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إهداء
إىل فقهاء وعلماء ُع َمان األجالء الوارثني ِعلم التابعي اجلليل جابر بن زيد تلميذ الصحايب الفقيه املفسر
عبد هللا بن عباس رضي هللا عنهما ،وجلميع أتباع املدرسة اإلابضية.
إىل علماء ليبيا وتونس واجلزائر واملغرب وموريتانيا وحواضرها العلمية األصيلة كالقريوان وابجة والزيتونة
وتلمسان والرابط ووهران وعلماء جبل نفوسة ،أحفاد املختار والباروين وعبد القادر اجلزائري ،وابن ابديس،
والغماري والكتاين واخلطايب رمحهم هللا تعاىل.
إىل سائر علماء األمة اإلسالمية من أقصاها إىل أقصاها ،املدافعني عن حياض العقيدة ،احلافظني حلمى
وأصول اإلسالم ،الساعني لتوحيد الصف ومجع الكلمة ،وفق منهج العلماء وموازين الفقهاء ،الذين ال متيل
هبم األهواء ،أو ختدعهم الشائعات والشعارات.
إىل رجاالت ونساء وشباب األمة الساعني وراء احلقيقة ،الداعني لطريق اخلري واإلصالح ،ورص صفوف
أبنائها للوصول إىل مبتغى نصرها وعزهتا وصون كرامتها وتفوقها ورايدهتا وإعادة شهودها احلضاري من
جديد.
سائال املوىل تبارك وتعاىل أن يتقبل منا صاحل األعمال ،وجيعله طريق خري وصالح ألبناء
أقدم هذا الكتاب ا
املسلمني يف شرق األرض وغرهبا .قال هللا تبارك وتعاىل﴿:فَمن َكا َن ي رجو لَِقاء ربِِه فَلي عمل عم اال ص ِ
احلاا َوَال
َ ُ َ َ َ َ ََ َ
َ
يُش ِرك بِعِبَ َاد ِة َربِِه

َح ادا﴾[الكهف.]110:
أَ
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مقدمة
إن احلمد هلل ،حنمده ونستعينه ونستغفره ،ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ،من يهده هللا
حممدا
فال مضل له ،ومن يضلل فال هادي له .وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له ،وأشهد أن ا
ن﴾[آل عمران.]102 :
مسلِمو َ

َّ ِ
ِِ
ِ
ين َآمنُوا اتَّ ُقوا َّ
اَّللَ َح َّق تُ َقاته َوالَ متَُوتُ َّن إالَّ َوأَن تُم ُ ُ
عبده ورسوله﴿ َايأَيُّ َها الذ َ

ِ ِ
اح َد ٍة وخلَق ِمن ها زوجها وب َّ ِ
﴿ايأَيُّها النَّاس اتَّ ُقوا ربَّ ُكم الَّ ِذي خلَ َق ُكم ِمن نَف ٍ ِ
ِ
َ
َ َ
س َو َ َ َ َ َ َ َ َ َ
ث من ُه َما ر َجاالا َكث اريا َون َساءا
َ ُ
ُ
رقِيبا﴾[النساء.]1 :

اَّللَ الَّ ِذي تَ َساءَلُو َن بِِه َواألَر َح َام إِ َّن َّ
َواتَّ ُقوا َّ
اَّللَ َكا َن َعلَي ُكم َ ا

ِ
َّ ِ
يدا  يُصلِح لَ ُكم أَع َمالَ ُكم َويَغ ِفر لَ ُكم ذُنُوبَ ُكم َوَمن يُ ِطع
ين َآمنُوا اتَّ ُقوا َّ
اَّللَ َوقُولُوا قَوالا َسد ا
﴿ َاي أَيُّ َها الذ َ
اَّللَ َوَر ُسولَهُ فَ َقد فَ َاز فَوازا
َّ

عِ
ظيما﴾[األحزاب.]71- 70 :
َ
ا

اي رب لك احلمد كما ينبغي جلالل وجهك وعظيم سلطانك ،ولك احلمد حىت ترضى ،ولك احلمد إذا
رضيت ،ولك احلمد بعد الرضى .أما بعد:
ُسئلت عما دار من جدل حول الصالة خلف أتباع اإلابضية من قبل إخويت يف ليبيا من أمازيغ وعرب،
وتكرر السؤال عندما التقيت جمموعة خرية من أبناء بالدي من األمازيغ يف حديثنا عن السالم واملصاحلة
وشكل اهلوية الوطنية وأسس املشروع الوطين اجلامع .وكانت إجابيت أبنه ال بد من الرجوع إىل تراث املدرسة
ِ
ِ
العقدي
اإلابضية الفكري ،واالطالع على مصادرها األوىل ،و ُّ
التعرف على سري أعالمها ،وتراثها الفقهي و َ
وِ
الفكري.
وعمان وغريها.
بناء على هذا ،فقد شرعت يف مجع املواد من املصادر واملراجع من دول اجلزائر وليبيا ُ
وعكفت على دراسة كتب الشيخ علي حيىي ُمعمر يف مؤلفيه اإلابضية بني الفرق واإلابضية يف موكب
التاريخ ،ورسالة الدكتوراه لعمرو النامي وكتب خمتلف ،شرح هللا هبا صدري للغوص يف هذا البحر العميق
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عمال
عمال
خالصا لوجهه الكرمي ،ويكون ا
سائال املوىل عز وجل أن يكون ا
وسرب أغوار املذهب اإلابضي ا
ا
جديدا ذا فائدة ألبناء املسلمني وجلميع الباحثني عن خفااي وحقيقة اإلابضية وأهلها.
ا
ولقد عقدت العزم على التحلي بقيمة العلم واإلنصاف يف إعداد هذه الدراسة ،وما شجعين أكثر وحسب
السنة من رجع إىل كتب ومصادر املدرسة اإلابضية وعلمائها األوليني،
اطالعي مل مير يب أحد من علماء أهل ُ
ومل أجد دراسة اترخيية وفقهية موسوعية تتعلق ابملدرسة اإلابضية ،من حيث الفقه واألصول والسلوك والعقائد
والتنظيم والسياسة اخلاصة هبم...اخل.
عقودا من عمري،
وقد َم َّن هللا تعاىل َّ
علي يف دراسة التاريخ والعقيدة والفكر اإلسالمي ،حيث أخذت ا
وصدرت يل كتب عديدة .وقد تُرمجت كثري من كتيب للغات اإلنكليزية والرتكية والفرنسية واألملانية والفارسية
والبنغالية والروسية وغريها ،وانتشرت حبمد هللا يف أحناء املعمورة .وكان من أمهها:
 السرية النبوية :عرض وقائع وحتليل أحداث. أبو بكر الصديق رضي هللا عنه :شخصيته وعصره عثمان بن عفان :شخصيته وعصره. علي بن أيب طالب :شخصيته وعصره. احلسن بن علي :شخصيته وعصره. الدولة األموية؛ عوامل االزدهار وتداعيات االهنيار. الدولة العبيدية يف ليبيا. وغريها من الكتب التارخيية إال أن الدراسة املوسعة لتاريخ صدر اإلسالم أكسبتين بعد توفيق هللامعرفة عميقة جبذور العقائد واملدارس واألفكار والنظم اإلسالمية .وأما كتب العقائد فقد صدر
منها:
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 جمموعة أركان اإلميان" :اإلميان ابهلل جل جالله –اإلميان ابليوم اآلخر– اإلميان ابلقدر – اإلميانابلرسل والرساالت – اإلميان ابملالئكة – اإلميان ابلقرآن والكتب السماوية".
 عقيدة املسلمني يف صفات رب العاملني. اخلوارج والشيعة يف ميزان أهل السنة. الربملان يف الدولة احلديثة املسلمة. احلرايت من القرآن الكرمي. العدالة واملصاحلة الوطنية ضرورة دينية وإنسانية. املواطنة والوطن يف الدولة احلديثة املسلمة. العدل يف التصور اإلسالمي.وابلتايل ،هذه الدراسة جعلتين أحبث يف الدراسة من خمتلف اجلوانب ،وقد عكفت على جممل كتاابت
العالمة أمحد محد اخلليلي ،الشيخ الذي اعتربته من أهم املرجعيات املعاصرة يف املدرسة اإلابضية .وقد ربطتين
به معرفة وصداقة وزمالة وأخوة يف هللا يف االحتاد العاملي لعلماء املسلمني ،ورأيت مستَهُ وتواضعه وقدراته
احلوارية وأتصيالته ،وحبه لدينه وحرصه على الوحدة اإلسالمية ووقوفه ضد أعداء األمة بعلمه ومنطقه
وحججه يف كتبه وأحباثه ونقاشاته.
وإن احلديث عن املدرسة اإلابضية ابلنسبة لبلدي ليبيا وأبناء وطين له عالقة بتارخيها وتكوينها االجتماعي
وهويتها املمتدة يف أعماق التاريخ ،كما أن له عالقة ابلتعايش السلمي بني املواطنني .وإن فتاوى عدم
خصوصا عندما
الصالة خلف أبناء مدرسة اإلابضية ،ظاهرة خطرية على اجملتمع والشعب والوطن والدولة،
ا
تُبىن على مغالطات وأخطاء اترخيية بعيدة عن املنهج والتدقيق يف دراسات املذاهب واملدارس الفكرية
وصلت إليها من خالل التبحر يف هذه الدراسة تعترب مسؤولية
والعقدية .وميكنين القول :إن بيان احلقائق اليت
ُ
دينية وأخالقية وطنية وإنسانية.
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بعيدا عن القيل والقال
ولذلك التزمت يف حبثي هذا بسياج األدب واملوضوعية واحليادية ما أمكن ،ا
ِ
وتصيد العثرات ،وتتبع السقطات والتغافل عن احلسنات .ورحم هللا أاب
واالنفعاالت واملهاترات والتشهري
حامد الغزايل إذ يقول :اعلم وحتقق أن املناظرة املوضوعة لقصد الغلبة واإلفحام وإظهار الفضل والشرف
والتشدق على الناس وقصد املباهاة واملماراة واستمالة وجوه الناس هي منبع األخالق املذمومة عند هللا
احملمودة عند عدو هللا إبليس ،ونسبتها إىل الفواحش الباطنة من ِ
الكرب والعجب واحلسد واملنافسة وتزكية
النفس وحب اجلاه وغريها ،مثل ِ
نسبة شرب اخلمر إىل الفواحش الظاهرة من الزان والقذف والقتل والسرقة.
وإن من غلب عليه حب اإلفحام والغلبة يف املناظرة واملباهاة دعاه ذلك إىل إضمار اخلبائث كلها يف النفس،
وهيج فيه مجيع األخالق املذمومة.1
عز فيه اإلنصاف واضطربت فيه موازين النقد ،وأصبحت األهواء هي السائدة أصبح
ويف هذا الزمان الذي َّ
لز ااما علينا أن نعود بكل عزمية وجد إىل منهج اإلسالم بشموله وكماله ،حيدوان قول الرسول الكرمي (ﷺ):
" َّ ِ ِ
ِ ِ
ني الَّذين ي ْع ِدلُو َن ِِف حك ِ
ني عند هللا على َمنَابِر من نُوٍر عن ََي ِ
ْم ِه ْم
ني َّ
إن امل ْقسط َ
ُ
الر ْْح ِن -وكلْتَا يَ َديْه ََي ٌ َ َ
َ
ِ
يهم َوَما َولُوا".2
وأ َْهل ْ
وما أمجل ما قاله اإلمام ابن القيم اجلوزية رمحه هللا تعاىل – مبيناا منهج املوازنة والرتجيح بني األدلة واألقوال:
"عادتنا يف مسائل الدين كلها دقها وجلها أن نقول مبوجبها وال نضرب بعضها ببعض ،وال نتعصب لطائفة
على طائفة ،بل نوافق على كل طائف على ما معها من احلق وخنالفها فيما معها من خالف احلق ،وال
نستثين من ذلك طائفة وال مقالة ونرجو من هللا أن حنيا على ذلك ،ومنوت عليه ونلقى هللا به وال قوة إال
ابهلل .3وهنا حتدث العلماء عن ضوابط وآداب أهل العدل واإلنصاف ،وذكروا منها:
 .1التجرد وحتري القصد عند الكالم على املخالفني.
1

اإلمام الغزايل ،إحياء علوم الدين.45 /1 ،

2

مسلم ،رقم .1827

3

طريق اهلجرتني وابب السعادتني ،ص  .393وانظر :أمحد الصواين ،منهج أهل السنة واجلماعة يف تقومي الرجال ،ص .151
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 .2ال جرح وال تعديل إال بعلم
 .3أمهية التبني والتثبت قبل إصدار األحكام واختاذ املواقف
 .4لزوم محل الكالم على أحسن حمامله ،ما دام حيتمل ذلك ،وإحسان الظن ابملسلمني.
 .5ضرورة اجلمع بني النصوص واملقاالت وعدم اعتماد الناقد على نص واحد أو مقالة واحدة.
 .6املسلم يوزن حبسناته وسيئاته ،والعِربة بكثرة الصواب واحملاسن ،ومن كان فضله أكثر من
نقصه وهب نقصه لفضله.
 .7كالم األقران يطوى وال يروي.
 .8وقوع اخلطأ من شخص ال يلزم وقوعه ممن على مذهبه أو طائفته أو مجاعته.
 .9نقد اآلراء وبيان األخطاء دون نقد األشخاص ما أمكن ذلك.
.10

قوال ،وعدم اإللزام ملا ال يلزم.
الزم القول ليس ا

.11

االمتناع عن اجملادلة املفضية إىل النزاع.

.12

محل كالم املخالف على ظاهره ،وعدم التعرض للنوااي والبواطن.1

سبيال ،فتكفري املسلم أمر خطري،
وهذه اآلداب والضوابط تقيدت هبا يف هذه الدراسة ما استطعت إىل ذلك ا
ومقام يتوقى منه املؤمنون ،وال جيرؤ عليه إال املفرطون املتعجلون كاخلوارج وأمثاهلم ،وذلك ملا ورد من التشديد
كافر فقد ابء هبا أح ُدمها .2وقوله:
يف النهي عن تكفري املسلم ،ومن ذلك قوله (ﷺ)َ :من قال ألخيه اي ُ
عدو َِّ
اّلل ،وليس كذلِكَّ .إَّل حار ِ
عليه.3
رج اًل ابلكف ِر أو َ
قالُّ :
ومن دعا ُ
َ
َ
وقال ابن دقيق العيد بعد إيراده األحاديث اليت تنهي عن تكفري املسلم :وهذا وعيد عظيم ملن كفَّر أحد من
املسلمني وليس هو كذلك ،وهي ورطة عظيمة وقع فيها خلق من العلماء اختلفوا يف العقائد ،وحكموا
1
2

السنة.
من أراد التوسع فلريجع إىل إنصاف أهل ُ

البخاري ،ابب من كفَّر أخاه بغري أتويل.

3

مسلم ،كتاب اإلميان ،ابب حال من قال ألخيه املسلم اي كافر.

8

1
أحدا من املسلمني وإن أخطأ وغلط حىت
بعضا  .وقال ابن تيمية :وليس ألحد أن يكفر ا
بكفر بعضهم ا

تقام عليه احلجة ،وتبني له احملجة ،ومن ثبت إسالمه بيقني مل يزل ذلك عنه ابلشك .2وإذا كان تكفري
خطريا ،فكيف بتكفري علماء املسلمني وتسليط اجلهال والعامة ،وتشجيعهم على التكفري
أمرا ا
املسلم العادي ا
والتضليل؟
وقد تنبه اإلمام الشوكاين خطورة هذا األمر ،وتفشيه يف عصره ،فنبه على ذلك ،وشدد النكري عليه .فقال:
ها هنا تسكب العربات ويناح على اإلسالم وأهله مبا جناه التعصب يف الدين على غالب املسلمني من
الرتامي ابلكفر ،ال لسنة وال لقرآن وال لبيان من هللا وبرهان ،بل ملا غلق مراجل العصبية يف الدين ،وميكن
الشيطان الرجيم من تفريق كلمة املسلمني ،لقَّنهم إلزامات بعضهم ببعض مبا هو شبيه اهلباء يف اهلواء والسراب
ابلعتمة ،فيا هللا وللمسلمني من هذه املغامرة اليت هي أعظم فواقر الدين.3
ويؤكد ابن انصر الدمشقي على أن استشراء ظواهر التكفري والتضليل وشيوعه بني املسلمني ،إمنا هو دليل
على ضعف العلم ،وهبوط قيمة العلماء ،وحتكم اهلوى والتعصب .وقد حتدث العلماء عن اخلطأ يف بعض
املسائل الدقيقة يف العقيدة وبينوا أبنه ال يوجب التضليل والتبديع ،ووضحوا أبن أمور العقيدة منها ما هو
أصال ويكفر منكرها وجاحدها،
من األصول واألركان اليت ال جيوز التساهل فيها وال يدخلها االجتهاد ا
ومنها ما هو من فروع العقيدة اليت اختلفت فيها األمة يف أفعال العباد ويف رؤية هللا يف اآلخرة ويف بعض
األشياء اليت تثبت أبحاديث األحاد اليت ال تفيد العلم اليقيين .ومن هذه الفروع العقيدية مسألة الصفات
اخلريية وما اثر فيها من جدل وما نقل فيها من خالف بني علماء األمة من مفوضيني ومثبتني أو مؤولني
وكلهم تتسعهم دائرة اإلسالم الرحبة.4

1

إنصاف أهل السنة واجلماعة ،ص .53

2

ابن تيمية ،جمموع الفتاوى.466 /2 ،

3

السيل اجلرار املتدفق على حدائق األزهار.854 /4 ،

4

يوسف القرضاوي ،فصول يف العقيدة بني السلف واخللف ،ص .172
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السنة ال يوجب تكفري وال أتثيم وال تضليل وال
وأن هذا اخلالف القائم على أصول علمية من الكتاب و ُ
تبديع وال تفسيق علماء اإلسالم بعضهم لبعض ابلكفر املخرج من امللة بدون دليل قاطع وبرهان ساطع
وإقامة حجة يقينية وإمنا جملرد اخلالف يف اآلراء ومدارك النظر وال ينشرح له صدر مسلم ،واليقبله عقل عامل
مجيعا يؤمنون برب واحد ورسول واحد وكتاب واحد ومنهاج واحد ويصلون إىل قبلة واحدة.
وهم ا
إن االستعجال يف التكفري والتوسع به سببه اهلوى والتعصب والبُعد عن العلم الراسخ والعقل الراشد واملنطق
املتزن بنور القرآن والسنة ،خطيئة علمية ودينية وسياسية وحضارية وأخالقية واجتماعية ونفسية ومنهجية.
وإذا ثبت إسالم املرء بيقني ،فهذا اليقني ال يزال ابلشك ،ويبقى املسلم على إسالمه ،وال خيرجه عنه إال
معلوما من الدين ابلضرورة أو يستهزأ ابهلل ورسوله أو بكتابه
كفر بواح عندان فيه من هللا برهان ،كأن ينكر ا
أتويال غري الكفر ،كأن يسجد لصنم أو يلقي املصحف يف القاذورات أو حنو
عمال ال حيتمل ا
أو يعمل ا
ذلك.
إن اخلالف يف فروع العقيدة ،إمنا أقصى ما فيه أو يكون خالفاا بني مصيب وخمطئ أو مصيب وأصوب
منه .وكيف جيرؤ عامل خيشى هللا عز وجل ،واستعد للحساب أن يفسق ويؤمث ويُبدع أساطني علماء األمة
الذين محلوا شريعتها وذادوا عن عقيدهتا وتصدوا خلصوم دعوهتا وعاشوا أعمارهم دعاة ومصلحني وعلماء
عاملني أمثال الباقالين واألسفرايين والغزايل والرازي وابن عبد السالم وابن دقيق العيد والرافعي والنووي وابن
اهلمام والزركشي والعراقي وابن حجر والسيوطي وآخرين من الفحول أصحاب الباع واخلربة الطويلة يف أصول
العقيدة والدين اإلسالمي!؟
وهم حني َّأولوا ما َّأولوا – مل خيرجوا عن قواعد اللغة العربية يف خماطباهتا ،وهلم سلف من الصحابة ،الذين
روي عنهم مثل ما روي عن ابن مسعود وابن عباس وغريمها .كما أهنم مل يقصدوا بذلك إال أن يُف ِهموا الناس
معاين كتاب هللا أو يدافعوا عنه أمام احملرفني واملبطلني.1
1
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إن جتريح الناس وتصنيفهم بغري حق شعبة من شعب الظلم ،فهو من كبائر الذنوب واملعاصي ،فاحذر سلوك
لتؤدن
جادة ميسك منها عذاب .وقد ثبت من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه قول النيب (ﷺ) أنه قالُّ :
َّ
احلقوق يوم القيامة حىت يُقاد للشاه اجللحاء من القرانء .1وثبت عن النيب (ﷺ) أنه قال :املسلم من سلم
املسلمون من لسانه ويده .وعن عمر رضي هللا عنه قال :ال يعجبنكم طنطنة الرجل ولكن من أدى األمانة،
وكف عن أعراض الناس فهو الرجل .وكذلك قال أبو األسود الدؤيل:
ال ترسلن مقالة مشهورة

ال تستطيع إذا مضت إدراكها

ال تبدين منيمة نبئته ا

وحتفظن من الذي أنباك ها.2

ويف الواقع ،إن األصل الشرعي هو حترمي النيل من عرض املسلم ،وهذا وهنا أمر معلوم من الدين ابلضرورة
يف إطار الضرورات اخلمس اليت جاءت من أجلها الشرائع ومنها :حفظ العرض .فيجب على كل مسلم
قدر هللا حق قدره وعظم دينه وشرعه أن تَعظُ َم يف نفسه حرمة املسلم؛ يف دينه ودمه وماله ونسبه وعرضه.
وإن األصل بناء حالة املسلم على السالم والسرت من االهتامات الباطلة .وابلتايل :ال ُخيرج عن هذين األصلني
َّ ِ
ين َآمنُوا إِن
إال بدليل مثل الشمس يف رائعة النهار .وقد أمران هللا تعاىل ابلتبني ،فقال سبحانهَ ﴿:اي أَيُّ َها الذ َ
ِ
اسق بِنَ بٍإ فَتَ ب يَّ نُوا أَن تُ ِ
صيبُوا قَواما ِجبَ َهالٍَة فَتُصبِ ُحوا َعلَ ٰى َما فَ َعلتُم
َجاءَ ُكم فَ ٌ َ َ

ِِ
ني﴾ ]احلجرات[6 :
َاندم َ

إ اذا ،فإن هذه الدراسة حماولة جادة لإلنصاف واالقتداء بقيمة العلم يف البحث املوضوعي .ولقد طالعت
ودرست املذهب اإلابضي من أصوله ومصادره وتعرفت على علماء راسخني وفقهاء رابنيني وسياسيني
حمنكني وابحثني جادين أثروا احلضارة اإلسالمية يف اجتهاداهتم السياسية واألصولية والفقهية والفكرية
واالجتماعية قدمياا وحديثاا من أمثال:
 -اإلمام جابر بن زيد األزدي.

1

تصنيف الناس بني الظن واليقني ،ص .50

2
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 أبو عبيدة بن مسلم بن أيب كرمية. الربيع بن حبيب. أبو إسحاق اطفيش. نور الدين الساملي. الباشا سليمان الباروين. علي حيىي معمر. عمرو النامي وآخرون.نتاجا حضارااي يف جمال التاريخ والسياسة والتشريع والفقه واألصول
لقد أنتج هؤالء الفقهاء واملفكرين والساسة ا
واالجتهاد كتباا ومؤلفات كثرية .وإنين وصلت من خالل دراسيت ومطالعيت إىل قناعة راسخة مبنية على قيمة
العلم واإلنصاف أبن املذهب اإلابضي مدرسة إسالمية بعيدة عن اخلوارج ،وقد أ ِ
ُلصقت هبم هتم وادعاءات
ابطلة بعيدة عن اإلنصاف والطريق العلمي ،حيث وقع بعض الكتاب يف مغالطات اترخيية ،ونسبوا لإلابضية
من األقوال واملعتقدات واألفكار ما نفاه احملققون والعلماء الراسخني من شيوخ وعلماء املذهب.
كما أن هلم نظرة خاصة يف أحداث اتريخ صدر اإلسالم سواء يف فتنة مقتل عثمان رضي هللا عنه واجلمل
وصفني والنهروان والتحكيم والدولة األموية ،مل خترج عن االجتهاد البشري ،وقابلة للحوار والنقاش والبحث
العلمي واألخذ والرد والنقد املوضوعي.
لقد قسمت هذا الكتاب إىل أربعة مباحث ،وكل مبحث إىل حماور على النحو اآليت:
يف املبحث األول ،تناولت مدرسة اإلابضية وأهم أعالمها ،فتحدثت عن نشأة املدرسة وأصل تسميتها،
وبداايت رفض اإلابضية تبعيتهم للخوارج ،واملنهج العلمي للوصول إىل حقيقة اإلابضية .وكذلك حبثت يف
سرية اإلمام احملدث جابر بن زيد ،امسه ونسبه ومولده ونشأته وطلبه العلم وثناء العلماء عليه وتدوينه
لألحاديث ،وتصدره للفتوى وزهده ،وحماربته لفكر اخلوارج ،وشروعه يف تشكيل التنظيمات السرية للحركة
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اإلابضية ،ومكانته العلمية بني علماء أهل السنة واحلديث ،كونه تلميذ حبر العلم عبد هللا بن عباس ،وتناولت
عالقة اإلمام جابر اب حلجاج بن يوسف الثقفي وسجنه ونفيه ووفاته .ومن مث حبثت يف سرية أيب عبيدة بن
أيب كرمية التميمي الذي توىل قيادة املدرسة بعده ،وذكرت امسه ونشأته وتطور احلركة يف عهده وعالقته
ابخلليفة عمر بن عبد العزيز واجملالس السرية والعلنية كمجلس الشيوخ أو قادة احلركة واجملالس العامة وجمالس
الطلبة ،واالبتعاد عن احلكام يف عصره وتكوين اجملتمع املغلق املتعاون واحلكومة الثورية السرية ،وأتين أبو
عبيدة يف إعالن الثورة ونشر الدعوة يف مشال أفريقيا .وخلصت نتائج العمل السري للدعوة اإلابضية ،وأشرت
إىل دول اإلابضية اليت قامت يف ُعمان ومشال أفريقيا ،كالدولة الرستمية .ودرست مراحل اجملتمع اإلابضي
من الكتمان إىل الشراء والدفاع مث إىل الظهور ،ووضحت أهم الفرق اليت انشقت عن اإلابضية.
ويف املبحث الثاين ،كان احلديث عن تفسري بعض أحداث التاريخ اإلسالمي عند اإلابضية ومكانة الصحابة
عندهم ورأيهم يف اجتهادات الصحابة وموقفهم من األحداث الدامية والنزاعات بني الصحابة ،وموقفهم من
خالفة أمري املؤمنني عثمان بن عفان رضي هللا عنه والثورة عليه ،وبينت فضل عثمان بن عفان رضي هللا
عنه وأحاديث النيب (ﷺ) يف مكانته وفضائله .كما حبثت يف اهتامات عبد هللا بن إابض للخليفة عثمان
اليت ذكرها يف رسالته لعبد امللك بن مروان ،ومجعت كل االهتامات التارخيية اليت نشرهتا املعارضة يف زمنه
وبينت بطالهنا ابحلجة والربهان والدليل العلمي.
وفدا إىل اخلليفة
وقد نقلت موقف اخلليفة عمر بن عبد العزيز حني أرسل أبو عبيدة مسلم بن أيب كرمية ا
يدعوه لقبول أفكار املذهب اإلابضي .وبعد نقاش طويل وافقهم اخلليفة عمر على غالبية آرائهم غري أنه
رفض الطعن يف عثمان .وقال :تلك دماء طهر هللا منها أيدينا ،فلنطهر منها ألسنتنا ورفضوا القبول برأيه،
وقال رئيس الوفد اإلابضي أبو احلر علي بن احلُصني ُلعمر :أعلم أان ال نتوالك ،ولدى مساع هذا النقاش قال
أبو عبيدة :كنت أمتىن لو أهنم قبلوا برأي عمر.
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وهذا دليل على أن علماء اإلابضية املعتمدين يف املذهب على رأي عمر بن عبد العزيز يف عثمان رضي هللا
عنه ،وليس على رأي ابن إابض ،وقد نقلت أقو ااال من علماء اإلابضية يف توليهم لعمر بن عبد العزيز
كالشيخ علي حيىي معمر وأمحد بن محد اخلليلي.
وقد قال الصحايب اجلليل عبد هللا بن عباس رضي هللا عنهما ،وهو شيخ جابر بن زيد ،والذي يعترب أحد
السنة واحلديث يف زمانه يف مدح عثمان رضي هللا عنه وذم من ينتقصه" :رحم هللا أاب عمرو
أبرز علماء أهل ُ
هناضا عند كل مكرمة،
كان وهللا أكرم احلفدة وأفضل الربرة ،هجاد ابألسحار كثري الدموع عند ذكر النار ،ا
سباقاا إىل كل منحة ،حبيباا أبياا وفياا ،صاحب جيش العسرة ،فىت رسول هللا ،فأعقب هللا على من لعنه لعنة
الالعنني إىل يوم الدين".1
ويف هذا املبحث ،ذكرت ما قيل عن عثمان يف واليته ألقرابئه ،ويف عالقته ابلوليد بن عقبة وعبد هللا بن أيب
السرح وغري ذلك من االهتامات وانقشتها ،وحسب اجتهادي بينت اآلراء الواقعية املعتمدة على الدليل
والربهان واحلجة.
لقد كان عثمان رضي هللا عنه حبق اخلليفة املظلوم الذي افرتى عليه خصومه األولون ،ومل ينصفه املتأخرون.
وقد رأيت ذكر الشواهد التارخيية املوثقة خري دليل لألجيال الباحثة من أبناء األمة ،الستنارة الطريق والبحث
عن األسباب واخللفيات وراء تلك الشائعات واالهتامات.
وتكلمت عن معركيت اجلمل وصفني وحادثة التحكيم ،وذكرت أقوال اإلابضية يف هذه األحداث وخمالفيهم.
وقمت بدراسة علمية لكتب شوهت اتريخ الصحابة واخللفاء الراشدين ،كاإلمامة والسياسة البن قتيبة،
وهنج البالغة واألغاين لألصفهاين ،واتريخ اليعقويب ومروج الذهب ،وهذه الكتب ال زالت مراجع لبعض
الباحثني من مدارس اترخيية وفقهية رئيسية إىل يومنا هذا.

1
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ولقد وضحت رأي الشيخ علي حيىي معمر يف مدارس االستشراق والتاريخ اإلسالمي .وكذلك رأي اإلابضية
يف التحكيم ومعركة النهروان ومناظرة ابن عباس للذين خرجوا عن خالفة علي رضي هللا عنه ومناظرة أمري
املؤمنني علي هلم ومبايعة عبد هللا بن وهب الراسيب .ووضحت اآلاثر الفقهية من معارك أمري املؤمنني على
الفقه اإلسالمي .وأفردت عنو ااان عن نشأة اخلوارج والتعريف هبم وصفاهتم ،كالغلو يف الدين واجلهل به وشق
عصا الطاعة ،والتكفري ابلذنوب واستحالل دماء املسلمني وأمواهلم والشدة على املسلمني وبعض اآلراء
االعتقادية هلم ،كتكفري أصحاب الكبائر وطعنهم وتكفريهم لبعض الصحابة ،وعن فرق اخلوارج األزارقة
والنجدات والصفرية ،وعن موقف اإلابضية من اخلوارج .وذكرت أقوال علماء اإلابضية يف اخلوارج ،ابتداء
من العامل اجل ليل جابر بن زيد وعبد هللا بن إابض وأبو عبيدة مسلم بن أيب كرمية التميمي وسامل بن ذكوان
وأبو إسحاق اطفيش وأمحد بن محد اخلليلي وأبو نبهان ،ونور الدين الساملي ،وحديث علي حيىي معمر،
ونقده العلمي لكتب الفرق كمقاالت اإلسالميني أليب احلسن األشعري والفصل يف امللل والنحل البن حزم
والفرق بني ِ
الفرق للبغدادي .. .وتطرقت آلراء العلماء من غري اإلابضية الذين دافعوا عن اإلابضية وبينوا
أبهنم ال عالقة هلم ابخلوارج ،مثل الدكتور عامر النجار وحممد سليم العوا وعمار الطاليب وغريهم.
وتكلمت عن موقف اإلابضية من الدولة األموية ،ورأي العالمة اخلليلي فيهم وانقشته يف بعض األحداث،
مثل:
صلحا؟
 وصول معاوية إىل السلطة ،هل وثب عليها أو جاء إليها ا هل ثبت لعن معاوية ألمري املؤمنني علي على املنابر؟ االنتقادات اليت وجهت إىل معاوية بشأن البيعة ليزيد. طرق انعقاد البيعة أليب بكر الصديق وعمر وعثمان وعلى واحلسن بن علي رضي هللا عنهم.ويف املبحث الثالث  ،كان احلديث عن أصول املذهب اإلابضي وفقهه وقواعده ،إذ بينت قواعده اليت تعتمد
على القرآن الكرمي والسنة النبوية الشريفة واالمجاع والقياس .وخصصت فقرة عن الفقه اإلابضي ومصادره
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األصلية واخلالف الفقهي بني املالكية واإلابضية والفوارق بني املذهب اإلابضي واملذاهب اإلسالمية
األخرى ،وأهم القواعد الفقهية املشرتكة املتفق عليها يف علم أصول الفقه املالكي واإلابضي.وتكلمت عن
االجتهاد وشروطه وأمهيته يف املذهب اإلابضي واجتهادهم يف حل املشكالت املعاصرة.
وقد بينت موقف علماء اإلابضية يف اإلمامة وشرط القرشية فيها ،ورأيهم يف اخلروج عن احلكام وعزهلم ومىت
وذكرت آراء املخالفني هلم مع حججهم وأدلتهم .وبينت منهج
يكون ذلك وأدلتهم فيما ذهبوا إليها،
ُ
اإلابضية يف التزكية واألخالق والقيم ورأيهم يف قواعد الدين من العلم والعمل والنية ،والورع وأركانه من الرضا
بقضائه والتسليم والتفويض والتوكل على هللا .ومسالك الدين من الظهور والشراء والدفاع والكتمان ،وقواعد
الكفر من اجلهل والكرب واحلسد.
وحتدثت عن اهتمام اإلابضية ابلقيم كالرمحة والعدل والصدق واألمانة والعفاف واالعتدال واألمر ابملعروف
والنهي على املنكر ،وحرص العلماء على تربية األتباع على القيم واألخالق والسلوك وحماربة االخالق
الذميمة واحملرمات من شرب اخلمر والزان وغريها .وذكرت نظام العزابة وأمهيته يف الرتبية وغرس القيم وتطهري
النفوس وإحياء القلوب.
ويف املبحث الرابع  ،كان احلديث عن العقائد عند اإلابضية ،كتحديد مفهوم اإلميان وعالقة العمل به،
ومفهوم اإلسالم والفرق بني اإلسالم واإلميان ،وزايدة اإلميان ونقصانه وعوارض اإلميان ،كالشيطان وحب
الدنيا واجلهل وأقسام الكفر ،كفر الشرك وكفر النعمة وأحكام كفر النعمة ،ومفهوم النفاق ،وأحكام اآلخرة
والدنيا .ووضحت حكم مرتكب الكبرية ،ووضحت موانع إنفاذ الوعيد عند أهل السنة ،كالتوبة واالستغفار
واحلسنات املاحية ،ودعاء املؤمنني واملصائب املكفرة والعفو اإلهلي .وتكلمت عن الوالية والرباءة عند
فضال عن حبثي يف رؤية هللا عز
اإلابضية ،والتوحيد وأتويل املتشابه ،وموقف السلف واخللف من ذلك .ا
أشرت
وجل يف اآلخرة وأدلة من نفي ذلك .وذكرت أدلة املثبتني للرؤية وطبيعة اخلالف بني الفريقني ،و ُ
ملسألة خلق القرآن وآراء املدرسة اإلابضية يف هذه املسألة ،وتعاطفهم مع اإلمام أمحد وأهل احلديث ورفضهم
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لفرض لغرض املعتقدات واآلراء ابلقوة ،واعتبارهم واعتربهم اخلالف يف هذه املسألة من فروع العقائد
واستيعاهبم لآلراء الثالثة.
وتناولت موقف العالمة اخلليلي يف هذه املسألة ،ودفاعه عن رأيه يف مسألة خلق القرآن ،إذ قال :ومع هذا
كله ،فإنين كنت أود أال أتعرض هلذه املسألة إبجياب وال بسلب رغبة مين على االقتصار ابملأثور من الرعيل
األول من هذه األمة .وذكرت أدلة النافني خللق القرآن واملناظرات بني املعتزلة وأهل السنة كاليت بني اإلمام
أمحد بن حنبل واخلليفة العباسي املعتصم ابهلل.
كذلك نقلت أقوال علماء اإلابضية يف اإلميان ابهلل واليوم اآلخر والكتب السماوية والقضاء والقدر واألنبياء
واملرسلني واملالئكة وغري ذلك .كما تناولت مواقف املدرسة اإلابضية من حياة القرب والبعث وامليزان والصراط
واحلساب والشفاعة وحكم اإلميان ابلقدر واألرزاق واآلجال واخلذالن .اخل.
هذا وقد انتهيت من هذا الكتاب يوم الثالاثء يف  10متوز /يوليو  2018م املوافق ل  26شوال 1439
هجرية يف إستانبول .والفضل هلل من هللا من قبل ومن بعد ،وأساله سبحانه وتعاىل أبمسائه احلسىن وصفاته
انفعا .كما أسال املوىل أن يثبتين على كل حرف كتبته
خالصا لوجهه الكرمي ولعباده ا
العال أن جيعل عملي ا
وجيعله يف ميزان حسنايت ،وأن يثبت إخواين الذين أعانوين بكل ما ميلكون من أجل إمتام هذا اجلهد املتواضع.
اللهم بصرين مبا يرضيك واشرح يل صدري وجنبين اللهم ما ال يرضيك واصرفه عن قليب وتفكريي.
اللهم ألف بني قلوب املسلمني ووحد صفوفهم ،ووفقهم ملا حتبه وترضاه وإىل إعادة دورهم الدعوي يف
الشهود احلضاري اي أرحم الرامحني .وإين أختم هذه املقدمة ابآلايت القرآنية:
ي وأَن أَعمل ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
﴿ر ِ
ك
ضاهُ َوأَدخل ِين بَِرمحَت َ
ب أَوِزع ِين أَن أَش ُكَر نع َمتَ َ
صاحلاا تَر َ
ك الَِّيت أَن َعم َ
ََ َ
ت َعلَ َّي َو َعلَ ٰى َوال َد َّ َ
َ
ِيف ِعبَ ِاد َك

َّ ِِ
ني﴾[النمل.]19 :
الصاحل َ

ِ
ٍ
اَّلل لِلن ِ ِ
ك َهلَا ۖ َوَما ُمي ِسك فَ َال ُمرِس َل لَهُ ِمن بَع ِد ِه ۚ َوُه َو
َّاس من َّرمحَة فَ َال ُممس َ
وبقول هللا تعاىلَّ ﴿:ما يَفتَ ِح َُّ
ال َع ِز ُيز

احل ِ
كيم﴾[فاطر.]12 :
َ
ُ
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ِ َِّ ِ
وقوله تعاىل﴿:ربَّنَا اغ ِفر لَنَا وِِإلخوانِنَا الَّ ِذين سب ُق َ ِ ِ ِ
ِ
َّك
ين َآمنُوا َربَّنَا إِن َ
َ ََ
َ
وان ابإلميَان َوَال َجت َعل يف قُلُوبِنَا غ اال للذ َ
َ َ
وف َّرِح ٌيم﴾[احلشر.]10 :
َرءُ ٌ
وصلى هللا على سيدان حممد وعلى آله وصحبه وسلم.
سبحانك اللهم وحبمدك أشهد أن ال إله إال أنت أستغفرك وأتوب إليك.

وآخر دعواان أن احلمد هلل رب العاملني.

الفقري إىل عفو ربه ومغفرته ورمحته ورضوانه
علي حممد حممد الصًليب
إستانبول  10متوز /يوليو 2018
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املبحث األول :نشأة اإلابضية وأهم أعًلمها
أوَّلا :نشأة اإلابضية وأصل التسمية وسرية ابن إابض
 .1نشأة اإلابضية
نشأ املذهب اإلابضي ابلبصرة على يد مؤسسه اإلمام جابر بن زيد الذي ركز نشاطه على جمال الرتبية
والتكوين ،فأمثرت جهوده العملية يف إنشاء قاعدة واسعة من األتباع الذين اقتنعوا آبرائه ومبادئه ،وتوسعت
دائرهتم لتشمل أفر اادا من خارج البصرة وخاصة من قبيلة األزد ،قبيلة اإلمام جابر ،الذين كانوا منتشرين يف
وعمان .وكان جابر يعمد إىل إرسال من يثق هبم إىل خمتلف األمصار لنشر فكرته يف هدوء ودعة،
البصرة ُ
بعضا منها .1ولكن يعترب اإلمام احلقيقي
ويعقد معهم اتصاالت ،وبينهم مراسالت حفظت لنا كتب التاريخ ا
العماين.2
الذي وضع قواعد الفقه واالجتهاد هلذه املدرسة هو التابعي اجلليل جابر بن زيد األزدي ُ

 .2أصل تسمية اإلابضية:
تنسب املدرسة اإلابضية إىل عبد هللا بن إابض التميمي ،وقد جاءت نسبة اإلابضية إىل عبد هللا بن إابض
ينسبوا إىل جابر بن زيد ألن عبد هللا بن إابض هو الذي جهر مبواقف سياسية واجه هبا خلفاء بين أمية
ومل َ
وال سيما عبد امللك بن مروان .3وكان ابن إابض الواجهة العلنية للجماعة ،وكان جيادل عنهم وحياجج
فعرف أصحابه أبهنم أتباع
األمويني ،ويبني مواقف أصحابه من القضااي السياسية والفكرية احملتدمة آنذاكُ .

1

اإلمام زيد وآاثره يف الدعوة ،صاحل الصوايف ،ص .157 ،156

2

أبو يعقوب الورجالين أصولياا ،مصطفى صاحل ،ص .48

3

املدارس الفكرية اإلسالمية ،حممد اخلواص ،ص .62
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ابن إابض أو اإلابضية بيد أهنم مل يرضواهذا االسم أول األمر ولكنهم أذعنوا لألمر الواقع بعد حني من
الزمن ،وكانوا خيتارون ألنفسهم تسمية أهل الدعوة ،أو أهل االستقامة ،أومجاعة املسلمني.
وأول ذكر لإلابضية يف مصادرهم كانت أواخر القرن الثالث اهلجري.1ويورد املؤلفون والفقهاء يف الفرق
اإلسالمية اإلابضية ابعتبارها فرقة من فرق اخلوارج ،وقد فَ َع َل ذلك:
 أبو احلسن األشعري يف كتابه"مقاالت اإلسالميني".2 عبدالقاهر البغدادي يف كتابه"ال َفرق بني ِالفَرق".3
 ابن حزم الظاهري يف كتابه "الفصل بني املِلل والنحل" الشهرستاين يف كتابه "املِلل والنِحل".4وقد نسب هؤالء وغريهم ممن كتبوا عن الفرق اإلسالمية آراءا إىل اإلابضية ،ورأوا أهنم يتفقون فيها مع
اخلوارج .وتبعهم يف هذا كله املؤلفون املعاصرون يف املدارس الفكرية والفرق اإلسالمية ،ومن هؤالء األساتذة:
 مصطفى الشكعة يف كتابه "إسالم بال مذهب".5 حممد عمارة يف كتابه" تيارات الفكر اإلسالمي".6 حممد أبو زهرة يف كتابه"اتريخ املذاهب اإلسالمية". حسن صادق يف كتابه "جذور الفتنة يف الفرق اإلسالمية". -سعد رستم يف كتابه "الفرق واملذاهب اإلسالمية".7

1

أبو يعقوب الورجالين أصوليا ،مصطفى صاحل ،ص .49

2

مقاالت اإلسالميني ،أبو احلسن األشعري ،ص .102
ال َفرق بني ِ
الفرق ،عبد القاهر البغدادي ،ص .82

4

امللل والنحل مطبوع هبامش الفصل بني امللل والنحل ،الشهرستاين.52 /2 ،

5

إسالم بال مذهب ،مصطفى الشكعة ،ص .135

3

 6تيارات الفكر اإلسالمي ،حممد عمارة ،ص .32
7

املدارس الفكرية اإلسالمية من اخلوارج إىل اإلخوان املسلمني ،حممد العوا ،ص .ص .60- 59
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 .3رفض اإلابضية تبعيتهم إىل اخلوارج
مل يقبل اإلابضيون أنفسهم ،قدمياا وحديثاا ،قط أن يُنسبوا إىل اخلوارج ،وإمنا رأوا أنفسهم مدرسة فكرية
مستقلة هلا أصوهلا وفكرها السياسي ،وكذلك مذهبها الفقهي ،الذي ال يتوافق مع أفكار وسلوكيات اخلوارج
ال من قريب وال من بعيد.

 .4املنهج العملي للوصول إىل حقيقة اإلابضية
إن تقصي املنهج العلمي للوصول إىل احلقيقة يف مسألة كون اإلابضية من اخلوارج أو ليسوا منهم .هذا األمر
يقتضي الوقوف على أقوال اإلابضية أنفسهم يف مصادرهم األصلية ،وكتبهم املرضية عندهم ،وكالم املعاصرين
متنوعا ،فاألخذ عنهم أوىل من األخذ عن
قائمة ومذهباا فقهياا ا
من علمائهم ،إذ أهنا ال تزال مدرسة فكرية ا
غريهم؛ ألهنم أدرى مبوقف مدرستهم الفكرية على قاعدة أن أهل مكة أدرى بشعاهبا.1
ويرى العالمة أبو إسحاق طفيش أن إطالق لفظة اخلوارج على اإلابضية من الدعاايت الفاخرة اليت نشأت
أوال مث املذهيب اثنياا .2ويقول الشيخ علي حيي معمر" :عندما كنت أقرأ يف كتب
على التعصب السياسي ا
املقاالت ما يتصل ابإلابضية تصادفين عجائب يف العقائد واآلراء واألقوال تنتسب إليهم ،إما بعبارات
واضحة صرحية أو أبساليب ملتوية ،لكنها معربة .وتصادفين كذلك أمساء ألشخاص كثريين أئمة هلم ،وأان
على يقني كامل أبن ذلك غري موجود عند اإلابضية".3
كثريا من األذى قد ال يكون
وأضاف معمر" :لقد أصاب اإلابضية من كتاب املقاالت ،وكتب اململ والنحل ا
مقصودا ،لكنه وقع ،وسبب إحداث فجوة بينهم وبني إخوهتم يف بقية املذاهب ،كانت متسعة يف املاضي
ا
1

املرجع نفسه ،ص .60

2

اإلابضية بني الفرق اإلسالمية ،علي حيي معمر ،ص .9

3

املرجع السابق ،ص .12
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وأصبحت تضيق ،ونرجوأن تزول يف هذا العصر الذي جيب أن يتالقى املسلمون فيه على وحدة اعقيدة،
ووحدة العمل ،ووحدة السلوك يف جماهبة أعداء اإلسالم مع مراعاة صادقة حلرية الرأي والفكر ،واحرتام كامل
جلميع أئمة املسلمني وعلمائهم دون هتجم وانتقاص أو مغاالة وإقصاء".1

 .5سرية عبد هللا بن إابض
يتفق أغلب املؤرخني الذين تطرقوا إىل سرية ابن إابض على انتمائه إىل قبيلة متيم القاطنة يف البصرة بشكل
خاص ،فهو عبد هللا بن إابض من بين مرة بن عبيد رهط األحنف بن قيس التميمي.2وذكر األزكوي :أنه
عاش يف عهد معاوية بن أيب سفيان وحىت عهد عبد امللك بن مروان بن احلكم.3
وهبذا يكون عمره عند اشرتاكه يف الدفاع عن مكة املكرمة جبانب عبد هللا بن الزبري ضد اجليوش األموية
ردا على رسالة عبد امللك بن
عاما .ويتضح من الرسالة اليت كتبها ا
(عام  64ه) ال يتجاوز أربعة وعشرين ا
مميزا ،4وذلك عند
مروان (65ه  684/م  86ه  705 /م) ما يوافق هذا االستنتاج ،إذ يظهر أنه مدراكا ا
كتابته للرسالة اليت حتتاج إىل وقفات ومناقشات فيما جاء فيها وال يسلم له يف كل ما جاء فيها.
اثنواي ابملقارنة
دورا ا
وتزعم ابن إابض املعارضة ضد متطريف اخلوارج ،وتنسب املصادر اإلابضية إىل عبد هللا ا
مع جابر بن زيد األزدي الذي تعتربه إمام اإلابضية ومؤسس فقههم ومذهبهم ،وتذكر أن ابن إابض كان
يقتدي يف كل أفعاله وأقواله جبابر بن زيد .5وتذكر املصادر أنه كان إمام أهل التحقيق ورئيس من ابلبصرة

1

املرجع السابق ،ص .13

2

احلركة اإلابضية يف املشرق العريب ،مهدي طالب هاشم ،ص .44

3

احلركة اإلابضية يف املشرق ،ص  ،45نقالا عن كشف الغمة البن أيب الفتح األربيلي.

4

املرجع نفسه ،ص .45

5

نشأة احلركة اإلابضية ،عوض حممد خليفات ،ص .115
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وغريها من األمصار .1وتصنيف املصادر أنه الشخص الذي انظر اخلوارج "املتطرفني" والقدرية واملعتزلة
واملرجئة والشيعة ،وذلك رغم أن هذه اجلماعات مل يكتمل تكوينها بعد.2
ويقول قاسم بن سعيد الشماخي كان ابن إابض اجملاهد علناا واملناضل علناا ،يف سبيل حتقيق احلقائق
شديدا يف
وتصحيح قضااي العقول ،فيما أحدثه أهل املقاالت والبدع من الزور واالفرتاء يف شريعة ربنا وكان ا
هللا تعاىل ،وله مناظرات مع أهل التنطس والتفلسف ،كان احلجة الدامغة اليت خيشى أمامها كل ثراثر ،وله
كالم مع عبد امللك بن مروان يؤثر يف نفس كل حائر جبار .وبذلك غلب على املسلمني أصحابه الذين
يقولون بقوله اسم اإلابضية ،وتَسمى املذهب ابمسه على هذا املعىن .ومع هذا فقد كان اإلمام القائد،
والوسيلة الراشدة ،مؤسس املذهب وما فيه مرجع الفضل يف تدوينه وتشييد مبانيه ،إمنا كان جابر بن زيد
رضي هللا عنه.3
ويرى املؤرخ اإلابضي املعاصر حممد علي دبوز ،أبن األمويني هم الذين أطلقوا عليهم هذا االسم نسبة إىل
عبد هللا بن إابض ألن األخري كان من علمائهم وشجعاهنم واملناظر ابمسهم ،كما أن األمويني ال يريدون
نسبة هذا املذهب إىل جابر حىت ال جيذبوا إليه األنظار وال يبدوا أتباعه يف هالة جابر املشرقة ،فتميل إليهم
النفوس ،ألن جابر عامل وفقيه وله مكانته وشهرته بني علماء األمة وعامتها؛ لذلك نسبوا الفرقة إىل عبدهللا
بن إابض ،وهو أقل منزلة من جابر يف العلم ،وإن كان ال يقل عنه يف التقوى والورع والصالح والفكر
والتجديد.4
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وأما عن نشاط ابن إابض بعد مراسالته مع عبد امللك بن مروان ،فال تذكر املصادر معلومات موثوقة ميكن
االطمئنان إليها ،ويزعم كل من الشهرستاين والقزويين أن عبد هللا بن إابض قد اشرتك يف ثورة (طالب احلق)
اليت بدأت يف حضرموت واليمن يف عام  129ه ضد مروان بن حممد آخر اخللفاء األمويني.1ولكن املصادر
ال تورد هذه املعلومة مطل اقا ،ولو اشرتك ابن إابض يف هذه الثورة لورد امسه بني األشخاص البارزين يف الثورة،
وألثبتت املصادر اإلابضية دوره .أضف إىل ذلك أن املصادر غري اإلابضية اليت تسهب يف احلديث عن ثورة
طالب احلق مثل أنساب البالذري واتريخ خليفة بن خياط واتريخ الطربي وأغاين األصفهاين ال تشري إىل
اشرتاك ابن إابض يف تلك الثورة ،وقد مر معنا أن بعض املؤرخني اإلابضيني يذكرون أنه قد عاش حىت زمن
عبد امللك بن مروان رغم أهنا ال تذكر مىت تويف.2
قاطعا
وإذا صحت هذه املعلومات أبن ابن إابض قد تويف خالل فرتة حكم عبد امللك ،فإن ذلك يعترب نفياا ا
الشرتاكه يف تلك الثورة ،زد على ذلك أن كتب الطبقات اإلابضية جتعله من رجال الطبقة الثانية ،أي الذين
عاشوا خالل النصف الثاين من القرن األول اهلجري وماتوا قبل عام  100ه  ،وملا كانت ثورة طالب احلق
قد بدأت عام  129ه  ،فمن غري املمكن إذاا أن يكون ابن إابض قد اشرتك فيها أو حىت عاصرها.
كال من القلهايت واألزكوي يورد قائمة لرجال اإلابضية األوائل ،ويذكر فيها أن
وابإلضافة إىل ما ذكران فإن ا
عبد هللا بن إابض كان من تالميذ عبد هللا بن وهب الراسيب وجابر بن زيد األزدي .وكان أبو عبيدة مسلم
بن أيب كرمية التميمي تلمي اذا لعبد هللا بن إابض بينما كان عبد هللا بن حيىي طالب احلق وقائده املختار بن
عوف األزدي (أبو محزة الشاري) تالمي اذا أليب عبيدة ،وليس هناك أية إشارة الشرتاك عبد هللا بن إابض
نشاط و ٍ
وعبد هللا بن حيىي طالب احلق يف ٍ
احد يف زم ٍن واحد.3

1

اململ والنحل ،الشهرستاين.213 – 212/1 ،

2

نشأة احلركة اإلابضية ،املرجع نفسه ،ص .120

3
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أضف إىل ذلك فإن اأاي من املصادر اإلابضية ال تذكر إطالقاا أي نشاط أو حىت إشارة عابرة البن إابض
إابن ِ
زعامة أيب عبيدة الذي خلف جابر بن زبد يف إمامة اإلابضية يف البصرة يف عام  95ه كما سنرى،
ويف عهده جرت ثورة طالب احلق يف حضرموت واليمن .ولعل السبب يف إشارة الشهرستاين والقزويين إىل
ِ
تبعا
اشرتاك عبد هللا بن إابض يف ثورة طالب احلق ،وتشابه االمسني األوليني لكال الرجلني فحوت االلتباس ا
لذلك.وأما الرواية اليت يوردها ابن حوقل ،واليت تشري إىل أن ابن إابض وعبد هللا بن وهب الراسيب قد ارحتال
إىل جبل نفوسة وماات هناك فواضح عدم صحتهما.1
إن من املؤكد واملعروف أن عبد هللا بن وهب الراسيب قد القى حتفه يف معركة النهروان عام  37ه.2ومما مر
يتبني لنا ندرة املعلومات واضطراهبا حول هذه الشخصية اليت نسبت إليها املدرسة اإلابضية اليت أسست
دوالا كان هلا دور هام يف التاريخ اإلسالمي ،واليت ال يزال أتباعها موجودين إىل وقتنا احلاضر يف سلطنة
ُعمان وبعض مناطق الشمال األفريقي .3وميكن أن نلخص املعلومات املوثقة حول شخصية ابن إابض يف
النقاط اآلتية:
 .1أن عبد هللا بن إابض ينتمي إىل قبيلة متيم اليت كانت يف صدر اإلسالم من أهم قبائل البصرة
عددا.
وأكثرها ا
 .2إن املصادر ال تشري على اإلطالق إىل أنه اشرتك يف حروب احملكمة4ضد علي بن أيب طالب.
 .3إن أول إشارة صرحية واضحة حول ظهور ابن إابض على املسرح السياسي كان اشرتاكه مع بعض
زمن يزيد بن معاوية.
احملكمة يف الدفاع عن الكعبة مع ابن الزبري ضد اجليش الشامي َ

1

صورة األرض ،ابن حوقل ،ص  ،43وانظر :نشأة احلركة اإلابضية ص .ص .123 – 121

2

نشأة احلركة اإلابضية ،املرجع نفسه ،ص .121

3

املرجع نفسه ،ص .122

4

حروب احملكمة اليت قام هبا املعارضون لفكرة التحكيم بني علي بن أيب طالب ومعاوية بن أيب سفيان.
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كما كان أحد زعماء فريق احملكمة الذين حاولوا أن يكسبوا عبد هللا بن الزبري إىل جانبهم ،وقدموا له دعمهم
الكامل إذا وافق على آرائهم ،فرتكوه وعاد بعضهم إىل البصرة ،ومن بني هؤالء عبد هللا بن إابض .والظاهر
أن موقف ابن الزبري دفعهم إىل اليأس من أتمني قيادة ابرزة من القرشيني وهو ما كانوا يسعون إليه ابتصاهلم
اببن الزبري.1
تصدى ابن إابض للمتطرفني من اخلوارج ،ورد على انفع ابن األزرق والصفرية ،وأصبح املناظر ابسم أهل
الدعوة ضد مناوئيهم من اخلوارج وغريهم من الفرق ،كما فعل ذلك مع السلطة األموية يف عهد اخلليفة عبد
امللك بن مروان ،حيث احتفظت لنا املصادر برسائله ،أوما تسميه املصادر اإلابضية نصائحه إىل عبد امللك
بن مروان .وقد حاول زعماء اخلوارج استدراج عبد هللا بن إابض للخروج معهم فامتنع وأخربهم أنه ال خيرج
على قوم يرتفع األذان من صوامعهم والقرآن من مساجدهم.2
فيما بعد اختفى ابن إابض فجأة ،وال تذكر املصادر املتوافرة معلومات موثوقة عن مكان وفاته ،إن املصادر
اإلابضية جتمع على أن ابن إابض مل يكن إمامهم احلقيقي ومؤسس دعوهتم وإن كان من علمائهم ورجاهلم
البارزين يف التقوى والصالح.
وهلذا السبب فإهنا أغفلت احلديث عن كثري من جوانب حياة ابن إابض ونشاطه .ويعترب اإلابضية القدامى
احدا من أتباع فرقته
منهم واحملدثون جابر بن زيد إمامهم األكرب ومؤسس دعوهتم ،ومل يكن ابن إابض إال و ا
ومل يصدر يف شيء من أفعاله وأقواله إال أبمر ذلك اإلمام وإرشاده ،ومن هنا فإن اإلابضية مل يسموا أنفسهم
هبذا االسم ،ومل يرد يف مصادرهم إال يف وقت متأخر كما أسلفنا القول يف السابق.

1

دراسات عن اإلابضية ،عمرو خليفة النامي ،ص .44

2

تطور الفكر الرتبوي اإلابضي يف الشمال اإلفريقي ،عبد الرمحن عثمان حجازي ،ص .6
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وبعد اختفاء ابن إابض أقلع اإلابضية عن املناقشة العلنية واجلدل الكالمي مع مناوئيهم وخمالفيهم ،وجلؤوا
إىل السرية املطلقة يف تنظيم دعوهتم .وكان جلابر دور تنظيمي كبري يف هذه املرحلة اليت تعرف يف التاريخ
اإلابضي بطور أو مرحلة الكتمان.1

 .6اإلمام احملدث جابر بن زيد:
امسه ونسبه ومولده ونشأته
2
.ولد
العماين ا
هو اإلمام الفقيه احملدث أبو الشعثاء جابر بن زيد األزدين اليحمدي ُ
مولدا البصري إقامة ُ

اإلمام جابر بن زيد يف ُعمان مث رحل إىل البصرة وأقام هبا ،واإلمام جابر يُنسب "اجلويف"،وقيل إن هذه النسبة
ابلنظر إىل املنطقة اليت ُولد فيها وهي اجلوف ،وقيل بنسبه إىل " درب اجلوف" وهي حملة ابلبصرة ،فقد أقام
اإلمام جابر بن زيد هبا ،وميكن اجلمع بني القولني أبن يُقال :إن اإلمام جابر ُولد ابجلوف وسكن حملة
العمانيني األزد الذين كانوا متواجدين يف البصرة بكثرة.وقد قضى اإلمام جابر أغلب
"درب اجلوف" مع ُ
حياته ابلبصرة وبقي هبا إىل أن تُويف عام 93ه – 712م على القول الراجح ،وقيل تُويف عام 103ه،وقيل
يف104 :ه ،3وصلى عليه قطن بن مدرك الكاليب.4

اإلمام جابر :طلبه للعلم وثناء العلماء عليه
يف البصرة ،أخذ جابر يتزود العلم واملعرفة وخاصة ما يتعلق منها بعلوم القرآن واحلديث وما يتصل هبما وقد
تتلمذ جابر على أيدي كثري من الصحابة والتابعني وأخذ عنهم احلديث والتفسري وعلوم اللغة واألدب ويُروى

1

نشأة احلركة اإلابضية ص .123 – 122

2

تذكرة احلفاظ ،الذهيب .72/ 1،وانظر :مشاهري علماء األمصار البن حيان.89/1 /

3

الطبقات ،ابن سعد.180/7 ،

4

الفقه املقارن بني الفقه املالكي واإلابضي ،التواين اجلزائري.25 /1 ،
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عن جابر أنه كان يقول :أدركت سبعني بدرايا فحويت ما عندهم إال البحر أي عبدهللا بن عباس ،على أن
األخري مل يكن من أهل بدر ،ويف القول داللة على أن جابرا قد أخذ عن جمموعة من الصحابة الذين رافقوا
جابرا :عبدهللا بن
رسول هللا (ﷺ) ونقلوا عنه علمه وسنته الشريفة ،ومن أهم العلماء الذين أخذ عنهم ا
عباس وعبدهللا بن عمر وعبدهللا بن مسعود وأنس بن مالك وغريهم إال أنه كان أكثر مالزمة لعبدهللا بن
عباس من غريه وكان أخنب تالميذه .1وكثر الثناء على اإلمام جابر بن زيد من معاصريه ومن بعدهم شيوخه
وتالميذه:
 .1قال عنه عبد هللا بن عباس" :لو أن أهل البصرة نزلوا عند قول جابر بن زيد ألوسعهم علما عما
2
أيضا" :جابر بن زيد أعلم الناس ابلطالق".
يف كتاب هللا"  .وقال عنه ا

 .2كان الصحابة مثل جابر بن عبد هللا إذا سأله أهل البصرة عن مسألة يقول":كيف تسألوننا وفيكم
أبو الشعثاء؟".
 .3لقي عبد هللا بن عمر جابر بن زيد يف الطواف فقال" :اي جابر ،إنك من فقهاء البصرة ،وإنك
تُستفىت فال تفتني إال بقرآن انطق أو سنة ماضية ،فإن مل تفعل هلكت وأهلكت".3
 .4روى أبو بكر بن نعامة قال :كنت عند أنس بن مالك وأنس يومئذ مريض ،فأتى أنس ا موىل له
فأكب عليه فقال له :تُويف جابر بن زيد ،فقال :إان هلل وإان إليه راجعون ،مث إان هلل وإان إليه راجعون،
مات أبو الشعثاء؟ قال له مواله :نعم وهللا اليوم ،فقال أنس :مات أعلم الناس ،يرحم هللا جابر
بن زيد.4

1

نشأة احلركة اإلابضية ،ص .127

2

احللية ،أيب نعيم ،58 /2 ،وانظر :اجلرح والتعديل أليب حامت.494 /2 ،

3

تذكرة احلفاظ : ،املرجع السابق.102 /1 ،

4

من جواابت اإلمام جابر بن زيد ،اخلروصي ،ص .53
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 .5قال قتادة" :اليوم ُدفن علم األرض".1
ُ .6سئل أيوب السختياين":هل رأيت جابر بن زيد ،قال :نعم ،كان لبيباا لبيباا لبيباا".2
 .7قال إايس بن معاوية" :أدركت أهل البصرة وفقيههم جابر بن زيد من أهل ُعمان".3
 .8قال عنه ابن سريين ":كان أبو الشعثاء مسلما عند الدينار والدرهم".4
 .9قال أبو نعيم" :ومنهم املتخلي بعلمه عن الشبه والظلماء واملتسلي بذكره يف الوعورة والوعثاء ،جابر
بن زيد أبو الشعثاء ،كان للعلم عين ا معين ا ،ويف العبادة ركناا مكين ا وكان إىل احلق آيباا ومن اخللق
هارااب".5
.10

أثىن احلسن البصري على جابر وعلمه الغزير ولقبه ابلفقيه العامل.6

إذ مل يكتف جابر بن زيد بعلم من التقى هبم يف البصرة بل كان يرحتل إىل أماكن أخرى طلباا ملزيد من العلم
واليرتك فرصة يتزود فيها العلم إال واغتنمها ،وكان يرتدد على احلجاز ويلتقي بعائشة أم املؤمنني رضي هللا
عنها ،وأيخذ عنها العلم ،ويسأهلا عن سنة الرسول الكرمي عليه الصالة والسالم ويناقش يف كثري من املسائل
مما يتعلق حبياة الرسول اخلاصة أمالا منه يف أن جيعل من تلك السرية قدوة ألصحابه ،وملن طلب فتواه مدلِاال
على رأيه أبمثلة من سرية النيب العظيم حممد (ﷺ).7

1

احللية أليب نعيم.85/ 3 ،

2

الطبقات أليب سعد.180/7 ،

3

الفقه املقارن بني الفقه املالكي واإلابضي.26/ 1،

4

املرجع السابق.26 /1 ،

5

املرجع السابق.26 /1 ،

6

السري ،الشماخي ،ص .73

7

نشأة احلركة اإلابضية ،ص .128
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اإلمام جابر وتدوين األحاديث
مل يكتف جابر ابلرواية الشفوية عن أساتذته ومعاصريه بل كان يسجل األحاديث اليت يسمعها من شيوخه
كما مسح لتالميذه بتدوين األحاديث اليت رواها وأودع يف صفحاته آراءه وفتاويه يف كثري من أمور العقيدة.
ويقال أن ديوانه كان من الضخامة حبيث يعجز عن محله البعري ،ويقع يف عشرة أجزاء كبرية ،وكانت نسخة
منه يف إحدى مكتبات بغداد الكربى يف عهد اخلليفة العباسي هارون الرشيد .1ويذكر املؤلف اإلابضي أيب
الربيع الوسياين يف سري اإلابضية ،أن نسخة من الديوان قد بقيت ،بعد موت جابر يف حوزة خليفته أيب
عبيدة مسلم بن أيب كرمية التميمي ،مث توارثتها أئمة اإلابضية يف البصرة .ويف عهده استنسخت املخطوطة
يف مكة .2وجدير ابلذكر أن حاجي خليفة أشار يف كتابه كشف الظنون إىل ديوان جابر بن زيد ،ولكنه مل
يعط أية تفصيالت عنه ،ومل يشري إىل املصدر الذي استقى منه معلوماته حول هذا ِ
السفر الضخم .3وتعد
املدرسة اإلابضية سباقة يف االعتناء بتدوين احلديث وحفظه وتوثيقه.

 اإلمام جابر واإلفتاء ِف البصرةاسعا بعد اقامته يف البصرة ،وأنه أصبح من أبرز التابعني
علما و ا
يتبني بوضوح أن جابر بن زيد قد اكتسب ا
األوائل يف علم احلديث والتفسري والعلوم الدينية بشكل عام ،وقد أهلته معرفته العميقة ألن يصبح أبرز ٍ
مفت
يف البصرة بعد احلسن البصري وعندما كان األخري خيرج للجهاد يف الثغور أو يغيب عن البصرة كان يوكل
مهمة الفتوى إىل جابر بن زيد الذي كان صديقا له ومما يدل على طول ابعه يف ميدان الفتوى واالجتهاد،
أن عمرو بن دينار وهو أحد العلماء الالمعني يف البصرة آنذاك وأحد التابعني من رواة احلديث كان يذكر

1

اللمعة املرضية ،الساملي ،ص .184

2

نشأة احلركة اإلابضية ،ص .129

3

كشف الظنون ،حاجي خليفة.781 /1 ،
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أحدا أعلم ابلفتيا من جابر بن زيد.1ومن أعماله الباقية اليت دونت فتاويه
جابر بن زيد ويقول :ما رأيت ا
ورواايته نذكر:
ضمام عن جابر بن
ضمام :لراويها أبو صفرة عبد امللك بن صفرة عن الربيع بن حبيب ،عن ُ
 رواايت ُزيد.
 مسند الربيع بن حبيب :وضم ابلدرجة األوىل أحاديث رواها الربيع بن حبيب الفراهيدي عن أيب عبيدةوضمام عن جابر بن زيد.2
 جواابت جابر :وفيها بعض فتاويه مرسلة إىل بعض أصدقائه وأتباعه وهذه كلها من مدوانت اإلابضية.كما أن هناك أعمال أخرى:
نقال عن جابر.
كتاب النكاح :وهو يقيمأحكاما خبصوص الزواج ا
ا
كتاب الصالة :رواه حبيب بن أيب حبيب احلرمي عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد. روايتان عن عمرو بن دينار وعمرو بن هرم ،موجوداتن يف القسمني اخلامس والسادس من كتاب "أقوالقتادة " ،ومنهما أحاديث وفتاوى تتناول ابلدرجة األوىل مواضيع الزواج والزكاة والصالة إىل جانب فتاويه
وأحاديثه املنقولة عنه بواسطة قتادة .3ويقال أن كتب جابر كانت حبوزة أيب عبيدة مسلم بن أيب كرمية ،مث
انتقلت إىل الربيع بن حبيب فإىل أيب سفيان حمبوب بن الرحيل ،مث ابنه حممد بن حمبوب ،وعنه نسخت يف
مكة.4
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 اإلمام جابر وزهدهخاصا يف حياته بعد قدومه إىل البصرة مما يساعده على اكتشاف املعارف واإلحاطة
أسلواب ا
اتبع جابر بن زيد ا
ابلعلوم السائدة يف عصره وخاصة العلوم الدينية ،فقد عاش حياة زهد وتقشف وانصرف عن هلو الدنيا
يوما
وترفها .وكان يقول :سألت ريب ثالث ،فأعطانيهن ،سألت زوجة مؤمنة ،وراحلة صالة ،ورزقاا كفافاا ا
بيوم ،وكان خيطب أبصحابه ،ويقول :ليس منكم رجل أغىن مين ،ليس عندي درهم وليس علي دين ،فقد
ورعا تقياا اليهتم جبمع املادة واكتنازها.
كان ا
والواقع أن املصادر السنية ومصار اإلابضية تسهب يف احلديث عن زهد جابر وانصرافه إىل الدرس والتحصيل
مرجعا لكل الوسائل يف أمور الفتوى والفقه اإلسالمي ،وكان بعض الناس ممن يسكنون
حىت أصبح بعلمه ا
خارج البصرة يكتبون إليه مستفسرين عن مسائل ومشاكل فقهية فيجيبهم عليها وتبع ا لذلك فقد وصفه
1
يصا على الذهاب إىل احلج للقاء الصحابة
مهتما ابلعبادة وحر ا
أتباعه أبنه حبر العلم وسراج الدين  .وكان ا

جابرا تنقل بني البصرة
الذين كانوا أيتون إىل مكة يف وقت احلج من شىت أحناء البلدان اإلسالمية ويقال :إن ا
حاجا ماال يقل عن أربعني مرة .2وقد قدم إىل املدينة بصورة خاصة وقصد بين عمرو بن حزم
ومكة ا
األنصاري وطلب منهم أن يُروه الرسالة اليت بعث هبا الرسول مع والدهم عمرو بن حزم إىل أهل اليمن
خبصوص الزكاة واستجابوا إىل طلبه.3فكان من الزاهدين يف الدنيا والطالبني للمعرفة والتزود من العلوم النافعة
للعمل هبا ونشرها بني الناس.

1

سري ،الشماخي ،املرجع السابق ،ص  .70وانظر :نشأة احلركة اإلابضية ،ص .131

2

االستبداد مظاهره ومواجهته ،أمحد اخلليلي ،ص .279 – 278

3

دراسات عن اإلابضية ،عمرو النامي ،ص .75

32

 اإلمام جابر وتصديه لفكر اخلوارجقائما بني املدرسة اإلابضية واخلوارج الذين حكموا على أهل ملة التوحيد
كان البون سحي اقا واخلالف ا
أبحكام املشركني ،فاستباحوا منهم سفك الدماء وغنم األموال وسيب الذراري وقد كان استنكارهم له العلو
منذ بداية بروزه ،انهيكم أن اإلمام أاب الشعثاء جابر بن زيد رمحه هللا -الذي كان رائد هذه املدرسة ومنظرها
ضمام أنه قال :كان جابر أييت اخلوارج،
كان حيتج على أولئك الغالة ،فقد ذكر الشماخي يف سريه عن ُفيقول هلم :أليس قد حرم هللا دماء املسلمني بدين؟ فيقولون :نعم ،وحرم هللا الرباءة منهم بدين؟ فيقولون:
نعم ،فيقول :أوليس قد أحل هللا دماء أهل احلرب بدين بعد حترميها بدين؟ فيقولون :بلى ،فيقول :وحرم هللا
واليتهم بدين بعد األمر هبا بدين؟ فيقولون :نعم فيقول :هل أحل ملا بعد هذا بدين ،فيسكتون.1

إثبات كون اإلمام جابر إابضياا
أبدا يف أن الذي أرسى قواعد للمذهب اإلابضي هو اإلمام جابر بن زيد .فاإلمام
ال خيتلف اإلابضيون ا
جابر هو املؤسس احلقيقي للمذهب اإلابضي ،وهو الذي حدد معامله السياسية والدعوية والفقهية ،وقد
ضرواب من املِحن كالسجن يف أايم والية عبيدهللا بن زايد يف البصرة.
لقى بسبب ذلك ا
ونسبة جابر إىل اإلابضية أكدها اإلمام حيىي بن معني.2وحتاول بعض املصادر السنية إنكار صلة جابر بن
يدا من احملدثني الثقات ،وهلذا مت إلصاق هتمة اإلابضية به حىت
زيد ابإلابضية على أساس أن جابرا بن زيد ز ا
ال يُعد عندهم من احملدثني اجملروحني ال العدول ،فعلى شرط أئمة احلديث وعلماء اجلرح والتعديل أهنم
يرفضون رواايت أصحاب املذاهب والبدع ومن أجل ذلك شكوا يف نسبته إىل اإلابضية ،ولكن الدالئل
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الدقيقة تؤكد أن جابر بن زيد مؤسس املذهب اإلابضي ،وهذا هو السبب الذي من أجله حبسه احلجاج
بن يوسف الثقفي مث نفاه إىل ُعمان.1
جابرا مل تكن له عالقة ابإلابضية وهنالك قصص خمتلفة
ولقد حاول العلماء غري اإلابضيني أن يثبتوا أن ا
تروي للداللة على أن جابرا نفسه أنكر مثل هذه العالقة ،وقد نقل قتادة وداود بن أيب هند عن عزرة أنه
قال :قلت جلابر إن اإلابضية يزعمون أنك منهم فقال أبرأ إىل هللا منهم .ويرى علماء اإلابضية :مثل هذه
املعلومات ابإلضافة إىل تلك املنسوبة إىل جابر نفسه ،ابلنسبة إلنكاره أية عالقة خمتلقة ابإلابضية على ما
يبدو مسح لعلماء احلديث من أهل السنة بقبول األحاديث اليت يرويها جابر ووف اقا للقواعد اليت وضعها
بعض احملدثني السنية ،فإن األحاديث اليت تروى عن أهل" البدع " ليست مقبولة ،فإن كان هذا الشخص
شيعيا أو خارجيا أو إابضيا ،فإن هذا ٍ
كاف لتخرجيه ولذلك يعتقد أن املعلومات املذكورة آنف ا خمتلقة من
ا
ا
ا
قبل بعض احملدثني السنة بقصد تربئة جابر من هتمة اإلابضية .ويقال إن هند بنت املهلب قالت :كان جابر
بن زيد أشد الناس انقطاعا إىل وايل أميت ،فما أعلم شيئا كان يقربين إىل هللا إال هناين عنه وما دعاين إىل
اإلابضية قط وال أمرين هبا .وهذا صحيح فجابر مل يدعها إال إىل اإلسالم ،مث إن مصطلحي اإلابضيني
وبدال منهما كانوا يستعملون
واإلابضة ابلذات مل يكوان يستعمالن بني اإلابضيني األوائل حىت بعد وفاة جابر ا
مصطلحي "املسلمني" و "مجاعة املسلمني".
إن فكر املذهب اإلابضي التارخيي منصب ضد أسلوب احلكم األموي ،يف تداول السلطة ،وممارسة الظلم
واجلور على الناس ويستثنون فرتة عمر بن عبد العزيز ،ولذلك اضطروا إىل السر والكتمان والعمل املنظم
اخلفي خوفا على دعوهتم واعتربهتم الدولة األموية من اخلوارج خوفا على سلطاهنم وحكمهم ونفوذهم.

1
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وتعرض اإلابضيون إلشاعات كاذبة ،ودعاايت مضللة انطلقت من دوافع سياسية غالباا ،كما أن نظرة بعض
اإلابضيني للدولة األموية حتتاج إىل حوار علمي ونقاش معريف من أجل الوصول إىل احلقيقة ،وعلى هذا
سوف نستعرض يف هذا البحث احلوارات يف مسائل فكرية واترخيية ونصية ،نرجو من هللا أن يدلنا على
الصواب ،ويصلح نواايان وتكون حقيقة خالصة لوجهه الكرمي.

 بداية التنظيمات السرية لإلابضية ِف البصرةال نعلم مىت بدأ التنظيم السري للدعوة اإلابضية ،وتشري النصوص إىل بدايته على يد اإلمام جابر بن زيد،
وال تتطرق املصادر املتوفرة لدينا عن أي دور يذكر لعبد هللا ابن إابض يف النشاط السري للدعوة اإلابضية.1
اضعا لألسس التنظيمية األوىل للدعوة ،ومن احملتمل أن اجلماعة املعتدلة
لذلك فاإلمام جابر بن زيد يعترب و ا
من احملكمة األوىل جلأت إىل هذا األسلوب نتيجة حلمالت اإلابدة للمعارضني للدولة األموية سواء من
اخلوارج أو من معارضيهم ،2ومشلت هذا احلمالت من كانت مسته االعتدال ،كأيب بالل مرداس ،يقول
الرقيشي :قد بلغنا أن بالل بن مرداس بن حدير رمحه هللا وغريه من أئمة املسلمني مل يكونوا خيرجون إال أبمر
العماين ومشورته وحيبون سرته يف احلرب لئال متوت دعوهتم ليكون رداءه ،لقد كان رأس
إمامهم جابر بن زيد ُ
الدعوة يف عهد الوايل األموي عبد هللا بن زايد هو جابر بن زيد .3ومما يؤكد أن جابربن زيد كان املسؤول
عن التنظيم السري اإلابضي هو النص الذي رواه أبو سفيان عندما اعتقل أحد مشايخ الدعوة اإلابضية

 1احلركة اإلابضية ،املرجع السابق ،ص .64
ِ 2
احملكمة األوىل :مسوا ابحملكمة إلنكارهم احلَكمني (موسى بن نصري وعمرو بن العاص) وقوهلم إن احلكم هلل ،ويعدون أول جتمع لكل الفرق اليت أتت بعدها ،وهم
أولئك الذين خرجوا على أمري املؤمنني علي رضي هللا عنه حني جرى أمر احملكمني ،واجتمعوا حبروراء من انحية الكوفة ،ورأسهم عبد هللا بن الكواء ،وعتاب بن
األعور ،وعبد هللا بن وهب الراسيب ،وعروة بن جرير ،ويزيد بن أيب عاصم احملاريب ،وحرقوص بن زهري البجلي املعروف بذي الثدية ،وكانوا يومئذ يف اثين عشر ألف
رجل أهل صالة وصيام ،أعين يوم النهروان ،الشهرستاين ،امللل والنحل.115/1 ،
3
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وجلد أربعمائة سوط على أن يدل على أحد املسلمني فلم
املسمى أبو سفيان قنرب :وكان ا
كبريا أخذ ُ
شيخا ا
يفعل ،قال جابر بن زيد وكنت قريباا منه وما كنت انتظر إال أن يقول هذا هو ،فصمها هلل".1
ومن املعلوم أن جابر بن زيد كان من الشخصيات العلمية البارزة آنذاك ليس لدى اإلابضية فقط ،بل لدى
عامة املسلمني وعلمائهم خاصة.2
وقد كان للصالبة اليت أبداها الدعاة اإلابضية يف مواجهة السلطة األموية واحليطة واحلذر وبث العيون حول
جمالسهم السرية ،وقد متكن التنظيم اإلابضي من النمو واالتساع ومل تستطع السلطة األموية يف البصرة أن
تضع يدها على أي جملس من جمالسهم السرية وكان هلذه اجملالس رقباء وعيون حترسها وقد ابتكروا يف عهد
زايد بن أبيه وابنه عبدهللا طرقاا جديدة يف التسرت والتنكر فكانوا أيتون اجملالس أايم زايد وابنه يف هيئة النساء
يف النقاب وغري ذلك يتشبهون ابلنساء وكان أحدهم ليحمل على ظهره جرة ماء وحيمل محل متاع كأنه
يباع حىت يدخل اجمللس.
ويظهر هذا النص املدى البعيد ،الذي اجته الدعاة اإلابضية للتسرت على جمالسهم ويعكس يف نفس الظروف
القاسية والبطش الشديد الذي اجلأهم إىل التنكر هبذه الصورة للحفاظ على دعوهتم بعيدا عن أعني الرقباء.3
وقامت سياسة جابر على اللجوء إىل مجيع الوسائل لضمان حركته وسالمة اتباعه حىت أنه ذهب إىل حد
األمر بقتل شخص يدعى خردلة أبلغ السلطان األموي عن أمساء أفراد احلركة اإلابضية يف البصرة وجعل
يطعن فيهم ويدل على عوراهتم ويفضح أسرارهم مما أدى إىل قتل بعض أتباع احلركة على يد أيدي السلطة.4
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ومع هذا فإن احلركة واجهت االضطهاد يف تلك الفرتة وقد قتل أصدقاء مقربون من جابر ،مثل أيب بالل،
وشقيقه عروة ،وسجن آخرين مثل أيب فقس وقنرب ومسح ألتباعه بدفع الرشوة وقال :مل يبق شيء أنفع لنا يف
جابرا بلغ حد استخدام الرشوة لتجنب أي اضطهاد من
هذا العهد -عهد عبد هللا -إال الرشوة وهكذا فإن ا
النظام األموي أبنصاره .1وكان جابر بن زيد وثيق الصلة ابحلركة منذ وقت مبكر وأصبح زعيمها وإمامها
وكان له دور كبري يف تنظيم احلركة وتطورها وأتسيس النظام السري يف الدعوة اإلابضية يف البصرة يف العقد
السادس من القرن األول اهلجري.2

 اإلمام جابر بن زيد واجملتمعمل يشأ اإل مام جابر االنسحاب من اجملتمع اإلسالمي الذي يعيش فيه مع بقية أتباع حركته ولذا فإهنم مل
جابرا
يعزلوا أنفسهم عن الناس ومل يدعوا للخروج واهلجرة كما فعل األزارقة وغريه من متطريف اخلوارج وكان ا
ينشر آراءه ويبث أفكاره بني الناس من خالل أحاديثه الدينية وفتاوى وأجوبته على املستفسرين عن بعض
األمور الدينية من داخل البصرة وخارجها وكان يتفحص تالميذه ،فمن وجد فيه استمدادا قوايا آلرائه ومحاس ا
ملبادئه دعاه إىل مذهبه.3

 عًلقة اإلمام جابر ابحلَجاججتنب اإلمام جابر أي احتكاك مع السلطة ،ومل يؤثر عنه أنه تعرض ألذى قبل تويل احلجاج للسلطة يف
العراق على الرغم من أن بعض أصحابه قد لقى عنتا كبريا على أيدي الوالة منذ أايم زايد.4وتشري املصادر
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اإلابضية إىل أن العالقة بني جابر بن زيد واحلجاج كانت يف البداية ودية وكان جابر يزور احلجاج ويتزود
عليه حىت بعد أن نقل احلجاج مقره إىل مدينة واسط وكان ليزيد بن أيب مسلم ،كاتب احلجاج ،دور ملموس
يف هذه العالقة ألنه كان صديق ا محيم ا جلابر.1
وليس لدينا ما يفسر هذه العالقة بني الرجلني "جابر ويزيد" ،ومن احملتمل أن يزيد بن أيب مسلم كان واسع
مدفوعا هبذه
األفق حبب العلماء ويعطف عليهم حىت وإن اختلف معهم يف الرأي وكان يف عالقته مع جابر
ا
النظرة جتاه العلماء وشفاعته للشعيب دليل آخر على تقديره للعلماء ،وحرصه على عدم تعرضهم لألذى
واالضطهاد .وأما ما يذكره املستشرق ليفتكسي من أن يزيد بن أيب مسلم كان خارجياا ،فليس لدينا دليل
يربره ،ومن غري احملتمل أن يكون يزيد كذلك وهو من أخلص أعوان احلجاج ،أضف إىل ذلك أن يزيد بن
أيب مسلم نفسه قد قتل على أيدي اخلوارج بينما كان والياا على مشال أفريقية يف عهد يزيد بن عبد امللك.2
وعلى أية حال ،فإن عالقة جابر ابحلَجاج بقيت لفرتة من الوقت جيدة ،وفرض احلجاج له عطاء مقداره
3
متذرعا بعدم قدرته على محل أعباء هذا
 600أو  700درهم .وقد أراد احلجاج أن يوليه القضاء ،فرفض ا

املنصب وقال :إين أضعف من ذلك ،قال احلجاج :وما بلغ ضعفك؟ قال :يقع بني املرأة وخادمها شر فما
أحسن أن أصلح بينهما ،قال :إن هذا هلو الضعف.4ويف هذه الرواية داللة على أن جابرا كان يريد إخفاء
مقدرته وإبداء ضعفه للوايل حىت يبعد الشبهات عنه ،وحىت ال خيطر ببال الوايل أن رجالا بلغ هذه الدرجة
من الضعف ميكنه أن يقوم بتأسيس حركة سرية مناوئة للدولة األموية.
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 دعوة جابر لقبيلة األزد واألمصار اإلسًلميةكبريا من جهوده حنو إقناع حبق أفراد هذه القبيلة
ملا كان جابر بن زيد ينتمي إىل قبيلة األزد ،فقد وجه ا
قسما ا
لالنضمام إىل حركته وقد جنح إىل حد بعيد يف هذا الشأن وتبعه عدد كبري من األزد وعلى رأسهم بعض
أفراد األسرة املهلبية زعيمه أزد العراق وأصبح بعضهم من دعاة الفرقة ومحاهتا البارزين ومل يقتصر ذلك على
عددا من النساء املهلبيات الاليت انضممن إىل
الرجال ،بل تعداه ا
أيضا إىل النساء وتورد املصادر اإلابضية ا
جهودا يف سبيل نصرهتا ،وأعطى بسخاء من أمواهلن لبيت مال الدعوة
مجاعة املسلمني "اإلابضية " وبذلن ا
وملساعدة احملتاجني من أتباعها.1ليس هذا فحسب ،بل إن املصادر تشري إىل أعداد كبرية من ُعمان موطن
األزد األصلي وحضرموت واليمن انضمت إىل اإلابضية ،وال عجب أن جند أول إمامة أسستها اإلابضية
وعمان .ونتيجة للجهود اليت بذهلا جابر بني أقاربه من األزد لوجه خاص
كانت يف حضرموت يف اليمن ُ
وعرب اجلنوب عامة ،فقد أصبحت احلركة تضم عناصر من قبائل عربية خمتلفة ،كما انضم إليها كثري من
املوايل ،ومل ميت جابر بن زيد إال وقد غدت الدعوة اإلابضية عبارة عن حركة إسالمية شاملة جذبت عناصر
خمتلفة من قبائل وأجناس خمتلفة .وأخذت القناعات لدى كثري من أتباع الدعوة اإلابضية حتل حمل الوالءات
القبلية والعرفية ومن هنا ،فإن خليفة جابر بن زيد يف زعامة احلركة كان من املوايل وهو أبو عبيدة مسلم بن
أيب كرمية موايل بين متيم ،لكنه سكن بعد انضمامه للدعوة ،وبعد انتصار األزد هلا يف حي األزد يف البصرة.2
موجودا يف البصرة بل تعدهتا إىل األمصار اإلسالمية األخرى ،حيث
ومل تقتصر دعوة جابر على من كان
ا
إرهاصا ملا مت يف عهد خلفه أيب عبيدة من تدريب
كان يبحث ابلدعاة ملختلف املناطق ،وكان عمله هذا
ا
للدعاة الذين ُعرفوا ابسم محلة العلم إىل األمصار .وكان جابر على صلة وثيقة مع أتباع دعوته يف الوالايت
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املختلفة ومن بينهم أانس من األزد واملهالبة ،وتشري املصادر إىل مراسالت متبادلة بينه وبني عبد امللك بن
املهلب يف خراسان .وكان جابر يطلب من أن يكتب له يف أمر الدعوة ،ويسأله أن يرسل خطاابته يف سرية
جابرا كان يكرر الطلب يف وجود السرية يف مجيع مراسالته مع أعوانه
اتمة مع أشخاص موثوقني .والواقع أن ا
أحياان متزيق رسائله إليهم وحرقها ،حىت التصل إىل أيدي أعدائها ،فتؤدي ابلتايل إىل
وأتباعه ،ويطلب ا
كشف تنظيمهم وإجهاض حركتهم.1
وقد استطاع جابر هبذه السياسة أن يتجنب تنكيل الوالة به وأبصحابه لفرتة طويلة واستطاع أيض ا أن
يكسب عددا من األتباع ممن تولوا فيما بعد مركز املسؤولية ابلطبع دون علم السلطات ملعتقدهم يف مناهضة
الدولة األموية وكانوا يستعينون آبراء إمامهم جابر يف تسيري اإلدارة واألعمال يف املناطق اخلاصة لنفوذهم،
النعمان بن مسلمة الذي أرسل إىل جابر يسأل عن كيفية مجع اجلزية يف منطقته
ومن بني هؤالء األشخاصُ :
النعمان والي ا "عامالا" ولكن ورود كلمة دهقان يف الرسائل املتبادلة بينه
وال تذكر املصادر املتوفرة اأاي كانت ُ
وبني اإلمام جابر يدل على أنه كان واليا يف املناطق الشرقية ،ورمبا يف بعض ُكور خراسان.2ومن الشخصيات
األخرى اليت كانت على صلة وثيقة جبابر بن زيد ،يزيد بن بشار الذي كان يقطن ُعمان ويدين ابملذهب
اإلابضي وقد عني عامالا يف إحدى مناطق ُعمان فأرسل إىل جابر يستشريه يف ذلك ويطلب نصائحه
وإرشاداته.3
وهناك أشخاص آخرون خارج البصرة كانوا على عالقات محيمية مع جابر يدينون مبذهبه ويصدرون عن
4
.ونظرا للدقة يف التنظيم واحلذر الشديد فلم يستطع
أمره وكانوا عيوانا له وممثلني يف املناطق اليت يسكنوهنا
ا

الوالة القبض على هؤالء الدعاة واألشخاص وكان وجود بعضهم يف مركز املسؤولية دليالا واضحا على عدم
1
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دليال على أن
معرفة الوالة مبعتقداهتم وكان أيضا دليالا واضحا على عدم معرفة الوالة مبعتقداهتم وكان أيضا ا
جابرا مل ميانع يف أن يستلم بعض أتباعه عددا من املراكز واملهام الرمسية يف جهاز الدولة اليت يعمل ضدها
يف النهاية حيث كان يرى أن هؤالء يسهمون يف توفري مناخ مناسب لنشر دعوته يف تلك االمصار والوالايت
ويشكلون دعامة هلا.1

 ثورة أزد عُمان ضد األموينياثر أزد ُعمان بزعامة سعيد وسليمان أوالد عباد اجللندي ،وأرسل احلجاج محالت عدة لقمع الثورة ابءت
مجيعها ابلفشل .ويف تلك األثناء قامت ثورة ابن األشعث ،وبعد القضاء على ثورة ابن األشعث ،وجه
كبريا إىل ُعمان بقيادة القاسم املزين ،لكن األزد بقيادة األخوين سعيد وسليمان ،متكنوا من
احلجاج ا
جيشا ا
كثريا،
دحر هذه احلملة وقتل قائدها ،وعندما وصلت أنباء فشل احلملة وقتل قائدها إىل احلجاج غضب ا
وقرر االنتقام من األزد يف العراق ومن بينهم جابر بن زيد حتت مراقبة شديدة ،وحذرهم من أي اتصال مع
إخواهنم يف ُعمان ،وكتب إىل عبد امللك بن مروان يف الشام خبربه بتضييقه على أزد العراق وأنه أقعد وجود
جيوشا إىل ُعمان واستطاعت
األزد الذين كانوا يف البصرة عن النصرة لسليمان بن عباد وأرسل احلجاج ا
جيوشه هزمية األخوين سعيد وسليمان ومن معهما من األزد ونكل ابألزد وأوقع فيهم الذل واهلوان ،مما كان
له أبعد األثر يف موقف أزد العراق ،حلفاء اإلابضية الذين يتزعمهم جابر األزدي واعتربوا احلجاج مسؤوالا
عما حيدث فسخطوا عليه ،ومتنوا زوال حكمه.2
ويف نفس الوقت الذي كانت جتري فيه هذه احلوادث اليت أدت إىل توتر العالقة بني األزد واحلَجاج ،قام
متنكرا آلل املهلب ،زعماء أزد العراق وخراسان ،وطلق زوجته اليت كانت
األخري إبشعال النار يف اهلشيم ا
1
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أختاا ليزيد بن املهلب وايل خراسان آنذاك .1وأخذ يكيد له ،وحيرض عبد امللك بن مروان ضده وجنح يف
إقناعه بعزل يزيد من والية خراسان وابلسماح له يف معاقبته وتعذيبه ،فزج احلجاج بيزيد وبعض أفراد أسرته
يف السجن وأساء إليهم مما زاد يف إغضاب أزد العراق والبصرة وكان ملوقف احلجاج هذه أثره على الدعوة
اإلابضية اليت يتزعمها اإلمام جابر بن زبد األزدي البصري ،فقد استغل جابر فرصة الكراهية بني األزد
واحلجاج إلقناع كثري من األزد ابالنضمام إىل احلركة وتبعه قسم كبري منهم وعلى رأسهم افراد من آل املهلب
رجاالا ونساء منهم عاتكة بنت املهلب أخت يزيد ،اليت كانت من أشد الناس محاس ا للمذهب ومل تبخل
مبا هلا ملساعدة احملتاجني من أهل دعوهتا.2

 هناية اإلمام جابر بن زيد :سجنه ونفيه ووفاتهجابرا مع بعض أصحابه
وكان هلذه التطورات أثرها الكبري يف موقف احلجاج من جابر وأتباعه ،وقد حبس ا
ضمام بن السائب وأيب عبيدة مسلم بن أيب كرمية التميمي وصحار العبدي وغريهم.3ومل
البارزين ،مثلُ :
يلبث احلجاج أن أطلق سراح جابر ،ونفاه مع رجل من مشايخ الدعوة يدعى هبرية ،وهو جد أيب سفيان
حمبوب بن الرحيل املؤرخ اإلابضي ،وآخر األئمة اإلابضية يف البصرة .4ومن احملتمل أن اإلفراج عن جابر
كان بشفاعة من صديقه احلميم يزيد بن أيب مسلم كاتب احلجاج .ال شك أن نفي اإلمام جابر إىل ُعمان
كان ذا نتيجتني:
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 األوىل :أنه حرم اتباع احلركة يف البصرة من إمامهم وزعيمهم ،فخلَدوا إىل الدعة واهلدوء ،بينمابقي زعماؤهم ومشاخيهم يف سجن احلجاج حىت مات األخري عام 95ه.1
 الثانية :أن الفرصة كانت مواتية ألن يقوم األقربني الذين يعرفون عاداهتم وتقاليدهم وكيفيةالتعامل معهم ،مستغالا يف ذلك كرههم للحجاج وحقدهم عليه ملا هبم خالل ثورة أوالد
اجللندي اليت أمخدها احلجاج .وقد أفاد وجود جابر مع بعض رفاقه يف ُعمان الدعوة اإلابضية
وساعد على سرعة انتشارها يف ذلك القطر ،وكانت جهوده مقدمة لنشاط محلة العلم الذي
بعث هبم ،فيما بعد خليفته أبو عبيدة مسلم بن أيب مسلم بن أيب كرمية التميمي.2
وال تشري الرواايت إىل اتريخ حمدد لنفي جابر إىل ُعمان كما أهنا ال تذكر املدة اليت قضاها يف منفاه ،ولكنها
جتمع على أنه عاد إىل البصرة ومات فيها ،وختتلف املصادر حول اتريخ وفاته ،إذ يذكر بعض الرواة أنه تُويف
يف نفس األسبوع الذي تُويف فيه أنس بن مالك وقد تُويف األخري يف عام 93ه711/م.3ويرى البعض
اآلخر أنه تُويف عام 103ه 721/م .4وأم اهليثم بن عدي يضع اتريخ وفاته عام 104ه 722/م ،5بينما
يضعه الشماخي عام  96ه714/م .6ويبدو أن الرأي األول هو األصح ألنه جاء على ألسنة رواة احلديث
جابراأحد هؤالء احملدثني ،أضف إىل ذلك،
الذين يهتمون إىل حد كبري حبياة كل حمدث واتريخ وفاته ،وكان ا
فإن املصادر تشري إىل أن جابرا استدعى احلسن البصري إليه وهو على فراش املوت ،وكان احلسن آنذاك
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مستخفياا من احلجاج الذي مات عام 95ه 711/م كما أشران ،وخلف اإلمام جابر يف زعامة احلركة
والدعوة أبو عبيدة مسلم بن أيب كرمية التميمي.1

 .7أبو عبيدة مسلم بن أيب كرَية التميمي
امسه ونشأته
هو أبو عبيدة مسلم بن أيب كرمية موىل بين متيم ،ويذكر اجلاحظ أنه كان موىل لعروة بن أدية التميمي ،أخي
2
وصحارى العبدي وجعفر بن
مرداس بن أدية .عاش أبو عبيدة يف البصرة ،وأخذ العلم عن جابر بن زيد ُ

العماين ،وهم أشهر علماء اإلابضية يف مرحلة الكتمان .3ويرى عدد
السماك وضمام بن السائب العبدي ُ
من مؤرخي اإلابضية أن أاب عبيدة قد أدرك بعض الصحابة الذين أخذ عنهم أستاذه جابر بن زيد وتلقى
عنهم العلم وروى عنهم األحاديث ومن هؤالء أنس بن مالك وأبو هريرة وعبد هللا بن عباس وأبو سعيد
اخلدري وجابر بن عبد هللا وعائشة أم املؤمنني.4
كان أبو عبيدة عامل ا فذا من علماء اإلابضية األوائل وفقهائهم البارزين ،كرس حياته للتعلم والتعليم ،ويُقال
إنه أنفق أربعني سنة أخرى يف التعليم.5ويقول العالمة الشماخي عندما حتدث عن أيب عبيدة! تعلم العلوم
وعلمها ،ورتب رواايت احلديث وأحكمها ،وهو الذي يُشار إليه ابألصابع بني أقرانه ويزدحم الستماع
مايقرع األمساع من زواجر وعظة ،وقد اعرتف مع ذلك بضيق الباع مع ما عليه من االتساع.6
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تطور احلركة اإلابضية زمن أيب عبيدة
بلغ التنظيم اإلابضي أوج نشاطه السياسي حني تبلورت تنظيماته على يد أيب عبيدة مسلم بن أيب كرمية
احدا من الشخصيات الالمعة يف جمال التنظيمات السرية يف تلك احلقبة من اتريخ
الداهية الذي يعترب و ا
األمة اإلسالمية ،ويدل على ذلك لقبه الذي يعرف به .إذ قال عنه الشماخي :وهو موىل لبين متيم قيل أن
أعور يعرف ابلقفاف ،وأمتحن فقد أذاه احلجاج ابلسجن.1وقد أصبح لقب القفاف من أبرز ألقابه ،وأصله
أن أاب عبيدة كان يتظاهر بعمل القفاف عند تدريبه للدعاة اإلابضية حينما يلمح عيون السلطة األموية أو
2
وعمان
العباسية .وال شك أن تطور احلركة اإلابضية ومنو تنظيمها ،وانتشار حركتها السريعة يف اليمن ُ

معا ،وقد لعب الدور األكرب
وخراسان ،ومشايل أفريقيا يعود إىل أيب عبيدة وقدرته الطبيعية كعامل ورجل سياسة ا
جناحا للحركة اإلابضية يف أثناء الفرتة األخرية من العهد األموي وبداية العهد العباسي،
ابعتباره القائد األكثر ا
وقد ذكر الشماخي أن أاب عبيدة تُويف يف خالفة أيب جعفر املنصور ( 158-136ه).3
عاما قضاها يف التعلم والتعليم .ولذا ميكن القول إن أاب عبيدة عاش يف الفرتة
وسبق أن ذكران أنه عاش مثانني ا
اليت تبدأ بنهاية النصف األول من القرن األول حىت هناية النصف األول من القرن الثاين ،مث توىل زعامة
احلركة اإلابضية بعد أن أُطلق سراحه من السجن سنة 95ه بعد سنتني من وفاة جابر بن زيد .4وإلدراك
الطابع املميز أليب عبيدة والناحية اخلاصة اليت ميزت شخصيته ،ال بد من اإلشارة إىل أتثري بعض شيوخه
وهم:

1

احلركة اإلابضية ،مهدي طالب ،ص .70

2

السري ،املرجع السابق ،ص .87

3

السري ،املرجع السابق ،ص .3

4
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 .1عروة بن أدية :وهو رجل قوي وتقي ذو خربة واسعة ابلنزاع السياسي والديين الذي وقع يف أثناء
احلروب األهلية بني علي ومعاوية ،وكان أول من رفض التحكيم وحارب علي بن أيب طالب رضي
هللا عنه يف معركة النهروان مث قتله عبيد هللا بن زايد يف وقت الحق .ووصف خادم عروة عبيد هللا
بقوله :ما أتيته بطعام بنهار قط وال فرشت له فراشا بليل قط .1وقد قصد بذلك أنه كان يصوم
ابستمرار يف أثناء النهار ،وينفق الليايل يف الصلوات وال بد أن أاب عبيدة ،وهو موىل عروة قد أتثر
به على حد بعيد.
عظيما ،وهو
صحارى العبدي ا
صحارى العبدي :وكان شيخه اآلخر ُ
ُ .2
فقيها وخطيباا مفواها ونسابة ا
مؤلف كتاب يف األمثال.2
ابرزا.
ضليعا يف الشرع ،وحمد ااث ا
 .3جابر بن زيد :وكان شيخه جابر بن زيد ا
وعابدا
اهدا ا
مجيعا وكان ز ا
وملا كان أبو عبيدة قد درس على أيدي هؤالء العلماء الكبار ،فإنه امتلك صفاهتم ا
كبريا ،وسع ميادين الفقه والكالم واحلديث ،وكان ذا قدرة تنظيمية
وتقياا وخطيباا مفواها ومدرااب ا
ممتازا وعاملا ا
ممتازة  ،ويف ميدان العقيدة اإلابضية ،هنج أبو عبيدة هنج جابر بن زيد نفسه ،إال أن إسهامه ابآلراء الفقهية
صحارى العبدي
كان أكرب لكي يواجه املشاكل املستجدة يف هذا امليدان ،ولعل ذلك عائ ٌد إىل أتثري مدرسه ُ
جدا ،وقد
فخورا به ا
ا
أيضا وسار أبو عبيدة يف فتاويه على نفس هنج سلفه جابر بن زيد وهو الذي كان ا
قال :كل صاحب حديث ليس له إمام يف الفقه ،فهو يف ضالل ولوال أن هللا أنعم علينا جبابر بن زيد
لضللنا .3وكان مثل شيخه حيرتم الصحابة وآراءهم بنفس الدرجة من أمثال عبد هللا بن مسعود وعبد هللا بن

1
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سالم وهم الراسخون يف العلم وهو القائل عنهم" :وعلى آاثرهم اقتفينا وبقوهلم اقتدينا وعلى سريهتم اعتمدان
وعلى مناهجهم سلكنا".1
وكانت الطريقة اليت سلكها أبو عبيدة هي أن يتمسك بقوة بتعاليم الصحابة والتابعني ،ال أن يتبع أي مسار
قد يبعده عنهم وعنده أن اتباع السنة دليل على تقوى املسلم ،وقد نقل عن ابن عباس أنه قال" :من روى
حديثاا يدعو إىل الصالح ،مث بذل جهده يف اتباعه ،كما رواه فإن له أجرين ،أجر احلفظ وأجر العمل.وإذا
مل يكن احلديث كما رواه فهو ينال األجر نفسه ،ألن هللا ال يضيع أجر من عمل صاحل ا ،ولن يضيع هللا
قائال:
أجر العمل الصاحل والعبادة إال إذا كان بدعة".2وبعد عرض هذا الرأي البن عباس ،علق أبو عبيدة ا
نفسا صاحلة موجهة إىل عبادة هللا ،حني يسمع ما يقربه من هللا يبذل
اعلموا أن املسلم إذا كان هلل قد وهبه ا
وسعه يف اتباعه ،فهو سيؤجر كما ذكر من قبل ،أما إذا كان هذا الشخص ذا نفس شريرة فهو ميل عبادة
هللا ويكره العبادة ،مهه كله عند ذاك يف اجلدل والشك وإذا ما مسع حديثاا يدعوه إىل العمل ،عارضه ابلقياس
صحيحا ،ألن رأيه الذي يالئم رغبته ال صلة له بطاعة هللا.3
وقال :هذا احلديث ليس
ا
ضليعا يف الشرع
متأثرا ابحلديث بصفته ا
وعلى أية حال ،فقد كان أبو عبيدة حمداثا ،وكان إىل حد كبري ،ا
وفقيها ،وكان يعارض اللجوء إىل الرأي .وملا قيل له أن أهل ُعمان يلجؤون إىل الرأي إلصدار الفتاوى،
ا
4
"آاثرا "من شيوخ
قال":ما جنوا من الفروج والدماء"  ،مث قال ألنصاره أاليقبلوا أي رأي إال إذا كان رواية أو ا

املذهب اإلابضي .ويروى أن أم شهاب وهي امرأة إابضية ،زارها عبد هللا بن عبد العزيز وصاحل بن كثري
وكاان طالبني لدى أيب عبيدة ،فسألتهما فتوى يف قضية فأجاهبا صاحل ،فقالت له :عم أخذهتا؟ فقال :هو
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رأيي ،فقالت له :اضرب برأيك عرض احلائط ال حاجة يل فيه.1هذا وقد تبوأ أبو عبيدة زعامة أهل الدعوة
بعد موت احلجاج عام 95ه ،وكذلك خالل وجوده من السجن ،واتفق ذلك مع بداية حكم اخلليفة
سليمان بن عبد امللك "96ه 99-ه " .وكان اخلليفة على عالقة وثيقة مع املهالبة زعماء األزد الذين
انضموا إىل احلركة اإلابضية أبعداد وفرية إابن إمامة جابر بنب عبد امللك الذي عني زعيم األزد يزيد بن
املهلب والياا على العراق وخراسان وال تذكر املصادر اإلابضية املتوفرة أية عالقات عدائية بني اخلالفة وأتباع
اإلابضية خالل هذه الفرتة ولعل السبب يف ذلك يعود إىل وجود مجاعة يزيد بن املهلب هبذه احلركة ،خاصة
كثريا من زعماء املهالبة ،ومن بينهم عاتكة أخت يزيد وأخيه عبد امللك كانوا من بني أتباع
إذا تذكران أن ا
تلك الدعوة.2

 عًلقة اإلابضية مع اخلليفة عمر بن عبد العزيزعندما تويف اخلليفة األموي سليمان بن عبد امللك وارتقى عمر بن عبد العزيز عرش اخلالفة (101- 99ه)
سجن األخري يزيد بن املهلب الهتامه إايه بعدم تسليم مخس الغنائم اليت حصل عليها أثناء محلته يف جرجان
وطربستان زمن سليمان بن عبد امللك .3وقد بقي يزيد يف السجن طيلة حكم عمر بن عبد العزيز كما قام
وايل العراق بسجن أخوته وبعض أقاربه يف البصرة ،لكن هذه احلادثة مل تؤد إىل توتر يف العالقات بني أتباع
الدعوة اإلابضية واخلليفة عمر بن عبد العزيز .واحلقيقة أن هذا اخلليفة حاول أن حيل مشاكله مع ألوان
مفضال احلوار واملناقشة على النزاع واحلروب.4ويبدو أن أاب
الطيف املعارض للدولة األموية ابلطرق السلمية
ا
خريا من عمر بن عبد العزيز ،وحاولوا التواصل إىل تفاهم
عبيدة ومشايخ اإلابضية يف البصرة كانوا أيملون ا

1
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2
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وفدا على رأسه جعفر بن السماك ،أخذ أبرز مشايخ
معه حول قاعدة مشرتكة بني الطرفني ،فأرسلوا إليه ا
اإلابضية يف البصرة آنذاك حماولني استمالته إىل جانبهم وإقناعه بصحة معتقدهم وعلى الرغم من عدم
وصوهلم إىل نتيجة حامسة معه يف هذا الشأن إال أن الوفد رجع راضياا عن سياسته وسلوكه ،وتدعي بعض
املصادر اإلابضية أن الوفد استطاع أن يستميل ابن اخلليفة عبد امللك واعتنق املذهب اإلابضي.1
وإلعطاء القارئ صورة واضحة عن طبيعة العالقات بني الفريقني ،ننقل النقاش الذي دار بينهما كما أوردته
معاصرا للحوادث،
نقال عن أيب سفيان حمبوب بن رحيل ،املؤرخ اإلابضي الذي كان
املصادر اإلابضية ا
ا
يقول أبو سفيان :وفد جعفر واحلباب بن كليب وسامل اهلاليل يف مجاعة من إخواهنم إىل عمر بن عبد العزيز
حني ويل اخلالفة فدخلوا عليه فكلموه ،فقال هلم :هل تنكرون من أمر األحكام شيئا؟ فعاتبوه وذكروا أمر
عثمان فأخذ بعذره ويريد أن ينصرفوا عنه وضرب احلباب على ركبته وقال" :وإنك هلا هنا حتذر الظلمة
وتفعل" فقال له" :أمسك يدك اي عبد هللا "وكان جعفر بن السماك ألطفهم به وقال :ما فيكم أرفق من
األشبح "جعفر" .2ومهما كانت صحة هذه الرواية فإهنا تدل على وجود عالقات ليست سيئة بني اإلابضية
وبني اخلليفة وجتمع املصادر اإلابضية على عدم اإلساءة إىل عمر بن عبد العزيز بل إن بعضها يشري إىل أن
اإلابضية يتولونه وال يتربؤون منه.3
لقد قام عمر بن عبد العزيز حبركة إصالحية جتديدية وإعادة األمور إىل نصاهبا فيما يتعلق بنظام احلكم
بعدما احنرفت عن املنهج النبوي والراشدي وأعادوا دور اخلالفة الراشدة ،من شورى ،وإقامة العدل ودفع
الظلم ظلمهم وتكليف األمناء وإعادة دور الشريعة وأحكام اإلسالم يف دواليب الدولة ومما يثبت وجود
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عالقات سليمة حسنة بني أهل الدعوة واخلليفة عمر بن عبد العزيز أن األخري عني الفقيه اإلابضي املعروف
إايس بن معاوية املزين قاضيا يف البصرة.1
أحياان بني اإلابضية والسلطة احلاكمة ،واليت امتدت خالل
وأثناء هذه الفرتة من العالقات السليمة والودية ا
حكم اخلليفتني سليمان بن عبد امللك وعمر بن عبد العزيز ،استغل أبو عبيدة ومشايخ الدعوة يف البصرة
هذه الفرصة اللتقاط أنفاسهم وتنظيم حركتهم على أسس متينة ،من أجل الوصول إىل هدفهم األمسى ،وهو
أتسيس إمامة الظهور وانتخاب خليفة للمسلمني من بني أتباع الدعوة.2

 اجملالس السرية ِف الدعوة اإلابضيةإن فكرة اجملالس السرية نشأت منذ أايم زايد بن سفيان ،إذ يروى أن عروة بن أدية قبض عليه يف "سرب"
" نفق سري " كان يتعبد فيه.3ولقد كانت هذه املالجئ السرية تستخدم الجتماعات أعضاء احلركة حيث
يذكرون هللا ويناقشون أمور الدعوة وقد ذكر أبو بالل مرداس مثل هذه اجملالس4والظاهر من املعلومات
املتوفرة أنه كانت هناك ثالثة أنواع من اجملالس:
أ .النوع األول :جمالس الشيوخ أو قادة احلركة
يف هذه اجملالس كان الشيوخ يبحثون خمططات التنظيم ،مث إن اجتماعات هذه اجملالس كانت حتدث أثناء
الليل عادة ،ومل يكن يسمح لألعضاء الصغار يف السن حبضور هذه االجتماعات مامل يكن موثوقا هبم كل
الثقة ،قال أبو سفيان حمبوب ابن الرحيل :بلغنا ذات ليلة أن يف منزل حاجب جملسنا للذكر ،وكان املشايخ
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الحيضرون معهم ابلليل الفتيان قال املليح فقلت لرجل من أهل ُعمان :انطلق بنا إىل منزل حاجب فلعلهم
أيذنون لنا ،قال :فسران حىت جئنا املنزل ،فأذن لنا ،فوجدان عنده املختار بن عوف ورجلني أو ثالثة من
العماين إىل بلج بن عقبة فأخرباه مبكاننا وقوال
املشايخ ،قال :فقال يل حاجب :ايمليح اذهب أنت وهذا ُ
له أيتينا قال :فسران إليه فأعلمناه فجاء ،قال املليح :فقلبنا العتمة مث أخذان يف املذاكرة قال :رمبا قام أحدهم
قائما فيتكلم ما شاء هللا مث جيلس ،فيقوم اآلخر كذلك حىت أضاء الصبح ،قال املليح :فما رأيت أحدا بعد
تلك الليلة وال رأيت قبلها متكلم ا قائم ا يف جملس ،قال :وكان شعيب بن عمر من أفاضل الفتيان يومئذ،
قال :فجاءه تلك الليلة فأخذ به حاجب فقال :ردوه ،قالوا له :اي أاب مودود سبحان هللا جاء من السماح
يف هذه الساعة وترده؟ فقال :ردوه ،قال :وكان بني منزله ومنزل حاجب حنو ثالثة أميال.
ب .النوع الثاين :اجملالس العامة
اجملالس العامة اليت كان أتباع احلركة أيتون إليها لسماع خطاابت الشيوخ حول املوضوعات الدينية بوجه
عام ،وليس هلذه اجملالس أي برانمج خاص إذ يتوقف ذلك على األشخاص املسؤولني عنها وعلى قدراهتم
وميوهلم ،وإذا ما شوهد شخص على وجهه أثر اخلشوع ،فذلك يعين أنه قريب العهد مبجالس أيب سفيان
ذكرا هلل ،وتالوة للقرآن وختوي افا للناس من النار وعقاب هللا.1ويف بعض األحيان
قنرب إذ أن جمالسه كانت ا
يَطلب منظم اجملالس من املتكلمني أن يؤكدوا على موضوع معني للفت انتباه أعضاء معينني إليه.2
ويف هذه الفرتة عقدت جمالس كثرية يف البصرة ،ويذكر املؤرخون اإلابضيون جمالس أيب احلر علي بن احلصني
اليت كانت تعقد أايم االثنني واخلميس .3وجمالس أيب سفيان قنرب وجمالس بن عبد امللك الطويل .4ويف هذه
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اجملالس كانت للنساء غرف خاصة ،كان يؤذن هلن حبضور هذا النوع من اجملالس مث إن بعض النساء كن
يُقدمن منازهلن لعقد مثل هذه اجملالس.1
ج .النوع الثالث :جمالس الطلبة:
هي تلك اليت كانت تُعقد للطلبة العاديني الذين كانوا يريدون دراسة العقيدة اإلابضية أو التدريب على بث
الدعوة .ويقال إن أاب عبيدة مسلم بن أيب كرمية ألِف تعليم طالبه يف ٍ
سرب سري ،وكان يقف حارس على
املدخل لتحذيرهم إذا شاهد غريباا أييت بتحريك سلسلة حديدية كي يتوقف أبو عبيدة على خطبته ،ويواصل
عملية صنع القفاف ،وهي العملية اليت كان يتسرت هبا ،ومنها انل لقب القفاف ،أي صانع السالل.2ويؤذن
ألعضاء احلركة فقط ابالنضمام إىل هذه اجملالس إال أهنم كانوا يطردون منها إذا ما أبدوا أي احنراف.3ويف
زمن جابر بن زيد وأيب عبيدة كان األفراد شديدي احلذر يف نشاطاهتم ،ويف بعض املناسبات كانوا حيضرون
هذه االجتماعات مرتدين مالبس نسائية ،أو متخفني كتجار وعمال حبيث الينتبه إليهم أحد من
اخلصوم.4ويف عهد زايد وابنه ،كانت املساكن اليت تستخدم للمجالس يف مناسبات عديدة ،وكان األفراد
يعتقلون على أن نشاطات اإلابضيني كانت برغم هذه اجملالس ابلدرجة األوىل.5
يبدو أن فكرة اجملالس نقلها الطالب اإلابضيون من البصرة إىل مشايل أفريقيا ،ويروى أن أاب خليل الدركلي
أول من أخذ عن "محلة العلم" .إذ كان يقول لطالبه" :سريوا إىل احللقة واقصدوها حيثما كانت اي كساىل،
رجال قد سار من اجلبل إىل فزان وإىل غدامس وإىل الساحل رغبة يف احللقة" .6ويقال إنه كان يقصد
فإن ا
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نفسه على أن هذه اجملالس نشأت خالل مرحلة الكتمان لضمان سالمة اإلابضيني ،مث أصبحت بعد ذلك
إحدى الضرورات األساسية للجماعة اإلابضية أثناء فرتة الكتمان.1

اإلابضية واَّلبتعاد عن احل ّكام
غدت احلركة اإلابضية بقيادة أيب عبيدة مسلم حركة دينية فكرية ،وإن نشاطاهتا يف البصرة كانت ثقافية
ابلدرجة األوىل ،وكان هنج أيب عبيدة أن يثقف األعضاء وأن يعلمهم العقيدة اإلابضية ،وأن يكون له العدد
األكرب املمكن من خمتلف أقاليم البلدان اإلسالمية لكي ينشئ إمامة عاملية شاملة كل العامل اإلسالمي،
سليما ،وكانت سياسته
ولكي يقوم بنشاطه يف البصرة ،فقد انقطع أبو عبيدة كلياا عن احلكام "الوالة" ليبقى ا
يف هذه الناحية مناقضة لسياسة سلفه جابر بن عبد هللا ،ولقد أوصى أتباعه أبن ال تكون هلم أية عالقة مع
احلكام .وقد روى عبد هللا بن عبد العزيز أحد طالب أيب عبيدة أن أحد العمال "احلكام" ،قال لعضوء
إابضي :دعين أسجل امسك يف الديوان ،واقتسم معك مرتبك ،شقيقي سيكفيك مشكلة البيعة ،وأنت أتخذ
املال للحال .هنا قال عبد هللا :ذهبت إىل أيب عبيدة أسأله عن رأيه هبذا العرض فقال :ال تذهب إليهم وال
تكن قريباا منهم ،الخري لك يف ذلك .2إذاا ،كان موقف أيب عبيدة حامساا يف االبتعاد عن احلكام ،وكان
االستثناء يف ذلك هو عمر بن عبد العزيز الذي أرسل إليه وفد ابسم احلركة اإلابضية.3

اإلابضيون واجملتمع املغلق املتعاون
كانت خطة أيب عبيدة خمتلفة عن خطط كل ما سبق من ثورات وحركات ،وكانت ترمي إىل إقناع املتطرفني
محاسا للوصول إىل اهلدف األمسى ،ولكن بعد التأكد من أن األمر قد أعد له
من أصحابه أبنه ليس أقل ا
1
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وتبعا لذلك قرر أبو عبيدة أن يعزل نفسه وأصحابه بقدر اإلمكان عن بقية
اإلعداد الكايف والضروري ا
املسلمني ويكون ماميكن أن نسميه جتاوزا اجملتمع املغلق والذي أطلق عليه مجاعة املسلمني وحذر أصحابه
وأتباع دعوته من التعامل مع الوالة واحلكام وطلب منهم عدم قبول أي منصب وتناول أي مال منهم وعلى
مسموحا هبا يف زمن سلفه جابر بن زيد ،فإن أاب أيب عبيدة وجد من الضروري
الرغم من أن هذه األمور كان
ا
يف هذه املرحلة اختاذ مثل هذه اإلجراءات حىت حيافظ على سرية احلركة.
ومينع اإلغراءات لبعض أتباع الدعوة ليس هذا فحسب ،بل إن أاب عبيدة مل جيد التزاوج بني أتباع الدعوة
وبقية املسلمني ،مع أن هذا األمر مشروع يف العقيدة اإلابضية إال أن اإلمام فعل ذلك من قبيل احملافظ على
عدم اختالط أهل الدعوة مع غريهم ،ومنع تسرب أية معلومات عن نشاطاهتم وحتركهم ،بل وسلوكهم
وتعاملهم فيما بينهم .وتشري الرواية اإلابضية إىل أن أاب عبيدة هجر أحد أتباعه ألنه زوج ابنته لرجل غري
إابضي ،بينما مسح جابر بن زيد من قبل مبثل ذلك.1
كانت هذه اإلجراءات مؤقتة قبل إعالن إمامة الظهور ،ومل يكن هناك قاعدة فقهية جيب إتباعها واألخذ
جمتمعا تسوده املودة واحملبة
هبا يف كل الظروف ،ابإلضافة إىل هذه التنظيمات فقد خلق أبو عبيدة من أتباعه ا
واإلخاء يف العقيدة وتسيطر عليه روح اجلماعة ،وكان حيثهم على روح التآلف والتعاون فيما بينهم ،كما
وسندا هلم حىت ال يضطر الغري من مجاعته الحتياج أحد من
طلب من األغنياء أن يكونوا ا
عوان للفقراء ا
املخالفني .وقد لىب األثرايء منهم هذا الطلب حبماس منقطع النظري.2
وتورد املصادر اإلابضية أمثل ة كثرية تشري فيها إىل تنافس األغنياء منهم يف سد حاجة الفقراء وإعطائهم ،إذ
مدلال على ذلك :مسعت بعض مشايخ ممن أدركت يقولون :إان لنذكر إذا دخل شعبان إن
يقول أبو سفيان ا
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كان الفقراء من املسلمني "اإلابضية" لتأتيهم األمحال ابلسويق والتمر وما يصلحهم لشهر رمضان وال يعلمون
من بعث هبا...أييت الرجل ابجلمال حىت يقف به على ابب الدار فيقول :أدخل فيكتب يف خرقة كلوا
1
سنواي" ،فيقسمها نصفني ،فيفرق
موسرا ا
جدا وأتتيه غلته ا
وأطعموا .وقد كان الداعية اإلابضي أبو احلر ا

نصفها يف فقراء املسلمني "اإلابضية" ويف معاونتهم .2ليس هذا فحسب بل إن أغنياء اإلابضية كانوا
يتسابقون يف الديون املتبقية على من ميوت من أصحاهبم .يقول أبو سفيان :مات حاجب وعليه مئتان
ومخسون ألف ا أو أكثر "دراهم" ،قال :فدخل قرة بن عمرو ومجاعته ليغسلوه ،..فقال هلم قرة :ايقوم ما تقولون
يف دين هذا الرجل؟ فابتدر ثالثة رجال وقرة رابعهم وضمنوا دينه ودخل الفضل بن جندب وكان من خيار
موسرا ،فأخربوه :فقال له الفضل :دينه علي دونكم حىت أعجز عنه واليبقى يل
املسلمني "اإلابضية " وكان ا
مال .3كما مل يغفل أبو عبيدة ومشايخ اإلابضية يف البصرة عن أتباعهم يف األمصار األخرى وخاصة أهنم
حيتاجون بش كل دائم إىل املساعدات املالية واملعنوية حىت يستطيعوا الصمود ولكي يستعدوا بشكل فعال
للوقوف يف وجه أي خطر يهددهم.4

احلكومة الثورية السرية
أخذت الدعوة اإلابضية يف عهد اإلمام اإلابضي أبو عبيدة مسلم بن أيب كرمية يف االنتشار والتوسع يف عدد
وعمان واملغرب ،واستطاعوا نشر الدعوة اإلابضية يف
من األمصار اإلسالمية ،فقد توجه الدعاة إىل اليمن ُ
هذه األقاليم .وكانت اجلماعات اإلابضية خارج البصرة تواجه يف بعض األحيان بعض املشاكل الطارئة ،وال
بد حلل هذه املشاكل من الرجوع إىل أئمة البصرة ومشاخيها .ومن هنا فقد برزت احلاجة إلجياد نوع من
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التنظيم يتوىل اإلشراف على كل هذه األمور ويضمن للدعوة استمرارها وتطورها ويهيئ هلا سبل النجاح
والنصر ،ولتحقيق ذلك أنشأ أبو عبيدة يف البصرة ما ميكن أن نسميه ابحلكومة الثورية السرية ،وكان هو
زعيمها ،وله الكلمة العليا يف الشؤون الدينية من فتوى وقضاء وتدريب الدعاة ومحلة العلم الذين يرسلون
إىل األمصار ،وأنشأ بيت مال خاص جبماعة اإلابضية يف البصرة .كما أوكل احلاجب الطائي مهمة اإلشراف
على الشؤون املالية والعسكرية ووضعها يف يده كرجل واحد قدير ،وذلك ألن موارد بيت مال احلركة كانت
تستخدم ملساعدة الدعاة والثوار اإلابضية يف املناطق البعيدة ،وكانت موارد بيت املال أتيت من مصدرين،
مها:
أ .املورد األول  :عبارة عن ضريبة فرضها اإلمام على أتباعه يف البصرة ،وال تذكر املصادر مىت كانت تدفع
وال مقدارها ،ولكن من الثابت أهنا مل تكن تفرض ابلتساوي ،بل تتفاوت حسب ثراء املكلف ودخله .وال
أحدا من اإلابضية قد ختلف عن دفعها ألهنا تعترب يف نظرهم جزاء من واجباهتم الدينية
تذكر املصادر أن ا
اليت ستساعد على انتصار دعوهتم اليت متثل يف اعتقادهم اإلسالم احلق كما كان موجودا زمن رسول هللا
(ﷺ) ويف عهد اخلليفتني أيب بك ٍر وعمر رضي هللا عنهما ويبدو أن هذه الضريبة كانت جتمع عند احلاجة.
يقول أبو سفيان :ملا خرج اإلمام عبد هللا حيىي "طالب احلق" ووجه أاب محرة املختار بن عوف "لقتال
األمويني" قام حاجب فجمع له أمواالا كثرية ليعينه هبا ،فكتب إىل كل موس ٍر قدر ما يرى ،فما امتنع عليه
أحد.1
ب .املورد الثاين ،فكان أييت من التربعات السخية اليت يدفعها أثرايء اإلابضية.ويبدو أن التجار منهم كانوا
عددا من التجار اإلابضي ِة كانوا من األغنياء املعدودين
يتحملون النصيب األكرب يف هذا الشأن
ٌ
ومعروف أن ا
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تتجاوز البصرة وما جاورها ،وتصل إىل الصني والشرق األقصى .ومن هؤالء التجار نذكر
وكانت جتارهتم
ُ
على سبيل املثال النظر بن ميمون وأبو عبيدة عبد هللا بن القاسم والفضل بن جندب وغريهم.1
ومل تقتصر هذه التربعات على األغنياء من اإلابضية بل تعدهتم إىل بقية الناس من أصل الدعوة ،رجاالا
ونساءا وختربان الرواايت أن حاجبا دعا أحد أصحابه ويسمى أبو طاهر وطلب منه أن جيمع الصدقات من
النساء وأوساط الناس ألنه ال يريد أن يكتب عليهم ضريبة؛ فانطلق أبو طاهر فيمن أطلق معه من املسلمني،
فلم أيتوا ٍ
يومئذ امرأةا أو رجالا إال وجدوه مسرع ا فيما سألوه وكان رجل من املسلمني مل يكن يرى أنه صاحب
مال فدفع إليهم ثالثة آالف درهم ،فلم متس الليلة حىت مجع أبو طاهر عشرة آالف درهم.2
استطاع أبو عبيدة مع فريق عمله أن حيافظ على سياسة الكتمان وكان أبو عبيدة هو القائد أو اإلمام وهو
املسؤول عن الشؤون الدينية وعن السياسة العامة للمجموعة كلها وكان يستشار من قبل اإلابضيني يف مجيع
البلدان اإلسالمية خبصوص مشاكلهم وخمططاهتم ،ويف اليمن مل يعلن عبد هللا بن حيىي اإلمامة حىت انل
3
هاما إىل جانب أيب عبيدة يف
موافقة أيب عبيدة .وكان هنالك ٌ
دورا ا
عدد من الشيوخ البارزين الذين يلعبون ا

مهمته ،وبني هؤالء:
 أبو مودود حاجب الطائي ،من بين هالل وهو موىل ُعماين ُولد يف البصرة ،وانضم إىل احلركة اإلابضيةمسؤوال عن الشؤون املالية والعسكرية وكان
بعد موت جابر بن زيد ،وأصبح اليد اليمىن أليب عبيدة فكان
ا
مبنزلة أحد املراكز املهمة للحركة يف البصرة ،وكانت تقام فيه الصالة يف أثناء رمضان.4وتعقد اجتماعات
كبريا من املال
مهمة للشيوخ ،وحني أعلن عبد هللا بن حيىي الكندي وأبو محزة اإلمامة مجع حاجب مبلغاا ا
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ملساعدهتما واشرتى األسلحة هلما .1وحني تويف ترك َديناا بلغ مخسني ألف درهم ،وابع زميله الفضل بن
جندب منزله يف صحار لتسديد ذلك الدين.2كذلك أرسل إىل مكة يف أثناء احلج لعقد الصلح بني إابضيي
حضرموت يف عهد عبد هللا بن سعيد ،وكذلك اعتاد أن يشرف على نشاطات املنظمة يف البصرة وأن يدعو
َ
إىل االجتماعات العامة.وتويف حاجب قبل أيب عبيدة يف أثناء خالفة أيب جعفر املنصور.3
 حيان األعرج :وهو حمدث مشهور ،عاش يف البصرة يف نفس املنطقة اليت عاش فيها معلمه جابر بنزيد وكان أكرب سنا من أيب عبيدة ،درس مع جابر بن زيد ،ونقل األحاديث عن جابر إىل الطلبة اإلابضيني
حىت أولئك الذين كانوا يدرسون على يدي جابر ،كأيب نوح صاحل الدهان.4
 أبو نوح صاحل بن نوح ال ّدهان :وهو من البصرة وكان ينزل يف طيء ودرس على جابر بن زيد وشاركأاب عبيدة يف تعليم العقيدة اإلابضية ويروى أن الربيع بن حيب قال :أخذت الفقه عن ثالث رجال :أيب
ضمام ،وأيب نوح كاتب "نكاح الشغار لعبد هللا بن عبد العزيز " وهو تلميذه.5
عبيدةُ ،
 ضمام بن السائب :وهو يف األصل من الندب يف ُعمان ولد يف البصرة ودرس على جابر بن زيد وروىاحلديث عنه ابلدرجة االوىل .6ويروي ضمام أن أاب عبيدة نفسه أخذ احلديث عن جابر بن زيد ،والدور
األهم الذي لعبه ضمام هو تعليم العقيدة اإلابضية واألحاديث وغالبيتها دوهنا أبو صفرة عن أيب عمرو
الربيع بن حبيب ،وسجن ضمام مع أيب عبيدة وشيخ إابضي آخر يدعى أبو سامل ،يف عهد احلجاج.
وهنالك شيوخ آخرون كأيب احلر علي بن احلصني وأيب محزة املختار بن عوف ،وبلج بن عقبة وسواهم.7
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وإضافة إىل الدعاة ومحلة العلم ،فقد استفاد اإلابضية يف سبيل نشر دعوهتم ،من وسائل أخرى أمهها موسم
احلج الذي كان أفضل املناسبات لبث الدعوة اإلابضية بني احلجاج القادمني من خمتلف أصقاع العامل
اإلسالمي ،وقد أحسن مشايخ اإلابضية وأتباعها استغالل هذا املوسم لصاحل دعوهتم ونشر عقيدهتم .وكان
اإلمام ابو عبيدة التميمي إذا حج يف سنة من السنني ،أقيمت له خيمة خاصة يراتده أتباعه فيها ،حيث
يعل مهم أصول الدين وجييب على أسئلتهم واستفساراهتم ،وإذا مل حيج فإنه يرسل أحد مشايخ اإلابضية
املشهورين بغزارة علمهم وحالوة املنطق وقوة احلجة وسداد الرأي لريأس وفد اإلابضية ملوسم احلج ،ومن
أشهر هؤالء املشايخ أبو مودود حاجب الطائي والربيع بن حبيب الفراهيدي وصاحل الدهان وغريهم .وكانت
منازل هؤالء املشايخ وخيامهم مدارس متنقلة لنشر املذهب اإلابضي ،كما كانت ملتقى ألهل الدعوة حيث
يتشاورون أمورهم ويتبادلون الرأي والنصيحة حول خططهم يف أقطارهم املختلفة وأفضل السبل الواجب
إتباعها لتحقيق أهدافهم وانتصار دعوهتم.1
كما كان للتجار التابعني للحركة أثر يف نشر املذهب يف األماكن اليت يتاجرون فيها ،ومعروف من املصادر
اإلابضية أن هؤالء التجار قد جابوا العامل املعروف آنذاك من الصني شرقاا إىل السوس األقصى يف بالد
املغرب غرااب ،وكان هلم دور أبرز يف نشر املذهب يف تلك األقطار ،وبعد انتصار الدعوة يف مشال افريقية
وأتسيس اإلمامة كان للدعاة اإلابضية دور ابرز وجهد كبري يف نشر اإلسالم يف بعض مناطق أفريقيا جنوب
الصحراء.2
لقد استطاع أبو عبيدة من خالل حكومته السرية وأعوانه واملخلصني من علماء احلركة وجتارها وقادهتا أن
خطرا حقيقياا على األمويني مث على العباسيني
ينفذ سياسته بنجاح ،ومتكن من إنشاء دولتني إابضيتني كانتا ا
من بعدهم يف شبه اجلزيرة العربية ويف مشال افريقيا ،وواضح أن البصرة كانت املركز الرئيسي للنشاطات
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دليال على وجود مجاعات إابضية أخرى انشطة يف الكوفة واملوصل ومكة
اإلابضية يف العراق ،على أن هناك ا
واملدينة وبعض أحناء خراسان .حيث برز عدد كبري من كبار العلماء وأسهموا يف املذهب اإلابضي وعرضت
آراء هؤالء العلماء جنباا إىل جنب مع آراء جابر بن زيد ،وأيب عبيدة مسلم ،كما هو واضح من األعمال
اإلابضية األوىل مثل "مدونة" أيب غامن ،و "الديوان املعروض" و "رواايت ضمام" وابستثناء هذه احلقيقة،
جدا عن هذه اجلماعات وإسهامها يف احلركة.1
فإن معلوماتنا قليلة ا
وعلى هذا ،كان للقادة اإلابضيون األوائل سياسة واضحة قائمة على توجيه نشاطاهتم حنو األصقاع النائية
يف االمرباطورية اإلسالمية حبيث اليكون القضاء عليهم سهالا ،كما جتنبوا حبذر حماولة أية ثورة علنية يف
العراق ،وركزوا على جنويب شبه اجلزيرة العربية ومشال أفريقيا .2ولذلك ننوي يف الصفحات التالية إلقاء الضوء
على انتشار التعاليم اإلابضية يف مشال أفريقيا.

ثورة يزيد بن املهلب على األمويني
استطاع اإلابضية نتيجة للتنظيم الدقيق والدعاية النشطة واحلذرة أن يكسبوا أعو ااان كثريين يف مناطق متعددة
من الدولة اإلسالمية خالل الربع األخري من القرن األول اهلجري ويف بداية القرن الثاين اهلجري .وبعد أن
اعتلى يزيد بن عبد امللك عرش اخلالفة (105- 101ه) ،حدثت بعد التطورات السياسية اليت أدت إىل
بروز مجاعة متطرفة من بني اإلابضية تنادي بوجوب الثورة ،فقد اثر يزيد بن املهلب الذي كان قد هرب من
السجن إثر وفاة اخلليفة عمر بن عبد العزيز ،واحتل البصرة بعد أن هزم واليها وحرر إخوته وأقاربه من
سجنه.3
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وبعد ذلك ،قام بدعاية واسعة انضم إليه على إثرها عدد كبري من أهل العراق ،وامتد نشاطه فشمل األهواز
جيشا
وكرمان وفارس وحىت السند.وملا علم اخلليفة هبذه االنتصارات اليت أحرزها يزيد بن املهلب أرسل إليه ا
كبريا بقيادة مسلمة بن عبد امللك وابن أخيه العباس بن الوليد ،واستطاع اجليش األموي أن يهزم الثوار يف
ا
معركة العقر سنة 102ه ،وقتل فيها يزيد بن املهلب نفسه ،وهرب بقية أقاربه وإخوته إىل قنديل يف السند،
وحلق هبم هالل بن أحوز التميمي على رأس قوة كبرية فحاصرهم وأحلق هبم هزمية منكرة وقتل معظم أفراد
األسرة املهلبية بينما الباقون مع نسائهم وأطفاهلم،وعوملوا معاملة سيئة.1
تركت املعاملة السيئة اليت لقيها املهالبة-قادة األزد وزعمائهم -أثرها الكبري يف إاثرة غضب األزد وسخطهم
على احلكم األموي ،ومل يقتصر ذلك على أزد العراق وخراسان ،بل تعداه إىل أزد ُعمان .وأدى ذلك إىل
كبريا منهم كان ينتمي إىل قبيلة األزد ومنهم عدد املهالبة أنفسهم.
خنق اإلابضية يف البصرة وخاصة أن ا
عددا ا
ويف احلقيقة أن قضية املهالبة قد ربطت منذ أايم جابر بن زيد ابلقضية اإلابضية وعالقتها ابلسلطة احلاكمة.2
عددا من املهالبة وأزد البصرة الذين لقوا مصرعهم على أيدي األمويني وأعواهنم كانوا من
ومن املؤكد أن ا
اإلابضية ،ومن بينهم عبد امللك بن املهلب الذي ذكرانه سال افا.

أتين أبو عبيدة مسلم بن أيب كرَية ِف إعًلن الثورة
ّ
ذرعا من سياسة والة
نقم اإلابضية يف البصرة على احلكم األموي بعد قمع ثورة يزيد بن املهلب وضاقوا ا
البصرة جتاه أنصارهم من األزد وارتفعت أصوات بعض مشاخيهم بوجوب االنتقام وإعالن الثورة ومن بني
هؤالء :الشيخ اإلابضي أبو نوح صاحل الدهان وبعض أفراد األزد الذين جنوا من املوت واهلالك ،ومن بينهم
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عاتكة أخت يزيد بن املهلب املعروفة حبماسها الشديد للمذهب اإلابضي وتفانيها يف خدمته ولكن اإلمام
أاب عبيدة كان يرى أن الوقت مل حين بعد إلعالن الثورة املسلحة ورفض بشدة آراء املنادين هبا.1
أراد أبو عبيدة أن يقوم أتباعه بثوراهتم يف أماكن انئية بعيدة عن قبضة السلطة املركزية يف دمشق ،وكان يف
كل تنظيمه خيطط ملثل هذا األمر العلم ولكنه كان يتحني الفرص املالئمة لكل قِطر حىت أيمال أتباعه فيه
ابخلروج .ولذا فقد قاوم آراء أتباعه املنادين ابلعصيان ،وبقيت اإلابضيةيف عهد يزيد بن عبد امللك حمافظني
على سرية حركتهم متجنبني كل ما يثري السلطات حىت اليواجهوا نفس مصري األزد واملهالبة .وقد كان موت
يزيد بن عبد امللك واعتالء أخيه هشام عرش اخلالفة (105ه 125 -ه ) ،وتعيني خالد القسري والياا على
العراق فرصة مناسبة ساعدت أاب عبيدة على إقناع أصحابه ابلتحلي ابلصرب ،فقد اتسمت فرتة والية خالد
القسري ابللني والتسامح ليس مع اإلابضية فقط ،بل مع معظم املعارضني للحكم شريطة أن ال يرفعوا
السيف يف وجهه ،وبلغ به التسامح أن بعض مشايخ اإلابضية كانوا يشتمونه من على منابر املساجد ،كما
كانوا يؤلبون الناس ضد عامله على البصرة ،القاضي املعروف بالل بن أيب بردة ومل ميسهم بضر وقد تزعم
هذه احلملة الدعائية ضده أحد شيوخ اإلابضية البارزين وهو أبو حممد النهدي.2

اَّلنتقال من مرحلة الكتمان إىل مرحلة الظهور وإعًلن الدعوة
بدال منه يوسف بن عمر الثقفي اتبع األخري سياسة قاسية
عزل خالد القسري عن والية العراق ،وعني ا
خمالفة لسياسة سلفه ،واستعمل العنف والشدة ضد املناوئني للسلطة حىت لو مل يرفعوا السيف يف وجهها،
ويف ظل هذه السياسة اليت أخذ ميارسها الوايل اجلديد تعرض أبو عبيدة لضغط جديد من بعض أتباعه يف
وجوب التحرك واخلروج .ويبدو أن أاب عبيدة قد أدرك أنه ليس بوسعه االستمرار يف مقاومة رغبات بعض
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أصحابه ومشايخ دعوته ٍ
لوقت أطول .ولكنه رأى يف الوقت نفسه أن اخلروج على طريقة متطريف اخلوارج أو
على منوال الثورات األخرى اليت قامت يف العراق لن تؤد إىل نتيجة طيبة وستُقمع ٍ
بعنف وشدة ،وقد تضيع
بعدها الدعوة ويصعب تنظيم أصحاهبا من جديد ،لذا قرر السري يف االنتقال من مرحلة الكتمان إىل مرحلة
ٍ
أثر كبري يف انتصار الدعوة
الظهور حبذر شديد متخ اذا خطوات تنظيمية جدية يف هذا الشأن كان هلا ٌ
وإعالن إمامة الظهور ،ليس يف البصرة بل يف األمصار األخرى البعيدة عن مركز السلطة املركزية ،اليت كان
جناح لدعوته سيكون يف هذه األمصار النائية .ولذا ركز جهوده وجهود
أبو عبيدة يرى من قبل ،أن أي ٍ
دعاته على سكان تلك الوالايت الواقعة على أطراف اإلمرباطورية اإلسالمية.1

نشر الدعوة اإلابضية ِف مشال أفريقيا
يف إمامة أيب عبيدة مسلم بن أيب كرمية ،توجه الداعيةُ اإلابضي سلمة بن سعيد مع أيب عبد هللا عكرمة بن
عبد هللا موىل عبد هللا بن عباس ،وحلقا بقريوان أفريقيا ،ويظهر أن الدعوة اإلابضية دخلت املغرب قبل املدة
احملددة بني سنة  105ه إىل سنة  115ه  ،وهي احلقبة اليت حددها ابن خلكان بوفاة عكرمة بن عبد هللا
موىل ابن عباس ،2ال سيما أهنما وصال على بع ٍري و ٍ
احد "سلمة يدعو إىل مذهب اإلابضية وعكرمة يدعو
إىل مذهبه الصفرية" .3ويظهر أن سلمة بن سعد استطاع أن جيذب العديد من األتباع ملذهبه اإلابضي
وخاصة بني القبائل الرببرية وقد ساعده على النجاح املستوى الفكري الذي متتع به عموم الدعاة اإلابضية
"محلة العلم" يف هذه احلقبة .هذا إضافة إىل الظروف السياسية واالجتماعية واالقتصادية السيئة اليت كانت
تعيشها املغرب ،وكان سلمة متفانياا يف سبيل نشر مذهبه.وكان يقول :وددت أن يظهر هذا األمر يعين
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مذهب اإلابضية يف املغرب يوما واحدا من ٍ
غدوة إىل ليل فما أابيل ضربة عنق .1وكانت مهمة سلمة بن
ا
ا
سعد يف مشال أفريقيا ترمي لتحقيق ثالث غاايت وهي:
اإلابضي:
• األوىل :نشر عقيدة املذهب
ّ
دور سلمة بن سعد ابملغرب بدور
جنح أيب عبيدة يف نشر املذهب اإلابضي ،وقد شبه العلماء اإلابضيون َ
عبدهللا بن إابض ابملشرق.2وقد ربطوا انتشار املذهب اإلابضي بزايرته إىل مشال أفريقيا واحلقيقة اليت ينبغي
جمموعات إابضية موجودة من قبل
أال تنسى هي أنه عند قدوم سلَمة بن سعد إىل مشال أفريقيا كانت هناك
ٌ
يف بعض املناطق الوسطى يف مشال أفريقيا ،أي يف القسم الغريب من ليبيا ولعل ذلك عائ ٌد إىل أن املبادئ
اإلابضية كسبت هلا أوال أنصارا بني الفاحتني العرب الذين قدموا يف جمموعات قبلية الحتالل مشال أفريقيا
واستوطنوا بعد ذلك يف البالد اجلديدة مث وجدت هلا دعما بني قبائل نفوسة ،وهوارة ،ولواتة ،وزهانة ،وزانتة
متثيال حقيقياا لدين اإلسالم ال خيضعها ألي حكم استبدادي ويعطيها
احمللية اليت رأت يف املبادئ اإلابضية ا
املربر لنضاهلا من أجل احلكم الذايت يف إطار الدين اجلديد على ق ِ
ويعتقد أن السكان
دم املساواة مع العرب
ُ
اضح
احملليني ،وجدوا يف التعاليم اإلابضية َ
احلافز الديين ملقاومة احلكم االستبدادي لألمويني والعباسيني .وو ٌ
هنا أيض ا أن الدور األهم يف الصراع اإلابضي األول يف مشال أفريقيا قام به العرب الذين كانوا من أصول
حضرمية ومينية.3
• الثانية :اختيار قياديني ودعاة ابرزين وإرساهلم للبصرة
الظاهر أن مهمة سلمة بن سعد كانت يستهدف اختيار شخصيات حملية إلرساهلا إىل البصرة لتدريبها
حبيث تستطيع حتمل عبء القيادة اإلابضية يف مشال أفريقيا .وملثل هذا التوجه أن جيعل السكان احملليني
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التعاليم اإلابضية ابعتبارها شيئا خاصا هبم ،مما يؤمن دعم الرببر الكامل للقضية اإلابضية ،وقد
ينظرون إىل
َ
اختار من طلبة العلم من مناطق خمتلفة حبيث أن أكثر املراكز أمهيةا يف مشال أفريقيا كانت ممثلة لكي يكون
ابلتايل لكل منطقة زعيمها الديين من السكان األصليني وهؤالء الطلبة هم:
-

أبو درار إمساعيل بن درار الغدامسي من غدامس.

-

فارسي األصل من القريوان.
عبد الرمحن بن رستم ،وهو
ُّ

-

عاصم السدرايت من سدراته.

-

أبو داود القبلي النفزاوي من نفزاوة "جنويب تونس"

-

أبو اخلطاب عبد األعلى ،اليمين األصل يف البصرة.1

مكث هؤالء الدعاة عدة سنني يتلقون دروسا يف املذهب اإلابضي واإلدارة والسياسة وقد حت ِ
مت الظروف
ا
دروسه مع هؤالء الدعاة بعيدا عن أنظار السلطة األموية
الصعبة اليت مر هبا أبو عبيدة يف البصرة أن يعقد َ
وصار هؤالء األقطاب أعمد اة للدعوة يف املغرب وأكملوا ما بدؤوا به الداعي سلمة بن سعد.واستطاع هؤالء
الذين تربوا يف ظروف أمنية صعبة حتف ظالل الدولة األموية يف البصرة أن يقيموا دولةا إابضية ابملغرب بعد
جهود مضنية اتسمت ابلكتمان اترة والظهور اتراة أخرى وتوجوا جهودهم إبقامة الدولة الرستمية بتاهرت.2
واستمرت هذه االتصاالت بني الدعوة يف املشرق واملغرب ،فقد وصلتنا رسالة أيب عبيدة مسلم القيمة اليت
تظهر مهارة أيب عبيدة ومتابعته نشا َط دعاته يف املغرب ويبدو أن هناك من يكتب إليه أبخبارهم دون
معرفتهم كما يفهم من الرسالة ،وتظهر أمهية الرسالة من الناحية التارخيية ،ألهنا وردت يف مدونة أيب غامن
اخلرساين من علماء القرن الثاين اهلجري ،وهي عبارة عن رسالة الزكاة وجهها إليه الدعاة يف املغرب يسألون
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عن العشر ،وجاء فيها :فلعمري قد سرين ما انتهيتم إليه من أمركم وأن ذلك مل خيف عنا غري أان مل نكتفي
الذي كتبتم فيه إىل هللا.1وجاء فيها :أاتان كتابكم مبسائل ،فمنها ما رأيت أن أجيبكم فيها ،ومنها ما رأيت
إال جنيبكم فيها من غري هوان وال تقصري إال الذي رأيته أصلح جلماعتكم وأقوم لشأنكم وأرفق لضعفكم،
وأعطف لقويكم وأمجع ألموركم وما توفيقي إال ابهلل وفقنا هللا وإايكم ملا حيبه ويرضاه.2
أما اتريخ هذه الرسالة فيظهر من حمتوايهتا أهنا كتبت بعد سنة 132ه ،وفيها إشارة إىل رفض أيب عبيدة
مسلم بن أيب كرمية ،والرد على بعض أسئلة الدعاة املغاربة .وحيتمل أنه رفض اإلجابة على مسألة الرباءة
والوالية من احلارث بن اتفد احلضرمي وعبد اجلبار بن قيس املرادي اليت اختلف فيها الدعاة اإلابضية بشكل
كاد يؤدي إىل انقسامهم.3فبلغت مسألتها أهل املشرق ،فاختلفوا كما اختلف أهل املغرب ،فكتب أبو
عبيدة وحاجب ابلكف عن ذكرمها.
• الثالثة :القيام بدراسة دقيقة لتلك البلدان
أيضا من مهام سلمة بن سعد.4
كان يقدم عنها تقرير لإلمام اإلابضي أبو عبيدة يف البصرة ،وهذه كانت ا

أابطيل منسوبة إىل اإلمام أيب عبيدة
رد العالمة الشيخ مفيت ُعمان أمحد اخلليلي على األابطيل اليت نسبت إىل أيب عبيدة مسلم بن أيب كرمية
فقال :هذا وقد رفضنا قصة انشقاق الغاز املنسوبة إىل أيب عبيدة مسلم بن أيب كرمية رمحه هللا وما تاله من
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تسلسل ا نشقاق السماوات حىت ابن العرش ،ألجل تعزيز احلق وتثبيته يف قلوب املؤمنني ،وذلك لعدة
أسباب:
أ .أن القرآن الكرمي دل على أن انشقاق السماوات إمنا يكون عند انتهاء الكون وتداعي بنائه ،وتفكك
الس َماءُ ِابلغَ َم ِام َونُ ِزَل
َّق َّ
نظامه ،فقد آذن هللا تعاىل مع ذلك بوعيد للذين كفروا يف قوله تعاىلَ ﴿:ويَوَم تَ َشق ُ
1
ِ
ِِ
ك يَوَمئِ ٍذ احلَ ُّق لِ َّلر ٰ
ين َع ِس اريا﴾[الفرقان .])26 ،25( :ويف
ال َم َالئ َكةُ تَن ِز ايال  ال ُمل ُ
محَ ِن ۚ َوَكا َن يَواما َعلَى ال َكافر َ

ِ ِِ
ض ُمدَّت  َوأَل َقت َما فِ َيها
قوله تعاىل﴿:إِذَا َّ
الس َماءُ َ
انشقَّت  َوأَذنَت لَرهبَا َو ُحقَّت  َوإِذَا األَر ُ
ِ
ِ ِِ
ِ
َّ
ك َكد احا فَ ُم َالقِ ِيه﴾[اَّلنشقاق .]6-1
َّك َكاد ٌح إِ َ ٰىل َربِ َ
نسا ُن إِن َ
َوَختَلت  َوأَذنَت لَرهبَا َو ُحقَّت  َاي أَيُّ َها اإل َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ور
ويف قوله تعاىل﴿:إِ َذا َّ
ب انتَ ثَ َرت  َوإ َذا الب َح ُار فُجَرت  َوإ َذا ال ُقبُ ُ
الس َماءُ ان َفطََرت  َوإ َذا ال َك َواك ُ
ِ
ِ
س َّما قَد َ
َّمت َ َ
بُعثَرت  َعل َمت نَف ٌ

َخرت﴾[اَّلنفطار.]5– 1 :
وأ َّ

ب .إن دالئل العلم كشفت -مبا ال يدع جماالا للشك -أن انشقاق السماوات مؤذن ابنتهاء الكون وزواله
ج .أن القصة مل يتعرض هلا أحد قط يف عهد أيب عبيدة وتالميذه ،ومن جاء من بعده ممن كتب يف جمال
الدعوة والدفاع عن احلق وكم ألولئك من صحف مضبوطة يف هذا اجملال ،انهيك مبا هو مدون يف السري
واجلواابت ،بل مل يكن هلذه القصة فقط ذكر قبل القرن الرابع عشر اهلجري وما كانت لتفوت األولني لو
كانت صحيحة اثبتة.2
د .أن احلق يعلم بدليله ال ابخلوارق ،وعندما طلب الناس اآلايت يف عهد رسول هللا ردوا إىل القرآن ،املعجزة
الباقية اليت ال تنتهي مبرور الزمن إىل أن يرى هللا األرض ومن عليها كما يف قوله تعاىلَ ﴿:وَما َمنَ َعنَا أَن نُّرِس َل
ِابآلاي ِ
ت إَِّال أَن َك َّذب ِهبا األ ََّولُو َن ۚ وآتَي نَا َمثُود النَّاقَةَ مب ِ
صَراة فَظَلَ ُموا ِهبَا ۚ َوَما نُرِس ُل ِابآل َاي ِت إَِّال
َ
َ َ
ُ
َ
َ
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َخت ِوي افا﴾[اإلسراء:

ِ ِ ٍ ِ ِِ
الصح ِ
ِِ ِ
ُوىل﴾[طه .]133 :ويف
ف األ َ ٰ
 .]29وكما يف قولهَ ﴿:وقَالُوا لَوَال َأيتينَا آبيَة من َّربه ۚ أ ََوَمل َأتهتم بَينَةُ َما ِيف ُّ ُ
ِ
قوله﴿:وقَالُوا لَوَال أُن ِزَل علَي ِه آايت ِمن َّربِِه ۖ قُل إَِّمنَا اآلايت ِعند َِّ
ني  أ ََوَمل يَك ِف ِهم أ ََّان
َ ُ َ
اَّلل َوإَِّمنَا أ ََان نَذ ٌير ُّمبِ ٌ
َ َ ٌ
َ
ِ
أَنزلنَا علَي ِ
ك لََرمحَةا َوِذكَر ٰى لَِقوٍم يُؤِمنُو َن﴾[العنكبوت .]51 ،50 :فما كان أسهل
اب يُت لَ ٰى َعلَي ِهم ۚ إِ َّن ِيف ٰذَل َ
َ َ َ
ك الكتَ َ
على أيب عبيدة أن يقنع تالميذه ابحلق ابلرجوع إىل القرآن وإىل السنة الثابتة عن املصطفى عليه وعلى آله
وصحبه أفضل الصالة والسالم.1

ضعف النشاط اإلابضي ِف البصرة
ضعف النشاط اإلابضي بعد وفاة اإلمام أيب عبيدة مسلم بن أيب كرمية ،إذ أن خلفه الربيع بن حبيب
اضحا
الفرهودي مل يكن ميلك املؤهالت القيادية اليت متتع هبا أبو عبيدة مسلم بن أيب كرمية ويظهر هذا و ا
سكوت املصادر اإلابضية عن النشاط اإلابضي يف البصرة.2وذلك ابستثناء إشارات قليلة إىل الصالت
الوثيقة بني الدولة الرستمية والربيع بن حبيب يف البصرة ،إلعانة الدولة الناشئة يف اتهرت ،ويف رواية أليب
زكراي يقول فيها" :مث عبد الرمحن اتصلت أخباره إىل البصرة من أهل دعوة املسلمني ،فبعثوا إليه بثالثة أمحال
ماال ،فلما وصلت الرسل اتهرت صاروا يسألون عن دار اإلمارة ،فلما لفتت هلم الدار قصدوا حنوها ،فأاثرت
ا
عليه أيب عبد الرمحن بن رستم أن أيخذها ،فبثها يف فقراء املسلمني والسالح والعدة .3وكانت هذه املعونة
األوىل من البصرة إىل اإلابضية يف اتهرت ،مث أرسلوا له معونة اثنية يف وقت ازدهرت فيه الدولة اإلابضية يف
اتهرت ،فأرجع عبد الرمحن هذه املعونة إىل البصرة.4
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وميكن أن نالحظ هنا ،أبن الدعوة يف البصرة وجهت عائداهتا املالية إىل املغرب ألن الدعوة اإلابضية ُبعمان
عاما من قيام الدولة الرستمية ،واستمرت االنقالابت بني البصرة واملغرب
أقامت دولتها بعد سبعة عشر ا
خاصة عند حدوث املشاكل بني أهل الدعوة ،فيطلبون حلها من الربيع بن حبيب الذي كان يبعث بفتواه
إليهم كممثل لرأي الدعوة االم يف البصرة.1مث أخذت الدعوة اإلابضية ابالحنسار يف البصرة بعد قيام الدولة
اإلابضية الثانية ُبعمان 177ه ويبدو أن الكثري من هؤالء الدعاة قد هجروا البصرة إىل ُعمان ليعيشوا حتت
ظل مذهبهم وسيادة تعاليمه.2

نتائج العمل السري للدعوة اإلابضية
لقد أفاد العمل السري يف إبعاد السلطة األموي عن الدعاة ومكنهم مبا لديهم من قابليات علمية ومراكز
اجتماعية مرموقة من جذب الناس إىل املذهب اإلابضي من دون مضايقة كبرية من الوالة املتعاقبني على
البصرة ويف اجلانب اآلخر كانت التنظيمات السرية تعد نفسها إعدادا تربواي ثورايا وخترج الدعاة من مدرسة
البصرة الفكرية للوصول للهدف املقصود ،إن أسلوب احلركة اإلابضية السري كان له األثر البارز يف جتنب
أذى السلطة واملضايقة بغض النظر عن املضايقات اليت مارسها احلجاج بن يوسف الثقفي وقد استمروا يف
سلوكهم هذا حىت بعد قيام ثوراهتم على الدولة األموية والعباسية ونستطيع أن نلمس هذه املواقف يف موقف
وعمان
السلطة األموية والعباسية يف أيب عبيدة مسلم بن أيب كرمية ،املرجع األعلى لإلابضية إابن ثورة اليمن ُ
وثوراهتم ابملغرب ،إذا بقيت هذه السلطات جتهل أن أاب عبيدة مسلم رأس الثورات ومصدرها ولو عرفت
ذلك لعرضته للموت بدون أدىن شك ،لو أن هذه السلطة تعرف اجتاهه املذهيب العقائدي.3ولكنها مل
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تتوصل إىل دليل يثبت صلته ابحلركات الثورية مما يدل على قوة التنظيم السري ودقته وكتمانه .وميكن أن
جنعل األسباب اليت أدت إىل جناح الدعوة اإلابضية يف هذه املرحلة مبا أييت:
 .1نظرة أيب عبيدة مسلم بن أيب كرمية :فقد كانت دراسته مستوعبة ملشاكل املناطق اليت كانت مستاءة
من احلكم األموي وعالقة هذه املناطق ابلسلطة املركزية من حيث القوة والضعف ،فعندما أدرك أبو
عبيدة مسلم أن الدولة األموية يف طريقها إىل الزوال أوعز إىل إابضية اليمن ابلتعجيل ابلثورة.1ومل يفكروا
ابلثورة يف البصرة رغم أهنا املركز األم لتنظيمهم ألسباب أوجهها قرب البصرة من مراكز احلكم القوي،
ووجود عدد من األحزاب األخرى.
 .2القيادة اجلماعية للدعوة :إذ توفرت جمموعة من املشايخ اإلابضية ،كمجلس ثوري ،من ذوي القدرات
التنظيمية يف مساعدة أيب عبيدة مسلم ،كضمام بن السائب وأبة احلر بن احلصني ،واحلاجب الذي
مسؤوال عن مجيع النشاطات العسكرية وقد قام جبمع املال والسالح للثورة ابليمن سنة 129ه.2
كان
ا
 .3املقدرة الفكرية اليت متتع هبا الدعاة اإلابضية ،وجذهبم لقلوب الناس ملذهبهم وليس خيفى علينا خطب
أيب محزة املختار بن عوف املشهورة يف بالغتها وخطب عبد هللا بن حيي الكندي " طالب احلق " يف
صغاء مما يدل على اعتقاد القادة بصحة الفكرة اليت آمنوا هبا.
إن وضوح العقيدة لدى الداعية يستميت يف سبيلها كما كان جابر بن زيد من فقهاء البصرة املشهورين وأبو
فقيها وحمد ااث وسياسياا من الرعيل األول.3
عبيدة ،والذي كان ا
 .4اإلخالص والوالء املتناهي ،فكان هلؤالء القادة الذين أوقفوا حياهتم على الدعوة ،متخذين من
ِِ
ِ
ني أَن ُف َس ُهم َوأَم َوا َهلُم ِأب َّ
َن َهلُُم
اآلية الكرمية مصداق ا حلياهتم﴿:إِ َّن َّ
اَّللَ اش ََرت ٰى م َن ال ُمؤمن َ
1
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اجلَنَّةَ[﴾....التوبة .]111:وميكن أن نالحظ يف أقوال وسلوك الدعاة الذين مل يكونوا بدوافع اجتماعية
واقتصادية من وراء أعماهلم كقول الداعية سلمة بن سعد " :وددت أن يظهر هذا األمر يعين
احدا من غدوة إىل ليل فما أابيل ضربة عنقي".1
يوما و ا
مذهب اإلابضية ابملغرب ا
.5

صالبة الدعاة يف مرحلة الكتمان والتخفي يف التنظيم السري رغم تعرضهم لصنوف التعذيب وظهر
هذا واضحا يف مواقف الدعاة الصلبة وعدم التصريح بوجود مثل هذا التنظيم ما جعل السلطتني
األموية والعباسية ال تعري أدىن اهتمام ا وحساب سياسي هلذه القوة املتنامية يف اخلفاء ،ويف مواقف
أيب عبيدة مسلم وضمام بن السائب وحاجب أيب مودود خري دليل على ذلك.2

 .6السرية يف العمل والتنظيم ،إذ اتبع وسائل عملية انجحة يف ضبط العمل السري ،فإذا أخرج داعية
إابضي من ا لدعوة اإلابضية يف مرحلة الكتمان ومل يدل على عوراهتم ،تركوه وشأنه ولكن هذا
اخلارج لو قام بفضح عوراهتم ونشاطهم وذكر أمسائهم لدى السلطة استخدموا العنف معه كما مر
معنا يف حادثة قتل خردلة ويف نظر زعماء اإلابضية :أن إفشاء هذه املعلومات يؤدي إىل ضياع
كل اجلهود السرية اليت بذلت عرب السنني الطويلة.
وبذلك نستطيع أن نفسر فشل أغلب احلركات اخلارجية وجناح اإلابضية يف إقامة عدة دول كالدولة اإلابضية
يف ُعمان والدولة الرستمية يف اتهرت ابجلزائر وبقاء املذهب وانتشاره حىت اليوم يف حني اختفت مجيع الفرق
اخلارجية.3ويف هذا دليل على أن اإلابضية تتباين مع اخلوارج يف اجلوانب الفكرية والتنظيمية واإلدارية والسرية
والتدرج واألخذ ابألسباب والتعامل مع سنة التدافع وإدارة الصراع والرتيث والتأين وعدم العجلة ويف القيادة

1

السرية وأخبار األمة ،املرجع السابق ،ص .84

2
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والثقافة واملعرفة واالطالع والرسوخ يف العلم واملرجعية الواضحة وفهم القرآن الكرمي والسنة النبوية وفق أصول
العلماء وقواعد الفقهاء.

 .8دول اإلابضية
يف أواخر العقد الثالث من القرن الثاين اهلجري ،استغل مشايخ اإلابضية املشاكل اليت واجهتها الدولة
األموية وأوعزوا إىل أتباعهم إلعالن اإلمامة يف بعض املناطق واستطاع اإلابضية أتسيس إمامة إابضية يف:
طويال ،وقضى األمويون على إمامة اليمن
وعمان ،ولكن هذه اإلمامات مل تُعمر ا
 حضرموت واليمن ُوحضرموت بينما قضى العباسيون على إمامة ُعمان األوىل عام 134ه ولكن إابضية ُعمان استمروا
يف تنظيم أنفسهم وأوعزوا بتحني الفرص إلعالن اإلمامة من جديد واستطاعوا حتقيق هدفهم إبعالن
اإلمامة اإلابضية الثانية حنو عام 177ه ومنذ ذلك التاريخ أصبح ُعمان مرتبط ا ارتباط ا وثيق ا ابملذهب
اإلابضي حبيث الميكن فهم اتريخ ذلك القطر -العزيز -مبعزل عن اتريخ احلركة اإلابضية وتطورها
حاضرا بقوة يف سلطنة ُعمان ومن أشهر علمائه املعاصرين فضيلة الشيخ مفيت
واليزال املذهب اإلابضي
ا
ُعمان أمحد محد اخلليلي الذي يعترب من أكابر العلماء األمة يف هذا العصر .وقد حتدث الدكتور عوض
حممد خليفان يف كتابه نشأة احلركة اإلابضية بشيء من التفصيل عن أتسيس اإلمامة يف اجلزيرة العربية
وحضرموت واليمن وأتسيس اإلمامة يف ُعمان.1كما أن صاحب كتاب احلركة اإلابضية يف املشرق
مهدي طالب هاشم حتدث عن:
-

التهيؤ واإلعالن لثورة اليمن.

-

بداية احلركة اإلابضية والسيطرة على صنعاء.

1
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-

سياسة عبد هللا بن حيىي بعد دخوله صنعاء.

-

وعمان.
الرسائل املتبادلة بني طالب احلق وإابضية احلجاز ُ

-

اجلذور التارخيية النتشار الدعوة يف حضرموت واليمن.

-

امتداد احلركة اإلابضية إىل احلجاز وانتشار الدعوة اإلابضية يف احلجاز.

-

االستيالء على احلجاز 12ه 747 /م.

-

االستيالء على مكة.

-

االستيالء على الطائف.

-

معركة قديد واالستيالء على املدينة  130ه747/م.

-

دخول اإلابضية إىل املدينة.

-

موقف السلطة األموية ومعركة وادي القرى 130ه 747/م.

-

معركة مكة 130ه 747/م

-

انتكاس احلركة اإلابضية.

-

القضاء على اإلمام اإلابضي "طالب احلق".

-

احلركة اإلابضية بعد مقتل طالب احلق.

-

حركة حيىي بن عبد هللا احلمريي 130ه 747/م.

-

هناية احلركة اإلابضية يف اليمن يف اليمن وحضرموت.

-

اإلمامة اإلابضية األوىل ُبعمان 132ه.

-

معركة جلفار 134ه750/م.

-

معركة جلفار الثانية.

-

بداايت التنظيمات اإلدارية واالجتماعية لإلمامة اإلابضية األوىل.
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-

ُعمان بعد زوال اإلمامة اإلابضية.

-

بداية ظهور الدولة اجلديدة.

-

إعالن اإلمامة اإلابضية.

-

إمامة حممد بن عبد هللا بن أيب عفان

-

قوى املعارضة الداخلية لإلمامة اإلابضية اجلديدة.

-

إمامة الوارث بن كعب اخلروصي.

-

السياسة الداخلية يف عهد الوارث بن كعب اخلروصي.

-

العالقة بني اإلمامة اإلابضية واخلالفة العباسية يف هذه الفرتة.

-

وفاة اإلمام الوارث.

-

اإلمامة اإلابضية الثانية.

-

عصر القوة واالزدهار.

-

إمامة غسان بن عبد هللا الفحصي.

-

املعارضة الداخلية يف عهد غسان الفحصي.

-

العالقة اخلارجية لإلمامة اإلابضية يف عهد غسان.

-

األحوال الداخلية يف عهد اإلمام غسان.

-

إمامة عبد امللك بن محيد.

-

إمامة حممد بن جيفر اليحمدي.

-

املعارضة القبلية.

-

إمامة الصلت بن مالك.

-

فتح جزيرة سقطرى.
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-

سقوط اإلمامة اإلابضية الثانية واستيالء العباسيني.

-

األسباب اليت أدت إىل زوال اإلمامة اإلابضية الثانية سنة 280ه .1ومن أراد التوسع فلريجع إىل

هذه الكتب القيمة اليت استفدت منها بشكل كبري يف إجناز هذه الدراسة.

أتسيس الدولة الرستمية اإلابضية
قام اإلابضيون جبهود مضنية يف سبيل انتصار دعوهتم يف اجلزء الغريب من بالد اخلالفة اإلسالمية؛ أي يف
البالد اليت تعرف اليوم ابسم ليبيا وتونس واجلزائر واملغرب ،وكان جلبل نفوسه يف ليبيا الفضل يف رسوخ
اإلسالم يف العنصر األمازيغي ،وذلك أن نفوسة نقلت العلوم من البصرة إىل بالدها حىت نبغ فيها أئمة
جهابذة ،وظهر فيهم أساطري العلماء الذين أبرزوا من ذخائر العلوم ما قاموا به،كعلماء املشرق ُعمان والبصرة
والكوفة ،واستفرغوا اجلهد الستنباط األحكام يف كثري من القضااي الفقهية ،فعرفت نفوسة آبرائها يف شىت
من املسائل ،فيقال :هذا قول أهل اجلبل ،فغالباا ما يقال :هذا مذهب أصحابنا من أهل املغرب ،فيزاد به
أهل اجلبل .إن ألهل نفوسة اإلسالم اتريخ حافل ابلعظمة الدينية والعلمية ،حيث اشتهرت بالد نفوسة
ابلعلم والصالح والعبادة والعمل .ونفوسة مسوا بذلك قيل ألهنم أسلموا أبنفسهم ومل يكن منهم اإلسالم
كرها ،فعندما بلغ الفتح اإلسالمي طرابلس ،وكان أمري اجليش اإلسالمي عمرو بن العاص قدم عليه ستة
ا
نفر من الرببر حملقني الرؤوس واللحى ،فقال هلم عمرو! من أنتم ،وما جاء بكم؟ فقالوا :رغبنا ابإلسالم
فجئنا له ،ألن جدودان قد أوصوان بذلك فقال هلم عمرو :مالكم حملقني الرؤوس واللحى؟ فقالوا له :ذلك
شعر نبت يف الكفر فأردان أن ينبت يف اإلسالم.2

1

انظر :احلركة اإلابضية ،ص .ص .257- 87

2

خمتصر يف أصول الفقه ،أبو زكراي اجلناوي ،ص .11

75

كان قيام املذهب اإلابضي على أساس خطة للقبض على زمام السلطة شيئاا فشيئاا ،وكان أول زعيم هلم هو
أبو اخلطاب عبد األعلى بن السمح املعافري ،فاستوىل على طرابلس مث عني عبد الرمحن الرستمي قاضياا
عليها ،وواصل أبو اخلطاب انتصاراته .ولكن جيش اخلالفة العباسية دحرهم يف معركة قتل فيها أبو اخلطاب
وتفرقت اإلابضية ،وقام عبد الرمحن الرستمي الذي يعترب مؤسس الدولة الرستمية اإلابضية يف املغرب األوسط
"اجلزائر" مبحاوالت االستقالل ودانت لسيطرته أماكن كثرية وسلموا له ابخلالفة سنة 160ه ،ويذكر أن
عبد الرمحن رجل فارسي األصل ،وكانت وفاته سنة 171ه .بعد وفاته اختار أتباع دعوته ابنه عبد الوهاب،
وسار على طريقة والده وأحبه الناس.وبعد وفاته توىل ابنه أبو اليقظان حممد بن أفلح ،فأحب الناس سريته
إىل أن تويف فخلفه ابنه أبو حامت يوسف بن حممد بن أفلح ،إال أن العالقة ساءت بينه وبينه عمه يعقوب
بن أفلح ودارت بينهم معارك هائلة .ومن هنا بدأت الدولة الرستمية يف األفول ،ودامهتهم الشيعة بقيادة أيب
عبيد هللا الشيعي وانتهت أسرهتم سنة  296ه .كان لعائلة الرستمي أثر كبري يف نفوس األتباع ،وقد راثهم
كثريا.
علماء اإلابضية ا
ويف اتهرت ونواحيها على اخلصوص ختتفي فرقاا عديدة ،ومذاهب خمتلفة كاملذهب اإلابضي وهو مذهب
الدولة القوية ،ومذاهب أخرى كاملذهب املالكي وغريه ،ومل يلق املالكية تعني افا .إمنا كانت املذاهب تتمتع
حبرية فكرية ،وكان لكل مذهب مسجده وعلماؤه وحلقات دروسه ،وقد تقع مناظرات بني هذه املذاهب،
ولكنها يف حدود األدب واالحرتام املتبادلة والذي يقرأ هذه اجملالس يعجب حبرية الرأي اليت وصل إليها
سكان اتهرت ورجال الفكر فيها.
ويتحدث ابن الصغري عن هذه اجملالس العلمية املثمرة النافعة :من أييت إىل حلقات اإلابضية انظروه ألطف
مناظرة ،وكذلك من أتى من اإلابضية إىل حلقات غريهم كان سبيله ذلك.1وقد توسع يف احلديث عنهم

1

الفقه املقارن بني الفقه املالكي والفقه اإلابضي.38 /1 ،
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العالمة الشيخ اجملاهد سليمان الباروين يف كتابه "األزهار الرايضية ِف أئمة وملوك اإلابضية" وذكر سري
ملوك وأمراء الدولة الرستمية وقادة املذهب يف مشال أفريقيا .كما أن الشيخ علي حي معمر ذكر اتريخ
خصوصا ويف غريها عموما يف كتابه "اإلابضية ِف موكب التاريخ".
اإلابضية يف ليبيا
ا

مراحل بناء اجملتمع اإلابضي
يعتمد علماء اإلابضية على عبارة مسالك الدين ،وهي تعين حرفياا طرف الدين للتعبري عن مراحل جمتمعهم
الذي جيب أن تنفذ قوانني الشريعة فيه ولذلك يذكرون املراحل األربع التالية:
 الظهور. الدفاع. الشراء "التضحية ابلذات" الكتمان.1إن لكل مرحلة قواعدها وأنظمتها ،وقد عربها غريها اإلابضيون كلها عرب اترخيهم .ويتفق علماء اإلابضية
على أنه ال مراحل أخرى غري هذه األربع ،ويُروى أن أاب بكر الزواغي كان يقول يف اجملالس اليت يعقدها
حنن لسان يف ظهور وال يف دفاع وال يف كتمان ،وال يف شراء ولكن زماننا سائب.2وعلق زميله أبو زكرايء
قائال" :أخربوه إن مسالك الدين أربعة فمن زاد فيها أو نقص فهو
فيصل بن أيب مس َور لدى مساع ذلك ا
خمطئ" .3ولقد حددت هذه املراحل (املسالك) يف وقت مبكر من قبل العلماء اإلابضية.

1

دراسات عن اإلابضية ،املرجع السابق ،ص .257
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املرجع السابق ،ص .275
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والتفسري اإلابضي للتاريخ اإلسالمي يف سنواته اخلمسني األوىل يظهر أن اجملتمع اإلسالمي مر خالل أربع
مراحل سواء يف زمن الرسول (ﷺ) أو بعده ،ولقد اكتملت دورة هذه املراحل عندما تسلم األمويون اجملتمع
اإلسالمي وأخضعوه حلكمهم .ومل يكن يف ظل احلكم األموي مثة جمال للمسلمني لبث آرائهم "املناهضة
للدولة األموية" أو لألمر ابملعروف والنهي عن املنكر إذ إن أي حماولة من هذا النوع كانت تؤدي بشكل
سرا يف احلركة اإلابضية
عام إىل السجن أو املوت ،وكان البديل للمسلمني احلقيقتني هو ممارسة نشاطاهتم ا
اقتداءا ابخلربة ذاهتا اليت مر هبا اجملتمع اإلسالمي األول يف مرحلة الظهور .وميكننا خالل الصفحات التالية
أن نعرض دراسة موجزة ملراحل اجملتمع اإلسالمي "مسالك الظهور":
أ.

مرحلة الظهور :هو أكمل احلاالت ،حيث يكون اجملتمع اإلسالمي ظاهرا على عدوه ،حرا يف
أرضه ،منفذا لشرع هللا حتت سلطة إسالمية كاملة السيادة مهمتها رعاية أحكام الدين ،وصوت
احلقوق ،وحفظ الثغور ومحل دعوة اإلسالم إىل بالد الكفر ومثال هذه احلالة عهد النيب (ﷺ)
واخللفاء الراشدين.1

وقد تويف النيب (ﷺ) اتراكا املسلمني يف مرحلة الظهور ،فالواجب على املسلمني أن حيافظوا على هذه املرحلة
لتنفيذ أوامر هللا :إقامة احلدود ،وصالة اجلمعة ،ومجع الزكاة واجلزية وحماربة األعداء كاملشركني والبغاة ،وتوزيع
الغنائم والزكاة توزيعا عادالا والميكن القيام أبي التزام من هذه االلتزامات بدون سلطة اإلمام.2ويورد علماء
إلابضية خالفيت أيب بكر وعمر كمثلني على مرحلة الظهور يف أوائل اإلسالم.3وحني حيقق املسلمون ظروفاا

1
2

أبو يعقوب الورجالين أصولياا ،مصطفى بن صاحل ،ص .40
شرح عقيدة التوحيد ،الشماخي ،ص .50

3

دراسات يف اإلابضية ،ص 277
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مالئمة من السلطة والثروة والعلم ابلدين ،حبيث يستطيعون تنفيذ أوامر هللا ،وحينما يبلغ عددهم حنو نصف
األعداء من حوهلم ينبغي هلم أن يعلنوا اإلمامة وينتخبوا إمامهم من بني رجاهلم البارزين.1
ب .مرحلة الدفاع :هي درجة أقل من سابقتها ،وفيها يشتغل املسلمون ابلدفاع عن أنفسهم ودينهم
ومكتسباهتم ،عن إقامة الدولة والظهور على األعداء ،فتنتخي األمة أمام دفاع يقودها ضد
االستعمار أجنبيا أم داخلياا؛ ألنه ال جيوز مهادنة الظلم واالستكانة لأليدي العابثة أن تتالعب
مبقدرات األمة وتصرفها كما تشاء .2وتعترب هذه اإلمامة وليدة ظروف تفاجئ الدعوة اإلابضية،
فتلجأ إىل اختيار إمام يقود اجلماعة يف معاركهم للدفاع عن األراضي اليت حبوزهتم بعد موت اإلمام
إماما للدفاع ،3وبعد موت اإلمام الشاري عبد هللا بن
الشاري كبيعة عبد هللا بن سعيد احلضرمي ا
حيي الكندي "طالب احلق" يف اليمن على أيدي األمويني عام  130ه.
وقد يبايع إمام الدفاع يف بداية احلركة كمبايعتهم حملمد بن عبد هللا بن أيب عفان عام 177ه عند أتسيس
اإلمامة اإلابضية الثانية ُبعمان .4وكما أن إمامة الدفاع فرض واجب ،قال الشماخي :والدفاع من الفروض
الواجبة إذا عدم الظهور وهو اجتماع الناس على إمامة يقدمونه عند مقاتلتهم العدو الذي يدامههم ،فإن
إماما ،وجيب عليهم طاعته.5
زال القتال زالت إمامته ،وجيب عليه مجيع األحكام اليت تقع حال كونه ا
ويتضح من النص الذي أورده الشماخي أن أئمة الدفاع تتم ابختيار اجلماعة ،وهذا االختيار ال يلزم لتقدميه
شاهدا اترخيياا هلذه القاعدة
لإلمامة بعد انقضاء احلرب وإمنا تزول إمامته بزوال احلرب .ويقدم لنا البسيوي ا
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الفقهية يف أمور احلرب فيقول :فبايعوا البن أيب عفان حىت تضع احلرب أوزارها من ُعمان مث األمر شورى
بني املسلمني.1
إذاا بعد أن عرفنا طبيعة هذه اإلمامة العسكرية ،ال بد أن يكون اختيار هذا اإلمام من الشخصيات املتميزة
ابلكفاءة العسكرية والقابلية على القيادة والزعامة ومقدرة التنظيم ،وقد جنح أئمة الدفاع يف مساعيهم إبشغال
اجليوش األموية والعباسية ملدة طويلة يف حني جنح حممد بن عبد هللا بن أيب عفان من هزمية آل اجللندي
أعوان العباسيني ،وإعالن اإلمامة اإلابضية الثانية ُبعمان.2
ج .مرحلة الشراء "التضحية ابلذات" :تعين كلمة الشراء ،الشراء والبيع ،وهي كلمة تستخدم يف
الكتاابت اإلابضية تعبريا عن التضحية حبياة املرء فيب سبيل هللا لبلوغ اجلنة والشراة " ابجلمع " هم
الذين ابعوا أنفسهم يف سبيل هللا .3وعبارة الشراء مشتقة من اآلايت القرآنية التالية:
َن َهلم اجلنَّ َة ۚ ي َقاتِلُو َن ِيف سبِ ِيل َِّ
ِِ
ِ
ِ
اَّلل
 قال تعاىل﴿:إِ َّن َّاَّللَ اش ََرت ٰى م َن ال ُمؤمن َ
َ
ني أَن ُف َس ُهم َوأَم َوا َهلُم أب َّ ُُ َ ُ
آن ۚ ومن أَو ََٰف بِعه ِد ِه ِمن َِّ
فَي قت لُو َن وي قت لُو َن ۖ وع ادا علَي ِه حقاا ِيف التَّور ِاة و ِ ِ
ِ
اَّلل ۚ فَاستَ ب ِش ُروا
َ
اإلجن ِيل َوال ُقر َ َ
َ ُ َُ َ َ َ َ
َ َ
َ
بِبَ يعِ ُك ُم الَّ ِذي َابيَعتُم بِِه

ۚ[﴾...التوراة.]111 :

اَّلل الَّ ِذين يشرو َن احليا َة الدُّن يا ِابآل ِخرِة ۚ ومن ي َقاتِل ِيف سبِ ِيل َِّ
ِ ِ
ِ
اَّلل فَيُقتَل أَو
َ
َ ََ ُ
َ
 قوله تعاىل﴿:فَليُ َقاتل ِيف َسب ِيل َّ َ َ ُ ََف نُؤتِ ِيه أَجارا
يَغلِب فَ َسو َ

عِ
ظيما﴾[النساء.]74 :
َ
ا

ات َِّ
َّاس من يش ِري نَفسه ابتِغَاء مرض ِ
ِ
اَّلل﴾[البقرة.]207 :
َُ َ َ َ
-يف قوله تعاىلَ ﴿:وم َن الن ِ َ َ
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وكان أبو بالل مرداس بن حدير هو أول من مارس الشراء ،وفكرة الشراء أو اخلروج جاءته حني رأى الضرر
الذي سببه عبيد هللا بن زايد للمسلمني .1فكان تعليقه على الوضع :إنه وهللا ال يسعنا املقام بني هؤالء
أحدا ولكن هرااب من الظلم
الظاملني ..وهللا إن الصرب على هذا لعظيم ،إننا مل خنرج لنفسد األرض وال لنروع ا
ولسنا نقاتل إال من يقاتلنا .2واعتاد أبو بالل أن خيتار من املسلمني أكثرهم ثقة وتفوقا يف "واجب الشراء"
وشرح شروط الشروط ابلكلمات التالية اليت اعتاد أن خياطب هبا كل من يود أن ينضم إليه :إنك خترج
جهادا يف سبيل هللا وابتغاء مرضاته التريد شيئ ا من أغراض الدنيا وال لك يف الدنيا حاجة وال لك إليها
ا
رجعة ،أنت الزاهد يف الدنيا املبغض هلا الراغب يف اآلخرة اجلاهد يف طلبها اخلارج إىل القتال الغريه ،فاعلم
أنك مقتول وأنك الرجعة لك إىل الدنيا وإنك ماض أمامك الشيء إال احلق حىت تلقى هللا ،فإن كنت
على هذه احلال فارجع إىل ما وراءك فاقضي من الدنيا حاجتك ولنياتك ،وراقب دينك واسرت نفسك
وجد يف أمرك ابلفراغ وود أهلك وأعلمهم أنه الرجعة لك إليهم ،فإذا فرغتك ابيعتك.3
ومن العلماء من يقول إن حالة الشراء هذه طُبقت ألول مرة أثناء الفرتة املكية من حياة النيب ،فريون أن
النيب (ﷺ) أعلن اإلسالم حني بلغ عدد أتباعه األربعني عنا .4هنا أوحي إليه أن يرتك منزل األرقم بن أيب
5
ك َّ
َّيب َحسبُ َ
األرقم الذ كان مركز نشاطاته الدعوية  .وحني اجتاز مرحلة السرية أوحى هللا إليه﴿ َاي أَيُّ َها النِ ُّ
اَّللُ

ِِ
وم ِن اتَّب ع ِ
ني﴾[ألنفال.]64 :
ََ ََ َ
ك م َن ال ُمؤمن َ
ووف اقا للشيخ حممد بن يوسف بن أطفش ،فقد نزلت هذه اآلية يف مكة مث أدخلت يف وقت الحق يف سورة
األنفال اليت نزلت يف املدينة .على أنه من الصعب أن نوافق على هذا القول أبن تكون مرحلة الشراء يف
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العقيدة اإلابضية مستمدة من احلدث املذكور أعده يف حياة النيب ،ولئن كانت الظروف مشاهبة ،وهي غري
حمددا مباشرة
كبريا يف أن توقيت هذه األعمال يف حياة النيب (ﷺ) كان ا
متشاهبة يف الواقع ،فإن هناك فارقاا ا
ابلوحي .والشيء اآلخر هو أن مجيع املسلمني كان عليهم أن يتبعوا هنج النيب (ﷺ) السيما إذا كان
فرداي ،إنه واجب اختياري فقط ،وكان
منصوصا عليه يف القرآن ،غري أن اإلابضيني مل يعتربوا الشراء التز ااما ا
فرداي.1
ذلك أحد املبادئ الرئيسية اليت اختلفوا فيها مع األزارقة الذين اعتربوا اخلروج واجباا ا
يتضح نظام الشراء كما شرحه أبو العباس أمحد بن حممد بن بكر؛أي الشراة يوافقون على أهنم يبيعون
أنفسهم ابتغاء مرضاة هللا واليبدون مطالبة ابحلكم ،بل إبهناء اجلور وإحياء الصواب وليس هلم أن يثوروا إذا
كانوا دون األربعني ،بوسعهم استكمال العدد ابمرأة واحدة وإذا كانوا ينوون أن ال يعودوا قبل القضاء على
الباطل ،فليس هلم أن يعودوا قبل القضاء على الباطل أو قبل أن ميوتوا ،وإذا خرجوا على نية العودة إذا
شاؤوا ،فإنه ميكنهم أن يعودوا يف أي وقت ،منازهلم سيوفهم فإذا ما عادوا إىل منازهلم األصلية ألية غاية
فعليهم أن يصلوا صالة سفر ،وأن يصلوا صالة احلضر يف أثناء ثورهتم حىت لو كانوا بعيدين عن منازهلم
األصلية.2والشراء هو النوع األفضل من اجلهاد يف غياب إمام الظهور والواقع فإن اإلابضية استعملوا الشراء
يف بعض احلاالت كجسر إلنشاء "اإلمامة الظاهرة" .3وفيما يلي املبادئ األساسية للشراء:
 الشراء واجب اختياري ابلنسبة لإلابضية بوجه عام وواجب على من ألزموا به أنفسهم. -عليهم أن خيتاروا قائدهم منهم وسلطته ملزمة ألتباعه فقط.
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 التقية الدينية غري مالئمة للشراء ،وعليهم أن حياربوا حىت ينتهي اجلور أو يقتلوا .ويقول بعض العلماءإنه بوسعهم أن يعودوا إذا مل يبق منهم غري ثالثة.1
 ال منزل هلم إال املكان الذين اجتمعوا فيه ملقاتلة أعدائهم وإذا عادوا إىل بيوهتم األصلية للحصول علىمؤونة أو معلوما ،أو ألية غاية أخرى وجب عليهم أن يعتربوا أنفسهم مسافرين وأن يصلوا صالة سفر وهم
يف منازهلم األصلية.
أحدا إال من حيارهبم أو أن يطاردوا املهزوم أو أن يقتلوا اجلريح أو أن يقتلوا املسنني
 ليس هلم أن حياولوا اوالنساء واألطفال وال أن أيخذوا غنائم أو ممتلكات إال إذا كان هلم حق فيها.2وعلى سبيل املثال :قيل عن
بالل مرداس وأنصاره التقوا يف ثورهتم بقافلة حتمل غنائم حلاكم البصرة عبيد هللا بن زايد فأوقف أبو بالل
القافلة وأخذ أعطيته وأعطيات من معه وترك الباقي وأعطى بياانا لقاء ذلك.3

د .مرحلة الكتمان:
إذا أطبق اجلور على األمة وعجزت عن دفع الظلمة كلية دخلت مرحلة الكتمان وهي أدىن درجات اجلهاد،
فيتجه ذوو الغرية على الدين إىل العناية بتنظيم شؤوهنم وفق أحكام الشرع دون االهتمام بقضااي السلطة
والنشاط السياسي وتتعطل احلدود املنوطة ابإلمام وترتكز اجلهود على الدعاء بناء القاعدة املسلمة ،بناء
دينيا وتربوايا يؤهلها للسعي.4إلعادة إمامة الظهور ،ألهنا احلالة األصلية للمجتمع اإلسالمي ،وملا كانت
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متمثال آبرائها يف
اإلابضية كغريها من املدارس اإلسالمية ،فإهنا نشأت كما ذكران على أساس سياسي ا
اخلالفة اإلسالمية وقد تبناها عدد من الفقهاء اجملتهدين كجابر بن زيد وعبدهللا بن إابض وأبو عبيدة مسلم
بن أيب كرمية وقاموا بنشر آرائهم السياسية يف ظروف صعبة ،عرفت بظروف أو مرحلة الكتمان والتقية.1
سرا لتجنب القمع من قبل احلكام األمويني وعمل الزعيمان اإلابضيان جابر بن
لقد بدأ اإلابضيون حركتهم ا
زيد وخليفته أبو عبيدة مسلم بن أيب كرمية يف مرحلة الكتمان ،2وكانت نشاطاهتم جتري بتكتم وخالل هذا
الوقت كان التكتم مستحسناا يف كل شيء .ويقال إن ضمام بن السائب ،تلميذ جابر بن زيد وأحد كبار
صر ديناره ودرمهه ويبدي دينه على كفيه ولعله يلقاه
شيوخ اجملتمع اإلابضي يف البصرة قال :ما ابل أحدكم يَ ُ
من يسلبه تسلبه إايه.3
ويقول علماء اإلابضية إن مرحلة الكتمان يف عقيدهتم مستمدة من حياة النيب ،لكنهم ،خيتلفون يف حتديد
فرتة التكتم يف حياة النيب ووف اقا للشيخ حممد بن يوسف أطفيش فإهنا الفرتة الواقعة يف بداية الوحي حىت
وقت وصول عدد املسلمني أربعني ،حني أعلن عمر بن اخلطاب دخول يف اإلسالم ،ويعترب أبو سليمان
داود من إبراهيم التاليت أن الفرتة اليت سبقت هجرة النيب إىل املدينة هي كلها فرتة كتمان ،4فيما يقوله أبو
عمار عبد الكايف :إن النيب بقي متكتم ا يف مكة بعض الوقت بعد نزول الوحي ،5والظاهر أنه قصد بذلك
ِ
ِ
ني﴾[حلجر.]94 :
فرتة ثالث سنوات من النبوة قبل نزول اآلية﴿:فَاص َدع مبَا تُؤَم ُر َوأَع ِرض َع ِن ال ُمش ِرك َ
دليال على الكتمان كواجب ديين يف القرآن.
وعلى أية حال ،كان ذلك األساس الذي قدمه اإلابضيون ا
وبعد اهنيار اإلمامة الرستمية يف اتهرت سنة 296ه909/م حاول إابضية مشال أفريقيا أن حييوا إمامتهم
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بقيادة أيب خزر بغلي بن زلتاف ،لكنهم خسروا معركة ابغاي اليت حاربوا فيها الفاطميني سنة
358ه968/م ،مث دخل اإلابضيون مرحلة السرية إىل وقتنا احلاضر .ومل حياول اإلابضيون بعد ذلك إنشاء
إمامة جديدة وأنظمة مرحلة السرية كما شرحها أبوالعباس أمحد بن بكر هي :أن على اإلابضية أن جيتمعوا
قائدا يدفعون له زكاهتم وحقوقهم جيمعهم من األتقياء منهم ويوزعها بني األتقياء ،ينبغي هلم أن يزور
ويعينوا ا
بعضا ،وأن يشكلوا اجملالس لتعليم عقيدهتم وعبادة هللا ،كذلك ينبغي هلم أن يقيموا الصالة اجلماعية
بعضهم ا
وأن ينفذوا كل ما يستطيعونه من واجب عمل الصاحل واحليلولة دون الشر.1ويف أثناء عهد السرية تتحول
اجملتمعات اإلابضية إىل منظمات تعمل سارا لإلبقاء على وحدة اجملتمع وتعاليم املدرسة اإلابضية .وبذلك
أدت مرحلة السرية اليت بدأت يف مشال أفريقيا بعد هزمية اإلابضيني يف ابغاي إىل إنشاء نظام العزابة ،وهو
يف كثري من نواحيه يشبه منظمة شيوخ البصرة يف زمن جابر بن زيد وأيب عبيدة بن مسلم بن أيب كرمية.2
ففي كل جتمع إابضي كانت تشكل هيئات عزابة لالهتمام بشؤون الناس ،وهي هيئات كان ينبغي أن
تتشكل من خرية الناس يف اجملتمع ،من ذوي الصفات اخلاصة وملهمات خاصة.
خالل عهد الكتمان ،متارس هيئات العزابة السلطة الكاملة اليت لإلمام يف حكم اجملتمع اإلابضي يف شؤونه
الدينية واالجتماعية والتزال هذه اهليئات منذ أتسيسها يف مشال أفريقيا ،وخاصة يف واد مزاب (اجلزائر) ،أما
يف اجملتمعني اإلابضيني يف جبل نفوسة (ليبيا) وجزيرة جربة (تونس) ،فقد ُحلت أثناء احلكم
العثماين.3وسنتناول نظام العزابة وأصوله وأنظمته يف دراسة تفصيلية إبذن هللا تعاىل ،ملا لذلك النظام من
دور لعبه يف اجملتمعات اإلابضية وحركة التعليم والرتبية فيها.
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وكذلك يف عهد الكتمان يكون على اإلابضية أن يعيشوا يف ظل الطغاة ،وقد وضعت لذلك أصول معينة
لإلابضية بشأن عالقاهتم ابلطغاة يف عهد الكتمان ،واملبدأ الرئيسي هو أن اإلابضية ال ينبغي هلم أن يقدموا
أي معونة للطغاة يف حكمهم ،وال جيوز هلم استالم أي مناصب يف عهدهم .ولكن االستثناء هلذه القاعدة
هو أن أعضاء اجملتمع اإلابضي املعروفني مبعارضتهم للطغاة إذا كان بوسعهم أن أيمروهم ابملعروف وأن
ينهوهم عن املنكر ،كان هلم أن يتسلموا املناصب يف ظل الطغاة وهلم أن يقودوا القوات يف اجلهاد وأن يكونوا
مسؤولني عن الغنائم والقضاء أو الفتوى .ويف هذا املوقف يتبع اإلابضية ،مثل جابر بن زيد وشريح القاضي
واحلسن البصري ،فهؤالء العلماء الكبار مجيعا عرفوا مبعارضتهم حلكم الطغاة ولكنهم تسلموا املناصب وفقا
للشريعة ،وعدم اخلشية من أحد يف ممارسة العدالة .وإذا مل يتحلى األعضاء بنفس الصفات اليت سبق ذكرها،
فليس هلم أن يتسلموا أي منصب يتصل ابملصلحة العامة؛ ألهنم قد يسيئون إىل الناس ،كاملسؤولية عن
السوق ،أو الشرط أو احلسبة اخل ،على أن هناك وظائف معينة ميكن هلم أن يقوموا هبا كاآلذان وإمامة
الصالة واخلطبة يف املساجد والتعليم يف املدارس.
وهناك حاالت حمددة يعمد فيها الطغاة إىل إكراه اإلابضية على الكالم أو التصرف بعكس معتقداهتم ،ففي
مثل هذه الظروف يسمح املذهب اإلابضي ألتباعه أن يستخدموا "رخصة" خاصة يف ظل مبدأ التقية الدينية
1
أيضا أن أيكلوا يف النهار خالل
لتجنب عقوبة املوت ،وذلك كله ابللسان فقط دون اإلميان به .وبوسعهم ا

مثال سجناا،
رمضان أو أن أيكلوا امليتة والدم وحلم اخلنزير ،وذلك لتجنب عقوبة املوت وإذا كانت العقوبة ا
وهو يعرفون أهنم لن ميوتوا يف السجن من اجلوع أو العطش ،أو أي عقوبة أخرى قاسية ،فليس هلم أن
يستفيدوا من هذه الرخصة اخلاصة لتجنب السجن ألهنا شرعية فقط يف حال جتنب املوت.2

1
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2
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أعماال معينة ال جيوز هلم أن يعملوها حىت ،ولو انتهى هبم ذلك إىل فقد حياهتم،
على أن هنالك يف كل حال ا
كقتل الربيء أو االستيالء على أمالك الناس ،أو هدرها أو تسليم أسلحتهم ألعدائهم أو شرب اخلمر أو
ارتكاب الزىن أو أكل وشرب ماهو جنس.1
مشروعا ،فإن املوقف املفضل ألعضاء
ومع أن اإلابضية اعتربوا أن العيش يف ظل الطغاة يف عهد الكتمان
ا
اجملتمع اإلابضي هو االبتعاد عن الطغاة وعدم تقدمي معونة هلم .2ومن انحية أخرى ،فإن على اإلابضيني
أن يقيموا صالة اجلمعة مع الطغاة ،وأن ينضموا إليهم يف الصلوات اليومية للمحافظة على الصلوات
3
شرعاأن يتلقوا اهلبات من الطغاة إذا ماهم أعطوهم إايها ،لكنه الجيوز هلم
اجلماعية .كذلك جيوز لإلابضية ا

طلبها منهم.4
وإىل جانب ذلك ،جيب على اإلابضية ولو كانوا يعيشون يف ظل الطغاة أن تكون هلم منظماهتم اخلاصة
لالهتمام بشؤوهنم وللتخطيط لسالمة جمتمعهم ،وللمحافظة على تعاليم مذهبهم وبكالم آخر ،ملنع اإلابضية
من الذوابن يف جمموعة خصومهم الكبرية ،ولقصد االستعداد ملرحلة الظهور.5

فرق منشقة عن اإلابضية
وقد ثبت على أن أهم خالف جدي بني اإلابضية كان يف عهد " أيب عبيدة " فقد قال ثالثة من زمالئه
وهم :عطية ،أبو محزة ،وغيالن ابلقدر ومل يتمكن من إقناعهم فأبعدهم اإلابضية عنهم ،وتربؤوا منهم

1
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2
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3
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وانقطعت الصلة بينهم ،فانضموا إىل فرق أخرى وكان هذا اخلالف فردايا وهو عبارة عن أشخاص كانوا أتباع
مذهب معني ،مث خطر هلم فانتقلوا بتبعيتهم غلى مذهب ينسجم مع معتقداهتم.
وخالفه كذلك جمموعة من تالميذه هم :سهل بن صاحل ،أبو املعروف شعيب بن معروف ،وعبدهللا بن
عبدالعزيز ،وأبو املؤرخ عمر بن حممد السوسي يف مسائل وانظرهم واستطاع أن يقنعهم ابلرجوع عن دعواهم
والتوبة عن أقواهلم ،فرجعوا لكن بعد وفاته عادوا إىل ما ادعوه ومتسكوا هبا وقد فقدت احلركة اإلابضية مبوته
قيادة قوية حافظت على وحدة احلركة وأمنت قرارات حامسة حول املسائل اليت كانت تنشأ بني احلني واآلخر
وتوسعه احلركة ،ولكن الربيع بن حبيب الذي خلف أاب عبيدة بصفته قائدها الديين ،أخفق يف كسب الدعم
له والقبول به من قبل مجيع معاصرته ويف هذه الفرتة بدأ ظهور الفئات اإلابضية املنشقة.1
وقد ذكر الدكتور عمرو خليفة النامي يف كتابه دراسات عن اإلابضية مبحث مستقل عن " فروع املذهب
اإلابضي " ،وعرض وجهات نظرهم األساسية لفهم طبيعة اخلالف بني اجملموعات اإلابضية:
 .1الوهبية.
 .2النكارية.
 .3اخللفية.
 .4احلسينية والعمريية.
 .5النفاثبة.
 .6السكاكنة.
 .7الفرثبة.

1
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وبعد دراسة مفصلة عن هذه الفرق قال الدكتور عمرو النامي" :ويبدو من الدراسة السابقة أن اجملموعة
اإلابضية األهم بعد الوهيبة هي النكار والفئات األخرى مل تدم طويالا ،فما بقيت فئة النكار موجودة حىت
بداية القرن احلايل يف جزيرة جربة بتونس ويف زوارة يف ليبيا".
وا لعالقة التارخيية بني الفئتني هي عالقة بغض وعداء ،حىت أن احلرب كانت تقع بينهما ،ولو أهنما حاولتا
يف بعض احلاالت أن تعيشا معا يف سالم هذه هي الفئات اإلابضية اليت عرفها املؤلفون اإلابضيون ولكن
مصادر غري إابضية تنظر فئات أخرى مل تكن معروفة للمصادر اإلابضية األوىل يف مشال أفريقيا واحملتمل أهنا
فئات أتسست يف املرحلة األوىل من احلركة يف الشرق مث تالشت يف وقت ابكر.1وقد حتدث الشيخ علي
حيي معمر عن فرق اإلابضية بشيء من التفصيل وخالصة من وصل إليه قال" :وابلتأمل فيما عرضناه سابقا
عن هذه الفرق ،يتضح ما أييت:
أ .النكار :فرقة مستقلة هلا مقاالهتا اخلاصة هبا فهي ليست فرقة من فرق اإلابضية أو جزءا منها وإمنا
هي فرقة من فرق املسلمني عامة.
ب .احلسينية والسكاكنة :مها أقرب إىل أن تكوان فرقتني خارجيتني عن اإلسالم ولذلك فهما لستا من
اإلابضية ،وال داخلتني يف حساهبم فعلى رأي من حكم عليها ابلنفاق فهما داخلتان حتت العنوان
العام " اإلسالم " وليس حتت عنوان اإلابضية.
ج .الفرشية والنفاثبة :ليستا فرقتني مطلقا ،والعاملان اللذان تنتسبان إىل امسهما مها عاملان من علماء
اإلابضية هلما آراء يف مسائل اجتهادية فرعية مما يقع يف مثله اخلالف كل يوم فال داعي يعترب
إمامني لفرقتني والداعي يعترب من عمل بفتواها فرقتني من فرق اإلابضية.

1
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د .اخللفية :أتباع زعيم سياسي اثر على الدولة واتبعه انس يف ثورته مما يقع مثله يف كل زمان ويف كل
مكان ومل يتعرض ملسائل الدين ومل يعرف عنه مقالة ،ماعدا ،مطالبته ابستقالل الناحية اليت هو
فيها عن تبعية الدولة ،وال شك أن اعتبار أتباعه فرقة من اإلابضية واعتباره هم إمام ا لفرقة من
اإلابضية خطأ اترخيي ،قد يعترب هو وأتباعه فئة ابغية تطالب ابلرجوع إىل نظام الدولة خطأ اترخيي،
قد يعترب هو وأتباعه فئة ابغية تطالب ابلرجوع إىل نظام الدولة أو تقاتل ،هذا ما وقع ابلفعل حىت
انتهى أمره ،أما أن تعترب فرقة واعتبار أتباعهم فرقاا ،فهذا مامل يكن والميكن أن يكون.
واخلالصة من هذا كله أن النكار فرقة من فرق املسلمني زعيمها غمامها احلقيقي أبو املعروف شعيب
بن معروف ،واحلسينية والسكاكنة فرقتان خرجتا عن اإلسالم إبنكارها للسنة واإلمجاع ،وإبنكارها
لوجوب اإلميان ابلرسل واألنبياء واملالئكة واجلنة والنار ووجوب معرفة سيدان حممد (ﷺ) ،وإن اخللفية
إماما دينياا ،وأما النفاثبة والفرثبة،
ليست فرقة دينية وإمنا هي فئة ابغية يرأسها زعيم سياسي وليس ا
فليستا فرقتني دينيتني وال فئتني ابغيتني إمنا مها جمموعتان من الناس أخذوا أبقوال ألحد عاملني من
علماء اإلابضية يف مسائل من الفروع الفقهية".1

1
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املبحث الثاين :تفسري بعض أحداث التاريخ اإلسًلمي عند اإلابضية
نظرا الختالف األنظار ،وتباين العقول ،واعتماد
إن األحداث التارخيية خيتلف الناس يف تفسريها ،وحتديدها ا
الباحثني على املراجع ما بني صحة يف الرواية ،أو ٍ
ضعف أو وض ٍع وغري ذلك من املؤثرات ،ويف هذا املبحث
جدال وخالف واضعا أمامي رضى هللا عز وجل،
حناول أن نناقش األحداث التارخيية اليت حدث فيها ٌ
والبحث عن احلقيقة والوصول إىل الصواب ما استطعت إىل ذلك سبيالا ،متجردا هلل إبذنه سبحانه وتعاىل،
وخصوص ا يف األحداث املتعلقة ابلصحابة رضي هللا عنهم.
قال تعاىل﴿:وإِ َذا قُلتم فَاع ِدلُوا ولَو َكا َن َذا قُر َٰب ۖ وبِعه ِد َِّ
صا ُكم بِِه لَ َعلَّ ُكم
اَّلل أَوفُوا ۚ َٰذلِ ُكم َو َّ
َ ُ
َ ََ
َ

ن﴾[األنعام:
تَ َذ َّكرو َ

ُ

.]152

وبقوله سبحانه تعاىل﴿:اي أَيُّها الَّ ِذين آمنوا ُكونُوا قَ َّو ِامني ِابل ِقس ِط شهداء َِِّ
َّلل َولَو َعلَ ٰى أَن ُف ِس ُكم أَ ِو ال َوالِ َدي ِن
َ َُ
َ
َ َ
َُ َ َ
ِ
ِِ
ضوا فَِإ َّن َّ
ني ۚ إِن يَ ُكن َغنِياا أَو فَِق اريا فَ َّ
اَّللُ أَوَ ٰىل هب َما ۖ فَ َال تَتَّبِ ُعوا اهلََو ٰى أَن تَعدلُوا ۚ َوإِن تَل ُووا أَو تُع ِر ُ
َواألَق َربِ َ
اَّللَ
َكا َن ِمبَا تَع َملُو َن

خبِريا﴾[النساء.]135 :
َ

ا

ويف قول هللا تعاىل﴿:اي أَيُّها الَّ ِذين آمنوا ُكونُوا قَ َّو ِامني َِِّ
َّلل ُش َه َداءَ ِابل ِقس ِط ۖ َوَال َجي ِرَمنَّ ُكم َشنَآ ُن قَوٍم َعلَ ٰى أََّال
َ َُ
َ
َ َ
تَع ِدلُوا ۚ اع ِدلُوا هو أَق ر ِ
اَّلل ۚ إِ َّن َّ ِ ِ
َُ َ ُ
ب للتَّق َو ٰى ۖ َواتَّ ُقوا ََّ
اَّللَ َخبريٌ مبَا َ

ن﴾[املائدة.]8 :
تَعملُو َ

أواَّل :الصحابة عند اإلابضيّة
يرى الشيخ علي حيىي معمر :أن الدعاية اليت سلطها املغرضون على اإلابضية واإلشاعات اليت يطلقوهنا
زاعمةا أن اإلابضية يكرهون الصحابة أو بعض الصحابة ،مث موقف بعض املتطرفني من اإلابضية واستجابتهم
للتحدي ورد الفعل يف مواقف إحراج – مما سهل كلمات انفالت منهم أحياانا كل ذلك يقتضي أن نعرض
هذا املوضوع لنوضح رأي اإلابضية احلقيقي فيه بعيدا عن اإلشاعات والتطرف:
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 جاء يف رسالة أليب مهدي عيسى بن إمساعيل شيخ العزابة يف حينه يرد فيها ابسم عزابة بين مصعبعلى أيب علي بن أيب احلسن البهلويل ما يلي :فنبدأ مبسألة الصحابة رضوان هللا عليهم وذلك قولك
بلغنا عنكم أنكم تبغضون بعض الصحابة ،فيا سبحان هللا :كيف نبغض الصحابة مع ورود
النصوص يف فضائلهم والثناء عليهم كتاابا وسنةا أيَب هللا ذلك واملسلمون ،بل هم عندان يف احلالة
اليت ذكرهم هللا عليها من العدالة والنزاهة والطهارة والثناء واملدحة:
ٍ ِ ِ
َّاس َأتمرو َن ِابلمعر ِ
وف َوتَن َهو َن َع ِن ال ُمن َك ِر َوتُؤِمنُو َن
َُ
قال تعاىلُ ﴿:كنتُم َخ َري أ َُّمة أُخر َجت للن ِ ُ ُ

ِاب َِّ
َّلل﴾[آل

عمران]110:

ِ
وقال تعاىلَ ﴿:وَك َٰذل َ
ك َج َعلنَا ُكم أ َُّمةا َ َ

وسطاا﴾[البقرة]143:

ول َِّ َّ ِ
ِ
وقال تعاىلُّ ﴿:حمَ َّم ٌد َّر ُس ُ
ين َم َعهُ أَشدَّاءُ َعلَى ال ُكفَّا ِر ُر َمحَاءُ َ ُ
اَّلل ۚ َوالذ َ

ب ي نَ هم﴾[الفتح]28:

وغري ذلك من اآلايت وهم ابحلالة اليت وصفهم هبا صلى هللا عليه وسلم إذ قال" :إن هللا قد اختار يل
أصحاابا فجعل منهم أصهارا وأختاانا ،فمن سبهم فعليه لعنة هللا واملالئكة والناس أمجعني".1
أيضا" :ال تؤذوين يف أصحايب فلو أنفق أحدكم ملء األرض ذهبا ما بلغ مد أحدهم وال نصيفه".2
وقال ا
أيضا" :اقتدوا ابلذين من بعدي".3
وقال ا
وقوله عليه الصالة والسالم :عليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين من بعدي ،وغري ذلك من املدح والثناء
السهم األوفر وسلكوا الطريقة األقصد
عليهم ،اللهم زدان حبهم واحشران يف زمرهتم ،اي أرحم الرامحني ،بل هلم ُ
األرشد ،فيهم أئمة السناء وجنوم اهلدى ،وأعالم الدين ،ومنار اإلسالم ،وكالمهم حكمة،
ولزموا السبيل
َ
1
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ويل للزائغ عن طريقهم الراغب
وسكوهتم حجة ،وخمالطتهم غنيمة واالستئناس هبم حياة ،واالقتداء هبم جناةٌ ،
عن سبيلهم.1ويضيف أبو مهدي إىل هذا الكالم ما يلي" :كان أيب رمحه هللا ينهى من ينكر ما جرى بينهم
إال من يذكر عنهم خريا ،رضي هللا عنهم ورمحهم ،فهذا اعتقادان يف الصحابة رضي هللا عنهم".2
يذكر أبو العباس الدرجيين يف كتابه الطبقات ما يلي:
الطبقة األوىل :هم أصحاب رسول هللا (ﷺ) ،وأفضليتهم أشهر وأمساؤهم ومزاايهم أظهر ،فال حيتاج إىل
تسميتهم ،ألهنم رضوان هللا عليهم حتصل من سريهم وأخبارهم يف الدواوين ،ومن آاثرهم حمفوظ ا يف صدور
الراوين ،ما أغىن عن تكلف تصنيف وانتحال أتليف وحسبهم ما قال رسول هللا (ﷺ)َّ" :ل يشقى من
رآين" وقوله (ﷺ)" :أفضل أميت قرين مث الذين يلوهنم مث الذين يلوهنم" وأحاديث كثرية يف فضائلهم ،فإذا
الصحائف
ثبت هذا فاعلم أن من الصحابة من مل خيالفنا يف تقدميهم خمالف ،فقد امتألت بذكر فضائلهم
ُ
ومنهم من مل ينل حظا من اإلنصاف عند أهل اخلالف وهم عندان يف مجلة األكابر واألسالف.3
كما يقول أبو الربيع سليمان اجليالين :وأما اإلنكار على بعض الصحابة فكذب وفريةٌ علينا وهذه كيفية
صالتنا على النيب عليه الصالة والسالم :اللهم صل على سيدان حممد النيب األمي وعلى آله وأصحابه
وأزواجه أمهات املؤمنني وذريته وآل بيته أمجعني كما صليت على سيدان إبراهيم وعلى آل سيدان إبراهيم يف
العاملني إنك محيد جميد .فمن حسنت شيمته وسلِم من داء احلسد والبغض والغيبة ،إذا أتمل هذه العبارة

وزوجة وذرية قر ٍ
ٍ
ٍ
يبة أو بعيدة اتباعا لقوله تعاىل:
صاحب وآل
وفهم معناها جيدها شامل اة لكل

﴿قُل َّال أَسأَلُ ُكم َعلَي ِه أَجارا إَِّال ال َم َوَّد َة ِيف ال ُقرَ َٰب﴾[الشورى ]23 :واملودة الصالةُ والرتحم ،وحنن – واحلمد هلل-
ال املتشدقون عسى هللا أن يرمحنا ويكفينا شرهم ،وشر أنفسنا وشر القوم الظاملني.4
وفينا مبا أمر هللا به ،واجله ُ
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وقد نظ َم أبو حفص عمرو بن عيسى التندمرييت قصيد اة طويلة نقتطف منها األبيات اخلاصة ابملوضوع،
وميضي يف ذكر األقوال إىل أن يقول:
س وى أن ما بني الص ِ
حابة ما جرى

لم
ف إن التم اس الع ذر يف ذاك أس ُ

ف ذي ف ٌ ق د ح ار فيه ا ذوو النهى

عليهم
وأش ك ل وج ه احلق فيه ا
ُ

ل ذل ك ك ل الن اس فيه ا تورطوا

لم
وال فرق ة من ذي الوقيع ة تس ُ

فك لر يرى تص وي ب رأي مج اع ٍة

ويق دح يف األخرى عن ادا ويش ُتم

ِ
تقوَل يف الش يخني
ابإلفك عص بةٌ

وح ي دة ف ي ه أانس ت ك ل م وا

وميضي يف ذكر األقوال إىل إن يقول:
ٍ
ت س الم ةا
ت ذا حزم ورم َ
ف إن كن َ

ٍ
دم
ب ي وم ب ه ع ن د امل ه ي م ِن ت ق ُ

خوف أن
ب َ
ف إاي َك إاي َك التعص ُ

تنقص إنس

يكرم
اانا ل دى هللا ُ

تقف أمرا لس ت تعلم علم ه
وال ُ

ف أس ل ُم
وال ت ت ه ور ف ال ت وق ُ

وق ف ع ن د هن ِي اهل امش ِي وأم ِره

ك واثابا ب رأي ِ
ك حت ك ُم
وال ت ُ

وميضي يف توكيد هذا املعىن إىل أن يقول:
ترحم عليهم وأرض عنهم ف إمن ا

ح ق وق ه م حم ض ال رض

آاثر تع ارض ت
فق د وردت فيهم ٌ

ط واه ره ا أم ا اخل ف ُّي ف م ب ه ُم

ها

تفهم
هل ا حكم ةٌ جمهول ةٌ ليس ُ

أمور لعل
وقد ص درت منهم ٌ
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ا وال رت ُح ُم

وميضي يف توكيد هذا املعىن حمتجا بقصة يوسف عليه السالم وأن هللا مل يؤاخذهم إبقدامهم على قتل أخيهم
يوسف وكذهبم على أبيهم عليهم وعلى نبينا حممد الصالة والسالم ،ويقول:1
ادح ا
ف ق د ق ال خ ري ل ل ك ل م ا

ف أي ه ُم ات ب ع ت م وه اه ت دي ت ُم

ك م ا ق ال م ن إمث ال وق وع حم ذرا

وك ف وا م ق ااال إن إل ي ه م وص ل ت ُم

اايت أبن ق ت ي ل ه م
وج اءت رو ٌ

وق ات ل ه م يف ج ن ٍة ي ت ن ع ُم

فما علةُ التخص ِ
امل
يص والوص ُ
فش ٌ

2

حب م ل ت

اردات تُع َّم ُم
ه م وال و ُ

فطفت ابلبيت فلما أمتمت أخذ رجل بيدي
وقال أبو حيىي زكراي بن يونس الفرسطائي :كنت يف احلج
ُ
فقلت :فارس املسلمني ،قاتل املشركني ،وابن عم رسول رب العاملني
فأخرجين من الناس ،فسألين عن عليُ ،
وله فضائل.3
يرد هبا على بعض من تناول اإلابضية يف اجلزائر بغري
وقال الشيخ حممد بن أيب القاسم املصعيب يف رسالة ُّ
احلق وقد عرض املصعيب عقيدة اإلابضية ويف آخرها :وندين هلل تعاىل ابتباع كتابه واتباع سنة نبيه حممد(ﷺ)
ٍ
إبحسان إىل يوم
وما عليه الصحابة رضي هللا عنهم من املهاجرين واألنصار والتابعني واتبعي التابعني هلم
عدول وأهنم أولياء هللا وحزبه أال إن حزب هللا هم املفلحون
الدين واعتقادان يف الصحابة رضي هللا عنهم أهنم ٌ
فهذا اعتقادان وعليه اعتمادان ،فاهلل ربنا وحممد نبينا والقرآن إمامنا ،والكعبة قبلتنا والصحابة قدوتنا ،وقد
مدحهم هللا يف كتابه يف غري موضوع ،مث يذكر اآلايت اليت نزلت ي بعضهم خصوصا ،مث األحاديث اليت
وردت فيهم عموم ا مث األحاديث اليت وردت يف بعضهم خصوص ا مث يقول :يف أحاديث ٍ
كثرية يف عمومهم
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وخصوصهم رضي هللا عنهم نسأل هللا تعاىل أن يثبتنا على طريقتهم واتباع مسريهتم وأما ما وقع بينهم من
احلرب فإن هللا طهر منها أيدينا وحنن نطهر منها ألسنتنا لقوله (ﷺ) "إذا ذُكِر أصحايب فأ ِ
َمسكوا" .1
َ
وقال اإلمام أبو إسحاق إبراهيم طقيش :يف رده على األستاذ حممد بن عقيل العلوي ما يشبه ما سبق فقد
جاء يف رسالته الصغرية :النقد اجلليل للعتب اجلميل ما يلي :أما ما زعمت من شتم أهل االستقامة أليب
احلسن علي وأبنائه فمحض اختالق .ويقول يف نفس الكتاب واألصحاب يتحرون تطبيق حكمي الوالية
والرباءة ال تشهياا ،ومها ينطبقان على كل فرد مهما عظمت منزلته مامل يكن من املعصومني وال معصوم إال
النيب أو الرسول .أما الصحابة فلهم مزية عظيمة وهي مزية الصحبة والدفاع عن أفضل اخللق وإراقة دمائهم
يف سبيل إعالء كلمة هللا تعاىل فيختار الكف عن تلك احلوادث املشؤومة.
ويقول بعد أسطر :وأيضا ال غبار على من صرح خبطأ .املخطئ منهم بدون الشتم والثلب بعد التثبيت من
ذلك والتبني وإن أمسك لعموم األحاديث الواردة فيهم وترك األمر إىل هللا فهو حمسن.2ويقول أيض ا يف نفس
الكتاب :ومل يكن يوما من األصحاب شتم وال طعن :اللهم إال من بعد الغالة وهم أفذاذ ال خيلو منهم
وسط وال شعب.3
وقال قطب األئمة يف أمري املؤمنني عثمان بن عفان :ولد قبل رسول هللا (ﷺ) بسنتني ،ولقب بذي النورين،
ألنه تزوج بنيت رسول هللا (ﷺ) رقية وأم كلثوم بعد رقية .قال رسول هللا (ﷺ) :لو أن يل أربعني بنتاا
لزوجتك واحدة بعد واحدة حىت َّل تبقى منهن واحدة ،وقيل ألنه كرمي يف اجلاهلية واإلسالم.4وذكر قطب
األئمة يف أمري املؤمنني أيب احلسن علي بن أيب طالب :وهو من شهر ،وال حيتاج إىل ذكر فضائل من نسب
وزهد له عقل وعلم وشجاعة وعدل.5
1
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وبعد أن ذكر الشيخ علي حيي معمر أقوال علماء اإلابضيني يف الصحابة رضي هللا عنهم علق على تلك
التقول تعليقا نفيسا ظهر فيه حبه للصحابة ودفاعه عنهم ووضعهم يف املكان الالئق هبم ،وانقش بعض
فقرات األئمة الذين دافعوا عن الصحابة فقال :أريد أن نعود مع ا لنناقش بعض الفقرات السابقة.
أما أبو مهدي كان شيخا للعزابة ،وقد نفى رسالته أنه بعثها بعد أن وافق عليها جملس العزابة فقد قال يف
الديباجة ما يلي :فمن عزابة بين مضاب حفظهم هللا تعاىل ورعاهم ،احلاضر بلسانه والغائب حباله إىل الشيخ
املكرم الوجيه املعظم ابن علي بن الشيخ أيب احلسن علي البهلويل ،سالم عليك وال شك أن العزابة هي
اهليئة الدينية اليت متثل اإلابضية ورأيها يف أية قضية هو الرأي الرمسي أو الرأي املعتمد عن اإلابضية إذا فرض
أن شذ بعض الناس فخالف يف تلك القضية.
والرسالة كما ترى رد على هتمة لإلابضية ببعض الصحابة ،ودفاع عن الصحابة رضوان هللا عليهم وتربئة
لإلابضية من تلك التهمة الشنيعة وإيضاح ملوقفهم وبيان أبهنم يضعون كافة الصحابة يف املقام الرفيع الذي
اختاره هللا تبارك وتعاىل هلم.1
وقال :وأما كلمات القطب وأيب حيىي ،فقد وردت يف أمريي املؤمنني علي وعثمان خاصة وأكثر الشغب
واللغط الذي يوجه إىل اإلابضية يف موضوع الصحابة إمنا يدور حول اإلمامني العظيمني والصهرين الكرميني
ولذلك فإنه مم يتم به مناقشة هذا املوضوع اهلام استعراض كثري من املناقشة القيمة اليت جرت على قلم
الشيخ سعيد الثعارييت يف رده على الشيخ مصطفى بن كامل الطرابلسي فقد انقش الثعارييت فيه موضوع
الصحابة ال سيما موضوع الصهرين الكرميني مناقشة رائعة.2
حيث قال الثعارييت يف كتابه "املسلم احملمود" :والعجب كل العجب مما نسبه ابن كامل بن مصطفى إلينا
جتاهالا وتسلطا وظلما وشتما ،حىت أطال سنان لسانه وقال :كفروا علياا زورا وهبتاان بزوره وهبتانه ،مع أن
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اعتقادان يف الصحابة رضي هللا عنهم أهنم عدول أتقياء ،بررة أصفياء ،قد اختارهم هللا من بني األانم لصحبة
نبيه عليه الصالة والسالم .وبعد سطور يقول :وكيف جيوز ملن يؤمن ابحلي الذي الينام ،أن يكفر صهر
نبيه (ﷺ) ،الذي مل يسجد لألصنام قط.1
عددا من اآلايت الكرمية اليت قيل إهنا نزلت يف اإلمام أو يف آل البيت وكذلك األحاديث
وبعد أن يذكر ا
عموما وخصوص ا وكيف ال؟ .. .وقد كان أفصح من تنفس
الشريفة واآلاثر املأثورات ،الدالة على فضله ا
وتال ،وأكثر من شهد النجوى ،سوى األنبياء والنيب املصطفى ،صاحب القبلتني ،فهل يوازيه أحد وهو أبو
السبطني؟ مع أن كتبنا وهلل احلمد طافحة ابلرواية عنه وابلثناء عليه.2
مث استشهد مبا كتبه البدر التاليت يف كتابه نزهة األديب ورحيانة اللبيب أببيات من ديوان التاليت منها:
ث ن اه ا

بن ت الرس ول زوجه ا وابن اه ا

أه ل ل ب ي ت ق د فش

رض ي اإلل ه ب ط ل ب ال ت اليت

هل م مج ي ع ا ومل ن ع ن اه ا

مث استشهد أببيات لإلمام احلضرمي منها:
بلى ك ان يف أم القرى اليوم ق ائم

أغر من األش راف ماض ي العزائم

له عنص ر ص ايف النجار ومنص ب

ت ع رق يف ف رع ي ع ل ي وف اط م

أبياات أليب حفص عمرو بن عيسى التندمرييت النفوسي منها:
وأورد ا
وعلى اهلادي ص الة نش رها
وس

ع ن رب – م ا خ ب س

اع ورم ل

الم ي ت واىل وع ل ى

آل ه والص ح ب م ا لغي ث هط ل

سيما الصديق والفاروق واجلامع

ه م ال ب ط ل

1

املرجع نفسه ،ص 310

2

املرجع نفسه ،ص .310

ال ق رآن والش

98

ائعا يف املوضوع للشيخ أيب ستة ننقل منه ما يلي :فإذا تقرر يف ذهنك ما حكيناه،
وبعد ذلك ،نقل ا
فصال ر ا
واتضح لك ما استدللنا به ونقلنا ،علمت منه أن التعليق مبا شجر بينهم رضوان هللا عليهم أمجعني ،تكلف
وفضول ملن ال يعلم ذلك ،حيث كان مما يسع جهله وقد وجد يف اإلعراض عن ذلك سبيل منقول عن
العدول ،فلم يبق يف حقهم حينئذ إال اجلزم ابلعدالة ألصلها منهم ،من كوهنم كلهم أئمة عدوال يقتدى هبم
كما نقل ذلك عن الرسول (ﷺ) واإلعراض عما شجر بينهم.1
مث ختم الشيخ علي حيي معمر حديثه عن رأي اإلابضية يف الصحابة والرد على من يتهم اإلابضية ببعض
مسلما ميتلئ قلبه ابإلميان ميكن أن جيد بغض أي شخص
الصحابة أو بعض الصحابة بقوله :وما أحسب ا
من الصحابة طريقا إىل قلبه وال شك أن أدىن أولئك اجلمع منزلة هو أجل وأعظم وأشرف من أعالان منزلة
وأرفعنا مقام ا ولو مل يرتفع به إميانه وعقيدته إىل حمبة رسول هللا (ﷺ) وحمبة أصحابه وآله أمجعني ،فال أقل
من أن يتأدب مع رسول هللا (ﷺ) ويستمع إليه يف قوله :إذا وصلتم أصحايب فكفوا .وقوله صلى هللا عليه
وسلم" :دعوا يل أصحايب" .وإذا جل أبحد العناد فال أقل من أن نقتدي بصاحب رسول هللا (ﷺ) عبد هللا
ِ
ك أ َُّمةٌ قَد
بن عمر حيث سئل عن أمري املؤمنني عثمان بن عفان وعلي ،قتال على السائل قوله تعاىل﴿:تل َ
َخلَت ۖ َهلَا َما َك َسبَت َولَ ُكم َّما َك َسب تُم ۖ َوَال تُسأَلُو َن َع َّما َكانُوا يَع َملُو َن﴾[البقرة ،]134:أو يستمع إىل كلمة أمري
املؤمنني عمر بن عبد العزيز حني سئل عما شجر بني الصحابة فقال كلمته النورانية :تلك دماءٌ طهر هللا
منها أيدينا فال نلوث هبا ألسنتنا.2
مث قال :فأصحاب رسول هللا هم أولياء كل مؤمن صادق ،وهم أعداء كل منافق ،وكما ال حيل ملؤمن أن
حيمل هلم ذرة من البغضاء ال حيل له كذلك أن حيارب املسلمني هبم ،ويزرع الفتنة بني صفوف املؤمنني
بدعوى حمبتهم والغرية عليهم ،وإذا كان املؤمنني بدعوى حمبتهم والغرية عليهم ،وإذا كان يف املسلمني من أي
1
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مذهب كان من حيمل ألصحاب رسول هللا (ﷺ) أو ألحدهم أي معىن ال يليق جبالل مركزهم وشرف
صحبتهم ،فإن عليه أن يطهر قلبه ابلتوبة واالستغفار ،وأن يغسل دنس البغضاء مبحبتهم وواليتهم ،فإنه ال
أألم وال َّ
أشد كفراانا ومعصيةا من إنسان يتطرق إىل قلبه شيء من بغض َمن أحبه هللا ورسوله قبل ثالثة عشر
قراان.1
وقال مساحة الشيخ العالمة أمحد بن محد اخلليلي املفيت العامل لسلطنة ُعمان" :أعلم أن لعموم الصحابة منزلة
عالية ال يدرك شأوها وال ميتطي مطاها فكم تضمن القرآن ثناء هللا تعاىل عليهم كما يف قوله تعاىلُّ :
﴿حمَ َّم ٌد
اَّلل ۚ والَّ ِذين معه أ َِشدَّاء علَى ال ُكفَّا ِر ر َمحاء ب ي ن هم ۖ تَراهم رَّكعا س َّجدا ي ب ت غو َن فَض اال ِمن َِّ
َّرس ُ ِ
اَّلل َوِرض َو ااان ۖ
ُ َ ُ َ َُ َ ُ ُ ا ُ ا َ َُ
َُ
ول َّ َ َ َ َ ُ
ُ
َ
السج ِ
ود ۚ َٰذلِك مث لُهم ِيف التَّور ِاة ۚ ومث لُهم ِيف ِ ِ
ِِ ِ
ِ
اإلجن ِيل َكَزرٍع أَخَر َج َشطأَهُ فَ َ
يم ُ
آزَرهُ
َ َ ََ ُ
َ ََ ُ
اهم ِيف ُو ُجوههم من أَثَِر ُّ ُ
سَ
اَّلل الَّ ِذين آمنوا وع ِملُوا َّ ِ
ِِ ِ
احل ِ
الزَّراع لِيغِي َ ِِ
ات ِمن ُهم
فَاستَ غلَ َ
َّار ۗ َو َع َد َُّ َ َ ُ َ َ
الص َ
ب ُّ َ َ
ظ هب ُم ال ُكف َ
ظ فَاستَ َو ٰى َعلَ ٰى ُسوقه يُعج ُ
َّمغ ِفَرةا َوأَجارا

عِ
ظيما﴾[الفتح.]29 :
َ
ا

ِ ِ
ِ
اج ِرين الَّ ِذين أُخ ِرجوا ِمن ِداي ِرِهم وأَمواهلِِم ي ب ت غو َن فَض اال ِمن َِّ
نص ُرو َن
َ َ َ َ َُ
اَّلل َوِرض َو ااان َويَ ُ
وقال تعاىل﴿:لل ُف َقَراء ال ُم َه َ َ ُ
َ
الص ِادقُو َن  والَّ ِذين تَب َّوءوا الدَّار و ِ ِ ِ ِ ِ
ِ
اجَر إِلَي ِهم َوَال
َّ
ك ُه ُم َّ
اَّللَ َوَر ُسولَهُ ۚ أُوٰلَئ َ
اإلميَا َن من قَبلهم ُحيبُّو َن َمن َه َ
َ َ
َ َ َ ُ
َِجيدون ِيف صدوِرِهم ح ِ
ِِ
ِ
ِ
وق ُش َّح نَف ِس ِه
اصةٌ ۚ َوَمن يُ َ
ُ َ
ُُ
ص َ
اجةا ممَّا أُوتُوا َويُؤث ُرو َن َعلَ ٰى أَن ُفس ِهم َولَو َكا َن هبم َخ َ
َ َ
ِِ ِ َّ ِ
ِ
ِ ِِ
َّ ِ
ِ
ِ
وان ِاب ِإلميَ ِ
ان
ين َسبَ ُق َ
فَأُوٰلَئ َ
ين َجاءُوا من بَعدهم يَ ُقولُو َن َربَّنَا اغفر لَنَا َوإلخ َواننَا الذ َ
ك ُه ُم ال ُمفل ُحو َن  َوالذ َ
وَال َجتعل ِيف قُلُوبِنَا ِغ اال لِلَّ ِذين آمنُوا ربَّنَا إِنَّك رء ٌ ِ
يم﴾[احلشر.]10-8 :
َ َ
وف َّرح ٌ
َ َ َ
َ َُ
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ٍ
مسعود رضي هللا عنه عن النيب (ﷺ) أنه قال" :خري أميت القرن الذي
كما روى مسلم من حديث ابن
يلوين ،مث الذين يلوهنم مث الذين يلوهنم ،مث جييءُ قوم تسبق شهادةُ أحدهم َيينه وَيينه شهادته".1
وال غرو يف ارتقاء أصحاب النيب (ﷺ) إىل هذا املقام الرفيع الذي ال يزامحهم فيه مزاحم ،فإهنم أكرمهم هللا
تعاىل بلقائه عليه أفضل الصالة والسالم واإلميان به ونصرته واجلهاد معه والتلقي عنه ،فكانوا هم الواسطة
بينه وبني أمته يف إيصال هذا الدين إىل من بعدهم ،كما كانوا مؤهلني بفطرهتم الزكية وفطنتهم الوقادة أن
يشع من أقواهلم وأعماهلم
يكونوا ينابيع
ومصابيح هداية ترتوي األمة مبا يتدفق منهم من علم وتستهدي مبا ُّ
َ
ٍ
ٍ
وهداية إىل الصراط املستقيم.2
حكمة
وأخالقهم من

 .1اجتهاد الصحابة عند اإلابضيّة
اجملتهد من هذه األمة إن اجتهد فيما سبق للصحابة فيه رأي أن ال خيرج
لذلك ذهب بعض فقهائنا إىل أن
َ
عن آراء مجيع الصحابة ،بل ال بد أن يستمسك برأ ِي بعضهم ،وهو الذي انتصر له اإلمام ابن بر ٍ
كة يف
جامعه؛ إذ علله بقوله :ألن الصحابة هم احلجة التامة ،أال ترى أن هللا تعاىل جعل شهادهتم على الناس
ِ
ك َج َعلنَا ُكم أ َُّمةا َو َسطاا لِتَ ُكونُوا ُش َه َداءَ َعلَى الن ِ
ول
الر ُس ُ
َّاس َويَ ُكو َن َّ
كشهادة رسول هللا عليهم ،بقولهَ ﴿ :وَك َٰذل َ
يدا﴾[البقرة ،]143:فال جيوز وقوع اخلطأ يف شهادهتم إذا كانت شهادهتم كشهادة الرسول (ﷺ)
َعلَي ُكم َش ِه ا
ِِ
عليهم مثل قوله تعاىل﴿:وي تَّبِع َغري سبِ ِيل المؤِمنِ ِِ
َّ
ُ َ
َ َ
ََ
ني نُ َوله َما تَ َو ٰىل َونُصله َج َهن ََّم ۖ َو َساءَت َ ا

مِ
صريا﴾[النساء]115:

وبني اإلمام الساملي يف جواابته ،أن مرتبة الصحبة
وهنا فإن اخلارج عن قول الصحابة متبع لغري سبيل املؤمنني َ
أتيت بعد مرتبة النبوِة عندما أنكر ما يدعيه بعض املتصوفة أهنم جيتمعون ابلنيب (ﷺ) ويصلون وراءه فقد رد
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هذه الدعوى بقوله :وأنت تعلم أن الصحابة أكرم اخللق على هللا بعد األنبياء ومل تنقل هذه الدعوى عن
ٍ
أحد منهم مع قرب العهد وشدة الشوق ،حاشاهم من ادعاء ذلك ،وقد مضى عليهم بعد حممد (ﷺ)
عصران :عصر استقامة وعصر اختالف فهم يف عصر االستقامة مشتاقون إىل رؤيته ويف عصر االختالف
1
ومقاما
قدرا عالياا ا
حمتاجون إىل حكمه ،فما رآه املشتاق وال لقيَه احملتاج .وهذا يعين بال ريب أن للصحابة ا

رفيعا ،ال يتطاول إليه املتطاولون وإن وجدوا وبذلوا النفس والنفيس.2
ا

 .2اإلابضيون ومواقفهم من األحداث الدامية والنزاعات بني الصحابة
يقول العالمة أمحد اخلليلي وهو املفيت العام لسلطنة ُعمان" :وبعدما خلت القرون عليهم وانطوت العصور
بعدهم فإنه من األسلم واألحوط أن تطوى صفحة أحداثهم ،وتلجم األفواه ،وتقطع األلسن عما شجر
ِ
ك أ َُّمةٌ قَد َخلَت ۖ َهلَا
بينهم ،فال يذكروا إال مبناقبهم ومآثرهم احلسنة ،فإن هذا الذي يقتضيه قوله تعاىل﴿:تل َ
َما َك َسبَت َولَ ُكم َّما َك َسب تُم ۖ َوَال تُسأَلُو َن َع َّما َكانُوا َ َ

ن﴾[البقرة.]134 :
ي عملُو َ

قائال" :ولكن الذي دعاان إىل أن نتعرض لبعض ما حدث من بعضهم ،ونستدل ِ
للحق يف ذلك
ويضيف ا
بنصوص القرآن وأحاديث الرسول عليه أفضل الصالة والسالم هوأن كثريا ممن خاض يف هذا مل يكن مس ٍ
تهد
ا
ٍ
ٍ
ٍ
بعاطفة
متأثرا
فيما يقوله أو يؤثره ببصرية من القرآن أو ببينة من سنة الرسول (ﷺ) ،وإمنا كان فيما يقوله ا
رعناء ومندفعا بعاصفة من اهلوى ،لذلك أغمض عينيه عن الواقع األبلج وأصم أذنيه عن حجج الشرع اليت
تصخ األمساع ،فكم جتد يف كالمهم تربئة ساحة من خرج عن اخلليفة الشرعي لقصد استالب اخلالفة منه

1
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وحتويلها إىل ٍ
ملك عضوض" .1وكذلك قال" :وقد جتاهل هؤالء املموهون ما صدر على هؤالء من احلكم
ابلبغي على لسان رسول هللا (ﷺ) مبا تواتر عنه من األحاديث الصحيحة".2
على هذا ،فاألمور جيب أال حيكم فيها إال بعد اإلحاطة مبالبساهتا ،والتعمق يف أبعادها ،والنظر يف بداايهتا
ومآالهتا ،واستحضار حكم هللا ورسوله فيها.3ولذلك من خالل رجوعنا إىل هذين املصدرين الكبريين؛ أي
القرآن الكرمي والسنة النبوية الصحيحة ،وضحت لنا قضااي ال بد من األخذ هبا يف االعتبار ،وهي:
القضية األوىل :أن جي ل الصحابة هو أفضل األجيال ابلنظر إىل ما كان يتميز به جمموعهم من رسوخ
اإلميان وصفاء القلوب وصالح العمل وانتشار الرب وقلة الفجور مع ما أكرمهم هللا به من لقاء رسول هللا
(ﷺ) والتلقي عنه.4
القضية الثانية :أهنم مل يكونوا معصومني فإهنم كغريهم عرضة للشيطان ووساوسه وعرضة للوقوع يف الزلل،
ولذلك أقيمت عليهم احلدود املشروعة يف اإلسالم كالزان والسرقة والقذف ،وإمنا العصمة للنبيني وحدهم.
شرا جزاؤهم العادل يف الدنيا واآلخرة ،فقد حظوا يف الدنيا بنصر
القضية الثالثة :أهنم يناط أبفعاهلم ا
خريا أو ا
هللا هلم ومتكينه إايهم جزاء ما فعلوه من اخلري كما أهنم جمزيون على ذلك أحسن اجلزاء يف الدار اآلخرة ،ويف
مقابل ذلك يشملهم العدل اإلهلي فيجزون يف الدنيا على ما يرتكبون من هتك حمارم هللا مثل ما جيزي
غريهم .ولذلك مل يعفوا من احلدود الشرعية ،فأقيمت عليهم كما تقام على غريهم .وكذلك يتوجه إليهم
الوعيد األخروي كما يتوجه إىل سواهم ،فهم يف غري مأمن من العقاب إن مل يتوبوا مما أتوه.
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القضية الرابعة :أهنم يف حكم االصطفاء والوالية ويشمل حب املؤمنني هلم يف هللا تعاىل ابلنظر إىل عمومهم،
ٍ
استقامة أو ضدها فهم يف برهم يعاملون مبا يستحقون ،وإن
أما أفرادهم فريجع ذلك إىل ما يصدر عنهم من
مل يربوا فكلر منهم يتحمل تبعة ما فعل.
القضية اخلامسة :أن النيب (ﷺ) كان يتوىل من يتواله منهم حبكم الظاهر عندما تظهر هلم منهم االستقامة
والرب إال إن أوحي إليه يف أحد بعينه أنه مرضي عند هللا ،فيتواله مبوجب ذلك والية احلقيقة حبيث يقطع
بسعادته وتكون واليته غري منوطةا مبا أيتيه من األعمال وإمنا هي معقودة على ما علمه قطعا من رضى هللا
تعاىل عنه.
القضية السادسة :أن من ثبتت واليته ابحلقيقة يعامل يف الدنيا مبوجب ما يصدر عنه من العمل كما
يقتضيه شرع هللا وال تعصبه واليته من إجراء األحكام الشرعية عليه وإن بقيت واليته راسخةا ال يزعزعها ما
صدر عنه من عمل.1
وبذلك يقول اخلليلي":هذا كله اتضح يل ابلرجوع إىل نصوص الكتاب والثابت عن النيب (ﷺ) وما درج
عليه خيار الصحابة رضي هللا عنهم املشهود هلم من رسول هللا (ﷺ) ومن مجيع األمة ،وإن الدليل على
قطعا يف خطاب هللا تعاىل
أهنم ابلنظر إىل أفرادهم يتفاوتون حبسب ما يصدر عنهم من األعمال ودخوهلم ا
اين أَه ِل ال ِكتَ ِ
َّ
س ِأب ََمانِيِ ُكم َوَال أ ََم ِِ
اب ۗ َمن يَع َمل ُسوءاا
الذي وجهه إليهم وإىل من بعدهم ،مثل قوله تعاىل﴿:لي َ

ون َِّ ِ
صريا  ومن ي عمل ِمن َّ ِ
احل ِ
ِ
ُجيز بِِه وَال َِجيد لَه ِمن د ِ
ات ِمن ذَ َك ٍر أَو أُنثَ ٰى َوُه َو ُمؤِم ٌن
ُ ُ
الص َ
َ َ
ََ َ َ َ
اَّلل َولياا َوَال نَ ا
نَِقريا﴾[النساء.]124 - 123 :

ِ
فَأُوٰلَئ َ
ك يَد ُخلُو َن اجلَنَّةَ َوَال يُظلَ ُمو َن ا

1
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ويف قوله تعاىل﴿:أَم ح ِس َّ ِ
ات أَن َّجنعلَهم َكالَّ ِذين آمنُوا وع ِملُوا َّ ِ ِ
السيِئ ِ
اهم
ين اج ََرت ُحوا َّ َ
َ َ ََ
الصاحلَات َس َواءا َّحميَ ُ
َُ
ب ا لذ َ
َ َ
اهتُم ۚ َساءَ َما
َوممََ ُ

ن﴾[اجلاثية.]21:
َحي ُكمو َ

ُ

هذا وليس من املعقول أن تكون قوارع النذر يف هذه اآلايت وغريها خاصة مبن أييت من بعد عصر الصحابة،
كيف وقد كانوا مطالبني أبن يكونوا معتقدين ملضامينها ،مكيفني أعماله وفق مفاهيمها ،ومسارعني إىل
هتذيب أعماهلم وأخالقهم حسب مقتضاها .ومع ذلك توجه اإلنذار إليهم ابلنص وإىل من بعدهم ابلتبعية
1
ِ ِ َّ ِ
َّ ِ
وه ُم األَد َاب َر
ين َك َف ُروا َزح افا فَ َال تُ َولُّ ُ
ين َآمنُوا إذَا لَقيتُ ُم الذ َ
يف آايت أخرى  .وذلك يف قوله تعاىلَ ﴿:اي أَيُّ َها الذ َ

ب ِمن َِّ
 وَمن يُوهلِِم يَوَمئِ ٍذ ُدبُرهُ إَِّال ُمتَ َح ِرفاا لِِقتَ ٍال أَو ُمتَ َحيِازا إِ َ ٰىل فِئَ ٍة فَ َقد َابء بِغَ َ ٍ
ِ
س
ض َ
َ
َ
َ َ
اَّلل َوَمأ َواهُ َج َهن َُّم ۖ َوبئ َ
الم ِ
صريُ﴾[األنفال.]16 ،15:
َ
ِ ِ
الرس ِ
ضا ۚ قَد
ول بَي نَ ُكم َك ُد َعاء بَعض ُكم بَع ا
وذكر جمموعة من اآلايت الكرمية كما يف اآليةَّ﴿:ال َجت َعلُوا ُد َعاءَ َّ ُ
ِ
ِ
ِ َّ ِ
َّ ِ ِ
ي علَم َّ َّ ِ
ِ
ِ
اب
ين ُخيَال ُفو َن َعن أَم ِرِه أَن تُصيبَ ُهم فت نَةٌ أَو يُصيبَ ُهم َع َذ ٌ
ين يَتَ َسللُو َن من ُكم ل َواذاا ۚ فَليَح َذر الذ َ
اَّللُ الذ َ
َ ُ
ِ
يم﴾[النور.]63 :
أَل ٌ
إذ ال يتصور أن يكون اخلطاب فيه إال للصحابة ألهنم هم الذين كانوا حول الرسول (ﷺ) فيتصور أن
يتسللوا عنه لواذاا ،وإذا كان الوعيد الذي يف آخر اآلية على املخالفة عن أمره يشمل من بعدهم ،فإن
بشموله ألولئك ابلتبعية .أما مشوله للصحابة ،فبالنص ملا ذكرته ويقوي ذلك ارتباط هذه اآلية مبا سبقها
وهو قوله تعاىل﴿:إَِّمنَا المؤِمنو َن الَّ ِذين آمنوا ِاب َِّ
َّلل َوَر ُسولِِه َوإِ َذا َكانُوا َم َعهُ َعلَ ٰى أَم ٍر َج ِام ٍع َّمل يَذ َهبُوا َح َّ ٰىت
َ َُ
ُ ُ
يستأ ِذنُوه ۚ إِ َّن الَّ ِذين يستأ ِذنُونَك أُوٰلَئِك الَّ ِذين ي ؤِمنو َن ِاب َِّ
وك لِبَ ع ِ
ض َشأهنِِم فَأذَن لِ َمن
َّلل َوَر ُسولِِه ۚ فَِإذَا استَأذَنُ َ
َ َُ ُ
َ
ََ َ
َ َ ُ
اَّلل َغ ُف ِ
ِ
ت ِمن ُهم واستَ غ ِفر َهلُم َّ ِ
يم﴾[النور.]62 :
شئ َ
اَّللَ ۚ إ َّن ََّ ٌ
ور َّرح ٌ
َ
ُ

1
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ومن اآلايت احملذرة من أشد الوعيد ما ال يتصور خطاهبا حبال ملن بعد الصحابة رضي هللا عنهما ،كقوله
تعاىل﴿:اي أَيُّها الَّ ِذين آمنُوا َال تَرفَعوا أَصواتَ ُكم فَو َق ِ
َّيب وَال َجتهروا لَه ِابل َقوِل َكجه ِر ب ع ِ
ض ُكم لِبَ ع ٍ
ض
صوت النِ ِ َ َ ُ ُ
َ
َ َ
َ َ
َ َ
ُ َ
ط أَع َمالُ ُكم َوأَنتُم َال تَش ُع ُرو َن﴾[احلجرات.]2 :
أَن َحتبَ َ

فإن رفع األصوات فوق صوته صلى هللا عليه وسلم ال يتصور حبال فيمن بعد عصره ،إذ مل يكونوا معاشرين
له ،فيمكنهم أن يتبادلوا معه احلديث حىت يرفعوا أصواهتم فوق صوته ،وإمنا يتأتى ذلك ملن كانوا معاشريه
ومشاركيه القول يف جملسه ،وأنت ترى كيف تضمن خطاب اآلية الكرمية َّ
أشد الوعيد وهو إحباط األعمال
مبجرد رفعهم الصوت فوق صوته صلى هللا عليه وسلم.1
وهو -بال ريب-تنبيه على أن خمالفة حكمه ،واخلروج عن طاعة هللا وطاعته أوىل مبثل هذا الوعيد الشديد،
هذا وقد تعزز ما دلت عليه هذه اآلايت من كوهنم يرتتب على أفعاهلم وعدها ووعيدها كما يرتتب ذلك
مقابال أبحسن
على أفعال غريهم أهنم توعد من يعد من أخص خاصتهم أشد الوعيد على ارتكاب حمارم هللا ا
الوعد حال التزم حدود هللا ،فقد خاطب هللا أمهات املؤمنني رضي هللا عنهن َّ
أشد اخلطاب عندما قال:
ني ۚ وَكا َن ٰذَلِك علَى َِّ
ِ ٍ ٍ
ِ ِ
اعف َهلَا ال َع َذ ُ ِ ِ
اَّلل
﴿ َاي نِ َساءَ النِ ِ
َّيب َمن َأيت من ُك َّن بَِفاح َشة ُّمبَ يِنَة يُ َ
َ َ
ضَ
اب ضع َف َ
َّلل ورسولِِه وتَعمل ص ِ
ِ ِِ
ِ
احلاا
يَس اريا﴾[األحزاب .]30 :كما خاطبهن أبرجى خطاب يف قولهَ ﴿:وَمن يَقنُت من ُك َّن َّ َ َ ُ َ َ َ
نُّؤِهتَا أَجرَها َمَّرتَ ِ
ني َوأَعتَد َان َهلَا ِرزقاا َك ِرمياا﴾[األحزاب ،]31 :هذا مع إابنته لقدرهن وعلو مقامهن يف قولهَ ﴿:اي
َ
َح ٍد ِم َن النِ َس ِاء ۚ إِ ِن
نِ َساءَ النِ ِ
َّيب لَس ُ َّ َكأ َ

اتَّ َقي ُ َّ ﴾[األحزاب.]32 :

 .3خطاب النيب (ﷺ) لعشريته وأهل بيته الطاهر:
حذر صلى هللا عليه وسلم عشريته وأهل بيته من االغرتار بقرابتهم منه وصلتهم به حىت مشل ذلك قرة عينه
وفلذة كبده السيدة فاطمة رضي هللا عنهما ،كما مشل عمه العباس وعمته صفية رضي هللا عنهما ،فعن أيب
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هريرة عن النيب (ﷺ) أنه قال " :اي معشر قريش اشرتوا أنفسكم من هللا َّل أغين عنكم من هللا شيئا اي
عباس بن عبد املطلب َّل أغين عنك من هللا شيئا اي صفية عمة رسول هللا َّل أغين عنك من هللا شيئا
اي فاطمة بنت حممد سليين يسليين من مايل ما شئت َّل أغىن عنك من هللا شيئ ا " :وجاء عند الرتمذي
احلكيم يف نوادره من حديث أيب هريرة بلفظ اي بين عبد مناف اي بين عبد املطلب اي فاطمة بنت حممد اي
صفية بنت عبد املطلب اشرتوا أنفسكم ال أغين عنكم من هللا شيئا سلوين من مايل ما شئتم واعلموا أن
أوىل الناس يب يوم القيامة املتقون وإن تكونوا أنتم مع قرابتكم فذلك ال أيتيين الناس ابألعمال وأتتوين ابلدنيا
حتملوهنا على أعناقكم فتقولون اي حممد ،فأقول هكذا مث تقولون اي حممد فأقول هكذا أعرض بوجهي عنكم
فتقولون فيقولون اي حممد أان فالن بن فالن فأقول أما النسب فأعرف واما العمل فال أعرف نبذمت الكتاب
فارجعوا فال قرابة بيين وبينكم.1
موجها إىل هؤالء مع ما اجتمع هلم من صحبته صلى هللا عليه وسلم وقرابتهم
وإذا كان هذا اخلطاب الشديد ا
منه ،فما ابلكم مبن أدىل بسبب واحد وهو الصحبة وحدها أيقال أبهنا عاصمة له من املسؤولية أمام هللا وال
يقال أبن هذا اخلطاب كان هلم قبل أن يستجيبوا لداعي هللا ويدخلوا يف دينه .فإن ذلك إن احتمل يف
العب اس وصفية وغريمها من بين عبد مناف وبين عبد املطلب ،فإنه ال حيتمل يف فاطمة رضي هللا عنها اليت
مل تبلغ حد التكليف إال يف كتف اإلسالم وقد ولدت ونشأت يف رعايته صلى هللا عليه وسلم ،فلم يعرف
عنها يف يوم من األايم التلكؤ عن االستجابة لداعي هللا وقد كانت أمها رضي هللا عنها أول من آمن به
صلى هللا عليه وسلم من النساء وقد نشأت يف حضنها ورعاية أبيها هلا أيتصور أهنما كانت من قبل على
ملة جاهلية كال.2

1
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 .4التحذير من الغلول والظلم:
حيث يقول العالمة اخلليلي" :وقد أنذر رسول هللا (ﷺ) مجيع صحابته وجنده أن يغلوا شيئاا أو يتحملوا
مظلمة" .1وعن أيب هريرة رضي هللا عنه أنه صلى هللا عليه وسلم قالَّ" :ل ألفني أحدكم جييء يوم القيامة
على رقبته بعري له رغاء يقول ايرسول هللا أغثين فأقول َّل أملك لك شيئاا قد بلغتك َّل ألفني أحدكم
جييء يوم القيامة على رقبته فرس له ْحمة فيقول ايرسول هللا أغثين ،فأقول َّل أملك لك شيئا قد
بلغتك َّل ألفني أحدكم جييء يوم القيامة على رقبته نفس هلا صياح فيقول ايرسول هللا أغثين فأقول َّل
أملك لك شيئاا قد أبلغتك َّل ألفني أحدكم جييء يوم القيامة على رقبته رقاع خيفق فيقول ايرسول هللا
أغثين فأقول َّل أملك لك شيئاا قد أبلغتك َّل ألفني أحدكم جييء يوم القيامة وعلى رقبته صامت فيقول
ايرسول هللا أغثين فأقول َّل أملك لك شيئا قد أبلغتك" .2وهذا اخلطاب وأمثاله ،بال ريب ،إن كان
شامال ملن جاء من بعد عهد الصحابة ،فإنه يشملهم ابلنتيجة؛ ألن حكمه يسحب على اجلميع ،وأما
ا
الصحابة فهو يشملهم ابألصالة.3

 .5أحاديث احلوض:
قال العالمة اخلليلي :وقد دلت أحاديث احلوض املستفيضة أنه صلى هللا عليه وسلم يتكشف له يوم القيامة
من أحوال الناس الذين كانوا حوله ،وكان يرتقبهم يف دينهم مامل يكن منكش افا له من قبل يف احلياة ،وذكر
جمموعة من األحاديث يف هذا اجملال منها:

1
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حديث أيب هريرة :أن النيب (ﷺ) خرج إىل املقربة فقال :السًلم عليكم دار قوم مؤمنني وإان إن شاء هللا
بكم َّلحقون ،وددت أين رأيت إخواين ،قالوا اي رسول هللا :ألسنا إبخوانك ؟ ،قال :بل أنتم أصحايب
وإمنا إخواين الذين أيتون من بعدي وأان فرطهم على احلوض قالوا ايرسول هللا :كيف تعرف من أييت
من بعدك ؟ قال أرأيتم إن كان لرجل خيل غري معجلة ِف خيل دهم هبم أَّل يعرف خيله ؟ قالوا :بلى
اي رسول هللا ،قال :فإهنم أيتون يوم القيامة غرا حمجلني من أثر الوضوء ،وأان فرطهم على احلوض،
وليزدادن رجال عن حوضي كما يزداد البعري الضال فأانديهم أَّل هلم فيقال إهنم قد بدلوا فأقول
فسح اقا فسح اقا.1
أما ما ورد عن حذيفة رضي هللا عنه عن النيب (ﷺ) أنه قال :أان فرطكم على احلوض أنظركم لريفع يل
رجال منكم حىت إذا عرفتهم اختلجوا دوين ،فأقول :رب أصحايب ،رب أصحايب فيقال :إنك َّل تدري
ما أحدثوا بعدك.2
ورواية ابن مسعود رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا (ﷺ) :أان فرطكم على احلوض أنظر لريفع يل رجال
منكم حىت إذا عرفتهم اختلجوا دوين فأقول :رب أصحايب رب أصحايب ،فيقال :إنك َّل تدري ما
أحدثوا بعدك.3
وعن ابن مسعود رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا (ﷺ) وهو على انقته املخضرمة بعرفات فقال :أتدرون
أي يوم هذا ،وأي شهر هذا ،وأي بلد هذا؟ قالوا :هذا بلد حرام وشهر حرام ،ويوم حرام ،قال :أَّل
وإن أموالكم ودمائكم عليكم حرم ،كحرمة شهركم هذاِ ،ف بلدكم هذاِ ،ف يومكم هذا ،أَّل وإين

1
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فرطكم على احلوض وأكاثر بكم األمم ،فًل تسودوا وجهي ،أَّل وإين مستنقذ أانسا ،ومستنقذ مين
أانس ،فأقول :ايرب أصحايب؟ فيقول :إنك َّل تدري ما أحدثوا من بعدك.1
وعن ابن عباس رضي هللا عنه ،قال :خطب رسول هللا (ﷺ) فقال :اي أيها الناس ،إنكم حمسورون إىل هللا
ِِ
ني﴾[األنبياء .]104 :مث قال:
حفاة عراة غرَّلا ،مث قالَ ﴿:ك َما بَ َدأ َان أ ََّوَل َخل ٍق نُّعِ ُ
يدهُ ۚ َوع ادا َعلَي نَا ۚ إِ َّان ُكنَّا فَاعل َ
أَّل وإن أول اخلًلئق يكسى يوم القيامة إبراهيم ،أَّل وإنه جياء برجال من اميت فيؤخذ هبم ذات الشمال،
نت
فأقول ايرب أصحايب ،فيقال ،إنك َّلتدري ما أحدثوا من بعدك ،فأقول كما قال العبد الصاحلَ ﴿:وُك ُ
علَي ِهم ش ِهيدا َّما دمت فِي ِهم ۖ فَلَ َّما تَوفَّي ت ِين ُكنت أَنت َِّ
َنت َعلَ ٰى ُك ِل َشي ٍء
َ َ
َ
يب َعلَي ِهم ۚ َوأ َ
َ َ
َ ا ُ ُ
الرق َ

د﴾[املائدة:
َش ِهي ٌ

 .]117ويقال :إن هؤالء مل يزالوا مرتدين على أعقاهبم منذ فارقتهم.2
احلوض
علي
وعن ابن املسيب ،أنه كان حيدث ،عن أصحاب النيب (ﷺ) :أن النيب (ﷺ) قال " :يَ ِر ُد َّ
َ
ٌ
علم لك مبا أحدثوا بع َدك،
رجال من أصحايب ،فيُ َحلَّ ُؤون عنهُ ،
فأقول :اي ِّ
رب أصحايب؟ فيقول :إنك َّل َ
إهنم ُّ
القهقرى" وقال شعيب عن الزهري ،وكان أبو هريرة حيدث عن النيب(ﷺ):
ارتدوا على أداب ِرهم
َ
"فيجلون " وقال عقيل " فيحلئون " .وقال الزبيدي عن الزهري عن حممد بن علي ،عن عبيد هللا من أيب
رافع ،عن أيب هريرة عن النيب (ﷺ).3
ِ
أنظر
وكما يف قول أمساء بنت أيب بكر رضي هللا عنه ،قالت :قال رسول هللا (ﷺ)" :إين على
احلوض حىت َ
شعرت ما عملوا
رب ِم ِّين ومن أ َُّم ِيت ،فيقال :هل
َ
من يَ ِر ُد َّ
انس دوين ،فأقول :اي ِّ
علي منكم ،وسيؤخ ُذ ٌ

1
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ِ
ِ
نرجع
ابن أيب مليكةَ يقولَّ :
اللهم إان نعوذُ بك أن َ
بع َدك ،وهللا ما بَ َر ُحوا يرجعون على أعقاهبم .فكان ُ
َت عن ِدينِنا".1
على أعقابِنا ،أو نُ ْف ََ
ِ
أنتظر
وعن عائشة ،قالت :مسعت رسول هللا (ﷺ) يقول :وهو بني طهراين أصحابه" :إين على
احلوض ُ
من ي ِرد منكم ِ
فوهللا ليُ ْقتَطَ َع َّن دوين ٌ
إنك َّل تدري ما َع ِملُوا
رب ِم ِّين ومن أ َُّم ِيت ُ
فيقول َ
َُ
رجال فألقولَ َّن أي ِّ
بعدك مازالوا يَ ْرِج ُعو َن على أعقاهبم".2
َ
مجيعا ،تدل على أن
وقد علق الشيخ اخلليلي على أحاديث احلوض ،فقال :وأنت ترى أن هذه الرواايت ا
هؤالء الذين حرموا من الورود على احلوض وحيل بينهم وبني النيب (ﷺ) كان صلى هللا عيه وسلم يعرفهم،
ألهنم صحبوه ،وقد مات وهو راضي عنهم ،فلذلك حيرص على ختليصهم وإحلاقهم به ولكنه يفاجأ أبهنم
أحدثوا بعده مامل يدر بباله وهي بذلك تدل على أمرين:
أوهلما  :أنه صلى هللا عليه وسلم كان يتوالهم حبكم الظاهر ،وكانت حقيقة أمرهم عند هللا تعاىل خبالف ما
ظهر له ،وهو دليل على ما قلناه من أنه صلى هللا عليه وسلم يتوىل من يتوىل من أصحابه حبكم الظاهر إال
من أوحي إليه أنه مرضي عند هللا.3
ِ
رسول ِ
هللا
العًلء  -امرأةٌ من األنصا ِر -قد
ويعزز ذلك ما رواه خارجة بن زيد بن اثبت أن " َّأم
ابيعت َ
ْ
صلَّى هللا ِ
ٍ
مظعون أنزلناه
بن
عليه وسلَّ َم  -أخربتْه أهنم اقتسموا
ُ
املهاجرين قُ ْر َعةا يعين :فَطَ َار لنا عثما ُن ُ
َ

ثًلث دخل ُ ِ
ِف أبياتِنا ،فوجع وجعه الذي تُوِف فيه ،فلما تُوِف وغُ ِسل وُك ِّفن ِف ٍ
رسول هللا صلَّى هللاُ
ََ
َّ
فقلت :رْحةُ ِ
ِ
ِ
رسول
هللا عليك أاب
أكرمك هللاُ ،فقال ُ
عليه وسلَّ َم ،قالتُ :
السائب ،شهاديت عليك لق ْد َ
قلت :أبيب أنت اي َ ِ
ِ
هللا صلَّى هللا ِ
عليه وسلَّ َم :وما يَدريِك َّ
أكرمه هللاُ،
أكرمهُ ،
ُ
رسول هللا ْ
فمن َ
أن هللاَ َ
1
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فقال ُ ِ
ِ
اخلري ،وهللا ما
رسول هللا صلَّى هللاُ عليه وسلَّ َمَّ :أما هو فوهللا لقد جاءه ُ
اليقني وهللا إين ألرجو له َ
هللا ماذا يفعل يب ،فقالتِ :
رسول ِ
وهللا إين َّل أُزكي أح ادا بع َده أب ادا".1
أدري وأان ُ
ُ

ُ ِ
يسم ُع:
آخر
عن أنس بن مالك رضي هللا عنه :تُ ِّ
ورسول هللا صلَّى هللاُ عليه وسلَّم َ
رجل ُ
رجل فقال ٌ
وِف ٌ
رسول ِ
ِ
هللا صلَّى هللاُ عليه وسلَّم :أوَّل تدري؟ فلعلَّه تكلَّم فيما َّل يعنيه أو ِخبل مبا َّل
أبش ْر ابجلن َِّة ،فقال ُ
صه.2
ين ُق ُ
اثنيهما  :أن احلدث الذي أدى إىل أن حيال بينهم وبينه وأن ينقلبوا إىل مصري غري مصريه ،إمنا كان بعدما
فارقهم النيب (ﷺ) إىل هللا ،وهو يعين أن سريهتم يف عهده صلى هللا عليه وسلم كانت مرضية و إمنا حرفهم
عنها من بعده ما سبق من قضاء هللا فيهم وهو ما يعكر قول من قال أبهنم كانوا منافقني ،إذ املنافقون كانوا
من أول األمر ال خالف هلم يف الدين وال نصيب هلم من أتباعه عليه أفضل الصالة والسالم ،فال معىن
لتقييد تبديلهم وحدثهم أنه كان بعده صلى هللا عليه وسلم ،وكذلك دعوى أن هؤالء مجيعا ارتدوا عن
اإلسالم ومنعوا الزكاة املفروضة ال تقبل فكم من هنى يف األحاديث على أهنم من أصحابه ومن املعلوم أن
الذين ارتدوا فخلعوا عن رقاهبم طوق اإلسالم إمنا كانوا أعراابا يف أطراف األرض ومل يكونوا من صحبة النيب
(ﷺ) يف شيء.3
وأغرب من هذا كله أن جند رواية عن البخاري تدل على أن سنة اهلالك هي الغالبة ،وال خيلص منهم إال
ِ
عرفْ تُ ُه ْم،
الشاذ .فقد روى يف صحيحه عن أيب هريرة ،عن النيب (ﷺ)ْ " :بينما أان انئ ٌم إذا ُزْم َرةٌ ،حىت إذا َ
لت :أين ؟ قال :إىل النا ِر ِ
خرج رجل من ْبي ِين ْ ِ
لت :ما شأ ُهنُ ْم ؟ قالَّ :إهن ْم
وهللا ،قُ ُ
وبين ِه ْم فقالَ :هلُ َّم ،قُ ُ ْ َ
ََ ٌ
ِ
رجل من ِ
ْار ُّ
بيين وبينِ ِه ْم فقال:
خر َ
ج ٌ
عرفتُ ُه ْم َ
تدوا بع َد َك على أ ْداب ِره ْم ال َق ْه َق َرى ،مثَّ إذا ُزمرةٌ ،حىت إذا َ
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لت :ما شأ ُهنُ ْم ؟ قالَّ :إهن ْم ارتَ ُّدوا بع َد َك على أ ْداب ِرِه ْم ال َق ْه َق َرى،
لت :أيْ َن ؟ قال :إىل النا ِر ،قُ ُ
هلُ َّم ،قُ ُ
فًل أُراه َخيلُ ِ
َّع ِم".1
صمُ
نه ْم َّإَّل ثْ ُل َمهَ ِل الن َ
ُ ُ
قال العالمة اخلليلي يف تعليقه على احلديث :واحلديث وإن َعول من عول على سنده ،فتقبل منته ومحله
على حمامل شىت نرى أنه بعيد عما دل عليه القرآن الكرمي من أصحابه صلى هللا عليه وسلم كانوا على بر
وتقوى ،وأهنم مرضيون عند هللا ،والشواذ هم الذين خرجوا عن عموم هذا احلكم ،لذلك نعده من مشكالت
املروايت فنرده .وإن صح سنده لشذوذه عما ذكرته من داللة القرآن ،وإمنا استغله الذين امتألت صدورهم
كراهية ،وحقدوا ألصحاب النيب (ﷺ) ،ورأوا أن الرضى عنهم حالة استثنائية شاذة ،وأن السواد األعظم
منهم هلكى ،وهذا ما ترده النصوص القرآنية الدالة على أن الرضى عنهم هو األصل كما تقدم.2
وإين ذكرت يف كتايب "أمري املؤمنني علي بن أيب طالب رضي هللا عنه :شخصيته وعصره" أقوال علماء أهل
السنة يف أحاديث احلوض وردهم على الشيعة عندما قالوا :فاملتمعن يف هذه األحاديث العديدة اليت أخرجها
علماء أهل السنة يف صحاحه م ومسانيدهم ،ال يتطرق إليه الشك يف أن أكثر الصحابة قد بدلوا وغريوا،
بل ارتدوا على أدابرهم بعده صلى هللا عليه وسلم إال القليل الذين عرب عنهم هبمل النعم ،وال ميكن أبي
حال من األحوال محل هذه األحاديث على القسم الثالث! وهم املنافقون ،ألن النص يقول :فأقول أصحايب
وألن املنافقني مل يبدلوا بعد النيب (ﷺ) ،وإال فأصبح املنافق بعد وفاة النيب (ﷺ) مؤمناا.3
يف الرد على هذه الشبهة كالتايل :إن أصحاب النيب (ﷺ) مما ال يقبل النزاع يف عدالتهم أو التشكيك يف
إمياهنم بعد تعديل العليم اخلبري هلم يف كتابه وتزكية رسول هللا يف سنته ،وثناء هللا ورسوله عليهم أمجل الثناء
ووصفهم أبحسن الصفات ،مما هو معلوم ومتواتر من كتاب هللا وسنة رسوله (ﷺ) ،وسيأيت بيان ذلك إبذن
1
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هللا .وهلذا اتفق ُشراح احلديث من أهل السنة ،على أن الصحابة غري معنيني هبذه األحاديث وأهنا ال توجب
قدحا منهم ،قال ابن قتيبة يف معرض رده على الشيعة الرافضة يف استدالهلم ابحلديث على ردة الصحابة،
فكيف جيوز أن يرضى هللا -عز وجل -عن أقوام ويعمدهم ويضرب هلم مثالا يف التوراة واإلجنيل ،وهو يعلم
أهنم يرتدون على أعقاهبم بعد لرسول هللا (ﷺ) إال أن يقولوا :إنه مل يعلم وهذا هو شر الكافرين .1ويف قول
اخلطايب :ومل يرتد من الصحابة أحد وإمنا ارتد من جفاة العرب ،ممن ال نصرة له يف الدين وذلك ال يوجب
قدح ا يف الصحابة املشهورين ،ويدل القول" :أصحايب" على قلة عددهم .2كما ذكر اإلمام النووي يف شرح
بعض رواايت احلديث عند قوله صلى هللا عليه وسلم :هل تدري ما أحدثوا بعدك ،وهذا مما اختلف العلماء
على املراد على أقواهلم ،وكانت اآلراء:
إن املراد به املنافقون واملرتدون ،فيجوز أن حيشروا ابلغرة والتحجيل ،فيناديهم النيب (ﷺ) ال سيما اليت
عليهم ،فيقال :ليس هؤالء مما وعدت هبم ،إن هؤالء بدلوا بعدك أي :مل ميوتوا على ما ظهر من إسالمهم.
إن املراد من كان يف زمن النيب (ﷺ) مث ارتد بعده ،فيناديهم النيب (ﷺ) إن مل يكن عليكم "سيما الوضوء"
ملا كان يعرفه صلى هللا عليه وسلم يف حياته من إسالمهم ،فيقال :ارتدوا بعدك.
إن املراد به أصحاب املعاصي والكبائر الذين ملتوا على التوحيد ،وأصحاب البدع الذين مل خيرجوا ببدعتهم
عن اإلسالم ،وعلى هذا ال يقطع هبؤالء الذين يزدادون ابلنار ،وجيوز أن يزدادوا عقوبة هلم ،مث يرمحهم هللا
سبحانه وتعاىل فيدخلهم اجلنة بغري حساب.3ونقل هذه األقوال أو قريباا منها الطربي وابن حجر رمحهما
هللا تعاىل.4
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وال ميتنع أن يكون أولئك املذدادون عن احلوض هم من جمموعة تلك األصناف املذكورة ،فإن الرواايت
حمتملة لكل هذا ،ففي بعضها يقول النيب (ﷺ) :فأقول :أصحايب أو أصحايب ابلتصغري ويف بعضها يقول:
مين َوِم ْن أ َُّم ِيت " ،ويف بعضها يقولَِ " :
أقوام أعرفُهم
أانس دوينُ ،
لري َد َّن َّ
علي ٌ
رب ِّ
فأقول :اي ِّ
" سيؤخ ُذ ٌ
ويعرفونين" .وظاهر لك أن املذدادين ليسوا طائفة واحدة ،وهذا هو الذي تقتضيه احلكمة ،فإن العقوابت
يف الشارع تكون حبسب الذنوب ،فيجتمع يف العقوبة الواحدة كل من استوجبها من أصحاب ذلك الذنب.1
وإذا كان النيب (ﷺ) قد بني سبب الذود عن احلوض هو االرتداد كما يف قوله :إهنم ارتدوا على أدابرهم،
أو األحداث يف الدين ،كما يف قوله :إنك ال تدري ما أحدثوا بعدك.2فمقتضى ذلك هو أن يذاد عن
احلوض كل مرتد عن الدين سواء أكان ممن ارتد بعد موت النيب (ﷺ) من األعراب أو من كان بعد ذلك،
يشاركهم يف ذلك أهل اإلحداث والبدع وهم املبتدعة ،وهذا ما ذهب إليه بعض أهل العلم.
قال ابن عبد الرب :كل من أحدث يف الدين فهو من املطرودين عن احلوض ،كاخلوارج والروافض ،وسائر
أصحاب األهواء ،قال :وكذلك الظلمة املسرفون يف اجلور وطمس احلق ،واملعلنون ابلكبائر ،قال :وكل
هؤالء خياف عليهم أن يكونوا ممن عنوا هبذا اخلرب وهللا أعلم.3
وقال القرطيب يف التذكرة :قال علماؤان -رمحة هللا عليهم أمجعني ،فكل من ارتد عن دين هللا ،أو أحدث فيه
ماال يرضاه ،ومل أيذن به هللا ،فهو من املطرودين عن احلوض املبعدين عنه وأشدهم طردا من خالف مجاعة
املسلمني وفارق سبيلهم ،كاخلوارج على اختالف فرقها والروافض على تباين ضالهلا ،واملعتزلة على أصناف
أهوائها فهؤالء كلهم مبدلون.2
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وإذا ما تقرر هذا ظهرت براءة الصحابة من كل ما برمتهم به الشيعة الرافضة ،فالذود عن احلوض ،إمنا هو
سبب الردة أو اإلحداث يف الدين والصحابة من أبعد الناس عن ذلك ،يل هم أعداء املرتدين الذين قاتلوهم
وحاربوهم يف أصعب الظروف وأحرجها بعد موت النيب (ﷺ) ،على ماروى الطربي يف اترخيه بسنده عن
عروة بن الزبري عن أبيه قال :قد ارتدت العرب إما عامة وإما خاصة يف كل قبيلة ،وجنم النفاق ،واشرأبت
اليهود والنصارى ،واملسلمون كالغنم يف الليلة املطرية الشاتية لفقد نبيهم صلى هللا عليه وسلم وقتلهم وكثرة
عدوهم.1
عظيما وانجزوهم حىت أظهرهم هللا
ومع هذا تصدى أصحاب النيب (ﷺ) هلؤالء املرتدين وقاتلوهم ا
قتاال ا
عليهم ،فعاد للدين من أهل الردة من عاد وقتل منهم من قتل ،وعاد لإلسالم عزه وقوته وهيئته على أيدي
الصحابة رضي هللا عنهم.وكذلك ابلنسبة ألهل البدع ،فقد كان الصحابة رضوان هللا عليهم ،أشد الناس
نكارا عليهم ،وهلذا مل تشتد البدع وتقوى إال بعد انقضاء عصرهم ،وملا ظهرت بعض بوادر البدع يف عصرهم
إ ا
أنكروها وتربؤوا منها ومن أهلها ،فعن ابن عمر-رضي هللا عنهما-أنه قال ملن أخربه عن مقالة القدرية! إذا
انقال إمجاع
لقيت هؤالء فأخربهم أن ابن عمر منهم بريء وهم منه براء ثالث مرات.2ويقول البغوي :ا
الصحابة وسائر السلف على معاداة أهل البدع ،وقد مضى الصحابة والتابعون وأتباعهم زعماء السنة على
هذا ،جممعني متفقني على معاداة أهل البدع ومهاجرهتم.3
وهذه املواقف العظيمة للصحابة من أهل الردة وأهل البدع ،من أكرب الشواهد الظاهرة على صدق تدينهم،
وقوة إمياهنم وحسن بالئهم يف الدين ،وجهادهم أعداءه بعد موت رسول هللا (ﷺ) حىت أقام هللا هبم السنة
وقمع البدع ،األمر الذي يظهر به كذب الشيعة يف رميهم هلم ابلردة واإلحداث يف الدين ،والذود عن حوض
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النيب (ﷺ) ،بل هم أوىل الناس حبوض نبيهم حلسن صحبتهم له يف حياته وقيامهم أبمر الدين بعد وفاته وال
يشكل على هذا قول رسول هللا (ﷺ) :لريدن علي انس من أصحايب احلوض حىت إذا عرفتهم اختلجوا
دوين.1
فهؤالء هم من مات النيب (ﷺ) وهم على دينه ،مث ارتدوا بعد ذلك ،كما ارتدت كثري من قبائل العرب بعد
موت النيب (ﷺ) ،فهؤالء يف علم النيب (ﷺ) من أصحابه ،ألنه مات وهم على دينه ،مث ارتدوا بعد وفاته،
ولذا يقال له :إنك ال تدري ما أحدثوا بعدك .ويف بعض الرواايت :إنك ال علم لك مبا أحدثوا بعدك ،إهنم
ارتدوا على أدابرهم القهقري.2
فظاهر أن هذا يف حق املرتدين بعد موت النيب (ﷺ) ،وأين أصحاب النيب (ﷺ) الذين قاموا أبمر الدين
بعد نبيهم خري مقام ،فقاتلوا املرتدين وجاهدوا الكفار واملنافقني ،وفتحوا بذلك األمصار ،حىت عم دين هللا
كثريا من األمصار من أولئك املنقلبني على أدابرهم ،وهؤالء املرتدين ال يدخلون عند أهل السنة يف الصحابة،
وال يشم لهم مصطلح الصحبة إذا ما أطلق ،فالصحايب كما عرفه العلماء احملققون :من لقى النيب (ﷺ)
مؤمن ا به ومات على اإلسالم.3
مثل ِ
َّع ِم " .4واحتجاج الشيعة به على تكفري
وأما قول النيب (ﷺ) " :فًل أُراهُ
مهل الن َ
ُ
خيلص منهم إَّل َ
الصحابة إال القليل منهم فاحلجة له فيه ،ألن الضمري يف قوله "منهم" إمنا يرجع على أولئك القوم الذين
يدنون من احلوض مث يذادون عنه ،فال خيلص منهم إال القليل ،وهذا ظاهر من سياق احلديث ،فإن نصه:
ِ
لت :أيْ َن ؟ قال:
وبينِ ِه ْم فقالَ :هلُ َّم ،قُ ُ
رجل من ْبي ِين ْ
خر َ
ج ٌ
عرفْ تُ ُه ْمَ ،
" ْبينما أان انئ ٌم إذا ُزْم َرةٌ ،حىت إذا َ
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إىل النا ِر ِ
لت :ما شأ ُهنُ ْم ؟ قالَّ :إهن ْم ْار ُّ
تدوا بع َد َك على أ ْداب ِرِه ْم ال َق ْه َق َرى ،مثَّ إذا ُزمرةٌ ،حىت إذا
وهللا ،قُ ُ
رجل من ِ
لت :ما شأ ُهنُ ْم ؟ قال:
لت :أيْ َن ؟ قال :إىل النا ِر ،قُ ُ
بيين وبينِ ِه ْم فقال :هلُ َّم ،قُ ُ
خر َ
ج ٌ
عرفتُ ُه ْم َ
َ
َّإهنم ارتَ ُّدوا بع َد َك على أ ْداب ِرِهم ال َقه َقرى ،فًل أُراه َخيلُ ِ
َّع ِم ".1
صمُ
نه ْم َّإَّل ثْ ُل َمهَ ِل الن َ
ُ ُ
ْ
ْ ْ َ
فليس يف احلديث للصحابة ذكر وإمنا ذكر زمرا من الرجال يذادون من ادون احلوض مث ال يصل إليه منهم
إال القليل قال ابن حجر يف شرح احلديث عند قوله :فال أراه خيلص منهم إال مثل مهل النبع :يعين من
هؤالء الذين دنوا من احلوض وكادوا يردونه فصدوا عنه ،واملعىن ال يرده منهم إال القليل ألن اهلََمل يف اإلبل
قليل ابلنسبة لغريه.2

اثنياا :اإلابضيون وخًلفة أمري املؤمنني عثمان بن عفان رضي هللا عنه:
كال من أيب بكر وعمر بن اخلطاب رضي هللا عنهما ،قد سار يف سياسته طب اقا لكتاب
يرى اإلابضية أن ا
هللا الكرمي وسنة رسوله حممد (ﷺ) وحكم املسلمني ابلعدل واإلحسان .ويعترب أتباع هذه الفرقة أن فرتة
حكمهما كانت أفضل العهود اليت عاشتها األمة اإلسالمية بعد وفاة الرسول (ﷺ) ويرون أن عثمان كان
دون الشيخني يف مكانته وسياسته رغم أنه بويع من قبل املسلمني وعمل ابحلق خالل السنني الست األوىل
من خالفته.3

 .1الثورة على أمري املؤمنني عثمان بن عفان رضي هللا عنه
بدعا أنكرها املسلمون
وترى بعض املصادر اإلابضية أنه :قد بقي املسلمون له مطيعني ومؤازرين مث أحدث ا
عليه وخالف فيها ما كان معروفا من سرية رسول هللا (ﷺ) وسرية الشيخني ،أيب بكر وعمر من بعده،
1
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وتشري املصادر اإلابضية إبسهاب إىل ما يعتربه اإلابضية مآخذ على عثمان وسياسته واملتتبع لالهتامات اليت
توردها هذه املصادر ضد عثمان ال يرى خالفا كبريا بينها وبني ما يرد من رواايت يف بعض املصادر الشيعية
وكذلك السنية اليت مل هتتم بعلم اجلرح والتعديل يف الرواية واليت تورطت يف الرواايت الضعيفة واملوضوعة كما
سيتم بيان ذلك إبذن هللا تعاىل.1
يقول الدكتور عمرو النامي :اعترب اإلابضية حركتهم استمر اارا للمعارضة اليت أسقطت اخلليفة الثالث عثمان
رفضا إسالمياا صرف ا لألحداث اليت
بن عفان رضي هللا عنه ،وسببت وفاته .ونظروا للمعارضة ابعتبارها ا
أدخلها عثمان وحاشيته األموية ،مث إن هذه "األحداث" معروضة يف كتاب "صفة أحداث عثمان" .وكذلك
يف رسالة عبد هللا بن إابض وسرية سامل بن زكوان ،وال ذكر يف املصادر اإلابضية لدور عبد هللا بن سبأ يف
االنتفاضة االوىل بوجه عثمان رضي هللا عنه ،وسلك حقيقته تشري إىل أن اإلابضية ،رأوا يف تلك االنتفاضة
واجباا إسالمياا يقوم به صحابة النيب الذين أرادوا أن يتقيدوا بسنة الرسول ومثال خليفتيه األولني ،ال نتيجة
أي نفوذ خارجي أو غريب.2
وقد قال الدكتور النامي :مث إن املراجع اإلابضية روت مخسةَ مواقف خمتلفة للصحابة فيما يتعلق مبسألة
عثمان:
 أولئك الذين ارأتوا أن عثمان استحق أن يقتله املسلمون ملا أتى به من بدع وعلى مدى ستسنوات ظل املسلمون حياولون محله على تغيريها والسري على هنج أسالفه ،أو أن يستقيل ،وحني
رفض أن يقبل بذلك ،قتلوه ،فسفك دمه مشروع ،ألنه كان جائرا وفظا ،ووصفوه ابجلائر وابلفاسق
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والظامل والكافر كفر نعمة ،ومن هؤالء الصحابة عبد هللا بن مسعود ،وعمار بن ايسر ،وأبو ذر
الغفاري وعبد الرمحن بن عوف وعمرو بن حممد بن مسلمة ،وزيد بن اثبت وغالبية األنصار.
 أولئك الذين اعتربوا مسألة الفتنة بني الصحابة هي قضية اجتهاد شخصية؛ احملق ينبغي له أنيكافأ ،واملخطئ جيب أن يسامح حىت أن هناك من يقول إن اجلانبني كاان على حق؛ وهذا الرأي
األخري.
 أولئك الذين يقولون إن عثمان اتب عن بدعه وأنه قتل بعد توبته وبذلك يكون خصومه خمطئنيوهذا رأي الصحابة طلحة والزبري وعائشة.
 أولئك الذين احتفظوا أبنفسهم برأيهم حول الفتنة واعتزلوها وكانوا يف ريبة من الوضع برمته وبني1
أخريا ،هنالك موقف
هؤالء سعد بن أيب وقاص وعبد هللا بن عمر ،وحممد بن مسلمة وآخرون .و ا

معاوية وعمرو بن العاص اللذان قاال أبن عثمان حمق كل حق وطالبا ابلثأر ملقاتله.2
مجيعا رضي هللا عنهم أبرايء من دم عثمان رضي هللا عنه وقد صحت األخبار وأكدت احلوادث
إن الصحابة ا
والتاريخ على براءة الصحابة من التحريض على عثمان أو املشاركة يف الفتنة ضده ،وإمنا هناك رواايت
موضوعة وضعيفة وال أساس هلا من الصحة وبعيدة عن احلقيقة العلمية.
لقد عكفت عن املصادر واملراجع القدمية واحلديثة ،ومل أعتمد يف دراسة عصر عثمان رضي هللا عنه على
الطربي وابن األثري والذهيب ،وكتب التاريخ املشهورة فقط؛ بل رجعت إىل كتب التفسري ،واحلديث وشروحها
يصعب
وكتب العقائد ،والفرق ،وكتب الرتاجم واجلرح والتعديل ،وكتب الفقه ،فوجدت ماد اة اترخيية غزيراة
ُ
الوقوف على حقيقتها يف الكتب التارخيية املعروفة واملتداولة وقد كتبت بفضل هللا وجوده كتاابا عن أمري
وحتريت الوصول إىل احلقيقة بعيدا عن الرواايت الباطلة وسرت على ٍ
أصول عادلة ،وقواعد
املؤمنني عثمان َّ ُ
1
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راسخة يف البحث أمامي وجه هللا عز وجل ال غري أرجو بذلك وجه هللا يف ذلك اليوم الذي ال ينفع مال
وال بنون إال من أتى هللا بقلب سليم.
ومصدرا من القدمي واحلديث وتتبع
مرجعا
لقد كتبت عنه كتاابا مستقالا رجعت فيه إىل حوايل مئتني ومخسني ا
ا
سريته واستفدت من علم اجلرح والتعديل يف احلكم عن الرواية وحتدثت عن اسم ذي النورين ونسبه وإسالمه
وزواجه من رقية بنت مث من أم كلثوم بعد وفاة رقية رضي هللا عنهما وعن ابتالئه ،وهجرته للحبشة وعن
حياته مع القرآن الكرمي ومالزمته للنيب وعن مواقفه يف غزوات رسول هللا وعن حياته االجتماعية ابملدينة
ومسامهته االقتصادية يف بناء الدولة.
وتتبعت أحاديث رسول هللا يف ذي النورين فيما ورد يف فضله مع غريه ،وما ورد عن رسول هللا يف أخباره
عن الفتنة اليت يقتل فيها عثمان وتكلمت عن كتمانه يف عهد الصديق والفاروق وبينت قصة استخالفه،
وما قام به عبدالرمحن بن عوف من عمل عظيم يف إشرافه على إدارة الشورى ،ورددت على الرواايت الباطلة
اليت دست يف قصة ا لشورى ،فأتيت بطالهنا وزيفها ابحلجج العلمية ،والرباهني القوية واالدلة املنطقية،
وذكرت أقوال أهل العلم يف أحقية عثمان ابخلالفة وانعقاد اإلمجاع على خالفته ،وشرحت منهج عثمان
رضي هللا عنه يف نظام احلكم من خالل رسائله للوالة وأمراء اجلند وعامة الناس ومواقفه يف احلياة ،فقد وضع
رضي هللا عنه املرجعية العليا للدولة ،وحق وقف األمة يف حماكمة اخلليفة وقواعد الشورى ،والعدل واملساواة
واحلرايت ،وأمهية األمر ابملعروف ،والنهي عن املنكر يف حياة اجملتمعات.
وقد أشرت إىل أهم صفات عثمان رضي هللا عنه القيادية وحتدثت عن املؤسسات املالية والقضائية ونظم
اإلدارة وحركة الفتوحات يف عهده وغري ذلك ولذلك احتدت عنه بعلم وعدل
وسوف نبني خطأ من ذهب إىل أن الذين اثروا على عثمان كانوا على صواب ومن أجل سفك دمه وقتله
عثمان كانوا على صواب ومن أجل سفك دمه وقتله وبطالن قول من يقول أبن املهاجرين واألنصار يف
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املدينة سامهوا يف الثورة وحرضوا على قتل اخلليفة واخلالص منه واهتام أمري املؤمنني علي رضي هللا عنه ظلما
وهبتاانا وزورا أبنه كان من احملرضني عليه.1

من أحاديث رسول هللا (ﷺ) ِف عثمان رضي هللا عنه فيما ورد ِف فضائله مع غريه:
 افتتح له وبشره ابجلنة على بلوى تصيبه:عن أيب موسى رضي هللا عنه قال :كنت مع النيب (ﷺ) يف حائط من حيطان املدينة ،فجاء رجل ،فاستفتح،
فقال النيب (ﷺ) :افتح له وبشره ابجلنة ،ففتحت له ،فإذا هو عمر ،فأخربته مبا قال النيب (ﷺ) ،فحمد
هللا ،مث استفتح رجل فقال يل :افتح له وبشره ابجلنة على بلوى تصيبه ،فإذا هو عثمان ،فأخربته مبا قال
رسول هللا (ﷺ) ،فحمد هللا مث قال :هللا املستعان 2هذا احلديث تضمن فضيلة هؤالء الثالثة املذكورين ،وهم
أبو بكر وعمر وعثمان ،وأهنم من أهل اجلنة ،كما تضمن فضيلة أليب موسى ،وفيه داللة على جواز الثناء
على اإلنسان يف وجهه إذا أمنت عليه اإلعجاب وحنوه ،وفيه معجزة ظاهرة للنيب (ﷺ) إلخباره بقصة
عثمان ،والبلوى ،وأن الثالثة يستمرون على اإلميان واهلدى.3
نيب وصديق وشهيدان :عن أنس رضي هللا عنه قال :صعد النيب (ﷺ)
 اسكن أحد فليس عليك إَّل ٌّأحدا ومعه أبو بكر وعمر وعثمان فرجف ،فقال :اسكن أحد أظنه ضربه برجله ،فليس عليك إال نيب،
ا
يق وشهيدان.4
وصد ٌ
 حياء عثمان رضي هللا عنه :عن حيىي بن سعيد بن العاص :أن سعيد بن العاص أخربه :أن عائشة زوجالبس ِمرط عائشة،
النيب (ﷺ) وعثمان حداثه :أن أاب بكر استأذن رسول هللا وهو مضطجع على فراشه ٌ
1
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فأذن أليب بكر وهو كذلك ،قضى إليه حاجته ،مث انصرف ،مث استأذن عمر فأذن له ،وهو على تلك احلال،
قضى إليه حاجته ،مث انصرف ،قال عثمان :مث استأذنت عليه فجلس ،وقال لعائشة :امجعي عليك ثيابك.
فقضيت إليه حاجيت ،مث انصرفت ،فقالت عائشة :اي رسول هللا! مايل مل أرك فارتعت أليب بكر ،وعمر
رضي هللا عنهما كما فزعت لعثمان؟ قال رسول هللا (ﷺ) :إن عثمان رجل حيّ ٌّي ،وإين خشيت إن أذنت
له على تلك احلال أَّل يبلغ إيل ِف حاجته.
رسول ِ
هللا صلَّى
ويف استحياء املالئكة من عثمان :عن أيب سلمة بن عبد الرمحن :أن عائشة قالت":كان ُ
هللا عليه وسلَّم مضطجعا يف بييت ،كاش افا عن فخ َذيه أو ساقَيه .فاستأذن أبو بك ٍر ِ
فأذن له .وهو على
ا
َ ُ
ُ
ِ
َّث .مث استأذن عثما ُن .فجلس
عمر فأذن له .وهو كذلك .فتحد َ
تلك احلال .فتحدَّث .مث استأذن ُ
وسوى ثيابه -قال حممد -أحد رواة احلديث وال أقول ذلك يف ٍ
يوم و ٍ
ُ ِ
احد
ٌ
رسول هللا صلَّى هللاُ عليه وسلَّ َمَ َّ .
ِ
عمر فلم
َّث .فلما خرج قالت عائشةُ :دخل أبو بك ٍر فلم هتتَ َّ
فدخل فتحد َش له .ومل تُباله .مث دخل ُ
وسويت ثيابَك! فقال (ﷺ) ":أَّل أستحي من ٍ
رجل تستحي
ش له ومل تُبالِه .مث دخل عثما ُن ف
هتتَ َّ
جلست َّ
َ
منه املًلئكةُ" .1وقال املناوي :مقام عثمان مقام احلياء واحلياء فرع يتولد من إجالل من يشاهده ويعظم
قدره مع نقص جيده يف النفس ،فكأنه غلب عليه إجالل احلق تعاىل ورأى نفسه بعني النقص والتقصري ومها
فعلَت مرتبة عثمان كذلك ،فاستحيت منه خالصة هللا من خلقه كما أن
من جليل خصال العباد املقربني َ
أحب أولياءه ومن خاف هللا خاف منه كل شيء.2
من َّ

1

صحيح مسلم ،رقم 2402

2

فيض القدير ،للمناوي.302 /4 ،

123

أرحم أ َُّم ِيت أبو بك ٍرُّ ،
وأشدهم
 أصدقها حياء عثمان :عن أنس بن مالك ،قال :قال رسول هللا (ﷺ)ُ ":ِ
ِ
بن ٍ
بن
جبل،
حياء عثما ُن،
ُ
وأفرض ُه ْم زي ُد ُ
وأعلم ُه ْم ابحلًلل واحلر ِام معاذُ ُ
ُ
عمر ،وأص َدقُ ُه ْم ا
ِف أم ِر هللا ُ
ولكل أ َُّم ٍة أمني وأمني ِ
ٍ
هذه األ َُّم ِة أبو عبيد َة".
اثبت ،وأقرأ ُُه ْم أ َُّ
ٌ ُ
ُيبِّ ،
 إخبار النيب (ﷺ) عن الفتنة اليت يقتل فيها عثمان :من جنا من ثًلث فقد جنا :إذ ذكر عبد هللا بنمر ٍ
حوالة أن رسول هللا (ﷺ) قال" :من َجنَا ِمن ٍ
وقتل خلي َف ٍة
ات َم ْوِيت
ُ
ثًلث َّ
ثًلث ف َق ْد جنَا َ
ْ
َْ
والدجال ُ
مصطربا ابحلق هو عثمان.
صطَِ ٍرب ابحل ِّق ُم ْع ِط ِيه" .1ومعلوم :أن اخلليفة الذي قتل
ُم ْ
ا
رسول ِ
قتل
 يقتل فيها هذا املقنع يومئذ :عن عبد هللا بن عمر قال :ذكر ُهللا (ﷺ) فتنةا َّ
فمر ٌ
رجل فقال يُ ُ
فيها هذا امل َقنَّع ٍ
رضي هللاُ عنهُ .2
يومئذ
ا
ُ ُ
مظلوما قال فنظرت فإذا هو عثما ُن ُ
بن عفا َن َ
رسول ِ
هللا صلَّى هللا ِ
عليه وسلَّ َم فتنةا ف َقَّرَهبَا
 هذا يومئذ على اهلدى :عن كعب بن عجرة ،قال " :ذَ َكَر ُُ
عليه وسلَّم هذا ٍ
رسول ِ
هللا صلَّى هللا ِ
بضب َعي
فوثبت
يومئذ على اهلَُدى
أسهُ فقال ُ
َّ
فأخذت َ
ُ
ُ
رجل ُم َقن ٌ
َّع ر ُ
ُ
َ
فمر ٌ
عثما َن مث استقبلت َ ِ
ِ
فقلت هذا قال هذا ".3
رسول هللا صلَّى هللاُ عليه وسلَّ َم ُ
ُ
 هتيج فتنة كالصياصي ،فهذا ومن معه على احلق :عن مرة البهزي قال :كنت عند رسول هللا (ﷺ)وقال هبز من رواة احلديث قال رسول هللا (ﷺ) هتيج فتنة كالصياصي ،فهذا ومن معه على احلق .قال
فذهبت فأخذت مبجامع ثوبه ،فإذا هو عثمان بن عفان رضي هللا عنه.4
النعمان بن بشري ،عن عائشة،
 إن أرادك املنافقون على خلع فًل ختلعه :عن عبد هللا بن عامر عن ُقالت أرسل رسول هللا (ﷺ) إىل عثمان ،فأقبل عليه رسول هللا (ﷺ) ،فلما رأينا رسول هللا (ﷺ) أقبلت
1

املسند ،حتقيق أمحد شاكر.346 /5 ،419 /4 ،

2

فضائل الصحابة.551/1،

3

صحيح سنن ابن ماجه.24 /1 ،

4

املسند ،املرجع السابق.33 /5 ،
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إحداان على األخرى ،فكان من آخر كالمه كلمة أن ضرب بني منكبيه وقال اي عثمان إن هللا عز وجل
قميصا ،فإن أرادك املنافقون على خلعه ،فال ختلعه حىت تلقاين ثال ااث.1
عسى أن يلبسك ا
إن رسول هللا (ﷺ) عهد إىل عه ادا ،وإين صابر نفسي عليه :عن أيب سهلة ،عن عائشة قال :قال رسول
هللا (ﷺ) :ادعوا يل بعض أصحايب ،قلت :أبو بكر؟ قال ال :قلت :عثمان؟ قال :نعم .فلما جاء :قال ال
تنحي ،فجعل يُس َاره 2ولون عثمان يتغري ،فلما كان يوم الدار وحصر ،قلنا :اي أمري املؤمنني! أال تقاتل؟ قال
صابر نفسي عليه.3وهذا احلديث يبني شدة حمبة رسول هللا
ال إن رسول هللا (ﷺ) عهد إىل عهدا وإين ٌ
(ﷺ) لعثمان رضي هللا عنه ،وحرصه على مصاحل األمة بعده فقد أخربه أبشياء تتعلق هبذه الفتنة اليت
ستنتهي بقتله وحرص عليه الصالة والسالم على سريتها حىت إنه مل يصل إلينا منها إال ما صرح به عثمان
صابر عليه.4
رضي هللا عنه أثناء الفتنة ملا قيل له أال تقاتل؟ فقد قال أال إن رسول هللا عهد إيل عهدا ،وإين ٌ
ويظهر من قوله هذا :أن النيب (ﷺ) قد أرشده إىل املوقف الصحيح عند اشتعال الفتنة وذلك أخذا منه
صلى هللا عليه وسلم حبجز الفتنة أن تنطلق ويف بعض الرواايت زايدة تكشف عن بعض مكنون هذه املسارة
فقد جاء فيها وإن سألوك أن تنخلع من قميص قمصك هللا عز وجل ،فال تفعل.5
ومضمون هذا العهد الذي ذكره عثمان رضي هللا عنه يتعلق ابلفتنة والوصية ابلصرب فيها وعدم اخللع ،وإن
كان يفهم من هذه األحاديث أبنه سيكون خليفة يوما ما ويبدو :أن هناك وصااي ،وإرشادات تتعلق هبذه
الفتنة ،انفرد مبعرفتها عثمان رضي هللا عنه وذلك حمافظةا من النيب (ﷺ) على السرية فيها ومما يبني ذلك:

1

فضائل الصحابة.631 /1 ،

2

من املسارة مفاعلة من السر :املناجاة

3

فضائل الصحابة ،605/1،إسناده صحيح.

