّ كليهما أن من بالرغم
كما يظل بل الواقع، يتغري وال للعالم، مثايل كنظاٍم فيها الوحي يتحقق ال إذ عملية؛ وحدة
وحدة عالم، بال وحدة أنها تعني بل عقلية، وحدة أنها هنا نظرية وحدة تعني ال عليه. هو
من خالية وحدة هي بالفعل. تتحقق أن دون نظري افرتاض مجرد مضمون، بال صورية
يف هدف والعالم هللا بني التوحيد وكأن خالصة، ميتافيزيقية وحدة اجتماعي، مضمون أي
مضموٌن لها والعالم، الوحي بني بالفعل تتم عملية وحدٌة اإليجاد عملية أن حني يف ذاته،
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مثال وتحقيق له، كمال إىل العالم نظام تغيري هي غاية لتحقيق وسيلة أساًسا، اجتماعي
عىل تقوم واعية عمليًة وليست الخيال، صنع من وهمية عمليٌة الوجود وحدة فيه. الوحي
إال تُنقذ وال الصويف، نفس يف إال تتم ال الوجود وحدة القضايا. تنظري وعىل الواقع تحليل
أن حني يف العالم، ويرتك نفسه الصويف يُنقذ خالصة، أنانيٍة عىل تقوم وحدة وكأنها إياه،
وحدة العالم. خالص سبيل يف بالذات التضحية عىل تقوم غرييٌة أساًسا هي التوحيد عملية
فيه يفقد واحد عالٍم يف والغوص الشخصية، وإلغاء الفردية عىل بالقضاء تنتهي الوجود
دون البداية يف الذاتية إثبات عىل البداية يف قائمة االتحاد عملية أن حني يف ذاتيته، اإلنسان
الوجود وحدة خلود. إىل املوت بتحويل لها إثبات أقوى فالشهادة النهاية؛ يف عنها التخيل
أو الجماهري أو الحزب أو الجماعة دون الصويف نفس يف إال تتم ال خالصة فردية وحدٌة
بداية يف محضة عملية تها مهمَّ محدودة جماعٌة الطريقة أو الصوفية والحلقة التاريخ.
فردية وحدة اإليجاد عملية أن حني يف خالصة، فردية تظل النهاية يف ولكن الطريق،
كعملية ت تمَّ لو الوجود وحدة األمة. ويف اإلنسان يف الجماعة، ويف الفرد يف تتم وجماعية
للمستقبل ترتك وال النبوة، بانتهاء بالفعل وتتحقق النبوة، تاريخ ويف املايض يف تتم فإنها
العالم. يف األمام إىل وتتحقق املستقبل، إىل أساًسا تهدف اإليجاد عملية أن حني يف شيئًا،
إسقاط ذلك ورشط وتشاء. تختار وتنفذ، تفعل خارجية إرادة بتدخل الوجود وحدة تتم
يخلق خالصة، حرة عملية اإليجاد عملية أن حني يف وإرادته، لحريته الفرد وإلغاء التدبري
عملية وكأنها الوجود وحدة بدت وإذا الحر. بفعله مرشوعه بها ويُحقق ذاته، بها اإلنسان
عملية فإن غريه، من معه واالتحاد بالوحدة أحق ألنه البرش؛ لصالح وليس هللا لصالح تتم

غريه.43 من والتوحيد الوحدة إىل أحوج فهو البرش، لصالح تتم اإليجاد

الثوري الحزب (3-3)

ينفتح الفردي العمل وكان الفرد، خالل من يتم للعالم مثايل كنظاٍم الوحي كان إذا
كان وملا الحزب. يف يتم األمثل الجماعي العمل تنظيم فإن به، ويتَّحد الجماعي العمل عىل
لتحقيق املثىل الصورة هو الحزب الثوري. بالحزب إال يتحقق ال التوحيد فإن ثوريٍّا، التوحيد
عمل. إىل النظر لتحويل خطوة أول هو حزب إىل واالنتساب النشاط، عن والتعبري املرشوع

التصوف». علوم بناء إلعادة محاولة البقاء، إىل الفناء «من الثالث الجزء موضوع هو هذا 43
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نهضة؟ أم انهيار التاريخ، يف اإلمامة سادًسا:

هو الحزب للمرشوع. ق املحقَّ النشاط وهو صورها، أعىل يف الحياة عن التعبري هو الحزب
الذي هو التاريخ. عن واإلنسان العدل، عن التوحيد النفصام والحل التوحيد، مسألة لب
النظرية. واألدلة العقلية بالرباهني ال بالفعل، وجودها ويُثبت األرض، عىل الكلمة يُحقق
التاريخ. يف للُمطَلق امُلحقق هو للعالم، مثايل نظاٍم إىل الوحي يُحول الذي هو الحزب
الذي املختار هللا شعب خليفة الحزب السيايس. النظام وعماد الدولة، عصب هو والحزب
حتى اإلنساني الشعور تربية ويف النهائية، صورته يف الوحي إتمام يف قبل من دوره أدَّى
يتحقق ال والعمل. النظر يف كاملة بحريٍة يتمتع الجماعة، عن مستقالٍّ فرديٍّا شعوًرا أصبح
بإعالء بل وضعية، دولٍة يف إلهي حكم إنشاء طريق عن العالم يف مثايل كنظاٍم التوحيد
أكثر وجعلها القائمة الدولة بتطوير أي الوحي؛ نظام مع يتَّحد حتى تدريجيٍّا العالم نظام
مواجهة يف الدولة يف والرقابة املعارضة جانب من الوحي يظل الوحي. نظام من قربًا
إليها الدول أقرب تقوى بل واحدة، مرًة تأتي ال اإلسالمية الدولة وإقامة الفعلية. السلطة
الكل لجدل طبًقا النهاية إىل البداية من األعىل املثل إقامة أجل من الكل عىل القضاء دون

يشء.44 ال أو
ائتالف مجرد وليس مشرتك، هدٍف عىل واجتماعها الجماعة اتفاق هو والحزب
ال الناس مصلحة يُمثل الغايات، ُمتنافرة املشارب ُمختلفة األهداف ُمتضاربة لجماعاٍت
عىل تتكسب أو عليها تعلو طبقًة ليس ألنه بجماهريه الحزب ويلتحم فئة، أو طبقة مصلحة
والقائد ألغراضها، وامُلحقق السيايس، لعملها وامُلوجه إرادتها، عن امُلعرب هو بل حسابها،
من أكثر واملعارضة التوجيه الحزب مهمة لسلوكها. وامُلنظر لجهودها، وامُلوحد لنضالها،
قبل للجماهري التوعية بدور ويقوم تنفيذية. سلطٌة ال معنوية سلطٌة ألنه والتبعية؛ التنفيذ
التوعية وتعني صفوفه. يف يكسبها أن يمكنه حتى التغيري بعملية الفعلية املمارسة يبدأ أن
عىل أساًسا الحزب ويعتمد الواقع. عىل لثورتها رشط وهو للجماهري، النفيس البناء تغيري
الفكر يثقل ما فكثريًا ونماءه. وحركته وإبداعه وخلقه جدته عليه يُضفي الذي الشباب
املمارسة خالل من تتم التي للكوادر تربية األفراد تربية ويقوم العمر. بطول واملمارسة
تربية الجماعة. تربية أو الفرد برتبية البداية بني إذن تعارض ال الحزب. الجماعة، داخل
يتم ال الجماعة وتغيري الجماعة، داخل املمارسة خالل من تتم التي للكوادر تربية األفراد

اإلسالمية «الحركات الخامس الجزء ،«١٩٥٢–١٩٨١ مرص، يف والثورة «الدين يف لذلك تحليلنا انظر 44
١٩٨٨م. القاهرة، ثابت، دار املعارصة»،
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(٥) الثورة إىل العقيدة من

املسلَّح؛ الكفاح قيادة التكوين بعد األسايس الحزب ودور خاللها. من الكوادر بعمل إال
التحرر عرص العرص، واقع هو بل األيديولوجي، البناء من جزءًا فقط ليس املسلَّح فالكفاح

واإلقطاع.45 االستعمار من
التقليدية األحزاب شوَّهته أن بعد املعارصة روحنا عىل غريبًا كان وإن «الحزب» ولفظ
فإنه بدوره، السلطة لقيام نظًرا املعارص وجداننا من تماًما غاب أن بعد أو والحديثة،
ِفرقة، بمعنى القديم تراثنا يف مألوف لفٌظ وهو الجماهري. احتياج عن إيجابي تصوٌر
يوحي مما مثنٍّى ومرًة األحزاب، بتعدد يوحي مما بالجمع مرة الوحي يف مذكور وهو
الذي األحزاب فتعدُّد الواحد؛46 الحزب بنظام يوحي مما مفرًدا ومرًة الحزبني، بنظام
التناحر وإىل واالنهيار، التفتت إىل بالجماعة يؤدي والتضارب واالختالف التشتت عىل يقوم
تعدد وينتهي وقوتها.47 وحدتها وضياع للجماعة التام االنهيار إىل يؤدي مما والشقاق؛
يعني وال جامع.48 يجمعها ال بذاته، قائم منها كلٌّ أحزاب، عدة إىل تفتُّتها إىل األحزاب
بل النظرية، األُطر يف وتباينًا املناهج يف وتعدًدا فكريًة اختالفاٍت بالرضورة األحزاب تعدد
ويكون والسيطرة، االستغالل يبغي وكلها الباطل، عىل ُمجتمعة وكلها ُمتعددة تكون قد

وتنظيم جماعة إىل وتحوُّله التوحيد، عرص يف األول الجيل يف اإلسالمية الدعوة لنرش وصف هذا 45

التحرر. حركات عرص العرص، ألحوال وصف هو ما بقدر الجماعة
«حزب» الفرد صيغة (أ) مختلفة: صيغ أربع يف مرة عرشين الوحي أصل يف «حزب» لفظ ورد 46

واحدة. مرًة «حزبني» مجرد مثنٍّى (ج) واحدة. مرًة «حزبه» الغائب ضمري إىل مضافة (ب) مرات. سبع
مرة. عرشة إحدى «األحزاب» جمع (د)

ِمْن َظَلُموا ِللَِّذيَن َفَويٌْل بَيْنِِهْم ِمْن اْألَْحَزاُب ﴿َفاْختََلَف ،(١٩ : ٣٧) بَيْنِِهْم﴾ ِمْن اْألَْحَزاُب ﴿َفاْختََلَف 47

نُوٍح َقْوُم َقبَْلُهْم ﴿َكذَّبَْت ،(١٣ : ٣٦) بَْعَضُه﴾ يُنِْكُر َمْن اْألَْحَزاِب ﴿َوِمَن ،(٤٣ : ٦٥) أَِليٍم﴾ يَْوٍم َعذَاِب
﴿ُجنٌْد ،(٣٨ : ١٣) اْألَْحَزاُب﴾ أُوَلِئَك اْألَيَْكِة َوأَْصَحاُب لُوٍط َوَقْوُم ﴿َوثَُموُد ،(٤٠ : ٥) بَْعِدِهْم﴾ ِمْن َواْألَْحَزاُب
ِبِه يَْكُفْر ﴿َوَمْن ،(٢٣ : ٢٠) يَذَْهبُوا﴾ َلْم اْألَْحَزاَب ﴿يَْحَسبُوَن ،(٣٨ : ١١) اْألَْحَزاِب﴾ ِمَن َمْهُزوٌم ُهنَاِلَك َما
،(٣٣ : ٢٠) اْألَْعَراِب﴾ ِيف بَاُدوَن أَنَُّهْم َلْو وا يََودُّ اْألَْحَزاُب يَأِْت ﴿َوإِْن ،(١١ : ١٧) َمْوِعُدُه﴾ َفالنَّاُر اْألَْحَزاِب ِمَن
إِنِّي َقْوِم يَا آَمَن الَِّذي ﴿َوَقاَل ،(٢٣ : ٢٢) َوَرُسولُُه﴾ هللاُ َوَعَدنَا َما َهذَا َقالُوا اْألَْحَزاَب اْلُمْؤِمنُوَن َرأَى ا ﴿َوَلمَّ

.(٤٠ : ٣٠) اْألَْحَزاِب﴾ يَْوِم ِمثَْل َعَليُْكْم أََخاُف
َلَديِْهْم ِبَما ِحْزٍب ﴿ُكلُّ ،(٢٣ : ٥٣) َفِرُحوَن﴾ َلَديِْهْم ِبَما ِحْزٍب ُكلُّ ُزبًُرا بَيْنَُهْم أَْمَرُهْم ﴿َفتََقطَُّعوا 48

.(٣٠ : ٣٢) َفِرُحوَن﴾
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نهضة؟ أم انهيار التاريخ، يف اإلمامة سادًسا:

يجعل بالرضورة الحزبني ونظام السلطة. عىل والرصاع الغنائم قسمة يف فقط الخالف
الواحد الحزب وأما اثنان.49 عليه يختلف ال الحق ألن اآلخر؛ من أكثر للحق ناًرصا أحدها
يف عليها، والحريص الجماهري، مصلحة عن وامُلدافع الفكر، عن امُلعرب الحق الحزب فهو

عنها.50 يُعرب وال الجماهري مصلحة يُمثل ال ُمضاد حزب مقابل
والتحزب، التفرُّق إىل األوىل الوحدة وتنتهي السياسة، ُمعرتَك يف إذن التوحيد يصبُّ
أخرى مرحلٌة تبدأ وهنا والالرشعية. الرشعية بني السيايس الرصاع يف التوحيد ويظهر
الضالة. الِفرق إىل الناجية الفرقة ومن الفرقة، إىل الوحدة من االنتقال تاريخ التاريخ، لكتابة
السلطان بني والخصوم، الدولة بني واملعارضة، السلطة بني الرصاع األمر حقيقة يف وهو
املعارضة قامت البيعة، اغتصب قد التاريخ انهيار بعد السلطان كان وملا عليه. والخارجني
ولوال الرشعية، السرتداد محاولة مجرد إذن األوىل املعارضة كانت واختياًرا. عقًدا إلعادتها
عىل والقضاء توحيدها ألمكن السلطة عىل بينها فيما ورصاعها وترشذمها وانقسامها تفتُّتها
الخصوم، ضد التكفري سالح شهرت نفسها عن للدفاع للسلطة ومحاولًة الباغية. السلطة

والضالل.51 بالكفر خصومها واتَّهمت الناجية، بالفرقة دت وتوحَّ

.(١٨ : ١٢) أََمًدا﴾ َلِبثُوا ِلَما أَْحَىص اْلِحْزبنَْيِ أَيُّ ِلنَْعَلَم بََعثْنَاُهْم ﴿ثُمَّ 49

َعنُْهْم هللاَُّ ﴿َرِيضَ ،(٥ : ٥٦) اْلَغاِلبُوَن﴾ ُهُم ِهللا ِحْزَب َفِإنَّ آَمنُوا َوالَِّذيَن َوَرُسوَلُه هللاَ يَتََولَّ ﴿َوَمْن 50

َعَليِْهُم ﴿اْستَْحَوذَ ،(٥٨ : ٢٢) اْلُمْفِلُحوَن﴾ ُهُم ِهللا ِحْزَب إِنَّ ﴿أََال ،(٥٨ : ٢٢) هللاَِّ﴾ ِحْزُب أُوَلِئَك َعنُْه َوَرُضوا
وَن﴾ اْلَخاِرسُ ُهُم يَْطاِن الشَّ ِحْزَب إِنَّ ﴿أََال ،(٥٨ : ١٩) يَْطاِن﴾ الشَّ ِحْزُب أُوَلِئَك ِهللا ِذْكَر َفأَنَْساُهْم يَْطاُن الشَّ

.(٣٥ : ٦) ِعرِي﴾ السَّ أَْصَحاِب ِمْن ِليَُكونُوا ِحْزبَُه يَْدُعو ﴿إِنََّما ،(٥٨ : ١٩)
الثورة تُمثل الخوارج فبينما طريقته؛ عىل منهما كلٌّ الثورة، جناَحي والروافض الخوارج يمثل 51

العلنية الثورة املعتزلة تُمثل حني يف الداخل؛ يف الرسية الثورة تُمثل الروافض فإن الخارج، يف العلنية
انقسام ولوال السياسية. اآلثار من أبقى حضارية آثاٍر إىل أدَّت والتي األخطر، كانت لذلك الداخل؛ يف
الخوارج من خرج من مع األموي الحكم ضد الروافض من خرج فمن األموي؛ الحكم دام ملا الثورة
ج١، (مقاالت، األمويني عىل األئمة خروج انظر األموي. الحكم عىل القضاء يُسهل أن يمكن كان عيل ضد
الرافضة الضدان خرج وقد ص١٩٢–١٩٦). ج١، (مقاالت، عيل عىل الخوارج وخروج ص١٤١–١٥٥)،

النجاح. لهما يُقدَّر ولم األموي الحكم عىل والخوارج
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العقائدية الفرقة من خامتة:
الوطنية الوحدة إىل

وتحوُّل جيل، إىل جيل من تدريجيٍّا التاريخ وانحدار التاريخ، يف اإلمامة انهيار بعد
وترتيب النبوة، عرص عن واالبتعاد األئمة، يف الفضل وتناقص عضود، ملٍك إىل الخالفة
أصول علم تاريخ يُكتب التابعني، تابعي إىل التابعني إىل الصحابة من طبقات يف العلماء
كانت وإذا عنها. مستقل كأصٍل أو لها كخاتمة لإلمامة» «تذييل يف املنظور هذا من الدين
ومن الباطل، إىل الحق ومن النقص، إىل الكمال من هابط، خطٍّ يف تسري التاريخ يف اإلمامة
أكثر والصدق الحق عىل يحتوي املايض فإن التفرقة، إىل الوحدة ومن الضالل، إىل النجاة
ال التاريخ يف فريدة ألنها األوىل الفرتة هذه بلوغ يمكن وال املستقبل. الحارضأو يحتويه مما
َمهرب ال تاريخية عنرضورٍة يُعرب االنهيار كان ثَم ومن الوراء؛ إىل يرجع ال والزمان تتكرر،
منه واليأس وُمعاداته بل شأنه، من الحارضواإلقالل رفض إىل ذلك وينتهي َمفر. وال منها
بالخيال؛ إال إليه العودة يمكن ال ماٍض ذهبي عٍرص يف بالوجدان العيش ثم ورفضتطويره،
ومستقبٍل ُمزدهر، وماٍض ُمزٍر، واقٍع بني الوطنية الشخصية يف انفصام إىل األمر فينتهي
إىل كله األمر ينتهي مستحيل. وكالهما املايض، إىل به العودة أو املستمر االنهيار يُنازعه
بالجمعيات إما التغيري عنه ينتج مما والجاهلية؛ اإلسالم والباطل، الحق ثنائية يف وقوع
إىل العودة تتحقق أن يمكن حتى االنقالبات بتدبري أو السياسية، االغتياالت أو الرسية
أولها.1 به صلح بما إال األمة هذه يصلُح ال أنه عىل اعتماًدا الذهبي بالعرص املايضواللحاق

الذات احتقار عن تكشف التي الجارحة العبادات من كثري يف ذلك ويظهر السنة. أهل ر تصوُّ هو هذا 1

عمل بقي وهل أعمالهم؟ من عملك وأين السابقني؟ هؤالء من بأبطال أنت فأين مثل: الغري، وإجالل



(٥) الثورة إىل العقيدة من

التي الطريقة وهي للعقائد، كعلم إما بطريقتني؛ ن ُدوِّ قد الدين أصول علم كان وملا
الِفرق تاريخ ل تحوَّ فقد للِفرق؛ كتاريخ أو الثورة»؛ إىل العقيدة «من املصنَّف هذا بها ُكِتب
كدليل لها، كملحق أو لإلمامة كتذييل العقائد علم يف موضوع إىل الرابع القرن من ابتداءً
كانت التي األوىل الوحدة عىل والقضاء والتبعثر، والتفرق الترشذم سورة يف االنهيار عىل
قد لذلك وإمارة؛ ملٍك إىل الخالفة تتحول أن قبل والخالفة، النبوة عرص األول، العرص يف
عن التفرقة نشوء لبيان والطبيعيات «اللطائف» باب يف اإلمامة بعد التاريخي التذييل يأتي
أحكاًما الناجية الفرقة تُصِدر إذ إدانة؛ إىل التاريخ هذا يتحول وقد األوىل.2 الفكر وحدة
فالحكم فيها. ويُحارصها الجماعة من يستبعدها مما الهالكة؛ الضالة الِفرق عىل بالكفر
الضالة الِفرق بني بالقطيعة االجتماعية العالقات تحديد عليه يرتتب إنما العقائدي بالكفر
لإلمامة، كملحق العقائد نسق من جزءًا الِفرق تاريخ يصبح النحو هذا وعىل األمة. وسائر
يف يدخالن وال للعقائد ملحقان والتاريخ السياسة وكأن للتوحيد، ملحق كلها اإلمامة أن كما
العقائد بها ُكتبت التي الثانية الطريقة وهي الِفرق، تاريخ اسرتداد يمكن وبالتايل جوهرها؛
نسق، إىل والتطور بنية، إىل التاريخ يتحول وبالتايل األوىل؛ الطريقة العقائد، علم داخل
نسق يف املوضوعات أحد إذن الِفرق تاريخ واحدة.3 بنيٍة يف يها بِشقَّ العلم مادة وتكتمل
ألهمية ونظًرا التاريخ. عقائد أو العقائد تاريخ أو التاريخ يف الفكر مسألة وهو العقائد،
وليس البداية، يف الحديثة اإلصالحية الحركات إحدى به أتت فقد التاريخ يف الوحي مسار
املقدمات يف العلم نظرية يف أدخل يكون وبالتايل لإلمامة؛ كملحق أو كتذييل النهاية يف
من التوحيد انتقل وكيف ِلذاته، العلم خ يؤرَّ العلم نظرية من فبدًال عنها. بديًال أو األوىل

اإلسالم إىل بسبقهم الرشف نالوا وإنما وسبقهم؟ أوقاتهم من لحظة أو بوقت هذا عرصنا يف لعامل
تبلغ أو شأنهم بعض تدرك أن هيهات هؤالء؟ من عرصك وأهل لك وأين أنت فأين … النفوس وبَذْلهم

ص١١). (التنبيه، تصنعه أو أحدهم قدر
أحكام بيان يف عرش، الخامس (الفصل ص٣١٨–٣٤٣ للبغدادي، الدين» «أصول يف الحال هو هذا 2

أو الكفر إىل امُلخرجة العظائم (ذكر ص١٩–٧١ ج٥، حزم، البن «الفصل» والبدع). األهواء (أهل الكفر)،
وهو الِفرق، من تكفريه يجب ما بيان يف الرابع (الركن ص١٢٤–١٢٩ للغزايل، «االقتصاد» امُلحال). إىل
الِفرق يف «تذييل، ص٤١٤–٤٣٠ للجرجاني، «املواقف» واملعاد). النبوة بعد اإلمامة عن مستقل ركٌن

معجزاته». وكإحدى الناجية الفرقة حديث عىل اعتماًدا الرسول إليها أشار التي
للشهرستاني، والنِّحل» «امِللل للبغدادي، الِفرق» بني «الَفْرق لألشعري، اإلسالميني» «مقاالت مثل 3

للرازي. واملرشكني» املسلمني ِفرق «اعتقادات
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األمة وانقسام التاريخ، يف واملؤامرات البدع ظهور وبداية املذهب، ُفرقة إىل العقيدة وحدة
وحدة عىل بناءً بالعلوم االشتغال وبداية ثالث، طرف وتوسط منها طرفني وغلو طوائف، إىل
يف جديد من تعود ثم إلهية، حكمٍة عن تكشف كونية سنٌة املسار هذا وكأن والعقل، الدين
انتشار ثم النبوة، مراحل من وكمرحلة آخر كنظاٍم اإلسالم عن الحديث يف النبوة مبحث آخر
ظهور من بالرغم فيه، وبالتحقق بالتاريخ النبوة ارتباط عىل يدل مما التاريخ؛ يف اإلسالم
والثاني العلم، بنظرية يتعلق واألول والرؤية، اآلحاد أخبار مثل األخرى املوضوعات بعض
والخالفة النبوة من ابتداءً التوحيد علم نهاية يف إذن التاريخ يظهر والصفات. بالذات
استمراره واإلمامة األول، ونمطه مثله األوىل والخالفة التاريخ، حركة فالنبوة واإلمامة؛

للتاريخ.4 ضياع فهي الِفرق أما وبقاؤه.
الناجية، الفرقة بحديث ه املوجَّ التاريخ عىل أيًضا الِفرق تاريخ مصنَّفات قامت وقد
الناجية الفرقة نظر وجهة من خالص ذاتي تاريٌخ بل للِفرق، موضوعيٍّا تاريًخا ليس وهو
األوىل، األمة وحدة بيان ستار تحت النفس وتنجية اآلخرين التِّهام وعقائدها ومؤرِّخيها
الفرقة من العودة برضورة يوحي مما الفرقة؛ إىل الوحدة من وانتقالها وتشتتها وضياعها
مجرد أن مع نقد، دون ُمحايدة األوىل: بطريقتني؛ ه املوجَّ التاريخ ويتم جديد. من الوحدة إىل
مجرد إن بل مبارش، غري واتهاًما مبطنًا نقًدا ن يتضمَّ ومتوسطة ُغالة إىل الِفرق تصنيف
ناقدة والثانية: الناجية. الفرقة نظر وجهة من عرضها وسائل إحدى هو الِفرق تصنيف

وتسميته، موضوعه وذكر التوحيد، علم تعريف بعد التوحيد» «رسالة مقدمة يف عبده محمد يذكر 4

البدع ظهور مبدأ الفتنة، وحدوث الخلفاء زمان العقائد فهم فيه، القرآن ومسار العقائد علم تاريخ
طوائف، ثالث إىل املسلمني انقسام سبأ)، بن هللا (عبد التاريخ يف املؤامرات بداية والخالفة، العقائد يف
العباسيني وتأييد املعتزلة تفسريات الكالم، بعلم االشتغال وبدء املعتزلة وظهور والشيعة، الخوارج وغلو
واالنتصار األشعري ظهور ثم والباطنية، القرآن خلق وفتنة واإللحاد والُفرس الزنادقة ظهور لهم،
القيم وابن تيمية ابن بدأه الذي اإلصالح ثم الدينية، بالعلوم ومزجها الفلسفة دخول ثم السنة، ألهل
رسالة الرسل، وظائف الوقوع، ممكن وكونه وتعريفه الوحي العامة، الرسالة ص٢–٣٢). (الرسالة،
سهل إيراٌد وسببه، التاريخ يف نظري لها يُعَهد لم برسعة اإلسالم انتشار واإلسالم، والدين القرآن محمد،
اآلحاد، بأخبار اإليمان يف يُعترب ما محمد، به جاء بما التصديق باملسلمني، اإلسالم عىل االحتجاج اإليراد،
الكرامات أن املسلمني عامة ظن وأدلتهم، وُمثبتوها وُمنكروها الكرامات اآلخرة، يف الرب رؤية مسألة

ص٨٣–٢٠٦). (الرسالة، الصناعات كعامل
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إىل والشتات الوحدة، إىل الفرقة إرجاع أجل من وذلك الناجية، الفرقة عقائد أساس عىل
العقيدة.5 وحدة يف امُلتمثلة األمة وحدة عىل حفاًظا الجمع،

األمم حضارات ظهرت فقد التفضيل، مستويات من األمم بني التفضيل كان وكما
األصول علوم ذلك يف بما كلها اإلسالمية الحضارة من ابتداءً الِفرق، تاريخ ِضمن أيًضا
األخرى اإلسالمية العلوم لبعض الِفرق تاريخ يف املصنَّفات بعض تؤرِّخ إذ الفروع؛ وعلوم
والعدل التوحيد يف املختلفة األصول أهل يف الكالم علماء فيضمُّ وحده، الكالم لعلم وليس
واملسائل الرشعية األحكام يف املختلفني الفروع أهل يف الفقه أصول وعلماء والوعيد، والوعد
ما فإذا النقلية.6 العلوم ومنها العلوم، باقي إطار يف الكالم علم يدخل وبالتايل االجتهادية؛
علم يف رشعي تكفريٌ عنه ينتج فإنه األصول، علم يف أي الكالم، علم يف عقائدي تكفريٌ حدث
داخل النقلية العلوم من أعمَّ إطاٍر يف العقائد علم يوضع وقد الفروع. علم يف أي الفقه،
مبارش؛ غري طريٍق عن أو مبارشة إما األديان، تاريخ علم إطار يف اإلسالمية؛ الحضارة
يضم عندما مبارش غري بطريٍق أو والنِّحل، للِملل مستقلة أجزاءٌ ص تُخصَّ عندما مبارشًة
العقائد أنساق مع املقارنات بعض — العقليات خاصة — موضوعاته بعض يف الكالم إىل
ونقد واحد، هللا أن إثبات يف التثليث ونقد جوهر، هللا أن رفض مثل: نقدها، مع األخرى
النقل مناهج إثبات َمعرض يف الدينية النصوص ونقد التنزيه، إثبات يف والحلول االتحاد
نقد تم كما له. اليهود ونفي النسخ إثبات َمعرض يف اليهودية ونقد التواتر، رأسها وعىل
يوضع ثم هللا.7 وحدانية إثبات يف ومجوسية وديصانية مرقونية من الثنوية املذاهب جميع
األخرى العقائد علوم اإلسالمية العقائد علم ورث فكما الحضارات. دائرة يف العقائد علم
لتؤرِّخ القديمة الحضارات تاريخ اإلسالمية الحضارة ورثت كذلك امُلجاورة، الديانات من

للشهرستاني، والنحل» «امِللل لألشعري، اإلسالميني» «مقاالت يف متَّبَعة ظاهًرا امُلحايدة األوىل الطريقة 5
للملطي والرد» «التنبيه يف رصاحًة الناقدة الثانية والطريقة للرازي. واملرشكني» املسلمني ِفرق «اعتقادات

للبغدادي. الِفرق» بني «الَفْرق الشافعي،
ص٣–٨. ج٣، ص١٥٨–١٧٠؛ ج٢، ص٦١؛ ج١، امِللل، 6

أبواب يف «امُلْغني واملرشكني»، املسلمني ِفرق «اعتقادات والنحل»، «امِللل «الفصل»، يف الحال هو وهذا 7

اإلسالميني»، غري «مقاالت بعنوان اإلسالميني» «مقاالت من الضائعة األجزاء بعض والعدل»، التوحيد
الدين» «أصول الخاتمة، يف النضيد» «الدر للشهرستاني، العباد» عقائد إىل «اإلرشاد والرد»، «التنبيه

ص٥٥. للبغدادي،
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مستقلة أجزاءٍ يف الكالم علم يف كله البرشية الحضارة تاريخ يدخل وهنا وِفرقها. مذاهبها
توضع قد قديمتني.8 حضارتني أزهى والرومانية، اليونانية الحضارتان مقدمتها ويف عنه،
إسالميٍّا نسًقا التوحيد علم يظل حتى التوحيد؛ علم مصنَّفات خارج اإلسالمية غري املقاالت
أو اإلسالمية، للحضارة ُمعادل إىل دائرة، إىل دائرة ومن فشيئًا، شيئًا تحوُّله دون خالًصا

كلها.9 البرشية للحضارات صورة

امُلنتحلني قول ذكرنا «وإنما واملرشكني». املسلمني ِفرق «اعتقادات والنحل»، «امِللل «الفصل»، مثل وذلك 8

أقاويل الوقت يف حكينا الذي «وهذا ص١١٦). ج٢، (مقاالت، األوائل» من غريهم دون املكان يف لإلسالم
ص١١٧). ج٢، (مقاالت، لإلسالم» امُلنتحلني

ص٢٢. ج٢، لألشعري، امللحدين» «مقاالت املفقود الكتاب مثل وذلك 9

329





الِفرق؟ تكفري هلجيوز مقدمة: أوًال:

موضوعي نحٍو عىل عرضها تم سواءٌ الناجية»،1 «الفرقة حديث عىل الِفرق تكفري يعتمد
وتصنيفها وجمعها الِفرق حرص يتم الحالتني كلتا ففي ُمفند؛ ناقد نحٍو عىل أو ُمحايد
والتواتر ُمتواتًرا، وليس صحته، يف مشكوك حديٌث وهو الحديث. لهذا طبًقا وتكفريها
وهل التواتر. رشوط أحد والعقل الحس مع واالتفاق السمعية، األدلة يف اليقني رشط هو
أن من األصولية القواعد ذلك يُعارض أال ضالًال؟ كلها األمة اجتهادات تكون أن يُعَقل
النظري الحق فإن واحًدا العميل الحق كان إذا أنه ومن أجران، وللُمصيب أجًرا للُمخطئ
بني املتن يرتاوح إذ صحته؛ عدم عىل َليدلُّ َمتْنه يف الحديث ِصيَغ اختالف إن ُمتعدد؟
إطالًقا، بدايته يف صحيًحا املعنى كان فإذا والتقييد. اإلطالق بني والخصوص، العموم
يُشكك الناجية، الفرقة تعيني يف أو الهالكة الِفرق عدد يف سواء وتقييده، تخصيصه فإن
والنصارى ِفرقة، وسبعني إحدى اليهود افرتاق إىل تشري الكبرية فالصيغة صحته؛ يف
وقانون الكون، ُسنة االفرتاق وكأن فرقة، وسبعني ثالثًا واملسلمني ِفرقة، وسبعني اثنتني
رمزية عن يكشفه الثالثة األرقام كل يف سبعة العدد ووجود التاريخ! ومسار التطور،
صحيح وهل إسالمية. أو مسيحية أو يونانية القديمة، الرشقية الدينية البيئات يف األعداد
اإلحصاء هذا يُطابق وهل الحسابية؟ امُلتوالية لهذه طبًقا الثالثة األمم افرتاق تاريخيٍّا
املايض يف أم املايضوالحارض، يف أم املايض، يف للِفرق اإلحصاء هذا وهل التاريخي؟ الواقع
املستقبل، يف تحُدث قد بل بعد، تحُدث لم ِفرق إحصاء يمكن وهل واملستقبل؟ والحارض

إال النار يف كلها ِفرقة، وسبعني ثالثًا أمتي «ستفرتق بقوله: الرسول إليها أشار التي الِفرق يف تذييل 1

ص٤١٥). (املواقف، وأصحابي» عليه أنا ما وهي واحدة،
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األمة عىل فرقًة أمة كل تزيد وملاذا للرسول؟ معجزة عىل تدل املستقبل يف نبوءة أنها أم
الفرقة أن بدليل ر تأخُّ عىل أم املطردة، الزيادة بدليل رقي عىل ذلك يدل هل السابقة؟
وكالهما النصارى، من خريًا اليهود يكون األخرية الحالة هذه ويف للوحدة؟ ُمضاد تشتٌُّت
الحديث ينتهي وقد األقل. عىل واحدة بفرقٍة ولو وتشتتًا ُفرقًة أقل ألنها املسلمني؛ من خريًا
وهو تعيني. دون االستثناء ويرتك واحدة»، «إال عند ويتوقف الناجية، للفرقة تعيني دون
اليقني ألن صالًحا؛ فتعمل الناجية أنها فرقة كل تظنَّ حتى والتجربة؛ العقل إىل أقرب
ناجية أنها تعتقد فرقة كل وكأن اليقني، يولِّد الذي هو االعتقاد وكأن تاريخيٍّا. وليس عميل
الصالح، بعملها بالفعل، كذلك وهي املقصودة. وهي تاريخيٍّا، كذلك تكون صالًحا فتعمل
«هي الناجية، للفرقة التعيني يتم وقد التاريخي. القصد هو الفعيل فالقصد ناجية؛ تكون
مرتان والتأكيد بعينها، تاريخية فرقٍة عىل بالتأكيد وذلك وأصحابي»، أنا عليه أنا ما
هم معيَّنة تاريخية جماعة له، التابعون جماعته وهما وأصحابه، الرسول أي «أنا»، بلفظ
الرسول يتبع من فكل العميل؛ وسلوكه اإلسالم يُناقضروح ما وهذا غريهم. دون الصحابة
يوم حتى عرص كل يف والحديث السنة أهل أن بدليل صحابته، مثل فهو قدوًة ويأخذه
العميل، السلوكي التحديد عليه وطغى النظري، التاريخي التحديد ينفع لم ذلك ومع الدين.
وحدث غريها، من الرسول باتباع أحق فهي بالنجاة، املقصودة الفرقة أنها فرقة كل وادَّعت
التقاتل بفعل هالكة كلها أصبحت أنها والجواب الناجية؟ الفرقة فأيهما بينهما، التقاتل
يتدخل التعيني بصدق اإليحاء يف وزيادًة النار. يف واملقتول القاتل ألن األخوة؛ دم وإراقة
إنما فالتعيني هي؟» ما هللا: رسول يا «قيل األول، التعداد بعد الحديث صيغة يف السائل
التطابق يحدث وكي للعموم. تخصيص مجرد وليس محدَّد، وسؤاٍل خاص طلٍب عىل جاء
الِفرق بني خلط فقد فحسب، والحارض املايض يف التاريخي والواقع العدد بني التاريخي
إكمال يمكن حتى صغرى ُمتعددة ِفرٍق إىل الكبرية تقسيم تم ثم الصغرية، والِفرق الكبرية
فيكون خمس، الكرب يف منها واألقل ثالث، الحقيقة يف الكبرية فالِفرق وسبعني. ثالثة العدد
عرشين، إىل األوىل الكربى؛ الثالث الِفرق تنقسم ثم ثمانية. نسبيٍّا الكربى الِفرق مجموع
إىل األوىل الخمسة من اثنتان وتنقسم عرشين. إىل والثالثة وعرشين، اثنتني إىل والثانية
وهناك قسمة.2 بال الخمس من األخرى الثالثة تبقى حني يف ثالث، إىل والثانية ِفرق، خمس

النجارية. (٥) املرجئة. (٤) الخوارج. (٣) الشيعة. (٢) املعتزلة. (١) ِفرق: ثماني اإليجي يذكر 2

املعربة. (٢) الواصية. (١) فرقة: عرشين إىل املعتزلة يُقسم ثم الناجية. (٨) املشبهة. (٧) الجربية. (٦)
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الِفرق؟ تكفري يجوز هل مقدمة: أوًال:

ال واحدة فهي الناجية الفرقة أما العدد.3 إكمال لرضورة بينها الفصل تم ُمتشابهة ِفرٌق
وقد الناجية. الِفرق من وكلها بينها، فيما امُلتمايزة الِفرق عرشات بها أن مع فيها، قسمة
يصعب ُمتداخٌل منها البعض أن كما الكربى.4 الفرقة مع الصغرى الِفرق بعض تدخل
ويضطرب، العدد يصعب حتى أصغر ِفرٍق إىل صغرى فرقٌة تنقسم وقد بينها.5 الفصل
الِفرق ذُكرت وقد فقط.6 الصغرى للُفريقات أم عدد الصغرى للفرقة يصحُّ هل يُعَرف وال
املطابقة فقط يكفي بل األهمية، أو الكرب حيث من ترتيب أو تاريخي لرتتيٍب مراعاة دون
ِمسك، فختامه النهاية، يف الناجية الفرقة تأتي أن الطبيعي ومن املذكور. السبعني للعدد
ِفرق، إىل وتقسيمها الضالة الِفرق يف التفضيل يتم ما وبقدر الهداية. إال الضالل بعد وما

املردارية. (٩) الِبرشية. (٨) الجعفرية. (٧) اإلسكافية. (٦) األسوارية. (٥) النظامية. (٤) الهذيلية. (٣)

الثُّمامية. (١٥) املعمرية. (١٤) الحربية. (١٣) الحابطية. (١٢) الصالحية. (١١) الهشامية. (١٠)
إىل الشيعة وتنقسم البهشمية. (٢٠) الُجبائية. (١٩) الكعبية. (١٨) الجاحظية. (١٧) الخياطية. (١٦)
البيانية. (٣) الكاملية. (٢) السبئية. (١) وهي: الغالة، أقسام، ثالثة تحت تندمج فرقة وعرشين اثنتني
الهشامية. (١٠) الذمية. (٩) الغرابية. (٨) الخطابية. (٧) املنصورية. (٦) الجناحية. (٥) املغريية. (٤)
البدائية. (١٦) املفوضية. (١٥) الرزامية. (١٤) الشيطانية. (١٣) اليونسية. (١٢) الزرارية. (١١)
(٢١) السليمانية. (٢٠) الجارودية. (١٩) والزيدية. اإلسماعيلية (١٨) واإلسحاقية. النصريية (١٧)
األزارقة. (٣) البهيسية. (٢) امُلحكمة. (١) هي: فرقة، عرشين الخوارج وتنقسم اإلمامية. (٢٢) البرتية.
ال طاعة (د) الحارثية. (ج) اليزيدية. (ب) الحفصية. ((أ) اإلباضية (٦) األصفرية. (٥) النجدات. (٤)
الخلفية. (ه) الحازمية. (د) الشعيبية. (ج) الحمزية. (ب) امليمونية. ((أ) العجاردة (٧) بها). هللا يُراد
العبدية. (٢) األخنسية. (١)) الثعالبة (ي) الصلتية. (ط) املجهولية. (ح) املعلومية. (ز) األطرافية. (و)
ِفرق (أربع فرعيٍّا قسًما عرش وثمانية رئيسية، أقسام سبعة فالخوارج املكرمية)). (٤) الشيبانية. (٣)
العبيدية. (٢) اليونسية. (١) هي: أقسام، خمسة واملرجئة عجاردة). وعرشة ثعالبة، وأربعة إباضية،
الزعفرانية. (٢) الربغوتية. (١) هي: أقسام، ثالثة والنجارية التومنية. (٥) الثوبانية. (٤) الغسانية. (٣)

ص٤١٥–٤٣٠). (املواقف، واحد قسٌم الناجية والفرقة واملشبهة الجربية من وكلٌّ املستدركة. (٣)
املعتزلة. مع ارية والنجَّ السنة، أهل مع واملرجئة الشيعة، مع امُلشبهة تشابه مثل وذلك 3

املعتزلة. ِفرق ِضمن تدخل ال الحابطية مثًال 4

والجبائية. البهشمية تداخل مثل وذلك 5

عرشة ثماني إىل ِقسمتها فرقًة الغالة تُحَسب فهل وإمامية، وزيدية غالة إىل الشيعة انقسام مثل وذلك 6

وقسمة للخوارج، بالنسبة األمر ونفس ِفرق؟ ثالث إىل ِقسمتها من بالرغم الزيدية تُحَسب أو فرقة،
يصعب وبالتايل فريقات؛ أربع إىل والثعالبة فريقات، عرش إىل والعجاردة فريقات، أربع إىل اإلباضية

عرشين. الخوارج ِفرق مجموع يكون أن بعدها
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(٥) الثورة إىل العقيدة من

وكأنها ُمتماسكة، ُمتحدة واحدة، وحدًة الناجية الفرقة تُعَرض أصغر، ِفرٍق إىل والِفرق
الناجية الِفرقة والشتات. الفروع دونها وما والجذع، األصل والجمهور، األمة رأي هي
بالكشف يقوم مسبق قيمة حكم وهو تُبعثر. والثانية تُوحد، األوىل تُفرق. والضالة تجمع،
السياسيني؛ خصومها تجاه الدولة وموقف املعارضة، تجاه السيايس السلطة موقف عن
أيًضا ن تُكوَّ الناجية الفرقة أن والحقيقة عليها. خروج واملعارضة األساس، هي فالسلطة
املسائل يف سواء واحد، رأٍي عىل واحًدا إجماًعا تُمثل وال عدة، صغرية ِفرٍق ومن بل ِفرق، من
بالسلطة واإلقرار الواقع باألمر التسليم جميًعا يجمعها العملية. املوضوعات يف أو النظرية

القائمة.7
استعملته الهالكة، للِفرق وحصاًرا الناجية، الفرقة لنرصة األلقاب سالح استُعمل وقد
والثُّوار األمة، مجوس ُمعطلٌة واملعتزلة األهواء، أهل فاملتكلمون املعارضة؛ ِفرق ضد السلطة
اآلن حتى متبًَعا التقليد هذا استمرَّ وقد إلخ. … روافض أو شيعة والرافضون خوارج،
التسميات معظم أتت وقد والخروج. والكفر واإللحاد بالعمالة املعارضة ِفرق اتهام يف
االتهام؛ موضوع ذاتها الفرقة وليسمن الخصوم، من أي اآلخرين، من واأللقاب واألوصاف
الفرقة من نعوت كلها الثالثة، الرئيسية املعارضة ِفرق وهي والخوارج، والشيعة فاملعتزلة
االعتزال من فاملعتزلة املستقيم؛ والرصاط القديم النهج عىل بالخروج كلها وتُوحي الناجية،
الخروج من والخوارج واملوضوعية، الحياد عىل والخروج التشيع من والشيعة الجماعة، من
الناجية الفرقة املعارضة ِفرق ي وتُسمِّ العصيان.8 وإعالن السلطة ورفض اإلمام عىل
يَِدين ُمتميز اسٍم عىل الحصول صُعب فإن السلطة. أي باألمويني؛ وأنصاَرها باألُموية،
واتجاهها، الهالكة الفرقة مضمون من أخرى أسماء استعمال يمكن فإنه اللفظي، ببنائه
السبعية أو املحرَّمات، إلباحتها الحرمية أو الظاهر، دون بالباطن لقولها الباطنية مثل
أو الُحمرة، للبسهم امُلحمرة مثل اللباس، من االسم يُشتق وقد السبعة. باألئمة لقولها
مثل إليها، ينتسبون التي الوثنية األسماء من االسم يُشتق وقد حمريًا. املسلمني تسميتهم
فرقٌة وكأنها سها، مؤسِّ اسم إىل الفرقة نُسبت كله ذلك استعىص فإن املزدكية. أو البابكية
الخالف وكأن نظري، اتجاه أو فكري موقٌف لها وليس زعيمها، حول تدور شخصيٌة

اآلخر، والبعض بعضهم الفقهاء وبني واملرجئة، األشاعرة بني والفقهاء، املتكلمني بني خالف هناك 7

املتعددة. املرجئة ِفرق وبني
الكبرية. ُمرتكب موضوع يف مناقشة بعد واصل»، «اعتزَلنا البرصي الحسن كلمة عىل بناءً املعتزلة 8
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الِفرق؟ تكفري يجوز هل مقدمة: أوًال:

ُعصاٌة خصومها فإن الدولة بيد السلطة دامت وما السلطة. عىل رصاع هو الِفرق بني
جماعة دون وبلٍد بمنطقة ترتبط حتى املكان من االسم يُستمدُّ وقد القانون. عىل خارجون
الغالب يف فإنها والعقيدة، الرأي باسم الفرقة ارتبطت ما فإذا ورأي. فكر ودون وأنصار،
بعض عىل االعتماد يتم ما وكثريًا والتأليه.9 والتشبيه والجرب القدر إنكار مثل ضالة، عقائد
«القدرية مثل األلقاب، سالح واستعمال التسمية لتأييد صحتها يف املشكوك األحاديث
بعد متأخر وقٍت يف ظهرت عقائد إىل تُشري األحاديث هذه من وكثري األمة». هذه مجوس
باستعمال عقائدهم وهدم السياسيني، الخصوم حصار أجل من ُوضعت وقد النبي، عرص
ضعيفة ظنية أحاديث معظمها دينية. سلطة عىل تعتمد سياسية سلطة النقلية، الحجج
املدح ألقاب تُستعمل ذلك من الضد وعىل واملشاهدة.10 والحس العقل يُعارضمتنها السند،

دون الكتاب بباطن لقولهم الباطنية؛ (١) هي: ألقاب، بسبعة اإلسماعيلية تسمية يف حادث وهذا 9

املحرَّمات. إلباحتهم الحرمية؛ (٣) واسط. قرى إحدى قرمط حمدان أولهم ألن القرامطة؛ (٢) ظاهره.
ومحمد ومحمد، وعيىس وموىس وإبراهيم ونوح آدم الرسل، أي بالرشائع، النُّطقاء ألن السبعية؛ (٤)
سبعة من عرص كل يف بد وال رشيعته. يُتممون أئمة سبعة اثنني كل وبني النُّطقاء، سابع املهدي
من العلم يمص مصة ذو (ج) عنه. يؤدي حجة (ب) هللا. من يؤدي إمام (أ) ويُهتدى: يُقتدى بهم
الطالبني. عىل العهود يأخذ مأذون (و) التائبني. درجات يرفع أكرب (ه) الدعاة. هم أبواب (د) الحجة.
وأيام واألرضون والسموات يتبعه. مؤمن (ح) الصائد. ككلب الداعي إىل ويرغب به يحتج مكلَّب (ز)
الخرمي بابك منهم طائفة اتبعت إذا البابكية (٥) سبعة. منها كلٌّ أمًرا، امُلدبرات وهي والسيارة، األسبوع
اإلسماعيلية (٧) حمريًا. املسلمني تسميتهم أو بابك، أيام يف الحمرة للبسهم املحمرة (٦) بأذربيجان.
ص٤٢٢). (املواقف، إسماعيل بن ملحمد زعيمهم النتساب وقيل جعفر، بن إلسماعيل اإلمامة التباعهم
والبكرية والجهمية النجارية مثل الصغرية، الِفرق العادة يف هي سيها مؤسِّ أسماء من ة املشتقَّ والِفرق
والِفرق البغدادي. يذكرها التي اإلسالم عىل الخارجة عرشة السبعة الِفرق وجميع والكرامية، والرضارية
من املشتقة والِفرق والرشاة، واملعتزلة والخوارج والشيعة الروافض مثل مواقفها أسماء من املستمدة
مكانها من املشتقة والِفرق والجربية، والصفاتية وامُلنزهة واملؤلهة وامُلشبهة وامُلرجئة القدرية مثل فكرها

الحرورية. مثل
الثالث. الرئيسية املعارضة ِفرق أي والشيعة؛ والخوارج القدرية ذم األحاديث يف ورد ما وأكثر 10

املعارضة ِفرق يف أي املعتزلة؛ يف وأكثرها العلنية. املعارضة ِفرق أي والخوارج؛ املعتزلة يف وأكثرها
«لُعنت الرسول: قال ولعنهم. القدرية ذم عىل امِللل أهل اتفق القدرية: ذم يف الداخل. يف العقالنية العلنية
بما أنفسهم عن النبذ هذا درء يُحاولون ولكنهم ُمنكر، لعنَهم يُنكر وال نبيٍّا.» سبعني لسان عىل القدرية
الرسول: وقال وتواقح. بهت وهذا هللا. إىل القدرة إضافة اعتقدتم إذ القدرية أنتم ويقولون يُغنيهم، ال
تقسيم حسب واملشيئة اإلرادة حكم يف والرش الخري لتقسيمهم وشبَّههم األمة.» هذه مجوس هم «القدرية
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(٥) الثورة إىل العقيدة من

أهل األهواء، أهل مقابل يف وكلها واإلثبات، الحق أهل مثل الناجية، الفرقة لوصف والثناء
الباطل، عىل الحق يُفضل مجتمٍع يف األلقاب سالح وينجح البدع. أهل الضالل، أهل الزيغ،
النفي، عىل واإلثبات البدعة، عىل والتقليد االجتهاد، عىل والسنة االعوجاج، عىل واالستقامة
تفريق، أو تشعيب دون الرئييس الطريق عىل يسريون السنة فأهل التفرد؛ عىل والجماعة
إىل القرآن سلطة فيه تحوَّلت مجتمٍع يف له تنكر دون بالحديث يأخذون الحديث وأهل
السرية. إىل فيه الحديث ل وتحوَّ النبي، شخص يف النبوة فيها صت وتشخَّ الحديث، سلطة
األصحاب، وهم الشهوات. واتبعوا الصلوات تركوا الذين الخلف من أفضل السلف وأهل
يت ُسمِّ ما إذا ِشعابها. أحد أو األمة ِفرق إحدى أو األعداء وليسوا الجماعة، األمة، جمهور
الناجية الفرقة األهواء. أهل ضد الحق عن وامُلدافع السنة أهل نصري سها مؤسِّ فألنَّ أشعرية
عند ناجيٌة السؤال: يظل ولكن السلطة. وحزب الدولة، فرقة األمة، خالص بها التي هي
االسم عليها ينطبق التي الفرقة حول نزاع يحدث وقد السلطان؟11 عند أو هللا عند َمن؛
لإلنسان، ويُثبتها هللا عن القدرة ينفي من ُمثبتوه؛ أم القدر نُفاة هم هل «القدرية»، املذموم

يف ُمناٍد نادى القيامة قامت «إذا الرسول: وقال أهرمان. إىل والرش يزدان، إىل الخري ورصفهم املجوس،
الحق أهل فإن بهم، ذلك اختصاص يف خفاء وال القدرية!» فتقوم تعاىل؟ هللا خصام أين الجمع: أهل
ويعتقدها نفسه، إىل القدرية يضيف من ثم أفعاله. من ليشء يعرتضون وال هللا، إىل أمورهم يُفوضون
ذم يف ُروي ما وكذلك ص١٥٦–٢٢٥). (اإلرشاد، إليها يُضيفه ممن أوىل بالقدرة، يتصف بأن صفته
الجبار عبد القايض ويُدافع ص٩). (الفرق، صحته يف للشك ا نصٍّ الحديث يُذَكر وال والخوارج، املرجئة
ذلك ألن ال؛ قلنا األمة؟ هذه مجوس القدرية النبي قول تحت دخلتم قدرية أنفسكم يتم سمَّ فهالَّ قائًال:

ص٧٨٨-٧٨٩). (الرشح، ذلك من براء ونحن مذموم، مذهٍب عىل إال يستحق فال ذم، اسم االسم
الناجية الفرقة خالفوا الذين الضالة األهواء أصحاب ِفرق املذمومة، الِفرق بذكر النبي ل فصَّ وإنما 11

والرش، الخري تقدير يف أو واالستطاعة، القدر بابَي يف أو والوعيد، الوعد يف أو والتوحيد، العدل أبواب يف
صفات باب يف أو واإلدراك، الرؤية باب يف أو واملشيئة، اإلرادة باب يف أو والضالل، الهداية باب يف أو
رشوطها، أو النبوة أبواب من باب يف أو والتجوير، التعديل أبواب من باب يف أو وأوصافه، وأسمائه هللا
واحد، أصٍل عىل والحديث الرأي فريق من والجماعة السنة أهل عليها اتفق التي األبواب من ونحوها
فيه برابع وأردفته ص١٠-١١). (الِفرق، والروافض والخوارج القدرية من الضالة أهل فيها خالفهم
الزمان صعوبة من رأيت ولكن ص١٠). (التنبيه، الغالون يُنكرها التي الخالفة عىل والدليل الِحجاج
ذلك فجعلت وفعل، قول من فيهم سار ما وقصدهم عليهم، والحث السنة أهل بُغض يف قوم تجرُّد
امُلتصل، والعز الشاملة، والكفاية الدائمة، باملعونة السنة ألهل ُممد وهللا هللا، بمعونة عليه قدرت ما عىل
وُمبلغهم املعاد، يف العاقبة وحسن واألموال واألوالد واألهل األنفس يف والكالءة عباده، أعنُي يف والجاللة
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الِفرق؟ تكفري يجوز هل مقدمة: أوًال:

سالح يُستعمل وبالتايل الخرب؟ صحة حالة يف وذلك اإلنسان، عن وينفيها هلل يُثبتها من أم
املعارضة ِفرق أن مع ُمضاد، وكسالٍح كسالح الِفرق جميع وعند األوجه كل يف األلقاب
أسماؤها هي اشتهر الذي ولكن والتوحيد»، العدل «أصحاب مثل نفسها، من أسماؤها لها
يف أيًضا األلقاب سالح ويتَّضح الِفرق.12 عقائد ودوَّنوا التاريخ كتبوا الذين الخصوم من
فإن ضالة، لفرقٍة رأي بذكر يتعلق األمر كان فإذا الحديث؛ ألفاظ يف أي العبارات، صياغات
الناجية، للفرقة الرأي كان إذا أما «كذب». أو «افرتى» أو «ادَّعى» أو «زعم» يكون اللفظ
اللعنات باستجالب أحيانًا املؤرخ ويقوم «اتفق». أو «أجمع» أو «قال» يكون اللفظ فإن
نقد ويتجاوز عليه. الجمهور استعداء أو بالسلطان، ده توعُّ أو الهالكة، الفرقة صاحب عىل
الدفاع هو الِفرق مصنَّفات الغرضمن كأن وسريته، وأخالقه شخصه يف الطعن إىل أفكاره

التاريخ. ستار تحت الخصوم بآراء والتعريض الناجية، الفرقة مذهب عن
ُمتبادل سالح العقائد، ستار تحت الخصوم ضد سيايس سالٌح التكفري أن والحقيقة
اآلخر؛ البعض ضد بعضها املعارضة ِفرق بني ُمتبادل وسالح بل واملعارضة، السلطة بني
تكفري يصل وكما الواحدة. السلطة أمام فتضعف وتفرُّقها، وتشتُّتها تبعثُرها يف يُسبب مما
تُكفر املقابل يف املعارضة ِفرق إحدى فإن املعارضة، ِفرق كل تكفري حد إىل الناجية الفرقة
لو األمة ِفرق من يبقى وماذا اإليمان.13 يف زايد أو به، اتصل أو السلطان، البس من كل
املعتقدات ستار تحت الخصوم ضد الهالكة الِفرق الناجية الفرقة رت كفَّ لو الجميع؛ كفر
سالٌح أيًضا هي ذاتها العقائد إن بل السلطان؟ عن ودفاًعا للعامة تملًُّقا اإليمان يف واملزايدة

والسادة الزاهرة، والبدور الشامخة، األطواد هم هذا عرصنا يف فهم وإحسانه. لطائفه من أهله هو ما
ص١٤). (التنبيه، ناطقة بالصدق وألسنتهم زاهرة، بالعون فوجوههم وسرته؛ بعونه هللا شملهم الذين
القديمة الصفات ونفي األصلح بوجوب لقولهم والتوحيد العدل بأصحاب أنفسهم املعتزلة ب لقَّ 12

ص٤١٥). (املواقف،
فيهم قال الذين امُلستثناة الناجية الفرقة وأما النار! يف كلهم الرسول فيهم قال الذين الضالة الِفرق 13
ومذهبهم والجماعة، السنة وأهل املحدِّثني من والسلف األشاعرة فهم وأصحابي، عليه أنا ما عىل الذين
فرقة، وعرشون اثنتان وهم الشيعة، ص٤٢٩-٤٣٠). (املواقف، … عىل أجمعوا وقد هؤالء. بدع من خاٍل
الغالة، ناحية من الشيعة مثل ومتوسطون، ُغالٌة فرقة كل ويف ص٤١٨). (املواقف، بعًضا بعضها يُكفر
يف املعتزلة ملشاركتهم الزيدية مثل املتوسطون ر يُكفَّ ذلك ومع التوسط. ناحية من واإلمامية والزيدية
وبالرؤية األعمال بخلق قال ومن السلطان، البس من كل فتُكفر املردارية أما والعدل. التوحيد أصَيل

ص٤١٦-٤١٧). (املواقف،
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(٥) الثورة إىل العقيدة من

نظري تكفريٌ إذن يوجد ال والسياسية. االجتماعية مواقفها عن به تُدافع فرقة كل عند نظري
ما فإذا النظرية. األُطر يف اختالف وبالتايل السياسية، املواقف يف تباين يوجد بل عميل، أو
التي األوىل اإلنسانية التجاِرب إىل العودة وبالتايل «اإلنسانيات»، إىل «اإللهيات» إرجاع تم
حكًما الفقهاء وبفعل األحوال أحسن يف كان فقد التكفري؛ سبب ينتهي اإللهيات، نشأت منها
وليس اإلنسانية، التجارب يف تأويلها لها هجومية أو دفاعية ونظرياٍت فنية صوٍر عىل رشًعا
السياسية املواقف من أدنى حدٍّ عىل االتفاق تم ما وإذا رشعية. أو عقلية أحكاٍم عىل بناءً
يمكن فإنه السياسية، للسلطات تبعية أو اإليمانية املزايدة يف الوقوع ودون واالجتماعية،
يف نظرية اجتهاداٌت أنها أساس عىل النظرية األُطر باختالف والسماح التكفري، سالح نزع

واحدة. ألمٍة الوطنية الوحدة إطار يف رشعية كلها وتظلُّ مختلفة. اجتماعية مواقف
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نظري؟ عقائدي تكفٌري هناك هل ثانًيا:

أن قبل باألساس نظريٍّا عقائديٍّا تكفريًا الهالكة الضالة للفرقة الناجية الفرقة تكفري كان
ودفاًعا للعامة تملًُّقا النظرية؛ للعقائد وإبراًزا العملية، للمواقف إخفاءً عمليٍّا، تكفريًا يكون
دام ما النظرية اآلراء إن لألفعال؟ أم النظرية لآلراء طبًقا التكفري يتم فهل السلطان. عن
هو لألمة الناجية الفرقة تعريف إن بل التكفري، نطاق خارج تظل فإنها فعل عنها ينتج ال
فكيف فعًال. أو تصديًقا أو نظًرا يكون أن قبل قوٌل فاإليمان بالشهادتني؛ نطق من كل
يف التكفري يتم وكيف الناجية؟ الفرقة عند اإليمان من ليس والنظر النظري التكفري يتم
هناك أن يرى من يكفر ملاذا والعدل؟ التوحيد يف أحد يكفر هل والعدل؟ التوحيد أصَيل
الخمسة، األصول باقي تكفر وملاذا ومسئوًال؟ عاقًال حرٍّا إنسانًا هناك وأن صفات لها ذاتًا
ِفرق اتفقت وإذا املنكر؟ عن والنهي باملعروف واألمر املنزلتني بني واملنزلة والوعيد الوعد
لها النظري التكفري يعني ذلك فإن والعدل، التوحيد أصَيل عىل الثالث الرئيسية املعارضة
عملية، مواقف ويف عملية، موضوعات بسبب أوًال نشأت إنما الِفرق أن والحقيقة جميًعا.1
الرشعية، وحول السلطة حول رصاٌع نشأ فقد نظرية؛ وليست عملية اختالفاٍت عىل وبناءً
والطاعة والكفر، اإليمان يف نظرية مسألٍة إىل الخالف هذا تحوَّل ثم والعقد، البيعة حول
ثم التحكيم، أو الكبرية مرتكب مثل نظري إطاٍر يف عملية إذن املسألة كانت والعصيان.
النظري العرض انتقل ثم اإلمامة، ويف واألحكام األسماء مسألتَي يف طابًعا ذلك بعد أخذت
إذن الخالف كان والعدل. التوحيد يف العقلية األصول مستوى عىل آخر نظري عرٍض إىل لها
الذات نظرية أي العقليات؛ إىل ذلك بعد انتقل ثم السمعيات، يف األخريين املوضوعني حول

والعدل. التوحيد أصَيل يف جميعها تشرتك التي واملعتزلة والخوارج (الزيدية) الشيعة ِفرق هي 1



(٥) الثورة إىل العقيدة من

النبوة حول الخالف يكن لم والعدل. التوحيد أصَيل أساس هي التي واألفعال والصفات
والجماعة، الفرد الحارض، حول كان بل املستقبل، املايضويف يف التاريخ، حول أي واملعاد،
ويف واألحكام األسماء مسألتَي يف نظريٍّا طابًعا ذلك بعد الخالف امتدَّ ثم والدولة، العمل
نسق كان وملا العملية. نشأتها عن بعيدة مستقلة موضوعاٌت وكأنها انتقال ثم اإلمامة،
رئيسيني؛ قسمني وعىل الوجود، ونظرية العلم نظرية نظريتني، مقدمتني عىل يقوم العقائد
(الصفات)، امُلتعني والوعي (الذات) الخالص الوعي اإلنسانيات؛ وهي اإللهيات، عن األول
عن والثاني املتعني؛ اإلنسان وهو الغائي، والعقل األفعال خلق ثم الكامل، اإلنسان وهو
(املعاد)، البرشية ومستقبل (النبوة) الوحي تاريخ التاريخ، وهو النبوات، أو السمعيات
وهو (اإلمامة)، والثورة الحكم ثم واألحكام) (األسماء والعمل النظر ثم العام، التاريخ وهو
ينصبُّ العقائدي التكفري فإن الِفرق)؛ (تكفري التاريخ انهيار عن وتذييلها املتعني التاريخ

حدة. عىل موضوع كل عىل

النظرية؟ املقدمات يف تكفري هناك هل (1)

أعلم»، «كيف سؤال عىل إجابة العلم نظرية أوىل، نظرية بمقدماٍت الدين أصول علم يبدأ
عن السؤال يسبق العارفة الذات عن والسؤال أعلم». «ماذا سؤال عىل إجابة الوجود ونظرية
يختلف يكاد وال الذهن، طبيعة من تنبع رصفة نظرية موضوعاٌت وهي املعرفة، موضوع

الضالة. الِفرق الناجية الفرقة فيها رت كفَّ ذلك ومع عاقالن. عليها

العلم نظرية (1-1)

يف العلم بنظرية يتعلق فيما الهالكة الِفرق الناجية الفرقة فيها تُكفر التي املوضوعات إن
واالستدالل النظر يف طرق أو العلم يف نظريات مجرد هي بل عقائد، ليست األمر حقيقة
العلم نظرية ِضمن من كان فإذا كلهم. أو بعضهم يكفر أن دون النُّظار فيها يختلف
كل أن واعتبار الرضورية، املعارف عىل الرتكيز فإن واستداللية، إىلرضورية املعرفة قسمة
ليس رضوري، عىل ويقوم كذلك رضورية تكون منها الكسبية إن حتى املعارفرضورية،
كله العقائد نسق تحوُّل وبالتايل النفس؛ يف مغروزة واعتبارها للمعارف تثبيت بل كفًرا،
يجعل ما وهو الخارج، من وليس النفس طبيعة من تأتي ُمكتَسبة، غري فطرية معارف إىل
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نظري؟ عقائدي تكفريٌ هناك هل ثانيًا:

ذلك يف السبب هل املكتَسبة؟ املعارف عىل الرتكيز يف الحكمة وما عقليٍّا.2 واجبًا اإليمان
والتسليم للسلطان بالخضوع ويأمر الفطرة يُعارض للعقائد نسًقا الناس تلقني يف الرغبة
السياسية السلطتان تُلقنه ما رفض أيًضا يمكن إذ حدين؛ ذو سالٌح ذلك ولكن األمر؟ ألُويل
عىل الثورة مثل الفطرية، املعارف وتوجيه مكتَسبة، معارفهما دامت ما للناس والدينية
أقوى الرضوري النهاية، ويف املكتسبة. املعارف ضد الجائر، اإلمام عىل والخروج الظلم
بأن القول يُكفر وملاذا ومقصد. كباعث منه وأقوى النفس، يف منه وأرسخ املكتَسب، من
من تتولد لم إن املعرفة تأتي وممَّ واإلبداع؟ الخلق هو هذا أليس النظر؟3 من تتولد املعرفة
أيًضا الباعث أن يبدو الرضورية؟ املعارف عىل الرتكيز ومن العقل طبيعة من أي النظر؛
السلطتني من تأتي خارجة ملعارف حصيلة مجرد وجعله التفكري، عن الذهن إبعاد هو
بأن القول يُكفر وملاذا التلقني. ووسائل املعرفة توجيه بيدهما وهما والسياسية، الدينية
عىل للرشع وتأسيًسا اإلنسان لعقل احرتاًما ذلك أليس الرشع؟4 قبل بالعقل واجبة املعرفة
فإذا بالرشع؟ إال تجب ال املعرفة وأن معارف، أية من خاويًا العقل جعل وملاذا العقل؟
لِزم الدينية، السلطة نفسه الوقت يف وهو السياسية، السلطة هو الرشع باسم امُلتحدث كان
يحتمل ال التواتر بأن القول يُكفر وملاذا للعقل. إعمال دون األمر أُويل طاعة اإلنسان عىل
وال الصدق يُفيد التواتر جعل يف العيب وما بحجة؟5 ليسا والقياس اإلجماع وأن الكذب،
اإلجماع بحجة عليه الكذب وتجويز التواتر يف الطعن ذلك من القصد هل الكذب؟ يحتمل
ال فإنه األمة، علماء من وليس السلطان فقهاء من يحدث اإلجماع كان وإذا القياس؟ أو
فإنه الجائر، السلطان حكم لتربير يقع إنما أيًضا القياس كان وإذا للعلم. مصدًرا يكون
للسلطة ترجيح امُلتواتر النص مواجهة يف والقياس اإلجماع عن الدفاع إن حجة. يكون ال
عرص، إىل عرص من يتغري اإلجماع إن التأويل. احتكار وبالتايل النص؛ سلطة عىل البرشية
مجرد واحد، فرد اجتهاد األمر نهاية يف والقياس الالحق. اإلجماع يلزم ال السابق واإلجماع
التكفري؟ يستحق ضالل هذا فهل أوىل. التواتر فيقني كذلك الحال كان وإذا وظن. رأي

(املواقف، املعتزلة من وكالهما الثمامية، عند الحال وكذلك رضورية، كلها املعارُف الجاحظية عند 2

ص٤١٧).
ص٤١٧). (املواقف، النظر من ُمتولدة املعارف الثمامية، عند 3

ص٤١٧). (املواقف، الرشع قبل واجب املعرفة الثمامية، عند 4

ص٤١٦). (املواقف، بحجة ليسا والقياس واإلجماع الكذب، يحتمل ال التواتر النظامية، عند 5
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(٥) الثورة إىل العقيدة من

السلطة تُروجها روايات عىل اعتماًدا الرقاب تطايرت وقد الروايات يف التشدد يف العيب وما
إليه يتطرق ال من بينهم من يكون وأن بعرشين، الرواة عدد تحديد وإن الخصوم؟6 ضد
رشوط نقد يستوجب وإنما التكفري، يستدعي ال بالجنة، ين املبرشَّ من واحد مثل الكذب
مع يتعارض إنما العلم نظرية يف االتجاهات هذه تكفري أن والحقيقة تحقيقها. يصعب
الخصوم إبعاد هدف للتكفري أن عىل يدل مما ذاتها؛ الناجية الفرقة لدى العلم نظرية
ظنية؛7 عقليٍة أدلٍة دوَن النقلية فاألدلة وباسمها؛ العقائد ستار تحت ولكنه السياسيني،
وجوبها أو بالنظر، املعارف توليد أو الرضورية، باملعارف القول يف استحالة ال وبالتايل
والتصديقات، التصورات يف املنطق، يف كنظرية العلم نظرية بدايات إن بل الرشع؛ قبل
إنما باللفظ، أو باملشابهة أو باملثل التعريفات وأنواع مركبة، أو بسيطة الحقائق أنواع ويف
عىل وظاهرة واضحة داللته تكون نفسه اللفظ وأن الخالص، العقل تحليل عىل يعتمد
نظريات بعض مع اتفاق لُهو العقلية والواجبات الفطرية املعارف إنكار وإن املقصود.8
العقائد حول الخالف ليس التكفري من الغاية أن عىل يدل مما املعارضة؛ ِفرق عند العلم

السياسيني.9 الخصوم استبعاد هو ما بقدر

ص٤١٦). (املواقف، الجنة أهل من واحد فيهم عرشين بخرب إال تقوم ال غاب فيما الحجة الهذيلية، عند 6

غري صاَدفه فإن السمعية؛ األدلة به تعلَّقت فيما ينظر أن بعقله واثق بالدين واثق كل عىل يتعني 7

يف وال أصولها ثبوت يف لالحتمال مجال ال ُطرقها، يف قاطعة السمعية األدلة وكانت العقل، يف ُمستحيل
يكن ولم قاطعة، بُطرٍق السمعية األدلة تثبُت لم وإن به. القطع إال وجه فال سبيله هذا فما تأويلها،
إىل سبيل فال فيها، يجوز التأويل طريق ولكن قطًعا، أصولها وثبتت العقل، يف ُمستحيًال مضمونها
وإن قاطًعا، يكن لم وإن ثبوته عىل السمعي الدليل دل ما ثبوت ظنه عىل يغلب امُلتدين ولكن القطع.
العقل. يُخالف ال الرشع ألن قطًعا؛ مردود فهو العقل لقضية ُمخالًفا بنا املتصل الرشع مضمون كان

ص٣٥٩-٣٦٠). (اإلرشاد، به خفاء وال قاطع سمع ثبوت القسم هذا يف يُتصور وال
بامُلشابهة. تعريف بالحقيقة وهو باملثال، األول: التعريف؛ من آخران نوعان هنا وها ص١٧. الطوالع، 8
التعريف والثاني: للتعريف. تصلح لم وإال ناقًصا رسًما فيكون خاصة، فهي للتميز ُمفيدة كانت فإن
األعم، التعريف يف يُقدَّم إنه ثم داللة، أوضح بلفٍظ فيُفرسَّ الداللة، واضح اللفظ يكون أال وهو اللفظي،
غري لفظ كل ففي وبالجملة قرينة، بال واملجاز املشرتك وعن الوحشية، الغريبة األلفاظ عن فيه ويُحرتَز

ص٣٥). (املواقف، املقصود عىل الداللة ظاهر
الخرب مقام يقوم ما أو بالخرب، إال التوحيد يف الخلق عىل هلل حجة ال الخوارج، ِفرق إحدى عند 9

ج١، (مقاالت، الرسل تأِتهم لم ما فرٌض الناس عىل ليس ص١٧٢). ج١، (مقاالت، وإيماء إشارة من
ص١٩١).
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نظري؟ عقائدي تكفريٌ هناك هل ثانيًا:

الوجود نظرية (2-1)

يف رتها كفَّ كذلك العلم، نظرية يف آرائها بعض يف الضالة الِفرق الناجية الفرقة رت كفَّ وكما
األعراض اعتبار يف العيب فما واألعراض. الجواهر بحث يف الوجود نظرية يف آرائها بعض
يتفق وما الجميع، يعرفه ما هذا أليس أعراض؟10 من مؤلًفا الجوهر يكون وأن أجساًما،
األعراض تكون أن بد ال بالرضورة هل العوام؟ إيمان ومع بل العام، الفلسفي املوروث مع
والعَرض الجوهر عالقة تصوُّر إن الجسم؟ هو وحده الجوهر يكون وأن صفات، مجرد
بني العالقة ر تصوُّ يف السلطة أهداف تحقيق إىل أقرب يكون ُمحيط، مركز عالقة أنها عىل
عن االستقالل بعض العَرض يُعطي ُمخالف ر تصوُّ كل يكون وبالتايل واملحكوم؛ الحاكم
نظريات بعض وإن كفًرا! يكون الجسمية؛ ِمثل صفٍة يف له ُمشارًكا يكون أو الجوهر،
األعراض، عن الجوهر خلو جواز مثل الناجية، الفرقة نظريات تُشابه إنما الضالة الِفرق
عند مختلفني؛11 بهدفني ولكن بامليت، والبرص والسمع واإلرادة والقدرة العلم قيام وجواز
الحسية؛ الحياة مظاهر وجود ورضورة محكوم، غري من الحاكم وجود جواُز املعارضة
قانون أمامه يصمد فال امُلتناقضات، فعل عىل حتى يشء، كل عىل قادر هللا ألن السلطة وعند
عىل للتأكيد فربما وعرض، جوهر له يكون وبالتايل شيئًا، املعدوم اعتبار أما طبيعة. أو عقل
يتساوى وحتى للوجود، ُمقابل كطرٍف العدم يصمد وحتى وإنكاره، نفيه بل العدم، وجود
األفعال دراسة من املانع وما مطلًقا.12 سلبًا والعدم إيجابًا الوجود يكون وال الطرفان،
األعراض تتساوى وبالتايل واألعراض؛ الجوهر مفهوَمي خالل من طبيعية دراسًة اإلنسانية
علم، فاإليمان النظري؟ الحكم حيث من تتساَو لم وإن واحد لجوهٍر كأعراض بينها فيما
هو كله ذلك من واألهم جوهر. هو حيث من للنظر أو للفعل أعراض وكالهما كفر، والجهل
الطبيعة.13 يف والظهور والتأخر والتقدم املستمر والخلق والطفرة الكمون نظريات تكفري

ص٤١٦). (املواقف، األعراض من مؤلَّف والجوهر أجسام، األعراض النظامية، عند 10

األعراض عن الجوهر وخلو بامليت، والبرص والسمع واإلرادة والقدرة العلم قيام يجوز الصالحية، عند 11

ص٤١٧). (املواقف،
ص٤١٧). (املواقف، وعَرًضا وجوهًرا شيئًا املعدوم الخياطية ي تُسمِّ 12

(املواقف، والطفرة والظهور الكمون يف والتأخر والتقدم واحدة، دفعًة الخلق خلق هللا النظامية، عند 13

بن (معمر املعمرية وعند املستمر. للخلق نظًرا بعد تُخَلقا لم والنار الجنة الهشامية، وعند ص٤١٦).
أصحاب جميع عند الحال هو كما بنفسها، نفسها تخلق واألعراض األجسام غري شيئًا يخلق لم هللا عباد)،
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فتظهر نفسه، تلقاء من الخلق يستمر ثم واحدة، دفعًة تم قد الخلق يكون أن يف العيب ما
إىل حاجة يف يشء كل الخارج، من امُلتقطع الخلق إىل الحاجة وما فيه؟ الكامنة الصفات
وأيهما ناجية؟ نظريًة املتقطع والخلق هالكة، نظريًة املستمر الخلق يكون وملاذا خلق؟
الطفرة يف العيب وما والعلم؟ العقل مع اتفاًقا وأكثر العباد، ملصالح ورعايًة هلل، تنزيًها أكثر
ليس الحرية وتضع للكم، ُمخرتًقا الكيف وتجعل الطبيعة، يف اإللهي الخلق إىل تُشري التي
بعُد تُخَلقا لم والنار الجنة بأن القول يف الكفر وما كذلك؟ الطبيعة يف بل فقط اإلنسان يف
املستمر؟ بالخلق وسيظهران الوجود يف كامنان أنهما أو لهما، اآلن حاجٌة توجد ال أنه طاملا
فيها كونها بعد األجسام يف األعراض تظهر ثم األجسام، خلق هللا بأن القول يف الكفر وما
وكأن الداخل، من وليس الخارج من يأتي وأن بد ال فعل كل هل املستمر؟ الخلق بفعل
املانع وما ذاتية؟ إرادة بفعل وليس خارجية، إرادة بفعل يقع إنما الكون يف يحدث ما كل
بطبيعته يتحرك يشء كل وكأن فيها، أحد يدفعهم أن دون بنفسها أهلها النار تجذب أن
وملاذا النار؟ يف الوقوع يستحقها من ونهاية يستحقها، من إحراق النار فغاية غايته؛ نحو
تكون حني يف الناجية، النظرية هي الفقهاء رفضها التي يتجزأ ال الذي الجزء نظرية تكون
والكمون بالطفرة القول إن الهالكة؟ النظريات هي والظهور والكمون الطفرة نظريات
الحيوي الكيفي االعتبار ورد يتجزأ، ال الذي بالجزء القول عىل فعل رد إال هو ما والظهور
الناس يظنُّه الذي الطبيعي املذهب إن اآليل. الكمي التصور يف سقوطها بعد للطبيعة
ضد التوحيد عن دفاع أنفسهم الطبائعيني عند هو الطبيعي العلم عىل القائم اإللحاد دعامة
وهللا، الطبيعة والدين، العلم واآلخرة، الدنيا مًعا، الُحسنينَي عىل وإبقاء وامُلجسمة، امُلشبهة
باإللحاد الطبائع مذهب اتهام وإن اآلخر. وحدانية إثبات أجل من بأحدهما التضحية دون
وحدانية بمعنى هللا وحدانية تصوُّر عىل قائم والدينية السياسية السلطتني من حكم لُهو

للشعوب.14 الذاتية واإلرادة الطبيعة استقالل وإنكار الحاكم،

تجذب والنار الجوهر، انعدام ويمتنع طبائع، ذو األجسام الجاحظية، وعند ص٤١٧). (املواقف، الطبائع
فالسفة ببعض املعارص فكرنا يف نُعَجب أننا والعجيب ص٤١٧). (املواقف، يُدخلها هللا أن ال أهلها إليها
الطبائع. أصحاب عند التطور نظريات ر ونكفِّ اإلسالمي، الفكر لتجديد إليهم ونلجأ الغرب، يف التطور

وأشباهه (النظام) إبراهيم لوال التوحيد يف والذب امللحدين، من الراوندي) (ابن الكتاب لصاحب وويل 14

الذين فيه امللحدين طعن من عنه والذب ونرصته، التوحيد حياطة شأنهم الذين املسلمني علماء من
وقد ُحطامها. وجمع بلذَّاتهم الدنيا أهل ُشغل إذ عليهم؛ الكتب ووضع امللحدين بجوابات أنفسهم شغلوا
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نظري؟ عقائدي تكفريٌ هناك هل ثانيًا:

السلطتني إفراز الحقيقة يف هو اإليمان عن تعبريًا الناس يظنُّه الذي عدٍم من الخلق إن
يف لها وإيقاع العامة، لشعور والتملُّق اإليمان، يف امُلزايدة عن للتعبري والدينية السياسية
ليست الناجية الفرقة عقيدة فإن وبالتايل والخيال؛ اللب اإلعجابوسحر إثارة بهدف السحر
عكس إىل لتؤدي وامُلغاالة التعظيم يف الرغبة إن الضالة. الِفرق عقائد من اإليمان إىل بأقرب
امُلشخصة اإلرادة ألن التعظيم؛ يف ُمغاالة السموات خلق عىل االقتصار جواز فمثًال املقصود؛
من وهما بالحكمة، واصطدام للعناية نفسه الوقت يف إنكار ولكنه يشء، كل عىل قادرة
وتدمري وبنائه العلم لتكوين رفض أنه إىل باإلضافة تماًما، كاإلرادة املشخصة الذات صفات
آخر عالم وافرتاض عليه، هي ما غري عىل تكون أن يمكن كان الحياة وكأن فيه، للحياة
لواقعية وإنكار بالفعل، موجود هو بما التمنِّي واستبدال الواقع، العالم لهذا ُمخالف ممكن
إىل تعظيمها يف يُغايل ُمشخص قدرة عن تعبريًا إال له وجود ال آخر عالم وافرتاض العالم،
بل ذاته، الوجود حيث من ال تُرى ال أجسام وجود افرتاض وإن سواها. ما كل تدمري حد
افرتاض وإن اإلنسانية. املعرفة نطاق خارج علم افرتاضوجود هو رؤيته، إمكان حيث من
استطاعت وإذا ما، بوسيلٍة الرؤية قويت وإذا الواقع. لعالم وإنكار هدم هو م متوهَّ عالم
رؤية يمكن األجسام. ترى أن فيمكنها الخارج، من أو الداخل من برصها تمدَّ أن العني
باستعمال امُلعتمة األجسام باطن رؤية يمكن كما الشعاع، بنفاذ افة الشفَّ األجسام باطن
تستحيل األجسام توجد لم فإذا موجودة، األجسام دامت ما ُممكنٌة الرؤية ة. املكربِّ املناظر
له الخلق إن ممكنة.15 الرؤية تكون الرؤية رشوط فيها تتوافر عنٌي ُوجدت وإذا الرؤية.
اإلحساس ملدى طبًقا رات تصوُّ كلها منه. أكثر أو اآلخر من بأوىل أحدها وليس كثرية، َمعاٍن

نرصة يف أُقرص لم أني تعلم كنت إن اللهم بنفسه: يجود وهو قال إبراهيم أن أصحابنا من عدة يف أخرب
فأنا التوحيد، يُخالف منها كان فيما التوحيد به ألشدَّ إال اللطيفة املذاهب من مذهبًا أعتقد ولم توحيدك،
فمات قالوا: املوت. سكرة عيلَّ وسهل ذنوبي، يل فاغفر وصفت كما أني تعلم كنت فإن اللهم بريء.
ص٤١-٤٢). (الخياط، ذلك لهم شاكر وهللا به، واملعرفة هللا من الخوف أهل سبيل هي هذه ساعته.

الصالحي، غري القدرية جمهور وأباه أصحابنا، ذلك أجاز الجمادات. خلق عىل االقتصار جواز يف 15

األحجار، بطون يف الكامنة األجزاء عن وسألناهم وراء. به يُعترب ال جسًما هللا يخلق أن يجوز ال وقالوا:
من مانعة الشعاع فيها ينُفذ ال التي األجسام إن قولهم بُطالن هذا ويف يراها. هللا خلق بعض أن فزعموا

ص١٥٢). (األصول، وراءها ما رؤية
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املسبق التقدير الخلق يعني فقد اإلنسانية. الحرية وإثبات الطبيعة، والستقالل بالتنزيه،
تخضع ال التي اإلنسانية بالحرية التضحية تتمُّ حينئٍذ سابق. قدٍر عىل بناءً كله الكون ونشأة
عىل قضاء املعنى بهذا الخلق الخالصة. البرشية اإلمكانيات عن تُعرب بل مسبق، قدر ألي
منه، أقوى هو من إال فيه يفعل ال العالم هذا بأن ويُوحي مًعا، الطبيعة وفعل اإلنسان فعل
املسبق، القدر قرَّره قد ما إال يفعل ال عاجًزا يقف شيئًا. أمامه يستطيع ال اإلنسان وأن
كل خارج دامت ما الطبيعة عىل السيطرة إىل يهدف الذي العلم ينشأ ال نفسه الوقت ويف
حادثة بقدرٍة اإلنسان كسب أمام قديمة قدرة إثبات الخلق يعني وقد إنسانية.16 سيطرة
مشكلة إىل للخلق إرجاع وهذا للخلق. عام تصور داخل اإلنسانية الحرية إنقاذ أجل من
الطبيعة، عىل مسيِطرة ُمطَلقة قدرة إثبات الخلق يعني وقد والحدوث.17 الِقدم بني القدرة
وأن األجسام، طبائع يف فيها، كامنة قوة أية وسلب ظواهرها، استقالل عىل التام والقضاء
الخلق يعني وقد استقاللها.18 وعىل عليها قضاء لها ومجعًال للطبيعة فاعًال هللا إثبات
الخلق، آلة إىل يحتاج الذي اإلنساني الخلق عن اإللهي الخلق يتميز وهنا بآلة.19 ال الفعل
أساس هو اإلنساني التصور يظل ولكن صنًعا. كان وإال آلة، توسط بال وجود من وجود

وعند «ُكن». وقوله هللا من إرادة عن وقع أنه «مخلوق» تعني التومني، معاذ وأبي األثري زهري عند 16

ج١، (مقاالت، خالق فهو مقدرة األشياء فعل إذا اإلنسان وأن املقدرة، األشياء فعل الخلق يعني الجبائي
املعتمر، بن برش موىس وأبي الهذيل أبي مثل املعتزلة، من كثري وعند ص١٩٦-١٩٧). ج٢، ص٢٤٨؛

ص١٩٨). ج٢، (مقاالت، خلق له «مخلوق» تعني
يجوز ال لذلك ١٩٧)؛ ص١٩٦، ج٢، ص٢٤٨؛ ج١، (مقاالت، ُمحَدث تعني مخلوق اإلثبات، أهل عند 17

أنه عىل خالًقا الباري يَزل لم يُقال أن يجوز بل خالًقا، يَزل لم الباري إن إطالًقا البعض عند القول
ص٣٠١-٣٠٢). ج٢، (مقاالت، سيخلق

لقولهم القدرية من وأتباعه ثمامة وأكفروا صانع، ُمحِدٍث من لها بد ال كلها الحوادث السنة، أهل عند 18

إن لقوله معمًرا وأكفروا واألعراض. األجسام خالق العالم، صانع وهو لها. فاعل ال امُلتولدة األفعال إن
الحوادث السنة، أهل وعند لألعراض. خالقة واألجسام األجسام، خلق بل األعراض، من شيئًا يخلق لم هللا
حال يف املعدومات إن وقولها للقدرية خالًفا أعراًضا، وال جواهَر وال أعيانًا وال أشياء تكن لم حدوثها قبل
وهو وأعراًضا. جواهر حدوثها قبل كانت واألعراض الجواهر إن وقولهم للبرصيني وخالًفا أشياء، عدمها
وعند ُمحبل. الحبل بخلق هللا الجبائي، وعند ص٣٣١-٣٣٢). (الفرق، العالم بِقدم القول إىل يؤدي ما

ص١٨٣-١٨٤). (الفرق، طبيعية عمليٌة الحبل آخرين،
ص١٩٦-١٩٧). ج٢، ص٢٤٨؛ ج١، (مقاالت، مخرتعة بقوٍة أو بآلة، ال فعًال يعني الخلق اإلسكايف، عند 19
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مشخص مادي تجسيٍم إىل الخلق يتحول وقد القلب. طريق عن للخلق اإللهي التصور
أي عن الناجية الفرقة ر تصوُّ يفرتق وال مصنوع.20 إىل واملخلوق صانع، إىل الخالق ل بتحوُّ
وامُلحَدث مادة، ال القديم مادية. قسمٌة فهي وُمحَدث؛ قديم إىل وقسمته للعالم ثنائي تصور
خالص تجسيٍم إىل التصور يتحول أن ويسهل مادي. أساٍس عىل تتحدد والقسمة مادة.
املادة بنفي يتحدد الذي بالقديم القول وهو املقنع، التجسيم بدل اتساًقا أكثر يكون حتى
عنها سلب حني محضة سالبًة الخلق جعلها والتي املادة، اعتبار رد أجل ومن عنه. الحادثة
هناك أن كما الخلق.21 فعل يف املشخصة الذات تُشارك خالقة مادٍة إىل تحوَّلت فقد قوة، كل
عدم من الخلق هناك اآلخر. من بأوىل أحدها ليس الخلق، حدوث لكيفية عديدًة تصوراٍت
باإلرادة ال الخلق يحدث وقد يشء.22 ال من لليشء خلق وهو «ُكن»، وبأمر اإلرادة بفعل
كلها، الذات تتحرك بل ثابتة، والذات اإلرادة تحدث فال والحركة. باإلرادة بل وحدها،
املشخصة فالذات نفسها، املشخصة الذات يف الخلق يحدث وقد اإلرادة.23 هي والحركة
كذلك باقية، املشخصة الذات أن وكما بالقول. بل باإلرادة الخلق يحدث وال للحوادث. محل
الذي األول للتصور ِفعل كرد التصور هذا نشأ وقد األجسام. منه تخلو وال الحوادث تُعَدم ال

حدوث يف الكالم وهو الثاني، األصل أما عرشة. الخمسة السنة أهل أصول من الثاني األصل هو هذا 20

األزلية صفاته وغري هللا غري هو ما أن وعىل هللا، غري هو يشء كل العالم أن عىل أجمعوا فقد العالم،
جنس من وال العالم، جنس من هو وال مصنوع، وال بمخلوق ليس صانعه أن وعىل مصنوع، مخلوٌق

ص٣٢٨). (الفرق، العالم أجزاء من يشء
قديم أحدهما ربان؛ للخلق الحدثي. وفضل حابط، بن أحمد تصور مثل للخلق الثنائية التصورات 21
يف يُحاسب الذي وهو الوالدة، دون معنًى عىل هللا ابن واملسيح عيىس. وهو ُمحَدث واآلخر هللا، وهو
املسيح ع تدرَّ نفسه. صورة عىل آدم خلق الذي وهو واملالئكة، الغمام من ظل يف يأتي الذي وهو اآلخرة،
شيطان أحدهما بصانعني؛ املجوس تقول كما ص٢٧٧-٢٧٨). (الفرق، عقًال التدرع قبل وكان جسًدا،
فيه اآللهة روح بحلول صانًعا إلًها صار لكنه محدث، مخلوق جوهر الصانع الروافض، وعند ُمحدث.