4
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أنه أمر عائشة رضي هللا عنها ابالنصراف .1عندما أراد اإلسرار هبا لعثمان رضي هللا عنه ،كما أنه أسر إليه
إسرارا ،رغم خلو املكان من غريمها ،حىت تغري لونه ،مما ُّ
يدل على عظم ِ
املسر به ،وربط عائشة رضي هللا
عنها هذا اإلسرار ابلفتنة دليل واضح أن اإلسرار تضمن توجيهات منه صلى هللا عليه وسلم إىل عثمان
ليقف املوقف الصحيح عند عرض اخللع وأن النيب صلى هللا عليه وسلم مل يقتصر على اإلخبار بوقوع الفتنة،
فقد أخرب بذلك عالنية يف أحاديث كثرية ،كما تقدم ،فإسراره يدل على أن هذا اإلسرار تضمن أشياء
ٍ
حلكمة اقتضت
أخرى زايدة على اإلخبار عن وقوعها ورغب عليه الصالة والسالم ابحملافظة على سريتها
ذلك -هللا أعلم هبا .وهذا احلديث يفسر لنا جلياا سبب إصرار عثمان على رفض القتال أثناء احلصار ،كما
يفسر أيضا سبب رفضه للتنازل عن اخلالفة وخلعها عندما عرض القوم عليه ذلك ومها موقفان طاملا تساءل
الباحثون واملؤرخون عن السبب الذي أدى عثمان إليهما واستشكلومها.2
وحادثة فتنة مقتل عثمان رضي هللا عنه من ضمن حوادث كثرية أخرب رسول هللا (ﷺ) يف حياته أبهنا ستقع
ابلغيب ،فإن علم الغيب صفة من صفات هللا عز وجل ،ليست ألحد من خلقه وإمنا ذلك علم أطلعه هللا
عليه وأمره أن يبينه للناس .3قال تعاىل﴿:قُل َّال أَملِ ِ ِ
نت أَعلَ ُم
ضارا إَِّال َما َشاءَ َّ
ُ
ك لنَ فسي نَف اعا َوَال َ
اَّللُ ۚ َولَو ُك ُ
الغيب َالستكث رت ِمن اخل ِري وما م َّس ِين ُّ ِ ِ ِ ِ ِ ٍ
السوءُ ۚ إن أ ََان إَّال نَذ ٌير َوبَشريٌ ل َقوم ُ
َ َ َ َ ُ َ َ ََ َ َ

ن﴾[األعراف]188:
ي ؤِمنُو َ

عثمان رضي هللا عنه ووَّليته لألقارب:
يكثر املؤرخون من احلديث عن حماابة عثمان أقاربه وسيطرهتم على أزمة احلكم يف عهده حىت أاثروا عليه
نقمة كثري من الناس ،فثاروا انقمني عليه إطالقه يد ذوي قرابه يف شؤون الدولة .4وأقارب عثمان الذين

1

تنحي ومعىن التنحي :االنصراف.

2
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املرجع السابق ،ص 47
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والهم رضي هللا عنه أوهلم معاوية ،والثاين عبدهللا بن أيب السرح والثالث الوليد بن عقبة والرابع سعيد بن
العاص ،واخلامس عبدهللا بن عامر ،هؤالء مخسة والهم عثمان وهم من أقاربه وهذا يف زعمهم مطعن عليه،
فلننظر أوال من هم والة عثمان رضي هللا عنه ،هم :أبو موسى األشعري ،والقعقاع بن عمر ،وجابر املزين،
السلمي ،وحكيم بن سالمة ،واألشعث
وحبيب بن مسلمة ،وعبدالرمحن بن خالد بن الوليد ،وأبو األعور ُّ
بن قيس ،وجرير بن عبدهللا البجلي ،وعينيه بن النهاس ،ومالك بن حبيب ،والنسري العجلي ،والسائب بن
األقرع وسعيد بن قبس وسلمان بن ربيعة وخنيس بن حبيش واألحنف بن قيس وعبدالرمحن بن ربيعة ،ويعلى
بن منبه ،وعبدهللا بن عمرو احلضرمي ،وعلي بن ربيعة بن عبدالعزى هؤالء هم والة عثمان رضي هللا عنه لو
يصح أن يكون مخسةٌ من بين أمية
أخذان إحصائية لوجدان :أن عدد والة عثمان ستة وعشرون والياا ،أال ُّ
يستحقون الوالية وخباصة إذا علمنا :أن النيب (ﷺ) كان يويل بين أمية أكثر من غريهم؟ مث يقال بعد ذلك:
إن هؤالء الوالة مل يكونوا كلهم يف وقت واحد ،بل كان عثمان رضي هللا عنه قد وىل الوليد بن عقبة ،مث
أيضا مل يتوف عثمان إال وقد عزل
عزله فوىل مكانه سعيد بن العاص ،فلم يكونوا مخسة يف وقت واحد و ا
أيضا سعيد بن العاص ،فعندما تويف عثمان مل يكن من بين أمية من الوالة إال ثالث وهم معاوية ،وعبد هللا
ا
بن سعد بن أيب السرح ،وعبد هللا بن عامر بن كريز فقط ،عزل عثمان الوليد بن عقبة ،وسعيد بن العاص،
ولكنه عزهلما من أين؟ من الكوفة اليت عزل منها عمر بن اخلطاب سعد بن أيب وقاص ،والكوفة اليت مل
ترض بو ٍال أبدا ،إذا عزل عثمان رضي هللا عنه ألولئك الوالة ال يعترب مطعنا فيهم ،بل مطعن يف املدينة اليت
ُولُّوا عليها.1

1

حقبة من التاريخ ،عثمان اخلميس ،ص 75
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استعمال عثمان لبين أمية ِف احلكم:
يهتم بقرابة فيهم :أبو بكر وعمر
كان رسول هللا (ﷺ) يستعمل بين أمية يف حياته ،واستعملهم بعده من ال ُّ
أكثر من بين عبد مشس،
رضي هللا عنهما وال نعرف قبيلة من قبائل قريش فيها عمال لرسول هللا (ﷺ) َ
شرف وسؤدد ،فاستعمل النيب(ﷺ) عتاب بن أسيد أيب العاص على مكة،
ألهنم كانوا كثريين ،وكان فيهم ٌ
وأاب سفيان بن حرب على جنران ،وخالد بن سعيد على صدقات بين مذجح ،وأابن بن سعيد على بعض
السرااي مث على البحرين ،فعثمان رضي هللا عنه مل يستعمل من استعمله النيب (ﷺ) ومن جنسهم ،وقبيلتهم،
وكذلك أبو بكر وعمر بعده فقد وىل أبو بكر يزيد بن أيب سفيان من فتوح الشام وأقره عمر ،مث وىل عمر
بعده أخاه معاوية .1أما السؤال الذي يطرح نفسه أأثبت هؤالء كفاءهتم أم ال؟
لعل اإلجابة عن السؤال واضحة يف كتايب عن عثمان رضي هللا عنه ،وكان عثمان خليفة راشد يقتدى به
وأفعاله تشكل سوابق دستورية يف هذه األمة فكما أن عمر سن ملن بعده التحرج عن تقريب األقربني ،فإن
شك يف كفاءهتم اإلدارية
عثمان سن ملن بعده تقريب األقربني إذا كانوا أهل كفاءة ،ومن تتبع سرية عثمان ال َّ
وكل ما أنكر على عثمان ال خيرج عن دارة املباح.2وإن الوالة الذين والهم عثمان رضي هللا عنه من أقاربه
قد أثبتوا الكفاءة واملقدرة يف إدارة شؤون والايهتم وفتح هللا على أيديهم الكثري من البلدان وساروا يف الرعية
يف عهد الصديق والفاروق.3

1

منهاج السنة.176 -175 /3 ،

2

األساس يف السنة.1675 /4 ،
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استعمال عثمان للوليد بن عقبة:
أكثروا من الطعن يف عثمان رضي هللا عنه ،وزعموا أنه َّأمَر أخاه الوليد بن عقبة على الناس ،فكان يلعب
ابلسحر ويصلى ابلناس وهو سكران ،فاسق يف دين هللا ،إمنا أمره من أجل قرابته وهذا والكالم لعبد هللا بن
إابض يف رسالته اليت يقال إنه أرسلها إىل عبد امللك بن مروان.1
والرد واضح وجلي ،أما إن الرسالة غري صحيحة ،وإن كانت موجود يف تراث واتريخ الكتب اإلابضية أو
إن عبد هللا بن إابض يف رسالته املتعلقة بعثمان رضي هللا عنه مل يتحقق كما ينبغي وتبين آراء خصوم عثمان
الذين قاموا بتدبري حمكم إلاثرة الدعاية املضادة ضده وابلتايل وقع فيما وقع فيه من إساءة إىل اإلابضية
واعتربهم من اخلوارج عندما اعتمد آراء اخلصوم األمويني فيهم .وعند الرجوع للمصادر واملراجع اليت تتصف
ابلعلم واإلنصاف والبحث عن احلقيقة هو دأب الباحثني عن رضى هللا عز وجل .والسؤال :من هو الوليد
بن عقبة؟
الوليد بن عقبة هو الوليد بن عقبة بن أيب معيط بن أيب عمرو بن أمية بن عبد مشس بن عبد مناف ،األمري
أبو وهب األموي ،له صحبة قليلة وهو أخو عثمان ألمه .2وكان الوليد بن عقبة من رجال الدولة اإلسالمية
يف عهد أيب بكر ،وعمر اللذين كاان يتخريان لألعمال ذوي الكفاءة ،واألمانة من الرجال وكان ذلك من
أعظم أسباب ذلك االنتشار السريع على أوسع نطاق لإلسالم على عهدمها ،وأنه كان حمل ثقة واعتماد
اخلليفتني ،وممن وسد إليه األمور املهمة ،ملا كاان يراين فيه الكفاءة ،وصدق اإلميان.3

1
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وكان أول عمل له يف خالفة الصديق :أنه كان موضع السر يف الرسائل احلربية اليت دارت بني اخلليفة،
1
مددا إىل قائده عياض بن غنم
وفائدة خالد بن الوليد يف وقعة املزار مع الفرس 12ه  .بعد ذلك ،أرسله ا

الفهري .2ويف سنة  13ه كان الوليد يلي أليب بكر صدقات قضاعة ،مث ملا عزم الصديق على فتح الشام
كان الوليد عنده مبنزلة عمرو بن العاص يف احلرمة والثقة والكرامة ،فكتب إىل عمرو بن العاص ،وإىل الوليد
بن عقبة يدعومها لقيادة فيالق اجلهاد فسار ابن العاص بلواء اإلسالم حنو فلسطني وسار الوليد بن عقبة
قائدا إىل شرق األردن مث رأينا الوليد يف سنة  15ه على عهد عمر أمريا على بالد بين تغلب وعرب
اجلزيرة.3
وهبذه اخلربة يف عهد الصديق والفاروق جاء الوليد يف خالفة ذي النورين ،وتوىل والية الكوفة له وكان من
وإحساان ،وكانت جيوشه مدة واليته على الكوفة تسري يف أفاق الشرف فاحتة
عدال ،ورف اقا،
خرية والهتا ا
ا
ظافرة موفقة ،كما شهد له بذلك يظهر الغيب قاض من أعظم قضاة اإلسالم يف التاريخ علم ا وفضالا
وإنصافا وهو التابعي اجلليل الشعيب.4فقد أثىن على غزوه وإمارته بقوله حني ذكر له غزو مسلمة بن عبد
امللك. 5كيف لو أدركتم الوليد ،وغزوه وإمارته ،إنه كان ليغزو فينتهي إىل كذا وكذا ،ما نقص ،وال انتقص
عليه أحد حىت عزل عن عمله.6
وقد كان الوليد رضي هللا عنه أحب الناس إىل الناس ،وأرفقهم هبم ،وقد مضى مخس سنني وليس يف داره
ابب .7واملستعرض لسرية الصحايب اجلليل ،والبطل اإلسالمي العظيم ،الذي كان حمل ثقة اخللفاء الراشدين
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الثالثة ال يراتب ،يف أنه فإنه أهل للوالية وإمنا تساوره الشكوك يف ثبوت ما قيل فيه من نزول اآلية فيه
وتسميته فاسقا وشربه للخمر واألمر حيتاج إىل حتقيق وإليك حبث هذين ألمرين.1
أيضا :هل ثبت أبن اآلية السادسة من سورة احلجرات نزلت يف حق الوليد ،وذلك يف قوله
والسؤال املهم ا
َّ ِ
ِ
اسق بِنَ بٍإ فَتَ ب يَّ نُوا أَن تُ ِ
ِ
صيبُوا قَواما ِجبَ َهالٍَة فَتُصبِ ُحوا َعلَ ٰى َما فَ َعلتُم
ين َآمنُوا إن َجاءَ ُكم فَ ٌ َ َ
تعاىلَ ﴿:اي أَيُّ َها الذ َ
ِِ
ني﴾[احلجرات]6 :
َاندم َ
يتناقل الرواة يف ذلك قصة تقول :إن رسول هللا (ﷺ) بعث الوليد بن عقبة إىل بين املصطلق مصدق ا ،فأخرب
عنهم أهنم ارتدوا ،وأبوا يف أداء الصدقة وذلك أهنم خرجوا إليه ،فهاهبم ومل يعرف ما عندهم ،فانصرف عنهم،
وأخربان ابرتدادهم ،فبعث إليهم رسول هللا (ﷺ) خالد بن الوليد وأمره أن يثبت فيهم ،فأخربوه اهنم متمسكون
ابإلسالم ،ونزلت اآلية.2
وقد جاءت رواايت عديدة وليس للقصة سند موصول صحيح .3وأقل ما بوصف به سند القصة :أنه
ضعيف وإذا قبلوا األسانيد الضعيفة يف فضائل األعمال اليت ال حتل حراما وال حترم حالال ،فإننا ال نقيل
يوما أبنه
السند الضعيف يف قصة الوليد ،ألنه حيل حر ااما ،وهو وصف رجل صحب الرسول (ﷺ) ،ولو ا
فاسق وكيف تقبل السند الضعيف .واآلية نفسها حتث على التثبت يف قبول األخبار فهذه اآلية وضعت
أصل علم الرواية.4
إن قصة الوليد بن عقبة فيما نسبوه إليه ،ال تُقبل فيها إال األخبار الصحيحة يف السند وامل ؛ ألهنا تصفه
ابلفسق ،وهذا طعن ال تساهل يف قبوله إذا ُوصف به رجل من عرض الناس يف العصر احلديث بعد عشر
1

املدينة النبوية فجر اإلسالم.176 /2 ،

2

املرجع السابق176/2 ،

3

املرجع نفسه.176/2 ،

4

املرجع نفسه.182/2 ،
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قراان من عصر الدعوة ،فكيف التساهل يف نسبتها إىل رجل عاش يف العهد النبوي ،ويف عهد اخللفاء
أعماال ذات مكانة وخطر!؟
الراشدين وأوكلوا إليه ا
إن القصة متثل جزءاا من اتريخ صدر اإلسالم وتتصل أجزاء القصة ،وحوادثها ابلعقيدة اإلسالمية ،وأخبار
هذا اجلانب من التاريخ اإلسالمي ،ال يتساهل يف قبوهلا كما يُتساهل يف قبول األخبار اليت تتصل ابلعمران
كثريا ما تُوجه املطاعن إىل إسالم إال اإلسالم هذه الفئة
املدين .مث إن الوليد بن عقبة من مسلمة الفتح ،و ا
من الناس .ويزعم بعض املؤرخني :أهنم أسلموا مكرهني ،ومل يدخل اإلميان إىل قلوهبم ،وهو زعم ابطل بال
ريب .1وأخبار الوليد بن عقبة تريد الرواة فيها ،ولعبت هبا األهواء املذهبية والسياسية ،ودخلها الوضع
ميداان لتسابق أهل القصة يف اختيار القدرة على الوضع وإثبات عبقريتهم األدبية املجنحة .2ومما
وكانت ا
ُ
يعكر على رواية إرسال الوليد بن عقبة جلمع صدقات بين املصطلق ،ويعارضها حديث موصول السند إىل
صغريا ،ومن كان يف سنه ال يرسله النيب (ﷺ) عامالا ،فعن
رجال ثقات :أن الوليد بن عقبة كان يوم الفتح ا
فياض بن حممد الرقذي عن جعفر بن يرقان عن اثبت بن احلجاج الكاليب عن عبد هللا اهلمداين "أيب
موسى"عن الوليد بن عقبة ،قال :ملا فتح رسول هللا (ﷺ) مكة،جعل أهل مكة أيتونه بصبياهنم ،فيمسح
على رؤوسهم ويدعو هلم ،فجيء يب إليه ،وإين مطيب ابخللوق ،ومل ميسح على رأسي ومل مينعه من ذلك إال
أن أمي خلقتين ابخللوق ،قلم ميسين من أجل اخللوق.3
إن القصة لعبت هبا األهواء املذهبية ،فالوليد أموي عثماين ،والذي أقحم اسم الوليد يف قصة سبب نزول
اآلية هو رجل شيعي امسه حممد بن السائب الكليب .والذي يقوله عنه ابن حجر" :كان يُعد من شيعة أهل
الكوفة" .وأضاف ابن حجر يف حديثه عن الكليب" :كان ابلكوفة كذاابن ،أحدمها :الكليب واآلخر:

1

املدينة املنورة : ،املرجع السابق.173/2 ،

2

املرجع السابق.173/2 ،

3

مسند أمحد ،املرجع السابق.32/4،
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السدي" .1وقد اختاره هلذه القصة ،ألهنا تتصل جبمع الصدقات ،والوليد عمل على صدقات قضاعة يف
عهد أيب بكر ،وعمل على صدقات تغلب يف اجلزيرة يف زمن عمر ،وُكتب الشيعة تعيب عثمان بسبب قصة
الوليد.2
وحنن ال ننكر أن تكون اآلية نزلت يف سياق قصة بين املصطلق ،ولكن الذي يُنكر أن يكون الوليد هو
املوصوف ابلفاسق يف اآلية لك أن منطوق اآلية﴿:إِن جاء ُكم فَ ِ
اس ٌق﴾[احلجرات .]6:وبصيغة التنكري يدل على
ََ
الشمول ،ألن النكرة إذا وقعت يف سياق الشرط ،عممت ،كما تعم إذا وقعت يف سياق النفي.3

ح ّد الوليد بن عقبة ِف اخلمر:
وأما حد الوليد يف اخلمر ،فقد ثبت يف الصحيحني أن عثمان حدَّه بعدما شهدت عليه الشهود ،فهو ليس
مأخ اذا على عثمان ،بل كانت من مناقب عثمان رضي هللا عنه أن أقام عليه احلد ،وعزله عن الكوفة ،حيث
ذكر البخاري هذه احلادثة يف "ابب مناقب عثمان" ،وكان علي رضي هللا عنه يقول :إنكم وما تعريون به
عثمان كالطاعن نفسه ،ليقتل رداءه .4وما ذنب عثمان يف رجل قد ضربه بفعله ،وعزله عن عمله ،وما ذنب
عثمان فيما صح عن أمران .5مث إن تلك احلادثة مل تطرد يف عهد عثمان فحسب ،بل هلا سابقة يف عهد
عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه حيث ذكر ،أن قد أمية أمة بن مظعون له صحبة شرب اخلمر ،وهو أمري
على البحرين من قبل عمر فحده وعزله.6وقد ذكر بعض املؤرخني :أنه مل يثبت على الوليد شربه للخمر،
قال احلافظ يف اإلصابة :ويقال :إن بعض أهل الكوفة تعقبوا عليه ،فشهدوا عليه بغري احلق.7وقد أشار إىل
1

املدينة املنورة ،املرجع السابق.179/2 ،

2

املرجع نفسه.180/2 ،

3

املرجع نفسه.180/2،

4

الرداء :هو العون ،اتريخ الطربي.278/5 ،

5

حتقيق مواقف الصحابة يف الفتنة.421/1 ،

6

العواصم من القواصم ،ص.93

7
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هذا ابن خلدون ،فقال :وما زالت الشائعات ،ويقصد على عمال عثمان من قبل املشاغبني تنمو ،ورمي
الوليد بن عقبة وهو على الكوفة بشرب اخلمر ،وشهد عليه مجاعة منهم ،وحده عثمان وعزله.1
وما حكاه الطربي ببعض تفصيل :إن أبناء أليب زينب وأيب مورع ،وجندب بن زهري نقبوا على ابن احليسمان
داره ،وقتلوه ،فشهد عليهم بذلك أبو شريع اخلزاعي الصحايب ،وابنه وكان جارا البن احليسمان فاقتضى
منهم الوليد ،فأخذ اآلابء على أنفسهم أن يكيدوا للوليد ،وأخذوا يرتقبون حركاته ،فنزل به أبو زبيد الشاعر،
وكان نصراني ا من أخواله بين تغلب ،وأسلم على يد الوليد ملالزمته أاب زبيد ووجد أبو زينب ،وأبو مورع خري
فرصة يغتنموهنا ،فسافرا إىل املدينة وتقدما إىل عثمان شاهدين على الوليد بشرب اخلمر ،وأهنما وجداه يقيء
اخلمر فقال عثمان :ما يقيء اخلمر إال شارهبا ،فجيء ابلوليد من الكوفة ،فحلف لعثمان وأخربه خربهم،
فقال عثمان :نقيم حدود هللا ،ويبوء شاهد الزور ابلنار ،فاصرب اي أخي.2
ويقول حمب الدين اخلطيب :وأما الزايدة اليت وردت يف رواية مسلم من :أنه أتى الوليد وقد صلى الصبح
ركعتني ،مث قال :أزيدكم ،ويف بعض طرق أمحد :أنه صلى أربعا ،فلم تثبت يف شيء من شهادة الشهود،
فهي من كالم حضني الراوي للقصة ومل يكن حضني من الشهود ومل يروها عن شاهد والعن إنسان معروف
وال كان يف الكوفة وقت احلادث املزعوم ،فال اعتداد هبذا اجلزء من كالمه.3
هذا هو وايل عثمان على الكوفة الوليد بن عقبة ،اجملاهد الفاتح ،العادل املظلوم الذي كان منه ألمته كل
ما استطاعه من عمل طيب ،مث رأى بعينه كيف يبغي املبطلون على الصاحلني وينفذ ابطلهم فيهم فاعتزل
ميال عن بلدة الرقة
الناس بعد مقتل عثمان يف ضيعة له منقطعة عن صخب اجملتمع وهي تبعد مخسة عشر ا

1

اتريخ الطربي.277 /5 ،

2

املرجع نفسه.277 /5 ،

3

العواصم من القواصم ،ص .97 ،96
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من أرض اجلزيرة اليت كان جياهد فيها ويدعو الناس لإلسالم يف خالفة عمر.1وقد اعتزل مجيع احلروب اليت
كانت أايم علي ومعاوية رضي هللا عنهما إىل أن تويف بضيعته ودفن هبا يف عام  61ه وقيل إنه تويف يف
أايم معاوية.2

السرح
نظرهتم ِف تولية عثمان لعبد هللا بن أيب ّ
درج املؤرخون -يف الغالب -إذا ذكروا اسم عبد هللا بن أيب السرح ،وتوليه عثمان له على والية مصر على
أن يقولوا :لقد وىل عثمان على مصر عبد هللا بن أيب سرح أخاه من الرضاعة .3وإيراد أخاه من الرضاعة
مقرونة ابلتولية تعترب إحياء من بعض املؤرخني ابهتام عثمان رضي هللا عنه ،وأنه هلذه األخوة من الرضاعة
واله مصر وهذا غري صحيح ولكي نرد على هؤالء وعلى ما يغمزون به أمري املؤمنني عثمان بن عفان رضي
هللا عنه نبني سرية فارس بين عامر بن لؤي.4
كان عبد هللا بن سعد على خربة ودراية اتمة أبحوال مصر ونواحيها نتيجة اشرتاكه الشراكة مع جيش عمرو
يف فتحها ،ونتيجة واليته على بعض النواحي أثناء خالفة عمر ،فقد كان على صعيد مصر ،وكذلك أول
خالفة عثمان ،مما أهله ألن يصبح والي ا على مصر ،وكذلك أقوال املرشحني لتلك الوالية بعد عمرو بن
العاص ،نتيجة لتلك اخلربات و يبدو أن عبدهللا بن سعد متكن من ضبط خراج مصر ،حىت زاد ما كان
جيمعه من اخلراج على ما كان جيمعه عمرو بن العاص قبله ،ولعل مرد ذلك إىل اتباع عبدهللا بن سعد
لسياسة جديدة يف املصروفات ،واختلف عن سياسة عمرو ابلتايل زادت أموال اخلراج املتوفرة يف

1

املرجع السابق ،ص 94

2

البداية والنهاية.216 /8 ،

3

عثمان بن عفان ،املرجع السابق ،ص 270

4

فصل اخلطاب يف مواقف األصحاب ،املرجع السابق ،ص 77
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مصر.1وكانت له صوالت وجوالت يف فتوح إفريقية وفتح بالد النوبة .2وقد قال عنه الذهيب :ومل يتعد وال
3
أمريا مدة والية عثمان
فعل ما ينقم عليه وكان أحد عقالء الرجل وأجوادهم  .وقال عنه املقريزي :ومكث ا

رضي هللا عنه كلها حممودة يف واليته.4

وقد اهتم املتمردون الذين خرجوا على أمري املؤمنني عثمان أبنه أعطى عبد هللا بن سعد بن أيب سرح ما
أفاء هللا به ،ورد عثمان رضى هللا عنه على ذلك فقال" :وإمنا أعطيته ُمخس اخلمس ومثان مئة ألف ملا
نفال،
فتح أفريقيا ،جزاء جهاده ،وقد قلت له :إن فتح هللا عليك أفريقيا فلك مخس اخلمس من الغنيمة ا
وقد فعلها قبلي أبو بكر وعمر رضى هللا عنهما .ومع ذلك قال يل اجلنود اجملاهدون :إان نكره أن نعطيه
مخس اخلمس ،وال حيق هلم االعرتاض أو الرفض ،فأخذت مخس اخلمس من أيب سعد وردته عن اجلنود،
وبذلك مل أيخذ أيب سعد شيئاا أليس كذلك؟ قال الصحابة :اللهم نعم".5
السنة تنفيل أهل الغناء والبأس يف اجلهاد ،6وقد توىل عبد هللا بن أيب
وقد ثبت يف (السنة بضم السني) َ
سرح والية مصر ،وكانت يف بداية أمرها هادئة مستقرة إىل أن متكن مثريو الفتنة من أمثال عبد هللا بن
سبأ من الوصول إليها وإاثرة الناس فيها ،فكان هلم واملتأثرين هبم دور كبري يف مقتل عثمان رضى هللا
عنه ،كما أن األحوال يف مصر نفسها اضطربت نتيجة طرد الوايل الشرعي هلا ،واستيالء أقوام آخرين
على األمور بطريقة غري شرعية .وقد متكنوا خالل تلك الفرتة من بث الكراهية يف قلوب الناس على
خلليفتهم عثمان نتيجة مكابد قاموا هبا وأكاذيب نفقوها ونشروها .7وعندما وقعت الفتنة مبقتل عثمان
1

الوالية على البلدان يف عصر اخللفاء الراشدين ،عبد العزيز العمري.180/1 ،

2

فتوح مصر وأخبارها ،ص 188

3

سري أعالم النبالء.34 /3 ،

4

اخلطط.299 /1 ،

5

اتريخ الطربي.356 ،355/5 ،

6

فصل اخلطاب يف موقف األصحاب ص.84

7

اإلصابة ،رقم .4711
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رضى هللا عنه اعتزهلا عبد هللا بن سعد وسكن عسقالن أو الرملة يف فلسطني ،وروى البغوي إبسناد
صحيح عن يزيد بن أيب حبيب قال :خرج بن أيب السرح إىل الرملة بفلسطني ،فلما كان عند الصبح
قال :اللهم اجعل آخر عملي الصبح فتوضأ ،فسلم عن ميينه ،مث ذهب يسلم عن يساره فقبض هللا
روحه.1

ردة احلَكم بن أيب عاصم إىل املدينة:
رد عثمان بن عفان على املتمردين يف شبهاهتم واهتاماهتم ،فقال" :إين رددت احلكم بن أيب العاصي إىل
املدينة ،وقد كان رسول هللا (ﷺ) نفاه إىل الطائف إن احلكم بن العاصي مكي ،وليس مدنياا وقد سريه
الرسول (ﷺ) من مكة إىل الطائف ،وأعاده الرسول إىل مكة بعد ما رضي عنه ،فالرسول (ﷺ) سريه
إىل الطائف ،وهو الذي رده وأعاده أليس كذلك؟ فقال الصحابة :اللهم نعم".2
وقد ا ُهتم عثمان رضى هللا عنه أبن ابن عمه مروان ابن احلكم ورطه ،وأاثر عليه الناس لتنقل اخلالفة بعد
ذلك إىل بين أمية ،وهذا افرتاض ال دليل عليه ومل تنقل اخلالفة إىل بين أمية إال بعد أهوال جسام مل يكن
ملروان فيها دور خطري ،مث إن عثمان مل يكن ضعيف الشخصية حىت يتمكن منه كاتبه إىل احلد الذي
يتصوره الرواة .3وما ذكروه من األكاذيب يف كون عثمان أعطى مروان ُمخس أفريقية فكذب ،قال ابن
كذب".4
القيم" :أحاديث الوليد وذم مروان بن احلكم ٌ

1

سري أعالم النبالء.35/3 ،

2

الصاليب ،عثمان بن عفان ،ص347

3

محدي شاهني ،الدولة األموية املفرتي عليها ،ص .160

4

ابن قيم اجلوزية ،املنار املنيف يف الصحيح والضعيف ،ص .117

137

عثمان بن عفان واهتامه ابلتبذير من بيت املال:
ا ُهتم عثمان رضى هللا عنه من قبل الغوغاء واخلوارج إبسرافه يف بيت املال ،وإعطائه أكثر ألقاربه ،وقد
ساند هذا االهتام محلة دعائية ابطلة قادها األعداء ضده ،وتفسرت يف كتب التاريخ ،وتعامل معها بعض
املفكرين واملؤرخني على كوهنا حقائق وهي ابطلة ،مل تثبت ثبت ألهنا خمتلقة ،والذي ثبت من إعطاء
أقاربه أمور تعد من مناقبه ،ال من املثالب فيه ،وذلك لعدة أسباب هي:
وصوال ابلرحم ،يصلهم بصالت وفرية،1
أ .إن عثمان رضى هللا عنه كان ذا ثروة عظيمة ،وكان ا
فنقم عليه أولئك األشرار ،وقالوا أبنه كان يصلهم من بيت املال وقد أجاب عثمان عن موقفه
أحب أهل بييت ،وأعطيهم ،فأان
هذا بقوله وعثمان قد أجاب يف موقفه هذا بقوله :وقالوا :إين ُّ
حيب هلم ،فإنه مل ميل معهم إىل حور ،بل أمحل احلقوق عليهم وأما إعطائهم فإين إمنا أعطيتهم
من مايل ،وال استحل أموال املسلمني لنفسي وال ألحد من الناس ،وقد كنت أعطي العطية
شحيح حريص،
الكبرية الرعية من صلب مايل زمان رسول هللا (ﷺ) ،وأيب بكر وعمر وأان يومئذ
ٌ
أفحني أتيت على أسنان أهل بييت ،2وفُين عمري وودعت الذي يل يف أهلي فقال امللحدون ما
قالوا؟.3
وكان عثمان رضى هللا عنه قد قسم ماله وأرضه يف بين أمية ،وجعل ولده كبعض من يعطي ،فبدأ ببين
أيب العاص ،فأعطى آل احلكم رجاهلم عشرة آالف ،فأخذوا مئة ألف وأعطى بين عثمان مثل ذلك،
وقسم يف بين العاص ويف بين العيص ،ويف بين احلرب ،4فهذه النصوص وغريها ممن اشتهر عنه وما وضح
1

الغرسي ،فصل اخلطاب يف مواقف األصحاب ،املرجع السابق ،ص.82

2

جاوزت أعمارهم.

3
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من األحاديث يف فضائله اجلمة ،تدل على أن كل ما قيل فيه من إسرافه يف بيت املال ،وإنفاق أكثره
على نفسه ،وأقاربه ،وقصوره حكاايت بدون زمام ،والخطام ،ومع براءة عثمان مما نسب إليه إال أن
بعض العلماء ذهبوا إىل أن سهم ذوي القرَب هو لقرابة اإلمام.1
قال تقي الدين ابن تيمية :إن سهم ذوي القرَب ذهب بعض الفقهاء إىل أنه لقرابة األعمام كما قال
احلسين وأبو ثور ،وأن النيب (ﷺ) كان يعطي أقاربه جبكم الوالية ،فذوي القرَب يف حياة النيب (ﷺ)
ذوي قرابه ،وبعد موته هم ذوي قرَب من يتوىل األمر بعده ،وذلك ألن نصر ويل األمر والذب عنه متعني
وأقاربه ينصرونه ،ويذبون عنه ما ال يفعله غريهم

2

لقد كان عثمان بن عفان رضى هللا عنه شديد احلب ألقاربه ولكن ذلك مل ميل به ال ميل إىل غشيان
حمرم أو إساءة السرية ،والسياسية يف أمور املال أو غريها وإمنا ُدست يف كتب التاريخ أكاذيب ابطلة
كان خلفها الدعاية السبئية والشيعية اإلمامية الظاملة ضد عثمان رضي هللا عنه.3
وقد روى ابن تيمة رمحه هللا ،على من اهتم عثمان بتفضيله أهله ابألموال الكثرية من بيت املال ،فقال:
وكان يؤثر أهله ابألموال الكثرية من بيت املال حىت إذا دفع إىل أربعة نفر من قريش زوجهم بناته أبربعمائة
ألف دينار ،ودفع إىل مروان ألف ألف دينار مليون دينار فاجلواب يقال :أين النقل الثابت هبذا؟
أيضا ،وكان حيسن إىل مجيع املسلمني ،وأما عن هذا القدر
نعم كان يُعطي أقاربه ،ويعطي غري أقاربه ا
الكثري فيحتاج إىل نقل اثبت ،مث يقال اثنياا :هذا من الكذب املبني ،فإنه ال عثمان وال غريه من اخللفاء

1

فصل اخلطاب يف مواقف األصحاب ،املرجع السابق ،ص.83

2

ابن تيمية ،منهاج السنة.188- 187/3 ،

3
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أحدا ما يقارب هذا املبلغ .1وقال عثمان رضى هللا عنه :وإين وهللا ما أخذت من تلك
الراشدين أعطوا ا
األمخاس وال غريها فل اسا فما فوقه ،وإنين ال آكل إال من مايل وال أعطي أهلي إال من مايل.2

اهتام عثمان بتولية صغا ِر السن:
جيشا لغزو
يف استعمال األحداث ،كان لعثمان رضي هللا عنه يف رسول هللا أسوة حسنة ،فقد جهز ا
الروم يف آخر حياته ،واستعمل عليه أسامة بن زيد رضى هللا عنهما ،وعندما تويف الرسول (ﷺ) متسك
الصديق رضي هللا عنه إبنفاذ هذا اجليش ،ولكن بعض الصحابة رغبوا يف تغيري أسامة بقائد أحسن منه،
فكلموا عمر يف ذلك ليكلم أاب بكر ،فغضب أبو بكر ملا مسع هذه املقابلة وقال لعمر :أاي عمر استعمله
رسول هللا (ﷺ) وأتمرين أن أعزله ،3وجييب عثمان بنفسه على هذه املآخذ أمام املأل من الصحابة،
حمتلما ،مرضياا ،وهذا أهل عملهم ،فسألوهم عنهم ،وهؤالء أهل بلدهم
بقوله :ومل أستعمل إال ا
جمتمعا ،ا
وقد وىل من قبلي أحدث منهم .وقيل لرسول هللا (ﷺ) مما قيل يل يف استعماله ألسامة أكذلك؟ قالوا:
نعم يعيبون للناس ماال يفسرون 4وكذلك يقول اإلمام علي رضي هللا عنه :ومل ِ
يول أي عثمان :إال رجال
سواي ،وقد وىل رسول هللا (ﷺ) عتاب بن أسيد على مكة وهو ابن عشرين سنة.5
ا
إن الذي يرجع إىل الصحيح املخصص من وقائع التاريخ ،ويتبع سرية الرجال الذين استعان هبم أمري
املؤمنني ذو النوريني رضوان هللا عليهم وما كان جلهادهم من مجيل األثر يف اتريخ الدعوة اإلسالمية،

1

منهاج السنة ،املرجع السابق ،ص132

2

الصاليب ،عثمان بن عفان ،ص247

3

اتريخ الطربي.416/5 ،

4

املرجع السابق.355/5 ،

5

ابن كثري ،البداية والنهاية.178/7 ،
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بل كان حلسن إدارهتم من عظيم النتائج يف هناء األمة ،وسعادهتا ،فإنه ال يستطيع أن مينع نفسه من
اجلهر ابإلعجاب ،والفخر كلما أمعن يف دراسة ذلك الدور من أدوار التاريخ اإلسالمي.1

اهتام عثمان ابلتضييق على املسلمني ِف أرض احلمى:
قال عثمان رضي هللا عنه :وقالوا إين محيت محى وضيقت على املسلمني وجعلت أرضا واسعة خاصة
لرعي إبلي ،ولقد كان احلمى قبلي ،إلبل الصدقة ،واجلهاد ،حيث جعل احلمى كل كلل من رسول هللا
وأبو بكر ،وعمر ،وأان زدت فيه ملا كثرت إبل الصدقة ،واجلهاد ،مث مل مننع ماشية فقراء املسلمني من
وغنما وقد
الرعي يف ذلك احلمى ،وما محيت ملا شيعين وملا وليت اخلالفة كنت من أكثر املسلمني ا
إبال ا
أنفقتها كلها ومايل اآلن اثغبة وال راغية ومل يبق يل إال بَعريان خصصتهما حلجي ،أليس كذلك؟ فقال
الصحابة :اللهم نعم .2مث إن ما فعله أبو بكر وعمر وعثمان يف احلمى قد اشتهر بني الصحابة ،فلم
ينكر عليهم منكر ويعترب ذلك إمجاع ا ،3وقد حكى ابإلمجاع أيب قدامة.4

اهتام عثمان مبخالفة النيب ِف صًلة السفر:
قال :وقالوا :إين أمتمت الصالة يف السفر ،وما أمتمها قبلي رسول هللا وال أبو بكر وال عمر :لقد امتمت
مسافرا أليس كذلك؟
الصالة ملا سافرت من املدينة اىل مكة بلد فيه أهلي ،فأان مقيم بني أهلي ولست
ا
فقال الصحابة :اللهم نعم.5

1

مشس الدين بن الذهيب ،حاشية املنتقي من منهاج االعتدال ،ص .390

2

اتريخ الطربي.356 –355/5 ،

3

حممد حسن أبو حيىي ،نظام األراضي يف صدور الدولة اإلسالمية ،ص .169

4

ابن قدامة ،املغين.581/5 ،

5
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إن عثمان رضي هللا عنه يف حج عام 29ه  ،وضع ما ضع من إمتام الصالة يف مىن وعرفات ،شفقة على
ضعفاء املسلمني أن يُفتنوا يف دينهم ،فقد أبدى لفعله سبباا معقوال حينما سأله عبد الرمحن بن عوف
رضي هللا عنه وعما دعاه إليه فلما أطلعه عثمان رضي هللا عنه على وجهه نظره أخذ عبد الرمحن بقوله
وأمت الصالة أبصحابه ،وكذلك صنع عبد هللا بن مسعود ،وغريه من مجهور الصحابة ،فتابعوه ،ومل خيالفوه
ألنه إمام راشد جيب متابعته فيما مل خيرج عن حدود الشريعة املطهرة ،ولو كان فيما جاء به عثمان أدىن
شبهة ملخالفة نص شرعي ما أمكن مطلقا مجهور الصحابة أن يتابعوه.1
والذي أبداه عثمان رضي هللا عنه يف حتاوره مع عبد الرمحن بن عوف ،واحتج به لرأيه معقول املعىن ،ولو
أتمل فيه نظار يف أسرار الدين ،وحكم الشريعة ،لرأى :أن إمتام الصالة الذي انتهى إليه رأي عثمان
أرجح حينئذ من قصرها ،وقد حدث من األمور ما مل يكن على عهد النيب (ﷺ) وأيب بكر وعمر،
فخاف عثمان أن يف الناس يف صالهتم وال سيما جفاة األعراب يف مضارهبم ،ومن بعدت بالدهم ويف
أطراف األرض وقد ال يتصل هبم من أهل العلم من يعلمهم ويرشدهم ،فأراد عثمان مبا صنع هذا الشر
املخوف على كثري من ضعفاء املسلمني.2
وها هو عثمان بن عفان رضي هللا عنه يرد على هذه اإلهتامات فيقول :وقالوا :إين أمتمت الصالة يف
السفر ،وما أمتمها قبلي رسول هللا وال أبو بكر وال عمر :لقد امتمت الصالة ملا سافرت من املدينة اىل
مسافرا أليس كذلك؟ فقال الصحابة :اللهم نعم.3
مكة بلد فيه أهلي ،فأان مقيم بني أهلي ولست
ا

1

صادق عرجون ،عثمان بن عفان ،ص.192

2

الصاليب ،عثمان بن عفان ،املرجع السابق ،ص .143
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أهال ،وله ابلطائف مال
وقد ابلغ عثمان رضي هللا عنه يف إبعاد الشبهة عن نفسه ،فقال :إنه اختذ مبكة ا
مقيما ،ففرضه اإلمتام ،وذلك منه رضي هللا عنه
رمبا نظر إليه ،وأقام فيه بعد انتهاء املوسم ،فيكون حينئذ ا
من دقيق النظر يف الدين وفهم األسرار وحكمه .1وقد رأى مجاعة من الصحابة إمتام الصالة يف السفر
منهم عائشة وعثمان وسلمان وأربعة عشر من أصحاب الرسول هللا (ﷺ) ،2فعثمان رضي هللا عنه مل
يوجب القصر يف السفر ،وإمنا كان يتجه كما رآه فقهاء املدينة ومالك والشافعي وغريمها ،مث إهنا مسألة
اجتهادية ولذلك اختلف فيها العلماء ،فقوله ال يوجب تكفريا وال تفسي اقا ،وأما قول ابن مسعود رضي
شر.ويف رواية :إين أكره اخلالف ،ففيه ترشيد لنا وتذكري على استحباب اخلروج من
هللا عنه :اخلالف ٌ
اخلالف يف مسائل االجتهاد ،وحيسن ابملسلم أن يستحضرها ،وحياول أن يقلل اخلوض واجلدال يف الفروع
املختلف فيها إذ الظروف احمليطة بنا ال تساعدان على إضاعة مزيد من الوقت الثمني يف اجلدل واخلالف
عما جيب أن نفعله ملواجهة التحدايت اخلطرية ،كما أن من فعل ابن مسعود ،وابن عوف رضي هللا
بياان حلرص الصحابة على اإلمجاع والوحدة وهذا خلق عظيم من أخالق
عنهما من الصالة خلف عثمان ا
النصر

3

اهتام عثمان بتحريف القرآن:
هذه الرواية تبني الباعث على مجع القرآن يف عهد عثمان رضي هللا عنه ،فعن أنس بن مالك رضي هللا
عنه :أن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان رضي هللا عنه ،وكان يُغازي أهل الشام يف فتح أرمينية
وأذربيجان مع أهل العراق ،فأفزع حذيفة اختالفهم يف القراءة ،فقال حذيفة لعثمان :اي أمري املؤمنني

1

عثمان بن عفان ،صادق عرجون ،املرجع السابق ،ص .194

2

األصبهاين ،اإلمامة والرد على الرافضة ،ص.312

3
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أدرك هذه األمة قبل أن خيتلفوا يف الكتاب اختالف اليهود والنصارى ،فأرسل عثمان إىل حفصة أن
نردها إليك .فأرسلت هبا حفصة إىل عثمان ،فأمر زيد
أرسلي إلينا ابلصحف ننسخها يف املصاحف مث ُّ
بن اثبت ،وعبد هللا بن الزبري ،وسعد بن العاص ،وعبد الرمحن بن احلارث بن هشام رضي هللا عنهم
فنسخوها يف املصاحف وقال عثمان للرهط القريشيني الثالثة :إذا اختلفتم أنتم وزيد بن اثبت يف شيء
من القرآن ،فاكتبوه بلسان قريش ،فإمنا نزل بلساهنم ،ففعلوا ،حىت إذا نسخوا الصحف يف املصاحف،
رد عثمان رضي هللا عنه الصحف إىل حفصة ،فأرسل إىل كل أفق مبصحف مما نسخوا ،وأمر مبا سواه
من القرآن يف كل صحيفة أو مصحف أن حيرق

1

لقد مجع اخلليفة عثمان بن عفان رضي هللا عنه املهاجرين واألنصار وشاورهم يف األمر ،ومنهم أعيان
األمة وأعالم األمة ،وكبار الصحابة ويف طليعتهم علي بن أيب طالب رضي هللا عنه ،وعرض عثمان رضي
ود َار َسهم أمرها ودارسوه ،وانقشهم فيها
هللا عنه هذه املعضلة على صفوة األمة ،وقادهتا اهلادين املهدينيَ ،
وانقشوه ،حىت عرف رأيهم وعرضوا رأيه ،فأجابوه إىل رأيه يف صراحة ال جتعل للريب إىل قلوب املؤمنني
فضال عن علمائها
هلم خمالف ،وال عرف عن أحد نكري ،وليس شأن القرآن الذي خيفي على آحاد األمة ا
وأئمتها البارزين.2
إن عثمان رضي هللا عنه مل يبتدع يف مجعه للمصحف ،بل سبقه إىل ذلك أبو بكر الصديق رضي هللا
عنه ،كما أنه مل يضع ذلك من قبل نفسه إمنا فعله عن مشورة للصحابة رضي هللا عنهم ،وأعجبهم هذا
ِ
ِ
أيضا :قد أحسن رأي يف فعله يف املصاحف.3
الفعل .وقالوا :نعم ما رأيت ،وقالوا :نعم ما رأيت ،وقالوا ا

1

البخاري ،فضائل القرآن ،رقم .4987

2

صادق عرجون ،عثمان بن عفان ،املرجع السابق ،ص.175

3

حممد بن عبد هللا الغبان ،فتنة مقتل عثمان.78/1،
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وقد أدرك مصعب بن سعد صحابة النيب (ﷺ) حني مشق 1عثمان رضي هللا عنه املصاحف فرآهم قد
أعجبوا هبذا الفعل منه.2
كان علي رضي هللا عنه ينهي من يعيب على عثمان رضي هللا عنه بذلك ،ويقول :اي أيها الناس ال تغلوا
مجيعا،
خريا ،فوهللا ما فعل الذي فعل -أي يف املصاحف -إال عن مأل منا ا
يف عثمان وال تقولوا له إال ا
أي :الصحابة .ووهللا لو وليت ،لفعلت مثل الذي فعل.3
وبعد اتفاق هذا اجلمع الفاضل من خرية اخللق على هذا األمر املبارك ،يتبني لكل متجرد عن اهلوى:
أن الواجب على املسلم الرضا هبذا الصنيع الذي صنعه عثمان رضي هللا عنه ،وحفظ به القرآن الكرمي.4
فقد قال القرطيب يف التفسري :وكان هذا من عثمان رضي هللا عنه بعد أن مجع املهاجرين واألنصار وجلة
أهل اإلسالم وشاورهم يف ذلك ،فاتفقوا على مجعه مبا صح ،وثبت من القراءة املشهورة عن النيب (ﷺ)،
واطراح ما سواها ،واستوصوا رأيه ،وكان رأاي سديدا موفقا.5
ويف جلسة املصارحة واملكاشفة اليت قام هبا عثمان رضي هللا عنه يف مسجد رسول هللا (ﷺ) مع املتمردين
على مرأى ومسمع من الصحابة ،وعرضوا األخطاء اليت ارتكبها عثمان -على حد زعمهم -وقام عثمان
رضي هللا عنه ابلبيان واإليضاح ،وقدم حججه وأدلته فيما فعل ،واملسلمون املنصفون يسمعون هذه
املصارحة ،واحملاسبة واملكاشفة ،وأورد عثمان ما أخذوه عليه ،مث بني حقيقة األمر ،ودافع عن حسن
أشهد معه الصحابة واجلالسني يف املسجد ،ومن ضمنها هتمة حرق القران فقال :وقالوا :إين
فعله ،و َ

1

مد حروفها وجودها.
مشق يف الكتابة؛ أي َّ

2

البخاري ،التاريخ الصغري.94/1 ،

3

فتح الباري 18/9 ،اسناده صحيح

4

فتنة مقتل عثمان.78/8 ،

5

اجلامع ألحكام القرآن.88/1 ،
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أبقيت نسخة واحدة من املصاحف ،وحرقت ما سواها ،ومجعت الناس على مصحف واحد أال إن
القران كالم هللا ،من عند هللا ،هو واح ٌد ومل أفعل سوى أن مجعت املسلمني على القران ،أليس كذلك؟
فقال الصحابة :اللهم نعم.1

اهتام عثمان أبنه أنقص أهل بدر من عطاايهم:
إن ما جاء يف الرسالة املنسوبة إىل عبد هللا بن إابض ،واليت أرسلها إىل عبد امللك بن مروان :أبن عثمان
منعه فرائض كان فرضها أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه وأنقص أهل بدر من عطاايهم
ألف ألف وكنِز الذهب والفضة ومل ينفقها يف سبيل هللا .2وهذا كالم عاري عن الصحة دون دليل وال
برهان ،وإمنا جزء من محالت التشويه اليت قام هبا املتمردون ورددها غريهم فيما بعد:
"وقد استمر نظام األُعطيات يف عهد عثمان رضي هللا عنه كما كان يف عهد عمر بن اخلطاب رضي هللا
عنه ،فقد اعتمد السابقة يف الدين أساسا للعطاء ،وكتب بذلك لوليه على الكوفة بقوله :أما بعد ففضل
تبعا له ،إال أن يكونوا تثاقلوا
أهل السابقة والقدمة ممن فتح هللا عليه تلك البالد ،وليكن من نزهلا بسببهم ا
على احلق ،وتركوا القيام به ،وقام هؤالء ،واحفظ لكل منزلته ،وأعطهم مجيعا بقسطهم من احلق ،فإن
املعرفة ابلناس يصاب هبا العدل".3
وحني اتسعت الفتوحات االسالمية يف عهده ،كثرت موارد الدولة املالية مما أدى ابخلليفة عثمان رضي
هللا عنه أن يتخذ له اخلزائن ،فانعكس بذلك دوره على العطاء ،فزاد يف أرزاق اجلند مبقدار  100درهم
لكل منهم ،فهو أول خليفة زاد الناس يف العطاء واس به اخللفاء من بعده يف الزايدة.4

1

الصاليب ،عثمان بن عفان ،ص.346

2

نشأة احلركة اإلابضية ،ص.255

3

اتريخ الطربي ،املرجع السابق.280/5 ،

4

املرجع السابق.245/5 ،
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بدرا واهنزم ِف أُحد وغاب عن بيعة الرضوان:
عثمان مل حيضر ا
فمن مجلة احلمًلت الدعائية اليت شنها األعداء وأصحاب الفَت على عثمان رضي هللا عنه:
بدرا:
أ .مل حيضر ا
مل ليكن عثمان بن عفان رضي هللا عنه ممن ختلفوا عن بدر ،لتقاعس منه أو هروب ينشده كما يزعم
أصحاب األهواء ممن طعن عليه بتغيبه عن بدر ،فهو مل يقصد خمالفة الرسول صلى هللا عليه وسلم ِألَن
ِ
اَّللُ َعلَي ِه َو َسلَّمَ  -ومتابعته ،حازه
صلَّى َّ
اعة َّ
الفضل الَّذي حازه أهل بدر ِيف ُش ُهود بدر طَ َ
الر ُسول َ -
اَّللُ َعلَي ِه َو َسلَّمَ لل ِقيَام على
صلَّى َّ
عثمان رضي هللا عنه ،حيث خرج مع الرسول صلى هللا عليه وسلم فرده َ
اب نَته ،فكان من أجل فرض لطاعته َلر ُسول هللا بتخلفه عن بدر ،وقد ضرب له بسهمه وأجره ،فشاركهم
ِ ِ
يمة َوالفضل َواألَجر لطاعته هللا َوَر ُسوله وانقياده َهلما.
يف الغَن َ

1

فعن عثمان بن عبد هللا بن موهب قال :جاء رجل من مصر حج البيت فقال :اي بن عمر :إين سائلك
عن شيء فحدثين أنشدك هللا حبرمة هذا البيت ،هل تعلم أن عثمان تَغيب عن بدر فلم يشهدها؟ فقال:
نعم! ولكن أما تغيبه عن بدر فإنه كانت حتته بنت رسول هللا (ﷺ) وهي السيد رقية ،فمرضت رضي
هللا عنها ،فقال له رسول هللا (ﷺ)َّ :
أجر ٍ
وسهمه"  .2وهنا يروي أيب وائل
بدرا
َ
رجل شه َد ا
"إن لك َ
عن عثمان بن عفان رضي هللا عنه أنه قال :أما يوم بدر فقد ختلفت على بنت رسول هللا ،وقد ضرب

1

األصبهاين ،اإلمامة والرد على الرافضة ،ص.302

2

البخاري ،رقم .3698
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رسول هللا يل فيها سهم ،وقال زائدة يف حديثه :ومن ضرب له رسول هللا (ﷺ) فيها بسهم ،فقد شهد

1

وقد عُد عثمان رضي هللا عنه من البدريني ابالتفاق.2
ب .اهنزام عثمان ِف غزة أحد:
بعدما كر خالد بن الوليد ومعه عكرمة بن أيب جهل وقتل بقية الرماة ومعهم أمريهم عبد هللا بن جبري
رضي هللا عنه الذي ثبت هو وطائفة قليلة معه ،ويف غفلة من املسلمني وأثناء انشغاهلم ابلغنائم أطبق
شديدا ،واهنزمت طائفة
خالد ومن معه عليهم ،فأعملوا فيهم القتل ،فاضطرب أمر املسلمني اضطر اااب ا
من املسلمني إىل قرب املدينة منهم عثمان بن عفان ،ومل يرجعوا حىت انفض القتال ،وفرقة صاروا حيارى
ملا مسعوا أن النيب (ﷺ) قد قُتل ،وفرقة ثبتت مع النيب (ﷺ) .وأما الفرقة اليت اهنزمت وفرت ،فلقد أنزل
قرآان يتلى إىل يوم القيامة ،قال تعاىل﴿:إِ َّن الَّ ِذين تَولَّوا ِمن ُكم ي وم التَ َقى اجلمع ِ
ان إَِّمنَا استَ َزَّهلُُم
هللا فيها ا
َ َ
ََ
َ َ
اَّلل َغ ُف ِ
ِ
الشَّيطَا ُن بِبَ ع ِ
يم﴾[
ض َما َك َسبُوا ۖ َولََقد َع َفا َّ
اَّللُ َعن ُهم ۗ إ َّن ََّ ٌ
ور َحل ٌ

آل عمران.]155:

غري أن أصحاب األهواء ال يرون إال ما هتوى أنفسهم فلم يروا من املرتاجعني ،إال عثمان رضي هللا عنه
كانوا يتهمونه دون سائر املرتاجعني من الصحابة ،وهل يبقى وحده؟ ولو فعل خلَاطَر بنفسه .3وبعد أن
عفا هللا عن املرتاجعني ،فاحلكم واضح جلي ،ال أبس فيه وال غموض ،فال مؤاخذة بعد ذلك على عثمان
رضي هللا عنه ،4فيكفي أن هللا عفا عنه بنص القرآن الكرمي ،وحياته اجلهادية مبجموعها تشهد له على
شجاعته.5

1

اإلمامة والرد على الرافضة ،ص .304

2

صادق عرجون ،عثمان بن عفان ،املرجع السابق ،ص.47

3

األمني ذو النورين ،ص.131

4

ذو النورين مع النيب ،ص.32

5

الصاليب ،عثمان بن عفان ،املرجع السابق ،ص.32
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ج .غياب عثمان عن بيعة الرضوان:
ظلما ،أبنه مل يبايع رسول هللا (ﷺ) بيعة الرضوان ،وكان متغيباا عنها يف مهمة كلفه هبا رسول
اهتم عثمان ا
هللا (ﷺ) إليصال رسالته إىل قريش ودعوهتا إىل هللا واإلسالم ،وبيان هدف النيب (ﷺ) من اجمليء.
فهذه من االهتامات الباطلة اليت ألصقت ابخلليفة الراشدي الرابع يف أحضان ٍ
فتنة أريد هبا تفويض أركان
اخلالفة خاصة.1
وعن أنس قال :ملا أمر رسول هللا (ﷺ) ببيعة الرضوان كان عثمان بن عفان بعثة رسول هللا إىل أهل
مكة ،فبايعه الناس ،فقال :إن عثمان يف حاجة هللا وحاجة رسوله ،فضرب إبحدى يديه على األرض،
خريا من أيديهم ألنفسهم.2
فكانت يد رسول هللا (ﷺ) لعثمان ا

معاملة عثمان لبعض الصحابة:
أ .عًلقة عثمان أبيب ذر الغفاري رضي هللا عنه:
إن ُمبغضي عثمان رضي هللا عنه كانوا يشنعون عليه أنه نفى أاب ذر رضي هللا عنه إىل الربذة ،3وكل ما
قيل يف قصة أيب ذر رضي هللا عنه مما يشنع به على عثمان بن عفان ،ابطل ال يُبىن على رواية صحيحة.
والصحيح أن أاب ذر رضي هللا عنه نزل الربذة ابختياره ،وأن ذلك كان بسبب اجتهاد أيب ذر يف فهم آية
خالف فيها الصحابة وأصر على رأيه فلم يوافقه أحد عليه ،فطلب أن ينزل ابلربذة ،واليت كان يغدو

1

ذو النورين مع النيب صلى هللا عليه وسلم ،ص .32

2

سري السلف الصاحلني 181/1 ،إسناده ضعيف.

3

منزال يف الطريق بني العراق ومكة.
كانت ا
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إليها زمن النيب (ﷺ) ،ومل يكن نزوله هبا نفياا قسرااي أو إقامة جربية ،ومل أيمره اخلليفة ابلرجوع عن رأيه،
مقبوال ،لكنه ال جيب على املسلمني األخذ به.1
وجها ا
ألن له ا
إن أصح ما روي يف قصة أيب ذر رضي هللا عنه ما رواه البخاري يف صحيحه عن زيد بن وهب ،قال:
مررت ابلربذة ،فإذا أان أبيب ذر رضي هللا عنه فقلت له :ما أنزلك منزلك هذا؟ قال :كنت ابلشام،
َّ ِ
ِ ِ ِ
الرهب ِ
ان لَيَأ ُكلُو َن أَم َو َال
ين َآمنُوا إ َّن َكث اريا م َن األَحبَا ِر َو ُّ َ
فاختلفت أان ومعاوية يف قوله تعاىلَ ﴿:اي أَيُّ َها الذ َ
اط ِل ويصدُّو َن عن سبِ ِيل َِّ َّ ِ
ِ
الن ِ ِ ِ
َّ
اَّللِ فَبَ ِشرُهم
ب َوال ِف َّ
وهنَا ِيف َسبِ ِيل َّ
ضةَ َوَال يُ ِنف ُق َ
َّاس ابلبَ َ َ ُ َ َ
اَّلل ۗ َوالذ َ
ين يَكن ُزو َن الذ َه َ
بِع َذ ٍ
اب أَلِي ٍم﴾[التوبة .]34 :قال معاوية :نزلت يف أهل الكتاب ،فقلت :نزلت فينا وفيهم ،فكان بيين وبينه
َ
يف ذاك .وكتب إىل عثمان يشكوين ،فكتب إيل عثمان أن أقدم املدينة فقدمتها ،فكثر علي الناس حىت
كأن مل يرونِ قبل ذلك ،فذكرت ذلك لعثمان ،فقال يل :إن شئت فكنت قريباا فذاك الذي أنزلين هذا
املنزل ،ولو أمروا علي حبشياا لسمعت وأطعت.2وقد أشار هذا األثر إىل أمور مهمة:
ِ
ضو عثمان :هل نفاه عثمان ،أو اختار أبو ذر
 سأله زيد بن وهب ،ليتحقق مما أشاعه ُمبغ ُاملكان؟ فجاء سياق الكالم :أنه خرج بعد أن كثر الناس عليه يسألونه عن سبب خروجه من
الشام ،وليس يف نص احلديث :أن عثمان أمره ابلذهاب إىل الربذة ،بل اختارها بنفسه ،ويؤيد
هذا ما ذكر ابن حجر عن عبد هللا ابن الصامت قال :دخلت مع أيب ذر على عثمان ،فحسر
رأسه ،فقال :وهللا ما أان منهم -يعين اخلوارج -فقال :إمنا أرسلنا إليك لتجاوران ابملدينة فقال:
ال حاجة يل يف ذلك ،ائذن يل ابلربذة ،قال :نعم.3

1

املدينة املنورة فجر اإلسالم.217 /2 ،

2

البخاري ،كتاب الزكاة ،رقم .1406

3

فتح الباري.274/3 ،
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 قوله كنت ابلشام :بني السبب يف سكناه الشام ما أخرجه أبو يعلى عن طريق زيد بن وهب:حدثين أبو ذر ،قال :قال يل رسول هللا (ﷺ) :إذ بلغ البناء –أي املدينةَ -س العا ،فارحتل إىل
سلعا قدمت الشام ،فسكنت هبا .1ويف رواية :قالت أم ذر وهللا ما سري
الشام .فلما بلغ البناء ا
عثمان أاب ذر -تعين :إىل الربذة-ولكن رسول هللا (ﷺ) قال :إذا بلغ البناء سلعا ،فاخرج
منها.2
إن احلقيقة التارخيية تقول :إن عثمان رضي هللا عنه مل ينف أاب ذر رضي هللا عنه ،إمنا استأذنه ،فأذن له،
ولكن أعداء عثمان رضي هللا عنه كانوا يشيعون عليه أبنه نفاه ،لذلك ملا سأل غالب القطان احلسن
البصري :عثمان أخرج أاب ذر؟ قال احلسين :ال معاذ هللا.3
إن كل ما روي يف أن عثمان نفاه إىل الربذة فإنه ضعيف اإلسناد ال خيلو من علة قادحة مع ما يف متنه
من نكارة ملخالفته املروايت الصحيحة واحلسنة ،واليت تبني أن أاب ذر استأذن للخروج إىل الربذة وأن
عثمان أذن له ، 4بل إن عثمان أرسل يطلبه من الشام ليجاوره ابملدينة ،فقد قال له عندما قدم من
الشام :إان أرسلنا إليك خلري ،لتجاوران ابملدينة .5وقال له :كن عندي ،تغدو عليك ،وتروح اللقاح أفمن
يقول ذلك له ينفيه؟.6
األسلمي ،الذي قال عنه احلافظ
ومل تنص على نفيه إال رواية رواها ابن سعد ،وفيها بريدة بن سفيان
ُّ
الرواايت الصحيحة واحلسنة؟
ابن حجر :ليس ابلقوي وفيه رفض ،فهل تقبل رواية رافضي تتعارض مع َّ
1

املدينة املنورة فجر اإلسالم ،املرجع السابق.219/2 ،

2

سري أعالم النبالء 72/2 ،إسناده صحيح

3

ابن شبهة ،اتريخ املدينة ،ص .1037إسناده صحيح

4

فتنة مقتل عثمان.110/1 ،

5

اتريخ املدينة ،ص .1037 –1036إسناده صحيح

6

فتنة مقتل عثمان.111/1 ،
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وقد استغل الشيعة هذه احلادثة أبشع استغالل ،فأشاعوا :أن عثمان رضي هللا عنه نفى أاب ذر إىل الربذة،
وعاب عثمان رضي هللا عنه بذلك ابن املطهر احللي الشيعي املتوَف سنة 726ه ،بل زاد :أن عثمان
سوغوا
رضي هللا عنه ضرب أاب ذر ضرابا وجيعا وأن ذلك ممَّا عيب عليه من قبل اخلارجني عليه ،أو َّ
اخلروج عليه .1وعاب عثمان رضي هللا عنه بذلك ابن املطهر احللي الشيعي املتويف سنة 726ه ،بل
وجيعا.2
زاد :أن عثمان رضي هللا عنه ضرب أاب ذر ضرااب ا
قواي .3وكان سلف هذه األمة يعلمون هذه احلقيقة وكان ابن سريين
وقد َّ
رد عليه ابن تيمية ا
ردا ا
جامعا ا
سري أاب ذر ،أخذه أمر عظيم ،ويقول :هو خرج من نفسه ،ومل
إذا ذكر له :أن عثمان رضي هللا عنه َّ
ِ
يسريه عثمان .4وكما تقدم يف الرواية صحيحة اإلسناد :أن أاب ذر رضي هللا عنه ملا رأى كثرة الناس عليه
خشي الفتنة ،فذكر ذلك لعثمان كأنه يستأذنه يف اخلروج ،فقال له عثمان رضي هللا عنه :إن شئت
تنحيت فكنت قريب ا .5وبعد وفاة أيب ذر نعوه إىل عثمان رضي هللا عنهما وأخربوه اخلرب فقال :يرحم هللا
أاب ذر ويغفر له نزوله ابلربذة ،وملا صدر من مكة ،خرج فأخذ طريق الربذة ،فضم عياله إىل عياله وتوجه
حنو املدينة ،وتوجه عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه راوي اخلرب ومن معه إىل العراق.6
ب .عًلقة عثمان بعبد هللا بن مسعود رضي هللا عنهما:
إن مؤرخي الشيعة زوروا رواايت وأتثر هبا بعض املؤرخني ونسبوها البن مسعود ،وموقفه من عثمان رضي
قوما متنازعني ،ومتباغضني ومتعنتني ومتفاحشني يف
هللا عنهم ،وأظهروا يف تلك األكاذيب الصحابة ا
1

فتنة مقتل عثمان ،املرجع السابق.111/1 ،

2

منهاج السنة البن تيمية.183/6 ،

3

منهاج السنة ،املرجع السابق.271/6 ،

4

اتريخ املدينة .1037 ،إسناده صحيح.

5

البخاري ،رقم .1406

6

اتريخ الطربي ،املرجع السابق.314/5 ،
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القول ،وهي رواايت ساقطة ال تثبت أمام النقد اهلادي املوضوعي ،ويرفضها الذوق املؤمن والعقل الفطن.
وزورا أبن ابن مسعود كان يطغى على عثمان ويكفره .وملا حكم عثمان ،ضربه
وقد زعم بعضهم ا
كذاب ا
حىت مات ،وهذا كذب بني على ابن مسعود ،فإن علماء النقل يعلمون أن ابن مسعود ما كان يُكفر
عثمان ،إذ عندما بويع عثمان ابخلالقة صار عبد هللا بن مسعود من املدينة إىل الكوفة ،وملا وصل إليها،
نشيجا
يوما أكثر ا
محد هللا وأثىن عليه مث قال :أما بعد فإن أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب مات  -فلم نر ا
من يومئذ-وإان اجتمعنا أبصحاب حممد ،فلم أنل عن خريان ذي فُوق ،1فبايعنا أمري املؤمنني عثمان،
وابيعوه.2
هذه الكلمات الواضحات أكرب دليل على تلك املكانة الرفيعة لعثمان بن عفان يف قلب ابن مسعود،
وعند مجيع الصحابة .3وأما ما زعم الشيعة ومن سار على هنجهم من أن عثمان ضرب ابن مسعود،
فزور .4فال وجهة للشيعة وال غريهم ابلطعن يف عثمان بقصة ابن مسعود هذه ،فإنه مل
ومنعه عطاءهٌ ،
يضربه عثمان ومل مينعه عطاءه .وإمنا كان يعرف له قدره ومكانته ،كمان كان ابن مسعود شديد االلتزام
بطاعة إمامه ،الذي ابيع له ،وهو يعتقد أنه خري املسلمني وقت البيعة.5
ج .عًلقة عثمان مع عمار بن ايسر رضي هللا عنهما:
جاء يف الرواايت التارخيية اليت حتمل يف طياهتا غثاا ومسيناا أن هناك خالفاا بني عمار وعثمان رضي هللا
وحتليال،
عنهما ،وقد خطم بعضهما أبسانيد ،وأخرى ال خطام هلا وال زمام ،ومل أجد من أغىن فيه حبثاا ا

1

معىن "ذي فوق" :أي إنه خريان سهم ا اتم ا يف اإلسالم والسابقة والفضل.

2

طبقات ابن سعد.63/3 ،

3

الصاليب ،عثمان بن عفان ،ص.221

4

العواصم من القواصم ،ص.63

5

عقيدة أهل السنة واجلماعة يف الصحابة الكرام.1066/3 ،
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ملاما ،والتعرض ملثل هذا املوضوع الذي ميس كرامة أطهر خلق هللا ،وأحبهم إليه ،وإىل نبيه ،ال ميكن
إال ا
معه االعتماد عل ى رواايت تسرح يف أعراض الصحابة كما تشاء ،ومترح من غري زمام ،أو خطام ،1ومن
التهم اليت ساقتها الرواايت الضعيفة:
د.ضرب عمار بن ايسر:
تعترب الرواايت اليت حتدثت عن ضرب عثمان لعمار من أشهر الرواايت يف هذا املوضوع وأكثرها ،ولقد
تفنن ،واضعوها يف ذكر األساليب اليت استخدمها عثمان رضي هللا عنه ابلضرب ،ويف ذكر ما نتج عنه،
وهي مع فساد أسانيدها تعمل نكارة شديدة يف متوهنا ،2يقول القاضي أبو بكر بن العريب يف عواصمه
ضمن تفنيده ملا نسب إىل عثمان رضي هللا عنه من افرتاءات ،وأما ضربه البن مسعود رضي هللا عنه
ومنعه عطاءه فزور ،وضربه لعمار رضي هللا عنه افك مثله ،ولو فتق أمعاءه ما عاش وقد اعتذر عن ذلك
العلماء بوجوه ال ينبغي أن يشتغل هبا .ألهنا مبنية على ابطل ،وال يبىن حق على ابطل ،وال تذهب
الزمان يف مماشاة اجلهال ،فإن ذلك ال آخر له.3
إن أخالق عثمان رضي هللا عنه يف سنه وإميانه وحيائه ولني عريكته ورقة طبعه وسابقته ،وجليل مكانته
أجل من أن تنزل بعد إىل هذا الدرك من التصرف مع رجل من َّ
أجالء أصحاب النيب(ﷺ)،
يف اإلسالمُّ ،
يعرف له عثمان سابقته وفضله ،مهما كان بينهما من اختالف يف الرأي ،أفريضى عثمان لنفسه ،وهو
صابرا حمتسباا حقناا لدماء املسلمني واتقاء لفتنة العامة
الذي أَب على الناس أن يقاتلوا دونه ورضى ابملوت ا
وهو أعلم بسابقته وفضله يف اإلسالم ،ما ذكر يف الرواايت املزعومة أبنه أمر غلمانه أبن يضربوه حىت

1

أسامة أمحد سلطان ،عمار بن ايسر ،ص.122

2

املرجع السابق ،ص.122

3

العواصم من القواصم ،ص .ص.84-82
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أغمي عليه مث يقوم عثمان يف هذه احلال فيطأه يف بطنه .مث هل ترضى أخالق عثمان وحياؤه ،أبن يدعو
فيعري عثمان أبمه مسية ،وهي من أهل السابقة والفضل ،وعثمان يعرف شرف انتساب
بدعوة اجلاهليةَ ،
عمار إىل أمه مسية رضي هللا عنهما ،أول شهيدة يف االسالم؟ كال إن األخبار الصحيحة واملوثوقة ال
يوجد فيها ما يدين عثمان رضي هللا عنه من هذا األسلوب الدينء يف الزجر ،والتأدب عالوة على أن
متاما ومما ال شك فيه :أن عرض أمثال تلك الرواايت على ما
أخالقه وطبيعته وسريته ،تستبعد ذلك ا
عرف من مواقف ،وأخالق أولئك األئمة األعالم ،واألخذ ابالعتبار مقاييس ذلك العصر ومعايريه هلو
أصدق ميزان يف النقد لكشف دخائل الوضاعني واملفرتيني.1
ه .اهتام عمار بن ايسر ابملسامهة ِف الفتنة ضد عثمان:
اعتمد املؤرخون يف نسبة هذه االفرتاءات إىل عمار رضي هللا عنه على رواايت مل تسلم إحداها من الطعن
يف صحة أسانيدها ،أو يف استقامة متوهنا ،وتنوع التهم املنسوبة إىل عمار رضي هللا عنه يف حتريكه ألمر
الفتنة ،وحتريضه على عثمان وسعيه بني العامة للتمرد عليه ،فمنها ما ذُكر من إرسال عثمان رضي هللا
عنه له إىل مصر الستجالء ما حيدث فيها مما نقل إليه عن مترد العامة هناك ،أن السبئيني استطاعوا
استقطاب عمار ،والتأثري عليه ،وهذا اخلرب يرويه الطربي.2ورواية شعيب بن إبراهيم التميمي الكويف الذي
قال :ليس ابملعروف وله أحاديث وأخبار ،وفيها بعض النكارة ،وفيها ما فيها من حتامل على السلف،
ورواه عمر بن شبه يف اتريخ املدينة وفيه شيخ عمر :علي بن عاصم قال عنه ابن املديين :كان علي بن
عاصم كثري الغلط ،وإذ رد عليه ،مل يرجع وكان معروفاا ابحلديث ويروي أحديث منكرة .3وقال حيىي بن

1
2
3

اخلليفة املفرتى عليه عثمان بن عفان ،ص  .41-14وانظر :عمار بن ايسر ،ص.137
اتريخ الطربي.348/5 ،
سري أعالم النبالء.253/9 ،
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معني :ليس بشيء ،1وقال مرة :كذاب ،ليس بشيء .2وقال النسائي :مرتوك احلديث ،3وقال البخاري:
ليس ابلقوي عندهم ،يتكلمون فيه 4وهناك من تلطف ابلكالم عليه ،وقال عنه ابن حجر :صدوق
خيطئ ،ويصر ،ورمي ابلتشيع 5وخرب هذا حال إ سناده ال ميكن االطمئنان إليه ،ال سيما ما عرف عن
عمار رضي هللا عنه من الورع الذي يرأب به االنغماس يف مثل تلك األوحال اليت ما عهدان مرتدا هلا إال
يهوداي حاقد ،ومعاذ هللا أن يصل احلال بصحايب من صحابة النيب (ﷺ) إىل هذا املستوى .يقول
سبئياا ا
خالد الغيث :وهذا اخلرب يعارضه ما ثبت من عدالة الصحابة -رضوان هللا عليهم -هذا فضال عن عدم
وروده من طريق صحيح.6
ومن الرواايت الباطلة من هذا الباب ما نسب إىل سعيد بن املسبب ،وفيها :أن الصحابة مبجملهم نقموا
على عثمان رضي هللا عنه مع من نقموا وحنقوا عليه ،وخاصة أاب ذر وابن مسعود ،وعمار بن ايسر
رضي هللا عنهم 7وآفة هذه الرواية :أن فيها تدليسا ليس من النوع املمكن إقراره ،والتجاوز عنه ،فقد
أسقط منها ،را ٍو متهم ابلوضع والكذب ،وهو إمساعيل بن حيي بن عبيد هللا ،ولذلك جاء تضعيف
علماء احلديث هلذه الرواية وبيان زيفها عند ترمجتهم حملمد بن عيسى ابن مسيع راوي اخلرب عن ابن أيب
ذئب 8ويقول الدكتور يوسف العش" :الرواية املنسوبة إىل سعيد بن املسبب جيب استعبادها ،فهي بعد
رجال
التحري تظهر موضوعة ،فقد نص احلاكم النيسايوري :أن أحد رجال سندها قد أسقط من السند ا

1

املرجع السابق.255/9 ،

2

املرجع السابق .257/9

3

املرجع السابق .255/9

4

املرجع السابق.255/9 ،

5

تقريب التهذيب ،ص.403

6

استشهاد عثمان ووقعة اجلمل ،ص.86

7

عمار بن ايسر ،ص.144

8

الصاليب ،عثمان بن عفان ،ص .392
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واهياا ،وأهنا منكرة ،والواقع! أهنا ال تنبئ عن االحرتام الذي يكنه سعيد بن املسبب للصحابة يف أقواله
األخرى الصحيحة".1
و .براءة عمار من دم عثمان رضي هللا عنهما:
مما يروي يف ذلك اهتام مسروق ،وأيب موسى رضي هللا عنهما لعمار بذلك عند قدومه مع احلسن
الستنفار أهل الكوفة ،وهذه الرواية قد ِ
وه َي إسنادها بشعيب اجملهول وسيف املعلول ،كما أن الرواية
اليت يف صحيح البخاري ال تذكر شيئاا من ذلك فزايدهتا ال حتتمل القبول ،ال سيما مع طعنها يف صحايب
مثل عمار ابن ايسر اجملار اجملاور -على لسان النيب (ﷺ) -من الشيطان ،2واملليء إىل املشاش من
اإلميان.3
وقد بني العلماء بطالن مثل هذا االهتام الذي مل خيتص بعمار فحسب ،بل تعداه إىل جمموعة أخرى من
أجلة الصحابة بقول ابن كثري :أما ما يذكره بعض الناس من أن بعض الصحابة أسلمه ورضى بقتله،
فهذا ال يصح عن أحد من الصحابة بل كلهم كرهه ،ومقته ،وسب من فعله.4

 اهتام عثمان إبقطاع األراضي خلاصته:وطعن يف عثمان رضي هللا عنه من قبل املتمردين بسبب أعطيات األراضي املفتوحة ،وقد قال عثمان
رضي هللا عنه وقالوا :إين أعطيت األرض املفتوحة لرجال معينني ،وإن هذه األرضيني املفتوحة قد اشرتك
يف فتحها املهاجرون واألنصار وغريهم من املهاجرين ،وملا قسمت هذه األراضي على اجملاهدين اجملاهدون

1

الدولة األموية ،ص.39

2

البخاري ،رقم.3743

3

عمار بن ايسر ،ص.147

4

ابن كثري ،البداية والنهاية.207/7 ،
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الفاحتني ،منهم من أقام هبا واستقر فيها ومنهم من رجع إىل أهله يف املدينة ،أو غريها ،وبقيت تلك
األراضي مل اكا له ،وقد ابع بعضهم تلك األراضي ،وكان مثنها يف أيديهم.1
لقد سار عثمان رضي هللا عنه على منهج أيب بكر وعمر رضي هللا عنهما يف اإلقطاع وتوسع وتوسيع
يف ذلك وخاصة يف املناطق املفتوحة ،حيث ترك عدد من املالك أراضيهم فارين ،فصارت صوايف تقوم
الدولة ابستثمارها ،فأقطع عثمان رضي هللا عنه منهما خوفاا من بوارها.2
وسامهت سياسة عثمان يف إقطاع األراضي يف زايدة موارد بيت مال املسلمني ،مبا يؤديه اجلميع من زكاة
على أمواهلم إذا توفرت شروطها ،وقد جنح مشروع عثمان يف اقتطاع األرض ،بدليل زايدة إيراد الدولة
من أم الكها اخلاصة يف العراق ،إذ بلغت مخسني ألف ألف درهم بعد ان كانت 900000درهم يف
عهد عمر الفاروق.3

 توسيع املسجد النبوي واملسجد احلرام:إن الدعاوي اليت روجت ضد اخلليفة املفرتى عليه عثمان وطعنوه هبا ميكننا تصنيفها إىل جمموعات مخس:
 مواقف شخصية له قبل توليه اخلالفة "تغيبه عن بعض الغزوات واملواقع". سياسته املالية يف األعطيات. سياسته اإلدارية النافذة؛ تولية أقرابئه طريقته يف التولية. -معاملته لبعض الصحابة :عمار ،أيب ذر ،ابن مسعود

1

الصاليب ،عثمان بن عفان ،املرجع السابق ،ص.347

2

العمري ،عصر اخلالفة الراشدة ،ص.223

3

السياسة املالية ،عثمان بن عفان ،ص.118
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 اجتهادات خاصة به أو مبصلحة األمة :إمتام الصالة مبِىن ،ومجع القرآن ،والزايدة يف املسجد.وقد بينت مواقف عثمان من كل ما وجه إليه فيما سبق ،ومل يبق إال الزايدة يف املسجد.
ي .متويل إعادة بناء املسجد النبوي من بيت املال:
كلم الناس عثمان بن عفان أول ما توىل اخلالفة أن يزيد يف مسجد الرسول (ﷺ) ،وإذ كان يضيق
ابلناس يف صالة اجلمعة بسبب امتداد الفتح ،وزايدة سكان املدينة ،زايدة عظيمة ،فاستشار عثمان أهل
الرأي ،فأمجعوا على املسجد ،وبنائه ،وتوسيعه ،فصلى عثمان الظهر ابلناس ،مث صعد املنرب فحمد هللا
وأثىن عليه ،مث قال :أيها الناس ،إين قد أردت أن أهدم مسجد رسول هللا (ﷺ) وأزيد فيه وأشهد أين
مسعت رسول هللا يقول :من بىن مسجدا ،بىن هللا له بينا يف اجلنة 1وكان يل فيه ،وإمام سبقين وتقدمين
عمر بن اخلطاب وكان يل فيه إمام سبقين وتقدمين هو عمر بن اخلطاب ،وكان قد زاد فيه وبناه ،وقد
شاورت أهل الرأي من أصحاب رسول هللا ،فامجعوا على هدمه ،وبنائه ،وتوسيعه ،فحسن الناس يومئذ
ذلك ،ودعوا له ،فأصبح ،فدى العمال وابشر ذلك بنفسه.2
أأ .متويل توسعة املسجد احلرام من بيت املال:
كانت الكعبة أايم الرسول صلى هللا عليه سلم قائمة ،وليس حوهلا إال فناء ضيق يصلي الناس فيه .وظل
دورا حول الكعبة
املسجد احلرام كذلك يف خالفة أيب بكر ،ويف عهد عمر وسع املسجد ،فاشرتى ا
وهدمها ،وأدخلها يف بيت هللا احلرام ،وأحاط جبدار قصري ،وأدخل إانرة املسجد ل ايال ،وذلك ألن املسجد
ضاق ابحلجاج الذين أيتون ألداء فريضة احلج بعد أن امتدت فتوحات اإلسالم ،ودخل الناس يف دين

1

املسند ،رقم  .434إسناده صحيح.

2

ابن كثري ،البداية والنهاية ،املرجع السابق.60/7 ،
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دورا
هللا أفو ا
اجا ،فلما ضاق املسجد اثنية يف عهد عثمان ،احتذى مبثل عمر ،وأضاف إىل الكعبة ا
اشرتاها ،وأحاطها جبدار قصري ال يرتفع إىل قامة الرجل كما فعل عمر من قبل.1

 اهتام عثمان بنكث العهد مع املتمردين:يف رسالة عبد هللا بن إابض إىل عبد امللك بن مروان ،واليت ذكرت بعض املراجع اإلابضة جاء فيها:
"وعلم املسلمون أن طاعة عثمان على ذلك طاعة إبليس ،فساروا إىل عثمان من أطراف األرض واجتمعوا
إليه مأل من املهاجرين واألنصار وعلمة أزواج النيب (ﷺ) فزعم أنه يعرف الذي يقولون وأنه يتوب إىل
هللا عز وجل منه ويراجع احلق ،فقلبوا الذي أاتهم به من االعرتاف ابلذنب والتوبة إىل هللا عز وجل
ومراجعة احلق وكان ح اقا على اإلسالم إذا لقوا ابحلق أن يقبلوه وجيامعوه ما استقام على احلق ،فلما
تفرقوا عنه نكت الذي عاهدهم عليه وعاد إىل أعظم من الذي اتب منه ،فكتب إىل عماله يف إدابرهم
أن تقطع أيديهم وأرجلهم من خالف ،فلما ظهر املؤمنون على كتابه ونكته العهود رجعوا إليه وقتلوه
حبكم هللا".2
هذا اخلطاب املنسوب إىل عبد هللا بن إابض افتقد للعلم الصحيح واإلنصاف الرابين ،وتورط يف رواايت
موضوعة من خصوم عثمان رضي هللا عنه ،كما تعرض اإلابضيون من محلة افرتاء وكذب وتزوير من
خصومهم ،كما أن الكثري من علماء اإلابضية يكنون االحرتام والتقدير وحيتفظون مبكانة عثمان وفضله
وسبقه ،كالشيخ علي حيىي معمر ،وأبو مهدي عيسى بن إمساعيل شيخ العزابة يف حينه ،وأبو حفص
عمرو بن عيسى الت ندمريي وحممد بن أيب القاسم املصعيب وأبو اسحاق إبراهيم طفيش والثعارييت وقد مر
معنا أقواهم يف حملها ابلتفصيل وغريهم من العلماء الفضالء .ومما جيب التنبيه إليه :ال يصلح أن ننتقد
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اجلماعة خلطأ وقع فيه بعض من ينتمي إليها حىت لو كان هذا اخلطأ صدر من رئيسها ،إذ ليست كل
أقواله وأفعاله تنسب إىل اجلماعة ،وتتحمل تبعتها ،وإن من يُعيب مجاعة من اجلماعات اإلسالمية خلطأ
وظلما اإلسالم! ألسنا نقول للناس" :ال تنظروا إىل األفراد،
بعض أفرادها فمثله مثل من يعيب ا
جهال ا
يدا" .1وإليكم الرد
شرعا فر ا
ولكن انظروا إىل اإلسالم بصفته وحياا يف القرآن والسنة وعندها ستجدونه ا
على هذه التهم الباطلة:
أ .علي بن أيب طالب رضي هللا عنه يفاوض املتمردين:
شهرا ونصف ،فأرسل عثمان علياا رضي هللا عنه ورجالا
نزل القوم يف زي املروة ،قبل مقتله مبا يقارب ا
آخر مل تسمه الرواايت ،والتقى هبم علي رضي هللا عنه فقال هلم :تعطون كتاب هللا وتعتبون من كل ما
سخطهم فوافقوا على ذلك .2ويف رواية :أهنم شادوه ،وشادهم مرتني أو ثال ااث ،مث قالوا :ابن عم
الرسول(ﷺ) ،ورسول أمري املؤمنني يعرض عليكم الكتاب فقبلوا .3فاصطلحوا على مخس :على أن
املنفي يقبل ،واملخروم يعطي ،ويوفر الفيء أو يعدل يف القسم ،ويستعمل ذو األمانة والقوة .وكتبوا ذلك
يف كتاب ،وأن يرد ابن عامر إىل البصرة ،وأن يبقى أبو موسى على الكوفة .4وهكذا اصطلح عثمان مع
كل وفد على حدة ،مث انصرفت الوفود إىل دايرها.5
ب .الكتاب املزعوم بقتل وفد مصر:
وبعد هذا الصلح وعودة أهل األمصار مجيعا راضيني تبني ملشعلي الفتنة :أن خطتهم قد فشلت ،وأن
أهدافهم الدنية مل تتحقق لذا خططوا ختطيطا آخر يذكي الفتنة ،وحيييها ويقضى تدمري ما جرى من
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صلح بني أهل األمصار وعثمان رضي هللا عنه وبرز ذلك فيما أييت :يف أثناء طريق عودة أهل مصر ،رأوا
راكبا على مجل يتعرض هلم ويفارقهم يظهر أنه هارب منهم ،فكأنه يقول :خذوين ،فقبضوا عليه وقالوا
له :مالك؟ فقال أان رسول أمري املؤمنني إىل عاملة مبصر ففتثوه ،فإذا فيه أمر بصلبهم أو قتلهم أو تقطيع
أيديهم وأرجلهم ،فرجعوا إىل املدينة حىت وصلوها.1
وقد نفى عثمان رضي هللا عنه أن يكون كتب هذا الكتاب ،وقال هلم :إهنما اثنتان :أن تقيموا رجلني
من املسلمني ،أو ميني الذي ال إله إال هو ما كتبت وال أمللت وال علمت ،أو يكتب الكتاب على
لسان الرجل وينقش اخلامت ،فلم يصدقوه.2
وهذا الكتاب الذي زعم هؤالء املتمردين البغاة املنحرفون :أنه من عثمان ،وعليه خامته حيمله غالمه على
واحد من إبل الصدفة إىل عامله مبصر ابن أيب السرح ،أيمر فيه مبقتل هؤالء اخلارجني هو كتاب مزور
مكذوب على لسان عثمان ،وذلك لعدة أمور:
 أن حامل الكتاب املزور قد تعرض هلؤالء املصريني مث فارقهم ،وكرر ذلك مر اارا وهو مليفعل ذلك إال ليلفت أنظارهم إليه ويثري شكوكهم فيه وكأنه يقول هلم :معي شيء مهم
بشأنكم وإال فلو كان من عثمان خلافهم حامل الكتاب املزعوم وألبعد عنهم ،وأسرع
إىل وايل مصر ،ليضع بني يديه األمر فينفذه.
 كيف علم العراقيون ابألمر ،وقد اجتهوا إىل بالدهم ،وفصلتهم عن املصريني – الذينأمكسوا ابلكتاب املزعوم -مسافة شاسعة ،فالعراقيون يف الشرق واملصريون يف الغرب،
مجيعا يف آن واحد ،كأمنا كانوا على ميعاد؟ ال يعقل هذا إال إذا كان
ومع ذلك عادوا ا
الذين زوروا الكتاب ،واستأجروا راكباا ليحمله ،وميثل الدور يف (البُويب) أمام املصريني،
كتااب
قد استأجروا راكباا آخر انطلق إىل العراقيني ليخربهم أبن املصريني قد اكتشفوا ا
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بعث به عثمان ،لقتل املنحرفني املصريني ،وهذا ما احتج به علي بن أيب طالب رضي
هللا عنه ،وقد قال :كيف علمتهم اي أهل الكوفة ،واي أهل البصرة .1قد سرمت مراحل،
مث طويتم حنوها ،بل إن علياا جيزم :هذا وهللا أمر أبرم ابملدينة.2
 كيف يكتب عثمان إىل أبن أيب سرح بقتل هؤالء ،وابن أيب سرح كان عقب خروجاملتمردين من مصر متجهني إىل املدينة كتب إىل اخلليفة يستأذنه ابلقدوم عليه ،وقد
وفعال خرج ابن أيب سرح من مصر إىل العريش
تغلب على مصر حممد بن أيب حذيفة ،ا
وفلسطني فالعقبة فكيف يكتب له عثمان بقتلهم وعنده كتابه الذي يستأذن به منه
ابلقدوم عليه؟
 إن عثمان رضي هللا عنه قد هني عن مقتل املمرتدين عندما حاصروه وأَب على الصحابةدفاعا عن نفسه ،وقد فصلت ذلك يف كتايب
أن يدافعوا عنه ،ومل أيمر بقتال اخلارجني ا
عن عثمان رضي هللا عنه ابألسانيد والرواايت الصحيحة .3فكيف يكتب مثل هذا
الكتاب املزور!؟
 ختلف حكيم بن جبلة واألشرت النخعي –بعد خروج املمرتدين -يف املدينة-يشري إشارةواضحة إىل أهنما مها اللذان افتعال الكتاب ،إذ مل يكن هلما أي عمل ابملدينة ليتخلفا
فيها ،وما مكثا إال ملثل هذا الغرض ،فهما صاحبا املصلحة يف ذلك.4
ورمبا كان بتوجيه من عبد هللا بن سبأ ،ومل يكن لعثمان رضي هللا عنه يف ذلك أية مصلحة ،وكذلك ليس
ملروان بن احلكم أية مصلحة ،والذين يتهمون مروان يف هذا ،إمنا ينسبون إىل خليفة الغفلة عن مهامه،
وأن يف ديوان اخلالفة من جيري األمور ويقضي هبا دون علمه ،وبذلك يربؤون ساحة أولئك اجملرمون
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الناقمني الغادرين مث لو أن مروان زور الكتاب ،لكان أوصى حامل هذا الكتاب أن يبتعد عن أولئك
املنحرفني وال يتعرض هلم يف طريق حىت أيخذوه وإال ،لكان متآمرا معهم على عثمان وهذا حمال.
 إن هذا الكتاب املشؤوم ليس أول كتاب يزوره هؤالء اجملرمون ،بل زورا كتبا على لسانأمهات املؤمنني ،وكذلك على لسان علي وطلحة والزبري فهذه عائشة رضي هللا عنهما
تُتهم أبهنا كتبت إىل الناس أتمرهم ابخلروج على عثمان ،فتنفي وتقول :ال والذي آمن
به املؤمنون وكفر به الكافرون ،ما كتبت هلم سوداء يف بيضاء حىت جلست جملسي
هذا.1
ويعقب األعمشي فيقول :فكانوا يرون :أنه كتب على لساهنا 2ويتهم الوافدين عليا أبنه كتب إليهم أن
يقدموا عليه ابملدينة فينكر ذلك عليهم ،ويقسم :وهللا ما كتبت إليكم كتاب.3
كما ينسب إىل الصحابة بكتابة الكتب إىل األمصار أيمروهنم ابلقدوم إليهم ،فدين حممد قد فسد،
قائال :وهذا
وتُرك ،واجلهاد يف املدينة خري من الرابط يف الثغور البعيدة .4ويعلق ابن كثري على هذا اخلرب ا
كذب على الصحابة ،وإمنا كتب كتباا من مزورة عليهم ،فقد كتب من جهة علي وطلحة والزبري إىل
املتمردين الذين خرجوا على عثمان ،كتب مزورة عليهم أنكروها ،وكذلك ُزور هذا الكتاب على عثمان
أيضا ،فإنه مل أيمر به ،ومل يعلم به.5
ا

1

حتقيق مواقف الصحابة.334/1 ،

2

اتريخ خليفة بن خياط ،ص.169

3

حتقيق مواقف الصحابة ،املرجع السابق.335/1 ،

4

حتقيق مواقف الصحابة ،املرجع نفسه.335/1 ،

5

ابن كثري ،البداية والنهاية ،املرجع السابق.175/7 ،

164

ويؤكد كالم ابن كثري ما رواه الطربي وخليفة من استنكار كبار الصحابة مثل علي وعائشة والزبري أنفسهم
هلذه الكتب يف غالب الرواايت الصحيحة.
إن األيدي اجملرمة اليت زورت الرسائل الكاذبة على لسان أولئك الصحابة هي نفسها اليت أوقدت انر
الف من أوهلا إىل آخرها ورتبت ذلك الفساد العريض ،وهي اليت زورت وروجت على عثمان تلك
األابطيل وأنه فعل وفعل ولقنتها للناس ،حىت قبلها الرعاع ،مث زورت على لسان عثمان ذلك الكتاب
ليذهب ضحية إىل ربه شهيدا سعيدا .1وإن احلقائق التارخيية تقول:
 كانت سياسة عثمان رضي هللا عنه يف التعامل مع الفتنة قائمة على العلم ،والتأين والعدل ،فقداختذ عدة أساليب ملواجهتها منها :إرسال جلان تفتيش ،وحتقيق ،كتب إىل أهل األمصار كتبا
لكل املسلمني ،مشورة عثمان لوالة األمصار ،وإقامة احلجة على
شامالا مبثابة إعالن عام َّ
املتمردين ،واالستجابة لبعض مطالبهم.
 إن املتأمل يف هدي عثمان رضي هللا عنه يف تعامله مع الفتنة اليت وقعت يف عهده ،ميكنه أنيستنبط بعض الضوابط اليت تعني املسلم ملواجهته للف ومن هذه الضوابط :التثبيت ولزوم
العدل والصمت واحلذر من كثرة الكالم واستشارة العلماء الرابنيني واالسرتشاد أبحاديث رسول
هللا يف الف .
أسبااب دعت عثمان إىل منع الصحابة من القتال وهي:
 يظهر للباحثني أن هناك االعمل بوصية رسول هللا (ﷺ) اليت ساره هبا ،وبينها عثمان رضي هللا عنه يوم الدار ،وأهنا ُعهد به إليه،
وأنه صابر نفسه عليه ،كره أن يكون أول من خلف رسول هللا (ﷺ) يف أمته بسفك دماء وعلمه أبن
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البغاة ال يريدون غريه ،فكره أن يتوقى ابملؤمنني ،وأحب أن يقيهم بنفسه ،علمه أبن هذه الفتنة فيها قتله
مصطربا
وذلك فيما أخربه هبا رسول هللا (ﷺ) عند تبشريه إايه ابجلنة على بلوى تصيبه ،وأنه سيقتل
ا
ابحلق ،معطيه يف فتنة ،والعمل مبشورة عبد هللا ابن سالم رضي هللا عنه له ،إذ قال له :الكف ،الكف،
فإنه أبلغ لك يف احلجة.1
 إن قاتل عثمان رضي هللا عنه رجل مصري ،مل تفصح الرواايت عن امسه ،وأما ما يتعلق بتهمةحممد بن أيب بكر بقتل عثمان ،فهذا ابطل والرواايت بذلك رواايت ضعيفة ،كما أن متوهنا
ي.
شاذة ملخالفتها للرواية الصحيحة اليت تبني :أن القاتل هو رجل مصر ر
مجيعا رضي هللا عنهم أبرايء من دم عثمان رضي هللا عنه وقد صحت األخبار
 إن الصحابة اوأكدت احلوادث ،والتاريخ على براءة الصحابة من التحريض على عثمان أو املشاركة يف الفتنة
ضده.
 إن عثمان رضي هللا عنه كان متيقظ ا ،ومل تظل عليه املؤامرة ،وال أهدافها ،بل استطاع أن خيرتقكامال ،وواجه بشجاعة فائقة وكره أن يكون أول من
صفوف املتمردين ،ويكشف خمططهم ا
يسل السيف يف املسلمني ،وآثر أن يغدي األمة بنفسه ،وهذه قمة التضحية واإليثار.
 كانت فتنة مقتل عثمان سبباا يف حدوث كثري من الف األخرى ،وألقت بظالهلا على أحداثالف اليت تليها ،فتغريت قلوب الناس ،وظهر الكذب وبدأ اخلط البياين لالحنراف عن اإلسالم
يف عقيدته وشريعته.2
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 يف آخر أايم احلصار -وهو اليوم قتل فيه-انم عثمان رضي هللا عنه ،فأصبح حيدث الناس:ليقتلين القوم ،1مث قال رأيت النيب (ﷺ) يف املنام ،ومعه أبو بكر وعمر ،فقال النيب (ﷺ) :اي
عثمان ،أفطر عندان ،فأصبح صائما وقتل من يومه.2

 .2مواقف الصحابة رضوان هللا عليهم من مقتل عثمان رضي هللا عنه:
شوهت بعض كتب التاريخ مواقف الصحابة من فتنة مقتل عثمان ،وذلك بسبب الرواايت الشيعية اليت
ذكرها كثري من املؤرخني ،فاملتتبع ألحداث الفتنة يف اتريخ اإلمام الطربي وكتب التاريخ األخرى من
خالل رواايت أيب خمنف والواقدي وابن أعثم وغريهم من اإلخباريني يشعر :أن الصحابة هم الذين كانوا
حيركون املؤامرة ،ويثريون الفتنة ،فاستحق ما استحقه ويظهر طلحة من مروايته كواحد من الثائرين على
عثمان واملؤلبني املؤلبون ضده .وال ختتلف رواايت الواقدي على رواايت أيب خمنف ،فعمرو بن العاص
يقدم املدينة وأيخذ يف الطعن يف عثمان ،وقد كثرت الرواايت الشيعية اليت تتهم الصحابة ابلتآمر ضد
عثمان رضي هللا عنه ،وأهنم هم الذين حركوا الفتنة وأاثروا الناس ،هو كله كذب وزور وال أساس له من
الصحة.3
وخبالف رواايت الشيعية املوضوعة والضعيفة ،فقد حفظت لنا كتب احملدثني الرواايت الصحيحة اليت
يظهر فيها الصحابة من املؤازرين لعثمان واملنافحني املنافقني عنه ،واملتربئني من قتله واملطالبني بدمه بعد
مقتله ،وبذلك يُستبعد أي اشرتاك هلم يف حتريك الفتنة أو إاثرهتا.4

1

املرجع نفسه ،ص.410

2

الطبقات .75/3 ،اخلرب حسن لغريه.

3

حتقيق مواقف الصحابة.18 – 14/2 ،

4

املرجع السابق.18 – 14/2 ،
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إن الصحابة رضي هللا عنهم أبرايء من دم عثمان رضي هللا عنه ومن قال خالف ذلك ،فكالمه ابطل
ال يستطيع أن يقيم عليه أي دليل ينهض إىل مرتبة الصحة ،ولذلك أخرج خليفة :يف اترخيه عن عبد
األعلى بن هيثم ،عن أبيه قال :قلت للحسن :أكان فيمن قتل عثمان أحد من املهاجرين ،واألنصار؟
قال :ال ،كانوا أعالجا ،1من أهل مصر وقال اإلمام النووي :مل يشارك يف قتله أحد من الصحابة ،إمنا
قتله مهج ورعاع من غوغاء القبائل سفلة األطراف واألرذال ،حتزبوا ،وقصدوه من مصر ،حاصروه مث
قتلوه.2
وقد وصفهم الزبري رضي هللا عنه أبهنم غوغاء من األمصار .3ووصفتهم السيدة عائشة أبهنم نزاع القبائل
ووصفهم ابن سعد أبهنم حثالة الناس متفقون على الشر .4ووصفهم ابن تيمية أبهنم خوارج مفسدون
وضالون ،وابغون معتدون 5ووصفهم الذهيب أبهنم رؤوس شر وجفاء .6ووصفهم ابن العماد احلنبلي يف
الشذرات أبهنم أرذال من أوابش القبائل.7
كما يشهد على هذا الوصف تصرف هؤالء الرعاع منذ احلصار إىل قتل اخلليفة رضي هللا عنه ظلما
وعدواان ،فكيف مينع املاء عنه والطعام ،وهو الذي طاملا دفع من ماله اخلاص ما يروي ظمأ املسلمني
ابجملان8وهو الذي ساهم أبموال كثرية عندما يلم ابلناس جماعة أو مكروه وهو الدائم العطاء عندما يعيب
الناس ضائقة ،أو شدة من الشدائد ،9حىت أن علياا رضي هللا عنه يصف هذا احلال ،وهو يؤنب احملاصرين
1

كل جاف شديد من الرجال.
العٍلجُّ :

2

شهيد الدار عثمان بن عفان ص148

3

شرح النووي على صحيح مسلم  148/15ك فضائل الصحابة

4

طبقات ابن سعد .71/3 ،وانظر :حتقيق مواقف الصحابة.481/1 ،

5

منهاج السنة.206-189/2 ،

6

الذهيب ،دول اإلسالم.12/1 ،

7

شذرات الذهب 40/1

8

املرجع السابق.40 /1 ،

9

التمهيد والبيان ،ص.242
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بقوله :اي أيها الناس ،إن الذي تفعلونه ال يشبه أمر املؤمنني ،وال أمر الكافرين ،فال متنعوا عن هذا الرجل
املاء وال املادة –الطعام-فإن الروم وفارس لتأسر وتُطعِم وتَسقي.1
ولقد صحت األخبار وأكدت حوادث التاريخ على براءة الصحابة من التحريض على عثمان ،أو
املشاركة على الفتنة ضده ،وهذه بعض املقوالت واملواقف من ذلك:
أ .موقف السيدة عائشة أم املؤمنني:
عن فاطمة بنت عبد الرمحن اليشكرية عن أمها ،أهنا سألت عائشة ،وأرسلها عمها ،فقالت :إن أحد
نبيك يقرئك السالم ،ويسألك عن عثمان بن عفان ،فإن الناس قد أكثروا فيه قالت :لعن هللا من لعنه،
عدا عند نيب هللا (ﷺ) ،وإن رسوله (ﷺ) مسند ظهره إىل ،وإن وأن جربيل عليه
فو هللا لقد كان قا ا
السالم ليوحى إليه القرآن ،وإنه ليقول اكتب عثمان ،فما كان هللا لينزل تلك املنزلة إال كرمياا على هللا،
ورسوله.2
وعن مسروق عن عائشة ،قالت حني قتل عثمان :تركتموه كالثوب النقي من الدنس مث قربتموه تذحبونه،
كما يذبح الكبش ،فقال هلا مسروق :هذا عملك ،أنت كتبت إىل الناس أتمرينهم ابخلروج إليه ،قالت
عائشة :ال والذي آمن به املؤمنون وكفر به الكافرون ما كتبت إليهم بسوداء يف بيضاء حىت جلست
جملسي هذا ،3وقد مر معنا كذب السبئيني ،وأهنم كتبوا رسائل ألهل األمصار ،ونسبوها كذب وزورا
للسيدة عائشة رضي هللا عنها ،4وعلى العكس من الصورة الطيبة اليت نفهمها من الرواايت السابقة
املوثوقة للعالقة بني أم املؤمنني عائشة وعثمان ،فإنه تبقى عند الطربي وغريه رواايت أخرى صورت
1

اتريخ الطربي.200/5 ،

2

حتقيق مواقف الصحابة ،املرجع السابق .378/1 ،ابن كثري ،املرجع السابق.219/8 ،

3

فتنة مقتل عثمان .391/1 ،وانظر :اتريخ اخلليفة بن خياط ،ص.176

4

الصاليب ،عثمان بن عفان ،املرجع السابق ،ص.384
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العالقة بني عائشة وعثمان على صورة متناقضة متاما ملا انتهينا إليه وشوهت الدور الرائع الناصع الواعي،
الذي قامت به رضي هللا عنها دفاعا عن عثمان ودفاعا عن حرمات هللا عز وجل.1
إن الرواايت اليت جاءت يف العقد الفريد ،ويف األغاين واتريخ اليعقويب ،واتريخ املسعودي وأنساب
األشراف ،وما انتهت إليه من استدالالت يف شأن الدور السياسي للسيدة عائشة رضي هللا عنها يف
حياة عثمان بن عفان رضي هللا عنه ،إن مجيع ما تؤدي إليه من استدالالت تدين املوقف السياسي
للسيدة عائشة رضي هللا عنها ،ال يعتد هبا ملخالفتها للرواايت الصحيحة ،وقيامها على رواايت واهية،
فأغلبها رواايت غري مسندة ،وال حيتج بروايته هذا إىل فساد متوهنا إذا ما قورنت ابلرواايت األخرى األكثر
صحة وقرابا ابحلقيقة.2
ب .علي بن أيب طالب رضي هللا عنه:
كان علي رضي هللا عنه وآل بيته ُجيلون عثمان بن عفان ويعرتفون حبقه يف خدمة الدعوة ورسالة اإلسالم،
وتشهد مواقفهم بذلك:
 أول من ابيعه بعد عبد الرمحن بن عوف هو علي بن أيب طالب ،وعن قيس ين عباد قال :مسعتعلياا رضي هللا عنه وذكر عثمان ،فقال :هو رجل قال له رسول هللا (ﷺ) " :أَّل أستحي من ٍ
رجل
تستحي منه املًلئكةُ"  .3وقد شهد له علي كرم هللا وجهه ابجلنة ،فعن النزال بن سربة ،قال :سأل علياا
عن عثمان ،فقال :ذاك امرؤ يُدعى يف املأل األعلى :ذو النورين ،كان خ رسول هللا (ﷺ) على ابنتيه،

1

املرجع نفسه ،ص.385

2

أمساء حممد أمحد ،دور املرأة السياسي ،ص.352

3

مسلم ،كتاب فضائل الصحابة ،رقم.2401
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ضمن له بيت يف اجلنة .1ولقد أنكر علي رضي هللا عنه قتل عثمان وتربأ من دمه ،وكان يقسم على
ُ
ذلك يف خطبه وغريها يف أنه مل يقتله ،وال أمر بقتله وال وقف مع القتلة وال رضي بذلك ،وقد ثبت عنه
بطرق تفيد القطع ،2خالفاا ملا تدعيه الشيعة من أنه كان راضياا بقتل عثمان رضي هللا عنهما.3
وقال احلاكم بعد ذكر بعض األخبار الواردة يف مقتله رضي هللا عنه ،فأما ما ادعته املبتدعة من معونة
أمري املؤمنني علي بن أيب طالب رضي هللا عنه فإنه كذب ،وزور ،فقد تواترت األخبار خبالفه .4وقد قال
علي رضي هللا عنه :اللهم إين أبرا إليك من دم عثمان .5لقد كانت فتنة قتل عثمان سبباا يف حدوث
كثري من الف األخرى ،وألقت بظالهلا على أحداث الف اليت تلتها ،فتغريت قلوب الناس ،وظهر
الكذب وبدأ اخلط البياين لالحنراف عن اإلسالم يف عقيدته وشريعته.6
وكان مقتل عثمان من أعظم األسباب اليت أوجبت الف بني الناس وبسببه تفرقت األمة إىل اليوم،7
فتفرقت القلوب وعظمت الكروب ،وظهرت األشرار ،وذل األخيار ،وسعى يف الفتنة من كان عاجزا
عنها وعجر عن اخلري والصالح من كان دأبه إقامته فبايعوا أمري املؤمنني علي بن أيب طالب رضي هللا
عنه وهو أحق الناس ابخلالفة حينئذ وأفضل من بقي ،ولكن القلوب متفرقة ،وانر الفتنة متوقدة فلم تتفق
الكلمة ،ومل تنتظم اجلماعة ومل يتمكن اخلليفة وخيار األمة من كل ما يريدونه من اخلري ،ودخل الفرقة
والفتنة أقوام.8

1

العقيدة يف أهل البيت بني اإلفراط والتفريط ،ص.227

2

ابن كثري ،املرجع السابق.202/7 ،

3

عبد هللا شرب ،حق اليقني ،ص.189

4

املستدرك.103/3 ،

5

الطبقات ،3/3 ،ورواه من طرق كلها صحيحة.

6

أحداث وأحاديث فتنة اهلرج ،ص.590

7

جمموعة الفتاوي.162/25 ،

8

املرجع السابق.162/25 ،
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إن عثمان رضي هللا عنه مل يسلم من التشويه والكذب ،واالختالف واإلفك املبني يف كتب الشيعة وغريها
ال غريها من املراجع ولقد تورط الكثري من الباحثني يف كتاابهتم غري املنصفة وغري احملققة عن عهد عثمان
وخصوصا الباحثني املحدثني الذين يطلقون أحكاما ال تعتمد على التحقيق أو على وقائع حمددة،
ُ
يعتمدون فيها على مصادر موثوقة ،فقد تورط الكثري منهم يف الرواايت الضعيفة والشيعية وبنوا أحكاما
ابطلة وجائرة يف حق اخلليفة الراشد عثمان بن عفان ،مثل:
 طه حسني يف كتابه الفتنة الكربى. راضي عبد الرحيم يف كتابه :النظام اإلداري واحلريب. صبحي الصاحل يف كتابه :النُظم اإلسالمية. مولوي حسني يف كتابه :اإلدارة العربية. صبحي حممصاين يف كتابه :تراث اخللفاء الراشدين يف الفقه والقضاء. توفيق اليوزبكي يف كتابه :دراسات يف النُظم العربية اإلسالمية. حممد امللحم يف كتابه :اتريخ البحرين يف القرن األول اهلجري. بدوي عبد اللطيف يف كتابه :األحزاب السياسية يف فجر اإلسالم. أنور الرفاعي يف كتابه :النظم اإلسالمية. حممد الريس يف كتابه :النظرايت السياسية. علي حسين اخلربوطلي يف كتابه :اإلسالم واخلالفة. أيب األعلى املودودي يف كتابه :امللك واخلالفة. -سيد قطب يف كتابه :العدالة االجتماعية وغريهم.
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ولقد كان عثمان رضي هللا عنه حبق اخلليفة املظلوم الذي افرتى عليه خصومة األولون ومل ينصفه
املتأخرون ،ورمبا يكون هذا الشرح والشواهد التارخيية املوثقة خري دليل لألجيال الباحثة من أبناء االمة
الستنارة الطريق والبحث عن األسباب واخللفيات وراء كل تلك الشائعات ،سواء يف دراستهم اتريخ
احلركة اإلابضية أو أي مذهب ومدرسة إسالمية تطرق أنصارها هلذه املرحلة "مرحلة الفتنة الكربى" يف
اتريخ األمة.1

اثلثاا :معركة اجلمل:
عندما توىل علي رضي هللا عنه اخلالفة عزل معاوية رضي هللا عنه فيمن عزله من عن والة عثمان رضي
هللا عنه وويل على الشام سهل بن حنيف ،لكن سهالا مل يستطع دخول الشام ،فقد لقيته بتبوك خيل-
كتيبة مقاتلني من أنصار معاوية-فمنعوه من دخوهلا مطالبني مطالباا بدم عثمان رضي هللا عنه ،وأنكر
ذلك علي رضي هللا عنه ،وقال لرسول معاوية :مين يطلبون دم عثمان؟ ألست موتورا "مصاابا مبا أكره"
كرتة عثمان؟
اللهم إين أبرأ إليك من دم عثمان ،2وهكذا ذر قرن الفتنة بني املسلمني ،ويف األقطار كافة إذا تفرق
الناس بني مؤيد للمطالبني بدم عثمان رضي هللا عنه ومؤيد لطاعة اخلليفة الراشد الرابع علي رضي هللا
عنه ،وطالب طلحة والزبري وأم املؤمنني عائشة رضي هللا عنهما بدم عثمان ،فخرجوا ومن تبعهم من
الناس يريدون البصرة ورأي علي رضي هللا عنه يف هذا بوادر فرقة بني املسلمني فخرج يريد منعهم من

1

الصاليب ،عثمان بن عفان ،ص.276

2

حممد العواص ،املدراس الفكرية اإلسالمية ،ص.42
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بلوغ البصرة البصرية خمافة فتنة حتيط أبمة اإلسالم وانتهى اللقاء بني الفريقني فيما عرف مبوقعة اجلمل
وانتصر علي رضي هللا عنه ومن معه.

 .1حماوَّلت الصلح قبل معركة اجلمل:
قبل أن يتحرك علي رضي هللا عنه حنو البصرة أقام يف ذي قار أايم ا وكان غرضه رضي هللا عنه القضاء
على هذه الفرقة ،والفتنة ابلوسائل السليمة ،وجتنيب املسلمني شر القتال والصدام املسلح بكل ما أويت
من قوة وجهد ،وكذلك احلال لكل من طلحة والزبري وقد اشرتك يف حماوالت الصلح عدد من الصحابة
وكبار التابعني منهم ،عمران بن حصني ،رضي هللا عنه وكعب بن سور أحد كبار التابعني والقعقاع بن
عمرو التميمي.

 .2حماورة القعقاع لطلحة والزبري رضي هللا عنه:
ملا حضر القعقاع سأهلما عن سبب حضورمها ،فقاال كما قالت عائشة :من أجل اإلصالح بني الناس.
فقال هلما أخرباين ما وجه هذا اإلصالح؟ فو هللا لئن عرفناه لنصحن معكم ،ولئن أنكرانه ال نصلح،
قاال له :قتلة عثمان رضي هللا عنه ،وال بد أن يُقتلوا ،فإن تركوا بدون قصاص كان هذا نزالا للقرآن،
وتعطيالا ألحكامه ،وإن اقتص منهم كان هذا إحياء للقرآن.
قال القعقاع :لقد كان يف البصرة ،ستمئة من قتلة عثمان وأنتم قتلتموهم إال رجالا واحدا ،وهو حرقوص
بن زهري السعدي ،فلما هرب منكم احتمى بقومه من بين سعد وملا أردمت أخذه منهم وقتلة منعكم قومه
من ذلك وغضب له ستة آالف رجل اعتزلوكم ووقفوا أمامكم وقفة رجل واحد ،فإن تركتم حرقوصا ومل
تقتلوه ،كن تم اتركني ملا تقولون وتنادون به وتطالبون عليا به وإن قتلتم قلتم بين سعد من أجل حرقوص
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وغلبوكم وهزموكم ،وأديلوا عليكم فقد وقعتم يف احملذور وقويتموهم ،وأصابكم ما تكرهون ،وأنتم مبطالبتكم
حبرقوص أغضبتم ربيعة ومضر من هذه البالد ،حيث اجتمعوا على حربكم وخذالنكم ،نصرة لبين سعد
وهذا ما حصل مع علي ،ووجود قتله عثمان عن جيشه.1
 احلل عند القعقاع التأين والتسكني مث القعقاع:أتثرت أم املؤمنني ومن معها مبنطق القعقاع ،وحجته املقبولة ،فقالت له :فماذا تقول أنت اي قعقاع؟
قال :أقول :هذا أمر دواؤه التسكني ،وال بد من التأين يف االقتصاص من قتلة عثمان ،فإذا انتهت
اخلالفات واجتمعت كلمة األمة على أمري املؤمنني تفرغ لقتلة عثمان وإن أنتم ابيعتم 2عليا :واتفقتم معه،
كان هذا عالمة خري وتباشري رمحة ،وقدرة على األخذ بثأر عثمان ،وإن أنتم أبيتم ذلك وأصررمت على
املكابرة والقتال كان هذا عالمة شر ،وذهاابا هلذا امللك ،فآثروا العافية ترزقوهنا ،وكونوا مفاتيح خري كما
كنتم أوال وال تُعرضوان للبالء فتتعرضوا له فيصرعنا هللا وإايكم ،وأمي هللا إين ألقول هذا وأدعوكم إليه وإين
خلائف أن ال يتم ،حىت أيخذ هللا حجته من هذه األمة اليت قل متاعها ،ونزل هبا ما نزل ،فإن ما نزل هبا
أمر عظيم ،وليس كقتل الرجل الرجل ،وال قتل الرجل النفر الرجل وال قتل القبيلة.
وقد اقتنعوا بكالم القعقاع املقنع الصادق املخلص ووافقوا على دعوته إىل الصلح وقالوا له قد أحسنت
وأصبت املقالة ،فارجع فإن قدم علي ،وهو على مثل رأيك ،صلح هذا األمر إن شاء هللا .وعاد القعقاع
إىل علي يف ذي قار وقد جنح يف مهمته وأخرب علياا مبا جرى معه ،فأعجب على ذلك وأوشك القوم
على الصلح ،كرهه من كرهه ورضيه من رضيه.3

1

ابن كثري .739/7 ،وانظر :اتريخ الطربي.521/5 ،

2

الصاليب ،علي بن أيب طالب للصاليب.462 ،

3

ابن كثري ،املرجع السابق .739/7 ،وانظر :اتريخ الطربي ،املرجع السابق.539 /5،
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 بشائر اَّلتفاق بني الفريقني:ملا عاد القعقاع وأخرب مبا فعل ،أرسل علي رضي هللا عنه رسولني إىل عائشة والزبري ،ومن معهم يستوثق
فيه مما جاء به القعقاع بن عمرو ،فجاء عليا ،أبان على ما فارقنا عليه القعقاع فأقدم ،فارحتل علي حىت
نزل حبياهلم ،فنزلت القبال إىل قبائلهم ،مضر إىل مضر ،وربيعة إىل ربيعة ،واليمن إىل اليمن ،وهم ال
يشكون يف الصلح فكان بعضهم حبيال بعض ،وبعضهم خيرج إىل بعض وال يذكرون وال ينوون إال
الصلح .1وكان أمري املؤمنني علي رضي هللا عنه ملا نوى الرحيل قد أعلن قراره اخلطري :أال وإين راحل
غدا فارحتلوا يقصد إىل البصرة ،أال وال يرحتلن غدا أحدا أكان على عثمان بشيء يف شيء من أمور
ا
الناس.2

 .3دور السبئية ِف نشوب احلرب:
السبئية هم أتباع عبد هللا بن سبأ امللقب اببن السوداء ،وأصله من يهود اليمن ،حيث تظاهر ابإلسالم
وقرب األنصار منه .وإذا كان ابن سبأ ال جيوز التهويل من شأنه ،كما فعل بعض املخالفني يف تضخيم
دوره يف الفتنة ،فإنه كذلك ال جيوز التشكيك فيه أو االستهانة ابلدور الذي لعبه يف أحداث الفتنة،
كعامل من عواملها ،على أنه أبرزها وأخطرها ،إذ إن هناك أجواء الفتنة مهدت له وعوامل أخرى
ساعدته .3فقد كان على القتال بشبكاته السرية اليت كانت منتشرة يف جيش علي رضي هللا عنه واليت
سامهت يف قتل عثمان رضي هللا عنه وقد حرص أتباعه على أتجيج الفتنة وإشعاهلا حىت يفلتوا من
القصاص .4وبعد أن نزل الناس منازهلم ،واطمأنوا خرج علي وخرج طلحة والزبري ،فتوافقوا وتكلموا فيما
1

اتريخ الطربي.539/5 ،

2

اتريخ الطربي.525/5 ،

3

الصاليب ،علي بن أيب طالب ،املرجع السابق ،ص.415

4

حتقيق مواقف الصحابة.120/2 ،
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أمرا هو أمثل من الصلح ،وترك احلرب ،حني رأوا أن األمر أخذ يف االنقشاع،
اختلفوا فيه ،فلم جيدوا ا
فافرتقوا على ذلك ،ورجع علي إىل عسكره ،ورجع طلحة والزبري إىل عسكرمها وأرسل طلحة والزبري إىل
رؤساء أصحاهبما ،وأرسل علي إىل رؤساء أصحابه ،ما عدا أولئك الذين حاصروا عثمان-رضي هللا
عنه ،فبات الناس على نية الصلح والعافية وهم ال يشكون يف الصلح.
وابت الذين أشاعوا الفتنة يف ليلة ما ابتوها قط ،إذ أشرفوا على اهلالك وجعلوا يشاورون ليلتهم كلها وقال
قائلهم :أما طلحة والزبري فقد عرفنا أمرمها وأما علي فلم نعرف أمره حىت كان اليوم ،وذلك حني طلب
من الناس أن يرحتلوا يف الغد وال يرحتل معه أحد أعان على عثمان بشيء ورأي الناس فينا وهللا واحد،
وإن يصطلحوا مع علي فعلى دمائنا.1
وتكلم عبد هللا بن سبأ ،وهو املشري فيهم ،فقال :اي قوم إن عزكم يف خلطة الناس فصافحوهم :ودعاهم
إىل نشب القتال ،وإدخال الناس يف احلرب ،واجتمعوا على هذا الرأي حىت ال يتم الصلح ،وهذا ما مت
واستخدموا املكر واخلديعة ،وقد فصلت ذلك يف كتايب عن علي بن أيب طالب رضي هللا عنه .إن أثر
السبئية يف معركة اجلمل جيمع عليه العلماء سواء أمسوهم ابملفسدين أو أبوابش الطائفتني أو أمساءهم
البعض بقتلة عثمان أو نبذوهم ابلسفهاء أو ابلغوغاء ،أو أطلقوا عليهم صراحة السبئية.2
يقول الباقالين" :ومت الصلح والتفرق على الرضا فخاف قتلة عثمان من التمكني منهم واإلحاطة هبم،
فاجتمعوا وتشاورا واختلفوا ،مث اتفقت آراؤهم على أن يفرتقوا فرقتني ،ويبدؤوا ابحلرب سحرة –أي وقت
السحر-يف املعسكرين وخيتلطوا ويصيح الفريق الذي عسكر علي :غدر طلحة والزبري :غدر علي ،فتم
ومانعا من اإلشاطة
دافعا ملكروه عن نفسه ا
هلم ذلك على ما دبروه ،ونشبت احلرب ،فكان لكل فريق منهم ا
1

اتريخ الطربي.526/5 ،

2

عبد هللا بن سبأ وأثره يف أحداث الفتنة يف صدور اإلسالم ،ص.194
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بدمه ،وهذا صواب من الفريقني ،وطاعة هلل إذا وقع ،واالمتناع منهم على هذا السبيل ،فهذا هو الصحيح
وإليه منيل ،وبه نقول".1
كذلك نقل القاضي عبد اجلبار أقوال العلماء ،ابتفاق رأي علي وطلحة والزبري وعائشة –رضوان هللا
عليهم-على الصلح ،وترك احلرب ،واستقبال النظر يف األمر وأن من كان يف املعسكر من أعداء عثمان
كرهوا ذلك ،وخافوا أن تتفرغ اجلماعة هلم ،فدبروا يف إلقاء ما هو معروف ومت ذلك.2
وبذلك يقول الذهيب :كانت وقعة اجلمل ،أاثرها سفهاء الفريقني 3ويقول :إن الفريقني اصطلحا وليس
لعلي وال لطلحة قصد القتال ،بل ليتكلموا يف اجتماع الكلمة ،فرتامي أوابش الطائفتني ،ابلنبل ،ونشبت
انر احلرب ،واثرت النفوس ،4يف دول اإلسالم :والتحم القتال من الغوغاء ،وخرج األمر عن علي وطلحة
والزبري.5

 .4عدد القتلى ِف اجلمل:
أسفرت احلرب املهلكة عن عدد من القتلى اختلف يف تقديره الرواة ،إذ ذكر املسعودي :أن هذا
االختالف يف تقدير عدد القتلى مرجعه إىل أهواء كل را ٍو.6ويذكر قتادة أن قتلى يوم اجلمل عشرون
أل افا . 7ويظهر أن فيها مبالغة كبرية ،ألن عدد اجليشني حول هذا العدد أو أقل ،وأما أبو خمنف الشيعي،
كثريا حبكم ميوله ،وقد أساء من حيث يظن أنه أحسن ،إذ ذكر أن العشرين أل افا من أهل
فقد ابلغ ا
1

التمهيد ،ص.233

2

اهلمذاين ،تثبيت دالئل النبوة ،ص.299

3

العودة ،عبد هللا بن سبأ ،ص.195

4

اتريخ اإلسالم .15/1 ،وانظر :عبد هللا بن سبأ ،ص.195

5

املرجع السابق.15/1 ،

6

مروج الذهب يف أخبار من ذهب.367/2 ،

7

املرجع السابق.
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البصرة فقط .1ويذكر سيف" :أهنم عشرة أالف نصفهم من اصحاب علي رضي هللا عنه ونصفهم من
أصحاب عائشة رضي هللا عنها" .ويف رواية أخرى ،قال :وقيل مخسة عشرة ألفا ،مخسة آالف منهم من
أهل الكوفة ،وعشرة آالف أالف من أهل البصرة2نصفهم قتل يف اجلولة األوىل ونصفهم يف اجلولة الثانية
أيضا ،ويذكر عمر بن شبه بسنده :أن القتلى يزيدون
والروايتان ضعيفتان لالنقطاع وغريه ،وفيها مبالغة ا
3
مجيعا ،إذ وضع عدد
على ستة آالف ،إال أن الرواية ضعيفة سندا  .وأما اليعقويب ،فقد جاوز هؤالء ا
4
كثريا ،وكان من أسباب املبالغة:
القتلى ني افا وثالثني أل افا  ،وهذه األرقام مبالغ فيها ا

أ .رغبة أعداء الصحابة من السبئية وأتباعهم يف توسيع دائرة اخلالف بني أبناء األمة ،اليت جيمعها
حب الصحابة واالقتداء هبم بعد رسول هللا (ﷺ).
ب .مسامهة بعض الشعراء واجلهلة من أبناء القبائل يف تضخيم ما جرى وتكبريه ،ليتناسب مع ما
يصنعونه من أشعار ينسبوهنا إىل بعض زعمائهم وفرساهنا فضالا عن وجود قصاص السمر ،ورواة
األخبار الذين جيلبون اهتمام الناس هبم ،من خالل األحداث املثرية اليت حيدثون عنها.
ج .إجياد الثقة يف نفوس أتباع الغوغاء والسبئية إلثبات جناح خطتهم وتدابريهم.5
جدا لألسباب التالية:
ويف احلقيقة ،فإن العدد احلقيقي لقتلى اجلمل كان ضئيالا ا
 قصر مدة القتال ،حيث أخرج ابن أيب شيبة إبسناد صحيح 6أن القتال نشب بعد الظهر ،فماغربت الشمس وحول اجلمل أحد ممن كان يذب عنه.
1

اتريخ اخلليفة بن خياط ،ص .186

2

اتريخ الطربي.555 – 542/5 ،

3

اتريخ خليفة بن خياط ،ص .186إسناده منقطع.

4

مصنف بن أيب شيبة .546/7 ،فتح الباري.62/13 ،

5

مصنف أيب شيبة.546/7 ،

6

اإلنصاف ،ص.455
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 الطبيعة الدفاعية للقتال ،حيث كان كل فريق يدافع عن نفسه ليس إال. حترج كل فريق من القتال ،ألهنم يعملون من عظم حرمة دم املسلم. مقارنة يف عدد شهداء املسلمني يف معركة الريموك ثالثة آالف شهيد ،ومعركة القادسية مثانيةآالف ،ومخسمائة شهيد ،وهي اليت استمرت عدة أايم ،فإن العدد احلقيقي لقتلى معركة اجلمل
ضئيال هذا مع األخذ ابالعتبار شراسة تلك املعارك مع أعداء األمة وشدهتا ،لكوهنا من
يعد ا
املعارك الفاصلة يف اتريخ األمم.
بياان أبمساء من حفظ من قتلى يوم اجلمل ،فكانوا قريباا من مئة .1وهنا
 أورد خليفة من خياط الو افرتضنا أن عددهم كان مئتني وليس مئة ،فإن هذا يعين أن قتلى معركة اجلمل ال يتجاوز
املئتني ،وهذا هو الرقم الذي ترجح لدى الدكتور خالد بن حممد الغيث يف رسالته استشهاد
عثمان ووقعة اجلمل يف مروايت سيف بن عمر يف اتريخ الطربي-دراسة نقدية.2

 .5نداء أمري املؤمنني علي بعد احلرب:
ما إن بدأت احلرب تضع أوزاره ،حىت اندى منادى علي :أن ال جيهزوا على جريح وال يتبعوا مدبرا ،وال
يدخلوا دارا ،ومن ألقى السالح فهو آمن ،ومن أغلق اببه فهو آمن ،وليس جليشه من غنيمة إال ما محل
إىل ميدان املعركة من سالح وكراع ،وليس هلم ما وراء ذلك من شيء واندى منادي أمري املؤمنني فيمن
حاربه من أهل البصرة :من وجد شيئاا من متاعه عند أحد من جنده ،فله أن أيخذه.3

1

اتريخ خليفة بن خياط ،املرجع السابق ،ص .ص190-187

2

استشهاد عثمان ووقعة اجلمل ،ص.215

3

خالفة علي بن أيب طالب ،ص.168
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وقد ظن بعض الناس يف جيش علي-أن عليا سيقسم بينهم السيب ،فتكلموا به ونشروه بني الناس ،ولكن
سرعان ما فاجأهم علي رضي هللا عنه ،حني أعلن يف ندائه :وليس لكم أم ولد ،واملواريث على فرائض
هللا وأي امرأة قُتل زوجها فلتعتد أربعة أشهر وعشرا .فقالوا مستنكرين متأولني :اي أمري املؤمنني حتل لنا
دماؤهم وال حتل لنا نساؤهم؟ فقال علي :كذل ك السرية يف أهل القبلة .مث قال :فهاتوا سهامكم وأقرعوا
على عائشة فهي رأس األمر وقائدهم ،فتفرقوا وقال :نستغفر هللا ،وتبني هلم أن قوهلم وظنهم خطأ فاحش،
ولكن لريضيهم قسم عليهم رضي هللا عنه من بيت املال مخسمائة خبمسمائة.1

 .6رأي اإلابضية ِف واقعة اجلمل:
جتتمع املصادر اإلابضية على أن عائشة أم املؤمنني كانت شريكة لطلحة والزبري يف اخلالف ولكنها
ندمت على فعلها واتبت وقبل املسلمون توبتها .2وقد اعترب اإلابضية أن اخلليفة الشرعي هو أمري املؤمنني
علي بن أيب طالب رضي هللا عنه ،ونظروا إىل طلحة والزبري وعائشة وأنصارمها ابعتبارمها الفئة الباغية.3
وهنا يذكر أن جابر بن زيد وأاب بالل مرداس كيف انقشا السيدة عائشة يف معركة اجلمل ،ووجها إليها
اللوم على مقاومتها لعلي الذي كان اخلليفة الشرعي آنذاك ،واتبت مما كانت عليه ودخلت فيه ،حسب
ما يورد املصدر.4

 .7تفقد أمري املؤمنني علي للقتلى بعد الواقعة:
بعد انتهاء املعركة خرج أمري املؤمنني علي بن أيب طالب رضي هللا عنه يتفقد القتلى مع نفر من أصحابه،
فأبصر حممد بن طلحة السجاد فقال :إان هلل وإان إليه راجعون ،أما وهللا لقد كان شاابا صاحلا ،مث قعد
كئيبا حزينا ودعا للقتلى ابملغفرة وترحم عليهم ،وأثىن على عدد منهم ابخلري والصالح 5،وعاد إىل منزله،
1

مصنف بن أي شيبة .286/15 ،وهو سند صحيح.

2

نشأة احلركة اإلابضية ،ص.90

3

دراسات يف اإلابضية ،ص.52

4

املرجع السابق ،ص.53

5

مصنف بن أيب شيبة .261/15 ،وانظر :املستدرك.104-103/3 ،
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فإذا امرأته وابنتاه يبكني على عثمان وقرابته :والزبري وطلحة وغريهم من أقارهبم القرشيني ،فقال هلن :إين
ص ُدوِرِهم ِمن ِغ ٍل إِخ َو ااان َعلَ ٰى ُس ُرٍر
ألرجو أن نكون الذين قال هللا فيهمَ ﴿ :ونََزعنَا َما ِيف ُ
ِ
ني﴾[احلجر ،]47:مث قال :ومن هم إن مل نكن؟ ومن هم إن مل نكن؟ فما زال يرد ذلك حىت وددت
ُّمتَ َقابِل َ
1
شديدا على قتلى املعركة وال سيما طلحة والزبري.2
أنه سكت .ولقد حزن حزاان ا

 .8موقف أمري املؤمنني علي ممن ينال من عائشة:
قال رجل :اي أمري املؤمنني إن على الباب رجلني يناالن من عائشة ،فأمر على القعقاع بن عمرو أن جيلد
كل واحد منهما مئة وأن خيرجهما من ثياهبما 3وقد قام القعقاع بذلك.

 .9دفاع عمار بن ايسر عن أم املؤمنني عائشة:
عن حممد بن عريب -قال-قام رجل فذكر عائشة عند علي فجاء عمار فقال :من هذا الذي يتناول
زوجة نبيا؟ اسكت مقبوحا منبوذا مذموما مدحورا 4اغرب مقبوحا أتؤذي حبيبة رسول هللا (ﷺ)؟ 5وجاء
يف رواية :ذكرت عائشة عند علي رضي هللا عنهما ،فقال حليلة رسول هللا(ﷺ).6

هل استباحت السيدة عائشة أم املؤمنني قتال املسلمني ِف معركة اجلمل؟
قد تقدم أهنا ما خرجت لذلك وما أرادت القتال ،وقد نقل الزهري عنها :أهنا قالت بعد موقعة اجلمل:
إمنا أريد أن حيجز بني الناس مكاين ،ومل أحسب أن يكون بني الناس قتال ،ولو علمت ذلك مل أقف
ذلك املوقف أبدا .7وهذا القول أبن السيدة عائشة استباحت قتال املسلني ابطل ،وال يثبت أمام الرواايت
1

مصنف بن أيب شيبة.269-268/15 ،

2

املدارس الفكرية اإلسالمية ،ص.43

3

البداية والنهاية.357/7 ،

4

فضائل الصحابة .110/2 ،اسناده ضعيف

5

سري أعالم النبالء .179/2،حديث حسن قاله الذهيب.

6

سري أعالم النبالء .176/2 ،حديث حسن

7

املغازي للزهري ،ص.154
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الصحيحة اليت بينت أن عائشة ما خرجت إال لإلصالح كما مر معنا ،وإمنا هذه األقوال من الرواايت
اليت وضعها الشيعة الروافض ،واليت شوهت اتريخ صدر اإلسالم ،وجعلت مما حدث بني علي وطلحة
والزبري وعائشة رضي هللا عنهم حرااب أهلية  ،وأتثر بعض الباحثني بتلك الرواايت حىت قال بعضهم:
وأسرت عائشة ويصورون املسألة ،كحرب أهلية خمطط هلا وهو قول طبيعي من ابحثني ال يستقون
معلوماهتم يف هذا الشأن إال من الرواايت املقدوحة ،ومن املصادر غري املوثوق هبا مثل "اإلمامة والسياسة"
و كتاب " األغاين" و"مروج الذهب" و"اتريخ اليعقويب" ،وكذلك "اتريخ التمدن اإلسالمي" جلورجي
زيدان".1
 هل يصح هذا احلديث :تقاتلني علي وأنت له ظلمة؟أنه ال يعرف يف شيء من كتب العلم املعتمد وال له إسناد معروف ،وهو ابملوضوعات املكذوبة أشبه
منه ،ابألحاديث الصحيحة بل هو كذب قطعا ،فإن عائشة مل تقاتل ،ومل خترج لقتال ،وإمنا خرجت
بقصد اإلصالح بني الناس ال قاتلت وال أمرت بقتال ،هكذا ذكر غري واحد من أهل املعرفة ابألخبار.2

.10

أمري املؤمنني علي رضي هللا عنه يرد عائشة إىل مكة مكرمة:

جهز أمري املؤمنني علي عائشة بكل شيء ينبغي هلا من مركب وزاد أو متاع ،وأخرج معها من جنا ممن
خرج معها إال من أحب املقام ،واختا ر هلا أربعني امرأة من نساء أهل البصرة املعروفات :وقال جتهز اي
حممد ابن احلنفية فبلغها فبلعها ،فلما كان اليوم الذي ترحتل فيه جاءها حىت وقف هلا وحضر الناس،
فخرجت على الناس وودعوها وودعتهم وقالت :اي بين تغتب بعضنا على بعض استبطاء واستزادة فال

1

الصاليب ،علي بن أيب طالب ،املرجع السابق ،ص.488

2

منهاج السنة .185/2 ،وانظر :الصاليب ،علي بن أيب طالب ،ص.290
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يعتدن أحد منكم على أحد بشيء بلغه على من ذلك إنه وهللا ما كان بيين وبني علي يف القدمي إال ما
يكون بني املرأة وأمحاهلا وإنه عندي على معتبيت من األخيار وقال علي :اي أيها الناس ،صدقت وهللا
وبرت ما كان بيين وبينها إال ذلك وإهنا لزوجة نبيكم يف الدنيا واآلخرة ،وخرجت يوم السبت لغرة رجب
سنة ست وثالثني وشيعها على أمياالا وسرح نبيه معها يوما.1
بتلك املعاملة الكرمية من أمري املؤمنني علي رضي هللا عنه نراه قد اتبع ما أوصاه به نيب األمة (ﷺ) عندما
قال له :إنه سيكون بينك وبني عائشة أمر قال :أان اي رسول هللا؟ قال :نعم قال :أان؟ قال نعم .قلت:
فأان أشقاهم اي رسول هللا .قال :ال ولكن إذا كان ذلك فأرددها إىل مأمنها .2وقد خالف الصواب من
ظن أن خروج أم املؤمنني إىل البصرة كان لشيء يف نفسها على من علي رضي هللا عنه ملوقفه منها من
حديث اإلفك ،حني رماها املنافقون ابلفاحشة ،فاستشاره النيب (ﷺ) يف فراقها ،فقال :اي رسول هللا:
مل يضيق هللا عليك ،والنساء سواها كثري وإن تسأل اجلارية تصدقك .3وهذا الكالم الذي قاله علي إمنا
محله عليه ترجيح جانب النيب (ﷺ) ،ملا رأى عنده من القلق والغم بسبب القول الذي قيل وكان شديد
الغرية ،فرأى علي يف ابدي األمر أنه إذا فارقها سكن ما عنده من القلق بسببها إىل أن يتحقق براءهتا،
فيمكن رجعتها ،ويستفاد منه :ارتكاب أخف الضررين لذهاب أشدمها .4قال النووي :رأى علي أن
ذلك هو مصلحة يف حق النيب (ﷺ).
واعتقد يف ذلك ملا رأى من انزعاجه ،فبذل جهده يف النصيحة ،إلرادة راحة خاطره صلى هللا عليه
وسلم 5وعلي رضي هللا عنه مل ينل عائشة رضي هللا عنها أبدىن كلمة يُفهم منها أنه قد عرض أبخالقها
1

اتريخ الطربي ،املرجع السابق.581/5 ،

2

مسند اإلمام أمحد .393/6 ،اسناده حسن.

3

البخاري ،رقم .4786

4

دور املرأة السياسي ،ص.462

5

شرح النووي على صحيح ومسلم.634/5 ،
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أو تناوهلا بسوء فإنه على الرغم من قوله صلى هللا عليه وسلم :مل يضيق يفيق هللا عليك ،1إال أنه عاد
فقال لرسول هللا (ﷺ) ،انصحا :وسل اجلارية تصدقك ،2فهو قد دعاه إىل التحري أوال قبل أن يفارقها،
أي :أنه قد رجع عن نصيحته األوىل ابملفارقة إىل نصيحة أخرى بسؤال اجلارية وحتري احلقيقة .3وقد
سأل رسول هللا (ﷺ) اجلارية اليت كانت أكثر التصاقا بعائشة فأكدت أهنا ما عملت من عائشة إال
قائال:
خريا ،وقد خرج رسول هللا (ﷺ) من يومه فسأل الذي فسه اجلارية ،واستعذر من عبد هللا بن أيب ا
ا
خريا.4
اي معشر املسلمني من يعذرين من رجل بلغين أذاه يف أهل بييت ،فو هللا ما علمت على أهلي إال ا
لقد كانت نصيحة علي يف صاحل عائشة ،فقد ازداد صلى هللا عليه وسلم قناعة مبا علم من خري يف أهله

5

ومل يكن موقف علي يف حادثة اإلفك هو الذي جعل عائشة تغضب منه رضي هللا عنه ألجله ،أو حتقد
احلقد الذي جيعلها تتهمه وزورا بقتل عثمان ،وخترج عليه مؤلبة األعداد اهلائلة من املسلمني كما زعم -
كثري من الباحثني –ممن تورط يف رواايت الشيعة الرافضة واليت لفقوها ووضعوها.6

.11

ندم طلحة والزبري على ما حصل منهم:

قال ابن تيمية وهكذا عامة السابقني ،ندموا على ما دخلوا فيه من القتال ،فندم طلحة والزبري وعلي
وغريهم ،ومل يكن يوم اجلمل هلؤالء ،قصد يف القتال ،ولكن وقع االقتتال بغري اختيارهم .7فأمري املؤمنني
علي ورد عنه ،عندما نظر وأخذت السيوف مأخذها من الرجال فقال :لوددت أين مت قبل هذا بعشرين

1

البخاري ،رقم .4786

2

املرجع السابق.

3

دور املرأة السياسي ،ص.462

4

البخاري ،رقم .4786

5

دور املرأة السياسي ،ص.462

6

الصاليب ،علي رضي هللا عنه ،املرجع نفسه ،ص.490

7

حمب الدين اخلطيب ،املنتقي من منهاج االعتدال يف نقص كالم أهل الرفض واالعتدال ،ص.222
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سنة . 1وروي عن نعيم بن محاد ،بسنده إىل احلسن بن علي ،أنه قال لسليمان بن صرد :لقد رأيت عليا
حني اشتد القتال وهو يلوذ يب ،ويقول اي حسن لوددت أين مت قبل هذا بعشرين سنة. 2
وعن حسن بن علي قال :أراد أمري املؤمنني علي أمرا فتتابعت األمور ،فلم جيد منزعا. 3
وعن سليمان بن صرد ،عن حسن بن علي :أنه مسع عليا يقول-حني نظر إىل السيوف قد أخذت القوم
اي حسن أكل هذا فينا؟ ليتين مت قبل هذا بعشرين أو أربعني سنة.4
وأما عائشة فقد ورد عنها :أهنا كانت تقول حني تذكر واقعة اجلمل :وددت أين كنت جلست كما
جلس أصحايب وكان أحب إيل أن أكون ولدت من رسول هللا (ﷺ) بضعة عشر ،كلهم مثل عبد الرمحن
بن احلارث بن هشام ،ومثل عبد هللا بن الزبري.5
وكانت إذا قرأت قوله تعايل " :وقرن يف بيوتكن" "األحزاب "33:تبكي حىت تبل مخارها.6
قالت عائشة :وددت أن لو كان يل عشرن ولداُ من رسول هللا (ﷺ) ،وكلهم مثل عبد الرمحن بن احلارث
بن هشام وإين ثكلتهم ،ومل يكن لك يكن ما كان مين يوم اجلمل.7
قال ابن تيمة :فإن فغن عائشة مل تقاتل ومل خترج لقتال وإمنا خرجت بقصد اإلصالح بني املسلمني
وظنت أن خروجها مصلحة للمسلمني ،مث تبني هلا فيما بعد أن ترك اخلروج كان أوىل ،فكانت إذا ذكرت

1

نعيم بن محاد ،الف .80/1 ،

2

املرجع السابق.

3

نعيم بن محاد ،املرجع السابق.81/1 ،

4

أحداث وأحاديث فتنة اهلرج ،ص.217

5

الف نعيم بن محاد.81/1 ،

6

سري أعالم النبالء .177/2 ،وانظر :الطبقات.81/8 ،

7

الباقالين ،التمهيد ،ص.232
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خروجها تبكي حىت تبل مخارها ،وهكذا عامة السابقني ندموا على ما دخلوا فيه من القتال ،فندم طلحة
والزبري وعلي وغريهم ،ومل يكن يوم اجلمل هلؤالء قصد يف القتال ولكن وقع االقتتال بغري اختيارهم.1
وقال الذهيب :وال ريب أن عائشة ندمت ندمة كلية على مسريها إىل البصرة ،وحضروها يوم اجلمل وما
ظنت أن األمر يبلغ ما بلغ.2

.12

رأي اإلابضية ِف الزبري بن العوام رضي هللا عنه:

أِ .ف غزوة اخلندق:
قال رسول هللا (ﷺ) :لكل نيب حواري ،وحواري الزبري.3ومعىن قوله صلى هللا عليه وسلم :حواري الزبري:
أي خاصيت من أصحايب وانصري ،ومنه احلواريون أصحاب عيسى عليه السالم ،أي حلفاؤه وأنصاره
فاحلواري ،هو الناصر املخلص .فاحلديث اشتمل على هذه املنقبة العظيمة اليت متيز هبا الزبري رضي هللا
عنه ،ولذلك مسع عبد هللا بن عمر رضي هللا عنه رجال يقول :أان ابن احلواري ،فقال :إن كنت من ولد
الزبري وإال فال.4
وحكى الزبري أبن الرسول هللا فداه أببيه وأمه ،فقد كان رسول هللا قال :من أييت بين قريظة فيأتيين خبربهم؟
فانطلقت ،فلما رجعت مجع يل رسول هللا (ﷺ) أبويه ،فقال :فداك أيب وأمي .5وهذا احلديث فيه منقبة
ظاهرة للزبري رضي هللا عنه حيث فداه رسول هللا (ﷺ) أببويه ،ويف هذه التفدية تعظيم لقدره واعتداد

1

املنتقي من مهاج االعتدال يف نقص كالم أهل الرفض ،ص.223

2

سري أعالم النبالء.177/2 ،

3

مسلم ،رقم .2414

4

مصنف بن شيبة ،رقم  .12219اسناده صحيح.

5

البخاري ،رقم 3720
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بعمله ،واعتبار أبمره ،وذلك ألن اإلنسان ال يفدي إال من يعظمه ،فيبذل نفسه أو أعز أهله له .ولقد
خالدا على مر الزمن ،لكل نيب حواري ،وحواري الزبري.1
وساما ا
انل الزبري يف غزوة اخلندق ا
لقد وصف النيب (ﷺ) الزبري ابحلواري ،وهو وصف عميق الداللة واسع املفاهيم والدارس هلذه املعاين
يدرك أبعاد كلمة احلواري ،وتبني معاملها ويعرف أسرارها وأغوارها ،وأكثر ما حيتاج إىل العناية هبذه
املفاهيم ،هم العلماء والدعاة واملربون ،ألن الدعوة اإلسالمية حتتاج إىل أعداد احلواريني ليقدموا مناذج
حية يف األسوة والقدوة ألن القدوة العلمية أقوى وأشد أتثريا يف نشر املبادئ واألفكار ،ألهنا جتسيد
وتطبيق عملي هلا يسهل مشاهدهتا ،والتأثر واالقتداء هبا ،وألن احلواريني أيخذون بسنة الرسول (ﷺ)
ويقتدون أبمره ،2كما جاء يف احلديث :ما من نيب بعثه هللا يف أمة قبلي إال كان له من أمته حواريون
وأصحاب ،أيخذون بسنته ويقتدون أبمره

3

 وحان وقت الرحيل:خرج الزبري بن العوام من اجلولة األوىل وترك املعركة ،وبعض الرواايت تذكر السبب يف انصراف الزبري
رضي هللا عنه ،قبيل املعركة ملا علم بوجود عمار بن ايسر يف الصف اآلخر وهو إن مل يُرَو عن رسول
عمار الفئةُ الباغيةُ4 ،فلعله مسعه من بعض إخوانه من الصحابة لشهرته 5وبعضها ترجع
تقتل َ
هللا(ﷺ)ُ :
السبب يف انصرافه إىل شكه يف صحة موقفه 6من هذه الفتنة ،كما يسميها ،ويف رواية ترجع السبب يف
انصرافه إىل ابن عباس رضي هللا عنهما فقد ذكره ابلقرابة القوية من علي إذ قال له" أين صفية بنت عبد
1

مسلم ،رقم 2414

2

صحيح مسلم بشرح النووي.27- 26/2 ،

3

األعظمي ،دراسات تربوية ،ص.206

4

مسند أمحد .49- 47/1 ،اسناده صحيح.

5

خالفة علي بن أيب طالب ،ص.154

6

اتريخ الطربي.506/5 ،
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املطلب حيث تقاتل بسيفك علي بن أيب طالب بن عبد املطلب .1فخرج الزبري من املعركة فلقيه ابن
جرموز فقتله 2وعند خروجه من ساحة القتال كان يتمثل قول الشاعر:
ترك األمور اليت أخشى عواقبها

يف هللا أحسن يف الدنيا ويف الدين

وقيل إنه أنشد:
ولقد علمت لو أن علمي انفعي

أن احلياة من املمات قري ب.

وبعد خروجه تبعه عمرو بن جرموز ،وبعد أن أدركه قال له :إن يل إليك حاجة ،فقال :اد ُن :فقال موىل
سالحا ،فقال :وإن ،فتقدم إليه فجعل حيدثه ،وكان وقت الصالة ،فقال له
الزبري وامسه عيطة :إن معه
ا
الزبري :الصالة فقال :الصالة فتقدم الزبري ليصلي هبما .وكان مع عمرو بن جرموز وفضالة بن حابس،
ونفيع يف طائفة من غواة بين متيم ،فطعنه عمرو بن جرموز .ويف رواية أهنم أدركوه وتعاونوا عليه وقتلوه.
ويقال :بل أدركه عمرو بواد يقال له :وادي السباع ،وهو انئم يف القائلة.3
فهجم عليه وقتله ،وهذا هو القول األشهر ويشهد له شعر امرأته عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل
وكانت آخر من تزوجها وكانت قبله حتت عمر بن اخلطاب ،ف ُقتِل عنها ،وكانت قبله حتت عبد هللا بن
أيب بكر الصديق ،فقتل الزبري ،ورثته بقصيدة حمكمة املعىن ،فقالت:
غ در اب ن ج رم وز ب ف ارس هب م ة

يوم اللق

اي ع م رو ل و ن ب ه ت ه ل وج دت ه

ال ط ائش

1

الطبقات .110/3 ،اسناده صحيح.

2

الصاليب ،علي بن أيب طالب ،املرجع السابق ،ص.501

3

القائلة :وقت اشتداد حر الظهرية.
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اء وكان غر معرد
ا رعش اجلن ان وال الي د

ث ك ل ت ك أم ك أن ظ ف رت مب ث ل ه

مم ن ب ق ي مم ن ي روح وي غ ت دي

ك م غ م رةٍ ق د خ اض ه ا مل ي ث ن ه

ع ن ه ا ط ر ُادك اي ب ن ف ق ع ال ع ِرد ِد

ل م ا

ج ل ت ع ل ي ك ع ق وب ة امل ت ع م د.1

ملس
وهللا ريب إن ق ت ل ت ُ

وملا قتله عمرو بن جرموز ،فاحتز رأسه وذهب به إىل علي رضي هللا عنه ،ورأى أن ذلك جيعل له حظوة
عنده ،فاستأذن ،فقال علي :بشر قاتل ابن صفية ابلنار ،مث قال علي :مسعت رسول هللا (ﷺ) يقول:
ِ
حواري َّ
الزبريُ ".2
وإن
نيب
حواري ُّ
َّ
ٌّ
" ل ِّ
كل ٍّ
وحني رأى علي رضي هللا عن ه سيف الزبري قال :إن هذا السيف طاملا فرج الكرب عن وجه رسول هللا
(ﷺ) 3ويف رواية منع أمري املؤمنني علي ابن جرموز ابلدخول عليه وقال :بشر قاتل ابن صفية ابلنار.4
ويقال إن عمرو بن جرموز قتل نفسه يف عهد علي وقيل :بل عاش إىل أن أتمر مصعب بن الزبري على
العراق فاختف ى منه ،فقيل ملصعب :إن عمرو بن جرموز هاهنا وهو خمتف ،فهل لك منه؟ فقال :مروه
فليظهر فهو آمن ،وهللا ما كنت ألقيد للزبري منه ،5فهو أحقر من أن أجعله عدالا للزبري.6هذا وقد أخرب
شهيدا ،فعن أيب هريرة :أن رسول هللا (ﷺ) كان على جبل حراء،
احلبيب املصطفى :أن الزبري سيموت ا
فتحرك فقال رسول هللا (ﷺ)" :اسكن حراءُ ،فما عليك إَّل نيبٌّ أو ص ِّدي ٌق أو شهي ٌد" .7وعليه النيب
(ﷺ) وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي ،وطلحة والزبري رضي هللا عنهم.8

1

البداية والنهاية .261/7 ،العردد :الصلب الشديد.

2

فضائل الصحابة.920/2 ،

3

البداية والنهاية.261/7 ،

4

الطبقات  105/3اسناده صحيح .وانظر :خالفة علي ،ص.164

5
6

ود :القتل ابلقاتل.
أقيد وقَ َ

البداية والنهاية.261/7 ،

7

مسلم ،رقم .2417

8

مسلم ،رقم .417
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وقال النووي :ويف هذا احلديث معجزات لرسول هللا (ﷺ) ،منها إخباره أن هؤالء شهداء وماتوا كلهم
عدا النيب (ﷺ) وأيب بكر شهداء ،فإن عمر وعثمان وعليا وطلحة والزبري مشهور ،وقتل الزبري بوادي
السباع بقرب البصرة منصرفا اتركا القتال ،وكذلك طلحة اعتزل الناس اتركا القتال ،فأصاهبم سهم فقتله،
مظلوما فهو شهيد.1
وقد ثبت أن من قتل
ا
قال الشعيب :أدركت مخسمائة من الصحابة يقولون :علي وعثمان وطلحة والزبري يف اجلنة ،قال الذهيب:
قلت :ألهنم من العشرة املشهود هلم ابجلنة ،ومن البدريني ،ومن أهل بيعة الرضوان ،ومن السابقني األولني
الذين أخرب تعاىل أنه رضي عنهم ورضوا عنه ،وألن األربعة قتلوا ورزقوا الشهادة ،فنحن حمبون هلم ابغضون
لألربعة الذين قَتلوا األربعة ،2وجممل القول أن بعض الفقهاء والدعاة الغالة من اإلابضية طعنوا يف الزبري
بن العوام ،ولكن آخرون اعتربوه كبقية الصحابة ومل يتناولوه ابلتجريح وال االستثناء.

.13

طلحة بن عبيد هللا رضي هللا عنه:

ملا حضر يوم اجلمل واجتمع به علي فوعظه ،أتخر فوقف يف بعض الصفوف ،فجاءه سهم غرب فوقع
يف ركبته وقيل :يف رقبته واألول أشهر ،وانتظم السهم مع ساقه خاصرة الفرس فجمع به حىت كاد يلقيه،
وجعل يقول :إىل عباد هللا ،فأدركه موىل له ،فركب وراءه وأدخله البصرة ،فمات بدار فيها ويقال إنه
مات ابملعركة وإن علياا ملا دار بني القتلى رآه ،فجعل ميسح عن وجهه الرتاب ،3مث قال :عزيز علي أاب
نداال يف األودية ،مث قال :إىل هللا أشكو ُغجري وجبري.4وترحم عليه ،وقال :ليتين مت
حممد أن أراك ُجم َ

1

شرح النووي على صحيح ومسلم.271/15 ،

2

سري أعالم النبالء.62/1 ،

3

البداية والنهاية 258/7

4

سرائري وأحزاين اليت متوج يف جويف
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قبل هذا بعشرين سنة .1وال شك أن طلحة بن عبيد هللا رضي هللا عنه من أهل اجلنة ،فقد روي الرتمذي
إبسناده إىل عبد الرمحن بن عوف ،قال :قال رسول هللا (ﷺ) :أبو بك ٍر ِف اجلن َِّة وعُ َم ُر ِف اجلن َِّة وعُثما ُن
والزبري ِف اجلن َِّة وطَلحةُ ِف اجلن َِّة وابن ٍ
ِ ِ
ِ
عوف ِف اجلن َِّة وسع ٌد ِف اجلن َِّة وسعي ُد
ُ
ِف اجلنَّة وعل ٌّي ِف اجلنَّة ُّ ُ
ِ
ٍ
اح ِف اجلن َِّة مث قال :وقد روى هذا احلديث ،عن عبد الرمحن بن
اجلر ِ
بن َّ
بن زيد ِف اجلنَّة وأبو عُبَيدةَ ُ
ُ
محيد عن أبيه عن سعيد بن زيد ،عن النيب (ﷺ) حنو هذا ،2ففي هذا احلديث منقبة واضحة لطلحة
رضي هللا عنه حيث شهد له النيب (ﷺ) أنه من أهل اجلنة وأكرم هبا من شهادة ،فإهنا تضمنت األخبار
شهادته.
وقال النووي" :وأما كون القاتل واملقتول فمحمولة على من أتويل له ،ويكون قتاهلما عصبية وحنوها مث
كونه يف النار معناه مستحق هلا وقد جيازي بذلك وقد يعفو هللا تعاىل عنه ،هذا مذهب أهل احلق وعلى
هذا يتأول كل ما جاء يف نظائره واعلم أن الدماء اليت جرت بني الصحابة رضي هللا عنهم ليست بداخلة
يف هذا الوعيد ومذهب أهل السنة واحلق إحسان الظن هبم ،واإلمساك عما شجر بينهم ،وأتويل قتاهلم
أهنم جمتهدون متأولون مل يقصدوا معصية وال حمض الدنيا ،بل اعتقد كل فريق أنه احملق وخمالفه ابغ
معذورا يف اخلطأ لالجتهاد،
فوجب عليه قتاله لريجع إىل أمر هللا وكان بعضهم معيبا وبعضهم خمطئا
ا
واجملتهد إذا أخطأ ال إمث عليه ،وكان علي رضي هللا عنه هو احملق املصيب يف تلك احلروب ،هذا هو
مذهب أهل السنة وكانت القضااي مشتبهة حىت أن مجاعة من الصحابة حتريوا فاعتزلوا الطائفتني ومل
يقاتلوا ومل يتيقنوا الصواب مث أتخروا عن مساعدهتم".3

1

اتريخ اإلسالم عهد اخللفاء الراشدين ص528

2

أخرجه أبو داود رقم  ،4649الرتمذي رقم  3757حديث حسن

3

شرح صحيح مسلم.228 – 227/8 ،
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ابعا :معركة صفني:
را
قال العالمة أمحد بن محد اخلليلي املفيت العام لسلطنة ُعمان يف كتابه شرح غاية املراد يف نظم االعتقاد
عندما شرح هذا البيت:
جهال.
حكومة احلكمني حينها ا

إان ندين بتصويب األُىل منعوا

قدما يف سبيل احلق ،بعدما استبانت هلم
أي :إان نقطع بتصويب الفئة املؤمنة ،اليت أبت إال أن متضي ا
احلقيقة عندما التبست على كثري من إخواهنم ،وتلك الفئة هم الذين رفضوا حتكيم احلكمني فيما نص
عليه الوحي وأبوا بعد ذلك التسليم حلكمهما ،وذلك عندما وقع الشجار بني هذه األمة بعدما بويع
اخلليفة الرابع اإلمام علي بن أيب طالب –كرم هللا وجهه -البيعة الشرعية اليت توجب على مجيع األمة
طاعته ما أطاع فيهم ربه ،إذ أيب معاوية بن أيب سفيان الذي كان عامالا يف بالد الشام أن يدخل فيما
دخل فيه املسلمون ،ونزع بذلك الطاعة يف اخلليفة الشرعي ،وأجلب على املسلمني خبيله ورجله ،رافع ا
شعار املطالبة بدم عثمان لتغرير ضعاف النفوس من املسلمني ،واستطاع بدهائه أن جيلب إىل صفه
عمرو بن العاص الداهية احملنك.
فكانت حرب صفني اليت دارت رحاها بني طريف األمة بني عصبة احلق اليت كان يقودها إمامها الشرعي
علي بن أيب طالب ،وعصبة البغي اليت كان على رأسها :معاوية وعمرو بن العاص ،ومل يكن يف نفس
أحد من الفئة األوىل ريب أهنم على حق وأن عدوهم على ابطل ،ذلك ألهنم يقاتلون للحفاظ على دولة
اإلسالم من التصدع والتمزق ،وعلى رأسهم قائد شرعي بويع على أساس من شرع هللا كما بويع من قبله
امهَا َعلَى األُخَر ٰى
من اخللفاء الراشدين ،جميء النص صرحياا بقتال الباغية ،فقد قال تعاىل﴿:فَِإن بَغَت إِح َد ُ
اَّللِ﴾
فَ َقاتِلُوا الَِّيت تَبغِي َح َّ ٰىت تَِفيءَ إِ َ ٰىل أَم ِر َّ

[احلجرات.]9:
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ومما زادهم بقيناا أن قتل عمار رضي هللا عنه كان على أيدي تلك الفئة املنشقة عن مجاعة املسلمني،
عما ٍر تقتلُهُ الفئةُ الباغيةُ" .1وهو
ويح َّ
فقد قتله أصحاب معاوية مع ثبوت قول النيب (ﷺ) فيهَ " :
حديث يفيد القطع ،ألنه رواه عن النيب (ﷺ) أكثر من عشرين صحابي ا ،بل رواه معاوية نفسه وعمر
نفسه ،ومل يبق ريب يف صحته.2
ولكن ملا كان احلق يزهق الباطل بدحر فئته واستئصال شأفته ،متخض دهاء عمرو عن مكيدة أوقعت
كثريا من الذين كانوا يدافعون عن احلق يف الفخ ،فانقلبوا من اليقني إىل االرتياب ،وذلك عندما أمر برفع
ا
املصاحف على أطراف الرماح واملناداة بتحكيم القرآن ،من أجل صون الدماء واحلفاظ على األرواح.
وقد وجد يف صفوف أهل احلق من غره بريق الدنيا ،فاصطنعه معاوية مباله لنفسه ،وهو أشعث بن قيس
الذي أخذ يروج بني الناس لِ َما دعا إليه عمرو ومعاوية ومن معهما من فئة أهل البغي ،فانطلت هذه
احليلة على الضعفاء وأوجدت َخل َخلَة ابلغة يف صفوف املؤمنني ،مع أن أصحاب البصائر وعلى رأسهم
أبو السبطني اندوا من أول األمر برفضها ،وأدركوا أهنا خديعة مبطنة ،لتكون الكرة للباطل ،بعد أن كاد
يزهق غري أن ضغوط األشعث بن قيس ومن ماأله أدت إىل أن يتنازل أمري املؤمنني عن موقفه الصامد.
بديال عن اجلهاد احلاسم على رغم أن
وقد وقف أصحاب البصائر واهلدى معارضني لذلك ال يبغون ا
قيادات اجليش أخذت تتهاوى يف فخ هذا اخلديعة ،ومتخضت عن حتكيم حكمني يف القضية يقدمان
دما حىت يقضي هللا شأنه ،واندت
ويؤخران مع أن أصوات املعارضة ،كانت جتلجل ابلدعوة إىل املُضي قُ ا
امهَا َعلَى األُخَر ٰى فَ َقاتِلُوا الَِّيت تَبغِي َح َّ ٰىت
برفض كل حكم إال ما حكم هللا به يف قوله﴿ :فَِإن بَغَت إِح َد ُ

1

البخاري ،رقم .447

2

شرح غاية املراد يف نظم االعتقاد ،ص.208
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اَّللِ﴾[احلجرات 1 ]9:ولسان حاهلا يعرب عن مكنون مشاعرها املفعمة ابحلب خلليفة املسلمني،
تَِفيءَ إِ َ ٰىل أَم ِر َّ
وهو يقول:
أاب حس ن ذره ا حكوم ة ف اس ق

ج راح ات ب در يف حش

أاب حس ن أق دم ف أن ت على ه دى

وأت ت ب غ اايت ال غ وي بص

أاي حس

اه ت ف ور
ري

ن ال ت ع ط ني دن ي ة

وأن ت بس ل ط ان ال ق دي ر ق دي ر

أاب حس ن إن ت ع ط ه ا ال ي وم مل ت زل

وم ب ري
حي ل عُ راه ا ف اج ر ُ

أاب حس ن أط ل ق ت ه ا ل ط ل ي ق ه ا

وأن ت ب ق د األش

ري

أحتبس خي ل هللا عن خي ل خص م ه

هص ور
وس ب ع ون أل ف ا ف وق ه ن ُ

ِ
ِ
ف الش ام نس فة
أش عرها رعاال تَنس َ

ب ث ارات ع م ار هل ن زف ري

ك ثُ غُ ور ال ق اس ط ني ب ف ي ل ق

ري

وص
ُ

ف ل م ي ب ق إال غ ل وةٌ أو َحتُس

ع ري أس

ل ه م دد م ن رب ه ونص

هم

وي ب ك ي اب ن ص خ ر ق ب ة وس ري ر

ف م ال ك وال ت ح ك ي م واحلُ ك م ظ اه ر

ام مت ور.

وأن ت ع ل ي والش

ومل يكن من احلكمني إال أن اتفقوا على خلع اإلمام الشرعي علي  -كرم هللا وجهه  -مع اختالفهما يف
أمر خصمه معاوية بن أيب سفيان ،إذ مل يرض ممثل فئته يف التحكيم -عمرو بن العاص – أن يعزله،
أمريا للمؤمنني على رأس احلاضرين ،فانكشفت املؤامرة واجنلى الصبح لذي عينني .2وهناك
وإمنا اندى به ا
رؤية اترخيية أخرى يف هذه األحداث غري اليت ذهب إليها العالمة اخلليلي جديرة ابلعرض ،وهذا يدل
على تباين اآلراء واألفكار والعقول يف التحليل والنظر إىل األحداث التارخيية املتعلقة ابخلالف والنزاع يف

1

املرجع السابق ،ص .21

2

املرجع السابق ،ص.210
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صدر اتريخ اإلسالم ،وتلك ليست من مسائل الكفر واإلميان ،فال عالقة هلا ابإلميان ابهلل سبحانه وتعاىل
وأركان اإلميان والقرآن الكرمي ومقام النبوة والرسالة ،إمنا هي أحداث وقعت تباينت فيها األنظار وفق ما
وصل إىل كل مدرسة من رواايت من حيث الصحة والضعف والوضع ،أو نظرة العقول يف سرب أغوارها،
ومعرفة األسباب واملسببات واملقدمات والنتائج ،واليت منها:

 .1دوافع معاوية ِف عدم البيعة:
امتنع معاوية وأهل الشام عن البيعة ورأوا أن يقتص علي-رضي هللا عنه-من قتلة عثمان مث يدخلون
البيعة .1وقالوا ال نبايع من أيوي القتلة .2وختوفوا على أنفسهم من قتلة عثمان الذين كانوا يف جيش
علي ،فرأوا البيعة لعلياا جتب عليهم ،وأهنم إذا قوتلوا على ذلك كانوا مظلومني ،قالوا :ألن عثمان قتل
مظلوما ابتفاق املسلمني ،وقتلته يف عسكر علي وهم غالبون هلم شوكة ،فإذا ابيعنا ظلموان واعتدوا علينا
ا
ِ
وما
وضاع دم عثمان ،وكان معاوية رضي هللا عنه يرى أن عليه مسؤولية االنتصار لعثمانَ ﴿:وَمن قُت َل َمظلُ ا
ِِ
ورا﴾[اإلسراء.]33:
فَ َقد َج َعلنَا ل َوليِ ِه ُسلطَ ا
اان فَ َال يُس ِرف ِيف ال َقت ِل ۖ إِنَّهُ َكا َن َم ُ
نص ا
لقد مجع معاوية الناس وخطبهم بشأن عثمان وأنه قتل مظلوما على يد سفهاء منافقني مل يقدروا الدم
احلرام ،إذ ُسفك الدم يف الشهر احلرام يف البلد احلرام ،فثار الناس ،واستنكروا وعلت وعلق األصوات،
وكان منهم عدد من أصحاب رسول هللا (ﷺ) ،فقال أحدهم وامسه مرة بن كعب ،فقال :لوال حديث
مسعته من رسول هللا (ﷺ) ما تكلمت ،وذكر الف فقرهبا ،فمر رجل متقنع يف ثوب ،فقال :هذا يومئذ
على اهلدى فقمت إليه ،فإذا هو عثمان بن عفان ،فأقبلت عليه بوجهه فقلت :هذا؟ قال :نعم.3

1

البداية والنهاية.129/7 ،

2

العواصم من القواصم ،ص.162

3

صحيح سنن ابن ماجه.240/1 ،
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قواي للتصميم على
وهناك حديث آخر له أتثريه يف طلب معاوية القود من قتلة عثمان ومنشطاا ا
ودافعا ا
حتقيق اهلدف ،وهو عن النعمان بن بشري عن عائشة رضي هللا عنهما ،قالت :أرسل رسول هللا (ﷺ):
قميصا ،فإن أرادك
فكان من آخر كلمة أن ضرب منكبه ،فقال :اي عثمان إن هللا عسى أن يلبسك ا
املنافقون على خلعه فال ختلعه حىت تلقاين :ثال ااث ،فقلت هلا :اي أم املؤمنني فأين كان هذا عنك؟ قالت:
نسيته وهللا ما ذكرته ،قال :فأخربته معاوية بن أيب سفيان فلم يرض ابلذي أخربته ،حىت كتب إىل أم
كتااب.1
املؤمنني أن اكتيب إيل به ،فكتبت إليه به ا
لقد كان احلرص الشديد على تنفيذ حكم هللا يف القتلة السبب الرئيسي يف رفض أهل الشام بقيادة
معاوية بن أيب سفيان مبايعة علي بن أيب طالب ،ورأوا أن حكم تقدمي القصاص مقدم على البيعة،
اتما أن هذا األمر
وليست ألطماع معاوية يف والية الشام ،أو طلبه ما ليس له حبق ،إذ كان يدرك إدرا اكا ا
يف بقية الستة من أهل الشورى ،وأن علي ا أفضل منه ،وأوىل ابألمر منه .2وقد انعقدت البيعة إبمجاع
الصحابة ابملدينة ،وكان اجتهاد معاوية خمالف الصواب.

 .2خروج معاوية إىل صفني:
كان معاوية جادا يف مطاردة قتلة عثمان رضي هللا عنه فقد استطاع أن يرتصد جبماعة ممن غزا املدينة
من املصريني أثناء عودهتم ،وقتلهم ومنهم أبو عمرو بن بديل اخلزاعي .3مث كانت له أيد يف مصر وشيعة
يف أهل ِخ ربتا تطالب بدم عثمان رضي هللا عنه ،وقد استطاعت هذه الفرقة ،من إيقاع اهلزمية مبحمد بن
أيضا أن يوقع برؤوس مديري وخمططي غزو
أيب حذيفة يف عدة مواجهات عام 36ه ،كما استطاع ا

1

مسند أمحد ،رقم  .24045حديث صحيح.

2

عبد احلميد علي ،خالفة علي بن أيب طالب ،ص.112
أيب العرب التميمي ،املِحن ،ص.124
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املدينة من املصريني مثل عبد الرمحن بن عديسي ،وكنانة بن بشر ،وحممد بن حذيفة ،فحبسهم يف
فلسطني وذلك يف الفرتة اليت سبقت خروجه إىل صفني ،مث قتلهم يف شهر ذي احلجة عام 36ه

1

وعندما علم معاوية بتحرك جيش العراق حنو الشام ،مجع مستشاريه من أعيان أهل الشام وخطب فيهم
وقال :إن علياا َهند إليكم يف أهل العراق فقال ذو الكالع احلمريي :عليك أمري وعلينا الفعال

2

وكان أهل الشام قد ابعوا معاوية على الطلب بدم عثمان رضي هللا عنه والقتال ،وقد قام عمرو بن
العاص ،بتجهيز اجليش ،وعقد األلوية ،وقام يف اجليش خطيب ا حيرضهم وسار معاوية يف جيش ضخم
اختلفت الرواايت يف تقديره ،إال أن األقرب للصواب أهنم ستون ألف مقاتل ،فهي وإن كانت منقطعة
اإلسناد إال أن راويها صفوان بن عمرو السكسي محصي من أهل الشام وهو ثبت ثقة وقد أدرك خلق ا
ممن شهد صفني كما يتبني من دراسة ترمجته واإلسناد إليه صحيح

3

 .3الدعوة إىل التحكيم:
يدا من القتال ،وجاءت خطبة األشعث
إن ما وصلت إليه حالة اجليشني بعد ليلة اهلرير مل يكن حيتمل مز ا
بن قيس زعيم كندة أصحابه ليلة اهلرير فقال :قد رأيتم اي معشر املسلمني ما قد كان يف يومكم هذا
املاضي ،وما قد فين فيه من العرب ،فو هللا لقد بلغت من السن ما شاء هللا أن أبلغ فما رأيت مثل هذا
غدا إنه لفناء العرب ،وضيعة احلرمات ،أما وهللا ما أقول
قط ،أال فليبلغ الشاهد الغائب إن حنن توافقنا ا
هذه املقالة جزعا من احلرب ولكين رجل مسن ،وأخاف على النساء والذراري غدا إذا حنن فنينا ،اللهم
آل .4وجاء خرب ذلك إىل معاوية ،فقال :أصاب ورب
أنك تعلم أين قد نظرت لقومي وألهل ديين فلم ُ
1

خالفة علي ،ص.191
لغة ِمحري يف إبدال أم بدل "أل التعريف".

3

خالفة علي بن أيب طالب ،املرجع السابق ،ص.194

4

املتغري ،وقعة صفني ،ص.884-481
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غدا لتميلن الروم على ذرارينا ونسائنا ،ولتميلن أهل فارس على أهل العراق
الكعبة لئن حنن التقينا ا
وذراريهم ،وإمنا يبصر هذا ذوو األحالم والنهى ،مث قال ألصحابه :اربطوا املصاحف على أطراف القنا.1
وهذه رواية عراقية ال ذكر فيها لعمرو بن العاص وال للمخادعة واالحتيال ،وإمنا كانت رغبة كال من
الفريقني ،ولن يضري معاوية أو عمرو بشيء أن أتيت أحدهم الشجاعة ،فيبادر بذلك وينقذ ما تبقى من
كاما من الرواايت
قوى األمة املتصارعة ،وإمنا يزعج ذلك السبئية الذين أشعلوا نريان هذه الفتنة ،وتركوا لنا ر ا
ابطال ،وجتعل الفضل كاملناداة لتحكيم القرآن ،لصون الدماء املسلمة جرمية
املضللة بشأهنا حتيل احلق ا
ومؤامرة .2ونسبوا ألمري املؤمنني علي أقو ااال مكذوبة تُعارض ما يف الصحيح على أنه قال :ما رفعوها مث
ال يرفعوهنا ،وال يعلمون مبا فيها ،وما رفعوها لكم إال خديعة ودهنا ومكيدة .3ومن الشتائم قوهلم عند
رفع املصاحف :إهنا مشورة ابن العاهرة .4ووسعوا دائرة الدعاية املضادة على عمرو بن العاص رضي هللا
كتااب من كتب التاريخ إال فيه انتقاص لعمرو بن العاص ،وأنه خمادع وماكر ،بسبب
عنه ،حىت مل تعد جتد ا
الرواايت املوضوعة اليت لفقها أعداء الصحابة الكرام ،ونقلها الطربي وابن األثري وغريهم ،فوقع فيهما
كثري من املؤرخني املعاصرين حسن إبراهيم حسن يف اتريخ اإلسالم ،وحممد اخلضري بك يف اتريخ الدولة
األموية ،وعبد الوهاب النجار يف اتريخ اخللفاء الراشدون وغريهم كثري مما ساهم يف تشويع احلقائق
التارخيية الناصعة.
إن رواية أيب خمنف تفرتض أن علي ا رفض حتكيم القرآن ملا اقرتحه أهل الشام ،مث استجاب بعد ذلك له
حتت ضغط القراء الذين عرفوا ابخلوارج فيما بعد 5وهذا الرواية حتمل سب ا يف علي رضي هللا عنه ملعاوية
1

املرجع السابق ،ص.884-481

2

الدولة اإلسالمية يف عصر اخللفاء الراشدين ،ص.316

3

الكامل.386 /2 ،

4

اتريخ الطربي.662/5 ،

5

املرجع السابق.663 ،662/5 ،
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وصحبه يتنزه عنه أهل ذاك اجليل املبارك ،فكيف بساداهتم وعلى رأسهم أمري املؤمنني علي؟ ويكفي
للرواية سقوطا أن فيها أاب خمنف الشيعي احملرتق ،فهي رواية ال تعمد للبحث النزيه ،وال تقف أمام
رواايت أخرى ال يتهم أصحاهبا هبوى مثل ما يرويه اإلمام أمحد بن حنبل عن طريق حبيب بن أيب اثبت
قال أتيت أاب وائل أحد رجال علي بن أيب طالب فقال :كنا بصفني فلما استحر القتل أبهل الشام قال
عمرو ملعاوية :أرسل إىل علي املصحف فادعه إىل كتاب هللا ،فإنه ال أيَب عليك ،فجاء به رجل فقال:
ِ َّ ِ
اب يد َعو َن إِ َ ٰىل كِتَ ِ
ِ ِ ِ ِ
اَّللِ لِيَح ُك َم بَي نَ ُهم ُمثَّ
اب َّ
ين أُوتُوا نَصيباا م َن الكتَ ُ
بيننا وبينكم كتاب هللا ﴿أََمل تَ َر إ َىل الذ َ
ي تَ وَّ ٰىل فَ ِر ِ
ضو َن﴾[آل عمران.]23:
يق من ُهم َوُهم ُّمع ِر ُ
ٌ
ََ
وقال علي :نعم ،أان أوىل بذلك ،فقام القراء الذين صاروا بعد ذلك خوارج ،أبسيافهم على عواتقهم
فقالوا :اي أمري املؤمنني أال منشي إىل هؤالء حىت حيكم هللا بيننا وبينهم؟ فقام سهل بن حنيف األنصاري
رضي هللا عنه فقال :أيها الناس اهتموا أنفسكم ،لقد كنا مع رسول هللا (ﷺ) يوم احلديبية ،ولو نرى
قتاالا لقاتلنا وذلك يف الصلح الذي بني رسول هللا وبني املشركني ،مث حدثهم يف معارضة عمر رضي هللا
عنه للصلح يوم احلديبية ونزول سورة الفتح على رسول هللا (ﷺ) فقال علي :أيها الناس :إن هذا فتح
فقبل القضية ورجع ،ورجع الناس.1
وأظهر سهل بن حنيف رضي هللا عنه امشئزاز ممن يدعون إىل استمرار احلرب بني األخوة وقال :أيها
الناس ،اهتموا رأيكم على دينكم .2وبني هلم أبنه ال خيار عن احلوار والصلح ،ألن ما سواه فتنة ال تعرف
عواقبها ،فقال :ما وضعنا بسيوفنا على عواتقنا على أمر يُفظعنا إال أسهلن بنا إىل أمر نعرفه قبل هذا
األمر ما ُّ
نسد منها خصما إال تفجر علينا خصم ما ندري كيف أنيت له .3ويف هذه الرواايت الصحيحة
1

مصنف بن أيب شيبة.336/8 ،

2

البخاري رقم 4189

3

املرجع السابق.
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رد على دعاة الفتنة ،ومبغضي الصحابة الذين يصنعون األخبار املكذوبة ويضعون األشعار وينسبوهنا
إىل أعالم الصحابة والتابعني الذين شاركوا يف صفني ليظهروهم مبظهر املتحمس لتلك احلرب ليزرعوا
البغضاء يف النفوس ويعملوا على ما يف وسعهم على استمرار الفتنة .1لقد قبل أمري املؤمنني علي رضي
آمال يف إزالة
هللا عنه وقف القتال يف صفني ،ورضي ابلتحكيم ،ورجع إىل الكوفة وعلق على التحكيم ا
اخلالف ومجع الكلمة ووحدة الصف وتقوية الدولة ،وإعادة حركة الفتوح من جديد :إن وصول الطرفني
إىل فكرة التحكيم ،سامهت عدة عوامل لالستجابة للتحكيم ،ومنها :اَّلستجابة إىل النداء الواعي
الداعي لإلصًلح ،قال تعاىل﴿:فَِإن تَنازعتم ِيف شي ٍء فَرُّدوه إِ َىل َِّ
الرس ِ
ول﴾[النساء .]59:ويؤيد هذا ما
ََ ُ
َ ُ ُ
اَّلل َو َّ ُ
قال علي بن أيب طالب ،حينما عرض عليه االحتكام إىل كتاب هللا .فقد قال :نعم أان أوىل بذلك ،بيننا
وبينكم كتاب هللا .2على موعد هلذا الصوت الذي اندى ابهلدنة والصلح ،وكانت أغلبية جيش علي يف
اجتاه املوادعة ،وكانوا يرددون :قد أكلتنا احلرب ،وال ندري البقاء إال على املوادعة .3وهذا ينقض ذلك
الرأي الذي ُروج أبن رفع املصاحف كان خدعة من عمرو بن العاص ،واحلق أن فكرة رفع املصاحف مل
تكن جديدة ،وليس ابتكار عمرو بن العاص ،بل رفع املصحف يف اجلمل ورشق حامله كعب بن سور
قاضي البصرة بسهم وقتل.4
فقد ذكر ابن كثري يف البداية والنهاية يف حديثه عن معركة اجلمل :ومحل كعب بن سور املصحف وتقدم
قائال :اي قوم :أان كعب بن سور ،قاضي البصرة ،أدعوكم إىل
أمام جيش البصرة ،واندى جيش علي ا

1

اإلنصاف فيما وقع يف اتريخ العصر الراشدي من اخلالف ،ص.530

2

مصنف بن أيب شيبة.336/8 ،

3

دراسات يف عهد النبوة ،ص.433

4

علي بن أيب طالب ،املرجع السابق ،ص.527
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كتاب هللا والعمل مبا فيه ،والصلح على أساسه ،وخشي السبئيون يف مقدمة جيش علي أن تنجح حماولة
كعب ،فرشقوه بنباهلم رشقة رجل واحد ،فلقي وجه هللا ومات واملصحف يف يده.1

 .4مقتل عمار بن ايسر وأثره على املسلمني:
الفئةُ ِ
الباغيَةُ  ،2من األحاديث الصحيحة والثابتة
يعد حديث رسول هللا لعمار رضي هللا عنه :تَ ْقتُ لُ َ
ك َِ
عن النيب (ﷺ) .وقد كان ملقتل عمار رضي هللا عنه أثر يف معركة صفني فقد كان علما ألصحاب رسول
هللا (ﷺ) يتبعونه حيث سار ،وكان خزمية بن اثبت حضر صفني ،وكان كافاا سالحه ،فلما رأى معاوية
وعمرو بن العاص وابنه عبد هللا بن عمرو ،وأبو األعور السلمي ،عند شريعة املاء يسقون .وكانت هي
شريعة املاء الوحيدة اليت يستقي منها الفريقان ،وكان حديثهم عن مقتل عمار بن ايسر ،إذ قال عبد هللا
بن عمرو لوالده :لقد قتلنا هذا الرجل .وقد قال فيه رسول هللا (ﷺ) :تقتلُهُ الفئةُ الباغيةُ .فقال عمرو
ملعاوية ،لقد قتلنا الرجل وقد قال فيه رسول هللا (ﷺ) ما قال :فقال معاوية :اسكت فو هللا ما تزال
تدحض يف بولك أحنن قتلناه؟ إمنا قتله من جاء به .3وقد انتشر أتويل معاوية بني أهل الشام انتشار
النار يف اهلشيم وجاء يف رواية صحيحة :أن عمرو بن حزم دخل على عمرو بن العاص فقال :قتل عمار،
فزعا يسرتجع حىت دخل على
وقد قال فيه رسول هللا (ﷺ) :تقتلُهُ الفئةُ الباغيةُ .فقام عمرو بن العاص ا
معاوية فقال له معاوية :ما شأنك؟ فقال :قتل عمار قال :فماذا؟ قال عمرو :مسعت رسول هللا (ﷺ)
الفئةُ ِ
الباغيَةُ :فقال له معاوية :دحضت يف بولك ،أو حنن قتلناه؟ إمنا قتله علي
يقول له :تَ ْقتُ لُ َ
ك َِ
4
أيضا :جاء رجالن
وأصحابه جاؤوا به حىت ألقوه بني رماحنا ،أو قال بني سيوفينا  .ويف رواية صحيحة ا

1

البداية والنهاية.253/7 ،

2

مسلم ،رقم .2916

3

مسند أمحد  .206/2إسناده حسن

4
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عند معاوية خيتصمان يف رأس عمار يقول كل واحد منهما :أان قتلته ،فقال عبد هللا بن عمرو بن العاص:
ليطب به أحدكما نفسا لصاحبه ،فإين مسعت رسول هللا (ﷺ) يقول :تقتلُهُ الفئةُ الباغيةُ .قال معاوية:
فما ابلك معنا؟ قال :إن أيب شكاين إىل رسول هللا (ﷺ) :فقال :أطع أابك مادام حيا حبا وال تعصه.
فأان معكم ولست أقاتل.1
ومن الرواايت السابقة نالحظ أن الصحايب الفقيه عبد هللا بن عمرو رضي هللا عنهما حريص على قول
احلق ،والنصح ،فقد رأى أن معاوية وجنده هم الفرقة الباغية لقتلهم عمارا ،فقد تكرر هذا االستنكار يف
مناسبات خمتلفة وال شك أن مقتل عمار رضي هللا عنه قد أثر يف بالد الشام بسبب هذا احلديث إال
عمارا هم الذين جاؤوا به إىل
أن معاوية أول احلديث أتويالا غري مستساغ ،وال يصح يف أن الذين قتلوا ا
2
دافعا لعمرو بن العاص
القتال  ،وقد أثر مقتل عمار كذلك على عمرو بن العاص ،بل كان مقتل عمار ا

للسعي إلهناء احلرب ،3وقد قال رضي هللا عنه :وددت أين مت قبل هذا اليوم بعشرين سنة.4
وعم ٌار حيمل لبنت ِ
ني
حنمل لبِنَ اة لبن اة َّ
ُ
وقد جاء يف البخاري :عن أيب سعيد اخلدري رضي هللا عنه قال :كنَّا ُ
ِ
ِ
لبنت ِ
عما ٍر
اَّللُ علي ِه وسلَّ َم
ض عنهُ ُّ
اب ُ
َّيب صلَّى َّ
ويح َّ
ني يعين يف بناء املسجد .فرآهُ الن ُّ
فجعل ين ُف ُ
الرت َ
ويقول َ
َ
تقتلُهُ الفئةُ الباغيةُ ويدعوهم إىل اجلن َِّة ويدعونَهُ إىل النَّا ِر ،قال عمار أعوذ ابهلل من الف  .5وقال ابن عبد
الرب :تواترت اآلاثر عن النيب (ﷺ) أنه قال :تقتل عمارا الفئة الباغية ،وهذا من إخباره ابلغيب وأعالم

1

مسند أمحد.139 –138/11 ،

2

خالفة علي بن أيب طالب ،ص.325

3

معاوية بن أيب سفيان ،ص .251

4

أنساب األشراف  .170/1انظر :الغضبان ،عمرو بن العاص ،ص.603

5

البخاري ،رقم .447
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نبوته صلى هللا عليه وسلم وهو من أصح األحاديث1وقال الذهيب بعدما ذكر احلديث :ويف الباب عن
عدة من الصحابة ،فهو متواتر.2

 .5فهم العلماء للحديث "تقتلك الفئة الباغية":
يذكر ابن حجر :ويف هذا احلديث علم من أعالم النبوة ،وفضيلة ظاهرة لعلي وعمار ،ورد على النواصب
3
أيضا :دل احلديث" :تقتل عمارا الفئة الباغية" ،على
الزاعمني أن علي ا مل يكن مصيبا يف حروبه  .وقال ا

أن علي ا كان املصيب يف تلك احلروب ،ألن أصحاب معاوية قتلوه .4ويقول النووي :وكان الصحابة يوم
صفني يتبعونه حيث توجه ،لعلمهم أبنه مع الفئة العادلة ،هلذا احلديث.5
وقال ابن كثري :كان علي وأصحابه أدىن الطائفتني إىل احلق من أصحاب معاوية وأصحاب معاوية كانوا
ابغني عليهم ،وقال أيضا وهذا مقتل عمار بن ايسر رضي هللا عنهما مع أمري املؤمنني علي بن أيب
طالب ،قتله أهل الشام ،وابن وظهر سر ما أخرب به الرسول (ﷺ) من أنه تقتله الفئة الباغية وابن بذلك
أن عليا حمق ،وأن معاوية ابغ وما يف ذلك من دالئل النبوة.6
وقال عبد العزيز بن ابز :وقال صلى هللا عليه وسلم يف حديث عمار :تقتله الفئة الباغية ،فقتله معاوية
وأصحابه يف وقعة صفني ،فمعاوية وأصحابه بغاة لكن جمتهدون ظنوا أهنم مصيبون يف املطالبة بدم
عثمان.7
1

االستيعاب.1140 /2 ،

2

سري أعالم النبالء.421/1 ،

3

فتح الباري.646/1 ،

4

فتح الباري ،املرجع السابق.92/13 ،

5

هتذيب األمساء واللغات.38/2 ،

6

البداية والنهاية .277/7 ،انظر :الصاليب ،علي بن أيب طالب ،ص.529

7

فتاوى ومقاالت متنوعة.87/6 ،
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 .6الرد على قول معاوية "إمنا قتلته من جاء به":
إن جل الصحابة والتابعني قد فهموا من قول رسول هللا (ﷺ) لعمار :تقتُ لَك الفئةُ الباغيةُ ،1أي
املقصود ،جيش معاوية رضي هللا عنه ،مع أهنم معذورون يف اجتهادهم ،فهم يقصدون احلق ويريدونه
ولكنهم مل يصيبوه وفئة علي أوىل ابحلق منهم كما قال صلى هللا عليه وسلم 2ومع أن األئمة مل يعجبهم
أتويل معاوية إال أهنم عذروه يف اجتهاده وقد أجاب علي رضي هللا عنه عن قول معاوية أبن قال :فرسول
هللا (ﷺ) :إذن قتل محزة حني أخرجه ،وهذا من علي رضي هللا عنه إلزام ال جواب عنه ،وحجة ال
اعرتاض عليها ،قاهلا اإلمام احلافظ أبو اخلطاب بد دحية.3
وقال ابن كثري :فقول معاوية :إمنا قتله من قدمه إىل سيوفنا ،أتويل بعيد جدا ،إذ لو كان كذلك لكان
أمري اجليش هو القاتل الذين يقاتلون يف سبيل هللا حيث قدمهم إىل سيوف األعداء .4وقال ابن تيمية:
قائال من أصحاب األئمة األربعة وحنوهم من أهل السنة ،ولكن هو قول كثري من
وهذا القول ال أعلم له ا
املروانية ومن وافقهم.5

 .7عدد القتلى ِف صفني:
تضاربت أقوال العلماء يف عدد القتلى ،فذكر ابن أيب خيثمة أن القتلى يف صفني بلع عددهم سبعني
ألف ا ،من أهل العراق مخسة وعشرون ألف ا ومن أهل الشام مخسة وأربعني ألف مقاتل.6

1

مسلم ،رقم .2916

2

معاوية بن أيب سفيان ،املرجع السابق ،ص.214-210

3

التذكرة.223/2 ،

4

البداية والنهاية.221/6 ،

5

منهاج السنة.406/4 ،

6

القضاعي ،األنباء ،ص  ،59وانظر :خالفة علي ،ص.246
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كما ذكر ابن القيم أن عدد القتلى يف صفني بلغ سبعني ألف أو أكثر 1وال شك أن هذه األرقام غري
دقيقة ،بل أرقام خيالية ،فالقتال احلقيقي والصدام اجلماعي استمر ثالثة أايم مع وقف القتال ابلليل ،إال
مساء اجلمعة ،فيكون جمموع القتال حوايل ثالثني ساعة .2ومهما كان القتال عني افا ،فلن يفوق شدة
عقال أن نقبل تلك
القادسية اليت كان عدد الشهداء فيها مثانية آالف ومخسمائة ،3وابلتايل يصعب ا
الرواايت اليت ذكرت األرقام الكبرية

4

 .8تفقد أمري املؤمنني على القتلى وترْحه عليهم:
وقد وقف على قتاله وقتلى معاوية فقال :غفر هللا لكم غفر هللا لكم للفريقني مجيع ا 5وعن يزيد بن
األصم قال :ملا وقع الصلح بني علي ومعاوية ،خرج علي فمشى يف قتاله فقال :هؤالء يف اجلنة ،مث خرج
إىل قتلى معاوية فقال :هؤالء يف اجلنة ،ويعرب األمر إىل وإىل معاوية .6وكان يقول عنهم :هم املؤمنون،7
وقوله رضي هللا عنه يف أهل صفني ال يكاد خيتلف عن قوله يف أهل اجلمل.8

 .9هني أمري املؤمنني علي عن شتم معاوية ولعن أهل الشام:
روي أن عليا-رضي هللا عنه-ملا بلغه أن اثنني من أصحابه يظهران شتم معاوية ولعن أهل الشام ،أرسل
إليهما أن كفا عما يبلغين عنكما ،فأتياه فقاال اي أمري املؤمنني ،ألسنا على احلق وهم على الباطل؟ قال:

1

الصواعق املرسلة .377/1 ،دون اسناد.

2

الدولة األموية ،ص .ص.362-360

3

اتريخ الطربي.388/4 ،

4

الصاليب ،علي بن أيب طالب ،ص .535

5

خالفة علي بن أيب طالب ،املرجع السابق ،ص.250

6

مصنف بن أيب شيبة .303/15 ،سنده حسن.

7

اتريخ دمشق .339 –331/1 ،وانظر :خالفة علي بن أيب طالب ،املرجع السابق ،ص.251

8

عبد احلميد ،خالفة علي بن ايب طالب ،املرجع السابق ،ص.251
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بلى ورب الكعبة املسدنة ،وقاال :فلماذا متنعنا من شتمهم ولعنهم؟ قال :كرهت لكن أن تكونوا لعانني،
ولكن قولوا :اللهم احقن دماءان ودماءهم ،وأصلح ذات بيننا وبينهم ،وأبعدهم عن ضاللتهم حىت يعرف
احلق من جهله ،ويرعوي عن الغي من جلج به.1
وأما ما قيل من أن علياا كان يلعن يلغي يف قنوته معاوية وأصحابه فهو غري صحيح ألن الصحابة –
رضوان هللا عليهم-كانوا أكثر حرصا من غريهم على التقيد أبوامر الشارع الذي هني عن سب املسلم
ولعنه2؛ فقد روي عن رسول هللا (ﷺ) قوله " :لعن املؤم ِن ِ
كقتل ِه" .3وقوله صلى هللا عليه وسلم " :ليس
ُْ
ِ
ان وَّل بلعَّ ٍ
املؤمن بطعَّ ٍ
ِ
البذيء " ،4وقوله صلى هللا عليه وسلمَّ" :ل يَكو ُن اللعَّانُو َن
الفاحش
ان وَّل
ُ
ِ
القيامة".5
يوم
هداء َ
فعاء ،وَّل ُش َ
ُش َ
فقد أنكر أمري املؤمنني علي رضي هللا عنه على من يسب معاوية ومن معه فقال :إين أكره لكم أن
تكونوا سبابني ولكنكم ولو وصفتم أعماهلم ،وذكرمت حاهلم ،كان أصوب من القول وأبلغ يف العذر ،وقلتم
مكان سبكم إايهم :اللهم أحقن دمائنا ودمائهم ،وأصلح ذات بيننا ،وبينهم ،فهذا السب والتكفري مل
يكن من هدي علي ابعرتاف أصح كتاب يف نظر الشيعة.6
.10

التحكيم :مت االتفاق بني الفريقني على التحكيم بعد االنتهاء موقعة صفني ،وهو أن

رجال من جهته ،مث يتفق احلكمان على ما فيه مصلحة املسلمني ،فوكل
حيكم كل واحد منهما ا
مجيعا ،وكتب بني
معاوية عمرو بن العاص ووكل علي أاب موسى األشعري رضي هللا عنهما ا
1

األخبار الطوال ،ص .165وانظر :حتقيق مواقف الصحابة يف الفتنة.232/2 ،

2

حتقيق مواقف الصحابة.232 /2 ،

3

البخاري ،كتاب األدب.84/7 ،

4

السلسلة الصحيحة لأللباين ،رقم .320

5

سنن أيب داود ،رقم4907 :

6

أصول مذهب الشيعة.934/2 ،

207

الفريقني وثيقة يف ذلك .وك ان مقر اجتماع احلكمني يف دومة اجلندل يف رمضان سنة 37ه،
وقد رأى قسم من جيش علي رضي هللا عنه أن عمله هذا ذنب يوجب الكفر ،فعليه أن يتوب
إىل هللا تعاىل وخرجوا عليه فسموا اخلوارج ،فأرسل علي رضي هللا عنه إليهم ابن العباس رضي
هللا عنه فناظرهم وجادهلم ،مث انظرهم علي رضي هللا عنه بنفسه ،فرجع طائفة منهم وأبت طائفة
أخرى ،فجرت بينهم وبني علي رضي هللا عنه حروب أضعفت من جيشه وأهنكت أصحابه.
تعترب قضية التحكيم من أخطر املوضوعات يف اتريخ اخلالفة الراشدة ،وقد اته فيها كثري من الكتاب
وختبط فيها آخرون ممن سطروها ويسطروها يف كتبهم ومؤلفاهتم ،وقد اعتمدوا اعتمد على الرواايت
وخصوصا أبو موسى األشعري الذي وصفوه أبنه كان
الضعيفة واملوضوعة اليت شوهت الصحابة الكرام
ا
خمدوعا يف القول :وأبنه كان على جانب كبري من الغفلة ،ولذلك خدعه عمرو بن
أبله ضعيف الرأي
ا
العاص يف قضية التحكيم ،ووصفوا عمرو بن العاص رضي هللا عنه أبنه كان صاحب مكر وخداع ،فكل
هذه الصفات الذميمة حاول املغرضون واحلاقدون على اإلسالم إلصاقها هبذين الرجلني العظيمني اللذين
اختارمها املسلمون ِ
ليفصال يف خالف كبري أدى إىل قتل الكثري من املسلمني.
وقد تعامل الكثري من املؤرخني والباحثني مع الرواايت اليت وضعها خصوم الصحابة الكرام على أهنا
حقائق اترخيية ،وقد تلقاها الناس منهم ابلقبول دون متحيص هلا وكأهنا صحيحة ال مرية فيها ،وقد يكون
لصياغتها القصصية املثرية وما زعم فيها من خدع ومكر أثر يف اهتمام الناس هبما وعناية املؤرخني
بتدوينها ،وليعلم أن كالمنا هذا ينصب على التفصيالت ال على أصل التحكيم حيث أن أصله ال شك
فيه.1

1

مروايت أيب خمنف يف اتريخ الطربي ،ص.378
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أبو موسى األشعري:
إن حياة أيب موسى األشعري رضي هللا عنه منذ إسالمه قضاها يف نشر اإلسالم ،وتعليم الناس العلم،
وخاصة القرآن الذي اشتهر بقراءته ،واجلهاد يف سبيل هللا واحلرص عليه ،والفصل اخلصومات ،ونشر
العدل ،وضبط الوالايت عن طريق القضاء واإلدارة ،وال شك إن هذه املهمات صعبة وحتتاج إىل مهارات
وصفات فريدة ،من العلم والفهم والفطنة واحلذق والوزع والزهد ،وقد أخذ منها أبو موسى نصيب وافر،
فاعتمد عليه الرسول (ﷺ) ،مث اخللفاء األربعة من بعده رضوان هللا عليهم ،1فهل يتصور أن يثق رسول
هللا (ﷺ) مث خلفاؤه بعده برجل ميكن أن جتوز عليه مثل اخلدعة اليت ترويها قصة التحكيم.2
حكما عن أهل العراق من قبل علي –رضي هللا عنه-وأصحابه
إن اختيار أيب موسى –رضي هللا عنه -ا
متاما مع األحداث ،فاملرحلة التالية هي مرحلة الصلح ومجع كلمة املسلمني ،وأبو موسى األشعري
ينسجم ا
حمبواب ،مؤمتناا من قبائل .وقد ذكرت املصادر
كان من دعاة الصلح والسالم ،كما كان يف الوقت نفسه ا
املتقدمة :أن عليا هو الذي اختار أاب موسى األشعري ،يقول خليفة يف اترخيه أو فيها سنة 37ه اجتمع
احلكمان :أبو موسى األشعري من قبل علي ،وعمرو بن العاص من قبل معاوية .3ويقول ابن سعد:
فكرة الناس احلرب وتداعوا على الصلح وحكموا احلكمني ،فحكم علي أاب موسى ،وحكم معاوية عمرو
بن العاص.4
وهلذا ميكن القول :إن الدور املنسوب للقراء يف صفني من مسؤولية وقف القتال والتحكيم وفرض أيب
حكما ليست إال فرية اترخيية اخرتعها اإلخباريون الشيعة الذين ما انقطعوا ،عن تزوير وتشويه
موسى ا
1

خالفة علي بن أيب طالب ،ص.262

2

حتقيق مواقف الصحابة يف الفتنة.227/2 ،

3

اتريخ خليفة ،ص.192 ،191

4

الطبقات.32/3 ،
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اتريخ اإلسالم ،ابلرواايت الباطلة وكان يزعجهم أن يظهر علي –رضي هللا عنه-مبظهر املتعاطف مع
معاوية وأهل الشام ،وأن يرغب يف الصلح مع أعدائهم التقليديني من جهة أخرى حيملون املسؤولية
أعدائهم اخلوارج ويتخلصون منها ،وجيعلون دعوى اخلوارج تناقِض نفسها ،فهم الذين أَجربوا علياا على
قبول التحكيم ،وهم الذين اثروا عليه بسبب قبول التحكيم.1

عمرو بن العاص رضي هللا عنه:
وآم َن َع ْم ُرو
الناس َ
أسلم ُ
من فضاله ومناقبه شهادة رسول هللا (ﷺ) له ابإلميان :قال رسول هللا (ﷺ)َ " :
ِ
ِ ِ ِ
الع ِ
شام"  .3وقال
اص" .2ويف حديث آخر قال رسول هللا (ﷺ)" :ابنا
عمرو َوه ٌ
بْ ُن َ
العاص ُم ْؤمنان ٌ
عمرو بن العاص :فزع الناس ابملدينة مع النيب (ﷺ) فتفرقوا ،فرأيت ساملا احتىب سي افا ،فجلس يف
املسجد ،فلما رأيت ذلك فعلت مثل الذين فعل ،فخرج رسول هللا (ﷺ) قرآين وساملا ،وأتى الناس
فقال" :اي أيُّها النَّاس ،أَّل كا َن مفزع ُكم إىل َِّ
قال :أَّل فعلتُم كما فعل ِ
هذان
اّلل ،وإىل رسولِ ِه؟ مثَّ َ
َ ُ
َ ْ
ُ
َ
جًلن املُْؤِم ِ
الر ِ
نان؟".4
َّ
وبعد إسالمه أصبح له مكانة مرموقة عند النيب (ﷺ) وشارك يف الدفاع عن اإلسالم واجلهاد يف سبيل
عمرا إىل دعوة ابين اجللندي :جيفر وعباد إىل اإلسالم.
هللا والدعوة إليه ،وكان رسول هللا (ﷺ) قد أرسل ا
عوان على من
وصدقا ابلنيب (ﷺ) ،وخليا بني عمر وبني الصدقة واحلكم فيما بني قومهم وكاان له ا
خالفه.5

1

حتقيق مواقف الصحابة.215/2 ،

2

سلسلة األحاديث الصحيحة 238/1 ،رقم .155

3

الطبقات  .191/4وانظر :السلسلة الصحيحة ،240/1 ،رقم .156

4

مسند أمحد ،رقم .203

5

الطبقات .262/1 ،وانظر :جوامع السري البن جزم ،ص.24
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وبعد وفاة رسول هللا (ﷺ) وجه الصديق عمرو بن العاص جبيش إىل فلسطني وكان الصديق خريه بني
البقاء يف عمله الذي أسنده إليه رسول هللا (ﷺ) ،وبني أن خيتار له ما هو خري له يف الدنيا واآلخرة،
إال أن الذي هو فيه أحب إليه ،فكتب إليه عمرو بن العاص :إىل سهم من سهام اإلسالم ،وأنت بعد
هللا الرامي هبا واجلامع هلا ،فانظر أشدها وأخشاها وأفضلها فأرم به .1فلما قدم املدينة أمره أبو بكر رضي
هللا عنه أن خيرج من املدينة ،وأن يعسكر حىت يندب معه الناس مث أرسله جبيش إىل الشام .2ويف معركة
الريموك كان عمرو على امليمنة ،فكان ملشاركته أثر كبري يف انتصار املسلمني.
وبعد وفاة الصديق استمر عمرو يف الشام وكانت له مشاركة فعالة يف حركة الفتح اإلسالمي ابلشام وكان
كانت يف عهد عثمان من املقربني إىل اخلليفة ومن أهل مشورته ،وملا أحيط بعثمان رضي هللا عنه خرج
عمرو بن العاص من املدينة متوجه ا إىل الشام وقال :وهللا اي أهل املدينة ما يقيم هبا أحد فيدركه قتل
هذا الرجل إال ضربه هللا عز وجل بذل ،ومن مل يستطع نصره فليهرب ،فسار وسار معه ابناه عبد هللا
وحممد ،وخرج بعده حسان بن اثبت وتتابع على ذلك ما شاء هللا.3
وعندما جاء اخلرب عن مقتل عثمان رضي هللا عنه ،وأبن الناس ابيعوا علي بن أيب طالب ،قال عمرو بن
العاص :أان أبو عبد هللا تكون يف حرب من حك فيه قرحة نكأها ،رحم هللا عثمان ورضي عنه وغفر له.
فقال سالمة بن زنباع اجلذامي :اي معشر العرب ،إنه قد كان بينكم وبني العرب ابب فاختذوا اباب إذ
كسر الباب ،فقال عمرو :وذلك الذي نريد وال يصلح الباب إال أشاف ،4خترج احلق من حاضرة البأس،
ويكون الناس يف العدل سواء ،مث متثل عمرو بن العاص هبذه األبيات:

1

إمتام الوفاء بسرية اخللفاء ،ص.55

2

األزدي ،فتوح الشام ،ص .ص.51-48

3

نقال عن عمرو بن العاص ،ص.464
اتريخ الطربي ا

4

أشاف :مجع أشفى وهو املثقب.
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فياهلف ِ
نفسي على ِ
مالك
َ

يصرف مالك حفظ القدر
وهل
ُ

نزع م ن احل ر أودي هب م

ف أع ذره م أم بقومي س ك ر.

مث ارحتل راحال يبكي ويقول :اي عثماانه؛ أنعي احلياة والذمي ،حىت قدم دمشق.1
هذه هي الصورة الصادقة عن عمرو رضي هللا عنه ،واملتتالية مع شخصيته وخط حياته وقربه من عثمان،
أما الصورة اليت متسخه إىل رجل مصاحل وصاحب مطامع وراغب دنيا فهي الرواية املرتوكة الضعيفة ،وراية
الواقدي عن موسى بن يعقوب.2
وقد أتثر ابلرواايت الضعيفة والسقيمة جمموعة من الكتاب واملؤرخني ،فأهووا بعمرو إىل احلظيظ احلفيظ،
كالذي كتبه حممود شيت خطاب ،3وعبد اخلالق السيد أبو رابية ،4وعباس حممود العقاد الذي يتعاىل
عن النظر يف اإلسناد ،ويستخف ويستحق بقارئه ،ويظهر له صورة معاوية ،وعمرو رضي هللا عنهما
أبهنما :انتهازاين صاحبا مصاحل ،ولو مجع الناقدون التارخييون على بطالن الرواايت اليت اسند إليها يف
حتليله ،فهذا ال يعين للعقاد شيئاا ،فقد قال بعد أن ذكر رواايت ضعيفة واهية ال تقوم هبا حجة :وليقل
الناقدون التارخييون ما بداهلم أن يقولوا يف صدق هذا احلوار ،وصحة هذه الكلمات ،وما ثبت نقله ومل
يثبت منه سند وال نص نصه ،فالذي ال ريب فيه امللك والوالية وأن املساومة بينهما كانت على النصيب
الذي آل على كل منهما ولواله ملا كان بينهما اتفاق.5

1

اتريخ الطربي ،املرجع السابق ،ص.464

2

الغضبان ،عمرو بن العاص ،املرجع السابق ،ص.481

3

حممد شيت خطاب ،سفراء النيب صلى هللا عليه وسلم ،حممود ،ص.508

4

عبد اخلالق سيد أبو رابية ،عمرو بن العاص ،ص.316

5

العقاد ،عمرو بن العاص ،ص .ص.232 ،231
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إن شخصية عمرو رضي هللا عنه أنه مبادئ غادر املدينة حني عجز عن نصرة عثمان ،وبكى عليه بكاء
ُمارا حني قتل ،فقد كان يف الشورى يف عهد عثمان –من غري والية ومضى إىل معاوية رضي هللا عنهما
يتعاوان معا على حرب قتلة عثمان والثأر للخليفة الشهيد.1
لقد كان مقتل عثمان كافياا ألن حيرك غضبه على أولئك اجملرمني السفاكني ،وكان البد من اختيار مكان
غري املدينة للثأر من هؤالء الذين جترؤوا على حرم رسول هللا (ﷺ) ،وقتلوا اخلليفة على أعني الناس ،وأي
غر ٍ
ابة أن يغضب عمرو لعثمان؟ وهنا إن كان هناك من يشك من هذا املوضوع ،فمداره على الرواايت
عمرا مهه السلطة واحلكم.2
املكذوبة اليت تصور ا

نص وثيقة التحكيم:
وقد تضمنت وثيقة التحكيم اآليت:
بسم هللا الرْحن الرحيم
علي بن أيب طالب ،ومعاوية بن أيب سفيان وشيعتها ،فيما تراضيا فيه من احلكم
 هذا ما تقاضى عليه ُّبكتاب هللا وسنة نبيه (ﷺ).
 قضية علي على أهل العراق شاهدهم وغائبهم ،وقضية معاوية على أهل الشام شاهدهم وغائبهم. إان تراضينا أن نقف عند حكم القرآن فيما حيكم من فاحتته إىل خامتتهُ ،حنيي ما أُحىي وُمنيت ما أماتعلى ذلك تقاضينا وبه تراضينا.
1

الغضبان ،عمرو بن العاص ،املرجع السابق ،ص.490 ،489

2

املرجع نفسه ،ص.492
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وحاكما.
انظرا
انظرا
ا
ا
وحاكما ،ورضي معاوية بعمرو بن العاص ا
إن علياا وشيعته رضوا بعبد هللا بن قيس ا إن علي ومعاوية أخدا على عبد هللا بن قيس وعمرو بن العاص عهد هللا وميثاقه ِوذمته وذمة رسوله،
مسطورا ،وإن مل جيدا يف الكتاب رداه
إماما ،وال يعدوا به إىل غريه يف احلكم مبا وجداه
أن يتخذا القرآن ا
ا
إىل سنة رسول هللا (ﷺ) اجلامعة ،ال يتعمدان هلا خالف ا ،وال يبغيان فيها بشبهة.
 أخذ عبد هللا بن قيس وعمرو بن العاص على معاوية عهد هللا وميثاقه ابلرضا مبا حكما به مما يفكتاب هللا وسنة نبيه ،وليس هلما أن ينقضا ذلك وال خيالفاه إىل غريه.
 احلكمان آمنان يف حكومتهما على دمائهما وأمواهلما وأشعارمها ،وأبشارمها وأهاليهما وأوالدمها ،مليعدوا احلق ،رضي به ر ٍ
اض أو سخط ساخط ،وإن لألمة أنصارمها على ما قضيا به من احلق مما يف
كتاب هللا.
رجال من أهل املعدلة
إن تويف أحد احلكمني قبل انقضاء احلكومة فلشيعته وأنصاره أن خيتاروا مكانه اوالصالح ،على ما كان عليه صاحبه من العهد وامليثاق.
إن مات أحد األمريين قبل انعقاد األجل احملدود يف هذه القضية ،فلشيعته أن يُ َولوا مكانه رجالا يرضونعدله.
 ُوقعت القضية بني الفريقني واملفاوضة ورفع السالح.وجبت القضية على ما مسيناه يف هذا الكتاب من موقع الشرط على األمريين واحلكمني والفريقني وهللاأقرب شهيد وكفى به شهيدا ،فإن خالفا وتعداي ،فاألمة بريئة من ُحكمهما ،وال عهد هلما وال ذمة.
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الناس آمنون على أنفسهم وأهاليهم وأوالدهم وأمواهلم إىل انقضاء األجل ،والسالح موضوعة ،والسبلآمنة والغائب يف الفريقني مثل الشاهد يف األمر.
عدال بني أهل العراق والشام.
للحكمني أن ينزال منزل متوسطاا اال حيضرمها فيه إال من أحبا عن تر ٍاض منهما.
 األجل إىل انقضاء شهر رمضان ،فإن رأى احلكمان تعجيل احلكومة عجالها ،وإن رأاي أتخريها إىلآخر األجل أخراها.
إن مها مل حي ُكما مبا يف كتاب هللا وسنة نبيه إىل انقضاء األجل ،فالفريقني على أمرهم األول يف احلرب.ظلما أو خالفاا.
أخريا :على األمة عهد هللا وميثاقه يف هذا األمر ا
إحلادا أو ا
و اوشهد على ما يف هذا الكتاب :احلسن واحلسني ابنا علي كرم هللا وجهه ،وعبد هللا بن عباس ،وعبد هللا
بن جعفر بن أيب طالب ،واألشعث بن قيس الكندي ،واألشرت بن احلارث ،وسعيد بن قيس اهلمداين،
واحلصني والطفيل ابنا احلارث بن عبد املطلب ،وأبو سعيد بن ربيعة األنصاري ،وعبد هللا بن خباب بن
األرت ،وسهل بن حنيف ،وأبو بشر بن عمر األنصاري ،وعوف بن احلارث بن عبد املطلب ،ويزيد بن
عبد هللا األسلمي ،وعقبة بن عامر اجلهين ،ورافع بن خديج األنصاري ،وعمرو بن احلمق اخلزاعي،
والنعمان بن عجالن األنصاري ،وحجر بن عدي الكندي ،ويزيد بن حجية النكري ،ومالك بن كعب
اهلمداين ،وربيعة بن شرحبيل واحلارث بن مالك وحجر بن يزيد وعلبة بن حجية.
ومن أهل الشام :حبيب بن مسلمة الفهري ،وأبو األعور السلمي ،وبسر بن أرطاة القرشي ،ومعاوية بن
خديج الكندي ،واملخارق بن احلارث الزبيدي ،ومسلم بن عمرو السكسي ،وعبد هللا بن خالد بن
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الوليد ،ومحزة بن مالك ،وسبيع بن يزيد بن أجبر العبسي ،ومسروق بن جبلة العكي ،وبسر بن يزيد
احلمريي ،وعبد هللا بن عامر القرشي ،وعتبة بن أيب سفيان ،وحممد بن أيب سفيان ،وحممد بن عمرو بن
العاص ،وعمار بن األحوص الكليب ،ومسعدة بن عمرو العتيب ،والصباح بن جلهمة احلمريي ،وعبد
الرمحن بن ذي الكالع ،ومتامه بن حوثب ،وعلقمة بن حكم.
كتب يوم األربعاء لثالثة عشرة ليلة بقيت من صفر سنة سبع وثالثني.1

قصة التحكيم املشهورة وبطًلهنا من وجوه:
إن مجيع متون قصة التحكيم ال ميكن أن تقوم أمام معايري النقد العلمي ،بل هي ابطلة من عدة وجوه.2
أ .مجيع طرقها ضعيفة:
مرسال ،قال:
أقوى طريق وردت فيه هو ما أخرجه عبد الرازق والطربي بسند رجاله ثقات عن الزهري ا
الزهري :فأصبح أهل الشام فقد نشروا مصاحفهم ،ودعوا إىل ما فيها ،فهاب أهل العراقيني ،فعند ذلك
حكموا احلكمني ،فاختار أهل العراق أاب موسى األشعري ،واختار أهل الشام عمرو بن العاص ،فتفرق
أهل صفني حني حكم احلكم ان ،فاشرتطا أن يرفعا ما رفع القرآن وخيفضا ما خفض القرآن وأن خيتارا
ألمة حممد (ﷺ) ،وأهنما جيتمعان بدومة اجلندل ،فإن مل جيتمعا لذلك اجتمعا من العام املقبل أبذرح إىل
أن قال :فلما اجتمع احلكمان وتكلما ،قال عمرو بن العاص :اي أاب موسى ،رأيت أول ما تقضي به
من احلق أن تقضي ألهل الوفاء بوفائهم ،وعلى أهل الغدر بغدرهم ،قال أبو موسى :وما ذاك؟ قال:
ألست تعلم أن معاوية وأهل الشام قد وفوا ،وقدموا للموعد الذي واعدانهم إايه؟ قال :بلى ،قال عمرو:

1

الواثق السياسية ص .537 ،537ويف :األخبار الطوال للدينوري ،ص .199-196وانظر :ابن كثري ،البداية والنهاية.277-276/7 ،

2

مروايت أيب حمنف يف اتريخ الطربي ،ص .404
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رجال يلي أمر هذه األمة؟
اكتبها فكتبها أبو موسى ،قال عمرو :اي أاب موسى ،أأنت على أن نسمي ا
فسمه يل ،فإن أقدر على أن أاتبعك فلك علي أن أاتبعك وإال فلي عليك أن تتابعين قال أبو موسى:
أمسي لك معاوية بن أيب سفيان فلم يربحا جملسا حىت استبا مث خرجا إىل الناس ،فقال أبو موسى :إين
وجدت مثل عمرو كمثل الذي قال هللا ﷻ﴿ :واتل علَي ِهم نَبأَ الَّ ِذي آتَي نَاه ِ
انسلَ َخ ِمن َها﴾
َ َُ
ُ َ
َ
آايتنَا فَ َ

[األعراف:

.]175

فلما سكت أبو موسى ،تكلم عمرو ،فقال :أيها الناس وجدت مثل أيب موسى كمثل الذي قال هللاﷻ:
ِ
﴿مثَل الَّ ِذ ِ
وها َك َمثَ ِل احلِ َما ِر َحي ِم ُل أَس َف اارا ۚ﴾[اجلمعة.]5:
ين ُمحلُوا التَّوَراةَ ُمثَّ َمل َحيملُ َ
َ ُ َ
وكتب كل واحد منهما مثله الذي ضرب لصاحبه من األمصار ،1والزهري مل يدرك احلادثة فهي مرسلة،
ومراسليه كأدراج الرايح ال تقوم هبا حجة .2كما قرر العلماء ،وهناك طريق أخرى أخرجها ابن عساكر
بسنده إىل الزهري ،وهي مرسلة وفيها أيب بكر بن أيب سربة قال عنه اإلمام أمحد :كان يضع احلديث،3
أيضا الواقدي وهو مرتوك ،وهذا نصها:
ويف سنده ا
"رف ع أهل الشام املصاحف وقالوا :ندعوكم إىل كتاب هللا واحلكم مبا فيه ،وكان ذلك مكيدة من عمرو
بن العاص ،فاصطلحوا وكتبوا بينهم كتاابا على أن يوافقوا رأس احلول أذرح ،وحكموا حكمني ينظرون يف
أمور الناس فريضوا حبكمها ،فحكم علي أاب موسى األشعري وحكم معاوية عمرو بن العاص وتفرق
الناس ،فرجع علي إىل الكوفة ،وابالختالف والدغل واختلف عليه أصحابه ،فخرج عليه اخلوارج من
أصحابه ممن كان معه ،وأنكروا حتكيمه وقالوا :ال حكم إال هلل ،ورجع معاوية ابأللفة واجتماع الكلمة
عليه ،ووايف احلكمان بعد احلول أبذرح يف شعبان سنة مثان وثالثني واجتمع الناس إليهما وكان بينهما
1

نقال عن علي بن أيب طالب ،ص.558
املصنف  .463/5وانظر :مروايت اتريخ الطربي ا

2

املراسيل أليب حامت ،ص .3وانظر :اجلرح والتعديل.246/1 ،

3

هتديب وهتذيب .27/2 ،وانظر :مروايت اتريخ الطربي ،ص.406
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اجتمعا عليه يف السر خالفه عمرو بن العاص فخلع عليا وأقر معاوية فتفرق احلكمان ومن كان اجتمع
إليهما ،وابيع أهل الشام معاوية يف ذي القعدة سنة مثان وثالثني".1
وأما طرق بين خمنف فهي معلولة به ،فاألول :هو أبو خمنف لوط بن حيىي ،ضعيف ليس بثقة ،2وأخباري
اتلف غايل يف الرفض ،وأما الثاين :قال فيه ابن سعد كان ضعي افا ،وقال البخاري :وأبو حامت كان حيي
القطان يضعفه 3وقال عثمان الدرامي ضعيف ،4وقال النسائي ضعيف .5هذه طرق قصة التحكيم
املشهورة ،واملناظرة بني أيب موسى وعمرو بن العاص املزعومة ،أفمبثل هذا تقوم حجة ،أو يعول على
مثل ذلك يف اتريخ الصحابة الكرام ،وعهد اخللفاء الراشدين وعصر القدوة واألسوة؛ ولو مل يكن يف هذه
الرواايت إال االضطراب يف متوهنا لكفاها ضعف ا فكيف إذا أضيف إىل ذلك ضعف أسانيدها.6

متاما
وردت رواايت تنقض تلك الرواايت ا
معلوال ،عن احلصني
خمتصرا بسند رجاله ثقات ،وأخرجه ابن عساكر ا
ذلك فيما أخرجه البخاري يف اترخيه ا
بن املنذر :أن معاوية أرسله إىل عمرو بن العاص فقال له :إنه بلغين عن عمرو بعض ما أكره ،فأته
فأسأله عن األمر الذي اجتمع عمرو وأبو موسى فيه ،كيف ضعتما فيه؟ قال :قد قال الناس وقالوا ،ال
وهللا ما كان ما قالوا ،ولكن ملا اجتمعت أان وأبو موسى قلت له :ما ترى يف هذا األمر؟ قال :أرى أنه

1

اتريخ دمشق.53/16 ،

2

حتقيق مواقف الصحابة.223/2 ،

3

التاريخ الكبري ،املرجع السابق .267/2/4 ،وانظر :احلرج والتعديل.138/9 ،

4

التاريخ للدرامي ،ص .238وانظر :حتقيق مواقف الصحابة.223/2 ،

5

الضعفاء واملرتوكون ،ص.253

6

مروايت أيب خمنف يف اتريخ الطربي ،ص.408
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يف النفر الذي تويف رسول هللا (ﷺ) وهو عنهم راض ،قال :فقلت :أين جتعلين من هذا األمر أان ومعاوية؟
قال :إن يستعني بكما ففيكما معونة وأن يستغين عنكما فطاملا استغىن األمر عنكما.1
وقد روى أبو موسى عن تورع عمرو وحماسبته لنفسه ،وتذكره سرية أيب بكر وعمر ،وخوفه من األحداث
حيل
بعدمها قال أبو موسى :قال يل عمرو بن العاص :وهللا لئن كان أبو بكر وعمر ترك ا هذا املال وهو ُّ
هلما ،لقد ُكتبنا وأخطأ أو نقص رأيهما ،ووهللا ما كاان مغبونني وال خمطئني وال انقصي الرأي ،ووهللا ما
جاءان الوهم والضعف إال من قبلنا.2

معاوية يرى أن علياا أحق ابخلًلفة:
إن معاوية كان يقر بفضل علي رضي هللا عليه ،وأنه أحق ابخلالفة منه ،فلم ينزعه اخلالفة وال طلبها
لنفسه يف حياة علي ،فقد أخرج حيىي بن سليمان اجلحفي بسند جيد .3وعن أيب مسلم اخلوالين :أنه
قال ملعاوية :أنت تنازع عليا يف اخلالفة وأنت مثله؟ قال :ال وإين ألعلم أنه أفضل مين وأحق ابألمر،
مظلوما ،وأان ابن عمه ووليه أطلب بدمه فأتوا عليا فقولوا له
ولكن ولك ألستم تعلمون أن عثمان قُتل
ا
يدفع لنا قتلة عثمان وأسلم له ،فأتوا عليا فكلموه فلم يدفعهم إليه .4فهذا هو أصل النزاع بني علي
ومعاوية رضي هللا عنهما ،فالتحكيم من أجل حل هذا القضية املتنازع عليها الختيار خليفة أو عزله.5

1

التاريخ الكبري.398/5 ،

2

العواصم من القواصم ،ص .ص.180-178

3

فتح الباري.86/13 ،

4

سري أعالم النبالء.140/3 ،

5

مروايت أيب خمنف يف اتريخ الطربي ،ص.409
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الزمان الذي قام فيه التحكيم زمان فتنة:
إن حالة املسلمني مضطربة مع وجود خليفة هلم ،فكيف تنتظم حالتهم مع عزل اخلليفة؟ ال شك أن
األحوال ستزداد سوءاا والصحابة الكرام أحذق وأعقل من أن يقدموا على هذا وهلذا يتضح بفالن أن
الرأي عقالا ونقالا.1

حقيقة قرار التحكيم:
ليس مما شك يف أن أمر اخلالف الذي رأى احلكمان رده إىل األمة أو إىل أهل الشورى ،ليس إال أمر
منكرا حق علي فيها
اخلالف بني علي ومعاوية حول قتلة عثمان ،ومل يكن معاوية مدعيا للخالفة وال ا
ممتنعا عن بيعته ،وعن تنفيذ أوامره يف الشام حيث كان متغلباا عليها حبكم
عما تقرر ساب اقا وإمنا كان ا
مستفيدا من طاعة الناس له بعد أن بقي والياا فيها زهاء عشرين سنة.2
الواقع ال حبكم القانون،
ا

مكان انعقاد اَّلجتماع:
كان املوعد احملدد الجتماع احلكمني-كما جاء يف الوثيقة-يف رمضان عام 37ه ،إذ مل حتدث عوائق
يف موضع وسيط بني العراق والشام ،وهذا املوضع املختار هو دومة اجلندل حسب بعض الرواايت،3
وأذرح يف رواايت أخرى أقل منها موثوقية ،ولعل لقرب املكانيني يف بعضهما أثر يف اختالف الرواايت،

1

الصاليب ،علي بن أيب طالب ،ص.561

2

حتقيق مواقف الصحابة يف الفتنة.134/20 ،

3

دومة اجلندل :غرب مدينة اجلوف يف مشال اجلزيرة العربية.
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إذ يقول خليفة بن خياط ،1ويقال أبذرح وهي من دومة اجلندل قريب ،وقد مت االجتماع يف املوعد احملدد
بدون عوائق.2
ومة اجلندل" ...وانتهت املداوالت
يقول الدكتور حممد سليم العوا :اجتمع احلكمان يف مكان يسمى ُ
"د َ
إىل رأي سديد هو إحالة هذا النزاع بشقيه إىل النفر الذين تويف رسول هللا (ﷺ) وهو ر ٍ
اض عنهم3ويف
كتب التاريخ قدميها وحديثها ،قصة مكذوبة ال تصح عن مناقشة وجدال فيها إساءة أدب وقعة بني
الصحابيني اجلليلني فال ينبغي الوقوف عندها ،بل قال القاضي أبو بكر بن العريب :هذا كله كذب
صراح ،ما جرى منه قط حرف ،وإمنا هو شيء اخرتعته املبتدعة ووضعته التارخيية للملوك ،فتوارثه أهل
اجملانة واجلهارة مبعاصي هللا والبدع.4
وعندما أعلن احلكمان قرارمها اثرت اثئرة قسم كبري من جند علي رضي هللا عنه وقالوا إن هذا القرار ال
حيسم النزاع ،وإن احلكمني مل يؤداي املطلوب منهما وأخذوا يف مهامجة علي رضي هللا ألنه قبل التحكيم
ومل يكن له – يف زعمهم-أن يقبله ورموه ابنه حكم يف دين هللا الرجال وأن هذا ال جيوز ويف مقابلة
هؤالء املعارضني لعلي رضي هللا عنه بقيت طائفة أخرى كبرية من جيشه معه مطيعة ألمره ،حىت قال
قائلهم يف أعناقنا بيعة جديدة لك.5

1

اتريخ خليفة ،ص .ص.192 ،191

2

خالفة علي بن أيب طالب ،ص.267

3

العواصم من القواصم ،ص.418

4

املرجع نفسه ،ص.418

5

الكامل يف التاريخ .134/3 ،وانظر :حممد سليم العوا ،املدارس الفكرية اإلسالمية ،ص.24
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.11

عمر بن عبد العزيز والقتال بني الصحابة:

سئل عمر بن عبد العزيز عن القتال الذي حصل بني الصحابة فقال :تلك دماء طهر هللا يدي منها،
أفال أطهر منها لساين؟ مثل أصحاب رسول هللا (ﷺ) مثل العيون ودواء العيون ترك ،مسها.1قال:
البيهقي معل اقا على قول عمر بن عبد العزيز رمحه هللا تعاىل :هذا حسن مجيل ،ألن سكوت الرجل عما
ال يعنيه هو الصواب.2

سا :كتب شوهت اتريخ الصحابة:
خام ا
اقتدى واستقى بعض علماء وفقهاء اإلابضية يف كتاابت شوهت اتريح الصحابة ودورهم يف مراحل األزمات
ابألمة وأهم تك الكتاابت:

 .1اإلمامة والسياسة املنسوب أليب قتيبة:
من الكتب اليت شوهت اتريخ صدور اإلسالم "اإلمامة والسياسة" املنسوب البن قتيبة ،ولقد ساق
الدكتور عبد هللا عسيالت يف كتابه "اإلمامة والسياسة يف ميزان التحقيق العلمي" جمموعة من األدلة
وزورا ،ومن هذه األدلة:
يربهن على أن الكتاب املذكور منسوب إىل اإلمام ابن قتيبة ا
كذاب ا
كتااب يف التاريخ يدعى "اإلمامة والسياسة"،
 إن الذين ترمجوا البن قتيبة مل يذكر واحد منهم أنه ألف اوال نعرف من مؤلفاته التارخيية إال كتاب "املعارف".

1

الباقالين ،اإلنصاف ،ص.69

2

مناقب الشافعي ،ص.136
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 إن املتصفح للكتاب يشعر أن ابن قتيبة أقام يف دمشق واملغرب ،يف حني أنه مل خيرج من بغداد إالإىل النور.
متاما عن منهج وأسلوب ابن
 إن املنهج واألسلوب الذي سار على مؤلف "اإلمامة والسياسة" خيتلف اقتيبة يف كتبه اليت بني أيدينا ،ففي منهج ابن قتيبة أن يقدم ملؤلفاته مبقدمات طويلة تبني فيها منهجه
جدا ال تزيد
والغرض من مؤلفه وعلى خالف ذلك يسري صاحب "اإلمامة والسياسة" ،فمقدمته فقرية ا
على ثالثة أسطر ،هذا إىل جانب االختالف يف األسلوب ،ومثل هذا النهج مل تعهده يف مؤلفات ابن
قتيبة.
 يروي مؤلف الكتاب عن أيب ليلى بشكل يشعر ابلتلقي عنه ،وعن أيب ليلى هذا هو حممد بن عبدالرمحن بن أيب ليلى الفقيه :قاضي الكوفة ،توَف سنة 148ه ،واملعروف أن ابن قتيبة مل يولد إال سنة
عاما.
213ه؛ أي بعد وفاة ابن أيب ليلى خبمسة وستني ا
 إن الرواة والشيوخ الذين يروي عنهم ابن قتيبة عادة يف كتبه مل يرد ذكرهم يف أي موضع من مواضيعالكتاب.
فكثريا ما جييء فيه :ذكروا عن بعض املصريني،
 إن اكبريا من رواايته جاءت بصيغة التمريض ا
قسما ا
وذكروا عن حممد بن سليمان عن مشايخ أهل مصر ،وحدثنا مشايخ أهل املغرب ،وذكروا عن بعض
املشيخة ،وحدثنا املشيخة أو مثل هذه الرتاكيب ،بعيدة كل البعد عن أسلوب ابن قتيبة ،ومل ترد يف
كتاب من كتبه.

223

 إن مؤلف "اإلمامة والسياسة" يروي عن اثنني من كبار علماء مصر ،وابن قتيبة مل يدخل مصر والأخذ واألخذ عن هذين العاملني.1
 ابن قتيبة حيتل منزلة عالية لدى العلماء ،فهو عندهم من أهل السنة ،وثقة يف علمه ودينه ،يقولالسلفي :كان ابن قتيبة من الثقات وأهل السنة .ويقول ابن حزم :كان ثقة يف دينه وعلمه وتبعه يف ذلك
اخلطيب البغدادي .ويقول عنه ابن تيمية" :وإن ابن قتيبة من املنتسبني إىل أحد وإسحاق واملنتصرين
ملذاهب السنة املشهورة".2
ورجل هذه منزلته لدى رجال العلم احملققني ،هل من املعقول أن يكون مؤلف كتاب"اإلمامة والسياسة"
الذي شوه حقائق التاريخ ،وألصق ابلصحابة الكرام هتم وافرتى عليهم ما ليس فيهم.3
يقول الدكتور علي نفيع العلياين يف كتابه"عقيدة اإلمام ابن قتيبة" عن كتاب اإلمامة والسياسة" :وبعد
قراءيت لكتاب اإلمامة والسياسة ،قراءة فاحصة ترجح عندي أن مؤلف "اإلمامة والسياسة" رافضي
ونظرا لكونه معروفاا عند الناس ابنتصاره
نظرا لكثرهتا ،ا
خبيث أراد ادماج هذا الكتاب يف كتب ابن قتيبة ا
ألهل احلديث ،وقد يكون من رافضة املغرب ،فإن ابن قتيبة له مسعة حسنة يف املغرب ،4ومما يرجح أن
مؤلف " اإلمامة والسياسة" من الشيعة الروافض ما يلي:
 أن مؤلف "اإلمامة والسياسة" ذكر على لسان علي رضي هللا عنه :أنه قال للمهاجرين :هللا هللا ايمعشر املهاجرين ال خترجوا سلطان حممد يف العرب عن داره وعقر بيته إىل دوركم وعقر بيوتكم ،وال
تدافعوا أهله مقامة يف الناس وحقه فو هللا اي معشر املهاجرين لنحن أحق الناس به ألان أهل البيت وحنن
1

علي العلياين ،عقيدة اإلمامة ابن قتيبة ،ص.90

2

لسان امليزان .357/3 ،وانظر :حتقيق مواقف الصحابة.144/2 ،

3

حتقيق مواقف الصحابة.144/2 ،

4

الفتاوي البن تيمية.391/17 ،
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أحق هبذا األمر منكم ...وهللا إنه لفينا ،فال تتبعوا اهلدى فتضلوا عن سبيل هللا 1وال أحد يرى أن اخلالفة
وراثية ألهل البيت إال الشيعة.
عظيما ،فصور ابن عمر رضي
 إن مؤلف "اإلمامة والسياسة" قدح يف صحابة رسول هللا (ﷺ) اقدحا ا
هللا عنه جباان وسعد بن أيب وقاص حسودا ،وذكر حممد بن مسلمة غضب على علي بن أيب طالب ألنه
قتل مرحب ا اليهودي خبري ،وإن عائشة رضي هللا عنها أمرت بقتل عثمان.2والقدح يف الصحابة من أظهر
خصائص الشيعة وإن شاركهم اخلوارج إال أن ،اخلوارج ال يقدحون يف عموم الصحابة.3
 إن مؤلف "اإلمامة والسياسة" كتب عن خالفة اخللفاء الثالثة أيب بكر وعمر وعثمان مخسا وعشرينصفحة فقط ،وكتب عن الفتنة اليت وقعت بني الصحابة مئيت صفحة ،فقام املؤلف ابختصار التاريخ
الناصع املشرف وسود الصحائف بتاريخ زائف مل يثبت منه إال القليل ،وهذه من أخالق الشيعة املعهودة
نعوذ ابهلل من الضالل واخلذالن.4

 .2كتاب هنج البًلغة:
من الكتب اليت سامهت يف تشويه اتريخ الصحابة هو كتاب "هنج البالغة" ،فهذا الكتاب مطعون يف
سنده ومتنه فقد مجع بعد أم ري املؤمنني بثالثة قرون ونصف بال سند ،وقد نسبت الشيعة أتليف هنج
البالغة إىل الشريف الراضي ،وهو غري مقبول عند احملدثني لو أسند ،خصوصا فيما يوافق بدعته ،فكيف

1

اإلمامة والسياسة.12/1 ،

2

املرجع السابق.12/1 ،

3

عقيدة اإلمام ابن قتيبة للعلياين ،ص.91

4

الصاليب ،علي بن أيب طالب ،ص.572
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إذا مل يسند كما فعل يف النهج؟ وأما املتهم-عند احملدثني-بوضع ،فهو أخوه علي ،1فقد حتدث العلماء
فيه فقالوا:
 ذكر ابن خلكان يف ترمجة الشريف الرضي "وقد اختلف الناس يف كتاب هنج البالغة"اجملموع من كالماإلمام علي بن أيب طالب رضي هللا عنه ،هل مجعه؟ أم مجع أخيه الرضي؟ وقد قيل إنه ليس من كالم
علي ،وإمنا الذي مجعه ونسبه إليه هو الذي وضعه وهللا أعلم.2
طالع "هنج البالغة" ،جزم أبنه مكذوب ،على أمري املؤمنني علي رضي هللا
 قال اإلمام الذهيب :من َالصراح ،واحلظ على السيدين أبو بكر وعمر رضي هللا عنهما ،وفيه من التناقض
عنه ،ففيه السب ُّ
واألشياء الركيكة والعبارات اليت من له معرفة بنفس القريشيني الصحابة وبنفس غريهم ممن بعدهم من
املتأخرين جزم أبن أكثره ابطل".3
 ابن حجر اهتم الشريف الرضي بوضعه ،ويقول" :ومن طالعه جزم أبنه مكذوب على أمري املؤمننيعلي :وأكثره ابطل" .4وعلى هذا ،ميكننا تلخيص أهم ما الحظه القدامى واحملدثون على هنج البالغة
والتشكيك بصحة نسبه لإلمام علي ،مبا يلي:
 خلوه من األسانيد التوثيقية اليت تعزز نسبة الكالم -إىل صاحبه-متنا ورواية وسندا. -كثرة اخلطب وطوهلا ،ألن هذه الكثرة وهذا التطويل مما يعتذر حفظه وضبطه من عصر التدوين.5

1

انيف معروف ،األدب اإلسالمي ،ص.53

2

الوفيات.124/3 ،

3

ميزان االعتدال .124/3

4

لسان امليزان .223/4

5
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 رصيد العديد من األقوال واخلطب يف مصادر وثيقة منسوبة لغري علي رضي هللا عنه وصاحب النهجيثبتها له.
 اشتمال هذا الكتاب على أقوال تتناول اخللفاء الراشدين قبله مبا ال يليق به وال هبم وتنايف ما عُرفعنه من توقريه هلم ،ومن أمثلة ذلك ما جاء يف خطبته املعروفة ب "الشقشقية" اليت يظهر فيها حرصه
الشديد على اخلالفة رغم ،ما ُشهر عنه من التقشف والزهد.
 شيوع السجع فيه ،إذ رأى عدد من األدابء أن هذه الكثرة ال تتفق مع البعد عن التكلف الذي عُرفبه عصر اإلمام علي رضي هللا عنه ،مع أن السجع العضوي اجلميل مل يكن بعيدا عن روحه ومبناه.
 الكالم املنمق الذي تظهر فيه الصناعة األدبية اليت َوشي العصر العباسي وزخرفته ما جند يف وصفالطاووس واخلفاش والنحل والنمل والزرع والسحاب وأمثاهلا.
 الصيغ الفلسفية واملقاالت الكالمية اليت وردت يف ثناايه ،واليت مل تعرف عند املسلمني إال يف القرنالثالث اهلجري ،حني تُرمجت الكتب اليواننية والفارسية واهلندية ،وهي أشبه ما تكون بكالم املناطقة،
واملتكلمني منه بكالم الصحابة والراشدين .1وابلتايل ،فإن هذا الكتاب جيب احلذر منه يف احلديث عن
الصحابة ،وما وقع بينهم وبني أمري املؤمنني علي ،وتعرض نصوصه على الكتاب والسنة ،فال مانع من
االستئناس هبا ،وما خالف فال يلفت إليه.2

1

األدب اإلسالمي ،ص.ص.55-54

2
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 .3كتاب األغاين لألصفهاين:
مرجعا اترخيياا ،أو كتاب علم وفقه،
يعترب كتاب " األغاين" أليب الفرج كتاب أدب ومسر وغناء ،وليس ا
وله طنني ورنني يف آذان أصحاب األدب والتاريخ ،فليس معىن ذلك أن يُسكت عما ورد فيه من
ادعاءات الشعوبية ،والدس والكذب الفاضح والطعن آبل البيت الكرام والصحابة رضوان هللا عليهم.
وإن املعايب ،وقد قام الشاعر العراقي وليد األعظمي بتأليف كتابه القيم الذي مساه "السيف اليماين يف
حنر األصفهاين صاحب األغاين" .فقد مشر –جزاه هللا خري-عن ساعد اجلد ،ليُميز اهلزل من اجلد،
والسم من الشهد ،ويكشف ما احتواه الكتاب من األكاذيب ودسائس الشعوبية واحلاقدين ،وهي تغلي
يف الصدور ،كغلي القدور .وأخذ يرد على أقوال األصفهاين فيما مجعه من أخبار وحكاايت مكذوبة
وغري موثقة ،تسيء إىل آل البيت النبوي الشريف ،وجترح سريهتم ،وتشوه سلوكهم ،كما تناول مزاعم
األصفهاين جتاه معاوية بن أيب سفيان واخللفاء الراشدين األمويني مبا هو مكذوب ومدسوس عليهم من
الرواايت ،وتناول األستاذ الكرمي والشاعر القدير وليد األعظمي يف كتابه القيم احلكاايت املتفرقة اليت
تضمها الكتاب واليت تطعن يف العقيدة اإلسالمية والدين اإلسالمي وتفضل اجلاهلية على اإلسالم
وغريها من األابطيل.ولقد حتدث العلماء فيه قدمياا فقالوا:
كثريا من الصحف،
 اخلطيب البغدادي" :كان أبو الفرج األصفهاين أكذب الناس ،كان يشرتي شيئاا امث تكون كل رواايته منها".1

1

اتريخ بغداد.398/11 ،
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 ابن اجلوزي .." :ومثله ال يوثق بروايته ،يصحح يف كتبه مبا يوجب عليه الفسق ،ويهون شرب اخلمرورمبا حكى ذلك على نفسه ،ومن أتمل كتاب األغاين رأي كل قبيح ومنكر 1فقال الذهيب :رأيت شيخنا
تقي الدين بن تيمية يضعفه ،ويتهمه يف نقله ،ويستهول ما أييت به".2

 .4اتريخ اليعقويب:
هو أمحد بن أيب بعقوب ،إسحاق بن جعفر بن وهب بن واضح العباسي من أهل بغداد ،مؤرخ شيعي
إمامي كان يعمل يف كتابة الدواوين يف الدولة العباسية ،ومعروف ابلكاتب العباسي .وقد عرض اليعقويب
اتريخ الدولة اإلسالمية من وجهة نظر الشيعة اإلمامية ،فهو ال يعرتف ابخلالفة إال لعلي بن أيب طالب
وأبنائه حسب تسلسل األئمة عند الشيعة ،ويسمي علي ابلوصي ،عندما أرخ خلالفة أيب بكر وعمر
احدا منهم دون أن يطعن
وعثمان ،مل يُضيف عليهم لقب اخلالفة ،وإمنا قال توىل األمر فالن .مث مل يرتك و ا
فيه ،وكذلك كبار الصحابة ،فقد ذكر عن عائشة رضي هللا عنها أخبارا سيئة ،3وكذلك عن خالد بن
عرضا مشيناا ادعى فيه
الوليد ،4وعمرو بن العاص ،5ومعاوية بن أيب سفيان .6كما عرض خرب السقيفة ا
أنه قد حصلت مؤامرة على سلب اخلالفة من علي بن أيب طالب الذي هو الوصي يف نظره ،7وطريقته
يف سياق االهتامات الباطلة هي طريقة قومه من أهل التشيع والرفض ،وهي إما اختالف اخلري

1

املنتظم.41- 40/7 ،

2

ميزان االعتدال.123/3 ،

3

اتريخ اليعقويب.183 ،180/2 ،

4

املرجع السابق131/2 ،

5

املرجع نفسه222/2 ،

6

املرجع نفسه238 ،232/2 ،

7

املرجع نفسه126 ،123/2 ،

8

منهج كتابة التاريخ اإلسالمي ص431

229

ابلكلية8

أو التزيد يف اخلري ،1واإلضافة عليه أو عرضه يف غري سياقه وحمله ،حىت ينحرف مكانه .ومن املالحظة
أنه عندما ذكر اخللفاء األمويني وصفهم ابمللوك ،وعندما ذكر خلفاء بين العباس وصفهم ابخللفاء ،2كما
وصف دولتهم يف كتابه البلدان ابسم الدولة املباركة مما يعكس نفاقه ،وتسرته وراء شعار التقية.
وهذا الكتاب ميثل االحنراف والتشويه احلاصل يف كتابة "التاريخ اإلسالمي" ،وهو مرجع لكثري من
املستشرقني واملستغربني الذين طعنوا التاريخ اإلسالمي وسرية رجاله ،مع أنه ال قيمة له من الناحية
العلمية ،حيث يغلب على القسم األول منه القصص واألساطري واخلرافات ،ويف القسم الثاين كتب من
زاوية نظر حزبية ،كما أنه يفتقد من الناحية املنهجية ألبسط قواعد التوثيق العلمي.3

 .5مروج الذهب للمسعودي:
هو أبو احلسن علي بن احلسني بن علي املسعودي ،من ولد عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه ،4وقيل
رجال من أهل املغرب ،5ولكن يُرد عليه أبن املسعودي صرح بنفسه أنه من أهل العراق ،وأنه
إنه كان ا
بدال من املشرق ،فمصر من بالد املغرب
انتقل إىل داير مصر للسكن فيها ،6فهو قصد بالد املغرب ا
اإلسالمي فال مشكلة فيها.7
فاملسعودي رجل شيعي ،فقد قال فيه ابن حجر :كتبه طافحة أبنه شيعياا معتزلياا .وقد ذكر أن الوصية
جارية من عهد آدم تنقل من قرن إىل قرن حىت رسولنا (ﷺ) ،مث أشار إىل اختالف الناس بعد ذلك يف
1

املرجع السابق.431 ،

2

كتاب البلدان لليعقويب نقالا عن علي بن أيب طالب ،ص.576

3

منهج كتابة التاريخ اإلسالمي ص432

4

الفهرست أليب الندمي ،ص.171

5

الفهرست ،ص.171

6

معجم األدابء.93-91/13 ،

7

منهج املسعودي يف كتابة التاريخ ،ص.44
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النص واالختيار فقدم رأي الشيعة األمامية الذين يقولن ابلنص ،1وقد أوىل األحداث املتعلقة بعلي بن
كبريا أكثر من اهتمامه حبياة الرسول (ﷺ) يف
أيب طالب رضي هللا عنه يف كتابه"مروج الذهب"
ا
اهتماما ا
الكتاب املذكور ،فهو عمل على تشويه اتريخ صدر اإلسالم بدون حياء وال خجل.
إذاا ،هذه بعض الكتب القدمية اليت حتذر منها واليت كان هلا أثر يف كتاابت بعض املعاصرين ،كطه حسني
يف كتابيه" :الفتنة الكربى" و"علي وبنوه" والعقاد يف عبقرايته ،فقد تورطا يف الرواايت املوضوعة والضعيفة،
وقامت حتليالهتم عليها ،وابلتايل مل هلم ما حيالفهم الصواب ،ووقعوا يف أخطاء شنيعة يف حق الصحابة
رضي هللا عنهم.
نصوصا من رواايت الشيعة من
وكذلك عبد الوهاب النجار يف كتابه"اخللفاء الراشدين" ،حيث نقل
ا
كتاب"اإلمامة والسياسة" وحسن ابراهيم حسن يف كتابه "عمرو بن العاص" ،حيث قرر من خالل
الرواايت الشيعية املوضوعية أبن عمرو بن العاص رجل مصاحل ومطامع وال يدخل يف شيء من األمور
إال إذا رأي فيه مصلحة ومنفعة له يف الدنيا.2
وغري ذلك من الباحثني الذين ساروا على نفس املنوال ،فدخلوا يف األنفاق املظلمة بسبب بعدهم عن
منهج العدل واإلنصاف والعلم الراسخ ،وعلوم اجلرح والتعديل يف علم الرواية.

 .6اَّلستشراق والتاريخ اإلسًلمي:
يرى الشيخ علي حيىي معمر ،أبن املستشرقني ،عندما يكتبون عن اإلسالم -سواء كانت كتاابهتم عنه
مجعا ،كأمة أو عن فرقه من فرقهم كفرقة أو مذهب هلم أساليبهم ودوافعهم
كدين ،أو عن األمة اإلسالمية ا
1

املسعودي ،مروج الذهب ومعادن اجلوهر ،ص .44

2

حسن إبراهيم ،اتريخ عمرو بن العاص ،ص .ص.207 ،206
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أو مراميهم الظاهرة واخلفية ومهما كانوا خملصني للبحث العلمي ،وخلدمة الثقافة اإلنسانية يف هذه
إخالصا للدوافع احلقيقية اليت دفعتهم إىل الكتابة عن اإلسالم واملسلمني
املواضيع ،فإهنم –يف احلقيقة أشد
ا
وهم ال ينسون مطل اقا أن أقالمهم جيب أن تتم ما عجزت عنه سيوف الصليبيني ،وأهنم ميثلون الرتفع
اهلناري الذي يعتقدونه لإلغريق والرومان أي لشعوب الغرب على شعوب الشرق اليت خضعت –يف يوم
من األايم-حلضارهتم وعسكريتهم ،ويرون أن ذلك التفوق والتحكم جيب أن يستمر أبيديهم وأيدي
أبنائهم وأيدي أحفادهم ،وأن كل واحد ميثل –يف عصره -موقف القيادة لسيطرة الغرب على الشرق،
وإن مل حيمل الشارات العسكرية.
وعلى أن هؤالء املستشرقني ،عندما يتناولون هذه املواضيع خيتلفون بعض االختالف يف طريقة تناوهلا
فمنهم من تدفعه احلماسة فينكشف بسرعة ،وتبدو مقاصده من ثنااي كتاابته واضحة ،حىت أن موقف
بعضهم ال ختتلف عن الضباط العسكريني الذين يتوجهون إىل االحتالل بقوة السالح وفيهم من ميلك
من الدهاء ما يستطيع معه أن يدس إىل قارئه ما يريد من األفكار دون أن يثري فيهم حاسة االنتباه وغريزة
رد الفعل ،وهم يف أغلب األحوال ينطلقون من نقاط متشاهبة ،1ويتتبعون وسائل متقاربة إىل أن قال:
وأان إن كنت سلكت مسلك التعميم يف احلديث عن املستشرقني ال أدعي أن رأيي هذا ينطبق على كل
فرد منهم فهذه-ال شك دعوى ال تصح وال ميكن يل أن أزعمها ،ضرورة أنين مل أعرف كل املستشرقني
ومل أقرأ كل ما كتبه من عرفت منهم .ولكن الصورة اليت انطبعت أمامي مما قرأته من كتاابهتم كانت على
هذا النحو الذي وصفته .2وقام بتقدمي دراسة علمية بََّني فيها:
 -الروح االستعمارية املتمكنة فيهم.

1

اإلابضية بني الفرق اإلسالمية ،ص.186

2

املرجع السابق ،ص.187
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 زعزعة الثقة ابملصادر اإلسالمية. التشكيك يف اإلسالم. حتطيم احلصانة الدينية واخللقية للمرأة يف اجملتمع الشرقي.1لقد استفاد املستشرقون من الكتب اليت شوهت اتريخ صدر اإلسالم ،ووجدوا ضالتهم يف الرواايت
الضعيفة واملوضوعة ،وتلقفوا األكاذيب والتحريضات إابن غزوهم واستعمارهم للبلدان اإلسالمية،
وتواجدهم مع دوهلم االستعمارية ،فوجدوا فيها ضالتهم ،وأخذوا يعملون على إبراز األكاذيب والرتكيز
عليها مع ما زادوه من عندهم بدافع من عصبيتهم وكرههم للمسلمني ،من الكذب مثل اخرتاع حوادث
تبعا للنفور ،واالعتقاد
ال أصل هلا أو التفسري املغرض للحوادث التارخيية بقصد التشويه أو التفسري اخلاطئ ا
الذي يدينون عليه.
مث شايع هؤالء طائفة غري قليلة العدد من التالميذ املستشرقني يف البالد العربية واإلسالمية ،وأخذوا
طرائقهم ومناهجهم يف البحث ،وأفكارهم وتصوراهتم يف البحث والتحليل وتفسري التاريخ ،ومحلوا الراية
بعد رحيلهم عن بالد املسلمني ،وكان ضررهم أشد وأنكى من ضرر أساتذهتم-املستشرقني ،ومن ضرر
أسالفهم السابقني من فرق البدع والضالل ،وذلك أهنم ادعوا كأساتذهتم –اتباع الروح العلمية املتجردة
واملنهج العلمي يف البحث واحلقيقة أن غالبهم مل يتجرد إال من عقيدته ،أما التجرد مبعىن اإلخالص للحق
وسلوك املنهج العلمي السليم يف إثبات الواقعات التارخيية ،كاملقارنة بني الرواايت ،ومعرفة قيمة املصادر
اليت يرجعون إليها ومدى أمانة الناقلني ،وضبطهم ملا نقلوا ،وقياس األخبار واعتبارهم أبحوال العمران
البشري وطبائعه.2فال أثر له عند القوم ،فلم يتقنوا من املنهج العلمي إال األمور الشكلية؛ مثل احلواشي،
وترتيب املراجع وما شاهبها ،ورمبا كان هذا هو مفهوم املنهج العلمي عندهم.3
1

املرجع نفسه ،ص .ص .207 – 187

2

منهج كتابة التاريخ اإلسالمي ،ص.502

3

املرجع السابق ،ص.502
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ويف هذا اجلانب ،يقول حمب الدين اخلطيب :إن الذين تثقفوا بثقافة أجنبية عنا قد غلب عليهم الوهم
أبهنم غرابء عن هذا املاضي ،وأن موقفهم من رجاله كموقف وكالء نيابة من املتهمني ،بل لقد أوغل
بعضهم يف احلرص على الظهور ،أمام أما األغيار –مبظهر املتجرد عن كل آصرة مباضي اإلسالم ،جراي
وراء املستشرقني يف ارتياهبم ،حيث حتس الطمأنينة ،وميلهم مع اهلوى عندما يدعوهنم احلق إىل التثبت،
ويف إنشائهم احلكم وارتياحهم إليه قبل أن تكون يف أيديهم أشباه الدالئل عليه.1
إن مدرسة الشيعة املتخصصة يف تشويه الصحابة قدمت خدمة ال يستهان هبا ألعداء األمة واستفاد
منها املستشرقون يف التشكيك والطعن والتشويه لتارخينا وقيمنا وحضارتنا ولذلك جيب التنبيهُ واحلذر من
املدرستني الظاملتني يف احلديث عن اتريخ صدر اإلسالم واالستشراق والشيعة واملتأثرين هبما ممن الحظ
هلم يف البحث العلمي النزيه.

دسا :معركة النهروان:
سا ا
يرى الدكتور عمرو النامي ،أبن اإلابضية مل يوافقوا على قبول علي ابلتحكيم ،معتربين أن الذين رفضوا
التحكيم هم املسلمون احلقيقيون ،وأن زعيمهم عبد هللا بن وهب الراسيب هو اخلليفة الشرعي اخلامس،
وهامجوا علياا بن أيب طالب ألنه فتك أبهل النهروان .وكانت حجتهم هو أنه مل يكن حيق له على اإلطالق
أبن يقاتلهم ،2معتربين ذلك خروج سياسي على احلاكم.
وبناء على ما قاله جابر بن زيد يف أن علي بن أيب طالب حني الحظ أن مناصريه قلقوا ملقتل املسلمني
األتقياء يف معركة النهروان ،وندموا على ما فعلوه ،طلب منهم يف اليوم التايل للمعركة أن يبحثوا عن
شيطان بني قتلى أهل النهر جاءوه برجل ،كان قد عضه اجلمل يف صدره ،فقال هلم علي :ذاك هو

1
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الشيطان وحني نبهه ابنه احلسن إىل أن هذا الرجل هو الصحايب انفع ،موىل الصحايب ثُرملة ،أسهم
ابجلهاد ،وأسكته علي ،فقال له" :إن احلرب خدعة" ،1ومن شأن هذه املعلومات أن تدل على أن
املراجع اإلابضية األوىل اعتقدت أن علي بن أيب طالب مل يكن على حق يف حماربة أهل النهر ،وأن موقفه
آنذاك كان مبنياا على طموحات دنيوية ال على أسس دينية كما هي احلال ابلنسبة ألهل النهر .2وهناك
رؤية اترخيية مغايرة هلذا ترى أن احلق مع أمري املؤمنني علي رضي هللا عنه ،سنتحدث عنها الح اقا إبذن
هلل تعاىل.
وترفض اإلابضية أن يطلق اسم اخلوارج على الذين خرجوا على علي بن أيب طالب رضي هللا عنه ووجهة
ورؤيتهم يف ذلك:
 إن الذين رفضوا التحكيم مل يشككوا يف شريعة اخلليفة علي بن أيب طالب رضي هللا عنه – لكنهمخرجوا عليه لرفضه استمرار القتال يف صفني واستجابته لضغوط األكثرية من جنده الذين رغبوا يف وقف
القتال ملا رفع أهل الشام املصاحف على أسنة الرماح ،فاخلوارج من مث ميثلون من الناحية الدينية الفئة
القليلة اليت ال تقبل يف احلق مساومة وادهاان.3
تبعا للشيعة ،أو صنائع لألمويني :يعملون جاهدين على
 إن معظم املؤرخني للفرق اإلسالمية كانوا إما اسهال مل يكلفهم عناء فأطلقوا كلمة اخلوارج على العدو املشرتك
إرضاء متبوعهم ،فقد وجدوا األمر ا
لألمويني والشيعة أطلقوها على تلك الطائفة من املسلمني اليت اعتزلت عليا -رضي هللا عنه -عند
إماما ،4واثرت على الظلم وفساد احلكم يف الدولة األموية وربطوا
التحكيم ،وابيعت عبد هللا بن وهب ا
1
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املعىن السياسي لكلمة اخلوارج ابملعىن الديين وقد عملت السلطة والدعاية يف كلتا الطائفتني الشيعة
واألموية على تثبيت هذا االطالق ،ونشر هذه األقاويل.1
كما يرى الدكتور عوض حممد خليفات ،أبن اإلابضية ترى أن علياا بن أيب طالب رضي هللا عنه ندم
حملاربته أهل النهروان ،واعرتف أهنم ليسوا مشركني وال منافقني ،بل كانوا من خيار املسلمني يف الدين
شاهدا على صدق نواايهم ،وصالح عقيدهتم.2
والرأي ،وهبذا يكون خصمهم ا
وقال الدكتور خليفات :يُفهم من املصادر اإلابضية أن اخلروج احلقيقي للمحكمة ،قد بدأ ابملسري إىل
النهروان وليس قبل ذلك ،وأن احملكمة األوائل مل يفارقوا علياا ،وهو يف طريق العودة إىل صفني إىل الكوفة،
بل بعد أن أتكدوا من إصراره اصراره على انفاذ احلكومة بعد رجوعه إىل الكوفة ،ففارقوه ونزلوا حروراء
إماما هلم مث تواعدوا على اللقاء يف النهروان ،حيث بقيت االتصاالت واملفاوضات مستمرة
حيث انتخبوا ا
بني الطرفني حىت انتهت ابلفشل ،ويئس كل طرف من إقناع الفريق األخر .وأدت التطورات السابقة إىل
معركة النهروان.
وهذا يتفق إىل حد كبري مع بعض الرواايت الواردة يف املصادر غري اإلابضية اليت تشري إىل أن العالقة
بني علي واحملكمة مل تنقطع إال بعد وصول احملكمة النهروان ،وإصرارهم على أن يتوب علي ،وخيضع
لسلطة إمامهم عبد هللا بن وهب الراسيب.3
وحتدث الدكتور عمرو النامي عن الرافضني للتحكيم والذين مت القضاء عليهم ابلنهروان ،أبن هذه اجملموعة
عرفت أبمساء أربعة خمتلفة :احملكمة ،وأهل النهر ،واحلرورية ،واخلوارج ،واالسم األول مشتق من شعارهم

1
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"ال حكم إال هلل" .وابلنسبة لالمسني اآلخرين ،فإن اسم احلرورية مشتق من موقع حروراء ،حيث احتشد
بعضهم جبوار الكوفة واالسم اآلخر أهل النهر ،مرده إىل اسم ساحة املعركة أي النهروان.
ابلنسبة لالسم األخري ،يعين اخلوارج ،فهنالك من يقول أن االسم مشتق من كلمة "خرج" ،عن األمة
كما حيب خصومهم أن يفسروا هذا االسم ،أو من منازهلم كمهاجرين إىل هللا كما حيب املتعاطفون معهم
ِ ِِ ِ
اجرا إِ َىل َِّ
اَّلل َوَر ُسولِِه﴾
أن يفسر هذا االسم على أساس اآلية القرآنيةَ ﴿ :وَمن َخي ُرج من بَيته ُم َه ا

[النساء]100:

أيضا إىل أن هذا االسم استخدم هلذه اجملموعة من قبل خصومهم كإشارة إىل الكلمة األوىل من
ويشار ا
حديث معروف للرسول (ﷺ) يصف فيه جمموعة من الناس تظهر يف األمة اإلسالمية :إنه سيخر ُج من
ِ
كتاب هللاِ ليِناا رطباا ال جياوز حناجرهم ميرقون من الدين كما ميرق السهم من
ضئض ِئ هذا ٌ
قوم يتلون َ
1
الفرق
مثود  .وحىت ال تتداخل علينا األمور سنوضح من هم اخلوارج و ُ
قتل َ
الرمية ،لئن أدركتُهم ألقتلنَّهم َ

بينهم وبني اإلابضية يف املباحث الالحقة إن شاء هللا.
أيضا :ووف اقا لإلابضية فإن معاوية وأنصاره كانوا الفئة الباغية وكان على علي أن
وقد ذكر عمر النامي ا
يقاتلهم حىت يعودوا إىل أمر هللا ،أي حكم اخلليفة الشرعي ،وقبول التحكيم معناه إقالته من اخلالفة وهذا
جديدا هو عبد هللا بن وهب الراسيب،
إماما ا
شيء ساء جمموعة من املسلمني وفرض عليهم أن خيتاروا ا
ويعتقد اإلابضية أن عبد هللا بن وهب الراسيب وأهل النهروان على حق ،وأن عليا بن أيب طالب خمطئ
لقبول التحكيم ابلدرجة األوىل ،مث ملقاتلته أهل النهروان اثنيا.2
وقال" :ال حاجة بنا إىل القول إن براءة اإلابضية من مثل هؤالء الصحابة مل تكن تتناول غري نشاطاهتم
السياسية فقط ،فآراؤهم الفقهية مقبولة من قبل الفقهاء اإلابضية كما هو واضح من املصادر اإلابضية
1
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اليت تقدم لنا اآلراء الدينية والفقهية لعلي بن أيب طالب وعثمان بن عفان ،حىت معاوية الذي يعارضه
اإلابضية بقوة كان أحد األشخاص الذين روى عنهم جابر بن زيد أحاديث النيب (ﷺ).1
وأيد ذلك ما قاله الشيخ العالمة أمحد محد اخلليلي :حبوا قوارع اإلنكار على األبرايء حباا عندما اهتموا
ابملروق والبغي والعدوان والفساد واالحنراف احملكمة األوىل الذين كانوا معروفني ابلقراء ومشهورين ابلنسك
والزهد ،وقد اجتمع مع ذلك حرصهم على احملافظة على اخلالفة أن تتصدع بتآمر املتآمرين ،وبغي
املعتدين وأدركوا بصريهتم خدعة التحكيم ،وما تقضي إليه من تشتت كلمة املسلمني وذهاب رحيهم،
فكان نصيبهم من الكتاب ما ألقوه هبم من التهم الفاجرة ،ووضعوا فيهم من األحاديث املزورة ،مع أن
مجاعة من هؤالء احملكمة كانوا من أجلة الصحابة ،فمنهم من كان من أهل بدر ومنهم من شهد بيعة
الرضوان ولكن ذلك مل يشفع هلم عند من يدعون حب الصحابة وطي صفحتهم حىت ال يتعرض هلا
بشيء ،وقد ثبت بال ريب – صواب موقفهم من إنكار التحكيم ،إذ مل تكن له عاقبة إال تصدع اخلالفة
دوال ،فلم يبالوا
خوال وماله ا
وزواهلا وسقوط احلكم يف أيدي أصحاب اجلور ،والذين اختذوا عباد هللا ا
بسفك دماء الصحابة والتابعني كما حدث يف وقعة احلرة ،اليت أبيد فيها أعداد كبرية من الصحابة،
وانتهكت فيها حرمات حرم النيب (ﷺ) وارتكبت يف جنباته كل فاحشة وجريرة ،فإن هذه كلها ،إمنا
مثارا خلدعة التحكيم الذين أنكره أهل البصائر ،فاهتموا يف بصائرهم ودينهم ،واختلفت األحاديث
كانت ا
وجتردهم من كل معروف ،ومل يعترب بشيء من ذلك الذين مل يكن هلم إال اجرتار ما
لتُلبسهم كل منكر ُ
قاله املغرضون .2فال ريب أن اإلابضية يرون أبن هناك جمموعة من الصحابة خرجوا عن صف علي بن
أيب طالب بعد حادثة التحكيم.