ص٣٣١-٣٣٢). (الفرق،
(الفرق، شيئًا املعدوم كون إلنكارهم أيًضا املعتزلة وعند ص١٨٥). (الفقه، يشء ال من األشياء خلق 22

بعد يعلم للذي وإعالًما للُمحَدث، وإحداثًا للمخلوق، خلًقا تعني «ُكن» كرام، ابن وعند ص١١٥-١١٦).
ص٢١٧). (الفرق، وجوده

تحرَّك اليشء كون أراد إذا حركته وإرادته أراد، ثم صفات، له ليس الخلق قبل هللا امُلجسمة، عند 23

ص٢٦٢-٢٦٣). ج١، (مقاالت، حركة واإلرادة باإلرادة، يخلق فاهلل اليشء؛ فكان
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معروف هو كما درجات عىل الخلق يحدث وقد عنه.24 وُمنفصًال العالم خارج هللا يجعل
كلما الرشف مراتب تقلُّ ثم نقطة، أرشف بدايته وتكون الفيض، نظرية يف الحكماء عند
جسًما تكون ال وقد التجسيم، يف جسًما البداية تكون قد الدرجات. أقل إىل نصل حتى هبطنا
تصورات وتتنوع للنصوص.25 الحريف التفسري عىل قائمة أسطورًة تكون قد أو التنزيه، يف
حسيٍّا العالم ِقدم يكون أن ذلك بعد يهمُّ وال كليًة، املشخصة الذات نفي درجة إىل الخلق
بأوىل أحدها ليس للخلق تصورات هذه كل اإلمكانية.26 حيث من صوريٍّا معنويٍّا أو ماديٍّا

حرف كل حروف، نفسه والقول عليه. حدوثه عِلم الذي الوجه عىل «ُكن» الحدث لذلك قوله ومنها 24

يَر لم الرؤية فيه تحدث لم ولو الحادث، ذلك منها يرى فيه تحدث رؤية ومنها فيه. حادث عَرٌض منها
كرام، بن محمد وعند ص٢١٧). (الفرق، مسموًعا كان إذا الحادث لذلك استماعه ومنها الحادث. ذلك
العالم يف يُعَدم وال املعبود. ذات يف كثرية أعراض حدوث بعد إال عَرض وال جسم العالم يف يحُدث ال
«ُكن عدمه يريد ملا وقوله لعدمه، إرادته منها املعبود. ذات يف أعراض حدوث بعد إال األعراض من يشء
الحادثة الحوادث فصارت فيه. حادث عَرٌض منها حرف كل حروف، القول وهذا «افَن». أو معدوًما»
ومنع باإلرادة. ال بالقول الخلق يحدث وأعراضها. العالم أجسام من الحوادث أضعاف املعبود ذات يف
حدوث من تخلو ال املعبود ذوات محدثة. أو مفعولة أو مخلوقة بأنها فيه الحادثة األعراض وصف
خاٍل جوهر األزل أن من الهيوىل أصحاب مثل األزل، يف منها خال قد كان وإن املستقبل، يف حوادث
قول مثل األجسام، تُعَدم وال املستقبل. يف منها تخلو ال وهي فيها، األعراض حدثت ثم األعراض من
أقواله للحوادث، محل هللا والفناء. الفساد تقبل ال خامسة طبيعٌة والكواكب الفلك بأن والفالسفة الدهرية
(الفرق، فيه حادثة أعراض العالم من العليا للصفحة ومالقاته واملسموعات، للمرئيات وإدراكاته وإرادته

ص٢١٨). (الفرق، األجسام بعض إفناء عىل يقدر ال هللا املعتزلة، بعض وعند ص٢١٧).
يكن لم الجماد بخلق بدأ ولو االعتبار، منه يصح حي جسم هو مخلوق يشء أول الكرامية، عند 25

أول يكون أن بواجٍب وليس االعتبار، منه يصح من الخلق يف يكون أن بد ال القدرية، وعند حكيًما.
عىل القلم أجرى ثم والقلم، اللوح هو مخلوق يشء أول السنة، أهل وعند االعتبار. منه يصح حيٍّا الخلق
فاإلله النفس، خلق اإلله أن الباطنية وعند ص٢٢٠-٢٢١). (الفرق، القيامة يوم إىل كائن هو بما اللوح
العالم هذا يُدبران النفس، والثاني العقل، األول يكون وقد العالم. ُمدبرا وهما الثاني، والنفس األول، هو

ص٢٨٥). (الفرق، األُول والطبائع السبعة الكواكب بتدبري
أهل ويتَّهمون العالم، بحدوث وال قديم بإلٍه تُقر وال الصانع، وجحد العالم بِقدم الباطنية تقول 26

ص٢٩٥–٢٩٧، (الفرق، جسم بال اسم عىل إال منه يحصلون وال يعرفونه، ال إلًها يعبدون بأنهم الرشائع
رأي أيًضا وهو علته. لِقدم قديم املزاج الجاحظ، أصحاب من الرقي عفان أبي وعند ص٣٠٤–٣٠٧).
بوجه قط معدوًما يكن لم األرض ظهر عىل موجود كل أن اإلسكايف ويرى ص٢٩). (االنتصار، املانوية
بأن ترصيح وهذا أبًدا. معدوًما يكون وال معدوًما، يكن ولم بمعدوم، ليس عنده الوجود ألن الوجوه؛ من
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نظري؟ عقائدي تكفريٌ هناك هل ثانيًا:

الناجية الفرقة تصورات ذلك يف بما البعض، بعضها عىل أفعال ردود تُمثل وكلها اآلخر، من
من أصوب أحدها يكون ال الهالكة. الِفرق عند بديلة تصورات حدوث يف السبب كانت التي
التوتر عن ناتجة خالصة نظرية أسئلٌة وهناك الضالل. عن وأبعد باإليمان أحق أو اآلخر،
قرب لدرجة طبًقا نظرية آراء كلها فهي فيها؛ أحد تكفري يمكن ال والتشبيه التنزيه بني
فإن غريه؟ أم اليشء هو اليشء خلق هل السؤال: كان فإذا التشبيه. من أو التنزيه من الفكر
أن حني يف الخالق، جانب من أي واإلرادة، الفاعل جانب عىل يُركز اليشء غري الخلق جعل
عامل أهم يجعل األول الرأي املخلوق. جانب من الخلق يجعل واليشء الخلق بني التوحيد
املادية. العلة عىل الثاني الرأي يُركز حني يف الفاعلة، العلة أو اإلرادي الفعل هو الخلق يف
يُوحد الثاني أن حني يف واآلخر، األنا بني واملوضوع، الذات بني تمايًزا يضع األول التصور
تطغى فعندما الخلق؛ يف بالطبيعيات اإللهيات تتصل واآلخر. األنا بني واملوضوع، الذات بني
الحرية لإلرادة يُطَلق اإللهي التصور يف صفة. بال اليشء يكون أو اليشء هو الخلق اإللهيات
وبخلقها بأفعالها اإلرادة تتحدد الطبيعي التصور يف أنه حني يف نهاية، ال ما إىل تخلق أن يف
يف واإلرادة اليشء، يف الخلق ويرى التشخيص، عىل يقيض الطبيعي والتصور امُلتناهي.27
الخلق يف تفكريًا ليس ذلك أن والحقيقة العلم. نشأة أساس وهو املادة، يف والحياة الطبيعة،
اإلنسان بني التمايز يحدث ثم إنسانية؛ عمليًة باعتباره الخلق يف بل إلهية، صفًة باعتباره

ص٩١). (االنتصار، عدم بعد يوجد لم معدوًما كان وإن عدم، بعد ُوجد ما امُلحَدث ألن قديمة؛ األجسام
البرصيني، وعند أشياء. حدوثها قبل كانت كلها الحوادث الصالحي، باستثناء الكعبي املعتزلة وعند
أنكر وقد ص١١٥-١١٦). (الفرق، وأشياء وأعراًضا جواهر عدمها حال يف كانت واألعراض الجواهر

ص١٣٧). (التنبيه، والنار الجنة خلق جهٌم
تكوينه هو (الذي) اليشء خلق الهذيل أبي عند غريه؟ أم اليشء هو هل اليشء، خلق يف الناس اختلف 27
أن بجائٍز وليس حالة، يف املخلوق مع والخلق ُكن. له وقوله له إرادته وهو غريه، هو يكن لم أن بعد
أن وزعم الجوهر. خلق وكذلك غريه، العرض خلق وثبت ُكن. له يقول وال يريده، ال شيئًا هللا يخلق
خلق هو الطول وأن مؤلًفا، اليشء خلق هو التأليف أن ورغم مكان. يف ال وقول إرادة هو الذي الخلق
غريه، وهو له، خلقه هو يكن لم أن بعد اليشء هللا وابتداء ملونًا، له خلقه اللون وأن طويًال، اليشء
وكان به. أمره غري لإليمان وإرادته غريه، لليشء هللا وإرادة فنائه، بعد له خلقه وهو غريه، له وإعادته
أخرى مرًة خلقه واإلعادة مرة، أول اليشء خلق واالبتداء املعاد، غري واإلعادة املبتدأ، غري االبتداء يثبت
يف يكون ذلك وأن له، نهاية ال ما إىل خلق وللخلق غريه، اليشء خلق معمر، عند ص٤٨). ج٢، (مقاالت،
وال اليشء، غري اليشء وخلق يشء، عن عبارة املخلوق عباد، وعند ص٤٩). ج٢، (مقاالت، مًعا واحد وقٍت

ص٤٨-٤٩). ج٢، (مقاالت، ُكن له قال هللا إن يقول وال قول، اليشء خلق املخلوق. غري الخلق يقول
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يكون الخلق فإن اإلنسان، يف املخلوق هو الخلق كان فإذا املفارقة. أو األوىل بحجة وهللا
يف املخلوق هو الخلق فيكون الخلق، أفعال بني تمايز يحدث وقد هللا. يف للمخلوق ُمخالًفا
الخلق كان فإذا وتغايره. الخلق لتطور إثباتًا النهاية يف املعاد غري اإلعادة ولكن البداية،
محاولة مجرد للمخلوق، صفة أم للخالق صفة هي هل معرفة ذلك بعد يصعب فإنه صفة
تصوُّر كل يف العقلية اإلشكاالت وتستمر إلغائه.28 طريق عن قديم إشكاٍل من للخروج
الخلق يكون فهل املخلوق، غري الخلق كان فإذا األول. الثنائي التصور يف خاصًة حل، دون
ِقدم من هروبًا مخلوًقا الخلق فيكون أحادي، بتصوٍر الثنائي التصور يكتمل وهنا مخلوًقا؟
الحقيقة بعد ويدخل واالتفاق. االختالف والتماثل، التغاير لآلخر، ُمكمٌل ر تصوُّ فكل العالم.
واقع، عىل أحكاًما وليست إنشائية، صيٌغ جميًعا أنها عىل يدل مما التصورات؛ يف واملجاز
اختارت الناجية الفرقة أن والعجيب الشاهد.29 عىل الغائب قياس عىل تقوم جميًعا وإنما
عىل اعتماًدا املخلوق هو اليشء خلق أن وهو الحق، التصور أنه عىل آخر دون تصوًرا

(مقاالت، بفناء ال يفنى والفاني ببقاء، ال يبقى والباقي املخلوق، هو الخلق الروافض، ِفرق إحدى عند 28

هو االبتداء وكذلك املخلوق، اليشء وهو امُلكون، هو الذي هللا من الخلق النظام، وعند ص١٢١). ج١،
املراد، غري وهي أمًرا وتكون اليشء، وهي لليشء إيجاًدا تكون هللا من واإلرادة املعاد، هي واإلعادة املبتدأ،
إرادة وكأن عنه. واملخرب املحكوم غري وهي وأخباًرا حكًما وتكون به، أمره هي لإليمان هللا إرادة كنحو
خلق وهي املعاد، هي واإلعادة املبتدأ، هو واالبتداء به، ُمخرب بذلك حاكم أنه يعني القيامة يُقيم أن هللا
مفعوله هو اإلنسان وفعل املراد، غري هللا من واإلرادة املخلوق، هو الخلق الجبايل، وعند إعدامه. بعد اليشء
اليشء لتكوين وإرادته اإليمان وغري به، أمره غري لإليمان هللا إرادة أن يزعم وكان مراده. غري وإرادته
يجوز مما اليشء ابتداء الفوطي، هشام وعند املعاد. غري واإلعادة املخلوق هو الخلق مثبت يثبت غريه،
عند ص٤٨-٤٩). ج٢، (مقاالت، املراد واإلرادة بغريه، ليس يُعاد أن يجوز ال مما وابتداؤه غريه، يُعاد أن
هي وال هو هي ال للفاني، صفة الفناء. هو وال اليشء هو ال لليشء، صفة اليشء خلق الحكم، بن هشام

وص١٢١). ص٤٩، ج٢، (مقاالت، غريه
املردار، موىس أبي عند ال؟ أم مخلوق هو هل الخلق؛ يف غريه اليشء خلق إن قالوا الذين اختلف 29
هو الذي الخلق الهذيل، أبي وعند الخلق. يف له وليس الحقيقة يف مخلوق والخلق املخلوق، غري الخلق
قول عن واقع وهو الحقيقة، يف مخلوق ذلك كل كذا، هو والذي طول، هو والذي لون، هو والذي تأليف،
يُقال ال املجاز، يف مخلوق يُقال وإنما الحقيقة، يف بمخلوق ليس وإرادة قول هو الذي والخلق وإرادة.
ليس ُمحَدث وقول إرادة وهو املخلوق، غري الخلق األثري، زهري عند الوجوه. من وجه عىل مخلوق الخلق
تكون هللا من اإلرادة وأن مخلوق، وال بمحدث وليس حدث، الخلق التومني، معاذ أبي وعند بمخلوق.
ج٢، (مقاالت، محدث وال بمخلوق ليس حدث القرآن أن يزعم وكان أمًرا. وتكون خلق، وهي إيجاًدا،

ص٥٠).
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األحادي التصور إىل أقرب تكون وبالتايل واملخلوق؛ الخالق بني واسطة وجود جواز عدم
أحد تكفري يجوز ال وكما وامُلجسمة.30 امُلشبهة تكفري يجوز ال الحالة هذه ويف الطبيعي.
صفٌة فالخلق اإلنساني؛ التصور تكفري أيًضا يجوز ال فإنه والطبيعي، اإللهي التصوَرين
يبدو حريته. عن يُعرب وما يُميزه ما وأخصُّ اإلنسان، صفات أوىل إنها بل خالصة، إنسانية
الدخول عن وعجزه العالم عن الغرتابه نظًرا اإلنسان ولكن امُلبِدع. الخالق الفنَّان عند ذلك
أما ممارسته. من بدًال الخلق صفة وتعبَّد لديه، ما أفضل املشخصة الذات إىل نسب فيه،
عندما اإلطالق عىل موجوًدا العالم يكون ال فقد به؛ الوعي لحظة الشعور يف ينشأ فإنه العالم
بالنسبة موجود وغري يفشعوره، نشأ ألنه إنسان يف موجوًدا يكون وقد الشعور، خارج يكون
الكون، نشأة علم موضوع فذاك كونية، ماديًة إذن النشأة ليست بعد. يِعه لم آخر إنساٍن إىل
النشأة أن حني يف خالصة، مادية نظرٌة الكونية النشأة عن السؤال الشعور. يف نشأته بل
عليه. هو ما عىل الواقع تصف والثانية وُغرور، ادعاء األوىل مثالية. إنسانية نظرٌة الشعورية

(اإللهيات)؟ العقليات يف تكفري هناك هل (2)

بأوصاٍف بوصفه ثم (هللا)، الخالص الوعي وجود عىل باألدلة العقائد علم يف العقليات تبدأ
تكون بينما ناٍج صائب واحد رأٌي هناك هل فيها؟ تكفري هناك فهل سبع، بصفاٍت ثم ستة
ابتداءً الطبيعة تحليل ومن العالم، من تبدأ كلها األدلة كانت فإذا هالكة؟ ضالة كلها اآلراء
إذ الباري؛ عىل تدل األعراضال بأن القول يف الكفر وجه فما واألعراض، الجوهر نظرية من
تُستعمل وكيف األجسام؟ عىل األعراضللداللة تُستعمل وكيف األعىل؟ عىل األدنى يدل كيف
الناجية الفرقة رأي إن بل بامُلتغريات؟ الثوابت ربط وبالتايل لإللهيات؛ كمقدمة الطبيعيات
يثبت ال األعىل وكأن هللا، إلثبات للعالم تدمري فيه الباري ووجود العالم حدوث عىل باإلجماع
فالعلم العالم، بحدث العلم إىل امُلفيض هو الصحيح النظر كان وإذا األدنى. فناء بعد إال
طريق عن اإللهيات إىل امُلفيض النظر إنه أي القديم؛ إلثبات مقدمة إال هو ما العالم بحدث
طريق عن ماهيَّتها إىل منها واالنتهاء بالطبيعة البدء يمكن وهل العالم.31 حدث إثبات

ويؤيد النقلية، حججه ويُفند املخلوق، اليشء غري هو اليشء خلق بأن القائل الرأي حزم ابن يرفض 30

ص١١١-١١٢). ج٥، (الفصل، النقلية حججه ويؤيد نفسه، اليشء هو اليشء خلق أن اآلخر الرأي
إىل امُلفيض الصحيح النظر ص٤٣٠). ص٤٢١، (املواقف، الباري عىل تدل ال األعراض الهشامية، عند 31

ص٣). (اإلرشاد، العالم بحدث العلم

351



(٥) الثورة إىل العقيدة من

هي مقدمات أو أوليات العقل يتضمن معناها؟ إىل اآلية ومن املدلول، إىل الدليل من الذهاب
وبداهاته. العقول أوائل يف نظرية عىل أساًسا يقوم التوحيد فعلم التوحيد؛ إىل تؤدي التي
من مجموعة عىل يقوم عقيل بناءٌ هو بل تشبيًها، أو تجسيًما أو تشخيًصا التوحيد ليس
هو أو العقل، طبيعة من تنشأ األولية الحقائق من مجموعة التوحيد البديهية. املسلَّمات

للعقل.32 أوَّيل بناءٌ
هل باملدلول؟ العلم إثبات إىل أو املدلول إثبات إىل بالدليل اإلثبات يُفيض هل ولكن
األمر دام ما العالم؟ بحدث العلم إىل أو نفسه العلم حدث إىل العالم حدث عىل الدليل يؤدي
واقع؛ هو حيث من ال علم هو حيث من املدلول إىل يؤدي فالدليل العلم، بنظرية ُمتعلًقا
نظرية تتحول أن يمكن وال وحدوث، ِقدم أو وعدم وجود إىل املدلول ينقسم ال ثَم ومن
عقلية أحكام أي العلم؛ تقسيمات هي الوجود تقسيمات وتكون وجود. نظرية إىل العلم
وهو مسبق، حكٍم عىل يقوم الواقعي املدلول إىل العقيل الدليل من واالنتقال املعلوم.33 عىل
ميتافيزيقي، افرتاٍض عىل يقوم منطقي حكٌم وهو األعيان، عالم مع األذهان عالم تطابق

األوائل بدء يعرف أن ص٢٩-٣٠). (اإلنصاف، هللا مخلوقات يف والتفكر النظر عىل القائم الدليل وهو 32

بان التي صفاته من عليه هو وما توحيده، وحقيقة وجل، عز هللا معرفة يف النظر له يتم حتى واملقدمات
فأما ص١٣). (اإلنصاف، عبادة دون بالطاعة يُعبَد أن استحقَّ عليها حصوله ألجل وما خلقه، من بها
وصفاته وتوحيده، صانعه وِقدم العالم بحدوث فكالعلم العقول، جهة من واالستدالل بالنظر املعلوم
بمعجزات، عليها باالستدالل رسله نبوة صحة عباده عىل منه التكليف ورود وجواز وحكمته، وعدله

ص٢٤). (األصول، النظرية املعارف من ذلك ونحو
األصول؛ أرباب اختلف العالم؟ بحدث العلم أو العالم حدث فاملدلول العالم، حدث يف دليًال نصبتم إذا 33
نفسه العالم حدوث العلم أن إىل آخرون وذهب العالم. بحدوث العلم الدليل مدلول أن إىل بعضهم فذهب
لم العلم هو املدلول أن زعم ومن باملدلول. العلم ذلك له اقتىض باملدلول الدليل بتعلق أحاط من ثم …
الحال، كل عىل العلم املدلول وإنما والِقدم، والحدوث والعدم الوجود إىل املدلوالت انقسام عنده يُتصور
والِقدم والحدوث والعدم الوجود إىل تنقسم األدلة أن يف خالف وال معلوماته، بتغاير يختلف املعلول ثم
تعلُّق وليس باملقدور، القدرة وتعلُّق باملعلوم العلم تعلُّق منها العقالء، عند مضبوطة التعلق وجوه …
باملدلول. العلم يُغاير هل الدليل بداللة العلم أن يف اختُلف ص١٠٥-١٠٦). (الشامل، بالفاعل الحدث
أنها شك وال عنهما، متأخرة بينهما نسبة هي وداللة الزم، ومدلول مستلزم دليٌل هناك الرازي: اإلمام قال
ص٦٦-٦٧). (املواقف، الدليل غري الداللة وجه قوٌم قال ثم ُمتغايرة. بها املتعلقة العلوم فتكون ُمتغايرة،
األمر وهي غريها، دون داللته جهة ومن الشبهة، دون الدليل يف يكون أن الصحيح للنظر ويُشرتط
فالعالم الصانع؛ لثبوت حدوثه أو العالم كإمكان املدلول، إىل الدليل من الذهن ينتقل بواسطته الذي
الداللة، هو الصانع ثبوت العلم. فيه النظر يُفيد بحيث وكونه املدلول، هو الصانع وثبوت الدليل، هو
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واقتضاء للعلم، النظر توليد والتوليد، االقتضاء يتطلب ما وهو األنطولوجي. الدليل وهو
إىل الناجية بالفرقة يؤدِّ لم هللا وجود إلنكارها الهالكة الِفرق تكفري إن املوضوع.34 الذات
من رصاحًة أكثر هنا فاإلنكار واملدلول؛ الدليل واختالف واملعلوم، العلم لتغاير نظًرا إثباته
أوًال مرشوط إنكاره أو هللا وجود إثبات يجعل بامُلستدل الدليل ارتباط وإن اإلثبات. وهم
سابقة املعرفة آخر. موجود وجود إثبات قبل أوًال وجوده ثبوت يأتي وبالتايل الناظر؛ بوجود
سابقًة العلم نظرية أتت لذلك املعرفة؛ موضوع عىل سابقة العارفة والذات الوجود، عىل
يف الخالص الوعي بتحقيق تدريجيٍّا إال بينهما التطابق إىل سبيل وال الوجود. نظرية عىل

الداللة جهة أن إال بها، امُلتعلقة العلوم بتغاير ُمتغايرة األمور وهذه الداللة. جهة هو وحدثه وإمكانه
قال ص٧٣). (املقاصد، باملدلول العلم نفس بها العلم أن م تُُوهِّ هنا فمن باملدلول؛ االتصال شديدة
امُلغايرة؛ والحق خالف. فيه باملدلول، العلم يُغاير هل الدليل، داللة بوجه العلم إن وغريه الرازي اإلمام
(رشح املدلول عىل دليًال الدليل بكون والعلم مؤثر، من له بد ال بأنه كالعلم الداللة، ووجه املدلول لتغايُر

ص٧٤). املقاصد،
الدليل وجه بتعلق واملحيط العالم، حدث دليل مدلول أن هو الباقالني القايض ارتضاه والذي 34

تزول ال األنُفس وصفات ذواتها، صفات من وداللتها ألنفسها تدل العقلية فاألدلة املدلول؛ يعلم باملدلول،
فال ويستدل، ينظر عاقًال يُحدث ولم واألرض السموات هللا أحدث فلو العقالء. من اتفاًقا األنفس بقاء مع
وجود عند أيًضا أدلة تكن لم فإن أدلة؛ تكون ال أو امُلستدلني انتفاء مع أدلة تكون أن إما الحوادث تخلو
لخروج لسانح ذلك سنح ولو أخرى، يف ثبوتها حال يف نفس صفة انتفاء املستحيل فمن إذن العقالء
لو املدلول. ثبوت غري من الدليل ثبوت يُتصور ال ذاته. بقاء مع األحوال بعض يف تميُّزه عن الجوهر
إىل ترجع ال واألدلة الناظر، علم هو ليس املدلول امُلستدلني. انتفاء مع ثبوته الستحال علًما املدلول كان
املتكلمني بني تجري املسألة هذه ص١٠٦-١٠٧). (الشامل، والعدم الوجود إىل تنقسم بل النظار، علوم
ما وجود داللة وجه يكون أن يجوز ال فيقولون: تعاىل، وجوده عىل هللا سوى ما بوجود استداللهم عند
ما لوجود وامُلغاير سواه، ما وجود يف داخل تعاىل لوجوده امُلغاير ألن لهما؛ ُمغايًرا وجوده عىل هللا سوى
أمٌر هو لهما ُمغاير هو الذي املدلول عىل الدليل داللة يوجه العلم أن الجواب فقط. وجوده هو سواه
بعد أن عىل اتَّفقوا (املعتزلة) والكل ص٧٤). املقاصد، (رشح الخارج يف بموجود ليس عقيل اعتباري
ولعلهم جهالة، إنه الرازي قال بالدليل. إثبات إىل نحتاج حي قادر صانع عالم وجود من بد ال العلم
صانًعا، للعالم أن نُبني أن إىل نحتاج الصفات، بهذه تتصف ذاٌت العالم صانع أن نعلم أن بعد أنَّا أرادوا
قوٌل وهذا بالربهان. إثباته إىل نحتاج ذلك ومع عدمه، يمتنع الواجب أن نعلم كما بها، تتصف ذاتًا أي
يف وجوده يلزم ال القدر وبهذا صفاته، هذه تكون وأن إال للعالم صانًعا يصلُح ال أنه معناه إذ صحيح؛
ممتنع؟ وأنه رشيًكا يكن لم وإال الصفات، بهذه اتصافه الباري رشيك يقول: فيمن نقول وماذا الخارج.

ص٥٧). (املواقف،
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التاريخ تحقيق ثم الغائي، والعقل األفعال حرية يف امُلتعني الوعي وتحقيق امُلتعني، الوعي
وفعل الفرد فعل يف والدولة، الفرد يف املتعني التاريخ وتحقيق املتعني، التاريخ يف العام

التاريخ. يف اإلنسان تحقيق طريق عن وباختصار الجماعة،

الخالص(الذات) الوعي (1-2)

النار؟ يف بهما القائلون ويكون وضالًال، هًوى والعدل التوحيد بأصَيل القول يكون وملاذا
وما واالستحقاق؟ والصالح والغائية والعقل الحرية هو والعدل التنزيه، هو التوحيد أليس
وما التشبيه؟ َمخاطر واتقاء التنزيه إثبات رشط هو ذلك كان لو الصفات نفي يف العيب
الرأي من واقرتابًا والتعطيل، النفي تهمة لدرء الذات عني هي تكون الصفة إثبات يف العيب
باإليمان أوىل التشبيه مخاطر مع الصفات إثبات وهل محاذيره؟ يف الوقوع دون اآلخر
الصفات بأن القول يُكفر وملاذا التنزيه؟ إثبات مع الصفات نفي من الكفر عن وأبعد
وإيجاًدا جديد، من للسؤال وضًعا مجهولة، وال معلومة ال حادثة، وال قديمة ال أحوال
الجوهر يف الطبيعي املستوى من كلها املسألة وتحويل والنفي، اإلثبات بني وسط لحلٍّ
بالبقاء، وال بالِقدم يوصف ال هللا كان فإذا واألحوال؟ للذات النفيس املستوى إىل واألعراض
البرش صفات من الِقدم ألن بالِقدم هللا يوصف ال التشبيه. يف وقوع هو له وصف كل فألنَّ
القول أن صحيٌح القديم.35 والعرجون القديم والجبن القديم كالحب األشياء، وخصائص
كانا إذا خاصًة القديمة، الديانات آثار من أثٌر ولكنه الوحدانية، لوصف ُمضادٌّ بإلهني
الحال هو كما القيامة، يوم الناس يحاسب حادث والثاني قديم، واحد ُمتساويني؛ غري
علم إىل منه األديان تاريخ إىل أقرب ذلك ويكون واملسيح، هللا بني العالقة يف املسيحية يف
يف هللا يُشاركوا ال حتى جمود إىل اآلخرة أهل يصري أن من املانع وما اإلسالمية.36 العقائد
خطورًة أقل هللا خلود إثبات أجل من والنار الجنة أهل بخلود التضحية إن الخلود؟ صفة

وقادر ذاته، هو بعلٍم عالم هللا الهذيلية، وعند عليها. الواصلية وركَّزت الصفات، بنفي املعتزلة قال 35

(املواقف، املراد غري وإرادته ُكن، وهو محل يف ال كالمه وبعض محل، يف ال بإرادة وُمريد ذاته، هي بقدرة
(املواقف، نفسه يعلم وال بالِقدم، هللا يوصف ال السلمي)، عباد بن (معمر املعمرية وعند ص٤١٥).

ص٤١٦).
وهو ومحدث هللا، هو قديم إلهني؛ للعالم أن النظام أصحاب من حابط) بن (أحمد الحابطية عند 36

ص٤١٦). (املواقف، اآلخرة يف الناس يُحاسب الذي
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نهاية ال فما العذاب. أو النعيم خلود أجل من هللا بخلود والتضحية الخلود، يف املشاركة من
أول، له الذي اإلنسان عكس له، آخر ال فإنه له أول ال هللا أن وكما البقاء. أي للذات؛ صفة له
وخموله.37 عدمه لحظة أو املوت وهو نهاية، وله وجوده، وإثبات وعيه لحظة أو الخلق وهو
موضوع أو يشء هللا وهل يُنكرها؟ من يكفر وملاذا هللا، رؤية الرؤية، نفي من املانع وما
أم يشء مبدأ، أم شخص ذات أم موضوع هللا وهل بالعني؟ رؤيته يمكن الذات مقابل يف
يشعر بل خالص، وعي أي يرى وال بنفسه، يشعر بل وعيه، يرى ال اإلنسان إن فكر؟
تصور؟38 أو جسم مبدأ، أم شخص موضوع، أم ذات هللا هل معه. ويتعامل بحضوره
ذاته فالعلم التنزيه؛ عىل حرًصا كان إنما تأويلها أو نفيها فإن السبع الصفات باقي أما
يف ليستا واإلرادة والقدرة مستقلة، صفات وليست للعلم، وسائل هي إنما والبرص والسمع
أليس بالِقدم. والحرف الصوت يوصف ال حتى مخلوق والكالم اآلفات، ضد والحياة محل،
محدثًا مخلوًقا الكالم اعتبار إن التشبيه؟ مخاطر من وحرًصا التنزيه عن دفاًعا كله ذلك
وتحقيق اإلنساني، والفهم اإلنساني الفعل وإثبات الحدوث، عن هللا تنزيه غرضه كان إنما
اإلنسان وفِهمه هلل، وليس لإلنسان الوحي أُرسَل لقد التاريخ. يف للوحي بعلمه اإلنسان
املفهوم اإلنسان كالم هو هللا كالم يكون وبالتايل بصوته؛ وقرأه بلغته، عنه وعربَّ بعلمه،
نفي منه الغرض فإن محل، يف ال حادثة اإلرادة اعتبار أما وامُلتحقق. واملكتوب واملقروء
األسماء أما اإلنسانية.39 الحرية إنقاذ أجل ومن الذات، عن قبُل من نُفيت كما عنها املكانية

ص٤١٥). (املواقف، خمود إىل يصريون الخالدين أهل الهذيلية، عند 37

يعلمه. أنه بمعنى إال غريه وال نفسه اإلنسان يرى ال الكعبي)، محمد بن القاسم (أبو الكعبية عند 38

(املواقف، اآلخرة يف هللا يُرى ال الجبالية، وعند ص٤١٧). (املواقف، بالرؤية قال من املردارية تُكفر كما
ص٤١٨).

به. آفة ال حي أنه بصريًا سميًعا وكونه العاملية. تُوجب حالة وال صفة بال عالم هللا هاشم، أبي عند 39

وال قديمة ال مجهولة، وال معلومة ال أحوال هلل التفضيل. عىل بمعلومني يتعلق ال العلم أن أيًضا وعنده
يرى وكونه بتعلُّقهما، عالم أنه يعني بصريًا سميًعا كونه الخياطية، وعند ص٤١٨). (املواقف، حادثة
بفناء يفنى والعالم محل، يف ال حادثة الرب إرادة الجبائي، ص٤١٧). (املواقف، يعلمه أنه غريه أو ذاته
قبل اليشء يعلم ال هللا الجربية، وعند ص٤١٨). (املواقف، جسم يف يخلقه بكالٍم ُمتكلم وهللا محل، يف ال
نفي يف املعتزلة وافقوا والقدرة. كالعلم غريه به يوصف بما يتصف وال محل، يف ال حادث ِعلمه وقوعه،
الربغوتية، (أ) ِفرق: ثالث وحدوثها الصفات نفي يف وللمعتزلة ص٤٢٨). (املواقف، الكالم وخلق الرؤية
مخلوق، غريه هو ما وكل غريه، هللا كالم الزعفرانية، (ب) جسم. ُكتب وإذا عَرض، ُقرئ إذا هللا كالم
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الغائب قياس عىل يقوم تشبيٍه من أيًضا به تُوحي ملا نظًرا هللا عىل إطالقها يجوز ال فإنه
بال الكاملة الحياة عىل تدل هي إنما كلها واألسماء والصفات األوصاف إن الشاهد.40 عىل

العالم. يف وُمتحقًقا خالًصا وعيًا باعتباره الكامل اإلنسان عن تُعرب نقص، أو آفات

(الصفات) املتعني الوعي (2-2)
والتجسيم.41 بالتأليه القول تكفري أيًضا يتم فإنه والعدل، التوحيد أصَيل تكفري يتم وكما
أيًضا التوحيد يرتبط وعاقًال، حرٍّا يكون أن يف اإلنسان وحق بالعدل التوحيد يرتبط وكما
القديمة الديانات يف سابقة أنماط وجود من وبالرغم األئمة. بألوهية للقول نتيجًة باإلمامة
الرشقية الديانات يف أو واملسيحية، اليهودية يف الحال هو كما الطبيعة، أو اإلنسان لتأليه
إلفساد ومقاصد نيَّات من ذلك وراء يكون قد مما وبالرغم والصني، والهند فارس يف
اإلنسان تأليه فإن التوحيد، عىل والتشويش القوة، وضياع الفرقة، وبث الجديدة، العقيدة
االضطهاد مجتمع ففي محلية. وسياسية واجتماعية نفسية لظروٍف يخضع إنما الطبيعة أو
امُلخلِّص، امُلنِقذ اإلمام يف األلوهية وتتشخص والرؤية، العقل واالنفعاالت العواطف تسود
اإلمام ظلم يتحول العالم. ويف النفس يف الطبيعة، ويف اإلنسان يف يشء، كل يف حاالٍّ ويظهر
ال من اإليجاب، إىل السلب وينقلب النقيض، إىل النقيض ويؤدي نرصه، إىل واستشهاده
الهزيمة، إىل النرص ومن القوة، إىل العجز من العظمة، إىل النقص من يشء، كل إىل يشء
به. واالنقياد به االعرتاف البرش رفض أن بعد اإلمام يف هللا يحلُّ اإلثبات. إىل اإلنكار ومن
جماعة أو أصحاب أو ذرية من به اتصل من وكل يموت، ال باٍق فالحقُّ يُقتَل؛ لم حي وهو
ال واحد، يشءٌ والطبيعة هللا فكذلك واحد، يشءٌ واإلنسان هللا أن وكما مثله.42 يكون فإنه
وتكون الطبيعة، من قريبًا هللا يكون حتى الخلق أسطورة يف واملخلوق الخالق بني فرق

واإلجماع السنة أهل ووافقوا مطلًقا، مخلوق الكالم املستدركة، (ج) كافر. مخلوق غري هللا كالم قال ومن
ص٤٢٨). (املواقف، هللا إال إله ال قول حتى كذبًا، كلها ُمخالفيهم أقوال ويعتربون نفيه، يف

ص٤١٦). (املواقف، ُموكًال الستدعائه هللا عىل الوكيل اسم يُطَلق ال الفوطي عمرو بن هشام عند 40

الشيعة. تكفري والثاني املعتزلة، تكفري األول 41
ملجم ابن وقتل عيل، يُمت لم ا. حقٍّ اإلله أنت لعيلٍّ السبئية قالت إذ الشيعة، غالة موقف هو هذا 42

محمد أخيه يف ثم عيل، يف حلَّت روٌح وجهه. إال كله ويهلك إنسان، صورة عىل هللا عنه. بدًال شيطانًا
هللا، ابنا والحسنان آلهة، األئمة الخطابية، وعند سمعان. بن بيان يف ثم هاشم، أبي ابنه يف ثم الحنفية، ابن
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وصاحب الطبيعة، يضم شامل روٍح إىل يُحيلها الروح عىل فالرتكيز هللا؛ من قريبة هي
الظلمة، مقابل يف نوًرا الخالق، طبيعة من يكون والخلق يشء. كل يف غايته يرى الهدف
والرعد والريح السحاب لقدرته، وآثار له صفات الطبيعة مظاهر كل باطل. مواجهة يف ا حقٍّ
الكالم ويتم النفاق. كلمة مقابل يف الحق كلمة باإلرادة، وليس بالكلمة الخلق يتم والربق.
هو غريه ألن غريه عىل الخلق فرض والسالطني. واألمراء امللوك باسم وليس األعظم، باالسم
موجود وهللاجسم، املسيح.43 مثل نفسه هو يكون إلًها ذاته من يخلق هللا ذاته. وهو الخلق،
حق، ملموس جسمي وجوٍد إىل يتحول والدولة واألرض الواقع ضياع أن وذلك مرئي، واقع
والجسم تالشيه. من بدًال بيشء والتمسك فقده، من بدًال بيشء اإلمساك جسًما. هللا فيكون
أو نور، من يتكوَّن السطحية. عن فيبعد عمق له ُمسطًحا، وليس األبعاد فيه تتالقى مكاٌن
ويُمَسك يلَمس إلٌه الجسم. يف والظلمة النور الجتماع نظًرا ُمعتمة؛ معادن أو ُمشعة، نظائر
يتحرك ويقعد، يقوم باملفقود. والتمسك بالضائع اإلمساك يف اإلنسان رغبة عن تعبريًا به
املقاومة، يف الرغبة عن تعبريًا فيه موجوًدا النشاط زال ما وثباتًا. موتًا وليس ويسكن،

إرادة. والحركة حركة، فاإلرادة االضطهاد؛ مجتمع يف النضال حياة واستمرار
فإذا تاج، رأسه عىل ملًكا اإلله اإلنسان األرضيكون وملك الدنيا سلطان عن وتعويًضا
وظلمة والرشنور الخري الصوت. وقوة الكالم هيبة من رأسه عىل من يقع التاج فإن تكلَّم ما
املغصوب. والحكم املفقود وامللك الضائعة اإلمامة عن والتيجان امللوك لغة تُعرب كونيَّان.
كالحصان سوداء وفرة عليه إله إىل يتحول الضائع اإلنسان إن إذ إنسان؛ صورة عىل وهو
واملعرفة. بالعلم يمتلئ حتى مجوَّف األعىل النصف جمالية. قيم من به يتصف وما العربي،
وصوت، رنني لألجوف صالبة. أكثر امُلصَمت كانت وإن امُلصَمت، من شفافيًة أكثر واملجوَّف
تطابق عدم عىل تدل بينهما ملسافة وجود ال للعرش، ُمماسٌّ وهو وموت. سكون وللمصمت

وألوهية إله، عيلٌّ محمًدا، وا ذمُّ الذين الذمية وعند عيل. ومن منه أفضل الخطاب أبو لكن إله، وجعفر
حلَّ الرازمية، وعند التأنيث. وصمة من تحاشيًا فاطمة يقوالن وال والحسنان، فاطمة أشخاص؛ خمسة
تُتناسخ الجناحية وعند عيل. يف هللا حلَّ اإلسحاقية، النصريية وعند يُقتَل. لم وهو مسلم أبي يف اإلله
(املواقف، هللا عبد ثم الثالثة، وأوالده عيل حتى واألئمة األنبياء ثم شيث، ثم آدم، يف هللا روح كان األرواح.

ص٤١٨-٤١٩).
السالم الرعد: سماع عند يقولون سوطه. والربق صوته، الرعد السحاب؛ يف عليٍّا إن السبئية تقول 43

ص٤٢٠). (املواقف، عيل إىل وقيل محمد، إىل الدنيا خلق هللا فوَّض املفوضية، عند املؤمنني. أمري يا عليك
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تحمله الكركي مثل منها، أقوى وهو املالئكة تحمله واإلحكام. للعظمة مثاًال تناسب؛ عدم أو
أو كاملاء، وليس مذاق، له ورائحة، وطعم لون له تجريًدا. للناسوأقل أقرب تصويًرا رجاله،
قلبه؛ من الحكمة تنبع والغثيان. بالقيء اإلنسان يُصيب الذي املائع الطعم أو املجرد، اإلله
بناءً تجريبي علٌم نفسه الوقت ويف النفس، يف املغروز الفطري الرضوري العلم عىل يدل مما
يكون داخليٍّا باطنيٍّا العلم يكون ما وبقدر الحياة. وعرك البرش ومعرفة العالم خربة عىل
لتطور طبًقا املعارف تتغري ثم أشياء فتبدو لألحداث، طبًقا يتغري خارجيٍّا تجريبيٍّا أيًضا
دام وما لليشء، كشف فاملعرفة والصواب؛ الخطأ خارج ذلك ويتم األحداث، وتغري الواقع
العلمني بني للجمع للبرش تعليم وذلك النسخ. يف بدا ما وهذا كذلك، فاملعرفة يتغري اليشء
إذن فرق ال الحديسواالستداليل.44 والنظري، الرضوري والكسبي، الفطري والبعدي، القبيل
التشبيه هل ولكن كفر.45 كالهما بالتجسيم، والقول نفيها أو الصفات بحدوث القول بني
وما الضالل؟ هو دونه وما الصائب، الرأي هو وِقدمها الصفات إثبات هل اإليمان؟ هو
صورة يف هللا تجسيم وبني وعني، ويد وجه له يكون وبأن باإلنسان هللا تشبيه بني الفرق
إىل الفنية والصورة اللغة يتجاوز الحالتني كلتا يف واألمر ويتحرك، ويقعد يقوم إنسان
أنه عىل له التشبيه وتصور جسم، أنه عىل هلل التجسيم تصور بني الفرق وما نفسه؟ اليشء
وتربية السالطني نفاق واللحية الفرج استثناء يف السبب وهل وعظم؟ ودم لحم حي، جسٌم
والتشبيه التجسيم بني الفرق إن لفروجهم؟ العنان وإطالق وانحاللهم فسادهم ثم لحاهم،

أراد وملا الحكمة. منبع وقلبه تاج، رأسه عىل نور، من إنسان صورة عىل جسم هللا املغريية، عند 44

العباد، أعمال كفه عىل كتب ثم رأسه؛ عىل تاًجا فوقع َفطار، األعظم، باالسم تكلَّم الخلق يخلق أن
البحر يف اطلع ثم ؛ نريِّ حلٌو واآلخر ُمظلم، ملٌح أحدهما بحران، منه فحصل فَعِرق، املعايص، من فغضب
من الخلق خلق ثم للرشيك؛ نفيًا الباقي وأفنى والقمر، الشمس فجعل فانتزعه، ظله، فيه فأبرص النري
ُمتساٍو، عميق، عريض طويل جسد، هللا الهشامية، وعند النور. من واإليمان الظلم، من فالكفر البحرين،
املذكورة الصفات هذه وليست ة، ومجسَّ ورائحة وطعم لون وله جانب، كل من يتألأل البيضاء كالسبيكة
ُمماسٌّ نفسه، بأشبار أشبار بسبعة إليه عنه ينفصل بشعاٍع الثرى تحت ما ويعلم ويقعد، يقوم غريه.
قديم ال بعلٍم كونها بعد األشياء يعلم غريه. وال عينه ال وهي حركته، إرادته بينهما. تفاوت بال للعرش
صورة عىل جسماني غري نوٌر هللا الطاق، شيطان وعند غريه. وال مخلوق ال له صفة كالمه حادث. وال
وهو املالئكة، تحمله العرش عىل هللا القمي، الرحمن عبد بن يونس وعند كونها. بعد األشياء يعلم إنسان،

ص٤٢٠-٤٢١). (املواقف، هللا عىل البداء البدائية زت وجوَّ رجاله. يحمله كالكركي منها، أقوى
ص٤٢١). (املواقف، حياة ال قبلها وبأن الصفات، بحدوث الرافيض أعني بن زرارة يقول 45
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والتشبيه التشبيه، من رصاحة أكثر التجسيم الدرجة. يف فقط هو بل النوع، يف فرًقا ليس
والتحت والجهة والتناهي والبعد واملحاذاة املأل تصورات عىل يقوم كالهما خوًفا. أكثر
يف الدنيا السماء إىل وصعوده هللا نزول إثبات بني الفرق ما والسفل.46 والعلو والفوق
إثبات هلل، تنزيًها أكثر وأيهما والتجسيم؟ التأليه يف والحركة والقعود القيام وبني التشبيه،
وأن واالحتواء، والقدرة االستيالء، هو االستواء فيكون النصوص، تأويل أم هلل األعضاء
والجنب العلم، هو والبرص والسمع العني ويكون امَلقدرة، واليد الحضور، هو الوجه يكون
الحرفية املعاني عىل املحافظة املطلوب هل والتعايل؟ العلو بمعنى والفوق األمر، بمعنى
أفضل؛ أيهما التنزيه؟47 عىل حفاًظا النصوص تأويل أم التشبيه، يف والوقوع للنصوص

إنسان. صورة عىل تعاىل وأنه غريه، شيئًا يَزل لم هللا ِعلم أن امُلكذب هللا عبيد أصحاب العبيدية زاد 46

ومنهم الشيعة، ُغالة ُمشبهة فمنهم التشبيه؛ طريقة يف اختلفوا وإن باملخلوقات هللا شبَّهوا امُلشبهة
بعضهم: قال حتى األعضاء، وله ودم، لحم من جسم هو قالوا والهجيمي. وكهمس كمرض الحشوية
من العرش عىل هللا تقول التي الكرامية ُمشبهة ومنهم وراءه. عما وَسلُوني والفرج اللحية من اعفوني
ثم للعرش. ُمحاٍذ بعضهم قال ال. أم العرش يمأل هل واختلفوا والنزول. الحركة عليه تجوز العلو، جهة
ُمتناهي هو وهل الجسم. لفظ عليه أطلق من ومنهم ُمتناٍه. غري أو ُمتناٍه ببعٍد ُمحاٍذ هو هل اختلفوا
أوٌل الخارجية. الحوادث دون عليها يقدر ذاته، يف الحوادث وتحل أوًال. تحت جهة من أم كلها الجهات
املرجئة من امُلشبهة موقف هو وهذا ص٤٢٧–٤٢٩). (املواقف، االستدالل منه ليصبح حتى خلقه من

والكرامية.
اآلخرة يف يُرى وبرص. وسمع وعني ويدان وجه له عرشه، عىل يستوي هللا الناجية، الفرقة عند 47

القلوب يُقلب النار. يف الكافرون عنه ويُحَجب الجنة، يف املؤمنون يراه البدر، ليلة القمر يُرى كما باألبصار
الروايات بجمع يُصدقون أصبع. عىل واألرضني أصبع، عىل السموات ويضع أصابعه، من أصبعني بني
مستغفر؟ من هل سائل؟ من هل يقول: الرب وأن الدنيا، السماء إىل النزول من النقل يُثبتها التي
وقال ص١١٨). الفقه، (رشح باتفاق ظاهرها عىل ليست املعتزلة عند واآليات ص١٠–١٢). (اإلبانة،
وملك استوى أنه استوى» العرش عىل «الرحمن هللا قول إن والحرورية والجهمية املعتزلة من قائلون
االستواء يف وذهبوا الحق. أهل قال كما عرشه عىل هللا يكون أن وجحدوا مكان، كل يف هللا وأن وقهر،
وعىل عليها قادر سبحانه فاهلل واألرض؛ العرش بني فرق ال كان ذكروه كما هذا كان ولو القدرة. إىل
عن مسئول وهو االستيالء، بمعنى العرش عىل ُمستويًا هللا كان فلو العالم، يف ما كل وعىل الحشوش
يف هللا أن والجهمية والحرورية املعتزلة وزعمت … األرض وعىل العرش عىل مستويًا لكان كلها، األشياء
ص٣٢). (اإلبانة، الدين خالف وهذا األخلية. ويف الحشوش، ويف مريم، بطن يف أنه فلِزمهم مكان، كل
تقليد إىل أهواؤهم بهم مالت القدر وأهل املعتزلة من الحق عن الزائغني من كثريًا أن األشعري وعند
وال سلطان، من به هللا يُنزل لم تأويًال آرائهم عىل القرآن فتأوَّلوا أسالفهم، من مىض ومن رؤسائهم
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(٥) الثورة إىل العقيدة من

التنزيه؟ عىل حرًصا لها العقيل التأويل أم التشبيه، يف والوقوع للنصوص الحريف التفسري
الشيئية أفضل؛ وأيهما البطش؟ يف الرغبة إال فعلية كيٍد والقبضة اليد تصوير يف الحكمة وما
وجه هلل يكون أن أفضل؛ وأيهما له؟ العقلية العامة اإلنسانية النظرة أم هلل، املشخصة املادية

الصحابة روايات فخالفوا املتقدمني، السلف عن وال العاملني، رب رسول عن نقلوه وال برهانًا، به أوضح
وأنكروا عني، له يكون أن وأنكروا يدان، له يكون أن أنكروا (٩) منها: مسائل»، «تسع يف هللا نبي عن
هلل يكون أن الجهمية نفت ص٧-٨). (اإلبانة، النزول ونَفوا قوة، له يكون أن وأنكروا علم، له يكون أن
بصريًا سميًعا هللا تُثبت لم النصارى ألن النصارى؛ ووافقوا وعني، وبرص سمع له يكون أن وأبطلوا وجه،
«عملت القائل يقول أن الخطاب أهل عادة يف وال العرب لسان يف يجوز وليس … عالم أنه معنى عىل إال
ومعقوًال كالمها يف مفهوًما يجري وما بلغتها العرب خاطب إنما هللا كان وإذا النعمة، به ويعني بيدي»
أن بطل النعمة، ويعني بيدي» «فعلت القائل يقول أن البيان أهل لسان يف يجوز ال وكان خطابها، يف
نعمة، عليه بمعنى يد» عليه «يل القائل يقول أن يجوز ال أنه وذلك النعمة؛ «بيدي» قوله معنى يكون
النعمة؛ بمعنى اليد تكون أن عن دفع فيها، اللسان أهل إىل يرجع ولم اللغة استعمال عن دافعنا ومن
من القرآن يُفرس أال لِزمه اللغة دفع فإذا اللغة، جهة من إال النعمة اليد أن يف يتعلق أن يمكنه ال كان إذ
فليس اإلجماع إىل نعمتي «بيدي» هللا قول تفسري رجع إن ألنه ِقبلها؛ من نعمة إليه يُثبت وأال جهتها،
نعمتي يعني «بيدي» القائل يقول أن اللغة يف فليس اللغة إىل رجع وإن ُمتفقني، ادَّعى ما عىل املسلمون
يكون وال «بيدي» هللا قول أن القياس يف وجدتم أين ومن لهم قيل القياس، من ذلك قلنا قالوا وإن …
العرب غري بلسان القرآن كان ولو …؟ كذا يُفرس أن بالعقل يُعَلم أن يمكن أين ومن نعمتي؟ إال معناه
يُحِسنه، ال العرب لسان يُحِسن ال من كان فلما سمعناه. إذا معانيه نعرف أن وال نتدبره، أن أمكن ملا
يكون أن القوة، األيدي قالوا … نزل بلسانهم ألنه علموه إنما أنهم علم سمعوه إذا العرب يعرفه وإنما
القائل يقول أن اللسان أهل عند يجوز ال … فاسد التأويل هذا لهم قيل قدرتي. «بيدي» قوله معنى
عند يجوز وال جارحتني، تعني أن خصومنا عند وال عندنا يجوز وال نعمتي، يعني وهو بيدي» «عملت
«بيدي» قوله معنى أن وهو الرابع، القسم صحَّ الثالثة األقسام فسدت وإذا قدرتني، تعني أن خصومنا
عىل أجمعوا السلف رأيت ثم ص٣٦-٣٧). (اإلبانة، نعمتني وال قدرتني وال جارحتني ليستا يدين إثبات
التأويل بني عنهم خالًفا فيها فإن الصفات، سائر بخالف ذلك يف األشعري وتبعهم اليد، تأويل عدم
اعتبار. بدار ليست اآلخرة ألن ُمعتربة؛ ناظرة معنى يكون أن يجوز ال ص٩٣). الفقه، (رشح والتفويض
ُمنتظرة؛ يعني أن يجوز وال عليه. يُتعطف أن يجوز ال الباري ألن راحمة؛ ُمتعطفًة تعني أن يجوز وال
بذكر النظر ُقرن إذا كما انتظار، هو الذي القلب نظر معناه يكن لم الوجوه بذكر ُقرن إذا النظر ألن
النظر. وجوه من شيئًا يعني أن يُجز لم إذا «رائية» «ناظر» قوله فصحَّ العني، نظر معناه يكن لم القلب
التي العني رؤية نظر وهو الرابع، صحَّ أوجه، ثالثة منها وفسد أربع، وجوٍه من يخلو ال النظر كان وإذا
ليست اآلخرة ألن واالعتبار؛ التفكر نظر عن هللا يكون أن يجوز ال ص٦٣–٦٤٤). (اللمع، الوجه منها
العينني نظر فمعناه الوجه مع ذُكر إذا النظر ألن االنتظار؛ نظر عن يكون أن يجوز وال اعتبار. بدار
كان وإذا … بالقلب الذي االنتظار نظر معناه يكن لم الوجه مع النظر ذُكر وإذا … الوجه يف اللتني
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نظري؟ عقائدي تكفريٌ هناك هل ثانيًا:

الحضور بمثابة هو ما له يكون أم وذقن، وجبهة وأنف ووجنتان وأذنان وشفتان وعينان
أنه أم املكان، يف حقيقًة عباده «فوق» بأنه هللا يوصف أن أفضل؛ وأيهما والنفس؟48 والذات
جسًما، تخني أي متني، بأنه هللا وصف تنزيًها؛ أكثر وأيهم منهم؟ واألعىل عليهم امُلستويل
أن بمعنى أم العضلية، القوة بمعنى شديد بأنه هللا وصف فهًما؛ أكثر وأيهما قوي؟ أنه أم
أو معناها، تفويض أو ظواهرها، عىل النصوص إجراء عقًال؛ أكثر وأيهما نافذ؟49 حكمه
وهدم بالعجز تسليم والتفويض التشبيه، أو التجسيم يف يوقع الحريف التفسري إن تأويلها؟

وإذا خالقهم. عىل يتعطفوا أن يجوز ال الخلق ألن التعطف؛ نظر أراد هللا يكون أن يجوز فال كذلك ذلك
االنتظار نظر بقولها أراد هللا إن املعتزلة قول يُبطل مما … الرابع القسم صحَّ الثالثة األقسام فسدت
أراد أنه ال … الوجه يف اللتني العينني نظر أراد الوجه بذكر النظر ُقرن وملا الرؤية. نظر أراد وإنما …

ص١٢-١٣). (اإلبانة، … الثواب
القول ويُنكر هللا»، ونفس هللا «وجه القول وينكر وجًها، هلل إن قال من يُنكر سليمان بن عباد كان 48

وكان ص١٦٥). ج٢، (مقاالت، يداه هما يدان له يكون وأن عني، ذا هللا يكون أن ويُنكر هللا»، «ذات
هو، هو وجهه وإن وجًها، له وإن نفس، وإنه عني، وإنه بنفسه، قائم الباري إن يُقال أن يُنكر عباد
ذلك يطلق أن فأما القرآن، يقرأ أن إال الوكيل» ونعم هللا «حسبنا يقول وال وجنبًا. وعينني يدين له وإن
أعلم ما تعلم أي (٥ : ١١٦)؛ نَْفِسَك﴾ ِيف َما أَْعَلُم َوَال نَْفِيس ِيف َما ﴿تَْعَلُم هللا: ذكره ما ل ويتأوَّ فال. إطالًقا
نعم، بمعنى يدان له … يقول املعتزلة من غريه وكان … كفيل هللا إن يقول ال وكان تعلم. ما أعلم وال
يف أي هللا، قبضة يف األشياء إن قولهم ويتأوَّلون يعلمها. أنه ذلك ومن بعلمه، أي هللا بعني األشياء وإن
تأويل ص١٨٣). ج٢، (مقاالت، بالقدرة أي ،(٩٦ : ٤٥) ِباْليَِمنِي﴾ ِمنُْه ﴿َألََخذْنَا هللا: قول ويتأولون ملكه.

ص٢٦٦). ج١، (مقاالت، األمر بمعنى والجنب العلم، بمعنى والعني النعمة، بمعنى اليد املعتزلة
صفات يف ذلك وجدنا فإن الحقيقة؛ عىل عباده فوق بأنه الباري يوصف أن يجوز ال الجبائي قال 49

العباد، عىل امُلستويل القادر به وأراد ،(٦ : ١٨) ِعبَاِدِه﴾ َفْوَق اْلَقاِهُر ﴿َوُهَو هللا: قال وقد مجاز. فهو هللا
وأقدر أعلم هو أي والقدرة؛ العلم يف عباده فوق تقول وقد «ُمستعٍل». قوله من بدًال «فوق» قوله فجعل
وبأعمالنا، بنا عالم أنه ذلك ومعنى توسًعا، الخلق من قريب بأنه الباري يوصف وقد ع. توسُّ وهو منهم.
الباري يوصف وال مجاز. هذا هللا، إىل بالطاعة العباد تقرب وكذلك ألعمالهم. راءٍ الخلق، من القول سامع
يوصف وال بالقوة. وصفه يف يُبالغ أن وأراد توسًعا، املتني قال وإنما التخني، هو الحقيقة يف متني بأنه
ألن التوسع؛ عىل والجَلد بالشدة يوصف إنما منا، القادر أو قوي معنى عىل الحقيقة عىل شديد بأنه
بالصالبة؛ يوصف أن يجوز ال وهللا الصالبة، يعني ذلك ألن يشء؛ يف القدرة من ليسا البدن وشدة الجَلد
وما العقاب، شديد بأنه هللا يوصف أن يجوز وليس املجاز. عىل فهو هللا صفات من ذلك وجدنا فإن
ِمنُْهْم ﴿أََشدَّ هللا: وقول األفعال. هي إنما األفعال صفات من التشديد ألن األفعال؛ صفات من ذلك أشبه
الحقيقة، يف شديدة قوته لكانت مجاًزا ذلك يكن لم ولو منهم، أقدر أنه معناه مجاٌز ،(٤١ : ١٥) ُقوًَّة﴾

ص١٩١). ج٢، (مقاالت، بالشدة توصف ال الحقيقة يف وقوَّته
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الناجية الفرقة مع الصواب وهل عنه.50 ودفاًعا التنزيه عىل حرًصا التأويل إال يبَق لم للعلم،
أم بالتجسيم، وتلحق التشبيه يف فتقع ظواهرها، النصوصعىل وتَْقبل التأويل ترفض التي
العلم؟ نظرية أساس العقل أليس التنزيه؟ عىل حرًصا التأويل تَْقبل التي الضالة الِفرق مع
الناجية الفرقة من فريًقا وإن للعقل؟ القطعية النقلية لألدلة الحريف التفسري يشمل أال
األمة فقهاء يرفض كما للتشبيه.51 دفًعا للتنزيه إيثاًرا التأويل يف الهالكة الِفرق إىل لينضمُّ
الشاهد عىل الغائب فقياس املستويات؛ بني التميز عىل ويُبقون التشبيه، عقائدها وُحماة
فإن ذلك ومع الناجية.52 الفرقة عقائد تقوم القياس هذا وعىل التشبيه، يف محالة ال يوقع
باالعتماد اإليمان لعقائد تكرار مجرد هي برهان، إىل حاجة يف الناجية الفرقة عقائد كل

التي امُلتشابهات من أنها إىل ُمشريًا للتأويل، تعرُّض غري من ظاهرها عىل اآلية أجريتم هال قيل: فإن 50

وهو اللسان، ظاهر يف عنه يُنبئ ما عىل االستواء إجراء السائل راَم إن قلنا: هللا؟ إال تأويَلها يعلم ال
من إليه دعا والذي الظاهر، زال فقد االستقراء باستحالة تشكَّك وإن بالتجسيم، التزام فهو االستقراء،
محمٍل عىل اآلية حمل من بعده بد فال قطًعا الظاهر أزيل وإذا له، يستقم لم ظاهرها عىل اآلية إجراء
االعتقاد، يف محذور مواقعة من حذًرا التأويل عن واإلعراض الرشع، موجب يف مستقر العقول يف مستقيم
لرجم هللا كتب بعض وتعريض الدين، إىل الشبهات وتطريق العوام، واستذالل واإليهام، اللبس إىل ويجرُّ

ص٤١-٤٢). (اإلرشاد، … الظنون
دون السمع إثباتهما إىل والسبيل للرب، ثابتة والوجه والعينني اليدين أن إىل أئمتنا بعض ذهب 51

عىل الوجه وحمل البرص، عىل العينني وحمل القدرة، عىل اليَدين حمل عندنا يصحُّ والذي العقل. قضية
قالوا العقول، دالالت عليه دلَّت ما عىل زائدة أنها إىل وصار السمعية، الصفات هذه أثبت ومن الوجود.
إبطال ذلك عىل الحمل ففي بالقدرة؛ هلل مخرتعة امُلبَدعات جملة إذ القدرة؛ عىل اليدين لحمل وجه ال
عليه متفق وذلك … بالقدرة إال يقع ال الخلق بأن قضت العقول فإن سديد؛ غري وهذا التخصيص. فائدة
املشتملة اآلية فأما … بالذكر بالتخصيص العباد بعض تكريم يف بُْعد ال ثم العقل، موجب يف به يقيض
أصحابنا من سلك ومن … صفة عىل الوجه لحمل وجه فال … اتفاًقا الظاهر فمزاولة العينني ذكر عىل
والنزول واملجيء االستواء يجعل أن إىل كالمه سوق ألزمه اآليات، هذه بظواهر الصفات هذه إثبات سبيل
التأويل طريق أيًضا يبعد ولم عليه، يتفق فيما تأويلها سنح فإن بالظاهر، تمسًكا الصفات من والجنب
إال وجه وال هاٍد»، «هللا معناه نور» «هللا ف الظواهر، عن الكالم عن اإلرضاب عىل وكنَّا ذكرناه، فيما
كان وإذا … أحوالها وصعوبة القيامة يوم أهوال تعني الساق عن والكشف األمر، جهة عىل الجنب حمل
الحدث دالالت تثبيت يقتيض ما عىل اآلية لحمل معنى فال سهب، مجًرى ولإلمكان رحب، مجاٌل للتأويل

ص١٥٥–١٦٤). (اإلرشاد، …
حكموا إذا بخلقه تشبيهه لِزم فقد ص٥١). ج٣، (الفصل، محض تشبيٌه وهذا مثًال: حزم ابن يقول 52

أفسدناه وقد الغائب، عىل بالشاهد يُستدل إنما وقولهم ص٩٩). ص٥٧، (ج٢، بالحارض الغائب بتشبيه
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نظري؟ عقائدي تكفريٌ هناك هل ثانيًا:

التنزيه عىل الدفاع من مفر وال األصول، لعلم تأسيس أو تأصيل دون النقلية الحجج عىل
النقص مظاهر استبعاد يتمُّ بالنفي السلوب». «آيات يف الحال هو كما النفي، بأسلوب ولو
كالهما والصفات فاألوصاف اإلنساني.53 الكمال مظاهر استبقاء يتمُّ وباإلثبات اإلنساني،
إىل يتوجه ال فإنه الخرب أما املوضوع. يف وليست الذات يف املوصوف، يف وليس الوصف يف

له.54 وفهمه الذات عقل دون مبارشًة األشياء وصف

األفعال خلق (3-2)

املتعني اإلنسان إىل والصفات) (الذات الكامل اإلنسان من العمل، إىل التوحيد تركنا ما فإذا
قادر وبأنه اإلنسان، حرية وإثبات األفعال بخلق القول يف الكفر فما والعقل)، (الحرية
واقًعا، أصبحت اإلنسان وحرية ثبت، قد املبدأ هذا دام وما عنها؟55 مسئول أفعاله عىل
من العدل يتولد حتى املقدمات من النتائج واستنباط العقائدي االتساق من املانع فما
القول هذا يتطلب قد الكامل؟ اإلنسان من املتعني اإلنسان خروج منه ويخرج التوحيد،

بحياة حيٍّا الباري يكون أن وجب بحياٍة إال يكون ال الشاهد يف الحي كان ملا ص٥٦). ج٣، (الفصل،
ص٧٣). ج٣، (الفصل،

ضد وال له شبيه ال الجالل. صفات وسائر والقدرة بالعلم متصف قديٌم وأنه سواه، خالق ال أنه 53
واالنتقال الحركة عليه تصحُّ وال جهة، وال حيِّز يف ليس حادث بذاته، يُعَدم وال يشء، يف يحلُّ وال ند، وال
وال ُمتبعض، غري وهو … اآلخرة يف للمؤمنني مرئي النقص، صفات من يشء وال الكذب، وال الجهل وال

ص٤٣٠). (املواقف، مخلوقاته يف والنقصان الزيادة وال نهاية وال حد له
أنهما والقدرية الجهمية زعمت والصفة؛ الوصف معنى يف اختلفوا وأوصافه. صفاته بني الَفرق يف 54

الوصف إن األشعري وقال أزلية. صفًة هلل يثبتوا ولم لنفسه، أو لغريه الواصف وصف إىل راجعان
هذا عىل ويجوز له. ووصف به قام ملا صفة فهو بنفسه يقوم ال معنًى وكل واحد، بمعنًى والصفة
هذا عىل ويجوز للقائل، وصفة للسواد وصف فإنه سواه، عن املخرب كخرب ملوصوفني صفة وجود املذهب
صفة كالسواد به، قامت ما اليشء صفة إن أصحابنا أكثر وقال عنه. الخرب عند موصوًفا املعدوم كون
ألنه لزيد ووصف به، لقيامه للقائل صفة زيد القائل وقول عنه. خرب اليشء ووصف به، لقيامه لألسود
بأوصاف وليست صفات اليشء عن الخرب سوى عَرض وكل واألكوان واأللوان والقدر والعلوم عنه، خرب

ص١٢٨-١٢٩). (األصول،
(املواقف، لفعله خالق العبد الجبائي، عيل أبي وعند كافر. األعمال بخلق قال من السنة، أهل عند 55

ص٤١٧-٤١٨).
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الخالف إنما تشبيه، يف تشبيه كلها واألمور اإلنسان.56 حرية عن دفاًعا هللا مقدورات بفناء
إىل اإلنسان حرية تؤدي الدينية. للعواطف طبًقا بها اإلحساس واختالف الصياغات، يف
كان وإذا للحرية. نتيجة ألنه يُخَرق ال االستحقاق وقانون الذم، أو للمدح استحقاقه
التوحيد مسلَّمات كإحدى القول املانع فما االستحقاق، يتم ذلك وعىل أفعاله، خالق اإلنسان
واالتساق العلم هو فاهلل اإلنسان؟ عليه يقدر ما عىل يقدر ال هللا بأن العدل ومقتضيات
الواجب أي والتحقق، الفعل هو اإلنسان أن حني يف النظري، املبدأ إنه أي والصدق، والواجب
التفرد هذا والواقع. املثال بني املتعني، واإلنسان الكامل اإلنسان بني إذن تعارض ال العميل.
منه الذي األب باسم الجديد املولود وأد يمكن ال وبالتايل األفعال؛ بخلق يتم إنما لإلنسان
به وقام فعله أنه ال عنه، أخرب أو به أمر أنه فقط تعني اإلنسان لفعل هللا إرادة إن تولَّد.
املاء عنه ويمنع االبن يتولد وكيف االبن. األب وَلنافس اإلنسان، هللا َلزاحم وإال عنه، بدًال
قادر اإلنسان أن حني يف عدمه، عِلم أو بعدمه أخرب ما عىل يقدر ال هللا كان وإذا والهواء؟
واالتساق؛ التطابق هللاهو ألن بل الفائقة، اإلنسان لقدرة وإثباتًا هلل تعجيًزا ذلك فليس عليه،
االثنني. بني توتًرا هناك اإلنسان يف أن حني يف والوجود، الفكر اتساق والعمل، النظر تطابق
بني التمايز هو هذا بعد. يفعله لم ما ويعلم بعد، يعرفه ال ما يفعل أن عىل قادر فاإلنسان
كان وملا يتغايران. حيث املتعني اإلنسان وبني والواقع، املثال يتطابق حيث الكامل اإلنسان
من حرج ال فإنه واالتساق، التطابق هو الكامل اإلنسان وكان ُمتناقضني، والصدق العقل
والعقل، القدرة تعارض افرتاض هو الصياغتني وخطأ كله. ذلك عىل يقدر هللا بأن القول
القدرة عىل للعقل األولوية إعطاء كفر وإنَّ الكامل. اإلنسان يف ُمتسقتان صفتان وكالهما
مداد العقل كان وإذا العقل. عىل للقدرة األولوية إعطاء عن الناتج الكفر من بأكثر ليس
بأن القول من التعني، من مزيد يف ورغبًة عليه، التأكيد يف زيادًة أيًضا، حرج ال فإنه االتساق
املانع فما التحدي، اإلعجاز من الغاية كانت وإذا واملجانني. األطفال تعذيب عىل يقدر ال هللا
العمل بمثل يأتي أن عىل قادًرا اإلنسان وجعل التحدي، هذا يف الدخول اإلنسان قبول من
واإلتيان وقبوله فيه الدخول اإلنسان قدرة بعدم سلًفا عليه محكوم التحدي وهل املعجز؟
بل املتنافسني،57 الطرفني بني ُمتكافئة فرصٌة هناك كانت ملا هكذا األمر كان لو باملثل؟

املعتزلة اه سمَّ لذلك خمود؛ إىل يصريون الخلدين أهل وأن هللا، مقدورات بفناء الهذيلية قالت 56

ص٤١٦). (املواقف، اآلخرة جهمي العالف) الهذيل (أبو
يقدر ال هللا األسوارية، وعند به. آمر أنه العبد ولفعل خالقها، أنه ألفعاله ُمريًدا هللا كون النظامية، عند 57

العقالء، ظلم عىل يقدر ال هللا اإلسكافية، وعند عليه. قادر واإلنسان عدمه، عِلم أو بعدمه أخرب ما عىل
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وذلك اإلنسانية، القدرة مع ُمتشابكة االعتبار يف أوسع قدرات ألخذ أيًضا محاولة أية إن
هللا استئثار يتم حتى تكفريها أيًضا يتم وموانع دوافع من فيها بما الطبيعة قدرات مثل
يتولد وقد للقدرة. املطلق األحادي التصور بهذا إال يصلح ال اإليمان وكأن القدرات. بكل
القدرة يف رشكة ذلك يعني وال قادرين، أو بمقدورين القدرة تتعلق وقد فعلني، من الفعل
تتولد قد بل الطبيعة، يف القدرات باقي مع وتشابكها اإلنسانية بالقدرة اعرتاف بل اإللهية،
فالطبيعة غريها، أو إنسانية قدرٍة إىل حاجة دونما ذاتها تلقاء من الطبيعة يف األعراض
الناجية الفرقة ركَّزت ما وإذا بالطفرة.58 أو تدريجيٍّا تبدو ثم الظواهر فيها تكُمن خالقٌة
الجوانب عىل تُركز أن الضالة الِفرق من كفٌر هو فهل القدرة، يف الغيبية الجوانب عىل
غري فعٌل لإلنسان ليس الطبيعة؟ يف وتأثريها البنية سالمة يف القدرة تعترب وأن الحسية،
يف الطبيعي امليل من اإلرادة إن بل بالطبيعة، حادثة اإلنسان أفعال سوى ما وكل اإلرادة،
كفر، األشياء طبائع عىل الرتكيز وهل وغفلته. سهوه دون يقظته خموله، وليس اإلنسان
اإليمان؟ هو أحد يردُّه ال أعظم كسلطاٍن تشاء ما تفعل قاهرة خارجية إرادٍة إىل واللجوء
تعبريًا هللا إرادة تكون حيث ة، الخريِّ الطبيعة إىل أقرب طباًعا تتم هللا أفعال تصور إن بل
وأمره العالم، يف له هللا خلق اإلنسان حرية كانت ثَم ومن ُمكرًها؛ وال كارًها ال حريته، عن
اإليمان وهل الخالق.59 لطبيعة امُلماثلة الحرة لطبيعته تركه بل وقهره، إجباره دون إياه
اإلنسان حرية ضد القادر، يعلم ال ما وعىل يكون ال ما عىل قادرة قدرة إثبات هو بالرضورة
ذلك بعد أسهل فما الجائر؟ السلطان عتبة هي ذلك من الغاية وهل الطبيعة؟ قانون وضد

لكان عذَّبه ولو الطفل، تعذيب عىل قادر هللا املعتمر، بن برش وعند واملجانني. بيان الصِّ ظلم بخالف
وأحسن القرآن مثل عىل قادرون والناس ويظلم، يكذب أن عىل قادر هللا املردارية، وعند عاصيًا. عاقًال

ص٤١٦). (املواقف، القلوب بني ألَّف هللا إن يُقال ال الفوطي عمرو بن هشام وعند نظًما. منه
والطعوم واأللوان األعراض املعتمر، بن برش وعند تولًدا. فاعلني من فعل يتولد أن يجوز املردار عند 58

ص٤١٦). (املواقف، ُمتولدة تقع وغريها والروائح
لإلنسان فعل ال اآللة. سالمة واالستطاعة لها، فاعل ال امُلتولدة األفعال النمريي، األرشس بن ثمامة عند 59

الشاهد يف اإلرادة الجاحظية، وعند بطبعه. هللا ِفعل والعالم ُمحِدث، بال جاءت عداها وما اإلرادة، غري
الخياطية وقالت إرادته. بغري واقع الرب ِفعل الكعبية، وعند إليه. امليل الغري ولفعل السهو، عدم هي إنما
األمر عباده أفعال ويف الخلق، نفسه أفعاله يف وهي كاره، وال ُمكَره غري كونه هللا إرادة وأن بالقدرة،

ص٤١٦–٤١٨). (املواقف،
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فعلها وإنكار لإلرادة التسليم هذا عىل للناس النفيس البناء بإعداد العقيدة قامت ما إذا
ألوامره.60 والرضوخ الجائر السلطان إلرادة تستسلم أن وحريتها، وقدرتها

منه، خرج أن بعد التوحيد إىل العدل عودة إىل املتأخرة العقائد يف ذلك انتهى وقد
األعىل قطبني؛ بني دائًرا العالم وأصبح الطبيعة. وقانون اإلنسان حرية كله، العالم وتدمري
ست تأسَّ وبالتايل إليه؛ عداه ما كل مفتقر سالٌب والثاني سواه، ما كل عن يستغني موجٌب
تتأسس أن قبل خالصة كونية تصورية أسٍس عىل النفس ويف الذهن يف القهر أنظمة
ضد مشهور سالٌح إذن التكفري والجند.61 العسكر عىل تعتمد سياسية كأنظمٍة الواقع يف
تُستعمل ولكن الناجية، الفرقة عقائد تُشارك عقائدهم كانت ولو حتى السياسيني، الخصوم
قدرة ونفي القدر فإثبات واالستسالم. الخضوع لحساب وليس والثورة، املعارضة لحساب
البقاء، أصل هو الذي التكليف واتِّباع الظلم، عىل الثورة قدرة أجل من ذلك كان لو اإلنسان
الجرب، وإثبات إيمانًا! يكون فإنه والتسليم الخضوع إىل أدَّى إذا أما كفًرا. يكون فإنه
ضد للحق واالنتصار الظلم ضد الثورة ذلك من الهدف كان لو والقدر، بالقضاء واالعرتاف
والقدر بالقضاء اإليمان أن باعتبار الحديثة اإلصالحية الحركات حاولته ما وهو — الباطل
يكون فإنه — والتذبذب والشك واإلحجام الرتدد من يمنع ألنه التحرر؛ عىل هائلة قوًة يولِّد
فهو للسلطان، والخضوع الواقع، لألمر االستسالم والقدر بالقضاء اإليمان ولَّد إذا أما كفًرا.
تحصيل وهو اإليمان، عن تعلن األفعال خلق موضوع يف الناجية الفرقة إن اإليمان!62 لُبُّ

يكون املعنى فإن له؛ مقدور فإيقاعه الحوادث من يقع ال أنه علم ما أنه الناجية الفرقة عقائد من 60

تعلُّقها يقُرص ال له صالحة نفسها يف عليه القدرة وأن ممكن، نفسه يف أنه هلل مقدوًرا يقع ال الذي املعلوم
ال فإنه يقع ال أنه هللا عِلم ما ثم مقدوًرا، كونه معنى فهذا األلوان. عن الحادثة تعلُّق قصور حسب عنه

ص٢٢٩). (اإلرشاد، قطًعا يقع
اإلله استغناء األلوهية معنى إذ هللا؛ رسول محمد هللا إال إله ال قوُل كلها العقائد هذه معانَي ويجمع 61

إليه وُمفتقًرا سواه ما كل عن ُمستغنَي ال هللا إال إله ال فمعنى إليه. عداه ما كل وافتقار سواه، ما كل عن
من يشء ِفعل عليه يجب ال أنه أيًضا منه ويؤخذ … سواه ما كل عن استغناؤه أما هللا. إال عداه ما كلُّ
به ليكتمل اليشء ذلك إىل مفتقًرا لكان مثًال كالثواب عقًال منها يشء عليه وجب لو إذ تركه؛ وال املمكنات
(السنوسية، … سواه ما كل عن الغنيُّ وعز جلَّ وهو كيف له. كمال هو ما إال حقه يف يجب ال إذ غرضه؛

ص٦).
تقول التي املعتزلة ِفرق ونقيض والجربية والشيعة الخوارج مثل األخرى الِفرق السنة أهل يُكفر 62

هلل. مخلوق العبد فعل أن إال الفعل قبل االستطاعة أن من بالرغم اإلباضية فعند القدر. إثبات يف برأيهم
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تحصيل يكون ما غالبًا التوحيد يف العقل عمل كان وإذا إقناع. أو برهان دون حاصل
من الفائدة وما اإلنساني. السلوك تحليل عىل يقوم األفعال خلق يف عمله أن إال حاصل،
موضوع يف الناجية الفرقة عقائد تؤدي أال بالدفاع؟ أوىل اإلنسان هللاوحقوُق حق عن الدفاع
للخلق إمكانية أية وإنهاء الحرة، املبادرة عىل والقضاء املستقلة، اإلنسانية تدمري إىل األفعال
دور السلطان يتمثَّل أن أسهل فما والطغيان، القهر نُُظم تربير إىل ذلك ينتهي أال واإلبداع؟
هل سلطان؟ إلٍه إىل هللا ويتحول إله، سلطاٍن إىل ل يتحوَّ حتى فشيئًا شيئًا يُزحزحه ثم هللا،

املستقبل؟ أو الحارض يف للتغيري إمكانية أية وإنهاء الواقع، لألمر االستسالم يف النجاة

الغائي العقل (4-2)

يف العدل أصل من الثاني ق الشِّ الغائي، العقل موضوع يف كثريًا التفكري سالح يظهر وال
النقل، فهم يف دوًرا للعقل أن يف والضالة الناجية جميًعا الِفرق تتفق إذ املتعني؛ اإلنسان
أجل من عقل إىل التشبيه يحتاج بل األوىل، النظرية املقدمات يف العلم نظرية أساس وهو
ال إذ االستدالل؛ منه يصحَّ حتى حيٍّا الخلق أول يكون أن غرابة وال النظرية. األحكام
استعماًال لكان وإال بالعقل، إال يتم ال النقل يف األلفاظ تحليل وإن حياة.63 بال استدالل
املجاز، تحقيق إىل أو امُلتشابهة، األلفاظ إحكام إىل سبيل وال برهان. بال سلطان لحجة
واأللفاظ اللغة. يف العقل بإعمال إال االستثناء، أو املطلق، تقييد أو العام، تخصيص أو
واالشتقاق الحس يشمل الذي فالعقل العقل؛ من أو االستعمال من أو الوحي من إما

القدرة ونفي بالجرب الخوارج) العجاردة (الثعالبة الشيبانية وقال التكليف. أصل بفناء كله العالم يفنى
وتُخالف واملعايص. الرش دون للخري هللا وإرادة الفعل قبل واالستطاعة بالقدر امليمونية وقالت الحادثة.
األطرافية ووافقت هللا. إىل ورشه خريه القدر (العجاردة) الخليفة وأضافت القدر. يف امليمونية الشعبية
العبد ِفعل العجاردة)، (الجازمية املعلومية وعند للقدر. وبالنسبة أصولهم، يف السنة أهل (العجاردة)
(املواقف، العباد أعمال كفه عىل هللا كتب (الشيعة)، املغريية وعند ص٤٢٥-٤٢٦). (املواقف، هلل مخلوق
وخالصة كاألشعرية، كسبًا للعبد تُثبت متوسطٌة وهي هللا. إىل العبد فعل إسناد الجربية، وعند ص٤١٩).
وأن األفعال، خلق يف السنة ألهل ُموافقون والنجارية أصًال. العبد قدرة تنفي التي كالجهمية تُثبته ال
بعض مثل واملرجئة الناجية. الفرقة تُكفرها ذلك ومع فعله. يكتسب العبد وأن الفعل، مع االستطاعة
شاء ما السنة، أهل مثل وهم شبيب، بن ومحمد شمر وأبي والصالحي غيالن مثل بالقدر، تقول املعتزلة

ص٤٢٨–٤٣٠). (املواقف، يشء إىل يحتاج ال غنيٌّ يكن، لم يشأ لم وما كان هللا
ص٤٢٩). (املواقف، االستدالل منه فيصحَّ حيٍّا الخلق أول يكون أن يجب (امُلشبهة) الكرامية عند 63
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إنما والتضاد واالشرتاك الرتادف تحليل وإن والُعرف. االصطالح مع النص لفهم قرينة
فإن داللة، عىل ودال املعنى لحمل وسيلة هو إنما اللفظ كان وإذا بالعقل. كله ذلك يتمُّ
فإذا التأويل؛ استعمال إال إذن سبيل ال بالعقل.64 إال فهمها يمكن ال الداللة أو املعنى
تجسيٍم يف يوقع الباطني التأويل فإن والتشبيه، التجسيم يف يوقع الحريف التفسري كان
والتشبيه التجسيم كان فإذا . معنيَّ نفيس واقٍع يف له وتعيني للنص، وتشخيص ُمضاد،
مضطَهد فكل االضطهاد. مجتمع يف يتم الباطني التأويل فإن السلطة، مجتمع يف ان يتمَّ
اإلله روح يحل الذي وهو بالوحي، املخاطب وهو للناس، بيانًا يكون االضطهاد عىل يثور
امُلتقدمني يتبع إنما الحريف التأويل كان فإذا والشيطان.65 الطاغوت هو الظالم ويكون فيه،

تحقيق قبل لفظة حكم عىل الكالم إن مثل: كثرية، عباراٍت يف حزم ابن عند خاصًة ذلك يتضح 64

ص٢١). ج٣، (الفصل، … حقيقتها عىل للوقوف عنها يُعرب يشء أي وعن بها، املراد ومعرفة معناها
عىل ُمرادنا عن ونُعرب نتفاهم بها التي اللغة يف ُوضعت قد لفظة تتنازع معناها يف التي االستطاعة لفظة
فال القرآن، بها نزل التي اللغة يف املعاني معروفة عربية ألفاٌظ أيًضا وهي (ص٢٣). املستطيع يف عرض
بها خاطبَنا التي اللغة يف له ُوضعت الذي معناها عن اللغة يف املعنى معروفة لفظة تحريف ألحٍد يحلُّ
األمة إجماع أو هللا رسول عن وكالم قرآن نص يأتي أن إال له، ُوضعت ما غري معنًى إىل القرآن يف هللا
حينئٍذ فيوقف عقل، بديهُة أو حس رضورُة رصَفها ويوجب غريه، إىل املعنى ذلك عن معروفة أنها عىل
ال ما وهذا (ص٣٨). … العقلية الرضورية والرباهني والقرآن للغة ُموافق وهذا … ذلك من جاء عندما
اختياره بخالف منه الفعل يقع الذي هو اللغة يف واملجرب (ص٤٣). العقول يف وال أصًال اللغة يف يجوز
جميع ُفرست فإذا (ص١٩). مجربًا اللغة يف ى يُسمَّ فال وقصده باختياره فعله وقع من فأما وقصده،
املعاني انتهت فقد واألنواع، األجناس جميع يف كذلك وفعلت عليه، يقع ما كل ورسمت األلفاظ، هذه
واألنواع األجناس ويُعدد العقل به ينطق ما كل ألن أصًال؛ نهاية بال التمادي إىل سبيل وال وانقطعت،

(ص٦٧). محصورة واألجناس واألنواع البتة،
َوُهًدى ِللنَّاِس بَيَاٌن ﴿َهذَا القرآن: يف املذكور وهو كالحلولية، الربوبية لنفسه سمعان بن بيان ادَّعى 65
موىس نادى الذي هو جعفر بن إسماعيل بن ومحمد ص٢٣٧). (الفرق، (٣ : ١٣٨) ِلْلُمتَِّقنَي﴾ َوَمْوِعَظٌة
(٢٠ : ١٢) ُطًوى﴾ اْلُمَقدَِّس ِباْلَواِد إِنََّك نَْعَليَْك َفاْخَلْع َربَُّك أَنَا ﴿إِنِّي له: فقال الشجرة، من عمران بن
َساِجِديَن﴾ َلُه َفَقُعوا ُروِحي ِمْن ِفيِه َونََفْخُت يْتُُه َسوَّ ﴿َفِإذَا األجساد: يف هللا يحل ص٣٠٢-٣٠٣). (الفرق،
(وهذا ،(٩٥ : ٤) تَْقِويٍم﴾ أَْحَسِن ِيف اْإلِنَْساَن َخَلْقنَا ﴿َلَقْد تقويم: أحسن يف ألنه آدم يف حل هللا .(١٥ : ٢٩)
سعيد، بن املغرية وعند ص٢٥٩-٢٦٠). (الفرق، السلمانية) والحلولية الدمشقي حلمان أبي رأي هو
عىل من التاج فوقع َفطار، األعظم، باسمه تكلَّم األشياء يخلق أن أراد فلما معه. يشء وال وحده كان
اْلَعاِبِديَن﴾ ُل أَوَّ َفأَنَا َوَلٌد ِللرَّْحَمِن َكاَن إِْن ﴿ُقْل محمد: ظل خلق ما أول اْألَْعَىل﴾. َربَِّك اْسَم ﴿َسبِِّح رأسه:
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نظري؟ عقائدي تكفريٌ هناك هل ثانيًا:

إىل يهدف إنما العقيل التأويل فإن األمة، ملصالح أو اللغة لقواعد إعمال دون السابقني ويُقلد
الذهنية الصورة تحويل إىل للنصوصيؤدي الحريف الفهم إن العدل. وتثبيت التوحيد تنزيه
بالعقل ذلك اصطدم ولو حتى حس، إىل والخيال مادية، واقعٍة إىل النفيس واألثر يشء، إىل
السبيل هو العقل أن يبدو حني يف والعدل، والقانون املسئولية وخالف والحرية والطبيعة
وجه إىل التشبيه من العقيل، املعنى إىل الذهنية الصورة من وتحويلها الوحي، حقائق لفهم
أساس كل عىل والقضاء الوحي، وفهم التنزيه إىل السبيل هو إذن العقيل التأويل الشبه.
واالنتقال العقلية، املعاني إىل الذهنية الصور من والرجوع التجسيم، يف حيس أو مادي
يف التشابه إحكام يمكن بها التي الوسيلة هو العقل التنزيه. إىل التشبيه من النهاية يف
فنيٍة بصورٍة يُوحي ما بقدر فكرة عىل يحتوي ال مجازيٍّا منها كثريًا إن إذ النصوص؛

للتنزيه.66 رضورة فالتأويل النفوس؛ عىل التأثري منها الغرُض
تربئة أو العقلية، بالواجبات القول تكفري املستحيل فمن للنقل أساًسا العقل كان فإذا
والغائية واألصلح، الصالح أو واآلثام، الرشور فعل عن وتنزيهه القبائح، فعل عن هللا
أليس العاقل؟ اإلنسان يف العيب فما اآلالم. عن العوض أو واأللطاف، اللطف أو والعلية،
وما وشموًال؟ نطاًقا وأوسع الِحسيَّني والقبح الحسن من أفضل العقليان والقبح الحسن
عن هللا وتربئة اإلنسان بمصلحة هللا أفعال ارتباط يف العيب ما الغائي؟ العقل يف الرضر
من والرش الخري وأن مسئوًال، حرٍّا اإلنسان اعتبار يف الرضر وما والقبح؟ والظلم الرشور
وأيهما اإلنسان؟ واتهام هللا تربئة أو اإلنسان، حرية وتدمري هللا إىل نسبتهما من بدًال فعله

َكاَن إِنَُّه اْإلِنَْساُن َوَحَمَلَها … اْألََمانََة َعَرْضنَا ﴿إِنَّا يف: وعمر بكر أبو هما واملجهول واملظلوم .(٤٣ : ٨١)
﴾… َكَفَر ا َفَلمَّ اْكُفْر ِلْإلِنَْساِن َقاَل إِذْ يَْطاِن الشَّ ﴿َكَمثَِل يف: عمر هو والشيطان .(٣٣ : ٨٢) َجُهوًال﴾ َظلُوًما

.(٥٢ : ٤٤) الساقط الكسف هو وعيلٌّ .(٥٩ : ١٦)
والتابعني! الصحابة عىل حجة للنحويني وليس امُلتقدمني، بعض تأويل هو ْلناه تأوَّ الذي التأويل 66
أهواؤهم بهم مالت القدر وأهل املعتزلة من الحق عن الزائغني من كثريًا فإن بعد، أما ص١٠٤). (اللمع،
وال سلطانًا، به هللا يُنزل لم تأويًال آرائهم عىل القرآن فتأوَّلوا أسالفهم، من مىض ومن رؤسائهم تقليد إىل
الصحابة روايات فخالفوا املتقدمني، السلف عن وال العاملني، رب رسول عن نقلوه وال برهانًا، به أوضح
األول، بالوجه اآلية تفسري يجوز ال أنه عىل أطبقوا فقد املعتزلة وأما ص٧-٨). (اإلبانة، … هللا نبي عن
يجوز ال العقل يُدركه ال ما كل أن عىل بناءً منهم وهذا التمثيل. باب من وجعلوه الثاني، الوجه إىل ومالوا

ص٨٧). الفقه، (رشح النقل عىل العقل تقديم من أصلهم من ُعرف كما به، القول
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الفرقة عقائد إن العلية؟67 أو الالمعقول الغائية، أم العشوائية العالم؛ تصور يف أفضل
اإلنسان. عن تُدافع إنما الهالكة الِفرق عقائد أن حني يف هللا، عن دفاع هي إنما الناجية
فكالهما السلطان؛ عن الدفاع إىل هللا عن الدفاع ويؤدي أحوج؟ نحن الدفاعني أي وإىل
العامة أذهان يف السلطان، وسلطة هللا سلطة السلطتان، فتختلط املطلقة، السلطة عن دفاع
يوجد بل وشامل، مطلق معروف لقانوٍن وجود ال التصور هذا يف الجماهري. نفوس ويف
والتظلم، للمراجعة وجود ال والقصدية، للغائية وجود ال السلطان. بإرادة مشخص قانون
جديد، من التوحيد ابتلعها أن بعد كمقولٍة للعدل وجود ال الشعبية، والسيطرة الرقابة أو
العالم يف واقع كل أصبح أن بعد الظلم عىل للثورة وجود ال يشء. كل عىل ُمسيطًرا وأصبح
وللقول بالضالل االتهام ولَم الناجية؟ الفرقة بعقائد بنفسه اإلنسان ينجو فكيف عدًال.68
عند السائدة املثالية النظرة هي هذه أليست آلتها؟69 البدن وأن الروح، هو اإلنسان بأن
النظرة مع التصور هذا يتفق أال لألمة؟ العقائدي واملوروث العوام إيمان ويف الِفرق كل
فيضع هللا، نظر وجهة من صياغتها ت تمَّ إنما الناجية الفرقة عقائد إن للعالم؟ املثالية
املخالفة إرادته ويرى وأفعاًال، وصفاتًا ذاتًا فرياه العالم، إىل وينظر هللا مكان نفسه املتكلم
بينما له. خاضًعا العالم يف ما كل ويرى األشياء، يف والناهي اآلمر ويراه الناس، إلرادات
ال محضة ذاته املتكلم فريى اإلنسان، نظر وجهة من الهالكة الِفرق عقائد صياغة ت تمَّ
به يُدرك عقل له قادًرا ُمريًدا حرٍّا اإلنسان ويرى أفعال، إىل أو صفات إىل ردُّها يمكن
الناجية، للفرقة بالنسبة أما اإلنساني، املوقف إىل أقرب الهالكة فالِفرق والقبح. الحسن
الهالكة الِفرق اإللهي. العلم يف نة ُمتضمَّ عقائدها ألن إثباتها؛ عىل القادر هو وحده فاهلل
إىل أقرب الناجية الفرقة أن حني يف عليه، هي ما عىل األمور ووصف التواضع إىل أقرب
تحطيمه، إىل فتنتهي اإلنساني، املوقف خارج من األمور يتصف وهي واالدعاء الغرور
العرصوروح روح عن تُعرب منهما كلٌّ التاريخ، من فرتتني قارنَّا ما فإذا االغرتاب. يف وتقع

وعند هللا. أفعال يف الحكمة رعاية ووجوب العقليني، والقبح بالحسن قولهم املعتزلة كفر أسباب من 67

ثواب من ينقص أو يزيد أن وال فيه، لهم صالح ال ما الدنيا يف بعباده يفعل أن هللا يقدر ال النظامية
ص٤٢٨). (املواقف، بالعقل املعرفة الجربية توجب ص٤١٥-٤١٦). (املواقف، وعقاب

غرض ال فبعدله. عاقب وإن فبفضله، أثاب إن يشء. عليه يجب ال أنه الناجية الفرقة عقائد من 68

ص٤٣٠). (املواقف، ظلم وال بجور يحكم أو يفعل فيما يوصف ال سواه. حاكم وال لفعله،
ص٤١٦). (املواقف، آلتها والبدن الروح، هو اإلنسان النظامية، عند 69
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إنما السابق اإلجماع أن َلَوجدنا االنهيار، عرص والثانية االزدهار، عرص األوىل الحضارة،
القوة الهوت مركزي، عقائدي نسٍق يف نفسه عن ُمنترصعربَّ مجتمٍع يف ، معنيَّ عٍرص يف نشأ
أو هللا يف ممثَّلًة املركزية السلطة هذه كنف يف يدور يشء كل والطاعة. والخضوع والسيطرة
ا تغريَّ قد الحضارة وروح العرص روح كانت وملا األرسة. رب يف أو األمري يف أو السلطان يف
الطاغية يستغلُّه مآسيه، أسباب أحد القديم الالهوت هذا أصبح واجتماعيٍّا، نفسيٍّا حاليٍّا
قبُل من لديهم كان إذا للطاغية الجماعة انقياد أسهل وما الناس. نفوس يف سلطانه لرتكيز
أو التحرر الهوت ينشأ التحرر، حركات بدأت العرصحيث هذا ويف لذلك. النفيس االستعداد
الناس، مصالح وعن عنه يُعرب إجماَعه عرص لكل إن إذ جديد؛ إجماٌع وينشأ الثورة، الهوت
الظلم عىل الثورة ورضورة الجماعة وحق العقل وسلطة األفعال خلق عىل القدرية يثبت

ووالء. وطاعة خضوع من يتبعها وما املركزية، السلطة ورفض

(النبوات)؟ السمعيات يف تكفري هناك هل (3)

الوحي. وتطور املايض يف البرشية تاريخ أي النبوة؛ أربعة: موضوعاٍت السمعيات تشمل
وأخريًا والعمل. واإليمان املوت. بعد أخرى حياة وإمكانية البرشية مستقبل أي واملعاد؛
بالعقل. إثباتها يمكن ال ألنها فيها؛ أحد تكفري يجوز ال التي السمعيات من وكلها اإلمامة.
أن اإلنسان يستطيع القطعيات، من ألنها العقليات، أي اإللهيات، يف أحد تكفري جاز فإذا
الظنيات من ألنها النبوات؛ أي السمعيات، يف أحد تكفري يجوز ال فإنه يقني، إىل فيها يصل
والنقل فقط، النقل عىل العتمادها نظًرا يقني إىل فيها يصل أن اإلنسان يستطيع ال التي
يف الضالة الِفرق تكفري فإن وبالتايل شيئًا؛ الحق من يُْغني ال والظن الظن، إال يُعطي ال

الناجية. الفرقة عقائد عىل خروج ذاته يف هو السمعيات

(النبوة) الوحي تطور (1-3)

عىل تقوم ثقافٍة يف بمعجزة ليس القرآن نظم بأن القول يف العيب ما النبوة، موضوع ففي
واملنهج، والترشيع الفكر يف النظم خارج اإلعجاز يكون ال وملاذا واللغوي؟ الشعري اإلبداع
جدارته، يُثبت أن من اإلنساَن يمنع الذي وما قبل؟ من كثريًا العرب يعرفه لم ما وهو
دام ما للقرآن تقليد دون باهلل ُمتشبًها وخلًقا وإبداًعا شعًرا النظم عىل قادًرا التحدي، قابًال
كتاب القرآن ليس املضمون؟ يف بل الصورة يف ليس الفكر، يف بل النظم يف ليس اإلعجاز
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السلوك وتقييد بقوانني العالم تغليف منه الغرض وليس فكر، كتاب بل وتحريم، تحليل
سورة إنكار وإن النماء. عىل والحياة االزدهار، عىل الطبيعة مساعدة بل بقواعد، اإلنساني
وكأن رذيلة، وتحليَله عيب الجنس وكأن رصفة، تطهرية نظرة يوسف سورة مثل منه
ينطبق وبالتايل جسم؛ فهو حادثًا القرآن كان وإذا فضيلة. عليه والتسرتَ واجب فيه الصمت
ورؤيته وكتابته بالصوت، وسماعه قراءته العالم، يف الوحي لدخول إثباتًا التحول عليه
من جزءًا أصبح فقد نزل قد القرآن دام فما بالفعل. وتطبيقه بالذهن، وفهمه بالحرف،
الفرقة ركَّزت وكلما الكالم. يف الحال هو كما اإللهية للذَّات أزلية صفًة يُعد ولم العالم
الكالم بإثبات الهالكة الِفرق عند ِفعل رد حدث القديم، والقرآن األزيل الكالم عىل الناجية
حق عن ا ُمضادٍّ دفاًعا هللا حق عن الدفاع يولد أن أسهل وما الحادث. والقرآن العالم يف
خرًقا ذلك أليس األنبياء؟ غري عىل املعجزة وتعميم األولياء كرامة إثبات وملاذا اإلنسان.
الفردية؟ واملسئولية واملبادرة والفعل العقل عىل وقضاءً للناس، وإيهاًما الطبيعة، لقوانني
واستمرارها النبوة صدق عىل كدليل األنبياء عىل الفرقة تركيز يولد أن الطبيعي من وكأن

دليل.70 بال الرسل بعثة بجواز الهالكة الِفرق قوَل األنبياء يف
صاحب فهو إلًها؛ يكن لم إن نبيٍّا اإلمام يصري أن الطبيعي من االضطهاد مجتمع ويف
ولمِّ الهمة شحذ أجل من والرسالة بالدعوة إحساًسا وحق، دعوة صاحب وبالغ، رسالة
اإلمام يرتفع الجائر اإلمام من السلطة اغتصاب عىل ِفعل وكردِّ الدعاة. وتجنيد الشمل
أخذوا الذين ولكن للنبي. وليست لإلمام أساس النبوة وكأن النبي. مصافِّ إىل املظلوم
إىل الرسالة تبليغ يف أخطأ جربيل بأن والقول منعوه. الذين هم الزور، أئمة اإلمام، مكان
املهضوم. اإلمام إىل الضائع الحق إعادة أجل من ومغاالة تشبيه مجرد هو الحق الرسول
يمسح مبارشة، هللا من نبي اإلمام فإن جربيل، بواسطة هللا من النبوة يأخذ النبي كان وإذا
يف درجة وهي واسطة، أو حاجة بال مبارشًة للناس التبليغ منه ويطلب بيده، رأسه هللا
قدرة أكثر يجعلها مما اإلمامة؛ يف النبوة تتواصل ينقطع، ال متصل والوحي أعظم. القرب

منه وأحسن القرآن مثل عىل قادرون الناس املردارية، وعند بمعجزة. ليس القرآن النظامية، عند 70

يوسف. سورة العجاردة امليمونية وتُنكر وحرام. حالل عىل القرآن يف داللة ال الهشامية، وعند نظًما.

لألولياء. كرامة ال عيل) (أبو الجبانية وعند امرأة. وتارًة رجًال تارًة ينقلب جسٌد القرآن الجاحظية، وعند
أتباعه وكلفوا دليل، بال رسول بعثة زوا جوَّ فقد اإلباضية أما األنبياء. عصمة يف هاشم أبي مع ويتفق

ص٤٢٥). ص٤١٨، ص٤١٦، (املواقف،
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الداعية الفرد ينشأ حتى نبيٍّا مؤمن كل ويصبح النبوة، م تُعمَّ وقد الناس. تجنيد عىل
صعبًا فليس املالئكة؛ إيمان البعض إيمان يبلغ وقد املبدأ. عىل وامُلحافظ الفكرة صاحب
الحال هو كما السماء إىل ويُرفعون الخلود، ينالون «السوبرمان». املتوفق اإلنسان إنشاء
الواقع يغلب وقد (املسيح). املسيحية ويف دانيال)، (أخنوخ، اليهودية يف األديان تاريخ يف
والرسالة املحمول، اليشء هو والوحي الوحي. غري صفتان والرسالة النبوة فيموتون. الحلم
ما إذا الرأيس). (البعد باهلل النبي فعالقة النبوة أما األفقي)، (البعد بغريه النبي عالقة
مرسل كل لغايتها. وتحقيق لإلمامة إثبات النبوة تطور ألن اإلمامة؛ ثبتت النبوة رت تطوَّ
فهو وبالتايل مرسل، اإلمام ألن لإلمامة؛ آخر إثبات وذلك مرسًال. رسول كل وليس رسول،
الفرقة بني إذن الخالف اإلمام. ان يعمَّ بل النبي، عىل حكًرا ليسا والعصمة واملعجزة رسول.
والكرامة املعجزة يُثبتان فكالهما النوع؛ يف وليس الدرجة يف خالف الضالة والِفرق الناجية
النفسية الظروف وإن واإلمام. النبي أم وحده النبي فيه؛ الثبوت يف يختلفان ثم والعصمة،
ُمضاد، دفاعي ِفعل رد ولَّدت التي هي النبي، خلفاء وتثبيت اإلمام عزل االضطهاد، ملجتمع
مراحل بني تميز ال الناجية الفرقة إن النبي.71 عزل إىل ذلك أدَّى ولو حتى اإلمام تثبيت
والخصوص، العموم بني النوع يف الِفرق عىل وتقيض مرحلة، آخر وبني السابقة الوحي
دليٍل إىل والحاجة خارجي، كربهاٍن املعجزة إىل الحاجة بني واكتمالها، النبوة تطور بني
األعاجيب، يفعل ال النبوة تكتمل عندما مرحلة آخر يف فالوحي والترشيع. الفكر يف داخيل

أنبياء، األئمة األسدي)، الخطاب (أبو الخطابية فعند الشيعة. ِفرق السنة أهل تُكفر السبب لهذا 71

خري هو من وفيهم إليه، يُوحى مؤمن كل وأن بزيغ، اإلمام ولِيه … طاعته وفرضوا نبي، الخطاب وأبو
أنهم إال العجيل، بنان بن عمارو هو وقيل امللكوت. إىل يُرَفعون بل يموتون، ال وهم وميكائيل، جربيل من
والناس محمًدا أرسل املغريية وعند نبوة. شخص يف تصري وقد اإلمامة، تتناسخ الكاملية عند يموتون.
يحملنها أن فأبنَي والجبال واألرض السموات عىل اإلمامة، من عيلٍّ منُع وهو األمانة، وعرض ضالل. يف
له. بعده الخالفة يجعل أن برشط عمر بأمر حملها بكر. أبو وهو اإلنسان، وحملها منها، وأشفقن
صارت اإلمامة العجيل)، منصور (أبو املنصورية وعند وعمر. بكر أبي يف نزلت الشيطان» «مثل وقوله
وهو عني. فبلِّغ اذهب بُني، يا وقال: بيده رأسه هللا ومسح السماء، إىل عرج الحسني. بن عيل بن ملحمد
جربيل فغلط بالغراب، الغراب من أشبه بعيلٍّ محمًدا إن الغرابية وقالت تنقطع. ال والرسل «الكسف».
وصاحبها والعصمة. واملعجزة الوحي سوى صفتان والرسالة النبوة امُلشبهة، وعند محمد. إىل عيل من
عزله ويجوز عكس. بال رسول مرسل وكل مرسل، حينئٍذ وهو غري، ال إرساله هللا عىل ويجب رسول،

ص٤٢٩). ص٤١٩-٤٢٠، (املواقف، واحد رسول الحكمة من وليس الرسول. دون
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اإلنساني الوعي تطور يف اإلرساع وهو غرضه، أدَّى قد يكون بل املعجزات، عىل يقوم وال
اإلنسان يُعد لم الغاية قت تحقَّ ما فإذا الذهن. واستقالل اإلرادة حرية كماله، وتحقيق
استمرار أي األنبياء؛ ورثة العلماء ويصبح النبوة، وتنتهي الوحي يكتمل نبوة، إىل بحاجة
أكَّدته ما أيًضا وهو الدولة. وتأسيس األمة قيادة يف العملية واملمارسة النظري الوعي

األخرية.72 اإلصالحية الحركة

(املعاد) اإلنسانية مستقبل (2-3)

حالة يف التوبة منع عىل االعرتاض وملاذا االستحقاق؟ قانون يكفر ملاذا املعاد، موضوع ويف
التكليف؟ مناط العقل يكون أن يف العيب وما عليها؟73 والقدرة بها والعلم عليها اإلرصار
العقائدي التكفري هو إذن املهم ليس الناجية؟ الفرقة عقائد من أيًضا كلها هذه أليست
أم الناجية، الفرقة تفعل كما السلطة عن دفاًعا العقائد هذه توظيف مدى بل النظري،
أم التوبة الشفاعة، أم االستحقاق أفضل؛ وأيهما الضالة. الِفرق تفعل كما عليها الثورة
الطبيعي فمن واإليمان، التكليف ألهمية ونظًرا للجنة؟ كطريق البشارة أم الشهادة العفو،
وال جنًة يدخلون ال والبهائم واألطفال واملجوس والزنادقة والنصارى اليهود يكون أن
ويف الناجية. الفرقة عقائد عن كثريًا يختلف ال وهو التكليف. أساس والتبليغ فالعقل ناًرا؛

ويُعلن ص٤٣٠). (املواقف، محمد إىل آدم من حق باملعجزات الرسل بعثة الناجية، الفرقة عند 72

بمقتىض لإلنسان «ثم يقول: إذ والفكر؛ اإلرادة استقالل أي النبوة؛ واكتمال الوحي نهاية عبده محمد
له كُملت وبهما والفكر، الرأي واستقالل اإلرادة استقالل وهما منهما، ُحِرم طاملا عظيمان أمران دينه
بعض قال وقد عليها.» ُفطر التي الفطرة بحكم هللا له هيَّأ ما السعادة من يبلغ ألن واستعدَّ إنسانيته،
تنهض فلم األصلني؛ هذين عىل قامت إنما أوروبا يف املدنية نشأة إن ُمتأخريهم من الغربيني حكماء
لهم أن أنفسهم من الكثري العدد عرف أن بعد إال والنظر، للبحث العقول تتحرك ولم للعمل، النفوس
يف إال العرفان من النوع هذا إليهم يصل ولم بعقولهم. الحقائق طلب ويف اختيارهم، ترصيف يف ا حقٍّ
اإلسالم آداب من عليهم سطع شعاًعا أن الحكيم ذلك وقدر املسيح. ميالد من عرش السادس الجيل

ص١٦٠). (الرسالة، األزمان تلك يف أهله من امُلحققني ومعارف
مع كبرية عن توبة ال وبأنه معصية، بال والعقاب الذم استحقاق بإمكان الجبائي هاشم أبو انفرد 73
يكون أن يجب عيل أبي وعند ص٤١٨). (املواقف، القدرة عدم مع وال بقبحه، عامًلا غريها عىل اإلرصار
بالعقل املعرفة توجب جهم وعند ص٤١٨). (املواقف، له التكليف أسباب وتهيئة عقله بإكمال مكلًَّفا

ص٤٢٨). (املواقف،
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الروح خلود إثبات من نوع هو بالتناسخ القول فإن املوت، بعد االستحقاق تشخيصقانون
والتقطع الفردية ضد الُكيل العقل خلود يف الحكماء آخر عند الحال هو كما مًعا، واملادة
إلنكار الدافع يكون وقد عليه. الفقهية االعرتاضات من بالرغم والتواصل، الشمول أجل من
إذ والخيال؛ الواقع بني فرق هناك يعد فلم الدنيا، يف والزلزلة الهول حدوث هو القيامة
دون اآلخرة، يف وليسا الدنيا يف والعذاب فالنعيم واقع. إىل والخيال خيال، إىل الواقع يتحول
الجنة فتصبح والنار، للجنة تشخيص يحدث وقد اآلخرة. يف الدنيا عن تعويض إىل حاجة
يشء كل يتحول اإلمام، عدو وهو عداوته تجب رجًال والنار اإلمام، وهو مواالته تجب رجًال
يقُطن من بهما؟ ألحد حاجة وال اآلن والنار الجنة تُخَلق وملاذا اإلمام. ونقيض اإلمام إىل
صفة والنار الجنة مشاركة أفضل؛ وأيهما سكان؟ بال وهما منهما الفائدة وما فيهما؟
وتشخيًصا، تشبيًها كله األمر دام وما وحده؟ هللا يبقى حتى بفنائهما القول أم البقاء،
إن الخيال.74 عىل سيطرة وأكثر العقل، إىل أقرب هو بعُد يُخَلقا لم والنار الجنة بأن فالقول
التوحيد، يف الحال هو كما وتصوير، تشخيصوتشبيه املعاد أمور يف الناجية الفرقة عقائد
وتوقع االستحقاق، قانون تقيضعىل املشخصة. وصوره االستحقاق قانون بني تمييز دون
هًوى أهل إىل الناجية الفرقة وتتحول فكر، يحكمه وال قانون يضبطه ال عالم يف اإلنسان

وضالل.75

البهائم وكذا جنة، يدخلون ال ترابًا يصريون والزنادقة واملجوس والنصارى اليهود الثمامية، عند 74

مكلَّف حيوان كل وأن التناسخ، الحربي فضل وزاد معذور. الكفار من خالقه يعلم ال من واألطفال،
وهو بمواالته أُمْرنا رجٌل الجنة املنصورية، وعند والنار. الجنة الجناحية وأنكرت ص٤١٧). (املواقف،
الهشامية وعند ص٤١٩-٤٢٠). (املواقف، واملحرَّمات الفرائض وكذا ضده، وهو بالضد والنار اإلمام،
الجنة (جهم)، الجربية وعند ص٤١٧). (املواقف، بعد تُخَلقا لم والنار الجنة الفوطي)، عمرو بن (هشام

ص٤٢٨). (املواقف، تفنيان والنار
وخلود والنار الجنة وخلق وامليزان والرصاط واملحاسبة املجازاة وكذا حق، املعاد الناجية، الفرقة عند 75

أن قولنا وجملة ص٤٣٠). (املواقف، حق والشفاعة العفو، ويجوز النار. يف والكفار فيها الجنة أهل
نُنزل بأال وندين … القبور يف من يبعث هللا وأن فيها، ريب ال آتية الساعة وأن حق، والنار حق الجنة
هللا إن ونقول … بالجنة الرسول له شهد من إال ناًرا وال جنًة باإليمان وامُلتمسكني التوحيد أهل من أحًدا
امليزان وبأن وبالحوض، القرب بعذاب ونؤمن … محمد بشفاعة امتُحنوا أن بعد الجنة من قوًما يُخرج
القرب بعذاب ونؤمن … هللا رسول عن الرواية به جاءت كما ال الدجَّ بخروج ونُقر … حق والرصاط حق
من األرزاق وأن … مخلوقتان والنار الجنة أن ونُقر قبورهم، يف للمدفونني ومساءلتهما ونكري، ومنكر
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واألحكام) (األسماء والعمل النظر (3-3)

استبعاًدا منه الغرض كان والعدل التوحيد أصَيل يف النظري العقائدي التكفري أن ويبدو
والصفات الذات األربعة، العقلية املوضوعات يف التكفري وقع فإذا املعارضة. لِفرق عمليٍّا
دون واملعاد، النبوة سمعيَّني، موضوعني يف إال يقع لم فإنه والنقل، والعقل األفعال وخلق
يُشريان واملعاد النبوة القصيد. بيت هما املوضوعني هذين أن مع واإلمامة، والعمل اإليمان
والقصد امُلتحقق. التاريخ إىل تُشري واإلمامة والعمل النظر أن حني يف العام، التاريخ إىل
الثورة. يف والثاني الفعل، يف ُمتمثل األول الجماعي. والعمل الفردي العمل تكفري هو كله
الغرض والثاني السلطان، تكفري يتم ال حتى اإليمان من العمل إخراج األول من القصد
التكفري من الغاية هي إذن العمليات عليهم. الخروج يقع ال حتى األمر ألُويل الطاعة منه

النظريات.76 غطاء تحت
االضطهاد جماعات يف اإليمان يتحول أن الطبيعي من والعمل اإليمان موضوع ففي
ظلمة. والكفر نور، اإليمان أسطوري. نسيٍج يف والظلمة النور بني ُمتصارعة ثنائيٍة إىل
ظلمة والكفر املياه، وحلو الكون نور هو اإليمان للبُغاة. والكفر للمضطَهدين، واإليمان

لقول خالًفا ويخبطه ويُشككه لإلنسان يُوسوس الشيطان وأن وحراًما، حالًال عباده يرزقها هللا ِقبل
أطفال يف وقولنا عليهم، يُظهرهم بآياٍت هللا هم يخصَّ أن يجوز الصالحني إن ونقول … والجهمية املعتزلة
أنكر وقد ص١٠–١٢). (اإلبانة، … اقتحموها لهم يقول ثم ناًرا اآلخرة يف لهم يؤجج هللا إن املرشكني
… األبواب هذه من كلٍّ يف القاطعة األدلة وجود مع الناقصة بعقولهم والكتاب والحساب امليزان املعتزلة

ص٨٦–٨٨). الفقه، (رشح الرصاط إنكار املعتزلة دسائس ومن
الذات يف ثالثة الروايات، فيها خالفوا تسٍع موضوعاٍت يف املعتزلة تكفري يف األشعري يفعله ما هذا 76

باألبصار، هللا رؤية (١) وهي: اإلمامة، أو والعمل النظر دون املعاد يف وثالثة األفعال، يف وثالثة والصفات،
أنكروا (٢) األخبار. بها وتتابعت اآلثار، بها وتواترت املختلفات، الجهات من الروايات ذلك يف جاءت وقد
وأن القرب، عذاب جحدوا (٣) املتقدمني. السلف عن ذلك يف الروايات وا وردُّ للُمذنبني، هللا رسول شفاعة
فزعموا … القرآن بخلق دانوا (٤) والتابعون. الصحابة ذلك عىل أجمع وقد يُعذَّبون، قبورهم يف الكفار
يكون، ال ما يشاء هللا أن زعموا (٦) … الرش يخلقون العباد أن أثبتوا (٥) البرش. كقول القرآن أن
الغنى ألنفسهم فأثبتوا ربهم، دون أعمالهم عىل بالقدرة ينفردون أنهم زعموا (٧) يشاء. ال ما ويكون
هللا، رحمة من الناس قنَّطوا (٨) عليه. بالقدرة هللا يصفوا لم ما عىل بالقدرة أنفسهم ووصفوا هللا، من
وأنكروا يدان، له يكون أن أنكروا (٩) فيها. والخلود بالنار العصاة عىل وحكموا َروحه، من وآيسوهم
ص٧-٨). (اإلبانة، النزول ونَفوا قوة، له يكون أن وأنكروا علم، له يكون أن وأنكروا عني، له يكون أن
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أنفسهم عىل الخلق شهد حيث الذر عهد يف قديًما اإليمان كان وإذا البحار. وملوحة األشياء
إيمان كان وإذا امُلرتدين. إال الجميع يف باٍق فهو «ألست»، عهد يف «بىل» بقولهم باإليمان
واالنتهاء الحكم، عىل القدرة وفقدان بالجميع للضيق فذلك األنبياء، إيمان مثل املنافق
مجتمع يف املحرَّمات استحالل الطبيعي من وكان يشء.77 كل يف والعدمية التناقض إىل
والعدل سجنًا، والحق دولة، الظلم يجعل والرشائع، بالقوانني كفر عالٍم يف االضطهاد،
تُطبقها فالرشائع اآلخر، ضد النفس عن دفاع ذلك فإن الرشائع سقطت وإذا استشهاًدا.
عند الحال هو كما تسقط حتى فهمها يكفي االضطهاد، مجتمع ويرفضها الظلم دولة
الرشائع إبطال فإن ُمضادة، أقليَّة هي االضطهاد جماعة كانت وإذا والصوفية. الحكماء
املجتمع طبيعة إن دولتهم. لزوال وانتقاًما املجوس، من غريه األغلبية، ملجتمع هدًما يكون
املخالفني، عىل الزور شهادة فتجوز للجماعة، طبًقا القانون تكييف إىل تؤدي املغَلق
مفتوحة، أو ُمغَلقة املجتمعات لنوع طبًقا والحرام فالحالل بينهم؛ فيما املحرَّمات واستباحة
االجتماعي، للضبط السلطة وسيلة والحرام فالحالل معارضة؛ أو قاهرة الحكم نُُظم ولنوع
الناس استقطاب يف العيب وما النظام.78 أركان لزعزعة املعارضة وسيلة اإلباحة أن كما
الظلم حكم عىل القضاء أجل من املعارضة روح وبث الدعوة ونرش الجماهري وتجنيد
وإن الحق. صاحبة الثورة فإن الدعوة، باسم فتوح صاحبة الدولة كانت وإذا والطغيان؟
من النظام عىل لالنقضاض وسيلة لهي الفردي اإلقناع طريق عن الثورة يف الناس تجنيد
كله النظام يقوم حتى داخله، من ثورية بؤر وتكوين فيه، فراغات خلق طريق عن الداخل

له.79 مساندتها وفقده أمته النحسار فينهار فراغ، عىل

حلٌو واآلخر ُمظلم، ملٌح أحدهما بحران؛ منه فحصل فعِرق، املعايص، من هللا غِضب املغريية، عند 77

نفيًا الباقي وأفنى والقمر، الشمس منه فجعل فانتزعه، ظله فيه فأبرص النري، البحر يف اطلع ثم ، نريِّ
وعند ص٤١٩). (املواقف، النري من واإليمان املظلم، من فالكفر البحرين؛ من الخلق خلق ثم للرشيك،
األنبياء، كإيمان املنافق وإيمان املرتدين، إال الكل يف باٍق وهو بىل، األزل يف الذر قول اإليمان امُلشبهة،

ص٤٢٩). (املواقف، الردة بعد إال بإيمان ليستا والكلمتان
املجوس، من طائفة وهم الغيارية، ألن الرشائع؛ اإلسماعيلية وأبطلت املحرَّمات، الجناحية استحلَّت 78
أو قرمط حمدان ورأسهم أسالفهم، قواعد إىل تعود وجوٍه عىل الرشائع تأويل اإلسالم شوكة عند راموا
استباحوا كما ُمخالفيهم، عىل مُلوافقيهم الزور شهادة فيستحلُّون الخطابية أما القداح. ميمون بن هللا عبد

ص٤٢٠). (املواقف، الفرائض وتركوا املحرَّمات
لذلك ال؛ أم للدعوة قابل هو هل املدعو حال تفرُّس الذوق، (١) ثمانية: الشيعة عند الدعوة مراتب 79

يميل بما أحد كل استمالة التأسيس، (٢) رساج. فيه بيت يف والتكلم السنجة، يف البذر إلقاء منعوا
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أيًضا يتم بل كليًة، الرشائع إلسقاطه املغَلق االضطهاد مجتمع تكفري فقط يتم وال
وكأن يُثبتها، ومن الرشائع يُسقط من تكفري والعجيب املفتوح.80 املعارضة مجتمع تكفري
اإليمان جعل يف العيب فما نوعها. كان أيٍّا املعارضة لتكفري فقط ذريعة مجرد الرشائع
وما السلوك؟ يف واملعرفة النظر مستوى إىل والجهل العلم يُشري أال جهًال؟ والكفر علًما
اإليمان بني الكبرية ملرتكب حكم إيجاد ومحاولة املنزلتني، بني باملنزلة القول يف العيب
ليس والعمل؟ اإليمان وحدة عىل حفاًظا نفسه الوقت ويف األمة، وحدة عىل حفاًظا والكفر
أرشُّ هم من الفساق فمن الكبرية؟ مع أو الصغرية مع تهاُون املنزلتني بني باملنزلة القول يف
رفض مثل النقيض، طرَيف عىل املتناقضة األحكام زعزعة هو املهم واملجوس. الزنادقة من
يستجيب حكم وإيجاد اإليمان، عن ُمنخلًعا الحبة سارق واعتبار الرشب، حد عىل اإلجماع
يقوم هذا وعىل العمل. يف والتمايز النظر يف الوحدة رضورة والعمل، النظر َمطلبَي إىل

االستحقاق.81 قانون
واتجاه الشدة اتجاه والعمل، اإليمان يف امُلتعارضني االتجاهني تكفري أيًضا تم وقد
الرشيعة أسقطت سواءٌ سلوكها، تجريح املعارضة، ِفرق كل تكفري الهدفهو وكأن اللني،82
القول يف العيب فما لينًا. موقًفا أخذت أو ُمتشدًدا موقًفا أخذت سواءٌ فيها، بالتوسط قالت أم
اإليمان يف النظري الخلط عىل ِفعل كرد والحرام الحالل ومعرفة السليم النظر برضورة

دون الحائض صوم وقضاء السور، بمقطعات الرشيعة أركان يف التشكيك (٣) وخالعة. زهد من إليه
امليثاق أخذ الربط، (٤) بمراجعتها. قلبهم ليتعلق الركعات وعدد البول، دون املني من والغسل صالتها،
التدليس، (٥) عليه. أشكل ما حل يف اإلمام عىل وحوالته ا، رسٍّ لهم يُفيش ال أنه اعتقاده بحسب منه
املدعو. يقبلها مقدمات تمهيد التأسيس، (٦) ميله. يزداد حتى لهم والدنيا الدين أكابر موافقة دعوى
استعجال يف يأخذون حينئٍذ االعتقادات، عن السلخ (٨) البدنية. األعمال إسقاط إىل الطمأنينة الخلع، (٧)

ص٤٢٢-٤٢٣). (املواقف، الرشائع وتأويل امللذَّات
املعتزلة. هم والثاني الشيعة، هم األول 80

من الحكم هذا كان إذا عما النظر (برصف الكفر مثل واإليمان الجهل، مثل العلم النظامية، عند 81

الجبائي، عيل أبي وعند املنزلتني. بني باملنزلة الواصلية وتقول اإللهيات). من أم كأعراض الطبيعيات
لصاحب والعقاب للُمطيع الثواب النار، يف يُخلَّد توبٍة بال مات وإذا كافر، وال مؤمن ال الكبرية ُمرتكب
مبرش بن جعفر وعند يفسق. ال به ظلم أو الزكاة ِنصاب دون فيما خان من النظامية، وعند الكبرية.
خطأ، الرشب حد عىل واإلجماع واملجوس. الزنادقة من أرشُّ هو من األمة فساق يف حرب، بن وجعفر

ص٤١٨). ص٤١٥-٤١٦، (املواقف، اإليمان عن ُمنخلع الحبة وسارق
املرجئة. اتجاه والثاني الخوارج، اتجاه األول 82
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بني التفرقة يف للسلوك كأساس املعرفة عىل الرتكيز يف الخطأ ما للسلوك؟ معريف كأساٍس
كانت وإذا والسلوك؟ الفعل رضورة لإليمان هللارضورية معرفة أليست والتكفري؟ اإليمان
ببعضها بها، جهله والكفر بها اإلنسان معرفة يكون اإليمان فإن للسلوك، معايري هللا أسماء
إذا إال لذلك الناجية الفرقة تكفري يمكن ال وبالتايل بالجهالة؛ العذر يمكن ذلك ومع كلها، أو
النظرية.83 واملواقف باآلراء ذلك عىل والتسرت املعارضة، استبعاد التكفري من القصد كان
الجهل وعمَّ العمل، فيه عزَّ وقٍت يف بالشدة األمور يأخذ من يكفر فلماذا للعمل، بالنسبة أما
جزءًا العمل جعل يف العيب وما للفسق؟ فيه الترشيع وتم النفاق، فيه وازدهر والخلط،
ِفعل رد ذلك كان لقد أهوج؟ إيماٍن بال والعمل فارغ، عمٍل بال فاإليمان لإليمان، ُمتمًما
للسلطان، حمايًة مؤمنًا؛ الكبرية ُمرتكب اعتبار أو اإليمان، عن العمل إخراج عىل طبيعي
العمل ألهمية نظًرا كافر الكبرية فمرتكب ضده. الثورة مخاطر من له واتقاءً عنه، ودفاًعا
يظلُّ قد ذلك ومع الكبرية. ارتكب ما إذا النبي تكفري حد إىل يصل وقد املؤثر. والعمل
ويف ملة. كافر وليس نعمة كافر يكون أو مؤمن، غري كان وإن وُموحًدا، الكبرية ُمرتكب
يلتقيان الطرفان كان وملا لتوحيده.84 نظًرا تكفريه الناجية للفرقة يمكن ال الحالة هذه
مجتمع مع واللني القهر، مجتمع مع الشدة الذات؛ مع اللني إىل اآلخر مع الشدة تتحول فقد
كرد اآلخر مع التشدد مظاهر من َمظهر وهذا القرآن. حرَّم ما إال حرام فال االضطهاد،
بالبداية العربة ألن حالل؛ الحالل الرشاب من والسكر الناس. أهواء إىل االحتكام عىل ِفعل
تلبية والزاني للقاذف الحدود وإيقاف النفس. مع اللني مظاهر من مظهر هذا بالنهاية، ال
اإلبقاء وإن النجاسة. مواجهة يف الطهارة القهر، مجتمع مواجهة يف املغَلق املجتمع ملطالب
ذلك ومع األم، باملجتمع الصالة بعض عىل إبقاء هو اإلطالق عىل التكفري وعدم الحدود عىل

يعرفه ال فيما وقع فمن الرسول. به جاء وبما باهلل والعلم اإلقرار اإليمان (الخوارج)، البهيسية عند 83

األربعة) اإلباضية فرق (إحدى الحفصية وعند عليه. الفحص لوجوب كافر فهو حرام، أم هو أحالٌل
أو سواه، بما وكفر هللا عرف فمن هللا؛ معرفة والرشك اإليمان بني املقدام، أبي بن حفص أبي أتباع
املجهولية وعند أسمائه. بجميع هللا عرف من اإليمان املعلومية، وعند مرشك. ال فكافر كبرية، بارتكاب
كبرية، كل وكذا باهلل، لجهله كافر الصالة تارك املكرمية، وعند أسمائه. ببعض هللا بمعرفة اإلنسان يكفر
ص٤٢٤–٤٢٧). (املواقف، التكفري غري يف األزارقة وخالفوا الفروع، يف بالجهاالت عذروا فقد النجدات أما
ذلك يف بما الكبرية مرتكب األزارقة وتُكفر الكبرية، ومرتكب الصحابة وأكثر عثمان امُلحكمة رت كفَّ 84

اليزيدية، وعند ملة. كفر ال نعمة كفر كافٌر مؤمن، غري ُموحد الكبرية ُمرتكب اإلباضية، وعند النبي.
ص٤٢٤-٤٢٥). (املواقف، رشك ذنب وكل مرشكون، الحدود أصحاب
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تقويته، إىل العبيد من الزكاة وأخذ القهر مجتمع بني من واملصاهرة القرابة نظام يؤدي
تؤدي دامت ما بها هللا يُراد ال طاعة قبول ويمكن القهر. مجتمع مواجهة يف غلقه وإحكام
كاآلباء األطفال اعتبار التشدد مظاهر ومن ذاته.85 يف حسن فالطاعة النفس، صالح إىل
مع الصغر منذ املسئولية األطفال يتحمل أن املانع وما القهر. مجتمع يف وكفًرا إيمانًا
اإلسالم، إىل يُدعى حتى الطفل من الرباءة تجب وقد النفس؟ مع أو اآلخر مع سواء الكبار،
موضوع ارتبط لذلك االضطهاد؛ مجتمع عصب هو واإلمام البلوغ.86 بعد إليه ودعاؤه
الرشعية السلطة فهو لإلمام، إال يجوز ال الحدود فتطبيق اإلمامة؛ بموضوع والعمل اإليمان
اإلمام إليمان واألولوية القهر. مجتمع يف الباغي للسلطان الالرشعية السلطة مقابل يف فيه
عن النظر برصف التحكيم يرفض لذلك الناسوكفرهم؛ إيمان عىل ذلك آلثار نظًرا كفره أو
يف القتال عن القَعدة تكفري ويتم والباطل. الحق بني تحكيم فال به، اإلمام أنصار مطالبة
وقد للظلم. وتأييد الحق، عىل ومساومة واستسالم، خنوع فذلك االضطهاد، مجتمع صف
والتسلط. البغي نظام عىل للقضاء املخالفني، اغتيال مثل العنف، مظاهر بعض تُمارس
مشاركة أن والحقيقة القهر.87 مجتمع وُمعاداة ُمواالته يف االضطهاد مجتمع هللامع ويدخل
الضالة الِفرق تجعل والعدل، التوحيد أصَيل مثل نفسها، العقائد يف الضالة الِفرق من كثري

رشاٍب من السكر ُمَحرًَّما﴾ َّ إَِيل أُوِحَي َما ِيف أَِجُد َال ﴿ُقْل تعاىل: قوله يف إال حرام ال البهيسية: قالت 85

األصفرية وصنعت القدرية، ووافقوا كفر، الكبرية مع هو وقيل وفعل. قال بما صاحبه يؤاخذ ال حالل
فيه حد ال وما بها، إال صاحبها ى يُسمَّ ال للحد املوِجبة واملعصية القول. يف التقيَّة األصفر) بن (زياد
ص٤٢٤). (املواقف، بها هللا يُراد ال طاعة أصحاب اإلباضية ومن كفر، والصوم الصالة كرتك لعظمه
يف الكافر من املؤمنة ج تُزوَّ األصفرية وعند النساء. عىل للقذف حد وال الزاني، عىل رجم ال األزارقة وعند
واألخوات. اإلخوة وألوالد للبنات والبنني للبنني البنات نكاح امليمونية وتُجوز العالنية. دون التقيَّة دار

تُخالف واألصفرية آبائهم، مع النار يف املرشكني وأطفال ونسائهم، امُلخالفني أوالد قتل األزارقة تُجوز 86

العجاردة وأوجبت الكفار. أوالد تكفري يف اإلباضية فت وتوقَّ الكفار. أطفال ويف الرجم إسقاط يف األزارقة
وعند النار. يف املرشكني وأطفال بلغ. إذا إليه دعاؤه ويجب لإلسالم، يُدعى حتى الطفل من الرباءة
الصلتية، وعند ورشك. عمل بال النار يف املرشكني أطفال الخلفية، وعند النار. يف املرشكني أطفال الحمرية،
عداوة. وال لهم والية ال األطفال اآلخر البعض وقال أطفاله. من وبرئوا تولَّوه بهم واستجار أسلم من
فت وتوقَّ الجنة. يف املرشكني أطفال امليمونية، وعند لهم. حكم ال فاألطفال األطفال؛ بوالية الثعالبة وتقول

ص٤٢٤–٤٢٧). (املواقف، الكفار أوالد تكفري يف اإلباضية
القتال. عن والقَعدة الصحابة رت وكفَّ قتله، يف ُمحقٌّ ملجم وابن بالتحكيم، لقبوله عليٍّا األزارقة رت كفَّ 87

املعبدية وخالفت والرسقة. بالقتل االغتيال األخنسية حرَّمت الصحابة. وأكثر عليٍّا اإلباضية رت وكفَّ
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نظري؟ عقائدي تكفريٌ هناك هل ثانيًا:

عىل يدل مما فروق؛ بينها متفرقة ِفرق مجرد وليس األمة، عقائد يف رئيسيٍّا تيَّاًرا تُمثل
وبالتايل الناجية؛ للفرقة الحضاري النسق ضد ُمضادة عقائد يف بينها التوحيد إمكانية

ُمعارضة. وعقائد سلطة عقائد ثورة، وعقائد حكم عقائد اثنتني؛ العقائد تكون
وذلك لعقائدها، وتضليلها لنفسها الناجية الفرقة تكفري حد إىل التكفري حد ويصل
يوم إىل وإرجائه منه العمل وإخراج تصديق، أو إقرار أو معرفة مجرد اإليمان باعتبار
عن النظر برصف بالقلب ومحبًة وخضوًعا باهلل معرفة اإليمان يكون أن يكفي الدين،
مؤمنًا كان إبليس وأن طاعة، اإليمان مع تنفع وال معصية، اإليمان مع ترضُّ وال األفعال،
عن يُحَكم وال والسجود، الخضوع ورفضه الستكباره فقط وكفر باهلل، عارًفا كان ألنه
كمصداق التاريخية الوقائع تهمُّ وال خاص، فعٍل يف فسق أنه بل اإلطالق، عىل فاسق إنساٍن
تاريخي، كشخٍص ومحمد الخارجي، الحدث وليس الداخيل مضمونه له فاإليمان لإليمان؛
عىل ُمنعكف بذاته، ُمكتٍف اإليمان اإليمان. مضمون خارج كمكاٍن والكعبة كمدينة، ومكة
السلطان، تربئة يف الرغبة املوقف هذا من وواضح الخارجي.88 بالعالم له شأن ال ذاته،
الدين، يوم إىل أفعاله ورجاء ومحبته هللا معرفة تكفيه وعمله. إيمانه بني بالفصل وذلك

(املواقف، العاقبة باعتباره لعباده ومعاداته هللا بمواالة الثعالبة املكرمية وتقول العبيد. زكاة يف الثعالبة
ص٤٢٦-٤٢٧).

ِفعل رد يُمثلون وهم حنيفة. وأبو الفقهاء أيًضا ومنهم منهم، وهي املرجئة أيًضا الناجية الفرقة تُكفر 88
اإليمان مع يرضُّ ال يقولون ألنهم أو النية، عن العمل يُرجئون ألنهم بذلك بوا لُقِّ واملرجئة الخوارج. عىل
اإليمان أن وعندهم النمري، يونس أصحاب اليونسية خمس؛ ِفرٌق وهي الرجاء. يُعطون فهم معصية،
باهلل، عارًفا كان وإبليس الطاعات، ترك معها يرضُّ ال بالقلب، واملحبة له والخضوع باهلل املعرفة هو
عندهما من جاء وبما ورسوله باهلل املعرفة اإليمان الكويف)، (غسان الغسانية وعند باستكباره. كفر وإنما
وال محمًدا وبعث مكة، بغري ولعلها الكعبة، أين أدري وال الحج هللا فرض مثًال وينقص. يزيد إجماًال،
(ثوبان)، الثوبانية وعند افرتاء. وهو حنيفة، أبي عن يحكيه كان وغسان غريه. أم باملدينة الذي أهو أدري
لو تعاىل أنه عىل واتفقوا يفعله، أن العقل يف يجوز ال ما وبكل وبرسله، باهلل واإلقرار املعرفة هو اإليمان
املؤمنني بخروج يجزموا ولم النار، من واحًدا أخرج لو وكذا مثله، هو من كل عن لعفا عاٍص عن عفا
معاذ (أبو التومنية وعند يكون. أال يجوز قال إنه حيث من والخروج بالقدر غيالن واختصَّ النار. من
وليس كفر، بعضه أو كله وترك واإلقرار، واإلخالص واملحبة والتصديق املعرفة هو اإليمان التومني)،
وعىص، فَسق إنه فيه يُقال فصاحبه كفر، أية عىل يجمع لم معصية وكل كفًرا. بعضه وال إيمانًا بعضه
كفر لطمه أو نبيٍّا قتل ومن يكفر، لم القضاء بنية كفًرا مستحالٍّ الصالة ترك ومن فاسق. إنه يُقال وال
الكفر. عالمة للصنم السجود قاال حيث املرييس، وبرش الراوندي ابن قال وبه وبغضه. لتكذيبه دليل ألنه
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(٥) الثورة إىل العقيدة من

الناجية الفرقة تكفري يكون وقد الدنيا. يف عليها األمة تُحاسبه وال اآلخرة، يف عليها يُحاَسب
لإلرجاء. امُلشابهة الخاصة مواقفها عىل والتسرت التعمية من نوًعا لإلرجاء

(اإلمامة) والثورة الحكم (4-3)

سالح الناجية الفرقة واستعمال للِفرق، السياسية املواقف عن فيكشف اإلمامة موضوع أما
لإلمام، وألوهية وعصمة وتقيَّة رجعة كلها اإلمامة فليست السياسيني؛ الخصوم ضد التكفري
فيما حوله النظرية نُسجت ثم سيايس، اختياٍر عن تكشف تاريخية أحكاٌم أيًضا هي بل
فاليأس يُقاتل؛ لم الذي اإلمام حتى الجميع تكفري يتمُّ الفتنة قلب ويف األزمة شدة ويف بعد.
كلٌّ صغرية، أمٍم إىل األمة وتحوَّلت والتقوقع، الترشذم إىل أدَّى األمة وحدة عىل الحفاظ من
وبأوالده املظلوم باإلمام التمسك الطبيعي من وكان باطل. عىل والجميع حق، عىل منها
بالحكم أوىل اإلمام فابن عضود؛ ملٍك إىل الخالفة تحوَّلت ملا به التمسك يف زيادًة ونسبه
الرصاع وهل للتكفري؟ َمدعاة السيايس الخالف يكون ملاذا ولكن األمر! أو امللك ابن من
يقول من أو والشورى، النص بني يجمع من تكفري وملاذا عقائدي؟ أمٌر السلطة عىل
الظالم، لإلمام قتاًال والخروج بالدعوة يقول من أو الناجية، الفرقة تقول كما بالشورى
من بد ال هل التكفري؟ عن يتوقَّف من تكفري وملاذا الناجية؟ الفرقة أيًضا تقوله ما وهو
رفض بني حصاره فيتم سياسيٍّا، عزله يسهل حتى ديني مجتمٍع يف التكفري سالح إشهار
فهل خالص، سلفي موقٍف إىل اإلمامية تحوَّلت ما فإذا له؟ الجماهري وترك له السلطة
يف باستمرار اإلمام يحيا أن الطبيعي من االضطهاد مجتمع ويف للتكفري؟89 سببًا ستظلُّ

وغيالن شبيب بن ومحمد شمر وأبي كالصالحي القدر إليه جمع من ومنهم الخالصة، املرجئة هي فهذه
ص٤٢٧-٤٢٨). (املواقف،

عليٍّا وتُكفر عيل، بيعة برتك الصحابة تُكفر كامل) (أبو فالكاملية اإلمامية؛ الشيعة موقف هو هذا 89

أن إال ومعاوية، عيل إمامة امُلشبهة أجازت عثمان. يف التومي) (ثيرب الثيربية فت وتوقَّ الحق. طلب برتك
ملحمد اإلمامة الرزامية، وعند له. رعيَّته طاعة يجب لكن معاوية، بخالف السنة وفق عىل عيل إمامة
ِفرق: ثالث والزيدية املنصور. إىل أوالده ثم عباس، بن هللا عبد بن عيل ثم هللا، عبد ابنه ثم الحنفية، ابن
بمخالفته، كفروا والصحابة تسمية، ال وصًفا عيل عىل بالنص وتقول الجارود)، (أبو الجارودية (أ)
فهو شجاع، عالٌم وهو بالسيف، منهم خرج فمن أوالدهما. يف شورى والحسني الحسن بعد واإلمامة
أو عيل، بن القاسم بن محمد أو يُقتَل، لم هللا، عبد بن محمد هو املنتظر، اإلمام يف واختلفوا اإلمام.
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نظري؟ عقائدي تكفريٌ هناك هل ثانيًا:

وهل الثورة. ليقود وتقيَّته عزلته من جديد من يعود فإنه غاب وإن املضطَهدين، وجدان
والسلوك النهائي الحل هو الواقع لألمر االستسالم يكون وهل األخرية؟ الكلمة للظلم يكون
املسيح عاد لقد القتال؟ من أخرى دورًة يستأنف أن دون ظلًما اإلمام يموت هل األمثل؟
األديان تاريخ يف ِصنوان و«امليشانية» املهدية إن وُمنجيًا؟ ُمنقذًا اإلمام يعود ال وملاذا ُمعلًما،
بينهم، التاريخي االتصال يعني األئمة بني األرواح تناسخ إن االضطهاد. ملجتمع بالنسبة
األئمة ليس الظلم. عىل الثورة بانتصار يحكم باطني وقانون التاريخ يف روح ووجود
أمىض والتواصل االنفصال، من أقوى االتصال األوصال. ُمتقطعي ُمنفصلني أفراد مجرد
ظلًما موته عىل االضطهاد مجتمع يف طبيعي ِفعل َلردُّ وخلوده اإلمام حياة إن االنقطاع. من
جواز وعدم الزعيم، يف الناس ثقة مدى عىل األئمة عصمة تدلُّ كما القتال. يف واستشهاده
اإلمام يكون ال وملاذا هللا. من مؤيَّد ألنه ذلك إىل يحتاج ال النبي أن حني يف عليه، الخطأ

الناس؟90 صدور من العلم ضاع أن بعد ُمعلًما
يُشَهر أن فاألوىل الداخل، من الرسية املعارضة ِفرق ضد التكفري سالح ُشِهر وإذا
ال جزءًا العمل ويجعلون السلطان، يُقاومون الذين الخارج من العلنية املعارضة ِفرق ضد
يكون القرشية رشط يرفض من كان وهل الكبرية. مرتكب ويُكفرون اإليمان، من يتجزأ
اإلمامة رشوط أن حني يف بعينها، قبيلة من اإلمامة تخرج ال حتى رشط القرشية إن ؟ ضاالٍّ
لينتُج اإلمام نصب وجود عدم وإن الحسب. أو النسب فيها وليس والورع، والعدل العلم
التي الناجية الفرقة عكس عىل يُسوسها، سائٍس إىل حاجة دونما ة الخريِّ بالفطرة إيمان عن

برجَلني تنعقد وإنما شورى، اإلمام جرير)، بن (سليمان السليمانية (ب) الكوفة. صاحب عمر بن يحيى
وطلحة عثمان روا وكفَّ لهما. البيعة يف األمة أخطأت وإن إمامان، وعمر بكر أبو املسلمني. خيار من
عىل الجيل بالنص فتقول اإلمامية أما عثمان. يف فوا توقَّ التومي) (ثيرب الثيربية (ج) وعائشة. والزبري
املنصوص يف واختلفوا الصادق، جعفر إىل اإلمامة وساقوا فيهم، ووقعوا الصحابة روا وكفَّ عيل، إمامة
(املواقف، الضالة بالِفرق وُملتحقة وسلفية وُمشبهة وإخبارية معتزلة إىل ُمتأخروهم ب وتشعَّ بعده. عليه

ص٤٢٩). ص٤٢١–٤٢٣، ص٤١٨،
يُتناسخ. نوٌر اإلمامة وأن بالتناسخ، الكاملية وتقول عدًال، ويملؤها األرض عىل عيلٌّ ينزل السبئية عند 90

املغريية، وعند أصبهان. بجبال هللا عبد الجناحني)، ذو جعفر بن معاوية بن هللا (عبد الجناحية وعند
وعند املغرية. وقيل حاجر، جبال يف حي وهو الحسني، بن عيل بن محمد بن زكريا املنتظر اإلمام
محمد بن الحسن ظهر اإلسماعيلية، وعند األنبياء. دون معصومون األئمة الحكم)، بن (هشام الهشامية

ص٤٢٤). ص٤٢١، ص٤١٨-٤١٩، (املواقف، الحجة أنها عىل الدعوة د وجدَّ الصباح،
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عسكر ضد إال تكون ال فإنها الحرب وجبت وإذا له. والطاعة اإلمامة وجوب عىل تُرص
أو الكفر تستوجب ال سياسية آراء وهي أموالهم. من إال الغنيمة تكون وال السلطان،

الضالل.91
املتنازعة الِفرق ترفضتكفري ألنها الداخل؛ يف العلنية املعارضة ِفرق تكفري أيًضا ويتمُّ
قال من يكفر أال كفر؟ رفضالتكفري فهل الرقاب، أجله من تتطاير نزاٍع كطرفيف والدخول
مثل الكلمة وجمع الشمل لمِّ إىل أقرب لُهو الفريقني أحد تفسيق عدم وإن كافر؟ أنت ألخيه
يف الدخول ورفض األمة، وحدة إطار يف ممكن ثالث حلٌّ يوجد وال بعينه. أحد تفسيق عدم
مجتمع إىل امليل يف العيب وما املسلمني. رقاب من الدم نزيف واستمرار األطراف، بني النزاع
وفضله، املهضوم اإلمام وبأحقية شهدائهم، وتقدير البيت آل مع والتعاطف االضطهاد،
والبيعة؟ االختيار يف العامة النظرية ذلك يكرس أن دون خاص لظرٍف عليه النص وربما
كل تكفري هو السلطان عقائد باعتبارها الناجية الفرقة عقائد عىل ِفعل رد أبلغ يكون وقد
االختالف وقوع فإن األمة يف الوحدة ألهمية ونظًرا صنعه. وبرَّر ونافقه السلطان البَس من
اإلمام رشعية يف يطعن ولكنه فكر، حكم وليس واقع حكم وهذا صعبًا. اإلمامة يجعل بينها
التاريخية، الوقائع إنكار الحلول أحد كان فقد الفتنة يف النفيس التوتر لشدة ونظًرا الجائر.
فقط وليس الواقعة يخلق الذي هو الهوى وكأن وميوًال، وأغراًضا أهواءً كله األمر وجعل
الفقهاء كان وإال يضلل، وال يضل ال فيها واالجتهاد وارد، الفروع يف التكفري إن العقيدة.
الغرض، لذلك أُنشئ الفقه أصول يف لالختالف علم هناك بالضالل. اتهام موضع كلهم

العقائد.92 يف الخالف من وطأًة وأخف املتكلمني، واختالفات الِفرق علم من أوىل وهو

من اإلمام روه. وكفَّ التحكيم عند عيل عىل خرجوا امُلحكمة فرق. سبع وهي الخوارج، موقف هو هذا 91

إىل حاجة ال النجدات وعند اإلمام. نصب يُوجبوا ولم اإلمام. فهو عدًال كان وإذا غريهم، ومن قريش
سالحهم من أموالهم وغنيمة مرشكني، غري كفاٌر ُمخالفيهم إن اإلباضية وتقول نصبه. لهم ويجوز اإلمام،
ُمخالفيهم شهادة ويَقبلون سلطانهم، معسكر إال اإلسالم دار ودارهم غريه، دون الحرب عند وكراعهم

ص٤٢٤). (املواقف،
تعينه. دون وقاتليه عثمان من الفريقني أحد بتخطئة تحكم فالواصلية املعتزلة؛ موقف هو هذا 92

والزبري وطلحة عيل وُمقاتلوه. عيل وكذا النار، يف يُخلَّد وأن كافًرا، وال مؤمنًا ال عثمان يكون أن ويجوز
الفريقني. قت فسَّ فقد املعمرية أما امُلتالعنني. شهادة تُقبَل لم بَقل باقة عىل شهدوا لو الجمل واقعة بعد
اتهام (وهو عمر كتمه ولكن وثبوته، اإلمام عىل النص ووجوب الروافض، إىل مالت فقد النظامية أما
وعند يورث. وال كافر السلطان البس من كل املردارية، وعند الخياط). دفاع من بالرغم الراوندي ابن
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نظري؟ عقائدي تكفريٌ هناك هل ثانيًا:

التاريخ يف ذلك وتعيني له، والطاعة اإلمام نصب وجوب هو الناجية الفرقَة يهمُّ ما إن
التاريخ يظل حتى واالنهيار، السقوط بداية ثم التفضيل، عىل األربعة الخلفاء من ابتداءً
صحيًحا ذلك كان وإن الحكم. ويف العقائد يف األول النموذج هذا نحو الوراء إىل مشدوًدا
تحت معسكر غلبة أو إمارة، أو عضوًدا ملًكا أصبحت التي الحالية النُّظم عىل الثورة فتجب
له تكون بل الدنيا، يف الحكم للسلطان يكون وال منها. وبتربير الناجية الفرقة عقائد ستار
اإلسالم شهداء يستوي وهل ودنياهم. دينهم يف الناس يُطيعه حتى اآلخرة يف الجنة أيًضا
ونرصًة؟ وبيعًة سلًما آزروها من مع الدعوة، سبيل يف دماءهم أراقوا ومن األوىل، معاركه يف
من أحد تكفري يُجز لم وإذا اللسان. أو بالقلب النرصة من ترتيبًا أفضل بالدم النرصة إن
حدث وإن السمعيات، يف أو العقليات يف النظرية آلرائه أحد تكفري يجوز فال الِقبلة أهل
هو ليس الفقهاء وحكم للخصوم. السيايس العزل إلخفاء عقائديٍّا ستاًرا يكون فإنه ذلك
يُصِدر حني يف األفعال، عىل إال أحكاًما يُصِدرون ال الفقه أصول وعلماء املتكلمني، حكم
تكون قد قديًما الناجية الفرقة أن من وبالرغم األقوال.93 عىل أحكاًما الدين أصول علماء
يردُّ جيلنا أن إال الناجية، الفرقة هي قديًما الضالة الِفرق تكون وأن الضالة، الفرقة هي
عزلها ويُنهي وعالنية، برشعية األمة حظرية إىل ويُعيدها قديًما، الضالة الِفرق إىل االعتبار

األمة. جماهري عن السيايس

أوًال، افتتحها صالًة أفسد ومن يُقتَل. ولم عثمان يُحاَرص ولم االختالف، مع اإلمامة تنعقد ال الهشامية،
ص٤١٥-٤١٦). (املواقف، عنها منهي معصية صالته فأول

عيل، ثم عثمان، ثم عمر، ثم بكر، أبو هللا رسول بعد الحق اإلمام املكلَّفني. عىل نصبه يجب اإلمام 93
فيه بما إال القبلة أهل من أحًدا تكفر ال الجنة. يف بدر وأهل الرضوان بيعة أهل الرتتيب. بهذا واألفضلية
أو رضورة، عىل السالم عليه مجيئه ُعلم ما أو للنبوة، إنكار أو رشك، أو الحكيم، القادر للصانع نفي

ص٤٢٠). (املواقف، كافر غري مبتدٌع به فالقائل عداه ما وأما املحرَّمات. كاستحالل عليه مُلجَمع
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تكفٌريرشعيعميل؟ هناك هل ثالًثا:

الرشعي التكفري وهو وأهم، أعظم لتكفرٍي وسيلة إال النظري العقائدي التكفري يكن لم
إدارة طريقة تلك القائم. النظام عن ودفاًعا املعارضة، لِفرق السيايس العزل بُغيَة العميل
ليس الرتاث. سلطة عىل اعتماًدا نقلية الحجج فيها تكون التي املجتمعات السيايسيف الرصاع
والسياسية االجتماعية املدنية األفراد حقوق إىل يتجاوزها بل عقائدية، ِفرق مجرد إذن األمر
واألصول بالرشيعة، والعقيدة الفقه، أصول بعلم الدين أصول علم ارتبط لذلك واالقتصادية؛
مسألة الفروع، علم يف وأدخل األصول علم عن خارًجا املوضوع هذا اعتُرب وقد بالفروع.

الدين.1 أصول علم يف تدخل ال فقهية
األدلة عىل يعتمد وإنما فيه، للعقل دخل ال العميل الرشعي التكفري موضوع كان وإذا
العقلية األدلة عىل يعتمد الذي الدين أصول علم يف موضوًعا يكون فكيف وحدها، السمعية
ظن يتحول حتى السمعية األدلة أساس العقلية األدلة فيه تكون والذي مًعا، والسمعية
أقىصما إن النظرية؟ املقدمات يف العلم نظرية يف معروف هو ما عىل العقل، يقني إىل النقل
التي واإلمامة، واألحكام واألسماء واملعاد النبوة مثل السمعيات، من اعتباره هو عمله يمكن
السمعية املوضوعات ألن أكثر الخطورة تزداد ولكن خالصة، ظنيًة وتظل يقني، فيها ليس
العميل الرشعي الكفر أن حني يف عميل، رشعي كفٌر عليها يرتتب ال خالصة نظريٌة األربعة
ضده يُشَهر ملن والعزلة الحصار إىل تؤدي وسياسية واقتصادية اجتماعية آثاٌر عليه ترتتَّب
اآلخرة حال عن األخبار من الروايات، أضعف من تأتي الكافر معرفة إن بل التكفري، سالح

ص٤٣٠). (املواقف، هذا فنِّنا عن خارج هو خالٌف معاملتهم يف وللفقهاء 1



(٥) الثورة إىل العقيدة من

بالقصاص يتعلق فيما ثانيًا الدنيا يف حكمه ثم أوًال، التأييد عىل النار يف وأنه املعاد، وأمور
واالقتصادية. واالجتماعية السياسية بحقوقه يتعلق فيما أي املال؛ وعصمة والنكاح

ليس الجاهل االعتقاد أو الكاذب القول أن الناجية الفرقة لعقائد طبًقا أنه والعجيب
بالعقل. والجهل الكذب معرفة يمكن أنه حني يف بالسمع، األحوال أسوأ وعىل للتكفري، موجبًا
عىل الحكم واعتبار الرشعية، األحكام يف ة املحاجَّ رفض التأكيد هذا عىل الدافع يكون وقد
الرشعية األحكام كل أن مع فيه، للعقل دخل ال ألنه مراجعة وال فيه رجعة ال بالكفر الناس
فاألمر ذلك ومع وارد، فيها املراجعة واحتمال واجتهاد، أصل عن تصُدر وظن قطٌع بها التي
الخصوم. ضد سالٌح فالتكفري سواها؛ ما تكفر فرقة كل وهًوى. تعصب من يخلو ال كله
العقائد. لصحة واحد ِمقياٌس يوجد ال ألنه ُمحايًدا؛ موضوعيٍّا تاريًخا ليس الِفرق وتاريخ
ِفرق عقائد تُقاسصحة الذي امَلحكَّ هي كانت السلطان فرقة هي الناجية الفرقة كانت وملا
رشعي أصل إنكار األول للتكفري؛ مقياَسني الناجية الفرقة وضعت ذلك ومع املعارضة.2
ملناهج بل للعقائد، ليس التكفري وكأن باإلجماع. صحته ُعِلم ما والثاني بالتواتر، معلوم

بعض انتهت فربَّما وتعصبيات؛ ُمبالغاٍت هذا يف للِفرق أن اعلم الِفرق. من تكفريه يجب ما بيان يف 2

كل قبل فاعلم الحق تعرف أن أردت فإذا إليها، ينتمي التي الفرقة سوى ِفرقة كل تكفري إىل الطوائف
معلوًما تكون تارًة فإنها فعًال، وتعاطى قوًال قال من بتكفري الحكم أعني فقهية، مسألٌة هذه أن يشء
كافٌر هذا أن معنى … البتة فيها العقل لدليل مجال وال باالجتهاد، مظنونًا تكون وتارًة سمعية، بأدلٍة
ال وأنه الدنيا، يف حكمه وعن التأييد، عىل النار يف وأنه اآلخرة، الدار يف مستقره عن األخبار إىل يرجع
األحكام. من ذلك غري إىل وماله، لدمه عصمة وال ُمسلمة، نكاح من يمكن وال بقتله، القصاص يجب
العقل بأدلة يُعَرف أن ويجوز جهل. وهو اعتقاده أو كذب، هو منه صادر قوٍل عن أخبار أيًضا وفيه
ومعناه آخر. أمٌر للتكفري ُموجبًا والجهل الكذب هذا كون ولكن جهًال، االعتقاد وكون كذبًا القول كون
ويجوز رشعية. األمور وهذه النار، يف مخلَّد بأنه القول إلطالق وُمبيًحا دمه، سفك عىل ُمسلًَّطا كونه
ماله وأن بكفره، ُمكرتَث وغري الجنة يف مخلَّد الكذب أو الجاهل أو الكذاب بأن الرشع يِرد أن عندنا
الجهل وأن صدق الكذب بأن يِرد أن يجوز ليس نعم، أيًضا. بالعكس يِرد أن ويجوز معصوم، ودمه
سببًا الرشع جعله هل والكذب الجهل هذا أن املطلوب بل املسألة، بهذه املطلوب هو ليس وذلك علم،
كافر فهو الشهادة بكلمتَي تكلَّم إذا العبد أن يف كنظرنا وهو النار. يف مخلَّد بأنه والحكم عصمته إلبطال
هل حق، وهو قلبه يف ُوجد الذي واالعتقاد ُمصدق، وهو منه صدر الذي اللفظ هذا أي مسلم، أو بعدهما
بأنه اعتقاده أو كذب بأنه قوله وصف فأما الرشع. إىل وهذا ال، أم وماله دمه لعصمة سببًا الرشع جعله
أو كافًرا كونه معرفة وأما عقليٍّا، يكون أن يجوز والجهل الكذب حرمة فإذْن الرشع، إىل فليس جهل
الذي السبب أن ومعناه حر، أو رقيق الشخص هذا أن الفقه يف كنظرنا هو بل رشعيٍّا، إال فليس مسلًما
امُلستويل سيده عن للقصاص وُمسقًطا ألمالكه، وُمزيًال وواليته، لشهادته ُمبطًال الرشع نَصبه هل جرى

388



عميل؟ رشعي تكفريٌ هناك هل ثالثًا:

للعلم مصدر فالتواتر موضوعيٍّا؛ تكفريًا وليس منهجي تكفريٌ هو االستدالل، وطرق النظر
هو وبالتايل النقلية؛ الحجج يقني ورشط العلم، نظرية من جزء ألنه إنكاره؛ يمكن وال
استقالل الكايف، العدد األربعة؛ التواتر ورشوط الرشعية. واملصادر باألصول التسليم أساس
يُنكر من هناك هل ولكن يقينيٍّا. تجعله الزمان؛ يف التجانس حس، عن اإلخبار الرواة،
فهل ُوجدت، وإن خالصة؟ افرتاضية حالٌة أنها أم بالفعل بالتواتر معلوًما رشعيٍّا أصًال
الحضارة داخل من األمة، داخل من األمة، ِفرق من فرقة أم املعارضة ِفرق من فرقة هي
املعرفة أساس ألنه عقًال؛ أو رشًعا التواتر إنكار ألحٍد يمكن ال الحقيقة يف خارجها؟ من أو
التاريخية الصحة من للتحقق الفقه أصول علم أبواب أحد وهو وحديثًا. قديًما التاريخية
قائًما: الدين أصول لعلم بالنسبة السؤال يظل ولكن السنة. وهو للترشيع، الثاني للمصدر
والبُلدان، والحوادث والوقائع األشخاص التاريخية، الوقائع اإليمان مضمون يكون هل
التجارب ذلك يف بما والطقوس الشعائر حتى أو التاريخية، املعارف شأن بالتواتر تُعَرف
ووقائعها، الفتنة اإليمان مضمون هل املشرتكة؟ الخربات من الشعوب ورصيد التاريخية
للعالم رات تصوُّ تُعطي العقائد من نسق أم وأصحابه، وأزواجه مناكحه الرسول وحياة
النظرية للمشاكل الحلول كأحد التاريخية للوقائع إنكار يحدث فقد للسلوك؟ ودوافع
فهل بالعالم. ضيًقا واالنفعال الذاتية يف إغراًقا أو األحداث، عىل أحكام إصدار بصعوبة
تاريخيٍّا، واقًعا وليس شعوري الصويف الواقع ألن نظًرا كفرة املعنى بهذا الصوفية يكون
ووجود التاريخية الوقائع ليست والتشبيه؟ التجسيم صفات تأويلهم يف املعتزلة وكذلك
للسلوك وبواعث للعالم كتصورات والدالالت املعاني بل الدين، أصول من أصًال األشخاص
العالم حدوث إثبات يمكن ال لذلك املحسوسات؛ يف إال تواتر ال كان وملا للتحقيق. ومقاصد
رشوط واضعو كان وإذا العقيل، بالدليل إثباته يمكن إنما محسوس، غري ألنه بالتواتر
أصل «إنكار للتكفري األول القياس هذا فإن الناجية، الِفرق من األحاديث وجامعو التواتر

ذلك يف الفتوى ويجوز الرشع، من إال دليلها يُطَلب ال رشعية ألحكاٍم طلبًا ذلك كل فيكون قتله، إذا عليه
كل أن وفروعه الفقه أصول يف قرَّرنا فقد األصل هذا تقرَّر فإذا أخرى. وباالجتهاد وبالظن مرًة، بالقطع
أصل، عىل بقياس نقل أو إجماع، من الرشع أصول من بأصل يعرفه أن فإما ُمدٍَّع، يدَّعيه رشعي حكم
كل أن به املقطوع واألصل األصل. ذلك عىل بقياس أو بأصل يُدَرك أن إما كافًرا الشخص كون وكذلك
األحكام جملة إىل الحياة، يف واملال الدم ُمستباح املوت، بعد النار يف مخلَّد أي كافر؛ فهو محمًدا كذَّب من

ص١٢٤-١٢٥). (االقتصاد،
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(٥) الثورة إىل العقيدة من

أما السياسيني.3 الخصوم ضد الناجية الفرقة يف سالًحا يظلُّ بالتواتر» معلوم رشعي
لورود قاطعة غري حجٌة اإلجماع فإن باإلجماع»، صحته ُعِلم ما «إنكار الثاني القياس
العلم دون الرشعي العلم إال يوجب ال واحد رأٍي عىل الكبري العدد تطابق وإن كثرية، ُشبَه
إثباته، مطلوٍب آخر بيشءٍ يشء إثبات فهذا اإلجماع؛ بحجية التواتر يشهد وال النظري.
إىل حاجة هناك كانت ملا وإال متواتر، رشعي دليٍل إىل اإلجماع يستند ال التسلسل. فيلزم
اآلراء تجتمع حتى الرأي عن تنازًال فيه ألن قطعي؛ عقيل دليٌل اإلجماع وإنكار اإلجماع.
عىل الحكم يمكن وال التأويل. يحتمل فإنه تواتر هناك كان وإن واحد، رأٍي عىل كلها
اإلجماع، عىل سابقة السنة أن كما العقل، عىل سابق اإلجماع ألن النصوصباإلجماع؛ تأويل
فيه اإلجماع ألن لإلجماع؛ خارق بأنه أحد اتِّهام إذن يمكن ال السنة. عىل سابق والكتاب
يجرُّ إنكاره وألن رصفة، عملية لناحيٍة اإلجماع إثبات أتى إنما إثباته. املطلوب وهو شك،
فإنه الالحقني، إلجماع وُملزًما السابقني، إجماع هو اإلجماع كان وإذا شنيعة». «أمور إىل
إخراجية، قياساٌت كلها إنكاره عىل واألمثلة الناجية. الفرقة أيدي يف سلطة حجة إىل يتحول

كقول الرسول، من بالتواتر املعلومة الرشعيات أصول من أصًال يُنكر ولكن الرصيح، التكذيب ترك من 3

هذا صدور أعلم لست قال: واألخبار القرآن عليه ُقرئ فإذا الواجبة.» غري الخمس «الصلوات القائل:
وأين مكة أين أدري ال ولكن الحج، بوجوب ُمعرتف أنا يقول وكمن وتحريف. غلط فلعله الرسول، من
ووصفها النبي ها حجَّ التي البلد هي هل ونه، ويحجُّ الناس تستقبله الذي البلد أين أدري وال الكعبة،
فاملتواترات وإال الترصيح، عن ُمحرتز ولكنه ُمكذِّب، ألنه بكفره يُحَكم أن ينبغي أيًضا فهذا القرآن؟ يف
يختصُّ ذلك فإن املعتزلة، مذهب كبُطالن يقوله ما بُطالن وليس والخواص. العوام إدراكها يف تشرتك
بعُد عنده يتوافر ولم باإلسالم، العهد قريب الشخص هذا يكون أن إال النظار، من البصائر أُولو لدركه
غزوًة أنكر لو وأنه بالتواتر، معلوًما أمًرا أنكر ألنه نُكفره ولسنا عنده. يتواتر أن إىل فيجعله األمور، هذه
يلزم لم وخالفته، بكر أبي وجود أنكر أو عمر، بنت حفصة نكاحه وأنكر املتواترة، النبي غزوات من
وأركان والصالة الحج بخالف به، التصديق يجب مما الدين أصول من أصل يف تكذيبًا ليس ألنه تكفريه؛
به الشُّ ألن اإلجماع؛ ألصل امُلنكر النظام تكفري يف نظًرا لنا فإن اإلجماع، ملخالفة نُكفره ولسنا اإلسالم؛
تطابق فيه نحن الذي وهذا نظري، رأٍي عىل التطابق اإلجماع وإنما قاطعة، حجًة اإلجماع كون يف كثرية
املوجب التواتر سبيل عىل محسوس غري األخبار عىل الكبري العدد وتطابق محسوس، غري األخبار عىل
الرشع؛ جهة من إال العلم يوجب ال نظري واحد رأٍي عىل والعقد الحل أهل وتطابق الرضوري، للعلم
إال تواتر ال بل به، حكموا الذين النُّظار من األخبار بتواتر العالم حدوث عىل يُستدل أن يجوز ال ولذلك

ص١٢٦-١٢٧). (االقتصاد، املحسوسات يف
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عميل؟ رشعي تكفريٌ هناك هل ثالثًا:

مسائل أن عىل كله ذلك ويدل النبوة. ونهاية الوحي اكتمال عىل اإلجماع عىل الخروج مثل
الفقه.4 أصول علم يف حلها تجد الدين أصول علم

األفراد حقوق (1)

إنهاء وإن بها. واملساس األفراد بحقوق تتعلق نتائج العميل الرشعي التكفري عىل يرتتب
الدين أصول علم ارتباط مدى عىل َلتدلُّ العملية الفقهية األحكام بهذه النظرية العقائد
اعتبار باألصالة، سيايس هدٌف هو للعقائد النهائي الهدف أن وكيف الفقه، أصول بعلم
من الهدف السلطان. عىل خارًجا عليها خارًجا أو األمر ألُويل ُمطيًعا األمة من جزءًا الفرد
بني وحصاره له السيايس العزل أو السيايس، النظام مع للفرد السيايس الضم إما التكفري

السلطان. وفقهاء الرشطة رجال
واإلسالم الشهادة مثل حياته، أثناء عليها يحصل حقوٍق إىل الفرد حقوق وتنقسم
ودفنه عليه الصالة مثل مماته، بعد عليها يحصل وحقوٍق إلخ، … والتزاوج الذبيحة وأكل

ُمنكًرا ولكن الدين، أصول من بالتواتر القطع عىل معلوًما أمًرا أيًضا يُكذب وال بالتكذيب، يُرصح أال 4
قاطعة حجًة اإلجماع كون أنكر إذ مثًال؛ كالنظام له يشهد فال التواتر فأما اإلجماع. إال صحته ُعِلم ما
وال ُمتواتر رشعي وال قطعي عقيل دليٌل اإلجماع أهل عىل الخطأ استحالة عىل يدل ليس وقال: أصله، يف
إلجماع خارق قوله يف وهو بزعمه. تأويل له واآليات األخبار من به تستشهد ما فكل التأويل. يحتمل
أنكر فقد خالفه، يمكن ال به مقطوع حقٌّ الصحابة عليه أجمع ما أن عىل إجماعهم نعلم فإنَّا التابعني؛
اإلجماع كون وجه يف كثرية اإلشكاالت إذ نظر؛ فيه ويل االجتهاد. محل يف وهذا اإلجماع، وخرق اإلجماع
قائًال أن وهو شنيعة، أموٍر إىل انقاد الباب هذا ُفتح لو ولكن للعذر، كامُلمهد ذلك يكون فيكاد حجة،
عند ذلك استحالة ومستنَد تكفريه. يف التوقف فيبُعد محمد، نبينا بعد رسول يُبَعث أن يجوز قال لو
ومن بعدي»، نبيَّ «ال قوله من فيه نُقل وما يتخيله. ال العقل فإن محالة، ال اإلجماع من تُستمد البحث
فإن الرسل»، من العزم «أُويل به أراد أنه تأويله عند القائل هذا يعجز فال النبيني»، «خاتم تعاىل قوله
النبي بني وفرٌق الرسول، به يُِرد لم بعدي» نبي «ال وقوله العام، تخصيص يبعد فال عام «النبيني» قالوا
ندَّعي أن يمكن ال وأمثاله فهذا الهذيان؛ أنواع من ذلك غري إىل الرسول، من رتبة أعىل والنبي والرسول،
يكن ولم هذه من أبعد باحتماالٍت قضينا التشبيه ظواهر تأويل يف فإنَّا اللفظ؛ مجرد حيث من استحالته
قرائن ومن اللفظ هذا من باإلجماع فهمت األمة أن القائل هذا عىل الرد ولكن للنصوص، ُمبطًال ذلك
هذا فمنكر تخصيص؛ وال تأويل يف ليس وأنه أبًدا، هللا رسول وعدم أبًدا، بعده نبي عدم فهم أنه أحواله
وللمجتهد نظر. إىل واحد كل يفتقر ُمتشابكة ُمتقاربة مسائل تتفرع هذا وعند اإلجماع. ُمنكر إال يكون ال

ص١٢٨–١٣٩). (االقتصاد، وإثباتًا يقينًا ظنه بموجب يحكم ذلك جميع يف
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حقوٌق كلها ألنها اجتماعية؛ وحقوٍق فردية حقوٍق إىل أيًضا تقسيمها يمكن وال منه. واإلرث
يدل ولكنه فردي عمٌل والسالم جماعية، وقيادٌة فردي عمٌل الصالة فإمامة اجتماعية؛
تصنيف يمكن ولكن اآلخرين. عىل حكم ولكنه فردي عمٌل والشهادة اجتماعية، عالقٍة عىل
أو بينها التداخل إمكانية من بالرغم وسياسية واقتصادية اجتماعية إىل األفراد حقوق

الجمع.5

االجتماعية الحقوق (1-1)

مقابر يف ودفنه عليه الصالة أو الفرد، حياة أثناء الصالة إمامة االجتماعية الحقوق تشمل
الذي الرأي فصاحب معه. والتزاوج ذبيحته وأكل عليه السالم ورد مماته، بعد املسلمني
له تجوز ال وممارساته، السيايس للنظام امُلعارض وهو الهوى، صاحب أو الضالَّ ي ُسمِّ
ونظًرا الكربى، اإلمامة إىل تقود التي الصغرى اإلمامة هي الصالة إمامة ألن الصالة؛ إمامة
بخطبة ويقوم الحق، يقول دام وما اإلمام. بها يتمتع التي الدينية والثقة املعنوية للقوة
عىل ثورتهم أو طاعتهم يف مؤثًرا ويكون الناس، إليه يستمع الدروس، ويُلقي الجمعة،
هو كما للثورة وقيادته بإمامته الجماعة من اعرتاف موته بعد عليه الصالة أن كما الحكم.
الحياة يف بالوحدة اعرتاف أيًضا فهو املسلمني مقابر يف الدفن أما العظام. القادة مع الحال
وتحت األرض فوق والثبات، الحركة يف معه وبأنهم امُلصلني، وجمهور اإلمام بني واملوت
يف والتفتيش الناس، قلوب يف الدخول للناس وكيف وثًرى.6 ثورًة وبدنًا، روًحا األرض،
الكفر؟ أو باإليمان الضالل، أو بالنجاة عليهم الحكم ثم عقائدهم، والتعرفعىل ضمائرهم،

القرامطة، كبدعة شنعاء بدعًة امُلنافق أظهر ما إذا جميًعا وإسقاطها الثالثة الحقوق بني الجمع يتم 5

ويكون (اجتماعي)، عليه يُصىلَّ وال (سيايس)، يُقتل مرتدٌّ فإنه الحلولية، الرافضة من الغالة وكبدعة
ص١٨٨-١٨٩). (األصول، (اقتصادي) للمسلمني فيئًا ماله

ص١٨٨-١٨٩). (األصول، عليه وال املعتزيل خلف الصالة تصحُّ ال أنه عىل أصحابنا من الفقهاء أجمع 6
القدري خلف صىلَّ من صالة إعادة راهويه بن وإسحاق حنبل من وأحمد وداود ومالك الشافعي وأوجب
من أن الحسن بن محمد عن هللا عبيد بن هشام وروى التوحيد. بدعته تُنايف مبتدع وكل والرافيض
زنادقة. إنهم املعتزلة يف والقايض يوسف أبو وقال الصالة. يُعيد القرآن بخلق يقول من خلف صىلَّ
(األصول، مات إذا عليه الصالة تجوز ال خلفه الصالة تجوز ال من كل امليت، عىل للصالة وبالنسبة

ص٣٤٠–٣٤٢).
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عميل؟ رشعي تكفريٌ هناك هل ثالثًا:

بني االجتماعي الرتابط إىل يُشري فإنه السالم رد أما منافًقا؟ املؤمن يكون أن أدراني وما
بداية السالم فإلقاء تعرف.» ال من وعىل تعرف من عىل السالم «ألِق للنصيحة: طبًقا الناس
األول. النداء لهذا استجابة هو السالم ورد الناس، بني مبدئية رابطٍة عن واإلعالن التعارف،
فالساكت الحق؛ قول عىل ودليل الثقة، عنوان فهي الشهادة أما الكالم.7 يأتي السالم وبعد
الشهادة إعالن للشعور فعل أول كان لذلك اإلعالن؛ هي الشهادة أخرس. شيطاٌن الحق عن
ال الكبائر، عىل بل الصغائر، عىل فقط الشهادة تقع وال شهيًدا. دونها سقط ولو حتى
شهادة كانت وملا للحكام. الجماعية الجرائم عىل بل للمحكومني، الفردية الجرائم عىل تقع
فقهاء من وإسقاطها استبعادها وجب الناس، يف مؤثرة السلطة جربوت عىل املعارضة
إلقاء مجرد من أقوى اجتماعي ترابط وجود عىل دليل فإنه الذبيحة أكل أما السلطان.8
وامللح». «العيش والِعرشة والتحالف والتصادق والتعارف التزاور بل عليه، والرد السالم
بني وقطيعة اجتماعي، حصاٌر لُهو الضالة الِفرق ذبائح أكل الناجية الفرقة تحريم وإن
عليها؟ هللا اسم ذُكر وقد املسلمني ذبائح تحُرم وكيف واألصدقاء. واملعارف والجريان األهل
أقرب العقائد يف املسلمني يُشاركون ال الذين الكتاب أهل هل الكتاب؟ أهل ذبائح تُحلَّل ألم
تأويلها؟ يف فقط يختلفون ولكن العقائد يف املسلمني يُشاركون الذين األهواء أهل من إليهم
القطيعة، وزادت باملثل، هذه عليهم ردَّت الضالة الِفرق ذبائح السلطان فقهاء حرَّم وكلما
الوثقى العروة وانهارت أحد، عن أحد يعُف ولم النفوس، يف الغيظ وزاد القلوب، واحتنقت
والشهادة والسالم الصالة بعد االجتماعي الرتابط ة قمَّ فهو التزاوج أما لها.9 انفصام ال التي
عزل تم ما فإذا ودم. لحم إىل االجتماعي الرتابط وتحويل والنسب، الدم اختالط والطعام،
استئصالها ذلك بعد يسهل فإنه األمة، باقي مع والنسب املصاهرة من الضالة الِفرق
وإذا للزواج؟ طلبها حني الزوجة عقائد يف الزوج يدخل وهل وتموت. فتضُمر واستبعادها،
الرأي أهل من نتزاوج أفال العقائد، يف األمة يُخالفون الذين الكتاب أهل مع نتزاوج كنَّا

ص١٨٨-١٨٩). (األصول، عليه السالم رد يصحُّ ال أنه أصحابنا من واملتكلمون الفقهاء أجمع 7
سوى قبولها إىل حنيفة وأبو الشافعي وأشار مالك، ردَّها األهواء؛ أهل شهادة قبول يف اختلفوا 8

إىل القياس كتاب يف فأشار الروافض، غالة تكفري عىل الشافعي وقف الزور. شهادة ترى التي الخطابية
ص٣٤٠–٣٤٢). (األصول، األهواء أهل شهادة قبول عن رجوعه

والخوارج األزارقة مع املعتزلة وأكثر األهواء)، (أهل ذبائحهم أكل يحلُّ ال أنه عىل األصحاب أجمع 9
واملتكلمون الفقهاء أجمع ص٣٤٠–٣٤٢). (األصول، فينا قولهم من أشد فيهم وقولنا ذبائحنا، يُحرمون

ص١٨٨-١٨٩). (األصول، ذبيحته أكل يحل ال أنه عىل أصحابنا من
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ووجوب العقد فسخ إىل األمر يصل وهل تأويلها؟ يف السلطان فقهاء مع يختلفون الذين
والصداق؟10 العدة

االقتصادية الحقوق (2-1)

الرأي صاحب ويُحَرم اقتصاديٍّا، العزل إحكام يستمرُّ السيايساالجتماعي العزل تم ما فإذا
املبايعة يف وحقه والفيء، الغنيمة يف وحقه اإلرث، يف حقه مثل االقتصادية، حقوقه من
القرآن لنص ُمخالف حكٌم وهو يُوَرث، وال الرأي صاحب يرث ال لإلرث فبالنسبة والعقود.
الوصية، مع الثروة توزيع عوامل من كعامل وحدها الدم برابطة اإلرثمرشوًطا يجعل الذي
أموال بتصفية االقتصادي الحصار يزداد وقد اآلخر. حق أي الدين، وقضاء امليت، إرادة أي
ولكن األمة، من يرث ال فهو اإلرث؛ باسم الجماعة إىل وترسبها ومصادرتها، الرأي صاحب
التمييز يسهل وهل اقتصاديٍّا. تصفيتها ويتم املعارضة أموال تنتهي وبالتايل ترثه؛ األمة
وكأن بعدها، وتحريمه قبلها اإلرث تحليل أجل من بعدها والكسب البدعة قبل الكسب بني
لها امُلخالف الكتابي من األمة عىل أرشُّ الرأي صاحب املسلم وهل معلوم؟ وقٍت يف يتم الرأي
الرأي صاحب عىل يحرم كما للكتابي؟11 يحل بينما التوارث من عليه ويحرم العقيدة، يف
التجاري، النشاط طريق عن اقتصاديٍّا حصاره أيًضا يتمَّ حتى املعاوضة؛ وعقود املبايعة

وطئها حتى املرأة تعلم لم فإن مفسوًخا. العقد ويكون منهم، املسلمة زواج يجوز ال األصحاب، عند 10

ال من الكرامية ومن نكاحها. يحُرم منهم واملرأة ى. امُلسمَّ املهر دون بالوطء امِلثل مهر ولها العدة، فعليها
فهؤالء الباري، ذات يف الحوادث بحدوث يقولون خواصهم أن يعرفون وال اسمه، إال الجسم من يعرفون

ص٣٤٠–٣٤٢). (األصول، عليهم والصالة وذبائحهم نكاحهم يحلُّ ال
منهم الشخص مرياث يف واختلفوا السنة، أهل من يرثون ال األهواء أهل أن عىل األصحاب أجمع 11
قدريٍّا. كان ألنه والده مرياث يأخذ ولم الطرفني، من املوارثة قطع املحاسبي الحارث (أ) فريقني: إىل
املسلم»، من يرث ال الكافر وإن الكافر، من يرث املسلم «إن معاذ لقول طبًقا منهم ني السُّ توريث (ب)
من «يرث املسلم يف قال كما بدعته»، قبل اكتسبه ما الضال املبتدع من اليشء «يرث حنيفة أبي وقول
وكل الزنديق «مال الشافعي وقول للمسلمني»، فيئًا الردة بعد كسبه ويكون ردته، قبل اكتسبه ما املرتد
املتكلمني فإن القدرية كبدعة بدعته كانت إن ص٣٤٠–٣٤٢). (األصول، الجزية» فيه يفءٌ ببدعة كافر
غنم من املحاسبي الحارس امتنع ولذلك السنة؛ أهل وبني بينهم التوارث بانقطاع قالوا أصحابنا من
أهل أن كما منه، يرث السني قريبه إن أصحابنا من الفقهاء وقال معتزليٍّا. كان أباه ألن أبيه مرياث

ص١٨٨-١٨٩). (األصول، األديان يف اختالفهم مع بعًضا بعضهم يرث الذمة
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عندما الحصار ويُحَكم والرشاء. البيع له يحقُّ فال املجتمع، يف للثروة الرئييس امَلورد وهو
أن دون ثورته وتبديد زراعته وإتالف ممتلكاته حرق يجوز وبالتايل العوض؛ عليه يحُرم
أن بعد األخرية، الجسدية التصفية أي للسلطان، قتله حق ترك ثم العوض! حق له يكون

واقتصاديٍّا.12 اجتماعيٍّا قبُل من تصفيته ت تمَّ

السياسية الحقوق (3-1)

لبيت ويفء للُمحاربني غنيمة أمواله قتاله، يجب لألمة عدوٍّا امُلخالف الرأي صاحب ويُعترب
إسالم. دار داره تكون الناجية الفرقة إىل ينتسب مسلٌم فيها كان وإن حرب. دار داره املال،
القتال أو اإلسالم بالدعوة، يُبلَّغ للمسلمني، عدو وكأنه الجزية، أو القتال عليه، الحرب يُعَلن
من ِجوار وال خفري بال السنة يُظهرون ظاهرين، داره يف السنة أهل كان وإن الجزية. أو
مسلٌم حرٌّ فيها واللقيط الناجية! للفرقة الغلبة دامت ما إسالم دار داره تكون حينئٍذ ُمجري،
واللقيط حرب، دار فهي السنة ألهل األغلبية تكن لم وإن السنة. ألهل فيها األغلبية دامت ما
الدار وأهل ُخمس. بغري أو بُخمس ويفء غنيمة منها يؤخذ وما الحرب، دار يف كاللقيط فيها
وقد الكفار. مثل الجزية منهم تُقبَل ال امُلرتدين لكن املجوس، مثل الجزية عليهم تجب
فالحكم الكبار! بجريرة الصغار فيؤخذ بعدهم، من أوالدهم واسرتقاق اسرتقاقهم يجوز
كما أقلية، أم أغلبية معهم، السنة أهل حضور بمقدار يتحدد إنما الرأي يف امُلخالفني عىل
ولكن املؤمنة، القلة أجل من العاصية لألغلبية يُشَفع عندما اليهودية األخالق يف الحال هو

السلطة.13 أصحاب السائدة األغلبية أجل من املعارضة لألغلبية يُشَفع املرة هذه

بعد قتلهم وجوب ألن املعارضة؛ عقود وسائر البياعات يف األصحاب أجازه األهواء. أهل مبايعة يف 12

الحرب كأهل األهواء أهل املرتد. عىل الحد إقامة للرعية وليس السلطان، واجب هو التوبة عن امتناعهم
ص٣٤٠). (األصول، مبايعتها للمسلم يجوز

ظاهرين السنة أهل فيها كان إن الضالة الِفرق بعض عليها غلبت دار كل األهواء. أهل ُدور حكم يف 13

واللقيط إسالم، دار فهي واملال، النفس عىل خوف وال ُمجري، من ِجوار وال خفري، بال السنة يُظهرون
إال الحق إظهار عىل السنة أهل يقدر لم وإن فيها. اللقطة تعريف ويجب يسرتق، ال مسلم حرٌّ فيها
فيها يوجد وما الحرب، دار يف كاللقيط فيها واللقيط وكفر، حرب دار فهي يبذلونه، ماٍل أو بجوار
ونكاح ذبائحهم، تحريم (أ) فريقني: إىل الدار أهل حكم يف األصحاب اختلف ثم بُخمس. يفء فهو
منهم تُقبَل ال مرتدُّون (ب) اإلسفراييني). إسحاق (أبو املجوس مثل عليهم الجزية وضع وجواز نسائهم،
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جماهري مع الصالة دون اجتماعية كحياٍة امُلخالف الرأي لصاحب يبقى فماذا
والتوارث منهم، والتزاوج ذبيحتهم، وأكل معهم، والشهادة عليهم، السالم وإلقاء املسلمني،
املسلمني عىل أشد الرأي يف امُلخالف اعتبار حد إىل األمر وصل وهل معهم؟ والعقود واملبايعة
أمواله الجزية، أو القتال أو الناجية الفرقة إسالم يُعَرضعليه حرب، دار داره أعدائهم، من
خالف عليها ظنية فقهية أحكاٍم عىل الرأي يف امُلخالفون املسلمون يُحاَرب وهل ويفء؟ غنيمة
يف بالتعدد تسمح التي الرشيعة روح عن وماذا والخطأ؟ للصواب ومعرَّضة الفقهاء، بني
يف بالشك السماح جواز عدم حد إىل أيًضا األمر وصل لقد املجتهدين؟ وتصويب الرأي
يف رصفة، نظرية أموٍر يف وجزم قطعية وهذه قطًعا. تكفريهم ورضورة األهواء، أهل كفر
الواحد والفكر الواحد الرأي ينشأ هنا ومن والخطأ. الصواب فيها يجوز خالفية موضوعاٍت
أليس وخصومها. الدولة بني الشاك تكفري يف ُمتبادل سباٌق األمر وكأن الواحد، واملذهب

األمة؟14 وحدة عىل املحافظة بُغيَة الوطنية املصالحة بداية هو اآلخر تكفري يف الشك

األمة ِفرق (2)

يرتتب ملا طبًقا بل حولها، واختالفها النظرية عقائدها عىل بناءً ليس األمة ِفرق وتصنف
يف ضدها كليًة، األمة عىل خارجة تكون أن إما األمة فِفرق رشعية؛ أحكاٍم من ذلك عىل
البعض يف وضدها األحكام بعض يف معها جزئيٍّا، عليها خارجة تكون أو األحكام، كل
أو االتفاق ومدى العميل، الترشيعي االختالف ينشأ النظري العقائدي الخالف يف اآلخر.
لألمة املخالفة األوىل الِفرق االجتماعية. العالقات طبيعة يُحدد الذي هو العقائد يف االختالف
خارجها، ومن الحضارة داخل انترشت وعقائد مذاهب إىل تنتسب التي الِفرق هي كليٍّا
التي املعارضة ِفرق هي نسبيٍّا لألمة املخالفة الثانية والِفرق فيها. روافد تُكون وأصبحت
حزب الناجية، الفرقة لتأويل ُمخالًفا لعقائدها تأويًال وتُعطي الحضارة، داخل من تأتي
من آلثار تعرُّضها لسهولة نظًرا األوىل الِفرق إىل املعارضة ِفرق ُغالة تنضمُّ وقد السلطان.

أفتى خالف؛ فيه أوالدهم اسرتقاق يجوز هل سؤال ويف به. نقول ما وهو اسرتقاقهم، يجوز وال الجزية،
ص٣٤٢-٣٤٣). (األصول، األصحاب بعض ذلك ومنع وافقه، حنيفة وأبو بجوازه، املروزي إسحاق أبو
بدعة قولهم أن عِلم وإن كافر. فهو ال أم فاسد قولهم أن يف شكَّ إن األهواء. أهل كفر يف الشاكُّ 14
الشاك بتكفري املعتزلة أكثر قال خالف؛ الشاك هذا تكفري يف أصحابنا بني كفًرا، كونه يف وشك وضالل

ص١٣-١٤). (الفرق، أوىل كفرهم يف الشك بتكفري ونحن ُمخالفيهم، كفار يف
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تم وإذا الناشئة. الجديدة الحضارة ِضمن دخلت التي امُلجاورة واملذاهب الحضارية البيئة
والصالة، والغنيمة والفيء الدفن مستوى عىل يتم ذلك فإن الناجية، الفرقة مع التقارب
خلفها، أو عليها الصالة تجوز ال إذ األمة؛ جماهري عن معزولة املعارضة ِفرق تظل ولكن

حولها.15 مرضوبًا االجتماعي الحصار يظلَّ حتى منها؛ التزاوج أو ذبيحتها، أكل أو
الحضارة داخل الِفرق لتاريخ الحاوي هو الدين أصول علم يصبح النحو هذا وعىل
العلوم، باقي أيًضا بل الكالمية، الِفرق فقط ليس الحضارة داخل الِفرق وتضم وخارجها.
والعلوم العقلية والعلوم النقلية العلوم وباقي بل والتصوف، الفقه وأصول الحكمة مثل
وبؤرتها؛ الحضارة موضوع هو اإلنسان الحضارة. موضوع حول كلها وتدور اإلنسانية،
والتجسيم التأليه لدفع األيمن ذراعه والكالم له، هللا مقصد الوحي، قلب يف قابع فاإلنسان
يقف اليرسى قدمه واألصول البدن، وفناء العالم ِقدم األيرسلدفع ذراعه والحكمة والتشبيه،
من ليسرتيح أعىل إىل يرفعها اليمنى قدمه والتصوف الواقع، يف نفسه األرضويُثبت عىل بها
وكلها صدره، يف قلبه والوحي األربعة، اإلنسان أطراف هي األربعة فالعلوم الدنيا. هموم
كل الحضارة خارج الِفرق وتضمُّ لألطراف. الحركة ومركز الرأس يف بالفهم مرتبطة
انتشار بعد محليًة أصبحت ثم امُلجاورة البيئات من أتت التي والعقائد والديانات املذاهب
الحديث ينفصل ال وأحيانًا لها. واحتوائها إياها، وضمها فوقها، الناشئة الجديدة الحضارة
فهي املعارضة. ِفرق أي داخلها، الِفرق عن األمة، ِفرق أي الحضارة، خارج الِفرق عن
التعرف تم أن بعد امُلجاورة، القديمة الحضارية للبيئات ُممثلة أصبحت واحدة حضارٌة
من حلقًة الحضارة أصبحت وبالتايل الخاصة؛ لِفرقها وُمبِدعة وتمثُّلها، وترجمتها عليها
األديان.16 تاريخ لعلم ُممثًال الدين أصول علم أصبح كما البرشية، الحضارات تاريخ
التأصيل يف رغبًة نتائجه، ال النظر مناهج الفروع، ال األصوُل التصنيَف يحكم ما وغالبًا

والتناسخ، بالحلول لقولهم أو األئمة لتأليه والخطابية واملغريية الباطنيُة األمة عىل الخارجة الِفرقة 15
إىل اإلسالم رشيعة بنسخ لقبولهم اإلباضية أو البنني، وبنات البنات بنات نكاح أباحوا الذين امليمونية أو
الخارجة والِفرق إباحته. عىل القرآن نص ما حرَّم أو تحريمه، عىل القرآن نص ما أباح ما أو الزمان، آخر
والرضارية والجهمية والنجارية والزيدية اإلمامية والرافضة والخوارج املعتزلة مثل األمة، عىل نسبيٍّا
عليه الصالة له تجوز ال ولكن املساجد، يف والصالة والغنيمة والفيء الدفن ألصحابها يجوز (املجسمة)،

ص١٣-١٤). (الفرق، نكاحه وال ذبيحته تحلُّ وال خلفه، أو
أفالطون إىل يُشريون فإنهم الصوريني، العقليني ضد الحس بداهات عن املتكلمون دافع ما إذا 16
الباقالني حديث وبعد اإلسالمية، الحضارة يف آراؤهم انترشت أن بعد وجالينوس وبطليموس وأرسطو
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املنهجي التكفري إىل يرجع إنما ذاته النظري العقائدي التكفري إن بل التفصيل، دون
واألصولية أخرى، أحيانًا والكالمية أحيانًا، الفقهية النظرة غلبة من الرغم عىل النظري

ثالثة.17 أحيانًا

الجزية؟ منهم تُقبَل ال كَفرة هناك هل (1-2)

تؤخذ ال الذين الكَفرة فهناك الخاص؛ الكفر إىل العام الكفر من ابتداءً األمة ِفرق وتُصنَّف
الكالمية الِفرق وكأن القتال، وإما اإلسالم إما ُمهادنة، أو معهم الصلح والذين الجزية، منهم
خمس يف حرصها وإن بالسيف. النزال تستدعي عسكرية ِفرٍق إىل تحوَّلت قد الحضارية
األصول تبويب يف الرمزي العدد هذا عىل اإلبقاء يف ورغبة خالص، في تعسُّ أمٌر فرقًة عرشة
واتفاًقا به. ُعرفت الذي واملوضوع الفرقة بني معنيَّ ترتيب يوجد وال األبواب. وتأصيل

فهل (ص٥٢–٦١). بالطباع القائلني الطبيعيني نقد إىل انتقل ص٤٤–٤٦) (التمهيد، العالم حدوث عن
(الفالسفة)؟ اإلسالميون ُمتمثلوها أم اليونانية، الطبيعيات ُممثلو أم (النظَّام)، اإلسالميون املتكلمون هم
الفالسفة؟ أو الصابئة هم فهل الكواكب، بتأليه القائلني (ص٦٠–٦٨) امُلنجمني عن الكالم إىل انتقل ثم
(ص٦٨–٧٥). إسالمية؟ فرقٌة أم أوضح، وهو املانوية هم فهل التثنية، أهل عن الكالم إىل انتقل ثم

املجوس. مثل أجنبية أنها عىل ظهرت الِفرق تعدَّدت وكلما
حزم، البن و«الفصل» لإليجي «املواقف» يف والكالمية للبغدادي، الدين» «أصول يف الفقهية النظرة 17
عليها يأتي التي األصول معاقد تحرير اآلن والغرض الغزايل: ويقول للغزايل. «االقتصاد» يف واألصولية
الرتب؛ هذه من رتبة تحت ويندرج إال فرع يعرتض وال الستة، املراتب هذه إىل ترجع وقد التكفري.
يدخل وال مجرد فعٌل وهو كفر، الصنم يَدي بني السجود قيل: فإن التفصيل. دون التأصيل فاملقصود
تكذيب وذلك الصنم، تعظيم اعتقاده يف الكفر فإن ال، قلنا: آخر. أصٍل من فهو الروابط، هذه تحت
أخرس، كان إن باإلشارة وتارة لفظ، بترصيح تارًة الصنم تعظيم اعتقاده يُعَرف ولكن والقرآن، للرسول
بني الصنم وإنما هلل، السجود يكون أن يحتمل ال وحيث كالسجود. قاطعة داللًة عليه يدل بفعٍل وتارًة
إذا الكافر أن كنظرنا وهذا بالقرائن. يُعَرف وذلك تعظيمه، معتقد أو عنه، غافل وهو كالحائط يَديه
خارًجا نظًرا إذن هذا فليس التصديق، اعتقاد عىل يُستدل هل أي بإسالمه، يُحَكم هل بجماعتنا صىلَّ
لم الفقهاء إن حيث من أوردنا وإنما التكفري، َمدارك تعريف يف القدر هذا عىل وْلنقتْرص ذكرناه. عما
املسألة لقرب لها ينبه ولم فنهم، من ذلك يكن لم إذ فقهيٍّا نظًرا فيه ينظروا لم واملتكلمون له، يتعرَّضوا
ولكن عقيل، نظٌر وجهاالت أكاذيب إنها حيث من للتكفري املوجبة األسباب يف النظر ألن الفقهيات؛ من
املطلوب وهو فقهي، فنظٌر النار، يف والخلود بل العصمة، بُطالن الجهاالت تلك إن حيث من النظر

ص١٢٨-١٢٩). (االقتصاد،
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العرب؛ مرشكو معها ويدخل متعددة.18 ِفرٍق يف نفسها املواقف تكرَّرت املقرتَح العدد مع
يوجد ال لقبائلها. ُموحًدا الجزيرة، دين واإلسالم مسلمني، يكونوا وأن بد ال كلها فالعرب
لالنطالق مقدمة الجزيرة فوحدة مجويس.19 أو صابئي أو كتابي أمكن وإن وثني، فيها
النظرية املقدمات بني الثالثية العقائد ومنظومة العلم لنسق طبًقا ولكن خارجها. بوحدة
يمكن (النبوات)، والسمعيات (العقليات)، واإللهيات الوجود)، ونظرية العلم (نظرية األوىل
مقدمة مجرد وهي بسببها، تكفريها ويتم الوجود، بنظرية تتعلق الِفرق معظم إن القول
العدل أصل اإلطالق عىل يظهر ال ولكن واملعاد. النبوة ثم التوحيد يتلوها لإللهيات، نظرية
تمسُّ ال رصفة عقائدية موضوعاٌت ألنها اإلمامة؛ موضوع أو والعمل اإليمان موضوع أو

املعارضة. لِفرق الرئيسية املوضوعات أنها حني يف الحضارية، الِفرق
الجزية؛ منهم تؤخذ ال الذين الكفرة ِفرق أوىل السوفسطائية تبدو العلم نظرية ففي
وتُنكر العلم، تُنكر فالسوفسطائية االعتقادات؛ أساس والحقائق للحقائق، إنكار فهي
اإلثبات بني الالأدرية موقف تقف فإنها ت خفَّ وإن حقيقته. معرفة يمكن يشء أي وجود
خالصة نسبية أي لالعتقادات؛ تابعة تكون فإنها الحقائق هذه مثل ُوجدت وإن والنفي.
إما الجزية، منها تُقبَل وال السوفسطائية إذن تكفي موضوعيٍّا. عليها االتفاق إمكانية دون
وموضوعية. شاملة معرفتها وتكون معرفتها، ويمكن موجودة فالحقيقة القتال. أو اإلسالم
االعتقاد عىل األمة جماهري تربية يمكن حتى واإلثبات والحسم القطع الناجية الفرقة ويهمُّ
عليها. خالف وال معروفة ورشعيته موجود، فالسلطان التعصب؛ من يقرتب الذي الثابت
الخالصة؛ القطيعة إىل األمر انتهى وقد الرفض. إىل يؤدي والتفكري التفكري، يُولد فالشك
يمكن بيشءٍ تُقرُّ فإنها منية السُّ أما اليقني. أساس الشك أن مع الفكر، ينتهي الشك فبانتهاء

هي: والِفرق البداية. منذ اختاره الذي العدد عىل حرًصا فرقًة عرشة خمس البغدادي يجعلها 18

أصناف (٦) الطبائع. أصحاب (٥) الهيوىل. أصحاب (٤) منية. السُّ (٣) الدهرية. (٢) السوفسطائية. (١)
من مخصوصة رأس عبادة (٩) ًدا. محدَّ إنسانًا عبدوا الذين (٨) امُلنجمني. كَفرة (٧) الفالسفة. من
التناسخ. أهل (١٢) الحلولية. (١١) املالئكة. عبادة (١٠) غريهم. عن الدين وكتمان الناس، رءوس

الرباهمة. (١٥) الباطنية. (١٤) الخرمدينية. (١٣)
من بذلها من كل من مقبولة الجزية حنيفة، أبي عند الجزية. منهم تؤخذ ال الذين الكفرة حكم 19

والصابئة والنصارى (اليهود الكتاب أهل من مقبولة الجزية الشافعي، وعند العرب. مرشكي إال الكفرة
وِديَتهم األوثان. كأهل والذبيحة النكاح ويف الكتاب، كأهل الجزية يف املجوس؛ يف والخالف والسامرة)،

ص١٢٤). (االقتصاد، املسلم دية ثلث هؤالء ودية والنصارى، اليهود دية ُخمس
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(٥) الثورة إىل العقيدة من

وتتعادل األدلة، فيها فتتكافأ النظر أما فقط. الحسية املعرفة إال تُثبت ال ولكنها معرفته،
إما الجزية، منها يُقبَل ال أيًضا فهي املعرفة؛ إىل كطريق النظر يبُطل وبالتايل الحجج؛ فيه
والعسكر، والغلبة القوة طريق عن حسيٍّا للسلطان التسليم يكفي فال القتال. وإما اإلسالم
غلبًة أكثر آخر سلطاٌن يأتَي وال االعتقاد، يتأصل حتى ورشعيٍّا عقليٍّا التسليم من بد ال بل
ال القيمي ِوجداننا أصبح أن إىل الحسية املعرفة إنكار أدَّى وقد له. فيستسلم الحس يُدركه

مضمون.20 غري من خاويًا النظر وأصبح النظر، أساس النهاية يف وهو عليه، يعتمد
الطبائع وأصحاب الدهرية وتشمل الِفرق، فتتنوع الوجود لنظرية بالنسبة أما
طبيعًة قديم العالم الدهرية، فعند املنجمني. وكفرة الفالسفة من وأصناًفا الهيوىل وأصحاب
أو أول إنساٌن يوجد أن بد ال وهل مستحيل. غري نهاية ال ما إىل والتسلسل له، أول ال وإنسانًا،
عىل اإلله التشخيصوتصور إىل ذلك يؤدي أال معلولها؟ عن ُمنفصلة أوىل علٌة أو أوىل سنبلٌة
البداية بعدم القول إن تتناقص. طاقتها فإن نهاية ال ما إىل األرضأبًدا هوت وإذا صانع؟ أنه
واالنقطاع العلم، إىل أقرب التواصل الفهم. حيث من عقالنية أكثر هو بل إلحاًدا، ليس األوىل
فموضوٌع الخلق أما علمي. فكٌر بِقدمه والقول علمي، موضوٌع والعالم الدين. إىل أقرب
ولكنها هللا، بوجود تؤمن وهي الدهرية تكفري ملاذا ولكن ديني. فكٌر بحدوثه والقول ديني،
ِقدم تُثبت عقلية حجٍج عىل وبناءً صانًعا، تتصوره ال حتى بِقدمه قديًما العالم تتصور فقط
باإلرادة خلقه قبل اإللهي الذهن يف فكرة العالم كان وقد العلم، ِقدم مقدمتها ويف العالم،
والحيوان النبات أنواع وكل العنارصاألربعة، بِقدم فيقولون الطبائع أصحاب أما األمر؟ أو
واألفالك الرتكيب. يف املزاج الختالف الصور باختالف اختلفت وقد منها، مركَّب والجواهر
الفاعل سبق لوجوب قديم، والصانع والتغري. لالستحالة قابلة غري قديمة خامسة طبيعٌة
ُممكنة فلسفية تصوراٌت وهي والصانع. والفلك األربعة العنارص ستة؛ فالقدماء للفعل.
أصحاب عن الهيوىل أصحاب يفرتق وال والقتال.21 التكفري تستوجب ال الحضارة سادت
وأن حادثة، وأعراٌض قديمة هيوىل للعالم الطبائع أصحاب فعند التفاصيل؛ يف إال الطبائع
أي مخصوصة؛ هيوىل العالم من جنس ولكل طباًعا، القديمة الجواهر من تظهر األعراض
يستوجب ال ممكن تصوٌر وهو قديم. منها كلٌّ خاصة، جواهر يف تتعني األوىل الهيوىل إن
الصانع، ونفي العالم بِقدم يقول صنٌف أصناف؛ فإنهم الفالسفة أما القتال. أو التكفري

ص٣١٨–٣٢٠). (األصول، العالم بِقدم تقول الوجود، نظرية يف الدهرية مثل منية والسُّ 20

ص٣٢٠–٣٢٤). (األصول، قبيس ابن إىل الستة بالقدماء القول إىل البغدادي يشري 21
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عميل؟ رشعي تكفريٌ هناك هل ثالثًا:

متصور الصانع بأن يقول ثالث وصنٌف قديمة، علًة له وأن العالم بِقدم يقول ثاٍن وصنٌف
عىل للموضوع األولوية يُعطي الصانع ونفي العالم بِقدم القائل األول فالصنف بالعقل.
مفعول أي معلول؛ هو اليشء وأن علة، يشء لكل أن ويتصور التشخيص، يف يقع وال الذات،
الثاني والصنف ومحكوم. حاكم إىل السياسة يف ذلك بعد القسمة بداية وهي شيئًا. وليس
الثاني من يقرتب ولكنه الطبيعي، األول املوقف عىل يظل قديمٍة وعلٍة قديم بعالٍم القائل
والصنف وموضوًعا. ذاتًا ومعلوًال، علًة اليشء فيكون التشخيص، يف الوقوع دون الديني
النقل، أساس فالعقل العاقل، اإليمان ة قمَّ هو بالعقل متصور الصانع بأن القائل الثالث
األدلة طريق عن الطبيعة وراء ما إىل الطبيعة من واالنتقال الدين، أصول علم وبداية
لنصوص ُمخالف الفالسفة تأويل وهل القتال؟ يستوجب كفٌر هذا يف فهل هللا. وجود عىل
إنكار أليس والشمول؟ والروحانية والعقالنية اإلنسانية من ملزيد لها تعقيل أنه أم الرشع
أقرب وهو االستقرائي، العلم ضد االستنباطي العلم عن إنسانية صوًرا بالجزئيات هللا علم
املنطق عىل االستقرائي للمنطق األولوية الفقه أصول علماء أعطى حني عىل الفالسفة، إىل
والتعذيب األجساد، حرش إنكار أليس الجزئيات؟ عىل األحكام إصدار أجل من االستنباطي
الروحي املعاد إثبات أجل وامللبسمن واملرشب واملأكل العني بحور الجنة يف والتنعيم بالنار،
تقدُّم هو العالم عىل هللا بتقدُّم القول أليس واإلنسانية؟ العقل إىل أقرب الروحاني، والنعيم
التصورات إحدى الزمان، يف تقدًما ذلك يعني أن دون معلولها عىل العلة كتقدم بالرتبة
القضايا هذه إىل واالنتهاء للنصوص الفالسفة تأويل إن العقل؟ يرفضها ال التي املمكنة
تكذيبًا ليس العالم، بِقدم والقوم األجساد، حرش وإنكار بالجزئيات، هللا علم إنكار الثالث
املثالية والروح العرص وطبيعة تتَّفق عقلية َمعاٍن إىل للعقائد تحويل بل وللرسالة، للنبوة
التعديل وإن واملعرفة. الدهشة ولذة االستنباط، ومنهج العقل، نعمة القديمة؛ للفلسفات
الفالسفة قول يستوجب فهل أجر. له خاطئ اجتهاٌد هو بل كفًرا، أو كذبًا ليس الفاسد
حركاتها وبأن والكواكب، األفالك بِقدم يقولون فإنهم املنجمني كفرة أما قتاًال؟22 أو تكفريًا

داخل الحضارية الِفرق أحد أصبح ولكنه البداية، يف أرسطو إىل والعلة، العالم بقادرين، القول يُنَسب 22
الغزايل، وعند عليه. ويزيدون القديم املوقف يعقلون محليُّون ُممثلون وله النهاية، يف اإلسالمية الحضارة
الرشع، نصوص تُخالف أموًرا يعتقدون ولكن النبي، يُصدقون والنبوة بالصانع يُصدقون الفالسفة
بالحق الترصيح عىل يُقرر لم ولكن الخلق، إلصالح ذكره به قصد وما ، ُمحقٌّ النبي إن يقولون ولكن
إنكارهم (أ) مسائل: ثالث يف بتكفريهم القطع ويجب الفالسفة، هم هؤالء دركه. عن الخلق أفهام لغالل
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(٥) الثورة إىل العقيدة من

والبعض وعبادتها، الشمس بألوهة منهم البعض يقول العالم. يف الحوادث وقوع سبب
فريٌق ويقول الليل. سلطان والثاني النهار، سلطان األول والقمر. الشمس بألوهة اآلخر
وحده ُزحل بِقدم القول رابٌع فريٌق ويُفضل العالم. ُمدبرات السبعة الكواكب بعبادة ثالث
من انتقال كخطوة والطبيعيات اإللهيات بني الُعلوي العالم جعلت ِفرٌق كلها أعالها. ألنه
وهم الصابئة، اعتُربت وملاذا دماؤها؟ وتُستباح تكفر فهل العلمي. الفكر إىل الديني الفكر

عقائدهم؟23 عىل ويبَقون الجزية منهم يُقبَل الكتاب أهل مع الكواكب، عبَدة
بذلك تقول املسيحية أن مع محدوًدا، إنسانًا عبدوا الذين فيكفر لإللهيات بالنسبة أما
يكفر كما الكامل.24 اإلنسان بتأليه أيًضا الناجية الفرقة وتقول بل املسيح، بتأليه أيًضا
هذا فهل غريهم. عىل الدين وكتمان الناس رءوس من مخصوصة رأس بعبادة قالوا الذين
حيث من إال داللة له وليس البلوى، به تعمُّ فِلَم العامة، عىل مكتوًما أمره دام وما دين؟
مفارقة جواهر أنها مع املالئكة، بعبادة يقولون الذين ويكفر وتأليهه.25 اإلنسان عبادة
دين كل يف كذلك ووضعها للعبادة، موضوًعا تكون أن غرابة فال وهللا، والنفس العقل مثل
ووضع االجتماعي التكوين طبيعة وتعكس الذكور، إىل منها اإلناث إىل أقرب هي وملة،
وجود، لها يعد لم رصفة تاريخية ِفرٌق هي النهاية ويف اإلناث. عىل الذكور تفضيل يف املرأة

إن قولهم (ب) وامللبس. واملرشب واملأكل العني بالحور الجنة يف والتنعيم بالنار والتعذيب األجساد لحرش
السماوية. املالئكة تعلمها الجزئيات وإنما الكليات، يعلم وإنما الحوادث، وتفصيل الجزئيات يعلم ال هللا
تَر فلم وإال املعلول، عىل العلة تقدم مثل بالرتبة العالم عىل ُمتقدم هللا وإن قديم، العالم إن قولهم (ج)
عن األفهاُم تقرص العقلية اللذَّات أن زعموا القرآن آيات عليهم أوردوا إذا وهؤالء ُمتساويني. إال الوجود يف
ِلباب وسدٌّ الرشائع، لفائدة إبطال به والقول رصيح، كفٌر وهذا الحسية. باللذات ذلك لهم فمثَّل دركها،
بطلت املصالح ألصل الكذب عليهم جاز إذا فإنه الرسول؛ قول من الرشد واستبعاد القرآن، بنور االهتداء
فإن ملصلحة. ذلك قالوا وإنما كذبًا، يكون أن ويُتصور إال عنهم يصُدر قوٍل من فما بأقوالهم، الثقة
كافر، فهو هللا رسول كذَّب من أن الرشع من قطًعا ُعِرف ألنه قلنا كفرة؟ بأنهم ذلك مع قلتم لَم قيل:
(االقتصاد، كذبًا كونه عن الكالم يُخرج ال وذلك فاسدة، بمعاذير للكذب ُمعلِّلون ثم ُمكذبوه، وهؤالء
أقوال ص١٤٥–١٤٧). (املحصل، الفيض أو الصدور نظرية الفلسفة، إلهيات رفض ص١٢٥-١٢٦).
ص٢٦-٢٧). ج٢، (مقاالت، اإلنسان يف الهيوىل وأصحاب الطبائع وأصحاب واملرقونية والديصانية املنانية

ص٣٢٠–٣٢٤). (األصول، بلقيس إىل وعبادتها الشمس بإلهية القول يُنَسب 23

الهندي. وزرج كنعان بن ومرزوز وفرعون جمشيد تأليه مثل وذلك 24

وأذربيجان حران يف الرأس فيعبدون بدنه، عن عروقه مع رأسه ينخلع ثم أياًما الزيت يف إنسان يوضع 25
ص٣٢٠–٣٢٤). (األصول،
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عميل؟ رشعي تكفريٌ هناك هل ثالثًا:

الفرقة عقائدها عىل للخروج منًعا القتال حد إىل ضدها مشهوًرا التكفري سالح يظل ولكن
صورة كل بعبادة تقول فإنها الحلولية أما السلطان.26 عىل للخروج منًعا وبالتايل الناجية؛
الرومانسية إىل أقرب وهي األئمة.27 يف ثم األنبياء يف هللا بحلول أو فيها، حل هللا ألن حسنة
الزعماء وتثبت سقوطه، بعد العالم رفع أجل من االضطهاد مجتمع يف توجد التي األدبية
األجساد يف األرواح بانتقال تقول التي التناسخية ومثلها اختفائهم. أو استشهادهم بعد

وعقابًا.28 ثوابًا
صانعه وتوحيد العالم بحدوث إقرارهم من بالرغم الرباهمة تكفر للسمعيات وبالنسبة
خواطر وجهة من املعرفة تكليف وأثبتوا والرشائع، النبوات أنكروا ألنهم وحكمته؛ وعدله
يظلم وأال نعمه، عىل يشكروه وأن بعقولهم، يعرفوه بأن العباد هللا كلَّف فقد العقول؛
ألجل الدنيا يف لها هللا وإيالم ذنب. بال وإيالمها البهائم ذبح وحرَّموا بعًضا. بعضهم
النبوة، وانتهاء الوحي اكتمال مع ذلك يتفق أال ذلك؟ يف الكفر فأين اآلخرة. يف عوضها
ال وأنه االستحقاق، قانون يف العيب وما واإلرادة؟ العقل باستقالل اإلنساني الوعي واكتمال
حيث من الحيوان ترفع عامة إنسانية نظرٍة من املانع وما بعوض؟ إال استحقاق دون ذنب
الذين والنصارى اليهود من باالعتبار أوىل الرباهمة أليست اإلنسان؟ مستوى إىل روح هو
أما العقليات؟29 يف إال كفر ال أنه أم السمعيات يف أحد يكفر وهل النبوة؟ خاتم يُنكرون

يف العرب من قوم عند أيًضا وكان األصنام. عبادة إىل نقلهم الذي يهوذاسف زمان الهند يف ذلك كان 26

َما َوَلُهْم ُسبَْحانَُه اْلبَنَاِت هلِلِ ﴿َويَْجَعلُوَن فيهم: ونزلت لهم، تشفع هللا بنات املالئكة أن زعموا الجاهلية
وَن َليَُسمُّ ِباْآلِخَرِة يُْؤِمنُوَن َال الَِّذيَن ﴿إِنَّ إِنَاثًا﴾، اْلَمَالِئَكِة ِمَن َواتََّخذَ ِباْلبَنِنَي َربُُّكْم ﴿أََفأَْصَفاُكْم يَْشتَُهوَن﴾،

ص٣٢٠–٣٢٤). (األصول، اْألُنْثَى﴾ تَْسِميََة اْلَمَالِئَكَة
سمعان بن بيان عند األئمة يف والحلول الدمشقي، حلمان أبي عقيدة الحسنة الصور يف الحلول 27
(األصول، النهر وراء فيما املبيضة يف الفرقة وُوجدت واملقنع. مسلم وأبي األسدي الخطاب وأبي

ص٣٢٠–٣٢٤).
من النظام، تالمذة من فانوس بن وعيل القدرية، من حابط بن أحمد وإىل سقراط إىل ذلك يُنَسب 28

ص٣٢٠–٣٢٤). (األصول، البدع! أصل القدرية اعتبار أجل
وهذا العالم. لصانع امُلنكرين والدهرية النبوات، ألصل امُلنكرين الرباهمة تكذيب مراتب؛ عىل التكذيب 29
بالتكفري فكانوا الرباهمة، أعني األنبياء، من غريه وكذَّبوا كذَّبوه هؤالء ألن األوىل؛ بطريق بالنصارى ملحق
أفكار األنبياء تكذيب إىل أضافوا ألنهم الرباهمة؛ من بالتكفري أوىل والدهرية واليهود! النصارى من أوىل
نبوة أو أصلها، يف النبوة يُثبت ال قوًال قال من الرتبة بهذه ويلتحق النبوة. إنكار الرضورة ومن الرسل،

ص١٢٥). (االقتصاد، قوله بُطالن بعد إال الخصوص، عىل محمد

403



(٥) الثورة إىل العقيدة من

بالحلول، للقول نتيجًة اإلباحة تحدث وقد اإلباحة. إىل ينتهي من كل فيكُفر والعمل النظر
النور بني والرصاع بإلَهني للقول نتيجًة أو للبدن؛ الروح لتأييد داخيل اطمئناٌن فيحدث
هو الرشعي فيصبح بالطبائع، للقول نتيجًة أو اإلباحة؛ حدثت النور تغلَّب ما فإذا والظلمة،
وعصيانها الظاهر يف بالرشيعة التمسك يف النفاق عىل طبيعي ِفعل رد واإلباحة الطبيعي.
علم يف إثباتها يتم التي الطبيعة ميول إىل اعتبار ورد األوامر، قهر عىل ورد الباطن، يف
تُمليه ما وهو الطبيعي وبني الحالل أو املباح بني التوحيد يف الحال هو كما الفقه، أصول

الفطرة.30

الجزية؟ منهم تُقبَل كَفرة هناك هل (2-2)

األمة، مع يتعايشوا أن يمكنهم إذ الجزية؛ منهم تُقبَل ال الذين الكفرة من ا رشٍّ أقل وهؤالء
خيار وهو والقتال، اإلسالم بني ثالث خياٌر ولديهم بنيظهرانيها، الناجية الفرقة تَقبلهم وأن
واليهود الصابئة ِفرق؛ أربع وهم عداوتهم. من لألمة وأمانًا عقائدهم، عىل حفاًظا الجزية
مثل واملجوس الصابئة هل واحد؟ مستًوى عىل األربع الِفرق هذه فهل واملجوس. والنصارى
عبادة وهل الوحي؟ ديانات مع الوحي خارج ديانات تتساوى وبالتايل والنصارى؛ اليهود
إذن وملاذا الناجية؟ الفرقة من مقبول املجوس، عند بإلهني والقول الصابئة، عند الكواكب
العالم بِقدم يقولون وهم وامُلنجمني، والفالسفة والهيوىل الطبائع وأصحاب الدهرية تكفري
واملجوس بإلهني يقول من تكفري وملاذا الكواكب؟ عبادة يف الصابئة تُشارك وهي واألفالك،