1
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وقال :مل يكن من احلكمني إال أن اتفقا على خلع اإلمام الشرعي علي بن أيب طالب –كرم هللا وجهه-
مع اختالفهما يف أمر خصيمه معاوية بن أيب سفيان ،إن مل يرض ممثل فئته يف التحكيم –عمرو بن
أمريا للمؤمنني على رأس ُكل احلاضرين ،فانكشفت املؤامرة واجنلى الصبح
العاص-أن يعزله اندى به ا
للجميع.
قطعاان بال
وهنا وجد الذين رفضوا التحكيم أهنم أصبحوا بال قائد ،وقد انفلت الزمام ،وأصبح الناس
ا
ر ٍاع ،وقد أطلت الفتنة برأسها ،وفغرت فاها مكشرةا عن أنياهبا ،لتلتَهم ما تبقى من أمر أمة حممد (ﷺ)،
فلم يروا بُدا أن يبايعوا أحدهم للدفاع عن محاهم والذب عن حرمات الدين ،فوقع اختيارهم على عبد
هللا بن وهب الراسيب وخرجوا عن حميط الفتنة الذي لفحته أعاصريها اهلوجاء واعتزلوا الناس فنزلوا
ابلنهروان.
نسجوا خيوط الفتنة ونصبوا شراكها ،إليقاع األمة فيه مل يرق هلم ذلك ،ألهنم رأوا أن بقاء
ولكن الذين ُ
هذه الفئة يشكل عقبة كأداء يف سبيل حتقيق مآرهبم ،إذ هم صخرة الصمود الصلبة اليت مل يفتتها ما
فتت اآلخرين ،فلم تزدها احملن إال صالبة ،لذلك وجهوا كل العناية إليهم فأغروا هبم الناس ،وأاثروا عليهم
من حفائظهم مبا ألصقوه هبم من التهم الكاذبة ،وأشاعوا عليهم من الدعاايت الفاجرة ،حىت كانت معركة
النهروان ،واليت أسفرت عن سقوط ُسوٍر متني للحق ،وآخر معقل حلمايته ،فصفا األمر ملعاوية وطويت
صفحة اخلالفة الراشدة ،ليحل حملها ملك عضوض أحيا نظام االستبداد الكسروي القيصري الذي أابده
اإلسالم.1

1
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وقال العالمة اخلليلي :أن احملكمة كانوا أكثر الناس دقة يف تطبيق تعاليم اإلسالم السمحة ،وجتنب ما
تشويها لسمعتهم ،وتروجياا للسياسة
يؤدي إىل الغلو ،وإمنا ألصق هبم ما ألصق من الدعاايت املعرضة
ا
القائمة على انتهاك احلرمات ونشر الظلم .فقد كان بنو أمية يرون يف فكر احملكمة ما يزعزع استقرارهم،
ويهد أركاهنم لذلك مل يبالوا يف نسبة العظائم إليهم وهم منها براء ،كما مل يبالوا يف وضع األحاديث املزيفة
عن النيب (ﷺ) ،للتشهري هبم مبا هم أبعد ما يكونون عنه.1
وهناك رؤية اترخيية أخرى ختالف ما ذهبت إليه اإلابضية فيما يتعلق ابحملكمة األوىل ومعركة النهروان،
نعرضها ابنصاف وأمانة .حيث تعددت يف املسائل التارخيية االجتهادات ،واختلفت فيها الرؤى واملدارس
الفكرية:

علي كرم هللا وجهه:
 .1مناظرة ابن عباس للذين خرجوا عن خًلفة ّ
انشغل أمري املؤمنني علي رضي هللا عنه أبمر الذين خرجوا عنه خصوصا بعدما بلغه تنظيم مجاعتهم من
تعيني أمري للصالة وآخر للقتال ،وأن البيعة هلل عز وجل ،واألمر ابملعروف والنهي عن املنكر ،مما يعين
انفصاهلم فعليا عن مجاعة املسلمني وكان أمري املؤمنني حريصا على إرجاعهم إىل مجاعة جبماعة اإلخوان
املسلمني ،فأرسل ابن عباس إليهم ملناظرهتم ،وهذا ابن عباس يروي لنا احلادثة فيقول" :فخرجت إليهم
ولبست أحسن ما يكون من حلل اليمن وترجلت ودخلت عليهم يف دار نصف النهار وكان ابن عباس
رجالا مجيالا جهريا ،فقالوا :مرحبا بك اي بن عباس ما هذه احللة؟ قال ما تعيبون علي؟ لقد رأيت على
اَّللِ الَِّيت أَخرج لِعِب ِاد ِه والطَّيِب ِ
ات ِم َن
رسول هللا أحسن ما يكون من احللل ونزلت﴿:قُل َمن َحَّرَم ِزينَةَ َّ
ََ َ َ َ
ِ
الرزِق﴾[األعراف ]32:قالوا :فما جاء بك؟
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قال :قد أتيتكم من عند صحابة النيب من اهلاجرين واألنصار ،من عند ابن عم النيب (ﷺ) وصهره
وعليهم نزل القرآن ،فهم أعلم بتأويله منكم وليس فيكم مثلهم ومنهم أحد ألبلغكم ما يقولون وأبلغكم
ما تقولون فانتحى يل نفر منهم ،قلت :هاتوا ما نقمتم على أصحاب رسول هللا (ﷺ) وابن عمه ،قالوا
ثالث قلت :ما هن؟ قالوا :أما إحداهن! فإنه حكم الرجال يف أمر هللا وقال هللا﴿:إِ ِن احلُك ُم إِال ََِّّللِ﴾
ما شأن الرجال واحلكم؟ قلت :هذه واحدة فما الثانية؟ قالوا :فإنه قاتل ،ومل يسب ومل يغنم ،فإن كانوا
كفارا لقد حل سبيلهم ولئن كانوا مؤمنني ما حل سبيلهم وال قتلهم .قلت :هذه اثنتان فما الثالثة؟ قالوا
حما نفسه أمري املؤمنني ،فإن مل يكن أمري املؤمنني فهو أمري الكافرين.
قلت هل عندكم شيء غري هذ؟ قالوا :حسبنا هذا ،قلت هلم أرايتكم إن قرأت قرآن عليكم من كتاب
هللا جل ثناؤه وسنة نبيه (ﷺ) ما يرد قولكم أترجعون؟ قالوا :نعم ،قلت :أما قولكم :حكم الرجال يف
أمر هللا ،فإين أقرأ عليكم من كتاب هللا أن هللا قد صري هللا حكمه إىل الرجال يف مثن ربع درهم ،فأمر هللا
َّ ِ
الصي َد َوأَنتُم
ين َآمنُوا َال تَقتُلُوا َّ
تبارك وتعاىل أن حيكموا فيه ،أرأيت قول هللا تبارك وتعاىلَ ﴿:اي أَيُّ َها الذ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّع ِم َحي ُك ُم بِِه ذَ َوا َعد ٍل ِمن ُكم﴾[املائدة.]95:
ُح ُرٌم ۚ َوَمن قَتَ لَهُ من ُكم ُّمتَ َعم ادا فَ َجَزاءٌ مث ُل َما قَتَ َل م َن الن َ
وكان من حكم الرجال ،أنشدكم ابهلل أحكم الرجال يف صالح ذات البني ،وحقن دمائهم أفضل أو يف
اق بَينِ ِه َما فَاب َعثُوا َح َك اما ِمن أَهلِ ِه
أرنب؟ قالوا :بلى ،بل هذا أفضل ،ويف املرأة وزوجهاَ ﴿:وإِن ِخفتُم ِش َق َ
َو َح َك اما ِمن أَهلِ َها﴾

[النساء.]35:

فنشدتكم ابهلل حكم الرجال يف صالح ذات بينهم وحقن دمائهم أفضل من حكمهم يف بضع امرأة
خرجت من هذا هذه؟ قالوا :نعم.
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قلت وأما قولكم :قاتل ومل يسب ومل يغنم ،أفتسبون أمكم عائشة ،تستحلون منها ما تستحلون من غريها
وهي أمكم؟ فإن قلتم :إان نستحل منها ما نستحل من غريها ،فقد كفرمت وإن قلتم ليست أبمنا فقد
ِ
كفرمت ﴿النَِّيب أَوَ ٰىل ِابلمؤِمنِ ِ
اجهُ أ َُّم َها ُهتُم﴾[
ُّ
ُ َ
ني من أَن ُفس ِهم ۖ َوأَزَو ُ

األحزاب]6:

فأنتم بني ضاللتني فأتوا منها

مبخرج ،أفخرجت من هذه؟ قالوا :نعم.
قلت :وأما حما نفسه من أمري املؤمنني ،فأان آتيكم مبا ترضون ،إن نيب هللا (ﷺ) يوم احلديبية صاحل
املشركني ،فقال :لعلي :اكتب اي علي هذا ما صاحل عليه حممد رسول هللا .قالوا :لو نعلم أنك رسول هللا
اللهم إنك تعلم أين ُ ِ
واكتب :هذا
علي
عليَّ :
امح اي ُّ
امح اي ُّ
رسول هللا ْ
ما قاتلناك ،فقال رسول هللاْ ( :
ْ
ُ
عبد ِ
ما صاحل عليه حمم ُد بن ِ
علي،
رسول هللاِ  -صلَّى هللا عليه وعلى آله وسلم  -خريٌ من ٍ
هللا ) وهللاِ لَ ُ
ُ
وقد حمى نفسه ،ومل يكن حموه نفسه ذلك حماه ِمن النبوةِ
أخرجت من هذه ؟ قالوا :نعم ،فرجع منهم
ُ
ُُ َ
َ
األنصار.
سائرهم ف ُقتلوا على ضاللتِهم ,قتلهم املهاجرون و
ُ
ألفان ,وخرج ُ

1

وميكننا أن نستخلص من مناظرة ابن عباس للذين خرجوا عن أمري املؤمنني علي جمموعة من الوقفات
والعِرب:
 حسن االختيار ملن يقوم ابملناظرة مع اخلصم. االبتداء مع اخلصم من نقاط االتفاق. معرفة ما عند اخلصم من احلجج واستقصاؤها. تفنيد مزاعم اخلصم واحدة تلو األخرى. -إظهار احرتام رأي اخلصم أثناء املناظرة.

1

النسائي ،خصائص أمري املؤمنني علي بن أيب طالب ،ص.200
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وقد وفق هللا عز وجل اآلالف من هؤالء ،إذ بلغ عدد الشهداء معركة النهروان منهم أقل من أربعة آالف
–كما سيأيت شرحه إبذن هللا ،وذلك عندما عرفوا احلق ،وزالت عنهم الغشاوة الشيعة بفضل هللا مث
بفضل ما أوتيه ابن عباس من علم وقوة وحجة وبيان ،إذ وضح هلم بطالن ما احتاجوا به ،بتفسري اآلايت
اليت أتولوها التفسري الصحيح ،وابلسنة النبوية املشرفة ،اليت توضح معاين القرآن الكرمي.1
قول ابن عباس :وليس فيكم منهم متهم أحد ،2وهذا نص صريح من ابن عباس يف كون الذين خرجوا
على أمري املؤمنني علي رضي هللا عنه ال يوجد فيهم أحد من أصحاب الرسول (ﷺ) ومل يعرتض عليه
أحد من الذين خرجوا على أمري املؤمنني ،والرواية الصحيحة واثبتة ،كما أنه ال يوجد أحد من علماء
أهل السنة-على حد علمي-قال أبن الذين خرجوا على أمري املؤمنني رضي هللا عنه بعد حادثة التحكيم
فيهم بعض أصحاب رسول هللا (ﷺ) ،وأما الزعم أبن كان فيهم صحابة ممن قال ذلك ليس هلم دليل
علمي موثوق على قوهلم.

 .2حتديد املرجعية:
يف قول ابن عباس ،أرأيتكم إن قرأت عليكم من كتاب هللا جل ثناؤه ،وسنة نبيه (ﷺ) ما يرد قولكم
أترجعوه؟ قالوا نعم .ففي كالم ابن عباس هذا درس مهم أال وهو حتديد املرجعة للمتناظرين حىت ميكن
الوصول إىل نتيجة صحيحة من خالل املناظرة.3

1

عبد احلميد ،خالفة علي بن أيب طالب ،ص.307

2

النسائي ،املرجع السابق ،ص.200

3

الصاليب ،علي بن أيب طالب ،ص.592
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 .3مناظرة أمري املؤمنني علي بن أيب طالب رضي هللا عنه هلم:
بعد مناظرة ابن عباس للخوارج واستجابة ألفني منهم هلم خرج أمري املؤمنني علي بنفسه إليهم ،فكلمهم
فرجعوا ودخلوا الكوفة إال أن هذا الوفاق مل يستمر طويالا بسبب أهنم فهموا من علي رضي هللا عنه أنه
رجع عن التحكيم واتب عن خطيئته-حسب زعمهم-وصاروا يذيعون هذا الزعم بني الناس ،فجاء
األشعث بن قيس الكندي إىل أمري املؤمنني وقال له :إن الناس يتحدثون أنك رجعت هلم عن الكفر،
فخطب علي رضي هللا عنه يوم اجلمعة وبعد أن محد هللا وأثىن عليه ذكرهم ومباينتهم الناس ،وأمرهم
الذي فارقوه فيه.1
ويف رواية جاء رجل فقال :ال حكم إال هلل ،مث قام آخر فقال :ال حكم إال هلل ،مث قاموا ،نواحي املسجد
حيكمون هللا ،فأشار عليهم بيده ،اجلسوا ،نعم ال حكم إال هلل ،كلمة حق يبتغي هبا ابطل ،وأخذ
يسكتهم ابإلشارة على وهو على املنرب ،فقام رجل منهم واضعا أصبعيه يف أذنيه:
اَّلل ح رق ۖ وَال يست ِخ َّفن َّ ِ
ِ
ين َال يُوقِنُو َن﴾[الروم ]90:وأعلن أمري املؤمنني
 قال تعاىل﴿:فَاصِرب إِ َّن َوع َد َّ َ َ َ َ ََّك الذ َ
علي رضي هللا عنه سياسته الراشدة العادلة جتاه هذه اجلماعة اليت خرجت عليه بعدما ابيعته ،فقال هلم:
إن لكم عندان ثالاثا:
ال مننعكم الصالة يف هذا املسجد.ال مننعكم نصيبكم من هذا الفيء ما كانت أيديكم مع أيدينا.-ال نقاتلكم حىت تقاتلوان.2

1

مصنف بن أيب شيبة.313–312/15 ،

2

مصنف بن أيب شيبة .328 – 327 /15 ،وانظر :الشافعي ،األم.136/4 ،
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فقد سلم هلم أمري املؤمنني هبذه احلقوق ما داموا هلم يقاتلوا اخلليفة ،أو خيرجوا على مجاعة املسلمني مع
احتفاظهم بتصوراهتم اخلاصة يف إطار العقيدة اإلسالمية ،فهو ال خيرجهم بداية من اإلسالم وإمنا يسلم
هلم حبق االختالف دون أن يؤدي إىل الفرقة ومحل السالح.1
ومل يزج ابلذين خرجوا عليه ابلسجون أو يسلط عليهم اجلواسيس ،ومل حيجر على حرايهتم ،ولكنه رضي
هللا حرص على إيضاح احلُجة وإظهار احلق هلم ولغريهم ممن ينخدع آبرائهم ،فقد أمر مؤذنه أبن يدخل
عليه القراء وال يدخل أحد إال وقد حفظ القران فامتأل الدار يف قراءة الناس فدعا مبصحف إمام عظيم،
فطفق يصكه بيديه ويقول :أيها املصحف حدث الناس ،فناداه الناس فقالوا :اي أمري املؤمنني ما تسأله
عنه ،إمنا هو مداد يف ورق ،وحنن نتكلم مبا روبنا منه ،فماذا تريد؟ قال :أصحابكم هؤالء الذين خرجوا
بيين وبينهم كتاب هللا:
ِ
ِ
يدا
إذ يقول هللا تعاىل يف كتابهَ ﴿:وإِن ِخفتُم ِش َق َ
اق بَينِ ِه َما فَاب َعثُوا َح َك اما ِمن أَهل ِه َو َح َك اما ِمن أَهل َها إِن يُِر َ
دما وحرمة من امرأة ورجل ،نقموا علي أن
إِص َال احا يُ َوفِ ِق َّ
اَّللُ بَي نَ ُه َما﴾[النساء .]35:فإن أمة حممد أعظم ا
كاتبت معاوية ،كتبت علي بن أيب طالب وقد جاءان سهيل بن عمرو وحنن مع رسول هللا (ﷺ) ابحلديبية
حني صاحل قومه قريشا فكتب رسول هللا (ﷺ) :بسم هللا الرمحن الرحيم ،فقال سهيل :ال أكتب بسم
هللا الرمحن الرحيم قال :كيف تكتب؟ قال :اكتب :ابمسك اللهم ،فقال رسول هللا (ﷺ) :اكتب فكتب،
فقال :اكتب :هذا ما صاحل عليه حممد رسول هللا (ﷺ) :فقال :لو أعلم أنك رسول هللا مل أخالفك،
فكتب :هذا ما صاحل عليه حممد بن عبد هللا قريشا ،يقول هللا تعاىل يف كتابه﴿ :لََّقد َكا َن لَ ُكم ِيف رس ِ
ول
َُ
اَّللَ َواليَ وَم اآل ِخَر﴾[ األحزاب.] 21 :
اَّللِ أُس َوةٌ َح َسنَةٌ لِ َمن َكا َن يَر ُجو َّ
َّ

1

جمموع الزوائد .238 – 237 /6 ،إبسناد صحيح.
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وملا أيقن الذين خرجوا على أمري املؤمنني علي رضي هللا عنه عزمه على إنفاذ أيب موسى األشعري حكما،
طلبوا منه االمتناع عن ذلك ،فأَب عليهم ذلك ،وبني هلم أن هذا يعد غدرا ونقضا لإلميان والعهود ،وقد
كتبنا بيننا وبني القوم عهودا ،وقد قال هللا تعاىل﴿:وأَوفُوا بِعه ِد َِّ
اه ُّ
ضوا األَميَا َن بَع َد
دمت َوَال تَن ُق ُ
ا
اَّلل إِ َذا َع َ
َ
َ
تَوكِ ِ
اَّللَ َعلَي ُكم َك ِف ايال﴾[النحل.]91:
يد َها َوقَد َج َعلتُ ُم َّ

 .4مبايعة عبد هللا بن وهب الراسيب ومعركة النهروان:
قرر الذين خرجوا عن أمري املؤمنني علي رضي هللا عنه االنفصال ،وشرعوا يف اجتماعات وخطب
وأحاديث ومواعظ ونقاشات ،شارك فيها الكثري من زعماء اخلارجني ،وابيعوا عبد هللا بن وهب الراسيب.
ومع تطور األحداث وخمالفتهم جلماعة املسلمني ،ووقوعهم يف سفك الدم احلرام ،اضطر أمري املؤمنني
إىل قتاهلم يف النهروان ،بعدما قتلوا عبد هللا بن خباب بدون وجه حق ،وبقروا ما يف بطن سريته .ولقد
آاثر هذا العمل الرعب بني الناس ،وأظهروا مدى إرهاهبم ببقر بطن هذه املرأة ،وذحبهم عبد هللا ،كما
قتال ،حىت أن بعضهم استنكر عليهم هذا العمل
تُذبح الشاة ،ومل يكتفوا هبذا ،بل صاروا يهددون الناس ا
قائلني :ويلكم ما على هذا فارقنا علياا .1وعلى الرغم من فظاعة ما ارتكبه اخلوارج من منكرات بشعة،
مل يبادر أمري املؤمنني علي إىل قتاهلم ،بل أرسل إليهم أن يسلموا القتلة إلقامة احلد عليهم فأجابوه بعناد
واستكبار :كلنا قتلة.2فسار إليهم جبيشه الذي قد أعده للقتال أهل الشام يف شهر حمرم من عام 38ه،3
وعسكر على الضفة الغربية لنهر النهروان ،واخلوارج على الضفة الشرقية حبذاء مدينة النهروان.4

1

جمموع الزوائد.238-237/6 ،

2

مصنف بن أيب شيبة .309-308/15 ،اسناده صحيح

3

عبد احلميد علي ،خالفة علي بن أيب طالب ،ص.322

 4اتريخ بغداد.206-205/1 ،
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وهنا كان أمري املؤمنني علي رضي هللا عنه ،يُدرك أن هؤالء القوم هم اخلوارج الذي َعناهم رسول هللا(ﷺ)
ابملارقني من الدين ،ولذلك أخذ حيث أصحابه أثناء مسريهم إليهم ،وحيرضهم على قتاهلم.وقد كان
ألحاديث رسول هللا يف اخلوارج أثرها يف نفوس الصحابة ،وأتباع أمري املؤمنني علي رضي هللا عنه.
قوم ِم ْن أ َُّم ِيت ،يقرؤو َن القرآ َن ،ليس
ج ٌ
وقال" :اي أيها الناس إين مسعت رسول هللا (ﷺ) يقولَ " :خيْ ُر ُ
ٍ
ٍ
ٍ
بشيء ،وَّل صيامكم إىل ِ
ِ
قراءتَكم إىل قر ِ
بشيء،
صيامهم
صًلهتم
بشيء ،وَّل صًلتَكم إىل
اءهتم
َ
َ
ِ
ِ
ِ
اإلس ِ
ًلم كما
يَ ْقرُؤو َن القرآ َن ،حيسبو َن أنَّهُ هلمُ ،
وه َو ْ
علي ِهمَّ ،ل ُُتا ِوُز صًلهتُم تراقيَهمَ ،يَُْرقو َن م َن ْ
السهم ِمن ِ
ضي هلَم على ِ
ِ
الرميَّ ِة ،لَو ي ْعلَم اجليش الذي ي ِ
لسان نَبِيِّ ْه ْمَّ ،لتَّ َكلُوا ع ِن
ص َ
ُ
ُ
َيَُْر ُق َّ ُ َ
ْ َ ُ
يبوهنم َما قُ َ
أس ع ُ ِ ِ
ض ٌد ليس ِ
ك َّ
فيه ذراعٌَ ،علَى ر ِ
ِ
مثل َحلَ َم ِة الثَّ ْد ِي ،علَْي ِه
أن فيهم ا
رجًل لَهُ ع ُ
العمل ،وآيةُ ذلِ َ
ض ده ُ
َ
أهل َّ
بيض ،فتَذهبو َن إىل ُمعاويةَ َو ِ
الش ِام ،وتَرتُكو َن هؤَّلء َخيلُفونَكم ِف أَموالِكم َوذَراريِّكم،
َش َع َر ٌ
ات ٌ
ِ
و ِ
القوم؛ َّ
فإهنم قَد َس َفكوا َّ
الد َم احلَر َام ،وأَغاروا َعلى َس ْر ِح النَّاس،
هللاَّ ،
إين َأل َْرجو أ ْن يَكونوا هؤَّلء َ
َ
ِ ِ ِ 1
ِ
ِ
ت ِ
وهؤالء املارقو َن .2
املارقني،
بقتال
فَسريوا ب
َ
سم هللا "  .وقال رضي هللا عنه يوم النهروان :أُمر ُ

وعسكر اجليش يف مقابلة اخلوارج يفصل بينهما هنر النهروان ،وأمر جيشه أن ال يبدؤوا ابلقتال حىت جيتاز
اخلوارج النهر غراب ،وأرسل علي رضي هللا عنه رسله يناشدهم هللا ،وأيمرهم أن ِ
يرجعوا ،وأرسل إليهم الرباء
ا
ُ
بن عازب رضي هللا عنه ،يدعوهم ثالثة أايم ،فأبوا .3ومل تزل رسله ختتلف إليهم حىت قتلوا رسله ،واجتازوا
النهر.4

1

مسلم.749-738/2 ،

2

السنة البن أيب عاصم .وانظر :خالفة علي ،ص .323

3

حممد كنعان ،اتريخ اخلالفة الراشدة ،ص.425

4

خالفة علي بن أيب طالب ،املرجع السابق ،ص .325
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وعندما بلغ اخلوارج هذا احلد من البطش و ِ
الكرب والعناد ،وقطعوا األمل يف كل حماوالت الصلح ،وحفظ
استكبارا العودة إىل احلق ،وأصروا على القتال ،قام أمري املؤمنني برتتيب اجليش
عنادا و
الدماء ،ورفضوا ا
ا
وهتيئته للقتال .وأمر علي أاب أيوب األنصاري أن يرفع راية أمان للخوارج ،وقال هلم :من جاء إىل هذه
الراية فهو آمن ،ومن انصرف إىل الكوفة واملدائن فهو آمن ،فال حجة لنا فيكم إال فيمن قتل إخواننا.
وبعد هذا النداء ،انصرف منهم طوائف كثريون ،وكانوا أربعة آالف ،فلم يبق منهم إال أل افا أو أقل ،مع
عبدهللا بن وهب الراسيب ،فرجعوا على علي ووقفوا مقاتلني له وألصحابه وزحفوا حنو القتال .وقدم علي
رضي هللا عنه بني يديه اخليل ،وقدم منهم الرماة وصف الرجالة وراء اخليالة ،وقال ألصحابه :كفوا عنهم
حىت يبدؤوكم .وأقبلت اخلوارج يقولون :ال حكم إال هلل ،الرواح الرواح إىل اجلنة ،فحملوا على اخليالة
الذين قدمهم علي ،ففرقوهم ،حىت أخذت طائفة من اخليالة إىل امليمنة وأخرى إىل املسرية ،فاستقبلهم
الرماة ابلنبل ،فرموا وجوههم وعطفت عليهم اخليالة من امليمنة واملسرية ،وهنض إليهم الرجال ابلرمح
والسيوف ،فأانموا اخلوارج ،فصاروا صرعى حتت سنايك اخليول ،وقتل أمراؤهم :عبد هللا بن وهب،
وحرقوص بن زهري ،وشريح بن أوَف وعبد هللا بن سخرية السلمي.1
كذلك اعتزل كثري من اخلوارج القتال ،لكلمة مسعوها من عبد هللا بن وهب الراسيب ،كانت تدل عندهم
رجال من
على ضعف االستبصار والوهن واليقني وهذه الكلمة قاهلا عندما ضرب علي رضي هللا عنه ا
اخلوارج بسيفه فقال اخلارجي :حبذا الروحة إىل اجلنة فقال عبد هللا بن وهب :ما أدري إىل اجلنة أم إىل
النار .2فقال رجل من بين سعد وهو فروة بن نوفل األشجعي :إمنا حضرت اغرت اارا هبذا ،وأراه قد شك؟
فانعزل جبماعة من أصحابه ،ومال ألف إىل أيب أيوب األنصاري ،وجعل الناس يتسللون.3
1

خالفة علي بن أيب طالب ،املرجع نفسه ،ص .325

2

املرجع نفسه.

 3خالفة علي بن أيب طالب ،املرجع السابق ،ص.325

248

لقد كانت معركة قصرية وحامسة ،استمرت من اليوم التاسع من شهر صفر من عام مثان وثالثني للهجرة
38/2/9ه.1وأسفرت هذه املعركة اخلاطفة عن عدد كبري من القتلى يف صفوف اخلوارج ،وكان احلال
متاما يف جيش أمري املؤمنني علي رضي هللا عنه ،فقتلى أصحاب علي فيما رواه مسلم
على عكس ذلك ا
يف صحيحه ،وعن زيد بن وهب رجالن فقط .2ويف رواية بسند حسن قال :وقتل من أصحاب علي
اثنا عشر أو ثالثة عشر .3وجاء يف رواية صحيحة أن أاب جملز ،4قال :ومل يقتل من املسلمني-بقصد
جيش علي إال تسعة رهط ،فإن شئت فاذهب إىل أيب برزة5فاسأله فإنه قد شهد ذلك.6وأما القتلى
7
عددا
مجيعا  .وتذكر بعض الرواايت أن ا
الذين خرجوا على أمري املؤمنني علي رضي هللا عنه ،فإهنم أصيبوا ا

يسريا ال يتجاوز العشرة ،فروا بعد اهلزمية الساحقة.8
ا
وبعد هناية املعركة أمر علي رضي هللا عنه أصحابه ابلبحث عن جثة املخدج ،ألن وجودها من األدلة
على أن علي ا رضي هللا عنه على حق وصواب .وبعد فرتة من البحث مرت على حيش جيس اخلليفة
علي ،وجد مجاعة مكومة بعضها على بعض عند شفري النهر ،فقال :أخرجوهم ،فإذا املخدج حتتهم
كرب ابلناس
فكرب علي ،مث قال :صدق هللا ،وبلغ رسوله .9وسجد سجود الشكر ،و َّ
مجيعا مما يلي األرضَّ ،
ا
حني رأوه واستبشروا.

1

املرجع نفسه ،ص.325

2

مسلم.748/2 ،

3

مصنف بن أيب شيبة .311/5 ،وانظر :اتريخ اخلالفة ،ص .197بسند صحيح

4

الحق بن محيد السدوسي البصري ،ثقة من كتاب الثالثة.

5

هننل بن عبيد األسلمي وهو صحايب مشهور بكنيته مات سنة 65ه.

6

املعرفة والتاريخ.315/3 ،

7

أخبار اخلوارج من الكامل ،ص.338

8

خالفة علي بن أيب طالب ،ص.329

9

مصنف بن أيب شيبة .319-317/15 ،سند صحيح.
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علي للخوارج:
 .5معاملة أمري املؤمنني ّ
عامل أمري املؤمنني علي رضي هللا عنه اخلوارج قبل احلرب وبعدها معاملة املسلمني ،فما أن انتهت املعركة
حىت أصدر أمره يف جنده أبن ال يُتبع مدبر أو جيهز على جريح ،أو ميثَّل بقتيل ،ومل يكفر اخلوارج ،إذ
قبل احلرب حاول إرجاعهم إىل اجلماعة ،وقد رجع الكثري منهم ووعظهم وخوفهم القتال .وقد سئل علي
قليال.
رضي هللا عنه :أكفار هم؟ قال :من الكفر فروا ،فقيل منافقون؟ قال املنافقون ال يذكرون هللا إال ا
قيل فما هم؟ قال :قوم بغوا علينا ،فقاتلناهم .ويف رواية :قوم بغوا علينا ،فنصران هللا عليهم .ويف رواية:
قوم أصابتهم فتنة فعموا وصموا فيها.1كما أنه رضي هللا عنه وجه نصيحة جليشه ولألمة اإلسالمية من
مقاال.2
جائرا ،فال تقاتلوهم ،فإن هلم ا
ماما ا
عادال فقاتلوهم ،وإن خالفوا ا
بعده فقال :إن خالفوا إ ا
إماما ا
ويتضح مما سبق ،أبن احملكمة األوىل ،أي الذين خرجوا عن أمري املؤمنني علي كرم هللا وجهه ورفضوا
التحكيم تباينوا يف مواقفهم يف اإلمام الشرعي ،وانقسموا ،فمنهم من استحل الدم احلرام وقتل عبد هللا
بن حباب ،وحاول فرض آراؤه ابلقوة .ومنهم من اعرتض على ما فعل الذين استباحوا الدماء .وآخرون
منهم من خروج ومل يقاتل اخلليفة علي .وغريهم من لزم اهلدوء والعزلة .ومنهم من رفض تسليم القتلة
والذين سفكوا الدماء ،وفئة ابيعوا عبد هللا بن وهب الراسيب ،وقاتلوا معه حىت النهاية .واستفردت فئة
فخرجت وتركت القتال عند اندالع احلرب.

1

مصنف عبد الرازق.150/10 ،

2

مصنف بن أيب شيبة.320/15 ،
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علي رضي هللا عنه:
ا
سابعا :اآلاثر الفقهية من معارك أمري املؤمنني ّ
متكن أمري املؤمنني علي رضي هللا عنه بعزيز علمه وسعة فقهه أن يضع قواعد وأحكام ا وهي ضوابط
شرعية يف قتال أهل البغي ،مث سار العلماء والفقهاء على سريته يف البغاة واستنبطوا من هديه الراشدي
واألحكام والقواعد الفقهية يف هذا الشأن حىت قال جلة أهل العلم لوال حرب علي ملن خالفه ملا عرفت
السنة يف قتال أهل القبلة.1
وروي هذا عن علي رضي هللا عنه عن نفسه يف قوله :أرأيتم لو أين غبت عن الناس ،من كان يسري فيهم
هذا السرية؟ وقال األحنف لعلي :اي علي إن قومنا ابلبصرة يزعمون أنك إذا ظهرت عليهم غدا أنك
تقتل رجاهلم وتسيب نساءهم فقال :ما مثلي ُخياف هذا منه ،وهل حيل هذا إال ممن توىل وكفر؟
وبناء على ذلك ،فإن قتال أهل القبلة خيالف قتال الكفار واملرتدين من أوجه متعددة:
 أن املقصود ابلقتال ردهم ،وال يعتمد به قتلهم ،ألن املقصود ردهم إىل الطاعة ودفع شرهم الالقتل ،بينما جيوز أن يعتمد قتل املشركني واملرتدين.2
 إذا قاتل مع البغاة عبيد ونساء وصبيان ،فحكمهم حكم الرجل البالغ احلر ،يُقاتلون مقبلنيويرتكون مدبرين ،ألن قتاهلم لدفع أذرآهم ،بينما جيوز قتل أهل الردة والكفر مقبلني مدبرين.3
 إذا ترك أهل البغي القتال إما ابلرجوع إىل الطاعة ،وإما إبلقاء السالح ،إما ابهلزمية ،وإما ابلعجرجلراح أو مرض أو أسر ،فإنه ال جيوز اإلجهاز على جرحيهم وقتل أسريهم .فقد روي ابن أيب

1

الباقالين ،التمهيد ،ص.229

2

املغين ،املرجع السابق.126-108/8 ،

3

املغين .110/8 ،وانظر :األحكام السلطانية ،ص.60
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شيبة يف مصنفه عن علي-رضي هللا عنه-أنه قال يوم اجلمل :ال تتبعوا مدبرين وال جتهزوا جريح
ومن ألقى سالحه فهو آمن.1
أسريا.
وقال علي رضي هللا عنه يوم اجلمل ا
مدبرا ،وال جتهزوا على جريح ،وال تقتلوا ا
أيضا :ال تتبعوا ا
وإايكم والنساء ،وإن شتمنا أعراضكم وسبني أمراءكم ،فلقد أتينا يف اجلاهلية ،وإن الرجل ليتناول املرأة
ابجلريدة أو اهلراوة فيعري هبا ،وهو عقبة من بعده .2وعن أيب أمامة الباهلي رضي هللا عنه ،قال :شهدت
قتيال.3
صفني وكانوا ال جيهزون على جريح وال يقتلون موالي ا ،وال يسلبون ا
 يعترب أحوال من يف األسر من البغاة فمن أمنت عدم رجوعه إىل القتال أطلق سراحه ومن ملتؤمن منه الرجعة حبس إىل اجنالء احلرب مث يطلق ،ومل جيب أن حيبس بعدها.4
 ال يستعان لقتاهلم مبشرك معاهد وال ذمي وإن جاز أن يستعان هبم على قتال أهل الردةواحلرب.5
 إن خرجوا على اإلمام بتأويل سائغ راسلهم ،فإن ذكروا مظلمة أزاهلا عنهم ،وإن ذكروا شبهةبينهما-كما بني علي رضي هللا عنه-للخروج شبههم ،وعاد كثري منهم إىل صف اجلماعة.6
 من قتل من البغاة غسل وكفن وصلى عليه ،ألهنم مسلمون على مذهب الشافعي وأصحابالرأي.7

1

مصنف بن أيب شيبة.236/15 ،

2

نصب الراية .463/3 ،وانظر :حتقيق مواقف الصحابة.297/2،

3

املستدرك .155 /2 ،وسنده صحيح ،ووافقه الذهيب.

4

األحكام السلطانية ،ص.60

5

حتقيق مواقف الصحابة ،املرجع السابق.297/2 ،

6

السنن الكربى للبيهقي.180/8 ،

7

حتقيق مواقف الصحابة.301/2 ،
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 إذا مل يكن دفع أهل البغي إال بقتلهم ،جاز قتلهم وال شيء على من قتلهم من إمث وال ضمانوال كفارة ،ألنه فعل ما أمر به وقتل من أجل هللا﴿:فَ َقاتِلُوا الَِّيت تَبغِي َح َّ ٰىت تَِفيءَ إِ َ ٰىل أَم ِر
اَّللِ﴾[احلجرات.]9:
َّ
فإن املسلم إذا أريدت نفسه جاز له الدفع عنها بقتل من أرادها إذا كان ال يندفع بغري القتل ،وكذلك
ما أتلفه أهل العدل ابملقابل فال ضمان ما أتلفوه حال العرب من نفس ومال يف أصح األقوال كما ذكر
النووي .1ويدل على ذلك ما روي الزهري عن إمجاع الصحابة :أال يضمن للباغي إذا قتل العادل ،قال:
هاجت الفتنة األوىل وأصحاب رسول هللا (ﷺ) متوافرون ،وفيهم البدريون ،فأمجعوا أنه ال يقاد أحد،
وال يؤخذ مال أحد على أتويل القران.2
ويف رواية عبد الرازق :فإن الفتنة األوىل اثرت ،وأصحاب رسول هللا صلى هللا عليه سلم ممن شهد بدرا
كثري فاجتمع رأيهم على أن ال يقيموا على أحد حدا يف فرج استحلوه بت أويل القران ،وال قصاص يف دم
استحلوه بتأويل القرآن ،وال يرد مال استحلوه بتأويل القران إال أن يوجد شيء بعينه فريد على صاحبه،3
وغري ذلك من األحكام والفقه املستمد من فقه أمري املؤمنني علي رضي هللا عنه يف اجلمل وصفني
والنهروان.

1

شرح النووي على صحيح ومسلم.170/7 ،

2

السنن الكربى ،البيهقي.174 /8 ،

3

مصنف عبد الرازق.121/10 ،
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اثمناا :نشأة اخلوارج والتعريف هبم:
عرف أهل العلم اخلوارج بتعريفات منها :أن اسم اخلوارج يقع على تلك الطائفة اليت خرجت خرجوا
على رابع اخللفاء الراشدين علي بن أيب طالب رضي هللا عنه ،وبني أن خروجهم على علي هو العلة يف
تسميتهم هبذا االسم ،حيث قال أبو احلسن األشعري :والسبب الذي مسوا له اخلوارج خروجهم على
علي بن أيب طالب ملا حكم.1
وأما ابن حزم فقد بني أن اسم اخلارجي يتعدى إىل كل من أشبه أولئك النفر الذين خرجوا على علي
بن أيب طالب رضي هللا عنه وشاركهم يف معتقدهم ،فقد قال :ومن وافق اخلوارج من إنكار التحكيم
وتكفري أصحاب الكبائر خملدون يف النار ،وأن اإلمامة جائرة يف غري قريش فهو خارجي ،وإن خالفهم
فيما عدا ذلك مما اختلف فيه املسلمون وخالفهم فيما ذكران فليس خارجياا.2
وأما الشهرستاين :فقد عرف اخلوارج بتعريف عام اعترب فيه اخلروج على اإلمام الذي اجتمعت الكلمة
على إمامته الشرعية خروج ا يف أي زمان كان ،حيث قال يف تعريفه للخوارج :كل من خرج على األمام
احلق الذي اتفقت اجلماعة عليه يسمى خارجياا ،سواء كان اخلروج يف أايم الصحابة على األئمة
الراشدين ،أو كان بعدهم على التابعني إبحسان واألئمة يف كل زمان .3وقال ابن حجر ُمعرفاا هلم:
واخلوارج :الذين أنكروا على علي التحكيم ،وتربؤوا منه ومن عثمان وذريته وقاتلوهم ،فإن أطلقوا تكفريهم

1

مقاالت اإلسالميني.207/1 ،

2

الفصل يف امللل واألهواء والنحل.113/2 ،

3

نقال عن علي بن أيب طالب للصاليب ،ص.582
امللل والنحل ،ا

254

فهم الغالة .1وقال يف تعريف آخر :أما اخلوارج فهم مجع خارجة :أي طائفة ،وهم قوم مبتدعون مسوا
بذلك خلروجهم على الدين ،وخروجهم على خيار املسلمني.2
وأما أبو احلسن امللطي :فريى أن أول اخلوارج احملكمة ،الذين ينادون :ال حكم إال هلل ويقولون :على
كف ر جبعل جيعل احلكم إىل أيب موسى األشعري وال حكم إال هلل ،فيقول :فرقة اخلوارج ،مست خوارج
خلروجهم على إىل علي رضي هللا عنه يوم احلكمني ،حني كرهوا التحكيم وقالوا :ال حكم إال هلل .3وأما
الدكتور انصر العقل فيقول :هم الذين يكفرون ابملعاصي ،وخيرجون على أئمة اجلور.4
فاخلوارج هم أولئك النفر الذين خرجوا على علي رضي هللا عنه بعد قبوله التحكيم يف موقعة صفني،
وهلم ألقاب أخرى عرفوا هبا غري لقب اخلوارج ،ومن تلك األلقاب احلرورية والشراة واملارقة واحملكمة ،وهم
يرضون هبذه األلقاب كلها ،إال املارقة فإهنم ينكرون أن يكونوا مارقة من الدين ،كما ميرق السهم من
الرمية.5
ومن أهل العلم من يرجع بداية نشأة اخلوارج إىل زمن الرسول صلى هللا عليه وسلم ،وجيعل أول اخلوارج
بن أيب
ذا اخلويصرة الذي اعرتض على الرسول صلى هللا عليه وسلم يف قسمة ذهب ،كان قدم ُّ
علي ُ
طالب رضي هللا عنه من اليم ِن يف جلد م ٍ
ٍ
قروظ .فقد جاء عن أيب سعيد اخلدري رضي هللا عنه أنه قال:
َ
ُ
َ َ
ٍ
رسول هللاِ صلَّى هللا عليه وسلَّم ،من اليم ِنٍ ،
طالب إىل ِ
علي بن أيب ٍ
مقروظ ،6مل
بذهبة يف أدمي
ُ
َبعث ُّ ُ
َ
حتصل من تر ِاهبا .7

1

هدي الساري يف مقدمة فتح الباري ،ص.459

2

فتح الباري.283/2 ،

3

التنبيه والرد على أهل األهواء والبدع ،ص.47

4

انصر العقل ،اخلوارج ،ص.28

5

مقاالت اإلسالميني.

6

مقرظ :أي نوع من اجللد املصبوغ.

7

تصف من تراب معدهنا.
أي :مل ُمتيَز ،ومل َّ
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بعة نف ٍر :بني عيينةَ ب ِن حص ٍن ،واألقرِع ب ِن حابسٍ  ،وز ِ
قال :فقسمها بني أر ِ
يد ِ
ابع إما علقمةُ
ُ
اخليل ،والر ُ
أحق هبذا من ِ
ِ
بن الطُّ ِ
هؤالء .قال :فبلغ
حنن َّ
فيل .فقال رجلٌ من أصحابه :كنا ُ
عامر ُ
ُ
بن عالثةَ وإما ُ
ِ
ِ
السماء
أتمنوين؟ وأان ُ
ذلك َّ
النيب صلَّى هللاُ عليه وسلَّ َم فقال " :أَّل َ
أمني َمن ِف السماء ،أيتيين خربُ
ِ
مشرف الوجنتَ ِ
اللحية .حملو ُق
كث
انشز اجلبهةِ ُّ ،1
غائر العينَني،
ُ
ا
نيُ ،
صباحا ومسا اء " قال :فقام ٌ
رجل ُ
الر ِ
ِ
أحق ِ
لست َّ
األرض أن
أهل
شم ُر اإلزا ِر .فقال :اي َ
أسُ ،م َّ
رسول هللاِ! ات َِّق هللاَ .فقال " :ويلك! أو ُ
وىل الرجل ،فقال خالد بن الو ِ
يتقى هللاَ " قال :مث َّ
أضرب عن َقه؟ فقال " َّل ،لعله
رسول هللاِ! أال
ليد :اي َ
ُ
ُ ُ
ُ
أن يكون يصلي " .قال خال ٌد :وكم من ُم ٍ
صل يقول بلسانِه ما ليس يف قلبه ،فقال ُ
رسول هللاِ صلَّى هللاُ
ِ
ب عن ِ
قلوب ِ
الناس ،2وَّل َّ
بطوهنم " قال :مث نظر إليه وهو
أشق َ
عليه وسلَّ َم " :إين مل أ ْ
ُومر أن أن ّق َ
ئضئ هذا قوم يتلون كتاب ِ
قف ،3فقال(ﷺ) " :إنه خيرج من ِ
م ٍ
ض ِ
حناجرهم.
جياوز
هللا .رطباا َّل ُ
ٌ
َ
ُ
َ

4

َيرقون من ال ِّدي ِن كما َيرق السهم من َّ ِ
مثود".5
قتل َ
ُ
ُ
ُ
الرميَّة " .قال :أظنُّه قال " :لئن أدركتُهم ألقتلنَّهم َ
ويف هذا ،قال ابن اجلوزي عند هذا احلديث :أول اخلوارج ،وأقبحهم حالة ذُو اخلويصرِة التميمي ويف
يعدل إذا مل ْ
ويلك ،ومن ْ
وخسرت إن مل أكن
خبت
ُ
لفظ أنه قال له :اعدل ،فقال (ﷺ)َ " :
أعدل ،قد ُ
أعدل" .6
ُ
فهذا أول خارجي خرج يف اإلسالم ،وآفته أنه رضي برأي نفسه ،ولو وقف لعلم أنه لرأى فوق رأي
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأتباع هذا الرجل هم الذين قاتلوا علي بن أيب طالب رضي هللا عنه،7
1

أي :مرتفع اجلبهة.

2

أي :أفتش وأكشف ومعناه :إين أمرت ابحلكم الظاهر.

3
4

مقف :أي م ٍ
ٍ
ول.
ُ

ضئضيء :هو بعنادين معجمتني مكسورتني.

5

البخاري .232/2 ،ويف :مسلم.742/2 ،

6

مسلم.740/2 ،

7

تلبيس إبليس ،ص .90
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وممن أشار أبن أول اخلوارج ذو اخلويصرة ،أبو حممد بن جزم .1وكذلك الشهرستاين يف كتابه "امللل
والنحل" .2ومن العلماء من يرى أبن نشأة اخلوارج بدأت ابخلروج على عثمان رضي هللا عنه إبحداثهم
الفتنة اليت أدت إىل قتله رضي هللا عنه ظلما وعوانا ،ومسيت تلك الفتنة اليت أحدثوها ابلفتنة األوىل.3
وقد أطلق ابن كثري على املتمردين الذين خرجوا على عثمان رضي هللا عنه وقتلوه ابسم اخلوارج ،حيث
قال يف صدر ذكره هلم بعد قتله عثمان رضي هللا عنه :وجاء اخلوارج فأخذوا مال بيت املال وكان فيه
شيء كثري جدا.4
وعلى الرغم من االرتباط القوي بني ذي اخلويصرة واملتمردين الذين خرجوا على عثمان ،وبني اخلوارج
الذين خرجوا على علي بسبب التحكيم ،فإن مصطلح اخلوارج ابملعىن الدقيق هلذه الكلمة الينطبق إال
على اخلارجني بسبب التحكيم حبكم كوهنم مجاعة يف شكل طائفة هلا اجتاهها السياسي وآراؤها اخلاصة،
اضحا ،بعكس ما سبقها من حاالت .5وهذا ما يستدعي احلديث عنهم
أثرا فكرااي
وعقائداي و ا
ا
أحدثت ا
إلبراز صفاهتم وخطرهم.

1

الفصل يف امللل واألهواء والنحل.157/4 ،

2

امللل والنحل.116/1،

3

عقيدة أهل السنة يف الصحابة.1141/3 ،

4

البداية والنهاية.202/7 ،

5

العواجي ،فرق معاصرة.67/1 ،
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 .1صفات اخلوارج:
إن الباحث يف اتريخ اخلوارج يالحظ عدة صفات يتصف هبا أتباع هذه الفرقة منها:

الغلو ِف الدين:
قال ابن عباس رضي هللا عنهما يصفهم حينما دخل عليهم ملناظرهتم :دخلت على قوم مل أر قط أشد
اجتهادا ،جباههم قرحة من السجود وأايديهم كأهنا ثفن اإلبل ،1وعليهم قمص مرحضة ،2مشمرين
منهم
ا
مسهمة وجهوههم من السهر .3فقد كانوا أهل صيام وصالة وتالوة القرآن ،لكنهم جتاوزا حد االعتدال
إىل درجة الغلو والتشدد ،حيث قادهم هذا التشدد إىل خمالفة قواعد اإلسالم مبا متليه عليه عقوهلم،
كالقول بتكفري صاحب الكبرية كما أييت مناقشة عقائدهم إبذن هللا تعاىل.
ومنهم من ابلغ يف ذلك حىت على كل من ارتكب ذنبا من الذنوب ولو أن صغريا ،فإنه كافر مشرك خملد
يف النار .4وكان من نتيجة هذا التشدد الذي خرج هبم عن حدود الدين ،وأهدافه السامية أن كفروا كل
من مل ير رأيهم من املسلمني ورموهم ابلكفر والنفاق ،حىت أهنم استباحوا دماء خمالفيهم  ،5ومنهم من
استباح قتل النساء واألطفال من خمالفتهم كاألزارقة مثالا .6
وال شك أن اخلوارج مبا اتصفوا به من اجلهل والتشدد واجلفاء قد شوهوا حماسن الدين اإلسالمي تشويه ا
غريب ا ،فإن هذا اإلغراق يف التأويل واالجتهاد ،أخرجهم من روح اإلسالم ومجاله واعتداله وهم يف تعمقهم
1

ثفن :مجع ثفنة :ركبة البعري وغريها مما جيعل فيه غلط من أثر الربوك.

2

مرحضة :مغسولة ،النهاية يف غريب احلديث.208/2 ،

3

تلبيس إبليس ،ص.91

4

ابن حزم ،الفصل .191/4 ،وانظر :انصر السوي ،اخلوارج ،ص.184

5

السعوي ،اخلوارج ،ص.183

6

تلبيس إبليس ،ص .95ويف :اخلوارج للسعوي ،ص.184
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قد سلكوا طريقا ما قال به حممد صلى هللا عليه وسلم وال دعا إليه القرآن الكرمي .وقد حذر النيب صلى
هللا عليه وسلم من التعمق والتشدد يف الدين ،ألنه خمالفة لالعتدال ومساحة اإلسالم وأخرب أن املتنطع
مستحق للهالك واخلسران ،فقد صح عنه صلى هللا عليه وسلم أنه قال :هلك املتنطعون .قاهلا ثالاثا.1
وهبذا يتبني لنا شذوذ اخلوارج وكذلك من صار على منهجهم املبين على التعسف والتشدد املخالف
لسماحة اإلسالم ويسره ،فإن اإلسالم دين اليسر والسماحة فقد قال صلى هللا عليه وسلم :إن الدين
يسر ولن يشاد الدين أحد إال غلبه ،فسددوا وقاربوا.2

اجلهل ابلدين:
إن من كربى آفات اخلوارج صفة اجلهل ابلكتاب والسنة وسوء فهمهم وقلة تدبرهم وتعقلهم وعدم إنزال
النصوص منازهلا الصحيحة ،وكان ابن عمر يراهم شرار خلق هللا وقال :إهنم انطلقوا إىل آايت نزلت يف
الكفار فجعلوها يف املؤمنني.3
وكان ابن عمر إذا سئل عن احلرورية؟ قال :يكفرون املسلمني ،ويستحلون دماءهم وأمواهلم ،وينكحون
هن ،وأتتيهم املرأة فينكحها الرجل منهم وهلا زوج ،فال أعلم أحدا أحق ابلقتال منهم .4
النساء يف ِع َد ِد َّ
ومن جهلهم بشرع هللا رأوا أن التحكيم معصية تستوجب الكفر ،فيلزم من وقع فيه أن يعرتف على نفسه
ابلكفر مث يستقبل التوبة ،وهذا ما طالبوا به عليا رضي هللا عنه إذ طلبوا منه أن يقر على نفسه ابلكفر

1

مسلم ،كتاب العلم ،شرح النووي.220 /16 ،

2

البخاري ،كتاب اإلميان .وانظر :فتح الباري.93 /1 ،

3

حممد عبد احلكيم ،ظاهرة الغلو يف الدين ،ص.114

4

االعتصام.184 ،183/2 ،
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مث يستقبل التوبة ،فتخطئة اخلوارج له وملن معه من املهاجرين واألنصار واعتقادهم أهنم أعلم منهم وأوىل
منهم ابلرأي ،وهو وهللا عني اجلهل والغيالل.1
ومن جهالتهم الشنيعة :أهنم وجدوا عبد هللا بن خباب رضي هللا عنه ،ومعه أم ولد حبلى فناقشوه يف
أمور ،مث سألوه رأيه يف عثمان وعلي رضي هللا عنهما ،فأثىن عليهما خريا ،فنقموا عليه وتوعدوه ،أبن
يقتلوه شر قتلة ،فقتلوه وبقروا بطن املرأة ،2ومر هبم خنزير ألهل الذمة فقتله أحدهم ،فتحرجوا من ذلك
وبعثوا على صاحب اخلنزير وأرضوه يف خنزيره ،فيا للعجب أتكون اخلنازير أشد حرمة من املسلمني عند
أحد يدعي اإلسالم  ،3لكنها عبادة جلهال اليت أمالها عليهم اهلوى والشيطان .4
قال ابن حجر :إن اخلوارج ملا حكموا بكفر من خالفهم ،استباحوا دماءهم ،وتركوا أهل الذمة فقالوا:
نفي هلم بعهدهم ،وتركوا قتال املشركني واشتغلوا بقتال املسلمني املسلمني ،وهذا كله من آاثر عبادة
اجلهال الذين مل تنشرح صدورهم بنور العلم ،ومل يتمسكوا حببل وثيق منه ،وكفى أن رأسهم رد على رسول
هللا (ﷺ) أمره ونسبه إىل اجلور نسأل هللا السالمة .5وهبذا يتبني أن اجلهل كان من الصفات البارزة يف
تلك الطائفة اليت هي إحدى الطوائف املنتسبة إىل اإلسالم فاجلهل مرض يُهلك صاحبه من حيث ال
يشعر ،بل قد يريد اخلري فيقع يف ضده .6

1

اخلوارج للسعدي ،ص.186

2

تلبيس إبليس ،ص.93

3

فتح الباري.285/12 ،

4

اخلوارج للسعدي ،ص.187

5

فتح الباري.301/12 ،

6

حممد حكيم الرتمذي ،نوادر األصول ،ص.54
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شق عصا الطاعة:
فهؤالء ضالهلم اعتقادهم يف أئمة اهلدى ومجاعة املسلمني أهنم خارجون عن العدل وأهنم ضالون ،وهذا
مأخذ اخلارجني عن السنة من الرافضة وحنوهم ،مث يعدون ما يرون أنه ظلم عندهم كفرا ،مث يرتبون على
الكفر أحكام ا ابتدعوها .1وهذا وقد شقوا عصا الطاعة وسعوا يف تفريق كلمة املسلمني ويوضح ذلك
موقفهم من أمري املؤمنني علي ،حيث ختلوا عنه وخالفوه يف أحرج املواقف وعصوا أمره .2وظلت تلك
الصفة من صفاهتم على مدار التاريخ أن كل من خالفهم يف أم ٍر عادوه ونبذوه ،حىت إهنم تفرقوا هم
أنفسهم إىل عدة فرق يكفر بعضها بعض ا ولذلك كثُر فيهم الغارات والشقاق والثورات

3

التكفري ابلذنوب واستحًلل دماءاملسلمني وأمواهلم:
قال ابن تيمية :والفرق الثاين يف اخلوارج وأهل البدع أهنم يكفرون ابلذنوب والسيئات ويرتتب على
تفكريهم ابلذنوب استحالل دماء املسلمني وأمواهلم ،وأن دار اإلسالم دار حرب ودارهم هي دار اإلميان
وكذلك يقول مجهور الرافضة ،فهذا أصل البدع اليت ثبُتت بنص سنة الرسول صلى هللا عليه وسلم وإمجاع
السلف أهنا بدعة جعل العفو سيئة وجعل السيئة كفرا.4
وقد متيز اخلوارج آبراء خاصة فارقوا هبا مجاعة املسلمني ورأوها من الدين الذي ال يقبل هللا غريه ومن
خالفهم فيها فقد خرج من الدين يف زعمهم ،فأوجبوا الرباء منه بل إن منهم من غلى يف ذلك ،فأجبوا

1

الفتاوي.497/28 ،

2

اخلوارج للسعوي ،ص.191

3

املرجع السابق ،ص.192

4

الفتاوي.73/19 ،

261

قتال من خالفهم فاستحلوا دماءهم .1فمن ذلك أهنم قتلوا عبد هللا بن خباب بغري سبب غري أنه مل
يوافقهم على رأيهم.2
قال ابن كثري :فجعلوا يقتلون النساء والولدان ويبقرون بطون احلباىل ويفعلون أفعاالا مل يفعلها غريهم ،3
وقال ابن تيمية :وكانت البدعة األوىل مثل بدعة اخلوارج ،إمنا هي من سوء فهمهم للقرآن ،مل يقصدوا
معارضته ،لكن فهموا منه ما مل يدل عليه ،فظنوا أنه يوجب تكفري أرابب الذنوب ،إذا كان املؤمن هو
الرب التقي ،قالوا :فمن مل يكن برا تقي ا فهو كافر وهو خملد يف النار ،مث قالوا :وعثمان وعلي ومن واالمها
ليسوا مبؤمنني ،ألهنم حكموا بغري ما أنزل هللا ،فكانت بدعتهم هلا مقدمتان :األوىل :أن من خالف
القرآن بعمل أو برأي أخطأ فيه فهو كافر ،والثانية :أن عثمان وعلي ومن واالمها كانوا كذلك ،وهلذا
جيب االحرتاز من تكفري املؤمنني ابلذنوب واخلطااي ،فإنه أول بدعة ظهرت يف اإلسالم فكفر أهلها
املسلمني ،واستحلوا دماءهم وأمواهلم ،وقد ثبت عن النيب (ﷺ) أحاديث صحيحة يف ذمهم ،واألمر
بقتاهلم.4

الشدة على املسلمني:
عُرف اخلوارج ابلغلظة واجلفوة ،وقد كانوا شديدي القسوة والعنف على املسلمني ،وقد بلغت شدهتم
حدا فظيعا ،فاستحلوا دماء املسلمني وأمواهلم وأعراضهم ،فروعوهم وقتلوهم ،أما أعداء اإلسالم من أهل
األواثن وغريهم فقد تركوهم ووادعوهم فلم يؤذوهم.

1

منهاج السنة.62/3 ،

2

الفرق بني الفرق للبغدادي ،ص.57

3

ابن كثري ،البداية والنهاية.294 /3 ،

4

الفتاوي.31- 30/13 ،
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ولقد يسجل التاريخ صحائف اخلوارج يف هذا السبيل  ،1وما قصة عبد هللا بن خباب ومقتله عنا ببعيد،
فمعاملة اخلوارج للمسلمني مصحوبة ابلقسوة والشدة والعنف وأما للكافرين فلني وموادعة ولطف.2
فقد وصف الشارع الشريعة أبهنا سهلة مسحة ،وإمنا ندب إىل الشدة على الكفار ،وإىل الرأفة ابملؤمنني،
فعكس ذلك اخلوارج.3
َّ ِ
اَّللُ بَِقوٍم ُِحيبُّ ُهم َوُِحيبُّونَهُ أ َِذلٍَّة َعلَى
ف َأيِيت َّ
ين َآمنُوا َمن يَرتَ َّد ِمن ُكم َعن ِدينِ ِه فَ َسو َ
وقال تعاىلَ ﴿:اي أَيُّ َها الذ َ
ِ
ِ
اَّلل وَال َخيافُو َن لَومةَ َالئٍِم ۚ َٰذلِك فَضل َِّ
ِ
المؤِمنِ َ ِ ٍ
اَّلل يُؤتِ ِيه َمن يَ َشاءُ ۚ
ين ُجيَاه ُدو َن ِيف َسبِ ِيل َّ َ َ
َ
ُ
ني أَعَّزة َعلَى ال َكاف ِر َ
َ ُ
و َّ ِ ِ
يم﴾[املائدة .]54:فاخلوارج عكسوا اآلايت ،فأرهبوا املسلمني وروعوهم ،4وهذه بعض الصفات
اَّللُ َواس ٌع َعل ٌ
َ
اليت اشتهر هبا اخلوارج.

 .2بعض اآلراء اَّلعتقادية للخوارج:
مع مرور الزمن استقرت آراء عقائدية خاصة بفرقة اخلوارج وخالفوا فيها كتاب هللا وسنة رسول هللا (ﷺ)

ومن هذه اآلاثر املنحرفة:

تكفري أصحاب الكبائر:
إن اخلوارج يكفرون مرتكب الكبرية وحيكمون خبلوده يف النار وقد استدلوا على معتقدهم ذلك أبدلة:

1

ظاهرة الغلة يف الدين ،ص.110

2

املرجع نفسه ،ص.111

3

فتح الباري.301/12 ،

4

ظاهرة الغلو يف الدين ،ص.111
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اب
َحاطَت بِِه َخ ِطيئَ تُهُ فَأُوٰلَئِ َ
ك أَص َح ُ
ب َسيِئَةا َوأ َ
استدل اخلوارج بقوله سبحانه وتعاىل﴿:بَلَ ٰى َمن َك َس َ
النَّا ِر ۖ ُهم فِ َيها َخالِ ُدو َن﴾[البقرة .]81
فقد استدلوا هبذه اآلية على ختليد أصحاب املعاصي يف النار وقالوا :إنه ال أمل للعاصي الذي ميوت
على معصيته يف رمحة هللا.1
وزعموا أن اخلطيئة حتيط ابإلنسان فال يبقى له معها حسنة مقبولة ،حىت اإلميان فإهنا تذهبه ولكن األمر
عكس ما ذهبوا إليه .وهذه اآلية نفسها ترد مذهبهم ،فقد دلت على من أحاطت به خطيئته ،فإنه خيلد
يف النار وليس هناك خطيئة حتيط ابإلنسان وحتبط أعماله وخيلد بسببها يف النار إال الكفر والشرك ابهلل،
ويؤيد هذا أن تلك اآلية نزلت يف اليهود وهم أشركوا ابهلل وحادوا عن سبيله ،ومما يبطل زعمهم أيضا:
أن هللا قد أوضح سبحانه أن جمرد كسب السيئة اليوجب اخللود يف النار ،بل البد أن تكون سيئة حميطة
به ،وقيل :هي الشرك ،روي هذا عن ابن عباس و روي عنه :أن معىن هذه اآلية :من كفر حىت حييط به
كفره ،فال تُقبل له حسنة ،وهذا أوىل ملا ثبت يف السنة تواترا مع خروج عُصاة املوحدين من النار.2
ب َسيِئَةا﴾[البقرة ]81:وسيئة نكرة ،فهي عامة جلميع أنواع السيئات ،قال الشيخ
مث إن قوله تعاىلَ ﴿:من َك َس َ
َحاطَت بِِه
﴿وأ َ
عبد الرمحن السعدي –رمحه هللا -واملراد هبا هنا الشرك ،بدليل قوله تعاىلَ :
َخ ِطيئَ تُهُ﴾[البقرة ]81:أي :أحاطت بعاملها ،فلم تدع له منفذا ،وهذا ال يكون إال الشرك ،فإن من معه
اإلميان ال حتيط به خطيئته ،فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ،وقد احتج هبا اخلوارج على كفر
صاحب املعصية ،وهي حجة عليهم كما ترى ،فإهنا ظاهرة يف الشرك ،وهكذا كل مبطل حيتج آبية أو
حديث صحيح على قوله الباطل ،فال بد أن يكون فيما احتج به حجة عليهوغري ذلك من األدلة اليت
1

علي بن أيب طالب للصاليب ،ص.612

2

الشوكاين ،فتح القدير.105/1 ،
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كل يف حمله  .1وميكن أن جنمل الرد على اخلوارج يف تكفريهم
رد عليها علماء أهل السنة واجلماعة ٌ
لصاحب الكبرية وذلك من عدة وجوه:
كافرا لكان حكمه حكم غريه :ممن كفر بعد إميانه ،وهو أن
أ .أن مرتكب الكبرية وذلك لو كان ا
يكون مرتدا جيب قتله لقوله صلى هللا عليه وسلم :من بدل دينه فاقتلوه .2ولقوله صلى هللا عليه
وسلم :ال حيل دم امرئ مسلم يشهد أن ال إله إال هللا وأن حممد رسول هللا إال ابء إبحدى
ثالث :النفس ابلنفس ،والشيب الزاين ،والفارق لدينه التارك للجماعة .3فهذان احلديثان وغريمها
من أدلة حكم املرتد ،تفيد أن كل من كفر بعد إميانه فحكمه القتل ،لكن نصوص الكتب
والسنة واإلمجاع تدل على أن الزاين والسارق والقاذف ال يقتل ،بل يقام عليه احلد:
اح ٍد ِمن هما ِمائَ َة جل َد ٍة ۖ وَال َأتخذ ُكم هبِِما رأفَةٌ ِيف ِدي ِن َِّ
الزِاين فَاجلِ ُدوا ُك َّل و ِ
اَّلل
الزانِيَةُ َو َّ
ففي قوله تعاىلَّ ﴿:
َ َ ُ
َ َ
َُ
َ
ِِ
ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ
ني﴾[
إِن ُكنتُم تُؤمنُو َن ِاب ََّّلل َواليَ وم اآلخ ِر ۖ َوليَش َهد َع َذ َاهبَُما طَائ َفةٌ م َن ال ُمؤمن َ

النور]2:

اَّللُ َع ِز ٌيز
اَّللِ ۗ َو َّ
السا ِرقَةُ فَاقطَعُوا أَي ِديَ ُه َما َجَزاءا ِمبَا َك َسبَا نَ َك ااال ِم َن َّ
السا ِر ُق َو َّ
وقال تعاىلَ ﴿:و َّ
ِ
يم﴾[املائدة .]38:وورد يف شارب اخلمر ما روي عن عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه :أن رجال كان
َحك ٌ
على عهد النيب (ﷺ) كان امسه عبد هللا وكان يلقب محارا ،وكان يضحك رسول هللا (ﷺ) قد جلده
يف الشرب ،فأتى به يوما ،فأمر به جلده ،فقال الرجل من القوم :اللهم ألعنه ما أكثر ما يؤتى به ،فقال
النيب (ﷺ) :ال تلعنوه ،فوهللا ما علمت إال أنه جيب هللا ورسوله.4

1

تفسري السعدي.103/1 ،

2

البخاري ،كتاب اجلهاد .وانظر :فتح الباري.149/6 ،

3

البخاري ،كتاب الدايت .ويف :فتح الباري.201/12 ،

4

البخاري ،كتاب احلدود ،وفتح الباري.75/12 ،
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وقد أمر النيب (ﷺ) جبلد الشارب اخلمر ومل يقتله ،بل هنى عن لعنه بعينه وشهد هلذا الرجل حبب هللا
ورسوله مع أنه تكرر منه شرب اخلمر عدة مرات ،ومل حيكم على هذا وال على السارق والزاين ابلكفر
وال قطه املواالة بينهم وبني املسلمني وكان يستغفر هلم ويقول :ال تكونوا أعوان الشيطان على أخيكم.1
وقد أمجعت األمة من الصحابة والتابعني على ذلك إال من شذ عنهم ،فال عربة يقوله :مث أيض ا أنه لو
كان صاحب الكبرية ،كافرا لوجب التفريق بينه وبني زوجته املؤمنة واملرأة كذلك ،وكذلك أيض ا فإنه ال
مسلما وال يرثه مسلم ،لكن النيب (ﷺ) مل يفرق بني من فعل معصية وبني زوجته ،ومل حيرمه من
يرث ا
مرياث من له اإلرث منه وكذلك صحابته والتابعون هلم إبحسان ،فثبت يقين ا أنه غري كافر.2
ب .إن هللا سبحانه وتعاىل مسى أهل الكبائر مؤمنني مع ارتكاهبم هلا يف قوله تعاىل﴿:إِن طَائَِفتَ ِ
ان
ِِ
ِ
امهَا َعلَى األُخَر ٰى فَ َقاتِلُوا الَِّيت تَبغِي َح َّ ٰىت
ني اق تَ تَ لُوا فَأَصلِ ُحوا بَي نَ ُه َما ۖ فَِإن بَغَت إِح َد ُ
م َن ال ُمؤمن َ
تَِفيء إِ َ ٰىل أَم ِر َِّ
ِِ
ني 
اَّلل ۚ فَِإن فَاءَت فَأَصلِ ُحوا بَي نَ ُه َما ِابل َعد ِل َوأَق ِسطُوا ۖ إِ َّن َّ
اَّللَ ُِحي ُّ
ب ال ُمقسط َ
َ
ِ
ِ
اَّللَ لَ َعلَّ ُكم تُر َمحُو َن﴾
َخ َوي ُكم ۚ َواتَّ ُقوا َّ
إَِّمنَا ال ُمؤمنُو َن إِخ َوةٌ فَأَصل ُحوا بَ َ
ني أ َ

[احلجرات.]10-9:

وقد قال ابن كثري" :فسماهم مؤمنني مع االقتتال ،وهبذا استدال البخاري وغريه على أنه ال
خيرج عن اإلميان ابملعصية وإن عظمت ،ال يقوله إال اخلوارج ومن اتبعهم من املعتزلة وحنوهم".3
ِ
َّ ِ
ِ
اص ِيف ال َقت لَى ۖ احلُُّر
ومثل هذه اآلية ا
ب َعلَي ُك ُم الق َ
ص ُ
أيضا ،كما يف قوله تعاىلَ ﴿:اي أَيُّ َها الذ َ
ين َآمنُوا ُكت َ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِِ
وف وأَداء إِلَي ِه إبِِحس ٍ
ِ ِ
ِ
ِ
ان ۗ
ابحلُِر َوال َعب ُد ابل َعبد َواألُنثَ ٰى ابألُنثَ ٰى ۚ فَ َمن ُعف َي لَهُ من أَخيه َشيءٌ فَاتبَاعٌ ابل َمع ُر َ َ ٌ
َ
ٰذَلِك َخت ِفيف ِمن َّربِ ُكم ورمحةٌ ۗ فَم ِن اعتد ٰى ب عد ٰذَلِك فَلَه ع َذ ِ
يم﴾[البقرة.]178:
ٌ
َ
ََ َ َ َ َ َ َ َ ُ َ ٌ
اب أَل ٌ

1

جمموع الفتاوي.671/7 ،

2

اخلوارج للسعوي ،ص .ص .117 – 116

3

تفسري ابن كثري.211 /4 ،
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وقال ابن حزم رمحه هللا :فابتدأ هللا عز وجل خبطاب أهل اإلميان من كان فيهم من قاتل أو مقتول أخوان،
وقد قال تعاىل﴿:إَِّمنَا ال ُمؤِمنُو َن إِخ َوةٌ﴾ ،فصح أن القاتل عمدا مؤمن بنص القرآن ،وحكم له أبخوة
اإلميان وال يكون للكافرين مع املؤمنني تلك األخوة .1فهذه بعض أدلة العلماء يف ردهم على قول اخلوارج
يف مرتكب اجلرمية.

طعن اخلوارج وتكفريهم بعض الصحابة:
يقول أبو احلسن األشعري :واخلوارج أبسرها يثبتون إمامة أيب بكر وعمر وينكرون إمامة عثمان يف وقت
األحداث اليت نقم عليه من أجلها ويقولون إبمامة ملا أجاب إىل التحكيم ،ويكفرون معاوية وعمرو بن
العاص ،وأاب موسى األشعري.2
وقال ابن تيمة :وكان شيطان اخلوارج مقهوي ملا كان املسلمون جمتمعني يف عهد اخللفاء الثالثة أيب بكر
عمر وعثمان ،فلما افرتقت األمة يف خالفة علي رضي هللا عنه وجد شيطان اخلوارج موضع اخلروج،
فخرجوا وكفروا عليا ومعاوية ومن واالمها فقاتلهم أوىل الطائفتني ابحلق علي بن أيب طالب.3
وقال الشهرستاين بعد تعداده لكبائر فرق اخلوارج :وجيمعهم القول ابلتربيء من عثمان وعلي رضي هللا
عنهما ويقدمون ذلك يف كل طاعة ،وقال يف احملكمة األوىل :وطعنوا يف عثمان رضي هللا عنه لألحداث
اليت عدوها عليه وطعنوا يف أصحاب اجلمل وأصحاب صفني.4

1

الفصل يف امللل والنحل واألهواء.235/3 ،

2

مقاالت اإلسالميني ،املرجع السابق.204/1 ،

3

جمموع الفتاوى .89/19

4

امللل والنحل.117/1 ،
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وكذلك قال يف األزارقة بع د أن ذكر أهنم يعتقدون كفر علي رضي هللا عنه ،وقال :وعلى هذه البدعة
مضت األزارقة ،وزادوا عليه تكفري عثمان وطلحة والزبري وعائشة وختليدهم يف النار .1وهذا املعتقد واضح
البطالن مبجرد مساعه واعتقاده ضالل وغواية وترك للحق جانباا .واخلوارج استهواهم الشيطان مبعتقداهتم
تبعا فاعتقادهم كفر من تقدم ذكرهم من أصحاب رسول هللا ابطل ألمور عدة:
مبعتقدهم هذه ،فكانوا له ا
أ .األمر األول :أن هللا تعاىل أخرب أبهنم خري أمة أخرجت للناس ،وكذا رسوله (ﷺ) أخرب أبهنم أفضل
ٍ ِ ِ
َّاس َأتمرو َن ِابلمعر ِ
وف َوتَن َهو َن َع ِن ال ُمن َك ِر َوتُؤِمنُو َن
َُ
أمة ،فقد قال تعاىلُ ﴿:كنتُم َخ َري أ َُّمة أُخر َجت للن ِ ُ ُ
ِاب َِّ
َّلل﴾[آل عمران.]110:
فقد نوه سبحانه وتعاىل يف هذه اآلية الكرمية أبهنم خري أمة أخرجت للناس ،وذلك لقيامهم الكامل بواجب
األمر ابملعروف والنهي عن املنكر وما ذلك إال ملا بلغوا إليه من كمال اإلميان وقوة اليقني ،وألهنم حققوا من
صفات اخلريية املنوه عنها يف هذه اآلية ،فقد روى أبو عبد هللا احلاكم إبسناده إىل ابن عباس رضي هللا عنهما
يف قوله عز وجلُ ﴿:كنتُم َخ َري أ َُّم ٍة أُخ ِر َجت لِلن ِ
َّاس﴾ .قال :هم الذين هاجروا مع رسول هللا (ﷺ) من مكة
إىل املدينة.2
َّاس ال َقر ُن الَّذي أان ِ
وقال صلى هللا عليه وسلم" :خريُ الن ِ
َّالث" .3وإمنا كان قرنه خري
فيه ،مثَّ الثَّاين ،مثَّ الث ُ
الناس ألهنم آمنوا به حني كفر الناس ،وصدقوه حني كذبوه ،ونصروه حني خذلوه وجاهدوا وآووا .4وأفراد
الصحابة الذين يعتقد اخلوارج املارقون كفرهم هم الذين هاجروا مع رسول هللا (ﷺ) من مكة إىل املدينة ويف
مقدمة من يتناول هذا الثناء العايل الرفيع هم هؤالء ،فهم من أهل اهلجرة ومن الذين آمنوا ابلنيب (ﷺ) حني

1

املرجع السابق.121/1،

2

املستدرك .294/2 ،صححه احلاكم وأقره الذهيب.

3

مسلم.1965/4 ،

4

فيض القدير للمناوي.478/3 ،
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كفر به الناس وهم من الذين جاهدوا معه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه ،فاآلية واحلديث فيهما شهادة
هللا ورسوله للصحابة عموما أبهنم خري أمة حممد (ﷺ).1
وأبرز الصحابة الذين تُكفرهم اخلوارج ،كعلي والزبري وطلحة وغريهم وردت أحاديث يف حقهم أبهنم من أهل
اجلنة ،وقد بشرهم رسول هللا بذلك.
ب .األمر الثاين :أن الرب تبارك وتعاىل أخرب يف حمكم كتابه العزيز أنه رضي عن الصحابة ورضوا عنه
ِ
ووعدهم ابخللود يف اجلنات والفوز العظيم قال تعاىل﴿:و َّ ِ
ِِ
َنصا ِر
ين َواأل َ
َ
الساب ُقو َن األ ََّولُو َن م َن ال ُم َهاجر َ
ِِ
والَّ ِذين اتَّب عوهم إبِِحس ٍ
ٍ ِ
ين
ان َّر ِض َي َّ
اَّللُ َعن ُهم َوَر ُ
ضوا َعنهُ َوأ َ
َ َ َُ ُ
َع َّد َهلُم َجنَّات َجتري َحتتَ َها األَهنَ ُار َخالد َ
َ
ِ
ِ
ك ال َفوُز ال َع ِظ ُيم﴾[التوبة.]100:
ف َيها أَبَ ادا ۚ َٰذل َ

ففي هذه اآلية صرح تعاىل أنه قد رضي عن السابقني األولني من املهاجرين واألنصار ،وهو دليل قرآين صريح
يف أن من يعتقد كفرهم ،فهو متأل منال خمالف هلل جل وعال حيث كفر من رضي هللا عنه ،وال شك أن
تكفري من رضي هللا عنه مضادة له جل وعال ومترد ،وطغيان وهذه صفة الشيعة الرافضة واخلوارج املارقة.2
ِ
ِِ
ِِ
الس ِكينَةَ َعلَي ِهم
وقال تعاىل﴿:لََّقد َر ِض َي َّ
َنزَل َّ
ني إِذ يُبَايِ ُعونَ َ
اَّللُ َع ِن ال ُمؤمن َ
ك َحت َ
َّجَرِة فَ َعل َم َما ِيف قُلُوهبم فَأ َ
ت الش َ
َوأَ َاث َهبُم فَت احا قَ ِريباا﴾[الفتح ،]18:ويف هذه اآلية أعلن هللا عن رضاه عن جيش اإلميان الذين حضروا احلديبية من
رسوال
صحابة رسول هللا (ﷺ) ،والذين كانوا منهم علي وطلحة والزبري ،وعثمان رضي هللا عنه كان يف مكة ا
خريا له من يده.3
لرسول هللا (ﷺ) ،فبايع له النيب (ﷺ) وجعل يده على يده ،فكانت ا

1

عقيدة أهل السنة واجلماعة يف الصحابة.1160/3 ،

2

عقيدة أهل السنة واجلماعة يف الصحابة الكرام.1160/3 ،

3
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 .3فِرق اخلوارج:
شعارا هلم عبارة :ال حكم إال هلل
مسيتب اخلوارج األ َُوىل :خوارج حروراء والنهروان-ابحملكمةاألوىل ،الختاذهم ا
وقد خرجت بعدهم فرق أخرى من اخلوارج على علي رضي هللا عنه ومن جاء بعده من اخللفاء ،وأمهها:

األزارقة:
هم أتباع انفع بن األزرق ،وقد كانوا يكفرون أهل القبلة ممن لبسوا على مذهبهم ويرون أهنم مشركون حترم
اإلقامة بينهم وأن اهلجرة إىل األرض اليت سيطر عليها انفع وأتباعه واجبة ال جملرد اخلروج من أرض أهل الشرك
متهيدا لقتال املشركني الذين يبيع الواحد منهم نفسه فيه هلل تعاىل ،ورأوا
إىل أرض أهل اإلميان-بزعمهم-وإمنا ا
أن من مل يهاجر من األرض اليت يقيم فيها املخالفون هلم فهو مشرك مثلهم ورأوا أن أطفال املخالفني مشركون
كآابئهم ،وأن مصريهم إىل النار ،وأسقطوا عقوبة الرجم وجعلوا حد القذف واجبا على من قذف رجالا أخذا
َّ ِ
ين يَرُمو َن
بظاهر قول هللا تعاىلَ ﴿:والذ َ

المحصنَ ِ
ات﴾[النور.]4:
ُ َ

قالوا ذكر القرآن النساء ومل يذكر الرجال ،ومل يعتربوا نصاابا للمال املسروق فرأوا قطع اليد يف أي مال مهما
كان قدره ،وأوجبوا الصالة والصوم على احلائض ،وحرموا قتل الذميني ألن هلم عهدا وأابحوا قتل املخالفني
مهاجر إليهم امتحنوه،
من املسلمني ،ألهنم مشركون ال عهد هلم ،وكانوا إذا جاءهم رجل مؤمن مبذهبهم،
ٌ
رجال من أسرى املسلمني الذين يف أيديهم وأيمروه بقتله ،فإن قتله قبلوه
ليعلموا صدق إميانه ،أبن يدفعوا إليه ا
يف مجاعتهم وإن أَب أن يقتله قتلوا هم ذلك املهاجر ابعتباره مشراكا.1

1
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النَ ِج َدات:
أتباع جندة بن عامر احلنفي (من بين حنيفة) ،كان أتباعه يف غالبيتهم من أهل الفالحة ،قد ساعد جندة،
أبنصاره عبد هللا بن الزبري ،عندما أعلن خالفته يف مكة ،ولكن أصحاب جندة نقموا منه مداهنته اخلليفة
األموي عبد امللك بن مروان ،وتفريقه بين اجلند يف العطاء ،وعدم إابحته حفيدة عثمان بن عفان عندما سباها
جنوده ،وترك رجل شديد الوطأة على العدو دون أن يعاقبه على معاقرة اخلمر فخلعوه وولوا اثبت التمار ،مث
رجال يقال
رأوا أال يكون رئيسهم إال عربياا "واثبت موىل" ،فكلفوه ابلبحث عن أمري يولُّونه عليهم ،فاختار هلم ا
له أبو فُ َديك ،وهو الذي قتل جندة سنة 72ه ،فسقطت دولتهم اليت كانت يف اليمامة والبحرين .وكان من
قول النجدات أنِ :
الدين أمران :أحدمها :معرفة هللا ومعرفة رسوله (ﷺ) ،وحترمي دماء املسلمني وأمواهلم،
وحترمي الغصب.
واثنيهما :اإلقرار مبا جاء من عند هللا مجلة ،فهذا واجب وما سوى ذلك فالناس معذورون جبهالته حىت تقوم
عليهم احلجة يف مجيع احلالل واحلرام.
ومن خاف العذاب على اجملتهد املخطئ يف األحكام قبل أن تقوم عليه احلجة فهو كافر "ليس املقصود
ابجملتهد املعىن االصطالحي ،1وإمنا املقصود به أي شخص يقرر لنفسه أن شيئاا ما حالل أو حرام ،وقالوا إن
يعذبُون يف النار ،وإمنا َّ
أصحاب الذنوب من مجاعتهم ال َّ
يعذبُون يف غري النار وال خيلدون يف العذاب ،لكنهم
يدخلون اجلنة يف النهاية ،وزعموا أن من نظر نظرة صغرية ،أو كذب كذبة صغرية ،مث أصر عليها فهو مشرك،
وإن من زىن وسرق وشرب اخلمر ،وهو غري ُمصر عليها فهو مسلم.2

1

أعين اجملتهد املقررة صفاته وشروطه يف مباحث علم أصول الفقه.

2
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الصفرية:
هم أتباع زايد بن األصفر وهو يقولون أبن أصحاب الذنوب مشركون غري أهنم ال يرون قتل أطفال خمالفيهم
ونسائهم ،كما ترى األزارقة ذلك ،ومن الصفرية من خيالف يف ذلك القول فيقول :كل ٍ
ذنب له ح ٌد يف الشريعة
كافرا ،بل يدعى ابمسه املشتق من جرميته يقال :سارق ،وقاتل ،وقاذف،وكل ذنب
ال يسمى مرتكبه مشراكا وال ا
ليس فيه حد معلوم يف الشريعة مثل اإلعراض عن الصالة فمرتكبه كافر ،وال يسمى مرتكب واحد من هذين
مجيعا مؤمناا ومنهم من يقول :إن صاحب الذنب ال ُحيكم عليه ابلكفر حىت يُرفع إىل الوايل فيجده
النوعني ا
وحيكم بكفره هذه هي أهم فرق الكفر.1
وقد أقامت الصفرية دولة يف املغرب ،انتهت يف النصف األول من القرن الثاين اهلجري وبسقوطها انتهت فرقة
اخلوارج الصفرية .وإن هلذه الفرق الثالث فروع كثرية ذكرها أبو احلسن األشعري يف مقاالت اإلسالميني وعبد
القاهر البغدادي يف الفرق بني الفرق.2
أساسا هو خروجهم على اإلمام علي رضي هللا عنه مث سار سائر اخللفاء من بعده أو
وسبب تسمية اخلوارج ا
خلروجهم من الكوفة إىل حروراء ،مث من حروراء إىل النهروان ،وقد مسوا أنفسهم الشراة ،وهو أحب األمساء
إليهم ،لقوهلم إان شرينا أنفسنا يف هللا ،أي بعناها بثواب هللا واجلنة ،أخ اذا من قوله تعاىلَ ﴿:وِم َن الن ِ
َّاس َمن
ات َِّ
يش ِري نَفسه ابتِغَاء مرض ِ
اَّللَ اش ََرت ٰى ِم َن
وف ِابلعِبَ ِاد﴾[البقرة .]207:ويف قوله سبحانه﴿:إِ َّن َّ
اَّلل ۗ َو َّ
اَّللُ َرءُ ٌ
َُ َ َ َ
َ
ِِ
ني أَن ُف َس ُهم َوأَم َوا َهلُم ِأب َّ
َن َهلُُم
ال ُمؤمن َ

اجلَنَّةَ﴾[التوبة.]111:

1

التفسري واملفسرون ،الذهيب.276/4 ،

2
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أيضا اسم املارقة ملا ورد
ويسمون ابحلرورية نسبة إىل حتيزهم حبروراء قبل خروجهم إىل النهروان ،وأطلق عليهم ا
من
يف احلديث الصحيح عن الرجل الذي اعرتض على قسمة النيب (ﷺ) أنه ليخرج من نسله قومَ " :يرقو َن َ
الرميَّ ِة ".1
من َّ
ال ِّدي ِن كما َير ُق َّ
هم َ
الس ُ
2
هائال
ذما ا
وقد رضي اخلوارج بتلك األمساء كلها ما عدا اسم "املارقة" فإهنم ال يقبلون التسمية به  ،ويعتربوهنا ا

شديدا ،حىت إهنم يرون هذه التسمية كذب ألهنم يطلقون على أنفسهم "أهل احلق" ،فهم أول فرقة
انتقاصا ا
و ا
إسالمية أو مدرسة فكرية ،زعمت أهنا وحدها على احلق ومن سواها على ضالل،3وهم ليسوا بكفار بل من
أكفار هم؟ قال :من الكفر فروا،
املسلمني وأهل القبلة ،فإن علياا رضي هللا عنه عندما سأله أصحابه عنهم ٌ
قليال وهؤالء يقومون الليل ويقرؤون القرآن،قالوا :فما
قالوا :أمنافقون؟ قال :إن املنافقني ال يذكرون هللا إال ا
هم؟ قال :إخواننا بغوا علينا ،مث قال :وليس من طلب احلق فأخطأه كمن طلب الباطل فأصابه.4
وتكفريا هلا ،ومل يكن يف الصحابة من يكفرهم ال علي
وقتال لألمة
وإن اخلوارج كانوا من أظهر الناس بدعةا ا
ا
بن أيب طالب وال غريه ،بل حكموا فيهم حبكمهم يف املسلمني الظاملني املعتدين ،كما ذكرت اآلاثر عنهم
بذلك يف غري هذا املوضع.5
وقال ابن تيمية :ومما يدل على أن الصحابة مل يكفروا اخلوارج ،أهنم كانوا يصلون خلفهم ،وكان عبد هللا بن
عمر رضي هللا عنه وغريه من الصحابة يصلون خلف جندة احلروري ،وكانوا أيضا حيدثوهم ويفتوهنم وخياطبوهنم،
ك ما خياطب املسلم املسلم .كما كان عبد هللا بن عباس جييب جندة احلروري ملا أرسل إليه يسأله عن مسائل
وحديثه يف البخاري .وكما أجاب انفع بن األزرق عن مسائل مشهورة ،وكان انفع يناظره يف أشياء ابلقرآن
1

البخاري ،رقم  .3344وانظر :مسلم ،رقم .1064

2
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3

آراء اخلوارج ،عمار الطاليب.31/1 ،

4
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5

الفتاوي ،ابن تيمية.218-217/7 ،
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كما يناظر املسلمان ،وما زالت سرية املسلمني على هذا ما جعلوهم مرتدين كالذين قاتلهم الصديق رضي
قائال" :وذهب أكثر أهل األصول من أهل السنة إىل اخلوارج فساق،
هللا عنه .1وذكر ابن حجر العسقالين ا
وأن حكم اإلسالم جيري عليه لتلفظهم ابلشهادتني ومواظبتهم على أركان اإلسالم".2

اتسعا :موقف اإلابضية من اخلوارج:
ا
فرعا من حركة اخلوارج ،انفصل عن اخلط
تنظر بعض املصادر غري اإلابضية إىل املذهب اإلابضي ،ابعتباره ا
العام ليشكل جمموعة بقيادة عبد هللا بن إابض .ومثل هذا العرض للمذهب اإلابضي كرره أولئك العلماء
الذين درسوا املوضوع على أساس معلومات مستقاة من تلك املصادر.
لقد كان من الصعب على عدد من الكتاب املسلمني أن يُكونوا نظرة واضحة عن احلركة اإلابضية وكذلك
عن طبيعة عالقاهتا حبركة اخلوارج ،ومرد ذلك إىل التحكيم حول النشاطات واملخططات اليت وجهت معظم
النشاطات اإلابضية األوىل والسبب اآلخر هو أن خوف اإلابضية من االضطهاد من قبل خصومهم ،جعلهم
يسرتون كتبهم.3وعلى هذا ،فإنه من املهم أن نعرض نظرة اإلابضية اخلاصة إىل منشأ حركتهم وإىل موقفها
ابلنسبة حلركات اخلوارج ،كما رأت مصادرها ذلك.
شرحا مفصالا آلرائهم عن التطور السياسي الباكر لألمة اإلسالمية .وذَكر الربادي اجلدول
لقد حفظ اإلابضية ا
التايل لألعمال والواثئق األوىل اليت تناولت املوضوع ،4وقد ذكر ذلك الدكتور عمرو النامي يف مؤلفهدراسات
عن اإلابضية بشيء من التفصيل.5

1

منهاج السنة النبوية.62/3 ،

2

فتح الباري.300/12 ،

3

دراسات عن اإلابضية ،ص.49

4

املرجع السابق ،ص.49

5
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ويف عهد الدولة األموية واليت جعلت مهها أن تتصدى ألي مقاومة هلا فإن مؤيدي جمموعة "احملكمة" أو
املسلمني أو مجاعة املسلمني ،كما كانوا يدعون يف األدب اإلابضي القدمي ،اضطروا إلخفاء عقيدهتم والقيام
سرا .وقد قاد تلك املرحلة جابر بن زيد ،ومن بعده أبو عبيدة بن أيب كرمية التميمي .وتقوم العالقة
بنشاطاهتم ا
بني اإلابضية وخصومهم املسلمني على أساس املبادئ التالية:
أحدا إال الذين يقاتلوهنم ،وليس هلم أن ينهجوا سياسة االستعراض.
 على اإلابضية أال يقاتلوا ا ال جيوز أن تؤخذ ممتلكات املسلمني غنائم وال جيوز قتل نسائهم وأوالدهم ،أو أن يؤخذوا سبااياويعتمد هذا املبدأ على سرية املسلمني األوائل وعلى سرية علي يف حربه ضد طلحة والزبري حيث
كان علي اخلليفة الشرعي.1
 ليس "اخلروج" واجبا وميكن للمسلمني أن يعيشوا يف ظل الطغاة الجئني إىل التُّقية عند اللزوم.شخصا أو أكثر حني
اجب اختياري على من اكتمل عددهم أربعني
ا
 الشراء أو التضحية ابلذات ،و ٌيكونون هم الذين اختاروا اخلروج.
قياسا على
وأصبحت هذه املبادئ سرية املسلمني متبعة ال جيوز تغيريها ،وأبدت املراجع اإلابضية هذه املبادئ ا
سرية الرسول طوال كفاحه يف سبيل األمة اإلسالمية والدولة اإلسالمية ،وف اقا لشريعة هللا .2وكذلك زعموا أن
هذه املبادئ مل خترق قبل انتفاضة انفع بن األزرق الذي تصرف خالفا لذلك ،أو كما قال ابن إابض نفسه:
ولكننا ابسم هللا خنتلف مع أيب األزرق وأنصاره :حني اثروا بدا لنا أهنم كانوا على دين املسلمني ،لكنهم تركوه
بعد ذلك وأصبحوا كافرين.

1
2
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وكانت حركة األزرق أول انشقاق جاد وخطري يف مجاعة احملكمة وقد أدت التعاليم اليت أدخلها انفع بن األزرق
إىل ردود فعل خمتلفة ،وقد عارض كل من جابر بن زيد وعبد هللا بن أابض آراء انفع بن األزرق وسواه من
زعماء اخلوارج املتطرفني كنجدة وداود ،خلرقهم تلك األصول املوضوعة من قبل مؤسسي املذهب.
ونظروا إىل اخلوارج املتطرفني أبهنم "املارقة"؛ أي الذين جتاوزوا الدين ،وطبقوا عليهم الوصف املعروف املذكور
ِ
ِ
مع
صًلهتم،
مع
ج فيكم ٌ
وصيامكم َ
َ
قوم َحتقرو َن صًلتَكم َ
خير ُ
يف حديث شهري للرسول (ﷺ) وهوُ " :
ِ
ِ
ِ
السهم
من الدي ِن كما ََي ُر ُق
صيامهم ،وعملَكم َ
ويقرؤو َن القرآ َن َّل ُجيا ِوُز حناج َرهمََ ،ي ُرقو َن َ
ُ
مع عملهمَ ،
من ِ
ِ
ِ
الريش فًل يَرى
القدح فًل يَرى شيئاا ،وينظُُر ِف
النصل فًل يَرى شيئاا ،وينظُُر ِف
الرميَّ ِة ،ينظُُر ِف
ِ
َ
شيئاا ،وي تَمارى ِف ِ
الفوق ".1
َ

 .1آراء اإلابضية ِف مسألة اخلروج:
أمر إلزامي وقد اعترب بالد
إن العقيدة اليت أدخلها انفع بن األزرق هي أن اخلروج أو اهلجرة إىل معسكرهم ٌ
خصومهم من املسلمني "املخالفني" دار حرب ونظر إىل أولئك الذين ال يقومون أبي عمل "ال َق َع َد َة"
ابعتبارهم مشركني على أساس اآلية القرآنية﴿:وإِن أَطَعتُم ُ ِ
وهم إنَّ ُكم ُ
ُ
َ

ن﴾[األنعام.]121:
لَمش ِرُكو َ

وهذه العقيدة مناقضة للعقيدة اليت قال عنها احملكمة ،وهي أن معارضيهم من املسلمني ال مشركون وإن
إخواهنم املسلمني قادرون على احلياة بني خصومهم ،ومسحوا ابلقعود إذ أن اخلروج أو اهلجرة ليسا إلزاميني.
كثريا بشأن مسألة القعود ابعتباره شرعيا ابلنسبة إلخواهنم املسلمني
والواقع أن احملكمة األولني كانوا واضحني ا
إماما ،وآثروه على معدان األايدي ألنه قال:
حىت إهنم انتخبوا عبد هللا بن وهب الراسيب ا
سالم على من ابيع هللا شارااب

1

وليس على احلزب املقيم سالم.
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لقد متسك اإلابضية بعقيدة احملكمة األوائل ،ورفضوا موقع انفع وقالوا إن كالا من اجملاهدين والقعدة هم
مسلمون :خيرج من خيرج ويتخلف من يتخلف فيتوىل اخلارج القاعد ،والقاعد اخلارج على ذلك مضوا،
وانقرضوا ،رمحهم هللا وغفر هلم.1
وقد جرى التعبري عن هذه العقيدة يف وقت الحق ابلقبول التايل :ال هجرة بعد الفتح :وهو يف الواقع جزء
من حديث للرسول .وقد ورد يف مجيع املعتقدات اإلابضية للتعبري عن رأيهم مبسالة اهلجرة ،أو اخلروج.2

 .2موقف اإلابضية ابلنسبة خلصومهم مع املسلمني "املخالفني":
لقد اعتقد األزارقة أن خصومهم املسلمني كفار ،ونظروا ابلتايل إىل بالدهم ابعتبارها دار حرب ،وآمنوا
بشريعة قتل نسائهم وأوالدهم ،أو سبيهم واالستيالء على ممتلكاهتم ،ومن انحية أخرى ،فإهنم منعوا أتباعهم
من أن يرثوا منهم ومن أن يتزوجوا من نسائهم .كذلك رأوا شرعية االحتفاظ مبا أمنهم عليه من خالفهم من
املسلمني ،وأن ينكروا عليهم حقهم فيه.3
وإن مجيع هذه العقائد عن عالقتهم خبصومهم املسلمني نظر إليها اإلابضية "كضالالت"؛ ألهنا معارضة
آلراء املسلمني مناقضة لسريهتم ورفض الزعيمان اإلابضيان جابر بن زيد ،وعبد هللا بن إابض آراء األزارقة
وأنكراها ،كذلك اختذا املوقف نفسه من جمموعات أخرى من اخلوارج كالصفرية والنجدات وغريمها ،مع أن
هذه اجملموعة األخرية اختلفت عن األزارقة حول بعض املسائل.4
واعترب اإلابضية هذه العقائد اجلديدة اليت أدخلها انفع وخوارج آخرون ،أبهنا "بدع" وانفصلوا عن حركاهتم
ورفضوا آرائهم ،حىت أهنم خاضوا حروب ضدهم.5وتعد سرية سامل بن ذكوان من بني الواثئق اإلابضية القدمية
1
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2
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اليت انقشت مشكلة متطريف اخلوارج وآراءهم .ولعله من املفيد أن ننقل هنا آراءه حول هذه املسألة ،ألهنا
متثل الرأي املعاصر لعالمة إابضي ابرز وتعكس املوقف اإلابضي العام حنو اخلوارج.1

سامل بن ذكوان:
استعمل سامل بن ذكوان سريته بعرض مفصل لسري اإلسالم من بداية الوحي حىت وقت قبول علي بن أيب
طالب اخلليفة الرابع ابلتحكيم إىل أن قال ..." :بعد ذلك راح ابن ذكوان يشرح موقف األزارقة ،كما يلي:
مث خرج من بعدهم ابن األزرق وأصحابه ،فمكثوا ما شاء هللا يسريون سرية من كان قبلهم من اخلوارج ،مث إهنم
حرمهم شنآن قوم أن أنزلوهم مبنازل عبدة األواثن ،فقطعوا املرياث منهم ،وحرموا مناكحتهم ،وقد انكحهم
من يتولون ووارثهم ،فإن يكن ذلك هدى وعمل به من يتولون فقد خالفوهم فيه ودانوا اليوم ابلرباءة ممن عمل
ومخس أمواهلم
به ،وإن يكن ذلك ضاللة ضلوا بتوليهم من عمل به ،واستحلوا سيب قوم ،واستنكاح نسائهم ُ
وقتل ذراريهم واستعراضهم ،ومل يكن من يتولون يستحلون شيئاا من ذلك من قومهم ،فإن يكن الذي عمل به
من يتولون من قومهم هدى ،فقد خالفوهم عليه وأبوا أن جيريوا من استجارهم من قومهم حىت يسمع كالم
ِ
هللا ،وهم يشهدون أهنم مبنازل عبدة األواثن وقال هللا لنبيه﴿ :وإِن أ ِ
ني استَ َج َارَك فَأ َِجرهُ َح َّ ٰىت
َح ٌد م َن ال ُمش ِرك َ
َ َ
يسمع َك َالم َِّ
اَّلل
َ ََ َ

ُمثَّ أَبلِغهُ َمأ َمنَهُ﴾[التوبة.]6:

وجعلوا للقوم حمبة ،وأبوا أن يقبلوا ممن أاتهم إقامة الصالة ،وإيتاء الزكاة ،وإقرارهم حبكمهم ،وهم يزعمون أنه
حكم هللا ،وبرؤوا من كل أعرايب وإن كان يتوالهم ويسأل هللا أن يرزقهم مثل الذي رزقهم من جهاد أعدائه
ِ
ت ِع ِ
ِ ِ ِ
اَّلل وصلَو ِ
َّلل والي وِم اآل ِخ ِر وي ت ِ
ِ
ِ
ات
َّخ ُذ َما يُنف ُق قُ ُرَاب ٍ َ
ََ
وقد قال هللا تعاىلَ ﴿:وم َن األَعَراب َمن يُؤم ُن اب َّ َ َ
ند َّ َ َ َ
الرس ِ
ور
اَّللُ ِيف َرمحَتِ ِه ۗ إِ َّن َّ
ول ۚ أََال إِ َّهنَا قُربَةٌ َّهلُم ۚ َسيُد ِخلُ ُه ُم َّ
اَّللَ َغ ُف ٌ
َّ ُ

1
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ِ
يم﴾[التوبة.]99:
َّرح ٌ

وكفروا قعدهتم ،واستحلوا دماءهم وأمواهلم ،وحرموا واليتهم ،واالستغفار هلم ،وقد علموا ذلك منهم ،فإن يكن
ذلك العمل هدى يتولون به فقد خالفوهم فيه وكفروا من يتوىل اليوم عليه ،وإن يكن من يقولون توىل كافرا
فقد كفروا وكفروا هم بواليتهم إايهم على تويل الكفار ،فزعموا إمنا يكفرون فعذهبم بكفرهم إايهم دوهنم وقد
أمر هللا أن يتوبوا.1
وبعد ذلك يتابع ابن ذكوان مناقشة رأي األزارقة خبصوص "التقية" كما يلي :فقد مكث مؤمن آل فرعون ما
َّخ ِذ المؤِمنو َن ال َكافِ ِر ِ
شاء هللا أن ميكث كامتاا إميانه فلم يرده هللا عليه لكتمانه إايه ،وقال تعاىلَّ﴿:ال يَت ِ ُ ُ
ين أَوليَاءَ
َ
ون المؤِمنِني ۖ ومن ي فعل َٰذلِك فَلَيس ِمن َِّ
ِ
ِ
اَّلل ِيف َشي ٍء إَِّال أَن تَتَّ ُقوا ِمن ُهم تُ َقا اة﴾[آل عمران .]28:فحرض
من ُد ُ َ َ َ َ َ
َ َ َ
هللا املؤمنني يف التقية ،وكيف يتقى املؤمنون الكفار إال أن يظهروا هلم ما حيبون ويكتموهم دينهم مع أهنم إذا
خرجوا كانوا أكتم ما كانوا ما كانوا قط لدينهم ،وذلك أن الرجل أيتيهم فيقول :اعرضوا علي دينكم ،فيقولون:
ال ،إان إذا فعلنا كنا من الكافرين ولكن أخربان أنت به ،فإن أخطأ يف ٍ
شيء مما يف أنفسهم قتلوه ،وغريها من
املعاصي ليس كلها حتصى ،من استحالل أكل األماانت اليت أمر هللا ابلوفاء هبا وأوَف هبا املؤمنون ،ويشهدون
أن النفاق قد ُرفع وأن أحدا ال يستطيع أن يكون منافقا ،ويشهدون أن هللا يغفر للزاين والسارق إذا كان
فيهم.2
أ .موقف ابن ذكوان من جندة وأنصاره :بعد ذلك واصل ابن ذكوان عرض آراء جندة وأنصاره مبيناا
عقائدهم الزائفة منها:
كفارا ،إال أهنم مسحوا يف الوقت ذاته ابلزواج من نسائهم وأبكل
اعتبار من خالفهم من املسلمني اذابئحهم ،كذلك منعوا أخذ اجلزية منهم للحماية وقاموا بواجبات خصومهم املسلمني حنو أهل الذمة
مع أهنم اعتربوا خصومهم املسلمني مشركني.
1
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 رأوا أن عليهم أن يهاجروا من بالد خصومهم املسلمني ،كما هاجر الرسول من مكة بعد ذلك أوضحأن جندة واجه معارضة من قبل داود وأنصاره وعطية وأنصاره ،وأيب فديك وأنصاره ،إذ كانوا خيتلفون
معه خبصوص مسائل معينة زعموا أنه احنرف فيها :مث فارقه داود وأصحابه وعطية وأصحابه وأبو
فديك وأصحابه ،يف أمور نقموها عليه وزعموا أنه قد ضل هبا ،وليس الذي فارقوه فيه أبكثر من
الذي جامعوه عليه من سيب أهل القبلة ،وقتل ذراريهم ،واستنكاح نسائهم ،ومخس أمواهلم،
اترك للحق متب ٌع هلواه بغري هدى من هللا
واستعراضهم ،وقطع املرياث منهم ،فكلهم حبمد هللا ٌ
ضال ٌ
وهم يف ذلك معرتفون فيما بينهم.1
مث أشار إىل عقائد أخرى خاطئة متيز أولئك اخلوارج انفع ،داود ،عطية ،أاب فديك وأنصارهم.2وهناك شروح
مماثلة لعقائد اخلوارج وردت يف مصادر إابضية أخرى مرفقة حبجة قوية ضدهم مبنية على القرآن والسنة
ومثال امل سلمني األوائل.وإىل جانب رفض آراء اخلوارج املتطرفني ،فقد جعل األئمة اإلابضية األوائل
سياستهم شديدة الوضوح حول هذه القضااي.
وحني استشار عبد هللا بن حيىي الكندي قادة اإلابضية يف البصرة بشأن االنتفاضة ،كتب أبو عبيد مسلم
بن أيب كرمية اإلمام الثاين للجماعة اإلابضية يف البصرة ،وزمالؤه يقولون له :إذا خرجتم فال تغلوا وال
تغدروا ،واقتدوا بسلفكم الصاحلني ،وسريوا سريهتم فقد علمتم أن الذي أخرجهم من السلطة العيب
ألعماهلم.3
وقد َعرب عبد هللا بن إابض بشكل موجز عن موقف اإلابضية جتاه عالقاهتم ببقية األمة اإلسالمية ،بقوله:
ال نقول فيمن خالفنا إنه مشرك ،ألن معهم التوحيد واإلقرار ابلكتاب والرسول ،وإمنا هم كفار ابلنعم
ومواريثهم ومناكحيهم ،واإلقامة معهم حل ،ودعوة اإلسالم جتمعهم .مث أن هذا القول أكدته وكررته املراجع
1
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اإلابضية التالية املعاصرة والالحقة ،أمثال سامل بن ذكوان وعبد هللا بن حيي الكندي ،وأيب محزة املختار بن
عوف.1
أ .العرض األقدم حول سياسات اإلابضية حنو هذه القضااي ورد ِف سرية سامل بن ذكوان :ولعل من
أهم املقتطفات:
 نرى حق الوالدين ،وحق ذي القرَب ،وحق اليتامى ،وحق املساكني ،وحق أبناء السبيل ،وحقفجارا.
الصاحب ،وحق اجلار ،وحق ما ملكت أمياننا علينا حقا ،أبر اارا كانوا أو ا
-

نؤدي األمانة إىل من استأمننا عليها من الناس كلهم من قومنا أو غريهم ونويف بعهود قومنا من أهل
الذمة ونرد على أهل الذمة إن استطعنا الذي أيخذوهنم به من الظلم من قومنا أو من غريهم وجنري
من استجاران من قومنا ومن غريهم ،وأيمن عندان إذا حضر القتال الكاف املعتزل حىت خيلو إليهم
األمر من غري أن نكون نشك يف ضاللتهم والختاذهم بني احلق والباطل منزلة ﴿فَ َماذَا بَع َد احلَ ِق إَِّال
َّال ُل﴾[يونس.]32:
الض َ

فإن أخلى إليهم األمر دعوانهم إىل كتاب هللا ومعرفة احلق ومواالة أهله ومفارقة الباطل ومعاداة أهله فمن
عرف منهم احلق وأقربه وتوالان عليه توليناه وحرمنا دمه ،وإن ينفر معنا ،ومن أنكر حق هللا منهم واستحب
العمى عن اهلدى ومفارقة املسلمني على جمامعتهم فارقناه وقاتلناه حىت يفيء إىل أمر هللا أو يهلك على
ضاللته ،من غري أن نراهم نزلوا منازل عبدة األواثن فنستحل سباهم وقتل ذراريهم ومخس أمواهلم وقطع
املرياث منهم ،وال نرى الفتك بقومنا وقتلهم يف السر وإن كانوا ضالاال ما دمنا بني ظهرانيهم نظهر هلم
أحدا ممن مضى من أولياء هللا يف األمم
الرضى ابلذي هم عليه ،وذلك أن هللا مل أيمر به يف كتابه وال نعلم ا
املاضية استحل شيئا من ذلك وهو مبثل منزلتنا فنقتدي بسنتهم يف ذلك ومل يفعله أحد من املسلمني ممن

1
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كانوا مبكة أيخذ من املشركني فنفعله حنن أبهل القبلة وقد أمر هللا تعاىل نبيه أن ينبذ إىل من خاف منه
ب
خيانة فقالَ ﴿ :وإِ َّما َختَافَ َّن ِمن قَوٍم ِخيَانَةا فَانبِذ إِلَي ِهم َعلَ ٰى َس َو ٍاء ۚ إِ َّن َّ
اَّللَ َال ُِحي ُّ

ِِ
ني﴾[األنفال.]58:
اخلَائن َ

 نرى مناكحة قومنا وموارثتهم ال حترم علينا ما داموا يستقبلون قبلتنا.أحدا ،ممن يستقبل قبلتنا مث ال علم لنا به ،فإن كثريا من اخلوارج يستحلون فيدينهم.
 ال نرى أن نقذف اوقذف من يعلمون أنه بريء من الزان من قومهم بفراقهم زعموا إايه ولعلهم ال يكونوا كلموه قط ،وال
ِ
ض َّل َعن
أخربهم أح ٌد ممن يتولون أنه كلمه وال يدرون على ما هو ،قال تعاىل﴿:إِ َّن َربَّ َ
ك ُه َو أَعلَ ُم مبَن َ
ِِ ِ ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ ِِ
اَّلل ۚ علَى ب ِ
ص َريٍة أ ََان
ين﴾[النحل .]125:وقال تعاىل﴿:قُل َٰهذه َسبيلي أَد ُعو إ َىل َّ َ ٰ َ
َسبيله َوُه َو أَعلَ ُم ابل ُمهتَد َ
وم ِن اتَّب ع ِين ۖ وسبحا َن َِّ
ِ
ِ
ني﴾[يوسف .]108:ويف قول تعاىلَ ﴿:ولتَ ُكن ِمن ُكم أ َُّمةٌ يَد ُعو َن
اَّلل َوَما أ ََان م َن ال ُمش ِرك َ
ََ ََ َ ُ َ
ِ
ِ
ك ُه ُم ال ُمفلِ ُحو َن﴾[آل عمران.]104:
إِ َىل اخلَ ِري َو َأي ُم ُرو َن ِابل َمع ُروف َويَن َهو َن َع ِن ال ُمن َك ِر ۚ َوأُوٰلَئ َ
ِ
اَّلل وع ِمل ِ
ِ
ِ
ِِ
ني﴾[فصلت.]33:
صاحلاا َوقَ َال إِن َِّين م َن ال ُمسلم َ
مث قالَ ﴿:وَمن أَح َس ُن قَواال ممَّن َد َعا إِ َىل َّ َ َ َ َ
 ال نرى قتل صغري من أهل قبيلتنا ال ذنب له.السنة حىت طلقها زوجها أو توَف عنها ،مث تعتد عدة املطلقة
 ال نرى أن يُستحل فرج امرأة تزوجها ابلكتاب و ُأو املتوَف عنها زوجها.
 نربأ ممن ظهر لنا منه عمل هو هلل معصية منه أو وعد هللا عليه ابلعذاب ،وأمر بفراق من عمل بذلك العملوالرباءة منه أو يتوىل عليه حىت ينزع وحيدث منه توبة.
أحدا إال أظهر لنا منه معرفة حق هللا وعمل بطاعة هللا ومواالة ألوليائه
 ال نرى أن يتوىل أح ٌد من الناس اومفارقهألعدائه.
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 ال نرى انتحال اهلجرة من دار قومنا ،كهجرة النيب (ﷺ) وأصحابه من دار قومهم ،ولكن خيرج من خرججماهدا يف سبيل هللا على طاعته ،فإن هو رجع إىل دار قومه توليناه إذا كان عارفاا حلق هللا مقارا به يف نفسه
ا
وماله.
وغري ذلك من املسائل اليت انقشها سامل بن ذكوان ،واليت مل تعرض فقط وجهات نظر اإلابضيةخبصوص
القضااي اليت تناوهلا ،بل عرضت أيض ا رفض ا قوايا جلميع وجهات نظر اخلوارج بشأن القضااي.1
ويقول الدكتور عمرو النامي :وواضح من هذه املناقشات واملتقطفات من األدبيات اإلابضية القدمية أنه يكاد
ال يوجد أي اتفاق بني اإلابضية واخلوارج على أية مسألة والواقع أن اإلابضية اختلفوا مع اخلوارج يف مجيع
معتقداهتم وعارضوهم نظرايا وممارسة واملسألة الوحيدة اليت يشرتكون فيها مع اخلوارج هي رأيهم يف احملكمة.2

أبو يعقوب يوسف بن إبراهيم الورجًلين:
يقول أحد علماء اإلابضية وهو أبو يعقوب يوسف بن إبراهيم الورجالين :وزلة اخلوارج انفع بن األزرق
وذويه أيتيه قول هللا تعاىل﴿:وإِن أَطَعتُم ُ ِ
وهم إنَّ ُكم ُ
ُ
َ

ن﴾[ألنعام.]121:
لَمش ِرُكو َ

فاثبتوا الشرك ألهل التوحيد حني أتوا من املعاصي ما أتوا ولو أصغرها وأما املارقة فقد زعموا أن من عصى
وهم
هللا تعاىل ولو يف صغري من الذنوب أو كبري أشرك ابهلل العظيم وأتولوا قول هللا عز وجلَ ﴿ :وإِن أَطَعتُ ُم ُ
إِنَّ ُكم لَ ُمش ِرُكو َن﴾فقضوا ابالسم على مجيع من عصى هللا عز وجل أنه مشرك ،وعقبوا ابألحكام ،فاستحلوا
من
قتل الرجال ،وأخذ األموال والسيب للعيال ،فحسبهم قول رسول هللا (ﷺ) :إن انس ا من أميت َمي ُرقو َن َ
الدي ِن كما َمير ُق السهم من ِ
الرميَّ ِة فتنظر يف النصل وتنظر يف القدح ،3فال ترى شيئاا وتتمارى يف الفوق.4
ُ َ
ُ
1

دراسات عن اإلابضية ،املرجع السابق ،ص.70

2

دراسات عن اإلابضية ،املرجع نفسه ،ص.70

3

القدح :السهم قبل أن ينصل ويراش.

4

الفوق :رأس السهم الذي يوضح فيه الوتر.
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فليس يف أمة حممد (ﷺ) أشبه شيء هبذه الرواية منهم ألهنم عكسوا الشريعة ،قلبوها ظهرا لبطن وبدلوا
األمساء واألحكام ،ألن املسلمني كانوا على عهد رسول هللا (ﷺ) يعصون وال جتري عليهم أحكام
املشركني فليت شعري ،فيمن نزلت احلدود يف املسلمني أو يف املشركني ،فأبطلوا الرجم واجللد كأهنم ليسوا
يف أمة أمحد عليه السالم.1

اإلمام أبو إسحاق اطفيش:
قيما يف املوضوع حتت عنوان نبذة عن
يعترب أحد األعالم املشهورة والبارزة يف املذهب اإلابضي كتب حبثاا ا
اخلوارج فقال" :اخلوارج طوائف من الناس يف زمن التابعني ،رؤوسهم انفع بن األزرق ،وجندة بن عامر ،وعبد
هللا ب ن الصفار ومن شايعهم ،ومسوا خوارج ألهنم خرجوا عن احلق وعن األئمة ابحلكم على مرتكب الذنب
وهم إِنَّ ُكم
ابلشرك ،فاستحلوا ما حرم هللا من الدماء واألموال ابملعصية متأولني" .ويف قوله تعاىلَ ﴿:وإِن أَطَعتُ ُم ُ
لَ ُمش ِرُكو َن﴾ .فزعموا أن معىن اآلية :وإن أطعتموهم يف استحالل امليتة واالستحالل ملا حرم هللا شرك.
وحني أخطأوا يف التأويل مل يقتصروا على جمرد القول ،بل جتاوزه إىل الفعل ،فحكموا على مرتكب املعصية
ابلشرك واستحلوا دماء املسلمني وأمواهلم ،ابملعصية ،فاستعرضوا النساء واألطفال والشيوخ .وقد كان اإلمام
احلافظ احلجة الربيع بن حبيب بن عمرو البصري الفراهيدي صاحب املسند الصحيح رمحه هللا حني بلغ إليه
أمرهم يقول :دعوهم حىت يتجاوزوا القول إىل الفعل ،فإن بقوا على قوهلم فخطؤهم حممول عليهم وإن جتاوزوه
إىل الفعل حكمنا عليهم حبكم هللا.
فلما ظهرت بدعتهم طردهم أصحابنا من جمالسهم وطاردوهم كل صوب معلنني الرباءة منهم ،فلما جتاوزوا
القول إىل الفعل أعلنوا احلكم بكفرهم ،ألن الكفر يف استحالل ما حرم هللا نص يف كتاب هللا قطعي وقد

1
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استشرى فعلهم يومئذ فاشتدوا على أهل التوحيد بفتنتهم فسلوا السيوف على الرقاب بغري ما أنزل هللا فعظمت
عظيما.
حمنتهم فكانت بالء ا
وقد توىل قتاهلم املهلب بن أيب صفرة األزدي العماين القائد األموي املشهور وكان يضع احلديث يف استنفار
الناس إىل قتاهلم فعظمت حمنتهم املزدوجة يف حماربة املسلمني وانتشار األحاديث املوضوعة يف قتاهلم حىت بلغت
املدى من الشر فزادت الطامة.
وملا كان هؤالء اخلوارج من منكرة التحكيم فقد توىل كثري ممن ينتمون إىل املذاهب املتعصبة إدماج اإلابضية
يف هؤالء اخلوارج ،ظلما وعدواان والسبب يف ذلك عديدة املناهج:
أوهلا :أصحاب اإلابضية يرون املَلك العضوض َّل ُتب طاعته ،بل أن يكون احلكم على منهاج اخللفاء
الراشدين.
َّ
وعمر حديث صحيح ،وملا روي عن عمار بن
ملا روي عن النيب (ﷺ) :اقت ُدوا ابل َذي ِن من بعدي أيب بك ٍر َ
ايسر رضي هللا عنه :ستقتلك الفئة الباغية .واستشهد هبذا احلديث ُمنكرو التحكيم ومل ينكره الفريق اآلخر
فثبت كنص قاطع ارتضاه الفريقان ولو اختلفا يف أتويله ،إذ الفريق اآلخر محله على معىن غري صحيح ،وإمنا
دعاه الغرض إىل محله على ما يقتضيه ذلك اهلوى.
اثنيها :ظهور رأي أصحاب األهواء ِف واقعة النهروان :إذ زعموا أهنا ألجل اخلروج على علي وهو إمامهم
واحلقيقة اليت ال مرية فيها أن أهل النهروان مل خيرجوا عن علي فقط ولكنهم حني أبوا التحكيم وأصروا عليه
جنح أبو احلسن إىل فريق التحكيم ،فرأى منكرو التحكيم أن البيعة مل تكن يف أعناقهم بل هم يف حل منها
حيث أن التحكيم يف شيء معناه غري اثبت احلكم ،وإال فلم التحكيم؟ فاعتربوا التحكيم تنازال من اإلمام أيب
احلسن عن البيعة ،إذن فمن نكروا التحكيم يف حل من أمرهم ،فلهم احلق أن خيتاروا من يشاؤون إمام ا هلم.
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فاختاروا رجالا من أفضل الناس يومئذ ومن الصحابة الكرام ،1وهو عبد هللا بن وهب الراسيب األزدي ،فلما
إماما.فرأى علي بن أيب
ابيعوه بعثوا إىل أصحاهبم يومئذ ومنهم اإلمام علي :أن يدخلوا يف البيعة ملن اختاروه ا
طالب أن البيعة حصلت ألزدي ال لقرشي فحارهبم قبل أن يتقوى أمرهم فتخرج اإلمامة إىل غري قريش ،وهذا
هو السبب الوحيد لواقعة النهروان.2
هلذا دعاهم حني انظرهم إىل أن حياربوا عدوهم معاوية ومن معه ،ولكن األمر قد فات ،فقد أخذ األمر معاوية
من احلكمني :عمرو بن العاص ،وأيب موسى األشعري يف دومة اجلندل ،فأصبح املسلمون يف حل من أمرهم،
ألن بيعة عبد هللا بن وهب مل تقع إال بعد حصول النتيجة بوقوع ما حذر منه أولوا البصائر من مفكري
التحكيم وهو أن التحكيم تالعب ابألمر توىل كرب الدعوة إليه األشعث بن قيس الذي دس على أصحاب
معاوية.
وليس إذن ما يزعمه حمرفوا فحرفوا التاريخ ومتعفنة املذهبية أن واقعة النهروان كانت بسبب اخلروج على علي،
ألهنم مل خيرجوا والبيعة يف أعناقهم ،فلينتبه املتبصر من الزلة يف هذا املقام فإن األهواء متغلغلة يف أصحاهبا مبا
ال خفاء فيه.
اثلثها :أن تسمية اخلوارج مل تكن معهودة ِف أول األمر وإمنا هي انتشرت بعد استشراء أمر األزارقة كما
قلنا ومل نعرف هذه التسمية ِف أصحاب علي املنكرين للتحكيم أو الراضني به .وإن أول ما ظهر هذا
اللفظ بعد ثبوت األمر ملعاوية واالستقرار فيه حني زاره األحنف بن قيس التميمي وهو من أهل النهروان فقال
له معاوية :ملاذا أحبك الناس وأنت من اخلوارج؟ فقال له األحنف :لو عاب الناس املاء ما شربته ،يعين الذين
مل يرتضوا ببيعته والدخول يف أمره ،فقد ورد يف كتاب األمايل أليب علي القايل" :أترى أن معاوية يصف

1

ذكران فيما سبق قول ابن عباس يف مناظرة ابن عباس الذين خرجوا على أمري املؤمنني علي ال يوجد فيهم أح ٌد من أصحاب الرسول الكرمي (ﷺ).

2

قاتلهم علي رضي هللا عنه سبب سفك الدماء واعتدائهم على الناس وشق مجاعة املسلمني.
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األحنف بن قيس ابخلارجية ،ألنه كان مع من حارهبم على يوم النهروان أو ألنه مل يكن يف بيعة معاوية ولو
كان وصف معاوية لألحنف ابخلارجية لكونه من أهل النهروان لكان معاوية ومن معه أوىل هبذه التسمية،
ألنه هو الذي سل السيف ضد علي ومن معه يوم صفني ،وألنه هو الذي جنح عن بيعة اإلمام علي ،واحلال
قد ابيعه أهل احلل والعقد فأصبحت بيعته حقا جيب اتباعه والدخول فيه على كل واحد من املسلمني".1
رابعها :أن اإلابضية مل يسلوا السيوف على أحد من أهل التوحيد قط ،ومل تقع منهم حرب ضد أحد من
املسلمني ،وحىت عند اشتداد األزمة بني احلجاج بن يوسف الثقفي وزايد بن أبيه فقد اشتدوا يف مطاردة
املسلمني جملرد الظنة حىت خرج عليهم التوابون ،وعلى رأسهم سعيد بن اجلبري وإبراهيم النخعي ومها إمامان
وقد قتل احلجاج سعيد بن جبري أحد أئمة التفسري ،والعجب كل العجب أن هذه اجملموعة الكربى من
العلماء الذين محلوا السيف أمام اجلور الذي ظهر بفظاعة من احلجاج ،مل يطلق عليهم أحد منهم اسم
مجيعا يف القتال ما عدا ثالثة فيما يبدو :سعيد بن جبري،
اخلوارج ،وهم كلهم من محلة لواء العلم ،وماتوا ا
مشدوها أمام هذه الفاجعة الكربى ،ومع ذلك متر
وإبراهيم النخعي ،وعبد هللا بن مطرف .وإن العقل يقف
ا
على القراء بسالم.2
وإن من ميحص حيمص التاريخ إبنصاف وعلم ،يرى يف إطالق لفظ اخلوارج على اإلابضية-وهم من اخلوارج
براء ،وهو وهم أهنم رأوا اإلمامة ال ختتص بقرشي ،بل هي تصح لكل من اختاره املسلمون لسياسة دولتهم
ورائستها ،وهذا هو احلل الذي دل على كمال البصرية ،إذ ليس من احلكمة أن جيعل هللا أمر البشر على
اتبعا لقبيلة واحدة ،سواء أحسنت أو أساءت.
سائر أجناسه وأئمة ا

1

علي حيىي معمر ،اإلابضية بني الفرق اإلسالمي ،ص .ص.513 - 10

2
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والوضع الطبيعي يف البشر هو الذي أيد ما ذهب إليه أصحابنا ومحوا عليه حديث :األئمة من قريش "ومن
املكابرة وجمانبة احلق أن يزعم الزاعمون اختصاص سياسة األمم بقرشي ومل يرتضه األنصار وهم أهل الفهم ،ملا
بعث به حممد صلوات هللا وسالمة عليه حني قالوا أليب بكر :منا أمري ومنكم أمري ولكن حني رد على األنصار
بقوله :منا األمراء ومنكم الوزراء إن العرب ال تدين إال هلذا احلي ،يعين قريشا ،فعلل احلكم ابنقياد العرب
لقريش ،ال لشيء آخر ،مما يزعم أهل األهواء السياسية واملذهبية .أترى أن األمم على سائر أجناسها تنقاد
إىل رجل من قريش جملرد أنه قرشي كال وهللا.1
خامسها :اإلابضية يبتغون العدل وينشرون العمل ابلكتاب والسنة ومناهج السياسة اليت سار عليها
اخللفاء الراشدون:
برأيهم سواء قام ابألمر قرشي أم حبشي ،عريب أم عجمي ،كما ورد يف أحاديث صحاح ،ملا ارتضوا سرية
عمر بن عبد العزيز حيث أرسلوا إليه وفدا من البصرة يتألف من ستة علماء جهابذة :جعفر بن السماك
العبدي وأبو احلر علي بن احلصني العنربي ،واحلباب بن الكاتب واحلباب بن كليب وأبو سفيان قنرب البصري،
وسامل بن ذكوان .رمبا كانوا أكثر من هؤالء إال أن الذين وقفت على أمسائهم هم هؤالء رمحهم هللا مجيعا،
وحيث ذكر مؤرخو قومنا وفود هؤالء على اخلليفة عمر بن عبد العزيز.2
وفدا ومل يذكروا ما جرى بينهم وبني اخلليفة عمر يف احلديث،
قالوا" :كعادهتم يف الغمز :أرسل إليه اخلوارج ا
وقبوله منهم كل ما أرادوه منه يف نشر العدل وتطهري البالد واملنابر من اللعن الذي اختذه األمويون "سنة"،
فإن الوفد قال له :إن املسلمني يلعنون علي ا على املنابر فال بد من الشروع يف تغري تعبري املنكر ،فأبدل اللعن

1

مال اإلمام اجلويين إىل عدم اشرتاط النسب القرشي ،أما الباقالين اختلف قوله ،فاشرتط القرشية يف كتابه اإلنصاف ،ومل يشرتطها يف كتابه التمهيد ،وإىل نفي

حكما وغريه.
اشرتاط القرشية ذهب أكثر احملدثني منهم أبو زهرة يف كتابه "املذاهب اإلسالمية" .وذهب إىل أن األحاديث الواردة جمرد أخبار ال تفيد ا
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اإلحس ِ
ِ ِ ِ
ان َوإِيتَ ِاء ِذي ال ُقرَ َٰب َويَن َه ٰى َع ِن ال َفح َش ِاء َوال ُمن َك ِر َوالبَ غ ِي ۚ يَعِظُ ُكم
بقوله تعاىل﴿:إِ َّن َّ
اَّللَ َأي ُم ُر ابل َعدل َو َ
لَ َعلَّ ُكم تَ َذ َّك ُرو َن﴾[النحل.]90:
مل تسمح نفوس أولئك املؤرخني الذين أعميت بصريهتم األهواء أن يذكروا تلك املناقب اليت ظهرت ،فاإلابضية
ينشدون من ينشدان احلق والوقوف يف وجه الظلمة ابملساجلة ،كما فعل اإلمام عبد هللا بن إابض مع عبد
امللك بن مروان ،وأبو بالل مرداس بن حيدر مع زايد بن أبيه ،ومل يسلوا السيف كما فعل اخلوارج ،بل سلكوا
سبيل البيان ،معرضني عن السنان ،ومل يفعلوا وأهنم كما فعل اخلوارج ،بل سلكوا سبيل ،معرضني عن السنان،
وأهنم يرون عصمة الدم ابلتوحيد "ال إله إال هللا" ،وعصمة املال كذلك .ومل يكن منهم ما كان من أعمال
غريهم يف سبيل أتسيس السلطان ،أو محل الناس على اعتناق مذهبهم ابلسيف ،وقطع العذر ،بل تركوا الناس
أحر اارا يف آرائهم ،وأعرضوا عن الدنيا إن كانت بغري حلها ،بل تركوا ألرابب املذاهب مذاهبهم يف حرية اتمة
ألنه "ال أكره يف الدين" ،فاحلق ظاهر القبلة عندهم كافة سواسية يف احلق ،واحلرية مكفولة لكل الناس بعد
االعرتاف هلل ابلوحدانية ،واحلرية هي األصل يف اإلنسان ،حىت أن املكاتب عندهم يف أول يوم وما كاتب به
فدين عليه يؤديه ،ومل يقل هبذا غري اإلابضية ،ألهنم أدركوا من الشريعة ما فاقوا سواهم ،فبان عنهم اخلوارج مبا
ذكران يف شنائعهم وكبائرهم ،ومل تكن هلم صلة ابإلابضية حىت يقال إهنم خوارج ،ولقد ُكشفت للمنصفني من
قومنا هذه الفروق فأدركوا احلق واعرتفوا به ،والرجوع للحق فريضة وفضيلة.
سادسها :اإلابضية جييزون املناكحة بينهم وبني سائر املوحدين ،واخلوارج َّل جييزون التناكح مع غريهم
فاخلوارج يرون سواهم مشركني-كما بينا وأوضحنا وعلى هذا ال جيوز أيضا التوارث بينهم وبني من خيالفهم
بطبيعة احلال ألن الشرك الذي منع املناكحة واملصاهرة مينع املوارثة ،فهل تعامى عن هذه الفروق الذين تعفنت
نفوسهم وأصيب ابلعشي ،ذلك ما يشاهده الذي يقلب أطوار التاريخ يف مدوانت قومنا ،ومل يعتربوا قوله:
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ِ
﴿والَّ ِذين ي ؤذُو َن المؤِمنِني والمؤِمنَ ِ
اان َوإِمثاا ُّمبِيناا﴾[األحزاب .]58:وقوله تعاىل:
ات بِغَ ِري َما اكتَ َسبُوا فَ َقد احتَ َملُوا ُهبتَ ا
َ َُ
ُ ََ ُ
ٍ
ِ
ِ
ب
﴿ َوَال َجي ِرَمنَّ ُكم َشنَآ ُن قَوم َعلَ ٰى أََّال تَعدلُوا ۚ اعدلُوا ُه َو أَق َر ُ

ى﴾[املائدة.]8:
لِلتَّقو ٰ

َ

إن املسلم ليجار من أمر أولئك املتقولني على أهل احلق واالستقامة "اإلابضية" ،كيف استساغوا ذلك
ألنفسهم ،ال لشيء إال للهوى والشهوة اخلفية ،نعوذ ابهلل من اهلوى وإنكار احلق ،أو ال يتذكرون أهنم
سيالقون هللا بذلك اإلفك ،أم اعتقاد اخلروج من النار هون كل شيء يف سبيل اهلوى.1
وعمًل معبدء الفتنة:
علما ا
سابعها :اإلابضية خدموا اإلسًلم ا
حيث اشتغل أتباع املدرسة ابلتدوين ،فكانوا أول من دون احلديث ،فإمامنا جابر بن زيد أول من دون احلديث
وأقوال الصحابة يف ديوانه الذي وصفوه أبنه وقر بعري ،مث تالميذه من بعده وهم محلة العلم إىل املشرق واملغرب،
يف حني أن اخلوارج جنحوا إىل إراقة الدماء وإخافة السبل وتعطيل األحكام ،ومل يذكر عن أحد من اخلوارج
أنه ألف كتاابا ،والذين يذكرون املؤلفات للخوارج ،إمنا يذكرون اإلابضية ،وهم دون شك يريدون هبم التشنيع
والتشغيب ،وأما الصفرية واألزارقة والنجدات ،فلم تذكر هلم رواية وال تدوين ،ولو انفرد جندة برواية حديث،
وانفع بن األزرق أبسئلة سأهلا ابن عباس ليس هذا حملها ،وأريد أهنم جنحوا إىل احلرب ال إىل التأليف ورواية
العلم وكل ما ذكره قومنا من رجاله العلم ونسبوه للخوارج ليسوا إال من اإلابضية.
ولقد أتى أصحابنا يف تدوين العلوم ابلعجب العجاب ،وعرفوا ابلصدق واألمانة والورع ما مل يبلغ شأوه
وغريهم ،فلجأ بعض الكاتبني من قومنا إىل تشويه احلقائق ابلدعاية ابلداعية الفاجرة والبهتان ،حني هبرهتم
تلك األنوار الساطعة وما خلطوا بني اإلابضية واخلوارج إال لطمس معامل احلق والصواب ،حسدا من عند
أنفسهم ،وأىن ملن اختذ التشغيب مطية أن يعرتف ابحلق والصواب وقد عميت بصريته وإنك لرتى هلؤالء من
العمل على إخفاء ما يرونه من أصحابنا من الكمال الديين ،والعظمة العلمية ما جعلهم ال يذكرون هلم من
1
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موجب الذكر شيئا ،وإنين رأيت مؤلفات دونت التاريخ واألدب والفروع لبعض قومنا يستوجب املقام ذكر
وإمعاان
أصحابنا مبا هلم فيما دون من الضلع ،فال يتورع أن يتجاهل ذكرهم حىت كأهنم مل يكونوا ،وذلك مبالغة
ا
يف طمس احلق ،وال جتد من أصحابنا شيئاا من هذا األسلوب البشع ،واحلمد هلل العلي الكبري.
اثمنها :إن قومنا حني مجعوا احلوادث التارخيية ،واقتضت احلال أن يذكروا أصحابنا ،فخلطوا بني اإلابضية
واخلوارج ،فتارة ينسبون اإلابضية للخوارج واترة ينسبون اخلوارج لإلابضية ،كما يفعل الكثري من املدونني،
األصول والفروع يف إضافة أقوال املعتزلة إىل اإلابضية والعكس ،مما أوجب التخليط والتشويش فيذهب املؤلفون
الذين يعتمدون على النقل إىل ما هو أشبه ابلنهرير ،وال عذر هلم عندي مطل اقا.
ألن الذي ينشد احلق يطلبه من ينبوعه ،ال أن ينتحله حسب هواه ،إان جند من يزعم أن أاب بالل مرداس
بن جدير من اخلوارج ،وقطري بن الفجاءة من اإلابضية ،واألمر على عكس ذلك ،1وآخر يذكر أن اإلمام
طالب احلق عبد هللا بن حيىي الكندي هو اإلمام عبد هللا بن إابض واحلق خالف ذلك ،إذ اإلمام عبد هللا
بن إابض تويف آخر أايم عبد امللك بن مروان وعبد هللا بن حيىي طالب احلق ظهر أايم مروان احلمار سنة
130ه.
وهكذا خيلط الكاتبون من قومنا هذه احلقائق اهلامة تشويها وتشغيبا ،وانظر إىل اتريخ األندلس الذي يوجد
ذكرا ،واحلال أن اإلابضية بلغوا يف األندلس مبلغ ا عظيم ا من العلم واملال،
بني أيدينا اليوم ،وال جند لإلابضية ا
حىت أن جزيرة اليابسة اليت هي من األندلس كانت كلها إابضية إىل القرن السادس ،بل إن نكبة األندلس
اليت كانت كلها إابضية إىل القرن السادس ،بل إىل نكبة األندلس الكربى وإنك لتقرأ طبقات ابن سعد مثال
فال جتد ذكرا لرجال اإلابضية غري جابر بن زيد ،فإنه ذكره رغم أنفه لشهرته اليت أطبقت اآلفاق وهكذا.

1
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واحلق الذي ال ريب فيه أن رجال كل قوم قومهم أوىل هبم والتاريخ أهله أوىل وأعرف هبم من سواهم وهللا
يقول احلق وهو يهدي السبيل.
أحكاما شرعية ،لذا قال املسلمون جيب الفرز بني الكبائر ،حىت ال يقع
ولقد استوجبت بدعة اخلوارج
ا
اإلنسان يف جرمية اخلوارج ،فالكبائر نوعان:
أ .كبائر شرك ،وهي كل كبرية أخلت ابالعتقاد ،كاستحالل ما حرم هللا ،أو حترمي ما أحل هللا ،أو
إنكار ما علم من الدين ابلضرورة ،أو جحود حكم قطعي ،كالرجم إىل أمثاهلا ،وكبائر النفاق.
ب .كبائر الكفر بنعمة هللا ،أي ما يطلق عليه عند أهل احلديث كفر دون الكفر وهي كبائر الفسق
عند قومنا ،مثل ارتكاب فاحشة من الزان أو اإلتيان يف األعجاز أو أكل احلرام ،أو شهادة الزور أو
عقوق الوالدين ،أو ما شابه ذلك من كبائر عملية ،وترك فريضة من فرائض هللا غري مستحيل ،كل
ذلك يسمى عند أصحابنا بكبائر النفاق وكبائر كفر النعمة.1
وإذا أطلق أصحابنا الكفر انصرف ابلقرينة إىل احلُكم عليه فيه .هل هذا حيل ابلعقيدة أو هو من الفعل أو
الرتك فيدرك نوع الكفر أهو كفر نفاق أو كفر شرك؟
إن على أن أصحابنا أال يكفروا تشهياا ،وال يكفروا أهل القبلة ما دانوا بكلمة اإلخالص واحلق أهنم انفردوا
بذلك ولو ادعاها أرابب املذاهب.
بعيدا ،ال جيمع بينهما جامع إال إنكار التحكيم،
وإذا أدركت هذا علمت أن بني اإلابضية واخلوارج فَرقاا ا
وهو احلق الذي ال ِمرية فيه والذي يؤيده كتاب هللا وسنة رسوله هللا (ﷺ) وسرية العمرين وإمجاع املسلمني،
صم ِاب َِّ
َّلل فَ َقد ه ِدي إِ َ ٰىل ِصر ٍ
فشد يدك على احلق﴿ومن ي عتَ ِ
اط ُّمستَ ِقي ٍم﴾[آل عمران .]101:وقد قال بعض
ََ َ
ُ َ
َ
أصحابنا وبه قال قومنا" :إن اخلوارج ينكرون الرجم والذي عندي أن هذا القول غري صحيح إال إذا نظران
حدا وهذا متفرع عن
إىل ُحكمهم أبن مرتكب الكبرية مشرك حالل الدم ،فإن الزاين يقتل عندهم ردة ال ا
1
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قطعا ال حيتاج إىل دعوى نكران الرجم ،ولكن األمر عندي ليس كما يتوهم ،وإمنا زعم من زعم من
حكمهم ا
قومنا أن اخلوارج ينكرون الرجم فيه مغمز لكنه يعود على الزاعمني بطامة؛ وذلك أن قومنا رووا أنه كان مما
يتلى يف كتاب هللا" :والشيخ والشيخة إذا زنيا فارمجومها البتة نكاالا من هللا وهللا عزيز حكيم" فأكلته العنزة
 فيرتتب على هذه املقالة أن القرآن وقع فيه نقص والعياذ ابهلل ،وهذه الطامة تالزمهم وإن فروا منها بزعمأن ما نسخ لفظه وبقي حكمه ،ولكن أصحابنا يقولون الرجم فرض ال من القرآن ،ولكن من احلديث فقد
روى احلافظ احلجة اإلمام الربيع يف صحيحه عن اإلمام جابر بن زيد( :االستنجاء واالختتان والوتر والرجم
سنن واجبة) .فصان هللا األصحاب من اخلطل ،واحلمد هلل وصلى هللا على سيدان حممد وآله وصحبه.1
هذه الفروق املعتربة اليت ذكرها اإلمام أبو اسحاق إبراهيم الطفيش اإلابضي فيها داللة واضحة يف كون
اإلابضية مدرسة إسالمية بعيدة عن اخلوارج ،بل إن اإلابضية كانوا أشداء على اخلوارج شأهنم شأن بقية
املسلمني املعتدلني ،فكيف نعتربهم خوارج؟ فهذا ال يستقيم أمام موازين العدل واإلنصاف والنزاهة العلمية
واملوضوعية .ويعزز هذا أين سأحتدث -إبذن هللا تعاىل -يف مبحث مستقل عن مصادر التشريع والعقائد
والفقه واألصول واالجتهاد والفكر السياسي واإلنساين عند اإلابضية ،تدل مباحثنا اليت التزمت ابلعدل
واإلنصاف ،والعلم والبحث والتنقيب على كون اإلابضية مدرسة إسالمية استمر بقاؤها إىل يومنا هذا لتميزها
يف أصوهلا املتينة وفروعها املرنة ،املستمدة من القرآن الكرمي والسنة النبوية.

العًلّمة أْحد ْحد اخلليلي:
يقول العالمة اخلليلي :مع ما متيزت به هذه املدرسة من شدة التمسك ابلدين ،واالعتصام حببله املتني ،وعدم
تساهلها يف شيء من حدوده وواجباته ،أتَب كل اإلابء أن أت تغلو يف أمر الدين وأن تتجاوز حدوده اليت
رمسها الشارع احلكيم ،لذلك كانت يف سلمها وحرهبا مثاالا للتسامح وعدم االستقصاء يف تعاملها مع غريها
1
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يف السلم واحلرب واملكره واملنشط والسعة والضيق والشدة والرخاء ،وقد تبينت أيها القارئ الكرمي كيف كان
سلوك أبنائها عندما يتعرضون لعدوان أو يواجهون خصومة ،فإهنم يعرضون على االحرتاز وضبط النفس
والتحكم يف العواطف الثائرة واملشاعر اهلائجة ،حىت ال تدفعهم إىل احلماقة ،واخلروج عن حدود االعتدال فيما
ذكرته من األمثلة شاه د على ذلك ،وكما جتد شهادة عادلة على هذا النهج من أهل الصدق واألمانة من
املنتسبني إىل املدارس األخرى.
وبسبب هذا كان البون سحي اقا بينهم وبني الغالة الذين حكموا على أهل ملة التوحيد ،أبحكام املشركني،
فاستباحوا منهم سفك الدماء وغنم األموال وسيب الذراري ،وقد كان استنكارهم هلذا الغلو منذ بداية بروزه،
انهيكم أن اإلمام أاب الشعثاء جابر بن زيد-رمحه هللا-الذي كان رائد هذه املدرسة ومنظرها كان جيتمع أبولئك
على أولئك الغالة .فقد ذكر البدر الشماخي يف سرية ضمام أنه قال :كان جابر أييت اخلوارج فيقول هلم:
أليس قد حرم هللا دماء املسلمني بدين؟ فيقولون نعم ،وحرم هللا الرباءة منهم بدين؟ فيقولون نعم ،فيقول أوليس
قد أحل هللا دماء أهل احلرب بدين بعد حترميها بدين ،فيقولون :بلى ،فيقول :وحرم هللا واليتهم بدين بعد
1
أيضا أن عبد هللا بن
األمر هبا بدين؟ فيقولون نعم :فيقول :هل أحد ما بعد هذا الدين؟ فيسكتون  .وذكر ا

إابض كانت له مناظراتن مع اخلوارج:2
 اَّلستدَّلل بكًلم سامل بن ذكوان اهلًليل:قال اخلليلي :وسط سامل بن ذكوان اهلاليل-وهو من أعالم هذه املدرسة يف هناية القرن األول وبداية الثاين-
احلجج الدامغة اليت أتت على شبه هؤالء الغالة يف سريته القيمة حيث قال :مث خرج من بعدهم ابن األزرق
وأصحابه فمكثوا ما شاء هللا ،يسريون بسرية من كان قبلهم من اخلوارج مث إهنم جرمهم شنآن قومهم أن

1
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2
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أنزلوها مبنازل عبدة األواثن فقطعوا املرياث منهم وحرموا مناكحتهم وقد انكحهم من يتولون ووارثهم ،فإن
يكن ذلك هدى وعمل به من يتولون فقد خالفوهم فيه ،ودانوا اليوم ابلرباءة ممن عمل به ،وإن يكن ذلك
ضاللة ضلوا بتوليهم من عمل به.
واستحلوا َسيب قومهم ،واستنكاح نسائهم ومخس أمواهلم وقتل ذراريهم واستعراضهم ،ومل يكن من يتولون
يستحلون شيئاا من ذلك من قومهم ،فإن يكن الذي عمل به من يتولون من قومهم هدى فقد خالفوهم،
وأبوا أن جيريوا من استجارهم من قومهم حىت يسمع كالم هللا وهم يشهدون أهنم مبنازل عبدة األواثن وقال هللا
ِ
لنبيه﴿:وإِن أَح ٌد ِمن المش ِركِني استجارَك فَأ َِجره ح َّىت يسمع َك َالم َِّ ِ
ك ِأب ََّهنُم قَوٌم َّال
اَّلل ُمثَّ أَبلغهُ َمأ َمنَهُ ۚ َٰذل َ
ُ َ ٰ َ ََ َ
َ َ َ ُ َ َََ
يَعلَ ُمو َن﴾[التوبة .]6:فقالوا :قد مسع قومنا كالم هللا فال جنريهم ،وقد مسع املشركون الذين أمر هللا جبوارهم كالم
هللا فقالوا﴿:قَد َِمسعنَا لَو نَ َشاء لَ ُقلنَا ِمثل ٰه َذا﴾[األنفال﴿.]31:وقَ َال الَّ ِذين َك َفروا َال تَسمعوا ِهلٰ َذا ال ُقر ِ
آن َوالغَوا فِ ِيه
َُ َ
ََ
َ
ُ
َ ُ
لَعلَّ ُكم تَغلِبو َن﴾[فصلت .]26:وقالوا﴿:ائ ِ
ت بِ ُقر ٍ
آن َغ ِري َٰه َذا أَو
َ
ُ

بَ ِدلهُ﴾[يونس.]15:

مث أجارهم نيب هللا كما أمره وجعلوا للقوم حمنة ،وأبوا أن يقبلوا ممن أاتهم إقامة الصالة وإيتاء الزكاة ،وإقرارهم
الص َالةَ َوآتَ ُوا َّ
الزَكاةَ فَ َخلُّوا َسبِيلَ ُهم ۚ إِ َّن َّ
حبكمهم وهم يزعمون أنه حكم هللا وقال لنبيه﴿:فَِإن َاتبُوا َوأَقَ ُاموا َّ
اَّللَ
ور
َغ ُف ٌ

َّرِ
حيم﴾[التوبة.]5:
ٌ

وكفروا ابلرجم وقد رجم رسول هللا رجالا من أسلم ،ومضت به السنة وبرؤوا من كل أعرايب ،وإن كان يتوالهم
ويشهد هلم ابلنجاة ،ويسأل هللا أن يرزقه مثل الذي رزقهم من جهاد أعدائه وقد قال هللا تعاىل﴿:وِمن األَعر ِ
اب
َ َ َ
ِ
ت ِع ِ
ِ ِ ِ
اَّلل و ِ
َّلل والي وِم اآل ِخ ِر وي ت ِ
الرس ِ
ول ۚ أََال إِ َّهنَا قُربَةٌ َّهلُم ۚ َسيُد ِخلُ ُه ُم
َّخ ُذ َما يُنف ُق قُ ُرَاب ٍ َ
ند َّ َ َ
صلَ َوات َّ ُ
ََ
َمن يُؤم ُن اب َّ َ َ
ور
اَّللُ ِيف َرمحَتِ ِه ۗ إِ َّن َّ
َّ
اَّللَ َغ ُف ٌ

َّرِ
حيم﴾[التوبة.]99:
ٌ

وكفروا قعدهتم واستحلوا دماءهم وأمواهلم وحرموا واليتهم واالستغفار هلم وتولوا قوما كانوا يتولون قعدهتم
وحيرمون دماءهم وأمواهلم ويستحلون موارثيهم واالستغفار هلم وقد عملوا ذلك منهم ،فإن يكن ذلك هدى
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عمل به من يتولون فقد خالفوهم فيه .وكفروا من يتوىل اليوم عليه ،وإن يكن من يتولون توىل كافرا فقد كفروا،
وكفروا هم بواليتهم إايهم على تويل الكفار فزعموا أمنا يكفرون قعدهتم بكتماهنم إمياهنم ودينهم وقد أمرهم هللا
أن يثبتوا.
فقد مكث مؤمن آل فرعون ما شاء هللا أن ميكث كأمنا إميانه فلم يردد هللا عليه بكتمانه إايه وقد قال هللا:
ون المؤِمنِني ۖ ومن ي فعل ٰذَلِك فَلَيس ِمن َِّ
﴿ال ي ت ِ
َّخ ِذ المؤِمنُو َن ال َكافِ ِر ِ ِ ِ
اَّلل ِيف َشي ٍء إَِّال أَن تَتَّ ُقوا
ين أَوليَاءَ من ُد ُ َ َ َ َ َ
َّ َ
ُ
َ َ َ
َ
ِمن ُهم

تُ َقا اة﴾[آل عمران.]28:

فحرض هللا املؤمنني على التقية وكيف يتقي املؤمنون الكفار إال أن يظهروا هلم ما حيبون ويكتموهم دينهم،
ومع أهنم إذا خرجوا كانوا أكتم ما كانوا ُّ
قط لدينهم وذلك الرجل أيتيهم فيقول علي دينكم فيقولون :ال إان
إذا نكفر ولكن أخربان أنت به فإن أخطأ شيئ ا مما يف أنفسهم قتلوه يف شيء من أمور املعاصي ليس كلها
حتصى من استحالل أكل األماانت اليت أمر هللا ابلوفاء هبا ،وأوَف هبا املؤمنون ويشهدون أن النفاق قد ُرفع
وأن أحدا ال يستطيع أن يكون منافقا ويشهدون أن يغفر للزاين والسارق وأن يكوان منهم ،ولو كانت صحابة
دعاهم إليه من إقامة وإيتاء الزكاة ،1وهو اإلسالم ﴿ َوَمن
جتري من النفاق أجارت صحابة نيب هللا إن قبلوا ما ُ
يَب تَ ِغ َغري ِ
اإلس َالِم ِديناا فَلَن يُقبَ َل ِمنهُ َوُه َو ِيف اآل ِخَرِة ِم َن
َ

اخل ِ
اس ِرين﴾[آل عمران.]85 :
َ
َ

وع ِ َين –يف زمانه ومن بعده-قادة الفكر والرأي من أبناء هذه املدرسة
أقواله ما يرد به على اخلوارج حيث قالُ :
بنقض فكر هؤالء الغالة وتقيد شبههم وشفيه رأيهم حىت جاء اإلمام اجملدد العالمة الرابين أبو نبهان رمحه هللا
تعاىل.

1
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العًلمة أبو نبهان:
قال اخلليلي :فعين بنقض هذا الفكر والنداء عليه ابلضالل يف كثري من مؤلفاته ،وكان مما قاله :أال فاتقوا هللا
أبداء ما أمر واالنتهاء عما عنه زجر ،وال تركنوا إىل دعاكم إىل متالف الردى اتركني ملا كان عليه أئمة اهلدى
فإهنم أقرأ منكم للتنزيل التنزيل وأعلم ابلتأويل وأدل ابلطريقة املثلى إىل منازل العال.
وقد ضربوا يف منارها الصوى فبصروا العمى وأمروا ابلتقوى وهنوا عن متابعة اهلوى وأوضحوا لكم يف دين هللا
ما ال مزيد عليه من اهلوى ،فدلوكم على احملجة البيضاء اليت كان عليها سيد األنبياء فعرفوكم ما أتتونه فرضا
ونفالا ،وما تذرونه نية وقوال وفعالا وبينوا لكم من زاغ عنها من أهل اجلهالة ،فجادلوا أهل الزيغ ابليت هي
أحسن ملا هبا من داللة على صحة ما هو به وعليه وفساد ما عداه حىت ظهر احلق وبطل ما خالفه من دعوى
العماة ،فأىن يكون الشك فيما هم به ودعوا إليه.
وال يزال االلتباس ،فال عذر ملن خالف من الناس أولئك هم أولوا األلباب الذين هداهم هللا لدينه الذي ارتضاه
لعباده من فضله ،فلم يغريوه عن أصله بل اتبعوا فيه أثر النيب عليه الصالة والسالم ومن بعده أاب بكر وعمر
وغريمها من الصحابة والتابعني صفوة األانم ،فجاهدوا عن أمر هللا من كان من املشركني حىت يسلم أو يقتل
على إصراره أو يعطي اجلزية عن يد لصغاره إال من ال يقبل منه إال الدخول يف اإلسالم أو القتل على حال،
وقاتلوا من بغى من املنافقني يف إقراره حىت يفيء إىل أمر هللا أو تفين روحه يف أوزاره ،فبذلوا األموال يف جهادهم
وجادوا ابألرواح إلزالة فسادهم ،فلم يستحلوا عن هؤالء الباغني يف قتاهلم سيب ذرية وال غنيمة مال حلرامهما
قطعا ،وإمنا أجازمها انفع بن األزرق خالفاا
يف أهل القبلة شرعا ،وهذا ما ال جيوز أن خيتلف يف املنع يف جوازه ا
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يف دين هللا ملن قبله جزاه هللا شرا على ما ابتدعه ،ما أضله ،حىت انتحل اهلجرة وشرك أهل القبلة واستعرض
الناس ابلسيف على غري دعوة ،فاستحل السيب والغنيمة يف أهل اإلقرار ابجلملة وأزل من اتبعه فصار مثله.1

العًلّمة نور الدين الساملي:
لقد ذكر اخلليلي :وإن حمجة احلق يف هذا اإلمام نور الدين الساملي رمحه هللا تعاىل ،إذ قال:
وإن ي ك ن ق وم ل ه اس ت ح ل وا.
م ن دي ن ه ا ص ف ري ة أزارق ة.
جهال على بغ اة املس لمين ا.
ا
ق د اس تحلوا امل ال مغنم ا.
وض ل ل ت ه م وفس ق ت ه م.
مج ل ة أخ ب ار م ع اآلاثر.
وم ن ه م ال ش ك ن ربأان.

وم ال أه ل ال ب غ ي ال حي ل.
خوارج غل ت وص ارت م ارق ة.
ف ح ك م وا حب ك م املش رك ي ن ا.
فعرض وا للناس ابلس يف كما.
وأم ة امل خ ت ار ف ارق ت ه م.
ووردت ف ي ه م م ع امل خ ت ار.
وف ي ه م امل روق ي ع رف ن ا.

أيضا :وال نرى استعراض قومنا ابلسيف ما داموا يستقبلون القبلة ،وال نرى قتل الصغري من أهل قبلتنا
وقال ا
وال غريهم ،وال نستحل فرج امرأة رجل تزوجها بكتاب هللا وسنة نبيه حىت يطلقها زوجها أو يتوَف عنها ،مث
تعتد عدة املطلقة أو املتوَف عنها زوجها ،وال نرى انتحال اهلجرة من دار قومنا هلجرة النيب وأصحابه من دار
قومه ،ولكن خيرج من خرج منا جماهدا يف سبيل هللا على طاعته ،فإن رجل إىل دار قومه توليناه إذا كان قائما
حبق هللا يف نفسه وماله.2

1

نقال عن االستبداد ،ص.286
خمطوطة أيب نبهان حيذر فيها احلكم على أهل القبلة أبحكام املشركني ،ا

 2حتفة األعيان .79/1،وانظر :االستبداد ،ص.286
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اإلمام العًلمة أبو إسحاق إطفيش:
وذكر اخلليلي ما قاله أبو اسحاق إطفيش :اخلوارج طوائف من الناس يف زمن التابعني واتبع التابعني ،رؤوسهم
انفع بن األزرق ،وجند بن عامر وعبد هللا بن الصفار ومن اتبعهم ومسوا خوارج ألهنم خرجوا عن احلق وعن
األمة ابحلكم على مرتكب الذنب ابلشرك فاستحلوا ما حرم هللا من الدماء واألموال ابملعصية متأولني قوله
تعاىل﴿:وإِن أَطَعتُم ُ ِ
وهم إنَّ ُكم ُ
ُ
َ

ن﴾[األنعام.]121:
لَمش ِرُكو َ

فقد زعموا أن معىن اآلية ،وإن أطعتموهم يف أكل امليتة ،فأخطؤوا يف أتويلهم واحلق أن معىن اآلية :وإن
أطعتموهم يف استحالل امليتة ،واستحالل ملا حرم هللا شرك ،وحني أخطؤوا يف التأويل مل يقتصروا على جمرد
القول ،بل جتاوزوه إىل الفعل فحكموا على مرتكب املعصية ابلشرك فاستحلوا دماء املسلمني ،وأمواهلم ابملعصية
فاستعرضوا النساء ،واألطفال والشيوخ.1

اإلمام احلافظ الربيع بن احلبيب:
قال اإلمام اخلليلي :وقد كان اإلمام احلافظ احلجة الربيع بن حبيب بن عمرو البصري الفراهيدي اإلابضي
صاحب املسند الصحيح-رمحه هللا -حني بلغ إليه أمرهم يقول :دعوهم حىت يتجاوزوا القول إىل الفعل ،فإن
بقوا على قوهلم فخطؤهم حممول عليهم ،وإن جتاوزوه إىل الفعل حكما فيهم حبكم هللا ،فلما ظهرت بدعتهم
طردهم أصحابنا من جمالسهم وطاردوهم يف كل صوب ،معلنني الرباءة منهم ،فلما جتاوزا ابلقول إىل الفعل
أعلنوا احلكم بكفرهم -ألن الكفر يف استحالل ما حرم هللا نص يف كتاب هللا قطعي وقد استشرى فعلهم

1
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يومئذ فاشتدوا على أهل التوحيد بفتنتهم ،فسلوا السيوف على الرقاب بغري ما أنزل هللا فعظمت حمنتهم،
عظيما.1
فكانت بالء ا
شاهدا على أن هذه املدرسة مل خترج عن خط االعتدال ،فلم تستبح
ويف هذه النصوص اليت نقلناها ما يكفي ا
يف يوم من األايم غنيمة مال موحد وال سيب ذريته أو أهله مهما كان فجوره ،وإذا بغى فإمنا يقتصر يف رد بغيه
مبقاتلته ،بعد إقامة احلجة عليه من غري أن يعامل معاملة أهل الشرك يف شيء فال يقطع التوارث بينه وبني
املسلمني ،وال حيرم إنكاحه النساء املسلمات ،كما مل حيرم تزوج من كانت على هنجه من النساء.
وقد امتألت كتبهم بشرح ذلك ،والنكري على اخلوارج الغالة الذين حادوا عن هذا النهج ،فأنزلوا أبهل القبلة
من األحكام ما خيرجهم من امللة ويلحقهم أبهل الشرك والعياذ ابهلل .وال يراتب ذو بصرية أن اخلوارج الغالة
بغلوهم-فيما أنزلوه من األحكام أبهل القبلة -ابينوا النهج السليم الذي جاء به القرآن ودلت عليه سنة
املصطفى عليه الصالة والسالم ودرج عليه الصحابة والتابعون هلم إبحسان ،لذلك تشددت األمة يف حماكمتهم
على جرمهم فبدعتهم وضللتهم وكانت اإلابضية يف مقدمة األمة إذا وقفوا منهم هذا املوقف الصارم ،وأخذوا
على أنفسهم نقض أابطيلهم وتفنيد شبههم ،كما أهنم مل يرتددوا يف دفع شرهم ابلسيف عندما اقتضى األمر
ذلك ،فعلوا هذا كما هذا ابملشرق بقيادة اجللندي بن مسعود ،وابملغرب بقيادة أيب اخلطاب املعافري.2

الشيخ علي بن حيىي ُمعمر:
يقول علي حيىي معمر :إن اإلابضية من أحرص املؤمنني على التقيد مبا ثبت يف النصوص الشرعية من أحكام
املسلمني ،وهم يعتقدون أن كل من نطق بكلمة الشهادة فهو مسلم له ما للمسلمني وعليه ما عليهم فال
يستحلون دماء أحد من أهل القبلة إال ابحلق بينته وحددته الشريعة اإلسالمية ،كالردة وقتل النفس وما يف
1
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معناها من احلدود وال يستحلون مال أحد إال ابلطرق اليت رمستها الشريعة اإلسالمية ،للتعامل بني الناس:
فريضة يف كتاب هللا ،هبة عن تراض ،بيع عن تراض ،وما يف معناها ،أما قتل األبرايء وسيب األطفال والنساء
فقد وقفت دوهنا كلمة التوحيد وصاهنا عن هذه املذلة واهلوان ،وال يستحلون هذا حىت من البغاة واملعتدين
مهما ابلغوا يف مسلكهم الظامل فاالعتبارات اليت مسي اخلوارج –من أجلها -خوارج ال وجود هلا عند اإلابضية
وعمال ،ومجيع كتاب املقاالت ،رغم إصرارهم على أن اإلابضية
مطل اقا ،بل إهنم أبعد الناس عنها عقيدة ا
وقوال ا
من اخلوارج ،يشهدون بذلك ويسجلونه يف كتبهم.
صهرا أو حىت صداقة يزعم أن لإلابضية هبذا النسب وشيجة أو قرابة ويزعم أن هلم
لو كانت اخلارجية نسباا أو ا
خاال أو صديق ا ولكن القضية ليست كذلك ،القضية قضية عقائد معينة حمدودة ينيب عليها
عما أو ا
فيها ا
سلوك تنتج عنه آاثر .1فمن أين جاءت اخلارجية إىل اإلابضية وملاذا يصر مؤرخو الفرق اإلسالمية وكتاب
املقاالت الدينية على هذا املوقف؟ قول األستاذ مصطفى الشكعة :أهنم رموا هبذا اللقب ألهنم رفضوا القريشية،
أي التزام كون اإلمام من القرشيني.2واحلقيقة أنه ال شيء البتة عن كتاب املقاالت واملؤرخني ميكن أن يكونوا
سببا إلطالق كلمة اخلوارج على اإلابضية إال أحد أمرين مها :رفض القرشية واعتبار التحكيم خطأ .فهم
يلتقون مع اخلوارج يف هذا الرأي ال غري وهذا –فيما يبدو-هو كل ما يتعلق به القوم غري أن السياسة املاكرة
يف العهد األموي وفيما بعد أيض ا حاولت أن تضرب كل ما ينقدها مبا يناسب ظروفه ،وملا كان اإلابضية ال
يعرتفون ابلقرشية أساس ا أو مؤهالا وحيدا لإلمامة فقد أضفت عليهم لقب اخلارجية مث جاء أعواهنا فاخرتعوا
لإلابضية عقائد وشنائع بثوها عنها فانتشرت بني الناس وقامت حائالا للموضوع وطقت تلك وراجت فتناولتها
األقالم ابإلثبات والرتسيخ.3
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وقال الشيخ علي حيىي :ال شك أن اإلابضية يرون أن التحكيم خدعة وخطأ ينبغي قبوله ،ومع اإلابضية يف
هذا الفهم وهذا االعتقاد أكثر أئمة املسلمني يف خمتلف املذاهب فإذا كان اخلوارج هم اآلخرون يرون هذا
الرأي فهل يعين هذا أن اإلابضية ومن يرى رأيهم يف قضية التحكيم أو يف قضية اخلالفة أصبحوا خوارج ألهنم
التقوا معهم يف فكرة....وتنفصل اإلابضية عن اخلوارج -يف غري النقطة السابقة -انفصاال كامالا ال لقاء معه
ويقفون معهم أعنف املواقف يف احلرب والسلم فهم عندما يكونون معهم يف اإلسالم يعلنون الرباءة منهم
ويطردوهنم من جمالسهم وينكرون عليهم –بقطع النظر عن املواقف العسكرية اليت كانت تقضها دول كانت
حتافظ على عروشها ال على معتقداهتا وعلى سلطتها وهيبتها ال على دينها.
ومع كل هذا فقد استطاعت الدعاية السياسية يف العهد األموي أن تضفي لقب اخلارجية على اإلابضية وجاء
املؤرخون املوجهون ونشروا ذلك يف كتبهم ويف أحاديثهم ويف اجملالس اخلاصة والعامة ،مث جاء من بعدهم كتاب
ميداان
املقاالت فأخذوا ما وجدوا دون حتقيق أو ترٍو أو نقد ،وقد فقد وجد الكذابون واملشنعون واملستغلون ا
فسيحا لالفرتاء والزايدة ،فنشروا األابطيل يتناقلها الناس كأهنا وقائع أخذها كتاب املقاالت كمادة علمية
ا
حشوا هبا كتبهم فأصبحت مرتبة احلقائق الثابتة اليت ال يتوجه إليها نقد وال يرتفع بصددها نقاش.
وال شك أن الذين كتبوا عن اإلابضية واعتربوهم من اخلوارج كان لكل واحد منهم مستنده ومنهجه ودوافعه،
ورمبا كانوا ابنتهاجاهتم ودوافعهم ومستنداهتم ال خيرجون عن األنواع الثالثة اآلتية:
 األول :اعتقدوا أن اإلابضية فرقة من اخلوارج وتشبعوا ابعتقادهم أهنا ضالة مبتدعة ،بل وحىت أسوأمن ذلك لو أمكن ،واشتد -من أجل هذا-حقدهم عليها وبغضهم هلا ،وهم مستعدون لتقبل كل
اطمئناان يف صحة ذلك أو حماولة للبحث عن
ما يقال عنها من تشنيع وحىت زايدة عليه برضى و
ا
احلقيقة.
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 الثاين :استندوا على مصادر موجودة واعتمدوا عليها دون نقد أو حماولة ملعرفة حقيقة اإلابضية منوراء ذلك وهم يرون أهنم فعلوا ما ينبغي هلم ما دام الواحد منهم يستطيع أن يدل على مصدر يستند
عليه.
 الثالث :درسوا شيئاا عن اإلابضية واطلعوا على كتبهم وعرفوا منها البون البعيد عن اإلابضية واخلوارجوعلموا ،أن كثريا مما يقال يف كتب املقاالت ال أساس له ،ولكنهم مع ذلك استسلموا للتيار التارخيي
يف إطالق كلمة اخلوارج من املروق وما تشمل عليه وتوحي به يف اخلروج عن الدين واألمة ،فهم
يطلقون لفظ اخلوارج على اإلابضية كما يطلق أي لقب مكروه على شخص دون اعتقاد أبن ذلك
الشخص حيمل شيئ ا من مدلوله ،ومعانيه.1
ويبدو لنا أن األستاذين :عز الدين التنوخي ،وإبراهيم حممد عبد الباقي ومن سار عن هنجهما من هذا القسم.
فهما -مع تقريرمها لبعد اإلابضية عن اخلوارج البعد الكامل -وتوضيحهما للفارق الظاهر يف ذلك -مل يتحرجا
أن يذكرا أن اإلابضية فرقة من اخلوارج ،بل لقد جترأ األستاذ إبراهيم حممد عبد الباقي فوصف صديقه أاب
اسحاق طفيش "رمحه هللا" أبنه زعيم طائفة منهم ولست أدري ما هو اإلحساس الذي اثر يف نفس اإلمام
الكبري حني قرأ ذلك ،وال كيف كان لقاؤه معه بعد ذلك ،ولكن أاب اسحاق على كل حال مل يتعرض ملوقفه
عرضا مسهباا
الشخصي يف إطالق اخلارجية عليه ،وإمنا استجاب للكاتب الكبري ،وعرض موضوع اخلوارج ا
وضعه حتت تصرف األستاذ إبراهيم فنشره-مشكورا-بنصه يف كتابه القيم .2وقد حتدث الشيخ علي حيىي
معمر عن كتب الفرق ،وبني أهم تلك الفرق.
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 .3علماء الفرق ورأيهم ابإلابضية كما ذكر علي حيىي معمر:
مقاَّلت اإلسًلميني "لألشعري":
قام الشيخ علي حيىي معمر بدراسة عميقة لكتاب مقاالت اإلسالميني أليب احلسن األشعري وتبني له أن
األشعري ال يعرف عن اإلابضية شيئ ا وأن أكثر ما كتبه عنهم ال عالقة هلم به ،وال عالقة له هبم.
يقول حيىي معمر :والقارئ الكرمي عندما يبدأ يف قراءة ما كتبه األشعري عند اإلابضية يفهم أن اإلابضية
ينقسمون إىل أربع فرق كربى هي هذه الفرق اليت ذكرها وأن بعض هذه الفرق قد انقسم أيضا إىل فرق أخرى
فرعية وذكر األشعري أقواالا وشنائع أخرى ،نسب بعضها إىل مجيع اإلابضية ونسب بعضها إىل إحدى تلك
الفرق ،وعند الرجوع إىل كتب اإلابضية اليت ألفت يف عصر أيب احلسن واليت ألفت قبله واليت ألفت بعده،
فإن القارئ لن جيد فيها شيئ ا عن هذه الفرق ،وال عن أمسائها وال عن آرائها وال عن أئمتها ،وخذ ما شئت
من كتب السري والرتاجم عند اإلابضية ،اليت تتقصى أخبار أئمتها وعلمائها ومشاخيها ،فإنك لن جتد وال
إشارة عابرة إىل أولئك األئمة الذين ذكرهم األشعري واعتربهم أئمة الفرق كاملة من اإلابضية.
وأقرأ ما شئت يف كتب العقائد عند اإلابضية ،فإنك لن جتد ذكرا هلذه الفرق وال آرائها وكل ما نستطيع أن
نعتذر به عن إيراد أيب احلسن هلذه التفاصيل أنه وقع فريسة لبعض املشنعني ،فكان يتلقى مقاالت ِ
الفَرق عن
انس يثق هبم ،ولكنهم ليسوا يف احملل الذي يراه هلم ويضعهم فيه من الثقة والصدق سواء كان نقله عنهم ،عي
طريق الرواية والسماع ،أو عن طريق القراءة واالطالع يف كتب مدونة ،فهو مل يشر إىل أي ذلك على كل
حال ويكفي فيما أعتقد لنفي أن يكون ما قاله أبو احلسن عن اإلابضية صحيحا جهلهم به وعدم ذكرهم
ألي شيء منه يف مراجعهم العامة واخلاصة املكتوبة واملستحدثة.1
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والباحث إذا أتمل ما جاء عن اإلابضية يف كتاب "مقاالت اإلسالميني" أليب احلسن األشعري مث قارنه مبا
عند اإلابضية ،سواء كان ذلك يتعلق أبمساء األئمة والعلماء أو أبمساء الفرق أو ابآلراء واملذاهب فإنه خيرج
بنتيجة غريبة وهي أن ما أتعب اإلمام الكبري نفسه وكتب فيه صفحات طواال عن اإلابضية فيما يظن ال
عالقة له البتة ابإلابضية وأن أولئك األئمة الذين زعمهم أئمة الفرق منهم ،ليسوا هم وال فرقهم من اإلابضية
يف قليل أو كثري ،إذ صح هذا التعبري ،ويستطيع القارئ الكرمي أن يعود إىل كتب التاريخ وكتب العقائد اليت
ألفها اإلابضية قبل أيب احلسن األشعري وبعده إذا شاء أن يتأكد ويعرف احلقيقة بنفسه وقد ألف علماء
اإلابضية وأئمتهم احلقيقيون كثريا من الكتب يف التفسري واحلديث والفقه جبميع فروعه ،ويف التوحيد وعلم
الكالم ويف أصول الفقه كتبا خمتلفة منها القيم الذي يعترب من أهم مصادر الثقافة اإلسالمية اليت تشع نورا
على خمتلف العصور ويعترب من الذخائر اليت تزخر هبا املكتبة اإلسالمية العامة ،كما ألفوا يف السري والتاريخ
والرتاجم وال سيما سري أئمة اإلابضية وعلمائها ولكنه ليس يف شيء من هذه املؤلفات شيء مما ذكره اإلمام
األشعري عن اإلابضية يف هذا الفصل من كتابه الكبري.1
إن أاب احلسن مل يذكر أحدا من أئمة اإلابضية كجابر بن زيد وجعفر السماك العبدي ،وأيب سفيان قنرب،
وصحاري العبدي وأمثاهلم من أئمتهم يف النصف الثاين من القرن األول وال ذكر شيئا من أقواهلم ومل يذكر
أحدا من أئمتهم يف النصف األول من القرن الثاين أمثال أيب عبيدة مسلم بن أيب كرمية ،وضمام بن السائب،
وأيب نوح صاحل الدهان ،وعبد هللا بن حيىي الكندي ،واجللند بن مسعود العماين وأيب اخلطاب عبد األعلى
املعافري ،وهالل بن عطية اخلراساين ،وأضراهبم وال ذكر شيئا من أقواهلم ومل يذكر أحدا من علماء النصف
الثاين للقرن الثاين أمثال الربيع بن حبيب وأيب سفيان حمبوب بن الرحيل ،وأيب صفرة بن عبد امللك بن صفرة،
وعبد الرمحن بن رستم ،وحممد بن اينس ،وأيب احلسن األيدالين ،وأضراهبم وال ذكر شيئا من أقواهلم ومل يذكر

1

املرجع السابق ،ص.31

305

أحدا من علمائهم يف النصف األول للقرن الثالث أمثال أفلح بن عبد الوهاب وعبد اخلالق القزاين وحمكم
اهلواري ،واملهنا واملهتا بن جيفر ،وموسى بن علي ،وأيب عيسى اخلراساين واضراهبم وال ذكر شيئا من أقواهلم.
ومل يذكر أحدا من علمائهم يف النصف الثاين من القرن الثالث أمثال حممد بن حمبوب ،وحممد بن عباد
والصلت بن مالك وأيب اليقظان بن أفلح وأيب منصور الياس وعمروس بن فتح ،وهو بن حمكم ،ومل يذكر شيئ ا
من أقواهلم.
أحدا من علمائهم يف النصف األول من القرن الرابع أمثال ابن خضر يعلي بن أيوب وأيب القاسم
ومل يذكر ا
يزيد بن خملد ،وأيب هارون موسى ابن هارون ،وال ذكر شيئاا من أقواهلم .وقد كان علماء هذه الطبقة ،والطبقة
اليت سبقتها معاصرين أليب احلسن األشعري ،ألنه عاش ثالثني سنة من القرن الرابع فهو معاصر لعلماء
النصف الثاين للقرن الثالث وعلماء النصف األول للقرن الرابع ،ورغم ذلك فإن أاب احلسن مل يذكر أحدا من
هؤالء األئمة أو ممن كان معاصرا هلم أو سبقهم من علماء وأئمة اإلابضية املعروفني ومل يذكر شيئ ا من مقاالهتم
فهو إما أنه ال يعرفهم وال يعرف شيئا من مقاالهتم ولكنه ال جيد فيها شيئا يستدعي النقد والتعليق أو حىت
جمرد العرض ،فلم يتحدث عنهم وعن مقاالهتم خبري وال بشر فرتك اإلابضية احلقيقني برجاهلم ومقاالهتم وألقيت
بني يدي ه مقاالت وأمساء لفرق جمهولة عند اإلابضية كل اجلهل وأقواهلا تناقض ما عند اإلابضية كل املناقضة
فزعمت املصادر اليت استقى منها أن هذه الفرق واملقاالت لإلابضية ابعتبارهم إابضية أو منهم واإلابضية منها
براء بعداء ليسوا أقرب إليها من أيب احلسن نفسه ،فكيف وقع أبو احلسن يف هذا اخلطأ الشنيع ،مع أنه من
أوائل من انتبه إىل أسباب الزيف عند كتاب املقاالت ومن أوائل من شرح الطرق اليت يصل منها اخلطأ إىل
من يكتبون عن الفرق ومقاالهتا ومذاهبها ومن أوائل من حذر من الوقوع فيها.1
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فقد قال أبو احلسن علي بن إمساعيل األشعري يف هذا الصدد :ورأيت الناس يف حكاية ما حيكون من ذكر
املقاالت ويصفون يف النِحل والدايانت من بني مقصر فيما حيكيه ،وغالط فيما يذكره من قول خمالفيه ،ومن
بني معتمد للكذب يف احلكاية ،إرادة التشنيع على من خيالفه ،ومن بني اترك للتقصي لروايته فيما يرويه من
اختالف املختلفني ،ومن بني من يضيف إىل قول خمالفيه ما يظن أن احلجة تلزمهم به.1
وقال علي بن حيي معمر :ولست أهتم أاب احلسن كما قلت غري مرة ،ولكين أهتم املصادر اليت استقى منها
واملراجع اليت اعتمد عليها ،سواء كانت مصادر مكتوبة أو مصادر متحدثة وحنن نعتب على أيب احلسن وهو
الذي يقرر يف أول كتابه أن كثريا من مقاالت الفرق يتعرض للكذب وعدم التحري وعدم التقصي يف البحث
والغلط على إيراد األخبار –أن يقع فريسة سهلة رغم معرفته لذلك-وأن يقع فيما وقع فيه ممن خفيت عليهم
دسائس السياسة املاكرة ومكائد العصبية الفاجرة وأكاذيب الغالء واملتنطعني وهم موجودون يف كل مذهب
وفرقة بدون استثناء.2
ونقل معمر ما قاله أبو احلسن األشعري عن اإلابضية ،حيث قال :ومجهور اإلابضية يتوىل احملكمة كلها إال
من خرج ،ويزعمون أن خمالفيهم من أهل الصالة كفار وليسوا مبشركني حالل مناكحتهم وموارثتهم ،حالل
غنيمة أمواهلم من السالح والكراع عند احلرب وحرام ما وراء ذلك ،وحرام قتلهم وسبيهم يف السر ،إال من
دعا إىل الشرك يف دار التقية ودان به ،وزعموا أن الدار يعنون دار خمالفيهم -دار التوحيد-إال معسكر السلطان
فإنه دار كفر يعين عندهم.
وحكى عنهم أهنم أجازوا شهادة خمالفيهم على أوليائهم ،وحرموا االستعراض إذا خرجوا :وحرموا دماء خمالفيهم
حىت يدعوهم إىل دينهم ،وقالوا إن كل طاعة إميان ودين ،وإن مرتكيب الكبائر موحدون وليسوا مبؤمنني.3
1
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ويقول يف موضع آخر من الكتاب" :واإلابضية يقولون إن مجيع ما افرتض هللا سبحانه وتعاىل على خلقه
إميان ،وأن كل كبرية هي كفرة نعمة ال كفر شرك ،وإن مرتكيب الكبائر يف النار خالدون خملدون فيها ،ووقف
كثري من اإلابضية يف إيالم األطفال املشركني يف اآلخرة فجوزوا أن يؤملهم هللا سبحانه يف اآلخرة على غري
طريق االنتقام ،وجوزوا أن يدخلهم اجلنة تفضالا ومنهم من قال :أن هللا سبحانه يؤملهم على طريق اإلجياب،
ال عن طريق التجويز".1
ويقول :ومن مؤلفي كتبهم ومتكلميهم عبد هللا بن يزيد وحممد بن حرب وحيي بن كامل وهؤالء إابضية 2وقال:
إال أن اإلابضية ال ترى اعرتاض الناس ابلسيف ولكنهم يرون إزالة أئمة اجلور ومنعهم من أن يكونوا أئمة أبي
مثن قدروا عليه ابلسيف أو بغريه.3
هذا أهم ما قاله أبو احلسن األشعري عن اإلابضية ومقاالهتم ابإلضافة إىل التشنيعات السابقة اليت نقلت
للقارئ الكرمي أكثرها فيما مضى .ولعله من املهم أن أوضح للقارئ الكرمي يف هذا الفصل أن مجيع األمساء
اليت وردت يف الفصل الذي كتبه أبو احلسن عن اإلابضية ال عالقة هلا ابإلابضية فيما عدا امسني مها عبد هللا
بن إابض وهو اإلمام الذي ينسب إليه املذهب وهو عبد هللا بن يزيد القراري كان من اإلابضية وخالفهم يف
بعض املسائل فانفصل عنهم وانتظم يف فرقة النُّ َكار ،وقد ذكر ابن الندمي عددا من الكتب املنسوبة إليه منها
كتب التوحيد ،كتاب الرد على املعتزلة ،كتاب الرد على الرافضة ،كتاب االستطاعة ،وال أعلم أن شيئا من
هذه الكتب قد بقى يف مكان ،وأما أصحاب هذه الفرقة فلم يبق هلم وجود فيما أعلم 4وأما حممد بن حرب
وحيىي بن كامل اللذان نص أبو احلسن أهنما من متكلمي اإلابضية ومؤلفيهم كأمنا كان يشك يف السابقني،
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وهو على يقني يف هؤالء ،فإنه ال يوجد هلما أي ذكر عند اإلابضية فيما اطلعت عليه ويؤسفين أن أرد على
اإلمام الكبري نصه هذا وله أن حيشرمها يف أية فرقة أخرى.
أما عند اإلابضية فليس هلما مكان ،فإنه ال يوجد هلما أي أثر يف املكتبة اإلابضية الواسعة اليت حرصت أن
حتتفظ برتاثها منذ القرن األول .إن كتب اإلابضية التارخيية منها والشرعية مل تذكر لنا شيئ ا عن هذين الرجلني
وال عن مقاالهتما أو مؤلفاهتما.1
كما مل تذكر ذلك عمن سبق أن نسبه نسبة أبو احلسن إىل اإلابضية فهؤالء مل يكونوا من اإلابضية مطلق ا بل
جنزم أهنم غري معروفني عند اإلابضية ،وحىت الذين ذكروهم يف تعداد الفرق كالقطب وعبد الكايف ،فإمنا اعتمد
على غري مصادر اإلابضية.2
مث قال الشيخ علي حيىي معمر بعد دراسة لكتاب مقاالت اإلسالميني فيما يتعلق ابإلابضية :وهذا يؤكد ما
ذهبنا إليه أوالا يف أن أاب احلسن ال يعرف اإلابضية يف احلقيقة وأن ما كتبه عنهم إمنا نسب إليهم خطأا أو
جهالا أو قصدا للتشنيع.
أما املقاالت اليت نسبها إىل اإلابضية يف عمومها ،واليت نقلت لك بعضها يف أول هذا الفصل ،فهي مزيج مما
يقره اإلابضية .ويقولون به ومما ينكرونه ،ومما حيكمون على من يقول به الردة والكفر ،وواضح من هذا أن ما
جاء موافقا ملقاالهتم وعقائدهم فإمنا جاء عن طريق الصدفة ،ال عن طريق الدراسة واملعرفة.3
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واستخلص من مناقشاته أليب احلسن األشعري أمورا مهمة فقال :ويهمين يف ختام هذا الفصل أن أؤكد من
جديد للقارئ الكرمي أنين أضع اإلمام أاب احلسن فوق الشبهات ،وإمنا اجنز إليه اخلطأ عن طريق من وثق فيه،
ونقل عنه ،يف عصر كثرت النزاعات .ونستخلص من مناقشاتنا أليب احلسن يف الفصول السابقة ما يلي:
أ .مجيع األشخاص الذين اعتربهم أبو احلسن األشعري إما رؤساء لفرق من اإلابضية ومن متكلميهم
ال وجود هلم عند اإلابضية.
ب .اإلابضية ال يعرفون شيئاا عن هؤالء الرجال وال عن فرقهم.
ج .اإلابضية ال يعرفون أية فرقة من تلك الفرق اليت نسبها أبو احلسن إليهم وال يقولون أبكثر أقواهلا.
د.املقاالت اليت نسبها إىل اإلابضية أو مجهورهم هي خليط مما يذهب إليه اإلابضية ،ومما يردونه ،ومما
حيكمون ابلشرك على معتنقيه.
ه .بدأ اإلابضية ابلفعل يف أتليف الكتب منذ القرن الثاين اهلجري وتسلسل الكتب وتسلسل العلماء
واألئمة إىل اليوم وليس يف هذه السالسل شيء مما نسبه إليهم أبو احلسن.
و .عاش أبو احلسن األشعري يف القرن الثالث اهلجري وعاش ثالثني سنة يف القرن الرابع ،وقد كان
لإلابضية إمامان ابملشرق وإمامان ابملغرب وأشتهر هلم األئمة وعلماء ومفسرون وحمدثون ومتكلمون
وفقهاء يف أكثر العواصم اإلسالمية حينئذ ولكنه مل يذكر أحدا منهم ومل يشر إىل كتاب من كتبهم.
ز .إن الفرتة اليت عاش فيها أبو احلسن كانت فرتة ازدهار علمي لإلابضية يف املشرق واملغرب ورغم ذلك
فإن أاب احلسن مل يشر إىل أحد من معاصريه من علماء اإلابضية.
ومعىن ذلك كله أن اإلابضية الذين كتب عنهم أبو احلسن ال وجود هلم يف الواقع وإن اإلابضية املوجودين يف
الواقع والذين كانوا يعيشون كما يعيش سائر الناس ال وجود هلم فيما كتبه عنهم أبو احلسن ،أي أن أاب احلسن
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مصدرا
مل يكتب عن اإلابضيني احلقيقني.1ومنذ ألف أبو احلسن األشعري كتابه "مقاالت اإلسالميني" أصبح
ا
ومرجعا يعود إليه املؤلفون ،فينقلون ما فيه من خطأ وصواب ،وحق وابطل ،اترة ابلنص
يستقي منه الكتاب
ا
واترة ابملعىن ،واترة يشريون إليه وأحياان يغفلون عن اإلشارة.2

البغدادي واإلابضية ِف كتابه "ال َفرق بني ِ
الف َرق":
ْ
مؤلف آخر اهتم ابحلديث عن الفرق واملقاالت اإلسالمية،
بعد أيب احلسن األشعري بنحو قرن تقريباا ،جاء ٌ
هذا املؤلف هو :عبد القاهر بن طاهر بن حممد البغدادي ،وقد اشتهر بنسبته األخرية بني املؤلفني .فقد قال
الشيخ علي حيي معمر :وقد كتب البغدادي عن اإلابضية فيمن كتب عن ِ
الفَرق ،ومن املؤسف أن هذا املؤلف
مل يهتم مطلق ا أبن يتصل أبئمة اإلابضية احلقيقني وال علمائهم وال أبن يطلع على عقائدهم ومقاالهتم يف
كتبهم وإمنا رجع إىل ما كتبه وقال عنهم غريهم ،ويبدو أنه اعتمد على أبو احلسن األشعري كثريا فنقل ما قاله
عنهم اترة بنفس العبارة ،واترة يتصرف قليل .على أنه أن مل يذكر أنه نقل عنه أو اعتمد عليه.3
وقد اعتمد البغدادي كل االعتماد على األشعري ورغم حرصه على التصرف القليل فإن عبارة األشعري
حبروفها كثريا ما تطل من هنا أوهناك.
البغدادي قد اعترب اإلب ِ
التأمل هو َّ
اض ية من اخلوارج ،وأنَُّهم لذلك فرقة ضالَّة وجيب أن
أن
والذي يدعو إىل ُّ
َّ
َ
يقال عنها فضائح ويلتمس هلا شنائع ،وذهب يورد تلك الفضائح أو الشنائع حيناا بدعوى أنَّها مقالة اإلابض يَّة
مجيعاا وحيناا آخر بدعوى أنَّها قول بعضهم أو قوم منهم.
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البغدادي يف القرنني الراب ع واخلام س ،ويف هذا العصر كان اإلب ِ
اض يَّة قد عرفوا يف أغلب البالد اإلسالم يَّة
عاش
َّ
َ
من خراسان إىل األندلس ،واشتهرت هلم مؤلَّفات يف أغلب فروع الثقافة اإلسالم يَّة -ال سيما علم الكالم-
ِ
أئمتهم يف طبقات أيخذ بعضها عن بعض إىل أصحاب رسول
ودونت توارخيهم وسريهم ،وعرف علماؤهم و َّ
هللا (ﷺ).
كما َّ
أئمتها
أن أكثر املذاهب اإلسالم يَّة قد متيَّز بعضها عن بعض يف أصوهلا وفروعها ،وآرائها ومقاالهتا و َّ
وعلمائها .ومع ذلك َّ
األشعري من قبله حاشرين
البغدادي هم أولئك الذين ذكرهم
فإن أولئك الذين ذكرهم
ُّ
ُّ
اض يَّة ،واإلب ِ
إيَّاهم يف اإلب ِ
اض يَّة ال يعرفون عنهم شي ئاا مل يذكروهم ال يف كتبهم وال يف طبقات علمائهم.1
َ
َ
وقد زعم كما زعم غريه أن اإلابضية من اخلوارج وأن هذه الفرقة من الفرق اليت ال جيوز للسين أن يصلي عليها
وال أن يصلي وراءها وأنه ال جيوز للسين حسب زعمه أن يتزوج منها وال أن أيكل من ذابئحها وقد ردد هذ
الكالم يف مقدمة الكتاب ويف الفصول اخلتامية منه أورد هذه األحكام بشيء من التفصيل وزاد عليها ونسب
بعض هذه األحكام إىل أئمة عظام.2
إيقادا لنار الفتنة
وعلق الشيخ علي حيىي معمر على كالم البغدادي ذلك ،فقال" :وأحسب أنه ال دعوة أشد ا
وش اقا لصفوف األمة ،وتفري اقا لوحدة الكلمة ومتزي اقا لشمل املسلمني من هذه الدعوة" .وعلى كل حال فقد
كبريا يف حياة املسلمني ،وبقي
كثريا من تلك الفرق اليت كانت متأل فرا اغا ا
طوى التاريخ البغدادي فيما طوى ا
كتابه حيمل آراء شا اذة كما حتمل كثري من الكتب يف املذاهب األخرى.3
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ابن حزم واإلابضية:
فقد حتدث علي حيىي معمر على كتاب الفصل يف امللل والنحل البن حزم األندلسي الذي عاش يف القرن
اخلامس اهلجري وقد عىن هو اآلخر ابملذاهب اإلسالمية وكتب عنها مث قال :ويؤسفين أن أقول إن ِ
العامل
جتىن عليهم يف بعض األحيان-وكالمه أحياناا يهدم بعضه
الكبري مل يوفق فيما كتب عن اإلابضية ،بل لقد َّ
بعضاا ،كما َّ
أن بعض دعاويه ال ميكن أن تصدَّق.1
ويف كتاب الفصل يف املِلل والنِحل لإلمام ابن حزم الظاهري نقول عن إابضية األندلس يف وقته يف غاية
السخف حىت أنه يصفها ابحلماقات ،وهذه األقوال ينكرها اإلابضية املعاصرون ،وينكرها مؤرخو اإلابضية
بعد ابن حزم بسنني قالئل ولكن بعض الباحثني يرى أن ابن حزم رمبا يكون قد رأى فرقة ضالة تنسب نفسها
إىل اإلابضية وليست منهم ونقل عنهم هذا الكالم ألن ابن حزم مل خيرج من األندلس ومل ير اإلابضية يف
خارج األندلس لكننا ال نستطيع أن حنمل هذا كله على مذهب اإلابضية ،فالذي يقرأ ابن حزم يف الفصل
يف امللل والنحل ال جيوز أن حيول على كالمه عن اإلابضية ،فهو إما أنه مكذوب عليهم وهذا ما يقوله
اإلابضية ،وإما أنه كالم فرقة ضالة نسبت نفسها إىل اإلابضية وليست منهم.
و اأاي ما كان األمر فإننا إذا أردان أن نعرف آراء اإلابضية وهم يعيشون بيننا ويكتبون وخيطبون ويؤلفون ،فإن
من واجبنا أن نرجع إىل ما يكتبونه أبنفسهم لنتعرف إىل حقيقة آرائهم.2

1

اإلابضية بني الفرق ،ص.55

2

املدارس الفكرية اإلسالمية ،ص.64

313

 أبو املظفر اَّلسفراييين واإلابضية:من علماء القرن اخلامس الذين كتبوا عن فرق األمة اإلسالمية :أبو املظفر االسفراييين وقد كتب عن اإلابضية
فيمن كتب عنه من الفرق والقارئ الكرمي حني يقرأ كتاب أيب املظفر جبدة صورة أخرى ابهتة للبغدادي ،فهو
يدخل املوضوع كما يدخل حمارب متحمس إىل ساحة معركة حربية حامسة يتقابل فيها خصمان عنيدان وهو
يعد قبل ذلك كل ما يستطيع من أسلحة أو كل ما أويت من قوة لينتصر الفريق الذي يريده وحيطم خصمه
حتطيما ال يقوم من بعده هبذا الروح يبدأ أبو املظفر كتابه "التبصري" ويف املقدمة قسم األمة األئمة اإلسالمية
إىل قسمني:
وحكم ابلزيغ والضالل ،مث النار للقسم اآلخر .وهي صورة تكاد
ُحكم ابهلدى واالستقامة ،مث اجلنة لقسمُ ،
تكون طبق األصل مما عند أستاذه البغدادي ،وليس يهمنا يف هذا الفصل –بطبيعة احلال-إال حديثه عن
اإلابضية .1إذ قال يف كتابه التبصري ما يلي:
"الفرقة السادسة اإلابضية وهم أتباع عبد هللا بن إابض مث هم فيما بينهم فرق وكلهم يقولون إىل خمالفيهم من
فرق هذه األمة كفار ال مشركون وال مؤمنون ،وجيوزون شهاداهتم ،وحيرمون دماءهم يف السر ،ويستبيحوهنا يف
العالنية وجيوزون مناكحتهم ويثبتون التوارث بينهم ،وحيرمون بعض غنائمهم وحيللون بعضها وحيللون ما كان
من مجلة األسالب والسالح وحيرمون ما كان من ذهب أو فضة ويردوهنا إىل أرابهبا".2
بعد هذه املقدمة القصرية اليت سبقه إليها البغدادي وأبو احلسن انتقل إىل ذكر الفرق السابقة اليت ذكرها من
قبله أبو احلسن والبغدادي والعبارة يف الغالب عبارة البغدادي مع تصرف بسيط واضح التصنيع بعد أن ذكر
تلك ِ
الفرق ومقاالت كل منها مبا فيها من شناعات وأابطيل كما عرضناها من قبل ،عرض إىل قصة اجلارية
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اليت نقلناها بتفاصيلها عن أيب احلسن وقد اختصرها االسفراييين ومل يهتم هبا اهتمام األشعري والبغدادي،
واالسفراييين فيما كتبه عن اإلابضية يف هذا الكتاب ،ومل مل يبذل هو اآلخر أي جمهود ملعرفة أي شيء حقيقي
عن اإلابضية وإمنا انساق مع تيار من سبقه ممن كتب عنهم من غريهم فاعتربهم فرقة من فوق اخلوارج كما
فعل األشعري والبغدادي وابن حزم من قبله مث نسب إليهم تلك املقاالت اليت رأيتها عند األشعري ،وجعل
من أئمت هم أولئك األشخاص الذين نسبهم إليهم من سبق دون حتقيق أو حتميص أو تعليق هو كل ما امتاز
به عن سابقيه أنه تتملكه –أثناء كتابه -من حني إىل آخر ثورة غضب عارمة فيصب على تلك الفرق
سيال من الشتائم واللعنات.1
وأصحاهبا ا

 أبو الفتح الشهرستاين واإلابضية:اشتهر أبو الفتح حممد بن عبد الكرمي الشهرستاين يف النصف األول من القرن السادس اهلجرة ،وقد ذاع صيته
بني كتاب املقاالت يف العقائد ،ويعترب كتابة "امللل والنحل" من أهم املراجع يف هذه املواضيع وكثري من كتاب
اليوم يعتمدون عليه كمصدر حمقق اثبت ال يناقش ،وقد رافق الشيخ علي حيي معمر هذا املؤلف الكبري
وسجل مالحظاته على أيب الفتح الشهرستاين ،فقال - :ذكر أن عبد هللا بن إابض خرج أايم مروان بن حممد
وقتل بتبالة وهذا خطأ سرب شرب إىل أيب الفتح وإىل مجلة ممن كتب عن املوضوع ألن عبد هللا بن إابض مل
يعش إىل زمن مروان وإمنا توَف يف أواخر أايم عبد امللك ،ولعل الذين ذكروا هذا القول اشتبه عليهم أبحد
مجيعا من
الرجلني :املختار بن عوف ،أو بلج بن عقبة من أصحاب عبد هللا بن حيي طالب احلق وهم ا
اإلابضية.
 -املقاالت اليت نسبها إىل اإلابضية هي بعض ما نسبه له من حتدثنا عنهم ساب اقا.
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 ذكر مجلة من املقاالت املن سوبة إىل اإلابضية ،ونص على أن الكعيب حكاها عنهم وهذا موقف سليم منأيب سليم من أيب الفتح حني ختلص من عهدة تلك األقوال ونسبها إىل من حكاها مبا فيما من صدق أو
غريه.
 اعترب احلفصية واحلارثية واليزيدية فرقاا مستقلة ،ومل يدخلها يف اإلابضية ،وهو موقف فيه متحيص وحتقيقخالف فيه السابقني ممن كتبوا يف املوضوع.
 مل يذكر قصة ثعلبة وال قصة بيع األمة وما بىن على ذلك ،فسلم كتابه من تلك النزاعات الفارغة واألابطيلاجلوفاء.1
مث قال الشيخ علي حيي معمر :وابلنسبة إىل اإلابضية فبدل أن يرجع إىل علمائهم أو كتبهم التجأ إىل الكعيب
وغريه ممن مل يذكره فوقع يف أخطاء كان حراي أال يقع فيها وأما خطؤه يف اتريخ عبد هللا بن إابض فهذا خطأ
قد ال يسلم من مثله الكثري من الكتاب.
وعلى كل حال فأبو الفتح عندما كتب عن اإلابضية مل أيخذ مقاالهتم من مصادرهم وإمنا أخذها من مصادر
غريهم ولكن ذكره لتلك املقاالت كان يتسم بدقة املالحظة واملعرفة آلراء الفرق ولذلك فقد نسب ما قيل له
عن اإلابضية إىل رواته وجعل بعض ما كان حيسب على اإلابضية وليس منهم فرق ا مستقلة وأغفل قصة النزاع
على األمة وهذا وحده يعترب منه نقدا وردا على كتاب املقاالت السابقني ،وهي خطوة تستحق الثناء والتقدير.2
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 الشيخ حممد أبو زهرة واإلابضية:يقول األستاذ حممد أبو زهرة يف كتابه "املذاهب اإلسالمية"" :اإلابضية هم أتباع عبد هللا بن إابض وهم أكثر
تفكريا ،فهم أبعدهم عن الشطط والغلو ولذلك بقوا ،وهلم فقه
اخلوارج اعتداال وأقرهبم إىل اجلماعة اإلسالمية ا
فقد جيد وفيهم علماء ممتازون ،ويقيم طوائف منهم يف بعض واحات الصحراء الغربية ،وبعض آخر يف بالد
زجنبار ،وهلم آراء فقهية .وقد اقتبست القوانني املصرية يف املواريث بعض آرائهم وذلك يف املرياث لوالء العشاق
فإن القانون املصري أخره عن كل الورثة حىت الرد على أحد الزوجني ،مع أن املذاهب األربعة كلها جتعله
عقب العصبة النسبية ،ويسبق الرد على أصحاب الفروض واألقارب" ،1وإال أن مجلة آراء اإلابضية هي:
كفارا ،ويقولون عنهم أهنم كفار نعمة ال
 إن خمالفيهم من املسلمني ليسوا مشركني وال مؤمنني ويسموهنم اكفار يف االعتقاد وذلك ألهنم مل يكفروا ابهلل ،ولكنهم قصروا يف جنب هللا تعاىل.
 دماء خمالفيهم حرام ،ودارهم دار التوحيد واإلسالم ،إال معسكر السلطان ولكنهم ال يعلنون هذا ،فهميسرون يف أنفسهم أن دار املخالفني ودماءهم حرام.
 ال حيل من غنائم املسلمني الذين حياربون إال اخليل والسالح وكل ما فيه من قوة يف احلروب ،ويردونالذهب والفضة.
 جتوز شهادة املخالفني ومناكحتهم والتوارث معهم. -يف هذا كله يتبني اعتداهلم وإنصافهم ملخالفتهم.2
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ويقول الشيخ العالمة أبو زهرة :فرق هلا مذاهب فقهية :هذه الفرق السياسية منها ما ليس له مذهب فقهي
قائم بذاته ،ومنها من ليس له مذهب فقهي ،ويتبع مذهب طائفة أخرى قريبة منه يف االعتقاد ،وأن الفرق
اليت هلا مذاهب فقهية معتربة ثالثة هي:
 االثنا عشرية :هلا مذهب فقهي مقرر ،وهلا منطق فكر ديين وينسبون مذهبهم إىل اإلمام جعفر الصادقرضي هللا عنه .وسيكون له بعض البيان عندما تتكلم عن اإلمام الصادق.
 فرقة الزيدية :هلم مذهب فقهي يقرب يف منطقة من مذهب أهل السنة واجلماعة وإمامهم هو اإلمام اجلليلزيد بن علي زين العابدين رضي هللا عنهما.
اإلابضية ،وهم أتباع عبد هللا بن إابض ،وهلم فقه مدون ،وهلم جهود كبرية يف حترير مذهبهم.1كثريا من االعتدال ،واستعمل
وقد علق الشيخ علي حيي معمر على كالم أبو زهرة ،فقال :ورغم أنه أبدى ا
الرقة واللطف ،وسجل له آراء جديدة سلمية يف موضوع الفرق وعن اإلابضية ابلذات ،إال أنه مل يسلم من
التأثر ابألقوال السابقة اليت ينقصها التحقيق والتدقيق يف التعبري وجالء املعاين لكشف احلقائق كشفا ال حيتمل
اإليهام أو اإلهبام.2
فقها
وقال :ورغم أن األستاذ أاب زهرة يعرتف أن اإلابضني يتسمون ابالعتدال وينصفون خمالفيهم وأن هلم ا
جهودا يف حترير مذهبهم ،فإن هذا كله مل يشفع لإلابضية عند أيب زهرة أن خيرجهم
جيدا ا
ا
مدوان ،وأن لعلمائهم ا
من نطاق اخلوارج ،أو حىت من هذه التسمية اجلديدة "األحزاب الدينية" ،ورغم أن مثل هذه الصفات أو أقل
منها للزيدية واجلعفرية من الشيعة ،فاعرتف هبم األستاذ أبو زهرة وكتب عن فقههم ومذاهبهم إال أن موقفه
من اإلابضية كان –فيما يظهر يل -موقف الرجل الذي يعرف احلق يف قضية من القضااي فيدور حوله ويصفه
1
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من بعيد ،وال جيسر أن يعلنه يف صراحة ،ألن رواسب معينة حتول دون ذلك.1مث قال :ولسنا نشك أن األستاذ
أاب زهرة يعرف من حقيقة اإلابضية ما يعرفه اإلابضية أنفسهم عن آرائهم ومقاالهتم ولو حترر من رواسب
املاضي ملا ذكرهم يف اخلوارج وال يف األحزاب الدينية .2واختصر الشيخ علي حيىي معمر ما كتبه الشيخ أبو
زهرة يف النقاط اآلتية:
 اعتماده على مصادر اآلخرين عند الكتابة عن اإلابضية ومقاالهتم ،كان إبمكانه أن يعتمد على كتباإلابضية أنفسهم.
 استعمال نفس التعابري امللتوية ِاملومهة اليت كانت تستعملها كتب مقاالت اإلسالميني منذ قرون.
 تغافله عن دسائس السياسة ،حبيث أصبح الرتكيز على معسكرين فكانت كلمة "خمالفيهم" هو حموراحلديث.
 انسياقه وراء آراء املستشرقني أو من أخذ عنهم يف تقسيمهم األمة إىل قسمني كبريين :مذاهب فقهيةوأحزاب دينية.
 إمهاله للكتابة عن املذهب اإلابضي وفقهه وقد كتب عن كل من املذاهب الفقهية وما يسميه ابألحزابالدينية.
 إرضاء أصحاب املقاالت السابقني ،ومن يرتسم خطاهم ،فقد أخرج األستاذ أبو زهرة اإلابضية يف فرقاخلوارج.

1

املرجع السابق ،ص.99

2

املرجع نفسه ،ص.108

319

وظهرت أثر تربية املدرسة اإلابضية يف أسلوب الشيخ علي حيي املعمر ،وهو يتحدث عن العالمة أبو زهرة يف
قوله :ويسرين يف ختام هذا الفصل أن اعتذر إىل أستاذان الكبري أيب زهرة عن أية عبارة قد يستشعر منها سوء
أدب معه ،فأان على مجيع األحوال أكن له من االحرتام والتقدير ما يستحقه هو وأمثاله من علمائنا من
فضالء علمائنا األجالء الذين خدموا اإلسالم يف هذا العصر خدمة ال تنساها األجيال .وإذا كتبت عليه يف
النقاط السابقة ،فإمنا هو موقف املتعلم اجلسور الصريح مع العامل ،غزير املادة وواسع االطالع ،وكذلك احلليم
الذي حيتمل شغب املتعلمني بصدر رحب.1

 مصطفى بن صاحل ابجو:جاء رأي الدكتور مصطفى بن صاحل ابجو ابإلابضية يف قوله" :أما عن عالقة اإلابضية ابخلوارج ،فإهنا قضية
أسالت من مداد القدامى واحملدثني الشيء الكثري ،ولئن اتفقت كتب املقاالت على حشر اإلابضية يف زمرة
اخلوارج ،فإن املصادر اإلابضية تنفي هذه الصلة ،وتتربأ من املنكرات اليت أحدثها اخلوارج يف اإلسالم".
خروجا دينياا مبعىن املروق من الدين بتغيري
وأضاف .." :يعترب اإلابضية اخلروج الذي ورد يف األحاديث النبوية ا
أحكامه والتعدي على حرماته وهو ما فعله األزارقة والنجدات وغريهم من املتطرفني ،أما اخلروج ابملفهوم
السياسي وهو اخلروج عن طاعة السلطان ،فإن اإلابضية قد آثروا االنعزال عن اإلمام علي بعد أن ساوم
معاوية يف حق شرعي اثبت ،وبيعة صحيحة".
خرجا على
خروجا ،فإنه ال مربر حلصره يف فئة دون أخرى ،إذ إن طلحة ،والزبري قد ا
وعلى فرض اعتبار ذلك ا
ونقضا بيعة صحيحة كما أن معاوية نفسه ،قد انزع اإلمام علياا السلطة وهو إمام ابيعه املسلمون
إمام شرعي ،ا
اتفاقاا وحارب معاوية يف ِصفني ،وأعقب ذلك ف عمياء أودت خبيار صحابة رسول هللا.2على أن احلديث
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عن هذه القضااي اليوم وبروح اإلدانة واحملاكمة ،إحياء لف مل نشهدها ومل نُبتل هبا ،وتطهري األلسنة عنها
أسلم للدين والدنيا مجيعا ولكن املؤسف أن أحداث الفتنة الكربى اليت انطلقت شرارهتا مبقتل اخلليفة عثمان
بن عفان ،ال زال املسلمون يتنفسون دخاهنا املتصاعد إىل اليوم ،وقد حجبتهم هذه األدخنة الكثيفة عن رؤية
بعضهم لبعض على الوجه النقي احلقيقي.1

 عامر النجار:يورد عامر النجار رأيه ابإلابضية يف القول" :تعد اإلابضية من أقرب الفرق إىل اجلماعة اإلسالمية العتدال
مذهبهم وبتساحمهم إىل خمالفيهم ،ولكنهم يغضبون ممن يعتربهم فرقة من اخلوارج وسبب إلصاق هتمة اإلابضية
ابخلوارج سياسية الدولة األموية يف التشنيع على اإلابضية حىت ينفروا الناس من أصحاب املذهب اإلابضي
الذين وجدوا منهم الصالبة يف مواقفهم ضد الدولة األموية وتقبل كثري من املتعصبني والعامة أيضا هذا اإللصاق
فأثبتوه يف كتبهم –بدون متحيص أو حبث-عن احلقيقة".
ولعل أبرز سبب الهتام اإلابضية أبهنم خوارج إنكارهم التحكيم واحلقيقة أن بعض كتاب املقاالت والفرق
اإلسالمية كانوا يف حكمهم على اإلابضية قساة غري موضوعيني ،ويبدوا أن أصحاب املقاالت ،نظروا إىل
مجيع ما ينسب إىل اخلوارج –حبق أو ابطل-فنسبوه إىل اإلابضية ،ومن األمثلة على ذلك هو نكران اإلمجاع
ونكران الرجم ونكران عذاب القرب.
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واإلابضية ال ينكرون اإلمجاع ،بل يرونه األصول الثالثة من أصول التشريع وال ينكرون الرجم ،وإمنا يقولون إنه
استنادا إىل أحاديث
ثبت ابلسنة القولية والعملية وليس بقرآن منسوخ ،ويثبتون عذاب القرب وسؤال امللَكني
ا
كثرية تثبت يف املوضوع.1
وإنين أميل بشدة إىل رأي الدكتور عوض خليفات الذي يؤكد من خالله على أن اإلابضية ليسوا من اخلوارج؛
ألن اإلابضية حرموا قتل املوحدين واستحالل دمائهم ،وحرموا استعراض الناس وامتحاهنم ،كما فعل متطرفو
اخلوارج مثل األزارقة والنجدية ،أما ما تلصقه هبم بعض املصادر من ُهتم ،فإمنا هي انتج عن أحد أمرين اجلهل
أو التعصب .وإن اإلابضية يربؤون من أفعال اخلوارج فكيف ينسبون إليهم وقد كانوا من أشد الناس عليهم.2

العوا:
 حممد سليم ّردودا
ينفي الدكتور حممد سليم العوا أن يكون اإلابضية من اخلوارج نفياا ا
شديدا ،ويذكر أبن اإلابضية ،يردون ا
تفصيلية على الذين ينسبوهنم إىل اخلوارج.3
عضوا يف جملس املبعواثن يف الدولة العثمانية ،ويعد أحد
وقد توجه سليمان ابشا الباروين ،وهو الذي كان ا
أهم زعماء إابضية جبل نفوسة يف ليبيا ،بسؤال إىل اإلمام نور الدين عبد هللا بن محيد الساملي عن تعدد
املذاهب ،وسبيل توحيد األمة ،فكان مما جاء يف جواب اإلمام الساملي عن هذا السؤال واص افا مذهب
اإلابضية بقوله :وليس لنا مذهب إال اإلسالم ،من مث جتدان نقبل احلق ممن جاء به وإن كان بغيضا ونرد
الباطل على ما جاء به وإن كان حبيبا ونعرف الرجال ابحلق فالكبري عندان من وافقه ،والصغري من خالفه
ومل يشرع لنا ابن إابض مذهب ا ،وإمنا نسبنا إليه لضرورة التمييز حني ذهب كل فريق إىل طريق.4

1

اإلابضية ومدى صلتها ابخلوارج ،ص.85

2
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ومن مجيل قول اإلابضية يف وصف منهجهم يف التعامل مع أهل اإلسالم ،ما نظمه اإلمام نور الدين الساملي
بقوله:
وحن ن ال ن ط ال ب ال ع ب اداا

ف وق ش

ف م ن أت ى ابجل م ل ت ني ق ل ن اا

إخ وانُ ن ا وابحل ق وق ق م ن اا

وا امل ق اال

الال

إال إذا ن قض

ه ادهت م اع ت ق اداا

واع ت ق دوا يف دي ن ه م ض
ون ك ت ف ي م ن ه م أبن يُس

ول و س ك ت وا ع ن ا س ك ت ن ا ع ن ه م

ل م واا

وإن مصادر التشريع عند اإلابضية هي القرآن والسنة واإلمجاع والقياس واالستدالل ،ويدخل حتت االستدالل
االستصحاب واالستحسان واملصاحل املرسلة ،وقد يطلقون على اإلمجاع والقياس واالستدالل كلمة "الرأي"
فيقولون عن مصادر التشريع إهنا الكتاب والسنة والرأي.1
وهم ال يتحيزون إىل مذهب خاص –كما يقول الشيخ محود السيايب-بل مذهبهم :مذهب رسول هللا (ﷺ)
ومذهب ابن عباس ،وأيب هريرة ،وأيب سعيد اخلدري ،وعائشة أم املؤمنني وعبد هللا بن عمرو بن اخلطاب،
وعبد هللا بن عمرو بن العاص ،ومذهب اخللفاء الراشدين ،فإن كان هلؤالء مذهب خاص فهو مذهبنا ،وإال
فمذهبنا القرآن والسنة وحالهلما حاللنا وحرامهما حرامنا ،ال ينبغي هبما بديالا ،وال ننهج عنهما سبيال ،وال
نقلد غريمها إذا لزم التقليد.2
ودراسة املذهب اإلابضي ،وتعاليم أئمته وسلوك معتنقيه ،تبني أن اإلابضية عاشوا مذهباا ومدرسة فكرية؛ ألهنم
رأوا أن مظلة اإلسالم تشمل اجلميع ومل يكفروا أحدا من أهل القبيلة ومل يستبيحوا ماالا وال دما وال أرضا وال
عرضا ملخالف .3وعلماء اإلابضية يرون أن مذهبهم هو أول حركة فكرية أساسها الكتاب والسنة وليست

1

اخلليلي ،احلق الدامغ ،ص .17وانظر :املدارس الفكرية اإلسالمية ،ص.69

2
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3
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األمهية يف نظران لقدم احلركة وإمنا األمهية احلقيقية تبدو يف قدرهتا على االستمرار والتعامل مع متغريات العصور
حىت يومنا هذا.1
ولإلابضية آراء تثري عليهم عواصف من النقد من أمهها :رأيهم يف مسألة خلق القرآن ،ورأيهم يف مسألة خلود
أهل الكبائر يف النار ،وقد فصلت كتبهم آراءهم هذه وأدلتها ،تفصيالا يقطع أبنه ال صلة بينهم وبني اخلوارج
من انحية ،وأبن هلم على كل قول دليالا من الكتاب والسنة ،قد يقبله املختلفون معهم وقد ال يقبلونه ،ولكن
أخذهم به ،أو أتويلهم إايه ،أمر حتمله عبارات الدليل ومعاين ألفاظه يف الغالب من األحوال.2
والفقه اإلابضي ال يقول بقفل ابب االجتهاد يف أية مرحلة من مراحل التاريخ اإلسالمي ،بل إن القاعدة
الذهبية عندهم هي أن :االجتهاد مسموح به لكل عامل يف كل حني ،وحمظور على كل جاهل يف كل حني.
والفروق الفقهية بني مذهب اإلابضية واملذاهب اإلسالمية األخرى فروق فرعية مبنية بصورة أساسية على
اختالف الرواايت ،وقبول بعضها أو عدم قبوله ،وال فارق يف ذلك بني االختالف الواقع بني املذاهب الفقهية
السنية بعضها وبعض من جهة وبينها وبني املذهب اإلابضي من جهة أخرى .ويتبني املذهب اإلابضي مبدأ
اإلمام الشافعي ،الذي يقول" :قويل صواب وحيتمل اخلطأ ،وقول غريي خطأ وحيتمل الصواب".3
واحلاصل أن الناظر املنصف ينتهي إىل عدم جواز إدخال اإلابضية يف نطاق مدرسة اخلوارج الفكرية ،بل هم
ميثلون مدرسة مستقلة جديرة هبذه املكانة ملا كان –وال يزال-هلا من فكر مستقل وفقه انضح ،واحلق أحق
أن يتبع ويقال.4

1
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 التوايت التواين األغواطي اجلزائري:يذكر الدكتور التوايت" :ابلرجوع إىل ما كتبه بعض العلماء اإلابضية مثل أيب إسحاق إطفيش ،وعلي حيي
معمر ،جند أهنم يتربؤون من تسمية اإلابضية ابخلوارج براءة الذئب من دم يوسف" ،حيث خاض الشيخ علي
حيىي معمر –رمحه هللا تعاىل-يف كتابيه "اإلابضية بني الفرق اإلسالمية واإلابضية يف موكب التاريخ" غمار هذه
القضية ،وتفاىن يف رد كل قول جيعل اإلابضية من اخلوارج .كما هاجم مجيع علماء الفرق املتقدمون منهم
كبريا؛ ألن اتريخ اخلوارج
واملتأخرون على حد سواء ،واعترب عدهم لإلابضية من اخلوارج ا
ظلما وخطأا اترخيياا ا
عنده يبدأ من سنة 64ه ،بقيام انفع بن األزرق ،فمن بعده ومسى ما قام به احملكمة األوىل فتنة داخلية ،ونفى
وجود أي صلة ما بني احملكمة األوىل واخلوارج بقيادة انفع بن األزرق وجندة بن عامر وغريمها من اخلوارج.
وعلى هذا ،ميكن أن نذهب إىل أن اإلابضية ليسوا من اخلوارج وال يصح لدى الباحث املدقق أن ينسب
هؤالء إليهم ،ألن أقطاهبم يصرحون أبهنم ليسوا خوارج.1
مث قال بعد نقل أقوال أئمة اإلابضية يف اخلوارج ،فإذا كان هذا رأي اإلابضية يف اخلوارج وأهنم تربؤوا منهم
ومن أفعاهلم .فمن الظلم أن يعدوا يعد منهم ،وإين أدعو أهل اإلنصاف والعدل إىل إعادة النظر يف كثري من
كتب التفسري واألخبار من االهتام الباطل يف حق مجاعة من املسلمني من أهل التوحيد ،أما االختالف يف
الفهم فقد صرح إمامنا مالك بن أنس رضي هللا عنه حني هم خلفاء بين العباس على محل الناس املوطأ
فقال" :نشدتك هللا ال تفعل فإن أصحاب رسول هللا (ﷺ) تفرقوا يف البالد وللناس فُ ُهوم :والفهم خيتلف
من شخص إىل آخر قواة وضعف ا ،سع اة وضيق ا.2

1
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 حممد بن الرحيم الزيين:قال الدكتور حممد عبد الرحيم :إذا أردان اإلنصاف واملوضوعية ورؤية أبعاد القضية علينا أن نرجع لكتب
اإلابضية ،وهذه أوىل خطوات املنهج العلمي ،ونقرأها إبمعان وتدبر وال حنكم عليهم من خالل رؤية كتاب
املقاالت ،وقد درسنا يف اجلامعة أن اإلابضية خوارج ،وهذا ليس من ابب اإلنصاف ألن أساتذتنا كانوا
يعدلون على كتب املقاالت اليت أشران إليها ،يف حني أننا لو كنا منصفني فقد علمنا من أول من مترد على
اخلليفة وخرج على سلطته.1

 انصر بن سعيد بن سليمان السابعي:قال األستاذ انصر بن سعيد يف كتابه "اخلوارج واحلقيقة الغائبة" الفرق اليت يصح أن تنسب إىل اخلوارج هي
األزارقة والنجدات والصفرية دون اإلابضية ،بسبب تبين الفرق الثالثة احلكم على املخالفني ابلشرك املخرج
من امللة أما اإلابضية فإهنم يعاملون خمالفيهم معاملة املسلمني بكل أوجهها.2

 أْحد توفيق املدين:الشيخ أمحد توفيق املدين هو األمني العام جلمعية علماء املسلمني اجلزائريني ،ويذكر يف حديثه عن اإلابضية:
جدا" .وأضاف" :متثل بقااي اخلوارج واليت اثرت ثورة عارمة على الوالة
"إن اإلابضية بعداء عن اخلوارج وبعداء ا
العرب ابلقطر املغريب الكبري وخاصة األوسط منه سنة 122ه" .وذكر الفروق بينهما يف:
 الصفرية اخلوارج كانوا مثالا حيكمون ابلشرك على مرتكب الكبرية ،بينما اإلابضية ،كبقية املذاهباإلسالمية ال حيكمون على مرتكب الكبرية ابلشرك ،واخلروج عن اإلسالم".
1

قراءة يف كتب املدرسة اإلابضية ،ص.ص .8- 7

2
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مثال يوجبون على اجلماعة اإلسالمية ،االنتقاص على امللوك واألمراء املسلمني ،من أجل
 الصفرية اإقامة احلكم اإلسالمي الصاحل ،حسب مذهبهم وحيكمون ابلعصيان من ختلف عن ذلك.بينما
اإلابضيون يرون أن ذلك االنتفاض جائز إذا ما آنس املؤمنون الكفاءة يف أنفسهم من أجل القيام
بذلك.
 الصفرية غالة يف الدين إىل درجة اإلفراط ،فهم يسفكون الدماء سف اكا ذر ايعا ،وهم يعتربون مالخصومهم من املسلمني غنيمة وأن أبناءهم ونساءهم ،بعد املعارك سيب ،بينما اإلابضيون يتقيدون
يف ذلك بنصوص الشريعة.
ولقد كان أول إمام لإلابضية اندوا به بعد وقعة التحكيم سنة 37ه هو "عبد هللا بن وهب الراسيب" ،أما
صاحب مذهبهم احلقيقي فهو العالمة جابر بن زيد ،إمنا نسبوا بعد ذلك لعبد هللا بن إابض ،الذي قام بنشر
املذهب وتدوينه ،وأن عبد هللا بن إابض ،الذي قام بنشر املذهب وتدوينه كان ابلنسبة جلابر بن زيد كأيب
يوسف ابلنسبة لإلمام أيب حنيفة.1
 املالحظة الثالثة ،واليت جيب علينا ذكرها عند دراسة اتريخ الدولة الرمسية اإلابضية هي أن اإلابضينيالذين هم ليسوا من اخلوارج ال يبغضون علياا بن أيب طالب رضي هللا عنه كما يبغضه اخلوارج وال
يكفرونه  ،إمنا يشرتكون يف خمالفة رأيه يف قضية التحكيم فقط ،ومل يعادوه ،بل إننا نرى من خالل
دراستنا لتاريخ بين أمية ،أهنم كانوا منذ عهد معاوية يلعنون علياا رضي هللا عنه من فوق املنابر يوم
اجلمعة ،ودام ذلك إىل أايم اخلليفة العادل عمر بن عبد العزيز ،فجاءه وفد من اإلابضيني ،يضم
علماءهم وأقطاهبم وطلبوا إليه أن يكف عن هذه البدعة الفظيعة وحدف وصادف ذلك السب

1
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اإلحس ِ
ِ ِ ِ
ان َوإِيتَ ِاء ِذي ال ُقرَ َٰب َويَن َه ٰى َع ِن ال َفح َش ِاء َوال ُمن َك ِر
املقدم واستبدله آبية ﴿إِ َّن َّ
اَّللَ َأي ُم ُر ابل َعدل َو َ
َوالبَ غ ِي ۚ يَعِظُ ُكم لَ َعلَّ ُكم تَ َذ َّك ُرو َن﴾[النحل .]90:وال تزال تلك احلسنة اجلارية إىل يومنا هذا.
 املالحظة الرابعة ،هي أن الرستميني ليسوا هم الذين أدخلوا املذهب اإلابضي إىل بالد املغرب يفكبريا منذ ثورة الصفريني سنة122ه
مشال أفريقيا ،وذلك املذهب انتشر يف بالدان قبل ذلك
ا
انتشارا ا
على الوالة العرب يف عصرهم .فالدولة الرستمية قامت لرعاية ذلك املذهب وصيانته واملسري به يف
اع تدال ومساحة ومين ،كما جاء به الدين احلنيف مهذبة وميسرة وملطفة حسب تعليق الرسول
ِ
ِ
ِ
عسروا".1
األعظم صلوات هللا وسالمة عليه" :ب ِّ
سروا وَّل تُ ّ
شروا وَّل تُن ّفروا .ويَ ّ
بعد ذلك ،حتدث األستاذ أمحد توفيق املدين عن اخلالف بني اإلابضية واملالكية فقال :ولنط ِو اآلن عنان
البحث إىل قضية أخرى أساسية ،وهي قضية اخلالفات بني املذهب اإلابضي واملذهب املالكي الذي نشأ
بعده وهو املذهب السائد ببالدان املغربية ذلك أن العامة والكثري من اخلاصة ،يعتقدون أن هذا اخلالف املذهيب
كبري وعظيم ال ميكن تالفيه أو التغلب عليه وجيهلون أن املذهبيني يسريان حنو الغاية الواعدة من طريقتني
خمتلفتني.
واحلقيقة غري ذلك فالسياسة وحدها هي اليت كونت هذا اخلالف وزادته جدة وشدة ،حىت إذا ما جثم كابوس
االستعمار الفرنسي الفظيع على صدر أمة اإلسالم أبرضنا اجلزائرية أمعن يف الفصل بني املذهبيني تنفي اذا
لسياسته فرق ت سد إىل أن أصبحوا دون حياء يقرون يف كتبهم الدراسية اليت يتناوهلا صغار الطالب ،أن
اخلالف ،بل العداوة مستحكمة احللقات.2وعند الرجوع إىل عقالء اجلانبني وعلمائهم ،ودرسنا مشاكل هذا
اخلالف وجدان أهنا ال تستوجب نفرة وال تستوجب فرقة ،وتكاد تنحصر ِف القضااي التالية:
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أواَّل :اجملاز يف القرآن الشريف ،فاإلابضيون يقولون به ،ويوافقهم يف ذلك أصحاب الفكر احلر من املعتزلة
ومن بقية املذاهب وذلك فرارا من التجسيم ابلنسبة جلالل احلضرة اإلهلية املقدسة ،فيقولون إنه قوله تعاىل﴿:يَ ُد
َِّ
اَّلل فَو َق أَي ِدي ِهم﴾[الفتح ]10:يعين قوته فوق قوهتم فاليد والعني يف القرآن معناها القوة والعناية.
اثنياا  :اخلالفة يف قريش ال يؤمن هبا اإلابضيون وال أيخذون ابحلديث الوارد يف شأهنا ويقولون إنه مفتعل،
فعندهم أن اخلالفة اإلسالمية هي ملك لكامل أمة اإلسالم قاطبة حسب قوله تعاىل﴿:إِ َّن أَكرم ُكم ِعند َِّ
اَّلل
َ
ََ
كم﴾[احلجرات]13:
أَت َقا ُ

وتنفيذا لآلية الكرميَ ﴿:وأَم ُرُهم ُش َور ٰى بَي نَ ُهم﴾[الشورى .]38:فعلى املسلمني أن يقلدوا

اخلالفة من هو أحق هبا ،مهما كان لونه ومهما كانت نسبه وقد جاء يف صحيح احلديث ال فضل لعريب وال
أعجمي إال ابلتقوى ،كلكم آلدم ،وآدم من تراب.
اثلثاا  :يقول األشاعرة إن املؤمنني الصادقني يرون هللا رأي العني يوم القيامة لكن اإلابضيني يقولون :إن هللا
جل جالله أعظم وأكرب من أن يستطيع البشر ،رؤيته ولو يوم القيامة وكذلك يقولون يف كالم هللا ملوسى عليه
السالم ،وحيكمون ابستحالته وهلم على ذلك أدلة من كتاب هللا.
ابعا  :يقول اإلابضيون ،إن احلق يف األصول ال يتعدد ،فاجملتهد خمطئ يف األصول غري معذور ،وإمنا إميان
را
املقلد غري صحيح ،بينما يقول األشاعرة بصحة إميان املقلد ،وأبن اجملتهد املخطئ يف األصول معذور.1
أيضا يف حتديد معىن الكفر ،ومعىن النفاق ،فاألشاعرة ومنهم املالكية يرون أن الكفر
خامسا :هناك خالف ا
ا
ال يطلق إال على املشرك ابهلل ويرون أن النفاق إمنا هو التظاهر ابإلميان والتوحيد وإخفاء الشرك ،أما اإلابضيون
فيقولون إن الكفر يطلق على معنيني ،مها الشرك والنفاق وأن النفاق يطلق على معنيني ،نفاق اخليانة ،أي
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ارتكاب كبرية من الكبائر ،ونفاق حتليل وحترمي ،فاإلابضي يطلق كلمة الكفر على معىن النفاق أي الفسوق،
وال يعين به الشرك.
سادسا  :إن قضية الشفاعة يقول اإلابضيون إن الشفاعة الواردة يف القرآن ابلنسبة ليوم القيامة ال تنال من
ا
مات على كبرية وإمنا تنال من مات على الوفاء ،بينما يقول األشاعرة إن الشفاعة تنال أيضا أصحاب الكبائر
سابعا :هناك قضية القرآن الكرمي ،واليت وقعت فيها احملنة الكربى أايم املأمون العباسي ومن بعده فاإلابضيون
ا
قبل املعتزلة يقولون أبن كالم هللا ،وأن هللا وحده هو القدمي ،بينما يقول األشاعرة بعدم ذلك ،يقولون يقدم
القرآن بصفته كالم هللا ،فاهلل قدمي بوجوده وكالمه.
اثمناا  :أما قضية صفات هللا ،وهي قضية نظرية حبتة ،فاألشاعرة يقولون إن صفات هللا غري ذات هللا ،بينما
يقول اإلابضيون إن هللا وصفاته أمر واحد ومبعىن أن هللا عز وجل جل جالله الكامل الكمال املطلق.
اتسعا  :يقول اإلابضيون إن مات على كبرية وعن غري توبة فهو خالد يف النار بينما يقول األشاعرة إن الذي
ا
مات على كبرية ودون توبة وهو مؤمن ابهلل ورسوله إمنا هو حتت مشيئة هللا ،إن شاء عذابه على مقدار معصيته
وإن شاء غفر له.

1

عاشرا :من هذه اخلالفات النظرية الدقيقة ،قضية تعريف اإلميان ،فاإلابضيون يقولون" :إن اإلميان له ركنان
ا
قوال ،وشهد أن ال إله إال هللا وأن حممد رسول هللا ،مث مل
مها القول والعمل وأنه ال يتم إال هبما مع ا فمن آمن ا
يعمل مبا جاء به اإلسالم فهو ليس مبؤمن ،بينما يقول األشاعرة إن اإلميان بقواعده اخلمسة ،ولو دون عمل
يكفي للنجاة من النار".2
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هذه هي أهم نقط اخلالف النظرية بني األشاعرة وبني اإلابضية وهي كما ترون قضااي نظرية واجتهادية حبتة
ولكل من الطرفني أدلته وبراهينه من الكتاب والسنة ،مث إن النظرايت اإلابضية اليت ذكرانها ال ينفرد هبا
أصحاب هذا املذهب فقط بل يشاركه يف كل منها بعض املذاهب اإلسالمية األخرى.1
وأما يف الفروع ويف أحكام اإلسالم ،فال تكاد توجد خالفات ،وإن وجدت فهي اتفهة فأنتم ترون ساديت
وأبنائي أن هذه اخلالفات ما كان ينبغي أن توجد نفرة أو شقاق ا بني مجاعة اإلخوان املسلمني ،لوال ما صاحبها
من خالفات سياسية ومطامع يف امللك والسلطان.
بل إن العالمة اإلابضي اجملاهد سليمان ابشا الباروين رمحه هللا ليقول :وحنن يف ذلك معه ما نصه :مىت أييت
يوم ال يذكر فيه املسلمون يف الشرق ال يف الغرب إال هللا ورسوله وكتابه وال يذكرون األئمة إال ابسم علماء
كغريهم من علماء اإلسالم فيصبح الدين واحدا واملذهب واحدا ال طرق فيه وال مذاهب.2

 الشيخ عبد احلميد بن ابديس:ذهب الشيخ ابن ابديس يف دعوته الناس ،من مقامه كرئيس جلمعية علماء اجلزائر وأحد الدعاة اجلزائريني
الكبار ،إىل اعتبار األخوة اإلسالمية فوق كل مذهب وطريقة وجنس وبلد :أن الذي يسع البشرية كلها يف
مجيع عصورها هو اإلسالم جبميع مذاهبه ،ال مذهب واحد ،أو مجلة مذاهب حمصورة كائنا من كان وكائنة
ما كانت.3
وعندما زار ابن ابديس غليزان سنة 1931م كتب :واستدعاان واستدعنا إخواننا امليزابيون إىل حملهم ،وأقاموا
احتفاال حضره مجيع أفرادهم ،واستدعوا بعض أعيان البلد فشاهدان من أدهبم وكرمهم وحسن استقباهلم
لنا
ا
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جلمعيه العلماء ،ما سرران هبم كثري السرور.1وعندما زار مستغامن يف السنة نفسها كتب" :واحتفل بنا يف
دائما منهم يف رحلتنا".2
مستغامن مجاعة إخواننا اإلابضية ،ولقينا منهم من اإلكرام مثل ما كنا نلقاه ا
احتجاجا شديد اللهجة ،ابسم مجعية العلماء املسلمني ضد االعتداء الفظيع يف شخص
وكتب ابن ابديس
ا
إخواننا بين ميزاب ابعتقال السلطة الفرنسية سيدين منهم ،يف السجن ،ومها األستاذ صاحل اببكر رئيس مجعية
اإلصالح ومدير مدرستها بغرداية والسيد بغياية أمحد بن حم انئب الرئيس ،واحتجاجه أيضا بقوة ضد القرار
القاضي مبنع أي اجتماع ما عدا موكب اجلنائز وقال مبناسبة اخلالف على األذان يف غرداية" :هذا احلاجز
كما يعلم الناس كلهم كان وال زال من دعاة التوحيد واالحتاد وكنت أقول يف جمالسي ودروسي :إن املذاهب
الفقهية غري األربعة املشهورة هي كاألربعة تتفق وختتلف عن نظر واجتهاد.3
وحنن نقول إنه ال جيوز حبال سفك دم أي مسلم إابضي ا كان أو مالكي ا أو غريمها فهو حمرم حرام ا غليظ ا
شديدا ابلكتاب والسنة وصاحبه إىل جهنم خملد ،وأن يرتكوا التنابز ابأللقاب مثل اخلوارج وغري اخلوارج،
والتبديع والتكفري وهللا وراء القصد ،فهذا اعتقادان الذي ندين هللا به.4

عمار الطاليب:
 ّقال الدكتور عمار :يبدو أن األمر اختلط على كثري من الناس فظنوا أن اإلابضية خوارج ،إذا رجعنا إىل التاريخ
وإىل املصنفات اليت ألفت يف الطرق اإلسالمية فإننا جند هذا الوصف ألصق هبم ،وصنفوا على أهنم فرقة تفرعت
من اخلوارج.
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ولكن إذا رجعنا إىل كتب اإلابضية مثل كتاب" :العدل واإلنصاف أليب الوارجالين" "ت 570ه1175/م"
فإننا جنده يصرح تصرحيا ال لبس فيه أنه يربأ من اخلوارج من الصفرية واألزارقة والنجدات الذين كانوا يكفرون
املسلمني ويبيحون دماءهم وسيب نساءهم وأطفاهلم وهؤالء تفرقوا اليوم ومل تبق منهم ابقية.
ومصطلح اخلوارج مل يظهر بوضوح إال سنة 72ه وكان املصطلح القدمي هو احلرورية أو احملكمة وورد هذا
املصطلح يف رسالة عبد هللا بن إابض إىل عبد امللك واتريخ هذه الرسالة يرجع إىل ما بعد سنة 67ه ،ووردت
فيها الرباءة من ابن األزرق :غري أننا نربأ إىل هللا من ابن األزرق وأتباعه من الناس ومعىن هذا أن مصطلح
اخلوارج ظهر بعد نشوء األزارقة سنة 64ه .وشاع بعد سنة 72ه ،وهم فرقة من الغالة وينحصر معىن اخلوارج
يف االصطالح يف الذين يكفرون خمالفيهم كفر إشراك ،أو الكفر الذي خيرج صاحبه من الدين ،وترتب على
ذلك االستعراض أي قتل املخالفني هلم ومعاملتهم معاملة املشرك.واإلابضية ال يتبنون ما ذهب إليه األزارقة
والصفرية والنجدات من احلكم على املسلمني ابلشرك ،ويعامل اإلابضية من خيالفهم معاملة املسلمني.1

 عبد العزيز اجملذوب التونسي:يقول الدكتور عبد العزيز :بعد نشوء هذه الفرقة وتركز قواعدها على يد صاحبها األول يف مطلع القرن
الثاين ظهر منها أئمة أفذاذ برزوا يف العلم والدين حىت بلغوا درجة االجتهاد فنسبوا حلزهبم مبادئ وقواعد
خاصة ،وشرعوا له فقها وأصوالا يف العبادات ،واملعتقدات حتولت له من حزب سياسي ومن جمرد فرقة
دينية إىل مذهب سين وذلك ألن أتباعه حافظوا على صفاء الرسالة احملمدية يف أصول مذهبهم ومل ينحرفوا
عن النهج القومي الذي كان عليه رسول هللا (ﷺ) وصحابته الربرة يف سلوكهم وأمور معاشهم وال اقرتف
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ظلما ،وال أي لون من ألوان العسف اليت مل يربأ منها إال القليل من الوالة
والهتم إمثاا وال مارسوا يف قيادهتم ا
سواهم.1
وقد ذكر الدكتور عبد العزيز اجملذوب قصتهم يف مشال أفريقيا مث قال :وننبه إىل أمر له أمهيته ابلنسبة ملن
يريد أن يقف على دور اإلابضية إبفريقية وموقف الناس منها ،ذلك أن كتب التاريخ يف سردها لألحداث
اليت جدت بني والة األمر إبفريقية وبني أتباع املذهب اإلابضي تعترب هؤالء خارجني عن الطاعة بل عن
الدين ،وينعتون مبا ينعت به كل متمرد –وكان أصحاب تلك الكتب -وهم سنيون مالِكيون غالباا–يعدون
اإلابضية  -فرقة ِ
كسواها من فرق اخلوارج املغالية يف املعتقد ،وال يعنيهم أن يفرقوا بينها وبني غريها استنادا
إىل ما بدا منها ومن أتباعها من تصرف ابعد بينها وبني الفرقة املبتدعة.
أما الكتب اليت ألفت يف تراجم علماء أفريقية ،وإن مل ترد فيها إشارة ولو طفيفة إىل تسنن املذهب
اإلابضي ،فإهنا مل تتعرض كذلك إىل شتم أتباعه أو الغض من شأهنم إال ما جاء فيه عن موقف اإلمام
سحنون من كافة أصحاب الفرق ،وعلى عكس ذلك الصفرية ،فإننا جند يف تراجم بعض العلماء هبذه
الكتب أن فالانا اهتم ابلصفرية ،فأعرض طالب العلم عن السماع منه واألخذ عنه.
أليس يف هذا ما يدفع إىل القول :أبن العلماء إبفريقية كانوا يعتربون علماء اإلابضية سنة مثلهم ،وأن جوا
خصوصا أن
أمرا اثبتاا
ا
من الوائم والتعاون ،كان رمبا يسود عالقات بعضهم ببعض .هنا أظن أبن ذلك ا
اإلابضية كانوا يَؤمون نفس املساجد اليت يؤمها أهل السنة ،وُميلون تعاليمهم بكامل احلرية إىل جانب
املالكية يف كثري من اجلهات إبفريقية.2
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 عوض حممد خليفات:طرح الدكتور عوض خليفات آراءه ،بعد دراسة عميقة للحركة اإلابضية اليت أخرجها يف كتابه الكبري "نشأة
احلركة اإلابضية" .ابملقابل ،قام اإلابضيون جبهود كبرية يف سبيل إثراء املكتبة اإلسالمية ابملؤلفات الكثرية املتنوعة،
تتناول خمتلف جوانب الفكر اإلسالمي .وميكن للباحث املطلع على هذه املؤلفات أن يسجل مجلة مالحظات
حول بعض األمور اليت ال تزال حمل نقاش بني الباحثني واملفكرين:
 إن اإلابضيون ليسوا خوارج كما تزعم بعض كتب املقاالت وامللل والنحل ،وكما يدعي بعضالكتاب احملدثني الذين قلدوا هذه املؤلفات دون تدقيق ومتحيص ،والواقع أن اإلابضية ال
جيمعهم ابخلوارج سوى إنكار التحكيم.
 إن اإلابضية حرموا قتل املوحدين واستحالل دمائهم وحرموا استعراض الناس وامتحاهنم كمافعل متطرفو اخلوارج مثل األزارقة والنجدية.
 إن اإلابضني ينظرون إىل الدين نظرة واحدة متكاملة ال فصل فيها بني املظاهر الروحيةواملادية وال طغيان إلحدامها على األخرى.
 إن املدقق يف املصادر الفقهية اإلابضية جيد أن أصحاب املذهب اإلابضي من أكثر املسلمنياتباعا للسنة الشريفة واالقتداء هبا ،أما ما تلصقه هبم بعض املصادر من هتم فإمنا هو انتج
عن أحد أمرين :اجلهل أو التعصب.
 -إهنم وحدهم الذين طبقوا مبدأ الشورى يف احلكم بعد اخلليفتني أيب بكر وعمر.1
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 مهدي طالب هاشم:ألف األستاذ مهدي طالب هاشم كتابه احلركة اإلابضية يف املشرق العريب ،وتناول احلركة اإلابضية منذ بداية
ظهورها يف أواخر القرن الثالث اهلجري ،وقد جاء كالمه يف سياسة عبد هللا بن حيىي بعد دخوله صنعاء،
يقول :كانت سياسة عبد هللا بن حيىي مصداقاا لاللتزام ابلشريعة اإلسالمية يف معاملة املخالفني له مذهباا من
املسلمني ،واستطاع أن يوفق بني النظرية والتطبيق دون أن يسمع حلكم العواطف يف اللحظات احلرجة،
كلحظات ومواقف القتال اليت تثور فيها العواطف احلياتية وحب االنتقام .وعندما طلب قائده أبرهة بن
الصباح احلمريي اإلجهاز على اهلاربني وقتلهم منعه ،مع أن طالب احلق كان قد متكن منهم كما يبدو من
وراية البالذري ،ألن اإلابضية ال جتوز اإلجهاز و ُحلوق املدبر يف احلرب ،وهذا يَ ُدل على الطابع املعتدل لسلوك
بوان شاسع ا يف هذه الناحية ،فقد ظهرت
هذه الفرقة حىت يف احلرب ،ولو قاران بينهم وبني األمويني لوجدان ا
يف حرب األمويني مع أتباع اإلابضية الوحشية والطابع البدوي واخلروج عن القيم اإلسالمية.1
أيضا عن اإلمام طالب احلق واإلجراءات اليت اختذها بصنعاء ملا استوىل عليها ،فقال :كانت أوىل
وحتدث ا
اإلجراءات اليت قام هبا عبد هللا بن حيي "طالب احلق" ،بعد أن استوىل على اخلزائن واألموال أن أمر بتوزيعها
قائما على أساس العدل واملساواة دون مراعاة لالجتاهات
عهدا ا
بني الناس ابلسوية ،ليؤكد ألهل اليمن ا
جديدا ا
املذهبية.
ويذكر الشماخي أن عبد هللا بن مسعود وابن فريان ،ومها من اإلابضية ،قد أتيا ابألموال اليت استوىل عليها
طالب احلق إىل املسجد فقسمها على فقراء صنعاء ومل يسمح لإلابضية أن أيخذوا منها شيئا ،ولعل طالب
احلق أراد إبصالحاته املالية أن يكتسب آخر الطبقات الفقرية يف اليمن وحيملها على التعاطف مع احلركة
اإلابضية ،وبسبب هذه اإلصالحات والسياسة املرنة مع أعدائه ،أمجع املؤرخون كافة على حسن سريته
1
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وسياسته ،ومل جند فيهم من يطعن يغطي يف عدالته ،كما أحبه املتدينون من أهل اليمن بسب متسكه ابلشريعة
اإلسالمية ،وقد عرب عن وجهة نظر العقائدية عندما ألقى خطبة يف صنعاء ،أظهر فيها أبنه يسري على اإلسالم
وال يسمح ابالحنراف عنه جاء فيها :اإلسالم ديننا ،وحممد نبينا ،والكعبة قبلتنا ،والقرآن إمامنا.1
وعلق العالمة مفيت عمان على هذا الكالم بقوله :هكذا شهد هذا األستاذ يف هذا الكتاب القيم لإلابضية
وهو من غري اإلابضية صلج ا ،وهكذا شأن أصحاب الضمائر احلية ،واألقالم النظيفة ،والنفوس الزكية ،فإهنم
ال يبالون يف كلمة احلق أن يقولوها أو يكتبوها ،مهما كلفهم األمر.2

 عز الدين التنوخي:عضوا يف اجملمع العريب بدمشق ،معروف جبهوده الصادقة يف خدمة الثقافة
يعترباألستاذ عز الدين التنوخي ا
اإلسالمية واللغة العربية ،وقد اهتم –فيما اهتم به-برتاث اإلابضية يف اجملالني الشرعي ،واألديب .3وقد حتدث
عن اإلابضية فقال" :ويكفي يف الداللة على مبلغ جهالتنا بعمان وأهلها ،أن السواد األعظم من العرب
واملسلمني يظنوهنم من غالة اخلوارج واألزارقة والنجدات والصفرية ،حىت أن ابن خلدون نفسه يقول ما نصه:
واخلوارج هبا كثرية ،أو كانت هلم حروب مع بين بويه .مع أن إطالق لفظة اخلوارج على اإلابضية من الدعاايت
الفاجرة اليت نشأت عن التعصب السياسي أوالا مث عن التعصب املذهيب اثنيا ،ملا ظهر غالة املذاهب ،فقد
خلطوا بني اإلابضية واألزارقة والصفرية والنجدية .فاإلابضية مل جيمعهم جامع ابلصفرية واألزارقة ومن حنا حنوهم
إال إنكار احلكومة بني علي ومعاوية".
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وأضاف" :وأما استحالل الدماء واألموال من أهل التوحيد ،فقد انفرد به األزارقة والنجدية والصفرية ،وبه
استباحوا محى املسلمني وملا كان خمالفوهم ال يتوزعون وال يكلفون أنفسهم مؤنة البحث عن احلق ليقفوا عنده
حني خلطوا بني اإلابضية الذين ال يستبيحون قطرة دم موحد ابلتوحيد الذي معه ،وبني الذين استحلوا الدماء
جدا بني املستحيل واحملرم .فما بعد احلق إال
ابملعصية حىت قتلوا األطفال تبعا آلابئهم مع أن الفرق كبري ا
الضالل ،ومن جهل علمائنا بعمان وأهلها وعلومهم وآداهبم أهنم مل يطلعوا على كتبهم الدينية وال على الفقه
اإلابضي املبين على الكتاب والسنة ،وال على مسند اإلمام الربيع بن حبيب وسنده ثالثي عن أيب عبيدة
التميمي ،عن جابر بن زيد عن الصحابة".
ويقول" :وقد أخذ جابر وأبو عبيدة عن الصحابة ،وجابر بن زيد عن رجال البخاري ومسلم أخذ عن سبعني
من الصحابة البدريني ،وكان من تالميذ حرب األمة عبد هللا بن عباس .وقد طبع هذا املسند القدمي مع شرحه
لإلمام عبد هللا الساملي يف أربع جملدات ،طبع اثنان منها يف مصر والثالث بدمشق وبعد حديث عن أسرة
الساملي اجمليدة اجمليد وخدمتها للعلم واألدب وقيامها على نشر الثروة الثقافية يف عمان ،قال األستاذ التنوخي
يف نفس الصفحة :فمن اجلهل بعمان وأهلها أنه ليس يف كتب ترامجنا كيتيمة الدهر للثعاليب ذكر لشعراء
عمان وبعد أن ذكر الثعاليب شعراء أكثر األقطار العربية وغريها ،ذلك أهنم جبهالة املؤرخني بعمان و أهلها،
أو لتعصبهم السياسي واملذهيب ،أمهلوا الكالم على مذهبهم وثقافتهم ،وانتباه العرب يف أايمنا هذه لعروبتهم
ولتارخيهم السياسي والعلمي ولسعيهم جلمع مشلهم وإعالن وحدهتم القومية كل ذلك مما يوجب البحث عن
هذا للشعب العريب الصريح بنسبة ،واجمليد حبسبه ،ومضرب املثل بفصاحته وشجاعته العربية ،وجهاده وكفاحه،
للمستعمرين".1
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أخريا بعد هذه الكتب كاجلزء الثالث من شرح مسند الربيع بن حبيب ،وهو أقدم كتب
وقد نشرت يف دمشق ا
احلديث وأصحها  ،وشارحه العالمة نور الدين الساملي وقد أخرجت أحاديث املسند وشرحته وجلها يف
الصحيحني وسائر الكتب الستة من كتب السنة ،مما يدل على أن مذهب إابضية عمان واملغرب من أقرب
املذاهب إىل السنة كما ذكر اإلمام املربد يف كامله...وغريه من احملققني.1
وقال :هذا واملطلع عل ى الفتاوى العمانية جيد مصنفها مضيفها يعتمد ابدئ األمر على كتاب هللا ،مث على
السنة ،وينظر يف أشباه وقائعه اليت أفىت فيها اجملتهدون من السلف الصاحل وإذا ما وجد فتوى ألحد أئمة
السنة كاإلمام أيب حنيفة والشافعي وأمحد ومالك واستئناسا أبقوال اجملتهدين من قبله ،ولوال خشية اإلسهاب
اململ ألتيت أبمثلة من ذلك.2
وحتدث عن العالمة نور الدين أبو حممد بن محيد بن سالم بن عبيد بن خلفان ابن مخيس الساملي الضيب،
والذي شرح مسند الربيع والذي انتهت إليه رائسة العلم يف عمان وظهر ذلك يف أتليفه اجلمة من خمتلف
الفنون الشرعية والعربية مع التحقيق يف مسائلها واإلجادة من أتليف كتبها ورسائلها ،فقد كان رمحه هللا ضريرا
قوي الذاكرة والذكاء ،شديد اليقظة على تطورات قومه بعمان.3
إىل أن قال :وإذا أطلع املنصف على هذا الشرح ،وجد الشارح الشارع واسع االطالع وألفى وألغى شرحه
واضح ا مبين ا ،وتعابريه صحيحة فصيحة ،أسلوهبا املساواة فال هي مهوبة مملة وال مفرطة اإلجياز خملة.وأما
فكثريا ما ينقل عن العلماء املخالفني كاحلنيفة
أحباثه فإهنا تدل على اعتدال يف التحقيق وبعد عن التعصب ،ا
والشافعية ،واملالكية واحلنابلة ،ويستشهد أبحاديث الشيخني وأئمة احلديث كأيب داود والرتمذي والنسائي
وابن ماجه والدارقطين والطرباين والبيهقي وغريهم من أهل السنة واجلماعة ،مما يدل على أن اإلابضية يف
1
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املشرق واملغرب مذهب قريب من مذاهب السنة والناظر يف شرح الساملي عامل عمان ،ميتلئ طمأنينة مبا ذكرته،
وقلما رأينا من املذاهب غري السنية من يستشهد برجال احلديث والفقه من أهل السنة ،هذا االستشهاد فقد
ورد ،وما أثرت ختريج أحاديث املسند والشرح،وال سيما ما رواه الشيخان ،إال لتطمئن قلوب إخواين أبناء
السنة أبن مسند الربيع الذي بىن عليه املذهب اإلابضي هو صحيح األحاديث وأكثرها مما جاء يف الصحيحني
وغريه لكيال يقع فيما وقع فيه خصوم اإلابضية أو من مل يعرف حقيقة مذهبهم وعقيدهتم فيظنهم من اخلوارج
والغالة كاألزارقة والنجدية والصفرية املانعني ملوارثة ومناكحة خمالفيهم.1
أيضا :ليس من رأينا -حبمد هللا-الغلو يف ديننا ،وال الغشم يف أمران ،وال التعدي على من
وقال النور الساملي ا
فارقنا .. .هللا ربنا ،وحممد نبينا والقرآن إمامنا :والسنة طريقتنا وبيت هللا احلرام قبلتنا ،واإلسالم ديننا ،ولذلك
حيرم على املسلم اهتام أخيه املسلم يف دينه بعد مثل هذا االعرتاف ،فيكون من املتألني الذين يسارعون يف
ني من أميت ،الذين يقولو َن :فًل ٌن ِف ِ
اجلنة،
ويل للمتأل ِ ْ
َ
تكفري املسلمني وهم الذين عناهم النيب (ﷺ) بقولهٌ " :
و فًل ٌن ِف النا ِر" وفال يفهم من شرح هذا املسند أن الشارع من املتمسكني ابحلديث الصحيح وأرابب العقل
الراجح ،واملعظمني (ﷺ) وأقواله واملهتدين بسنته وأفعاله فهو يف شرحه هلذا املسند ميحص أقوال العلماء،
وخيتار على أقوال هذا املذهب ماصح من حديث الرسول (ﷺ) ،فليس هو ممن يرى "العمل على الفقه ال
على احلديث" .قال الشارع "الصراط املستقيم" :إذا وجد اتبع اجملتهد حديثا صحيحا خمالفا ملذهبه هل له أن
يعمل به ويرتك مذهبه؟ فيه اختالف ،فعند املتقدمني له ذلك قالوا :ألن املتربع واملقتدي به هو النيب (ﷺ)،
ومن سواه فهو اتبع له فبعد أن علم وصح قوله صلى هللا عليه وسلم فاملتابعة لغريه غري معقولة قلت وال جيوز
التعصب للمذهب تعصباا يستهزئ به حبديث الرسول (ﷺ) فإن ذلك من الفسق ،والبعد عن الدين ،واخلروج
عن سرية الصحابة والتابعني.
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هذا وما كان أهل عمان أقرب فرق اطلعت عليه مبين على السنة وتقدمي العمل على احلديث ال على الفقه
واملذهب عمالا مبا جرى عليه إمامهم جابر بن زيد الذي عمل بنصيحة شيخه عبد هللا بن عمر الذي روى
عنه فقد جاء يف "احلجة البالغة" أن ابن عمر رضي هللا عنه قال جلابر بن زيد "إنك من فقهاء البصرة ،فال
تفت إال بقرآن انطق ،أو سنة ماضية فإنك إن فعلت غري ذلك هلكت وأهلكت.
وهبذا التطواف والسري والبحث يف أقوال العلماء واملؤرخني والفقهاء واملفكرين تبني لنا بوضوح وجالء أبن
اإلابضية مدرسة إسالمية ليست من اخلوارج ،وسأحتدث عن مصادر التشريع والفقه وأصوله وقواعده عند
اإلابضية وعقائدهم الحقا إبذن هللا تعاىل.

عاشرا :موقف اإلابضية من الدولة األموية:
ا
قال األستاذ عمرو النامي :هكذا كانت نظرة اإلابضية ابلنسبة للتطورات السياسية األوىل كما فهموها وعندهم
أن احملكمة هم اجملموعة الوحيدة اليت كانت تكافح من أجل العودة ابإلمامة اإلسالمية إىل ما كانت عليه
أثناء عهدي أيب بكر وعمر والسنوات الست األوىل من خالفة عثمان والسنوات األوىل من خالفة علي قبل
أن يرضى ابلتحكيم ،مث انتهى جهاد هذه اجلماعة يف مقتلة أهل النهر على يدي علي بن أيب طالب وجيشه
ومقتلة أهل النخيلة على أيدي عسكريي معاوية واحلسن بن علي مع ا.1
وبعد هذه املرحلة ترسخت اخلالفة األموية وجعلت مهها أن تضرب أي مقاومة ،وهكذا فإن مؤيدي جمموعة
احملكمة أو "املسلمني" ،أو مجاعة املسلمني كما كانوا يدعون يف األدب اإلابضي القدمي ،اضطروا إلخفاء
سرا ،وقامت سياسة جابر على اللجوء إىل مجيع الوسائل
عقيدهتم –أي يف الدولة األموية-والقيام بنشاطاهتم ا
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لضمان أمن حركته وسالمة أتباعه.1وقال :وبعد موت علي كان ابنه احلسن على استعداد للتفاهم على تسوية
مع بين أمية بعد أن تلقى أتكيدا أبنه سيكون اخلليفة بعد وفاة معاوية.2
ورسخ األمويون حكمهم القوى على العامل اإلسالمي واستطاعوا قمع املعارضة القرشية بقيادة الشيعة ،أي
حزب علي ،أو بقيادة ابن الزبري ،واحنصر الصراع على السلطة بني قريش يف بييت بين أمية وبين هاشم ،وحني
ضعفت سلطة األمويني يف االمرباطورية اآلخرة يف االتساع اهلائل ،تسلم العباسيون السلطة ،مث استمر الصراع
على السلطة أبقل ما يكون من التقيد مببادئ اإلسالم وابستخدام مجيع الوسائل للوصول إىل السلطة.3
وذكر الدكتور عمرو النامي ما عرب عنه أبو محزة املختار بن عوف يف خطبته يف املدينة بوضوح عن رأي
اإلابضية يف األمويني ويف الشيعة معا .وبعد أن تكلم عن أعمال اخللفاء األمويني واحد فواحدا ،بدءا مبعاوية
وانتهاء بيزيد بن عبد امللك ،تكلم أبو محزة عن حكم ساللة بين أمية عموم ا يف العبارات التالية :وأما بنو أمية
ففرقة الضاللة ،بطشهم بطش جربية ،أيخذون ابلظنة ،ويقضون ابهلوى ،ويقتلون على الغضب ،وحيكمون
ابلشفاعة ،وأيخذون ابلفريضة من غري موضعها ،ويضعوهنا يف غري أهلها ،وقد بني هللا أهلها فجعلهم مثانية
الصدقَات لِل ُف َقر ِاء والمساكِ ِ ِ ِ
ِ
ِ
الرقَ ِ
َِّ
وهبُم َوِيف ِ
ني َوِيف
ني َعلَي َها َوال ُم َؤلََّفة قُلُ ُ
اب َوالغَا ِرم َ
ني َوال َعامل َ
أصناف فقال﴿ :إمنَا َّ َ ُ َ َ َ َ
سبِ ِيل َِّ
اَّلل َواب ِن
َ

السبِ ِ
يل﴾[التوبة]60:
َّ

فأقبل صنف اتسع ليس منها فأخذها كلها ،تلكم الفرقة احلاكمة بغري ما

أنزل هللا.
وخبصوص الشيعة قال أبو محزة :وأما هذه الشيع فشيع ظاهرت بكتاب هللا ،وأعلنت الفرية على هللا ،مل يفارقوا
الناس ببصر انفذ يف الدين وال بعلم انفذ يف القرآن ،وينقمون املعصية على أهلها ويعملون إذا ولوا هبا ،يصرون
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على الفتنة وال يعرفون املخرج منها ،جفاة عن القرآن ،أتباع كهان ،ويؤملون الدول يف بعث املوتى ،ويعتقدون
الرجعة إىل الدنيا ،قلدوا دينهم رجالا ال ينظر هلم ،قاتلهم هللا أىن يؤفكون.1
أيضا عن فتنة عن اإلابضية وقضيتهم ودوافعهم وجه أبو محزة كالمه إىل
ويف هذه اخلطبة تكلم أبو محزة ا
األمويني املدينة قائالا :ندعوكم إىل كتاب هللا ،أو سنة نبيه والقسم ابلسوية ،والعدل يف الرعية ،ووضع األمخاس
مواضعها اليت أمر هللا هبا ،مث راح يصف فئته ،وأهدافها ودوافعها وأسباهبا للثورة.2
وقال الدكتور عمرو النامي :ومجيع اخللفاء ووالهتم بدءا من معاوية ،اعتربوا سالطني جور وأعلن اإلابضية
إماما
الرباءة منهم ابستثناء عمر بن عبد العزيز ،اخلليفة األموي ومن العلماء اإلابضيني من يقول إنه كان ا
شرعياا بسبب إمجاع األمة عليه لقبوله إماما ويقول علماء آخرون إن أاب عبيدة بن أيب كرمية سأل هللا أن يرحم
أيضا أن أاب عبيدة أرسل وفدا إىل عمر
عمر بن عبد العزيز مما يعين أن عمر كان يستحق الوالية .ويروى ا
بدعوه لقبول العقيدة اإلابضية ،وبعد نقاش طويل وافقهم عمر على أكثر آرائهم ،غري أنه رفض الطعن يف
عثمان وقال :تلك دماء طهر هللا منها أيدينا ،فلنطهر منها ألسنتنا .ورفضوا القبول برأيه وقال رئيس الوفد
اإلابضي ،أبو احلر علي بن احلصني لعمر :أعلم أان ال نتوالك ولدي مساع هذا النقاش قال أبو عبيدة :كنت
أمتىن لو أهنم قبلوا رأي عمر.3

 .1العًلمة أْحد ْحد اخلليلي وآراءه ِف الدولة األموية:
ال بد هنا من التفصيل يف رأي أحد العلماء اإلابضية املعاصرون يف الدولة األموية ،وهو الشيخ العالمة مفيت
ُعمان أمحد محد اخلليلي ،والذي ألف كتاابا عنوانه "االستبداد مظاهره ومواجهته" ،وقد أطلعت عليه ،وتعرض
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فيه للدولة األموية .حيث قال :إن أعظم بالء على األمة ومصيبة يف الدين حتول نظام احلكم الذي كان يسود
األمة من أقصاها إىل أقصاها من منهج رابين – يقوم على العدل والشورى وحماسبة النفس واخلوف والرجاء
من هللا ،وينبين على عقد بني األمة واخلليفة ،يكون اخلليفة مبوجبه مبوجب أجريا لألمة حيق حتقق هلا مراقبته
وحماسبته على القليل والكثري كما حيق هلا مع احنرافه عن اجلادة أن ترده تزده إليها ابلنصح والتقومي ،فإن أَب
كان هلا عزلة ولو ابلقوة ،إىل منهج شيطاين ،يقوم على اجلور وعلى االستبداد ،وإعطاء النفس شهواهتا يف
البطش ابألمة ،وسلبها مجيع حقوقها املادية واملعنوية وإطالق يد املتسلط للعبث أبمواهلا وسفك دمائها
فاصال
حدا ا
ضرا ،وقد كان هذا –بال ريب -ا
ومعاملتها كقطيع من السوائم ال جتتلب لنفسها ا
نفعا وال تدفع ا
بني عهدين يف حياة األمة ،عهد القوة والعزة والكرامة وعهد الضعف والذلة واملهانة.1
ورجال يف أمة ،حيمل يف نفسه هم الدين
كان مجيع املسؤولني يف الدولة اإلسالمية األوىل يعد أمة يف رجل ا
والدعوة إليه وهم األمة ،بل البشرية أبسرها ،ألنه حيس من أعماق نفسه أنه مسؤول عن إصالحها وترتيبها
وإخراجها من الظلمات إىل النور ومن الضالل إىل اهلدى ومن اجلهل إىل العلم ومن اجلاهلية إىل دين اإلسالم
احلق وهو مع نوئه هبذه اهلموم حيمل هم الدار اآلخرة ووعدها ووعيدها ،فيتزاحم يف قلبه عامال اخلوف
والرجاء ،ففي خوفه ما يصده عن كل سوء ،وحيجزه عن إعطاء نفسه رغباهتا ،ويف رجائه من يبعث يف نفسه
ِمهم اخلري ،ويؤجج عزائم اإلميان.
ومع احنالل ذلك العقد وانطواء ذلك العهد ،وبروز عهد جديد طوي عن األمة كل ما كانت تعهده يف العهد
املاضي من املزااي اخلرية ،فغارت ينابيع اخلري ،وحتول روضها النضري إىل قفر يباب منطمس املعامل موحش
للناظر .وقد بدأت هذه املرحلة املشؤومة يف حياة األمة بوثوب معاوية بن أيب سفيان على دولة اخلالفة؛
البتزاز السلطة من اخلليفة الشرعي الذي بويع إبمجاع أهل احلل والعقد ،ليحوهلا إىل ملك عضوض ونظام
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استبدادي ،ال يصلح إال أن يكون امتداد للنظام املتبع عند القياصرة واألكاسرة ،ومل يكن معاوية خيفى أنه
أخذ السلطة عنوة وأن الناس له كارهون.1
وحتدث العالمة اخلليلي على أن معاوية استأثر ابحلكم واستحوذ على املال ،وسيطر على مفاصل الدولة
وسار سرية مغايرة متام ا ملنهج اخللفاء الراشدين ،فحول اخلالفة من نظام الشورى إىل نظام استبدادي
عضوض.
واتبع اخلليلي شرح خصائص حكم معاوية الذي قام على األسرة ويف نظره على تفضيل األسرة األموية على
ك ِ
الفئَةُ
ابقي الطبقات االجتماعية وانقش آراء العلماء إبسهاب حول حديث رسول هللا (ﷺ) لعمار "تَ ْقتُ لُ َ
ِ
الباغيَةُ " وسجل وجهة نظر عشرات العلماء صحة احلديث ،معمدا على أوثق املصادر واملراجع وخلص يف
هناية عرضه أن اإلمام الشرعي هو علي بن أيب طالب ،وأن معاوية مترد عليه وفسق عن طاعة األمري
املنتخب .2ومهما اهتما معاوية بتشويه صورة اإلمام علي ،وذكر أبنه لعنه على املنابر ،ومحل املسلمني عنوة
على ذلك ،وقيام عمال الدولة األموية وخدام النظام بقتل كل من يعارض ذلك وأيَب لعن اإلمام وأورد أمثلة
عديدة تند عن احلصر للقتلى الذين ضحوا حبياهتم يف سبيل التمسك ابإلسالم وعدم الطعن يف اإلمام
الشرعي.
وقال اخلليلي :أبن معاوية مل يكتف ابحنرافه عن النهج السوي ،بل زاد الطني بلة ،وقرر تولية يزيد خليفة
للمسلمني وأمعن يف خطته واستخلف ابنه ومحل املسلمني ابلرتغيب والرتهيب على مبايعته بقوة السيف
وذهب املعز ،وقام والته يف األمصار بتسخري املساجد ومعهم بعض علماء الدين أبخذ البيعة له ،على الرغم
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من معارضة كبار الصحابة وصلحاء املؤمنني أنصار البيت النبوي ويف الوقت نفسه حتسني صورته ،أمام الرأي
العام.1وفيما مضى من حديث عن مرحلة معاوية يل تساؤالت مشروعة:
• هل ساهم معاوية يف قتل أمري املؤمنني علي رضي هللا عنه؟
• كيف انتقلت السلطة إىل معاوية؟
• ما هي األخطاء اليت وقع فيها معاوية يف عهده؟
• هل كل عهد معاوية كان شرا مطلقا؟
• هل كل الرواايت اليت صورت معاوية صورة سوداوية ما حملها يف علم اجلرح والتعديل؟

استشهاد أمري املؤمنني علي رضي هللا عنه:
أيضا مستهدفاا من قبل اخلوارج،
مل يكن معاوية مشاراكا يف قتل أمري املؤمنني علي رضي هللا عنه ،بل كان هو ا
الذين آتمروا على قتل معاوية وعلي وعمر بن العاص رضي هللا عنهم ،فقد كان من حديث ابن ُملجم
الربك بن عبد هللا ،وعمر بن أيب بكر التميمي اجتمعوا ،فتذكروا أمر الناس ،وعابوا
وأصحابه :أن ابن ملجم و َُ
على والهتم ،مث ذكروا أهل النهروان ،فرتمحوا عليهم وقالوا :ما نصنع ابلبقاء بعدهم شيئاا إخواننا الذين كانوا
دعاة الناس لعبادة رهبم والذين كانوا ال خيافون يف هللا لومة الئم ،فلو شربنا أنفسنا ،فأتينا أئمة الضاللة فالتمسنا
قتلهم فأرحنا منهم البالد وأثران هبم إلخواننا ،فقال ابن ملجم :أان أكفيكم علي بن أيب طالب –وكان من
الربك بن عبد هللا :أان أكفيكم معاوية وقال عمرو بن بكر :أان أكفيكم عمرو بن العاص،
أهل مصر ،وقال َُ
فتعاهدوا وتواثقوا ابهلل :ال ينكص رجل منا عن صاحبه الذي توجه إليه حىت يقتله ،أو ميوت دونه ،فأخذوا
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أسيافهم ،فسموها واستعدوا واتعدوا لسبع عشرة ختلو من رمضان أن يثبت كل واحد منهم على صاحبه الذي
توجه إليه ،وأقبل كل رجل منهم إىل املصر الذي كان فيه صاحبه الذي يطلب.1
قال ابن احلنفية :كنت وهللا إين ألصلي تلك الليلة اليت ضرب فيها علي يف املسجد األعظم يف رجال كثري
من أهل املصر ،يصلون قريب ا من السدة ما هم إال قيام وركوع وسجود ،وما يسأمون من أول الليل إىل آخره،
إذ خرج علي لصالة الغداة ،فجهل ينادي :أيها الناس ،الصالة الصالة فما أدري أخرج من السدة فتكلم
هبذه الكلمات أم ال ،فنظرت إىل بريق ،ومسعت :احلكم هلل اي علي ال لك وال ألصحابك ،فرأيت سيفا ،مث
رأيت شاابا مث مسعت عليا يقول :ال يفوتنكم الرجل ،وشد الناس عليه من كل جانب قال :فلم أبرح حىت أخذ
ابن ملجم وأدخل على علي فدخلت فيمن دخل من الناس ،فسمعت علي ا يقول :النفس ابلنفس ،أان إن
مت فاقتلوه ،كما قتلين وإن بقيت رأيت فيه رأيي 2وذكر أن الناس دخلوا على احلسن فزعني ملا حدث من
أمر علي ،فبينما هم عنده وابن ملجم مكتوف بني يديه ،إذ اندته أم كلثوم بنت علي وهي تبكي :أي عدو
هللا ال أبس على أيب ،وهللا خمزيك ،قال :فعلى من تبكني؟ وهللا لقد اشرتيته أبلف ومسمته أبلف ،ولو كانت
هذه الضربة على مجيع أهل املصر ما بقي منهم أحد.3
وقال الذهيب عن عبد الرمحن بن ملجم :قاتل علي رضي هللا عنه ،خارجي ُمفرت ،شهد فتح مصر واختلط هبا
تدول ،وكان فارسهم مبصر ،قرأ القرآن على معاذ بن
مع األشراف ،وكان ممن قرأ القرآن والفقه وهو أحد بين ُ
صبيغا التميمي إىل عمر رضي هللا عنه فسأله عما سأله عن
جبل ،وكان من العباد ويقال :هو الذي أرسل َ
مستعجم القرآن إىل أن قال الذهيب :مث أدركه الكتاب وفعل ما فعل وهو عند اخلوارج من أفضل األمة .ويف
ابن ملجم يقول عمران بن حطان اخلارجي:
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لبلغ ِمن ِذي العرش ِرضو ااان.
إال َ

اي ض رب ة ِمن تق ٍي م ا أراد هب ا.
إين ألذك ره ي وم ا ف أحس بُ ه.

َوَف ال ربي ة ع ن د هللا م ي زاانا.
أ َ

وابن ملجم عند الروافض أشقى اخللق يف اآلخرة وهو عندان أهل السنة ممن نرجو له النار وجموز أن هللا يتجاوز
عنه ،ال كما يقول اخلوارج والروافض فيه ،وحكمه حكم القاتل عثمان وقاتل الزبري ،وقاتل طلحة ،وقاتل سعيد
بن جبري ،وقاتل الزبري ،وقاتل خارجة وقاتل احلسني ،فكل هؤالء نربأ منهم ونبغضهم يف هللا ،ونكل أمورهم
إىل هللا عز وجل.1
وأما الربك بن عبد هللا ،فإنه يف تلك الليلة اليت ضرب فيها علي قعد ملعاوية ،فلما خرج ليصلي الغداة شد
عليه بسيفه ،فوقع السيف يف أليته ،فأخذ ،فقال :إن عندي خربا أسرك به ،فلئن أخربتك فنافعي ذلك عندك؟
قال :نعم ،قال :إن أخا يل قتل عليا يف مثل هذه الليلة ،قال :فلعله مل يقدر على ذلك ،قال :بلى ،إن عليا
خيرج ليس معه من حيرسه ،فأمر به معاوية فقتل وبعث معاوية إىل الساعدي  -كان طبيباا–فلما نظر إليه قال:
اخرت إحدى خصلتني :إما أن أمحي حديدة ،فأضعها موضع السيف وإما أن أسقيك شربة تقطع منك الولد،
وتربأ منها ،فإن ضربتك مسمومة ،فقال معاوية :أما النار فال صرب يل عليها وأما انقطاع الولد فإن يف يزيد
وعبد هللا ما تقر به عيين ،فسقاه تلك الشربة فربأ ،ومل يولد له بعدها ،وأمر معاوية عند ذلك ابملقصورات
وحرس الليل وقيام الشرطة على رأسه إذا سجد .وأما عمرو بن بكر فجلس لعمرو بن العاص تلك الليلة،
فلم خيرج ،وكان إذا اشتكى بطنه فأمر خارجة بن حذافة وكان صاحب شرطته ،وكان من بين عامر بن لؤي،
فخرج ليصلي فنشد عليه وهو يرى أنه عمرو فضربه ،فقتله ،فأخذه الناس ،فانطلقوا به إىل عمرو يسلمون
عليه ابإلمارة ،فقال من هذا؟ قالوا :عمرو .قال :فمن قتلت؟ قالوا :خارجة بن حذافة ،قال :أما وهللا اي
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فاسق ما ظننته غريك فقال عمرو :أردتين وأراد هللا خارجة ،فقدمه عمرو فقتله.1وملا جاء خرب قتل علي إىل
معاوية رضي هللا عنهما جعل يبكي ،فقالت له امرأته؟ وقد قاتلته؟
فقال :وحيك إنك ال تدرين ما فقد الناس من الفضل والفقه والعلم.2وكان معاوية يكتب فيما ينزل به يسأل
له علي بن أيب طالب رضي هللا عنه عن ذلك ،فلما بلغه قتله قال :ذهب الفقه والعلم مبوت ابن أيب طالب،
فقال له أخوه عتبه :ال يسمع هذا منك أهل الشام ،فقال له :دعين عنك.3
وقد طلب معاوية رضي هللا عنه يف خالفته من ضرار الصدائي أن يصف له علياا رضي هللا عنه ،فقال :أعفين
أعطين اي أمري املؤمنني ،قال :لتصفنه ،قال :أما إذا ال بد من وصفه ،فكان وهللا بعيد املدى ،شديد الثوى،
يقول فصالا ،4وحيكم عدالا ،يتفجر العلم من جوانبه وتنطق احلكمة من نواحيه ،ويستوحش من الدنيا وزهرهتا
ويستأنس ابلليل ووحشته ،وكان غزير العربة طويل الفكرة ،يعجبه من اللباس ما قصر ،ومن الطعام ما خشن،
وكان فينا كأحدان ،جييبنا إذا سألناه وينبئنا إذا استنبأانه ،وحنن وهللا –مع تقريبه إايان وقربه منا -ال نكاد نكلمه
هيبة له ،يعظم أهل الدين ويقرب املساكني ،ال يطمع القوي يف ابطله ،وال ييئس الضعيف من عدله ،وأشهد
قابضا على حليته ،يتململ متلمل
أنه لقد رأيته يف بعض مواقفه ،وقد أرخى الليل سدوله ،وغارت جنومه ،ا
السقيم ،ويبكي بكاء احلزين .5وكان يقول :اي دنيا غُ ِري غريي ،إيل تعرضت أم إيل تشوقت؟ هيهات هيهات،
قد ابينتك ثالاثا ال رجعة فيها فعمرك فقري ،وخطرك كثري ،آه من قلة الزاد وبعد السفر ،ووحشة الطريق.فبكى
معاوية وقال :رحم هللا أاي احلسن ،كان وهللا كذلك ،فكيف حزنك عليه اي ضرار؟ قال :حزن من ذبح ولدها
وهو يف حجرها .6وعن عمر بن عبد العزيز رمحه هللا قال :رأيت رسول هللا (ﷺ) يف املنام ،وأبو بكر وعمر
1

اتريخ الطربي.65/6 ،

2

البداية والنهاية.133/8 ،

3

االستيعاب.1108/3 ،

4

املرجع السابق.1107/3 ،

5

أرخى الليل سدوله :أظلم.

6

االستيعاب.1108/3 ،

349

جالسان عنده ،فسلمت عليه وجلست ،فبينما أان جالس إذ أتى لعلي ومعاوية ،فأدخال بيتا وأجيف الباب،1
وأان أنظر فما كان أبسرع من أن خرج علي وهو يقول :قضي يل ورب الكعبة ،مث ما كان أبسرع من أن خرج
معاوية وهو يقول :غفر يل ورب الكعبة.2

صلحا؟
هل وثب معاوية على السلطة أما جاء ا
إن السياق الطبيعي جملرايت األحداث تبني أن معاوية جاء إىل السلطة من خالل صلح عام صلح ا عام ا قاده
قادة اخلليفة اخلامس احلسن بن علي رضي هللا عنه ،فقد كانت بيعته يف شهر رمضان سنة  40ه ،وذلك
بعد استشهاد أمري املؤمنني علي بن أيب طالب رضي هللا عنه علي يد اخلارجي عبد الرمحن بن ملجم املرادي.
وقد اختار الناس احلسن بعد والده ،ومل يعني أمري املؤمنني أحدا من بعده ،فعن عبد هللا بن سبع قال :مسعت
عليا يقول :لتُخضنب هذه من هذا ،3فما ينتظر يب األشقى قالوا :اي أمري املؤمنني ،فأخربان به نبري عرتته،4
قال :إذن وهللا تقتلون يب غري قاتلي :قالوا فاستخلف علينا ،قال :ال ،ولكن أترككم إىل ما ترككم إليه رسول
هللا (ﷺ) قالوا :فما تقول لربك إذا أتيته؟ قال :وكيع 5مرة :إذا لقيته قال :أقول :اللهم تركتين فيهم ما بدا
لك ،مث قبضتين إليك وأنت فيهم ،فإن شئت أصلحتهم وإن شئت أفسدهتم .6ويف رواية :أقول :اللهم
استخلفتين فيهم ما بدا لك مث قبضتين وتركتك فيهم .7وبعد مقتل علي صلى عليه احلسن بن علي رضي هللا
عنهما وكرب عليه أربع تكبريات ودفن ابلكوفة وكان أول من ابيعه قيس بن سعد ،قال له :ابسط يديك أابيعك
على كتاب هللا وسنة نبيه ،وقتال املحلني فقال له احلسن رضي هللا عنه :على كتاب هللا وسنة نبيه ،فإن ذلك
ُ
1
2

أجيف البابُ :رد وأغلق.

البداية والنهاية.133/8 ،

3

أي :لتخضنب حليته من دم رأسه.

4

نبري عرتته :هنلل أقرابئه لسان العرب.1538/4 ،

5

وكيع بن اجلراح ثقة حافظ عابد التقريب ،ص.581

6

مسند أمحد325/2 ،وحسن لغريه.

7

كشف األستار عن زوائد البزار.204/3،
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أييت من وراء كل شرط :فبايعه وسكت ،وابيعه الناس.1وقد اشرتط احلسن بن علي على أهل العراق عندما
أرادوا بيعته فقال هلم :إنكم سامعون مطيعون ،تساملون من ساملت وحتاربون من حاربت.2ويف رواية قال هلم:
وهللا ال أابيعكم إال على ما أقول لكم ،قالوا :ما هو؟ قال تساملون من ساملت وحتاربون من حاربت.3ويف
رواية قال هلم :وهللا ال أابيعكم إال على ما أقول لكم قالوا :ما هو؟ قال تساملون من ساملت وحتاربون من
حاربت 4ويف رواية ابن سعد :إن احلسن بن علي بن أيب طالب ابيع أهل العراق بعد علي على بيعتني ،ابيعهم
على اإلمارة وابيعتهم على أن يدخلوا فيما دخل فيه ،ويرضوا مبا رضي به.
ويستفاد من الرواايت السابقة :ابتداء احلسن رضي هللا عنه يف التمهيد للصلح فور استخالفه ،وقد ابشر
احلسن بن علي سلطته كخليفة ،فرتب العمال وأمر األمراء وجند اجلنود وفرق العطااي ،وزاد املقاتلة يف العطاء
مئة ،فاكتسب بذلك رضاهم ،5وكان يف وسعه أن خيوض حرابا ال هوادة فيها ضد معاوية ،وكانت شخصيته
الفذة من الناحية العسكرية ،واألخالق والسياسية والدينية تساعده على ذلك مع وجود عوامل أخرى ،كوجود
قيس بن سعد بن عبادة ،وعدي بن حامت الطائي وغريهم يف صفه من الذين هلم من القدرات القيادية الشيء
الكثري ،إال إن احلسن بن علي مال إىل السلم والصلح ،حلقن الدماء ،وتوحيد األمة ،والرغبة فيما عند هللا،
وزهده يف امللك ...وغري ذلك من األسباب ،وقد قاد احلسن بن علي مشروع اإلصالح الذي توج بوحدة
األمة ،وقد تنازل احلسن بن علي من موقف قوة وهناك دالئل تشري إىل ذلك منها:

1

اتريخ الطربي.77/6 ،

2

الطبقات ،حتقيق حممد السلم.286-287/1،

3

املرجع السابق.286 /1 ،

4

املرجع نفسه.316 –317/1 ،

5

اتريخ العراق يف ظل احلكم األموي ،ص.67
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الشرعية اليت كان َيلكها احلسن:
اختيارا شورااي ،وأصبح اخلليفة الشرعي على احلجاز واليمن والعراق ،وكل
لقد اختري احلسن بن علي بعد والده ا
األماكن اليت كانت خاضعة لوالده ،وقد استمر يف خالفته ستة بستة أشهر ،وتلك املدة تدخل ضمن اخلالفة
الراشدة اليت أخرب عنها رسول هللا (ﷺ) أبن مدهتا ثالثون سنة مث تكون ملك ا فقد روى الرتمذي إبسناده إىل
ك.1
رسول هللا (ﷺ) :حيث قال :اخلًلفةُ ِف َّأميت ثًلثو َن َسنةا ،مثَّ ُم ٌ
لك بع َد ذلِ َ
وقد علق ابن كثري على هذا احلديث فقال :إمنا كملت الثالثون خبالفة احلسن بن علي ،فإنه نزل عن اخلالفة
ملعاوية يف ربيع األول من سنة إحدى وأربعني وذلك كمال ثالثني سنة من موت رسول هللا (ﷺ) ،فإنه تويف
يف ربيع األول سنة إحدى عشرة من اهلجرة وهذا من دالئل نبوة سيدان حممد صلوات هللا وسالمه عليه وسلم
تسليما.2
وبذلك يكون احلسن بن علي خامس اخللفاء الراشدين ،3وقد حتدث عن شرعية احلسن بن علي ابخلالفة
كثري من علماء أهل السنة ،منهم :أبو بكر بن العريب ،4والقاضي عياض ،5وابن كثري ،6وشارح الطحاوية،7
واملناوي ،وابن حجر اهليثمي .8ولو أراد احلسن أن يتعب معاوية حبكم أن الشرعية معه ألمكن ذلك ،ولقام
برتتيب محلة إعالمية منظمة يف أوساط أهل الشام لكسب ثقتهم أو على األقل زعزعة موقف معاوية بينهم،
فقد كان ميلك قوة معنوية ونفوذا روحيا ال يستهان به حبكم الشرعية اليت يستند إليها ،ولكونه حفيد
الرسول(ﷺ).9

 1سنن الرتمذي.395-397/6 ،
2

البداية والنهاية.134/11،

3

مآثر اإلانفة .105/1 ،وانظر :مروايت خالفة معاوية ،ص.155

4

أحكام القرآن ،ابن العريب.1720/4،

5

شرح النووي على صحيح مسلم201/12 ،

6

البداية والنهاية.134/11،

7

شرح الطحاوية ،ص.545

8

الصواعق احملرقة.397/2،

9

الصاليب ،الدولة األموية.183/1 ،
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تقييم احلسن بن علي للموقف وقدراته القيادية:
عندما قال له نفري بن احلضرمي :إن الناس يزعمون إنك تريد اخلالفة ،فقال :كانت مجاجم العرب بيدي
يساملون ما ساملت ،وحياربون ما حاربت ،فرتكتها ابتغاء وجه هللا.1
وهذه شهادة احلسن رضي هللا عنه ،أبنه كان يف وضع قوي ،وأبن أتباعه على استعداد حملاربة من يريد أو
مساملتهم ،كما كان رضي هللا عنه ميلك من امللكات اخلطابية والفصاحة البيانية ،وصدق العاطفة وقوة التأثري
والقرب من رسول هللا (ﷺ) ما جيعله أكثر قوة ومتاسكا ودليلنا على ذلك :ما قام به من استنفار استغفار
أهل الكوفة للخروج مع من والده ،وكان أبو موسى األشعري ،رضي هللا عنه قد ثبط الناس وهناهم عن اخلروج
والقتال والفتنة وأمسعهم ما مسعه من رسول هللا (ﷺ) من التحذير من االشرتاك يف الفتنة ،2وقد أرسل علي
رضي هللا عنه قبل احلسن حممد بن أيب بكر ،وحممد بن جعفر ،ولكنهما مل ينجحا يف مهمتهما.
وأرسل علي بعد ذلك هشام بن عقبة بن أيب وقاص ففشل يف مهمته لتأثري أيب موسى عليهم 3وأتبعه علي
بعبد هللا بن عباس ،فأبطؤوا عليه ،فأتبعه بعمار بن ايسر واحلسن ،وكان للحسن أثر واضح ،فقد قام يف الناس
خطيب ا وقال :أيها الناس أجيبوا دعوة أمريكم ،وسريوا إىل إخوانكم ،فإنه سيوجد هلذا األمر من ينفر إليه ،وهللا
ألن يليه أولو النهي ،4أمثل يف العجلة وخري يف العاقبة ،فأجيبوا دعوتنا وأعينوان على ما ابتلينا به 5وابتليتم به،
ولىب كثري من أهل الكوفة وخرجوا مع عمار واحلسن إىل علي ما بني الستة إىل السبعة آالف رجل.6

1

البداية والنهاية.206/11 ،

2

اتريخ الطربي .514/5 ،وانظر :مصنف بن أيب شيبة.15/12،

3

خالفة بن أيب طالب ،عبد احلميد ،ص.144

4

اتريخ الطربي .516/5 ،أولو النهى :أصحاب العقول

5

اتريخ الطربي.516/5 ،

6

مصنف بن الرازق.457-456/5 ،
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وال ننسى أن أاب موسى األشعري كان واليا على الكوفة ومن قيادات العراق احملبوبني من عهد عمر وهو من
هو يف علمه وزهده ومكانته عند الناس ومع ذلك فقد استطاع احلسن أن يكسب أهل الكوفة لصفه وخرجوا
معه.1

وجود بعض القيادات الكبرية ِف صف احلسن بن علي رضي هللا عنهما:
كان معسكر احلسن بن علي فيه من القيادات الكبرية ،كأخيه احلسني ،وابن عمه ،عبد هللا بن جعفر ،وقيس
بن سعد بن عبادة – أحد دهاة العرب-وعدي بن حامت وغريهم فلو أراد اخلالفة ألعطى اجملال لقياداته
للتحرك حنر تعبئة الناس ودخوهلم يف احلرب مع معاوية ،وعلى األقل يكون خليفة على دولته إىل حني.

معرفته أهل العراق:
كانت له قدرات خاصة يف التعامل مع أهل العراق ومعرفة نفوسهم ،ولذلك زاد هلم يف العطاء منذ بداية
خالفته ،كما أن مهمته اليت قادها يف مشروعه اإلصالحي كانت أصعب من حربه على معاوية ،ومع ذلك
تغلب على الكثري من العوائق اليت واجهته ،فقد حاولوا قتله ورفض بعض الناس الصلح ،وغري ذلك من العوائق
إال أنه تغلب عليها كلها وحقق األهداف اليت رمسها من حقن الدماء ووحدة األمة ،وأمن السبيل ،وعودة
حركة الفتوح ....اخل مما يدل على قدرته القيادية الفذة.

تقييم عمرو بن العاص ومعاوية لقوات احلسن رضي هللا عنهم:
فقد جاء يف البخاري :استقبل وهللا احلسن بن علي معاوية بكتائب أمثال اجلبال ،فقال عمرو بن العاص:
إين أرى كتائب ال تُوىل حىت تقتل أقراهنا ،فقال معاوية :أي عمرو ،إن قتل هؤالء من يل أبمور الناس؟ من يل

1

الدولة األموية للصاليب.184/1 ،
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بنسائهم؟ من يل بضيعتهم؟ فبعث إليه رجلني من قريش من بين عبد مشس عبد الرمحن بن مسرة ،وعبد هللا
بن عامر بن كريز ،فقال :اذهبا إىل هذا الرجل فاعرضا عليه وقوال له ،واطلبا إليه.1
ويذكر عمرو بن العاص رضي هللا عنه ،القائد العسكري الشهري والسياسي احملنك ،الذي عركته احلروب :إين
أرى كتائب ال تويل حىت تقتل أقراهنا.أما معاوية رضي هللا عنه ،فتقييمه للموقف العسكري ،أبنه ال يستطيع
أحد أن ينتصر وحيقق حسم ا عسكرااي إال بعد خسائر فادحة للطرفني ،وال يستطيع معاوية حىت لو كان هو
املنتصر أن يتحمل تركة احلرب من أرامل وأيتام وقتل خري املسلمني ،وما يرتتب على ذلك من مفاسد كربى
اجتماعية وسياسية واقتصادية وأخالقية لألمة اإلسالمية ولذلك اختار معاوية ،شخصيتني كبريتني من
أصحاب رسول هللا (ﷺ) ومن أصحاب النفوذ يف اجملتمع اإلسالمي ،وهلم حضور ،واحرتام عند احلسن ،ومها
من قريش ،فالشخصيتان اللتان أرسلهما معاوية رضي هللا عنه تدل على حرصه على جناح الصلح مع احلسن
أبي مثن ممكن ،وقد ظل زمام املوقف بيد احلسن ين علي رضي هللا عنهما ويد أنصاره ،ولو مل يكن احلسن
مرهوب اجلانب ملا احتاج معاوية إىل أن يفاوضه ويوافق على ما طلب من الشروط والضماانت ،ولكان عرف
ضعف جانب احلسن ،واحنالل قوته عن طريق عيونه ،ولدخل الكوفة من غري أن يكلف نفسه مفاوضه أحد
أو ينزل على شروطه ومطالبه.2
وكان احلسن بن علي رضي هللا عنهما ذا خلق جينح إىل السلم ،وكان رضي هللا عنه ميلك رؤية إصالحية
واضحة املعامل ،خضعت ملراحل وبواعث ،وتغلب على العوائق ،وكتب شروطه ،وترتب على صلحه نتائج،
وأصبح هذا من مفاخر احلسن على مر العصور وتوايل األزمان ،فكان يف صلحه مع معاوية وحقنه لدماء
املسلمني ،كعثمان يف مجعه للقرآن وكأيب بكر يف حرية للمرتدين ،3وال أدل على ذلك يف كون هذا الفعل من

1

البخاري ،كتاب الصلح ،رقم .2704

2

دراسة يف اتريخ خلفاء الدولة األموية ،ص.61

3

مروايت خالفة معاوية يف اتريخ الطربي ،ص.134
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احلسن يعد علما من أعالم النبوة ،واحلجة يف ذلك ما أخرجه البخاري من طريق أيب بكرة رضي هللا عنه قال:
رأيت النيب (ﷺ) على املنرب واحلسن بن علي على جنبه وهو يقبل على الناس مرة وعليه أخرى ،ويقول:

"

وإين ألرجو أ ْن يصلِح هللا به بني فِئت ِ ِ
ولع َّل هللاَ أن يُصلِ َح به بني ِفئتَ ْ ِ
َّ
ني ِمن
َْ
إن ابين هذا َسيِّ ٌدِّ ،
ني من أ َُّميتَ ،
ُ َ ُ
ِ
ني عظيمتَ ْ ِ
ني ".1
املُسل ِم َ

مراحل الصلح:
مر الصلح مبراحل ،من أمهها:
املرحلة األوىل :دعوة رسول هللا (ﷺ) للحسن أبن يصلح هللا بني فئتني عظيمتني من املسلمني ،فتلك
الدعوة املباركة دفعت احلسن رضي هللا عنه إىل األقدام على الصلح بكل ثقة وتصميم.2
أساسا لقبوله مبايعة أهل
املرحلة الثانية :املرحلة الثانية :شرط البيعة الذي وضعه احلسن رضي هللا عنه ا
العراق له ،ذلك الشرط الذي نص على أهنم يساملون من يسامل وحياربون من حيارب .3
املرحلة الثالثة :وقوع احملاولة األوىل الغتيال احلسن رضي هللا عنه بعد أن كشف عن نيته يف الصلح مع
معاوية رضي هللا عنه ،وهذه احملاولة يبدو أهنا قد جرت بعد استخالفه بقليل .4
املرحلة الرابعة :خروج احلسن رضي هللا عنه جبيش العراق من الكوفة إىل املدائن ،وإرساله للقوة الضاربة من
اجليش إىل مسكن بقيادة قيس بن سعد بن عبادة .5
املرحلة اخلامسة :خروج معاوية رضي هللا عنه من الشام وتوجه إىل العراق بعد أن وصل خرب خروج احلسن
من الكوفة إىل املدائن جبيوشه.
1

البخاري ،رقم .7109

2

مروايت خالفة معاوية يف اتريخ الطربي ،ص.317

3

الدولة األموية.186/1 ،

4

الدولة األموية.187/1 ،

5

مروايت خالفة معاوية ،ص.128
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املرحلة السادسة :تبادل الرسل بني احلسن ومعاوية ،ووقوع الصلح بينهما رضوان هللا عليهما.
املرحلة السابعة :حماولة اغتيال احلسن رضي هللا عنه ،فبعد جناح مفاوضات الصلح بني احلسن ومعاوية،
رضي هللا عنهما ،شرع احلسن يف هتيئة نفوس أتباعه على تقبل الصلح الذي مت ،فقام فيهم خطيبا ليبني هلم
ما مت بينه وبني معاوية ،وفيما هو خيطب هجم عليه بعض عسكره حماولني قتله ،لكن هللا سبحانه وتعاىل
أجناه كما أجناه من قبل.1
املرحلة الثامنة :تنازل احلسن بن علي عن اخلالفة ،وتسليمها األمر إىل معاوية رضوان هللا عليهم أمجعني:
بعد أن أجنى هللا سبحانه وتعاىل احلسن بن علي من الفتنة اليت وقعت يف معسكره ،ترك املدائن وسار إىل
الكوفة وخطب يف أهلها فقال :أما بعد فإن أكيس الكيس التُّقى ،وإن أمحق احلمق الفجور ،وإن هذا األمر
الذي اختلفت فيه أان ومعاوية إما كان حقا يل وتركته ملعاوية إرادة صالح هذه األمة وحقن دمائهم ،أو
﴿وإِن أَد ِرى لَ َعلَّهُ فِت نَةٌ لَّ ُكم َوَمتَ ٌع إِ َىل َحني﴾[األنبياء.]111:
يكون حق ا ألمرئ كان أحق به مين ففعلت ذلك َ

أهم األسباب ودوافع الصلح:
كانت أهم األسباب والدوافع للصلح الذي مت بني احلسن ومعاوية ،فهي:
 الرغبة فيما عند هللا وإرادة صًلح هذه األمة:قال احلسن بن علي رضي هللا عنهما ردا على نفري عندما قال له :إن الناس يزعمون أنك تريد اخلالفة،
فقال إذا كانت مجاجم العرب بيدي ،يساملون من ساملت وحياربون من حاربت فرتكتها ابتغاء وجه هللا.

دعوة الرسول (ﷺ) للخليفة احلسن:
إن دعوة الرسول (ﷺ) أبن يصلح به بني فئتني عظيمتني من املسلمني دفعت احلسن إىل التخطيط
واالستعداد النفسي للصلح والتغلب على العوائق اليت يف الطريق ،فقد كان هذا احلديث الكلمة املوجهة

1
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الرائدة للحسن يف اجتاهاته ،وتصرفاته ومنهج حياته ،فقد حلت يف قرارة نفسه ،واستولت على مشاعره
وأحاسيسه واختلطت بلحمه ودمه ،ومن خالل هذا التوجيه واستيعابه وفهمه له بىن مشروعه اإلصالحي،
وقسم مراحله ،وكان متيقنا من نتائجه ،فاحلديث النبوي كان دافعا أساسيا وسببا مركزايا يف اندفاع احلسن
لإلصالح.

حقن دماء املسلمني:
وقال احلسن رضي هللا عنه :خشيت أن جييء يوم القيامة سبعون أل افا ،أو أكثر أو أقل كلهم تنضح أوداجهم
دماء ،كلهم يستعد ايهلل فيم أريقدمه؟ وقال رضي هللا عنه :أال إن أمر هللا واقع ،إذ ماله دافع وإن كره الناس
إين ما أحببت أن يل من أمة حممد مثقال حبة من خردل يهراق فيه حمجمة من دم ،قد علمت ما ينفعين مما
يضرين احلقوا مبطيتكم.1

احلرص على وحدة األمة:
قام احلسن بن علي رضي هللا عنهما خطيب ا يف إحدى مراحل الصلح ،فقال :أيها الناس ،إين قد أصبحت
غري حمتمل على مسلم ضغينة .2وإين انظر لكم كنظري لنفسي ،وأرى رأايا فال تردوا على رأيي ،إن الذين
تكرهون من اجلماعة أفضل مما حتبون من الفرقة.3
وقد حتقق بفضل هللا مث حرص احلسن على وحدة األمة ذلك املقصد العظيم ،فقد ارأتى رضي هللا عنه أن
يتنازل عن اخلالفة حقنا لدماء املسلمني وجتنبا للمفاسد العظيمة اليت ستلحق األمة كلها ويف املآل إذا بقي
مصرا على موقفه من استمرار الفتنة ،وسفك الدماء ،وقطع األرحام واضطراب السبل ،وتعطيل الثغور وغريها،

1
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وقد حتققت –حبمد هللا-وحدة األمة بتنازله عن عرض زائل من أعراض الدنيا ،حىت مسي ذلك العام عام
اجلماعة وهذا يدل على فقه اخلليفة الراشد احلسن بن علي رضي هللا عنه يف معرفته العتبار املآالت ،ومراعاته
التصرفات.

مقتل أمري املؤمنني علي بن أيب طالب رضي هللا عنه:
إن من األسباب اليت دعت أمري املؤمنني احلسن بن علي إىل الصلح ما روع به من مقتل أبيه ،فقد ترك
ذلك فراغا كبريا يف جبهة العراق ،وأثر اغتياله على نفسية احلسن رضي هللا عنه فرتك فيها حزانا وأسى
ع اخلوارج سابقته يف اإلسالم وأفضاله العظيمة،
شديدين ،فقد قتل هذا اإلمام العظيم بدون وجه حق ،ومل ير َ
و ال خدماته اجلليلة اليت قدمها لإلسالم فقد كانت حياته حافلة ابلقيم واملثل والعمل على تكريس أحكام
معلما من معامل اهلدى وفارق ا بني احلق
الشريعة على مستوى الدولة والشعب لقد كان علي ا رضي هللا عنه ا
والباطل ،فكان من الطبيعي أن يتأثر املسلمون لفقده ،ويشعروا ابلفراغ الكبري الذي تركه ،فقد كان وقع
مصيبة مقتله على املسلمني عظيم ا ،فجلهم احلزن وفاضت ما فيهم ابلدموع وهلجت ألسنتهم ابلثناء والرتحم
عليه ،وكان مقتله سبب ا يف تزهيد احلسن يف أهل العراق أولئك الذين غمرهتم مكارم أخالق األخالق أمري
املؤمنني وشرف صحبته ،فأضلتهم الف واألطماع ،واحنرفوا على الصراط املستقيم ،ونستثين من أولئك
الصادقني املخلصني لدينهم وخليفتهم الراحل العظيم رضي هللا عنه وأرضاه ،فقد كان مقتله ضربة قوية
وجهت لعهد اخلالفة الراشدة وكانت من أسباب زواهلا فيما بعد.
أ .شخصية معاوية :إن تس ليم احلسن بن علي اخلالفة إىل معاوية ،مع أنه كان معه أكثر من أربعني
ألف ا ابيعوه على املوت ،فلو مل يكن أهال هلا ملا سلمها السبط الطيب إليه وحياربه.1

1
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ب .اضطراب جيش أهل العراق:
كان خلروج اخلوارج أثر يف إضعاف أمري املؤمنني علي رضي هللا عنه ،كما أن احلروب يف اجلمل وصفني والنهروان
تسببت يف ملل أهل العراق من احلرب للحرب ،ونفورهم منها،خاصةأهل الشام يف صفني ،فإن حرهبم ليست
كحرب غريهم،فمعركة صفني الطاحنةمل تفارق خميلتهم ،فكم يتمت من األطفال ورملت من النساء بدون أن
يتحقق مقصدهم ،ولوال الصلح أو التحكيم الذي رحب به أمري املؤمنني علي وكثري من أصحابه لكانت مصيبة
على العامل اإلسالمي ال يتخيل آاثرها السيئة ،فكان هذا التخاذل عن املسري مع علي رضي هللا عنه ،إىل الشام
مرة أخرى إىل فريق منهم ،متيل إليه نفوسهم وإن كانوا يعلمون أن عليا على حق ،1فقد استلم احلسن رضي هللا
عنه اخلالفة ،وجيش العراق مضطرب مصطرب وأهل الكوفة مرتددون يف أمرهم ،2وهذا ليس على إطالقه،
فجيش احلسن ميكن تقويته ،كما أن هناك فصائل منه على استعداد للقتال ،وعلى رأسهم قيس بن سعد
اخلزرجي وغريه من القادة.
ج .قوة جيش معاوية :يف اجلانب اآلخر كان معاوية رضي هللا عنه يعمل بشىت الوسائل سرا وعالنية
على إضعاف جانب أهل العراق منذ عهد علي رضي هللا عنه ،فاستغل ما أصاب جيشه من تفكك
وخالف ،واجتمعت ملعاوية رضي هللا عنه عوامل ساعدت على قوة جبهته ،منها :طاعة اجليش له،
واتفاق الكلمة عليه من أهل الشام ،وخربته اإلدارية يف والية الشام ،وثبات مصادره املالية ،وعدم
حترجه من دفع األموال من أجل حتقيق أهدافه اليت يراها مصلحة لألمة.3

1
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شروط الصلح:
حتدثت الكتب التارخيية من مصادر ومراجع وأشارت إىل حصول الصلح وفق شروط وضعها الطرقان ومن
أهم هذه الشرط:
أ .العمل بكتاب هللا وسنة نبيه وسرية اخللفاء:
وقد ذكر هذا الشرط جمموعة من العلماء منهم :ابن احلجر اهليثمي ،حيث ذكر صورة الصلح بني احلسن
ومعاوية وجاء فيها :صاحله على أن يُسلم إليه والية املسلمني وأن يعمل فيهم بكتاب هللا وسنة رسول هللا(ﷺ)
وسرية اخللفاء الراشدين املهديني،1و ،وحىت بعض كتب الشيعة ذكرت هذا الشرط وهذا دليل على توقري
احلسن بن علي أليب بكر وعمر وعثمان وعلي إىل حد جعل من إحدى الشروط على معاوية بن أيب سفيان
رضي هللا عنهم أن يعمل وحيكم يف الناس بكتاب هللا وسنة رسوله ،وسرية اخللفاء الراشدين ،2يف النسخة
األخرى اخللفاء الصاحلني ،3ففي هذا الشرط ضبط لدولة معاوية ومنهجها يف احلياة.
ب .األموال:
ذكر البخاري يف صحيحه أن احلسن قال لوفد معاوية عبد الرمحن بن مسرة ،وعبد هللا بن عامر بن كريز :إان بنو
عبد املطلب قد أصبنا من هذا املال .فمن يل هبذا؟ قاال :حنن لك به .4
فاحلسن يتحدث عن أموال سبق أن أصاهبا هو وغريه من بين عبد املطلب يريد احلسن أال يطالبهم معاوية ،وال
ذكر ألموال يطلب من معاوية أن يدفعها إليه من قادم ،وأما الرواايت اليت تشري أبن جيري معاوية للحسن كل عام

1
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مليون درهم وأن حيمل إىل أخيه احلسن مليوين درهم يف كل عام ،ويفضل بين هاشم يف العطاء والصالت على بين
عبد مشس ،وكأن احلسن ابع اخلالفة ملعاوية ،فهذه الرواايت ،وما قيل حوهلا من تفسري ال تقبل وال يعتمد عليها،
ألهنا تصور إحساس احلسن مبصاحل األمة يبدو ضعيف ا أمام مصاحله اخلاصة .1
وأما حقه من العطاء فليس احلسن فيه بواحد من دون املسلمني ،وال مينع أن يكون حظه منه أكثر من غريه،
ولكنه ال يصل إىل عشرة معشار ما ذكرته الرواايت .2
ج .الدماء:
يتضمن اتفاق الصلح بني اجلانبني أن الناس كلهم آمنون ،ال يؤخذ منهم أحد منهم هبفوة أو إحنة ،ومما جاء يف
رواية البخاري أن احلسن قال لوفد معاوية :وإن هذه األمة عاثت يف دمائها ،فكفل الوفد للحسن العفو للجميع
فيما أصابوا من الدماء.3
لقد مت االتفاق على عدم مطالبة أحد بشيء كان يف أايم علي وهي قاعدة ابلغة األمهية حتاول دون االلتفاف
إىل املاضي وتركز على فتح صفحة جديدة تركز على احلاضر واملستقبل .4وقد مت التوافق املبين على االلتزام
والشرعية حيث مت الصلح على أساس العفو املطلق من كل ما كان بني الفريقني ،قبل إبرام الصلح ،وابلفعل
مل يعاقب معاوية أحدا بذنب سابق وأتسس بذلك صلح احلسن على اإلحسان والعفو ،وأتليف القلوب.

1

املرجع السابق ،ص.63

2

املرجع نفسه ،ص .63

3

البخاري ،ك الصلح.963/2 ،

4

الدور السياسي للصفوة يف صدر اإلسالم ،ص.341

362

وَّلية العهد أم ترك األمر شورى بني املسلمني؟
إن إن ما اتفق اجلانبان عليه من الشروط :أن يكون األمر من بعد معاوية للحسن ،وإن معاوية وعد أن حدث
به حدث واحلسن حي يُسمينَّه وليجعلن األمر إليه  ،1ولكن ابن أكثم روى يف هذا اخلصوص عن احلسن إنه
قال :أما والية األمر من بعده ،فما أان ابلراغب يف ذلك ولو أردت هذا األمر مل أسلمه  .2وجاء يف نص
الصلح الذي ذكره ابن احلجر اهليثمي :بل يكون األمر من بعده شورى بني املسلمني .3
وعند التدقيق يف رواايت طلب احلسن اخلالفة بعد معاوية ،جند أهنا تتناَف مع أنفة وقوة وكرم احلسن ،فكيف
يتنازل عن اخلالفة حقناا لدماء املسلمني وابتغاء مرضاة هللا مث يوافق على أن يكون اتبع ا يتطلب أسباب الدنيا،
وتشرئب عنقه للخالفة مرة أخرى؟
والدليل على أن هذا غري صحيح ما ذكره جبري بن نفري قال :قلت للحسن بن علي أن الناس يزعمون أنك
تريد اخلالفة ،فقال :كانت مجاجم العرب بيدي يساملون من ساملت وحياربون من حاربت ،فرتكتها ابتغاء
مرضاة هللا  .4ومن املالحظ أن أحدا من أبناء الصحابة أو الصحابة مل يذكروا خالل بيعة يزيد شيئاا من ذلك،
فلو كان األمر كما تذكر الرواايت عن والية عهد احلسن بن معاوية ،الختذها احلسني بن علي رضي هللا
عنهما حجة ،ولكن مل نسمع شيئا من ذلك على اإلطالق ،مما يؤكد على أن مسألة خالفة احلسن ملعاوية ال
أساس هلا من الصحة ،ولو كان احلسن رضي هللا عنه أسند إليه منصب والية العهد يف الشروط لكان قريبا
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يف عهد معاوية من إدارة الدولة أو تويل إحدى األقاليم الكربى ،ال أن يذهب إىل املدينة وينعزل عن إدارة
شئون احلكم ،كما أن روح ذلك العصر يشري إىل مبدأ اختبار األمة للحكم عن طريق الشورى هو األصل.1
إن اخلليفة اخلامس احلسن بن علي رضي هللا عنه قدم منوذجا جديدا يف انتقال السلطة عرب مسار التوافق،
واملفاوضات والصلح لتحقيق مقاصد شرعية مهمة ،من وحدة األمة ،وحفظ الدماء ،والرغبة فيما عند هللا
عرب حوا ٍر ٍ
ونقاش بني الطرفني املقارعني مر مبراحل وكانت له أسباب ،ووضعوا الشروط الالزمة لتحقيق املصاحلة
الشاملة وهذا ما مت وقد حقق هذا الصلح نتائج من أمهها:
 توحد األمة حتت قيادة واحدة. عودة الفتوحات إىل ماكانت عليه. تفرغ الدولة للخوارج. انتقال العاصمة اإلسالمية إىل بالد الشام. -ازدهار احلركة العلمية والفقهية والثقافية.

انتهاء عصر اخلًلفة الراشدة:
انتهي عهد اخلالفة الراشدة على منهاج النبوة بتنازل احلسن بن علي ملعاوية رضي هللا عنهم فقد قال رسول
هللا (ﷺ) :تكون النبوة فيكم ما شاء هللا أن تكون مث يرفعها هللا إذا شاء أن يرفعها ،مث تكون خالفة على
منهاج النبوة ،فتكون ما شاء أن تكون ،يرفعها إذا شاء أن يرفعها مث تكون ملك ا عاضا فتكون ما شاء هللا
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جرباي ،فتكون ما شاء هللا أن تكون ،مث يرفعها
أن تكون مث يرفعها هللا إذا شاء أن يرفعها ،مث تكون مل اكا ا
إذا شاء أن يرفعها مث تكون خالفة على منهاج النبوة مث سكت.1
وقد بني رسول هللا (ﷺ) :خالفة النبوة ثالثون سنة ،مث يؤيت هللا امللك أو ملكه من يشاء .2وقوله صلى
هللا عليه وسلم :اخلالفة يف أميت ثالثون سنة مث ملك بعد ذلك .3ولذلك كملت الثالثون خبالفة احلسن
بن علي ،فإنه نزل عن اخلالفة ملعاوية يف ربيع األول من سنة إحدى وأربعني ،وذلك كمال ثالثني سنة من
موت رسول هللا (ﷺ) ،فإنه توَف يف ربيع األول سنة إحدى وأربعني ،وذلك كمال ثالثني سنة من موت
رسول هللا (ﷺ) ،فإنه تويف يف ربيع يف ربيع األول سنة إحدى عشرة من اهلجرة وهذا من دالئل النبوة
تسليما.4
لسيدان حممد صلوات هللا وسالمة عليه وسلم ا
وبذلك تكون مرحلة خالفة النبوة قد انتهت بتنازل احلسن رضي هللا عنه عن اخلالفة ملعاوية يف شهر ربيع
األول من سنة 41ه فاحلديث النبوي أشار إىل عدة مراحل اترخيية هي:
 عهد النبوة. عهد اخلالفة الراشدة. عهد امللك العضوض.5 عهد امللك اجلربي. -مث تكون خالفة على منهاج النبوة.6

1

مسند أمحد .272-371/4 ،وانظر :سلسلة األحاديث الصحيحة.

2

سنن أيب داود ،شرح عون املعبود.259/12 ،

3

سنن الرتمذي ،شرح األحوذي.397-359/6 ،

4

البداية والنهاية.16/8 ،

5

العضوض :الشديد فيه عسف وعنف وظلم.

6

خامس اخللفاء الراشدين؛ احلسن بن علي ،الصاليب ،ص.340
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ومهما يكن ،فإن معاوية بن أيب سفيان رضي هللا عنه دون اخللفاء الراشدين يف العلم ،والورع والعدل
وإمارته صحيحة إبمجاع الصحابة ،وبتسلم احلسن رضي هللا عنه إال أهنا ليست على منهاج خالفة من قبله
فإنه توسع يف املباحات ،وحترز عنها اخللفاء الراشدين ،وأما رجحان اخللفاء األربعة يف العبادات واملعامالت،
فظاهر مما ال سرتة فيه.1وقد حدد ابن خلدون مدى التغيري الذي حدث فقرر أن اخلالفة وإن كانت
حتولت إىل ملك فإن معاين اخلالفة قد بقيت –بعضها-وإمنا كان التغيري يف الوازع ،فبعد إن كان ديناا
انقلب عصبية وسي افا.
يقصد بذلك أنه بعد أن كان الناس يتعرفون بوازع الدين واخلالفة ،أي مقاصدها وأهدافها بقيت ،أي :أن
غاايت هذا امللك كانت ال تزال حتقيق مقاصد الدين واحلكم وفق وقف الشريعة اإلسالمية ابلعدل وتنفيذ
الواجبات اليت أيمر هبا اإلسالم :أي أن احلكم وامللك استمر إسالمياا وشرعياا.2وخلص األدوار اليت مرت
هبا اخلالفة ،فقال :قد تبني أن اخلالفة قد وجدت بدون امللك أوال مث التبست معانيها واختلط ابمللك ،مث
انفرد امللك حيث افرتقت عصبية اخلالفة ،وهللا مقدر الليل والنهار.3
فالدور األول الذي يشري إليه هو عصر اخللفاء الراشدين وهو عصر اخلالفة اخلالصة ،أو الكاملة والدور
الثاين ،هو عصر اخللفاء األمويني والعباسيني –وال مينع كذلك العثمانيني-وهذا عصر اخلالفة املختلطة
ابمللك أو امللك املختلط ابخلالفة :أي الذي حيقق يف الوقت مقاصد اخلالفة أما الدور الثالث فهو عصر
امللك احملض احملصن الذي صار يقصد لذات امللك واألغراض الدنيوية ،وانفصل عن حقيقة اخلالفة أو

1

الناهية يف طعن أمري املؤمنني معاوية ،ص.78

2

نقال عن املقدمة.
النظرايت السياسية ،الريس ،ص .194وهو ا

3

مقدمة ابن خلدون ،النظرايت السياسية ،ص.195
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معانيها الدينية ،فهذا وصف أو تفسري ابن خلدون املؤرخ الفقيه للتطور الذي حدث واألدوار اليت مرت
هبا اخلالفة.1
إن اخلالفة احلقيقية أو الكاملة أو خالفة النبوة استمرت ثالثني عاما وهو عصر اخللفاء الراشدين ،مث حتولت
إىل ملك ولكن لكي نعرب عن احلقيقة جيب أن يراعي هذا التحديد وهو أن اخلالفة مل تنته أو تذهب كلية
بقيت معانيها أو مقاصدها ،وأن التغيري حصل يف األساس اليت قامت عليه ،أما حقيقتها فقد بقيت،
فالتغري اذن مل يكن كليا ولكن جزئيا :أي أن اخلالفة يف العصر األول كانت هي اخلالفة الكاملة املثالية،
مث نقصت على املثال من وجه أو بعض الوجوه ،لكن معظم عناصره بقيت ،فهي خالفة أقل يف الرتبة أو
خالفة خمتلطة ابمللك.2
والرأي العام يف اإلسالم يت مسك ابملثال أو خالفة النبوة ،أو اخلالفة الكاملة وهي تلك اليت تقوم على
الشورى واالختيار التام من األمة ،وأنه إذا كانت الظروف الواقعية والعوامل االجتماعية قد حتمت أو أدت
إىل هذا التطور ،فإن حتمل ذلك أو قبوله ال يكون إال مؤقتا أو من ابب الضرورة ولكن يلزم أن يكون املثل
الكامل حاضرا دائم ا يف الرأي العام ،ومبجرد أن تزول تلك العوامل والظروف جتب العودة إىل حتقيق املثل
الكامل ولذا فإن الكتاابت اإلسالمية األصيلة ظلت ملتزمة ومتشبثة ابملثال الكامل وال تستخلص مبادئها
كثريا عن
إال منه ،وتفرق بني اخلالفة وهي اخلالفة احلقيقية الشرعية واخلالفة الواقعة اليت بعدت ا
قليال أو ا
احلقيقة.3
وقد ذكر ابن تيمية :أن مصري األمة –أي اخلالفة-إىل امللوك ونواهبم من الوالة والقضاة واألمراء ليس لنقص
ِ
ك نُ َوِيل
مجيعا فإنه كما تكونوا يول عليكم وقد قال تعاىلَ ﴿ :وَك َٰذل َ
فيهم فقط ،بل لنقص يف الراعي والرعية ا
1

املرجع السابق ،ص .195

2

مقدمة ابن خلدون ،النظرايت السياسية ،ص.196
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ِِ
ضا ِمبَا َكانُوا يَك ِسبُو َن﴾[األنعام .]129:لقد ذهبت دولة اخللفاء الراشدين ،وصار ملكا،
ني بَع ا
ض الظَّالم َ
بَع َ
وظهر النقص يف األمراء وأهل العلم والدين ومجهور الصحابة انقرضوا ابنقراض خالفة اخللفاء األربعة ،حىت
مل يبق من أهل بدر إال نفر قليل ومجهور التابعني انقرضوا يف عهد عبد هللا بن الزبري وعبد امللك ،ومجهور
اتبعي التابعني انقرضوا يف أواخر الدولة األموية وأوائل الدولة العباسية.1

 .2اإلابضية ولعن أمري املؤمنني رضي هللا عنه على املنابر:
قال العالمة أمحد اخلليلي :جبانب هذه احلرب املسلحة اليت شنها معاوية على الدولة اإلسالمية وخليفة
األمة –الذي ابيعته عن طواعية ،وقدمته عليها ليؤمها يف احلق وينهج هبا سبيل الرشد-شن حرابا إعالمية
على اخلليفة الشرعي لتضليل عقول الناس ،فقد سن لعن علي بن أيب طالب على املنابر وجعله سنة ينشأ
عليها الصغري وميوت عليها الكبري .2وذكر رواايت وقصص استدل هبا على ما ذهب إليه .وهناك من لديه
نظرة أخرى ختالف ما ذهب إليه اخلليلي وغريه من الكتاب والفقهاء.
ذكرت كتب التاريخ أن الوالة من بين أمية قبل عمر بن عبد العزيز كانوا يشتمون عليا وهذا األثر الذي
يصح ،قال ابن سعد :أخربان علي بن حممد ،عن لوط بن حيي ،قال :كان الوالة من بين
ذكره ابن سعد ال ُّ
امية قبل عمر بن عبد العزيز يشتمون عليا رجالا رضي هللا عنه ،فلما ويل هو –عمر بن عبد العزيز-أمسك
عن ذلك ،فقال كثري عزو اخلزاعي:
ول ي ت ف ل م تش ت م ع ل يا ا ومل خت ف.
ت ك ل م ت ابحل ق امل ب ني وإمن ا.

ت ب ني آايت اهل دى ابل ت ك ل م.

وص دق ت معروف ال ذي قل ت ابل ذي.

فعل ت ف أض حى راض يا ا ك ل مس لم.

1

الفتاوى.207/10 ،

2

االستبداد مظاهره ومواجهته ،ص.41

ب رااي ومل ت ت ب ع م ق ال ه جم رم.
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هذا األثر و ٍاه ،فعلي بن حممد هو املدائين فيه ضعف وشيخه لوط بن حيي و ٍاه مبرة ،قال عنه حيي بن معني:
ليس بثقة ،وقال أبو حامت :مرتوك احلديث ،وقال الدار قطين :أخباري ضعيف ووصفه يف امليزان :أخباري
اتلف ال يوثق به .ويف عامة روايته عن الضعفاء واهللكى واجملاهيل.1وقد اهتم الشيعة معاوية رضي هللا عنه
حبمل الناس على سب علي ولعنه فوق منابر املساجد ،فهذه الدعوة ال أساس هلا من الصحة وقد التقط
املسلَّمات
الباحثون هذه الفرية على هواهنا دون إخضاعها للنقد والتحليل ،حىت صارت عند املتأخرين من ُ
اليت ال جمال ملناقشتها ،ومل يثبت قط يف رواية صحيحة ،وال يعول على ما جاء يف كتب الدمريي ،واليعقويب
وأيب الفرج األصفهاين ،علما ،أبن التاريخ الصحيح يؤكد خالف ما ذكره هؤالء من احرتام معاوية ألمري
املؤمنني علي وأهل بيته األطهار.2فحكاية لعن علي على منابر بين أمية ال تتفق مع منطق احلوادث ،وال
طبيعة املتخاصمني .فإذا رجعنا إىل الكتب التارخيية املعاصرة لبين أمية ،فإننا ال جند فيها ذكرا لشيء من ذلك
أبدا ،وإمنا جنده يف كتب املتأخرين الذين كتبوا كتبهم يف عصر بين العباس بقصد أن يسيئوا إىل مسعة بين أمية
يف نظر اجلمهور اإلسالمي.
وقد كتب ذلك املسعودي يف مروج الذهب وغريه من كتاب الشيعة ،وقد تسربت تلك األكذوبة إىل كتب
أهل السنة وال يوجد فيها رواية صحيحة صرحية ،فهذه دعوة مفتقرة إىل صحة النقل ،وسالمة السند من
اجلرح ،وامل من االعرتاض ومعلوم وزن هذه الدعوة عند احملققني والباحثني ،ومعاوية رضي هللا عنه بعيد عن
مثل هذه التهم مبا ثبت من فضله يف الدين وكان حممود السرية يف األمة أثىن عليه بعض الصحابة ومدحه
خيار التابعني ،وشهدوا له ابلدين والعلم والعدل واحللم وسائر خصال اخلري.3

1
2

دفاعا عن السلفية ،ص.187
ا

احلسن واحلسني ،حممد رضا ،ص .18

3

االنتصار للصحب واآلل ،الرحيلي ،ص.367
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وقد ثبت هذا يف حق معاوية –رضي هللا عنه -كما أنه من أبعد احملال املخال على من كانت هذه سريته،
أن حيمل الناس على لعن علي رضي هللا عنه على املنابر ،وهو من هو يف الفضل ،ومن علم سرية معاوية
رضي هللا عنه يف امللك ،وما اشتهر به من احللم والصفح وحسن السياسة للرعية ،ظهر له أن ذلك من أكرب
الكذب عليه ،فقد بلغ معاوية رضي هللا عنه ،يف احللم مضرب األمثال ،وقدوة األجيال.1وأما ما استدل به
بعض الناس على تلك الفرية من صحيح مسلم ،فليس ما يدل على زعمهم ،فعن عامر بن سعد بن أيب
وقاص ،عن أبيه قال :أمر معاوية بن أيب سفيان سعدا فقال :ما منعك أن تسب أاب تراب؟ فقال :أما ما
ذكرت ثالاثا قاهلن له رسول هللا (ﷺ) فلن أسبه ،ألن تكون يل واحدة منهن أحب إيل من ُمحر النِعم.2
قال النووي :قول معاوية هذا ليس فيه تصريح أبنه أمر سعدا بسبه ،وإمنا سأله سألته عن السبب السب املانع
له من السب ،كأنه يقول :هل امتنعت تورعا وإحالالا له عن السب ،فأنت مصيب حمسن ،ولعل سعد رضي
هللا عنه وقد كان يف طائفة يسبون فلم يسب معهم ،وعجز عن اإلنكار ،أن ينكر عليهم فسأله هذا السؤال
قالوا :وحيتمل أتويالا آخر أن معناه :ما منعك أن ختطئه يف رأيه واجتهاده وتظهر للناس حسن رأينا واجتهادان
وأنه أخطأ.3
الصدائي لعلي رضي هللا عنه وثنائه عليه
وقال أبو العباس القرطيب صاحب املفهم معل اقا على وصف ضرار ُّ
حبضور معاوية وبكاء معاوية من ذلك وتصديقه لضرار ،فيما قال :وهذا احلديث يدل على معرفة معاوية
بفضل علي رضي هللا عنه ومنزلته ،وعظيم حقه ،ومكانته وعند ذلك يبعد عن معاوية أن يصرح بلعنه وسبه،
ملا كان معاوية موصوف به من العقل والدين ،واحللم وكرم األخالق وما يروى عنه من ذلك فأكثره كذب ال
يصح وأصح ما فيه قوله لسعد بن أيب وقاص :ما مينعك أن تسب أاب تراب؟ وهذا ليس ابلتصريح ابلسب

1

خامس اخللفاء الراشدين احلسن بن علي ،ص.353

2

مسلم ،ك فضائل الصحابة.1871/4 ،

3

شرح صحيح مسلم.175/15 ،
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وإمنا هو سؤال عن بسبب امتناعه ليستخرج من عنده ومن ذلك ،وأما من نقيضه ،كما ظهر من جوابه ،وملا
مسع ذلك معاوية ،سكن وأذعن ،وعرف احلق ملستحقه.1
قال الدكتور الرحيلي يف كتابه الصحب واآلل :والذي يظهر يل يف هذا وهللا أعلم :أن معاوية إمنا قال ذلك
على سبيل املداعبة لسعد ،وأراد من ذلك استظهار بعض فضائل علي رضي هللا عنه ،فإن معاوية رضي هللا
رجال ذكياا ،جيب مطارحة الرجال ،واستخراج ما عندهم ،فأرد أن يعرف ما عند سعد يف علي –
عنه كان ا
رضي هللا عنه-فألقى سؤاله هبذا األسلوب املثري وهذا مثل قوله رضي هللا عنه البن عباس :أنت على ملة
علي؟ فقال :ابن عباس :وال على ملة عثمان ،أان على ملة رسول هللا (ﷺ).
والظاهر أن قول معاوية البن عباس جاء على سبيل املداعبة ،فكذلك قوله لسعد هو من هذا الباب وأما ما
ادعى بعض الناس من أمر السب فحاشا معاوية رضي هللا عنه أن يصدر منه مثل ذلك .2وإن املانع من هذا
عدة أمور:
 أن معاوية رضي هللا عنه ما كان يسب علي ا رضي هللا عنه كما تقدم حىت أيمر غريه بسبه ،بل كانمعظما له معرتفا له ابلفضل والسبق إىل اإلسالم ،كما دلت على ذلك ،أقواله الثابتة عنه ،فقد قال
ابن كثري :وقد ورد من غري وجه :أن أاب مسلم اخلوالين ومجاعة معه دخلوا على معاوية فقالوا له :هل
تنازع علياا أم أنت مثله؟ فقال :وهللا أين ألعلم أنه خري مين وأفضل وأحق ابألمر مين.3فهل يسوغ يف
عقل ودين أن يسب معاوية عليا ،بل وحيمل الناس على سبه وهو يعتقد فيه من الفضل والفقه والعلم
ويعرتف أبنه أفضل منه وخري؟.4

 1املفهم للقرطيب.278/6 ،
2

االنتصار ابلصحب واآلل ،ص.375

3

البداية والنهاية.133/8 ،

4

الدولة األموية.256/1 ،
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 أنه ال يعرف بنقل صحيح عن معاوية رضي هللا عنه تعرض لعلي رضي هللا عنه بسب أو شتم أثناءحربه له يف حياته فهل من املعقول أن يسبه بعد انتهاء حربه معه ووفاته فهذا من أبعد ما يكون عند
أهل العقول ،وأبعد منه أن حيمل الناي على شتمه.
 أن معاوية كان رجالا ذكيا مشهورا ابلعقل والدهاء فلو أراد محل الناس على سب علي –حاشاهذلك-أفكان يطلب ذلك من مثل سعد بن أيب وقاص رضي هللا عنه ،وهو من هو يف الشجاعة
والفضل والورع ،مع عدم دخوله يف الفتنة أصالا فهذه ال يفعله أقل الناس عقالا وتدبريا فكيف مبعاوية؟
 أن معاوية رضي هللا عنه ما كان يسب عليا رضي هللا عنه كما تقدم حىت أيمر غريه بسبه ،بل كانمعظما له معرتفا له ابلفضل والسبق إىل اإلسالم ،كما دلت على ذلك ،أقواله الثابتة عنه ،فقد قال
ابن كثري :وقد ورد من غري وجه :أن أاب مسلم اخلوالين ومجاعة معه دخلوا على معاوية فقالوا له :هل
تنازع علياا أم أنت مثله؟ فقال :وهللا أين ألعلم أنه خري مين وأفضل وأحق ابألمر مين .1فهل يسوغ
يف عقل ودين أن يسب معاوية عليا ،بل وحيمل الناس على سبه وهو يعتقد فيه من الفضل والفقه
والعلم ويعرتف أبنه أفضل منه وخري؟.2
 أنه ال يعرف بنقل صحيح عن معاوية رضي هللا عنه تعرض لعلي رضي هللا عنه بسب أو شتم أثناءحربه له يف حياته فهل من املعقول أن يسبه بعد انتهاء حربه معه ووفاته فهذا من أبعد ما يكون عند
أهل العقول ،وأبعد منه أن حيمل الناي على شتمه.
 أن معاوية كان رجالا ذكي ا مشهورا ابلعقل والدهاء فلو أراد محل الناس على سب علي – حاشاهذلك -أفكان يطلب ذلك من مثل سعد بن أيب وقاص رضي هللا عنه ،وهو من هو يف الشجاعة
والفضل والورع ،مع عدم دخوله يف الفتنة أصالا فهذه ال يفعله أقل الناس عقالا وتدبريا فكيف مبعاوية؟

1
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 أن معاوية رضي هللا عنه قد انفرد ابخلالفة بعد تنازل احلسن بن علي رضى هللا عنهما ،واجتمعت عليهالكلمة ودانت له األمصار ابمللك ،فأي نفع له يف سب علي؟ بل إن احلكمة وحسن السياسة تقتضي
عدم ذلك ،ملا فيه من هتدئة النفوس ،وتسكني األمور ،ومثل هذا ال خيفى على معاوية.
 أنه كان بني معاوية رضي هللا عنه بعد استقالله ابخلالف وأبناء علي من األلفة والتقارب ،ما هومشهور ويف كتب السري والتاريخ.1
ومن ذلك أن احلسن واحلسني وفدا على معاوية فأجازمها مبائيت ألف ،وقال هلما :ما أجاز هبما أحد قبلي،
فقال له احلسني رضي هللا عنه :ومل تعط أحداا أفضل منا.2ودخل مرة احلسن على معاوية فقال له :مرحبا
وأهالا اببن بنت رسول هللا (ﷺ) ،وأمر له بثالثة مئة ألف .3وهذا مما يقطع الكذب مما يدعي يف حق معاوية
من محلة الناس على سب علي ،إذ كيف حيصل هذا مع ما بينه وبني أوالده من هذه األلفة واملودة واالحتفاء
والتكرمي؟
وهبذا يظهر احلق يف هذه املسألة ،وتتجلى احلقيقة ،4كما أن اجملتمع يف عمومه مقيد أبحكام الشرع حريصا
على تنفيذها ولذلك كانوا أبعد الناس عن الطعن واللعن والقول الفاحش والبذيء.5
وقد هنى رسول هللا عن سب األموات من املشركني ،فكيف ،مبن يسب أولياء هللا املصلحني ،وعن عائشة
رضي هللا عنها مرفوع ا :التسبوا التنسبوا األموات ،فإهنم قد أفضوا إىل ما قدموا.6وليس معىن ذلك أن معاوية
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رضي هللا عنه ليست له أخطاء بل هو بنفسه يعرتف بذلك وهذا حوار اندر ومهم ودقيق على قدرته يف حتمل
النقد املوجه إليه ومتابعته ألمور الرعية والرأي العام:
 املسور بن خمرمة رضي هللا عنه واعرتاضه على معاوية:افدا عن معاوية بن أيب سفيان ،فقضى حاجته ،مث
عن عروة بن الزبري :أن املسور بن خمرمة أخربه أنه قدم و ا
دعاه ،فأخاله فقال :اي مسور ما فعل طعنك على األئمة؟ قال مسور :دعنا من هذا ،وأحسن فيا قدمنا له،
قال معاوية :ال وهللا ال تكلمن بذات نفسك ابلذي تعيب علي .قال مسور :فلم أترك شيئا أعيبه عليه إال
بينته له .فقال معاوية :ال بريء من الذنب ،فهل ،تعد مايل من اإلصالح يف أمر العامة ،فإن احلسنة بعشر
أمثاهلا؟ أم تعد الذنوب وترتك احلسنات ،قال املسور :ال وهللا ،ما نذكر إال ما ترى من هذه الذنوب .قال
معاوية :فإان نعرتف هلل بكل ذنب أذنبناه ،فهل لك اي مسور ذنوب يف خاصتك ختشى أن هتلكك إن مل
يغفرها هللا؟ قال مسور :نعم .قال معاوية :فما جيعلك أحق أن ترجو املغفرة مين؟ فوهللا ملا أَِيل من اإلصالح
أخري بني أمرين ،وبني هللا وغريه إال اخرتت هللا تعاىل على ما سواه ،وأان على
أكثر مما تلي ،ولكن وهللا ال ُ
دين يقبل هللا فيه العمل ،وجيزي فيه ابحلسنات وجيزي فيه ابلذنوب إال أن يعفو عمن يشاء ،فأان أحتسب
كل حسنة عملتها أبضعافها ،وأوازي أمورا عظام ا ال أحصيها وال حتصيها ،من عمل هللا يف إقامة صلوات
املسلمني واجلهاد يف سبيل هللا -عز وجل -واحلكم مبا أنزل هللا تعاىل ،واألمور اليت لست حتصيها وإن عددهتا
لك ،فقال املسور :فعرفت أن معاوية قد خصمين حني ذكر يل ما ذكر .قال عروة :فلم يُسمع املسور بعد
ذلك يذكر معاوية إال استغفر له.1

1
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ويف هذا اخلرب لفته تربوية من معاوية ،حيث أابن أن من العدل يف احلكم على املسلم أن ينظر احلاكم إىل
حسناته وصوابه ،مع أن ينظر إىل سيئاته وخطيئته مث يوازن بني اجلانبني ،فلعل هذا املسلم الذي برزت أخطاؤه
مذكورا.1
يف ذهن من تصدى لنقده تكون له حسنات كثرية جليلة قد ال تعد أخطاؤه إىل جانبه شيئ ا ا
ويف كتايب عن الدولة األموية تعرضت فيه لسرية معاوية ماذا له وماذا عليه ،وكل االنتقادات اليت وجهت إليه
من مقتل حجر بن عدي واستلحاق زايد بن أبيه فمن أراد التفصيل فلريجع إىل املرجع املذكور.

اَّلنتقادات اليت وجهت ملعاوية بشأن البيعة ليزيد:
لقد محل كثري من املؤرخني السابقني واملعاصرين معاوية رضي هللا عنه مسؤولية البيعة الكاملة ،وابلتايل محلوه
مجيع ،األخطاء اليت يقع فيها احلكام من زمان معاوية حىت عصران احلاضر ،فمنهم من اهتمه ابخلروج على
نظام الشورى يف اإلسالم ،فكان أول حمطم لنظام اإلسالم .2ومنهم من اهتم معاوية أبنه أقر النظام الذي
أوال وعلى الدين اثنياا ،والبعض شبه معاوية ابمللوك األقدمني من الفرس والروم ،والبعض
يعتمد على السياسة ا
ج عل معاوية هبذه البيعة هو رائد املدرسة (املكيافيلية) يف السياسة القائمة على تسويغ الوسيلة من أجل
أوال وعلى الدين اثنياا ،والبعض شبه
الغاية،3ومنهم من اهتم معاوية أبنه أقر النظام الذي يعتمد على السياسة ا
معاوية ابمللوك األقدمني من الفرس والروم ،والبعض جعل معاوية هبذه البيعة هو رائد املدرسة (املكيافيلية) يف
السياسة القائمة على تسويغ الوسيلة من أجل الغاية.4
وملعرفة صحة هذه االهتامات من عدمها جيدر بنا أن نعرف ماهية الشورى وكيفية تطبيقها ،فالشورى دعامة
من دعائم احلكم يف اإلسالم ،وقاعدة صلبة من قواعده كما أن اختيار احلاكم يف اإلسالم وتويل أمر األمة
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املسلمة ال تعطه صفة مقدسة ،أو سلطة مطلقة ،1بل إنه مسئول عن كل عمل يقوم به وينفذ فيه ما ينفذ
يف شعبه وأما طريقة الشورى فلم حيدد هلا نظاما خاصا ،فتطبيقها إذن مرتوك للظروف واملقتضيات اجلارية.2
فقد كان رسول هللا (ﷺ) يستشري املسلمني فيما مل ينزل فيه وحي ،وأيخذ برأيهم فيما هم أعرف به من
شؤون دنياهم ،وكذلك سار اخللفاء الراشدون يف استشارة املسلمني ،وإليك استعراض موجز لكيفية انعقاد
إمامة اخللفاء الراشدين:
 طريقة انعقاد بيعة أيب بكر رضي هللا عنه:قام أهل احلل والعقد يف سقيفة بين ساعدة بيعة الصديق بيع خاصة مث رشحوه للناس يف اليوم الثاين وابيعته
األمة يف املسجد البيعة العامة  .3وقد أفرز ما دار يف سقيفة بين ساعدة جمموعة من املبادئ :أن قيادة
األمة ال يقام إال ابالختيار ،وأن البيعة هي أصل من أصول االختيار وشرعية القيادة ،وأن اخلالفة ال يتوالها
إال األصلب دينا واألكفأ إدارة ،فاختيار اخلليفة يكون وفق مقومات إسالمية ،وشخصية ،وأخالقية ،وأن
اخلالفة ال تدخل ضمن مبدأ الوراثة النسبية أو القبلية ،وإن إاثرة (قريش) يف سقيفة بين ساعدة ابعتباره،
واقع جيب أخذه يف احلسبان ،وجيب اعتبار أي شيء مشابه ما مل يكن متعارض ا مع أصول اإلسالم ،وأن
احلوار الذي دار يف سقيفة بين ساعدة قام على قاعدة األمن النفسي السائد بني املسلمني؛ حيث ال هرج
وال مرج ،وال تكذيب وال مؤامرات وال نقض لالتفاق ،ولكن تسليم للنصوص اليت حتكمهم حيث املرجعية
يف احلوار إىل النصوص الشرعية.
• أو ُل ما قرره اجتماع يوم السقيفة هو أن "نظام احلكم ودستور الدولة" يقرر ابلشورى احلرة ،تطبيقا
ملبدأ الشورى الذي نص عليه القرآن الكرمي ،ولذلك كان هذا املبدأ حمل إمجاع ،وسند هذا اإلمجاع
هو النصوص القرآنية اليت فرضت الشورى ،أي أن هذا اإلمجاع كشف وأكد أول أصل شرعي لنظام
1
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احلكم يف اإلسالم وهو الشورى امللزمة ،وهذا أول مبدأ دستوري تقرر ابإلمجاع بعد وفاة رسولنا(ﷺ)،
مث إن هذا اإلمجاع مل يكن إال أتييدا وتطبيقا لنصوص الكتاب والسنة اليت أوجبت الشورى.
• تقرر يوم السقيفة أيض ا أن اختار رئيس الدولة أو احلكومة اإلسالمية وحتديد سلطاته جيب أن يتم
ابلشورى ،أي :البيعة احلرة اليت متنحه تفويضا ليتوىل الوالية ابلشروط والقيود اليت يتضمنها عقد
البيعة االختيارية احلرة -الدستور يف النظم املعاصرة-وكان هذا اثين املبادئ الدستورية اليت أقرها
اإلمجاع ،وكان قرارا إمجاعياا كالقرار السابق.

• تطبي اقا للمبدأين السابقني قرر اجتماع السقيفة اختيار أيب بكر ليكون اخلليفة األول للدولة
اإلسالمية ،مث أن الرتشيح مل يصح هنائيا إال بعد أن متت له البيعة العامة ،أي موافقة مجهور
املسلمني يف اليوم التايل مبسجد الرسول صلى اله عليه وسلم ،مث قبوله هلا ابلشروط اليت ذكرها يف
خطابه ،املشهور الذي جاء فيه :أيها الناس فإين قد وليت عليكم ولست خبريكم ،فإن أحسنت،
فأعينوين ،وإن أسأت فقوموين ،الصدق أمانة ،والكذب خيانة ،والضعيف فيكم قوي عندي حىت
أرجع عليه حقه إن شاء هللا ،والقوي فيكم ضعيف عندي حىت آخذ احلق منه إن شاء هللا ،ال
يدع اجلهاد يف سبيل هللا إال ضرهبم هللا ابلذل ،وال تشيع الفاحشة يف قوم إال عمهم هللا ابلبالء،
أطيعوين ما أطعت هللا ورسوله ،فإذا عصيت هللا ورسوله فال طاعة يل عليكم قوموا إىل صالتكم
يرمحكم هللا .وقال عمر أليب بكر يومئذ :اصعد املنرب ،فلم يزل به حىت صعد املنرب فبايعه الناس
عامة.
وتعترب هذه اخلطبة الرائعة من عيون اخلطب اإلسالمية على إجيازها وقد قرر الصديق فيها قواعد العدل والرمحة
يف التعامل بني احلاكم واحملكوم ،وركز على أن طاعة ويل األمر مرتتبة على طاعة هللا ورسوله ،ونص على
اجلهاد يف سبيل هللا ألمهيته يف إعزاز األمة ،وعلى اجتناب الفاحشة ألمهية ذلك يف محاية اجملتمع من االهنيار
والفساد.
 طريقة انعقاد بيعة عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه:ملا اشتد املرض ابلصديق رضي هللا عنه مجع الناس إليه فقال :إنه قد نزل يب ما قد ترون وال أظنين إال ميت ا
ملا يب وقد أطلق هللا إميانكم من بيعيت ،وحل عنكم عقديت ،ورد عليكم أمركم ،فأمروا عليكم من أحببتم فإنكم
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إن أمرمت يف حياة مين كان أجدر أن ال ختتلفوا بعدي ،1وقد قام أيب بكر رضي هللا عنه بعدة إجراءات لتتم
عملية اختيار اخلليفة القادم .2
 استشارة أيب بكر لكبار الصحابة:كل حياول أن يدفع األمر عن نفسه ويطلبه ألخيه ،إذ يرى فيه الصالح،
تشاور الصحابة رضي هللا عنهم ،و ُّ
واألهلية لذا رجعوا إليه ،فقالوا :رأينا اي خليفة رسول هللا رأيك ،قال :فأمهلوين حىت أنظر هلل ولدينه ولعباده
فدعا أبو بكر عبد الرمحن بن عوف فقال له :أخربين عن عمر بن اخلطاب ،فقال له :ما تسألين عن أمر إال
وأنت أعلم به مين ،فقال أبو بكر :وإن فقال عبد الرمحن :هو وهللا أفضل من رأيك فيه ،مث دعا عثمان بن
عفان فقال :أخربين عن عمر بن اخلطاب .فقال :أنت أخربان به ،فقال :على ذلك اي أاب عبد هللا فقال
عثمان :اللهم علمي به أن سريرته خري من عالنيته ،وأنه ليس فينا مثله .فقال أبو بكر :يرمحك هللا وهللا لو
تركته ما عدتك ،مث دعا أسيد بن حضري فقال له مثل ذلك ،فقال أسيد :اللهم أعلمه اخلرية بعد ،يرضى
للرضى ،ويسخط للسخط ،والذي يسر خري من الذي يعلن ،ولن يلي هذا األمر أحد أقوى عليه منه،
وكذلك استشار سعيد بن زيد وعددا من األنصار واملهاجرين ،وكلهم تقريبا كانوا برأي واحد يف عمر إال
طلحة بن عبيد هللا خاف من شدته ،فقد قال أليب بكر :ما أنت قائل َلربِك إذا سألك استخالفك عمر
تزود من أمركم بظلم أقول اللهم
علينا وقد ترى غلظته؟ فقال أبو بكر :أجلسوين ،أابهلل ختوفوين؟ خاب من َّ
استخلفت عليهم خري أهلك .3وبني ملن نبهه إىل غلظة عمر وشدته فقال :ذلك ألنه يراين رقيقا ،ولو أفضى
األمر إليه لرتك كثريا مما عليه.4
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• نص العهد الذي كتبه أبو بكر لكي يقرأ على الناس:
بسم هللا الرمحن الرحيم ،هذا ما عهد أبو بكر بن أيب قحافة يف آخر عهده ابلدنيا خارج ا منها ،وعند أول
عهده ابآلخرة داخالا فيها ،حيث يؤمن الكافر ،يوقن الفاجر ،ويصدق الكاذب ،إين استخلف عليكم بعدي
آل هللا ورسوله ودينه ونفسي وإايكم خريا ،فإن عدل فذلك
عمر بن اخلطاب ،فاستمعوا له وأطيعوا وإين مل ُ
ظين به وعلمي به وعلمي فيه ،وإن بدل فلكل اِمرىء ما اكتسب اخلري ،أردت وال أعلم الغيب ﴿ َو َسيَ علَ ُم
ن﴾[الشعراء.]227 :
ي ن َقلِبو َ

َّ ِ
َي ُمن َقلَ ٍ
ين ظَلَ ُموا أ َّ
بَ ُ
ا لذ َ

• إبًلغ الناس بنفسه:
إنه أراد إبالغ الناس بلسانه واعيا مدركا حىت ال حيصل أي لبس ،فأشرف أبو بكر على الناس وقال هلم:
أترضون مبا استخلف عليكم ،فإين وهللا ما ألوت من جهد الرأي وال وليت ذا قربة ،وإين قد استخلفت
عليكم عمر بن اخلطاب فامسعوا له وأطيعوا .فقالوا مسعنا وأطعنا.1
•

التوجه ابلدعاء إىل هللا:

أنه توجه ابلدعاء إىل هللا يناجيه ويبثه كوامن نفسه ،وهو يقول :اللهم وليته بغري أمر نبيك ،ومل أرد بذلك إال
إصالحهم ،وخفت عليهم الفتنة ،واجتهدت هلم رأيي ،فولَّيت عليهم خريهم وأحرصهم على ما أرشدهم ،وقد
حضرين من أمرك ما حضر فاخلفين فيهم ،فهم عبادك.2
•

تكليف عثمان بقراءة العهد على الناس :كلف أبو بكر رضي هللا عنه عثمان بن عفان أن يتوىل

قراءة العهد على الناس ،وأخذ البيعة لعمر قبل موت أيب بكر ،بعد أن ختمه ،ملزيد من التوثيق واحلرص على

1

اتريخ الطربي.248/4 ،

2

طبقات ابن سعد.199/3 ،
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إمضاء األمر ،دون أي آاثر سلبية ،وقال عثمان للناس :أتبايعون ملن يف هذا الكتاب؟ فقالوا :نعم .فأقروا
بذلك مجيعا ورضوا به.1
•

وصية الصديق لعمر بن اخلطاب رضي هللا عنهما:

اختلى الصديق ابلفاروق وأوصاه مبجموعة من التوصيات إلخالء ذمته من أي شيء ،حىت ميضي إىل ربه
خاليا من أي تبعة بعد أن بذل قصارى جهده واجتهاده ،2وقد جاء يف الوصية :اتق هللا اي عمر ،واعلم أن
هلل عمالا ابلنهار ال يقبله ابلليل ،وعمالا ابلليل ال يقبله ابلنهار ،وأنه ال يقبل انفلة حىت تؤدي فريضة ،وإمنا
ثقلت موازين من ثقلت موازينه يوم القيامة إبتباعهم احلق يف دار الدنيا وثقله عليهم ،وحق مليزان يوضع فيه
احلق غدا أن يكون ثقيالا ،وإمنا خفت موازين من خفت موازينه يوم القيامة ابتباعهم الباطل غدا أن يكون
خفيفا ،وإن هللا تعاىل ذكر أهل اجلنة فذكرهم أبحسن أعماهلم ،وجتاوز عن سيئه ،فإذا ذكرهتم قلت :إين
أخاف أن ال أحلق هبم وأن هللا تعاىل ذكر أهل النار ،فذكرهم أبسوأ أعماهلم ،ورد عليهم أحسنه ،فإذا ذكرهتم،
قلت :إين ألرجو أن ال أكون مع هؤالء ليكون العبد راغبا راهبا ،ال يتمىن على هللا وال يقنط من رمحة هللا،
يك غائب أبغض إليك من املوت وليس تعجزه.3
فإن أنت حفظت وصييت فال ُ
ويل اخلالفة ابتفاق أصحاب احلل والعقد وإرادهتم فهم الذين فوضوا أليب
ونالحظ أن عمر رضي هللا عنه َّ
بكر انتخاب اخلليفة ،وجعلوه انئب ا عنهم يف ذلك ،فشاور مث عني اخلليفة ،مث عرض هذا التعيني على الناس
فأقروه وأمضوه ،ووافقوا عليه ،وأصحاب احلل والعقد يف األمة هم النواب الطبيعيون عن هذه األمة ،وإذن
فلم يكن استخالف عمر رضي هللا عنه إال على أصح أساليب الشورية وأعدهلا.4

1

املرجع السابق.200/3 ،

2

أبو بكر الصديق ،علي الطنطاوي ،ص.1237

3

صفة الصفوة.265 –264/1 ،

4

أبو بكر الصديق ،علي الطنطاوي ،ص.237
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إن اخلطوات اليت سار عليها أبو بكر الصديق يف اختيار خليفته من بعده ال تتجاوز الشورى أبي حال من
األحوال ،وإن كانت االجراءات املتبعة فيها غري اإلجراءات املتبعة يف تولية أيب بكر نفسه .1
وهكذا مت عقد اخلالفة لعمر رضي هللا عنه ابلشورى ،واالتفاق ،ومل يرد التاريخ أي خالف وقع حول خالفته
بعد ذلك ،وال أن أحدا هنض طوال عهده لينازعه األمر ،بل كان هناك إمجاع على خالفته وعلى طاعته يف
أثناء حكمه ،فكان اجلميع وحدة واحدة.2
 طريقة انعقاد بيعة عثمان رضي هللا عنه:استطاع الفاروق رضي هللا عنه يف اللحظات األخرية وهو على فراش املوت ،رغم ما يعانيه من آالم جراحاته
اضحا
دليال
البالغة أن يبتكر طريقة جديدة مل يسبق إليها يف اختيار اخلليفة اجلديد ،وكانت ا
علما و ا
ملموساَ ،
ا
وم ا
على فقهه يف سياسة الدولة اإلسالمية ،لقد مضى قبله الرسول (ﷺ) ومل يستخلف بعده أحدا بنص صريح،
ولقد مضى أبو بك ر الصديق واستخلف الفاروق بعد مشاورة كبار الصحابة ،وملا طلب من الفاروق أن
يستخلف وهو على فراش املوت ،فكر يف األمر مليا وقرر أن يسلك مسلكا آخر يتناسب مع املقام ،فرسول
هللا (ﷺ) ترك الناس وكلهم مقر أبفضلية أيب بكر وأسبقيته عليهم ،فاحتمال اخلالف كان اندرا ،وخصوصا
أن النيب (ﷺ) وجه األمة قوالا وفعالا إىل أن أيب بكر أوىل ابألمر من بعده ،والصديق ملا رشح عمر كان يعلم
أن عند الصحابة أمجعني قناعة أبن عمر أقوى وأقدر وأفضل من حيمل املسؤولية بعده ،فاستخلفه بعد
مشاورة كبار الصحابة ومل خيالف رأيه أحد منهم وحصل اإلمجاع على بيعة عمر.3
وأما طريقة انتخاب اخلليفة اجلديد فتعتمد على جعل الشورى يف عدد حمصور ،فقد حصر ستة من صحابة
رسول هللا كلهم بدريون ،وكلهم تويف رسول هللا عليه وسلم وهو عليهم ر ٍ
اض ،وكلهم يصلحون لتويل األمر ولو

1

دراسات يف عهد النبوة واخلالفة الراشدة ،ص.273

2

النظرية السياسية اإلسالمية ،ضياء الريس ،ص.181

3

أولوايت الفاروق ،ص.122
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أهنم يتفاوتون وحدد هلم طريقة االنتخاب ومدته وعدد األصوات ،وأمر جمموعة من جنود هللا ملراقبة سري
االنتخاابت يف اجمللس ومنع الفوضى ،حبيث ال يسمحون ألحد يدخل أو يسمع يف جملس أهل احلل والعقد.1
نظاما صاحلاا للشورى مل يسبقه إليه أحد وال يشك أن أصل الشورى
وهبذا يكون عمر رضي هللا عنه أرسى ا
مقرر يف القرآن والسنة القولية والفعلية ،وقد عمل هبا رسول هللا (ﷺ) وأبو بكر ،ومل يكن عمر مبتدع ا ابلنسبة
لألصل ،ولكن الذي عمله عمر هو تعيني الطريقة اليت خيتار هبا اخلليفة وحصر عددا معين ا جعلها فيهم ،وهذا
مل يفعله الرسول (ﷺ) وال الصديق-رضي هللا عنهم-بل أول من فعل ذلك عمر ونعم ما فعل ،فقد كانت
أفضل الطرق املناسبة حلال الصحابة يف ذلك الوقت .2
وهبذا جعل أمري املؤمنني هيئة سياسية عليا وهم أهل الشورى وأانط هبم وحدهم اختيار اخلليفة من بينهم،
أحدا من
ومن املهم أن نشري إىل أن أحدا من أهل الشورى مل يعارض هذا القرار الذي اختذه عمر ،كما أن ا
الصحابة اآلخرين مل يثر أي اعرتاض عليه ،ذلك ما تدل عليه النصوص اليت بني أيدينا ،فحن ال نعلم :إن
الساعات األخرية
اقرتاحا آخر صدر عن أحد من الناس يف ذلك ،أو أن معارضة اثرت حول أمر عمر خالل َّ
من حياته ،أو بعد وفاته وإمنا رضي الناس كافة هذا التدابري ،ورأوا فيه مصلحة جلماعة املسلمني ،ويف وسعنا
أن نقولَّ :
مهمتها انتخاب رئيس الدولة أو اخلليفة ،وهذا التنظيم
إن عمر قد أحدث هيئة سياسية عليا َّ
الدستوري اجلديد ،الذي أبدعته عبقرية عمر ال يتعارض مع املبادئ األساسية اليت أقرها اإلسالم والسيما
فيما يتعلق ابلشورى ،ألن العربة من حيث النتيجة العامة اليت جتري يف املسجد اجلامع .وعلى هذا ال يتوجه
السؤال الذي قد يرد على بعض األذهان ،وهو :من أعطى عمر هذا احلق؟ ما هو مستند عمر يف التدبري؟

1

الدولة األموية.540/1 ،

 2املرجع نفسه.540/1 ،
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ويكفي أن نعلم أن مجاعة من املسلمني قد أقرت هذا التدبري ،ورضيت به ومل يُسمع صوت اعرتاض عليه حىت
َّ
نتأكدَّ :
أن االمجاع – أحد مصادر التشريع-انعقد على صحته ونفاذه.1
وال ننسى :أن عمر خليفة راشد ،كما ينبغي أن نؤكِد أن أهل الشورى أعلى هيئة سياسية قد أقره نظام احلكم
يف اإلسالم يف العهد الراشدي ،كماَّ :
أن اهليئة اليت مساها عمر ،متتَّعت مبزااي مل يتمتع هبا غريها من مجاعة
املسلمني ،وهذه املزااي منحت هلا من هللا وبلغها الرسول ،فال ميكن عند املؤمنني أن يبلغ أحد من املسلمني
مبلغ هؤالء العشرة من التقوى ،واألمانة.2
ومن األمور املهمة حرص الفاروق على إبعاد اإلمارة عن أقاربه ،مع أن فيهم من هو أهل هلا ،فهو يبعد قريبه
سعيد بن زيد عن قائمة املرشحني للخالفة .3
وقد أوصى أبن حيضر عبد هللا بن عمر مع أهل الشورى وأن ليس له من األمر شيء ،ولكن قال هلم :فإن
رضي ثالثة رجال منهم ،وثالثة رجال منهمِ ،
فحكموا عبد هللا بن عمر ،فأي الفريقني حكم له ،فليختاروا
رجل منهم ،فإن مل يرضوا حيكم عبد هللا بن عمر ،فيكون مع الذين فيهم عبد الرمحن بن عوف ،فوصف عبد
الرمحن بن عوف أبنه مسدد رشيد ،له من هللا حافظ فامسعوا له.4
وقد أشرف على العملية االنتخابية عبد الرمحن بن عوف وشاور الناس يف أمر علي وعثمان رضي هللا عنهما
وكان ي شاور كل من يلقاه يف املدينة من كبار الصحابة ،وأشرافهم ،ومن أمراء األجناد ومن أييت للمدينة
الصبيان ،والعبيد يف املدينة وكانت نتيجة
ومشلت مشاوراته النساء يف
خدورهن ،وقد أبدين رأيهن ،كما مشلت َّ
َّ
مشاورات عبد الرمحن بن عوف :أن معظم املسلمني كانوا يشريون بعثمان بن عفان ،ومنهم من كان يشري

1
2

نظام احلكم يف الشريعة والتاريخ اإلسالمي.228/1 ،
املرجع نفسه.229/1 ،

3

اخللفاء الراشدين ،اخلالدي ،ص.98

4

اتريخ الطربي.325/5 ،
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بعلي بن أيب طالب رضي هللا عنهما ..مث بعد ذلك أعلن عبد الرمحن بعد صالة الصبح من اليوم األخري من
شهر ذي احلجة سنة 23ه النتيجة اليت وصل إليها ،فبعد أن تشهد عبد الرمحن مث قال :أما بعد :اي علي
إين قد نظرت يف أمر الناس فلم أرهم يعدلون بعثمان ،فال جتعل على نفسك سبيال مث ابيع عثمان على سنة
هللا ورسوله واخلليفتني من بعده .فبايعه الناس :املهاجرون ،واألنصار ،أمراء األجناد واملسلمون.1
وجاء يف روية صاحب التمهيد والبيان :أن علي بن أيب طالب أول من ابيع عبد الرمحن بن عوف ،2وقد
اعترب الذهيب ما قام به عبد الرمحن بن عوف من أفضل أعماله حيث قال :ومن أفضل أعمال عبد الرمحن
عزله نفسه من األمر وقت الشورى ،واختياره لألمة من أشار به أهل ِ
احلل والعقد ،فنهض يف ذلك أمتَّ هنوض
األمة على عثمان ،ولو كان حمابياا فيها ،ألخذها لنفسه ،أو لوالها ابن عمه وأقرب اجلماعة إليه
على مجع َّ
سعد بن أيب وقاص ،3وهبذا حتققت صورة أخرى من صور الشورى يف أحد اخللفاء الراشدين :وهي
االستخالف عن طريق جملس الشورى ،ليعينوا أحدهم بعد أخذ املشورة العامة ،مث البيعة العامة .4
 طريقة انعقاد بيعة علي بن أيب طالب رضي هللا عنه:متت بيعة علي رضي هللا عنه ابخلالفة بطريقة االختيار وذلك بعد أن استشهد اخلليفة الراشد عثمان بن
عفان رضي هللا عنه ،على أيدي اخلارجني املارقني الشذاذ الذين جاؤوا من اآلفاق ،ومن أمصار خمتلفة وقبائل
متباينة ال سابقة هلم ،وال أثر يف خري من الدين ،فبعد أن قتلوه رضي هللا عنه ظلما وزورا وعدواانا ،يوم اجلمعة
لثماين عشرة ليلة مضت من ذي احلجة سنة مخس وثالثني.5قام كل من بقي ابملدينة من أصحاب رسول
هللا مببايعة علي رضي هللا عنه ابخلالفة وذلك ألنه مل يكن أحد أفضل منه على اإلطالق يف ذلك الوقت،
فلم يدع اإلمامة لنفسه أحد بعد عثمان .ومل يكن أبو السبطني رضي هللا عنه حريصا عليها ،وذلك أنه مل
1

البخاري ،ك األحكام ،رقم .7207

2

التمهيد والبيان ،ص.26

3

سري أعالم النبالء.86/1 ،

4
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يقبلها ،إال بعد إحلاح شديد ممن بقي من الصحابة ابملدينة وخوفا من ازدايد الف وانتشارها ومع ذلك مل
يسلم من نقد بعض اجلهال أثر تلك الف  ،كموقعة اجلمل وصفني اليت أوقد انرها وأنشبها احلاقدون على
اإلسالم كابن سبأ وأتباعه الذين استخفهم فأطاعوه لفسقهم ولزيغ قلوهبم عن احلق واهلدى ،1وقد روي
الكيفية اليت مت هبا اختيار علي رضي هللا عنه للخالفة بعض أهل العلم .2
وقد روى أبو بكر اخلالل إبسناده إىل حممد احلنفية قال :كنت مع علي رمحه هللا وعثمان حمصر ،قال :فأاته
رجل فقال :إن أمري املؤمنني مقتول الساعة ،قال :فقال علي رمحه هللا :قال :حممد :فأخذت بوسطه ختوف ا
عليه ،فقال :خل ال أم لك قال :فأتى علي الدار وقد قتل الرجل رمحه هللا فأتى داره فدخلها وأغلق اببه،
فأاته الناس فضربوا عليه الباب فدخلوا عليه فقالوا :إن هذا قد قتل ،وال بد للناس من خليفة ،وال نعلم أحدا
أحق هبا منك فقال هلم علي :ال تريدوين ،فإين لكم وزير خري مين لكم أمري ،فقالوا :ال وهللا ال نعلم أحدا
سرا ،لكن أخرج إىل املسجد فبايعه الناس.3
أحق هبا منك ،قال :فإن أبيتم علي فإن بيعيت ال تكون ا
 طريقة انعقاد بيعة احلسن بن علي رضي هللا عنهما:كانت بيعة احلسن بن علي رضي هللا عنهما يف شهر رمضان من سنة 40ه  ،بعد استشهاد أمري املؤمنني
علي بن أيب طالب رضي هللا عنه ،وقد اختار الناس احلسن بعد والده ،ومل يعني أمري املؤمنني أحدا من بعده،
وبعد مقتل علي صلى عليه احلسن بن علي ،وكرب عليه أربع تكبريات ،ودفن ابلكوفة ،وكان أول من ابيعه
قيس بن سعد بن عبادة اخلزرجي ،قال له :أبسط يدك أابيعك على كتاب هللا عز وجل وسنه نبيه ،وقتال
احمللني ،فقال له احلسن رضي هللا عنه :على كتاب هللا وسنة نبيه فإن ذلك أييت من وراء كل شرط :فبايعه
وسكت وابيعه الناس .وقد اشرتط احلسن بن علي على أهل العراق عندما أرادوا بيعته فقال هلم :إنكم
سامعون مطيعون ،تساملون من ساملت ،وحتاربون من حاربت .ويف رواية قال هلم :وهللا ال أابيعكم إال على

1

الدولة األموية.542/1 ،

2

عقيدة أهل السنة يف الصحابة الكرام.677/2 ،

3

كتاب السنة أليب بكر اخلالل ،ص.415
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ما أقول لكم قالوا :ما هو؟ قال تساملون من ساملت وحتاربون من حاربت ،ويف رواية ابن سعد :إن احلسن
بن علي بن أيب طالب ابيع أهل العراق بعد علي على بيعتني ،ابيعهم على اإلمرة ،وابيعهم على أن يدخلوا
فيما دخل فيه ويرضوا مبا رضي به.1
 طريقة انعقاد بيعة معاوية رضي هللا عنه:متت بيعة معاوية بتنازل احلسن بن علي رضي هللا عنهما يف اخلالفة وهتيأت له مجيع أسباهبا ،فبويع أمريا
للمؤمنني عام واحد وأربعني للهجرة ومسي هذا العام بعام اجلماعة ،وقد ابيع معاوية رضي هللا عنه كل الصحابة
األحياء وأمجعت األمة عليه وعدوا خالفته شرعية ورضوا إمامته ،ورأوا أنه خري من يلي أمر املسلمني.2

املآخذ على فكرة وَّلية العهد ِف عهد معاوية:
صحيح أن النظام اإلسالمي للحكم مل ينص على طريقة معينة الختيار ويل األمر ،ولكنه وضع األساس اليت
ال جتوز احليدة عنه ،إال يف حاالت الضرورة واالضطرار ،وهو الشورى وليس للشورى أسلوب خاص ،وطريقة
واحدة ،ال تتحقق إال هبا ،ولكن تتحقق أبساليب شىت كما مر معنا يف اختيار األمة للخلفاء الراشدين،
ولكن معاوية خالف هنج اخللفاء الراشدين وأسند أمر اخلالفة إىل ابنه وكان بوسعه أن جيعل العهد بعده لغري
ولده بعد مشاورات واسعة وممارسة شورية حقيقة ألحد من كبار الصحابة املوجودين يف تلك الفرتة ،وكان
فيهم كفاءات لو أسند إليهم األمر ،فقد كان احلسني بن علي ،وعبد هللا بن الزبري ،وعبد الرمحن بن أيب بكر،
وعبد هللا بن عمر وغريهم موجودين يف هذا الوقت ولكن معاوية عدل عن هؤالء وقصد لولده ليكون خليفة
بعده ،وبذلك حصل التغري احلقيقي يف نظام احلكم اإلسالمي ،فليس التغيري يف إجياد نظام والية العهد.

1

الدولة األموية.544/1 ،

 2املرجع السابق.544/1 ،
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ولكن التغيري يف أن يكون ويل العهد ولد اخلليفة أو أحد أقاربه ،حىت أصبحت احلكومة ملكية بعد أن كانت
خالفة راشدة.1
كما أن ترشيح يزيد مل يكن موفق ا ألسباب منها :إن اجملتمع اإلسالمي يومئذ كان فيه من أحق وأوىل
ابخلالفة من يزيد يف سابقته وعلمه وعمله ومكانه وصحبته ،مثل عبد هللا بن عمر وابن عباس وغريهم ،فأين
الثرى من الثراي ،2ومنها مبدأ توريث احلكم من األب البنه .3وعلى كل تقدير فهذا ال يقدح فيما عليه أهل
السنة ،فإهنم ال ينزهون معاوية وال من هو أفضل منه من الذنوب ،فضالا عن تنزيههم عن اخلطأ يف االجتهاد،
بل يقولون إن للذنوب أسباب تدفع عقوبتها من التوبة واالستغفار واحلسنات احملاية ،واملصائب املكفرة،
وغري ذلك وهذا أمر يعم الصحابة وغريهم ،4ومعاوية رضي هللا عنه من خيار امللوك الذين غلب عدهلم على
ظلمهم وما هو بربيء من اهلنات وهللا يعفو عنه ،5وإذا كان معاوية  -أو اخللفاء األمويني -قد حول اخلالفة
من الشورى إىل امللك ،فإن حفيده معاوية بن يزيد بن معاوية بن أيب سفيان ،اثلث خلفاء األمويني قد أعاد
اخلالفة من امللك العضوض إىل الشورى الكاملة وإنه ملا يستوجبه اإلنصاف أن تصاغ القضية على هذا
النحو بدالا من الرتكيز على الشق األول اخلاص بتوريث اخلالفة فقط ومل تستطع األمة اليت أعطيت حقها يف
اختيار خليفتها أن تعود إىل شكل من أشكال االختيار السابق يف عصر الراشدين .وبرز بوضوح دور
العصبية اإلقليمية والقبلية وحسم يف النهاية الصراع الدائر حول منصب اخلالفة ملصلحة البيت األموي
واستطاعت الشام أن حتقق احلسم التارخيي بعمق االلتحام بني بنائها القبلي والوجود األموي هبا.6

1

األمويني بني الشرق والغرب ،الوكيل.180/1 ،

2

اترخينا املفرتى عليه ،القرضاوي ،ص.250

3

الدولة األموية.545/1 ،

4

منهاج السنة.385/4 ،

5

سري أعالم النبالء.156/3 ،

6

الدولة األموية املفرتي عليها ،ص .ص.295-293
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ومع ما وقع من احنراف يف تغيري النموذج األعلى لنظام احلكم اإلسالمي ،الذي تتمثل فيه روح اإلسالم
كاملة وهو اخلالفة واستبدال امللك العضوض به  ،1ومع ما وقع من احنراف يف تغيري النموذج األعلى لنظام
احلكم اإلسالمي ،الذي تتمثل فيه روح اإلسالم كاملة وهو اخلالفة واستبدال امللك العضوض به .2

 .3إسهاب الشيخ أْحد اخلليلي ِف نقد الدولة األموية:
لقد توسع العالمة أمحد اخلليلي مفيت عام عمان يف نقد الدولة األموية يف كتابه االستبداد مظاهره ومواجهته
واستمر يف نقده الالذع بعد وفاة يزيد ،فقال" :مل يتوان شيوخ البيت األموي يف االنقضاض على احلكم بعد
أن ظهر هلم منافس قوي يف شخص عبد هللا بن الزبري الذي كاد أن يقوض عرشهم فوثب مروان بن احلكم
على احلكم وبعد سلسلة من احلروب الشرسة وسفك الدماء وتدمري مبادئ اإلسالم وطد احلكم البنه عبد
امللك الذي يعد املؤسس احلقيقي للدولة األموية".3وأضاف" :وقد مضى يف سياسة العنف و القوة وقمع
املعارضني بشراسة تنبؤ عن مبادئ األخالق وشرح منهجه اجلديد من خالل خطبة عنيفة تفوق خطبة زايد
بن أبيه واحلجاج وشرح أبعاد سياسته ،بقوله :أنه ليس ابخلليفة الضعيف ،وال ابخلليفة املداهن ،وال ابخلليفة
املأفون ،وأنه سيداوي جراح األمة ابلسيف وإذا أمره أحدا بتقوى هللا فسيضرب عنقه.
وتعلي اقا هلذا املنهج العدائي ُعني احلجاج بن يوسف الثقفي ،والي ا على بالد احلجاز مث العراق ،فأاثر الرعب
والذعر يف النفوس ،فوحد له أركان الدولة وشتت مشل يشمل الثائرين عليه من اإلابضية واخلوارج ومن يفكر
جمر التفكري ابلتمرد على سلطته ،وقمع اخلارجني على حكمه ابحلديد والنار ،وسفك دماء املسلمني األبرايء

1

كيف نكتب التاريخ اإلسالمي ،ص.112

2

األمويني بني املشرق واملغرب.95-94/1 ،

3

ابلنسبة للدولة السفيانية معاوية والدولة املروانية عبد امللك.
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األتقياء دون أن تطرق له عني أو يتحرك يف ابطنه ذرة من أتنيب الضمري ،حىت زعم املسلمون ،أن احلجاج
بالء فرضه هللا على أهل العراق.1
وعندما توىل اخلالفة عمر بن عبد العزيز ،رحيانة الدولة اإلسالمية والذي عد بشهادة مجيع املؤرخني ،خامس
اخللفاء الراشدين ،نشر العدل ،ورفع الظلم عن املوايل ،وأسقط اجلزية عنهم بعد أن دخلوا اإلسالم ،وأنصف
أهل البيت وأوقف سب اإلمام علي بن أيب طالب من على املنابر ،وضمد جراح املسلمني جراء العديد من
املظامل اليت حلقت هبم يف عهد أسالفه وأعاد اخلالفة سريهتا العطرة األوىل وعلى العموم فقد حاول أن ميأل
وجورا.2
ظلما ا
األرض عدالا ونورا بعد أن ملئت ا
ويف عهد يزيد بن عبد امللك يقتل يزيد بن املهلب مع أن اترخيه مملوء شجاعة واستبساالا يف قتال أشد أعداء
الدولة ومطاردته املستمرة للخوارج ،وفرقهم النشطة ال سيما األزارقة ليس هذا فحسب ،بل يقتل آل املهلب
تقتيالا سار مضرب األمثال على عدم الوفاء املعروفة ،لذلك قال املؤرخون ،ضحى بنو حرب ابلدين يوم
كربالء ،يوم احلسن بن علي وأصحابه ويوم العقر ،يوم قتل يزيد بن املهلب.3
ورمبا صورت عبارة ابن طباطبا مسات الدولتني أحسن تصوير وأبلغه ،فيقول :أما خالفة األربعة األول فإهنا
كانت أشبه ابلرتب الدينية من الرتب الدنيوية أو هي ابلنبوات واألمور األخروية أشبه من مجيع األشياء كان
أحدهم يلبس الثوب من الكرابس الغليظ ويف رجله نعالن من ليف ،ومحائل سيفه من ليف ،وميشي يف
األسواق كبعض الرعية وإذا كلم أدىن الرعية أمسعه أغلظ يف كالمه ،وكانوا يعدون هذا من الدين الذي بعث

1

قراءة يف كتب املدرسة اإلابضية ،ص.24

2

املرجع السابق ،ص.24
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به النيب (ﷺ)  ،أما خالفة بين أمية ،فكانت قد عظمت وتضخم أمرها وعرضت مملكتها ولكن طاعتهم مل
تكن كطاعة هؤالء.1
وحتدث عن مساندة فتاوى املارقني عن جور الظاملني وتسويغهم الفساد وعرض الثورات اليت هبت يف وجه
ظلم األمويني وبني أن األمة مل تستكن هلذا اهلوان والطغيان ويستعرض عددا من الثورات اليت واجهت ومنها
ثورة احلسني (60ه) رضي هللا عنه وتورة زيد بن علي يف عهد يف عهد هشام بن عبد امللك (122ه) يف
الكوفة مؤسس املذهب الزيدي ويف تورة عبد هللا بن الزبري ،يف مكة وثورة عبد الرمحن بن األشعث ملواجهة
ظلم احلجاج ،وعسفه وطغيانه وانضم إليه مجهرة من العلماء الورعني منهم عامر الشعيب ،وأبو األيوب ابن
القرية اليت قتله احلجاج وكذلك سعيد بن جبري (95ه)،وقصة مقتله متداولة يف مصادر التاريخ اإلسالمي
وأدبياته قاطبة ،وتوقف اخلليلي طويالا أمام ثورة عبد هللا بن حيىي الكندي ،طالب احلق وقائده أيب محزة الشاري
(130ه) ،وخيصها مبزيد من الشرح واإليضاح ألسباب أمهها أهنا تنتمي إىل مدرسة اإلابضية.2
ومل يشر العالمة اخلليلي إىل أي إجيابيات الدولة األموية وإمنا ركز على السلبيات واستثىن عهد عمر بن عبد
العزيز الذي أشاد به إشادة كبرية ويف كتابه نبذ التعصب املذهيب يقول اخلليلي :وقد يقول قائل إنين حتاملت
على الدولة األموية ونسبت إليها ما هي بريئة منه ،وأريد أن أثبت للذين يظنون ذلك أنه ليس يف نفسي وال
يف نفس أحد من الذين يقولون مبا أقول حقد على األمويني من حيث إهنم أمويون ،ولكن يف نفسي كراهية
للباطل من حيث إنه ظلم ،وللجور من حيث إنه جور ،ولالحنراف حيث أنه احنرف وإال فإننا ندين هلل
سبحانه وتعاىل بوالية أحد من الذين جاؤوا يف أعقاب األمويني اجلائرين الظاملني وأقاموا احلق يف األرض مع
كونه من بين أمية ،وهو اخلليفة العادل واإلمام الصادق عمر بن عبد العزيز ،رضي هللا عنه فنحن ندين هللا
تعاىل بواليته ،وجنعلها قربة هلل عز وجل ،هذا اخلليفة الذي حما بنور العدل ظلمات احلور ،والعسف والغشم
1

قراءة يف كتب املدرسة اإلابضية ،ص.25
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اليت تراكمت يف أايم بين أمية ،ومحل الناس على احلق الذي كان يف عهد رسول هللا (ﷺ) ويف عهد اخللفاء
الراشدين من بعده.
وهذا اخلليفة نستدل بفعله وقوله على أن األمويني كانوا ظلمه ومن شاء االطالع على ذلك فلرياجع إىل ما
كتب عنه ،وما حفظ من رسائله اليت حتمل فيها على أسالفه األمويني ،أبهنم احنرفوا عن النهج القومي الذي
كان عليه رسول هللا (ﷺ) ويكفي أبنه رضي هللا عنه أخذ مجيع ما يف أيديهم من أموال واعتربه من بيت مال
املسلمني ،ألهنم أخذوه بغري حق وتوصلوا إليه ابلظلم والعسف واجلور ،فلو كان أولئك األمويون على استقامة
ورشدا ،لكان هذا اخلليفة العادل جائرا يف فعله هذا ،حاشاه عن اجلور والظلم
وحق ورشد وكان ما أيتونه ح اقا ا
واإلابضية اتفقوا مع هذا اخلليفة العادل ،فقد أرسلوا وفدهم إليه عندما مسعوا بعدله واستقامته ونصحه وفضله
جدا ،ومع ذلك قال إمام اإلابضية
اتفقوا معه يف أكثر األمور ،ولكنهم اختلفوا معه يف أشياء جزئية بسيطة ا
يف ذلك الوقت أبو عبيدة مسلم بن أيب كرمية التميمي :ليت القوم قبلوا منه.1يعين ليتهم اتفقوا معه حىت يف
2
أبدا ،بل أذعنوا له
هذه األشياء اجلزئية البسيطة اليت اختلفوا فيها معه .ومل يشهر أحد منهم سي افا يف وجهه ا

عادال ،وجتد كتب اإلابضية حافلة ابلثناء عليه وتسجيل مآثره الطيبة ،كما هو موجود
ابلطاعة واعتربوه خليفة ا
يف شعرهم ونظمهم.
ومآثرهم ،وهذا دليل على أن اإلابضية مل يُكنُّوا حقدا على األمويني من حيث أهنم أمويون ،وإمنا يكرهون
الباطل سواء جاء به القريب أو البعيد وسواء اعتنقه البغيض أو احلبيب ،وهذا الذي عرف يف كتبهم.3
كتااب عن الدولة األموية مسيته "الدولة األموية عوامل االزدهار وتداعيات االهنيار" رجعت فيه
ولقد ألفت ا
طويال يف التأليف وحاولت أن
مرجعا ،واستغرق وقتاا ا
إىل مصادر ومراجع وصلت إىل مئتان وسبع وعشرون ا
1

نبذ التعصب املذهيب ،ص.18

2

املرجع نفسه ،ص.18

3

نبذ التعصب املذهيب ،ص.18
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أحبث عن احلقيقة مبوازين األنصاف والعلم بعيدة عن التحامل ،أو الدفاع على األخطاء فمن أراد معرفة
الدولة األموية ماذا هلا ،وماذا عليها ،فلريجع إليه سيجد مبتغاه إبذن هللا تعاىل.
وقد ذكر الدكتور عمرو النامي أبن املصادر اإلابضية تقدم لنا اآلراء الفقهية الدينية لعلي بن أيب طالب
وعثمان بن عفان رضي هللا عنهما وسوامها حىت معاوية الذي يعارضه اإلابضية بقوة كان أحد األشخاص
الذي روى عنهم جابر بن زيد أحاديث للنيب (ﷺ).

392

املبحث الثالث :أصول املذهب اإلابضي وفقهه وقواعده
نشأت مدرسة اإلابضية على أصول ومبادئ وفقه وقواعد عميقة ،حددها املؤسسون األوائل للمدرسة،
وطرأت عليها تطورت كثرية مبرور الزمن.

أوَّلا :أصول املذهب اإلابضي:
يعتمد اإلابضيون يف أصول التلقي على القرآن الكرمي والسنة والرأي واإلمجاع والقياس واالستدالل ويدخل
حتت االستدالل االستصحاب واالستحسان واملصاحل املرسلة ،وقد يطلقون على اإلمجاع والقياس
واالستدالل كلمة "الرأي" فيقولون عندما يتحدثون عن مصادر التشريع :هي الكتاب والسنة والرأي ،لذلك
أخطأ بعض من كتب عنهم فظن أهنم ينكرون اإلمجاع.1
يقول الدكتور حممد وهبة الزحيلي :كان جابر بن زيد من العلماء التابعني العاملني ابلقرآن والسنة تتلمذ
على ابن عباس رضي هللا عنهما وأصول فقه اإلابضية كأصول املذاهب األخرى املعتمدة على القرآن والسنة
واإلمجاع والقياس أو االستنباط جبميع طرقه وهم يتربؤون من تسميتهم ابخلوارج وكانوا يعرفون أبهل الدعوة
وأهل االستقامة ومجاعة املسلمني .2وقال الشيخ الطاهر بن عاشور عن املذهب اإلابضي :استمر بقاؤه إىل
مستمدا خلوده من متانة أصوله ومرونة فروعه.3
ومعموال به ،كأنصع مظهر لإلسالم
اليوم
ا
ا

1

كتاب الفقه املقارن بني الفقه املالكي واإلابضي ،ص.79

2

اإلابضية يف مرآة علماء اإلسالم ،ص.72

3

املرجع السابق ،ص.66
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وقال الدكتور أمحد الريسوين عن اإلابضية :وجدت أصوهلم يف التشريع هي الكتاب والسنة واإلمجاع والقياس،
وعلى هذا أان أعتربهم أقرب إىل أهل السنة من الظاهرية على سبيل املثال ،الذين ال يقولون إبمجاع ،وال
قياس .ويبقى أن أصوهلم االجتهادية والتشريعية هي الكتاب والسنة واإلمجاع والقياس.1
إذن ،فاإلابضية مدرسة من مدارس أهل السنة يف أصول الفقه ومصادر التشريع وأرست قواعدها مع األئمة
الثالثة األول بصورة بينة ومتينة ،جابر بن زيد وأبو عبيدة والربيع.
 مصادر التشريع ِف اإلسًلم أربعة أصول: .1كتاب هللا وهو القرآن الكرمي.
 .2سنة رسول هللا (ﷺ) وهي أقوله وأفعاله وهديه وتقريراته.
 .3اإلمجاع بنوعيه :القويل والسكويت.
 .4القياس.
وهي أصول اتفقت عليها املذاهب اإلسالمية املشهورة.2

 .1القرآن الكرمي:
يرى اإلابضية أن املصدر األول للشريعة اإلسالمية يف عقائدها وعباداهتا ومعامالهتا وأخالقها وتنظيمها هو
الكتاب الكرمي الذي ال أيتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه وأن من أنكر منهم حكم ا أو حرف ا أو آية
أو سورة فهو مشرك أو مرتد.3

 1نقاش بيين وبني الشيخ أمحد الر يسوين.
2
3

ندوة الفقه اإلسالميُ ،عمان ،1988 ،ص.791
املرجع نفسه ،ص.722
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يقول الشيخ الساملي :إن العادة قضت بتواتر القرآن مجلة وتفصيالا وقد أمجعت احملمدية على أن نقله كذلك
تواتر فالزائد فيه ما ليس منه والناقص منه ما هو منه كافر لتضمنه تكذيب النيب (ﷺ) فيما جاء به حيث
أخرب أن هذا من القرآن ،والنيب (ﷺ) يقول خبالف ذلك ،وإن هذا ليس من القرآن والنيب (ﷺ) يقول منه
على أن القرآن حمفوظ من الزايدة والنقصان لقوله تعاىل﴿:إِ َّان َحنن نََّزلنا ِ
الذكَر َوإِ َّان لَهُ َحلَافِظُو َن﴾[احلجر.1]9:
ُ َ
وقال الساملي :فأما الكتاب فألنه معجز وهو من عند هللا تعاىل وال شك وال يسع جهله ،بل وال شك فيه
ملن قامت عليه احلجة ،مث قال :فكل منقول عنه صلى هللا عليه وسلم نقالا مل يبلغ حد التواتر مل يعط حكم
ما نقل ابلتواتر فال يسمى قرآان ال تثبت له أحكام القرآنية ،من جواز قراءته يف الصالة وحرمة مس اجلنب
له وحنو ذلك بال خالف بني املسلمني يف ذلك.2
وفقها ،ففي وادي ميزاب يف اجلزائر ظهر علماء
وتفسريا ا
وقد اهتم اإلابضية ابلقرآن الكرمي حفظ ا
وعمال ا
ا
أجالء أجلة يشار إليهم ابلبنان وهلم يف ميدان العلم صوالت وجوالت وهلم فهم عميق لكتاب هللا وهلم
خطباء مفوهون وهناك هنضة علمية لديهم ،ومعاهد عامرة ابلعلم وعناية فائقة بتعليم القرآن الكرمي وعلومه،
وتدريس الشريعة اإلسالمية ،ومعاهد معمورة مفتوحة لكل طالب العلم "مالكية وإابضية" وتظهر عندهم
من حني آلخر مصنفات قيمة يف شىت أنواع العلم.3كما أن لإلمام الشيخ بيوض بن إبراهيم بن عمر تفسري
دروسا مدة غري يسرية ،وملا ختمه أقيم حفل هبيج يف مدينة القرارة
امسه يف رحاب القرآن وهو تفسري ألقاه ا
جبنوب اجلزائر.4

1

الفقه املقارن بني الفقه املالكي واإلابضي ،ص.80

2

املرجع السابق ،ص.80

3

املرجع السابق ،ص.94

4

املرجع نفسه ،ص.91
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كما أن العالمة الشيخ مفيت عمان أمحد اخلليلي اهتم ابلتفسري ومن نتاجه العلمي "جواهر التفسري" ،وأصل
هذا الكتاب دروس يف تفسري القرآن الكرمي كان يلقيها الشيخ يف جامع السلطان قابوس يف عاصمة عمان
وللشيخ اخلليلي – يف دروسه الشفهية أو يف مدوانته-منهج موحد يف التفسري من أهم مالحمه:
أ .حرصه على ربط اآلايت ببعضها وتوضيح التناسب بينها ،كما يفتتح كل سورة مبقدمة تعطي
صورة إمجالية عنها وتلخص جممل موضوعاهتا وما يتصل هبا من فنون اللغة والعقيدة والفقه
وجوانب اإلعجاز البياين ،والتشريعي واالجتماعي واخللقي واخلربي واالئتاليف والعلمي ويربط
بني أوهلا وآخرها ،وقد حتدث عن التناسب بني أي القرآن وسوره يف موضوع خاص أفرد له.1
ب .صدر املؤلف اجلزء األول مبقدمات تتعلق بعلم التفسري ،ومباحث علوم القرآن عامة مث تناوهلا
حيثما وردت ابلتفصيل والتحليل مع ذكر أمثلة عليها ،كمباحث أسباب النزول والناسخ
واملنسوخ ،واملكي واملدين ،والقصص القرآين ،وأمثال القرآن والقراءات املتعددة وغريها.
ج .تضمن التف سري مباحث لغوية قيمة ،تبحث اشتقاق املفردات ومعانيها ،وإعراب األلفاظ ووجوه
النحويني فيها وأساليب القرآن البالغية مع اإلمام بشواهد من شعر العرب ونثرهم.2
د.ظهر جلي ا يف التفسري تركيز املفسر على تبيني رسالة القرآن اإلصالحية جبوانبها املختلفة ،من اجتماع
وسياسة واقتصاد ،وربط تعليمات القرآن اجلليلة ابلواقع املعاصر ،مع احلرص على االستفادة من
االكتشافات احلديثة واملعطيات العلمية العصرية ،وتنقية التفسري من شوائب اإلسرائيليات ،ونقض
شبهات املستشرقني وأدعيائهم حول القرآن.
ه .مصادر املؤلف كثرية أمهها ستة عشر مصدرا هي معتمدة األساس يف التفسري:

1
2

سلطان الشيباين ،داعية الكلمة الطيبة السرية العلمية للشيخ العالمة أمحد بن محد اخلليلي ،ص.27
املرجع نفسه ،ص.28
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 جامع البيان البن جرير الطربي "ت 310ه". الكشاف جلار هللا الزخمشري "528ه". احملرر الوجيز البن عطية األندلسي "ت 546ه". التفسري الكبري للفخر الرازي "ت 606ه". اجلامع ألحكام القرآن أليب عبد هللا القرطيب "ت671ه". تفسري القرآن العظيم البن كثري الدمشقي "ت 774ه". البحر احمليط البن حيان األندلسي الغرانطي "ت 754ه". تفسري أيب السعود املسمى "إرشاد العقل السليم" حملمد العمادي "ت951ه". فتح القدير حملمد بن علي الشوكاين الصنعاين "ت1250ه". روح املعاين حملمود األلوسي "ت 1270ه". هيمان الزاد لقطب األئمة حملمد بن يوسف اطفيش اجلزائري "ت 1322ه". حماسن التأويل جلمال الدين القامسي "ت1332ه". تفسري املنار للسيد حممد رشيد رضا "ت1354ه". يف ظالل القرآن لسيد قطب "ت 1387ه". التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور "ت 1393ه".وتنعكس صورة جلية لفكر املؤلف ونظرته إىل علم التفسري من خالل هذه املصادر املتنوعة يف مشارهبا،
املتباعدة يف أزمتها ،املتباينة يف توجهاهتا .وهذا التفسري جار على منهج عصري رزين وأسلوب جيمع بني
الفائدة العلمية واإلصالح االجتماعي اعتمد فيه الشيخ على مصنفات املتقدمني واملتأخرين ،واستعرض

397

متحيصا وحتقي اقا ،وقد بلغ فيه الربع األول من سورة النساء
نقدا ا
ُخالصتها وأضاف إليها من علمه ا
وحتليال و ا
إىل زمن كتابة هذه األسطر.1
إن اهتمام املدارس اإلسالمية ابلقرآن الكرمي واعتباره املصدر األول للتشريع أمر طبيعي جدا ملن رضي ابهلل
رابا وابإلسالم دين ا ومبحمد نبي ا ورسوالا فهو أساس الشريعة اإلسالمية وأصلها ،فإنه من الضروري للباحث
عن مقاصدها الطالب ألهدافها أن يبحث عن املقاصد اليت اشتمل عليها أصلها ،وتضمنها ينبوعها أال
وهو كتاب هللا.2
قال الشاطيب :إن الكتاب قد تقرر أنه كلية الشريعة ،وعمدة امللة وينبوع احلكمة ،وآية الرسالة ،ونور األبصار
والبصائر ،وأنه ال طريق إىل هللا سواه وال جناة بغريه وال متسك بشيء خيالفه ،وهذا كله ال حيتاج إىل تقرير
واستدالل عليه ألنه معلوم يف دين األمة وإذا كان كذلك لزم ضرورة ملن رام االطالع على كليات الشريعة،
وطمع يف إدراك مقاصدها واللحاق أبهلها ،أن يتخذه مسريه وأنيسة ،وأن جيعله جليسه على مر الليايل
واألايم.3
فالقرآن الكرمي أصل األصول ،وقاعدة التشريع ،ومنطلقه ،فهو أصل ترجع إليه األصول كلها من سنة وإمجاع
4
ِ
اان لِ ُك ِل
اب تِب يَ ا
وقياس وغريها من أصول التشريع  .وقال تعاىلَ ﴿:ونََّزلنَا َعلَي َ
ك الكتَ َ

1

املرجع السابق ،ص.21

2

مقاصد الشريعة اإلسالمية ،حممد سعد اليويب ،ص.475

3

املوافقات.346/3 ،

4

مقاصد الشريعة اإلسالمية ،حممد اليويب ،ص.475
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شي ٍء﴾[النحل :آية .]89
َ

.2

السنة النبوية:

قال الشيخ العالمة أمحد اخلليلي :اعلم أن السنة النبوية هي مصدر من مصادر التشريع ،وهي أتيت يف ترتيبها
ول إِن ُكنتم تُؤِمنو َن ِاب َِّ
الثاين بعد الكتاب العزيز لقوله هللا تعاىل﴿:فَِإن تَنازعتم ِيف شي ٍء فَرُّدوه إِ َىل َِّ
الرس ِ
َّلل
ُ ُ
ََ ُ َ ُ ُ
اَّلل َو َّ ُ
ِ ِ ِ
ك َخريٌ َوأَح َس ُن َأت ِو ايال﴾[النساء .]59:ومن املعلوم أن الرد ال يكون إىل الرسول (ﷺ) إال
َواليَ وم اآلخ ِر ۚ َٰذل َ
ابلرجوع إىل سنته عليه أفضل الصالة والسالم الستلهام احلق واستبانة احلقيقة ،والتحكيم فيما اختلف فيه،
ِ ِ
اَّللُ َوإِ َىل
َنزَل َّ
يل َهلُم تَ َعالَوا إِ َ ٰىل َما أ َ
كما أن الرد إىل هللا ال يكون إال ابلرجوع إىل كتابه وقوله تعاىلَ ﴿:وإ َذا ق َ
ِِ
َّ ِ
ص ُّدو َن َع َ
ت ال ُمنَافق َ
الر ُسول َرأَي َ
نك ُ
ني يَ ُ

ودا﴾[النساء.]61:
ص ُد ا

وهو نص صريح يف استقالل السنة النبوية ابلتشريع ،إذ لو كانت جمرد بيان للكتاب العزيز الكتفى بدعوهتم
أيضا اآلية اليت سبق ذكرها ويقوى ذلك األمر بطاعته صلى هللا عليه وسلم
إىل ما أنزل هللا ،وهو ما تفيده ا
طاعة مطلقة ،وترتيب الفوز والسعادة عليها واخلسران والبوار على تركها كما يف قوله تعاىلَ ﴿:وَما َكا َن لِ ُمؤِم ٍن
ٍِ
اَّللُ َوَر ُسولُهُ أَمارا أَن يَ ُكو َن َهلُُم اخلََِريةُ ِمن أَم ِرِهم َوَمن يَع ِ
ض َالاال
ص َّ
ضى َّ
ض َّل َ
اَّللَ َوَر ُسولَهُ فَ َقد َ
َوَال ُمؤمنَة إِ َذا قَ َ
ُّمبِيناا﴾[األحزاب.]36:

ور َّرِح ٌيم  قُل
اَّللُ َويَغ ِفر لَ ُكم ذُنُوبَ ُكم ۗ َو َّ
اَّللَ فَاتَّبِ ُع ِوين ُحيبِب ُك ُم َّ
 قال تعاىل﴿:قُل إِن ُكنتُم ُِحتبُّو َن َّاَّللُ َغ ُف ٌ
أِ
ب
الر ُس َ
ول ۖ فَِإن تَ َولَّوا فَِإ َّن َّ
َط ُيعوا َّ
اَّللَ َال ُِحي ُّ
اَّللَ َو َّ

كافِ ِرين﴾[آل عمران.]32-31:
ال َ

َ

ِ
اَّلل وأ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
الر ُس َ
َط ُيعوا َّ
ول ۖ فَِإن تَ َولَّوا فَِإَّمنَا َعلَيه َما ُمح َل َو َعلَي ُكم َّما ُمحلتُم ۖ َوإِن تُط ُيعوهُ
 قوله﴿ :قُل أَط ُيعوا ََّ ََهتتَ ُدوا ۚ وما َعلَى َّ ِ ِ
ََ
الر ُسول إَّال البَ َالغُ ُ

ني﴾[النور.]54:
المبِ ُ

-قوله﴿ :وأطيعوا هللا والرسول لعلكم

تُرمحون﴾[آل عمران.]132:
ح ِفيظاا﴾[النساء.]80 :

اَّلل ۖ ومن تَوَّ ٰىل فَما أَرسلنَ َ ِ
الر ُس َ
قولهَّ ﴿ :من يُ ِط ِع َّول فَ َقد أَطَ َ
اك َعلَيهم َ
اع ََّ َ َ َ َ َ
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ض ُكم ب عضا ۚ قَد ي علَم َّ َّ ِ
ول ب ي نَ ُكم َك ُدع ِاء ب ع ِ
قولهَّ﴿ :ال َجتعلُوا ُد َعاء َّ ِين يَتَ َسلَّلُو َن ِمن ُكم لَِوا اذا ۚ
َ ا
َ
َ َ
الر ُس َ
اَّللُ الذ َ
َ
َ ُ
ِ ِ
ِ
ِ َّ ِ
ِ
اب
ين ُخيَال ُفو َن َعن أَم ِرِه أَن تُصيبَ ُهم فت نَةٌ أَو يُصيبَ ُهم َع َذ ٌ
فَليَح َذر الذ َ
ول فَ ُخ ُذوهُ َوَما َهنَا ُكم َعنهُ فَانتَ ُهوا
الر ُس ُ
آات ُك ُم َّ
 -قولهَ ﴿ :وَما َ

ِ
يم﴾[النور.]63:
أَل ٌ

اَّلل ۖ إِ َّن َّ ِ
يد العِ َق ِ
اب﴾[احلشر.]7:
اَّللَ َشد ُ
ۚ َواتَّ ُقوا ََّ

وقد ثبت بنص قرآين أن التشريع الصادر عن السنة النبوية هو تشريع رابين جاء من عنده تعاىل ،فقد
قال هللا تعاىل﴿:وما جعلنا ال ِقب لَة الَِّيت ُكنت علَي ها إَِّال لِن علَم من ي تَّبِع الرس َ ِ
ِ
ب َعلَ ٰى
َ
ََ َ َ َ
َ َ َ
َ َ َ َ ُ َّ ُ
ول ممَّن يَن َقل ُ
َع ِقبَ ي ِه﴾[البقرة ،]143:مع أنه مل يشرع بنص القرآن ،وإمنا شرع بسنة مصطفوية.
وقد أسند هللا تعاىل جعل ذلك –أي تشريعه -إىل نفسه وعليه ،فال مناص ملسلم من اتباع سنته صلى هللا
عليه وسلم واالعتماد عليها جبانب القرآن ،فإهنا أساس للهداية ومصدر للتشريع ،ومنارة للحق ،ومل خيتلف
اإلابضية عن غريهم من املسلمني يف اعتماد السنة والرجوع إليها بعد كتاب هللا يف استلهام احلق وتشخيص
احلقيقة ،حسبك أهنم خصصوا هبا عموميات من القرآن ولو ثبت بطرق األحاد ،بناء على ما أصلوه من
أن العام ظين الداللة ولو كان قطعي امل  ،واخلاص قطعي الداللة ،فإن كان ثبوته ظني ا ضعف ثبوته بقوة
نظرا إىل كثرة العموم من املخصصات.1
داللته ،فكان حرااي أن يقدم على العام الثابت ابلقطع ،ا

السنة ومكانتها ِف التشريع وضًلل من جحدها أو استخف هبا:
ُ
هذا العنوان كتبه الشيخ اخلليلي يف كتابه العقل بني مجاح الطبع وترويض الشرع ،مث قال يف دفاعه عن السنة
النبوية :إن للسنة النبوية على صاحبها أفضل الصالة والسالم مكانة عالية يف التشريع اإلسالمي ،إذ ال
ميكن اتباع هنج اإلسالم إال ابالقتباس من نورها الوقاد والورد من معينها الدفاق ،فأىن للمسلم أن يعبد هللا

1

احلقيقة الدامغة ،ص.12
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تعلى على النهج الصحيح ويستمسك من الدين ابلعروة الوثقى إن حنى السنة النبوية جانبا على منهجه
وجانب ما كان عليه املصطفى عليه أفضل الصالة والسالم ،من فكر نري ،ومنهج سليم ،وسلوم مستقيم؟
انهيك أنه أن سبحانه وتعاىل أمر بطاعته صلوات هللا وسالمه عليه طاعة مطلقة مل تقيد حبدود ومل تعلق
على شيء وجعلها من طاعته سبحانه:
-

اك َعلَي ِهم
الر ُس َ
اع َّ
اَّللَ ۖ َوَمن تَ َوَّ ٰىل فَ َما أَر َسلنَ َ
حيث قالَّ ﴿ :من يُ ِط ِع َّ
ول فَ َقد أَطَ َ

ح ِفيظاا﴾[النساء،]8:
َ

ومل جيعل ألي أحد نصيباا من اإلميان إال ابلتحكيم املطلق له عليه أفضل الصالة والتسليم حلكمه
من غري وجدان أي حرج منه ،إذ قال تعاىل﴿:فَ َال وربِك َال ي ؤِمنو َن ح َّىت ُحي ِكم َ ِ
يما َش َجَر
وك ف َ
ََ َ ُ ُ َ ٰ َ ُ
ِ
ِ
ت َويُ َسلِ ُموا
بَي نَ ُهم ُمثَّ َال َِجي ُدوا ِيف أَن ُفس ِهم َحَر اجا ممَّا قَ َ
ضي َ

تَسلِيما﴾[النساء.]25:

ا

 وجعل أمر الرسول (ﷺ) ،كأمره يف عدم وجود أي خيار ملؤمن أو مؤمنة فيهما ،وذلك يفٍِ
ِ ِ
اَّللُ َوَر ُسولُهُ أَمارا أَن يَ ُكو َن َهلُُم اخلََِريةُ ِمن أَم ِرِهم ۗ َوَمن
ضى َّ
قولهَ ﴿:وَما َكا َن ل ُمؤم ٍن َوَال ُمؤمنَة إِذَا قَ َ
يَع ِ
ض َالاال
ص َّ
ض َّل َ
اَّللَ َوَر ُسولَهُ فَ َقد َ

ُّمبِيناا﴾[األحزاب.]36:

 جعل حب هللا تعاىل ال يصدق وال يتحقق إال ابتباعه عليه أفضل الصالة والسالم ،كما أن حباَّللُ َويَغ ِفر
اَّللَ فَاتَّبِ ُع ِوين ُحيبِب ُك ُم َّ
هللا للعبد مرهون أيض ا ابتباعه ذلك يف قوله ﴿قُل إِن ُكنتُم ُِحتبُّو َن َّ
ور
لَ ُكم ذُنُوبَ ُكم ۗ َو َّ
اَّللُ َغ ُف ٌ
-

َّرِ
حيم﴾[آل عمران.]31:
ٌ

يدل على أن اإلعراض عن طاعة هللا ورسوله كفر ،1حيث قال﴿ :قُل أ ِ
اتبع ذلك ما ُّ
َط ُيعوا َّ
اَّللَ
ب
الر ُس َ
ول ۖ فَِإن تَ َولَّوا فَِإ َّن َّ
اَّللَ َال ُِحي ُّ
َو َّ

-

ِِ
ين﴾[آل عمران.]32:
ال َكافر َ

بني سبحانه وتعاىل أن ُسنته يف إرسال رسله إىل خلقه أن يلزمهم طاعتهم وذلك يف قوله:
﴿وما أَرسلنا ِمن َّرس ٍ ِ
اع إبِِذ ِن
ََ َ َ
ول إَِّال ليُطَ َ
ُ

1

َِّ
اَّلل﴾[النساء.]64:

جاحدا ألمر هللا ورسوله وكفر نعمة إن كان تراكا من غري جحد.
هو كفر ملة إن كان
ا
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-

بني سبحانه وتعاىل أن الصدود عما أنزل هللا وعن الرسول إمنا هو من ديدن املنافقني ،وإذ قال:
ِِ
ِ
اَّلل وإِ َىل َّ ِ
ودا﴾[النساء.]61:
َنزَل َّ
ني يصدُّو َن َع َ
نك ص ُد ا
ت المنَافق َ
الرسول رأَي َ
﴿وإِ َذا قيل َهلُم تَعالَوا إِ َ ٰىل ما أ َ
َ

َ

َ

َ

ُ َ

َُ

َُ

ُ

ُ

 أمر هللا تعاىل عباده املؤمنني أن يطيعوه ،وأن يطيعوا رسوله (ﷺ) وأوىل االمر منهم ،ولكن عندَّ ِ
ين َآمنُوا
التنازع واالختالف جيب عليهم االحتكام إليه وإىل رسوله وذلك يف قولهَ ﴿:اي أَيُّ َها الذ َ
ُويل األَم ِر ِمن ُكم ۖ فَِإن تَنازعتم ِيف شي ٍء فَرُّدوه إِ َىل َِّ
اَّلل وأ ِ
ِ
الرس ِ
ول َوأ ِ
ول إِن ُكنتُم
الر ُس َ
َط ُيعوا َّ
ََ ُ
َ ُ ُ
اَّلل َو َّ ُ
أَط ُيعوا ََّ َ
ِ ِ ِ ِ
ِ
ك َخريٌ َوأَح َس ُن
تُؤمنُو َن ِاب ََّّلل َواليَ وم اآلخ ِر ۚ ٰذَل َ

يال﴾[النساء.]59 :
َأت ِو ا

 وعد سبحانه على طاعته وطاعة رسوله (ﷺ) أعظم املثوبة وذلك أبن يلحق من أطاعهما ابلنبينيَّ ِ
الرس َ ِ
ين
والصديقني والشهداء والصاحلني يوم القيامة حيث قالَ ﴿:وَمن يُ ِط ِع َّ
ول فَأُوٰلَئ َ
اَّللَ َو َّ ُ
ك َم َع الذ َ
ِ
الص ِد ِيقني والشُّه َد ِاء و َّ ِِ
اَّلل علَي ِهم ِمن النَّبِيِني و ِ
ني ۚ َو َح ُس َن أُوٰلَئ َ
أَن َع َم َُّ َ
الصاحل َ
كَ
ََ َ َ
ََ
َ

رفِي اقا﴾[النساء.]69 :

-

توعد سبحانه من يعص هللا ورسوله أبعظم العقاب حيث قالَ ﴿:وَمن يَع ِ
اَّللَ َوَر ُسولَهُ َويَتَ َع َّد
ص َّ
ِ ِ
ِ
اب
ُح ُد َ
ودهُ يُدخلهُ َان ارا َخال ادا ف َيها َولَهُ َع َذ ٌ

ني﴾[النساء.]14:
ُّم ِه ٌ

-

اَّلل ورسولَه فَِإ َّن لَه انر جهنَّم خالِ ِد ِ
قالَ ﴿:وَمن يَع ِ
ص ََّ َ َ ُ ُ
ين ف َيها َ
ُ ََ ََ َ َ َ

-

جعل من مسة املؤمنني واملؤمنات الذين جتب لبعضهم من بعض والية اإلميان طاعة هللا ورسوله

أَب ادا﴾[اجلن.]23:

ِ
ض ۚ أيمرو َن ِابلمعر ِ
ِ
ِ
وف َويَن َهو َن َع ِن
ات بَع ُ
وذلك يف قولهَ ﴿ :وال ُمؤمنُو َن َوال ُمؤمنَ ُ
َُ
ض ُهم أَوليَاءُ بَع ٍ َ ُ ُ
ِ
ِ
الص َال َة َويُؤتُو َن َّ
اَّللَ َع ِز ٌيز
اَّللُ ۗ إِ َّن َّ
ك َس َري َمحُ ُه ُم َّ
الزَكا َة َويُ ِط ُيعو َن َّ
يمو َن َّ
اَّللَ َوَر ُسولَهُ ۚ أُوٰلَئ َ
ال ُمن َك ِر َويُق ُ
ات جن ٍ
ِ ِ
ح ِكيم﴾[التوبة ،]71:مث وعد هؤالء أحسن الوعد بقوله ﴿وع َد َّ ِ ِ
َّات َجت ِري
ََ
اَّللُ ال ُمؤمن َ
ني َوال ُمؤمنَ َ
َ ٌ
ِ
ِمن َحتتِها األَهنَار خالِ ِد ِ
َّات عد ٍن ۚ وِرضوا ٌن ِمن َِّ
ِ
ِ ِ ِ
ك ُه َو
اَّلل أَك َربُ ۚ َٰذل َ
َ
ين ف َيها َوَم َساك َن طَيبَةا يف َجن َ َ َ َ
ُ َ َ
الع ِ
ظيم﴾[التوبة.]72:

ال َفوُز َ ُ
-

عجب هللا سبحانه وتعاىل من شأن من شأنه الذين يدعون اإلميان ابهلل وبرسوله مث يتولون عن
طاعتهما ويعرضون إذا دعوا إىل حتكيمها وبني أن قول املؤمنني إذا دعوا إىل هللا ورسوله للحكم
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ِ ِ
َّلل وِاب َّلرس ِ
يق
ول َوأَطَعنَا ُمثَّ يَتَ َوَّ ٰىل فَ ِر ٌ
بينهم أن يقولوا مسعنا وأطعنا وذلك يف قولهَ ﴿ :ويَ ُقولُو َن َآمنَّا اب َّ َ ُ
ِمن هم ِمن ب ع ِد َٰذلِك ۚ وما أُوٰلَئِك ِابلمؤِمنِني  وإِ َذا دعوا إِ َىل َِّ ِِ ِ
َ ُُ
َ ُ َ
اَّلل َوَر ُسوله ليَح ُك َم َ ُ
ُ
َ ََ
َ

ب ي نَ هم﴾[النور-47:

ِ ِ
َّلل وِاب َّلرس ِ
يق
ول َوأَطَعنَا ُمثَّ يَتَ َوَّ ٰىل فَ ِر ٌ
﴿ويَ ُقولُو َن َآمنَّا اب َّ َ ُ
 ،]48وأن يقولوا مسعنا وأطعنا وذلك يف قولهَ :
ِِ ِ
ِمن هم ِمن ب ع ِد َٰذلِك ۚ وما أُوٰلَئِك ِابلمؤِمنِني  وإِ َذا دعوا إِ َىل َِّ
يق
َ ُُ
اَّلل َوَر ُسوله ليَح ُك َم بَي نَ ُهم إِ َذا فَ ِر ٌ
َ ُ َ
ُ
َ ََ
َ
ِِ
ِ ِِ
ِ
ض أَِم ارَاتبُوا أَم َخيَافُو َن
من ُهم ُّمع ِر ُ
ني  أَِيف قُلُوهبم َّمَر ٌ
ضو َن  َوإِن يَ ُكن َّهلُُم احلَ ُّق َأيتُوا إِلَيه ُمذعن َ
اَّلل علَي ِهم ورسولُه ۚ بل أُوٰلَئِك هم الظَّالِمو َن  إَِّمنَا َكا َن قَوَل المؤِمنِني إِذَا دعوا إِ َىل َِّ
ِ
اَّلل
أَن َحي َ
ُ َ ُُ
يف َُّ َ َ َ ُ ُ َ
ُ
َ ُُ
ِِ ِ
ِ
ِ
َوَر ُسوله ليَح ُك َم بَي نَ ُهم أَن يَ ُقولُوا َمسعنَا َوأَطَعنَا ۚ َوأُوٰلَئ َ
ك ُه ُم ُ ُ

ن﴾[النور.]51-47:
المفلِحو َ

-

أمر سبحانه بطاعته وطاعة رسوله وبني أن طاعته هي مناط االهتداء وذلك يف قوله﴿ :قُل أ ِ
َط ُيعوا
اَّلل وأ ِ
محل وعلَي ُكم َّما ُِ
ِ ِ
محلتُم ۖ َوإِن تُ ِط ُيعوهُ َهتتَ ُدوا ۚ َوَما َعلَى
الر ُس َ
َط ُيعوا َّ
ول ۖ فَِإن تَ َولَّوا فَِإَّمنَا َعلَيه َما ُ َ َ َ
ََّ َ
الرس ِ
ول إَِّال البَ َالغُ
َّ ُ

ني﴾[النور.]54:
ال ُمبِ ُ

 وأتبع ذلك وعده الكرمي للذين آمنوا وعملوا الصاحلات ابالستخالف والتمكني يف األرض وذلكِ
اَّلل الَّ ِذين آمنُوا ِمن ُكم وع ِملُوا َّ ِ ِ
َّهم ِيف األَر ِ
ف
ض َك َما استَخلَ َ
ََ
الصاحلَات لَيَستَخل َفن ُ
﴿و َع َد َُّ َ َ
يف قولهَ :
ِ
ِ
الَّ ِذ ِ ِ
ِ
ِ
َّهم ِمن بَع ِد َخوفِ ِهم أَمناا ۚ يَعبُ ُدونَِين
ين من قَبل ِهم َولَيُ َمكنَ َّن َهلُم دينَ ُه ُم الَّذي ارتَ َ
ض ٰى َهلُم َولَيُبَدلَن ُ
َ
َال يش ِرُكو َن ِيب َشي ئا ۚ ومن َك َفر ب ع َد َٰذلِك فَأُوٰلَئِك هم ال َف ِ
اس ُقو َن﴾[النور.]55:وأتبع ذلك األمر بطاعة
َ
ا ََ َ َ
ُ
َ ُُ
الرسول مرة أخرى مقروانا ،ابألمر إبقام الصالة وإيتاء الزكاة وجعل طاعته صلى هللا عليه وسلم
مناط رمحته حيث قالِ :
الزَكاةَ وأ ِ
ول لَ َعلَّ ُكم تُر َمحُو َن﴾[النور.]56:
الر ُس َ
يموا َّ
َط ُيعوا َّ
الص َال َة َوآتُوا َّ َ
﴿وأَق ُ
َ
 ويف هذا ما يدل على أن املؤمنني ال يتمكنون من هذا االستخالف وال يتحقق هلم وعده إالبطاعته تعاىل وطاعة رسوله (ﷺ) املطلقتني ،ونبه على أن دعاء الرسول (ﷺ) خيتلف عن دعاء
الرس ِ
ول بَي نَ ُكم َك ُد َع ِاء
كل من سواه من البشر حمذرا من خمالفه أمره يف قوله تعاىلَّ﴿:ال َجت َعلُوا ُد َعاءَ َّ ُ
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ِ َّ ِ
َّ ِ ِ
ض ُكم ب عضا ۚ قَد ي علَم َّ َّ ِ
بع ِ
ين ُخيَالُِفو َن َعن أَم ِرِه أَن
َ ا
َ
ين يَتَ َسللُو َن من ُكم ل َوا اذا ۚ فَليَح َذر الذ َ
اَّللُ الذ َ
َ ُ
أَلِيم﴾[النور.]63:

ِ ِ
ِ
تُصيبَ ُهم فت نَةٌ أَو يُصيبَ ُهم َع َذ ٌ
اب ٌ
-

ومل يقتصر األمر على طاعته صلى هللا عليه وسلم فيما أيمر وإمنا جعل التأسي به صلى هللا عليه
ول َِّ
وسلم تصديقا لرجاء هللا واليوم اآلخر حيث قال﴿ :لََّقد َكا َن لَ ُكم ِيف رس ِ
اَّلل أُس َوةٌ َح َسنَةٌ لِ َمن
َُ
كثِريا﴾[األحزاب.]21:
َّ
اَّلل َ

ِ
َكا َن يَر ُجو َّ
اَّللَ َواليَ وَم اآلخَر َوذَ َكَر َ ا
-

أمر هللا سبحانه أن أنخذ من الرسول (ﷺ) ما أاتان وأن ننتهي عما هناان عنه حيث قالَ ﴿ :وَما
ول فَ ُخ ُذوهُ َوَما َهنَا ُكم َعنهُ فَانتَ ُهوا﴾[احلشر .]7:وال خيفى ما فيه الداللة أبن طاعته صلى
الر ُس ُ
آات ُك ُم َّ
َ
هللا عليه وسلم يف كل أمر وهني ضرورة حمتومة من ضرورات التمسك ابلدين وأن كل خمالفة ألمره
اَّلل ۖ إِ َّن َّ ِ
يد
اَّللَ َشد ُ
خمالفة لتقوى هللا سبحانه وتعاىل ولذلك اختتم اآلية بقولهَ ﴿ :واتَّ ُقوا ََّ
العِ َق ِ
اب﴾[احلشر.]7:

ني عصمته صلى هللا عليه وسلم عن اتباع اهلوى عصمة مطلقة وأن كل ما يقوله إمنا
على أن هللا سبحانه بََّ َ
ِ
ِ
ِ
وح ٰى﴾
﴿وَما يَنط ُق َع ِن اهلََو ٰى  إن ُه َو إَّال َوح ٌي يُ َ
هو وحي أوحاه هللا إليه ،إذ قال يف وصفهَ :
[النجم.]4 -3:وهذا يعين أن كل ما يقوله يف ابب التشريع واألمر والنهي صادر عن وحي هللا تعاىل ،إذ الوحي
وحيان وحي ظاهر وهو ما أوحي إليه صلى هللا عليه بلفظه ومعناه ،ووحي ابطن وهو ما أوحي إليه معناه،
وكان التعبري عنه من قبله صلى هللا عليه وسلم ،واألول هو القرآن ،والثاين هو احلديث الشريف.1

1
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مستقًل للتشريع:
مصدرا
نصوص علماء اإلابضية ِف جعل السنة
ا
ا
قال العالمة اخلليلي :تواترت نصوص علماء اإلابضية قدمي ا وحديث ا على أتكيد اعتماد السنة يف التشريع،
وجعلها أصالا اثنيا بعد الكتاب العزيز وأن حجية السنة النبوية أصلها من القرآن ،كيف وقد توالت آايت
الكتاب مؤكدة وجوب اتباعه صلى هللا عليه وسلم ومعلقة صحة اإلميان والنجاة يف الدار اآلخرة على طاعته
فيما أمر به أو هنى عنه ،وعلى حسن التأسي بفعله صلوات هللا وسالمه عليه ،لذلك قال علماؤان أبن كل
ما جاء يف السنة النبوية فإنه يف حكم ما جاء به القرآن ألمر هللا تعاىل ،ابتباعه صلوات هللا وسالمه عليه،
واستدل مبجموعة من أقوال علماء املدرسة اإلابضية يف ذلك منهم:
آات ُك ُم
 العالمة عثمان بن عبد هللا األصم :والدليل على أن السنة حجة :قوله تعاىلَ ﴿:وَما َول فَ ُخ ُذوهُ َوَما َهنَا ُكم َعنهُ فَانتَ ُهوا﴾[1احلشر.]7:
الر ُس ُ
َّ
 قال العالمة الشقصي :وأحكام الشريعة كلها مأخوذة من طريق واحد ،وأصل واحد وهو:كتاب رب العاملني.
 قال هللا تعاىل﴿:اتَّبِ ُعوا َما أُن ِزَل إِلَي ُكم ِمن َّربِ ُكم﴾[األعراف.]3:ول فَ ُخ ُذوهُ َوَما َهنَا ُكم َعنهُ فَانتَ ُهوا﴾[احلشر.]7:
الر ُس ُ
آات ُك ُم َّ
 وقال تعاىلَ ﴿:وَما َ وقال﴿:فَِإن تَنازعتم ِيف شي ٍء فَرُّدوه إِ َىل َِّالرس ِ
ول﴾[النساء.]59:
ََ ُ
َ ُ ُ
اَّلل َو َّ ُ
ِ
ِ
ِ
وح ٰى﴾[النجم ،]4-3:فوجب اتباع السنة بكتاب هللا
 وقالَ ﴿:وَما يَنط ُق َع ِن اهلََو ٰى  إن ُه َو إَّال َوح ٌي يُ َتعاىل.2

1

احلقيقة الدامغة ،ص.32

2
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 وقال :وأصول الدين هو ما جاء فيه حكم من كتاب هللا تعاىل ومن سنة نبيه حممد (ﷺ) أو من إمجاعاملهتدين من علماء األمة.1
 وقال العالمة ابن أيب النبهان :ال يفسر القرآن فيما وردت فيه السنة على خالف السنة ،بل يفسر القرآنابلشريعة الصحيحة اليت وردت هبا السنة؛ ألن النيب (ﷺ) موضح ملا أهبمه التنزيل ،ملا أمجله القرآن العظيم.
واملعىن يف ذلك :ما هناكم عنه حترمياا ،فحرموه واجتنبوه ،وما هناكم عنه كراهية فال حتكموا حبرمته ،ألنه
مل حيرمه بل احكموا حكمه وخذوا ما آاتكم به من حكم واجب ،فاحكموا به كذلك وأدوه .كما لزم
وما حكم به أنه من الوسائل واملباح ،فضعوا كل شيء يف حمله وأصحابه أعلم به مبا حيكم به يف الشيء
على أي وجه حكم به.2
 وقال قطب األئمة يف تفسري قوله تعاىلَّ ﴿:ما فَ َّرطنَا ِيف ال ِكتَ ِاب ِمن َشي ٍء﴾[األنعام .]38:فإن كل ما حيتاج
إليه من أمر الدين قد اشتمل عليه القرآن تصرحي ا أو تضمين ا وتفصيالا أو إمجاالا ،مع أن التفريط هو
التقصري فيما ال بد منه ،فال يشكل مبا ال حيتاج إليه من مسائل الدين اليت ال تقع البلية هبا ،واإلمجاع
حجة ،وخرب الواحد حجة والقياس حجة أثبتها القرآن وكل ما دل عليه أحد الثالثة فمن القرآن .3وقد
ِ
اخللفاء الراشدين ِمن بعدي .4وورد يف قوله تعاىلَ ﴿:وَما
قال صلى هللا عليه وسلم :عليكم بسنَّيت وسن َِّة
ول فَ ُخ ُذوهُ َوَما َهنَا ُكم َعنهُ فَانتَ ُهوا﴾[احلشر .]7:وكان ابن مسعود يقول مايل ال ألعن من لعنه هللا
الر ُس ُ
آات ُك ُم َّ
َ
يف كتابه ،يعين الوامشة واملستومشة والواصلة واملستوصلة.ورأى أن امرأة قرأت مجيع القرآن مث أتته فقالت:
اي بن أم عبد تلوت البارحة ما بني الدفتني فلم أجد فيه لعن هللا الوامشة؟ فقال :لو تلوتيه لوجدتيه؟

1

احلقيقة الدامغة ،املرجع السابق ،ص.32

2

قاموس الشريعة ،مجيل بن مخيس السعدي.232/13 ،

3
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4
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ول فَ ُخ ُذوهُ َوَما َهنَا ُكم َعنهُ فَانتَ ُهوا﴾[احلشر ،]7:ومما أاتان به رسول هللا (ﷺ)
الر ُس ُ
آات ُك ُم َّ
قال هللا تعاىلَ ﴿:وَما َ
الوامشةَ واملست ِ
أن قال :لعن هللا ِ
ومش َة .1
َ
َ ُ

أيضا  :والشرع ما ثبت ابلكتاب أو السنة أو االمجاع أو القياس ،والكتاب أصل السنة لقوله عز
وقال ا
وجل ﴿وما ي ِ
نط ُق َع ِن اهلََو ٰى﴾[النجم" ،]3:وما آاتكم الرسول فخذوه" ،اآليتني والسنة أصل لإلمجاع لقوله
ََ َ
ٍ
صلى هللا عليه وسلمَّ :
ضًللة واإلمجاع أصل للقياس ألنه ما يثبت اإلمجاع وال
ُتتمع على
إن أميت َّل ُ
يعتد بنفي انفيه.2
رد ما أتى عن النيب (ﷺ) من االخبار بنص الكتاب،
 وقال العالمة العوتيب :وال جيوز ألحد ُّومبا ورد عنه صلى هللا عليه وسلم من التضييق يف ذلك.
وما روي عن عنه النيب (ﷺ) من طريق عبيد هللا بن أيب رافع عن أبيه أنه قال صلى هللا عليه وسلم :ال
ألفني أحدكم متكئا على أريكته أيتيه األمر من أمري مما أمرت به أو هنيت عنه أنه فيقول ال أدري ما وجدان
يف كتاب هللا اتبعناه.3فقد ضيق صلى هللا عليه وسلم على أحد أاته عنه أمر خمالفته وترك العمل به.4
 وقد بني اإلمام نور الدين الساملي رمحه هللا أن الفقه يف الدين يتبع ثالثة أصول أصلية وهيالكتاب والسنة واإلمجاع وذلك يف قوله:
واألص

إمج اع ب ع د س

ل للفقي ه كت اب الب اري

واالج ت ه اد ع ن د ه ذي م ن ع ا

1

البخاري ،رقم  ،5598أخرجه الربيع ،رقم .975

2

احلقيقة الدامغة ،ص.34

3

احلاكم ،190/1 ،رقم  .368صحيح على شرط الشيخني.

ن ة امل خ ت ار

وه ال ك م ن ك ان ف ي ه ا م ب دع ا

 4الفياء.472-471/1 ،
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أيضا:
وقال ا
وم ا أت ى ع ن ال رس

ول ي ق ب ل

وه و ص

وال ك ل ح ج ة ف أم ا األول
م ن ث ق ة ل ث ق ة وامل رس

ح ي ح م رة وم رس

ل

ف ه و ال ذي إىل ال ن يب يص

ل

فهو ال ذي من ه الص ح ايب يهم ل.1

ل

وقال:
ل ى ع ل ي ه هللا

ي ل زم أن ن ف ع ل ه ك م ا ه و

وف ع ل ه ص

وإن ي ك ن ن داب ف ذاك ي ن دب

أو ج ه ل ال وص ف ف ل ي س جي ب

وك ل ه ذا أس وة مس ت حس ن ه

وليس ك الت أس ي عن دي حس ن ه

ن ق دم احل دي ث م ه م ا ج اء

ن ا وال م راء.2

ع ل ى ق ي اس

وقال يف رد قول خالف حديث الرسول (ﷺ):
اف ا

وحن ن حن ك ي ب ع ده خ الف ا

املص

ط ف ى ي ع ت رب األوص

ال ن ق ب ل اخل الف ف ي م ا وردا

ف ي ه ع ن امل خ ت ار ح ك م أس ن دا

ون ع ذر ال ق ائ ل ح ي ث ق اال

م ع امل ق اال

أو أن ه ض

ل ع ل ه مل يس

أو أن ه أول ه أو ادع ى.3

ع ف م ا ق د مس ع ا

1
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2
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وأطال رمحه هللا يف بيان حجية السنة األحادية يف جانب العمل ،وكان مما قاله يف ذلك :ووجوب العمل
خبرب الواحد اثبت ابلعقل والنقل ،وأما ثبوته ابلعقل فهو أن من أحضر إليه طعام وأخربه من يغلب يف ظنه
صدقه أن فيه مسا ،فإنه إذا أقدم عليه مع غلبة أنه مسموم استحق الذم قطع ا وذلك هو معىن الوجوب وأما
ثبوته من جهة النقل فإنه قد علم من تواتر األخبار عن النيب (ﷺ) أنه قد يبعث السعادة والعمال إىل
اجلهات النازحة لريووا عنه ما حيب عليهم من أمواهلم وألزمهم قبول أخبارهم ،وأيضا فالصحابة والتابعون قد
أ مجعوا على األخذ خبرب األحاد وعلى العمل به ،وبيان ذلك أن الصحابة كانوا يرجعون إىل خرب الواحد
فيحكمون به ،كخرب عبد الرمحن بن عوف عنه صلى هللا عليه وسلم أنه قالُ :سنوا هبم سنة أهل الكتاب
غري آكلي ذابئحهم وال انكحي نساءهم....1وعملوا خبرب عبد الرمحن يف الطاعون وهو أنه صلى هللا عليه
وسلم هنى من كان خارج ا عن ذلك البلد أن يدخله حىت يرتفع وهنى من كان داخالا أن خيرج فرارا منه،
وكان مجيع ذلك من غري إنكار من بعضهم ،بل كان منهم العامل بذلك ومنهم القابل له واملصوب عليه
فكان إمجاعا على وجوب العمل خبرب الواحد ،وكذلك أيضا وقد أمجع التابعون وفقهاء األمصار على قبول
األخبار اليت ترويها اآلحاد فكان إمجاع ا من التابعني أيض ا.2
واخلًلصة :أن اإلابضية مجيعا يعولون على الكتاب والسنة ِف عقيدهتم وفقههم وكل ما يتصل بدينهم
وَّل يعدلون عنهما إىل غريمها.3
وإمنا يفرقون بني العقيدة والفقه ،ففي العقيدة يعولون على القطعي وحده لذلك يعتمدون فيها الكتاب
العزيز وما تواتر من السنة النبوية دون آحادها وإما يف الفقه فهم يعتمدون اآلحادي كاملتواتر ألنه ميدان

1

احلقيقة الدامغة ،ص.39

2
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3
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للنظر واالجتهاد ولكنهم يرتكون األحادي إن عارضه املتواتر ،كما أهنم ال يقطعون عذر من خالف الرواايت
األحادية لرتجيح ما يتصوره أقوى منها ،أو لقدحه يف صحتها.1
إن اإلابضية مدرسة إسالمية تعتمد القرآن الكرمي وسنة النيب (ﷺ) يف مرجعيتها .وإن اهتامها بنكران
ينب على أساس وإمنا أبثر اهلوى أو اجلهل أو التعصب .فاملدرسة اإلابضية
السنة ابطل وغري منطقي ومل َ
وفكرا
من أحرص املدارس على اتباع السنة ،وااللتزام هبا حبسب ورودها عن رسول هللا (ﷺ) ا
عمال وتراكا ا
وتطبي اقا ،وساروا على هدي الصحابة يف وزن ما يلقى إليهم من الرواايت مبوازين العدل لسرب لسري أحواهلا
من ثبوهتا وعدمه.2

 .3اإلمجاع:
يوضح أبو يعقوب الورجالين مسألة اإلمجاع من ألفها إىل ايئها وعلى هنجه سار أصوليو اإلابضية الالحقون،
من أمثال الشماخي والقصيب والتاليت ،والساملي واطفيش ،ويف كتب بيان موقف اإلابضية من حجة اإلمجاع،
السنة كمن رد التنزيل ومن رد التنزيل
وهم الذين قالوا :من رد ما اتفقت عليه األمة ،كمن رد السنة ،ومن رد ُّ
أشرك.3
فقد قام الورجالين بتعريف اإلمجاع وأركانه يف كتابه العدل واإلنصاف وبني أمهية ما أهم أهل اإلمجاع
وحجتيه وحقيقة اإلمجاع بني النفور والواقع وحجية اإلمجاع السكويت ،واإلمجاع وخرب اآلحاد ومن أراد
التوسع فلريجع إىل حديث أبو يعقوب الورجالين.4

1

املرجع السابق ،ص.41

2
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وقال العالمة أمحد محد اخلليلي :اإلمجاع اثبت ابلكتاب ،كما أنه اثبت ابلسنة ،فحجته من الكتاب
الرس َ ِ ِ
ِ
ِِ
ني نُ َولِِه َما تَ َوَّ ٰىل
ني لَهُ اهلَُد ٰى َويَتَّبِع َغ َري َسبِ ِيل ال ُمؤمن َ
ول من بَعد َما تَبَ َّ َ
قول هللا تعاىلَ ﴿:وَمن يُ َشاق ِق َّ ُ
ِِ
َونُصله َج َهن ََّم َو َساءَت َ ا

مِ
صريا﴾[النساء.1]115:

 .4القياس:
حتدث الدكتور مصطفى بن صاحل عن أبو يعقوب الورجالين أصولياا (دراسة لعصره وفكره األصويل أبيب
حامد الغزايل) ،وأشار إىل أمهية القياس وخطورته ،وتعريفه ،وأركانه ،وشروط أركانه ،وشروط األصل ومنهج
االستدالل حلجية القياس وأدلة اجلمهور على أدلة القياس وأنواعه وأقسامه وبني آراء الورجالين اإلابضي يف
أتصيل هذا املصدر ونقل أقواله.2
إن القياس األصويل راجع يف حقيقته إىل نوع من االستقراء العلمي الدقيق القائم على فكرتني أو قانونني
مها :قانون العلية وقانون اطراد احلوادث.وقد كان منطق األصوليني يف إثبات القياس أن أحكام الشرع يف
غالبها معللة وأن العلة اجلامعة هي مناط سراين احلكم من األصل إىل الفرع ،ألن احلوادث املطردة أتخذ
أحكاما متشاهبة يف تصور العقالء.
ا
خالص ،استقاه املسلمون من مصادر التشريع الثالثة الكتاب والسنة
إسالمي
نتاج
ٌ
إن القياس األصويل ٌ
ٌ
واإلمجاع ،ووضعوه جبانبها مصدرا رابعا متفقا عليه بني مجهور العلماء وغدا منبعا ال ينضب ألحكام
احلوادث املستجدة ،وفق معامل وضوابط الشريعة السمحاء اليت حددهتا نصوص الكتاب والسنة وأمجع
عليها الصحابة األجالء.3

 1احلقيقة الدامغة ،ص.34
2
3
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وحتدث العالمة اخلليلي عن القياس وقال :اثبت ابلسنة ال ابإلمجاع واستشهد مبجموعة من األحاديث
النبوية الشريفة منها ما رواه الربيع عن أيب عبيدة عن جابر بن زيد بن ابن عباس ،قال كان الفضل ابن
عباس رديف رسول هللا (ﷺ) فجاءت امرأة من خثعم تستفتيه فجعل الفضل بن عباس ينظر إليها وتنظر
إليه ،فجعل رسول هللا (ﷺ) يصرف وجه الفضل إىل الشق اآلخر ،قالت :اي رسول هللا إن فريضة هللا
على العباد يف احلج أدركت أيب شيخا كبريا ال يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه قال :أرأيت لو
كان على أبيك دين فقضيته عنه ،أكنت قاضيه عنه؟ قلت :نعم ،قال :فذاك ذاك.1
وذكر بعض األحاديث مث قال :فهذه األحاديث كلها دالة على مشروعية القياس يف احلكم وذلك حبمل
جمهول احلكم على معلومه عندما يشرتكان يف العلة اليت ينشأ عنها احلكم ،فقد نبه النيب (ﷺ) على ذلك
وعمل به أصحابه.2
فهذه األدلة األربعة متفق عليها عند مجهور العلماء ومثة أدلة أخرى كانت تثري اختالف األصوليني
والفقهاء يف خمتلف املذاهب ُعرفت ابألدلة املختلف فيها أو األدلة التبعية ومن أبرز هذه األدلة؛
االستصحاب ،واالستحسان ،واملصاحل املرسلة ،وشرع من قبلنا وسد الذرائع وقول الصحايب والعرف.3
وقد حتدث عنها الدكتور مصطفى بن صاحل بشيء من التفصيل يف كتابه "أبو يعقوب الوارجالين أصولياا"
وكذلك الدكتور التوايت بن التوايت األغواطي اجلزائري "كتاب الفقه املقارن بني الفقه املالكي والفقه
اإلابضي" وغريها من كتب فقهاء اإلابضية.

1

الربيع ،159/1 ،رقم  .392وانظر :مسلم ،804/2 ،رقم .1148

2
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3
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اثنياا :الفقه اإلابضي:
يُعد الفقه اإلابضي أحد أقدم املذاهب الباقية بني الفقه اإلسالمي ،ويعود قيامه إىل التابعي جابر بن زيد
مسؤوال فعلياا عن
األزدي وزميله املعاصر له وتلميذه ،أبو عبيدة مسلم بن أيب كرمية ،والرجل الذي كان
ا
أتسيس مدرسة للفقه اإلابضي هو جابر بن زيد وهو حمدث وفقيه ،وبسبب معرفته الواسعة ابلقرآن
عددا من املتعلمني،
وأبحاديث الرسول (ﷺ) ،فقد كان قادرا على أن ينشئ مذهباا
ا
مستقال ،وأن جيذب إليه ا
ويف وقت الحق راح هؤالء يطورون آراءه وينشروهنا.
واختذ الفقه اإلابضي شكله النهائي على يدي تلميذه أيب عبيدة مسلم بن أيب كرمية يف سنواته األخرية،
وعلى يدي الربيع بن حبيب ،تلميذ جابر بن زيد وأيب عبيدة معا ،غري أن جابر بن زيد يظل الشخصية
ذات األمهية الكربى يف أتسيس هذا املذهب ،ابإلضافة إىل مهارته مفتيا صرف معظم حياته إلصدار
األحكام الشرعية ،وضبط آرائه ابستشارة صحابة الرسول األحياء ،والتابعني البارزين وكان كذلك صلة
الوصل األساسية بني أتباع مذهبه وأولئك الصحابة الذين لعبوا الدور الرئيسي يف صياغة اآلراء حول الشؤون
الدينية والشرعية ونشرها.1
وإن الدور الطليعي الذي لعبه جابر يف أتسيس املذهب اإلابضي معرتف له به بوضوح من قبل اإلمام الثاين
لإلابضية ،أيب عبيدة مسلم بن أيب كرمية .كل صاحب حديث ليس له إمام يف الفقه فهو ضال ،ولوال أن
هللا من علينا جبابر بن زيد لضللنا.2

1

دراسات عن اإلابضية ،ص.121

2
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وحقيقة كون جابر صاحب مذهب مستقل أمر اعرتفت له به املرجعيات السنية أيضا ،يقول أبو زكراي النووي
"ت 1277/676م" يف كتابه "هتذيب األمساء" بعد احلديث عن جابر بن زيد ،ومدرسيه وتالميذه :اتفقوا
على توثيقه وجاللته وهو معدود مهدود من أئمة التابعني وفقهائهم وله مذهب يتفرد به.1
ولقد سبق أن ذكرت قصة جابر ونشاطاته ،أما هنا فإننا ابلدرجة األوىل معنيون إبسهامه ومبقارنته فقهيا
مهما من أساس املذهب
وقد سجلت فتاويه وأحكامه الشرعية من قبل طالبه اإلابضيني وهي تشكل جزءاا ا
اإلابضي يف الفقه.وقد كانت مصادر األحكام الشرعية املعروفة لدى جابر واليت استخدمها هي القرآن
والسنة وآراء الصحابة ،مث رأيه اخلاص.2
وابلنسبة للقرآن ،كان جابر ميلك معرفة اتمة بتفسريه من شيخه ابن عباس الذي يعترب خري مرجع يف تفسري
القرآن والثقتان اللذان نقل عنهما القسم األكرب من املعلومات يف التفسري ،أي جماهد وقتادة كاان على صلة
وثيقة جبابر والواقع أن قتادة كان أحد تالميذ جابر.3
وأما ابلنسبة لدراسات جابر بن زيد ،فقد اكتسب معرفته ابإلسالم ونظامه الديين والفقهي عرب عدد من
الصحابة ،ال سيما ابن عباس وابن عمر وعبد هللا بن مسعود وعائشة .4وتلك أقوال الرسول وأعماله وموافقته
على أعمال وأقوال معينة من قبل صحابته معروفة لدى الثقات اإلابضية األولني أبوسع معانيها.
وقد استعمل علماء اإلابضية مفهوم "السنة" ،منذ الفرتة الباكرة لتأسيس مذهبهم .وقد استعمل جابر بن
زيد هذه العبارة يف رسالتني من رسائله –ويف رسالة إىل عثمان بن ايسر ،كتب جابر :فأما الذي كتبت

1

نقال عن دراسات ،ص.121
النووي ،هتذيب األمساء ا

2

دراسات عن اإلابضية ،ص.121

3

احللية أليب نعيم.90/3 ،
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تسألين عنه من اململوك هل يصلي ومل خيت  ،فإن اخلتان من املسلمني سنة واجبة ال ينبغي تركها ويكره أن
ترتكوا لكم مملواكا غري خمتون ،وال يصلي حىت خيت .1
ويف رسالة أخرى للحارث بن عمرو؛ كتب جابر مرة أخرى :وأما ما ذكرت من رجل يصلي املغرب والعشاء
والصبح مل يقرأ فيهن بشيء من القرآن ،فإنه أحب إىل أن يعيد صالته فيقرأ منها ،فإنه قد ترك السنة فيها،
نفسا إال وسعها.2
إال أن يكون رجالا أُمي ا ال يقرأ واغتم فإن هللا ال يكلف ا
كذلك ذكر جابر كلمة "السنة" يف رسالته إىل طريق بن خليد ،ابلقول التايل :وأما الذي ذكرت من أن
إماما يؤم الناس يف الصالة الواجبة ،ولكنه ترك فيها الركوع وتبعه يف ذلك املأمون ،فاألفضل هلم إعادة
صالهتم تلك ألهنم بذلك قد خالفوا السنة.3
إن دور ال سنة كمصدر اثن للفقه اإلابضي ذكره بصراحة أبو عبيدة مسلم بن أيب كرمية ،خليفة جابر بن
زيد يف عدد من األقوال:
 إن إمام املسلم هو القرآن ،ودليله سنة رسول هللا ،حيب فقط ما حيب هللا ورسوله.4 ابلنسبة حلكم اإلمام :هل ميكن لعلماء األمة أن يغريوه أم ال؟ قال أبو عبيدة مسلم :إذا كان حكمهمعارض ا ملا يف الكتاب والسنة وكان احلكم على هذه القضية معروف ا يف القرآن والسنة ،فإن عليهم أن
يغريوا ما هو مناقض للكتاب والسنة.5
 -اخلري فيما اختار هللا ورسوله ،والضرر يف معارضتها.

1

املرجع السابق ،ص.123

2

املرجع نفسه ،ص .123

3
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أبو عبيدة مسائل ص ،15نقالا عن دراسات ،ص.124
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ولقد متسك تالمذة أيب عبيدة هبذا النهج نفسه وقد ذهب بعضهم إىل حد رفض أحكام املراجع اإلابضية
األوىل ،كجابر بن زيد ،وأبو عبيدة ،حني نقلت أحاديث غري موثوقة موثوقة ابلنسبة لقضية معينة ،حىت من
قبل مراجع غري إابضية.1
وقد متثل توق املراجع اإلابضية األوىل إىل اتباع سنة الرسول (ﷺ) إبسهامها يف ميدان احلديث وأسهموا يف
هذا امليدان وحفظوا ودونوا جمموعاهتم اخلاصة هبم من احلديث.
إن العلماء األوائل الذين أسسوا املذهب اإلابضي كانوا حمدثني ابرزين أمثال جابر بن زيد ،وأيب نوح صاحل
بن نوح الدهان وحيان بن األعرج وأمساؤهم معروفة يف جمموعات احلديث اإلسالمية وهم معتربون من قبل
احملدثني الثقات.2
واهتمت املدرسة اإلابضية بعلوم احلديث وظهرت على يدي أيب يعقوب الوارجالين يف كتابه "العدل
واإلنصاف" اهتمامه بعلوم احلديث وغالبية األصول اليت ذكرها معروفة يف كتب السنة عن علم احلديث،
ولعل أاب يعقوب مجع بعضها يف مدرسة السنة يف قرطبة ،أو لعل عدد من تلك األصول انتقل إليه من
مراجع إابضية تعود إىل عهود سابقة ،أمثال حممد بن حمبوب ،ووالده أيب سفيان ،إذ يقال إن كتبهما وقعت
يف يديه.3
ولعل من األمهية مبكان هنا أن تذكر األصول اليت وضعها اإلابضيون لتدوين ونسخ كتب األحكام الفقهية
اليت منها ميكن إصدار األحكام الشرعية واألصول هي أن الناسخ ينبغي أن يكون ولياا ،وأن الرجل الذي

1

املدونة أبو غامن خمطوطه .400 ،منقول بتصرف عن دراسات عن اإلابضية.

2

هتذيب التهذيب .68/3 ،ابن حج.

3
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ميلي عليه ينبغي كذلك أن يكون وليا ،مث إنه ينبغي لوليني أن يراقبا اإلمالء ،فيما يراقب وليان آخران
الكتابة.1

 .1اجلامع الصحيح ِف الفقه اإلابضي:
إن العمل الذي يضم اجملموعة اإلابضية لألحاديث ،ابملعىن الدقيق للكلمة هو اجلامع الصحيح ،أو مسند
الربيع بن حبيب والنص األصلي للكتاب كما وضعه الربيع بن حبيب ،ليس بشائع االستعمال ،أما النسخة
الشائعة فهي اليت أعاد أبو يعقوب يوسف بن إبراهيم الوارجالين تنظيمها بعنوان "ترتيب املسند" 2ومواد
مسند الربيع بن حبيب هي املواد املذكورة يف جمموعات السنة نفسها ،وغالبية األحاديث اليت رواها الربيع
بن حبيب مذكورة يف املراجع السنية األخرى ابلنص نفسه ،أو بفروق طفيفة ويف التعليق على املسند أبرز
الساملي األحاديث املذكورة بشكل فريد غري الشكل الوارد يف اجملموعات السنية ،إال أن هنالك أحاديث
أخرى مماثلة تعرب عن اآلراء نفسها ،تسمى اصطالحا ابلشواهد.3
والواقع أن أول عامل إابضي يف مشايل إفريقية ذكر بعض جمموعات األحاديث السنية يف أعماله هو أبو
يعقوب الوارجالين من القرن السادس للهجرة.4
إن النظام الفقهي اإلابضي كان قائما على مواد ترويها املصادر اإلابضية وتطور خالل اترخيه يف إطار هذه
املواد وال ميكن فهم طبيعة التشريع اإلابضي إال بدراسة مواده ومراجعه األصلية ،والظروف اليت أدت إىل
أتسيس احلركة اإلابضية ووجهت منوها وتطورها ،ونظر اإلابضيون إىل الفرتة األوىل يف عهد اخلليفتني األولني
ابعتبارمها العصر املثايل الذي بعده أخذت البدع والشهوات الدنيوية تسبب يف فساد اجملتمع اإلسالمي من
1

املرجع نفسه ،ص.128

2

الشماخي ،السري ،ص .444وانظر :اجلواهر ،الربادي ،ص.220

3
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حيث احلياة الدينية والسياسية فهدفهم هو التمسك ابملثال الذي سنه الرسول ،وخليفتاه والصحابة ،وإعادة
ترس يخ اجملتمع على نفس أسس اجملتمع اإلسالمي األول لذلك اختار اإلابضيون مصادرهم من الصحابة
والتابعني الذين عاصروهم ورووا األحاديث واآلاثر عن أولئك الذين اعتربوهم من وجهة نظرهم ،على النهج
الصحيح.1

 .2املادة األصلية للفقه اإلابضي:
إن املادة األصلية للفقه اإلابضي حمفوظة يف األعمال التالية:
 اجلامع الصحيح للربيع بن حبيب. املدونة أليب غامن بشر بن غامن اخلرساين. الديوان املعروض على علماء اإلابضية.صفرة.
 رواايت ُصفرة عبد امللك بن ُ
ضمام ،ألفه أبو ُ
 فتيا الربيع بن حبيب. كتاب نكاح الشغار لعبد هللا بن عبد العزيز. كتب ورسائل اإلمامني األولني للمذهب اإلابضي جابر بن زيد ،أيب عبيدة مسلم.وإن مجيع األعمال اإلابضية التالية جاءت مبنية مبينة ابلدرجة األوىل على املواد احملفوظة يف األعمال املذكورة
2
عرضا
أعاله .وتشكل األعمال املذكورة العمود الفقري للفقه اإلابضي يف القرنني األولني .وهي حتتوي ا

ومفصال للجهود للجمهور اليت بذهلا العلماء اإلابضيون األوائل يف تطوير مذهبهم.
اضحا
ا
و ا

1
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2
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والدراسة احلالية لطبيعة مذهب الفقه اإلابضي ،وللوسائل اليت اعتمدها مؤسسوه مبنية ابلدرجة األوىل على
تلك األعمال وهكذا فإنه ميكن إعطاءه عرض واضح لآلراء اإلابضية اخلالصة قبل احتمال وقوع أي اتصال
مباشر بني املذهب اإلابضي ومذاهب الفقه اإلسالمية األخرى اليت أتسست يف وقت الحق.1
وابنقضاء ثالثة عقود من القرن الثاين للهجرة كانت اآلراء اإلابضية خبصوص معظم املسائل الشرعية والدينية
قد استقرت ،وقد وقعت هذه املرحلة خالل السنوات األخرية أليب عبيدة مسلم بن أيب كرمية.2

 .3اخلًلف الفقهي بني املالكية واإلابضية:
ال يهم يف هذا املقام ذكر القواعد الفقهية املشرتكة وال التعمق يف املسائل اخلالفية كلها فقد لتوضيح األمور
حيتاج منا معرفة ما يتفق وخيتلف به كل طرف .لقد قد قام الدكتور عبد احملسن سامل الكاتب بتقدمي رسالة
عاملية متعلقة ابخلالف الفقهي بني املالكية واإلابضية وقدم دراسة استقرائية حتليلية مقارنة يف العبادات ويف
خامتة الرسالة قال :تبني يل من خالل معايشيت هلذا البحث نتائج عدة أمجلها:
 تقارب املذهبيني فقهي ا ،فاملسائل املختلف فيها وإن ابن للمطلع على البحث كثرهتا ،إال أهنا فعلي اليست كثرية ،فلو تُتُبع اخلالف بني املالكية وغريها من املذاهب األربعة على نفس هذا املنهج
الذي سارت عليه الدراسة ،لزادت عدد املسائل عما هي عليه يف هذا البحث.
 التقارب الفقهي مرده إىل تقارب األصول اليت اعتمد عليها املذهبان ،فباستثناء عمل أهل املدينة،الذي مل يعتمده غري املالكية ،تكاد تكون أصول املذهبني واحدة.

1
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2
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 من خالل هذه الدراسة اتضح يل أن قول ابن رشيق القريواين أن مذهب اإلابضية الفقهي أقرباملذاهب إىل مذاهب أهل السنة ،قول صحيح ،فلم أجد من بني املسائل اخلالفية مع املالكية ما
خرج منه اإلابضية عن املذاهب األربعة إال مسائل قليلة معدودة.1
 أهم الوسائل اليت خالفت اإلابضية فيها املذاهب األربعة: القول بعدم جواز املسح على اخلفني. حترمي املرأة على زوجها الذي جامعها قبل طهرها واغتساهلا من احليض. اهندام الصوم ابلفطر؛ ومعناه قضاء كل األايم اليت سبقت يوم الفطر ابإلضافة إىل الكفارة. القول ابنتقاض الوضوء ابملعاصي ،كالفطر والكالم الفاحش وحنو ذلك. القول ابنتقاض الوضوء من مس النجاسة الرطبة أو اليابسة مع رطوبة اليد.جنسا ابحلقيقة.
 القول ابنتقاض الوضوء من مس الكافر ابعتباره ا القول ببطالن صيام من أصبح جنباا ،ولو ابحتالم. القول بندب صيام أايم معينة كاخلامس والعشرين من ذي القعدة وغريه. أتثر املذهب اإلابضي مبجاورته للمذهب املالكي ،فكثري من املراجع اليت رجعت إليها تذكر اخلالفكثريا من املصطلحات الفقهية اإلابضية يتضح فيها
مع املالكية دون غريه من املذاهب غالبا ،مث إن ا
التأثر ابملصطلحات الفقهية املالكية.
 على العكس من علماء اإلابضية مل يهتم علماء املالكية بذكر خالف اإلابضية يف املسائل والفروعالفقهية ،فكأهنم مل يعتدوا خبالفهم.
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 سبب تشنيع بعض املالكية على املذهب اإلابضي راجع يف األساس إىل اخلالف العقدي الالفقهي ،وكما فكلما تقدم يف الفقرة األوىل والثانية ال يوجد سبب يف فقه اإلابضية يدعوا إىل
التشنيع عليهم.
 أكثر املصادر من املصادر اليت اطلعت عليها من كتب اإلابضية ال يشنع من يشنع على املالكيةإال يف نطاق حمدود ضيق وعلى العموم ال يف مسألة معينة خبصوصها ،وذلك يؤكد أن سبب
التشنيع بني املذهبني مرده إىل أمور أخرى ليس الفقه من بينها أو لعله من األسباب غري الرئيسية
أو الثانوية.
 املذهب اإلابضي وإن كان سابقا للمذهب املالكي يف النشوء أو الظهور إال أنه أقل أتباعا وشهرةوانتشارا منه ،ولعل مرد ذلك راجع إال ظهور الدور السياسي بشكل كبري يف املذهب اإلابضي،
حبيث كان حيتاج إىل دولة تعتمده وتنشره تدافع عنه ،ومل يتاح له ذلك إال يف حدود ضيقة ،ابعتماد
دولة عمان له ،وهي دولة قليلة السكان ،وقد فُنِيت الدول اليت اعتمدته يف مشال أفريقيا.
 ولعل أهم أسباب ضعف املذهب اإلابضي مناصبته العداء ألمراء الدولة األموية ،بداية نشأته ،ماكثريا من الناس يتخوفون من هذا املذهب ،ويعرضون عنه.
جعل ا
أتباعا
 املذهب املالكي رغم أنه متأخر يف الظهور عن مذهب اإلابضية ،إال أنه أكثر انتشا ارا و اوشهرة ،وسبب ذلك شهرة مؤسسه وكثرة علمائه الذين خدموه ،وبسبب اعتماد بعض الدول له
أساس ا يف الفقه ،حيث اعتمد يف األندلس يف حياة مؤسسه وذلك على الرغم أنه مذهب فقهي
يف األساس ،ومل يتعرض للسياسة إال كما تعرض لغريها من مسائل الفقه املختلفة.1

1
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قيما من جملدين "كتاب الفقه املقارن بني الفقه
وكتب الدكتور التوايت بن التوايت األغواطي اجلزائري ا
كتااب ا
املالكي والفقه اإلابضي" وكانت دراسته تقابلية بني املذهبيني من حيث األصول والفروع وبني هدفه من
الكتاب وهو خدمة املذهبني األخوين املتجاورين يف الربوع اجلزائرية والسعي إىل تقليص هوة اخلالف بني
األخوة.1
وقال :وهذا الكتاب ليس هدفه التأريخ للفرق اإلسالمية وإمنا غايته خدمة الفقه اإلسالمي عموم ا والفقه
املالكي واإلابضي خصوصا ملا فيه من تقريب بني املذهبني وبث روح التسامح واملودة بني الفريقني –
وهي موجودة ال حمالة -ولكنا نريدها أن تزداد متانة وقد راسلين راسين أحد أقطاب اإلابضية يف واد
ميزاب وهو العالمة الشيخ حممد انصر املرموري –رمحه هللا تعاىل -مشجع ا فقال :ليس هناك كبري فرق
بني مذهبينا "املذهب املالكي واملذهب اإلابضي" وإن تسامح علماء اإلابضية جتاه الفقه املالكي ال
نلمسه يف "فقه العوام" وإمنا جنده يف فقه األعالم اإلابضية.2
ونقل ما ذكره الشيخ إطفيش يف كتابه املوسوم "شرح النيل وشفاء العليل" من تسامح مع املذاهب السنية
قاطبة ومع أقطاب الفقه املالكي خصوص ا وأثبت بعض املسائل الفقهية املستقطبة من "شرح النيل"
للتدليل على الروح الطيبة السمحة.3
مكثرا من قول
وتناول الشيخ اطفيش –رمحه هللا-كتاب النيل ا
شارحا عبارته أبقوال املذاهب السنية ،ا
مالك وأصحابه.4مث قال :إن هذين املذهبني وغريمها من املذاهب األخرى استمدت فروعها استنباطا من

1
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كتاب ومن سنة نبيه (ﷺ) املبعوث ابحلق وإمنا الناس اختلفوا يف الفهم واإلدراك واالستنباط وهذا أمر
واسع.1

 .4الفوارق بني املذهب اإلابضي واملذاهب اإلسًلمية األخرى ِف األحكام
الفقهية:
وملا كان اإلابضيون قد استمدوا نظامهم الفقهي من املصادر ذاهتا للمذاهب األخرى أي من القرآن
والسنة واإلمجاع ،واستعملوا نفس األساليب تقريباا لالجتهاد يف تكوين األحكام اليت مل تتناوهلا املصادر
السابقة ،فإن الفروق اليت ظهرت بني نظامهم الفقهي ،وأنظمة املذاهب اإلسالمية األخرى حمصورة يف
أيضا .كذلك نشأت من فرق يف الرأي يف
الفروع ومل توافق عليها املذاهب األخرى والعكس ،ابلعكس ا
تفسري املصدرين الرئيسيني القرآن والسنة وإليك بعض املسائل اليت خالف اإلابضيون فيها املذاهب
األخرى:

املسح على اخلفني كجزء من الوضوء:
بدال من غسل القدمني كجزء من الوضوء ،رفض اإلابضيون ابإلمجاع املسح على اخلفني وقد قال جابر بن
ا
زيد ابلنسبة هلذه القضية :كيف ميسح الرجل على خفيه وهللا تعاىل خياطبنا يف كتابه بنفس الوضوء.2
ويف رأي املراجع اإلابضية أن احلديث الذي يتعلق ابملسح على اخلفني أبطل أبية الوضوء يف سورة املائدة:
َّ ِ
الص َال ِة فَاغ ِسلُوا وجوه ُكم وأَي ِدي ُكم إِ َىل المرافِ ِق وامسحوا بِرء ِ
وس ُكم
ين َآمنُوا إِ َذا قُمتُم إِ َىل َّ
ُُ َ َ َ
ََ َ َ ُ ُُ
قال تعاىلَ ﴿:اي أَيُّ َها الذ َ
وأَر ُجلَ ُكم إِ َىل ال َكعبَ ِ
ني﴾[املائدة .]6:وبني الصحابة الذين يروي اإلابضيون عنهم أهنم رووا احلديث الذي يقر
َ
1
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حبجة املسح ،لكنهم قالوا أبطل علي بن أيب طالب وعبد هللا بن عباس وبالل ،وأبو هريرة ،وعائشة .1ومن
عددا من اآلاثر ترفض املسح على اخلفني:
انحية أخرى روى اإلابضيون ا
 أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس :ما رأيت رسول هللا (ﷺ) مسح على خفه قط.2 أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة أهنا قالت :ما رأيت رسول هللا (ﷺ) مسح على خفه قط ،إينوددت أن يقطع الرجل رجليه من الكعبني أو يقطع اخلفني من أن ميسح عليهما.
 أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال :أدركت مجاعة من أصحاب رسول هللا (ﷺ) ،فسألتهم هل ميسحرسول هللا (ﷺ) ،على خفيه فقالوا :ال ،قال جابر :كيف ميسح الرجل على خفيه وهللا تعاىل خياطبنا يف
كتابه بنفس الوضوء ،وهللا أعلم ما يرويه خمالفوان يف أحاديثهم3؟
ورأي اإلابضية خبصوص مسألة املسح على اخلفني ،خمتلف كل االختالف عن رأي السنة الذي أجازوا
املسح ،أثناء السفر عند البعض ،وأثناء اإلقامة والسفر عند البعض اآلخر وقد تبىن املذهب الشيعي ...رأي
اإلابضيني حول هذه املسألة.4
وقد ذكر الدكتور عمرو النامي بعض املسائل الفقهية يف الصالة والصوم ،والزكاة والنكاح واإلرث ،واحلدود
والقصاص وبني أوجه اخلالف مع املذاهب السنية األخرى مث قال :وابستثناء األمثلة اليت ذكرانها أعاله،
قد خيتلف اإلابضيون أو يتفقون يف نواح عديدة من نظامهم الفقهي مع هذا املذهب اإلسالمي أو ذاك وما
فارق كبريٌ بني الفقه اإلابضي والفقه السين بوجه عام وإذا كان اإلابضيون يرون نفس الرأي
عدا ذلك فال ُ
كالشيعة االثنا عشرية يف بعض املسائل ،فإهنم خيتلفون عنهم أيضا يف نقاط أخرى ،ونكاح املتعة على سبيل
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املثال ،هي إحدى املسائل اليت يرى فيها اإلابضيون رأي السنة والفرع الزيدي من الشيعة ،لكن الشيعة االثنا
عشرية يعتربوهنا شرعية.
على أية حال ،فقد نوقش بعض هذه املسائل يف وقت ابكر من قبل املصادر اإلابضية وكان اإلابضيون
ينظرون إىل أنفسهم ابستمرار أبهنم املسلمون احلقيقيون وأبن شرعهم هو الذين اإلسالمي الصحيح معتربين،
أن مذهبهم هو املمثل احلق للسنة الصحيحة واملتفوق على املذاهب اإلسالمية األخرى وقد عرب الشيخ
اإلابضي حممد يوسف إطفيش يف العصر احلديث عن هذا الرأي ابلكلمات التالية :قولنا صواب وحيتمل
اخلطأ وقول غريان خطأ وحيتمل الصواب.
على أن هذه النظرة اإلابضية إىل املذاهب الفقهية غري اإلابضية مل متنع أحد علمائهم البارزين من إدخال
مبدأ جديد على الفقه اإلابضي ،يقول إنه مسموح للمفتني اإلابضيني أن يستعينوا آبراء غري املذاهب
اإلابضية إذا مل يوجد لعلماء اإلابضية آراء يف تلك املسائل.1

رأي وهبة الزحيلي ِف الفقه اإلابضي:
يقول الدكتور وهبة الزحيلي :وقد اشتهرت اإلابضية ابلقول ابملسائل الفقهية التالية:
 عدم جواز املسح على اخلفني كالشيعة اإلمامية. عدم رفع األيدي يف تكبرية اإلحرام ،أما إرسال األيدي يف الصالة واالقتصار على تسليمهواحدة فهم موافقون املذهب املالكي والزيدي.
 -القول إبفطار من أصبح جنب ا يف رمضان عمالا حلديث أيب هريرة ورأي بعض التابعني.

1
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 حترمي ذابئح أهل الكتاب الذين ال يعطون اجلزية أو احلربيني غري املعاهدين ،واإلمامية ال جييزونأكل هذه الذابئح مطل اقا.
 حترمي نكاح الصيب والصبية يف قول جابر بن زيد ،والعمل يف املذهب خبالفه. كراهية اجلمع بني بنات العم خوف القطيعة وهي كراهة تنزيه. الوصية واجبة لألقربني غري الوارثني عمالا ابألحاديث اليت حتث على اإلحياء ،وجتوز الوصية،ِ
ت إِن تَ َرَك
ب َعلَي ُكم إِذَا َح َ
َح َد ُك ُم ال َمو ُ
ضَر أ َ
ألوالد االبن مع وجود األوالد لقوله تعاىلُ ﴿:كت َ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ني﴾[البقرة .]180:ونسخت الوصية
ني ِابل َمع ُروف ۖ َحقاا َعلَى ال ُمتَّق َ
َخ اريا ال َوصيَّةُ لل َوال َدي ِن َواألَق َربِ َ
للوالدين آبية املواريث وحبديث :ال وصية لوارث.
 املكاتب حر من وقت الكتابة واملدبر حر بعد املوت املدبر كبقية املذاهب أو بعد انقضاءاألجل الذي أجل إليه وال جيوز بيعه إال يف الدين عند أكثر علماء املذهب.
 -حترمي التبغ على أنه من اخلبائث.1

اجتهادات من علماء املذهب اإلابضي:
ذكر الشيخ علي حيي معمر أبنه قد يذهب أحد جمتهديهم من اخللف إىل التيسري يف مسألة كان السلف
يرى فيها التشديد وحيضرين يف ذلك مثالن قريبان:
األول :يف قضاء رمضان فإن املعمول به عند اإلابضية أنه جيب التتابع يف القضاء ،كما جيب يف األداء
وذهب األستاذ ابكلي عبد الرمحن من علماء اإلابضية املعاصرين إىل عدم وجوب التتابع تيسريا على
الناس واستنادا إىل ما ذهب إليه بعض األئمة من غري اإلابضية.

 1الفقه اإلسالمي وأدلته ،وهبة الزحيلي.44-43/1 ،
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الثاين :يرى علماء السلف من اإلابضية أن طعام أهل الكتاب حيل إذا كانوا حتت الذمة أما إذا مل يكونوا
كذلك فال حيل طعامهم وال نكاح نسائهم وكأمنا يرون أن هذا مرتبط ابجلزية واجلزية تدل على وجود
رقابة إسالمية عليهم فإن انعدمت اجلزية انعدمت الرقابة وإذا انعدمت الرقابة انعدم اإلكرام أو الشرف
الذي يعطي للكاتب دون غريه.
وقال :وقد زاران أستاذان إبراهيم بيوض أحد األئمة اإلابضية وجمتهديهم يف العصر احلاضر يف أوراب ورأى
العنت الذي يتكبده طلبة العلم بصفة خاصة يف موضوع األكل ،فذهب إىل حتليل ذابئح أهل الكتاب
اعتمادا على العموم يف اآلية الكرمية،
مطلق ا سواء كانوا حتت الذمة ومل يكونوا كذلك تيسريا على الناس و ا
واستنادا إىل ما ذهب إليه بعض أئمة املسلمني من خمتلف العصور.1

انفتاح املذهب اإلابضي على املذاهب السنية األخرى:
صدر كتاب اإلابضية بني حراسة الدين وسياسة الدنيا ،للدكتور إمساعيل بن صاحل األغربي وحتدث عنه
الدكتور حممد عبد الرحيم الزيين يف كتابه قراء يف كتب املدرسة اإلابضية وقال :يشرح املؤلف دور اإلابضية
يف التواصل الفكري والعقائدي والفقهي وانفتاحهم على كافة املذاهب دون إقصاء مذهب أو استبعاده من
الساحة وذكر بعض األمور منها:
 مل يتوان اإلابضية عن االطالع على آراء املذاهب األخرى كافة املالكية واحلنفية والشافعية واحلنبليةواملعتزلة والزيدية وتناول كتبهم ابلشرح والتعليق والنقد والتأييد واالستفادة منها ،على الرغم من أن
بعضها ختالفهم يف مسائل عقائدية جوهرية وفقهية ،ويذكر عشرات األمثلة بال مبالغة من فقهاء
وعلماء اإلابضية من القدماء مثل ،أيب سعيد الكدمي وابن خلدون واحملقق سعيد بن خلفان
اخلليلي (ت1287 :ه) إىل العالمة أمحد اخلليلي مفيت السلطنة ،مرورا إبمساعيل اجليطايل(ت
1
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750ه) ،وأيب يعقوب املصعيب (ت 1187ه)،وقطب األئمة حممد بن يوسف أطفيش "ت

 ،)1914ويذكر عشرات الكتب من املذاهب األخرى اليت اطلعوا عليها وعلقوا عليها وأتثروا هبا
وآثروا فيها ،ليس هذا فحسب بل إن الكثري منهم تلقوا العلم على يد أصحاب املذهب املالكي
وبعضهم مجعتهم صالت علمية مبحمد عبده (ت ،)1905وتلميذه رشيد رضا (ت.1 )1935
 الدعوة إىل تشريع التقريب بني املذاهب وكان لإلابضية مساعي قام هبا علي حيي معمر واخلليليوغريهم من املعاصرين.
 مسامهة اإلابضية يف الكتابة يف الفقه املقارن مسامهة فعالة ،واملشاركة بقوة يف اإلنتاج الغزير وعدمالتقوقع دخل حدود املذهب ،أو االستعالء على اآلخرين وكتبهم شاهدة على ذلك من أول مدونة
أيب غامن اخلرساين إىل كافة كتب الشيخ اخلليلي مرورا مبوسوعة الضياء للعوتيب ومعارج اآلمال لنور
الدين الساملي ،هذا االنفتاح على كتب املذاهب اإلسالمية ينبئ عن سعة أفقهم وسالمة منهجهم
واحرتامهم ألدلة خمالفيهم يف الرأي وإمياهنم أبن املذاهب تتكامل وال تتعارض وال أحد ميلك مفاتيح
احلقيقة الكاملة.2
أيضا عن اإلمام انصر بن مرشد اليعريب (1024ه)،
 -حتدث الدكتور إمساعيل بن صاحل األغربي ا

وهو مؤسس دولة اليعاربة .بويع من أهل احلل والعقد مشر عن ساعد اجلد لرأب الصدع الذي
أحدثته دولة النباهة وإعادة اللحمة العثمانية وقيادة السفينة إىل بر األمان ،فكتب اترخيا وبىن دولة
قوية على أسس إسالمية يسود فيها القانون وحياسب فيها الكبري مثل الصغري ،حارب الربتغاليني
وحقق انتصارات ابهرة عليهم ومل يتوان يف خضم احلرب أن يسرتد منهم أموال الشيعة اليت هنبوها،
ويرتك حرية العبادة ألصحاب املذهب الشافعي يف منطقة رأسي اخليمة اليت حررها من الربتغاليني
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يف زمن يسوده التعصب املذهيب ،وهذا يدل على قوة العقيدة وأتكيد مفهوم التسامح ووحدة األمة
دون النظر للمذهبية الضيقة.1
 حتدث كذلك عن اإلمام سلطان بن سيف ،وتوىل قيادة الدولة عام (1050ه) ،وذلك إثر سلفهالعظيم فوجد أرضا ممهدة ودولة مستقرة وموحدة ،فكعف على تعليه البنيان الشامخ ،وجترد ملالحقة
الربتغاليني ،وطردهم خارج اجلزيرة العربية حىت وصلت قواته لباب املندب ،وساعد مسلمو اهلند
وهم حنفية ،وإخوانه يف شرق إفريقيا وهم شافعيون ،ومن فضائله أنه مل يفكر جمرد تفكري أن يفرض
مذهبه عليهم ،وأمضى حياته يف كفاح الربتغاليني ويف عهده اسرتاحت الرعية ،ورخصت األسعار
وصلحت الثمار وعمرت عمان ابلعلماء كما فيما يقول اإلمام نور الدين الساملي واإلمام أمحد بن
سعيد ،وأتسيس دولة آل بوسعيد (1167ه).

 بويع اإلمام يف ظروف داخلية وخارجية صعبة ،وف وانشقاقات مربكة إذ وقع الشقاق بني اليعاربة،مع عدوان خارجي من جهة الفرس حينما دخلوا أرض عمان ،وملا كانت مهة اإلمام قوية وإرادته
ماضية وعزميته تفل احلديد ،توجه أول ما توجه إىل مجع العمانيني حتت راية واحدة ،ومل مشل وحتقيق
الوحدة الوطنية وبناء البيت من الداخل وتقوية أركانه ،مث انطلق ملواجهة الفرس وطردهم من البالد
ومع استقرار أمن الدولة ،وتوطيد أركاهنا ،وقوة جبهتها جبتها الداخلية وصالبة جيشها ،مل ي تأخر
اإلمام اهلمام من تلبية استغاثة أهل البصرة وجندهتم من هجوم الفرس دون أن يفرض عليهم أي
شروط ،أو حياول أن يفرض مذهبه عليهم وهم أهل سنة وشيعة وهذا موقف ،واملوقف اآلخر إقامة
عالقات وطيدة مع الدولة العثمانية والوقوف جبوارها يف مواجهة أعدائها على الرغم من تباين
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املذهب .وقال عنه اإلمام الساملي :كان صاحب مهة عالية ومطلب سام وجرأة وإقدام دانت له
القبائل أطفأ الف وقام أبمر الدولة وأعطى اململكة حقها ودافع الفرس واسرتاحت الرعية.1
 ومل تتوقف جهود الدولة البوسعيدية يف االنتصار لإلسالم ورفع رايته يف اآلفاق ،فبعد أن توىل اإلمامسلطان بعد أبيه ،وسيطر على قشم والبحرين وبندر عباس وكان معظم سكاهنا من الشيعة
والشافعية ،مل يكرههم على اعتناق املذهب اإلابضي وترك هلم حرية العبادة وإقامة شعائرهم دون
ضغط أو أكراه.2
 احلقيقة هذه املواقف املتساحمة إن دلت على شيء ،فإمنا يدل على سعة أئمة وسالطني عمانورحابة صدورهم وصفاء قلوهبم جتاه املذاهب األخرى وحتقيق مبدأ التعايش السلمي بني أمة
دور كبري فاعل يف سيادة مبدأ التسامح وعدم
اإلسالم .وال شك ا
أيضا أن الفكر اإلابضي كان له ٌ
التفكري وشيوع األمن واالستقرار يف ربوع البالد ،وتعميق احلس الديين وصبغ األخالق العمانية
بصبغة التسامح وفضليه التواضع وترسيخ دعائم التعاون والوحدة.3
 لقد استأنف الدكتور امساعيل بن صاحل األغربي احلديث يف كتابه يف طرح الواقع املعايش على مساعياإلابضية يف إزالة روح الفرقة بني املذاهب وإذابة جليد النفور بينهم ،فيشيد مبسعى اإلمام نور الدين
الساملي وسليمان الباروين "1940ه" يف توحيد صف املسلمني ودعوة الساملي لرتك األلقاب املذهبية
والتسمي ابإلسالم ،ودعوته مللوك العرب إىل االجتماع يف مكة املكرمة ملكانتها يف نفوس املسلمني،
للعمل جبد ونشاط لتوحيد صفهم ،ويتطرق الدكتور إمساعيل إىل مساعي الباروين وجهوده احلثيثة يف
تقريب وجهه نظر ملوك اإلسالم ودفاعه عن الدولة العثمانية احلنيفة ووقوفه يساندها يف مواجهة
مؤامرات الغرب وأطماعه لتقسيمها واحتالل الدولة اخلاضعة هلا وكذلك توسطه لوقف احلرب اليت
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نشبت بني امللك عبد العزيز بن سعود (ت1953ه)،واإلمام حيي إمام اليمن (ت1948م) .1وقد قام
العالمة أمحد اخلليلي جبهود مشكورة يف قضية التقريب واالنفتاح على اآلخرين من أبناء األمة ويتجلى
يف ذلك:
 دعوته حلرية الفكر واملعتقد وعدم التشدد يف املسائل اخلالفية ،إذ لكل مذهب حجته القوية ودليلهالذي يروق له ويشدد على الدعاة أال يتخذوا من مسائل اخلالف تكئة للفرقة وقطع حبال الود
ما بني األطراف ويؤكد أن مستقبل األمة مبين على التعاون ووحدة الصف.
 شارك مساحته يف كافة املؤمترات اإلسالمية يف كافة دول العامل بداية من ابكستان وماليزاي شرقاوانتهاء ابجلزائر غرابا ومرورا بطهران واألردن ومصر.
 رد على من أفىت بتكفري اإلابضية وعدم جواز الصالة خلفهم يف كتابه الشهري "احلق الدامغ"وانقش فيه قضية أدلة اإلابضية على نفي الرؤية ،وإنكارهم شفاعة الرسول ملرتكب الكبرية إن مل
يتب وبني أن القضية خمتلف عليها بني الفرق وال تدعو للتنفري وللتكفري وساحة الفكر اإلسالمي
تسع اجلميع.2
 يف عام 1988م دعت السلطنة لعقد مؤمتر إسالمي عاملي عقد يف جامعة السلطان قابوس ودعيإليه علماء من كافة العامل اإلسالمي ومنهم شيخ األزهر جاد احلق 1996م وصفوة من املشايخ
من مجيع املذاهب وكان الغرض من ذلك إظهار براءة أهل السنة من تكفري أهل القبلة ،وأن من
كفر أحد املسلمني ليس حجة على أهل السنة.
 إن اإلابضية ال يكفرون املخالفني هلم وال يسيئون لآلخرين بل دعاة للمحبة والتسامح والسالموحريصون على وحدة األمة اإلسالمية ومستمرون يف دعوهتم لنبذ اخلالف وفتح صفحة جديدة،
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واتضح اتساع أفقهم للتعامل مع كافة املذاهب اإلسالمية بصدر رحب و ٍ
اسخ أن مبادئ
اعتقاد ر ٍ
اإلسالم تضم املدارس العلمية والفقهية حتت ظالهلا الوارفة.1

اثلثاا :أهم القواعد الفقهية املشركة املتفق عليها ِف علم أصول الفقه املالكي واإلابضي:
ذكر الدكتور التوايت صاحب كتاب الفقه املقارن بني الفقه املالكي والفقه اإلابضي أهم القواعد الفقهية
املشرتكة بني املذهبني وذكر منها:
-

األصل براءة الذمة.

-

شهادة العدلني توجب عمالا ال علما.

-

االمور مبقاصدها.

-

ال ضرر وال ضرار والضرر يزال.

-

كل جممع على حترميه حرام بيعه واكل مثنه.

-

اخللوة توجب العدة والصداق الكامل.

-

البينة على من ادعى واليمني على من أنكر.

-

املشتقة جتلب التيسري.

وقام الدكتور التوايت بشرح هذه القواعد الفقهية من خالل مراجع ومصادر املذهبيني يف أكثر من مخسني
صفحة .2ويقول الشيخ الساملي يف كتابه طلعة الشمس :اعلم أن قدماء الفقهاء من أصحابنا بنوا الفقه
على مخس قواعد:
القاعدة األوىل :أن اليقني ال يزيله إال يقني مثله.
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القاعدة الثانية :أن األمور مبقاصدها.
القاعدة الثالثة :أن الضرر يزال.
القاعدة الرابعة :أن املشتقة جتلب التيسري.
القاعدة اخلامسة :أن العادة حمكمة ،أي حكمها الشرع.1

ابعا :اَّلجتهاد والتجديد:
را
بعد الركود الطويل ،بزغ فجر التحرر الفكري ،حتت ضغوط التطور احلضاري ،فاضطرت الدول اإلسالمية
وبعض اجملموعات املطلعة ابلتوجيه واإلفتاء إىل تطوير الفقه وصياغته ولو موجزة لبعض القوانني الفقهية،
اليت يرجع إليها القضاة واملفتون واملرشدون ،وهي حركة حمدودة؛ شارك فيها العلماء من مجيع املذاهب
اإلسالمية املشهورة ومن اجملددين من علماء اإلابضية يف املشرق واملغرب ،وإن أبرز علماء املشرق اإلابضيني:
 الشيخ سعيد بن خلفان اخلليلي الشيخ انصر بن أيب نبهان اخلروصي الشيخ نور الدين عبد هللا بن محيد الساملي الشيخ ابراهيم بن سعيد العربي الشيخ أمحد بن أمحد اخلليلي.ومن علماء املغرب اإلابضية:
 الشيخ القطب حممد بن يوسف أطفيش الشيخ بيوض ابراهيم بن عمر1
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 الشيخ عبد الرمحن بن عمر بكلي الشيخ علي حيي معمر النالويت النفوسي الشيخ أبو يعقوب يوسف بن حممد امليزايب املصعيب الشيخ أبو ستة حممد بن عمرو القصيب الشيخ عبد هللا السدويكشي.1وقد خط هؤالء طري اقا جدي ادا للتجديد واالستنباط على ضوء الكتاب والسنة وقواعد األصول الفقهية
والكليات اليت وقع عليها االتفاق يف املذهب.2
وقد نشر العالمة أمحد اخلليلي كتاابا مساه "بيان أثر االجتهاد والتجديد يف تنمية اجملتمعات اإلسالمية" وبني
فيه أمور مهمة:

 .1شروط بلوغ درجة اَّلجتهاد:
ذكر العالمة اخلليلي يف كتابه أثر اإلجتهاد والتجديد بني أثر االجتهاد والتجديد يف تنمية اجملتمعات
اإلسالمية ما اشرتطه العلماء لتأهيل من أراد االجتهاد حىت ينخرط يف سلك أهله ويعد حرايا أبن حيمل
أمانته ويُوثق ابجتهاده وإليكم هذه الشروط خمتصرة من منظور أكرب املراجع اإلابضية يف عصران.

الشرط األول :العلم ابلقرآن الكرمي:
قادرا على التمييز بني
واملراد به أن يكون على علم ابلدالالت القرآنية على األحكام الشريعة حبيث يكون ا
حمكمه ومتشاهبه وجممله ومفصله وعامه وخاصة ومطلقة ومقيدة ،منسوخة وانسخة فال ينساق مع املتشابه
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ويدع احملكم وال يدور يف حلقة اجململ ويدع اخلروج منها من أبواب املفصل ،وال يتبع العموميات ويعرض
عن خمصصاهتا ،وال يتجاوز حدود املقيد لريتع يف سعة املطلق وال أيخذ ابملنسوخ ويدع الناسخ وإمنا عليه
أن يكون بصريا هبذا كله ،ينزل كل أمر منزله ويعطي كل دليل حكمه فريد املتشابه إىل احملكم واجململ إىل
املفصل والعام إىل اخلاص واملطلق إىل املقيد ويعمل ابلناسخ دون املنسوخ.1وقد جنح اإلمام أبو حامد
الغزايل إىل ما فيه ختفيف عن الناس يف هذا الشرط من خالل أمرين:
 أحدمها :أنه ال يشرتط معرفة الكتاب بل ما تتعلق به األحكام منه وهو مقدار مخسمائة آية. الثاين :ال يشرتط حفظهما عن ظهر قلبه ،بل أن يكون عاملا مبواضيعها حبيث يطلب فيها اآليةاحملتاج إليها يف وقت احلاجة.
ووافقه على ذلك مجاعة من األصوليني منهم الرازي ،وابن العريب ،وابن السمعاين والقرايف ،وابن قدامة،
وصفي الدين احلنبلي ،وابن النجار ،وعالء الدين البخاري ،وابن السبكي ،واألسنوي ،وابن أمري احلاج،
وابن اللحام ،ونور الدين الساملي.2
قال البدر الشماخي :والصواب ما ذهب إليه الشيخ سليمان بن خيلف رمحه هللا وهو أن يكون عاملا جبميع
السنة ألن كثريا من األحكام استخرجها العلماء من الكتاب من غري اخلمسمائة آية اليت تعلقت
الكتاب و ُّ
هبا األحكام كأقل احلمل ،وقطع يد النباش وغريمها.3
وقد تعقبه نور الدين الساملي بقوله :وهذا مبين على منع جترؤ االجتهاد وسيأيت أن الصحيح جوازه فال
يشرتط عندان العلم جبميع ذلك ،بل يكفي من ذلك معرفة ما يتعلق به احلكم الذي فيه النازلة.4ومهما يكن
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فإن الذي ينحصر علمه يف مخسمائة أية قد يفوته كثري من األدلة القرآنية يف اآلايت األخرى ،وقد تكون
دالة على ما هو بصدد حبثه من القضااي االجتهادية فلذلك ال ينبغي احلصر فيها.1
كثريا من جمتهدي الصحابة كانوا ال
وأما الثاين فقد أيده اإلمام الساملي بقوله :وهو ظاهر الصواب ألن ا
حيفظون القرآن عن ظهر قلب وإمنا حيفظون منه ما شاء هللا أن حيفظوا.وهو كما قال ،ولكن ال ريب أن
من حفظ القرآن كله هو أمكن يف االجتهاد إن استوَف شرائطه وكان على دراية مبعانيه وإدراك مراميه.2

الشرط الثاين :العلم ابلسنة النبوية:
وهي ما ثبت عن النيب (ﷺ) من أقواله وأعماله وتقريراته ،فإن كل ذلك حجة معتربة ودليل للمجتهد
وذلك لوجوب طاعته وثبوت أن ما ينطق به من أمر التشريع داخل يف الوحي وإن مل يكن كالقرآن وحيا
ظاهرا ،ال أنه وحي ابطن ،فالقرآن أوحى إليه لفظا ومعىن وألسنة أوجبت إليه معانيها ،وهو الذي صاغ
ألفاظها ،وقد دل على أن ما ينطق به داخل يف الوحي.
ِ
ِ
ِ
 -قوله تعاىلَ ﴿:وَما يَنط ُق َع ِن اهلََو ٰى  إن ُه َو إَّال َوح ٌي ُ َ

ى﴾[النجم]4-3:
يوح ٰ

 كما دل على وجوب طاعته واتباعه قوله تعاىل﴿:فَِإن تَنازعتم ِيف شي ٍء فَرُّدوه إِ َىل َِّالرس ِ
ول إِن ُكنتُم
ََ ُ
َ ُ ُ
اَّلل َو َّ ُ
ِ ِ ِ ِ
ِ
اَّلل وأ ِ
ِ
َط ُيعوا
تُؤمنُو َن ِاب ََّّلل َواليَ وم اآلخ ِر ۚ ٰذَل َ
ك َخريٌ َوأَح َس ُن َأت ِو ايال﴾[النساء .]59:ويف قوله تعاىل﴿:قُل أَط ُيعوا ََّ َ
ول﴾[النور.]54:
الرس َ
َّ

ُ

ٍِ
ِ ِ
ضى َّ
اَّللُ َوَر ُسولُهُ أَمارا أَن يَ ُكو َن َهلُُم اخلََِريةُ
وقوله تعاىلَ ﴿:وَما َكا َن ل ُمؤم ٍن َوَال ُمؤمنَة إِ َذا قَ َ

ِمن أَم ِرِهم ۗ َوَمن يَع ِ
ض َالاال
ص َّ
ض َّل َ
اَّللَ َوَر ُسولَهُ فَ َقد َ
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وقوله تعاىل﴿:لََّقد َكا َن لَ ُكم ِيف

ول َِّ
رس ِ
اَّللَ َكثِ اريا﴾[األحزاب .]21:ويدخل يف العلم
اَّللَ َواليَ وَم اآل ِخَر َوذَ َكَر َّ
اَّلل أُس َوةٌ َح َسنَةٌ لِ َمن َكا َن يَر ُجو َّ
َُ
ابلسنة ما يتعلق بروايتها وما يتعلق بدرايتها.
وأما الرواية :فال بد من التمييز بني الصحيح الثابت منها وما هو قريب منه مما ميكن أن يعول عليه يف
االستدالل وبني الباطل املردود وذلك يتوقف على دراسة أسانيدها فال بد للمجتهد من ملكة يف هذا حىت
ال ينساق وراء كل انعق أبابطيل الرواايت فيكون كحاطب ليل أما الدراية ،فهي أن يدري معاين السنة
وعموما ،ومطلقها ومقيدها وجمملها ومفصلها وانسخها ومنسوخها كما هو الشأن يف
خصوصا
ومييز بني
ا
ا
القرآن.1
وقد اختلف العلماء فيما يكفي اجملتهد –لتمكنه من االجتهاد من معرفة السنة النبوية ،فمنهم من ذهب
إىل التيسري ،حىت اكتفى خبمسمائة حديث-وهي معروفة أبحاديث االحكام-ومنهم من شدد حىت مل يكتف
مبا دون مخسمائة ألف حديث.2
وقد علمتم أن اإلحاطة ابلسنة النبوية من مجيع أطرافها أقرب إىل التعذر منه إىل اإلمكان وقد درج السلف
من الصحابة والتابعني على الفتيا واالجتهاد ممن فاهتم كثري من الرواايت وابجلملة فإن من مل يكن ذا مكنة
من علوم القرآن والسنة رواية ودراية ال يكون قادرا على االجتهاد ألنه حباجة إىل اجلمع بني ما يف املسألة
من دليل من القرآن أو السنة ليتمكن من وضعها يف نصاهبا.3
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 الشرط الثالث :العلم مبواقع اإلمجاع:لئال جيتهد يف قضية أمجع عليها إذ ال اجتهاد فيما سبق فيه اإلمجاع كما أنه ال اجتهاد يف املنصوص على
حكمه وال اختالف يف اشرتط هذا الشرط عند من يرى اإلمجاع حجة ويرى إمكانه.1
قال الدكتور يوسف القرضاوي :وعلى هذا ال حتتاج املسائل اجلديدة اليت هي من مستحداثت عصران ،مثل
"نقل الدم" أو زرع األعضاء املنقولة من احلي إىل احلي أو من جثة ميت ،ووصية بعض الناس ابالنتفاع جبزء
من بدنه ،أو جثته كلها خبدمة الغري أو االنعاش الطيب املكثف ملريض فقد وعيه وإحساسه العصيب أو ما
يسمونه "شتل اجلنني" أو "الرحم الظئر" أو "بنوك األجنحة اجملمدة" أو "التحكم يف جنس اجلنني" أو
استخدام األشعة أو الذرة يف السلم أو احلرب أو حنو ذلك مما ال يعرفه األولون ومل خيطر بباهلم ...ال حتتاج
هذه القضااي إىل البحث عن معرفة أهل اإلمجاع فيها إذ ليس هلم فيها رأي.2
وما قاله صحيح ابلنظر إىل أعيان هذه املسائل إذ مل تكن مطروحة على الساحة الفقهية من قبل ،ولكن
كثري منها يعود إىل أصول جممع عليها فال بد للناظر فيها من األخذ بتلك األصول ،كحفظ األنساب من
االختالط ومراعاة حقوق البشر أحياء وأمو ااات.3
وقال الدكتور القرضاوي بعد الذي مضى :واملهم هنا أن يثبت اإلمجاع بيقني ال شك فيه ،فإذا استيقن
اجملتهد اإلمجاع يف مسألة فليوفر على نفسه عناء االجتهاد فقد فرغت منها األمة اليت أَب هللا أن جيمعها
على ضاللة وهذه املواضيع اإلمجاعية يف فقهها هي اليت جتسم الوحدة الفكرية والسلوكية لألمة وحتفظها من
عوامل التشتت والتمزق.
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فإذا أمجعت األمة على حل ُحلى الذهب للنساء ومل خيتلفوا إال يف زكاهتا فال جمال ملخالفة هذا اإلمجاع
الذي نقله غري واحد وأقرته مجيع املذاهب املتبوعة واستقر عليه الفقه املتصل بعمل األمة خالل أربعة عشر
قران يف أقطار اإلسالم كافة.
ومن هنا يكون اجتهاد الشيخ األلباين الذي خرج به يف رسالته "الزفاف" وأعلن به حترمي الذهب احمللق على
مرفوضا ؛ ألنه خالف اإلمجاع املتيقن ومثل ذلك اجتهاد بعض الباحثني املعاصرين يف إابحة
النساء اجتهادا
ا
زواج املسلمة ابلكتايب قياسا على قياس زواج املسلم ابلكتابية.
وهو اجتهاد مرفوض إلمجاع املسلمني يف كل العصور ومن مجيع املذاهب على حترميه واستقرار عمل األمة
ِ
ِ
ِ ٍ
وه َّن
وه َّن ُمؤمنَات فَ َال تَرج ُع ُ
عليه طوال القرون ابإلضافة إىل عموم قوله تعاىل يف سورة املمتحنة﴿:فَِإن َعلمتُ ُم ُ
إِ َىل ال ُكفَّا ِر ۖ َال ُه َّن ِحلر َّهلُم َوَال ُهم َِحيلُّو َن َهلُ َّن﴾[املمتحنة .1]10:وقد أصاب اجملز يف هذا ،فإن طرح مثل هذه
القضااي على بساط البحث من جديد يذهب هبيبة الدين والفقه ويفتح الباب على مصراعيه لتقص عرى
اإلسالم ،لذلك جيب سده.2

 الشرط الرابع :معرفة العربية لغاة وإعر اااب وتصري افا وبًلغةا:ألهنا وعاء الشريعة فيها نزل القرآن ،ويف قالبها صيغت أحاديث النيب (ﷺ) ،فيعتذر معرفة األدلة الشريعة
على من مل يتقنها ،فإن هللا سبحانه خاطب األمم أبلسنتهم إلقامة احلجة عليهم ،قال تعاىلَ ﴿:وَما أَر َسلنَا
ان قَوِم ِه لِي بِني َهلم ۖ فَي ِ
ول إَِّال بِلِس ِ
ِمن َّرس ٍ
اَّللُ َمن يَ َشاءُ َويَه ِدي َمن
ض ُّل َّ
َُ َ ُ ُ
ُ
َ
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شاءُ﴾[إبراهيم.]4:
يَ َ

وقد أرسل نبيه (ﷺ) ابللسان العريب ،وكان به خطاب مجيع البشر هبذا الدين ،ألن هللا تعاىل بعثه يف حميط
الغرب فكانوا هم أول من شرفوا هبذا اخلطاب الرابين وبلساهنم كان خطاب غريهم من األقوام واألمم ألن
هللا سبحانه يسر هلم معرفة هذا اللسان ابلتعلم واملمارسة وكان العرب يتقنون هذا اللسان ابلسليقة ،فيفهمون
ما يلقى إليهم به من خطاب من غري حاجة إىل دراسة أي فن مما استحدث إلتقانه وضبطه ولذلك كانت
ملكة االجتهاد يف الرعيل األول متيسرة من غري أن يدرسوا أي شيء من فنون العربية كالنحو والتصريف
والبالغة ،بل كانوا ابلفطرة يدركون اخلطأ فيها ويستهجنونه ،فلما كان الفتح ودخل الناس يف دين هللا أفواج ا
واختلطوا ابلشعوب سرت يف لساهنم العجمية ،وضعفت يف هذه اللغة ملكتهم ،فاحتاجوا إىل ضوابط تضبط
استعماهلا مستلهمة من كيفية استعمال العرب الذين كانوا مبنأى عن احلواضر ،حيث كان تزاحم األقدام
واالختالط ابلشعوب.
أيضا ابلغة ملحة ألهنم متعبدون ابلكتاب الذي نزل
كما كانت حاجة شعوب العجم إىل إتقان هذه اللغة ا
هبا وابلسنة اليت صبت يف قوالبها ،فكان هؤالء وهؤالء يف أمس احلاجة إىل هذه الفنون املعنية على فهمها
وسالمة استعماهلا هلذا ابرى العجم العرب فيها ،ألهنا مل تعد لغة قومية حمصورة يف العرب وحدهم ،وإمنا
أصبحت لغة عاملية ترتبط هبا العقيدة والفكر ويعقد عليها فهم الدين ويبني على دعائهما تفسري الكتاب
السنة اليت أكرموا بنقلها ،وقد تنافست مهم العرب والعجم يف نقل مفردات هذه
الذي تشرفوا حبمله وشرح ُّ
اللغة وشرحها وحبث اشتقاقاهتا ودراسة كيفية استعماهلا ،فتولدت من ذلك هذه الفنون ،ونتجت عنه هذه
الثروة اهلائلة من علوم اللغة اليت استودعت هذا الكم اهلائل من أسفارها.1
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وكان كلما تقادم العهد تضعف يف العرب السليقة العربية ويتوقف إتقانه للغته على دراسته لعلومها ،لذلك
كان الفقهاء من العرب والعجم حباجة إىل هذه الدراسة لفهم خطاب الشرع وإنزال أدلته اليت وردت هبذا
اللسان على الواقع واألحداث اليت تضبط حبكمه.
ويكفي من دراستها لبلوغ درجة االجتهاد يف الشريعة أن يتمكن منها اجملتهد حىت يستطيع النظر يف األدلة
الشريعة ويتفادى اخلطأ يف محلها على معانيها وال يلزم من هذا أن يكون قادرا على االجتهاد يف نفس علوم
اللغة وإمنا يشرتط من ذلك – كما قال اإلمام الغزايل :القدر الذي يفهم به خطاب العرب ،وعادهتم يف
االستعمال إىل حد مييز بني صريح الكالم وظاهره وجممله وحقيقته وجمازه وعامه وخاصة وحمكمه ومتشاهبه
ومطلقه ومقيدة ونصه وفحواه وحلنه ومفهومه والتخفيف فيه أنه ال يشرتط أن يبلغ درجة اخلليل واملربد وأن
يعرف مجيع اللغة ويتعمق يف النحو ،بل القدر الذي يتعلق ابلكتاب والسنة ويستوىل به على مواقع اخلطاب
ودرك حقائق املقاصد.1
ومثله قول اإلمام الساملي :واملشرتط معرفته من هذا النوع ما يتوقف فهم األدلة واألحكام عليه وذلك أن
ألفاظ االدلة من الكتاب والسنة عربية فتوقف فهمها على معرفة النحو واللغة والصرف ،فلذا اشرتط معرفة
هذا األشياء يف هذا الباب.2
ومث من العلماء من اشرتط لالجتهاد يف الشريعة بلوغ درجة االجتهاد يف فنون العرب ومن بني هؤالء الشاطيب
الذي نص يف موافقاته على ما يلي  :احلاصل أنه ال غىن للمجتهد يف الشريعة عن بلوغ درجة االجتهاد يف
كالم العرب ،حبيث يعرب فهم خطاهبا له وصفا غري متكلف وال متوقف فيه يف الغالب إال مبقدار توقف
الفطن لكالم اللبيب.3
1
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عاما من
وبنحو هذا ،قال العالمة حممد اخلضر حسني الذي كان شيخا لألزهر الشريف قبل حنو ستني ا
اآلن ،إذ نص :أن اجملتهد يف الشريعة ال بد له من يرسخ يف علوم اللغة رسوخ البالغني درجة االجتهاد وله
أن يرجع يف أحكام األلفاظ ومعانيها إىل رواية الثقة وما يقوله األئمة وإذا وقع نزاع يف معىن أو حكم توقف
عليه فهم نص شرعي تعني عليه حينئذ بذل الوسع يف معرفة احلق بني ذلك االختالف وال يسوغ له أن
يعمل على أحد املذاهب النحوية أو البيانية يف تقرير حكم إال أن يتبني له رجحانه ،1بدليل واحلاصل مما
سبق أن االجتهاد يف الفقه موقوف على ملكة يف العربية متكن صاحبها من تعميق نظره يف األدلة الشرعية
وما توحى به من املعاين وما حتتمله من الوجوه ،مع املقارنة فيما إذا تعددت وجوه املعاين حىت يتبني ما هو
األرجح منها ،وال خيفى أن هذه امللكة إمنا هي موقوفة على خربة ابلقواعد النحوية والتصرفية واالطالع
النكات اللغوية وتدوق ملعاين مفردات الكلمات من خالل تركيب مجلها وممارسة آلداب العربية.2
والتحقيق أنه ال يشرتط يف حتصيل هذه امللكة اليت متكن من االجتهاد يف الفقه بلوغ مرتبة االجتهاد يف
علوم العربية الغريبة ،وإال للزم أن يكون الفقيه أوسع ابعا من املتخصصني يف علوم العربية أنفسهم ،ألن
أئمة العربية أنفسهم قلما يتيسر ألحدهم أن جيمع فنوهنا ،وأن ينبع فيها مجيعا ،فقد خيتص بعضهم ابلنبوغ
يف علم النحو أو فيه أ ويف التصريف كما هو واضح يف مصنفات ابن مالك وابن هشام ،وينبغ غريهم يف
اللغة كاألصمعي واجلوهري واألزهري وابن دريد وابن السكيت ،وينبغ آخرون يف البالغة كاجلرجاين
كاجلرجاوي وأيب هالل العسكري والسكاكي وأنتم تدرون أن اجملتهد يف الشريعة هو حباجة إىل ملكة يف
فنون العربية كلها ،فلو اشرتط اجتهاده فيها مجيعا لكان أمجع هلا من أئمتها املتخصصني فيها.3
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وأما غالب املسائل املتوقفة على فهم اللغة فهي ال حتتاج إىل هذا العمق يف العمق العربية ،كاالختالف يف
القروء ،هل هي احليض أو األطهار؟ فإنه من للشائع أن القرء يطلق على كال املعنيني فهو من املشرتك الذي
يتوقف فهم املراد به على قرينة من األدلة الشرعية املشخصة للمعىن الذي يراد ،وال يتوقف ذلك ترجيح لرأي
على غريه من آراء أهل اللغة.1

 الشرط اخلامس :معرفة أصول الفقه:هي القواعد الكلية اليت يضبط هبا االستدالل أبدلة الشرعية التفصيلية يف فروع الفقه ودراستها من أهم ما
جيب أن يتوفر للمجتهد ،إذ بدوهنا يتعذر عليه ضبط االستدالل حىت يكون يف حمله ،فلرمبا عول على العموم
فيما يراد به التخصيص أو على اإلطالق جاء تقييده بدليل آخر أو أخذ ابملنسوخ وترك الناسخ أو التبس
عليه التخصيص فخصص مبا ال أثر له يف التخصيص ولرمبا أخطأ يف مجل دالالت األمر والنهي فحمل
األمر على الندب أو اإلابحة حيث يراد به الوجوب أو العكس وكذلك النهي إن محله على التنزيه ،أو
اإلرشاد حيث يراد به التحرمي أو العكس.2
وكان اإلمام الشافعي أول من دون هذا العلم يف "رسالته" وتبعه يف هذا العلماء املتبحرون فجمعوا وأوعوا
من قواعده وأصوهلا وشروحها ما يعد مفخرة هلذه الشريعة ومحلتها ،ومع كثرة البحث وتشبعه يف فن ﺍألصوﻝ
هذﺍ لم تزﻝ ملكاﺕ ﺍلنبغاﺀ فيه تضم في كل ﻭقت طاﺭفا جديدﺍا ﺇلى تليد قديم منه ،ﻭألطوﺍﺭ ﺍلعصوﺭ
ﻭتقلب ﺍألحوﺍﻝ ﺃثر فع اﻝ ف ي تجديد ﺍلبحث في هذﺍ ﺍلفن ،فإﻥ ﺫلك مما يوس ع ﺍألفق ﺍلفكرﻱ عند
ﺍلباحثين ﻭينعكس ﺃثره على مجاالﺕ بحوثهم ﻭﺍلوﺍج ب توفره من هذﺍ ﺍلعلم عند ﺍلمجتهد قدﺭ ما يمكنه
من ﺍالس تنباﻁ ﻭيعين ه عل ى فهم ﺍألﺩل ة ﻭكيفية ﺃخ ذ ﺍألحكاﻡ منه ا ،ﻭال يحدﺩ ﺫل ك بمقدﺍﺭ معين مما
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يستوعبه منه ،فإﻥ فهوﻡ ﺍلناﺱ تتفاﻭﺕ وملكاهتم تتباين ،فقد حتصل لبعضهم ملكة واسعة بقراءة الشيء
اليسري من أصول الفقه ويكون غريه خبالفه .وتدخل حتت مباحث أصول الفقه مباحث القياس فإهنا جزء
من هذا الفن وال داعي إىل عده شرط ا مستقالا.1

 الشرط السادس :العلم مبقاصد الشريعة:إنه علم ابلغ األمهية يف فهم الشريعة وإنزال أحكامها على أرض الواقع فإن الشريعة كما قال ابن القيم:
مبناها وأساسها على احلكم ومصاحل العباد يف املعاش واملعاد وهي عدل كلها ورمحة كلها ومصاحل كلها
وحكمة كلها فكل مسألة خرجت من العدل إىل اجلور وعن الرمحة إىل ضدها وعن املصلحة إىل املفسدة
وعن احلكمة إىل العبث فليست من الشريعة ،وإن أدخلت فيها ابلتأويل ،فالشريعة عدل هللا بني عباده
ورمحته بني خلقه وظله يف أرضه وحكمته الدالة عليه ،وعلى صدق رسوله (ﷺ) أمت داللة وأصدقها وهي
نوره الذي أبصر به املبصرون وهداه الذي به اهتدى املهتدون وشفاؤه التام الذي به دواء كل عليل وطريقه
املستقيم الذي من استقام عليه فقد استقام على سواه السبيل فهي قرة العيون وحياة القلوب ولذة األرواح
فهي هبا احلياة والغذاء والدواء والنور والشفاء والعصمة وكل خري يف الوجود فإمنا هو مستفاد منها وحاصل
هبا وكل نقص يف الوجود فبسببه من إضاعتها ولوال رسوم قد بقيت خلرجت الدنيا وطوى العامل وهي العاصمة
من للناس وقوام العامل وهبا ميسك هللا والسماوات واألرض أن تزوال فإذا أراد هللا عزو جل خراب الدنيا وطي
العامل رفع إليه ما بقي من رسومها فالشريعة اليت بعث هللا هبا رسوله هي عمود العامل وقطب الفالح والسعادة
يف الدنيا واآلخرة.2
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ولعل أول من نص على أمهية علم املقاصد –ابلنسبة إىل اجملتهد-اإلمام الشاطيب الذي قال فيه :إمنا حتصل
درجة االجتهاد ملن اتصف بوصفني:
 أحدامها :فهم مقاصد الشريعة على كماهلا. اثنيهما :التمكن من االستنباط بناء على فهمه فيها.1مث تبني يل أن الشاطيب مسبوق إىل اشرتاط اتفاق فهم املقاصد لبلوغ درجة االجتهاد ،وممن سبقه إىل هذا
السبكي الذي نص يف "اإلهباج" على اشرتاط ممارسة فن املقاصد بقدر :ما يكسبه قوة يفهم منها مراد
الشرع يف ذلك .2وقد َّبني الشاطيب ارتباط الشريعة ابملصاحل وكيف يراعي هذا االرتباط حيث قال :الشريعة
مبنية على اعتبار املصاحل ،وأن املصاحل إمنا اعتربت من حيث وضعها الشارع كذلك ،ال من حيث إدراك
املكلف ،إذا املصاحل ختتلف عند ذلك ابلنسب واإلضافات.3
وهو كالم دقيق جيب أال يفوت اجملتهد عندما يبين اجتهاده على رعاية مقاصد الشريعة ،فإن املصاحل إمنا
جيب أن تؤطر يف اإلطار الشرعي وكل ما خالف الشرع فليس من املصلحة يف شيء ،وهذا يعين أنه جيب
أن يوصد الباب يف وجوه الذين يتالعبون ابلشريعة من خالل دعواهم أهنم يراعون املصاحل ويهدفون إىل
حتقيق املقاصد ولو كان ذلك على حساب الدين واألخالق ،فكم من الناس من تسول له نفسه –لو فتح
هذا الباب على مصراعيه -أن يبيع االجتار ابخلمور أو التعامل ابلراب بدعوى أن يف ذلك رعاية للمصلحة
االقتصادية الوطنية.
دورا للبغاء ويشيعوا الفحشاء بني الناس إبابحة
ورمبا استباحوا متذرعني هبذه الدعوى أو بغريها ،أبن يفتحوا ا
ممارسة الزان زاعمني إنه يدفع أكرب الضررين أبصغرمها ،وأنه لو مل تكن مث دور هلذا الغرض ينفس فيها الشباب
1
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عن أنفسهم ويفرغوا فيها شهواهتم لدفعتهم غرائزهم إىل اقتحام البيوت واهلجوم على العائالت فيها فتعم
هبذا الفوضى اجلنسية وتشتعل نريان الف يف العائالت.
وهذه كلها اعتبارات مل يقم هلا اإلسالم وزانا ،فإن الفساد كله جتب مقاومته وإغالق مجيع األبواب والنوافذ
يف وجهه ،والشريعة بريئة كل الرباءة منه ،فإهنا جاءت ابلصالح ومل أتت ابلفساد ،وإمنا املصاحل املعتربة هي
ما طابق الشريعة وجعلت له أصالا يف أحكامها.
ويتضح من هذا ما ذكرته من أمهية هذا الشرط يف بلوغ درجة االجتهاد وإن مل يذكره كثري من العلماء ولعلهم
اكتفوا عنه مبا اشرتطوه من العلم ابلقرآن والسنة وفهم ما فيهما ،إذ ال ريب أن علم املقاصد إمنا هو منبجس
من ينابيعهما.1

 الشرط السابع :املعرفة ابلسرية النبوية وسرية الصحابة وأحواهلم:نص على ذلك الشرط اإلمام الساملي يف :طلعة الشمس ،وعلله أبن السرية النبوية فيها معرفة أحواله وأفعاله
عليه أفضل الصالة والسالم وأن الدين ما عليه الصحابة رضي هللا عنهم وقد قال صلى هللا عليه وسلم:
عليكم ب ُسنيت وسنة اخللفاء الراشدين من بعدي.2
مصدر لإلهلام يف فهم شرعه وتطبيق حكمه ،فمن فاتته
واشرتاط ذلك وجيه فإن سريته صلى هللا عليه وسلم
ٌ
السرية جهل كثريا من الشريعة ،ومنهج الصحابة رضي هللا تعاىل عنهم هو الذي جيب أن يسري عليه من
بعدهم يف تطبيق األحكام واستنباطها من أصوهلا التشريعية ،فمن جهله فاته فهم كثري من الشريعة وأخطأ
يف منهجية االستنباط وتطبيق الشريعة ،على أن إمجاعهم حجة ومصدر تشريعي ولكن ميكن أن يدرج هذا
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الشرط يف الشرط الثاين وهو العلم ابلسنة ،فإن سريته صلى هللا عليه وسلم داخلة ضمن ُسنته .وقد جعل
سلوك أصحابه ُسنه يقتدي هبا بال ريب امتدادا لسنته ،فإهنم مل يقتبسوا إال ما خيرج من مشكاته عليه الصالة
والسالم من ضياء ميزق رداء الظالم ،ومل يرتووا إال من كأسه املرتعة ابهلداية.1

 الشرط الثامن :تصور أحوال الناس والظروف اليت يعيشوهنا:عاجزا عن إنزال أحكام الشرع أبرض
إن هذا هو فقه الواقع ومعرفة اجملتهد بذلك أمر ال مناص منه وإال كان ا
الواقع ،ومعىن هذا أن ع لى فقهاء األمة أن يكونوا متصورين للعصر الذي يعيشون فيه وما يالبسه من
تطورات وما يقارنه من ظروف ومالبسات ،إذ من خالل ذلك تتوفر هلم ملكة النظر يف األحداث على أن
هذا الشرط ال خيتص مبجال االجتهاد فقط بل التجديد مبفهومه الواسع يتوقف عليه فإن داعية اإلصالح
إن مل يكن على خربة بظروف جمتمعه ومشكالت أمته تعثر يف طريق اإلصالح ومل يصل إىل مبتغاه.
ومن ها هنا نرى أن القرآن الكرمي جاء ليخرج هبذه األمة من مضايق األوضاع الضيقة اليت كان تعيش فيها
إىل فسيح األوضاع العاملية وما جيزي فيها من أحداث عظام حىت تتهيأ لقيادة العامل ونشر دعوة احلق يف
أرجائه وخري شاهد على ذلك قول هللا تعاىل﴿:امل  ُغلِب ِ
وم  ِيف أَد َىن األَر ِ
ض َوُهم ِمن بَع ِد
ت ُّ
الر ُ
َ
َّلل األَمر ِمن قَبل وِمن ب عد ۚ وي ومئِ ٍذ ي فرح المؤِمنو َن  بِنص ِر َِّ
َغلَبِ ِهم سي غلِبو َن  ِيف بِض ِع ِسنِ ِ ِ
اَّلل ۚ
َ
ُ َ َ ُ ََ َ َ َ ُ ُ ُ
َ
ََ ُ
ني ۗ َّ ُ
نص ُر َمن يَ َشاءُ ۖ َوُه َو ال َع ِز ُيز
يَ ُ

الرِحيم﴾[الروم.]5-1:
َّ

ُ

وقد نزلت هذه اآلايت على النيب (ﷺ) مبكة املكرمة يف العام اخلامس من بعثته عليه الصالة والسالم وكان
املؤمنون إابن ذلك قلة قليلة حتيط هبم الكثرة الكاثرة من أهل اجلاهلية ،وتضيق عليهم اخلناق وتبتكر الوسائل
لفتنتهم وصدهم عن دين هللا.
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ومع ذلك فإن الصدام املسلح بني دوليت الروم والفرس – اللتني كانتا تشكالن قوتني كبريتني يف العامل
وتتقامسان معظم العامل احملتضر -ما كان يعين أولئك األفراد من املؤمنني وال كان يعين اجملتمع الذي اجملتمع
الذي كانوا فيه ،إذ مل ميتد إليه نفوذ أي واحدة من تلك الدولتني ،وإمنا أراد هللا هبذا أن يوسع مدارك
املسلمني وأن يفتح أبصا رهم ملتابعة ما جيري يف هذا العامل الفسيح حىت يكونوا على بصرية منه وهبذا هتيأ
أولئك األفراد الذين كانوا نواة األمة ألن يدخلوا معرتك احلياة ببصرية ووعي وأن يقودوا العامل احملتضر يف
سبيل اخلري وأن يلموا ابألطوار اليت تتعاقب عليهم وما ينتج عنها من مشكالت ليحلوا كل مشكلة منها مبا
آاتهم هللا سبحانه من بصرية وإدراك وما أحوج فقهاء عصران إىل اإلملام بظروف العصر وقضاايه اليت حتتاج
إىل حل فقهي سريع ليتميز احلق فيها من الباطل ويتبني اجلائز من احملظور وقد نبه على هذا الفقهاء
املعاصرون.1
منعزال عن
ملما بثقافة عصره حىت ال يعيش ا
ويقول الدكتور يوسف القرضاوي :إن على اجملتهد أن يكون ا
قدرا من علوم النفس
اجملتمع الذي يعيش فيه وجيتهد له ويتعامل مع أهله ومن ثقافة عصران اليوم أن يعرف ا
والرتبية واالجتماع واالقتصاد والتاريخ والسياسة والقوانني الدولية وحنوها من الدراسات اإلنسانية اليت تكشف
له الواقع الذي يعايشه ويعامله ،بل البد كذلك من قدر من املعارف العلمية مثل األحياء والطبيعة والكيمياء
والرايضيات ،وحنوها فهي تشكل أرضية ثقافية الزمة لكل إنسان معاصر.
وكثري من قضااي العصر وثيقة الصلة هبذه العلوم حبيث ال يستطيع أن يفيت فيها من جيهلها ،فاحلكم على
الشيء فرع من تصوره ،ولو بوجه ما.وكيف يستطيع الفقيه املسلم أن يفيت يف يف قضااي اإلجهاض أو
شكل اجلنني أو التحكم يف جنسه وغري ذلك من القضااي اجلديدة إذا مل يكن لديه قدر من املعرفة مبا كشفه
العلم احلديث عن احليواانت املنوية الذكرية والبويضة األنثوية وطريقة تالقي البويضة ابحليوان املنوي وتكون
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اخللية الواحدة منهما ،وقضية اجلينات وعوامل الوراثة...إخل .وهذه القضااي العلمية اليت قد ينكرها بعض
املشايخ الذين مل يدرسوا هذه العلوم الكونية.1
ولقد استجدت يف عصران هذا معامالت متعددة مل يكن ملن سلف من علماء األمة اطالع عليها وهي
حباجة إىل حلول شرعية ،فال بد للفقيه الذي يفيت يف فيها أن يكون ملم ا جبوانبها ليتمكن من إنزال حكم
الشرع عليها ،وذلك كالسندات واالجتار يف األسهم وبطاقة االئتمان وعمليات التصدير التقدير واإليراد اليت
تتوقف على إدخال البنوك كوسيط فيها.2

 الشرط التاسع :األمانة والتقوى:إن مل يكن أميناا مل يكن أهالا لتحمل مسؤوليات األمور الدنيوية ،فكيف يُؤمتن على الدين؟
لذلك كان من الضرورة أن يكون اجملتهد راسخ اإلميان ابهلل واليوم اآلخر حىت حيرتز من اخلطأ ويبتعد عن
خمالفة حكم هللا ويلخص يف أداء أمانته لوجه هللا سبحانه ،فإن العلم مع الورع والتقوى كثري الربكة وكثريه مع
معلما ،فحسب .يقول هللا تعاىلَ ﴿:ك َما
ومعلما ،ومل يبعثه ا
عدمهما ال بركة فيه ،وقد بعث هللا رسوله مزكياا ا
ِ
ِ
أَرسلنَا فِي ُكم رس اوال ِمن ُكم ي ت لُو علَي ُكم ِ ِ
اب َواحلِك َمةَ َويُ َعلِ ُم ُكم َّما َمل تَ ُكونُوا
َ َ
آايتنَا َويَُزكي ُكم َويُ َعل ُم ُك ُم الكتَ َ
َ
َُ
َ
تَعلَمو َن .فَاذ ُكر ِوين أَذ ُكرُكم واش ُكروا ِيل وَال تَك ُفر ِ
اَّللُ َعلَى
ون﴾[البقرة .]152-150:وقال تعاىل﴿:لََقد َم َّن َّ
َ
ُ
ُ
َ ُ
ُ
ِ
ِ
ث فِي ِهم رس اوال ِمن أَن ُف ِس ِهم ي ت لُو علَي ِهم ِِ ِ
ِِ
اب َواحلِك َمةَ َوإِن َكانُوا
ني إِذ بَ َع َ
َ َ
ال ُمؤمن َ
آايته َويَُزكي ِهم َويُ َعل ُم ُه ُم الكتَ َ
َ
َُ
ِمن قَبل لَِفي َ ٍ
ض َالل ُ
ُ

مبِ ٍ
ني﴾[آل عمران.]164:
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وحكى عن عبديه ونبييه ونبيه الصاحلني إبراهيم وإمساعيل عليهما السالم أهنما قاالَ ﴿:ربَّنَا َواب َعث فِي ِهم
ِ
ِ
ِ
ِ
رس اوال ِمن هم ي ت لُو علَي ِهم ِ
َنت ال َع ِزي ُز
اب َواحلك َمةَ َويَُزكي ِهم إِن َ
آايت َ
ُ َ َ
َّك أ َ
ك َويُ َعل ُم ُه ُم الكتَ َ
َ
َُ

احل ِ
كيم﴾[البقرة.]129:
َ
ُ

فالتعليم والتزكية مقرتانت ألن التزكية هي مثرة التعليم ،وقد ضرب هللا مثالا يف بين اسرائيل حيث قالَ ﴿:مثَ ُل
ت َِّ
محلُوا التَّوراةَ ُمثَّ َمل َحي ِملُوها َكمث ِل احلِما ِر َحي ِمل أَس َفارا بِئس مثل ال َقوِم الَّ ِذين َك َّذبوا ِآبَاي ِ
الَّ ِذين ُِ
اَّللُ َال
اَّلل َو َّ
َ ُ َ
َ ََ َ
َ
َ
ُ ا َ ََ ُ
ِ
ِِ
ني﴾[اجلمعة.]5:
يَهدي ال َقوَم الظَّالم َ
ومن مل يتحمل أمانة القرآن من هذه األمة مل يعد إال أن يكون كبين اسرائيل يف هذا ،ومث شروط اختلف
فيها منها "العلم أبصول الدين" وهي قواعد االعتقاد ،والتحقيق أنه ال بد للمجتهد من أن يكون على دراية
هبذا الفن بقدر ما يصون نفسه من الزلل وحيميها من اتباع اهلوى.
ومنها علم املنطق ،فقد اشرتطه بعضهم وأيب ذلك آخرون واحلق أن االجتهاد ال يتوقف عليه ألن معيار
التفكري السليم هو الكتاب العزيز ،واهلدي النبوي ،فال داعي إىل إقحام ما ال صلة له ابلكتاب والسنة يف
قضااي االجتهاد ،1وأنت تدري أن الشروط السالفة ذات الصلة بعلم الكتاب والسنة ،فإن علوم العربية
واألصول إمنا ابتكرت ألجل تيسري معرفة الكتاب والسنة للمفهوم أما علم املنطق فهو علم دخيل على هذه
األمة استوردته من ثقافة قوم آخرين.
ومنها "العلم بفروع الفقه" فقد اشرتط البعض ومل يشرتطه غريهم ،بل قالوا إن اشرتاطه يؤدي إىل الدور
والصحيح أنه ال بد للمجتهد أن يستبصر بطرق االجتهاد اليت سلكها من قبله من اجملتهدين وهذا ما ال
يتم له إال إذا كان عارف ا مبجاالت اجتهادهم ،وهبذا يتم له التصوير ويتمكن من أداء اجتهاده على الوجه
السليم ،وكل ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب.2
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 .2اَّلجتهاد مطلب شرعي ِف مجيع القرون:
يرى العالمة اخلليلي أن االجتهاد مطلب شرعي يف مجيع العصور وأن الضرورة ابلغة يف حياة األمة إىل
وجود العلماء اجملتهدين الذين مجعوا من علم املعقول ،واملنقول ما جيلي هلم خفااي األمور ويبصرهم حبكم
األحكام وعلل التشريع ومقاصد الشرع حىت ينزلوا كل أمر منزله ويعطوا كل حادث حكمه ،وهؤالء هم
ِ َّ ِ
ين يَستَنبِطُونَهُ
املعرب عنهم ابجملتهدين ووصفهم القرآن ابملستنبطني يف قوله تعاىل﴿:لَ َعل َمهُ الذ َ
ِمن ُهم﴾[النساء.]83:

وبفهمهم بتجدد الدين وتزول الغشاوة عن األبصار حىت يعرف الناس أحكام هللا تعاىل يف خفيات األمور
هلذا كان طلب العلم الشرعي من مظانه وبوسائله حىت يتبوأ فريق من الناس هذا املنصب العايل واجبا على
األمة ،أتمث مجيعا إن تركته وتسلم مجيعا إن قام به األكفاء منهم ليبصروا الناس كما جيهلونه ،وهؤالء هم
املعرب عنهم –بلغة العصر -ابملتخصصني يف الشريعة وال بد أن يدرسوا مع علم الشريعة العلوم اليت متكنهم
من الرتبع على هذه األريكة وبلوغ هذه املرتبة وقد أشار القرآن الكرمي إىل ضرورة وجود هذه الطائفة بني
الدي ِن ولِي ِ
الناس يف قوله تعاىل﴿:فَلَوَال نَ َفر ِمن ُك ِل فِرقٍَة ِمن هم طَائَِفةٌ لِي ت َفقَّهوا ِيف ِ
نذ ُروا قَوَم ُهم إِ َذا َر َج ُعوا إِلَي ِهم
ََ ُ
ُ
َُ
َ
لَ َعلَّ ُهم

َحي َذ ُرو َن﴾[التوبة.]122:

وإذا كان مكان هؤالء يف هذه األمة مكان الروح من اجلسد ومكان امللح من الطعام يف مجيع العصور فإن
عصران –الذي يتميز بسرعة التطور وبكثرة املشكالت ويرون قضااي مل تكن تدور على ابل أحد يف العصور
السابقة-هو أحوج ما يكون إىل هذا الصنف من الناس لتبصري عامة الناس مبواطئ أقدامهم حىت ال يضعوها
حيث اهللكة والبوار ،فتبني هبذا أن االجتهاد مطلب شرعي يف مجيع القرون.1
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إن االجتهاد ضرورة يف حياة األمة ليستقيم أودها ويستمر عطاؤها وينتظم أمرها ،كيف واحلياة ال تقف
عجلتها عن احلركة إىل أن يرث هللا األرض ومن عليها وهي يف حركتها هذه أتيت كل يوم جبديد مل يكن
معهودا من قبل من القضااي واألحداث اليت حتتاج أن تسري وحياط هبا فهما لينزل هبا حكم هللا تعاىل ،وقد
علمت أن النصوص حمصورة وأن األحداث ال تنتهي إال ابنتهاء احلياة كلها.1
ويف هذا يقول العالمة أبو مسلم البهالين" :وقد توسعت شجرة علم الشريعة ابلقياس ملا أن النوازل مستمرة
احلدوث وال ختلو أي انزلة من حكم وما كل حكم منصوص عليه ،ولكن ال تزال متتد أغصان األحكام
محال على نظائرها من األحكام املنصوصة أو املقيسة الصحيحة ،وهكذا إىل يوم القيامة ال حتدث
احلادثة ا
حبمد هللا حادثة إال ويوجد هلا دليل منها على حكمها".2
مفتوحا على مصراعيه ليلج منه أصحاب الفهوم النرية
هلذا كانت الضرورة داعية إىل بقاء ابب االجتهاد
ا
والبصائر املتوقدة للبحث عن حلول مشكالت األمة ،على أن احلياة بتطورها الدائب تستدعي االجتهاد
والنظر حىت فيما سبق بيانه وحله من قبل اجملتهدين الغابرين ،ذلك ألن الفتوى قد تتغري بتغري األزمان يف
بعض القضااي وهي القابلة للتغيري فال معىن لتقليد الذين سلفوا فيما مل جيتمعوا عليه.3وقد نص على بقاء
ابب االجتهاد مفتوح ا كثريا من العلماء الناهبني ،ومن بني هؤالء علماء اإلابضية الذين نصوا على أن حجر
االجتهاد على العامل القادر عليه ضالل.4
ولقد خلص موقفهم هذا الشيخ علي حيىي معمر يف كتابه "اإلابضية يف موكب التاريخ" حيث قال :حينما
حجر هؤالء اجلامدون على عقول املسلمني وأفهامهم أن تنطلق وحتلق يف امليادين الفساح اليت فتحها
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الكتاب الكرمي بدعوة املؤمنني إىل االنطالق والتحرر والتفكري ،مجدوا اإلسالم من جهة أخرى على نظرات
وبيئات وأزمنة خمتلفة وقد عرف اإلابضية منذ أول وهلة ،أن هذه الفكرة اجلامدة ال تتمشى مع روح اإلسالم
الذي يصلح لكل زمان ومكان فإن اإلسالم بعد رسم احلدود اليت ال ينبغي ختطيها ،أراد للمسلمني أن
ينطلقوا مبواهبهم وأفكارهم وعلومهم وأفهامهم إىل ميادين احلياة ،يرودون اجملاهيل ،ويفتتحون املغالق ،وينريون
السبيل أمام أفواج البشرية يف مجيع األعصار واألمصار ،مل حيجر على أواخر األمة ما أابحه ألوائلها،
واملسلمون يف مجيع العصور ال يتفاضلون إال ابلتقوى واإلميان ،والعمل الصاحل ،والكفاح املتواصل يف سبيل
هللا ،ابستثناء شرف صحبة ألولئك النفر الذين اختارهم هللا أن يكونوا أصحاب حممد (ﷺ) والدفعة األوىل
اليت حتمل مشعل اهلداية خلري البشرية الضالة ،إن حاجة املسلمني إىل اجملتهدين يف العصور املتأخرة وإىل
أحباثهم يف هذه املشاكل الكثرية اليت تعرضها احلضارات املختلفة على األمة ،أشد من حاجتها إليهم يف
األزمنة ،السابقة ،ووصول العاملني يف هذا األمة إىل االجتهاد أيسر يف هذه العصور لسهولة املواصالت،
وإمكان اتصال العلماء وحصوهلم على مجيع املصادر اليت تساعدهم على أحباثهم ومناقشتهم.
وملا كان اإلابضية يعتقدون أن ما فتحه هللا ألوائل هذه األمة ال ينغلق عن آخرها ،وأن ابب االجتهاد الذي
تركه حممد (ﷺ) مفتوحا على مصراعيه ،ال ميكن أن يغلقه مغلق الفهم ولذلك فقد انقشوا قضية االجتهاد
واملستوى العلمي الذي يؤهل صاحبه للقيام هبذا العبء ،وهل يصح االختصاص فيه ملن استكمل شرائط
االجتهاد يف قسم دون قسم؟ لئال تتوقف امللكات واملواهب يف ميدان من ميادين العلم واحلياة ،من أجل
ميدان آخر تعمل فيه ملكات وعقول أخرى.1
وقد قال العالمة اخلليلي :وحنن نرى أئمة هذا املذهب يف مجيع أدوار التاريخ الذي اندى فيه املنادون إبغالق
ابب االجتهاد يرفعون عقريهتم أبن االجتهاد فريضة على من قدر عليه .فمنذ القرن الرابع اهلجري الذي
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بدأت فيه أصوات االجتهاد تنخفض وخيتفي عند بعض املذاهب كان يف ذلك الوقت أبو سعيد الكدمي
وابن بركة البهلوي وأبو القاسم يزيد بن خملد الوسياين وأبو خزيغل ابن زلتاف الوسياين ينادون بضرورة
مدواي
االجتهاد فضالا عما كان عليه أئمة املذهب قبلهم من احلرص على االجتهاد واستمر هذا الصوت ا
هادرا عند أئمة املذهب عرب القرون املتالحقة ،فقد اندى بذلك أبو الربيع املزايت وأبو يعقوب الورجالين،
والبدر الشماخي وغريهم كما اندى به بعدهم ضياء الدين الثميين والعالمة أبو نبهان واحملقق اخلليلي وقطب
األئمة اطفيش الذي امتد به العمر إىل القرن الرابع عشر اهلجري.
واندى يف هذا القرن نفسه نور الدين الساملي وأبو مسلم البهالين واإلمام حممد بن عبد هللا اخلليلي واندى
به ممن أدركناهم مشاخينا األجالء أبو اسحاق اطفيش وخلفان بن مجيل السيايب وابراهيم بن سعيد العربي،
وإبراهيم بن عمر بيوض وعبد الرمحن بن عمر بكلي ،ولو أخذت يف نقل نصوص هؤالء يف هذا البحث
نقوال من أقوال العلماء يف هذ املعىن مث قال العالمة اخلليلي :وسد ابب األخذ
لطال وامتد رواقه .1ونقل ا
من الكتاب والسنة وقصر األفهام على ما نقل عمن سلف يفضي ابلناس ،بال ريب ،إىل استرياد احللول
ملشكالهتم املستجدة من خارج احمليط اإلسالمي ،وذلك يفضي ابلناس إىل التفلت من قيود دينهم بل نقض
عرى هذا الدين عروة حىت يصبحوا وليس يف أيديهم من دينهم أي سبب يتمسكون به فإن هذا األمر ال
يفضي إىل التفلت من الدين يف املعامالت واألخالق فحسب ،بل هو مما ُّيهد عقيدهتم حىت تتطاير ذرات
بنائها يف الفضاء عندما حيسون أهنم مل جيدوا يف دينهم حل مشكالهتم وإمنا وجدوه فيما استوردوه من خارج
حميط الدين ،فتهتز بذلك ثقتهم ابلدين ويتزعزع منهم اليقني ،ألهنم فهموا أن الدين هو ما تلقوه من أقوال
من يقلدوهنم ومل يفهموا أن الدين هو ما حواه القرآن وحوته السنة النبوية على صاحبها أفضل الصالة
والسالم وهلذا جند أن هللا تعاىل حيكم ابلكفر والظلم والفسوق على من حكم بغري ما أنزل إذ قالَ ﴿:وَمن
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َّمل َحي ُكم ِمبَا أَنزَل َّ ِ
ك ُه ُم
اَّللُ فَأُوٰلَئ َ
َ

ن﴾[املائدة.]44:
ال َكافِرو َ

ُ

وقال﴿:ومن َّمل َحي ُكم ِمبَا أَنزَل َّ ِ
ك ُه ُم
اَّللُ فَأُوٰلَئ َ
َ
ََ

ِ
ِ
ِ
ك ُه ُم
َنزَل َّ
اَّللُ فَأُوٰلَئ َ
الظَّال ُمو َن﴾[املائدة .]45:وجاء يف قوله سبحانه وتعاىلَ ﴿:وَمن َّمل َحي ُكم مبَا أ َ
ال َف ِ
ن﴾[املائدة.]47:
اس ُقو َ
السنة ،وحصر الناس فيما تلقفوه من أقوال
وهبذا يتبني أن إغالق ابب االجتهاد والنظر يف أدلة القرآن و ُّ
أئمتهم الغابرين جناية كربى على الدين ونكاية ابألمة ،ألنه يؤدي هبا إىل اإلفالس واحلرية عندما حتيط هبا
مشكالت احلياة وال جتد فيما تصورته أنه الدين أي حل هلا فيلجئها ذلك إىل أن متد يدها إىل غريها وتنحين
له من أجل أن جيود عليها ابحلل ملا أعوزها حله يف حني أهنا يف احلقيقة هي احلرية أبن تقدم احللول للناس
السنة النبوية وهي تسع الكون وكل ما حواه ،فكيف
مجيع ا ألهنا أورثت علم الكتاب و أوتيت خزائنه وخزائن ُّ
ترضى لنفسها اإلفالس والركوع أمام غريها الستجداء احلل منه؟
وامل اء ف وق ظ ه وره ا حم م ول.1

ك ال ع ي س يف ال ب ي داء ي ق ت ل ه ا ال ظ م أ

 .3معىن ُتديد الدين:
كل ِ
قال الرسول (ﷺ)َّ :
األم ِة على ر ِ
إن َّ
مائة َس ٍنة من جي ِّد ُد هلَا دينَها  .2وعلق
ث ِهل ِذه َّ
يبع ُ
اّللَ َ
أس ِّ
العالمة بعد أن ذكر هذا احلديث فقال :فتجديد الدين إمنا يعين نصب ما اندرس من معامله وإظهار ما
خفي من حججه ودالئله والكشف عن مجاله واعتداله وتقوية أثره يف حياة الناس الفكرية والعلمية
واألخالقية ومن املعلوم أن الفقه يف الدين هو أيضا حباجة إىل جتديد يف كل عصر هبذا املعىن ،وهو حتقيق
مسائله وربط فروعه أبصوله وحترير ما التبس من حججه ودالئله ،وحبث مامل يطرق ابلبحث من

1
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مستجدات القضااي ،إذ ليس من املعقول أن جيمد الفقهاء على اجرتار ما سبق حبثه من مسائل ال داعي
إىل تناوهلا ابلبحث يف هذا العصر ،كقضااي الرق واملكاتبة ،ويدعوا حبث ما هو مطروح على الساحة
كاحلواالت البنكية وبطاقة االئتمان واالجتار يف األسهم وأطفال األانبيب ونقل األعضاء وأمثاهلا ،إذ ليس
ما يدرس جملرد التنظري كالذي يدرس من أجل احلاجة إليه يف العمل والتطبيق.
إذاا هناك حاجة إىل حل املشكالت هذا الصنف األخري حاجة عملية أما ما يدرس من أجل التنظري
فحسب فال يعدو أن يكون من الفقه االفرتاضي ،واملسلمون إن مل يسعهم فقهاؤهم ببحث ما يستجد من
أمثال هذه القضااي سيضطرون بال ريب إىل استرياد حلول مشكالهتا من األمم األخرى وسيطبقون شرائع
ما أنزل هللا هبا من سلطان حتل احلرام وحتلل احلالل وأتيت بكل إد يف نظام احلياة والقرآن الكرمي مسى هذه
األحكام وأمثاهلا مما خيالف شرع هللا تعاىل حبكم اجلاهلية حيث قال تعاىل﴿:أَفَحكم اجل ِ
اهلِيَّ ِة يَب غُو َن َوَمن
ُ َ َ
ِ ٍ
أَحسن ِمن َِّ
اَّلل ُحك اما ل َقوم ُ
َُ َ

ن﴾[املائدة.]50:
يوقِنُو َ

وهذا يثبت ضرورة قبول التجديد والعناية به ومما سبق يتبني أن التجديد على نوعني جتديد يف جمال الدعوة
واإلصالح مبحاربة البدع وقمع الفساد واألمر ابملعروف والنهي عن املنكر وهذا ما جيب أن يتعاون عليه
اجلميع إذ ال ينحصر فرضه يف الفقهاء دون غريهم وال يتوقف على بلوغ مرتبة االجتهاد يف الشريعة اإلسالمية
وإمنا على العامة أن يسلموا قيادهم لعلمائهم املخلصني يف ذلك ،وأن يتبعوا توجيهاهتم ومراشدهم حىت
يكون قيامهم هبذا التجديد على بصرية.
وإن جتديد يف جمال اإلفتاء والفقه وهذا مما يطلع به الفقهاء املتمكنون من الدراسات الشرعية القادرون على
استنباط األحكام من أدلتها فهو موقوف بال ريب على االجتهاد إذ مل يكن للجهلة أو أنصاف الفقهاء أن
يقحموا أنفسهم يف هذا األمر وإال كان مما يفسدونه أكثر مما يصلحونه.
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ومما يدخل يف جتديد الدين تطوير وسائله اليت تدعو إليه وتبلغ رسالته وتكشف مضامينه وتظهر حججه
ودالئله وتدفع عنه الشبه اليت حييكها أعداؤه فإن لكل عصر وسائله وقد كان السلف الصاحل يعنون إببالغ
رسالة هذا الدين وإبراز تعاليمه بكل ما تنسى هلم من وسائل كإقناع األفراد واخلطابة ،يف اجلماهري وبعث
الرسل والكتب ونشر الدعاة بني الناس ،مث عهدوا إىل التدوين من أجل ختليد هذا العلم وتيسريه حىت
جهدا يف كل ما ميكن أن حيقق النجاح يف أجل هذه الغاية النبيلة وال ريب
تتعاقب األجيال عليه ،ومل أيلوا ا
أهنا وسائل انجحة أتت أكلها كل حني إبذن رهبا ولكن الدهر أييت كل يوم جبديد واحلياة تتطور ابستمرار
فقد استجدت وسائل أخرى أصبحت الوسائل السابقة جبانبها بدائية متخلفة ،فلو مجد الدعاة والفقهاء
على تلك الوسائل وامتنعوا عن استغالل الوسائل املستحدثة ،كالصحف والطباعة والنشر ،واإلذاعة
املسموعة واملرئية والربيد السريع والشبكة العنكبوتية وسائر الوسائل املتطورة ،بدعوى أن هذه بدع وأهنا مل
تكن يف عهد الرسول (ﷺ) وال يف عهد صحابته رضي هللا عنه وال يف عهود التابعني ومن بعدهم لظلوا
متخلفني وسبقهم أصحاب اهلمم الذين يعنون بنشر أفكارهم ومبادئهم مبسافات تفوق مجيع املقاييس،
حرصا على تطوير وسائلها لنشر دعوهتا وبث علومها فيما بني
لذلك كان على أمة اإلسالم أن تكون أكثر ا
الناس وأن تستغل كل جديد لذلك.1

 .4مشكًلت معاصرة ابجتهاد من الفقهاء املعاصرين:
شارك العالمة أمحد اخلليلي كبري املرجعيات اإلابضية يف العصر احلديث يف كثري من املؤمترات والندوات
واجملامع الفقهية التابعة ملنظمة املؤمتر اإلسالمي ،ورابطة العامل اإلسالمي مع كبار فقهاء وعلماء العصر
من األمة اإلسالمية وحتدث عن اجملامع الفقهية احمللية اخلاصة ببعض األقطار اإلسالمية وأمهيتها يف دراسة
مستجدات العصر احلديث مع كبار العلماء فذكر:
1
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 اجملمع الفقهي ابهلند. اجملمع اجملتمع الفقهي ابلسودان. اجملمع اجملتمع األوريب لإلفتاء. جممع البحوث اإلسالمية يف األزهر الشريف. وزارة األوقاف والشؤون الدينية سلطنة عمان.حيضر لفيف من العلماء من داخل السلطنة وخارجها من مجيع املذاهب اإلسالمية لبحث اجلوانب
الفقهية وغريها ويف هذا كله ما يتيح للفقهاء البحث واحلوار فيما يستجد من قضااي وما يعين من
مشكالت.قال العالمة اخلليلي عن هذه االجتماعات" :ولعل من أحسن ما مييز هذه اللقاءات العلمية
أمرين:
 أحدمها :إاتحة فرصة اجتماع أكرب عدد من أهل العلم الستعراض ما يطرأ من مشكالت احلياةفإن االجتماع خريا وبركة ومن خالله يتيسر لكل أحد أن يكتشف ما عند اآلخرين من آراء
وفهوم ،فيبصر القضية من نواحي متعددة ،إذ ليس رأي الفرد كرأي اجلماعة فإن كل ما اجتمع
عليه هو أقوى وأدىن إىل الصواب وأبعد من الزلل وأرضى هلل سبحانه وتعاىل وما أحسن ما قاله
شاعر النيل:
رأي اجلماعة ال تشقى البالد به

رغم اخلالف ورأي الفرد يشقيها

 اثنيها :تالقح اخلربات وتساند الفهوم من خالل االجتماع الذي جيمع إىل الفقهاء ذوي اخلرباتالتخصصية يف جماالت احلياة ،فيكون كل واحد من الفريقني مكمالا لآلخر وعوان له ،ففي
اجملال الطيب يشارك الفقهاء األطباء املتخصصون القادرون على تشخيص القضااي املطروحة
على الساحة حىت يفهمها الفقهاء حق الفهم ويتصوروها بعيدة عن اللبس ،وميكنهم من خالل
ذلك أن يفتوا فيها ببصرية وقدمياا ،قيل :احلكم على الشيء فرع عن تصوره ويف اجملال االقتصادي
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يشاركهم خرباء االقتصاد ،ويصورون هلم ما هم بصدد حبثه من القضااي مبا يقرهبا إىل أفهامهم
وجيليها مداركهم فيكون حكمهم عليها مبنيا على إدراك ماهياهتا ،والتمييز بني متشاهباهتا.
ويف جمال العمارة أو الصناعة يشرتكون مع املهندسني املاهرين القادرين على تصوير ما هم معنيون ببحثه
وهكذا يف كل جمال يستعينون بذوي االختصاص به فيولوهنم من معارفهم ما هم حباجة إليه:
ومن املعلوم أن الرأي الفقهي عندما يبىن على اإلملام ابلقضية املدروسة من مجيع جوانبها ويكون من فقيه
انبه ،أخلص هلل تعاىل وجهته يتميز ابلعمق والدقة والشمول والقوة ،فيكون بعيدا عن كل ما يوهنه ،ومن
أخذ به كان آخ اذا مبا تطمئن إليه نفسه ويريح ضمريه ،ألنه بعيدا عن الريب واللبس.
هذا ،ولست اآلن بصدد استقصاء القضااي املعاصرة اليت تناوهلا فقهاء العصر ابلبحث والتمحيص حىت
خرجوا فيها برأي واحد أو آراء متعددة ،فإهنا أوسع من أن حيبط هبا كتاب جامع فضالا عن حبث قصرية،
صورا من هذه القضااي مما أسفر عنه البحث واحلوار يف جممع الفقه اإلسالمي املنبثق عن املؤمتر
وإمنا أورد ا
اإلسالمي .1وذكر الشيخ أهم القضااي وآراء العلماء:
 قضية طفل األانبيب. نقل األعضاء. االستنساخ البشري. سندات املقارضة وسندات االستثمار. زكاة األسهم املقتناة بغرض االستفادة من ريعها. مرض نقص املناعة املكتسب "اإليدز". قد ساهم العالمة اخلليلي يف حل مشكالت بعض القضااي املعاصرة وإليك بعض األمثلة: نقل الدم إىل املريض.1
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 حكم الراب يف األوراق النقدية ووجوب الزكاة فيها. حكم التدخني.ومن خالل الغوص واالطالع يف فكر العالمة اخلليلي يتضح لنا أصوله املتينة وقواعده الرضية وفقه العميق
وسعة اطالعه على املدارس اإلسالمية مما جعله يف مصاف كبار علماء وفقهاء األمة اإلسالمية ويف خامتة
كتابه بيان أثر االجتهاد والتجديد يف تنمية اجملتمعات اإلسالمية قال اخلليلي" :من خالل النظر يف هذا
البحث وتقليب أوراقه خترج مبا يلي:
 أن االجتهاد يف كل عصر من األمور الضرورية اليت ال بد لألمة أن تعين هبا من أجل حل مشكالهتاواحلفاظ على دينها والربط بني الواقع والشريعة.
 أن ابب االجتهاد مل يغلق حبال ،فإن الرجوع إىل الكتاب والسنة واستلهام األحكام منها أمر المناص منه يف كل عصر حىت تستقيم حياة الناس.
 أن هذا األمر ال ميكن أن يتعاطاه كل أحد وإمنا يقوم به علماء الشريعة الذين مجعوا بني وسائلالسنة والعلوم اليت هي وسائل ملعرفتها ودراسة مقاصد الشريعة ودراسة
االجتهاد بدراسة الكتاب و ُّ
أوضاع الناس وإدراك ما حييط هبم من أحوال.
 أن التجديد يف اجلانب الفقهي والدعوى ضرورة ال بد أن تلىب يف هذه احلياة وإال سارت القافلةوختلف املسلمون عن اللحاق هبا.ومما تقدم أرى ال بد من التوصية مبا يلي:
 توعية الناس لتقبل اآلراء اجلديدة املبنية على األصول الشرعية وعدم اجلمود على ما تقدم منآراء سابقة رمبا كانت صاحلة لعصور خاصة وذلك يف املتغريات دون الثوابت.
 إعداد جيل من الفقهاء الرابنيني اجلامعيني بيد دراسة مصادر الشريعة واستلهام مقاصدها وبنيدراسة العصر وظروفه ومتطلباته.
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 توفري فرص االجتهاد اجلماعي ألجل تفادي اخلطأ ابجتماع الفقهاء وتدارسهم املوضوعاتاملطروحة ،فإن اإلنسان قليل بنفسه كثري أبخيه وميكن أن يكون ذلك من خالل احلوار يف اجملامع
الفقهية أو من خالل إجياد منتدايت فقهية يف الشبكة العنكبوتية وتيسري احلوار فيها بني الفقهاء
يف أطراف العامل.
 األخذ بوسائل العصر يف تشخيص القضااي اليت حتتاج إىل دراسة وحل ،واالستعانة بتلك الوسائليف دراستها مع إشراك املتخصصني يف كل فن حىت يتم تصورها تصورا سليم ا فإن احلكم على
الشيء فرع تصوره.
 حشد مجيع اإلمكاانت من أجل إبراز صورة اإلسالم املشرفة وذلك ابلدعوة إليه ابحلكمة واألخذبوسائل العصر يف هذه الدعوة لظل اإلسالم منارة شاهقة يسطع نورها على العاملني.1

خامسا :اإلمامة عند اإلابضية وآراء أهل السنة:
ا
يقول الشيخ علي حيىي معمر :عندما كان كبار العلماء من التابعني يعتقدون جمالس العلم ،يفسرون كتاب
هللا ويروون للناس ما حفظوا عن رسول هللا (ﷺ) ويفتون للناس فيما يعرض هلم من مشاكل كانت قضية
اخلالفة ،قد أخذت حظها من النقاش وانقسام الناس فيها على آراء معينة ،حسب أدلتهم اليت يقتنعون هبا،
وأصوهلم اليت يستندون إليها.
مقرا له ،ينشر فيها العلم ويتوىل ويوايل
كان جابر بن زيد األزدي ،وهو أحد هؤالء العلماء ،اختذ البصرة ا
التدريس والتأليف ويهتم بشؤون املسلمني وكانت قضية اخلالفة من القضااي اليت مرت عليه ،ودرسها دراسة

1
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مستفيضة عميقة وانتهى فيها إىل رأي اثبت مبين على روح العدالة يف اإلسالم ومستمد من القرآن الكرمي
ومستندة ومستند على سرية السلف من أصحاب النيب عليه الصالة والسالم.
كان يرى أن أهم مرافق الدولة وأعظم مظهر لألمة وأقوى سلطة تشرف على تنفيذ أوامر هللا ،وتطبيق أحكام
الكتاب الكرمي ،وهي هبذا الوصف ال ميكن أن ختضع لنظام وراثي ،وال أن ترتبط جبنس أو قبيلة أو أسرة
أولون ،وإمنا جيب أن يشرتط فيها الكفاءة املطلقة ،الكفاءة الدينية والكفاءة اخللقية ،والكفاءة العلمية
والكفاءة العقلية ،فإذا تساوت هذه الكفاءات يف جمموعة من الناس ،أمكن أن جتعل من اهلامشية أو القرشية
أو العروبة من أسباب املفاضلة أو من وسائل الرتجيح ،أما يف غري ذلك فليس هلا حساب.
وقد عرف الناس هذا الرأي جلابر بن زيد ،كما عرفوه لكثري من العلماء املعاصرين له ،والكثري من أصحاب
رسول هللا (ﷺ) وكان طالبه ،ينشرون ذلك عنه ،ويتحدثون به.1

 .1شرط القرشية ِف اإلمامة:
وحكي اإلمجاع عليه من قبل الصحابة والتابعني وبه قال
ذهب علماء أهل السنة إىل اشرتاط هذه الشرطُ ،
األئمة األربعة ،فقال اإلمام أمحد يف رواية اإلصطخري :اخلالفة يف قريش ما بقي من الناس اثنان ،ليس
قر لغريهم هبا إىل قيام الساعة.2
ألحد من الناس أن ينازعهم فيها وال خيرج عليهم وال تُ ُّ
نص الشافعي رضي هللا عنه على هذا يف بعض كتبه 3وكذلك رواه زرقان عن أيب حنيفة ،4وقال اإلمام
وقد ُّ
مالك :وال يكون رأي اإلمام –إال قرشياا وغريه ال حكم له إال أن يدعو إىل اإلمام القرشي.5
1

اإلابضية يف موكب التاريخ ،ص .ص .64 – 63

2

أيب يعلى ،طبقات احلنابلة.26/1 ،

3

الشافعي ،األم.143/1 ،

4

أصول الدين ،ص.275

5

ابن العريب ،أحكام القرآن.1721/4 ،
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وقد خالف بعض األشاع رة من أهل السنة ذلك واستدل املثبتون بعدة أدلة من السنة واإلمجاع فمن السنة
ما يلي:
 ما رواه البخاري يف صحيحه عن معاوية رضي هللا عنه حيث قال البخاري :ابب األمراء من قريشحدثنا أبو اليمان أخربان شعيب عن الزهري قال :كان حممد بن جبري بن مطعم حيدث أنه بلغ
ِ ِ
ِ
معاوية وهم عنده يف وفد من قريش – َّ
ك
بن عم ِرو ب ِن
ث :أنه سيكو ُن َملِ ٌ
العاص ُحيَد ُ
أن َ
عبد هللا َ
1
ِ
بعد ،فإنه بلَغين َّ
رجاال
أن ا
من قَحطا َن فغضب فقام فأثىن على هللا مبا هو أهلُه ،مث قال :أما ُ

رسول ِ
كتاب ِ
هللا تعاىل ،وال تُؤثَر عن ِ
أحاديث ليست يف ِ
هللا (ﷺ) ،فأولئك
منكم يتَ َحدَّثو َن
َ
ُ
رسول ِ
ِ
ِ
يقولَّ :
األمر ِف
هللا (ﷺ) ُ
عت َ
ُج َّهالُكم ،فإايكم واألماينَّ اليت تُض ُّل أهلَها ،فإين مس ُ
إن هذا َ
ٍ
الدين.2
قريشَّ ،ل يُعاديهم أح ٌد إَّل كبَّه هللاُ على وج ِهه ،ما أقاموا َ
 كذلك ما رواه البخاري ومسلم يف صحيحهما عن أيب هريرة رضي هللا عنه تعاىل عنه قال رسولالشان ،مسلِمهم تَبع ملسلِ ِم ِهم ،وكافِرهم تَبع ِ
ِ
الناس تَبَ ٌع لِ ُق َريْ ٍ
لكاف ِرِهم.3
ش ِف هذا
ُُ َ ٌ
ُ ٌَ
ْ
هللا (ﷺ)ُ :
 يف مسند اإلمام أمحد أن أاب بكر وعمر ملا ذهبا إىل سقيفة بين ساعدة حني اجتمع األنصارالختيار خليفة رسول هللا (ﷺ) ،تكلم أبو بكر ومل يرتك شيئ ا أنزل يف األنصار وذكره رسول هللا
واداي أو
(ﷺ) من شأهنم إال ذكره.وقال :ولقد علمتم أن رسول هللا (ﷺ) قال :لو سلَ َ
َّاس ا
ك الن ُ
ِشعبا وسلَ َك ِ
وادي األنصا ِر و ِشعبَ ُهم ،ولقد علمت اي سعد
ت
واداي أو ِشعباا لسلَك ُ
ا
األنصار ا
ُ
ْت َ
فرب ِ
وفاجرهم
لربهم،
قريش وَّلةُ هذا األم ِرَُّ ،
أن رسول هللا (ﷺ) قال وأنت قاعدٌ :
الناس تَ بَ ٌع َِّ
ُ
تَبَ ٌع لفاج ِرهم ،فقال له سعد :صدقت حنن الوزراء وأنتم األمراء.4
1

الدميجي ،اإلمام العظمي عند أهل السنة واجلماعة ،ص.270

2

البخاري ،ك األحكام  ،114/13من الفتح.

3

البخاري ،ك املناقب  .526/6وانظر :مسلم ،رقم .1818

4

مسند أمحد ،مرسل حسن ،5/1 ،وله شواهد تقوية.
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 ومر معنا يف الرواية الواردة يف الصحيح واليت أثبتناها يف مبايعة أيب بكر رضي هللا تعاىل عنه عندالعرب هذا َ َّ
احلي ِمن
ف
ذكره هلذا احلديث مبعناه ال بلفظه حيث قال :ولن يع ِر َ
ُ
األمر إَّل هلذا ِّ
ٍ
قريش .1
 ومنها ما رواه اإلمام أمحد بسنده عن أنس بن مالك :أن رسول هللا (ﷺ) قام على ابب البيتاألئمةُ ِمن قُ َر ٍ
يش ويل عليكم ٌّ
اسرتِْحوا
وحنن فيه فقالَّ :
فعلوا ا
عظيم وهلم َ
ثًلاث إذا ُْ
ذلك ما َ
حق ٌ
ِ
ذلك منهم فعليه لعنةُ ِ
ِ
واملًلئكة
هللا
عاهدوا َوفَ ْوا َّ
يفع ْل َ
رْحوا وإذا ح َكموا ع َدلوا وإذا َ
فم ْن َملْ َ
والن ِ
أمجعني .2
َّاس
َ
 وقال ابن حزم" :وهذه رواية األئمة من قريش ،جاءت جميء التواتر رواها أنس بن مالك وعبد هللابن عمر بن اخلطاب ومعاوية وجابر بن عبد هللا وجابر بن مسرة وعبادة بن الصامت معناها".3
 اإلمجاع :فقد حكاه غري واحد من العلماء منهم :النووي حيث قال يف شرحه احلديث :الناس تبعلقريش...إخل احلديث :وهذه األحاديث وأشباهها دليل ظاهر على أن اخلالفة خمتصة بقريش ال
جيوز عقدها ألحد من غريهم وعلى هذا انعقد اإلمجاع يف زمن الصحابة والتابعني فمن بعدهم
ابألحاديث الصحيحة ومنهم القاضي عياض ،وممن حكى هذا اإلمجاع املاوردي واإلجيي يف املواقف
وابن خلدون يف املقدمة والغزايل يف فضائح الباطنية وغريهم.4
 من احملدثني الشيخ حممد رشيد رضا حيث قال :أما اإلمجاع على اشرتاط القرشية فقد ثبت ابلنقلوالفعل ،رواه ثقات احملدثني واستدل به املتكلمون وفقهاء مذاهب السنة كلهم وجرى عليه العمل
بتسليم األنصار وإذعاهنم لنيب قريش ،مث إذعان السواد األعظم من األمة عدة قرون.5
1

فتح الباري.20/7 ،

2

مسند أمحد.183/3 ،

3

الفصل يف امللل واألهواء والنحل.89/4 ،

4

الدميجي ،اإلمامة العظمى ص.273

5
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 اعرتض احلافظ بن حجر على هذا اإلمجاع ،وذلك بقوله :قلت :وحيتاج من نقل اإلمجاع إىل أتويلما جاء عن عمر فيمن ذلك ،فقد أخرج أمحد عن عمر سند رجاله ثقات أنه قال :إن أدركين
أجلي وقد مات أبو عبيدة ،استخلف معاذ بن جبل ...احلديث ومعاذ بن جبل أنصاري ال نسب
له يف قريش ،فيحتمل أن يقال :لعل اإلمجاع انعقد بعد عمر على اشرتاط أن يكون اخلليفة قرشياا
أو تغري اجتهاد عمر يف ذلك وهللا أعلم.1
 قال الدكتور عبد هللا الدميجي بعد مناقشة طويلة يف اإلمامة" :وهذا الشرط كغريه من الشروطالسابقة ،اليت ال تشرتط إال عند االختيار من قبل أحد أهل احلل والعقد ،أما إذا كان تويل اإلمام
لإلمامة بغري هذه الطريقة فال يشرتط فيه القريشة كاملتغلب مثالا ومن عهد إليه من إمام سابق
وخشية الفتنة إن عزل ،ففي مثل هذه احلالة جتب طاعته يف غري معصية واجلهاد معه وحنو ذلك،
وله من احلقوق مثل للقريشي بنص األحاديث السابقة واملوجبة لطاعة املتغلب وإن مل تكتمل فيه
هذه الشروط وهللا أعلم".2
ابلنسبة للقائلني بعدم اشرتاط القرشية وأدلتهم ،فقد حتدث العالمة اخلليلي عن اإلمامة فقال :وهو
منصب ال خيتار له إال من كان ذا أهلية اتمة وذلك أبن يكون رجالا مسلما ،ورعا ،سليم احلواس
والعقل ليست به عاهة وأن يكون حرا ابلغ ا متمتع ا مبؤهالت القيادة من اإلقدام وحسن السياسة
وع ُلو اهلمة واخلربة بشؤون الدين والدنيا ومعىن هذا البد من أن
واحلنكة وسعة الصدر ورابطة اجلأش ُ
يكون عاملا جمتهدا أو أن يكون من حوله علماء يستمد منهم خربته ويرجع إليهم يف حل املشكالت.
 وعلى كال األمرين ال مناص له من الشورى وذلك أبن يستشري يف كل شأن أهل اخلربة به ،ففيجمال الشرع يستشري الفقهاء ويف الشورى احلربية يستشري ذوي اخلربة العسكرية ويف الشورى املالية
1

فتح الباري.119/13 ،

2
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يرجع إىل ذوي اخلربة االقتصادية وهكذا يف كل جمال يرجع إىل املختصني به ،مع ضبط هذه
ُ
املشهورة ابألحكام الشرعية ،ألن الشريعة الرابنية هي أساس هذا النظام.
 وهذا املنصب إمنا هو وراثة للنبوة ،فلذلك ال يتبوؤه إال من كان على منهج األنبياء ،فما ألهلاجلور الظلم فيه من نصيب بدليل قوله تعاىل﴿:وإِ ِذ اب ت لَى إِب ر ِاهيم ربُّه بِ َكلِم ٍ
ات فَأََمتَُّه َّن ۖ قَ َال إِِين
َ َ ٰ َ َ َُ َ
َّاس إِماما ۖ قَ َال وِمن ذُ ِريَِّيت ۖ قَ َال َال ي ن ُ ِ
اعلُ ِ
ِ
ِِ
ني﴾[البقرة .]124:فكما أن الظامل
ََ
َج َ
ال َعهدي الظَّالم َ
ك للن ِ َ ا
َ
ال يكون نبي ا قط كذلك ال يقعد على عرش خالفة النبوة.
 وال يشرتط هلذا املنصب نسب بعينه فجميع الناس متساوية فيه أقدامهم عندما تتوفر فيهم الشروطاملطلوبة ،فليس العريب أوىل به من األعجمي وال القرشي أوىل به من غريه.
 وإمنا كان اختيار اخللفاء الراشدين من قريش يف عهد الصحابة –رضوان هللا عليهم -مراعاة ملصلحةسياسة األمة فإن الدولة كانت قائمة يومئذ على أكتاف العرب ،ألن معظم الرادة يف اإلسالم كان
منهم ،وكانت العرب مجيعا ُجت ُّل قريشا جملاوزهتا بيت هللا تعاىل الذي ورثت العرب تعظيمه وألهنا
مجيعا ،وعمق ذلك أن اختار هللا تعاىل عبده
القائمة عليه،وذلك مما أورثتها مكانة يف نفوس العرب ا
ورسوله حممدا (ﷺ) من بينهم واستخلفه من ِضئضئ نسبهم فزادهم ذلك قدرا ومكانة فلذلك
كان مجع شتاهتم أبن يتبوأ هذه املكانة واحد ممن ينتمي إىل جمدهم أقرب إىل ما ألف من شأهنم
وعهد يف طباعهم ويؤكد ذلك أن أاب بكر رضي هللا عنه قال :إن العرب ال تدين إال هبذا احلي من
قريش.1
 وهذا مما يؤكد أن اختيار اخللفاء منهم كان إجراءا سياسيا من أجل مصلحة الدين يف ذلك العهدفحسب ،وفيما بعد ذلك إذا ُوجد األكفاء من غريهم فهو أوىل هبذا الشأن مع أن الذين اختريوا

1

شرح غاية املراد يف نظم االعتقاد ،ص.200
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للخالفة الراشدة مل خيتاروا لقرشيتهم فحسب ،وإمنا لسابقتهم يف الفضل ،وألهنم من السابقني
األولني من املهاجرين ،فكانوا أحرايء بذلك.1
 وأما الشيخ علي حيىي معمر فقد قال :وصحيح أن اإلابضية ال يشرتطون القرشية لصحة اخلالفةمرجحا إذا تساوت الكفاءات األخرى.2وقال يف كتاب اإلابضية يف موكب
وإمنا تكون القرشية
ا
اإلابضية:
 على أنين أعتقد أن األمة اإلسالمية ،بعد التجارب الطويلة املريرة وبعد أن ابتعد هبا التاريخ عناملؤثرات اخلاصة ،اليت سريهتا يف اجتاه معني ،ال يسعها إال أن رأي اإلابضية يف قضية اخلالفة ،وإن
علماء اإلسالم ال ميكن أن يرجحوا غري هذا الرأي ،وإمنا قدر لألمة اإلسالمية أن جتتمع وأن ترجع
إىل حكم هللا ،وأن تلغي هذه الشرائع اليت جاء هبا االستعمار إلبعاد هذه األمة اإلسالمية عن
كتاب هللا ،وقدر للخالفة اإلسالمية أن تتوىل شؤون املسلمني كما أمر هللا ،لو قدر ذلك ،وكان
لألمة أن ختتار رئيس الدولة الذي تلقى بني يديه مبقدرات األمة ،ما وسعها إال أن ترجع إىل قواعد
هذا املذهب ،لتختار اخلليفة أو رئيس الدولة ،حسب الشروط السابقة اليت أشران إىل بعضها ،وملا
أقامت للهامشية أو القرشية أو العروبة أي وزن ،اللهم إال يف مقام الرتجيح ،عندما تتساوى املواهب
والكفاءات ،ولن تتساوى املواهب والكفاءات يف أمة تشتمل على املاليني من خمتلف األفهم
والعقول واألخالق.
 وإنه ليسرين ح اقا أن أقتطف من األستاذ حممد الغزايل ،السطور الرائعة اآلنية ،ألختم هبا هذاالفصل ،وحنن نتساءل فيم هذا اجلدل كله؟ وما يضران أو يفيدان من هذا النسب؟

1
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2

اإلابضية بني الفرق ،ص.506

467

 وما ينقصنا أو يزيدان من أفريقيا أو أسيا وما فضل عبد مشس على توت عنج آمون؟ أو حتتمسعلى عنرتة؟ وملاذا ال يقال يف إجياز أن الزجني املسلم خري من اهلامشي املنافق ،وأن قضية فلسطني
من شأن اإلسالم ،واملسلمني قبل أن تكون من شأن العرب واملستعمرين.1
 وقال الدكتور حممد عبد الرحيم الزيين :يف تعليقه على قراءته لكتاب الدكتور األغربي "كتاباإلابضية بني حراسة الدين وسياسة الدنيا" ،انضل املوقف نضاالا واسعا للربهنة على عدم صحة
حديث :األئمة من قريش وأوىل املوضوع إيالء عظيما مع إظهار مدى صواب رأي اإلابضية يف
إ نكار ذلك وإصرارهم أن يكون إمام املسلمني "اخلليفة أو الرئيس أو األمري" من بني املسلمني
كافة على أن تتوافر فيه شروط العلم والتقوى والشجاعة وسالمة األعضاء وصحة اجلوارح دون
النظر إىل قبيلة أو جنس .2مث قال :احلقيقة أن القضية ال حتتاج إىل هذا اجلهد اجلهيد ،وال العناء
الشديد ،فقد أثبت مجهرة من املؤرخني أننا بصدد مقولة للخليفة أيب بكر وكان قصده أن العرب
صحيحا
ونصا
ال تنقاد إال هلذه القبيلة آنذاك ولكن الفقهاء أخذوا هذه املقولة وعدوها حديثاا ا
ا
وراحوا يقننون ذلك وجيعلون منه شريعة تتحكم يف األمة اإلسالمية يف حني رفضها املعتزلة
واإلابضية.3واستدل أبدلة على ما ذهب إليه املذهب اإلابضي منها:
 قوله سبحانه﴿:إِ َّن أَكرم ُكم ِعند َِّاَّلل أَت َقا ُكم﴾[احلجرات .]13:إ اذا ،فاآلية متيز فئة املتقني املتمسكني
َ
ََ
ابلكتاب والسنة املنفذين لتعاليمه اجملاهدين يف سبيل مبادئه ،فكلنا أمام هللا سواء وال ميزة ألحد
على أحد إال بتطبيق قواعد اإلسالم وتعاليمه .4وقد قال غريه :فجعل األفضلية واإلكرام ابلتقوى

1
2

اإلابضية يف موكب التاريخ ،ص.65
قراءة يف كتب املدرسة اإلابضية ،ص.133

3
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ال ابملعايري األخرى كالنسب وحنوه بل وردت أحاديث حتذر من التفاخر ابألنساب واألحساب
وتنهى عن العصبية اجلاهلية منها:
ِ
ِ
ابألحساب
التفاخر
كوهنن:
أربع ِف أميت من أم ِر
اجلاهلية َّل يرت َّ
 قوله صلى هللا عليه وسلمٌ " :ُ
ِ
ِ
ابلنجوم والنياحةُ".1
والطعن ِف
ُ
األنساب واَّلستسقاءُ
ِ 2
ِ
آلابء ،مؤمن تقي،
ب عنكم ُعبّيَةَ اجلاهلية وفخرها ااب ا
وقوله صلى هللا عليه وسلم :إن هللاَ قد أَ ْذ َه َ

وفاجر شقي ،أنتم بنو آدم ،وآدم من تراب ،ليدعن رجال فخرهم أبقوام ،إمنا هم فحم من فحم
جهنم ،أو ليكونن أهون على هللا من اجلعًلن اليت تدفع أبنفها النَت .3
 ويف قوله سبحانه وتعاىلَ ﴿:وأَم ُرُهم ُش َور ٰى بَي نَ ُهم﴾[الشورى ،]38:إذ يقرر النص املقدس بوضوح أنأمرا من
أمر املسلمني عامة هو ابملشاورة واالتفاق واالختيار والتفاهم ،وعليه إذا أرادوا أن يربموا ا
األمور الرجوع إىل أهل احلل والعقد وهم خرباء ابلتعبري املعاصر كل يف جماله.4
 عدم اختيار الرسول (ﷺ) أليب بكر ،أو تنصيبه خليفة للمسلمني وكونه أمره ابلصالة ال ينهضدليال على ترشيحه للخالفة.
ا
 لو كانت األئمة من قريش ح اقا ،فلماذا مل خيرته الرسول (ﷺ) ويعينه خليفة أمام املأل ،أو أيخذالبيعة له ،وملاذا وقع اخلالف بينهم ،بني القريشني واألنصار وبني القرشيني أنفسهم واحلقيقة
الساطعة أنه ترك األمر شورايا بني املسلمني ال سيما يف هذه القضية احليوية املصريية.5

1
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عنون املعبود ،سنن أيب داود ،ك األدب .31/14

4

قراءة يف كتب اإلابضية ،ص.134

5

املرجع السابق ،ص.134
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مشهورا ضد الدعوة اإلسالمية وأغلب صناديدهم مل
 نالحظ أن أهل مكة قد وقفوا موق افا عدائيااا
يؤمنوا إال يف مراحل متأخرة ال سيما بعد فتح مكة يف حني أن أهل املدينة وأغلبهم ليسوا من
قريش هم الذين حتملوا عبء الدعوة والدفاع عنها فضالا عن إيواء الرسول (ﷺ) ومحايته يف الوقت
العصيب ،مث دخلوا املعارك يف "بدر" و "أحد" ضد القريشني أعداء الرسول (ﷺ) وخمرجيه من
أحب بالد هللا إليه ومن مث كيف ينسجم هذا مع تقريره أن األئمة من قريش ،بل كيف ينسجم
هذا مع قوله :امسعوا وأطيعوا ولو أمر عليكم عبد حبشي ،وقول عمر بن اخلطاب :لو أن سامل ا
حيا ما داخلتين فيه الظنون ،وذلك حني أسند أمر اخلالفة إىل أهل الشورى ومعلوم أن ساملا كان
موىل أليب حذيفة.1
 وقد ذكر الدكتور الدميجي يف كتابه اإلمامة العظمى أدلة من ذهب إىل نفي اشرتاط القرشية منها:يقول األنصار يوم السقيفة منا أمري ومنكم أمري .2وقالوا لو مل يكن األنصار يعرفون أنه جيوز أن يتوىل اإلمامة
غري قريش ملا قالوا ذلك.
أيضا ما أخرجه البخاري يف صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي هللا عنه قال :قال رسول
ومن أدلتهم ا
ِ
ِ
استُ ْع ِم َل علي ُك ْم َع ْب ٌد َحبَ ِش ٌّي َّ
أسهُ َزبيبَةٌ "  .3فاحلديث أوجب الطاعة
هللا (ﷺ)ْ " :
امسَ ُعوا وأَط ُيعوا وإِن ْ
كأن ر َ
لكل إمام وإن كان عبدا فدل على عدم اشرتاط القرشية.4
واستدلوا أيض ا بقول عمر بن اخلطاب رضي هللا تعاىل عنه :أن أدركين أجلي وأبو عبيدة حي استخلفه .فإن
أجلي وقد مات أبو عبيدة استخلفت معاذ بن جبل ،5واملعروف أن معاذ بن جبل أنصاري ال نسب له يف
1

املرجع نفسه ،ص.134

2

فتح الباري.144/12 ،

3

مسلم ،رقم .1834

4

اإلمامة العظمى ،ص.276

5

مسند أمحد.18/1 ،
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قريش ،1فدل على اجلواز .كما روى عنه رضي هللا عنه تعاىل عنه أنه قال :لو أدركين أحد رجلني ،مث جعلت
هذا األمر إليه لوثقت به :سامل موىل أيب حذيفة ،وأبو عبيدة بن اجلراح.2كما استنتجوا من قول أيب بكر
رضي هللا عنه :إن العرب ال تدين إال هلذا احلي من قريش .أن هذا تعليل لطاعة العرب هلم فإذا تغري احلال
تغري موقع االختيار .3ومنهم من قال :إن هذه األحاديث اليت يستدل هبا أهل السنة إمنا هي على سبيل
اإلخبار اإلجبار وليس فيها أمر جيب امتثاله ،ذهب إىل ذلك بعض العلماء املعاصرين كالشيخ حممد أبو
زهرة والدكتور صالح الدين دبوس وغريهم.4
وقد مال إمام احلرمني اجلويين إىل عدم اشرتاطه ،وزعم أنه من أخبار اآلحاد ،وهو على مذهبه ال حيتج به
يف مثل هذه املسائل ،وقد اختلف قول أيب بكر الباقالين ،فاشرتط القرشية يف كتابه "اإلنصاف" ومل يشرتطها
يف كتابه "التمهيد".
وكذلك إىل نفي اشرتاط القرشية ذهب أكثر الكتاب احملدثني منهم :الشيخ حممد أبو زهرة يف كتابه"اتريخ
حكما ،وكذلك العقاد يف
املذاهب اإلسالمية" ،حيث ذهب إىل أن األحاديث الواردة جمرد أخبار ال تفيد ا
كتابه الدميوقراطية يف اإلسالم وعلي حسن اخلربوطلي يف كتابه اإلسالم واخلالفة ،ومنهم صالح الدين دبوس
يف كتابه "اخلليفة توليته وعزله" ،فهو ذهب إىل أن هذه األحاديث جمرد أخبار .5ومنهم األستاذ املبارك رمحه
هللا ،فقد اعتربها من ابب السياسة الشرعية املتغرية بتغري العوامل.6

 .2إمامة املتغلب:

1

اإلصابة ،ابن حجر.219/9 ،

2

املسند .20/1 ،وصححه األستاذ أمحد شاكر ،رقم .129

3

اإلمامة العظمى ،ص.277

4

املرجع السابق ،ص.277

5

اإلمامة العظمى ،ص.276

6

املرجع نفسه ،ص.276
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يقول الدكتور حممد سليم العوا :ونالحظ أن اإلابضية منذ البداية قد قبلوا فكرة إمامة املتغلب .1وهي الفكرة
اليت وضعها علماء أهل السنة واجلماعة لتسويغ عدم اخلروج على احلاكم اجلائر ابعتبار أن جور ستني سنة
خري وخري من فتنة ساعة ،2وبذلك يكون املبدأ الرابع الذي ذكرانه آنف ا قد أصبح هو املعول عليه ابختيار
اإلابضية مجيعا عدم اخلروج ،وعلى هذا يلتقي اإلابضية ومجهور أهل السنة يف تفضيل عدم اخلروج على
احلاكم الظامل ابعتبار أن حقن دماء املسلمني أوىل من عزل حاكم ال يضمنون من يتوىل األمر بعده.
وهذا الرأي فرع لقاعدة وجوب الطاعة املقررة للحكام على احملكومني مامل أيت هؤالء مبخالفة للشرع يف
تصرفاهتم اخلاصة أو العامة ،فإذا حدث شيء من ذلك فإن العلماء ينكرونه مستندين يف ذلك إىل أن
واجب الطاعة ال حيول بني األمة وبني أن حتاسب حكامها على تصرفاهتم املتعلقة ابلرعية ابلرغبة أبنواعها
ٌ
مسؤول عن
كافة ،بل وحتاسبهم على تصرفاهتم الشخصية لقول رسول هللا (ﷺ) :كلُّكم ر ٍاع ،وكلُّكم
رعيَّتِه.3
وذلك يف قول رسول هللا (ﷺ) " :على ِ
ِ
أحب وَك ِرَه .إَّل أن يُ ْؤَم َر
املرء
املسلم ْ
السم ُع والطاعةُ .فيما ّ
طاعةَ " .4وقوله صلى هللا عليه وسلمَ " :أَّل َّ ِ
ٍ
ٍ
مبعصية .فإن أ ُِم َر
ين النَّصيحةُ
مبعصية ،فًل مسَْع وَّل َ
إن ال ّد َ
هللا؟ قال(ﷺ)ِ :
رسول ِ
إن ال ِّدين النَّصيحةُ َأَّل َّ ِ
هلل ولكتابِه ولرسولِه
ين النَّصيحةُ ،قالوا :لِ َمن اي َ
إن ال ّد َ
َأَّل َّ َ
َّ ِ ِ
وعامتِهم " .5إن هذه األحاديث ونظائرها ،تقرر قاعدة الطاعة للحكام يف املعروف،
مني َّ
وألئمة املسل َ

1

املدارس الفكرية اإلسالمية ،ص.66

2

العبارة من كالم الفضيل بن عياض من كبار العباد والزهاد.