طبيعة؟31 عبَدة أم أوثان عبَدة الصابئة وهل به؟ تقول
خلق الصانع ولكن شيئًا، يُشبه ال وأنه الصانع، وإثبات العالم بحدوث الصابئة تقول
ُمشابه قوٌل وهو مالئكة. والكواكب العالم، ُمدبًرا ُمريًدا بصريًا سميًعا ناطًقا حيٍّا الفلك

الباطنية وكان صاحبه. بامرأة يستمتع من ومنهم املحارم، وذوات امليتة الروافض غالة تستحلُّ 30

عىل الرشائع تأوَّلوا قرمط، بن وحمدان القداح ميمون بن هللا عبد أشهرهم وثنوية، مجوًسا األصل يف
الكفر أصناف أرشُّ والظلمة، النور والثاني، األول صانعني؛ إىل دَعوا املأمون. أيام املجوس مذهب وفق
والخمر املحارم نكاح من الطبع إليه يميل ما كل الخرمدينية وتُبيح بالءً. املسلمني عىل وأعظمهم
واملنصورية املزدكية ومنها الفرائض، وسائر الصلوات وجوب وإسقاط ولذة، طيب فيه ما وكل وامليت

ص٣٢٠–٣٢٤). (األصول، واألبيقورية
فتكفريهم وغريهم؛ األوثان وعبَدة املجوس من كلهم امِللل وأهل والنصارى اليهود تكذيب األوىل املرتبة 31
ص١٢٥). (االقتصاد، به كامُللَحق عداه وما األصل، وهو األمة، بني عليه وُمجَمع الكتاب، يف عليه منصوص
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عميل؟ رشعي تكفريٌ هناك هل ثالثًا:

فال الشاهد، عىل للغائب قياًسا تشبيًها، كله األمر دام وما األفالك. حياة باستثناء للتوحيد
ُمشابه وهو الطبيعة. عىل أو الخالص الوعي عىل والبرص والسمع الحياة إسقاط بني فرق
الصابئة من ويُقبَل الجزية دون القتال أو اإلسالم إال منهم يُقبَل ال فِلَم الفالسفة. لقول
نفي أن كما التشبيه، يف الوقوع من أفضل اإلثبات بصفات الوصف عدم وإن الجزية؟
وال بميت ليس يُقال وال قادر، عالم حي يُقال فال التنزيه؛ إىل أقرب عنه النقص صفات
قص الوحي ألن وذلك النبوة؛ عن يخرج ال األنبياء عدد يف الزيادة وإن عاجز. وال جاهل
والصيام الصالة مثل الشعائر ممارسة أن كما اآلخر. البعض يقصص ولم األنبياء بعض
شكًال الطهارة قواعد أو الطعام بقوانني االلتزام تتطلب وال معيَّنًا، ا كمٍّ تستلزم ال كيًفا
أكثر الشخصية األحوال تكون وقد والقصد. الجوهر عىل تم قد االتفاق دام ما ا خاصٍّ
املايض، يف ُوجدت قد الصابئة تكن لم إن امرأتني. بني جمًعا وال بحكم إال طالق فال إحكاًما،
واحدًة جملًة السماء من كتاب عليه ينزل العجم من برسول املستقبل يف ستوجد فإنها
األخالق.32 ودين الطبيعة ودين الوحي دين بني االتفاق ويُعلن السابقة، الرشائع به ينسخ
تكن لم وإن معها؟ التعامل يمكن حتى موجودة القديمة الِفرق زالت ما هل والسؤال:
لها ليس حاليٍّا ِفرق توجد وهل عليها؟ حكم إصدار يتم فكيف بعد، توجد ولم موجودة
أم معيَّنة، تاريخية ِفرٍق إىل الصابئة تُشري وهل معها؟ التعامل يمكن حتى رشعي حكٌم

الطبيعة؟ لدين العقل طبيعة من نظري اختياٌر أنها
واختالفهم ِفرقهم وتعدُّد بينهم، فيما اختالفهم من بالرغم كتاب أهل فهم اليهود أما
النبوة. ونهاية الوحي اكتمال وإثبات النسخ وحول أنبيائهم، وعدد ورشائعهم توراتهم حول

وثماني يوم، كل صلوات بثالث تقول نبيٍّا، كان م املنجِّ هرمس أن ترى اليونانية من فرقة الصابئة 32
الصالة، قبل والوضوء الغروب، عند وِمثلها الشمس زوال قبل سجدات وثالث ركعة، كل يف ركعات
سائر ومن واملاعز، والضأن البقر من الذكور األربع ذوات من والذبح أذار، ٨ أولها يوًما ثالثني والصيام
ال ما يذبحون وال ِمخلب، له ليس ما الطري ومن دَقني، الشِّ يف أسنان له ليس ما املجزور غري األربع ذوات
الرشاب من امُلسِكر حرَّموا ِمخلب. له وما والحمام والجزور والحمار والكلب الخنزير لحم حرَّموا له. رئة
وكل واملجذوم األبرص مجانبة وأوجبوا والحائض، امليت مس ومن الجنابة من الغسل وأوجبوا واألختان،
وهناك امرأتني. بني جمًعا وال رجعة يرون وال فاحشة، عن بنية أو بحكم إال طالق ال تُعدي. عاهة ذي
عىل والواسطية وراءها، والقطب تُصيل (الحرانية الشمايل القطب إىل والصالة الخنزير أكل يف خالف
يوجدوا لم القرآن يف املذكورة الصابئة (الخوارج)، الزيدية وعند معهم). صحفه وأن آدم، بن شيث دين
الصابئة، دين فيه يكون واحدًة جملًة السماء من كتابًا عليه وينزل العجم من رسوًال يبعث هللا وأن بعد،

ص٣٢٤-٣٢٥). (األصول، األصلية الصابئة من أكفر وهم محمد. رشيعة به ينسخ
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(٥) الثورة إىل العقيدة من

التوحيد أصَيل يف وتُشاركهم وحديثًا، قديًما املسلمني توحيد إىل أقرب أخرى ِفرٌق وهناك
غري مرشكني كلهم فليس النصارى أما العقليات.33 يف تكفريهم يصعب وبالتايل والعدل؛
طبيعة حول الرتكيز درجات اختالف عىل بالتثليث تقول الغالبية كانت وإن ُموحدين،
اتحاد تصور درجات اختالف وعىل واحد، جوهٍر يف أقانيم ثالثة أو هللا ابن أو إله املسيح،
عىل الشعاع وظهور والشمع الطني النقشيف وبنيظهور الحقيقة، عىل االتحاد بني هللاباالبن
يف هللا وحلول باهلل، االتحاد يف الصوفية أقوال عن كثريًا تختلف ال أقوال وهي عليه. ظهر ما
تقول وحديثًا قديًما أخرى ِفرٌق ترفضها نظرية تصوراٌت وهي العالم. يف ووحدته اإلنسان
وتأتي والفضيلة، التقوى تُمارس التي الِفرق لبعض العملية املمارسة وتظلُّ بالتوحيد.
ِفرق ِضمن واعتبارها ذبائحها وأكل منها التزاوج واليتها، يف امَلحك هي الصالحة، باألعمال
أحدهما بصانعني، القول أحدثوا كتاب أهل هم هل املجوس؛ يف األمر أشكل وأخريًا األمة.34
هل املسيح؟ السيد رفع يف الحال هو كما كتابهم ُرفع ثم الرش، بخلق واآلخر الخري بخلق
الجزية منهم تؤخذ هل النار؟ بعبادة ودانوا والظلمة النور أصحاب من األصل يف ثنوية هم
لدية ُمساوية املجويس، دية وما والنكاح؟ الذبائح يف أوثان كأهل ويكونون الكتاب، كأهل
دية نصف الذمي، دية وما بالذمي؟ يُقتَل ال املسلم ألن تُساويها ال أو بنفس، نفًسا املسلم
عرش خمسة من جزءًا أو الذمي دية ُخمس املجويس دية تكون وبالتايل ثلثها؛ أو املسلم
قيمة يف العقائدي الخالف يتدخل وهل القصاص؟ يف آخر إنسانًا إنسان يُساوي أال جزءًا؟
منه؟35 والتخلص الرأي يف امُلخالف فشل تجويز هو كله ذلك من الغرض أن أم اإلنسان،

والشاذانية، الجمهور؛ غري توراٌة ولهم والسامرة، األكرب؛ الجمهور وهم والربَّانية، العنانية ِفرق اليهود 33
الجمهور وادَّعى الخمر. إباحة يف خالف الشاذلية الربانية وبني املسلمني. من األهواء أهل مثل وهم
يأباه من بني النسخ يف واختلفوا فحسب. كتب بثالثة السامرة وأقرَّت موىس. بعد نبيٍّا عرش تسعة األعظم
العيسوية إال محمد، نبوة يُنكرون وكلهم أخريًا. موىس رشع بتأييد ويقولون عقًال. يُجيزه ومن عقًال

ص٣٢٥–٣٢٧). (األصول، العرب نبي أنه زعمت التي
ص٣٢٥–٣٢٧). (األصول، املوحدين مثل وحديثًا األريوسية، مثل قديًما املوحدون 34

أحدهما بصانعني، القول أحدثوا فلما كتاب، أهل كانوا السلف: بعض قال (أ) أمرهم: أشكل املجوس 35
النور أصحاب من ثنوية األصل يف كانوا (ب) بكتابهم. (رفع) أُرسَي الرش، يخلق واآلخر الخري يخلق
إليها دعاهم النار. بعبادة ودانوا أهرمان، بحدوث وأقروا وأهرمان، بيزدان القول إىل وانتقلوا والظلمة،
مجوس من الجزية أخذ النبي أن ُروي أمرهم يف اإلشكال وقع فلما وأسفنديار. كشتاسب أيام يف زرادشت
حنيفة أبي عند دياتهم؛ يف اختلفوا والنكاح. الذبيحة يف أوثان وكأهل الجزية، يف كتاب كأهل هجر
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عميل؟ رشعي تكفريٌ هناك هل ثالثًا:

عنه املرتدِّين أو اإلسالم يبلغهم لم من حكم (3-2)

عنه. ارتدَّت ثم بلغتها أو اإلسالم، دعوة تبلغها لم جماعة هي ما بقدر فرقة ليست وهذه
كلتا ويف واالرتداد. للنكوص لها عذر ال والثانية البالغ، بعد إال حكم ال ألنه معذورة األوىل
دعوة تبلغهم لم فالذين عقيدته؛ من وجوده ويستمد فكره، من اإلنسان قيمة تنبع الحالتني
وكانوا اإلسالم، دعوة تبلغهم األرضولم أطراف من طرف يف أو السد وراء كانوا إن اإلسالم
كاملسلمني؛ فهم وصفاته، الصانع وتوحيد العالم حدوث من العقل عليه دل ملا ُمعتقدين
ورشيعة عقيدة اإلسالم كان ملا ولكن نفسها، الحقيقة إىل يُوصالن طريقان والوحي فالعقل
أحكام إىل يُدَعون فإنهم اإلسالم دعوة بلغتهم لو رشيعة؟ من لهم بد ال هل السؤال: يظل
الذين كالوثنية صاروا الكتاب، أهل رشع عىل يكونوا ولم قبولها عن امتنعوا فإن الرشيعة.
ما إذا خاصًة النظرية، معارفهم لهم تشفع أَال الحالة هذه ويف الجزية. منهم تُقبَل ال
الطبيعة رشيعة العملية، العقل رشيعة تكفي أال الصالح؟ والعمل الفاضل السلوك إىل أدَّت
امتنعوا ثم اإلسالم، دعوة تبلغهم ولم كتاب أهل كانوا وإن الطبيعي؟ اإلسالم وهو والفطرة،
اإلسالم إىل دعوتهم قبل قتلهم يجوز وال الجزية، أهل مثل صاروا إبالغهم، بعد قبوله عن
لم إذا أو بالحجة، غلبوا إذا العمل ما ولكن حجة. بال عقيدة فال عليهم، الحجة وإقامة
ديٍة بغرِي أيكون القتل؟ حالة يف ديته وما الربهان؟ طلب عىل وا وأرصُّ بالحجة يقتنعوا
وآخر إنسان بني فرق فال املسلم، دية له أم بعقيدته، اإلنسان فقيمة عقيدة، بغري دام ما
له يكن لم إن املجويس كِدية أو نرصانيٍّا، أم كان يهوديٍّا دينه أهل كِدية أو قيمته، حيث من

دين؟36
امُلخالفني دماء تُستباح حتى الجزية منه تُقبَل وال ُقتل، وإال يُستتاب فإنه املرتدُّ أما
النساء، من أكثر املقاومة أداة هم الرجال كان وملا ة. ردَّ امُلخالف الرأي باعتبار الرأي يف
أن دون تُقتَل وال تُستتاب، كالرجل حكمها يكون قد ة. املرتدَّ املرأة عىل الحكم خفَّ فقد

املسلم يُقتل ال ومالك الشافعي وعند الجزية. أهل من بالواحد اليهودي قتل وأجاز املسلم، دية مثل
املجويس ودية الثلث. الشافعي وعند املسلم، دية نصف والنرصاني اليهودي دية مالك، عند بالذمي.
(األصول، جزءًا!) عرش خمسة من (جزء املسلم دية ثلث ُخمس أحد والنرصاني، اليهودي دية ُخمس

ص٣٢٥–٥٢٧).
(األصول، املقدار يف فقط والخالف ديته، تجب الشافعي وعند عليه، دية ال حنيفة أبي عند 36

ص٣٢٧-٣٢٨).
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(٥) الثورة إىل العقيدة من

يف تُفكر ال حتى بي السَّ بعد اسرتقاقها جاز الحرب بدار لِحقت فإن تُقتَل. ال أو تسرتق
الردة حالة يف املرتوكني والصوم الصلوات قضاء ويجب السلطان. عىل والخروج املقاومة
ال الشعائر وأداء الردة. قبل الحج هو يوجب الذي وإنما ذلك، يوجب ال وقد الحج. دون
أما السلطان. وألوامر الناجية الفرقة لعقائد املطلق االستسالم يجب حيث بالعقيدة، إال يتم
وارتداد باآلباء. رحمًة لحالهم يُرتكون وقد لآلباء، إرهابًا اسرتقاقهم فيجوز املرتدِّين أوالد
رجع إذا إال أيًضا فصحيح إسالمه أما السلطان. عقائد عىل ويظلُّ صحيح، غري الصبي
ال حتى أبَويه وبني بينه يُفرق اإلسالم الصبي إظهار وإن ا. مرتدٍّ فيصري بلوغه بعد عنه
وإذا املرتدين. من وليس الجزية أهل من كان أبويه دين إىل رجع وإن دينه، عن يفتناه
بعد كانت إن العدة عىل ويوقف الدخول، قبل الردة كانت إن النكاح انفسخ الزوجان ارتدَّ
العدة قبل أسلما وإن النكاح، انفسخ اإلسالم إىل الرجوع قبل التوبة انقضت فإن الدخول،
الزوَجني بني تجمع التي للِعرشة لألولوية إعطاءً النكاح يبقى وقد األول. النكاح عىل بقيا
الرباط أوارص لفكِّ وسيلة العقائدية الفرقة تصبح وهكذا بينهما. تُفرق التي العقيدة عىل
ويمتثلون عقائده يُشاطرونه املؤمنني، لجميع والزوج األب هو السلطان وكأن االجتماعي،
وال نكاحه، وال ذبيحته تحل فال اجتماعيٍّا، عزله املرتد عىل الحكم من الغاية إنما ألوامره.
الفكري لإلرهاب حاليٍّا الردة قانون يُستعمل ما وكثريًا قاتله.37 عىل قصاص وال له، دية
السبي وأين استحالتها. حد إىل ندرتها وتبلغ البلوى، بها تعمُّ ال واقعة وهي والسيايس.

املرأة يف واختلفوا الجزية. منه تُقبَل وال ُقتل، وإال تاب فإن يُستتاب، املرتد الرجل أن عىل أجمعوا 37
لحقت فإن تُقتَل، ال حنيفة أبي وعند تُسرتق، وال كالرجل ُقتلت وإال تابت إن الشافعي فعند املرتدة؛
اسرتقاقهم، يجوز حنيفة أبي فعند املرتدين؛ أوالد يف واختلفوا السبي. بعد اسرتقاقها جاز الحرب بدار
حنيفة بني َسبْي من وكانت الحنفية خولة عيلٌّ (استولد واإلثبات النفي بني الشافعي أصحاب واختلف
الزوجني يف واختلفوا قاتله. عىل قصاص وال دية وال نكاحه، وال املرتد ذبيحة تحلُّ وال ارتدادهم). بعد
كما النكاح انفسخ الدخول قبل الردة كانت إن الشافعي وعند النكاح، يبقى حنيفة أبي عند املرتدين؛
إىل الرجوع قبل توبتها انقضت فإن العدة. عىل النكاح يوقف الدخول بعد كانت وإن أحدهما، ارتدَّ لو
الصلوات قضاء يف واختلفوا األول. النكاح عىل بقيا العدة انقضاء قبل أسلما وإن النكاح، انفسخ اإلسالم
ال حنيفة أبي وعند الحج، قضاء يوجب وال قضاءها الشافعي يوجب الردة؛ حالة يف املرتوكني والصوم
غري أنه عىل أجمعوا الصبي؛ ارتداد يف اختلفوا كما الردة. قبل به أتى الذي الحج قضاء وواجٌب قضاء،
ا. مرتدٍّ صار بلوغه وبعد عنه رجع إن حتى صحيح، إسالمه حنيفة أبي عند إسالمه. يف واختلفوا صحيح،
عىل وثبت بلغ فإن اإلسالم. عن يفتناه لئال أبَويه وبني بينه ُفرِّق اإلسالم الصبي أظهر إن الشافعي وعند
ص٣٢٨-٣٢٩). (األصول، املرتدين من وليس الجزية أهل من كان أبَويه دين إىل رجع وإن اإلسالم،
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مرحلة وتبنِّي الوراء إىل الرجوع اآلن تقيضالردة إنما يُمارسه؟ الذي ومن اآلن، واالسرتقاق
الوحي يكتمل حيث األخرية، مرحلته دون الوحي مراحل من سابقة مراحل من سابقة
حني يف وتراجع، نكوص فالردة وإرادًة؛ عقًال اإلنسان استقالل عن ويُعان النبوة، وتُختتم
مرحلة إىل يصل حتى اإلنساني الوعي تقدُّم لغايته، الوحي لتحقيق تأكيد اإلسالم أن

االستقالل.

املعارضة ِفرق (3)

من تنشأ أن قبل أساًسا الداخل من تنشأ التي هي األمة ِفرق مقابل يف املعارضة ِفرق
األمة ِفرق مع بعُد فيما تلتحم ثم داخلية، وسياسية اجتماعية قًوى عن وتُعرب الخارج،
يف الرسية املعارضة ِفرق األول أنواع؛ ثالثة عىل وهي عقائدها. وتدعيم مواقفها لتقوية
مجتمع عن تُعرب والتي الخارج، يف أو الداخل يف العلنية املعارضة عىل تقوى التي الداخل
استئناف عن وعجزت املساومة، رفضت األغلبية. من املحاَرصة األقلية عن االضطهاد
الفرصة تنتظر األرض تحت رسية حركٍة إىل فتحوَّلت أئمتها، استشهد أن بعد املقاومة
يف العلنية املعارضة والثاني الفعلية. املقاومة واستمرار العلني النشاط ملعاودة السانحة
ويف املجتمع هوامش عىل ُمنفصلة جماعاٍت يف ولكن العلني، النضال تستأنف التي الخارج
من أطرافه عىل باالنقضاض البغي مجتمع لتقويض ومركزه، وسطه يف وليس ُمحيطه،
املعارضة والثالث سلطته. وهدم قلبه إفراغ طريق عن الداخل، من تقويضه بدل الخارج
أوًال؛ العقيل الرصاع يف الدخول تبغي التي املستمرة املعارضة وهي الداخل، يف العلنية
الحجج استعمال وعىل والحوار، العقل عىل تعتمد ورشطه. الفعيل للرصاع مقدمة فهي
كأصٍل رشوطه مستوفيًة بالحق علنًا املنكر عن والنهي باملعروف باألمر تقوم والرباهني.
فإذا الجماهري. الناسوتثوير تنوير أجل من العقيل السالح إال تستعمل وال الدين، أصول من
الفريق عىل الغالبان هما والتنوير العقل فإن األولني، الفريقني عىل والفعل االنفعال غاب
يصعب فإنه العنف، واستعمال الحكم نظام بقلب األولني الفريقني اتهام سُهل وإذا الثالث.
ويطلب العقل إعمال إىل ويدعو شيئًا، يُخفي وال بالحق يجهر ألنه الثالث الفريق اتهام
كان لذلك غيابه؛ يف إال والبغي القهر يعيش ال الذي الفكر بحرية إال يتسلح وال الربهان،
حصارها يسُهل فاألوىل الداخل؛ يف العلنية املعارضة عىل السلطان فريق من األكرب الهجوم
حصارها يسُهل والثانية الرسي، بالنشاط وقيامها العقائد تصوير يف مُلغاالتها عقائديٍّا
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لقوة نظريٍّا حصارها فيصعب الثالثة أما األمة. جماهري عىل بالسالح النقضاضها عمليٍّا
الحكام، وتنصح املنكر، عن وتنهى باملعروف تأمر ألنها وعمليٍّا والعدل، التوحيد أصَليها،

االقتناع.38 أو اإلقناع إال السلطان أمام وليس شهود، والناس علنًا الشورى إىل وتدعو

الداخل يف الرسية املعارضة (1-3)

الداخل، إىل التحول طابع عليها يغلب االضطهاد، مجتمع يف ظهرت التي الِفرق كل وتشمل
تغِلب فريق.39 دون لفريٍق والتحزب والتشيع الرفض، يف وامُلغاالة الباطن، إىل واالنقالب
يف بالعدل كفروا أن بعد العدل دون واإلمامة، والنبوة األلوهية موضوعات عقائدها عىل
يضعون اإلنساني االختيار مقابل ويف اآلخرة. يف العدل رفضوا أن بعد املعاد ودون الدنيا،
للظالم. تربيًرا والعمل نفاًقا، اإليمان ويرون الروح. يضعون العقل مقابل ويف القدر،
السلطة عىل والقضاء النظام، وهدم الدولة تقويض الداخل يف الرسية املعارضة غرض
تتحوَّل املؤامرة فإن الحضارية، األمة ِفرق إحدى مع مصالحها اتَّحدت ما فإذا الالرشعية.
أسباب عىل والقضاء العقيدة ضياع من ابتداءً شوكته، ضياع أجل من ذاته اإلسالم نظام إىل
والرش. الخري والشيطان، هللا ثنائية التوحيد؛ عن بديًال الثنائية تظهر اإللهيات ففي قوَّتها.
الجديد الدين عىل يُقىض وبالتايل للعالم؛ ُمدبران مًعا أنهما إال الثاني خلق األول أن ومع
عىل املعارضة ِفرق والرش الخري ثنائية وتُساعد القديمة، الثنائية وتُعاد التوحيد، عىل القائم
املقهور بني والرش، الخري بني والباطل، الحق بني رصاع عقائد ألنها البغي؛ سلطة مقاومة
اإلله باسم املعارضة قهر عىل الناجية الفرقة عند التوحيد عقائد تُساعد وكما والقاهر،
املعجزة أن عىل السلطان فرقة تركيز كان ملا للنبوات، وبالنسبة األوحد. والسلطان الواحد
النبوة إنكار أجل من للعادة الخارقة املعجزات أنكرت فقد النبوة، صدق عىل الدليل هي
النبوة إنكار َمعِرض يف للوحي الحاملني السماء من املالئكة إنكار تم كما األئمة. وتقوية
فجربائيل املعارضة؛ لحساب املالئكة تأويل وتم الوحي. يف النبوة مصدر تقويض أجل من

يف العلنية واملعارضة الخوارج، هم الخارج يف العلنية واملعارضة الشيعة، الداخل يف الرسية املعارضة 38
املعتزلة. هم الداخل

ص٣٣٠–٣٣٨). (األصول، وامُلشبهة وامُلجسمة الروافض من والغالة الباطنية البغدادي يعتربها 39

ص٢٤–٢٩). ج٥، (الفصل، الشيعة يف حزم ابُن كلَّها ها ويضمُّ
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السلطان.40 علماء األبالسة ُمخالفوهم، فهم الشياطني أما زعماؤها، وإرسافيل وميكائيل
والحيل بالنواميس العامة فساسوا الزعامة، أحبُّوا قوٌم هم قادة. بل سَحرة، األنبياء ليس
إمرتهم، تحت الناس إبقاء أجل من بالرشائع استعبدوهم ثم النبوة، وبدعوى للزعامة طلبًا
دور يف ظهر انقضت إذا سبع، دور نبي لكل الناس، لتحرير يأتون الذين األئمة عكس عىل
فالصالة منها؛ ويتحرَّرون الناس عىل قبضتها تخفَّ حتى الرشائع بتأويل يقومون آخر.
عند أرسارهم إفشاء عن اإلمساك والصوم إليه، الُخمس دفع والزكاة اإلمام، عىل الثناء
والحدود؛ العبادات إسقاط إىل التأويل وينتهي عهد. بغري أرسارهم إفشاء والزنا ُمخالفيهم،
عقيدة الثنائية كانت فإذا املجوس. دين ويعود املحارم، ذوات نكاح ويُباح الخمر، فيُباح
تكون أيًضا اإلمامة فإن الغلبة، ملجتمع التوحيد عقيدة ُمقابل يف االضطهاد ملجتمع رصاع
كان وإذا الغلبة. مجتمع يف قهر كعنرص النبوة من تحرُّر ووسيلة االضطهاد مجتمع يف
الرشائع تأويل فإن االجتماعي، للضغط وسيلة القهر مجتمع يف والرشائع الحدود تطبيق
اإلنسان ويتحرَّر نهائيٍّا، تسقط حتى الرشيعة من للتحرر وسيلة االضطهاد مجتمع يف
فاإلباحة الخارج؛ إىل يتحرر أن قبل الداخل وإىل اآلخر، من يتحرر أن قبل أوًال نفسه مع
إطار يف التحرر هو املغَلق املجتمع يف السلوك طبيعة وإن الَكبْت. عىل طبيعي ِفعل رد
وكان الداخل.41 من القهر مجتمع لتقويض كوسيلة الذات عىل امُلنعكس التحرر االنغالق،

الكفر. ِفرق يف ودخلت األهواء ِفرق عن خرجت حتى املجوس، مع واتحادها الباطنية فرقة هي هذه 40

وقد الوثنية. دين إىل بالتمويه املجوس دعا الفرع. يف وال األصول يف ال اإلسالم، بأحكام شيئًا ك تتمسَّ لم
تأويل يف فدبَّروا املسلمني، قهر عن عجزهم فعِلموا ملكهم، استدراك يف املأمون زمان املجوس تشاَور
بن هللا وعبد القرامطة، زعيم قرمط بن حمدان لذلك وانتُدب رفعها، إىل تؤدي وجوٍه عىل الرشيعة أركان
الذي األول هو فاإلله التوحيد؛ يف املسلمني أتباعهما مع وخالفوا بمرص. الباطنية زعيم القداح ميمون
ثم الشيطان، خلق اإلله أن املجوس، دين بعينه وهذا للعالم. ُمدبران الثاني مع فهو ثانيًا، شيئًا خلق
برفض النبوات يف وقالوا الرشور. ُمدبر والشيطان الخريات، ُمدبر فهو العالم؛ يُدبران الشيطان مع أنه
بدعتهم، إىل دعايتهم عىل املالئكة تأوَّلوا السماء. من املالئكة نزول وأنكروا للعادة. امُلناقضات املعجزات
وعلماء ُمخالفيهم، عىل الشياطني وتأوَّلوا وإرسافيل. وميكائيل بجربائيل ون امُلسمَّ كرباؤهم أنهم وزعموا

ص٣٣٠-٣٣١). (األصول، األبالسة ُمخالفيهم
بدعوى للزعامة طلبًا والحيل بالنواميس العامة فساسوا الزعامة، أحبُّوا قوٌم األنبياء الباطنية، عند 41

(الفرق، أخري دور يف تِبعهم سبعة دور انقىض إذا سبع، دور صاحب منهم واحد كل واإلمامة. النبوة
أصحاب كانوا النبوة، ادَّعى من وكل ومحمد، وعيىس وموىس وإبراهيم كنوح املسلمني إن ص٢٩٦).
األنبياء برشائعهم. واستعبدوهم بنرينجات فخدعوهم العامة عىل الزعامة أحبُّوا ومخاريف، نواميس
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وتحرم الجزية، منهم تؤخذ مجوس، بأنهم السلطان فرقة عليها تحكم أن الطبيعي من
ضبطهم بعد تُقبَل وال تائبني، جاءوا إذا توبتهم تُقبَل زنادقة بأنهم أو ونكاحهم، ذبائحهم

الرسية.42 خالياهم يف ُمتلبسني
والرش، الخري بني امُلتعارضة الثنائية عىل ال الرسية للمقاومة أخرى عقائد تعتمد وقد
العالم عن هللا إلبعاد فنتيجًة البدن. يف الروح وحلول اإلنسان، يف هللا حلول الحلول، عىل بل
حاًرضا هللا يظلُّ فيه. هللا بحلول يتأكد فإنه حقه وإنكار املظلوم إلبعاد ونتيجًة إليه، يأتي
اإلنسان يف هللا يحلُّ وكما أنصاره. انهزم ولو حتى باٍق فالحقُّ اإلنسان، فِنَي ولو حتى
فيه يحلُّ الذي اإلنسان هذا واحًدا. شيئًا والطبيعة واإلنسان هللا ويصبح الكون، يف يحلُّ
باسم ثانيًة الرسالة عن بالتبليغ يقوم الذي اإلمام وهو الزعيم، القائد امُلتميز، اإلنسان هو
البدن يف الروح حلَّت ما فإذا العدل. س ويؤسِّ الحق، ويُعيد الظلم، ليمحق األمة إىل هللا
التي والرشائع واملحرَّمات العبادات فتسقط الروح، بفعل رشعيٍّا الجوارح سلوك أصبح
تقوم التي الخاصة رشيعتها الرسية للجماعة وتكون السلطان، فرقة وتطلبها تُمارسها
شهادة وتجوز الخارج. يف اآلخر من التحرر استحال إن النفس مع الذاتي التحرر عىل
جماعة لنظام وتفكيًكا الرسية، الجماعة ألوارص تقويًة وخنقهم بل ُمخالفيهم، عىل الزور
اإلمام وكافٌر الحق، اإلمام يُنارصون ال الذين كافرون كافر، عداهم من كل والقهر. الغلبة
وحكمهم بالردة، عليهم السلطان فرقة حكم كان ذلك ونتيجة أعدائه. قتال يرتك الذي الحق

املرتدِّين.43 حكم

سبعة دوره عن مىض إذا دور، صاحب منهم واحد وكل بالنواميس، العامة عىل للزعامة احتالوا ساسٌة
عن اإلمساك والصوم الخراج، دفع والزكاة اإلمام، عىل الثناء الصالة أمره. بغري واستؤنف دوره انقىض
وأباحوا والحدود، العبادات أسقطوا عهد. بغري أرسارهم إفشاء والزنا ُمخالفيهم، عند أرسارهم إفشاء

ص٢٩٦). (الفرق، التمجس هو وهذا املحارم. ذوات ونكاح الخمر
هم أو ونكاحهم، ذبائحهم وتحرم منهم الجزية تؤخذ مجوٌس إما فهم حكمهم؛ يف األصحاب اختلف 42
ابتداءً تائبني جاءا إن والزنديق الباطني مالك، وعند الصحيح. وهو ُقتلوا، وإال تابوا إن املرتدِّين حكم يف
(الفرق، األحوط وهو منهما، التوبة تُقبَل لم عليهما العثور بعد التوبة أظهرا وإن منهما، التوبة قِبلنا

ص٣٠).
تحل وجهه، إال كله يفنى إنسان، صورة عىل هللا البيانية، فعند الروافض. من الغالة فرقة هي هذه 43

الهاء الهجاء، حروف صورة عىل أعضاء له هللا املغريية، وعند إلًها. فصار سمعان بن بيان يف هللا روح
ويُقال سعيد. بن املغرية زعيمهم يف هللا حلول ادَّعى من وفيهم ظل. عني من والقمر الشمس خلق فرج،
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حلول أو والشيطان، هللا بني الثنائية من بدًال أبسط صوًرا املعارضة عقائد تأخذ وقد
من ونهاية حد هلل يكون التجسيم ففي والتشبيه؛ التجسيم عقائد وهي اإلمام، يف هللا
فيه، تحُدث برؤيٍة اليشء يرى للحوادث، محالٍّ ويكون عرشه، يماس ومنها السفل، جهة
وإذا إنسان. صورة عىل هللا يكون التشبيه ويف فيه. يحُدث ما بإدراك يسمعه ما ويدرك
رد يُمثالن إنما والتشبيه التجسيم أن والحقيقة مثله. إنسانًا يعبد فإنه هللا اإلنسان عبد ما
يعتمد ثم يشء، كمثله ليس الذي املطَلق الفوق واعتباره البرش، حياة عن هللا إبعاد عىل ِفعل
السلطان أو السلطان هللا من فبدًال هللا. هو ويصبح ليتمثله التصور هذا عىل السلطان
حوادث من العالم يف يقع ما كل فيه يحُدث الذي اإلله، التاريخ أو التاريخ اإلله هناك هللا،
املبارش من القريب السلطان وليس إنسان أيُّ اإلله، واإلنسان اإلنسان اإلله وهناك ومآٍس.
حادثًا العالم يكن لم إن ألنه التوحيد؛ عىل الحدوث داللة إفساد ذلك يعني وال به. والشبيه
عىل يكون ال هللا وإثبات لغريه، سلًما ليس فالعالم الصانع، ملعرفة طريق هناك يكن ثم
كي الطبيعة إىل الروح تعود وبالتايل هللا. هو والعالم العالم، هو فاهلل بنفيه. العالم حساب

السلطان.44 فرقة عند األوثان عبَدة الكفرة حكم يف وكلهم إليه. ترفعها
والظلمة، النور بني املتعارضة الثنائية إىل باإلضافة املعارضة لعقائد أخرى ويفصياغٍة
ألوهية عن اإلعالن يتم والتشبيه، بالتجسيم القول أو اإلمام، شخص يف هللا روح حلول أو
الكهوف ويف والنمور األُسود مع يعيش الجبال يف قائم حيٌّ هو بل يُمت، لم فاإلمام األئمة.
ِنصابه، إىل الحق يُعيد أن بعد إال يموت ال وعشيَّة، غدوًة برزقه املالئكة تأتيه والوديان،

املنصورية، وعند العبادات. وإسقاط املحرَّمات بإباحة يُقال كما الروح، فيه حلَّت معاوية بن هللا عبد إن
إىل أنزله ثم عني. بلِّغ بُني، يا وقال: رأسه عىل بيده مسح هللا وأن السماء، إىل العجيل منصور بأبي ُعرج
إله، الصادق جعفر الخطابية، وعند ُمخالفيهم. خنق استحلُّوا السماء. من الساقط الكسف فهو األرض،
السبئية وادَّعت فيه. حلَّت هللا روح أن املقنع وادَّعى ُمخالفيه. عىل مُلوافقيه الزور شهادة األلوهية، وادَّعى
برتكهم الصحابة الكاملية وأكفرت سوطه. والربق صوته، الرعد السحاب؛ يف وأنه حياته، يف عيل ألوهة
(األصول، الردة أهل حكم حكمهم، الدين من مرتدُّون وكلهم قتالهم، برتكه عليٍّا وأكفروا عيل، بيعة

ص٣٣١-٣٣٢).
واملغريية البيانية مثل وامُلشبهة خراسان، يف الكرامية ِمثل امُلجسمة وامُلشبهة. امُلجسمة فرقة هي هذه 44

الناس بعض أن زعم من ومعهم الجواليقي). سالم بن (هشام والهشامية الجواربي) (داود والجواربية
مسلم) (أبو والرزامية الصادق) (جعفر الخطابية مثل الحلولية، تقول كما فيه حل هللا أن أو إله،

ص٣٣٧-٣٣٨). (األصول، األوثان ُعباد مثل كفرٌة وكلهم (املقنع)، واملبيضة
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(٥) الثورة إىل العقيدة من

به والتصديق السحاب. يف فيأتي وبالكون بالعالم يتَّحد جوًرا. ُملئت كما األرضعدًال ويمأل
بدماغه أنصاره أُوتي ولو حتى حسية، شهادة عن وليس باطني، اقتناٍع عن محض داخيلٌّ
ينتظره ويرجع، يعود فإنه يُمت لم حيٍّا إلًها اإلمام دام وما بموته.45 يُصدقوا لم مرة سبعني
مجتمع يف الطبيعي ومن البُطالن. ورشائع البغي نُُظم عىل للقضاء يقودهم حتى الناس
حق يف فالتقصري إله؛ إىل والزعيم نرص، إىل والهزيمة حياة، إىل املوت يتحول أن االضطهاد
أشبار سبعة الرب فيكون بالتجسيم، األئمة ألوهية ترتبط وقد فيه. الغلو إىل يؤدي اإلمام
وموضوًعا، ذاتًا نفسه مقياس يكون وهللا رمزي، عدٌد سبعة العدد ألن نظًرا نفسه؛ بشرب
تاج، رأسه عىل مرتني، الشمس عليه تِرد إنسان صورة عىل ودم لحم غريه. بيشءٍ يُقاس وال
فوقع األكرب، باسمه تكلَّم يخلق أن أراد ملا للساَقني. األلف الهجاء، حروف عدد عىل أعضاؤه
للساقني، األلف الحروف، بعدد أعضائه وعدد حروف، جسمه إن أي كلمة، فاهلل التاج؛
العدل إىل التوحيد يتحول ثم وكون، إنسان فاهلل رأسه. عىل تاج بالكلمة، منه جزء والخلق
سلًفا، مقدَّر يشء كل إنه أي املعايصوالطاعات؛ من العباد أعمال بأصبعه هللا يكتب عندما
عرًقا انفضَّ والغضب، لإلزعاج ُمثرية املعايص رؤية كانت وملا للعباد. اختيار وال حرية وال
يف العالم وكأن للطاعات. نريِّ عذٌب والثاني للمعايص، ُمظلم مالٌح األول بحران؛ منه واجتمع
الظل، عينَي وقلع وأخذه، طار ليأخذها، وأتى البحر يف ظلمة رأى فلما الرش. أصله البداية

يموت وال يُمت، لم حي اإلمام (الزيدية)، الجارودية فعند حزم. ابن عند الشيعة فرقة هي هذه 45

القائم عيل بن الحسني بن الحسن بن هللا عبد بن محمد (وهو جوًرا ُملئت كما عدًال األرض يمأل حتى
عيل بن محمد عيل، بن الحسني بن عيل بن عمر بن عيل بن القاسم بن محصن عمر، بن يحيى باملدينة،
رزقه يأتيه املالئكة، تُحدثه نمر، يساره وعن أسد يمينه عن رضوى، بجبال حي الحنفية)، ابن وهو
املهدي وهو يُمت، لم حي الحسن بن محمد الشيعة، جمهور وهم اإلمامية، القطعية وعند وعشيٍّا. غدوٍّا
هللا عبد وقال إله. عيلٌّ السبئية، فعند هللا. لغري باإللهية تقول والغالية ص٢٣). ج٥، (الفصل، املنتظر
هللا. إال بالنار يُعذب ال ألنه هللا؛ أنه صح اآلن فقالوا عيل، فحرقهم هللا. أنت هو، أنت أنت، لعيل: سبأ بن
كما عدًال األرض يمأل حتى يموت وال موته، صدَّقنا ما مرًة سبعني بدمائه أتيتمونا لو سبأ: ابن وقال
ثم والحسني، الحسن ثم والنبيُّون، آدم اآللهة الخطابية، وعند هللا. هو محمد املحمدية، وعند جوًرا. ُملئت
بألوهة اآلخر والبعض إسماعيل، بن محمد بألوهة القرامطة وتقول محمد. بن جعفر ثم عيل، بن محمد
الخطاب أبي أو اآلن، حتى ولده ثم هللا عبيد أو النجار، القاسم أبي بألوهة أو وأبنائه، الحسن سعيد أبي
جعفر وأبو القصار األعور املقنع الراج مسلم وأبو بالبرصة املقيم وشياش عيل بن محمد ثم ج الحالَّ ثم

ص٢٧–٢٩). ج٥، (الفصل، حرب بن هللا وعبد املنصور

414



عميل؟ رشعي تكفريٌ هناك هل ثالثًا:

هذه النري. العذب من واملؤمنون املظلم، امللح من الكفار أخرى، وشمًسا الشمس منه وخلق
ومجتمع االضطهاد مجتمع بني والظلم، العدل بني والرش الخري بني الرصاع تُمثل أسطورٌة
العباد أساء أن بعد العباد الختيار طبًقا وليست كونية، لخطٍة طبًقا البرش مصائر القهر.
اعتقدوا.46 ما غري عىل واختاروا فوا فتأفَّ والتعذيب، الرشوة ضغوط تحت وقعوا أو االختيار،
لنفسه أحدث حتى شيئًا يعلم يكن لم ُمحَدث، علمه فإن العباد من قريبًا هللا كان وإذا
رجع وقد ُمتغري. حادٌث علمه ألن البداوات؛ له تبدو ثم عليه، ويعزم اليشء يريد وهللا علًما.
الحوادث، فيها تُسطَّر للتاريخ كصفحة يصبح هللا وأن هللا، قرب وإىل الحوادث قوة إىل ذلك

البرش.47 مآيس ل وتُسجَّ
يف الرسية املعارضة عقائد يف البارز املوضوع أنها عىل النبوة تظهر السمعيات، ويف
األنبياء خاتم مثل وهم األئمة. يف مستمرة وهي الخارقة، القدرة تعني فالنبوة الداخل،
األئمة يف هللا روح تحلُّ فكما بالرضورة. األرشاف من وليسوا عاديون، بٌرش حرفيون،
بني وخلطه جربيل غلط بعد األساس من لإلمام النبوة تأتي وقد فيهم.48 النبوة تستمرُّ
عمًدا أو سهًوا جربيل يغلط كيف العقل، مع تعارضذلك عن النظر وبرصف واإلمام. محمد

صورة عىل ودم لحم ربه الجواربي، داود وعند نفسه. بشرب أشبار سبعة ربه الحكم، بن هشام عند 46

صورة يف معبوده سعيد، بن املغرية وعند ص٢٣). ج٥، (الفصل، مرتني عيل عىل ردت والشمس اإلنسان،
باسمه تكلَّم يخلق أن أراد ملا … للساقني األلف الهجاء، حروف عدد عىل أعضاؤه تاج، رأسه عىل رجل
به انفضَّ املعايص رأى فلما والطاعات. املعايص من العباد أعمال بأصبعه كتب ثم تاجه، فوقع األكرب،
ظلمة، فرأى البحر يف اطَّلع ثم عذب، نريٌ والثاني مظلم مالٌح أحدهما بحران؛ عرقه من فاجتمع عرًقا،
الكفار وخلق أخرى، وشمًسا الشمس عينَيه من فخلق وملعه، الظل ذلك عني فقلع فأخذه، فطار فذهب
وجهه: إال يفنى يشء كل بيان، عند ص٢٥). ج٥، (الفصل، العذب من واملؤمنني املالح، البحر من
(الفصل، فقط األرض عىل الفناء أخرب هللا َواْإلِْكَراِم﴾. اْلَجَالِل ذُو َربَِّك َوْجُه َويَبَْقى * َفاٍن َعَليَْها َمْن ﴿ُكلُّ

ص٢٥–٢٩). ج٥،
فال له يبدو ثم عليه، ويعزم اليشء يريد ُمحَدث، هللا ِعلم الضحاك، وتلميذه الحكم بن هشام عند 47

ص٢٣). ج٥، (الفصل، (الكيسانية) يفعل
جعفر، بن وموىس محمد، بن وجعفر عيل، بن ومحمد والحسني، الحسن ثم عيل، بنبوة الشيعة تقول 48

القرامطة وتقول أنبياء. كلهم الحسن، بن واملنتظر محمد، بن والحسن عيل، بن ومحمد موىس، بن وعيل
ومحمد والحسني الحسن الثالثة، وبنيه عيل بنبوة الكيسانية وتقول جعفر. بن إسماعيل بن محمد بنبوة
الحنفية. ابن محمد بإمامة وقال بالغيب، وأنذر وسجع لنفسه، النبوة يدَّعَي أن املختار أراد الحنفية. ابن
العجيل ومنصور للناس»، بيان «هذا سمعان بن وبيان سعيد بن املغرية مثل النبوة، األئمة كل وادَّعى
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(٥) الثورة إىل العقيدة من

جربيل د يتعمَّ وكيف األنبياء؟ مع يفعل كما يُصححهم فاهلل أخطأت وإن تُخطئ، ال واملالئكة
خاتم أوصاف بني الخطأ يمكن وهل الخطأ؟ من معصوم بالرضورة، ُمطيع وهو الخطأ
الذي القرآن من أوثق وهو ولإلمام، املعرفة طريق واإللهام النبي؟49 اإلمام وأوصاف األنبياء
االضطهاد جماعة لزعيم قوة إعطاء إىل يهدف إنما ذلك كل منه.50 ونُقص فيه وِزيد بُدل
املعاد ويف والغلبة. القهر مجتمع يف النبي مع املساواة قدم عىل الوقوف يستطيع حتى
انتظار دونما اآلبدين أبد إىل الدنيا هذه يف والعقاب الثواب ويكون والنار، الجنة تفنى
حيوانات. يف يرة والرشِّ مالئكة، يف ة الخريِّ تُتناسخ؛ األرواح دامت ما املوت بعد حياة إىل
والعمل، اإليمان ويف الغلبة.51 مجتمع زعماء والرشيرة االضطهاد، مجتمع دعاة هم ة الخريِّ
وضبط ضغط أداة تُمثل التي الرشائع تسقط فإنه الرسية، املجتمعات لطبيعة وطبًقا
املجتمع يخلق نفسه الوقت ويف يشء. كل ويُباح والغلبة، القهر مجتمع يد يف اجتماعي
فيه؛ جديدًة محرَّماٍت ويخلق االجتماعي، تماسكه عىل تُساعد التي الخاصة رشيعته الرسي
اللني بني والتحريم، اإلباحة بني والتضييق، التوسع بني الرسية املجتمعات سلوك فيرتاوح
الكلُّ اإلمامة ويف الطرفني.52 أحد يف باستمرار فالسلوك اعتدال؛ أو توسط دون والتشدد،

ابني، وقال: بيده رأسه ومسح السماء، إىل به عرج هللا السماء»، من كسًفا يروا «وإن بالكسف ب امللقَّ
ثربًا التبن هذا أعيد أن شئت «لو قال: وقد التبان، وعمر بالكوفة، الحنطة بائع ومعمر عني. فبلِّْغ اذهب

ص٢٤–٢٧). ج٥، (الفصل بالكوفة املاثل بزيغ ونبوة بخداش، ب امللقَّ عمار ونبوة لفعلت.»
هللا وأن بالغراب، الغراب من بعيل أشبه محمد كان فقد الشيعة؛ ِفرق إحدى الغرابية موقف هو هذا 49

د تعمَّ إنه طائفة وقالت غلط. ألنه جربيل عىل لوم وال بمحمد، جربيل وغلط عيل إىل بالوحي جربيل بعث
شعر قليل العينني، أولج الساَقني، ُممتلئ اللحية، كثُّ القامة، طويل سنة، أربعون ومحمٌد روه. وكفَّ ذلك
أصلع الساَقني، دقيق الصدر، مملوء اللحية، عظيم منكب، قصري، عاًما، عرش أحد صبي، وعيلٌّ الجسد.

ص٢٧–٢٩). ج٥، (الفصل،
إن اإلمامية تقول جنون. بهم رَشدة، ليسوا والشيعة لرشده. ليس خالفنا ومن اإللهام، حجتُنا قالوا 50

ص٢٢). ج٥، (الفصل، منه ونُقص منه، ليس ما فيه ِزيد مبدَّل، القرآن
وطائفٌة أبًدا، تفنى ال الدنيا يقول من الكيسانية ومن والنار، الجنة بفناء تقول الشيعة من طائفة 51

ج٥، (الفصل، وعمر بكر أبي روح أنها عىل ويُعطشونها البغال يرضبون األرواح. بتناسخ تقول أخرى
ص٢٢-٢٣).

والخمر الزنا من املحرَّمات العجيل منصور أبو ويُبيح منهم، نسوة تسع نكاح يُجيز من اإلمامية من 52

أسقط هذا. عىل اليوم الرافضة وجمهور رجال. أسماء هي إنما وقال: والدم، الخنزير ولحم وامليتة
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عميل؟ رشعي تكفريٌ هناك هل ثالثًا:

قبل ا مرتدٍّ اإلمام كان وقد يُبايعه. لم من حرب لرفضه واإلمام اإلمام، غري بايع من كافر،
عن األمر توضيحه لعدم الخطأ هذا عن املسئول هو النبي يكون وقد اإلمامة. يتوىل أن
ساهمت قد امُلجاورة الحضارية البيئات من الدينية النماذج أن ويبدو بعده.53 من اإلمامة
شاركت وقد واملسيحية. اليهودية من خاصًة التعبري، أشكال وتنوع الفنية الصور إثراء يف
بألوهية يتعلق فيما نفسها والسياسية االجتماعية الظروف يف االضطهاد مجتمع اليهودية
الزمان آخر ونزولهم املخلوقات، أول باعتبارهم الخلق يف مشاركتهم أو واألئمة، األنبياء
التعايش بفعل ولكن الرتجمة، بفعل فقط ليس البيئتان تداخلت وقد األموات. رجعة أو
واالجتماعية النفسية الظروف هو الغالب العامل يظل ولكن الكربى. األمة داخل األمم بني
يف أو املعارضة، ِفرق يف الحال هو كما سيايس شكٍل يف ظهر قد الذي االضطهاد ملجتمع

الصوفية.54 جماعات يف الحال هو كما احتفايل شكل

به منهم قدًرا األرفع يفسق بأن سعيد بن املغرية أصحاب أحد أمر والحج. والصالة والزكاة الصالة
هللا عبد فرض التشدد، ناحية ومن النساء. يف باالشرتاك يقولون وكانوا النور، فيه ليولج عيل) بن (محمد
ناظره حتى ركعة، عرشة خمس صالة كل ويف والليلة، اليوم يف صالة عرشة تسع أتباعه عىل حرب بن
ومن معاوية. بن هللا عبد بإمامة القول إىل ورجعوا ولعنوه، أصحابه ففارقه الصفرية، ُمتكلمي من رجل
بكفرهم ملعونون العجلية ذلك. قبل يكن ولم الحسني، دم عىل ينبت إنما ألنه الكرنب؛ يُحرم من اإلمامية
العجيل منصور أبو وأصحاب أصله. ذيل الثمار من شيئًا يأكلون ال املسلمني، صالة خالف وصالتهم
ينتظرونه الذين يخرج حتى السالح حمل يستحلُّون ال سعيد بن املغرية وأصحاب ورضاخون. ُمنافقون
ويقولون: خالفهم، ومن منهم كان من يقتلون والكسفية، والخشب والحجارة بالخنق الناس ويقتلون
ويرى منصور. أبي بن الحسن إىل خنقوه ممن الُخمس يؤدون النار. إىل والكافر الجنة إىل املؤمن نُعجل
أو عني أو نهر ماء وكل الفرات، ماء ويُحرم الرشائع. من يشء يف قطُّ يختلفوا لم األنبياء أن سعيد ابن

ص٢٣–٢٥). ج٥، (الفصل، نجاسة فيه وقعت برئ
إىل األمر سلَّم إذ كفر عليٍّا وأن عيل، إمامة جحدوا إذ النبي؛ موت بعد الصحابة جميع الكاملية رت كفَّ 53

اإلمامة ادَّعى أن بعد اإلسالم إىل رجعوا اتبعه ومن عليٍّا إن جمهورهم وقال عثمان. ثم عمر ثم بكر أبي
ومنهم كفاًرا. مرشكني مرتدين كانوا ذلك وقبل سيفه، وسلَّ وجهه وكشف عثمان، َمقتل بعد نفسه إىل

ص٢٣-٢٤). ج٥، (الفصل، لإلشكال رفًعا األمر يُبني لم الذي النبي عىل الذنب يجعل من
«الفصل» من بأكملها أجزاءً لهما يُفرد إنه حتى والنرصانية، اليهودية إىل اإلشارة من حزم ابن يُكثر 54

املسلمني مع والنصارى اليهود تعايش حيث األندلس، يف لوجوده نظًرا عندهم» النقل وجوه بيان «يف
والربق صوته، والرعد السحاب، يف عليٍّا إن وقوله اليهودي، سبأ ابن أصحاب فالسبئية واحدة. أمٍة يف
مثال وسيظهر، حي معاوية بن هللا عبد أو مسلم أبا إن تقول والكيسانية التوراة. من صوٌر سوطه،
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(٥) الثورة إىل العقيدة من

الخارج يف العلنية املعارضة (2-3)

استحال وملا علنًا. الظلم دولة لتقويض السالح حمل آثَرت التي املعارضة ِفرق كل وتشمل
أطراف عىل خرجت فإنها والرشطة، والعسكر السلطان فرقة مع الصطدامها الداخل يف ذلك
عىل تقوم ألنها اإللهيات؛ يف عقائدها تكفري ويستحيل جديًدا. وفتًحا غزًوا إليها للعودة األمة
التكفري يأتي ولكن الداخل، يف العلنية املعارضة يف الحال هو كما والعدل، التوحيد أصَيل
أي واإلمامة، والعمل النظر موضوَعي يف خاصًة (النبوات)، السمعيات ضد موجًها أساًسا
الرسية املعارضة قوة كانت فإذا الدولة. وفعل الفرد فعل الجماعة، وعمل الفرد عمل يف
يف العلنية املعارضة قوة فإن والتشبيه، والتجسيم التأليه عقائد يف اإللهيات يف الداخل يف
التنزيه تكفري السلطان فرقة عىل ويصعب اإلمامة. ويف والعمل النظر يف النبوات يف الخارج
وليسوا عمل أهل الخارج يف العلنية املعارضة ألن ونظًرا والعدل. التوحيد أصَيل وتكفري
الداخل، يف العلنية املعارضة عىل نظرهم يف يعتمدون فإنهم سياسيٍّا، ُمتحمسون نظر، أهل

العقلية.55 واملعارضة النظر أصحاب وهم

إبراهيم هه وجَّ الذي والعبد نوح، بن سام بن أرفخشذ بن عامر بن صدق ملكي بأن القائلني اليهود
هارون، بن الغازار بن وفنحاس وإلياس ابنه، إسحاق عىل تارخ بن ناقور بن بنؤال بنت ربقا ليخطب
إرسائيل، بني يف حدث بما األموات برجعة الشيعة ويستشهد ص٢٣). ج٥، (الفصل، اليوم إىل أحياء
مثل الزمان آخر عيىس وينزل ص٧٢). ج١، (مقاالت، مثله األمة هذه يف وكان إال يشء عندهم فليس
(الفصل، أصحابه بني عيىس محنة مثل له وتأليههم أصحابه بني عيل محنة وإن املنتظر. اإلمام رجوع
ومن ص٧٤). ج١، (مقاالت، عيل ثم هللا، خلق من أول عيىس أن منصور أبو وزعم ص٢٧–٢٩). ج٥،
يُمثل وإلياس والرجوع، الخرض من فالخرض وإلياس، الخرض قصة إىل أيًضا يُشار الصويف الرتاث
فزعموا الصوفية، بعُض السبيَل هذا وسلك والجدب. املروج بني التقابل هو بينهما فالتقابل الصحراء؛
حرض ذُكر متى وأنه والرياض، املروج يف والخرض الفلوات، يف الناس يلقى حيَّان، وإلياس الخرض أن
تقول كما ص٢١). ج٥، (الفصل، اليوم إىل طريفة بن صالح ينتظرون براغواطة وكفار ذاكره. عىل
كفر من كل أن وعلموا فيها. التشدد أو الرشائع وبإسقاط ج، الحالَّ عند الحال هو كما بالحلول الصوفية
الصوفية من فإن والصوفية. الشيعة عنرصهم فإنما اإلسالم إىل ينتمي ممن الفاحشة الكفارات بهذه
مرًة الخري أبي بن وسعيد باهلل». «واتصل بعضهم وزاد الرشائع. عنه سقطت هللا عرف من إن يقول من
ال يُصيل ال ومرًة ركعة، ألف ألف اليوم يف يُصيل ومرًة الرجال، عىل املحرَّم الحرير ومرًة الصوف، يلبس

ص٢٧–٢٩). ج٥، (الفصل، محض كفٌر وهذا نافلة. وال فريضة
الخوارج وتعتمد املعتزلة. هم الداخل يف العلنية واملعارضة الخوارج، هم الخارج يف العلنية املعارضة 55
عن تختلف والتي بها، خاصة عملية أصوٌل لها ولكن املعتزلة، عىل والعدل، التوحيد النظرية، أصولها يف
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عميل؟ رشعي تكفريٌ هناك هل ثالثًا:

لفرقة املعارضة وطأة فتحَت قليًال؛ إال النبوة موضوع يظهر ال السمعيات ففي
التي النبوة تنسخ آخرين قوٍم من قادمة أخرى نبوٌة تُستلهم الالرشعي وللنظام السلطان
ال ظاملة خالفٍة إىل النبوة ل تحوُّ ألن تنقطع؛ وال النبوة تستمرُّ ظاملة. رشيعٍة إىل تحوَّلت
انهار أن بعد الطبيعي الدين إىل عوًدا الجديد الدين ويكون جديدة. نبوٌة إال عليها تقيض
الطبيعي للدين ُمطابق آخر كتاٌب الجديد للدين ويكون ظاملة. دولٌة ومثَّلته الوحي دين
ملصالح طبًقا نسخ أو تطور أو تغري دون واحدة مرًة الحقائق ويكشف واحدة، مرًة ينزل
ولو حتى الشهادتان لإليمان ويكفي املؤمنني. جماعة أو نفسه اإلنسان كان ولو حتى أحد،
أو اليهودية رشائع طبَّقوا ثم األوىل، بالشهادة الناس والتزم وحدهم، للعرب النبوة كانت
األمة هذه يف ظاملة. رشيعٍة إىل الناس أيدي عىل تحوَّلت األنبياء خاتم فرشيعة النرصانية؛
بعده. أو قبله ظهوره يتعني ال قد آخر شاهٌد والثاني األنبياء، خاتم األول شاهدان؛ إذن
إىل الحاجة إثبات يف الداخل يف الرسية باملعارضة الخارج يف العلنية املعارضة تلحق وهنا
إحدى تُنَكر والتعفف والتزهد التطهر عن وتعبريًا لألمة. جديدة قيادٍة إىل أي آخر؛ إماٍم

الروحية.56 والطهارة بالنقاء تمسًكا الغواية إىل تُشري التي القرآن سور
العذاب هو ليس النار عذاب أن واعتبار املعاد، إىل عابرة إشارٍة عن النظر وبرصف
املوضوع فإن لهم، وليس لغريهم معهم، للُموافقني وليس مُلخالفيهم العذاب وأن الوحيد،
وهما واإلمامة. والعمل النظر هو السمعيات يف الخارج يف العلنية املعارضة عىل الغالب
واإليمان. الكفر معنى تحديد األول، عىل يقوم كفره، أو اإلمام إيمان الثاني، إن إذ ُمتشابكان؛

الخامس؛ األصل يف ذلك بعد اشرتكا وإن والوعيد)، والوعد املنزلتني بني (املنزلة العملية املعتزلة أصول
منهم كل لعلم طبًقا الخوارج ِفرق عدد يف الِفرق مؤرخو اختلف وقد املنكر. عن والنهي باملعروف األمر
مؤرخو يذكر بينما واألندلس، أفريقيا شمال يف املعروفة والِفرق اإلباضية حزم ابن مثًال فيذكر بها؛

وبغداد. البرصة يف الخوارج ِفرق الرشق
من يدري ال واآلخر أحدهم، هو عليها شاهدين األمة هذه يف إن يقول من (أ) ِفرق: ثالث اإلباضية 56
هللا رسول محمٌد هللا إال إله ال يقول والنصارى اليهود من كان من (ب) قبله. كان ولعله متى، وال هو،
والنصارى. اليهود رشائع والتزام العقد هذا عىل ماتوا وإن هللا، أولياء مؤمنون (العيسوية)، العرب إىل
واحدة جملًة عليه ينزل آخر وبقرآٍن الصائبة، بني يأتي العجم من بنبيٍّ يُستنسخ اإلسالم دين (ج)
السماء، من كتابًا عليه ويُنزل العجم من رسوًال سيبعث هللا أن اليزيدية وعند ص٢٩). ج٥، (الفصل،
(األصول، يوسف سورة امليمونية وتُنكر محمد. رشيعة وينسخ القرآن، يف املذكورة الصائبة ملة وتكون

ص٣٣٢-٣٣٣).
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(٥) الثورة إىل العقيدة من

فاسًقا والكافر، املؤمن بني وسط وال له، إيمان ال له عمل ال ومن كافر، الكبرية فمرتكب
إال يثبت وال الوسط، للحلول وجود ال املقاومة لحظات ففي منافًقا؛ أم عاصيًا أم كان
وجدانًا التصديق دون قوًال اإليمان بني وسط يوجد وكيف ونقيضه. اليشء الرصاع، طرفا
أتى ومن لإليمان. ُمخالف فعل ارتكاب مجرد وليست جهل، واملعصية عمًال؟ التحقيق أو
نظر؛ والعمل معرفة، فالفعل املعرفة؛ أجل من ولكن الفعل، أجل ليسمن جهل، فقد بكبرية
بالنبي؛ واملعرفة باهلل املعرفة تكون وقد والنظر. املعرفة ضاعت والعمل الفعل ضاع فلو
مرشك. فهو جهله أو هللا جحد ومن مرشك، ال كافر فهو بالنبي وكفر هللا عرف فمن
الجذور.57 عن وبحثًا لألصول تأصيًال والكفر اإليمان أساس التوحيد، أي باهلل، فاملعرفة
اإلرصار به وكان صغريًا كان مهما فعل أي فإن الحد، فيه ُطبق ما هي الكبرية كانت وإذا
الطعام قوانني يف الداخل مع واللني الخارج مع الشدة بني التأرجح ويظهر كبريًا.58 كان
ويحرم خمر! قطرة فيها وقعت لو كلها املياه وتحرم مكان، كل يف اإلمام فيكفر والنكاح؛
والعنف، والقوة الحياة رمز الحيوان، ذكر مثل الطعام من أنواٌع وتحرم الكتاب، أهل طعام
أكل ويحرم واجب، فاحتلم رمضان يف نام من عىل والقضاء وتعفًفا، واستحياءً طهارًة أو
اللني مظاهر ومن واألضحى. الفطر العيدين، يف يخطب من ويكفر يُذبَح، حتى السمك
وأن بالعيش، وأخرى بالغداة واحدة ركعة إال واجبة صالة وال الحموم، ماء من الرشب
السنة، شهور جميع يف والحج والعيون، باألنهار ُسقي مما الُعرش ِنصف الزكاة يف الواجب

فهو جهل، ألنه لكن الكبرية، أجل من ليس جاهل، فهو هللا جهل فقد كبرية أتى من املكرمية، عند 57

جحده أو هللا جهل ومن مرشك، ال كافر فهو بالنبي وكفر هللا عرف من الحفصية، وعند بجهل. كافر
وعند كبائر. أصحاب ُموحدين كانوا هللا رسول عهد عىل املنافقون اإلباضية، بعض وعند مرشك. فهو
كذبة أو حق، بغري خردل حبة أخذ كان ولو كبري أو صغري ذنب كل يزيد، بن الواحد عبد أخت ابن بكر
فهو بدر، أهل من يكون أن إال النار، يف مخلَّد ُمرشٌك وفاعلها باهلل، رشك فهو املزاح، سبيل عىل خفيفة
هللا إال إله ال قال من الصفرية الفضيلة وعذر والزبري. طلحة حكم وهذا الجنة، أهل من مرشك كافٌر
النرصانية، أو اليهودية أو الدهرية أو الكفر اعتقد بل بقلبه، ذلك يعتقد ولم بلسانه هللا رسول محمد
ص٢٩–٣٣). ج٥، (الفصل، قلبه اعتقد ما بلسانه الحق قال إذا يضاره وال مؤمن، هللا عند مسلم فهو
يف أيًضا وكذلك مرشك، كافٌر فهو ذلك عىل وأرصَّ صغريًا عمل أو صغرية كذبًة كذب من النجدات، عند 58

من أخرى طائفة وعند .(٢٩–٣٢ (الفصل، مسلم فهو عليها ُمرص غري الكبائر من عمل من وأن الكبائر،
منافًقا، وال مؤمنًا وال كافًرا فاعله فليس والقذف والرسقة كالزنا حد فيه املعايص من كان ما املكرمية،
أو رسق أو زنى من اإلباضية، من طائفة وعند كافر. وفاعله كافر، فهو فيه حد ال املعايص من كان وما

الردة. عىل ُقتل أبى وإن تُرك، تاب فإن فعل، مما يُستتاب ثم الحد، عليه يُقام فإنه قذف
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عميل؟ رشعي تكفريٌ هناك هل ثالثًا:

ِمثل لذٍة يف النار أهل أن تصور إىل باللني األمر يصل بل املجوس، من الجزية تؤخذ وال
اإلخوة وبنات البنني وبنات البنات نكاح ويُجاز الخمر، حد إسقاط ويمكن الجنة. أهل لذة
ولذَّاته االضطهاد مجتمع حماية وتبلغ املؤمنني.59 جماعة عىل حفاًظا األخوات وبنات
املخالفني. تكفري يف الظالم اإلمام مواجهة يف العدل إلمام ونرصته الغلبة ملجتمع ومقاومته
فهو أيًضا نرصتهم عن قعد من وكل والنساء. الرجال بني واألطفال، البالغني بني فرق وال
بالخروج إال الظلم عىل للقضاء سبيل وال الظالم، اإلمام عىل الخروج مع فالحقُّ كافر؛
عىل القسوة من أشد امُلخالفني عىل والقسوة امُلخالفني، وقتل العنف، واستعمال بالسالح،
ة، الخريِّ لطبيعتهم نظًرا اإلمام عن االستغناء الناس استطاعة من وبالرغم الكتاب.60 أهل
وبالتايل الحدود؛ بتطبيق يقوم الذي هو اإلمام فإن الجائرة، بالسلطة إال تفُسد ال والتي
رشًقا البالد أطراف امتدَّت مهما معه رعيته كفرت اإلمام كفر وإذا الكفر، يُحدد الذي هو
تُكفرهم، واألمة األمة، يُكفرون أيًضا. كفر فقد الرسالة تبلغه أن قبل مات ومن وغربًا،

ال وهو منه فرشب ذلك خطر من كل فإن األرض، من بفالة ماء جنب يف خمر قطرة وقعت لو 59

وقطعوا محصن، وهو زنى من رجم تُبطل واألزارقة الجتنابه. املؤمن ق يوفِّ وهللا كافر، فيه وقع ما يدري
تقيض وقال: البعض رفض حيضها. يف والصيام الصالة الحائض عىل وأوجبوا امَلنكب، من السارق يد
الُعرش ِنصف الزكاة يف الواجب الصفرية، الثعالبة الرشيدية وعند الصيام. تقيض كما طُهرت إذا الصالة
واحدة ركعة إال واجبة صالة ال أنه من البطيحي قرَّره ما اللني مظاهر ومن والعيون. باألنهار ُسقي مما
الجزية أخذ عدم يُذبَح، حتى السمك أكل تحريم السنة، شهور جميع يف الحج بالعيش، وأخرى بالغداة
الجنة أهل لذة مثل النار يف النار أهل لذة واألضحى، الفطر العيدين، يف يخطب من كفر املجوس، من
الصفرية العجاردة امليمونية تُجيز الخمر. حد النجدات وأسقطت ص٢٩–٣٢). ج٥، (الفصل، الجنة يف

األخوات. وبنات اإلخوة وبنات البنني وبنات البنات بنات نكاح
من واألطفال النساء قتل استحلُّوا ُموافقيهم. من الكبائر وأهل مرشكون، ُمخالفوهم األزارقة، عند 60

من الحلم بلغ من الصفرية وترى إليهم. الهجرة عن منهم القَعدة وأكفروا النار، يف مخلَّدون ُمخالفيهم،
عوض فال ذلك قبل قاتٌل قتله وإن فيتولَّوه، باإلسالم يُقر حتى دينه ومن منه براء فهو وبناتهم أوالدهم
تربأ وال البلوغ قبل األطفال تتوىل ال العجاردة من أخرى وطائفٌة يورث. ولم يرث لم مات وإن دية، وال
ما واألطفال والبهائم املجانني بكر، تلميذ عيىس وعند البلوغ. بعد باإلسالم يلفظوا حتى تقف لكي منهم؛
ممن وبِرئت عسكرهم، يف يكن لم ممن النساء وقتل األطفال دم األزارقة أباحت يأملون. ال الحلم يبلغوا لم
عسكرهم أهل غري من لُقوه من كل يستعرضون ُمخالفيهم. روا كفَّ لغريه، أو لضعٍف الخروج عن قعد
الرسول شهد املجوس. أو والنصارى اليهود إىل ائتمن من قتل ويُحرمون مسلم، أنا قال إذا ويقتلونه
ج٥، (الفصل، األوثان ويرتكون اإلسالم أهل يقتلون الرميَّة. من السهم كُمروق الدين من بامُلروق عليهم

ص٢٩–٣٣).
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(٥) الثورة إىل العقيدة من

األمر ألُويل الطاعة هو فاملحكُّ السالح؛ يحملون ال داموا ما بينهم التعايش يمكن ذلك ومع
للسلطان.61 واإلذعان

الداخل يف العلنية املعارضة (3-3)

معارضٌة ألنها نظًرا وأمضاها؛ املعارضة أنواع أقوى الداخل يف العلنية املعارضة وتُمثل
النظرية أصولها يف وليس املنكر، عن والنهي باملعروف واألمر النصيحة عىل تقوم رشعية
والنهي باملعروف واألمر املنزلتني بني واملنزلة والوعيد والوعد والعدل التوحيد الخمسة،
ال عقلية معارضٌة وهي حصار. د وتعمُّ نية سوء عن إال التكفري يستوجب ما املنكر، عن
والربهان بالحجة الحجة مقارعة وتطلب والدليل، الحجة عىل تعتمد الرسية، علنيٌة انفعالية،
وهي العملية. املمارسات أو النظرية العقائد مستوى عىل تكفريها إذن يصعب بالربهان.
عقائد عىلصياغة الدافع كانت أنها كما الداخل، من عقليٍّا تعمل ألنها الحضارة؛ أنشأت التي
بطريقتني؛ عرضها ويمكن لها. ة ُمضادَّ غايات ولتحقيق عليها، ِفعل كردِّ السلطان فرقة
والثانية داخلها؛ الِفرق لتنوعات طبًقا الفرعية بعقائدها ثم الرئيسية، بعقائدها األوىل
األوىل الفرعية. أو الرئيسية ِفرقها عن النظر برصف الدين أصول علم ملوضوعات طبًقا
الِفرق تسمية وإن املوضوعات.62 خالل من الِفرق والثانية الِفرق، خالل من املوضوعات

البهيسية وعند بينهم. الحق تعاطي يكفي بل إماًما، يتخذوا أن الناس عىل ليس النجدات، عند 61

العوفية وعند كفر. الحد عليه أقام فإذا اإلمام، إىل يُرَفع حتى يكفر فال كبرية صاحب كان إن الصفرية
حيث والرعية هو فيكفر البالد، يف كان حيث بغريها أو بخراسان جور قضية اإلمام قىض إذا البهيسية،
لِزم اليوم إىل الوقت ذلك يف بعثة ففرض النبي بُعث إذا الصفرية، من طائفة وعند وغربًا. رشًقا كانوا
أن قبل مات فمن الرشائع، من به جاء ما جميع يعرفوا لم وإن به، اإليمان واملغرب املرشق أهل جميع
تعتربهم األمة. تكفريهم عىل بناء لهم األمة تكفري ص٢٩–٣٢). ج٥، (الفصل، كافًرا مات يشء يبلغه
يتعرَّضوا لم طاملا لهم يُتعرض ال ولكن الرس، يف كفرة أصنافهم وسائر املرتدِّين، ِعداد يف السلطان فرقة
بقتال، نبدؤكم ال ثالث؛ علينا لكم باطل، بها أُريَد حق كلمُة هللا): إال حكم (ال عيل لقول طبًقا للمسلمني
هللا اسم فيها تذكروا أن هللا مساجد نمنعكم وال أيدينا، مع أيديكم دامت ما الفيء من نمنعكم وال

ص٣٣٢-٣٣٣). (األصول،
رئيسية، كفرقٍة والقدرية للمعتزلة وعرض الِفرق، خالل من املوضوعات األوىل، الطريقة البغدادي اتبع 62
معتزلة ونِصفها والجهمية واألشاعرة، املعتزلة بني وسط وهي والرضارية، والبكرية النجارية لِفرق ثم
للمعتزلة الغزايل ويعرض ص٣٣٤–٣٤٠). (األصول، األفعال يف جربية اآلخر ونِصفها الصفات، نفي يف
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عميل؟ رشعي تكفريٌ هناك هل ثالثًا:

سها مؤسِّ ألفكار تدعو الفرقة وكأن واملحاَرصة، اإلبعاد وسائل ألوىل سيها مؤسِّ بأسماء
مع توضع بل عقلية، وأصوًال عقائدية موضوعات يبني ُمكتمًال عقائديٍّا نسًقا وليست
وال األفعال.63 وخلق الجرب بني وفرق الجربية، مع أو والتشبيه؛ التنزيه بني وفرق امُلشبهة،
عقائدهم أن مع الصوفية، مثل التأييد ِفرق دون املعارضة ِفرق إال األمة ِفرق من تُذَكر
بل العقائد، ليس التكفري مقياس أن عىل يدل مما السلطان؛ ِفرق لعقائد تماًما ُمخالفة
البداية، يف العالم من هروبية نزعٌة بل املعارضة، ُقوى من ليسوا فالصوفية السلطان. طاعة
يف بينهما املشرتكة للمصالح نظًرا الدولة تؤيدها واإلذعان. والرضوخ باالستسالم وتنتهي
الناجية الفرقة عقائد قامت وقد والسحر. الشعوذة أَْرس يف والوقوع العقل، الناسعن إبعاد
التكفري، عن الفالسفة استثناء تم كما واحدة. الغاية دامت ما الصوفية بعقائد وازدوجت
مثلهما. التأويل عىل ويعتمدون الداخل، من الرسية املعارضة بعقائد شبيهة وعقائدهم
املغاالة واالقتصاد، اإلرساف واالعتدال، التطرف حسب بل العقائد، حسب الِفرق م تُقسَّ وال
النظام يبقى حتى وامُلغاالة واإلرساف التطرف عىل القضاء هو الهدف وكأن والتوسط،
عىل تقوم الِفرق فكل الجذرية. الحلول كل وحصار استبعاد بعد الوسط الحلول عىل قائًما
فيما محرَّمة وأموالهم املسلمني فدماء االجتهاد؛ حق عىل بناءً مرشوٌع والتأويل التأويل،
مسلم دم سفك يف الخطأ من خريٌ الحياة يف كافر ألف ترك وإنَّ الشهادتني، بواقع بينهم
تتحدد وهذه السياسية، املواقف أجل من بل العقائد، أجل من ليس إذن التكفري واحد.

السلطان.64 تجاه التوسط أو بالتطرف

غالة إىل منهما كلٌّ وينقسم التأويل، عىل بل باملصلحة، التعليل عىل تقوم ال واحدة كفرقٍة وامُلشبهة
(االقتصاد، الترشيع يف حتى أو العقائد يف أو التأويل يف بينهما وشتَّان وُمقتصدين، ُمرسفني ومتوسطني،
ص٤٢–٤٦). ج٥، (الفصل، املوضوعات خالل من الِفرق الثانية، الطريقة حزم ابن واتبع ص١٢٦).

(رضار والرضارية النجار) محمد بن (الحسني النجارية اسم تحت املعتزلة ِفرق وضع مثل وذلك 63

ووضع القدر، تُنكر التي بالقدرية وتسميتها يزيد)، بن الواحد عبد أخت ابن (بكر والبكرية عمار) بن
كي معها امُلشبهة ووضع (البغدادي)، بالجرب وتقول املعاد وأمور الصفات تُنكر ألنها معها الجهمية

(الغزايل). التنزيه عىل يُقىض
أو ملصلحة الكذب يُجيزون وال يصُدقون الذين وهم الفالسفة، سوى كلها والِفرق وامُلشبهة املعتزلة 64
فهؤالء التأويل، يف ُمخطئون ولكنهم بالتأويل، بل الكذب، ملصلحة بالتعليل يشتغلون وال مصلحة، لغري
فإن سبيًال؛ إليه وجد ما التكفري من االحرتاز إليه امُلحصل يميل أن ينبغي والذي االجتهاد. محلُّ أمرهم
خطأ، هللا، رسول محمد هللا إال إله ال بقول امُلرصحني الِقبلة، إىل امُلصلني من واألموال الدماء استباحة
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(٥) الثورة إىل العقيدة من

املعارف بأن القول يف العيب ما العلم، نظرية يف األوىل النظرية املقدمات ففي
والتي النفس، يف املغروزة الفطرية املعارف هي الرضورية املعارف أليست رضورية؟
االستداللية، للمعرفة رشًطا الرضورية املعرفة أليست عاقلة؟ البرشية الطبيعة أن عىل تدل
عىل والرتكيز السلطان، فرقة من الرضورية املعارف رفض إن التكليف؟ رشط وكالهما
من اآلتية باملعارف وإيمانه بعقله، اإلنسان ثقة زعزعة إىل يهدف إنما املكتَسبة، املعارف
املعارف بني الرصاع وإن الفرد. داخل من وليست الدولة، نظام من تأتي والتي الخارج،
االجتماعي، والقهر الطبيعية الحرية بني سيايس رصاٌع هو الخارجية واملعارف الداخلية
وتصعيبها، التواتر رشوط يف التدقيق أما االجتماعية. والالمساواة الطبيعية املساواة بني
العدد فتحديد النقل؛ سلطة من التخفيف أجل ومن فيه، التساهل عىل ِفعل رد ذلك فإن
األمانة رشط عىل وتركيز الدقة، يف إمعان هو إنما ويل، بينهم من يكون وأن بخمسة،

واملصلحة.65 والتحزب للهوى أحيانًا النقل خضع أن بعد النقل، يف والورع الداخلية
عليه؛ والسيطرة بالعالم تتعلق ألنها الوجود؛ نظرية هو التكفري يف الغالب ولكن
أمكن وبالتايل الطبيعة؛ عىل مقلوبة إلهياٌت حقيقته يف ولكن طبيعيات، ظاهره يف فالوجود
نظرية تكوَّنت فإذا العقائد. تمس ال خالصة طبيعية مسائل ليست ألنها فيها التكفري

النبي: قال وقد مسلم، دم من ِمحجمة سفك يف الخطأ من أهون الحياة يف كافر ألف ترك يف والخطأ
دماءهم مني عصموا قالوها فإذا هللا. رسول محمد هللا إال إله ال يقولوا حتى الناس أُقاتل أن «أُمرُت
املجتهد ثم إليهم، باإلضافة ُمقتصدين وإىل وُغالة ُمرسفني إىل ُمنقسمة الِفرق وهذه بحقها.» إال وأموالهم
تلك آحاد وتفصيل أظهر، الِفرق بعض وعىل املسائل بعض يف ظنه يكون وقد تكفريهم، يرى الذي
الهوى واتِّباع التعصب يُحركهم إنما هذا يف الخائضني أكثر فإن واألحقاد؛ الفتن تسري ثم يطول، املسائل
وهؤالء للرسول، امُلكذب تكفري بالنص عندنا الثابت أن تكفريهم من املنع ودليل للدين. النظر دون
أن وثبت عليه. دليل من بد فال للتكفري، ُموجب التأويل يف الخطأ أن لنا يثبت ولم أصًال، ُمكذبني ليسوا
التنبيه يف كان القدر وهذا بقاطع. إال ذلك يندفع فال قطًعا، هللا إال إله ال قول من ُمستفادة العصمة
التكذيب هو واألصل أصل. عىل قياس أو أصل إما برهان، عن ليس التكفري يف بالغ من إرساف أن عىل
الشهادة بكلمة العصمة عموم تحت فيبقى أصًال، الكذب معنى يف فليس بُمكذب ليس ومن الرصيح،

ص١٢٦). (االقتصاد،
لم هللا معرفة إىل يضطر لم ومن رضورية، كلها واملعارف اإلرادة، إال لإلنسان ِفعل ال الجاحظ، عند 65

عند ص٣٣٥–٣٣٧). (األصول، رضورية املعارف أيًضا، ثمامة وعند للعقاب. ا ُمستحقٍّ وال مكلًَّفا يكن
ال هللا ويل فيهم يكون خمسة بنقل إال األخبار يف تقوم ال الحجة الهذيل، أبي تلميذ الرحمن عبد بن خالد

ص٤٥). ج٥، (الفصل، نهاية ال ما إىل ِمثلهم خمسة واحد كل وعن بعينه، يُعَرف
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عميل؟ رشعي تكفريٌ هناك هل ثالثًا:

الجواهر ومبحث (الظاهريات) األعراض ومبحث (امليتافيزيقا) العامة األمور من الوجود
الوجود ميتافيزيقا من أكثر األعراضوالجواهر مبحث هو الغالب كان فقد (األنطولوجيا)،
والعدم واملاهية الوجود مثل العاقل، يحكمها عامة صورية مبادئ هي التي الخالصة
املعدومات إثبات باستثناء واالستحالة، واإلمكان والوجوب واملعلول والعلة والكثرة والوحدة
إثبات أجل من بالظلم اإلحساس قوة عن تعبري وذلك لها، نهاية ال الحقيقة عىل أشياء
غَلب األعراض مبحث ويف األمر.66 بيده الذي امُلتنرص بتفاؤل تبخريه مجرد وليس الرش،
من أكثر الحواس بأن والقول الرؤية. وخاصًة للحواس، تحليل أنه عىل الكيف مبحث
مبحث ويطغى وتنوعها.67 الحسية املعارف أهمية عىل الرتكيز أجل من مثًال، سبع خمس،
الطبيعي باملوقف للقائل تكفريًا وذلك والكيف؛ األعراض مبحث عىل واألجسام الجواهر
أعراض، بال جواهر إيجاد عىل القادرة املطَلقة هللا لقدرة وإثبات القانون هدم أجل من
ألعراض األجسام وخلق والتولد والطفرة الكون نظريات وإنكار جواهر، بال أعراض أو
السلطان، لحساب العالم عىل القضاء أي هللا، لحساب الطبيعة تدمري يتم وبالتايل بذاتها؛
أم الخارج من الخلق هل هو: والخالف للخلق. إنكاًرا ليس لذاتها الطبيعة خلق أن مع
هللا يخلق وكيف لقانون؟ وفًقا يتم أنه أم مطَلقة إرادة وفق خلٌق هو هل الداخل؟ من
سفه، الحكمة وعن رش، الخري عن يصُدر وهل واآلفات؟ والحيَّات والعقارب واآلثام الرشور
اإلنسان يكون أن أم الرش خالق هو يكون أن هلل؛ تنزيًها أكثر وأيهما خلل؟ اإلتقان وعن
واتهاًما رصفة، سوداويًة أليس اإلنسان، من والرش هللا، من الخري كان وإذا الرش؟ مصدر
اإلنسان مصدره الرش وأن الخري، إال يفعل وال الخري، مصدر السلطان يكون أن للذات
وإرجاع الثانية، العلل إنكار َمن ولصالح السلطان؟ ألوامر الرافض امُلعارض وهو الرشير،
إراداٍت إىل كلها وتحويلها البرش، إرادات إنكار ذلك يعني أال األوىل؟ العلة إىل يشء كل
القائل تكفري وملاذا السلطان؟ إرادة أم هللا إرادة من، إرادة معرفة بعدها يصعب واحدة
العلمي الفكر من الهدف إن املادة؟ يف التمايز وملاذا واحد؟ جنٍس من كلها األعراض بأن
الديني الفكر من الهدف أن حني يف األشياء، يف املتشابهات وإيجاد ُمطرد، قانون إيجاد هو
العلم إىل أقرب حركٌة األعراض إثبات وإن األشياء. يف واملختلفات االستثناءات إيجاد هو

وعند لها. نهاية ال تزل، لم الحقيقة عىل أشياء املعدومات الفوطي، هشاًما إال املعتزلة جميع عند 66

ص٤٣). ج٥، (الفصل، دهرية هذه الناجية الفرقة
ص٤٥). ج٥، (الفصل، سبع الحواس عباد، عند 67
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وهل بأنفسها؟ األعراض خلقت األجسام بأن القبائل تكفري وملاذا ثابتة. أشياء إثباتها من
له ليس اليشء وكأن لحظة، كل يف اإللهية اإلرادة ل وتدخُّ مستقل خلٍق عَرضإىل كل يحتاج
أسباب هي تكون وأن الطبيعة، قوانني هللا يخلق أن يف الكفر وما داخله؟ من طبيعية قوة
سبيل عىل لإلدراكات خالًقا اإلنسان يكون أن يف العيب وما الكون؟ يف والثبات الحركة
عمل يف هللا قدرة تدخل وهل العضوية؟ الجسمية أفعاله صاحب اإلنسان أليس التولد؟
ضد القاهر الالهوت تصور هو أم قدره حق وتقديره هلل تنزيه هذا هل األذن؟ أو العني
خلق أم األعراض خلق اإللهية؛ القدرة إلثبات أقرب وأيهما الطبيعة؟ قوانني وضد العلم
مملكة وأن الكون، ُمدبر هللا وأن الجسد، ُمدبر اإلنسان بأن القول يف العيب ما األجسام؟
بكل االستئثار هللا عظمة من وهل رشك؟ هذا هل الطبيعة؟ هللايف مملكة كما بدنه يف اإلنسان
السياسة يف املطَلقة للسلطة تربيًرا ذلك أليس وسائط؟ أو أسباب ودون قوانني دون يشء
الذهن؟ وتصورات النفس بنية من ابتداءً اإلنسانية النشاطات من غريها يف أو واالجتماع،
له؟ نهاية ال هللا ألن الرشك يف ذلك يوقع وهل لها؟ نهاية ال أعراض إثبات من املانع وما
يشء؟ كل يف الوحدانية تكون حتى تعميمها أم بها االستئثار يعني بالوحدانية التفرد وهل
وليس خالص، نفيس موقٌف الالهوت إن الهوتية؟ حدود دون الطبيعة يف التفكري يمكن أال
الطبيعة. نحو علمي اتجاٍه عن وليس العامل، تجاه وجداني وضٍع عن يُعرب علميٍّا، موقًفا
الالهوت مهمة هل الطبيعة؟ قوانني وباقي الجاذبية قانون أو بالطباع القول يف العيب وما
ذلك يؤدي أال للعالم؟ ا ُمضادٍّ هللا وتصور الطبيعة قوانني ضد العقيدة وإثبات العلم إدانة
ومن اإليمان؛ قواعد ضد العلم وقوانني هللا، ضد الطبيعة بإثبات العكسية النتيجة إىل
وما للعلم؟ مكتَسبة رشعية وإثبات بنفسه، نفسه عىل القضاء إىل العقائد علم ينتهي ثَم
وأن واملوضوع، الذات بني مشرتًكا تفاعًال املرئي واليشء الرائي بني الرؤية تكون أن املانع
الخاصة الذاتية من بدًال واملوضوعية، الذاتية فيها تتالقى محضة كيفياٌت األجسام تكون
بها؟ ينفعل وال اإلنسان بدل األشياء يرى ُمطلق كذاٍت هللا ووضع الخالصة، واملوضوعية
وملاذا واملوضوع؟68 الذات تقابل بعد الحسية اإلدراكات خلق يف هللا إلدخال الداعي وما
املرئي هذا يكن لم إن إذن اإلنسان يكون وماذا روح؟ ال جسد اإلنسان بأن القائل تكفري

وال املزامري وال القنابري يخلق لم هللا اإلسكايف، وعند األعراض. من شيئًا يخلق لم هللا معمر، عند 68

الجماع كان إذا الجعد، وعند ص٢٤). ج٥، (الفصل، الشياطني وال الخنازير وال الخمر وال العازف
ال مجاًزا خلقه هللا إن يُقال وإنما غريي، له فاعل ال وفاعله، وُمدبره ولدي صانع فأنا الولد، منه يتولد
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عميل؟ رشعي تكفريٌ هناك هل ثالثًا:

فيه. حاالٍّ يكون أن دون له ُمدبر بالبدن، الروح عالقة مثل بالعالم هللا عالقة إن أمامنا؟
خالصة؟69 ماهية وجود، ال ماهية بأنها النفس تعريف يف العيب وما

من لها وتنزيًها اإللهية، الذات عىل حرًصا الصفات بحدوث القول كان اإللهيات ويف
تشبيه، النهاية يف هي الصفات بأن واعرتاًفا والصفات، الذات القدماء، د بتعدُّ والقول الرشك
بل التعطيل، يف وقوًعا ليس الصفات وإنكار مجاًزا. هللا وعىل حقيقًة، اإلنسان عىل تُطَلق
أن كما يصفون. عما تعاىل يشء، كمثله ليس هللا أن وعىل الخالص، التنزيه عىل حرص
فإنكار بنفسه؛ أفعاله خلق عىل القدرة اإلنسان ويُعطي األفعال، خلق قضية سيحلُّ ذلك
موانعها، عىل القضاء طريق عن األفعال لحرية سلبي إثباٌت هو بحدوثها القول أو الصفات
إىل العلم بقسمة القائل تكفري إذن فلماذا املطَلقة. وإرادته املسبق هللا ِعلم مقدمتها ويف

األعراض النظام، عند ص٤٤). ج٥، (الفصل، مريم أحبل الذي هو هللا بأن الجبائي عليه رد وقد حقيقة.
ما معمر، وعند إبليس. فعل جنس النبي وِفعل الكفر، جنس اإليمان واحد، جنٌس وأنها حركات، كلها
وال موتًا وال حياة وال يبوسة وال رطوبة وال برودة وال حرارة وال رائحة وال طعًما وال لونًا هللا خلق
فقط، األجسام خلق وإنما األعراض، من شيئًا وال لذة وال أمًلا وال عجًزا وال قدًرا وال سقًما وال صحة
والرؤية والروائح والطعوم األلوان يخلق قد اإلنسان أن برش وعند نفسها. األعراض خلقت واألجسام
عرض كل وأن لها، نهاية ال أعراًضا برش وأثبت التولد. سبيل عىل اإلدراكات وسائر والبرص والسمع
أهلها تجذب النار وإنما النار، أحًدا يُدِخل ال هللا الجاحظ، وعند نهاية. إىل ال سواه من ما محلَّه يحلُّ
من ُمجتمعة أعراٌض الجسم أن يف النجار رضار ووافق بطباعها. التأبيد عىل فيها وتُمسكهم نفسها، إىل
ص٣٣٩-٣٤٠). (األصول، الجسم منها يخلو ال التي األعراض أو ضدها، أو وحرارة ورائحة وطعم لون
رأى من لكن باألخبار، األجسام نعرف ال واحد. مكاٍن يف جسًما يكون وقد جسم، األلوان النظام، وعند
إىل وهكذا الرائي، أخربه من كل ثم الرائي، بجسم اختلطت قطعًة منه اقتطع إليه الناظر فإن جسًما
أن وعنده الرائي. عني يف وموىس ومحمد جهل وأبي وإبليس فرعون من ِقطع هناك إذن نهاية. ال ما
معمر وعند حركة. فهو البرص بتوسط يُعَلم سكون وكل حركة، يف يشء كل بل العالم، يف سكون ال
ُمجتمعة، أعراٌض األجسام رضار، عند ص٤٥). ج٥، (الفصل، سكون يشء وكل حركة، يشء ال العكس،
ص٢٤). ج٥، (الفصل، اللمس عند كله ذلك هللا يخلق وإنما برد، فيه ليس والثلج حر، فيها ليس والنار
هذا غري اإلنسان برش، وعند قاَلبه. رأى وإنما قط، إنسانًا رأى ما أحًدا وأن الروح، هو النظام عند 69

الجسد، يف حالٍّ وال ووزن، لون ذي وال ساكن، وال بمتحرك ليس للجسد، ُمدبر حكيم عالٌم وأنه الجسم،
ووافقت .(٣٣٧ ص٣٣٥، (األصول، ربه به يصف بما اإلنسان فوصف له، ُمدبر ولكنه فيه، ُمتمكنٍّا وال
النفس معمر، وعند الجسد. غري اإلنسان أن يف النظاَم يزيد بن الواحد عبد أخت ابن بكر أتباع البكرية
(الفصل، تسكن وال تتحرك وال تباين، وال تماس وال أصًال، مكان يف هي وال عَرًضا، وال جسًما ليست

ص٤٣). ج٥،
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بعدي؟ والثاني قبيل، األول بالخاص؛ العلم والثاني والشامل، بالعام العلم األول قسمني؛
إنما جهًال، وباطنه علًما ظاهره وليس هللا، جهل إثبات أو التناقض يف وقوع ذلك يف ليس
ثم الخارجية، واملعارف الكسب عىل يقوم الذي اإلنساني االستقرائي العلم إثبات الغاية
أحواًال الصفات اعتبار وإن يشء. لكل الحاوي املسبق هللا علم من اإلنسانية الحرية إنقاذ
فأحوال النفس، مستوى إىل واألعراض، الجوهر الطبيعة، مستوى من املوضوع ل تحوُّ هو
الِقدم بني والنفي، اإلثبات بني واملوضوعية، الذاتية بني الوسط الحلول أحد هي النفس
جماعات وعند الصوفية عند دافعه أيًضا التجسيم إن بل والتنزيه، التشبيه بني والحدوث،
مشاهدة، والحس الروح، من حضوًرا أكثر واملادة الفكر، من أبلغ فالواقع االضطهاد.
حتى التنزيه يف زيادة هو هللا من وليس العرش من األفعال اعتبار وإن تصور. والعقل
وليسا للعلم، وسائل والبرص والسمع بالحوادث. متصل غري يشء، كمثله وليس هللا، يبقى
وعاقل عقل هللا إن يُقال أن املانع وما التنزيه. إىل التشبيه رد يمكن حتى مستقلًة صفاٍت
إثبات إن واملوضوع؟ الذات وحدة هو األعىل فاملثل الحكماء، عند الحال هو كما ومعقول
والتاريخ، والحركة والتغري للزمان إثبات النهاية يف هو الصفات يف أو الذات يف الحدوث
إنما التاريخ يف يحدث ما وكل للحوادث، محل فاهلل مضمون، بال فاعًال هللا تصور ورفض
سابق ِمنواٍل عىل األشياء خلق وإن يشء. كل هو هللا دام ما هللا خارج يشء فال فيه، يحدث
الشاهد. عىل الغائب فيها يُقاس الخلق عليه يكون ِلما إنسانية صورٌة الذهن يف ونمط
مادة. إىل الخالص والوعي موضوع، إىل الذات لتحويل رفض هو إنما الرؤية نفي وإن
التاريخ، يف وتحقيقها الكلمة تجسيم إىل عوًدا الكالم حدوث إثبات يكون نفسه الوقت ويف
ومطبقة محققة أو وحرف، كصوت ومرئية ومكتوبة ومسموعة مقروءة أصبحت دامت ما
ذاته، يف هللا يصف أن عىل يقدر ال اإلنسان بأن االعرتاف األجدى َلمن وإنه ورشيعة. كمعنًى
النقائص نفي النفي؛ هو الوصف يف األصل وأن الشاهد، عىل للغائب قياًسا يُدركه أن بل

اإللهي.70 الكمال أوصاف إىل وقلبها اإلنسانية

مخلوقتان. ُمحَدثتان صفتان وقدرته هللا علم وأن القدر، يف املعتزلة يُوافق مرة بن هللا عبد بن محمد 70

ومؤمنون كفار يكون أنه كعلمه الغيب، علم الكتاب، علم وهو جملًة، أحدثه األول أحدثهما؛ علمان هلل
ال هللا فإن عمر. وإيمان زيد كفر وهو الشهادة، علم وهو الجزئيات، علم والثاني والجزاء؛ والقيامة
يكون ما كل يعلم يَزل لم هللا إن قال من يكفر لذلك والشهادة»؛ الغيب «عالم يكون، حتى ذلك يعلم
نفسه ال غريه يعلم فالعالم بنفسه، عامًلا ليس هللا معمر، وعند ص٤٠). ج٥، (الفصل، يكون أن قبل
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تكون وملاذا كفًرا؟ عنها ومسئوليته ألفعاله اإلنسان خلق يكون ملاذا العدل، أصل ويف
أو له إما وجعلها ألفعاله، اإلنسان اسرتداد إن كفًرا؟ للتكليف كرشط االختيار حرية
ال هللا ألن هللا، هو فاعلها يكون أن أو أصًال، لها فاعل ال يكون أن يمكن ال ألنه للطبيعة،
الطبيعة قوانني ألن لسلطانه؛ إنكاًرا أو هللا عىل تجديًفا ليس ذلك الطبيعة، يف مبارشًة يفعل
بل التوحيد، عىل خروج أي األفعال خلق يف ليس وضعه. ِمن الكون وسنن هللا، خلق ِمن
رأًسا القوانني يقلب وُمشعوذ، ساحر هللا وهل واألسباب. للوسائط وإثبات له إكمال هو
بعض إن الناس؟ دهشة أمام مًعا مكانني يف أو متحرًكا ساكنًا اليشء يجعل عقب، عىل
السلطان فرقة سيطرة تحت العوام بإيمان تصطدم قد التي صياغتها من بالرغم العبارات
إىل يهدف إنما هللا مقدَّرات بفناء القول إن الطبيعي. والقانون اإلنسانية القدرة عن تُدافع
وحدانية بل الرشك، يف وقوًعا ليس أفعاله خلق اإلنسان إثبات وإن اإلنسان، حرية إثبات
يف الحال هو كما هللا إىل واملسئولية الوحدانية إعزاء من بدًال اإلنسان، ومسئولية الفعل
برصف املانع، وما الكسب. يف الحال هو كما واإلنسان هللا بني الرشكة إثبات أو الجرب،
قيمة بلغت الحد لهذا ُمرادهم؟ فعل إذا لعباده ُمطيع هللا إن يُقال أن الصياغة، عن النظر

باملسموع العلم معنى عىل شيئًا يسمع وال يرى ال هللا البغداديني، وعند ص٣٥–٣٧). ج٥، (الفصل،
ليس ألنه التشبيه يُنكر وهو لخلقه. خالًفا ليس هللا الهذيل، أبي وعند ص٣٣٥–٣٣٧). (األصول، واملرئي
عليٍّا، يزل لم هللا إن يقول مثل. فهو ا وضدٍّ خالًفا يكون أن بطل فإذا «ضد»، أو «مثل» أو «خالف» إال
الرعيني، إسماعيل وعند ص٤١). ص٣٤، ج٥، (الفصل، بصريًا سميًعا يَزل لم هللا إن يُقال أن ويُنكر
أحواٌل هلل هاشم، أبي وعند أصًال. يشء بفعل يوصف أن من أجلُّ هللا وأن للعالم، امُلدبر هو العرش
هللا أحدير، بن موىس بن وأحمد عمر أبي وعند ص٤١). ج٥، (الفصل، لألعراض حامل به، مختصة
به. علًما لنفسه أحدث حتى شيئًا يعلم ال وأنه مخلوق، ُمحَدث هللا ِعلم الجهمية، «فضائح» ومن عاقل.
سليمان بن مقاتل أما التجسيم. عىل ألفاظه الصويف عيىس بن محمد ويُئول القدرة. يف قولهم وكذلك
شيئًا، ليس هللا جهم، وعند اإلنسان. صورة عىل ودم ولحم جسم عنده فاهلل التجسيم؛ يف جهًما فخاَلف
يقدر وال خلقه، إفناء عىل يقدر وال ذاته، يف يفعل هللا الكرامية، وعند يشء. كل خالق ألنه يشء؛ ال وليس
هللا كالم مثلها، يخلق أن عىل يقدر بل األجسام، إعادة عىل يقدر ال أبيض، متحرك فعل، ما غري عىل
يوجب هذا ألن هللا؛ علم بحدوث الجهمية تقول ص٤٤–٤٧). (ج٥، كلها ُمجتمعة هجاء وحروف أصوات
يرى زائدة، بحاسٍة هللا يرى عمر، بن رضار وعند ص٣٣٣). (األصول، علمه حدوث قبل عامًلا يكون أال
الصفات رضار وينفي الفرد، وحفص حنيفة أبي مثل باملاهية هللا ووصف اإلله، ماهية املؤمنون به
يكون أن عليه يُحتم وهذا جاهل. وال عاجز وال بميت ليس أنه هو عالم قادر حي أنه معناها وأن األزلية،

ص٣٣٩-٣٤٠). (األصول، جاهل وال عاجز وال بميت ليس ألنه قادًرا عامًلا حيٍّا الفرد
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الفعل قبل استطاعة لإلنسان تكون أن يف العيب وما ولفعله.71 لنفسه واحرتامه اإلنسان
إثبات يف وهل األثر؟ وبقاء النتائج الستمرار الفعل وبعد للتنفيذ، الفعل ومع القرار، ألخذ
إن الرشيعة تُقام وكيف الرشيعة؟ أو العقيدة عىل خروج أي وقدرته اإلنسان استطاعة
استطاعة؟ دون واالستحقاق التكليف يقع وكيف الفعل؟ عىل استطاعة لإلنسان يكن لم
التوحيد؟ من قيمة أقل العدل هل والفعل؟ االستطاعة وإنكار بالجرب القول يكفي ال وملاذا
وليس هللا حق يف فقط التكفري هل وعقله؟ اإلنسان حرية عىل بالقضاء القول يكفر ال وملاذا
يكفر وال هللا، علم بحدوث أو والنار الجنة بفناء لقوله اإلنسان يكفر وهل اإلنسان؟ حق يف
ويظل السلطان، فرقة صالح يف بالجرب الناس إيمان وكأن املسئولية، وإنكاره بالجرب لقوله
املعارضة، ِفرق بعقائد قال ما إذا اإلنسان يكفر صالًحا؟ وُمواطنًا ُمطيًعا مؤمنًا به القائل

السلطان!72 فرقة بعقائد قال إذا ويؤمن

حركاتهم من العباد أفعال جميع أن وكلثوم) وحفص رضار (حاشا حزم ابن عند املعتزلة شنع من 71

فاعلوها خلقها طائفة قالت اختلفوا. ثم هللا، يخلقها لم وعقودهم وأعمالهم وأفعالهم وأقوالهم وسكناتهم
ج٥، (الفصل، (الدهرية) الطبيعة أفعال وثالثٌة أصًال، لها خالق ال موجودة أفعاٌل وأخرى هللا، دون
ساكنًا الجسم جعل امُلحال، عىل قادر غري هللا أن املعمر، بن وبرش رضاًرا إال كلها املعتزلة عند ص٣٣).
ونهاية آخر هللا عليه يقدر ملا الهذيل أبي وعند هلل. تعجيز وهذا مًعا، مكانني يف اإلنسان أو متحرًكا،
وال طعًما وال لونًا يخلق ال هللا برش، وعند ورقة. تحريك أو بعوضة أو ذرة خلق عىل يقدر ال بعدها
يُسوي أن يقدر ال هللا الناشئ، وعند ص٣٨). ج٥، (الفصل، قادرون الناس وأن عرًضا، وال … رائحة
عىل يقدر ال وهللا بعدها، أو قبلها الدنيا مثل دنيا يخلق أن يقدر ال هللا الجاحظ، وعند اإلنسان. بنان
(الفصل، بطباعه العالم فعل هللا وثمامة، معمر وعند اإلعدام. دون والرتق بالتفريق إال األجسام إفناء
كفر وقد يشء، عىل قادًرا بعدها يكون ال حتى هللا مقدورات بفناء الهذيل أبو ويقول ص٣٥–٣٧). ج٥،
ُمرادهم فعل إذا عباده ُمطيع هللا الجبائي، عند هللا. سوى ألعمالهم خالَقني إلثباته القدر باب يف واصل

ص٣٣٥–٣٣٧). (األصول،
ذهابها. بعد باالستطاعة يفعل وإنما استطاعته، حال يف شيئًا يفعل ال اإلنسان الهذيل، أبي عند 72

تكفريًا يوجب ال فاسًدا كان إن وهو الجرب ص٤٦). ج٥، (الفصل، يفعل امليت أن خصومه فألزمه
تفنيان. والنار الجنة بأن قولهم (أ) شيئني: يف (الجهمية) يكفرون وإنما العبد، وصف يف خالف ألنه
وتكفر ص٣٣٣). (األصول، علمه! حدوث قبل عامًلا يكون أال يوجب هذا ألن هللا؛ علم بحدوث قولهم (ب)
ال أنه ويف الفعل، مع االستطاعة إن العباد أفعال خلق يف لقولهم املعتزلة عن مستقلة كفرقٍة النجارية
الفعل، مع أنها وزاد الفعل، قبل االستطاعة أن يف املعتزلة عمر بن رضار وافق وقد هللا. أراد ما إال يكون
(األصول، بالتولد القول وأبطل هلل، مخلوقة العباد أفعال أن يف األشاعرة ووافق املستطيع، بعض وأنها

ص٣٣٩-٤٤٠).
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عميل؟ رشعي تكفريٌ هناك هل ثالثًا:

واألصلح بالصالح القول يف الكفر ما العدل، أصل يف الثاني ق الشِّ الغائي العقل ويف
لإلنسان درًسا القانون نفسه عىل هللا يوجب أن يف العيب ما الخلق؟ يف والغائية بالعلية أو
وبرصف للمصادفة؟ أو للهوى مرتوك يشء ال وأن لقانون، يخضع يشء كل بأن له وتعليًما
يُخضع وكيف فعًال نفسه —كيفيوجبهللاعىل ُمتناقضة تبدو قد التي الصياغة عن النظر
الحادثة هللا أفعال تكون كيف — املتخوَّفمنها النتائج عن النظر —وبرصف لقانون نفسه
وجود إن فيه. والعيش تسخريه يمكن حتى لقانون يخضع عالم تصور هي الغاية فإن —
القانون هذا صفات ألن وذلك مطلقة؛ قدرة أية تحديد يعني ال طبيعي أو خلقي قانون
قادًرا فيكون بها، ويمتد اإلنسان يُدركها مطلقة صفات وهي والشمول، والعموم االطراد
باهلل والتضحية خالًقا، اإلنسان يكون أن يف العيب وما حريته. وممارسة أفعاله خلق عىل
املسلم ويستطيع لها، حدود ال ألفعاله اإلنسان خلق إن بل هللا؟ يرضاها اإلنسان سبيل يف
اإلنسان إمكانيات أمام الطريق سد وملاذا عمره. طال لو النبي من أكثر حسنات يفعل أن
يفعل ال وهو عليه. هم مما قدرًة أكثر يجعلهم حتى العباد علل يُزيح هللا إن بل وتفاؤله؟
العباد، أفعال وال الكفر وال اإليمان يخلق لم لهم. األصلح إال يختار وال الصالح، إال بهم
يظلم ال وهو واالجتماعية. والطبيعية والخارجية الداخلية أفعالهم خالقو هم العباد ولكن
تنزيًها أكثر وأيهما الرش. يفعل وال األضداد، يقلب وال االستحقاق، قانون يخرق وال أحًدا،
ارتكاب أخطر؛ أيهما الرش؟ فعل عن تربئته أم الرش، مصدر الخري وهو هللا جعل إذن؛ هلل
هللا جعل وهو فعيل خطأ ارتكاب أم «… عىل يقدر ال «هللا بقول اللغوية الصياغة يف خطأ
الحسن يفعل الذي اإلنسان بعكس الرش، يفعل وال محض خريٌ هللا الظلم؟ عن مسئوًال
وهلل االختيار، حرية لإلنسان إن بل هللا، من أقدر اإلنسان أن ذلك معنى ليس والقبيح.
حريته؟73 ولإلنسان رضورته، هلل يحفظ بحيث التصور هذا عن البديل فما الخري. رضورة

نفسه عىل ذلك أوجب هللا بهم. أمرهم ما كل يف عباده علل يُزيل أن هللا عىل يجب هاشم، أبي عند 73

النبي. عمل مما أكثر والخري الحسنات من يعمل أن لجاز املسلم عمر طال لو ص٤٢). ج٥، (الفصل،
عباد وعند ص٤٣-٤٤). ج٥، (الفصل، النبي من خريًا لفعل املسلم عاش لو رضاًرا إال كلهم املعتزلة وقال
بأن القول يجوز وال الصالح. من فعل ما غري يخلق أن عىل يقدر ال هللا أن الفوطي تلميذ سليمان بن
وال املجاعة يخلق لم هللا وأن خلق، ما غري يخلق أن عىل يقدر ال هللا الناس. خلق بل الكافرين، خلق هللا
يقدر ال ألنه إيمانهم؛ حال الكفر عن املؤمنني نهى وال كفرهم، حال يف باإليمان الكفار يأمر لم القحوط.
.(٣٧-٣٨ ص٣٥، ج٥، (الفصل، اإلنساني بالفعل حتى موجود هللا علم املتضادين. الفعلني أحد عىل
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(٥) الثورة إىل العقيدة من

املقاومة استمرار يف رغبة هو النبوة باستمرار القول فإن للسمعيات، وبالنسبة
املعارضة ِفرق فإن لصالحها، النبوة السلطان فرقة أوَّلت وملا نفسه. الفكري بالسالح
تُحقق كي تستمر وال ظاملة، خالفٍة إىل النبوة تتحول أن العدل من فليس باستمرارها. قالت
الظالم اإلمام وليس العادل واإلمام املقاومة، يف مستمرة فالنبوة العدل. إقرار من غايتها
غايتها تُحقق لم والنبوة بعد، يكتمل لم والتطور بعد، ينتِه لم والزمان النبي، خليفة هو
إلهاًما ذلك يتطلب وال يسود. الذي هو الظلم حكم وأن يتحقق، لم العدل حكم أن طاملا بعُد
من الغاية بلغ من فكلُّ مكتَسبة؛ النبوة تكون أن يمكن بل بالرضورة، منه وحيًا أو هللا من
أحد، عىل وقًفا أو اختصاًصا أو هبة ليست فالنبوة النبوة، أدرك النفس وطهارة الصالح
رسول وكل رسول، داعية فكل الكمال؛ إىل ويهدف اإلصالح يبغي من كل يف عامة هي بل
إىل مجتمعاتهم تغيري إىل يهدفون والثوار، واملصلحني والقادة الزعماء مثل الرسل داعية.
اللقب يتحول أن خشيَة هللا نبي أو هللا رسول مثل ألقاٍب إىل حاجة وال أفضل، هو ما
النداء يكفي ُمناٍد. إىل والنداء الحقيقة، إىل واملظهر وجود، إىل اللغة وتنقلب شخص، إىل
حدث كما الزائد التعظيم أو للتأليه منًعا ألقاب؛ دون باسمه امُلصلح عىل أو الرسول عىل
يف املكتوب املصاحف يف بالرضورة ليس النبوة، تجسيد هو والقرآن السابقة. الديانات يف
فالوحي حكاياته؛ أو رواياته أو صياغاته إحدى هو بل الكتاب، دفتَي بني بالحرب الورق
بعض إنكار يف حرج وال الوقتية. التجسيدات من أعم وتجربٌة الزمانية، صياغاته من أكثر

وتُخطئ.74 تُصيب شخصية اجتهادات ألنها قراءاته؛ أي القرآن، حروف

هللا حسبنا يقول ال وكان غريه. بل مثله، خلق عىل قادر غري فإنه اليشء هللا خلق إذا الفوطي هشام وعند
من يُضل هللا بأن القول ويعترب باملطر. األرض يحيي أن أو بالنار، الكفار يُعذب هللا إن أو الوكيل، ونعم
عليه»، املتوكل ونعم هللا «حسبنا يقول فقط. القرآن قراءة عند ذلك يُقال إلحاد. يشاء من ويهدي يشاء
فعل، ما غري عىل يقدر ال هللا أن األسواري وعند ص٣٧). ج٥، (الفصل، القلوب» بني ألَّف «هللا يقول وال
يف إرادته، وكذلك يتغري، ال وعلمه بعلمه، مرتبط وأنه يُميت، من يُحيَي أن أو حيي، من يُميت أن وال
وال أصًال، أحد ظلم عىل هللا يقدر ال النظام وعند ص٣٨-٣٩). ج٥، (الفصل، يقدرون الناس أن حني
(الفصل، يفعله أن نأمن ال لكنَّا ذلك عىل قادًرا كان لو وأنه عليه، قادرون الناس وأن الرش، من يشء عىل
يؤمن، حتى الكافر به يلطف لطف عىل يقدر ال هللا وبًرشا، رضاًرا إال كلها املعتزلة وعند ص٣٤). ج٥،
أو متحرًكا، ساكنًا الجسم جعل الكمال، عىل قادر وغري ونقص، تعجيز وهذا طاقته. منتهى فعله وما

ص٣٣-٣٤). ج٥، (الفصل، هلل تعجيز وهذا مًعا. مكانني يف اإلنسان
بَْعِدي ِمْن يَأِْتي ِبَرُسوٍل ا ً ﴿َوُمبَرشِّ املراد: وهو النبوة، حابط بن أحمد تلميذ فانوس بن أحمد ادَّعى 74
أدرك النفس وطهارة الصالح من الغاية بلغ ومن ممكن، النبوة اكتساب الرعيني، وعند أَْحَمُد﴾. اْسُمُه
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عميل؟ رشعي تكفريٌ هناك هل ثالثًا:

اآلجل؟ قبل العاجل يف اآلخرة، قبل الدنيا يف العقاب يكون ال ملاذا املعاد، موضوع ويف
وقياس وصور تشبيهات مجرد كله األمر كان وإذا التأجيل؟ الظلم عىل العقاب يتحمل وهل
الدنيا يف العقاب إن منه؟ وأوىل آخر من أفضل تشبيٌه يكون فلماذا الشاهد، عىل للغائب
عقاب برؤيته الدنيا يف عنه الظلم لرفع أمًال املظلوم ويُعطي اآلخرة، يف العقاب من أفضل
وال زمان بال مضمون غري من فارًغا كان وإال العدل، لقانون تطبيًقا والقصاصمنه الظالم
ورشاب طعام بها حسية جنٍة يف الثواب تصور أفضل؛ وأيهما تاريخ. وبال شعب بال مكان،
ببقاء القول أفضل؛ وأيهما وتأمل؟ وحكمة معرفة بها قدًرا أرفع روحية جنٍة أم ونكاح،
هللا يظل حتى وأهلها الجنة بفناء القول أم البقاء، صفة يف هللا فيُشاركان وأهلها الجنة
فما الشاهد، عىل للغائب وقياًسا تشبيه، يف تشبيًها كله األمر كان وإذا بالبقاء؟ وحده متفرًدا
كل أليست واالندفاع؟ الحركة أساس الطبائع كانت ملا طباًعا أهلها النار تجذب أن املانع
االستحقاق قانون عمَّ وإذا مقلوبة؟ طبيعياٌت إلهيات كل أن كما مقلوبًة، طبيعياٍت إلهيات
مخلوق وكل والحرشات والخنازير الكالب القيامة يوم يُحَرش ال فلماذا حي، كائن كل عىل
الوعي حياة منهم تنعدم أي ترابًا؛ حي كائن كل عىل العقاب يكون أن املانع وما حي؟
تصحيح العقاب من والهدف مكلَّفني، عاقلني غري وهم األطفال يألم وهل الشعور؟ ويقظة
يوم هللا يُرى أن املانع فما وتمنيات، أمنيات كله األمر كان وإذا الشعور؟ وبناء الوعي حياة

منها؟75 عباده ويُكلم يخلقها صورة يف القيامة

بأشياء يُنذر وبأنه الطري، منطق يفهم يُصدقه. من أصحابه ومن أصًال. اختصاًصا ليست وأنها النبوة،
ي ُسمِّ كما هللا رسول الرسول، بعثة داعية كل ى يُسمَّ ال وملاذا ص٤١). ج٥، (الفصل، تكون أن قبل
القرآن واألشج، القصبي جعفر وعند ص٤٢-٤٣). ج٥، (الفصل، لنا؟ والتسمية واحد، واألمر محمد،
بن أُبي حرف عمر بن رضار أنكر ص٤١). ج٥، (الفصل، القرآن حكاية هو بل املصاحف، يف ليس
(األصول، مصحَفيهما يف الضالل إليهما ونسب يُنزلهما، لم هللا إن وقال القرآن، يف مسعود وابن كعب

ص٣٣٩-٣٤٠).
جميع ابتدأ هللا وأن والكرور، بالتناسخ املعتزلة مع الناجية الفرقة تضعه الذي حابط بن أحمد يقول 75
القتال بهيمة. جسد يف روحه نسخ عىص من ونهاهم. أمرهم واحدة، بصفٍة واحدة جملًة خلقهم الخلق
باملهانة يُعاَقب والجبَّار الزنا، من باملنع ُكوفئ زنى ومن وحرشات، حيوانات من يقتل ما بكل يُبتىل
النار. إىل فيذهب فيها طاعة ال معصية يعيص أو الجنة، إىل فيذهب فيها معصية ال طاعة يطيع حتى
رشب وال فيها أكل ال أحدهما داران؛ للثواب معه. ومشيه إياه وطرده العدل، يف املعتزلة أصل أصله
النظام يقول ص٣٩-٤٠). ج٥، (الفصل، قدًرا أنقص ورشب أكل بها والثانية الثانية، من مكانًا أرفع
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(٥) الثورة إىل العقيدة من

التخفيف يف دوًرا يؤدِّ ألم املنزلتني؟ بني باملنزلة القول تكفري ملاذا والعمل، النظر ويف
أو فاسًقا املسلم يكون ال ملاذا مؤمنني؟ جعلهم عىل التضييق أو العصاة تكفري حدة من
عىل يتأكد بحيث والكافر املؤمن بني وسًطا ويكون الكبرية، ارتكب ما إذا منافًقا أو عاصيًا
عىل والندم الحال، يف الزلة ترك التوبة رشوط من كان وإذا اإليمان؟ كمال يف وأثره الفعل رد
كانت وإذا ذلك؟ يف الضالل وجه فما املستقبل، يف عليها العودة عدم عىل واإلرصار فات، ما
إىل أقرب وجعله التائب لتحميس ذلك فإن الذنوب، جميع من تقتيضالتوبة ذنٍب من التوبة
مبدئي سلوٌك هو ما بقدر قسوًة ذلك يكون ال الكيفي. الكمال إىل باإلضافة الكمي الكمال
الناس قتل فكأنما النفس قتل ومن املعايص، جميع تُساوي فاملعصية االستثناء؛ يعرف ال
واملغاالة التطرف أسلوب عن يفرتق ال العلنية املعارضة يف العقيل املبدئي والسلوك جميًعا.
ثانية، طبيعٍة إىل املعصية عنده تتحول قد العايص وإن الداخل. يف الرسية املعارضة عند
أو أقوى، ثانية بطبيعٍة إال تغيريها يمكن وال االختيار، حرية لديه وتنتهي قلبه، عىل فيُطبَع
املقاومة إنهاء تعني ألنها للشهادة؛ تُطَلب ال والشهادة األوىل. األصلية الطبيعة إىل بالرجوع
الهزيمة. احتمال من أكرب النجاح فرص تكون وأن للنرص، اإلعداد تعني بل الظلم، وتغليب
األطفال يدخل أال الطبيعي فمن االستحقاق، قانون هو والعقاب الجزاء أساس كان وإذا
وإذا جماد. إىل يتحولون أي ترابًا؛ ويصريون فضل، وال ثواب لهم ليس إذ العقالء؛ غري أو
يصري فقد الوراء، إىل إرجاعها يمكن وال الجماد، إىل بالنسبة وتقدًما نعمة الحياة كانت
البعث من املانع وما الخري. لطبيعة ونظًرا املوت، عىل الحياة لتغليب الجنة إىل األطفال
فنائها، دون املادة بقاء من املانع وما الجسد؟ من أفضل والروح الجسدي، دون الروحي

النار وإنما النار، أحٌد يدخل ال الجاحظ وعند الجنة. إىل الهمج السباع وسائر والخنازير الكالب بحرش
الكفرة وسائر الدهرية عامة ثمامة، وعند بطباعها. التأبيد عىل فيها وتُمسكهم نفسها، إىل أهلها تجذب
ال الكفار وثمامة، معمر عند ص٣٣٥–٣٣٧). (األصول، منهم واحد يُعاَقب ال ترابًا اآلخرة يف يصريون
أحد إخراج عىل يقدر ال هللا النظام، وعند ص٣٥–٣٧). ج٥، (الفصل، ترابًا يصريون بل النار، يدخلون
عىل قادر واملالئكة والجن الناس من واحد كل وأن جهنم، يف طفل إحراق عىل أو النار، أو الجنة من
بفناء أيًضا الجهمية تقول ص٣٤-٣٥). ج٥، (الفصل، خلقه من ضعيف كل من أعجز هللا فكان ذلك،
ولعلهم وُحرقوا، ُقطعوا وإن املهد يف يأملون ال األطفال البكرية، عند ص٣٣٣). (األصول، والنار الجنة
وهللا هللا، عند ظلًما ذلك لكان منهم جرم بال األلم لحقهم لو صاحوا. وإن ُمتلذذين رضبهم عند يكونون

ص٣٣٩-٣٤٠). (األصول، الصورة تلك يف عباده ويُكلم يخلقها، صورٍة يف القيامة يوم يُرى
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عميل؟ رشعي تكفريٌ هناك هل ثالثًا:

تفنى؟76 ال مادٍة عىل والصور األشكال ب وتعاقُّ املادة ل وتحوُّ ُمتناهية، ال بدوراٍت والقول
توثيق أجل من املقاومة مجتمع بطبيعة ترتبط فإنها األخرى، العملية املسائل بعض أما
ويف اآلخر، مواجهة يف واإلحكام الضبط من وملزيد املقاومة، وشحذ فيه االجتماعية الروابط
الخنزير شحم يُحلَّل فقد عنها؛ تخفيًفا النفس مع واللني والتسامح الرتايض نفسه الوقت
البطن. قرقرة عن الوضوء ويوجب والبصل، الثوم أكل يُحرَّم وقد الذكور، وتفخيذ ودماغه
تحليًال الرسقة ِنصاب يُحدَّد فقد العلنية، العقلية للمعارضة الكمي العقيل للحساب ونظًرا

الضالل.77 أو الكفر ذلك يستوجب أن دون والنية، للقصد مراعاة دونما رياضيٍّا
الشدة بني أيًضا يرتاوح الذي اإلمامة موضوع يف والعمل اإليمان موضوع وينتهي
والرتاخي الخارج، مع التصلب املعارضة؛ مجتمع واللنيمع القهر، مجتمع مع الشدة واللني؛

طرد ويؤيدون الفاسق، يف املنزلتني بني باملنزلة القول أحدث أنه واصل عىل الناجية الفرقة تعيب 76

وعابد منافق الكبرية وصاحب نفاق، الكبائر البكرية، وعند .(٣٣٥–٣٣٧ (األصول، له البرصي الحسن
مسلٌم ذلك ومع فيها، مخلَّد النار من األسفل الدرك ويف له، جاحد هلل ُمكذب نفسه الوقت ويف للشيطان،
«إن القائل: للخرب لهم مغفورة أنها إال ورشًكا كفًرا ذنوبهم كانت إن والزبري وطلحة عيلٌّ وبالتايل مؤمن؛
جميع يف عمر بن رضار شكَّ وقد لكم.» غفرت فقد شئتم ما اعملوا لهم فقال بدر أهل عىل اطَّلع هللا
معمر وعند ص٣٣٩–٤٤٠). (األصول، ورشك كفر كلها العامة رسائر لعل أدري ال وقال: املسلمني، عامة
بن أحور بن عيل بن أحمد وعند النار. يف مخلَّد فإنه واحدة مرًة ولو كبرية عىل ا ُمرصٍّ مات من وثمامة،
وعند ص٤٥). ج٥، (الفصل، مؤمنًا يظل نهاية ال ما إىل ندم ثم عاد ثم ندم ثم ذنبًا ارتكب من األخشيد،
الزكاة وتارك الصالة تارك الذنوب. جميع عن يتوب حتى عمله ذنٍب من أحد توبة تُقبَل ال هاشم، أبي
قلبه، عىل ُطبع هللا عىص إذا املعتزلة شيوخ بعض وعند ص٤٣). ج٥، (الفصل النار يف مخلَّد ذلك عاٍص
يريدها أو الشهادة تمنِّي ألحٍد يحل ال ورضار، برش حاشا املعتزلة وعند منهي. وال مأمور غري فيصري
ج٥، (الفصل، الِجراح ألم عىل الصرب املسلم عىل يجب وإنما مسلم، عىل كافر تغليب ألنها يرضاها؛ أو
واملجانني الحلم قبل يموتون الذين املسلمني أوالد وجميع هللا رسول بن إبراهيم ثمامة، عند ص٤٤).
لألرواح. والحساب األرواح، بل األجساد تُبَعث ال الرعيني إسماعيل عند الجنة. يدخلون وال ترابًا يصريون

ص٤٠-٤١). ج٥، (الفصل، نهاية بال األمر ويكون أبًدا، يفنى ال العالم
ثمامة) عند أيًضا (وربما حالل أيًضا الذكور وتفخيذ حالل، ودماغه الخنزير شحم عفار، أبي عند 77

رسق ومن وعيد، وال عليه إثم ال حبة غري دراهم عرشة رسق من ف العالَّ وعند ص٣٩). ج٥، (الفصل،
وإن إثم، ال حبة غري مائتني رسق إن النظام وعند يتوب. أن إال النار يف مخلَّد اإلسالم، عن خرج عرشًة
البكرية وتُحرم ص٤٤–٤٦). ج٥، (الفصل، يتوب أن إال النار يف وُخلد اإلسالم، من خرج مائتني رسق

ص٣٣٩–٤٤٠). (األصول، البطن قرقرة عن الوضوء وتوجب والبصل، الثوم أكل
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(٥) الثورة إىل العقيدة من

أقرب القهر مجتمع يف الثروة كانت فإذا الذات. مع والعطف اآلخر، مع القسوة الداخل؛ مع
يومها قوت إال للمعارضة يجوز ال فإنه تجارة، أو صناعة يف الحالل إىل منها الحرام إىل
التشدد هذا مقابل ويف ُمباحة. وأمواله القهر مجتمع دماء وتكون الحرام، املال عن تعفًفا
قارنتها وإن بكنايات الطالق يجوز وال النفس. مع تساهًال املتعة نكاح يجوز اآلخر مع
شهادة يف الشك ويمكن الغري. حقوق يف والتشدد امُلتناهية الدقة عن تعبريًا الطالق نية
اتهامها يسهل فإنه املعارضة عقائد تجريح صعب ما فإذا للعدالة.78 تحريًا كله املجتمع
سواء الكفار، من مستوردة ألفكاٍر وترويجها أجنبية، ألفكاٍر وتبعيتها للخارج، بالعمالة
حكم الداخل يف العلنية املعارضة حكم ويصبح املجوس،79 أو النصارى أو الرباهمة من
بأنواعها املعارضة ِفرق وتُكفر كلها، باألمة الناجية الفرقة وتتوحد املرتدين،80 أو املجوس
الضالة الِفرق عقائد شابهت فإذا السلطان. فرقة الِفرق، إحدى النهاية يف وهي األمة، باسم

وأنه األرض، عمَّ قد الحرام أن إىل يذهب وكان الزكاة، إليه يؤدُّون الطاعة واجب إماًما الرعيني كان 78

يحلُّ الذي وأن الرقاق، من يكتسبه ما وبني مرياث أو تجارة أو صناعة من املرء يكتسبه ما بني فرق ال
يقول فقط. األصحاب إال وأموالهم دماؤهم ُمباحٌة كفر، دار الدار أخذه. كيفما قوته ذلك كل من للمسلم
(الفصل، بنسخ الحجة عليه تقم ولم مجتهًدا، كان لو عدالته أو إيمانه يف يقدح ال وهذا املتعة، بنكاح
شهادة يف واصل شكَّ الطالق. نية قارنتها وإن بالكنايات الطالق وقوع النظام وأنكر ص٤١). ج٥،
يف فشكَّ الجمل، أصحاب الفسقة يكون أن وأجاز الفسقة، وأصحابه هو يكون أن وأجاز وعدالته، عيل
فهو عيل بفسق قال ومن بفسقه، حكم وكأنه أصحابه. من واحد مع عيل شهد لو قال: لذلك الفريقني؛

ص٣٣٥–٣٣٧). (األصول، دونه الفاسق الكافر
عيىس شبَّه بأنه النظام إىل املنتسبني املعتزلة من حابط بن أحمد أتباع القدرية من الحابطية تُتَّهم 79

عند ص٢٢٨). (الفرق، القيامة يوم الخلق يُحاسب الذي وهو الثاني، اإلله أنه وزعم بربه، مريم بن
للناس املحاسب وهو واآلخرين، األولني رب وهو العالم، خلق الذي هو املسيح الحذاء فضل حابط، ابن
رؤيته» يف تضامون ال القمر، ترون كما ربكم «ترون بقوله: عناه والذي لهم، وامُلتجيل القيامة، يوم
النصارى رهبانية من أخذوه اللقب بأن املعتزلة راهب املردار يُتهم كما ص١٤٨-١٤٩). (االنتصار،
وقال هللا، فعل من املتولدات بأن قوله يف النظام املردار موىس أبو أكفر وقد ص١٦٤-١٦٥). (الفرق،
يتعامل الهذيل أبو وكان ص١٦٦). (الفرق، هللا فعل من هللا ابن «املسيح» النصارى قول يكون أن يلزمه
إن فقولوا هما، هو امتزاجهما وإن هما، هو والظلمة النور تباين إن قلتم إذا ويسألهم: الثنوية مع

ص١٥٧-١٥٨). ج٢، (مقاالت، تناقض وهو االمتزاج. هو التباين
هذه مجوس «القدرية النبي لقول املجوس حكم حكمهم هل املعتزلة، ِفرق حكم يف األصحاب اختلف 80

ص٣٣٥–٣٣٧). (األصول، املرتدين؟ حكم أو األمة»،
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عميل؟ رشعي تكفريٌ هناك هل ثالثًا:

بفرقة املعارضة ِفرق لضيق ونظًرا هلكت.81 خالفتها وإذا نجت، الناجية الِفرق عقائد
نفسه يعترب منها كلٌّ بعًضا، بعضها ويُكفر البعض، ببعضها ضيقها ينتهي فإنه السلطان
السلطان. لفرقة السيطرة من بمزيد األمر وينتهي املعارضة، فتفتَّت لها، الرشعي الوريث

السلطان فرقة (4)

السلطان. فرقة هي الناجية الفرقة فإن بأنواعها، املعارضة ِفرق هي الهالكة الِفرق كانت إذا

العقائدي. الخالف ستار تحت التكفري يتم السيايس، املوقف يف االختالف األساس، هذا وعىل
هي ومن ويُخطِّئها؟ يجرحها من تجد وال النقد عىل تعلو الناجية الفرقة عقائد هل ولكن
أن أم لها ُموحدة عقائد هناك وهل عديدة؟ ِفرٌق أم واحدة فرقٌة هي هل الناجية؟ الفرقة
الرتاث يرفض الضالة؟ والِفرق الناجية الفرقة بني الخالفات عن تقل ال بينها الخالفات
العقائد مع تستقيم ال أنها ويُبني الناجية، الفرقة عقائد ذلك يف بما العقائد علم كل الفقهي
رصف، عقائدي نقٌد وهو العقل. مع تستقيم ال أنها كما الدينية، النصوص تعرضها كما
السلطان فرقة من ليسوا معظمهم يف الفقهاء ألن العقائد؛ ستار تحت سياسيٍّا نقًدا وليس
مباًرشا، دفاًعا األمة مصالح عن وامُلدافعون الرشع ُحماة هم بل املعارضة، ِفرق من وال
بحيث الناجية الفرقة داخل الِفرق وتتعدد البالط. ودوائر السياسية األحزاب ُمتجاوزين
املعارضة. ِفرق بعض خالل من إال لها وجود ال وتصبح املعارضة، ِفرق داخل تتشعب
دون ولكن للعقائد، وصياغتها تصورها يف خاطئة ِفرٌق وهي وحديث. سنة أهل فالجميع

تضليل.82 أو تكفري
والصفات، الذات يف اإللهيات إىل مبارشًة الناجية الفرقة لعقائد الفقهي النقد ويتوجه
األوىل، النظرية للمقدمات التعرض دون والعمل، واإليمان النبوة يف السمعيات إىل ثم
يِردا ولم رشعيَّني، مصطلَحني ليسا والصفات الذات فمصطلحا والوجود. العلم نظريتَي
مصطلحات، وليست إنسانية تشبيهاٌت كلها هي إنما االسم. لفظ باستثناء الوحي، يف

الفعل، مع االستطاعة بأن العباد أفعال خلق يف بقولها ونجت الصفات، بنفي قولها يف النجارية ضلَّت 81

ص٣٣٤). (األصول، السنة لقول امُلشابه والوعيد الوعد باب ويف هللا، أراد ما إال يكون ال أنه ويف
واملرجئة والكرامية الجهمية يضم داخلها ويف األشاعرة، لعقائد الرافض حزم ابن موقف مثًال هذا 82

عىل خاصًة حزم ابن وركَّز كالب. وابن والسمناني الباقالني خاصًة األشاعرة من ويرفض والصوفية.
ص٣٣٧-٣٣٨). األصول، ص٥٥–٧٠؛ ج٥، (الفصل، املرجئة شنع
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(٥) الثورة إىل العقيدة من

واالجتماعية. الفردية النفسية التجارب مع تطابقها ومدى ملعانيها طبًقا اإلنسان يستعملها
عىل أصًال خروًجا بل تنزيًها، وال تشبيًها ال اإلنسان، فمن التسمية أما الرشع، من االسم
تأويالت كلها والباقي رشعي، واحد اسٌم إال هلل ليس الوحي. ولغة الرشعية املصطلحات
األسماء أو الصفات أو الذات وصف وإن وأذواقه. وتجاربه أحواله عن وتعبريات لإلنسان،
وال قديمة وال فانية وال باقية ليست هللا صفات أن يعني فماذا كلها. خلقها عىل َليدلُّ
مفهوم استعىص فإن باٍق؟ هللا بأن القول من بالرغم مخلوقة غري تزل لم ولكنها حديثة،
الصفة. مثل رصفان إنسانيان مفهومان وهما املعنى، أو الحال بمفهوم يُستبدل الصفة
وال مجهولة، وال معلومة وال موجودة، وال معدومة ال ومعاني أحواًال للناس أن يعني وماذا
له بأن العالم علم وهي باطل، وال حق وال محدثة، وال أزلية وال مخلوقة، غري وال مخلوقة
ما وهو الحقيقة، غري الحق بأن القول مثل هوس، كله هذا لوجوده؟ الواجد ووجود علًما
إبطال فيه قديمة بصفاٍت القول إن بحق؟ وليس حقيقة الكفر هل رشع. وال لغة يف ليس
صفات إثبات بطريقة يأتي ال وقدرته هللا علم إثبات وإن والرشك. للتعدد وإثبات للتوحيد،
كالم من وليس ذاته، هللا كالم من رشعي، وبلفٍظ بنص إال تسميته يجوز ال إذ قديمة؛
فنظًرا وقدرتنا، هللا قدرة وبني وعلمنا، هللا علم بني التغاير إثبات من تم ومهما اإلنسان.83
القدرة. أو العلم هي واحدة صفة تحت يدخالن والقدرتني العلمني كال فإن االسم الشرتاك

ويُهاجمه ومصطلحاتهما، والصفات الذات لغة الستعماله املعتزلة؛ مع الباقالني حزم ابن يضع 83

تسمياٍت من هلل ُوجد ما الباقالني، عند واالستدالل. للعقل واستعماًال املعتزلة إىل األشاعرة أقرب ألنه
أن لنا يُجز لم لو الجبائي، وعند رشع. يِرد أن دون نفسه بذلك يسمِّ لم وإن عليه، إطالقها يجوز
بل أسماء، هلل ليس فورك، وابن الباقالني وعند هللا. عىل ذلك لوجب لنا يأذن حتى باسم هللا ي نُسمِّ
ليست هللا صفات كالب، بن هللا عبد وعند ص٥٥–٥٧). ص٥٢، (الفصل، تسميات والباقي واحد، اسٌم
ومن باٍق. أنه قوله من بالرغم مخلوقة غري تَزل لم ولكنها حديثة، وال قديمة وال فانية، وال باقية
مخلوقة وال مجهولة، وال معلومة وال موجودة، وال معدومة ال ومعاٍن أحوال للناس األشعرية، حماقات
الواجد ووجود علًما، له بأن العالم علم وهي باطل، وال حق وال ُمحَدثة، وال أزلية وال مخلوقة، غري وال
بحق؟ وليس حقيقة الكفر هل رشع. أو لغة يف ليس وهذا الحقيقة، غري الحق قولهم هوس لوجوده.
ظنُّهم الضالل، عىل حملهم للتوحيد، إبطال وهذا يَزل. لم كما تَزل لم سواه أشياء هللا مع األشعري، عند
بنص. إال تسميته يجوز ال امللعونة، الطريقة بهذه إال يثبت ال وكالمه وعزته وقدرته هللا علم إثبات أن
غري واحدة وكل هللا، وخالف هللا غري وهي هللا، مع تَزل لم قديمة صفًة عرشة خمس هلل الباقالني، عند
الباقالني جعل وقد اثنني، هللا مع جعلت التي النصارى قول من أعظم وهذا لسائرها. وخالف األخرى

ص٤٩–٥٧). ج٥، (الفصل، إلًها عرش خمسة هللا مع
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عميل؟ رشعي تكفريٌ هناك هل ثالثًا:

ومهما تسمياته؟ يف اإلنسان هللا يُشارك أن أو صفاته، يف هللا اإلنسان يُشارك أن يجوز فهل
وقوع يف قائًما االشرتاك يظل وقدرتنا، علمنا وحدوث وقدرته، هللا علم ِقدم إثبات من تم
وأطلقنا الصفات، بهذه هللا أفردنا ومهما واحد. جنس تحت القدرتني وقوع يف أو العلمني
تقتيض والحاجة بها، يوصف والخلق إليها، ُمحتاج اإلنسان فإن التسميات، هذه وحده عليه
اإلنسان نسبة هي إذن هللا صفات واألسماء. الصفات يف هللا اإلنسان زاحم وبالتايل التلبية؛
وإذا الشاهد. عىل للغائب قياًسا اإلنسان عن هللا إىل نسبتها بعد فصلها يمكن وال له، صفاته
لم خاطئة. النتيجة فإن صحيحة النية كانت وإذا خطأ. التسمية فإن صوابًا املعنى كان
صورته عىل هللا ى سمَّ الذي هو اإلنسان إن بل ومثاله، صورته عىل إذن اإلنسان هللا يخلق
هو اإلنسان أصبح لإلنسان، محدَّدة فكرًة أو حديٍّا تصوًرا هللا يكون أن من فبدًال ومثاله؛
الغائب بني األساس هو اإلخالف يكون أن وبدل هلل. املحدَّدة الفكرة أو الحدِّي التصور
بإرادة، مريد اإلنسان فإن بنفسه ُمريًدا هللا كان إذا األساس. هو التماثل أصبح والشاهد،
باليشء األمر أن كما بنفسه. ُمريد أعظم، ألنه هللا، فإن بإرادة ُمريًدا اإلنسان كان إذا أو
الغائب قياس عىل بناءً إال مكروًها، كونه عىل يدل ال عنه والنهي ُمراًدا، كونه عىل يدل ال
يمنعها ولم والتشبيه، التجسيم يف الوقوع من إذن األشاعرة عقائد تمنع لم الشاهد.84 عىل
وخطوة الوراء إىل خطوة حاصل، تحصيل مجرد ألنه ذلك؛ عن كيف» «بال بقولها االحرتاز

هللا بني واألسماء الصفات يف اللغوي االشرتاك بهذا يعرتف الذي للسمناني حزم ابن نقد هو هذا 84

الذي هللا لعلم تحديدهم يف ُمحَدث وال قديم يف تختلف ال الحدود فورك، وابن السمناني فعند واإلنسان.
من احرتاًزا الصفات إنكار إىل به أدَّى الذي جهم موقف أيًضا وهو الناس. وعلوم هللا علم تحته يقع
أن أيًضا وعنده الصفات. لهذه ُمحتاج وخلقه هللا، من واملريد والقادر العالم السمناني، وعند االشرتاك.
إذا هللا خلقه. فيها يُخالفه لم حال هللا أن عىل ترصيح وهذا والغائب. الشاهد فيها يختلف ال هللا صفات
بإرادة، مريد منَّا الواحد ألن الجاحظ) (النجار، لنفسه مريًدا ليس هللا فقري. فهو بصفاته غنيٍّا يكن لم
لذلك. جسًما هللا ى وسمَّ ذاته، يف لصفاته حامل هللا أن أيًضا السمناني عند والشاهد. الغائب ُمساواة
واألجسام، الجواهر كقيام بنفسه قيامه ويف الوجود، يف للعالم ُمشارك هللا التسمية. وأخطأ املعنى أصاب
وهو وجواهره. العالم أجسام جملة من بصفاته موصوف بذاته، موجودة به، قائمة صفات ذو وأنه
من الرحمن صفة عىل هو إنما ومثاله» صورته عىل آدم خلق هللا «إن النبي قول معنى املشبهة. من آذى
له وجعل لنفسه، أسجدهم كما مالئكته له وأسجد فيه، الكمال صفات وإجماع واالقتدار والعلم الحياة
كان قديًما ُمراًدا كونه عىل دال باليشء األمر إن السمناني يقول وال هللا. كان كما ذريته عىل والنهي األمر

ص٥٠–٥٢). ج٥، (الفصل، مكروًها كونه عىل النص يدل وال ُمحَدثًا، أو
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(٥) الثورة إىل العقيدة من

الكالم؛ بأزلية القول إىل يؤدي الصفات بِقدم القول إن إقدام. والعقل هروب الخلف، إىل
كان ملا العالم بأزلية القول إىل يؤدي كما وورق، حرب كتاب، وهو القرآن أزلية وبالتايل
إىل الصفات لِقدم التصور هذا أدَّى وقد اإللهية.85 واإلرادة اإللهي بالعلم مخلوًقا العالم
القول يف والثنوية والحكماء الدهرية عىل الرد بدعوى للطبيعة قانون تصور يف أعظم خطأٍ
املبارشة، العلل ورفض الكون، يف هللا سنن إنكار إىل األمر وانتهى الطبيعة، قوانني بحتمية
الثلج، وبرودة للشجر، املاء وري الخبز، وشبع الخمر، وسكر وإذابتها، النار حرق وإنكار
عند ذلك خلق هللا وكأن الصرب، ومرارة العسل، وحالوة الحجر، وسقوط الطعام، وشبع
وللحىصوالفلك رائحة، العنب لقشور يكون عندما حواس، بدون ولو حتى والذوق، اللمس
األساطري يف الوقوع إىل األمر انتهى كما الطبائع. إنكار إىل أدَّى حمٌق وهو ورائحة. طعم
غريه وخلق أفناه ثم تهوي، أن من يُمسكها عظيم جسٌم األجرام يف يكون أن مثل الكونية،

الجاذبية.86 قوانني وإنكار نهاية، ال ما إىل
نحو يتَّجه إنما الناجية الفرقة لعقائد الفقهاء نقد فإن العدل، بأصل يتعلق فيما أما
فالعقل األشعرية.87 لعقائد الحكماء نقد أيًضا وهو العقائد، تأصيل يف العقل استعمال سوء
النصوص وتأويل تستقيم، ال العقلية فالحجج نقل؛ هو وال عقل هو ال الناجية الفرقة عند
الفرقة اقرتبت وقد ظاهرها. عىل النصوص تركت هي وال التأويل، أحسنت هي فال بعيد؛
بوجوب يتعلق فيما الداخل يف العلنية املعارضة عند العدل نظريات بعض من الناجية
ال بأنه األشعرية يُناقضعقائد ما وهو هللا، عىل والفساد الظلم واستحالة واألصلح، الصالح

املصحف يطحن األشاعرة أحد وكان كثرية. كلماٌت له وليس واحد، هللا كالم والسمناني، الباقالني عند 85

وعند اللعنة! عليه أحد» هللا «هو قال من قال: والبعض والسواد. السخام إال فيه ليس ويقول برجله،
كونها؛ حني إال تكن لم األشياء أن إال ُكن، املستأنف يف يخلق أو خلق ما لكل قائًال يَزل لم هللا األشعرية،

ص٥٥). ج٥، (الفصل، العالم بأزلية قالت قد األشاعرة أن عىل يدل مما
﴿َوأَنَْزْلنَا النَّاُر﴾، ُوُجوَهُهُم ﴿تَْلَفُح مثل: لها، الباقالني إنكار ضد بالنص العلية عن حزم ابن يدافع 86

يف وال برد، الثلج يف وال النار، يف حر ال األشاعرة قالت … حرام» ُمسِكر «كل ،﴾… َماءً َماءِ السَّ ِمَن
إنكار إىل قادهم حمٌق وهذا والذوق. اللمس عند ذلك هللا خلق وإنما مرارة، الصرب يف وال حالوة، العسل
ورائحة. طعم وللفلك ورائحة، طعم والحىص وللزجاج رائحة، العنب لقشور الباقالني، وعند الطبائع.
بال نهاية ال ما إىل غريه وخلق أفناه ثم هابطًة، تهوي أن يُمسكها عظيم جسٌم وفيها األرض خلق هللا

ص٦٠–٦٥). ج٥، (الفصل، زمان
األدلة». «مناهج يف لها رشد ابن نقد «الفصل» يف األشاعرة لعقائد حزم ابن نقد يُشابه 87
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عميل؟ رشعي تكفريٌ هناك هل ثالثًا:

إظهار عىل قدرته عدم وبأن هلل، تكذيب واألصلح بالصالح القول وبأن هللا، عىل يشء يجب
هلل.88 تعجيز كذاب يد عىل املعجزات

واإليمان النبوة خاصًة الناجية، للفرقة الفقهاء نقد من أوفر نصيبًا السمعيات وتأخذ
ولكنه حياته، ويف نبوته فرتة يف املايض، يف هللا رسول محمٌد كان للنبوة فبالنسبة والعمل.
الوحي تطور عن تعبري ألنها عرص؛ يف وظاهرة بزمان، موقوتة فالنبوة اليوم. كذلك ليس
تبقى وال تفنى أعراٌض األرواح أن طبيعيٍّا، السبب وليس البرشي. الوعي لتطور طبًقا
مرًة شعري89 صاع من والعرشات امِلئني إطعامه فليس الرسول صدق عىل الدليل أما وقتنَي.
ومجيء الجذع، وحنني أصابعه، بني من ينبع يسري ماءٍ من واأللوف األلف وسقيه مرة، بعد
بذلك، الناس يتحدَّ لم ألنه وذلك الذئب؛ ومجيء البعري، وشكوى الذراع، وتكلم الشجرة،
الشعبي الخيال من كثري بها معجزات وهي فقط. الكفار به تحدَّى ما إال آية توجد وال

األخرى. الحضارية البيئات وأنماط
اإلسالم دالئل يف النظر يكون العقلية املعارضة مواجهة ويف ذلك من العكس وعىل
الشك. أو الخرافة إما نقيض، طرفا وهما النظر، رشط النبوة صحة يف الشك ويكون فرًضا،
يأتي وقد والفيلسوف. النبي بني فرق ال الثاني ويف والساحر، النبي بني فرق ال األول يف
األمة ِفرق به تقول ما وهو النظم يكون قد فإنه القرآن إعجاز أما التواتر. من النبوة يقني
هذا يكون فكيف أحد! يسمعه ولم أحد، يقرأه ولم ينزل، لم الذي القديم القرآن أو كلها،
فإنه املصحف دفتَي بني الذي والقرآن التحدي؟ الناس به يدخل وكيف معجًزا؟ املجهول
القرآن آيات تقسيم أما مثله. عىل مقدور بل كذلك، ليست منه سورة أقل عليه، مقدور
التوقيف. األشاعرة بعض يُنكر وبالتايل هللا؛ من وليس الناس، فمن السور مواضع وترتيب
األمة إجماع خالف عىل بالفارسية القرآن قراءة ويمكن النبي. من وليس اإلجماع من هو
سجدة يف إما اإلجماع، األمة فقهاء من كل خالف األشاعرة، أحد وعند بالعربية. قراءته عىل

وعند ص٦٣–٦٥). ج٥، (الفصل، هلل تكذيب وهذا الصالح، ألهل الفساد يجب ال هللا الباقالني، عند 88

يقدر ال وإنه ذلك، والنصارى اليهود وقالت الكذب. عىل وال أحد، ظلم عىل يقدر ال هللا األشعرية، بعض
الساحر! قدرة تُشابه هللا قدرة وكأن القادر، الساحر يعكس تعجيز وهذا كذاب، يد عىل املعجزة إظهار

ص٥٦). ج٥، (الفصل،
وُقتل هللا. رسول كان بل اليوم، هللا رسول ليس هللا عبد بن محمد والجهمية، والكرامية األشاعرة عند 89

وقتنَي. تبقى وال تفنى أعراٌض األرواح أن والسبب لذلك. األشعرية شيخ فورك بن سبكتكني بن محمود
ص٥٨). ج٥، (الفصل، ف العالَّ قاله ما وهو
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(٥) الثورة إىل العقيدة من

مصادر من مصدًرا القياس إبطال أو منه، جزءًا البسملة اعتبار يف أو القرآن، قراءة يف
والعبد عبًدا، يكن أن اختار ألنه مال؛ زكاة يلزمه فال النبي لشخص بالنسبة أما الترشيع.90
النبي كون يف الناجية الفرقة اختلفت وقد العامة. وخيش يرث، ولم يورث فلم عليه، زكاة ال
وُمطول، ُمقرص بني فيه والناس موته، حتى بعدها ما أو إرساله حالَة زمانه أهل أفضل
للنبي يجوز وقد البالغ، يف الكذب حاشا األنبياء من الكبائر وتجوز وُمعمم. ُمخصص بني
وتعريضهن، النساء قتل ذلك يف بما والكبار، الصغار املعايص وجميع الرسالة، بعد الكفر
لحساب اآلخر يدعم منهما كلٌّ وأصبح باألشعرية، التصوف ازدوج وملا بيان. الصِّ وتفخيذ
بعض جعل فقد له؛ وطاعة هللا من نزوًال والثاني به، واتحاًدا هللا إىل صعوًدا األول السلطان؛
لهم وحلَّت الرشائع، عنهم فسقطت والرسل، األنبياء من أفضل األولياء األشعرية الصوفية
ويقذف ويُكلمونه، هللا يرون أنهم رأينا نفسه الوقت ويف غريهم. نساء واستباحوا املحرَّمات،
وحزنًا، فرًحا وعظًما، لحًما إنسان صورة يف ويرونه هللا يُجالسون لدنٍّا! علًما قلوبهم يف هللا

يسري ماءٍ من واأللوف األلف وسقيه مرة، بعد مرًة شعري صاع من والعرشات املئات الرسول إطعام 90
الذئب، ومجيء البعري، وشكوى الذراع، وتكلم الشجرة، ومجيء الجذع، وحنني أصابعه، بني من ينبع
آية عندهم يكون وال بذلك، الناس يتحدَّ لم ألنه نبوته؛ يف الرسول صدق عىل داللة ذلك من يشء من ليس
أن بد ال والناظر فرض، اإلسالم دالئل يف النظر ص٥٩-٦٠). ج٥، (الفصل، فقط الكفار به تحدَّى ما إال
وامُلتنبي والساحر النبي بني فرق ال الباقالني عند ص٥٩). ج٥، (الفصل، النبوة صحة يف شاكٍّا يكون
آية، له بأن القطع إىل يبادر أن محمٍد من القرآن سمع من عىل يجب ال الباقالني وعند التحدي. إال
املتكلمني، حال ويتعرف والنَقلة، واألطراف النواحي يسأل حتى نَجم، ِقبله ومن ظهر، يده عىل أنه أو
كما النَّظم معجز (أ) القرآن: إعجاز يف قوالن له واألشعري ص٦٦–٧٦). ج٥، (الفصل صدَّق عِلم فإذا
وال سمعناه وال نزلنا وال مخلوق، غري يَزل لم والذي هللا، يُفارق لم الذي املعجز (ب) املسلمون. يقول
ص٤٨-٤٩). ج٥، (الفصل، عليه مقدور بل معجًزا، فليس املصاحف يف نقرأ الذي أما محمد. وال جربيل
والرتكيب؛ التأليف اإلعجاز مثله. عىل مقدور هي بل بمعجزة، ليست القرآن يف سورة أقل الباقالني، عند
آيات تقسيم أيًضا، الباقالني وعند ص٦٣). ج٥، (الفصل، الهذيل أبي مثل هللا قدرة يف شك وبالتايل
أيًضا وعنده ص٦٤). ج٥، (الفصل، الرسول أو السماء من ال الناس من سوره مواضع وترتيب القرآن
قديًما املعجزات وُوضعت الحقيقة، عىل عاجزين يكونوا وأن عليه، العباد يقدر ال مما القرآن إعجاز أن
بخالف وقطع ص٦٥-٦٦). ج٥، (الفصل، القرآن مثل عن العرب تعجز ال عجز، به يتعلق لم وإن
يف لإلجماع ُمخالف مالٌك وعنده إجماع، اآليات ترتيب بأن ح ورصَّ بالفارسية، القراءة بإجازته اإلجماع
القرآن، من الرحيم» الرحمن هللا «باسم اعتبار يف لإلجماع ُمخالف الشافعي وأن القرآن، قراءة يف سجدة

ص٦٩). ج٥، (الفصل، القياس إبطال يف اإلجماع خالف داود وأن

442



عميل؟ رشعي تكفريٌ هناك هل ثالثًا:

والنار الجنة تفنى املعاد أمور ويف الحارة!91 كمجنون وراءه وهم ة األزقَّ يف معهم يعيش
إىل جسم من وتنتقل الروح وترسي البقاء. صفة يف أحد يُشاركه ال وحده هللا يبقى حتى
وتتحرك. تسكن وتقرب، تبعد فالروح ُخْرض، حواصل إىل الشهداء أرواح تنتقل كما آخر

جديد.92 من يعود ومنه ُخلق منه الذَّنَب»، «عجب إىل الحياة تعود
اإليمان بني الصلة نقائص كل وبه اإلمامة، من أكثر والعمل اإليمان موضوع ويظهر
أو فقط، بالوجدان تصديًقا أو فحسب، باللسان وإقراًرا قوًال اإليمان يكون فقد والعمل؛
كفر وإنَّ فقط، معرفة ليس فاإليمان نظر. يسنده ال أهوج عمًال أو رصفة، نظريًة معرفًة
بالقلب عقًدا اإليمان يكون أن يمكن وال املعرفة. يف نقص من ينشأ لم وإبليس فرعون
النرصانية أو باليهودية التزم أو األوثان عبد وإن تقيَّة، بال بالوجدان وتصديًقا فقط
وال فعل؟ يف أو قول يف يتخارج وكيف اإليمان؟ ففيَم وإال التثليث، وأعلن الصليب وعبد
فالقول الجنة، له تكون وأن بقلبه، الكفر اعتقد وإن وحده، بالقول اإليمان يكون أن يمكن

والعبد عبًدا، يكون أن اختار ألنه مال؛ زكاُة النبيَّ يلزم ال الكرامي، الصويف عيىس بن محمد عند 91

الباقالني وعند ص٤٦-٤٧). ج٥، (الفصل، العامة خيش ولكنه ورث، وال يورث لم لذلك عليه؛ زكاة ال
حني إىل بعدها وما الرسالة حال يف وقته أهل أفضل النبي كون وجوب يف الناس اختلف والسمناني،
ج٥، (الفصل، لذلك حزم ابن ويُكفرهما الصحيح. وهو آخرون وأسقطه قائلون، ذلك أوجب موته.
ومنهم البالغ. يف الكذب حاشا األنبياء من الكبائر تجوز والباقالني، والسمناني الكرامية وعند ص٦٨).
معصوًما، كان ملا البالغ يف العصمة عن العقل داللة لوال ص٤٧). ج٥، (الفصل، أيًضا ذلك يُجيز من
وتعريضهن النساء (قتل فقط املعايص صغار فورك ابن أجاز املعايص. وجميع الرسالة بعد كفره جواز
نعرف ال قوم شنع ص٦٧-٦٨). ج٥، (الفصل، تماًما ذلك البرصي مجاهد ابن ومنع بيان)، الصِّ وتفخيذ
الرشائع، عنهم وسقطت والرسل، األنبياء جميع من أفضل هم من األولياء يف بأن (الصوفية) ِفرقهم
وعند علًما. قلوبهم يف هللا وقذف وكالمه، هللا رؤية َعوا وادَّ غريهم، نساء واستباحوا املحرَّمات، لهم وحلَّت
واحًدا إال يشء الهجاء حروف من منها ليس حرًفا، وثالثون وستة مائة اسم، مائة هلل شمعون، ابن
صورة يف ربه جسم شعيب أبو ويرى هللا. ويُجالسون الحق إىل املقامات أهل يصل الواحد وبذلك فقط،
الحارة ِصبيان تبعه مجنون صورة يف ة األزقَّ يف يميش ويضيق، يرىض ويحزن، يفرح ودم، لحم إنسان،

ص٦٩-٧٠). ج٥، (الفصل،
جسم من تنتقل الروح الباقالني، وعند ص٥٥). ج٥، (الفصل، تفنيان والنار الجنة الجهمية، عند 92

إليه. امليت روح وانتقال خرض، حواصل إىل الشهداء أرواح بنقل السمناني ويقول (التناسخ). آخر إىل
الحياة وإعادة امليت، من جزء أقل عىل محمول فذلك والحركة؛ والسكون والبعد بالقرب الروح توصف
يُركب.» وفيه ُخلق منه الذنب، عجب إال الرتاب يأكله آدم بني «كل الرسول: لقول الذنب عجب يف إليه

ص٥٨-٥٩). ج٥، (الفصل، حزم ابن يرفضه ما وهو
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(٥) الثورة إىل العقيدة من

وال الفعل. يف يتخارج والكل للمعرفة، تصديق والوجدان الوجدان، عىل دليل إال هو ما
تعبري فالقول تقية؛ بال باللسان وتكذيبًا باإلسالم ظاهريٍّا فعًال اإليمان يكون أن يكفي
سيئة، اإليمان مع ترضَّ ال حتى اإلنسان من الفعل إخراج يمكن وال وتصديق، معرفة عن
ما عىل الندم من رشوطها استوفت ما إذا التوبة تُقبَل ال وملاذا طاعة. الكفر مع تنفع وال
ذلك يف وتكفي املستقبل، يف لها العودة عدم عىل العزم وعقد الحال، يف الزلة وترك فات،
اقرتان تم ما فإذا الكبائر؟ بارتكاب الصغائر هللا يغفر ال وملاذا كلها؟ دون واحدة معصيٌة
دونما بالرضورة الجنة إىل املؤدِّي الكامل اإليمان ظهر بالفعل بالقول بالتصديق املعرفة
علم يف ل تدخُّ دونما الحسنة النهاية إىل تؤدي الحسنة فالبداية االستحقاق، لقانون كرس
زمانه، أهل أفضل اإلمام يكون أن البعض يشرتط اإلمامة موضوع ويف إرادته.93 أو هللا
حكم البعضتنفيذ يُجيز ال العمليات ويف واحد. وقٍت يف إماَمني وجود البعضاآلخر ويُجيز
ذبائح اآلخر البعض يُحرم بينما أخرى، نازلٍة إىل االنتقال بعد نازلة يف اجتهادي رشعي

الرجوع.94 يف الصواب ويرى الردة، حروب ثالث فريٌق ويُخطِّئ الكتاب، أهل

املرجئة شنع وِمن ص٤٧-٤٨). ج٥، (الفصل، املعرفة يف لنقصه إبليس كفر األشاعرة، بعض عند 93

يف النرصانية أو اليهودية لزم أو األوثان، وعبد تقيَّة بال بلسانه الكفر أعلن وإن بالقلب، عقد اإليمان أن
الجنة. أهل من مؤمن فهو ذلك، عىل ومات اإلسالم، دار يف التثليث وأعلن الصليب وعبد اإلسالم، دار
واألندلس والقريوان وصقلية والبرصة ببغداد واألشعري بخراسان، صفوان بن جهم موقف أيًضا وهو
مًعا كافر مؤمٌن فهو بالنبي وكفر باهلل آمن من الكرامية، من أخرى طائفة وعند ص٤٦). ج٥، (الفصل،
األشاعرة بعض عند املقدس). وبيت بخراسان وأصحابه كرام بن (محمد ص٤٦-٤٧) ج٥، (الفصل،
بن مقاتل عند كفًرا. قلبه يف أن عىل دليل كان ملا تقية بال باللسان وكذب اإلسالم أظهر من شئتم إن
ص٤٦-٤٧) ج٥، (الفصل، حسنة الكفر مع ينفع وال سيئة، اإليمان مع يرضُّ ال املرجئة، من سليمان
عن تاب ثم … الزكاة تضييع الصالة، ترك عند املقدس). وبيت بخراسان وأصحابه كرام بن (محمد
عن الباقالني عند الجبائي. هاشم وأبي والسمناني الباقالني قول أيًضا وهو تُقبَل. ال توبته فإن بعضها
هشام عند ص٦١). ج٥، (الفصل، الصغائر ويُنكر الكبائر، باجتناب الصغائر يغفر ال هللا أن السمناني
والكافر كافًرا، يموت أنه يعلم هللا ولكن األعمال، يف واملجتهد واللسان بالقلب امُلخِلص املسلم الفوطي،
مؤمنًا، يموت أنه يعلم هللا أن إال للرسول امُلكذب والنرصاني اليهودي أو الصليب أو للنار يسجد الذي
ج٥، (الفصل، شيًخا إال هللا عند يكن لم أنه شاخ، حتى عاش ثم صبيٍّا كان من أن ويلزمهم مؤمن. فهو

ص٦١).
إماَمني الكرامية وتُجيز ص٦٨). ج٥، (الفصل، زمانه أهل أفضل اإلمام يكون أن السمناني يشرتط 94

بلده أهل أفقه وسأل النازلة بالعامي نزل إذا أنه الباقالني ويرى ص٤٧). ج٥، (الفصل، واحد وقٍت يف

444



عميل؟ رشعي تكفريٌ هناك هل ثالثًا:

لتثبيت سالًحا العقائد اتَّخذت سياسية األساسأحزاٌب يف هي بأنواعها املعارضة وِفرق
وكان السياسية. املعارك خالل من إال العقائد تُفَهم ال وبالتايل عليها؛ للقضاء أو السلطة
مجتمٍع يف الدين وراء ُمتسرتًا سياسيٍّا سالًحا وخصومها السلطة أيدي يف التكفري سالح
ضالة، وِفرق ناجية فرقة بني فرق وال وحَكم. َمرجع والنص سلطة، مصدر فيه العقائُد
يُضللون الفقهاء وأتاها فيه، وقعت نفسها هي الناجية الفرقة رته كفَّ وما سواء. كلها
ديني مجتمٍع يف سلطًة الفقهاء من أعىل ومن الضالة. الِفرق عقائد هي ضلَّلت كما عقائدها
وحدة ت وشقَّ الفتوح، وتركت الكالم يف جميعها تبارت لقد الدين؟ عىل يقوم سيايس أو
يُدافع منهم كلٌّ العقيدة، باسم الدماء وسفكت فيها، الفتن وأشعلت األحقاد، وزرعت األمة،
فتحوَّلت النظرية، املذاهب وراء مجراهم الحكام وجرى األرض. إله ويرتك السماء إله عن
فرق ال األقالم. بني الفيصل هو السيف وأصبح املذاهب، بني حكم إىل السياسية السلطة
ضياع يف املعارضة، وِفرق السلطان فرقة بني املعارضة، وتراث السلطة تراث بني إذن
مشاكلهم عن للناس وتعميًة مواقعهم، عن الناس الغرتاب تأكيًدا يُفيد ال فيما األمة جهد
منبع إىل العودة إىل أقرب الخام النص إىل الفقهاء لُجوء وإن واقعهم. ورؤية الحقيقية
ذلك ومع العقول. ومتاهات الفكر صياغات ضد الطبيعية الضاربة والقوة الحية الطاقة

السلطان.95 وفقهاء األمة فقهاء الفقهاء، بني ُمتبادًال سالًحا أيًضا هو يظل

إىل غريه أو الفقيه ذلك ثانيًة يسأل بل باألوىل، يعمل أن له يُجز لم ثانية به نزلت فإذا حكًما، له ففرض
والصواب الردة، قتال يف بكر أبا اآلخر البعض ويُكفر الكتاب، أهل ذبائح البعض ويُحرم نهاية. ال ما

ص٦٩-٧٠). ج٥، (الفصل، الرجوع
رفع وال قرية، الكفر بالد من بهم فتح وال خريًا، أيديهم عىل هللا يُجِر لم الضاللة ِفرق جميع إن 95

عىل السيف ويسلُّون املؤمنني، كلمة ويُفرقون املسلمني، نظام قلب يف يسَعون زالوا وما راية، لإلسالم
ذكره يُكلِّف أن من أشهر هذا يف فأمرهم والشيعة الخوارج أما ُمفسدين. األرض يف ويسعون الدين، أهل
وأما والشيعة. السنة عىل إال الكفر إىل منه الضعفاء وإخراج اإلسالم كيد إىل الباطنية إليه لت توصَّ ما
أرض إىل فقادهم ك بالرتُّ لحق ثم للجور، ُمنكًرا بزعمه خرج رسيح بن الحارث أن إال فكذلك، املرجئة
والواثق املعتصم بعضهم بتقليد أنه إال ذلك سبيل يف واملعتزلة األستار. وهتك الديار، فنهب اإلسالم،
أيها هللاَ فاهللَ وغريهم. واملازيار كبابل محمودة فتوحاٌت للمعتصم وكانت يشء، عىل أنهم وظن جهًال،
رسول وسنن القرآن، الزموا لذلك الكالم؛ ذلك هللا بعون لكم نمنع ونحن بدينكم، نوا تحصَّ املسلمون،
األثر، فلزموا األثر، طلبوا الذين عًرصا، عًرصا الحديث وأصحاب والتابعون الصحابة عليه مىض وما هللا،
ص٧٠). ج٥، (الفصل، النار يف ضاللة وكل ضاللة، بدعة وكل بدعة، ُمحَدثة فكل ُمحَدثة، كل وَدُعوا
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التفرق إىل الوحدة من رابًعا:
الوحدة إىل التفرق من أو

العقائد، مصنَّفات بعض يف لها وتذييل لإلمامة كُملَحق دخل قد الِفرق تاريخ كان إذا
أوجه ببيان املقدمات تبدأ الِفرق.1 مصنَّفات مقدمات معظم يف الرئييس املوضوع هو فإنه
إىل األمة بت تشعَّ وكيف كثرة، إىل األوىل الوحدة تحوَّلت وكيف وقوعه، وكيفية الخالف
الكالم علم وكأن واملصالح، األهواء ذاتية إىل والعقائد الدين موضوعية تحوَّلت وكيف ِفرق،
ومن العقل، إىل الهوى ومن الوحدة، إىل التفرق من والعودة الرتق إعادة هو منه الغرض

املوضوعية.2 إىل الذاتية ومن الفكر، إىل املصلحة
فقط ليست إذن فهي مرة؛ ألول الوحي دها وحَّ التي الجماعة وحدة هي األوىل والوحدة
ما الفكر كان وملا الوحي. وهو فكرها وحدة يف األمة ووحدة األمة، وحدة بل الفكر، وحدة
يكفي وال السواء.3 عىل والعمل الفكر وحدة األمة وحدة تعني يتحقق أن قبل عمٌل إال هو

«التمهيد» الشافعي، للملطي والرد» «التنبيه لألشعري، اإلسالميني» «مقاالت مثل: الِفرق مصنَّفات 1

املسلمني ِفرق «اعتقادات للشهرستاني، والنِّحل» «امِللل للبغدادي، الِفرق» بني «الَفْرق للباقالني،
للرازي. واملرشكني»

ص٣٤–٦٤. ج١، مقاالت، 2

وأن محمد، لنبوة ُمقر كل عىل تقع اإلسالم» «أمة القائل قول أن مقاالته يف الكعبي القاسم أبو يرى 3

من العيسوية العرتاف التعريف هذا البغدادي ويرفض كان. ما ذلك بعد قوله كائنًا حق به جاء ما كل
(الفرق، إرسائيل بني إىل ال العرب إىل بُعث أنه زعموا ولكنهم محمد، بنبوة واملوشكانية أصبهان يهود

ص١٢-١٣).



(٥) الثورة إىل العقيدة من

مراحله كافة يف الشامل بالوحي بل بعينها، نبوة الوحي، مراحل بإحدى األمة تؤمن أن
الرمزي العمل وحدة يف األمة وحدة تكون وال التاريخ. يف وتحقيقها النبوة ختم حتى
فكٌر مبارش، عمٌل بكثري، ذلك من أوسع العمل ألن والشعائر؛ الطقوس ممارسة يف املمثَّل
وليس العريض، الواقع يف والعمل الفكر وحدة عن تعبري الرمزي العمل وحدة ق.4 يتحقَّ
العقائد وحدة ليست الفكر وحدة أن كما الواقع. عن امُلنفصل ذاته عىل امُلتقوقع العمل
مثالية كأنظمٍة الواقع يف تتحقق التي والغايات املقاصد وحدة هي بل الواقع، عن امُلنفصلة

وكماله.5 طبيعته عن تُعرب
النظرية. املسائل يف التفرق هو بل العملية، املسائل حول الخالف هو ليس والتفرق
أصول علم يف منها الفقه أصول علم ويف الفقه علم يف أدخل الخالصة العملية املسائل
هو كما كالمي، التجاٍه بداية وتكون نظرية، إشكاالت العملية املسائل بعض تُثري قد الدين.
اإليمان موضوعات ومثل بأكملها، لفرقة عنوانًا أصبحت والتي اإلمامة، موضوع يف الحال
سلوك لتحديد الفتنة يف برزت عملية مسائل كانت والتي واملعصية، والطاعة والكفر والعمل
املسائل حول خالفاتها تدور التي الفقهية والِفرق بأكملها.6 ِفرق حولها نشأت ثم الناس،
أو الِفرق إىل سلبًا أم إيجابًا تُشري التي تلك سواءٌ هة، موجَّ فكرة أية تحت تدخل ال العملية

فقد بمكة. املنصوبة الكعبة إىل الصالة وجوب يرى من كل عىل واقع أمٌر اإلسالم ملة إن البعض قال 4

إيمان ح صحَّ أنه حنيفة أبي عن ُروي ملا الرأي أصحاب وأنكره القول، هذا الحجاز فقهاء بعض ريض
(الفرق، الكعبة إىل الصالة وجوب يف شك من إيمان يُصححون ال كما الكعبة، إىل الصالة بوجوب أقرَّ من

ص١٣).
وعدله وصفاته وِقدمه صانعه وتوحيد العالم، بحدوث امُلقرين تجمع اإلسالم أمة أن عندنا والصحيح 5

به جاء ما كل وبأن رشيعته، وبتأييد الكافة، إىل ورسالته محمد وبنبوة عنه، التشبيه ونفي وحكمته
أقرَّ من فكل إليها؛ الصالة تجب التي الِقبلة هي الكعبة وأن الرشيعة، أحكام َمنبع القرآن وبأن حق،

ص١٣). (الفرق، د املوحِّ ني السُّ فهو الكفر إىل تؤدي ببدعة يُشبه ولم كله بذلك
أسامة، جيش وتجهيز النبي، ودفن النبي، وموت النبي، وصية يف الخالف الخالصة العملية املسائل من 6

ص٣٤–٣٨). ج١، مقاالت، ص٢٦–٣٠؛ ج١، (امِللل، القرآن وجمع فدك، وأمر الزكاة، مانعي وقتال
األب مع أو واألم األب مع األخوات مرياث واألخوات، اإلخوة مع الجد مرياث أيًضا العملية املسائل ومن
من بها يُحيط وما النظري الطابع ذات العملية املسائل ومن ص١٤–١٧). الفرق، ص٣٧؛ ج١، (مقاالت،
وعيل والزبري)، (طلحة صفني وأهل وعيل الجمل، وأصحاب عيل بني والخالف وقتلته، عثمان حول خالٍف
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الوحدة إىل التفرق من أو التفرق إىل الوحدة من رابًعا:

فيها يُبذَل دام ما صواٌب الحلول كل العملية املسائل ففي الهالك. أو بالنجاة أحدها إىل
ذلك يعني فال الخطأ ُعنيِّ وإذا تعيني. دون ً خطأ واآلخر صوابًا أحدها يكون أو الجهد،
ظنيٍّا األمر ويظل الحالتني، كلتا يف االجتهاد يعني بل النجاة، هو الصواب ويكون الضالل،
ومن عرص، إىل عرص ومن آخر، إىل فرد من ذلك يتغري وقد عمليٍّا. يقينيٍّا كان وإن نظريٍّا
فرق وال النظري. املستوى عىل الحقائق د تعدُّ عىل قائمة العملية فاملسائل مكان. إىل مكان
صحيٌح املختلفة. املدارس أو الِفرق بني الجمع يف الفقه أصول وعلم الدين أصول علم بني
النظرية، األصول عىل تفرٌق ألنه الفقه؛ أصول يف منه أخطر الدين أصول يف التفرق أن
الزمان حسب الوحي فهم تكيُّف وعىل الواقع تفرُّد عىل يدل الفقه أصول يف التفرق أن إال
يرجع وقد ُمصيب.7 فالكلُّ الفقه، أصول علم يف واحد نظري صواٌب يوجد ال واملكان.
السلطان أصول السلطة، من املوقع عملية، مواقف إىل أيًضا النظرية األصول عىل التفرق

نظرية. أصوًال تظلُّ األحوال كل يف ولكنها املعارضة، أصول أم

والوحدة التفرق أصول (1)

جغرافيٌة األصول هذه وهل إليها؟ ان يُردَّ أصوًال لهما أن أم طبيعيان والوحدة التفرقة هل
والحنيفية وامللة الدين ألفاظ تعني وماذا مذهبية؟ عقائدية أم حضارية قوميٌة أم طبيعية

والجماعة؟ والسنة واملنهاج والرشعة

الخالف العميل الطابع ذات النظرية املسائل ومن العاص. بن وعمرو األشعري بني والخالف ومعاوية،
والخالف واملرجئة، والروافض الخوارج حول والخالف الجهني، معبد أيام واالستطاعة القدرية حول
وبعد مرضه حال يف الواقعة االختالفات وأما ص٣٩–٦٤). ج١، (مقاالت، البرصي والحسن واصل بني
الدين مناهج وإدامة الرشع مراسم إقامة منها غرضهم كان قيل، كما اجتهادية فهي الصحابة بني وفاته

ص٢٥-٢٦). ج١، (امِللل،
التي املذمومة بالِفرق يُِرد لم النبي أن اإلسالم إىل املنسوبة املقاالت أصحاب من عقل ذي كل عِلم وقد 7

املسلمني ألن الدين؛ أصول عىل اتفاقهم مع الفقه فروع يف اختلفوا الذين الفقهاء ِفرق النار أهل من هي
كلهم املجتهدين تصويب يرى من قول أحدهما قولني؛ عىل والحرام الحالل فروع من فيه اختلفوا فيما
من واحد تصويَب فرع كل يف يرى من قول والثاني ُمصيبون؛ عندهم كلهم الفقه وِفرق الفقه، فروع يف

ص٩-١٠). (الفرق، فيه للُمخطئ منه تضليل غري من الباقني وتخطئة فيه، املختلفني
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(٥) الثورة إىل العقيدة من

طبيعي؟ جغرايف التفرق هل (1-1)

حسب وأفكارهم بل وأمزجتهم طبائعهم وتتحدد األقاليم، حسب الناسجغرافيٍّا ينقسم قد
ينقسم وقد سبعة. فاألمم سبعة، األقاليم كانت ملا القديمة الجغرافيا ويف إقليم. كل طبيعة
بل وآراءهم، وطبائعهم الناس سلوَك اتجاه كل ويُحدِّد األربعة، االتجاهات حسب الناس
ومن الوحي من تبدأ ال خالصة، جغرافيٌة القسمة هذه أن والحقيقة ونِحلهم.8 ودياناتهم
السياسية. ورصاعاته االجتماعي وتكوينه اإلنساني املوقف ل بتدخُّ ِفرق إىل وتحوُّله به تشعُّ
محمول الشعور أن فمع باملكان؛ محدَّد أنه بمعنى طبيعيٍّا شعوًرا اإلنساني الشعور ليس
العالم، يف يتحرك والبدن البدن، يف موجود الشعور أن ومع عنه، مستقلٌّ أنه إال املكان يف
الشعور أن إال منها، قربها أو الشمس عن أجزائه لبُعِد نظًرا املناخ يف يتفاوت والعالم
املستقلة. الشعور ماهية يُحدد ال أنه إال املادي الحياة أسلوب حدَّد وإن املناخ وأن مستقل،

حضاري؟ قومي التفرق هل (2-1)

القومي املستوى إىل الطبيعي الجغرايف املستوى من التقسيم ل تحوَّ أعىل درجًة صعدنا فإذا
النفيس. والتكوين واملزاج للجنس طبًقا حضارته يف تظهر خصائُص قوم فلكل الحضاري؛
طبيعتني إىل تنقسم فإنها والهند، والروم والعجم العرب أربعة، األمم كبار كانت فإذا
واستعمال والحقائق، املاهيات بأحكام والحكم األشياء، خواص تقرير األوىل رئيسيتني؛
الذي املثال إىل األقرب الطبيعة وهي والهند. العرب عند الحال هو كما الروحانية، األمور
والثانية الدين. أو الفلسفة يف هللا، يف أم العالم يف الروح، يف أم الطبيعة يف املاهيات يف يظهر
الجسمانية، األمور واستعمال والكميات، الكيفيات بأحكام والحكم األشياء، طبائع تقرير
العلم فيها يظهر والتي الواقع، إىل األقرب الطبيعة وهي والروم. العجم عند الحال هو كما

اختالف من حظٍّا إقليم كل أهل وأعطى السبعة، األقاليم بحسب العالم أهل م قسَّ من الناس من 8

هي التي األربعة األقطار حسب مهم قسَّ من ومنهم واأللُسن. األلوان عليها تدل التي واألنُفس الطبائع
(امِللل، الرشائع وتبايُن الطبائع، اختالف من ه حقَّ قطر كل عىل ر ووفَّ والشمال، والجنوب والغرب الرشق

ص٥). ج١،
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الوحدة إىل التفرق من أو التفرق إىل الوحدة من رابًعا:

العالم.9 والغرب الفنَّان، الرشق بني االختالف وهو الطبيعي. العلم يف الحال هو كما الكمي
شعوب فأين الشعوب؛ لكل جامع غري الحرص هذا فإن التقسيم، هذا صحة فرض وعىل
التينيًة أمريكا يف األمم كانت إن أفريقيا شعوب وأين آسيا؟ أمم وباقي واليابان الصني
والعربانيون النهَرين بني وما مرصوالشام شعوب وأين القديم؟ العالم يف مجهولة زالت ما
شعوب تصنيف يمكن وهل الغرب؟ شعوب وباقي اليونان الروم يشتمل وهل القدماء؟
تجمع كاملة شعوٌب توجد أال أخرى؟ طبائع هناك أن أم الطبيعتني، لهاتني كلها األرض
العرب يفضل هل قيمة؟ حكم أم واقع حكم الطبيعتني إىل القسمة وهل الطبيعتني؟ بني
من الرغم عىل والروم العجم بني أو والهند العرب بني تمايز يوجد أال والروم؟ العجَم والهند
من وهم العجم بني اإلسالم انتشار يُفرسَّ وكيف واملزاج؟ الطبيعة نفس يف منها كل اشرتاك
وملاذا للعجم؟ ُمشابهة طبيعٍة من وهم الروم بني انتشاره من أكثر للعرب، ُمخالفة طبيعٍة
يعني هل واملزاج. التكوين يف العرب تُشارك وهي قاطبًة الهند أرجاء يف اإلسالم ينترش لم
بالجنس ُمرتبط غري اإلنساني الشعور أن والحقيقة رشًقا؟ تتَّجه اإلسالم رسالة أن ذلك
واستعاراته بلغته مرتبًطا نسبيٍّا كان وإن املشرتكة. الحضارة أو التاريخ أو اللسان أو
فكريٍّا شعوًرا ويصبح يُفارقها أن يستطيع أنه إال للعالم، ونظرته ومقوالته وتشبيهاته
من الحضارات عىل األحكام يف عما فضًال هذا األجناس. عىل ويتعاىل القوميات يتجاوز ا عامٍّ
معيَّنة لحظٍة يف حضاري سلوٍك من تنشأ الشعوب وخصائص وتميز. دقة وعدم مخاطر
ماهيته. عىل تحكم أو الشعور جوهر تمسُّ أبديًة تكون أن دون التاريخ يف تطورها من
وينشأ قوم، كل عند مًعا الطبيعتان توجد بل واحدة، طبيعٍة عىل قومان أو يقترصقوم وال
بُْعدان فهذان والعلمي. الصويف والحيس، العقيل واملادي، الروحي والواقعي، املثايل التيَّاران
فرتٍة يف اآلخر عىل أحدهما يغلب قد السواء، عىل الحضاري والشعور اإلنساني للشعور
بأنها الحضارة عىل شامل عام حكٌم يوجد ال ولكن التاريخ، يف لتطوره نتيجًة معيَّنة زمنية
العقيل ل فيتحوَّ سوية، غري بطريقٍة البعدان يتداخل وقد األبد. إىل الطرف أحادية كذلك،

بني زاَوج ثم والهند. والروم والعجم العرب أربعة؛ األمم كبار فقال: األمم، بحسب مهم قسَّ من ومنهم 9

األشياء، خواص تقرير إىل ميلهم وأكثر واحد، مذهٍب عىل يتقاربان والهند العرب أن فذكر وأمة؛ أمة
مذهٍب عىل يتقاربان والروم والعجم الروحانية. األمور واستعمال والحقائق، املاهيات بأحكام والحكم
األمور واستعمال والكميات، الكيفيات بأحكام والحكم األشياء، طبائع تقرير إىل ميلهم وأكثر واحد،

ص٥-٦). ج١، (امِللل، الجسمانية
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وضيق ضنك عن يُعرب وجسمي، وكمي وحيس وغيبي وذاتي وهوائي وانفعايل عاطفي إىل
ثورتها إىل يُعيدها وحي إىل حاجة يف وتكون الطبيعة، تفسد وبالتايل ولهث؛ واختناق

كمالها. ويُحقق

املذهبي العقائدي التفرق (3-1)

واألهواء. للديانات طبًقا أي واملذاهب؛ للعقائد طبًقا بينهم فيما البرشيختلفون أن والحقيقة
القومي، الشعور ليسهو إذن الشعور والتخصصوالتميز. والتنوع التفرد سبب هو الفكر
ماهية تحديد والفلسفات. األديان واملذاهب، العقائد يجمع الذي الفكري الشعور هو بل
البرش الشعور. ماهية فالفكر موقفي؛ ال مثايل مادي، ال ماهويٍّ تحديٍد فكرِة من الشعور
وقد ُمطيع، ُمستفيٌد األول طبيعة؛ قسٍم ولكلِّ أهواء.10 وأهل ديانات أهل ونِحل، ِملل إذن
برأيه ُمستنبًطا يكون وقد ُمبتدع، برأيه ُمستبد والثاني االستفادة؛ فتضيع ُمقلًدا يكون
وبأحكامه.11 بالعقل إال يؤمن ال والثاني والرشائع، بالنبوات يؤمن األول االستبداد. فيضيع

بالقسمة ُمنقسمون وهم الكتاب. هذا تأليف من غرضنا وذلك واملذاهب، اآلراء بحسب م قسَّ من ومنهم 10

واليهود املجوس مثل الديانات فأرباب والنِّحل. األهواء وأهل وامِللل، الديانات أهل إىل األوىل الصحيحة
واألوثان الكواكب وعبَدة والصابئة والدهرية الفالسفة مثل واآلراء األهواء وأهل واملسلمني، والنصارى

ص٦). ج١، (امِللل، والرباهمة
املذاهب حيث من انقسموا العالم أهل إن قولنا هو واإلثبات النفي بني الدائر الصحيح التقسيم إن ثم 11
من ُمستفيًدا فيه يكون أن فإما قوًال، قال أو عقًدا اعتقد إذا اإلنسان فإن األهواء. وأهل الديانات أهل إىل
وامُلستبد امُلتدين. هو وامُلطيع الطاعة، هو والدين ُمطيع، مسلٌم غريه من فامُلستفيد برأيه؛ ا مستبدٍّ أو غريه
باستبداد سعد وال مشورة، عن امرؤ شقي «ما السالم: عليه النبي عن الخرب ويف ُمبتدع. ُمحِدٌث برأيه
اعتقاٍد عىل ُمعلمه أو أبواه كان بأن اتفاقيٍّا مذهبًا وجد فقد ُمقلًدا، غريه من املستفيد يكون وربما رأي.»
ُمستفيًدا يكون ال فحينئٍذ وخطئه، فيه القول وصواب وباطله، حقه يف يتفكر أن دون منه فيتقلَّد باطل،
رشط يعلمون، وهم بالحق شهد من إال ويقني بصرية عىل األستاذ اتَّبع وال فائدة عىل حصل ما ألنه
االستنباط موضع يعلم أن رشط عىل استفاده مما ُمستنبًطا برأيه امُلستفيد يكون ربما فليعتربوا. عظيم
يستنبطونه الذين «َلعِلمه الفائدة، تلك بقوة العلم ل حصَّ ألنه حقيقًة؛ مستبدٍّا يكون ال فحينئٍذ وكيفيته،
الصابئة الفالسفة مثل للنبوات امُلنكرون هم مطلًقا بالرأي فامُلستبدون تغفل. فال عظيم ركٌن منهم»
عليها. التعايش يمكنهم حتى عقلية حدوًدا يضعون بل أمرية، وأحكاٍم برشائع يقولون ال وهم والرباهمة،
ينعكس وال العقلية بالحدود قال فقد الرشعية باألحكام قال ومن بالنبوات، القائلون هم وامُلستفيدون

ص٥٥-٥٦). ج١، (امِللل،
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الوحدة إىل التفرق من أو التفرق إىل الوحدة من رابًعا:

اإلبداع، أم االتِّباع الدينية، النصوص من هة موجَّ فكرٍة عىل الحقيقة يف قائم التقسيم وهذا
أو ُمتعلم ُمفيد، أو ُمستفيد رافض، أو قابل ُمعٍط، أو آخذ إما فالشعور التجديد. أم التقليد
جامع والعقل رضيعتان، شقيقتان والفلسفة والنبوة ِصنوان، والفيلسوف فالنبي ُمعلم.
بالرضورة الدين ينتهي ال كذلك إنكار، إىل بالرضورة الفلسفة تنتهي ال وكما االثنني. بني
األمر يتعلق ال ثورة. يكون أن للدين ويمكن تقليًدا، تكون أن للفلسفة ويمكن طاعة. إىل
والفلسفة الدين يف يظهران وموقعني بمنهجني يتعلق ولكن كميداننَي، والفلسفة بالدين

والحياة. والفن والعلم
فقد كتاب، عىل قامت ألنها الحضارة داخل من مقياس وهو كتاب، دين لكل كان وملا
والنرصانية اليهودية مثل ق، محقَّ منزَّل كتاب ديانات األوىل ِفرق؛ أربع إىل الديانات تنقسم
للتحقق الدين أصول علم من جزءًا املقدسة للكتب التاريخي النقد دخل لذلك واإلسالم؛
مما واملانوية؛ املجوسية مثل كتاب، شبهة ديانات والثانية للكتاب.12 التاريخية الصحة من
يجمع الذي وأن الكتاب، أهل مثال املجوس واعتبار الديننَي، لهذين خاص اعتباٍر عىل يدل
والثالثة كثرية. إذن فالكتب ملة؛ يف املقدَّس الكتاب هو أخرى ونبوٍة املنزَّل الوحي بني
ويكون شفاهي، بطريٍق وتنتقل األوائل. الصابئني مثل كتاب، دون وأحكام حدود ديانات
شبهة وال كتاب لها ليس ديانات والرابعة ن. املدوَّ الرتاث مثل سلطة مصدر الشفاهي الرتاث
وهنا والربهمانية. الكواكب وعبادة والوثنية الفلسفية املذاهب مثل وأحكام، حدود وال كتاب
فيها. تقديس ال الفلسفة ألن مقدَّس؛ بكتاٍب لها يُعرتَف وال الدين، يف كقسم الفلسفة تدخل
إىل يحتاجان ال وكالهما العقل، دين والربهمانية الطبيعة، دين الكواكب وعبادة والوثنية
أوثق فهو امللة، عند املقدَّس الكتاب من أي األوىل، مصادره من دين كل ويؤخذ كتاب.13
واإلضافات والتفريعات التأويالت عن وأبعدها تاريخيٍّا، صحيًحا كان إذا خاصًة املصادر

الالحقة.14

«الفصل». يف حزم ابن خاصًة يفعل ما هذا 12

فمن وغريهم. اإلسالمية الِفرق من والنِّحل األهواء وأهل وامِللل الديانات أرباب من العالم أهل مذاهب 13

حدود له ومن واملانوية، املجوس مثل كتاب شبهه له ومن والنصارى، اليهود مثل محقق منزَّل كتاٌب له
األوىل الفالسفة مثل رشعية وأحكام حدود وال كتاب له ليس ومن األوىل، الصابئة مثل كتاب دون وأحكام

ص٥٣-٥٤). ج١، (امِللل، والرباهمة واألوثان الكواكب وعبادة والدهرية
اصطالحها، موجب عىل طائفة طائفة كتب عن ومصادرها مآخذها ونقل وأصحابها، أربابها نذكر 14

ص٥٤). ج١، (امِللل، وعواقبها مبادئها عن الشديد والفحص مناهجها، عىل الوقوف بعد
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الديانات، أحد اإلسالم وكان الشعوب، لكل ا عامٍّ املنهجي العقائدي التفرق كان وملا
بعدها اإلسالمية الِفرق تأتي ثم أوًال، اإلسالمية غري الِفرق تبدأ قد كتاب، وله مذاهب وله
اإلسالمية الِفرق تبدأ وقد البرشي. الوعي واكتمال الوحي تطور لرؤية الزماني للتطور تبًعا
البداية. تُثري والنهاية التطور، يُظهر البناء أن أساس عىل اإلسالمية غري الِفرق تأتي ثم أوًال
عرض يبدأ وقد ثانيًا. اإلسالمية الِفرق إحصاء يتم ثم أوًال، العامة بالديانات يبدأ قد
تاريخي، زماني ترتيٌب األول ثانيًا. األخرى الديانات إحصاء يأتي ثم أوًال، اإلسالمية الِفرق
تاريخ َمعِرض يف الكالمية الِفرق تُذَكر األوىل بالطريقة مذهبي. موضوعي ترتيٌب والثاني
حسب مادته عرض يف الكالم عالم يبدأ أن قبل اإلسالم أهل ِفرق وكأنها العام، األديان
املختلفة الديانات هي امِللل النِّحل. هي اإلسالمية والِفرق امِللل، هي فاألديان املوضوعات؛
التاريخية كالديانات والنِّحل الفلسفية، كاملذاهب واألهواء واإلسالم، واملسيحية كاليهودية
الِفرق وتظهر املقارن، األديان تاريخ إطار يف الكالمية املادة توضع وعندما الخالصة.15
الحقيقة أن وهي الحقيقة، يف نظرية عىل التصنيف يقوم العام، األديان تاريخ إطار يف
ويقوم ناقصة. ُمتعددة حقائق مقابل يف كاملة واحدة حقيقٌة وهي معرفتها، يمكن موجودة
والوصول معرفتها يمكن وكاملة موجودة واحدة حقيقٍة عىل املبدأ حيث من بالوحي اإليمان
املوقف إىل فيُشار العقائد، مصنَّفات يف العلم نظرية هذه الحقيقة نظرية وتُعادل إليها.

والعلوم.16 الحقائق وتثبت النِّسبي، الشك أو امُلطَلق الشك سواءٌ السوفسطائي،

يف الشافعي وامللطي «امُلْغني»، يف الجبار عبد والقايض «الفصل»، يف حزم ابن اتَّبعها األوىل الطريقة 15
أكملنا قد «إذ حزم: ابن يقول مفقود. والنصارى اليهود عن والثاني األول الجزء أن إال والرد» «التنبيه
ما وإيراد فيها، وافرتاقهم اإلسالم أهل ِنحل ذكر يف وجل عز هللا بحول فلنبدأ امِللل، يف الكالم هللا بعون
الحق ِنحلة إيضاح عىل الرضورية الرباهني وإيراد ِنحلته، من فيه يخلط وفيما منهم، شاغب به شغب
امِللل يف «الَفْصل مؤلَّفه حزم ابن ى يُسمِّ لذلك ص١٠٦). ج٢، (الفصل، امِللل» يف فعلنا كما النِّحل تلك من

والنِّحل». واألهواء
حزم ابن ويُصنِّف ِفرق. عىل الست الِفرق هذه من تفرتق ثم ست، اإلسالم لدين امُلخالفة الِفرق رؤساء 16

العالم أن إال الحقائق ُمثِبتو (ب) السوفسطائية. وهم الحقائق، ُمبِطلو (أ) هي: ست، يف كلها الِفرق
له وأن يزل، لم العالم أن إال الحقائق ُمثِبتو (ج) الدهرية. وهم ُمدبِّر، وال له ُمحِدث ال وأنه يزل، لم
أكثر أنهم أو يزاال، لم ُمدبِّران له ُمحَدث، وأنه يزل، لم العالم أن إال الحقائق ُمثِبتو (د) يزل. لم ُمدبًرا
إال يزل، لم واحًدا خالًقا له وأن ُمحَدث، العالم وأن الحقائق، ُمثِبتو (ه) العدد. يف واختالفهم واحد، من
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علم يصبح وهنا اإلسالمية. الِفرق كإحدى اإلسالمية غري الِفرق تذكر الثانية والطريقة
إىل إشارة من كالمي مصنٌَّف يخلو وال الفرع.17 هو األديان وتاريخ األصل، هو الدين أصول
العلم، موضوعات حسب بُوِّبت التي املتأخرة املصنَّفات يف حتى وِفرِقها، األخرى الديانات
تطور أو األديان تاريخ موضوع أصبح ثَم ومن املحض؛ الِفرق تاريخ تجاوزت والتي
كالمية غري ِفرٌق تدخل وأحيانًا التوحيد.18 يف يدخل الكالم علم موضوعات من الوحي
الحضارة، داخل الديني الفكر تاريخ وكأنه الكالم علم يبدو وهنا الكالمية. الِفرق ِضمن
الكالم علماء يُصنِّف وقد الكالم.19 علم مادة تُكون التي الكالمية للِفرق تاريًخا فقط وليس
الكالم عالم يكون الحالة هذه ويف اإلسالمية. للِفرق ذكر دون األخرى الديانات مقاالت يف

أخرى.20 ودياناٍت لحضارات خالص أديان تاريخ عالم
داخل نشأت إسالمية ِفرق إخراج إىل اإلسالم عىل الخارجة الِفرق تصنيف يتعدى وقد
واملكان، الزمان وِقدم العالم، ِقدم يف الفلسفية النظريات بعض مثل اإلسالمية، الحضارة
سواء اإلسالم، عن الخارجة الِفرق كل يشمل هنا الكالم فعلم الفلك. وتدبري النفس، وأزلية
التصوف. أو الفلسفة يف الكالم علم خارج الحضارة داخل من أو أخرى حضارٍة من كانت
وأهواء ِملل خاصمن بوجٍه الكالم لعلم تاريًخا وليس عام، بوجٍه الديني للفكر تاريخ فهو
اإلسالمية؛ الِفرق ِضمن وافدًة حضاراٍت تُمثل إسالمية غري ِفرٌق تدخل قد املقابل ويف ونِحل.

وأثبتوا يزل، لم واحًدا خالًقا له وأن ُمحَدث، العالم وبأن الحقائق، ُمثِبتو (و) كلها. النبوات أبطلوا أنهم
ص٦-٧). األصول، ص٣؛ ج١، (الفصل، بعضها خالفوا أنهم إال كلها، النبوات

والنِّحل». «امِللل يف الشهرستاني تبعها التي الطريقة وهي 17

من العارشة الفرقة ِضمن وباالسم بالحقيقة اإلسالم عىل خارجون هم الذين الِفرق الرازي يجعل 18

املسلمني ِفرق «اعتقادات عنوانه؛ من ذلك ويتَّضح ص٨٢–٨٤). (اعتقادات، العرشة الِفرق مجموع
واملرشكني».