3

صحيح البخاري ،رقم .2554

4

املرجع السابق .2955 ،ويف :صحيح مسلم ،رقم .1839

5

مسلم ،رقم .55
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وتدل بذلك على وجوب عدم الطاعة يف غري املعروف أو يف املعصية .ومن هنا قرر الفقهاء قاعدة تقول:
"إن تصرف اإلمام على الرعية منوط ابملصلحة".1

 .3عبد امللك بن مروان أول خليفة ينتزع اخلًلفة بقوة السيف والقتال:
استقرت األمور بعد مقتل عبد هللا بن الزبري رضي هللا عنه إىل عبد امللك بن مروان بن احلكم األموي وأصبح
اخلليفة املتغلب وهو أول من انتزع اخلالفة بقوة السيف والقتال مما أثر على الفقه السياسي بعد ذلك أكرب
األثر ،فإذا كان معاوية قد أصبح خليفة بعد الصلح مع احلسن بن علي واجتماع األمة عليه طواعية عام
اجلماعة ،وإذا كان ابنه يزيد قد بويع من األمصار يف حياة أبيه بعد وفاته ،وإذا كان ابن الزبري قد بويع بعد
وفاة يزيد وهو مبكة من عامة األمصار عن رضا واختيار ،فإن عبد امللك أول خليفة انتزع اخلالفة انتزاع ا
وابيعه كثري من الناس بعد أن قتل عبد هللا بن الزبري ليبدأ عصر التورث اخلليفة ،وهو مامل يكن لألمة به عهد
من قبل.
لقد أمجع الصحابة –رضي هللا عنهم-على أن اإلمامة األمة إمنا تكون بعقد البيعة بعد الشورى والرضا من
األمة ،كما أجازوا االستخالف بشرط الشورى ورضى األمة مبن اختاره اإلمام ،وعقد األمة البيعة له بعد
وفاة من اختاره دون إكراه ،كما أمجعوا على أنه ال يسوغ فيه التوارث وال األخذ هبا ابلقوة والقهر وأن ذلك
شرعا .2وقال ابن حزم :ال خالف بني أحد من أهل اإلسالم أنه ال جيوز التوارث فيها.3
من الظلم احملرم ا
غري أن األمر الواقع بدأ يفرض نفسه وصار بعض الفقهاء حيكم الضرورة –يؤولون النصوص إلضفاء الشريعة
على توريثها وأخذها ابلقوة لتصبح هااتن الصوراتن بعد مرور الزمن مها األصل الذي ميارس على أرض

1

شرح القواعد الفقهية ،حتقيق مصطفى الزرقاء ،ص ،309يف القاعدة السابعة واخلمسون.

2

احلرية أو الطوفان ،ص.119

3

الفصل.167/4 ،
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الواقع وما عداها نظرايت الحظ هلا من التطبيق العملي ،1إال يف حاالت اندرة .وقد أجاز كثري من الفقهاء
طريق االستيالء ابلقوة من ابب الضرورة مع إمجاعهم على حرمتها ،مراعاة ملصاحل األمة وحفاظا على وحدهتا
وأصبح الواقع يفرض مفاهيمه على الفقه والفقهاء ،وصارت الضرورة واملصلحة العامة تقتضي تسويغ مثل
هذه الطرق.
إن االستبداد واالستيالء على حق األمة ابلقوة وإن كان حيقق مصلحة آنية ،إال أنه يفضي إىل ضعف
ستقبال وتدمري قوهتا ومتزيق وحدهتا ،كما هو شأن االستبداد يف مجيع األعصار واألمصار ،وإن ما
األمة م ا
خيشى من افرتاق املسلمني ابلشورى خري من وحدهتم ابالستبداد على املدى البعيد.2
وإن االستمرارية يف ممارسة الشورى مع ما يعرتيها من عوائق ومصاعب تثري األمة يف الفقه السياسي وتقطع
هبا مسافات كبرية يف هذا اجملال ،وهلذا تعثر الفقه السياسي يف مسريته التارخيية ،ومل ينطلق االنطالقة املطلوبة
منه بسبب النظام الوراثي واالستبدادي.
إن عبد امللك بن مروان شق طريقه حنو امللك بسفك الدماء وقتل األبرايء واخلروج على اخلليفة الشرعي
عبد هللا بن الزبري ،قلم يراع حرمته كصاحيب جليل ،ومل يلتمس عذرا البن عمه عمر بن األشدق ،وحيرص
على الوفاء لعهده لعهد ومل حيرتم الزمالة والصداقة مع مصعب بن الزبري ،وال ننكر أن عبد امللك بن مروان
وإقداما.3
حزما وشجاعة
كان من عقالء الرجال ُ
ا
ودهاهتم ،ومن أكثرهم ا
وقد أثبت كفاءة عالية يف إدارة الدولة وسياستها وكان غري هياب ،ميضي إىل أهدافه بعزمية اثبتة ،وال يعرف
اليأس إىل نفسه سبيال ،وال يرتدد عن قيادة املعارك بنفسه ،ولقد استطاع بعد جهود جبارة أن يعيد الوحدة
وجيمع مشل األمة ،وأن يصفي خصومه الواحد بعد اآلخر ،ابلصرب واجللد واملثابرة ،وعمل على توطيد دعائم
1

احلرية أو الطوفان ،ص.119

2

املرجع السابق.123 ،

3

سري أعالم النبالء.249/4 ،
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دولته وجنح يف ذلك جناحا فائقا ،ومل تكن أتخذه هوادة أو رمحة بكل من حياول أن يعكر صفو الدولة أو
خيرج عليها ،وقد استحق عبد امللك عن جدارة لقب املؤسس الثاين للدولة األموية بعد مؤسسها األول
معاوية.1وقد عمل على توطيد األمن يف البالد ،وتفرغ للخوارج وقمع الثورات ،ومن أشهر احلركات اليت
مجيعا.
خرجت يف عهده :حركة األزارقة والصفرية وابن األشعث واستطاع أن ينتصر عليها ا
إن عبد امللك بن مروان أصبح أمري املؤمنني بعد مقتل ابن الزبري وبيعة املسلمني له ،ومذهب عامة أهل
السنة واجلماعة :أن اإلمامة تصح أن تنعقد ملن غلب الناس وقعد ابلقوة يف موضع احلكم ،2إال أنه جيب
أن يفهم أن هذه حال ضرورة ،والضرورات تبيح احملظورات فهذه حال إجلاء واضطرار كأكل امليتة وحلم
اخلنزير وقبوالا هلا ألهنا خري من الفوضى اليت تعم الناس.
وعلى هذا فإنه جيب أال توطن األمة نفسها عل ى دوام هذا الوضع ،بل جيب عليها أن تعمل على تغيري
اإلمامة الناقصة إبمامة كاملة مستوفاة الشروط املطلوب يف اإلمام احلق ابلوسائل اليت ال يكون فيها فتنة بني
الناس وجيب السعي دائما ألن يكون اإلمام ٍ
آت ابلطريق الصحيح وهو طريق الشورى.3

 .4عزل احلاكم الظامل:
اخلالف واسع بني العلماء يف مسألة عزل احلاكم الظامل ،فالرأي الغالب أن عزله بغري فتنة جائز بل ،قد
يكون واجبا ،و مثة رأي يرى عدم جواز ذلك أصال أما اخلروج على احلاكم الظامل ابلسالح "أي الثورة
عليه" فغالب أهل السنة واجلماعة رأيهم عدم اخلروج ويستثنون من ذلك أن يصل الظلم واجلور إىل الكفر
واحا ،عندكم
فرا بَ ا
البواح فيجيزون اخلروج يف هذه احلالة مستدلني أبحاديث فيها لفظ " إَّل أن تروا ُك ا

1

الدولة األموية ،الصاليب.791/1 ،

2

األحكام السلطانية ،أيب يعلى ،ص.867

3

الدولة األموية ،الصاليب.791/1 ،
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من ِ
هللا فيه برها ٌن " وابألحاديث اآلمرة ابلصرب ،وابألحاديث الناهية عن قتال املسلمني بعضهم لبعض،
وابألحاديث النهي عن القتال يف الفتنة ،وقد دافع عن هذا الرأي الكثري من كبار علماء أهل السنة:
اإلمام أمحد بن حنبل ،واإلمام الطحاوي وابن تيمية وابن القيم وغريهم.1

 .5اخلروج على احل ّكام عند اإلابضية:
قال الشيخ علي حيىي معمر ،أبن قطب األئمة تكلم عن املوضوع اخلروج على احلكام ،فقال :وحنن بعد
ال نقول ابخلروج على سالطني اجلور املوحدين ،ومن نسب إلينا وجوب اخلروج فقد جهل مذهبنا وقطب
األئمة إمام اإلابضية يف عصره إبمجاع اإلابضية وهو من أكرب علماء اإلابضية يف القرن الرابع عشر.2
ويقول أبو يعقوب الورجالين يف كتابه الدليل :اعلم اي أخي أن مذهب أهل الدعوة يف اخلروج على امللوك
الظلمة والسالطني اجلورة جائز وليس كما تقول السنية أنه ال حيل اخلروج عليهم ،وال قتاهلم ،بل التسليم هلم
على ظلمهم أوىل ،قالوا وقد اختلفت األمة يف هذه املسألة على ثالثة أقوال:
القول األوىل قول أهل الدعوة إنه جائز اخلروج عليهم وقتاهلم ومناصبتهم ،واالمتناع من إجراء أحكامهم
علينا إذا كنا يف غري حكمهم ،وأما إذا كنا حتت حكمهم فال يسعنا االمتناع يف كثري من أحكامهم ،وإن
أردان الشراء أو اخلروج جاز لنا .وكما يقول يف موضع آخر من الكتاب ما يلي" :وإن مل خنرج عليهم ورضينا
ابلقعود ابلكون معهم وحتتهم جائز لنا ذلك ونعيش يف كنفهم" .3ويعترب أبو يعقوب الوارجالين من أئمة
القرن السادس اهلجري وله شهرة واسعة جتاوزت احمليط اإلسالمي إىل احمليط الغريب فاهتم املستشرقون آباثره
وكتبوا عنه وهو عند اإلابضية مبثابة ابن رشد عند املالكية وعبارته فيما أظهر صرحية واضحة ال حتتاج إىل
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شرح أو تعليق .1وقد ذكر غري واحد من املؤرخني أن عبد هللا بن إابض دعا إىل اجتماع يف مناورة مسجد
البصرة لتنظيم حركة اخلروج على الدولة القائمة حينئذ فسبقهم إىل املنارة ،أي مكان االجتماع ،وجلس
ينتظر حضور أصحابه وهو يستمع إىل أصوات املؤذنني واملرتلني والذاكرين .فلما حضروا قال هلم :لست
منكم يف شيء أعلى هؤالء جيب اخلروج واالستعراض مث ذهب وتركتهم .وهذا الرجل هو الذي تنسب إىل
امسه فرقة اإلابضية وهو من أئمة القرآن األول اهلجري وهو يقول بعدم وجوب اخلروج كما رأيت بل هو
يستعظم اخلروج.2
إن الذين قالوا هذا من أئمة اإلابضية يف خمتلف العصور كثريون ،وإمنا قصدت أن أورد ثالث شواهد أحداها
عند مبدأ تكون اإلابضية والثاين يف متوسط العصر ،وآخرها يف هذا العصر من أئمة ال ترد أقواهلم عند
اإلابضية.3
وحتدث الشيخ علي حيىي معمر عن اجلانب العملي من املوضوع ذكر اإلمام األعظم لإلابضية أبو الشعثاء
جابر بن زيد مث أصحابه وتالميذه أمثال أيب عبيدة وضمام وصحار وعبد هللا بن إابض نفسه وقد كانوا
مجيع ا حتت أئمة جور يف الدولة األموية ،أمثال احلجاج وزايد وابن زايد ،وقد بقى اإلابضية حتت حكمهم،
بل لقد توىل بعضهم بعض األعمال هلم مث تسلسل التاريخ وجاء بعد أولئك غريهم من الطرفني ،واستمرت
احلياة ابجلميع كما كانت ،فإذا كان رأي جابر وأصحابه وجوب اخلروج على الظلمة فما الذي أمسك
سيوفه من احلجاج ،فهل يوجد يف اإلابضية من هو أعظم من جابر وهل يوجد من احلكام من هو أظلم
من احلجاج وإذا تتبعت اتريخ اإلابضية يف كل مكان وجدت موقفهم إىل اهلدنة واملساملة أقرب منه إىل
الدعوة إىل اخلروج على احلكم الظامل.
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وقد هتيأت هلم أسباب اخلروج مع رجحان جانب النجاح ولكنهم رفضوا اخلروج وموقف أيب القاسم يزيد
بن خملد احلامي معروف عند اإلابضية مجيعا وكذلك موقف اإلمام يعقوب بن حممد فقد دعاه الناس إىل
أن يبايعوه فرفض ولو كان اخلروج واجب مل يسعه الرفض وحتتم عليه القبول.1
إن اإلابضية – يف هذا املوضوع-قد اختذوا موق افا وسطاا بني من يقال هلم اخلوارج وأهل السنة فهم ال يوجبون
اخلروج وال مينعونه وإمنا جييزونه فإذا كانت الظروف مواتيه ونتائج النجاح منتظرة واملضار فيه قليلة فإن اجلواز
هنا مييل إىل الوجوب .وإذا كانت الظروف غري مواتية والنتائج غري مؤكدة واملضار املتوقعة كثرية ،فإن اجلواز
هنا مييل إىل جانب املنع هذا فيما يتعلق ابحلاكم اجلائر ،كما قال علي حيىي معمر.2

 .6القائلون بعدم جواز اخلروج على األئمة الظلمة:
ذهب غالب أهل السنة واجلماعة على أنه ال جيوز اخلروج على أئمة الظلم واجلور ابلسيف ما مل يصل هبم
ظلمهم وجورهم إىل الكفر البواح ،أو ترك الصالة ،والدعوة إليها أو القيادة األمة بغري كتاب هللا تعاىل.
وهذا املذهب املنسوب إىل الصحابة الذين اعتزلوا الفتنة اليت وقعت بني علي ومعاوية رضي هللا عنهما ،وهم
مجيعا ،وهو
سعد بن أيب وقاض وأسامة بن زيد وابن عمر وحممد بن مسلمة وأبو بكر رضي هللا عنهم ا
مذهب احلسن البصري واملشهور عن اإلمام أمحد ابن حنبل وعامة أهل احلديث قال ابن تيمية ..:وهلذا
كان مذهب أهل احلديث ترك اخلروج ابلقتال على امللوك البغاة والصرب على ظلمهم إىل أن يسرتيح برب بر،
أو يسرتاح من فاجر.3
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هذا وقد ادعي اإلمجاع على ذلك بعض العلماء كالنووي يف شرحه لصحيح مسلم ،وكان جماهد البصري
الطائي فيما حكاه عنه ابن حزم ولكن دعوى اإلمجاع فيها نظر ،ألن هناك بني أهل السنة من خالف
ذلك.
واستدلوا على مذهبهم وهو ترك اخلروج حبديث عبادة بن الصامت رضي هللا تعاىل عنه ،قال :ابيعنا رسول
هللا (ﷺ) على السمع والطاعة يف العسر واليسر واملنشط واملكره وعلى أثرة علينا وعلى أال ننازع األمر أهله
إال تروا كفرا بواحا عندكم من هللا فيه برهان ،ويف رواية :على أال ننازع األمر أهله وعلى أن نقول احلق أينما
كنا ال خناف يف هللا لومة الئم.1
قال ابن تيمية بعد ذكره هلذا احلديث :فهذا أمر ابلطاعة مع استئثار ويل األمر ،وذلك ظلم منه ،وهني عن
منازعة األمر أهله وذلك هنى عن اخلروج عليه.2
مل علي ُكم أمراءُ.
حديث أم سلمة رضي هللا تعاىل عنها قالت :إن رسول هللا (ﷺ) قال :إنه يُ ْستَ ْع ُ
رسول
واتبع قالوا :اي َ
فتَ ْع ِرفو َن وتُ ْن ِكرو َن .فمن َ
رضى َ
أنكر فقد َ
كره فقد برئ .ومن َ
سلم .ولكن من َ
ِ
هللا! أَّل نقاتلهم؟ قالَّ :ل .ما صلّوا.
ِ
صرب فإنه
ويف حديث ابن عباس رضي هللا عنهما عن النيب (ﷺ) قالَ :من رأى من أم ِريه شيئاا ُ
يكرههُ فليَ ْ
ِ
فيموت إَّل مات ِميتةا جاهلي اة .3
ربا
ُ
ما أح ٌد يُفار ُق اجلماع َة ش ا
هبداي ،وَّل
وحديث حذيفة بن اليمان ،إذ يقول :قال رسول هللا (ﷺ) :يكون بعدي أئمةٌ َّل يهتدون
َ
ني ِف ج ِ
ثمان ٍ
بسنَّيت .وسيقوم فيهم ٌ
أصنع؟
رجال ُ
قلوهبم ُ
إنس ،قال ُ
قلوب الشياط ِ ُ
قلت :كيف ُ
يستنُّون ُ
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رسول ِ
فامسع
ظهرك .وأخذ مالَك.
هللا! إن أدركتُ ذلك؟ قال:
اي َ
تسمع وتطيع لألم ِري .وإن َ
ْ
ُ
ض َرب َ
وإمامهم قال :فإن مل يكن هلم مجاعة وال إمام؟ قال :فاعتزل تلك
ْ
وأطع ،ويف رواية ُ
تلزم مجاعةَ املسلمنيَ ،
ٍ
ِ
تعض على ِ
املوت وأنت على ذلك .1إىل غري ذلك من
أصل
رق كلَّها ،ولو أن َّ
الف َ
شجرة ،حىت يُد ِرَكك ُ
األحاديث الكثرية يف هذا املعىن وهي مجيعها صرحية يف النهي عن اخلروج على األئمة ،وإن رأي اإلنسان
ما يكره وصرحية كذلك يف األمر ابلصرب على جورهم وعدم نزع اليد من الطاعة ،2ومن األدلة على عدم
جواز اخلروج على األئمة الفساق األحاديث الدالة على حترمي االقتتال بني املسلمني وهذا يقع عادة عندما
خترج طائفة عن طاعة إمامها ،ألنه يستنجد جبنده من املسلمني فيحصل االقتتال بينهم وهناك ما يدل على
غلظ حترمي قتل املسلم ألخيه املسلم ،وعلى النهي عن االقتتال بني املسلمني ،ومن هذه األدلة:
ِ
باب املسلِ ِم فُسو ٌق ،وقتالُهُ ُكفر.3
 عن عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه :أن النيب (ﷺ) قال :س ُالرجل ،فلقيين أبو بكرةَ فقال :أين
 وعن األحنف بن قيس رضي هللا عنه ،قالُ :ذهبت َ
ألنصر هذا ُ
ِ
رسول ِ
يقول :إذا التقى املسلمان
هللا (ﷺ) ُ
مسعت ُ
تر ُ
الرجل ،قال :ارجع فإين ُ
يد؟ ُ
قلتُ :
أنصر هذا َ
رسول ِ
ابل ِ
املقتول؟ قال:
هللا هذا
واملقتول ِف النا ِر.
فالقاتل
بسيفيهما
ُ
القاتل ،فما ُ
فقلت :اي َ
ُ
ُ
ُ
حريصا على ِ
قتل صاحبِه .4
إنه كان
ا
 عن جرير أن النيب صلى هللا عله وسلم قال :له يف حجة الوداع :استنصت الناس فقالَّ :ل تَ ِرجعوا
قاب ٍ
بعض  .5فهذه األحاديث وما يف معناها تدل على حترمي
ب ُ
بعضكم ِر َ
بعدي ُك َّف اارا ،يَض ِر ُ
اقتتال املسلمني فيما بينهم وهذا ال شك يكون عند اخلروج على األئمة ابلسيف ،فدل على حترمي
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ذلك اخلروج .1وكما أن مما يدل على ذلك األحاديث الواردة يف النهي عن القتال يف الفتنة ،وهي
أحاديث كثرية منها:
خري من ِ
القائم،
 عن أيب هريرة رضي هللا عنه عن النيب (ﷺ) قال :ستكو ُن ٌفَت ،القاع ُد فيها ٌ
ف هلا تستش ِرفُه ،فمن
تشر َ
والقائم فيها خريٌ من املاشي ،واملاشي فيها خريٌ من الساعي ،من َّ
ُ
وجد فيها ملجأا ،أو معاذاا ،فليُ ِع ْذ به  ،2أي وجد عاصما وموضعا يلتجئ إليه ويعتزل فيه
فليعتزل.3
يوشك أن يكو َن خري ِ
ِ
املسلم
مال
 عن أيب سعيد رضي هللا تعاىل عنه ،قال :قال رسول هللا (ﷺ):ُ
ُ
يفر ِ
ف ِ
بدينِه من الف ِ
َت  .4وهذا يدل على فضل اعتزال
اجلبال
ومواقع القط ِرُّ ،
غنم يتَّبِ ُع هبا َش َع َ
َ
ٌ
الف عند وقوعها ،وأهنا مفسدة للدين الذي هو أول ما جيب على املسلم صيانته وحفظه.5
فَت .أَّل مثَّ تكو ُن فتنةٌ
 عن أيب بكر رضي هللا تعاىل عنه قال :قال رسول هللا (ﷺ)َّ :إهنا ستكو ُن ٌنزلت ْأو
القاع ُد فيها خريٌ ِم َن املاشي فيها .واملاشي فيها خريٌ ِم َن الساعي إليها .أَّل ،فإذا ْ
ِِ
ِِ
وم ْن ْ
وم ْن ْ
ْ
كانت لهُ
غنم فليلح ْق بغنمهَ .
إبل فليلح ْق إببلهَ .
كانت لهُ ٌ
وقعتَ ،
فم ْن كان لهُ ٌ
رسول ِ
ِِ
غنم وَّل
رجل :اي َ
هللا! أر َ
ٌ
أيت َم ْن ملْ ْ
إبل وَّل ٌ
يكن لهُ ٌ
أرض فليلح ْق أبرضه .قال فقال ٌ
ِِ
ِِ
هل
النجاء.
استطاع
لينج إ ْن
َّ
َ
ٌ
أرض؟ قال :يَعم ُد إىل سيفه في ُد ُّق على ح ّده حبج ٍر .مث ُ
َ
اللهم! ْ
رسول ِ
ُكرهت
رجل :اي َ
بلغت؟ َّ
ت؟ َّ
أيت إ ْن أ ُ
هللا! أر َ
هل ُ
هل ُ
بل ْغ ُ
اللهم! ْ
اللهم! ْ
بلغت؟ قال فقال ٌ
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ِِ
ِ
ِ
ِ
سهم فيقتلُين؟
حىت َ
جيئ ٌ
ينطلق يب إىل أحد الصفني ،أو إح َدى الفئتني ،فضربَين ٌ
رجل بسيفهْ ،أو ُ
ِ
أصحاب النا ِر .1
ك .ويكو ُن ِم ْن
قال :يبوءُ إبمثِ ِه وإمثِ َ
 عن عديسة بنت إهبان بن صيفي الغفاري قالت :جاء علي بن أيب طالب إىل أيب فدعاه للخروجمعه ،فقال له أيب :إن خليلي وابن عمك عهد إال إذا اختلف الناي أن اختذ سيف ا من خشب فقد
اختذته فإن شئت خرجت به معك ...قالت فرتكه .2وعن أيب موسى أن النيب (ﷺ) قال يف الف !
ِ
ِ
ِ
ِ ِِ
أح ٍد بيتُه فلْي ُك ْن
أواتركم واض ِربوا بسيوفكم احلجارَة فإ ْن ُدخل على َ
ّ
كسروا قسيَّكم وقطّعوا َ
آد َم .3
ابين َ
كخ ِري َ ْ
 إن هذه النصوص مجيعها تدل على النهي عن القتال يف الفتنة وال شك أن اخلروج عن األئمة ممايؤدي إىل الفتنة فدل ذلك على النهي عن اخلروج على األئمة الظلمة .قال احلافظ بن حجر :واملراد
ابلفتنة يف هذا الباب! هو ما ينشأ عن االختالف يف طلب امللك حيث ال يعلم احملق من املبطل.
 من األدلة على عدم اخلروج أيضا موقف الصحابة الذين توقفوا عن القتال يف الفتنة وموقف علماءالسلف أايم حكم بين أمية وبين عباس وكان يف بعضهم فسوق وظلم ،ومنهم احلجاج بن يوسف الثقفي
الذي كفره بعضهم وكان احلسن البصري يقول :إن احلجاج عذاب هللا فال تدافعوا عذاب هللا ،أبيديكم
َخذ َان ُهم ِابلع َذ ِ
اب فَ َما استَ َكانُوا لَِرِهبِم
ولكن عليكم ابالستكانة والتضرع ،فإن هللا تعاىل يقولَ ﴿:ولََقد أ َ
َ
ضَّر ُعو َن﴾[املؤمنون .]76:وقيل للشعيب يف فتنه ابن األشعث :أين كنت اي عامر؟ قال :كنت حيث
َوَما يَتَ َ
يقول الشاعر:
عوى الذئب فاستأنست ابلذئب إذا عوى
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وصوت الذئب إنسان فكدت أطري.

قال ابن تيمية :وهلذا استقر رأي أهل السنة على ترك القتال يف الفتنة لألحاديث الصحيحة الثانية عن
النيب(ﷺ) وصاروا يذكرون هذا يف عقائدهم ،وأيمرون ابلصرب على جور األئمة وترك قتاهلم.1ومن األدلة
على النهي عن اخلروج على األئمة صالة الصحابة رضوان هللا عليهم خلف أئمة اجلور واملبتدعة وهذا
يقتضي اإلقرار إبمامتهم.2
ويقول ابن تيمية :إذا ظهر من املصلي بدعة أو فجور وأمكن الصالة خلف من يعلم أنه مبتدع أو فاسق
مع إمكان الصالة خلف غريه ،فأكثر أهل العلم يصححون صالة املأموم وهذا مذهب الشافعي وأيب حنيفة
وهو أحد القولني يف مذهب مالك وأمحد ،وأما إذا مل ميكن الصالة إال خلف املبتدع أو الفاجر كاجلمعة
اليت إمامها مبتدع أو فاجر وليس هناك مجعة أخرى فهذه تصلي خلف املبتدع والفاجر عند عامة أهل السنة
واجلماعة وهذا مذهب الشافعي وأيب حنيفة وأمحد بن حنبل ،وغريهم من أئمة السنة بال خالف عندهم.3
والذي يدل على ذلك اجلواز فعل الصحابة رضوان هللا عليهم حيث كانوا يصلون خلف من يعرفون
فجوره.4وقد صلى عبد هللا بن عمر وغريه من الصحابة خلف احلجاج بن يوسف ،5وأخرج بن سعد عن
زيد ابن أسلم أن ابن عمر كان يف زمان الفتنة ال أييت أمريا إال صلى خلفه وأدى إليه زكاة ماله.6
ومن األدلة على عدم جواز اخلروج على األئمة الفسقة الفسيقة مراعاة مقاصد الشريعة ،إذ أن من أهداف
الشريعة اإلسالمية حتقيق أكمل املصلحتني بتفويت أدانمها ودفع أعظم الضررين ابحتمال أخفهما ،وال شك
أن الضرر يف الصرب على جور احلكام أقل منه يف اخلروج عليهم ملا يؤدي إليه من اهلرج واملرج ،فقد يُرتكب

1

منهاج السنة.241/2 ،

2

اإلمامة العظمى ،ص.513

3

جمموعة الرسائل واملسائل الرسالة األخرية.198/5 ،

4

اإلمامة العظمى ،ص.513

5
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يف فوضى ساعة من املظامل ما ال يرتكب يف جور سنني .1قال ابن تيمية :وقل من خرج على إمام ذي
سلطان إال كان ما تولد على فعله من الشر ،أعظم مما تولد من اخلري ،2ولذلك :فال يهدم أصل املصلحة
شغف ا مبزاايها ،كالذي يبين قصرا ويهدم مصرا.3
وذكر ابن األزرق يف معرض استدالته على أن جور اإلمام ال يسقط وجوب الطاعة ،قال :الثاين داللة
وجوب درء أعظم املفاسد عليه ،إذ ال خفاء أن مفسدة عصيانة تربو على مفسدة إعانته ابلطاعة له ،كما
قالوا يف اجلهاد معه ،ومن مث قيل :عصيان األئمة هدم أركان امللة.4
كما أن الصرب على جورهم واحتساب ذلك عند هللا تكفري السيئات ومضاعفة األجور ،فإن هللا تعاىل ما
سلطهم علينا إال لفساد أعمالنا ،واجلزاء من جنس العمل فعلينا االجتهاد يف االستغفار والتوبة وإصالح
العمل.5
وذكر ابن تيمية أن احلكمة اليت راعاها الشارع يف النهي عن اخلروج على األمراء ،وندب إىل ترك القتال يف
الفتنة ملا يف املقاتلة من قتل النفوس بال حصول للمصلحة املطلوبة .قال :وإن كان الفاعلون لذلك يرون
أن مقصودهم األمر ابملعروف والنهي عن املنكر كالذين خرجوا ابحلرة وبدير اجلماجم على يزيد واحلجاج
6
منكرا،وهبذا الوجه
وغريمها  ،قال :لكن إذا مل يزل املنكر إال مبا هو أنكر منه ،صارت إزالته على هذا الوجه ا

صارت اخلوارج يستحلون السيف على أهل القبلة حني قاتلت عليا –رضي هللا تعاىل عنه -وغريه من
املسلمني ،وكذلك من وافقهم يف اخلروج على األئمة ابلسيف يف اجلملة من املعتزلة والزيدية والفقهاء

1

اإلمامة العظمى ،ص.514

2
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3
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4
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5
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وغريهم .1ويقرر تلميذه ابن القيم رمحهما هللا هذه املسألة ،فيقول :إن النيب (ﷺ) شرع ألمته إجياب إنكار
املنكر ليحصل إبنكاره من املعروف ما حيبه هللا ورسوله ،فإذا كان أنكار املنكر يستلزم ما هو أنكر منه،
وأبغض إىل هللا ورسوله فإنه ال يسوغ إنكاره ،وإن كان هللا يبعضه وميقت أهله ،وهذا كاإلنكار على امللوك
والوالة ،ابخلروج فإنه أساسي من كل شر وفتنة إىل آخر الدهر ،وقد استأذن الصحابة رسول هللا (ﷺ) يف
قتال األمراء الذين يؤخرون الصالة عن وقتها ،وقالوا :أفال نقاتلهم؟
يدا من طاعة ومن أتمل ما
فقال :ال ما أقاموا الصالة ،وقال :من رأى من أمريه يكرهه ،فليصرب وال ينزعن ا
جرى على اإلسالم يف الف الكبار والصغار رآها من إضاعة هذا األصل وعدم الصرب على املنكر ،فطلب
إزالته فتولد منه ما هو أكرب منه ،فقد كان رسول هللا (ﷺ) يرى مبكة أكرب املنكرات وال يستطيع تغيريها،
ورده على قواعد إبراهيم ،ومنعه من ذلك مع
بل ملا فتح هللا مكة وصارت دار إسالم عزم على تغيري البيت ُّ
قدرته عليه ،خشية وقوع ما هو أعظم منه من عدم احتمال قريش لذلك ،لقرب عهدهم ابإلسالم وكوهنم
حديثي عهد بكفر ،وهلذا مل أيذن يف اإلنكار ،على األمراء ابلسيد ملا يرتتب عليه من وقوع ما هو أعظم
منه.إىل أن قال :فإنكار املنكر أربع درجات:
 أن يزول ،وخيلفه ضده. أن يقل وإن مل يزل جبملته. أن يتساواي. أن خيالفه ما هو شر منه.قال :فالدرجتان األوليتان مشروعتان ،والثالثة موضوع اجتهاد ،والرابعة حمرمة ،2مث ضرب األمثلة على كل
درجة ،ومنها قوله يف التمثيل على الرابعة :مسعت شيخ اإلسالم ابن تيمية قدس هللا سره ونور ضرحيه.
1
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يقول :مررت أان وبعض أصحايب يف زمن التتار يقوم منهم يشربون اخلمر ،فأنكر عليهم من كان معي،
فأنكرت عليه وقلت له :إمنا حرم هللا اخلمر ألهنا تصد عن ذكر هللا وعن الصالة وهؤالء تصدهم اخلمر
عن قتل النفوس وسيب الذراري وأخذ األموال فدعهم.1
ومن األدلة على عدم جواز اخلروج عن األئمة أننا عند استعراضنا للف اليت قامت يف التاريخ اإلسالمي
األول جند أهنا مل تؤت الثمار املرجوة من قيامها ،بل العكس قد أدت إىل الف وفرقة بني املسلمني ال يعلم
عظيم فسادها إال هللا ،يقول املعلمي :وقد جرب املسلمون اخلروج فلم يروا منه إال الشر:
 خرج الناس على عثمان يرون أهنم إمنا يريدون احلق. خرج أهل اجلمل ويرى معظم رؤسائهم أهنم إمنا يطلبون احلق ،فكانت مثرة ذلك بعد اللقيا واليتانقطعت خالفة النبوة وأتسست دولة بين أمية.
 اضطر احلسني بن علي رضي هللا عنه إىل ما اضطر إليه فكانت تلك املأساة. خرج أهل املدينة فكانت وقعة احلرة. خرج القرا مع ابن األشعث فماذا كان؟ كانت قضية زيد بن علي ،وعرض عليه الروافض أن ينصروه على أن يتربأ من أيب بكر وعمر ،وخذلوه ،فكانما كان .وقد عد أبو احلسن األشعري خارجا كلهم من آل البيت.2ومل يكتب ألحد منهم نصيب يف اخلروج
وقال ابن تيمية :وقل من خرج على إمام ذي سلطان إال كان ما تولد على فعله من الشر ،أعظم مما تولد من
اخلري.3

1
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2
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فإذا كان هذا مآل اخلارج ،وإن كان قصده حسناا ،وال يريد إال اخلري وإصالح األوضاع ،فكيف جيوز
اخلروج1؟

 .7القائلون ابخلروج على أئمة اجلور والظلم:
ذهبت طوائف من أهل السنة وبعض األشاعرة واملعتزلة-وغريهم-وكثري منهم إىل اخلروج على أئمة اجلور،
وسل السيوف واستخدام القوة يف تغيري املنكر إذا مل ميكن دفع املنكر إال بذلك ولو مل يصلوا إىل درجة
الكفر .2وقال ابن حزم :إن سل السيوف يف األمر ابملعروف والنهي عن املنكر واجب إذا مل ميكن دفع
املنكر إال بذلك.3
وقد نسب هذا القول إىل بعض الصحابة وغريهم من التابعني واتبعيهم ومن بعدهم فقال :وهذا قول علي
ابن أيب طالب رضي هللا عنه وكل من معه من الصحابة وقول أم املؤمنني عائشة رضي هللا عنها وطلحة
والزبري وكل من كان معه من الصحابة ،وقول معاوية وعمرو بن النعمان بن بشري وغريهم ممن معهم من
الصحابة رضي هللا عنهم أمجعني وهو قول عبد هللا بن الزبري ،وحممد بن احلسن بن علي وبقية الصحابة من
املهاجرين واألنصار القائمني يوم احلرة رضي هللا عنهم أمجعني وقول كل من قام على الفاسق احلجاج ومن
وااله من الصحابة رضي هللا عنهم مجيعهم كأنس بن مالك ،وكل من كان ممن ذكران من أفاضل التابعني مث
من بعد هؤالء من اتبعي التابعني ومن بعدهم كعبد هللا بن عبد العزيز بن عبد هللا بن عمر ،وكعبد هللا بن
عمر ،وحممد بن عجالن ،ومن خرج مع حممد عبد هللا بن احلسن ،وهاشم بن بشر ،ومطر الوراق ،ومن
خرج مع إبراهيم بن عبد هللا وهو الذي تدل عليه أقوال الفقهاء كأيب حنيفة واحلسن بن حي وشريك ومالك
والشافعي وداود وأصحاهبم ،فإن كل من ذكران من قدمي وحديث إما انطق بذلك يف فتواه وإما فاعل بذلك
1
2
3
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بسل سيفه يف إنكار ما رآه منكرا .1واستدل القائلون ابخلروج على أئمة اجلور وإن مل يصلوا إىل حد الكفر
أبدلة التالية:
• القرآن الكرمي:
ِِ
ِ ِِ
ني اق تَ تَ لُوا فَأَصلِ ُحوا بَي نَ ُه َما فَِإن بَغَت إِح َد ُامهَا َعلَى األُخَرى فَ َقاتِلُوا
 قال تعاىلَ ﴿:وإِن طَائ َفتَان م َن ال ُمؤمن َالَِّيت تَبغِي ح َّىت تَِفيء إِ َىل أَم ِر َِّ
اَّلل[﴾...احلجرات .]19:ففي هذه اآلية أمر هللا عز وجل بقتال الفئة الباغية
َ
َ
دائما -هذا مع هذه الفئة
سواء كان اإلمام معها أم مع العادلة –إذ ليس من شرطه أن يكون مع العادلة ا
الباغية اليت جيب أن تقاتل مل توصف ابلكفر البواح بل وصفت ابإلميان.
وبناء على هذا فلو خرجت طائفة حمقة على إمام جائر وجب على املسلمني نصرهتا وقتاله وإن مل يكن كفر
كفرا بواح ا ،وعليه جرى العمل زمن الصحابة رضي هللا عنهم والتابعني ،حيث إن معظمهم أيد عبد هللا ابن
الزبري رضي هللا عنه يف خروجه على بين أمية وقتاهلم.2
ِ
ك لِلن ِ
َّاس إِ َم ااما ،قَ َال
 كما استدلوا ملذهبهم بقوله تعاىل إلبراهيم عليه السالم :قال تعاىل﴿:قَ َال إِِين َجاعلُ َال َعه ِدي
َوِمن ذُ ِريَِّيت ،قَ َال َال يَنَ ُ

ِِ
ني﴾[البقرة.]124:
الظَّالم َ

 استدلوا أيض ا بقوله تعاىل﴿:وتَ َعاونُوا َعلَى الِ ِرب والتَّقو ٰى وَال تَ َعاونُوا َعلَى ِاإل ِمث َوال ُعد َو ِان﴾[املائدة .]2:وقالوا:
َ
َ َ َ
َ َ
فعدم اخلروج على اإلمام الظامل والسكوت عنه من التعاون على اإلمث والعدوان املنهى عنه ،وإنكار املنكر
وجماهدة الظلمة الفسقة من الرب الذي أمر هللا تعاىل ابلتعاون عليه.
• احلديث النبوي :ومن األحاديث الدالة على وجوب األمر ابملعروف والنهي عن املنكر فمنها :ما ورد عن أيب
َّ ِ
ض َّل إِذَا
ضُّرُكم َّمن َ
ين َآمنُوا َعلَي ُكم أَن ُف َس ُكم َال يَ ُ
بكر الصديق رضي هللا عنه عند قوله تعاىلَ ﴿:اي أَيُّ َها الذ َ
1

املرجع السابق.172-171/4 ،

2
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اهتدي تم﴾[املائدة .]105 :وحينما قام خطيبا ،فحمد هللا وأثىن عليه مث قال :أيُّها النَّاس ،إنَّكم تَقرؤو َن ِ
هذ ِه اآليةَ
ََ ُ
ا
ُ
يقول :إن الناس إذا رأوا املنكر
–وتالها-وإنَّكم
تضعوهنا على غ ِري َموضعِها ،وإين مسعت رسول هللا (ﷺ) ُ
َ
وَّل يغريونه أوشك هللا عز وجل أن يعمهم بعقابه ويف روايةَّ :
الناس إذا رأوا الظاملَ فلم أيخذوا على
إن َ
ٍ
بعقاب منهُ .1
ي َد ِيه
َ
أوشك أن يَ ُع َّم ُه ُم هللاُ
 ويف قوله صلى هللا عليه وسلم " :من رأى من ُكم منكرا فاستطاع أن ِ ِ ِفليغريهُ ِ
بيد ِه فإن َمل
ا َ َ
َ
يغريهُ بيده ِّْ
َّ
يستطع فبلسانِِه فإن َمل ِ
ِ
ِ
اإلَيان ".2
أضعف
ك
ُ
يستط ْع فبقلبِ ِه وذلِ َ
ْ
 ومنها ما روى عن عبد هللا بن مسعود رضي هللا تعاىل قال :قال رسول هللا (ﷺ)َّ " :أول ما دخل
إن َ
صنَ ُع فإنه َّل َِحي ُّل
الرجل يَ ْل َقى
ائيل أنه كان
الرجل ُ
فيقول :اي هذا اتَّ ِق هللاَ َ
ود ْع ما تَ ْ
النَّ ْق ُ
َ
ُ
ص على بين إسر َ
لك مث ي ْل َقاهُ من الغَ ِد وهو على حالِ ِه فًل َيَْنَ عه ذلك أن يكو َن أ ِ
َكيلَهُ و َش ِريبَهُ وقَ ِعي َدهُ فلما فعلوا ذلك
ُُ
َ
ببعض" ،ونزل فيهم القرآن فقال﴿:لُعِن الَّ ِذين َك َفروا ِمن ب ِين إِسرائِيل علَ ٰى لِس ِ
ضرب هللا قلوب ِ
بعضهم ٍ
ان
ُ َ
َ َ ُ
َ َ َ َ َ
داوود و ِعيسى اب ِن مرَمي ۚ﴾.. .وإىل قوله .. .﴿ :فَ ِ
اس ُقو َن﴾ ،وكان صلى هللا عليه وسلم متكئا ،مث جلس –
َ َ
َُ َ َ َ
ِ
مث قال صلى هللا عليه وسلمِ َّ " :
ابملعروف ولتنهو َّن عن املنك ِر ولتأخ ُذ َّن على ِ
يد الظَّا ِمل
لتأمر َّن
َُ
كًل وهللا ُ
ِ
بقلوب ِ
ِ
بعضكم على ٍ
بعض مث
ص ارا أو لَيَ ْ
ص ُرنَّهُ على احل ِّق قَ ْ
ولتأط َرنَّه على احل ِّق أط اْرا ،ولَتَ ْق ُ
ض ِربَ َّن هللاُ
لَيَ ل َْعنَ ُكم كما لعنهم".3
 قالوا :فإنكار املنكر واجب على كل مسلم سواء صدر هذا املنكر من أمري أو حقري أو شريف أو وضيعومل يرد يف اآلايت واألحاديث اآلمرة بذلك استثناء لألمراء ،فدل على وجوب إنكار املنكر عليهم وإزالته

1
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ولو ابلقوة عند االستطاعة.1كما أن هناك أحاديث دالة على وجوب جماهدة الظلمة وكفهم عن ظلمهم
منها:
ِ
نيب َبعثه هللاُ ِف أ َُّم ٍة قَبلي ،إَّل
 حديث ابن مسعود رضي هللا تعاىل عنه قال :قال رسول هللا (ﷺ)" :ما من ٍّف ِمن ِ
لوف.
كان له ِمن أ َُّمتِه َحوا ِريُّو َن
بعدهم ُخ ٌ
بسنَّتِه ويقتَدو َن أبم ِره .مث إهنا َختلُ ُ
وأصحابُ .
ٌ
أيخذو َن ُ
ِ
جاهدهم بلسانِه فهو
ومن َ
فمن َ
فعلو َن .ويَ َ
يقولو َن ما َّل يَ َ
مؤمن َ
جاهدهم بيده فهو ٌ
فعلو َن ما َّل َ
يؤمرو َنَ .
ِ
اإلَيان َحبةُ خر ٍ
دل " .قال ابن رجب :وهذا
من
ومن َ
جاهدهم بقلبِه فهو ٌ
مؤمن َ
ٌ
اء ذلك َ
مؤمن .وليس ور َ
نص صريح يف املسألة.2
يدل على جهاد األمراء ابليد وهو ُّ
 ومنها حديث ابن عبد هللا بن عمرو قال :مسعت رسول هللا (ﷺ) يقول" :إذا رأيتُ ْم أُميت ُهتاب الظاملَ
إنك أنت ظامل ،فق ْد تُوِّد ِ
نهم".3
أ ْن َ
َ
تقول لهٌُ َ َ :
عم ْ
 وعن ابن عمر رضي هللا تعاىل عنهما قال :قال رسول هللا (ﷺ)" :سيكو ُن عليكم أمراءُ أيمرونكم مبابكذهبم وأعاهنم على ظُ ِ
صدقهم ِ
َّل يفعلو َن فمن َّ
احلوض"
مين ولست منه ولن يَ ِر َد علَ َّى
َ
لمهم فليس ِّ
ِ
ِ
يدخل عليهم وَمل ي ِع ْنهم على ظُل ِ
مين وأان منه
ْمهم وَملْ يُص ّدقْهم بكذهبم فهو ِّ
ُْ
ويف الرتمذي بزايدة " َ
ومن َملْ ُ ْ
احلوض" .4
وس ِري ُد علَ َّي
َ
وقد قال أبو بكر الصديق رضي هللا تعاىل عنه يف خطبته املشهورة ملا انعقدت له اخلالفة :أيها الناس إين قد
ُوليت عليكم ولست خبريكم ،فإن أحسنت فأعينوين وإين أسأت فقوموين.5فهذا األمر منه رضي هللا عنه

1

اإلمامة العظمى ،ص.522

2

املرجع السابق ،ص.523

3

مسند أمحد.163/2 ،

4

مسند أمحد ،رقم  .5702وانظر :سنن الرتمذي ،رقم .2259

5

البداية والنهاية ،301/6 ،اسناده صحيح.
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للصحابة ابلتقومي عند االحنراف يف رعايته هلم وهو أبو بكر الصديق ،فأوىل ابلتقومي من أييت بعده وحييد عن
الطريق.1
ورد عن النيب (ﷺ) عدة أحاديث حتذر من األئمة املضلني ،وأهنم خطر كبري على األمة وعلى دينها لذلك
جيب السعي إىل إبعاد خطرهم عن هذه األمة اليت جيب محايتها على كل مسلم إذا غزيت أرضها أو هنبت
أمواهلا فكيف إذا غزي دينها2؟
ِ
أشد ِ
روى أمحد سنده إىل عبد هللا مب مسعود قال :إن رسول هللا (ﷺ) قالُّ " :
القيامة
يوم
عذااب َ
الناس ا
ٍ
مثلني " .3ولذلك فقد قال عمر لكعب :إين أسألك
رجل قتلَه ٌّ
وممثل من املُ َ
نيب أو قتل نبيًّا ُ
وإمام ضًللة ٌ
ٌ
عن أمر فال تكتمين قال :وهللا ال أكتمك شيئاا أعلمه ،قال :أخوف شيء ختوفه على أمة حممد (ﷺ)؟
قال :أئمة مضلني ،قال عمر :صدقت قد أسر ذلك إىل وأعلمنيه رسول هللا (ﷺ) .4فإذا كانت هذه
خطورهتم فمجاهدهتم واجبة متليه املصلحة الشرعية.5
ومن األدلة على وجوب اخلروج على أئمة الضاللة:
هو إمجاع العلماء على قتال أي طائفة امتنعت عن شريعة من شرائع اإلسالم ،فهذه جيب جهادها وقتاهلا
ابتفاق املسلمني ،6قال ابن تيمية ،وأميا طائفة انتسبت إىل اإلسالم وامتنعت عن بعض شرائعه الظاهرة املتواترة
فإنه جيب جهادها ابتفاق املسلمني ...وقال :فثبت ابلكتاب والسنة وإمجاع األمة أنه يقاتل من خرج عن

1

اإلمامة العظمى ،ص.525

2

املرجع نفسه ،ص.526

3

املرجع نفسه ،ص.527

4

مسند اإلمام أمحد ،حديث رقم .293

5

اإلمامة العظمى ،ص.527

6

املرجع نفسه ،ص.527
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شريعة اإلسالم وإن تكلم ابلشهادتني وقد اختلفت الفقهاء يف الطائفة املمتنعة لو تركت السنة الراتبة كركعيت
الفجر هل جيوز قتاهلما؟ على قولني ،فأما الواجبات واحملرمات الظاهرة واملستضيفة فيقاتل عليها ابالتفاق.
فهذه الطائفة جيب قتاهلا سواء كان اإلمام معها أم ال ،فدل على وجوب اخلروج على أئمة اجلور إذا امتنعوا
عن شريعة من شرائع اإلسالم ،أو تركوا شيئ ا من الواجبات ،أو فعلوا احملرمات الظاهرة.1
ال طائفةٌ من أ َُّم ِيت ظاهرين ،حىت أيتيهم أمر ِ
هللا وهم ظاهرو َن"  .2ويف
وقد قال رسول هللا (ﷺ)َّ" :ل تز ُ
َ
ُ
حىت أييت أمر ِ
هللا" .3
ال طائفةٌ ِمن أ َُّميت على احل ِّق
ولن تز َ
ظاهرين َّل ُ
ورايةْ " :
َ
يض ُّرهم َمن خي ُذهلُم َّ َ ُ
هذا وقد جاء تفسري هذا الظهور أبنه النصر يف القتال كما يف الرواايت التالية:
• حديث جابر بن مسرة :لن يربح هذا الدين قائم ا يقاتل عليه عصابة من املسلمني حىت تقوم
الساعة.4
• رواية جابر بن عبد هللا :ال تزال طائفة من أميت يقاتلون على احلق ظاهرين إىل يوم القيامة.5
• ويف رواية عمران بن احلصني .. .:يقاتلون على احلق ظاهرين على من انوأهم حىت يقاتل آخرهم
املسيح الدجال.6
• ويف رواية عقبة بن عامر :ال تزال عصابة من أميت يقاتلون على أمر هللا قاهرين لعدوهم ال
يضرهم من خالفهم حىت أتتيهم الساعة وهم على ذلك.7

1

اإلمامة العظمى ،ص.528

2

فتح الباري .293/13 ،وانظر :مسلم ،رقم .192

3

صحيح ابن حبان ،رقم .7238

4

مسلم ،رقم .1922

5

مسلم ،رقم .156

6

عون املعبود.162/7 ،

7

مسلم رقم.1924 ،
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خاصا ابلكفار الصرحاء فحسب ،بل تقاتل كل من خيذهلا
قطعا ،وليس قتاهلا ا
فهذه الطائفة املنصورة تقاتل ا
وخيالفها وأعظمهم األئمة املضلون كما يف األحاديث السابقة السيما إذا كانوا أخطر على الدين من الكفار
الصرحاء ،فدل على أن هللا قد وعد اخلارج لنصرة دينه ابلنصر والتمكني ،وهذا يدل على مشروعية مثل
هذا اخلروج.1
من األدلة فعل الصحابة والسلف رضوان هللا عليهم أمجعني:
فالصحابة الذين عاصروا الفتنة اليت وقعت بني علي وأصحاب احلمل رضي هللا عنهم أمجعني مل يكونوا يرون أن
املربر الوحيد للخروج هو الكفر يدل على ذلك أن الصحابة كانوا يف زمن علي هي ثالثة أقسام:
األول :من كان مع علي رضي هللا عنه.
الثاين :من كان مع معاوية رضي هللا عنه.
الثالث :الذين توقفوا وهم القلة رضي هللا عنهم أمجعني ،وكل الرواايت احلديثية والتارخيية اليت روت احملاورات
واحلجج اليت حصلت بني الطرفني مل تذكر أحدا منهم احتج أبنه ال جيوز اخلروج على اإلمام إال أن يكفر
فدل على أهنم ال يرون ذلك.2
ومن خالل دراسة أحداث اجلمل وصفني يتضح :أن أكثر الصحابة رضوان هللا عليهم يرون جواز اخلروج
واملقاتلة فيما دون الكفر وهو ما يسمى ابخلروج لتصحيح األوضاع -أي األمر ابملعروف والنهي عن املنكر-
ومستندهم آية احلجرات﴿:فَ َقاتِلُوا الَِّيت تَبغِي ح َّىت تَِفيء إِ َ ٰىل أَم ِر َِّ
اَّلل﴾ .3حيث أمر الشارع بقتال الفئة
َ ٰ َ
الباغية مع وصفها ابإلميان وقد تكون طائفة اإلمام هي الباغية وذلك إذا جتاوزت حدود الشرع ولذلك قال

1

اإلمامة العظمى ص529

2

املرجع السابق ،ص530

3

املرجع نفسه ،ص.533
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العلماء :إن حكمة هللا تعاىل يف حرب الصحابة التعريف منهم ألحكام قتال أهل التأويل ،إذ أن كان أحكام
قتال أهل الشرك وقد ُعرفت على لسان الرسول (ﷺ) وفعله.1
أما موقف السلف من غري الصحابة ،فمن جاء بعدهم فقد كان يرى كثري منهم اخلروج على األئمة الفسقة
الظلمة ،وقد قام بعضهم فعال على بعض األمراء الظلمة ،فمن الصحابة احلسني بن علي وعبد هللا بن الزبري
ومن معهم رضي هللا عنهم مجيعهم ،وقام مجع عظيم من التابعني والصدر األول على احلجاج بن يوسف
الثقفي مع ابن األشعث ،وقال ابن كثري :ووافقه ابن األشعث –على خلفهما-أي احلجاج وعبد امللك بن
مروان –مجيع من يف البصرة من الفقهاء والقراء والشيوخ والشباب ،حىت قيل إنه رجع معه ثالثة وثالثون
ألف فارس ومائة وعشرون ألف رجل.2
ووقفت بينهم وقعة دير اجلماجم سنة 82ه ،ومن هؤالء أيض ا كبري التابعني سعيد بن جبري وطلق بن حبيب
وقتيبة بن مسلم.3كما خرج الناس على الوليد بن يزيد بن عبد امللك ملا رأوا فسقه وحاصروه مث قتلوه .وقال
الذهيب :فلم يصح عن الوليد كفر وال زندقة ،بل اشتهر شرب اخلمر والتلوط ،فخرجوا عليه لذلك أما عمر
بن عبد العزيز :فقد روى عنه أنه :أمر بضرب من مسى يزيد بن معاوية أمري املؤمنني عشرين سوط ا وهذا يدل
على أنه ال يقر له إبمامة.
وقال ابن حجر يف ترمجة احلسني بن صاحل يف الرد على التهم اليت وجهت إليه قال :قوهلم كان يرى السيف
يعين كان يرى اخلروج ابلسيف على أئمة اجلور ...قال :وهذا مذهب للسلف قدمي ،لكن استقر األمر على
ترك ذلك ملا رأوه قد أفضى إىل ما هو أشد منه.4

1

اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب 319/16

2

البداية والنهاية .36/9 ،وانظر :اإلمامة العظمى ،ص.533

3

اإلمامة العظمى ،ص .234وانظر :البداية والنهاية.167/9 ،

4

هتذيب التهذيب .288/2 ،وانظر :اإلمامة العظمى ،ص.534
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علماء وأئمة املذاهب األربعة:
فأبو حنيفة كان يرى اخلروج على أئمة اجلور ،وهو ظاهر مذهبه على قول أيب بكر اجلصاص فقد قال :ومن
الناس من يظهر أن مذهب أيب حنيفة جتويز إمامة الفاسق وخالفته وأنه يفرق بينه وبني احلاكم فال جييز
حكمه ،وذكر ذلك عن ب عض املتكلمني ...قال :وال فرق عند أيب حنيفة بني القاضي واخلليفة يف أن شرط
كل منهما العدالة ،وأن الفاسق ال يكون خليفة وال يكون حاكم ا كما ال تقبل شهادته :قال :وكان مذهبه
مشهورا يف قتال الظلمة وأئمة اجلور ،ولذلك قال األوزاعي :احتملنا أاي حنيفة على كل شيء حىت جاءان
ابلسيف –يعين قتال الظلمة –فلم حنتمله ..قال :وقضيته يف أمر زيد بن علي مشهورة ،ويف محله املال إليه
وفتياه الناس سرا وإبراهيم ابين عبد هللا بن حسن.1
وقال أبو اسحاق الفزاري أليب حنيفة :ما اتقيت هللا حيث حثتت حثثت أخي على اخلروج مع إبراهيم
فقال :إنه كما لو قتل يوم بدر ،وقال شعبة :وهللا هلي عندي بدر الصغرى وكان يقول :يف املنصور وأشياعه:
ِ
آجره ملا فعلت.2
لو أرادوا بناء مسجد وأرادوين على عد ُ
أما اإلمام مالك :فقد روي ابن جرير عنه أنه أفىت الناس مببايعة حممد ابن عبد هللا بن حسن –خرج سنة
145ه-فقيل له :فإن يف أعناقنا بيعة املنصور :فقال :إن كنتم مكرهني وليس ملكره بيعة .فبايعه الناس عند
ذلك عن قول مالك ،ولزم مالك بيته.3
وقال ابن العريب من املالكية :قال علماؤان يف رواية سحنون :إمنا يقاتل مع اإلمام العدل سواء كان األول أو
اخلارج عليه ،فإن مل يكوان عدلني فأمسك عنهما إال أن تراد بنفسك أو مالك أو ظلم املسلمني فادفع ذلك
قال :وقد روى ابن القاسم عن مالك :إذا خرج على اإلمام العدل خارج وجب الدفاع الدفع عنه ،مثل
1

أحكام القرآن ،اجلصاص .70/1 ،وانظر :النحل ،الشهر ستاين.158/1 ،

2

اإلمامة العظمى ،ص.535

3

البداية والنهاية.84/10 ،
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عمر بن عبد العزيز ،فأما غريه فدعه ينتقم هللا من ظامل مبثله ،مث ينتقم من كليهما ،قال هللا تعاىل﴿:فَِإ َذا
يد فَجاسوا ِخ َال َل ِ
ُويل أب ٍس ش ِد ٍ
ِ
الد َاي ِر ۚ َوَكا َن َوع ادا
َجاءَ َوع ُد أ َ
َ
َ ُ
ُوال ُمهَا بَ َعث نَا َعلَي ُكم عبَ اادا لَّنَا أ ِ َ
َّمف ُع اوال﴾[اإلسراء.1]5:
قال مالك :إذا بويع لإلمام فقام عليه إخوانه قوتلوا إذا كان األول عدالا ،فأما هؤالء فال بيعة هلم إذا كان
بويع هلم على اخلوف.2
ومشهور يف التاريخ أن سبب جلد اإلمام هو قوله ،بعدم انعقاد أميان البيعة ،ألن البيعة عنده والء قليب
وليست مواثيق تؤخذ على اال ستكراه ،فقد روي ابن أيب حامت بسنده إىل حرمله قال :أنت الذي تفيت يف
اإلكراه وإبطال البيعة؟ فضربه جمردا مائة ،حىت أصاب كتفه خلع ،وكان ال يزر إزاره بيده.3
وأما الشافعي :فقد نسبه إىل هذا القول التفتازاين يف شرحه للعقائد النسفية.4ونسبة إىل ذلك الزبيدي من
أصحابه ،وقال :إنه رأيه القدمي من مذهبه.5
أما اإلمام أمحد فالرواايت عنه يف هذه القضية خمتلفة –كما هو الغالب-على مذهبه وهو تعدد الرواايت
واملشهورة عنه هو القول بعدم جواز اخلروج على األئمة الفسقة ،فقد نقل عنه ابن أيب يعلي يف طبقات
6
يدا من طاعته ،وال
احلنابلة يف رواية االصطخري  ،ففي قوله :واالنقياد إىل من واله هللا أمركم ،وال تنزع ا

1

اإلسراء :آية .5

2

أحكام القرآن ،ابن العريب ،1721/4 ،وبعضه يف اخلرشي على خمتصر خليل.60/8 ،

3

اإلمامة العظمى ،ص.536

4

النظرايت السياسية اإلسالمية ،ص.329

5

احتاف السادة املتقني شرح علوم الدين.232/2 ،

6

أمحد بن جعفر بن يعقوب أحد تالميذ اإلمام أمحد.
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وخمرجا  ،وال خترج على السلطان ،وتسمع وتطيع وال تنكث بيعة،
فرجا ا
خترج عليه بسيفك حىت جيعل هللا ا
فمن فعل ذلك فهو مبتدع خمالف للجماعة.1
وقد قال اخلالل :أخربين حممد بن أيب هارون وحممد بن جعفر أن أاب احلارث حدثهم قال :سألت أاب عبد
هللا يف أمري كان حدثهم ببغداد وهم قوم ابخلروج معه ،فقلت :اي أاب عبد هللا ما تقول يف اخلروج مع هؤالء
القوم؟ فأنكر ذلك عليهم وجعل يقول :سبحان هللا ،الدماء الدماء ،ال أرى ذلك وال أمرته ،الصرب على ما
حنن فيه خري من الفتنة ،تسفك فيها الدماء ،وتستباح فيها األموال ،وتنتهك فيها "احلرمات" ،2أما علمت
ما كان الناس فيه؟
يعين أايم الفتنة ،قلت والناس اليوم يف الفتنة اي أاب عبد هللا قال :وإن كان ،فإمنا هي فتنة خاصة فإذا وقع
السيف عمت الفتنة وانقطعت السبل ،الصرب على هذا ويسلم لك دينك خري لك.3
وقال حنبل يف رواية الواثق :اجتمع فقهاء بغداد إىل أيب عبد هللا وقالوا هذا األمر فقد تفاقم وفشا –يعنون
إظهار خلق القرآن-نشاورك يف أان لسنا نرضى إبمرته وال سلطانه فقال :عليكم النكرة بقلوبكم ،وال ختلعوا
يدا من طاعة وال تشقوا عصا املسلمني.4
وكل ما سبق يدل على أن اإلمام أمحد كان ال يرى اخلروج على األئمة وإن ظلموا وجاروا ،وارتكبوا بعض
البدع ،لكن جند هناك رواايت معارضة ملا سبق منها:

1

طبقات احلنابلة.26/1 ،

2

اإلمامة العظمى ،ص.537

3

اإلمامة العظمى ،ص.538
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وكذلك ما رود يف رواية حنبل ،قال عن املأمون :وأي بالء كان أكرب من الذي أحدث عدو هللا وعدو
اإلسالم من إماتة السنة؟
كتااب ذكر
بل قد صرح ابخللع للمبتدع عند االستطاعة فذكر ابن أيب يعلي يف ذيل كتابه –طبقات احلنابلة -ا
فيه ابلسند املتصل اعتقاد اإلمام أمحد ،قال فيه :وكان يقول :من دعا منهم إىل بدعة فال جتيبوه وال كرامة
وإن قدرمت على خلعه فافعلوا.1
فهذا تصريح منه رمحة هللا ،أبن صاحب البدعة إن قدر على خلعه فللمسلمني ذلك .وهذا ال شك كعارض
للرواايت السابق ذكرها ويصعب اجلمع بينهما إال إذا قلنا :إن الفسق واجلور والبدع خمتلفة ،فمنهما ما ال
جيوز معه اخلروج ،وحتمل عليه تلك الرواايت القائلة ابملنع ،ومنها ما هو أعظم فيجوز اخلروج بشرط
االستطاعة وحتمل عليه هذه الرواايت ،أو أنه منع من اخلروج ألنه يشك يف نوااي اخلارجني ،أو يعلم ضعفهم
وأهنم سيحدثون فتناا ومالحم بني املسلمني وأجاز ملن سوى ذلك وهللا أعلم.2
أما مذهب احلنابلة فهو عدم جواز اخلروج على اإلمام اجلائر.3وخالف يف ذلك ابن رزين وابن عقيل وابن
اجلوزي ،4فهم يرون اخلروج.5
فعال اخلروج على السلطان املبتدع الواثق ابهلل القائل خبلق القرآن
قصة أمحد بن نصر اخلزاعي :ممن طبق ا
أمحد بن نصر اخلزاعي الذي وصفه ابن كثري أبنه :من أهل العلم والداينة ،والعمل الصاحل واالجتهاد يف

1

طبقات احلنابلة.305/2 ،

2
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3

املغين ابلشرح الكبري.52/10 ،

4

اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف.311/10 ،

5
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اخلري ،وكان من أئمة السنة اآلمرين ابملعروف والناهني عن املنكر.1والذي قال عنه اإلمام أمحد رمحه هللا ما
أسخاه لقد جاد بنفسه له.2
وقصته :إنه قد ساء ما رآه من احنراف اخلالفة وإظهار البدعة ،فقام بدعوة سرية إىل األمر ابملعروف والنهي
عن املنكر ،ونشط هو وأصحابه يف مجع األلوف من أهل بغداد ،فلما كان شهر شعبان من سنة إحدى
وثالثني ومئتني انتظمت البيعة له يف السر على القيام ابألمر ابملعروف والنهي عن املنكر واخلروج على السلطان
لبدعته ودعوته إىل القول خبلق القرآن وملا هو عليه هو ،وأمراؤه وحاشيته من املعاصي والفواحش وغريها ولكن
اخلطة اكتشفت يف هنايتها بسبب خلل يف امليعاد املتفق عليه وذهب أمحد بن نصر شهيدا ،وحزن عليه أهل
بغداد سنتني ال سيما اإلمام أمحد رمحه هللا.3فهذه آراء العلماء يف هذه املسألة ،وهذه أقوال كل طائفة وهذه
أدلتهم.4

 .8خًلصة فيما يتعلق ابخلروج على األئمة وعدمه:
 إن األمر ابملعروف والنهي عن املنكر واجب ابليد واللسان وابلقلب بشرط القدرة واالستطاعة ،وإنه الجيوز إنكار املنكر مبنكر أكرب منه.
 وجوب إقامة احلج واجلهاد واجلمعة والعيدين مع األئمة وإن كانوا فسقه ألنه حق هللا ،ال مينعه جور جائروال عدل عادل.

1

البداية والنهاية.303 /10 ،

2

املرجع نفسه.304/10 ،

3

القصة خمتصرة من البداية والنهاية.306-303/10 ،

4
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 حترمي اخلروج على اإلمام العادل سواء كان اخلارج عادال أم جائرا ،وإن ذلك مما هنى عنه اإلسالم أشدالنهي وأمر بطاعتهم ،ومن خرج عليهم فهو ابغ ،وعليه حتمل األحاديث املطلقة يف السمع والطاعة.
 أما اإلمام املقصر وهو الذي يصدر منه خمالفات عملية ،أو تساهل يف االلتزام أبحكام الشرع ،فهذابدا من طاعة :وما
جتب طاعته ونصحه وعليه حتمل أحاديث" :فليكره ما أييت من معصية هللا وال ينزعن ا
يف معناها ،وأن اخلروج عليه حرام ،وإذا كان ابجتهاد فهو خطأ".
 أما الفاسق والظامل واملبتدع :وهو املرتكب للمحظورات والكبائر دون ترك الصالة ال سيما ظلم احلقوقأو دعوة إىل بدعة فهذا يطاع يف طاعة هللا ويعصى مع اإلنكار عليه يف املعصية وجيوز عزله إن أمكن إبحدى
الطرق السلمية ،بشرط أال يرتتب على ذلك مفسدة أكرب ،فإن مل يكن ذلك وجب املبالغة يف اإلنكار عليه
والتحذير من ظلمه وبدعته حىت لو أدى األمر إىل االعتزال عن العمل معه والتعرض ألذاه بشرط أال يكون
سبب ذلك حق ا شخصي ا وعلى هذا حتمل أحاديث :من جاهدهم بنفسه فهو مؤمن .وحديث :من دخل
عليهم وأعاهنم على ظلمهم – وما يف معناه مع حديث :فاصرب وإن ُجلد ظهرك واخذ مالك .وعلى هذا
حتمل أقول األئمة األربعة وحنوهم وأفعاهلم وما أصاهبم بسب ذلك من حمن.
 إحلاحكم الكافر واملرتد ،ويف حكمه اترك للصالة وحنوه ،فهؤالء جيب اخلروج عليهم ولو ابلسيف إذااحا" ،وال ما أقاموا فيكم الصالة"...
كان غالب الظن القدرة عليهم ،عمالا ابألحاديث :إال أن تروا كفرا بو ا
و"ما قادوكم بكتاب هللا" ،وحنوها من اآلايت واألحاديث اآلمرة مبجاهدة الكفار واملنافقني لتكون كلمة هللا
هي العليا ،أما إذا مل يكن هناك قدرة عل اخلروج عليه فعلى األمة أن تسعى إلعداد القوة والتخلص من
شره.وبناء على ما سبق فإنه ميكننا أن نستنبط ضوابط ملشروعية العزل يف النقاط التالية:
• قيام السبب املقتضي للعزل.
• رجحان املصلحة العامة على املضرة.
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• أن يصدر العزل عن أهل احلل والعقد يف األمة ،ألهنم هم الذين أبرموا العقد معه إذا استوجب
ذلك شرعا ،1أو خبروج األمة يف مظاهرات سلمية حاشدة تطالب تطال الرئيس ابلرحيل.

سادسا :التزكية والقيم عند اإلابضية:
ا
اهتم اإلسالم ابلتزكية والسلوك والقيم ،وكانت غاية تعليماته الوصول إىل الطاهرة والباطنة وتنقية اجلسم
وغارسا للقيم النبيلة يف نفوس الناس ،وقد حتدث
ومعلما
ا
والروح ،فاهلل تعاىل بعث عبده ورسوله (ﷺ) مزكياا ا
علماء اإلابضية على أمهية التزكية والطاهرة لإلنسان .ويقول العالمة اخلليلي :فاهلل تعاىل بعث عبده
ومعلما ،وام بذلك بذلن على عباده.
ورسوله(ﷺ) مزكياا ا
ِ
ِ
 قال تعاىلَ ﴿:كما أَرسلنَا فِي ُكم رسوال ِمن ُكم ي ت لُو علَي ُكم ِ ِاب َواحلِك َمةَ
َ َ
آايتنَا َويَُزكي ُكم َويُ َعل ُم ُك ُم الكتَ َ
َ
َُ
َ َ
َويُ َعلِ ُم ُكم َما َمل تَ ُكونُوا تَعلَ ُمو َن ،فَاذ ُك ُر ِوين أَذ ُكرُكم َواش ُك ُروا ِيل َوَال

تَك ُفر ِ
ون﴾[البقرة.]152-151:
ُ

ِ
ِِ
ِ
ِِ
ني إِذ ب َع َ ِ ِ
آايتِِه َويَُزكِي ِهم َويُ َعلِ ُم ُه ُم
وقال﴿:لََقد َم َّن َّث فيهم َر ُس اوال من أَن ُفسهم يَت لُو َعلَيهم َ
اَّللُ َعلَى ال ُمؤمن َ َ
ال ِكتَاب واحلِكمةَ وإِن َكانُوا ِمن قَبل لَِفي َ ٍ
ض َالل ُ
َ َ َ َ
ُ

مبِ ٍ
ني﴾[آل عمران.]164:

ِ
ِ
ِ
ِ
آايتِِه
وام هبذا على العرب األميني يف قولهُ ﴿:ه َو الَّذي بَ َع َث ِيف األُميِ َ
ني َر ُس اوال من ُهم يَت لُو َعلَيهم َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ض َال ٍل
اب َواحلك َمةَ َوإِن َكانُوا من قَب ُل لَفي َ
َويَُزكي ِهم َويُ َعل ُم ُه ُم الكتَ َ

ُّمبِ ٍ
ني﴾[اجلمعة.]2:

ومن املعلوم أن التزكية تكون مبعىن التطهري كما تكون مبعىن التنمية واملعنيان متكامالن ،فهو عليه أفضل
الصالة والسالم بعث مطهرا هلذه األمة من رجس الشرك والفسوق والعصيان ،ومن مجيع األرجاس احلسية
واملعنوية ،كما بعث ٍ
منم خلصال اخلري فيها.

1
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وه َّن أَن
 جاء القرآن ليصل بني التشريع والتطهري أو التزكية يف آايت كثرية فقد قال هللا تعاىل﴿:فَ َال تَع ُضلُ ُ
ِ ِ
ظ بِِه من َكا َن ِمن ُكم ي ؤِمن ِاب َِّ
ِ
َّلل َواليَ وِم اآل ِخ ِر َذلِ ُكم
اضوا بَي نَ ُهم ِابل َمع ُروف َذل َ
اج ُه َّن إِ َذا تَ َر َ
ك يُ َ
وع ُ َ
يَنكح َن أَزَو َ
ُ ُ
وأَطهر﴾[البقرة.]232:

أَزَكى لَ ُكم َ َ ُ

 وقال تعاىل﴿:ما ي ِريد َّ ِيد لِيُطَ ِهَرُكم َولِيُتِ َّم نِع َمتَهُ َعلَي ُكم لَ َعلَّ ُكم
اَّللُ ليَج َع َل َعلَي ُكم ِمن َحَرٍج َوٰلَ ِكن يُِر ُ
َ ُ ُ
ن﴾[املائدة.]6:
تَش ُكرو َ

ُ

وبعد أن خاطب أمهات املؤمنني مبا جيب عليهن من احلفاظ على عفتهن ،وشرفهن

يد هللا لِيذ ِهب عن ُكم ال ِرجس أَهل الب ي ِ
َِّ ِ
ت َويُطَ ِهَرُكم﴾[األحزاب .]33:وفرض على املؤمنني
َ َ َ
أتبع ذلك قوله﴿:إمنَا يُر ُ ُ ُ َ َ ُ
واملؤمنات من اآلداب االجتماعية واألخالق احلسنة ما يذهب برجس القلوب ،ويرقى ابلنفوس إىل أوج
ِ
ضوا ِمن أَب ِ
ِ ِِ
ِ
ني يَغُ ُّ
وج ُهم ذَل َ
الطهر فقال يف خطابه للمؤمنني﴿:قُل لل ُمؤمن َ
َ
صا ِرهم َوَحي َفظُوا فُ ُر َ
ك أَزَكى َهلُم إ َّن هللاَ
ِ
َخبِريٌ مبَا َ ُ

ن﴾[النور.]30:
يصنَ عو َ

ِ
ات ي غضضن ِمن أَب ِ
ِ ِ ِ
ين ِزينَ تَ ُه َّن إَِّال
َ
صا ِره َّن َوَحي َفظ َن فُ ُر َ
وج ُه َّن َوَال يُبد َ
مث قال خماطباا للمؤمناتَ ﴿ :وقُل لل ُمؤمنَ َ ُ َ
ما ظَ َهر ِمن َها وليض ِربن ِخبُم ِرِه َّن َعلَ ٰى جيوهبِِ َّن وَال ي ب ِدين ِزينَ تَ ُه َّن إَِّال لِب ُعولَتِ ِه َّن أَو ِ ِ
آاب ِء بُ ُعولَتِ ِه َّن أَو
آابئه َّن أَو َ
َ
ُ
ََ َ ُ
ُُ َ ُ َ
َ َ
ِِ
ِِ
ِ ِ
ِ
َخ َواهتِِ َّن أَو نِ َسائِ ِه َّن أَو َما َملَ َكت أَميَا ُهنُ َّن أَ ِو
أَب نَائ ِه َّن أَو أَب نَاء بُ ُعولَت ِه َّن أَو إِخ َواهن َّن أَو بَِين إِخ َواهن َّن أَو بَِين أ َ
الطف ِل الَّ ِذين َمل يظهروا علَى عور ِ
ُويل ِ ِ ِ
ِ
الرج ِال أَ ِو ِ
ني َغ ِري أ ِ
ات النِ َس ِاء َوَال يَض ِرب َن ِأبَر ُجلِ ِه َّن
التَّابِع َ
اإلربَة م َن ِ َ
َ َ َُ َ ٰ َ َ
لِي علَم ما ُخي ِفني ِمن ِزينتِ ِه َّن وتُوبوا إِ َىل َِّ
اَّلل َِ
مج ايعا أَيُّهَ ال ُمؤِمنُو َن لَ َعلَّ ُكم
َ
َ َ ُ
ُ ََ

ن﴾[األحزاب.]53:
تُفلِحو َ

ُ

 فرض على املؤمنني يف تعاملهم مع أمهات املؤمنني أزواج النيب (ﷺ) آداابا خاصة ربطها بطهر قلوهبموه َّن ِمن ور ِاء ِحج ٍ
اب ۚ َٰذلِ ُكم أَط َه ُر لُِقلُوبِ ُكم
وه َّن َمتَ ا
اعا فَاسأَلُ ُ
وقلوهبن وذلك يف قولهَ ﴿:وإِ َذا َسأَلتُ ُم ُ
َ
ََ
ن﴾[األحزاب.]53:
وقُلُوهبِِ َّ

َ
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ووجه املؤمنني منذ البداية إىل الصدقة إن أراد أمحد منهم مناجاة رسوله (ﷺ) وانط ذلك ابلطهر وذلك يف
ِ
الرس َ ِ
َّ ِ
ِ
ك َخ ٌري لَّ ُكم
ص َدقَ اة َٰذل َ
ول فَ َقد ُموا بَ َ
ني يَ َدي َجن َوا ُكم َ
ين َآمنُوا إ َذا َان َجي تُ ُم َّ ُ
قولهَ ﴿:اي أَيُّ َها الذ َ
َوأَط َهر﴾[اجملادلة.]12:

ُ

 جبانب هذه الطهارة املعنوية للقلوب واألرواح فرض هللا سبحانه طهارة حسية لألبدان واألركان ،فقد قالَّ ِ
الص َال ِة فَاغ ِسلُوا وجوه ُكم وأَي ِدي ُكم إِ َىل المرافِ ِق وامسحوا بِرء ِ
وس ُكم
ين َآمنُوا إِذَا قُمتُم إِ َىل َّ
ُُ َ َ َ
ََ َ َ ُ ُُ
تعاىل﴿:اي أَيُّ َها الذ َ
وأَر ُجلَ ُكم إِ َىل ال َكعبَ ِ
َح ٌد ِمن ُكم ِم َن الغَائِ ِط
ني َوإِن ُكنتُم ُجنُباا فَاطَّ َّه ُروا َوإِن ُكنتُم َّمر َ
ض ٰى أَو َعلَ ٰى َس َف ٍر أَو َجاءَ أ َ
َ
أَو َالمستم النِساء فَلَم َِجتدوا ماء فَت ي َّمموا صعِيدا طَيِبا فَامسحوا بِوج ِ
وه ُكم َوأَي ِدي ُكم
ُ َ ا ََ ُ َ ا ا َ ُ ُ ُ
َ ُُ َ َ

ِمنهُ﴾[املائدة.]6:

الس َم ِاء َماءا لِيُطَ ِهَرُكم بِِه
طهورا من السماء ،فقد قالَ ﴿ :ويُنَ ِزُل َعلَي ُكم ِم َن َّ
لقد ام سبحانه إبنزاله ماء اِ
ِ ِ َّ ِ ِ
ِ
ِ
س َعلَى التَّق َو ٰى ِمن
َويُذه َ
ب َعن ُكم رجَز الشَّيطَان﴾[األنفال .]11:وقال تعاىلَ﴿:ال تَ ُقم فيه أَبَ ادا ل َمسج ٌد أُس َ
ِ ٍ
ب
وم فِ ِيه فِ ِيه ِر َج ٌ
ال ُِحيبُّو َن أَن يَتَطَ َّه ُروا َو َّ
اَّللُ ُِحي ُّ
َح ُّق أَن تَ ُق َ
أ ََّول يَوم أ َ

َّ ِ ِ
ين﴾[التوبة.1]108:
ال ُمطهر َ

 وقد جاء يف احلديث عن النيب (ﷺ) ما يدل على ضرورة االستقصاء يف طهارة األبدان ،فقد أخرجكل ٍ
شعرة َجنابةٌ،
الربيع عن أيب عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النيب (ﷺ) قالَ " :
حتت ِّ
فبلُّوا َّ
عر وأَنقوا البَشرةَ " .2
الش َ
وهبذا اإلسناد عن عائشة رضي هللا عنها قالت :كان رسول هللا (ﷺ) إذا أراد الغسل من اجلنابة بدأ فغسل
يديه ،مث يتوضأ كما يتوضأ للصالة مث يدخل أصابعه يف املاء وخيلل هبا أصول شعر رأسه ،مث يصب على
رأسه ثالث مرات بيده مث يفيض املاء على جسده كله وهذا بعد االستنجاء.3

1
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 أمر النيب (ﷺ) ابتقاء كل ما يؤدي إىل وسوسة يف الصدر أو حرج يف النفس ،أو نشر لألوابء واألسقاممن املمارسات العادية بني الناس ،فقد قال عليه الصالة والسالمَّ" :ل يبولَ َّن أح ُدكم ِف ِ
الد ِ
املاء َّ
ائم مثَّ
نوم ِه فًل يغمس ي َده ِف ِ
ظ أح ُدكم من ِ
َّ
اإلانء
قال
يتوضأُ م ْنهُ أو َ
يغتسل "  .1وقال (ﷺ) " :إذا استيق َ
َ ْ ُ
ُ
ثًلاث" .2
حىت يَغسلَها ا
كل
 حث اإلسالم على السواك حىت أن رسول هللا (ﷺ) قال " :لوَّل أن أ ُش َّق على أ َُّميت َألم ْرهتُم عن َد ِّ
صًلة بو ٍ
ٍ
ضوء " .3كما أمر اإلسالم بتنقية اجلسم وتطهريه من النجاسات واألدانس ووقايته من األقذار أمر
ُ
ِ
ك
بذلك أيضا يف الثياب واألمكنة واآلنية ،فقد قال تعاىلَ ﴿:وثيَابَ َ

فَطَ ِهر﴾[املدثر.4]4:

إن اإلابضية يتمسكون جبميع أنواع السلوك واألخالق اليت أمر هبا اإلسالم ،ويربون أتباعهم عليها من خالل
دروس وأفكار تربوية عريقة ،أييت احلديث عنها الح اقا إبذن هللا تعاىل.

 .1قواعد الدين وأركانه ومسالكه:
ارتكز الفقه اإلابضي على قواعد وأصول للدين ومسالك للمؤمنني ،سار عليها علماؤهم وأتباعهم األوائل،
ومنها يف:

 قواعد الدين:من أصول الرتبية والتزكية عند اإلابضية تربية األتباع على قواعد الدين ويقصدون هبا األمور اآلتية :وقد قام
العالمة أمحد اخلليلي بشرح أبيات العالمة نور الدين عبد هللا بن محيد الساملي يف شرح غاية املراد يف نظم
االعتقاد:
ونية ورع عن ِ
كل ما حصال.5

قواعد الدين علم بعده عمل
1
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العلم:
واملراد به العلم املتعلق ابلدين سواء ما تعلق ابالعتقاد أو العمل أو األخالق ،سواء ما يتعلق ابلتحلي أو
التخلي ،إذ الدين ال بد للممارسة من إتقانه وال ميكنه اتقانه إال ابلعلم ولذلك كانت خالفة اإلنسان يف
األرض منوطة مبا آاته هللا من علم ،فيه شرف هللا هذا املخلوق وأعلى درجته وبوأه ُمبوأ التكرمي يف املأل
األعلى ،وأمر املالئكة املقربني أن يسجدوا له ،وقد بني هللا شرف العلم يف آايت شىت يف كتابه العزيز قال
َّ ِ
َّ ِ
ين ال يَعلَ ُمو َن إَِّمنَا يَتَ َذ َّك ُر أُولُو األَلبَاب﴾[الزمر .]9:وقوله تعاىل﴿:يَرفَ ِع
ين يَعلَ ُمو َن َوالذ َ
تعاىل﴿:قُل َهل يَستَ ِوي الذ َ
َّ ِ
َّ َّ ِ
ِ
ين أُوتُوا العِل َم
ين آَ َمنُوا من ُكم َوالذ َ
اَّللُ الذ َ

درج ٍ
ات﴾[اجملادلة.]11:
ََ َ

ونعى على أهل الضالل جهلهم بقولهَ ﴿:وٰلَ ِك َّن أَكثَ َر الن ِ
َّاس َال

يَعلَ ُمو َن﴾[الروم.]6:

خريا بفقهه
وبني النيب الكرمي (ﷺ) أن العلم املتعلق ابلدين هو مناط اخلري ،حيث قال :من يرد هللا به ا
ابلدين .1ودل احلديث على فريضة طلبه ،إذ قال عليه أفضل الصالة والسالم –طلب العلم فريضة على
كل مسلم.2وإمنا كان العلم من قواعد الدين وقدمه املصنف رمحه هللا على سائر قواعده ألن كل ما يليه
مبين عليه ،فاملسلم ال يدري ما أييت ويذر من األعمال إال ابلعلم ،وال يُتقن النية الصاحلة إال به.3

العمل:
أمرا نظرااي،
املراد به العمل الصاحل املوافق حلكم هللا تعاىل وإمنا كان العمل من قواعد الدين ،ألن الدين ليس ا
وإمنا هو منهج تطبيقي عملي .فالبد للمتدين من أن يتجاوب يف تصرفاته وأعماله مع ما يدين به من
الدين ،على أن العمل لو كان مبنأى عن الدين ملا كان الدين أمرا واقعي ا وإمنا ينحصر يف عامل املثال وهذا

1
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غري ما أراده هللا تعاىل من عباده ،فإن هللا عز وجل شرع لعباده الدين ،ليصلحوا به نفوسهم ولتتجسد به
طاعتهم لرهبم ،وليتقنوا به روابطهم فيما بينهم ،ولتكون كل جزئية من جزيئات حياهتم قائمة على تعاليمه
مسورة أبحكامه ،من أجل ذلك نرى اآلايت الكثرية يف القرآن الكرمي ال تذكر اإلميان يف مقام تبشري أهله
ابلفالح إال مقروان ابلعمل ،كما يف:
َن َهلم جن ٍ
 قوله تعاىل﴿:وب ِش ِر الَّ ِذين آمنُوا وع ِملُوا َّ ِ َِّات َجت ِري ِمن َحتتِ َها
َ َ ََ
الصاحلَات أ َّ ُ َ
ََ

ار﴾[البقرة.]25:
األَهنَ ُ

ات ي ه ِدي ِهم رُّهبم إبِِميَاهنِِم َجت ِري ِمن َحتتِ ِهم األَهنَار ِيف جن ِ
 وقوله﴿:إِ َّن الَّ ِذين آمنُوا وع ِملُوا َّ ِ َِّات
َ َ ََ
َُ
َ
الصاحلَ َ
ُ
ُ
النَّعِي ِم﴾[يونس.]9:

 وقال تعاىل﴿:فَمن ي عمل ِمن َّ ِاحل ِ
ات َوُه َو ُمؤِم ٌن فَ َال ُكفَرا َن لِ َسعيِ ِه َوإِ َّان
الص َ
َ َ َ َ

ن﴾[األنبياء.]94:
لَهُ َكاتِبو َ

ُ

 وقوله﴿:إِ َّن الَّ ِذين آمنوا وع ِملُوا َّ ِات أولئك هم خري ال ِربيَِّة ،جزاؤهم ِع َ ِ
احل ِ
َّات َعد ٍن َجت ِري ِمن
َ َُ َ َ
ند َرِهبم َجن ُ
ُ َ ُ َ ََ ُ ُ
الص َ
ِ
ِِ
ِ
ك لِ َمن َخ ِش َي
ين فِ َيها أَبَ ادا َّر ِض َي َّ
ضوا َعنهُ ٰذَل َ
اَّللُ َعن ُهم َوَر ُ
َحتت َها األَهنَ ُار َخالد َ

َربَّهُ﴾[البينة.]8 ،7:

بل بني سبحانه أنه ال جناة ألحد من اخلسران الذي حيكم به على جنس اإلنسان ابإلميان وحده حىت يكون
ِ ِ
ِ
نسا َن لَِفي
معه العمل الصاحل والتواصي ابحلق والتواصي ابلصرب وذلك يف قوله تعاىلَ ﴿:وال َعصر  إ َّن اإل َ
خس ٍر  إَِّال الَّ ِذين آمنُوا وع ِملُوا َّ ِ ِ
اصوا
َ َ ََ
ُ
اصوا ِابحلَ ِق َوتَ َو َ
الصاحلَات َوتَ َو َ

لص ِ
رب﴾[العصر.]3-1:
ِاب َّ

ذلك ألن العمل هو جتسيد حلقيقة اإلميان وتصديق له وإمنا قدم املصنف رمحه هللا عليه العلم ،ألن العلم
إمام والعمل اتبعه ،إذ ال يتصور التمييز بني الصاحلات والسيئات إال به ،مع مشوله ألصل العمل وهو
احلق ال يكون إال مبني ا على العلم ،فإن هللا فرض على عباده اإلميان حبقائق ال ينبو
اإلميان ،فإن اإلميان َّ
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ف هبا وتؤيدها وليست قضااي الدين اليت جيب اإلميان هبا يف
العلم عن شيء منها ،بل مجيع دالئله ُحت ُّ
أوهاما؛ كما هو الشأن يف غريه ،بل هي حقائق تشهد هلا العقول وتدعمها النقول.1
اإلسالم خياالت و ا

النية:
وهي إخالص العمل هلل وحده وهي روح العمل إذ ال قيمة له بدوهنا:
 قال تعاىل﴿:وما أ ُِمروا إَِّال لِي عب ُدوا َّ ِ ِني
اَّللَ ُخملص َ
َُ
ََ ُ

ِ
ين﴾[البينة.]5:
لَهُ الد َ

 وقال هللا عزو وجل﴿:فَمن َكا َن ي رجوا لَِقاء ربِِه فَلي عمل عمال ِِِ ِ ِ
َح ادا﴾
َ َ َ َ ََ َ
صاحلاا َوال يُش ِرك بعبَ َادة َربِه أ َ
َ ُ
َ
[الكهف.]110:

 ورى الربيع عن أيب عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي هللا عنه أن النيب (ﷺ) قال :األعمالال
ابلنيات ولكل امرئ ما نوى .2رواه الشيخان وغريمها من طريق عمر رضي هللا عنهما بلفظ" :إِ َّمنَا األ ْع َم ُ
ِابلنِّيَّ ِ
ت ِه ْج َرتُهُ إِ َىل هللا ورسوله فهجرته إىل هللا ورسوله ومن كانت
ات َوإِ َّمنَا لِ ُك ِّل ْام ِر ٍئ َما نَ َوى فَ َم ْن َكانَ ْ
ٍ ِ
ِ
اج َر إِلَْي ِه" .3
هجرته إىل ُدنْ يَا يُصيبُ َها أ َْو إِ َىل ْام َرأَة يَ ْنك ُح َها فَ ِه ْج َرتُهُ إِ َىل َما َه َ
وكون األعمال ابلنيات إمنا هو دليل على أن العمل ال قيمة له بدوهنا ،فقد أييت اإلنسان العمل مستقيما
اتما ليس به اعوجاج وال خلل ،ولكنه يكون وابء عليه ووابال ،ألنه مما يتقرب به إىل هللا وهو مل يقصد به
وجهه تعاىل ،كأن يصلي أو يتصدق أو حيج أو جياهد ال المتثال أمر هللا ولكن ُمراءاة للناس لينال بينهم
شهرة الصالح والتقوى ،فإن هذا تقرب إىل الناس مبا يتقرب به إىل هللا ،ولذلك ُعد من اإلشراك ،كما يف
قوله تعاىل﴿:فَمن َكا َن ي رجو لَِقاء ربِِه فَلي عمل عم اال ص ِ
احلاا َوَال يُش ِرك بِعِبَ َاد ِة َربِِه
َ ُ َ َ َ َ ََ َ
َ
1
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َح ادا﴾[الكهف.4]110 :
أَ

الورع:
ِ
ُّ
الوَرع
أقله اجتناب حمارم هللا مجيعا ،ولذلك قال املصنف رمحه هللا :ورعٌ عن ُكل ما ُحظال ،أيُ :منع ،فحقيقة َ
هي التقوى ،ولذلك تفاوتت مراتب الناس فيه:
الع ُدول ،وهي ترك احملارم أبسرها مع فعل الفرائض ُكلها.
 املرتبة األوىل :هي مرتبة ُ املرتبة الثانية :هي مرتبة الصاحلني ،وهي ترك ما ال حرج فيه خمالفة الوقوع فيما فيه احلرج ،هذا مع فعلالفرائض واحلرص على النوافل.
 املرتبة الثالثة :مرتبة الصديقني ،وال تتحقق إال برتك كثري مما ال حرج فيه ،ولو مع عدم اخلوف من الوقوعفيما يف فيه احلرج مع املسارعة إىل كل مقدور عليه من أعمال الرب وهي أرفع املراتب.1

أركان الدين:
فقد قال العالمة الساملي يف منظومته:
أرض فوض وسلم واتكل فبذا

حتوز أركانه الاليت هبا ُكمال.

وشرح الشيخ اخلليلي هذا البيت ،فقال :وأركان الدين هي ،الرضا بقضاء هللا وتسليم األمر إليه وتفويض
كل شيء له والتوكل عليه.
• فالرضا بقضاء هللا تعاىل :هو قبول كل ما أييت من لدنه من أمر أو هني أو سراء أو ضراء حبيث ال
جتد النفس حرج ا قط وهي تستجيب لداعي هللا بفعل ما أمر وترك ما هنى ،وتتفاعل مع سنن احلياة

1
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ُموقتة أن كل ما أصاهبا من خري ،أو شر فمن هللا وحده وذلك يؤدي إىل االتزان والثبات أمام حتدايت
الدهر وصروف الزمن ،فال جتزع لضراء وال تستفزها النعماء.
• التسليم :هو االنقياد واإلذعان له تعاىل ،مع اخلضوع وعدم االعرتاض عليه يف شيء.
• التفويض :هو الرضا خبرية ،هللا تعاىل له ،ألنه العامل مبصاحل خلقه.
• التوكل على هللا  :هو الثقة به ومبا عنده وعدم االعتماد على ما عند الناس ،قال تعاىلَ ﴿:وَمن يَتَ َوَّكل
علَى َِّ
َ
اَّلل فَ ُه َو َحسبُهُ

ۚ﴾[الطًلق.]3:

وال يعين ذلك إمهال األسباب وعدم األخذ هبا فإن ذلك ليس من التوكل يف شيء ،وإمنا هو عجز وجهل
فإن هللا عز وجل انط األمور ،أبسباهبا ،وأمر ابلسعي يف األرض واالبتغاء من فضله وهو من األخذ
ابألسباب كما أمر يف احلروب أبخذ احلذر من العدو وإعداد العدة وعدم التفرق واالختالف فمن فعل
ذلك مع ثقته ابهلل سبحانه فقد توكل على هللا حق توكله ،على أن املؤمن ال تنسيه األسباب فهو يلحظ
عندما أيخذ أبي سبب قدرته تعاىل وحيس بعظيم فضله عليه إذ هيأ له تلكم األسباب ومكنه من ممارستها.
وقد تساءل بعض طلبه العلم عن الفرق بني القواعد واألركان فأجبته أبن القواعد هي األسس اليت يقوم
عليها البناء واأل ركان هي العمد اليت يشتد هبا ،وهبذا يتضح أن األركان نفسها حباجة إىل القواعد ،إذ ال
تقوم إال عليها.1

مسالك الدين:
يقول العالمة الساملي يف منظومته:
مث الظهور ودفع الشراء مع ال

1
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ومعىن املسالك مجع مسلك وهو الطريق وإمنا عرب عن هذه احلاالت ابملسالك ألهنا طرق يسلكها املسلمون
حسب مالءمة الظروف وهتيؤ األسباب إىل ما يبغونه من احلق والرشد وإقامة نظام الدين هذا وقد وضحت
مراحل :الظهور والشراء ،والدفاع والكتمان .1وهو ما َمَّر يف الصفحات السابقة بفضل هللا عز وجل.

 .2قواعد الكفر وأركانه:
يعمل اإلابضيون على تنقية النفوس وتطهري القلوب من قواعد الكفر وأركانه.

قواعد الكفر:
قال الشيخ الساملي:
جهل محية كرب بعده حسد

العضال.
قواعد الكفر فاحذر داءها ُ

وقال العالمة اخلليلي بشرح البيت :القواعد مجع قاعدة وهي األصل ،يعين أن أصول الكفر بقسميه –ومها
الشرك وكفر النعمة-أربعة وهي اجلهل واحلمية والكرب واحلسد.
ِ
العضل أي العضال والداء العضال هو املرض الذي أعيا
وقد حذر املصنف رمحه هللا من داء هذه العلَ ِل ُ
األطباء عالجه وقد عدها كذلك ألهنا ُمهلكة ملن مل يتخلص منها بتوفيق هللا تعاىل إايه.

اجلهل:
وهو عدم املعرفة مبا من شأنه أن يعرف ،فهو نقيض العلم ،وينقسم إىل قسمني ،بسيط ومركب ،فالبسيط
عدم املعرفة ابلشيء أصال ،واملركب عدم املعرفة به مع تصور معرفته على خالف ما هو عليه ،ولذلك كان
َّ
أشد فهو مركب من جهلني :جهل ابلشيء ،وجهل أبنه جاهله وهو الذي عناه الشاعر بقوله:
1
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ومن عجب األايم أنك جاهل

وأنك ال تدري أبنك ال تدري.

واألول أخف لبساطته ،وإمنا كان اجلهل من قواعد الكفر ألنه بقسميه يعود إىل اجلهل غالب ا ،فالذين اختذوا
مع هللا إهلا آخر أو جحدوا وجوده رأسا أو جحدوا صفاته الذاتية أو أفعاله هم أشد الناس جهالا وإن كان
ذلك عائدا إىل العناد فإن آايت هللا الدالة على وجوده ووحدانيته وسائر صفاته هي أبني البينات وأظهر
الرباهني ،فاإلنسان يتلوها على صفحات وجوده بنفسه إذ ما من خلية من خالايه إال وهي شاه عدل على
وجود هللا وعلى وحدانيته واتصافه ابلكماالت فضالا عن أصوات سائر الكائنات اليت تُنادي كل ذرة من
ذراهتا بلسان حاهلا معلنة افتقارها إليه وأهنا مل توجد إال إبجياد هللا هلا.1
فمن تعامت بصريته على هذه الدالئل وأصم مسعه عن هذه الشهادات كان أعرق الناس يف اجلهل وأضلهم
عن احلقيقة وكذلك من جحد رسالته سبحانه إىل من اصطفاهم من خلقه حلمل أمانته إىل عباده ال سيما
خامت املرسلني وقائد الغر احملجلني ،فمن كفر به هو أعمى الناس بصرية لظهور برهانه وقهر معجزته،
وانكشاف صدقه ،فلم يبق أمام من جحد رسالته إال العناد واملكابرة.2

احلَمية:

وهي العصبية الباطلة ،فإهنا تعمي بصرية صاحبها حىت جيعل الباطل حقا واحلق ابطالا وهي من شأن أهل

محيَّةَ اجل ِ
َّ ِ
ِِ ِ ِ
ِ
اهلِيَّ ِة﴾[الفتح .]26:وإمنا كانت من
ين َك َف ُروا ِيف قُلُوهب ُم احلَميَّةَ َ َ
اجلاهلية ،قال تعاىل﴿:إذ َج َع َل الذ َ
قواعد الكفر ألهنا حتول بني من استحكمت يف نفسه وبني اتباع احلق فقد يرى احلق أبم عينيه وال يصده
عنه إال هذه احلمية ،كما كان من فرعون وآله الذين آالهم هللا آايته ما جعلهم موقنني بصدق موسى عليه

1
2
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السالم ولكنهم أخلدوا إىل عنادهم ،كما قال هللا تعاىل فيهمَ ﴿ :و َج َح ُدوا ِهبَا َواستَ ي َقنَ ت َها أَن ُف ُس ُهم ظُل اما
َو ُعلُاوا﴾[النمل.]14:

ِ
آابءَ َان َعلَ ٰى أ َُّم ٍة َوإِ َّان َعلَ ٰى آ َاث ِرِهم ُّمقتَ ُدو َن﴾[الزخرف ،]23:فإن محيتهم
وكذلك شان أولئك الذين قالوا﴿ :إ َّان َو َجد َان َ
آلابئهم صدهتم عن اخلروج عما ألفوه منهم وإن من شأن احلمية أن تدعوا كل طائفة أبن تلتفت حول نفسها
وتدخل يف حرب من غريها ولو أيقن أفرادها أهنا ظاملة وأن احلق يف جانب غريها مع أن جمرد الركون إىل الظلم
ِ َّ ِ
ين ظَلَ ُموا
مهلكة ولو كان ميالا ابلقلب من غري أن يكون له أثر على الفعل ،قال تعاىلَ ﴿:وَال تَرَكنُوا إ َىل الذ َ
ون َِّ
فَتَم َّس ُكم النَّار وما لَ ُكم ِمن د ِ
اَّلل ِمن أَولِيَاءَ ُمثَّ َال
ُ
َ ُ ُ ََ

نصرو َن﴾[هود.]113:
تُ َ

ُ

ِ
الكرب:
وع ِرف أبنه :تسفيهُ احلق وغمط اخللق أي ازدراؤهم واحتقارهم واملتكربين إما
وهو أن يتعاىل اإلنسان بنفسه ُ
ِ
معهم إبليس اللعني ،فإمنا عصى هللا تبارك وتعاىل ابستكباره ،إذ رأى بنفسه مزية على آدم فقال﴿:أ ََان َخريٌ منهُ
َخلَقتَِين ِمن َّان ٍر َو َخلَقتَهُ ِمن

ِط ٍ
ني﴾[األعراف.]12:

وعليه فإن الكرب إمام املعاصي ،ألن أول ما عصى املتكربون ،واملتكرب متطاول على هللا تبارك وتعاىل فإن
الكربايء من خصائصه عز وجل ففي احلديث القدسي :الكربايء ردائي والعظمة إزاري فمن انزعين أحدمها
قذفته يف النار وال أابيل.1ومعناه أن كل واحدة من الصفتني خاصة به عز وجل ليس لغريه منهما نصيب،
كخصوصية أحدان بردائه وإزاره فلذلك كان حرااي من تطاول على هللا سبحانه مبنازعته إحدامها أن يقذفه يف
النار.
وإمنا الكرب من قواعد الكفر ألنه حياول دون إتباع احلق كما يف قصة إبليس اللعني ،وكذلك أولئك املتكربون
صدودا كقوم نوح وعاد ومثود والذي حاج إبراهيم يف ربه وفرعون وقومه لذلك كان كل
الذين صدوا عن احلق
ا
1
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ف عن ِ َّ ِ
ين يَتَ َك َّربُو َن ِيف األَر ِ
ض
متكرب مصروفا عن آايت هللا تعاىل ،قال هللا سبحانه وتعاىلَ ﴿:سأَص ِر ُ َ َ
آاييتَ الذ َ
بِغَ ِري

احلَ ِق﴾[األعراف.1]146:

احلسد
مصحواب ،بتمين انتقاهلا إىل احلاسد أو جمرد زواهلا،
احلسد هو تبين زوال نعمة الغري ،سواء كان هذا التمين
ا
وهو داء عضال ،يثمر العداوة والبغضاء ،فإن احلاسد يشعر بنار تضطرم بني جواحنه يُؤججها ما يراه من
نعمة هللا على غريه ،فلذلك يتمىن إطفاءَها بزوال تكلم النعمة ،وقد أجاد من قال:
إين ألرحم حاسدي حلرما

ضمنت صدروهم من األوغار.

نظروا صنيع هللا يب فعيوهنم

ار.

يف جن ة وقلوهبم يف ن

وقد بدفع احلسد بصاحبه إىل أن يكابر احلقيقة اليت متألُ عقله وقلبه فيجحدها كما كان ذلك من أمية بن
أيب الصلت ،الذي كان يتطلع إىل نبوة يشرق ضياؤها فيبدد ظالم اجلاهلية ،فلما أكرم هللا بذلك عبده
ورسوله (ﷺ) حسده على ما أاته هللا وكفر به وهكذا كان صنيع كثري من املشركني ،إذ مل يصرفوهم عن
اإلميان به صلى هللا عليه وسلم إال هذا الداء.
وهكذا صنيع اليهود فإهنم كانوا مؤمنني بنبوته صلى هللا عليه وسلم مبا وجدوه ممن نعوته يف التوراة ،وكانوا
يستفتحون به على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به حسدا أن خترج النبوة من بين إسرائيل إىل
آل إِب َر ِاه َيم
اَّللُ ِمن فَضلِ ِه ۖ فَ َقد آتَي نَا َ
آات ُه ُم َّ
َّاس َعلَ ٰى َما َ
العرب ،ولذلك قال هللا تعاىل فيهم﴿ :أَم َحي ُس ُدو َن الن َ
ِ
ِ
ِ
يما﴾[النساء ، ]54:وبدافع احلسد كانوا يتمنون الكفر للذين ءامنوا كما
اب َواحلك َم َة َوآتَي نَ ُ
الكتَ َ
اهم ُّمل اكا َعظ ا

1
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اب لَو ي رُّدونَ ُكم ِمن ب ع ِد إِميانِ ُكم ُكفَّارا حسدا ِمن ِع ِ
ورد يف قوله تعاىل﴿ :وَّد َكثِري ِمن أَه ِل ال ِكتَ ِ
ند أَن ُف ِس ِهم
ا َ َا
َ َ
َ ٌ
َُ
ِ ِ
من بَعد َما تَبَ َّ َ
ني َهلُُم َ

ق﴾[البقرة.]109:
احل ُّ

وقد يسعى احلاسد إىل اإلضرار ابحملسود يف جسمه أو عقله أو ماله أو ولده أو أهله ،لذلك كله كان من
قواعد الكفر.وملا للحاسد من أثر خطري يف حياة الناس علمنا هللا تعاىل أن يستعيذ به من شر إذا حسد
فيما أنزله يف سورة الفلق.
ومما تقدم يتبني أن الكفر القائم على القواعد املذكورة هو أعم من أن يكون كفر شرك أو كفر نعمة ،فإن
كل واحد من الكفرين كما علمت.1
كال من اجلهل واحلمية والكرب ،واحلسد ينشأ عنه ُّ
لذلك ،فإن من قواعد أصول الرتبية والسلوك يف املنهج اإلابضية تربية الناس على قواعد اإلميان وأركانه،
وتنقية النفوس وتطهري القلوب من قواعد الكفر وأركانه ،حسب رؤيتهم املستمدة يف أصوهلا من املدرسة
اإلسالمية.

 .3اإلسًلم:
ِ
الدين ِعند َِّ
اَّلل ِ
اإلس َال ُم﴾
هو دين هللا احلق الذي اصطفاه لعباده أمجعني وبعث به النبيني ،قال تعاىل﴿:إِ َّن َ َ
ِ
[آل عمران .]19:وقال تعاىل﴿:شرع لَ ُكم ِمن ِ
الدي ِن ما و َّ ِِ
صي نَا بِِه إِب َر ِاه َيم
ك َوَما َو َّ
وحا َوالَّذي أَو َحي نَا إِلَي َ
ََ َ
ص ٰى به نُ ا
َ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ين َوَال تَتَ َفَّرقُوا فِ ِيه﴾[الشورى .]13:ومسى كذلك ،ألن الدينونة به إمنا هي إذعان
َوُم َ
يس ٰى ۖ أَن أَق ُ
يموا الد َ
وس ٰى َوع َ
اتم وإخالص هلل تعاىل سبحانه﴿ :قُل إِن َِّين ه َد ِاين رِيب إِ َ ٰىل ِصر ٍ
اط ُّمستَ ِقي ٍم ِديناا قِيَ اما ِملَّ َة إِب َر ِاه َيم َحنِي افا َوَما
َ َ
َ
ِ ِِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّلل ر ِ
ني ،قُل إِ َّن َ ِ
ت َوأ ََان
نيَ ،ال َش ِر َ
يك لَهُ وبذلك أُمر ُ
ب ال َعالَم َ
َكا َن م َن ال ُمش ِرك َ
اي َوممََايت َّ َ
ص َاليت َونُ ُسكي َوَحميَ َ
ِِ
ني﴾[األنعام.]161:
المسلم َ

أ ََّو ُل ُ
1
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الدينونة لإلسًلم:
ال ريب أن الدينونة الصادقة ابإلسالم واحملافظة على قيمه تؤدي إىل حسن احملافظة على مجيع احلياة ومرافقها
ومراعاة حق كل من له حق وماله حق ،من صامت ونطاق وحي وميت وبعيد وقريب وبغيض وحبيب إذا
شعورا،
وجوهرا
اإلسالم – صورة ومعىن
ا
وشكال – يُغرس يف النفس البشرية ،ويعمق يف فكرها ووجداهنا ا
ا
ابملسؤولية أمام أما هللا تعاىل عن كل ما يصدر عنها ،فهو يقوم أوالا على االعتقاد اجلازم أبن هللا تعاىل وحده
له اخللق واألمر ،ألنه منشئ الوجود ومبدعه ومبدئه ومعيده فله ملكوت كل شيء وله احلكم يف أمر ،وال
يفوته حساب أي أحد فيما قدم أو أخر ،كيف وقد وصف نفسه يف آايت كثرية أنه رب العاملني ،وجاء
تفسري ربوبيته للعاملني أنه رب الكائنات أبسرها وذلك يف قوله سبحانه فيما حيكيه من جواب موسى عليه
السماو ِ
السالم لفرعون عندما سأله﴿:قَ َال فِرعو ُن وما ر ُّ ِ
ات َواألَر ِ
ض َوَما بَي نَ ُه َما ۖ
ني  قَ َال َر ُّ
ب ال َعالَم َ
ب َّ َ َ
َ ََ َ
ِِ
1
بواب له فال ريب أن كل شيء هو ملكه
إِن ُكنتُم ُّموقن َ
ني﴾[الشعراء . ]24-23:وإذا كان كل ما سواه تعاىل مر ا
السماو ِ
ِِ ِ
ات َوَما ِيف األَر ِ
ض ۗ َوإِن تُب ُدوا
وهذا ما نصت عليه النصوص عدة من القرآن ،وقال تعاىلََّّ ﴿:لل َما يف َّ َ َ
ِ
ِ ِ
ما ِيف أَن ُف ِس ُكم أَو ُخت ُفوه ُحي ِ
اَّللُ َعلَ ٰى ُك ِل َشي ٍء
ب َمن يَ َشاءُ ۗ َو َّ
اسب ُكم بِِه َّ
ُ َ
اَّللُ ۖ فَيَ غف ُر ل َمن يَ َشاءُ َويُ َعذ ُ
َ
ِ
ات وما ِيف األَر ِ ِ ِ
ِ
ِِ
َّلل ما ِيف َّ ِ
ب َمن يَ َشاءُ ۚ
ض ۚ يَغف ُر ل َمن يَ َشاءُ َويُ َعذ ُ
الس َم َاو َ َ
قَد ٌير﴾[البقرة.]284:وقوله تعاىلَ ﴿:و َّ َ
ِِ
السماو ِ
اَّلل َغ ُف ِ
ات َواألَر ِ
ض َوَما بَي نَ ُه َما ۚ َخيلُ ُق َما يَ َشاءُ ۚ
ور َّرح ٌيم﴾[آل عمران .]129:ويف قول هللاَ ﴿ :و ََّّلل ُمل ُ
َو َُّ ٌ
ك َّ َ َ
اَّللُ َعلَ ٰى ُك ِل َشي ٍء
َو َّ

قَ ِ
دير﴾[املائدة]17:
ٌ

وهو يف قوله تعاىل﴿:وهلل ملك السماوات واألرض ويوم تقوم الساعة يومئذ خيسر املبطلون﴾[اجلاثية.]27:
ِ
ِ ِ
ِِ
السماو ِ
ات َواألَر ِ
اَّللُ َغ ُف اورا
ب َمن يَ َشاءُ ۚ َوَكا َن َّ
والقائلَ ﴿:و ََّّلل ُمل ُ
ض ۚ يَغف ُر ل َمن يَ َشاءُ َويُ َعذ ُ
ك َّ َ َ
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السماو ِ
ِ
ِ
ات َوَما ِيف األَر ِ
ت الث ََّر ٰى﴾[طه .]6:وقال
ض َوَما بَي نَ ُه َما َوَما َحت َ
يما﴾[الفتح .]14:والقائل﴿:لَهُ َما يف َّ َ َ
َّرح ا
َّ ِ
ين تَد ُعو َن ِمن ُدونِِه َما َميلِ ُكو َن ِمن قِط ِم ٍري﴾[فاطر.]13:
أيضاَٰ ﴿ :ذلِ ُك ُم َّ
اَّللُ َربُّ ُكم لَهُ ال ُمل ُ
ا
ك ۚ َوالذ َ
وإذا كانت األرض جزءاا من ملك هللا تعاىل الذي ال شريك له ما يف امللك ،بل الكون كله مبا احتواه من
ملك وملكوت ومادة وروح وعلو وسفل وظاهر وابطن هو ملك هللا تعاىل الذي ال شريك له ،فإنه ال يسوغ
شرعا ألي أحد من كان أن يتصرف يف األرض أو يف أي جزء منها أو أي جزء من الكون إال
ا
عقال وال ا
حبسب ما أذن به هللا.1

مهًل:
اإلنسان مل خيلق ا
فقد أفادت النصوص الشرعية ،أبن اإلنسان مل خيلق مهالا ،ومل يرتك سدى ،وإمنا خلق ليضطلع أبمانة كربى،
ويتحمل مسؤولية عظمى ثفلت على السماوات واألرض ،وهي مسؤولية اخلالفة يف األرض ،قال
تعاىل﴿:أَفَ َح ِسب تُم أََّمنَا َخلَقنَا ُكم َعبَ ثاا وأَنَّ ُكم إِلَي نَا َال تُر َج ُعو َن﴾[املؤمنون .]115 :وقال تعاىل﴿:أ ََحيس ِ
نسا ُن
َ
َ ُ
ب اإل َ
ات واألَر ِ ِ
أَن يرت َك س ادى﴾[القيامة .]36:وقوله تعاىل﴿:إِ َّان عرضنَا األَمانَ َة علَى َّ ِ
ني أَن
َ َ
ض َواجلبَ ِال فَأَبَ َ
َُ ُ
الس َم َاو َ
ََ
ِ
ِ
ِ
ِ
وما َج ُه اوال﴾[األحزاب .]72 :وقالَ ﴿ :وُه َو الَّ ِذي َج َعلَ ُكم
نسا ُن ۖ إنَّهُ َكا َن ظَلُ ا
َحيملنَ َها َوأَش َفق َن من َها َو َمحَلَ َها اإل َ
ٍ
ِ
ك س ِر ِ ِ ِ
ات لِي ب لُوُكم ِيف ما َ ِ
ٍ
ف األَر ِ
ور
ض َوَرفَ َع بَع َ
َخ َالئ َ
يع الع َقاب َوإنَّهُ لَغَ ُف ٌ
آات ُكم ۗ إ َّن َربَّ َ َ ُ
َ
ض ُكم فَو َق بَعض َد َر َج َ َ
َّرِح ٌيم﴾[األنعام.]165 :
ض درج ٍ ِ
ِ
ِ
ف األَر ِ
آات ُكم ۗ
ات ليَ ب لَُوُكم ِيف َما َ
ض َوَرفَ َع بَع َ
وقال تعاىلَ ﴿:وُه َو الَّذي َج َعلَ ُكم َخ َالئ َ
ض ُكم فَو َق بَع ٍ َ َ َ
ِ
اب وإِنَّه لَغَ ُف ِ
ك س ِر ِ ِ
ِ
ف ِيف األَر ِ
ض ِمن
ور َّرح ٌيم﴾[األنعام.]165 :ويف قوله تعاىلُ ﴿:مثَّ َج َعلنَا ُكم َخ َالئ َ
يع الع َق َ ُ ٌ
إ َّن َربَّ َ َ ُ
ِِ ِ
ف تَع َملُو َن﴾[يونس.]14:
بَعدهم لنَنظَُر َكي َ
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وهذا يعين أن اإلنسان ليس أصالا يف هذه األرض وإمنا هو خليفة فيما بوأه هللا تعاىل هذا املنصب ،لينظر
اين أَه ِل ال ِكتَ ِ
َّ
س ِأب ََمانِيِ ُكم َوَال أ ََم ِِ
اب ۗ َمن
ما أييت وما يذر ،وما يقدم وما يؤخر وكل جمزي بعمله ،قال﴿ :لي َ

ون َِّ ِ
صريا  ومن ي عمل ِمن َّ ِ
احل ِ
ِ
ي عمل سوءا ُجيز بِِه وَال َِجيد لَه ِمن د ِ
ات ِمن ذَ َك ٍر أَو أُنثَ ٰى
ُ ُ
الص َ
َ َ ُ ا َ َ
ََ َ َ َ
اَّلل َولياا َوَال نَ ا
وهو مؤِمن فَأُوٰلَئِك يدخلُو َن اجلنَّةَ وَال يظلَمو َن نَِقريا﴾[النساء .]124-123:وقال تعاىلَّ ﴿:من ع ِمل ص ِ
احلاا
َ َ ُ
َ َ َ
َ َُ ُ ٌ
َ َ ُ ُ
ا
فَلِن ف ِس ِه ۖ ومن أَساء فَعلَي ها ۗ وما ربُّك بِظَ َّالٍم لِلعبِ ِ
يد﴾[فصلت.1]46 :
َ
ََ َ َ َ َ ََ َ َ
َ

عمارة األرض:
على أن من مقتضيات هذه اخلالفة يف األرض عمارهتا ابسم هللا تعاىل ،وحسن استغالل خرياهتا وتنمية
ثرواهتا واإلحسان يف كل تصرف فيها وذلك مما يدخل يف شكر من أنعم هبذه النعمة ،وبسط هذا اخلري
العميم لإلنسان .إذ األرض بكل ما فيها وما عليها نعمة أنعمها هللا تعاىل على اإلنسان ابألصالة وعلى
غريه ابلتبعية وقد آذن هللا تعاىل اإلنسان أبنه خلق له ما يف األرض وذلك قولهُ ﴿ :ه َو الَّ ِذي َخلَ َق لَ ُكم َّما
ض َِ
ِيف األَر ِ
مج ايعا﴾[البقرة. ]29:على أن هذا التكرمي مل يقف عند حدود األرض وما حوهلا وإمنا جتاوز ذلك
إال ما ال يعلم كنهه إال هللا سبحانه ،فإن العامل الفسيح بكل أبعاده وحمتوايته مسخر لإلنسان .2وقال
السماو ِ
ض َِ
ِ
ات َوَما ِيف األَر ِ
مج ايعا ِمنهُ﴾[اجلاثية.]13:
تعاىلَ ﴿:و َس َّخَر لَ ُكم َّما يف َّ َ َ

 .4مفهوم العبادة:
ومن املعلوم ألويل البصائر النرية واحللوم الراجحة أن العبادة ال تنحصر يف طقوس ميارسها اإلنسان يف
ساعات من ليله أو هناره أو يف مواقيت دورية من عمره ،وإمنا العبادة أوسع مفهوما من ذلك كله ،فهي
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تشمل كل ما يصدر عن اإلنسان من بر وإحسان سواء ما تعود منفعته على نفسه أو أسرته أو على جمتمعه
أو على أمته أو على جنسه أو على خملوقات هللا تعاىل األُخرى فإن اإلنسان جمزئ عن كل خري يقدمه
ِ
مهما كان أثره ﴿وما ي فعلُوا ِمن خ ٍري فَلَن يك َفروه ۗ و َّ ِ
ني﴾[آل عمران.]115:
اَّللُ َعل ٌيم ِابل ُمتَّق َ
َ
ََ َ َ
ُ ُُ َ
وإمنا شرعت أمهات للعبادات فيها توجه من اإلنسان إىل خالقه تعاىل ابلتذلل واخلشوع ،وهبا يكون إسالمه
لروحه وجسمه وعقله وقلبه وفكره ووجدانه وحياته ومماته هلل تعاىل رب العاملني ،حىت يكون بني يدي ربه
سيدا كرمياا ،وهذه العبادات متثل مع كلمة التوحيد أركان هذا الدين.1
مطيعا ،وبني خملوقاته ا
سبحانه ا
عبدا ا

اَّلرتباط الوثيق بني اإلَيان ابهلل واليوم اآلخر:
إن اإلسالم احلنيف وصل اإلميان ابهلل واليوم اآلخر وجعلهما ركنني يف بناء حياة املسلم الفكرية والعملية
واالجتماعية من أجل التوازن ،واالنضباط ،فإن اإلميان ابهلل إمنا هو إميان ابملبدأ إذ كل ما يف الوجود ،إمنا
هو من خلق هللا الذي أخرجه من العدم إىل الوجود ومن ذلك اجلنس البشري جبميع أفراده ،فإن هللا تعاىل
وحده خالقهم ،ومصورهم ورازقهم وممدهم جبميع األلطاف ،وهو الذي هيأ هلم مجيع أسباب احلياة ومطالبهم.
وال ريب أن بقاء اإلنسان يف هذه احلياة الدنيا حمدود بني طريف املنشأ واملنقلب ،إذ كل إنسان يبدأ مراحل
احلياة عندما تنفخ فيه تلكم النفخة الرابنية يف غياهب األرحام ،مث يتدرج يف األطوار حىت خيرج من ضيق
األرحام إىل فضاء الدنيا ليتدرج يف أطوار جديدة بصعوده سلم النمو حىت يستوي ،مث يبدأ يف االحندار -
إن أمهل له يف العمر -حىت يعود إىل حيث بدأ مرحلة احلياة من الضعف مث يطويه العدم إىل أن ينتشر مع
شرا ،واملصري هنالك
املنتشرين يف النشأة األخرى ليحصد هناك ما غرسه يف حياته األوىل ا
خريا كان أو ا

1

املرجع نفسه ،ص .ص .19- 18

518

مرهون مبسريه هنا ،ففي قوله تعاىل﴿:وأَن لَّيس لِ ِإلنس ِ
ان إَِّال َما َس َع ٰى  َوأ َّ
ف يَُر ٰى  ُمثَّ
َن َسعيَهُ َسو َ
َ
َ
َ
ُجيَزاهُ اجلََزاءَ األَو ََٰف  َوأ َّ
ك ال ُمنتَ َه ٰى﴾[النجم.]42-39:
َن إِ َ ٰىل َربِ َ
ومن املعلوم أن بناء احلياة اإلنسانية على هذين األصلني من أصول االعتقاد وحيميها من االنزالق والرتدي
شعورا
ويقيها آاثر املؤثرات السلبية ،سواء أكانت نفسية أم خارجية فإن اإلميان ابهلل تفيض به النفس ا
بوجوب طاعته والسعي إىل ما يبلغ رضوانه ،وذلك مبا مييله عليه من اإلحساس بفيض كرمه وغمرة نعمه
واالفتقار إليه يف مجيع األحوال ،ولكن قد تطغى على النفس مؤثرات من الدوافع واملثبطات يتحرف هبا عن
الطريق السوي ،فال تلبث أن تستأثر لشهوة جاحمة أو ترق طائش أو عاطفة رعناء فتنحرف عن هذا النهج
السوي ،مما يقتضيه اإلميان ابهلل من طاعته واالستقامة يف سبيله غري أن هذه الطاقة اإلميانية عندما تعزز
بطاقة أخرى انشئة عن اإلميان ابليوم اآلخر تقوى على محاية النفس وصوهنا من اآلاثر السلبية لشهواهتا
ونزعاهتا وعواطفها وغرائزها ،إذ اإلميان ابليوم اآلخر يعين اإلميان ابملصري احملتوم الذي يلقي كل أحد فيه ما
عمله يف هذه احلياة كامالا غري منقوص وجيزي به جزاءا وافياا ،1وهو ما حتمه القرآن الكرمي يف القول:
ِِ ِ ِ ِ ِ
اَّلل ولِياا وَال نَ ِ
ِ ِ
َّ
س ِأب ََمانِيِ ُكم َوَال أ ََم ِِ
ص اريا 
اين أَه ِل الكتَاب ۗ َمن يَع َمل ُسوءاا ُجيَز به َوَال َجيد لَهُ من ُدون َّ َ َ
﴿ لي َ
ِ
ِ
ومن ي عمل ِمن َّ ِ ِ ِ
ك يَد ُخلُو َن اجلَنَّةَ َوَال يُظلَ ُمو َن نَِق اريا﴾
الصاحلَات من ذَ َك ٍر أَو أُنثَ ٰى َوُه َو ُمؤم ٌن فَأُوٰلَئ َ
ََ َ َ َ
[النساء.]124-123:
وما من ريب يف أن احلياة املبنية على هذا األصل اإلميان الراسخ تظل حياة راسخة يف اخلري ،ابسقة دوحتها
دائما تفيض ابحلنان وتتدفق
يف أجواء اإلحسان وارفة ظالهلا ابلرب واملرمحة على كل موصول هبا ،فتظل ا
بضروب اإلحسان.2
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أركان اإلسًلم هي أصول الرب واإلحسان:
بين اإلسالم كغريه على أركان يقوم عليها بناؤه الشامخ ،الذي يظل بظله الوارف كل ما تلحفه احلياة هبجريها
الالهب فيأوي إليه كل ملهوف ليجد اإلغاثة ،وكل مد ليمد ابلعون وكل ضعيف ليحاط ابلنصرة ،وهي
مخسة جاء هبا احلديث الشريف ،فعن ابن عمر رضي هللا قال :قال رسول هللا (ﷺ) :بين اإلسالم على
مخس شهادة أن ال إله إال هللا ،وأن حممد رسول هللا ،وإقام الصالة ،وإيتاء الزكاة ،واحلج ،وصوم رمضان.1
ولكل واحد منها أصل اثبت يف القرآن فالشهاداتن دل أوهلما قوله تعاىل﴿:وإِ َٰهل ُكم إِٰلَه و ِ
اح ٌد ۖ َّال إِٰلَهَ إَِّال ُه َو
َ ُ ٌَ
الر ٰ
اَّللُ أَنَّهُ َال إِٰلَهَ إَِّال ُه َو َوال َم َالئِ َكةُ َوأُولُو العِل ِم قَائِ اما ِابل ِقس ِط ۚ
الرِح ُيم﴾[البقرة .]163:ويف قوله تعاىلَ ﴿:ش ِه َد َّ
محَ ُن َّ
َّ
اَّللُ﴾[حممد.]19:ودل على اثنيهما
َال إِٰلَهَ إَِّال ُه َو ال َع ِزي ُز احلَ ِك ُيم﴾[آل عمران .]18:وقوله﴿ :فَاعلَم أَنَّهُ َال إِٰلَهَ إَِّال َّ
ول َِّ
ول َِّ
اَّلل
َح ٍد ِمن ِر َجالِ ُكم َوٰلَ ِكن َّر ُس َ
قوله تعاىلُّ ﴿:حمَ َّم ٌد َّر ُس ُ
اَّلل﴾[الفتح .]29:وقوله تعاىلَّ ﴿:ما َكا َن ُحمَ َّم ٌد أ ََاب أ َ
ٍ ِ
ني ۗ وَكا َن َّ ِ
و َخ ََ ِِ
يما﴾[األحزاب.]40:
اَّللُ ب ُك ِل َشيء َعل ا
َ
امت النَّبي َ َ
ِ ِ
وقوله تعاىل﴿:إِ َّان أَرسلن َ ِ
اعيا إِ َىل َِّ ِِ ِِ ِ
ِ
اجا ُّمنِ اريا﴾[األحزاب.]46-45:
ََ
اَّلل إبذنه َوسَر ا
اك َشاه ادا َوُمبَشارا َونَذ ايرا  َوَد ا
وحضت على إقام الصالة وإيتاء الزكاة آايت كثرية منها:
ِ
الزَكا َة ۚ وما تُ َق ِدموا ِألَن ُف ِس ُكم ِمن خ ٍري َِجتدوه ِعند َِّ
اَّللَ ِمبَا
اَّلل ۗ إِ َّن َّ
يموا َّ
َ ُُ َ
ُ
الص َال َة َوآتُوا َّ َ َ
 يف قوله تعاىلَ ﴿:وأَق ُتَعملُو َن ب ِ
صريٌ﴾[البقرة.]110:
َ َ
ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ
الص َال َة َوآتُوا َّ
ضوا َّ
يموا َّ
اَّللَ قَر ا
الزَكا َة َوأَق ِر ُ
ضا َح َسناا ۚ َوَما تُ َقد ُموا ألَن ُفس ُكم من َخ ٍري َجت ُدوهُ
 قوله تعاىلَ ﴿:وأَق ُِعند َِّ
ور َّرِح ٌيم﴾[املزمل.]20:
اَّللَ ۖ إِ َّن َّ
اَّلل ُه َو َخ اريا َوأَعظَ َم أَجارا ۚ َواستَ غ ِف ُروا َّ
َ
اَّللَ َغ ُف ٌ

1

البخاري ،22 ،رقم  .8ويف :مسلم ،رقم.16

520

َّ
وه ُكم قِبَ َل
س الِ َّرب أَن تُ َولُّوا ُو ُج َ
ومها من أهم ما حيقق معىن الرب يف سلوك اإلنسان فقد قال تعاىل﴿:لي َ
ِ ِ
ِ
َّلل والي وِم اآل ِخ ِر والم َالئِ َك ِة وال ِكتَ ِ
ِ ِٰ ِ
ني َوآتَى ال َم َال َعلَ ٰى ُحبِ ِه
اب َوالنَّبِيِ َ
ال َمش ِرق َوال َمغ ِرب َولَك َّن ال َّرب َمن َآم َن اب َّ َ َ
َ
َ َ
السبِ ِيل و َّ ِِ
ِ
الرقَ ِ
ني َوِيف ِ
الص َالةَ َوآتَى َّ
الزَكاةَ َوال ُموفُو َن
اب َوأَقَ َام َّ
السائل َ
ذَ ِوي ال ُقرَ َٰب َواليَ تَ َام ٰى َوال َم َساك َ
ني َواب َن َّ َ
الصابِ ِرين ِيف البأس ِاء والضََّّر ِاء و ِحني البأ ِس ۗ أُوٰلَئِ َّ ِ
ِِ
ِ
ك ُه ُم
ص َدقُوا ۖ َوأُوٰلَئ َ
َ
بِ َعهدهم إِ َذا َع َ
ين َ
َ َ َ
َ َ َ
ك ا لذ َ
اه ُدوا ۖ َو َّ َ
ال ُمتَّ ُقو َن﴾[البقرة.]177:
ِِ
َّلل علَى الن ِ ِ
ِ
ين َع ِن
اع إِلَي ِه َسبِ ايال ۚ َوَمن َك َفَر فَِإ َّن َّ
اَّللَ َغ ِ ر
َّاس ح ُّج البَ يت َم ِن استَطَ َ
ودل فرض احلج يف قولهَ ﴿ :و َّ َ
ِ
ني﴾[آل
العالَم َ
َ

عمران.1]97:وأشار إىل مشروعية إقام الصلوات يف اجلماعات قوله تعاىلَ ﴿:وارَك ُعوا َم َع

َّ ِ ِ
ني﴾[البقرة.]43:
الراكع َ
وقوله﴿ :الَّ ِذي ي ر َاك ِحني تَ ُقوم  وتَ َقلُّبك ِيف َّ ِ ِ
ف َعن
َ ََ
ين﴾[الشعراء.]219-218:وقوله﴿ :يَوَم يُك َش ُ
َ ُ
الساجد َ
ََ
اق ويدعو َن إِ َىل ُّ ِ
ِ
ِ
ٍ
ص ُارُهم تَرَه ُق ُهم ِذلَّةٌ ۖ َوقَد َكانُوا يُد َعو َن إِ َىل
َس َ ُ َ
الس ُجود فَ َال يَستَط ُيعو َن  َخاش َع اة أَب َ
السج ِ
ود َوُهم َسالِ ُمو َن﴾[القلم.]43-42:
ُّ ُ
وصرح بوجوب إقامتها عليها حديث رسول هللا (ﷺ) ،ومنه قوله " :والَّذي نفسي ِ
ت أ ْن
بيده لقد مهَ ْم ُ
حبطب فيحطَب مثَّ آمر َّ ِ
ف إىل ٍ
رجال فأ ِّ
ُحر َق
رجًل َّ
آم َر ا
َّاس مثَّ أُخالِ َ
ابلصًلة فيؤذَّ َن هلا مثَّ ُ
ُ
فيؤم الن َ
آم َر ٍ ُ َ ُ َ
ِ
ِ
عليهم َ َّ
ني حسنتَ ْ ِ
عظما مسيناا أو ِم ْرمات ِ
ني لش ِهد
بيوهتم والذي نفسي بيده لو يعلَ ُم أح ُدهم أنَّه جي ُد ا
َ
2
ِ
ِ ِ
داء فلم أيتِه فًل صًل َة له إَّل من ُعذ ٍر"  .3وقوله:
شاء "  .وقوله عليه الصالة والسالم" :من مس َع النّ َ
الع َ

ِ
ِ
ليختم َّن هللا على ِ
ماعات أو ِ
الغافلني ".4
قلوهبم ،مث ليكونُ َّن من
" لَيَ َّ
نتهني ٌ
َ
أقوام عن َودعهم اجلَ
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وال خيفى على متأمل ما ال إلقامة الصلوات يف اجلماعات واحملافظة على مجيع العبادات من أثر كبري يف
إنشاء بيئة صاحلة سليمة من كل ما يهدد أمنها ويزعج استقرارها.1

املرْحة ِف نفوس املسلمني:
جاء اإلسالم بطابع الرمحة واإلحسان يف كل أمر ،وعلى كل حال ،وحسب اإلنسان املسلم أن يذكر اسم
موصوال بوصف الرمحة ابستمرار ،فهو يقول يف مجيع أحواله بسم هللا الرمحن الرحيم ويتلو يف صالته
ربه
ا
ِِ
ِ
َّلل ر ِ
الر ٰ
الرِحي ِم﴾[الفاحتة.]3-2:
محَ ِن َّ
ني  َّ
ب ال َعالَم َ
وغريها﴿احلَم ُد َّ َ
ٰ ٰ
ويتدبر يف القرآن اقرتان توحيد هللا تعاىل ونفي الشريك عنه بوصفه ابلرمحة يف قوله تعاىلَ ﴿:وإِ َهلُ ُكم إِلَهٌ
وِ
الر ٰ
الرِح ُيم﴾[البقرة .]163:ويرى كيف وصف رسول اإلسالم الذي هو قدوة املؤمنني
محَ ُن َّ
اح ٌد ۖ َّال إِٰلَهَ إَِّال ُه َو َّ
َ
ِِ
ِ ِ
ِ
ابلرأفة والرمحة يف قوله تعاىل﴿:لََقد جاء ُكم رس ٌ ِ
ني
يص َعلَي ُكم ِابل ُمؤمن َ
ول من أَن ُفس ُكم َع ِز ٌيز َعلَيه َما َعنتُّم َح ِر ٌ
َ َ َُ
وف َّرِح ٌيم﴾[التوبة.]128:
َرءُ ٌ
مجيعا ،أبهنم رمحاء بينهم ،وتعزز ذلك مبا غرسه النيب (ﷺ) يف الناس من مرمحة بعضهم
ووصف املؤمنني ا
البعض ،ومرمحة كل ما حيتاج إىل الرمحة من خملوقات هللا تعاىل ،فهو يف كل توجيهاته وتعاليمه حيث على
الرمحة ،كما يف قوله :من ال يرحم ال يرحم.2وقوله :الرامحون يرمحهم الرمحن ارمحوا أهل األرض يرمحكم من
يف السماء.3
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ويف قوله :إن هللا كتب اإلحسان على كل شيء ،فإذا قتل أحدكم فليحسن القتلة ،وإذا ذبح فليسحن
الذحبة ،وليحد أحدكم شفرته ولريح ذبيحته.1

العدالة:
أمر هللا تعاىل رسوله (ﷺ) ابلعدل يف كل شيء وحذر من احليف واجلور على أي أحد قال هللا تعاىل:
اإلحس ِ
ِ ِ ِ
ان َوإِيتَ ِاء ِذي ال ُقرَ َٰب َويَن َه ٰى َع ِن ال َفح َش ِاء َوال ُمن َك ِر َوالبَ غ ِي ۚ يَعِظُ ُكم لَ َعلَّ ُكم
﴿إِ َّن َّ
اَّللَ َأي ُم ُر ابل َعدل َو َ
تَ َذ َّك ُرو َن﴾[النحل.]90:
َّ ِ
ِ ِ
ني الن ِ
ين َآمنُوا ُكونُوا
ويف قوله تعاىلَ ﴿:وإِذَا َح َكمتُم بَ َ
َّاس أَن َحت ُك ُموا ابل َعدل﴾[النساء .]58:وقولهَ ﴿ :اي أَيُّ َها الذ َ
ٍ
ِ
ِ
قَ َّو ِام ِ ِ
ِ ِ
ب لِلتَّق َو ٰى﴾[املائدة.]8:
َ
ني ََّّلل ُش َه َداءَ ِابلقسط ۖ َوَال َجي ِرَمنَّ ُكم َشنَآ ُن قَوم َعلَ ٰى أََّال تَعدلُوا ۚ اعدلُوا ُه َو أَق َر ُ
ِ ِ ِ
ث ورابع ۖ فَِإن ِخفتم أََّال تَع ِدلُوا فَو ِ
ِ
اح َدةا أَو َما
ُ
اب لَ ُكم م َن الن َساء َمث َ ٰىن َوثَُال َ َ ُ َ َ
وقال تعاىل﴿:فَانك ُحوا َما طَ َ
َ
ِ
ك أَد َٰىن أََّال تَ ُعولُوا﴾[النساء.]3:
َملَ َكت أَميَانُ ُكم ۚ َٰذل َ
ِ
ويف احلديث عن النيب (ﷺ) " :ما من ٍ
يسرتعيه َّ
غاش لرعيَّتِ ِه
اّللُ رعيَّةا من املسلمني
عبد
هو ٌّ
ُ
فيموت َو َ
اّلل ِ
عليه اجلنَّ َة " .2وعن النُّعمان بن بشري رضي هللا عنه أن أابه حنله عبدا ،فجاء إىل رسول هللا
َّإَّل َّ
حرَم َُّ
(ﷺ) فقال :أَ ُك ّل ولدك حنلت مثل هذا؟ قال :ال قال :فأردده.3
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الصدق واألمانة:
إن من أبرز خصال اإلميان أمر اإلسالم ابلصدق واألمانة ،وحذر من الكذب واخليانة .وجاءت آايت القرآن
الكرمي تلك الصفات يف سياق الزجر وذكر صفات املنافقني واملفسدين يف األرض ،إذ ورد يف قوله تعاىلَ ﴿:اي
الص ِادقِني﴾[التوبة .]119:وقال تعاىل﴿:إَِّمنَا ي ف ِرتي ال َك ِذ َّ ِ
َّ ِ
ين َال
ين َآمنُوا اتَّ ُقوا َّ
ََ
اَّللَ َوُكونُوا َم َع َّ َ
َ
ب ا لذ َ
أَيُّ َها الذ َ
ِ
ت َِّ ِ
ي ؤِمنُو َن ِآباي ِ
اب أَلِ ٌيم ِمبَا َكانُوا
اَّلل ۖ َوأُوٰلَئ َ
ك ُه ُم ال َكاذبُو َن﴾[النحل .]105:وكذلك يف قوله تعاىلَ ﴿:وَهلُم َع َذ ٌ
َ
ُ
ِِ
ني لَ َك ِاذبُو َن﴾[املنافقون.]1:وقال هللا عز وجل﴿ :إِ َّن
يَك ِذبُو َن﴾[البقرة .]10:وقوله تعاىلَ ﴿:و َّ
اَّللُ يَش َه ُد إِ َّن ال ُمنَافق َ
َّ ِ
اَّلل أيمرُكم أَن تُؤُّدوا األَم ِ ِ ِ
ول
الر ُس َ
ين َآمنُوا َال َختُونُوا َّ
اَّللَ َو َّ
ََ
َ
اانت إ َ ٰىل أَهل َها﴾[النساء .]58:وقالَ ﴿ :اي أَيُّ َها الذ َ
ََّ َ ُ ُ
اانتِ ُكم َوأَنتُم تَعلَ ُمو َن﴾[األنفال.]27:
َوَختُونُوا أ ََم َ
الكذب يهدي إىل ال ُفجوِرَّ ،
والكذب؛ َّ
الفجور يهدي إىل
وإن
فإن
إايكم
َ
َ
وقال صلى هللا عليه وسلمْ :
َ
ويتحرى الكذب حىت يكتب عن َد ِ
ِ
هللا َّ
ابلصدقَّ ،
النا ِرَّ ،
الصدق
فإن
وعليكم
كذ اااب؛
ليكذب
الرجل
وإن
َ
َّ
َ
ُ
ُ
ْ
َ
الصدق حىت يكتب عن َد ِ
وإن الربَّ يهدي إىل ِ
اجلنةَّ ،
الربَّ ،
هللا
ويتحرى
الرجل ليصد ُق
وإن
َ
َّ
ُ
يهدي إىل ِّ
َ
2
ِ 1
أربع
ص ّدي اقا .وقال :يطبع املؤمن على كل خلة غري اخليانة والكذب  .وكذلك قول رسول هللا (ﷺ)ُ " :

ِخ ٍ
خالصاَ :من إذا َّ
عاهد غ َدر وإذا
ًلل َمن ُك َّن فيه كان مناف اقا
حدث ك َذب وإذا َ
وعد أخلَف وإذا َ
ا
منهن كانت فيه َخصلةٌ ِمن النِّ ِ
فاق ".3
ومن كانت فيه َخصلةٌ َّ
َ
خاصم َ
فجر َ
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ِ
وز َعم
ويف رواية عن أيب هريرة أن رسول هللا (ﷺ) قالٌ " :
صام وصلَّى َ
ثًلث َمن ُك َّن فيه فهو ُمناف ٌق ،وإ ْن َ
أنَّه ِ
ف ،وإذا ْاؤُمتِ َن خا َن " .1وقول رسول هللا (ﷺ) " :أ ِّد األمان َة
مؤم ٌن :إذا َح َّد َ
ث َك َذب ،وإذا َو َع َد أَخلَ َ
ك" .2
ك ،وَّل ختُ ْن َمن خانَ َ
إىل َم ِن ائتمنَ َ

العفاف:
أيمر اإلسالم احلنيف ابلعفة وحيذر من الفجور واالقرتاب منه ،ففي قول هللا تعاىلَ ﴿:وَال تَقربُوا ِ
الزَان ۖ إِنَّهُ َكا َن
َ
فَ ِ
اح َشةا وساء سبِ ايال﴾[اإلسراء .]32:وقال تعاىل﴿:والَّ ِذين َال يدعو َن مع َِّ ٰ
س الَِّيت
اَّلل إِ َهلاا َ
َ َ َ ُ ََ
ََ َ َ
آخَر َوَال يَقتُلُو َن النَّف َ
ِ
اب يَوَم ال ِقيَ َام ِة َوَخيلُد فِ ِيه
َحَّرَم َّ
اَّللُ إَِّال ِابحلَ ِق َوَال يَزنُو َن ۚ َوَمن يَف َعل ٰذَل َ
ك يَل َق أَ َاث اما  يُ َ
ضَ
اعف لَهُ ال َع َذ ُ
ِ
مهاان  إَِّال من اتب وآمن وع ِمل عم اال ِ
اَّلل سيِئاهتِِم حسنَ ٍ
ِ
اَّللُ َغ ُف اورا
ات ۗ َوَكا َن َّ
َُ ا
صاحلاا فَأُوٰلَئ َ
َ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ َ
ك يُبَد ُل َُّ َ َ َ َ
ِ
يما﴾[الفرقان.]70-68:
َّرح ا
ِ
ضوا ِمن أَب ِ
ِ ِِ
اَّللَ َخبِ ٌري ِمبَا يَصنَ ُعو َن
ني يَغُ ُّ
ك أَزَك ٰى َهلُم ۗ إِ َّن َّ
وج ُهم ۚ َٰذل َ
وقال تعاىل﴿:قُل لل ُمؤمن َ
َ
صا ِرهم َوَحي َفظُوا فُ ُر َ
ِ
ات ي غضضن ِمن أَب ِ
ِ ِ ِ
ين ِزينَ تَ ُه َّن إَِّال َما ظَ َهَر ِمن َها ۖ َوليَض ِرب َن
َ
صا ِره َّن َوَحي َفظ َن فُ ُر َ
وج ُه َّن َوَال يُبد َ
 َوقُل لل ُمؤمنَ َ ُ َ
ِخبُم ِرِه َّن َعلَ ٰى جيوهبِِ َّن ۖ وَال ي ب ِدين ِزينَ تَ ُه َّن إَِّال لِب ُعولَتِ ِه َّن أَو ِ ِ
آاب ِء بُ ُعولَتِ ِه َّن أَو أَب نَائِ ِه َّن أَو أَب نَ ِاء
آابئه َّن أَو َ
َ
ُ
ُُ
ُ
َ ُ َ
ِِ
ِِ
ِ
ِ
ني َغ ِري أ ِ
ُويل
َخ َواهتِِ َّن أَو نِ َسائِ ِه َّن أَو َما َملَ َكت أَميَ ُ
اهنُ َّن أَ ِو التَّابِع َ
بُ ُعولَت ِه َّن أَو إِخ َواهن َّن أَو بَِين إِخ َواهن َّن أَو بَِين أ َ
ِ ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ َّ ِ
ِ ِِ ِ ِ
ني ِمن
ين َمل يَظ َه ُروا َعلَ ٰى َعوَرات الن َساء ۖ َوَال يَض ِرب َن ِأبَر ُجل ِه َّن ليُعلَ َم َما ُخيف َ
اإلربَة م َن الر َجال أَ ِو الطف ِل الذ َ
ِزينتِ ِه َّن ۚ وتُوبوا إِ َىل َِّ
اَّلل َِ
ِ
العينان
مج ايعا أَيُّهَ ال ُمؤِمنُو َن لَ َعلَّ ُكم تُفلِ ُحو َن﴾[النور .]31-30:وقال صلى هللا عليه وسلم:
َ َ ُ
ِ ِ
تزنيان ُ ِ
ًلن ِ
والرج ِ
ِ
ِ
ج أو يُك ِّذبُه.3
تزنيان واللّسا ُن يزين واليدان تزنيان ِّ ْ
وحي ّق ُق ذلك ال َف ْر ُ
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القصد واَّلعتدال:
جاء اإلسالم احلنيف مبنهج القصد واالعتدال يف االنتفاع مبرافق احلياة والتمتع خبرياهتا وهو يدعو إىل االعتدال
يف كل شيء وحيذر اإلسراف والتبذير ،ففي األكل والشرب أيمر ،ابلقصد مع أنه من املعلوم أهنما قوام
احلياة ،إذ ال يستقيم أودها إال هبما لكننا جند مع ذلك أن هللا تعاىل ينهي عن جتاوز احلد فيهما ،فقد قال
ب
ند ُك ِل َمس ِج ٍد َوُكلُوا َواشَربُوا َوَال تُس ِرفُوا ۚ إِنَّهُ َال ُِحي ُّ
آد َم ُخ ُذوا ِزينَ تَ ُكم ِع َ
تعاىلَ ﴿:اي بَِين َ
ِ
ني﴾[األعراف.1]31:
ال ُمس ِرف َ
إن اإلنسان مطالب ابلقصد والتوسط بني طريف اإلفراط والتفريط يف كل استهالكه ملطالب احلياة ولذلك
ِ ِ
ِ
ني
أمر ابلقصد يف النفقات حىت ما كان منها من قرابت ،كما يف قوله تعاىلَ ﴿:وآت َذا ال ُقرَ َٰب َحقَّهُ َوالمسك َ
السبِ ِيل وَال تُب ِذر تَب ِذيرا  إِ َّن المب ِذ ِرين َكانُوا إِخوا َن الشَّي ِ
اط ِ
ني ۖ َوَكا َن الشَّيطَا ُن لَِربِِه َك ُف اورا﴾
َ
َواب َن َّ َ َ
َُ َ
َ
ا
[اإلسراء.]27-26:
ِ
ِ
ك
وما َّحم ُس اورا  إِ َّن َربَّ َ
﴿وَال َجت َعل يَ َد َك َمغلُولَةا إِ َ ٰىل ُعنُق َ
ك َوَال تَب ُسط َها ُك َّل البَسط فَتَ ق ُع َد َملُ ا
وقال تعاىلَ :
الرز َق لِمن ي َشاء وي ق ِدر ۚ إِنَّه َكا َن بِعِب ِاد ِه خبِريا ب ِ
ص اريا﴾[اإلسراء.]30-29:
يَب ُس ُ
ط ِ َ َ ُ ََ ُ ُ
َ َ اَ
حمذرا من اإلسراف يف استهالك املاء يف الوضوء ،كما يف احلديث ابن عمر عند ابن ماجه
وقد جاء احلديث ا
ف .2
أن النيب (ﷺ) مر برجل َّ
فَّ ،ل تُس ِر ْ
يتوضأُ ،فقالَّ :ل تُس ِر ْ
كثريا من املضار اليت ترتتب على عدم املباالة يف استهالك منافع
وال ريب أن احملافظة على ذلك ،تقي البيئة ا
إعدادا ال يقف عند حدود االعتدال ،حبيث تفضل منا أكوام يرمي هبا يف املزابل
احلياة ،فإن إعداد األطعمة ا
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أمر مضر ابلبيئة من حيث االستهالك ملنافعها فوق ما تقتضيه احلاجة ،وجبانب ذلك فإن تلك الفضالت
أتثريا سلبيا ،وكذلك إتالف املياه يف غري ما منفعة فإن املاء أهم املواد الضرورية
بعد تعفنها تؤثر على البيئة ا
للحياة ،وال يستطيع اإلنسان أن يعيش بدونه أكثر من أايم قليلة ،فقد جعل هللا منه كل شيء حي ،إذ
يؤلف ثلثي خالاي البدن و %90من سوائله :الدم واللمف ،والسائل النخاعي وفيه جتري مجيع التفاعالت
احليوية يف البدن وله دور فعال يف تنظيم حرارة اجلسم ابلتعرق.
واجلسم يطرح كل يوم ما بني لرتين وثالثة لرتات من املاء يف الكليتني (1400م) ،واجللد (850م)،
والرئتني(800غ) واألمعاء (بضعة غرامات) ويعوضها املاء الذي يف طعام اإلنسان وشرابه.1لذلك ،فاحملافظة
على املاء هي حمافظة على أهم عنصر ميد احلياة مبا يستدميها ويصلحها ،وكل استهالك للماء خارج عن
حدود االعتدال هو حرام ألنه عدوان على اإلنسان والبيئة.
وكذلك كل استهالك ملنافع البحر أو الرب إن جاوز إىل حدود اإلفراط فيحرم الصيد ابجلرافات من البحار
تعداي على الثروة السمكية،
اليت أتيت على األمساك وكبارها فتؤخذ الكبار وترمي الصغار ،فإن يف ذلك ا
وكذلك اجلناية على الغاابت بقطع أشجارها أو احراقها واإلسالم مينع ذلك كله.2

األمر ابلعروف والنهي عن املنكر:
حض اإلسالم احلنيف أتباعه على العناية ابإلصالح االجتماعي وذلك بدعوته إىل بذل اجلهد يف األمر
ابملعروف والنهي عن املنكر والتعاون عليهما من مجيع أفراد األمة خواص وعوام ،فقد جعلهما ميزة لألمة،
وشرفا هلا بني مجيع األمم:
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ٍ ِ ِ
َّاس َأتمرو َن ِابلمعر ِ
وف َوتَن َهو َن َع ِن ال ُمن َك ِر﴾[آل عمران .]110:وجعلهما
َُ
قال تعاىلُ ﴿:كنتُم َخ َري أ َُّمة أُخر َجت للن ِ ُ ُ
مع إقام الصالة وإيتاء الزكاة وطاعة هللا ورسوله معقد ارتباط املؤمنني واملؤمنات بعضهم ببعض ،كما قال
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ض ُهم أَولِيَاءُ بَع ٍ
يمو َن َّ
الص َالةَ
ات بَع ُ
تعاىلَ ﴿:وال ُمؤمنُو َن َوال ُمؤمنَ ُ
ض ۚ َأي ُم ُرو َن ابل َمع ُروف َويَن َهو َن َع ِن ال ُمن َك ِر َويُق ُ
َويُؤتُو َن َّ
اَّللَ َوَر ُسولَهُ﴾[التوبة.]71:
الزَكا َة َويُ ِط ُيعو َن َّ
مجيعا مناط الوالية اليت هي احلب يف هللا تعاىل ،الذي يسمو أبرواح املؤمنني وأفئدهتم حىت تغدو
ألهنما ا
مشاعرهم اليت تفيض هبا قلوهبم كأهنا تفيض من قلب واحد ،كما جسد ذلك النيب (ﷺ) يف قوله :ترى
املؤمنني يف توادهم وترامحهم وتعاطفهم كمثل اجلسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر اجلسد ابحلمى
1
مجيعا معنية ابألمر ابملعروف والنهي عن املنكر:
والسهر  .ومن هنا فرض هللا تعاىل على األمة أن تكون ا

ٍ ِ ِ
َّاس َأتمرو َن ِابلمعر ِ
وف َوتَن َهو َن َع ِن ال ُمن َك ِر َوتُؤِمنُو َن
َُ
 قال تعاىلُ ﴿:كنتُم َخ َري أ َُّمة أُخر َجت للن ِ ُ ُِاب َِّ
َّلل﴾[آل عمران.]110 :
وقد جاء هذا يف سياق أمر األمة ابالحتاد وحتذيرها من االفرتاق ،وهو مؤشر قوي إىل أن األمة ال تقوم
هلا وحدة وال ينتظم هلا وفاق إال ابألمر ابملعروف والنهي عن املنكر ،وأكد هذا املعىن قوله عليه الصالة
بيده فبلسانِه فإ ْن مل ِ
ِ
غريه ِ
والسالم :من رأى منكم من َكرا فلي ِ ِ
ِ
يستط ْع فبقلبِه
َ
ا ُ ّْ
غريه بيده فإ ْن مل يستط ْع أ ْن يُ َّ
أضعف اإلَي ِ
ان .2
وذلك
ُ
ِ
وقوله صلى هللا عليه وسلم :والذي ن ْف ِسي ِ
ْخ ُذ َّن على يَ ِد
بيد ِه لَتَأ ُْم ُر َّن
ابملعروف ولَتَ ْن َه ُو َّن عن املنك ِر ولَتَأ ُ
بقلوب ِ
ِ
بعضكم على ٍ
بعض
ص ارا أو لَيَ ْ
ص ُرنَّهُ على احل ِّق قَ ْ
الظا ِمل ولَتَأْطُُرنَّهُ على احل ِّق أَط اْرا ولَتَ ْق ُ
ض ِربَ َّن هللاُ
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1
ِ َّ ِ
ين َك َف ُروا ِمن بَِين
مث لَيَ ل َْعنَ ُكم كما لعنهم  .أيبين إسرائيل .وشاهد ذلك يف القرآن ،قوله تعاىل﴿:لُع َن الذ َ

ِ ِ
ان داوود و ِعيسى اب ِن مرَمي ۚ َٰذلِ َ ِ
ِ ِ
اهو َن َعن
َ َ
صوا َّوَكانُوا يَعتَ ُدو َن  َكانُوا َال يَتَ نَ َ
ك مبَا َع َ
يل َعلَ ٰى ل َس َ ُ َ َ َ
إسَرائ َ
ِ
ٍ
س َما َكانُوا يَف َعلُو َن﴾[املائدة.]79-78:
ُّمن َكر فَ َعلُوهُ ۚ لَبئ َ
ابألمر ابملعروف والنهي عن املنكر حيافظ على قيم اإلسالم خالصة نظيفة ،وتؤدي العبادات كما شرعت،
وحتفظ شرائع الدين ويقام نظامه وترسخ أركانه ،ويشاد بنيانه.وعندما تكون األمة على قلب رجل واحد
جيمع شتاهتا اإلميان ابهلل واليوم اآلخر والتناصح يف ذات هللا تعاىل ،واحلب للغري يف اخلري ما حيبه كل أحد
كرها إىل الفطرة السوية اليت فطر هللا الناس عليها،
لنفسه ،والقبض على أيدي أهل الفساد وردهم ا
طوعا أو ا
فبهذا يستقيم األود ،ويعم العدل ،وينشر اخلري وتطوي صفحة الفساد ،وحيق احلق ويزهق الباطل ،فال
يعود للبغي سلطان ،وال للظلم أتثري وال للفحشاء ظهور ،وإمنا يصدق على الكل وصف هللا تعاىل للمؤمنني
بقوله﴿ :إَِّمنَا ال ُمؤِمنُو َن إِخ َوةٌ﴾[احلجرات.2]10:وجتسيد هذه األخوات مبا أرشد إليه الرسول عليه الصالة
ِ
ِ
اْح ِهم وتَواصلِ ِهم ِ
املؤمنني ِف تَوا ِّد ِهم ،وتَر ِ
الواحد ،إذا اشتَ َكى
اجلسد
مبنزلة
مثل
َ
والسالم حيث قالُ :
ِ
والسه ِر .3
سائر
اجلسد َّ
ابحلمى َّ
عضو َ
منهُ ٌ
تداعى لَهُ ُ

الغرس والزرع:
حض اإلسالم احلنيف على جتميل البيئة وتزيينها بنبات األرض ،وإاتحة النفع لكل ما يدب على األرض
من إ نسان أو هبيمة أو يطري يف الفضاء من أنواع الطري ،فقد دعا إىل أحياء املوات ابلزرع والغرس ،ووعد
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زرعا ،فيأكل منه طري أو
غرسا أو يزرع ا
على ذلك مثوبة عظيمة فقد قال النيب (ﷺ) :ما من مسلم يغرس ا
إنسان أو هبيمة إال كان له به صدقة.1
وحض النيب (ﷺ) على غرس األرض يف أحرج األوقات عندما تطوى هذه احلياة وأتيت ساعة هناية الوجود،
فقد قال صلوات هللا وسالمة عليه :إن قامت الساعة ويف يد أحدكم فسيلة فإن استطاع أال تقوم حىت
يغرسها فليغرسها.2
اسعا حلركته ابلضرب يف أحنائها واملشي يف
إن اإلسالم حيض اإلنسان على أن جيعل من األرض ا
ميداان و ا
مناكبها ،الستخراج ما أودع هللا تعاىل يف خزائنها من خري وفري ينعم به اإلنسان الذي شرفه هللا تعاىل
ابالستخالف فيها ،وتسخري مجيع منافعها له ،كما ينعم هبا كل كائن حىت يدب عليها أو يطري يف فضائها
وال خيفى ما يف هذا من حمافظة على وقرة اخلري يف البيئة البشرية واحليوانية والنباتية ،عندما يعين اإلنسان
جناان ذات هبجة تعطى مثارها وهتب خرياهتا لكل ما فيها.
بتجميل األرض ابلغرس والزرع ،حىت تعود ا
فيكشف الوجود اإلنساين فيها وتتنامى الثروة احليوانية ،ويتبدد خطر اجملاعات والفقر وتتوفر الصحة إبذن
هللا تعاىل.3

اتقاء اخلبائث واملضار:
من أهم ما يعين به اإلسالم اجتناب اخلبائث ،واتقاء املضار فقد وصفه هللا يف التوراة واالجنيل أنه ﴿ ُِحي ُّل َهلُُم
الطَّيِب ِ
ث﴾[األعرف.]157:
ات َوُحيَ ِرُم َعلَي ِه ُم اخلَبَائِ َ
َ
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لذلك شدد اإلسالم يف كل ما يضر ابلعقل أو اجلسم أو العرض أو الدين أو املال فإن كل ذلك خبيث
ِ
ِ
س ِمن َع َم ِل
ومن ذلك حترميه املسكرات ،كما قال هللا تعاىل﴿:اخلَم ُر َوال َميس ُر َواألَن َ
ص ُ
اب َواألَزَال ُم رج ٌ
ِ
ِ
الشَّيطَ ِ
ضاءَ ِيف اخلَم ِر َوال َمي ِس ِر
ان فَاجتَنِبُوهُ لَ َعلَّ ُكم تُفل ُحو َن إَِّمنَا يُِر ُ
يد الشَّيطَا ُن أَن يُوق َع بَي نَ ُك ُم ال َع َد َاوةَ َوالبَ غ َ
ويص َّد ُكم عن ِذك ِر َِّ
الص َال ِة فَ َهل أَن تُم ُمن تَ ُهو َن﴾[املائدة .]91-90 :وجاء يف احلديث عن النيب صلى
اَّلل َو َع ِن َّ
ََ ُ َ
هللا عليه وسلم :كل مسكر مخر وكل مخر حرام.1ويف حديث نبوي آخر" :ما أس َك َر كثريُهُ ،فقليلُهُ حر ٌام".2
ِ
وقال رسول هللا (ﷺ) :أَشه ُد ابهلل وأَشه ُد ِ
مدمن اخلم ِر ِ
كعابد وث ٍن
قال ِيل
هلل لقد َ
جربيل اي حمم ُد إن َ
ُ
.3وقال عليه الصالة والسالم" :أن على هللا عه ادا ملن يشرب اخلمر أن يسقيه من طينة اخلبال ،قالوا:
اي رسول هللا وما طينة اخلبال؟ قال :عرق أهل النار أو عصارة أهل النهار .4وجاء عنه صلى هللا عليه
وسلم :من يشرب اخلمر ِف الدنيا مل يشرهبا ِف اآلخرة إَّل أن يتوب.5وهو كناية عن حرماته من دخول
معنواي ،فيحرم بناء على
ماداي أو ا
ضررا ا
اجلنة ،ويدخل يف اخلبائث كل ما يضر ابلنفس أو ابلغري سواء كان ا
ذلك التدخني والتعاطي التبغ أبي كيفية.6
وابجلملة ،فإن اإلسالم حرم كل ما يضر سواء أكانت مضاره ظاهرة أم ابطنة ،وسواء كانت مضرته ابلنفس
أو بغريها ،فيحرم ما أضر ابلنفس أو الدين أو العرض أو العقل أو املال ،وتدخل يف ذلك مجيع أصناف
احملرمات يف اإلسالم ،وهي ال ريب خبائث وإن استطابتها أنفس الحنرافها طبعها وفساد فطرهتا.7

1

مسلم ،رقم .3735

2

سنن الرتمذي ،رقم .1865

3
4

البخاري ،التاريخ الكبري ،129/1 ،وحديثاا بلفظ "مدمين اخلمر كعابد وثن" ،وانظر :البيهقيِ ،شعب اإلميان ،21/5 ،رقم .5597
مسلم ،رقم .2002

5

ابن عساكر.171/54 ،

6

القيم اإلسالمية ،ص.41

7

املرجع السابق ،ص.90

531

وحتدث العالمة اخلليلي يف كتابه القيم اإلسالمية بتفضيل عن اخلمر وضررها ابلناس ،والدراسات العلمية
اليت أثبت خطورهتا على حياة البشر ،فهو قال" :ودلت الدراسات اليت أجريت على طالب كلية الطب أن
تناول180غر ااما من الكحول كاف ،لتسبيب دهنية الكبد وتليفها ،ويعترب تليف الكبد السبب الثالث
للوفاة لدى البالغني الذكور يف الوالايت املتحدة والرابع لدى اإلانث ،1كما ينتج عن معاقرة اخلمر التهاب
الفم والبلعوم واملريء والتهاب املعدة الضموري ،وقرحة املعدة واالثين عشر ،وسرطان املعدة ،والتهاب
األمعاء ،والتهاب البنكرايس احلاد املزمن والتهاب الكبد وهنية الكبد وتليفها وسرطاهنا".2
وكذلك ،فإن للخمر آاثر خطرية على الدم ،منها نقص جهاز املناعة ،ونقص اخلالاي اللمفاوية املناعية،
وعدم حترك خالاي الدم البيض ملواجهة امليكروابت وقلة املقاومة لألمراض ،مع نقص شديد يف الفيتامينات
وأنواع من فقر الدم ،أمهها ما يكون بسبب حامض الفوليك واحنالل خالاي الدم احلمر وزايدة نشاط
الطحال وتكرر النزف 3وكذلك اجلهاز التنفسي فإن للخمر أسوأ اآلاثر عليه منها االلتهاابت املتكررة
اخلطرية وااللتهاب الرئوي وخراج الرئة والدبيلة والسل الرئوي وزايدة يف سرطان احلنجرة .4وكذلك للخمر
آاثرا خطرية على اجلهاز البويل ،فإهنا تؤدي إىل ما يسمى تنكرز ،أو مواد حليمات الكلية ،وهو مرض
ا
خطري يؤدي إىل فشل الكلي املزمن ومن آاثره احتقان الربوستاات واملعاانة الشديدة للذين يعانون
تضخمها.5
أوال على اهلياج اجلنسي حىت يفقد شارهبا
ومل تسلم الغدد اجلنسية يف آاثر اخلمر السيئة ،فإن للخمر تبعث ا
كل انضباط فتنجم عنها جرائم االغتصاب ورمبا كان ذلك حىت يف ذوات احملارم ولكن ال تلبث أن تنقلب
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إىل نتيجة عكسية ،فتضعف هذه الطاقة مبا يكون هلا من أتثري تسمى على الغدة التناسلية وعلى اجلهاز
العصيب غري اإلرادي املنوط به االنتصاب ،كما أن الكبد املريضة بسبب تعاطي اخلمر تفقد قدرهتا على
إزالة هرمون األنوثة الذي يقرره الغدة الكظرية ،وتكون نتيجتها اإلصابة ابلعنة وتضخم األثداء.1
وابحلملة فإن اخلمور كلها ضرر ديين ودنيوي وآاثرها سيئة تنعكس على األفراد واجملتمعات وتضر ابلعقل،
الذي هو مناط التكليف ،ومعقد شرف اإلنسان ومالك حسن تصرفه وسالمة عالقاته مع بين جنسه،
ومع كل جنس يتعامل معه ،كما أهنا تضر ابجلسم الذي هو مئته احلياة ومظهر أثرها فتأيت على كل حجرية
فيه .فتنهب منها قوام احلياة حىت تغد و هامدة ،وتعطل مجيع الطاقات حىت ال يبقى معها ال يبقى من
ورائه نفع لذات الشخص وال لغريه وألجل التوسع يف االطالع على ما دونه األطباء وكشفوه من مضار
اخلمر أحيل القارئ الكرمي إىل ما حرره املفكرون واألساتذة:
 الدكتور حممد على الباز يف دراسته القيمة املعنوية ب "اإلعجاز العلمي يف أحاديث التداوي ابخلمر".وكتابه ال َقيم "اخلمر بني الطب والفقه".
 الدكتور حسان مشسي ابشا بكتابه" :أطباء الغرب حيذرون من شرب اخلمور".وهناك بعض ما نقله الدكتور مشسي ابشا يف مقال له عن مؤسسات البحثية الغريبة:
تقول دائرة معارف جامعة كاليفورنيا للصحة "طبعة  :"1991يعترب اخلمر حالي ا القاتل الثاين –بعد
التدخني-يف الوالايت املتحدة فشرب املسكرات يف أمريكا يسبب موت أكثر من 100000شخص سنوايا
هناك واخلمر وحده مسؤول عن أكثر من نصف الوفيات النامجة عن حوادث الطرق يف أمريكا والبالغة
سنواي.
 50000شخص ا
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ل يس هذا فحسب ،بل إن اخلمر مسؤول عن إصابة أكثر من نصف مليون شخص حبوادث السيارات يف
أمريكا يف العام الواحد وأما يف البيت ،فاملسكرات مسؤولة عن كثري من حرائق البيوت وسقوط شاريب اخلمر
على األرض أو غرقهم أثناء السباحة.1
وتتابع دائرة معارف جامعة كاليفورنيا القول :واملسكرات ال تسبب املشاكل يف البيت .أو على الطرقات
فحسب ،بل إن خسائر أمريكا من نقص اإلنتاج وفقدان العمل نتيجة شرب اخلمر تزيد على  71بليون
2
أيضا :تقول
دوالر سنوايا انهيك عن اخلسائر اليت تقدر بثمن من مشاكل نفسية وعائلية واجتماعية .وقال ا

سنواي يف بريطانيا بسبب املسكرات.
جملة النسيت الربيطانية الشهرية" :إن مائيت ألف شخص ميوتون ا
وذكرت اجمللة الربيطانية لإلدمان أن اخلسائر النامجة عن مشاكل الكحول الطبية بلغت  640مليون جنيه
اسرتليين يف العام الواحد .وإن اخلسارة اإلمجالية النامجة عن شرب املسكرات تقدر ب  2000مليون
جنيه اسرتليين يف العام الواحد.
وذكرت هذه اجمللة أيض ا عن أن  %12من املرضى الذين يدخلون املستشفيات يف بريطانيا ،يدخلون
3
أيضا :ويقدر اخلرباء أن ربع احلاالت اليت تدخل املستشفيات
بسبب مشاكل انمجة عن املسكرات .وقال ا

األمريكية سببها أمراض انمجة عن شرب املسكرات.4
على أن كالم الصادق األمني الذي ال ينطق عن اهلوى كان أول صيحة إنذار حتذر من أخطار اخلمر
الصحية فكم تردد على لسانه صلى هللا عليه وسلم من بيات يبدد ما علق أبوهام الناس من أن اخلمر
ذات منافع بدنية ،منها أهنا صحة البدن وقوة اجلسم وقد سرى هذا الوهم إىل األطباء قدمياا ،فسجلوه
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أبقالمهم يف دواوين العرب الطب ،وهو ما شاع بني أطباء اليوانن وسرى إىل أطباء العرب وسار على
هنجهم األطباء اإلسالميون قدمياا ،واعتز هبم املفسرون فأثبتوه يف تفاسريهم .ولكن النيب (ﷺ) ظل وحده
يصدع بكلمة احلق وينادي ابسم الوحي ليقر احلقيقة ويبدد الوهم فقد جاء يف صحيح مسلم ما نصه:
حدثنا حممد بن املثىن وحممد بن بشار –اللفظ البن املثىن-قاال حدثنا حممد بن جعفر حدثنا عن شعبه
بن مساك بن حرب بن علقمة بن وائل عن أبيه وائل احلضرمي أن طارق بن سويد اجلعفي سأل النيب(ﷺ)
عن اخلمر فنهاه أو كره أن يضعها ،فقال :إمنا أضعها للدواء ،فقال :إنه ليس بدواء ولكنه داء.1
أعنااب نعصرها
 روى أمحد يف مسنده عن طارق بن سويد احلضرمي قال :قلت اي رسول هللا إن أبرضنا اأفنشرب منها؟ قال :ال فراجعته فقال :ال ،مث راجعته فقال :ال ،قلت :إان نستشفي هبا للمريض قال:
ليس بشفاء ولكنه داء.2
يف صحيح ابن حبان ومسند بن أيب يعلي :عن حسان بن خمارق ،قال :قالت أم سلمة :اشتكت ابنةيل فنبذت هلا يف كوز فدخل النيب (ﷺ) وهو يغلي فقلت :ما هذا؟ فقلت :أن ابنيت اشتكت فنبذان هلا
فقال :إن هللا عز وجل مل جيعل شفاكم يف حرام.3
وإذا كانت اخلمر تضر ابإلنسان هذا الضرر البالغ يف عقله الذي هو مزيته اليت يرتقي هبا إىل أوج املعايل
وهو مصدر تصرفاته السليمة وإنتاجه يف احلياة بل هو مالك حياته كلها وبصريته اليت يتجنب هبا املعاطب
واملهالك وجبسمه الذي هو مصدر طاقاته وأداءه أعماله وحركاته وتدمر حياته كلها فإهنا وال ريب من
وفسادا وحفظاا وتل افا ،وماذا
صالحا
أكرب أسباب دمار البيئة وخراهبا ،إذ البيئة إمنا مدارها على اإلنسان
ا
ا
أن تكون البيئة إذا تعطل اإلنسان عن القيام ابملصاحل والرقي ابحلياة والنهوض ابجملتمع وانقلب إىل أداة
1
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خراب وتدمري بدالا من أن يكون وسيلة بناء وتعمري فإنه بال ريب ينعكس ما هو عليه من الفساد على
بيئته ،فيسري فيها كما يسري الداء العضال يف اجلسم الفاقد للحصانة حىت تدوي تضارهبا وينضب
نفريا.وهذا ما جيب أن يدركه علماء البيئة واألمناء عليها
ببااب بعد أن كانت ا
فقرا ا
روضا ا
معنيها ،ويعود ا
فيكرسوا جهودهم يف جتنيبها هذا اخلطر الوبيل واآلفة املهلكة.1

التدخني وضرره ابإلنسان والبيئة:
وذكر العالمة اخلليلي ما قاله األطباء يف ضرر التدخني ونقل طائفة من التقارير الطبية حول أضراره ،وأثر
الدخان على البيئة ودور زراعة التبغ يف تلويث البيئة وأثر تصنيع التبغ على البيئة وأن القطران والنيكوتني،
خدعة مت متريرها على املدخنني ليبقوا مدخنني .وبني الشيخ العالمة احلكم الشرعي للتدخني وذكر أدلة
الكتاب العزيز:
قال تعاىل﴿:اي أَيُّها الَّ ِذين آمنُوا َال َأت ُكلُوا أَموالَ ُكم ب ي نَ ُكم ِابلب ِ
اط ِل إَِّال أَن تَ ُكو َن ِجتَ َاراة َعن تَ َرا ٍ
ض ِمن ُكم َوَال
َ َ
َ
َ َ
َ َ
ِ
اَّلل َكا َن بِ ُكم رِحيما  ومن ي فعل َذلِك عدو ااان وظُلما فَسو َ ِ ِ
ِ
ك
ف نُصليه َان ارا َوَكا َن َذل َ
ََ َ َ
تَقتُلُوا أَن ُف َس ُكم إ َّن ََّ
َ ا
َ ُ َ َ ا َ
علَى َِّ
اَّلل يَ ِس اريا﴾[النساء ]30-29 :فإنه نص يف حرمة أكل املال ابلباطل وقتل اإلنسان نفسه والوعيد على ذلك
َ
ابلنار والعياذ ابهلل –ويدخل ذلك كل قتل كيف ما كان-سواء أكان فت اكا ابلسالح كعرز نصل يف اجلسم
أو إطالق النار عليه ،أم كان ابالرمتاء يف انر أو حبر أم برتدد من شاهق أو بتناول سم قاتل سواء أكان
سر ايعا أو بطيئاا.ومن هنا أمجع العلماء على حرمة أكل الطني ،ألنه يؤدي إىل املوت وإن كان بطيئا .2وقد
قال اإلمام النووي" :كل ما أضر أكله كالزجاج واحلجر والسم حيرم أكله".3

1

القيم اإلسالمية ،ص.102

2

املرجع السابق ،ص.124

3

املرجع نفسه ،ص.124

536

ورمبا جادل بعضهم يف داللة اآلية على ذلك ،من حيث إن مجهور املفسرين محلوها على قتل الناس بعضهم
بعضا ،وإن كان ظاهرا اخلطاب يدل على قتل الناس نفسه ،وذلك ألجل لفت انتباه الناس أن اجلنس
ا
البشري –ملا يشده من العالقات االجتماعية والروابط األسرية ،كان واجباا على أفراده أن حيسوا مبشاعر
مجيعا يف سلك الوحدة الشعورية ال سيما األمم واجملتمعات اليت تربط أواصر دينية أو
تدجمهم وتنظيمهم ا
دنيوية فتتأثر وتتضعضع مبا يصيب أي فرد من أفرادها.
غري أن هذه اجملادلة مدفوعة من حيث إن احملافظة على النفس مقدمة على احملافظة على اجلنس ،فإذا حرم
على اإلنسان أن يتلف حياة غريه بغري حق ملا للنفس اإلنسانية من حرمات ،فإنه أوىل أن حيرم عليه إتالف
دخوال أولياا.
حياته فيدخل يف داللة اآلية الكرمية حترمي قتل اإلنسان نفسه ا
ويؤكد ذلك استدالل عمرو بن العاص هبا عندما امتنع عن االغتسال من اجلنابة ،واكتفى ابلتيمم خشية
أتثري الربد عليه ،وصلى ابلناس وأقره النيب (ﷺ) على صنيعه واستدالله ،ففي "مسند الربيع" ،ما نصه :أبو
عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال :خرج عمرو بن العاص إىل غزوة ذات السالسل وهو أمري على
اجليش ،فأجنب فخاف من شدة برد املاء فتيمم فلما قدم على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أخربه
أصحابه مبا فعل عمرو فقال رسول هللا (ﷺ) :اي عمرو مل فعلت ما فعلت ومن أين علمت؟ فقال :اي
ِ ِ
يما﴾[النساء .]29 :فضحك النيب
رسول هللا وجدت هللا يقولَ ﴿ :وَال تَقتُلُوا أَن ُف َس ُكم إِ َّن َّ
اَّللَ َكا َن ب ُكم َرح ا
(ﷺ) ومل يرد عليه شيئاا.1
على أن املدخن ال يتسبب يف قتل نفسه فحسب ،بل يتسبب يف إهالك ما ال حيصي من الناس الذين
يستنشقون رائحة دخانه وذكر العالمة اخلليلي ما يتلف من األنفس ابلدخان القسري وما أحصى لذلك
عاما من وقتنا هذا ،ووعدهم ال يزال ينمو
من ضحااي ،على أن ذلك اإلحصاء إمنا هو قبل حنو ثالثني ا
1
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ابطراد ومن شأن املدخن أن ال يبايل بنفث الدخان أمام الناس على أي حال كانوا سواء كانوا على أكل
أو شرب أو غريمها ،فإنه يوزع مسومه بني جلسائه فال يبايل أن خينق أنفاسهم بدخانه ،وهذا مما يضر هبم
ضررا ابلغ ا ،وقد يؤدي إىل موهتم ولو بعد حني.
وقد أثبتت الفحوص الطبية خطر التدخني على جلساء املدخن وخلطائه ،فقد أفادت وحدة األحباث
شخصا من غري املدخنني جلسوا مع جمموعة من
لإلدمان التابعة ملعهد لندن للطب النفسي أن عشرين
ا
مجيعا بفحص دمهم
املدخنني ملدة ساعة يف غرفة ال هتوية فيها ،وما كان إال أن أصيب أولئك العشرون ا
تبني أن أول أكسيد الكربون قد ارتفع يف جمرى دمائهم كأمنا كل واحد منهم دخن سيجارة واستنشق
دخاهنا.1
قدرا أكرب من اإلصابة ابألمراض
كما أن التدخني يؤثر على املواليد الذين تلدهم أمهات مدخنات ويواجهون ا
النفسية وهم أكثر عرضة للوفاة إذا ما قورنوا بغريهم وأن آاثر التدخني أتيت على خلطاء املدخنني يف بيوهتم
ومكاتبهم ووسائل النقل وابستمرارهم معهم بتزايد أثر التدخني عليهم حىت ينتهي هبم إىل اإلصابة ابألمراض
القاتلة ،أو األعراض املزمنة املستعصية على العالج.2
وإذا علمت دخول املدخنني يف وعيد اآلية الكرمية ملا ينشأ عن التدخني من األمراض القاتلة للمدخن أو
غريه أدركت أن التدخني هو من كبائر اإلمث ،ألن النهي يف اآلية الكرمية تُلِ َي ابلوعيد الشديد يف قوله
ِ
ف نُصلِ ِيه َانرا وَكا َن َذلِك علَى َِّ ِ
﴿وَمن
ك ُعد َو ااان َوظُل اما فَ َسو َ
تعاىلَ ﴿:وَمن يَف َعل َذل َ
َ َ
اَّلل يَس اريا﴾[النساءَ ]30 :
ا َ
ِ
ف نُصلِ ِيه َانرا وَكا َن َذلِك علَى َِّ
اَّلل يَ ِس اريا﴾[النساء ،]30 :وال يكون الوعيد إال
ك ُعد َو ااان َوظُل اما فَ َسو َ
يَف َعل َذل َ
َ َ
ا َ
على الكبرية .3وقوله تعاىلَ ﴿:وَال تُل ُقوا ِأبَي ِدي ُكم إِ َىل
1

املرجع السابق ،ص.126

2

املرجع السابق ،ص.126

3

املرجع نفسه ،ص.127

ك ِة﴾[البقرة.]195 :
التَّهلُ َ
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فإن املراد به املنع من أن يتسبب

اإلنسان إلهالك نفسه ومبا ثبت من مضار التدخني على املدخن وعلى من حوله وما حوله مل يبق شك أن
املدخن رمى بنفسه إىل التهلكة واآلية شاملة لكل تسبب يف إهالك النفس وإن نزلت لسبب خاص فإنه
ال عربة خبصوص السبب مع عموم اللفظ .1وقوله تعاىل﴿:من ي ب ِدل نِعمةَ َِّ
اَّلل ِمن بَع ِد َما َجاءَتهُ فَِإ َّن َّ
َ َُ
اَّللَ
َ
ِ
يد
َشد ُ

العِ َق ِ
اب﴾[البقرة.]211 :

فإنه وعيد على كل تبديل لنعمة هللا تعاىل ،وكم يتلف املدخن بتدخينه من

النعم ،فإن صحة جسمه وسالمة عقله من أعظم ما أنعم هللا به من نعم ،وكم يعرض املدخن جسده
فضال عن األضرار بعقله ،وال ريب أن البيئة السليمة هي من أعظم نعم هللا
لألمراض القاتلة واآلفات املردية ا
تعاىل ،فإذا تسبب اإلنسان يف تسميمها ،وتلويثها كان مبدال لنعمة هللا عليه ،ومال اإلنسان مما أنعم هللا به
عليه ،فإذا أتلفه فيما مل أيذن هللا تعاىل إبنفاق املال فيه كان مبدالا لنعمة هللا تعاىل ،وإذا كان إنفاق املال
وتبذيرا حياسب عليه العبد وجيازي به ،فكيف ابشرتاء األمراض واألسقام به وإنفاقه
فوق حاجة النفس سرفاا ا
يف تسميم البيئة والعدوان على الطبيعة2؟
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ني وابن َّ ِ
ِِ
ين َكانُوا إِخ َوا َن
السب ِيل َوَال تُبَذر تَبذ ايرا  إ َّن ال ُمبَذر َ
وقوله تعاىلَ ﴿:وآت ذَا ال ُقرََب َحقَّهُ َوالمسك َ َ َ
الشَّي ِ
اط ِ
ني َوَكا َن الشَّيطَا ُن لَِربِِه َك ُف اورا﴾[اإلسراء .]27-26 :فإنه مسوق يف بيان منهج االعتدال يف إنفاق املال يف
َ
وجوه الرب بني طريف التفريط واإلفراط وإذا كان اإلنسان مينع من جتاوز حدود االعتدال يف إنفاق املال يف
اخلري فكيف إبنفاقه فيما يعود عليه ابلشر والوابل يف الدنيا واألخرة.
وال ريب أن النهي دال على حرمة التبذير ،ويتأكد ذلك بتعليل النهي يكون املبذرين إخوان الشياطني وما
من ريبة يف كون عمل الشيطان حرام ا ،وزاد ذلك أتكيدا وصف الشيطان أبنه كان لربه كفورا وهل يبقى
من ارتياب من كون املدخن مبذرا وقد كشفت الدراسات عما يهدر من األموال يف اجتالب آفات التدخني
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1
اَّللُ لَ ُكم قِيَ ااما﴾[النساء .]5 :فإن
الس َف َهاءَ أَم َوالَ ُك ُم الَِّيت َج َع َل َّ
﴿وَال تُؤتُوا ُّ
واسترياد أمراضه القاتلة ؟ وقوله تعاىلَ :

مجهور املفسرين محلوا اآلية على املنع من متكني السفيه من ماله ليبذره ويضيعه ،ألن التبذير مناف للرشد
الذي هو مناط متكني اليتيم من ماله بعد بلوغه ،كما قال تعاىل﴿:فَِإن آنَستُم ِمن ُهم ُرش ادا فَادفَ ُعوا إِلَي ِهم
أَموا َهلُم﴾[النساء.]6 :

َ

وإمنا أضيفت األموال إىل ضمري املخاطبني من أجل تعزيز الوحدة الشعورية اليت تنتظم أفراد األمة اإلسالمية،
مجيعا جيب عليها أن
ليشعر كل منهم ابألسف واألسى عندما يرزأ أي فرد من األمة يف ماله ،فإن األمة ا
تضافر جهدها من أجل حتصني أموال مجيع أفرادها من التلف فإن خسارة أي فرد منها تنقلب على األمة
أبسرها ،كما أن ربح أي فرد يعود على مجيع األمة.
سفيها حرااي أبن
وال سبيل إىل درء وصمة السفه عن املدخن ،فإذا كان غري املنضبط يف إنفاق ماله يعد ا
ميسك بيده وحبجر عليه التصرف يف ماله وإن مل ينفق املال فيما يضره بصحة عقله أو جسمه أو نسله أو
جمتمعه أو بيئته ،فما ابلك مبن يهدر األموال الطائلة فيما يعود عليه ابملوت الزؤام وينقلب على أسرته
وجمتمعه وبيئته ابألمراض املردية واألوابء املهلكة ،ويعرض عقله للضرر املاحق ،أليس هو أبن يوصم ابلسفه
وأن يضرب على يده حىت ال ينفق هذه املضار؟
أحدا من الناس ال يدخن قط لكنه أيخذ كل عام قدر ما ينفقه املدخن يف التدخني من النقود
وهب أن ا
بديها وأنه ال حري أبن ال ميكن من ماله ليتلفه يف
أمرا ا
ويشعل فيه النار أو ال يكون احلكم عليه ابلسفاهة ا
ذلك؟ هذه مع عدم إضراره جبسمه وال بعقله وال بنسله وال بيئته ،فكيف مبن جيمع مع ذلك اإلضرار هبذا
كله2؟ وقوله تعاىل﴿:والَّ ِذين إِذَا أَن َف ُقوا َمل يس ِرفُوا وَمل ي قرتوا وَكا َن ب ِ
ك قَ َو ااما﴾[الفرقان .]67 :فإنه نص يف
ني ذَل َ
َ َ ُُ َ َ َ
ُ
َ َ
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وجوب احلذر من اإلسراف يف اإلنفاق ألنه ليس من شأن عبد الرمحن الذين جيزون الغرفة مبا صربوا ويلقون
فيه ا حتية وسالما ،وإمنا هو من شأن أضدادهم وهم عباد الشيطان ،ومبا أن االنفاق يف التدخني ال يعود
ابملصلحة على املدخن وال غريه وإمنا يعود على الكل ابملفسدة مبا يعقبه من الضرر البالغ الذي يعصف
ابلصحة ويفسد البيئة وحيطم اجملتمع فهو أحق أن يعد إسرافاا.
ِ
ني﴾[األعراف .]31 :ووجه داللته على حرمة التدخني
وقوله تعاىلَ ﴿:وُكلُوا َواشَربُوا َوَال تُس ِرفُوا إِنَّهُ َال ُِحي ُّ
ب ال ُمس ِرف َ
أن اإلسراف وهو خروج عن حدود االعتدال –منهي عنه حىت يف األكل والشرب مع كوهنما من ضرورايت
احلياة ألهنما قوام للبنية ووقود للحركة ومبعث للنشاط يف العمل غري أن جماوزة احلد هبما ابلزايدة عما حيتاجه
حمرما ،كما نص غري واحد من العلماء على أنه حيرم األكل بعد الشبع ،والشرب بعدي
اجلسم تعد إسرافاا ا
الري ،وإذا كان األكل والشرب يدخالن مع كوهنما من ضرورايت احلياة ألهنما قوام للبنية ووقود للحركة
حمرما ،كما نص
ومبعث للنشاط يف العمل غري أن جماوزة احلد هبما ابلزايدة عما حيتاجه اجلسم تعد إسرافاا ا
غري واحد من العلماء على أنه حيرم األكل بعد الشبع ،والشرب بعدي الري ،وإذا كان األكل والشرب
يدخالن يف ضمن احملرمات عندما يتجاوزان القدر النافع –مع ما فيهما من اللذة واملتعة ،ومع كوهنما يف
األصل من ضرورات احلياة فما ابلك إبهدار املال فيما جيتلب األمراض ،وينتشر األوابء وينهك األجسام
والعقول ويهلك احلرث والنسل ،وليس من ورائه إال الفساد؟ فإن من البدهيات أنه إسراف ممقوت عند هللا
ِ
ني﴾.
تعاىل ،بصريح ما دل عليه التذييل يف هذه اآلية وهو قوله تعاىل﴿:إِنَّهُ َال ُِحي ُّ
ب ال ُمس ِرف َ
ِ
ِ
ات﴾[املائدة .]4 :فإنه حصر احلالل يف الطبيات
وقوله تعاىل﴿:يَسأَلُونَ َ
ك َماذَا أُح َّل َهلُم قُل أُح َّل لَ ُك ُم الطَّيِبَ ُ
ومفهوم املخالف يدل على أن ضدها وهو اخلبائث حرام ومثله قوله تعاىل﴿:اليَ وَم أ ُِح َّل لَ ُك ُم
الطَّيِبات﴾[املائدة .]5:وقوله تعاىل يف وصف نبيه صلى هللا عليه وسلم﴿:وُِحي ُّل َهلم الطَّيِب ِ
ات َوُحيَ ِرُم َعلَي ِه ُم
َ ُ
ُُ َ
َ
ث﴾[األعراف.]157 :
اخلَبَائِ َ
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حسا برائحته املزعجة اليت تذهب براحة من
حسا ومعىن ،فهو خبيث ا
وال ميار ذو هنية أن الدخان خبيث ا
مل يدمن على التدخني وإن مشها من بعيد ،وهو خبيث معىن؛ ألنه بيت الداء ومئنة األسقام ،مبعث الضرر
النفسي والعقلي واجلسدي.1
وليت شعري؛ إن مل يكن خبيثاا مع أضراره اليت أصبحت معرفتها من الضرورات أيكون من الطبيات؟ على
أن ما كان حترميه على لسان رسول هللا صلى هللا فهو كاحملرم املنصوص عليه من القرآن ،وإن مل يشر إليه
القرآن ،فكيف وقد نص القرآن على أن من هدي رسول هللا (ﷺ) حتليل الطبيات وحترمي اخلبائث .2وكان
ذكر ذلك يف سياق احلض على أتباعه ،وعقد الفالح على ذلك ،فما من ريب أن كل خبيث هو حرام يف
ملته عليه الصالة والسالم بنص القرآن الكرمي.
ِ
وقوله تعاىل﴿ :والَّ ِذين ي ؤذُو َن المؤِمنِني والمؤِمنَ ِ
اان َوإِمثاا ُمبِيناا﴾
ات بِغَ ِري َما اكتَ َسبُوا فَ َقد احتَ َملُوا ُهبتَ ا
َ َ ُ
ُ َ َ ُ
[األحزاب . ]58 :ووجه داللته على حرمة التدخني ما يفيده من حترمي إيذاء املؤمنني واملؤمنات والتوعد عليه
ابحتمال البهتان واإلمث املبني ،وتندرج ضمنه أنواع اإليذاء مجيعا ،فكل من آذى مؤمنا أو مؤمنة بغري حق
فهو حقيق ابحتمال البهتان واإلمث املبني؛ ألن احلكم إمنا أنيط مبجرد اإليذاء واحلكم على املشتق يؤذن أبن
أصل ذلك االشتقاق عليه لذلك احلكم ،واآلية وإن نزلت لسبب خاص فإهنا ال حيصر حكمها يف خصوص
سببها ،فإن من القواعد األصولية أنه :ال عربة خبصوص السبب مع عموم اللفظ ويؤكد ذلك ما أخرجه
اخلطيب وابن عساكر عن علي رضي هللا عنه أن رسول هللا (ﷺ) قال :كل مؤذ ِف النار .3ومهما قيل يف
سنده فإن متنه يعتقد بدالئل القرآن.4
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وقد علمت أن املدخن يؤذي املؤمنني واملؤمنات بوجوه شىت ،فهو ال يبايل أن ينفث دخانه يف وجوههم،
ويزعجهم برائحته الكريهة وما ينشره بينهم من أوابء وما يسممه من أجوائهم ،وكثريا ما يسبب الصداع هلم
الصداع واألوجاع مبا يشمونه رغم ا عنهم من روائحه الكريهة وما يصل إليهم من مسومه اليت تسري مع اهلواء
ضررا هو التدخني القسري".1
حوله وقد سبق ما جاء يف اهلدى الصحي ":أن أشد التدخني ا
وقد يضطر غري املدخن أن جيالس املدخن –على كره منه -وهو كأنه قاعد على احلسك من شدة ما
حيسه بقعوده معه من أذى على أن املدخن ال ينحصر ضرره جبليسه إابن تدخينه فحسب ،فإن رائحته
اخلبيئة ال تفارقه ولو بعد التدخني فإذا اقرتب من أحد هاجت من فيه وخياشيمه تلك الروائح اليت تبلبل
البال ،وتقلق النفس ،إذ حيس هبا جليسه تسد خياشيمه وحترمها من االستمتاع بصفو األكسجني وقد
يصلي مع املصلني فيفقدهم متعة اخلشوع يف الصالة مبا ينبعث من ترديد أنفاسه من أخبث الروائح فال
يبقى للنفس جمال لإلقبال على هللا تعاىل بقلب فياض ابلذكر ،مفعم ابخلشية واخلشوع ،وهذا ما جربته
بنفسي عندما أبتلي مبدخن يصف حويل يف الصالة ،فإين أظل متوتر األعصاب شارد الذهن من األذى.2
َكل
هذا وقد ثبت عن حديث جابر رضي هللا عنه عند الشيخني وغريمها أن رسول هللا (ﷺ) قال :من أ َ
قلة  ،الث ِ
هذه الب ِ
من ِ
يقربَ َّن مسج َدان َّ .
فإن
ُّوم
َكل
ُّوم ( َ
َّ
وقال َّ
والكر َ
البصل والث َ
َ
اث ) فًل َ
َ
مرةا من أ َ
ِ
آد َم .3وإذا كان هذا يف الثوم والبصل والكراث ،مع ما فيها من املنافع
املًلئِكةَ تتأذَّى ممَّا يتأذَّى منهُ بنو َ
اجلمة ،فكيف ابلدخان الذي ال منفعة منه قط؟ على أن رائحة الثوم والبصل والكراث ال تداين رائحة
الدخان يف خبثها وشدة أذاها وبناء على ما أفاده احلديث فإن املالئكة بال ريب تتأذى من املدخنني
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بشهودهم الصالة وهذا مما جيعلهم يلعنوهنم بدال من أن يستغفروا هلم فال يبوء املدخن إال ابحلرمات من
كل خري وال يعود أبوقار الشرور وهللا املستعان.
ِ
قوله تعاىل﴿:وإِ َذا تَوَّىل سعى ِيف األَر ِ ِ ِ ِ
ب ال َف َس َاد﴾
ث َوالنَّس َل َو َّ
اَّللُ َال ُِحي ُّ
ك احلَر َ
ض ليُفس َد ف َيها َويُهل َ
َ َ ََ
[البقرة . ]205 :ووجه دالته أن املدخن آخذ حبظ وافر من اإلفساد ابألرض وإهالكه احلرث والنسل وذلك
إبفساده البيئة ونشر األقسام ،واألضرار بني البشر واحليوان والنبات واجلماد.1
ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
وهم َولِيَ لبِ ُسوا َعلَي ِهم﴾[األنعام.]137 :
وقوله تعاىلَ ﴿:وَك َذل َ
ك َزيَّ َن ل َكث ٍري م َن ال ُمش ِرك َ
ني قَت َل أَوَالدهم ُشَرَك ُاؤُهم ل ُريُد ُ
ِ
اان َوَال تَقتُلُوا أَوَال َد ُكم
وقوله تعاىل﴿:قُل تَ َعالَوا أَت ُل َما َحَّرَم َربُّ ُكم َعلَي ُكم أََّال تُش ِرُكوا بِِه َشي ئاا َوِابل َوال َدي ِن إِح َس ا
ِمن إِم َال ٍق َحن ُن نَرُزقُ ُكم َوإِ َّاي ُهم﴾[األنعام.]151 :
قوله تعاىلَ ﴿:وَال تَقتُلُوا أَوَال َد ُكم َخشيَةَ إِم َال ٍق َحن ُن نَرُزقُ ُهم َوإِ َّاي ُكم إِ َّن قَت لَ ُهم َكا َن ِخطئاا َكبِ اريا﴾[اإلسراء.]31 :
ووجه داللة هذه النصوص على حرمة التدخني أن املدخن مبا يسببه من األضرار بنشره يف أوالده األسقام
املؤدية إىل قتلهم فهم ال جيدون املناص التقاء مضار التدخني وقد يكون تدخينه سببا لنقل عدوى التدخني
إليهم ،فيتبعونه يف هذه العادة السيئة.
وينشأ انشئ الفتيان منا

على ما كان عوده أبوه

وأقرب قدوة إىل الطفل والده ،وقد يتخيل ابدي ذي بدء أن مجيع أعمال أبيه إمنا ينعكس القيم والفضائل،
فيحرص على التأسي به يف أعماله وال ريب أن بتدخينه القسري أو االختياري إمنا حيتسي السم الزعاف
مباشرا ،على أن تدخني اآلابء واألمهات ينعكس أثره على األجنة
فتدخني أبيه قتل له وإن مل يكن
ا
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واملواليد ،فقد يؤدي إىل إجهاض اجلنني أو موت املولود ،ألن أوالد املدخنني واملدخنات هم عرضة لألوبئة
الفتاكة واألمراض املردية وأجسامهم أقل حصانة وأضعف قوة وإمجاالا من غريهم كما سبق يبان ذلك.
وليس ما يف بعض هذه اآلايت من قرن النهي عن القتل ابإلمالق أو خشيته مقيدا للنهي هبما ،ألن
ذكرمها ال يعدو أن يكون واردا مورد الغالب املعتاد وما كان كذلك فال اعتداد مبفهومه املخالف فال يفيد
تقييدا إلطالق احلكم ،أو ختصيص ا لعمومه.1
• أدلة منع التدخني من السنة املطهرة:
إن السنة النبوية حافلة ابألدلة الكثرية الدالة على منع اإلضرار ابلنفس أو الغري وعلى وجوب احملافظة
قطعا،
على سالمة احلياة والدين والعقل والعرض واملال ومن خالل هذه األدلة يتبني للناظر حترمي التدخني ا
إذا األحكام الشرعية الكلية اإلمجالية ال تبقى حبيسة يف عامل املثال فحسب ،بل جيب أن تنزل على وقائع
أحداثها اجلزئية التفصيلية وإليك طائفة من هذه األدلة:
ِ
رتدَّى فِ ِيه
َّم يَ ََ
سهُ فَ ُه َو ِف َان ِر َج َهن َ
 عن أيب هريرة عن النيب (ﷺ) قالَ " :م ْن تَ َردَّى م ْن َجبَ ٍل فَ َقتَ َل نَ ْف َساهُ ِف َان ِر َج َهنَّ َم َخالِ ادا ُخمَلَّ ادا
س ُّمهُ ِف يَ ِد ِه يَتَ َح َّ
َخالِ ادا ُخمَلَّ ادا فِيها أَبَ اداَ ،وَم ْن َحتَ َّ
سهُ فَ ُ
سى ُمسًّا فَ َقتَ َل نَ ْف َ
ِِ
ِ ٍ ِ
ِِ ِ
َّم َخالِ ادا ُخمَلَّ ادا ِفيها
فيها أَبَ اداَ ،وَم ْن قَ تَ َل نَ ْف َسهُ حبَدي َدة فَ َحدي َدتُهُ ِف يَده َجيَأُ هبا ِف بَطْنه ِف َان ِر َج َهن َ
أَبَ ادا" .2وأخرجه النسائي بزايدة بعد قوله حبديدة :مث انقطع على شيء جاء مثل نصل السهم .وأخرجه أبو
خملدا .3ووجه داللته على حرمة
خالدا ا
داود ولفظه عنده :من حسا مس ا فسمه يف يده يتحساه يف انر جهنم ا
التدخني ظاهرة إذ مل تبق بعد الدراسات العلمية وما أمثرت من النتائج القطعية بضرر التدخني –ريبة ملراتب
يف أن الدخان سم زعاف يرشفه املدخن ليقتل به نفسه ،على أن الدخان يزيد على بقية السموم أبن راشفه
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ال يقتل به نفسه فحسب ،بل هو ينشر ضرره بني الناس والبهائم النبات واألرض ،وأنه يؤدي إىل قتل
األطفال والكبار ممن تصلهم آاثره ولو كان ذلك على كره منهم.1وعن أيب هريرة رضي هللا عنه أن النيب
(ﷺ) قال :الذي خينِ ُق ن ْفسه خينُ ُقها ِِف النَّا ِر ِ ،
والذي يط َْعنُها يط َْعنُها ِف النا ِر .2
َُ َ
ومن املعلوم أن التدخني يؤدي إىل تعطيل اجلهاز التنفسي ،ومعىن ذلك أن متعاطيه خينق نفسه كما أنه خينق
بتدخينه غريه بتضيقه على أنفاسهم وما ينشره بينهم من األوابء.3وعن أيب برزة السلمي رضي هللا عنه عن
ِ
ٍ
سأل عن أرب ٍعَ :عن ُع ُم ِره فيما أفناهُ؟ وعن
يوم
حىت يُ َ
النيب (ﷺ) أنه قالَّ" :ل ُ
القيامة َّ
تزول قَ َد َما عبد َ
ِِ ِ
ِ ِِ
ِ
سبَهُ وفيما أنف َقهُ؟ وعن جسمه فيما أبًلهُ4؟" وقال حديث
علمه ما َعم َل به؟ وعن ماله م ْن أَيْ َن ا ْكتَ َ
حسن صحيح .وداللته على حرمة التدخني من وجوه:
أوهلا :إن العبد مسؤول عن عمره فيما أفناه ،ألن العمر من أعظم ما أنعم هللا تعاىل به عليه ،إذ هو وعاء
سائر النعم ،فإضاعة أي شيء منه إهدار لنعم هللا تعاىل ،واإلنسان مل خيلق مهالا ومل يرتك سدى ،فاهلل تعاىل
خلقه لعبادته وهي أمسى غاية جيب عليه أن يسعى إليها يف حياته قال تعاىل﴿:وَما َخلَق ُ ِ ِ
س إَِّال
َ
ت اجل َّن َواإلن َ
لِي عب ُد ِ
ون﴾[الذارايت.]56 :
َُ
ومفهوم العبادة ال ينحصر يف أداء الشعائر الدينية املعهودة فحسب ،بل يندرج ضمنه كل ما أييت به اإلنسان
بعد أداء فروضه مما فيه مصلحة لنفسه أو جلنسه إن أخلص هلل تعاىل بنيته ،أما إن صرف العمر فيما ينايف
ذلك أو شغل جانبا منه فيما يعود على نفسه أو على أسرته أو على جمتمعه أو على أمته أو على جنسه
ابلضرر والفساد فإنه حيتمل تبعة ذلك أمام هللا سبحانه ،وال خيفى أن املدخن يقضي جانبا ال يستهان به
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من وقته يف شرب الدخان القاتل الذي خيدم عمره ويضر صحته ويفسد البيئة من حوله فهو ال ريب مل
يوف عمره حقه من القيام مبصاحل الدين والدنيا بل أتلفه من الفساد والشر.1
اثنيها :إنه يسأل عن شبابه سؤاالا خاصا فيم أباله؟
وذلك ملا للشباب من قيمة وميزة من العمر ،فهو زهرته وربيعه وريعانه ،بل هو اتجه الذي يكسوه حسن ا
وهباء وجيد اإلنسان يف مرحلة الشباب من القوة والفتوة ما ال جيده من سائر العمر ،وميكنه أن حيقق فيه ما
استغالال حسناا بتسخري
بعجز عن حتقيقه يف سائر مراحل العبادة ،لذلك كان الواجب عليه أن يستغل شبابه
ا
ملكاته فيما يعود ابخلري عليه بنفسه ،وعلى غريه وأن يشيد بسواعد شبابه صرح دينه ودنياه ليغدو متين ا
مكفهرا كاحلاا
ببااب
شاخما ،ومن املعلوم أن التدخني خيرب الشباب ويفسده حىت تعود نضرته البامسة املشرقة ا
ا
وكم ترى كان ميكن للشاب الذي يصرف وقته يف شرب الدخان –لو أنه هننه نفسه عن ذلك وارتقى هبمته
إىل أوج املعايل –أن يبين لنفسه وألمته أجماد عظام ا وحيول حياته إىل خري مدرارا جتد فيه األمة بغيتها وترقى
بسالمله إىل أرقى الدرجات.2
اثلثها :أنه مسؤول عن ماله كسباا وإنفاقاا ألنه يف احلقيقة مال هللا تعاىل ائتمنه هللا عليه واستخلفه فيه،
ليصلح به نفسه وأمته وسائر اجلنس البشري وليجعله وسيلة جهاده يف سبيل هللا ،ليهدي فهوم ا زائغة،
وعقوالا حائرة وألباابا مضطربة ،وليفك عن أمته وعن اجلنس البشري عموما أغالل االستبعاد وقيود االستبداد
يسريا  -فيما يضره
اليت ترسف يف مذلتها وتقاسي فيها اخلزي واهلوان ،وإنفاق أي شيء من املال –لو كان ا
وال ينفع ويهدم وال يبين بعد خيانة هلذه األمانة وإهدار هلذه النعمة وقد علمت ما ينفق من أموال تصل إىل
أرقام خيالية من التدخني ،فكم كان ميكن أن تشبع هبذه النفقات بطون جائعة وتكسى أجسام عارية،
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وترشد فهوم زائغة وتوعى ابلعلوم أدمغة فارغة؟ فلو أن ما ينفق على التدخني يف البالد العربية سخر يف
ومجع من أجل النهوض ابألمة والرقي هبا أين كانت تراها اليوم؟
املصاحل ُ
اضا فاتكة ،ولتظل األمة
مسوما قاتلة ،وامر ا
ولكن لألسف الشديد تشعل النريان يف هذه الثروات ،لتنقلب ا
ترسف بني أنكال الذل واخلزي وترتدى يف دركات اهلون.ويعزز داللته احلديث على حرمة التدخني ما أخرجه
البخاري يف صحيحه ونصه :حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا إمساعيل بن علية حدثنا خالد احلذاء عن ابن
أشوع عن الشعيب حدثين كتاب املغرية بن قال كتب معاوية إىل املغرية بن شعبة أن كتب إىل بشيء مسعته
وقال وإضاعةَ ِ
عن النيب (ﷺ) :فكتب إليه مسعت النيب (ﷺ) يقولَّ :
املال
قيل َ
إن هللاَ ك ِره لكم ا
ثًلاثَ :
ِ 1
مسلما فقد
وكثرةَ ُّ
السؤال  .وعن أنس رضي هللا عنه إبسناد حسن عن رسول هللا (ﷺ) قالَ :من آذى ا

وجل  ،2وهو عند غريه أبلفاظ متعددة.3
ومن آذاين فقد آذى هللاَ َّ
عز َّ
آذاينَ ،
وال يشك عاقل أن املدخن يؤذي املسلمني خببث رائحة دخانه وما ينشره بينهم من األسقام واألوجاع ،وهو
ِ َّ ِ
ِ
َع َّد َهلُم
اَّللَ َوَر ُسولَهُ لَ َعنَ ُه ُم َّ
ين يُؤذُو َن َّ
اَّللُ ِيف الدُّن يَا َواآلخَرِة َوأ َ
بذلك يؤذي هللا ورسوله وقد قال تعاىل﴿:إ َّن الذ َ
َع َذ اااب ُم ِهيناا﴾[األحزاب.]57 :
وعن أم سلمة رضي هللا عنها قالت :هنى رسول هللا (ﷺ) عن كل مسكر ومفرت.4والدخان إن مل يكن
مسكرا فإنه بال ريب مفرت ألنه يؤثر على اجلهاز العصيب كما تقدم ،وال خيفي ما يسببه من تعطيل امللكات
وإهدار الطاقات ،وذلك داخل تبذير نعمة هللا تعاىل الذي جاء الوعيد عليه يف القرآن كما سبق.5
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كما جاء يف "موطأ مالك" بلفظ :حدثين حيىي عن مالك عن عمرو ابن حيىي املازين عن أبيه أن رسول هللا
(ﷺ) قالَّ :ل ضرر وَّل ِ
ضر َار.1وإسناده هذا مرسل لكنه روي متصالا فقد أخرجه أمحد وابن ماجه والطرباين
ََ
عن ابن عباس رضي هللا عنه مرفوعا وابن ماجه والبيهقي عن عبادة بن الصامت والطرباين وأبو نعيم عن
ثعلبة عن أيب الصامت القرظي والدارقطين واحلاكم والبيهقي عنه عن أيب سعيد رضي هللا عنه وأسانيده
يعتضد بعضها ببعض وقد تلقته األمة ابلقبول حىت عد قاعدة فقهية فرعت عليها أحكام كثرية ،ومقاصد
الشرع تدعمه ،وال خيفى على ذي عقل ما للتدخني من أضرار ابلغة ،فهو ال ريب حرام حبسب ما تقتضيه
هذه القاعدة.2
قال اخلليلي وهو من أكابر علماء اإلابضية ومفيت سلطنة عمان يف العصر احلديث عندما ذكر األدلة
الشرعية اليت ذكرانها :وهذه طائفة من األدلة الشرعية الدالة على أن تعاطي الدخان حرام ،ومث ادلة أخرى
مطيعا ال
تؤخذ من النظر تعزز هذه الداللة منها على أن املدخن أتسره هذه العادة السيئة فيصبح هلا ا
عبدا ا
جيد خمل افا من سلطاهنا ،فإن املدخن إن مل يدخن حبسب عادته ضاقت به األرض مبا رحبت ،وضاقت عليه
نفسه وصار يف وضع يرثى له من الضياع حبيث ال يبدي وال يعيد ،بل يستطيع أن يسيطر على أعصابه،
فينجم بسبب ذلك اخلالف والشقاق بينه وبني أهله وجريته وكل أصحابه العالقات به ،فإنه مبجرد ما يبدأ
التدخني ويعتاده يصبح مدمناا عليه ،ألن جسمه تسري فيه مسوم التدخني ويعتاده يصبح مدمنا عليه ،ألن
جسمه تسري فيه مسوم الدخان فتغري طبعه حىت يصبح الدخان إحدى ضرورات قوامه وال ميكنه االستغناء
عنه حبال.
ولذلك كان اإلدمان على الدخان كاإلدمان على املخدرات يف إفساد طبيعة اجلسم والتأثري على ملكات
العقل والنفس وتدمري احلياة حىت تغدو جحيما ال يطاق ،فبكل هذه االعتبارات كان العقل أن حيذر من
1
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الرتدي يف هذه املنزلقات ويرأب بنفسه عن االستجابة هلواها ،الذي يقوده إىل هذه املعاطب ،ويدعه يف هذه
املهالك ،فإنه أمني على نفسه.1
وذكر أقول العلماء الذين اندوا حبرمة التدخني وضرورة حماربته وعدم اإلصغاء إىل من جيادل يف حرمته وهو
أمر حتتمه احلقيقة املاثلة للعيان مما ثبت بال جدال من ضرر التدخني ابملدخن وبغريه ضررا ماحق ا يؤدي إىل
اهللكة فهو من اإلفساد يف األرض.2

خطورة الفاحشة على اإلنسانية:
ما أخطر الفاحشة وأعظم ضررها يف حياة اإلنسان فردا أو أسرة وجمتمع ا وأمة وجنس ا ،لذلك أحيطت حياة
اإلنسان يف شريعة هللا تعاىل بسياج من األخالق والقيم الواقية من الرتدي يف منزلق اخلنا والفحشاء ،انهيك
أن هللا عندما حذر من الفواحش يف سورة األنعام ذكرها مكتنفة بذكر التحذير من القتل قبلها وبعدها فقد
ِ
ِ
ٍ
ش َما ظَ َهَر ِمن َها َوَما بَطَ َن
قال تعاىلَ ﴿:وَال تَقتُلُوا أَوَال َد ُكم من إِم َالق َحن ُن نَرُزقُ ُكم َوإِ َّاي ُهم َوَال تَقَربُوا ال َف َواح َ
وَال تَقتُلُوا النَّفس الَِّيت حَّرَم َّ ِ
اَّللُ إَّال َ
َ
َ
َ

ِابحل ِق﴾[األنعام.]151 :

فرتون كيف سيق التحذير من الفواحش يف هذا السياق الذي سبقه التحذير من قتل األوالد من إمالق،
وحلقه التحذير من قتل النفس اليت حرم هللا إال ابحلق ،وما هو إال دليل على أن مرتكب الفاحشة متسبب
ِ
ِ ِ
للقتل ،ومثل ذلك يف سورة اإلسراء حيث جاء قوله تعاىلَ :
﴿وَال تَقَربُوا الزَان إنَّهُ َكا َن فَاح َشةا َو َساءَ
ِ
﴿وَال تَقتُلُوا أَوَال َد ُكم َخشيَةَ إِم َال ٍق َحن ُن نَرُزقُ ُهم َوإِ َّاي ُكم إِ َّن قَت لَ ُهم
َسب ايال﴾[اإلسراء ،]32 :مسبوقاا بقوله تعاىلَ :
ِ
ومتبوعا بقوله﴿:وَال تَقتُلُوا النَّفس الَِّيت حَّرَم َّ ِ ِ
وما
َكا َن ِخطئاا َكبِ اريا﴾[اإلسراء،]31 :
ا
اَّللُ إَّال ابحلَ ِق َوَمن قُت َل َمظلُ ا
َ
َ
َ

ِِ
ص اورا﴾[اإلسراء ،]33 :فال ريب أن الزان من أفعل
فَ َقد َج َعلنَا ل َوليِ ِه ُسلطَ ا
اان فَ َال يُس ِرف ِيف ال َقت ِل إِنَّهُ َكا َن َمن ُ
1
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األسباب يف إابدة الشعوب ،وإماتة معنوايهتا ،وإذهاب رحيها ،لذلك كان التحذير منه مكتفيا ابلتحذير من
آجال ،سواء أكان أبسلوب مباشر أم غري مباشر ،وقد وضع
عاجال أو ا
القتل؛ لإلحياء أبنه مفض إىل القتل ا
األستاذ الشهيد سيد قطب يف هذا املقصل على املفصل حيث قال يف تفسريه لسورة اإلسراء" :وبني قتل
األوالد والزان صلة مناسبة ،وقد توسط النهي عن الزان بني النهي عن قتل األوالد والنهي عن قتل النفس
لذات الصلة وذلت املناسبة".
قتال من نو ٍاح شىت ،إنه قتل ابتداء؛ ألنه إراقة ملادة احلياة يف غري موضعها ،يتبعه غالبا الرغبة يف
إن يف الزان ا
التخلص من آاثره بقتل اجلنني قبل أن يتخلق أو بعد أن يتخلق ،قبل مولده أو بعد مولده ،فإذا ترك اجلنني
للحياة ترك يف الغالب حلياة شريرة ،أو حياة مهنية ،فهي حياة مضيعة يف اجملتمع على حنو من األحناء...
وهو قتل يف صورة أخرى ،قتل للجماعة اليت يفشو فيها ،فتضيع األنساب وختتلط الدماء ،وتذهب الثقة يف
العرض والولد وتتحلل اجلماعة وتتفكك روابطها ،فتنتهي إىل ما يشبه املوت بني اجلماعات.
وهو قتل للجماعة من جانب آخر ،إذ أن سهولة قضاء الشهوة عن طريقه جيعل احلياة الزوجية انفلة ال
ضرورة هلا ،وجيعل األسرة تبعة ال داعي إليها ،واألسرة هي احملضن الصاحل للفراخ الناشئة ،ال تصح فطرهتا
وال تسلم تربيتها إال فيه.
وما من أمة فشت فيها الفاحشة إال صارت إىل احنالل ،منذ التاريخ القدمي إىل العصر احلديث ،وقد يغر
بعضهم أن أوراب وأمريكا متلكان زمام القوة املادية اليوم مع فشو هذه الفاحشة فيهما ،ولكن آاثر هذا
االحنالل يف األمم القدمية منها كفرنسا ظاهرة ال شك فيها ،أم يف األمم الفتية كالوالايت املتحدة ،فإن فعلها
مل تظهر بعد آاثره بسبب حداثة هذا الشعب واتساع موارده ،كالشاب الذي يسرف يف شهواته فال يظهر
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أثر اإلسراف يف بنيته وهو شاب ،ولكنه سرعان ما يتحطم عندما يدلف إىل الكهولة ،فال يقوى على
احتمال آاثر السن ،كما يقوى عليها املعتدلون من أنداده!".1
على أن احلديث الشريف بني خطورة الفاحشة ،وما ينشأ عنها من أسقام وأمراض جتتاح األنفس ،وتبدد
الصحة ،وتبيد األفراد واجملتمعات ،فقد أخرج البيهقي يف شعب اإلميان من حديث ابن عمر صلى هللا عليه
وسلم أن النيب حذر من عواقب التمرد عن أمر هللا وخمالفة شرعه ،وكان مما قاله" :مل تظهر الفاحشة ِف قوم
حىت يعلنوا إَّل فشا فيهم الطاعون ،واألوجاع اليت مل تكن فشت ِف أسًلفهم".2
فعال يف اجملتمعات اليت حتلو ألهلها الفحشاء ويستمرئوهنا ،فكم وجدت من أمراض أخذت
وهذا ما وضح ا
تعصف ابجملتمعات وتبيد األنفس بسبب ارتكاب الزان أو الشذوذ اجلنسي ،انهيك بفقدان املناعة املكتسب
الذي بدأ يف الوالايت املتحدة االمريكية تلك الدولة الناشئة الفتية القوية ،وتفشي منها يف العامل الغريب ،مث
امتدت آاثره إىل أطراف العامل الواسع ،وأصبح طاعون العصر يهدد اإلنسانية هبالك ماحق ال يبقي وال يذر،
وقد استعصى على العالج وامتنع على الرسائل الوقائية إذ ال واقي منه إال العفة والصالح.ومثله توأمه
املعروف ابهلربس ،فإهنما مجيعا انشئان عن االتصال اجلنسي غري املشروع.
على أن هذه اآلاثر الوبيلة الرتكاب الفحشاء مل تكن وليدة اليوم واألمس ،وإمنا هي موغلة يف عمق التاريخ،
غري أن الناس –أللفتهم الفساد ومتردهم على شرع هللا تعاىل –يتناسبون ما ختلفه الفحشاء فيهم من أضرار
ماحقة وعواقب وخيمة ،ولو عدان إىل الوراء لبضعة قرون لوجدان أن مرض الزهري الفاضح ما كان إال وليد
ظهورا مزرااي بقدر اإلنسانية ،فقد بدأ يف االنتشار بعد عام 895ه-
الفحشاء املنكرة اليت ظهرت يف الغرب ا
1490م بكفيلة مذهلة يف موانئ اسبانيا ،ووجد بفرنسا وإيطاليا وحترك حنو الشرق حىت وصل إىل فيينا،

1
2
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وختطى ال يبزغ وبيزجني ابلنرويج وأبردين ابسكوتلندا ،وحار منه األطباء إذ مل يكن معروفا هلم من قبل،
وأخذ ينتشر يف العامل منذرا بدمار ال يبقي وال يذر.
وعندما قام امللك تشارل الثامن بغزو ميالنو وروما وانبويل انتشر هذا املرض انتشارا خطريا بني جنوده ملا
هيأه هلم من فرص املعاشرة احملرمة ،فقد رافقت هذه احلملة آالف املومسات حىت كانت هذه الغزوة تشبه
ابملهرجان اجلنسي.
ومن خالل تنقالهتم انتشر هذا املرض يف أرجاء العامل ،فكانت له مراكز لالنتشار على شواطئ البحر
املتوسط ويف اهلند وغريها ،وانتقلت عدواه من اخلالئل إىل احلالئل ،وذلك من خالل معاشرة أزواجهن هلن
بعد وردهم من مستنقعات الفجور ،ورسخ يف بيوت الدعارة الرمسية ومحامات البخار اليت جتتمع بني متتيع
املرتفني ابلفحشاء ،وتنشيطهم ابالستحمام ،وقد أدى ذلك إىل صدور أوامر صارمة بني عامي (-926
 )1530-1520(- )936إبغالق محامات البخار ودور الدعارة الرمسية حفاظاا على الصحة.
ويف هذه الفرتة وجدت دعوة مارتن لوثر سبيلها إىل األراضي األملانية ،مث أتت بعدها دعوة جون كالفن يف
فرنسا وسويسرا ،وذلك بسبب ما حاق ابلناس من أوابء سببها انتشار الفساد حىت كادت الفحشاء تكون
عبادة عامة للناس ،وقد استغل هؤالء الدعاة هذه الفوضى اإلابحية واالحندار إىل حضيض الفساد اخللقي،
فحاولوا اإلصالح يف الوضع الكنسي إذ مل يكن للناس مالذ غري العفة يقيم شر ما حاق هبم.
وجاءت هذه اآلفة مع محلة انبليون بوانبرت إىل مصر ،وقد أصيبت نسبة عالية من هذه احلملة الباغية هبذا
املرض الفتاك ،فاضطر اجلنرال دجييا أن يكتب إىل انبليون يشكو ما كان من البغااي من نشر هذا الطاعون
موجها أوامره إىل آغا االنتشارية أن تقوم بتنفيذ هذه
املدمر بني الفرنسيني ،فعلق انبليون على هامش خطابه ا
املهمة بصرامة ويذكر دجينت يف كتابه "التاريخ الطيب جليش الشرق" أن  400من املومسات اليت كن ميارسن
البغاء مع الفرنسيني قطعت رؤسهن ابلسيف وألقني يف النيل أبمر اآلغا حىت يكن عربة لغريهن.
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ومل يكن للعرب عهد هبذا املرض قبل احلمالت الفرنسية اليت رزئوا هبا ،فلذلك مسوه ابإلفرنج ،ألهنم عرفوه
عن طريقهم.
وإذا كانت البيئة هي اإلنسان وما يكتنفه ،فإن كل ما يضر ابإلنسان يعود على البيئة ابلوابل ،فقد عرف
مما تقدم أن العفة هي احلصن احلصني والسالمة الواقية لإلنسان مما يكتنفه من هذه األخطار ،فال سبيل
إذا حلماية اإلنسان من أضرارها إال االستعفاف والتقوى.1

تربية األفراد على أتدية احلقوق:
ركز املذهب اإلابضي يف منهجه الرتبوي والسلوكي على حقوق الوالدين واألوالد والرحم والضيف وغريمها
من احلقوق وحث اتباعه على االلتزام هبا وأتديتها منها:

حقوق الوالدين:
أما صلة األقارب فأعظمها حق الوالدين لقوله عليه الصالة والسالم" :من أصبح مرضيا لوالديه أصبح له
ابب مفتوح إىل اجلنة ،ومن أصبح مسخطا لوالديه أصبح له ابب مفتوح إىل النار" قيل اي رسول هللا وإن
ظلم ا قال" :نعم وإن ظلم ا" قال" :ومن أحزن والديه فقد عقهما" وروي أيض ا أنه قال عليه السالم:
"إايكم ودعوة الوالد فإهنا أحد من السيف" وقيل إن من دعا والده ومل جيب أو دعا والده ابمسه أو كناه
بكنيته فقد عقه إال أن يقول اي أبيت .ومن ائتمنه فخانه فقد عقه .ومن مشى بني يديه فقد عقه .إال أن
تقدمه ليميط األذى عنه ،ومن سأله والده ومنعه وهو يقدر أن يعطيه فقد عقه ،ومن تعرض لشتمهما بعد
موهتما فقد عقهما ،وشتمهما بعد موهتما هو أن يتعرض لشتمهما فإنه إذا شتم أمهات الرجال شتموا أمه،
وال حيل له أن يلحظهما حلظة ،2سوء وإن فهل ذلك فقد عقهما ،وال ينهرمها وال أيملهما ابلكالم ،وال يغلظ

1
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عليهما ابلقول ،وال يكذهبما يف وجههما ،وال يكلمهما كالما ينقصهما أو يبغضهما ،ولكن يتذلل ويتخضع
هلما يف القول.
وابجلملة فكل ما أمره به والداه من الطاعات واملباحات ،وجب عليه امتثال أمرمها إن قدر على ذلك وأمكنه
ألن عصياهنما إحزان هلما ،وال جيوز له أن حيزهنما ،وال خيالفهما إال إذا أمراه مبعصية هللا فإنه "َّل طاعة
ملخلوق ِف معصية اخلالق" وهللا أعلم.

حقوق األوَّلد:
مث من بعد ذلك حقوق األوالد على آابئهم وأمهاهتم لقوله (ﷺ)" :يلزم الوالدين من احلقوق ما يلزم
ولدمها من حقوقهما" وحق الولد على والده أن حيسن أدبه وتربيته وتعليمه القرآن واحلساب والصالة
والفرائض وكل ما حيتاج إليه العبد ،وينفق عليه ويكسوه حىت يبلغ فيطلب املعاش والكسب وجيد إىل ذلك
سبيالا ،ومن حقه أيضا أن خيتار له أخواله ،فإذا ولد فليخرت له خري األمساء ،وخري األمساء أمساء األنبياء
وأمساء الصاحلني بعدهم ،وابجلملة كل شيء فيه صالح الولد لدينه ودنياه يعلمه إايه وهللا أعلم.1

حقوق الرحم:
حدا ،وقيل إن
األرحام ،وهم األنساب الذين جيمعك وإايهم جد واحد ،فإن صلتهم جتب ومل حيدوا لذلك ا
القرابة الذين جيب حقهم هم ما دون سبعة آابء ،وقيل ما دون مخسة آابء ،وقيل ما دون أربعة آابء ،وقيل
ال حد لذلك إال الشرك ،وأما من مل يشرك منهم فحقه اثبت وإن بعد واألقرب أوجب ،وقيل ليس يف صلة

1

من أقوى حقوق الولد على الوالد تربيته تربية فاضلة وتنمية قواه العقلية فإذا حسنت تربية املرء وكمل هتذيبه كانت أعماله وأخالقه حممودة فغرس الفضائل يف النفس

هو أس كمال اإلنسان .قال حكيم :وملا كان شرف اإلنسان ابلقوة املدركة ،لزم هتذيبها لتكف صاحبها عن املساوئ وتدفعه إىل احملاسن ،فتمهد أمامه مسالك احلياة
وتتوفر له أسباب السعادة ،فيعيش يف الرغد واهلناء وإال تسلطت عليه املساوئ وانغمس يف الشهوات .وضل عن سبيل األلفة والتحاب وأنس ابجلهل واستطاب
اخلمول.
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الرحم حد يعرف ولكن يكون على نية الوصول ،إذا قدر مىت كان ،والصلة على من قدر مباله ونفسه إذا
جوعا.
استطاع إىل ذلك ،وإمنا جيب عليه يف ماله إذا خاف أن يهلكوا ا
ومن كان له أرحام فعجز عن الوصول وهو يدين ابلوصول إليهم إال أنه مينعه الشغل عن ذلك ،فإذا كان
على نية الوصول وهو مشتغل فجائز ما مل يقطع النية عن الوصول إليهم ،وأفضل الصلة صلة اهلدااي،
وأضعف الصلة أن يرسل إليهم ابلسالم وهللا أعلم.

حقوق اجلار:
بعيدا لقوله تعاىلَ ﴿:واجلَا ِر
أما مواصلة اجلار فإهنا حق اثبت على اجلريان لبعضهم بعض ا ،كان اجلار قريباا أو ا
ِذي ال ُقرََب واجلَا ِر اجلُنُ ِ
ِ
ظننت
جربيل
ال
ب﴾[النساء .]36 :وقال رسول هللا (ﷺ) " :ما ز َ
يوصيين ابجلا ِر ،حىت ُ
ٌ
َ
أنه يورثَه كالولد من والديه" ،وحد اجلوار هو ما ثبت يف العرف أنه جار سواء كان يف قرية أو ابدية أو
حضر سفر ،ومن حق اجلار على جاره أن يرفع األذى عنه فإنه ال جيوز له أن يؤذي جاره وإن كان اجلار
مشرك ا ،وجيب عليه أن يصله يف وقت فرحه بوصول غائبه ،ويف وقت ترحه مبصائبه ،وجيب عليه أن يقامسه
من األشياء اليت ليس عنده منها شيء إذا علم هبا أهنا عنده ،وإن مل يعلم فال شيء عليه وهللا أعلم.

حقوق الصاحب ِف السفر:

للصاحب ابجلنب حق لقوله تعاىل﴿:واجلَا ِر ِذي ال ُقرََب واجلَا ِر اجلُنُ ِ
ب﴾ ،1والصاحب ابجلنب هو الرفيق يف
َ
َ
السفر ،فعليك أن تصحبه ابملعروف وحسن السرية ،ورفع األذى ،واملواساة يف احلال ،واملأكل واملشرب وال
ختتص عنه بشيء ،وال تناج عنه يف حضرته ،وإن مرض وجب عليك أن تقوم به يف مرضه ،وتنفق عليه من

ماله ،وإن مل يكن له مال فأنفق عليه من مالك ،وأن حتفظ له وصيته وتركته حىت تبلغها ورثته ،ومن حقوق
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الصاحب أن يبدأ بزاده فيأكاله قبل زاد صاحبه مث أيكالن بعد ذلك زاد صاحبه ،وإن أراد أن أيكال فليأكل
مثل ما أيكل صاحبه أو دونه.

حقوق الصاحب على صاحبه:
أال ميضي حبمولته عن محولة صاحبه ،وإن كان لصاحبه حاجة يشتغل فيها بنفسه وماله فلينتظره حىت يفرغ
منها ،وإذا أراد أن يرحتال فلريفع على محولة صاحبه أوالا وكذلك النزول إذا أراده فليحط عن دابة صاحبه
أوالا ،ويقف له عند البيع والشراء وحيفظه من مجيع ما يضره ،وال يضيع ما يقدر عليه من مجيع منافعه.

حقوق الصاحب ِف طلب العلم:
كذلك الصاحب يف طلب العلم من حقوقه أن ينصحه يف أمر دنياه وآخرته ،ويفهمه مامل يفهم مما مل يكن
عنده من األدب والعلم والسرية فإذا رأى له زلة فليزجره عنها ويسرتها له ،ويذكره إذا غفل ،ويرغبه أن جيتهد
فيما يطلب ،وال يفعل ما ميرض به قلبه من التناجي عنه ،وصحبة من ال يريد صحبته وهللا أعلم.

حقوق الضيف:
أما الضيف فله اإلكرام حقا اثبتا لقوله صلى هللا عليه وسلم "من كان يؤمن ابهلل واليوم اآلخر فليكرم
ضيفه " والضيافة ثالث أايم ،فما فوق ذلك فهو صدقة ،وال حيل للضيف يقيم عند صاحب املنزل حىت
ميله ،وينبغي مل نزل عليه الضيف أن يكرمه ويلي أمر ضيافته بنفسه وال يكله لغريه .ومن حقوق الضيف
على أهل البيت أن يقدموا له خري ما يف بيتهم ،وأن يسرعوا له بعيشه ،وحيفظوا له أوقات الصالة ،وحيفظوا
له دابته ابلعلف والسقي ،وال يغيب صاحب املنزل عن وجهه ،وال يسأله أقدم لك شيئا أم ال ،وال تقدم
طعاما إال ومعه املاء.
إن املكروه يف حق الضيف :ومن اجلفاء أكل رب البيت مع الضيف ،إال أن يكون الضيف من امللوك
والرؤساء وال تناول بعض أضيافك دون بعض وال تناج بعضهم دون البعض وال تناول أحدا شيئ ا على مائدة

557

غريك ،وال تكثر السكوت عن أضيافك فتدخلهم وحشة ،وال تستخدم الضيف ،فليس ذلك من املروءة،
وال جتلس مع ضيفك من يثقل عليه ،فإن الثقيل ينغص الطعام ،وال تغضب على اخلادم ،وغريه عند أضيافك
فيستوحشوا منك وهللا أعلم.1

عًلقة النعم ابَّلستقامة واَّلحنراف:
بني العالمة اخلليلي يف كتبه وحماضراته ودروسه ارتباط النعم حبال اإلنسان استقامة واحنراف ا فقال :دلت
﴿ولَو
نصوص الوحي القاطعة أن لسلوك أثرا على جمرابت أحداث الكون ،خريا أو شرا ،ففي قوله تعاىلَ :
السم ِاء واألَر ِ ِ
ٍ ِ
ِ
أ َّ
َخذ َان ُهم ِمبَا َكانُوا
ض َولَكن َك َّذبُوا فَأ َ
َن أَه َل ال ُقَرى َآمنُوا َواتَّ َقوا لََفتَحنَا َعلَيهم بََرَكات م َن َّ َ َ
ِ
ِ
اهم َماءا َغ َدقاا  لِنَ فتِنَ ُهم فِ ِيه َوَمن
﴿وأَن لَ ِو استَ َق ُاموا َعلَى الطَّ ِري َقة َألَس َقي نَ ُ
يَكسبُو َن﴾[األعراف ،]96 :وقالَ :
ِ ِِ
﴿ولَو أ ََّهنُم أَقَ ُاموا التَّوَراةَ
يُع ِرض َعن ذك ِر َربه يَسلُكهُ َع َذ اااب َ
ص َع ادا﴾[اجلن ،]17-16 :وقال يف أهل الكتابَ :
ِ ِ
ِ ِِ ِ
ِ ِِ ِ
ِ ِ ِ ِ ِِ
ِِ
ِ
اء
يل َوَما أُنزَل إلَيهم من َرهبم َألَ َكلُوا من فَوقهم َومن َحتت أَر ُجلهم من ُهم أ َُّمةٌ ُمقتَص َدةٌ َوَكثريٌ من ُهم َس َ
َواإلجن َ
َما يَع َملُو َن﴾[املائدة .]66 :وبني هللا سبحانه أن ما يصيب الناس من املصائب – مبا يف الكوارث -وإمنا يعود
على فعل أنفسهم ،فقد قال تعاىل﴿:وما أَصاب ُكم ِمن م ِ
صيبَ ٍة فَبِ َما َك َسبَت أَي ِدي ُكم َويَع ُفو َعن َكثِ ٍري﴾
ُ
ََ َ َ
[الشورى ،]30 :كما بني سبحانه أن فساد املرتفني هو الذي ينعكس أثره السليب على القرى فتدمر تدمريا،
ِ
ك قَريَةا أ ََمرَان ُم َرتفِ َيها فَ َف َس ُقوا فِ َيها فَ َح َّق َعلَي َها ال َقو ُل فَ َد َّمرَان َها
وذلك يف قولهَ ﴿:وإِ َذا أ ََرد َان أَن ُهنل َ
تَد ِم اريا﴾[اإلسراء.]16 :
وأتبع ذلك ما يشد انتباه الناس من هالك القرون اخلالية؛ اليت عصت أمر رهبا ،فبادت مبا قارفته من ذنوهبا
ِِ ِ
ِ
وب ِعب ِاد ِه خبِريا ب ِ
وح وَك َفى بِربِ َ ِ ِ
ص اريا﴾[اإلسراء،]17 :
ك ب ُذنُ َ َ ا َ
﴿وَكم أَهلَكنَا م َن ال ُق ُرون من بَعد نُ ٍ َ َ
وذلك يف قولهَ :
ِ ِ ِ ٍ
َّاهم ِيف األَر ِ
ض َما َمل ُمنَ ِكن لَ ُكم َوأَر َسلنَا
ويف هذا يقول تعاىل﴿:أََمل يََروا َكم أَهلَكنَا من قَبل ِهم من قَرن َم َّكن ُ
1
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ِ ِ
ِ
اهم بِ ُذنُوهبِِم َوأَن َشأ َان ِمن بَع ِد ِهم قَراان
َّ
الس َماءَ َعلَي ِهم مد َر اارا َو َج َعلنَا األَهنَ َار َجت ِري من َحتت ِهم فَأَهلَكنَ ُ
ِ
ِِ
آخ ِرين﴾[األنعام ،]6 :وقال﴿ :أَفَلَم ي ه ِد َهلم َكم أَهلَكنَا قَب لَهم ِمن ال ُقر ِ
ك
ون َمي ُشو َن ِيف َم َساكن ِهم إِ َّن ِيف َذل َ
َ ُ
َ َ
ُ َ ُ
ِ
ِ
ِ
َآلاي ٍ
ت ِأل ِ
َج ٌل ُم َس امى﴾[طه .]129-128 :وقوله
ُّهى  َولَوَال َكل َمةٌ َسبَ َقت من َربِ َ
ُويل الن َ
ك لَ َكا َن لَز ااما َوأ َ
َ
ِ
ون َميشو َن ِيف مساكِنِ ِهم إِ َّن ِيف َذلِك َآلاي ٍ
ِ ِ ِ
ت أَفَ َال يَس َم ُعو َن﴾
تعاىل﴿ :أ ََوَمل يَهد َهلُم َكم أَهلَكنَا من قَبل ِهم م َن ال ُق ُر ِ ُ
َ َ
ََ
[السجدة.]26 :
وقد دعا هللا سبحانه إىل املسري يف األرض واالعتبار أبحوال القرون اخلالية؛ اليت أهلكتها ذنوهبا فكانت عربة
ِ َّ ِ
ملن أييت من بعدها ،كما يف قوله﴿ :أ ََوَمل يَ ِسريُوا ِيف األَر ِ
ين ِمن قَبلِ ِهم َكانُوا
ض فَيَ نظُُروا َكي َ
ف َكا َن َعاقبَةُ الذ َ
َش َّد ِمن هم قُ َّوةا وأَ َاثروا األَرض وعمروها أَكث ر ِممَّا عمروها وجاءهتُم رسلُهم ِابلب يِنَ ِ
اَّللُ لِيَظلِ َم ُهم
ات فَ َما َكا َن َّ
أَ ُ
َ َ َ َ ُ َ ََ َ َ ُ َ َ َ َ ُ ُ ُ َ
َ ُ
ِ
ِ
اد ِيف ال َِرب َوالبَح ِر ِمبَا َك َسبَت أَي ِدي الن ِ
َّاس لِيُ ِذي َق ُهم
َولَكن َكانُوا أَن ُف َس ُهم يَظل ُمو َن﴾[الروم ]9 :وقوله﴿:ظَ َهَر ال َف َس ُ
ِ َّ ِ
ض الَّ ِذي َع ِملُوا لَ َعلَّ ُهم يَرِج ُعو َن  قُل ِسريُوا ِيف األَر ِ
ين ِمن قَب ُل َكا َن
ض فَانظُُروا َكي َ
بَع َ
ف َكا َن َعاقبَةُ الذ َ
ِ َّ ِ
ِ
ني﴾[الروم ،]42-41 :وقوله﴿ :أ ََوَمل يَ ِسريُوا ِيف األَر ِ
ين ِمن قَبلِ ِهم
ض فَيَ نظُُروا َكي َ
أَكثَ ُرُهم ُمش ِرك َ
ف َكا َن َعاقبَةُ الذ َ
ِ
اَّلل لِي ع ِجزه ِمن َشي ٍء ِيف َّ ِ
وَكانُوا أ َ ِ
ات وَال ِيف األَر ِ ِ
يما قَ ِد ايرا﴾
َش َّد من ُهم قُ َّواة َوَما َكا َن َُّ ُ َ ُ
ض إنَّهُ َكا َن َعل ا
الس َم َاو َ
َ
[فاطر.]44 :
ِ
ِ َّ ِ
وقوله﴿:أ ََوَمل يَ ِسريُوا ِيف األَر ِ
َش َّد ِمن ُهم قُ َّواة َوآ َاث ارا
ين َكانُوا ِمن قَبل ِهم َكانُوا ُهم أ َ
ض فَ يَ نظُُروا َكي َ
ف َكا َن َعاقبَةُ الذ َ
اَّلل بِ ُذنُوهبِِم وما َكا َن َهلم ِمن َِّ
ِيف األَر ِ
اَّلل ِمن َو ٍاق﴾[غافر.1]21 :
ض فَأ َ
ََ
َخ َذ ُه ُم َُّ
ُ َ
ِ
ِ َّ ِ
وقوله﴿ :أَفَلَم يَ ِس ُريوا ِيف األَر ِ
َش َّد قُ َّواة َوآ َاث ارا
ين ِمن قَبل ِهم َكانُوا أَكثَ َر ِمن ُهم َوأ َ
ض فَيَ نظُُروا َكي َ
ف َكا َن َعاقبَةُ الذ َ
ض فَما أَغىن عن هم ما َكانُوا يك ِسبو َن  فَلَ َّما جاءهتُم رسلُهم ِابلب يِنَ ِ
ات فَ ِر ُحوا ِمبَا ِعن َد ُهم ِم َن العِل ِم
َ َ ُُ ُ َ
َ ُ
ِيف األَر ِ َ َ َ ُ َ
ِ
ِ ِ
ِ
وح َ ِِ
ِ
ني 
اق هبم َما َكانُوا بِه يَستَ ه ِزئُو َن  فَلَ َّما َرأَوا َأب َسنَا قَالُوا َآمنَّا ِاب ََّّلل َوح َدهُ َوَك َفرَان مبَا ُكنَّا بِه ُمش ِرك َ
ََ
1
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ِ
ِ ِِ
اهنُم لَ َّما رأَوا أبسنا سنَّت َِّ
ِ
ك ال َكافُِرو َن﴾
ك يَن َف ُع ُهم إِميَ ُ
اَّلل الَِّيت قَد َخلَت ِيف عبَاده َو َخسَر ُهنَال َ
فَلَم يَ ُ
َ َ ََ ُ َ
[غافر.]85-82 :
ِ
ِِ
وقال يف بين اسرائيل﴿ :ولََقد علِمتُم الَّ ِذين اعتَ َدوا ِمن ُكم ِيف َّ ِ
ني 
السبت فَ ُقلنَا َهلُم ُكونُوا قَرَد اة َخاسئ َ
َ َ ُ َ
ِ ِ ِ
ِ
﴿واسأَهلُم َع ِن
ني يَ َدي َها َوَما َخل َف َها َوَموعظَ اة لل ُمتَّق َ
اها نَ َك ااال ل َما بَ َ
فَ َج َعلنَ َ
ني﴾[البقرة.]66-65 :وقال فيهم أيض اَ :
السب ِ
ال َقري ِة الَِّيت َكانَت ح ِ
اهنُم يَوَم َسبتِ ِهم ُشَّر اعا َويَوَم َال يَسبِتُو َن
ت إِذ َأتتِي ِهم ِحيتَ ُ
اضَرةَ البَح ِر إِذ يَع ُدو َن ِيف َّ
َ
َ
ِ
ِ
اَّللُ ُمهلِ ُك ُهم أَو ُم َع ِذ ُهبُم
وهم ِمبَا َكانُوا يَف ُس ُقو َن  َوإِذ قَالَت أ َُّمةٌ ِمن ُهم ِملَ تَعِظُو َن قَواما َّ
َال َأتتي ِهم َك َذل َ
ك نَب لُ ُ
َّ ِ
ِ
ِ ِِ
ِ ِ ِ
َّ
ين يَن َهو َن َع ِن
َع َذ اااب َشد ا
يدا قَالُوا َمعذ َراة إ َىل َرب ُكم َولَ َعل ُهم يَتَّ ُقو َن  فَلَ َّما نَ ُسوا َما ذُك ُروا به أَجنَي نَا الذ َ
ُّ ِ
َخذ َان الَّ ِذين ظَلَموا بِع َذ ٍ
اب بَئِ ٍ
يس ِمبَا َكانُوا يَف ُس ُقو َن  فَلَ َّما َعتَ وا َعن َما ُهنُوا َعنهُ قُلنَا َهلُم ُكونُوا
السوء َوأ َ
َ ُ َ
ِ
ِِ
ني﴾[األعراف.]166-163 :
قَرَد اة َخاسئ َ
ِ
ِ
ِ ِ
ضَّر ُعو َن  فَلَوَال إِذ
﴿ولََقد أَر َسلنَا إِ َىل أ َُم ٍم من قَبل َ
َخذ َان ُهم ِابلبَأ َساء َوالضََّّراء لَ َعلَّ ُهم يَتَ َ
ك فَأ َ
وقال تعاىلَ :
ِ
وهبُم َوَزيَّ َن َهلُُم الشَّيطَا ُن َما َكانُوا يَع َملُو َن  فَلَ َّما نَ ُسوا َما ذُكِ ُروا بِِه
ضَّر ُعوا َولَكن قَ َست قُلُ ُ
َجاءَ ُهم َأب ُسنَا تَ َ
ٍ
ِ
َخذ َان ُهم بَغتَةا فَِإذَا ُهم ُمبلِ ُسو َن  فَ ُق ِط َع َدابُِر ال َقوِم
اب ُك ِل َشيء َح َّىت إِذَا فَ ِر ُحوا مبَا أُوتُوا أ َ
فَتَحنَا َعلَي ِهم أَب َو َ
َّ ِ
ِِ
ِ
َّلل ر ِ
ني﴾[األنعام.]45-42 :
ب ال َعالَم َ
ين ظَلَ ُموا َواحلَم ُد َّ َ
ا لذ َ
وقص علينا العديد من السور ما أصاب قوم نوح من الغرق ،وعادا من اإلهالك ابلريح الصرصر العاتية،
ومثود من اإلهالك ابلصيحة ،وقوم لوط من إهالكهم حبجارة من سجيل منضود ،وفرعون وآله من إغراقهم
يف اليم ،وقارون من خسف األرض به ومباله ،كما قص علينا يف سورة الفيل ،ما أصاب أصحاب الفيل من
إرسال طري أاببيل ،ترميهم حبجارة من سجيل ،فجعلهم كعصف مأكول.1
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َّارُكم َخريٌ ِمن
وبعدما حكى يف سورة القمر جانبا من أنباء هالك األمم املتكربة العاتية أتبع ذلك قوله﴿:أَ ُكف ُ
الزبُِر﴾[القمر ، ]43 :وبعد ما ذكر إهالك قوم لوط ابحلجارة يف سورة هود أتبع ذلك
أُولَئِ ُكم أَم لَ ُكم بََراءَةٌ ِيف ُّ
بِبعِ ٍ
يد﴾[هود.]83 :

ِ ِ
ِِ
قولهَ ﴿:وَما ه َي م َن الظَّالم َ
ني َ

ِ َِّ ِ ِ َّ ِ
ين َخلَوا ِمن قَبلِ ِهم قُل فَان تَ ِظ ُروا
وقال حتذيرا للكفرة العتاة ،الذين كذبوا آبايته﴿:فَ َهل يَن تَظ ُرو َن إال مث َل أ ََّايم الذ َ
ِ
َّ ِ
ِ
ِ
ِِ
ِِ
ين َآمنُوا َك َذل َ
ك َحقاا َعلَي نَا نُن ِج ُ
ين  ُمثَّ نُنَجي ُر ُسلَنَا َوالذ َ
إين َم َع ُكم م َن ال ُمن تَظر َ

ِِ
ني﴾[يونس-102 :
المؤمن َ

 ، ]103ويف هذا ما يدعو هذه األمة إىل االعتبار أبحوال القوم الظاملني ،واالستبصار مبآل املعاندين
ِ
ك لَعِ َرباة لِ َمن َخي َشى﴾[النازعات.]26 :
املشاققني﴿،إِ َّن ِيف َذل َ
على أن هللا سبحانه مل يصرف آايته يف كتابه مبا ضمنه من أحوال هذه األمم ،وما آلت إليه من مصريها
املشؤوم؛ لتسلية قراءة القرآن ودارسيه هبذه األنباء وإمنا هو لتبصريهم وتذكريهم وحتذيرهم ،حىت ال يؤولوا إىل
مآهلم النكد ،واملؤمن تزيد هذه اآلايت إميانه رسوخ ا ،وبصريته قوة ،كما تزيد خوفه من هللا تعاىل ورجاءه،
ليكون يف مجيع أحواله حماسبا لنفسه ،وليجرد من ضمريه رقيبا على تصرفاته وأحواله ،فال يقدم على أمر أو
حيجم عنه إال عن بصرية من ربه وبينة من دينه.1
وقد كابر هؤالء املعاندون دالئل الشرع والعقل والواقع ،إبنكارهم أن يكون ما حيدث يف الكون من كوارث
مدمرة وزعازع مزعجة عقوبة على فجور الفجرة ،وانتهاك الناس حلرم هللا سبحانه وتعاىل ،والعجب منهم
كيف يتعامون ويتصامون عن آايت الكتاب الصرحية –وهم يدعون أهنم ابلكتاب مؤمنون وبه مستمسكون-
أومل تكفهم اآلايت اليت أوردانها وغريها مما مل نورده اكتفاء مبا أوردان؟ أوليست نذرها تصخ ابلكون ،ودالئلها
السماو ِ
ِ
ات َواألَر ِ
ت َوالنُّ ُذ ُر َعن قَوٍم َال يُؤِمنُو َن﴾
ض َوَما تُغ ِين اآل َاي ُ
تبهر العقول؟ ﴿قُ ِل انظُُروا َماذَا يف َّ َ َ
[يونس.]101 :
1
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وهم ال يستحيون أن يناقضوا أنفسهم فيما يقولون ،فكم ردد الذي توىل كرب هذه الدعوة منهم قصة السفينة
العمالقة ،اليت أنشئت يف أوائل القرن املنصرم ومسيت "التيتانك" أي املارد ،وذكر أكثر من مرة أن غرقها ما
كان إال عقوبة ما أصاب أهلها من الغرور والعجب هبا ،حىت صرح أحد املفتونني إبجنازها زاعم ا – قاتله
هللا -أن هللا سبحانه غري قادر على إغراقها ،ومل تتعقل وسائل اإلعالم ،بل أخذت تردد هذه املقولة اإلحلادية؛
اليت قاهلا بكل تبجح ووقاحة ،فما لبثت أن صارت عربة يف التأريخ ،وعظة لقوم يؤمنون.1

التحذير من التقول على هللا يغري علم:
بني العالمة اخلليلي يف كتابه القيم العقل بني مجاع الطبع وترويض العقل خطورة التقول على هللا بغري علم
فقال:ما أحوج اإلنسان إىل االستبصار بنور العلم يف درب حياته ومنحنياها ،حىت يكون يف ورده وصدره
وعطائه ومنعه وقبوله ورفضه على بصرية من ربه ،وبينة من أمره؛ ألنه مل خيلق مهالا ،ومل يرتك سدى ،وهو
مسؤول عما قدم وأخر ،ألنه مستخلف يف أرض هللا أبمر هللا ،وهو ينوء أبمانة ثقلت على السموات واألرض
واجلبال فأبني أن حيملنها وأشفقن منها ،فما أجدره أن يكون يف حياته حذرا وجالا يرجو رمحة ربه وخيشى
عقابه ،وما أحراه أن يصون أقواله وأعماله من آفات اجلهل ،وأفن العمى ،وأن يستزيد يف مجيع األحوال يف
العلم ،فإن هللا سبحانه قال ألعلم خلقه ،وأنورهم بصرية ،وأطهرهم سريرة ،وأعدهلم سرية ،وأقومهم سلوكا،
ِ ِِ ِ
وح
الر ِ
ك َع ِن ُّ
﴿ويَسأَلُونَ َ
وأوفرهم عقالا﴿ :قُل َرب زدين عل اما﴾[طه ،]114 :وأوحى إليه عندما ُسئل عن الروحَ :
وح ِمن أَم ِر َرِيب َوَما أُوتِيتُم ِم َن العِل ِم إَِّال قَلِ ايال﴾[اإلسراء ]85 :وقال له خماطب ا مجيع عباده يف شخصه:
قُ ِل ُّ
الر ُ
ِ
ك َكا َن َعنهُ َمسئُ اوال﴾[اإلسراء.]36 :
ك بِِه ِعل ٌم إِ َّن َّ
صَر َوال ُف َؤ َاد ُك ُّل أُولَئ َ
س لَ َ
﴿وَال تَق ُ
السم َع َوالبَ َ
َ
ف َما لَي َ
فاإلنسان مهما أويت من بسطة يف العلم ،وسعة يف اإلدراك ،وعمق يف الفهم ،ال خيرج عن حدود اإلنسانية
القاصرة ،وال يتجاوز طور املخلوقية الناقصة ،وما علمه الذي أوتيه جبانب جهله الذي أحاط به إال كنقطة
1
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ماء يف حميط ال ساحل له ،وال قعر ،فال نسبة بني ما يعلمه وما جيهله إال نسبة احملدود من املطلق ،لذلك
كان عليه أن يكون حذرا من أن جيرتئ على القول مبا ال يعلم ،فإن ذلك م كبائر اإلمث املهلكة ،كيف وقد
ِ
َِّ
ش َما ظَ َهَر
يب ال َف َواح َ
قرنه هللا تعاىل ابإلشراك به عندما قال حتذيرا وتنفريا من مواقعة حمارمه﴿ :قُل إمنَا َحَّرَم َرِ َ
اان وأَن تَ ُقولُوا علَى َِّ
ِ ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
اَّلل َما َال
َ
من َها َوَما بَطَ َن َواإلمثَ َوالبَ غ َي بغَري احلَق َوأَن تُش ِرُكوا اب ََّّلل َما َمل يُنَ ِزل به ُسلطَ ا َ
تَعلَ ُمو َن﴾[األعراف.]33 :
وهبذا يتفاوت العقالء املستبصرون ،واحلمقى املغرورون ،فالعاقل من أجلم فاه وعقد لسانه فلم جيرتئ أن
يقول على هللا ما ليس له به علم ،واألمحق من أطلق للسانه العنان فلم يبال مبا يقوله؛ لعدم تفكريه يف
العواقب ،وألن اإلعجاب مبا عنده مما حيسبه علم ا غزيرا ،وفهم ا عميق ا ،ملك عليه لبه ،وسد عليه منافذ
اإلدراك.1
وهذا ما جنده يف هؤالء الذين اغرتوا بعقوهلم ،فإهنم مبا غلب عليهم من اجلهل املركب ،والغرور املطبق،
يتصورون أهنم أحاطوا بكل شيء علما ،وأن الدنيا واآلخرة وامللك وامللكوت واألزل واألبد كل ذلك واقع
حتت حيطة إدراكهم وفهمهم ،فال يشذ منها شيء عن دائرة علمهم ،وحميط تصورهم ،سواء ما كان من
عامل األرواح ،أو ما كان من عامل األبدان.
انهيك أهنم قدموا ما تصوروه حبماقتهم وجهلهم من معاين القرآن على ما قاله الرسول (ﷺ) بياانا له ،مع
أنه هو الذي أنزل عليه وأمر بتبنيه ،كما أمر بتبليغه ،فقد قال تعاىل﴿:وأَن زلنا إِلَي ِ ِ
ني لِلن ِ
َّاس َما
َ ََ َ
ك الذكَر لتُبَِ َ
نُ ِزَل إِلَي ِهم﴾[النحل ،]44 :دع العلماء الرابنيني والفقهاء احملققيني فإهنم يف موازنيهم هم أقل من قالمة ظفرهم،
وشسع نعلهم ،وأين هذه األخالق الساقطة من أخالق العلماء؛ الذين أورثهم هللا سبحانه خشيته ،وأودع
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قلوهبم نوره ،فكم جتد يف عباراهتم من التواضع ملن سبقهم من أهل العلم ،واعرتافهم مبكانتهم وقدرهم،
وإن أدى هبم اجتهادهم إىل خمالفتهم يف الرأي ،واتباع غري ما هنجوه يف األقوال.
فهذا اإلمام احملقق اجملتهد نور الدين الساملي رمحه هللا تعاىل كم يعرتف للعلماء الذين قبله بطول الباع يف
العلم ورسوخ القدم يف الفهم كما يف قوله بعد ذكره ملا قاله السلف يف أحكام الفقد:
نفهم بعض ه ويش كلن ا

ب ع ض وك ل ذاك ن ق ب ل ن ا

لعلمن ا بفض لهم وعلمهم

فأين علم من أتى من بعدهم

نتهم النفوس فيم ا أش كال

ونعرف الفضل ألرابب العلى

وأعمش العينني ليس ينظر

مق دار م ا ينظره من يبص ر

أيضا:
ويف قوله ا

ما حالة األفهام مع أفهامهم

ال يبلغ العق ل إىل مرامهم

وكم جتد يف فتاوى اإلمامني اجملددين احملققني الرابنيني أيب نبهان واخلليلي –رمحهما هللا تعاىل-يف مؤلفاهتما
وفتاوامها من هضم ألنفسهما وإعالء لقدر من سبقهما ،حىت ال تكاد جتد يف أجوبة اإلمام أيب نبهان جواابا
خيلو من تذييله بقوله" :فانظر فيه وال أتخذ إال بعدله" وهكذا جتد هنج علماء السلف من الصحابة والتابعني
ومن اقتضى آاثرهم وكرع من معينهم.
أما هؤالء املغرورن فإنك جتد أحدهم –وهو ال يفرق بني الضب والنون وال بني الذئب واحلمل وال بني التمرة
واجلمرة-خييل إليه بغروره أنه أويت علم كل شيء ،فال يتورع أن يتطاول على العلماء الراسخني ،بتسفيه
أحالمهم ،وتنقيص أقدارهم ،وال غرو فإن هذا هو ديدن السفهاء يف نظرهتم إىل الفقهاء ،كما قيل:
ومنزل ة الفقي ه من الس في ه

كمنزل ة الس في ه من الفقي ه

ف ه ذا زاه د يف ق رب ه ذا

وه ذا م ن ه أزه د م ن ه ف ي ه

إذا غلب الش قاء على الس فيه

ت ن ط ع يف خم ال ف ة ال ف ق ي ه
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ومل يتعظوا مبواعظ القرآن ،اليت ذكر هللا تعاىل فيها الذين فرحوا مبا عندهم من العلم ،وافتتنوا بذلك فكانوا
ِ ِ
ِ
وسى فَبَ غَى َعلَي ِهم َوآتَي نَاهُ ِم َن ال ُكنُوِز َما إِ َّن
عربة ملن بعدهم ،فاهلل تعاىل يقول﴿ :إ َّن قَ ُارو َن َكا َن من قَوم ُم َ
ِ
اَّلل َال ُِحي ُّ ِ
ِ
ِِ
َم َف ِاحتَهُ لَتَ نُوءُ ِابل ُعصبَ ِة أ ِ
آات َك َّ
يما َ
ب ال َف ِرح َ
اَّللُ
ُويل ال ُق َّوة إذ قَ َال لَهُ قَوُمهُ َال تَفَرح إ َّن ََّ
ني  َواب تَ ِغ ف َ
الدَّار اآل ِخرَة وَال تَنس نَ ِ
ك َوَال تَب ِغ ال َف َس َاد ِيف األَر ِ
ض إِ َّن
ك ِم َن الدُّن يَا َوأَح ِسن َك َما أَح َس َن َّ
اَّللُ إِلَي َ
صيبَ َ
َ َ َ
َ

ِِ
ك ِمن قَ بلِ ِه ِمن ال ُقر ِ
ين  قَ َال إَِّمنَا أُوتِيتُهُ َعلَى ِعل ٍم ِعن ِدي أ ََوَمل يَعلَم أ َّ
ون
َن َّ
َّ
اَّللَ َال ُِحي ُّ
اَّللَ قَد أَهلَ َ
ب ال ُمفسد َ
َ ُ
َش ُّد ِمنهُ قُ َّوةا َوأَكثَ ُر َمج اعا َوَال يُسأ َُل َعن ذُنُوهبِِ ُم ال ُمج ِرُمو َن  فَ َخَر َج َعلَى قَوِم ِه ِيف ِزينَتِ ِه قَ َال
َمن ُه َو أ َ
َّ ِ
َّ ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ ٍِ
ين أُوتُوا العِل َم
ين يُِر ُ
يدو َن احلَيَا َة الدُّن يَا َاي لَي َ
ت لَنَا مث َل َما أُويتَ قَ ُارو ُن إنَّهُ لَ ُذو َحظ َعظيم  َوقَ َال الذ َ
ا لذ َ
اَّلل خري لِمن آمن وع ِمل ِ
وي لَ ُكم ثَو ِ
ِ
ض فَ َما
َّاها إَِّال َّ
صاحلاا َوَال يُلَق َ
الصابُِرو َن  فَ َخ َسفنَا بِه َوبِ َدا ِرِه األَر َ
اب َّ َ ٌ َ َ َ َ َ َ َ
َ ُ
َ
ون َِّ
ِ
َكا َن لَه ِمن فِئَ ٍة ي نصرونَه ِمن د ِ
ِِ
ين  َوأَصبَ َح الَّ ِذي َن متََنَّوا َم َكانَهُ ِابألَم ِ
س يَ ُقولُو َن
َ ُُ ُ ُ
ُ
اَّلل َوَما َكا َن م َن ال ُمن تَصر َ
ط ِ
َوي َكأ َّ
ف بِنَا َوي َكأَنَّهُ َال يُفلِ ُح
الرز َق لِ َمن يَ َشاءُ ِمن ِعبَ ِاد ِه َويَق ِد ُر لَوَال أَن َم َّن َّ
َن َّ
اَّللَ يَب ُس ُ
اَّللُ َعلَي نَا َخلَ َس َ
ن﴾[القصص]82-76 :
ال َكافِرو َ

ُ

س ِ
اان ُمثَّ إِ َذا َخ َّولنَاهُ نِع َمةا ِمنَّا قَ َال إَِّمنَا أُوتِيتُهُ َعلَى ِعل ٍم بَل ِه َي فِت نَةٌ
ضر َد َع َ
وقال سبحانه﴿:فَِإ َذا َم َّ
اإلن َسا َن ُ
ولَ ِك َّن أَكث رهم َال ي علَمو َن  قَد قَا َهلا الَّ ِذ ِ ِ
ِ
َص َاهبُم
ين من قَبل ِهم فَ َما أَغ َىن َعن ُهم َما َكانُوا يَكسبُو َن  فَأ َ
ََ ُ َ ُ
َ
َ َ
َّ ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِِ
ين﴾[الزمر.]51-49 :
ين ظَلَ ُموا من َه ُؤَالء َسيُصيبُ ُهم َسيِئَ ُ
َسيِئَ ُ
ات َما َك َسبُوا َوَما ُهم مبُعجز َ
ات َما َك َسبُوا َوالذ َ
وقد غر هؤالء ما أضفوه على أنفسهم من وصف "املفكرين" .وما دروا أن من التفكري ما يردي صاحبه يف
ِ
ِ
ِ َّ
ف
َّر  ُمثَّ قُت َل َكي َ
َّر  فَ ُقت َل َكي َ
ف قَد َ
اجلحيم –والعياذ ابهلل-كالذي قال هللا تعاىل فيه﴿:إنَّهُ فَكَر َوقَد َ
س َوبَ َسَر  ُمثَّ أَدبََر َواستَك ََرب  فَ َق َال إِن َه َذا إَِّال ِسحٌر يُؤثَ ُر  إِن
قَد َ
َّر  ُمثَّ نَظََر٢١ ُمثَّ َعبَ َ
َه َذا إَِّال قَو ُل البَ َش ِر﴾[املدثر.1]25-18 :

1
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وهذا التحذير يدل على حرص علماء اإلابضية لتوجيه الناس على مراقبة هللا وتربية سلوكهم على خمافته
وحشيته واستشعار خطورة التقول على هللا بغري علم.

ذكر هللا وأثره ِف النفوس:
اهتم العالمة أمحد اخلليلي برتبية األتباع على ذكر هللا وبني أثره يف نفوس الناس ،وكان هذا املوضوع له أمهية
يف خطبة ودروسه ،وكتبه ،ورسالته ،ومقاالته حيث قال:إن ذكر هللا تعاىل هو نور احلياة ،وهبجتها ،وقوامها،
وأمنها ،بسري يف األرواح امليتة فيحييها ،ويشرق على القلوب املظلمة فيطوي سجاف ظالمها ،كما تطوي
الشمس ظلمات الفضاء عندما تشرق عليه ،فتحول ليله املوحش إىل صبح مؤنس وسواده احلالك إىل بياض
انصع ،وهكذا الذكر تطمئن به القلوب بعد وحشتها ،وتستقر به النفوس بعد بلبلتها ،قال تعاىل﴿:أََال بِ ِذك ِر
َِّ ِ
وب﴾[الرعد ،]28 :لذلك كان من أعظم ما يقرب العبد إىل هللا ،ألنه سبب يصله به تعاىل،
اَّلل تَط َمئ ُّن ال ُقلُ ُ
َّ ِ
اَّللَ ِذكارا
ين َآمنُوا اذ ُك ُروا َّ
وقد أمر هللا تعاىل به يف كثري من حمكمات الكتاب ،قال سبحانهَ :
﴿اي أَيُّ َها الذ َ
َكثِريا وسبِحوه بكرةا وأ ِ
َص ايال﴾[األحزاب.]42-41 :
اََ ُ ُُ َ َ
 وعد ذاكريه بذكرهم يف قوله﴿ :فَاذ ُكر ِوين أَذ ُكرُكم واش ُكروا ِيل وَال تَك ُفر ِون﴾[البقرة ،]152 :وجعل كل
َ ُ َ
ُ
ُ
ما شرع من عبادة مئنة لذكره؛ ألن ذكر هللا تعاىل يندرج فيه كل ما يتقرب به إىل العبد إليه
سبحانه ،من الصلوات واحلمد والتسبيح والتهليل والتكبري ،فإن الصالة إمنا شرعت لذكره تعاىل،
الص َال َة تَن َهى َع ِن
الص َال َة إِ َّن َّ
الص َال َة لِ ِذك ِري﴾[طه ،]14 :وقالَ ﴿ :وأَقِِم َّ
فقد قال سبحانهَ ﴿ :وأَقِِم َّ
ال َفحش ِاء والمن َك ِر ولَ ِذكر َِّ
اَّللُ يَعلَ ُم َما تَصنَ ُعو َن﴾[العنكبوت.]45 :
اَّلل أَك َربُ َو َّ
َ َ ُ
َ ُ
اَّللَ َعلَى َما َه َدا ُكم َولَ َعلَّ ُكم
 ذكر جانب ا من أحكام الصيام أتبع ذلك قوله﴿:لِتُك ِملُوا العِ َّدةَ َولِتُ َكِربُوا َّتَش ُكرو َن  وإِ َذا سأَلَك ِعب ِادي ع ِين فَِإِين قَ ِر ِ
َّاع إِ َذا دع ِ
ان فَليَستَ ِجيبُوا ِيل
يب َدع َوَة الد ِ َ َ
َ
َ َ َ َ
ٌ
يب أُج ُ
ُ
َوليُؤِمنُوا ِيب لَ َعلَّ ُهم يَر ُش ُدو َن﴾[البقرة.]186-185 :
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اح أَن تَب تَ غُوا فَض اال ِمن
س َعلَي ُكم ُجنَ ٌ
 أكد على ذكره حال أداء مناسك احلج حيث قال﴿ :لَي َربِ ُكم فَِإ َذا أَفَضتم ِمن عرفَ ٍ
اَّللَ ِعن َد ال َمش َع ِر احلََرِام َواذ ُك ُروهُ َك َما َه َدا ُكم َوإِن ُكن تُم ِمن
ات فَاذ ُك ُروا َّ
ُ
َ
ََ
ِ
ِ
ِِ ِ
ور َرِح ٌيم﴾
اَّللَ إِ َّن َّ
َّاس َواستَ غ ِف ُروا َّ
يضوا ِمن َحي ُ
ني  ُمثَّ أَف ُ
قَبله لَم َن الضَّال َ
ث أَفَ َ
اَّللَ َغ ُف ٌ
اض الن ُ
اَّلل ِيف أ ََّايٍم مع ُدود ٍ
ات فَمن تَ َع َّجل ِيف يَوَم ِ
ني فَ َال إِمثَ َعلَي ِه َوَمن
َ َ
﴿واذ ُك ُروا ََّ
َ
[البقرة ،]199-198 :وقالَ :
َ
اَّللَ َواعلَ ُموا أَنَّ ُكم إِلَي ِه ُحت َش ُرو َن﴾[البقرة.]203 :
َأت َّ
َخَر فَ َال إِمثَ َعلَي ِه لِ َم ِن اتَّ َقى َواتَّ ُقوا َّ
 أمر عباده أن يذكروه عند انفالهتم من عباداته ،ولو أقبلوا على دنياهم حىت ال تنقطع صلتهم به،الص َال َة فَاذ ُكروا َّ ِ
ودا َو َعلَى ُجنُوبِ ُكم﴾[النساء ،]103 :وقال:
ضي تُ ُم َّ
فقد قال﴿:فَِإ َذا قَ َ
اَّللَ قيَ ااما َوقُ ُع ا
ُ
ض واب ت غوا ِمن فَض ِل َِّ
ضي ِ
ِ ِ
اَّللَ َكثِ اريا لَ َعلَّ ُكم تُفلِ ُحو َن﴾
اَّلل َواذ ُك ُروا َّ
ت َّ
الص َالةُ فَان تَ ِش ُروا ِيف األَر ِ َ َ ُ
﴿فَإ َذا قُ َ
[اجلمعة.]10 :
 نص من بني الذكر على التسبيح خاصة حيث قال﴿:وسبِح ِحبم ِد ربِ ِوم َوِم َن اللَّي ِل
ََ َ َ َ
كحَ
ني تَ ُق ُ
اس َك ُكم فَاذ ُكروا َّ ِ
فَسبِحه وإِدابر النُّج ِوم﴾[الطور ،]49-48 :وقال﴿:فَِإ َذا قَضي تم منَ ِ
آابءَ ُكم
اَّللَ َكذك ِرُكم َ
َُ َ
َ ُ َ ََ ُ
ُ
َش َّد ِذكارا﴾[البقرة.]200 :
أَو أ َ
ِِ
ِ ِ
ِِ
ني
ني َوال ُمسل َمات َوال ُمؤمن َ
 وعد ذاكريه ذكرا كثريا ابملغفرة واألجر العظيم حيث قال﴿:إِ َّن ال ُمسلم َِِ
الصابِ ِرين و َّ ِ
الص ِادقِني و َّ ِ ِ
ِ ِ
ِِ
ِ ِ
ني
الصابَِرات َواخلَاشع َ
َوال ُمؤمنَات َوال َقانت َ
الصادقَات َو َّ َ َ
ني َوال َقانتَات َو َّ َ َ
ات واحلافِ ِظني فُروجهم واحلافِظَ ِ
الصائِ ِمني و َّ ِ ِ
ات والمتص ِدقِني والمت ِ ِ
ِ ِ
ات
َواخلَاش َع َ ُ َ َ َ َ ُ َ َ
الصائ َم َ َ َ ُ َ ُ َ َ
صدقَات َو َّ َ َ
ِ
اَّلل َكثِريا و َّ ِ ِ
ِ
َّ ِ ِ
يما﴾[األحزاب.]35 :
َع َّد َّ
الذاكَرات أ َ
اَّللُ َهلُم َمغفَرةا َوأَجارا َعظ ا
ين ََّ ا َ
َوالذاكر َ
ِ
يت َوقُل َع َسى أَن يَه ِديَ ِن َرِيب
 أمر عبده أن جيدد ذكره ملا كلما نسيه يف قولهَ ﴿:واذ ُكر َربَّ َك إِ َذا نَس َ
ِ
ب ِمن َه َذا َر َش ادا﴾[الكهف.]24 :
ألَق َر َ
 وصف أويل األلباب من عباده بقوله﴿:الَّ ِذين يذ ُكرو َن َّ ِودا َو َعلَى
اَّللَ قيَ ااما َوقُ ُع ا
َ َ ُ
ُجنُوهبِِم﴾[آل عمران.]191 :
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 وصف املؤمنني أبهنم تطمئن قلوهبم بذكره حيث قال﴿:الَّ ِذين آمنوا وتَطمئِ ُّن قُلُوهبم بِ ِذك ِر َِّاَّلل أََال
ُُ
َ َُ َ َ
بِ ِذك ِر َِّ ِ
وب﴾[الرعد.]28 :
اَّلل تَط َمئ ُّن ال ُقلُ ُ
 أمر نبيه صلى هللا عليه وسلم أن يصرب مع نفسه مع الذين يدعونه ابلغداة والعشي ،وهناه عنَّ ِ
ين يَد ُعو َن َرَّهبُم ِابلغَ َد ِاة
طاعة من أغفل قلبه عن ذكر هللا وذلك يف قولهَ ﴿:واصِرب نَف َس َ
ك َم َع الذ َ
يد ِزينَةَ احلَيَ ِاة الدُّن يَا َوَال تُ ِطع َمن أَغ َفلنَا قَلبَهُ َعن
يدو َن َوج َههُ َوَال تَع ُد َعي نَ َ
اك َعن ُهم تُِر ُ
َوال َع ِش ِي يُِر ُ
ِ ِ
ذكرَان َواتَّبَ َع َه َواهُ َوَكا َن أَم ُرهُ ُ

فُرطاا﴾[الكهف]28 :

والذكر هنا وإن فسر ابلقرآن ،فإنه يشتمل على سائر ذكره تعاىل ،وتوعد من يعشو عن ذكره أبن يقيض له
ين﴾[الزخرف،]36 :
ش َعن ِذك ِر َّ
الرمحَ ِن نُ َقيِض لَهُ َشيطَ ا
﴿وَمن يَع ُ
اان فَ ُه َو لَهُ قَ ِر ٌ
من الشياطني قرينا حيث قالَ :
وهو كالذي قلبه يسري حكمه يف غري القرآن وإن كان مقصودا به القرآن ،ووصف عباده الصاحلني الذين
وعدهم الدرجات العلى يف جنته بقولهَ ﴿ :كانُوا قَلِ ايال ِم َن اللَّي ِل َما يَه َج ُعو َن  َوِابألَس َحا ِر ُهم
ِ
ِ
َّ ِ
ِ
ِ
اب
ين يَ ُقولُو َن َربَّنَا إنَّنَا َآمنَّا فَاغفر لَنَا ذُنُوبَنَا َوقنَا َع َذ َ
يَستَ غف ُرو َن﴾[الذارايت ،]18-17 :وقال فيهم أيضا﴿ :الذ َ
ِِ
الصابِ ِرين و َّ ِ ِ
ِِ
ِ
ِِ
ين ِابألَس َحا ِر﴾[آل عمران ،]17-16 :ووصفهم
ني َوال ُمنفق َ
ني َوال َقانت َ
الصادق َ
النَّار  َّ َ َ
ني َوال ُمستَ غفر َ
َِّ ِ ِ ِ َّ ِ
ين إِذَا ذُكِ ُروا ِهبَا َخُّروا ُس َّج ادا َو َسبَّ ُحوا ِحبَم ِد َرهبِِم َوُهم َال يَستَكِربُو َن 
أيض ا بقوله﴿ :إمنَا يُؤم ُن آب َايتنَا الذ َ
ِ
ِ
اَف جنوهبم ع ِن الم ِ
س َما أُخ ِف َي
تَتَ َج َ ُ ُ ُُ َ َ َ
ضاج ِع يَد ُعو َن َرَّهبُم َخوفاا َوطَ َم اعا َوممَّا َرَزق نَ ُ
اهم يُنف ُقو َن  فَ َال تَعلَ ُم نَف ٌ
َهلُم ِمن قَُّرِة أَع ُ ٍ
ني َجَزاءا ِمبَا َكانُوا يَع َملُو َن﴾[السجدة.]17-15 :
ِِ
اَّللَ َوُه َو َخ ِاد ُع ُهم َوإِ َذا
ني ُخيَ ِاد ُعو َن َّ
 وصف املنافقني أبهنم ال يذكرونه إال قليالا ،حيث قال﴿ :إِ َّن ال ُمنَافق َقَاموا إِ َىل َّ ِ
اَّللَ إَِّال قَلِ ايال﴾[النساء.]142 :
َّاس َوَال يَذ ُك ُرو َن َّ
ُ
الص َالة قَ ُاموا ُك َس َاىل يَُراءُو َن الن َ
يد الشَّيطَا ُن أَن يُوقِ َع بَي نَ ُك ُم
 بني أن شان الشيطان أن يصد عن ذكر هللا ،وهن الصالة ،يف قوله﴿ :إَِّمنَا يُِر ُالعداوةَ والب غضاء ِيف اخلم ِر والمي ِس ِر ويص َّد ُكم عن ِذك ِر َِّ
الص َال ِة فَ َهل أَن تُم ُمن تَ ُهو َن﴾[املائدة.]91 :
اَّلل َو َع ِن َّ
َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ ُ َ
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 بني تعاىل أن ذكره هو جناة من احملن ،وكشف للكروب ودفع للهموم وذلك عندما حكى قصة يونس:ِ
ِ ِ
ِ
ِِ
ك إِِين
ت ُسب َحانَ َ
ب ُمغَاضباا فَظَ َّن أَن لَن نَقد َر َعلَيه فَنَ َادى ِيف الظُّلُ َمات أَن َال إِلَهَ إَِّال أَن َ
َ
﴿و َذا النُّون إذ َذ َه َ
ُكنت ِمن الظَّالِ ِمني  فَاستجب نا لَه وَجنَّي ناه ِمن الغ ِم وَك َذلِ ِ
ِِ
ني﴾[األنبياء.]88-87 :وقال فيه:
َََ َُ َُ َ َ َ َ
ك نُنجي ال ُمؤمن َ
َ
ُ َ
ِ
ِ
ث ِيف بَطنِ ِه إِ َىل يَوِم يُب َعثُو َن﴾[الصافات ،]144-143 :وأمر بذكره عند
ني  لَلَبِ َ
﴿فَلَوَال أَنَّهُ َكا َن م َن ال ُم َسبِح َ
َّ ِ
اَّللَ َكثِ اريا لَ َعلَّ ُكم تُفلِ ُحو َن﴾
ين َآمنُوا إِ َذا لَِقيتُم فِئَةا فَاث بُتُوا َواذ ُك ُروا َّ
مالقاة العدو يف قولهَ :
﴿اي أَيُّ َها الذ َ
[األنفال.]45 :
 بني أثر ذكره يف هذا املوقف فيما حكاه من قصة طالوت وجالوت إذ قال﴿:ولَ َّما ب رزوا ِجلالُوت وجن ِود ِه
َ ََ ُ َ َ َ ُ ُ
قَالُوا ربَّنا أَف ِرغ علَي نا صربا وثَبِت أَقدامنا وانصرَان علَى ال َقوِم ال َكافِ ِرين  فَهزموهم إبِِذ ِن َِّ
اَّلل﴾
ََ
َ ََ َ ُ َ
َ َُ ُ
َ َ َا َ
َ
[البقرة.]251-250 :
ِ ِ
ك
 بني أن سبب هالك الذين آاتهم أبسه أهنم مل يتضرعوا إليه ذلك يف قولهَ ﴿:ولََقد أَر َسلنَا إِ َىل أ َُم ٍم من قَبل َِ
ِ
ِ
وهبُم َوَزيَّ َن
ضَّر ُعوا َولَكن قَ َست قُلُ ُ
ضَّر ُعو َن  فَلَوَال إِذ َجاءَ ُهم َأب ُسنَا تَ َ
َخذ َان ُهم ِابلبَأ َساء َوالضََّّراء لَ َعلَّ ُهم يَتَ َ
فَأ َ
َهلُُم الشَّيطَا ُن َما َكانُوا يَع َملُو َن[﴾٤٣األنعام.]43-42 :
ٍِ
َخذ َان أَهلَ َها ِابلبَأ َس ِاء َوالضََّّر ِاء لَ َعلَّ ُهم يَضََّّر ُعو َن  ُمثَّ بَدَّلنَا َم َكا َن
وقالَ ﴿:وَما أَر َسلنَا ِيف قَريَة من نَِ ٍيب إَِّال أ َ
َّ ِ
َخذ َان ُهم بَغتَةا َوُهم َال يَش ُع ُرو َن﴾
آابءَ َان الضََّّراءُ َو َّ
السيِئَة احلَ َسنَةَ َح َّىت َع َفوا َوقَالُوا قَد َم َّ
السَّراءُ فَأ َ
س َ
[األعراف.]95-94 :
 ذكر هللا تعاىل مشاركة من الذاكرين للمأل األعلى الذين وصفهم هللا بقولهَ ﴿ :وَمن ِعن َدهُ َال يَستَكِربُو َنِ َّ ِ
ِ
ِ ِِ
ين ِعن َد
َعن عبَ َادته َوَال يَستَحس ُرو َن  يُ َسبِ ُحو َن اللَّي َل َوالن َ
َّه َار َال يَف ُرتُو َن﴾[األنبياء ،]20-19 :وقوله﴿ :إ َّن الذ َ
ك َال يَستَكِربُو َن َعن ِعبَ َادتِِه َويُ َسبِ ُحونَهُ َولَهُ يَس ُج ُدو َن﴾[األعراف ،]206 :بل هو مشاركة هلذا الكون الواسع
َربِ َ
السب ُع
ات َّ
الذي تسبح كل ذرة من ذراته حبمد هللا وتسجد خاضعة جلالله كما قال تعاىل﴿:تُ َسبِ ُح لَهُ َّ
الس َم َاو ُ

569

ِ
ِ ِ ِِ ِ
ِ ِ
ِ
ٍ ِ
ِ
ِِ
يما
َواألَر ُ
ض َوَمن فيه َّن َوإن من َشيء إَّال يُ َسب ُح حبَمده َولَكن َال تَف َق ُهو َن تَسب َ
يح ُهم إنَّهُ َكا َن َحل ا
السماو ِ
َغ ُفورا﴾[اإلسراء ،]44 :وقال تعاىلِ ِ ِ َ :
ات َوَما ِيف األَر ِ
ض َوُه َو ال َع ِز ُيز احلَ ِك ُيم﴾[احلشر،]1 :
﴿سبَّ َح ََّّلل َما يف َّ َ َ
ا
وقال﴿ :يسبِح َِِّ
ض الملِ ِ
َّلل َما ِيف َّ ِ ِ
ك ال ُقد ِ
ُّوس ال َع ِزي ِز احلَ ِكي ِم﴾[اجلمعة.]1 :
َُ ُ
الس َم َاوات َوَما يف األَر ِ َ
 من أجل هذا ال يشعر الذاكرون بوحشة يف نفوسهم من الكون وما فيه ،النسجامهم معه يف الذكر،وتناغمهم معه يف تسبيح هللا تعاىل ومحده ،وهتليله وتكبريه ،خبالف الدين حرموا هذه النعمة ،فانعقدت
اَّللَ فَنَ ِسيَ ُهم﴾[التوبة،]67 :
ألسنتهم عن ذكر هللا ،وخربت قلوهبم بنسيانه ،أولئك الذين قال فيهم﴿:نَ ُسوا َّ
َّ ِ
ِ
ك ُه ُم
ين نَ ُسوا َّ
اهم أَن ُف َس ُهم أُولَئ َ
اَّللَ فَأَن َس ُ
وحذر املؤمنني من التأثر هبم حني قالَ ﴿:وَال تَ ُكونُوا َكالذ َ
ال َف ِ
اس ُقو َن﴾[احلشر.]19 :
وقد ألفت قلوب هؤالء الذين عرفوا عن الكتاب والسنة ،واغرتوا مبا أوتوه من عقل هبذه اآلفة اخلطرية ،فقد
أظلمت عقوهلم ومرضت قلوهبم إبعراضهم هن ذكر هللا ،حىت بلغ هبم األمر أن تضيق منه صدورهم ،كما
أهنم يسخرون ممن يدأب على األذكار املأثورة أدابر الصلوات ،وعند إقبال الليل والنهار ،أو إدابرمها ،ويف
أي حال يسن فيه ذكر مأثور.1
فيا ترى كيف يضيق صدر من يؤمن ابهلل واليوم اآلخر من ذكر هللا تعاىل ويسعى إىل الصد عنه ،مه هذه
النصوص القطعية الدالة على أن ذكر هللا سبحانه هو كيمياء السعادة وروح العبادة ومناط السالمة وأساس
االستقامة؟
وقد وصف هللا سبحانه وتعاىل املنافقني أبهنم ال يذكرون هللا إال قليالا ،كما أخرب أن الصد عن ذكره من
اهم ِذكَر
شأن الشيطان ،أفيكون من هذه صفته إال من حزب الشيطان؟ ﴿استَح َو َذ َعلَي ِه ُم الشَّيطَا ُن فَأَن َس ُ
َِّ
ان هم اخل ِ
ِ ِ ِ
اَّلل أُولَئِ ِ
اس ُرو َن﴾[اجملادلة ،]19 :وقد جتاوز هذا احلد إىل التهكم
َ
ب الشَّيطَ ِ ُ ُ َ
ب الشَّيطَان أََال إ َّن حز َ
ك حز ُ
1
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والسخرية ابلذكر وهللا املستعان .1وإن من أهم وسائل تربية النفوس على طاعة هللا وتطهريها من أمراضها،
احملافظة على األذكار واملأثورات واألدعية املباركة.

أسئلة للشيخ اخلليلي ِف برانمج سؤال أهل الذكر املتعلقة ابألخًلق:
أ .احملاور :الذي أويت علما غزيرا كيف يتعامل مع اآلخرين؟
بسم هللا الرمحن الرحيم ،واحلمد هلل رب العاملني ،والصالة السالم على سيدان ونبينا حممد (ﷺ) وعلى أله
وصحبه أمجعني ،أما بعد:
فإن هللا تبارك وتعاىل –خلق اإلنسان خلقا سوايا ،ومن عليه بنعمة العقل ،ورفع درجته ،وأعلى شأنه إذ
أكرمه مبا آاته من املواهب ،وبوأه منصب اخلالفة يف هذه األرض ،وجعله سيدا يف هذا الكون ،يقول –
ِ
تبارك وتعاىل﴿:ولََقد َكَّرمنَا ب ِين آدم و َمحلنَاهم ِيف ال ِرب والبح ِر ورزق نَ ِ
اهم َعلَى َكثِ ٍري ِممَّن
اهم م َن الطَّيِبَات َوفَضَّلنَ ُ
َ َ َ َ ََ ُ
َ ََ َ َ ُ
َ
خلَقنَا تَف ِ
ض ايال﴾[اإلسراء ،]70 :وهذا التكرمي ال يعود إىل جسم اإلنسان وأصله ،وإمنا يعود على النفحة الرابنية
َ
اليت نفخها هللا يف هذا اجلسم فتحول إىل خلق آخر ،فلو كان األمر يعود إىل اجلسم لرمبا كان جسم احليوان
أحسن من جسم اإلنسان من حيث إن جسم احليوان قد يكون أقوى بكثري من جسم اإلنسان ،وقد يكون
أقدر على مقاومة التحدايت املختلفة والطبايع املتنوعة ،ولكن هللا –تبارك وتعاىل -جعل تلكم النفخة
الرابنية هي اليت رفعت من شان اإلنسان ،وإذا كان اإلنسان رفع هبذه النفخة الرابنية فعليه أن يعلم أن احلق
سبحانه وتعاىل جعله عبدا متحمالا ألمانته ،وأن فضله ومنزلته بقدر ما يصدق يف حتمل هذه األمانة ال أن
يتعاىل بسبب أي شيء أوتيه يف هذه احلياة الدنيا ،إذ ال قيمة للعلم وحده من غري أن يكون العبد متخلق ا
ابخللق الكرمي ،فاهلل سبحانه وتعاىل قد اختار عبده ورسوله حممدا (ﷺ) وشرفه فوق اخلالئق كلها ،وأعلى
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منزلته ،وجعل رسالته رمحة للعاملني ،فقد قال سبحانه وتعاىل خماطبا عبده ورسوله –عليه أفضل الصالة
ِ ِ
ني﴾[األنبياء ،]107 :ولكن عندما أثىن سبحانه وتعاىل عليه مباذا
﴿وَما أَر َسلنَ َ
اك إَِّال َرمحَةا لل َعالَم َ
السالمَ :-
وصفه؟ هل وصفه ابلعلم الغزير؟ ال ،وإمنا وصفه ابخللق العظيم ،فقد قال تعاىل خماطب ا إايه صلوات هللا
َّك لَ َعلَى ُخلُ ٍق َع ِظي ٍم﴾[القلم ،]4 :ومل يقل له وإنك علم غزير ،بل قال سبحانه وتعاىل
وسالمه عليهَ ﴿:وإِن َ
خماطبا له ولغريهَ ﴿:وَما أُوتِيتُم ِم َن العِل ِم إَِّال قَلِ ايال﴾[اإلسراء.1]85 :
فإذا األنسان ال يكون مسوه يف هذه احلياة مبنصبه وال جاهه وال بعلمه إن كان جمردا من األخالق ،فاألخالق
هي ميزان التفاضل بني الناس ،ذلك ألن اخللق الرفيع يؤدي إىل أن يكون اإلنسان أوالا راعيا حلق هللا –
سبحانه -الذي خلقه فسواه ،إذ غروره قد جيعله يرى أن وصل إىل ما وصل إليه ابستحقاق ،وأن هللا –
تبارك وتعاىل -ال فضل له عليه ،وهذا أمر فيه من اخلطورة ما ال ميكن أن يتصوره متصور ،فإن الغرور هو
الذي يردي صاحبه ،ما اغرت مغرت إال وكان غروره سببا ملا يوصل إليه من إذالل هللا –تعاىل -له ومن إهانته
ِ
ت لَ ُكم ِمن إِلٍَه َغ ِريي﴾[القصص ،]38 :وقال:
إايه ،ففرعون اغرت حىت وصل به األمر إىل أن يقولَ ﴿ :ما َعلم ُ
﴿ َوَه ِذ ِه األَهنَ ُار َجت ِري ِمن َحت ِيت﴾[الزخرف ،]51 :فأهلكه هللا سبحانه وتعاىل مبا كان مغرتا به ،إذ أهلكه ابملاء
ِ
ك لَعِ َرباة لِ َمن َخي َشى﴾[النازعات ]26 :وكذلك غريه.
فأغرقه فيه ،فكان عربة للمعتربين ﴿إِ َّن ِيف َذل َ
ويبني هللا تبارك وتعاىل لنا أنه أهلم من أهلك من األمم من قبلنا ،تلكم األمم اليت أوتيت ما أوتيت من
ِ ِ ِ ٍ
َّاهم
اهلبات اإلهلية ،ولكنها مل تضعها ،فإنه سبحانه وتعاىل يقول﴿:أََمل يََروا َكم أَهلَكنَا من قَبل ِهم من قَرن َم َّكن ُ
ِ ِ
ِ
ِيف األَر ِ
اهم بِ ُذنُوهبِِم
ض َما َمل ُمنَ ِكن لَ ُكم َوأَر َسلنَا َّ
الس َماءَ َعلَي ِهم مد َر اارا َو َج َعلنَا األَهنَ َار َجت ِري من َحتت ِهم فَأَهلَكنَ ُ
َوأَن َشأ َان ِمن بَع ِد ِهم قَراان َ ِ
ين﴾[األنعام.]6 :
آخر َ

1
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وإذا كان الغرور هو مصدر إهالك اإلنسان ،فإن غروره ابلعلم أيضا قد يكون مصدر هلالكه ،إذ هللا –تبارك
وتعاىل-قال عن قارون﴿:قَ َال إَِّمنَا أُوتِيتُهُ َعلَى ِعل ٍم﴾[القصص ،]78 :وقد كان ذلك سببا هلالكه ،فهكذا جيب
أن يعترب املعتربون .واإلنسان جيب عليه كما زادت نعمة هللا – تبارك وتعاىل -عليه أن يكون أحسن خلق ا
وأطيب معاملة ،وأصفى سريرة ،ليس لإلنسان أن يتعاىل أبن أويت علما ،أو أويت ماالا ،بل جيب أن جتعله
هذه املواهب الرابنية يتطامن ويطأطئ رأسه ويعامل اآلخرين معاملة رقيقة حسنة.
 أسباب انتشار الدعوة ابألخًلق:على أن هذه الدعوة اليت بعث هبا النيب (ﷺ) ما كان من أسبا انتشارها إال ما كان متصفا به –عليه أفضل
الصالة والسالم -من الصفات احلميدة والسجااي احلسنة اليت مهدت هلذه الدعوة حىت وصلت إىل حيث
وصلت ،وجند أن هللا –تعاىل -خياطب النيب (ﷺ) وهو أشرف اخللق ،وهو بني جيل هو أشرف األجيال
﴿حمَ َّم ٌد
وأطهرها مجيعا ،جيل املهاجرين واألنصار الذين أثىن هللا –تعاىل -عليهم يف كتابه عندما قالُ :
اَّلل والَّ ِذين معه أ َِشدَّاء علَى ال ُكفَّا ِر ر َمحاء ب ي ن هم تَراهم رَّكعا س َّجدا ي ب ت غو َن فَض اال ِمن َِّ
رس ُ ِ
اَّلل َوِرض َو ااان
ُ َ ُ َ َُ َ ُ ُ ا ُ ا َ َُ
َُ
ول َّ َ َ َ َ ُ
َُ
َ
السج ِ
ود ذَلِك مث لُهم ِيف التَّور ِاة ومث لُهم ِيف ِ ِ
ِِ ِ
ِ
اإلجن ِيل َكَزرٍع أَخَر َج َشطأَهُ فَ َ
يم ُ
آزَرهُ
َ َ ََ ُ
َ ََ ُ
اهم ِيف ُو ُجوههم من أَثَِر ُّ ُ
سَ
اَّلل الَّ ِذين آمنوا وع ِملُوا َّ ِ
ِِ ِ
احل ِ
الزَّراع لِيغِي َ ِِ
ات ِمن ُهم
فَاستَ غلَ َ
َّار َو َع َد َُّ َ َ ُ َ َ
الص َ
ب ُّ َ َ
ظ هب ُم ال ُكف َ
ظ فَاستَ َوى َعلَى ُسوقه يُعج ُ
ِ
ِ
يما﴾[الفتح ،]29 :لنرى أن هللا –تعاىل -خياطب النيب (ﷺ) وهو أشرف اخللق ،وهو بني
َمغفَراة َوأَجارا َعظ ا
ِ
ب َالن َف ُّ ِ
ظ ال َقل ِ
ك﴾
ت فَظاا َغلِي َ
ضوا من َحول َ
ذلك اجليل العظيم القدر العلي املنزلة فيقول لهَ ﴿ :ولَو ُكن َ
[آل عمران ،]159 :فلو كان صلى هللا عليه وسلم قاسي املعاملة خشن األخالق النفض أولئك الذين هم خري
القرون من حوله ،والستحالت الصلة بينه وبينهم إىل فطيعة ،فكيف بغريه صلى هللا عليه وسلم؟ وكيف مبن
يعامل جيالا آخر غري ذلك اجليل؟
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على أن هللا –تعاىل -أمر نبيه صلى هللا عليه وسلم أن يكون دمث األخالق يف دعوته ،حسن املعاملة
ك ِابحلِك َم ِة َوال َمو ِعظَِة احلَ َسنَ ِة َو َج ِادهلُم ِابلَِّيت ِه َي أَح َس ُن إِ َّن
ع إِ َىل َسبِ ِيل َربِ َ
للناس مجيعا إذ يقول له﴿ :اد ُ

ِ ِ
ِ ِِ
ِ
ين﴾[النحل ،]125 :كذلك جند أنه سبحانه وتعاىل يقول
َربَّ َ
ك ُه َو أَعلَ ُم مبَن َ
ض َّل َعن َسبيله َوُه َو أَعلَ ُم ابل ُمهتَد َ
ِ
ِ
ك
﴿وَال تَستَ ِوي احلَ َسنَةُ َوَال َّ
السيِئَةُ ادفَع ِابلَِّيت ه َي أَح َس ُن فَِإ َذا الَّذي بَي نَ َ
يف مقام توجيهه يف أمر الدعوةَ :
وب ي نَه ع َداوةٌ َكأَنَّه وِيلر َِ
مح ٌيم﴾[فصلت ،]34 :وهذا يدل على أتثري األخالق يف تعامل اإلنسان مع بين جنسه.
ََ ُ َ َ ُ َ
وجند يف األحاديث عن النيب (ﷺ) ما يدل على األخالق هي اليت تقرب العبد إىل هللا ،وهي اليت تقرب
إىل رسول هللا (ﷺ) يوم القيامة فيكون قريب املنزلة منه ،فالنيب (ﷺ) يقولَّ " :
إيل وأقربكم
إن من أحبِّكم َّ
ِ
ِ
القيامة أحاسنَ ُكم أخًلقاا َّ
القيامة الثَّراثرو َن
يوم
يوم
أبغضكم َّ
وإن َ
إيل وأبع َدكم ِّ
ِّ
جملسا َ
جملسا َ
مين ا
مين ا
واملتش ِّدقو َن واملت َفي ِهقون" (رواه الرتمذي ،وأمحد) ،فاإلنسان إمنا حيمد أبخالقه ،ويوزن أبخالقه ،إذ اإلنسان
نسبه ما يكون متحلي ا به من أخالق فاضلة وعمل صاحل يقربه إىل هللا –تعاىل-زلفى.
وجند يف حديث آخر أن النيب –عليه أفضل الصالة والسالم -يقول للسيدة أم املؤمنني أم سلمة –رضي
هللا تعاىل عنها" :-اي أم سلمة ،ذهب حسن اخللق خبري الدنيا واآلخرة" (رواه الطرباين يف املعجم الكبري
واألوسط وعبد محيد يف مسنده) ومعىن ذهاب حسن اخللق خبري الدنيا واآلخرة أن حسن اخللق مل يدع لغريه
من خري الدنيا واآلخرة شيئا ،بل احتوى خري الدنيا واآلخرة معا ،فاإلنسان بقدر ما يكون عليه من خلق
فاضل يف هذه احلياة الدنيا يكون له اخلري الكثري فيها إذ تكون حمبة الناس له تفعم قلوهبم ،وكذلك ابلنسبة
إىل الدار اآلخرة ،فإن منزلته عند هللا إمنا تكون بقدر ما يكون عليه من أخالق.
قولوا للناس حسناا ...فلذلك على اإلنسان أن حيرص دائم ا على أن حيسن خلقه .وأن يعامل الناس مبا
جيب أن يعاملوه به ،ال أن يعاملهم ابلقسوة واخلشونة ولو كان يغري منكرا عليهم عليه أن أيتيهم ابلرفق
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واللطف ،إذ ما دخل الرفق شيئا إال زانه ،وما دخل العنف شيئا إال شانه فيجب أن تكون أخالق املؤمنني
جذابة ،تدعو إىل احلق وإىل اإلسالم أكثر مما تدعو إليهما ألسنتهم ،وهللا –تعاىل-ويل التوفيق.
أ .احملاور :قضية األخًلق املوروثة:
البعض عندما يريد أن يسم إنساانا ابألخالق السيئة يقول هذا نشأ يف ظل أبوين قاسيني غليظني ،لذلك
فهذه هي طبيعته ورثها عن أبويه ،فهل تستطيع األخالق اإلسالمية أن تغري هذه الطبائع ،فتحول ما نشأ
عليه هذا اإلنسان إىل طبائع أخرى؟
إن اإلميان حيول اإلنسان من طبع إىل طبع ،ومن مسلك إىل آخر ،ومن جبلة إىل جبلة أخرى ،فاإلميان هو
الذي جيعل اإلنسان يستعلي على ما كان متصفا به من قبل إميانه ،وهذا ما نشاهده يف القرآن الكرمي ،فإن
القرآن الكرمي يتحدث عن سحرة فرعون وحيكي عنهم كيف كان طعمهم ونظرهتم إىل احلياة املادية ،وكيف
كان طموحهم إىل أن ينالوا املكاسب اليت كانوا يسعون إليها من وراء سحرهم ،فهم الذين قالوا لفرعون كما
ِ
ِ
ني﴾[الشعراء ،]41 :ما كانوا ينظرون إال إىل حطام هذه
حكى هللا عنهم﴿ :أَئ َّن لَنَا َألَجارا إِن ُكنَّا َحن ُن الغَالبِ َ
احلياة الدنيا ،ولكنهم ابإلميان حتولوا فجأة إىل طبائع غري طباعهم ،وإىل أخالق غري أخالقهم ،وإىل مقاييس
غري مقاييسهم ،فهم الذين قالوا لفرعون نفسه بعد أن هتددهم﴿ :لَن نُؤثِرَك علَى ما جاء َان ِمن الب يِنَ ِ
ات
َ َ َ ََ َ َ
اض إَِّمنَا تَق ِ
ت قَ ٍ
َوالَّ ِذي فَطََرَان فَاق ِ
ضي َه ِذ ِه احلَيَاةَ الدُّن يَا﴾[طه.]72 :
ض َما أَن َ
وكذلك ابلنسبة إىل املهاجرين واألنصار ،فالعرب كانوا معروفني بقسوة القلوب وبغلظة األكباد نتيجة احلروب
الطاحنة اليت كانت أتكل األخضر واليابس عندهم ،واألحقاد اليت يتوارثها اجلميع ،يرثها األوالد واحلفدة
عن اآلابء واألجداد ،إال أن اإلسالم رقق طباعهم ،وهذب أخالقهم ،وغري مشاعرهم وأحاسيسهم ،فكانوا
خيتلفون متام االختالف ،يكفي ما كان حيكى عن أمري املؤمنني عمر رضي هللا عنه مما كان يف جاهليته من
الغلظة والشدة ،كيف حتولت طبيعته إىل طبيعة أخرى عندما أكرمه هللا سبحانه وتعاىل ،فكان رقيق احلاشية،
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لطيف املعاملة ،مهذب األخالق مه ما كان فيه من الشدة ،إال أن الشدة اليت كان متصفا هبا إمنا كانت
غرية على حرمات هللا ،ومل تكن هذه الشدة من أجل نفسه أبدا ،بل كان حيرص على أن يتواضع وخيضع
حىت أنه عندما أعلن أمام املأل قائالا :أيها الناس إذا رأيتم يف اعوجاجا فقوموه ،فقال له أحد احلاضرين:
وهللا لو رأينا فيك اعوجاجا لقومناه بسيوفنا ،ما كان منه أن أنف وتكرب وتعاىل وادعى أن منزلته ال تتالءم
مع هذا اجلواب ،بل محد هللا على أن أكرمه أبن وجد يف رعيته من يقوم اعوجاجه بسيفه.
وكذلك عندما كان حوار بينه وبني امرأة ظفرت فيه امرأة ابحلجة قال :كل الناس أفقه من عمر حىت النساء،
هكذا كان لطيف املعاملة رقيق احلاشية ،وذلك كله إمنا يعود إىل خلق اإلميان واإلسالم ،فإن اإلسالم هو
الذي جبله على هذه األخالق احلسنة بعدما كان يف جاهليته جمبوالا على غريها ،فإن الروح اإلميانية هلا أثر
على اإلنسان.
وال ريب أن للرتبية أثرا كبريا على نفس اإلنسان عندما يتعمق الفهم اإلسالمي يف نفسه ،وتتبني له الرؤى،
ومييز بني الباطل واحلق ،وبني الضالل واهلدى ،وبني الغي والرشد ،فإنه بطبيعة احلال يتجاوب مع هذا
التصور الصحيح ،وتكون أخالقه انعكاس ا له ،ولذلك يكون املسلم احلق دائم ا رقيق احلاشية حسن املعاملة،
وهللا تعاىل املستعان.1
ب .احملاور :هل هذا يصدق على البيئة اليت يعيش فيها اإلنسان؟
ألن علماء االجتماع كابن خلدون صنف الناس حبسب املناطق اليت يسكنون فيها ،فالذين يسكنون يف
املناطق الباردة يقول أبن أخالقهم هادئة ودمثة ،وأما الذين يسكنون يف املناطق الصحراوية القاسية فطبائعهم
تكون غليظة ،فالبيئة هذه هل هلا أثر أيضا عل أخالق اإلنسان؟
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أن ال أنكر أن يكون للبيئة أثر على طبيعة اإلنسان ،وحنن جند املناخات ختتلف أخالق أهلها ابختالفها،
فقد يكون جمتمع من اجملتمعات شديد املعاملة ،بينما جمتمع آخر يكون خبالف ذلك ،هذا مما جنده يف
الناس ،ولكن مع هذا كله فإن اإلنسان يهذب هذه األخالق عندما يكون اإلنسان حق ا مسلم ا متمسك ا
إبسالمه عاضا ابلنواجذ على تعاليم دين هللا احلق.
إن اإلسالم يهذب األخالق وجيعل اإلنسان كما ذكران لطيف املعاملة رقيق احلاشية ،يستقبل إخوانه بشوش ا
متبسما ،ويعد ذلك من الصدقات اليت يتصدق هبا ألجل أن يكرمه هللا ابألجور كما دل على ذلك قول
تبسمك ِف ِ
وجه أخيك صدقةٌ " (رواه الرتمذي والطرباين يف املعجم األوسط) ،فاإلنسان
النيب (ﷺ)ُ ُّ " :
املسلم إمنات يلقى إخوانه بوجه طلق ،كله بشر ،وكله فأل حسن وانبساط ،ال يلقاهم بوجه عبوس مكفهر.
وهذا ال ينحصر يف معاملة اإلنسان املسلم للناس اآلخرين غري أهل بيته ،بل حىت يف بيته عليه أن يكون
ريُك ْم ألهلِ ِه وأان َخ ْريُُك ْم ألهلِي" (رواه الرتمذي
لطيف املعاملة ،فقد جاء عن النيب (ﷺ) أنه قالَ " :خ ْريُُك ْم َخ ْ َ
وابن ماجه) ،فالنيب –عليه أفضل الصالة والسالم-كان ألطف الناس يف معاملة أهله ،عندما يدخل بيته
يكون وديعا لطيف املعشر إىل أقصى احلدود؛ ألن اإلميان هو الذ جعل خلقه من هذا النوع العايل السامي،
كيف وقد هيأه هللا –تعاىل-حلمل رسالة اإلميان إىل العاملني ،وجعل هذه الرسالة رمحة للعاملني.
فاملسلم ال يدخل بيته مقطب اجلبني ،مكفهر الوجه ،ال ينظر إال شزرا وال يرد جواابا إال بغلظة وقسوة،
فإن هذه احلالة غري مألوفة يف اإلسالم ،فقد دخل صيب من صبيان عمر بن اخلطاب –رضي هللا عنه -عليه
يف جملسه ،وكان يف جملسه رجل جاء ليبعثه إىل والية من الوالايت ،أي ليوليه منطقة من مناطق األمة
اإلسالمية ،فلما دخل الصيب استقبله عمر رضي هللا عنه وبش له وقبله ،فقال له :حىت أنت تقبل أوالدك،
وهللا إن يل من الولد كذا ،وما قبلت أحدا منهم قط ،فقال عمر رضي هللا عنه على الفور :إذ ال أوليك أمر
املسلمني ،إن كنت قاسي ا يف معاملتك ألوالدك فكيف تكون معاملتك لآلخرين؟ وأَب أن يوليه.
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وهكذا كل السلف الصاحل الذين كانوا تشربوا روح اإلسالم إمنا كانت معاملتهم معاملة لطيفة ،وهكذا
املعاملة هي اليت جرت الناس إىل احلق ،وأقنعت به األمم ،فتسارع الناس إىل الدخول يف دين هللا أفواجا،
ألهنم مل تكن معاملتهم قاسية منفرة.
د .احملاور :الذي حيافظ على الصلوات يف مجاعة ،ويصوم النهار ،ويقوم الليل ،ويؤدي مجلة كبرية من
العبادات والطاعات والنوافل ،ولكنه يسيء أخالقه مع الناس ،فكيف ينظر إىل اإلسالم؟
جاء يف رواية ال أعلم ما مدى صحة سندها ،ولكن على أي حال هي تدل على خطورة سوء املعاملة،
جاء فيها أن النيب (ﷺ) سئل امرأة تقوم الليل وتصوم النهار ،ولكنها تؤذي جرياهنا ،فقال" :هي ِف النَّا ِر"
(رواه أمحد واحلاكم) ،وأذية اجلار من سوء اخللق ،فال يكون اإلنسان مؤذايا جلريانه إال بسبب شراسة خلقه
وسوء معاملته ،وهكذا ينبه النيب (ﷺ) على خطورة سوء األخالق ،فهذه املرأة استحقت النار؛ ألهنا تسيء
معاملة جرياهنا.
فيجب على اإلنسان أال جيعل من صيامه وقيامه وحتنثه مقاسا لفضله ،بل عليه أن يستقل ذلك يف جنب
هللا –سبحانه -فمهما عمل اإلنسان من عمل حنو صالة وصيام وصدقة ،وغري ذلك ،فغن ذلك قليل يف
جنب هللا –سبحانه-؛ألن حق هللا أعظم من كل حق ،ومع هذا عليه أن يشعر أنه أقل من غريه ،وأن غريه
يفضله ،وهبذا يعامل اآلخرين املعاملة الطيبة احلسنة؛ ألنه يشعر أن ذلك اآلخر هو خري منه ،وال يشعر أبنه
هو خري من ذلك اآلخر ،وليدرك كل إنسان أنه بقدر ما يقسو على اآلخرين يكون بعيدا عن مرضاة هللا
–سبحانه -ويكون منحط املنزلة عند هللا وعند الناس.1
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ه .احملاور :البعض يتساهل ِف العبادة حبجة أهنا ليست هي املقياس ِف صًلح اإلنسان ،وإمنا اَّلخًلق
هي املقياس ،فكيف جياب على هذا؟
العبادة املفروضة ال بد من الوفاء هبا ،فال بد لإلنسان أن يويف ابلعبادات املفروضة ومل يقم حبقها ،فإنه مهما
حسنت أخالقه ،ومهما حسنت معاملته ال جيديه ذلك مع هذا التقصري يف الواجبات املفروضة عليه ،فعلى
اإلنسان أن يطيع ربه سبحانه يف كل ما أمره به ،ويف كل ما هناه عنهَ ﴿:وَمن يَع ِ
ض َّل
ص َّ
اَّللَ َوَر ُسولَهُ فَ َقد َ
ض َالاال ُمبِيناا﴾[األحزاب.]36 :
َ
والعبادات هي موروثة لألخالق الفاضلة ،فإن كل عبادة من العبادات مؤثرة يف نفس صاحبها ،فالصالة
الص َال َة تَن َهى َع ِن ال َفح َش ِاء﴾
الص َالةَ إِ َّن َّ
مثالا هي مؤثرة يف نفس صاحبها ،يقول –تعاىلَ ﴿ -وأَقِِم َّ
الص َال َة لِ ِذك ِري﴾[طه ،]14 :ويقول عز وجل﴿ :إِ َّن
[العنكبوت ،]45 :ويقول –سبحانه -أيضا يف الصالةَ ﴿ :وأَقِِم َّ
َّ ِ
اإلنسا َن خلِق هلُوعا  إِ َذا م َّسه الشَُّّر جزوعا  وإِ َذا م َّسه اخلري منوعا  إَِّال الم ِ
ين
َ َ ُ َ ُ َُ ا
َُ ا
ِ َ ُ َ َ ا
صل َ
َ ُ
ُ َ
ني  الذ َ
ص َالهتِِم َدائِ ُمو َن﴾[املعارج ،]23-19 :فمعىن هذا أن الصالة مؤثرة يف نفس اإلنسان حبيث أتيت على
ُهم َعلَى َ
ِِ
ِ
ص َدقَةا تُطَ ِه ُرُهم
ما فيها من األخالق السيئة املذمومة ،وكذلك الزكاة ،فاهلل –تعاىل -يقولُ :
﴿خذ من أَم َواهلم َ
َوتَُزكِي ِهم ِهبَا﴾[التوبة ،]103 :وكذلك الصيام واحلج ،هذا مما يدل غلى أن العبادات مجيعا مؤثرة يف نفس
اإلنسان تتولد يف األخالق الفاضلة ،فال ينبغي لإلنسان أن يستهني بعبادة هللا أبي حال من األحوال ،وهللا
–تعاىل -أعلم.
و .احملاور :كيف يعامل املسلم الكافر:
ال يستوي الذين آمنوا والذين كفروا من حيث إن املؤمن مع املؤمنني ال بد من أن يكون ألطف وأحسن
معاشرة  ،إال أن ذلك ال يعين أن يقابل الكفار مبا ينفرهم ،إمنا يقابلهم حبسن معاملة وبلطف األخالق
ليكون ذلك أدعى إىل قبوهلم الدعوة ،دعوة احلق واإلسالم واإلميان ،وتلك هي الفطرة الزكية اليت فطر هللا
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ك
–تعاىل -الناس عليها ،ومن أجل هذه جند أن هللا سبحانه وتعاىل يقول للنيب (ﷺ)﴿ :ادعُ إِ َىل َسبِ ِيل َربِ َ
ِابحلِكم ِة والمو ِعظَِة احلسنَ ِة وج ِادهلُم ِابلَِّيت ِهي أَحسن﴾[النحل ،]125 :ويقول﴿ :وَال ُجتَ ِادلُوا أَهل ال ِكتَ ِ
اب إَِّال
ََ ََ
َ
َ َ َ
َ َُ
َ
ِابلَِّيت ِهي أَحسن إَِّال الَّ ِذين ظَلَموا ِمن هم وقُولُوا آمنَّا ِابلَّ ِذي أُن ِزَل إِلَي نَا وأُن ِزَل إِلَي ُكم وإِ َهلنَا وإِ َهل ُكم و ِ
اح ٌد َوَحن ُن
َ
َ ُ َ ُ َ
َ
َ ُ ُ َ
َ َُ

لَهُ ُمسلِ ُمو َن﴾[العنكبوت ،]46 :ويقول تعاىلَ ﴿:وقُولُوا لِلن ِ
َّاس ُحسناا﴾[البقرة ،]83 :مل يقل :وقولوا للذين آمنوا

حسنا وإمنا قالَ ﴿ :وقُولُوا لِلن ِ
َّاس ُحسناا﴾.1
فاإلنسان املسلم عليه أن يستقبل الناس مجيعا بوجه طلق وحبسن البشاشة ،ألنه مبلغ رسالة ،وملا كان مبلغ
الرسالة فإن هذه الرسالة ال بد من أن يكون تبليغها إىل الغري ابحلكمة واللطف والرفق ليكون ذاك أدعى
إىل القبول ،إذ الدعوة إن كانت أبسلوب قاس شديد عنيف كان ذلك منفرا عن قبوهلا ،فاهلل سبحانه وتعاىل
ِ
اَّلل وع ِمل ِ
ِ
ِ
ِِ
ني﴾[فصلت ،]33 :مث بعد ذلك
صاحلاا َوقَ َال إِن َِّين م َن ال ُمسلم َ
﴿وَمن أَح َس ُن قَواال ممَّن َد َعا إِ َىل َّ َ َ َ َ
يقولَ :
ِ َّ ِ
ِ َّ ِ
ك وب ي نَه ع َداوةٌ َكأَنَّه وِيلر َِ
قال﴿ :وَال تَستَ ِوي احلسنَةُ وَال َّ ِ
مح ٌيم
السيئَةُ ادفَع ابل ِيت ه َي أَح َس ُن فَإ َذا الذي بَي نَ َ َ َ ُ َ َ ُ َ
ََ َ
َ

 وما ي لَق َِّ َّ ِ
َّاها إَِّال ذُو َح ٍظ َع ِظي ٍم﴾[فصلت ]35-34 :هكذا أيمران هللا سبحانه
ص َ ُربوا َوَما يُلَق َ
ََ ُ َ
ين َ
َّاها إال الذ َ
وتعاىل أن نعامل الذين ندعوهم إىل اخلري ابللطف والرفق وحسن املعاشرة ،وهذا هو الذي يؤدي إىل اجتذاب
القلوب وأتلف النفوس حىت تنصاح للحق وتستجيب للهدى.
ز .احملاور :استقر ِف أفهام الناس أنه إذا ألقى على املسلم السًلم رجل غري مسلم َّل يرد عليه ،وقد
فهم بعض غري املسلمني اآلن أننا َّل نرد عليهم السًلم ،فصاروا ينظرون إلينا نظرة ليست جيدة ،فهل
نرد عليهم السًلم؟

1
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يقال لغري املسلم :وعليكم ،وهذا كان له سبب ،وهو أن اليهود عندما كانوا يلقون السالم على النيب (ﷺ)
كانوا يقولون :السام السالم عليكم ،أي املوت عليكم ،فأمر النيب (ﷺ) أن يرد عليهم بقول (وعليكم) رواه
البخاري ومسلم؛ أي وعليكم ما تقولون؛ فكلمة (وعليكم) تفيد أن عليكم سواء قلتم خريا أو قلتم شرا.
ط .احملاور :امرأة طبيعتها عصبية ،ويصدر منها صراخ شديد ،ويصدر منها إزعاج شديد ألطفاهلا
وغضب ،وكيف تستطيع أن تغري هذا الطبع؟
على اإلنسان دائما أن حيرص على أن يقاوم بطبعه ،فمقاومة الطبع السيئ مما يؤمر به املسلم ،فعندما جاء
رجل إىل النيب (ﷺ) وقال له :اي رسول هللا قل يل قوالا ينفعين ،وأقلل علي لعلي أعيه ،قال له النيب (ﷺ)
"َّل تغضب" مث رجع إليه وسأله مرة ،فقال لهَّ" :ل تغضب" وسأله مرة أخرى فقال لهَّ" :ل تغضب" (رواه
البخاري ومسلم) ،فمعىن ذلك أن اإلنسان إن كان من طبعه الغضب واالنفعال يؤمر أن يقاوم هذا الطبع،
ويؤمر أن حيرص على الرتفق والتلطف ،ومهما كانت صعوبة ذلك عليه فإنه برتويض نفسه على ذلك
يستطيع أن يتغلب على هذا الطبع.
الشدي ُد الَّذي ِ
ابلصر ِ
عة َّ ،إمنا َّ
ليس َّ
نفسهُ عن َد
َيل ُ
الشدي ُد ُّ َ
ك َ
وجاء أيضا يف احلديث عن النيب (ﷺ)َ " :
ِ
الغضب " (رواه البخاري ومسلم) ،ومعىن ذلك أن يقاوم طبع الغضب ،وأال ينساق وراء هذا الطبع ،فإذا
ما غضب العبد عليه أن يتذكر غضب هللا –تعاىل-حىت يتفادى الوقوع فيما يؤدي إىل غضب هللا ،فاهلل –
تبارك وتعاىل -هو أقدر من كل قادر ،هو العزيز القادر املصرف لكل شيء ،فنعوذ ابهلل –تعاىل -من
غضبه ،ونسأله –تعاىل -رضاه ،واإلنسان عندما يغضب عليه أن يتذكر خطورة غضب هللا –تعاىل -عليه
ليربد ذلك من غضبه.1

1
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وقد أمر النيب (ﷺ) أبمور من أجل مقاومة الغضب ،أمر من اشتد به الغضب إن كان واقفا أن يقعد،
وإن كان قاعدا أن يضطجع (رواه أبو داود وأمحد) ،وكذلك أمر النيب (ﷺ) ابلوضوء عندما يشتد على
اإلنسان غضبه (رواه أبو داود وأمحد) ،وأن يقول أعوذ ابهلل من الشيطان الرجيم (رواه أبو داود والرتمذي،
كل ذلك مما يباعد اإلنسان عن غضبه ،فتوصي هذه األخت أبن حترص دائما على أن تتبع هذه التوجيهات
النبوية وأن ال ختالفها.
ظ .احملاور :طفل عمره عشر سنوات حيافظ على الصًلة ،ولكن املشكلة عنده أنه َّل يعرتف
ابخلطأ ،فيكذب من أجل أن يربر ما يصنع ،كيف يعاجل؟
جيب أن يكون األبوان أسوة لولدمها وقدوة له؛ حبيث يتفاداين الكذب حىت يشعر الطفل من أول األمر أن
الكذب أمر فيه خطورة ابلغة ،وعليهما أن يُذكراه هبذا اخلطر ،ويقوال له أبن الكذب يهدي إىل الفجور،
وأن الفجور يهدي إىل النار والعياذ ابهلل كما جاء يف احلديث عن النيب (ﷺ) ليتخوف عاقبة الكذب حىت
ينشأ على جبلة الصدق وهللا تبارك تعاىل هو املسئول أبن يهديه وأن يصلح من أمره.1
ك .احملاور :هناك من يؤم الناس ،ولكن أخًلقه ليست جيدة ،فهو َّل يصل رْحه ،وَّل يتعامل مع الناس
ابحلسىن على الرغم من أنه إمام يصلي ابلناس الصلوات ،فما هي نصيحتكم هلذا؟
نصيحيت له أن يتقي هللا ،وأن يرب رمحه وأن يصلهم ،وأن يصل جريانه ويعطف عليهم ،ويقول كلمة احلسىن
للناس مجيعا ،وعليه أن حيذر عقاب هللا ،فإن عقاب هللا شديد ،وهللا تعاىل أعلم.

1

رواه البخاري ومسلم ،ونص احلديث" :إن الصدق يهدي إىل الرب وإن الرب يهدي إىل اجلنة وإن الرجل ليصدق حىت يكون صادق ا ،وإن الكذب يهدي إىل

الفجور وإن الفجور يهدي إىل النار وإن الرجل ليكذب حىت يكتب عند هللا كذاابا".
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ل .احملاور :هل للباس عًلقة ابألخًلق؟ فلبس الفتاة مثًلا ملًلبس شفافة أو ملًلبس غري َّلئقة،
كذلك لبس الرجل ملًلبس غري َّلئقة ،هل لذلك عًلقة ابألخًلق؟
إن اللباس غري احملتشم هو مما يتناَف مع األخالق الفاضلة ،فاخللق ال ينحصر يف لطف املعاملة فحسب،
بل يعم كل جانب من جوانب حياة اإلنسان ،فمن اخللق احلياء ،وإبداء املرأة مفاتنها وعدم املباالة بلباسها
ض ٌع وستُّو َن
ض ٌع وسبعو َن أو بِ ْ
هو مما خيدش احلياء والنيب (ﷺ) عندما حتدث عن اإلميان قال" :اإلَيا ُن بِ ْ
ِ
إله َّإَّل هللاُ  .وأدانها إماطةُ األذى عن الطَّ ِ
اإلَيان"
ريق  .واحلياءُ ُشعبةٌ من
ُشعب اة  .فأفضلُها قول َّل َ
(رواه البخاري ومسلم) ،فإبداء املرأة مفاتنها وعدم املباالة مبا تكون عليه من اللباس كل ذلك مما يتناَف مع
اإلميان ،بل مما يتناَف مع الفطرة الزكية ،وكذلك أن يظهر الرجل مبظهره ال يتالءم مع إميانه وإسالمه ومع
كرامته ،فهذا أيضا مما خيدش احلياء ،فال ينبغي له أن يكون هبذه احلالة.
م .احملاور :البعض عندما يوجه نصيحة للناس يقول :عاداتنا وتقاليدان تفرض علينا ذلك ،فهل
لألخًلق ختضع لقانون العادات والتقاليد؟
إن الدين فوق العادات والتقاليد ،الدين هو استسالم اإلنسان ألمر هللا وجتاوبه مع حكم هللا ،وانقياده
لشرعه ،وإذعانه لطاعته ،هذا هو الدين ،وحنن إمنا تعبدان مبا تعبدان به سواء اتفق ذلك مع عاداتنا أو مل
يتفق ،فعلينا أن نراعي جانب الدين ،إذا الدين هو األصل ،أما ما كان مورواثا عن اآلابء واألجداد فإنه
يعرض على الدين ،فإن اتفق مع الدين فبما ونعمت وبذلك يؤخذ ،وإال فالدين هو احلكم ،وما خالفه فهو
مرفوض.
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ن .احملاور :هل األخًلق اإلسًلمية أخًلق نسبية ،أو أهنا تتسم ابلثبات وَّل تتغري بتغري الزمان
واملكان؟
األخالق اإلسالمية أخالق اثبتة؛ ألهنا انبعة من الفطرة ،واإلسالم هو دين الفطرة﴿فَأَقِم وجهك لِ ِ
لدي ِن
َ َ َ
اَّلل َذلِ ِ
اَّلل الَِّيت فَطَر النَّاس علَي ها َال تَب ِد ِ
ِ
حنِي افا فِطرت َِّ
ين ال َقيِ ُم َولَ ِك َّن أَكثَ َر الن ِ
َّاس َال
يل خلَل ِق َّ َ
ََ
َ َ َ
َ
ك الد ُ
َ
َ
يَعلَ ُمو َن﴾[الروم.]30 :
س .احملاور :كيف َيارس املسلم الدعوة إىل هللا ابألخًلق؟
الداعية جيب أن يكون أدمث الناس خلق ا ،وأحسنهم معاشرة ،وألطفهم قوالا ،وأصدقهم حديث ا ،فالداعية
إىل هللا –تعاىل -إمنا ميثل الدعوة مبعاملته وخبلقه ،فلذلك كان جديرا أبن تتجسد الدعوة من خالل أخالقه،
وأن تكون أخالقه جذابة للذين يدعوهم إىل اخلري وأيمرهم ابملعروف وينهاهم عن املنكر ،ال أن يكون قاسي
املعاملة مكفهر الوجه مقطب اجلبني ال يقلى الناس إال بوجه منقبض ،وال ينظر إليهم إال شزرا ،فهذا مما
ع إِ َىل
يتناَف مع الدعوة اليت يدعو إليها املؤمن ،فاهلل –تبارك وتعاىل -قال لنبيه صلى هللا عليه وسلم ﴿اد ُ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ض َّل َعن َسبِيلِ ِه
ك ِابحلك َمة َوال َموعظَة احلَ َسنَة َو َجادهلُم ِابلَِّيت ه َي أَح َس ُن إِ َّن َربَّ َ
َسبِ ِيل َربِ َ
ك ُه َو أَعلَ ُم مبَن َ

َِّ َّ ِ
ِ ِ َِّ ِ َّ ِ
ِ ِ
ِ
ين ظَلَ ُموا
ين﴾[النحل ،]125 :وقالَ :
﴿وَال ُجتَادلُوا أَه َل الكتَاب إال ابل ِيت ه َي أَح َس ُن إال الذ َ
َوُه َو أَعلَ ُم ابل ُمهتَد َ

ِمن هم وقُولُوا آمنَّا ِابلَّ ِذي أُن ِزَل إِلَي نَا وأُن ِزَل إِلَي ُكم وإِ َهلنَا وإِ َهل ُكم و ِ
اح ٌد َوَحن ُن لَهُ ُمسلِ ُمو َن﴾[العنكبوت ،]46 :وقال
َ
َ ُ َ ُ َ
َ
ُ َ
ِ
اَّلل وع ِمل ِ
ِ
ِ
ِِ
ني  َوَال تَستَ ِوي احلَ َسنَةُ
صاحلاا َوقَ َال إِن َِّين م َن ال ُمسلم َ
﴿وَمن أَح َس ُن قَواال ممَّن َد َعا إِ َىل َّ َ َ َ َ
أيضاَ :

ِ َّ ِ
ِ َّ ِ
ك وب ي نَه ع َداوةٌ َكأَنَّه وِيلر َِ
وَال َّ ِ
مح ٌيم﴾[فصلت ،]34-33 :فاألخالق
السيئَةُ ادفَع ابل ِيت ه َي أَح َس ُن فَإذَا الذي بَي نَ َ َ َ ُ َ َ ُ َ
َ
احلسنة مطلوبة من الداعية ،فهو ال ميكن أن يؤثر على الناس من خالل دعوته إال حبسن معاملته وبطيب
معشره ،فلذلك حنن ننبه مجيع إخواننا الدعاة أبن يتقوا هللا يف أنفسهم ،وأن يتقوا هللا يف دعوهتم ،وأن حيرصوا
على املالطفة احلسنة واملعاشرة الطيبة.
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ع .احملاور :ظاهرة الكذب عند األطفال أَّل َيكن أن يكون تعلمها من الوالدين بطريقة غري مباشرة؟
من احملتمل أن يكون الولد قد اعتاد على الكذب ألنه وجد والديه يكذابن عليه ،إذ الطفل من أول نشأته
جيب أن جيرب على أبويه إال الصدق ،فإن الطفل عندما يرى أن أبويه يكذابن عليه يتعمد هو الكذب؛
ألنه يعترب أن الكذب شطارة ومهارة ،وأنه خلق محيد ،فلذلك حياول أن يبتكر أنواع الكذب بقدر ما يغرر
أببويه كما أهنما يغرران به ،ونرى ذلك واضح ا يف حديث عبد هللا بن عامر رضي هللا عنه عندما روى أبن
أمه اندته ،والنيب (ﷺ) كان يف بيتهم ،فقالت له :تعال أعطيك ،قال هلا النيب (ﷺ)" :ماذا تريدين أن
تعطيه؟" فقالت :أريد أن أعطيه مترا .قال" :أما أنك لو مل تعطه شيئ ا لكتبت عليك كذبة" (رواه أبو داود
وأمحد) .فالطفل ال يقال له خذ مث ال يعطى شيئا ،ال يقال له سوف أعطيك كذا مث ال ينال شيئا ،وإمنا
يعود الصدق يف املعاملة ليتعود على الصدق هو أيضا يف معاملة أبويه ويف معاملة الناس مجيعا وهكذا.1
ولقد حرص العالمة أمحد اخلليلي يف برانجمه الشهري سؤال أهل الذكر على بيان األخالق الفاضلة ،والقيم
الرفيعة ،والصفات النبيلة وأصل هلا من كتاب هللا وسنة النيب (ﷺ) وظهر من خالل حديثه معامل مهمة يف
علم التزكية واألخالق.

خطورة آفة الكذب:
أجاب العالمة أمحد اخلليلي يف برانمج سؤال أهل الذكر جمموعة من األسئلة متعلقة آبفة الكذب واألسئلة:
أ .احملاور :ورد ِف بعض األحاديث أن املسلم قد يكون خبيًلا وقد يكون جباانا لكنه َّل َيكن أن
يكون كذاابا ،ملاذا استثنيت هااتن الصفتان ومل تستثن صفة الكذب؟

1
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بسم هللا الرمحن الرحيم ،احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على سيدان ونبينا حممد وعلى آله وصحبه
أمجعني أما بعد :فإن هللا -تبارك وتعاىل -ائتمن اإلنسان على كل جارحة من جوارحه ليسخرها يف رضى
هللا-تعاىل -أوالا ،مث ملا فيه مصلحة بين جنسه اثني ا ،ومن بني هذه اجلوارح اللسان ،واللسان أخطر اجلوارح
مجيعا؛ ألن اللسان قد يؤثر أثرا ابلغا ،فباللسان ميكن لإلنسان أن يضل أو يهدى غريه ،وميكنه ابللسان أن
ميوه احلقيقة وجيعل من احلق ابطالا ،ومن الباطل حقا ،من الغي رشدا ،ومن الرشد غيا ،ومن الفساد صالحا،
ومن الصالح فسادا ،ومن االحنطاط رقي ا ،ومن الرقي احنطاط ا ،فاللسان عندما يتسلط على شيء ما ومل
يكن صاحبه متحرايا يف استعمال ما يرضي هللا –تبارك وتعاىل -حبيث مل يكن مراقبا هلل يف تصرفاته ويف
أعماله ال ريب أنه يؤدي إىل خطر كبري.
وهل كان ضالل الضالل ،واحنراف املنحرفني ،وفساد الفاسدين إال بتأثري من األلسنة اخلبيثة اليت احنرفت
فحرفت ،وضلت فأضلت ،ألجل هذا جاء يف حديث رسول هللا (ﷺ) التنبيه على خطورة ما أييت به
اإلنسان من خالل نطقه ،فقد قال يف نصيحته ملعاذ رضي هللا عنه " :أَّل أخرب َك مب ِ
ك ك ِلّ ِه ؟ احفظ
ًلك ذلِ َ
ُ
ك اي معاذُ ،
تك ُّأم َ
هذا" ،وأشار إىل لسانه ،فقال :اي رسول هللا أئنا مؤاخذون مبا نقول؟ قال له " :ثَ ِكلَ َ
ب النَّاس ِف النَّا ِر على ِ
وجوه ِهم أو على َمناخ ِرِهم َّإَّل َحصائ ُد ألسنتِ ِهم" (رواه الرتمذي وابن
َو َهل يَ ُك ُّ
َ
ِ
ض ِح ُ ِ
القوم ؛
نكم أ ْن يَتَ َكلَّ َم ِابل َكلِ َم ِة يُ ْ
ك هبا َ
رجل م ْ
سى ٌ
ماجه) .وجاء يف احلديث الشريف " :أََّل هل َع َ
ط ِهبا أَب ع َد ِمن َّ ِ
ِ
ك ِهبا أصحابَهُ ؛ فيسخط
نكم أ ْن يَتَ َكلَّ َم ِابل َكلِ َم ِة يُ ْ
ض ِح ُ
رجل م ْ
فَ يَ ْس ُق ُ ْ َ َ
سى ٌ
السماء  ،أَّل َع َ
هللا ِهبا ِ
النار ( ".راوه أنس بن مالك) ،وجاء يف احلديثَّ " :
إن أح َد ُكم
عليه ؛ َّل َ
ُ
يرضى عنهُ حىت يدخلهُ َ
يظن أن تبلغ ما بلغت ؛ فيكتب هللا له هبا ِرضوانه إىل ِ
ضوان ِ
ِ
ابلكلمة ِمن ِر ِ
يوم يلقاهُ ،
ليتكلَّ ُم
هللا ما ُّ
َْ
َ
َُ
ُ ُ ُ
سخط ِ
ِ
ِ
َّ
فيكتب هللاُ لهُ هبا سخطَهُ إىل
ت؛
ابلكلمة ِمن
وإن أح َد ُكم ليتكلَّ ُم
هللا ما ُّ
يظن أن تبل َغ ما بلغَ ْ
ُ
ِ
ِ
القيامة " (رواه بالل بن احلارث املزين).
يوم
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فهذا كله يدل على خطورة احلديث ،وال رب أن اإلنسان مأمور أن حيفظ لسانه حبيث فال يدعه يلغ يف
أعراض الناس ،ويقول اهلجر يف املقال ،وال أييت ابلفاسد من احلديث؛ فإنه من ابب أوىل أنه مأمور أبن
حيفظ لسانه حىت ال يقول إال الصدق ،وال يعرب إال عن الصدق ابلصدق ،ذلك ألن الكذب يؤدي إىل
انقالب املوازين ،وتغري األحوال والفساد يف األرض ،فمن أجل هذا جاء يف احلديث الصحيح عن النيب
(ﷺ) ما يدل على أن املؤمن ليس من شأنه أن يكذب ،فقد جاء عنه صلى هللا عليه وسلم" :يطبع املؤمن
على اخلًلل كلها ليس اخليانة والكذب" (رواه أمحد والطرباين يف املعجم الكبري) ،وجاء أيضا عنه صلى
هللا عليه وسلم عندما سئل :أيكون املؤمن جباانا قال" :نعم" ،قيل :أيكون خبيالا؟ قال" :نعم"-وذلك بطبيعة
احلال مع مكابرته هذا الطبع وإنفاقه مما فرض هللا تعاىل عليه اإلنفاق منه –ولكن عندما قيل له :أيكون
املؤمن كذاابا؟ قالَّ" :ل" (رواه مالك يف املوطأ ،والبيهقي يف شعب اإلميان) ،فال ميكن أن يبقى إنسان مؤمن ا
مع كذبه ،كيف وهللا – تبارك وتعاىل  -يقول﴿ :إَِّمنَا ي ف ِرتي ال َك ِذب الَّ ِذين َال ي ؤِمنُو َن ِآباي ِت َِّ ِ
ك
اَّلل َوأُولَئ َ
ََ
َ
َ َ ُ
ُه ُم ال َك ِاذبُو َن﴾[النحل ،]105 :فالذي يفرتي إمنا هو الذي ال يؤمن آبايت هللا ،إذ هللا –تبارك وتعاىل -أيمر
ابلصدق والكون مع الصادقني ،ومفهوم ذلك هو التحذير حىت ال يكون مع الكاذبني ،فاهلل سبحانه وتعاىل
اَّلل وُكونُوا مع َّ ِ ِ
َّ ِ
ني﴾[التوبة ،]119 :أيمر عباده املؤمنني أبن يتقوه ،وأبن
الصادق َ
ين َآمنُوا اتَّ ُقوا ََّ َ َ َ
يقولَ :
﴿اي أَيُّ َها الذ َ
يكونوا مع الصادقني ،وذلك أبن بلتزموا الصدق يف كل حديثهم حىت ال تنفلت ألسنتهم بقول الكذب.
ومن املعلوم أن يف الكذب خطورة ابلغة فإن النيب (ﷺ) يرشد إىل الصدق ،ويبني فضله وميزته وأثره احلسن
على حياة اإلنسان ،وحيذر من الكذب ،ويبني كذلك خطورته ونذالته وأثره السيئ على حياة اإلنسان،
وذلك يف قوله" :إن الصدق يهدي إىل الرب ،وإن الرب يهدي إىل اجلنة ،وَّل يزال الرجل يصدق ويتحرى
الصدق حىت يكتب عند هللا صديق ا ،وإن الكذب يهدي إىل الفجور ،وإن الفجور يهدي إىل النار،
وإن الرجل ليكذب ويتحرى الكذب حىت يكتب عند هللا كذاابا" (سبق خترجيه) ،فمعىن هذا أن اإلنسان
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بتعوده الصدق وحتريه إايه والتزامه به وعدم خروجه عنه يستمر على الصدق دائما ،فيكون الصدق سجية
من سجاايه ،بينما هو إذا انفلت لسانه ابلكذب ،وتعوده فإنه يتحول الكذب إىل أن يكون سجية من
سجاايه ،فلذلك شدد تشديدا ابلغ ا يف األمر ،وأمر اإلنسان أن حيرص على أن ال يعثر على الصدق يف
كالمه.1
وحنن نرى أن أهل اجلاهلية وهم يف جاهليتهم كانوا يربؤون أبنفسهم عن أن يسجل عليهم الكذب سواء
الوثنيون أم غريهم ،فنجد أهل الوثنية –على ضالهلم -حيرصون على أن ال يعثر على الكذب منهم ،فمثالا
عندما كان هرقل يسأل أاب سفيان عن أحوال النيب (ﷺ) وكان أبو سفيان مشركا ،وكان شديد العداوة للنيب
(ﷺ) ولكن مع ذلك كان جييبه بصدق وأمانة ،وترك هرقل وراء أيب سفيان أصحابه ،وقال هلم :إن كذبين
فكذبوه ،ولكن أبو سفيان قال أبنه مل خيش أن يكذبوه ،وإمنا خشى أن يعثروا على كذب منه ،فيتحدث
الناس عنه أبنه قد كذب مع أنه كان سيدا شريفا يف قومه ،فكان حيذر أن يوصم هبذه الوصمة ،هذا مع
جاهليته ومع كونه ال يؤمن بثواب على الصدق ،وال يؤمن بعقاب على الكذب عند هللا تبارك وتعاىل،
ولكن خيشى سوء األحدوثة أبن يتحدث الناس عنه أبنه قد كذب.2
وكذلك جند السموأل يصف نفسه ابألنفة من الكذب وهو يهودي ،ولكنه كان عربي ا ،وبطبيعته العربية كان
حذرا من أن يتحدث عنه احلديث السيئ ،فهو يقول:

1
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2
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إان وإن م ال ت دواعي اهلوى

وأنص ت الس امع للق ائ ل

ال جنع ل الب اط ل حق ا وال
خن اف أن تس ف ه أحالمن ا

ن ل ظ دون احل ق ابل ب اط ل
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فنخم ل ال دهر مع اخل ام ل

فهو ال خياف عقاابا من هللا ،ولكنه خياف أن يسفه حلمه ،وأن خيمل يف طيات الدهر مع اخلاملني حبيث
ال يذكر إال هبذه احلالة النذلة اخلسيسة ،وهكذا.
ومن املعلوم أن اإلنسان إذ صدق وحترى ومل يعثر على كذب منه اطمأن الناس إىل قوله ،ووثقوا حبديثه،
وكان موضع ثقة حىت يف أمانته؛ ألن الصدق يوعوه إىل الوفاء ابألمانة ،أما إن كان كذاابا فإن األمر يكون
خبالف ذلك ،ومعىن هذا أنه مع وجود الكذابني يف اجملتمع يصبح الناس يف قلق من أمرهم ال يثقون أبحد،
وقد يتحدث اإلنسان وهو صادق ولكن ال يوثق به ألجل أهنم اعتادوا الكذب منه.
من أجل ذلك عندما سأل هرقل أاب سفيان عن خصال النيب (ﷺ) كان مما سأله عنه :هل كنتم تتهمونه
بكذب قط؟ قال له :ال ،وملا أخذ هرقل حيلل املوقف من بعد قال :مل يكن ليذر الكذب على الناس
ويك ذب على هللا ،أي ال ميكن أن يكون قد ترك الكذب على الناس ،ومع ذلك يكذب على هللا –تبارك
وتعاىل -فهذا مما يدل على أن الصدق ركيزة يلتف حوهلا الذين يربؤون أبنفسهم يف النذاالت ،وهي ركيزة
الطمأنينة والثقة يف اجملتمع خبالف الكذب ،فلذلك يؤمر اإلنسان أن يكون متحرايا للصدق يف مجيع حديثه،
وأن يكون متجنب ا كله ،وهللا –تعاىل -املستعان.
احملاور :مساحة الشيخ ،ذكرمت ِف كتاب (التحذير من كذبة إبريل) عندما حتدثتم عن كذبة إبريل أن هذه
الكذبة انتشرت ِف أوساط بعض املسلمني نتيجة الضعف الفكري والثقاِف واإلَياين ،ونتيجة اَّلحنطاط
احلض اري ،وذكرمت ِف الوقت نفسه أن هذه الكذبة أصلها كان بسبب سقوط غرانطة ،ماذا يعين هذا
ابلنسبة للمسلمني؟
املسلم يطلب منه أن يكون مؤثرا ال متأثرا ،وقائدا ال منقادا ،وأن يكون إبسالمه جيتذب الناس إىل حماسن
اإلسالم ،وهذا الذي كان يف العهود اإلسالمية املشرقة عندما كانت مشس اإلسالم تتألق يف مساء العامل،
وكان الناس ينظرون إىل املسلمني نظرة إكبار وإجالل ،يف ذلك الوقت أثر اإلسالم أتثريا ابلغ ا حىت يف
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أعماق أورواب وحصل ما حصل من التغري يف املفاهيم ،ويف األخالق ،ويف العادات ،ويف األفكار ،بل قالوا
أبن حركة لوثر اإلصالحية ما كانت إال أثرا من آاثر اإلسالم احلنيف ،وكذلك وجد يف أورواب من كان ينهى
عن تعظيم التماثيل وتقديسها بل واختاذها ،وعدوا ذلك وثنية ،وصدرت مراسيم هبذا ،وكان ذلك بتأثري
اإلسالم ،بل قالوا أبن من بني األساقفة الذين كانوا حياربون التماثيل كولوديوس أسقف تورين ،وقالوا ابنه
نشأ وترَب وترعرع يف األندلس عندما كانت مسلمة عربية فكان ذلك سببا القتباسه من املسلمني هذا الكره
للتماثيل نتيجة ما كان عليه املسلمون من االلتزام بدينهم احلنيف ،وهكذا.1
وأان أذكر هنا كلمات قلتها مرارا ،وقلت أبن هذه الكلمات من املفروض على املسلمني أن يعوها وأن
يفهموها وأن يدركوها وهي لبالغتها وقوة أتثريها حقيقة ابن تكتب مباء الذهب ،وهذه الكلمات مل يقلها
رجل تعلم أو عاش حياته يف البالد اإلسالمية ،بل قاهلا رجل درس وقضى جانبا من حياته يف أورواب ،ولكن
مع ذلك كان كما قال هو عن نفسه :اكتحلت إبمثد املدينة ،فلذلك مل يعش بريق احلضارة األوروبية بصري،
وهو الشاعر حممد إقبال ،وقد بني يف هذه الكلمات املنهج الذي جيب أن يكون عليه املسلم ،يقول " :إن
املسلم مل خيلق ليندفع مع التيار ،ويساير الركب البشري ،حيث اجته وسار ،بل ُخلق ليوجه العامل واجملتمع
واملدنية ،ويفرض على البشرية اجتاهه ،وميلي عليها إدارته ،ألنه صاحب الرسالة وصاحب احلق اليقني ،وألنه
هو املسؤول عن هذا العامل وسريه واجتاهه ،فليس مقامه مقام التقليد واالتباع ،إن مقامه مقام اإلمامة
والقيادة ،مقام اإلرشاد والتوجيه ،مقام اآلمر والناهي ،وإذا تنكر له الزمان ،عصاه اجملتمع ،واحنراف عن
اجلادة؛ مل يكن له أن خيضع ،ويضع أوزاره ويسامل الدهر ،بل عليه أن يثور عليه وينازله ويظل يف صراع معه
وعراك حىت يقضي هللا يف أمره ،إن اخلضوع واالستكانة لألحوال القسرية ،واألوضاع القاهرة واالعتذار
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ابلقضاء والقدر من شأن الضعفاء واألقزام ،أما املؤمن القوي فهو نفسه قضاء هللا الغالب وقدره الذي ال
يرد".
ومعىن ذلك أن املسلم مطالب أبن أيمر ابملعروف ،وينهى عن املنكر ،وحيرص على حتويل الناس من الفساد
إىل الصالح ،ومن االعوجاج إىل االستقامة ،ومن الضالل إىل اهلدى ،ومن الغي إىل الرشد ،ومن االحنطاط
إىل الرقي ،وذلك ما ال يتم أبدا إال إذا كان هو صورة إجيابية متثل اإلسالم وجتسده كما كان ذلك عند
السلف الصاحل ،مث ال يكون ذلك أبدا إال مع التزامه بقيم اإلسالم ومواريثه وأفكاره واعتزازه بتارخيه وتراثه،
فإن ذلك مما جيعله مؤثرا ال متأثرا ،وقائدا ال منقادا ،أما مع كونه اإلنسان يتزلزل ويتزعزع ويستجيب لكل
داع ،ويتأثر بكل مؤثر ،ويستفزه كل ما يلوح له؛ فإن بطبيعة احلال يدعو الناس إىل عدم الثقة به حىت ولو
دعا هو إىل املكرمة أو اندى خبري وإصالح ما دام هو نفسه هبذه احلالة.
وحنن نرى أن الرسول (ﷺ) رَب هذه األمة على االعتزاز مبواريثها وأبفكارها وبتارخيها وبكل قيمها وفضائلها،
رابها على اعتزازها بصلتها ابهلل –تبارك وتعاىل -فلذلك كان حيذر هذه األمة من التأثر أبي شيء مهما
كان حىت يف األمور العادية ،وهو نفسه صلى هللا عليه وسلم كان حريص ا على التزام ذلك –كما جاء ذلك
عنه -فقد كان من شأنه عندما يدفن ميت ا أن يقوم ويظل قائم ا ،ولكن بينما كان قائم ا صلى هللا عليه وسلم
وكان أصحابه قياما ،مر هبم أحد أحبار اليهود وقال :هكذا نصنع ،فقعد النيب (ﷺ) ،وأمر أصحابه ابلقعود
وقال" :خالفوهم خالفوهم" (رواه أبو داود والرتمذي) ،هذا لئال يتأثر املسلم يف سلوكه ،ألن التأثر يؤدي
إىل التأثر يف العبادات ،ويؤدي إىل التأثر يف العقيدة ،ويؤدي إىل التأثر يف الشخصية اإلسالمية حبيث تصبح
شخصية مضطربة متزعزعة ،ومن تقهقر خطوة واحدة تقهقر بعدها خطوات ،لذلك كان املسلم مأمورا أن
ال يتقهقر أبدا أمام أي تيار من التيارات ،وأن يظل صامدا متمسكا إبميانه حريصا على عبادته لربه ،وحريصا
على متيزه يف أعماله وأقواله ،ويف عقيدته وتصوراته ،ويف عاداته وعباداته ،ويف سلوكه وأخالقه ،ويف مظهره
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وخمربه ،لئال يكون املسلم إمعة يقاد فينقاد ويدعى فيستجيب ،وإمنا يؤمر أن يكون هو املؤثر على اآلخرين،
هكذا جيب أن يكون املسلمون مجيعا.
ع .احملاور :هنالك من الناس من َيارس الكذب دون أن يشعر ،أو قد َّل يشعر بذلك ولكن
يلتمس لنفسه عددا من األعذار ،من هذه الصور منسقو املدراء ،فاملنسق دائما ما أيمره
املدير أبن يرد على املتصلني بقوله هلم؛ إن املدير ليس موجودا يقول أان ِف حرية ،إذا رفضت
كًلم املدير سأتعرض ملشكلة ،وإذا قلت للناس كما أمرين أكون قد كذبت ،فما احلكم؟
إذا كان حيجب الناس عن مصاحلهم؛ فذلك غري جائز؛ ألن املدير وغريه مسؤول عن قضاء حاجات الناس
اليت ُكلف بقضائها يف حدود مقدرته.
أما إذا كان هذا املدير يطالبه الناس مبا ليس يف وسعه ،ومبا مل يكن قادرا عليه حبيث يطالبونه ابخلروج عن
صالحياته وتعديها إىل صالحيات غريه مثالا ،وكان يف إخبارهم أبنه موجود إحراج ،فبإمكانه أن يوري "إن
املعاريض ملندوحة عن الكذب" (رواه ابن أيب شيبه والبيهقي يف السنن الكربى)؛ أي يستعمل هذه املندوحة
هبذا القصد من غري أن يقصد بذلك الكذب على الناس ،وهذا إذا مل يكن يف ذلك مساعدة هلذا املدير
على مماطلته للناس وعدم قضائه مطالبهم ومصاحلهم اليت نيطت به ،فإن كان يطالب مبا مل ينط به –كما
ذكران -فللمنسق أن يتعاون معه هبذا األسلوب مع هذه النية الصادقة.
احملاور :هل للمعاريض ضوابط معينة؟
املعاريض أن يكون الكالم حمتمالا ملعىن صحيح مع قصد ذلك املعىن الصحيح الذي مل خيرج إىل الكذب،
كما يقال إن رجالا أبصر رجالا ،فقال له أحد الناس :أتعرف هذا؟ قال له :نعم ،إن له قدم ا وبيت ا ،يريد
بقدمه القدم الذي يطأ به ،ويريد ابلبيت البيت الذي يسكنه.
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احملاور :بعض املوظفني يتعرضون إلحراجات رمبا تؤدي إىل فصلهم أو معاقبتهم أو خصم رواتبهم،
فيضطرون –كما يقولون -إىل الكذب تًلفيا هلذه املشكلة ،فهل جيوز ذلك؟
أن ال أعرف ما هي هذه اإلحراجات ،هل هم أساءوا وخرجوا عن طريق احلق وغشوا اجلهة اليت يشتغلون
فيها ويعملون هبا ،فذلك غري جائز ،ألن على املسلم أال يكون غشاشا ،بل عليه أن يكون أمينا يف أقواله
ويف أفعاله ،أما إذا كان ذلك خبالف هذا فإن لإلنسان فيما هو احلق له أن يستعمل األسلوب الذي يرضي
به الناس ،ويف نفس الوقت ال يسخط هللا –تبارك وتعاىل.-
احملاور :الناس يرغبون ِف أن يسلّوا عن أنفسهم وِف أن خيوضوا مع رفاقهم فرصا للتسلية ،ويستخدمون
املزاح ليكون فيه تسلية ،فهل جيوز الكذب ِف املزاح؟
هذا من أخطر اخلطر ،فإن احلديث عن النيب (ﷺ) يقول" :ويل للذي يتحدث إىل الناس ليضحكهم
فيكذب ويل له ويل له" (رواه أيب داود والرتمذي)؛ أي يريد أن يثري الضحك ،وأن يسبب شيئا مما يعدونه
تسليا ،ويدفعه ذلك إىل أن يكذب ،توعده النيب (ﷺ) ابلويل ،والوعيد الذي أييت على لسان الرسول
(ﷺ) إمنا هو وعيد هللا ،إذ النيب (ﷺ) ال ينطق عن اهلوى ،إن هو إال وحي يوحى .وليس الكذب يف
املزاح من شأن املسلم املؤمن الذي خيشى هللا –تبارك وتعاىل-ويتقيه ،ألن املسلم جاد وال مييل إىل اهلزل،
وإن أتى ابلنكتة أو الفكاهة يف كالمه فذلك يف حدود الصدق ،وال يتجاوز إىل غريه ،وال يكون كذاابا جبال
من األحوال.
احملاور :البعض أييت بنكتة ،وينسبها إىل شخصية معروفة كجحا أو أيب نواس ،ومن املعلوم أنه مل يقل
تلك النكتة ،وإمنا ينسبها إليه ،مث يتبادهلا مه زمًلئه ،فما احلكم؟
كل ذلك من الكذب احملرم ،وهو غري جائز.
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احملاور :اآلابء َيارسون الكذب مع أطفاهلم ختلصا من إزعاجاهتم أو غريه ،فهل جيوز ذلك؟
الكذب على الطفل أخطر من الكذب على الكبري ،ألن الطفل هو كاملرآة اليت تعكس كل ما يقابلها،
وهو كاللوحة الصافية اليت مل تنقش فتنتقش كيفما نُقشت ،فخلق الوالد له أتثري على الطفل ،وخلق األم له
أتثري على الطفل ،ولذلك عندما كانت امرأة النيب (ﷺ) وكانت تدعو ولدها فقالت له :تعال أعطيك،
فقال هلا النيب (ﷺ) "ماذا تريدين أن تعطيه؟" فقالت :أريد أن أعطيه مترا ،قال" :أما أنك لو مل ِ
تعطه شيئا
لكتبت عليك كذبة" (رواه أيب داود وأمحد) ،هذا ألن الطفل يتأثر ،فهو أحرى أبن يرَب تربية ال حيس فيها
أبي شيء من خمالفة األوامر الشرعية.
أما لو كان الطفل يفتح عينيه ،وجيد أابه يكذب عليه ،وجيد أمه تكذب عليه ،فإنه يعد الكذب شطارة
ومهارة ،وحيرص أن يكذب عليهما كما يكذابن عليه ،وحيرص أيض ا أن يكذب على زمالئه كما يكذب
عليه ،وحيرص أن يربع يف الكذب ليزداد بذلك شطارة ومهارة حىت يفوق اآلخرين يف ذلك ،وهذا بطبيعة
احلال مما يؤدي إىل أن يعتاد ذلك حىت يكون سجية من سجاايه ،وخلق ا من أخالقه ،وهذا هو عني
االحنراف عن احلق ،واإلنسان مسؤول عن أوالده "كل مولود على الفطرة ،وإمنا أبواه مها اللذان يهودانه
أو ينصرانه ،أو َيجسانه" (سبق خترجيه) ،فكذلك مها اللذان يعودانه مساوئ األخالق ورذائل األقوال
واألفعال حبيث جيد فيهما القدوة السيئة اليت تعوده ذلك ،وهللا –تعاىل -املستعان.1
احملاور :ما هي ضوابط الكذب ِف اإلصًلح بني املتخاصمني؟
يف اإلصالح بني املتخاصمني جيوز لإلنسان أن أييت ابلكذب ،إن وجد مندوحة فليستعمل املندوحة ،وإن
مل جيد مندوحة فال أبس أبن يقول ألحد اخلصمني أبن فالانا الذي هو خصمه يذكرك يف غيبتك خبري ،وال
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يقول عنك إال اخلري اجلميل ،وهو يقدرك ،وهو حيرتمك ...إخل ،مما يؤدي إىل أن يستل منه السخائم
واألحقاد؛ ألن هذا الكذب ليس فيه مفسدة ،وإمنا فيه مصلحة ،وملا كان ملصلحة فال مانع منه ،ألنه ال
يعترب غش ا ،وال يقود إال إىل التصاحل والرتاضي بني املتخاصمني ،فلذلك أبيح يف اإلسالم.
احملاور :نرجو توضيح التورية ،معناها ،وحدود استعماهلا ،وهل هي املعاريض نفسها؟
التورية أيضا هي من املعاريض ،فالتورية يف األصل أن يكون للكالم معنيان :معىن قريب ،ومعىن بعيد،
ويقصد املوري املعىن البعيد ،وهي تتقسم إىل تورية مرشحة ،وتورية جمردة ،وتورية مبنية كما قال ذلك علماء
البالغة ،ومن أمثلة التورية املرشحة قول الشاعر:
لوال التطري ابخلالف وأنه
لقضيت خنب ا يف جنابك خدمة

قالوا مريض ال يعود مريضا
ألكون مندوابا قضى مفروضا

فإننا جند يف الشطر الثاين من البيت الثاين تورية مرشحة ،إذ األصل أن املندوب معناه القريب املفهوم عند
الناس هو ما يقابل املفروض مما يؤمر به ،أي ما يكون مبعىن املأمور به أمرا ال يرتتب على تركه عقاب ،وإمنا
يرتتب على فعله الثواب ،هذا هو املندوب املعروف ،فعلماء األصول والفقهاء قالوا أبن الواجب هو ما
يثاب على فعله ويعاقب على تركه ،وقالوا يف املندوب أبنه ما يثاب على فعله وال يعاقب على تركه ،ولكن
الشاعر مل بقصد هذا املعىن مع كونه قرنه ابملفروض ،ويف قرنه ابملفروض ترشيح هلذه التورية حيث ذكر مع
ما يناسب املعىن القريب الذي ورى به ومل أيت ابملعىن الذي ورى عنه ،فذكره املندوب مع املفروض كأمنا
يُوحى أبن قصده أنه مندوب شرعا؛ مع أنه قصد ألكون ميتا مندوابا يندبه أهله بعد موته ،وقد أدى فرضا
عليه حيث قام خبدمتك حىت لقى محامه يف القيام هبذه اخلدمة ،هذه هي التورية املرشحة وهي قسم من
أقسام التورية.
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غ .احملاور :هل جيوز للكذب ِف سبيل احلب حينما يريد الواحد أن يستعطف إنساانا ،وأن يكسب
حبّه ،فيقدم نفسه أمامه أبنه َيتلك كذا ،وأنه حيوز على كذا حىت يبادله ذلك الشخص شيئا
من اَّلحرتام واملشاعر؟
هذا من التدليس على الناس ،على أنه ليس مقياس الفضل أن ميلك اإلنسان شيئا أو ال ميلك ،وإمنا مقياس
الفضل ما يتحلى به من أخالق ،وما يكون عليه من استقامة ،وما يكون عليه من هدى وبصرية يف أمر
دينه.
ليس مقياس الفضل أن حيرز اإلنسان الدنيا حبذافريها وإال لكان قارون أوىل ابلفضل ،وهذا من األمور اليت
فُ هبا الناس والعياذ ابهلل ،والنيب صلى هللا عليه وسلم يقول" :املتشبع مبا ليس عنده كًلبس ثويب زور"
(رواه البخاري ومسلم) ،واملقصود أن الذي يتشبع أن يدعي الشبع وهو يف حالة جوع؛ أي يدعي الغىن
وهو يف حالة فقر؛ كمثل البس ثويب زور.
وهب ان الغري اغرت به إىل وقت ،فماذا عسى أن تكون النتيجة هي أن ينكشف أمره ،ويسقط من أعني
الناس فيما بعد ،ألنه كذب وادعى زورا أبنه ميلك وميلك وهو ال ميلك شيئا ،وهذا مما يؤدي إىل قلى الناس
له ،وإىل سخطهم عليه ،وإىل عدم اعتبارهم إايه شيئا ،وحنن نرى كثريا من الناس اآلن يقعون يف هذا األمر،
يريدون أن يتظاهروا مبظهر العظمة ،يريد أحدهم أن يتظاهر أبنه عامل مثالا ،أو يريد أن يتظاهر أبنه غين ،أو
يريد أن يتظاهر أبنه صاحب جاه أو صاحب منزلة عند الناس ،ويريد أن يتظاهر بكذا وكذا مما ليس منه
يف قبيل وال دبري ،ولكن هؤالء الذين يصنعون ذلك ال يزدادون عند الناس إال سقوطا ،وهم بقدر ما يفعلون
هذه األمور يسقطون من أعني الناس عندما تنكشف حقيقتهم ،وتتبني دخائلهم وهكذا ،فقد يدعي اإلنسان
أنه على علم واسع ،كهؤالء الذين حيملون شهادات الزور ومع ذلك حياولون التدليس على الناس ،كل
ذلك مما يؤدي إىل سقوطهم يف النهاية من أعني الناس.
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وعدت صديقيت أن أزورها ِف يوم معني ،فلما جاء ذلك اليوم شغلتين بعض الشواغل العائلية،
احملاور:
ُ
علي فجأة ،فلم
فلم أقم بزايرهتا املوعودة ،فلما قابلتها
ُ
استحييت منها ،فاعتذرت أبن ضيوفا قدموا ّ
أمتكن من مغادرة املنزل ،فهل هذا اللون من الكذب حرام ،مع أنه َّل يضر صاحبيت وَّل يضرين ،وإمنا
خلّصين من مأزق حرج بلطف ،وهلذا يسمونه الكذب األبيض.
ليس هنالك كذب أبيض ،بل كل الكذب هو كذب أسود ،واإلنسان عليه أن يتحرى الصدق ،وهي السائلة
كان واجبا عليها مبا أهنا وعدت صديقتها ،وقد حصل هلا ما حصل مما ثبطها عن الذهاب إليها أن تعتذر
إليها يف ذلك الوقت حىت ال تعطل أعماهلا وتدعها تنتظرها ،كان هذا هو الواجب عليها ،وما أحلى
الصدق! وما أمر الكذب كيفما كاان!!
احملاور :كيف تكفر عن كذهبا؟
عليها أن تصلح كل ما أفسدته بكذهبا ،فبذلك تكون قد كفرت عن كذهبا.
احملاورِ :ف بعض األحيان جيد اإلنسان أنه لو نقل اخلرب كامًلا لشخص معني ،قد يؤثر على صحته أو
يوري ،أو إىل أن يقول له أب ّن الرجل مل َيت مثًلا ،وإمنا هو مريض ،أو َّل
قد يصدمه،
فيضطر إىل أن ّ
ّ
زال خبري وما شابه ذلك ،فهل هذا من الكذب؟
ينبغي يف مثل هذا املوقف أن يستعمل احلكمة بقدر املستطاع ،أو أن يتدرج يف إخباره ،فأوالا خيربه أبنه
أصيب بوعكة ،وال ريب أنه يف حياته أصيب بوعكة؛ إذ ال ميكن ألحد يف حياته أن متر حياته مجيعا من
غري أن يصاب بوعكة ،مث بعد ذلك يتدرج ،حبيث يقول له :إنه أصيب مبرض ثقيل ،وهكذا شيئا فشيئا
حىت يهيئه لتلقي اخلرب ،فهذا ال يعد كذابا ،ولكن ال يقول له أبنه حي ،وإمنا يقول له :أصيب مبرض ونرجو
له اخلري؛ أي يُرجى له اخلري عند هللا لعله مات على توبة نصوح فيفوز مبغفرة هللا تعاىل ورمحته.
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احملاور :الطالب ِف املدرسة رمبا سيتعرض لو مل يكذب إىل ضرب من املدرس ،ورمبا اإلنقاص ِف درجاته
فيكذب .فهل يصح له ذلك؟
هو ملاذا يُقصر يف الواجب عليه ،بل ينبغي أن يشجع الطالب مجيع ا على احلرص على أداء الواجبات
املدرسية ،من غري تفريط فيها ،وإن كان هنالك قصور بسبب اإلمهال فهم أحقاء ابلعقوبة ،أما إذا كان
األمر خبالف ذلك حبيث إن الطالب مل يقصر يف شيء قط؛ ففي هذه احلالة جيوز له أن يستعمل شيئا من
املعاريض ،ويف املعاريض مندوحة عن الكذب ،وهللا –تعاىل-أعلم.
احملاور :يل ابنة صغرية تكذب ،ومشكلتها أهنا أتخذ حاجيات أخواهتا دون علمهم ،وتنكر أهنا أخذهتا
إَّل بعد حماوَّلت كثرية ،كل هذا وَّل أريد أن أضرهبا ،فكيف أستطيع التعامل معها؟
ينبغي أن ُحتذر من الكذب ،وأن يبني هلا أن الكذب يؤدي إىل سخط هللا ،وأن سخط هللا يؤدي إىل عقابه،
ويبني هلا أن التزام الصدق يؤدي إىل رضا هللا ،وأن رضا هللا يؤدي إىل ثوابه ،ويبني هلا خطر العقاب وعظم
ثواب حىت تتشوق نفسها إىل ثواب هللا وختشى من عقابه ،وجيب أن تغرس فيها خشية هللا –تعاىل-منذ
صغرها.
احملاور :ما هي األبعاد اخلطرية لكذبة أبريل؟
كذبة أبريل هي تقليد لغري املسلمني ،فقد نشأت يف الغرب عند اإلسبان عندما سقطت األندلس ،وذلك
ابحتالل معقل من معاقل املسلمني فيها وهو غرانطة فقد سقطت يف أيديهم كما قيل يف أول يوم من شهر
أبريل ،وكان ذلك نتيجة خديعة املسلمني اليت خدعهم هبا أعداؤهم ،حبيث حببوا إليهم الشهوات ،واستطاعوا
أن ينحرفوا هبم يف معايل األمور ،فغرقوا يف حب الشهوات ،وأخذوا يعاقرون اخلمر ،ووصل األمر إىل ما
وصل إليه ،فاستطاعوا أن ينقضوا عليهم كانقضاض السبع على فريسته ،وأدى األمر إىل سقوط هذا املعقل
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–وهو غرانطة -يف أيديهم ،وهو آخر معاقل املسلمني هنالك ،فكان نتيجة ذلك أن احتفى الغربيون يف
هذا اليوم وخصوصا اإلسبان ،وكانت بداية ذلك عند الكاثوليك خاصة ،مث انتقلت هذه العادة إىل غريهم،
كانوا حيتفلون بذلك اليوم ،يلقون كلمة يسموهنا خدعة أبريل ،مث تطورت بعد ذلك إىل كذبة أبريل.1
والسلمون بسبب ضعفهم ،وهزميتهم النفسية ،واغرتارهم مبا يشاهدونه عليه الغرب اآلن من مظاهر التقدم
واملدنية إىل آخره؛ اجنرفوا وراء هذه العادات وملكت عليهم ألباهبم واستحسنوها أميا استحسان ،وظنوا أهنم
بذلك يرقون إىل درجات الكمال ،ويصعدون إىل معايل األمور ،وأهنم هبذا يشاركون الغرب يف تقدمهم ،هم
استطاعوا أن يقلدوهم يف هذه السفاسف ،ومل يقلدوهم يف معايل األمور فلم حياكوهم يف االبتكارات أو
النظام أو اإلدارة ،مع أن النظام يعود إىل اإلسالم ،وأولئك اقتبسوا منه ،وكل ما كان عندهم من مظاهر
احلضارة واملدنية إمنا استمدوه من اإلسالم ،وهذا ابعرتافهم أبلسنتهم ،ومع ذلك جند املسلمني ما استطاعوا
أن حياكوهم يف مثل هذه األعمال ،وإمنا اكتفوا أن حياكوهم يف الرذائل ،فكانت هذه االنتكاسة اخلطرية.
مث إن كذبة أبريل تؤثر أثرا خطريا قد ال يصدم اإلنسان أخاه أو قريبه أو أي أحد عندما خيربه كذابا أبن
فاجعة أملت به ،وقد يسبب ذلك فاجعة تقع فعالا ،فقد خيرب اإلنسان مبوت قريبه أو حنو ذلك ،وليس ذلك
من احلقيقة يف شيء ،ويفجع ويصدم صدمة عنيفة قد تؤثر على قلبه ،وقد تؤثر على عقله ،وقد تؤثر أيض ا
عليه عندما يسوق سيارة مثالا قاصدا مكان احلادث املزعوم بدون وعي ،فيصطدم نتيجة عدم تركيزه يف
القيادة وعدم استجماع فكره وعقله وهكذا تنتج املصائب وتتولد الفواجع من شؤم هذا الكذب اخلطري يف
هذا اليوم ،وهللا تعاىل املستعان.
وقد قرأان العام املاضي أبن هنالك مجاعة من فرنسا مست نفسها الفكاهيني التائبني ،بدأت مبائة رجل ،مث
أخذت بعد ذلك تنمو حىت وصلت يف العام املاضي إىل ستمائة شخص ،وقعوا مجيع ا على وثيقة أبهنم
1
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يرتفعون عن الكذب يف هذا اليوم ،أي يف أول يوم من أبريل ،وجيعلون الكذب يف ذلك اليوم من األمور
اليت تنحرف أبصحاهبا عن النهج السليم ،وأنه جيب توقي هذا الكذب على كل أحد ،هكذا اهتدى أولئك
إىل فضيلة الرتفع عن هذه الرذيلة فاستقبحوها ،فإن كان هؤالء املبهورين هبذه السفاسف حيرصون على تقليد
الغربيني ويروهنم سادة املوقف وأهنم أجدر ابلتقليد واالتباع وكان ال بد من اتباعهم فليتبعوهم يف هذا األمر
وهو تركهم هلذه الرذيلة ،وهللا –تعاىل -املستعان.1

سابع ا :نظام العزابة:
اشتهر يف املغرب اإلسالمي وتوىل دور األهل واجملتمع يف العملية الرتبوية بعد واهنيار الدولة الرمسية وتفرغ
علماء اإلابضية لبناء اجملتمع وفق تعاليم اإلسالم ،فأنشأوا نظام حلقة العزابة ،ونظام العزابة هو النظام البديل
عن قيام الدولة اإلابضية ،وملا كان الشيخ وتالميذه جيتمعون يف مكان سري بعيد عن املدن والتجمعات
السكنية ،فقد أطلق عليهم اسم هيئة العزابة" .ومل تلبث أن أطلقت العبارة على عدد حمدود من املشايخ هلم
السلطة الكاملة على تالميذهم وعلى بقية أفراد اإلابضية يف مناطقهم.2

 .1العزابة:
استعملت لفظة العزايب "لقبا لكل من الزم الطريق وطلب العلم وسري أهل اخلري ،وحافظ عليها وعمل هبا،
فإن مجع هذه الصفات مسي عزابي ا ،وإن مل حيافظ على السري والعمل هبا واحملافظة عليها ،مل يسم هبذا اإلسم،
واعلم أن هلذا االسم سيما انفردوا هبا ،وأحواالا عرفوا هبا ،وال يتفضل عليهم فيها سواهم ...وهذا االسم
مشتق من العزوب عن الشيء والبعد عنه ،فاستعري ملن بُعد عن األمور الدنيوية الشاغلة عن اآلخرة.3
1

املرجع السابق ،ص.438

2

حممد عوض خليفات ،الرتبية عند اإلابضية ،ص.96

3

الدرجيين ،طبقات املشائخ.4 /1 ،
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وأول ما يبتعد عنه العزايب هو "حلق الشعر ،وال يرتكه يطول ،والعزابة من شعارهم عدم الشعور ،ومنها أال
يلبس ثوابا مصبوغا إال البياض ."1ويرى البعض أن لفظة "العزابة كلمة معربة عن لفظ "اعز ابن" الرببرية،
وتعين العزلة واالنفراد."2
وكذلك هي تعين العزلة ،والعزبة ،والتصوف ،والتهجد ،واالنقطاع يف رؤوس اجلبال ،ويقصد هبا يف هذا
االستعمال االنقطاع إىل خدمة املصلحة العامة واالعراض عن حظوظ الناس ،والبعد عن مشاغل احلياة،
من أهل ومال وولد ،فإن العزايب ال يعطي هلؤالء من جهده ووقته إال القليل ،أما أعظم طاقاته فيجب أن
يصرفها هلل يف خدمة املسلمني –اإلابضية-دون مقابل يتقاضاه على عمله ،أو أجر يرجوه ألن أجره وحسابه
على هللا".3

 .2هيئة العزابة:
إن هيئة العزابة هي اهليئة العليا يف اجملتمع اإلابضي ،فهي اهليئة الشرعية احلاكمة ،القائمة مقام اإلمامة ،وهي
أشبه حبكومة سرية تنتظر سنوح الفرصة لتتوىل احلكم ،ومتثل يف "زمن الظهور والدفاع جملس الشورى لإلمام
أو عامله ،ومن ينوب عنه ،وهي يف زمن الشراء أو الكتمان متثل اإلمام وتقوم بعمله."4
وتتألف هيئة العزابة من أعضاء ،يرتاوح عددهم عشرة أعضاء ،وستة عشر عضوا ،حسب حجم املدينة أو
البلدة أو القرية ،ويتصرفون مجيعهم وفق جملس واحد يضمهم " وهلم جلسة أسبوعية معينة يلتقون فيها
للتدارس والتشاور واختاذ القرارات والتوصيات" .5وتتوزع مهام اهليئة العزابة على النحو التايل:

1

الربادي ،اجلواهر املنتقاة ،ص.207

2

خليفات ،املرجع السابق ،ص.96

3

علي حيىي معمر ،نشأة املذهب اإلابضي ،ص.97

4

املرجع السابق ،ص.97

5

حممد انصر ،حلقة العزابة ،ص.12
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 شيخ العزابة :ويكون أعلم أهل املدينة أو البلدة أو القرية ،وميتاز بقوة الشخصية ،والقدرة علىحل املشاكل" ،ويتوىل الوعظ واإلرشاد ،وتبليغ إعالانت العزابة إىل العامة" .1وميثل شيخ العزابة
سلطة اإلمام العادل يف اجملتمع اإلابضي" ،ويبقى يف منصبه مدى احلياة ."2وهو يف تصرفاته" مقيد
مبجلس الشورى الذي ال حيق له أن يصدر رأاي قبل موافقته ،ويستعني بشخص يقوم مقام املفيت.3
 املستشارون ،وعددهم أربعة أشخاص ال يزيدون وال ينقصون ،ورأيهم ملزم للشيخ ،وال يقطع أمرادون موافقتهم.
 اإلمام ،وهو مكلف بصالة اجلماعة ،وجيوز أن يكون أحد األربعة املستشارين. املؤذن ،وهو املسؤول عن حتري أوقات الصالة والقيام مبهمة األذان ،ويصح أن يكون أحد األربعةاملستشارين.
 وكًلء األوقاف ،وخيصص عنوان لإلشراف على:أ .اصالح وتنمية األوقاف
ب .ضبط الواردات والصادرات
ت .ميزانية احللقة
ويشرتط أن يكون هذان العضوان من متوسطي احلال ،أي ليسا من األغنياء املكثرين ،وال من الفقراء
املعوزين.
 املعلّمون ،وخيصص ثالثة أعضاء أو أكثر أو أقل حسب احلاجة لإلشراف على:أ .وضع برامج الرتبية والتعليم

1

جالن عدون ،الفكر السياسي عند اإلابضية.170 ،

2

املرجع السابق ،ص.169

3

علي حيىي معمر ،نشأة املذهب اإلابضي ،ص.103
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ب .تنظيم الدراسة
ت .مراقبة التالميذ يف دور التعليم ،أو يف األقسام الداخلية
 حقوق املوتى ،وخيصص أربعة أعضاء أو مخسة لإلشراف على حقوق املوتى ،فيتولون اإلشرافعلى كافة اإلجراءات الواجبة ديني ا لدفنهم ،ومراقبة تنفيذ وصيتهم ،وتقسيم إرثهم حسب الشريعة
اإلسالمية.1

 .3مهام العزابة:
كانت تربية النشء املهمة الرئيسية اليت أنشئت العزابة من أجلها ،ولكن مهام العزابة تطورت مع تطور
العصر ومتطلباته ،حيث طور أبو عمار عبد الكايف يف القرن السادس اهلجري /احلادي عشر امليالدي مهمم
العزابة" . 2وبلغ هذا النظام أوجه مع الشيخني أيب القاسم بن حيىي الدادي ،والشيخ أيب القاسم بن حيىي يف
القرن التاسع اهلجري ."3وأصبحت مهام العزابة تشمل خمتلف مناحي احلياة ،وهذه املهام هي:

 املهام الدينيّة:ميثل جملس العزابة مهام اإلمام ،ويقوم جبميع مهامه ما عدا إقامة احلدود اليت تعطلها اإلابضية يف الكتمان
"حىت ال يستعدوا السلطات احلاكمة أو خمالفيهم ضدهم ،ويقتفي جملس العزابة يف هذا الصدد السنة اليت
ابتدعها رواد احلركة اإلابضية األوائل يف البصرة إابن املرحلة السرية خالل القرنني األول والثاين ."4ويتوزع
أعضاء جملس العزابة املهام الدينية يف اجملتمع اإلابضي ،وهذه املهام هي:

1

علي حيىي معمر ،املرجع السابق ،ص .ص.100-99

2

انصر ،حلقة العزابة ،ص.31

3

صاحل بن عمر امساوي ،نظام العزابة ،ص.170

4

خلفيات ،النظم االجتماعية والرتبوية ،ص.43
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ويقوم ابلوظائف الدينية:
 القاضي ،ويشرتط به مخس خصال فإن نقصت واحدة منهن كانت نقيصة فيه:• أن يكون عاملا مبا مضى من الكتاب والسنة
• أال يرتشي
• حليما على اخلصم يعين يتحلم على اخلصمني وإن تصاخبا وتشاجرا بني يديه
• أال أتخذه يف احلق لومة الئم
• مشاورا لذوي الرأي والعقل والعلم.1
 اإلمام ،ويشرتط فيه التقوى والصالح واحلزم والتفقه يف الدين والصوت اجلهوري احلسن ،والسالمةمن العيوب اخللقية كفقدان البصر وغريمها مما يعوقه عن أداء عمله ابلكيفية املطلوبة ،ويعني اجمللس
له خلفية خيلفه حني تقتضي الضرورة.2
 انظر األوقاف. غسلة األموات.وال تقتصر مهمة الوعظ واإلرشاد على املسجد ،بل يقوم املكلفون ابملهام الدينية جبوالت الوعظ واإلرشاد
يف القرى " ومن هنا تبني أن اإلمام واملؤذن وشيخ املسجد هم رؤساء العزابة وعمدهتم ،يواظبون على أعماهلم
وال يتخلف أحدهم إال اندرا ،وإن ختلف أعلم انئبه ليقوم مقامه."3

1

ابن سالم ،اإلسالم واترخيه من وجهة نظر إابضية ،ص.114

2

حممد علي دبوز ،أعالم االصالح يف اجلزائر .107 /1 ،وانظر :خلفيات ،املرجع السابق ،ص.43

3

دبوز ،هنضة اجلزائر احلديثة وثورهتا املباركة.197 /1 ،
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 املهام اَّلجتماعية:حيرص جملس العزابة على تنظيم العالقات االجتماعية اليت تربط بني أفراد اجملتمع وال ميكن ذلك إال
مبواكبة تطوره ومشاكله وتطلعاته .وتغلغل جملس العزابة يف نسيج اجملتمع اإلابضي ،وغدا العمود الفقري
لكل املظاهر االجتماعية ،وجتلت املشاركة االجتماعية جمللس العزابة يف:
 يتصدرون احلفالت واملناسبات ،وخيصص هلم مكان خاص ال ميكن أن جيلس فيه غريهم مهماكانت مكانته ومنزلته.
 يرأسون حفالت األعراس. يشيعون امليت ،وحيضرون دفنه. خيتلطون ابلعامة يف أتراحها ،فيستغلون تلك األحوال اليت يكون فيها الوجدان أقوى شيء يفاإلنسان ،والناس مستعدون للتأثر واالمتثال.
 حيددون املهر والصداق مهما تكن أسرة الفتاة ومجاهلا ،أو غين الزوج أو فقره ،وليس أمام األهلشيء يتفقون عليه سوى حتديد يوم الزفاف.
 جيهزون األموات غسالا وصالة ودفنا. يشرفون على تنفيذ وصااي األموات وتقسيم تركاهتم بني مستحقيها. يقومون على شؤون األيتام واألرامل وضمان كفالتهم وتسهيل سبل احلياة. -يستعني جملس العزابة مبجالس العشائر على مجع الزكاة من األغنياء وتوزيعها على مستحقيها.1

1

توفيق مدين ،كتاب اجلزائر ،ص ،109وما بعدها .وانظر :دبوز ،هنضة اجلزائر ،ص 199وما بعدها .ويف :خليفات : ،املرجع السابق ،ص .45وانظر :انصر،
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 املهام اَّلقتصادية:يتدخل جملس العزابة يف تنظيم شؤون اجملتمع ذات الطابع االقتصادي املتمثلة يف:
أ .مراقبة البيع والشراء يف األسواق.
ب .حماربة االحنراف يف التعامل التجاري مثل الغش والتطفيف واالستغالل واالحتكار.
ت .اإلشراف يومي ا على عمليات الذبح والسلخ ليضمنوا سالمة الشياه صحي ا ،وأن الذبح مت وفق
الطريقة الشرعية اإلسالمية.
وإن هذه املهام االقتصادية هي من صلب مهام احملتسب يف اإلسالم ،واليت يطلق عليها يف املذهب
اإلابضي نظام الطلبة أو حلقات العزابة.1

 املهام الرتبوية:أدرك جملس العزابة أن الرتبية هي أهم الوسائل "اليت تنشئ األجيال عقيدة وعمال ،وهي من الطرق التبليغية
اليت تضمن االستمرارية للمجتمع احملمدي مذهب ا وسلوك ا" ،2فتوىل اجمللس اإلشرايف على التعليم وهتيئة
الوسائل "وتيسري السبل أمام مجيع األطفال لينالوا قسطا من الدراسة ،ويتعلموا جزءا من القرآن الكرمي ،وما
يعرفون من أمور دينهم ،وهذا أقل ما ميكن أن يتاح للطفل ،فإذا كانت أسرة الطفل فقرية حبيث ال تستغىن
عن جمهوده الضعيف ،أو ليس هلا ما متونه به للدراسة ،وجب على جملس العزابة أن يقدم له املساعدة،
وذلك ابإلنفاق عليه."3

1

موسى لقبال ،احلسبة املذهبية يف بالد الغرب ،ص .ص.88-86

2

انصر ،حلقة العزابة ،ص.31

3

معمر : ،املرجع السابق ،ص.101
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 .4شروط اَّلنتساب إىل العزابة:
متيز عضو العزابة يف السلوك ،وتفرده يف لباسه وخدمته اجملتمعية يعود إىل الشروط الصعبة اليت وضعت
الختيار عضو العزابة ،جملس العزابة ميثل خنبة اجملتمع اإلابضي ،ويظهر ذلك من خالل الشروط اليت جيب
أن تتوفر يف أعضاء العزابة ،وهذه الشروط يوردها علي حيىي معمر على النحو التايل:
• أن يكون حافظا لكتاب هللا تعاىل.
• أن يشهد له أساتذته أبنه حسن السلوك أثناء الدراسة ،حمافظا على الزي الرمسي للعزابة عندما
يدخل احللقة.1
• أن يكون عاملا استوَف مجيع مراحل الدراسة.
• أن يكون أدبيا لبقا ماهرا يف تصريف األمور.
• أن يكون حمبا للقراءة ،وموصالا للتعلم والتعليم.
• االنصراف عن الدنيا ومشاغلها واالختالط ابلعامة ابلعذر الذي ال يزري مبقامه ويذهب هبيبته.
• أن يغسل جسده مباء ،ويغسل قلبه مباء وسدر ،وهذه عبارة اصطالحية ،يقصد منها النظافة
املعنوية ،أن يكون نظيف القلب من مجيع أمراض القلوب ،أي أن يكون طاهر الباطن والظاهر.2
تعود هذه الشدة يف الشروط إىل أن العزايب جيب أن يكون قدوة ،ومثالا لالستقامة ،واألخطاء الصغرية اليت
تصدر عن غريه تعترب منه أخطاء كبرية ،ألنه القدوة اليت حتتذي يف جمتمعه " وسريته جيب أن تكون مطابقة

1

ا لزي الرمسي للعزابة هو البياض "وال أبس بعلم الطرفني والطراز ما مل يتفاحشا ،مث ان اقتصر على عباءة أو ملحفة مل تشنه ،كان أليق ،وإن كان ذلك على قميص

كان أكمل ،وال سبيل إىل اقتصاره على قميص ،أو قميص دون اشتماله والتحافه وارتدائه .وإن اعتم فالتحى على ما جاء من األثر ،وليس لبس العمامة يضر به،
ال أبس ابستغنائه عنها ،وإن اقتصر على العباءة أو اللحاف غطى رأسه وألقى الطرف األعلى على هدب احلاشية من اجلانب األمين على العاتق األيسر ،ال يلقي
اهلدب كله من اجلانب ،فإن ذلك مؤد إىل انكشاف العورة".
2

معمر : ،املرجع السابق ،ص.100
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ملثلهم القائل :إن متويل الناس مثل اللنب يغريه أي شيء يقع عليه .فهو مرآة جمتمعه ،وعليه أن يبدأ بتأديب
نفسه ،وتطبيق تعاليم اإلسالم قبل أتديب وتعليم غريه.1
ويراعي يف اختيار أعضاء العزابة أن يكونوا ممثلني للقبائل أو اجلهات اليت يشتمل عليها البلد .ويعني اجلديد
عندما يشغر مركز يف العزابة ،فيدعى إىل مركز العزابة ،وتلقى عليه املهام واملسؤوليات اليت تطلب منه ،وعليه
أن يعلن عن قبوله أو رفضه ،فإن وافق أسندت إليه املهام املطلوبة.2

 .5نظام التعليم ِف جمالس العزابة:
أوجدت جمالس العزابة يف املناطق اإلابضية نظام ا تعليمي ا إابضي ا خاص ا مبدارسهم يتسم ابلصرامة والتنظيم،
ويتجلى هذا التنظيم يف اهليئات التالية:

اهليئة اإلدارية والتعليمية:
وتتألف اهليئة اإلدارية والتعليمية يف املدارس ،اليت أنشأهتا جمالس العزابة من:
الشيخ :وهو شيخ العزاب ة أو مستنابه ويعترب الشيخ رئيس جملس العزابة ،واملسؤول اإلداري عن التعليم يف
مدارس العزابة ،وعن قضية التعليم وتتحد مهامه الرتبوية واإلدارية .مبا يلي:
• يتوىل تعيني العرفاء وفصلهم وحتديد مهامهم.
• تقرير املناهج الدراسية للطبقات العليا من التالميذ
• قبول التالميذ والطالب يف الفصول الدراسية أو رفضهم .فإذا ورد على املدرسة طالب جديد وكان
"يريد الدخول يف املوضع الذي قدم منه ،فإن اطلع على صالح أحواله أذن له يف الدخول ال غري،
1

عبد الرمحن حجازي ،الرتبية اإلسالمية ،ص.394

2

للتوسع يف هذا اجملال ميك مراجعة كتاب نشأة املذهب اإلابضي لعلي حيىي معمر ،ص .ص.105-101
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فيكون من أهل احللقة ،له ما هلم وعليه ما عليهم ،وإن اطلع على نقيضه ،وأحوال ذميمة طرده ال
غري ،وإن تعذر لبعد داره االطالع على األحوال ،أو اختلفت يف صالحه وفساده األقوال توقف
حىت يستربئ ويستعلم محيدها من ذميمها ،وصحيح األقوال من سقيمها ،فإن اطلع على اخلري
أحلقه أبهله ،وإن اطلع على شر أفضاه إىل نوعه وشكله ،وحكمه يف مدة االسترباء حكم املسافر
عابر سبيل يف نوعه ،الحظ له يف املقتسم من الفتوحات واملدخرات واملعني.1
• يعقد الندوات الثقافية لطلبة الصفوف الدراسية العليا يف وقت معلوم ،حيث يقوم بطرح املوضوعات
الصعبة واملتعمقة اليت يعجز غريه عن القيام هبا ،وله أن يكلف غريه إبدارة هذه الندوات.
• اجللوس مع الطلبة بعد انتهاء أوقات الدروس اليومية يف الصباح ،أو ما يسمى اخلتمات ،حيث
يقوم ابإلجابة على أسئلتهم واستفساراهتم ويذاكرهم فيما حصلوه من العلوم فيستفيدون من حضر.
• جيتمع بتالميذ املدرسة مرتني يف األسبوع ،حيث يلقي على التالميذ دروس ا تنحصر موضوعاهتا،
يف معظم األحيان ،ضمن األمور التالية:
 التحذير من عواقب األعمال السيئة. احلث على اجلد واالجتهاد واالستزادة من املعرفة. إطاعة معلميهم واحرتامهم التشبث ابلفضيلة واالبتعاد عن الرذيلة التمسك ابألخالق احلميدة يفصل يف املنازعات واملشاكل اليت تقع يف املدرسة وقراراته غري قابلة للطعن أو املناقشة يتصرف أبموال العزابة واألوقاف على املدرسة ال يشرتى شيء أو يباع إال إبذنه.1

الدرجيين :طبقات املشائخ.173 /1 ،

609

 يقسم األرزاق بني أعضاء العزابة من العرفاء والتالميذ.1العرفاء :ويصنف العرفاء يف العزابة إىل نوعني مها:
أ .عريف منفرد ،وهو عريف أوقات اخلتمات والنوم ،وعريف الطعام.
ب .عريف غري منفرد ،وهم العرفاء محلة القرآن ،منهم من يكتب عليه طلبة القرآن ألواحهم ويصححوها
احدا ،ويكون أكثر ،إمنا هو على قدر
عليه وحيفظوها ،وعريف على أوقات الدراسة ،يكون و ا
االحتياج إليه.2
 .6مهام اهليئة التعليمية:
حدد جملس العزابة مهام العرفاء يف مدارس العزابة مبا يلي:
أ .عريف اخلتمات وأوقات النوم:
جيمع عريف اخلتمات وأوقات النوم مهام الناظر األول يف املدرسة ،أثناء الدراسة النهارية ،ومهام الناظر
الليلي .ويتبع نظاما أشبه ما يكون ابلنظام العسكري يف أتمني سري العمل الرتبوي يف املدرسة ،فكل خمالفة
يقوم هبا الطالب ،أو عدم االلتزام بنظام املدرسة يعرضهم للعقوبة.
وعمل عريف اخلتمات وأوقات النوم حمدد وواضح ومفصل بطريقة جتعل العمل ينتظم دون لبس أو إشكال.
وهو "أقوى شخصية بعد الشيخ وأهم عنصر يف الرتبية ."3ويشرف عريف اخلتمات وأوقات النوم على
األمور التالية:

1

الدرجيين :طبقات املشايخ .172 /1 ،وانظر :خليفات ،املرجع السابق ،ص .ص.962-961

وراجع :معمر ،املرجع السابق ،ص .ص.139-138
2

الربادي ،اجلواهر املنتقاه ،ص .208ويف :ابجيه صاحل ،اإلابضية ابجلريد ،ص.223

3

معمر ،املرجع السابق ،ص.140
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 .1إعالن بدء الدراسة الصباحية حيث "يتعلق به ارتصاد حزب الغد ،ويف اجمللس الذي تكون فيه
املذاكرة."1
 .2مراقبة الطلبة وقت االستفتاح" ،أي عند القيام يف الثلث أو الربع األخري من الليل لتالوة القرآن
والدعاء ،ومعاقبة من ينام منهم ،أو يشتغل بغري تالوة والدرس واملذاكرة."2
 .3إعالن انتهاء الدراسة الصباحية ،فمىت "كمل احلزب –من القرآن الكرمي-أو كاد دعا مجيع من
يف اجمللس إىل اخلتمة ويؤمنون على دعائهم ،فيدعو أسنهم ويدور الدعاء ،"3ويتم الدعاء على
النحو التايل:
أ .يتلو "أكرب التالميذ دعاء اخلتام ،ويرد بقية الطلبة."4
ب .ينبغي احلضور عند الدعاء الصباحي ،ألن "حضور هذا الدعاء اخلتامي 5حتمي."6
ت .يتعرض كل من يتخلف عن الدعاء الصباحي للعقاب ،ألنه "إن انقضى الدعاء وختلف –أحد
الطالب-فاخلطة ،"7أي العقاب.
ث .يسمح للطالب املتأخر بعض الوقت بعذر مقبول ،ويتعرض للعقاب إذا انقضى الدعاء ومل حيضر.8
 .4بعد االنتهاء من الدعاء الصباحي وتناول الطالب لطعام الغذاء يدعو الطالب إىل "نوم اهلاجرة"
ويشرتط يف نوم اهلاجرة أو الظهرية أن يتقيد الطالب مبا يلي:
أ .نوم اهلاجرة إجباري" وال حيق ألي واحد منهم –الطالب-أن يتخلف عن نوم القيلولة."9
1

الدرجيين ،املرجع السابق.174 /1 ،

2

خليفات ،املرجع السابق ،ص.963

3

الدرجيين ،املرجع نفسه.174 /1 ،

4

خليفات ،املرجع نفسه ،ص.963

5

اخلتمة اجتماعهم لذكر هللا والدعاء عند طلوع الشمس ،وعند غروهبا بشيخ أو بغري شيخ ،وكأهنم خيتمون به عمل الليل وعمل النهار.

6

معمر ،املرجع السابق ،ص.140

7

معمر ،املرجع نفسه ،ص.140

8

الدرجيين ،املرجع السابق.5 /1 ،

9

الدرجيين :املرجع نفسه174 /1 ،
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ب .يتعرض للعقوبة أثناء فرتة نوم الظهرية كل طالب:
" .7تكلم أو حترك حبيث يؤذي النائمني"
" .8ترك النوم ذريعة إىل امتناع القيام ابلليل"1
 .5يدعو الطالب بعد صالة املغرب إىل اخلتمة ،فيجتمعون يف حلقات ،وأقل هذه احللقات "ثالثة
–طالب-وإن كثروا فعشرة ال جياوزوهنا ،والوسط بني التحديدين أعدل ."2ويعاقب كل تلميذ
يتخلف عن ذلك ،ويكون انتظام احللقة كالتايل:
أ .يبدا الطالب اجللوس يف احللقة "مبتدئني اجللوس عن ميني أكرب الطالب سنا."3
ب .بعد االنتهاء من اجللوس "ذكروا هللا."4
ث .يتناوب قارائن على تالوة "ما تيسر من القرآن الكرمي حىت صالة العشاء "5وينصت بقية الطالب
إىل التالوة.
ج .يدعو الطالب إىل دعاء اخلتام ،بعد االنتهاء من التالوة ،ويكون الدعاء ابن يتوجهوا إىل القبلة ،ويدعو
الطالبان اللذان تلوا القرآن و"يؤمن من خلفهم ."6مث يقومون إىل صالة العشاء.
ح .يرتك الطالب بعد صالة العشاء يف مذاكرة حرة مدة ليست طويلة.
خ .يدعو الطالب بعد االسرتاحة إىل اخلتمة ،فيجلس الطالب ويقرأون من القرآن الكرمي ما يسر هللا ،والقراءة
يف ختمة العشاء هي أن يقرأ أحدهم يف كتاب هللا وبعد القراءة يدعو القارئ بدعاء خفيف ،مث يلقي
أفصح الطالب كلمة مناسبة يف التوجيه ،كتوجيه بعد كفاح يوم كامل ،ويستحسن أن تستوحي تلك

1

الدرجيين :املرجع السابق174 /1 ،

2

الدرجيين :املرجع نفسه.174 /1 ،

3

خليفات ،املرجع السابق ،ص.963

4

الدرجيين ،املرجع السابق.174 /1 ،

5

خلفيات ،املرجع نفسه ،ص.963

6

الدرجيين ،املرجع السابق.174 /1 ،

612

الكلمة من اآلايت اليت سبق أن قرئت .1ويتوجه الطلبة بعد الدعاء إىل النوم ،ويشرتط اتباع القواعد التالية
عند النوم:
أ" .ال حيق ألحد من الطلبة املبتدئني التأخر عن الذهاب إىل النوم يف الوقت احملدد."2
ب .يعاقب كل تلميذ "تكلم أو حترك "3ألن كالمه يؤثر على راحة اآلخرين ،وحركته حتدث الضوضاء ،فتمنع
اآلخرين من النوم.
ت .يسمح العريف لبعض الطالب يف املرحلة النهائية من الدراسة "ابالستمرار يف الدرس واملذاكرة ،يف مطالعة
كتاب بعيدا عن النائمني ."4شريطة أال تؤثر دراستهم على راحة الطلبة النائمني ،وأن ال تُعيقهم الدراسة
عن "القيام يف آخر الليل لالشرتاك يف القرآن وقت االستفتاح."5
ث .عريف الطعام :وهو الناظر املشرف على "أوقات الطعام ،له حدود يقف عندها وأشياء متسع فيها"6
وتتلخص مهام عريف الطعام ابألمور التالية:
 .1يتوىل تنظيم جلوس الطالب عند األكل داخل أماكن الدراسة وخارجها ،ويقصد خبارج أماكن
الدراسة "إذا كانوا يف رحلة مدرسية أو استضافهم أحد الناس."7
 .2يتفقد ،بعد جلوس الطالب ،الغائبني منهم ،ويسأل عنهم" ،فإن غاب أحدهم لعذر ذكرهم أبن
يستوصوا به ،وإن كان يف غري عذر فاخلطة."8
 .3يتأكد من حضور الطالب "إىل األكل ابللباس الكامل وهو الزي اخلاص هبم."9
1

معمر ،املرجع السابق ،ص.140

2

خليفات ،املرجع السابق ،ص.964

3

الدرجيين ،املرجع السابق.174 /1 ،

4

الدرجيين :املرجع نفسه ،ص.175

5

خليفات ،املرجع السابق ،ص.964

6

الدرجيين ،املرجع نفسه.175 /1 ،

7

معمر ،املرجع السابق ،ص.141

8

الدرجيين ،املرجع السابق ،ص.175

9

معمر ،املرجع السابق ،ص.141
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 .4يبدأ الطالب تناول الطعام ملتزمني ابلقواعد السلوكية التالية:
أ .آداب الطعام قبل األكل وهي سبعة:
 .9معرفة الطعام أنه طيب ،وذلك فريضة لقوله تعاىلُ ﴿:كلُوا ِممَّا ِيف األَر ِ
ض َح َالاال طَيِباا﴾
[البقرة]168 :

1

ألنه قيل إذا كان حراما شاركه الشيطان يف أكله ،لقوله تعاىلَ ﴿:و َشا ِرك ُهم ِيف

األَم َو ِال َواألَوَال ِد﴾[اإلسراء.2]64 :
.10

غسل اليدين للنظافة لقوله صلى هللا عليه وسلم( :الوضوء قبل الطعام ينفي الفقر،

وبعده ينفي اللمم.)3
.11

اجللوس على األيسر ،ونصب الرجل اليمىن اقتداء برسول هللا (ﷺ) ،وكان يقول (َّل

آكل متكئ ا أان عبد أجلس كما جيلس العبد وآكل كما أيكل العبد.)4
.12

انتظار احلار حىت يربد لقوله صلى هللا عليه وسلم (دعوا احلار حىت يربد فإنه غري ذي

بركة.)5
.13

عقد النية لألكل ،وهو أن ينوي هبا التقوى على طاعة هللا تعاىل ،وال يقصد به التلذذ

والتنعم.
.14

أال حيقر الطعام ،ولكن يرضى به ،وال ينتظر األدام ألن ذلك من كرامة اخلبز.

1

سورة البقرة ،اآلية .168

2

سورة اإلسراء ،اآلية .64

3

أخرجه الطرباين يف األوسط( 150 /2 ،الوضوء قبل الطعام وبعده ينفي الفقر ،وهو من سنن املرسلني) ،وأورده الشيخ األلباين يف ضعيف اجلامع الصغري ،وقال

موضوع .وانظر :نور الدين احلافظ اهليثمي ،جممع البحرين يف زوائد املعجمني ،املعجم األوسط واملعجم الصغري للطرباين ،67 /7 ،حتقيق ودراسة عبد القدوس بن
حممد ،الرايض ،مكتبة الرشد .1992 ،وانظر األلباين ،حممد انصر الدين :ضعيف اجلامع الصغري ،بريوت ،املكتب اإلسالمي.1990 ،
4

أخرجه البخاري (ال آكل وأان متكئ) ،رقم  ،5399وإين ال آكل متكئ ا) ،رقم  .5398وانظر :صحيح البخاري.435 /3 ،

5

أخرجه الطرباين يف األوسط( .84 /2 ،ابردوا الطعام ،فإنه حار غري ذي بركة) .وقد ضعفه أبو حامت (انظر :اهليثمي :كتاب جممع البحرين يف زوائد اجملمعني/7 ،

.57 – 56
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.15

أن جيتهد على تكثري األيدي على الطعام ،كما روي أن النيب (ﷺ) قال" :اجتمعوا على

طعامكم يبارك لكم فيه."1
ت.آداب األكل وهي عشرة:
 .1التسمية :يف أوله واحلمد له يف آخره لقوله صلى هللا عليه وسلم (اذكروا اسم هللا على الطعام.)2
 .2األكل ابليمني لنهي النيب (ﷺ) عن األكل واالعطاء واألخذ ابلشمال وقال( :إن الشيطان أيكل
وأيخذ ويعطي بشماله.)3
 .3األكل بثالثة أصابع ،ورمبا استعان ابلرابعة ،ال أيكل أبصبعني.
 .4تصغري اللقمة وجتويد مضغها ،وما مل يبتلعها ال ميد اليد إىل األخرى ،فإن ذلك من العجلة يف
ذم طعاما قط ،إن أعجبه
األكل ،وال يذم مأكوالا كائنا ما كان ،ملا روي أن النيب (ﷺ) (ما ّ
أكله ،وإن كرهه تركه.)4
 .5األكل مما يليه ،إال يف الفاكهة ،فإن له أن جييل يده ،قال رسول هللا (ﷺ) (كل مما يليك.)5
 .6أال أيكل من ذروة القصعة ،وال من وسطها ألنه موضع الربكة ،وإذا فرغ الطعام ،ومل يبق إال ذروة
القصعة فليأكلها.

1

أخرجه أبو داوود ، 139 /2 ،على النحو التايل( :اجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم هللا عليه يبارك لكم فيه) من طريق الوليد بن مسلم( .انظر ،األلباين ،حممد

انصر :سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها .272 /2 ،وانظر :اجليطايل ،قواعد اإلسالم ،254 /2 ،صححه وعلق عليه بكلي عبد الرمحن
بن عمر ،غرداية (اجلزائر) ،املطبعة العربية.1976 ،
2

أخرجه الطرباين يف األوسط( 16 /1 ،اذكروا اسم هللا وليأكل كل امرئ مما يليه) وقال اهليثمي يف اجملمع ،27-26 /5 ،وفيه أن اهيه وحديثه وبقية رجاله رجال

الصحيح( .انظر ،اهليثمي :كتاب جممع البحرين يف زوائد اجملمعني.)63-62 /7 ،
3

أخرج الطرباين يف األوسط( .19 /1 ،من أكل بشماله أكل معه شيطان ،ومن شرب بشماله شرب معه شيطان) ،أخرجه أمحد .77 /6 ،ويف :اهليثمي،

اجملمع .25 /5 ،ويف اسناده أمحد بن رشدين ابن سعد ،وهو ضعيف( .انظر :اهليثمي ،جممع البحرين يف زوائد اجملمعني.)63 /7 ،
4

أخرجه البخاري (ما عاب النيب طعام ا قط ،إن اشتهاه أكله ،وإن كرهه تركه) ،صحيح البخاري ،رقم .437 /3 ،5409

5

أخرجه البخاري والرتمذي (اي غالم ،سم هللا ،وكل بيمينك ،وكل مما يليك) ،صحيح البخاري ،رقم  .431 /3 ،5377ويف :الرتمذي ،اجلامع الصحيح ،رقم

.590 /4 ،2380
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 .7أال يقشر وجه الطعام ،وال حيفر فيه ليجمع إليه األدام دون القوم لنهي النيب (ﷺ) عن احلفار
والقشار والدوار وهو الذي أيكل ميينا ومشاالا.1
 .8أن يرفع الطعام إذا وقع من يده ،وليأكله لقوم النيب (ﷺ) (إذا وقعت لقمة أحدكم فيأخذها
وليمط ما كان عليها من أذى وليأكلها ،وال يذرها للشيطان.2
 .9أال ميسح يده ابملنديل حىت يلعقها لعقا جيدا كما روي أنه عليه السالم يلعق أصابعه (إذا أكل
أحدكم فال ميسح يده حىت يَلعقها أو يُلعقها.)3
.10

أن يبدأ ابمللح وخيتم به لقول النيب (ﷺ) (اجعلوا امللح أول طعامكم فإن منه شفاء من

اثنني وسبعني داء منها اجلنون واجلذام والربص ووجع األضراس واحللق والبطن.)4
ت .آداب آخر الطعام ،وهي ستة:
 .1أن ميسك قبل الشبع إال أن يريد التقوى على الصوم فال أبس ويف احلديث (ما مأل ابن آدم شرا
من بطن ،حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه ،وإن مل يكن يفعل فثلث للطعام ،وثلث للشراب،
وثلث للنفس.)5
 .2أن يعلق القصعة ببعض أصابعه ويغسلها ابملاء مث يشرب.
 .3أن يلتقط فتات الطعام.
 .4أن خيلل أضراسه ،وال يبتلع ما خيرج من بني أسنانه ابخلالل ولكن يرميه ،أما ما جيتمع يف أصول
أسنانه فأخرجه اللسان فال يرميه ،وليمضمض بعد اخلالل.
1

حديث هنى عن النيب صلى هللا عليه وسلم عن احلفار ،والقشار والدوار وهو الذي أيكل ميينا ومشاالا .مل أجد له أثرا صحيحا قط.

2

أخرجه مسلم يف صحيحه ،ج ،3ص ،1606يف كتاب األشربة( ،إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها ،فليمط ما كان هبا من أذى وليأكلها وال يدعها

للشيطان).
3

أخرجه البخاري يف صحيحه ،رقم .1752 /4 ،5456

4

حديث اجعلوا امللح أول طعامكم فغن منه شفاء من اثنني وسبعني داء منها اجلنون واجلذام والربص ووجع األضراس واحللق والبطن ،حديث موضوع .انظر:

الذهيب :ترتيب املوضوعات البن اجلوزي ،رقم  ،710ص .210وانظر :اجليطايل ،قواعد اإلسالم.258-255 /2 ،
5

أخرجه الرتمذي يف سننه ،رقم .590 /4 ،2380
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ات ما رزق نا ُكم واش ُكروا َِِّ
ِ ِ ِ
َّلل﴾
 .5أن يشكر هللا تعاىل على ما أطعمه قال تعاىلُ ﴿:كلُوا من طَيبَ َ َ َ َ َ ُ
[البقرة.1]172 :
 .6الدعاء ابلربكة لقوله صلى هللا عليه وسلم (ادعوا ِف طعامكم ابلربكة يبارك لكم .)2ويقول :احلمد
هلل الذي أطعمنا وسقاان وجعلنا من املسلمني اي كايف كل شيء وال يكفي شيء ،أطعمت من
جوع ،وآمنت من خوف ،فلك احلمد ،آويت من يتم وهديت من ضاللة ،واغنيت من عيلة،
فلك احلمد محدا كثريا طيبا مباركا فيه ،كما أنت أهله ،اللهم كما أطعمتنا طيبا فاستعملنا صاحلا،
واجعله عوانا لنا على طاعتك ،ونعوذ بك أن نستعني به على معاصيك.3
 .7يراقب س لوك الطالب ومدى تطبيقهم آلداب الطعام " فمن أكل بنهم أو أكل ذي كرب ،عيب
عليه ،يف غري ذلك املوضع وهنى وقبح وحذر أن يعود فإن عاد فاخلطة ."4ويلفت نظر التالميذ
إىل ضرورة التقيد آبداب الطعام بعيدا عن أعني الطالب ،وجيعل الطالب يتقبل النصيحة ،ويبعده
عن سخرية التالميذ ،وخاصة إذا كانت مالحظة العريف هي املالحظة األوىل.
 .8ال يتشدد العريف مع الطالب ،أثناء الطعام ،فال يتحفظ الطالب أثناء الطعام ،بل "مييلون إىل
ضرب من الدالل ،وينبسطون بعض االنبساط وحيسنون الظن ،وال حيتشون يف اقرتاح طيب الطعام
أو زايدة األدام أو حنو ذلك."5
وتكون هذه احلرية ،أثناء الطعام ،يف مكان الدراسة ،أما أذا كان الطعام خارج مكان الدراسة كأن يكونوا
يف نزهة ،أو دعوا إىل مأدبة خارج مكان الدراسة ،فإهنم يتقيدون تقيدا اتم ا آبداب الطعام ،يوجه إليهم

1

سورة البقرة ،اآلية .172

2

احلديث الذي ورد يف هذا اخلصوص هو (اجتمعوا على طعامكم واذكروا هللا تعاىل عليه يبارك لكم فيه) أخرجه أبو داوود ،139 /2 ،وابن ماجه.37 /2 ،

وانظر :احلاكم( .103 /2 ،انظر ،األلباين ،حممد انصر الدين :سلسلة األحاديث الصحيحة.)272 /2 ،
3

اجليطايل :قواعد اإلسالم.268-267 /2 ،

4

الدرجيين ،املرجع السابق.175 /1 ،

5

الدرجيين :املرجع السابق ،ص.175

617

العريف املالحظات مباشرة أثناء الطعام ،ولكن يف أسلوب مبتكر متعارف عليه ،أبن يتلفظ أبلفاظ يفهم
منها التالميذ أن حيسنوا آداهبم وأخالقهم مثل أن يقول "حسان ورمبا قال حسان بن اثبت أي أحسنوا
آدابكم ،وهي كلمة يقولوهنا مهما دخل فيهم من غري الصنف حتذيرا أن يطلع على ما ينتقد منهم."1
 .9يعلن العريف انتهاء الطعام ،بعد أن يتأكد أهنم انتهوا من تناول طعامهم ،وإن "وجد منهم من يده
يف الطعام انتظره حىت يقضوا حاجتهم ."2وال حيق للطالب إن أهنى طعامه ،أن يقوم من مكانه أو
االنصراف" إال إذا أعلن العريف ذلك."3
.10

يشرف على "توزيع اهلدااي اليت يتصدق هبا األغنياء احملسنون ."4وعلى تنظيم وجبيت

الطعام الرئيسيتني ومها :وجبة الفطور ووجبة املساء ،والوجبتني اإلضافيتني:
أ .وجبة الضحى :وميعادها "وقت الضحى بعد استكمال اكتئاب األلواح."5
ب .وجبة العصر :وميعادها "بعد الصالة بقدر ما يقرأ فيه قارئ اللوح مرة أو مرتني."6
والطعام الذي يقدم يوميا يف هاتني الوجبتني مها "التمر والفاكهة يف أوقاهتا فرتتيب ذلك أيضا إىل
العريف ."7ويقدم الطعام يف الوجبات اإلضافية بطريقة مبتكرة مفيدة ،تقوم على ما يلي:
 .1يقف الطالب احللقة بشكل دائري ،وينظم حلقتهم "عريف يكون أسنهم أو أنبههم ،ال تعدو
عرافته تلك احلال."8

1

الدرجيين :املرجع نفسه ،ص.175

2

الدرجيين ،املرجع نفسه.175 /1 ،

3

خليفات ،املرجع السابق ،ص.964

4

الدرجيين ،املرجع نفسه.175 /1 ،

5

خليفات ،املرجع نفسه ،ص.964

6

الدرجيين ،املرجع نفسه.176 /1 ،

7

الدرجيين ،املرجع السابق.176 /1 ،

8

الدرجيين ،املرجع نفسه.176 /1 ،
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 .2يطرح العريف قبل تقدمي الفاكهة ثالث مسائل ،يف أي فن كان ،مث كذلك ميامنة حىت يتم الدور،
"فمن أجاب على األسئلة أكل ،ومن أتخر فال إمث عليه ،فإمنا ذلك على االختيار."1
 .3ال أيكل الطالب فاكهته ،إال بعد أن ينال مجيع طالب احللقة حصتهم ،أتديب ا وحتريض ا على
حتصيل الفوائد ."2ولتالميذ الكتاتيب ودار التالميذ " وقف من التمر أيخذونه مرة يف اليوم كغذاء
يزود به التالميذ."3
والالفت يف وجبات الطعام أن وجبة الصباح مفقودة ،وذلك أن الطالب ينهضون من النوم لتحصيل الدرس،
ويتلقون طعاما خفيفا وقت الضحى ،مث الوجبة األساسية عند الظهر ،وبعدها اسرتاحة الظهر ،مث الوجبة
اإلضافية الثانية فالعشاء ،وتقدم وجبة انفلة إىل الطالب ملن يكون " به شوق إىل تلك النافلة."4وتراعي
هذه الوجبات ،من حيث تقدميها ،الناحية الصحية ،فاملعدة ال تكون يف خواء كامل ،وإن مل تذكر لنا
املصادر أنواع األطعمة اليت كانت تقدم ،إال أننا نستشف من الوجبات اإلضافية القائمة على التمر والفاكهة،
أهنا تراعي الناحية الصحية الغذائية للطالب.
عريف حتفيظ القرآن الكرمي:
هو املعلم املكلف بتحفيظ القرآن الكرمي للطالب ،وما دامت هذه هي مهامه فيشرتط فيه أن "يكون حافظا
لكتاب هللا حفظا عارفا برسم املصحف ."5ويقتضي احلفظ أن يكون حمكما لتالوة القرآن الكرمي ،عاملا
بتفسري معانيه ،ضليع ا يف اللغة العربية وفنوهنا ،وتكون مهمته يف األمور التالية:

1

الدرجيين ،املرجع نفسه.176 /1 ،

2

الدرجيين :املرجع نفسه.176 /1 ،

3

دبوز ،املرجع السابق.228 /1 ،

4

الدرجيين ،املرجع نفسه.177-176 /1 ،

5

الدرجيين ،املرجع السابق ،ص.177
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 .1اإلشراف على عدد من التالميذ "أكثرهم عشرة ،وأقلهم اثنني ،وهذا حبسب االختيار ."1وقد يزيد
عدد الطالب أو يقل للضرورة "فال حد لكثرهتم وال لقلتهم."2
 .2يتبع يف تدريس القرآن الكرمي لتالميذه اخلطوات التالية:
أ .ميلي على التالميذ اآلايت اليت يكتبوهنا يف ألواحهم.
ب .يصحح للتالميذ األلواح ،بعد أن خيربه النقيب –العريف على التالميذ -أن األلواح اليت جفت.
ف .يطلب منهم حفظ ما كتبوه غيب ا لليوم التايل.3
ق .حيث النقيب زمالءه الطلبة على احلفظ وجيمعهم يف اليوم التايل ،ويشرتط يف النقيب أن يكون
"ممن يتوسم منهم الفطنة والذكاء واالجتهاد ،ويقوم النقيب جبمع الطلبة يف األماكن املخصصة
للتدريس يف األوقات احملددة ،وعندما يتكامل عدد التالميذ يستدعي العريف ليبدأ دروسه اليومية.4
ك .يفتتح العريف الدرس على النحو التايل:
.16

يستأذنه النقيب يف حفظ ما كتب أمس.

.17

يسمع كل تلميذ ميامنه ما كتبه ابألمس.

.18

ال يبدأ العريف التسميع للطلبة إال بعد أن خيربه النقيب أن كل التالميذ قد حفظوا

واجباهتم ،وأتكد من ذلك.
.19

يستأذن التالميذ العريف ،بعد تسميع ما كتبوه فيملي عليهم.

.20

يضع تقريرا مفصالا عن كل تلميذ ،وعن احلاالت املستعصية اليت ال ميكنه حلها إال

الشيخ عند االجتماع به أسبوعيا.5
1

الدرجيين ،املرجع السابق.177 /1 ،

2

الدرجيين :املرجع نفسه ،ص177

3

الدرجيين ،املرجع نفسه .177 /1 ،وانظر :معمر ،املرجع السابق ،ص.144

4

الدرجيين ،املرجع نفسه.177 /1 ،

5

معمر ،املرجع السابق ،ص.144

620

.21

يعاقب العريف التالميذ املقصرين يف دروسهم ،والذين ال حيفظون دروسهم جيدا ،وتتدرج

العقوابت على النحو التايل:
أ .يتجاوز العريف عن التلميذ الصغري املبتدئ إذا أخطأ مخسة أخطاء ،وإذا كان كبريا فيسمح له
بثالثة أخطاء ،وإن كان التلميذ معيدا فال يسمح له إال خبطأة واحدة .ومن زادت أخطاؤه عن
املسموح به فإنه يتعرض للعقوابت التالية:
.22

إذا كان التلميذ صغريا يعاقب ابلوقوف يف الزاوية واجللد.1

.23

إذا كان كبريا فإنه يعاقب ابلطرد.

.24

ال يطبق العقاب اجلسدي إال بعد التوبيخ ،وتنبيهه إىل ضرورة احلفظ.

.25

إن كان التلميذ ال حيفظ جيدا حلب البطالة وترك املدرسة ،يعزز إذا كان ذكي ا فهم ا ،وإن

كان ضعف حفظه لعله يف فهمه وضيق ابعه .وإن كان ذلك األمر مساوايا عذره وأمره
ابإلعادة.2
عريف أوقات الدراسة:
ميثل عريف أوقات الدراسة ،يف املفهوم احلديث ،الناظر الذي يراقب التالميذ أثناء حفظهم ،حىت ال يضيعوا
الوقت سدى ،أو ينصرفوا إىل اللعب واللهو أثناء الوقت املخصص حلفظ واجباهتم الدراسية" ،وعريف أوقات
الدراسة يكون واحدا ويكون أكثر ،إمنا هو على قدر االحتياج إليه ."3وتتخلص مهامه يف:

1

شرعت الرتبية اإلسالمية التأديب اجلسدي .لكنها جعلت الرفق هو األساس ،وحددت أماكن الضرب ابللوااي واألفخاذ وأسافل القدمني ألن هذه املواضع ال

خيشى منها مرض وال غائلة وال جيوز ضرب رأس الصيب وال وجهه .ومل يرد عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حديث أيمر ابجللد ،ومل أيمر به أحد من علماء الرتبية
للمسلمني .انظر :ابن سحنون ،آداب املعلمني ،ص .ص .101-100ويف :ابن نصر ،عبد الرمحن :هناية الرتبة يف طلب احلسبة ،نشر الباز العرييين ،القاهرة،
مطبعة التأليف والرتمجة والنشر.)1946 ،
2

الدرجيين ،املرجع السابق .178 – 172 /1 ،ويف :خليفات ،املرجع السابق ،ص.963

3

الربادي :اجلواهر املنتقاة ،ص.208
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 .1يتفقد أصحاب األلواح بني الظهر والعصر ،ويعاقب الطلبة الذين ال حيملون ألواحهم للدرس إال
بعذر.
 .2يشرف على انتظام الطلبة يف احللقات الدراسية ،ويسجل أمساء الطلبة الغائبني أو املتأخرين.
 .3يتوىل عقاب كل تلميذ إذا:
أ .أتخر يف احلضور إىل حلقة الدرس دون عذر شرعي.
ب .اشتغل مبا يلهيه عن الدرس.
ج .أتخر يف النهوض من النوم وقت االستفتاح لغري عذر.
ح .غاب عن صالة اجلماعة والعصر عن احلضور الستماع قراءة كتاب الوعظ.
خ .تناول الطعام اختيارا يف غري األوقات احملددة لألكل.1

سري العمل الدراسي اليومي:
يبدو من سري العمل اليومي يف مدراس العزابة التنظيم الدقيق يف عمل العرفاء ،فال تداخل يف مهماهتم،
ولكل واحد منهم مهام خمصوصة يقوم هبا.وإذا أردان تنظيم اجلدول الدراسي اليومي يف مدارس العزابة ،فإن
هذا اجلدول يكون على النحو التايل:
.26

االستيقاظ يف الثلث األخري من الليل أو الربع األخري أو يف الوقت الذي حيدده شيخ

العزابة لتأدية دعاء االستفتاح ،2مث يتوضؤون ،وأيخذون يف تالوة القرآن الكرمي ،مع الشيخ
أو فرادى حىت آذان الفجر ،وخيتمون تالوهتم ابالستغفار والدعاء.

1

انظر :الدرجيين :املرجع السابق .178 – 172 /1 ،ويف :الربادي ،املرجع السابق ،ص .208وانظر :خليفات ،املرجع السابق ،ص.ص .966- 963

وراجع :معمر ،املرجع السابق ،ص.144
2

يَذكر حممد علي دبوز أبن دعاء االستفتاح هو على النحو التايل :سالم على مالئكة هللا ،وعلى أنبيائه ،وعلى رسله ،وعلى أوليائه ،وعلينا معهم السالم أمجعني،

السالم على املالئ كة الكرام احلافظني الربرة الكاتبني ،الذين يكتبون أعمالنا وحيصون آجالنا .استفتحنا بذكر هللا وآايته ،وهو خري الفاحتني.
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.27

يؤدي اجلميع صالة الفجر مجاعة يف املسجد.

.28

يبدأون دروسهم اليومية واملعتادة ،حيث جيتمع الطلبة يف صفوفهم املختلفة ،ويتفقدهم

النقباء ،ويكون كل نقيب مسؤول عن جمموعة.1
.29

جيلس الطلبة يف صفوفهم على هيئة حلقة غري مستندين إىل شيء وال مكثرين من احلركة

وااللتفات ،أو ما شابه ذلك بل يبقون حمدقني ابأللواح املسندة إىل األساطني ،وعليهم أن
يكونوا حمتشمي اللباس حبيث ال يظهر من أجسادهم شيء.
.30

عندما يتكامل عددهم يقوم النقيب ابستدعاء العريف الذي أييت إىل الصف ،يبدأ إبلقاء

دروسه أو حماضراته.
.31

يبدأ العريف دروسه ابختبار الطلبة فيما حفظوه مما أخذوه أو كتبوه يف اليوم السابق،

وميلي عليهم بعد ذلك ما جيب حفظه لليوم التايل ،ويعاقب كل من يقصر يف واجبه.

اللهم إين أشهدك وأشهد مالئكتك ومحلة عرشك وأنبيائك ورسلك ومجيع خلقك أن ال إله إال أنت وحدك ،ال شريك لك ،وأن حممد عبدك ورسولك ،وأن ما
جاء به احلق من عندك.ريب ارمحين برتك املعاصي كلها ،وارمحين ما أبقيتين وارمحين إذا توفيتين ،وارمحين برتك ما ال يعنيين ،وارزقين حسن النظر فيما يرضيك عين،
وارزق قليب حفظ كتابك كما علمتين ،واجعلين أتلوه على النحو الذي حتبه ويرضيك عين ،نور به بصري ،وأطلق به لساين ،واستعمل به بدين يف طاعتك ،فإنه ال
حول وال قوة إال بك اي أرحم الرامحني.
أعوذ بك من مهزات الشياطني ،وأعوذ بك ريب أن حيضروين ،أصبحت مرهتنا بكسيب ،وال فقري أفقرين ،ال حول عن معاصي هللا إال بعصمة من هللا ،وال قوة على
طاعة هللا إال بعون من هللا ،أصبحنا ابهلل وأمسينا ابهلل ،وابهلل حنيا ومنوت وإليه النشور.
اللهم اجعلنا من أفضل عبادك نصيبا يف كل خري تقسمه ،ونور هتدى به ،ورزق تبسطه ،ودفع بالء تدفعه ،وصرف شر تصرفه.
اللهم أنزل علينا رمحتك ،وانشر فينا بركاتك ،وأمت علينا نعمتك ،وألبسنا عافيتك ،وأعذان من النار ومن الشيطان الرجيم ،واهدان إىل احلق ،وإىل طريقك املستقيم،
وجننا من النار ،ومن عذاب اجلحيم ،وأدخلنا برمحتك جنة النعيم اي أرحم الرامحني .راجع :دبوز ،أعالم االصالح يف اجلزائر.158-157 /3 ،
ويذكر حممد بن يوسف اطفيش أن دعاء االستفتاح هو :أشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له ،وأن حممدا عبده ورسوله ،وأن ما جاء به من حق من عند ربه،
أشهد أن الدين كما شرع ،وأن اإلسالم كما وصف ،وأن القرآن كما نزل ،وأن القول كما حدث ،وأن هللا احلق املبني ،ذكرا هللا حممدا صلى هللا عليه وسلم ابخلري،
وحياه ابلسالم ،استفتحنا بذكر هللا وآايته ،وهو خري الفاحتني.
ربنا أنزلنا منزالا مبارك ا وأنت خري املنزلني يف ديننا ودنياان وآخرتنا اي أرحم الرامحني ،سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسالم على املرسلني ،واحلمد هلل رب العاملني.
(اطفيش ،حممد بن يوسف ،أساس الطاعات يف مجيع العبادات ،ص .ص ،52-51ليبيا ،انلوت1387ه  ،بريوت ،دار لبنان.)1968 ،
بينما يذكر الدرجيين أن دعاء االستفتاح هو أن :يستعيذ ويبسمل ويقرأ فاحتة الكتاب .الدرجيين ،املرجع السابق.172 /1 ،
1

يشري حممد عوض خليفات إىل وجبة الصباح ،لكننا مل جند هلا ذكرا يف املصادر اليت وقعت بني أيدينا ،وإمنا ورد ذكر لوجبة انفلة ملن هو حباجة إىل طعام إضايف،

ورمبا فسر حممد عوض خليفات الوجبة اإلضافية أبهنا وجبة الصباح.
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.32

بعد انتهاء الدروس الصباحية ،يقوم عريف اخلتمات فيجمع الطلبة لتالوة دعاء اخلتمة

الصباحية ،معلنا بذلك انتهاء الدروس الصباحية ،اليت يقوم هبا العرفاء.
.33

جيتمع الطلبة إىل شيخ العزابة ،حيث يلقون عليه بعض االستفسارات ليجيب عليها ،ال

تقتصر هذه االستفسارات على موضوع معني ،بل تكون شاملة للنواحي العلمية والفقهية
واالجتماعية وغريها من املسائل اليت تلفت انتباه الطلبة ،وتثري فضوهلم.
يبدأ الطلبة أسئلتهم االستفسارية إما ميامنة ،أي ابتداء من الشخص اجلالس إىل ميني الشيخ ،أو أن يقصر
الس ؤال على من لديه مشكلة حتتاج إىل حل أو استفسار حوهلا ،وللشيخ أن جييب بنفسه ،أو أن حييلها
إىل أحد املشايخ اآلخرين ممن له معرفة واسعة يف املوضوع الذي يدور حوله النقاش.وللسائل أو أحد
احلاضرين حق طلب االستزادة يف التوضيح .وإن من أراد القيام ،فال يقوم حىت يستأذن ممن يليه ،فإن أذن
له قام ،وإن مل أيذن له أقام.
 .1إذا هم الشيخ ابلقيام ،ومل يستثقل من خيتص به من طلبته ركع ،وركع أصحابه ركعات الضحى،
ويشيعوه تكرما له وأتنيسا به ،وإن ثقل عليه ذلك ،ركع وركعوا ودعوه ومل يشيعوه.
 .2يدعى الطلبة لتناول وجبة خفيفة من الفواكه والبلح ،ولكن هذه الوجبة مشروطة ابإلجابة على
ثالثة أسئلة يطرحها العريف على كل واحد منهم ،فمن أجاب إجابة صحيحة مسع له أبخذ
نصيبه ،ومن مل يفعل حرم منها ،وحيق ملن قصر يف اإلجابة أن حياول استحضار األجوبة الصحيحة،
فإذا جنح يف ذلك قبل انتهاء مدة الوجبة انل نصيبه ،وإن مل ينجح انل نصيبه يف األخري.
.34

أيمر عريف اخلتمات الطلبة ابلذهاب إىل مضاجعهم ليناموا نوم اهلاجرة أي القيلولة.

.35

يستيقظ الطلبة ألداء صالة الظهر.

.36

يتناول الطلبة بعد أداء الصالة ،طعام الغذاء.

624

.37

تبدأ دورة الدراسة املسائية وتستمر حىت موعد صالة العصر.

.38

يؤدي الطلبة صالة العصر.

.39

يدعى الطلبة لتناول وجبة خفيفة كوجبة الضحى وابلطريقة نفسها.

.40

العودة إىل املذاكرة لوقت قصري.

.41

اسرتاحة حرة حىت صالة املغرب.

.42

أداء صالة املغرب.

.43

ينادي عريف اخلتمات الطالب إىل اخلتمة املسائية إيذاانا ابنتهاء األعمال اليومية اإللزامية.

.44

أداء صالة العشاء.

.45

تناول طعام العشاء.

.46

اسرتاحة ملدة قصرية.

.47

يدعوهم عريف اخلتمات إىل حضور اخلتمة النهائية ،حيث يقوم أحدهم بتالوة آايت من

الذكر احلكيم ،ودعاء اخلتمة ويلقي أحد الطلبة كلمة توجيهية إرشادية.
 -الذهاب إىل النوم.1

 .5استنتاجات:
 .1هل أبو عبد هللا حممد بن بكر هو املؤسس للعزابة؟ ال نعتقد أن أاب عبد هللا بن بكر هو املؤسس للعزابة،
وإمنا هو واحد من الذين اتبعوا عمل العزابة يف القرن اخلامس اهلجري ،وما أضافه حممد بن بكر هو

1

انظر :الربادي ،املرجع السابق ،ص .ص .210-208وانظر :الدرجيين ،املرجع السابق .180 – 179 /1 ،ويف :خليفات ،املرجع السابق ،ص .ص-97

.98
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االنتقال ابلطلبة من الدراسة يف الكهوف إىل بناء خاص حيث "شيد من كرمي البنيان ما يتشبه هبا العزابة
ويتشبهون به اآلن ."1ونتكئ يف ذلك على األدلة التالية:
أ .أن لفظ العزابة كان معروف ا قبل حممد بن بكر قبل النصف الثاين من القرن الرابع اهلجري ،فقد ذكر
الدرجيين أنه كان "لرجل نكاري على رجل وهيب الدينار واحد دينا ،فمات الذي عليه الدين ،فخلف
ابنا عزابيا ،ومل يرتك ماالا يورث عنه سوى شاة واحدة ،فطلب النكاري دينه من ولد امليت ،فقال :إن
غرميك مل خيلف إال شاة فبعها وخذ منها دينك ،فقال النكاري :بع أنت ،وادفع يل! فقال بيين وبينك
أبو صاحل 2فرتاجعا إليه ،فلما قراب من جملسه قال النكاري للعزايب :سر إليه أنت ،وحدك ،واستفته ،فما
أفىت به أمضيته على نفسي ،ورضيته ،فجاء العزايب ،وعرفه ما بينه وبني صاحبه ،فقال أبو صاحل صدق
صاحبك ،بع وادفع إليه الثمن ،فقال بعض من حضره من العوام هذه إعانة للنكاري على الوهيب ،فقال
هلم إن احلكم ال خيتلف."3
ب .إن لفظ العزايب كان يطلق على من ابتعد عن الناس ،وكان العديد من العلماء اإلابضية ينصرف إىل
اجلبال ،ويقضي أايم ا تعبديه يف الغار ،فقد ذكر عن أيب املنيب " 4أنه إذا مضى إىل الغار فيه أخذ زادا
قليالا ،فيلبث يف الغار املذكور املدة الطويلة اليت يفين يف بعضها أضعاف ذلك الزاد ،فكانت هذه حالته
حىت ساء ظن امرأته ،وحسبت أنه تزوج غريها ،وأن اليت تزوج هي اليت تقوم لطعامه ،املدة اليت يفىن فيها
زاده ،فتوجهت امرأته إىل الغار فدخلته خفية على حني غفلة ،وكمنت حبيث ال يشعر هبا بعلها ،وراقبت

1

الدرجيين ،املرجع السابق.170 /1 ،

2

أبو صاحل بكر بن قاسم الرباسيين (400- 350ه ).

3

الدرجيين ،املرجع السابق.355 /2 ،

4

أبو املنيب حممد بن اينس ( 250–200ه).
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إىل وقت إفطاره ،فلما صلى ما شاء هللا كما كان يصلي قبل تلك الليلة حتول إىل شجرة رمت أوراتم 1وأخذ
منها فافطر عليه ،وأكل منه ما اقتات به."2
ج .كان العلماء قبل أيب عبد هللا حممد بن بكر ينفقون على طالهبم ،فقد كان أبو زكراي 3يصرف
الداننري ابلدراهم ،وجيعل الدراهم يف القراطيس والصرر مث يعلقها يف ألواح التالمذة ،ورمبا جيعلها
يف أوعية دفاترهم ،ورمبا جعلها بني التلميذ وبني ثيابه ،وهم ال يشعرون وكل ذلك رغبة يف كتمان
الصدقة.4
د.ال حتدد املصادر التارخيية اإلابضية اترخيا حمددا لنشؤ العزابة ،ولكن فرحات اجلعبريي يذكر أن أول وثيقة
عن جملس العزابة يرجع اترخيها إىل أول شعبان من عام(708ه 1308/م) .5وهذا التاريخ تؤيده الشواهد
التالية:
 .6إن املدن اإلابضية يف وادي ميزاب اكتمل بناؤه يف أواخر القرن الثامن اهلجري" ،وينتهي يف أواخر القرن
الثامن ،بعد االنتهاء من بناء مدينيت مليكة وبين يزقن والتفكري يف االنبعاث ."6وإن بناء املدن يف وادي
امليزاب أشبه ابلثكنات العسكرية ،وإن الذين "يزورون وادي ميزاب يعجبون بعمارهتا اهلرمية املميزة ،ففي
كل مدينة من مدن الوادي السبع تنبهر العني ابملئذنة الشاخمة اليت تكون يف القمة العليا من القرية ترتبع
كاحلارس األمني فوق رأس الربوة ،مث تنداح هذه الدوائر الرائعة من األبنية متماسكة حتت مسع وبصر
مئذنة املسجد.

1

رمت أوراتم نوع من الشجر بذره كالعدس.

2

الدرجيين ،املرجع السابق.299 /2 ،

3

أبو زكراي فصيل بن أيب ميسور من علماء الطبقة الثامنة (400- 350ه ).

4

الدرجيين ،املرجع السابق.363 /2 ،

5

فرحات اجلعبريي ،نظام العزابة عند اإلابضية يف جربة ،ص.90

6

معمر ،اإلابضية يف اجلزائر ،ص.438
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إن بعض الدارسني يعطون تفسريا عسكرايا فيقولون إن طبيعة املنطقة وما عرفته من ف داخلية وخارجية
اقتضت أن يكون تصميم بناء املدن على هذا الشكل."1
إن املذهب اإلابضي الذي دعا إىل قيام إمامة تتماشى مع كل زمن من األزمان ،وبناء املدن الشبيهة
ابلثكن العسكرية انعكس على النظام الرتبوي ،الذي جاء تزاوجا بني الفكر العسكري اإلابضي الداعي
إىل تربية األجيال تربية عسكرية ،والفكر الرتبوي الداعي إىل إعداد دعاة يتميزون يف سلوكهم وتربيتهم.
وهذا يف رأينا ال يكون إال بعد مرحلة االستقرار ،وقد بدأ اإلابضية يستقرون مع بداية القرن الثامن
اهلجري ،وصدور أول وثيقة يف بداية القرن الثامن اهلجري أييت متوافقا مع االستمرار والتفكري يف املستقبل.
 .7نظام الرتبية يف مدارس العزابة صورة عن اجملتمع اإلابضي ،فالرتبية يف أساسها عملية اجتماعية،
وهي امتداد ملا يف اجملتمع من قيم ومثل وعادات وتقاليد وألوان تقافية ،وهي أداة اجملتمع "يف صنع
املستقبل ،واملالءمة للحاضر ،والرتبية بعملياهتا املختلفة ،وأساليبها املتنوعة املتعددة من صنع الزمان
وعمل املكان ،ونتاج الظروف اليت حتيط ابجملتمع."2
وعملت مدارس العزابة على التطبيع االجتماعي للطلبة ،ابكساهبم العادات واالجتاهات اليت يريدها املذهب
اإلابضي ،وتعويد التالميذ على التطبيق السلوكي للعادات االجتماعية مثل األكل واحلديث واجللوس ،لكي
يكون اإلابضي متميزا يف اجملتمع وجيذب بسلوكه غريه إىل االخنراط يف مذهبه.
لقد طور اإلابضية جمالس الدعوة السرية إىل نظام عزابة يتسم ابلشدة ،وتغلب عليه مسات النظام العسكري،
وتتضح هذه الصرامة يف مهام عرفاء أوقات الدراسة الذين "يتفقدون أصحاب األلواح بني الظهر والعصر،
فإن أبطأ أحدهم إبطاء ال يعذر فيه فاخلطة ،وإن اشتغل مبا يلهيه عن قراءة لوحه ،فاخلطة .وبني املغرب
والعشاء إن غاب أو أبطأ أو اشتغل مبا يلهيه عن قراءة لوحه ،فاخلطة .وإن قام إىل الطعام اختيارا أو جنوى،
1

انصر ،حلقة العزابة ،ص.4

2

عبد الغين عبود وآخرون ،فلسفة التعليم االبتدائي وتطبيقاته ،ص.231
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فاخلطة .ووقت االستفتاح إن انم أو تنام ،أو اشتغل بغري دراسة ،ولك يكن له عذر ،فاخلطة .وبني صالة
اجلمعة والعصر إن غاب عن احلضور الجتماع قراءة كتاب املواعظ ،فاخلطة."1
يتضح من سري العمل اليومي يف العزابة ،الذي يتسم ابلصرامة والشدة والعقاب ،عند كل تقصري أو أتخر،
أن منط ا معين ا وسلوك ا متبع ا جيب أن ينشأ عليهما الطلبة ،وال يرتك هلم سري العمل الرتبوي اليومي إال
االسرتاحة احلرة القصرية يف اليوم ،وهذه االسرتاحة احلرة ال تسمح للطلبة يف التعبري عن مواهبهم ورغباهتم.
ولقد نبذ املربون املسلمون الصرامة والقسوة يف معاملة الصبيان والطلبة ،ألن هذه الصرامة قد تصبح وسيلة
الكتساب الطفل سوء اخللق ،والصيب الذي "كان مرابه ابلعسف والقهر ...سطا به الفهر ،وضيق على
ال نفس يف انبساطها ،وذهب بنشاطها ،ودعا إىل الكسل ،ومحل على الكذب واخلبث ،وهو التظاهر بغري
ما يف ضمريه ،خوف ا من انبساط األيدي ابلقهر عليه ،وعلمه املكر واخلديعة لذلك ،ورمبا صارت له هذه
عادة وخلق ا .2ويرى ابن سينا أن حسم الداء أفضل من عالجه ،ويكون ذلك إببعاد الطفل عما يغريه
ابخلطأ و"جينبه مفاسد األخالق ،وينكب عنه معايب العادات ابلرتهيب والرتغيب واإليناس واالحياش،
وابألعراض واالقبال ،وابحلمد مرة ،وابلتوبيخ أخرى.3
وكان من األفضل ،أن يتخلل اليوم الدراسي بعض األلعاب ،ملا هلا من فوائد ملموسة معروفة تتعلق بتعليم
املهارات ،وتنشيط األداء العقلي ،وقد بينت بعض الدراسات "وجود عالقة إجيابية بني ارتفاع الذكاء والنمو
اجلسمي األفضل لدى األطفال منذ الطفولة املبكرة ،وحىت هناية املراهقة ،بسبب عوامل رعايتهم كالتغذية

1

صاحل ابجية ،اإلابضية ابجلريد ،ص.228

2

ابن خلدون ،مقدمة ابن خلدون ،ص.399

3

ابن سينا ،السياسة (التدبري) ،جملة املشرق ،نشره لويس شيخو ،بريوت ،السنة التاسعة ،االعداد  ،1906 ،23-21ص .ص.1074-1073
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وممارسة األلعاب الرايضية ،ومن انحية أخرى كشفت بعض الدراسات عن عالقة عكسية بني نقص النمو
اجلسمي والتحصيل الدراسي ،أي ارتباط قلة الفاعلية اجلسمية ابخنفاض مستوى حتصيل الطفل دراسيا."1

 .8أوقات الدراسة ِف العزابة:
ال ختتلف أوقات الدراسة يف مدارس العزابة ،عما كان سائدا من أوقات يف معظم الكتاتيب اإلسالمية،
وهي "أن يالزم تعليم الصبيان بعد صالة الصبح إىل الضحى األعلى مث من الظهر إىل صالة العصر ويسرحهم
بقية النهار ."2ويستنتج أمحد األهواين توزيع املواد الدراسية اليومية يف الكتاب على النحو التايل:
أ .يدرس الصبيان القرآن من أول النهار يف وقت مبكر حىت الضحى.
ب .يتعلمون الكتابة من الضحى إىل أول النهار.
ت .ينصرف الصبيان إىل بيوهتم لتناول الغذاء ويعودون بعد صالة الظهر.
ث .تدرس بقية العلوم كالنحو والعربية الشعر وأايم العرب واحلساب من بعد الظهر إىل آخر النهار ،3وهذا
ما كان سائدا يف مدارس العزابة ،إال أن الطالب كان يقيم فيها.

 .9أساليب الدراسة ِف مدارس العزابة:
ال ختتلف أساليب التدريس يف مدارس العزبة عن غريها من مدارس الرتبية اإلسالمية ،حيث شاعت يف
الكتاتيب القراءة اجلماعية ،حيث يردد الصبيات آايت القرآن الكرمي مضبوطة صحيحة خلف معلمهم،
ويكررها املعلم عدة مرات ،ومن خلفه الطلبة ،حىت حيفظوها عن ظهر قلب.ويرى أغلب املربني املسلمني

1

فيوالالببالوي ،األطفال واللعب ،عامل الفكر ،اجمللد العاشر ،العدد الثالث ،الكويت ،تشرين األول ،تشرين الثاين ،وكانون األول  ،1979ص.790

2

أمحد املغراوي ،جامع جوامع االختصار والتبيان ،ص.51

3

أمحد األهواين ،الرتبية يف اإلسالم ،ص.157
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أن القراءة اجلهرية أفضل من غريها يف حفظ القرآن الكرمي "حيث اجلهر يوقد القارئ وجيمع مهه ،ويصرف
مسعه إليه ،ويزيد نشاطه ،ومن هنا كانت قراءة الصبيان ألحزاهبم قراءة جهرية".1
ومن هنا كان على املعلم أن ينتبه لقراءة كل منهم " ألن اجتماعهم يف القراءة حبضرته ،خيفي عليه قوي
احلفظ من الضعيف."2
وإن شعر املعلم أن بعض الصبيان يلهوا وال حيفظ" فينبغي على املعلم أن ينظر فيما هو أصح لتعليمهم،
فيأمرهم به وأيخذ عليهم فيه ،"3حبيث خيترب كل صيب "يف حزبه ،فيؤدبه على ما كان منه من تقصري."4
أما طريقة املناقشة اليت تبني فهم التلميذ لكل ما يتعلم ،فال يكتب املتعلم شيئا ال يفهمه ،فإنه يورث كاللة
الطبع ويذهب الفطنة ويضيع أوقاته ،وينبغي أن جيتهد يف الفهم عن األستاذ ابلتأمل والتفكري ،وكثرة التكرار،
فإنه إن قل السبق ،وكثر التكرار والتأمل يدرك الفهم.
إال أن املناقشة يف مدارس العزابة اتسمت ابلدافعية وهي الطريقة اليت عرب عنها ابن مجاعة)ت
733ه1332/م( ،مبا حيمل معناها من مفرادات العربية مثل "النية" و"اهلمة" و"الرغبة" و"املبادرة" و"مجع
القلب" وغري ذلك.5
ومتثلت طريقة املناقشة بطرح ثالثة أسئلة ،قبل تقدمي الوجبة اإلضافية ،فإن استطاع الطالب اإلجابة انل
نصيبه ،وإن مل يستطع انل نصيبه يف النهاية ،وهذه الطريقة يف طرح األسئلة أثناء تقدمي الوجبة اإلضافية،
من احللوى والفاكهة ،فإهنا وال شك تثري "الغدد اللعابية بطريق اخلواص الداللية -اإلرشادية -لألشياء ،أو
1

عبد الغين عبود ،فلسفة التعليم االبتدائي ،ص.220

2

القابسي ،الرسالة املفصلة ألحوال املتعلمني ،ص.69

3

القابسي ،املرجع السابق ،ص.69

4

برهان اإلسالم الزرنوجي ،تعليم املتعلم يف طريق التعلم ،القاهرة ،مطبعة التوثيق األدبية ،د.ت ،ص.17

5

بدر الدين حممد بن مجاعة ،تذكرة السامع واملتكلم يف أدب العامل واملتعلم ،ص .ص .72 – 48 .وانظر :حسن إبراهيم عبد العال ،الفكر الرتبوي عند بدر

الدين بن مجاعة ،الرايض ،مكتب الرتبية العريب لدول اخلليج ،1988 ،ص .298
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اقل إذا شئت أن آلية اإلاثرة اإلشراطية ميكن تصورها بسهولة من وجهة النظر الفيزيولوجية بوصفها وظيفة
من وظائف اجلملة العصبية ،ففي أساس كل ارتكاس اشراطي يوجد ارتكاس غري اشراطي ،ويتكون االرتكاس
االشراطي حيث اإلاثرة يف نقطتني من اجلملة العصبية املركزية يف آن مع ا ويقوم ارتباط بني هاتني النقطتني،
أي أن ارتباطا يتم بني مركزي اإلاثرة .وهكذا يلخص ابفلوف ،1الدور الفيزيولوجي للقشرة الدماغية يف
وظيفتني:
 .1وظيفة ربطية ازدواجية وذلك حسب اآللية املوجودة يف العمل.
 .2وظيفة داللية ،وذلك حسب معناها ،وعملية الداللة عملية قابلة للتكيف ابلنسبة للمثريات
اخلارجية ."2فهل هذا األسلوب الذي طبقه املربون اإلابضيون يدل على أهنم أدركوا قبل غريهم
أمهية اإلاثرة يف الرتبية؟
ال شك أن اهلدف من طرح ثالثة أسئلة أثناء تقدمي الوجبة اإلضافية يثري الطالب ،وتتفتح آفاقه إىل اإلجابة،
حىت ينال نصيبه من الفاكهة واحللوة منذ البداية ،وإن كانوا يطرحون األسئلة "حتريض ا على حتصيل الفوائد،"3
فإن التحريض يعين اإلاثرة ،لكن مبا أن أهدافهم الرتبوية متطلعة إىل احلفاظ على تعاليم املذهب ،فإهنم مل
يتوسعوا يف دراستهم الرتبوية ،وكانت الفرصة مؤاتية ألن الطلبة كانوا يقيمون يف مدارس العزابة بصفة دائمة.
وقد أشار الغزايل إىل النظام الداليل اإلشاري ،4قبل أن يتكلم عنه ابفلوف حني أوضح ،وذلك بقوله:
"صورة طعم الطعام حتدث يف الفم جراين اللعاب ،كما لو نظرت إىل من أيكل معنا فكأنك تدرك يف ذوقك

1

إيفان برتوفتشبافلفوف) ،(1849-1936وهو طبيب روسي كان مديرا للمخترب الفسيولوجي يف معهد الطب التجرييب يف مدينة بطرسربج.

2

عاقل ،فاخر :التعليم ونظرايته ،بريوت ،دار العلم ملاليني ،ط ،1993 ،7ص .186

3

الدرجيين ،املرجع السابق.171 /1 ،

4

اإلمام أبو حامد حممد بن حممد الغزايل ( 505 – 450ه1111 – 1059 /م) ،وقد لقب حبجة اإلسالم لذوده عن حياض العقيدة اإلسالمية بفكره

وقلمه .وكتب يف شؤون الرتبية يف عدد من مؤلفاته اليت تتضمن آراءه يف الرتبية من أمهها "فاحتة العلوم" "أيها الولد" "ميزان العمل" "الرسالة اللدنية" مث كتاب إحياء
الدين الذي يعترب من أكرب كتبه يف علم الكالم والفقه واألخالق والرتبية .يف هذا الصدد انظر :فائز حممد علي احلاج ،فائز حممد علي ،أبو حامد الغزايل من أعالم
الرتبية العربية اإلسالمية ،الرايض ،مكتب الرتبية العريب لدول اخلليج1409 ،ه 1989/م.52-29 /3 ،
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إحساس احلامض على لسانك ،فال فرق بني أتثري صورة احلامض املوجودة يف دماغك وأتثريه بنفسه على
ذوقك ألن االنفعال اجلسمي هو عينه إال أن الصورة تكون عادة أضعف من اإلدراك واإلحساس."1
وبذلك أوضح الغزايل ابلدليل املادي على أن صورة احلامض احملفوظة يف الدماغ ،والذي أدركناه مبجرد ظهور
اإلشارات والدالئل" .وهي رؤيته دون وضعه يف الفم ،هو الذي أعطاان االستجابة اللعابية الومهية ،وكذلك
لو وضعنا الطعام حبد ذاته يف الفم ألعطاان االستجابة اللعابية نفسها ،مع االعرتاف أبن االستجابة لصورة
شيء وشكله تكون أضعف من االحساس واالدراك للمؤثر الطبيعي وللطعام نفسه.
وهكذا يبد و أن مفهوم النظام اإلرشادي واستجابة سيالن اللعاب والدور الفيزيولوجي للدماغ وتكوين
السلوك االستجايب والوسيلي عند الغزايل ،كلها دليل واضح على هذا النظام االشرتاطي االقرتاين الكامل
عنده ،لذا فهو حبق صاحب النظرية األوىل يف االشرتاط ،وسبق هبا ابفلوف ،وغريه من علماء االشرتاط."2
إن املفاهيم الرتبوية املعاصرة ،واليت بينت على تصورات غري إسالمية ،أثرت على مسار الرتبية يف عاملنا
وجل خمططي الرتبية يف عاملنا
اإلسالمي ،وال زلنا أتخذ تصوراتنا الرتبوية عن مؤسسي الفكر الرتبوي الغريبُّ ،
العريب اإلسالمي أتثروا هبذا النهج ،إن كان هناك اختالف يف درجة التأثر.
وإذا أردان أن ننشئ أجهزة مقاومة ذاتية ومجاعية وحصانة أمام النظم الرتبوية الغربية الوضعية ونزعاهتا "وليست
لدينا القدرة على االجتهاد واالستنباط مبا يتالءم مع أسالفنا ،بل ليس لدى البعض النية إلخراج كنوز الفكر
الرتبوي اإلسالمي ،وهي كنوز ثرية ،لكن انهلا التشويه والتحريف والتزييف على أيدي املستشرقني
واليهود...يعاوهنم عدد كبري من أبناء العرب واملسلمني ،وقد جنم عن هذا أن األمة تنظر إىل نفسها وسواها

1

حممد الغزايل ،االقتصاد يف االعتقاد ،القاهرة ،املطبعة التجارية1320 ،ه  ،ص.33

2

فائز حممد علي احلاج ،املرجع السابق ،ص.46
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بعدسة صنعتها أيد أجنبية عنها ،أجنبية عن عقيدهتا واترخيها ،عن مشاعر واداركها ،عن اهتمامها ابألمور
وإحساسها ابحلياة وتقديرها لألشياء."1
فإن العودة إىل الذات ،ال نريد أن يفهم منها أهنا عودة إىل أن نغلق أبوابنا أمام منجزات احلضارة الغربية،
ورفضها مجلة وتفصيالا ،معتربين كل ما يرد علينا كفرا حيرم قبوله واالستفادة منه .وإن العودة إىل الذات تعين
أن جنعل للعبادات جماالا يف منهاجنا الدراسي ،وجعل مناهجنا متوافقة مع عقيدتنا.2

1

حممد املأمون علي ،العقبات الرتبوية لتطبيق الشريعة اإلسالمية يف اجملتمع الكوييت ،مؤمتر هتيئة األجواء الرتبوية لتطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية ،احملور الثاين،

الكويت ،الديوان األمريي ،د .ت ،ص .ص .9 – 8
2

تطور الفكر الرتبوي اإلابضي ،ص .ص  ،188 – 146وهو يبني كل ما يتعلق بنظام العزابة يف هذا الكتاب.
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املبحث الرابع :العقائد عند اإلابضية
أهدي إىل األخوة اإلابضيني من مجعية الفتح للدراسات اإلابضية بعض الكتب عندما دعوين للخطابة يف
صالة اجلمعة مبسجدهم يف عاصمة بالدان احلبيبة "طرابلس" يف اتريخ 2013/1/25م ،وكان واسطة
التواصل أخي املهندي سليمان سعيد امباابشه وكان من بني هذه الكتب كتاب الفكر العقدي عند اإلابضية
حىت هناية القرن الثاين اهلجري للدكتور مسلم بن سامل بن علي الوهييب ،وقد كتب يف اإلهداء:
 .1إىل الذين يؤمنون بوحدة األمة اإلسالمية مهما تعددت مذاهبها.
 .2إىل الذين حيرتمون اجتهاد غريهم مثلما حيرتمون اجتهادهم.
 .3إىل الذين يهتمون مبقاصد التشريع الكربى اليت تتفق عليها مجيع املذاهب اإلسالمية ويتناولون
اخلالفات الفرعية اليت ال تفسد للود قضية.وحتدث عن أسباب اختيار موضوعه يف املقدمة ،ومنها:
 إن البحث يف هذا املوضوع بكرا مل يطرقه طارق فيما أعلم فأردت أن اختذ من رساليت منربا للتعريف هبذاالفكر الذي يعترب جزءا حي ا انبض ا من الكيان اإلسالمي.
إن دراسة نصوص اإلابضية يف القرون األوىل تبني مدى صحة أو بطالن ما نسب إليها من قبل ُكتابالفرق واملقاالت.
وجود هوة بني اإلابضية واملذاهب األخرى يرجع إىل عدم املعرفة أبصوهلا وظروف نشأهتا األمر الذي جيعلملحا وضرورااي لكشف ما لديها.
أمرا ا
الكتابة يف أصول اإلابضية من خالل تراثها الفكري يف القرون األوىل ا
 تعترب مؤلفات اإلابضية يف القرنني األول والثاين اهلجريني مبثابة املصادر األساسية النظرية وابلتايل فإناستخراج األفكار العقدية من خالل أقدم النصوص هلو أصدق من ينقض الزيف ويكمل النقص ويعطي
الصورة الصحيحة للمذهب اإلابضي.
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 دراسة الفكر العقدي عند اإلابضية يف القرنيني األول والثاين اهلجريني مبثابة متابعة السند الذي يوصلهذا الفكر ابإلسالم حينما يتنزل على رسول هللا (ﷺ).
ظل كثري من تعاليم اإلابضية ومؤلفاهتا األوىل على صفحات املخططات حبيسة الرفوف مستقرا للغبارومر اتعا لألرضة ،ترتقب حلظة اخلالص ،اليت تنتشلها يد حبور أمني حىت ترى النور املبني فينشر مكنوهنا يف
العاملني.
 كان هدف العلماء من أتليف سريهم أن يستفيد منها األعقاب والذرية كما استفادوا هم من أسالفهملذلك من املهم دراستها واستخراج ما هبا من أفكار عقدية حىت يستفيد منها األجيال احلاضرة والقادمة إن
شاء هللا.
 الرغبة يف امتالك األدوات املنهجية الضرورية ،على أيدي علماء أجالء أساتذة جامعة األزهر الشريف"حيث أن هذه الدراسة عبارة عن أطروحة دكتوراه حىت تظهر يف حالة نفسية تطمئن إليها أقالم املتعلمني
وأقالم الباحثني."1
لقد قدم الدكتور مسلم بن سامل بن علي الوهييب يف رسالته العلمية خدمة جليلة للباحثني واختصر هلم
مسافات الوصول للمراجع واملصادر واستخدم الباحث كل من املنهج السردي ،واملنهج اإلحصائي ،واملنهج
االستنباطي ،واملنهج التحليلي.ولقد جعلت هذا الكتاب وغريه من املراجع مرجعا هلذا البحث املتعلق
ابلعقائد.
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أوَّلا :اإلَيان:
قال الدكتور مسلم الوهييب :وحتديد مفهوم اإلميان اصطالح ا ليس ابألمر اهلني ،ملا يرتتب عليه من أحكام
عقدية يف الدنيا واآلخرة ومن هذا املنطلق نستعرض جمموعة من آاثر علماء الفرتة املدروسة حول اإلميان
فيما يلي:
 روى جابر بن زيد عن النيب (ﷺ) :إن ال إله إال هللا كلمة ألف هللا هبا بني قلوب املؤمنني فمنقاهلا وأتبعها ابلعمل الصاحل فهو مؤمن ومن قاهلا وأتبعها ابلفجور فهو منافق.1
 وقال جابر بن زيد :يعرف إميان الناس يف أعماهلم.2 وسئل عن النيب (ﷺ) عن اإلميان فقال :الصرب والسماحة.3 وقال أبو أيوب :وإمنا ثبت اإلميان والوالية عليهم ملن صدق يف إقراره وعمل مبا أقر.4س الِ َّرب أَن تُ َولُّوا
 قال الربيع :سأل رجل أاب ذر :ما اإلميان؟ فتال عليه أبو ذر هذه اآلية﴿ :لَي َِ
ِ ِ
ِ
َّلل والي وِم اآل ِخ ِر والم َالئِ َك ِة وال ِكتَ ِ
ِ ِ ِ
ني
اب َوالنَّبِيِ َ
ُو ُج َ
وه ُكم قبَ َل ال َمش ِرق َوال َمغ ِرب َولَك َّن ال َّرب َمن َآم َن اب َّ َ َ
َ
َ َ
السبِ ِيل و َّ ِِ
ِ
ِ
الرقَ ِ
ني َوِيف ِ
اب َوأَقَ َام
السائل َ
َوآتَى ال َم َال َعلَى ُحبِه َذ ِوي ال ُقرََب َواليَ تَ َامى َوال َم َساك َ
ني َواب َن َّ َ
ِ
ِِ
ِ ِ
اه ُدوا َو َّ ِ ِ
الص َال َة َوآتَى َّ
ني البَأ ِس
َّ
ين ِيف البَأ َساء َوالضََّّراء َوح َ
الزَكا َة َوال ُموفُو َن بِ َعهدهم إِ َذا َع َ
الصابر َ
أُولَئِ َّ ِ
ِ
ك ُه ُم ال ُمتَّ ُقو َن﴾[البقرة.]177 :
ص َدقُوا َوأُولَئ َ
َ
ين َ
ك ا لذ َ
 فقال الرجل :إين مل أسألك عن الرب ،فقال أبو ذر :إن رجالا أتى للنيب (ﷺ) فيسأله عما سألتينعنه فتال عليه رسول هللا هذه اآلية.5
1
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 قال أبو أيوب واضل احلضرمي :واإلميان هو شهادة أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له ،وأنحممد رسول هللا ،وحقا مبا جاء به من هللا واإلميان ابهلل واليوم اآلخر واملالئكة والكتاب والنبيني
واجلنة والنار وأن الساعة آتية ال ريب فيها وأن هللا يبعث من يف القبور ،واألمر ابملعروف وإتيانه
والنهي عن املنكر واجتنابه حيث أمر هللا به وهنى عنه ،كما بني هللا يف كتابه وأمر من عدل ذلك
وحقه وأقال الصالة مبواقيتها ...إخل.1
 وأخذ يعدد احلضرمي الواجبات وإتياهنا واحملرمات واالنتهاء عنها ،ويعد ذلك كله من اإلميان.2 وقال أبو مودود حاجب الطائي..:ولن ينالوا ثواهبم ابإلقرار إن أضاعوا العمل.3 وقال منري بن النري اجلحالين :فبالذي أبصروا من احلق واستقاموا عليه من أمر من هللا من بعدالبصرية واملعرفة والتمسك جبملة الطاعة واالنتهاء عن مجلة املعصية ثبت هلم اإلميان ودخلوا به
اجلنة.4
 وقال الدكتور مسلم بن سامل الوهييب من خالل تلك اآلاثر نستطيع أن نستخرج ما يلي: اإلميان اصطالح ا :اعتقاد ابجلنان وقول ابللسان وعمل ابألركان.وقد يطلق اإلميان ويراد به التصديق كما يظهر يف حديث جربيل عليه السالم ،وقد يطلق اإلميان ويراد به
العمل ،كما يظهر يف آايت كثرية مثل قوله تعاىل﴿:وما َكا َن َّ ِ ِ
يع إِميَانَ ُكم﴾[البقرة ،]143 :فقد مسى عمل
اَّللُ ليُض َ
ََ
الصالة إميان.

1
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َّ ِ
ويف قوله﴿:قَد أَف لَح المؤِمنُو َن  الَّ ِذين هم ِيف ِِ ِ
ضو َن 
ين ُهم َع ِن اللَّغ ِو ُمع ِر ُ
َ ُ
َ
َ ُ
ص َالهتم َخاش ُعو َن  َوالذ َ
والَّ ِذين هم لِ َّلزَك ِاة فَ ِ
اعلُو َن[﴾.. .املؤمنون.]4-1 :
َ َ ُ
وحديث الرسول (ﷺ) عندما قال لوفد أبو القيس :أتدرون ما اإلَيان؟ ففسره ابلشهادتني وذكر الصالة
والصوم والزكاة واحلج.1
ومن هنا يظهر أن اإلميان يف الشرع له استعماالن مها:2
 يطلق اإلميان على االستقامة يف العقيدة واالستقامة يف العمل ،يعين ذلك أن اإلميان يطلق على العقيدةالصحيحة مع العمل الصاحل والقول الصادق.
وهبذا التقسيم ينتفي اإلشكال الذي يطرأ على النفس أحياانا ،فهناك آايت من كتاب هللا تعاىل تدل على
أن املؤمن من مجع بني العقيدة الصحيحة والعمل الصاحل وآايت تدل على املؤمن من آمن مبا جيب اإلميان
به :أي مبا جيب التصديق به.
وقد مجع ابن تيمية بني هذه اآلايت بقوله :إن اآلايت اليت يذكر فيها اإلميان من غري العمل الصاحل فاإلميان
فيها مبعىن القول والعمل واآلايت اليت يذكر فيها اإلميان مقروانا ابلعمل الصاحل ،فاإلميان فيها مبعىن العقيدة
أي التصديق أبركان اإلميان اليت جاء هبا حديث جربيل.3
ومهما يكن من أمر فإن العمل يعد صلب اإلميان وال ينايف ما ذكر أنه يقصد ابإلميان اترة االعتقاد وحده
فإن االعتقاد هو منشأ العمل ومن هنا كان االقرتان بينهما يف كثري من اآلايت واألحاديث.4

1
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ومن أمعن يف أصول اإلميان وأركانه اليت أتى هبا حديث جربيل جيدها تقتضي االستقامة يف الدين إبتباع
أوامر هللا واجتنا ب نواهيه واالقتصار على ما أابحه ومراقبة النفس مع ذلك مراقبة دقيقه لئال تنزل عن هذا
النهج السوي ،وذلك ألن اإلميان ابهلل وبصفاته وأبفعاله يستلزم حبه على ما أنعم ورجاء بره وفضله ،وخشية
عقوبته ومكره وهي كلها حوافز إىل طاعته واجتناب معصيته ،واإلميان مبالئكته يقتضي استشعار أعماهلم،
ووظائفهم ومنها مراقبة اإلنسان وتسجيل أعماله وأقواله ﴿ َّما ي ل ِف ُ ِ ٍ ِ ِ ِ
يب َعتِي ٌد﴾[ق.]18:
َ
ظ من قَول إَّال لَ َديه َرق ٌ
ِ
ِ
ِِ
ني كَر ااما َكاتبِ َ
﴿وإِ َّن َعلَي ُكم َحلَافظ َ
ني يَعلَ ُمو َن َما َ
 -وقال تعاىلَ :

ن﴾[اَّلنفطار]12-10 :
تَفعلُو َ

ومن شأن ذلك التيقظ واملراقبة الدقيقة للنفس حذرا من تورطها وتسجيل السيئات عليها ،وحرصا على
األعمال الصاحلة اليت ينقلب هبا املالئكة إىل رهبم وهم يشهدون هبا.
واإلميان ابلكتب يفضي إىل إتباع هداها االنتفاع مبراشدها.
واإلميان ابلرسل يؤدي إىل حسن االقتداء ومجيل التأسي هبم.
واإلميان ابليوم اآلخر أكرب داع إىل توطني النفي على اخلري لتزوده لذلك اليوم الذي يكون فيه كل أحد
رهني عمله.
واإلميان بقضاء هللا وقدره من مقتضياته تعلق النفس ابهلل وحده وتوطنها على ما يصيبها من مكاره الدنيا.1
ومن ذلك جتد اجلم الغفري من علماء السلف يقولون إن اإلميان ليس حمصورا يف االعتقاد وإمنا يصدق عليه
ما يقتضيه من صادق القول وصادق العمل.2

1
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 .1عًلقة العمل ابإلَيان:
قال الدكتور مسلم الوهييب :أتسيس ا على ما سبق يصبح العمل جزءا ال يتجزأ من اإلميان ومما يدل على
َِّ ِ ِ ِ َّ ِ
ين إِ َذا ذُكِ ُروا ِهبَا َخُّروا ُس َّج ادا َو َسبَّ ُحوا ِحبَم ِد َرهبِِم َوُهم َال
هذه احلقيقة ،ويف قوله تعاىل﴿:إمنَا يُؤم ُن آب َايتنَا الذ َ
ن﴾[السجدة]15 :
يستَكِربو َ

َ

ُ

ِ َّ ِ
ِ ِ
َّلل ورسولِِه ُمثَّ َمل ي رَاتبوا وجاه ُدوا ِأبَمواهلِِم وأَن ُف ِس ِهم ِيف سبِ ِيل َّ ِ
َِّ
ك
اَّلل أُولَئ َ
َ ُ ََ َ
َ
ين َآمنُوا اب َّ َ َ ُ
َ َ
وقوله﴿:إمنَا ال ُمؤمنُو َن الذ َالص ِادقُو َن﴾[احلجرات.]15 :
ُه ُم َّ
وقوله﴿:إَِّمنَا المؤِمنو َن الَّ ِذين آمنوا ِاب ََِّّلل َوَر ُسولِِه َوإِ َذا َكانُوا َم َعهُ َعلَى أَم ٍر َج ِام ٍع َمل يَذ َهبُوا َح َّىت يَستَأ ِذنُوهُ إِ َّن
َ َُ
ُ ُ
َّ ِ
ِ
ك﴾[النور.]62 :
ين يَستَأذنُونَ َ
ا لذ َ
أسلوب احلصر يف مثل هذه اآلايت يفيد إثبات اإلميان فمن حتلى بتلك الصفات املذكورة ونفى اإلميان
عمن ختلى عنها ،ومعظم هذه الصفات أعمال وكذلك قوله تعاىل﴿:قَد أَف لَ َح ال ُمؤِمنُو َن﴾[املؤمنون.]1 :
َّ ِ
َّ ِ
ما صفات هؤالء املؤمنني؟ ﴿الَّ ِذين هم ِيف ِِ ِ
ين
ين ُهم َع ِن اللَّغ ِو ُمع ِر ُ
َُ
َ
ضو َن  َوالذ َ
ص َالهتم َخاش ُعو َن  َوالذ َ
اعلُو َن  والَّ ِذين هم لُِفر ِ
هم لِ َّلزَك ِاة فَ ِ
وج ِهم َحافِظُو َن  إَِّال َعلَى أَزَو ِاج ِهم أَو َما َملَ َكت أَميَا ُهنُم فَِإ َّهنُم َغ ُري
ُ
َ َ ُ ُ
ِِ
ومني  فَم ِن اب ت غى وراء َذلِك فَأُولَئِك هم العادو َن  والَّ ِذين هم ِألَم ِِ
ِ
اعو َن 
َ َ ُ ََ
َ َ َ ََ َ َ
َ ُُ َ ُ
اانهتم َو َعهدهم َر ُ
َملُ َ
ِ
ِِ ِ
َّ ِ
ِ
ك ُهم الوا ِرثُو َن  الَّ ِذ ِ
س ُهم فِ َيها
ين ُهم َعلَى َ
َ
َوالذ َ
ين يَرثُو َن الفرَدو َ
صلَ َواهتم ُحيَافظُو َن  أُولَئ َ ُ َ
َخالِ ُدو َن﴾[املؤمنون ]11-2 :وكل هذه الصفات أعمال.1
وجاءت عن الرسول (ﷺ) جمموعة من أحاديث تثبت التالزم بني العمل واإلميان منها على سبيل املثال
قوله صلى هللا عليه وسلم :ال يزين الزاين حني يزين وهو مؤمن وال يشرب اخلمر حني يشرهبا وهو مؤمن ،وال
1
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يسرق السارق حني يسرق وهو مؤمن ،وال ينتهب هنبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم وهو
مؤمن.1
وقوله :وهللا ال يؤمن وهللا ال يؤمن وهللا ال يؤمن قيل من اي رسول هللا؟ قال :الذي ال أيمن جاره بوائقه
وقوله :اإلميان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة أعالها ال إله إال هللا وأدانها إماطة األذى عن الطريق
واحلياء شعبة من اإلميان 2،وغريها.
واستنادا على هذه األدلة وأمثاهلا اعتربت اإلابضية العمل جزء من اإلميان ،بل عدوه شرط صحة يف اإلميان
وردوا على كل من خالفهم يف هذا األمر ،مبينني وجهة نظرهم ومدافعني عمن خيطئهم ويظهر ذلك جليا
يف مصنفاهتم من أبرز املؤلفات يف هذا األمر سرية شعيب بن عطية العماين وسرية خلف بن زايد البحراين
وقد خصص اإلمام الربيع يف كتابه العقيدة ابب بعنوان :ابب احلجة على من قال اإلميان قول بال عمل،
أورد به جمموعة من اآلاثر تؤكد على أن العمل جزء ال يتجزأ من اإلميان.
وقال جابر بن زيد :وعن نقض العمل القول كان ذلك غاية الفساد.3وقال حاجب الطائي ... .:ولن ينالوا ثواهبم ابإلقرار إن أضاعوا العمل.4 وقال أبو أيوب وائل بن أيوب احلضرمي :وإمنا ثبت اإلميان والوالية عليهم ملن صدق يف إقراره وعمل مباأقر به.5
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 وقال خلف بن زايد البحراين وهو يناقش القائلني بفصل العمل عن اإلميان :واسألوهم عن اإلميان الذيفرضه هللا على خلقه وأخذ عليه ميثاق اإلسالم وأتباعه من املؤمنني ،أقول كان ال عمل معه أو قول ومعه
العمل؟ فإن قالوا :هو قول وعمل فذلك احلق كتاب هللا تبيانه وسنن املرسلني وإن قالوا :اإلميان قول وال
عمل معه فذلك الكذب على هللا فرقوا بني القول والعمل الذي يف كتاب هللا وميثاقه يف سنة رسول هللا
(ﷺ) ،وال كذاب أكذب من كذاب فرق جبهالته بني التوحيد ومعرفة أن هللا إله واحد ،وبني فرض هللا مع
التوحيد من الصالة والزكاة واحلج ،وما شرع هللا من معرفة احلق والعمل به وما فرض هللا من إنكار املنكر
ِ
ِ
وحترميه إذ يقول تعاىل﴿:وما أ ُِمروا إَِّال لِي عب ُدوا َّ ِ ِ
الص َال َة َويُؤتُوا َّ
الزَكا َة
يموا َّ
اَّللَ ُخملص َ
َُ
ين ُحنَ َفاءَ َويُق ُ
ني لَهُ الد َ
ََ ُ
و َذلِ ِ
ين ال َقيِ َم ِة﴾[البينة.]5 :
َ َ
كد ُ
فهذا ميثاق العمل ،أخذ هللا لنفسه إذا أمر به مع توحيده ،فجعل مع فرائضه من التوحيد العمل مبا فرض
من طاعته.1

 .2املعصية واإلَيان َّل جيتمعان ِف إنسان:
قال الدكتور مسلم بن سامل الوهييب :املعصية واإلميان ال جيتمعان يف إنسان واستدل على ذلك بقول أبو
أيوب :وال يثبت اإلميان ابنتقاص فرائض هللا وال ابلقيام على حرام هللا .وقال يف موضع آخر :والفراق ألهل
املعاصي من أهل الكبائر املستحلني واحملرمني والرباءة 2ومنهم ،ونفي اإلميان عنهم.3
واستدل اإلابضية بعدم جواز اجتماع املعصية واإلميان يف إنسان ونفي اإلميان عن مرتكب املعصية
الكبرية مبا أييت:

1

املرجع السابق ،ص.179

2

سيأيت التفصيل حول الرباءة من مرتكب الكبرية.

3

الفكر العقدي عند اإلابضية ،ص.180

643

قال تعاىل﴿:أَفَمن َكا َن مؤِمناا َكمن َكا َن فَ ِ
اس اقا َال يَستَ ُوو َن﴾[السجدة ]18 :ال جيتمع الفسق واإلميان مجيعا.1
ُ
َ
َ
ِ ِ
ِ
ول وأَطَعنَا ُمثَّ ي ت وَّىل فَ ِر ِ ِ
ِ ِ ِ ِ
ك
ك َوَما أُولَئ َ
يق من ُهم من بَعد ذَل َ
ٌ
﴿ويَ ُقولُو َن َآمنَّا اب ََّّلل َواب َّلر ُس َ
وقال تعاىلَ :
ََ َ
ِِ
ني﴾[النور.]47 :
ِابل ُمؤمن َ
فقد نفى هللا املتولني عن طاعته من اإلميان ولو كان توليهم شركا لقتلهم رسول هللا (ﷺ) وقد أمجع أهل
االختالف من مجيع أهل القبلة أن املتويل ليس مبشرك.2
وهناك اآلايت الكرمية اليت تصف املؤمنني مثل :قوله تعاىل﴿:إَِّمنَا المؤِمنو َن الَّ ِذين إِ َذا ذُكِر َّ ِ
وهبُم
ُ ُ
اَّللُ َوجلَت قُلُ ُ
َ
َ
وإِ َذا تلِيت علَي ِهم آايته زادهتم إِمياان وعلَى رهبِِم ي ت وَّكلُونَ  الَّ ِذين ي ِقيمون َّ ِ
اهم يُن ِف ُقو َن 
َُ ُ َ
َ َُ َ
الص َال َة َوممَّا َرَزق نَ ُ
َ ُ ُ َ َ ُ َ ا َ َ َ ََ َ
ِ
ِ
ات ِعن َد َرهبِِم َوَمغ ِفَرةٌ َوِرز ٌق َك ِرميٌ﴾[األنفال.]4-2 :
أُولَئ َ
ك ُه ُم ال ُمؤمنُو َن َحقاا َهلُم َد َر َج ٌ
أما األحاديث الشريفة اليت تنفي اإلميان عن مرتكب الكبرية مثل:
السار ُق
عن أيب هريرة رضي هللا عنه أن رسول هللا (ﷺ) قالَّل يَزين َّ
مؤمن ،وَّل يس ِر ُق َّ
الزاين َ
هو ٌ
حني يزين َو َ
ذات ٍ
يرفع
حني ُ
اخلمر َ
َ
يشر ُ
شرف ُ
هو ٌ
هو ٌ
مؤمن وَّل ينتَ ِه ُ
يشرهبا َو َ
حني يسر ُق َو َ
ب ُهنْب اة َ َ
ب َ
مؤمن ،وَّل َ
النَّاس إليه فيها أبصارهم وهو ِ
مؤم ٌن .3
ُ َ
َُ َ َ
رسول ِ
ِ
هللا ؟ قال :الذي
يؤمن قيل :من اي َ
يؤمن ،وهللا َّل ُ
يؤمن ،وهللا َّل ُ
قال رسول هللا (ﷺ) :وهللا َّل ُ
رسول ِ
شره .4
جاره بوائ َقه قالوا اي َ
هللا وما بوائ ُقه ؟ قالُّ :
أيمن ُ
َّل ُ
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بيدهَّ ،ل ِ
وعن أيب هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا (ﷺ) :والذي نفسي ِ
يؤم ُن أح ُدكم حىت أكو َن
ولده ِ
أحب إليه من ِ
ووالده .1
َّ
وعن أنس بن مالك رضي هللا عنه قال :مسعت رسول هللا (ﷺ) يقولَّ :ل ي ِ
ب ألخيه
ؤم ُن أح ُدكم حىت ُِحي َّ
ُ
ب لنَ ْف ِسه .2
ما ُِحي ُّ
ما قد ثبت أنه ابرتكاب الكبرية يستحق الذم واللعن واالستخفاف واإلهانة وثبت أن املؤمن صار ابلشرع
امساا ملن يستحق املدح والتعظيم فوجب أال يسمى مؤمناا .فهذه األدلة تؤكد عند اإلابضية نفي اإلميان عن
مرتكب الكبرية.3
ويقول الشيخ علي حيىي معمر :واإلابضية ال خيرجون العصاة من امللة وال حيكمون عليهم ابلشرك ولكن
يوجبون الرباءة منهم وبغضهم وإعالن ذلك هلم حىت يقلعوا عن معصيتهم ويتوبوا إىل رهبم.4
واملراد ابملؤمن من الوجه الشرعية يف اخلطاب اإلابضي هو ذاك الشخص الذي حتلى جبميع الصفات التالية:
صدق بكل ما جيب التصديق به ،كاإلميان ابهلل ،ومالئكته ،وكتبه ،ورسله ،واليوم اآلخر ،وما فيه من بعث
وحساب وجنة وانر ،والقدر وأخبار القرآن وأحكامه ...اخل أي صدق جبميع ما يلزمه تصديقه مما ُعلم من
الدين ابلضرورة .وظهور نتيجة ما صدق به على جوارحه عن طريق:
التلفظ جبميع ما يلزمه التلفظ به من النطق ابحلق وكف اللسان عن النطق ابلباطل.-عمل جبوارحه مجيع ما يلزمه عمله سواء إتيان املأمور به أو اجتناب املنهى عنه
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 مما سبق ال يسمى مرتكب الكبرية "مؤمن" واإلابضية عندما ينفون تسمية مرتكب الكبرية ،ب "مؤمن"يقتصدون به نفي اإلميان الشرعي الذي يرتتب عليه حكم املؤمنني بقبول العدالة والوالية واحملبة وما شبه
ذلك يف الدنيا والوعد ابجلنة يف اآلخرة دون القطع به ألن ذلك من علم الغيب.1
وأما إطالق التسمية "ابملؤمن من غري ترتيب حكم عليها فجائز عرف ا ولغة ويطلقون على مرتكب الكبرية
أحياان "الذي آمن" قال أبو عمار عن االسم الذي يسمى به من آمن ابهلل مالئكته وكتبه ورسله واليوم
اآلخر إذا هو ضيع الفرائض وارتكب الكبائر :فإان نسميه ابلذي مساه هللا به فتقول :الذي آمن وال يقول
َّ ِ
ين ءَ َامنُوا﴾فبذلك يسميهم ويناديهم يف كل موضع من كتابه ،ونسميه
مؤمن :قال هللا عز وجل﴿ َٰأأيَيُّ َها ٱلذ َ
موحدا ابهلل غري مشرك به مقرا ابهلل وابلرسل واملالئكة والكتب واليوم اآلخر ،غري جاحد لذلك وال منكر
له .2ويقول الدكتور مسلم بن سامل الوهييب :ونتيجة ملا سبق يتبني أن مرتكب الكبرية ال يسمى مؤمنا
لألسباب التالية:
لفظ "مؤمن" من املصطلحات اليت نقلها الشارع عن معناه اللغوي إىل معناه الشرعي ،وعند استعمالتتصرف إىل معناها الشرعي ،ما يرتتب على املؤمن من أحكام.
 النصوص الواردة يف نفي اإلميان عن مرتكب الكبرية واضحة الداللة يف نفي اإلميان عنه وال دليل علىصرفها.
-العمل جزء من اإلميان وابنتقاء العمل ينتفي اإلميان.
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املؤمن له أحكام خاصة يتميز هبا عن العاصي يف الدنيا واآلخرة ،فاملؤمن مقبول العدالة مثالا يف الدنيا،والعاصي غري ذلك ،واملؤمن من أصحاب الوعد ،ومرتكب الكبرية من أصحاب الوعيد.
فالقاعدة العامة من هذه األسباب :أال يسمي مرتكب الكبرية مؤمنا ،ولكن يستثىن منها جواز تسميته يف
حالتني مها:
األوىل :يف خماطبته ابلتكليف أثناء الوعظ اإلرشاد مبا معه من التصديق.
الثانية :يف جمرد تسميته ب "املؤمن" جمازا من غري ترتب حكم عليه.1
وسيأيت احلديث مفصالا عن رأي أهل السنة يف أصحاب الكبائر.

اثنيا :مفهوم اإلسًلم عند اإلابضية:
عرف الدكتور مسلم الوهييب اإلسالم يف االصطالح بقوله :االستسالم واخلضوع واالنقياد التام ألوامر الشرع
وقال جابر بن زيد :وأوصيك بتقوى هللا واإلسالم ،واالستسالم له فيما أحببت وكرهت ،فإنه ليس لك أن
تقدر يف أمر هللا وال أن ختتار عليه ،فأعط هللا من نفسك اإلذعان واجعل قضاءه عليك حكم ا وال تستبدل
به غريه.2
وقال اإلمام عبد الوهاب بن عبد الرمحن الرستمي ... .:أما بعد فإن اإلسالم شهادة أن ال إله إال هللا وأن
حممدا رسول هللا ،واإلقرار مبا أنزل واألمر ابملعروف والنهي عن املنكر ،وإقام الصالة وإيتاء الزكاة وصيام
رمضان ،وحج البيت من استطاع إليه سبيالا وابلوالدين إحساانا وبذي القرَب واليتامى....3
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وأخذ يعدد إتيان األوامر واالنتهاء من النواهي ويعد ذلك من اإلسالم.1
وقال أبو أيوب :وليس اإلسالم يسمى به من تسمى وانتحله بغري صدق أهله ولكنه من حافظ واستكمله
وكان منه على طرائقه املستقيمة أبخالقه العظيمة على مراتبه الكرمية املبلغ هبا إليه املوصول هبا لديه مع
جمانبة اخليانة وأداء األمانة ورفض األشرار من البطانة.2
وعالوة على ما سبق من أقوال جند أبو أيوب خيصص رسالة لشرح املراد ابإلسالم أطلق عليها "صفة
اإلسالم" خالصتها أن اإلسالم اسم جامع للدين الذي ارتضاه هللا تعاىل وأنزله على سيدان حممد (ﷺ)
وعلى أتباعه واالنقياد التام واالستسالم املطلق جبميع أوامر الشرع واالبتعاد عن مجيع احملرمات سواء كانت
األوامر أو النواهي اعتقادية ابلقلب أو عملية اجلوارح.3

 .1الفرق بني اإلسًلم واإلَيان:
يرى اإلابضية أن اإلميان واإلسالم الشرعيني متالزمني ال ينفك أحدمها عن اآلخر أي أن داللة اإلسالم
الشرعية مطابقة لداللة اإلميان الشرعية.4
وقال أبو أيوب ...:واإلسالم ديننا وهو اإلميان ،واإلميان من اإلسالم ،والتقوى من اإلميان والرب والوفاء من
اإلميان بعض ذلك من بعض على استكمال اإلميان مبا فيه وإقامة حدوده والعمل حبقوقه.5
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وقال يف موضع آخر :وابإلميان دخل أهل اجلنة اجلنة ،واإلسالم من اإلميان واإلميان من اإلسالم والتقوى
من اإلميان ،بعض ذلك من بعض على استكمال ما فيه ،وإتيان حقوقه ،والوقوف على حدوده.1
وقد توسع زايد بن خلف البحراين يف سريته لتوضيح الرتابط بني اإلميان واإلسالم الشرعيني ،لكن تعبري
اإلمام الساملي كان أكثر وضوح ا حيث قال :أعلم أن لإلميان واإلسالم يف الشرع استعماال غري االستعمال
اللغوي وذلك ألن الشرع نقلهما عن معنامها اللغوي فاستعملها مرتادفني يف مطلق الواجب ،كان ذلك
الواجب تصديقا ابجلنان فقط ،أو تصديقا ابجلنان مع قول اللسان ،أو كان معهما عمل الزم إتيانه ،فمن
أدى مجيع ما وجب عليه كان مؤمنا مسلما عندان ومن أخل بشيء من الواجبات ال يسمى مؤمنا مسلما
عندان.2
فحقيقه اإلسالم يتضمن أداء العبادات املطلوبة فهي تصديق ابهلل وتنفيذا ألوامره ،وحقيقة اإلميان تنطوي
على املعرفة الصحيحة والقيام حبقوقها ،ومن مث فمعىن اليقني ملحوظ يف اإلسالم ،ومعىن اخلضوع ملحوظ
يف اإلميان :وال يقبل إسالم خال عن اليقني كما ال يقبل إميان جترد عن اخلضوع هلل .3فال يوجد شرعا إميان
من غري إسالم وال عكسه عند التحقيق.4
ِ
ِ
ومما يؤكد ترادف اإلميان واإلسالم قوله تعاىل﴿:وما أ ُِمروا إَِّال لِي عب ُدوا َّ ِ ِ
يموا
اَّللَ ُخملص َ
َُ
ين ُحنَ َفاءَ َويُق ُ
ني لَهُ الد َ
ََ ُ
الزَكاةَ وذَلِ ِ
ين ال َقيِ َم ِة﴾[البينة .]5 :ولذلك مسى إتيان املأمور به دين ا والدين هو اإلسالم
َّ
الص َالةَ َويُؤتُوا َّ َ َ
كدُ
ِ
الدين ِعند َِّ
اَّلل
لقوله تعاىل﴿:إِ َّن َ َ

ِ
اإلس َالم﴾[آل عمران]19 :
ُ

5
ِ ِ
إسالم  .وهنا قوله تعاىل﴿:فَأَخَرجنَا َمن َكا َن ف َيها م َن ُ

وما ليس إبسالم فليس بدين ،فعلم أن اإلميان

ِِ
ني﴾[الذارايت]35 :
المؤمن َ
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أي ملا أردان إهالك قوم لوط أخرجنا من كان يف قومه من املؤمنني لئال يهلك املؤمنون﴿فَ َما َو َجد َان فِ َيها َغ َري
ٍ ِ
ِِ
ني﴾[الذارايت ،]36 :ويعين لوط ونبيه واملؤمنون واملسلمون هنا سواء.1
بَيت م َن ال ُمسلم َ
ِ ِ ِ
ِ
ِِ
وسى َاي قَوم إن ُكن تُم َآمن تُم اب ََّّلل فَ َعلَيه تَ َوَّكلُوا إن ُكن تُم ُ
﴿وقَ َال ُم َ
أما قوله تعاىلَ :

ِِ
ني﴾[يونس]84 :
مسلم َ

فالتوكل على هللا داللة اإلميان ومقتضاه وقد ذكر هلم موسى اإلميان واإلسالم وجعل التوكل على هللا مقتضى
هذا وذاك :مقتضى االعتقاد يف هللا مقتضى إسالم النفس له خالصة والعمل مبا يريد.2
ِ
اب َآمنَّا قُل َمل تُؤِمنُوا ولَ ِكن قُولُوا أَسلَمنَا ولَ َّما يَد ُخ ِل ِ
اإلميَا ُن ِيف قُلُوبِ ُكم﴾
وأما قوله تعاىل﴿:قَالَت األَعَر ُ
َ
َ
[احلجرات.]14 :
قد يستدل له البعض يف التفريق بني اإلميان واإلسالم غري أن اإلسالم الذي ذكرته اآلية ليس الدين احلق
ِ ِ ِ
ِِ ِ
ِ
ِ
ِِ
ين﴾
الذي عناه قوله تعاىلَ :
﴿وَمن يَب تَ ِغ َغ َري اإلس َالم ديناا فَلَن يُقبَ َل منهُ َوُه َو يف اآلخَرة م َن اخلَاسر َ
[آل عمران .]85 :بل هو خضوع عن قهر ونفاق واإلميان احلق هو ما اقرتن ابلسمع والطاعة وتطهر من معصية
ومن النكوص عن أمر هللا.
وخالصة القول :إن "اإلميان" و"اإلسالم" وإن اختلفا يف املعىن اللغوي لكنهما متالزمني مرتادفني يف املعىن
االصطالحي ،وإن عرب يف تعريفهما االصطالحي أبلفاظ خمتلفة لكنهما متحدين يف املفهوم الشرعي ،فإذا
آمن اإلنسان ابهلل العظيم وأيقن ابليوم اآلخر وصدق مب جاء به املرسلون سارع إىل اسرتضاء ربه واالستقامة
على صراطه وإال فال قيمة لكلمة يقوهلا اإلنسان على لسانه وهو ال يدخل مسجدا أو ال يقيم فريضة أو
ال حيرتم شعرية.3
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وأشهر األقوال يف العالقة بني اإلميان واإلسالم ترجع إىل ثالثة أقوال ولكل قول من تلك األقوال أدلته وقد
ذكر ذلك الدكتور إبراهيم الديبُو يف رسالته اجلامعية أصول مسائل العقيدة عند املتكلمني يف ضوء كتب
احلديث التسعة حيث قال:
القول األول :اإلسالم واإلميان مرتادفان :فهما واحد يف احلقيقة وإن اختلفا يف اللفظ :فوجود أحدمها هو
وجود اآلخر ،وال يظهر بينهما كثري فرق لرجوعهما إىل االنقياد واإلذعان والقبول ،فال يعقل يف الشرع إميان
بال إسالم ،وال إسالم بال إميان ،وهو قول أيب منصور املاتريدي ووافقه على ذلك مجهور املاتريدية واحملققون
من األشاعرة ،وهو قول ابن حزم ومجهور املعتزلة .1وأدلة هذا القول:
لو كان اإلميان غري اإلسالم مل يقبل من مبتغيه ،لقوله تعاىل﴿:ومن ي ب ت ِغ َغري ِ ِ ِِ
اإلس َالم ديناا فَلَن يُقبَ َل منهُ
ََ َ َ َ
ِ ِِِ
ِِ
ين﴾[آل عمران.]85 :
َوُه َو يف اآلخَرة م َن اخلَاسر َ
لو كان اإلميان غري اإلسالم مل يصح استثناء من اآلخر والالزم ابطل لقوله تعاىل﴿فَأَخَرجنَا َمن َكا َن فِ َيهاِ
ٍ ِ
ِِ
ِ
ِِ
ني﴾[الذارايت.]36-35 :
ني  فَ َما َو َجد َان ف َيها َغ َري بَيت م َن ال ُمسلم َ
م َن ال ُمؤمن َ
ك أَن أَسلَ ُموا قُل َال َمتُنُّوا َعلَ َّي إِس َال َم ُكم
سيق أحد االمسني مساق اآلخر ومن ذلك قوله تعاىل﴿:ميَُنُّو َن َعلَي َان إِن ُكن تم ِ ِ
اَّلل ميَُ ُّن علَي ُكم أَن ه َدا ُكم لِ ِإلميَ ِ
ني﴾[احلجرات.]17 :
بَ ِل َُّ َ
صادق َ
َ
ُ َ
 أما أدلة السنة :فقد ذكروا عدة أحاديث أشهرها:نفس مؤمنة ،2وروي بلفظ أخرَّ :ل يدخل اجلنة إَّل نفس
حديث النيب (ﷺ)َّ :ل يدخل اجلنّة إَّل ٌمسلمة.3
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 حديث ابن عباس رضي هللا عنهما يف قصته وفد عبد القيس وجاء فيه :أن النيب (ﷺ) أمرهم ابإلميانابهلل وحده مث قال هلم ..:أتدرون ما اإلميان ابهلل وحده؟
قالوا :هللا ورسوله أعلم ،قال :شهادة أن َّل إله إَّل هللا وأن حممدا رسول هللا وإقام الصًلة ،وإيتاء الزكاة،
وصيام رمضان ،وأن تعطوا من املغنم اخلمس.1
حديث أيب هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا (ﷺ) :اإلَيان بضع وسبعون –أو بضع وستونشعبة-فأفضلها قولَّ :ل إله إَّل هللا وأدانها إماطة األذى عن الطريق واحلياة شعبة من اإلَيان.2
فاحلديث األول ذكره املاتريدي والنسفي وابن حزم ووجه الداللة فيه أن احلديث روى بلفظني خمتلفني ملعىن
واحد ،فالنفس املؤمنة هي النفس املسلمة ال فرق بينهما.
أما حديث وفد عبد القيس فهو يعارض قول من فرق بني اإلميان واإلسالم ألنه مسى الشهادة إمياان فدل
على أن اإلميان واإلسالم واحد ،قال البيهقي بعد ذكره حلديث جربيل :قد مسى رسول هللا (ﷺ) كلمة
الشهادة يف هذا احلديث إسالما ومساه يف حديث ابن عباس يف قصة وفد عبد القيس إمياانا يف احلديثني
داللة على أهنما امسان ملسمى واحد.3
ووجه داللة احلديث الثالث ترجع إىل هذا املعىن ،ألن احلديث ذكر الشهادة من شعب اإلميان.
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القول الثاين :اإلميان واإلسالم متغايران :فاإلميان هو التصديق مبا أخرب به هللا تعاىل على لسان رسوله وهويتعلق ابلقلب واإلسالم هو االنقياد والتسليم وهو يتعلق ابجلوارح وهو قول ابن اجلوزي والطويف وابن السبكي
ونسبه التفتازاين للحشوية وبعض املعتزلة.1
األدلة :ذكر املتكلمون عدة أدلة من القرآن والسنة للتفريق بينهما وأشهر األدلة هي:
ِ
اب َآمنَّا قُل َمل تُؤِمنُوا َولَ ِكن قُولُوا أَسلَمنَا َولَ َّما يَد ُخ ِل
إثبات أحدمها ونفي اآلخر كما يف قوله﴿:قَالَت األَعَر ُِ
اَّللَ َوَر ُسولَهُ َال يَلِت ُكم ِمن أَع َمالِ ُكم َشي ئاا إِ َّن َّ
اإلميَا ُن ِيف قُلُوبِ ُكم َوإِن تُ ِط ُيعوا َّ
اَّللَ َغ ُف ٌ
ور َ ٌ

رِ
حيم﴾[احلجرات]14 :

ِِ
ِ ِ
ِِ
ني َوال ُمسل َمات َوال ُمؤمن َ
عطف أحدمها على اآلخر كما يف قوله﴿:إِ َّن ال ُمسلم َني َ ُ

والمؤِمنَ ِ
ات﴾[األحزاب]35 :

والعطف يقتضي املغايرة.
حديث عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه مرفوع ا :اإلسالم أن تشهد أن ال إله إال هللا وأن حممدا رسول هللا(ﷺ) ،وتقيم الصالة ،وتؤيت الزكاة ،وتصوم رمضان ،وحتج البيت إن استطعت إليه سبيالا واإلميان :أن تؤمن
ابهلل ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر وتؤمن ابلقدر خريه وشره.2
وهذا أشهر األحاديث اليت تذكر يف التفريق بني اإلميان وإلسالم وقد استدل به ابن اجلوزي والطويف ،وابن
السبكي.3
حديث أنس بن مالك رضي هللا عنه قال :كان رسول هللا (ﷺ) يقول :اإلسالم عالنية واإلميان يف القلب،قال :مث يشري بيده إىل صدره ثالث مرات قال :مث يقول :التقوى هاهنا ،4التقوى هاهنا ،ذكره ابن السبكي.5
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فحديث جربيل واضح وصريح يف التفريق بينهما عند القائلني ابلتفريق ،ألن النيب (ﷺ) أجاب عن اإلسالم
بغري ما أجاب به عن اإلميان ،واحلديث الثاين فيه داللة على أن اإلميان غري اإلسالم ،ألن اإلميان يكون يف
القلب واإلسالم يظهر على اجلوارح.1
القول الثالث :اإلميان واإلسالم بينهما عموم وخصوص وجهي وعليه مجهور األشاعرة :فيجتمعان فيمن
صدق بقلبه وانقاد بظاهره وينفرد اإلميان فيمن صدق بقلبه فقط واإلسالم فيمن انقاد بظاهره.
واستدلوا على أن بينهما عموما وخصوصا وجهيا ،ورودمها يف الشرع ،وانتهوا للقول :أن الشرع قد أوردمها
على سبيل الرتادف والتوارد ،كما أوردمها على سبيل االختالف ،وكذلك على سبيل التداخل ،وذكر لكل
من االستعماالت دليالا أو أكثر من السنة.
 دليل الرتادف :ذكر له حديثني :حديث :بين اإلسالم على مخس :شهادة أن ال إله إال هللا وأن حممدارسول هللا وإقام الصالة ،وإيتاء الزكاة ،وصوم رمضان وحج البيت .2وحديث وفد عبد القيس وقد تقدم
وفيه أنه سئل عن اإلميان فأجاب هبذه اخلمس.3
 دليل اَّلختًلف :ذكر له حديثني :األول :ما جاء يف حديث جربيل –وقد تقدم-وما جاء فيه منالتفريق بني اإلميان واإلسالم فخصال اإلسالم غري خصال اإلميان.
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والثاين :حديث سعد بن أيب وقاص رضي هللا عنه قال :قسم رسول هللا (ﷺ) قسما فقلت :اي رسول هللا
أعط فالانا فإنه مؤمن فقال النيب (ﷺ) أو مسلم .أقوهلا ثالاثا ويرددها علي ثالاثا" :أو مسلم" مث قال :إين
ألعطي الرجل وغريه أحب إىل منه خمالفة أن يكبه هللا يف النار.1
 التداخل :فذكر له حديثا آخر ،وفيه أن رسول هللا (ﷺ) سئل :أي األعمال أفضل؟ فقال:اإلسالم ،فسئل :أي اإلسالم أفضل؟ فقال :اإلميان.2
فهذه أشهر األقوال يف العالقة بني اإلميان واإلسالم يرتجح لدي يف ذلك أن اإلميان هو اإلسالم ،ويرتجح
لدي يف ذلك أن اإلميان واإلسالم إذا أطلق كل واحد منهما منفردا عن اآلخر فهما مرتادفان ،ألن املؤمن
هو املسلم ،وخصال اإلميان هي خصال اإلسالم وهللا تعاىل ال يقبل من الناس غري اإلسالم ،وال يُدخل
اجلنة إال نفسا مؤمنة مسلمة كما جاءت بذلك اآلايت واألحاديث أما إذا مجع بينهما يف سباق واحد فهما
خمتلفان فيحمل اإلميان على التصديق ومكانه القلب ،وحيمل اإلسالم على أعمال اجلوارح والطاعات وبذلك
جتمع النصوص مجيعا ،فتقول أبن اإلميان واإلسالم وإذا اجتمعا افرتقا وإذا افرتقا اجتمعا وهذا ما اختاره ابن
تيمية وابن أيب العز احلنفي وفصال الكالم حوله .3ويرى معظم علماء اإلابضية أن الشرع جاء ابستعمال
اإلميان واإلسالم على سبيل الرتادف واستدلوا ابألدلة اليت قد ذكرهتا.
واإلسالم واإلميان مبعناه الشرعي عند معظم اإلابضية أيتيان على سبيل الرتادف واإلميان عندهم له مقامات
ثالث :االعتقاد ابلقلب واإلقرار ابللسان والعمل ابجلوارح وإذا أخل العبد أبي مقام من هذه املقامات ال
جيوز إطالق وصف مسلم أو مؤمن عليه وهذا الرأي جممع عليه من سائر علماء اإلابضية.4
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يقول صاحب مشارق األنوار الساملي اإلابضي :من ضيع واحدا من هذه الثالثة ،التصديق ،والقول والعمل
بعد لزومه عليه –فهو هالك استوجب بتضييعه ما افرتضه هللا عليه هالك املعاند ،ألنه حينئذ يكون كافرا
إما كفر شرك أو كفر نعمة.1
ومن زاوية اثنية فإن بعض علماء اإلابضية يرون أن اإلسالم و اإلميان جاء يف الشرع على جهة االختالف،
ِ
اب َآمنَّا قُل َمل تُؤِمنُوا َولَ ِكن قُولُوا أَسلَمنَا﴾[احلجرات.]14 :
واستدلوا على ذلك يقول هللا تعاىل﴿:قَالَت األَعَر ُ
فاملقصود ابإلميان يف هذه اآلية :تصديق القلب فقط وابإلسالم االستسالم ظاهرا ابللسان واجلوارح.2
واستدل أصحاب هذا الرأي حبديث البخاري يف كتاب اإلميان من حديث سعد رضي هللا عنه أن رسول
هللا (ﷺ) أعطى رهط ا وسعد جالس فرتك رسول هللا (ﷺ) رجالا هو أعجبهم إيل فقلت :اي رسول هللا،
مالك عن فالن فوهللا إين ألراه مؤمنا فقال أو مسلما ...احلديث كذلك ورد اإلميان واإلسالم على سبيل
التداخل ودليل ذلك أن رسول هللا (ﷺ) سئل أي األعمال أفضل؟ فقال :اإلسالم ،فقيل له :أي اإلسالم
أفضل؟ فقال :اإلميان.3
لكن مجهور اإلابضة يقولون يرتادف اإلسالم واإلميان وأن االثنني مبعىن الدين شرع ا وحياول اجليطايل اإلابضي
توضيح ذلك فيقول :فإن قال قائل :قد نص رسول هللا (ﷺ) يف حديث جربيل" :عن تعريف اإلسالم
واإلميان واإلحسان" أن اإلميان هو ما يتعلق ابلقلب يف االعتقادات وأن اإلسالم هو ما يتعلق ابجلوارح من
العبادات ومل يذكر الدين ،وأنت تتوجب أن اإلميان هو اإلسالم ،وأن اإلسالم هو اإلميان ومها الدين فاعلم
أن اإلميان أصله هو التصديق ،وأن اإلسالم أصله االستسالم واخلضوع وأن اإلسالم كله من قبل التصديق
إميان ،وأن اإلميان من قبل االستسالم واخلضوع إسالم ،والدين من قبل اإلميان تصديق ،واإلميان من قبل
1
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الدين طاعة ،وأن اإلسالم من قبل الدين طاعة ،والدين من قبل االستسالم إسالم ،وكل خصلة من اإلميان
فهي إسالم ودين وكل خصلة من اإلسالم فهي إميان ودين وكل خصلة من الدين إميان ،وإسالم ،وإىل هذا
ذهب أصحابنا.1

 .2زايدة اإلَيان ونقصانه:
يرى بعض علماء اإلابضية أن اإلميان يزيد وينقص وهذا الرأي من بعضهم يوافق مذهب أهل السنة واجلماعة
الذين يرون أنه يزيد ابلطاعات وينقص ابرتكاب اآلاثم وسائر ما حرم هللا تعاىل يقول سبحانه ﴿لِيَ زَد ُادوا
اان َم َع إِميَاهنِِم﴾[الفتح ،]4 :وقال (ﷺ) :لو وزن أَيان أيب بكر إبَيان الناس لرجح إَيان أيب بكر."2
إِميَ ا
يقول عبد العزيز املصعيب اإلابضي :اإلميان عندان إقرار ابللسان ،واعتقاد ابجلنان ،وعمل ابألركان يزيد بزايدة
الطاعة وينقص بنقصها.3
وهناك فريق آخر من علماء اإلابضية يرون أن اإلميان يزيد لكنه ال ينقص ،ألنه لو نقص شيء منه -يف
رأي هذا الفريق -بطل كله ويبني الساملي اإلابضي موقف بعض فرق املسلمني ابلنسبة ملسائل زايدة اإلميان
ونقصه مبين ا يف الوقت ذاته آراء علماء اإلابضية يف هذه املسألة قائالا :ذهب بعض قومنا من اإلابضية إىل
أن اإلميان الشرعي يزيد وينقص ،وهو ما عليه مجهور األشاعرة وذهب بعضهم إىل أن اإلميان ال يزيد وال
ينقصن وعليه أبو حنيفة وإمام احلرمني من األشاعرة ،وكذا بعض األشاعرة :وذهب أصحابنا من اإلابضية

1
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2
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إىل أن اإلميان يزيد وال ينقص ،وبيان ذلك أن اإلميان عندان هو الوفاء جبميع الواجبات ،فمن وجب عليه
فرض ال يكون مؤمنا حىت يؤديه على وجهه ،مث يزيد اإلميان بزايدة التكاليف وال يصح نقصه.1

 .3املعصية واإلسًلم َّل جيتمعان ِف إنسان:
ال جيوز اجتماع اإلسالم واملعصية يف آن واحد وعلى هذا بىن اإلابضية عقيدهتم ،قال :أبو عبيدة مسلم بن
أيب كرمية بلغين عن ابن مسعود قال :قال رسول هللا (ﷺ) :إايكم واحلسد والظن والبغي فإنه َّلحظ ِف
اإلسًلم ملن فعل ذلك وَّلحظ ِف اإلسًلم ملن فيه إحدى هذه اخلصال.2
ويروي الربيع حديثا عن النيب (ﷺ) قال :إذا زىن الزاين ُسلب اإلسًلم فإذا أانب ألبسه ،3وروى جابر
بن زيد عن رسول هللا (ﷺ) قال :من حقر مسلما فليس مبسلم 4قال جابر بن زيد وهو ينصح أحد
أتباعه ،فإن اإلسالم سلم وسالمة فاحرص من أن تكون من أهله ،أتخذ من أدبه وتثبت على خلقه ومن
ينتحله بغري ثبات عليه وال موااتته ينفى عنه.5
إذن عند اإلابضية صاحب املعصية –الكبرية-ال يسمى مسلم ا من الناحية الشرعية ،ما دام مقرتف ا هلا غري
انزٍع عنها وال ٍ
أتئب منها؛ إذن فماذا يسمى؟ هذا ما ستبينه الدراسة يف مبحث الكفر املراد ابملسلم "كفر
النعمة" .واملراد ابملسلم من الناحية الشرعية هو ذاك الشخص الذي حتلى جبميع الصفات التالية:
صدق بكل ما جيب التصديق به ،كاإلميان ابهلل ومالئكته ،وكتبه ،ورسله ،واليوم اآلخر وما فيه من بعث

1
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2
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وحساب وجنة وانر والقدر وأخبار القرآن...إخل ،أي صدق جبميع ما يلزمه تصديقه مما ُعلم من الدين
ابلضرورة.
تلفظ جبميع ما يلزمه التلفظ به من النطق ابحلق وكف اللسان عن النطق ابلباطل.عمل جبوارحه مجيع ما يلزمه عمله ،سواء إتيان املأمور به أو اجتناب املنهى عنه.ومن هنا يظهر الرتادف بني املراد –"املؤمن واملسلم" من الوجه الشرعية ،تبع ا للرتادف بني "اإلميان"
و"اإلسالم" الشرعيني .ونتيجة ملا سبق فإن مرتكب الكبرية ال يسمى مسلما قال اإلمام الساملي :ومن أخل
بشيء من الواجبات ال يسمى مؤمنا أو مسلما فقط التسمية اليت ينيب عليها حكم املؤمنني من الوالية
وأتباعها أما إطالق التمسية من غري ترتب حكمها عليها فجائز ،ألننا نقول يف حق املخل ابلفرائض
العمليات هذا مسل م وال نريد به أنه ويل ،ولكن أطلقنا عليه اسم مسلم ،إما ابعتبار املعىن اللغوي وهو
االنقياد ،فإنه وإن كان غري منقاد يف الكل فهو منقاد يف البعض وإما أن يكون استعماالا ُعرفيا عاما حيث
1
أطلقناه يف مقابلة املشرك  .فعند اإلابضية :فمن الناحية الغري شرعية جيوز أن يسمى مرتكب الكبرية مسلم ا

العتبارات هي:
العرف اللغوي وهو االنقياد ،فإنه وإن كان غري منقاد يف الكل فهو منقاد يف البعض.
 ابعتبار ُ ابعتبار العرف ،أي ما درج عليه عرف الناس من مسيته مسلما. ابعتبار املقابلة ،فيسمى مسلما يف مقابل الشرك. ابعتبار األحكام واحلقوق الدنيوية ،حيث له ما للمسلمني الشرعيني وعليه ما عليهم سوىعدم واليته وجتريح عدالته وتطبيق العقوبة عليه.

1
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بقي القول :إن اإلابضية عندما حيرصون على نفي اسم "مؤمن" أو "مسلم" يقصدون بذلك تطبيق األحكام
الدنيوية عليه التابعة للمصطلحات الشرعية من عدم واليته وجتريح عدالته وتطبيق احلدود عليه أو تعزيره،
لعل ذلك يردعه ويزجره فيثوب إىل رشده ويرجع عن زلته.
أما األحكام األخروية فال يقطع اإلابضية على شخص بعينه بعذاب وال نعيم ،ألن األحكام األخروية
أحكام غيبية ال دخل هلم فيها.1

 .4عوارض اإلَيان:
إن احمللل للخطاب اإلابضي منذ قرونه األوىل يلحظ اعتناءهم إبقامة حصاانت واقية للحفاظ على سالمة
اإلميان والتذكري مبا يزيده والتحذير مبا يضعفه فقد أدركوا أن احلياة ال قيمة هلا بدون إميان ،بل يصبح اإلنسان
بدون اإلميان أشبه حبياة احليوان بل هم أضل.2
ومن أبرز عوارض اإلميان اليت اهتم اخلطاب اإلابضي ابلتحذير منها؛ الشيطان وحب الدنيا واجلهل وتفصيل
هذه العوارض فيما يلي:

الشيطان:
اختذ إبليس عهدا على نفسه أن يغوي هذا اإلنسان وأخذ من احلق عز وجل إذانا حبرية العمل واحلركة يف
سبيل تنفيذ خمططاته قال تعاىل﴿:قَ َال أَن ِظرِين إِ َىل ي وِم ي ب عثو َن  قَ َال إِن ِ
َ
َ ُ َُ
َّك م َن ُ

المنظَ ِرين﴾[األعراف]15-14 :

َ

وقد توعد اإلنسان أن خيرجه من اإلميان إىل الكفر ويدفعه إىل عبادة الطاغوت وأن يشيع الفحشاء بني
ك ال ُمستَ ِق َيم
الناس وأن يستعمل يف سبيل بلوغ غايته كل الوسائل ﴿قَ َال فَبِ َما أَغ َوي تَِين َألَق ُع َد َّن َهلُم ِصَراطَ َ
1
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ِِ
ِ
 ُمثَّ َآلتِي ن ِ ِ ِ ِ ِ
ِِ ِ
ِِ
ِِ
ين﴾
َُ
َّهم من بَني أَيديهم َومن َخلفهم َو َعن أَميَاهنم َو َعن َمشَائلهم َوَال َجت ُد أَكثَ َرُهم َشاكر َ
[األعراف.]17-16 :
ِ ِ ِ ِ ِ
وضا
وجاء يف القرآن الكرمي إخبار عن غوايته قول هللا تعاىل﴿:لَ َعنَهُ َّ
اَّللُ َوقَ َال َأل ََّخت َذ َّن من عبَاد َك نَصيباا َمف ُر ا
ُضلَّنَّهم وَألُمنِي نَّهم وَآلمرَّهنُم فَلَي ب تِ ُك َّن آذَا َن األَن ع ِام وَآلمرَّهنُم فَلَي غِري َّن خلق َِّ
ِ
اَّلل﴾
َُ ُ َ َ
َُ
َ َ َُ
 َوَأل ُ َ َ َ ُ َ ُ َ

[النساء]119-118 :

سالح إبليس الفتاك تزيني الشهوات ،تزيني املعاصي وجتميل الدنيا ،فيورد اإلنسان املوارد وخييل إليه أن فيها
دوام سعادته ،يدفعه إىل املهالك وحييط به كل جانب يف حياته فيجعله أسري شهواته ،وسجني نزواته مث
يتخلى عنه ويقف شامتا فيه ضاحكا عليه ويروى الربيع حديثا عن النيب (ﷺ) قال :إن هللا أمرين أن
أعلمكم مما علمين يف هذا اليوم قال :خلقت عبادي ليعبدوين فأتتهم الشياطني فاغتالتهم عن دينهم وأمرهتم
أن يشركوا يب ما مل أنزل به سلطاانا وحرمت عليكم ما حللت هلم.1تلك هي حقيقة الشيطان –ويصورها
اإلمام أبو عبيدة يف قوله :مث إن عدو هللا إبليس دعا إىل الكفر الذي توكل فتنة بين آدم وضالالهتم فأاتهم
كما قال هللا تعاىلِ ُ :
َّهم ِمن بَ ِ
ني أَي ِدي ِهم َوِمن َخل ِف ِهم َو َعن أَميَاهنِِم َو َعن َمشَائِلِ ِهم﴾[األعراف.]17 :
﴿مثَّ َآلتيَ ن ُ
ففتح عليهم من أبواب املعصية أنواع ا يفتنهم هبا ،فمنهم من أاته من قبل دنياه فزينها له وشهاها إليه حىت
يبيع آخرته بدنياه ،فتعمد إىل املعصية وهو يعلمها مصر عليها ،كما أصر عدو هللا إبليس ،فوصل إبصراره
إىل والية عدو هللا إبليس وإىل سنته يف الكفر ،ومنهم من أاته من قبل آخرته ففتح أبواب البدع من شرك
وغريه من أبواب الضاللة ،يزينها له حىت يتخذها دنيا يتقرب هبا إىل هللا.2
وما دام الشيطان هبذه اخلطورة فما من سبيل لالنتصار عليه إال ابالستعانة خبالقه وخالق كل شيء والتحلي
ابإلميان وإدامة ذكر هللا تعاىل.

1
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َّ ِ
ِ
ين َآمنُوا َو َعلَى َرهبِِم يَتَ َوَّكلُو َن﴾[النحل.]99 :
س لَهُ ُسلطَا ٌن َعلَى الذ َ
قال تعاىل﴿:إنَّهُ لَي َ
ِ ِ ِ
وقال تعاىل﴿:وإِ َّما ي ن ز َغن ِ
َّلل إِنَّه هو َّ ِ
ِ
يع ال َعلِ ُيم﴾[فصلت.]36 :
َ ََ َ
السم ُ
َّك م َن الشَّيطَان نَزغٌ فَاستَعذ اب َّ ُ ُ َ
فعلى اإلنسان أن يكثر من أوراد الذكر خاصة بطرد الشيطان ،وروى الربيع عن أيب عبيدة عن جابر بن زيد
عن أيب هريرة قال :قال رسول هللا (ﷺ) :من قالَّ :ل إله إَّل هللا وحده َّل شريك له ،له امللك وله احلمد
وهو على كل شيء قدير ِف يوم مائة مرة كانت له عدل عشر رقاب وكتب له مائة حسنة وحميت عنه
مائة سيئة وكانت حرزا من الشيطان يومه ذلك حىت َيسي ومل أيب أحد بفضل مما جاء به إَّل من عمل
أكثر من ذلك .1ويتبني أبن االلتجاء إىل هللا تعاىل وإدامة ذكر هو الكفيل ابالنتصار على مكائد الشيطان
ووساوسه.2

حب الدنيا:
إن حب الدنيا وملذاهتا وشهواهتا يعمي البصرية ويصم اآلذان ويغلق نوافذ العقل يف اإلنسان فإذا هبذا الكائن
البشري كتلة من الشهوات اهلائجة تراه يلهث وراء نزوات النفس ونداءات الشهوة ليحقق متعته املادية دون
أن حتده حدود أو تضبطه ضوابط حىت خيرج من مسته البشري وبفقد القيم السامية اليت فضله هللا تعاىل هبا
على سائر املخلوقات ،وحتت أتثري حب الدنيا يتساقط الكثريون على أعتاب الرذيلة والفساد مستسلمني
لشهواهتم يغرتفون من املتع املادية بال حساب وال يزال الواحد منهم ينزل على فطرته البشرية ،يتنكر لقيمه
اإلنسانية حىت يتدحرج يف الدرك األسفل ليصبح أخس من احليوان وأحط قيمة من األنعام .فقال
ِ
ِ
ك ُه ُم الغَافِلُو َن﴾[األعراف.]179 :
َض ُّل أُولَئ َ
تعاىل﴿:أُولَئ َ
ك َكاألَن َع ِام بَل ُهم أ َ

1
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لذا فقد حذر القرآن الكرمي من إسالم النفس للدنيا ،ومباهجها وبني لنا أهنا ظل زائل ومتعة مؤقتة ويصرح
القرآن الكرمي بكل وضوح أن حب الدنيا يؤدي بصاحبه إىل النار والعياذ ابهلل.1
ِ
ِ
ِ
ِ
ك
قال تعاىلَ ﴿:من َكا َن يُِر ُ
يد احلَيَا َة الدُّن يَا َوِزينَ تَ َها نُ َوف إِلَي ِهم أَع َما َهلُم ف َيها َوُهم ف َيها َال يُب َخ ُسو َن  أُولَئ َ
َّ ِ
ِ ِ ِِ
صنَ ُعوا فِ َيها َوَاب ِط ٌل َما َكانُوا يَع َملُو َن﴾[هود.]16-15 :
َّار َو َحبِ َ
ط َما َ
س َهلُم يف اآلخَرة إَّال الن ُ
ا لذ َ
ين لَي َ
فاحلياة الدنيا لعب وهلو وزينة من امللبس الفاخر ،واملأكل الشهي واملركب املريح ،واملنزل احلسن ،زينة يتزين
2
ِ
اخٌر بَي نَ ُكم
ب َوَهل ٌو َوِزينَةٌ َوتَ َف ُ
هبا الناس ويتجملون هبا إىل حني  .وقال تعاىل﴿:اعلَ ُموا أََّمنَا احلَيَاةُ الدُّن يَا لَع ٌ

َوتَ َكاثٌُر ِيف األَم َو ِال﴾[احلديد.]20 :
صور مبهجة يف ظاهرها براقة يف شكلها ،أتخذ ابأللباب وتسلب العقول وهتفو إليها النفس ،لكنها يف
ٍ
ِ
يج فَََرتاهُ ُمص َفارا ُمثَّ يَ ُكو ُن
َّار نَبَاتُهُ ُمثَّ يَه ُ
ب ال ُكف َ
النهاية متعة مؤقتة وزهرة ذابلة﴿ َك َمثَ ِل َغيث أَع َج َ
ُحطَ ااما﴾[احلديد.]20 :
وكان رسول هللا (ﷺ) يوجه الناس إىل التعامل السليم مع الدنيا وملذاهتا فكان يوصيهم أبن أيخذوا منها
بقدر احلاجة ،فال تكون هذه الدنيا أكرب مههم وال مبلغ علمهم.3
فعلى اللبيب أن يتخذ الدنيا طريقا لآلخرة ،ومطية حلسن اخلامتة ،فيعمرها ابلعمل الصاحل ،ويكون فيها
عنصرا فعاالا ،يسخر كل قدراته اجلسدية والفكرية إلعمارها ابخلري ونشر الفضيلة وسد منافذ الرذيلة ،وهبذا
تكون الدنيا وسيلة إىل اآلخرة وليست هدفا للمتعة وإشباع رغائب النفس متمثالا قول الباري عز وجل
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ِ
اَّلل الدَّار اآل ِخرَة وَال تَنس نَ ِ
ك َوَال تَب ِغ
ك ِم َن الدُّن يَا َوأَح ِسن َك َما أَح َس َن َّ
يما َ
اَّللُ إِلَي َ
صيبَ َ
آات َك َُّ َ َ َ
﴿واب تَ ِغ ف َ
َ
َ
ِِ
ال َف َس َاد ِيف األَر ِ
ين﴾[القصص.]77 :
ض إِ َّن َّ
اَّللَ َال ُِحي ُّ
ب ال ُمفسد َ
واجلهل هو تصور املعلوم على خالف هيئته ،1وقيل :انتفاء العلم ابملقصود ،أو اعتقاد الشيء على خالف
ما هو به وهو ضد العلم .2وال شيء أقبح منه فباجلهل تلتبس األمور على الناس فيصبح الشر خريا والظالم
ضياء ،والفساد صالح ا وختتلط البدعة ابلسنة وتتشابك املسالك ويؤول مصري اإلنسان إىل التيه والضياع.
قال تعاىل يف وصف من تلبسوا ابجلهل ﴿ي علَمو َن ظَ ِ
اهارا ِم َن احلَيَ ِاة الدُّن يَا َوُهم َع ِن اآل ِخَرِة ُهم َغافِلُو َن﴾
َ ُ
ِ
ِ
ك َمب لَغُ ُهم ِم َن
[الروم .]7 :وقال جل وعال﴿:فَأَع ِرض َعن َمن تَ َوَّىل َعن ذك ِرَان َوَمل يُِرد إَِّال احلَيَا َة الدُّن يَا  َذل َ
ِ
ِ
ض َّل َعن َسبِيلِ ِه َوُه َو أَعلَ ُم ِمبَ ِن اهتَ َدى﴾[النجم.]30-29 :
العل ِم إِ َّن َربَّ َ
ك ُه َو أَعلَ ُم مبَن َ

اجلهل:
اجلهل عدو اإلنسان أل نه سبب لكل رذيلة ومعصية ،ابجلهل عبدت األواثن وارتكبت املعاصي ،لذا جاء
اإلسالم ودعا إىل العلم والتعمق فيه ،واعترب اإلابضية طلب العلم أصال من أصول عقيدهتم ،كما أهنم اعتربوا
اجلهل قاعدة من قواعد الكفر .3وكان جابر يقول :إن هللا نصب اإلسالم للناس وأمرهم بطلبه والناس بني
مصيب له وخمطئ وقد قطع عذر كل جاهل ابلعلماء.
وتكررت فتاوى اإلابضية أبنه ال عذر للجاهل إذا ما ارتكب حمظورا ،قال :حمبوب بن الرحيل :من ركب
الكبائر جبهل أو علم هلك.4
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اثلثا :الكفر وأقسامه:
يف كتاب الفكر العقدي عند اإلابضية بني املؤلف أبن اإلابضية يقسمون الكفر إىل نوعني :كفر الشرك،
وكفر نفاق أو كفر نعمة.

 .1كفر الشرك:
وقسم الدكتور مسلم الوهييب الشرك إىل نوعني:
أ .جحود :واملراد به مطلق النفي سواء كان نفي ا للصانع ،ككفر من جحد وجود الصانع املختار عز وجل
أو نفي ا لوحدانيته ككفر من عبد مع هللا غريه أو نفي ا لصفاته ككفر من وصف هللا عز وجل بشيء من
صفات غريه ،أو أنكر شيئا من كماالته أو أنكر شيئا من أفعاله الثابتة ابلربهان القاطع كبعث الرسل
وإنزال الكتب أو إنكار آية من قرآنه وكاستحالل ما حرمه هللا أو حترمي ما أحله هللا تعاىل.
ب .مساواة :وذلك جبعل شريك له يف ذاته أو صفاته أو أفعاله ،والذي جيمع النوعني مع ا :أن جيحد ما
علم من الدين ابلضرورة.1

أحكام كفر الشرك:
أما اليهود والصابئني والنصارى ،فأحكامهم واحدة وذلك أن اإلمام يدعوهم إىل الدخول يف اإلسالم،
فإن دخلوا فلهم ما للمسلمني وعليهم ما على املسلمني وإن امتنعوا من الدخول يف اإلسالم دعاهم
إىل اجلزية عن يد وهم صاغرون ،فإن أجابوا لذلك اخذت منهم وأمنوا أبداء اجلزية ،وحرم منهم ثالثة:
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سفك دمائهم وغنم أمواهلم ،وسيب ذراريهم ،وحلت منهم ثالثة :أكل ذابئحهم ،ونكاح احلرائر من
نسائهم وأخذ اجلزية من أحرارهم البالغني.1
وليس على نسائهم وصغارهم وجمانينهم جزية ،فإن امتنعوا عن إعطاء اجلزية مع االمتناع عن الدخول يف
اإلسالم ،انصبهم إمام املسلمني احلرب واستحل منهم ما حيرم أبداء اجلزية ،وحرم ما حيل أبدائها وليس
حلرهبم أمد حىت يذعنوا ألحد األمرين :إما اإلسالم وإما اجلزية.
وأما اجملوس فأحكامهم ،كأحكام أهل الكتاب حذو النعل ابلنعل ،إال يف الذابئح ونكاح احلرائر منهم،
فهما على التحرمي ولو مع إعطاء اجلزية.2
وأما الذين أشركوا من عبدة األواثن ،فأحكامهم أن يدعوهم اإلمام إىل الدخول يف اإلسالم ،فإن دخلوا
فلهم ما للمسلمني وعليهم ما على املسلمني ،وإن أبوا وحادوه ،انصبهم اإلمام احلرب حىت يسلموا طوعا
أو كرها ،وال تقبل منهم جزية ،وحيل سبيهم وغنيمة أمواهلم وسفك دمائهم ما داموا على شركهم وخالصة
القول :أن هذا النوع من الكفر –كفر الشرك-هو خروج من امللة اإلسالمية حيث أن صاحبه أنكر ما علم
من الدين ابلضرورة مما نص عليه يف الكتاب العزيز أو السنة أو مجعت عليه األمة إمجاعا قاطعا.3

 .2كفر النعمة:
وهو االجرتاء على هللا برتك ما فرض ،كالصالة والصوم ،والزكاة ،أو ارتكاب ما حرم ،كالزىن والسرقة وشرب
اخلمر من غري استحالل للفعل أو الرتك .4ومبعىن ترك ما أوجبه هللا تعاىل مع الدينوية بوجود به أو ارتكاب
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ما حرمه هللا تعاىل مع الدينوية بتحرميه إذن فكل من ارتكب الكبرية من اآلاثم ،يصبح كافرا كفر نعمة إىل
أن يتوب.1

مرادفات كفر النعمة:
هناك ألفاظ أخرى ترادف كفر النعمة وهي :نفاق ،كفر دون كفر ،كفر عملي ،فسق ،واإلابضية يعدون
مرتكب الكبرية كافراكفر نعمة وال جيوز تسميته ابملؤمن وال ابملسلم إال على سبيل االعتبارات اليت سبق ذكرها،
فاتضح أن اإلابضية يقسمون الكفر إىل قسمني مها :كفر الشرك وكفر النعمة ،وقد كان هذا –التقسيم-مصدر
إشكال للفرق األخرى؛ ألن كلمة الكفر تطلق يف أغلب نصوصهم بدون إضافة الشرك ،أو النعم ،وهلذا كثريا
ما تتهم الفرق األخرى اإلابضية أبهنم يكفرون غريهم دون الوقوف على هذا التعبري االصطالحي.2

أدلة كفر النعمة:
يستدلون بصحة هذا التحرير االصطالحي –كفر النعمة-من القرآن الكرمي والسنة الشريفة مبا أييت:
ِِ
َّلل علَى الن ِ ِ
ِ
ين َع ِن
اع إِلَي ِه َسبِ ايال َوَمن َك َفَر فَِإ َّن َّ
اَّللَ َغ ِ ر
َّاس ح ُّج البَ يت َم ِن استَطَ َ
 الدليل األول :قال تعاىلَ ﴿:و َّ َِ
ني﴾[آل عمران ]97 :واخلطاب للمصدقني.3
ال َعالَم َ
 الدليل الثاين :قال تعاىل﴿ :ومن َمل َحي ُكم ِمبَا أَن زَل َّ ِك ُه ُم ال َكافُِرو َن﴾[املائدة.]44 :
اَّللُ فَأُولَئ َ
َ
ََ
 الدليل الثالث :قال تعاىل﴿:لِيَ ب لَُوِين أَأَش ُك ُر أَم أَك ُف ُر﴾[النمل.]40 : الدليل الرابع :قال تعاىل﴿:إِ َّان َه َدي نَاهُ َّ ِيل إِ َّما َشاكِارا َوإِ َّما َك ُف اورا﴾[اإلنسان.]3 :
السب َ
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 الدليل اخلامس :عن ابن مسعود رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا (ﷺ) :سباب املسلم فسوق وقتالهكفر.1
 الدليل السادس :عن ابن عباس رضي هللا عنهما أن الرسول (ﷺ) قال :أرأيت النار ،فإذا أكثر أهلهاالنساء يكفرن قيل أيكفرن ابهلل؟ قال :يكفرن العشري ويكفرن اإلحسان لو أحسن إىل أحداهن الدهر مث
رأت منك شيئ ا قالت :ما رأيت منك خريا قط.2
 الدليل السابع :عن ابن عمر رضي هللا عنهما أن رسول هللا (ﷺ) قالَّ :ل ترجعوا بعدي كفارا يضرببعضكم رقاب بعض.3
 الدليل الثامن :عن أيب هريرة رضي هللا عنه أن رسول هللا (ﷺ) قالَّ :ل ترغبوا عن آابئكم فمن رغب عنأبيه فقد كفر.4
 الدليل التاسع :عن ابن عمر رضي هللا عنهما أن رسول هللا (ﷺ) قال :أَيا رجل قال ألخيه اي كافر ،فقدابء هبا أحدمها.5
وعلق الدكتور مسلم بن سامل الوهييب على هذه األدلة فقال :فهذه النصوص وأمثاهلا دليل على كفر فاعل
الكبرية كفر نعمة وكثرة الدليل متنع التأويل وما دام راكب املعاصي املذكورة يف هذه النصوص يعترب كافرا
كفر نعمة ،فكيف مبن ركب معاصي أكرب وأعظم فحشا عما هو مذكور؟ أفال جيوز أن يسمى كافرا كفر
نعمة؟
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من هنا عمم اإلابضية مصطلح "كفر نعمة" على كل من ركب كبرية من الكبائر ،1ومنع بعض العلماء
تسمية مرتكب الكبرية ب "كفر النعمة" إذا الشكر هو االعرتاف بنعمة املنعم مع التعظيم والفسق ال ينافيه،
إذ قد يكون الفاسق معرتف ا ابلنعمة مع التعظيم بقلبه أو جبارحته ،فكيف يقال أنه كافر نعمة .2وجييب مثبتو
كفر النعمة :على أنه ثبت ابلنص إطالق اسم الكفر على اإلخالل ابلشكر ومن أمثلة ذلك:
اَّلل مثَ اال قَريةا َكانَت آ ِمنَةا مطمئِنَّةا أيتِيها ِرزقُها ر َغ ادا ِمن ُك ِل م َك ٍ
ان فَ َك َفَرت ِأبَن ُع ِم
 قوله تعاىلَ ﴿:و َضَر َ
َ
َ
ب َُّ َ
ُ َ َ َ َ َ
اَّلل فَأَ َذاقَها َّ ِ
وع واخلو ِ
َِّ
ف ِمبَا َكانُوا يَصنَ ُعو َن﴾[النحل .]112 :وقد علق سبحانه الكفر ابلنعم حيث
اس اجلُ ِ َ َ
َ
اَّللُ لبَ َ
صرح أبن اإلخالل ابلشكر كفر.3
 قال تعاىل﴿:إِ َّان َه َدي نَاهُ َّ ِيل إِ َّما َشاكِارا َوإِ َّما َك ُف اورا﴾[اإلنسان ،]3 :فالطاعات شكر هلل تعاىل فمن تركها
السب َ
أو بعضها فقد كفر نعمة هللا .4وأصل اللغة أن الكفر يف العرف هو اإلخالل ابلشكر ،يقول عنرتة العبسي
ن ب ئ ت ع م را غ ري ش

وال ك ف ر خم ب ث ل ن ف س امل ن ع م

اك ر ن ع م يت

أحكام كفر النعمة:
هذا النوع من الكفر –كفر نعمة أو كفر نفاق-ال خيرج صاحبه من ملة اإلسالم ،إذ تبقى له مجيع أحكام
اإلسالم يف الدنيا ما عدا الوالية وجتريح العدالة ،فتجوز مناكحته وتبقى موارثته ويدفن مع املسلمني ويصلى
عليه ومن معه .5وهذا هو من الفوارق بني اإلابضية واخلوارج ،حيث أن اخلوارج حكموا على مرتكب الكبرية
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ابلشرك فأخرجوه من امللة بينما اإلابضية مل يفعلوا هذا منذ نشأهتم وإىل وقتنا هذا وال فرق معهم بني من
كان إابضيا أو غري إابضي ،فكل من ركب الكبرية فهو كافر نعمة ويطلقون عليه كافر كفر نفاق.1
وقد أورد اإلمام الربيع يف كتابه العقيدة ،ضمن مسند اإلمام الربيع ابب بعنوان "ابب احلجة على من ال
يرى الصالة على موتى أهل القبلة ،وال يرى الصالة خلف كل ابر ،وفاجر ،2وكان يف هذا ردا على األزارقة،
واخلوارج من هذه األحاديث ما أييت:
 قال الربيع بن حبيب :مسعت جابر بن زيد عن ابن عباس عن النيب (ﷺ) قال :الصًلة جائزة خلفوصلوا على كل ابر وفاجر.3
كل ابر ،وفاجرّ ،
 ويف حديث آخر يرويه الربيع عن النيب (ﷺ) قال :الصًلة على موتى أهل القبلة املقربني ابهلل ورسولهواليوم اآلخر واجبة .4ونتيجة ملا سبق يتبني أن مرتكب الكبرية كافر كفر نعمة.5

توجيه األحاديث الواردة ِف إطًلق لفظ الكفر على مرتكب بعض املعاصي:
أن أهل السنة متفقون كلهم على أن مرتكب الكبرية ال يكفر كفر ينقل عن امللة ابلكلية ،كما قال اخلوارج إذ
لو كفر كفرا ينقل على امللة لكان مرتدا يُقتل على كل حال وال يقبل عفو ويل القصاص وال جتري احلدود يف
الزىن والسرقة وشرب اخلمر وهذا القول معلوم بطالنه وفساده ابلضرورة من دين اإلسالم وال يدخل يف الكفر،
وال يستحق اخللود مع الكافرين ،كما قالت املعتزلة ،فإن قوهلم ابطل أيضا إذ قد جعل هللا مرتكب الكبرية من
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املرجع نفسه ،ص210.

5

املرجع نفسه ،ص.20
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املؤمنني ...ونصوص الكتاب والسنة واإلمجاع تدل على أن الزاين والسارق والقاذف ال يُقتل ،بل يقام عليه
احلد فدل على أنه ليس مبرتد.1
وقد قسم أهل العلم الكفر إىل قسمني :قال :ابن القيم :فأما الكفر فنوعان :كفر أكرب وكفر أصغر
 الكفر األكرب هو املوجب للخلود يف النار. كفر أصغر موجب الستحقاق الوعيد دون اخللود.2كما بني ابن تيمية أن لإلميان مراتب ودرجات فكذلك الكفر درجات ،فليس كل كفر مساه الشرع كفرا
فهو كفر ينقل عن امللة ،فقال :فبعض الناس يكون معه شعبة من شعب الكفر ،ومعه إميان أيضا ،وعلى
هذا ورد عن النيب (ﷺ) يف تسمية كثري من الذنوب كفرا ،مع أن صاحبها قد يكون معه أكثر من مثقال
ذرة من إميان فال خيلد النار ،كقوله :سباب املسلم فسوق وقتاله كفر ،وقوله" :ال ترجعوا بعدي كفارا يضرب
بعضكم رقاب بعض .وهذا مستفيض عن النيب (ﷺ) يف الصحيح من غري وجه ،فإنه أمر يف حجة الوداع
أن يُنادى به يف الناس ،فقد مسى من يضرب بعضهم رقاب بعض بال حق كفارا ومسى هذا الفعل كفرا ومع
ِ
ِِ
ِ ِ ِ
﴿:وإِن طَائ َفتَان م َن ال ُمؤمن َ
ني اق تَ تَ لُوا فَأَصل ُحوا َ ُ َ
هذا فقد قال تعاىل َ

ب ي نَ هما﴾[احلجرات]9 :

إىل قوله﴿ :إَِّمنَا

ال ُمؤِمنُو َن إِخ َوةٌ﴾[احلجرات.]10 :
فبني أن هؤالء مل خيرجوا من اإلميان ابلكلية ولكن فيهم ما هو كفر وهي هذه اخلصلة ،كما قال بعض
الصحابة :كفر دون كفر وكذلك قوله " :من قال ألخيه :اي كافر ،فقد ابء هبا أحدمها " .فقد مساه أخوه
حني يقول القول ،وقد أخرب أن أحدمها ابء هبا ،فلو خرج أحدمها عن اإلسالم ابلكلية مل يكن أخاه بل فيه

1

شرح العقيدة الطحاوية ،ص.301

2

مدارج السالكني.244/1 ،
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كفر .1وقد سلك أهل العلم –رمحهم هللا-يف توجيه لفظ الكفر الوارد يف هذه األحاديث سبعة مسالك
إليك بياهنا:
 املسلك األول :أن املراد ابلكفر الوارد يف هذه األحاديث هو الكفر اللغوي ،الذي هو مبعىن السرتوالتغطية ،وليس املقصود به املعىن الشرعي للكفر.
 املسلك الثاين  :أن املراد ابلكفر يف هذه األحاديث هو الكفر األكرب املخرج من امللة ،وذلك من حقاملستحيل أو اجلاحد ،فمن استحل املسلم ما حرم هللا أو جحد ما شرعه هللا فإنه يصبح كافرا ابهلل تعاىل.
ُ
 املسلك الثالث :أن املراد ابلكفر الوارد يف هذه األحاديث هو كفر اإلحسان والنعمة وأخوة اإلسالم. املسلك الرابع :أن املراد ابلكفر الوارد يف هذه األحاديث هو النهي عن التشبيه أبفعال الكفار. املسلك اخلامس  :أن املراد ابلكفر الوارد يف هذه األحاديث هو املبالغة يف التغليظ والتحذير من هذهاألفعال.
 املسلك السادس :أن املراد ابلكفر الوارد يف هذه األحاديث هو أن الفعل الوارد فيه لفظ الكفر قديَ ُؤول بفاعله إىل الكفر وذلك ألن املعاصي يريد الكفر.
 املسلك السابع :أن املراد ابلكفر الوارد يف هذه األحاديث هو كفر دون كفر ،وهو الكفر األصغر ،وهوالكفر العملي الذي ال خيرج صاحبه من اإلسالم.2

1

اإلميان ابهلل ،ص.279

2

انظر :توجيه األحاديث اليت توهم منها تكفري العصاة ،ماهر مروان ،ص.ص.69-57
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ولعل الراجح من هذه املسالك هو املسلك السابع القائل أبن املراد ابلكفر الوارد يف هذه األحاديث هو
كفر دون كفر وهو الكفر األصغر العملي الذي ال خيرج صاحبه من اإلسالم.
وذلك ملا تقدم من أن الكفر يف لسان الشرع ينقسم على قسمني :أكرب خمرج من امللة وهو الكفر االعتقادي
وأصغر ال خيرج من امللة وهو الكفر العملي وهو املقصود به كفر دون كفر وهو املسلك رجحه ابن تيمية
وتلميذه ابن القيم.1
قال ابن تيمية :وأما محله على كفر دون كفر فهذا محل صحيح حممل مستقيم يف اجلملة يف مثل هذا الكالم
وهلذا جاء عن النيب (ﷺ) وأصحابه والتابعني يف كثري من املواضيع مفسرا .2وقال ابن القيم :مبينا أن الكفر
منه ما هو أكرب ومنه ما هو أصغر وأن هذا التقسيم هو قول الصحابة رضي هللا عنهم :وهذا التفصيل هو
قول الصحابة الذين هم أعلم األمة بكتاب هللا وابإلسالم والكفر ولوازمهما فال تُتلقى هذه املسائل إال
عنهم ،فإن املتأخرين مل يفهموا مرادهم فانقسموا فريقني:
فريق ا أخرجوا من امللة ابلكبائر ،وقضوا على أصحاهبا ابخللود يف النار ،وفريق ا جعلوهم مؤمنني كاملي اإلميان
فهؤالء غلوا وهؤالء جفوا وهدى هللا أهل السنة للطريقة املثلى والقول الوسط الذي هو يف املذاهب كاإلسالم
يف امللل ،فها هنا كفر دون كفر ،ونفاق دون نفاق ،وشرك دون شرك ،وفسوق دون فسوق ،وظلم دون
ظلم.3
يقول الدكتور التوايت بن التوايت األغواطي اجلزائري :ما مراد اإلابضية بقوهلم :كفر نعمة؟ يعين كفر أصغر،
اَّلل مثَ اال قَريةا َكانَت ِآمنَةا مطمئِنَّةا أيتِيها ِرزقُها ر َغ ادا ِمن ُك ِل م َك ٍ
ان
﴿:و َ
ضَر َ
َ
ب َُّ َ َ
ُ َ َ َ َ َ
ال خيرج عن امللة مثل قوله تعاىل َ

1

املرجع السابق ،ص.72

2

شرح عمدة الفقه ،ص.78

3

الصالة وأحكام اتركها ،ص.73
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اَّلل فَأَ َذاقَها َّ ِ
وع واخلو ِ
فَ َك َفرت ِأبَن ع ِم َِّ
ف ِمبَا َكانُوا يَصنَ ُعو َن﴾[النحل ]112 :كفر النعمة كفر أصغر.
اس اجلُ ِ َ َ
َ
ُ
اَّللُ لبَ َ
َ
نعم أليست املعاصي كفرا بنعمة هللا ،فما الفرق بني أهل السنة وبني اإلابضية؟
اجلواب :ال ،املعاصي عند أهل السنة طبقات ،بعضها يسمى كفرا ،الذي مسي يف النصوص كفر مثل:
الطعن يف النسب والنياحة على امليت ،وبعضها ال يسمى كفرا ،الذي مل يسم يف النصوص كفرا ما نسميه
كفرا واإلابضية يسمون كل معصية كفر نعمة إذا ترك شيئ ا من الطاعات فهو كافر كفر نعمة.1
قالت اإلابضية :اإلميان مجاع الطاعات ،فمن ترك شيئ ا كان كافر نعمة ،وليس كافر شرك ،واحتجوا ابآلية:
﴿ب َّدلُوا نِعمت َِّ
اَّلل ُكفارا﴾[إبراهيم.2]28 :
َ َ
َ
وقال أبو إسحاق :املراد كفر النعمة وهو الكفر العملي ال الكفر الذي هو الشرك ،فتأمل ذلك فيما أييت
من قوله" :وال يسموا ابلشرك أهل القبلة ،فليتنبه هلذه الدقيقة فإهنا مزلة أقدام كثري ،وهذا رد لعقيدة اخلوارج
ورد ملا يدعيه قومنا زورا على أصحابنا من أهنم يكفرون سواهم ويريدون ابلتكفري احلكم ابلشرك وهذه مزية
هتدمه هذه احلقيقة الناصعة.3

اثلثاا :النفاق:
ينقسم النفاق إىل قسمني مها:
نفاق عقيدة :وهو من أظهر اإلميان وأخفى الشرك وأخذ يستمر يف عبادة األصنام وغريها أي مل يصدق
ِِ
ني ِيف
بكل ما يلزمه تصديقه مما علم من الدين ابلضرورة ،وهذا النوع هو الذي فيه قوله تعاىل﴿:إِ َّن ال ُمنَافق َ
الدَّر ِك األَس َف ِل ِمن النَّا ِر ولَن َِجت َد َهلم نَ ِ
ص اريا﴾[النساء.]145 :
ُ
َ
َ
1

الفقه املقارن بني املالكي والفقه اإلابضي.)29/1( ،

2

املرجع نفسه.30/1 ،

3

املرجع نفسه.31/1 ،
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نفاق عمل :وهو من آمنه بقلبه ومل يظهر على جوارحه ما يقتضيه إميانه وهو املرادف لكفر النعمة.1
ومن هذا القبيل يعترب اإلابضية أن مرتكب الكبرية كافر كفر نفاق ،فيطلقون عليه أحياان منافق ا .2ومن
أقواهلم يف ذلك ما أييت:
 قال أبو أيوب :والفراق ألهل املعاصي من أهل الكبائر املستحلني واجملرمني والرباءة منهم ونفي اإلميانعنهم وتسميتهم ابلكفر كفر أهل النفاق.

3

 قال جابر بن زيد :إن رجالا قال حلذيفة :اي أاب عبد هللا ما النفاق؟ فقال :أن تتكلم ابإلسالم وال تعملبه من األدلة اليت سوقها اإلابضية يف جواز تسمية مرتكب الكبرية ابلنفاق ما أييت:4
 قال رسول هللا (ﷺ) :أربع من كن فيه كان منافق ا خالص ا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيهخصلة من النفاق حىت يدعها؛ إذا ائتمن خان ،وإذا حدث كذب ،وإذا عاهد غدر ،وإذا خاصم
فجر .5ويف رواية مسلم :وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم.6
وعلق الدكتور مسلم الوهييب على هذا احلديث فقال :وليس ِف نسبة ثًلث خصال أو أربع إىل النفاق ما
َينع من كون النفاق العملي ينسحب حكمه على كل من خالف الدين ِف األعمال ،فإن ذكر هذه
اخلصال َّل يقتضي احلصر وإمنا هو من ابب التمثيل والتقريب لألذهان ومما هو ظاهر بداهة أن التمثيل
هبا دال على خطورهتا ومقتضي للتحذير منها والعدد هنا ليس له مفهوم.

1

الفكر العقدي عند اإلابضية ،ص.215

2

مسند الربيع.362/4 ،

3

أبو أيوب :سرية أبو أيوم يف صفه اإلسالم :الشمس الشارقة ص.122

4

مسند اإلمام الربيع ،264/4 ،رقم .931

5

مسلم ،ابب خصال املنافق ،رقم .78/1، 58

6

مسلم ابب خصال املنافق ،رقم .78/1 ،59
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و روى عن جابر بن زيد عن النيب (ﷺ) قال :ثًلثة َّل يستخف حبقهم إَّل منافق حامل العلم وذو
الشيبة واإلمام العادل .1فاالستخفاف بتلك الثالثة كبرية من الكبائر ومن اقرتف أي واحدة منهن
صار منافقا.2

 .1أحكام املنافقني:
أحكام املنافقني عند اإلابضية هي نفس أحكام كافر النعمة ،ألن كفر النعمة وكفر النفاق ألفاظ مرتادفة
تدالن على معىن واحد هو ارتكاب الكبائر .حىت أصحاب نفاق العقيدة أيخذون األحكام نفسها ألنه ال
تعلم حقيقتهم وقد حكم فيهم الرسول (ﷺ) يف املدينة أبحكام املسلمني.
ولتوضيح رأي اإلابضية يف أحكام املنافقني تذكر قول أيب أيوب احلضرمي يف كيفية التعامل معهم حيث
قال" :وحنسن صحبتهم وجوارهم ونصل أرحامهم ،وبر الوالدين منهم ،وحنسن ملكتهم ونؤدي األمانة إليهم
ونصدقهم احلديث ،ونكف عنهم الظلم ،ونؤدي إليهم احلقوق ،اليت أوجبها هللا هلم وجنري بيننا وبينهم يف
حال األمانة والتقية والتحرمي لدمائهم وأمواهلم والقصاص والدماء وما دون ذلك من اجلراحات ملعتد يعتدي
عليهم منا ومن غريان وإن كانوا عندان يف تلك احلال كفارا منافقني .3ولكنهم غري خارجني من ملة اإلسالم.4
وقد ذكرت يف كتايب "اإلميان ابهلل" إن النفاق لفظ إسالمي ،مل يكن العرب تعرفه قبل اإلسالم هبذا املعىن
املخصوص ،وحاصل عبارات العلماء يف تعريفه ميكن إرجاعها إىل أن النفاق وهو إظهار اإلميان وإبطان
الكفر .5كما أنه ينقسم إىل قسمني عند أهل السنة:

1

مراسيل اإلمام جابر ضمن مسند اإلمام الربيع ،رقم .927

2

الفكر العقدي عند اإلابضية.216 ،

3

سرية أبو أيوب ،يف صفة اإلسالم "ضمن الشمس الشارقة" ،ص.123

4

الفكر العقدي عند اإلابضية ،ص.217

5

اإلميان ابهلل للصاليب ،ص ،238النفاق وأثره يف حياة األمة عادل الشدي ،ص.20
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 نفاق اَّلعتقاد :وهذا النوع من النفاق يسمى النفاق األكرب وهو أن يظهر للمسلمني إميانه ابهلل ومالئكتهوكتبه ورسله واليوم اآلخر ،فيعصم بذلك دمه وماله وعرضه ويصبح ظاهرا يف عداد املسلمني وحيسب منهم
وهو يف احلقيقة أمره ابطنا منسلخ من الدين كله مكذب به ال يؤمن ابهلل وال بكالمه الذين أنزله على رسوله
فليس معه من اإلميان شيء كاملنافقني يف عهد رسول هللا (ﷺ) وهذا النفاق يوجب لصاحبه اخللود يف
النار ،بل هو يف الدرك األسفل منها.