يف واليهود والنصارى واملجوس واملانوية الصابئة عن يتحدث حني «التمهيد» يف الباقالني مثل وذلك 19

َمعِرض يف اإلسالمية غري الِفرق يف «امُلْغني» يف الجبار عبد القايض وكذلك التوحيد. عن الحديث َمعِرض
اإلسالمية). غري الِفرق الرابع، الجزء (امُلْغني، الواحد عن الحديث

املنقول صحيح «موافقة يف تيمية ابن يذكره الذي اإلسالميني غري مقاالت يف األشعري مثل وذلك 20

مروج يف يذكره الذي الديانات» أصول يف «املقاالت يف املسعودي أو ص٩١)، (ج١، املعقول» رصيح
مرذولة». أو العقل يف مقبولة مقولٍة من للهند ما «تحقيق يف الِبريوني أو الذهب،

455



(٥) الثورة إىل العقيدة من

ُممثلني، لها ألن إما عليها، وافدة تُعد ولم اإلسالمية الحضارة داخل ُممثلًة أصبحت ألنها
الحضارات يف امُلماثل االتجاه بمساعدة اإلسالمية الحضارة يف تلقائيٍّا ظهر االتجاه ألن أو
الكالمية الِفرق ِضمن الِفرق هذه إدخال عىل يُساعد ومما مساعدتها. بدون أو الوافدة
داخليٍّا تاريًخا املذهبي التاريخ يكون وقد ه.21 املوجَّ التاريخ يف الِفرق عدد إكمال يف الرغبة
التاريخ يكون الحالة هذه ويف دخيلة. ُمجاورة حضارات أية ذكر دون للحضارة محًضا

الناجية.22 الفرقة بحديث ًها موجَّ

املصطلحات تحديد (4-1)

والحنيفية، وامللة، الدين، مصطلحات تحديد فاألوىل مذهبيٍّا، عقائديٍّا التفرق كان إذا
التعبري هو واالمتثال االمتثال، هو فالدين واإلسالم.23 والجماعة، والسنة، واملنهاج، والرشعة،
يف حاليٍّا األمة منه تُعاني ما فذلك واالنقياد، الطاعة ذلك يعني وال بالفكر. الطبيعة عن
الرفض هذا والعقل، والحرية الطبيعة يُعارض ما كل رفض هو بل بالسلطان، عالقتها
ألن الجزاء؛ هو الدين ليس واملثال. الطبيعة بني الُهوَّة وإدراك للفكر االمتثال من الناشئ

والروحانية. والعبدكية واملزدكية واملانوية املعطلة الزنادقة؛ من ِفرق خمس الشافعي امللطي يذكر 21

ِفرق إحدى والعبدكية وخارجها. اإلسالمية الحضارة داخل موجودون وهم الدهريون، هم فاملعطلة
الروحانية ِفرق؛ ستُّ إنها إذ يُضادها؛ ما أو الصوفية اتجاهات تُمثلها والروحانية باإلمام. تقول الشيعة
هللا حب عليهم يغلب الذين الخلة وأصحاب بالفكر، يتأملون الذين والفكرية الروح، عىل يُركزون الذين
لهم يحقُّ ثم الغاية، تبلغ حتى النفس يروِّضون الذين النفس تصغري وأصحاب الرشائع، فيُسِقطون
ال حتى لها استصغاًرا ملذَّات من شاءوا بما ويأتون الدنيا يستصغرون والذين يشاءُون، بما التمتع
م ويقسِّ ص٩١–٩٥). (التنبيه، بالحالل وامُلتمتعون اآلتون الحرام، يف الزاهدون ثم بها، القلب يُشَغل
ينتحلون وقوًما مرًة، العامة يُسميها كالمية فرقًة الصوفية ويعترب فرقة، عرشة اثنتَي إىل الِفرق األشعري
ج الحالَّ الغيث أبي أتباع جية الحالَّ البغدادي ويُدخل ص٣١٩). ص٦٥، ج١، (مقاالت، أخرى مرًة النُّسك
عرش ِفرٍق من ثامنة كفرقٍة الصوفية الرازي ويذكر ص٢٦٠–٢٦٣). (الفرق، الحلولية ِفرق ِضمن

ص٧٢–٧٥). (اعتقادات،
الِفرق». بني «الَفْرق يف البغدادي يفعله ما وهذا 22

يف وردت عباراٌت فإنها والجماعة، والسنة، والحنفية، واإلسالم، واملنهاج، والرشعة، وامللة، الدين، 23
ص٥٦). ج١، (امِللل، واصطالًحا لغًة تُوافقها وحقيقة ها، يخصُّ معنًى منها واحدة ولكل التنزيل،
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جزاؤه، الفعل طبيعة يف ولكن والعقاب، الجزاء عن مستقلٌّ الصالح، العمل الخري، ِفعل
الفاعل، حياة من العالم هذا يف ويحدث خريًا، يُعطي الخري فعىل وفاعليته؛ أثره وجزاؤه
يعني الدين كان وإذا للحضارة. ُموجًها ويظل التالية األجيال يف فيظهر كامنًا يكون أو
الخارجي الحساب أما داخلية. بمراجعٍة ذاتيٍّا، يكون الفعل عىل الحساب فإن الحساب،
يف فرق ال والنفاق، لإلرهاب مصدًرا وبالتايل والتخفي؛ للخوف مصدًرا يكون ما فعادًة
للذات، اآلخر حساب بالرضورة ليس والحساب السلطان. وحساب هللا حساب بني ذلك
خالل من للدولة امُلواطنني حساب لآلخر، الذات حساب بل للُمواطنني، الدولة حساب أي
اإلتيان ليس التعبُّد فإن التعبُّد، يعني الدين كان وإذا الدولة. أجهزة عىل الشعبية الرقابة
العالم يف مبارشة بأفعاٍل القيام بل وهللا، اإلنسان بني الصلة عن تكشف رمزية بحركاٍت
يسبق وضًعا النهاية يف الدين كان وإذا االجتماعية. العالقات مسار وتحدِّد الناس يف تؤثر
البرشية الطبيعة مع يتفق الوضع هذا فإن بالذات، لهم خري هو ما إىل باختيارها العقول

والكمال.24 االزدهار عىل ويُساعدها ويؤكدها، العاقلة، الحرة
للجماعة، الُهويَّة يُعطي الذي هو الدين جماعي. االمتثال ألن ملة إىل الدين ويتحول
يوجد وال أمة، بال ديٌن يوجد وال جماعة، دون فكٌر يوجد ال فكرية. جماعٍة إىل ويُحولها
لألمة، وصف هو الدين وصف تاريخ. بال وحي يوجد ال ألنه شعب؛ دون فكري مذهٌب
محة، السَّ الحنيفية وهي إبراهيم، ملة هي وامللة األمة.25 لحال تحليل هو الدين وتحليل
الفكر وحدة قت حقَّ مثالية، جماعٌة واألمة والطبيعة. العقل طريق عىل الخروج ويُضادُّها
تمنع مثالية جماعٌة والفكر نمطي، فكٌر األمة الطبيعة، نظام وتُدرك الشعور واستقالل

املسلم هو فامُلتدين الحساب. بمعنى يِرد وقد الجزاء، بمعنى يِرد وقد واالنقياد، الطاعة الدين معنى 24

من الرشع به ورد ما الدين ص٥٦). ج١، (امِللل، واملعاد الثناء يوم والحساب بالجزاء امُلقر بالطبع
العقول لذوي سائق إالهيٌّ وضٌع بأنه وعرَّفوه والحساب. والجزاء واملعاد والعبادة للطاعة ويُقال التعبد،
الخري إىل باعثة للعبادة تعاىل هللا وضعها أحكاٌم أي بالذات؛ لهم خري هو ما إىل املحمود باختيارهم

ص١٣-١٤). (اإلتحاف، األبدية السعادة وهي الذاتي،
ملعاده، واالستعداد معاشه إقامة يف جنسه بني من آخر مع اجتماع إىل ُمحتاًجا اإلنسان نوع كان وملا 25

ليس هو ما بالتمانع يحفظ حتى والتعاون التمانع به يحصل شكٍل عىل يكون أن يجب االجتماع وذلك
ص٥٧). ج١، (امِللل، امللة هي الهيئة هذه عىل االجتماع فصورة له،
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بني والجماعة، الفكر بني املثالية الوحدة عىل وتحرص والحضاري، الفكري التشتُّت من
واالنتقال التاريخ، وجدل األضداد بني الجمع قانون حسب امِللل وتتواىل والتاريخ. الوحي
نوٌح وعلم كلها، األسماء آدم عرف املوضوع. مركَّب إىل املوضوع نقيض إىل املوضوع من
املعاني األسماء بني تجمع التي هي إذن املثالية األمة كَليهما. من إبراهيم ق تحقَّ ثم معانيها،
لفظية شقشقاٍت إىل وتحوُّلها لألسماء، تبعثُر دون واألشياء والدالالت األلفاظ بني والواقع،

واألشياء.26 للوقائع وغياب ثوابت، إىل وتحوُّلها للمعاني، وضمور
بالجماعة الفكر وباتحاد للجماعة. منهج إىل ل تتحوَّ امللة فإن ملة، إىل الدين ل تحوَّ وإذا
وقد لحياتها. وتخطيطه لسلوكها، وتوجيهه للجماعة، الفكر تنظيم وهو الترشيع، يظهر
املثالية. الجماعة بظهور واكتملت الجماعة، وتطوَّرت الفكر ر تطوَّ كما الرشائع تطوَّرت
الجماعة.27 مصالح عن دفاًعا واقع عن وتُعرب عليه، وتقوم الفكر من تنبع فالترشيعات
يف الفكر ُممثلة هي الجماعة املذهبية. الفكرية الجماعة نشأت املنهاج عىل االتفاق تم فإذا
التاريخ يف الوحي ر تطوُّ ففي منزَّلة الرشعة كانت وملا ونُُظم. رشيعة إىل وتُحوله التاريخ،
األمة منهج وهو ثالثًا. والتأويل التنزيل بني الجمع ثم ثانيًا، التأويل ثم أوًال، التنزيل جاء
بال والتأويل وفراغ، صوريٌة تأويٍل بال التنزيل والجماعة. الفكر بني جمعت التي املثالية
والتأويل التنزيل بني والجمع بدن، بال طاهرة وروٌح صورة بال عاطفي مضموٌن تنزيٍل
ويكون والواقع. املثال بني والبدن، الروح بني واملضمون، الصورة بني الوحدة إيجاد هو
جمود، تأويٍل بال التنزيل املايضوالحارض. بني والجديد، القديم بني جمًعا التاريخ يف ذلك

هًوى.28 تنزيٍل بال والتأويل

وابتدأت التضاد، تقابُل الصبوة تُقابل التي السمحة الحنيفية وهي إبراهيم، ملة هي الكربى امللة 26
ج١، (امِللل، بينهما بالجمع وإبراهيم األسماء، تلك بمعاني ونوح باألسماء، آدم ُخصَّ وقيل نوح. من

ص٥٧-٥٨).
ابتدأت واألحكام والحدود والسنة، والرشيعة املنهاج هو الهيئة هذه إىل ل يوصِّ الذي الخاص الطريق 27
بمحمد، وجماًال حسنًا وأتمها بأكملها، والسنن واملناهج وامِللل الرشائع ت وضمَّ وإدريس، وشيث آدم من

ص٥٧-٥٨). ج١، (امِللل، الجماعة السنة تلك عىل واالتفاق
إبراهيم ملة عىل بينهما بالجمع املصطفى وخص بالتأويل، عيىس وخص بالتنزيل، موىس خص ثم 28

ص٥٨). ج١، (امِللل،
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الوحدة إىل التفرق من أو التفرق إىل الوحدة من رابًعا:

املرحلة تُثبت مرحلة كل مرحلة. آخر يف اكتمل واحٍد لديٍن مختلفة مراحل كلها واألديان
واكتملت اإلرادة، وتحرَّرت العقل، واستقلَّ النبوة، انتهت الوحي اكتمل فإذا وتُكملها. األوىل
فالواقع واقًعا؛ والفكر تاريًخا، الوحي أصبح املثال. ووضح الحقيقة، وثبتت الفطرة،
مصدٍر عن البحث بالرضورة يستلزم ال الوحي ووقوع الحق. دليل والفكر الفكر، دليل
أفقيٍّا، معه ويتطور التاريخ يف واقع فالوحي للنبي؛ شخص حتى وال للوحي ُمشخص
عنه، خارًجا وليس فيه ن ُمتضمَّ ِصدقه عىل والربهان شخصني. بني رأسية عالقًة وليس
البرشية التجارب لكل والشامل والطبيعة، للفطرة للواقع، املطابقة نفسها الفكر طبيعة
وال له، سابق هو ال له، ُمالزم الدليل لِصدقه. ِمقياسان وشموله الوحي موضوعية النمطية.
وإثبات الفكر ملسار تحقيق والالحق الفكر، ظهور إرهاصعىلرضورة السابق عليه. الحق
الوحيدة آياتها عنها. خارجة بآيٍة صدقها إثبات مراحلها آخر يف النبوة تستلزم ال لواقعيته.
وماهيَّاتها الشاملة اإلنسانية التجربة هو الواقع وهذا للواقع، ُمطابق كفكٍر داخلها من
محمد. حتى آدم منذ األنبياء به أتى وما الدين، جوهر هو فالتوحيد التاريخ. وقوانني
وتنتهي ره تطوُّ يقف وإرادة، عقًال اإلنساني، الوعي استقالل الوحي، غاية تحقيق وبمجرد
لالجتهاد يمكن والتي الفروع، يف ره تطوُّ ويبقى األصول، يف التاريخ تطور ويتوقف النبوة،
وكأن مراحل، دون حينئٍذ التاريخ ويكون أحكامها. لها ويستنبط ترشيعاتها لها يجد أن

الزمان.29 طابع عنه حي ويمَّ للخلود، نفسه يخضع التاريخ
تأتي وهنا اإلسالم؟ يعني فماذا الخصوص، وجه عىل إسالمية الِفرق كانت وإذا
وسط، والثاني بداية، األول واإلحسان؛ واإليمان اإلسالم بني الفرق د لتحدِّ هة املوجَّ الفكرة
عمل والثالث (تصديق)، بالقلب عمل والثاني (قول)، باللسان عمل األول كمال. والثالث
العبادة أليست ولكن املعامالت. والثالث العقائد، والثاني العبادات، األول (فعل). بالجوارح

من يَديه بني واحد كل ُمصدًقا يكون بحيث الثاني بالتقرير والتكميل األول التقرير كيفية ثم … 29

خاصية فمن الفطرة. عىل للدين وتوقيًفا الخلق، عىل لألمن تقديًرا السالفة، والسنن املاضية الرشائع
عىل بخلقه ليستدلَّ خلقه مثال عىل دينه س أسَّ وجل عز هللا إن قيل وقد غريهم. فيها يُشاركهم أال النبوة
مخصوًصا يكون شارع بوضع إال الرشيعة ورشع امللة وضع يُتصور ولن … وحدانيته عىل وبدينه دينه،
منه، ُمالزمة تكون وربما الدعوى، نفس يف نة متضمَّ اآلية تكون وربما ِصدقه، عىل تدلُّ بآياٍت هللا عند من
القيامة يوم إىل آدم لدن من نبي كل به جاء والتوحيد ص٥٧–٥٩). ج١، (امِللل، ُمتأخرة تكون وربما

ص٥). (الحصون، محمد حتى آدم من الرسل جميع به جاءت وقد ص١٢-١٣). (التحفة،
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(٥) الثورة إىل العقيدة من

الوحي مراحل من مرحلة آخر ويف واملعامالت؟ العقائد فتشمل وبالجوارح، بالقلب أيًضا
ووجدانًا قوًال الطاقة كانت وملا اإلنسان. طاقة خالل من تحقيق إمكانية الوحي يكون
هو إذن اإلسالم ليس تحقيقه. والفعل تمثُّله، والوجدان عنه، اإلعالن هو القول كان وعمًال
عن تعبري هو بل والسلطان، هللا بني تمييز دون الشائع باملعنى واالنقياد الخضوع مجرد
أقرب إذن اإلسالم والفعل. بالكلمة بالجوارح، والعمل باللسان بالقول اإلنسانية، الطاقة
فإن الواقع، لألمر ورضوًخا وقهًرا قيًدا الخارج كان فإذا وباليد. باللسان الشهادة إىل
اإليمان، من املتأخرة العقائد وتبدأ وتمرًدا. ورفًضا وغضبًا وتحرًرا ثورة يكون اإلسالم
الحدود أو العبادات أو الغيبيات إما مضمونه وتجعل واالنقياد، االستسالم بأنه وتُعرفه
سيايس أو اجتماعي مضمون أي من اإليمان غ ويُفرَّ طلب. أو حق ودون فعل، أو فكر دون
عن الدفاع عىل قادًرا ويجعله وحياته، بمصالحه وجماعًة فرًدا املؤمن يربط اقتصادي أو
يُشار كاستسالم، اإلسالم املعنى، وبهذا واجباته.30 بتحقيق مطالبته فقط وليس حقوقه،

السلطان.31 فرقة الناجية، الفرقة إىل

التسليم بمعنى اإلسالم واملنافق. املؤمن فيه ويشرتك ظاهًرا، االستسالم بمعنى يِرد قد اإلسالم 30

وكتبه ومالئكته باهلل يُصدق بأن معه اإلخالص كان إذا ثم املبدأ، فهو االشرتاك موضع ظاهًرا واالنقياد
اإلسالم بني جمع إذا ثم ا، حقٍّ مؤمنًا كان هللا من ورشه خريه القدر بأن عقًدا ويُقر اآلخر، واليوم ورسله
واإليمان مبدأً، اإلسالم فكان الكمال. فهو شهادة، غيبه وصار واملشاهدة، املجاهدة بني وقرن والتصديق،
اإلسالم ص٥٩-٦٠). ج١، (امِللل، والهالك الناجي املسلمني لفظ شمل هذا وعىل كماًال. واإلحسان وسًطا،
أن اعلم يقينًا. أي بالرضورة؛ مجيئه وُعِلم الرسول، به جاء ملا وظاهًرا باطنًا واالنقياد الخضوع هو
محمد سيدنا تصديق هو النار، من والنجاة الجنة دخول جزاءه وجعل عباده، به هللا كلَّف الذي اإليمان
به مجيئه وُعِلم هللا، عن به جاء فيما جازًما اعتقاًدا ِصدقه اعتقاد أي بالرضورة؛ مجيئه ُعِلم فيما
والقضاء اآلخر واليوم ورسله وكتبه ومالئكته باهلل اإليمان مثل وذلك لذلك. القلبي اإلذعان مع يقينًا،
وتحريم امُلستطيع، عىل والحج والصيام الزكاة من اإلسالمية العبادات وبقية الصالة، وافرتاض والقدر
اآلخر؛ عن ينفكُّ ال يَّني امُلنجِّ واإلسالم اإليمان من فكلٌّ ذلك، وأمثال والزنا ظلًما املعصومة النفس قتل
جاء ملا خاضًعا يكون أن بد ال للرسول التصديق ذلك امُلصدق ألن مؤمن؛ مسلم وكل مسلم، مؤمن فكل
الزم رشٌط بالشهادتني النطق إن ثم التصديق، لذلك ُمصدًقا يكون أن بد ال الخضوع هذا والخاضع به،
القدر بهذا ينطق لم فإذا ،(… الدفن وعليه، خلفه الصالة (املناكحة، املؤمن عىل الدنيوية األحكام إلجراء
ُعِرض أن بعد عناًدا بهما النطق عن امتنع إن ولكنه ناٍج. مؤمٌن فهو قلبه، إيمان عقب مات أو كالخرس،

ص٦). (الحصون، القلب بتصديق عربة وال كافر، فهو عليه،
ص٦١). ج١، (امِللل، الناجية بالفرقة اإلسالم ُخصَّ هذا وعىل اإلحسان، وقرينه اإلسالم يِرد قد 31
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الوحدة إىل التفرق من أو التفرق إىل الوحدة من رابًعا:

التفرق إىل الوحدة من (2)

الوحدة من كمسار ذاتها، اإلنسانية وتاريخ بل البرشي، الفكر تاريخ الناجية الفرقة تصف
والزمان التاريخ إدانة تتمُّ وبالتايل الرش؛ إىل الخري من العصيان، إىل الطاعة من التفرق، إىل
ونجاة العالم صالح إىل سبيل وال التعددية. عىل وقضاء برشي جهد كل وإدانة والتطور،
الرش ومن الطاعة، إىل العصيان من الوحدة، إىل التفرق من جديد من بالعودة إال البرشية
الشيطان رفض طريق عن رمزية شعرية فنية بصورٍة الوصف هذا يتمُّ ومرًة الخري. إىل
أخرى، ومرًة الكيف؛ يُغِفل خاطئ كمي قياٌس وهو الطني، عىل للنار قياًسا آلدم السجود
انتقال أنه عىل الدين أصول علم مسار وصف طريق عن الوصف، هذا من الهدف وهو
بدايتان؛ لها إذن األمة قبل. من الشيطان ضلَّ كما يضلُّ وبالتايل العقل؛ إىل النقل من
الجنة، من الطرد إىل أدَّى األول رش؛ وكالهما العقل! إعمال والثاني الشيطان، قياس األوىل

الضالَّة! الِفرق إىل أدَّى والثاني

الرمزي التاريخ (1-2)

إىل وأدنى العلم، إىل منها الشعر إىل أقرب فنيٍة بصورٍة الناجية، الفرقة عند التاريخ، يبدأ
الخليقة منذ مرة ألول البداية يف حَدثَا والتشتُّت التفرق بأن تُوحي الواقع، إىل منها الخيال
بدايتان؛ له فالتاريخ الوحي. ظهور بعد اإلنساني التاريخ يف الثانية للمرة يقع أن قبل
خالصة، افرتاضيٌة األوىل البداية الفكر. ووحدة الوحي اكتمال والثانية الخليقة، بداية األوىل
داللٍة عىل للحصول الدينية للنصوص الفني التفسري عىل أو الشعري التاريخ عىل تعتمد
الشعرية، الداللة عىل األمر يقترص وال بدأ. كما يعود التاريخ وكأن الثانية، للبداية ُمشابهة
يف األول التشتُّت حدث بالفعل. حدثت وقائع عىل يحتوي أنه عىل الفني النص يُفرسَّ بل
إعماًال باألمر، الهوى مقابلة أو بالنص، الرأي بمقابلة وذلك والقياس، الرأي بإعمال البداية
من استعماًال أفضل الفنية الصور عىل القائم الشعري والتاريخ للحرية.32 وإثباتًا للعقل

التوراة يف الشهرستاني ويذُكرها هللا. مع ونقاشه آلدم، السجود ورفض إبليس، حكاية هي هذه 32

أسئلًة إبليس لسان عىل ويضع الثالثة، األديان عىل السابقة الكونية صفتها عىل للداللة والقرآن واإلنجيل
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(٥) الثورة إىل العقيدة من

الرتاث يف يعني األسطورة فلفظ فنية. كصورٍة األسطورة ُفهمت إذا إال األسطوري، التاريخ
ألفاٌظ والتخييل الشعر لفظ أن حني يف الواقع، مع بالتعارض الخرافَة الوحي أصل ويف
املعارصة.33 األدبية الثقافة إىل وانتمائها الشعرية الصورة لفظ مع الحال وكذلك تراثية،
والطرد السقوط عقائد عىل القائمة األخرى املقدَّسة الكتب مع الشعرية البداية هذه وتعتمد
الفرقة العتماد ونظًرا شعرية. كصوٍر فقط وليس تاريخية، وحوادث كوقائع والحرمان
وهي عقائدها، لتأصيل اإلرسائيليات من كثريٌ دخلت فقد باملأثور، التفسري عىل الناجية
مع العقل رصاع أنها عىل ال وتُفرسَّ أخرى حضاراٍت يف املوجودة نفسها الشعرية الصورة
أخباًرا تنقل أنها عىل بل القدرية، مع الحرية ورصاع الذاتية، مع املوضوعية ورصاع النقل،

والسقوط.34 والخطيئة والطرد والِحرمان الِعصيان وقائع عن

يُشاركون فاملعتزلة األشعري! االتجاه يُمثل — تعاىل — وهللا االعتزايل، االتجاه يُمثل أنه عىل تدلُّ سبعًة
هي: األسئلة وهذه النص. عن الدفاع يف — تعاىل — هللا يُشاركون واألشاعرة الرأي، إعمال يف إبليس
املعتزلة يُثبتها التي الغائية عن سؤال وهو خلقه؟ فِلَم إبليس، عن يصُدر ما مسبًقا يعلم هللا كان إذا (أ)
الحكمة وما وطاعته؟ بمعرفته كلَّفه فِلَم إرادته، عىل إبليس خلق قد هللا كان إذا (ب) األشاعرة. ويُنكرها
إنكار إىل كالهما ويرجع األشاعرة. وتُنكرها املعتزلة تُثبتها التي الحرية عن سؤال وهو التكليف؟ يف
بالسجود؟ أمره فِلَم بالتكليف، فالتزم وكلَّفه إبليس خلق قد هللا كان إذا (ج) بالحق. االعرتاف بعد األمر
فالتزم وكلَّفه إبليس خلق قد هللا كان إذا (د) املعتزلة. وتُنكره األشاعرة تُثبته الذي للعبث تأكيد وهو
عىل يؤكِّد سؤال وهو هلل؟ إال أسجد ال يُقل لم أنه حني يف لُعن فلماذا السجود، ورفض بالتكليف،
املعتزلة. عند هللا تنزيه عن يكشف الحقيقة يف وهو املعتزلة، إىل األشاعرة من كتهمة هللا عىل االعرتاض
الجنة أُدخَل فلماذا ولُعن، السجود، ورفض بالتكليف، فالتزم وكلَّفه إبليس خلق قد هللا كان إذا (ه)
ورفض بالتكليف، فالتزم وكلَّفه إبليس خلق قد هللا كان إذا (و) املعاد. عن سؤال وهو آلدم؟ ووسوس
قد هللا كان إذا (ز) املسئولية. عن سؤال وهو أوالده؟ عىل سلَّطه فلماذا آلدم، ووسوس ولُعن، السجود،
فلماذا أوالده، عىل وسلَّطه آلدم، ووسوس ولُعن، السجود، ورفض بالتكليف، فالتزم وكلَّفه إبليس خلق

ص١٥–٢٣). ج١، (امِللل، كرسالة والحياة والتاريخ الزمان عن سؤال وهذا استمهله؟
ُمقابل يف سلبي بمعنًى اْألَوَّلِنَي﴾؛ أََساِطريُ إِالَّ َهذَا ﴿إِْن مرات: تسع القرآن يف «أساطري» لفظ ذُِكر 33

الواقع. مقابل يف الخرافة والوعد، واآلية التنزيل
ويوحنا ومارقوس لوقا إنجيل األربعة، األناجيل رشح يف مسطورة إبليس) (شبهات بهات الشُّ وتلك 34

الذي هذا بالسجود. األمر بعد املالئكة وبني بينه مناظرة شكل عىل ُمتفرقة التوراة يف مذكورة ومتَّى،
ص١٨). ص١٥، (امِللل، ذكرته الذي الوجه عىل اإلنجيل يف ومسطور التوراة يف مذكور ذكرته
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الوحدة إىل التفرق من أو التفرق إىل الوحدة من رابًعا:

وأن شبهة، اإلنساني املوقف بأن تُفيد سبعًة35 شبهاٍت الشعرية الصورة وتضع
الكالم. علم عليها يقوم التي نفسها الشبهات وهي تناقض، يف محالة ال يوقع عنها السؤال
نظًرا الشيطان اختيار الداخل، من العلنية املعارضة مقدمتها ويف الهالكة، الِفرق تُمثل
العتمادها نظًرا هللا اختيار السلطان، فرقة الناجية، الفرقة وتُمثل العقل. عىل العتمادها
وتاريًخا مصريًا باعتباره الخلق مع امُلطَلق العلم تعاُرض إىل تُشري األوىل الشبهة النقل. عىل
تأخذ الناجية الفرقة كانت وإذا اإلنسانية. اإلرادة بحرية مرهون ذلك ومع العلم، يف ًدا محدَّ
العلنية املعارضة خاصًة الهالكة الِفرق فإن اإلنساني، بالخلق وتُضحي اإللهي العلم صف
هو القياس كان فإذا املسبق. بالعلم وتُضحي اإلنسانية الحرية جانب تأخذ الداخل من
الناجية! الفرقة لعقائد االختيار كان السلطان، أعنُي ويف العامة أمام اإليمان يف املزايدة
علٌم املطلق العلم ألن لذاته؛ اإلنسان مصري تقرير من يمنع ال املطلق العلم أن والحقيقة
خالل من يفعل أنه بمعنى بل مبارشًة، يفعل أنه بمعنى ال للواقع، ُمطابق أنه أي حقيقي،
ال اإلنسانية أن بمعنى بل مؤثر، غري خامٌل امُلطَلق العلم أن يعني ال وهذا اإلنساني. الفعل
ما إذا السلوك، نظرية أو العمل، فكر أو التاريخ، مسار العلم التاريخ. يف بالفعل إال تتحقق
التعارض إىل تُشري الثانية والشبهة مشخص. لذاٍت كصفة الذاتي التشخيص عن العلم بعد
الفرقة أخذت فإذا الخاصة. اإلنسان إرادة عىل تكليفه وبني هللا إرادة عىل اإلنسان خلق بني
اإلنسان عىل هللا فضل أليس الثاني. االختيار تأخذ الهالكة فإن األول، االختيار الناجية
ودعوته، اإلنسان لغاية إثبات التكليف أن والحقيقة العامة؟ أعنُي ويف السلطان أمام عظيًما
مسبقة، إلرادٍة وفًقا التحقيق هذا يتمُّ وال الرسالة. تحقيق هي أساًسا اإلنسانية الحياة وأن
الفردي اإلنساني بالفعل تتحقق التي ومساره وقوانينه التاريخ إرادة هي املطلقة فاإلرادة
الخارجي، الذاتي التشخيص عن املطلقة اإلرادة تبتعد وبالتايل السواء؛ عىل والجماعي
ا ُمضادٍّ ليس والتكليف للتحقيق كنمط أو التاريخ، ملسار عام كقانوٍن أصلها إىل وتعود

الرجيم، الشيطان إضالل من وقعت فإنما آدم لبني وقعت شبهة كل أن فيه ِمراء ال الذي املعلوم إن 35
اختلفت وإن الشبهات هذه والكفر الزيغ ِفرق شبهات تعدد أن يجوز وال شبهاته. نشأت وساوسه ومن
قال كما ذريته من امُلتأخر وقال كالبذور. الضالالت أنواع إىل بالنسبة فإنها الطُّرق، وتباينت العبادات
ألقوال مطابقًة وجدناها منهم امُلتقدمني أحوال بْنا تعقَّ وكذلك َمهني. هو الذي هذا من خريٌ أنا امُلتقدم:
… به كذَّبوا بما ليؤمنوا كانوا فما قلوبهم، فتشابهم قولهم، ِمثل قبلهم من الذين قال كذلك امُلتأخرين.

ص١٨–٢٠). ج١، (امِللل،
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املختار. ومسارها النظري أساسها يُعطيها لها ه موجِّ هو بل لها، مانًعا وليس للحرية،
الحال بطبيعة هلل، الشيطان وعصيان آلدم بالسجود الشيطان أمر عن الثالثة والشبهة
العصيان الهالكة الِفرق تختار بينما األوامر، وتنفيذ هلل الطاعة السلطان فرقة فيها تختار
الناجية الفرقة واختيار هللا. ألوامر عصيانًا ذلك كان ولو حتى هلل، إال ألحد السجود ورفض
أوامر يرفض الذي ذا ومن باهلل. االجتماعي إيمانهم العامة أذواق ويتملق السلطان، يرضاه
القيم، ُسلَّم رأس عىل الحياة يف األوىل القيمة هو اإلنسان أن والحقيقة السلطان؟ وأوامر هللا
القيمة؛ لهذه تحقيقه بمدى يُقاس التاريخ يف فعل وكل الطبيعة، يف يشء كل يخضع وله
لإلنسان السجود وإن ُمطَلقة. كقيمٍة باإلنسان لالعرتاف رفض هو آلدم السجود فرفض
عىل تحتوي الرابعة والشبهة إلرادته. وتحقيق اإللهي لألمر تنفيذ لُهو هلل السجود وليس
االعرتاف عدم يف السبب كان ولو حتى أوىل، كقيمٍة باإلنسان يعرتف ال من كل بإدانة الحكم
القيم. ُسلَّم أعىل يف قيمة اإلنسان هلل. إال السجود عدم بدعوى فيه واملزايدة باإليمان التشدق
بهذا وهو أوىل. قيمٌة اإلنسان أن ليُعلن املطلق الفكر حتى منه أعىل أخرى قيٌم تتنازل وقد
والشبهة أوىل. كقيمٍة اإلنسان بإثبات إال تُثبَت إطالقية فال إطالقيته، يُثبت واالعرتاف اإلعالن
ووسوس الجنة دخل فقد باإلدانة، عليه حكم وإصدار الشيطان لعن من بالرغم أنه الخامسة
كما الشيطان وسوسة من فإنها أفكار من لإلنسان يأتي ما كل أن ذلك يعني وال لإلنسان.
ليس أوىل كقيمٍة باإلنسان االعرتاف أن تعني بل السلطان، يريد وكما الناجية الفرقة تقول
إىل يحتاج النظري االعرتاف وكأن بالفعل، يتحقق عميل جهٌد هو بل نظري، اعرتاف مجرد
القوى كل مع رصاع يف والدخول أوىل، كقيمٍة وضعه عن اإلنسان بدفاع عميل آخر اعرتاٍف
إمكانية هو بل واحد، اتجاه ذات محدودة إمكانيًة ليس فاإلنسان الحق. هذا عليه تُنكر التي
العقبة وجود ألن عقبات؛ تتخللها مواقف يف ق تحقُّ إمكانية هو إيجابًا. أم سلبًا ق تحقُّ
مثل ذاتية املوانع تكون وقد والعملية. النظرية الطاقات وحشد اإلمكانية، ق لتحقُّ رضورة
فاملانع والسياسية. االجتماعية األوضاع مثل موضوعيًة تكون وقد واالنفعاالت، األهواء
ليس الشيطان وسوسة عن السادسة والشبهة لتذليلها. رشط والعقبة لتخطيته، رضورة
غوايات عن مسئوليتهم وعدم األطفال براءة عن العامة أذواق تتملق ألوالده، بل آلدم، فقط
واحد، وشعوره واحد، بناؤه ومكان؛ زمان كل يف اإلنسان هو اإلنسان أن والحقيقة اآلباء.
مسئول إنسان كل وأحفاد. أسالف بني أو وابن، أب بني فرق ال واحد، العالم من وموقفه
عن واألخرية السابعة والشبهة ألب. ابن هو حيث من وليس إنسان، هو حيث من نفسه عن
ل تدخُّ وافرتاض اإليمان، يف املزايدة عىل أيًضا تقوم فإنها والنِظرة، االستمهال يف السبب
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دور وإنكار الغواية، يف الوقوع من له وحرًصا اإلنسان، عن دفاًعا الشيطان لهزيمة هللا
كما فيه، ليفعل لإلنسان أُعطَي قد الزمان أن والحقيقة التاريخ. وحركة والزمان اإلنسان
حياته، اإلنسان مرشوع. بال خاتمة وال بداية، بال نهاية فال للعمل؛ ميدانًا التاريخ له أُعطَي
مصريه. ورسالته رسالته، وغايته لغاية، تحقيق وسلوكه سلوكه، وتاريخه تاريخه، وحياته
الفكر حسب الحالية الوقائع تئول الفنية بالصورة عنه املعربَّ التاريخ لهذا وطبًقا
الكالمية الِفرق فأسئلة الوقائع؛ تنميط باسم األديان تاريخ يف معروف هو ما عىل املسبق
بدء، عىل عوًدا حينئٍذ التاريخ ويكون إبليس، سألها التي األوىل األسئلة عن تخرج ال كلها
والتشتُّت والسقوط االنحدار يعني الوصف هذا كان إذا أنه والحقيقة لنفسه.36 وُمعيًدا
لعمل وإلغاءً التاريخ، لحركة وإيقاًفا للواقع، جحًدا كان سلبيٍّا، وصًفا كان إذا أي والتفرُّق،
إيجابية حركٍة إىل يُشري الوصف هذا كان إذا أما الحضارة. عىل وقضاءً البرشي، الفكر
كان للتاريخ، إدانة ودون دورية، حركة ودون ومكان، زمان كل يف الفكر أنماط فيها تظهر
املوضوعية بني والهوى، العقل بني فالتقابل والتاريخ. والزمان الحركة يُثبت واقعيٍّا وصًفا
عن يُعرب تقابٌل والرفض، التسليم بني والتلقائية، األمر بني والداخل، الخارج بني والذاتية،
أثر البرشية التجربة يف النُّضج بعض بإضافة ومكان زمان كل يف العام اإلنساني املوقف
الصورة يف األوىل االفرتاضية الزمانية البداية تتحول ثم منها، واالستفادة التجارب تراكم
التفسري ويبدو النبوة. وإعالن الوحي ظهور ساعَة فعلية زمنية بدايٍة إىل العالم أول يف الفنية
األول. الجيل يف أنماطه وقعت التاريخ حوادث من وقع ما فكلُّ أيًضا؛ للوقائع النمطي
ماضيه ويكون بنائه، يف التاريخ ر تطوُّ يكون ولذلك نمط؛ دون التاريخ تغيري ويصعب
فالشعور بالحارض؛ واملايض باملايض، الحارض تفسري يتمُّ ماضيه. وحارضه حارضه، يف
تاريخ.37 بال شعور وال شعور، بال تاريخ فال واحد؛ الحياة من واملوقف واحد، اإلنساني

يف معروف لنبوءتها تحقيق وكأنها سابقة، ألنماٍط طبًقا الحالية الوقائع تفسري أو الوقائع تنميط 36

.Stcréotype باسم املقدَّسة الكتب حول املعارصة والدراسات األديان تاريخ
وكما ُمظهرها. ومن ُمصدرها، ومن انشعابها، وكيفية اإلسالمية، امللة يف وقعت شبهة أول بيان يف 37

يمكن كذلك الزمان، أول يف وقعت التي الشبهات تلك بعينها هي الزمان آخر يف التي الشبهات أن قرَّرنا
شبهات من ناشئة آخر يف أمته شبهات أن ورشيعة، ملة صاحب كل ودور نبي كل زمان يف يُقرَّر أن
السالبة األمم يف ذلك علينا خفي وإن املنافقني. من وأكثرها واملنافقني، الكفار من زمانه أول خصماء
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أن وهو املستفاد، الدرس يظهر الثانية، والبداية األوىل البداية الحالتني، كلتا ويف
العقل، يف نقص أدقَّ بتعبرٍي أو العقل، أعمال من عمٌل التشتُّت إىل الوحدة من االنتقال
تستحقُّ جريمٌة العلة عن السؤال وكأن للجهد. وإعمال للنصوص، وتأويل بالهوى، وتحكُّم
يتساءل أن لإلنسان يجوز وال بل األسباب، فهم عن قارص اإلنسان عقل وكأن العقاب،
استفهام أي وأن التسليم، يقتيض بالتوحيد اإليمان أن األوىل البداية تعني يستدرك.38 وأن
واستُجيب قلبه يطمنئَّ حتى سأل إبراهيم أن مع اإليمان، صدق عدم عىل يدل اإليمان بعد
الشبهات نشأت كما يُجَحد.39 ال إنساني نزوٌع واالستدراك واالستفسار فالسؤال لسؤاله؛
من النبوة وإعالن الوحي ظهور أول يف أيًضا نشأت فإنها العقل، إعمال من الزمان أول يف
للعقل إعمال فكلُّ العلة. عن والبحث والقياس املعرفة، يف والرغبة والسؤال العقل، إعمال
الخوارج! هم والعقالء العقالء، هم فالخوارج عنها. انحراف سؤال وكل النبوة، عىل خروج
بالفكر. وتنظريه الواقع لتحدِّي وبداية حضاري، ُخلٌق هو بل شبهة، ليس السؤال إن
بوئاٍم اإلنسان يشعر حتى للعالم ُمتناسق تصوٍر عىل عثور هو بل هدًما، ليس واالستدراك
دام وما لصالحه. وتسخريها قوانينها عىل السيطرة من بعده يستطيع الطبيعة مع معريف
عن بالرضورة ُمعربًا يكون فإنه موقف، يف اإلنسان وجود عن يُعرب إنسانيٍّا خلًقا التفسري

(امِللل، النبي زمن ُمنافقي شبهات من كلها نشأت شبهاتها أن األمة هذه يف يخَف فلم الزمان، لتمادي
ص٢٣). ج١،

أنت كان. وممَّ كان ولَم فالن فعل قد فتقول األعرج، ورأيك الفاسد، عقلك إىل كله أمرك يف ترجع وأنت 38

أدلِّ من ثم الشيطان. وليُّك عارض كما تُعارض فأنت … قاس حني إبليس قول قولك ضاَرع قد جاهل يا
إليه، لتسرتيح الكذب وتنقل تكذب أن إال عليه تعتمد أصل لك يصحَّ لم واجتهدت تقطَّعت لو أنك األدلة
للسلف، ومخالفتك الفقري، برأيك فيه وقولك تأويله، غري عىل القرآن فتأويلك وأيًضا … لكذَّاب راحة وال
فأنت وفالن، فالن روى حجته يف وقولك بك، أوىل هو الذي الجهل إىل ورجوعك العلم، من وخروجك
يَريبك ما ودَْع انتبْه، نفسك! يف هللاَ فاهللَ … املواضحة طريق وتركت األعظم، السواد تركت ُمضلٌّ ضالٌّ
كان إال واأللفة والجماعة السنة عن يَعِدل شخٌص األرض وجه عىل فليس هواك، تتبع وال يَريبك، ال ملا
ص١١-١٢). (التنبيه، … ترشد للحق فالزْم والتعارف. العلم من خارًجا لعقله، ناقًصا لهواه، ُمتبًعا

العاملني إله أني صدَّقت لو إذ ُمخِلص؛ وال صادق غريُ الخلق وإله إلهك أني األول تسليمك يف إنك 39
ج١، (امِللل، مسئول والخلق أفعل، عما تسأل ال أنا، إال إله ال الذي هللا فإني «لَم»، ب عيلَّ احتكمت ما
اآلية هذه تطبيق السلطان فقيه حاول حني املرصي الشعب مجلس يف أخريًا أُثريَ ما (وهو ص١٨).

عليه.) املعارضة ِفرق واعرتاض الحاكم، عىل باهلل الخاصة
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الهوى هذا هل السؤال: ويكون واملصلحة. واالنفعال الهوى فيه يتدخل الذي املوقف هذا
الوحي ل يتحوَّ ذلك عىل وباإلجابة جماعية؟ أم فردية املصلحة هذه هل موضوعي؟ أم ذاتي
كمال، بل نقًصا وليس إيجاب، بل سلبًا ليس كله وهذا تاريخ. إىل والنبوة حضارة، إىل
العالم تحويل إن وحرية.40 تكليف بل حرمانًا أو طرًدا وليس رفع، بل سقوًطا وليس
استعماله قبل كمعرفٍة للوحي تمثُّل هو بل للوحي، نفيًا ليس ُمدَرك عالٍم إىل الطبيعي
يُعطيه بل بنفسه، يتحدث ال فالوحي للعالم. مثايل نظري كبناءٍ وتأصيله للسلوك، ه كموجِّ
بل فتُطيع، تؤمر آلًة ليس واإلنسان النظري. أساسه ويكتشف العقيل، اتِّساقه اإلنسان
تلقائية حركة وإمكانية البواعث، عىل القائم السلوك وقدرات والتمثل، للفهم إمكانيات هو
هات موجِّ بل وروادع، وموانع وزواجر قواهر ليست الوحي أوامر املثالية. طبيعته عن تُعرب
ملوقف. واكتمال لطبيعة، وازدهار لنظر، وتأسيس لغاية، تثبيت للفعل، وبواعث للسلوك،
ثالثة بدايٍة يف الكالم علم ويخرج التاريخ، يف الشعور ويدور نفسه، التاريخ ويُعيد
يكون فقد اإلنساني، للجهد صورًة العقل كان وملا النص. يف العقل إعمال عن ناشئَا
أي أعور، العقل كان وملا النفاق. أو النية سوء أو املصلحة أو الرأي أو الهوى إىل أقرب
إعمال نتيجة وكلها جانب، عن يُعرب منها كلٌّ الِفرق، نشأت واحٍد جانٍب من إال يرى ال
سبب العقل هل للهوى؟ فيه دخل ال بديهي عقٌل يوجد أال العقل؟ صورة هذه فهل العقل!
ويعني القياس، عىل العقل حكم ويقوم واالزدهار؟ للتطور سبب أم واالنحدار للسقوط
قياس إىل القياس يؤدي ثَم ومن به؛ الشَّ قياس وهو شبيَهني، بني التماثل بالرضورة القياس
الشاهد؛ حق يف والغلو الغائب، حق يف التقصري إىل بدوره يؤدي مما الشاهد؛ عىل الغائب
يُقلل فالقياس الغائب. مستوى إىل الشاهد ورفع الشاهد، مستوى إىل الغائب إنزال أي
تُعرب معرفية حقيقٌة وهي النهاية. يف كليًة إلغاؤها يتم حتى والواقعي املثايل بني املسافة
يريد كان إن بالشاهد الغائب عن يُعرب فهو وللعالم، لنفسه إدراكه يف اإلنساني املوقف عن

بحكمه يرضوا لم إذ النبي؛ زمن ُمنافقي شبهات من كلها نشأت شبهاتها أن األمة هذه يف يخَف فلم 40

الخوض من ُمنعوا عما وسألوا َمًرسى، وال فيه للفكر مرسح ال فيما ورشعوا وينهى، يأمر كان فيما
أن أوىل الحق الرسول عىل اعرتض فمن فيه؛ الجدال يجوز ال فيما بالباطل جادلوا عنه، والسؤال فيه
واستكباًرا النص، مقابلة يف بالهوى وحكًما وتقبيحه، العقل بتحسني قوًال ذلك أَوليس خارجيٍّا. يصري
وظهر كالبذور، االعرتاضات صارت … بالجرب وترصيح … بالقدر وترصيح … العقل بقياس األمر عىل

ص٢٣–٢٥). ج١، (امِللل، كالزروع الشبهات منها
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(٥) الثورة إىل العقيدة من

إىل دفعه يريد ُمتأزًما الشاهد كان إن بالغائب الشاهد عن ويُعرب والتاريخ، والعمل الواقع
العالم عىل للسيطرة محاولٌة به الشَّ كقياس العلة وقياس بالتمني. عنه التعبري ولو املثال
قوانني اكتشاف أجل ومن الوجود سبب عن يبحث قياٌس هو وتنظريه. فهمه بعد وإخضاعه
املعارضة قامت ُقواها. مع ويُوحدها قوَّته منها يستمدُّ معها، اإلنسان يسري حتى الطبيعة
العلنية املعارضة وقامت الغلو، إىل وانتهت الخلق يف الخالق عىل بالحكم الداخل يف الرسية
والثانية الصفات، حلولية األوىل التقصري. إىل وانتهت الخالق يف الخلق عىل بالحكم الداخل يف

بالخالق.41 الخلق تُشبه والثانية بالخلق، الخالق تُشبه األوىل األفعال. ُمشبهة
الوحدة من الطبيعي املسار لهذا االعتبار الحديثة اإلصالحية الحركات بعض وتردُّ
العقيدة؛ وتعقيل النص لفهم والتأويل والتفسري العقل صنع ِمن أنه باعتبار التعدد، إىل
هي بل ِعصيان، عىل تدلُّ سلبية ظاهرًة ليس وُشَعب ِفرق إىل وتحوُّلها الوحدة فانفصام
حضاري، عامٌل منها عدة، عوامل ذلك يف ساهمت وقد الحضارة.42 ونشأة الفكرة بداية
فقهي؛ اجتماعي عامل ومنها عليها. الرد ورضورة الدخيلة، القديمة الحضارات ِفعل وهو

العقل عليه يحتكم ال من عىل العقل حكَّم أن ملا األول فاللَّعني النص، ُمقابل يف الهوى إىل الجنوح 41
من فصارت تقصري. والثاني غلو، األول الخالق. يف الخلق حكم أو الخلق، يف الخالق حكم يُجرَي أن لِزمه
األشخاص من شخص حق يف غاَلوا حيث الروافض، من والغالة وامُلشبهة الحلولية مذاهب األوىل الشبهة
حيث والجسمية، والجربية القدرية مذاهب الثانية الشبهة من وصارت الجالل. بصفات وصفوه حتى
منهم واحد وكل الصفات. حلولية األفعال ُمشبهة فاملعتزلة املخلوقني. بصفات تعاىل وصفه يف قرصوا
شبَّه فقد منَّا، يقبح ما منه ويقبح منَّا، يحُسن ما منه يحُسن إنما قال من فإن يشاء. عينَيه بأي أعور
به وصف بما الخلق بوصف أو الخلق، به وصف بما تعاىل الباري بوصف قال ومن بالخلق. الخالق
سنح من وذلك يشء، كل يف العلة طلب يف حتى القدرية وسنح الحق. عن اعتزل فقد اسمه، عز الباري
آلدم السجود التكليف يف والفائدة ثانيًا، التكليف يف والحكمة أوًال، الخلق يف العلة طلب إذ األول اللعني
وبني الرجال»، يحكم و«ال هللا» إال حكم «ال قولهم بني فرق ال إذ الخوارج؛ مذهب نشأ وعنه ثالثًا،
األمور قصد يف الطرَفني كال وبالجملة، «… صلصال من خلقته لبٍرش أأسجد لك، إال أسجد «ال قوله
حتى وقرصوا امُلشبهة، الصفات بنفي التعطيل إىل وصلوا حتى بزعمهم التوحيد يف غاَلوا فاملعتزلة ذميم.
والخوارج الحلول. إىل وصلوا حتى واإلمامة النبوة يف غاَلوا والروافض األجسام. بصفات الخالق وصفوا

ص١٩-٢٠). ج١، (امِللل، الرجال تحكيم نَفوا حيث قرصوا
عن النائية األطراف من القرآن ضياء يحجب ولم اإلسالمية، الدعوة سبيل يف يِقف لم شيئًا أن غري 42

واألفريقيني واملرصيني جاَورهم ومن والسوريني الُفرس من أفواًجا فيه يدخلون الناس وكان النزاع، مثار
يف يشتغلوا أن لهم وآن اإلسالم، سلطان عن الدفاع يف العمل من عظيم جمهوٌر واسرتاح يليهم، ومن
اعتبار فيه يُهَمل وال النقل، عىل فيه يُحَرص اشتغاًال القرآن سري إليه هداهم بما واألحكام العقائد أصول
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الوحدة إىل التفرق من أو التفرق إىل الوحدة من رابًعا:

سيايس، عامٌل ومنها لها. أحكام واستنباط فهمها، ورضورة الجديدة، األحداث ِفعل أي
القديمة الظروف معرفة ذلك يتطلب كما واملعارضة. السلطة بني الرصاع عن التعبري أي
أن يمكن التي الحالية الظروف معرفة ثم نشأتها، وكيفية الحضارة نشأة إىل أدَّت التي
تشابهت الظروف تشابهت فإذا املرحلتني. بني مقارنة ثم جديدة، حضارة نشأة عىل تُساعد
وتحتَّم واملواقف، الحلول أيًضا اختلفت الظروف اختلفت وإذا الحضارية، واملواقف الحلول
بني االختيار وإعادة الرتاث، ونقد الرتاث تنقية عملية تبدأ وهنا جديد. من االختيار إعادة
علم نشأة وصف إعادة الحديثة اإلصالحية الحركات حاولت ذلك عىل وبناءً البدائل.43
ينتج ال التي العقائدية مسائله يف والتوقف التاريخية، شوائبه من لتصفيته ره وتطوُّ الكالم
بعض تهدف كما ُمضاد.44 أثٌر عنها ينتج قد والتي بل الحايل، الواقع لتغيري عميل أثٌر عنها

بفريضة والقيام العلن يف للنظر انتدب من اإلخالص أهل من وُوجد الفكر. نظر من فيه يُقىض وال العقل،
الطالبون إليه يجتمع البرصة يف واإلفادة للتعليم مجلس له فكان البرصي، الحسن أشهرهم ومن التعليم،
ملة كل يف أناٌس يتبطَّنه ولم باإلسالم، اْلتحف قد وكان نوع، كل من املسائل فيه وتمتحن صوب، كل من
عىل هبَّت بعدما الشبهات فثارت وجدوه. ما وبني بينه يصلوا أن راغبني عندهم، كان ملا حاملني دخلوه
الدخالء وشارك للفكر، العنان إطالق من القرآن به ح رصَّ ما عىل نارص كل واعتمد الفتنة، أعاصري الناس

ص١٢-١٣). (الرسالة، املسلمني بني تعلو ني املشاقِّ رءوس وبدْت العرفاء، من السبق لهم حق من
ص١٥٧–١٦٨. ص١٨–٢١، والتجديد، الرتاث 43

قبلهما ما بعده الخليفتان وقىض الشبهة، ظلمات يف والرساج الحرية، يف امَلرجع وهو النبي، زمن مىض 44

عقولهم من فيه يَْخلون ما الفراغ من للناس يكن ولم األولياء، حكمة وجمع األعداء، مواقعة يف العمر من
بحكمهما منه األمر وُقيض إليهما، ُردَّ قليل اختالٍف من كان وما عقائدهم، مباني يف بالبحث ليبتلوها
كان الخالف وأغلب االستشارة. إىل حاجة كانت إن بالدين البرص أهل من جاَورهما من استشارة بعد
ونصوصه، الكتاب إشارات يفهمون الزمننَي يف الناس كان ثم العقائد، أصول يف ال األحكام فروع يف
(الرسالة، اللفظ ظاهر يفهمه ما وراء يذهبون وال بالتشبيه، يوهم فيما ويُفوضون بالتنزيه، يعتقدون
بجميع اإلسالم أهل إيمان أن املحمدية، األمة تاريخ عىل ُمطَّلع كل عند املسلم أن املعلوم من إنه ص٩).
الناهج السليم، العقل بأدلة مؤيًَّدا والحديث، للقرآن ُمستنًدا السعادة عرصه يف كان الرسول به جاء ما
فلذلك اآلراء؛ واختالف األغاليط غوائل من سليًما واألهواء، به الشُّ شوائب من خالًصا القويم، املنهج يف
شأن وانتظام العبادات، إقامة عىل ُمحافظني األمة أفراد ترى فكنت ساطعة؛ وزهرًة يانعة، ثمرًة كانت
ألنه املستحَسنة؛ وآدابه الحسنة، الدين بأخالق ُمتحلِّني امُلنكرات، عن ُمنتهني لألوامر وُممتثلني املعامالت،
وجماعة املسلمني يف ذلك دام وقد الينبوع. صفاء من تنشأ املاء وعذوبة الفروع، طابت األصل طاب متى

ص٣). (الحصون، امُلوحدين
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التشتُّت هذا عىل تقيض صحي بطريٍق األوىل الوحدة إىل العودة إىل اإلصالحية الحركات
يعني فال املذاهب، بني التوحيد ذلك الغرضمن كان فإذا الوطنية. الوحدة وتُعيد والتفرُّق،
اجتماعية، ُقوى عدة بني الوطنية املصالحة من نوع وتحقيق الجماعات، بني التوحيد ذلك
ُمتطلبات عىل بناءً تفسريها وإعادة األوىل األصول إىل والرجوع ذاته، الفكر توحيد يعني بل

نشأتها.45 سبَّبت التي القديمة التاريخية الوقائع من الفكرية املذاهب وتخليص الواقع،
فذلك وأهواءً، بدًعا اإلسالمية الحضارة داخل الفكرية الحركات ظهور يُعترب ال لذلك
التي الثقافية البيئة عن ت عربَّ طبيعية حركاٌت هي بل واقع، حكم وليس قيمة حكم
نشأ فقد طبيعية.46 حضارية عمليٌة وهي الدين، هذا بأسلوب الجديد الدين فيها انترش
ما وهو والرباهني، األدلة وإيجاد األحداث، لتنظري ومحاولة العقل، يف كنظرية الكالم علم
تنظريها، العقل يستطع لم التي السابقة الوحي مراحل بخالف ذاته، الوحي به يسمح
لها.47  وقد تربير ال التي املطلقة اإلرادة أو واالنفعاالت، والقلب العاطفة إليها السبيل وكان

معموًال والقيل، القال فيه كثُر ما كل عن ُمعرًضا استطاعتي قدر عىل املذاهب بني التوفيق مع … 45

كلَّف إنما هللا ألن دار؛ حيث الحق مع أُدور بل مذهب، دون ملذهٍب ُمتعصب غري الدليل، يقتضيه ما عىل
أو ماتريديٍّا أو أشعريٍّا يكون بأن منهم أحًدا يُكلِّف ولم والعمل، االعتقاد يف الدليل يقتضيه بما عباده
يعرف وأن دار، أينما الصحيح الدليل مع يدور أن امُلنصف العاقل وعىل ذلك. غري أو فلسفيٍّا أو معتزليٍّا

ص٢). (القول، األنظار صحيح عىل إال يعود وأال بالحق، الرجال
واعتمدوا األمويني، دولة وقلب دولتهم إقامة يف الُفرس من كان ما العباسيني من األولون عرف كما 46

منهم كثري أمُر فَعَال وحواشيهم، ُوزرائهم بني الرقعة ات منصَّ لهم وأعدُّوا منهم، األنصار طلب عىل
الِفرق من أولئك وغري له، دين ال ومن واليزدية املانوية فيهم وكان يشء. يف الدين من ليسوا وهم
يقتدوا أن آرائهم مثل يرى من إىل وعقالهم بحالهم ويُشريون أفكارهم، من ينفثون فأخذوا الفارسية،
شبهاتهم لكشف كتب بوضع املنصور أمر صدر حتى الزندقة، رءوس وتطلَّعت اإللحاد، فظهر بهم،

ص١٥-١٦). (الرسالة، مزاعمهم وإبطال
اإلسالم؛ قبل األمم عند معروًفا كان النبوات، يف جاء ما وبيان العقائد تقرير علم العلم، من النوع هذا 47

ذلك، إىل وسائلهم أول من البيان وكان وتأييده، لحفظه يعملون الدين بأمر القائمون كان أمة كل ففي
الوجود طبيعة يف ما عىل وعقائدهم آرائهم وبناء العقيل، الدليل نحو بيانهم يف يَنْحون قلَّما كانوا لكنهم
بالعقائد اإللزام يف الدين وَمضارب العلم يف العقول َمنازع كانت بل الكون، نظام عليه يشتمل ما أو
العقل، عدو أنه رؤسائه لسان عىل الدين ح رصَّ ما وكثريًا نقيض. طرَيف عىل القلوب مشاعر من وتقريبها
بالخياالت، إلهاء أو باملعجزات، وإدهاش وتفسري تأويل من الكالم علوم يف ما فكان ومقدماته، نتائجه
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الوحدة إىل التفرق من أو التفرق إىل الوحدة من رابًعا:

أخرى حضارٍة من خارجه من وليس وبواعثه، الوحي طبيعة من العقل عىل االعتماد كان
فلسفية فرقًة كانت ما بقدر كالمية فرقًة الباطنية تكن ولم معها. الحوار رضورة من أو
أو القلب هو ثالث بُْعد وإيجاد والنقل، العقل مسألة عىل ِفعل كرد فقهية أو صوفية أو
التأويل.48 وسيلة يف العقل عن تفرتق ثم التأويل، يف النقل ضد العقل تُشارك فهي الباطن؛
مقدمة يف الِفرق موضوع اإلصالحية الحركات جعلت األمة وحدة عىل القضاء ألهمية ونظًرا
موضوع ت ضمَّ عندما التقليدية املصنَّفات يف الحال هو كما مؤخرتها يف ليس الرسالة،

لإلمامة. كُملَحق الِفرق

عليه يكن لم منهًجا بالدين فنهج القرآن جاء اإلسالمية. البعثة قبل األمم بأحوال إملام له من ذلك يعلم
عليه، يقوموا أن بعدهم يأِت ولم فيه أُنزَل الذين الزمن ألهل يمكن منهًجا املقدَّسة، الكتب من سبقه ما
يف الدليل جعل بل السابقة، النبوات عىل به االستدالل ُعِهد بما النبي نبوة عىل االستدالل يقرص فلم
منه. سورة أقرص مثل يف ولو فيه، ُمحاكاته عن البالغة من شأن يف عليه الكتاب نزول مع النبي حال
أنه باملجرد التسليم يطلب لم لكن نعلم. أن علينا أوجب ما لنا هللا أِذن ما هللا صفات من علينا وقىض
العقول، وخاَطب بالحجة، عليهم وكرَّ املخالفني مذاهب وحكى وبرهن، الدعوى أقام ولكن بحكاية، جاء
أحوال قصص سباق يف إنه حتى إليه، ودعا دعاه ما بصحة اليقني إىل بذلك لتصل فيها باإلمعان وطاَلب
كتاٍب يف مرة ألول بالدين العقل وتآخى تتبدَّل. ال وقاعدًة ، تُغريَّ ال سنًة للخلف أن يُقرر كان السابقني
ثقة ال من إال — كافًة املسلمني بني وتقرَّر التأويل. يَْقبل ال بترصيٍح ُمرَسل نبي لسان عىل مقدَّس
هللا، بوجود كالعلم العقل، طريق من إال به االعتقاد يمكن ال ما الدين قضايا من أن — بدينه وال بعقله
ذلك يتبع وما برسالته، الختصاصهم وإرادته إليهم، به يوحي بما وعلمه الرسل، إرسال عىل وبقدرته
جاء إن الدين أن عىل أجمعوا كما نفسها. بالرسالة وكالتصديق الرسالة، معنى فهم عليه يتوقف مما
ورود مع العقل حكم فاعتبار العقل؛ عند يستحيل بما يأتي أن يمكن فال الفهم عىل يعلو قد بيشء
لم املخلوقات يف التفكري إىل الدين ودعوة خصوًصا للناظرين، مجاًال فسح النقل يف امُلتشابهات من أمثال
ما عىل باهلل االعتقاد إىل مؤدٍّ فهو صحيح نظر كل بأن للعلم برشط مرشوطة وال بحد، محدودة تكن

ص٥–٩). (الرسالة، التحديد من ُدنوٍّ وال التجريد، يف ُغلوٍّ بال وصفه
الرشع، بظاهر االستمساك من غال أو ط توسَّ وما العقل نظر من تطرَّف ما بني النزاع كان هذا عىل 48

الوقوف وجب واملعامالت بالعبادات فيها يتعلق ما االتِّباع، واجبة الدينية األحكام أن عىل وفاق عىل والكل
من قوم هؤالء وراء وكان عليه. النفس توطني فرض النفوس وملكات القلوب بواطن مسَّ وما عنده،
التأويل، يف وأفرطوا باإلسالم، اْلتحاقهم عند حملوه ما القرآن يُحملوا أن وطلبوا والدهريني، الحلول أهل
عن الخطأ بعد الخطاب تناول عن يبعد بما الكتاب وا وفرسَّ باطن، رسٍّ إىل ظاهر عمل كل وحوَّلوا
غائلة مذاهبهم فكانت التاريخ، يف تُعَرف أخرى أسماءٌ ولهم اإلسماعيلية. أو بالباطنية وُعِرفوا الصواب،

ص١٦-١٧). (الرسالة، مشهورة وحوادث معروفة ِفتٌن لهم وكانت اليقني، وزلزال الدين،
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(٥) الثورة إىل العقيدة من

ه املوجَّ التاريخ (2-2)

عىل بل العصيان، صورة شعري، نحٍو عىل ال التفرق إىل الوحدة من التاريخ مسار ويُصاغ
قبُل من يحكم الذي الناجية الفرقة حديث خاصمن توجيٍه عىل بناءً خالص تاريخي نحٍو
اثنني يف ويُحصيها والتفرق، التشعب عدد ويُحدد التفرق، يف والهالك الوحدة، يف النجاة بأن
موضوعية نظرة وتبنِّي وحرصها، فرقة كل ضبط املؤرخ محاولة من وبالرغم وسبعني.
نسبة يف آخر عن مؤرخ ويختلف له. ًها موجِّ يظلُّ الناجية الفرقة حديث أن إال ُمحايدة،
ثم موضوعيٍّا، عرًضا أوًال للِفرق املؤلف يَعِرض فقد ه؛ املوجَّ التاريخ إىل املوضوعي التاريخ
وقد ه.49 املوجَّ التاريخ عىل ذلك يف يقوم وهو والنقد، العرض بني فاصًال فينقدها يعود
يقوم ولكنه نقد، دون وخارجها الحضارة داخل للِفرق موضوعيٍّا عرًضا املؤلف يَعِرض
املؤلف يَعِرض وقد واإلحصاء.50 العد يف رصاحًة استعماله دون ه املوجَّ التاريخ عىل أيًضا
يعرض وقد التفرق.51 إىل الوحدة من االنتقال مبيِّنًا الحضارة داخل للِفرق موضوعيٍّا عرًضا
التاريخ من الشعور ينتقل الحاالت كل ويف ه.52 املوجَّ بالتاريخ للِفرق البداية منذ املؤلف

واحدة. إال كلها الِفرق وتَُرفض ه، املوجَّ التاريخ إىل النمطي الفكري
الِفرق تاريخ ففي العقائد. نسق يف أو الِفرق تاريخ يف إما ه املوجَّ التاريخ ويُستعَمل
الديني، النص من مسبق فكري لتوجيٍه طبًقا الِفرق نشأة بتتبُّع ه املوجَّ التاريخ يقوم
يف عنها والبحث مسبقة، لفكرٍة تحقيًقا بل خالًصا، بحثًا التاريخي البحث يكون فال
منها.53  ويف عليها دل ما واختيار لها، طبًقا الوقائع وتنظيم بل عليها، الدالة الوقائع

الرافضة األربعة؛ الِفرق ملقاالت عرضه يف والرد» «التنبيه يف الشافعي امللطي اتبعه ما هو هذا 49

ذلك. بعد نقدها ثم والخوارج، واملرجئة واملعتزلة
«الفصل». يف حزم ابن وكذلك واملرشكني»، املسلمني ِفرق «اعتقادات يف الرازي موقف هو هذا 50

اإلسالميني». «مقاالت يف األشعري اختيار هو هذا 51

الِفرق». بني «الَفْرق يف البغدادي طريقة هي هذه 52

األمة افرتاق لبيان «العقائد»، يف واإليجي الِفرق»، بني «الَفْرق يف البغدادي اتَّبعه الذي املنهج وهو 53

«التبصري»، يف اإلسفراييني عند املتبَع املنهج هو وكذلك الناجية. الِفرق وعقائد فرقة، وسبعني ثالث عىل
عند جزئيٍّا املتبَع املنهج أيًضا وهو والرد». «التنبيه يف الشافعي وامللطي األديان»، «بيان يف والعلوي
االثنتني الِفرق الثالث الجزء هذا يف لك نذُكر وإنَّا ص٦). (الفرق، والنِّحل» «امِللل يف الشهرستاني
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الوحدة إىل التفرق من أو التفرق إىل الوحدة من رابًعا:

خرجت التي تلك ال النمطية، العقائد بذكر يُكتفى ه املوجَّ التاريخ عىل القائم العقائد نسق
فتصري النهاية، يف وليس البداية يف ه املوجَّ التاريخ يضع ما العقائد مصنَّفات ومن عليها.54
منها الغرُض العقائد ملصنَّفات أخرى مقدماٌت وهناك التاريخ. وليس موجهة العقائد
ومعظمها األخرى. الِفرق آراء وتفنيد الناجية، الفرقة الغالب يف وهي الفرقة، اعتقاد بيان
الفقهاء من وأصحابها تربيرها، فيها العقل مهمُة خالصة عقائدية ملصنَّفاٍت مقدمات
لبناء تَعِرض التي الكاملة العقائدية املصنَّفات نواة تُعترب التي املؤلَّفات وهي األشاعرة،
يُستعمل املعتزلة.55 آراء وتفنيد والجماعة السنة أهل آراء إثبات عليها والغالب ذاته، العلم

… النار يف وفعالها بانتحالها وأنها وعدوانها، كفرها من ينتحل وما بأسمائها، هي ومن فرقة، والسبعني
افرتاق يف النبي عن املأثور الخرب معنى رشح — بمطلوبكم هللا أسعدكم — سألتم ص١٢-١٣). (التنبيه،
الهاوية، إىل تصري عاديٌة وبواقيها عالية، الجنة إىل تصري ناجية واحدة منها فرقة، وسبعني ثالثًا األمة
الضالل ِفرق وبني النِّعم، عنها تزول وال القدم، بها يزلُّ ال التي الناجية الفرقة وطلبتم الحامية، والنار
نصريًا؛ هللا دون من يجدون وال سعريًا، وسيصلون ثبوًرا، الحق واعتقاد نوًرا، الظلم ظالم يرون الذين
األهواء من وتمييزها املستقيم، والرصاط القويم، الدين إبانة يف الواجب من بمطلوبكم إسعافكم فرأيت

ص٣). (الفرق، بيِّنة عن يحيا من ويحيا بيِّنة، عن هلك من ليهلَك املعكوسة؛ واآلراء املنكوسة،
أبواب البغدادي ويُقسم ص٥٣). ج١، (امِللل، فرقة وسبعني ثالثًا اإلسالمية الِفرق أقسام وتُستوىف 54

افرتاق كيفية يف (ب) (ص٤–١١). األمة افرتاق يف املأثور الحديث بيان يف (أ) اآلتي: النحو عىل «الفرق»
وبيان األهواء، أهل ِفرق مقاالت تفصيل بيان يف (ج) (ص١١–٢٨). فرقة وسبعني ثالث عىل األمة
وليست اإلسالم إىل انتسبت التي الِفرق بيان يف (د) (ص٢٨–٣٠). التفصيل عىل منها فرقة كل فضائح

(ص٣١٢–٣٦٥). الناجية الفرقة أوصاف بيان يف (ه) (ص٢٢٠–٣١٢). منه
الباطل، وتدمغ الحق ح توضِّ ُجمًال فيه أبنيِّ ا مختَرصً كتابًا لك أصنِّف أن سألتني فإنك بعد، أما 55

فإن بعد، أما ص١٧). (اللُّمع، واملطلوبات الخري عىل وأعانك الخريات، هللا رزقك بذلك، إسعافك فرأيت
هللا، رؤية يف رؤسائهم تقليد إىل أهواؤهم بهم مالت القدر وأهل املعتزلة من الحق عن الزائغني من كثريًا
وزعموا الرش، يخلقون العباد أن وأيقنوا القرآن، بخلق ودانوا القرب، عذاب وجحدوا الشفاعة، وأنكروا
أن وزعموا أعمالهم، عىل بالقدرة ينفردون أنهم وزعموا يشاء، ال ما ويكون يكون، ال ما يشاء هللا أن
يصح وما التوحيد أصل ص٧-٨). (اإلبانة، يدان له يكون أن وأنكروا منها، يخرج ال النار دخل من
ورشه خريه والقدر املوت بعد والبعث ورسله، وكتبه ومالئكته باهلل آمنت يقول: أن يجب عليه االعتقاد
امَلشوق أيها لك وسيتَّضح ص١٨٤). (الفقه، كله حقٌّ والنار، والجنة وامليزان، والحساب تعاىل، هللا من
بني للجمع بالتوفيق يستأثر لم أنه األدلة، بقواطع تحقيقها امُلقرتح السنة، أهل قواعد عىل اطالع إىل
سلك يف وانخراطك آلثارهم، اقتفائك عىل تعاىل هللا فاشُكِر الفريق، هذا سوى فريٌق والتحقيق الرشع
ص٣-٤). (االقتصاد، زمرتهم يف القيامة يوم تُحَرش أن فعساك بِفرقهم، واختالطك وعيارهم، نظامهم
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(٥) الثورة إىل العقيدة من

للِفرق.56 ذكر دون العقائد لتوجيه لها كمقدمة العقائدية املؤلَّفات يف إذن املوجه التاريخ
إليها ينتسب التي الفرقة اعتقادات تعلم أن إال ها يهمُّ ال العقائدية املؤلَّفات بعض وهناك
وهي بها، النظري لإلقناع محاولة أية دون الناجية الفرقة الغالب يف أيًضا وهي املؤلف،
األخرى الكالمية املؤلَّفات وبعض املتون.57 عىل الرشوح موضوع بعُد فيما أصبحت التي
للمحافظة خالصة تربويٌة تها مهمَّ العقيدة، عىل والحفاظ واالستبصار للعربة موضوعة
والنِّحل الديانات يف الخطر َمواطن إىل والتنبيه راسخة، أسٍس عىل وإقامتها العقائد، عىل
به املقصود ليس تأسييس دفاٌع أو اإليمان، لرتسيخ ديني تربوي دفاٌع أيًضا فهي األخرى؛
إىل يتحول حتى اإليمان يف عقلية أصول وإيجاد العقيدة، تأسيس بل الخصوم، عىل الرد
تأسيس َمعِرض يف ذلك ويكون إلبراهيم. ذلك حدث كما القلب يطمنئ حتى أو تصديق،
ا ردٍّ آخره إىل أوله من جدليٍّا الكتاب يكون وقد األديان.58 تاريخ ِضمن اإلسالمية العقيدة

حنيفة أبو عرضها كما السنة أهل عقائد رشح بداية قبل الناجية الفرقة حديث عىل القاري ُمال يعتمد 56
ص٢). الفقه، (رشح األكرب» «الفقه يف

«العقيدة التوحيد»، «جوهرة العضدية»، «العقائد النسفية»، «العقائد األكرب»، «الفقه مثل وذلك 57

العبيد». «وسيلة التوحيد»، زبد «جامع البهية»، «الخريدة التوحيدية»،
والوقوف والنِّحل، األهواء وأهل وامِللل، الديانات أرباب من العلم أهل مقاالت ملطالعة هللا قني وفَّ فلما 58

جميع يحوي مختَرصٍ يف ذلك أجمع أن أردُت وشواردها، أوانسها واقتناص ومواردها، مصادرها عىل
ص٤). ج١، (امِللل، اعترب ملن واستبصاًرا استبرص، ملن عربًة امُلنتحلون؛ وانتحله امُلتدينون، به تديَّن ما
برهان، بغري كالمه موَّه ومن واإللحاد، الكفر أهل يغرَّنكم وال أنفسكم، يف هللا اتقوا هللا، عباَد هللاَ فاهللَ
واعلموا سواهما. فيما خري فال نبيكم، وكالم ربكم كتاب به أتاكم ما خالف عىل ووعظ بتمويهات لكن
وكلَّ فإياكم فيه. مسامحة ال برهان كله تحته، رس ال وجهٌر فيه، باطن ال ظاهٌر تعاىل هللا دين أن
ج٢، (الفصل، وأصحابه نبيكم عليه مىض ا عمَّ تعوجوا وال دليله، وضح وال سبيله، يُبنيَّ لم قول
(التنبيه، بصرية البصرية ويزيد سماُعه، الجاهَل وينفع واملعلم، املتعلَم يرسُّ ما أثبت وقد ص١٠٩).
ملعانيه، ُمتفهًما فيه نظر فمن للمسلمني، َمعقًال هذا كتابي وجعلت إسالمه، منهج عىل ودَلْلتك ص١).
للعالم مجموعها ليكون ص١٣). (التنبيه، بصريًة ازداد فيه، وناظًرا بفصوله، ا وُمحتجٍّ ألصوله، ُمحتفًظا
عقائد قواعد يف األدلة من لَُمع ذكر استدعيتم وقد هذا ص١). (األصول، تبرصة وللمتكلم تذكرة،
األدلة، (لَُمع التُّكالن وعليه املستعان، وهللا بُمناكم، إسعافكم يف هللا فاستخرت والجماعة، السنة أهل
الخفيَّة، املكامن إىل يُرشدك للناس، نور فيه وهًدى كتاب النرباس، هذا الساري أيها فُدونك ص٧٥).
أنياب من ونبوة الدهر، ظلم من ملعة فافرتصت ص٢). التفتازاني، (حاشية النسفيَّة العقائد رشح من
مرسوم مختَرص تصنيف يف وأخذت الشوائب، زحام من وخفًة الزمان، عني من فرصة وانتهزت النوائب،
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الوحدة إىل التفرق من أو التفرق إىل الوحدة من رابًعا:

ودحض الهجوم، ضد والدفاع النصوص، بتفنيد مذهب عىل مذهب من ا ردٍّ آخر، كتاٍب عىل
الفقهاء كتب كل وتُعترب والتحريفات.59 التشويهات وتصحيح واالدعاءات، االفرتاءات
مقدمة أيًضا املوجه التاريخ يكون قد املتأخرة العقائد ويف النوع.60 هذا من أيًضا الكالمية
التفصييل التاريخ ويكون النظرية، املقدمات عن بديًال يكون الحالة هذه ويف للعقائد،

وتفصيل ملغزه، وحل موَجزه، بسط يتضمن له ورشح الفوائد، وُدَرر الفرائد، ُغَرر فيه منظوم باملقاصد،
وتحرير يُعتاد، ما وفق للمعاقد وتدقيق يُرتاد، ما وفق للمقاصد تحقيق مع معضله، وتبيني مجمله،
اآلذان بها تنفتح بألفاٍظ يُصاد، وال يُضاد ال بحيث للدالئل وتقرير يُزاد، وال يُراد ما بحسب للمسائل
وتبتسم األوراق وجوه بها تتهلل وَمعاٍن وصخور، جبال واألزهار باألنهار وتنفطر الصدور، وتنرشح
املتأخرين عناية قلَّت مباحث إيراد يف الجهد باذًال نور، عىل نور كأنها الكالم خالل وتتألأل الطور، ثغور
املطلب هي التي السمعيات سيَّما ال املتقدمني، من امُلحققون بها االعتناء يف باَلغ وقد املتكلمني، من بها
(رشح واليقني الحق ألهل القصوى والعمدة الوثقى والعروة الدين، أصول يف األقىص واملقصد األعىل

ص٣). املقاصد،
العدل كلمة ونسألك السفهاء، عىل والرد األعداء، جهاد عىل نستعينك اللهم الطيبني. آله وعىل … 59

السفيه، املاجن كتاب مرضاته، التباع ووفقك بطاعته، باهلل أسعدك قرأت، وقد والرضا. الغضب يف
يحكي املسلمني، عىل البغض شديد الدين، أهل عىل حنق إنسان كتاب فرأيته فيه، ذكره ما وفهمت
وتهادنًا والبهتان، الكذب عىل منه جرأًة مذهبهم؛ من ليس بما يهم ويروِّ قولهم، يف ليس ما عنهم
نفسه واضًعا القدرة، ُمتجاوًزا لعلوه، ُمتعديًا ذلك مع ورأيت والعدوان. اإلثم بركوب منه وتهاونًا
أهل وحشو الرافضة جهل وأوهم فيهم، ليس بما وبهتهم فشتمهم املعتزلة وذكر موضعها. غري يف
الكالم وأصحاب النظر أهل فأما وأقاويلها. بمذاهبها عالم وأنه وكفائها، املعتزلة نظراء من أنه اإلمامة
وحدثًا أتباعهم، من تابًعا زمانًا كان وأنه لهم، كفء وال للمعتزلة بنظري ليس أنه جميًعا عِلموا فقد
ونفته خالقه، وجحد دينه، يف ألحد أن إىل أشياخهم، من ويتعلم مجالسهم إىل يختلف أحداثهم، من
فضح أنه عىل إليها، صار التي والدهشة دخله، الذي الغيظ فحمله مجالسها، عن وباعدته املعتزلة
يقول هو بمذاهب بعضها وعاب قولها، من ليس ما ونَحلها فيه، عليها كذب كتابًا وضع بأن نفسه
والكذب املعتزلة الكتاب صاحب شتم من يتعجب كيف ولكن إليها، ويذهب بها يقول بل ببعضها،
وجحد التوحيد، وإبطال اإللحاد، تثبيت يف كتب عدة ألَّف وقد قولها، من ليس بما ورميها عليها،
يف ملا ذاكر هللا بعون وأنا معروفة. مشهورة كتٌب وهي املهديِّني. واألئمة النبيني، وشتم الرسالة،
(االنتصار، أستعني وباهلل ألقاويلهم، وتحريفه العلماء، عىل كذبه وُمبنٌي حرًفا، عليها وناقضه كتابه،

ص١–٣).
السنة «منهاج املعقول»، لرصيح املنقول صحيح «موافقة تيمية، ابن مثل السلفيني، كتب مثل ذلك 60

… اإلسالمية» الجيوش «اجتماع القيم ابن وكتاب والقدرية»، الشيعة عىل الرد يف النبوية
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(٥) الثورة إىل العقيدة من

يُذَكر كما وتسميتها.61 واحدة فرقة وبنجاة كلها الِفرق بهالك حكًما يُصِدر الذي العددي
تاريخ يف ساريًا ظلَّ املوجه التاريخ إن أي املتأخرة؛ والرشوح الحوايش يف الِفرق حديث
حديث يُذَكر وقد للحضارة.62 شعوريٍّا موجًها زال وما توقف، دون ويُكرَّر يُعاد كله، العلم
علم حتى العلم.63 بناء من جزءٍ إىل التاريخ ل يتحوَّ عندما الكالمية املؤلَّفات آخر يف الِفرق
الِفرق، وتكفري االنفعاالت، من يَْسلم لم الخالص العقيل الطابع يسوده الذي املتأخر الكالم

األشخاص.64 إيمان يف والطعن
ولو خاصًة موجًها، يكون أن دون للِفرق موضوعي تاريخ كتابة يمكن هل ولكن
نظر وجهة من املعارضة لرتاث تاريخ كتابة يمكن هل املعارضة؟ ِفرق هي الِفرق كانت
الحقائق، تقيصِّ عىل يقوم ُمحايد تاريخي منهج اتِّباع يقتيض ذلك إن السلطة؟ تراث
بالتحقق نقصان، أو زيادة أو تشنيع، أو تحريف دون امُلطَلقة املوضوعية ابتغاء وعىل
تامة بدقٍة املنهج هذا اتبعوا الذين املؤلفني بعُض ذلك حاول وقد الروايات، ِصدق من
التاريخ بني الحالة هذه يف تعارض ال واملصادر. الروايات لصحة التاريخي التحقيق يف
الفكري بالتوجيه إال تُدَرك ال قد التاريخية املوضوعية إن بل املوضوعي، والتاريخ املوجه
منها: أمور، عدة املوضوعية تقتيض التاريخ. رؤية يُحدد الذي هو الفكري فالتوجيه لها؛
من العقائد أخذ عدم املعلومات، مصادر من التوثُّق امُلخالفني، آراء رواية يف النُّقصان عدم
املنقول، آراء تشوِّه قد التي الثانية واملصادر األوىل املصادر بني الفصل الخصوم، روايات
بألفاظها الخصوم أقوال أخذ تحريفها، د وتعمُّ لها التشويه عدم املذاهب، بني الخلط عدم
التاريخ هذا مثل كتابة يصعب ذلك ومع إلخ. … النقل65 يف الحياد بمعانيها، فقط وليس
يكتب أن توجيهيٍّا موضوعيٍّا كان مهما املوجه للشعور يمكن ال أنه منها أيًضا، أمور لعدة

ص٩–٢٥). العضدية، (العقائد الناجية الفرقة بحديث تبدأ التي العضدية العقائد يف الحال هو هذا 61

عليه أنا ما عىل هم الذين واحدة، إال النار يف كلها فرقة، وسبعني ثالثًا تي أمَّ «ستفرتق النبي: قال
ص٩–٣٥). (العضدية، األشاعرة وهم الناجية، الفرقة عقائد وهذه وأصحابي.»

ص٢٢. املريد، تحفة ص٤؛ اإلتحاف، حاشية 62

ص٤١٤. املواقف، 63
أو ِملتهم، فتُلغى ليعرتفوا بالنار، ولو يُعذبهم «والحق قائًال: كَّاك والشُّ الالأدرية التفتازاني يُهاجم 64

ص٥٢). (املقاصد، شعلتهم» فتنطفئ يحرتقوا
عىل التشنيع إرادة والديانات النِّحل يف ويصنِّفون املقاالت، ذكر من يحكون حكاًة الناس يف ورأيت 65

إىل يُضيف من بني ومن املختلفني، اختالف من يرونه ملا رواية يف للنقص تارك بني ومن يُخالفه، من
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الوحدة إىل التفرق من أو التفرق إىل الوحدة من رابًعا:

يمكن وال عميل، رصاع مواقع يف نظري تاريخ كتابة يمكن ال إذ للِفرق؛ موضوعيٍّا تاريًخا
من جزء فاملؤرخ حياد؛ من املؤرخ بلغ مهما وهجوم، دفاع نقد، دون ُمحايد تاريخ كتابة
لذلك هًوى؛ أو ميل أو بتعاطف بأخرى، أو بطريقة فيها وطرف ذاتها، الرصاع عملية
ال له. «كاريكاتريية» صورة ورسم للخصوم، تشويه دون ُمحايد عرض كتابة يمكن ال
عىل املؤرخ يعتمد قد بل الروايات، يف امُلتناهية الدقة مع املعارضة تاريخ كتابة يمكن
يمكن وموقٌف نقده، يسُهل رأٌي أو للمعارضة، مشوَّهة صورٌة فيها دام ما ضعيفٍة روايٍة
الصحيح النقل مع وحتى األخطاء. تلمس مع الصحيح دون املشوَّه الرتاث فينقل تجريحه،

تأويل. من الرواية تَْسلم ال
إذ والتاريخ؛ القيمة بني خلط حدث فقد الِفرق؛ تاريخ كتابة يف بالفعل حدث ما وهذا
عقائدها وتُعَرض الضالة، الِفرق عليه تُقاس كنمٍط البداية يف أوًال الناجية الفرقة توضع
سواها وما الحق، هي الناجية الفرقة عقائد وكأن الضالة، الِفرق لعقائد يُحتذى كنموذٍج
عندما النهاية يف إال الناجية الفرقة عقائد تظهر لم تاريخيٍّا أنه والحقيقة عنه. انحرافات
بَدور تقوم كانت التي األوىل الِفرق سائر عىل ِفعل كرد متَّسق، مذهٍب يف األشعرية حدَّدتها
عليهم األشعرية انقلبت فلما والتجسيم.66 التأليه ضد التنزيه عن الدفاع يف السنة أهل

امُلميزين؛ الفطناء سبيل وال الربَّانيني، سبيل هذا وليس به. تلزمهم الحجة أن يظنُّ ما ُمخالفيه قول
اإلطالة وترك ذلك واختصار املقاالت، أمر من رشحه التمسُت ما رشح عىل ذلك من رأيت ما فَحَداني
كتبهم يف وجدته ما عىل فرقة كل مذهب أورد أن نفيس عىل ورشطي ص٧٣). ج١، (مقاالت، واإلكثار
كان وإن باطله، من حقه وأعنيِّ فاسده، من صحيحه أبنيِّ أن دون عليهم، كرس وال لهم ب تعصُّ غري من
ص١٤). ج١، (امِللل، الباطل ونفحات الحق ملحات العقلية الدالئل مدارج يف الذكيَّة األفهام عىل يخفى ال
ال من يستحلُّه ما نستحلُّ ال ونحن ص٦٥). ج١، (امِللل، صنَّفوها وكتٌب حيالها، عىل مقالٌة فرقة ولكل
أن فاعلموا فيتناقض، قوله ينتجه ما يلزم قد إذ إليه؛ قوله آل وإن ا، نصٍّ يقله لم ما أحد تقويل من خري
أحد عىل الكذب يحلُّ وال عليه، كذٌب ا نصٍّ يقوله ما عىل مخطئًا، أو مبتدًعا أو كان كافًرا القائل، تقويل

ص١٩). ج٥، (الفصل،
ص١٤-١٥). (التنبيه، السنة أهل رشح بدئه يف والرد» «التنبيه يف الشافعي امللطي اتَّبعه ما هو هذا 66

السنة أهل وهم خمسة، اإلسالم بملة امُلقرِّين ِفرُق يقول إذ «الفصل» يف حزم ابن اتَّبعه ما أيًضا وهو
نذُكرهم الذين السنة وأهل أيًضا ويقول ص١٠٦). ج٢، (الفصل، والخوارج والشيعة واملرجئة واملعتزلة
خيار من نهجهم سلك ومن عنهم، هللا ريض الصحابة، فإنهم البدعة. فأهل عداهم ومن الحق، أهل
ومن هذا، يومنا إىل فجيًال جيًال الفقهاء من اتبعهم ومن الحديث أصحاب ثم عليهم، هللا رحمة التابعني،

ص١٠٧). ج٢، (الفصل، عليهم هللا رحمة وغربها، األرض رشق يف العوام من بهم اقتدى
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(٥) الثورة إىل العقيدة من

السنة أهل بدور تقوم كانت التي األوىل الفرقة وتحوَّلت السنة، أهل اسم عىل استحوذت
عليها، األشعرية انشقاق قبل الِفرق معارضة األوىل، املعارضة كانت املعارضة. ِفرق إىل
وقد سياسية. تهمًة األشعري انشقاق بعد الثانية املعارضة كانت حني يف فعلية، عقائديًة
فقط وليس قوة أو حزب أو جماعة وكأنها كأوصاف، النهاية يف الناجية الفرقة توضع
ثم األوىل الوحي بوحدة األمة بدأت وكما به. يُحتذى سلوًكا بشخصها وتكون كعقائد،
كلها ترجع فإنها منه، ليست وهي اإلسالم، إىل امُلنتسبة الِفرق وإىل األهواء أهل إىل بت تشعَّ
بل باسمه.67 الرسمي وامُلتحدث األوىل، للوحي الصحيحة ة املفرسِّ فهي الناجية؛ الفرقة إىل
تنتسب ِفرق وبني اإلسالم، إىل ينتسبون الذين األهواء أهل بني والفصل الِفرق تصنيف إن
يحقُّ وال بل إصداره، الصعب من تاريخية ِفرٍق عىل قيمة حكم منه، ليست وهي اإلسالم إىل
ولو حتى ومذاهبه آراؤه حكمه وِمقياس للحكم، ِمقياس إىل يحتاج ألنه إصداره للمتكلم
اإلسالم عىل الخارجة الِفرق اسم عليه يُطَلق ما وأن خاصًة الناجية، الفرقة اعتقادات كانت
يجوز وهل وتطرًُّفا.68 غلوٍّا أكثر ولكن األهواء، أهل عليها أُطلَق التي الِفرق نفسها هي
عمل وحدة األمة أليست عقائدي؟ منظوٍر من األمة عىل الخروج مثل رشعي حكم إصدار
صوري حكٌم النمط عن باالنحراف الِفرق باقي عىل الحكم إن نظر؟ وحدة تكون أن قبل
االجتماعية، األوضاع عىل ِفعل كرد الِفرق هذه أدَّتها التي االجتماعية الوظيفة يُغِفل خالص
خلق إثبات ويف والتجسيم، التأليه ضد التنزيه إلثبات االعتزايل الفعل رد يف الحال هو كما
بني والفصل والباطل، الحق بني التوسط ضد الخوارج ِفعل وكرد الجربية، ضد األفعال
وشواهدها، مسارها الفكر لوحدة حفظ الذي هو هذا الفعل رد إن بل والعمل، اإليمان
شاهٌد هو املذاهب. د تعدُّ بني التوازن حفظ الذي وهو مختلفة، ِفرٍق من ُمعَلنة كانت وإن

(الفرق، النهاية يف الناجية الفرقة أوصاف وذكره الِفرق»، بني «الَفْرق يف البغدادي اتبعه ما هذا 67

ص٣١٢–٣٦٥).
عرشة سبع إىل اإلسالم عىل والخارجة ِفرق، ثماني األهواء أهل الِفرق» بني «الَفْرق يف البغدادي يصنِّف 68
خاصًة الروافض، من ُمتطرفة اتجاهاٌت (الباطنية) األخرية عرشة والسابعة األوىل عرشة االثنتا فرقة،
من ُمتطرفتان فرقتان والحمارية) (الحابطية عرشة والرابعة عرشة الثالثة والفرقتان األئمة، بتأليه
يتبعه ما وهو الخوارج. من وامليمونية) (اليزيدية عرشة والسادسة عرشة الخامسة والفرقتان القدرية،
الحراني والفضل مانوش بن وأحمد حابط بن أحمد أصحاب «وما يقول: إذ «الفصل» يف أيًضا حزم ابن
من اإلجماع فارق ومن البطيحي، إسماعيل أبي أصحاب والبطيحية واملتصوفة الروافض من والغالبية

ص١٠٦). ج٢، (الفصل، األمة بإجماع كفار بل اإلسالم، من فليسوا وغريهم، العجاردة
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جانٍب عىل إسقاطها وعدم وتوازنها، لألمة الفكرية الوحدة ضياع استحالة عىل تاريخي
عوراء.69 ًة أمَّ تكون ال حتى جانب دون

كانت لو خاصًة املوضوعي، التاريخي للبحث ُمناٍف مسبقة بأفكاٍر الوقائع توجيه إن
يف حالة الحالة هذه يف وهي صحيحة، أفكاًرا أو بديهيًة أولياٍت وليست خاطئة أفكاًرا
كان لو وحتى عميل. أو فكري زائد توجيه دون موضوعه نحو الشعور بها يتَّجه الشعور
أوًال واالطمئنان واستعماله، لضبطه منطق إىل يحتاج فإنه ممكنًا األيديولوجي التوجيه
تاريخيٍّا الصحيح والوحي له. ُمنافية وليست للواقع ُمطابقة علميٌة األيديولوجية أن إىل
ال ولو رؤية والتاريخ موقف، فالحياة لطبيعته؛ طبًقا الشعور ه توجِّ علمية أيديولوجيٌة
التعايش إىل األقرب الحياد ثالث؛ َمخاطر من الشعور الوحي يحمي وبالتايل شعورية؛
إىل ل تحوَّ قد الفكر دام ما السلطة تراث يُفيد ما وهو املقرَّرة، والكتب بالعلم والتكسب
تراث مع إما يكون والذي صاحبه، هوى يُخفي الذي الحياد مصلحة. إىل والعمل كسب،
حدث ما وهو املعارضة، لرتاث أو السلطة لرتاث إما االنتصار املعارضة، تراث أو السلطة
الفكر ِمعيار هي أوًال الناجية الفرقة عقائد أن إثبات من إذن بد ال الِفرق. تاريخ تدوين يف
أفكار من صدًقا أكثر وأنها للواقع، ُمطابق فكرها وأن الفكر، لوحدة تمثُّل وأنها وِمثاله،
وإىل التشتُّت إىل األمة وتنتهي الناجية، الفرقة أنها فرقة كل ادَّعت لو العمل وما الِفرق.
يف بالفعل ذلك حدث وقد األبد؟ إىل فكرها ووحدة األمة وحدة ويُقىضعىل املتبادل، التكفري
الضامن وما األمة. وحدة عىل سلبية آثاٌر له وكانت القومي، وعينا يف ب وترسَّ الِفرق، تاريخ
تاريخيٍّا؟ غريصحيحة املوجهة الفكرة كانت لو يحدث ماذا تاريخيٍّا؟ هة املوجَّ الفكرة لصحة
ه املوجَّ فالتاريخ خاطئ؛ افرتاٍض عىل يقوم البحث ألن خطأ؛ إىل كله التاريخ يتحول عندئٍذ
ويؤرِّخ نفسه، يحكم فالتاريخ التاريخ. أي الخرب؛ مصدُره نظري افرتاٍض عىل أساًسا قائم
من عديد لدينا وأصبح للتاريخ، ه كموجِّ مذهبَها فرقة كل اختارت لو يحدث وماذا ذاته.

الهوى؟ ويحلُّ املعياري الفكري النمط فيضيع هة، املوجَّ التواريخ
كميدان والزمان والتطور التاريخ إدانة هو املوجه التاريخ يف كله ذلك من واألخطر
حسًما أكثر العالم يف الرش ُقوى واعتبار بالعقل، الثقة وزعزعة الفكر واتهام وإبداع، خلق

بعض غلو مثل اإلسالم، عىل خروجها حد إىل الِفرق بعض غلو من أمثلة «الفصل» يف حزم ابن يذكر 69
ص١٠٨). ج٢، (الفصل، والشيعة واملرجئة واملعتزلة الخوارج طوائف

479



(٥) الثورة إىل العقيدة من

تشاؤمية نظرة للسلطان، واإلذعان باهلل اإليمان إال يُقاومها ال ثَم ومن الخري؛ ُقوى من
الوحدة من املسار هذا أن عىل املوجه التاريخ يقوم التام. التخدير إىل النهاية يف تؤدي
حركة أية يف تصحيحه من بد ال وبالتايل طبيعيٍّا؛ مساًرا وليس مَريض، مساٌر الكثرة إىل
ظروٌف تنشأ الفهم، ووحدة الفكر لوحدة ممثِّلة األوىل الجماعة ُوجدت أن فبعد إصالحية.
أو وعلم، حق عن إما تُعرب جديدة تفسرياٌت منها تحُدث ُمتعددة إنسانية ومواقف جديدة
تنتهي اتجاهاٍت إىل الوحدة هذه تتفتَّت ثم األوىل، بالوحدة العهد يبعد حتى وظن، هًوى
هذه ممثلًة الخالصة السلفية إىل أو الجديد، التعدد هذا ُممثلًة الخالصة العلمانية إىل إما
حسب وتتكيَّف األوىل، الوحدة عن االبتعاد تريد األوىل دعوتان؛ تنشأ ثم األوىل؛ الوحدة
والغية الكثرة ُمتفاديًة األوىل الوحدة إىل العودة تودُّ سلفيٌة وأخرى والتاريخ؛ الزمان ر تطوُّ
روحها ومستقبلها، ماضيها الحركتني، هاتني بني حريى الجماعة تصبح ثم ب؛ للتشعُّ
صورتها يف األوىل الوحدة ألن وواقًعا؛ عمًال مستحيل وكالهما وحارضها. تاريخها وبدنها،
ذلك ومع امُلتضاربة. ُقواه من وأضعف الواقع، ب تشعُّ من اتساًعا أقلَّ أصبحت القديمة
يف التشعب هذا عىل تحتوي وأن تتجدد، أن استطاعت لو الواقع ب تشعُّ تحوَي أن تستطيع
رسعان فإنه األوىل، الوحدة حساب عىل الجديد وباسم التشعب باسم ذلك تم وإذا باطنها.
األول العرص هذا داخلها. كليًة ابتالعه يتم حتى الوحدة هذه بأخطبوط حصاره يتم ما
سقوٌط وسقوط، انحراف تاله وما الذهبي، العرص هو التشتت قبل الوحدة فيه كانت الذي
حكم هو بل الفكر، د لتعدُّ وصًفا الحقيقة يف هذا وليس شخصيٍّا. سقوًطا وليس تاريخي
الحكم بعد الواقع عىل الخروج إىل يؤدي مما الذهبي؛ العرص باسم له وإدانة التاريخ عىل
إىل الوصول يمكنها ال األمة بأن إحساًسا التقدم من يأس عىل يدل وهو باملروق. عليه
التاريخ إدانة يمكن كيف ُمخطئة؟ هالكًة كلها الِفرق تكون وكيف أوًال.70 عليه كانت ما
عمٌل كلها الِفرق إن وبهتان؟ وخطأ ضالل تاريخ كله البرشية تاريخ يكون كيف كله؟

عرصنا يف العامل عمل بقي وهل أعمالهم؟ من عملك وأين السابقني؟ هؤالء من بطَّال يا أنت فأين 70

النفوس، وبذلهم اإلسالم، إىل بسبقهم الرشف نالوا وإنما وسبقهم؟ أوقاهم من لحظة أو بوقت هذا
فكيف الصدق. بهم وأظهر الحق، بهم وأعلن دينه، بهم وأظهر نبيه، بهم هللا أيَّد حتى هللا يف والكل
مسلم؟ أنه يزعم من سبِّهم عىل يجرس كيف أم عمره؟ يف ساعًة هللا عرف من عليهم الطعن عىل يجرس
أحدهم من تبلغ أو شأنهم بعض تدرك لم إن هيهات هؤالء؟ من عرصك وأهل لك وأين أنت؟ فأين
ولَم فالن فعل قد فتقول األعرج، ورأيك الفاسد، عقلك إىل كله أمرك يف ترجع وأنت فكيف تصفه؟ أو
وخلقتَه نار من «خلقتَني فقال قاس حني إبليس قول قولك ضاَرع قد جاهل يا وأنت كان؟! وممَّ كان
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الوحدة إىل التفرق من أو التفرق إىل الوحدة من رابًعا:

وضٍع ويف معيَّنة، تاريخية لحظٍة يف الوحي عن اإلنساني بموقفها تُعرب منها كلٌّ حضاري،
ليس واالجتهاد اجتهادات، وكلها سلطة. أو لطبقة اجتماعية وملصلحٍة خاص، إنساني
الصواب. عن البحث نية لتواُفر صائب اجتهاٌد أيًضا هو خطأ إىل املؤدِّي واالجتهاد خطأً.
تضم والنهاية. البداية هي واحدة، الناجية والفرقة أجران؟ وللُمصيب أجر، للُمخطئ أليس
النصوص تكرار دعواها رجعة. غري إىل أُغلق ثم ُفتح حضاري قوس وكأنها األخرى الِفرق
بالوحدة فتلحق الهداية، إىل اإلنسانية وتعود الضالل، قصة تنتهَي حتى العقائد وتقنني
املطلق الوعي وإىل الذَّر عالم إىل العودة خالصة، صوفية نظرٌة وهي بدأت. فيها التي األوىل
املعارضة ويُقىضعىل والعالم، اإلنسان بني االرتباط فكُّ فيتمُّ لها. وتخليًصا للنفس تجريًدا
عمليٌة األوىل الوحدة إىل فالعودة ذلك ومع للسلطان. نهائيٍّا االستسالم ويتم أساسها، من
النظرية تبدأ قديًما. بها اللحاق أو جديد من تحقيقها يمكن ال منها، َميئوس ُمستحيلٌة
كاليهود األمة وتصبح الواقع، عىل بالخروج ُمتشائمًة وتنتهي الواقع، إىل بالدخول ُمتفائلًة
وقتل األُخرويات تفاؤل حتى وينتهي القيامة، ليوم إعالنًا ذلك ويكون الشتات، عرص يف

ال.71 الدجَّ املسيَح مريم ابن املسيح

لم واجتهدت تقطَّعت لو أنك األدلة أدلِّ من ثم الشيطان! وليُّك عاَرض كما تُعارض فأنت طني»، من
وجل عز وهللا لكذَّاب. راحة وال إليه، لتسرتيح الكذب وتنقل تكذب أن إال عليه تعتمد أصٌل لك يصح
النار.» من َمقعده ْ فيلتبوَّأ عيلَّ كذب «من ملسو هيلع هللا ىلص: النبي وقال الكذَّابون. لُِعن أي اْلَخرَّاُصوَن﴾؛ ﴿ُقِتَل يقول:
العلم، من وخروجك للسلف، وُمخالفتك الفقري، برأيك فيه وقولك تأويله، غري عىل القرآن فتأويلك وأيًضا
ص١١-١٢). (التنبيه، الصرييف» سديف «روى حجتك يف وقولك بك، أوىل هو الذي الجهل إىل ورجوعك
يشرتي من دون والحديث الرأي فريَقي من والجماعة السنة أهل فهي والسبعون الثالثة الفرقة فأما 71

ُمتفقون كلهم منهم، الحديث أهل وُمتكلمو وُمحدثوهم، وقراؤهم الفريقني هذين وفقهاء الحديث، َلْهو
النبوة أبواب ويف وصفاته، أسمائه ويف وحكمته، وعدله وصفاته الصانع توحيد يف واحدة مقالٍة عىل
فروع من والحرام الحالل يف يختلفون وإنما الدين. أصول سائر ويف العقبى، أحكام ويف واإلمامة،
اإلقرار ويجمعها الناجية، الفرقة وهم تفسيق. وال تضليل منها فيه اختلفوا فيما بينهم وليس األحكام،
بكتب اإلقرار مع تعطيل، وال تشبيه غري من رؤيته وإجازة األزلية، صفاته وِقدم وِقدمه الصانع بتوحيد
مع قبول مع القرآن، حرَّمه ما وتحريم القرآن، أباحه ما وإباحة اإلسالم، رشيعة وبتأييد ورسله، هللا
وامليزان. بالحوض واإلقرار القرب، يف امللَكني وسؤال والنرش، الحرش واعتقاد هللا، رسول سنة من صح
والقدرية والروافض الخوارج بدع من بيشء بها إيمانه يخلط ولم ذكرناها، التي الجهة بهذه قال فمن
األمة جمهور الجملة هذه يف ودخل بها. له هللا ختم إن الناجية الفرقة جملة من فهو األهواء، أهل وسائر
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(٥) الثورة إىل العقيدة من

التي األوىل الوحدة يف ته قمَّ عىل وثناءً التاريخ، عىل الفكر من إمالءً التاريخ كان إذا
النيَّات، وساءت العقول، فسدت أن بعد إليها الرجوع إمكانية دون ُمنحدر خطٍّ يف سارت
كان وإذا الجمع، وتشتَّت األهواء، وسادت املصالح، بت وتشعَّ اإليمان، وضعف التأويل، وعم
العلمانية فيه وتظهر الحضارة، منه تنشأ طبيعيٍّا مساًرا باعتباره التشتُّت لهذا رفًضا أيًضا
هو ويصبح ترشيعاته الواقع يفرض حيث الدينية، للظواهر الطبيعي التطور هي التي
عن يُعرب الوحدة إىل الرجوع فإن كذلك، هو املوجه التاريخ كان إذا واألخري، األول ع امُلرشِّ
يأنف للتاريخ، علميٍّا وليستصوًرا ر تطهُّ عاطفة فهو محدَّدة. بنيٍة نفيسيكشفعن موقٍف
وهًوى، ومصلحة نية وسوء وخداع حيلة من التاريخ يُحرك قد ومما اإلنساني، املوقف من
ُمتعارضة ثنائيٍة عن يكشف كما للتاريخ. وأوحد أول كُمحرٍك الخلقي بالعامل يرىضإال وال
وما الطرفني، بني التعارض يف تظهر داخلية نفسية حرٍب عىل تدل والنقص الكمال بني
نقص عىل التعارض هذا يدل كما وازدواجية. نفاق أو وَحميَّة، تعصب من ذلك عن ينتج
املعاملة سوء لدرجة كله للواقع إدانة وهو الواقع. تغيري يف عجز وعىل باملوقف، الوعي يف
وليس بالكلمة حكم إنه أي والخروج؛ والعصيان والكفر بالعجز كله الواقع واتهام والسب،
الذات إعالن الواقع، تغيري يف رغبًة منه أكثر الذات عن وإعالن ادِّعاء وهو بالفعل. تغيريًا
عن عجز وهو تسلط. أو صدارة أو سلطة أجل من الضائعة األوىل للوحدة تمثُّلها عن
عقليٍّا تحليًال وتحليله علمي، نحٍو عىل بنائه عىل والتعرف معه، والعيش الواقع يف الدخول
عود الخالف، موضوع نفسها هي Credo للعقائد قواعد يصيغ بدءٍ عىل َعوٌد وهو هادئًا.
يف العقل عمل ألنه منه؛ َمهرب ال رضوري والخالف األوىل. الخالف نقطة إىل الصفر، إىل
عىل األمة يجمع دام ما السلطان، وبمباركة هللا باسم السلطان فقهاء يؤيِّده وأخريًا النص.