1

 نفاق العمل :وهو النفاق الذي ال ينقل صاحبه عن امللة ،بل يظل معه مسلم ا ويبقى إميانه وهذا النفاقالعملي هو االتصاف ببعض أعمال املنافقني اليت ال تنقض اإلميان ،بل هي يف املعامالت ،وذلك مثل
الكذب يف احلديث ،وإخالف الوعد والعذر عند اخلصام واخليانة عند االئتمان ،فإنه قد جيتمع يف العبد
بعض خصال اخلري وبعض خصال الشر ويستحق من الثواب على قدر ما عنده من خصال اخلري ،ويستحق
من العذاب على قدر ما عنده من خصال الشر والنفاق ،وكان الصحابة رضوان هللا عليهم خيافون النفاق
وحيذرون من الوقوع فيه واالقرتاب منه.2
قال ابن أيب مليكة :أدركت ثالثني من أصحاب رسول هللا (ﷺ) كلهم خياف النفاق على نفسه.3

إطًلق لفظ النفاق على مرتكب بعض املعاصي:
جاءت بعض النصوص النبوية بتسمية بعض األعمال نفاقا ومن ذلك:
 عن أنس بن مالك رضي هللا عنه قال رسول هللا (ﷺ) :آية املنافق بغض األنصار وآية املؤمن حباألنصار.4
1

توجيه األحاديث اليت توهم منها تكفري العصاة ،ص.87

2

اإلميان ابهلل ،الصاليب ،ص.239

3

املرجع نفسه ،ص.239

4

البخاري ،ك اإلميان ابب حب األنصار ،رقم .3784
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 عن عبد هللا بن عمرو بن العاص رضي هللا عنهما قال :قال رسول هللا (ﷺ) :أربع من كن فيه كانمنافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حىت يدعها :إذا اؤمتن خان،
وإذا ح ّدث كذب ،وإذا عاهد غدرن وإذا خاصم فجر.1
 عن أيب هريرة رضي هللا عنه قال :قال النيب (ﷺ) :آية املنافق ثالث :إذا حدث كذب ،وإذا وعدأخلف ،وإذا اؤمتن خان.2
 عن أنس بن مالك رضي هللا عنه قال :مسعت رسول هللا (ﷺ) يقول :تلك صًلة املنافق جيلس يرقبالشمس حىت إذا كانت بني قرين الشيطان قام فنقرها أربع ا َّل يذكر هللا فيها إَّل قليًلا.3
 عن علي رضي هللا عنه قال :والذي فلق احلبة وبرأ النسمة ،إنه لعهد النيب األمي (ﷺ) إيل أال ُحيبين إالمؤمن وال يبغضين إال منافق.4
يغز ومل ُحي ّدث به نفسه مات على
 عن أيب هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا (ﷺ) :من مات ومل ُشعبة من شعبة النفاق.5
وقد سلك أهل العلم –رْحهم هللاِ-ف توجيه النفاق الوارد ِف هذه األحاديث مخسة مسالك وهي:
 املسلك األول :إن النفاق املذكور يف هذه األحاديث املقصود به النفاق العملي ال االعتقادي. املسلك الثاين :أن النفاق املذكور يف هذه األحاديث يبقى على ظاهره وذلك يف حق من استحل هذهاألفعال وأبطن العداوة لإلسالم وأهله.
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 املسلك الثالث :أن النفاق املذكور يف هذه األحاديث يبقى على ظاهره واملقصود به املنافقون الذينكانوا على عهد النيب (ﷺ).
 املسلك الرابع :أن النفاق الوارد يف هذه األحاديث حممول على التشبيه أبفعال املنافقني وأخالقهموصفاهتم.
 املسلك اخلامس :أنه أطلق عليه ذلك من ابب التغيظ واملبالغة يف التحذير من أن يعتاد املسلم هذهاخلصال اليت خياف أن تفضي به إىل حقيقة النفاق.1
هذه هي املسالك اخلمسة اليت ذكرها أهل العلم-رمحهم هللا-يف توجيه األحاديث الواردة يف إطالق لفظ
النفاق على مرتكب بعض املعاصي ،وكلها تؤكد على عدم الكفر من فعل هذه اخلصال إن مل يستحلها.2
قال النووي عند شرحه حلديث :أربع من كن فيه كان منافق ا ....هذا احلديث مما عده مجاعة من العلماء
مشكالا من حيث إن هذه اخلصال توجد يف املسلم املصدق الذي ليس فيه شك وقد أمجع العلماء على
أن من كان مصدق ا بقلبه ولسانه وفعل هذه اخلصال ال حيكم عليه بكفر وال هو منافق خيلد يف النار ،فإن
إخوة يوسف عليه السالم مجعوا هذه اخلصال ،وكذا وجد لبعض السلف والعلماء بعض هذا أوكله.3
ق ال ابن القيم :وكذا النفاق ،نفاق اعتقاد ونفاق عمل ،فنفاق االعتقاد هو الذي أنكره هللا على املنافقني
يف القرآن وأوجب هلم الدرك األسفل من النار ،ونفاق العمل كقوله صلى هللا عليه وسلم يف احلديث الصحيح
آية املنافق ثالث :إذا حدث كذب ،وإذا وعد أخلف ،وإذا اؤمتن خان .ويف الصحيح أيضا :أربع من كن
فيه كان منافق ا خالص ا ،ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حىت يدعها :إذا حدث
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كذب ،وإذا عاهد غدر ،وإذا خاصم فجر ،وإذا ائتمن خان .فهذا النفاق عمل قد جيتمع مع أصل اإلميان
ولكن إذا استحكم وكمل فقد ينسلخ صاحبه عن اإلسالم ابلكلية وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم.1

ابعا :املعصية:
را
وهي اخلروج عن طاعة هللا تعاىل ،وخمالفة أمره .2ومتتبع آايت القرآن الكرمي ينتبه إىل وجود عدة أمساء ملدلول
اخلروج عن طاعة هللا تعاىل وهذه األمساء أيض ا ظهرت يف مقاالت اإلابضية حمذرين منها بشىت الوسائل
واألساليب ومن هذه األمساء البدعة ،والبغي ،والغلو ،والطبع والسيئة واملروق والذنب ،والكفر واإلمث واإلجرام
والفاحشة والوزر ،واخلطيئة وكل هذه األلفاظ جيمعها املعصية ويقسم اإلابضية املعاصي إىل صغائر وكبائر.3

 .1الكبرية:
قال الدكتور مسلم الوهييب :للكبرية من اآلاثم أكثر من تعريف ولكن أفضلها أهنا :كل ما أوعد هللا على
ركوبه حدا يف الدنيا ووعيدا أو عقاابا يف اآلخرة ،أو لعن عليه تبارك وتعاىل أو لعن عليه رسول هللا (ﷺ)،
أو برئ هللا من أهله عليه أو برئ منهم رسول هللا (ﷺ) على ذلك أو أشبه ذلك وما أمجع عليه أهلم العلم
أنه من الكبائر ،وما أشبه ذلك وما أشبه الكبري فهو كبري يف دين تبارك وتعاىل .4وابختصار ميكن القول إن
الكبرية هي كل خمالفة للشرع يرتتب عليها وعيد يف اآلخرة ومن أمثلة الكبائر :الزىن ،اللواط ،وشرب اخلمر،
والسرقة ،وترك الصالة ،وترك الزكاة ،إخل ،أي كل أمر أوجب الشرع اتيانه وكل أمر أوجب الشرع االبتعاد
عنه.5
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 أحكام الكبرية:إن ملقرتف الكبرية من اآلاثم عند اإلابضية إذا مل يتب منها حاالا من األحكام وهي:

أ .أحكام الدنيا:
 ال يسمى مؤمن ا ال يسمى مسلم ا يسمى كافرا ويقصد به الكفر غري خمرج من امللة إذا مل ينكر أمرا من الدين ابلضرورة وهذا الكفريقصد به كفر النعمة أو كفر نفاق أو كفر عملي.
 يعاقبه اإلمام ابحلدود أو التعازير وفق ا لنوع الكبرية اليت يقرتفها. يعلن اإلمام الرباءة منه ويبغض ابلقلب ،وإن أظهر له الوجه والسلوك احلسن ،فهو من ابب أتليفهأو كف شره.
 غري مقبول العدالة أي ال تطلب شهادته وال يُقدم للمسؤولية على املسلمني.وبقية األحكام حاله كحال املسلمني ،حيث تؤكل ذبيحته ويصلى معه وعليه وينكح ويوارث وغريها من
أحكام .وأما إذا اتب فرتجع كل احلقوق ويصح حاله كحال املسلمني املوفني.1

أحكام اآلخرة:
مل حيدث خالف يف إنفاذ وعد هللا ابجلنة ملن أطاعه أو خرج من الدنيا اتئب ا من ذنوبه ،فاهلل عز وجل وعد
املؤمنني ،أبن يسكنهم فسيح جناته ووعده صادق ال خالف فيه ،بل ال جيوز الشك بوجوب الصدق يف
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ِِ
ٍ ِ ِ ِ
ِ ِ
حتقق وعده قال تعاىل﴿:وع َد َّ ِ ِ
ين فِ َيها َوَم َساكِ َن
ََ
اَّللُ ال ُمؤمن َ
ني َوال ُمؤمنَات َجنَّات َجتري من َحتت َها األَهنَ ُار َخالد َ
ِ
َّات عد ٍن وِرضوا ٌن ِمن َِّ
ِ
ِ ِ
ك ُه َو ال َفوُز ال َع ِظ ُيم﴾[التوبة.]72 :
اَّلل أَك َربُ َذل َ
طَيبَةا يف َجن َ َ َ َ
وكذلك مل حيدث خالف يف إنفاذ وعيد هللا ابلنار ملن كفر به ،أو أنكر أمرا من الدين ابلضرورة ،قال
ِِ
ِِ
ِ ِ
اب
ين فِ َيها ِه َي َحسبُ ُهم َولَ َعنَ ُه ُم َّ
﴿:و َع َد َّ
اَّللُ ال ُمنَافق َ
اَّللُ َوَهلُم َع َذ ٌ
ني َوال ُمنَاف َقات َوال ُكف َ
تعاىل َ
َّار َان َر َج َهن ََّم َخالد َ

ُم ِق ٌيم﴾[التوبة.]68 :

ِ
اب
اب اجلَنَّة أَص َح َ
﴿:و َان َدى أَص َح ُ
وقد مجع هللا تعاىل وعد املؤمنني ابجلنة ووعد الكفار ابلنار يف قوله تعاىل َ
النَّا ِر أَن قَد َو َجد َان َما َو َع َد َان َربُّنَا َحقاا فَ َهل َو َجد ُمت َما َو َع َد َربُّ ُكم َحقاا قَالُوا نَ َعم فَأَذَّ َن ُم َؤِذ ٌن بَي نَ ُهم أَن لَعنَةُ
َِّ
ِِ
ني﴾[األعراف.]44 :
اَّلل َعلَى الظَّالم َ
وعقيدة إنفاذ الوعد والوعيد هلا أثر فعال يف حتسني السلوك فإذا شعر اإلنسان أبن مث وعدا ووعيدا وأنه ال
بد من أن حياسب على أعماله فيجازي هبا يوم القيامة إذا شعر بذلك من أعماق نفسه كان هذا الشعور
ابعث ا على فعل اخلري واجتناب الشر ،فإن اإلميان بثواب هللا املصحوب ابلرجاء واإلميان بعقاب هللا املصحوب
ابخلوف يزجران اإلنسان عن الشر ويدفعانه إىل اخلري.1

 .2وعيد عصاة املوحدين:
قال عبد هللا بن إابض :أن هللا ال خيلف وعده وال يبطل وعيد 2وتكاثرت النصوص اليت تثبت إميان اإلابضية
إبنفاذ الوعيد حىت على عصاة املوحدين فهم مل يفصلوا بني الوعد الوعيد ،فكما أنه ال جيوز اخللف يف الوعد
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كذلك ال جيوز اخللف يف الوعيد وهبذا يرون أن مرتكب الكبرية يقع عليه الوعيد ابلعذاب إذا خرج من
الدنيا بدون توبة.
إال أن هذا احلكم ال يسلطونه على التعيني –أي كل شخص بعينه-فمهما رأوا شخصا ركب من الكبائر
ما ركب ،مات على تلك احلالة السيئة بدون توبة فال حيكمون عليه أبن فالن هذا يف النار .1وألن ذلك
من علم الغيب ،فلعله اتب قبل املوت ومل تظهر توبته لآلخرين.2
يقول الساملي "حتت عن وان" عدم القطع ابلنار ملسلم ظامل ...:وقولنا بعدم القطع ابلغيب ال خياف الوعيد
القاطع يف عذاب من قبل مؤمنا ،وكذلك ال ينايف الوعيد يف عذاب مطلق الفسقة وال املشركني ،ألن الوعيد
الوارد يف ذلك إمنا ورد على عموم الصفة فليس لنا أن نقطع به يف شخص بعينه إال بقيد نعتقده وهو قولنا:
إن كان مل يتب ،ألن ابب التوبة مفتوح وقد جاءت بقبول التوبة ،وإن كان يف الظاهر مل يتب فيمكن يف
علم هللا أنه اتب من حيث ال نعلم .. :فال نقطع بكونه من النار من غري شرط االحتمال أن يكون اتب
عند هللا .3واستدلوا إلثبات الوعيد على عصاة املوحدين ابآليت:

 األدلة من القرآن الكرمي:أ .اجملموعة األوىل :آايت الوعيد مثل:
ِ
ف نُصلِ ِيه َانرا وَكا َن َذلِك علَى َِّ
اَّلل يَ ِس اريا﴾
ك ُعد َو ااان َوظُل اما فَ َسو َ
 قال تعاىلَ ﴿ :وَمن يَف َعل َذل ََ َ
ا َ
[النساء.]30 :
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َّ ِ
ِ ِ
ِ
اَّلل فَب ِشرُهم بِع َذ ٍ
َّ
اب أَلِي ٍم يَوَم
ب َوال ِف َّ
ضةَ َوَال يُن ِف ُق َ
َ
وهنَا ِيف َسب ِيل َّ َ
ين يَكن ُزو َن الذ َه َ
 وقال تعاىلَ ﴿ :والذ َِ ِ
ورُهم َه َذا َما َكنَ زُمت ِألَن ُف ِس ُكم فَ ُذوقُوا
اه ُهم َو ُجنُ ُ
ُحي َمى َعلَي َها ِيف َان ِر َج َهن ََّم فَتُك َوى هبَا جبَ ُ
وهبُم َوظُ ُه ُ
َما ُكن تُم تَكنُِزو َن﴾ [التوبة.]35-34 :
-

ِ َّ ِ
ين َأي ُكلُو َن أَم َو َال اليَ تَ َامى ظُل اما إَِّمنَا َأي ُكلُو َن ِيف بُطُوهنِِم َان ارا َو َسيَصلَو َن
قال تعاىل﴿ :إ َّن الذ َ
سعِريا﴾[النساء]10 :

َ ا

ِ ِ َّ ِ
َّ ِ
وه ُم األَد َاب َر  َوَمن يُ َوهلِِم
ين َك َف ُروا َزح افا فَ َال تُ َولُّ ُ
ين َآمنُوا إذَا لَقيتُ ُم الذ َ
 قال تعاىلَ ﴿ :اي أَيُّ َها الذ َب ِمن َِّ
يَوَمئِ ٍذ ُدبُرهُ إَِّال ُمتَ َح ِرفاا لِِقتَ ٍال أَو ُمتَ َحيِازا إِ َىل فِئَ ٍة فَ َقد َابء بِغَ َ ٍ
ِ
س
ض َ
َ
َ
اَّلل َوَمأ َواهُ َج َهن َُّم َوبئ َ
الم ِ
صريُ﴾ [األنفال.]16-15 :
َ
 قال تعاىل﴿:اي أَيُّها الَّ ِذين آمنوا ما لَ ُكم إِذَا قِيل لَ ُكم ان ِفروا ِيف سبِ ِيل َِّاَّلل َّااثقَلتُم إِ َىل األَر ِ
ض أََر ِضيتُم
َ َ
َ
َ َُ َ
َ ُ ُ
ِ ِ ِ َِّ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِِ
يل  إَِّال تَن ِف ُروا يُ َع ِذب ُكم َع َذ اااب
ابحلَيَاة الدُّن يَا م َن اآلخَرة فَ َما َمتَاعُ احلَيَاة الدُّن يَا يف اآلخَرة إال قَل ٌ
ِ
ِ
اَّللُ َعلَى ُك ِل َشي ٍء قَ ِد ٌير﴾[التوبة.]39-38 :
ضُّروهُ َشي ئاا َو َّ
يما َويَستَ بدل قَواما َغ َريُكم َوَال تَ ُ
أَل ا
ِِ
الص َالةَ واتَّب عوا الشَّهو ِ
 وقال تعاىل﴿:فَخلَ ِف يَل َقو َن َغياا﴾
ات فَ َسو َ
ف من بَعدهم َخل ٌ
فأَ
َ َ
َض ُ
اعوا َّ َ َ ُ
ََ
[مرمي.]59 :
َّ ِ
ِِ
اَّللَ َو َذ ُروا َما بَِقي ِمن ِ
ني  فَِإن َمل
ين َآمنُوا اتَّ ُقوا َّ
الرَاب إِن ُكن تُم ُمؤمن َ
َ َ
 وقال تعاىلَ ﴿ :اي أَيُّ َها الذ َب ِمن َِّ
ِ ٍ
اَّلل َوَر ُسولِِه﴾ [البقرة.]279-278 :
تَف َعلُوا فَأ َذنُوا حبَر َ

ِ
 قال تعاىل﴿ :إِ َّن الَّ ِذين ي رمو َن المح ِ ِ ِ ِ ِ ِاب
صنَات الغَاف َالت ال ُمؤمنَات لُعنُوا ِيف الدُّن يَا َواآلخَرِة َوَهلُم َع َذ ٌ
ََُ ُ َ
َع ِظ ٌيم﴾ [النور.]23 :
 وجه اَّلستدَّلل هبذه اآلايت من وجوه قال الدكتور مسلم الوهييب:-أهنا عاملة يف كل من ركب املعاصي املذكورة.
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َّ ِ
ين َآمنُوا ﴾...مث تذكر املعصية وما ينتظرها
بعض اآلايت املذكورة تستهل بنداء املؤمنني ﴿ َاي أَيُّ َها الذ َمن عذاب مبني مما يدل على أن ما فيها من وعيد متوجه إىل املؤمنني إذا افرتقوا الكبائر املذكورة.1
كل وعيد يف القرآن الكرمي إمنا هو خاص ابملصرين ممن عمل تلك السيئة اليت ثبت على أهلها ذلكالوعيد.2
وإذا قيل إن الوعيد املذكور يف اآلايت السابقة خاص ابملشركني يقال له :كذلك النهي عن هذه الكبائر إمنا
هو يف املشركني وليس هو ألهل الكبائر من أهل التوحيد ... ،وإذا كان الوعيد للمشركني يكون هللا إمنا
﴿وَمن يُ َوهلِِم
حض املشركني ،على أن ال يولوا أدابرهم للمسلمني ويتوعدهم على أن فعلوا ذلك فيقولَ :
ي ومئِ ٍذ دب ره إَِّال متح ِرفاا لِِقت ٍال أَو متحيِزا إِ َىل فِئ ٍة فَ َقد ابء بِغ ٍ ِ ِ
اَّلل ومأواه جهنَّم وبِئس الم ِ
صريُ﴾
َ َ ُ َُ ُ ُ َ َ َ
َ
ََ َ َ
َُ َ ا
ضب م َن َّ َ َ َ ُ َ َ ُ َ َ َ
[األنفال .]16 :ويقول للمشركني﴿ :ما لَ ُكم إِ َذا قِيل لَ ُكم ان ِفروا ِيف سبِ ِيل َِّ
اَّلل َّااثقَلتُم إِ َىل األَر ِ
ض﴾ [التوبة.]38 :
َ
َ
َ ُ ُ
ويقول هلم﴿ :إَِّال تَ ِنف ُروا﴾فتغزوا املؤمنني يعذبكم عذاابا أليم ا ويقول للمشركني :ال تكنزوا الذهب والفضة،
لكن انفقوها يف سبيل هللا الذي أنتم عليه من قتالكم حممدا رسول هللا وجهادكم املؤمنني .3وهذا القول بعيد
عن الصواب.4
ب .اجملموعة التالية :آايت مفادها أَّل تبديل لكلمات هللا:
ِ
ف ال ِم َيع َاد﴾ تكررت أربع مرات يف القرآن الكرمي ،5وفوق كل ذلك يقول
قال تعاىل ﴿إِ َّن َّاَّللَ َال ُخيل ُ
ابن القيم :مل يقل هللا ال خيلف ميعاده.6
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وقال تعاىلَ ﴿ :ما يُبَد ُ ََ
َ
َ
ََ

لِلعبِ ِ
يد﴾ [ق]29 :

ات َِّ
﴿ال تَب ِديل لِ َكلِم ِ
اَّلل﴾ [يونس.]64 :
وقال تعاىلَ :َ َ
ات َِّ
قال تعاىل﴿ :وَال مب ِد َل لِ َكلِم ِاَّلل﴾ [األنعام ،]34 :وإن وجه االستدالل هلذه اآلايت من وجوه:
َ َُ
َ
•

أن هللا عز وجل وعد قوما وتوعد آخرين ،فجعل وعده ابجلنة ألوليائه املؤمنني وجعل وعيده ابلنار
حموال وال مستثىن فيه .1وال مرجوعا عنه
مبدال وال ا
ألعدائه الكافرين ،ولن جيوز أن يكون وعده ووعيده ا
إذ ال جيوز أن تكون أخباره جل جالله متكاذبة وال متناقضة ...وهل الوعد والوعيد إال إخبار منه
صلى هللا عليه وسلم أبنه أعد للفريقني ما وعدهم به وتوعدهم عليه.2
 علينا أن نسلم ألخبار هللا اليت ال تتبدل ومن بينها أخبار الوعيد ألن هللا عز وجل ال يقول إالالصدق ،كما أنه ال أيمر إال به ﴿ومن أَصد ُق ِمن َِّ
اَّلل قِ ايال﴾[النساء.]122 :
ََ
َ َ

 األدلة من السنة النبوية:دعم اإلابضيون يف أقواهلم مسألة إنفاذ الوعيد على عصاة املوحدين مبجموعة من األحاديث منها ما أييت:
 عن أيب هريرة رضي هللا عنه عن النيب (ﷺ) قال :صنفان من أهل النار من أميت مل أرمها بعدنساء كاسيات عارايت ،مائًلت مميًلت ،على رؤوسهن مثل أسنمة البختَّ ،ل يدخلن اجلنة،
وَّل جيدن رحيها ورجال معهم سياط مثل أذانب البقر ،يضربون هبا عباد هللا.3
 قال رسول هللا (ﷺ) :أتدرون من املفلس؟ قالوا :املفلس فينا من ال درهم معه وال متاع .قال:إن املفلس من أميت من أييت يوم القيامة بصًلة وصيام وزكاة وأييت وقد شتم هذا وقذف هذا
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وأكل مال هذا ،وسفك دم هذا ،وضرب هذا فيعطي هذا من حسناته وهذا من حسناته،
فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاايهم فطرحت عليه مث طرح ِف النار.1
 عن أيب هريرة رضي هللا عنه عن النيب (ﷺ) :أول ثالثة يدخلون النار :أمري متسلط وذو ثروةمن مال َّل يؤدي حقه ،وفقري فخور.

2

علي متعمدا فليتبوا مقعده من النار.3
 قال رسول هللا (ﷺ) :من كذب ّ عن أيب ذر رضي هللا عنه أن رسول هللا (ﷺ) قال :ليس من رجل أدعى لغري أبيه وهو يعلمهإَّل كفر ،ومن ا ّدعى قوما ليس فيهم نسب فليتبوأ مقعده من النار.4
 عن ابن عباس رضي هللا عنه أن رسول هللا (ﷺ) قال :أرأيت النار؟ فإذا أكثر أهلها النساءيكفرن قيل أيكفرن ابهلل؟ قال يكفرن العشري.5
 قال رسول هللا (ﷺ) :ما من أمري يلي أمر املسلمني ،مث َّل جيهد هلم وينصح إَّل مل يدخل معهماجلنة.6
 عن أيب أمامة رضي هللا عنه أن رسول هللا (ﷺ) قال :من اقتطع مال امرئ مسلم بيمينه فقدأوجب هللا له النار وحرم عليه اجلنة ،فقال له رجل :وإن كان شيئا يسريا اي رسول هللا؟ قال:
وإن كان قضيبا من آراك .7وأحاديث أخرى كثرية على هذا النحو.
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وقد حتدث العالمة أمحد اخلليلي يف كتابه احلق الدامغ وذكر أدلة القائلني خبلود مجيع مرتكيب الكبائر يف
النار ،وتوسع يف هذا الباب واستدل اآلايت الكرمية مثل:
ِ
قوله تعاىل﴿ :وقَالُوا لَن متََ َّسنا النَّار إَِّال أ ََّايما معدود اة قُل أ ََّختذ ُمت ِعند َِّ
اَّللُ َعه َدهُ أَم
ف َّ
َ
َ
اَّلل َعه ادا فَلَن ُخيل َ
ا َ ُ َ
َ ُ
َ
ِ
ِ
ِ
اَّلل ما َال تَعلَمو َن  ب لَى من َكس ِ
اب النَّا ِر ُهم
َحاطَت بِه َخ ِطيئَ تُهُ فَأُولَئ َ
ك أَص َح ُ
ب َسيئَةا َوأ َ
تَ ُقولُو َن َعلَى َّ َ
ُ
َ َ َ َ
فِ َيها َخالِ ُدو َن﴾[البقرة .]81-80 :ودَّللته عليه من وجوه:
 أوهلا  :أن هذه العقيدة يهودية املنبت كما هو ظاهر من هذا النص وقد ذكرت يف مساق التنديد هبموالتشهري بضالهلم.
 اثنيها  :ما فيه من استنكار هلذا القول الوارد موارد االستفهام املقصود به التحدي ،والتقرير أبهنم مليستندوا يف مقالتهم هذه إىل عهد من هللا ،وغنما هي ضمن ما يتقولونه عليه تعاىل بغري علم وانهيك بذلك
ردع ا عن التأسي هبم فيما يقولونه عليه تعاىل بغري علم ،وانهيك بذلك ردع ا عن التأسي هبم فيما يقولون
واخلوض معهم فيما خيوضون.
 اثلثها  :ما فيه من البيان الصريح أبن مصري كل من ارتكب سيئة وأحاطت به خطيئته لعدم ختلصه منهاابلتوبة النصوح أنه خالد يف النار مع اخلالدين وهو رد على هذه الدعوى ،يستأصل أطماع الطامعني يف
النجاة مع اإلصرار على اإلمث وما أجدر العاقل أبخذ احليطة وعدم االغرتار هلذه األماين اليت تثبت هبا أهل
س ِأب ََمانِيِ ُكم َوَال أ ََم ِِ
اين أَه ِل
الكتاب وحذر هللا هذه األمانة من التشبيث هبا منا تشبثوا حيث قال﴿ :لَي َ
ِِ ِ ِ ِ ِ
اَّلل ولِياا وَال نَ ِ
ِ ِ
ص اريا﴾[النساء.1]123 :
الكتَاب َمن يَع َمل ُسوءاا ُجيَز به َوَال َجيد لَهُ من ُدون َّ َ َ
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واستدل بغري ذلك من اآلايت واحلديث وقال :والتحقيق أن العربة خبوامت األعمال ،فمن ختم ابلعقيدة
الصحيحة والعمل الصاحل كان سعيدا عند هللا مهما عمل من قبل ،فإن التوبة متحو اآلاثم وتطهر صاحبها
من احلوب ،ومن ختم له ابإلصرار على اآلاثم ومل جتد أعماله السابقة شيئ ا ألهنا حميطة إبصراره وهللا تعاىل
ِ
يقول﴿ :إَِّمنَا ي ت َقبَّل َّ ِ
ني﴾[املائدة ،]27 :والتقوى ال جتامع اإلصرار 1وقال :ومن أمعن النظر يف
اَّللُ م َن ال ُمتَّق َ
ََ ُ
أحوال الناس يتبني أن اعتقاد انتهاء عذاب العصاة إىل أمد ،وانقالهبم بعده إىل نعيم جرأ هذه األمة –كما
جرأ اليهود من قبل -على انتهاك حرم الدين ،والتفضي عن قيود الفضيلة واالسرتسال وراء شهوات النفس
واقتحام جلج أهوائها.
وال أدل على ذلك من ذلك األدب اهلابط الذي يصور أنواع الفحشاء وجيليها للقراء والسامعني يف أقبح
صورها وأبشع مظاهرها ،وقد انتشر هذا األدب يف أوساط القائلني ابلعفو عن أهل الكبائر أو انتهاء عذاهبم
إىل أمد ،انتشارا يزري بقدر أمة القرآن وغلب على املؤلفات األدبية مطوالهتا ،وخمتصراهتا ،كاألغاين
وحماضرات األدابء والعقد الفريد حىت كاد األدب يكون عنواانا على سوء األدب وقد صان هللا من ذلك
أدب أصحاب العقيدة احلقة الذي رسخ يف نفوسهم ما جاء به القرآن من أبدية عذاب أهل الكبائر
املصرين ،كأبدية ثواب املطيعني احملسنني ،كما صان هللا سلوكهم طهر وجداهنم وسلم سرائرهم من االستهانة
حبرمات هللا تعاىل ،واالستخفاف أبحكامه الزاجرة ولو قلبت صفحات أدهبم لوجدهتم يف شعرهم ونثرهم –
كما يقول األستاذ أمحد أمني :ال يعرفون مخرا وال جموانا ،فال جتد يف أدهبم مخرا وال جموانا.2
وقال :ولست أنسى ما قاله يل الداعية الكبري العالمة املنصف الشيخ عبد املعز عبد الستار :لو أن األمة
أخذت بعقيدهتم يف خلود صاحب الكبرية يف العذاب لكان هلا شأن يف الصالح واالستقامة والنزاهة

1
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والعفاف غري ما نراها عليه .1وقال يل مثل هذا الشيخ حممد بن زكي بن إبراهيم رائد العشرية احملمدية مبصر:
ليتنا أخذان ،آبرائهم يف اعتبار الغيبة والنميمة مفطرة للصوم انقضة للوضوء .2وقال الدكتور عمرو النامي:
وابلنسبة للمسألتني ،اآلخرتني اللتني تتعلقان بدوام العقوبة للمسلمني الذين يرتكبون الكبائر ابلشفاعة
وغفران هللا ألولئك الذين اقرتفوا الكبائر ،فقد عاجلهما جابر بن زيد أول إمام للمذهب اإلابضي ،على
أساس اآلايت القرآنية وأحاديث الرسول.
لقد نشأت املسألة من اآلية التالية﴿ :إِن َجتتَنِبُوا َكبَائَِر َما تُن َهو َن َعنهُ نُ َك ِفر َعن ُكم َسيِئَاتِ ُكم َونُد ِخل ُكم ُمد َخ اال
َك ِرمياا﴾ [النساء.]31 :
ووفقا البن عباس أن ارتكاب ما ينهون عنه يف القرآن هو إحدى الكبائر ،وارتكاب ما تنهى عنه السنة
يعترب معصية والغفران املذكور يف اآلية السابقة متعلق ابلسيئات فقط أي ابملعاصي ،وبذلك تبقى مجيع
الكبائر سبب ا للوعيد .3وهنالك آايت أخرى تتناول هذه املسألة:
 ﴿إِ َّن َّ ِالذنُ ِ ِ
الرِح ُيم﴾ [الزمر.]53 :
ور َّ
اَّللَ يَغف ُر ُّ َ
وب َمج ايعا إنَّهُ ُه َو الغَ ُف ُ
ِ
ِ ِ
ِ
ك لِ َمن يَ َشاءُ﴾ [النساء.]48 :
 ﴿إِ َّن َّاَّللَ َال يَغف ُر أَن يُشَرَك بِه َويَغف ُر َما ُدو َن َذل َ
 ﴿إِن َجتتَنِبُوا َكبَائَِر َما تُن َهو َن َعنهُ نُ َك ِفر َعن ُكم َسيِئَاتِ ُكم َونُد ِخل ُكم ُمد َخ اال َك ِرمياا﴾ [النساء.]31 :ِِ
ِ
 ﴿ َوَمن يَع ِين فِ َيها أَبَ ادا﴾ [اجلن.]23 :
ص َّ
اَّللَ َوَر ُسولَهُ فَإ َّن لَهُ َان َر َج َهن ََّم َخالد َ
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يف اآلية األوىل مل يشرتط أي شرط للعقوبة الدائمة للذين يعصون هللا ورسوله ،وهكذا فإن اآليتني مها مبثابة
قول عام حول املسألة :أما يف اآلية الثانية ويف اآلية الثالثة فقد فرض التوبة شرطا لغفرانه ،ولقد قال أيضا
﴿وإِِين لَغف ِ
ب﴾ [طه.]82 :
َّار ل َمن َات َ
َ َ ٌ
ونشأ اخلالف يف الرأي حول هذه املسألة ابلنسبة إلرادة هللا فيما يتعلق بغفران الذنوب اليت هي دون الشرك،
وكان رأي جابر بن زيد أن :هللا أبلغنا مشيئته ابلنسبة للمغفرة ،إذ قال إنه يريد أن يغفر على التوبةَ ﴿ .وإِِين
لَغف ِ
ب﴾.1
َّار ل َمن َات َ
َ ٌ
ومبا أن القرآن يذكر ان الذين يعصون اخلالق ورسوله خيلدون يف انر جهنم إىل األبد ،فال مربر لعدم تنفيذ
ذلك إال إذا اتبوا ،كما هو مبني يف القرآن فالتوبة فقد هي اليت تنقذهم من اخللود يف النار وعلى أي حال،
اعتمد املعتزلة وجهة النظر نفسها وعرفوا هبا بتسميتهم أبهل الوعد والوعيد.
وابلنسبة للشفاعة فقد روي جابر بن زيد عددا من األحاديث عن الرسول (ﷺ) خبصوص أولئك الذين
يستحقون الشفاعة وقد ذكر جابر بوضوح أن الشفاعة ليست للخاطئني الذين مل يتوبوا قبل أن ميوتوا،2
وسيأيت احلديث إن شاء هللا تعاىل عن الشفاعة عند اإلابضية مفصالا.

 .3حكم مرتكب الكبرية عند أهل السنة:
سلك الصحابة والتابعون هلم إبحسان منهجا وسطا يف شأن مرتكب الكبرية ،فلم يكفروه ومل يقولوا أبنه
كامل اإلميان بل إنه مؤمن إبميانه فاسق بكبريته ،أو مؤمن انقص اإلميان أو مؤمن ٍ
عاص ،وهذا احلكم عليه
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إمنا هو يف الدنيا أما يف اآلخرة فهو حتت مشيئة هللا تعاىل ،إن شاء غفر له ،وهبذا احلكم عليه مجعوا بني
النصوص الشرعية اليت تصف أهل اإلميان ،والنصوص اليت مل خترج الفاسق من دائرة اإلسالم.1
إن فساق امللة ليسوا خملدين يف النار ،وليسوا كاملني يف الدين واإلميان والطاعة ،بل هلم حسنات وسيئات،
يستحقون هبذا العقاب وهبذا الثواب ,2وقد اتفق الصحابة والتابعون هلم إبحسان وسائر أئمة املسلمني على
أنه ال خيلد يف النار من كان يف قلبه مثقال ذرة من إميان ،واتفقوا أيض ا على أن نبينا (ﷺ) يشفع فيمن
إبذن هللا له ابلشفاعة فيه من أهل الكبائر من أمته.3
ونصوص أهل السنة واجلماعة يف تقرير هذا املعىن كثرية جدا ومن ذلك ما قاله:
اإلمام أمحد بن حنبل :الكف عن أهل القبلة وال نكفر أحدا منهم بذنب وال خنرجه من اإلسالم.4
وقد بوب اإلمام البخاري –رمحه هللا -يف صحيحه بقوله :ابب املعاصي من أمر اجلاهلية وال يكفر صاحبها
ابرتكاهبا إال ابلشرك.5
وقال ابن جرير الطربي رمحه هللا :إن كل صاحب كبرية ففي مشيئة هللا ،إن شاء عفا عنه ،وإن شاء عاقبه
مامل تكن كبريته شركا ابهلل.6
وقال اإلمام الطحاوي :وأهل الكبائر من أمة حممد (ﷺ) يف النار ال خيلدون ،إذا ماتوا وهم موحدون ،وإن
مل يكونوا اتئبني ،بعد أن لقوا هللا عارفني وهم مبشيئته وحكمه ،إن شاء غفر هلم وعفا عنهم بفضله ،كما

1

أقوال التابعني يف مسائل التوحيد واإلميان.1315/3 ،

 2املرجع نفسه .1315/3 ،وانظر :الفتاوى.679/7 ،
3

اإلميان ،البن تيمية ص .209وانظر :الصاليب ،اإلميان ابهلل ،ص.249

4

السنة لإلمام أمحد حتقيق امساعيل االنصاري ،ص.72

5

صحيح البخاري ،ك اإلميان.13/1 ،

6

تفسري الطربي.450/8 ،
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ِ
ِ
ك لِ َمن يَ َشاءُ﴾ [النساء .]48 :وإن شاء عذهبم يف النار بعدله ،مث
﴿ويَغف ُر َما ُدو َن َذل َ
ذكر عز وجل يف كتابهَ :
خيرجهم منها برمحته وشفاعة الشافعني من أهل طاعته مث يبعثهم إىل جنته.1
ويقول ابن عبد الرب :وقد اتفق أهل السنة واجلماعة –وهم أهل الفقه واألثر -على أن أحدا ال خيرجه ذنبه
وإن عظم من اإلسالم.2
ويقول ابن تيمية يف سياق مذهب أهل السنة واجلماعة ..:وهم مع ذلك ال يكفرون أهل القبلة مبطلق
املعاصي والكبائر كما يفعله اخلوارج ،بل األخوة اإلميانية اثبتة مع املعاصي وال يسلبون الفاسق امللي اسم
اإلميان ابلكلية وال خيلدونه يف النار كما تقول املعتزلة ،بل الفاسق يدخل يف اسم اإلميان ..وقد ال يدخل
يف ا سم اإلميان املطلق ..ويقولون هو مؤمن انقص اإلميان أو هو مؤمن إبميانه فاسق بكبريته ،فال يعطى
االسم املطلق ،وال يسلب مطلق االسم.3

أدلة أهل السنة على قوهلم ِف مرتكب الكبرية من القرآن الكرمي:
فأما أدلتهم على كونه مؤمن ا صاحب الكبرية وليس بكافر فمنها:
ِ
ِ ِ
ِ
ك لِ َمن يَ َشاءُ﴾ [النساء .]48 :وقد أابنت هذه
قال تعاىل﴿ :إِ َّن َّ
اَّللَ َال يَغف ُر أَن يُشَرَك بِه َويَغف ُر َما ُدو َن َذل َ
اآلية أن كل صاحب كبرية ففي مشيئة هللا ،إن شاء عفا عنه ،وإن شاء عاقبه ما مل تكن كبريته شرك ا ابهلل.

4

ِِ
ِ ِ ِ
ني اق تَ تَ لُوا فَأَصلِ ُحوا بَي نَ ُه َما فَِإن بَغَت إِح َد ُامهَا َعلَى األُخَرى فَ َقاتِلُوا
قال تعاىلَ ﴿ :وإِن طَائ َفتَان م َن ال ُمؤمن َ
الَِّيت تَبغِي ح َّىت تَِفيء إِ َىل أَم ِر َِّ
ِِ
ني 
اَّلل فَِإن فَاءَت فَأَصلِ ُحوا بَي نَ ُه َما ِابل َعد ِل َوأَق ِسطُوا إِ َّن َّ
اَّللَ ُِحي ُّ
ب ال ُمقسط َ
َ
َ

1

العقيدة الطحاوية مع شرحها البن أيب العز.524/2 ،

2

التمهيد البن عبد الرب.22/17 ،

3

العقيدة الواسطية ،151/3 ،ضمن جمموع الفتاوى.

4

تفسري الطربي.129/4 ،
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ِ
ِ
اَّللَ لَ َعلَّ ُكم تُر َمحُو َن﴾ [احلجرات .]10-9 :رغم أن القتال بني
َخ َوي ُكم َواتَّ ُقوا َّ
إَِّمنَا ال ُمؤمنُو َن إِخ َوةٌ فَأَصل ُحوا بَ َ
ني أ َ
املسلمني من الكبائر مل ينتف عن املقاتلني اسم اإلميان ،ومل خيرجوا به عن أهله.1
وقد استدل كثري من العلماء هبذه اآلية على أن املعصية وإن عظمت ال خترج من اإلميان.2
ِ
َّ ِ
ِ
اص ِيف ال َقت لَى احلُُّر ِابحلُِر َوال َعب ُد ِابل َعب ِد َواألُن ثَى ِابألُن ثَى
ب َعلَي ُك ُم الق َ
ص ُ
ين َآمنُوا ُكت َ
قال تعاىلَ ﴿ :اي أَيُّ َها الذ َ
ِ
ِ ِ ِِ
وف وأَداء إِلَي ِه إبِِحس ٍ
ِ ِ
ان﴾ [البقرة .]178 :مع أن هللا عز وجل توعد
فَ َمن ُعف َي لَهُ من أَخيه َشيءٌ فَاتبَاعٌ ابل َمع ُر َ َ ٌ
َ
القاتل ابخللود يف النار عقوبة له على جرميته قال تعاىلَ ﴿ :وَمن يَقتُل ُمؤِمناا ُمتَ َع ِم ادا فَ َجَز ُاؤهُ َج َهن َُّم َخالِ ادا

ِ
ضب َّ ِ
ِ
ِ
يما﴾ [النساء.]93 :
اَّللُ َعلَيه َولَ َعنَهُ َوأ َ
َع َّد لَهُ َع َذ اااب َعظ ا
ف َيها َو َغ َ
ومع ذلك مل ِ
ينف عن هذا القاتل العاصي صفة اإلميان ،فهو أخ ألولياء املقتول ،وهم مؤمنون" :فمن ُعفي
له من أخيه شيء فاتباع ابملعروف وأداء إليه إبحسان" واملراد ابألخوة إخوة الدين والقاتل جزاؤه جهنم ،فإن
شاء هللا أن يغفر له غفر له .3فقد ثبت هللا تعاىل اإلميان للقاتل واملقتول من املؤمنني وأثبت هلم أخوة
اإلميان.4
مل ينف القرآن الكرمي صفة اإلميان عن آكل أموال الناس ابلباطل أو آكل الراب ما دام غري مستحيل.5
وقال تعاىل﴿:اي أَيُّها الَّ ِذين آمنُوا َال َأت ُكلُوا أَموالَ ُكم ب ي نَ ُكم ِابلب ِ
اط ِل﴾[النساء.]29 :
َ َ
َ
َ َ
َ َ
َّ ِ
ِِ
اَّللَ َو َذ ُروا َما بَِقي ِمن ِ
ني﴾[البقرة.]278 :
ين َآمنُوا اتَّ ُقوا َّ
الرَاب إِن ُكن تُم ُمؤمن َ
وقال تعاىلَ :
َ َ
﴿اي أَيُّ َها الذ َ

 1دراسة عن الفرق واتريخ املسلمني ،أمحد جلي ،ص.127
2

علي بن أيب طالب ،الصاليب ،ص.383

3

اإلميان ابهلل للصاليب ،ص.250

4

العقيدة الواسطية )151/3( ،ضمن الفتاوى.

5

اإلميان ابهلل للصاليب ،ص.250

694

أدلة أهل السنة على قوهلم ِف مرتكب الكبرية من السنة:
وورد أيض ا من األحاديث الصحيحة اليت تنص على أن املعاصي ال خترج عن امللة ومن ذلك:
عن أيب ذر رضي هللا عنه قال :أتيت النيب (ﷺ) ثوب أبيض وهو انئم ،مث أتيته وقد استيقظ فقال :ما من
عبد قالَّ :ل إله إَّل هللا ،مث مات على ذلك إَّل دخل اجلنة .قلت :وإن زىن وإن سرق؟ قال :وإن زىن
وإن سرق ،قلت :وإن زىن وإن سرق؟ ثًلاثا مث قال ِف الرابعة :وإن زىن ،وإن سرق ،على رغم أنف أيب
ذر.1
ففي قوله :وإن زىن وإن سرق دليل على أن أصحاب الكبائر ال يقطع هلم ابلنار ،وأهنم إن دخلوا أخرجوا
منها وختم هلم ابخللود يف اجلنة.2
وعن عبادة بن الصامت رضي هللا عنه قال :كنا مع رسول هللا يف جملس ،فقال :ابيعوين على أن َّل تشركوا
وّف منكم فأجره على
ابهلل شيئ ا ،وَّل تزنوا ،وَّل تسرقوا ،وَّل تقتلوا النفس اليت حرم هللا إَّل ابحلق ،فمن ّ
هللا ،ومن أصاب شيئ ا من ذلك فعوقب به ،فهو كفارة له ومن أصاب شيئ ا من ذلك فسرته هللا عليه،
فأمره إىل هللا ،وإن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه.3
ففي احلديث التصريح جيعل احلدود كفارات ولو كان ارتكاب الكبرية خيرج من امللة لسقطت احلدود،
ولوجب قتل مرتكبها ردة وملا جاز توريثه وهذا خالف اإلمجاع.4

1

البخاري ،ك اللباس ،رقم .5827

2

شرح صحيح مسلم.97/2 ،

3

البخاري ،رقم .18

4

الفتاوى البن تيمية.482/7 ،
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ولو كان ارتكاب الكبرية خمرجا من امللة ملا جازت الصالة على من قتل حدا ،أو مات منهم ،وهذا خالف
أمره صلى هللا عليه وسلم.1
يف قوله صلى هللا عليه وسلم :عن ابين هذا سيد ولعل هللا أن يصلح به بني فئتني عظيمتني من املسلمني.2
فسمى النيب (ﷺ) الفئتني املتقاتلني ابملسلمني ،كما هو يف اآلية السابقة.3
وكذلك قوله صلى هللا عليه وسلم :خيرج من النار من قال َّل إله إَّل هللا وِف قلبه وزن شعرية من خري،
وخيرج من النار من قال َّل إله إَّل هللا وِف قلبه وزن برة من خري ،وخيرج من النار من قال َّل إله إَّل هللا
وِف قلبه وزن ذرة من خري .4فيه دليل على أن املوحد ال ُخيلد يف النار.5
األحاديث الواردة يف إطالق لفظ الرباءة على مرتكب بعض املعاصي :وردت نصوص على النيب (ﷺ)
يصف فيها مرتكب بعض الذنوب أبنه ليس منه أو أبنه بريء منه أو أنه ليس من املسلمني ومن ذلك:
 عن عبد هللا بن عمرو رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا (ﷺ) من ْحل علينا السًلح فليسمنا.6
 عن ابن مسعود رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا (ﷺ) :ليس منا من لطم اخلدود وشق اجليوبودعا بدعوى اجلاهلية.7

1

موقف املتكلمني ،سليمان الغض.74/2 ،

2

البخاري ،رقم .2704

3
4

الرديُعان ،ص.548
عقيدة األشاعرة ،دراسة نقدية ،حسان إبراهيم ُّ

البخاري ،رقم  ،44مسلم ،رقم .193

5

عقيدة األشاعرة دراسة نقدية ،ص.548

6

البخاري ،رقم .7070

7

البخاري ،رقم .1297
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يتغن 1ابلقرآن.2
 وقال رسول هللا (ﷺ) ليس منا من مل ّ قال رسول هللا (ﷺ) :من خرج من الطاعة وفارق اجلماعة فمات مات ميتة اجلاهلية ،ومن قاتلحتت راية عميّة ،3يغضب لعصبية ...ومن خرج على أميت يضرب برها وفاجرها وال يتحاشى،4
من مؤمنها وال يضي لذي عهد عهده فليس مين ولست منه.5
 قال رسول هللا (ﷺ) :من مل يرحم صغريان ويعرف حق كبريان فليس منا.6وغري ذلك من األحاديث يف نفس هذا املعىن وقد سلك أهل العلم يف توجيه لفظ الرباءة الوارد يف هذه
األحاديث مثانية مسالك إليك بياهنا:
 املسلك األول :أن املراد بذلك أن من فعل هذا الفعل فليس هذا الفعل من سنة املسلمني وأخالقهموهديهم وأدهبم.
 املسلك الثاين :أن املراد املستحل للفعل من غري أتويل فإنه يكفر. املسلك الثالث :أن هذا من أحاديث الوعيد اليت جيب أن نؤمن مبا ورد فيها ،وُمتُّر كما جاءت واليتكلم يف أتوليها حىت يكون ذلك أبلغ يف الزجر.
 املسلك الرابع :أنه ليس على ديننا الكامل أي :أنه خرج من فرع من فروع الدين ،إن كان معه أصلهوهذا قول ابن العريب حكاه عنه ابن حجر.

1

حتسني الصوت ،االستغناء به ،التخزن والرتمن الشاغل به عن مكان التغين.

2

البخاري ،رقم .7527

3

األمر األعمى ال يستبني وجهه.

4

ال يتحاشى :ال يكرتث مبا يفعله فيها وال خياف وابله.

5

مسلم ،رقم .1848

6

سنن أيب داود ،رقم .4943
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 املسلك اخلامس :أن املراد من ذلك أن من فعل شيئا من تلك األفعال فقد تعرض ألن يُهجر ويُعرضعنه فال خيتلط جبماعة السنة ،أتديبا له على استصحابه حالة اجلاهلية اليت قبحها اإلسالم.
 املسلك السادس :معىن احلديث أن النيب (ﷺ) بريء من فاعل ذلك فيكون كأنه توعده أبنه اليدخل يف شفاعته مثالا.
 املسلك السابع :أن معناه ليس من أهل اإلميان املستحقني للثواب بال عقاب وهلم املوالة املطلقةواحملبة املطلقة وإمنا هو ابرتكابه لذلك الفعل نقص إميانه وصار ممن يستحق العقوبة.
 املسلك الثامن :أبنه يكون مثل اجلاهلية وعملهم ،ألن هذه األعمال ليست من فعل أهل اإلسالمإمنا هي فعل اجلاهلية .1وهذه هي املسالك الثمانية اليت ذكرها أهل العلم يف توجيه األحاديث الواردة
يف إطالق لفظ الرباءة على مرتكب بعض املعاصي.
وهذه األقوال فيها تقارب يف بيان معىن احلديث والواجب يف ذلك ،إبطال املعىن الفاسد ،وهو التكفري أو
احلكم ابخلروج من الدين ،مث إثبات اللفظ أو ما يدل عليه والتشديد فيه ،ليكون ذلك أبلغ يف زجر الفاعل
عن الفعل ،وهنيه عنه ،فإن من علم من املسلمني أن هذا الفعل على غري هديه صلى هللا عليه وسلم وليس
على سبيل العصاة املنحرفني عن هديه وشريعته تيقن أن الفعل حمرم ،وأن صاحبه معرض للعقوبة اليت
يستحقها املخالف لرسول هللا (ﷺ) حيث حذر هللا من معصية رسوله وخمالفة أمره.2

األحاديث الواردة ِف إطًلق نفي اإلَيان على مرتكب بعض املعاصي:
لقد وردت نصوص نبوية نفت اإلميان عن مرتكيب بعض الذنوب ومن ذلك:

1

انظر :توجيه األحاديث اليت توهم منها تكفري العصاة ،ص 101إىل .107

2

املباحث العقدية املتعلقة ابلكبائر ومرتكبها د .سعود اخللف ،ص.96

698

 قال رسول هللا (ﷺ)َّ :ل يؤمن أحدكم حىت حيب ألخيه ما حيب لنفسه.1أحب إليه من والده وولده والناس أمجعني.2
 قال رسول هللا (ﷺ)َّ :ل يؤمن أحدكم حىت أكون ّ قال رسول هللا (ﷺ)َّ :ل يزين الزاين حني يزين وهو مؤمن وَّل يشرب اخلمر حني يشرب وهو مؤمنوَّل يسرق حني يسرق وهو مؤمن ،وَّل ينتهب هنبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حىت ينتهبها
وهو مؤمن.3
 قال رسول هللا (ﷺ) :وهللا َّل يؤمن وهللا َّل يؤمن وهللا َّل يؤمن قيل :ومن اي رسول هللا؟ قال:الذي َّل أيمن جاره بوائقه.4
وقد سلك أهل العلم يف توجيه نفي اإلميان الوارد يف هذه األحاديث تسعة مسالك بعد أن أمجعوا على أن
املعاصي ال خيرج صاحبها من الدين وال يكون هبا كافرا إال إذا استحلها وإليك بيان هذه املسالك إبجياز:
 املسلك األول :أن النفي يف هذه األحاديث حقيقة اإلميان وهنايته وهو اإلميان الكامل وليس النفيألصل اإلميان.
 املسلك الثاين :أن املراد بذلك أن اإلميان يرتفع عنه حال املعصية مث إذا أقلع واتب رجع إليه إميانه. املسلك الثالث :أنه ابرتكابه للكبائر خيرج من اإلميان إىل اإلسالم. املسلك الرابع :أن فاعل هذه األشياء ال ُجيازى جمازاة املؤمن بدخول اجلنة من أول وهلة. املسلك اخلامس :أن هذه األفعال ال تليق ابملؤمنني وال تشبه صفاهتم. املسلك السادس :أن النفي حممول على األنذار ملرتكب الكبرية هذه الكبائر بسوء عاقبة األمر. املسلك السابع :أن املنفي هو نفي األمان من عذاب هللا.1

البخاري ،رقم.13

2

البخاري ،رقم.15

3

البخاري ،رقم .2475

4

البخاري ،رقم .6016
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 املسلك الثامن :أن املنفي هو أصل اإلميان وذلك يف حق املستحل لذلك الفعل. املسلك التاسع :أن هذه األحاديث كلها متر كما جاءت وال تفسر وأهنا على التأكيد والتشديدواملبالغة يف الزجر والتغليظ.1
هذه أشهر أقوال أهل العلم يف معىن األحاديث الواردة يف نفي اإلميان عن مرتكب بعض املعاصي وهي
أقوال متقاربة تؤكد أن الكبرية والذنب عموما يؤثر على اإلميان ،إما بنفي كماله أو نوره وما يكون به
خضوع هليبة هللا وجالله أو إبخراجه من دائرة أهل اإلميان إىل مرتبة أدىن يف الدين وهي اإلسالم ،وإما أن
يرتك اللفظ الشرعي كما ورد وال يؤول ليكون أبلغ يف الزجر ،مع اعتقاد أن مرتكب الكبرية وال يكفر
بذلك.2
قال النووي عند شرحه حلديثَّ :ل يزين الزاين حني يزين وهو مؤمن :مرجحا املسلك األول القائل :إن
املنفي من هذه األحاديث هو اإلميان الكامل وليس النفي ألصل اإلميان :اختلف العلماء يف معناه فالقول
الصحيح الذي قاله احملققون أن معناه ال يفعل هذه املعاصي وهو كامل اإلميان ،وهذا من األلفاظ اليت
تطلق على نفي الشيء ويراد نفي كماله وخمتاره كما يقال :ال علم إال ما نفع ،وال مال إال اإلبل ،وال عيش
إال عيش اآلخرة وهذه األقوال اليت ذكرهتا يف أتويله كلها حمتملة ،والصحيح يف معىن احلديث ما قدمناه أوالا
وهللا أعلم.3

1

توجيه األحاديث اليت توهم منها تكفري العصاة ،ص.ص .121-114

2

املرجع السابق ،ص.ص .121-114

3

شرح صحيح مسلم.41/2 ،
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خامسا :موانع انفاذ الوعيد:
ا
إن أهل السنة حني يقطعون إبنفاذ وعيد بعض العصاة فإمنا يقطعون بذلك على سبيل اإلطالق ال على
سبيل التعيني ألن املعاصي املعني حيتمل أن يقوم به ما مينع إنفاذ وعيده .واألمور اليت متنع إنفاذ الوعيد
متعددة وقد دل االستقراء الكلي لنصوص الوحيني على أهنا مثانية وهي :التوبة ،واالستغفار ،واحلسنات
املاحية ،دعاء املؤمنني ،إهداء القرابت ،الشفاعة ،املصائب املكفرة ،العفو اإلهلي.1

 .1التوبة:
التوبة يف الشرع :ترك الذنب لقبحه الندم على ما فرط منه ،والعزمية على ترك املعاودة وتدارك ما أمكنه أن
يتدارك من األعمال ابإلعادة.2
والتوبة مانع من إنفاذ وعيد مجيع الذنوب ودليل ذلك النص واإلمجاع ،أما النص فمنه قوله تعاىل﴿:قُل َاي
ِعب ِادي الَّ ِذين أَسرفُوا َعلَى أَن ُف ِس ِهم َال تَقنَطُوا ِمن رمحَِة َِّ ِ
اَّللَ يَغ ِفر ُّ
وب﴾[الزمر ]53 :أي ملن اتب.3
الذنُ َ
َ
اَّلل إ َّن َّ ُ
َ َ َ َ
السا ِرقَةُ فَاقطَعوا أَي ِدي هما جزاء ِمبا َكسبا نَ َك ااال ِمن َِّ
اَّللُ َع ِز ٌيز َح ِك ٌيم  فَ َمن
اَّلل َو َّ
السا ِر ُق َو َّ
وقال تعاىلَ ﴿:و َّ
ُ َ ُ َ َ َ ا َ ََ
َ
ور َرِح ٌيم﴾[املائدة.]39-38 :
وب َعلَي ِه إِ َّن َّ
ب ِمن بَع ِد ظُل ِم ِه َوأَصلَ َح فَِإ َّن َّ
اَّللَ يَتُ ُ
َات َ
اَّللَ َغ ُف ٌ
ويف قوله صلى هللا عليه وسلم فيما رواه مسلم بسنده عن أيب موسى األشعري رضي هللا عنه :إن هللا عز
وجل يبسط يده ابلليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده ابلنهار ليتوب مسيء الليل حىت تطلع الشمس
من مغرهبا .4وقوله صلى هللا عليه وسلم :إن هللا يقبل توبة العبد مامل يغرغر.5
1

موانع إنفاذ الوعيد ،عيسى السعدي ،ص.10

2

املفردات للراعب ،ص .76وانظر :مدار السالكني ،ابن القيم .305/1 ،وراجع :موانع إنفاذ الوعيد ،ص.31

3

تفسري الطربي.17/24 ،

4

مسلم ،ك التوبة.2113/4 ،

5

مسند اإلمام.132/2 ،

701

فالتوبة مانع شامل منع إنفاذ وعيد مجيع الذنوب ،الكفر فما دونه ،وهذا الشمول خمتص هبذا املانع :فالتوبة
متحو مجيع السيئات وليس شيء يغفر مجيع الذنوب إال التوبة.1
ومعىن الشمول يف أثر التوبة ،أن املذنب إذا اتب من أي ذنب توبة صحيحة ارتفع وعيد ذنبه الذي اتب
منه ،وأما ما مل يتب منه فوعيده ابق حباله ولذلك إذا أسلم الكافر ومل يقلع عما كان ميارسه يف كفره من
كبائر ،فإنه يؤاخذ ابألول منها واآلخر ،ألن إسالمه تضمن التوبة من الكفر دون الكبائر ويدل على هذا
ما رواه مسلم بسنده عن ابن مسعود رضي هللا عنه قال :قلنا :اي رسول هللا ،أنؤخذ مبا عملنا يف اجلاهلية؟
قال :من أحسن يف اإلسالم مل يؤاخذ مبا عمل يف اجلاهلية ومن أساء ابإلسالم أخذ ابألول واآلخر.2
َِّ ِ
ين َك َف ُروا إِن يَن تَ ُهوا يُغ َفر َهلُم
واملقصود حبسن اإلسالم التزام األوامر ،وترك النواهي .وأما قوله تعاىل﴿:قُل للذ َ
ف﴾[األنفال.]38 :
َما قَد َسلَ َ
مصرا على ما عمل
فإمنا يدل على أن املنتهي عن شيء يغفر له ما قد سلف منه والكافر إذا أسلم وبقي ا
من كبائر حال كفره فهو منته عن الكفر دون الكبائر ،فيغفر له الكفر الذي انتهى عنه ،دون الكبائر اليت
مل ينته عنها.3

 .2اَّلستغفار:
يقول اآللوسي يف تعريفه هو :طلب سرت الذنوب من هللا تعاىل والعفو عنه .فاالستغفار طلب أمرين يف آن
واحد ،سرت الذنب والتجاوز عنه ،وال يغين األول عن الثاين ،ألن سرت الذنب ال يستلزم إسقاط العقوبة،
فإن هللا قد يسرت على من يعاقب ومن ال يعاقب .4ودلت النصوص الشرعية علة أن االستغفار مانع من
إنفاذ الوعيد ومن هذه النصوص:
1

منهاج السنة النبوية.180/3 ،

2

مسلم كتاب اإلميان.111/1 ،

3

موانع انفاذ الوعيد ،ص.42

4

مدارج السالكني .307/1 ،ويف :موافع اإلنفاذ الوعيد ،ص.49
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قوله تعاىل﴿ :والَّ ِذين إِ َذا فَعلُوا فَ ِ
اَّللَ فَاستَ غ َفروا لِ ُذنُوهبِِم وَمن يَغ ِفر ُّ
وب
اح َشةا أَو ظَلَ ُموا أَن ُف َس ُهم ذَ َك ُروا َّ
َ
الذنُ َ
َ
َ َ
ُ
ُ
ِ
اَّلل وَمل ي ِ
ِ
ك َجَز ُاؤُهم َمغ ِفَرةٌ﴾[آل عمران .]136-135 :وقال
صُّروا َعلَى َما فَ َعلُوا َوُهم يَعلَ ُمو َن  أُولَئ َ
إَّال َُّ َ ُ
ِ
يما﴾[النساء.]110 :
اَّللَ َِجي ِد َّ
تعاىلَ ﴿:وَمن يَع َمل ُسوءاا أَو يَظلِم نَف َسهُ ُمثَّ يَستَ غ ِف ِر َّ
اَّللَ َغ ُف اورا َرح ا
اَّللَ تَ َّو اااب
الر ُس ُ
ول لََو َج ُدوا َّ
وك فَاستَ غ َف ُروا َّ
وقال تعاىلَ ﴿ :ولَو أ ََّهنُم إِذ ظَلَ ُموا أَن ُف َس ُهم َجاءُ َ
اَّللَ َواستَ غ َفَر َهلُُم َّ
ِ
يما﴾[النساء.]64 :
َرح ا
وعن أيب هريرة رضي هللا عنه عن النيب (ﷺ) قال :والذي نفسي بيده لو مل تذنبوا لذهب هللا بكم وجلاء
يقوم يذنبون فيستغفرون هللا ،فيغفر هلم .1فدلت هذه النصوص احملكمة على أن االستغفار مانع من إنفاذ
الوعيد.2
إن االستغفار من أنواع الدعاء ،ألن حقيقته سؤال هللا تبارك وتعاىل سرت الذنوب والتجاوز عنه والدعاء
سبب مقتض لالستجابة ،كما دل على ذلك قوله تعاىلَ ﴿:وقَ َال َربُّ ُك ُم اد ُع ِوين أَستَ ِجب لَ ُكم﴾[غافر.]60 :
كما أن االستغفار ألهل الكبائر مشروع ،ألهنم داخلون يف عموم قوله تعاىل﴿:واست غ ِفر لِ َذنبِ ِ ِ ِ
ني
َ
َ َ
ك َولل ُمؤمن َ
والمؤِمنَ ِ
ات﴾[حممد.]19 :
َ ُ
ِ
ِ ِ
ِ
ك
وألن املغفرة ترجى هلم ،كما ذل على ذلك قوله تعاىل﴿:إِ َّن َّ
اَّللَ َال يَغف ُر أَن يُشَرَك بِه َويَغف ُر َما ُدو َن ذَل َ
لِ َمن يَ َشاءُ﴾[النساء .]48 :وألن الصحابة رضي هللا عنهم كانوا يستغفرون ألهل الكبائر ،فقد روي البزار بسنده
عن ابن عمر رضي هللا عنه قال :كنا منسك عن االستغفار ألهل الكبائر حىت مسعنا نبينا (ﷺ) يقول :إن
هللا َّل يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك ملن يشاء وقال :أخرت شفاعيت ألهل الكبائر.3

1

مسلم ،ك التوبة.2106/4 ،

2

موانع إنفاذ الوعيد ،ص.56

3

جممع الزوائد .211/10 ،اسناده جيد رواه البزار.
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ففي هذه النصوص داللة بينه على مشروعية االستغفار ألهل الكبائر وذلك ألن مغفرة ذنوهبم ترجى
ابالستغفار هلم ،فكيف بصاحب الكبرية لو استغفر لنفسه استغفار صادرا من قلب منكسر ابلذنوب ،أو
وافق ساعة من ساعات االستجابة ،كاألسحار وأدابر الصلوات املكتوابت ،أال يكون استغفاره أوىل ابلقبول
أو مماثالا على األقل.1
إن االستغفار سبب مقتض للمغفرة ،وقد يقرتن به ما يقوي اقتضاءه وذلك من حيث الصيغة واهليئة والوقت
وعمل القلب.
فمن حيث صيغة االستغفار يرتجح حتقيق أثر االستغفار إذا بدأ العبد ابلثناء على ربه مث ثىن ابالعرتاف
بذنبه مث سأل هللا املغفرة وذلك كما يف سيد االستغفار ،وهو ما رواه البخاري بسند عن شداد بن أوس
رضي هللا عنه عن النيب (ﷺ) قال :سيد االستغفار أن تقول :اللهم أنت ريب َّل إله إَّل أنت خلقتين وأان
عبدك ،وأان على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء
بذنيب ،فاغفر يل فإنه َّل يغفر الذنوب إَّل أنت .قال :ومن قاهلا من النهار موقن ا هبا فمات من يومه
قبل أن َيسي فهو من أهل اجلنة ،ومن قاهلا من الليل وهو موقن هبا ،فمات قبل أن يصبح فهو من
أهل اجلنة.2
ومن حيث اهليئة يرتجح حتقيق أثر االستغفار إذا توضأ العبد فأحسن الوضوء ،مث صلى ركعتني واستغفر
لذنبه وذلك مل رواه الرتمذي بسنده عن أيب بكر الصديق رضي هللا عنه قال :مسعت رسول هللا (ﷺ) يقول:
ما من رجل يذنب ذنب ا ،مث يقوم فيتطهر ،مث يصلي ،مث يستغفر هللا إَّل غفر له.3

1

جمموع الفتاوى.319- 31/10 ،

2

البخاري ،ك الدعوات.2324-2323/5 ،

3

سنن الرتمذي ،أبواب الصالة.258-257/2 ،
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ومن حيث الوقت يرتجح حتقيق أثر االستغفار إذا استغفر العبد يف أوقات اإلجابة ،كثلث الليل األخري،
فقد روي البخاري بسنده عن أيب هريرة رضي هللا عنه أن رسول هللا (ﷺ) قال :ينزل ربنا تبارك وتعاىل كل
ليلة إىل السماء الدنيا ،حني يبقى الثلث اآلخر يقول :من يدعوين ،فاستجب له ،من يسألين أعطيه
من يستغفر فاغفر له.1
من حيث عمل القلب يرتجح حتقيق أثر االستغفار إذا خرج عن قلب منكسر ابلذنوب ،لئن انكسار
القلب من أعظم أسباب اإلجابة ،بل إن ابن القيم يرى أنه :هو السر يف استجابة دعوة الثالثة ،املظلوم،
واملسافر ،والصائم ،للكسرة اليت يف قلب كل واحد منهم ،فإن غربة املسافر وكسرته ،مما جيده العبد يف نفسه،
وكذلك الصوم ،فإنه يكسر سورة النفس السبُعية احليوانية ويذهلا.2
وانكسار القلب قدر زائد على جمرد حضوره وهو معترب يف كمال االستغفار ال يف صحته أما حضور القلب
حال االستغفار فالظاهر أنه معترب يف صحته وذلك ملا رواه اإلمام أمحد بسنده عن عبد هللا بن عمرو رضي
هللا عنه عن النيب (ﷺ) قال :القلوب أوعية وبعضها أوعى من بعض ،فإذا سألتم هللا عز وجل أيها
الناس فاسألوه وأنتم موقنون ابإلجابة ،فإن هللا َّل يستجيب لعبده دعاه عن ظهر قلب غافل.3

 .3احلسنات املاحية:
هي الطاعات املقبولة قبول رضا أو قبول ثواب ،وأما املقبولة قبول إسقاط للعقاب فال حيصل هبا شيء من
احملو .4وإن حصول احلسنات املاحية للسيئات ال يكون إال مع القبول الذي عليه الثواب ،فبقدر ما يكتب
له من الثواب يكفر عنه به من السيئات املاضية وما ال ثواب فيه ال يكفر وإن برئت به الذمة.

1

صحيح مسلم ،ك صالة املسافرين.524 ،521/1 ،

2

موانع إنفاذ الوعيد ،ص.64

3

املرجع السابق ،ص .64

4

موانع إنفاذ الوعيد ،ص.64

705

ودلت نصوص شرعية كثرية على أن احلسنات ميكن أن متنع إنفاذ وعيد السيئات وداللتها على هذا األصل
على ضربني:
ِ ِ
السيِئ ِ
ات﴾[هود.]114 :
نب َّ َ
األول :داللة جمملة ،كقوله تعاىل﴿:إِ َّن احلَ َسنَات يُذه َ
وقول ه صلى هللا عليه وسلم فيما رواه الرتمذي بسنده عن أيب ذر رضي هللا عنه قال :قال يل رسول هللا
(ﷺ) :اتق هللا حيثما كنت وأتبع السيئة احلسنة متحها وخالق الناس خبلق حسن.1
الثاين :داللة مفصلة وشواهدها كثرية منها :عن عبادة بن الصامت رضي هللا عنه قال :مسعت رسول هللا
(ﷺ) :من شهد أن َّل إله إَّل هللا وأن حممدا رسول هللا ،حرم هللا عليه النار.2
وعن عثمان بن عفان رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا (ﷺ) :من توضأ فأحسن الوضوء خرجت
خطاايه من جسده حىت خترج من أطفاره.
وعن أيب هريرة رضي هللا عنه أنه مسع رسول هللا (ﷺ) يقول :أريتم لو أن هنرا بباب أحدكم ،يغسل فيه
كل يوم مخس ا ،ما تقول ذلك يبقى من درنه؟ قالوا :ال يبقى من درنه شيئ ا ،قال :فذلك مثل الصلوات
اخلمسَ ،يحو هللا هبا اخلطااي.3
عن حذيفة رضي هللا عنه قال :كنا جلوس ا عند عمر رضي هللا فقال :أيكم حيفظ قول رسول هللا (ﷺ) يف
الفتنة قلت؟ أان كما قاله –قال :إنك عليه –أو عليها-جلرئ قلت :فتنة الرجل ِف أهله وماله وولده وجاره
تكفرها الصًلة والصوم والصدقة واألمر والنهي.4

1

سنن الرتمذي ،كتاب الرب والصلة.355/4 ،

2

مسلم صحيح ،كتاب اإلميان.58/1 ،

3

البخاري ،كتاب مواقيت الصالة.197/1 ،

4

البخاري ،كتاب مواقيت الصالة.197/1 ،
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وقال رسول هللا (ﷺ) :من صام رمضان إَياانا واحتساابا غفر له ما تقدم من ذنبه.1
وقال رسول هللا (ﷺ) :من حج هلل ،فلم يرفث ومل يفسق ،رجع كيوم ولدته أمه.2
وعن أيب قتادة عن رسول هللا (ﷺ) :أنه قام فيهم فذكر هلم :أن اجلهاد ِف سبيل هللا واإلَيان ابهلل أفضل
األعمال ،فقام رجل فقال :اي رسول هللا ،أرأيت إن قتلت يف سبيل هللا تكفر عين خطاايي؟ فقال له رسول
هللا (ﷺ) :نعم :إن قتلت ِف سبيل هللا وأنت صابر حمتسب ُمقبل غري مدبر مث قال :رسول هللا (ﷺ):
كيف قلت؟ قال :أرأيت إن قتلت يف سبيل هللا أتكفر عين خطاايي؟ فقال رسول هللا (ﷺ) :نعم ،وأنت
صابر حمتسب ،مقبل غري مدبر إَّل الدين فإن جربيل قال يل ذلك.3
قال النيب (ﷺ) :أَيا رجل أعتق امرءا مسلما استنقذ هللا بكل عضو منه عضوا منه من النار.4
وال شك أن احلسنات يذهنب املاحية من األعمال الصاحلة ميكن أن متنع إنفاذ وعيد الكبائر بطريق املوازنة،
فإذا ارجحت حسناته بسيئاته مل ينفذ وعيد كبائره يقوم اإلمام البيهقي :والذي يعرف ابالستدالل ابألخبار
أن حسنات املؤمن دون اإلميان تقابل سيئاته ،فمن ثقلت موازين حسناته فهو يف عيشة راضية.5
ويقول ابن تيمية :الوعيد ينتفي...إما بتوبة وإما حبسنات يفعلها تكافئ سيئاته .وإما بغري ذلك .6والنصوص
ٍِ
﴿:وال َوز ُن يَوَمئذ احلَ ُّق فَ َمن ثَ ُقلَت َم َوا ِزينُهُ
الدالة على هذا األصل العظيم جلية الداللة على املقصود قال تعاىل َ
ِ
ِ
ِ
يش ٍة
ك ُه ُم ال ُمفل ُحو َن﴾[األعراف ،]8 :وقال سبحانه ﴿فَأ ََّما َمن ثَ ُقلَت َم َوا ِزينُهُ  فَ ُه َو ِيف ع َ
فَأُولَئ َ
رِ
اضيَ ٍة﴾[القارعة.]7-6 :
َ
1

البخاري ،ك اإلميان.22/1 ،

2

البخاري ،ك احلج.553/2 ،

 3مسلم ،ك اإلمارة.1501/3 ،
 4البخاري ،ك العتق.891/2 ،
 5البعث والنشور ،ص.109
 6جمموع الفتاوى.649/11 ،
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واملعترب يف املوازنة مقادير األوزار واألجور ال أعداد الطاعات واملعاصي ،فرب حسنة يعظم أجرها ويكثر
ثواهبا بزايدة اإلميان واإلخالص حىت تقابل مجيع الذنوب ويشهد هلا ثالثة أدلة من السنة:
عن عبد هللا بن عمرو بن العاصي رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا (ﷺ) :إن هللا سيخلص رجالا من
أميت على رؤوس اخلالئق يوم القيامة ،فينشر عليه تسعة وتسعني سجالا ،كل سجل مثل مد البصر ،مث
يقول :أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبيت احلافظون؟ فيقول :ال ايرب ،فيقول :أفلك عذر؟ فيقول :ال
ايرب ،فيقول :بلى إن لك عندان حسنة فإنه ال ظلم عليك اليوم ،فتخرج بطاقة فيها :أشهد أن ال إله إال
هللا وأشهد أن حممدا عبده ورسوله ،فيقول :أحضر وزنك فيقول :ايرب ما هذه البطاقة مع هذه السجالت؟
فقال :إنك ال تظلم ،قال :فتوضع السجالت يف كفة والبطاقة يف كفة فطاشت السجالت ،وثقلت البطاقة
فال يثقل مع اسم هللا شيء.1
هذا حال من قاهلا إبخالص وصدق ،كما قاهلا هذا الشخص وإال فأهل الكبائر الذين دخلوا النار كلهم
كانوا يقولون :ال إله إال هللا ومل يرتجح قوهلم على سيئاهتم ،كما ترجح قول صاحب البطاقة.2
اثنيها :ما رواه البخاري بسند عن أيب هريرة رضي هللا عنه قال :قال النيب (ﷺ) :بينما كلب يطيف بركية
كان يقتله العطش ،إذ رأته بغي من بغااي بين اسرائيل فنزعت ُموقعها فسقته فغفر هلا به.4
وهذه سقت الكلب إبميان خالص فغفر هلا ،وإال فليس كل بغي سقت كلب ا يغفر هلا.5

1

سنن الرتمذي ،ك اإلميان.25-24/5 ،

2

منهاج السنة.182/3 ،

3

الركية :البئر ومجعها ركااي ،مثل عطية وعطااي.

4

البخاري ،كتاب األنبياء.279/3 ،

5

منهاج السنة.182/4 ،
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3

اثلثها :ما رواه الشيخان بسنديهما عن أيب هريرة رضي هللا عنهما أن رسول هللا (ﷺ) قال :بينما رجل
ميشي بطريق ،وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر هللا له فغفر له.1
هذا الذي حنى غصن الشوك عن الطريق ،فعله إذ ذاك إبميان خالص وإخالص قائم بقلبه ،فغفر له بذلك

2

واملقصود أن عدم إنفاذ وعيد الكبائر بسبب العمل الصاحل أمر ال شك يف وقوعه إذا كان ذلك طريق
املوازنة ،كما أن الطاعات العظيمة كاحلج واجلهاد والعتق تكفر الكبائر ،وذلك لقوة عموم الدال على مشول
التكفري هبا ،كقوله صلى هللا عليه وسلم :من حج هلل ،فلم يرفث ،ومل يفسق رجع كيوم ولدته أمه.3
وقوله :القتل يف سبيل هللا يكفر كل شيء إال الدين.4
وقوله :أميا رجل أعتق امرءاا مسلما استنقذ هللا بكل عضو منه من النار.5

 .4دعاء املؤمنني:
دلت نصوص شرعية كثرية على مشروعية الدعاء ألحياء املؤمنني وأمواهتم ابملغفرة والرمحة وعلى مدلول هذه
النصوص أمجع أهل السنة واجلماعة والدعاء للمؤمنني ابملغفرة وما يف معناه نوعان:
األول :دعاء مطلق.
الثاين :دعاء مقيد بفعل معني:
أما النوع األول فقد دل على مشروعيته قوله تعاىل﴿:واست غ ِفر لِ َذنبِك ولِلمؤِمنِني والمؤِمنَ ِ
ات﴾[حممد.]19 :
َ َ
َ َ ُ ََ ُ
1

مسلم ،ك اإلمارة.1521/3 ،

2

منهاج السنة.182/3 ،

3

البخاري ،احلج.553/2 ،

4

مسلم ،ك اإلمارة.1502/3 ،

5

البخاري ،ك العتق.891/2 ،
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ف َعن ُهم َواستَ غ ِفر َهلُم﴾[آل عمران.]159 :
وقوله﴿ :فَاع ُ
ِِ ِ َّ ِ
ِ
ِ ِِ
وقولهِ َّ :
وان ِاب ِإلميَ ِ
ان﴾[احلشر.]10 :
ين َسبَ ُق َ
َ
ين َجاءُوا من بَعدهم يَ ُقولُو َن َربَّنَا اغفر لَنَا َوإلخ َواننَا الذ َ
﴿والذ َ
وأما الثاين "املقيد بفعل معني" فله ثالث صور:
 األوىل :الصالة على امليت:الصالة على األموات اثبتة ثبواتا ضرورايا من فعله صلى هللا عليه وسلم وفعل أصحابه واملقصود من هذه
الصالة حتقيق حكمتني يف آن واحد:
نفع املصلي :قال النيب (ﷺ) :من صلى على جنازة ومل يتبعها فله قرياط فإن تبعها فله قرياطان .قيل:
وما القرياطان؟ قال :أصغرمها مثل أحد.1
ونفع املصلي عليه ودليل هذه احلكمة ما رواه مسلم بسنده عن ابن عباس رضي هللا عنه قال :مسعت
رسول هللا (ﷺ) يقول :ما من رجل مسلم َيوت ،فيقوم على جنازته أربعون رجًلا َّل يشركون ابهلل شيئا
إَّل شفعهم هللا فيه.2
والشفاعة للميت – أي الدعاء للميت ابملغفرة والرمحة هي املقصود من هذ الصلة أصالة ولذلك أمر النيب
(ﷺ) يف صالة اجلنازة إبخالص الدعاء للميت.3
روى أبو داود وابن ماجة بسنديهما عن أيب هريرة رضي هللا عنه قال :مسعت رسول هللا (ﷺ) يقول :إذا
صليتم على امليت فأخلصوا له الدعاء.4
1

مسلم ،ك اجلنائز (.)653/2

2

مسلم ،ك اجلنائز.655/2 ،

3

أي الدعاء له إبخالص وحضور القلب.

4

سنن أيب داود.538/3 ،

710

وقد ثبت عن النيب (ﷺ) يف صالة اجلنازة أدعية خمتلفة منها رواه اإلمام مسلم بسنده عن عوف بن مالك
رضي هللا عنه قال :صلى رسول هللا (ﷺ) على جناة فحفظت من دعائه وهو يقول :اللهم اغفر له وارْحه
وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله ابملاء والثلج والربد ونقه من اخلطااي كما نقيت
الثوب األبيض من الدنس وأبدله دارا خريا من داره وأهًلا خريا من أهله وزوجا خريا من زوجه ،وأدخله
اجلنة وأعذه من عذاب القرب أو من عذاب النار.1
 الثانية :القيام على القرب:وقد دل على مشروعيتها مفهوم قوله تعاىل﴿:وَال تُص ِل علَى أ ٍ ِ
ات أَبَ ادا َوَال تَ ُقم َعلَى قَ ِربِه﴾
َحد من ُهم َم َ
َ َ َ َ
[التوبة ،]84 :واملقصود من ذلك القيام سؤال املغفرة والتثبيت للميت والدليل على ذلك ما رواه أبو داود بسنده
عن عثمان بن عفان رضي هللا عنه قال :كان النيب (ﷺ) إذا فرغ من دفن امليت وقف عليه فقال :استغفروا
ألخيكم وسلوا له ابلتثبيت ،فإنه اآلن يسأل.2
 الثالثة :زايرة القبور:وقد دل على مشروعيتها ما رواه اإلمام مسلم بسنده عن بريدة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا (ﷺ):
هنيتكم عن زايرة القبور فزوروها ،3واملقصود من هذه الزايرة حتقيق حكمتني يف آن واحد:
اعتبار الزائر واتعاظه ودليلها ما رواه اإلمام أمحد بسنده عن أيب سعيد اخلدري رضي هللا عنه قال :قال رسول
هللا صلى هللا عليه وسلم :إين هنيتكم عن زايرة القبور فزوروها ،فإن فيها عربة.4

1

مسلم ،ك اجلنائز.662/2 ،

2

املستدرك للحاكم.371- 370/1 ،

3

مسلم ،ك اجلنائز.672/2 ،

4

املسند.38/3 ،
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الدعاء للمزور ابملغفرة والرمحة ودليلهما ما رواه اإلمام مسلم بسنده عن عائشة رضي هللا عنها أهنا قالت:
كان رسول هللا (ﷺ) خيرج من آخر الليل إىل البقيع فيقول :السًلم عليكم دار قوم مؤمنني وأاتكم ما
توعدون غدا مؤجلون وإن شاء هللا بكم َّلحقون اللهم اغفر ألهل بقيع الغرقد.1
والنصوص الشرعية اليت تدل على مشروعية الدعاء للمؤمنني ابملغفرة والرمحة ،تدل قطعا على انتفاع املدعو
له بدعاء املؤمنني ومن أهم مظاهر انتفاعه عدم إنفاذ وعيده بسبب دعاء املؤمنني واستغفارهم.2
والدعاء ألهل الكبائر ابملغفرة والرمحة من مجلة األمور اليت ميكن أن متنع إنفاذ وعيدهم على مذهب أهل
السنة واجلماعة ، 3فصالة املسلمني على امليت ودعاؤهم له من أسباب املغفرة وكذلك دعاؤهم واستغفارهم
يف غري صالة اجلنازة.4كما أن االستغفار ألهل الكبائر مشروع واالستغفار املشروع ميكن أن مينع إنفاذ
وعيد املدعو له.
وأما مشروعية االستغفار ألهل الكبائر ،فعموم النصوص الدالة على مشروعية االستغفار للمؤمنني كقوله
تعاىل﴿ :واست غ ِفر لِ َذنبِك ولِلمؤِمنِني والمؤِمنَ ِ
ات﴾ [حممد ،]19 :فصاحب الكبرية داخل يف هذا العموم ،ألن
َ َ
َ َ ُ ََ ُ
وصف اإلميان يشمله ،فقد مسى البغاة مؤمنني ومل يرفع عن القاتل أخوة اإلميان .5كما مر معنا.
وأما ما ثبت عن النيب (ﷺ) عن امتناعه عن الصالة على الغال وقاتل نفسه ومها من أصحاب الكبائر
وهذا االمتناع يوهم أن الدعاء ألصحاب الكبائر ابملغفرة وما يف معناها ال أتثري له يف وعيدهم ،فريفع
األشكال لكون هذين األمرين ال يدالن على الرتك الكلي ،حبيث أن الغال وقاتل نفسه مل يصل عليهما

1

مسلم ،ك اجلنائز.669/2 ،

2

موانع إنفاذ الوعيد ،ص.97

3

املرجع السابق ،ص.100

4

جمموع الفتاوى.498/7 ،

5

موانع انفاذ الوعيد ،ص.101
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أحد ،ال النيب (ﷺ) وال أحد من أصحابه وإمنا يدالن على امتناع النيب خاصة بدليل قوله يف الغال :صلوا
على صاحبكم وقوله يف قاتل نفسه كما وقع عند النسائي :أما أان فال أصلي عليه.1
كما أن النيب (ﷺ) كان ميتنع عن الصالة على بعض األشخاص وأيمر أصحابه ابلصالة عليهم وذلك
لزجر الناس عن مثل أفعاهلم ،فقد كان النيب (ﷺ) يرتك الصالة يف أول األمر على من عليه دين زجرا للناس
عن التساهل يف االستدانة وإمهال الوفاء وأيمر أصحابه ابلصالة عليه.2
إن النيب (ﷺ) إمنا ترك الصالة على الغال وقاتل نفسه لزجر الناس عن قتل أنفسهم وعن األخذ من الغنيمة
قبل تقسيمها ومل يرتك الصالة عليهما ألن املغفرة هلما ال ترجى ابلدعاء هلما بدليل أنه أمر أصحابه ابلصالة
عليهما ،بل إنه دعا لرجل قتل نفسه ابملغفرة ،فقد روى اإلمام مسلم بسنده عن جابر رضي هللا عنه قال:
ملا هاجر النيب (ﷺ) إىل املدينة هاجر إليه الطفيل بن عمرو وهاجر معه رجل من قومه ،فجاؤوا املدينة

3

فمرض فجزع فأخذ مشاقص له فقطع هبا برامجه ،4فشحبت يداه حىت مات ،فرآه الطفيل بن عمرو يف
منامه ،فرآه وهيئته حسنة ،ورآه مغطيا يديه ،فقال له :ما صنع بك ربك؟
فقال :غفر يل هبجريت إىل نبيه صلى هللا عليه وسلم فقال مايل أراك مغطيا يديك؟ قال :قيل يل لن نصلح
منك ما أفسدت الطفيل على رسول هللا (ﷺ) فقال رسول هللا (ﷺ) :اللهم وليديه فاغفر.5
واالستغفار للمؤمنني وما يف معناه إمنا مينع إنفاذ الوعيد ظنا ال قطعا ألنه دعاء والدعاء قدر ال يستجاب،
إما لتخلف شرط وإما لوجود مانع ،وإما حلكمة إهلية ال نعلمها ولكن جانب اإلجابة أرجح لقوة داللة
النصوص والعمل ابلراجح مطلوب شرع ا ،فينبغي احلرص على الدعاء للمؤمنني ابملغفرة والرمحة واإلجتهاد
1

سنن الرتمذي ،ك اجلنائز.66/4 ،

2

أحكام اجلنائز ،األلباين ،ص .ص.87-83

3

املقصود :كرهوا املقام ابملدينة لضجر ونوع مسم.

4

الرباجم :مفاصل األصابع.

5

مسلم ،ك اإلميان.109 ،108/1 ،
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﴿من يَش َفع
يف ذلك فقد يعتق هللا بدعائه كثريا من أهل البالء واحملنة يف الربزج أو يف اآلخرة قال تعاىلَ :
ِ
يب﴾[النساء .]85 :وروى البخاري بسنده عن أيب موسى األشعري رضي هللا عنه
َش َف َ
اعةا َح َسنَةا يَ ُكن لَهُ نَص ٌ
مرفوع ا :اشفعوا تؤجروا.1
والشفاعة احلسنة تشمل الشفاعة للناس يف قضاء حوائجهم والدعاء هلم خبري الدنيا واآلخرة وغري ذلك،
فمن شفع لينفع كان له نصيب من األجر ،ومن دعا ألخيه بظهر الغيب آمن املك على دعائه وقال :ولك
مبثل.2

 .5إهداء القرابت:
إن القربة اسم جامع لكل ما يدين املتقرب من ربه عز وجل والذي يدين العبد من ربه طاعته سبحانه بفعل
أمره واجتناب هنيه ،فالقرابت إذن مبعىن الطاعات متام ا .3وردت نصوص شرعية كثرية تدل على أن اإلنسان
ميكن أن ينتفع بعمل غريه ،ومن ذلك:
ما رواه اإلمام البخاري بسنده عن ابن عباس رضي هللا عنه أن سعد بن عبادة رضي هللا عنه توفيت ،وأان
غائب عنها ،أينفعها شيء إن تصدقت به عنها؟ قال :نعم .قال :فإنين أشهدك أن حائطي املخراف،4
صدقة عليها.5
ومعىن نفع امليت ابلصدقة عنه :تنزيله منزلة املتصدق حبيث تقع الصدقة نفسها عن امليت ويكتب له ثواهبا.6

1

البخاري ،كتاب الزكاة ،رقم .1432

2

تفسري القرطيب.295/5 ،

3

موانع إنفاذ الوعيد ،ص.111

4

املخراف :املكان املثمر.

5

البخاري ،ك الوصااي.1013/3 ،

6

هناية احملتاج ،الرملي.92/6 ،
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وقد جاءت نصوص تدل على االنتفاع بعمل اآلخرين يف إسقاط احلقوق الثابتة يف الذمة وهذه احلقوق إما
أن تكون هلل ،وإما أن تكون للناس.1
فاحلقوق اليت هلل ،كالزكاة والصيام ،واحلج الواجب والنذور والكفارات فقد دلت النصوص على االنتفاع
بعمل اآلخرين يف إسقاط هذه احلقوق إمجاالا وتفصيالا.
فأما الدليل اإلمجايل ،فعن ابن عباس رضي هللا عنه أن رسول هللا (ﷺ) قال :اقضوا هللا فاهلل أحق ابلوفاء.2
واحلديث إن ورد على سبب خاص ،وهو احلج إال أن العربة بعموم اللفظ ال خبصوص السبب على املعتمد
من أقوال أهل العلم ولذلك قال ابن حجر :ويلتحق ابحلج كل حق ثبت يف ذمته ،من كفارة أو نذر أو
زكاة أو غري ذلك .3وأما األدلة التفصيلية فمنها :قول رسول هللا (ﷺ) :من مات وعليه صيام صام عنه
وليه.4
وعن ابن عباس رضي هللا عنه قال :استفىت سعد بن عبادة رسول هللا (ﷺ) يف نذر كان على أمه ،توفيت
قبل أن تفضيه ،قال رسول هللا (ﷺ) :فاقضه عنها.5
ما رواه مسلم بسنده عن بريدة رضي هللا عنه قال :بينما أان جالس عند رسول هللا (ﷺ)إذ أتته امرأة فقال:
إين تصدقت على أمي جبارية وإهنا ماتت قال :وجب أجرك وردها عليك املرياث قالت :اي رسول هللا إنه
كان عليها صوم شه ٍر فأصوم عنها؟ قال :صومي عنها قالت :إهنا مل حتج قط ،أفأحج عنها .قال :حجي
عنها.6

1

موانع إنفاذ الوعيد ،ص.115

2

البخاري ،ابب احلج والنذور.657 ،656/2 ،

3

فتح الباري .66/4 ،وانظر :إشاد الفحول ،الشوكاين ،ص.133

4

البخاري ،ك الصوم.690/2 ،

5

مسلم ،ك النذر.1260/3 ،

6

مسلم ،ك الوصااي.805/2 ،
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أما احلقوق اليت للناس ،كالدين ،فقد دل على االنتفاع بعمل اآلخرين يف إسقاطها النص واإلمجاع.
ليصلي عليها ،فقال هل عليه
أما النص ،فعن سلمة بن األكوع رضي هللا عنه أن النيب (ﷺ) أتى جبنازة
َ
دين؟ قالوا :ال ،فصلى عليه ،مث أتى جبنازة أخرى فقال :هل عليه دين؟ قالوا :نعم ،قال :صلوا على صاحبكم
قال أبو قتادة :علي دينه اي رسول هللا فصلى عليه .أما اإلمجاع فيقرر ابن القيم داللته بقوله :أمجع املسلمون
على أن قضاء الدين يسقطه من ذمة امليت لو كان من أجنيب أو من غري تركته ،وأمجعوا على أن احلي إذا
كان له يف ذمة امليت حق من احلقوق فأدخله منه أنه ينفعه ويربأ منه ،كما يسقط من ذمة احلي.1
ومن كل ما سبق يتبني أن النصوص الشرعية دلت على جواز إهداء القرابت يف اجلملة وعلى ذلك أمجع
أهل السنة ،أي من حيث األصل ال من حيث التفاصيل.2
واحلكمة من هذا اجلواز:
األول  :نفع املهدى إليه والتكفري عنه بدل ذلك ما رواه البخاري بسنده عن ابن عباس رضي هللا عنه أن
سعد بن عبادة رضي هللا عنه توفيت أمه وهو غائب عنها فقال :اي رسول هللا ،إن أمي توفيت وأان غائب
عنها ،أينفعها شيء وإن تصدقت عنها؟ قال :نعم.3
ويدل على ذلك أيض ا ما رواه اإلمام مسلم بسنده عن أيب هريرة رضي هللا عنه أن رجالا قال للنيب (ﷺ) إن
أيب مات وترك ماال وال يوص ،فهل يكفر عنه أن أتصدق عنه؟ قال :نعم.4

1

كتاب الروح ،ص 165بتصرف.

2

كتاب الروح ،ص.159

3

البخاري ،ك الوصااي.1013/3 ،

4
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الثاين :نفع املهدي من أجل بره وإحسانه يدل على ذلك ما رواه مسلم بسنده عن عائشة رضي هللا عنها
أن رجالا قال للنيب (ﷺ) :إن أميت افتُلتت ،1نفسها وإين أظنها لو تكلمت تصدقت ،فلي أجر أن أتصدق
عنها؟ قال :نعم .2وإهداء ما ميكن أن ينتفع به امليت من قرابت جيوز أن مينع إنفاذ وعيد الكبائر.
وأما ما ميكن أن ينتفع به امليت من قرابت فإنه فيه تفصيال ،ألن القرابت ،إما أن تكون علمية وإما أن
تكون عملية .فللقرابت العلمية ،كاإلميان ابهلل ورسوله ال ميكن إهداء ثواهبا إليه ألهنا ال تقبل النيابة إمجاع ا
ويلتحق حبكم هذا النوع من القرابت العملية ما يتعني أن يفعله العبد بنفسه وال تدخله النيابة إمجاع اكالتوبة

3

أما سائر القرابت العملية فإن فيها تفصيالا ،ألهنا بدنية حمصنة وإما مالية حمصنة وإما مركبة منهما فالقرابت
املالية احملصنة كالصدقة والعتق ميكن إهداء ثواهبا إمجاعا يقول ابن تيمية :واألئمة اتفقوا على أن الصدقة
تصل إل امليت وكذلك العبادات املالية ،كالعتق.4
أما القرابت البدنية احملصنة كالصوم والقراءة فإن يف إهداء ثواهبا نزاعا قوايا بني أهل العلم فقد ذهب احلنفية
واحلنبلية يف املعتمد من مذهبهم إىل أن امليت ينتفع بكل ما يهدى إليه من هذه القرابت ألن النيب (ﷺ)
بوصول ثواب الصوم على وصول ثواب سائر العبادات البدانية.5
وذهب املالكية والشافعية يف املشهور من مذهبهم إىل أن امليت ال ينتفع مبا يهدى إليه من هذه القرابت،
واستدلوا بقوله تعاىل﴿:وأَن لَيس لِ ِإلنس ِ
ان إَِّال َما َس َعى﴾[النجم.]39 :
َ
َ َ

1

افتلتت :ماتت بغتة وفجأة.

2

مسلم ،ك الوصية.1254/3 ،

3

الفروق للقرايف .192/3 ،ويف :مواهب اجلليل للحطاب.543/2 ،

4

جمموع الفتاوى.309/42 ،

5

فتح القدير للكمال ابن اهلمام.66 ،65/3 ،
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ومبا رواه اإلمام مسلم بسنده عن أيب هريرة رضي هللا عنه أن رسول هللا (ﷺ) قال :إذا مات اإلنسان انقطع
عمله إَّل من ثًلث :إَّل من صدقة جارية ،أو علم ينتفع به أو ولد صاحل يدعو له.1
واآلية الكرمية ﴿وأَن لَيس لِ ِإلنس ِ
ان إَِّال َما َس َعى﴾ ،ال تعين أن اإلنسان ال ينتفع بعمل غريه وإمنا تعين أن
َ
َ
َ
اإلنسان ال يستحق عمل غريه .وظاهر اآلية أن اإلنسان ليس له إال سعيه وهذا حق فإنه ال ميلك وال
يستحق إال سعي نفسه ،وأما سعي غريه فال ميلكه وال يستحقه لكن هذا ال مينع أن ينفعه هللا ويرمحه به،
كما أنه دائم يرحم عباده أبسباب خارجة عن مقدورهم.2
وقد نقل اإلمجاع على االنتفاع بقربة احلج املركبة من املال والبدن ذكر ذلك النووي ،وابن تيمية وابن القيم
وغريهم.

3

وروى أبو داود بسنده عن ابن عباس رضي هللا عنه أن النيب (ﷺ) مسع رجالا يقول :لبيك عن شربمة قال:
من شربمة؟ قال أخ يل أو قري قال :حججت عن نفسك؟ قال :ال قال :حج عن نفسك مث حج عن
شربمة.4
واملقصود من هذا كله أن امليت ميكن أن ينتفع بكل ما يهدى إليه من قرابت عدا القرابت اليت يتعني أن
يفعلها العبد بنفسه ،كاإلميان والتوبة وال فرق يف ذلك كله بني أن هتدى إليه من الولد أو من غريه وهذا
اختيار احملققني من أهل العلم ،كابن تيمية ،وابن القيم والصنعاين ،5بل إن ابن القيم نسبه إىل مجهور
السلف.6

1

موانع انفاذ الوعيد ،ص.124

2

جمموع الفتاوى .499/7 ،بتصرف يسري.

3

موانع انفاذ الوعيد ،ص.125

4

سنن أيب داود ،ك املناسك.403/2 ،

5

موانع انفاذ الوعيد ،ص.129

6

الروح ،ابن القيم ،ص.160
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وأما أن إهداء ما ميكن أن ينتفع به امليت من قرابت جيوز أن مينع إنفاذ وعيد الكبائر فقد نقله ابن تيمية
عن أهل السنة فقال :جيوز عندهم أن صاحب الكبرية يدخله هللا اجلنة بال عذاب إما حلسنات متحو كبريته
اَّللَ َال يَغ ِف ُر أَن يُشَرَك
منه أو من غريه ....وإما لغري ذلك .1وميكن أن يستدل هلذا األصل بقوله تعاىل﴿:إِ َّن َّ
ِ
ِ ِ
ك لِ َمن يَ َشاءُ﴾[النساء.]48 :
بِه َويَغف ُر َما ُدو َن َذل َ
فقسم هللا الذنوب إىل قسمني :قسم ال ميكن غفرانه وهو الكفر وقسم ميكن غفرانه وهو ما دون الكفر من
كبائر وصغائر ،ومغفرة ما دون الكفر قد تكون بسبب من العبد ،كاالستغفار وقد تكون بسبب اخللق
كإهداء ثواب بعض األعمال وقد تكون مبحض املشيئة.2
إن عدم إنفاذ وعيد ما دون الشرك من كبائر وصغائر بسبب إهداء ما ميكن إهداؤه من قرابت جيوز أن
تكون بطريق املوازنة وجيوز أن يكون بطريق التكفري .أما أنه جيوز أن يكون بطريقة املوازنة ،فالعموم قوله
ِ
ك ُه ُم ال ُمفلِ ُحو َن﴾ [األعراف.]8 :
تعاىل﴿ :فَ َمن ثَ ُقلَت َم َوا ِزينُهُ فَأُولَئ َ
إذ ال فرق بني أن يرجح ميزان املؤمن مبجرد حسناته أو هبا ومبا يهدي إليه من حسنات وأما أن يكون
بطريقة التكفري ،فلما رواه مسلم بسنده عن أيب هريرة رضي هللا عنه أن رجالا قال للنيب (ﷺ) :أن أتصدق
عنه؟ قال :نعم.3

1

جمموع الفتاوى.480/12 ،

2

منهاج السنة.187/2 ،

3
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 .6الشفاعة:
قال حممد الطاهر بن عاشور :الشفاعة هي الوساطة يف حصول نفع أو دفع ضرر .1وأييت احلديث عنها
مفصالا إن شاء هللا تعاىل وعن أنواعها :والشفاعة املقبولة ميكن أن متنع إنفاذ وعيد املعني من أهل الكبائر
ظنا ال قطعا .والشفاعة املقبولة هي :اليت انتظمت فيها شروط القبول وهي ثالثة:
 إذن هللا يف الشفاعة ودليله قوله تعاىلَ ﴿:من َذا الَّ ِذي يَش َف ُع ِعن َدهُ إَِّال إبِِذنِِه﴾[البقرة.]255 :ِ
 رضاه عن الشافع ودليله قوله تعاىل﴿:يَوَمئِ ٍذ َال تَن َف ُع َّاعةُ إَِّال َمن أ َِذ َن لَهُ َّ
الش َف َ
الرمحَ ُن َوَرض َي لَهُ
قَواال﴾[طه ،]109 :أي شفاعة من أذن له الرمحن.
ِ
ضى﴾[األنبياء ]28 :وأهل الرضا هللا
﴿:وَال يَش َف ُعو َن إَِّال ل َم ِن ارتَ َ
 رضاه عن املشفوع له ودليله قوله تعاىل َهم أهل التوحيد ولو كانوا أهل كبائر.2
ك ِيف َّ ِ
وقد دل على هذه الشروط جمتمعة قوله تعاىل﴿:وَكم ِمن ملَ ٍ
اعتُ ُهم َشي ئاا إَِّال ِمن
الس َم َاوات َال تُغ ِين َش َف َ
َ
َ
ب ع ِد أَن أيذَ َن َّ ِ
ضى﴾[النجم .]26 :أي أن الشافع واملشفوع له.3
اَّللُ ل َمن يَ َشاءُ َويَر َ
َ
َ
إن النصوص الشرعية دلت على وقوع الشفاعة يف بعض أهل الكبائر قبل إنفاذ وعيدهم ،فعن أيب هريرة
رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا (ﷺ) :لكل نيب دعوة مستجابة ،فتعجل كل نيب دعوته ،وإين اختبأت
دعويت شفاعة ألميت يوم القيامة ،فهي انئلة إن شاء هللا من مات من أميت َّل يشرك ابهلل شيئ ا.4

1

التحرير والتنوير.664/1 ،

2

فتح القدير ،الشوكاين.406/3 ،

3

موانع انفاذ الوعيد ،ص.147

4
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يقول املناوي رمحه هللا :هذا احلديث قد استدل به أهل السنة على حصول الشفاعة ألهل الكبائر ،قالوا:
ألن الشفاعة تنال كل من مات من أمته ال يشرك ابهلل شيئا كما نص عليه يف رواية مسلم وصاحب الكبرية
يف ذلك فوجب أن تناله الشفاعة .1وعن أنس رضي هللا عنه قال رسول هللا (ﷺ) :شفاعيت ألهل الكبائر
ألميت.2
إن الشفاعة املقبولة ميكن أن متنع إنفاذ وعيد املعني من أهل الكبائر ظنا ال قطعا ،فألن الشفاعة فيه حيتمل
أن تقع ابتداءا فتمنع إنفاذ وعيده وحيتمل أن تتأخر فال متنع حينئذ إال استمراره.3

 .7املصائب املكفرة:
ذهب اجلمهور من أهل العلم إىل أن نفس املصائب مكفرات ومثيبات وقد استدلوا ابلقرآن الكرمي والسنة
ِ
صيب هم ظَمأٌ وَال نَصب وَال َخممصةٌ ِيف سبِ ِيل َِّ
ِ
اَّلل َوَال يَطَئُو َن َمو ِطئاا
أما القرآن فقوله تعاىلَ ﴿:ذل َ
ك ِأب ََّهنُم َال يُ ُ ُ َ َ َ ٌ َ َ َ
َ
ِِ
َِّ ِ
ِ
صالِ ٌح﴾[التوبة.]120 :
يَغِي ُ
ب َهلُم به َع َم ٌل َ
ظ ال ُكف َ
َّار َوَال يَنَالُو َن من َع ُد ٍو نَي اال إال ُكت َ
فرتب هللا سبحانه األجر على مجلة أمور منها ما هو من املصائب ،كالنصب فدل ذلك على أن اإلنسان
يؤجر على املصائب نفسها .4وأما السنة ،فعن عائشة رضي هللا عنها قالت :مسعت رسول هللا (ﷺ) يقول:
ما من مسلم يشاك شوكة فما فوقها إال كتبت له هبا درجة وحميت عنه هبا خطيئة .5أن نفس املصائب
مكفرات والثواب :إمنا يكون على العمل االختيار املرتتب عليها وهو الصرب.6

1

فيض القدير.217/2 ،

2

سنن أيب داود ،ابب الشفاعة.106/5 ،

3

موانع إنفاذ الوعيد ،ص.148

4

املرجع نفسه ،ص.157

5

مسلم ،ك الرب.1991/4 ،

6

موانع إنفاذ الوعيد ،ص.158
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واملصائب ميكن أن متنع إنفاذ وعيد الكبائر على مذهب أهل السنة واجلماعة :فيجوز عندهم أن صاحب
الكبرية يدخله هللا اجلنة بدون عذاب ،أما احلسنات متحو كبريته وأما املصائب كفرهتا عنه .وإما لغري ذلك.1
وذلك لعموم األدلة الدالة على املصائب تكفر اخلطااي ومن ذلك ما رواه البخاري بسنده عن ابن مسعود
رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا (ﷺ) :ما من مسلم يصيبه أذى مرض فما سواه إَّل خط هللا له
سيئاته ،كما حتط الشجرة ورقها .ووجه الداللة أن السيئات مجع مضاف ،فيفيد العموم فليزم منه تكفري
مجيع الذنوب كبريها وصغريها.2

 .8العفو اإلهلي:
هو الصفح عن الذنوب وترك جمازاة املسيء .3دلت النصوص الشرعية املتواترة داللة قطعية على أن هللا
ك لَ ُذو َمغ ِفَرٍة لِلن ِ
َّاس
تعاىل عفو غفور ،يتجاوز عما يستحقه املذنبون من العقاب منها :قوله تعاىلَ ﴿:وإِ َّن َربَّ َ
السيِئ ِ
اَّللَ َكا َن َع ُف اوا
ات﴾[الشورى .]25 :وقوله تعاىل﴿:إِ َّن َّ
َعلَى ظُل ِم ِهم﴾[الرعد .]6 :وقوله تعاىلَ ﴿:ويَع ُفو َع ِن َّ َ
َغ ُف اورا﴾[النساء.]43 :
وهذه النصوص وما يف معناها تدل قطعا على أن العفو اإلهلي من موانع إنفاذ الوعيد ،وميكن أن مينع إنفاذ
وعيد أهل الكبائر عند أهل السنة واجلماعة ،فصاحب الكبرية عند سلف األمة وأئمتها وسائر أهل السنة
واجلماعة ال يشهدون له ابلنار ،بل جيوز أن يغفر هللا له .4وقد ذكرت اآلايت القرآنية واألحاديث النبوية
اليت استدل هبا أهل السنة عند احلديث عن حكم مرتكب الكبرية.

1

جمموع الفتاوى.480/12 ،

2

موانع إنفاذ الوعيد ،ص.168

3

تفسري الطربي.397/1 ،

4

جمموع الفتاوى.475/4 ،
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ومن هذه األحاديث املتعلقة بعفو هللا عزو جل وسرته ومغفرته ما رواه اإلمام مسلم بسنده عن ابن عمر
رضي هللا عنه قال :مسعت رسول هللا (ﷺ) يقول :يدين املؤمن يوم القيامة من ربه عز وجل حىت يضع
على كنفه 1فيقرره بذنوبه فيقول :هل تعرف؟ فيقول :أي ريب أعرف ،قال :فإين قد سرتهتا عليك ِف
الدنيا وإين أغفرها لك اليوم.2
وعن أيب موسى األشعري رضي هللا عنه عن النيب (ﷺ) قال :جييء يوم القيامة انس من املسلمني بذنوب
أمثال اجلبال فيغفرها هللا هلم.3
وعن أنس رضي هللا عنه قال :مسعت رسول هللا (ﷺ) يقول :قال هللا تعاىل :اي بن آدم إنك لو لقيتين
بقراب األرض خطااي مث لقيتين َّل تشرك يب شيئ ا ،آلتيتك بقراهبا مغفرة.4
والنصوص النبوية الدالة على هذا األصل العظيم كثرية جدا ،وقد أمجع أهل السنة واجلماعة على مقتضي
هذه النصوص.5
إن أمر أهل الكبائر مرتوك حملض املشيئة اإلهلية وقد بني النصوص سابق ا اليت تدل صراحة على أن كل
صاحب كبرية فهو يف مشيئة هللا إن شاء عفا عنه وإن شاء أدخله اجلنة وحنن حني نرد إىل حمض املشيئة
اإلهلية ،فإمنا نرده إىل مشيئة عليم حكيم ،ال يضع العفو والعقاب إال يف حملهما الالئق هبما قال
آخرو َن مرجو َن ِألَم ِر َِّ ِ ِ ِ
اَّللُ َعلِ ٌيم َح ِك ٌيم﴾[التوبة .]106 :فديل اآلية
وب َعلَي ِهم َو َّ
اَّلل إ َّما يُ َعذ ُهبُم َوإ َّما يَتُ ُ
تعاىلَ ﴿:و َ ُ ُ َ

1

كنفه :أي سرته.

2

مسلم ،ك التوبة.2120/4 ،

3

مسلم ،ك التوبة.2120/4 ،

4

سنن الرتمذي ،ك الدعوات.548/5 ،

5
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مبا يدل على أمسائه احلسنة على علمه التام وحكمته البالغة ،ألن العفو عن أصحاب الكبائر مبين على
هاتني الصفتني.1
ومما تقدم يتضح إن دخول الشخص يف عموم نصوص الوعيد ال يعين حلقوق الوعيد به ،الحتمال أن يقوم
به ما مينع إنفاذ وعيده كالتوبة واالستغفار واحلسنات املاحية ،ودعاء املؤمنني والشفاعة يف أهل الكبائر،
واملصائب املكفرة ،والعفو اإلهلي.
إن نصوص الوعيد يقال مبوجبها على اإلطالق يقال من فعل كذا فهو متوعد لكذا دون أن يعني شخص
فيقال :هذا مغضوب عليه ،أو هذا يف النار ،أو هذا ملعون ،إلمكان أن يتوب ،فيتوب هللا عليه أو يستغفر
فيغفر له أو يكون له حسنات متحو سيئاته ،أو تقبل فيه شفاعة أو يبتلى مبا يكفر عنه أو يتجاوز هللا عنه.
وهذا الطريق يتضمن العمل مبوجب نصوص "الوعد والوعيد معا ،ألن اعتقاد أن فاعل هذا الذنب املعني
متوعد هبذا الوعيد املعني عمل بنصوص الوعيد يف مقتضاها ،واعتقاد أن إنفاذ الوعيد هذا املذنب يتوقف
على حتقيق الشرط وانتفاء سائر املوانع عمل بنصوص الوعد مبقتضاها وهذا طريق حمكم التزمه أهل السنة
واجلماعة ،فظهرت آاثره يف العقائد التالية:

2

عما شجر بني الصحابة:
 .9الكف ّ
من عقائد أهل السنة واجلماعة اإلمساك عما شجر بني الصحابة ،ألن وعيد ما ثبت صدوره عنهم من
الذنوب قد ال يلحق هبم ،إما بتخلف الشرط وإما لوجود مانع ،كما أن اآلاثر املروية يف مساوئ الصحابة
منها ما هو كذب ،ومنها ما قد زيد فيه ،ونقص وغري عن وجهه ،والصحيح منه هم فيه معذورون ،إما

1

موانع إنفاذ الوعيد ،ص.212

2

املرجع السابق ،ص.221
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جمتهدون مصيبون ،وإما جمتهدون خمطئون وهم مع هذا ال يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم من
كبائر اإلمث وصغائره بل جتوز عليهم الذنوب يف اجلملة ،مث إذا كان قد صدر من أحدهم ذنب فيكون قد
اتب منه ،أو أتى حبسنات متحوه ،أو غفر له بفضل سابقته ،أو لشفاعة حممد (ﷺ) الذي هم أحق
بشفاعته أو ابتلى ببالء يف الدنيا كفر به عنه.1

.10

عدم لعن املعني:

املختار عند احملققني من أهل السنة ،جواز لعن أنواع الفساق ال أعياهنم ،ألن الفاسق املعني الذي حتقق فيه
شرط الوعيد قد يرتفع عنه الوعيد لتوبة صحيحة أو حسنات ماحية ،أو مصائب مكفرة ،أو شفاعة مقبولة،
أو غري ذلك من موانع إنفاذ العقوبة.2

.11

عدم الشهادة على معني من أهل القبلة ابلنار:

يقول اإلمام الطحاوي :وال ننزل أحدا منهم جنة وال انرا .واملراد أبهل القبلة :من يدعي اإلسالم ويستقبل
الكعبة وإن كان من أهل األهواء أو من أهل املعاصي ما مل يكذب بشيء مما جاء به الرسول (ﷺ) 3وذلك
ألن املعني الذي قام به سبب الوعيد ،وحتقق به شرطه ،جيوز أن ال ينفذ وعيده ملعارض راجح كالتوبة،
واحلسنات املاحية والشفاعة املقبولة ،والعفو اإلهلي يوضح هذا ما رواه ابن أيب حامت بسنده عن ابن عمر
رضي هللا عنه أنه قال :كنا أصحاب النيب (ﷺ) ال شك يف قاتل املؤمن وآكل مال اليتيم وقذف احملصنات
ِ
ِ ِ
ِ
ك لِ َمن يَ َشاءُ﴾[النساء.]48 :
وشهادة الزور حىت نزلت هذه اآلية ﴿إِ َّن َّ
اَّللَ َال يَغف ُر أَن يُشَرَك بِه َويَغف ُر َما ُدو َن َذل َ

1

جمموع الفتاوى .154/3 ،ويف :منهاج السنة.176/3 ،

2

موانع انفاذ الوعيد ،ص.222

3

شرح العقيدة الطحاوية ص.287 ،286
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فأمسك أصحاب النيب (ﷺ) عن الشهادة 1وإليك تفريقا عمليا من واقع النصوص الشرعية ابلقول مبوجب
نصوص الوعيد على وجه العموم دون أن حيكم ابلوعيد على معني الحتمال ختلف شرط الوعيد أو وجود
مانعه .فقد روى اإلمام أبو داود بسنده عن ابن عمر رضي هللا عنه عن النيب (ﷺ) قال :لعن هللا اخلمر
وشارهبا وساقيها وابئعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها واحملمولة إليه.2
وروى اإلمام البخاري بسنده عن عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه :أن رجالا كان على عهد النيب (ﷺ) كان
امسه عبد هللا وكان يلقب ابحلمار وكان يضحك رسول هللا صلى هللا عيه وسلم وكان النيب (ﷺ) قد جلده
يف الشرب ،فأتى به يوما فأمر به فجلد فقال رجل من القوم :اللهم العنه ما أكثر ما يؤتى به فقال النيب
(ﷺ) :ال تلعنوه ،فوهللا ما علمت إال أنه حيب هللا ورسوله.3
ففي احلديث أيب داود لعن (ﷺ) شارب اخلمر على وجه العموم واإلطالق ويف حديث البخاري هنى (ﷺ)
عن لعن هذا املدمن اللعني ،لقيام مانع من موانع إنفاذ الوعيد به ،وهو حب هللا ورسوله مما يدل عملي ا على
التفريق بني إطالق الوعيد وتعيينه.4
روى مسلم بسنده عن جابر رضي هللا عنه قال :لعن رسول هللا (ﷺ) :آكل الراب وموكله وكاتبه ،وشاهديه،
وقال :هم فيه سواء.5
وروى البخاري بسنده عن أيب سعيد اخلدري رضي هللا عنه قال :جاء بالل إىل النيب (ﷺ) بتمر برين فقال
له النيب (ﷺ) :من أين هذا؟ قال بالل :كان عندان متر دريء ،فبعت منه صاعني بصاع لنطعم النيب (ﷺ)،

1

تفسري ابن أيب حامت.1339/3 ،

2

سنن أيب داود ،ك األشربة.82/4 ،

3

البخاري ،ك احلدود.2489/6 ،

4

جمموع الفتاوى البن تيمية.484/12 ،

5

مسلم.1219/3 ،
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فقال النيب (ﷺ)ّ :أوه" أوه ،عني الراب َّل تفعل ولكن إذا أردت أن تشرتي فبع التمر بيعا آخر مث اشرت
به.1
ففي احلديث األول لعن هللا صلى هللا عليه وسلم :آكل الراب على سبيل العموم واإلطًلق ،مث أنه صلى
هللا عليه وسلم مل حيكم على بًلل رضي هللا عنه هبذا الوعيد لعدم علمه ابلتحرمي مما يدل علمي ا على
التفريق بني إطًلق الوعيد وتعيينه.2
روى الشيخان بسندمها من طريق أيب بكر رضي هللا عنه عن النيب (ﷺ) قال :إذا التقى املسلمان
بسيفيهما ،فالقاتل واملقتول ِف النار.3
ورى اإلمام مسلم بسنده عن أم مبشر رضي هللا عنهما عن النيب (ﷺ) قالَّ :ل يدخل النار إن شاء هللا
من أصحاب الشجرة أحد الذين ابيعوا حتتها.4
فدل حديث أيب بكر رضي هللا عنه على أن التقاتل سبب لدخول النار ودل حديث أم مبشر رضي هللا
عنهما على أن هذا احلكم ال يتطبق على من قاتل من أهل بيعة الرضوان يف موقعة اجلمل وصفني ،ألن
حسناهتم منعت املقتضى أن يعمل عمله ،ويف هذا داللة عملية على التفريق بني إطالق الوعيد وتعيينه.5

1

البخاري ،ك الوكالة.813/2 ،

2

موانع انفاذ الوعيد ص ،225جمموع الفتاوى.353/20 ،

3

مسلم ،ك الف .2214/4 ،

4

مسلم ،ك الفضائل.1942/4 ،

5
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سادسا :الوَّلية والرباءة:
تعد قضية الوالية للمطيعني والرباءة من العاصني أصل من أصول الدين عند اإلابضية ومبحث من مباحث
العقيدة وقد التفت أئمة اإلابضية ومشاخيها منذ البداية إىل أمهية هذا االعتقاد وضرورة استخدامه يف تطوير
حركتهم ونشر دعوهتم وهذا االعتقاد كان من أهم العوامل اليت ساعدت يف احلفاظ على وحدة اجلماعة
اإلابضية ومتاسكها عرب العصور.1
بدأت احلركة اإلابضية سرية واختذت من البصرة مقرا هلا وكان ذلك خالل النصف الثاين من القرن األول
اهلجري والنصف األول من القرن الثاين اهلجري ،حيث كانت زمام األمور بيد الدولة األموية وكان والهتم
يف العراق يشتدون يف مالحظة أتباع الفرق اإلسالمية املناوئة للحكم األموي ،فرأى اإلابضية أن يسريوا
بدعوهتم حبذر شديد متجنبني املعارضة املسلحة ضد احلكم القائم ويف الوقت نفسه أوجدوا الوسائل الكفيلة
لنشر دعوهتم يف األمصار اإلسالمية ،فاستعملوا التقية الدينية وأوجدوا تنظيم ا سرايا دقيق ا –كانت الوالية
والرباءة إحدى عناصره وساعد يف إجناح احلركة وحتقيق أهدافها.2
وقد أصبحت هذه الدعوة قاعدة مهمة ومارسها اإلابضية يف كل زمان ومكان ،حبيث ال يقبل يف اجلماعة
اإلابضية أحد إال بعد أن يعلن أنه ويل وليهم وعدو عدوهم.3
وعلى كل حال فإن مبدأ الوالية والرباءة يعترب فرضا دينيا واجبا على كل إابضي أن يتقيد أبحكامه وشروطه،
طبقا للقواعد اليت وضعها وطبقها مشايخ اإلابضية األوائل ،4وقد قام علماء اإلابضية ومفكروهم بتدوين

1

الفكر العقدي عند اإلابضية ،ص.420

2
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هذه القواعد واألحكام ،وألفوا الكتب اليت تبحث يف هذا املوضوع حبيث أصبح لإلابضية بعدا عقائدايا،
خاصة يف هذا الشأن.1

 .1منازل الناس ِف الوَّلية والرباءة:
قسمت اإلابضية الناس ابعتبار التزامهم ابلشرع إىل ثالثة أصناف:
معرفون ابلصالح ،وهم أصحاب الوالية أصحاب براءة وغري معروفني ال بصالح وال بفساد فيقف املرء
عنهم ،ال يضعهم يف والية وال فيرباءة حىت يتبني أمرهم فإن عرف منهم عصيان أصبحوا يف براءة ،إذن مجيع
الناس إما أن يكونوا يف والية أو يف براءة أو يف وقوف وتفصيل هذا فيما يلي:2

الوَّلية ِف اللغة واإلصطًلح:
 ِف اللغة :معناها :القرب ،مأخوذة من والية أمر اليتيم وهو القيام أبمره واالهتمام مبصاحله وهو معىناَّلل وِ ُّ َّ ِ
ين َ
والية هللا ألوليائه ،وذلك معىن قوله تعاىلَ َُّ ﴿:
يل الذ َ

آمنُوا﴾[البقرة]257 :

وحافظهم.

أي انصرهم ومتويل أمروهم

3

 اصطًلح ا :احلب ابجلنان والثناء ابللسان ،والنصرة واإلعانة ابجلوارح عند املقدرة .4ومبعىن آخر الواليةتعىن احملبة واملودة واملؤاخاة واملصافاة واملناصرة والثناء ووجوب الرتاحم واالستغفار للمؤمنني ،وجتمع هذه
املعاين كلها عبارة احلب يف هللا.5
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قال ابن ذكران :وتقربوا إىل هللا بوالية أهلها ،وانظروا فيمن جتعلوا واليتكم ،فإنكم أولياء من توليتهم ،فإايكم
وأولياء الشيطان ال تولوهم وال توادوهم وال تتبعوا أهواءهم فإن هللا مل يرضى ذلك لويل له.1

واصطًلحا:
الرباءة :لغة
ا
لغة ومعناها :اخلالص من الشيء أو التحرر منه ،2وبريء :إذا ختلص كذلك إذا تنزه وتباعد 3ومنه اللهم
أبرأ إليك من احلول والقوة ،وهو بريء مبا قذف به وقد برأت شريكي :فاصلته وأبرأت الرجل :جعلته بريئ ا
من حق يل عليه .4وتكرر لفظ الرباءة يف آايت كثرية منها:
قوله تعاىل﴿:فَلَ َّما تَب َّني لَه أَنَّه عد رو َِِّ
َّلل تَََّربأَ ِمنهُ إِ َّن إِب َر ِاه َيم َأل ََّواهٌ َحلِ ٌيم﴾[التوبة.]114 :
َ َ ُ ُ َُ
ِ
ِِ
وقوله تعاىل﴿:فَِإن َع َ
صو َك فَ ُقل إين بَِريءٌ ممَّا َ

ن﴾[الشعراء]216 :
تَعملُو َ

ومما تقدم يتبني أن معاين الرباءة يف اللغة تدور حول اخلالص والتباعد.
 اصطًلحا :للرباءة تعاريف عديدة منها: امليل ابلقلب واجلوارح عن عاصي لعصيانه. التربؤ من الفعل املكفر ومفارقة أهله عليه ،والتخطئة هلم واإلنكار عليهم والكراهية هلم وترك الرضاءبفعلهم.
 البغض ابلقلب والشتم ابللسان والردع ابجلوارح .5ومن خالل التعاريف السابقة ميكن استنتاجاملالحظات اآلتية:
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 الرباءة عقوبة على اخلروج عن طاعة هللا تعاىل. الرباءة عبارة عن تغيري للمنكر بثالث طرق جمتمعة أو مفرقة :ابليد واللسان والقلب. الرباءة عبارة عن عملية مفارقة بسبب العصيان وابلتايل ميكن أن حتسب تنظريا وتقعيدا لعقوبةاهلجر.1
قال سامل بن ذكوان :ونربأ ممن ظهر منه عمل هو هلل معصية أو عد هللا عليه العذاب وأمر بفراق من عمل
بذلك العمل والرباءة منه .2وهكذا يتضح أن الوالية للمؤمنني والرباءة من العاصني أصل من أصول العقيدة
عند اإلابضية منذ نشأهتم قال ابن إابض :وإن نتوىل من توىل هللا وأن نربأ ممن تربأ هللا منه .3وقال أبو أيوب:
من أوثق عرى اإلسالم وأثبت أركانه الوالية يف هللا والعداوة يف هللا.4
وهللا أول من برئ من أهل املعصية وعاداهم عليها ،مث أمضى ذلك وأمر به فيهم سنة اتمة عندهللا معمول
هبا ،وإمنا ولينا ،5من أوَف مبا عاهد عليه هللا يف كل ما ألزم فيه طاعته حق واجب على العباد أتديته يف تقوى
من هللا وورع عن حرماته ،وعدوان الناكث مبيولة إىل هواه وشهوته وغيه .وما حرم هللا عليه وما هنى هللا عنه
استخفافا مبا أوعده ونقضا ملا عاهده عليه ،فأولئك خلعهم والرباءة منهم مبا استحلوا احلرام وركبوا من
اآلاثم.6
وهكذا يتضح جلي ا من األقوال السابقة مكانة الوالية والرباءة يف عقيدة اإلابضية وأهنا أصل من أصوهلم.7
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 .2حكم الوَّلية والرباءة:
أمجعت األمة اإلسالمية مبختلف مذاهبها على وجوب الوالية للمؤمنني ووجوب الرباءة من الكفار واملشركني،
أما الرباءة من مرتكب الكبرية مل يظهر عند املذاهب اإلسالمية كما هو احلال عند اإلابضية ،اليت تعد الرباءة
من مرتكب الكبرية أصالا من أصول العقيدة دونت يف توضيحها املؤلفات منذ القرون األوىل.1
ومن أجل توضيح حكم الوالية والرباءة عند اإلابضية منذ القرون األوىل نورد ما قاله أبو أيوب يف هذا الشأن
حيث قال :كما جعل هللا الوالية فريضة واجبة دينا مفروضا أمر به املؤمنني فيما بينهم ،واستحق حفظه على
العباد وحكم به عليهم ،كذلك حكم على املؤمنني يف واجب تنزيل الكتاب احملكم فريضة الرباءة والعداوة
وحترمي االستغفار والوالية وحترمي حقوق الوالية كلها ،ومن الوالية واحملبة ،ممن زال عنهم اسم اإلميان واإلسالم
صو َك فَ ُقل إِِين بَِريءٌ ِممَّا
ولزمه اسم الكفر والنفاق ،ألن هللا قال لنبيه صلى هللا عليه وسلم﴿ :فَِإن َع َ
تَع َملُو َن﴾[الشعراء ]216 :يقول إين بريء منكم ومن عملكم.2
وقال تعاىلَ﴿:ال َِجتد قَوما ي ؤِمنو َن ِاب َِّ
آابءَ ُهم أَو أَب نَاءَ ُهم
َّلل َواليَ وِم اآل ِخ ِر يُ َو ُّادو َن َمن َح َّاد َّ
ُ ا ُ ُ
اَّللَ َوَر ُسولَهُ َولَو َكانُوا َ
وح ِمنه ويد ِخلُهم جن ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ك َكتَب ِيف قُلُوهبِِم ِ
َّات َجت ِري ِمن َحتتِ َها
اإلميَا َن َوأَيَّ َد ُهم ب ُر ٍ ُ َ ُ ُ َ
أَو إخ َو َاهنُم أَو َعش َريَهتُم أُولَئ َ َ
ُ
األَهنَ ُار﴾[اجملادلة.]22 :
ِ
ِ
ات
وقد وصف هللا املؤمنني مبا ثبت عليهم من الوالية ومبا كانت عليه واليتهم فقالَ ﴿:وال ُمؤمنُو َن َوال ُمؤمنَ ُ
ِ
ِ
ِ
الص َال َة َويُؤتُو َن َّ
ض ُهم أَولِيَاءُ بَع ٍ
الزَكا َة َويُ ِط ُيعو َن َّ
يمو َن َّ
بَع ُ
اَّللَ
ض َأي ُم ُرو َن ابل َمع ُروف َويَن َهو َن َع ِن ال ُمن َك ِر َويُق ُ
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ِ
اَّللَ َع ِز ٌيز َح ِك ٌيم﴾[التوبة .]71 :وحق الوالية ابلتسمية ابإلسالم واإلميان وإجياب
اَّللُ إِ َّن َّ
ك َس َري َمحُ ُه ُم َّ
َوَر ُسولَهُ أُولَئ َ
االستغفار واملودة واحملبة والنصيحة وحسن الظن أبهل الدين.1
وقد وصف هللا أهل النفاق ووالية بعضهم لبعض وما توالوا عليه يف آية حمكمة ميز فيها بينهم وبني املؤمنني
ِ
ِ
ض ُهم ِمن بَع ٍ
ض
ات بَع ُ
يف األمساء والصفة والنعت على األعمال والثواب ،فقال تعاىل﴿:ال ُمنَاف ُقو َن َوال ُمنَاف َق ُ
ِِ
ِ
وف وي قبِضو َن أَي ِدي هم نَسوا َّ ِ
ني ُه ُم
َأي ُم ُرو َن ِابل ُمن َك ِر َويَن َهو َن َع ِن ال َمع ُر َ َ ُ
اَّللَ فَنَسيَ ُهم إِ َّن ال ُمنَافق َ
َُ
ُ
ال َف ِ
ن﴾[التوبة]67 :
اس ُقو َ

ِِ
ني
﴿و َع َد َّ
اَّللُ ال ُمنَافق َ
مث أخرب أنه وعدهم النار مبا وصفهم به من أعماهلم فقالَ :

ِ ِ
َّار َان َر َج َهن ََّم﴾[التوبة.]68 :
َوال ُمنَاف َقات َوال ُكف َ
وقد وعد هللا املؤمنني أن هلم اجلنة ،وكما فرض على املؤمنني الوالية فيما بينهم وفرض على بعضهم بعضا
الوالية ملن زال عنه اسم اإلميان ولزمه اسم الكفر والنفاق وحترمي االستغفار له ،واستوجب الرباءة والفراق
منه.2
ويف اجلملة ال خالف بني العلماء على وجوب الوالية للمؤمنني ووجوب الرباءة من الكفار واملشركني ،لكن
اخلالف حاصل يف الرباءة من مرتكيب الكبائر ،فاإلابضية ترى –كما مر معنا-أن مرتكب الكبائر كفار
نعم ،وابلتايل جتب الرباءة منهم.3
يقول الشيخ علي حيىي معمر :هذه قضية رابعة من القضااي اليت يكاد ينفرد هبا اإلابضية عن غريهم من
ٍ
وعاص شقي يف املعاملة وقالوا :جيب على اجملتمع املسلم أن
الفرق اإلسالمية فلم يساووا بني مؤمن تقي
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يعلن كلمة احلق يف كل فرد من أفراده وأن يتوىل هتذيب الناشزين وتقومي املنحرفني وتربية املخطئني ابلوسائل
اليت شرعها اإلسالم للرتبية اجلماعية من أمر ابملعروف وهني عن منكر وإعراض عمن يتوىل عن هللا.
وليس من احلق أبدا أن نتغاضى عن أولئك الذين يرتكبون املعاصي ،ونضعهم يف صف واحد مع املؤمنني
املوفني ،بل جيب أن نزجر العاصي عن معصيته وأن نعامله ابلعداوة ما دام منحرف ا عن سبيل هللا وأال نساوي
يف املعاملة بينه وبني املويف ،وأال نعطيه من احملبة وطلب املغفرة وحسن التعامل ما نعطيه للذي يراقب هللا يف
اخلفاء والعالنية ويرجع إليه يف كل كبرية وصغرية ويقف عند حدوده اليت رمسها ال يتخطاها.1
مث قال ويسرين أن أختم هذا الفصل هبذه السطور الرائعة من كالم األستاذ حممد الغزايل :هل الدين إال
احلب والبغض يف هللا ...إن الدين هو هذه العاطفة املشبوبة مبحبة اخلري وأصحابه وكراهة الشر وأحزابه هو
هذه العاطفة الدافقة املنسابة ،كالفيضان املوار ،ال جتد مستقرها إال حيث تبلغ أهدافها ال يهمها أن تغمر
سفح ا أو تطوق قمة.
إن الدين هو هذه العاطفة احلرة اليسرية :امشئزاز من مسالك الفسقة يقبض يدك عن مصافحتهم وجيعل
محرة الغضب تصبغ وجهك جلراءهتم على رهبم ،فإما استطعت أن ختسف األرض من حتتهم أو تقيم الدنيا
وتقعدها حوهلم ،وإال فإن أقعدك العجز البليد على ما وصل إليه من قرار.2
لقد شرح األستاذ الغزايل يف هذه السطور القليلة قاعدة الوالية والرباءة اليت سار عليها اإلابضية منذ فجر
التاريخ .واإلابضية ال خيرجون العصاة من امللة وال حيكمون عليهم ابلشرك ،ولكن يوجبون الرباءة منهم
وبعضهم وإعالن ذلك هلم حىت يقلعوا عن معصيتهم ويتوبوا إىل رهبم.3
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وجوب الرباءة من مرتكب الكبائر عند اإلابضية:
ِ
اَّلل ورسولُه والَّ ِذين آمنوا الَّ ِذ ِ
الص َالةَ َويُؤتُو َن َّ
الزَكاةَ َوُهم َراكِ ُعو َن  َوَمن
يمو َن َّ
قال تعاىل﴿:إَِّمنَا َوليُّ ُك ُم َُّ َ َ ُ ُ َ َ َ ُ
ين يُق ُ
َ
اَّلل ورسولَه والَّ ِذين آمنوا فَِإ َّن ِحزب َِّ
اَّلل ُه ُم الغَالِبُو َن﴾[املائدة .]56-55 :ذكرت اآلية صفات من جتب
يَتَ َوَّل ََّ َ َ ُ ُ َ َ َ ُ
َ
واليتهم فمن مل يتصف هبا فال والية له.1
وقال تعاىلَ﴿:ال َِجتد قَوما ي ؤِمنو َن ِاب َِّ
اَّللَ َوَر ُسولَهُ﴾[اجملادلة .]22 :قال اإلمام
َّلل َواليَ وِم اآل ِخ ِر يُ َو ُّادو َن َمن َح َّاد َّ
ُ ا ُ ُ
الساملي :اآلية السابقة وحنوها من اآلايت ليس فيها داللة على وجوب الرباءة نعم تدل على حترمي واليتهم.2
وليس كل ما دل على حترمي والية يدل على وجوب الرباءة منه ألن هنالك أمرا اثلثا وهو الوقوف 3واعلم أن
األمة جممعة على وجوب الرباءة من أعداء هللا مجلة ولكن اختلفوا يف ثبوهتا يف األشخاص ،4فمذهب
األصحاب ،5يثبتوهنا يف األشخاص مستدلني أن العلة اليت ألجلها وجبت الرباءة يف اجلملة أمنا هي اإلخالل
بشيء من أوامر هللا تعاىل ،أو ارتكاب شيء من مناهيه فإذا وجدان هذه العلة يف شخص بعينه وجب علينا
أن جنري عليه احلكم الذي أوجبته هذه العلة ،فثبت القياس قطعي ا للقطع أبن على للحكم يف األصل هي
ما ذكران وهي مقطوع بوجودها يف الفرع فثبت احلكم قطع ا.6
كما اعتمد اإلابضية على وجوب الرباءة من مرتكب الكبرية بعد القرآن الكرمي على جمموعة من األحاديث
النبوية الشريفة منها على سبيل املثال ال احلصر:

1

الفكر العقدي عند اإلابضية ،ص.427

2

يقصد مرتكيب الكبائر.

3

الفكر العقدي عند اإلابضية ،ص.428

4

أي الرباءة من الشخص وفق ما يظهر عليه من أعمال فسقية ويسميها اإلابضية براءة الظاهر أو براءة األشخاص.

5

يقصد اإلمام الساملي ابألصحاب أصحابه اإلابضية.

6

املشارق للساملي ،رقم .371/4 ،971
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أحاديث فيها التصريح ابلرباءة مثل :قال رسول هللا (ﷺ) :من أتى عرافا أو كاهنا أو ساحرا فصدقه فيما
يقول فهو بريء مما أنزل هللا على حممد.1
أحاديث تتصدر بعبارة :ليس منا .مثل قول الرسول (ﷺ) :ليس منا من ضرب اخلدود وشق اجليوب،
أو دعا بدعوى اجلاهلية.2
أحاديث احلب يف هللا والبغض يف هللا مثل قوله صلى هللا عليه وسلم :من أحب هلل وأبغض هلل وأعطى هلل،
ومنع هلل فقد استكمل اإلَيان.3
أحاديث اللعن مثل قوله صلى هللا عليه وسلم :لعن هللا من ذبح لغري هللا ،لعن هللا من لعن والديه ،لعن
هللا من آوى حمداثا ،لعن هللا من غري منار األرض.4
موقف الرسول (ﷺ) من الثالثة الذين ختلفوا عن غزوة تبوك ،حيث أعلن الرسول (ﷺ) مقاطعتهم واستمرت
مخسني يوما.

5

ومن هذه األدلة وأمثاهلا رأى اإلابضية وجوب الرباءة من مرتكب الكبائر ،وقال اإلمام الساملي ...:الوجوب
الثابت يف الوالية إمنا هو نفس احملبة على الدين والوجوب الثابت يف الرباءة إمنا هو البغض ابلقلب على
فعل الكبائر من الذنوب ،وما عدا هذين من الثناء ابللسان أو الشتم به ،ومن اإلعانة ابجلوارح والردع هبا،

1

مسند الربيع ،رقم .371/4 ،971

2

البخاري ،رقم .1294

3

سنن أيب داود ،رقم .228/4 ،4681

4

مسلك ،رقم .1978

5
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فيلتزم اترة ويرتفع اترة أخرى كل ذلك حبسب املقامات والتكليف ابلفرائض وابعتبار األحوال الداعية
لذلك.1
وإذا كانت الرباءة ابجلوارح ال ترد املعاصي أو تزيد يف عصيانه ،وال ترهب اآلخرين ،فإن البغض القليب هو
الواجب فحسب على انتهاك حرمات هللا عز وجل.2

الرباءة حكم دنيوي:
ومن اجلدير ابإلشارة أن اإلابضية عندما ما تعلق الرباءة على مرتكب الكبرية ال يعين ذلك إخراجه من امللة
بل يظل يف صفوف املسلمني ،له ما هلم وعليه ما عليهم سوى يغضه ابلقلب وتغيريه ابليد أو اللسان ملن
قدر عليه.3
كقطع السارق ،فالسارق حكمه يف الد نيا قطع يده والخيرج من امللة مع احتمال أن يكون من أهل اجلنة
كذلك املتربأ منه ال يعين احلكم عليه ابلنار ،4قال الساملي :فاحلكم ابلرباءة إمنا يكون على حكم الظاهر
والقطع بدخوله النار يشرتط أن يكون عن تعاطي علم الغيب الذي استأثر هللا به فال يظهر على غيبه أحدا
إال من ارتضى من رسول وعملنا يف الرباءة منه حبكم هللا الذي أوجبه علينا يف الرباءة من املصرين احملادين
يف حكم الظاهر ،ومل يتعاطى فيه الغيب إذ ليس ذلك إلينا وإمنا هو إىل عامل السر والنجوى فأهل األحداث
املضلة ...إمنا نربأ منهم بسبب ما أحدثوه من املعاصي اليت أوجب ربنا تعاىل مفارقتهم علينا والرباءة منهم

 1هبجة األنوار للساملي ،ص.126
2

الفكر العقدي عند اإلابضية ،ص.431

3

املرجع السابق ،ص.431

4

الفكر العقدي عند اإلابضية ،ص.431
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بسببها وال نقطع أهنم يف النار إال إذا كانوا على ما علمناه منهم يف حكم الظاهر ،فنحن نربأ منهم مبوجب
حكم هللا ونتأدب عن القطع ابلغيب مبوجب حكم هللا.
والرباءة حكم من أحكام هللا وال تنايف دخول اجلنة ملن اتب فإن احلد قد يقام على الشخص وهو يف علم
هللا أنه من أهل اجلنة فمن قطع يده حبكم هللا ال يكون خمالف ا وال مضيع ا بل قائم ومؤد فيه فرضه الذي
أوجبه هللا عليه وهللا أعلم.1

الوقوف:
و"الوقوف" واجب آخر الزم ،متصل ابلوالية والرباءة فإذا مل يكن الشخص يستحق الوالية أو الرباءة فإن
حالته ينبغي أن تكون حالة "الوقوف" وهي حالة ضرورية طاملا أن حالة الشخص غري واضحة ،ومثل هذا
املوقف يستند إىل اآليتني القرآنيتني التاليتني:
ِ
ك َكا َن َعنهُ َمسئُ اوال﴾
ك بِِه ِعل ٌم إِ َّن َّ
صَر َوال ُف َؤ َاد ُك ُّل أُولَئ َ
س لَ َ
قال تعاىلَ ﴿:وَال تَق ُ
السم َع َوالبَ َ
ف َما لَي َ
[اإلسراء.]36 :
َّ ِ
ِ
اسق بِنَ بٍإ فَتَ ب يَّ نُوا أَن تُ ِ
ِ
صيبُوا قَواما ِجبَ َهالٍَة فَتُصبِ ُحوا َعلَى َما فَ َعلتُم
ين َآمنُوا إن َجاءَ ُكم فَ ٌ َ َ
قال تعاىلَ ﴿:اي أَيُّ َها الذ َ
ِِ
ني﴾[احلجرات .]6 :ويستشهد ابألحاديث التالية لتعزيز هذا الرأي ،يروى أن النيب (ﷺ) قال :إن األمور
َاندم َ
ثًلثة ،أمر ابن لكم رشده فاتبعوه ،وأمر ابن لكم غيّه فاجتنبوه وأمر أشكل عليكم فكلوه إىل هللا.2
واثب.3
وقال النيب (ﷺ) :املؤمن وقّاف واملنافق ّ
وذكر الساملي مخسة أنواع من الوقوف:
1

من جواابت اإلمام الساملي.236/1 ،

2

القواعد ،اجليطايل ،ص.46

3

مشارق ،الساملي ،ص.372
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 األول :هو "وقوف الدين" أو كما يسميه آخرون "وقوف السالمة" وهو وقوف ابلنسبة لشخص مكلفشرعا لكن حالته جمهولة عند املؤمنني ،واتفق مجيع العلماء اإلابضيني خبصوص هذا القسم لكنهم مل يتفقوا
ابلنسبة لألقسام األخرى.
 الثاين :هو الوقوف خبصوص الويل الذي ينسب إليه عمل مل يكن املؤمنون مطلعني عليه إىل حد كافخبصوص الويل الذي ينسب إليه عمل مل يكن املؤمنون مطلعني عليه إىل حد كاف ميكنهم من إصدار حكم
بشأنه ومن العلماء من يقول إن موقف املؤمنني يف هذه احلالة جيب أن يكون "الوقوف".
 الثالث :من الوقوف هو وقوف السؤال وهو شبيه ابلقسم ابلثاين إال أنه يشرتط فيه أن يسأل املؤمنالعلماء بشأن الفعل اجملهول.1
 الرابع  :هو "الوقوف" اإلشكال ابلنسبة للقضااي املشكوك فيها وهو ينطبق على الوليني الذين يلعنأحدمها اآلخر أو يقتله ،ويظل املسيء الفعلي غري معروف للمؤمنني.
 اخلامس :كما يقول الساملي هو "وقوف الشك" أي الوقوف من مجيع الناس ،وعدم اختاذ أولياء إال ممنيتخذون مثل هذا املوقف مثل هذا الوقوف يعترب غري شرعي ألنه يهمل واجب الوالية ملن هم أهل هلا.2
واخلًلصة عند اإلابضية :أن املؤمن إذا علم تقواه وصالحه ففي الوالية ،وأن الفاسق إذا علم حاله ففي
الرباءة وأن جهل حاله ففي الوقوف حىت يُعلم.3

1

دراسات عن اإلابضية ،ص.258

2

مشارق ،الساملي ،ص .373ويف :دراسات عن اإلابضية ،ص.258

3
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 .3تقسيمات الوَّلية:
قسم اإلابضيون الوالية إىل ثالثة أقسام هي:
 القسم األول :والية اجلملة :وتعين وجوب الوالية ممن تواله هللا ورسوله واملؤمنون من األولني واآلخرين مناجلن واإلنس أمجعني إىل يوم الدين ،معروفني أو غري معروفني أحياء كانوا أم أمواات.
 القسم الثاين :والية احلقيقة ،وهي تسمى أحياانا والية املعصومني وتشمل والية األنبياء والرسل واملالئكةوأولياء هللا املذكورين يف القرآن الكرمي.1
 القسم الثالث :والية األشخاص وتسمى أحياانا الوالية حبكم الظاهر :ويقصد هبا مواالة األفراد املوافقنييف القول والعمل.
وُتب الوَّلية للشحص حبكم الظاهر إذا حتققت أحد الشروط التالية:
اخلربة ابلشخص ومشاهداته عياانا أبنه من أهل الصالح والتقوى والورع.الشهرة اليت ال تدفع ،أبن يكون مشهورا ابلفضل ،وااللتزام وال يعرف عنه إال الصالح واخلري. أن يشهد على أحقيته ابلوالية شخصان عدالن فكل من عرف هبذه الشروط أو أحدها أصبحت واليتهواجبة وهي إضمار احلب له ابجلنان وإعالن الرتحم واالستغفار ابللسان وحترميبغضه وشتمه وغيبته.2

 .4قسيمات الرباءة:
قسم اإلابضيون الرباءة إىل أقسام ثالثة وهي:
 القسم األول :براءة اجلملة :وتعين وجوب الرباءة ممن برئ منه هللا ورسوله واملؤمنون من األولني واآلخرينمن اجلن والناس أمجعني إىل يوم الدين معروفني أو غري معروفني أحياء كانوا أم أموااتا.
1

دراسات عن اإلابضية ،ص.244

2

الفكر العقدي ،ص.424
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 القسم الثاين :براءة احلقيقة أو براءة أهل الوعيد؛ وتعين وجوب الرباءة من أولئك الذين توعدهم هللا تعاىلابلنار ،بدليل قطعي سواء كان من القرآن الكرمي أو من السنة املطهرة.1
 القسم الثالث :براءة األشخاص حبكم الظاهر ،أو براءة الظاهر .وجتب الرباءة من الشخص حبكم الظاهرإذا حتققت فيه أحد الشروط اآلتية:
 أن يعرتف الشخص ابرتكاب الكبرية من الكبائر وأنه مل يتب منها. أن يشاهد الشخص وهو متلبس ابقرتاف إحدى الكبائر ،مثل الزىن ،أو شرب اخلمر ،اخل أن يشهد رجالن عدالن من تقوم هبا احلجة يف الوالية .والرباءة على أن شخص ا ما يستحق الرباءة. الشهرة اليت ال تدفع أي أن يكون الشخص معروف ا ابلسوء مشهورا به ،إذ أن املشهور ابلشر يربأمنه بغري شهادة.2
قال أبو عبيدة :عمن كانت له والية فال يربأ منه حىت بريى منه مثل شعاع الشمس يف احلجة الصحيحة
من ذنب وعد هللا عليه ابلنار يف اآلخرة أو حد يف الدنيا.3

 .4أثر عقيدة الوَّلء والرباءة:
إن لعقيدة الوالية والرباءة اليت ركزت عليها اإلابضية آاثر من أمهها:

وسيلة دعوة إىل الفضيلة واَّللتزام ابلشرع:
إن هذا األصل له أتثري مباشر على منهج الدعوة عند اإلابضية ألنه وسيلة انجحة لبناء جمتمع فاضل تسوده
احملبة يف هللا ،جمتمع ال تربط أفراده املصاحل الدنيوية واملنافع املتبادلة فرتكن به إىل أن يرى الشر فيصمت،
1

املرجع السابق ،ص.434

2

املرجع السابق ،ص.435

3
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والرذيلة فيتجاهل ،فالراضي ابلشر كفاعله وألن الشر إذا بدأ بفرد واحد استشرى خطره إىل اجملتمع كله
والرذيلة إذا أصابت بعضها التمرة الواحدة تسلل الداء منها إىل كل الثمرات األخرى.1

وسيلة التقومي الذايت للسلوك:
إن هذا األصل يعد من أصول العقائد االجتماعية اإلابضية يف معاجلة سلوك املنحرفني حىت ال يشهروا
الفواحش ،وال يقلدهم آخرون ،فال شك إن وجدوا اجلفاء من أبناء جمتمعهم اإلسالمي وأحسوا أن مصاحلهم
قد تعطلت كليه ففي هذه االلة سيقومون إبصالح أنفسهم عن طريق الرتبية الذاتية ،اهلادفة إىل تغيري أمناط
سلوكهم والسعي إىل اكتساب الفضيلة االخالقية واالبتعاد عن الرذيلة.2

 .5اإلابضية ونظام الوَّلية والرباءة:
يف مشال إفريقية على احملافظة على عقيدهتم رغم التحدايت الكثرية اليت تعرضوا إليها منذ سقوط الدولة الرستمية
اإلابضية على أيدي الفاطميني حنو 297ه وبدال من التخاذل واليأس واخلضوع ملخالفيهم فقد انسحب
اإلابضية إىل مناطق انئلة واستغلوا مبدأ الوالية والرباءة إىل أبعد احلدود وأقاموا جمتمعات إابضية متماسكة
تسودها احملبة وتسيطر عليها روح اجلماعة وأنشأوا هيئة العزابة .3والعزابة اليت تشبه يف مهمتها وسلطاهتا مهام
مشايخ البصرة يف طور الكتمان إابن القرنني األول والثاين اهلجريني ..والعزابة تقوم ابإلشراف الكامل على
شؤون اجملتمع اإلابضي طيلة عدة قرون وكان من بني مهماهتا أتديب املنحرفني ،فإذا ثبت لديها احنراف أي
شخص عن دين هللا فإن هيئة العزابة تعلن عليه حكم الرباءة وعندما يعلن حكم الرباءة على شخص سرعان
ما يتبدل وجه احلياة لديه ،فيفقد ما كان جيده من حسن املعاملة وإشراقة احلب يف هللا ويتجاَف عنه األصدقاء

1

األصول العقدية /حممد انصر ،ص.ص .40-39

2

دراسات إسالمية ،بكري ص.107

3
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فيجد نفسه معزوال عن اجملتمع ال حق له يف احلياة الكرمية ولذلك يضطر إىل التوبة واالستغفار والندم علنا
ويف املسجد ،فإذا أتكد جملس العزابة أن الرجل صادق توبته ،اندم على خطيئته ،راجع إىل ربه ،أعلنوا رفع
الرباءة منه وعندئذ ترجع إليه مجيع احلقوق.
قد ساعد نظام الوالية والرباءة أتباع احلركة اإلابضية على إقامة جمتمع متماسك قائم على احملبة واألخوة
واملساعدة ومل يبق بينهم مراتب أو مشكك وملا كانت الوالية عند اإلابضية فرض ا واجب ا فإننا نرى اإلابضي –
تبعا لذلك-يقدم أخاه يف العقيدة على أخيه يف النسب وتشري املصادر اإلابضية إىل أمثلة متعددة تؤكد هذا
املبدأ.1
ومن خالل ما سبق يتضح بكل جالء دور عقيدة الوالية والرباءة يف تثبيت املعروف ورفع املنكر ،بل تعترب
الرباءة تطبيق عملي لفريضة النهي عن املنكر ،قال رسول هللا (ﷺ) :من رأى منكم منكرا فليغريه بيده ،فإن
مل يستطيع فبلسانه ،فإن مل يستطيع فبقلبه وذلك أضعف اإلميان.2
والرباءة ما هي إال تغيري للمنكر ابلقلب واجلوارح "اليد واللسان" ،وملا كان تغيري املنكر ابلقلب مقدور كل
فرد كان البغض القليب هو الواجب من طرق الرباءة أما ما يكون ابجلوارح فيثبت اترة ويرتفع أخرى.
وتغيري املنكر ابجلوارح قد ال ميلكه إال احلاكم لذلك كان من العبث بل من املفسدة تطبيق الرباءة ابجلوارح
دون إعالن من ويل األمر ومن هذا املنطلق كانت الرباءة نوعا من العقوابت التعزيزية اليت ميلكها ويل األمر
وعندما يعلنها على أي شخص ،فإهنا تصبح ملزمة على كل فرد من أفراد اجملتمع ،فال يتعاملون معه وال

1
2
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يتخالطونه وال يقدمون له املساعدة وقد طبق الرسول (ﷺ) هذه العقوبة على الذين ختلفوا عن غزوة تبوك
والتزم هبا كل الصحابة رضوان هللا عليهم.1
كذلك طبقت يف اجملتمعات اإلابضية وال تزال تطبق هذه العقوبة عند إابضية وادي ميزاب ابجلزائر إىل وقتنا
هذا من خالل سلطة هيئة العزابة فعندما يعلن شيخ العزابة الرباءة من شخص ما لركوبه الكبائر ،فإن اجملتمع
امليزايب يلنزم هبا فيتنكر كل أفراد اجملتمع على العاصي حىت يتوب وقد أثبت هذا النظام الرتبوي فاعليته حىت
اليوم.2

سابعا :التوحيد:
ا
اضحا يف فكر اإلابضية أهنم اختذوا معيارا حمددا للتفريق بني املوحد واملشرك وهذا املعيار يتخلص يف
يظهر و ا
ثالث مجل هي:
 شهادة أن ال إله إال هللا شهادة أن حممدا رسول هللا شهادة أن ما جاء به حق من عند هللا.قال تعاىل﴿ :فَ ِآمنوا ِاب َِّ
اَّللُ ِمبَا تَع َملُو َن َخبِريٌ﴾ [التغابن.]8 :
َّلل َوَر ُسولِِه َوالنُّوِر الَّ ِذي أَن َزلنَا َو َّ
ُ
قال حمبوب بن الرحيل :وإن مجيع قولنا ممن يقر بشهادة أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له وأن حممدا
عبده ورسوله واإلقرار جبميع ما جاء من هللا أهنم مقرون وأهنم إبقرارهم خارجون من الشرك ،ألن الشرك ال
يكون إال إنكارا وتكذيب ا وجحودا والتوحيد إقرار وتوحيد.3
هذا املعيار –الشهادات الثالث-عرب عند اإلابضية املتأخرون عن القرن الثاين مبصطلح "اجلملة" فعندما ترد
كلمة "اجلملة" يف مؤلفات عقائد اإلابضية ،فإمنا يقصد هبا الشهادات الثالث ،وما دامت هذه اجللمة
1
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معيارا بني الشرك والتوحيد ،1فهي أول ما جيب اعتقاده على اإلنسان ،وإذا وصل حد التكليف ومل يعتقد
هبا أصبح من اهلالكني والعياذ ابهلل .وقد جاء التعبري مبصطلح "اجلملة عن الشهادات الثالث الشتماهلا
على كليات اإلميان ومنهج احلياة.2
ويقصد اإلابضية جبملة التوحيد هو أن يقر العبد بشهادة أن ال إله إال هللا وأن حممدا رسول هللا ،واالعتقاد
أبصوول اإلميان األخرى ،واإلقرار أبن رسالة حممد (ﷺ) وكل ما جاء به حق ،وهبذا يكون العبد موحدا،
وجتري عليه أحكام املوحدين ،فال يُسفك دمه ،وال تسىب ذريته ،وال يصبح ماله غنيمة للسلمني ،يقول
الشيخ يومسف اطفيش اإلابضي :مىت أتى العبد جبملة التوحيد وخرج من الشرك وهذه اجلمة هي شهادة
أن ال إله إال هللا وأن حممدا رسول هللا وأن ما جاء من عند هللا ربه هو احلق واإلميان جبملة املالئكة واألنبياء
والرسل ،ومجلة الكتب اليت أنزهلا على رسله ،واإلميان أبن املوت حق ،و أن النار حق ،واإلميان ابلقضاء
والقدر فمن أقر هبذه األمور اليت كان يدعو إليها رسول هللا (ﷺ) ،فقد مت إميانه فيما بينه وبني هللا تعاىل،
وفيما بينه وبني الناس.3
ويؤكد اإلابضية على أن التوحيد من املسائل الرئيسية اليت ال جيوز أن جيهلها العبد مىت بلغ وأصبح مكلف ا
يقول اجلناوي اإلابضي يف كتاب "الوضع" :إن علم ما ال يسع الناس جهله طرفة عني هو علم التوحيد
والشرك فال يسع جهلها ،ألن من جهل الشرك مل يعلم التوحيد فوجبت معرفة التوحيد والشرك مع أول
البلوغ.4
فمعرفة هللا وتوحيده واجبة على كل مكلف ابلغ عاقل يقول الساملي اإلابضي :أول ما جيب على الصيب
بعد البلوغ أن يعرف أن له صانع ا وخالق ا خلقه ،هو الذي أوجد كل شيء وخلق كل موجود ،وأن مجيع
1
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2
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املوجودات حمتاجة إليه وهو غين عنها ،وأنه ال يكون هبذه احلالة إال من هو متصف ابلكمال الذايت ،مباين
جلميع األشياء يف ذواهتا وأحواهلا وأفعاهلا وهو هللا تعاىل.1
ويرى اإلابضية أن طريق معرفة هللا هو الشرع ،والدليل على معرفة هللا هم رسل هللا الذين يبينون للناس أمر
واحدانيته من خالل بياهنم لشرائع هللا تعاىل.
يقول العالمة اإلابضي أبو عمار عبد الكايف :إن حجة هللا اليت يثبت هبا فرض دينه على عباده فيما تعبدهم
به من طاعة وزجرهم به عن معصيته ،قد قامت على الناس من مجيع البالغني ،مبعرفة رسل هللا اليت أرسلها
إىل خلقه ،وأن الناس لن ينالوا شيئ ا من معرفة هللا يف الدالئل على توحيده وال من معرفة شيء من دينه إال
بتوفيق هللا على ألسنة رسله.2
ويرى اإلابضية أن هللا واحد يف ذاته وصفاته وأن ذاته وصفاته شيء واحد وأنه سبحانه وتعاىل املالك الوحيد
اخلالق للكون ،واملدبر لكل ما يف الكون ،وأن حممدا (ﷺ) خامت األنبياء واملرسلني ورسالته عامة للعاملني
وجيب االلتزام هبا وتطبيقها يف شىت مناحي احلياة.3

 .1صفات هللا تعاىل:
يقول الدكتور مسلم سامل الوهييب :خصص اإلمام الربيع يف كتابه العقيدة اثنان وستون رواية عن الرسول
(ﷺ) وأاثرا من آاثر الصحابة رضوان هللا عليهم وهذا الرصيد من الرواايت واآلاثر –املستنبطة يف معظمها
من القرآن الكرمي-أصبحت منطقا لإلابضية يف فهمهم لصفات هللا تعاىل .ويقسم اإلابضية صفات هللا
تعاىل إىل ثالث أنواع:
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 صفات واجبة يف حق هللا تعاىل وهي الصفات اليت يرتتب على ثباهتا كمال وعلى عدمها نقصوحمال ،كالسمع والقدرة والبصر ...اخل.
 صفات مستحيلة على هللا تعاىل وهي الصفات اليت يرتتب على ثباهتا نقص وعلى نفيها عنهكمال ،كاملوت والصمم والعمي.اخل.
 صفات جائرة على هللا تعاىل :وهي الصفات اليت ال يرتتب على ثباهتا أو نفيها كمال أونقص،كالرزق مثال ،فتضيق الرزق على فالن ال يعترب نقيضه يف حق هللا تبارك وتعاىل فقدير يرزق فالان
وال يرزق آخرَ﴿...ال يُسأ َُل َع َّما يَف َع ُل َوُهم يُسأَلُو َن﴾[األنبياء.1]23 :

تنزيه هللا تعاىل عن مشاهبة خملوقاته
حرص اإلابضيون على التنزيه املطلق هلل تعاىل انطالقا من قوله تعاىل﴿:لَيس َك ِمثلِ ِه َشيء وهو َّ ِ
يع
السم ُ
ٌ َ َُ
َ
الب ِ
صري﴾[الشورى.]11 :
َ ُ

وملعرفة حقيقة هللا تعاىل أورد الربيع جمموعة من الرواايت نذكر منها ما أييت:

قال جابر بن زيد عن سعيد بن جبري عن ابن عباس قال :سألت اليهود رسول هللا (ﷺ) يف صفة هللا
فسكت قليالا رجاء أن ينزل عليهم عذابه ونزل عليه جربيل عليه السالم بسورة اإلخالص:
ِ
َح ٌد  َّ
﴿قُل ُه َو َّ
اَّللُ َّ
الص َم ُد  َمل يَلد َوَمل يُولَد  َوَمل يَ ُكن لَهُ ُك ُف اوا َ
اَّللُ أ َ

د﴾[اإلخًلص]4-1 :
أَح ٌ

2

ففي هذ ه السورة وصف هللا سبحانه نفسه أبنه أحد صمد ،فهذان الوصفان يدالن على اتصاف هللا بغاية
الكمال املطلق .3وذكر أبو هريرة رضي هللا عنه يف معىن الصمد :أنه املستغين عن كل أحد واحملتاج إليه كل
أحد . 4ومن خالل قوله أيب هريرة رضي هللا عنه يف معىن الصمد يدل على اإلثبات والتنزيه ،فاإلثبات

1
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بوصفه سبحانه أبنه هو الذي يصمد إليه ،أي :يرجع إليه يف كل أمر وذلك ألنه هو املتصف جبميع الصفات
الكمال ،فهو القادر على كل شيء والفعال ملا يريد والذي بيده اخللق واألمر واجلزاء ،وما من لغريه إال
هبيمنة منه إذا شاء أبقاها ومىت شاء سلبها ،فاملرجع واملراد إليه ،أما التنزيه :فيوصفه أبنه غين عن كل شيء
فال افتقار فيه بوجه من الوجوه ،ال يف وجوده ،فأنه األول الذي ليس قبله شيء وهو الذي مل يلد ومل يولد،
وال يف بقائه فإنه الذي يُ ِطعم وال يُطَعم وال يف أفعاله فال شريك له وال ظهري.1
كما أن وصفه سبحانه أبنه أحد صمد يدل على اتصافه ابلكمال املطلق فكذلك يدالن على معىن آخر
وهو نفي الوالدة والتولد عن هللا سبحانه وتعاىل ،فإن الصمد جاء يف بعض األقوال أبنه الذي ال جوف وال
السماو ِ
أحشاء ،فال أيكل وال يشرب سبحانه وتعاىل كما قال تعاىل﴿:قُل أَ َغري َِّ َِّ ِ ِ
ات
اَّلل أَخت ُذ َولياا فَاط ِر َّ َ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
َواألَر ِ
ني﴾[األنعام.]14 :
ت أَن أَ ُكو َن أ ََّوَل َمن أَسلَ َم َوَال تَ ُكونَ َّن م َن ال ُمش ِرك َ
ض َوُه َو يُطع ُم َوَال يُط َع ُم قُل إِِين أُمر ُ
وقال تعاىل﴿:وما خلَق ِ
ون ٥٦ما أُِر ُ ِ ِ ِ ٍ
يد أَن يطعِم ِ
اإلنس إَِّال لِي عب ُد ِ
ِ
ون 
ََ َ ُ
َ
ت اجل َّن َو ِ َ َ ُ
يد من ُهم من رزق َوَما أُر ُ ُ ُ
ِ ِ
ني﴾[الذارايت .]58-56 :فإن األحد هو الذي ال كفو له وال نظري فيمتنع أن
إِ َّن َّ
الرز ُ
اَّللَ ُه َو َّ
َّاق ذُو ال ُق َّوة ال َمت ُ
ِ
السماو ِ
ات َواألَر ِ
َىن يَ ُكو ُن لَهُ َولَ ٌد َوَمل
ض أ َّ
تكون له صاحبة والتولد إمنا يكون من شيئني :قال تعاىل﴿:بَد ُ
يع َّ َ َ
تَ ُكن لَه ص ِ
احبَةٌ َو َخلَ َق ُك َّل َشي ٍء َوُه َو بِ ُك ِل َشي ٍء َعلِ ٌيم﴾[األنعام.]101 :
ُ َ
َح ٌد﴾[اإلخًلص ]4 :ويف هذا نفي عن املخلوق مكافأته أو مماثلته للخالق ومثل
﴿وَمل يَ ُكن لَهُ ُك ُف اوا أ َ
ويف قولهَ :
َّ ِ
ذلك قوله تعاىل﴿:احلمد َِِّ
ِ
َّلل الَّ ِذي خلَق َّ ِ
ين َك َف ُروا بَِرهبِِم
َ ُ
الس َم َاوات َواألَر َ
َ َ
ض َو َج َع َل الظُّلُ َمات َوالن َ
ُّور ُمثَّ الذ َ
يَع ِدلُو َن﴾[األنعام.]1 :
السماو ِ
ات َواألَر ِ
ض
﴿ر ُّ
ب َّ َ َ
أي يعدلون به غريه فيجعلون له من خلقه عدال وال نظريا ومثال هذا قوله تعاىلَ :
َوَما بَي نَ ُه َما فَاعبُدهُ َواصطَِرب لِعِبَ َادتِِه َهل تَعلَ ُم لَهُ َِمسياا﴾[مرمي ،]65 :أي ال شيء يساميه ال ند وال عدل وال
1
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نظري له يساويه ،فأنكر التشبيه والتمثيل ،وهبذا يتبني لنا أن تنزيه سبحانه عن العيوب والنقاص واجب لذاته،
كما دلت على ذلك سورة اإلخالص.1
وقال عبد هللا بن مسعود :ما عرف هللا من شبهه خبلقه وقالت عائشة أم املؤمنني واحلسن :ما عرف هللا من
شبهه خبلقه.2
وعن الضحاك بن مزاحم قال :قال رجل البن مسعود :كيف أعرف هللا؟ فقال :اعرفه إنه خالق اخللق وال
س َك ِمثلِ ِه َشيءٌ﴾
تتوهم أنه يشبهه بشيء من خلقه وال تدع قلبك يتومهه بشيء من األشياء ألنه ﴿لَي َ
[الشورى.3]11 :

نفي التشبيه:
إلثبات نفي مشاهبته تعاىل خبلقه جاءت الرواايت عند اإلابضية منها:
قال الربيع :قال أبو عبيدة :بلغين عن سعيد بن جبري قال :قال ابن عباس :إنه كائن قبل الساعة زمان أهله
اجلهلة وعلماؤهم السفهاء وأمراؤهم املتكربون وقراؤهم املتصنعون فعند ذلك يضع الشيطان مصايده إذا
تفكروا يف اخلالق شبهوه ابملخلوقني ،أيتون برواايت فيذكرون أهنا عن النيب (ﷺ) وحيدو هللا حدا يصفونه
بصفات املخلوقني ،فإذا رأيتم تلك الفتنة وال فتنة أضر منها فاعتصموا منها ابلقرآن فإن فيه النور من الظلمة
والبيان من الشبهة والنجاة من هلكة وفيه اهلدى من الضاللة.4

1
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قال الربيع وأخربين عن أيب هال الراسي قال :شهدت احلسن فأتى عبد هللا بن رواحة املدين فقال :اي أاب
سعيد أتنعت ربك؟ فقال احلسن :بغري صفة وال مثال وال صورة تعاىل من ال عدل وال ند له عما قاله الذين
كفروا وهم برهبم يعدلون فمن شبهه خبلقه فعدل ربه به.1

نفي احللول ِف األمكنة:
عن اثبت البناين عن أيب عثمان النهدي أن أاب موسى األشعري قال :كنا مع رسول هللا (ﷺ) يف سفر فلما
دنوان من املدينة كرب الناس ورفعوا أصواهتم فقال النيب (ﷺ) :اي أيها الناس إنكم ال تدعون أصم وال غائبا
إن الذي تدعونه بينكم وبني أعناق ركابكم مث قال صلى هللا عليه وسلم :اي أاب موسى هل أدلك على كنز
من كنوز اجلنة؟ قال قلت :وما هو اي رسول هللا؟ قالَّ :ل حول وَّل قوة إَّل ابهلل .2قال جابر :ومعىن قول
﴿ما يَ ُكو ُن ِمن
النيب (ﷺ) عندان :إن الذي تدعونه بينكم وبني أعناق ركابكم وذلك إن هللا تعاىل يقولَ :
ِ ِ
ِ
ٍ
ٍ
ك َوَال أَكثَ َر إَِّال ُه َو َم َع ُهم أَي َن َما َكانُوا
َجن َوى ثََالثَة إَِّال ُه َو َرابِ ُع ُهم َوَال َمخ َسة إَِّال ُه َو َساد ُس ُهم َوَال أَد َىن من ذَل َ

ۡ ۡ
ٍ ِ
ُمثَّ ي نَ بِئُهم ِمبَا َع ِملُوا ي وم ال ِقيام ِة إِ َّن َّ ِ
ب إِلَ ۡي ِه ِم ۡن
ر
َق
ُ ُ
﴿وَحن ُن أ َ ُ
َ َ ََ
اَّللَ ب ُك ِل َشيء َعل ٌيم﴾[اجملادلة .]7 :وقال تعاىلَ :
ح ۡب ِل ۡٱلوِر ِ
يد﴾[ق]16 :
َ َ
والتشبيه والتحديد ال يكون إال ملخلوق ألن املخلوق إذا قرب من موضع تباعد من غريه وإذا كان يف مكان
عدم من غريه ألن التحديد يستوجب الزوال واالنتقال وهللا تعاىل عز عن ذلك.3

1
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عاقبة املشبهة:
إن تشبيه هللا تعاىل خبلقه ،أو أبي أحد مركبات خلقه جرم عظيم واحنراف بعيد يستحق العقوبة العاجلة
فضالا عن العقوبة اآلجلة اليت ال يعلمها إال هللا ويف سبيل هذا األمر أورد الربيع الرواايت التالية:
قال جابر عن ابن عباس :أن رجالا من بين عامر بن ربيعة يقال له أربد جاء إىل الرسول (ﷺ) فقال :اي
حممد أخربين من أي شيء ربك أمن ذهب أو من فضة أو من حناس أو من حديد؟ وهو سبحانه يقول:
سبحان هللا 1إذا جاءت رعدة وبرقة فأرعدت وأبرقت مث جاءت صاعقة حىت وقعت على رأسه فوقع ميتا
ِ
صيب ِهبا من يشاء وهم ُجي ِادلُو َن ِيف َِّ
قال هللا عز وجل﴿:وي رِسل َّ ِ
ِ
يد ال ِم َح ِال﴾
اَّلل َوُه َو َشد ُ
الص َواع َق فَيُ ُ َ َ َ َ ُ َ ُ َ
َُ ُ
[الرعد ،]13 :يعين :العقاب .2وقال :وحدثنا األعمش بن أيب وائل عن ابن مسعود قال :مسعت رسول هللا(ﷺ)
أي الذنب أعظم؟ قال :أن ُتعل هلل ندا وهو خلقك وهللا العدل.3

عجز اإلفهام عن إدراك كنهه:
مهما متيز اإلنسان عن سائر املخلوقات بعقل مميز ومهما تفتح هذا العقل حىت صار عبقري زمانه فلن يصل
إىل إدراك كنه هللا عز وجل تعاىل قدره وتنزهت ذاته وعظم جالله من أن يدركه عقل أو حييطه فهم ولذلك
قيل يف شأن إدراكه :العجر عن اإلدراك إدراك.4

1
2

أي :النيب صلى هللا عليه وسلم يقول.
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النهي عن التفكري ِف ذات هللا:
أورد الربيع بعض الرواايت اليت تنهى عن التفكري يف ذات وتدعوا إىل التفكري يف خلقه منها:
قال (ﷺ) :تفكروا ِف اخللق وَّل تتفكروا ِف اخلالق ،فإنه َّل يدرك إَّل بتصديقه.
قال جابر بن زيد حدثنا رجل من أئمة أهل الكوفة يكىن أاب أمية أن النيب (ﷺ) خرج على قوم وهم
يتذاكرون فلما رأوا النيب (ﷺ) :سكتوا فقال :ما كنتم تقولون؟ قال :نتذاكر يف الشمس وجمراها قال:
كذلك فافعلوا تفكروا ِف اخللق وَّل تتفكروا ِف اخلالق ،وزاد فيه احلسن :إن هللا ال تناله الفكرة.1
قال الربيع :بلغين عن الضحاك قال :إن عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه مر ذات ليلة برجل وهو مستقبل
القبلة فقال :ما ختلفك هذه الساعة؟ فقال :صليت اي أمري املؤمنني العشاء مث صليت ما قضى يل فجلست
أتفكر يف هللا فعاله ابلدرة فقال :ثكلتك أمك أيف هللا أمرت ابلتفكري أم يف خلقه؟ مث تال عمر﴿إِ َّن ِيف َخل ِق
ٍ ِ
ات واألَر ِ ِ ِ
َّ ِ
ُويل األَلب ِ
اب﴾[آل عمران .2]190 :وقد استدلت اإلابضية
ض َواخت َالف اللَّي ِل َوالن َ
َّها ِر َآل َايت أل ِ َ
الس َم َاو َ
برواايت وأاثر هتدف إىل تنزيه هللا تعاىل عن كل نقص.3
ولقد العلماء الراسخني عرب العصور على األسس املتينة يف ابب األمساء والصفات اإلهلية ومن ارتكزت على
أسس رئيسية هي:
 اإلميان مبا وردت به نصوص القرآن والسنة الصحيحة من أمساء هللا وصفاته إثبااتا ونفيا. -تنزيه هللا جل وعال على أن يشبه شيء من صفاته شيئ ا من صفات املخلوقني.
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 قطع الطمع عن إدراك كيفية اتصاف هللا بتلك الصفات.وهذه األسس العظيمة مهمة جدا لطالب العلم وهبا تتفتح أبواب مغلقة للعبد يف معرفة أمساء هللا وصفاته.
اَّللُ لَهُ نُ اورا فَ َما لَهُ ِمن نُوٍر﴾[النور.1]40 :
وهللا اهلادي إىل صراطه املستقيم﴿ َوَمن َمل َجي َع ِل َّ

أتويل املتشابه:
ما إن انتقل الرسول هللا (ﷺ) إىل الرفيق األعلى ودخل الناس يف دين هللا أفواجا حىت انطلق املسلمون
يسألون أصحاب الرسول (ﷺ) وهو جييبون مبا أثر عن الرسول (ﷺ) لكن من حني آلخر يصطدمون
أبسئلة دقيقة مل يسأل مثلها الرسول (ﷺ).
ويرى اإلابضية :أن من الصحابة من آثر الوقوف ومن ذلك ما أثر عن أيب بكر :أي أرض تقلين وأي مساء
تظلين إذا قلت يف كتاب هللا مبا ال أعلم ،2ومنهم من فسر وأتول وعلى رأس هؤالء عبد هللا بن عباس وقد
دعا له الرسول (ﷺ) بقوله :اللهم فقهه ِف الدين وعلمه التأويل .وال ننسى .أن إمام اإلابضية جابر بن
زيد أخذ جل علمه عن ابن عباس.3
فمدرسة اإلابضية حينئذ قامت من يومها األول على منهج يعتمد التأويل يتناسق مع حمكمه ،4على أساس
تنزيه اخلالق تنزيها مطلقا عن الشبيه يف ذاته وصقاته وأفعاله.
وظهرت الفرق اإلسالمية وتباينت مواقفها واختلفت آراؤها يف الصفات اخلربية واآلايت املتعلقة هبا كاليد
والوجه والعني وما إىل ذلك بني تفويض وإثبات وأتويل للنصوص انطالق ا من قيام اللغة على احلقيقة واجملاز.

1
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واإلابضية من يومهم األول اعتنقوا مذهب التأويل –وحرص الربيع على أن جيمع ما أثر عن الصحابة
والتابعني من أتويالت لكل ما جاء من املتشاهبات يف حق هللا تبارك وتعاىل وما جاء من الرتاث العقدي
اإلابضي بعد الربيع استمر يف نقل هذا الرصيد لالحتجاج به وحتليله اعتمادا على ما ظهر من علوم البالغة
خاصة منها يف ابب اجملاز.1

وجود املتشابه ِف القرآن ومعناه:
ومما ال ريب فيه أن يف القرآن حمكما ومتشاهبا وفقا ملا صرح به القرآن نفسه يف اآلية السابقة من سورة آل
عمران "هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آايت حمكمات هن أم الكتاب وآخر متشاهبات" آل عمران."7:
هذا مع أن يف آية اخرى أثبت القرآن أن آايته كلها حمكمة كما قال تعاىل يف مطلع سورة هود "آلر كتاب
أحكمت أايته مث فصلت من لدن حكيم خبري".
ومعىن "إحكامها" إتقائها وإحساهنا حبيث ال يتطرق إليها أي لون من ألوان االختالف يف اللفظ أو املعىن
ِ
ك ِصدقاا َو َعداال﴾
ت َربِ َ
يف املفردات أو اجلمل يف األخبار أو األحكام ،كما قال تعاىلَ ﴿:وَمتَّت َكل َم ُ
[األنعام ]115 :صدق ا يف األخبار عدالا يف األحكام.
اَّلل نََّزَل أَحسن احل ِد ِ
يث كِتَ اااب ُمتَ َش ِاهباا
ََ َ
كما وصف القرآن يف آية أخرى أبنه كله متشابه ،كما قال تعاىلَُّ ﴿:
َمثَ ِاينَ﴾ [الزمر.]23 :
ومعىن تشاهبه :أنه يشبه بعضه يف بالغته وإعجازه وروعة أتثريه ويف صدق أخباره وعدالة أحكامه ،كما قال
ِ
ك ِصدقاا َو َعداال﴾[األنعام.]115 :
ت َربِ َ
تعاىلَ ﴿:وَمتَّت َكل َم ُ
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وكذلك يف تناسقه وتناغمه يصدق بعضه بعضا ،1وال يتناقض بعضه مع بعض﴿ولَو َكا َن ِمن ِعن ِد َغ ِري َِّ
اَّلل
َ
لََو َج ُدوا فِ ِيه اختِ َالفاا َكثِ اريا﴾[النساء.]82 :
إن آية سورة آل عمران قد بينت أن يف القرآن آايت حمكمات وأخرى متشاهبات فما معىن اإلحكام
واملتشابه وابلتايل :ما معىن احملكم واملتشابه يف القرآن؟
قيل :احملكم :ما وضح معناه واملتشابه :نقيضه.
وقيل :احملكم :ما ال حيتمل من التأويل إال وجها واحدا ،واملتشابه :ما احتمل أوجها.
وقيل احملكم :ما أتويله تنزيله ،واملتشابه :ما ال يدري إال ابلتأويل.
وقيل احملكم :ما مل تتكرر ألفاظه واملتشابه :القصص واألمثال.
قيل احملكم :ما يعرفه الراسخون يف العلم واملتشابه :ما ينفرد هللا بعلمه.
وقيل املتشابه :احلروف املقطعة يف أوائل السور وما سوى ذلك حمكم ،وقيل غري ذلك.
وقال مجاعة من األصوليني :احملكم ما عرف املراد منه ،وقيل ولو ابلتأويل واملتشابه :ما استأثر هللا بعلمه
كاحلروف املتقطعة ،وهو معىن قول بعضهم :إن احملكم هو املكشوف املعىن الذي ال يتطرق إليه إشكال
واحتمال واملتشابه :ما يتعارض فيه االحتمال وجيوز أن يعرب به عن األمساء املشرتكة :كالقرء ،2وكاللمس،3
املرتدد بني اللمس والوطء ،وقد يطلق على ما ورد يف صفات هللا تعاىل مما يوهم ظاهره اجلهة والتشبيه وحيتاج
إىل أتويله.4

1
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سر وجود املتشابه ِف القرآن:
َّ ِ
ِ
قال تعاىل﴿:هو الَّ ِذي أَن زَل علَيك ال ِكت ِ
ات ُه َّن أ ُُّم ال ِكتَ ِ
ين
ُخ ُر ُمتَ َشاهبَ ٌ
ت ُحم َك َم ٌ
آاي ٌ
اب َوأ َ
َ َ َ َ َ
اب منهُ َ
ات فَأ ََّما الذ َ
َُ
الر ِاس ُخو َن ِيف العِل ِم
ِيف قُلُوهبِِم َزي ٌغ فَيَ تَّبِ ُعو َن َما تَ َشابَ َه ِمنهُ ابتِغَاءَ ال ِفت نَ ِة َوابتِغَاءَ َأت ِويلِ ِه َوَما يَعلَ ُم َأت ِويلَهُ إَِّال َّ
اَّللُ َو َّ
ي ُقولُو َن آمنَّا بِِه ُك رل ِمن ِعن ِد ربِنَا وما ي َّذ َّكر إَِّال أُولُو األَلب ِ
اب﴾[آل عمران.]7 :
َ
َ
َ
َ ََ َ ُ
واحلق أن من عرف طبيعة اللغات وخباصة العربية وما فيها من اختالف الدالالت لأللفاظ واجلمل وتنوع
اخلطاب ،حسب مقتضي احلال ،ما بني احلذف والذكر والتقدمي والتأخري ،واإلجياز واإلطناب ،وما بني
احلقيقة واجملاز ،والصريح والكناية والعموم واخلصوص... .إخل.
وعرف طبيعة اإلسالم الذي خياطب أوىل األلباب ويريد حتريك العقول لتبحث وجتتهد ،وتدرس وتتنشط،
وال تركن إىل الدعة والكسل العقلي.
وعرف طبيعة البشر ،وتنوع أصنافهم ،ففيهم الظاهري الذي يقف عند حرفية النص ،وفيهم الذي يهتم بروح
النص ،وال يكتفي بظاهره ،فيهم من يسلم ،وفيهم من يؤول ،فيهم العقالين ،وفيهم الوجداين .وكان اخلطاب
القرآين للناس مجيعا ،فاقتضت حكمة هللا أن يسعهم خطابه ،وأن يودعه من البيان ،والدالئل ما يرشدهم
إىل الصواب ،ولكن بعد حبث وجهد حىت يرتقوا يف الدنيا واآلخرة 1وهللا أعلم.

قوَّلن ابطًلن ِف نصوص الصفات:
وهذان القوالن مها:
 فرقة أخذت بظواهرها كما هي ،فنسبت إىل هللا وجه ا كوجوه اخللق ،ويدا أو أايدي ،كأيديهم وضحك اكضحكهم ،وهكذا حىت فرضوا اإلله شيخا وبعضهم فرضه شاابا هؤالء هم اجملسمة واملشبهة وليسوا يف
1
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س َك ِمثلِ ِه َشيءٌ َوُه َو
اإلسالم يف شيء وليس قوهلم نصيب من الصحة ويكفي الرد عليهم :لقوله تعاىل﴿:لَي َ
الس ِميع الب ِ
صريُ﴾[الشورى.]11 :
َّ ُ َ
 فرقة عطلت معاين هذه األلفاظ على أي وجه يقتصدون بذلك نفي مدلوالهتا مطلقا عن هللا تبارك وتعاىلويتظاهرون بتقديسه وهؤالء املعطلة ويطلق عليهم بعض علماء اتريخ العقائد اإلسالمية :اجلهمية وال أظن
أن أحدا عنده مسكة من عقل يستسيغ هذا القول املنهافت وها قد ثبت الكالم والسمع والبصر لبعض
اخلالئق بغري جارحة فكيف يتوقف كالم احلق تبارك وتعاىل على اجلوارح؟ تعاىل هللا عن ذلك علوا كبريا.

1

مذهب السلف ِف آايت الصفات وأحاديتها:
أما السلف رضوان هللا عليهم فقالوا :نؤمن هبذه اآلايت واألحاديث كما وردت ونرتك بيان املقصود منها هلل
تبارك وتعاىل ،فهم يثبتون اليد والعني واألعني واالستواء والضحك والتعجب...إخل وكل ذلك مبعان ال ندركها،
ونرتك هلل تبارك وتعاىل اإلحاطة بعلمها وال سيما وقد هنينا عن ذلك يف يقول النيب (ﷺ) :تفكروا يف خلق هللا
وال تتفكروا يف هللا ،فإنكم لن تقدروه قدره ،2مع قطعهم رضوان هللا عليهم ابنتفاء املشاهبة بني هللا وبني اخللق.3
قال اإلمام أبو عبد هللا حممد بن ادريس الشافعي :رضي هللا عنه :آمنت ابهلل ومبا جاء عن هللا وعلى مراد
هللا وآمنت برسول ،ومبا جاء عن رسول هللا ،وعلى مراد رسول هللا (ﷺ).4
قال اإلمام أبو عبد هللا أْحد بن حممد بن حنبل رضي هللا عنه يف قول النيب (ﷺ) :إن هللا ينزل إىل السماء
الدنيا ،وإن هللا يرى يف القيامة وما أشبه ذلك ،نؤمن هبا ،ونصدق هبا ،ال كيف وال معىن وال نرد شيئ ا منها
نعلم أن ما جاء به الرسول حق ،وال نرد على رسول هللا (ﷺ) وال نصف هللا أبكثر مما وصف به نفسه بال

1
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حدود وال غاية .1ونقول كما قال ونصفه مبا وصف به نفسه ال نتعدى القرآن واحلديث ،وال نعلم كيف كنه
ذلك إال بتصديق الرسول (ﷺ) وتثبيت القرآن.2
قال الشيخ امساعيل بن عبد الرْحن الصابوين :املتوَف "449ه" :إن أصحاب احلديث املتمسكني ابلكتاب
والسنة يعرفون رهبم تبارك وتعاىل بصفاته اليت نطق هبا كتابه وتنزيله وشهد هبا رسوله على ما وردت به األخبار
الصحاح ،ونقله العدول الثقات وال يعتقدون تشبيها لصفاته بصفات خلقه وال يكيفوهنا تكييف املشبه وال
حيرفون الكلم عن مواضعه حتريف املعتزلة واحلهمية ومن عليهم ابلتفهيم والتعريف حىت سلكوا سبيل التوحيد
والتنزيه 3وتركوا العقول ابلتعطيل والتشبيه واكتفوا بنفي النقاص 4.وذلك بقوله عز وجل﴿:لَي ِ ِ ِ
س َكمثله َشيءٌ
َ
الس ِميع الب ِ
صريُ﴾[الشورى.]11 :
َوُه َو َّ ُ َ
قال الشيخ عبد الرْحن السعدي  :اعتقاد انفراد الرب جل جالله ابلكمال املطلق من مجيع الوجوه بنعوت
العظمة واجلالل واجلمال اليت ال يشاركه فيها مشارك وذلك إلثبات ما أثبته هللا لنفسه أو أثبته له رسوله صلى
هللا عليه وسلم من مجيع األمساء والصفات ومعانيها وأحكامها الواردة يف الكتاب والسنة على الوجه الالئق
بعظمته وجالله من غري نفي لشيء منها وال تعطيل وال حتريف وال متثيل ،ونفي ما نفاه عن نفسه ونفاه عنه
رسوله صلى هللا عليه وسلم من النقائص والعيوب وعن كل ما بنا يف كماله.5
قال الشيخ عبد احملسن العبّاد :املذهب احلق وسط بني الطرفني يف قضية اإلثبات ،فال نفي وال أتويل وفيه
التنزيه فال تشبيه وال متثيل وكل من املشبهة والنفاة مجعوا بني إساءة وإحسان .فاملشبهة :أحسنوا إذ أثبتوا فلم
ينفوا الصفات ،وأساؤوا إذا شبهوا ومثلوا.
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وأهل السنة واجلماعة مجعوا بني احلسنيني وسلموا من اإلساءتني ،فإحسان الذي عند الطرفني عندهم وليس
عندهم ما عند كل من اإلساءة وذلك أهنم أثبتوا ما أثبت يف الكتاب والسنة من الصفات ونزهوا هللا عن مشاهبة
خلقه ،كما قال تعاىل﴿:لَي ِ ِ ِ
الس ِميع الب ِ
صريُ﴾[الشورى ، ]11 :فأول اآلية تنزيه وآخرها إثبات.
س َكمثله َشيءٌ َوُه َو َّ ُ َ
َ
فمثل هذا املذهب احلق ابلنسبة إىل الطرفني املتقابلني كاللنب السائغ اخلالص السائغ للشاربني الذي خيرج من
بني فرث ودم.1

مذهب اخللف ِف آايت الصفات وأحاديثها:
تبني أن السلف رضوان هللا عليهم يؤمنون آبايت الصفات وأحاديثها كما وردت ويرتكون بيان املقصود منها
هلل تبارك وتعاىل مع اعتقادهم بتنزيه هللا تبارك وتعاىل عن املتشاهبة خللقه .2وأما اخللف فقد قالوا :إننا نقطع
أبن معاين ألفاظ هذه األحاديث ال يراد هبا ظواهرها وعلى ذلك فهي جمازات ال مانع من أتويلها ،فأخذوا
يؤولون الوجه ابلذات واليد ابلقدرة وما إىل ذلك هرابا من شبهة التشبيه.3
ومن مناذج أقواهلم:
قال أبو الفرج بن اجلوزي احلنبلي يف كتابه دفع شبهة التشبيه:
ك﴾[الرْحن.]27 :
قال تعاىلَ ﴿:ويَب َقى َوجهُ َربِ َ
قال املفسرون :ويبقى ربك وكذلك قالوا يف قوله تعاىل﴿:يُِر ُ
يدو َن َ َ

وجههُ﴾[األنعام]52 :

ٍ
ك إَِّال َوج َههُ﴾[القصص ]88 :أي :إال هو.4
الضحاك وأبو عبيدة﴿ ُك ُّل َشيء َهالِ ٌ

1
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أي يريدونه وقال

وعقد يف أول الكتاب فصالا إضافيا يف الرد على من قالوا :إن األخذ بظاهر هذه اآلايت واألحاديث هو
مذهب السلف :وخالصة ما قاله :إن األخذ ابلظاهر هو جتسيم وتشبيه ،ألن الظاهر اللفظ هو ما وضع
له ،فال معىن لليد حقيقة إال اجلارحة وهكذا ،وأما مذهب السلف فليس أخذها على ظاهرها ،ولكن
السكوت مجلة عن البحث فيها ،وأيضا فقد ذهب إىل أن تسميتها آايت الصفات وأحاديث الصفات:
تسمية مبتدعة ،ومل ترد يف كتاب وال يف سنة وليس حقيقة ،فإهنا إضافات ليس غري ،واستدل على كالمه
يف ذلك أبدلة كثرية ال جمال لذكرها هنا.1
وقال فخر الدين الرازي يف كتابه "أساس التقديس" :واعلم أن نصوص القرآن ال ميكن إجراؤها على ظاهرها
لوجوه:
 األول :أن ظاهر قولهَ ﴿:ولِتُصنَ َع َعلَى َعي ِين﴾[طه .]39 :يقتضي أن يكون موسى عليه والسالممستقرا على تلك العني ملتصق ا هبا مستعلي ا عليها وذلك ال يقوله عاقل.
ك
 -الثاين :أن قوله تعاىلَ ﴿:واصنَ ِع ال ُفل َ

ِأبَعينِنَا﴾[هود]37 :

ُ

يقتضي أن يكون آله تلك الصنعة هي

العني.
 الثالث :أن إثبات األعني يف الوجه الواحد قبيح فثبت أنه البد من املصري إىل التأويل ،وذلك هوأن حتمل هذه األلفاظ على شدة العناية ،2واحلراسة وإىل هنا وضح أمامك طريقا السلف واخللف
وقد كان هذا الطريقان مثار خالف شديد بني علماء الكالم من أئمة املسلمني وأخذ كل يدعم
مذهبه ابحلجج واألدلة.3
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بني السلف واخللف:
قد علمت أن مذهب السلف يف اآلايت واألحاديث اليت تتعلق بصفات هللا تبارك وتعاىل :أن ميروها على
ما جاءت عليه ويسكتوا عن تفسريها أو أتويلها وأن مذهب اخللف :أن يؤولوها مبا يتفق مع تنزيه هللا تبارك
وتعاىل عن مشاهبة خلقه وعلمت أن اخلالف شديد بني أهل الرأيني وإن كان كل الفريقني .واتفق الفريقان
على:
 تنزيه هللا تبارك وتعاىل عن املشاهبة خللقه.كل منهما يقطع أبن املراد أبلفاظ هذه النصوص يف حق هللا تبارك وتعاىل على ظاهرها اليت وضعت له هذه
األلفاظ يف حق املخلوقات ،وذلك مرتتب على اتفاقهما على نفي التشبيه.
كل من الفريقني يعلم أن األلفاظ توضع للتعبري عما جيول يف النفوس أو يقع حتت احلواس مما يتعلق
أبصحاب اللغة وواضعيها ،وأن اللغات مهما اتسعت ال حتيط مبا ليس ألهلها حبقائقه علم ،وحقائق ما
يتعلق بذات هللا تبارك وتعاىل من هذا القبيل ،فاللغة أقصر من أن تواتينا ابأللفاظ اليت تدل على هذه
احلقائق ،فالتحكيم يف حتديد هذه املعاين هبذه األلفاظ تغرير ،وإذا تقرر هذا فقد اتفق السلف واخللف على
أصل التأويل واحنصر اخلالف بينهما يف أن اخللف زادوا حتديد املعىن املراد حيثما أجلأهتم ضرورة التنزيه إىل
ذلك حفظا لعقائد العوام من شبهه التشبيه وهو خالف ال يستحق ضجة وال إعنااتا.
وحنن نعتقد أن رأي السلف من السكوت وتفويض علم هذه املعاين إىل هللا تبارك وتعاىل :أسلم وأوىل
ابالتباع حسما ملادة التأويل والتعطيل ،فإن كنت ممن أسعده هللا بطمأنينة اإلميان ،وأثلج صدره بربد اليقني،
فال تعدل به بديال.1
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اختًلف موقف السلف ِف قضية الصفات بني التفويض واإلثبات والتأويل:
إن احلق أن من ينظر يف تراث السلف يف هذه القضية ابستيعاب وإنصاف :جيد أن السلف رضوان هللا
عنهم ،قد تفاوتت مواقفهم:
 ففيهم من فوض وهم األكثرون وفيهم من أثبت وفيهم من أول.وإذا كنا عرفنا يف تراثنا الفقهي منذ عهد الصحابة :شدائد ابن عمر ،ورخص ابن عباس وعرفنا اختالف
الصحابة يف صالة العصر يف بين قريضة ،فمنهم من أخذ حبرفية األمر ،ومنهم من من أخذ مبقصوده ،ومل
يلم الرسول الكرمي أحدا من الفريقني وعرفنا مدرسة األثر ،ومدرسة الرأي ،وعرفنا املدرسة الظاهرية ،واملدرسة
املقاصدية ،فال غرو أن خي تلف الناس يف بعض النصوص املتعلقة ابلصفات اخلربية هلل تعاىل قد يقال :إهنم
اختلفوا يف الفروع ،ومل خيتلفوا يف األصول .وهذا صحيح يف اجلملة فهم مل خيتلفوا يف أن هللا تعاىل جيب أن
يتصف بكل كمال يليق بذاته وأن ينزه عن كل نقص ال يليق جبالله ومجاله وكماله ،وأن ينزه عن مشاهبة
س َك ِمثلِ ِه َشيءٌ﴾[الشورى ]11 :وإمنا اختلفوا يف تفسريات ال متس أصل التعظيم والتقديس والتنزيه
خلقه ،إذ﴿لَي َ
هلل جل جالله الذي له امللك واحلمد وهو ذو اجلالل واإلكرام .فهنالك من الصحابة من قال :إن النيب
(ﷺ) رأى ربه وقالت عائشة :من زعم زعن أن حممدا رأى ربه فقد أعظم ،1أي :دخل يف أمر عظيم.2
 من السلف من فوض :وجند من السلف من فوض يف أمر الصفات اخلربية ،ووكل علمها إىل سبحانهوعربوا عن ذلك ب "عدم اخلوض" فيها أو "عدم التفسري" هلا أو "السكوت عنها".
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وهذا واضح غاية الوضوح ملن أتمل األقوال والرواايت الكثرية املأثورة عن السلف ،يف هذا اجملال وتوسع
الدكتور يوسف القرضاوي ونقل من كالم العالمة احلنبلي الشيخ مرعي يف كتابه "أقاويل الثقات" نقوله
الثابتة والوفرية من املصادر املوثوقة واملعتمدة ما يثبت هذه القضية ويؤيدها وأطال يف النقل عنه مثالني على
ذلك:1
قول حممد بن احلسن الشيباين :اتفق الفقهاء كلهم من الشرق والغرب على اإلميان ابلقرآن واألحاديث اليت
جاء هبا الثقات عن رسول هللا (ﷺ) يف صفة الرب عز وجل من غري تفسري وال وصف وال تشبيه فمن
فسر شيئا من ذلك فقد خرج مما كان عليه النيب (ﷺ) فارق اجلماعة ،فإهنم مل يصفوا ومل يفسروا.2
وعلق الدكتور حممد عياش ال ُكبيسي على ذلك فقال :وهكذا فاختالف ما وردان من تفسري هلذه النصوص
عن بعض من تكلم فيها من السلف عاد ابالختالف يف تفسري املتأخرين ملوقف السلف.3
 ما أثبت من السلف :وإذا كان هناك من السلف من فوض وسكت ومل خيض ومل يفسر ،ورعا واحتياطالدينه وخشية يف الوقوع يف غلط غري مقصود ،فإن منهم من أثبت هلل تعاىل ما ورد من صفات ومن فسر
العر ِ
ش﴾[احلديد]4 :

4
ومل يسكت ومل يتوقف  .وروى البخارى معلق ا عن جماهد يف قوله تعاىل﴿:استَ َوى َعلَى َ

أي :عال.5
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وهناك نصوص كثرية وردت عن السلف رضوان هللا عليهم ،وقد استدل هبا بعضهم على اإلثبات واستدل
هبا آخرون على التفويض واملتأمل فيها حبياد وإنصاف :جيد ظاهر بعضها إىل اإلثبات أقرب وظاهر أكثرها
إىل التفويض أقرب .1ومن األمثلة على إثبات السلف للصفات اخلربية:
ينقل الذهيب عن األوزاعي –عليهما الرمحة-أنه قال :كنا حنن والتابعون متوافرون نقول :إن هللا عز وجل
فوق عرشه ،2وينقل أيض ا عن عبد هللا بن املبارك أنه سئل :كيف تعرف ربنا عز وجل؟ قال :السماء السابعة
على عرشه.3
يرى الطربي عن ابن عباس –رضي هللا عنهما-أنه قال :ما السماوات السبع واألرضون السبع يف يد هللا إال
كخردلة يف يد أحدكم.4
ومن طريق ربيعة بن أيب عبد الرمحن أنه شئل :كيف استوى على العرش؟ فقال :االستواء غري جمهول والكيف
غري معقول :وعلى هللا الرسالة ،وعلى رسوله البالغ وعلينا التسليم.5
ما ألفه بعض املتأخرين من السلف طافح ابإلثبات كما فعل ابن خزمية والدرامي ،ومنه أيضا رسالة اإلمام
أمحد يف الرد على اجلهمية وتبويب بعض احملدثني منهم قد يشعر بذلك أيض ا كما فعل البخاري –رمحه هللا-
يف صحيحه حيث عقد كتاابا خاص ا مساه "كتاب التوحيد"وبوبه على أبواب كثرية جاء كثري منها مبواب
حبسب الصفات اخلربية فرتاه يقول مثال ابب قول هللا تعاىل":وحيذركم هللا نفسه" وابب قوله تعاىلُ ﴿:ك ُّل
َشي ٍء َهالِ ٌ ِ
﴿ولِتُصنَ َع َعلَى َعي ِين﴾[طه ]39 :وابب قوله تعاىل﴿:لِ َما
ك إَّال َوج َههُ﴾[القصص ،]88 :وابب قوله تعاىلَ :
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ي﴾[ص ]75 :وهكذا مث يذكر حتت كل ابب األحاديث اليت وردت فيها هذه األلفاظ إن هذا
ت بِيَ َد َّ
َخلَق ُ
التبويب وهبذه الطريقة ال شك أنه يشعر مبيله إىل مذهب اإلثبات.1

 -من ّأول من السلف:

وإذا كان أكثر السلف –كما تفيد الرواايت -قد سكتوا أو فوضوا ومل خيوضوا يف قضية الصفات اخلربية هلل
تعاىل وكان منهم من أثبت فإن من السلف كذلك :من أول يف " آايت الصفات" كما يروى عن كبار
مفسري السلف رضي هللا عنهم وهو أتويل مقبول غري متكلف وال متعسف بل جيري على سنن لسان
العرب فيما مساه "علماء البالغة" فيما بعد :اإلستعارة واجملاز ،والكناية.2
ور
ومن أمثلة أتويل السلف آلايت الصفات :عن ابن عباس رضي هللا عنهما أنه أتويل قوله تعاىلَّ :
﴿اَّللُ نُ ُ
السماو ِ
ات َواألَر ِ
ض﴾[النور ،]35 :أن هللا هادئ أهل السموات واألرض وحنو هذا عن أنس بن مالك رضي
َّ َ َ
هللا عنه.3
ت الي هود يد َِّ
اَّلل َمغلُولَةٌ﴾[املائدة ،]64 :قال :إهنم ال يعنون بذلك أن
﴿وقَالَ ِ َ ُ ُ َ ُ
عن ابن عباس أيضا يف قوله تعاىلَ :
يد هللا موثقة ولكنهم يقولون إنه خبيل أمسك ما عنده.4
وأتويل ابن عباس رضي هللا عنهما يف قوله تعاىل﴿:فَأَي نما تُولُّوا فَث َّم وجه َِّ
اَّلل﴾[البقرة ]115 :ابلقبلة اليت أمران
ََ َ َ َ ُ
هللا ابلتوجه إليهما وتبعه على هذا التأويل عكرمة وجماهد والشافعي وابن تيمية رضي هللا عنهم أمجعني يقول
ابن تيمية :قد قال جماهد والشافعي :يعين قبلة هللا فقلت :نعم هذا صحيح عن جماهد والشافعي وغريمها

1

الصفات اخلربية ،د .حممد عياش ،ص.73
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وهذا حق وليس هذه اآلية من آايت الصفات ومن عدها يف الصفات فقد غلط فإن سياق الكالم يدل
على املراد.1
هذا ومن السلف من فسر الوجه ابلذات وهو املروي عن الضحاك وأيب عبيدة واختاره ابن كثري وذلك يف
ك﴾[الرْحن]27 :
ربِ َ

﴿ويَب َقى َوجهُ َ
قوله تعاىلَ :

ٍ
ك إَِّال
ومنهم من فسر الوجه يف قوله تعاىلُ ﴿:ك ُّل َشيء َهالِ ٌ

َوج َههُ﴾[القصص ]88 :أنه العمل الذي قصد به وجه هللا وهذا هو املروي عن ابن عباس وجماهد والثوري وغريهم
رضي هللا عنهم.
ٍ
هذا وقد صرح البخاري يف صحيحه بتأويل الوجه ابمللك فقالُ ﴿ :ك ُّل َشيء َهالِ ٌ
ك إَِّال َ َ

وجههُ﴾ [القصص]88 :

إال ملكه ويقال ما أريد به وجه هللا .2وهكذا تكون أغلب النصوص اليت وردت فيها لفظة الوجه مؤولة عند
السلف .3وكذلك جندهم أولوا يف "املعية" يف مثل قوله تعاىلَ ﴿:وُه َو َم َع ُكم أَي َن َما ُكن تُم﴾[احلديد ]4 :فاملأثور
عن مفسري السلف :أن معناها :هو معكم بعلمه وإحاطته كم يف اآلية املذكورة وهي املعية العامة.
وأما املعية اخلاصة مثل قوله تعاىل ملوسى وهارون﴿:إِن َِّين َم َع ُك َما أَمسَ ُع َوأ ََرى﴾[طه.]46 :
وقوله على لسان موسى﴿ َك َّال إِ َّن َمعِ َي َرِيب َسيَ ه ِدي ِن﴾[الشعراء.]62 :
اَّللَ َم َعنَا﴾[التوبة.]40 :
وقوله على لسان حممد يف الغار لصاحبهَ﴿:ال َحتَزن إِ َّن َّ
َّ ِ
وقوله تعاىل﴿:إِ َّن َّ َّ ِ
ين ُهم ُحم ِسنُو َن﴾[النحل.]128 :
ين اتَّ َقوا َوالذ َ
اَّللَ َم َع الذ َ
فمعناها التأييد والرعاية والعون من هللا تعاىل وهذا ما قرره ابن تيمية نفسه وإن كان ال يسميه أتويالا.4

1

املرجع السابق.300/6 ،

2

جمموع الفتاوى .193/3 ،ويف :األمساء والصفات ،البيهقي ،ص.309

3
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اَّلتفاق على التأويل ِف بعض املواضع:
وقد اتفق اجلميع على التأويل يف بعض النصوص من القرآن واحلديث ال بد فيهما من اللجوء إىل التأويل
عقالا ونقالا مثل أتويلهم النسيان املنسوب إىل هللا تعاىل ،ابلرتك واإلعراض.
اَّللَ فَنَ ِسيَ ُهم﴾[التوبة.]67 :
كما قال تعاىل﴿:نَ ُسوا َّ
ك نَ ِسياا﴾[مرمي.]64 :
والذي يلزم هبذا التأويل قوله تعاىلَ ﴿:وَما َكا َن َربُّ َ
وقوله سبحانه على لسان موسىَ﴿:ال ي ِ
ض ُّل َرِيب َوَال يَن َسى﴾[طه.]52 :
َ
وألن النسيان صفة نقص جيب أن ينزه هللا تعاىل عن اإلنصاف هبا ،فهو سبحانه متصف بكل كمال منزه،
عن كل نقص ،فإذا وصف نفسه ابلنسيان فال بد أن يؤول بالزمه وهو الرتك واإلعراض.
ومثل قوله تعاىلَ ﴿:وُه َو َم َع ُكم أَي َن َما ُكن تُم﴾[احلديد ]4 :أولوها أبنه معهم بعلمه وإحاطته حىت املثبتون املدافعون
عن اإلثبات مثل ابن تيمية ومدرسته يقولون بذلك.
وألزمهم هبذا التأويل أنه تعاىل مستو على عرشه ،فكيف يكون معهم بذاته.1

 .2بعض أتويًلت اإلابضية:
اعتنقت اإلابضية مب درسة التأويل منذ يومهم األول وحرص الربيع بن حبيب على أن جيمع ما أثر على
الصحابة والتابعني من أتويالت لكل ما جاء من املتشاهبات يف حق هللا تبارك وتعاىل وما جاء من الرتاث
العقدي اإلابضي بعد الربيع استمر يف نقل هذا الرصيد لالحتجاج به حتليلة اعتمادا على ما ظهر من علوم
البالغة.

2

1
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2
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ِف أتويل اليد:
ت الي هود يد َِّ
اَّلل َمغلُولَةٌ﴾
﴿وقَالَ ِ َ ُ ُ َ ُ
قال جابر بن زيد :سئل ابن عباس رضي هللا عنهما عن قوله عز وجلَ :
1
[املائدة .]64 :فقال :قالت اليهود :رزقه حمبوس ،قال احلسن :قد حبس رزقه ،قال هللا﴿ :بَل يَ َداهُ

ِ
ِ
ف يَ َشاءُ﴾[املائدة.]64 :
َمب ُسوطَتَان﴾[املائدة ]64 :أي :بل رزقه مبسوط على مجيع خلقه﴿يُنف ُق َكي َ
ط ِ
الرز َق لِ َمن يَ َشاءُ َويَق ِد ُر﴾[اآلية] ،2كقوله لنبيه عليه
يعطي أقواما ومينع آخرين ،وهو قولهَّ ﴿:
اَّللُ يَب ُس ُ
ِ
ك َوَال تَب ُسط َها﴾[اإلسراء ،]29 :فنهى عن التقتري والتبذير ،قال
السالمَ ﴿:وَال َجت َعل يَ َد َك َمغلُولَةا إِ َىل ُعنُق َ
الضحاك﴿:بل ي َداه مبسوطَتَ ِ
ان﴾[املائدة ،]64 :أي :بل نعمتاه مبسوطتان ينفق كيف يشاء .وقال ابن
َ َ ُ َ ُ
ِ
ي﴾[ص ]75 :أي بقدرتك وضعي.
ت بِيَ َد َّ
عباسَ ﴿:ما َمنَ َع َ
ك أَن تَس ُج َد ل َما َخلَق ُ
وقال علي بن أيب طالب ملا خلقت أن وكذلك﴿ َع ِملَت أَي ِدينَا أَن َع ااما﴾[يس ،]71 :يقول :مما علمنا وقال
ول لَهُ ُكن فَيَ ُكو ُن﴾
الضحاك :مثل ذلك ،وقال احلسن :أيمرين كقوله﴿:إَِّمنَا قَولُنَا لِ َشي ٍء إِ َذا أ ََرد َانهُ أَن نَ ُق َ
[النحل ،]40 :وكقوله﴿:إِ َّن مثل ِعيسى ِعند َِّ
آدم َخلَ َقه ِمن تُر ٍ
اب ُمثَّ قَ َال لَهُ ُكن فَيَ ُكو ُن﴾
َ
ُ
اَّلل َك َمثَ ِل َ َ
َ
ََ َ َ
[آل عمران .3]59 :وهناك مدرسة اإلثبات وعلى رأسها ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ترى جيب إثبات اليدين
هلل عز وجل بدون حتريف وال تعطيل وال تكييف وال متثيل ،ومها يدان حقيقتان هلل تعاىل يليقان به.
وقد ذكر هللا سبحانه وتعاىل صفة اليد ابإلفراد والتثنيه واجلمع ففي اإلفراد قال تعاىل﴿:تَبَ َارَك الَّ ِذي بِيَ ِد ِه
ك﴾[امللك ]1 :وقال تعاىل﴿:بل ي َداه مبسوطَتَ ِ
ان﴾[املائدة ،]64 :وقال تعاىل﴿ :أ ََوَمل يََروا أ ََّان َخلَقنَا َهلُم ِممَّا
ال ُمل ُ
َ َ َُ ُ
َع ِملَت أَي ِدينَا أَن َع ااما﴾[يس.]71 :

1

هذا بيان ملقالة اليهود يد هللا مغلولة.

2

[الرعد[ ،]26 :اإلسراء[ ،]30 :القصص[ ،]82 :العنكبوت[ ،62 :الروم[ ،]37 :سبأ[ ،]36 :سبأ[ ،]39 :الزمر[ ،]52 :الشورى]12 :

3
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والتوفيق بني هذه الوجوه أن نقول :الوجه األول مفرد مضاف فيشمل كل ما ثبت هلل من يد وال ينايف الثنتني
وأما اجلمع فهو للتعظيم ال حلقيقة العدد الذي هو ثالثة فأكثر وحينئذ ال ينايف االثنتني على أنه قد قيل:
إن أقل اجلمع اثنني فإذا محل على أقله فال معارضة بينه وبني التشنيه أصال.1

ِف أتويل الوجه:
ك ذُو اجلََال ِل و ِ
اإلكَرِام﴾[الرْحن .]27 :قال بن
﴿ويَب َقى َوجهُ َربِ َ
َ
قال جابر سئل بن عباس عن قوله تعاىلَ :
عباس :يعين كل شيء يفىن ويبقى هللا وحده وكذلك قال الضحاك وجماهد وأنس بن مالك.

ِف أتويل العني:
﴿:ولِتُصنَ َع َعلَى َعي ِين﴾[طه ،]39 :قال ابن عباس :ولرتَب أبمري ،قال احلسن :ولرتَب بعلمي
وأما قوله تعاىل َ
﴿جت ِري ِأبَعيُنِنَا﴾[القمر ،]14 :يعين بعلمنا وحفظنا ،حفظ
وقال جماهد والضحاك :بعلمي ،وكذلك قولهَ :
سفينه نوح من الطوفان ،وحفظ موسى عليه والسالم من فرعون وقومه حىت بلغ هللا به أن جعله رسوالا
مكلم ا فتلك اخلاصة اليت اختص هللا هبا موسى عليه السالم.2
ويرى الكثري من علماء السلف ،إثبات صفة العني على ما يليق ابهلل تعاىل وال يفهم منها أن العني هلل
جارحة كأعيننا بل له سبحانه وتعاىل عني حقيقة تليق بعظمته وجالله وقدمه وللمخلوق عني حقيقته
تناسب حاله ،وحدوثه وضعفه وهذا شأن مجيع الصفات اليت فيها املشاركة اللفظية مع صفات املخلوق.3

1

من عقيدة املسلمني يف صفات رب العاملني ،ص .88 – 87

2
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والعني صفة هلل تعاىل بال كيف ،وهي من الصفات اخلربية الذاتية الثابتة ابلكتاب والسنة واألدلة من الكتاب
على صفة العني:
قال تعاىلَ ﴿ :ولِتُصنَ َع َعلَى َعي ِين﴾[طه .]39 :وذكر العني مفردة ال يدل على أهنا عني واحدة فقط ،ألن املفرد
املضاف يراد به أكثر من واحد مثل قوله تعاىل﴿ :وإِن تَع ُّدوا نِعمت َِّ
اَّلل َال
َ َ
َ ُ

وها﴾[إبراهيم.]34 :
ُحتص َ

ُ

وقال

تعاىلَ ﴿:جت ِري ِأبَعيُنِنَا﴾[القمر ،]14 :وهنا ذكرت بصيغة اجلمع مضافة إىل ضمري اجلمع.1

﴿الر ْْحَ ُن َعلَى ال َْع ْر ِ
استَ َوى﴾
ِف أتويل قوله تعاىلَّ :
ش ْ

[طه]5 :

﴿:الرمحَ ُن َعلَى ال َعر ِش استَ َوى﴾[طه ]5 :فقال :ارتفع ذكره وثناؤه
قال جابر بن زيد :سئل بن عباس عن قوله َّ
على خلقه ال على ما قال املنددون إن له أشباها وأندادا تعاىل هلل عن ذلك .2وذكر ابن تيمية يف كتابه
الرمحَ ُن َعلَى ال َعر ِش استَ َوى﴾[طه .]5 :فقال :االستواء
شرح حديث النزول :أن مالك بن أنس شئل عن قولهَّ ﴿:
غري جمهول والكيف غري معقول ،واإلميان به واجب والسؤال عنه بدعة وما أراك إال ضاال وأمر أن خيرج من
اجمللس.3
وأكثر من صرح أبن هللا مستو بذاته على عرشه أئمة املالكية فصرح أبو حممد ابن أيب زيد يف ثالثة مواضع
من كتبه أشهرها الرسالة ويف كتاب جامع النوادر ويف كتاب اآلداب ،وصرح بذلك القاضي أبو بكر الباقالين
وكان مالكيا ،وصرح به أبو عبد هللا القرطيب يف كتاب األمساء احلسىن ،وكذلك أبو عمر ابن عبد الرب
والطلمنكي وغريمها من األندلسيني وغري ذلك من السادة املالكية 4ويثبتون استوى على عرشه من غري

1

املرجع نفسه ،ص.89

2

الفكر العقدي عند اإلابضية ،ص.248

3
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4
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حتريف وال تعطيل وال تكييف ،وال متثيل ،وهو استواء حقيقي معناه العلو ،واالستقرار على وجه يليق ابهلل
تعاىل.1

 .3موقف اإلابضية من خالفهم ِف أتويل املتشابه:
إن املصادر اإلابضية ظلت حريصة كل احلرص على نفي كل ما من شأنه أن يفهم التجسيم والتشبيه للخالق
تعاىل وردت على املشبة بشدة وظلوا بذلك أوفياء ابآلية اليت جعلوها حمور احلديث عن الذات والصفات
س َك ِمثلِ ِه
﴿لَي َ

شيء﴾[الشورى]11 :
َ

ٌ

ومع شدة حرص اإلابضية على التنزيه هلل عز وجل وأتويل كل ما يؤهم التشبيه أو التجسيم إال أهنم مل
حيكموا بشرك من خالفهم يف التأويل.
قال حمبوب بن الرحيل :ديننا ملن أقر ابلقرآن ،مث أتويله على غري أتويله وحرفه عن مواضعه غري أنه حياجج
ابلقرآن وينازل به فهو عندان يف حكمنا من املوحدين املقرين.2
وحتدث العالمة أمحد محد اخلليلي عن املرونة والتسامح يف معاملة سائر فرق األمة عند اإلابضية فقال :وإن
بلغ اخلالف بينهم وبينهم ما بلغ  ،إذا مل يتجرؤوا قط على إخراج أحد من امللة وقطع صلته هبذه األمة ما
دام يدين ابلشهادتني وال ينكر شيئ ا مما علم من الدين ابلضرورة بغري أتويل ،أما من استند إىل التأويل –
وإن كان أوهي من نسيج العنكبوت -فحسبه أتويله واقيا له من احلكم عليه عندهم ابخلروج عن حظرية
األمة وخلع رقبة امللة عن عنقه ،ومن هذا املنطلق صدر ذلك اإلعالن املنصف –الذي رسم مبدأ اإلابضية
يف نظرهتم إىل األمة –من أشهر قائد وهو محزة املختار بن عوف السليمي يف خطبته اليت ألقها على منرب

1

ملعة االعتقاد اهلادي إىل سبيل الرشاد ،ص.62

2
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رسول هللا (ﷺ) ،فأصاح هلا الدهر ،وسجلها الزمن وخلدها التاريخ ،إذ قال فيها :الناس منا وحنن منهم إال
ثالثة مشركا مشكرا ابهلل ،عابد وثن ،أو كافر من أهل الكتاب أو إماما جائر.1
إىل أن قال .. .:فكانوا أشد احتياطا من إخراج أحد منهم من امللة بسبب معتقده ما دام مبنيا على أتويل
نص شرعي ،وإن مل يكن لتأويله أساس من الصحة والحظ من الصواب ومن هنا اشتد إنكار اإلمام
اإلابضي الكبري حمبوب بن الرحيل على هارون اليماين الذي حكم بشرك املشبهة وخروجهم من امللة وأنشأ
حمبوب يف ذلك رسالتني جامعتني ضمنهما حججه الدامغة لرأي هارون ،وجه إحدامها إىل اإلابضية عمان
واثنيهما إىل إابضية حضر موت ،وأطبق الرأي اإلابضي على تصويبه وختطئة هارون وسئل احملقق اخلليلي
–رضوان هللا عليه-عن حكم هؤالء املشبهة هل هم مشركون؟ فكان جوابه لسائله :إايك مث إايك أن تعجل
ابحلكم على أحد من أهل القبلة ابإلشراك من قبل معروفة أبصوله ،فإنه موضع اهلالك واإلهالك.2
ولعل مما يفاجئ كثريا من القراء أن يطلعوا ألول مرة على عناية املفكرين من اإلابضية ،بلم شعث هذه األمة
ومجه شتاهتا بعدما أثخنتها اخلالفات املذهبية ،ومزقتها النزعات العصبية ،فكم متنوا أن حيس سائر أعالم
األمة مبثل أحاسيسهم ويشاركوهم يف هذه اهلموم اليت تنوء هبا صدروهم وتؤرق ليلهم وتقض مضجعهم وقد
كانت منهم حماوالت للخطو يف هذا الطريق واالستعداد هلذه املهمة بنفقات مالية يرصدوهنا ،من جيوهبم
وجيوب املخالفني من سائر أبناء األمة ،وأصدق مثال على ذلك ما جيده القارئ يف هذا السؤال الذي
صدر من عامل مفكر وقائد حمنك ،ذلكم هو الشيخ سليمان بن عبد هللا بن حيىي الباروين عضو جملس
املبعواثت ابلدولة العثمانية املشهور بسليمان الباروين وهو من إابضية جبل نفوسة ابلقطر اللييب وقد توجه

1
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بسؤاله هذا إىل عامل اإلابضية ابملشرق ومرجعهم يف أمور الدين ،اإلمام عبد هللا بن محيد الساملي ونص
السؤال:

1

هل توافقون على أنه من أقوى أسباب اختالف املسلمني وتعدد املذاهب وتباينها؟ على رفض املوافقة على
ذلك فما هو األمر اآلخر املوجب للتفرق؟ على فرض املوافقة ،فهل ميكن توحيد ابجلمع بني أقواهلا املتباينة
وإلغاء التعدد يف هذا الزمن الذي حنن فيه أحوج إىل االحتاد من كل شيء؟ وعلى فرض عدم إمكان التوحيد
فأي طريق يسهل احلصول على النتيجة املطلوبة؟ وأي بلد يليق به إبراز هذا األمر؟ ويف كم سنة ينتج؟ وكم
يلزم له من املال تقريبا؟

2

وكيف يكون ترتيب العمل فيه؟ وعلى كل حال فما احلكم يف الساعي يف هذا األمر شرعا وسياسة؟ مصلح
أم مفسد؟ وكان هذا السؤال يف عام 1326ه فكان من جواب ذلك اإلمام له :نعم نوافق أن منشأ
التشتيت اختالفا املذاهب وتشعب اآلراء ،وهو السبب األعظم يف افرتاق األمة على حسب ما اقتضاه
نظركم الواسع وللتفرق أسباب اخرى منها ،التحاسد والتباغض ،والتكالب على احلظوظ العاجلة ،ومنها
طلب الرائسة ،ومجع األمة على الفطرة اإلسالمية بعد تشعب اخلالف ممكن عقال مستحيل عادة وإذا أراد
هللا أمرا كان ﴿لَو أَن َفقت ما ِيف األَر ِ ِ
ف بَي نَ ُهم إِنَّهُ َع ِز ٌيز
ني قُلُوهبِِم َولَ ِك َّن َّ
اَّللَ أَلَّ َ
ت بَ َ
ض َمج ايعا َما أَلَّف َ
َ َ
َح ِك ٌيم﴾[األنفال ،]63 :والساعي يف اجلمع مصلح ال حمالة ،وأقرب الطرق له أن يدعو الناس إىل ترك األلقاب
ِ
الدين ِعند َِّ
اَّلل ِ
اإلس َال ُم﴾[آل عمران.]19 :
املذهبية وحيضهم على اإلسالم﴿ :إِ َّن َ َ
فإذا أجاب الناس إىل هذه اخلصلة العظيمة ذهبت عنهم املذهبية ولو بعد حني ،فيبقى املرء يلتمس احلق
لنفسه ويكون احلق أوالا عند آحاد من الرجال مث يفشو شيئ ا فشيئ ا حىت يرجع إىل الفطرة وهي دعاية اإلسالم

1
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وتضمحل البدع شيئا فشيئا فيصري الناس إخو ااان ﴿ومن ض َّل فَِإَّمنَا ي ِ
ض ُّل َعلَي َها﴾[يونس ،]108 :ولو أجاب
ََ َ
َ
امللوك واألمراء إىل ذلك ألسرع الناس يف قبوهلم وكفيتهم مؤنة املغرم ،وإن تعذر يف هذا من امللوك فاألمر
عسري واملغرم كثري .وأوفق البالد هلذه الدعوة مهبط الوحي ومرتدد املالئكة ،ومقتصد اخلاص والعام ،حرم
هللا اآلمن ألنه مرجع الكل.
وليس لنا مذهب إال اإلسالم ،فمن مث جتدان نقبل احلق مما جاء به وإن كان بغيض ا ونرد الباطل على من
جاء به وإن كان حبيبا ونعرف الرجال ابحلق فالكبري عندان من وافقه والصغري من خالفه ومل يشرع لنا ابن
إابض مذهبا وإمنا نسبنا إليه لضرورة التمييز حيث ذهب كل فريق طريقه.1

اثمنا :رؤاي هللا عز وجل ِف اآلخرة:
قال اإلابضية بنفي رؤية هللا دنيا وآخرى ،وال شك أن احلديث يف اآلايت املتشاهبات هو الذي أاثر املوضوع
بني املسلمني وقد خصص اإلمام الربيع يف كتابه العقيدة جمموعة من الرواايت بنفي هبا رؤية الباري عز وجل
ويرى أن إثبات الرؤاييتناَف مع تنزيه هللا تعاىل.2
وقد حتدث العالة أمحد اخلليلي بشيء من التفصيل يف كتابه احلق الدامغ وكذلك أشار إىل هذا املوضوع يف
كتابه شرح غابة املراد يف نظم االعتقاد وذكر جمموعة من األدلة اليت استند إليها اإلابضية.

 .1من أدلة اإلابضية على نفي الرؤاي:
ذكر اخلليلي يف شرح غاية املراد يف نظم االعتقاد أبن أصرحها وأقواها وأدهلا على استحالة رؤيته تعاىل قوله
ِ
يف اخلَبِريُ﴾[األنعام .]103 :فإنه سيق مساق التمدح
تعاىلَ :
ص َار َوُه َو اللَّط ُ
ص ُار َوُه َو يُد ِرُك األَب َ
﴿ال تُد ِرُكهُ األَب َ
1
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وما كان كذلك فال ميكن تبدله دنيا وال أخرى ألن مدائحه تبارك وتعاىل ال تزول فمثل ذلك مثل قوله
﴿ال َأتخ ُذه ِسنَةٌ وَال نَوم﴾[البقرة" ،]255 :وقوله تعاىل﴿:ما َّاخت َذ ِ
﴿وَال
تعاىلٌ َ ُ ُ َ :
َ َ َ
صاحبَةا َوَال َولَ ادا﴾[اجلن .]3 :وقولهَ :
ِ
َح ادا﴾ [الكهف .]49 :فال جيوز انقالب شيء من ذلك إىل ضده فال وجه حلضر هذا النفي يف
يَظل ُم َربُّ َ
كأَ
الدنيا دون اآلخرة وال يف جعله خاصا ببعض األبصار دون بعض.
وما قيل من أن اإلدراك غري رؤية مردود أبن إدراك األذن مساعها وإدراك اليد قبضتها ،وإدراك السهم إصابته،
وإدراك العني رؤيتها ،وهو الذي عليه املعاجم اللغوية املعتمدة يف تفسريها اإلدراك ابللحاق .ومن األدلة على
ذلك :قوله تعاىل ملوسى عليه السالم ﴿قَ َال لَن تَ َرِاين﴾[األعراف .]143 :فإن ﴿لَن﴾ من أقوى عوامل النفي،
فلذلك تفيد أتكيده أو أتييده ولئن انتفت رؤيته تعاىل عن موسى عليه فانتقاؤها عن غريه أخرى.
يدو َن أَن تَسأَلُوا َر ُسولَ ُكم َك َما
ومن أدلته ما جاء يف التشديد يف القرآن على من سأهلا ،كما يف قوله﴿ :أَم تُِر ُ
َّل ال ُكفر ِاب ِإلميَ ِ
سئِل موسى ِمن قَبل ومن ي تَ بد ِ
السبِ ِيل﴾[البقرة.]108 :
ض َّل َس َواءَ َّ
ان فَ َقد َ
ُ ََ َ َ
ُ َُ َ
َ
ِ ِ
الص ِ
اع َقةُ بِظُل ِم ِهم ُمثَّ َّاختَ ُذوا
ك فَ َقالُوا أَ ِرَان َّ
َخ َذهتُُم َّ
وسى أَك ََرب من َذل َ
اَّللَ َجهَراة فَأ َ
وقاله تعاىل﴿:فَ َقد َسأَلُوا ُم َ
ِ
ِ ِ ِ
اان ُمبِيناا﴾[النساء.]153 :
وسى ُسلطَ ا
ات فَ َع َفو َان َعن ذَل َ
العج َل من بَعد َما َجاءَهتُُم البَ يِنَ ُ
ك َوآتَي نَا ُم َ
ومن دَّلئل ذلك ِف السنة النبوية:
حديث أيب الدرداء عند الشيخني :جنتان من ذهب آنيتها وما فيها وجنتان من فضة آنيتها وما فيها وما
بني القوم وبني أن يروا رهبم إال رداء الكربايء على وجه ربنا يف جنة عدن.1

1
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فإن معناه أن هللا أعلى منازهلم وقرهبم منه ،فال حيل بينهم وبني رؤيتهم إايه إال اتصافه تعاىل ابلكربايء ورؤيته
تنايف كباايئه عز وجل ،وثفة الكربايء صفة ذاتية هلل ال تتبدل فما انتفى بسببها ،فإن انتفاءه أبدي يستحيل
ضده.1
وحديث أيب ذر رضي هللا عنه عند مسلم :أن النيب صلى هللا عليه وسلم سئل عن رؤية ربه ليلة اإلسراء
فقال :نور أين أراه ،2فإن قوله" :أين أراه" استبعاد ألن جتوز رؤيته ،3وهو شاهد على استحالة رؤيته.
عن أيب موسى األشعري قال :قام فينا رسول هللا (ﷺ) خبمس كلمات فقال:
إن هللا ال ينام وال ينبغي له أن ينام.خيفض القسط ويرفعه.يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل.حجابه النور ويف رواية النارلو كشفه ألحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه.4ووجه االستدالل به على امتناع الرؤايما يقتضيه من تعذر أن ينتهي إليه سبحانه بصر أحد من العباد،
واحلديث ما أراد به صلوات هللا وسالمة عليه إال متثيل تعذر وصول عقول البشر إىل منه احلقيقة الذاتية
املقدسة أو امتداد أبصارهم إليها ،فإن الرؤايوسيلة من وسائل االكتتاع عادة.5

1

شرح غاية املراد يف نظم االعتقاد ،ص.51

2

مسلم ،ك اإلميان ،رقم .178

3

شرح غاية املراد يف نظم االعتقاد ،ص.51

4
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واحلديث الشريف ما هو إال كناية عن عدم إمكان وصول املخلوق إىل حققة ذات اخلالق حباسة وال فكر،
وأمثال هذه الكناايت معروفة يف كالم الرسول (ﷺ) ،بل ويف كالم هللا تعاىل.1
كما أن النور أو النار يف حديث أيب موسى ليسا حسيني وإمنا مها كناية عما يتجلى للعارفني به تعاىل من
صفات جالله وعظمته اليت جتعلهم مبهورين جبالل احلمال ،وجتلي الكمال.2
وواضح من كالم الشيخ اخلليلي ،أبن أصحاب هذا القول متمكسون أبهل كتاب هللا وسنة رسوله صلى
هللا عليه وسلم فال وجه لتكفريهم أو تضليلهم وقطع الواصلة بينهم وبني األمة اإلسالمية قال الدكتور
القرضاوي :إن أمور العقيدة منها ما هو من األصول واألركان اليت ال جيوز التساهل فيها بل ال يدخلها
االجتهاد أصالا ،ويكفر منكرها وجاحدها ومنها :ما هو من فروع العقيدة اليت اختلفت فيها األمة يف أفعال
العباد ويف رؤية هللا يف اآلخرة ويف بعض األشياء اليت تثبت أبحاديث األحاد اليت ال تفيد العلم اليقني ،كما
هو املذهب الصحبح حىت عند احلنابلة أنفسهم ،ومن هذه الفروع العقيدية مسألة الصفات اخلربية وما اثر
فيها من جدل وما نقل فيها من خالف بني علماء األمة ،من مفوضني أو مثبتني أو مؤولني وكلهم تسعهم
دائرة اإلسالم الرحبة.3
هناك مسائل عقدية دقيقة حصل فيها خالف بني الصحابة ومن بعدهم من املسلمني ،مسألة التفضيل بني
علي وعثمان رضي هللا عنهما.
ومسألة رؤية النيب لربه ليلة اإلسراء واملعراج ومثل هذه املسائل الدقيقة التوجب التضليل والتبديع ،وضرب
ابن تيمية أمثلة للمسائل اليت وقع فيها خالف وأعذر فيها املخالف فقال :فعائشة أم املؤمنني رضي هللا
عنها ،فقد خالفت ابن عباس وغريه من الصحابة يف أن حممدا رأى ربه وقالت من زعم أن حممدا رأى ربه
1

املرجع نفسه ،ص.96

2

املرجع نفسه ،ص.96
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فقد أعظم على هللا الفرية ،ومجهور األمة أن قول ابن عباس مع أهنم ال يبدعون املانعني الذين وافقوا أم
املؤمنني رضي هللا عنها وكذلك أنكرت أن يكون األموات يسمعون دعاء احلي وكذلك معاوية نقل عنه يف
أمر املعراج أنه كان بروحه والناس على خالف معاوية رضي هللا عنه ومثل هذا كثري.1
إننا يف أشد احلاجة لرتسيخ آداب احلوار بني طالب العلم واحرتام وجهات النظر واالجتهادات بني املذاهب
اإلسالمية واالبتعاد عن الغلو املدمر ويبقى املسلم على إسالمه ما دام يشهد أن ال إله إال هللا وأن حممدا
رسول هللا ،فمن شهد بذلك عصم دمه وماله إال حبقه وحسابه على هللا ،وإذا ثبت إسالمه وال خيرجه عنه
إال كفر بواح عندان فيه من هللا برهان كأن ينكر معلوما من الدين ابلضرورة أو يستهزيء ابهلل أو برسوله أو
بكتابه أو يعمل عمالا ال حيتمل أتويالا غري الكفر ،كأن يسجد لضنم أو يلقى املصحف يف القاذورات وحنو
ذلك .بل أرى أن اخلالف يف هذه القضية ال حيتمل أتثيما وال تفسيقا وال تبديعا إمنا أقصى ما فيه يكون
بني مصيب وخمطئ أو مصيب وأصوب منه.2

رأي الشيخ علي حيىي معمر ِف الرؤاي
حتدث الشيخ من علي حيىي معمر طارحا سؤاالا هل رؤية الباري جل وعال يف اآلخرة ممكنة وأجاب؟
أحسب أن ما وقع يف مشكلة الرؤايهو نفس ما وقع يف مشكلة الكالم –وإن كانت مشكلة الرؤايقد أثريت
قبل مشكلة الكالم -فقد كان فيها هي أيضا طرفان متطرفان ووسط معتدل هو مكان اللقاء بني املذهبني
ذلك أن طرف االثبات يبالغ حىت يصل به التطرف إىل حد التشبيه والتمثيل والتحديد وطرف النفي يبالغ
حىت يصل به التطرف إىل حد نفي حصول كمال العلم وبينها يقف أصحاب التحقيق يف اجلوانب املتقاربة
اليت تلتقي يف املعىن الواحد لقاء كامالا أو لقاء متقارابا وهذه الصورة تتمثل فيما ذهب إليه بعذ علماء السنة
1
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أن الرؤايمعناها حصول كمال العلم ابهلل تبارك وتعاىل وعرب عنها آخرون منهم أبن الرؤايتقع حباسة سادسة
هي كمال العلم.
واختلفت تعابري كثري منهم ولكنها تتالقى يف النهاية على نفي كامل الصورة اليت يتخيلها اإلنسان لصورة
رائي ومرئي وما تستلزمه من حدود وتشبيه وتتفق يف النهاية على االبتعاد عما يشعر أبي تشبيه يف أي
مراتبه وابحملدودية يف كل أشكاهلا ومنهم من التجأ لكي ال يصطدم بنصوص النفي واالثبات إىل أن هذا من
أحوال يوم القيامة وليس لنا أن نغوص فيه بغري القدر الذي جاءت به النصوص واملعتدلون من اإلابضية
ال مينعون أن يكون معىن الرؤايهو كمال العلم به تعاىل ومينعون حالة ال تدخل حتت هذه القيود وال تؤدي
إىل التحديد أو التشبيه إمنا هو شيء يشبه ما يقوله بعضهم من حصول كمال العلم فال مانع مانه من ذلك
يضاف إىل هذا اللقاء أن اإلمام الغزايل مييل يف أغلب كتبه إىل نفي الرؤايمطلقا ومنطلق اجلميع يف الواقع
هو الفرار من التشبيه فاملتطرفون من اإلابضية يفرون من كل ما يوهم التشبيه ولو بتأويل بعيد فرارا شديدا
ويكتفي املتطرفون من أهل السنة بنفي التشبيه ابلنفي القويل وإن دلت عليه ألفاظهم وأدت إليه تعابريهم
وأحسب أن اعتقاد التنزيه والفرار من التشبيه مث التماس احللول اليت تلتقي عليها النظرايت يف إيضاح مدلول
النصوص املتعارضة يف الظاهر هو مقدار كاف للداللة على أن املذهبني ملتقيان ملتقبات لقاء قريبا ميكن
أن يعترب به كالمها انبع ا من نفس االجتاه الذي نبع منه اآلخر.1

رأي الدكتور مسلم بن سامل الوهييب ِف الرؤايحتدث يف رسالته العلمية "الفكر العقدي عند اإلابضية حىت هناية القرن الثاين اهلجري ،وذكر قضية الرؤايوأدلة
نفي رؤية الباري من املتقدمني من علماء اإلابضية وأدلة احملدثني ونقل أدلتهم العقلية والنقلية من آايت
قرآنية تؤيد مذهبهم يف نفي الرؤايقال :ويف العموم ميكن القول :إن الذين أنكروا رؤية هللا إمنا أنكروا رؤية
1
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مادية هلا جهة وحتيز واحنصار والذين أثبتوها مل يقروا هلا هذه اخلواص والكل جيتهد يف تنزيه هللا تعاىل عن
مشاهبة خملوقاته.1

رأي عمرو النامي ِف الرؤاي
قال الدكتور عمرو النامي :حتت اجملموعة األوىل من أي املسائل الكالمية اليت ظهرت يف املرحلة األوىل لعلم
الكالم اإلابضي تقع مسألة الرؤايوهي وثيقة الصلة ابلتشبيه ،قال اإلابضيون إن اخلالق ال يرى يف الدنيا وال
يف اآلخرة .وهناك حديثان للرسول رؤية يف مسند الربيع يؤكدان على هذه النظرة.
احلديث األول يروى بطريق مسروق عن عائشة أهنا قالت :من زعم أن حممدا رأى ربه فقد أعظم على هللا
الفرية .واحلديث الثاين يروى عن حممد الشياين وهو أن رسول هللا سئل :هل ترى ربك؟ فقال سبحان هللا
وأىن أراه ،وأما ابلنسبة لآلايت القرآنية اليت توحي أبن اخلالق سوف يرى فقد جلأ اإلابضيون إىل التأويل
وفسروها بطريقة ال تتناقض مع وجهة نظرهم ،وكلمة "انظرة" يف سورة اإلنسان اآلية "" "23فُ ِسَرت" أبهنا
انتظار األذن من اخلالق للدخول اجلنة وقد نقل هذا التفسري عن الصحابيني علي بن أيب طالب وابن عباس
معا مث إن مسألة الرؤايمناقشة بصورة كاملة يف مسند الربيع بن حبيب.
واألاثر اليت تروى يف اجملموعة اإلابضية لألحاديث تبني بوضوح أن التشبيه كان مرفوضا بقوة من قبل
الصحابة ويروى أن ابن مسعود وعبد هللا بن عمر ارتعد فرقا حني مسعا أن املسلمني يف الشام يقولون أبن
اخلالق صعد إىل السماء من بيت املقدس ،ووضح قدمه على الصخرة ورأى أن اليهود كانوا وراء هذه اآلراء

1
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التشبيهية ،قال ابن مسعود :ال تسألوا أهل الكتاب عن شيء يهدوكم وقد ضلوا .1ونتيجة البحث عند
العًلمة اخلليلي ِف الرؤية:
بعد أن عرض موضوع الرؤايهلل تعاىل يف الدان واآلخرة واستعرض أدلة املثبتني والنافني ،وما يتوجه إليها من
اعرتاض وما يعقبه من جواب قال ..:وقبل أن أغادر هذا املوضوع أود أن أضع بني يديك أمرين اثنني لعلها
حيظيان بتفكريك وأتملك:
أوهلا :إنك جتد يف كتاب هللا ما وعد به املؤمنني يف الدار اآلخرة من النعيم مذكورا أبصرح العبارات ومكررا
يف مواضع شىت ألجل التشويق إليه بينما ال جتد للرؤية ذكرا إال ما يتأوله مثبتوها من لفظ الزايدة وأمثاهلا،
وهو مل يذكر إال جممال ،فهل ترى من املعقول أن لو كانت الرؤاياثبتة وهي من أجل من كل نعيم يف اجلنة
أن يكتفي مبجرد هذه اإلشارة الطفيفة إليها بينما تذكر املآكل واملشارب واملساكن واملناكح واحلدائق واألهنار
وسائر املباهج واللذات الفينة بعد الفنية بعبارات واضحة ال حتتمل التأويل.2
واثنيها :ما ذكره هللا يف كتابه من قصة عبده وخليله إبراهيم عليه السالم وهو يقيم احلجة على قومه الذين
كانوا يعبدون األجرام السماوية ،وما ينتزعه من األدلة على بطالن أولويته من واقع حاهلا ،إذ كانت تتحول
من حال إىل حال تظهر اترة وختتفي اترة أخرى ،ومن املعلوم أهنا مل تكن ابختفائها تنعدم أصالا وإمنا يواريها
األفق عن األبصار ،أليس يف هذا شاهد أبن من يظهر لألبصار مث خيتفي عنها ال ميكن أن يكون حقيقيا
ابلربوبية واأللوهية ألن احلقيق هبما ال جتري عليه األحوال فال ينتقل من حال إىل حال؟
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فكيف لنا أن نثبت بعد ذلك هلل يف هذه الصفة اليت أنكرها إبراهيم عليه السالم حمتجا هبا على قومه فنزعم
أنه ينكشف ألهل اجلنة فريونه مث جيتجب عنهم إىل أن حيني ميقات رؤيته مرة أخرى1؟
لقد هنج اإلابضية هنج املعتزلة يف قوهلم بنفي رؤية املؤمنني لرهبم يوم القيامة وقالوا :إن العني ال ترى إال
جسم ا أو قائم ا جبسم وألن هللا سبحانه وتعاىل تنزه عن ذلك امتنعت واستحالة رؤيته ،ابألبصار وأتولوا
اآلايت واألحاديث اليت تفيد الرؤايعند أهل السنة.2

 .2أدلة املثبتني للرؤاي
نقل أهل السنة إمجاع الصحابة على جواز الرؤايووقوعها يف اآلخرة وقد نقل ذلك اإلمجاع الباقالين واجلويين
والنووي ،وابن تيمية والتفتازاين من املتقدمين ،والداواين والدردير من املتأخرين ،3كما استدلوا آبايت قرآنية
هي عمدهتم يف إثبات الرؤايوأهم تلك اآلايت:
 ما جاء يف قصة سيدان موسى عليه السالم﴿:ولَ َّما جاء موسى لِ ِمي َقاتِنَا وَكلَّمه ربُّه قَ َال ر ِب أَِرِين أَنظُر
َ ََُ َ
َ َُ َ ُ َ
ف تَ َرِاين فَلَ َّما َجتَلَّى َربُّهُ لِل َجبَ ِل َج َعلَهُ َد اكا
ك قَ َال لَن تَ َرِاين َولَ ِك ِن انظُر إِ َىل اجلَبَ ِل فَِإ ِن استَ َقَّر َم َكانَهُ فَ َسو َ
إِلَي َ
ِِ
ني﴾[األعراف.]143 :
صعِ اقا فَلَ َّما أَفَ َ
ت إِلَي َ
اق قَ َال ُسب َحانَ َ
ك َوأ ََان أ ََّو ُل ال ُمؤمن َ
ك تُب ُ
وسى َ
َو َخَّر ُم َ
فقالوا أبن موسى سأل ربه الرؤايوهذا يدل على جوازها ،وإال فكيف يسأل ما هو مستحيل؟ مث إن اآلية
علقت الرؤايعلى ممكن يف نفسه ،وهو استقرار اجلبل يف مكانه ،مما يدل على أن سيدان موسى عليه السالم
سأل الرؤايوهو يعلم أوالا أهنا ليست مبستحيلة ،مث منعها ال لكوهنا من املستحيل ،بل لعدم الوقوع املعلق
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عليه وهو استقرار اجلبل ،قال األشعري :فلما قرن هلل الرؤايأبمر مقدور جائز علمنا أن رؤية هللا تعاىل جائزة
غري مستحيلة.1
 قوله تعاىلُ ﴿:و ُجوهٌ يَوَمئِ ٍذ َان ِضَرةٌ  إِ َىل َرِهبَا َان ِظَرةٌ﴾[القيامة.]23-22 :ووجه االستدالل فيها :أن ما جاء فيها من النظر إمنا هو إثبات انكشاف زائد على العلم وهو الرؤايالبصرية
والنظر إىل هللا تعاىل ،وال ميكن أن يكون النظر يف هذه اآلية أبي معىن آخر غري هذا ،ألن النظر فيها
مقرون –"إىل" اليت تعين :النظر والرؤية ،ال التدبر والرتحم واالنتظار كما زعم املعتزلة ،قال األشعري :فال
جيوز أن يكون هللا عن نظر التفكري واالعتبار؛ أبن اآلخرة ليست بدار اعتبار ،وال جيوز أن يكون عن نظر
االنتظار ألن النظر إذا ذكر مع ذكر الوجه فمعناه نظر العينني اللتني يف الوجه ،وكذلك نظر االنتظار ،وال
يكون يف اجلنة ،ألن االنتظار معه تنغيص وتكدير وال جيوز أن يكون املعىن :إىل ثواب رهبا انظرة؛ ألن
القرآن العزيز على ظاهره ،وليس لنا أن نزيله عن ظاهره إال حبجة ،فاهلل تعاىل قال﴿ :إِ َىل َرِهبَا َان ِظَرةٌ﴾
[القيامة ]23 :ومل يقل :إىل ثواب رهبا أو إىل غريه.2
َِّ ِ
ين أَح َسنُوا احلُس َىن َوِزَاي َدةٌ﴾[يونس .]26 :قال العالمة السعدي يف تفسريه :للذين أحسنوا
 وقوله تعاىل﴿:للذ َيف عبادة اخلالق ،أبن عبدوه على وجه املراقبة والنصيحة يف عبوديته وقاموا مبا قدروا عليه منها ،وأحسنوا إىل
عباد هللا مبا يقدرون عليه من اإلحسان القويل والفعلي من بذل اإلحسان املايل ،واإلحسان البدين ،واألمر
ابملعروف والنهي عن املنكر وتعليم اجلاهلني ونصيحة املعرضني وغري ذلك من وجوه الرب واإلحسان فهؤالء
الذين أحسنوا هلم احلسىن ،وهي اجلنة الكاملة يف حسنها ،وزايدة ،هي النظر إىل وجه الكرمي ،ومساع كالمه،
والفوز برضاه والبهجة بقربه ،فبهذا حصل هلم أعلى ما يتمناه املتمنون ويسأله السائلون.3
1
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 وقال تعاىلَ ﴿:هلُم َما يَ َشاءُو َن فِ َيها َولَ َدي نَا َم ِزي ٌد﴾[ق .]35 :قال العالمة السعدي :كل ما تعلقت به مشيئتهمفهو حاصل﴿ َولَ َدي نَا﴾فوق ذلك﴿ َم ِزي ٌد﴾أي :ثواب ميدهم به الرمحن الرحيم مما ال عني رأت وال أذن مسعت
وال خطر على قلب بشر وأعظم ذلك وأجله وأفضله النظر إىل وجهه الكرمي والتمتع بسماع صوته والتنعم
بقربه فنسأله من فضله.1
ِِ ِ ٍ
ِ
 -وقال تعاىلَ ﴿:ك َّال إ َّهنُم َعن َرهبم يَوَمئذ َ ُ ُ

ن﴾[املطففني]15 :
لَمحجوبو َ

ووجه استدالهلم أنه كان منطوق على حجب الكفار عن رهبم فمفهومه دال على أن املؤمنني يرونه ألن
حجب الكفار عقاب توعدوا به فال يليق ابملؤمنني إال خالفه.2
أدلة السنة :اتفق أهل السنة مجيعهم على صحة ما جاء يف السنة من أحاديث إثبات رؤية هللا تعاىل يف
اآلخرة ،كما اتفقوا على أن هذه األدلة صرحية ظاهرة ال تقبل التأويل ومن أشهر األدلة من السنة:
 حديث جرير بن عبد هللا رضي هللا عنه قال :كنا عند النيب (ﷺ) فنظر إىل القمر ليلة –يعين البدر-فقال :إنكم سرتون ربكم كما ترون هذا القمر وَّل تضامون ِف رؤيته ،فإنكم استطعتم أن َّل تغلبوا على
صًلة قبل طلوع الشمس وقبل غروهبا فافعلوا.3
 حديث صهيب رضي هللا عنه ،عن النيب (ﷺ) قال :إذا دخل أهل اجلنة قال :يقول هللا تبارك وتعاىل:تريدون شيئ ا أزيدكم؟ فيقولون :أمل تبيض وجوهنا؟ أمل تدخلنا اجلنة وتنجنا من النار؟ قال :فيكشف
احلجاب ،فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إىل رهبم.4
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وقد ذكر هذا الدليل مأل على القارئ والتفتازاين ،يف شرح املقاصد وابن أيب العز احلنفي وقال ابن الزاغوين
وهو حديث روى يف الصحاح أبسانيد حمققة من الثقات العدول وقال الرازي :إن النقل املستفيض صح عن
رسول هللا (ﷺ) أنه قال :الزايدة هي النظر إىل هللا تبارك وتعاىل.1
 وعن أيب هريرة رضي هللا عنه قال إن انس ا قالوا :اي رسول هللا ،هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال صلى هللاعليه وسلم :هل تضارون ِف رؤية القمر ليلة البدر؟ قالواَّ :ل اي رسول هللا .قال :هل تضارون ِف رؤية
الشمس ليس دوهنا سحاب؟ قالواَّ :ل ،قال :فإنكم ترونه ذلك.2
 حديث أيب موسى األشعري رضي هللا عنه :أن رسول هللا (ﷺ) قال :جنتان من فضة آنيتهما وما فيهاوجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما ،وما بني القوم وبني أن ينظروا إىل رهبم إَّل رداء الكرب على وجهه
ِف جنة عدن.3
هذه أشهر أدلة السنة وهناك أحاديث نبوية أخرى اجتمعت على معىن واحد ،وهو رؤية هللا تعاىل يف اآلخرة،
وأما عن األدلة العقلية على إثبات رؤية هللا املؤمنني لرهبم يوم القيامة فقد ذكر اإلمام أيب احلسن األشعري يف
كتابه "اإلابنة" دليل الوجود ،فإن وجود هللا عز وجل دليل على جواز رؤيته ،ألن الذي ال جيوز أن يرى هو
املعدوم ،فلما كان هللا عز وجل موجودا مثبتا كان غري مستحيل أن يرينا نفسه عز وجل.
ومما يدل على رؤية هللا ابألبصار أن هللا عز وجل يرى األشياء وإن كان لألشياء رائي ا فال يرى األشياء من ال
يرى نفسه وإذا كان لنفسه رائي ا فجائز أن يرينا نفسه.4
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هذا مسلك أهل السنة يف أدلتهم من القرآن والسنة ومنطق العقل يف إثبات رؤية هللا عز وجل يف اآلخرة
وقد فاض ابن تيمية وان القيم وغريهم يف التدليل النقلي والعقلي على رؤيته هللا ألهل املؤمنني يف اآلخرة.

اتسعا :عصر احملنة ابلقول خبلق القرآن (218ه إىل 232ه):
ا
ميثل هذا احلدث منعطفا خطريا يف عقيدة األمة ال لكوهنا بدعة جديدة ،وإمنا الضطالع اخلالفة اإلسالمية
طوال أربعة عشر عام ا هبا ومحلها الكافة عليها وهو ليس له نظري قبله يف اتريخ خلفاء األمة وهذه احملن متثل
ذروة جهود املعتزلة الذين اكتفوا اخلليفة العباسي املأمون ،وزينوا له ابطلهم وساعدهم ما جل عليه اخلليفة
من ذكاء وحب للبحث يف األمور العقلية حىت صاروا بطانته وموضع عيبته.1
إن اعتناق املأمون يف آخر سنوات خالفته ،سنة 218ه للقول خبلق القرآن وحماولته إرغام العلماء والقضاة
واحملدثني واخلطاء والوعاظ وغريهم من أهل العلم على القول بذلك مث اتباع اخلليفتني بعده املعتصم ،والواثق
ملنهجه حول املسألة من مسألة دينية عقدية إىل مسألة سياسية يقول هبا املوالون ،أو إن شئت فإن من قال
هبا ُعد مواليا للحكومة العباسية ويرفضها وأيابها املعارضون هلا ،وإن شئت قلت إن من رفضها وأَب األقرار
هبا ُعد معارضا لتلك احلكومة.2
وتذهب الروايت إىل أن املأمون كان يقول هبذا القول من قبل ولكنه مل يكن جيهر به بل يتداوله مع خاصته،
مث أعلنه سنة  ،212دون أن جيرب الناس عليه ،مث اختذ مذهبا ملزما للناس سنة 218ه وذلك يف كتاب
طويل كتبه إىل وايل بغداد إسحاق بن إبراهيم بن مصعب ،قال فيه بعد أن وصف خمالفيه أبوصاف سوء:
فأمجع من حبضرتك من القضاة وأقر عليهم كتاب أمري املؤمنني هذا إليك وأبدأ ابمتحاهنم يف ما يقولون
وتكشيفهم عما يعتقدون يف خلق هللا القرآن وإحداثه وأعلمهم أن أمري املؤمنني غري مستعني يف عمله وال
1
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واثق فيما قلده هللا واستحفظه من أمور رعيته ملن ال يوثق بدينه وخلوص توحيده ويقينه فإذا أقروا بذلك
ووافقوا أمري املؤمنني فيه وكانوا على سبيل اهلدى والنجاة فمرهم ..ويرتك شهادة من مل يصر أنه خملوق حمدث
واكتب إىل أمري املؤمنني مبا يكون.1
وأرسلت نسخ الكتاب إىل سائر األمصار اإلسالمية وكان القاضي أمحد بن أيب داود معظم ا عند املأمون
أمري املؤمنني يقبل شفاعته ويصغى إىل كالمه وأخباره يف هذه كثرية وكان فصيح ا فدس ابن أيب داود للمأمون
القول خبلق القرآن وحسنه عنده وصريه يعتقده حقا مبينا.
وقد فتحت يف عهد املأمون كثرة تعريب كتب األوائل من فالسفة اليوانن ،مما كان له أسوأ األثر يف تكدير
صفو العقيدة وبلبلة الناس وشغلهم ابملنطق اإلغريقي عن الكتاب والسنة.2

 .1اختيار العلماء وثبات اإلمام أْحد بن حنبل:
كتب املأمون إىل وايل بغداد أن يشخص إليه سبعة من كبار احملدثني هم :حممد بن سعد كاتب الواقدي
وأبو مسلم عبد الرمحن بن يونس ،وحيىي بن معني ،وزهري بن حرب أو حيثمة ،وإمساعيل بن داوود ،وإمساعيل
بن أيب مسعود ،وأمحد بن الدورقي ،وظن املأمون أنه لو واجههم أجابوه إىل القول خبلق القرآن ،وأن الناس
سوف يتبعوهنم ،وصدق ظنه يف األوىل وخاب يف الثانية ،فإن الناس اتبعوا أمحد بن حنبل الذي قال عن
هؤالء :لو كانوا صربوا وقاموا هلل لكان انقطع األمر وحذرهم الرجل "يعين املأمون" لكن ملا أجابوا –وهم
اغتم ،وقال :هم أول من ثلموا هذه الثلمة.
عني البلد -اجرتأ على غريهم وكان أمحد إذا ذكرهم َّ

1
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ومل يول املأمون عمالا أاي كان ملن ال يقول خبلق القرآن مث أراد محل الناس من أهل العلم خاصة ،على ذلك
ولو مل يكن يتولون له عمالا.1
وتكرر امتحان وايل بغداد –أبمر املأمون -للعلماء أربع مرات ويف املرة االرابعة مل يبق على القول أبنه غري
خملوق إال أمحد بن حنبل وسجاده والقواريري وحممد بن نوح ،فشدوا يف احلديد فلما أصبحوا امتحنهم
إسحاق بن إبراهيم مرة اثلثة فأجاب سجادة فأطلقه وبعد يوم آخر أجاب القواريري فأطلقه ونفى أمحد بن
حنبل ،وحممد بن نوح فأرسلهما موثقني ابحلديد إىل املأمون يف طرسوس ،ومات املأمون قبل وصوهلم إليه،
ومات حممد نوح يف قيوده يف طريق العودة إىل بغداد ففكوا واثقه وصلى عليه أمحد بن حنبل وتركزت عامة
املعارضة –منذئذ يف اإلمام أمحد.
وكان يق ول :إذا أجاب العامل تقية ،واجلاهل جبهل فمىت يتبني احلق؟ فلما ذكرت له األحاديث يف إنقاذ
النفس قال هلم :فما تقولون فيما روى خباب :إن من كان قبلهم كان أحدهم ينشر ابملناشري مث ال يصده
ذلك عن دينه ،2فيئسوا منه.
ويف عهد املعتصم "ت227-ه" أمر به فضرب ابلسياط وعذب حىت سال الدم منه وتعددت جروحه وظل
حبيسا من آخر عهد املأمون إىل أن أطلقه املعتصم سنة 220ه وكانت مدة حبس اإلمام أمحد 28شهرا.
وقال املعتصم حني أطلق امحد بن حنبل :لو مل أفعل ذلك لوقع شر عظيم ال أقدر على دفعه قالوا :أطلق
أمحد بعد أن اجتمع الناس وضجوا حىت خاف السلطان.3

1
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وأمر الواثق "ت 2320ه" أال يساكنه أمحد أبرض فاختفى حىت وفاة الواثق ،ويف أايم الواثق مات يوسف
بن حيىي البويطي صاحب الشافعي الذي قال :لئن أدخلت على الواثق ألصدقنه أو ألموتن يف حديدي
هذا ،حىت أييت أقوام يعلمون أنه قد مات يف هذا الشأن قوم من حديدهم ،فحمل إىل بغداد ومات يف
سجنها وهو مكبل أبصفاده سنة 231ه وتويف أمحد بن حنبل 241ه يف اثين عشر ربيع األول.1
ويف وصف جنازة أمحد قال عبد الوهاب الدراق :ما بلغنا أن مجع ا يف اجلاهلية واإلسالم كان مثله ،صلى
عليه حنو مليون ومثامنئة ألف سوى من كان يف السفن "أي النهر" وكان على سور بغداد حنو ستني ألف
امرأة ،كره الناس املعتزلة الحتضان احلكومة هلم وأحبوا املتوكل ألنه رفع احملنة عن الناس ومسح للعلماء
ابحلديث والتعليم ولو كانوا خمالفني.2

 .2رفض األمة لفرض اآلراء ابلقوة:
مل يكن الذي أخرج اإلمام أمحد من هذه احملنة إمام ا ألهل السنة وانطق ا ابسم السلف الصاحل كون هذه
املسألة متصلة أبصل من أصول الدين فحسب ،بل كان الذي وضع هذه املكانة لإلمام أمحد أن املسألة
كانت –يف اجلانب األكرب واألهم منها-مسألة سياسية تتعلق ابلسلطان ومدى حقه يف إكراه الناس والعلماء
خاصة على اعتناق آرائه املتعلقة اب لدين والفقه فيه والشريعة املبنية عليه ،كان املأمون ومن بعده املعتصم
والواثق ،يريدون أن يتنزعوا من يد العلماء والفقهاء واحملدثني إمامة الدين كما انتزعوا ابمللك العضوض إمامة
الدنيا .وقد فهم هذا املراد أمحد بن حنبل ومن اختار سبيله من العلماء ،فكان هؤالء يدافعون عن حق األمة
يف اتباع علمائها وفقهائها وأهل الفتوى فيها ضده حماولة اخللفاء مجع السيطرة الدينية والسياسية مجيع ا هلم.
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وكان موقف اإلمام أمحد ومعاصريه من أئمة السنة هو اإلنكار التام والرفض املطلق ألي حق للدولة يف
التدخل يف شؤون العقيدة أو الشريعة ،وبعبارة أوضح كان أمحد ونظراؤه يرون أنه ال سيادة للدولة وأصحاهبا
يف جمال الشريعة والفقه ،وأن السيادة هنا لألمة اليت ختتار أئمتها الذين تقلدهم قيادة الرأي فيها ،وتقبل
قوهلم فيما جيوز وماال جيوز من أمور احلالل واحلرام وليس على اخلليفة وأعوانه –الدولة-إال الوقوف عند
حدود هللا كما بينها هؤالء العلماء الثقات.1
وقد كان هذا املعىن واضحا كل الوضوح عند الناس " األمة" الذين رفعوا أمحد بن حنبل إىل مكان مل يرفعوا
إىل مثله فقيها أو حمداثا قبله وال بعده وهذا املوقف يبني أن األمة ليست ابجلهل الذي يصورها عليه بعض
املتعاملني ،بل ه ي عرفت احلق ،ووقفت معه ،وميزت بني من خيلصون القول العمل عن بصرية انفذة ورؤية
واعية ،ومن أحسنوا فهم العلم ومجع أدلته ومسائله ولكنهم مل ينجحوا يف اختيار الثبات على احلق والدفاع.2
إن ضجة القائلني خبلق القرآن كانت صدى خلالفات منهجية ضخمها تدخل السياسة وأسكتها املوقف
العظيم ألمحد بن حنبل ومن سار سريته .وإن منطق املعتزلة وقهرهم الناس عليه جيعل القرآن حمل جدل
مستمر ،يفرض فيه رأي ابجلدل أو القوة وينفيه اجلدل والقوة ،فتنفتح أبواب املراء وهو خطر تسد الذرائع
إليه يف كل املذاهب ،وإن احملاولة العقيمة اليت قام هبا املعتزلة يف هذا الصدد مل تكن فيها فائدة يف العقيدة
أو يف عمل صاحل ،بل كانت رايضة جدلية فيها تشقيق كالم وتشكيك فكر وتقسيم وحدة ،مث كانت سرية
الذين نذروا أنفسهم لفرضها مانعا من قبوهلا يقول أبو حيان التوحيدي يف املتكلمني :إن الطريق اليت لزموها
وسلكوها ال تقضي هبم إال الشك واالرتياب ،ألن الدين مل أيت ،بكم وال بكيف يف كل ابب ،ويقول كان
ألصحاب احلديث ،أنصار األثر مزية على أصحاب الكالم والقلب اخلايل من الشبهة أسلم من الصدر
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احملشو ابلشك والريبة ومل أيت اجلدل خبري قط ،يتكلم أحدهم "املتكلمني" يف مئة مسألة ويورد مئة حجة مث
ال ترى عنده قلبا خاشعا وال رقة وال تقوى وال دمعة.1

 .3الضربة القاضية للمعتزلة:
انقضى عصر احملنة بعد سنتني من خالفة املتوكل يف سنة 234ه أظهر املتوكل ،وزجر عن القول خبلق
القرآن ،وكتب بذلك إىل األمصار ،واستقدم احملدثني إىل سامراء وأجزل صالهتم ورووا أحاديث
الرؤايوالصفات .2وجعل املتوكل ،يتلطف إبمام أهل السنة أمحد بن حنبل ،تلطفا ابلغا وخيطب وده وأوقع
برؤوس املعتزلة من أعدائه كأمحد بن أيب داود .3قال الذهيب :وغضب املتوكل على أمحد بن أيب داود وصادره
وسجن أصحابه ومحل ستة عشر ألف ألف درهم ،وافتقر هو وآله ،وأطلق من تبقى من االعتقال ممن امتنع
من القول خيلق القرآن وأنزلت عظام أمحد بن نصر الشهيد ،ودفنها أقاربه ..والتمس املتوكل من أمحد بن
حنبل أن أيتيه فذهب إىل سامراء ومل جيتمع به واستعفى فأعفاه ،ودخل على ولده املعتز فدعا له.4
ويف هذه الظروف اإلجيابية ،بعد احملنة العصبية ،وخوف اندراس احلق انفسح اجملال ألهل السنة أن يرفعوا
صوهتم عاليا مبعتقدهم ،وتثبيت أركانه وتشييد بنيانه.5
وكانت الضربة القاضية للمعتزلة على يد واحد كان منهم-ويعين بذلك أاب احلسن األشعري ،واترخيه الذي
يعرب تعبريا صادقا عن األزمة النفسية واالضطراابت اليت القاها بعد أن عاش أربعني سنة على االعتزال
متتلمذا على أيب علي وولده أيب هاشم اجلبائي (321 - 303ه ) ،ولكنه عندما عرف طريقه اإلمام أمحد
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ومنهجه وعقيدة أهل السنة واجلامعة اليت امتحن وابتلى بسببها ،عندما عرف ذلك كان شجاعا يف التصريح
ينبذه منهج املعتزلة وعقائدهم.1
تبوأ اإلمام أمحد بن حنبل ،منزلة رفيعة بسبب ما مجع هللا له من العلم والزهد ونصرة السنة ،والصرب يف هللا
على ذلك ،مما جعله علم ا يستدل به الباحثني وعن احلق ،وفصيالا قاطع ا الختالفات املختلفني.2
فال عجب أن نرى أاب احلسن األشعري –رمحه هللا -أيوي إىل طريقه حني اخنلع من مذهب االعتزال ويعلن
على منرب جامع البصرة سريه على سنته وموافقته على ما يقول .ويسطر ذلك يف كتابه اإلابنة فيقول :داينتنا
اليت ندين هبا :التمسك بكتاب ربنا عز وجل ،وسنة نبينا صلى هللا عليه وسلم وما روى عن الصحابة
والتابعني وأئمة احلديث ،وحنن بذلك معتصمون ومبا كان يقول به أبو عبد هللا أمحد بن حممد بن جنبل نضر
هللا وجهه ،ورفع درجته ،وأجزل مثوبته قائلون ،وملن خالف قوله جمانبون ،ألنه اإلمام الفاضل ،والرئيس
الكامل ،الذي أابن هللا به احلق ،ودفع به الضالل وأوضح به املنهاج ،وقمع به بدع املبتدعني وزيغ الزائغني،
وشك الشاكني ،فرمحة هللا عليه من إمام مقدم ،وجليل معظم ،وكبري مفخم ،وعلى مجيع أئمة املسلمني.3
وأخذ اإلمام األشعري يؤلف كتبه للرد عليهم ونقض آرائهم واتبعه األئمة املنتسبون إليه بعده كالباقالين
واجلويين والغزايل وغريهم.
ومل يكن طعن املنهج االعتزايل وأتويالته ابلقهر والقسر كما فعل املأمون وخلفاؤه يف قضية خلق القرآن
ولكن مبقارعة احلجة ابحلجة واستخدام املنهج العقلي سواء بطريقة أيب احلسن األشعري وأتباعه أو
ابملنهج الذي أصله علماء احلديث والسنة على لسان اإلمام أمحد بن حنبل وعبد العزيز املكي وغريهم.4
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 .4خًلف اإلابضية ِف مسألة خلق القرآن:
الدكتور عمرو النامي:
جرت مناقشة خلق القرآن ألول مرة يف األوساط اإلابضية يف عمان يف العقود األوىل من القرن اهلجري
الثالث ولقد قال الفضل بن احلواري "ت "891/278إن شيوخ اإلابضية ومنهم الوضاح بن عقبة ،وسعيد
بن حمرز ،وحممد بن هاشم وحممد بن حبوب وآخرون قال :إنين أقول إن القرآن خملوق .فغضب حممد بن
هاشم وقال :ساترك عمان ولن أبقى فيها أبدا وظن ابن حمبوب أن ابن هاشم يشري إليه فقال :أان أوىل
ابخلروج من عمان ،فأان غريب عنها .1وعلى أي حال يروى أن هؤالء الشيوخ أنفسهم اجتمعوا اثنية ،ورجع
حممد بن حمبوب عن موفقه السابق لتجنب االنشقاق.2
ولإلابضية وجهات نظر خمتلفة حول هذه املسألة ويف عمان ،كانت هناك ثالث وجهات نظر يقول هبا
كبار علماء القرن الثالث للهجرة .ومن قال أبن القرآن هو كلمة هللا ،هو ليس صفة له ،ولذاته وال لعلمه
هنذه وجهة نظر قال هبا أبو علي موسى بن علي "ت230ه844/م" وآخرون.
ومن مل يتوصل إىل أي موقف حاسم من املسألة لكنهم قالوا أبن القرآن هو كلمة هللا ووحيه إىل الرسول
وقالوا أبهنا قضية قد يبقى املسلمون جاهلني هلا ،منقسمني حوهلا "مما يسع جهله" وهذا هو موقف حممد
بن حمبوب.
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ومن رفض وجهة النظر القائلة أبن القرآن خملوق واختذوا موقف "الوقوف" "التحفظ" ابلنسبة للذين قالوا
أبن القرآن خملوق ،هذه هو موقف سليمان بن احلكم ،والوضاح بن عقبة ،وحممد بن هاشم وسواهم.1
وبقيت هذه القضية مسألة قام حوهلا اخلالف بني إابضي "الشرق" حىت وقت الحق

2

وقال أبو يعقوب الوارجالين "ت750ه" أنه سأل أمحد احلضرمي يف مكة عن القرآن فرد عليه :إن أهل
عمان يقولون إنه غري خملوق ،فيما يقول إابضي شرف إنه خملوق .أما ابلنسبة لنا أهل حضر موت ،فإننا
بني بني ال مع هؤالء وال مع اآلخرين على أن هذه اآلراء كانت تعترب نتيجة الرأي الشخصي الذي يسمح
ابخلالف من غري أن يؤثر على اإلميان أما ابلنسبة لإلابضية يف مشال أفريقيا فكانوا مجيعا على رأي واحد
يقولون إن القرآن خملوق وأقدم وثيقة تعاجل هذه املسألة هي رسالة ألفها اإلمام الرستمي أبو اليقظان حممد
بن أفلح "ت "281انقش فيها املسألة بتفصيل مقدما حججا قوية لدعم عقيدة خلق القرآن.
وكانت األعمال الالحقة ملؤلفني من إفريقيا الشمالية تتبىن املوقف نفسه كاإلمام حممد أفلح ،كيف حدث
أن اإلابضية يف مشايل إفريقيا تبنوا وجهة نظر واحدة واضحة حول هذه املسألة فيما كان إابضيو الشرق
مرتكبني هبذا اخلصوص؟ هل كان ذلك بسبب أتثري املعتزلة ،كما يقول بعض العلماء األوروبيني؟ وإذا صح
ذلك فلماذا كان النفوذ يف مشايل إفريقيا ابلغ الفعالية فيما هو أقل فعالية يف الشرق؟
ودعم ا لوجهة النظر نلينو القائلة ،أبن اإلابضية يف مشايل إفريقيا أتثروا ابملعتزلة ابلنسبة لعقيدة خلق القرآن
فاملرجع أن هذا التأثري وجد طريقه إىل علم الكالم اإلابضي يف مشايل إفريقيا بواسطة حممد بن أفلح ،اإلمام
الرستمي الذي وضع أول عمل حول هذه املسألة واحملتمل أنه افت هبذه العقيدة أثناء سجنه يف بغداد يف
عهد أحد خلفاء العباسيني وملا مل يكن أحد من األئمة اإلابضيني قبله يف مشايل إفريقيا قد انقش هذه
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املسألة فقد استطاع أبو اليقظان أن يدخل وجهة نظره ألول مرة ولكونه إمام الدولة اإلابضية كلها يف مشايل
إفريقيا فإن أنصاره ارتضوا وجهة نظره ابإلمجاع ،ومن انحية اثنية حيتمل أن تكون عقيدة خلق القرآن قد
تطورت بصورة طبيعية ،ومستقلة على أيدي العلماء اإلابضيني على أساس نظريتهم يف ذات هللا وصفاته
على أنه برغم ذلك فإن اإلابضية يف مرحلتهم األوىل مل يعاجلوا هذه املسألة من هذه الناحية؟ وحني عاجلوها
كانت وجهة نظر املعتزلة حول خلق القرآن قد انتشرت يف أوساطهم انتشارا واسعا.1
وخالصة القول إن اإلابضية يرون يف مسالة خلق القرآن ،ثالثة آراء خمتلفة ،أحدها أن القرآن خملوق ولقد
نظروا إىل هذه املسألة كواحدة من تلك املسائل اليت ميكنهم أن خيتلفوا حوهلا بناءا على حكم شخص أو
اجتهاد وهي لذلك ليست من العقائد األساسية اليت ينبغي اختاذ نظرة معينة بشأهنا ،كما هي احلال
للمعتزلة.2

حممد عبد الرحيم الزيين:
قال الدكتور حممد عبد الرحيم :نعتقد أن اإلمام املهنا بن جيفر سبق عصره حينما منع اخلوض يف قضية
خلق القرآن وهذا إن دل على شيء فإمنا يدل على سعة األفق ،وتعمق يف فهم رسالة القرآن اجلوهرية ،ونود
أن ننبه أن هذه القضية تسللت لنا من الالهوت املسيحي حينما جادل بوحنا الدمشقي " "750علماء
املسلمني يف معىن "وكلمة ألقاها إىل مرمي" إذ يذهب النصارى أبن السيد املسيح قدمي مساوق للرب يف
الوجود ألن الكلمة قدمية وملا كان اإلميان اإلسالمي يقوم على إفراد الوحدانية هلل وال قدمي إال هللا ،فهو
األول واآلخر ،وكل ما عداه خملوق حادث وكان هللا وال شيء معه يف ضوء ذلك اضطر علماء الكالم إىل
القول أبن القرآن خملوق وتزعم املعتزلة يف ذلك ملواجهة فتنة الالهوت املسيحي ،مث نشبت معركة خلق القرآن
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اثنية مع امتحان املعتزلة لإلمام أمحد بن حنبل "ت231ه" وإهانته إهاانت عنيفة وسجنه وضربه ونقول
حنن بصدد قضية ميتا فيزيقية من الصعب على العقل ارتياد دروهبا فضالا عن اكتشاف سرادينها وال ميكن
أن حنسم القضية مهما استندان آلايت القرآن ،ألن هللا ليس ذاات مشخصة أمامنا حىت حنكم عليها ونقيس
الشاهد على الغائب.1
ويكفينا أن نقول إن القرآن كتاب هللا املنزل على قلب حممد بواسطة جربيل وحنن نتعبد بتالوته وفيه من
املبادئ والقواعد الفقهية والعقائدية والسياسية والقانونية واألخالقية واالجتماعية ما يقيم حياة كرمية ،عول
عليه املتصوفة يف أحواهلم ومقاماهتم واستند إليه علماء الكالم يف القضااي اليت طرحوها ،ومل يتأخر الفالسفة
إذا استشهدوا آبايته لتأكيد وجهة نظرهم يف القضااي اليت خاضوها ومل يتأخر الفالسفة إذ استشهدوا آبايته
لتأكيد وجهة نظرهم يف القضااي اليت خاضوا فيها واستنبط منه علماء الرتبية واألخالق قواعد للسلوك
وهكذا ،عالوة على ذلك فإن مبادئه ما ينيب أمة فتية ويشيد حضارة ،فلنعكف على قراءته قراءة معمقة
وننقل هذه القوانني إىل واقع الناس يف عمل يتحقق وسلوك مرئي ويف تشييد قواعد حضارية سامقة.2
وقال :نود القول إن إاثرة قضية خلق القرآن ترجع إىل الالهوت املسيحي الذي تسلح ابملنطق والفلسفة
اليواننية ،وهناك إمجاع عند مؤرخي علم الكالم أن يوحنا الدمشقي "750م" الذي كان يعيش ف بالد
األمويني هو الذي جادل املسلمني يف مسألة طبيعية املسيح وأاثر قضية قدم الكلمة اليت ألقاها إىل مرمي،
وليست دخيلة توراتية ..هذا من جهة ومن جهة أخرى إن املشكلة أثريت يف وقت مبكر عند اجلهم بن
صفوان وقد قتل "128ه" وانصره يف ذلك املعتزلة وعلى رأسهم واصل بن وعمرو بن عبيد ،وكانت وجهة
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نظر املعتزلة أن عقائد الناس فسدت وجيب تصحيحها جيب أن يدور على توحيد هللا ورأوا أن القول يقدم
القرآن يفضي إىل تعدد القدماء.1
لذلك شنوا محلة واسعة على رواه احلديث وأسهموا يف ذمهم وامتهاهنم ومنهم ابن قتيبة وأنكروا أحاديث
اآلحاد وقرروا أن خري الواحد العدل ال يفيد العلم وجيمع املؤرخون أن املعتزلة حرضوا املأمون عندما ألت
السلطة إليهم فأرادوا أن ينتقموا منهم وال نستطيع أن ننفي العامل الفكري والديين ومع هذا ال ننكر العامل
السياسي .2وقال :نلوم املعتزلة لوما شديدا على إجراء مثل هذه احملاكمات اليت ألَّبت اجلمهور عليهم ألن
الفكر يواجه ابلفكر واملناظرة واجلدل وليس ابلسيف وال سيما إذا كنا بصدد شخصية جليلة مثل اإلمام
أمحد الذي حتمل احملنة بشجاعة وضري ...وال شك أن هذا الدور املخزي عجل بتدمري املعتزلة وإزاحتهم
من على املسرح ،إذ ابعتالء املتوكل سدة احلكم طردهم من وظائفهم وشرد هبم ،واضطهدهم مع هذا ظل
منهجهم حيا ورائدا يف الدراسة الكالمية والفلسفية ،نلخص من ذلك أن القضية كان هلا جذور فكرية
ودينية منذ القرن األول بلغت ذروهتا يف حماكمات املأمون فيما مسي مبحنة خلق القرآن.3
ويرى الدكتور حممد عبد الرحيم الزيين يف قضااي العقيدة ،مثل نفي الرؤايأو خلق القرآن أو أتويل الصفات
احلسية مثل اليد والعني ليست من أصول الدين وعلى كل مدرسة كالمية أن حترتم وجهة نظر املدرسة األخرى
فمن يريد أن ينكر الرؤايفعنده متسع من األدلة النقلية والرباهني العقلية ومن يذهب إلثبات الرؤايفعنده أدلته
اليت يستنبطها من القرآن والعقل وهكذا ابقي القضااي ونتعامل مع بعضنا يصدر رحب وأفق بال حدود وقلب
حمب وضمري نقي ،إذ إننا بصدد قضااي غيبية علمها عند عالم الغيوب واجتهادات من العلماء من أصحاب
النوااي الطيبة ولكل جمتهد مصيب ،ويكفينا أننا متفقون على أصول الدين وما هو معلوم من الدين ابلضرورة
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فلنتعاون لنصرة ديننا ورفع شأنه بني األمم وبناء أمتنا وإقامة النهضة الفكرية والدينية واحلضارية اليت أنمل
فيها.1
وقال :إننا نعتقد أن منهج التأويل أفضل للنص القرآين واألوفق والذي ينسجم مع سياق اآلايت ومعطيات
القرآن والغوص على املعاين اخلفية يف النص واستخراج كنوزها اليت تساير تطور الزمان وتباين املكان إالأنه
علينا أن حنرتم وجهة النظر األخرى ونقدر ظروفهم الفكرية والفروق الفردية املوجودة بني البشر ودواعيهم اليت
دفعتهم إىل ذلك ،وعلى الطرف اآلخر أال يتهموا الذين أيخذون ابلتأويل بقلة اإلميان وسوء النية وأهنم معطلة
ونفاه للصفات ويف الوقت نفسه ال نتهمهم أهنم حشوية وجمسمة وليقبل بعضنا بعضا كما حنن ،وليس كما
جنب أن نرى غريان وهبذا نفك هذه اإلشكالية التارخيية اليت أاثرت حروابا ومألت الصدور ابلنفور والكراهية.2

العًلمة أيب احلسن علي بن حممد البسيوي:
قال يف مسألة "يف خلق كالم هللا" قد اختلف الناس يف ذلك فقال قوم :إن كالم هللا خملوق وقال آخرون-
وهم أكثر األمة :إن كالم هللا ليس مبخلوق ووقف يف ذلك واقفون .3وكالم هللا تعاىل من صفاته مل تزل له،
ولو جاز لقائل أن يقول :إن هللا مل يكن متكلم ا مث تكلم جلاز لقائل أن يقول :مل يكن هللا عامل ا مث علم فلما
فسد هذا القول على قائله وكان اإلمجاع أن هللا مل يزل الرمحن الرحيم احلي العامل القادر السميع البصري املتكلم
فسد قول من يقول :إن كالم هللا خملوق.4
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اإلمام حممد بن حمبوم الرحيلي:
قال يف رأيه يف خلق القرآن :إن القرآن خملوق ويعد من أوائل من قال هبذا الرأي من املشارقة ،وكان اخلالف
بينهم لفظيا وخالف أصحابه يف هذا لقرون طويلة منذ أن تناقش مع أهل عمان يف مسألة ووقع اخلالف يف
ابدئ األمر ،مث أمجعوا على قول واحد :أن القرآن :هو كالم هللا ووحيه وتنزيله ،وال نقول خملوق ال غري
خملوق ،1وكان يقول أيض ا :القول يف خلق القرآن مما يسع جهله.2
وقال ابن حمبوب وأبو علي وسليمان بن احلكم أبو زايد الوضح بن عقبة من أهل عمان والشيخ يوسف بن
إبراهيم من املغاربة :إ ن املسألة من الفروع ال يقطع فيها العذر ملن قال بقدمه أو خبلقه أو ابلوقوف وهي
أقوال ثالثة عند اإلابضية .وقال يف :قوله فيما يسع جهله :كل مامل يكن يف كتاب هللا تعاىل بيانه وال يف
رسول هللا (ﷺ) ،وال إمجاع العلماء فواسع جهله.3

العًلمة أْحد اخلليلي:
يقول :وكان الرعيل األول من السلف الصاحل مضى إىل ربه قبل أن تسمع آذاهنم طنينا من القول يف هذا
املوضوع وإمنا كانوا جممعني على أن هللا خالق كل شيء وما سواه خملوق وأن القرآن –كسائر الكتب املنزلة-
كالم هللا ووحيه وتنزيله وهذا الذي اتفقت عليه كلمة علماء املسلمني بعمان يف عهد اإلمام املهنا بن جيفر،
بعدما غشيتهم موجة من اخلالف يف هذه القضية بعد أن طمى عبابه وهاجت عواصفه مبدينة البصرة احلافلة
مبختلف التيارات الفكرية آنذاك وكانت للعمائيني صلة وثيقة هبا حبكم العالقات الثقافية واالقتصادية اليت
تربطهم هبا ،وليتهم وقفوا عند أهل احلد ،بل ليت كل املسلمني مجيع ا اكتفوا هبذا القدر من االعتقاد والقول
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يف هذا املوضوع ولكن استحكمت يف هذه القضية أهواء وحكمت فيها العواصف اهلوجاء اليت أشعلت
سعري هذه الفتنة اليت اصطلى املسلمون أواره.
ومرد ذلك كله إىل الغلو ،فإن من شأن املغاالة أن تدعو إىل ضدها وكانت بداية ذلك مناندة أهل احلديث
ومن سار يف ركبهم ألصحاب املدرسة العقلية من املعتزلة وغريهم ،واستدعوا السلطان عليهم وأتليب الناس
ضدهم وعندما دالت الدولة للمعتزلة يف أواخر أايم املأمون مث املعتصم أنتهزوا فرصتهم للتشفي واالنتقام من
أهل احلديث ،فأسرفوا يف التقتيل والتعذيب فامتألت الصدور ابألحقاد وأخذت القضية جمرى عاطفيا يف
البحث ،وأخذ كل فريق يندد ابلفريق اآلخر ويكيل له التهم ويرميه ابلبدعة واالحنراف.1
وحتدث عن خلق القرآن يف كتابه احلجة الدامغة يف عشرات الصفحات ،2ومال إىل القول خبلق القرآن
وقال :أن الصواب والسالمة يف اعتقاد أنه كسائر املوجودات ،كائن بعد أن مل يكن وما كان كذلك فهو
خملوق قطع ا ،كما أن القول بقدمه بفتح الباب على مصراعيه ملن يقول جبواز تعدد القدماء حىت يفضي
األمر إىل القول يقدم العامل.3
ومع دفاعه عن رأيه يف مسألة خلق القرآن إال أنه يف هناية املبحث قال :ومع هذا كله فإنين كنت أود أن ال
أتعرض هلذه املسألة إبجياب وال سلب رغبة مين يف االقتصار على املأثور عن الرعيل األول من هذه األمة
وحرص ا على عدم إاثرة أي جدل يزعج أحدا من املسلمني ولكين ماذا أصنع واأللسنة مل هتدأ واألقالم مل
تتوقف عن إشارة إىل هذا املوضوع بغري هدى وال دليل ومل يقف األمر عند هذا احلد بل جتاوزه إىل تكفري

1
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من قال كلمة احلق أو دعا إليها فرأيتين بسبب ذلك ملزما أن أقول كلمة هادئة هادفة –ليس يل وراءها
من قصد إال رضي سبحانه وتعاىل.1
والشيخ اخلليلي يعذر خمالفيه ويراها طبيعية بشرية وسنة كونية ،حيث قال :يف مقدمة كتابه احلق الدامغ:
فإن التباين يف أحوال الناس مسة من مسات البشر املعهودة ،فلذلك جندهم متفاوتني يف املدارك خمتلفني يف
املشارب ،متعاكسني يف األحاسيس وإىل ذلك يرجع تعداد مذاهبهم يف األمر الواحد وتباين تصوراهتم يف
القضية الواحدة ﴿وَال ي زالُو َن ُخمتلِ ِفني إَِّال من رِحم ربُّ ِ ِ
ك
ك َول َذل َ
َ َ َ َ ََ َ
َ ََ

خلَ َقهم﴾ [هود]119-118 :
َ

ُ

وكثريا ما تتأصل احلمية يف نفوسهم فال تلبث مع استمرار الوقت وعوامل الزمن أن تتحول إىل عقيدة راسخة
مستحكمة يف العقل والوجدان مستعصية إىل احلجة والربهان ال تتزعزع حملرك وال تنقاد لداع ولذلك كانت
دعوات املرسلني عليهم السالم تستفرغ منهم اجلهد اجلهيد وتستغرق منهم الوقت الطويل.2
وقال :وليس هذا النزاع يف أصول الدين مع وحدة املصدر الذي تنهل منه العقول املتنازعة إال نتيجة لتباين
املدارك واختالف التطورات عند أئمة الفرق مث يؤصله تعصب اجلماهري ألقوال أئمتهم حبيث جتعل كل طائفة
قول إمامها أصالا تطوع له األدلة املخالفة له لكل ما خترتعه من التأويالت املتكلفة فتوزعت األمة شيعا
ِ ٍِ ِ
وأحزاابا ﴿ ُك ُّل حزب مبَا لَ َديهم ُ

ن﴾ [املؤمنون.]53 :
فَ ِرحو َ

ولست أابلغ إن قلت :إن اإلابضية أهل احلق واالستقامة متتاز عقيدهتم وتتسم طريقتهم يف فهم أصول الدين
بثالثة أمور:
 األمر األول :سًلمة املنزع :فإهنم مجعوا يف االستدالل على صحة معتقداهتم بني صحيح النقل وصريحالعقل ،فلم يضربوا ابلنصوص الصحيحة عرض احلائط مبجرد تعارضها مع مقتضيات العقل ابدئ األمر كما
1
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هو شأن أصحاب املدرسة العقلية الذين جعلوا العقل أمسى وأقدس ،وأصح وأثبت مما جاء به النبيون عن
هللا عز وجل ،فعولوا عليه يف التحسني والتقبيح ،والتعليل واحلكم كما أهنم مل يطفئوا شعلة العقل مستأسرين
لظواهر األلفاظ غري مسرتشدين هبا يف استكشاف أبعاد معانيها والغوص يف حقائق مراميها

1

وقال :بل استمسكوا ابلعرى الوثقى من النصوص واختذوا من العقل السليم دليالا على فهم مقاصدها ومن
األساليب اللغوية شراك ا القتناص شواردها ،وال غرو فهم منطلقون يف ذلك من راشد القرآن نفسه فكم جتد
فيه:
﴿آلاي ٍ
ت لَِقوٍم يَع ِقلُو َن﴾[النحل.]12 :
ََ
ِ ٍ
ِ ٍ َّ
﴿ل َقوم يَتَ َفك ُرو َن﴾[النحل﴿ ،]11 :ل َقوم َ ُ

ن﴾[فصلت]3 :
ي علَمو َ

﴿ه ادى َوِذكرى ِأل ِ
ُويل
ُ
َ

األَلب ِ
اب﴾[غافر]54 :
َ

آان َعَربِياا لَ َعلَّ ُكم
كما جند يف قوله تعاىل﴿ :إِ َّان أَن َزلنَاهُ قُر ا

ن﴾[يوسف]2 :
تَع ِقلُو َ

فهو وإن مسا فوق بالغة بلغاء العرب والعجم مل خيرج عن كونه عريب اللسان واألسلوب ،وقد يسره هللا للذكر
بتفههم آايته واستجالء مقاصده واستلهام مراشده.2
التعصب ألئمتهم تعصبا جيعلهم يتصاممون عن النقول الصحيحة ويتعاملون عن
 األمر الثاين :عدمّ
العقول الصرحية ،كما جند ذلك عند كثري من املتفقهة واملتكلمني ...فقد ابين اإلابضية هذا املسلك الضيق
فقهي ا وعقيدة إىل فسيح النظرة الشمولية لألمة ،ومل يسوغها ألنفسهم أن يرفعوا كالم أحد من أئمتهم إىل

1
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درجة كالم هللا أو كالم رسوله عليه أفضل الصالة والسالم وإن بلغ يف العلم الورع ما بلغ ،فهذا نور الدين
الساملي رمحه هللا يف كتاب أصول الدين من جوهر نظامه:
ح ة دي ن ن ا ف م ل إل ي ن ا

وه ي أم ور ت ب ت ين ع ل ي ه ا

ص

ال دي ن ل ل م رء إذا مل ي ع رف

م ا ك ان م ن ه الزم ا ف ل ن ع رف

واع ت م دت ذل ك ابل دل ي ل

يل

يف ح ال ة اإلمج ال وال ت فص

إىل أن قال:
ط ف ى األواه

وال ت ن اظ ر ب ك ت اب هللا

وال ك الم املص

م ع ن اه ال جت ع ل ل ه ت ظ ريا

ول و ي ك ون ع امل ا خ ب ريا

ويقول أيض ا:
ن ا وال م راء

ن ق دم احل دي ث م ه م ا ج اء

ع ل ى ق ي اس

ون رج ع ن يف ب ي ان احل ك م

ع ن ه إىل إمج اع أه ل ال ع ل م.1

 األمر الثالث :املرونة والتسامح ِف معاملة :سائر فرق األمة وإن بلغ اخلالف بينهم وبينهم ما بلغ ،إذمل يتجرؤوا قط على إخراج أحد من امللة وقطع صلته هبذه األمة ما دام يدين ابلشهادتني وال ينكر شيئ ا مما
علم من الدين ابلضرورة بغري ،أتويل أما من استند إىل التأويل وإن كان أوهى من نسيج العنكبوت فحسبه
أتويله وإقباله من احلكم عليه عندهم ابخلروج عن خطرية األمة ،وخلع ربقة امللة عن عنقه.2

1
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 ِف أدلة القائلني خبلق القرآن:ذكر العالمة اخلليلي أدلة القائلني أبن القرآن خملوق العقلية والنقلية واستدل ابآلايت القرآنية والسنة النبوية
وإليك بعض اآلايت اليت ذكرها يف استدالله:
قوله تعاىلَ ﴿:و َخلَ َق ُك َّل َشي ٍء﴾[األنعام ،]101 :ووجه االستدالل به أن القرآن إما أن يكون شيئا أو ال شيء
فإن مل يكن شيئا فعالم االختالف إن كان املختلف عليه معدوما؟ وما الذي أنزله هللا وفصله وأحكمه إن
كان ذلك غري واقع على شيء؟ وإن كان شيئ ا فمن الذي خيرجه من هذا العموم؟ فإن قيل:إن إجراء عموم
اآلية على كل شيء.
يستلزم أن يكون هللا خالق ا لذاته وصفاته ،فجوابه أنه استحال عقال ونقالا دخول الذات العلية يف هذا
العموم ،وقد عد األصوليني هذا التخصص من ابب التخصيص العقلي ،وصفاته تعاىل كذاته يف ذلك،
الستحالة عدمها ملا يرتتب عليه من وجود أضدادها تعاىل هللا عن ذلك.
فإن قيل والكالم صفة من هذه الصفات فلماذا مل تستثنوه كما استثنيتموها من عموم اآلية ،أجيب أبن
كالمنا ليس يف الكالم النفسي الذي هو صفة ذاتية هلل عز وجل والذي تثبت بثبوته قدرته تعاىل على
الكالم ،وإمنا كالمنا يف كالم منزل مرتكب من احلروف تتلوه األلسن وتسمعه اآلذان وتعيه العقول وختتزنه
األذهان ،ويدون يف الصحف ،وهل لذلك مثيل من صفاته تعاىل الذاتية؟
ٍ
َّرهُ تَق ِد ايرا﴾[الفرقان .]2 :وهذا الوصف ظاهر يف القرآن فإنه مقدرة سوره
﴿و َخلَ َق ُك َّل َشيء فَ َقد َ
قوله تعاىلَ :
وآايته ومجله وكلماته ،وحروفه وحركاته ،وتالوته ومعانيه وحكمه وأحكامه وأخباره وأمثاله.
آان َعَربِياا لَ َعلَّ ُكم تَع ِقلُو َن﴾[الزخرف .]3 :واالستدالل على خلقه من وجهني:
قوله تعاىل﴿:إِ َّان َج َعلنَاهُ قُر ا
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أوهلما :اإلخبار عنه أنه جمهول اجملهول هو املصرب من حال إىل حال ،وهذا ال يكون إال يف املخلوق.
اثنيهما :تعليل جعل عربي ا بقصد عقل املخاطبني له.
ومثل هذه اآلية سائر اآلايت الناصة على أنه جمهول كقولهَ ﴿ :ولَ ِكن َج َعلنَاهُ نُ اورا َهن ِدي بِِه َمن نَ َشاءُ ِمن
ِعبَ ِاد َان﴾[الشورى ]52 :وقد شرح حجية اجلعل على ثبوت اخللق اإلمام حممد بن أفلح رضي هللا عنه بقوله :إن
األمة اجتمعت على أن كل فاعل قبل فعله ،وأن اجلاعل قبل اجملعول وأن الصانع قبل صنعه ،وأن اجلاعل
غري املعجول ،فلما ثبت بينهما التغاير والقبل صح أهنما شيئان ،وأن األول املتقدم هو اجلاعل القدمي،
والثاين :اجملعول هو احلادث الكائن بعد أن مل يكن.1
﴿و َج َع َل
واستدل على أن اجلعل إذا أسند إىل هللا كان مبعىن اخللق بكثري من اآلايت الدالة عليه ،كقوله تعاىلَ :
ِ
ُّور﴾[األنعام.]1 :
الظُّلُ َمات َوالن َ
﴿و َج َع َل ِمن َها َزو َج َها﴾[األعراف.]189 :
وقولهَ :
وقوله﴿ :هو الَّ ِذي جعل لَ ُكم اللَّيل لِتَس ُكنُوا فِ ِيه والنَّهار مب ِ
صارا﴾[يونس.]67 :
َ ََ ُ
َُ
ََ َ ُ َ
وقوله﴿ :أ ََّمن جعل األَرض قَرارا وجعل ِخ َال َهلا أَهنَارا وجعل َهلا رو ِاسي وجعل بني البحري ِن ح ِ
اجازا﴾
َ ا َ َ َ َ َ ََ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ
َ َا َ ََ َ
ََ َ
اان﴾[النحل.]81 :
﴿و َج َع َل لَ ُكم ِم َن اجلِبَ ِال أَكنَ ا
وقولهَ :
ِ
سراجا﴾[نوح.]16 :

س َا
وقولهَ :
﴿و َج َع َل الشَّم َ

َّهار آيَتَ ِ
ني﴾[اإلسراء.]12 :
﴿و َج َعلنَا اللَّي َل َوالن َ َ
وقولهَ :

1
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[النمل]61 :

اات﴾[املرسًلت.]25 :
ض كِ َف ا
ومثلها يف ذلك قوله﴿ :أََمل َجن َع ِل األَر َ
ِ
وقوله﴿ :أََمل َجنع ِل األَر ِ
اات 
اجا  َو َج َعلنَا نَوَم ُكم ُسبَ ا
َ
َ
ض م َه اادا  َواجلبَ َال أَو َات ادا  َو َخلَقنَا ُكم أَزَو ا
ِ
اشا﴾[النبأ ]11-6 :إىل غريها من اآلايت.1
َّه َار َم َع ا
اسا  َو َج َعلنَا الن َ
َو َج َعلنَا اللَّي َل لبَ ا
قال اإلمام أبو اليقطان حممد بن أفلح :فمعىن جعلنا يف هذه املواضع اليت ذكران ،خلقنا ،كذلك عند املعارض
غري ما ذكرانه يف القرآن ،فإنه زعم أن اجلعل فيه غري القرآن من اجلعل الذي اتفقنا وإايكم عليه أنه مبعىن
اخللق هو مبعىن آخر غري اخللق ،وإال فما الفرق بني اجلعلني؟ فيكون هللا عز وجل خاطب العرب مبا ال
يعقلونه من كال مهم وال يعرفونه من لغتهم ومبا جيوز هلم فيه الشك والطعن واالرتياب ،فيكون جعل يف
موضع خلق وأحدث ودبر ويف موضع ملعىن آخر النفهمه وال ندريه وهذا ال يوصف احلكيم به فلما اتفقنا
ِ
سراجا﴾[نوح.]16 :

س َا
حنن وهم على أن اجلعل يف قولهَ ﴿ :و َج َع َل الشَّم َ
وقوله تعاىل﴿:إِ َّان َج َعلنَا َما َعلَى األَر ِ
ض ِزينَةا

َهلَا﴾[الكهف.]7 :

ِ
ِ
اجا﴾[الشورى.]11 :
﴿ج َع َل لَ ُكم من أَن ُفس ُكم أَزَو ا
وقوله تعاىلَ :
ِ
ُّور﴾[األنعام ]1 :مبعىن اخللق .صار اجلعل كله إذا كان من هللا عز وجل مبعىن
﴿و َج َع َل الظُّلُ َمات َوالن َ
ويف قولهَ :
اخللق فيدخل يف ذلك القرآن وغريه وإال بطلت املناظرة ومل يصح الشاهد.2
قوله تعاىل﴿:ما أيتِي ِهم ِمن ِذك ٍر ِمن رهبِِم ُحم َد ٍ
ث إَِّال استَ َم ُعوهُ َوُهم يَل َعبُو َن﴾[األنبياء.]2 :
َ َ
َ
ٍ ِ
﴿وَما َأيتِي ِهم ِمن ِذك ٍر ِم َن َّ
الرمحَ ِن ُحم َدث إَّال َكانُوا َعنهُ ُ
ومثله قولهَ :

ِ
ني﴾[الشعراء.]5 :
مع ِرض َ
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ووجه االستدالل ابآليتني وصف الذكر فيهما ابألحداث وهو اخللق وال ريب أن الذكر مل يقصد به فيهما
ِ ِ
ني﴾[القلم.]52 :
للعالَم َ

ِ
﴿وَما ُه َو إَِّال ذكٌر َ
غري القرآن بدليل قوله تعاىلَ :
ِ ِ ِ
ني﴾[يوسف.]104 :
وقوله﴿ :إِن ُه َو إَِّال ذكٌر لل َعالَم َ
وقوله﴿ :إِ َّان َحن ُن نََّزلنَا

ِ
الذكر﴾[احلجر.]9 :
َ

﴿وَه َذا ِذكٌر ُمبَ َارٌك أَن َزلنَاهُ﴾[األنبياء.1"]50 :
وقوله تعاىلَ :
وغري ذلك من اآلايت القرآنية اليت استدلوا هبا يف دعم رأيهم املتعلق ابلقرآن الكرمي.
وأما األدلة من السنة فكثري من الروايت وإمنا نقتصر منها علي:
أخرج اإلمام أمحد والبخاري وأبو داود عن أيب سعيد بن املعلي ،قال :كنت أصلي فقال :أمل يقل هللا
ِ ِِ
َّلل ولِ َّلرس ِ
ول إِ َذا َد َعا ُكم﴾[األنفال ،]24 :مث قال :ألعلمنك سورة هي أعظم سور يف القرآن قبل أن
﴿استَجيبُوا َّ َ ُ
خترج من املسجد ،مث أخذ بيدي فلما أراد أن خيرج قلت له :أمل تقل ألعلمنك سورة هي أعظم سورة يف
ِِ
ِ
َّلل ر ِ
ني﴾هي السبع املثاين والقرآن العظيم أوتيته.2
ب ال َعالَم َ
القرآن؟ قال﴿ :احلَم ُد َّ َ
روى اإلمام الربيع بن حبيب يف مسنده عن أيب عبيدة بن جابر بن زيد عن أيب سعيد اخلدري رضي هللا عنه
الص َم ُد  َمل يَلِد َوَمل يُولَد  َوَمل يَ ُكن لَهُ ُك ُف اوا
َح ٌد  َّ
أن رجال مسع رجالا يقرأ ﴿قُل ُه َو َّ
اَّللُ َّ
اَّللُ أ َ
َح ٌد﴾[اإلخًلص .]4-1 :ويرددها فلما أصبح غدا على رسول هللا (ﷺ) فذكر لك ذلك له فكان الرجل
أَ
يتقللها فقال رسول هللا (ﷺ) :والذي نفسي بيده إهنا لتعدل ثلث القرآن.3

1

املرجع السابق ،ص.174

2

مسند أمحد انظر :احلق الدامغ ،ص.180

3

مسند الربيع انظر :املرجع نفسه.181 ،
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وعن أيب سعيد اخلدري قال :قال رسول هللا (ﷺ) ألصحابه :أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن ِف ليلة؟
فشق ذلك عليهم وقالوا أينا يطيق ذلك اي رسول هللا (ﷺ)؟ فقال :هللا الواحد الصمد ثلث القرآن.1
ورى أمحد بن نصر والطرباين بسند صحيح عن معقل بن بسار رضي هللا عنه أن النيب (ﷺ) قال :البقرة
وم﴾
سنام القرآن وذروته نزل مع كل آية منها مثانون ملك ا واستخرجت َّ
﴿اَّللُ َال إِلَهَ إَِّال ُه َو احلَ ُّي ال َقيُّ ُ
[البقرة ]255 :من حتت العرش فوصلت هبا.2
أخرج أبو يعلى وابن حيان والطرباين والبيهقي عن سهل بن سعد الساعدي قال رسول هللا (ﷺ) :إن لكل
شيء سنام ا وسنام القرآن سورة البقرة من قرأها ِف بيته هنارا مل يدخله الشيطان ثًلثة أايم.3
ووجه االستدالل هبذه األحاديث على خلقه أهنا انصة على أن بعضه أعظم من بعض وأفضل ،وأن بعضه
سنام لسائره ،وأن بعضه كان مفصوالا ،عن غريه مث وصل به وكل ذلك غري جائز على القدمي أال ترى أنه ال
جيوز تفضيل بعض صفات هللا على بعض فال يقال إن علمه أفضل من قدرته أو إرادته وإذا امتنع عن ذلك
يف جمموع الصفات ،فألن ميتنع يف الصفة الواحدة أحرى فال يبغض علم هللا فيفضل بعضه على بعض وال
جترأ قدرته فيجعل منها ما هو أعظم من غريه كما ال ميكن أن يكون جزء من صفة منفصالا عنها مث يوصل
هبا.4

1

البخاري ،املرجع السابق ،ص.81

2

الطرباين بسند صحيح انظر :املرجع نفسه ،ص.181

3

سنن البيهقي انظر :املرجع نفسه.181 ،

4
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أدلة النافني خللق القرآن:
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية :رمحه هللا :مذهب سلف األمة وأئمتها من الصحابة والتابعني هلم إبحسان
وسائر أئمة املسلمني كاألئمة األربعة وغريهم ما دل عليه الكتاب والسنة وهو الذي يوافق األدلة العقلية
الصرحية أن القرآن كالم هللا منزل غري خملوق منه بدأ وإليه يعود فهو املتكلم ابلقرآن والتوراه واالجنيل وغري
ذلك من كالمه ليس خملوق ا منفصالا عنه هو سبحانه يتكلم مبشيئته وقدرته فكالمه قائم بذاته ليس خملوق ا
ابئنا عنه.1
اَّللُ َال إِلَهَ إَِّال أ ََان فَاعبُدِين
وقال :من جعل كالمه خملوق ا :لزمه أن يقول :املخلوق هو القائل ملوسى ﴿إِن َِّين أ ََان َّ
الص َال َة لِ ِذك ِري﴾ [طه .]14 :وهذا ممتنع ال جيوز أن يكون هذا كالما إال لرب العاملني وإذا كان هللا قد
َوأَقِِم َّ
تكلم ابلقرآن والتوراة وغري ذلك من الكتب مبعانيها وألفاظها املنتظمة من حروف مل يكن شيء من ذلك
خملوق ا ،بل كان ذلك كالم ا لرب العاملني .2وقد استدل النافني خللق القرآن أبدلة من القرآن الكرمي والسنة
النبوية الشريفة منها:
ِ
قال تعاىل﴿:وإِن أَح ٌد ِمن المش ِركِني استجارَك فَأ َِجره ح َّىت يسمع َك َالم َِّ ِ
ك ِأب ََّهنُم قَوٌم
اَّلل ُمثَّ أَبلغهُ َمأ َمنَهُ ذَل َ
ُ َ َ ََ َ
َ َ َ ُ َ َََ
َال يَعلَ ُمو َن﴾[التوبة .]6 :وجه الداللة من اآلية :إن هللا صرح فيه أبن القرآن املنزل على الرسول (ﷺ) هو
كالم هللا.3

1

جمموع الفتاوى.37/12 ،

2

جمموع الفتاوى ،عقائد الفرق الضالة ،عزة بنت حممد.41/12 ،
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﴿الرمحَن  َعلَّم ال ُقرآ َن  َخلَ َق ِ
اإلن َسا َن﴾[الرْحن .]3-1 :وذكر أنه علمه ومل خيلقه كاإلنسان
وقال تعاىلُ َّ :
َ
من خلقه والقرآن من علمه وفيه أمساؤه كالرمحن والرحيم وغري ذلك فلو كان القرآن خملوقا كما ذهبوا إليه
لوجب أن تكون أمساؤه خملوقة ألهنا منه وإذا مل جيز أن تكون خملوقة فقد صح أن القرآن غري خملوق.1
قوله تعاىل﴿:يس  وال ُقر ِ
آن احلَ ِكي ِم﴾[يس ]2-1 :وجه االستدالل أن هللا أقسم ابلقرآن ،ووصفه ابحلكيم
َ
ومل يقل املخلوق.2
ٍ
ٍ
ِ
ِ ٍ
َّرهُ
﴿و َخلَ َق ُك َّل َشيء فَ َقد َ
قوله تعاىل﴿ :إ َّان ُك َّل َشيء َخلَقنَاهُ ب َق َدر﴾[القمر ،]49 :وقوله َ

تَق ِ
ديرا﴾[الفرقان]2 :
ا

هااتن اآليتان استدل هبما الواثق على قوله خبلق القرآن ،حيث ادعى أن القرآن خملوق بداللتها .فسأله
العباس بن مشكويه أوال :عن كلمة ﴿ ُك َّل﴾إذا وردت يف القرآن الكرمي ،هل هي على العموم أم اخلصوص؟
فقال :على العموم فرد عليه العباس بن مشكويه ال بل هي على اخلصوص واستدل بقول هللا تعاىل:
﴿ َوأُوتِيَت ِمن ُك ِل َشي ٍء﴾[النمل .]23 :ووجه االستدالل ابآلية :أن هللا وصف ملك بلقيس أبهنا :أوتيت من
كل شيء فعرب عن سعة ملكها بكلمة :كل شيء ،فهل دخل يف ملكها ملك سليمان عليه السالم؟
فانقطع اخلليفة الواثق ومل جيب ،ألن اجلواب يرتتب عليه بطالن استدالل املعتزلة بقوله تعاىل﴿:إِ َّان ُك َّل َشي ٍء
َخلَقنَاهُ

بَِق َد ٍر﴾[القمر]49 :

ألن كل الواردة يف اآلية ليست على العموم ،فال يدخل القرآن ضمن من خلق

هللا ويف ذلك إبطال لقوهلم خبلق القرآن.3

1

املرجع نفسه ،ص.318

2

املرجع السابق ،ص.317

3
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ِ
يما﴾[النساء ]164 :وقوله تعاىل﴿:أََال لَهُ اخلَل ُق َواألَم ُر﴾[األعراف ]54 :فاهلل تعاىل
﴿وَكلَّ َم َّ
اَّللُ ُم َ
وسى تَكل ا
قال تعاىلَ :
أثبت لنفسه كالما كما يف اآلية األوىل وفصل بني اخللق واألمر يف اآلية الثانية ،فدل على أن األمر غري
خملوق ألنه كالمه وفيه أمره وهنيه ،وهو صفة له.1
وقد رد أهل السنة على كل االستدالت اليت ذهب إليها املناصرون ابلقول خبلق القرآن وبينوا بطالهنا ومن
أراد التوسع فلينظر يف مظاهنا مثل كتب ابن القيم ،وابن تيمية وغريها.
وأما السنة النبوية فقد استدلوا هبذه األحاديث منها:
حديث من نزل منزال مث قال :أعوذ بكلمات هللا التامات من شر ما خلق ،مل يضره شيء حىت يرحتل من
منزله ذلك ،2ذكر األشعري ِف اإلابنة والبيهقي ِف األمساء والصفات وقاَّل أبن احلديث أيمران أبن
نستعيذ بكلمات هللا ،وهي غري خملوقة ،ألن هللا َّل أيمران أن تستعيذ مبخلوق.3
كما استدل هبذا احلديث ابن أيب العز احلنفي أيضا ،وقوى استدالله بذكر أحاديثه أخرى فيها االستعاذة
بصفات هللا تعاىل كالرضا والعظمة والعزة ،4كما ذكر هذا الدليل أبو يعلي احلنبلي وقال أبن هللا ال يستعيذ
مبخلوق.5
وحديث علي رضي هللا عنه :أن رسول هللا (ﷺ) كان يقول عند مضجعه :اللهم إين أعوذ بوجهك الكرمي
شر أنت آخذ بناصيته .6وقد ذكره البيهقي يف األمساء والصفات وقال :فاستعاذ
وكلماتك التامة من شر ّ

1

أصول مسائل العقيدة عند املتكلمني ،ص.253

2

مسلم ،رقم .4881

3

اإلابنة ،ص ،96األمساء والصفات ،ص.ص .186-185

4

شرح الطحاوية ،ص.115

5

املعتمد يف أصول الدين ،ص ،87أبو يعلى احلنبلي.