الحارضألهله. تاركني املايض إىل العودة
بل املوجهة، واألفكار واملعيارية النمطية عىل قضاء أيَّ املوجه التاريخ نقد يعني وال
فاالجتهاد واملذهبية؛ القطيعة ضد النظري لالجتهاد املجال وإفساح الجهود توحيد يعني
السلطة، ألصحاب الشخصية املصالح عن الدفاع ال الواقع، تحليل عىل القائم الفكري
يجمع عريض نفسه الوقت ويف ِمعياري، تاريٍخ لتصوِر السبيل هو طبقية، ألوضاٍع أو

(الفرق، الظاهر وأهل والثوري واألوزاعي حنيفة وأبي والشافعي مالك أصحاب هم األعظم، وسوادها
ص٢٦-٢٧).
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الوحدة إىل التفرق من أو التفرق إىل الوحدة من رابًعا:

األمة واقع من املرة هذه ُمستقراًة األوىل الفكرية وحدتها إليها ويُعيد امُلتعددة، االتجاهات
الضالة، الِفرق عىل الناجية الفرقة من الوصاية تنتهي ثَم ومن الوطنية؛ وحدتها ومن
وتعدُّد تعدُّده، عىل القضاء تعني ال الفكر فوحدة املذاهب. لباقي واحد مذهب تكفري وينتهي
فما السيايس، الرصاع تاريخ هو الِفرق تاريخ كان وإذا وحدته. عىل القضاء يعني ال الفكر
للبعض بعضها املعارضة أحزاب تكفري ثم املعارضة، ألحزاب الحاكم الحزب تكفري أسهل
النظري التشتُّت كان إذا صعوبًة األمر ويزداد الوطنية. الوحدة عىل نهائيٍّا القضاء يتم حتى
ثقافية وبيئاٍت أخرى حضاراٍت من وافدة مذاهب من نقًال الخارج من مصدره والعميل
أجل من الوافد التشتت لهذا رافضة حركًة األوىل الوحدة إىل العودة تكون حينئٍذ ُمجاورة،
النظر، د تعدُّ من تمنع ال الفكر فوحدة خارجها. من وليس الوحدة داخل من تعدُّدية بعث
أو جماعة، أو فرقة لنجاة براءة صك هو املهم ليس العمل. وحدة من يمنع ال النظر د وتعدُّ
ُمتطلباته، وتحقيق الواقع نجاة إنما تصوغها، التي والعقائد تُمثله، الذي الفكر صدق حتى
الظلم ضد واملساواة والتسلط، القهر ضد والتحرُّر االحتالل، ضد االستقالل مقدمتها ويف
التغريب، مقابل يف والُهوية التخلف، ُمواجهة يف والتنمية التجزئة، ضد والوحدة االجتماعي،
ِمثل واقُعها لجماعٍة النجاة تُكتَب وكيف والالُمباالة. السلبية مواجهة يف الجماهري وتجنيد
مقهورة ُمحتلٌة وهي والسالمة النجاة لها ُكتبت لو الجماعة تكسب وماذا الحايل؟ واقعنا
الفرقة تعني ال الفتور؟ ويُعيبها ُمتخلفة، ُمغرتبة مجزَّأة الفقري، أموال الغني فيها يأكل
يجمع الذي الفكر األسايسيف التيَّار تعني بل غريهم، دون الناس من معيَّنة جماعًة الناجية
الوسط أن ذلك يعني وال والجديد. القديم بني وامُلتحول، الثابت بني والواقع، الفكر بني
كل بني والجمع الواقع، إىل النظر يف علميًة األكثر العملية هو أنه يعني بل األطراف، ضد
قد بل ُمدانة، خاطئة هالكٌة أنها الضالَّة الِفرق تعني وال طاقاته. كل واستخدام ُمكوناته،
َألكثُر املعارضة فكر وإنَّ تغطيته. الناجية الفرقة حاولت الذي اآلخر الوجه عن تكشف
التاريخ، يف يُربرها ما لها سات واملؤسَّ العقائد عىل الفكر فثورة السلطة؛ فكر من داللًة
ولو حتى ُمبِدع، ق خالَّ ُمنِتج فكٌر إنه إذ وخصوبته؛ حيويته عىل وإبقاءً للفكر إثراءً وأكثر
عن تُعرب إنما فرقة كل بل هالكة، وأخرى ناجية فرقٌة توجد ال والضد. املقابل بخلق كان
الدين عىل خروج التكفري ألهدافها. طبًقا وتصوغها العقيدة بسالح وتتسلح سيايس، موقٍف
بالدليل، مؤيًَّدا دام ما مقبوٌل فهم وكل رشعي، اجتهاٍد وكلُّ اجتهاد، نظريٍة كلُّ مًعا. والعلم

483



(٥) الثورة إىل العقيدة من

املادة تُعد فلم بدٌّ والدفاع الهجوم من كان وإذا بها.72 باء فقد كفر» «أنت ألخيه قال ومن
ولكن القومي، الوعي يف منها ب ترسَّ ما بقدر إال الخطر مصدر وحدها القديمة الكالمية
أذهان يف وترتسب الغربية الحضارة من الواردة الجديدة الكالمية املادة أيًضا أصبحت
تصفية األوىل بمهمتني؛ الحديثة اإلصالحية الحركات يف الكالم علم يقوم لذلك فني؛ املثقَّ

املعارصة.73 الحضارات من الواردة الجديدة الشبهات عىل الرد والثانية القديم،

العددي اإلحصاء (3-2)

املوجه اإلحصاء هذا يتَّفق حد أي وإىل الِفرق؟ إلحصاء املوجه التاريخ عىل االعتماد يمكن هل
الِفرق تُعدد مرًة فهي االطراد؛ بعدم أحيانًا املوجهة الفكرة تتَّسم التاريخية؟ املوضوعية مع
الناجية، الفرقة نفسها اعتباَر فرقة لكل يُتيح مما العموم؛ وجه عىل الناجية الفرقة وتُحدد
املوجهة الفكرة تُحدد أخرى ومرًة الضالة.74 الِفرق أنها عىل املعارضة الِفرق وتصنيف
الفكرة بأن يُوحي مما اسمها؛ وتذُكر طريقها، وتُعني بل أوصافها، وتُبني الناجية الفرقة
واإلحصاء العدد ضبط صُعب فإذا الناجية. الفرقة وضع ِمن هي النحو هذا عىل املوجهة
وإجماع وإثباتها. الحقائق وضع وسيلة هو فالعقل الخالص؛ العقل إىل يُلجأ فإنه تاريخيٍّا
عقلية مبادئ املرفوع، والثالث التناقض وعدم الُهوية مبادئ مثل ثابتة قوانني عىل العقول
تواطؤه أو تصالُحه يمكن ال الذي النمطي الفكر هو املوجه والفكر السمع! بها أقرَّ خالصة
الناجية الفرقة تتحدد واملحك.75 وامِلعيار امِلقياس نفسه الوقت يف وهو آخر، فكر أي مع

ص٥). (الغاية، اإللهيني طوائف من وغريهم كاملعتزلة امُللحدين، وتهويالت لظلمات كاشًفا 72

غالبًا تُذَكر به الشُّ ولكن حلَّتها. إال املشكالت عقدة وال كشفتها، إال الدين عىل شبهة الرسالة تدع لم 73
عن القوي يشتغل وال الضعيف، يشكَّ أال أدنى وذلك والترصيح، اإلبانة دون والتلويح، اإليماء بطريق

ن). ص رضا)، (رشيد النارش مقدمة (الرسالة، الرشيف امَلقصد
ص٥–٧). (الفرق، وتُعنيَّ تُذَكر أخرى روايٍة ويف ، تُعنيَّ وال الناجية الفرقة تُذَكر ال الروايات إحدى يف 74

القضيتني من الحق إذ واحدة؛ الِفرق من أبًدا والناجية فرقة، وسبعني ثالث عىل املسلمون وافرتق 75

وإن إال التقابل رشائع عىل ُمتقابلتان ُمتناقضتان قضيتان تكون أن يجوز وال واحدة، يف املتقابلتني
امُلتخاصمني عىل الحكم امُلحال ومن األخرى. دون أحَديهما يف الحق فيكون والكذب، الصدق اقتسما
واحدة، عقلية مسألة كل يف الحق كان وإذا صادقان. ان ُمحقَّ بأنهما املعقوالت أصول يف امُلتضادين
العقل بموجب عِلْمنا وقد ص٧). ج١، (امِللل، واحدة فرقٍة مع يكون أن يجب املسائل جميع يف فالحقُّ
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الوحدة إىل التفرق من أو التفرق إىل الوحدة من رابًعا:

كانت فإذا العقل. يُصدقها وحدٍة إىل الفرقة ترجع وبالتايل عقًال؛ الصواب ويتعني إذن
واالتجاهات امُلتشعبة اإلنسانية املواقف بفعل بت تشعَّ قد الوحي قدَّمها التي األوىل الوحدة

العقل. يصنعها ثانية وحدٍة إىل يرجع كله ذلك فإن امُلتعارضة،
يمكن فكيف اآلن، حتى الخلق أول من للِفرق تاريًخا هو الكالم علم كان فإذا
العصيان رمز قبُل من ل تدخَّ كما العدد رمز يتدخل هنا وعدُّها؟76 وإحصاؤها حسابها
العدد يكون ما وغالبًا املوضوعات. أو الِفرق حيث من سواء الكالمية، املادة تصنيف يف
تحكم الرياضية فالنظرية القديمة؛ الرشقية الديانات يف املعروف الرمزي العدد وهو سبعة،
طريق الحسابي والحرص واإلدراك، العقالنية من نوًعا وتُعطيها وتضبطها، الكالمية املادة
وبالتايل اإلحصاء؛ فلسفة أساس تكون أن عىل قادرة الحساب وفلسفة الكالمي، للحرص
الصوري األمر وهو الحساب، إىل وباللجوء التاريخ.77 مسار لضبط والخيال العقل يجتمع
ميزته أن كما العقلية. الدينية العلوم يف وأعجميَّته أجنبيَّته ظهور الكاتب يأمن الخالص،
الرسم عىل الحوايش وترك واالستطراد، الحشو يف الوقوع وعدم وعدُّها، األفكار ضبط
الحساب علم يجتمع وقد الفكر. مسار ويُحدد القسمة يُعطي وتوجيه، تاريخ وهو املعهود،
إيجاد استطاعت إذا ُمنتجًة العقلية النظرية وتكون البحث.78 خطة وضع يف الكتابة وعلم

ج١، (الفصل، باطل وسائرها واحد، يف إال واملتناقضة املختلفة األقوال من يكون ال الحق أن ورضورته
ص٧٦-٧٧).

أقسامها عن يشذُّ ال لعلٍة هذا يومنا إىل السالم عليه آدم لدن من العلم أهل مقاالت ذكر يف َرشْعنا 76

الباب، لذلك اللفظ ذلك ُوضع لَم يُعَرف حتى ذكًرا به يليق ما وقسٍم باب كل تحت ونكتب مذهب،
به وانفرد ه خصَّ ما صنف كل تحت واعتقاًدا مذهبًا أصنافها يعمُّ ما املذكورة الفرقة ذكر تحت ونكتب

ص٥٣). ج١، (امِللل، أصحابه عند
َمبنى كان ملا الحساب. مناهج إىل إشارة ومنها الحساب، طريق عىل الكتاب هذا أوجب الذي السبب يف 77

االختصار مع — املذاهب حرص الكتاب هذا تأليف من الغرض وكان واالختصار، الحرص عىل الحساب
وأردت وتبويبًا، تقسيًما مناهجها عىل األغراض وقدرت ترتيبًا، االستيفاء طريق أخذت التي املذاهب —
مسالكه يف أجنبي وُمتكلٌم فقيٌه أنا حيث من أني يظن لئال أقسامه؛ وكمية العلم هذا طرق كيفية أبنيِّ أن
من عليه وأقمت وأحسنها، أحكمها الحساب طرق من فآثرت ومعامله، بمداركه القلم أعجمي ومراسمه،
فأقول: املدد. استمداد منه األول الواضع وكان العدد، عىل وقدرتها وأمتنها، أوضحها الربهان حجج

ص٤٦-٤٧). ج١، (امِللل، البتة تُجاوزها وال سبع، إىل وتنتهي واحد من تبتدئ الحساب مراتب
الصناعة ورشط حشًوا. يُكتَب ما الخطوط من املحدود بإزاء يُكتَب أن الحسابية الصناعة ورشط 78

رشط عىل األبواب ومددت الصناعتني، رشط فراعيت املعهود. الرسم عىل الحوايش يرتك أن الكتابية
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(٥) الثورة إىل العقيدة من

من تجعل حاصل تحصيل مجرد كانت إذا أما الكالمية. املادة وهي ملضمونها، الداللة
وأحيانًا مستقل. كعلٍم العدد علم إىل يُحال حينئٍذ شيئًا. تُنتج ال فإنها مضمونها، صورتها

والفصول.79 لألبواب الكمي للتحديد العدد يتدخل
املجوس األخرى. الديانات ِفرق إىل تُشري فقد دائًما؛ مضبوطًة ليست املوجهة والفكرة
واملسلمون وسبعني، اثنتني إىل والنصارى وسبعني، إحدى إىل واليهود سبعني، إىل ستفرتق
فقط املسلمني إىل تُشري وقد مراحله. كل يف الوحي صورة تكتمل حتى وسبعني، ثالث إىل
واقع العدد هذا فهل السابقة، الديانات إىل أشارت فإذا مرحلة. آخر يف بالوحي اكتفاءً
النحو هذا عىل الرتتيب إظهار إن خيال؟ محض أو عقيل افرتاض مجرد أنه أم بالفعل
ليست الحقيقة يف وهي حسابيٍّا.80 املفتَعلة والزيادة والتطور باالرتقاء يُوحي التصاعدي
إىل باإلضافة السبعون املجوس هم فاليهود الجديد. الدين هي الزائدة الفرقة ألن زيادة؛
هم واملسلمون والنصارى، اليهود إىل باإلضافة السبعون املجوس هم والنصارى اليهود،
سبعون، العدد هو فاألساس واملسلمني. والنصارى اليهود إىل باإلضافة السبعون املجوس
أو واليهود املجوس بني الزمانية الفرتة وهل واحدة؟ فرقة بزيادة االرتقاء يكون وملاذا
وهي واحدة، فرقة بزيادة إال تسمح ال واملسلمني النصارى بني أو والنصارى اليهود بني
السابقة، األمم خالف مثل املسلمني خالف وهل باملرة؟ زيادة ال أي الجديد، النهاية يف
وحدة عىل والرتكيز امِللل، بني الخالف لحسم اإلسالم أتى وقد والنصارى، واليهود املجوس

ج١، (امِللل، وتوجيه تاريخ والحساب ص٥٣). ج١، (امِللل، الكتابة رسم عىل الحوايش وتركت الحساب،
خمسة (املطموس)، زوج أربعة فرد، ثالثة العدد، مصدر اثنان العدد؟ مبدأ الواحد هل مثًال، ص٤٩).
فرد من مركَّب عدد سبعة (املموج)، التام العدد وهو فردين من مركَّب عدد ستة دائر، أو مكرَّر عدد

ص٥٠–٥٢). ج١، (امِللل، … أخرى بداية زوجني من مركب عدد ثمانية الكامل، العدد وهو وزوج
األصل (٢) وطوًال. ا كمٍّ آخر عدٌد يُساويه ال والتفصيل، التقسيم يقبل فرد، الحساب صدر (١) مثًال: 79

قسمني عن يقلُّ ال ثاٍن تقسيم األصل من (٣) وطوًال. ا كمٍّ الصدر من أقىص قسمني، يف حرصه يجب زوٌج
يجوز املطموس، وهو وطوًال، ا كمٍّ األصل من أقرص (٤) وطوًال. ا كمٍّ األصل عن أقرص أربع، عىل يزيد وال
ينتهي حيث وهو الصغري، (٥) وطوًال. ا كمٍّ أقرص ويكون أقل، يكون أن واألفضل األربعة، يُجاوز أن
إىل طرف من ويمتد القصد، (٧) التفصيل. ينتهي حيث ويجوز (٦) وطوًال. ا كمٍّ أقل ويكون التبويب،

ص٤٧–٤٩). ج١، (امِللل، األول الصدر نهاية إنه حيث طرف
انظر للمسلمني. لليهود ذكر أخرى روايٍة يف واملسلمني، والنصارى لليهود ذكر الروايات إحدى يف 80

(ص٤–٩). «الَفْرق» يف الروايات اختالف
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الوحدة إىل التفرق من أو التفرق إىل الوحدة من رابًعا:

مع املجوس يوضع وكيف الخالف؟ بقلة أوىل املسلمون أليس هللا؟ بوحدانية الشبيهة األمة
والنرصانية؟ اليهودية مثل القومي الوجدان تعيشيف ال وأنها خاصًة الثالث، إبراهيم ديانات
املسلمون بها ِصيٌغ هناك كانت وإذا الكتاب؟ أهل مثل وبأنهم بالفقه، أُسوًة ذلك يكون هل
يُوحي الذي التصاعدي النحو هذا عىل السابقة األمم مع املقارنة إدخال فإن وحدهم،
التنبؤ حيث من إغراءً أكثر الحديث ويجعل الخيال، يُلهب الخالف، يف كان وإن بالتقدم،
يف للنبوة السابقة املراحل تضع أخرى نمطية أحاديث وهناك واملوسيقى. واإليقاع والرتتيب
العشاء. حتى واملسلمون العرص، حتى والنصارى النهار، منتصف إىل اليهود واحدة؛ رؤيٍة
الواقع مستوى إىل العددي الخيال مستوى من االنتقال يتمُّ عندما الصعوبة وتزداد
وواحد سبعون، الدقيقة، األعداد هذه إىل وانتهى تاريخي، إحصاءٌ حدث هل اإلحصائي.
الطبيعي القانون عليه يكون ما كأفضل وسبعون، وثالثة وسبعون، واثنان وسبعون،
عن الواقع يف العددي الخيال تحقيق مجرد أنه أم واالنتظام، والرتابة الدقة حيث من
هو هل استنباطي؟ أم استقرائي اإلحصاء هل املنطق، وبلغِة واالختيار؟ االنتقاء طريق
يف معيَّنة لفرتٍة االستقراء يكون وكيف املستقبلة؟ أم الحارضة أم املاضية للِفرق إحصاء
عن وماذا العصور؟ كل يف األربعة لألمم مجموعة أم واحد به، قام الذي ومن التاريخ؟
أم الحارض أو للمايض علمي استقراءٌ هو هل املوجهة؟ الفكرة عىل الالحق الِفرق تاريخ
أنماٌط املوجهة الفكرة عىل السابقة الِفرق بأن القول يمكن أنه صحيٌح للمستقبل؟ نبوءة
ولكن والحًقا. سابًقا كلها األنماط هذه حوى امُلعطى العدد وأن عرص، كل يف تتكرر مثالية
السبعني تبلغ التي فاألنماط ميسورة؛ وجعلها األنماط هذه حرص أوًال يقتيض القول هذا
وهذه السابقة. األنماط إىل الالحقة الِفرق كل إرجاع ثانيًا تقتيض كما وعيها، يمكن ال
أحد يُغَفل وقد السابق، ونمطها الالحقة الِفرق بني اتفاق يحدث ال فقد كربى؛ خطورٌة
كل يف ينقص وال يزيد ال هو كما العدد يظل وكيف تشابه.81 أنه ويَُظن االختالف أوجه

الفروع يشغل ما حمل وإن العدد، هذا من أقل فهي املذاهب أصول عىل حمل أنه من يتوهم وما 81

العدد. بهذا بها معتدة مخالفة بيَّنها التي األصول كون لجواز له؛ مستند ال م وتوهُّ يتوهم، مما أكثر فهي
(الدواني، األوقات أكثر يف نقصوا أو زادوا وإن العدد، هذا بلغوا األوقات من وقت يف لعلهم يُقال وقد
يشمل ما عىل أو فيه املذكورة األمة مذاهب أصول عىل يُحَمل أن إما الحديث يف الواقع العدد ص١٧-١٨).
وعىل املحضة. كالجربية له فرع ال الذي األصل لخروج فروعها مجرد عىل للحمل وجه ال إذ فروعها؛
أكثر، فروعها يشمل وما أقل، ِفرقها أصول ألن اإلجابة؛ ة أمَّ ِفرق عدد عىل العدد ذلك ينطبق ال التقديرين
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(٥) الثورة إىل العقيدة من

املستقبل إىل تُشري أخرى موجهة بأفكاٍر املستقبل يف التاريخ توجيه يمكن وكيف زمان؟
واألفكار امُلجددين؟ حديث ويف املنتظر املهدي أحاديث يف الحال هو كما مساره، وتُحدد
الشيعي، املجتمع يف الحال هو كما املضطَهد، املجتمع يف عادًة تظهر باملهدي الخاصة
باالسم.82 أو بالرسم أو بالوصف املهديَّ الفكرة عيَّنت إذا خاصًة ظهوره عىل تُساعد
بينما والشقاق، االختالف بحتمية تقول تشاؤميٌة املوجهة الفكرة الرؤيتني؛ بني ما وشتَّان
العدد تطابق عدم من وهربًا والنجاة.83 الخالص بحتمية تقول تفاؤليٌة املهدويَّة الفكرة
العدد تُطابق التي الثابتة األصول بني التمييز يكون التاريخي، اإلحصاء مع نظريٍّا املحدَّد
االجتهاد يف التمييز يف الفقه أصول من قسمة وهي لها، حرص ال التي امُلتغرية والفروع
تتغري أال هي؟ كما األصول تظلُّ هل الحال، هذه يف حتى ولكن والفروع. األصول بني
يستطيع قد ومستقبًال؟ وحاًرضا ماضيًا هو كما الِفرق عدد يظلُّ هل التاريخ؟ بتغريُّ
ما وكل البرشية، االختيارات وكل امُلمكنة، األنماط كل إىل يصل أن ٍ معنيَّ زمٍن يف الفكر
ما وكل جديد، بنمٍط التاريخ يأتي لن وبالتايل األنماط؛ هذه تحت يدخل ذلك بعد يأتي
يحكمه والواقع البناء، يف يدخل فالتطور املايض؛ يف نمًطا له سيجد املستقبل يف سيقع
وهي للِفرق، وتكفري للتعدُّد إدانة دون الفكر وحدة إىل الرجوع يمكن ذلك ومع الفكر.
الجماعة. من بإخراجها عليها والقضاء رضبها يمكن ال سياسية وتيَّاراٌت اجتماعية ُقًوى
هل منها؟ جزءًا وأصبحت األصلية الحضارة دخلت التي امُلجاورة الحضارات عن وماذا
الحضارة داخل ُممثلوها لها كان الوافدة املذاهب معظم إن امُلحصاة؟ الِفرق ِضمن تدخل
عند فقط ليس الِفرق إحصاء يتمُّ وأحيانًا السابقة. للحضارات وارثة باعتبارها الجديدة
أخرى؛ كواكب يف حياة مظاهر يف أي أخرى؛ أمم عند أي الجن؛ عند أيًضا بل البرش،

اإلسالم أوائل يف العدد هذا إىل االفرتاق بلوغ استفادة (أ) أمور: وَمنشؤه اإلجابة. أمة األمة حمل يصحُّ فال
إذ اإلسالم؛ أوائل بعد التوهم زمان كون (ب) للتأكيد. املجازي بمعناه أو الحقيقي بمعناه سواء السرية، من
العدد أن توهم (ج) االنقضاء. وقت إىل إليه البلوغ لجواز األوائل انقضاء قبل األصول بأقلية للحكم مجال ال
هي التي األولية األقسام يف األصول انحصار توهم (د) أبًدا. ينقص وال يزيد ال بحيث يدوم زماٍن يف الواقع
اإلجابة أمة انحصار توهم (ه) عداها. ما والفروع الثانوية األقسام عىل الشاملة يف أو اإلسالمية، الِفرق كبار
ص١٧-١٨). (الكلنبوي، أيًضا للجن شاملة أنها مع اإلنس، ِفرق هو الكالم أهل بيَّنها ما ألن اإلنس؛ يف

ص٥٧–٦٠. الفرق، 82
التوحيد، أربعة؛ الِفرق عليها تختلف التي األصول وجعله «امِللل»، يف الشهرستاني فعله ما هذا 83

ص١٠–١٢). (امِللل، والعقل والنقل والوعيد، والوعد والعدل،
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الوحدة إىل التفرق من أو التفرق إىل الوحدة من رابًعا:

تفرُّق كل حرص استحالة فاألوىل األنس، ِفرق حرص استحال وإذا للجن! شامل فاإلنس
ِفرق تُحَص لم وملاذا اإلنس؟ خارج عاقلون مكلَّفون يوجد وهل الحية. الكائنات يف وتشتُّت
يف السلطة عىل رصاع وجود عدم ذلك إىل الدافع يكون قد والنصارى؟ واليهود املجوس
إنما واحدة إال بهالكها والحكم الِفرق إحصاء بأن يوحي مما املسلمني؛ بعكس الِفرق هذه
فهو سبعني، يف الِفرق إحصاء أما واملعارضة. السلطة بني سيايس رصاٌع جوهره يف هو
ترجموا شيًخا سبعون الرشق، أديان تاريخ يف رمزي عدٌد وهو سبعة، العدد ات مشتقَّ أحد
الجديد، العهد يف اإلعالن كتاب يف فواتح السبع للمسيح، تلميذًا سبعون السبعينية، التوراة
إىل أيًضا العدد يُشري بل السبعة. األئمة للقرآن، السبع الحروف لالستغفار، مرة سبعون
واألرضني السبع والسموات السبعة األيام مثل الروحية، الظواهر مع تتفق طبيعية ظواهر
النهاية ويف التعدد.84 يعني ما بقدر اإلحصائي الضبط العدد يعني ال وقد إلخ. … السبعة
فكري بتاريٍخ القيام وآثروا التاريخ، لحوادث املوجهة األفكار امُلتكلمني بعض يرفض

فيها.85 والتشتت عنها االنحراف يتمُّ نمطية كوحدٍة الفكر لوحدة التنكر دون خالص
املحاوالت كل جاءت فقد الِفرق، عدد اختيار يف النظري التعسف من وبالرغم
تدخل العدد يكتمل وحتى بأخرى. أو بطريقة السبعيني العدد هذا مع تتفق إلحصائها
أمٌر الِفرق إحصاء أن عىل للتمويه أو اإلسالمية، الِفرق مع أحيانًا اإلسالمية غري الِفرق
ِفرٌق توضع السلطان.86  وأحيانًا فرقة باسم املعارضة لتكفري وليس خالص، تاريخي
الِفرق مع أو اإلسالمية غري الِفرق مع إما والصوفية، الحكماء مثل كالمية غري أخرى
الحضارة خارج والِفرق املذاهب جميع يرصد أن الدين أصول لعلم يمكن وكيف اإلسالمية.
دون األصول عىل باالقتصار ذلك يمكن لألديان؟ علم تاريخ بمهمة يقوم وأن اإلسالمية،

قد الديانات وأهل معلوم. عدٍد يف مقاالتهم تنضبط ليست األهواء فأهل ِفرًقا؛ منهم كلٌّ ويفرتق 84

وسبعني إحدى عىل واليهود فرقة، سبعني املجوس فافرتقت فيها؛ الوارد الخرب بحكم مذاهبهم انحرصت
ص٧). ج١، (امِللل، فرقة وسبعني ثالث عىل واملسلمون فرقة، وسبعني اثنتني عىل والنصارى فرقة،

الناجية الفرقة حديث صحة عدم يُعلن حزم ابن إن بل «الفصل»، يف حزم ابن موقف هو هذا 85

الِفرق نجاة عن الحديث كتب يف الواردة له األخرى الصيغة أما اآلن. نحن نستطيعه ال ما وهو ويُضعفه،
تكفري يف تُفيد ال ألنها العقائد؛ كتب يف مذكورة فليست األول، املعنى عكس تُفيد والتي واحدة، إال كلها

السلطة. وتربير الفكر احتكار أي السلطان؛ فرقة هو الهالك وتجعل لها، االعتبار تردُّ بل املعارضة،
عن ثم ومجوس، ونصارى يهود لإلسالم، املخالفة امِللل فضائح يف كتب فقد حزم؛ ابن يفعله ما هذا 86

ص١٩). ج٥، (الفصل، وأباطيل ضالل أقوالهم فواحش من األربع الِفرق
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(٥) الثورة إىل العقيدة من

دون األهمية حسب اإلسالمية غري الِفرق وتصنيف املقاالت، ال املذاهب أمهات وعىل الفروع،
موضوعي.87 أو زماني لرتتيٍب ُمراعاة

وِفرٍق كربى ِفرٍق يف تجميعها من بد ال فكان فرقة، وسبعني عرضثالث استحال وملا
التجميع ويقلُّ الِفرق. فروع ثم الِفرق أصول أو الِفرق، وصغار الِفرق أمهات أو صغرى،
الحد وهو فاألربعة، فالخمسة فالسبعة فالثمانية العرشة ِفرق؛ عرش من ابتداءً والتصنيف
رد يمكن أنه والحقيقة الِفرق. أصول أو الكربى الِفرق أو الِفرق أمهات لتصنيف األدنى
ثالثة رئيسية؛ ِفرق أربع إىل الكربى األربع حتى فرقة وسبعني الثالث من ابتداءً كلها الِفرق
الخارج يف العلنية واملعارضة (الشيعة)، الداخل يف الرسية املعارضة املعارضة؛ تُمثل منها
تضمُّ السلطان. فرقة هي والرابعة (املعتزلة)، الداخل يف العلنية واملعارضة (الخوارج)،
فرقًة السلطان فرقة تضم بينما الهالكة، فرقًة وسبعني االثنتني إذن الثالث املعارضة ِفرق
وكلها الكثرة هذه بمثل املعارضة ِفرق تكون أن يُعَقل فهل الناجية.88 الفرقة هي واحدة

فنُقدم وقاعدة، أصًال وأعرف أشهر هو ما عىل الحنيفية امللة عن الخارجة الِفرق أقسام يف ونقترص 87

الِفرق الشهرستاني ويصنِّف ص٥٣). ج١، (امِللل، بالتأخري أجدر هو ما ونؤخر بالتقديم، أوىل هو ما
األصول أهل (أ) نوعان: وهؤالء ص٣–٥٨)، ج٢، ص٥٩–١٦٠؛ ج١، (امِللل، املسلمون األول نوعني؛ إىل
وامُلرجئة، والخوارج، وامُلشبهة، والصفاتية، والجربية، املعتزلة، مثل والوعيد، والوعد التوحيد يف املختلفون
ص١٥٨). (ج٢، االجتهادية واملسائل الرشعية األحكام يف املختلفون وهم الفروع، أهل (ب) والشيعة.
اليهود، (أ) فرقتان: وهم ص٨–١٦٦)، (ج٣، اإلسالمية والرشيعة الحنيفية امللة عىل الخارجون والثاني
والفالسفة والنِّحل األهواء أهل (ب) ِفرقهم. وسائر واملانوية، االثنني، وأصحاب واملجوس، والنصارى،

ص١٧٤–٢١١). ج٥، والهند، ص٣–١٧٤؛ ج٥، ص٥–١٧٤؛ (ج٤،
الخوارج، الشيعة، وهي: عرشة، قوله من بالرغم فرقة عرشة إحدى إىل الِفرق األشعري م يقسِّ 88

أصحاب الكالبية الحديث، أصحاب العامة، البكرية، الحسينية، الرضارية، الجهمية، املعتزلة، املرجئة،
(مقاالت، عرش ثالثة األقوال وكأن التومني. معاذ وأبا األثري زهريًا ويُضيف القطان. كالب بن هللا عبد
فالجهمية واملرجئة. واملعتزلة والخوارج الشيعة األوىل؛ الكربى األربعة إىل تعود وكلها ص٦٥). ج١،
والحسينية والرضارية بالجرب. القول يف مضادة اعتزاليٌة اآلخر والنصف الصفات، نفي يف اعتزايل ِنصفها
األثري، وزهري التومني معاذ وأبو والكالبية واملرجئة الحديث وأصحاب والعامة البكرية اعتزالية. ِفرٌق
اإلسالم، عىل خارج العارشة عرشة؛ إىل الِفرق الرازي ويُقسم الناجية. الفرقة داخل صغرية ِفرٌق كلها
الصوفية، املرجئة، الجربية، الكرامية، الغالة، الروافض، الخوارج، املعتزلة، وهي: اإلسالم، يف والتسعة
وباالسم بالحقيقة اإلسالم عىل خارجون هم الذين مسلمني، يكونوا لم وإن باإلسالم يتظاهرون الذين
الكربى؛ األربعة إىل ردُّها أيًضا ويمكن والفالسفة). والصابئة، والثنوية، واملجوس، والنصارى، (اليهود،
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الوحدة إىل التفرق من أو التفرق إىل الوحدة من رابًعا:

السلطة عىل الرصاع وأين الناجية؟ الوحيدة وهي القلة بهذه السلطان فرقة وتكون هالكة،
وأين الناجية؟ الفرقة يف الصغرى الِفرق بني الرأي يف الخالف وأين السلطان؟ فرقة داخل
هي (املعتزلة) الداخل يف العلنية املعارضة أن ومعروٌف الضالة؟ الِفرق بني الرأي يف االتفاق
املعارضة ِفرق باقي عليها اعتمدت والتي والعدل، التوحيد يف العامة األصول وضعت التي
أربٌع إذن األمة ِفرق (الخوارج). الخارج يف والعلنية (الشيعة)، الداخل يف الرسية األخرى؛
الِفرق ذلك بعد تنتظم التي الِفرق أمهات وهي نجاة.89 أو هالك دون نفسه املستوى عىل
ال الصغرية الِفرق هذه كل أن والحقيقة وقسمة.90 ورضبًا وطرًحا جمًعا وسبعني الثالث

إىل الِفرق البغدادي يصنِّف كما املعتزلة. مع والجربية الروافض، مع والصوفية والكرامية فالغالة
والبكرية، والجهمية، والنجارية، واملرجئة، وامُلشبهة، والكرامية، واملعتزلة، والخوارج، الروافض، عرشة؛
الصفات (حدوث الروافض مع أو املعتزلة مع فالكرامية الكربى؛ األربعة إىل أيًضا ترجع وهي والرضارية.
الروافض. مع واملشبهة املعتزلة، مع أيًضا والرضارية والبكرية والجهمية والنجارية التجسيم)، أو
إىل الِفرق الشهرستاني م ويُقسِّ ص٤). اإلتحاف، حاشية ص١٨؛ (الكلنبوي، ثمانية إىل اح َّ الرشُّ ويصنِّفها
أربعة؛ إىل ردُّها ويمكن والشيعة. وامُلرجئة، والخوارج، وامُلشبهة، والصفاتية، والجربية، املعتزلة، سبعة؛
أشاعرة واملشبهة واملرجئة والصفاتية الصفات، نفي يف ومعتزلة األفعال خلق يف املعتزلة نقيض فالجربية
اإلسالمية، امللة خارج ستٍّا ِفرًقا حزم ابن ويذكر ص١٣). ج١، (امِللل، واألفعال والصفات الذات يف
يف إدخالها يمكن فرعية أخرى آراءٌ تحدث الست الِفرق هذه خالل ومن فرعية. أقساٍم إىل بَدورها تنقسم
أن أو أنبياء، الحيوانات أنواع من نوع كل أن أو وقت، كل يف النبوات وتواتر األرواح تناسخ مثل أحدها،
الطبيب. الرازي قول وهو معه. يزل لم والزمان والخالء النفس أن إال يزل، لم مدبِّر وله ُمحَدث العالم
وأنه هللا، غري وأنه يزل، لم الفلك أن أو اإللهي، العلم نقد عن ُمنفرًدا كتابًا ضده حزم ابن صنَّف وقد
خمس؛ إىل الِفرق الشافعي امللطي م ويقسِّ ص٣-٤). ج١، (الفصل، إجالله له الفاعل للعالم املدبِّر هو
واملرجئة السنة أهل ألن أربعة؛ إىل ردُّها ويمكن والخوارج. والشيعة، واملرجئة، واملعتزلة، السنة، أهل
عند التصنيف ونفس ص١٠٦). ج٢، (الفصل، آخر تصنيٍف يف حزم ابن عند األمر وكذلك واحدة. فرقٌة

ص١٣٩). (االنتصار، ورواية حديث وأصحاب ومعتزلة، ومرجئة، شيعة، الخياط؛
وهي ص١٩–٧٠). ج٥، (الفصل، والتشيع واملرجئة والخوارج املعتزلة أربع؛ حزم ابن عند الِفرق 89
(ص٣٥–٤٣)، املعتزلة (ص١٨–٣٥)، الرافضة والرد»؛ «التنبيه يف الشافعي امللطي عند القسمة نفس
الفرقة لتها فصَّ السلطان ِفرق إحدى املرجئة تكون وقد (ص٤٧–٥٤). الخوارج (ص٤٣–٤٧)، املرجئة

مستأنَسة. معارضًة تكون كي الناجية
عرشة، اثنتا واملرجئة سبع، والقدرية ثماٍن، والجهمية ِفرق، خمس الزنادقة مثًال الشافعي امللطي عند 90

جملتهم فهذه فرقة، وسبعون اثنتان ومجموعها وعرشون، خمس والحرورية عرشة، خمس والرافضة
املعتزلة ثمانية؛ الِفرق كبار كانت إذا العدد هذا من أقل الِفرق بأن الكلنبوي ويعرتف ص٢–٩). (التنبيه،
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(٥) الثورة إىل العقيدة من

ذكر من الفائدة فما تاريخيٍّا، ُوجدت ولو حتى العدد. إلكمال تهمُّ ما بقدر تاريخيٍّا تهمُّ
مما موضوعات؛ منها أكثر أعالم أسماء وكلها أنصارها؟ وانقرض عهدها انقىض ِفرق
أو حفظها يمكن وال شخصية. خالفاٌت وكأنها أصحابها، بأشخاص الِفرق ربط عىل يدل
يهرع حتى خالفاتها وبيان األمة وحدة تشويه القصد وهل استعمالها. حتى أو اسرتجاعها
تكشف الخصوم يد يف سالح مجرد والعقائد واألمان؟ للوحدة طلبًا الناجية الفرقة الناسإىل
والسلطة. املعارضة بني املختلفة السياسية القوى بني السيايس الرصاع وهو تحتها، عما
مصالح. ورصاع أهواء خصومات سياسية، اجتماعية معركٌة هي الحقيقة يف الرصاع معركة

العالم.91 وباطنها هللا، ظاهرها السياسة؛ وباطنها الدين، ظهرها وبطن؛ ظهر للعقائد

الوحدة إىل التفرق من (3)

الثاني املسار فإن القدماء، عند التفرق إىل الوحدة من الفكري للتاريخ األول املسار كان إذا
ردُّها يمكن وسبعون الثالث فالِفرق جيلنا. عند الوحدة إىل التفرق من يكون أن يمكن له
أي السلطان؛ وفرقة الثالث املعارضة ِفرق هي أربع كربى ِفرٍق إىل منها أقل هو ما إىل
الُقوى بني الرصاع وحدة قائمة، فالوحدة واحد. مجتمٍع يف والسلطة املعارضة بني الرصاع
تختلف جديدة توحيد بؤرة تكون أن يمكن عقائدية أصوٍل عىل منها كلٌّ يرتكز االجتماعية،

ثالثًا الثانوية لألصول والشاملة السنة، وأهل واملشبهة والجربية والنجارية واملرجئة والخوارج والشيعة
وواحدة للنجارية، وثالثة للمرجئة، وخمسة للخوارج، وسبعة للشيعة، وثالثة للمعتزلة، عرشون وأربعني؛
األصول يشتمل ما عىل أو األولية األصول عىل حمل فسواءٌ السنة؛ ألهل وواحدة للمشبهة، وثالثة للجربية،
واثنان للمعتزلة، عرشون العدد؛ ضبط يتم وأحيانًا ص١٨). (الكلنبوي، العدد هذا من أقل يكون الثانوية
املحضة، للجربية وواحدة للنجارية، وثالث للمرجئة، وخمسة للخوارج، عرش وثمانية للشيعة، وعرشون

ص١٨). (الكلنبوي، السنة ألهل وواحدة للمشبهة، وثالثة
من بهم النظر ويحسن الجهل أهل عىل ليُسهلوه ُمتلبس بلفٍظ الفاحش املعنى لسوء ربما ولكن 91

ال والضاللة البدعة أهل من طوائف كقول ُمخالفتهم، من العامة عىل العظيمة تلك فهم وليبعد أتباعهم،
أعظم فأخَفوا يكون، أن علم ما غريها وال الكذب، عىل وال الظلم عىل وال امُلحال عىل بالقدرة هللا يوصف
فراًرا ُمخالفيهم؛ من الدهماء وتسكني اتِّباعهم، من األغمار تأنيس من ذكرنا ملا القضية هذه يف الكفر
طاقة به وال الكذب، عىل قوة له وال الظلم، عىل يقدر ال تعاىل أنه هو الذي ُرصاًحا معتقدهم كشف من

ص١٩). ج٥، (الفصل، امُلحال عىل
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الوحدة إىل التفرق من أو التفرق إىل الوحدة من رابًعا:

النهاية يف غائية علًة والتفرق البداية، يف فاعلة علًة الوحدة تكون أن من فبدًال الِفرق. عليها
يف الغائية العلة هي والوحدة الفاعلة، العلة هو التفرق يكون القدماء، عند الحال هو كما

عرصنا.

(املذهبي) البنائي الشعور (1-3)

أو للخالف موضوعات وجود عن للسلطة، وواحدة للمعارضة ثالث األربع، الِفرق تكشف
الداخل يف الرسية فاملعارضة السيايس. موقفها حسب فرقة كل التفرق، عليها يتم عقائد
الخارج يف العلنية واملعارضة السيايس. لإلبعاد كستار دينيٍّا تكفريها ويتم بالحلول، تقول
َمفرَّ فال اإللهيات، يف اليقني وهما والعدل، التوحيد بأصَيل لقولها دينيٍّا تكفريها يصعب
يصعب الداخل يف العلنية واملعارضة السلطان. عىل الخروج بدعوى سياسيٍّا تكفريها من
وسياسيٍّا، دينيٍّا تكفريها يتم لذلك للمعارضة؛ كفكر الخمسة باألصول لقولها دينيٍّا تكفريها
أصَيل طريق عن والداخل الخارج يف العلنية املعارضة وتظل أقوى. السيايس التكفري ويظل
السلطان وفرقة اإلمامة. طريق عن الداخل يف الرسية املعارضة من أقوى والعدل التوحيد

العمل.92 عن اإليمان لفصلها الفقهاء من تكفريها يسُهل أيًضا
جذور أن عىل يدل مما السلطان؛ فرقة من تقرب الفرعية املعارضة ِفرق من وكثري
هلكت إذا الناجية. الفرقة يف الضالة الفرقة جذور وأن الضالة، الِفرق عند الناجية الفرقة
تُمثل فرقة فكل معها.93 املعارضة نجت السلطة نجت وإن معها، السلطة هلكت املعارضة
أو الخارج، يف أم الداخل يف علنية أم رسية، املعارضة كانت سواءٌ وفكًرا، ومذهبًا عقيدة

السلطان. فقه الساذجة، املحافظة السنة، أهل رجعية أي للمرجئة، تكفريه يف حزم ابن يفعله ما هذا 92

باللسان بأنه القائلون وأبعدهم واللسان، بالقلب عقد اإليمان بأن القائلون السنة أهل إىل املرجئة أقرب
اإلمامية. وأبعدهم وبنيه، عيل يف باإلمامة القائلون السنة أهل إىل الشيعة وأقرب فقط،

القريب. الخالف يُخالفهم ما وفيهم البعيد، الخالف السنة أهل يُخالف ما فيها األربع الِفرق سائر ثم 93
التصديق هو اإليمان أن إىل الفقيه حنيفة أبي مذهب ذهب من السنة أهل إىل املرجئني ِفرق فأقرب
بن جهم أصحاب وأبعدهم فقط. وفرائضه اإليمان رشائع هي إنما األعمال وأن مًعا، والقلب باللسان
بالقلب عقد اإليمان إن يقوالن واألشعري جهًما فإن السجستاني؛ كرام بن ومحمد واألشعري صفوان
هو يقول كرام بن ومحمد تقيَّة. بال اإلسالم دار يف الصليب وعبد بلسانه والتثليث الكفر أظهر وإن فقط،
النجار محمد بن الحسني أصحاب السنة أهل إىل املعتزلة فرق وأقرب بقلبه. الكفر اعتقد وإن باللسان
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(٥) الثورة إىل العقيدة من

فكريًة تياراٍت خالصة، تاريخية ِفرًقا كونها عن النظر برصف الِفرق وتُمثل للسلطة. كانت
مناهج أو للعالم، مختلفة تصوراٍت إىل وتحويلها أصولها تحديد يمكن نظريًة واتجاهاٍت
لظروفها نتيجًة مذهٍب إىل الوحي حوَّلت فرقة كل وسياسية. اجتماعية نُُظم أو حياة،

والسياسية. واالجتماعية التاريخية
التوحيد من فكريٍّا اتجاًها يُمثل منهما كلٌّ والشيعة، السنة اليوم، الكبريتان فالفرقتان
التوحيد يف الشيعة تقول فبينما املجتمع. ويف اإلنسان يف الطبيعة، ويف هللا يف اإلمامة، حتى
وبأن بالفيض، الشيعة تقول وبينما التنزيه. أو بالتشبيه السنة تقول التجسيم، أو بالتأليه
الَفرق وأن بالخلق، السنة أهل تقول النوع، يف ال الدرجة يف فرق هو واملادة الروح بني الَفرق
بوجود الشيعة تقول بينما اإلنسان ويف الدرجة. يف فرق ال النوع يف فرق واملادة الروح بني
اإلمام، فتقليد استعىصالتأويل فإن بالتأويل، عليها العثور ويمكن القلب، يف الوحي حقائق
الشيعة ترى وبينما فهمها. يف واجتهاًدا النصوص، ووضوح العقول، بديهيات السنة يُثبت
نموذج أن السنة ترى اإلمام، تعاليم وتنفيذ واالنقياد الطاعة هو األمثل السلوك نموذج أن
ُمكتٍف اإليمان أن الشيعة ترى وبينما املسئول. والعمل الحر الفعل هو األمثل السلوك
لإليمان وجود ال وأن وعمل، قول اإليمان أن السنة ترى البيت، آل بحب إيمان وأنه بذاته،
الوحي بمراحل االستعانة يف ضريًا ترى وال األديان، بوحدة الشيعة تقول وبينما بالعمل. إال
وانتهائه الوحي باكتمال السنة يقول األئمة، عنه يكشف الذي الالحق اإللهام أو السابقة،
العامة. وبالبيعة بالشورى السنة تقول اإلمام، بتعيني الشيعة تقول وبينما الرسل. بانقطاع
صحة فرض وعىل فريق، كل عند التقابل هذا يف الدرجة يف الفروق عن النظر وبرصف
التاريخ، عرب منهما لكلٍّ االجتماعية الظروف لتغريُّ نظًرا فإنه فكري، كاختياٍر التقابل هذا
يقلُّ وال الشيعة، من وتأليًها بل وتشبيًها تجسيًما السنة يقلُّ ال فقد االختيار. انقلب فقد
حرفيًة الشيعة يقلُّ وال الشيعة، من تأويًال السنة أهل يقلُّ ال وقد السنة. عن تنزيًها الشيعة

مذاهب وأقرب الهذيل. أبي أصحاب وأبعدهم عمرو، بن رضار أصحاب ثم املرييس، غياث بن وبرش
بأن القائلون الفقيه، الهمذاني حسن بن صالح بن الحسن أصحاب إىل امُلنتمون السنة أهل إىل الشيعة
جميع وقول قريش، جميع يف اإلمامة إن قولنا هو صالح بن الحسن عن والثابت عيل، ولد يف اإلمامة
السنة أهل إىل الخوارج ِفرق وأقرب اإلمامية. وأبعدهم جميعهم، عىل عليٍّا يُفضل كان أنه إال الصحابة،

ص١٠٦). ج٢، (الفصل، األزارقة وأبعدهم الكويف، والفزاري اإلبايض يزيد بن هللا عبد أصحاب
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الوحدة إىل التفرق من أو التفرق إىل الوحدة من رابًعا:

املعارضة عىل قادرون الشيعة أن حني يف الشيعة، من طاعة أقل السنة وليس السنة. من
عمًال الشيعة عند أصبح حني يف بذاته، ُمكتفيًا السنة عند اإليمان أصبح كما والثورة.
وأصبح واملادة، الروح بني الفصل لديها وضاع الروحانية، يف السنة وقع وقد تاريخيٍّا.
واليهود للنصارى ُمواالًة أكثر السنة أصبحت كما السنة. من بينهما فصًال أكثر الشيعة
امللوك. ملك عىل الشيعة تثور بينما العسكر، من وراثًة اإلمام بتعيني يقومون الشيعة، من
عرص؛ عرصإىل من ُمتغري سيايس موقٍف عن يكشف عقائدي اختياٌر هو املذهبي فالشعور

التاريخي. الشعور أبعاد أحد يكون وبالتايل
نقيض، طرَيف عىل واألشاعرة، املعتزلة آخران؛ اختياران هناك السنة داخل ويف
ُمتكامًال، مذهبًا تُمثل فرقة وكل القاهرة. النصية والسلطة امُلستنرية العقلية املعارضة
الصفات املعتزلة تُنكر التوحيد ففي العالم.94 ونهاية والبعث والخلق التوحيد من ابتداءً
تأويل إىل اضطرَّت ولو حتى والتجسيم التشبيه صور كل وتُنكر التنزيه، عىل حرًصا
فاإلنسان اإلنسان؛ حرية أثبتت الصفات أنكرت وملا العقلية. معانيها إلثبات النصوص
له يكون النهاية ويف األعمال. عىل وقادر العالم، يف والرش الخري عن ومسئول أفعاله، خالق
به وعي عىل وهو البعث بعد الحكم ويكون شفاعة، أو وساطة دون رشٍّ أو خري من قدَّم ما
خلقيان والعقاب فالثواب النهاية؛ يف يُرفض البداية يف التجسيم ُرفض وكما قبله. وليس
أوقع الضمري وتأنيب املادي، الجزاء من للنفس أفرح الذات عن فالرضا ماديني؛ منهما أكثر
وال الصفات تثبت امُلقابل؛ املذهب فتُمثل األشاعرة أما الجسماني. العذاب من النفس عىل
دامت وما النصوص. حرفية عىل حرًصا وبالتجسيم، بل بالتشبيه، القول يف حرًجا ترى
ومن اإلنسان من يقع ما كل عن مسئولة فهي العالم؛ يف فاعلة أيًضا فهي مثبَتة الصفات
اإلنسان، أفعال عىل والحكم الجسماني، الحساب يبدأ النهاية ويف رش. أو خري من الطبيعة

عقابًا. أم ثوابًا عليه املادي الجزاء وتوقيع
باملوضوع فرقة كل ُعرفت فقد التاريخ، عىل واملوضوع الفرقة، عىل املذهب لغلبة ونظًرا
جميًعا يقولون الشيعة فغالة لِفرق؛ عناوين املوضوعات وأصبحت به، اشتهرت الذي
أو التأليه ذُكر فإذا التوحيد، ملوضوع الحلول أحد وهو وبالتشبيه، وبالتجسيم بالتأليه
قيل فإذا الصفات، ونفي املطلق بالتنزيه املعتزلة وتقول الشيعة. غالة ذُكر التجسيم

بني التضادُّ وهذا ص٤٤). ج١، (امِللل، الصفات يف اختالفات زمان كل يف والسلف املعتزلة بني وكان 94

ص٦٤-٦٥). ج١، (امِللل، زمان كل يف حاصًال كان فريق كل
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(٥) الثورة إىل العقيدة من

اإليمان موضوع واملرجئة الخوارج عىل ويغلب املعتزلة. ذُكر الصفات نفي أو التنزيه
أكثر؛ أو موضوٌع فرقة كل عىل ويغلب الفرقتان.95 ذُكرت املوضوعان ذُكر فإذا والعمل،
العميل الطابع عىل يدل مما والعمل؛ واإليمان اإلمامة موضوَعا الخوارج عىل يغلب فمثًال
واالختيار؛ الجرب أو والصفات الذات يف الحال هو كما النظري الطابع وليس الفرقة، لفكر
كلها الِفرق انتظام هو كله ذلك من واألهم ترشيًعا. ونظَّمت فقًها الفرقة ست أسَّ لذلك
والوعد والعدل، التوحيد، أربعة؛ األصول كانت فإذا عددها. عن النظر برصف أصول يف
ومرجئة واملعتزلة والخوارج الشيعة أربًعا؛ الِفرق أمهات وكانت والعمل؛ واإليمان والوعيد،
واملرجئة التوحيد، يف واملعتزلة الشيعة اختلفت للسلطة؛ وواحدة للمعارضة ثالثة (أشاعرة)،
يف والخوارج والشيعة والوعيد، الوعد يف واملعتزلة واملرجئة والعمل، اإليمان يف والخوارج
بالطريقة األخرى املشكلة حل إىل يؤدي بل بذاته، قائًما ليس ملشكلة حل كل اإلمامة.96
وحرية اإلنسان فعل إىل مفتوًحا العالم ترك إىل بالرضورة يؤدي الصفات فإنكار نفسها؛

أو الخلق، يف الخالق حكم يُجرَي أن لِزمه العقل عليه يحتكم ال ملن العقل حكَّم أن ملا األول فاللَّعني 95

والتناسخية الحلولية مذاهب األوىل الشبهة فَمثار تقصري. والثاني غلو، واألول الخالق. يف الخلق حكم
الجالل. بصفات وصفوه حتى األشخاص من شخص حق يف غاَلوا حيث الروافض، من والغالة واملشبهة
املخلوقني. بصفات وصفه يف قرصوا حيث واملجسمة، والجربية القدرية مذاهب الثانية الشبهة من وثار
فإن شاء. عينَيه بإحدى أعور منهم واحد وكل الصفات، حلولية وامُلشبهة األفعال، ُمشبهة فاملعتزلة
ومن بالخلق. الخالق شبَّه فقد منه، يقبح منَّا يقبح وما منه، يحسن ما منَّا يحسن ما إنَّ قال من
الحق اعتزل فقد الباري، به يوصف بما الخلق يوصف أو الخلق، به يوصف بما الباري يوصف قال
الصفات، بنفي التعطيل إىل وصلوا حتى بزعمهم التوحيد يف غاَلوا فاملعتزلة ص٢٠-٢١). ج١، (امِللل،
وصلوا حتى واإلمامة النبوة يف غاَلوا والروافض األجسام. بصفات الخالق وصفوا حتى قرصوا واملشبهة

ص٢٢). ج١، (امِللل، الرجال تحكيم نَفوا حيث قرصوا والخوارج الحلول، إىل
بني خلط يحدث ما وكثريًا الِفرق. أمهات من فرقة عىل تفريعات إال هي إن املقاالت أصحاب من كثريٌ 96

رأٌي املقالة أن حني يف فكريٍّا، اتجاًها وتُمثل املتكلمني، من عديد إليها ينتسب فالفرقة واملقالة؛ الفرقة
بالقدر تحظى فإنها األربع الِفرق ألهمية ونظًرا فرقة. اسم تحت يدخل وال صاحبه إىل يُنَسب ُمنفرد
من اإلسالميني» «مقاالت يف األشعري يُخصص فبينما والرتتيب. الكم حيث من الِفرق كتب من األكرب
والشيعة (املعتزلة ٢٠ص وللمرجئة ٤٠ص، وللخوارج ٩٠ص، وللشيعة ١٠٠ص، للمعتزلة الكم حيث
ص يخصِّ للعقائد)؛ املوجهة الناجية الفرقة هي واألشاعرة نقيضان، واملرجئة والخوارج نقيضان،
واحدة، صفحًة وللعامية ٢ص، وللنجارية ٢ص، وللرضارية ٣ص، وللبكرية ٦ص، الحديث ألصحابها
الِفرق» بني «الَفْرق يف البغدادي ص يخصِّ وبينما صفحة. نصف التومني ومعاذ األثري زهري من ولكلٍّ
٥ص، وللمشبهة ٢٠ص، للكرامية ص يخصِّ فإنه ٤٢ص، وللخوارج ٤٣ص، وللروافض ٨٨ص، للمعتزلة

496



الوحدة إىل التفرق من أو التفرق إىل الوحدة من رابًعا:

إثبات أما للطبيعة. مطردة قوانني وإثبات العقل إعمال إىل بالرضورة يؤدي كما اختياره،
ومشاركته، اإلنساني الفعل ومزاحمة الطبيعة، يف فاعليتها إثبات إىل يؤدي فإنه الصفات
الستقالل نافيًا أي النقل؛ وراء واقًفا والعقل املطلقة، للصفات ميدانًا الطبيعة تصور وإىل

والطبيعة. العقل

(التاريخي) الجديل الشعور (2-3)

وأن أصول، املوضوعات وأن موضوعات، الِفرق أن عىل البنائي املذهبي الشعور يكشف
نقيض طرَيف عىل والشيعة فاملعتزلة األصول؛ هذه حول بينها جدل يف تدخل الِفرق أمهات
طرَيف عىل واملرجئة والخوارج اإلمامة، يف نقيض طرَيف عىل والخوارج والشيعة التوحيد، يف
ويستطيع والوعيد. الوعد يف نقيض طرَيف عىل واملرجئة واملعتزلة والعمل، اإليمان نقيضيف
النسق ويُربز املذهب، داللة يُدرك نفسه الوقت ويف التاريخ، يصف أن الجديل الشعور
طبًقا اآلخر البعض عن بعضها وتوالدها الِفرق نشأة خالل من وذلك للفرقة، العقائدي
وال واألضداد.97 التعارض عىل القائم الجديل للمنهج طبًقا أي الفعل؛ ورد الفعل لقانون

التقابل ويكون واحدة. صفحًة والرضارية والبكرية الجهمية من ولكلٍّ ٤ص، وللنجارية ٥ص، وللمرجئة
كاآلتي: ص١٠–١٢) ج١، (امِللل، الشهرستاني يُحددها كما األربعة األصول يف األربعة الِفرق بني

(١) شيعة

(٢) خوارج

(٣) معتزلة

(٤) مرجئة

التوحيد

اإلمامة

اإليمان

والعمل

الوعد

والوعيد

متشابهان

يف التوحيد

والعدل

مختلفان يف

األصول األربعة

الشيعة ضد فالخوارج القائمة؛ أول يف األشعري يذكرها التي الِفرق أمهات يف يُالَحظ ما وهذا 97

والنقل الصفات يف املعتزلة ضد واألشاعرة والتشبيه، التنزيه يف الشيعة ضد واملرجئة لعيل، بالنسبة
عندما أيًضا البغدادي يفعله ما وهو العباد. وأفعال الحرية يف جهم ضد واملعتزلة العباد، وأفعال والعقل
واملعتزلة اإلمامة، يف الروافض ضد فالخوارج املرجئة. املعتزلة، القدرية، الخوارج، كاآلتي: الِفرق يُرتب
بالعمل. اإليمان صلة ويف الكبرية مرتكب عىل الحكم يف الخوارج ضد واملرجئة التوحيد، يف الروافض ضد
الفريقان منهم واملختلطة والصفاتية الجربية من وغريهم «املعتزلة بقوله: الشهرستاني الحظه ما وهو
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(٥) الثورة إىل العقيدة من

معظمها ويتأرجح الِفرق. تاريخ لعرض الكالمية املصنَّفات معظم يف ُمحَكم منهٌج يوجد
املنهج إىل أقرب كانت وإن العقائدية، املوضوعات عرض وبني الزمانية النشأة تتبُّع بني
واملوضوعي الزماني الرتتيب ويختلف املوضوعات. خالل من الِفرق عرض أي الثاني؛
يف الخوارج، فيها يُناقضهم ثم أوًال الرافضة تظهر مثًال اإلمامة ففي املوضوع؛ حسب
ويقولون املعتزلة يظهر ثم التجسيم أو بالتأليه أوًال الرافضة تقول التوحيد يف أنه حني
متأخرة أو اإلمامة، ِمثل خالصة عمليًة كانت إذا الفور عىل الفعل رد ينشأ وقد بالتنزيه.98
للغاية ُمبكًرا التأليه ظهر أن فبعد التوحيد. مثل وتدبر تفكري إىل تحتاج نظريًة كانت إذا
الروافض ظهرت وقد متأخًرا. إال الصفات ونفي املعتزلة توحيد يظهر لم عيل حياة يف
ذلك حدث وقد بالتأليه، يتعلق فيما الخوارج عىل سابق هنا فظهورهم التأليه، بدعوى
إىل انتسابهم وشدة العرب، وجهل النفيس التوتر من العام الجو هذا ويف عيل.99 حياة يف
خلفيَّاته من التأليه ُمنشئ سبأ بن هللا عبد يكون أن يمكن الدعوات، عرص يف الدعوات

والشيعة والوعيدية، واملرجئة والجربية، القدرية وكذلك التضاد، تقابُل ُمتقابالن والصفاتية املعتزلة من
لذلك ص٦٤-٦٥). ج١، (امِللل، زمان» كل يف حاصًال كان وفريق فريق كل بني التضاد وهذا والخوارج.
وهو املوضوع، حسب واملشبهة، والصفاتية والجربية املعتزلة األوىل، األربعة الِفرق الشهرستاني رتَّب
وتشبيه الصفاتية، عند الصفات وإثبات والجربية، املعتزلة عند الصفات نفي الثالث؛ بحلوله التوحيد
الصفات تشبيه يف املشبهة هو الزمني فالرتتيب الزمان؛ يف الجدل أغفل ولكنه املشبهة. عند الصفات
عند تشبيه بال الصفات إثبات يف ثم الدعوى، كنقيض الصفات نفي يف والجربية املعتزلة ثم كدعوى،
التشبيه يف وتُغايل املشبهة، تُشارك أنها مع النهاية يف الشيعة ترك أنه كما للدعوى. كمركَّب الصفاتية
اإليمان موضوع يف الشرتاكها مًعا والوعيدية واملرجئة الخوارج الشهرستاني ويضع التأليه. درجة إىل
(امِللل، للدعوى كنقيض املرجئة ويُقدم نفسها، الدعوى يف يشرتكان والوعيدية الخوارج أن ولو والعمل،

ص٣). ج٢،
والخوارج. واملرجئة، واملعتزلة، الرافضة، كاآلتي: التاريخي الجانب من الِفرق الشافعي امللطي يُرتب 98

رد هو بل يشء، يف املعتزلة عىل ِفعل رد ليست املرجئة ولكن التوحيد، يف الرافضة عىل ِفعل رد فاملعتزلة
الجزء يف يعود ولكنه والعمل. اإليمان بني الصلة ويف الكبرية ُمرتكب عىل الحكم يف الخوارج عىل ِفعل
الثالثة الفرقة يضع إنه أي (الخوارج). الحرورية املعتزلة، الروافض، املرجئة، كاآلتي: ويُرتبها النقدي
يدل وال لألول ُمخالف ترتيٌب ألنه النارش؛ من أو الناسخ من إراديٍّا ً خطأ ذلك كان وربما األول، املكان يف

يشء. عىل
فأحرق اإلله. أنت له: بعضهم فقال عيل، زمان يف بدعتهم أظهروا منهم السبئية فإن الروافض وأما 99

لتسميتهم اإلسالم أمة ِفرق من ليست الفرقة وهذه املدائن. ساباط إىل سبأ ابَن ونفى منهم، قوًما عيلٌّ
سبأ، بن هللا عبد الثالثة) الخليفة (قتل الفتنة تلك يف العاملني من وكان ص٢١). (الِفرق، إلًها عليٍّا
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الوحدة إىل التفرق من أو التفرق إىل الوحدة من رابًعا:

أنه إىل باإلضافة سطحية، لديهم الوثنية كانت إذ يعرفونه؛ العرب يكن لم القديمة. الدينية
نقيضان، والشيعة فالخوارج األبطال. وبني البطولة عرص يف بالبطل اإلعجاب عىل يقوم
نشأ ثم عيل، إمامة برفضهم أوًال الخوارج نشأ زمانيٍّا. النقيض من النقيض يخرج لم وإن
تولَّد وإن نقيضان، هما عيل من موقعهم حيث فمن وبنيه. عيل مقتل بعد ثانيًا الشيعة

زمانيٍّا.100 اآلخر عن أحدهما
املوضوع نقيض إىل املوضوع من الجدل قانون أو الفعل ورد الفعل قانون وينطبق
بل اآلخر، البعض من بعضها وتوالُد الِفرق تاريخ عىل فقط ليس املوضوع، مركَّب إىل
يأتي ثم النقيضني، أحد باختيار أوًال املشكلة تُحلُّ إذ الرئيسية؛ العلم موضوعات عىل أيًضا
وسٍط يف النقيضني بني الجمع يُحاول الثالث الحل يأتي وأخريًا بالنقيض، الثاني الحل
ثم معيَّنة، واجتماعية نفسية ظروٍف يف األول الحل يأتي والتطرف. الغلو ُمتفاديًا ُمتناسب
ُمضاد، تطرٌف إال التطرف أمام يقف ال إذ خفي، ما وإبراز التوازن، إلعادة نقيضه يأتي
نظرية يف فمثًال الفكري. التوازن استعادة ومحاولة الطرفني إللغاء الثالث الحل يأتي ثم
حركتها ويجعل فعلها، وعىل الطبيعة استقالل عىل فريق يقيض (الطبيعيات) الوجود
فعل وأن بالطباع، القائلني الطبائع أصحاب عند ِفعل رد فينشأ خارجها؛ من ومسارها
النقيضني بني يجمع ثالث فريٌق يأتي ثم األشياء؛ طبائع بفعل داخلها من وحركتها الطبيعة
أو التجسيم أو التأليه يُعَرض التوحيد ويف مخلوقة.101 يجعلها ولكنه بالطبائع، ويقول

عىل وطعن بالخالفة، األحق أنه إىل يدعو وأخذ فيه، حل هللا أن زعم حتى عيل حب يف وغال يهودي،
سم من نفث ما ونفث الكوفة إىل فذهب منها، فأُخرَج ِفتنته، فيها وبثَّ البرصة إىل فذهب فنفاه، عثمان
فتنته عىل أعوانًا فيها فوجد مرص إىل فذهب يريد، ما فيها يجد فلم الشام إىل فذهب منها، فنُفي الفتنة
كما جرثومة رأيه وكان املدائن. إىل فنفاه عيل عهد يف بمذهبه ظهر ثم ذكرناه، مما كان ما كان أن إىل
ما فعل سبأ ابن إن معلًِّقا رضا رشيد ويقول ص١٠-١١). (الرسالة، بعده من الغالة مذاهب من حدث
بعض ومثلهم اليهود، من ذلك يف نظراء وله خديعة. كان فإسالمه عيل؛ يف حبٍّا ال اإلسالم يف بغًضا فعل
إفساد يقصدون كانوا كلهم البيت، وآلل لعيل بالتشيع وا وتسرتَّ اإلسالم أظهروا الذين الُفرس مجوس

ص١٠). (الرسالة، أهله بني بالتفريق ملكه وإزالة اإلسالم
القدرية وكذلك التضاد، تقابُل ُمتقابالن والصفاتية املعتزلة فيقول: التضاد هذا الشهرستاني يحلُّ 100

ص٦٤). ج١، (امِللل، والخوارج والشيعة والوعيدية، واملرجئة والجربية،
الفالسفة من الطبيعيني إىل وامليل فيه، واإلفراط بالتولد القول من املعتمر بن برش بدع ظهرت ثم 101

ص٤٢). ج١، (امِللل،
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الصفات، نفي لدرجة التنزيه فيقرتحون املعتزلة من الفعل رد فينشأ الشيعة، من التشبيه
األشاعرة اقرتحه الذي الثالث الحل يأتي ثم والتشبيه، التجسيم عىل فعل رد أكرب فالتعطيل
لتطرُّف تفاديًا تعطيل وال تشبيه بال الصفات إثبات ويقرتحون الفكري، التوازن إلعادة
اإلرادة وتُثبَت أوًال، امُلطَلق الجرب يُعَرض واالختيار) (الجرب األفعال خلق ويف النقيضني.102
حرية فتتأكَّد النقيض، ويوضع الفعل رد ينشأ ثم االختيار؛ حرية وتُنَكر املطَلقة، اإللهية
النقيضني، بني للجمع الثالث الحل يأتي ثم أفعاله؛ عن املطَلقة اإلنسان ومسئولية االختيار
إثبات وكأنها القدرية تظهر وأحيانًا االستطاعة.103 زمان يف القدرة وبخلق بالكسب ويُقال
واالختيار، الكبرية مرتكب املسألتان، تَُضم وقد االستطاعة.104 وإثبات القدر نفي لدعوى
االختيار إثبات يكون االختيار هي املسألة كانت فإذا السلوك. أو الفعل هي واحدة مسألٍة يف
وال بذاته ُمكتٍف النقل إن أوًال يُقال والنقل العقل ويف العكس.105 ال الجرب عىل فعل رد

التحديد من والدنو الصفات، ُمنكري امُلعطلة مذهب التجريد يف الغلو معلًِّقا: رضا رشيد ويقول 102

وال تعطيل بال نفسه به وصف بما تعاىل تصفه أن وهو الوسط، السلف مذهب وبينهما امُلشبهة، مذهب
لبعض التأويل دون والتمثيل التعطيل يمنعون الذين الخلق ُمتكلمي مذهب من ويقرب تأويل، وال تمثيل
اإللهية الصفات يف يأخذون كانوا السلف أن «التحقيق» أيًضا ويقول ص٩). (الرسالة، واألفعال الصفات
من كغريها ليست ذاته أن فكما خلقه؛ من يشء ُمشابهة عن تعاىل تنزيهه مع اللغة يف األلفاظ بمعاني
والتحديد كالتشبيه اللفظ ظاهر لوازم من ذلك وراء ما إىل يذهبون وال وأفعاله. صفاته فكذلك الذوات
ال جنسية أو اسمية اللفظ يف املشاركة جعل قد التنزيه فإن املخلوق؛ عىل األصل يف إطالقه من املأخوذ

ص٩). (الرسالة، شخصية
ص٤٣). ج١، (امِللل، أصحابه من واألصم والفوطي عمرو بن هشام بالقدر القول بالغ ومن 103

الجهني معبد من واالستطاعة القدر يف القدرية خالف الصحابة من املتأخرين زمان يف حدث ثم 104

املعتزلة ص١٨-١٩). (الفرق، الصحابة من املتأخرون منهم وتربَّأ درهم، بن والجعد الدمشقي وغيالن
والخوارج والشيعة والوعيدية، واملرجئة والجربية، القدرية وكذلك التضاد، تقابُل ُمتقابالن والصفاتية

ص٦٤). ج١، (امِللل،
االختيارية، وأفعاله بإرادته اإلنسان واستقالل االختيار مسألة فيها الخالف ظهر مسألة أول وكانت 105

واعتزل، البرصي، الحسن وأستاذه عطاء بن واصل فيها اختلف يتُب. ولم الكبرية ارتكب من ومسألة
رأي عىل كان — قول عىل — الحسن ومنهم السلف من كثريًا أن غري عنه. أخذها يكن لم أصوًال يعلم
إىل ذهبوا الذين الجرب أهل هؤالء يُنازع وقام وإرادته. علمه عن الصادرة أعماله يف مختار العبد أن
من السلطان وأرباب ذلك كل االضطرارية. حركاتها يف الشجر كأغصان اإلرادي عمله يف اإلنسان أن
كل يذهب ثم يشملهم، أمٍر عىل وجمعهم أصل، إىل الناس بردِّ يُعنَون وال باألمر، يحفلون ال مروان بني
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الفعل رد فينشأ االقرتاح؛ الحشوية وتُقدم مكانه، من النص يُخرج عقيل عمٍل إىل يحتاج
ويُقدم العقل، لحساب النقل ل أُوِّ العقل مع النقل تعارض فإذا النقل، أساس العقل ليجعل
صحيح اتفاق ويعرض والنقل، العقل بني يجمع ثالث حلٌّ يأتي ثم الرأي؛ هذا املعتزلة
حسن بأن فريق يقول العقليَّني والقبح الحسن ويف ابتداءً.106 املعقول رصيح مع املنقول
كالحسن موضوعية صفاٍت عىل تحتوي ال األشياء وأن األشياء، خارج من وقبحها األشياء
األشياء، داخل من قبحها أو األشياء حسن بأن آخر فريق بقول الفعل رد ينشأ ثم والقبح؛
النقيضني، بني الجمع ليُحاول ثالث فريٌق يأتي ثم العقل؛ يُدركها موضوعية وصفات
من قبحها أو حسنها يكون التي الرشائع إال األشياء يف وقبحها األشياء حسن فيجعل
وينفي لألعمال، طبًقا والعقاب الثواب وجوب املعتزلة يُثبت والوعيد الوعد ويف خارجها.107

من أول وهو الحديث، من إليه وصل ما بتدوين الزهري أمر العزيز عبد بن عمر أن سوى يشاء، ما
ص١٣-١٤). (الرسالة، الحديث جمع

التلفيق طريق عىل السنة) (أهل واطلعوا يقول: إذ «االقتصاد» مقدمة يف القانون هذا الغزايل ويضع 106

املعقول، والحق املنقول الرشع بني معاندة ال أن قوا وتحقَّ العقول، وموجبات الرشائع ُمقتضيات بني
ضعف من إال به أتَوا ما الظواهر واتِّباع التقليد عىل الجمود وجوب الحشوية من ظن من أن وعرفوا
صادموا حتى العقل ف ترصُّ بني املعتزلة وغالة الفالسفة من تغلغل من وأن البصائر، وقلة العقول
اإلفراط، إىل هؤالء وميل التفريط، إىل أولئك فميل الضمائر. خبث من إال به أتَوا ما الرشع قواطع به
عىل واالعتماد االقتصاد ومالزمة االعتقاد قواعد يف املحتوم الواجب بل واالحتياط، الحزم عن بعيد وكالهما
ويُنكر والخرب، األثر بتقليد يُقنع الرشاد يُستثب وأنَّى ذميم. األمور قصِد طرَيف فكال املستقيم؛ الرصاط
به عرف الذي العقل وبرهان البرش، سيد قول إال للرشع مستند ال أنه يعلم أو والنظر، البحث مناهج
وال الرشع بنور استضاء وما واقترص، العقل محض اقتفى من للصواب يهتدي وكيف أخرب؟ فيما ِصدقه
العقل خطأ أن يعلم أَوال والَحَرص! العي يعرتيه حيث من العقل إىل يفزع كيف شعري فليت استبرص؟
لم من الضالالت، بأذيال وتعثَّر والثبات، القطع عىل خاب قد هيهات فيحرص؟ ضيق مجاله وأن قارص،
القرآن ومثال واآلذاء، اآلفات عن السليم البرص العقل فمثال الشتات. وهذا والعقل الرشع بتأليف يسمع
األنبياء! غمار يف اآلخر عن بأحدهما امُلستغني االهتداء طالب يكون بأن فأخِلْق الضياء، املنترشة الشمس
بينه فرق فال لألجفان، ُمغمًضا الشمس لنور امُلتعرض ِمثاله القرآن بنور ُمكتفيًا العقل عن فامُلعِرض
ُمتدلٍّ الخصوص عىل ألحدهما األعور بالعني وامُلالحظ نور. عىل نور الرشع مع فالعقل العميان؛ وبني

ص٣-٤). (االقتصاد، مغرور بحبٍل
يحسن ال بالعقل، كلها واملعارف بالسمع، كلها الواجباُت السنة أهل قال فقد والعقل السمع وأما 107

العدل أهل وقال يوجب. بل املعرفة، يوجد ال أي يُعرف، ال والسمع يوجب. وال يقتيض وال يقبح وال

501



(٥) الثورة إىل العقيدة من

فريٌق ويأتي املطَلقة، اإلرادة بمشيئة مرهونًا يشء كل ويجعلون الوجوب، هذا السنة أهل
طرَيف عىل واملرجئة الخوارج يبدأ والعمل اإليمان ويف الرشعي.108 بالوجوب ليقول ثالث
ويُثبت الكفر. ويكون إيمان فال وإال اإليمان، عن وحيد ٍ كُمعربِّ العمل األولون يُثبت نقيض.
املعتزلة تقرتح ثم العمل. غياب يف اإليمان ويكون عمل، دون بذاته ُمكتفيًا اإليمان اآلخرون
من وجزء اإليمان من جزء عىل واإلبقاء امُلتعارضني، الحلَّني بني للجمع املنزلتني بني املنزلة
ِفعل كرد اإليمان عىل العمل تأخري أي اإليمان؛ يف اإلرجاء بدعوى املرجئة نشأت العمل.109
حيث والفسق، والكفر باإليمان الناس عىل الفتنة وقت صدرت التي القاطعة األحكام عىل
وامُلعرب اإليمان ِمقياس العمل وجعل الناس أعمال عىل الحكم جرَّاء من الرقاب تقطَّعت
دون اإليمان يُثبتون املرجئة فإن بالعمل، اإليمان صلة يُثبتون الخوارج كان فإذا عنه.
واإليمان، بالكفر الناس عىل تحُكم الخوارج كانت وإذا ومعرفة. نظًرا ويجعلونه العمل،
فإن ينقص، وال يزيد ال اإليمان أن ترى الخوارج كانت وإذا الحكم. تُرجئ املرجئة فإن
وحرب، كفر دار الدار أن ترى الخوارج كانت وإذا وينقص. يزيد اإليمان أن ترى املرجئة
املنزلة لدعوى إثباتًا املعتزلة تظهر كما وسالم.110 إيمان دار الدار أن ترى املرجئة فإن

صفتان والقبح والحسن السمع، ورود قبل واجٌب املنعم وشكر العقل، بنظر واجبة معقولٌة كلها املعارُف
بمعنى أفعاله يف عدل هللا أن السنة أهل مذهب عىل والعدل ص٦٤). ج١، (امِللل، والقبح للحسن ذاتيتان
وظلم الحكم، يف جور منه يُتصور فال ضده، والظلم والجور املشيئة. ُمقتىض عىل امللك يف ُمترصف أنه
وجه عىل الفعل إصدار وهو الحكمة، من العقل يقتضيه ما والعدل االعتزال مذهب وعنى الترصف. يف

ص٦٢-٦٣). ج١، (امِللل، واملصلحة الصواب
ما عىل وأوَْعد أمر ما عىل وَعَد األزيل، كالُمه والوعيد الوعُد السنة أهل قال فقد والوعيد، الوعد أما 108
يشء يجب فال فبوعيده؛ العقاب واستوجب هلك من وكل فبوعده، الثواب استوجب نجا من فكل نهى؛
من والعقل العقاب، استوجب فبفعله خرس ومن األزل، يف كالم ال العدل أهل وقال العقل. قضية من

ص٦٣-٦٤). ج١، (امِللل، ذلك يقتيض الحكمة حيث
واعتزل الحسن، زمان يف بدعتهم ابتدأت والقدرية الجربية من واملرجئة الخوارج من والوعيدية 109

معتزلة. وأصحابه هو ي وُسمِّ املنزلتني، بني باملنزلة بالقول أستاذه وعن عنهم واصل
فهم القدرية، مذاهب عىل وبالقدر اإليمان يف باإلرجاء قالوا منهم صنٌف أصناف؛ فثالثة املرجئة وأما 110

منهم وصنٌف والخالدي. البرصي شبيب بن ومحمد املرجئي، شمر كأبي واملرجئة، القدرية يف معدودون
واملرجئة. الجهمية جملة من فهم واألكساب، األعمال يف جهم قول إىل ومالوا اإليمان، يف باإلرجاء قالوا
تقابُل ُمتقابالن والصفاتية واملعتزلة ص٢٥). (الفرق، قدر غري من اإلرجاء يف خالص منهم وصنٌف

ص٦٤). ج١، (امِللل، والخوارج والشيعة والوعيدية، واملرجئة والجربية، القدرية وكذلك التضاد،
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الوحدة إىل التفرق من أو التفرق إىل الوحدة من رابًعا:

بني الصلة يف الخوارج تُشارك ثَم ومن لإليمان؛ أو للكفر ُمناقضة كدعوى املنزلتني بني
عند الفعل رد يظهر ثم الشيعة، وهم بالتعيني فريق يقول اإلمامة ويف والعمل.111 اإليمان
يجمع ثالث فريٌق يأتي ثم والخوارج، املعتزلة وهم املطَلق باالختيار القول يف آخر فريق

واألشاعرة. السنة أهل وهم قريش، من األئمة ويجعل واالختيار، التعيني بني
فالطبائع اآلخر؛ الطرف إىل منه طرف إىل أقرب النقيضني بني الجمع يكون ما وكثريًا
منه التشبيه إىل أقرب الصفات وإثبات إثباتها، إىل منه الطبائع إنكار إىل أقرب املخلوقة
إىل أقرب العقل مع النقل واتفاق االختيار، إىل منه الجرب إىل أقرب والكسب التنزيه، إىل
إيمان إىل منه األشاعرة إيمان إىل أقرب املنزلتني بني واملنزلة العقل، عىل النقل بأولوية القول
عىل الوسط يبدو ال وقد االختيار. إىل منه التعيني إىل أقرب قريش من األئمة وجعل الخوارج،
طرَفا فهما ونقيضه، املوضوع بني هو التعارضالفعيل وأن شيئًا، يُمثل ال ألنه نظًرا اإلطالق
املعتزلة الغالب يف وهما اإلطالق، عىل الوسط يُذكر وال لهما، ثالث وال االتجاهان وهما الفكر،
بني التعارض ويظهر إلخ.112 … وإنكارها الصفات إثبات هناك التوحيد ففي واألشاعرة؛
الطرفني فالتعارضبني الصغرى؛ املسائل يف خاصًة بينهما ثالث حل وجود دون النقيضني
والقبح الحسن ففي بتاتًا. الثالثة املقولة فتغيب ثالث، طرٍف يف بينهما الجمع من أقوى
ذاتها فاألشياء األشياء، خارج من صفتان والقبح الحسن املتناقضان: الطرفان يظهر
موضوعيتان صفتان األشياء، داخل من صفتان والقبح والحسن قبيحة. وال حسنة ليست
اجتماعيان، بناءان والقبح الحسن أن وهو الثالث، الطرف ولكن العقل. يُدركها األشياء يف

املنزلتني، بني املنزلة ويف القدر يف الغزال عطاء بن واصل خالف البرصي الحسن أيام يف حدث ثم 111

لهما فقيل البرصة، مسجد سواري من سارية إىل فاعتزال بدعته، باب يف عبيد بن عمرو إليه وانضمَّ
(الفرق، كافر وال مؤمن ال اإلسالم أمة من الفاسق أن دعواها يف األمة قول العتزالهم معتزلة وألتباعهما

ص٢٦). اإلتحاف، حاشية ص٢٠-٢١؛
قال فقد التوحيد أما يقول: إذ الطرفني، وذكر األربعة، األصول عرض يف الشهرستاني فعله ما هذا 112

وواحد له، نظري ال األزلية صفاته يف وواحد له، قسيم ال ذاته يف واحد هللا إن الصفاتية وجميع السنة أهل
ال أفعاله يف وواحد له، صفة وال له قسيم ال ذاته يف واحد هللا إن العدل أهل وقال له. رشيك ال أفعاله يف
وذلك وقادرين، ومقدورين قديمني وجود وُمحال أفعاله، يف له قسيم وال ذاته، غري قديم فال له؛ رشيك
القدرية وكذلك (التوحيد)، التضاد تقابُل ُمتقابالن والصفاتية املعتزلة ص٦٢). ج١، (امِللل، التوحيد هو

(اإلمامة). والخوارج والشيعة والعمل)، (اإليمان والوعيدية واملرجئة األفعال)، (خلق والجرب
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العقل أساس النقل أنهما عىل امُلتقابالن الطرفان يبدو أيًضا والنقل العقل ويف تماًما. غائب
واالستثناء التخصيص طريق عن يتم فإنه بينهما التوحيد تم وإذا النقل، أساس العقل أو
بتاتًا. غائبة فهي الواقع، وهي الثالثة، املقولة أما العقليات. من الرشائع ميدان وإخراج
الحلول تظهر وقد الواقع. مع التطابق أي السواء؛ عىل والعقل النقل أساس هو فالواقع
أن عىل يدل مما واحد؛ وقٍت يف جميًعا تظهر زمان، ال يف بينهما والجمع النقيضان الثالثة،
تاريخية فرقة ظهور بالرضورة ظهورها يعني ال وأنه للفكر، دائمة نماذج الثالثة الحلول
أو فقط بدن اإلنسان بأن فالقول عنها؛ والتعبري لتمثيلها الزمان يف ُمتتالية أو ُمتزامنة
الجدل قانون يظهر وقد فرقة. كل وعند نفسه الوقت يف يظهر وروح بدن أو فقط روح
فُمعتدلو صعبًا؛ الِفرق بني الحد يجعل مما واملعتدلني؛ الغالة بني الواحدة الفرقة داخل
عن يبتعدون ال السنة أهل وغالة املعتزلة، عن يبتعدون ال مثًال الزيدية مثًال الروافض

الروافض.113 عند والتشبيه التجسيم
قد بينهما، للجمع أو الفعل لرد أو للفعل املمثِّل هو باستمراٍر بعينه فريق يكون وال
بني يجمع الذي وهو ثانية، مرًة الفعل برد القائم وهو مرة، الفعل صاحب هو فريٌق يكون
والتجسيم، بالتأليه بقولهم الفعل أصحاب هم الشيعُة التوحيد ففي ثالثة. مرًة النقيضني
أصحاب والنقل العقل يف ولكنهم بالتعيني، قولهم يف اإلمامة يف أيًضا الفعل وأصحاب
كشفهم ويف بالنصوص، الحريف االلتزام عىل ِفعل كرد للتأويل ممارستهم يف الفعل رد
الحلول عىل تركيزهم ويف املجرد، العقل عالم ضد واالنفعاالت والعواطف الشعور مليدان
بالتنزيه القائلون فهم الفعل؛ رد أصحاب هم باستمراٍر واملعتزلة املفارقة. عىل ِفعل كرد
والقائلون الحشوية، ضد للعقل وامُلثبتون الجرب، ضد للحرية وامُلثبتون التشبيه، ضد
أيًضا يُحاولون ولكنهم السنة. أهل ضد بالطبائع والقائلون التعيني، ضد بالشورى
القائلون هم األشاعرة بأن الغالب ولكن املنزلتني. بني املنزلة يف النقيضني بني الجمع
يقولون الطبيعة ففي واالتزان. الوسط أهل يُمثلون فهم النقيضني؛ بني بالجمع باستمرار

من النجار والحسني الفرد وحفص عمرو بن رضار مثل ُمتوسطني املعتزلة من جماعة وظهرت 113

منه؛ وأخذ عيل، بن زيُد (واصل) له تتلمذ وقد ص٤٤). ج١، (امِللل، مسائل يف الشيوخ خالفوا املتأخرين
ويف األصول، يف آبائه مذهب خالف ألنه عيل بن زيد رفض ومن معتزلة، كلهم الزيدية صارت فلذلك

ص٤٠). ج١، (امِللل، رافضة يت ُسمِّ جماعًة وكانوا الكوفة، أهل وهم ، والتويلِّ التربِّي
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يُثبتون الحرية ويف تعطيل، وال تشبيه بال الصفات يُثبتون التوحيد ويف مخلوقة، بطبائع
األولوية إعطاء دون بينهما قون يوفِّ والنقل العقل ويف واالختيار، الجرب بني وسًطا الكسب
عىل بأحدهما الحكم دون بينهما الجمع يُحاولون والعمل اإليمان ويف اآلخر، عىل ألحدهما
يف اإلمامة بجعل بالشورى والبيعة بالنص التعيني بني الجمع يُحاولون اإلمامة ويف اآلخر.

قريش.
واالعتدال، االتزان فضائل من النقيضني بني الجمع ُمميزات عن يُقال مما وبالرغم
مصلحة عن والتعبري الهوى، دون الحق واتِّباع عنها، االنحراف وعدم األصول عن والتعبري
خطورًة وأكثر أوضح واملثالب العيوب فإن أخرى، عىل فئة حق ترجيح دون العامة الجماعة
الصفات إثبات مثل النفي، طريق عن النقيضني بني الجمع يتحدد ما فكثريًا رضًرا؛ وأشد
يقتيضوصف الصفات إثبات ألن ُمستحيل؛ وهذا كيف. بال إثباتها أو تعطيل، أو تشبيه بال
بتحديد االكتفاء األول. اإلشكال من تهرُّب توصف ال الصفة بأن والقول املثبَت، اليشء هذا
الحالة هذه ويف املواقف. أخذ من وهروب خالص سلبي اتجاٌه النفي طريق عن الفكر
بني التوفيق حاول فإذا رصاحة. وأكثر أفضل املشكلة وإلغاء الحكم عن التوقف يكون
أو وصف، بال صفة مثل الحاصل، تحصيل يتجاوز ال فإنه إيجابي يشء قول النقيضني
وخطوة اإلمام إىل خطوة رس»، «محلك تتجاوز ال األحكام هذه فمثل األشياء؛ ككل ال يشء
يمكن العادة يف فإنه إيجابية، أكثر يشء قول النقيضني بني الجمع حاول فإذا الخلف. إىل
ويجعل بالنقل، العقل يلحق بل العقل، يف نظرية عىل أساًسا يقوم ال ألنه بالعقل؛ نقضه
يكون الغالب ويف العقول. بداهات وتأسيس والتأصيل الوضع وليس والتفسري، الفهم عمله
وقد نقضه. للعقالء يمكن كما الجمهور، عىل صعبًا غامًضا النحو هذا عىل العقل تنظيم
باسم شنُّوا الذين الحكماء آخر خاصًة الفالسفة، ملوقف األلدَّ العدو هو املوقف هذا كان
فإن وأخريًا العقل. باسم امُلتوسطة واملواقف النقيضني بني الجمع عىل هجوم أشنع العقل
الشجاعة يف نقص عن يُعرب فهو الفكر؛ عىل وقضاء للحضارة نهاية الطرفني بني التوسط
عنها بالتعايل بل رصاعها، طريق عن ال املتناقضات تجاوز ومحاولة باملواقف، التزام وعدم
الحضارة، فت وتوقَّ الفكر، انتهى فقد بالفعل؛ حدث ما وهذا امُلتناقضة. حركتها وتفادي
أصبحت ثم حضاري، أو عقيل عمل أي دون األوىل العقائد إىل الناس ورجع االنفعال، وهدأ
قول ذلك بعد واستحال السلطة، فكر هو امُلتوسط فأصبح للدولة، الرسمي املذهب العقائد

ِفعل. كرد أو كفعل دعوى تأسيس أو يشء
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بأنواعها املعارضة أي الجذرية، املواقف أصحاب الغالب يف هم األفعال ردود وأصحاب
وسط ال جذريان موقفان والتنزيه فالتأليه واملعتزلة. والخوارج الشيعة رأسهم وعىل الثالثة،
والخلق؛ الطبيعة والعمل، اإليمان والعقل، النقل والبيعة، التعيني واالختيار، الجرب بينهما،
بأنه جذري، كموقٍف الفعل ويمتاز التوسط. أو الوسط تقبل ال جذرية مواقف ذلك كل
الفعل أن كما تيَّاًرا. وتبدأ فكًرا، وتؤسس مذهبًا، وتُقيم موضوًعا وتضع شيئًا، تقول دعوٌة
رضب مهمته البدن، يف شوكة الذهني، امُلثري وهو للفكر، امُلحرك العامل جذري، موقٌف
وبنائه العرص ظروف عن ويُعرب األذهان. وتفتيح املشاعر، وإثارة اليد، بقبضة املائدة
وباختصار الزمان. يف الدوام عن وامُلعرب موقف، إىل للوحي امُلحول هو واالجتماعي. النفيس
التي األوىل الفكرية الدعاوى ببداية الحضارات خ تؤرَّ إذ للحضارة؛ البادئ هو امُلثري هذا إن
العصور توايل مع باستمرار األفعال ردود عىل باعثًا تظلُّ األصيلة والدعوات االنتباه. أثارت

األجيال. وتعاقب
ساٍق عىل الوحي وإيقاف وامُلغاالة، التطرُف جذري كموقٍف الفعل عىل يُعاب وقد
طبيعة هو العيب وهذا واحد. جانٍب إىل وإحالتها واحدة، بعنٍي الحقيقة ورؤية واحدة،
نفسية ظروٍف يف جماعة وتمثَّلته وضع، إىل تحوَّل قد الوحي دام فما الحضارة، تكوين
كان فإذا الواقع. من اآلخر الطرف عن ُمعربًا السياق هذا يف الوحي يبدو معيَّنة، واجتماعية
صورة يف الوحي خرج استئصاًال الواقع كان وإذا تحرًرا، الوحي خرج اضطهاًدا الواقع
غري النص من الحق أخذ إىل دعوة الوحي خرج ُمنحازة األغلبية كانت وإذا رسية، دعوة
أن والحقيقة خالص. انفعايل عاطفي أنه جذري كموقٍف الفعل عىل يُعاب وقد امُلنحاز.
الفكر وأن الجماعة، عند حية تجارب نشأتها يف األفكار وأن انفعايل، موقٌف كلها الحضارة
ُمنحاًزا الواقع كان وإذا ُمتَّزن. نفيسواجتماعي موقٍف يف التنظري حد إىل وصل انفعاٌل ذاته
الثالثة، املرحلة يف إال العقل يظهر ال انفعاًال. إال ِفعل كرد أو فعًال عنه التعبري يمكن فال
يُعاب وقد انفعاليتان. مرحلتان هما الفعل ورد الفعل ولكن النقيضني، بني الجمع وهي
مصلحة عن أو مستقلة حقيقٍة عن يُعرب وال مصلحة، أو هًوى عن يُعرب أنه ثالثًا الفعل عىل
إىل وتفرُّقها التاريخ، يف ومسارها الجماعة طبيعة عن يُعرب أيًضا العيب هذا ولكن الجماعة.
الوحي. ر تصوُّ رها تصوُّ وتجعل الكربى، الجماعة تمثيل تُحاول منها كلٌّ أصغر جماعاٍت
التمييز الصعب من فإنه بدأ، قد التفسري دام وما الجماعة، عن أعلن قد الوحي دام وما
الوحي، خالل من ذاتها تُثبت جماعة كل والهوى. الوحي بني أو واملصلحة، الحقيقة بني
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الجماهري ت ضمَّ ما إذا للوحي وأقربها الهوى عن الجماعات أبعد وتبقى الرصاع. ويحدث
ُمغَلق، مذهٍب إىل األمر نهاية يف يتحول أنه رابًعا الفعل عىل يُعاب وقد لها. وجذبتهم إليها
أيًضا وهذا له. ُمناوئة وأحيانًا عنه، بديًال أو للوحي ُمماثلة تكون ُمحَكمة عقيدٍة وإىل
عقليٍّا عرًضا االتجاه عرض إىل نُظارها خرج العمل يف الجماعة تقدَّمت ما فإذا طبيعي؛
يتكاثر األجيال وبتعاقب مذهب. إىل تدريجيٍّا االجتماعي النفيس املوقف ل فيتحوَّ خالًصا،
عليه يُقىض أن إىل العقيل اتساقه ويتَّضح املذهب، جوانب وتتحدد املذهبي، العقيل العمل
وقد جديد. مذهب بداية تكون وحيويًة شبابًا أكثر جديدة دعواٌت تظهر أو الزمان، بفعل
ومحاولة األوىل األصول إىل بالرجوع حياته تجديد القديم للمذهب الشابَّة األجيال تُحاول

األول. االجتماعي النفيس املوقف تغريُّ بعد خاصًة االعتدال، إيجاد
عىل والقائمة به، وامُللتزمة للفكر امُلمارسة هي بأنها أيًضا تتميز فإنها األفعال ردود أما
املقابل. الطرف اآلخر، الجانب هو الفعل رد الفعل. يف غاب الذي اآلخر الطرف عىل املحافظة
بداية حتى الثانوية األفكار وتظهر الفكرية، الحياة تنشأ الفعل ورد الفعل بني التوتُّر ومن
عن وتُعرب البديل، وتُعطي الفعل، حدود تُبني التي هي الفعل ردود بينهما. الجمع محاوالت
مقابل يف العقل يوضع واالجتماعية. النفسية الظروف عن تُعرب مما أكثر الفكري التكامل
لسلطته، امُلحدد للفعل، املستمر التحدِّي هو الفعل رد الهوى. مقابل يف والحق االنفعال،
قد ذلك ومع الفكر. حرية وعن الفكرية املعارضة حق عن وامُلعرب بامِلرصاد، له والواقف
إىل وتحويلها عليها، واالعتماد السلطة تمثُّل مقدمتها ويف العيوب، بعُض الفعل ردَّ ينتاب
حرية تنقلب وضالل. كفر عداها وما للحق، مقياًسا ذلك بعد فتصبح للدولة، رسمي فكٍر

عنه. تعبريًا الفعل رد نشأ الذي املعارضة حق ويضيع قهر، إىل الفكر
جديل، كشعوٍر أو بنائي كشعوٍر كِفرق، أو كموضوعات الكالمية املادة ُعرضت وسواءٌ
اتجاهاٌت الكالمية فالِفرق الفكرية؛ املوضوعات وإىل الفكر إىل يان يؤدِّ الطريقني فكال
األفكار ق لتحقُّ ميدان هو بل مادية، وقائع أو خالصة حوادث تاريخ ليس والتاريخ فكرية،
التأليه ثالث؛ مراحل يف مثًال التوحيد موضوع تطوَّر فقد للوحي. الفكرية األينية وظهور
ثم املعتزلة، عند الصفات وإنكار والتنزيه وُمعتدليها، ُغالتها الشيعة، عند والتجسيم
املوضوع بناء هو نفسه التاريخي التطور هذا األشاعرة. عند الصفات وإثبات التشبيه
املوضوع، نقيض هو الصفات بإنكار والتنزيه املوضوع، هما والتجسيم فالتأليه الفكري؛
الجوانب نفسها هي التاريخية املراحل املوضوع. مركَّب هو الصفات بإثبات والتشبيه
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يف وتحليله بنائه وبني التاريخ يف وظهوره اليشء تطور بني َفرق ال للموضوع، املختلفة
اإليمان ويف والنقل، العقل ويف األفعال، خلق يف أيًضا يُقال التوحيد عن يُقال وما الشعور.

اإلنسان.114 ويف الوحي، ويف الطبيعيات، يف أيًضا ويُقال اإلمامة، ويف والعمل،
وكانت فكرية، اتجاهاٍت الكالمية الِفرق كانت إذا األول: ثالثة؛ أسئلة تربُز وهنا
مختلفة جوانب تُكون األنماط هذه وكانت البرشي، للفكر مثالية أنماًطا الفكرية االتجاهات
الحضارة كشفت هل األنماط؟ هذه كل التاريخ أعطى هل هو: فالسؤال للموضوع،
أخرى جوانب وكشف جديدة أنماط اكتشاف الباحث باستطاعة هل املوضوع؟ جوانب
وأنماط واتجاهات كِفرق والتشبيه والتجسيم التأليه ظهر التوحيد يف فمثًال للموضوع؟
والكسب الجرب ظهر األفعال خلق ويف كوظيفة. التوحيد بعُد يظهر ولم للموضوع، وجوانب
العقل أولوية ظهرت والنقل العقل ويف التحرر. بعُد يظهر لم ولكن االختيار، وحرية
إذا الثاني: والسؤال إلخ. … الواقع أولوية بعُد تظهر لم ولكن النقل، أولوية ظهرت كما
ُمتزامنة حلوٌل األنماط هذه فهل البرشي، للفكر مثالية أنماًطا الفكرية االتجاهات كانت
يف تأليه كموضوٍع فالتوحيد واحد؟ ملوضوٍع مختلفة جوانب أنها أم الزمان، يف ُمتتالية أو
األفعال وخلق ثالث. جانٍب من وتنزيه آخر، جانٍب من تشبيه أو وتجسيم جوانبه، أحد
اآلن الباحث مهمة ثالث. جانب من اختيار وحرية جانب، من وكسب جانب، من جرب هو

الثاني، القرن حتى الخلقية املرحلة ثالث؛ تاريخية بمراحل مرَّ الذي التصوف يف أيًضا ذلك ظهر وقد 114

التصوف ظهر وقد السابع. القرن حتى امليتافيزيقية واملرحلة الخامس، القرن حتى النفسية واملرحلة
علًما التصوف فيها يكون الخلقية املرحلة نفسها؛ الثالث املراحل يف روحي كطريٍق أو نظري كبناءٍ أيًضا
يكون النفسية واملرحلة الدينية، لألخالق علًما التصوف فيها يكون النفسية واملرحلة الدينية، لألخالق
وحدة يف نظرية إىل التصوف فيها يتحول امليتافيزيقية واملرحلة القلوب، لبواطن علًما التصوف فيها
أيًضا مرَّ فقد الفقه؛ يف والفكر التاريخ بني أيًضا التطابق هذا ظهر وقد املطَلقة. الوحدة أو الوجود
أو العقيل الفقه ثم مالك؛ فقه وهو الفكر، عىل للواقع األولوية يُعطي الذي الواقعي الفقه مراحل؛ بثالث
يُحاول الذي الشافعي فقه وأخريًا حنيفة؛ أبي وفقه الرأي أهل عىل الغالب وهو التقديري، أو النظري
األولوية يُعطي األول األصول؛ ملوضوع ثالثة مناهج هي ذاتها الثالث املراحل وهذه امَلطلبنَي. بني الجمع
الفقه أما بينهما. الجمع يُحاول والثالث الواقع، عىل للفكر األولوية يُعطي والثاني الفكر، عىل للواقع
للتكييف. أو للتعقيل أو للتحضري محاولة أية دون بالنص والتصاق الخام األصول إىل عود فإنه الحنبيل

والفرع. األصل والواقعة، املصدر هو فالنص
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الباحث وكأن واحد. ملوضوٍع مختلفة كجوانب الِفرق تُمثلها التي الفكرية عرضاالتجاهات
تُمثل الكالمية الِفرق كانت إذا الثالث: والسؤال ُمحايد. كُمشاهٍد عل من املوضوع إىل ينظر
الديني للفكر دائمة أنماٌط الفكرية االتجاهات هذه هل هو: فالسؤال فكرية، اتجاهاٍت
وال فقط، والتجسيم التأليه الشيعة تُمثل ال مثًال التوحيد ففي ومكان؟ زمان كل يف تتكرَّر
والتشبيه والتجسيم التأليه إن بل فقط، التنزيه املعتزلة تُمثل وال فقط، التشبيه السنة تُمثل
وكذلك باأللوهية. يتعلق فيما العام البرشي الفكر أو الديني للفكر مثالية أنماٌط والتنزيه
املعتزلة تُمثل وال الكسب، األشعرية تُمثل وال الجرب، الجربية تُمثل فال األفعال؛ خلق يف األمر
مثالية أنماًطا تُمثل واالختيار، والكسب الجرب الثالثة، الحلول هذه إن بل االختيار؛ حرية
والنقل، العقل يف نفسه اليشء يُقال أن ويمكن واملكان. الزمان حدود تتعدى الحرية ملشكلة
علًما الدين أصول علم فيصبح والعمل، واإليمان والخلق، والُكمون والبيعة، التعيني ويف

العام. البرشي وللفكر حضارة لكل بنيويٍّا
لظرف طبًقا البرشي لالختيار مقدمة هو إنما ره وتطوُّ املوضوع جوانب يف والتعدد
عند فعًال يكون فما عرص؛ كل اختيار هو املاضية العصور اختيار يكون ال وقد عرص. كل
فعًال يكون قد القدماء عند وسًطا يكون قد وما امُلعارصين، عند ِفعل رد يكون قد القدماء
وسًطا يكون فال القدماء، عند فعل رد أو فعًال يكون قد وما املعارصين، عند ِفعل رد أو
قد للنهضة. وبعثًا لالنهيار إيقاًفا الفعل ورد الفعل جيل فاملعارصون املعارصين. عند
اختيار أخرى ومرًة املوضوع، اختيار مرًة املعارصة واالجتماعية النفسية الظروف تُحتِّم
إىل والعودة كليًة املشكلة إلغاء رابعة ومرًة املوضوع، مركَّب ثالثة ومرًة املوضوع، نقيض
املعارص واقعنا يُحتِّم مثًال الطبيعيات فمن نحوه. ُمصوبًا الخام النص أو امللموس الواقع
إىل األفعال يرجع الذي النفيس تكويننا عىل ا ردٍّ واطرادها الطبيعة قوانني استقالل اختيار
حل يف ُمساهمًة أكثر املعارص النفيس موقفنا التعطيل يكون التوحيد ويف العادات. خوارق
لإلنسان املجال وإفساح املعياري، الفكر يف التشخيص عىل بالقضاء وذلك العقلية، ُعَقدنا
ظروفنا تُحتِّم األفعال خلق ويف األغالف. بها تُحيط عامة بوتقٍة يف يوضع أن دون يفعل ألن
الجربية وطأة من تقليًال األفعال حرية إثبات وهو املوضوع، نقيض املعارصة النفسية
الجماهري وخضوع الدنيا جربية أو الدين جربية إما تحتها، نرزح التي األفعال وحتمية
والقهر الرغيف لحتمية خضوعها أو السلطان، إرادة أو هللا إرادة املشخصة، املطَلقة لإلرادة
العرص، حشوية عىل ردٍّا للنقل أساًسا العقل اختيار املعارص واقعنا يُحتم كما املادي.
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النفسية الظروف أن كما واقعي. استشهاد أو عقيل اتِّساق دون كحجٍة النقل عىل واعتماده
والعقاب، الثواب وجوب اختيار تتطلب التغيري، يف النية صادقي كنَّا إن املعارص، لواقعنا
املعارص واقعنا يُحتم كما وأهوائها. مشخصة إلرادٍة يخضع وال قانون، يحكمه العالم تصور
تأخري أو حياتنا، يف بينهما الفصل عىل ا ردٍّ والعمل، النظر وحدة وهو املوضوع، اختيار
املعارص واقعنا يُعاني وقد العرص. مرجئة تفعل كما العمل عىل الحكم أو النظر عىل العمل
تطرُّف من األمة عىل أخطر السلطة ط توسُّ ولكن التطرف، من يُعاني ما قدر التوسط من
تغيري أجل من العاقل والتطرف املعارضة. ط وتوسُّ السلطة تطرُّف واألجدى املعارضة،
اختيار املعارص واقعنا يُحتم كما القائمة. لألوضاع املربِّر التوسط من خريٌ القائم الوضع
وأن التعيني، عليها يغلب التي الحالية ظروفنا عىل ا ردٍّ البيعة، وهو القديم، الفعل رد
وقد مسبًقا. نتائُجها معروفٍة صوريٍة بيعٍة صيغِة يف كانت ولو حتى العسكر» يف «اإلمامة
متاهًة ويعتربها تماًما املشكلة فيُلغي رابع، حل وضع أو رابعة فرقة خلق ظروفنا تُحتم
املوضوعات حدَّدت التي العامة األوىل األصول إىل والرجوع بإلغائها حلها ويُفضل عقلية،
منها ينتج بل عملية، قيمٌة عنها ينتج ال نظرية مسائل طرح أو انحرافات، أو تفريعات بال
االتجاه، هذا امُلحَدثون وامُلصِلحون القدماء الفقهاء تمثَّل وقد والضياع. والتفرُّق التشتُّت
مستقبل، واملعاد مستقل، والوعي هدف، والحياة واقع، والنص تحرُّر، والحرية وظيفة، هللا

ثورة.115 والحكم

(السيايس) االجتماعي الشعور (3-3)

الجديل والشعور واملذاهب العقائد بنية عن يكشف الذي البنائي (املذهبي) الشعور إن
يف داخالن الحقيقة يف هما إنما وتاريخها، الِفرق تطور عن يكشف الذي (التاريخي)
يكون قد وبناءه. ره تطوُّ وتكوينه، العلم نشأة يُفرس الذي (السيايس) االجتماعي الشعور
األوىل املحاوالت فيه تظهر الزمان، حيث من النقلية العقلية العلوم أول هو الكالم علم
ومذاهب نظريات إىل املعاني تحويل ثم َمعاٍن، إىل وتحويلها عقليٍّا فهًما النصوص لفهم
إليجاد محضة داخليًة نشأًة نشأ وقد والنفاق. والعصيان والفسق والكفر اإليمان حول

(ص١٨–٢١). البدائل بني االختيار إعادة القديم، الرتاث من موقفنا (١) والتجديد، الرتاث انظر 115
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الوحدة إىل التفرق من أو التفرق إىل الوحدة من رابًعا:

وقد بعدها. وما الفتنة يف وتكاثرت وقعت التي األحداث ولتنظري للسلوك، نظري أساس
للنظرية، األول امَلرجع هو الديني فالنص النصوص؛ تفسري إىل النظرية عن البحث أدَّى
كل تؤديها التي النصوص تفسري يف اختالف إىل األهواء وتضارب املصالح اختالف أدَّى ثم
داخليًة نشأًة الكالم علم نشأ ومواقعها. مواقفها عن والدفاع آرائها وإلثبات لصالحها، فرقة
الفلسفة اعتباره إىل بالبعض حدا مما نشأته؛ يف أجنبية بمؤثراٍت يتأثر أن دون محضًة
املسلمني أصالة فيه ظهرت الذي وهو اإلسالمي، للفكر الوحيد امُلمثل وأنه ة، الحقَّ اإلسالمية
وافدة أخرى بحضاراٍت الناشئة الحضارة اْلتقاء أما ره. وتطوُّ الواقع ألحداث تصويًرا فكان
العقلية، تحليالته من وقوَّى العلم، تطوير عىل ساَعد ُمتأخر عامٌل فهو أعمالها، ترجمة بعد
هذا إن بل املتأخرة، الكالمية املؤلَّفات يف ذلك وضح كما للعقائد، كعلم وطأته من ف وخفَّ
ثم بها تشبَّعت التي الفلسفة من أتى بل الوافدة، الحضارات من مبارشًة يأِت لم العامل
يف الفرع وْضَع إطاره يف ووضعها ها ضمَّ العلم استطاع ذلك ومع حذوها. الكالم علم حذا

له. ووارثًا األديان تاريخ لعلم ُممثًال الكالم علم وأصبح األصل،
العقيدة وبني بينه د يوحِّ عندما البعض ويُخطئ ًسا. مقدَّ تاريًخا ليس إذن الكالم علم
أصول الكالم علم وجعل والعقائد، الكالم علم بني البعض د وحَّ أن بعد خاصًة الدينية،
اجتهادية محاوالٌت الكالم فِعلُم الدينية؛ والعقائد الكالم علم بني شاسع فرٌق وهناك الدين.
للظروف املحاوالت هذه كل وتخضع لها، نظري أساٍس عىل للعثور أو العقيدة لفهم
ت عربَّ التي العرص وللغة سبَّبتها، التي السياسية ولألحداث فيها، نشأت التي التاريخية
كحقيقٍة العقيدة بني التوحيد إذن يمكن ال خالله. من ظهرت الذي الثقايف وللمستوى بها،
وبلغٍة ، معنيَّ ومكاٍن ، معنيَّ زماٍن يف تحُدث التي لها التاريخية الصياغات وبني مطَلقة،
العقائد أو املطَلقة العقائد هل قائًما: السؤال ويظل 116. معنيَّ ثقايف مستًوى وعىل معيَّنة،
ثقايف مستًوى وعىل معيَّنة، بلغٍة معيَّنة فرتٍة يف نزل الوحي أن أم بالفعل، موجودة ذاتها يف

هللا، رسول عىل والسالم بالصالة دراستهم يبدءون عندما امُلعارصين الدارسني من كثريٌ يُخطئ لذلك 116
أتى أن بعد الباطل عىل الحق إظهار استطاع الذي الكالم علم بفضل الدين عىل اإلبقاء عىل هلل والشكر
الدراسات خاصًة الروح هذه وتعمُّ حضارة. بال وهم حضارة وأعطاهم الهمج، العرب ونظم اإلسالم،
مقدمة انظر األزهرية. الجامعة يف الدين أصول كلية ويف القاهرة، جامعة يف العلوم دار كلية يف الجامعية

(ص٦-٧). لألشعري اإلسالميني» «مقاالت ل الحميد عبد الدين محيي محمد
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(٥) الثورة إىل العقيدة من

الوحي البرشي؟ الوعي تطور من معيَّنة تاريخية مرحلٍة ويف معيَّنة، حضارٍة ويف معني،
ويف ُمتعددة، إنسانيٍة وبلغاٍت ُمتتالية، إنسانية مراحل عىل ظهر تاريخية صياغاٌت ذاته
تتحدث أن املطَلقة للعقيدة يمكن هل أيًضا: السؤال ويظل ُمختلفة.117 حضاريٍة سياقاٍت
الوحي فيها يقرأ التي اللحظة يف أنه أم ذاته، ويفهم الوحي الوحي يقرأ هل نفسها؟ عن
فهٍم إىل تتحول العقيدة فإن لواقع، تحليله يف أو تجربة، وصفه يف أو فكرة، يف عنه ويُعرب
الكالم علم ؟118 معنيَّ ولشخٍص بل معيَّنة، ولجماعٍة ، معنيَّ وزماٍن ، معنيَّ عٍرص يف معنيَّ
التي لألحداث ُمواكبًا نشأ الدينية للعقائد علًما أو ًسا مقدَّ علًما وليس محض، تاريخي علٌم
إال هو ما الكالم علم العلم. لتغريَّ األحداث ت تغريَّ ولو األول. الجيل منذ للجماعة وقعت
فيها سلوك كل ويحتاج نظريٍّا، توجيًها الوقائع ه توجِّ بيئة يف الساعة ألحداث نظري غطاءٌ

الوحي. من نظري أساٍس إىل
للعرص، علميٍّا َمطلبًا فقط ليس وتطورها األفكار نشأة تفسري يف االجتماعي واملنهج
الحضارات إحدى أبرزته فرد كل عند ُمشاَهًدا ملموًسا وواقًعا العقول، بديهيات من وبديهية
لتفسري القديم الرتاث يف يُستعمل كان إنه بل املعرفة»، اجتماع «علم عليه وأطلقت امُلجاورة،
نشأت التي األفكار ثم الواقعة تُذَكر أو سببها، الواقعة تُذَكر ثم الفكرة فتُذَكر األفكار. نشأة
أيديولوجيٍة تبنِّي عىل يدل أو أخرى، حضارٍة من ُمستحَدثًا منهًجا ليس إذن هو منها.119
واملؤلَّفات وعي. غري عن أو وعي عن القدماء مؤلَّفات يف أحيانًا السائد املنهج هو بل خاصة،
ما فكثريًا مًعا؛ واجتماعيٍّا فكريٍّا تاريًخا لفكرها الجماعة تاريخ هي النهاية يف الكالمية
الرشعيات، إىل الصفات ومن اإلمامة، إىل التوحيد ومن الواقع، إىل الفكر من املؤلف ينتقل

النبوة. تطور النبوة، الوحي، تطور التاسع: الفصل انظر 117
والتجديد، (الرتاث التفسري» «نظرية بعنوان والتجديد»، «الرتاث من الثالث القسم موضوع هو هذا 118

ص٢١٣–٢١٦).
الزبري بن مصعب عليه خرج ملا أنه بالبداء الحنفية بن محمد داعية (الكيسانية) املختار قول سبب 119

ووعده إليه نزل الوحي أن وادَّعى لقتاله. الجند رأس عىل شميط بن أحمد صاحبه بعث الكوفة ألخذ
بذلك، وعدني قد كان تعاىل هللا إن فقال: عدونا؟ عىل بالنرص تِعُدنا ملاذا أحمد: سأله انهزم فلما بالنرص،
قول سبب فكان ،(٣٩ (الرعد: َويُثِْبُت﴾ يََشاءُ َما هللاُ ﴿يَْمُحوا قائًال: ذلك عىل واستدل له. بدا ولكنه

ص٥١-٥٢). (الفرق، بالبداء الكيسانية
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الوحدة إىل التفرق من أو التفرق إىل الوحدة من رابًعا:

فإننا والتاريخ، الفكر بني أحيانًا نفصل نحن كنَّا وإذا املوضوع. بتغريُّ إحساس دون
هذا ووصول بنا، املحيطة الثقافية البيئات يف املنهجني تعاُرض األول لسببني؛ ذلك نفعل
املعرفة، يف املثالية النظرية يُعارض املعرفة اجتماع فِعلُم علينا. وأثره ثقافتنا يف التعارض
نشأة بتاريخ ِعلمنا ويف االجتماعي، وعينا يف نقٌص والثاني بينهما.120 الجمع إىل سبيل وال
وكيف ذاتها. االجتماعية الوقائع من ُمستنكفًة باألفكار امُلتوسطة طبقتنا النشغال األفكار
أنه إال التاريخ يف األفراد أهمية من وبالرغم الدست؟ قاع من الثقافة، وهي ميزتنا، تنشأ
نية، سوء عن أو نية حسن عن إما األفراد، ظهور بمجرد التاريخ حوادث تفسري يمكن ال
أنه والحقيقة النية. سيِّئي أو النية حَسني أفراد ظهور ملجرد نشأت قد الحضارة وتكون
إال األفراد وما ستفرضها، كانت التي الحوادث من األفكار لظهرت األفراد يظهر لم لو
الثقافة لغة يف تمثُّلها بعد الوافدة الثقافات وظهور الثقافات التقاء من أو عنها، امُلعربون
الحضاري، إطارهم داخل األفراد يوضع وقد للعالم.121 تصوراتها يف وإدخالها الناشئة،
واملكر والخداع والكيد والتحايل النية سوء يظهر وهنا االجتماعي. سلوكهم تحديد ويتم
مهيَّئًا للجماعة النفيس الواقع وكان للتاريخ.122 ُمحركة كعوامل والخديعة والدسيسة

الغربي». الرتاث من «موقفنا والتجديد»، «الرتاث من الثاني القسم موضوع هو هذا 120

يُدعى العراق أهل من نرصانيٌّ األول رجلني؛ يد عىل نشأت األوىل الكالم بدعة أن البعض يرى 121

يؤمنون ال النصارى أن حني (يف بالقدر القول وعلَّمه الجهني، معبًدا وصِحب اإلسالم أظهر «سوس»،
ورشه خريه بالقدر قال الذي الدمشقي غيالن أخذ وعنه اإللهي)، الفضل عن امُلنفصلة االختيار بحرية
مستحقٌّ فهو والسنة بالكتاب قائًما كان من كل وأن قريش، غري يف صالحًة اإلمامة وجعل العبد، من أنه
هو واآلخر العقيدة). غطاء ستار تحت السيايس للموقف (التكفري األمة بإجماع إال تثبُت ال وأنها لها،
لعيل الرسول وصية (أ) أشياء: ثالثة أحدث وقد لإلسالم، ليكيد أسلم الذي اليهودي سبأ بن هللا عبد
حيٍّا، زال وما يُقتَل لم عيل (ج) الرسول. ورجعة عيل رجعة (ب) الخالفة). دولة (لتقويض ا نصٍّ باإلمامة
ُملئت كما عدًال فيملؤها األرض إىل ينزل إلهي، جزءٌ به سوطه، والربق صوته، الرعد السحاب؛ يسكن
مقاالت، ص٢٢٥؛ ج١، التهذيب، تهذيب ص٣٠؛ ج٣، اإلسالم، (تاريخ عثمان فتنة أثار الذي وهو جوًرا.

ص٩–١٢). ج١،
اإلسالم ديانة عن الطوائف هذه خروج يف األصل إن فيقول التحليل، لهذا نموذًجا حزم ابن يُعطي 122

كانوا إنهم حتى أنفسهم، يف الخطري وجالله األمم، جميع عىل التِّيه وعلو امللك، سعة من كانوا الُفرس أن
عنهم الدولة بزوال امتُحنوا قلَّما لهم، عبيًدا الناس سائر يعدُّون وكانوا واألبناء، األحرار أنفسهم ون يُسمُّ
كيد وراموا املصيبة، لديهم وتضاعفت األمر، تَعاَظمهم خطًرا، الُفرس عند األمم أقل العرب أيدي عىل
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(٥) الثورة إىل العقيدة من

والشعوب، باألديان خربة أهل بها قام ومن الواقع، هذا عن تُعرب التي األفكار هذه لقبول
الشعوب. وبحكم األديان بتاريخ

ال فنحن اإلسالمية؛ للِفرق تاريخ هناك بل الكالم، بعلم ى يُسمَّ ما إذن هناك ليس
علم عن حديثًا الِفرق كتب يف نجد وال الخامس، القرن قبل الكالم علم عن حديثًا نجد
بتسميته اصُطلح ما أن عىل يدل مما املتأخرة؛ املؤلَّفات يف إال له تعريًفا حتى أو الكالم
نشأًة نشأت قد الِفرق معظم كانت وملا اإلسالمية. الِفرق تاريخ الحقيقة يف هو الكالم علم
اختالف وراء ُمتسرت سيايس بباعٍث أو رصاحًة سياسيٍّا مدلوًال لعقائدها أن أو سياسية،
تاريخ إال هو إن الكالم علم ى يُسمَّ ما فإن النظريات، وصياغة النصوص فهم يف اآلراء
للمجتمع وسيايس اجتماعي تاريٌخ إال هو ما الكالمية الِفرق تاريخ وأن اإلسالمية، الِفرق
ويؤثِرون املوجه، التاريخ الكالم علماء من كثريٌ ويرفض األوىل.123 عصوره يف اإلسالمي
الكالمية الِفرق نشأة عىل ويدل سياسيٍّا، تاريًخا جوهره يف يكون خالًصا موضوعيٍّا تاريًخا
اإلمامة، وهي سياسية مشكلًة كانت الكالم علم لها تعرَّض مشكلة أول وأن سياسية، نشأًة

وقبل وغريهم، وبابك واملقنع وأستاسيس شنقاده قادتهم من وكان شتَّى. أوقاٍت يف بامُلحاربة اإلسالم
قوٌم فأظهر أنجع، الحيلة عىل كيده أن فأرادوا الرساج، مسلم وأبو بخداش، ب امللقَّ عمار ذلك رام هؤالء
سلكوا ثم عيل، ظلم واستشناع هللا رسول بيت آل محبة بإظهار التشيع أهل واستمالوا اإلسالم، منهم
املهدي يُدعى يُنتَظر رجًال بأن القول إىل أدخلوهم منهم فقوٌم اإلسالم. من أخرجوهم حتى مسالك بهم
الكفر. إىل هللا رسول أصحاب نسبوا إذ الكفار؛ هؤالء من الدين يؤخذ أن يجوز ال إذ الدين؛ حقيقة عنده
بالحلول القول من ذكرنا الذي املسلك بهم سلكوا وقوٌم النبوة. له َعوا ادَّ من النبوة إىل خرجوا وقوٌم
هي بل قالوا وآخرون وليلة. يوم كل يف صالة خمسني عليهم فأوجبوا تالَعبوا وآخرون الرشائع. وسقوط
الكندي الحارث بن عمرو بن هللا عبد قول وهذا ركعة. عرشة خمس صالة كل يف صالة، عرشة سبع
فإنه، اليهودي، الحمريي سبأ بن هللا عبُد أيًضا املسلَك هذا سلك وقد صفريٍّا. خارجيٍّا يصري أن قبل
بن عيل وأحرق عثمان. عىل الناس إثارة أصل كان فهو أهله، لكيد اإلسالم أظهر عليه، هللا لعنة
وهما والقرامطة، اإلسماعيلية حدثت امللونة األصول هذه ومن باإللهية. أعلنوا طوائف منهم طالب أبي
عىل كان الذي املوبذ مزدك مذهب ثم املحضة، باملجوسية قائلتان جملًة، باإلسالم ُمجاهرتان طائفتان
ج٢، (الفصل، واألموال النساء يف الناس تآيس بوجوب يقول وكان الفرس. ملك قيماد بن أنورشوان عهد

ص١٠٨-١٠٩).
يف وأيًضا كالميٍّا، مؤلًَّفا ليس هو الضالل»، من «امُلنِقذ يف الغزايل عند إال الكالم لعلم تعريًفا نجد ال 123

خلدون. ابن مقدمة ويف النسفية»، «العقائد
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الوحدة إىل التفرق من أو التفرق إىل الوحدة من رابًعا:

نفسه عن السيايس الخالف عربَّ ثم سياسيٍّا، طابًعا كان األول الجيل يف األحداث طابع وأن
الدين، عن منفصًال شيئًا تعني ال والسياسة نظرية. عىل منها النصوصللحصول تفسري يف
سياسية نشأًة نشأ الكالم علم بأن القول يصعب قد لذلك الحياة؛ شئون كافة يُنظم فالدين
رأسها وعىل األول العرص يف املسلمني وجدان هزَّت التي األحداث ألن الحديث؛ باملعنى
يف يكن لم الفكر. أثارت وقائع كانت بل الحديث، باملعنى سياسية أحداثًا تكن لم الفتنة،
الديني. والعامل السيايس العامل بني تمييٌز الفكر هذا يف وال البيئة هذه يف وال الوقت ذلك
تعيشه الذي الواقع وكان لحياتها، واملنظِّم الجماعة لسلوك ه املوجِّ الوحي، وهو الفكر، كان
الدين شئون خلطوا بأنهم الخوارج اتهام يمكن ال لذلك بالفكر؛ ًها موجَّ ُمتكامًال، واقًعا
ت رجَّ التي بالفتنة الحوادث تبدأ واحًدا.124 شيئًا كانا والدولة الدين ألن الدولة؛ بشئون

اإلمامة.125 موضوع حول سياسيٍّا خالًفا أساًسا الخالف وجعلت الجماعة، شعور

(مقاالت، الناجية الفرقة لحديث يتعرَّض أن دون اإلسالميني» «مقاالت يف األشعري موقف هو هذا 124

موقف أيًضا وهو واملرشكني». املسلمني ِفرق «اعتقادات يف الرازي موقف وكذلك ص٣٩-٤٠). ج١،
ص٢–١٠). (التنبيه، (الخوارج) الرشاة عىل بالهجوم مؤلَّفه وبدئه والرد»، «التنبيه يف الشافعي امللطي
الدين انحرس أن بعد األوروبية الحضارة يف الحديث العرص وليدة والدين السياسة بني الثنائية هذه
قوَّى أن وبعد محًضا، عقالنيٍّا الواقع وأصبح العلماني، التيَّار واشتدَّ كهنوتًا، وأصبح الحياة توجيه عن

املعارص. اإلسالمي الفكر داخل بامتداده الثنائية هذه الغربي الفكر
األحداث بتلك هوى قتله، إىل وأفىض الثالث، الخليفة عهد يف حدث ما حدث أن إىل ذلك عىل األمر كان 125

استقاموا التي الطريق عن زحزحتهم صدمًة وأهله اإلسالم واصطدم الخالفة، هيكل من عظيم ركٌن
ُقتل فقد الدين؛ حدَّها التي الحدود لتعدِّي باٌب للناس وُفتح … رصاط عىل قائًما القرآن وبقي عليها،
يملك لم من أنُفس يف بالعقول تالعبت شهواٍت أن العامة قلوب األمر وأشعر رشعي، حكم بدون الخليفة
األصالة أهل عىل وأولئك هؤالء وتغلَّب دينهم، يف امُلغالني من كثري عىل الغضب وغلب قلوبهم، اإليمان
بعض ونقض ذلك، بعد األحداث توالت ص١٠). (الرسالة، يُحبون ما غري عىل أمور فُقضيت منهم،
األمويني، إىل السلطة أمر فيها انتهى املسلمني بني حروب وكانت عقدوا، ما الرابع للخليفة امُلبايعني
وأخذ الخالفة، يف املذاهب بهم وتفرَّقت بينهم، الوحدة ُعرى وانفصمت تصدَّع، قد الجماعة بناء أن غري
الرؤية يف االخرتاع نشأة وكانت والعمل، بالقول خصمه رأي عىل رأيه ينرص كلٌّ آرائهم تأييد يف األحزاب
عداهم، من روا فكفَّ الخوارج وغال وُمعتدلني، وخوارج شيعة إىل الناس فافرتق قبيل؛ كل وغال والتأويل،
تضعضع أن إىل طويًال، زمنًا مُلخالفهم وتكفريهم بالجمهورية أشبه لحكومٍة وطلبهم عنادهم استمر ثم
إشعال عن وا يكفُّ ولم البالد، أطراف يف غاراتهم وانترشت املسلمني، من كثريًا أَكلْت حروب بعد أمرهم
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(٥) الثورة إىل العقيدة من

علم أن عىل يدل ذلك فإن املسلمون، أثارها التي املشاكل أُوىل هي اإلمامة كانت فإذا
فإن إنساني، علٌم أنه عىل جديد من العلم بناء إعادة ت تمَّ ما وإذا سياسية. نشأًة نشأ الكالم
التخلف، عىل والقضاء األرض، تحرير خالص، سيايس واقٍع عىل أيًضا تقوم املحاولة هذه
وقد الالطبقي.126 املجتمع وتأسيس الديمقراطية، قواعد وإرساء املجتمع، بناء وإعادة
يكفي كان فقد فرقة؛ منها تنشأ ولم نظرية، كمشكلٍة ال عملية كمشكلٍة اإلمامة ظهرت
تساءل وقد الجماعة. د وتتوحَّ الناس، ويُطيع املشكلة، تَُحل حتى املوجهة الفكرة إلقاء
االجتهادية املسائل من هو هل األصول؟ من أم الفروع من السيايس الخالف هل الناس:
العقائدية؟127  والقول املسائل من أم الفقهية املسائل من هو هل النصية؟ املسائل من أم

الشيعة بعض وغال العرب. جزيرة من وناحية أفريقيا، أطراف يف اليوم إىل بقيٌة منهم وبقيت الفتن،
العقائد من كثري يف خالف ذلك وتبع منه، يقرب ما أو األلوهية مقام إىل ذريته بعض أو عليٍّا فرفعوا

ص١١-١٢). (الرسالة،
بعد االختالف وكان اإلمامة، يف اختالفهم نبيهم بعد املسلمني بني االختالف من حدث ما وأول 126

ص٣٩–٦٤). ج١، (مقاالت، اإلمامة يف الرسول
الوفاة، وقت بالخالفة عمر عىل بكر أبي تنصيب يف والخالف اإلمامة، يف الخالف الشهرستاني يذكر 127
االجتهادية املسائل يف خالف أنه عىل وحروبه، عيل عىل والخالف عثمان، وخالفة الشورى أمر يف والخالف
بني االختالف من حدث ما وأول ص٣٠–٣٩). ج١، (امِللل، األصول من ال الفروع من إنها أي والفقهية؛
ساعدة، بني سقيفة يف األنصار اجتمعت هللا رسول موت بعد أنه وذلك اإلمامة، يف اختالفهم املسلمني
من رجال يف األنصار مجتمع نحو فقصدا وعمر، بكر أبا ذلك وبلغ عباد، بن لسعد اإلمامة عقد وأرادوا
يف «اإلمامة النبي بقول عليهم واحتجَّ قريش، يف إال تكون ال اإلمامة أن بكر أبو فأعلمهم املهاجرين،
االختالف وكان ص٢٩–٤١). ج١، (مقاالت، طائعني الحق إىل ورجعوا ُمنقادين، له فأذعنوا قريش»،
وأنكر عثمان، ويل أن إىل عمر، وأيام بكر أبي حياة يف غريه خالٌف يحدث ولم اإلمامة، يف الرسول بعد
فصار خارجني، الحجة سنن وعن ُمخطئني، ذلك من عليه نقموا فيما كانوا أفعاًال أيامه آخر يف عليه قوٌم
فقالوا واالستقامة السنة أهل فأما ُمختلفني. قتله يف وكانوا ُقتل ثم اليوم، إىل اختالًفا عليه أنكروه ما
إىل الناس بني اختالف وهذا ذلك. بخالف قائلون وقال وعدوانًا، ظلًما قاتلوه قتله أفعاله، يف ُمصيبًا كان
ُمنِكر بني فمن أمره؛ يف الناس فاختلف طالب، أبي بن عيل بُوِيع ثم ص٤٧–٤٩). ج١، (مقاالت، اليوم
اليوم إىل الناس بني اختالف وهذا لخالفته. ُمعتقد بإمامته قائل بني ومن عنه، قاعد بني ومن إلمامته،
قتال ويف إياه، حربهما والزبري، طلحة أمر يف عيل أيام يف االختالف حدث ثم ص٥٤-٥٥). ج١، (مقاالت،

ص٦٠-٦١). ج١، (مقاالت، إياه معاوية
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الوحدة إىل التفرق من أو التفرق إىل الوحدة من رابًعا:

وتخلٍّ األموي، للحكم فكرية وبيعٌة الواقع، لألمر إثبات األفضل وجود مع املفضول بإمامة
اإلمامة بأن والقول العيش. برغد والرضا للمساومة، وقبول الرشعي، الحق صاحب عن
ورفض لقريش، النسب عىل يعتمد الذي األموي للحكم رفٌض قريش خارج من تكون
عربًا الرعايا لكل الحق وإعطاء بالرضورة، عربيٍّا الحاكم من يجعل الذي القومي للحكم
إال تكون ال اإلمامة بأن والقول لها.128 وحكاًما لألمة أئمة يُصبحوا أن يف موايل أم كانوا
يُوِحي قد مما وبالرغم مثًال. األموي كالحكم األمة عليه تُجِمع لم حكم ألي رفٌض باإلجماع
مصدر وإنه باالختيار، وليس بالتعيني اإلمام إن حيث من معارضًة أقلُّ بأنه التشيع به
خلوده يف وأن الحارض، يف الفعلية الثورة بدل بنواصيهم ويأخذ يرجع حتى والترشيع الحق
بالفعل، يأخذوه أن دون الضائع الحق إىل واطمئنانًا نفسيٍّا ونًرصا عزاءً أنصاره يجد قد
بعض بها قاَوم التي نفسها بالقوة القائم الحكم قاَوم أيًضا أنه إال ذلك كل من بالرغم
الناحية فمن األموي. الحكم عىل إمام خروج من سنة تخُل ولم نيني. السُّ الكالم علماء
رضورة ويُثبت االنتصار، يف األمل عن يُعرب بالرجعة والقول اإلمام بخلود القول النظرية

واملضطَهدين. املظلومني انتظار طال مهما الظلم عىل الحق انتصار
أما النصوص. يف العقل إعمال نتيجة نشأ بل الخالفية، املسائل أول التوحيد يكن ولم
مسألٍة إىل نفسها هي تحوَّلت حتى العقائدية للمسائل تابعة كانت فقد السياسية املشكلة
حرٍّا اإلنسان وإثبات القدر فإنكار سياسية؛ مدلوالٌت واآلراء للنظريات وكانت اعتقادية.129
مسئولني السلطة أصحاب الوالة حكم يجعل والرش، الخري عن مسئوًال أفعاله، يف ُمختاًرا
ويبعثهم أعمالهم، عن مسئولني امُلواطنني كل يجعل كما هللا، قدر يُمثلون وال أفعالهم عن

قريش، غري يف صالحًة اإلمامة العبد، من والرش الخري بأن قوله إىل باإلضافة الدمشقي، غيالن جعل 128

اإلسالم، (تاريخ األمة بإجماع إال تثبت ال وأنها لها، مستحقٌّ فهو والسنة بالكتاب قائًما كان من كل وأن
ص٢٢٥). ج١، التهذيب، تهذيب ص٣؛ ج٣،

نفيها أو اإللهية للذَّات املعاني صفات إثبات إىل امتدَّ بل السابقتني، املسألتني عند الخالف يِقف لم ثم 129
(غلو وعبادات فروًعا منها كان ما حتى الدينية، األحكام جميع معرفة يف العقل سلطة تقرير وإىل عنها،
وهم آخرون، غاىل ثم بيانه؛ سبق ما عىل األوىل باألصول السلطة تلك تخصيص أو القرآن)، خلق تأييد يف
والخالفة الخلفاء يف اآلراء وكانت لألولني. عناًدا الكتاب طريقة ذلك يف وخالفوا باملرة، فمَحوها األقلُّون،

ص١٤-١٥). (الرسالة، اإلسالمية االعتقادات مباني من مبنًى كأنها العقائد يف اآلراء تسرتجع
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علم موضوعات وكل الجماعة.130 إرادة عىل الخارجة امُلغتِصبة السلطة ضد الثورة عىل
املخلِّص هللا فكرة تهدف مثًال التوحيد ففي خالصة؛ سياسية مدلوالٌت لها ونظرياته الكالم
وانتصار الظلم، والخالصمن بالنجاة أمًال وإعطائها الجماهري، تحريك إىل املؤلَّه اإلمام أو
الطاعة وإىل القائم، الوضع تثبيت إىل القوة هللا فكرة تهدف بينما النهاية، يف رضورة الحق
القائم، الوضع يُثبت العقل عىل للنقل األولوية وإعطاء القوة. هلل امُلمثلة القائمة للسلطة
السلطة عليها تعتمد التي الدينية السلطة به تقوم والتفسري للتفسري، موكوًال األمر ويجعل
السلطتني ولتعاُون القائم للوضع رفض النقل عىل للعقل األولوية وإعطاء السياسية.
مقياس وهو محكومني، حاكمني جميًعا للناس عام مقياس ووضع والسياسية، الدينية
وجعل القائم، للوضع إثبات إرجاؤه أو اإليمان عن العمل وإخراج الربهان. وطريق العقل
جزءًا العمل وجعل ثورة. أو رفض إىل يتحول وال وفعًال، حركًة يتطلب ال خاويًا اإليمان
وتغيري وفعل حركٍة أساَس اإليمان وجعل القائم، للوضع رفٌض عنه وتعبريًا اإليمان من

للغاية.131 ُمتأخرًة ظهرت فقد القرآن خلق مسألة أما وثورة.
أوائل من كانوا فقد الحوادث؛ َمجرى توجيه يف بعيد أثٌر األوائل الكالم لعلماء وكان
ُقوى عىل للقضاء كحجج الدينية اآلراء السلطة استعملت ما وكثريًا األموي. للحكم امُلعارضني
الفرقة تُمثل ال املنكر.132 عن والنهي باملعروف لألمر تطبيًقا أساًسا قامت التي املعارضة

قتُل هل نتساءل: أن يمكن لذلك الدمشقي؛ وغيالن الجهني معبد مثل املعتزلة أوائل موقف هو هذا 130

ورجَليه يَديه وقطع الدمشقي غيالن وقتل دمشق، يف مروان بن امللك عبد يد عىل وصلبُه الجهني معبد
كل عىل كان الذي األموي الحاكم عاَرضا ألنهما أم قدريان، ألنهما مروان، بن امللك عبد بن هشام يد عىل

وأصحابهم؟ والحسني والحسن عيل فعل كما معارضته، الوقت ذلك يف ثوري رشيف مسلم
وبدأ علوُّه، يتشامخ لم وبناءٌ نموُّه، يتكامل لم نبٌت العلم، هذا نشأة كانت العهد هذا حواَيل فيما 131

وحدثت ذلك. من القرآن سنَّه ما عىل جريًا الكائنات يف النظر بمبادئ َمشوبًا انتهى كما الكالم علم
ح رصَّ أو القول عن وأمسك العباسيني، خلفاء من جمٌع لألول وانترص وأزليته، القرآن بخلق القول فتنة
البدعة، ُمجاراة فيه بما النطق عن وامُلتعففني والسنة، الكتاب بظواهر امُلتمسكني من غفري عدٌد باألزلية
حدود القوم تعدَّى وهكذا حق. بغري دماء فيه وُسفكت والتقوى، العلم أهل من رجال ذلك يف وأُهنَي

ص١٦). (الرسالة، الدين باسم الدين
كاآلتي: جهم آراء كانت فقد ديني؛ سبب أي صفوان بن جهم عىل األموي الحكم لقضاء يكن لم 132

صوفية نزعٌة وهي هو. إال يبقى وال والنار، والجنة ومقدوراته وأفعاله هللا معلومات يشء، كل فناء (أ)
أجل من الصفات إنكار (ب) االستداللية. الفكرة إىل منها الفنية الصورة إىل وأقرب عقلية، منها أكثر
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الوحدة إىل التفرق من أو التفرق إىل الوحدة من رابًعا:

تتحالف وقد اجتماعي. وضٍع عن تُعرب اجتماعية قوًة تُمثل بل فحسب، فكريٍّا اتجاًها إذن
أثناء عميل سلوٍك من الخوارج نشأت وقد معها.133 تتعارض وقد القائمة، السلطة مع
البيت، وآل الشيعة استمرَّ كما األموي للحكم والرفض املعارضة يف واستمرُّوا التحكيم،134

الذات تنزيه أجل من ُمحَدٌث هللا ِعلم (ج) العرص. يف السائد التشبيه يف الوقوع وعدم الذات، تنزيه
للتشبيه. ونفيًا الذات، لتنزيه إثباتًا مادية صفٌة الكالم ألن مخلوق القرآن (د) التشبيه. يف الوقوع وعدم
يخرج وبالتايل هلل؛ إال ألحد فعل ال ألنه فقط؛ باهلل الجهل هو والكفر فقط، باهلل معرفة اإليمان (ه)
بها يكون قوًة اإلنسان يف يخلق هللا أن يف األشاعرة مع االتفاق (و) الجرب. ويثبُت الحكم، من العمل
تُمثل ال اآلراء وهذه األشعرية. إىل األمر نهاية يف الجهمية انتهت لذلك االختيار؛ بها يكون وإرادًة الفعل،
قتله األموي، الحكم عىل رشيح بن الحارث مع لخروجه ُقتل ولكنه األموي، الحكم عىل خطًرا بالرضورة

ص١٤–١٧). ج١، (مقاالت، خراسان عىل محمد بن مروان نائب سيار بن معز
ص٦٥). ج١، (امِللل، طاَوعتهم وصولٌة عاَونتهم، ودولٌة صنَّفوها، وكتٌب حيالها، عىل مقالٌة فرقة لكل 133
وذهبت رماحهم، ونصلت الفريقني، سيوف انكرست حتى عيل وقاتَله ِصفني، إىل ومعاوية عيل صار 134

تزعم ألم عمرو، يا العاص: بن لعمرو معاوية فقال بعض، عىل بعضهم فوهم الرُّكب؛ عىل وجثَوا ُقواهم،
له قال نزل؟ مما املخرج من قال: بىل. فقال: خرجت؟ إال منه الخروج فأردت فظيع أمٍر يف تقع لم أنك
وميثاقه. هللا عهد به ولك ذلك، لك فقال: بقيت؟ ما يديَّ من مرص تخرج أال عليك فيل العاص: بن عمرو
وبينكم، بيننا هللا كتاب العراق، أهل يا العراق: ألهل الشام أهل يقول ثم فُرتَفع، املصاحف فأُمِر قال:
بن عمرو وكان أصحابه. خالفه خالفك وإن أصحابه، خالفه تريد ما إىل أجابك إن فإنه البقية. البقية
برفع أصحابه معاوية فأمر رقيق. حجاب وراء من الغيب إىل ينظر كأنه أشار الذي رأيه يف العاص
عليه وأبَوا عيل، عىل العراق أهل فاضطرب ذلك؛ ففعلوا العاص، بن عمرو إليه أشار وبما املصاحف،
العراق أهل امتناع بعد ذلك إىل عيل فأجابهم حكًما؛ معاوية ويبعث حكًما، عيل يبعث وأن التحكيم، إال
وبعث حكًما، العاص بن عمرو الشام وأهل معاوية وبعث ذلك، إىل عيل أجاب فلما إليه. يُجيبهم أال عليه
عليه، عيل أصحاب اختلف واملواثيق، العهود بعض عىل بعضهم وأخذ حكًما، موىس أبا العراق وأهل عيل
ُعدُت فإن البغاة. وهم حاكموهم يُقل: ولم ِهللا﴾، أَْمِر إَِىل تَِفيءَ َحتَّى تَبِْغي الَِّتي ﴿َفَقاِتلُوا هللا: قال وقالوا:
أبيت قد عيل: فقال وقاتلناك. نابذناك وإال التحكيم، إىل أجبتهم إذا بالكفر نفسك عىل وأقررت قتالهم، إىل
يسوغ وليس واملواثيق، العهود وأعطيناهم فأجبناهم سألوا، ما إىل إجابتهم إال فأبيتم األمر أول يف عليكم
وصار عيل، عىل خرجوا ألنهم خوارج وا فُسمُّ عليه، وخرجوا بالتحكيم، وإكفاره خلعه إال فأبوا الغدر. لنا
يف بحروراء نزلوا ألنهم الحرورية؛ أيًضا الخوارج ى ويُسمَّ ص٦١–٦٤). ج١، (مقاالت، اليوم إىل اختالًفا
رشينا لقولهم الرشاة؛ ون ويُسمَّ هلل. إال حكم ال وقولهم الحكمني، إلنكارهم امُلحكِّمة ون ويُسمَّ األمر. أول
(مقاالت، الدين عن يخرجوا لم ألنهم املارقة وا يُسمَّ أن ويرفضون بالجنة. ِبْعناها أي هللا؛ طاعة يف أنفسنا

ص١٩١). ج١،
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(٥) الثورة إىل العقيدة من

وقد قويٍّا.135 الخصم وبقي ُمتنازعني، فريقني إىل املعارضة تشتَّتْت وهكذا لحسابه. كلٌّ
املنكر.136 عن والنهي باملعروف لألمر البيت آل بعض ثورات يف املعتزلة شارك

والجماعة السنة أهل هم فكانوا األشاعرة، قبل البدع وا ردُّ من أول هم واملعتزلة
أصبحوا بعُد فيما أنهما مع القدرية عىل ردُّوا الذين فهم ويتبلور؛ االسم يظهر أن قبل
ظهر حني عىل ُمبكرين، أيًضا وانتَهوا للغاية، ُمبكرين املعتزلة ظهر لذلك قدريني؛137
حني يف الثالث، القرن يف أوجه االعتزايل املد بلغ وقد ُمتأخرين. وانتَهوا ُمتأخرين، األشاعرة
إىل ذلك يرجع فإنما ُمبكرين األشاعرة ظهر وإذا لألشاعرة. ُممثل من واحد قرٌن يخُل لم
خالصة عملية بمسائل يشتغلون كانوا الذين واملحدِّثني الفقهاء إىل أنفسهم نسبوا قد أنهم
يتعلق فيما النظري الجانب لهم يُكملون وكأنهم إليهم األشاعرة فضمهم نظرية، بمسائل ال
العلم حَملة هم كانوا والبيان، العلم يف األوىل الدرجة من األوائل املعتزلة وكان بالعقائد.
كما أوًال. أيديهم عىل الحضارة نشأت واالستدالل. النظر يف العقل أعملوا الذين وهم األوائل،
العقل دام فما البعض، بعضهم عىل تعرُّفهم بعد جماعي بعمٍل يقوموا أن املعتزلة استطاع
مكان وال إليها، الوصول للجميع يمكن مستقلة وحقائق موضوعات فهناك الحكم هو
باعتباره االعتزايل االتجاه يوجد وال ادعاء. أو هًوى عن تُعرب قد التي الفردية للعبقرية
والعقل التنزيه وكأن فرقة، كل لدى ُممثًال أيًضا يوجد بل فقط، املعتزلة عند عقليٍّا اتجاًها
وأصبحت الِفرق، حدود تتعدى عامة مبادئ املنكر عن والنهي باملعروف واألمر والحرية
وفريق (الزيدية)، واالعتزال باإلمامة يقول مثًال الشيعة من ففريق بينهم. مشرتًكا قاسًما
ثورة االعتزال وكان (امليمونية). لإلنسان االستطاعة ويُثبتون بالقدر يقولون الخوارج من
ة. واملحاجَّ والهوى التقليد ضد والربهان بالعقل ويعتزُّ واللجاج، والتعصب التقليد عىل
منهم رغبًة ذلك يكن لم اليونانية. الفلسفة الغري، بثقافة استعان من أول املعتزلة وكان
من جزءًا وأصبحت الرتجمة، عرص بعد الثقافية البيئة يف راجت ألنها بل تبعيَّتها، يف
من خاصًة للغايات، كعلوم ال للوسائل كعلوم املعتزلة فاستعملتها آنذاك. املعارصة الثقافة

ص١٩٢–١٩٦. ج١، مقاالت، 135

بعد وُقتل املعتزلة، إليه فانضمَّ بالبرصة، عيل بن الحسني بن الحسن بن هللا عبد بن إبراهيم خرج 136

ص٢٤٥). ج١، (مقاالت، إبراهيم هزيمة
القدرية». عىل «الرد يف عبيد بن عمرو كتب 137
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الوحدة إىل التفرق من أو التفرق إىل الوحدة من رابًعا:

الفريقني كال العتماد نظًرا معتزلة الفالسفة معظم وكان الثالث.138 القرن يف ُمتأخريهم
العقل.139 عىل

وتشبَّثوا الكالم، علم يف لوا توغَّ املعتزلة، إنهم، ثم ف، العالَّ الهذيل وأبي والجاحظ النظَّام مثل وذلك 138

تفرَّقت ص١٣). التفتازاني، (رشح الناس بني فيما مذهبهم وشاع األصول، من كثري يف الفالسفة بأذيال
العقائد تؤيَّد أن التقوى من وظنُّوا لعقولهم، راق ما اليونان كتب من وتناولوا واصل، باتباع بل السُّ
الوهم، نظر يف رسابًا كان وما العقل أوليات إىل راجًعا منه كان ما بني تفرقة بدون العلم أثبته بما
تَُعد ِشيعهم صارت حتى ذلك يف وا ولجُّ النظر، أصول من أصل عىل ينطبق ال ما الدين بمعارف فخلطوا
الكتب، يؤلفون علماؤهم وابتدأ رأيهم، فغلب القوة، ريعان يف وهي العباسية الدولة أيَّدتهم بالعرشات.
الحاكمني من عضد لهم يكن لم وإن اليقني، بقوة ُمعتصمني يُناضلون السلف بمذاهب امُلتمسكون فأخذ
ثم بها، فُفِتنوا اليونان، من وطلبها الفلسفية العلوم املأمون عرَّب ملا األمر تعاَظم ص١٥). (الرسالة،
من ينتحلون فاملعتزلة دينهم. أمر عليهم وأفسدت إال قوم بني دخلت ما فإنها لهم، أرسلوها قالوا:
منهم أخذت جهاته؟ جميع من واحًدا إال يكون ال الوجود واجب الفالسفة قواعد من أن ترى أال الفلسفة.
منهم وأخذوا اللزوم، بإثبات االختيار ونفي بالتعليل، التأثري قواعدهم ومن املعاني، صفات نفي املعتزلة
يُرى، ال تعاىل هللا أن منهم وأخذوا باملبرص. تتصل بأشعٍة الرؤية أن ومنها واألصلح، الصالح وجوب
غري إىل أفعالهم يخلقون العباد أن منهم أخذوا الوجود. لواجب املستندة ونحوها العقول تأثري ومنها
الخمسمائة بعد املبتدعة حدثت ملا ألنه للتبيني الفن هذا احتاج وإنما ص٢٦). اإلتحاف، (حاشية ذلك
القواعد من بكثري به الشُّ تلك وخلطوا األوائل، قرَّره ما عىل ُشبًها وأوردوا اإلسالم، علماء مع جدالهم كثُر
فما ردها. من ليتمكَّنوا كالمهم يف إدراجها إىل فاحتاجوا به، الشُّ تلك وضع املتأخرون قصد الفلسفية.
املريد، (تحفة ذلك يف عليهم ُشنع ملا خالًفا الوجوب معه يبعد ال بحيث منهم لغرض إال أدرجوها
وانترشت العربية، اللغة إىل امُلتقدمني الفالسفة كتب برتجمة العباسيني الخلفاء أحد أَمر أْن إىل ص٢٢).
ليس ومن املسلمني، ضعفاء إيمان زعزعت ُشبٌه عليه االطالع من ونشأ اإلسالمية، األمة بني الرتاجم تلك
األعالم وأئمتها ديَّة املحمَّ األمة علماء ذلك عند فانربى املؤمنني، سيد دين أصول معرفة من تمكُّن عندهم
يُرغم بما به الشُّ تلك ويدفعون الشوارد، القلوب يردُّون وأصحابه املصطفى عليه كان بما امُلتمسكون
بردود وصادعًة الدينية، العقائد إثبات عىل القطعية بالدالئل ُمزدانة كتبهم رأيت حتى ُمعاند، كل نفس
صدمات من نه وحصَّ األوائل، إيمان بصنيعهم هللا فحفظ بليَّة؛ أعظم الضعفاء عىل كانت التي به الشُّ

ص٢-٣). (الحصون، الدالئل بأقوى به الشُّ
وكان واالستطاعة». «القدرة يف رسالة وألَّف فيلسوًفا، يكون أن قبل ُمعتزليٍّا ُمتكلًما الِكندي كان 139

كتبهم عىل يطَّلع لم لألسف ولكنه املعتزلة، إىل يميل رشد ابن وكان املعتزلة. عىل يُثني معتزليٍّا سينا ابن
إىل منه اإلرشاقي العقل إىل أقرب أنه ولو العقل، عىل أيًضا الفارابي ويعتمد األندلس. إىل تصل لم ألنها

الفلسفي. العقل
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(٥) الثورة إىل العقيدة من

نفسه املنهج واستعملوا عليها،140 ِفعل وكرد املعتزلة ُجبِّ من األشاعرة خرجت وقد
خلطوا ولكنهم (اليونانية)، املعارصة العقلية والثقافة العقل وهو املعتزلة، استعمله الذي
نفسه الوقت يف فهم العقل. يف أو النقل يف معقول يشءٍ إىل انتَهوا هم فال والنقل، العقل بني
إعطاء ويُحاولون والحديث، السنة وأهل الفقهاء بخط ويلتزمون السلف، أهل إىل يرجعون
التي املحاولة الفقهاء، عند مشبوهًة املحاولة هذه وظلَّت الفقهي. لالتجاه النظري األساس
ظلَّ ألنه إما االعتزال؛ بشبهة مشبوًها األشعري وظل والعقل. السنة أهل بني الجمع تريد
الحنابلة وظلَّ النص. يف عقيل عمل أي يرفضون كانوا ألنهم أو االعتزال، بطريق ُمتأثًرا
ويظهر النصوص.141 يف العقلية محاوالتهم يَْقبلون ال طويًال وقتًا األشاعرة يرفضون
ُمميزات من امُلتوسط املوقف هذا يف ما بكل امُلتعارضة االتجاهات بني وسط كحلٍّ األشاعرة
والربهان العقيل للدليل طلبًا األمر أول يف الفلسفة روَّجوا قد املعتزلة كان فإذا وعيوب.142

(الفصل، بينهما جَرت مناظرة إثر عليه وخرج الجبائي، عيل ألبي تلميذًا األشعري الحسن أبو كان 140

واآلخر ُمطيًعا، أحدهم مات الذين الثالثة اإلخوة عن قصته وهي ص٢٣). ج١، مقاالت، ص١٩٨؛ ج٣،
فإذا عقاب؛ وال ثواب بال الثالث وترك بالنار، الثاني وعقاب بالجنة، األول وإثابة صغريًا؛ والثالث عاصيًا،
األصلح أن اإلجابة وكانت الجنة، ويدخل ويطيع يكرب حتى ويرتكه صغريًا، هللا يُميته أال هذا طلب ما
ترك بعدها صغريًا. يموت أن له األصل كان بأنه العايص اعرتض يعيص، ال حتى صغريًا يموت أن له
عليه ومىض السنة به وردت ما وإثبات املعتزلة، رأي بإبطال تِبعه ومن واشتغل الجبائي، األشعري
انظر ص١٦). اإلتحاف، حاشية ص١٣-١٤؛ التفتازاني، (رشح والجماعة السنة أهل وا فُسمُّ الجماعة،

والغائية. الِعلية واألصلح، الصالح الغائي، العقل الثاني: الفصل أيًضا
الصحابة من ُروي وما نبيه، وسنة هللا بكتاب ك التمسُّ بها، نَدين التي وديانتنا به، نقول الذي قولنا 141

ورفع وجهه هللا نرضَّ حنبل، بن أحمد عليه كان وبما معصومون، بذلك ونحن الحديث، وأئمة والتابعني
الذي الكامل، والرئيس الفاضل، اإلمام ألنه ُمحاربون؛ قوَله خالف وملن قائلون، مثوبته، وأجزله درجته
عىل ظل األشعري إن الجوزي ابن ويقول ص٢٤). ج١، (مقاالت، الضالل ظهور عند الحق به هللا أبان
اعتباره، ردَّ تيمية ابن ولكن الناس، عقائد بها ضبط بمقالٍة وأتى تركه، ثم طويًال زمانًا املعتزلة مذهب

ص٢٥). ج١، مقاالت، ص١٠؛ ج٢، عني، املوقِّ (إعالم والحديث السنة أئمة أحد واعتربه
جلًال، بينهم الخالف أمر كان وأشياعهم، الزنادقة هؤالء ُمقارعة يف وخصومهم السلف اتفاق مع 142

إىل صاحبه، من فريق كل واستفادة بعض، عن بعضهم أخذ من ذلك يمنع وال دوًال، بينهم األيام وكانت
موقف بني وسًطا املعروف مسلكه وسلك الرابع، القرن أوائل يف األشعري الحسن أبو الشيخ جاء أن
كثريٌ وطعن األوَّلون، أمره يف وارتاب النظر، أصول عىل العقائد يُقرر وأخذ خالفهم، من وتطرُّف السلف
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الوحدة إىل التفرق من أو التفرق إىل الوحدة من رابًعا:

بعد امُلتأخرة القرون يف األشاعرة عىل النهاية يف نفسها الفلسفة فرضت فقد النظري،
األشاعرة واعتمد الكالمية، املباحث الفلسفية املباحث فسادت العلم. ورَكد العقل خمد أن
به يتَّهم فما منهم. الضائع العقيل األساس فيها يِجُدون الفالسفة تحليالت عىل كليًة
الفلسفة املعتزلة أخذ املوقعني؛ بني ما وشتان فيه، أنفسهم هم وقعوا املعتزلة األشاعرة
وتوارى كغاية، الفلسفة أخذوا األشاعرة أن حني يف التوحيد، هي الغاية وظلَّت كوسيلة،

التوحيد.143

ني الباقالَّ بكر كأبي العلماء أكابر من جماعة ونَرصه دمه، واستباحوا الحنابلة ره وكفَّ عقيدته، عىل منهم
هؤالء بني من فانهزم والجماعة، السنة أهل بمذهب رأيه وا وسمَّ وغريهم، اإلسفراييني الحرَمني وإمام
الخواطر. تزيِّنه ما خلف الجري يف الغالني وقوة الظواهر، عند الواقفني قوة عظيمتان؛ قوَّتان األفاضل
(الرسالة، اإلسالمية البالد أطراف يف قليلة فئاٌت إال قرنني من نحو بعد وهؤالء أولئك من يبَق ولم

ص١٧-١٨).
من النظر أهل همِّ من يكن ولم املحض، الفكر من آراءها تستمدُّ فكانت الفلسفة مذاهب أما 143
معقول. استكناه أو مجهول، كشف من العقل رغبة إليه تندفع بما والوفاء العلم، تحصيل إال الفالسفة
ويدع بحمايته، يكنفهم الدين أهل من الجمهور وكان شاءوا. ما َمطالبهم من يبلغوا أن يمكنهم وكان
النظام أركان وتقوية الصناعة، وإفادة عقولهم، لذَّة تحصيل يف به يتمتَّعون ما اإلرادة إطالق من لهم
بعقولنا نتناوله أن لنا هللا أباح بما الكون، ضمائر يف املكنونة األرسار مساتري من يكشفون بما البرشي
الطريق، عليهم ليأخذ املسلمني عقالء من عاقٌل كان وما خفيٍّا. وال ظاهًرا ذلك من يستثِن لم إذا وأفكارنا،
املكانة من وضعه وما العقل، شأن من القرآن رفع بعدما إليه، هدوا ما إىل سبيلهم يف العقاب يضع أو
غَلبا أمرين أن يظهر لكن والنافع، والضار والباطل، الحق بني والتمييز السعادة، أمر إليه ينتهي بحيث
أن ووجد وأفالطون، أرسطو خصوًصا اليونان، فالسفة عن إليهم نُقل بما اإلعجاب األول غالبهم؛ عىل
األمَرين. أشأم وهو الوقت، ذلك يف الناس عىل الغالبة الشهوة الثاني األمر. بادئ يف تقليدهما يف اللذة
قلة يف بعلومهم واصطدموا الدين، يف النظر أهل بني قائمة كانت التي امُلنازعات يف بأنفسهم وا زجُّ
طريقتهم عىل ومن الغزايل جاء عليهم. العقائد ُحماة فمال الكافة، نفوس عليه انطبعت ما مع عددهم
وأحكام العامة، األمور من بها يتصل وما باإللهيات، يتعلق مما الفالسفة كتب يف وجد ما جميع فأخذ
شيئًا يمسُّ بالكالم امُلشتغلون ظنَّه ما وجميع األجسام، تركيب إعادة يف ومذاهبهم واألعراض، الجواهر
ما إىل السري بهم يصل كاد حتى تأثُّرهم يف منهم املتأخرون وباَلغ نقده. يف واشتدُّوا الدين، مباني من
الزمان وذهب الخاصة، بهم تحفل ولم العامة، ونبذتهم النفوس، من منزلتهم فسقطت االعتدال، وراء
يف الفلسفة بمذاهب الكالم مسائل خلط يف السبب هو هذا سعيهم. من اإلسالمي العالَم ينتظر كان بما
جميًعا وجعلها شتَّى نظرية علوم وجمع وغريهم، والعضد البيضاوي كتب يف تراه كما املتأخرين، كتب
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(٥) الثورة إىل العقيدة من

أصول واضع يُعترب ال شيخها أن إال الظهور يف متأخرة األشاعرة أن من وبالرغم
الفقه أصول علم عكس عىل عبقريٍّا، اكتسابًا منها أكثر حضارية ظاهرٌة الكالم فِعلُم العلم؛
واضعي اعتُربوا فقد التأليف، أصحاب هم األشاعرة كان وملا الشافعي. قواعَده وضع الذي
الوسيلة هو الدليل يُعد ولم األشعري، املذهب جمد ثم غريهم.144 دون الدين أصول علم
تُعرب صات وامللخَّ الرشوح ظهرت التقليد، واتِّباع الفكر جمود وبعد اليقني.145 إىل الوحيدة
عىل الجهل وساد الرشح خمد ثم املرشوح،146 الفكر عن تُعرب مما أكثر الشارح الفكر عن
من كغريه الكالم ِعلم كان فإذا مؤلَّفاته.147 رشح امُلصِلحني بعض منع أن لدرجة العلم

التقدم عن العلم فوقف النظر، من التقليد إىل أقرب هو ما إىل ومباحثه بمقدماته والذهاب واحًدا، علًما
بأنفسهم وا ويزجُّ بالدين، ُفنونهم يخلطوا لم لو الفالسفة إن رضا: رشيد ويُعِلن ص١٩-٢٠). (الرسالة،
العمران. واتَّسع الصناعة، بهم وارتقت علومهم، والرتقت البحث، يف وشأنَهم لُرتكوا الدينية، املنازعات يف
الدينية باملسائل الدنيوية والعلوم الفلسفة تُمازج أال يجب أنه رأيه من وكان الدرس. يف املؤلف ذكره

ص٢٠). (الرسالة،
دوَّنوا أنهم بمعنى تبعه، ومن املاتريدي منصور وأبو تبعه، ومن األشعري الحسن أبو وواضعه 144

منصور أبو الشيخ كان ملا ولكن ص١٢-١٣). املريد، (تحفة املعتزلة أوردتها التي الشبهة وا وردُّ كتبه،
ما عىل ا ردٍّ والرباهني األدلة وأقام العلم، كتب ن دوَّ من أشهر األشعري الحسن أبو والشيخ املاتريدي
تبعه وقد األشعري، الحسن أبو ووضعه ص٥). (الحصون، له الواضعان أنهما شاع امُلخالفون، قاله

ص٢-٣). (الخالصة، تبعه ومن املاتريدي منصور أبو
عىل أوجبوا الكون، نواميس من عليه رأيه بنى ما تقريرهم بعد األشعري، ملذهب النارصين أن غري 145

ذهابًا اإليمان، عقائد من إليه تؤدي بما اليقني عليه يجب كما ونتائجها، املقدمات بتلك يُوِقن أن امُلعتِقد
واإلمام الغزايل اإلمام جاء أن إىل ذلك عىل األمر ومىض املدلول. عدم إىل يؤدي الدليل عدم أن إىل منهم
بُطالنها، يظهر قد كثرية أدلًة أو واحًدا دليًال أن وقرَّروا ذلك، يف فخالفوهم مأخذهما، أخذ ومن الرازي
ص١٨-١٩). (الرسالة، االستدالل يف للحجر وجه فال منها، أقوى هو بما املطلوب عىل يستدل قد ولكن
أثر من بقي بما وفتكوا األمر، عىل الجهال وتغلَّب املختلفة، األجيال من امللك ُطالب فرتة جاءت ثم 146

يف الناظرين بني يُعد ولم بسالكيها، الطريق فانحرفت اإلسالمي، الدين عيون من النابع النظري العلم
اختارها الكتب من قليل يف ذلك أن عىل األساليب، يف تناظر أو األلفاظ يف تحاُور إال السابقني كتب

ص٢١). (الرسالة، القصور وفضلها الضعف
يف ظنُّوا قوٌم فجاء ساستهم، من الجَهلة حماية تحت املسلمني بني العقلية الفوىض انترشت ثم 147

من وجدوا أنهم غري باحتماله. ِقبٌل لإلسالميني يُعد لم ما فوضعوا لهم، العلم به يعرتف لم ما أنفسهم
يف وتحكَّموا َمواطنها، عن بالعقول فَرشدوا أعوانًا، الدين ينابيع عن البعد ومن أنصاًرا، املعارف نقص
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الوحدة إىل التفرق من أو التفرق إىل الوحدة من رابًعا:

يعود فإنه فيه، العقل عمل ثم النص من نشأ فقد ذاتها، وكالحضارة بل اإلسالمية، العلوم
العلم.148 محلَّ الجهل وحلَّ التقليد، وساد العقل، د تجمَّ أن بعد جديٍد من النص إىل

مادٌة توجد ولم الرشوح، يف خاصًة بالتصوف التوحيد اختلط املتأخرة العقائد ويف
لم ألنها الفلسفة عن وابتعد واألصول، الفقه من وأحيانًا التصوف، من إال بها149 يَُرشح
قلبي، أشعري موقٌف التصوف ألن أشاعرة؛ الصوفية ومعظم التوحيد. عىل خطًرا تُعد
إىل األشاعرة يتصوره كما التوحيد تحويل السهل ومن عقيل، صويف موقٌف واألشاعرة
املؤلَّفات ويف القلب.150 إىل العقل من املنهج تغيري بمجرد الصوفية عنه يُعرب كما توحيد
كما وأناشيدهم.151 الصوفية أشعار ومن أقواله من ويُقتبَس التصوف، يسود املتأخرة
الفقه إىل اللجوء وكأن الكالمية، املادة وتسود واألصول، الفقه املتأخرة املؤلَّفات يف يظهر
عن امُلدافعون هم الفقهاء ألن استثناء؛ بال أشاعرة غالبًا والفقهاء اليقني.152 فيه والترشيع
السنة أهل أنفسهم يعتربون واألشاعرة والجماعة، السنة ألهل امُلمثلون وهم السلف، أهل

والدين، العلم بني العداوة دعوى يف األمم من سبق من بعض قلَّدوا حتى ذلك يف وغَلوا والتكفري، التضليل
ما وراء من والدين إسالم، وهذا كفر وهذا حرام، وهذا حالل هذا الكذب، ألسنتها تِصف ِلما وقالوا
ومصادر عقائدهم يف العامَة أصاب ماذا ولكن يصفون، وما يظنُّون ما فوق شأنه جل وهللا مون، يتوهَّ

ص٢٢). (الرسالة، عميم وَخطٌب عظيم، رشٌّ الخلط؟ وكثرة الخبط طول بعد أنفسهم من أعمالهم
يف به عبثت وكيف امُلبني، الكتاب من قواعد عىل س أُسِّ كيف يُنبئك العلم، هذا تاريخ ُمجَمل هذا 148

الدين أن اعتقاده علينا والذي حده. عن به وبعدوا قصده، عن به خرجوا حتى امُلقرتفني أيدي األمر نهاية
أقوى من والنقل أنواعه، أشد من العقل القواعد، يف تفريق دين ال العقائد، يف التوحيد دين اإلسالمي
يف عليه قاٍض بعمله، كلٍّ عىل شاهد والقرآن سالطني، وشهوات شياطني، نزعات ذلك وراء وما أركانه،

ص٢٢-٢٣). (الرسالة، وخطله صوابه
ص١٠). العقيدة، (حاشية والتصوف التوحيد وزبد أصول يف نظم لطيف يف هذا 149

الغزايل. يفعله ما هذا 150

املريد». «تحفة املريد»، «إتحاف يف الحال هو هذا 151

ال الرشعي املعنى هنا واملراد املريد». «إتحاف املريد»، «تحفة التوحيد»، «جوهرة يف الحال هو هذا 152

من ليست االجتهادية الفقه أحكام أن ذلك عىل يلزم يُقال ال ص١٢). املريد، (تحفة ن املدوَّ الفن معنى
هي نقول ألنَّا فيه؛ خالف ال ا نصٍّ ورد ما منه وإنما كسب، فيها لهم املجتهدين، أعني البرش، ألن الدين
واالستدالل إظهارها يُعلون واملجتهدون علينا. يخفى أنه األمر غاية إلهي، موضوٌع وهي قطًعا، الدين من

ص١٤). املريد، (تحفة وضعها يف لهم مدخل وال الرشع، بقواعد عليها
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(٥) الثورة إىل العقيدة من

الثقافات غزو ولكن األشاعرة.154 مذهب ُمحِييًا الديني اإلصالح جاء ثم والجماعة.153
جديد.155 من الدين أصول علم بناء إعادة إىل يدعو زال ما الوافدة األجنبية

الخاتمة خاتمة (4-3)

وليس إيمانية، بنهاياٍت أيًضا تنتهي إيمانية بمقدماٍت القديمة املصنَّفات تبدأ وكما
أي إىل يؤدِّ لم العلم تأسيس وكأن التام، بالجهل تعرتف الِفرق. يف بتذييل بالرضورة
لم العلم أداة وكأن العقل، حرية عن يُعلن نفسه الوقت ويف أزلية، بأوصاٍف هللا تصف علم.
التصوف علوم سيادة عىل يدل مما صوفية؛ ُمناجاٌة وتبدأ العلم، ويختفي علم. أي إىل تؤدِّ

غزو عىل اإلسالمية الجيوش «إجماع يف القيم ابن والرد»، «التنبيه يف الشافعي امللطي مثال وذلك 153

يف الجوزي ابن والقدرية»، الشيعة عىل الرد يف النبوية السنة «منهاج يف تيمية ابن والجهمية»، املعطِّلة
إبليس». «تلبيس

أن بعد أنه التاريخية الخالصة هذه يف يذكر أن فاته قد الرسالة مؤلف إن رضا رشيد يقول 154

القرن يف ظهر السلف، وُمتبعو الحديث أهل وضعف الوسطى، القرون يف األشعرية سلطان استفحل
بني الجمع يف بنظري له الزمان يأِت لم الذي تيمية، ابن الدين تقي اإلسالم شيخ األعظم املجدِّد املايض
العقل بربهانَي كلها الكالمية املذاهب عىل السلف مذهب فنَرص الحجة، وقوة والعقلية النقلية العلوم
بها االهتداء كان أن بعد القيم ابن مة العالَّ األكرب تلميذه وُكتُب كتبه والهند مرص أحيَت وقد والنقل.
(الرسالة، األرض مسلمي جميع عمدة وستكون والغرب، الرشق تعمُّ اآلن وهي نجد، بالد يف محصوًرا
عند عليه حجة صاروا حتى امُلبتدعون، خلُفهم وخذله امُلبتغون، املسلمني سلُف الديَن هذا أقام ص٢٢).
وأن والصناعات، والفنون العلوم دون حجابًا يجعلوه أن والعادات التقاليد لهم زيَّنت إذ العاملني؛ أكثر
َمْألى العقائد كتب يجعلوا وأن بدًعا، عليه ويزيدوا سننًا، منه وينقصوا وشيًعا، مذاهب فيه يتفرَّقوا
للدعوة يصلُح مصنِّف عندنا وليس القرون مرَّت وقد واألحياء. األموات املذاهب أهل بني واملراء بالجدل
ويدعو النظر، إىل يُحرك وجه عىل يكون أن وهو الكالم، علماء عليه اشرتط الذي الوجه عىل اإلسالم إىل
التزام مع فجاء الدين، هذا بيان يف التوحيد» «رسالة فكتب اإلمام األستاذ قام حتى والتفكري، البحث إىل
ص«ل-م»). النارش، مقدمة (الرسالة، املتقدمني من أحٌد بمثله يأِت لم بما العرص لهذا الالئق الرشط

التي الحديثة الفلسفة األخرية العصور هذه يف ظهرت أن إىل امِلنوال هذا عىل الحال استمرَّ وقد 155

تكن لم والطبيعيات للرياضيات أصوًال ذلك يف واعتمدوا املتقدمني، أسالفهم طريقة أربابها فيها خالف
لم ُشبَه عنها ونشأت اإلسالم، أهل بني املطبوعات بواسطة الفلسفة هذه وانترشت الحني. هذا قبل تُعَرف
الجديدة، الشبهة هذه غوائل من الضعفاء أبعد عىل يخىش عاقل كل وصار األعوام، غابر يف معهودة تكن
ص٣). (الحصون، ُمفيدة اإليمان حفظ يف كتب وتأليف السديدة، الردود استئناف إىل االحتياج فتجدَّد
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الوحدة إىل التفرق من أو التفرق إىل الوحدة من رابًعا:

أو هللا وصف يمكن فال الناجية، الفرقة عقائد ضد التصوف وينقلب العلوم. باقي عىل
علم بناء يُعاد وكيف لنفسه. تحقريًا اإلنسان زاد هلل تعظيًما امُلناجاة ازدادت وكلما رؤيته.
هو العلم هدف أن عن أخرى خواتيم تَكِشف وقد للذاتية؟156 اكتشاف دون الدين أصول
والعفو، للمغفرة وطلب الغواية، ضد للحفظ دعوات مع وتثبيته، عنه والدفاع الدين تربير
بسنة االقتداء منهج ويربُز منه. التوبة وتجب بالرضورة الخطأ إىل تؤدي غوايٌة العلم وكأن
الخواتيم تحتوي وقد للعلم. ليسمصدًرا التقليد أن مع والتابعني، صحابته وتقليد الرسول
صالًحا عمًال يرجو أخطاء، من املصنِّف فيه يقع ما أو والحشو، التطويل عن اعتذار عىل
وقد هللا.157 رسول عىل والسالم والصالة هلل الحمد ذكر مع القيامة، يوم حسابه يف يوضع
هنا وكأننا األرض، يف واالستخالف العقيدة بقوة تُوحي رصفًة قرآنيًة آياٍت الخواتيم تكون

ُملتَقطة كلماٌت وهي الصالحني، بألفاظ ُمتربكني نقول وصدًقا، ا وحقٍّ نقول أن لنا يحقُّ ذلك عند 156

الناعمني، نعمة أقىص وِعزَّتك جاللك من به استأثر ما أدنى يبلُغ ال من يا العابدين: زين دعوات من
العيون، تراه ال من يا الواصفني، أوهام نعمته عن وعجزت الناظرين، أبصار رؤيته عن قُرصت من يا
نفسك، عىل أثنيَت كما وأنت نفسك، به وصفَت كما أنت الواصفون، يصفه وال الظُّنون، تُخالطه وال
يف األول أنت والعقول، األوهام لطائف كربيائك يف وحارت النُّعوت، دونك مت وتقسَّ الصفات، فيك ضلَّت
فما الظاهر وأنت تُحول، ال قائٌم أنت وكذلك أبديَّتك، يف اآلخر وأنت تزول، ال دائٌم أنت ذلك وعىل أزليَّتك،
يعتورك وال األمور، تُبليك وال الدهور، تُغريك ال يشء، يف اختفيت فما باطن وأنت يشء، عن احتجبت
الحسنى، األسماء لك أنت، إال إله ال الذي هللا أنت كذلك شان، يشفيك وال املكان، يحويك وال الزمان،
عًرصا، بآخرهم وختمتهم بالصدق، الرسل وأرسلت بالحق، الكتاب أنزلت العليا، والكلمة األعىل، واملثل
يوم يل تؤديه عهًدا واجعلها عندك، الشهادة هذه يل اكتب اللهم املصطفى، محمًدا وذكًرا، مأثرًة وأولهم
بعد قلوبنا تُِزغ ال ربنا أخطأنا، أو نسينا إن تؤاخذنا ال ربنا الراحمني، أرحم يا عني رضيت وقد القيامة

ص٥٠٣-٥٠٤). (النهاية، الوهاب أنت إنك الرحمة، لدنك من لنا وهْب هديتنا، إذ
بعد يُزيغه وال دينه، عىل قلبنا يُثبت أن هللا ونسأل املواقف، كتاب من الكالم آخر هذا وليكن 157

ويعفو بإحسان، لهم والتابعني وأصحابه هللا برسول لالقتداء ويُوقفنا الغواية، عن ويعصمنا الهداية،
الغفور هو إنه ورحمته، بفضله يُعاملنا وأن والزلل، السهو من البرش عن يخلو ال وما القلم، ُطغيان عن
وحذفنا االعتقاد»، يف «االقتصاد أظهرنا فقد بهذا؛ الكتاب هذا نختم ونحن ص٤٣٠). (املواقف، الرحيم
الشيخ الدين، عن والذاب املرسلني، سيد سنة نارص املتكلمني، إلمام عنه املستغنى والفضول الحشو
ال الذي الواضح الجيل عىل أوردناه ما أدلة واقترصنا وقواعدها، العقائد أمهات من الخارج الحسن أبي
إذا الصالحات ميزان يف يضعه وأن علينا، وباًال يجعله أال هللا فنسأل إدراكه. عن األفهام أكثر تقُرص
تسليًما وسلَّم آله وعىل النبيني، خاتم محمٍد عىل هللا وصىلَّ العاملني، رب هلل والحمد أعمالنا. إلينا ُردَّت

ص١٢٩). (االقتصاد، كثريًا
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(٥) الثورة إىل العقيدة من

عن بعيًدا عليها واإلرصار السلف بطريقة التمسك مع ونظر، قول ال وعمل فعل بصدد
أصول لعلم واستئناًفا منَّا، اجتهاًدا الثورة» إىل العقيدة «من نُقدِّم إنما ونحن الخلف.158
يف التوحيد» و«رسالة «املواقف» بعد له وتطويًرا قرون، سبعة منذ ف توقَّ أن بعد الدين
مرص قلب من الردة فرتة ويف الداخل، يف والقهر الخارج يف االستعمار من التحرر عرص

املحميَّة.159

اْستَْخَلَف َكَما اْألَْرِض ِيف َليَْستَْخِلَفنَُّهْم اِلَحاِت الصَّ َوَعِملُوا ِمنُْكْم آَمنُوا الَِّذيَن هللاُ ﴿َوَعَد آيات: مثل وذلك 158

َال يَْعبُُدونَِني أَْمنًا َخْوِفِهْم بَْعِد ِمْن َلنَُّهْم َوَليُبَدِّ َلُهْم اْرتََىض الَِّذي ِدينَُهُم َلُهْم َوَليَُمكِّنَنَّ َقبِْلِهْم ِمْن الَِّذيَن
ص٢٠٧-٢٠٨). (الرسالة، اْلَفاِسُقوَن﴾ ُهُم َفأُوَلِئَك ذَِلَك بَْعَد َكَفَر َوَمْن َشيْئًا ِبي ُكوَن يُْرشِ

«من وأيًضا ص٧٥–١٢٢. اإلسالمية، الدراسات يف املناهج أزمة ثالثًا: والتجديد»، «الرتاث انظر 159
العلم. بناء الثاني: الفصل الثورة»، إىل العقيدة
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واملراجع املصادر

مراجعة، إىل حاجة يف ألنها نظًرا الدين أصول علم يف الثانوية الدراسات استبعاد بعد
األصلية واملراجع املصادر عىل اقترصنا موضوعات، دراسة وليست دراسة موضوعات فهي
مجموعاٍت يف مها ونُقسِّ جديًدا. ا نصٍّ س نؤسِّ ألننا نظًرا العلم؛ نصوص عىل تحتوي التي
وأخريًا األشعرية، الِفرق كتب االعتزالية، العقائد مصنَّفات األشعرية، العقائد مصنَّفات أربع؛
وليس زمانيٍّا ترتيبًا رتَّبناها وقد ملاًما. إال إليها نرجع لم التي واملخطوطة املطبوعة املصادر
مؤلِّفه، باسم ثم قوَسني بني وفاته وتاريخ املصنَّف باسم وبدأنا العلم، تطور ملعرفة أبجديٍّا
الرتاث من كجزء القومي وعينا يف توجد ال ألنها ونصوصها الشيعة عقائد عىل نعتمد ولم

عليها. والفلسفية الصوفية االتجاهات ولغلبة الحي،





األشعرية العقائد أوًال:

(الفقه) األكرب الفقه (1)

عنه هللا ريض الكويف، ثابت بن النعمان حنيفة أبي األعظم لإلمام األكرب» «الفقه كتاب
القاري عيل ُمال عرصه، شيخ البدعة، وقامع السنة، نارص الُهمام لإلمام ورشحه (١٥٠ه)،
نفقة عىل الكربى العربية الكتب دار بمطبعة ُطبع برحمته. هللا ده تغمَّ ،(١٠٠١) الحنفي

تاريخ). (بدون بمرص، وعيىس بكري وأخَويه الحلبي البابي مصطفى صاحبها

(اللمع) والبدع الزيغ أهل عىل الرد يف اللُّمع كتاب (2)

غرابة، حمودة الدكتور عليه وعلَّق له وقدَّم حه صحَّ (٣٣٠ه)، األشعري الحسن أبي لإلمام
(جماعة ببغداد املثنى ومكتبة بالقاهرة الخانجي مكتبة بلندن، اإلسالمي الثقايف املركز ُمدير

١٩٥٥م. مرص، والنرش)، والرتجمة للتأليف األزهر

(اإلبانة) الديانة أصول عن اإلبانة (3)

بن عيل الحسن أبي الشيخ الدين، عن الذاب املرسلني، سيد سنة نارص املتكلمني، إلمام
بردة أبي بن بالل بن موىس بن هللا عبد بن إسماعيل بن سالم بن إسحاق بن إسماعيل
(واألصح وثالثمائة وعرشين بضع سنة املتوىفَّ هللاملسو هيلع هللا ىلص، رسول صاحب األشعري، موىس بن
(بدون مرص، املتريية، الطباعة إدارة عليه والتعليق أصوله ومراجعة بنرشه ُعنيت ٣٣٠ه).

تاريخ).



(٥) الثورة إىل العقيدة من

(اإلنصاف) به الجهل يجوز وال اعتقاده يجب فيما اإلنصاف (4)

تحقيق (٤٠٣ه)، البرصي الباقالني الطيب بكر القايضأبي اإلسالم، سيف املتكلمني، إلمام
الخالفة يف اإلسالمية املشيخة وكيل الكوثري، الحسن بن زاهد محمد وتقديم وتعليق
والنرش للطباعة الخانجي مؤسسة الثانية، الطبعة (١٢٩٦–١٣٧١ه)، سابًقا العثمانية

١٣٨٢ه/١٩٦٣م. والتوزيع،

والخوارج والرافضة واملعطلة امللحدة عىل الرد يف التمهيد (5)
(التمهيد) واملعتزلة

وعلَّق له وقدَّم ضبطه (٤٠٣ه)، الباقالني بن الطيب بن محمد بكر أبي اإلمام تأليف
الرشيف؛ باألزهر اإلسالمية والثقافة للبحوث امُلساعد امُلدير الخضريي، محمد محمود عليه
الفكر دار األول، فؤاد بجامعة اآلداب بكلية الفلسفة ُمدرس ريدة، أبو الهادي عبد محمد

١٣٦٦ه/١٩٤٧م. والنرش، والرتجمة التأليف لجنة العربي،

(األصول) الدين أصول (6)

املجلد (٤٢٩ه)، البغدادي التميمي طاهر بن القاهر عبد منصور أبي األستاذ اإلمام تأليف
الرتكية الفنون بدار اإللهيات مدرسة وطبعه بنرشه التزم الدين. أصول كتاب وهو األول،

١٣٤٦ه/١٩٢٨م. الدولة، مطبعة إستانبول، األوىل، الطبعة بإستانبول،

(الفصل) والنِّحل واألهواء امِللل يف الَفصل (7)

ومطبعة مكتبة مجلَدين، يف أجزاء خمسة (٤٥٦ه)، األندليس الظاهري حزم ابن لإلمام
تاريخ). (بدون القاهرة، وأوالده، صبيح عيل محمد

األدلة) (ملع والجماعة السنة أهل عقائد قواعد يف األدلة لَُمع (8)

الدكتورة وتحقيق تقديم (٤١٩–٤٧٨ه)، املعايل) أبو الحرَمني (إمام الُجويني امللك لعبد
التحقيَق راجع شمس، عني بجامعة البنات بكلية الفلسفة ُمدرسة محمود، حسني فوقية
الدار والنرش، واألنباء للتأليف العامة املرصية املؤسسة الخضريي، محمود الدكتور املرحوُم

١٣٨٥ه/١٩٦٥م. األوىل، الطبعة والرتجمة، للتأليف املرصية

532



األشعرية العقائد أوًال:

(اإلرشاد) االعتقاد أصول يف األدلة قواطع إىل اإلرشاد كتاب (9)

محمد الدكتور وفهرسه له وقدَّم عليه وعلَّق قه حقَّ (٤١٩–٤٧٨ه)، الُجويني الحرَمني إلمام
يف امُلدرس الحميد عبد املنعم عبد عيل باألزهر؛ الدين أصول كلية يف أستاذ موىس، يوسف

١٣٦٩ه/١٩٥٠م. مرص، الخانجي، مكتبة القاهرة، معهد الرشيف، األزهر

(النظامية) النظامية العقيدة (10)

١٣٦٧ه. القاهرة، األنوار، مطبعة الُجويني، الحرَمني إلمام

(الشامل) الدين أصول يف الشامل (11)

عون، بدير فيصل النشار، سامي عيل له وقدَّم قه حقَّ (٤٧٨ه)، الُجويني الحرَمني إلمام
١٩٦٩م. اإلسكندرية، املعارف، منشأة مختار، محمد سهري

(االقتصاد) االعتقاد يف االقتصاد (12)

صبيح عيل محمد ومطبعة مكتبة الطويس، الغزايل حامد أبي محمد اإلسالم حجة تأليف
١٣٨٢ه/١٩٦٢م. القاهرة، وأوالده،

(البحر) التوحيد علم يف الكالم بحر (13)

النسفي امُلعني أبي والدين، الحق سيف والجماعة، السنة أهل رئيس ، األجلِّ اإلمام تأليف
١٣٤٠ه/١٩٢٢م. القاهرة، (٥٠٨ه)،

(النهاية) الكالم علم يف اإلقدام نهاية (14)

حه وصحَّ حرَّره (٥٤٨ه)، الشهرستاني الكريم عبد العالم اإلمام الشيخ تصنيف
تاريخ). (بدون الفردجيوم،
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(٥) الثورة إىل العقيدة من

والحكماء العلماء من وامُلتأخرين، امُلتقدمني أفكار ُمحصل (15)
(املحصل) امُلتكلمني

ُطبع (٦٠٦ه)، الرازي عمر بن محمد الدين، فخر الحق، نارص الحجة، اإلمام تأليف
املطبعة األوىل، الطبعة وأخيه، الخانجي أمني ومحمد املجايل ناجي أحمد السادات بمعرفة

تاريخ). (بدون املرصية، الحسينية

الذيل). (يف (٨٨٧ه) الطويس الدين نرص مة للعالَّ املحصل تلخيص (أ)

(معالم) الدين أصول معالم (16)

املذكور. الدين فخر لإلمام

(املسائل) الكالم أصول يف الخمسون املسائل (17)

محيي الشيخ نفقة عىل ُطبعت الرازي، عمر بن محمد اإلسالم، حجة الدين، فخر لإلمام
بمرص الكردي، زكي هللا فرج لصاحبها العلمية، كردستان بمطبعة الكردي، صربي الدين

١٣٢٨ه. املحمية،

(األساس) الكالم علم التقديسيف أساس (18)

مصطفى (٦٠٦ه)، الرازي الحسني بن عمر بن محمد هللا عبد أبي الدين فخر اإلمام تأليف
١٣٥٤ه/١٩٣٥م. مرص، وأوالده، الحلبي البابي

(الغاية) الكالم علم يف املرام غاية (19)

األعىل املجلس اللطيف، عبد محمود حسن تحقيق (٥٥١–٦٣١ه)، اآلمدي الدين سيف
١٣٩١ه/١٩٧١م. القاهرة، اإلسالمي، الرتاث إحياء لجنة اإلسالمية، للشئون

(النسفية) النسفية العقائد (20)

عىل (٧٩١ه)، التفتازاني الدين سعد املدقق، امة الفهَّ الحرب ق، املحقِّ مة العالَّ رشح (أ)
(٦٤٢ه). النسفي عمر الدين نجم اإلسالم، علماء قدوة الُهمام، لإلمام النسفية العقائد
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األشعرية العقائد أوًال:

(٨٦٢ه). الخلخايل حاشية (ب)
(٩٤٣ه). اإلسفراييني حاشية (ج)

(بدون مرص، ورشكاه، الحلبي البابي عيىس ألصحابها العربية الكتب إحياء دار
تاريخ).

(الطوالع) األنوار طوالع (21)

(٧٥٦ه). اإليجي أحمد بن الرحمن عبد الدين للقايضعضد

(٩٠٨ه). الدواني رشح (أ)
١٣٢٢ه. مرص، الخريية، املطبعة السيالكوتي، حاشية (ب)

املرجاني. حاشية (ج)
(١٠١٤ه). الخلخايل حاشية (د)

إسماعيل). (الشيخ (١٢٠٥ه) الكلنبوي حاشية (ه)
(١٣٢٣ه). عبده محمد حاشية (و)

(١٣١٦ه). سعادت دار إستانبول

(املواقف) الكالم علم يف املواقف (22)

بريوت، الكتب، عالم (٧٥٦ه)، اإليجي أحمد بن الرحمن عبد القايض والدين، هللا عضد
تاريخ). (بدون دمشق، الدين، سعد مكتبة القاهرة، املثنى، مكتبة

الجرجاني. رشح (أ)

املقاصد (23)

(٧٩١ه). التفتازاني الدين سعد

التفتازاني. الدين لسعد املقاصد رشح (أ)
املطبعة األوىل، الطبعة املكنايس، الواليل يعقوب بن محمد بن ألحمد املقاصد أرشف (ب)

مرص. ١٣٢٥ه، الخريية،
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(٥) الثورة إىل العقيدة من

السنوسية (24)

البابي عيىس العربية، الكتب إحياء دار (٨٩٥ه)، السنويسالحسني يوسف بن محمد اإلمام
تاريخ). (بدون ورشكاه،

محمد األنصاري، عيىس بن أحمد الشيخ مة للعالَّ السنوسية عىل الرباهني أم رشح (أ)
تاريخ). (بدون مرص، وأوالده، صبيح عيل

حجاب. ألبي السنية الخالصة (ب)
الهدهدي. رشح (ج)

الحلبي، البابي عيىس العربية، الكتب إحياء دار (١١٩٤ه)، الرشقاوي حاشية (د)
تاريخ). (بدون مرص،

عيىسالبابي العربية، الكتب إحياء دار الرباهني، أم عىل (١٢١٤ه) الدسوقي حاشية (ه)
تاريخ). (بدون مرص، ورشكاه،

السنوسية. عىل (١٢٢٧ه) البيجوري حاشية (و)
الحلبي، البابي عيىس العربية، الكتب إحياء دار الباجوري، عىل اإلنبابي حاشية (ز)

تاريخ). (بدون مرص،

(الدر) الحفيد مجموعة من النضيد الدر (25)

(٩٠٦ه)، الشافعي الهروي الحفيد محمد يحيى بن أحمد اإلسالم، شيخ األجل، اإلمام الشيخ
١٣٢٢ه. مرص، األوىل، الطبعة

(الكتاب) العبيد هللاعىل حق هو الذي التوحيد كتاب (26)

القاهرة، صبيح، عيل محمد (١٢٠٦ه)، الوهاب عبد بن محمد اإلسالم، شيخ املجدِّد، لإلمام
تاريخ). (بدون

(الكفاية) الكالم علم يف العوام كفاية (27)

(١٢٢٣ه). الفضايل محمد
العربية، الكتب إحياء دار (١٢٢٧ه)، البيجوري إبراهيم للشيخ املقام تحقيق (أ)

تاريخ). (بدون مرص، ورشكاه، الحلبي البابي عيىس
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األشعرية العقائد أوًال:

(شعر) العوام عقيدة (28)
(١٢٥٨ه). املالكي املرزوقي أحمد السيد اللوذعي، العالم الشيخ

الكتب إحياء دار (١٢٧٧ه)، الشافعي نووي محمد الشيخ مة للعالَّ الظالم نور (أ)
تاريخ). (بدون مرص، ورشكاه، الحلبي البابي عيىس العربية،

(الباجوري) الباجوري رسالة (29)

(١٢٩٧ه). الباجوري إبراهيم الشيخ امة، الفهَّ البحر مة، العالَّ العالم
دار الجاوي، نووي محمد الشيخ ق، املدقِّ امة والفهَّ ق، املحقِّ لإلمام الدراري تيجان (أ)

تاريخ). (بدون مرص، ورشكاه، الحلبي البابي عيىس العربية، الكتب إحياء

(الرسالة) التوحيد رسالة (30)
املنار، ُمنشئ رضا رشيد محمد السيد طبعها (١٣٢٣ه)، عبده محمد الشيخ اإلمام األستاذ

١٣٧٣ه. مرص، املنار، دار عرشة، السادسة الطبعة

(شعر) (الجوهرة) التوحيد جوهرة (31)
األب. اللقاني تأليف

املريد. إرشاد (أ)
وتعليق تصحيح (١٢٢٣ه)، للبيجوري التوحيد جوهرة عىل املريد تحفة (ب)
القاهرة، وأوالده، صبيح محمد الرشيف، باألزهر املدرس مكي الرحيم عبد حسني

١٣٨٤ه/١٩٦٤م.
عيل محمد التوحيد، جوهرة عىل االبن اللقاني السالم عبد رشح عىل األمري حاشية (ج)

١٣٧٣ه/١٩٥٣م. القاهرة، صبيح،

التوحيدية العقيدة (32)
الدردير. أحمد الشيخ

العقباوي. رشح (أ)
تاريخ. بدون القاهرة، وأوالده، صبيح عيل محمد العقباوي، حاشية (ب)
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(٥) الثورة إىل العقيدة من

(شعر) (الخريدة) البهية الخريدة (33)
الدردير. أحمد الشيخ

حسني وتعليق تصحيح الدردير، أحمد سيدي الربكات أبي لإلمام الخريدة رشح (أ)
وأوالده، صبيح عيل محمد األوىل، الطبعة الرشيف، باألزهر املدرس مكي الرحيم عبد

١٣٧٤ه/١٩٥٤م. القاهرة،

املوصوف الذات معرفة يف التوحيدية، العقائد ُزبَد جامع (34)
(الجامع) العلية بالصفات

مدني، واد الحاج، مضوي السيد السودانية، األقطار من عدالن ولد ى امُلسمَّ مة العالَّ العالم
تاريخ. بدون سودان،

(الوسيلة) التوحيد علم يف العبيد وسيلة (35)
الطاهري. اإلمام محمد

الشيخ موالنا امُلحققني، ُعمدة وأوانه، عرصه ونادرة زمانه، لوحيد املفيد القول (أ)
١٣٢٦ه. القاهرة، األوىل، الطبعة الخريية، املطبعة اإلسكندرية، ثغر قايض بخيت، محمد

(الحصون) اإلسالمية العقائد ملحافظة الحميدية الحصون (36)
عيل محمد األوىل، الطبعة (١٣٢٧ه)، الجرس أفندي حسني الشيخ الفضيلة صاحب األستاذ

تاريخ). (بدون القاهرة، وأوالده، صبيح

(التحقيق) الكالم علم يف التام التحقيق (37)
الطبعة الدين، أصول بكلية وُمدرس الرشيف، األزهر علماء من الظواهري الحسيني محمد

١٣٥٨ه/١٩٣٩م. القاهرة، املرصية، النهضة األوىل،

الليث أبي مسائل (38)

البابي عيىس العربية، الكتب إحياء دار الجاوي، نووي محمد للشيخ الغيث قطر (أ)
تاريخ). (بدون القاهرة، الحلبي،
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االعتزالية العقائد ثانًيا:

الكذب من به قصد ما امللحد الراوندي ابن عىل والرد االنتصار (1)
(االنتصار) عليهم والطعن املسلمني عىل

وتحقيق مقدمة مع ٣٠٠ه)، (حواَيل املعتزيل الخياط عثمان بن الرحيم عبد الحسني أبو
املرصية، الكتب دار السويد، مملكة أبسالة بجامعة األستاذ نيربج، الدكتور وتعليقات

١٣٤٤ه/١٩٢٥م. القاهرة،

(الرشح) الخمسة األصول رشح (2)

بن الحسني بن أحمد اإلمام تعليق (٤١٥ه)، أحمد بن الجبار عبد القضاة لقايض
الطبعة القاهرة، وهبة، مكتبة عثمان، الكريم عبد الدكتور له وقدَّم قه حقَّ هاشم، أبي

١٣٨٤ه/١٩٦٥م. األوىل،

(املحيط) بالتكليف املحيط (3)

عزمي، السيد عمر تحقيق متوية، بن أحمد بن الحسن جمع (٤١٥ه)، الجبار القايضعبد
الدار والنرش، واألنباء للتأليف املرصية املؤسسة األهواني، فؤاد أحمد الدكتور مراجعة

١٩٦٥م. القاهرة، والرتجمة، للتأليف املرصية

جزءًا) (عرشون (املغني) والعدل التوحيد أبواب يف امُلْغني (4)

(٤١٥ه). األسدابادي الجبار عبد الحسن أبي القايض إمالء



(٥) الثورة إىل العقيدة من

الوفا أبو الدكتور حلمي، مصطفى محمد الدكتور تحقيق الباري، رؤية الرابع: الجزء
١٩٦٥م. القاهرة، التفتازاني، الغنيمي

١٩٦٥م، القاهرة، الخضريي، محمد محمد تحقيق اإلسالمية، غري الِفرق الخامس: الجزء
املؤسسة حسني، طه الدكتور وبإرشاف مدكور، إبراهيم الدكتور مراجعة وكالهما

والرتجمة. للتأليف املرصية الدار والنرش، واألنباء للتأليف العامة املرصية
ومراجعة األهواني، فؤاد أحمد الدكتور تحقيق والتجوير، التعديل (١) السادس: الجزء
١٩٦٢م. القاهرة، األوىل، الطبعة حسني، طه الدكتور بإرشاف مدكور، إبراهيم الدكتور
إرشاف مدكور، إبراهيم الدكتور مراجعة قنواتي، ش. ج. األب تحقيق اإلرادة، (٢)
املؤسسة القومي، واإلرشاد الثقافة وزارة تاريخ)، (بدون القاهرة، حسني، طه الدكتور

والنرش. والطباعة والرتجمة للتأليف العامة املرصية
حسني، طه الدكتور بإرشاف األبياري، إبراهيم ه نصَّ قوَّم القرآن، خلق السابع: الجزء
للثقافة، العامة اإلدارة القومي، واإلرشاد الثقافة وزارة املتحدة، العربية الجمهورية

١٣٨٠ه/١٩٦١م. األوىل، الطبعة
الدكتور راجعه زايد، سعيد الطويل، توفيق الدكتور تحقيق املخلوق، الثامن: الجزء
(بدون والرتجمة، للتأليف املرصية الدار حسني، طه الدكتور بإرشاف مدكور، إبراهيم

تاريخ).
الدكتور راجعه زايد، وسعيد الطويل توفيق الدكتور تحقيق التوليد، التاسع: الجزء
واألنباء للتأليف العامة املرصية املؤسسة حسني، طه الدكتور بإرشاف مدكور، إبراهيم

تاريخ). (بدون القاهرة، والرتجمة، للتأليف املرصية الدار والنرش،
الحليم عبد الدكتور النجار، عيل محمد األستاذ تحقيق التكليف، عرش: الحادي الجزء
املؤسسة حسني، طه الدكتور إرشاف مدكور، إبراهيم الدكتور مراجعة النجار،
القاهرة، والرتجمة، للتأليف املرصية الدار والنرش، واألنباء للتأليف العامة املرصية

١٣٨٥ه/١٩٦٥م.
الدكتور بإرشاف مدكور، إبراهيم الدكتور تحقيق واملعارف، النظر عرش: الثاني الجزء
للتأليف املرصية الدار والنرش، واألنباء للتأليف العامة املرصية املؤسسة حسني، طه

تاريخ). (بدون القاهرة، والرتجمة،
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االعتزالية العقائد ثانيًا:

إبراهيم الدكتور وراجعه عفيفي، العال أبو الدكتور قه حقَّ اللطف، عرش: الثالث الجزء
املرصية املؤسسة القومي، واإلرشاد الثقافة وزارة حسني، طه الدكتور بإرشاف مدكور،

١٣٨٢ه/١٩٦٢م. القاهرة، والنرش، والطباعة والرتجمة للتأليف العامة
السقا، مصطفى األستاذ تحقيق التوبة، الذم، استحقاق األصلح، عرش: الرابع الجزء
العامة املرصية املؤسسة حسني، طه الدكتور إرشاف مدكور، إبراهيم الدكتور راجعه
١٣٨٥ه/١٩٦٥م. القاهرة، والرتجمة، للتأليف املرصية الدار والنرش، واألنباء للتأليف
الدكتور الخضريي، محمود الدكتور تحقيق واملعجزات، النبوات الخامسعرش: الجزء
الدار حسني، طه الدكتور وإرشاف مدكور، إبراهيم الدكتور مراجعة قاسم، محمود

١٣٨٥ه/١٩٦٥م. القاهرة، والرتجمة، للتأليف املرصية
الخويل، أمني خطيتني نسختنَي عىل ه نصَّ قدَّم القرآن، إعجاز السادسعرش: الجزء
واإلرشاد الثقافة وزارة املتحدة، العربية الجمهورية حسني، طه الدكتور بإرشاف

١٣٨٠ه/١٩٦٠م. القاهرة، للثقافة، العامة اإلدارة القومي،
أمني واحدٍة مصورٍة من ه نصَّ حرَّر الرشعيات، منه) (املوجود عرش: السابع الجزء
املؤسسة القومي، واإلرشاد الثقافة وزارة حسني، طه الدكتور إحيائه وأرشفعىل الخويل،

١٩٦٣م. القاهرة، والنرش، والطباعة والرتجمة للتأليف العامة املرصية
محمود، الحليم عبد الدكتور تحقيق اإلمامة، يف األول، القسم العرشين: امُلتمم الجزء
حسني، طه الدكتور بإرشاف مدكور، إبراهيم الدكتور مراجعة دنيا، سليمان الدكتور

تاريخ). (بدون القاهرة، والرتجمة، للتأليف املرصية الدار
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الِفرق تاريخ ثالًثا:

(مقاالت) امُلصلني واختالف اإلسالميني مقاالت (1)

(٣٣٠ه)، األشعري إسماعيل بن عيل الحسن ابن اإلمام والجماعة، السنة أهل شيخ
القاهرة، األوىل، الطبعة املرصية، النهضة جزءان، الحميد، عبد الدين محيي محمد تحقيق

١٣٦٩ه/١٩٥٠م.

(التنبيه) والبدع األهواء أهل عىل والرد التنبيه (2)

الشافعي امللطي الرحمن عبد بن أحمد بن محمد الحسني أبو الثقة، املحدِّث الفقيه اإلمام
يف اإلسالمية املشيخة وكيل الكوثري، الحسن بن زاهد محمد عليه وعلَّق له قدَّم (٣٧٧ه).
١٣٨٨ه/١٩٦٨م. بريوت، املعارف، مكتبة بغداد، املثنى، مكتبة سابًقا، العثمانية الخالفة

(الفرق) الِفرق بني الَفْرق (3)

اإلسفراييني البغدادي محمد بن طاهر بن القاهر عبد امُلتفنن، العالم األصويل، اإلسالم صدر
محمد حواشيه عىل وعلَّق شكله وضبط له وفصَّ أصوله ق حقَّ (٤٢٩ه/١٠٣٧م)، التميمي

تاريخ). (بدون القاهرة، وأوالده، صبيح عيل محمد الحميد، عبد الدين محيي

(امللل) والنِّحل امِللل (4)

تاريخ). (بدون القاهرة، وأوالده، صبيح عيل محمد أجزاء، خمسة (٥٤٨ه)، الشهرستاني





األخرى بعضاملصادر رابًعا:

منها؛ االقتباس دون عليها االطالع تم التي األصلية العامة النصوصواملصادر بعض هناك
ملاًما؛ إال عليها نطَّلع لم التي األخرى املصادر بعض وهناك جديد. بها وليس مكرَّرة فاملادة

مخطوطة. أو عليها، العثور ويصعب مطبوعة ألنها إما

األشعرية العقائد يف األخرى بعضاملصادر (1)

التوحيد كتاب (1-1)

قه حقَّ (٣٣٣ه)، السمرقندي املاتريدي محمود بن منصور أبي الهدى، علم اإلمام للشيخ
١٩٧٠م. بريوت، املرشق، دار خليف، هللا فتح الدكتور له وقدَّم

الدين أصول يف الهداية يف الكفاية من البداية كتاب (2-1)

دار خليف، هللا فتح الدكتور له وقدَّم قه حقَّ (٥٨٠ه)، الصابوني الدين نور اإلمام للشيخ
١٩٦٩م. مرص، املعارف،

والفروع األصول (3-1)

العراقي، عاطف محمد الدكتور وتعليق وتقديم تحقق (٤٥٦ه)، األندليس حزم البن
النهضة األوىل، الطبعة هالل، إبراهيم إبراهيم الدكتور وافية، أبو هللا فضل سهري الدكتورة

١٩٧٨م. القاهرة، العربية،



(٥) الثورة إىل العقيدة من

الطحاوية العقيدة (4-1)

١٣٩٤ه. األلباني، الدين نارص محمد وتعليق رشح

والجماعة السنة أهل السلف مذهب عىل االعتقاد (5-1)

ألول ونرشه حه صحَّ (٤٥٨ه)، البيهقي الحسني بن أحمد بكر أبي الكبري الحافظ لإلمام
١٣٨٠ه/١٩٦١م. القاهرة، مريس، محمد أحمد الشيخ السلفي مُة العالَّ مرة

السلف عقائد (6-1)

الدارمي عثمان (٢٧٦ه)، قتيبة ابن (٢٧٦ه)، البخاري (٢٤١ه)، حنبل ابن أحمد لألئمة
املعارف، منشأة الطالبي، جمعي عمار النشار، سامي عيل (١٣٣٢ه)، القاسمي (٢٨٠ه)،

١٩٧١م. اإلسكندرية،

الناجية الفرقة عقيدة (7-1)

الوهاب عبد بن محمد (٨٤٥ه)، املقريزي (٨٤٠ه)، الصنعاني (٥٨٠ه)، للصابوني
القاهرة، الوحي، دار حجاج، هللا عبد وتقديم إعداد (١٢٢٥ه)، الشوكاني (١٢٠٦ه)،

تاريخ). (بدون

التوحيد مجموعة (8-1)

القاهرة، الفكر، دار الوهاب، عبد بن محمد اإلسالم وشيخ تيمية، ابن أحمد اإلسالم لشيخ
١٩٧٨م.

العقائد أصول يف الخرائد قالئد (9-1)

(١٣٠٠ه)، بالقزويني الشهري الحسيني املهدي محمد السيد الدين، معز الكبري، مة العالَّ
١٩٧٢م. بغداد، القزويني، كاميل جودت عليها وعلَّق قها حقَّ
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األخرى املصادر بعض رابًعا:

اإلسالمية العقيدة إيضاح يف الكالمية الجواهر (10-1)

إحياء دار (١٣٣٨ه)، الجزائري صالح بن طاهر الشيخ قني، املحقِّ شيخ مة، العالَّ األستاذ
١٣٨٠ه/١٩٦٠م. القاهرة، ورشكاه، الحلبي البابي عيىس العربية، الكتب

االعتزالية العقائد يف األخرى بعضاملصادر (2)

والتوحيد العدل رسائل (1-2)

بن الجبار عبد القايض (٢٤٦ه)، الريس القاسم اإلمام (١١٠ه)، البرصي الحسن اإلمام
الهالل، دار عمارة، محمد وتحقيق دراسة (٨٤٠ه)، املرتىض الرشيف (٤١٥ه)، أحمد

١٩٧١م. القاهرة،

والتوحيد العدل رسائل (2-2)

القاهرة، الهالل، دار عمارة، محمد وتحقيق دراسة (٢٩٨ه)، الحسني بن يحيى اإلمام
١٩٧١م.

والبغداديني البرصيني بني الخالف يف املسائل (3-2)

معن د. وتقديم تحقيق (٤٠٠ه)، سعيد بن محمد بن سعيد املعتزيل النيسابوري رشيد ألبي
١٩٧٩م. بريوت، األوىل، الطبعة العربي، اإلنماء معهد السيد، رضوان د. زيادة،

التوحيد يف (4-2)

محمد د. تحقيق (٤٠٠ه)، النيسابوري محمد بن سعيد رشيد ألبي األصول ديوان
١٩٦٩م. القاهرة، الكتب، دار مطبعة ريدة، أبو الهادي عبد

واألعراض الجواهر أحكام يف التذكرة (5-2)

نرصلطف، سامي د. وتعليق وتقديم تحقيق (٤٦٩ه)، املعتزيل النجراني متوية بن الحسن
١٩٧٥م. القاهرة، الثقافة، دار عون، بدير فيصل د.
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(٥) الثورة إىل العقيدة من

املعتزلة ذكر باب (6-2)

(٨٤٠ه)، املرتىض بن يحيى بن ألحمد والنِّحل امِللل كتاب رشح يف واألصل املنية كتاب من
١٣١٦ه. الدكن، حيدراباد بريوت، صادر دار أرنلد، توما بتصحيحه اعتنى

املعتزلة وطبقات االعتزال فضل (7-2)

(٤٩٤ه)، الجشمي الحاكم (٤١٥ه)، الجبار عبد القايض (٣١٩ه)، البلخي القاسم أبو
١٩٧٤م. تونس، للنرش، التونسية الدار السيد، فؤاد قها وحقَّ اكتشفها

عليها نطَّلع لم التي واملخطوطات املطبوعة بعضاملراجع (3)
الكالم تهذيب (1-3)

(٧٩١ه). التفتازاني الدين سعد

الدين أصول يف املعتمد (2-3)

بريوت. حداد، زيدان وديع د. له ق حقَّ الفراء، الحنبيل يعىل أبي للقايض

التوحيد إخالصكلمة يف النضيد الدر كتاب (3-3)

١٣٤٠ه. مرص، املنار، مطبعة الشوكاني، عيل ابن مة العالَّ لإلمام

واملاتريدية األشعرية بني فيما البهية الروضة (4-3)

١٣٢٢ه. حيدراباد، عذبة، أبي تأليف

املاتريدية مع األشاعرة وخالفيات املتكلمني مع الحكماء خالفيات (5-3)

٣٤٤١ج. رقم املرصية، الكتب دار موىس، بن عثمان بن هللا عبد

للماتريدي السنة أهل تأويالت (6-3)

تفسري. ٨٧٣ املرصية، الكتب دار
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