6
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رسول هللا (ﷺ) يف هذا اخلرب بكلمات هللا كما استعاذ بوجهه الكرمي ،فكما أن وجهه الذي استعاذ به غري
خملوق ،فكذلك كلماته.1

حول القرآن الكرمي:
 .5مناظرات بني أهل السنة واملعتزلة ّ
مناظرة أيب عبد الرْحن األذرمي املوصلي مع أْحد بن أيب داوود "ت240:ه"
أخرج هذه املناظرة ابن بطة يف اإلابنة ،2واخلطيب البغدادي يف اترخيه ،3والسبكي يف طبقاته .4حيث قال
ت لَ ُكم
ابن بطة :قال الشيخ :اي أمحد أخربين عن هللا عز وجل حني نزل على رسول القرآن ﴿اليَ وَم أَك َمل ُ
ِدينَ ُكم﴾[املائدة ]3 :وقلت أنت ال يكون الدين كامالا حىت يقال مبقالتك ،أكان هللا الصادق يف إكماله أم
أنت الصادق يف نقصانه؟ فسكت أمحد ،فقال الشيخ :اي أمري املؤمنني هااتن اثنتان مث قال الشيخ :اي أمحد
الكلمة اليت يكون هللا هبا تعاىل هبا األشياء من أي شيء خلقها؟ فسكت أمحد فقال الشيخ :ثالث اي أمري
املؤمنني .مث قال الشيخ :اي أمحد أخربين حيث كان هللا يف وحدانيته قبل أن خيلق اخللق كان اتم ا أو انقص ا؟
قال :بل اتم ا ،قال :فكيف يكون اتم ا من ال كالم له ،فسكت أمحد فقال :أربع اي أمري املؤمنني قال الشيخ:
اي أمحد أكان هللا عاملا اتم العلم أم كان جاهالا؟ فسكت أمحد فقال :مخس اي أمري املؤمنني ،مث قال الشيخ
﴿ولَ ِكن َح َّق ال َقو ُل ِم ِين﴾ [السجدة ،]13 :الكلمة منه أم خلقها من غريه؟ فأمسك أمحد فقال:
اي أمحد قولهَ :
ِست اي أمري املؤمنني قال الواثق :اي شيخ زد أمحد من هذه احلجج لعله يرجع عن هذه املقالة .قال :اي أمري
املؤمنني عليكم نزل العلم ومنكم اقتبسناه مث قال الشيخ :اي أمحد قد علمنا وعلمت أن هللا عز وجل قال:

1

أصول مسائل العقدية عند املتكلمني ،ص.254

2

اإلابنة الكربى البن بطة.275/ 6،

3

اتريخ بغداد.271/11 ،
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ول ب لِغ ما أُن ِزَل إِلَي ِ
اَّلل ي ع ِ
ك ِم َن الن ِ
َّاس﴾
﴿اي أَيُّ َها َّ
ص ُم َ
ك من َربِ َ
َ
ك َوإِن َمل تَف َعل فَ َما بَلَّغ َ
ت ِر َسالَتَهُ َو َُّ َ
الر ُس ُ َ َ
َ
[املائدة.]67 :
أليس ما أنزل هللا على رسوله؟ قال :نعم :قال :فهل تقدر أن تقول :إن رسول هللا (ﷺ) بلغنا هذا الذي
تدعوان إليه؟ أم هذه املقالة يف كتاب هللا أو سنة نبيه حىت نتابعك عليها ،وإن قلت :إنه مل يبلغنا ،فقد نسبت
رسول هللا (ﷺ) إىل التقصري يف أمر هللا وأنه كتم أمرا أمره هللا إبالغنا إايه ،فسكت أمحد فلم جيبه بشيء.
اَّللُ َال إِلَهَ إَِّال أ ََان
قال الشيخ :اي أمحد قول هللا عز وجل :اي موسى ﴿إِن َِّين أ ََان َّ

فَاعبدِين﴾ [طه]14 :

ُ

أفيجوز أن يكون هذا خملوقا؟ فسكت أمحد قال الواثق :اي شيخ :سلين حاجة؟ قال :حاجيت أن تردين الساعة
إىل منزيل الذي أخرجت عنه فأمر برده مكرم ا .قال صاحل :فقال أمري املؤمنني املهتدي ابهلل :فرجعت يف ذلك
اليوم عن تلك املقالة ،ورجع أمري املؤمنني الواثق ،ومل نسمعه يناظر يف شيء من ذلك القول حىت مات.1
وقال السبكي- :رمحه هللا -وكان من األسباب يف رفع الفتنة أن الواثق أتى بشيخ مقيد فقال له ابن أيب
داود :اي شيخ ما تقول يف القرآن أخملوق هو؟ فقال له الشيخ :مل تنصفين املسألة أان أسألك قبل اجلواب،
هذا الذي تقوله اي ابن أيب دوواد من خلق القرآن شيء علمه رسول هللا (ﷺ) وأيب بكر وعثمان وعمر وعلي
رض ي هللا عنهم أو جهلوه؟ فقال :بل علموه فقال :فهل دعوا إليه الناس كما دعوهتم أتت أو سكتوا؟ قال:
بل سكتوا :قال :فهال وسعك ما وسعهم يف السكوت .فسكت ابن أيب داوود وأعجب الواثق كالمه وأمر
إبطالق سبيله ،وقام الواثق من جملسه وهو على ما حكي يقول :هال وسعك ما وسعهم ويكرر هذه الكلمة.2

1

مناظرات أهل السنة واجلامعة ،عزيزة الصاعدي ،ص.306
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بني اإلمام أْحد بن حنبل واملتعصم:
ذكر هذه املناظرة ابن أيب يعلي يف طبقات احلنابلة :حدثنا سليمان بن عبد هللا السجزي قال :قال املعتصم
ِ
لإلمام أمحد :ما تقول يف القرآن؟ فقال :كالم هللا غري خملوق قال :هللا عز وجل﴿ :وإِن أ ِ
ني
َح ٌد م َن ال ُمش ِرك َ
َ َ
استجارَك فَأ َِجره ح َّىت يسمع َك َالم َِّ
اَّلل﴾ [التوبة ،]6 :فقال :له عندك حجة غري هذا؟
ُ َ َ ََ َ
َََ
﴿الرمحَ ُن  َعلَّ َم ال ُقرآ َن﴾ [الرْحن ]2-1 :ومل يقل الرمحن
فقال أمحد :نعم اي أمري املؤمنني ،قول هللا عز وجلَّ :
خلق القرآن وقوله عز وجل ﴿يس  وال ُقر ِ
آن احلَ ِكي ِم﴾ [يس ]2-1 :ومل يقل :يس والقرآن املخلوق فقال:
َ
املعتصم :احسبوه فحسب وتفرق الناس.1
وانظر اإلمام أمحد بن حنبل املعتزلة يف جملس اخلليفة وذكر ذلك ابن بطة يف اإلابنة قال :أخربان عبد هللا بن
أمحد عن أيب عبد هللا ،قال :وجعل أولئك يلقون املسائل فقال اإلمام أمحد :هذا مما ال أتكلم فيه ألنه ليس
يف كتاب هللا وال سنة رسول هللا (ﷺ) ،مث قال هلم :أي بشيء تقولون إذا دخلتم املسجد؟ وأي شيء
تقولون إذا خرجتم من املسجد؟ فسكتوا فقال :اي أمري املؤمنني هؤالء ال يدرون أي شيء يقولون إذا دخلوا
املسجد وإذا خرجوا يسألون عن القرآن؟ أمر القرآن أعظم.2
وقال ابن تيمية :ملا سألوا اإلمام أمحد يف مناظرهتم له يف احملنة وأمر املعتصم قاضية عبد الرمحن بن اسحاق
أن يناظره سأله فقال :ما نقول يف القرآن هو هللا أم غري هللا؟ عارضه اإلمام أمحد ابلعلم فقال :ما تقول يف
علم هللا أهو هللا أم غري هللا؟ فسكت.3
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مناظرة رجل من أهل السنة واجلماعة مع أيب اهلذيل العًلف (ت235 .ه ):
أخرج هذه املناظرة الاللكاين يف شرح أصول االعتقاد 1وأبو احلسن اليمين يف االنتصار.2سأل رجل أاب اهلذيل
العالف املعتزيل البصري عن القرآن فقال :خملوق فقال له :خملوق ميوت أو خيلد؟ قال :بل ميوت قال :فمىت
ميوت القرآن؟ قال :إذا مات من يتلوه فهو موته :قال :فقد مات من يتلوه وقد ذهبت الدنيا وتصرمت،
ِ
ِِ
َّلل الو ِ
اح ِد ال َق َّها ِر﴾[غافر ]16 :فهذا القرآن وقد مات الناس؟ فقال:
وقال هللا عز وجل﴿ :ل َم ِن ال ُمل ُ
ك اليَ وَم َّ َ
ما أدري وهبت.3

مناظرة ابن سحنون (ت 265ه ) ِف جملس الوزير:
ذكر هذه املناظرة صاحب "رايض النفوس" والذهيب يف سري أعالم النبالء :حضر حممد ن سحنون يوما عند
علي بن محيد الوزير وكان علي يبعيه وكان جيل حممدا ويعظمه ويكربه وكان يف جملسه مجاعة ممن حيسنون
املناظرة ،وأحضر معهم شيخ ا قدم من املشرق يقال له :أبو سليمان النحوي ،فقال علي بن محيد الوزير
حملمد :اي أاب عبد هللا إن هذا الشيخ وصل إلينا من املشرق ،وقد تناظر معه هؤالء فناظره أنت فقال حممد:
تقول أيها الشيخ أو تسمع؟ فقال له الشيخ :قل اي بين .فقال حممد :أرأيت كل خملوق هل يذل خلالقه؟
فسكت الشيخ وقتا طويالا ومل جيد جواابا و معىن واحنصر ومل أيت بشيء فقال له حممدا كم سنة أنت عليك
أيها الشيخ؟ فقال له :مثانون سنة.

1
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فقال ابن سحنون للوزير ابن محيد :قد اختلف أهل العلم يف الصالة على امليت بعد سنة من يوم موته،
فقال بعضهم :يصلي عليه ،وأمجعوا أنه إذا جاوز السنة ال يصلي عليه .وهذا الشيخ له مثانون سنة يف عداد
املوتى فقد سقطت الصالة عليه إبمجاع ،مث قال ،فسر بذلك علي بن محيد وأهل اجمللس.
فسئل ابن سحنون :أن يبني هلم معىن سؤاله هذا فقال :إن قال :إن كل خملوق يذل خلالقه فقد كفر ألنه
ِ
اب َع ِز ٌيز  َال َأيتِ ِيه
﴿وإِنَّهُ لَكتَ ٌ
جعل القرآن ذليالا ،ألنه يذهب إىل أنه خملوق وقد قال هللا عزو جل َ
مح ٍ
ني ي َدي ِه وَال ِمن خل ِف ِه تَن ِزيل ِمن ح ِكي ٍم َِ
ِ ِ ِ
يد﴾[فصلت ]42-41 :وإن قال :إنه ال يذل فقد رجع
َ
َ
البَاط ُل من بَ َ َ
ٌ
إىل مذهب أهل السنة ألنه ال يذهب يف هذه احلالة إىل أنه خملوق الذي هو صفة من صفاته.1
إن أسلوب املناظرة يعد من األساليب الشيقة اليت متيل إليه النفوس ملا يظهر من خالله من مظاهر اإلبداع
احلواري وحسن االستدالل وبراعته .وإن يف بيان هذه املناظرات بياانا للمنزلة الرفيعة اليت حباها هللا للعلماء.
وقد حرص علماء أهل السنة واجلماعة على تدوين املناظرات ونشرها بني املسلمني ملا فيها من عظيم
الفوائد .2ويظهر من خالل املناظرات:
 أمهية التمسك ابلكتاب والسنة يف االعتماد على احلجة والدليل والربان أمهية اجلدل واملناظرة يف بيان احلق والرد على الشبهه إن هللا بني يف كتابه من األمثال املضروبة ما يدل على الوصول للحقيقة. وجوب االعتقاد اجلازم بكمال الدين وأن الرسول (ﷺ) قد بلغ الرسالة وأدى األمانة. خطورة املسلك العقلي والتفرد به يف فهم مسائل العقيدة وذلك إببعاد أدلة القرآن الكرمي وحججالسنة النبوية املنرية.

1
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عاشرا :األنبياء والكتب السماوية واملًلئكة:
متثل اإلابضيون املنهج القرآين والسنة النبوية يف اإلميان ابهلل ومالئكته وكتبه ورسله ،وجتلى ذلك يف:

 .1األنبياء عليهم السًلم:
يرى اإلابضية من اإلميان الواجب :اإلميان جبميع النبيني من غري تفرقة بينهم يف أصل اإلميان ،وقال
ِ ِ ِِ ِ ِِ
ِ
ِِ ِ
الرس ُ ِ
ني أَ َح ٍد
ول مبَا أُن ِزَل إِلَيه من َربِه َوال ُمؤمنُو َن ُكلر َآم َن ِاب ََّّلل َوَم َالئ َكته َوُكتُبِه َوُر ُسله َال نُ َف ِر ُق بَ َ
﴿آم َن َّ ُ
تعاىلَ :
ِمن ُر ُسلِ ِه﴾[البقرة.]285 :
ِ َّ ِ
َّلل ورسلِ ِه وي ِريدو َن أَن ي َف ِرقُوا بني َِّ
ِ
اَّلل َوُر ُسلِ ِه َويَ ُقولُو َن نُؤِم ُن بِبَ ع ٍ
ض َونَك ُف ُر
ين يَك ُف ُرو َن ِاب َّ َ ُ ُ َ ُ ُ
ُ ََ
وقال تعاىل﴿:إ َّن الذ َ
ِ
َّخ ُذوا ب ِ
ِ
يدو َن أَن ي ت ِ
ِ ِِ
بِبَ ع ٍ
ين َع َذ اااب ُم ِهيناا
ض َويُِر ُ
ك َسبِ ايال  أُولَئ َ
ني َذل َ
ََ
َ
ك ُه ُم ال َكاف ُرو َن َحقاا َوأَعتَد َان لل َكافر َ
َّ ِ
ِ ِ
ِ
َّلل ورسلِ ِه وَمل ي َف ِرقُوا بني أ ٍ ِ
ك سو َ ِ ِ
اَّللُ َغ ُف اورا
ُج َورُهم َوَكا َن َّ
ف يُؤتيهم أ ُ
َحد من ُهم أُولَئ َ َ
ين َآمنُوا اب َّ َ ُ ُ َ ُ َ َ َ
 َوالذ َ
رِ
حيما﴾[النساء.]152-150 :
َ ا

ومعىن ذلك أن التفرقة بني رسول وآخر يف أصل اإلميان هتدم اإلميان من أساسه

وجتعل من اتصف بذلك يف عداد الكافرين حق ا الذين توعدهم هللا ابلعذاب املهني وأن اإلميان جبميعهم من
غري تفرقة بينهم ينتظم به املؤمن يف سلك املؤمنني الذين وعدهم هللا أن يوفهم أجورهم .1وجيب اإلميان بنبينا
حممد (ﷺ) هو واحد من رسل هللا املصطفني األخيار واإلميان به أنه واحد من الرسل
يقتضي اإلميان جبميع هؤالء الرسل ورساالهتم مجيع ا ولكن الواجب من إمياننا هبم هو اإلميان جبملتهم إال من
قامت علينا حجته فعرفناه من بينهم معرفة خاصة فعلينا أ ن خنصه ابإلميان ويتميز إمياننا بنبينا حممد (ﷺ)
أنه إميان بعينه فال يكفي أن نؤمن به إمياان جممالا مع سائر املرسلني ألنه النيب اخلامت ،ورسالته هي الرسالة
اخلامتة وقد تعبدان هبا وفرض علينا اتباعه وذلك مستحيل إال إذا ما خصصناه ابإلميان واملرسلون مجيع ا ميزوا
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على غريهم بفضائلهم اجلمة اليت اختصهم هللا هبا وانهيك أن هللا وصفهم ابملصطفني األخيار فهو دليل على
اصطفائهم من بني سائر اخللق وأفضليتهم على من عداهم.1

 .2اإلَيان مبحمد صلى هللا عليه وسلم:
وقد ميز هللا من بني األنبياء واملرسلني حممد (ﷺ) مبا رفع درجته فوق درجاهتم ومشخ بقدره من بني أقدارهم
ِ ِ
ني﴾ [األنبياء .]107 :وهو وصف تتقاصر
﴿وَما أَر َسلنَ َ
اك إَِّال َرمحَةا لل َعالَم َ
وحسبكم ما وصفه هللا به حيث قالَ :
دونه األوصاف وقدر تتواضع دونه األقدار ،إذا مل جيعل هللا تعاىل رمحة للوجود اإلنساين وحده وإمنا جعله
رمحة ملطلق الوجود وقد متيز من بينهم:
 أبن رسالته هي الرسالة اخلامتة املهيمنة على رساالهتم. وأن الكتاب املنزل عليه هو الكتاب اآلخر من بني الكتب فهو مهني عليها وأن معجزته هي املعجزة اخلالدة من بني سائر املعجزات. وأن شريعته هي أمجع الشرائع وأدقها وأوفاها بكل ما حتتاج إليه اإلنسانية إىل أن يرث هللا األرضومن عليها.
 وأن رسالته مل تكن خاصة بقوم دون قوم ،وإمنا هي رسالة إىل الثقلني مجيعا. وأن هللا تعاىل قد رفع هبا ما كان على األمم من اآلصار الشاقة والتكاليف العسرية ،فجعل الدينفيها يسرا.
 وأن أمته هي خري األمم ،وأهنا تضطلع من بعده أبمانة رسالته قياما بواجباهتا وتبليغا ملضموهنا إىلمجيع العاملني..

1
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 وقد زاده تعاىل شرفا أبن وعده أن يبعثه مقاما حممودا يوم القيامة وأن تكون له الشفاعة العظمىوأن الناس مجيعا يف ذلك اليوم حتت لوائه.1

 .3اإلَيان ابلكتب:
اإلميان ابلكتب ركن من أركان العقيدة جيب اإلميان به يف تصديق ويقني وإال انقطع حبل اإلميان ودخل
املكذب هلا يف زمرة اجلاحدين وقد ثبت ركنية هذه الكتب السماوية يف القرآن والسنة:
َّ ِ
ِ ِ ِ
اب الَّ ِذي نََّزَل َعلَى رسولِِه وال ِكتَ ِ
َّلل ورسولِِه وال ِكتَ ِ
اب الَّ ِذي أَن َزَل ِمن
َُ َ
ين َآمنُوا آمنُوا اب َّ َ َ ُ َ
قال تعاىلَ ﴿ :اي أَيُّ َها الذ َ
ِ ِ ِِ ِ ِِ ِ ِ
ض َّل َ
قَب ُل َوَمن يَك ُفر ِاب ََّّلل َوَم َالئ َكته َوُكتُبِه َوُر ُسله َواليَ وم اآلخ ِر فَ َقد َ
ض َالاال َ

يدا﴾ [النساء]136 :
بعِ ا

واإلميان ابلكتب يقتضي إتباع ما فيها ،فإن ترك أداهبا وإمهاهلا يعين عدم اإلميان هبا فليس كل من صدق
أبن هذا الكتاب هو من عند هللا ما مل يعمل به يقتضيه هذا الكتاب ذلك ألن هللا سبحانه وتعاىل أنزل
هذه الكتب ال لتتلى فقط ولكن ليعمل هبا والتتبع .وجيمع ما تفرق يف هذه الكتب من اهلدى واخلري والرب
كتاب هللا اخلالد "القرآن الكرمي" الذي أنزل على النيب العظيم حممد (ﷺ).2
والقرآن الكرمي :الذي هو املعجزة اخلالدة والصراط املستقيم واملنهج الشامل لكل ما حتتاج إليه اإلنسانية وقد
ميزه هللا سبحانه وتعاىل من بني الكتب ببقاء نصه حمفوظ ا من أيدي العابثني ومصوانا من حتريف املبدلني
يتحدى الثقلني بشكله ومضمونه يتجدد يف كل حني إعجازه ،وتتجلى يف كل عصر آايته ،مبا يبهر األلباب
ويستأصل شبهة كل مشاقق وأييت على تلبيس كل دجال ،فيه النور والشفاء واهلدى والرمحة والنجاة
والعصمة.3
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ض َعن ِذك ِري
﴿وَمن أَعَر َ
وقد بني هللا سبحانه وتعاىل عقوبة الذي يعرض عن هذا الكتاب العزيز حيث قالَ :
ِ ِ
ِ
ض َعنهُ فَِإنَّهُ َحي ِم ُل يَوَم
فَِإ َّن لَهُ َمع َ
يشةا َ
﴿من أَعَر َ
ضن اكا َوَحن ُش ُرهُ يَوَم القيَ َامة أَع َمى﴾ [طه .]124 :وقال سبحانهَ :
ِ ِ
القيَ َامة ا

ِوزرا﴾ [طه]100 :

هكذا عقوبة الذي يعرض عن هذا القرآن وهللا سبحانه وتعاىل بني أن اإلميان الصحيح مبا أنزل هللا يقتضي
التفاعل معه حيث قال يف بين إسرائيل بعدما عاتبهم على ما ارتكبوه من أعمال تتناَف مع هدى ما أنزل
ِ
ض ال ِكتَ ِ
اب َوتَك ُف ُرو َن بِبَ ع ٍ
إليهم يف الكتاب فقال هللا تعاىل هلم﴿:أَفَتُؤِمنُو َن بِبَ ع ِ
ك
ض فَ َما َجَزاءُ َمن يَف َع ُل ذَل َ
ِ
ِ ِ
ِ ِ ِ
َش ِد الع َذ ِ
اب﴾[البقرة .]85 :ويقول هللا تبارك وتعاىل يف
ي ِيف احلَيَاة الدُّن يَا َويَوَم القيَ َامة يَُرُّدو َن إِ َىل أ َ َ
من ُكم إَّال خز ٌ
ِ
بين إسرائيل﴿ :مثَل الَّ ِذ ِ
وها َك َمثَ ِل احلِ َما ِر َحي ِم ُل أَس َف اارا﴾ [اجلمعة.]5 :
ين ُمحلُوا التَّوَرا َة ُمثَّ َمل َحيملُ َ
َ ُ َ
وهكذا شأن املسلم عندما يهجر هذا الكتاب العزيز وال يعمل مبقتضاه وال يتمسك هبديه وال يتبع نوره،
كذلك مثله كمثل احلمار الذي حيمل أسفارا ،إذ ال خيتلف شأن هذه األمة عن شأن غريها من األمم إذا
هجرت كتاب رهبا وأضاعت هدى نبيها عليه أفضل الصالة والسالم.1

 .4املًلئكة:
مما جيب اإلميان به مالئكة هللا وهم من عامل الغيب ،نؤمن بوجودهم وإن مل نشاهدهم ،2واإلميان ابملالئكة
ركن من أركان اإلميان ،وأصل من أصول العقيدة اإلسالمية جيب كل مسلم اعتقاده،
ِ ِ ِِ ِ ِِ
ِ
ِِ ِ
الرس ُ ِ
ني
ول مبَا أُن ِزَل إِلَيه من َربِه َوال ُمؤمنُو َن ُكلر َآم َن ِاب ََّّلل َوَم َالئ َكته َوُكتُبِه َوُر ُسله َال نُ َف ِر ُق بَ َ
﴿آم َن َّ ُ
قال تعاىلَ :
ِ
أ ٍ ِ ِِ
ك َربَّنَا َوإِلَي َ
َحد من ُر ُسله َوقَالُوا َمسعنَا َوأَطَعنَا ُغفَرانَ َ
َ
ك َ ُ

الم ِ
صري﴾[البقرة]285 :
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ِ ِ ِِ ِ ِِ ِ ِ
يدا﴾[النساء.]136 :
ض َالاال بَعِ ا
ض َّل َ
﴿وَمن يَك ُفر ِاب ََّّلل َوَم َالئ َكته َوُكتُبِه َوُر ُسله َواليَ وم اآلخ ِر فَ َقد َ
وقال تعاىلَ :
وصرحت السنة بوجوب اإلميان ابملالئكة كما جاء يف حديث جربيل عليه السالم املشهور.1

 صفات املًلئكة:إن حتديد صفاهتم ال ميكن التهكن به إال ما ورد من نصوص يف ذلك ،فمن صفاهتم الواردة على سبيل
املثال ال احلصر ما يلي:
 أهنم خملوقون من نور فعن عائشة عن رسول هللا (ﷺ) قال :خلقت املالئكة من نور ،وخلقت اجلان منمارج من انر ،وخلقت آدم مما وصف لكم.2
 أن املالئكة قد يكونون معنا وال نراهم ،فقد كان ينزل امللك "جربيل" عليه السالم ابلوحي على رسولهللا (ﷺ) وال يراه جلساء الرسول.
 أن املالئكة قادرون على التشكل ابألشكال اجلسمانية احلسنة. ومن صفاهتم أن هلم قدرات خارقة ،فقد ثبت للمالئكة يف القرآن الكرمي والسنة قدرات عجيبة إبقدارِ
ِ
ك فَوقَ ُهم يَوَمئِ ٍذ َمثَانِيَةٌ﴾[احلاقة.]17 :
ش َربِ َ
هللا هلم قال تعاىلَ ﴿ :وال َملَ ُ
ك َعلَى أَر َجائ َها َوَحيم ُل َعر َ
 ومن صفاهتم الضخامة العظيمة :قال رسول هللا (ﷺ) :أذن يل أن أكدت عن ملك من مالئكة هللا منمحلة العرش أن ما بني شحمة أذنه إىل عاتقه مسرية سبعمائة عام .3وروى اإلمام جابر بن زيد يف مراسيله:

1

الفكر العقدي عند اإلابضية ،ص.294

2

الفكر العقدي عند اإلابضية ،ص.294

3

تفسري القرطيب.419/4 ،

821

أن هللا خلق ملكا رأسه يف السماء السابعة ورجاله يف األرض السفى إحدى زوااي العرش على كاهله يقول:
سبحانك ما أعظمك.1
 ومن صفاهتم أهنم مطيعون هلل مقربون منه قال تعاىلِ ِ ِ َ :ِ ِ
﴿ال يَسب ُقونَهُ ابل َقول َوُهم أبَم ِره َ َ

ن﴾[األنبياء]27 :
ي عملُو َ

 ومن صفاهتم أهنم ال يتناكحون وال يتناسلون ولكنهم عباد الرمحن خملوقون هلل دون وساطة تناسل 2وهممميزون عن سائر اخللق بطبائع خاصة ال يشاركهم فيها غريهم فهم ال أيكلون وال يشربون وال يتعبون وال
ينامون وال يفرزون الفضالت الطبيعية اليت تفرزها األجسام األخرى.3
﴿ويُ َسبِ ُح
 ومن صفاهتم اخلوف من هللا تعاىل ،وإن كانوا ال يعصونه وعلى عبادته مقيمون ،قال تعاىلَ :ِ
صيب ِهبا من يشاء وهم ُجي ِادلُو َن ِيف َِّ
الرع ُد ِحبم ِد ِه والم َالئِ َكةُ ِمن ِخي َفتِ ِه وي رِسل َّ ِ ِ
يد
اَّلل َوُه َو َشد ُ
الص َواع َق فَيُ ُ َ َ َ َ ُ َ ُ َ
َّ َ َ َ
َُ ُ
ال ِمحا ِل﴾[الرعد.]13 :

َ

 وظائف املًلئكة:أسند هللا تعاىل املالئكة وظائف شىت وهي كما يلي:
 فهم مكلفون بتسبيح هللا وتعظيمه والسجود له ِ ِالسماو ِ
ِ
ات َوَما ِيف األَر ِ
ض ِمن َدابٍَّة
﴿و ََّّلل يَس ُج ُد َما يف َّ َ َ
َ
َوال َم َالئِ َكةُ َوُهم َال يَستَكِربُو َن﴾[النحل.]49 :
﴿وال َم َالئِ َكةُ يُ َسبِ ُحو َن ِحبَم ِد َرهبِِم َويَستَ غ ِف ُرو َن لِ َمن ِيف األَر ِ
ض﴾[الشورى.]5 :
 -وهم مأمورون ابالستغفار َ
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﴿اَّللُ يَصطَِفي ِم َن ال َم َالئِ َك ِة ُر ُس اال َوِم َن
 واختذ هللا من املالئكة رسالا مكلفني بنقل الوحي ،فقال تعاىل َّالن ِ
َّاس﴾[احلج.]75 :
وح ِمن أَم ِرِه علَى من ي َشاء ِمن ِعب ِاد ِه أَن أَن ِذروا أَنَّه َال إِلَه إَِّال أ ََان فَاتَّ ُق ِ
ون﴾
 وقال﴿ :يُنَ ِزُل ال َم َالئِ َكةَ ِاب ُّلر ُِ ُ َ
َ
َ َ َ ُ
[النحل]2 :

وك لف هللا ومالئكته ابالتصال ابلصاحلني من عباده سواء لتبشريهم بنعمة من نعمة وفضل من أفضاله أو
تطمينهم يف وقت الشدة واحلاجة ففي سياق احلديث عن مرمي قال تعاىل﴿وإِذ قَالَ ِ
ت ال َم َالئِ َكةُ َاي َمرَميُ إِ َّن
َ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ني﴾[آل عمران.]42 :
َّ
اَّللَ اصطََفاك َوطَ َّهَرك َواصطََفاك َعلَى ن َساء ال َعالَم َ
ِ َّ ِ
اَّللُ ُمثَّ استَ َق ُاموا تَتَ نَ َّزُل َعلَي ِه ُم ال َم َالئِ َكةُ أََّال َختَافُوا
ين قَالُوا َربُّنَا َّ
وقال تعاىل يف شأن تطمني الصاحلني﴿ :إ َّن الذ َ
َوَال َحتَزنُوا َوأَب ِش ُروا ِابجلَن َِّة الَِّيت ُكن تُم

ن﴾ [فصلت.]30 :
وع ُدو َ
تُ َ

وتتدخل املالئكة أبمر من هللا لنصرة املؤمنني اجملاهدين يف سبيل هللا لتكون كلمته هي العليا فرتجح كفتهم
ول
اَّللَ لَ َعلَّ ُكم تَش ُك ُرو َن  إِذ تَ ُق ُ
اَّللُ بِبَد ٍر َوأَن تُم أ َِذلَّةٌ فَاتَّ ُقوا َّ
صَرُك ُم َّ
﴿ولََقد نَ َ
عند قتال األعداء قال تعاىلَ :

ِ ِ ِ
ِ
ِ ٍ ِ
ِ
ِ ِِ
ني﴾[آل عمران.]124-123 :
ني أَلَن يَكفيَ ُكم أَن ُمي َّد ُكم َربُّ ُكم بِثَ َالثَة َآالف م َن ال َم َالئ َكة ُمن َزل َ
لل ُمؤمن َ

وكلف هللا املالئكة ابلتسجيل عن املكلفني من اإلنس واجلن أعماهلم يف الدنيا والشهادة هلم أو عليهم يف
ِ
ِ
ِِ
ك
ني﴾ [اَّلنفطار .]11-10 :وقال﴿ :لَ ِك ِن َّ
اَّللُ يَش َه ُد ِمبَا أَن َزَل إِلَي َ
ني  كَر ااما َكاتبِ َ
﴿وإِ َّن َعلَي ُكم َحلَافظ َ
اآلخرة َ
أَن زلَه بِعِل ِم ِه والم َالئِ َكةُ يشهدو َن وَك َفى ِاب َِّ
َّلل
َُ
َ َ
َ َُ َ

يدا﴾ [النساء]166 :
َش ِه ا

ِ َّ ِ
ين
وخصص بعض املالئكة بقبض األرواح حني حيني أجل أصحاهبا املقدر من هللا ،قال حل ذكره ﴿إ َّن الذ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِِ
ني ِيف األَر ِ
﴿ولَو
اه ُم ال َم َالئ َكةُ ظَالمي أَن ُفس ِهم قَالُوا ف َيم ُكن تُم قَالُوا ُكنَّا ُمستَض َعف َ
تَ َوفَّ ُ
ض﴾ [النساء .]97 :وقالَ :
َّ ِ
ِ
ِ
ين َك َف ُروا ال َم َالئ َكةُ يَض ِربُو َن ُو ُج َ
وه ُهم َ َ َ
تَ َرى إذ يَتَ َو ََّف الذ َ

هم﴾ [األنفال.]50 :
وأَدابرُ
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ويوم القيامة ،وبعد احلساب يتوىل املالئكة أهل اجلنة وخدمتهم ،يف مقابل التنكيل أبهل النار وتعذيبهم قال
ِ َّ ِ
ِ
ِ
ِ
يس َها َوُهم ِيف َما
ين َسبَ َقت َهلُم منَّا احلُس َىن أُولَئ َ
تعاىل﴿ :إ َّن الذ َ
ك َعن َها ُمب َع ُدو َن  َال يَس َم ُعو َن َحس َ
ِ
َّاه ُم ال َم َالئِ َكةُ َه َذا يَوُم ُك ُم الَّ ِذي ُكن تُم
اشتَ َهت أَن ُف ُس ُهم َخال ُدو َن  َال َحي ُزُهنُُم ال َفَزعُ األَك َربُ َوتَتَ لَق ُ
ن﴾[األنبياء.]103-101 :
وع ُدو َ
تُ َ

ِ
آابئِ ِهم َوأَزَو ِاج ِهم َوذُ ِرَّايهتِِم َوال َم َالئِ َكةُ يَد ُخلُو َن َعلَي ِهم
َّات َعد ٍن يَد ُخلُ َ
﴿جن ُ
وهنَا َوَمن َ
صلَ َح من َ
وقال تعاىلَ :
ِمن ُك ِل َاب ٍب﴾[الرعد.]23 :
ويف اجلانب الثاين :يقول تعاىل﴿:و ِس َّ ِ
وها فُتِ َحت أَب َو ُاهبَا َوقَ َال
ين َك َف ُروا إِ َىل َج َهن ََّم ُزَمارا َح َّىت إِ َذا َجاءُ َ
َ َ
يق الذ َ
ِ
ِ
آاي ِت َربِ ُكم َويُن ِذ ُرونَ ُكم لَِقاءَ يَوِم ُكم َه َذا قَالُوا بَلَى َولَ ِكن
َهلُم َخَزنَتُ َها أََمل َأيت ُكم ُر ُس ٌل من ُكم يَت لُو َن َعلَي ُكم َ
اب علَى ال َكافِ ِرين  قِيل ادخلُوا أَب واب جهنَّم خالِ ِد ِ
ِ
ِ
س َمث َوى
َحقَّت َكل َمةُ ال َع َذ ِ َ
َ ُ
َ َ ََ َ َ َ
َ
ين ف َيها فَبئ َ
ِِ
ين﴾[الزمر.1]72-71 :
ال ُمتَ َكرب َ

 أثر اإلَيان ابملًلئكة:إن اإلميان مبالئكة هللا سبحانه وتعاىل يقتضي مراقبة النفس وحماسبتها ،فاإلميان ليس ابألمر اهلني إذا كان
على حقيقته وسيطر على العقل والوجدان ،واستشعر اإلنسان أبن عليه مراقبة دقيقة ألن من وظائف أولئك
ِ ِ
املالئكة مراقبة اإلنسان ،فاهلل تبارك قال﴿:ما ي ل ِف ُ ِ ٍ ِ
يب َعتِي ٌد﴾[ق .]18 :وقال احلق
َ َ
ظ من قَول إَّال لَ َديه َرق ٌ
ِ
ِ
ِِ
ني  يَعلَ ُمو َن َما تَف َعلُو َن﴾
سبحانه
ني  كَر ااما َكاتبِ َ
وتعاىل﴿:وإِ َّن َعلَي ُكم َحلَافظ َ
َ
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[اَّلنفطار.]12-10 :

واإلنسان حماسب ومراقب ومالئكة هللا تلحظه يف كل أوقاته وتسجل مجيع أعماله فيستشعر ابخلوف من
هذه املراقبة الدقيقة وحيرص على أال تنقلب املالئكة إىل هللا تعاىل إال بصحائف بيضاء من أعماله الصاحلة
اليت عملها وجبانب ذلك يشعر أيض ا بعظمة هللا سبحانه وتعاىل الذي ختشاه املالئكة رغم ماهلا من قوة.1

احلادي عشر :اإلَيان ابليوم اآلخر:
هو إميان ابملنقلب الذي ال مفر ألحد منه وفيه جيزى كل أحد مبا كسب ﴿من ع ِمل ص ِ
احلاا فَلِنَ ف ِس ِه َوَمن
َ َ َ َ
َساءَ فَ َعلَي َها﴾ [فصلت ]46 :على أن اجلزاء يف ذلك مباين لكل ما يكون من جزاء يف الدنيا إذ ال ينقطع خريه
أَ
وال شره وكل منهما أعظم من أن تكتنهه البصائر أو يرتسم يف ألواح اخليال ،فلذلك كان منشأ للصالح
واالستقامة وينبوع ا للهداية والفضائل .ولذلك كثريا ما يقرتن ابإلميان ابهلل يف النصوص القرآنية والنبوية يف
ِ
ظ بِِه من َكا َن ِمن ُكم ي ؤِمن ِاب َِّ
َّلل َواليَ وِم اآل ِخ ِر﴾
مقام الدعوة أو التحذير كما يف قوله تعاىلَ ﴿:ذل َ
ك يُ َ
وع ُ َ
ُ ُ
اَّللَ َواليَ وَم اآل ِخَر﴾[األحزاب .]21 :كما يف قوله صلى هللا عليه وسلم:
[البقرة .]232 :وقوله تعاىل﴿:لِ َمن َكا َن يَر ُجو َّ
2
خريا
"من كان يؤمن ابهلل واليوم اآلخر فًل يؤذ جاره"  .وقوله" :من كان يؤمن ابهلل واليوم اآلخر فليقل ا

أو ليصمت".

 .1أثر اإلَيان ابلغيب:
إن األخبار اليت تتعلق أبمور اآلخرة مما يدخل يف غيب هللا تعاىل ،وال تقع حتت مدارك اإلنسان ال ابحلس
وال ابلعقل ومن هنا كان اإلميان هبا اعتمادا على ما ورد بشأهنا مسع ا يف كتاب هللا تعاىل ،وسنة رسوله
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ِ ِ
(ﷺ) ،وهي خاصية من خصائص املؤمنني ،يقول تعاىل﴿ :امل َذلِك ال ِكتاب َال ري ِ ِ
ني
ب فيه ُه ادى لل ُمتَّق َ
َ َ ُ َ َ
ب وي ِقيمون َّ ِ
َّ ِ
اهم يُن ِف ُقو َن﴾[البقرة.]3-1 :
ين يُؤِمنُو َن ِابلغَي ِ َ ُ ُ َ
الص َال َة َوممَّا َرَزق نَ ُ
ا لذ َ
واإلميان ابلغيب هو نقطة االفرتاق بني أصحاب الفطر السليمة والنفوس الزكية والعقول الراسخة ،واألفكار
الواعية الذين يتصلون مبا وراء هذا العامل احملسوس،ويدركون أنه حماط بقوة لقهره وإرادة تدبره ،وبني الذين
تكدرت فطرهم ،وأظلمت نفوسهم واضطرت عقوهلم وانغلقت أفكارهم ،فلم يفهموا تفسريا للوجود إال ما
وقعت عليه حواسهم احملدودة فاملؤمنون ابلغيب ينطلقون أبرواحهم وعقوهلم يف فسيح ملكوت هللا الواسع،
ويرون أن هدف احلياة أمسى من أن يكون من أجل شهوات الدنيا ،والتنافس على حطامها والتناحر على
منافعها ،بينما الذين يكذبون ابلغيب ال يعرفون هدف ا يف احلياة إال إرضاء العواطف املضطربة ،وإشباع الغرائز
املنهمومة ومن هنا خيتلف سلوك الطائفتني وختتلف موازين األمور بينهما ،فاملؤمنون ابلغيب يلمحون يف كل
شيء املبدأ واملصري فيحرصون على أن تكون أعماهلم كلها خالصة لوجه هللا تعاىل ومنطبقة على املقاييس
اليت أنزهلا ومؤمنة ملصريهم يف الدار اآلخرة ومن مث كان اإلميان ابلغيب القاعدة األساسية اليت يقوم عليها
العمل للمسلم وينطلق منها اجتاهه إىل ربه يف مجيع جماالت احلياة.
واإلميان ابليوم اآلخر يقتضي االستعداد لذلك اليوم وهو أهم ضابط من ضوابط حياة اإلنسان بعد اإلميان
ابهلل تعاىل ،الذي أيده وأخرجه من العدم إىل الوجود وأسبغ عليه نعمه الظاهرة والبطانة واستخلفه يف األرض
وخلق له مجيع منافعها وسخر له منافع الكون ،إذا آمن بذلك دعاه هذا اإلميان التباع أوامر هللا واجتناب
حمارمه.1

1
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 .2املوت:
هو سبيل االنتقال من الدنيا إىل األخرة ومن الفناء إىل اخللود ،ومن العمل إىل اجلزاء وال جيادل فيه جمادل
ألنه حقيقة واقعة ال يتمارى فيها اثنان ،فهذه األمم غري القرون يطويها املوت طيا وليس فيما من كان قادرا
على التخلص منه أو أتخري ساعته عندما حيني حينه بل الناس وغريهم من األحياء يف سباق مستمر إليه
لورد منهله والعب من كأسه ال فرق يف ذلك بني قوي وضعيف ،وال بني قاهر ومقهور ،وال بني غين وال
فقري ،وال بني عزيز وال ذليل فلذلك سلم الكل له ومل يوجد من مياري يف حقيقته أو يشكك يف ثبوته،
فاملؤمنون والكفار والربرة والفجرة سواء يف االقرار به.1

 حياة القرب:يؤمن اإلابضية ابحلياة الربزخية ويعتقدون بعذاب القرب ابلنسبة للكافرين ونعيمه ابلنسبة للمؤمنني معتمدين
ضو َن َعلَي َها غُ ُد اوا َو َع ِشياا﴾[غافر .]46 :وقوله تعاىل﴿:قَالُوا َربَّنَا أ ََمتَّنَا
َّار يُعَر ُ
على صحة وقوعه :بقوله تعاىل﴿:الن ُ
ني وأَحيَ ي تَ نَا اث نَ تَ ِ
ِ
وج ِمن َسبِ ٍيل﴾ [غافر.]11 :
ني فَاع ََرتف نَا بِ ُذنُوبِنَا فَ َهل إِ َىل ُخ ُر ٍ
اث نَ تَ َ
وروى أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال :بلغنا عن رسول هللا (ﷺ) أنه مر برجلني يعذابن يف القرب فقال:
يعذابن يف كبرية أما أحدمها فقد كان ال يستربئ من البول ،وأما اآلخر فقد كان ميشي بني الناس ابلنميمة.2
قال أبو عبيدة :كان جابر ممن يثبت عذاب القرب 3وعموم ا إثبات عذاب القرب للكفار مبا فيهم عصاة
املوحدين وردت عند كثري من علماء اإلابضية مما يؤكد تصديقهم به.4

1

شرح غاية االد بنظم االعتقاد ،ص.62

2

مسند الربيع ،رقم .197/2 ،487
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 .3يوم القيامة:
واإلميان بيوم القيامة ركن من أركان اإلسالم ،واإلميان وأصل من أصول الدين والتكذيب به كفر ابهلل
وابإلسالم فال ينكره إال مكابر جاحد قال تعاىل":قل هللا حيييكم مث مييتكم مث جيمعكم إىل يوم القيامة ال
ريب فيه ولكن أكثر الناس ال يعلمون" "اجلاثية."36:
وقد ورد يف القرآن الكرمي أمساء كثرية مرادفة السم "القيامة" ومن هذه املسميات الساعة ،اآلخرة ،احلاقة،
الطامة ،الصاخة ،الغاشية ،القارعة ،الواقعة ،اآلزفة ،يوم التناد ،يوم الدين ،يوم التالق ،يوم احلساب ،يوم
احملشر ،ولكل اسم من هذه األمساء مدلوالت يف الذهن والنفس والنفور وإحياءات شىت من الرهف والرجفة،
واالنفعال.
ويظهر التذكري بيوم القيامة وما حيدث فيه كثريا يف فكر اإلابضية واستخدامه يف املواعظ وجمالس الذكر
وترقيق القلوب ،قال جابر بن زيد يف أحد رسائل . .:وإنك خلقت فردا عرايان وكذلك تبعث ،فخذ جهازك
وزادك وخذ عدتك للقاء وأصلح لنفسك مرجعها واطلب هلا منافع اآلخرة.1
وقال يف موضع آخر :وقد اقرتب إنفاذ أجلك وحضر أمر اآلخرة وعند ذلك تنظر شدة ربك وأخبارك
كلها ،فانظر ماذا أعددت وماذا قدمت إليه ،واستدرك عجزك وتفريطك قبل أن تطعن.2

 موعد يوم القيامة:ابلنسبة ملوعد هذا احلدث العظيم –يوم القيامة -وزمنه والوقت الذي يكون فيه فذلك ما أخفى هللا تعاىل
علمه على الناس كلهم مبا فيهم الرسل واألنبياء فليس ألحد على الناس كلهم مبا فيهم الرسل واألنبياء فليس
ألحد –كائنا من كان -من سبيل إىل معرفة ما بقي من عمر الدنيا .ولقد صرح القرآن هبذا مكررا ومؤكدا
الس ِ
اها قُل إَِّمنَا ِعل ُم َها ِعن َد َرِيب َال ُجيَلِ َيها لَِوقتِ َها إَِّال ُه َو ثَ ُقلَت ِيف
فقال مرة﴿ :يَسأَلُونَ َ
ك َع ِن َّ َ
اعة أ ََّاي َن ُمر َس َ

1
2
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ض َال َأتتِي ُكم إَِّال ب غتةا يسأَلُونَك َكأَنَّك ح ِفي عن ها قُل إَِّمنَا ِعلمها ِعند َِّ
السماو ِ
ات َواألَر ِ
اَّلل َولَ ِك َّن أَكثَ َر
َُ َ
َ َ َ ر ََ
ََ َ
َّ َ َ
َّاس َال ي علَمو َن﴾[األعراف .]187 :وقال تعاىل﴿:وي ُقولُو َن مىت ه َذا الوعد إِن ُكن تم ِ ِ
ني  قُل إَِّمنَا العِل ُم
ََ َ َ ُ
صادق َ
ُ َ
ََ
الن ِ َ ُ
ِ
ِعن َد َِّ ِ
اَّلل َوإَّمنَا أ ََان نَذ ٌير ُ

ني﴾[امللك]26-25 :
مبِ ٌ

وأوضح النيب (ﷺ) هذا يف احلديث عندما سأله جربيل عليه السالم :مىت الساعة؟ حيث أجاب :ما
املسؤول عنها أبعلم من السائل.1
لكن نصب الشرع عالمات ليوم القيامة ،صغرى وكربى ومل يظهر كثريا احلديث عن عالمات الساعة يف
فكر اإلابضية حىت هناية القرن الثاين اهلجري إال ما جاء على لسان جابر بن زيد عندما روى حديثا يف
مراسيله عن النيب (ﷺ) قالَّ :ل تقوم الساعة حىت يسود كل أمة منافقوها.2
وأما علماء اإلابضية يف القرن الثالث فقد صرحوا أبن العالقات الصغرى للساعة-القيامة -قد ظهرت ومل
يبق إال العالمات الكربى قال أحد علماء القرن الثالث اهلجري :اليوم قد كملت أشراط الساعة إال ما بقي
من اآلايت الاليت ال ينفع معها العمل وال قبول التوبة.3
فال تنتظر اليوم إال تلك العالمات وجمئ القيامة فبادر نفسك والتمس السالمة قبل نزوهلا فإنه بلغين أن
النيب(ﷺ) ملا بعث التقم صاحب الصور ووضع فاه فقدم رجالا وأخر أخرى ينتظر األذن لألخرى ،وقال
ب لِلن ِ
َّاس ِح َس ُاهبُم﴾ [األنبياء ]1 :وإذا كان علماء
تعاىل﴿:فَ َقد َجاءَ أَشَراطُ َها﴾[حممد ، ]18 :وقال تعاىل ﴿ :اق ََرت َ
القرن الثالث اهلجري يقولون أن عالمات الساعة اكتملت ،فماذا يقول علماء القرن اخلامس عشر اهلجري.4

1

البخاري ،رقم .50

2
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 البعث:املؤمنون كما آمنوا بثبوت املوت املشاهد يؤمنون بثبوت البعث املغيب وما يتبعه لتسليمهم أن هللا على كل
شيء قدير وتصديقهم بكل ما أخرب به وقد أقام هللا على العبد احلجة على مأ أنكروه من البعث من دالئل
خلقه هلم من العدم وتصويره إايهم على غري سابق مثال وما آاتكم من مواهب احلياة وأفاضه عليهم من
ب ِمن الب ع ِ
ث فَِإ َّان َخلَقنَا ُكم ِمن تُر ٍ
نعم املدارك واألحاسيس فقد قال تعاىل﴿:اي أَيُّ َها الن ِ
اب
َّاس إن ُكن تُم ِيف َري ٍ َ َ
َ
َ
ُ
ِ
ٍِ
ٍ ٍ
ٍ ِ
ٍ ِ
ِ
ِ
ِ
َج ٍل
ُمثَّ من نُط َفة ُمثَّ من َعلَ َقة ُمثَّ من ُمضغَة ُخمَلَّ َقة َو َغ ِري ُخمَلَّ َقة لنُبَِ َ
ني لَ ُكم َونُقُّر ِيف األَر َحام َما نَ َشاءُ إ َىل أ َ
ِ
َش َّد ُكم َوِمن ُكم َمن يُتَ َو ََّف َوِمن ُكم َمن يَُرُّد إِ َىل أَرَذ ِل ال ُع ُم ِر لِ َكي َال يَعلَ َم ِمن
ُم َس امى ُمثَّ ُخن ِر ُج ُكم ِطف اال ُمثَّ لتَ ب لُغُوا أ ُ
ِ ِ
يج 
ض َه ِام َدةا فَِإذَا أَن َزلنَا َعلَي َها ال َماءَ اهتَ َّزت َوَربَت َوأَن بَ تَت ِمن ُك ِل َزو ٍج َهبِ ٍ
بَعد عل ٍم َشي ئاا َوتَ َرى األَر َ
ِ
الس ِ
ب فِ َيها َوأ َّ
اَّللَ ُه َو احلَ ُّق َوأَنَّهُ ُحييِي ال َموتَى َوأَنَّهُ َعلَى ُك ِل َشي ٍء قَ ِد ٌير  َوأ َّ
ك ِأب َّ
َن
َن َّ
ذَل َ
َن َّ َ
اعةَ آتيَةٌ َال َري َ
ث َمن ِيف ال ُقبُوِر﴾[احلج.]7-5 :
َّ
اَّللَ يَب َع ُ
ِ
ٍ
ِ
ِ
وقال تعاىل﴿:أَوَمل يَر ِ
ني  َو َ
اإلن َسا ُن أ ََّان َخلَقنَاهُ من نُط َفة فَِإ َذا ُه َو َخص ٌيم ُمبِ ٌ
ب لَنَا َمثَ اال َونَس َي َخل َقهُ
ضَر َ
َ َ
قَ َال َمن ُحييِي العِظَ َام َوِه َي َرِم ٌيم  قُل ُحييِ َيها الَّ ِذي أَن َشأ ََها أ ََّوَل َمَّرٍة َوُه َو بِ ُك ِل َخل ٍق َعلِ ٌيم  الَّ ِذي

جعل لَ ُكم ِمن الشَّج ِر األَخض ِر َانرا فَِإذَا أَن تم ِمنه تُوقِ ُدو َن  أَولَيس الَّ ِذي خلَق َّ ِ
ض بَِق ِاد ٍر
الس َم َاوات َواألَر َ
َ َ
ُ ُ
َ َ
َ ا
ََ َ
َ َ
ول لَهُ ُكن فَيَ ُكو ُن ٨٢فَ ُسب َحا َن
َعلَى أَن َخيلُ َق ِمث لَ ُهم بَلَى َوُه َو اخلََّال ُق ال َعلِ ُيم  إَِّمنَا أَم ُرهُ إِ َذا أ ََر َاد َشي ئاا أَن يَ ُق َ

ِ ِِ
ٍ ِ
الَّذي بِيَده َملَ ُك ُ
وت ُك ِل َشيء َوإِلَيه َ ُ

ن﴾[يس]83-77 :
تُرجعو َ

ٍِ
ضو َن َال
وقد دلت النصوص ا لقاطعة أن اإلنسان يومئذ حماسب على ما قدم وأخر قال تعاىل﴿:يَوَمئذ تُعَر ُ
ٍِ ِ
َخت َفى ِمن ُكم َخافِيَةٌ﴾[احلاقة .]18 :وقال عز وجل﴿ :يُنَ بَّأُ ِ
اإلن َسا ُن يَوَمئذ مبَا قَد َ
َّم َ َ

َخر﴾[القيامة. ]13 :
وأ َّ
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 امليزان:قال عالمة اخلليلي :جاءت اآلايت القرآنية على أن الناس يوم القيامة متفاوتون يف املآل حبسب التفاوت
ِ
ك ُه ُم ال ُمفلِ ُحو َن َوَمن
يف األعمال ،فمنهم ثقيل امليزان ومنهم خفيفه قال تعاىل﴿:فَ َمن ثَ ُقلَت َم َوا ِزينُهُ فَأُولَئ َ
خفَّت موا ِزينه فَأُولَئِ َّ ِ
ين َخ ِس ُروا أَن ُف َس ُهم ِيف َج َهن ََّم
َ
َ َ َ ُُ
ك ا لذ َ

ن﴾[املؤمنون]103-102 :
َخالِ ُدو َ

ِ ِ
يش ٍة ر ِ
ِ
اضيَ ٍة َوأ ََّما َمن َخفَّت َم َوا ِزينُهُ فَأ ُُّمهُ َها ِويَةٌ َوَما أَد َر َاك َما
وقال تعاىل﴿:فَأ ََّما َمن ثَ ُقلَت َم َوازينُهُ فَ ُه َو يف ع َ َ
ِهيَه َانٌر َح ِاميَةٌ﴾[القارعة .]11-6 :وقد اختلف املسلمون ِف أتويل ذلك ِف فريقني:
األول :من ذهب إىل أن األعمال توزن وزان حقيقا مبيزان حقيقي ،فأهل الرب تثقل موازينهم ،وأهل الفجور
ختف موازينهم وهو قول األشاعرة ومن حنا حنوهم.
الثاين :ذهب آخرون إىل أن امليزان كناية عن فرز األعمال ومتييز خريها من شرها وبيان مقبوهلا من مردودها
فإن هللا تعاىل هو العليم بكل شيء ومل يكن يف حاجة إىل ميزان حقيقي لبيان الصاحلات والسيئات وإمنا
يعرض على عباده يوم القيامة ما قدموا وما أخروا وما أخلصوا فيه هلل وما أرادوا به غري حجة ،فتقوم احلجة
على املسيء إبساءته وينعم احملسن بنعمة القبول من هللا وهو قول أصحابنا واملعتزلة .1وإن وحجة هؤالء أن
ٍِ
﴿وال َوز ُن يَوَمئذ احلَ ُّق فَ َمن ثَ ُقلَت َم َوا ِزينُهُ
هللا سبحانه أخري عن الوزن أبنه احلق وبني أنه القسط يف قولهَ :
فَأُولَئِك هم المفلِحو َن﴾[األعراف .]8 :وقوله﴿ :ونَضع الموا ِزين ال ِقس َ ِ ِ ِ ِ
س َشي ئاا َوإِن
َ ُُ ُ ُ
َ َ ُ ََ َ
ط ليَ وم القيَ َامة فَ َال تُظلَ ُم نَف ٌ
ِ
ِ
ٍِ
ِ
ني﴾[األنبياء.]47 :
َكا َن مث َق َال َحبَّة من َخرَد ٍل أَتَي نَا هبَا َوَك َفى بِنَا َحاسبِ َ
ط﴾بدل من املوازين.
فقول﴿ :احلَ ُّق﴾خري من الوزن وقوله ﴿ال ِقس َ

1
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وهو دليل على صحة ما ذهبوا إليه وصواب ما عولوا عليه ،من أن الوزن ليس هو مبيزان مادي وإمنا هو
ميزان معنوي وهو احلق والقسط ،فإن اخلرب هو نفس املخرب عنه ،والبدل هو عني املبدل منه .ومما يقوى
ذلك أن األعمال أعراض وليست أجسام ا واألعراض التوزن مبعايري مادية .1وقال ابن تيمية :امليزان هو ما
يوزن به األعمال وهو غري العدل ،كما دل على ذلك الكتاب والسنة إىل أن قال :وأما كيفية تلك املوازين
فهو مبنزلة كيفية سائر ما أخربان به من الغيب .2فالواجب الوقوف مع النصوص نفيا وإثبااتا .وأما املوزوانت
فقد ثبت وزن الصحف ووزن العامل ووزن العمل فأما وزن الصحف فيدل عليه ما سبق من حديث البطاقة.
وأما وزن العامل فيدل عليه ما رواه البخاري بسنده عن رسول هللا (ﷺ) أنه قال :إنه ليأيت الرجل العظيم
السمني يوم القيامة ال يزن عند هللا جناح بعوضة وقال اقرؤوا إن شئتم ﴿فَ َال نُِق ُيم َهلُم يَوَم ال ِقيَ َام ِة َوزاان﴾
[الكهف .]105 :وروى اإلمام أمحد بن مسعود :أنه كان جيتين سواكا من األراك وكان دقيق الساقني ،فجعلت
الريح تكفؤه ،فضحك القوم منه فقال :رسول هللا (ﷺ) :مما تضحكون؟ قالوا :اي نيب هللا من دقه ساقيه،
فقال :والذي نفسي بيده هلما أثقل ِف امليزان من أحد.3
وأما وزن األعمال أنفسها فقد ورد فيه عدة أحاديث منها قوله صلى هللا عليه وسلم :الطهور شطر اإلَيان
واحلمد هلل متأل امليزان .4وقوله صلى هللا عليه وسلم :كلمتان خفيفتان على اللسان ،حبيبتان إىل الرْحن
ثقيلتان ِف امليزان سبحان هللا وحبمده سبحان هللا العظيم.
وقوله صلى هللا عليه وسلم :ما من شيء أثقل من ميزان املؤمن يوم القيامة من خلق حسن.5
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فهذه األحاديث تدل على أن األعمال توزن وإن كانت أعراضا ،فإن هللا سبحانه وتعاىل قادر على وزهنا
وهي أعراض أو أنه سبحانه يقلبها أجساما .1فثبت وزن األعمال ،العامل وصحائف األعمال ،وثبت أن
امليزان له كفتان وهللا أعلم مبا وراء ذلك من الكيفيات

2

يقول الشيخ علي حيىي معمر يف حديثه عن معىن امليزان والصراط :هذه مسألة من املسائل اليت استنفذت
جهدا ووقت ا ووصل هبا التحدي إىل صور تكاد هزلية أو هبلوانية ،يصر فيها بعض الناس أن يكون امليزان
يوم ال قيامة ذا كفتني ولسان مث خيتار كيف بقع الوزن فيذهب يف التصور شوطا بعيدا ويصر بعضهم أن
يكون الصراط جسر فوق جهنم وأن يكون أرق من الشعرة وأحد من السيف مث يتسابق الناس عليه فمن
وقع منهم كان مصريه إىل النار ،وهم يف سباقهم هذا حبسب أعماهلم ،أن هذا التصور جيب أن يراتح اليوم
وإذا كان العلم البشري منذ ذلك العهد إىل هذا العهد قد اكتشفت أنواعا من املوازين واملقاييس للذكاء
والعقل وما إىل ذلك ،فكيف لإلنسان اليوم أن يصف موازين هللا ألعمال اإلنسان يوم القيامة.
كال من اإلابضية وأهل السنة مؤمنون أن هللا سبحانه وتعاىل يوم اجلزاء يفصل بني عبداه وأن قوله تعاىل
إن ا
الفصل ،ووزنه احلق ،وحكمه العدل.3

 الصراط واحلساب:قال العالمة نور الدين الساملي:
وما احلس اب بعد مثل ما ذهال

وال الص راط جبس ر مثل ما زعموا
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جسر على م جهنم يعربه السالكون،
وشرح العالمة أمحد اخلليلي البيت فقال :يعين أن الصراط املستقيم هو ٌ
كما هو رأي كثري من العلماء ،أبن الصراط هو دين هللا احلق الذي تتوقف جناة كل أحد على سلوكه حبذق
وحذر .والدليل على ذلك أن هللا مساه صرا اط مستقيم ا يف قوله تعليم ا لعباده ﴿اه ِد َان ِ
الصَرا َط ال ُمستَ ِق َيم﴾
[الفاحتة.]6 :
ِ
ِ ِ
ويف قوله تعاىلَ ﴿ :وأ َّ
السبُ َل فَتَ َفَّر َق بِ ُكم َعن َسبِيلِ ِه﴾
يما فَاتَّبِ ُعوهُ َوَال تَتَّبِ ُعوا ُّ
َن َه َذا صَراطي ُمستَق ا

[األنعام.]153 :

ِ
ِ
ِ ِ
ِ ٍ ِ ِ ِ ِ
ني﴾
وقوله تعاىل﴿ :قُل إِن َِّين َه َد ِاين َرِيب إِ َىل صَراط ُمستَقي ٍم ديناا قيَ اما ملَّةَ إِب َراه َيم َحني افا َوَما َكا َن م َن ال ُمش ِرك َ
[األنعام.]161 :
وأما ما جاء يف الرواايت من أن الصراط جسر على م جهنم يعربه الناس وأنه أحد من السيف وأن الناس
يتفاوتون يف عبورهم منهم من يعربه كالربق ،ومنهم كالريح ومنهم كالفارس ،ومنهم كاملاشي ،ومنهم من
يهوى هبم يف النار ،فما هو إال متثيل لتفاوت الناس يف اتباع الدين فمنهم احلاذق املاهر الذي ال يفرط يف
شيء منه ومنهم من هو دون ذلك ومنهم من ترديه شهواته يف جهنم.

1

ويدل على ذلك القصد بذلك التمثيل حديث النواس بن مسعان رضي هللا عنه عند أمحد والرتمذي وحسنه
احلاكم –وصححه والنسائي وابن جرير وابن املنذر وأيب الشيخ وابن مردويه والبيهقي يف "شعب اإلميان" أن
رسول هللا (ﷺ) قال :ضرب هللا مثًل صراطا مستقيما وعلى جنبيت الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة
وعلى األبواب ستور مرخاة وعلى ابب الصراط داع يقول :اي أيها الناس ادخلوا الصراط مجيعا وَّل
تفرقوا وداع يدعوا من فوق الصراط فإذا أراد اإلنسان أن يفتح شيئا من تلك األبواب قال :وحيك َّل
تفتح ،فإنك إن فتحته تلجخ :فالصراط اإلسًلم والسوران حدود هللا واألبواب املفتحة حمارم هللا وذلك
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الداعي على رأس الصراط كتاب هللا والداعي من فوق :واعظ هللا تعاىل ِف قلب كل مسلم ،1وقد ذكر
احلافظ ابن كثري بعض أسانيد احلديث فقال :وهو اسناد حسن صحيح.2
وقول املصنف :وما احلساب بعد مثل من ذهال يعين :أن احلسنات هو عرض أعمال اإلنسان عليه ،من
خري أو شر وبيان املنجي من املهلك منها وليس هو بعد كعد املخلوق الذاهل.3
يقول الدكتور عامر النجا ر :واحلقيقة أن اإلابضية انقسموا يف مسألة الصراط إىل قسمني فمنهم من يقول
بثبوت الصراط مثل أبو القاسم الربادي واجليطايل ومنهم من يؤوله أتويل املعتزلة أبنه ليس الصراط املستقيم
املمدود على م جهنم بل أولوه ابلدين املستقيم مثل املعصيب اإلابضي الذي ينكر الصراط احلسي إنكارا
اتما.4
ومن األدلة على إثبات حقيقة الصراط ما ورد يف حديث أيب هريرة الطويل وفيه ..:ويضرب جسر جهنم،
قال رسول هللا (ﷺ) :فأكون أول من جييزه ،ودعاء الرسل يومئذ :اللهم سلم سلم وبه كًللبب مثل
شوك السعدان ،أما رأيتم بشوك السعدان؟ قالوا :بلى اي رسول هللا ،قال :فإهنا مثل شوك السعدان،
غري أهنا َّل يعلم قدر عظمها إَّل هللا ،فتخطف الناس أبعماهلم ،منهم املوبق بعمله ،ومنهم املخردل ،مث
ينجو.5
ويف رواية أخرى :ترسل األمانة والرحم فتقومان جنيب الصراط ميينا ومشاالا فيمر أوهلم كالربق قال :قلت :أبيب
أنت وأمي أي شئ ك مر الربق؟ قال :أمل تروا إىل الربق كيف مير ويرجع من طرفة عني؟ مث كمر الريح ،مث
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كمر الطري ،وشد الرجال جتري هبم أعماهلم ونبيكم قائم على الصراط يقول :رب سلم سلم ،حىت تعجز
أعمال العباد ،حىت جييء الرجل فال يستطيع السري إال زحفا ،1ففي هذين احلديثني وحنومها دليل صريح
على إثبات حقيقة الصراط.2
وأما وصف الصراط أبنه أحد من السيف ،فقد ورد يف احلديث صحيح رواه احلاكم وغريه وصف الصراط
أبنه كحد السيف ولفظ احلديث :الصراط كحد السيف.3
وأما وصفه أبنه أدق من الشعر ،فإمنا ورد يف احلديث ضعيف رواه اإلمام أمحد عن عائشة رضي هللا عنها
قالت :قال رسول هللا (ﷺ) :جلهنم جسر أدق من الشعر وأحد من السيف .4ومل يرد يف وصفه أبنه:
أدق من الشعر حديث صحيح 5وإمنا ورد يف ذلك أثر موقوف على أيب سعيد اخلدري رضي هللا عنه قال:
بلغين أن اجلسر أدق من الشعرة وأحد من السيف .6واملقصود أن وصف الصراط بكونه أدق من الشعرة مل
يثبت يف حديث صحيح .7ومما ينبغي أن يعلم أنه ورد يف وصف الصراط أاثرا وأقواالا ال تصح ومنها ما
جاء عن سعيد بن أيب هالل قال :بلغنا أن هذا الصراط أدق من الشعر على بعض الناس ولبعض الناس
مثل الوادي الواسع.8
ومنها ما جاء عن الفضيل بن عياض قال :بلغنا أن الصراط مسرية مخس عشر ألف سنة ،مخسة آالف
صعود مخسة آالف هبوط ومخسة آالف مستوي فهذه األقوال وأمثاهلا مما مل يثبت يف حديث صحيح أو يف
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أثر صحيح له حكم الرفع ال جيوز اعتقاد موجيها ألن االعتقاد ما مل أيت به الشرع كنفي ما أتى به الشرع
وال جيوز التكلف وال التخرص فيما مل أيت به شرع مما ال تدركه عقولنا وال حتيط به أفهامنا .1وابلتايل ،ميكن
القول :أبن الصراط من املسائل اإلميانية اليت تعددت فيه أقوال األئمة والفقهاء اإلابضية ،وومسألة ختضع
الجتهاد كل عامل إابضي.

 اجلنة والنار:قال العالمة الساملي يف منظومته:
وأن ه م ن أط اع هللا ي دخ ل ه

ج ن ات ه أب دا ال ي ب ت غ ي ن ق ال

ومن عص اه ففي النريان مس كنه

ومل جي د مفزع ا عنه ا فينتقال

وشرح الشيخ اخلليلي األبيات فقال :أن الناس مصريهم يوم القيامة بتباين مسريهم يف احلياة الدنيا.
فمن وافاه املوت وهو على صالح واستقامة اتئب ا عن سيئاته حريص ا على طاعة ربه فهو رضي عند هللا بفوز
منه حبسن اجلزاء وهو جنات عدن جتري من حتتها األهنار ينعم فيها وال يبأس وخيلد فيها وال ميوت ويبقى
فيها وال خيرج .ومن وافاه أجله وهو منهمك يف هواه مصر على معصية ربه فإنه منقلبه –والعياذ ابهلل -إىل
انر حامية شديد عذاهبا محيم شراهبا وال يفرت عنهم نكاهلا ،من دخلها خلد فيها ومل ميت وشقى هبا ومل يسعد
وأقام هبا ومل خيرج.
َِّ ِ
ِ
ِ
اب
وه ُهم قََرتٌ َوَال ذلَّةٌ أُولَئ َ
ين أَح َسنُوا احلُس َىن َوِزَاي َدةٌ َوَال يَرَه ُق ُو ُج َ
ك أَص َح ُ
ودليل ذلك قول هللا تعاىل﴿:للذ َ
ات جزاء سيِئ ٍة مبِِثلِها وتَره ُقهم ِذلَّةٌ ما َهلم ِمن َِّ
اجلن َِّة هم فِيها خالِ ُدو َن  والَّ ِذين َكسبوا َّ ِ
اَّلل ِمن ع ِ
اص ٍم
َ
َ ُ َ َ
السيِئَ َ َ ُ َ َ َ َ َ ُ
َ َ َُ
َ ُ َ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
اب النَّا ِر ُهم فِ َيها َخالِ ُدو َن﴾ [يونس.]27-26 :
وه ُهم قطَ اعا م َن اللَّي ِل ُمظل اما أُولَئ َ
َكأََّمنَا أُغشيَت ُو ُج ُ
ك أَص َح ُ
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َّ ِ
ِ
ِِ
اف َعلَي ِهم
اج ُكم ُحت َربُو َن  يُطَ ُ
ين َآمنُوا ِآب َايتنَا َوَكانُوا ُمسلم َ
ني  اد ُخلُوا اجلَنَّةَ أَن تُم َوأَزَو ُ
وقوله تعاىل﴿:الذ َ
ِ
ِ
ٍ ِ
ِ
ِِ
ِِ ٍ ِ
ٍ
ك اجلَنَّةُ
ني َوأَن تُم ف َيها َخال ُدو َن  َوتل َ
س َوتَلَ ُّذ األَع ُُ
بص َحاف من َذ َهب َوأَك َواب َوف َيها َما تَشتَهيه األَن ُف ُ

ِ
ِ
ِ ِ ِ
الَِّيت أُوِرث تُم ِ
ني ِيف َع َذ ِ
اب َج َهن ََّم
وها مبَا ُكن تُم تَع َملُو َن  لَ ُكم ف َيها فَاك َهةٌ َكث َريةٌ من َها َأت ُكلُو َن  إِ َّن ال ُمج ِرم َ
ُ َ
ِِ ِ
ِ
ِ
ِِ
ني  َو َان َدوا َاي
اهم َولَكن َكانُوا ُه ُم الظَّالم َ
َخال ُدو َن  َال يُ َف َّرتُ َعن ُهم َوُهم فيه ُمبل ُسو َن  َوَما ظَلَمنَ ُ
ِ
ِ
ك لِيَ ق ِ
ض َعلَي نَا َربُّ َ
َمال ُ
ك قَ َال إنَّ ُكم َ

ن﴾[الزخرف]77-69 :
ماكِثُو َ

وقوله﴿ :إِ َّن األَب رار لَِفي نَعِي ٍم  وإِ َّن ال ُف َّجار لَِفي ج ِحي ٍم  يصلَوَهنَا ي وم ِ
الدي ِن  َوَما ُهم َعن َها
ََ
َ
َ
َ
َ
ََ
ِ
ني﴾[اَّلنفطار . ]16-13 :إىل غري ذلك من اآلايت الكثرية الدالة على أن اجلنة أعدت للمتقني وأن النار
بِغَائبِ َ
أعدت للمجرمني وأن كالمها دار خلود وبقاء.1
واجلنة والنار من أمور اآلخرة اليت جيب اإلميان هبما وجاءت اآلايت القرأنية موضحة ومفصلة للجنة والنار
ووردت عن رسول هللا (ﷺ) العديد من األحاديث يف وصفهما ولعل عمدهتا يف ذلك األحاديث الذي جاء
يف وصف اجلنة برواية أيب هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا (ﷺ) :قال هللا عز وجل أعددت لعبادي
س َما
الصاحلني ما َّل عني رأت وَّل أذن مسعت وَّل خطر على قبل بشر ،وأقروا إن شئتم ﴿فَ َال تَعلَ ُم نَف ٌ
أُخ ِفي َهلُم ِمن قَُّرِة أَع ُ ٍ
ني﴾[السجدة.]17 :
َ
ويف وصف النار ورد أيضا عن أيب هريرة رضي هللا عنه أن رسول هللا (ﷺ) قال :انركم هذه اليت توقدون
جزء من سبعني جزءا من انر جهنم قالوا :وهللا إن كانت لكافية اي رسول هللا ،قال :فإهنا فضلت عليها
بتسعة وستني جزءا كلها مثل حرها.2
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وقد تكاثر ذكر اجلنة والنار على ألسن وأقالم اإلابضية وكان لذكرها أثر فعال ،فها هو أبو محزة الشاري
يصور أصحابه عندما يذكرون اجلنة أو النار حيث قال :إذا مر أحدكم آبية فيها ذكر اجلنة بكى شوقا إليها
وإذا مر أحدكم آبية فيها ذكر النار شهق شهقة كأن زفري جهنم يف أذنيه.1

 .5الشفاعة:
يرى اإلابضية الشفاعة :درجة مينحها هللا ملن يشاء من عباده يوم القيامة ،فيأذن له أن يطلب لغريه غفران
ذنب أو رفع درجة أو تعجيل دخول اجلنة.
وهي للنبيني وقد تكون لغريهم كالشهداء ولكن الشفاعة العامة لرسول هللا (ﷺ) يف املوقف أبن يعجل
لعباده ابلفرج فيدخل املؤمنون اجلنة.
وليست الشفاعة ملن أصر على فجوره ومات على ضالله وإمنا هي للتائب من ذنبه وهو املراد ابلتقى يف
ِ
﴿واتَّ ُقوا يَواما َال َجت ِزي نَفس َعن نَف ٍ
اعةٌ
س َشي ئاا َوَال يُقبَ ُل من َها َش َف َ
كالم املصنف والدليل على ذلك ماَ :
ٌ
َوَال يُؤ َخ ُذ ِمن َها

عد ٌل﴾ [البقرة.]48 :
َ

َعد ٌل َوَال تَن َف ُع َها

﴿واتَّ ُقوا يَواما َال َجت ِزي نَفس َعن نَف ٍ
س َشي ئاا َوَال يُقبَ ُل ِمن َها
وقوله تعاىلَ :
ٌ

اعةٌ﴾[البقرة.]123 :
َش َف َ

ِ ِ
َّ ِ
ِ
ِ
وقوله تعاىلَ :
﴿اي أَيُّ َها الذ َ
ين َآمنُوا أَنف ُقوا ممَّا َرَزق نَا ُكم من قَ ب ِل أَن َأييتَ

ِِ
﴿وَال يَش َف ُعو َن إَِّال لِ َم ِن﴾
يَوٌم َال بَي ٌع فيه َوَال ُخلَّةٌ َوَال َش َف َ
اعةٌ﴾[البقرة .]254 :وقوله يف وصف مالئكته َ
[األنبياء.]28 :

ومن املعلوم أن هللا ال يرتضي الفاسق املصر على فسوقه فإن قيل :إن اآليتني من هذه اآلايت إمنا مها يف
بين إسرائيل ألن اخلطاب فيهما هلم وال ينفي ذلك الشفاعة عن غريهم ،قلنا :إن اخلطاب وإن كان لبين
اسرائيل فإن الوصف إمنا هو لذلك اليوم حذروه وهو وصف يستوي فيه بنو اسرائيل وغريهم من الناس،
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ويؤيده أن اآلية الثالثة خوطب هبا املؤمنون حتذيرا هلم من التثبت ابألماين واالتكال على نيل الشفاعة .فإن
قيل :إن هللا وعد بقبول توبة التائبني من عباده فهم ليسوا حباجة إىل شفاعة أحد.
قلنا :إن وعد هللا ال خيلف ولكن ال يعلم أحدا أن توبته بعينه مقبولة أوال ،ألن اإلنسان عرضة للخطأ
والتقصري وإن من فضل هللا على عباده أن رفع بعضهم فوق بعض درجات ،وإمنا أيذن سبحانه ملن يشاء
يف ذلك إظهار ملزية هؤالء الشافعني ورفعة درجاهتم ،كما أن يف ذلك بيان لفضل هللا على التائبني أبن يتقبل
توبتهم وقد حكى هللا دعاء محلة العرش حيث قال﴿ :الَّ ِذ ِ
ش َوَمن َحولَهُ يُ َسبِ ُحو َن ِحبَم ِد َرهبِِم
ين َحيملُو َن ال َعر َ
َ
ٍ
ِ َِّ ِ
ِ َِّ ِ
ِ
ِ
ِ ِِ
ك
ين َاتبُوا َواتَّبَ ُعوا َسبِيلَ َ
ين َآمنُوا َربَّنَا َوسع َ
ت ُك َّل َشيء َرمحَةا َوعل اما فَاغفر للذ َ
َويُؤمنُو َن به َويَستَ غف ُرو َن للذ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ٍ
آابئِ ِهم َوأَزَو ِاج ِهم َوذُ ِرَّايهتِِم
اب اجلَحي ِم  َربَّنَا َوأَدخل ُهم َجنَّات َعدن الَِّيت َو َعد َهتُم َوَمن َ
َوق ِهم َع َذ َ
صلَ َح من َ
ِ
ِ
ات ومن تَ ِق َّ ِ ِ ٍ
ِ
السيِئ ِ
ِ
ك ُه َو ال َفوُز
السيِئَات يَوَمئذ فَ َقد َرمحتَهُ َو َذل َ
إِن َ
ت ال َع ِز ُيز احلَك ُيم  َوق ِه ُم َّ َ
َّك أَن َ
ََ
الع ِ
ظيم﴾[غافر.]9-7 :
َ ُ

﴿وال َم َالئِ َكةُ يُ َسبِ ُحو َن ِحبَم ِد َرهبِِم
فهوالء مع كوهنم اتئبني متبعني لقول هللا تعاىلَ :

َويَستَ غ ِف ُرو َن لِ َمن ِيف األَر ِ
الرِح ُيم﴾[الشورى.]5 :
ض أََال إِ َّن َّ
ور َّ
اَّللَ ُه َو الغَ ُف ُ
قلنا :هذا جممل بينته تلك اآلايت السابقة ،ومن املعلوم أن اجململ يرد إىل املبني ،ولو أخذ مبا يقتضيه ذلك
اإلمجال –حسب ظاهره بعموم لفظه -لزم أن يكون دعاؤهم ابملغفرة شامالا للمشركني ،واملالحذة ،ألهنم
ممن يف األرض ،وهو معارض لقوه تعاىل﴿:ما َكا َن لِلنِ ِ َّ ِ
ِ ِ ِ
ني َولَو َكانُوا أ ِ
ُويل
ين َآمنُوا أَن يَستَ غف ُروا لل ُمش ِرك َ
َ
َّيب َوالذ َ
ِ ِ
اب اجلَ ِحي ِم﴾[التوبة.1]113 :
قُرََب من بَعد َما تَبَ َّ َ
ني َهلُم أ ََّهنُم أَص َح ُ
لقد اتضح موقف اإلابضية يف نفي الشفاعة عن مرتكب الكبرية ،إذا خرج من الدنيا بدون توبة منذ القرون
األوىل ،فال شفاعة ملن استوجب النار وال شفاعة ملن دخل فيها حىت ولو كان موحدا وأورد اإلمام جابر بن
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زيد جمموعة من الرواايت تنفي الشفاعة عن مرتكب الكبرية ،مما يعين أن القضية كانت مثارة منذ وقت
مبكر واستمر املوقف عند اإلابضية إىل يومنا هذا.

1

 أقسام الشفاعة عند أهل السنة:تنقسم الشفاعة يف اآلخرة عند أهل السنة إىل:
 الشفاعة الصحيحة :وهي اليت مجعت شروط الشفاعة الثالثة وهي رضى هللا ،ورضاه عن املشفوع ،واألذنبذلك.
 الشفاعة الباطلة :هي ما يتعلق به املشركون يف أصنامهم ،حيث يعبدوهنم ،ويزعمون أهنم شفعاء هلم عنداَّلل ما َال يضُّرهم وَال ي ن َفعهم وي ُقولُو َن هؤَال ِء ش َفعاؤ َان ِعند َِّ
ِ ِ
ِ
اَّلل﴾
َُ ُ َ ُ َ
﴿ويَعبُ ُدو َن من ُدون َّ َ َ ُ ُ َ َ ُ ُ َ َ
هللا ،كما قال تعاىلَ :
اعةُ
[يونس .]18 :ولكن هذا الشفاعة ابهلل ال تنفع كما قال تعاىل﴿:فَ َما تَن َف ُع ُهم َش َف َ

ِِ
ني﴾[املدثر.]48 :
الشَّافع َ

ون َِّ
ومن اآلايت الدالة على بطالن شفاعة املشركني قوله تعاىل﴿:أَِم َّاختَ ُذوا ِمن د ِ
اَّلل ُش َف َعاءَ قُل أ ََولَو َكانُوا
ُ
ِ
ِ
ِِ
السماو ِ
الش َفاعةُ َِ
ات َواألَر ِ
ض
مج ايعا لَهُ ُمل ُ
َال َميل ُكو َن َشي ئاا َوَال يَعقلُو َن﴾[الزمر .]43 :وقوله تعاىل﴿:قُل ََّّلل َّ َ
ك َّ َ َ
ُمثَّ إِلَي ِه تُر َج ُعو َن﴾[الزمر.]44 :

 شروط الشفاعة الصحيحة:شروط الشفاعة الصحيحة ثالثة :وهي ظاهرة يف كتاب هللا عز وجل أتملها وهي:
الرمحَ ُن َوَر ِض َي لَهُ قَواال﴾[طه.]109 :
رضى هللا عن الشافع قال تعاىل﴿:يَوَمئِ ٍذ َال تَن َف ُع َّ
اعةُ إَِّال َمن أ َِذ َن لَهُ َّ
الش َف َ
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ِ
رضى هللا عن املشفوع له قال تعاىل﴿:ي علَم ما ب ِ
ضى َوُهم ِمن
ني أَيدي ِهم َوَما َخل َف ُهم َوَال يَش َف ُعو َن إَِّال ل َم ِن ارتَ َ
َ َُ ََ
َخشيَتِ ِه ُمش ِف ُقو َن﴾[األنبياء.]28 :
السماو ِ
ِ
ِ
ات
أذن هللا ابلشفاعة قال تعاىلَّ :
﴿اَّللُ َال إِلَهَ إَِّال ُه َو احلَ ُّي ال َقيُّ ُ
وم َال َأت ُخ ُذهُ سنَةٌ َوَال نَوٌم لَهُ َما يف َّ َ َ
َوَما ِيف األَر ِ
ض َمن ذَا الَّ ِذي يَش َف ُع ِعن َدهُ إَِّال إبِِذنِِه﴾[البقرة.]255 :
فقوله" :إال من بعد أن أيذن هللا ملن يشاء ويرضى " هذا شرط األذن وقوله" :ويرضى" فلم متعلق الفعل
"يرضى" فهل يرضى عن الشافع أم عن املشفوع؟ والقاعدة تقول حذف التعليق يفيد ابلعموم .1إذن فاآلية
تدل على املعنيني ،فتشمل الرضى عن الشافع وعن املشفوع وهو املطلوب.2
وقد وضح رسول هللا صلى هللا عليه وسم هذه القضية يف حديث أنس يف الصحيحني 3فقال" :فأستأذن
يقول يل :ارفع رأسك ،وسل تعطه ،وقل
فيدعين ما شاء هللا ،مث ُ
ريب ،فإذا رأيتُه وقعت له ساجداُ ،
على ّ
ٍ ِ
أشفعُّ ،
فيحد يل ح ّدا ،مث
فأرفع رأسي ،فأْحد ّ
ريب بتحميد يعلّ ُمنيه ريب ،مث ُ
يُ ْسمع لك ،واش َفع تشفعُ ،
أخرجهم من النّار ،وأدخلُهم اجلنة مث أعود".
ا

 أنواع الشفاعة:إن للنيب (ﷺ) يوم القيامة شفاعات متعددة منها:
﴿ع َسى
املقام احملمود الذي قال هللا تعاىل فيهَ :
أ .الشفاعة العظمى :وهذه الشفاعة من أعظم الشفاعات ،وهي ُ
ودا﴾[اإلسراء ،]79 :وذلك حني يتوس ُل الناس يوم القيامة إىل آدم ،مث نوح ،مث إبراهيم،
ك َربُّ َ
أَن يَب َعثَ َ
ك َم َق ااما َحم ُم ا
األمر إىل نبيينا حممد (ﷺ) " :فيقولون :اي حممد ،أنت
مث موسى ،مث عيسى عليهم السالم ،حىت ينتهي ُ
1
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رسول هللا وخامتُ األنبياء ،وعفر هللا لك ما تقدم من ذنبك وما أتخر ،اشفع لنا إىل ربك ،أال ترى ما حنن
ُ
علي ،ويلهمين من
فأقع ساجدا لريب ،مث يفتح هللا َّ
فيه؟! أال ترى ما قد بلغنا؟! فأنطلق فآيت حتت العرشُ ،
يقال :اي حممد ،ارفع رأسك ،سل تعطَه ،وقل يُسمع،
حمامده وحسن الثناء عليه شيئ ا مل يفتحه ألحد قبلي ،مث ُ
واشفع تشفع ،فأرفع رأسي فأقول :اي رب أُميت أُميت ،فيقال :اي حممد ِ
أدخل اجلنة من أمتك من ال حساب
عليه من الباب األمين من أبواب اجلنة ،وهم شركاءُ الناس فيما سوى ذلك من األبواب .والذي نفسي بيده
صرى".1
إن ما بني املصراعني من مصاريع اجلنة لكما بني مكة وبُ َ
مير به الناس من أهوال ،مث
مير مبا ُّ
يدخل اجلنة مباشرة ،وال ُّ
يعين أن من ال حساب عليه من أمة حممد (ﷺ) ُ
بعد هذه الشفاعة يبدأ احلساب ،وهذه الشفاعة خاصة بنبينا حممد (ﷺ) .اختصاصه صلى هللا عليه وسلم
أكثر األنبياء تبعا" .2وقال
ابستفتاح ابب اجلنة :قال رسول هللا (ﷺ)" :أان ُّأول الناس ُ
يشفع يف اجلنة ،وأان ُ
فيقول اخلاز ُن :من أنت؟ فأقول :حمم ٌد ،فيقول:
رسول هللا (ﷺ)" :آيت ابب اجلنة يوم القيامة
فأستشفعُ ،
ُ
رت َّل افتح ٍ
قبلك".3
بك ِأم ُ
ألحد ا
َ
ُ
حنن اآلخرون األولو َن يوم القيامة،
وأول من يدخل اجلنة من األمم أمتهُ صلى هللا عليه وسلم ،فقد قالُ " :
يدخل اجلنّة".4
وحنن ّأو ُل من ُ
ب .الشفاعة ِف رفع درجات أقوام من أهل اجلنة فوق ما يقتضيه ثواب أعماهلم:
وقد جاء يف ذلك بعض األحاديث ،ودليل هذا النوع ما ثبت يف الصحيحني وغريمها من حديث أيب موسى
رضي هللا عنه يف استشهاد أيب عامر رضي هللا عنه ،وفيه :اي بن أخي ،انطلق على رسول هللا (ﷺ) فأقرئه
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لك أبو عامر :استغفر يل ،قال :واستعملين أبو عامر على الناس ،ومكث يسريا،
مين السالم ،وقل له :يقول َ
ٍ
اش ،وقد
فلما
مث إنه ماتَّ ،
ُ
رجعت إىل النيب (ﷺ) دخلت عليه ،وهو يف بيت على سرير ُمرم ٍل ،وعليه فر ٌ
أثر رمال السرير بظهر رسول هللا (ﷺ) وجنبيه ،فأخربته خبربان وخرب أيب عامر قلت له :قال :قل له :يستغفر
يل ،فدعا رسول هللا (ﷺ) ٍ
مباء فتوضأ منه ،مث رفع يديه ،مث قال" :اللهم اغفر ٍ
لعبيد أيب عام ٍر حىت رأيت
بياض إبطيه" ،مث قال" :اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثري من خلقك أو من الناس" ،فقلت ويل اي رسول
ِ
القيامة مدخالا كرميا".1
هللا فاستغفر ،فقال النيب (ﷺ)" :اللهم اغفر لعبد هللا بن قيس ذنبهُ ،وأدخله يوم
وعن أم سلمة رضي هللا عنها قالت :دخل رسول هللا (ﷺ) على أيب سلمة ،وقد ُشق بصرهُ ،فأغمضه ،مث
انس من أهله فقال" :ال تدعوا على أنفسكم إال خبري ،فإن
قال" :إن الروح إذا قُ َ
بض تبعهُ البصر" ،فضج ٌ
املالئكة يؤمنون على ما تقولون" ،مث قال" :اللهم اغفر أليب سلمة ،وارفع درجته يف املهديني ،واخلفه يف
َع ِقبِه يف الغابرين ،واغفر لنا وله اي رب العاملني ،وافسح له يف قربه ،ونور له فيه".2
ج .الشفاعة ِف بعض الكفار من أهل النار حىت خيفف عنهم:
وهذه الشفاعة خاصة ابلنيب (ﷺ) لعمه أيب طالب ،ويُ ُّ
ستدل هلذا النوع حبديث يف الصحيحني 3عن العباس
بن عبد املطلب رضي هللا عنه أنه قال :اي رسول هللا ،هل نفعت أاب طلب بشيء ،فإنه كان حيوطُك،
اح من ان ٍر ،ولوال أان لكان يف الدرك األسفل من النار" .وهذه
حض ٍ
ض َ
ويغضب لك؟ قال" :نعم هو يف َ
شفاعة ختفيف ال شفاعةُ إخراج من النار ،وإن كان أهون ِ
أهل النار عذاابا ،كما يف حديث ابن عباس رضي
هللا عنه أن رسول هللا (ﷺ) قال" :أهو ُن ِ
أهل النار عذاابا يوم القيامة أبو طالب ،وهو متنعِل بنعلني ،يغلي

منهما دما ُغه".4

1

مسلم ،رقم .855

2

مسلم.920 ،

3

ضحضاح :ما رق من املاء على وجه األرض ،ما يبلغ الكعبني ،فاستعاره للنار .النهاية ).(75/3

4

البخاري ،رقم  .6208ويف :مسلم.209 ،

844

د .الشفاعة ِف أهل الكبائر:
شفاعته صلى هللا عليه وسلم يف أهل الكبائر من أمته ،ممن دخل النار ،فيخرجون منها ،وقد تواترت هبذا
النوع األحاديث ،وهذه الشفاعة تشارُكه فيها املالئكة والنبيون واملؤمنون أيض ا ،وهذه الشفاعة تتكرر منه
صلى هللا عليه وسلم أربع مرات ،1ومن أحاديث هذا النوع ،حديث أنس بن مالك رضي هللا عنه قال :قال
رسول هللا (ﷺ)" :شفاعيت ألهل الكبائر من أميت".2
ه .الشفاعة ِف أقوام يدخلون اجلنة بغري حساب:
"يدخل اجلنة
وحيسن أن يستشهد هلذا النوع حبديث عمران بن حصني رضي هللا عنه قال :قال النيب (ﷺ):
ُ
ُ
من أميت سبعون ألفا بغري حساب" قالوا :ومن هم اي رسول هللا؟ قال" :هم الذين ال يكتوون ،وال يسرقون،
وال يتطريون ،وعلى رهبم يتوكلون" فقال عكاشة بن حمصن رضي هللا عنه :أدع هللا أن جيعلين منهم ،قال:
"سب َقك هبا ُعكاشة".3
رجل فقال :اي نيب هللا ،ادع هللا أن جيعلين منهم ،قالَ :
"أنت منهم" قال :فقام ٌ
و .شفاعة الرسول ِف أقوام تساوت حسناهتم وسيئاهتُم:
فيشفع فيهم ليدخلوا اجلنة ،ويف آخرين قد أمر هبم إىل النار ،أال يدخلوهنا.4
ز .الشفعاء غري النيب صلى هللا عليه وسلم:
ك ِيف َّ ِ
 املًلئكة :قال تعاىل﴿:وَكم ِمن ملَ ٍاَّللُ لِ َمن
اعتُ ُهم َشي ئاا إَِّال ِمن بَع ِد أَن َأيذَ َن َّ
الس َم َاوات َال تُغ ِين َش َف َ
َ
َ
ضى﴾[النجم ،"]26 :وفيه داللة على أنه إذا أذن هللا تعاىل له فإنه يشفع ،5وقال تعاىلَ ﴿:وَال يَش َف ُعو َن
يَ َشاءُ َويَر َ
ِ
ضى َوُهم ِمن َخشيَتِ ِه ُمش ِف ُقو َن﴾[األنبياء.]28 :
إَِّال ل َم ِن ارتَ َ
1

مسلم ،رقم .362

2

املنحة اإلهلية يف هتذيب الطحاوية للغنيمي ،ص .292

3

مسلم ،رقم .216

4

الشفاعة عند املثبتني والنافني ،ص .412

5
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 األنبياء عليهم السًلم واملؤمنون الصاحلون :وهذا النوعُ قد ثبت ابحلديث الطويل أليب سعيد اخلدريوشفع األنبياءُ ،وشفع املؤمنون ،وبقي
قال :قال رسول هللا (ﷺ) ..." :مث يقول هللا :ش ّفعت املًلئكة،
َ
أرحم الراْحني".1
 الشهداء :قال رسول هللا (ﷺ)" :يش ّفع الشهيد ِف سبعني من أهل بيته".2 أوَّلد املؤمنني :عن أنس رضي هللا عنه ،أن الرسول (ﷺ) قال" :ما من مسلم َيوت له ثًلثة من الولدمل يبلغوا احلِنث إَّل أدخله اجلنة بفضل رْحته إايهم" ،3وقال صلى هللا عليه وسلمَّ" :ل َيوت ألحد من
املسلمني ثًلثة من الولد فيحتسبهم إَّل كانوا له جنة من النار" فقالت امرأة عند رسول هللا (ﷺ) :اي
رسول هللا أو اثنان قال" :أو اثنان".4
 القرآن الكرمي :عن أيب أُمامة الباهلي رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا (ﷺ)" :اقرؤوا القرآن ،فإنهأييت يوم القيامة شفيعا ألصحابه ،اقرؤوا الزهراوين :البقرة وآل عمران ،فإهنما أتتيان يوم القيامة كأهنما
5
حتاجان عن أصحاهبما ،اقرؤوا سورة
غمامتان ،أو كأهنما غيايتان  ،أو كأهنما فرقان من طري صوافّ ،

البقرة ،فإن أخذها بركة ،وتركها حسرة ،وَّل يستطيعها البطلة" :6أي السحرة .وقال رسول هللا (ﷺ):
ِ ِِ
ك َوُه َو َعلَى
"إن سورة من القرآن ثًلثون آية ،تشفع لصاحبها حىت يغفر له﴿ ،تَبَ َارَك الَّذي بِيَده ال ُمل ُ
ُك ِل َشي ٍء قَ ِد ٌير﴾ [امللك.7 ]1 :

1

أمحد رقم  .11488وسنده صحيح ،وله شواهد كثرية يف الصحيحني.

2

صحيح سنن ابن ماجه.129/2 ،

3

البخاري ،رقم .1381/1248

4

املوطأ ،23/ 1،جامع األصول البن األثري .593/9 ،حديث صحيح.

5

الغياية :كل شيء أظل اإلنسان فوق رأسه.

6

مسلم.804 ،
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ك .األسباب اجلالبة للشفاعة:
 التوحيد وإخًلص العبادة هلل :جاء يف احلديث قول النيب (ﷺ) ملا ُسئِل :من أسعد الناس بشفاعتكيوم القيامة؟ قال" :أسعد الناس بشفاعيت يوم القيامة من قالَّ :ل إله إَّل هللا خالصة من قلبه أو نفسه"،1
نيب دعوته ،وإين اختبأت دعويت شفاعة
نيب دعوةٌ مستجابه ،فتعجل كل ٍّ
وقال رسول هللا (ﷺ)" :لكل ّ
ألميت يوم القيامة ،فهي انئلةٌ إن شاء هللا من مات من أميت ومل يشرك ابهلل شيئ ا".2
 الصيام :عن عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما أن رسول هللا صلى هللا عليه سلم قال" :الصيام والقرآنرب منعته الطعام والشراب ابلنهار فش ّفعين فيه ،ويقول
شفيعان للعبد يوم القيامة ،يقول
الصيام :أي ِّ
ُ
رب منعته النوم ابلليل فش ّفعين فيه فيشفعان".3
القرآنِّ :
يسمع النداء :اللهم رب هذه
 الدعاء مبا ورد عند األذان :قال رسول هللا (ﷺ) " :من قال حنيُ
الدعوة التامة ،والصًلة القائمةِ ،
آت حممدا الوسيلة والفضيلة ،وابعته مقاما حممودا الذي وعدته،
حلّت له شفاعيت يوم القيامة".4
 ُسكىن املدينة ،والصرب على ألوائها :قال رسول هللا (ﷺ)َّ" :ل يصرب أحد على ألوائها ،5إَّل كنتله شفيع ا أو شهيدا يوم القيامة إذا كان مسلم ا".6

1

البخاري ،رقم .99

2

مسلم ،رقم .200

3

املسند .174/2 ،ويف احلاكم .544/1 ،حديث صحيح.

4

البخاري.614،

5

ألوائها :أي الصرب على شدائدها وضيق العيش فيها.

6

مسلم.477/1374 ،
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يصبح عشرا،
 الصًلة على النيب صلى هللا عليه وسلم :قال رسول هللا (ﷺ)" :من صلى علي حنيُ
وحني َيسي عشرا ،أدركته شفاعيت يوم القيامة".1
 صًلة مجاعة من املسلمني على امليت املسلم :قال صلى هللا عليه وسلم" :ما من ميت تصلي عليهأمة من املسلمني يبلغون مئة ،كلهم يشفعون له ،إَّل ش ّفعوا فيه" ،2وقال رسول هللا (ﷺ) " :ما من رجل
مسلم َيوت ،فيقوم على جنازته أربعون رجًلاَّ ،ل يشركون ابهلل شيئا ،إَّل ش ّفعهم هللا فيه".3
أبيت مع رسول هللا (ﷺ) ،فأتيته بوضوئه
 كثرة السجود :عن ربيعة بن كعب األسلمي أنه قال :كنت ُوحاجته ،فقال يل" :سل" فقلت" :أسألك مرافقتك يف اجلنة ،قال" :أو غري ذلك؟" قلت :هو ذاك :قال:
"فأعين على نفسك بكثرة السجود".4

الثاين عشر :اإلَيان ابلقضاء والقدر:
يرى اإلابضية مما جيب اإلميان به قضاء هللا وقدره.

 .1الفرق بني القضاء والقدر:
ِ
لم هللا يف األزل ابألشياء كلها على ما ستكون عليه يف املستقبل.5
 القضاء اصطًل احا :ع ُاصطًلحا :إجياد تلك األشياء ابلفعل طبقا لعلمه األزيل املتعلق هبا ،مبعىن أن القضاء هو إجياد
 القدرا
هللا األشياء يف اللوح احملفوظ دفعة واحدة ،والقدر هو إجياد املكوانت يف املواد.6

1

صحيح اجلامع لأللباين ،رقم.6233

2

مسلم ،رقم .947

3

مسلم ،رقم .948

4

مسلم ،رقم .489

5

الفكر العقدي عند اإلابضية ،ص .365
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 أما املعىن الشرعي للقضاء والقدر عند أهل السنة :هو تقدير هللا تعاىل األشياء يف القدم ،وعلمهسبحانه أهنا ستقع يف أوقات معلومة عنده ،على صفات خمصوصة ،وكتابته سبحانه وتعاىل لذلك ومشيئته
هلا ووقوعها على حساب ما قدرها جل وعال ،وخلقه هلا .1وإن مراتب القدر أربع كما هو ظاهر ِف
التعريف :العلم ،الكتابة ،املشيئة ،اخللق والتكوين.2
ويرى العًلمة اخلليلي :أن القضاء هو إثبات األشياء يف اللوح إمجاالا ،والقدر هو إجيادها يف املواد تفصيالا،
ذلك ألن هللا سبحانه عليم بكل شيء ما حيدث يف هذا الكون ،وقد أثبت ذلك يف اللوح احملفوظ ،وال بد
من وقوع ما أثبته إذ يستحيل أن يقع شيء خبالف ما علمه تعاىل ،كما أنه سبحانه هو اخلالق لكل ما
جيري يف هذا الكون ،إذ ال خالق سواه.
وفرق قطب األئمة ِف الذهب اخلالص بني القضاء والقدر ،حيث عرف القدر أبنه خلق هللا األجسام،
واألعراض ،والقضاء أبنه إثبات ذلك يف اللوح ،وهو يقف مؤخرا يف مؤداه مع التعريف السابق.3
واختلف علماء أهل السنة ِف الفرق بني القضاء والقدر ،فمنهم من قال :ال فرق بني القضاء والقدر
فكل منهما يدخل يف معىن اآلخر ،فإذا أطلق التعريف على أحدمها فيشمل اآلخر ،مبعىن إذا أطلق التعريف
على القضاء فإنه يشمل القدر ،وإذا أطلق التعريف على القدر فإنه يشمل القضاء.
وقال آخرون :ال هناك فرق بني القضاء والقدر :فالقضاء هو احلكم ابلكليات على سبيل اإلمجال يف
أعم
األزل ،وأما القدر :فهو احلكم يف وقوع اجلزئيات هلذه الكليات اليت قدرت يف األزل ،فالقضاء أمشل و ُّ
من القدر.

1

اإلميان ابلقدر للصاليب ،ص.18

2

املرجع نفسه ،ص .18وانظر :القضاء والقدر ،احملمودي ،ص.41

3

شرح غاية املراد يف نظم االعتقاد ،ص.90
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ومنهم من قال :أبن القدر هو التقدير ،والقضاء هو التفصيل ،مبعىن أن القدر هو التقدير القدمي األزيل،
والقضاء :هو التفصيل هلذا القدر الكلي يف أوقات معلومة مبشيئة هللا تبارك وتعاىل على الكيفية اليت أرادها
أو خلفها عز وجل.1
فالقضاء والقدر لفظات متباينان إن اجتمعا ،ومرتادفان إن افرتقا ،يعين إذا افرتقا اجتمعا ،وإذا اجتمعا افرتقا،
مبعىن :إذا ذُكر القضاء والقدر معا ،فاملعىن لكل مفردة منهما واحد ،وإذا أفرد اللفظان صار لكل مفردة
منهما معىن خيتلف عن معىن اآلخر ،فالتقدير هو ما قدره هللا سبحانه وتعاىل يف األزل أن يكون يف خلقه،
وعلى هذا يكون التقدير سابقا على القضاء ،وأما القضاء إذا ذكر مع القدر فكالمها مبعىن واحد مشرتك.
ويرى اخلطايب :أن القضاء والقدر أمران ال ينفك أحدمها عن اآلخر ألن أحدمها مبنزلة األساس واآلخر
مبنزلة البناء ،فمن رام الفصل بينهما فقد رام هدم البناء ونقضه.2

 .2حكم اإلَيان ابلقضاء والقدر:
اإلميان ابلقضاء والقدر ركن من أركان اإلميان ،جيب اإلميان هبما ،ورد ذلك يف احلديث الصحيح حني جاء
جربيل يسال النيب صلى هللا عليه سلم عن اإلسالم واألركان يريد تعليم املسلمني أحكام دينهم قال جربيل
عليه السالم" :فأخربين عن اَّلَيان :قال :أن تؤمن ابهلل ومًلئكته ،وكتبه ،ورسله ،واليوم اآلخر ،وتؤمن
ابلقدر خريه وشره.3
وقال الربيع بلغين عن عبادة بن الصامت قال :قال رسول هللا (ﷺ)" :إنك لن جتد ولن تؤمن وتبلغ حقيقة
اإلميان حىت تؤمن ابلقدر خريه وشره أنه من هللا ،قال :قلت :اي رسول هللا كيف يل أن أعلم خري القدر
1

اإلميان ابلقضاء والقدر ،حممد حسان ،ص.41

2

اإلميان ابلقدر ،على الصاليب ،ص.19

3

الفكر العقدي عند اإلابضية ،ص.366
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وشره ،قال" :تعلم أن ما أخطأك مل يكن ليصيبك ،وما أصابك مل يكن ليخطئك ،فإن ُم َّ
ت على غي
ذلك دخلت النار.1
ِ
ف لَهُ إَِّال ُه َو
ك َّ
﴿وإِن َمي َسس َ
اَّللُ بِ ُ
ض ٍر فَ َال َكاش َ
وذلك كله مدلول عليه بدالئل القرآن ،فإن هللا تعاىل يقولَ :
ك ِخبَ ٍري فَ ُه َو َعلَى ُك ِل َشي ٍء قَ ِد ٌير﴾[األنعام.]17 :
َوإِن َمي َسس َ
ص ِِ
اَّلل بِض ٍر فَ َال َك ِ
ِ ِِ ِ
ِ ِ ِ ٍ
اش َ َِّ
﴿وإِن َمي َسس َ
ك َُّ ُ
ويقولَ :
يب به َمن يَ َشاءُ
ف لَهُ إال ُه َو َوإن يُرد َك خبَري فَ َال َر َّاد ل َفضله يُ ُ
ِ ِ ِِ
اَّللُ فَ ُه َو ال ُمهتَ ِد َوَمن يُضلِل فَلَن َِجت َد لَهُ َولِياا ُمرِش ادا﴾[الكهف.]17 :
﴿من يَه ِد َّ
من عبَاده﴾ [يونس .]107 :ويقولَ :
ِ
اَّللُ﴾ [اإلنسان .]30 :ويقول تعاىل﴿ :فَ َمن يُِرِد َّ
﴿وَما تَ َشاءُو َن إَِّال أَن يَ َشاءَ َّ
صد َرهُ
اَّللُ أَن يَهديَهُ يَشَرح َ
ويقولَ :
ص َّعد ِيف َّ ِ ِ
ِ
ِ ِ
ك َجي َعل َّ ِ
س َعلَى
ضيِ اقا َحَر اجا َكأََّمنَا يَ َّ ُ
صد َرهُ َ
ل ِإلس َالم َوَمن يُِرد أَن يُضلَّهُ َجي َعل َ
الس َماء َك َذل َ ُ
اَّللُ الرج َ

َّ ِ
ين َال يُؤِمنُو َن﴾[األنعام.]125 :
ا لذ َ

وهذا هو الذي تقتضيه أدلة العقل ،فإنه لو نفذ يف هذا الكون غري مراد هللا لكانت إرادة غريه تعاىل غالبة
على إرادته ،وهو عني احملال ،وهذا ال يعين أنه ال أثر إلرادة اإلنسان يف فعله ،فإن اإلنسان له جانب
الكسب منه ،وإمنا اخللق هلل سبحانه وتعاىل وليس اكتسابه ملا يكتسب أمرا اضطرارايا فإمنا يكتسب ما
توجهت إليه إرادته وكل أحد يدرك الفرق بني ما يقع على اإلنسان اضطرارايا ،وما حيدث له اختيارا ،فحركته
االضطرارية كالرعشة والنبض وغريمها هي غري احلركة اليت تكون بتحريك مقصود من اإلنسان ،كحركة املشي
االختياري ،وتناوله الطعام والشراب ،ودفعه ما يريد دفعه ،وأخذه ما يريد أخذه.2
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 القدر سر من أسرار هللا:قال العالمة اخلليلي :وما القدر إال سر من أسرار غيب هللا تعاىل ،فذلك منعنا من إغراق النظر فيه،
وإمنا علينا أن نوقن أن هللا تعاىل ال يؤاخذه عبده إال بفعله فالعقوبة على أفعال الشر إمنا على اكتساب
العبد هلا ،ال على خلقه تعاىل إايها ومثل ذلك ثواب أعمال اخلري ،ونفاة الكسب يزعمون أن الثواب
والعقاب املرتتبني على أفعال إمنا مها بسبب ما كان من هللا تعاىل من إجياد اخلري ،أو ضده على يد
أبر وأرحم من أن جيازي
العبد من غري أن يكون يف ذلك كسب وهو عني احملال ،فإن هللا أجل وأعظم و ُّ
عبدا على ماال اختيار له فيه وال كسب ،وقوهلم هذا يرتتب عليه بطالن األمر والنهي والوعد والوعيد،
وإرسال الرسل ،وإنزال الكتب مادام من كان مقصودا بذلك ليس له اختيار وال كسب وفيه ما ال خيفى
من تعطيل حكمة هللا تعاىل يف نظام الوجود.1

 أفعال العباد:يعتقد اإلابضية أن أفعال العباد االختيارية من خلق هللا تعاىل ،وبكسب من اإلنسان ،ومجهور األمة –عدا
املعتزلة والزيدية وبعض علماء الشيعة-يرون أن أفعال العباد خلق من هللا تعاىل ،وكسب من العبد يستدلون
على أن أفعال العباد خلق من هللا تعاىل 2مما أييت:
قال تعاىل﴿:وأ َِسُّروا قَولَ ُكم أَ ِو اجهروا بِِه إِنَّه علِيم بِ َذ ِ
ِ
يف
ات ُّ
الص ُدوِر  أََال يَعلَ ُم َمن َخلَ َق َوُه َو اللَّط ُ
ُ َ ٌ
َ
َُ
اخلَبِريُ﴾[امللك .]14-13 :وجه االستدالل :إن ما أسر العباد وما أظهروه هو من خلق هللا تعاىل ،ولو مل يكن
كذلك مل يكن لالحتجاج معىن.3
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اَّللُ َخلَ َق ُكم َوَما تَع َملُو َن﴾[الصافات .]96 :ووجه االستدالل :اآلية على ظاهرها خالقهم وخالق
﴿و َّ
وقال تعاىلَ :
أعماهلم.
اَّللَ َرَمى﴾[األنفال .]17 :ووجه االستدالل :يف اآلية تصريح إبسناد
ت َولَ ِك َّن َّ
ت إِذ َرَمي َ
﴿وَما َرَمي َ
قال تعاىلَ :
الرمي إليه تعاىل وال شك أنه فعل النيب (ﷺ) ،وإطالق الرمي على اإلصابة جماز حيتاج إىل قرينة وال قرينة
هنا .1وإن عمدة األدلة يف هذا الشأن :اآلايت اليت تثبت أن هللا تعاىل هو اخلالق لكل شيء مثل:
﴿و َخلَ َق ُك َّل
▪ قوله تعاىلَ :

شي ٍء﴾[الفرقان.]2 :
َ

▪ وقال تعاىل﴿:هل ِمن خالِ ٍق َغري َِّ
اَّلل﴾[فاطر.]3 :
َ
َ
ُ
﴿خالِ ُق ُك ِل َشي ٍء﴾[األنعام.]102 :
▪ وقال تعاىلَ :
▪ وجه االستدالل :أفعال العباد أشياء فيكون هللا خالقها لعموم اآلايت .2فهذه هي أبرز األدلة
اليت يستدل هبا على أن أفعال العباد من خلق هللا تعاىل.3

 الرزق واألجل:يؤمن اإلابضية أبن الرازق هو هللا تعاىل ،وبيده انتهاء اآلجال ولكن مل يرد حول هذين املفهومني إال إشارات
بسيطة خالية من اجلدل.
قال منري بن النري :وأوصيك بتقوى هللا الذي خلقك فربأك يف خلقك ،فلم يرزقك معه رازق وأنعم عليك
نعم ا ظاهرة وابطنةا يف خصال شىت بعجز عنها اإلحصاء ،ويعجز عنها الشكر إال ما وفق هللا من اخلري.4
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وفيما جاء عن األجل قال سامل بن ذكوان ..:واعلموا أن القعود ال خيلدكم وال يؤخر آجالك ،إذا حضرت،
وج﴾ [النساء.]78 :
ت َولَو ُكن تُم ِيف بُُر ٍ
قال تعاىل﴿ :أَي نَ َما تَ ُكونُوا يُد ِرك ُك ُم ال َمو ُ
ِ
اَّللُ َخبِريٌ ِمبَا تَع َملُو َن﴾ [املنافقون.]11 :
َجلُ َها َو َّ
وقال تعاىلَ ﴿ :ولَن يُ َؤ ِخَر َّ
اَّللُ نَف اسا إ َذا َجاءَ أ َ
فارغبوا فيما رغبكم هللا فيه من فضيلة اجلهاد ،فإنه ال بد لكم من موت أو قتل؟ فإن اجلهاد يف سبيل هللا
﴿وَما
ال ينقص من أعماركم ،وال يعجل ألحد املوت دون أن تنتفض أايمه اليت كتب هللا له ،وقال تعاىلَ :
ِِ ِ
س أَن متَُوت إَِّال إبِِذ ِن َِّ ِ
َكا َن لِنَ ف ٍ
اب اآل ِخَرِة نُؤتِِه
َ
اب الدُّن يَا نُؤته من َها َوَمن يُِرد ثَ َو َ
اَّلل كتَ اااب ُم َؤ َّج اال َوَمن يُِرد ثَ َو َ
ِ
ِِ
ِ
ين﴾[آل عمران.1]145 :
من َها َو َسنَجزي الشَّاكر َ

 العصمة واخلذَّلن:حتاول مصادر اإلابضية أن توفق بني مسؤولية اإلنسان يف فعله وبني املدد اإلهلي الذي ميُّن به على من يشاء
من عباده فتقول" :العون والعصمة" ،والتوفيق والتسديد والتأييد وشرح الصدر الذي خص هللا تعاىل هبا
املؤمنني ألفاظ مرتادفة على معىن واحد ،وهو أمر ِ
يوج ُدهُ هللا تعاىل فيهم حال إمياهنم ووفائهم ،على أنه فضل
تفضيل به عليهم ،عاصم وحافظ هلم من الشيطان وطرقه وأعوانه وذلك األمر كيفية نفسانية جيدها املؤمن
يف نفسه إذا خال ونفسه على أنه لوال تفضل هللا تعاىل على املؤمنني هبا ما زكى أحد منهم .2وقد جاءت
اإلشارة إىل هذا املعىن من زمن مبكر مع أيب عبيدة عندما قيل له :ال يستطيع الكافر اإلميان قال :ما أزعم
أن من يستطيع أن أييت حبزمة حطب من احلل إىل احلرم ال يستطيع أن يصلى ركعتني ،وما أزعم إنه يستطيع
ذلك إال أن يوفقه هللا.3
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وحنو ذلك قال قبله جابر بن زيد يف أحد رسائله ..." :فإن استطعت ومل متلك ذلك إال ابهلل أال متوت،1
إال وأنت مسلم فافعل فإن اإلسالم سلم وسالمة ،وقال الربيع :أما بعد عصمنا هللا وإايكم من كل شبه
ث أهلها النار ،وعصمنا هللا وإايكم ابلتقوى ولزوم أخالق أهلها حىت يبلغ بنا وبكم أفضل منازل املتقني
توِر ُ
برمحته.2
ويف النهاية إن تلك املواقف حول االستطاعة ،والعصمة والتوفيق واخلذالن كلها تثبت فرار اإلابضية من
اجلرب املطلق ،ومن احلرية املطلقة ،فلله أن يعصم من يشاء ،وأال يعصم من يشاء ،ال يسأل عما يفعل يف
خلقه وهم يسألون عما أوجبه عليهم.3
هذا ومما ال شك فيه أن للعقيدة اإلسالمية آاثر ابرزة يف حياة األفراد واجلماعات وتزداد تلك اآلاثر ظهورا
بزايدة متسك صاحبها بتعاليم العقيدة اإلسالمية ،واملتتبع للفكر اإلابضي جيد إشارة العقيدة واضحة يف
أقواهلم وأفعاهلم وقد ذكر الدكتور مسلم بن سامل بن علي الوهييب تلك اآلاثر يف كتابه املتميز يف اببه :الفكر
العقدي عند اإلابضية.

 .3مناذج من آاثر العقيدة:
ما من شك أن للعقيدة اإلسالمية آاثر ابرزة يف حياة األفراد واجلماعات تزداد تلك اآلاثر ظهورا بزايدة
متسك صاحبها بتعاليم العقيدة اإلسالمية .واملتتبع للفكر اإلابضي جيد آاثر العقيدة واضحة يف أقواهلم
وأفعاهلم ،هلذا من اجلدير ابإلشارة ذكر مناذج –على سبيل املثال ال احلصر -آلاثر العقيدة يف الفكر اإلابضي
حىت هناية القرن الثاين اهلجري فيما أييت:
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 تعظيم هللا تعاىل:إن هللا عز وجل ال هناية لعظمته ،واستشعار هذه العظمة واجب على كل مسلم ،وملثل هذا املعىن قال جابر
بن زايد" :وأوصيك ،بتقوى هللا الرب العظيم الذي يعلم منك ما جتهل من نفسك ،والذي اطلع على ما
يضمر قلبك" ،1وقال أيضا" :فإن أفضل املؤمنني عند هللا شرفا ومنزلة ووجها أفضلهم تعظيما له ولكتابه"،2
مث يعلن اإلمام جابر بن زيد ابلعجر عن تقدير عظمة اخلالق حيث قال" :وال تقدر عظمته ،وأنه أحاط
بكل شيء علما".3

 شكر النّعمة:يدنَّ ُكم َولَئِن َك َفرُمت إِ َّن َع َذ ِايب لَ َش ِدي ٌد﴾[إبراهيم ،]7 :وقد أسدى عز وجل نعم كثرية
قال تعاىل﴿:لَئِن َش َكرُمت َألَ ِز َ
على اإلنسان﴿ ،وإِن تَع ُّدوا نِعمت َِّ
وها﴾[إبراهيم .]34 :وحول هذا املعىن قال جابر بن زيد" :وحنن
َ َ
صَ
اَّلل َال ُحت ُ
َ ُ
خبري من هللا ونعمة متظاهرة ال حيصى عددها وال نبلغ شكرها".4
وقال أيض ا" :فأان خبري وعافية من هللا إن شكرانه واتقيناه" ،5وقال أبو عبيدة ..." :واشكروا هلل نعمه
عليكم ،فإنه قد أنعم عليكم نعما ال تقدرون قدرها ،وال حتصرون كنهها ،وال تؤدون شكرها إال بعون هللا
وتوفيق منه" ،6وقال أبو أيوب" :وإظهار النعمة ،والثناء على هللا هبها ،واملعرفة هلا ،والشكر له عليها"،7
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والتطبيق الفعلي لشكر النعمة يكون ابالمتثال ألوامر هللا عز وجل ،والتحقيق الصادق ملعىن العبودية هلل
تعاىل واإلخالص له.

 الطاعة:طاعة هللا تعاىل واجبة يف مجيع ما أمر ،واالنتهاء عن مجيع ما هنى ،يف كل وقت ،قال جابر بن زيد" :فإن
استطعت أال تقيم ساعة من هنار وال ليل على أمر تعرف أنه هلل سخط فافعل" ،1واالستمرار على طاعة
هللا عز وجل هو املسلك املؤدي إىل اجلنة ،قال جابر بن زيد" :واعلم إن أطعته رافقته يف داره مع األنبياء
والصديقني والشهداء وحسن أولئك رفيقا ،وإنك إن عصيته أدخلك انرا وقودها الناس واحلجارة" ،.2بل
يصرح أبو أيوب أن هللا تعاىل مل خيلق اجلنة إال ألهل الطاعة حيث قال" :وإمنا خلق هللا اجلنة وأعدها ثواابا
ألهل دينه ،وهم أهل الطاعة".3
ويؤكد سامل بن ذكوان هذا املعىن بقوله" :ونرضى لكم طاعة هللا ،ونسخط عليكم معصيته ،فإنه من يطع هللا
ورسوله يدخله جنات جتري من حتتها األهنار وذلك الفوز العظيم ،ومن يعصي هللا ورسوله ،ويتعدى حدوده
يدخله انرا خالدا فيها ،وله عذاب مهني ."4إذن ال مفر ملن يريد اجلنان من االستمرار على طاعة هللا ،قال
سامل بن ذكوان" :فتيسروا لطاعة هللا وهتيئوا هلا وهبوا هلا أنفسكم ،ووطنوا أنفسكم على إتباع احلق وإن وافق
احلق أهواءكم أو خالفها ،فإنكم لن تدركوا ما تطلبون ولن تنجوا مما حتذرون إال برتك ما تشتهون" ،5يتضح
أن الطاعة هي مفتاح السعادة يف الدنيا واآلخرة ،وهي ابلتايل وقاية من كل هلكة ،قال جابر بن زيد:
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"وأوصيك بتقوى هللا الذي يعصم من أطاعه ممن عصاه ،وال يعصم منه عاصية ،فاعتصم به فإنه نعم املوىل
ونعم النصري ،ومن يعتصم ابهلل فقد هدى إىل صراط مستقيم".1

 كثرة العبادة:خلق هللا عز وجل اإلنسان هلدف نبيل وغاية سامية ،أال وهي عبادة هللا تعاىل ،حيث قال هللا عز وجل:
﴿وما خلَق ِ
اإلنس إَِّال لِي عب ُد ِ
ون﴾ [الذارايت ،]56 :هلذا اشتهر اإلابضية بكثرة تعقلهم ابلعبادة ،فهذا
ََ َ ُ
ت اجل َّن َو ِ َ َ ُ
إمامهم األول عبد هللا بن وهب الراسي يعرف "بذي الثفنات" وذلك لثفنات اليت كانت بيديه وركبه من
كثرة العبادة .وكذلك منهم رجل يدعى تربح –عاش زمن أيب بالل مرداس -كان عابدا مصليا ال يفرت من
العبادة ،حىت دبرت ركبتاه ويداه ورجاله وجبهته كدبر البعري ،وكان قد اختذ سرداابا يف األرض يعبد هللا فيه.2
وأيض ا اشتهر عنهم كثرة ترددهم على احلج ،ويقال إن جلابر بن زيد انقة سافر عليها أربع ا وعشرين سفرة ما
بني حجة وعمره.3
ومما يروى عن جابر بن زيد قوله" :نظرت يف أعمال الرب فإذا هي الصالة جتهد البدن ،وال جتهد املال،
والصيام مثل ذلك ،واحلج جيهد املال والبدن ،فرأيت أن احلج أفضل من ذلك" .4ويصف أبو محزة كثرة
عبادة أصحابه بقوله" :موصول كالهم بكالهلم ،كالل الليل بكالل النهار ،وقيام ليلهم وصيام هنارهم،
أنضاء عبادة واطالح سهر ،قد أكلت األرض ركبهم ،وأيديهم ،وأنوفهم وجباههم ،مصفرة ألواهنم ،انحلة
أجسامهم من كثرة الصيام وطول القيام ،مستقلني ذلك يف جنب هللا.5

1

جابر بن زيد :رسائل اإلمام جابر ،رسالة "."15

2

الشماخي :السري ،ج ،1ص.77

3

بكوش :فقه اإلمام جابر ،ص.23

4

األصفهاين :حلية األولياء وطبقات ،ج ،3ص /87ابن كثري :البداية والنهاية ،ج ،9ص.94

5

أبو محزة :خطب ايب محزة الشاري ،ضمن كتاب حياة عمان الفكرية ،ص.264
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 الذكر والدعاء:يعترب الذكر والدعاء مخ العبادة ،ورمز االحتياج إىل مالك احلاجات ،ومصرف األمور ،الذي منه نستمد
وجودان يف كل حلظة ،وقد أمر هللا عز وجل ابلذكر والدعاء يف آايت كثرية من كتابه ،وحث نبيه على ذلك
يف أحاديث يصعب عدها .وهلذا ظهر اهتمام اإلابضية كثريا ابلذكر والدعاء ،قال سامل بن ذكوان..." :

اَّلل َكثِريا و َّ ِ ِ
وحنثك على ذكر هللا واألخذ أبمره ،فإن َ َّ ِ ِ
اَّللُ َهلُم َمغ ِفَراة
َع َّد َّ
الذاكَرات أ َ
ين ََّ ا َ
﴿والذاكر َ
ِ
يما﴾[األحزاب ،]35 :ونرغبكم فيما عند هللا ،1وحيث أبو أيوب أصحابه بقوله" :ما من مسلم يقول :استغفر
َعظ ا
َوأَجارا

هللا الذي ال إله إال هو احلي القيوم ،ثالث مرات ،إال غفر هللا له ذنوبه ،ولو كانت أكثر من زبد البحر،
وقال الرسول (ﷺ)" :افصلوا بني حديثكم ابَّلستغفار" ،وقال علي بن ايب طالب :العجب ملن يهلك
والنجاة معه ،فقيل :ما هي؟ ،فقال :االستغفار" .2وعادة ما ختتتم سري اإلابضية ابلدعاء ،3مثل قول أيب
أيوب" :نسأل هللا لنا ولكم عوانا على طاعته ،وعصمة من معصيته ،ويوفقنا لتبني اهلدى اليت فضل من هداه
عليها يف معافاة لنا وسرور وكفاية لكل خمدور" ،4وكثريا ما يرشد أئمة اإلابضية على استغالل مظنة إجابة
الدعاء ،فهذا جابر بن زيد يوجه إىل اسم هللا األعظم ،5واإلحلاج يف املسألة ،6واستغالل يوم اجلمعة،7
وصالة الليل ،8الدعاء لإلخوان يف ظهر الغيب.9
1

سامل بن ذكوان :سرية سامل بن ذكوان ،ضمن كتاب منهج الدعوة ،ص.341

2

الكندي :بيان الشرع ،ج ،5ص.7

3

انظر مثالا :جابر بن زيد ،رسائل اإلمام جابر ،رسالة رقم  /1،3،9منري :سرية منري :ضمن السري واجلواابت ،ج ،1ص.229

4

أبو أيوب :سرية أيب أيوب ،ضمن السري واجلواابت ،ج ،2ص.61

5

قال جابر بن زيد :اسم هللا األعظم هو "هللا" ،وقد اختلف العلماء يف اسم هللا األعظم يف األقوال التالية:

 .1هللا

 .2اي حي اي قيوم

 .3اي ذا اجلالل واإلكرام

انظر تفاصيل اخلالف :السعدي ،قاموس الشريعة ،ج ،4ص /162-158اهلامشي :فتاوى

اإلمام جابر من خالل تفسري الطربي ،ص.21
6

جابر بن زيد :رسائل اإلمام جابر بن زيد ،رسالة رقم " ."1،6قال جابر" :فتسأل هللا ،وتلح إليه يف املسألة ،وترتجا إليه مبا دل على نفسه أن يبارك لنا ولك يف

الذي وهب ،رسالة رقم"."1
7

بكوش :فقه اإلمام جابر ،ص /24اجلعربي :نفحات من السرية ،ص.237

قال جابر بن زيد" :إذا جئت يوم اجلمعة فقف على الباب وقل" :اللهم اجعلين اليوم أوجه من توجه إليك ،وأقرب من تقرب إليك ،وأجنح من دعاك وطلب
إليك" ،األصفهاين ،حلية األولياء ،ج ،3ص.85
وقال أيضا" :بلغنا أن الكتاب يكبتون يوم اجلمعة على أبواب املسجد حىت خيرج اإلمام فريفعون الكتاب ،وقد حتدث الناس إن يف اجلمعة ساعة ال يدعوا فيها مؤمن
ربه إال استجاب له ،وقد ذكر لنا ابن عباس أن ذلك حني يقوم اإلمام إىل الصالة ،وذلك أشغل ما يكون عند صفوفهم" .انظر :رسالته رقم "."3
8

جرب بن زيد :رسائل اإلمام جابر ،رقم "."3

9

منري ،سرية منري ،ضمن السري واجلواابت ،ج ،1ص.229
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 اتقاء الشبهات:قال رسول هللا (ﷺ)" :احلًلل بني واحلرام بني ،وبينهما أمور مشتبهات َّل يعلمها كثري من الناس ،فمن
اتقى الشبهات استربأ لعرضه ،ومن وقع ِف الشبهات وقع ِف احلرام ..إخل" .من وحي هذا احلديث
أخذ اإلابضية ينصحون أتباعهم ابالبتعاد عن الشبهات ،قال أبو أيوب .." :وترك ما يراتب فيه من ذلك
مما ال سنة فيه وال أثر ،وأوحش األمور مما ال شاهد له من هللا ،وال يف كتاب ،وال يف سنة نبيه ،وال أثر
أفاضل أصحابه ،وأوحش البيع ما ال جزاء له يف ثوابه ،والوقوف عند الشبهات واألخذ ابلبينات النريات"،1
وقال البحراين .." :مث ليكن فيما تتقونه به وتتقونه فيه طلب املخرج ألنفسكم من شبهات األمور والعرفان
بنور الربهان من لبس الف ابلتبني والثبت يف الدين" .2وكذلك كثريا ما كان اإلمام جابر يوصى تالميذه
ابالبتعاد مما فيه ريبه حيث يقول يف رسائله" :فترتة عما أرابك وانتقل منه إن أصابك ودع الريبة ألهلها"،3
وقال" :اترك الريبة ألهلها" ،4وقال" :فذر ما يريبك إىل ما ال يريبك".5

 احملاسبة:إن حماسبة النفس والشعور مبراقبة هللا كفيالن أبن يردعان عن كل رذيلة ،ويقودان إىل كل فضيلة ،قال أحد
الناصحني" :حاسبوا أنفسكم قبل أن حتاسبوا ،وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم" ،هلذا تكاثرت نصائح
أئمة اإلابضية يف هذا الشأن ،قال سامل بن ذكوان" :فعليكم عباد هللا يف اجلد يف أداء حق هللا عليكم،
وراقبوه يف أموركم كلها سرها وعالنيتها ،واعلموا أنه ابملرصاد ملن عصاه ،وأنه ال خيفى عليه من أعمالكم

1

أبو أيوب :سرية أيب أيوب ،ضمن السري واجلواابت ،ج ،2ص.52

2

خلف ،سرية خلف البحراين ،ضمن السري واجلواابت ،ج ،2ص.52

3

جابر بن زيد :رسائل اإلمام جابر ،رسالة رقم "."10

4

املرجع السابق ،رقم "."11

5

املرجع السابق ،رقم "."15
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ِ ِ
شيء فامهدوا ألنفسكم من كل خري جتدوه عند هللا﴿ ،يَوَم َِجت ُد ُك ُّل نَف ٍ
ضارا َوَما
س َما َعملَت من َخ ٍري ُحم َ
ع ِملَت ِمن س ٍ
وء تَ َوُّد لَو أ َّ
وف ِابلعِبَ ِاد﴾[آل عمران،"]30 :
اَّللُ نَف َسهُ َو َّ
يدا َوُحيَ ِذ ُرُك ُم َّ
اَّللُ َرءُ ٌ
َن بَي نَ َها َوبَي نَهُ أ ََم ادا بَعِ ا
َ
ُ
فاحذروا من هللا حذركم من نفسه.1
كما ينصح جابر بن زيد أحد تالميذه بقوله " :وقد اقرتب نفاذ أجل وحضر أمر اآلخرة ،وعند ذلك تنظر
شدة ربك وأخبارك كلها ،فانظر ماذا أعددت وماذا قدمت إليه ،واستدرك عجزك وتفريطك قبل أن تظعن"،2
وذات يوم فاتت اإلمام جابر صالة اجلمعة ،فندم كثريا ،وأنب نفسه على ذلك فقال" :اللهم لك علي أال
أعود ملثلها" ،3ويقول اجلعالين يف نصيحة وجهها لإلمام غسان" :فأان وإايك قادمون على هللا مسؤولون عن
العمل والعمر والنعم والتقدمة ،فأعد واستعد للقاء هللا".4

 اجلهاد:جاء احلث على اجلهاد يف سبيل هللا يف نصوص كثرية من قرآن وسنة ،وجاء امتثال اإلابضية هلذه الشعرية
من خالل مواقف كثرية قوالا وعمالا ،قال سامل بن ذكوان" :وخذوا نصيبكم من اجلهاد يف سبيل هللا ،فإنه
أشرف األعمال عند هللا ,وأفضلها ثواابا ،وهي التجارة اليت ال تبور ،واليت تنجي من عذاب أليم ،5مث استمر
ِِ
ِ ِ
سامل بن ذكوان يف ايراد آايت احلث على اجلهاد مثل قوله تعاىلَ :
﴿ال يَستَ ِوي ال َقاع ُدو َن م َن ال ُمؤمن َ
ني َغريُ
ِِ
اهدو َن ِيف سبِ ِيل َِّ ِ ِِ
ِ
ِِ
أِ
ين ِأبَم َواهلِِم َوأَن ُف ِس ِهم َعلَى
َّل َّ
ُويل الضََّرِر َوال ُم َج ُ
َ
اَّللُ ال ُم َجاهد َ
اَّلل أبَم َواهلم َوأَن ُفسهم فَض َ

1

سامل بن ذكوان :سرية سامل بن ذكوان ،ضمن منهاج الدعوة ،ص.345

2

جابر بن زايد :رسائل اإلمام جابر ،رسالة رقم"."15

3

بكوش :فقه اإلمام جابر ،ص.24

4

منري :سرية منري إىل اإلمام غسان ،ضمن السري واجلواابت ،ج ،1ص.234

5

سامل بن ذكوان :سرية سامل بن ذكوان ،ضمن كتاب منهج الدعوة ،ص .345
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ِِ
ِِ
اع ِدين أَجرا ع ِظيما  درج ٍ
ِ
ات
َّل َّ
ين َد َر َجةا َوُك اال َو َع َد َّ
ََ َ
ين َعلَى ال َق َ ا َ ا
اَّللُ ال ُم َجاهد َ
ال َقاعد َ
اَّللُ احلُس َىن َوفَض َ
ِ
يما﴾[النساء،]96-95 :
ِمنهُ َوَمغ ِفَراة َوَرمحَةا َوَكا َن َّ
اَّللُ َغ ُف اورا َرح ا
كذلك قال تعاىل﴿ :والَّ ِذين قُتِلُوا ِيف سبِ ِيل َِّ
اَّلل فَلَن ي ِ
ض َّل أَع َما َهلُم  َسيَ ه ِدي ِهم َويُصلِ ُح َاب َهلُم﴾
ُ
َ
َ َ

[حممد]5-4 :

َن َهلم اجلنَّةَ ي َقاتِلُو َن ِيف سبِ ِيل َِّ
ِِ
ِ
ِ
اَّلل فَيَ قتُلُو َن َويُقتَ لُو َن
وقال﴿ :إِ َّن َّ
اَّللَ اش ََرتى م َن ال ُمؤمن َ
َ
ني أَن ُف َس ُهم َوأَم َوا َهلُم أب َّ ُُ َ ُ
آن ومن أَو ََف بِعه ِد ِه ِمن َِّ
وع ادا علَي ِه حقاا ِيف التَّور ِاة و ِ ِ
ِ
اَّلل فَاستَ ب ِش ُروا بِبَ يعِ ُك ُم الَّ ِذي َابيَعتُم بِِه
َ
اإلجن ِيل َوال ُقر َ َ
َ َ َ
َ َ
َ
ِ
نب الَّ ِذين قُتِلُوا ِيف سبِ ِيل َِّ
ِ
اَّلل أَم َو ااات بَل أَحيَاءٌ ِعن َد
َوذَل َ
َ
ك ُه َو ال َفوُز ال َعظ ُيم﴾[التوبة ،]111 :وقالَ :
﴿وَال َحت َس َ َّ َ
ِ ِ َّ ِ
ِِ
آاتهم َّ ِ
رهبِِم ي رزقُو َن  فَ ِرِح ِ
ف
ين َمل يَل َح ُقوا هبِِم ِمن َخل ِف ِهم أََّال َخو ٌ
َ َُ
َ
اَّللُ من فَضله َويَستَ بش ُرو َن ابلذ َ
ني مبَا َ ُ ُ
علَي ِهم وَال هم َحيزنُو َن  يست ب ِشرو َن بِنِعم ٍة ِمن َِّ
ِِ
ِ
اَّلل َوفَض ٍل َوأ َّ
ني﴾
َن َّ
َ
يع أَجَر ال ُمؤمن َ
َ ُ َ
اَّللَ َال يُض ُ
َ َ
َ َ ُ
[آل عمران ،]171-169 :وقال﴿ :اي أَيُّها الَّ ِذين آمنُوا َهل أ َُدلُّ ُكم َعلَى ِجتَارٍة تُن ِجي ُكم ِمن َع َذ ٍ
اب أَلِي ٍم  تُؤِمنُو َن
َ َ
َ َ
َ
ِ ِ
ِ
اهدو َن ِيف سبِ ِيل َِّ
اَّلل ِأبَم َوالِ ُكم َوأَن ُف ِس ُكم ذَلِ ُكم َخريٌ لَ ُكم إِن ُكن تُم تَعلَ ُمو َن﴾[الصف،]11-10 :
ِاب ََّّلل َوَر ُسول ِه َوُجتَ ُ
َ
َّ ِ
وهنَا نَصر ِمن َِّ
ِِ
ِ
ين َآمنُوا
﴿وأُخَرى ُِحتبُّ َ
يب َوبَش ِر ال ُمؤمن َ
ني﴾[الصف ،]13 :وقالَ :
اَّلل َوفَت ٌح قَ ِر ٌ
وقالَ :
﴿اي أَيُّ َها الذ َ
ٌ َ
اَّلل قَ َال احلوا ِريُّو َن َحنن أَنصار َِّ
اَّلل َكما قَ َال ِعيسى ابن مرمي لِلحوا ِريِني من أَنصا ِري إِ َىل َِّ
ِ
اَّلل
َ ُ َ ََ َ َ َ َ َ
ُكونُوا أَن َ
ُ َُ
ص َار َّ َ
ََ
ِ
َّ ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِِ
ين﴾ [الصف،]14 :
فَ َ
ين َآمنُوا َعلَى َع ُد ِوهم فَأَصبَ ُحوا ظَاهر َ
يل َوَك َفَرت طَائ َفةٌ فَأَيَّد َان الذ َ
آمنَت طَائ َفةٌ من بَِين إسَرائ َ
َّ ِ
َّ ِ
ِ
َض َّل
ص ُروا َّ
ين َك َف ُروا فَتَ ع اسا َهلُم َوأ َ
اَّللَ يَن ُ
ين َآمنُوا إِن تَن ُ
وقالَ :
صرُكم َويُثَبت أَق َد َام ُكم  َوالذ َ
﴿اي أَيُّ َها الذ َ
ِ
اَّللُ فَأَحبَ َط أَع َما َهلُم﴾[حممد ،]9-7 :فأوفوا هلل –عباد هللا -بيعته ،والذي
ك ِأب ََّهنُم َك ِرُهوا َما أَن َزَل َّ
أَع َما َهلُم  َذل َ
ابيعتموه عليه ،يوف لكم الشرط الذي شرط لكم على نفسه؛ واعلموا أن القعود ال خيلدكم وال يؤخر
وج ُم َشيَّ َد ٍة﴾[النساء.]78 :
ت َولَو ُكن تُم ِيف بُُر ٍ
آجالكم إذا حضرت قال هللا﴿ :أَي نَ َما تَ ُكونُوا يُد ِرك ُك ُم ال َمو ُ
ِ ِ ِ
س َذائَِقةُ المو ِ
ت فَ ُه ُم اخلَالِ ُدو َن  ُك ُّل نَف ٍ
ت
ك اخلُل َد أَفَِإن ِم َّ
﴿وَما َج َعلنَا لبَ َش ٍر من قَبل َ
َ
وقال لنبيهَ :
ِ
َونَب لُوُكم ِابلش ِ
َجلُ َها
َّر َواخلَ ِري فِت نَةا َوإِلَي نَا تُر َج ُعو َن﴾[األنبياء،]35-34 :
وقال﴿:ولَن يُ َؤ ِخَر َّ
اَّللُ نَف اسا إذَا َجاءَ أ َ
َ
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اَّللُ َخبِريٌ ِمبَا تَع َملُو َن﴾[املنافقون ،]11 :فارغبوا فيما رغبكم هللا فيه من فضيلة اجلهاد ،فإنه ال بد لكم من موت
َو َّ
أو قتل ،فإن اجلهاد يف سبيل هللا ال ينقص أعماركم وال يعجل ألحد املوت دون أن تنقضي أايمه اليت كتب
1
س أَن متَُوت إَِّال إبِِذ ِن َِّ ِ
﴿وَما َكا َن لِنَ ف ٍ
اب الدُّن يَا نُؤتِِه ِمن َها َوَمن
َ
اَّلل كتَ اااب ُم َؤ َّج اال َوَمن يُِرد ثَ َو َ
هللا له وقالَ :

ِ ِ ِِ ِ
ِِ
ِ
ين﴾[آل عمران.]145 :
يُِرد ثَ َو َ
اب اآلخَرة نُؤته من َها َو َسنَجزي الشَّاكر َ
وقال شبيب يف حثه إىل اجلهاد " :اي أيها الناس اعلموا أن من أمران أن نقاتل ونقتل من عصى هللا حيت
يفيئوا إىل أمر هللا أو تفىن أرواحنا إن شاء هللا لنرد منار اإلسالم إىل معاملها األوىل اليت كانت على عهد نيب
هللا والذين من بعده ،أيب بكر وعمر" .2يبدو أن اإلابضية امتثلوا لفريضة اجلهاد أميا امتثال ،فهذا أحد
قادهتم يصف أتباعه بقوله ..." :حىت إذا رأوا سهام العدو قد وقعت ،ورماحه قد أُشرعت ،وسيوفه قد
انتضيت وأرعدت الكتيبة بصواعق املوت وأبرقت ،استحفوا بوعيد الكتيبة لوعيد هللا ،ولقوا شبا األلسنة
وشائك السهام وظبأة السيوف بنحورهم ووجوههم وصدورهم ،ومضى الشباب منهم قدما" .3كيف ال ميتثل
اإلابضية للجهاد ،وهو عندهم معيار قيمة الرجل ،قال أبو محزة الشاري" :أدركت املسلمني إذا كان الرجل
منهم ما يستزاد يف صالة وال صيام وال يف حج وال يف عمرة وال يف وجه من الوجوه ،وإن ُعرف منه أنه ليس
بشديد احلرص يف الشراء سقط من أعينهم ونقصت منزلته عندهم".4
فاملعيار ليس يف التفاين يف العبادة فحسب ،وإمنا يقاس املرء مبدى رغبته يف اجلهاد ،فإن كان حريصا عليه
راغبا يف بيع نفسه يف سبيل هللا من أجل نصرة احلق ،فهو من أهل االستقامة حبق ورمز من رموزها ،وإن
هو بدا منه شيء من التقاعس يف ذلك تردت منزلته عند اجلماعة.

1

سامل بن ذكوان :سرية سامل بن ذكوان ،ضمن كتاب منهج الدعوة ،ص.347

2

شبيب بن عطية :سرية شبيب بن عطية ،ضمن السري واجلواابت ،ج ،2ص.347

3

أبو محزة الشاري :خطب أبو محزة الشاري ،ضمن كتاب حياة عمان الفكرية ،ص .ص.265-264

4

اجلعبريي :أبو محزة الشاري ،حياة من أجل احلق ،ص /98الدرجيين :طبقات ج ،2ص.262
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 اإلنفاق:وردت نصوص كثرية حتث على اإلنفاق واألمر به ،كقوله تعاىل﴿:وآتُوهم ِمن م ِال َِّ ِ
آات ُكم﴾
اَّلل الَّذي َ
َ ُ
َ
َّ ِ
[النور ،]33 :وقوله﴿ :وأَن ِف ُقوا ِممَّا جعلَ ُكم مستخلَ ِف ِ ِ
ين َآمنُوا أَن ِف ُقوا ِممَّا
ََ ُ َ َ
ني فيه﴾[احلديد ،]7 :وقولهَ :
َ
﴿اي أَيُّ َها الذ َ
ِِ
ِ
اعةٌ َوال َكافُِرو َن ُه ُم الظَّالِ ُمو َن﴾[البقرة ،]254 :ومدح
َرَزق نَا ُكم من قَب ِل أَن َأيِيتَ يَوٌم َال بَي ٌع فيه َوَال ُخلَّةٌ َوَال َش َف َ
ِ َّ ِ
ِ
ِِ
َِّ
اه ُدوا ِأبَم َواهلِِم
ين َآمنُوا ِاب ََّّلل َوَر ُسوله ُمثَّ َمل يَرَاتبُوا َو َج َ
سبحانه وتعاىل املنفقني بقوله تعاىل﴿:إمنَا ال ُمؤمنُو َن الذ َ
وأَن ُف ِس ِهم ِيف سبِ ِيل َِّ ِ
الص ِادقُو َن﴾[احلجرات .]15 :ويعد اإلنفاق عالمة من عالمات اإلميان بل
ك ُه ُم َّ
اَّلل أُولَئ َ
َ
َ
"االمتناع عن إخراج النفقة للفقراء ليس من اإلميان" ،1هلذا حرص اإلابضية على اإلنفاق يف سبيل هللا ،قال
حممد بن سريين :يصف جابر بن زيد" :كان أبو الشعثاء مسلم ا عند الدرهم والدينار".2
ويؤكد ذلك قول جابر بن زيد بنفسه" :ألن أتصدق بدرهم على يتيم أو مسكني أحب إيل من حجة بعد
حجة اإلسالم" ،3ابلرغم من كثرة تردد اإلمام جابر بن زيد على احلج إال أن النفقة أفضل بعد حجة
الفريضة ،ويدل هذا األمر على أن اإلمام جابر كان سباق ا لكل خري ،من إنفاق وغريه .وقد سلك اإلابضية
مسلك إمامهم يف املسارعة إىل اإلنفاق .قال أبو سفيان :4ملا خرج اإلمام عبد هللا بن حيىي ووجه أاب محزة
املختار بن عوف ،أقام حاجب فجمع له أمواالا كثرية ليعينه هبا .5قال فكتب على كل موسر من املسلمني
قدر ما يرى قال فما امتنع عليه أحد قال ودعا أاب طاهر وكان شيخا فاضالا قال عليك ابلنساء ،وأوسط
الناس فإنه نكره أن نكتب عليهم ما ال حيملون ،قال فانطلق أبو طاهر ،6فيمن انطلق مع املسلمني قال فلم

1

أبو مودود حبيب :سرية أبو مودود حبيب بن حفص إىل اإلمام غسان ،ضمن خمطوط السيد ،ص.74

2

األصفهاين :حلية األولياء ،ج ،3ص .85ويف :بكوش :فقه اإلمام جابر ،ص.23

3

األصفهاين :حلية األولياء ،ج ،3ص.85

4

أبو سفيان هو حمبوب بن الرحيل.

5

ملساعدة جيش أيب محزة يف حترير احلرمني من األموية.

6

أبو طاهر من شخصيات اإلابضية ،عاش زمن أيب عبيدة مسلم بن أيب كرمية.
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أيتوا يومئذ امرأة وال رجالا إال ووجدوه مسرعا فيما سألوه ،قال وكان رجل من املسلمني مل يكن أحد يرى
أنه صاحب مال فدفع إليهم ثالثة آالف درهم ،قال له أبو طاهر أي أخي العيال فقال هللا هلم ،وهللا ما
رأيت منذ كنت وجه ا مثل هذا أنفق فيه ،فإذا وجدته أفأدعه؟ وال يرجع إيل منها شيء ولكن اي عبد هللا
ال ختربوا ابمسي ما بقيت ،قالوا ففعلوا فلم متس الليلة إال ومجع أبو طاهر عشرة آالف درهم ،قال فأتوا
حاجبا فأخربوه فسر بذلك وقال :إن يف الناس لبقية بعد ،قال فاشرتي بتلك األموال سالحا ووجه ما بقي
إىل أيب محزة رمحه هللا.1
ومن أمثلة حرص اإلابضية على اإلنفاق ما يقوم به أب احلر علي بن احلصني إمام اإلابضية يف مكة ،كانت
له غلة أتتيه من البصرة ،فيقسمها إىل نصفني ،يفرق نصفها يف فقراء املسلمني ،وربعها ينفقه على نفسه،
والربع اآلخر حيسبه للنوائب والنزالت ،وملن مير به من إخوانه املسلمني ،ويف معونتهم .2ومثال آخر" قال
أبو سفيان :مات حاجب وعليه دين مائتان ومخسون الف ا أو أكثر ،قال فدخل قرة بن عمر ومجاعة من
املسلمني ليغسلوه فقال هلم قرة :اي قوم ،ما تقولون يف دين هذا الرجل ،قال فابتدر ثالثة رجال وقرة رابعهم
وضمنوا دينه ،قال :ودخل الفضل بن جندب وكان من خيار املسلمني وكان موسرا ،فأخربه ،قال :فقال
هلم الفضل :دينه علي دونكم حىت أعجز عنه وال يبقى يل مال .فقالوا له شأنك" ،3وعموم ا لدى اإلابضية
رصيدا كثريا من األمثلة على التسابق يف ميدان اإلنفاق يف سبيل هللا نكتفي مبا ورد خشية اإلطالة.

 الزهد:مل ي تحل ابلزهد إال من متكن اإلميان يف قلبه ،وعرف الدنيا على حقيقتها الفانية ،واآلخرة على حقيقتها
الباقية .وقد ظهرت فضيلة الزهد يف الفكر اإلابضي بشكل ابرز ،حتلوا هبا يف سلوكم وأقواهلم .فها هو
1

الدرجيين :طبقات ،ج ،2ص.262

2

املرجع السابق ،ص.269

3

املرجع السابق ،ص.250
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اإلمام جابر بن زيد يروي حديثا عن فضل الزهد عن النيب (ﷺ) قال " :ما من عبد زهد يف الدنيا إال أثبت
هللا احلكمة يف قلبه ،وأنطق هبا لسانه وبصره عيوب الدنيا وداءها ودواءها وأخرجه منها ساملا إىل دار
السالم" ،1ويقول ابن ذكوان يف النصح ابلزهد" :وأرغبوا فيما رغبكم هللا فيه من نعيم اآلخرة وكرامتها،
وازهدوا فيما زهدكم هللا فيه من الدنيا وزينتها".2
وحيرك أبو بالل مشاعر اجملاهدين بقوله ..." :إنك خترج جهادا يف سبيل هللا وابتغاء مرضاته ال تريد شيئا
من أعراض الدنيا ،وال لك يف الدنيا حاجة ،وال لك إليها رجعة ،أنت الزاهد يف الدنيا املبغض هلا ،الراغب
يف اآلخرة ،اجلاهد يف طلبها" ،3وتظهر نزعة الزهد عند عبد هللا بن إابض عندما قال خماطبا عبد امللك بن
مروان بقوله" :وال تتعرض يل ابلدنيا فإنه ال رغبة يل يف الدنيا ،وليست من حاجيت ،ولكن لتكن نصيحتك
يل يف الدين وملا بعد املوت ،فإن ذلك أفضل النصيحة".4
ولو نظران يف تراجم شخصيات اإلابضية لوجدان صفة الزهد يف الدنيا ابرزة على سلوكم ،ولنأخذ شخصية
جابر بن زيد مثاالا على ذلك .قال جابر" :سألت ريب عن ثالث فأعطانيهن ،سألت زوجة مؤمنة وراحلة
صاحلة ،ورزقا حالالا كفافا يوم بيوم" ،5حيث مل يكن مهه من الدنيا إال رزقا كفافا يوم بيوم ،وزوجة وراحلة
تعينانه على الطاعة ،فحىت سؤاله فريد من نوعه ،إنه ال هم له يف الدنيا ألنه يعلم أهنا مطية لآلخرة ،فلتكن
جمرد وسيلة فحسب ،وكان جابر يقول ألصحابه" :ليس منكم رجل أغىن مين ،ليس عندي درهم وال علي
دين" ،6وكذا بني الرسول (ﷺ) ألصحابه أن الغىن احلقيقي هو غىن القلب ،ذلك أن الذي مل ميأل قلبه
حبب هللا تعاىل ،فإنك وإن ملكته مال قارون فإنه دائما يقول هل من مزيد؛ ألن املال جيلب املال كما يقول
1

جابر بن زيد :مراسيل جابر بن زيد ،ضمن مسند الربيع ،ج ،4ص.378

2

سامل بن ذكوان :سرية سامل بن ذكوان ،ضمن كتاب منهج الدعوة ،ص.345

3

منري :سرية منري إىل اإلمام غسان ،ضمن السري واجلواابت ،ج ،1ص.236

4

عبد هللا بن إابض :رسالة عبد هللا بن إابض إىل عبد امللك بن مروان ،ضمن كتاب منهج الدعوة ،ص.337
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اجلعيربي :نفحات ،ص.220
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املرجع السابق ،ص /221الدرجيين :طبقات ،ج ،2ص.214
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أهل االقتصاد اليوم ،وال شك أن اإلمام يدرك أنه قل من اقبلت عليه الدنيا وسلم من مغرايهتا ،لذلك تراه
يعتز بني أصحابه يف مناسبات عديدة أبنه ال ميلك من الدنيا إال محارا ،1وأتى اإلمام جابر ذات يوم أصحابه
يف مصالهم وعليه نعالن خلقان ،فقال" :مضى من عمري ستون سنة ،نعالوي هااتن أحب إيل مما مضى،
إال يك خريا قدمته".2
اي هلا من معادلة حسابية معربة ،نعالن خلقان توضعان يف كفة ،وستون سنة من احلياة يف الدنيا يف كفة،
النعالن ترجحان ،هذه هي الدنيا ولو كانت تساوي عند هللا جناح بعوضة ما سقى منها الكافر شربة ماء.
نعم إن الدنيا ال قيمة هلا إذا خلت من العمل الصاحل ،لذلك استثىن اإلمام جابر ما قدم من خري إخالصا
هلل تعاىل وهو يعلم أن الدنيا إذا خلت من العمل الصاحل ال ميكن أن تبقى فراغ ا أو حيادا ،وإمنا هي متأل
عمالا صاحلا ،فالنعالن أفضل منهما ألهنما حتفظان األقدام من الضرر ،بينما جتر الدنيا اليت عمرها صاحبها
ابلشر إىل غضب هللا تعاىل ،وإىل جهنم وبئس املصري .ومل يكن اإلمام جابر بن زيد وحده متصفا ابلزهد،
بل معظم أتباعه من بعده كانوا متحلني بذلك فها هو اجلعالين يصف أصحابه بقوله" :مل يزدادوا يف أايم
احلياة إال زهدا ابلدنيا ورغبة يف اآلخرة ،وقد تركوا الدنيا وراء ظهروهم ،وجعلوا اآلخرة أمام أعينهم للذي
يرجون من موعود هللا الذي ال خلف له" ،3وقال يصفهم يف موضع آخر" :ليس الدنيا من ذكرهم ،وال مجع
املال من شأهنم ،والشهوات من حاجتهم ،وكيف ال يكون ذلك من ابع هلل نفسه ليجود هبا على ترك الدنيا
ويزهد مبا فيها".4

1

قال ابن أيب شيبة :حدثنا ابن عينيه عن عمرو قال" :ما رأيت أحدا أعلم بفتيا من جابر بن زيد ،ومسعته يقول" :ما أملك من الدنيا إال محارا".

2

انظر :الطيواين ،خلفان بن سليمان بن خلفان" :فتاوى اإلمام جابر بن زيد األزدي من خالل مصنف ابن أيب شبة ،ومصنف عبد الرازق وسنن سعيد بن

منصور" ،حبث خترج مقدم إىل معهد القضاء الشرعي والوع واإلرشاد ،سلطنة عمان ،مرقون ،ص.133
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منري :سري منري إىل اإلمام غسان ،ضمن السري واجلواابت ،ج ،1ص.231

4

املرجع السابق ،ص.239
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ويصف اجلعالين جند اإلمام اجلنلدي بقوله" :وكان املرء يرزق منهم يف الشهر سبعة دراهم يف غالء من
السعر ،فيصرب على القوت اليسري رغبة يف اآلخرة والثواب من عند هللا ،وقد بلغنا أنه رمبا فضل مع الرجل
منهم الدرهم والدرمهان فيتطوع بذلك الفضل ،فريده يف فيئ املسلمني رمحهم هللا وجزاهم خريا مع ما أظهروا
من السنة" .1إهنا حقا فريدة يف الزهد ،والتنزة عن كنز األموال ،ومل يصلوا إىل هذه املرحلة إال ألهنم عرفوا
حقيقة الدنيا الفانية فزهدوا فيها واشرتوا اآلخرة وحقيقتها الباقية ،فلو كانت الدنيا تربا واآلخرة تراابا لكانت
اآلخرة أوىل وأحرى أن يُسعى إليها ،وأما الدنيا حىت ولو كانت ذهب ا فال مطمع فيها لفنائها وفناء من عليها.

 التواضع:التواضع من شيم الصاحلني ،والكرب من شيم الفاسقني ،فمن تواضع هلل رفعه ،وجاءت بذلك األحاديث
النبوية ،قال أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النيب (ﷺ) ،قال" :من عظم نفسه للناس وضعه
هللا ،ومن تواضع هلل رفعه هللا" ،2ويروي الربيع عن حممد بن عمري العبدي عن أيب هريرة قال :قال رسول هللا
(ﷺ) " :أال إن التواضع للعبد ال يزيده إال رفعة فتواضعوا يرفعكم هللا ،وإن العفو ال يزيد العبد إال عزا فاعفوا
يعزكم هللا وإن الصدقة ال تزيد املال ،إال كثرة فتصدقوا يرمحكم هللا" .3إذن التواضع صفة محيدة ينبغي على
املسلم أن يتحلى هبا ويسأل ربه أن يعينه عليها ،قال جابر بن زيد" :فتسأل هللا رب العرش العظيم أن يهب
لنا ولكم من اليقني ،ما نتصغر فيه كل شيء من أمران حىت ال يعرف منا كربا ميقتنا هللا عليه ،ونستحق به
عذابه ،ونسأل هللا الكبري املتعال أن يرزقنا له تواضع ا ميأل به أجوافنا خشية له".4

1

املرجع السابق ،ص.240

2

الربيع :مسند الربيع ،ج ،2ص ،273رقم .705

3

حمبوب بن الرحيل :رواايت حمبوب بن الرحيل ،ضمن مسند الربيع ،ج ،4ص ،347رقم .885

4

جابر بن زيد :رسائل جابر بن زيد ،رسالة رقم.16
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ومهما برز أي إنسان أبعماله بني الناس فليحذر من الغرور وليتحلى ابلتواضع وأن ذلك الربوز ما هو إال
ابتالء من هللا ،يقول جابر بن زيد يف ذلك" :واحذر أن تدل على هللا بدالة ،وال تزين أن لك فضالا يف
اإلسالم فإن من يكون بتلك املنزلة تزيد من معرفة فضله ،ومن يكن هبذه املنزلة يكرب مقته عند هللا ،وكفى
ابلعباد شقاءا أن يكونوا مبنزلة يرون أن هلم فضالا ،على سائر العباد خبري ابتالهم هللا به واختصهم به،1
وكذلك مهما بلغ اإلنسان من العلم ما بلغ ينبغي عليه أال يغرت بعلمه ،روي جابر بن زيد عن النيب (ﷺ)
قال" :من تعلم العلم ليباهي به العلماء أو مياري به السفهاء أو يصرف به وجود الناس إليه فهو يف جهنم"،2
لذلك جند اإلمام جابر على رغم شهرته العلمية كان متواضعا ومعرتفا ألفضلية سابقيه ،حيث قال" :ورأي
امن قبلنا أفضل من رأينا الذي نرى ،مل يزل اآلخر يعرف لألول ،وكانوا أحق بذلك من املهاجرين مع رسول
هللا (ﷺ) ،والتابعني هلم إبحسان ،فقد شهدوا وعلموا ،فاحلق علينا وطء أقدامهم واتباع أثرهم ،واعلم أنه مل
يهلك قوم قط حىت انزع اآلخر األول يف العلم إذا متسك أهل العلم بعلمهم" ،3وقال ايض ا" :فلعمري ما
أان إال متعلم متبع آاثر قد وطئت قبلي ،وما عندي من ذلك ثقة وال داللة إال رواية عسى أن خنتلف
فيها" ،4ويظهر التواضع صرحي ا يف قوله" :فنحن أنقص رأايا" ،5أي أقل علم ا ممن سبقنا.

 اَّلقتداء ابلصاحلني:اختاذ القدوة الصاحلة ،فرض جاء به الشرع ،وصرحت به اآلايت القرآنية ،قال تعاىل﴿:لََقد َكا َن لَ ُكم ِيف
ول َِّ
رس ِ
اَّللَ َكثِ اريا﴾[األحزاب ،]21 :ويف معرض اهتمام
اَّللَ َواليَ وَم اآل ِخَر َوذَ َكَر َّ
اَّلل أُس َوةٌ َح َسنَةٌ لِ َمن َكا َن يَر ُجو َّ
َُ
اإلابضية ابختا ذ القدوة الصاحلة ،استشهد ابن ذكوان ابآلية السابقة على وجوب االقتداء ابلرسول (ﷺ)،
1

جابر بن زيد :رسائل اإلمام جابر ،رسالة رقم.4

2

جابر بن زيد :مراسيل جابر بن زيد ،ضمن مستند الربيع ،ج ،4ص.369

3

جابر بن زيد :رسائل جابر بن زيد ،رسالة رقم .13

4

املرجع السابق ،رسالة رقم .16

5

املرجع السابق ،رسالة رقم .6
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واالقتداء ابألنبياء قبله ،1حيث قال تعاىل﴿:أُولَئِ َّ ِ
اَّللُ فَبِ ُه َد ُاه ُم اق تَ ِده﴾[األنعام ،]90 :مث اتبع
ين َه َدى َّ
َ
ك ا لذ َ
ابن ذكوان نصحه ابختاذ القدوة فقال" :مث إان ال نرى اليوم شيئا أفضل وال أهدى وال أقرب إىل طاعة هللا
وال خريا فيما بعد املوت ،وال أوجب احلجة يف الدنيا من الرضا بسبيل من هدى هللا قبلنا واقتدى بصاحل
اَّلل لِي بِني لَ ُكم وي ه ِدي ُكم سنن الَّ ِذ ِ ِ
اَّللُ َعلِ ٌيم
وب َعلَي ُكم َو َّ
سنتهم قال هللا﴿ :يُِر ُ
يد َُّ َُ َ
ين من قَبل ُكم َويَتُ َ
َ
َ َ َ َُ َ
َح ِك ٌيم﴾[النساء ،]26 :وأمران تبع ألئمة املسلمني ،ورأينا اليوم لرأيهم تبع يومئذ وأتويلنا القرآن اليوم لتأوهلم
يومئذ تبع لسنا ممن يزعم أنه أفاد اليوم علما يف القرآن والسنة حىت غلبهم".2
ويقول الربيع يف إحدى مواعظه" :فاتقوا هللا اي معشر املسلمني ،فعليكم ابلذي كان عليه أسالفكم من والة
املسلمني ،وأئمتهم وأهل الفضل منهم" .3وتكثر نصائح أئمة اإلابضية يف ضرورة اختاذ القدوة الصاحلة،
ويتكرر هذا األمر يف خطاابهتم ابستمرار ،بدءا ابإلمام جابر بن زيد عندما قال" :فإن حسن الرعاية والتشبه
أبخالق املؤمنني ،واالقتداء هبداهم واتباع أثرهم أفضل ألقدامهم" .4وحيذر ابن ذكوان من مغبة التنكر
ألفضلية األوائل حيث قال" :وعليكم ابلسمت احلسن والسرية املعروفة يف اإلسالم اليت سار هبا نيب هللا
5
الرس َ ِ ِ
ِ
ول من بَعد َما تَبَ َّ َ
ني لَهُ
﴿وَمن يُ َشاق ِق َّ ُ
وأولياء هللا واعلموا أنه ال يهتدي أحد خبالفهم  ،قال هللا تعالَ :

اهل َدى وي تَّبِع َغري سبِ ِيل المؤِمنِني نُولِِه ما تَوَّىل ونُصلِ ِه جهنَّم وساءت م ِ
ص اريا﴾ [النساء .]115 :وينتقد أبو محزة
ََ َ َ َ َ َ
َ َ
ُ ََ
ُ َ َ َ َ َ
الشاري يف خطبه أحفاد املهاجرين واألنصار الذين مل يقتدوا أبجدادهم وآابئهم ،انتقادا الذع ا عندما خطب
فيهم قائالا" :وأنتم أبناؤهم –أبناء املهاجرين واألنصار -ومن بقي خلفهم ،ترتكون أن تقتدوا هبم ،أو أتخذوا
بسنتهم ،عمي هللا قلوهبم ،صم اآلذان ،ابتعتم اهلوى ،فأرداك عن اهلدى ،وأسهاكم فال مواعظ القرآن جتزركم

1

سامل بن ذكوان :سرية سامل بن ذكوان ،ضمن منهج الدعوة ،ص.356

2

سامل بن ذكوان :سرية سامل بن ذكوان ،ضمن منهج الدعوة ،ص.376

3

الربيع وآخرون :الرسالة احلجة ،ص.24

4

جابر بن زيد :رسائل جابر بن زيد ،رسالة رقم .16

5

سامل بن ذكوان :سرية سامل بن ذكوان ،ضمن منهج الدعوة ،ص.343
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فتزدجروا ،وال تعظكم فتتعظوا ،وال توقظكم فتستيقظوا ،لبئس اخللف أنتم من قوم مضوا قبلكم ،ما سرمت
سريهتم ،وال حفظتم وصيتهم ،وال احتذيتم مثاهلم ،ولو شقت عنهم قبورهم ،فعرضت عليهم أعمالكم،
لعجبوا كيف صرف العذاب عنكم".1
ويقول أبو محزة يف خطبة أخرى" :اي أهل املدينة :اي أبناء املهاجرين واألنصار والذين اتبعوهم إبحسان ،ما
أصح أصلكم وأسقم فرعكم ،أولكم خري أول ،وآخركم شر آخر ،كان آابؤكم أهل اليقني ،وأهل املعرفة
ابلدين ،والبصائر النافذة ،والقلوب الواعية ،وأنتم أهل الضاللة ،واجلهالة ،استعبدتكم الدنيا فأذلتكم ،وغرتكم
األماين فأضلتكم ،فتح هللا لكم ابب الدين فسددمتوه ،وأغلق عنكم ابب الدنيا ففتحتموه سراع إىل الفتنة،
بطاء عن السنةُ ،عمي عن الربهان صم عن القرآن ،عبيد الطمع ،حلفاء اجلزع ،نعم ما ورثكم آابؤكم لو
حفظتموه ،وبئس ما تورثون أبناءكم إن متسكوا به ،نصر هللا آابءكم على احلق وخذلكم على الباطل ،كان
عدد آابئكم قليالا طيب ا ،وعددكم كثريا خبيث ا" ،2وكل ذلك حدث نتيجة عدم اقتدائهم مبن سلف من آابئهم
الصاحلني.

 العزة:إن اعتزاز املسلم بربه ودينه ونفسه ،هو كربايء إميانه ،وكربايء اإلميان غري كربايء الطغيان ،إهنا أنَ َفة املؤمن
أال يصغر ملخلوق مهما عال وجترب ،يقول الغزايل عن العزة" :هي كربايء فيها من التمرد على الباطل بقدر
ما فيها من االستكانة للحق ،وفيها من التعايل على الباطل بقدر ما فيها من التضامن للحق ،فيها الرتفع
على مغرايت األرض وأابطيل احلياة وفيها االخنفاض للمؤمنني والتبسط هلم ،واحرتام احلق الذي جيمعه هبم،
فيها إتيان البيوت من أبواهبا وإطالب العظمة من أصدق سبلها".3

1

أبو محزة الشاري :خطب أيب محزة ،ضمن كتاب حياة عمان الفكرية ،ص.256

2

املرجع السابق ص .267

3

الغزايل ،حممد ،خلق املسلم ،ص.209
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يد العَِّزَة فَلِلَّ ِه العَِّزةُ﴾[فاطر ،]10 :وقال يصف املؤمنني﴿ :أ َِذلٍَّة علَى المؤِمنِني أ ِ
َعَّزٍة َعلَى
﴿من َكا َن يُِر ُ
َ ُ َ
قال تعاىلَ :
ِِ
ين﴾[املائدة ،]54 :وقد روي اإلمام جابر يف هذا األمر حديثا عن النيب (ﷺ) قال فيه" :ما من عبد
ال َكافر َ
خرج من ذُ ّل إبليس إىل عز هللا إَّل أعطاه هللا ثًلاثا" :اليسر من غري كثرة ،والغىن من غري مال ،والعلم
من غري تعلم" ،1وعندما يشعر املؤمن ابلعزة اليت اكتسبها من وراء معرفته حلقيقة نفسه ،فال يذل لغري هللا
العظيم ،وال ينكس رأسه لغري ابريها ،وهنا تكمن العزة .وقد حتلى هبا أئمة اإلابضية كما يتضح ملتتبع سريهم،
ومن أمثلة ذلك ما روي أن احلجاج بن يوسف كان يكتب وجابر بن زيد حاضر لديه ،فسقط القلم من
يد احلجج فقال جلابر انولين القلم .فقال له جابر :قال رسول هللا (ﷺ)" :لعن هللا الظاملني وأعواهنم
وأعوان أعواهنم ولو مبدة قلم" ،2وها هو عبد هللا بن إابض عندما كان يراسل اخلليفة األموي عبد امللك
بن مروان قال يف بداية رسالته" :بسم هللا الرمحن الرحيم ،من عبد هللا بن إابض إىل عبد امللك بن مروان،3"...
حيث ظهر اعتزازه بنفسه من خالل تقدمي امسه على اسم اخلليفة األموي ،وكذلك انداه ابمسه –عبد امللك-
بدون لقب اخلليفة أو أمري املؤمنني؛ ألنه يرى عدم أحقيته يف اخلالفة ،وأنه أخذها بطريقة غري شرعية .ومن
أجل تثبيت االعتزاز ابلنفس املؤمنة أفىت اإلمام جابر بن زيد بكراهية السالم على أهل الكتاب واجملوس.4
وحيذر اجلعالين من الوهن واالستكانة فيقول" :واعلم أن الوهن والتقصري وأتلف الناس على ما ال يوافق
احلق ال يزيد يف الزرق ،وال ميد يف العمر ،وال يزيد ألهله إال مقت ا ووهن ا ،وخسارا .5فعلى املؤمن أال يهون
وال يستذل أو يستضعف طاملا يعتقد أنه إن بقي حي ا فال يعدم رزق ا ،فالرزق من هللا وحده ،وهو كذلك ال
يشكو مصيبة لغري هللا ،فالنفع والضر من عنده ال من سواه ،قال الرسول (ﷺ)" :من أصبح حزينا على

1

جابر بن زيد :مراسيل جابر بن زيد ،ضمن مسند الربيع ،ج ،4ص.378

2

الواردجالين :الدليل والربهان ،ج ،3ص /64بكوش :فقه اإلمام جابر ،ص.24

3

عبد هللا بن إابض :رسالة عبد هللا بن إابض إىل امللك بن مروان ،ضمن كتاب منهج الدعوة ،ص.324

4

جابر بن زيد :من جواابت اإلمام جابر ،ص.119

5

منري :سرية منري اجلعالين إىل اإلمام غسان ،ضمن السري واجلواابت ،ج ،1ص.247
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الدنيا ،أصبح ساخطا على ربه ،ومن أصبح يشكو مصيبة نزلت به فإمنا يشكو هللا تعاىل ،ومن تضعضع
لغين لينال مما ِف يديه أسخط هللا" ،1فاإلميان ابهلل مينح الروح طاقة قادرة على الصمود أمام كوارث احلياة
وتقلباهتا ،واملؤمن يف حاليت احتماهلا ووقوعها اثبت ال يهتز ،قوي ال يقهر ،وال يتقهقر ،ألن إميانه أعطاه
ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ
ني َولَ ِك َّن
ثقة ابلنفس ،واعتزازا هبا ،واستعالء على صغائر األحياء ،قال تعاىلَ ﴿:و ََّّلل العَّزةُ َولَر ُسوله َولل ُمؤمن َ
ِِ
ني َال يَعلَ ُمو َن﴾[املنافقون.]8 :
ال ُمنَافق َ

 التحرر:حترير النفس من القيود والعادات غري الشرعية مظهر من مظاهر االعتزاز ابلنفس ،وقد حرر اإلسالم الوجدان
البشري من عبادة اآلهلة املزعومة السائدة يف األرض ،ومن اخلضوع لغري هللا تعاىل ،فال كهانة إذن ،وال
وساطة بل شخصية املسلم متصلة اتصاالا متينا بقوة األزل واألبد ،يستمد منها القوة والعزة والشجاعة ،فال
سبيل إىل اخلوف أو االستكانة إال خلالق الكون ومالك األمور والقاهر فوق عباده .وقد ظهرت نزعة التحرر
عند اإلابضية حىت يف إدارة شؤون بالدهم ،حيث ظل حكم عمان –معقل اإلابضية -بيد أهلها بعد افرتاق
الصحابة ،وأنه مل يكن ملعاوية وال ملن بعده سلطان يف عمان ،حىت صار امللك لعبد امللك بن مروان،
واستعمل احلجاج على أرض العراق ...فكان احلجاج يغزو عمان ،وتكبد خسائر فادحة حىت مت له االستيالء
2
بعد أن سري جيشان ،حبري قوامه عشرون ألفا ،وآخر بري قوامه أيضا عشرون أل افا  .ومل يستمر األمر طويالا

حيث عادت عمان إىل استقالهلا وحتررها ،ومل تكن هذه االستقاللية رغبة يف شق عصا الطاعة ،أو االنفراد
ابحلكم ،ولكن عندما رأى اإلابضية فساد الدولة األموية ،ومل يرضوا أن يكونوا تبع ا هلم فاستقلوا أبنفسهم
وأقاموا حكم هللا فيما بينهم.3
1

رواه الطرباين.

2
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وخري دليل على ذلك عندما توىل عمر بن عبد العزيز خالفة الدولة األموية ،أصبحت عمان خاضعة طواعية
حلكمه ملا اشتهر من عدالته ونزاهته ،فكان عامل عمر بن عبد العزيز على عمان ،عمر بن عبد هللا
األنصاري ،ويصور منري اجلعالين حترر شخصيات اإلابضية بقوله" :ال خيافون يف هللا لومة الئم ،وال خيشون
الدوائر ،وال يهتمون للعواقب ،وال ينزلون الناس عندهم لشرف وال قوة وال أرحام وال قرى وال فقه ال قرابة
من رسول هللا (ﷺ) ،وال من هم إال حبيث أنزلوا أنفسهم من طاعة هللا ومعصيته حىت مضوا لسبيلهم رمحهم
1
هللا وغفر لنا وهلم على الصدق والوفاء ،فلنا ولكم فيهم اسوة حسنة ملن كان يرجو هللا واليوم اآلخر"  .فعالا

حترروا من كل رابط غري رابط التقوى والعقيدة ،ولعل من شواهد التحرر من رابط القبيلة والرحم ،وصدق
الوالء هلل تعاىل ،ما يُذكر عن اإلمام اجللندي بن مسعود ،2فعندما مترد عليه مجاعة من أقاربه ،مثل جعفر
اجللنداين ،وابنيه النظر وزايدة ،قبض عليهم اإلمام اجللندي بن مسعود ،مث أمر بقتلهم ،وعندما قُتلوا فاضت
عينا اإلمام ابلدموع ،فقال له أصحابه :أعصبية اي جلندي؟ قالوها بدون لقم إمام دليالا على التحرر-
فقال :ال ولكن الرمحة .فقال املسلمون من اتباعه ابتاعه اعتزل أمران ،فاعتزل ...مث طلب منه أن يرجع،
فرفض يف البداية مث رجع خضوع ا ملشورة املسلمني.3
إن قضاء اإلمام اجللندي على ثورة أقاربه الطامعني يف امللك تدل على إخالصه هلل تعاىل ،وحترره ،من عصبة
القبيلة والدم ،وموقف أصحاب اجللندي عندما دمعت عيناه تدل هي األخرى على أخرى على وصوهلم
إىل على قمة التحرر وصدق الوالء هلل عز وجل ،وعلى هذا النحو من التحرر ،من قيود القبيلة" يذكر أبو
سفيان أن أاب احلر علي بن احلصني كان يف املسجد جالس ا يف حلقة فقدم أخوه احلسن من العراق –وكان
على غري استقامة اتمة كما يبدو .قال فأقبل يريده حىت جاء إىل احللقة ظن أنه يقوم إليه غليه ،فلم يقم

1

منري :سرية منري اجلعالين إىل اإلمام غسان ،ضمن السري واجلواابت ،ص.235

2

انظر ترمجته من هذا البحث.

3
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إليه وأخذ أخاه بيده وهو جالس ،وقال ومل يكن يراه منذ زمان ،قال فبينما هم كذلك إذ كلع إليه رجل
من أهل عمان فلما نظر إليه أبو احلر قام قائما وخرج من احللقة فتلقاه ،فاعتنقه وقبل صفحيت عنقه ،ورحب
به ،قال فسقط يف يد أخيه فقال له مودة هذا على غري مودتك ألن مودة هذا على الدين وأنت على
النسب.1
وقد ظهرت الدعوة إىل التحرر حىت يف بعض الفتاوى ،عندما تكون موجهة إىل الدعاة املوثوق هبم ،قال
اإلمام جابر بن زيد يف إحدى رسائله لفصل خصام حدث بني أحد دعاته" :فإذا جاءك كتايب فكن قاضي ا
على نفسك ،واجتمع أنت وخصمك عند كتاب هللا ،مث ليقص كل واحد منكما قصته على كتاب هللا فإن
مجع أمركما فدوما على ذلك ،وإن فرق بينكما فليأت أحدكما صاحبه ،وال تشقيا ،وليعرتف أحدكما
لصاحبه ،فإن التنازع والتشاجر هالك ألمركما" .2إن مثل هذه الفتاوى من إمام كبري إىل الدعاة انطقة
بنفسها ال حتتاج إىل كبري تعليق ،إهنا الدعوة إىل اإلميان اخلالص الذي يقوم على تعظيم هللا عز وجل،
واإلخالص له ،والتحرر من أي تبعية غري احلق ،فيتجلى أثر ذلك يف القول والعمل﴿ ،إِ َّن أَكرم ُكم ِعند َِّ
اَّلل
َ
ََ
أَت َقا ُكم﴾[احلجرات.]13 :

 التكافل والتآخي:التكافل االجتماعي أن يتضامن أبناء اجملتمع ويتساندوا فيما بينهم ،والتآخي ما هو إال مظهرا من مظاهر
هذا التكافل ،واإلميان ابهلل يغرس يف النفس حب اآلخرين الذين جيتمع املرء معهم على عقيدة واحدة ،وقد
رَب رسول هللا (ﷺ) املسلمني على التعاون والتكافل وتبادل احلقوق والواجبات وجعل ذلك من صميم
اإلميان ،فقال صلى هللا عليه وسلم" :والذي نفسي بيده َّل يؤمن أحدكم حىت حيب ألخيه ما حيب

1

الدرجيين :طبقات ،ج ،2ص.272

2

جابر بن زيد :رسائل اإلمام جابر ،رسالة .10
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لنفسه" .1ومن أجل ترسيخ هذه احملبة حذر من كل ما شأنه أن يعكر صفوا ،روى الربيع عن أيب عبيدة بن
جابر عن أنس بن مالك قال :قال رسول هللا(ﷺ)" :ال تباغضوا وال حتاسدوا وال تدابروا وكونوا عباد هللا
إخواان ،وال حيل ملسلم أن يهجر أخاه فوق ثالث" ،2وجيمع اإلمام الربيع حتت ابب جامع اآلداب ستة
أحاديث كلها حول آداب اإلخاء واألخوة.3
إن التكافل بني املسلمني مصدر السعادة والعزة هلم ،واإلسالم دوما حيث املسلمني أن يكونوا متكافلني
متضامنني متعاونني متحابني ،يسعى بذمتهم أدانهم ويعطف غنيهم على فقريهم ،ويساعد قويهم ضعيفهم،
وهم يد على من سواهم ،قال رسول هللا (ﷺ)" :املؤمنون تتكاَف دماؤهم ويسعى بذمتهم أدانهم ،وهم يد
على من سواهم".4
ومن املعلوم بداهة أن اجملتمع الذي يقوم على التعاون ويتحقق بني أفراده التكافل ،ويسود يف أرجائه الشعور
ابحملبة واإلخاء واإليثار ،فهو جمتمع حصني متني متماسك ،ال تؤثر فيه معاول اهلدم .ومن مناذج التكافل
بني اإلابضية ما يالحظ يف ثورة طالب احلق يف اليمن حيث اشرتك معه إابضية عمان وإابضية البصرة
واحلجاز ،وكذلك مساعدي اإلمام اجللندي بن مسعود يف إمامته لعمان ليسوا كلهم من عمان.

5

ومن مناذج التكافل عندهم أيضا ما قاله أبو سفيان :مسعت بعض مشايخ من أدركت يقول إان لنذكر إذا
دخل شعبان أتيت الفقراء األمحال ابلسويق والتمر وما يصلحهم لشهر رمضان ،وال يعلمون من بعث هبا
أييت الرجل ابحلمال حىت يقف على ابب الدار فيقول ادخل فيكتب يف خرقة ،كلوا وأطعموا .وكانوا حيملون

1

البخاري :ك  ،2ب  ،7ح ،3ج ،1ص ،82مسلم :ك  ،19ب  ،17ح ،45ج ،1ص ،67الرتمذي :ك  ،38ب  ،59ح ،2523ج ،4ص،231

النسائي :ك  ،47ب  ،19ح ،5031ج ،8ص ،489ابن ماجة :املقدمة ،ب  ،19ح ،66ج ،1ص.38
2

الربيع ،مسند الربيع ،ج ،2ص ،270رقم .696

3

األحاديث ) ،(686-701ج ،2ص.271

4

موسى :سرية موسى بن أيب جابر ،ضمن خمطوط السيد ،ص.189

5
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مشايخ العلم إىل احلج ويكون ألحدهم عدة جنائب 1أعدها ،وكانوا جيمعون األموال ويبعثون هبا إىل املغرب
واملشرق ،وتيهرت إلقامة دين هللا ،وكان الذي يتوىل ذلك يف أايم أيب عبيدة حاجبا .2ويقوم بعضهم جبمع
التربعات من األغنياء وتوزيعها على الفقراء ،3ولعل من مناذج التآخي عند اإلابضية على ما سبق ذكره على
لس ان أبو محزة يف خطبه عندما قال ..." :فأقبلنا من قبائل شىت ،النفر منا على بعري واحد ،عليه زادهم
وأنفسهم ،يتعاورون حلافا واحدا ،قليلون مستضعفون يف األرض ،فآواان هللا وأيدان بنصره فأصبحنا بنعمته
أخواان ،وعلى الدين أعواان.4

 كشف الكرب:فرج على مسلم كربة من كرب الدنيا ،فرج عنه هللا كربة من كرب يوم
قال الرسول (ﷺ)" :من ّ
القيامة " .وها هو جابر بن زيد يسارع يف ختليص املنكوب من كربته" ،قال أبو سفيان :طلع أبو الشعثاء،
فإذا برجل من األكارين5يبكي وميسح دموعه ،قال :مالك وحيك؟ قال :صبيان على دربكم هذا نزعوا مين
قنوين 6جئت هبا إىل صاحب األرض فأخاف أال يصدقين ،فبعث جابر إىل بعض أصحابه له خنل فأخذ
قنوين فبعث هبما إليه ،7إهنا مثالية رائعة ومنوذج حيتذا من جابر وأصحابه الذين أرسلوا له القنوين ،مما يدل
على التكافل فيما بينهم.

1

جنائب :يعين اجلمال اليت يركبون هبا إىل احلج.

2

الشماخي :السري ،ج ،1ص.105

 3املرجع نفسه ،ص.104
4

أبو محزة الشاري :خطب أيب محزة ،ضمن كتاب حياة عمان الفكرية ،ص.269

5

األكارين :احلمالني الذين حيملون السلع.

6

قنوين :القنو :العرجون مبا فيها من الرطب.
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 احرتام حقوق اجلريان:ِِ
ِ ِ ِ
اان وبِ ِذي ال ُقرََب واليَ تَ َامى والمساكِ ِ
ني َواجلَا ِر
﴿واعبُ ُدوا َّ
َ
اَّللَ َوَال تُش ِرُكوا به َشي ئاا َوابل َوال َدي ِن إح َس ا َ
قال تعاىلَ :
َ ََ
الص ِ
ب ِابجلَن ِ
اح ِ
ِذي ال ُقرََب واجلَا ِر اجلُنُ ِ
ب َمن َكا َن ُخمتَ ااال
السبِ ِيل َوَما َملَ َكت أَميَانُ ُكم إِ َّن َّ
ب َو َّ
اَّللَ َال ُِحي ُّ
ب َواب ِن َّ
َ
فَ ُخ اورا﴾[النساء .]36 :ويقول عليه السالم" :ما يزال أخي جربيل يوصيين ابجلار حىت ظننت أنه يورثه" .إن
هلؤالء الذين ذكرهتم اآلية حقوقا على اإلنسان ،ومن بينهم اجلريان ،ذلك أن اإلنسان ال يعيش مع قرابته
فحسب ،وإمنا يتعاون مع من حواليه وإن مل يكن بينه وبينهم أية قرابة ،ولن يكون ذلك إال ابإلحسان
اخلالص لوجه هللا تعاىل .وهذا اإلمام جابر يرتجم هذه املعاين اإلسالمية السامية اليت تبني أن اإلنسان ال
ترتفع درجة إميانه إال إذا أمن جاره بوائقه ،وذلك أنه أهدت له جزور )وهي ما يصلح ألن يذبح من
اإلبل(فأمر أصحابه بنحرها وتوزيعها على اجلريان ،فوَف هؤالء يف نصيب اإلمام جابر فلما تناوله واستكثره
"أكل جرياننا أصاب مثل هذا؟ "قالوا :ال ،قال"واسوأاته! ساووا بيننا وبني جرياننا" .1إن اإلمام مل
وقالُّ :
يقبل أن يكون نصيبه أكثر من نصيب جريانه؛ ألنه أراد أن يعم هذا اخلري أكثر ما ميكن من هؤالء اجلريان
حسب متطلباته أسرهم ،واعترب أن استئثاره على هؤالء بنصيب أوفر مصيبة )واسوأاته( .ويعين أنه سوء كبري
يستغيث ابهلل أن حيفظه منه.
إهنا حركة تبدو بسيطة يف ظاهرها ،ولكنها عظيمة الشأن يف حقيقتها ،ذلك ألن الناس اليوم قد غفلوا عن
هذه املعاين خصوص ا يف املدن املزدمحة حيث ال يفصل بني اجلريان يف العمارات الضخمة سوى خشبة يف
بعض األحيان ال يبلغ مسكها سوى 5سم ،لكنك تسأل هؤالء الناس عن بعضهم البعض فتعجب أهنم ال
يعرف أحدهم اآلخر ،فكيف سيفكر يف مصاحله وحقوقه؟ إن هذا وذاك وغريه عرفته جمتمعات اليوم ألهنا
ابتعدت عن كتاب هللا الذي أيمر ابإلحسان إىل اجلار وذي القرَب الذي جيمع بني ثالثة حقوق ،حق

1
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العقيدة ،وحق القرابة الدموية ،وحق اجلوار ،كما أيمر ابإلحسان إىل اجلار اجلنب أي احملاذي يف السكن
حق واحد جيب أن حيرتم وهو حق
وله حقان ،حق الرابطة اإلميانية ،وحق اجلوار ،وإن مل يكن مسلما فله ٌ
اجلوار ،ويتمثل يف حفظ عرضه وماله واحرتام عقيدته وإن كان من أهل الذمة أي اليهود أو النصارى ،وحىت
حق اجلوار .ملثل هذا وغريه أمر اإلمام أن تقسم اجلزور
إن كان من أهل الشرك ،إذا مل تعلن احلرب فإنه له ُّ
ابلتساوي؛ ألنه أراد أن تكون قسمة هذه اهلدية عادلة على مجيع اجلريان.
وقدمي ا كان الناس حيرتزون يف شأن هذه احلقوق ،فال يطبخون طعام ا شهي ا تفوح رائحته دون أن يطعموا
منه من قرب من اجلريان قليالا أو كثريا؛ ألهنم يعتربون أن يف انتشار تلك الرائحة إيذاء هلؤالء اجلريان حىت
وإن مل يكونوا من أهل اخلصاصة ،وأما إن كانوا من الفقراء املعوزين فاإليذاء أكثر إذ ال يصلح للمسلم أن
يشبع وجاره جائع.

 مقابلة اإلساءة ابإلحسان:ِ
ِ
﴿وَال تَستَ ِوي احلَ َسنَةُ َوَال َّ
ك َوبَي نَهُ َع َد َاوةٌ َكأَنَّهُ َوِيلر
السيِئَةُ ادفَع ِابلَِّيت ه َي أَح َس ُن فَِإذَا الَّذي بَي نَ َ
قال تعاىلَ :
َِ
مح ٌيم﴾[فصلت ،]34 :إن مقابلة اإلساءة ابإلحسان قمة يف األخالق ،وصدق يف اإلميان ،ومما يرد من أمثلة
هذا السلوك يف الرتاث اإلابضي ما يرويه أبو سفيان عن قصة خروج آمنة زوجة جابر إىل احلج ،1فيما يلي
تفاصيلها مع شيء من التحليل .خرجت آمنة زوجة جابر إىل احلج ،ومل خيرج تلك السنة ،فلما رجعت
سأهلا عن كريها )الذي اكرتاه ليساعدها) فذكرت سوء الصحبة ،ومل تثن عليه خبري ،فخرج إليه وأدخله دارا،
واشرتى إلبله علف ا ،وعوجل له طعام ،واشرتى له ثوبني كساه هبما ،ودفع له ما كان مع آمنة من قربة وأداة
وغري ذلك ،فقالت :أخربتك بسوء الصحبة ففعلت ما أرى! فقال :أفنكافيه مبثل فعله فنكون مثله ،ال بل
نكافيه ابإلساءة إحساانا وابلسوء خريا .إن شريعة اإلسالم مل حترم على املسلمني القصاص وإرجاع اإلساءة
1
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تعاىل﴿:وإِن تَع ُفوا َوتَص َف ُحوا
مبثلها ،ولكن جعلت فوق ذلك درجة وهي العفو ،أي التنازل عن احلق ،قال
َ
ور َرِح ٌيم﴾[التغابن .]14 :ومل يكتف اإلمام هبذه الدرجة بل ارتقى إىل الدرجة األمسى وهي
َوتَغ ِف ُروا فَِإ َّن َّ
اَّللَ َغ ُف ٌ
مقابلة اإلساءة ابإلحسان كما كان يفعل الرسول (ﷺ) ،مع كل من يسيئون إليه إذ يقول" :أحسن إىل
من أساء إليك".

 اَّلحتاد:الدعوة إىل الوحدة واالحتاد ،ونبذ الشقاق ،مطلب إسالمي جاءت به النصوص الكثرية ،ونصح به أئمة
اإلابضية أبتاعهم وتالميذهم ،قال اإلمام جابر حمذرا أتباعه" :فإن التنازع التشاجر هالك ألمركما" .1وقال
أبو عبيدة" :اعلموا رمحكم هللا أن أحب األمور إىل هللا وإىل املسلمني ،وأعمها منفعة ،وأمجعها كلمة عند
املسلمني ،وأصلحا لذات البني ،ما مجع هللا به كلمة املسلمني ،وألف بني قلوهبم ،وأن أبغض األمور عنده
وعند املسلمني ما فرق اجلماعة وصدع الشغب" ،2وقال يف موضع آخر" :واعلموا أن كل من رأيناه يدعو
إىل الفرقة واالختالف ويعنت املسلمني فهو عندان صغري املنزلة مقيت اجلانب" .3ومن أجل تثبيت االحتاد
والوحدة أفىت اإلمام جابر بن زيد بكراهية إمامني يف مسجد واحد لصالة واحدة.4

1

جابر بن زيد :رسائل جابر بن زيد ،رسالة رقم .10

2

أبو عبيدة وأبو مودود :رسالة أيب عبيدة وأيب مودود إىل أهل املغرب ،ضمن كتاب اإلمام أيب عبيدة ،ص.581

3

املرجع السابق ،ص.583

4

جابر بن زايد :من جواابت اإلمام جابر ،ص.26
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اخلًلصة:
 .1نشأ املذهب اإلابضي على يد مؤسسه اإلمام جابر بن زيد الذي ركز نشاطه على جمال الرتبية والتكوين
فأمثرت جهوده العلمية يف إنشاء قاعدة واسعة من األتباع الذين اقتنعوا آبرائه ومبادئه.
 .2تنسب املدرسة اإلابضية إىل عبد هللا بن إابض التميمي ،وإمنا نسب اإلابضية إىل عبد هللا إابض ومل
ينسبوا إىل جابر بن زيد ألن عبد هللا بن إابض الواجهة العلنية للجماعة وكان جيادل عنهم ،وحياجج
فعرف أصحابه
األمويني ويبني مواقف أصحابه من القضااي السياسية والفكرية احملتدمة سوقها آنذاك ُ
أبهنم أتباع ابن إابض أو اإلابضية.
 .3مسوا أنفسهم ابل تسميات التالية؛ املسلمني ،مجاعة املسلمني ،أهل الدعوة ،أهل الدعوة واالستقامة،
أهل احلق ،ومل يرضوا ألنفسهم يف البداية ابلتسمية اإلابضية ومل تظهر يف مؤلفاهتم إال يف هناية القرن
الثالث اهلجري.
 .4يورد املؤلفون يف )الفرق اإلسالمية(و (امللل والنحل( اإلابضية ابعتبارها فرقة من فرق اخلوارج ،فعل ذلك
أبو احلسن األشعري يف كتابه )مقاالت اإلسالميني( .وعبد القاهر البغدادي يف كتابه )ال َفرق بني
ِ
الفَرق( ،وابن حزم الظاهري يف كتابه )الفصل يف امللل والنحل( ،والشهرستاين يف )امللل والنحل(.
ونسب هؤالء وغريهم ممن كتبوا يف الفرق اإلسالمية آراء إىل اإلابضية وذهبوا إىل أهنم يتفقون فيها مع
اخلوارج ولكنهم مل يرجعوا إىل مراجع ومصادر اإلابضية املعتمدة وال إىل علمائهم الثقات فوقعوا يف خطأ
منهجي كلف احلقيقة التارخيية الشيء الكثري وأصبحت هذه الكتب مرجعية ملن جاء بعدهم حىت
عصران احلاضر فوقع الكثري من الباحثني فيما وقع فيه السابقون.
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 .5إن اإلابضية قدميا وحديثا مل يقبلوا قط أن ينسبوا إىل اخلوارج ،وإمنا رأوا أنفسهم مدرسة فكرية مستقلة
هلا أصوهلا من الكتاب والسنة ،واإلمجاع القياس ،وهلا فكرها السياسي ومذهبها العقدي الفقهي الذي
ال تتفق مع فكر اخلوارج.
 .6إن املنهج العلمي املتقيد بقيمة العلم واإلنصاف يف البحث يقتضي الوقوف على أقوال علماء وفقهاء
اإلابضية يف مصادرهم االصلية ،وكتبهم املرضية عندهم ،وكالم املعاصرين والسابقني من علمائهم ،حيث
أهنا ال تزال مدرسة فكرية قائمة ،ومذهب ا فقهي ا مشوع ا ،فاألخذ عنهم أوىل من األخذ عن غريهم ،إذ
هم أدرى مبوقف مدرستهم الفكرية على قاعدة أهل مكة أدرى بشعاهبا.
 .7يرى العالمة أبو إسحاق اطفيش أن إطالقة لفظة اخلوارج على اإلابضية من الدعاايت الفاجرة اليت
نشأت على التعصب السياسي أوالا مث املذهيب اثني ا.
 .8لقد عرب الشيخ علي حيىي معمر عن صدمته مما نسب من عجائب العقائد واآلراء واألقوال إىل املذهب
اإلابضي يف كتب الفرق ومن أمساء ألشخاص ال عالقة هلم ابملذهب وال مرجعيته.
 .9يتفق أغلب املؤرخني الذين تطرقوا إىل سرية ابن إابض على انتمائه إىل قبيلة متيم وتنسب املصادر
اإلابضية إىل عبد هللا دورا اثنوايا ابملقارنة مع جابر بن زيد األذري الذي تعتربه إمام اإلابضية ومؤسس
فقهم ومذهبهم ،وتذكر أن ابن إابض كان يصدر يف كل أفعاله وأقوال عن جابر بن زيد.
.10

يرى املؤرخ حممد علي دبوز أبن األمويني هم الذين أطلقوا عليهم هذا االسم نسبة إىل عبد هللا

بن إابض ،ألن األخري كان من علمائهم واملناظر ابمسهم ،كما أن األمويني ال يريدون نسبة هذه الفرقة
إىل جابر املشرقة ،فتميل إليهم النفوس فنسبوهم إىل عبد هللا بن إابض وهو أقل منزلة من جابر يف
العلم.
.11

إن أول إشارة صرحية واضحة حول ظهور ابن إابض على املسرح السياسي كان مع اشرتاكه مع

بعض احملكمة يف الدفاع عن الكعبة مع ابن الزبري ضد اجليش الشامي زمن يزيد بن معاوية ،وقد حاول
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زعماء اخلوارج استدراج عبد هللا بن إابض للخروج معهم ،فامتنع وأخربهم أنه ال خيرج على قوم يرتفع
األذان من صوامعهم والقرآن من مساجدهم.
.12

تصدى ابن إابض للمتطرفني من اخلوارج ورد على انفع ابن األزراق والصفرية وأصبح املناظر

ابسم أهل الدعوة ضد مناوئيهم من اخلوارج وغريهم من الفرق ،كما فعل ذلك مع السلطة األموية
احلاكمة ممثلة ابخلليفة عبد امللك بن مروان حيث احتفظت لنا املصادر برسائله أو ما تسميه املصادر
اإلابضية نصائحه إىل عبد امللك بن مروان.
.13

بعد اختفاء ابن إابض أقلع اإلابضية عن املناقشة العلنية واجلدل الكالمي مع مناوئيهم ،وخمالفيهم

وجلأوا إىل السرية املطلقة يف تنظيم دعوهتم وكان جلابر بن زيد دور تنظيمي كبري يف هذه املرحلة اليت
تعرف يف التاريخ اإلابضي بطور الكتمان.
.14

ولد اإلمام جابر بن زيد األزدي يف ُعمان مث رجل إىل البصرة وأقام هبا ،وقد قضى األمام جابر

أغلب حياته ابلبصرة وبقي هبا إىل أن تويف سنة 93ه على القول الراجح.
.15

أخذ جابر بن زيد يتزود يف العلم واملعرفة وخاصة فيما يتعلق منها بعلوم القرآن واحلديث وما

يتصل هبما وقد تتلمذ جابر على أيدي الكثري من الصحابة والتابعني وأخذ عنهم احلديث والتفسري
وعلوم اللغة واألدب ،ومن أهم العلماء الذين أخذ عنهم جابر؛ عبد هللا بن عباس ،وعبد هللا بن عمر،
وعبد هللا بن مسعود ،وأنس بن مالك ،وغريهم .إال أنه كان أكثر مالزمة لعبد هللا بن عباس من غريه
وكان أجنب تالميذه.
.16

قال ابن عباس :لو أن أهل البصرة نزلوا على قول جابر بن زيد ألوسعهم علما يف كتاب هللا.

.17

كان الصحابة مثل جابر بن عبد هللا إذ سأله أهل البصرة عن مسألة يقول :كيف تسألوننا وفيكم

أبو الشعثاء.
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.18

إن املصادر السنية واإلابضية تسهب يف احلديث عن زهد جابر وانصرافه إىل الدرس والتحصيل

حىت أصبح بعلمه مرجعا لكل سائل يف أمور الفتيا والفقه اإلسالمي.
.19

كان البون سحيق ا بني املدرسة اإلابضية واخلوارج الذين حكموا على أهل ملة التوحيد أبحكام

املشركني فاستباحوا منهم سفك الدماء وغنم األموال وسيب الذراري .وقد كان استنكارهم هلذا الغلو
منذ بداية بروزه وكان جلابر بن زيد وعلماء اإلابضية دورا كبريا للتصدي لفكر اخلوارج.
.20

ال خيتلف اإلابضية أبدا يف أن الذي أرسى قواعد املذهب اإلابضي هو اإلمام جابر بن زيد

وهو الذي حدد معامله السياسية والدعوية والفقهية ،وقد لقى بسبب ذلك ضروابا من احملن كالسجن
يف زمن عبيد هللا بن زايد ،ونسبة بن جابر إىل اإلابضية أكدها اإلمام حيىي بن معني.
.21

إن من فكر املذهب اإلابضي التارخيي منصب ضد أسلوب احلكم األموي يف تداول السلطة

وممارسة الظلم واجلور على الناس ،ويستثنون فرتة عمر بن عبد العزيز ،لذلك اضطروا إىل السر والكتمان
والعمل املنظم اخلفي خوفا على دعوهتم ،واعتربهتم الدولة األموية من اخلوارج خوفا على سلطاهتم
وحكمهم ونفوذهم.
.22

تعرض اإلابضيون إلشاعات كاذبة ،ودعاايت مضللة ،اليت انطلقت من دوافع سياسية مل تكن

منصفة.
.23

بدأ التنظيم السري للدعوة اإلابضية يف عهد جابر بن زيد )93- 21ه(وهو الذي وضع

األسس التنظيمية للدعوة ،وقد قامت سياسة جابر على اللجوء إىل مجيع الوسائل لضمان أمن وحركة
وسالمة أتباعه.
.24

واجهت احلركة اإلابضية االضطهاد يف تلك الفرتة وقد قتل أصدقاء مقربون من جابر وسجن

آخرون.
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.25

مل يشأ جابر االنسحاب من اجملتمع اإلسالمي الذي يعيش فيه مع بقية أتباع حركته ولذا فإهنم

مل يعزلوا أنفسهم عن الناس ومل يدعوا للخروج واهلجرة ،وكان ينشر آراءه ويبث أفكاره بني الناس من
خالل أحاديثه الدينية وفتاويه وأجوبته على املستفسرين عن بعض األمور الدينية من داخل البصرة
وخارجها.
.26

مل تقتصر دعوة جابر على من كان موجود يف البصرة بل تعدهتا إىل األمصار اإلسالمية األخرى

حيث كان يبعث ابلدعاة ملختلف املناطق وكان عمله هذا إرهاص ا ملا مت يف عهد خلفه أيب عبيدة من
تدريب للدعاة الذين عرفوا ابسم محلة العلم إىل األمصار.
.27

حدثت تطورات سياسية يف عهد عبد امللك بن مروان ،واثر أزد عثمان ضد األمويني واستطاع

احلجاج بن يوسف أن ينكل ابألزد ،وأوقع فيهم الذل واهلوان مما كان له أبعد األثر يف موقف أزد العراق
حلفاء اإلابضية الذين يتزعمهم جابر األزدي واعتربوا احلجاج مسؤوالا عما حدث فسخطوا عليه ومتنوا
زوال حكمه ،وتنكر احلجاج آلل امللهب ،زعماء أزد العراق وخراسان وطلق زوجته اليت كانت أختا
ليزيد بن امللهب وايل خراسان آنذاك وأخذ يكيد له وحيرض عبد امللك بن مروان ضده وجنح يف إقناعه
بعزل يزيد من والية خراسان ،والسماح له يف معاقبته وتعذيبه ،فزج احلجاج بيزيد وبعض أفراد أسرته يف
السجن وأساء إليهم مما زاد يف إغضاب أزد العراق والبصرة.
.28

كان ملوقف احلجاج بن يوسف هذا أثره على الدعوة اإلابضية اليت يتزعمها اإلمام جابر بن زيد

األزدي البصري فقد استغل جابر فرصة الكراهية بني األزد واحلجاج إلقناع كثري من األزد ابالنضمام
إىل احلركة ،وتبعه قسم كبري منهم وعلى رأسهم أفراد من آل امللهب رجاالا ونساءا ،منهم عاتكة بنت
امللهب أخت يزيد اليت كانت من أشد الناس محاسا للمذهب ومل تبخل مباهلا ملساعدة احملتاجني من
أهل دعوهتا.
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.29

كان هلذه التطورات أثرها الكبري يف موقف احلجاج من جابر وأتباعه وقد حبس جابرا مع بعض

أصحابه البارزين ،مثل ضمام بن السائب وأيب عبيد مسلم بن أيب كرمية التميمي وصحار العبدي
وغريهم.
.30

مل يلبث احلجاج أن أطلق سراح جابر ونفاه رجل من مشايخ الدعوة يدعى هبرية إىل ُعمان،

وقد أفاد وجود جابر مع بعض رفاقه هناك الدعوة اإلابضية وساعد على سرعة انتشارها يف ذلك القطر،
وكانت جهوده مقدمة لنشاط محلة العلم هبم فيما بعد خليفته أبو عبيدة مسلم بن أيب كرمية التميمي،
وقد عاد جابر إىل البصرة ومات فيها.
.31

بعد وفاة جابر بن زيد توىل قيادة الدعوة اإلابضية أبو عبيدة مسلم بن ايب كرمية موىل بن متيم

فقد أخذ العلم عن جابر بن زيد وصحارى العبدي ،وجعفر بن السماك وضمام بن السائب العبدي
العماين ،وهم أشهر علماء اإلابضية يف مرحلة الكتمان.
.32

كان أبو عبيدة عاملا فذا من علماء اإلابضية األوائل ،كرس حياته للتعلم والتعليم والتنظيم

والقيادة واإلدارة ،وطور التنظيم اإلابضي.
.33

تواصل علماء اإلابضية ابخلليفة عمر بن عبد العزيز وكانت عالقتهم به ودية ،وحدث بينهم

حوار ،ومناقشة ورجع الوفد راضيا عن سياسته وسلوكه واستفاد أبو عبيدة من عهد اخلليفة سليمان بن
عبد امللك املوايل للمهالبة األزديني ومن عدل عمر بن عبد العزيز لتطوير احلركة من أجل الوصول إىل
هدفهم وهو أتسيس إمامة الظهور وانتخاب خليفة للمسلمني من بني أتباع الدعوة.
.34

تطورت حركة اإلابضية يف العمل السري ،وتشكل جملس الشيوخ أو قادة احلركة وجمالس العامة

وجمالس طلبة العلم ،ونقلت فكرة اجملالس بواسطة طالب العلم من البصرة إىل مشال إفريقيا.
.35

إن احلركة اإلابضية بقيادة أيب عبيدة مسلم كانت حركة دينية فكرية وإن نشاطاهتا ابلبصرة كانت

ثقافية ابلدرجة األوىل ،وكان هنج أيب عبيدة أن يثقف األعضاء وأن يعلمهم العقيدة اإلابضية وتوسعهم
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يف أقاليم العامل اإلسالمي بدعوته يف اليمن ومشال افريقيا وعمان ،وكان مقر القيادة ابلبصرة بيد حكومة
ثورية سرية وكان أبو عبيدة هو زعيمها وكانت تلك احلكومة توفر مطالب الدعاة يف األقاليم.
.36

جنحت الدعوة اإلابضية يف عهد أيب عبيدة مسلم بن أيب كرمية يف حتقيق أهدافها بسبب القيادة

احلكيمة واملقدرة الفكرية اليت متتع هبا الدعاة واستيعاهبم لفقه الواقع وقدرهتم على التعامل معه.
.37

يف أواخر العقد الثالث من القرن الثاين اهلجري استغل مشايخ اإلابضية املشاكل اليت واجهت

الدولة األموية وأوعزوا إىل أتباعهم إلعالن اإلمامة يف بعض املناطق ،كحضر موت واليمن وعمان.
.38

يتعلم علماء اإلابضية عبارة مسالك الدين وهي تعين حرفيا طرق الدين للتعبري عن مراحل

جمتمعهم الذي جيب أن تنفذ قوانني الشريعة ولذلك يذكرون املراحل األربعة؛ الظهور ،الدفاع ،السراء،
الكتمان.
.39

يرى الشيخ علي حيىي معمر :ان الدعاية اليت سلطها املغرضون على اإلابضية واإلشاعات اليت

يطلقوهنا زاعمة أن اإلابضية يكرهون الصحابة ال حقيقة هلا ،وقد ذكر جمموعة من علماء اإلابضية يف
الثناء على الصحابة.
.40

كان رأي عبد هللا بن إابض قاسي ا على عثمان رضي هللا عنه ،واعتمد على آراء املعارضة اليت

كانت ضده ،وقد بينت أبدلة وبراهني اابطيل وشبهات الذين أشاروا عليه.
.41

جاءت أحاديث صحيحة واثبتة يف فضائل عثمان رضي هللا عنه ،ومجعت كل الشبهات اليت

وردت يف حق عثمان سواء من ذكرها ابن إابض أو غريه.
.42

حبثت يف أحداث معركة اجلمل وصفني وآراء املؤرخني والعلماء فيها ودور السبيئة يف نشوب

احلرب.
.43

حتدثت عن كتب شوهت اتريخ الصحابة ،كاإلمامة والسياسة املنسوب البن قتيبة ،ومروج

الذهب للمسعودي ودور االستشراف يف التاريخ اإلسالمي.
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.44

يرى الدكتور عمرو النامي؛ أبن اإلابضية :مل يوافقوا على قبول علي ابلتحكيم معتربين أن الذين

رفضوا التحكيم هم املسلمون احلقيقيون ،وأن زعيمهم عبد هللا بن وهب الراسيب هو اخلليفة الشرعي
اخلامس ،وهامجوا علي ا بن أي طالب ألنه فتك أبهل النهروان وحجتهم أنه مل يكن حيق له على اإلطالق
أبن يقاتلهم.
.45

هناك رؤية اترخيية مغايرة لإلابضية ترى أن احلق مع أمري املؤمنني علي بن أيب طالب مدعومة

ابألدلة واحلجج العلمية والتارخيية.
.46

استخدم أمري املؤمنني علي بن أيب طالب أسلوب احلوار مع الذين خرجوا عليه وأرسل هلم الفقيه

ابن عباس جملادلتهم وإقناعهم وإقامة احلجة عليهم.
.47

متكن أمري املؤمنني علي بن أيب طالب رضي هللا عنه بغزير علمه وسعة فقهه أن يضع قواعد

وأحكام ا وهي ضوابط شرعية يف قتال أهل البغي ،مث سار العلماء والفقهاء على سريته يف البغاة
واستنبطوا من هديه الراشدي األحكام والقواعد الفقهية يف هذا الشأن حىت قال جلة أهل العلم قوالا
يف حرب علي لن خالفه ملا عرفت السنة يف قتال أهل القبلة.
.48

من أهم صفات اخلوارج؛ الغلو يف الدين ،واجلهل به ،وشق عصا الطاعة ،والشدة على املسلمني.

.49

من اآلراء االعتقادية للخوارج تكفري صاحب الكبرية ،طعنهم يف بعض الصحابة ،والشدة على

املسلمني.
.50

إن اإلابضية بعيدة كل البعد عن اخلوارج ووقفوا ضد آراء انفع بن األزرق وجندة والضارة وقال

اإلمام أبو إسحاق اطفيش وهو أحد األعالم املشهورة واملعتربة يف املذهب اإلابضي ،اخلوارج طائفة من
الناس يف زمن التابعني؛ رؤوسهم انفع بن األزرق ،وجندة بن عامر ،وعبد هللا بن الصفار ومن شايعهم،
ومسوا خوارج ألهنم خرجوا عن احلق وعن األئمة ابحلكم على مرتكب الذنب ابلشرك ،فاستحلوا ما
حرم هللا من الدماء واألموال ابملعصية متأولني قوله تعاىل ):وإن وأطعتموهم إنكم ملشركون( ،فزعموا أن
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معىن اآلية :وإن أطعمتموهم يف استحالل امليتة واالستحالل ملا حرم هللا شرك ،وحني أخطأوا يف التأويل
مل يقتصروا على جمرد القول بل جتاوزوه إىل الفعل مث حكموا على مرتكب املعصية ابلشرك واستحلوا
دماء املسلمني وأمواهلم ابملعصية ،فاستعرضوا النساء واألطفال والشيوخ ،وقد تصدى علماء وفقهاء
اإلابضية قدميا وحديثا ملعتقدات اخلوارج ،مثل العالمة أمحد اخلليلي ،وأبو النبهان وسامل بن ذكوان
اهلاليل ونور الدين الساملي الذي قال أبيات من الشعر يف هذا املعىن:
وم ال أه ل البغي ال حي ل

وإن يكن قوم ل ه اس تحلوا

خوارج ض لت وص ارت مارقة

من دينه ا ص فري ة أزارق ة

فحكموا حبكم املش ركين ا

جهالا على بغ اة املس لمين ا
قد اس تحلوا املال منهم مغنما

وأم ة امل خ ت ار ف ارق ت ه م

وض ل ل ت ه م وفس ق ت ه م

ووردت ف ي ه م م ع امل خ ت ار

مج ل ة أخ ب ار م ع اآلاثر.

فعرض وا للناس ابلس يف كما

.51

إن اإلابضية الذين كتب عنهم أبو احلسن األشعري ال وجود هلم يف الواقع ،وإن اإلابضية

املوجودين يف الواقع والذين كانوا يعيشون كما أبو احلسن أي إن أاب احلسن مل يكتب عن اإلابضيني
احلقيقيني.
.52

منذ ألف أبو احلسن األشعري كتابه )مقاالت اإلسالميني) أصبح مصدرا يستسقي منه الكتاب

ومرجعا يعود إليه املؤلفون فينقلون ما فيه من خطأ وصواب ،وحق وابطل ،اترة ابلنص واترة ابملعىن،
يشريون إليه ،وأحياانا يغفلون عن اإلشارة.
 .53بعد أبو احلسن األشعري بنحو قرن تقريب ا جاء مؤلف آخر اهتم ابحلديث عن الفرق واملقاالت
اإلسالمية هذا املؤلف هو عبد القاهر بن طاهر بن حممد البغدادي صاحب كتاب )الفرق بني ِ
الفَرق(
(وقد كتب البغدادي عن اإلابضية فيمن كتب يف الفرق ،ومن املؤسف أن هذا املؤلف مل يهتم مطلقا
أبن يتصل أبئمة اإلابضية وال علمائهم وال أبن يطلع على عقائدهم ومقاالهتم يف كتبهم وإمنا رجع إىل
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ما كتبه وقال عنهم غريهم ،وقد اعتمد على أبو احلسن األشعري كثريا فنقل عنهم ما قال عنهم اترة
بنفس العبارة واترة بتصرف قليل ،فد اعتمد البغدادي كل االعتماد على األشعري.
 .54إن البغدادي كان يعيش يف القرنيني الرابع واخلامس ،ويف هذا العصر كان اإلابضية قد عرفوا يف
أغلب البالد اإلسالمية من خراسان إىل األندلس ،واشتهرت هلم مؤلفات يف أغلب فروع الثقافة
اإلسالمية ال سيما علم الكالم ودونت توارخيهم وسريهم وعرف علماؤهم وأئمتهم يف طبقات أيخذ
بعضها عن بعض أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،كما أن أكثر املذاهب اإلسالمية قد متيز
بعضها عن بعض يف أصوهلا وفروعها وآرائها ومقاالهتا وأئمتها وعلمائه مع ذلك فإن أولئك الذين
ذكرهم البغدادي هم أولئك الذين ذكرهم األشعري من قبله حاشرين إايهم يف اإلابضية ،واإلابضية ال
يعرفون عنهم شيئ ا ومل يذكروهم يف كتبهم وال يف طبقات علمائهم.
 .55وقد زعم البغدادي كما زعم غريه من أن اإلابضية من اخلوارج وأن هذه الفرقة من الفرق اليت ال
جيوز للسين حسب زعمه أن يتزوج منها وال أن أيكل من ذابئحها وقد ورد هذا الكالم يف مقدمة
الكتاب ،ويف الفصول اخلتامية منه ،ونسب بعضهم هذه األحكام إىل أئمة عظام وأحسب أنه ال دعوة
أشد من إيقاظ انر الفتنة وشق صفوف األمة ،وتفريق ا لوحدة الكلمة ،ومتزيق ا لشمل املسلمني ،من
هذه الدعوة على كل حال فقد طوى التاريخ البغدادي فيما يطوي كثريا من تلك الفرق اليت كانت متأل
فراغا ضخما يف حياة املسلمني ،وبقي كتابه حيمل آراء شاذة يف اإلابضية بعيدة عن احلقيقة العلمية
للمذهب اإلابضي.
 .56قد حتدث ابن حزم يف كتابه الفصل يف امللل والنحل عن اإلابضية ،ولكنه مل يوفق فيما كتب عن
اإلابضية وكالمه فيهم يهدم بعضه بعضا ،وال يعول على ابن حزم يف حديثه عن اإلابضية فهو إما أن
يكون مكذوب عليهم وهذا ما يقوله اإلابضية ،وإما أنه كالم فرقة ضاله نسبت نفسها إىل اإلابضية
وليست منهم ،وأايا ما كان األمر فإننا إذا أردان أن نعرف آراء اإلابضية وهم يعيشون بيننا ويكتبون
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وخيطبون ويؤلفون ،فإن من واجبنا أن نرجع إىل ما يكتبونه أبنفسهم لنتعرف إىل حقيقة آرائهم وهذا ما
قمت به يف هذه الدراسة املتقيدة بقيمة العلم واإلنصاف.
 .57تعد اإلابضية من املدارس اإلسالمية املعتدلة واملتساحمة مع خمالفيهم ،ويغضبون ممن يعتربهم فرقة من
فرق اخلوارج ،وسبب إلصاق هتمة اخلوارج ابإلابضية هي سياسة الدولة األموية يف التشنيع على اإلابضية
الرافضة للتوريث واالستبداد ،وحكم اجلور حىت ينفروا الناس من أصحاب املذهب اإلابضي الذين
وجدوا منهم الصالبة يف مواقفهم ضد الدولة األموية.
 .58إن بعض كتاب املقاالت والفرق اإلسالمية كانوا يف حكمهم على اإلابضية قساة غري موضوعيني
مل يرجعوا إىل كتب القوم وال إىل اجتهادات علماء املذهب.
 .59مصادر التشريع على اإلابضية هي القرآن والسنة واإلمجاع والقياس واالستدالل ،ويدخل حتت
االستدالل االستصحاب واالستحسان واملصاحل املرسل وقد يطلقون على اإلمجاع والقياس واالستدالل
كلمة "الرأي".
 .60يقول الشيخ حممود السيايب" :إن مذهبهم مذهب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،ومذهب ابن
عباس وأيب هريرة وأ يب سعيد اخلدري وعائشة أم املؤمنني وعبد هللا بن عمر بن اخلطاب ،وعبد هللا بن
عمرو بن العاص ،ومذهب اخللفاء الراشدين ،فإن كان هلؤالء مذهب خاص فهو مذهبنا وإال فمذهبنا
القرآن والسنة وحالهلما حاللنا وحرامهم حرامنا ،ال ينبغي هبما بديالا وال ننهج عنهما سبيالا ،وال نقلد
يف غريمها إذا لزم التقليد".
 .61دافع جمموعة من العلماء املعاصرين عن اإلابضية ،وبينوا بعدهم عن اخلوارج ،منهم الدكتور سليم
العوا يف مصر ،والدكتور التوايل التوايل ابجلزائر ،والدكتور حممد عبد الرحيم الزيين ،واألستاذ انصر بن
سعيد بن سليمان السابعي ،والدكتور عمار الطاليب ،وعبد العزيز اجملذوت التونسي ،والدكتور عوض
حممد خليفات ،واألستاذ مهدي طالب هاشم واألستاذ عز الدين التنوخي وغريهم.
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 .62إذا أردان اإلنصاف واملوضوعية وااللتزام ابلنهج العلمي للوصول إىل احلقيقة ،علينا أن نرجع لكتب
ومصادر ومراجع اإلابضية ،وهذه أوىل خطوات املنهج العلمي السديد ونقرأها إبمعان وتدبر وال حنكم
عليهم من خالل رؤية كتاب أبو احلسن األشعري مقاالت اإلسالميني ،وال ابن حزم يف الفصل بني
امللل والنحل ،وقد درسنا يف اجلامعة أن اإلابضية خوارج ،وهذا ليس من ابب اإلنصاف ألن أساتذتنا
كانوا يعولون على كتب املقاالت اليت أشران إليها.
 .63إن أاب عبيدة مسلم بن أيب كرمية سأل هللا أن يرحم عمر بن عبد العزيز ،مما يعين أن عمر كان
يستحق الوالية ،ويروى أيضا أن أاب عبيدة أرسل وفدا إىل عمر يدعوه لقبول العقيدة اإلابضية ويعد
نقاش طويل ،وافقهم عمر على أكثر آرائهم غري أنه رفض الطعن يف عثمان ،وقال تلك دماء طهر هللا
منها أيدينا ولنطهر منها ألستنا ورفضوا القبول برأيه وقال رئيس الوفد اإلابضي أبو احلر علي بن احلصني
لعمر :أعلم أان ال نتوالك ،ولدى مساع هذا النقاش قال أبو عبيدة إن كنت ألمتىن لو أهنم قبلوا رأي
عمر.
 .64مل يكن معاوية مشارك ا يف قتل أمري املؤمنني علي رضي هللا عنه ،بل كان هو مستهدف ا من قبل
اخلوارج الذين آتمروا على قتل معاوية وعلي وعمرو بن العاص رضي هللا عنهم.
 .65إن السياق الطبيعي جملرايت األحداث تبني ان معاوية جاء إىل السطلة من خالل صلح عام قاد
اخلليف اخلامس احلسن بن علي بن أيب طالب رضي هللا عنه.
 .66لقد اختري احلسن بن علي بعد والده اختيارا شورايا وأصبح اخلليف الشرعي على احلجاز واليمن
والعرق وكل األماكن اليت كانت خاضعة لوالده وقد استمر يف خالفته ستة أشهر وتلك املدة تدخل
ضمن اخلالفة الراشدة اليت أخرب عنها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مدهتا ثالثون سنة مث تكون ملكا.
 .67أهم دوافع الصلح ابلنسبة للحسن بن علي مع معاوية الرغبة فيما عند هللا ،دعوة الرسول الكرمي:
إن ابين هذا سيد وسيصلح هللا به بني فئتني من املسلمني عظيمتني ،حقن الدماء ،واحلرص على وحدة
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األمة ،ومقتل أمري املؤمنني علي رضي هللا عنه ،شخصية معاوية ،اضطراب جيش العراق وأهله ،وقوة
جيش معاوية ،واشرتط احلسن بن علي جمموعة من الشروط من أمهها؛ العمل ابلكتاب والسنة وسرية
اخللفاء الراشدين والعفو العام...إخل.
 .68انتهى عهد اخلالفة الراشدة بتنازل احلسن بن علي ملعاوية رضي هللا عنهما.
 .69ال يعرف بنقل صحيح عن معاوية أبنه تعرض لعلي بسب أو شتم أثناء حربه له يف حياته فهل من
العقل أن بسبه بعد انتهاء حربه معه ووفاته ،فهذا من أبعد ما يكون عند أهل العقول ،وأبعد من أن
حيمل الناس على سبه وشتمه.
 .70لقد توسع العالمة أمحد اخلليلي مفيت عام ُعمان يف نقده الالذع للدولة األموية يف كتابه االستبداد
مظاهره ومواجهته ،ومل يشر إىل أي إجيابيات للدولة األموية ،وإمنا ركز على السلبيات ،واستثىن عهد
عمر بن عبد العزيز األموي الذي أشاد به إشادة كبرية ،ولقد ألفت كتاابا عن الدولة األموية "عوامل
االزدهار وتداعيات االهنيار" رجعت فيه إىل مصادر ومراجع وصلت إىل حنو مئتان وسبعة وعشرون،
واستغرق وقت ا طويالا يف التأليف وحاولت الوصول إىل احلقيقة مبوازين العلم واإلنصاف ،وابتعدت عن
التعامل أو الدفاع عن األخطاء ،فمن أراد معرفة الدولة األموية ما هلا وما عليها فلريجع إليه ،وسيجد
مبتغاه إبذن هللا تعاىل.
 .71ذكر الدكتور عمرو النامي أبن املصادر اإلابضية تقدم لنا اآلراء الفقهية والدينية لعلي بن أيب طالب
وعثمان بن عفان رضي هللا عنهما ،وسوامها حىت معاوية الذي يعارضه اإلابضية بقوة كان أحد
األشخاص الذي روي عنهم جابر بن زيد أحاديث للنيب صلى هللا عليه وسلم.
 .72يعتمد اإلابضيون يف أصول التلقي على القرآن والسنة والرأي واإلمجاع والقياس واالستدالل ويدخل
حتت االستدالل االستصحاب واالستحسان واملصاحل املرسلة ،وقد يطلقون على االمجاع والقياس
واالستدالل كلمة "الرأي".
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 .73قال الدكتور حممد وهبة الزحيلي :كان جابر بن زيد من العلماء التابعني العاملني ابلقرآن والسنة،
وتتلمذ على ابن عباس رضي هللا عنهما ،واصول الفقه اإلابضي كأصول املذاهب األخرى املعتمدة
على القرآن والسنة واالمجاع والقياس واالستدالل جبميع طرقه ،وهم يتربؤون من تسميتهم ابخلوارج وكانوا
يعرفون أبهل الدعوة واالستقامة ومجاعة املسلمني.
أما الشيخ العالمة الطاهر بن عاشور يقول عن املذهب اإلابضي :استمر بقاؤه إىل اليوم معموالا به كأنصع
مظهر لإلسالم مستمدا خلوده من متانة أصوله ومرونة فروعه.
وقال الدكتور أمحد الريسوين عن اإلابضية :وجدت يف أصوله يف التشريع هي الكتاب والسنة واالمجاع
والقياس وعل ى هذا أان أعتربهم أقرب إىل السنة من الظاهرية على سبيل املثال الذين ال يقولون إبمجاع أو
قياس ...ويبقى أصوهلم االجتهادية والتشريعية هي الكتاب والسنة واالمجاع والقياس.
ومن خالل أقول الدكتور وهبة الزحيلي ،والطاهر بن عاشور ،وأمحد الريسوين وغريهم يتضح أن اإلابضية
مدرسة من مدارس اإلسالم السين يف أصول الفقه ومصادر التشريع وأقد أرست قواعدها وأصوهلا املتينة من
خالل أئمتها جابر بن زيد ،وأبو عبيدة مسلم بن أيب كرمية ،والربيع بن حبيب.
 .74يرى اإلابضيون أن املصدر األول للشريعة اإلسالمية يف عقائدها وعبادهتا ومعامالهتا وأخالقها
وتنظيمها هو الكتاب الكرمي الذي ال أيتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه وأن من أنكر منه حكما
أو حرفا أو آية أو سورة فهو مشرك مرتد.
 .75يعترب اإلابضية السنة النبوية الشريفة من مصادر التشريع وهي أتيت يف ترتيبها الثاين بعد الكتاب
العزيز ،ويعتربون من جحدها أو استخف هبا ضال مضل ،وقد تواترت نصوص علماء اإلابضية قدميا
وحديثا على أتكيد اعتماد السنة يف التشريع وجعلها أصالا اثنيا بعد الكتاب العزيز وأن حجية السنة
النبوية أصلها من القرآن وقد توالت آايت الكتاب مؤكدة وجوب اتباعه صلى هللا عليه وسلم ،ومعلقة
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صحبة اإلميان والنجاة يف الدار اآلخرة على طاعته فيما أمر به أو هني عنه وعلى حسن التأسي بفعله.
وإن اهتام اإلابضية بنكران السنة كالم بعيد عن العلم واإلنصاف وإمياانا أبثر اهلوى أو اجلهل أو التعصب،
فاملدرسة اإلابضية من أحرص املدارس على اتباع السنة وااللتزام هبا حسب ورودها عن رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم عمالا وتركا وفكرا أو تطبيقا ،وساروا على هدي الصحابة يف وزن ما يلقى إليهم من
الرواايت ،مبوازين العدل لسري أحوهلا من ثبوهتا وعدمه.
 .76يعد الفقه اإلابضي أحد أقدم املذاهب الباقية بني الفقه اإلسالمي ويعود قيامه إىل التابعي جابر بن
زيد األزدي وزميله املعاصر له وتلميذه أبو عبيدة مسلم بن أيب كرمية.
 .77إن مذهب اإلابضية الفقهي يتقارب مع املذهب املالكي ،ومرد ذلك إىل تقارب األصول اليت اعتمد
عليها املذهبان فباستثناء عمل أهل املدينة الذي مل يعتمده غري املالكية ،تكاد تكون أصول املذهبني
واحدة ،واملسائل اخلالفية مع املالكية مل خيرج فيها اإلابضية عن املذاهب السنية األربعة إال مسائل
معدودة.
 .78يقول الشيخ الساملي يف كتابه طلعة الشمس :اعلم أن قدماء الفقه من أصحابنا بنوا الفقه على
مخس قواعد:
 األوىل :إن اليقني ال يزيله إال يقني مثله. الثانية :إن األمور مبقاصدها. الثالثة :إن الضرر يزال. الرابعة :إن املشقة جتلب التيسري. اخلامسة :إن العادة حمكمة :أي حمكمها الشرع. .79ترى اإلابضية بفتح ابب االجتهاد على مر العصور وهو مطلب شرعي وأن الضرورة ابلغة يف حياة
األمة على وجود العلماء اجملتهدين ،وقد ذكر العالمة اخلليلي يف كتابه بيان أثر االجتهاد والتجديد يف
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تنمية اجملتمعات اإلسالمية ما اشرتطه العلماء يف شروط اجملتهد وذكر منها :العلم ابلقرآن ،والسنة
النبوية ،ومواقع االمجاع ،ومعرفة العربية لغة وبالغة وتصريفا وإعراابا ،ومعرفة أصول الفقه ،ومقاصد
الشريعة ،والسرية النبوية ،وسرية الصحابة وأحواهلم ،واألمانة والتقوى.
 .80يرى العالمة اخلليلي أن ابب االجتهاد مل يغلق حبال ،فإن الرجوع إىل الكتاب والسنة ،واستلهام
األحكام منهما أمر ال مناص منه يف كل عصر حىت تستقيم حياة الناس .والتجديد يف اجلانب الفقهي
والدعوي ضرورة ال بد أن تليب يف هذه احلياة وإال سارت القافلة وختلف املسلمون ن اللحاق هبا.
 .81يرى اخلليلي أمهية توعية الناس لتقبل اآلراء اجلديدة املبينة على األصول الشرعية وعدم اجلمود على
ما يقدم من آراء سابقة رمبا كانت صاحلة لعصور خاصة ،وذلك يف املتغريات دون الثوابت.
 ويرى :إعداد جيل من الفقهاء الرابنيني اجلامعني بني دراسة مصادر الشريعة واستلهاممقاصدها وبني دراسة العصر وظروفه ،ومتطلباته.
 ويرى أمهية توفري فرص االجتهاد اجلماعي ألجل تفادي اخلطأ ابجتماع الفقهاء وتدارسهماملوضوعات املطروحة.
 .82اإلمامة عند اإلابضية ال ختضع لنظام وراثي وال ترتبط جبنس أو قبيلة أو أسرة أو لون ،وإمنا جيب
أن يشرتط فيها الكفاءة املطلقة ،الكفاءة الدينية والكفاءة اخللقية والكفاءة العلمية والكفاءة العقلية،
وال يشرتط يف اإلمامة نسب بعينه فجميع الناس متساوية فيه أقدامهم عندما تتوفر فيهم الشروط
املطلوبة ،فليس العريب أوىل به من األعجمي ،وال القرشي أوىل به من غريه.
 .83إن اإلابضية يتمسكون جبميع أنواع السلوك واألخالق اليت أمر هبا اإلسالم ،يربون أتباعهم عليها،
من خالل حماضن تربوية عريقة ،من أمهها ما يعرف بنظام العزابة.
 .84اهتمت الرتبية اإلابضية ومناهجها السلوكية ابلعلم والعمل ،وإخالص النية هلل ،والورع والتوكل على
هللا ،وغرس املعاين اإلميانية يف اإلنسان ،وحماربة اجلهل ،وتطهري النفس من التكرب واحلسد والتمسك
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بتعاليم اإلسالم ،وأخالقه احلميدة والتذكر بيوم احلساب وخطورة الذنوب واملعاصي على حياة اإلنسان
يف الدنيا ،واآلخرة ،وتوضيح مفهوم العبادة ،وأمهية احملافظة على الصالة والزكاة والصيام والقيام ابحلج
والتخلق ابلرمحة والعدل والتسامح والصدق واألمانة والعفاف واالعتدال والعناية ابألمر ابملعروف والنهي
عن املنكر.
 .85تصدى علماء اإلابضية حملاربة احملرمات من مخور وزان وحشيش وحاربوا التدخني والظواهر السلبية
يف اجملتمعات اإلسالمية.
 .86تفرغ علماء اإلابضية لبناء اجملتمع وفق تعاليم اإلسالمي فأنشأوا نظام حلقة العزابة الذي اشتهر يف
املغرب اإلسالمي وتوىل دور األهل واجملتمع يف العملية الرتبوية وقد ظهر هذا النظام بعد اهنيار الدولة
الرمسية.
 .87تطورت مهام العزابة مع تطور العصر ،ومتطلباته واصحبت مهامها تشمل خمتلف مناحي احلياة،
وهذه املهام ،دينية واجتماعية واقتصادية وتربوية واشتهرت جمالس العزابة يف املناطق اإلابضية وأوجدت
نظام ا تعليم ا خاص ا مبدارسهم يتسم ابلصرامة والتنظيم ويتجلى هذا التنظيم يف اهليئات التالية:
 اهليئة اإلدارية والتعليمية وتتألف من الشيخ والعرفاء. حرصت مدارس العزابة على بدء اليوم الدراسي ابالستفتاح وتالوة القران الكرمي وختامكل فرتة دراسية ابلدعاء وتعويد الطلبة على الدعاء بذكرهم ابستمرار أهنم عباد هللا تعاىل،
ومن هنا كان القصد األمسى للدعاء الذي هو مخ العبادة ،ومل يكتف العرفاء يف مدارس
العزابة إبعطاء املعلومات فقط مع التسليم أبمهية املعلومات وقيمتها بل ركزوا على السلوك
الذي جيب أن يكتسبه الطفل.
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 .88ذكر الدكتور مسلم بن سامل الوهييب يف كتابه الفكر العقدي عند اإلابضية أبن اإلميان اصطالحا:
اعتقاد ابجلنان وقول ابللسان وعمل ابألركان ،وقال :وإن العمل جزء ال يتجزأ من اإلميان واستدل
آبايت وأحاديث وأقوال العلماء من علماء املذهب اإلابضي.
 .89يرى بعض علماء اإلابضية أن اإلميان يزيد وينقص ،يقول عبد العزيز املصحيب اإلابضي :اإلميان
عندان إقرار ابللسان واعتقاد ابجلنان وعمل ابألركان يزيد بزايدة الطاعة وينقص بنقصها ،وهناك فريق
آخر من علماء اإلابضية يرون أن اإلميان يزيد ولكنه ال ينقص ،ألنه لو نقص شيء منه –يف راي هذا
الفريق -بطل كله.
 .90إن مذهب اإلابضية يف الصحابة رضي هللا عنهم أهنم أهل السابقة والفضل وأنه ال يدانيهم أحد يف
فضلهم ومنازهلم وأهنم املصطفون لنصرة الدين ومحل الرسالة وأن التأدب معهم واحرتامهم أصل من
األصول وأن الرتضي عنهم والرتحم عليهم هو مقتضى معرفة أقدارهم وأحواهلم ،وشهادة هللا تعاىل هلم،
وأن األمة مدينة للخلفاء األربعة وعلى اخلصوص أيب بكر وعمر رضي هللا عنهما وكذلك عثمان وعلي،
وأن ما جرى بني الصحابة تؤخذ منه العربة والعزمة وال جيوز أن يتخذ ذريعة للسب والشتم وانتهاك
الذمم واألعراض ،وأن الكف عن ذلك ما جرى هو األوىل مع جواز ختطئة املخطئ من غري خوض يف
ذمة أو دين ،وأما علي رضي هللا عنه عندهم فال حتتاج سابقته يف اإلسالم إىل شهادة وال منزلته من
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إىل دعاية ،فهو أحد وأول فوارس اإلسالم ويال ينكر فضله إال جاهل
أو دخيل.1
 .91إن اإلابضية ال خيرجون العصاة من امللة ،وال حيكمون عليهم ابلشرك ولكن يوجبون الرباءة منهم،
وبغضهم وإعالن ذلك هلم حىت يقلعوا عن معصيتهم ويتوبوا إىل رهبم ،ومرتكب الكبرية عند اإلابضية
له حاالن :حال يف الدنيا وحال يف األخرة ،أما حال الدنيا فهو ليس مشرك ا وال كافرا وال حىت مؤمن ا،
1
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وإمنا هو مسلم جتري عليه أحكام املسلمني حيا وميتا ،وعلى هذا فإن دمه وماله وعرضه على العصمة
األصيلة ،أما حاله يف اآلخرة-واملقصود هبا أنه إن مات مرتكب الكبرية يف معصيته من غري توبة فهو
عندهم من أهل النار خملدا فيها .وأهل السنة يرون أن مرتكب الكبرية والذي مات عليها حتت مشيئة
هللا إن شاء هللا عذبه ،وإن شاء غفر له ،وقد محل من قال بعدم ختليد أهل الكبائر من املوحدين يف
الناس كل ما جاء يف القرآن عما هو صريح يف ختليد العصاة على من استحل منهم ذلك جاهد
للمقطوع به من احلرمات منكرا له ،ودليلهم على هذا التأويل أمران:
ِ
ِ ِ
ب
 األصل األول املقطوع به :هو أنه له سبحانه مطلق املشيئة ﴿فَيَ غف ُر ل َمن يَ َشاءُ َويُ َعذ ُشاءُ﴾[البقرة.]284 :
َمن يَ َ

 األصل الثاين :جاء يف القرآن والسنة مصرح ا بغفران الذنوب ما دون الشرك وذلك ملنشاء من عبادة سبحانه ،وإخراج عصاة املوحدين من النار بعد تعذيبهم فرأي أهل هذا
القول إن ذلك متناسق مع األصلني املذكورين وال تعارض بني تلك النصوص وبينهما
البتة ،جيعلوا إخراج املوحدين من النار على وقف األخبار املوحدين من النار على وقف
األخبار املروية موافق ا ابملطلق مشيئته وعدله ،إذ أن الرمحة ال تناقض أو تعارض العدل.

1

 .92إن مسألة ختليد أهل الكبائر يف النار هلا تعلق مبسألة الوعد والوعيد ،وأن اخلالق فيها راجع إىل
التوصيف بني النصوص وبني األصول وبني األصول املقطوع هبا شأنه شأن أي خالف فرعي بني أهل
اإلسالم سواء كان يف اعتقاد أو كان يف تشريع ،وقد ذكران النصوص القرآنية والنبوية يف جهد كل فريق
لالستدالل هبا على مذهبه ،مما جاء يف القرآن والسنة يف ختليد أصحاب املعاصي "الكبائر" يف النار،
والنصوص اليت تدل على إخراج هللا تعاىل لعصاة املؤمنني.

1
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وقد كان حجة القائلني بعدم خلود املؤمنني يف النار هي محل كل ما جاء يف النص على اخللود على
استحالل املعاصي ،مبعىن اجلحود حبرمتها ،وهذا يقتضي التكذيب مبا قطع بتحرميه وهو كفر والعياذ ابهلل،
ومحل ما جاء من األحاديث يف خروج أهل املعاصي املؤمنني إىل أهنم فعلوا ما فعلوه غري مستحلني وال
اَّللَ َال يَغ ِف ُر
مكذبني ،والذي دفعهم إىل هذا قوة الداللة يف األحاديث املقيدة لعدم اخللود قوله تعاىل﴿:إِ َّن َّ
ِ
ِ ِ
ك لِ َمن يَ َشاءُ﴾[النساء ،]48 :وقد بينا وجه احلجة فيه.
أَن يُشَرَك بِه َويَغف ُر َما ُدو َن َذل َ
وأما الذين قالوا خبلود أهل الكبائر إذا ماتوا من غري توبة ،فكان حجتهم النصوص القرآنية الظاهرة الداللة
على األخص ،آية قتل العمد وآية الفرقان ،وكذلك النصوص النبوية املصرحة ابلتخليد فكان عندهم أن
األصل الذي نص عليه القرآن ،وأيدته السنة هو ختليد أصحاب الكبائر فال يقوى معارضته ما جاء خمالف
له يف معناه إذا كانت مرتبته يف الثبوت أقل منه وكأهنم يقولون قرآن وخرب عارضهما خرب ،فقدم األوالن على
اآلخر ألن اخلرب ال يقوى على معارضة القرآن الكرمي وحده فكيف إذا كان معه خرب يؤيده.1
 .93كفر النعمة عند اإلابضية :هو االجرتاء على هللا برتك ما فرض ،كالصالة والصوم والزكاة أو ارتكاب
ما حرم هللا كالزان والسرقة وشرب اخلمر من غري استحالل الفعل أو الرتك ،مبعىن ترك ما أوجبه هللا تعاىل
مع الدينوية بوجوبه ،أو ارتكاب ما حرمه هللا تعال مع الدينوية بتحرميه ،إذن فكل من ارتكب كبرية
من اآلاثم يصبح كافرا كفر نعمة إىل أن يتوب.
 .94إن اإلابضية يقسمون الكفر إىل قسمني :كفر الشرك وكفر النعمة ،وقد كان هذا التقسيم مصدر
إشكال للفرق األخرى ألن كلمة الكفر تطلق يف أغلب نصوصهم بدون إضافة الشرك أو النعم وهلذا
كثري مما تتهم به الفرق اإلابضية أبهنم يكفرون غريهم دون الوقوف على هذا التعبري االصطالحي
ويستدلون بصحة هذا لتحرير االصطالحي –كفر النعمة -من القرآن الكرمي والسنة الشريفة مبا أييت:

1
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ِِ
َّلل علَى الن ِ ِ
ِ
ِ
ني﴾
اع إِلَي ِه َسبِ ايال َوَمن َك َفَر فَِإ َّن َّ
اَّللَ َغ ِ ر
َّاس ح ُّج البَ يت َم ِن استَطَ َ
قال تعاىلَ ﴿:و َّ َ
ين َع ِن ال َعالَم َ
[آل عمران]97 :

ومن السنة ،عن ابن مسعود رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم" :سباب املسلم فسوق
وقتاله كفر" .وغري ذلك من اآلايت واألحاديث ومن هنا عمم اإلابضية مصطلح "كفر النعمة" على كل
من ارتكب كبرية من الكبائر.
وهذا النوع من الكفر –كفر النعمة -أو كفر نفاق ال خيرج صاحبه من ملة اإلسالم ،إذ تبقى له مجيع
أحكام اإلسالم يف الدنيا ،ما عدا الوالية وجتريح العدالة ،فتجوز مصاحلته ،وتبقى موارثته ،ويدفن مع
املسلمني ويصلى عليه ومن معه.
 .95تكاثرت النصوص اليت تثبت إميان اإلابضية إبنفاذ الوعيد حىت على عصاة املوحدين فهم مل يفصلوا
بني الوعد والوعيد ،فكما أنه ال جيوز اخللف يف الوعد ،كذلك ال جيوز اخللف يف الوعيد ،وهبذا يرون
أن مرتكب الكبرية يقع عليه الوعيد ابلعذاب إذا خرج من الدنيا بدون توبة.
.96

إال أن هذا احلكم –على مرتكب الكبرية -ال يسلطونه على التعيني –أي على شخص بعينه-

فمهما رأوا شخص ا ركب من الكبائر ما ركب ومات على تلك احلالة السيئة بدون توبة فال حيكمون
عليه أبن فالن هذا يف النار ،ألن ذلك من علم الغيب ،فلعله اتب قبل املوت ومل تظهر توبته لآلخرين.
.97

الصحابة والتابعون هلم إبحسان منهجا وسطا يف شأن مرتكب الكبرية ،فلم يكفروه ومل يقولوا أبنه

كامل اإلميان ،بل إنه مؤمن إبميانه فاسق بكبريته ،أو مؤمن انقص اإلميان أو مؤمن عاص وهذا احلكم
عليه إمنا هو يف الدنيا وإما يف اآلخرة فهو حتت مشيئة هللا تعاىل إن شاء عذابه ،وإن شاء غفر له،
وهبذا احلكم عليه أمجعوا بني النصوص الشرعية اليت تصف أهل اإلميان والنصوص اليت مل خرج الفاسق
من دائرة اإلسالم.
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.98

إن فساق امللة ليسوا خملدين يف النار ،وليسوا كاملني يف الدين واإلميان والطاعة ،بل هلم حسنات،

وسيئات ،يستحقون هبذا العقاب وهبذا الثواب ،وقد اتفق الصحابة والتابعون هلم إبحسان وسائر أئمة
املسلمني على أنه ال خيلد يف النار من كان يف قلبه مثقال ذرة من إميان .واتفقوا أيض ا على أن نبينا
صلى هللا عليه وسلم يشفع فيمن أذن هللا له ابلشفاعة فيه من أهل الكبائر من أمته .هناك أمور متعددة
متنع إنفاذ الوعيد وقد دل االستقراء الكلي لنصوص الوحيني على أهنا مثانية وهي :التوبة ،واالستغفار،
واحلسنات املاحية دعاء املؤمنني ،إهداء القرابت ،الشفاعة ،واملصائب املكفرة ،والعفو اإلهلي.
.99

تُعد قضية الوالية للمطيعني ،والرباءة من العاصني أصل من أصول الدين عند اإلابضية ومبحث

من مباحث العقيدة وقد التفت أئمة اإلابضية ومشاخيها منذ البداية على أمهية هذا االعتقاد وكان من
أهم العوامل اليت ساعدت يف احلفاظ على وحدة اجلماعة اإلابضية ومتاسكها عرب العصور.
 .100إن املصادر اإلابضية ظلت حريصة كل احلرص على نفي كل ما من شأنه أن يفهم التجسيم
والتشبيه للخالق عز وجل ووردت على أن املشبهة بشدة وظلوا بذلك أوفياء ابآلية اليت جعلوها حمور
س َك ِمثلِ ِه َشيءٌ﴾[الشورى ]11 :ومع شدة حرص اإلابضية على التنزيه
احلديث عن الذات والصفات ﴿لَي َ
هلل عز وجل وأتويل كل ما يؤهم التشبيه أو التجسيم إال أهنم مل حيكموا بشرك من خالفهم يف التأويل.
 .101بدأت مشكلة الصفات اخلربية ابلظهور مقرتنة أبخواهتا من املسائل الكالمية املعقدة وأخذت
الدراسات املستفيضة هلذه النصوص تتمخض عن ثالثة مذاهب ألهل السنة واجلماعة :التفويض،
والتأويل واإلثبات وهذه املذاهب الثالث مذاهب متكاملة لكل واحد منها أصوله ومنهجه ورجاله
ودعاته وإىل يومنا هذا.
 .102مل تكن هذه املذاهب لتتكئ على وسادة من خارج الدائرة اإلسالمية ،بل كل واحد منها جاد يف
الوصول إىل احلق ومعرفته ابألدلة الصحيحة شرع ا وعقالا ولغة ،وإمنا اخلالف الذي اتسع فيما بينهم
خالف طبيعي خيضع لقانون االجتهاد يف اإلسالم ومربراته ودوافعه احلقيقية تكمن يف النص اإلسالمي
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نفسه ،ال فرق بني هذه املذاهب وما يقابلها من املذاهب الفقهية إذا أن طبيعة النص اإلسالمي تسمح
هبذه التعددية يف العقيدة والفقه على السواء وال دليل على التفريق.
طاملا أن هذه املذاهب تعمل وجتتهد ضمن دائرة النص اإلسالمي فال ميكن أن يستأثر أحدمها ابلصواب
دون أخويه وإمنا الكل معرض للصواب واخلطأ من هنا كان ال بد من نظرة حيادية جمردة ،أتخذ من املعيب
صوابه وتعذر املخطئ على خطئه وقد كانت هذه النظرة ابلفعل ماثلة يف حبوث بعض األئمة الكبار كاخلطايب
والبيهقي والنووي وابن حجر –عليهم رمحة هللا مجيع ا -فال بد من تعميق هذه النظرة وتوسيعها لردم الفجوة
العميقة يف التفكري اإلسالمي املعاصر.1
 .103يرى اإلابضية بنفي رؤية هللا دنيا وأخرى وقد خصص اإلمام الربيع يف كتابه العقيدة جمموعة من
الرواايت ينفي هبا رؤية البارئ عز وجل ويرى أن اثبات الرؤاييتناَف مع تنزيه هللا تعاىل ،وقد حتدث
العالمة أمحد اخلليلي بشيء من التفصيل يف كتابه احلق الدامغ وكذلك أشار إىل هذا املوضوع يف كتابه
شرح غاية املراد يف نظم االعتقاد وذكر جمموعة من األدلة القرآنية والنبوية اليت استدل هلا اإلابضية
يف العموم ميكن القول :إن الذين أنكروا رؤية هللا إمنا أنكروا رؤية مادية هلا جهة وحتيز ،واحنصار والذين
أثبتوها مل يقرروا هلا هذه اخلواص والكل جيتهد يف تنزيه هللا تعاىل عن مشاهبة خملوقاته.
 .104نقل أهل السنة إمجاع الصحابة على جواز الرؤايووقوعها يف اآلخرة وقد نقل ذلك اإلمجاع الباقالين
واجلويين والنووي وابن تيمية والتفتازاين من املتقدمني والدواين والدردير من املتأخرين ،واستدلوا آبايت
قرآنية هي عمدته يف إثبات الرؤية ،وأحاديث نبوية صحيحة.
 .105قال الدكتور يوسف القرضاوي :إن أمور العقيدة منها ما هو من األصول واألركان اليت ال جيوز
التساهل فيها ،بل ال يدخلها االجتهاد أصالا ويكفر منكرها وجاحدها ومنها :ما هو من فروع العقيدة
1
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اليت اختلفت فيها األمة يف أفعال العباد ويف رؤية هللا يف اآلخرة ويف بعض األشياء اليت تثبت ،ابألحاديث
األحاد اليت ال تفيد العلم اليقني ،كما هو يف املذهب الصحيح عند احلنابلة أنفسهم ومن هذه الفروع
العقدية مسألة الصفات اخلربية وما اثر فيها من جدل وما نقل فيها من خالف بني علماء األمة ،من
مفوضني أو مثبتني أو مؤولني وكلهم تسعهم دائرة اإلسالم الرحبة.
 .106إن عصر احملنة ابلقول خبلق القرآن يبدأ من 218ه ميثل هذا احلدث منعطفا خطريا يف عقيدة
األمة ال لكونه بدعة جديدة فقط وإمنا الضطالع اخلالفة اإلسالمية طوال أربعة عشر عام ا هبا ومحلها
الكافة عليها وهو سبق ليس له نظري يف اتريخ خلفاء األمة.
 .107يقول العالمة أمحد اخلليلي :وكان الرعيل األول من السلف الصاحل مضى إىل ربه قبل أن تسمع
آذاهنم طنين ا من القول يف هذا املوضوع –مسألة خلق القرآن -وإمنا كانوا جممعني على أن هللا خالق
كل شيء وما سواه خملوق وأن القرآن –كسائر الكتب املنزلة -كالم هللا ووحيه وتنزيله وهذا الذي
اتفقت عليه كلمة علماء املسلمني ُبعمان يف عهد اإلمام املهنا بن جيفر بعدما غشيتهم موجة من
اخلالف يف هذه القضية بعد أن طمى عبابه وهاجت عواصفه مبدينة البصرة احلافلة مبختلف التيارات
الفكرية آنذاك وكانت للعمانيني صلة وثيقة هبا حبكم العالقات الثقافية واالقتصادية اليت تربطهم هبا
وليتهم وقفوا عند هذا احلد ،فيا ليت كل املسلمني مجيعا اكتفوا هبذا القدر ومن االعتقاد والقول يف
هذا املوضوع ولكن استحكمت يف هذه القضية أهواء وحكمت فيها العواصف اهلوجاء اليت اشعلت
سعري هذه الفتنة اليت اصطلى املسلمون أوراها.
ومرد ذلك كله إىل الغلو ،فإن من شأن املغاالة أن تدعو إىل ضدها وكانت بداية ذلك مناشدة أهل احلديث
ومن سار يف ركبهم ألصحاب املدرسة العقلية من املعتزلة وغريهم واستعداء السلطات عليهم وأتليب الناس
ضدهم وعندما دالت الدولة للمعتزلة يف أواخر أايم املأمون مث املعتصم انتهزوا فرصتهم للتشفي واالنتقام من
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أهل احلديث ،فأسرفوا يف التقتيل والتعذيب فامتألت الصدور ابألحقاد وأخذت القضية جمرى عاطفيا يف
البحث ،وأخذ كل فريق يندد ابلفريق اآلخر ويكيل له التهم ويرميه ابلبدعة واالحنراف الدامغة.
 .108جرت املناقشة خلق القرآن ألول مرة يف األوساط اإلابضية يف عمان يف العقود األوىل من القرن
اهلجري الثالث واختلفوا يف املسألة على ثالثة أقوال بينها العالمة أبو احلسن علي بن حممد البسيوي
فقد قال يف مسألة خلق القرآن قال قوم:
 إنه كالم هللا ليس مبخلوق وهم أكثر األمة.إن كالم هللا خملوق. وقف يف ذلك واقفونانتصر العالمة اخلليلي ملسألة خلق القرآن يف كتابه احلجة الدامغة ويف هناية حبثه قال :ومع هذا كله فإنين
كنت أود أال أتع رض هلذه املسألة إبجياب وال سلب رغبة مين يف االقتصار على املأثور عن الرعيل األول
من هذه األمة وحرص ا على عدم إاثرة أي جدل يزعج أحدا من املسلمني.
ويرى حممد بن حمبوب أبن قضية مسألة خلق القرآن أبنه كلمة هللا ووحيه الرسول وقال أبهنا قضية يبقي
املسلمون جاهلني هلا ،منقسمني حوهلا "مما يسع جهله".
وذكر الدكتور حممد عبد الرحيم الزيين :ويكفينا أن نقول إن القرآن كتاب هللا املنزل على قلب حممد بواسطة
جربيل وحنن نتعبد بتالوته وفيه من املبادئ والقواعد الفقهية والعقائدية والسياسية ،والقانونية واألخالقية
واالجتماعية ما يقيم حياة كرمية.
 .109قال شيخ اإلسالم ابن تيمية :مذهب سلف األمة وأئمتها من الصحابة والتابعني هلم إبحسان
وسائر أئمة املسلمني ،كاألئمة األربعة وغريهم ما دل عليه الكتاب والسنة وهو الذي يوافق األدلة
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العقلية الصرحية أن القرآن كالم هللا منزل غري خملوق منه بدأ وإليه يعود فهو املتكلم ابلقرآن والتوراة
واالجنيل وغري ذلك من كالمه ليس خملوقا منفصالا عنه هو سبحانه يتكلم مبشيئته وقدرته فكالمه قائم
بذاته ليس خملوق ا ابئناا عنه.
اَّللُ َال إِلَهَ إَِّال أ ََان فَاعبُدِين
وقال :من جعل كالمه خملوقا :لزمه أن يقول :املخلوق هو القائل ملوسى﴿إِن َِّين أ ََان َّ
الص َال َة لِ ِذك ِري﴾[طه ،]14 :وهذا ممتنع ال جيوز أن يكون هذا كالما إال لرب العاملني وإذا كان هللا قد
َوأَقِِم َّ
تكلم ابلقرآن والتوراة وغري ذلك من الكتب مبعانيها وألفاظها املنتظمة من حروف مل يكن شيء من ذلك
خملوقا ،بل كان ذلك كالما لرب العاملني .وقد استدل النافني خللق القرآن الكرمي أبدلة من القرآن الكرمي،
والسنة النبوية الشريفة.
 .110إن القرآن هو كالم هللا تعاىل الذي أوحى به ربنا إىل عبده ورسوله حممد صلى هللا عليه وسلم لفظا
ومعىن عن طريق الوحي جربيل وهو املعجزة الباقية اليت أيد هللا تعاىل هبا نبيه صلى هللا عليه وسلم
تصديق ا بنبويه ورسالته وحتدى هبا اإلنس واجلن جمتمعني على أن أيتوا مبثلها أو ببعضها وهو املوجود
بني دفيت املصحف املبتدأ بسورة الفاحتة واملختتم بسورة الناس املنقول إلينا جبمع التواتر من لدن الصحابة
رضي هللا عنهم نقال وتلقيا عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كتابة يف السطور وحفظا يف الصدور
وإىل أايمنا هذه من غري حتريف وال تبديل وال زايدة وال نقصان حبفظ هللا تعاىل ووعده وهو املتعبد
بتالوته ،والذي أمر هللا تعاىل نبيه بتبليغه إىل اخللق كافة فأدى األمانة صلى هللا عليه وسلم وأمت البالغ.
 .111كيف يستوي عند الباحث احلفيص واملثقف النزيه النهي عن الصالة خلف اإلابضية واإلمام
البخاري أيمتن هؤالء وغريهم على حديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقد روي البخاري يف
صحيحه عن اإلابضية وغريهم وإن كان النهي عن الصالة خلف اإلابضية لقوهلم يف مسألة خلق
القرآن ،فإ ن املسألة ليست من أصول االعتقاد بل من فروعه اليت ال يكلف مسلم أبن خيوض فيها أو
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يقول فيها بشيء وليس هلا ذكر يف كتاب هللا وسنة رسوله صلى هللا عليه وسلم أو أاثر الصحابة رضي
هللا عنهم وإن كان النهي عن الصالة خلفهم الهتامهم ابلفسق ،فالفاسق يف عرف الشرع هو العاصي
املتلبس ابملعصية واملعصية هي معصية هللا ورسوله صلى هللا عليه وسلم يرتك ما أمجعت األمة على
وجوبه أو فعل ما أمجعت األمة على حرمته وهذا كله مفقود وإن كان النهي عن الصالة خلفهم لقوهلم
ابمتناع رؤية هللا ابألبصار فلم ينفردوا هبذا القول ،وقد بينا هذا من قبل.
وإن كان النهي عن الصالة خلفهم لقوهلم بتخليد أصحاب الكبائر فكذلك مل ينفردوا هبذا القول بل اعتمدوا
على حجج وأدلة من ظواهر نصوص الكتاب والسنة وقد بينا هذا من قبل ،مع العلم أهنم ال يكفرون مسلما
بذنب وإمنا الكفر عندهم لصاحب الكبرية هو كفر نعمة وهذا يف حال حياته حىت يتوب إال أهنم ال
يستحلون دم ا وال ماالا وال عرض ا .وإن كان النهي عن الصالة خلفهم بقوهلم يف آايت الصفات وأخبارهم
فجمهور اخللف وبعض السلف من أهل السنة على قوهلم.1
قال القاضي أبو بكر الباقالين :وأما مسائل الوعد والوعيد ،والرؤاي–يعين رؤية هللا ابألبصار-واملخلوق –
يعين خلق القرآن كما قاله والذي شارحه على القاري ،2وخلق أفعال العباد وبقاء األعراض والتولد وشبهها
من الدقائق فاملنع يف إكفار املتأولني فيها أوضح ،إذ ليس يف اجلهل منها جهل ابهلل تعاىل وال أمجع املسلمون
على إكفار من جهل شيئ ا منها.3
 .112يقول اإلمام النووي يف اجملموع شرح املذهب بعدما نقل اختالف أصحاب الشافعي يف تكفري
القائل خبلق القرآن ،قال القفال وكثريون من األصحاب :جيوز االقتداء مبن يقول خبلق القرآن وغريه من
أهل البدع ،قال صاحب العدة هذا هو املذهب ،وعلق النووي فقال :قلت :وهذا هو الصواب فقد

1

القانون يف عقائد الفرق واملذاهب اإلسالمية ،ص.457

2

القاضي عياض ،شرك كتاب الشفا.

3

القانون يف عقائد الفرق ،ص.458

907

قال الشافعي :أقبل شهادة أهل األهواء إال اخلطابية ،ألهنم يرون الشهادة ابلزور ملوافقتهم ومل يزل
السلف يرون الصالة وراء املعتزلة وحنوهم ومناكحتهم وموارثتهم وإجراء سائر األحكام عليهم ،وقد أتول
اإلمام احلافظ الفقيه أبو بكر البيهقي وغريه من أصحابنا احملققني ما نقل عن الشافعي وغريه من تكفري
القائلني خبلق القرآن على أن املراد كفران النعمة ال كفران اخلروج عن امللة ،ومحلهم على هذا التأويل ما
ذكرته من إجراء أحكام اإلسالم عليهم.1
وقال اإلمام البخاري يف صحيحه :ابب إمامة املفتون واملبتدع وقال احلسن :صل وعليه بدعته وقال احلافظ
يف الفتح :وصله –يعين األثر عن احلسن البصري -سعيد بن منصر عن ابن املبارك عن هشام بن حسان
أن احلسن سئل عن الصالة خلف صاحب البدعة فقال احلسن :صل خلفه وعليه بدعته.2
وعن عبيد هللا بن عدي بن خيار أنه دخل على عثمان بن عفان رضي هللا عنه وهو حمصور فقال :إنك
إمام عامة ونزل بك ما نرى ويصلي لنا إمام فتنة فتنخرج فقال :يعين عثمان رضي هللا عنه :الصالة أحسن
ما يعمل الناس ،فإذا أحسن الناس فأحسن معهم وإذا أساءوا فاجتنب إساءهتم وقد أوضح احلافظ يف تعليقه
املقصود يف كالم سيدان عثمان رضي هللا عنه وهو صحة الصالة خلف املفتون أو املبتدع مبا رواه سيف يف
الفتوح عن سهل بن يوسف األنصاري عن أبيه قال :كره الناس الصالة خلف الذين حصروا عثمان إال
عثمان فإنه قال :من دعا إىل الصالة فأجيبوه ،قال احلافظ :فهذا صريح يف أن مقصوده بقوله الصالة
أحسن ،اإلشارة إىل األذن ابلصالة خلفه وفيه أتييد ملا فهمه املصنف –يعين البخاري -من قوله إمام فتنة.
وأخرج سعيد بن منصور عن انفع موىل ابن عمر قال :كان ابن عمر يصلي مع احلشبية واخلوارج زمن ابن
الزبري وهم يقتتلون فقيل هلم :أتصلي مع هؤالء ومع هؤالء وبعضهم يقتل بعضا؟ فقال :من قال حي على

1

املرجع السابق ،ص.461

2

يعين :وعليه إمث بدعته.
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الصالة أجبته ،ومن قال حي على الفالح أجبته ومن قال :حي على قتل أخيك املسلم وأخذ ماله قلت:
ال ذكر ابن قدامة يف املغين وهو مذهب اإلمام الكبري أيب بكر بن املنذر نقله األحناف ذكره صاحب حتفة
الفقهاء السمرقندي ونص عليه كذلك اإلمام الكاساين وهو املفيت به كما يفيده كالم العالمة ابن عابدين
والكالم كله هنا يف الصحة وعدم وجوب اإلعادة .1ومجلة القول يف مسألة الصالة خلف املختلفني يف فروع
االعتقاد أهنا صحيحة عند مجهور الفقهاء وأهنا مسألة خالصة فرعية ال جيوز أن يعظم من شأهنا على
حساب أصل من أصول اإلسالم .واملتفق عليه ،وهو فرضية الوحدة بني املسلمني ،ومجع كلمتهم وهللا املوفق
ال رب سواه.
 .113يؤمن اإلابضية أبركان اإلميان ابلسنة ،ابهلل واليوم اآلخر واألنبياء واملرسلني والقرآن الكرمي والكتب
السماوية ،واملالئكة وابلقدر خريه وشركه ويرون أن للعقيدة آاثر من أمهها :تعظيم هللا عز وجل ،وشكر
النعمة ،والطاعة وكثرة العبادة والذكر والدعاء واتقاء الشبهات ،واحملاسبة ،واجلهاد واإلنفاق ،والزهد،
والتواضع ،واالقتداء ابلصاحلني ،والعزة والتحرر والتكافل والتآخي ،وكشف الكرب ،واحرتام حقوق
اجلريان ،ومقابلة اإلساءة ابإلحسان ،واالحتاد ...وغري ذلك من اآلاثر.
 .114ميكن أن خنتم بقول الشيخ علي حيىي معمر يف املعرفة والتعارف واالعرتاف ،إذ يقول الشيخ علي
رمحه هللا" :إن املذهبية يف األمة اإلسالمية ال تتحطم ابلقوة وال تتحطم ابحلجة .وال تتحطم ابلقانون
فإن هذه الوسائل ال تزيدها إال شدة يف التعصب وقوة رد الفعل ،وإمنا تتحطم املذهبية ابملعرفة والتعارف
واالعرتاف ،فباملعرفة يفهم كل واحد ما يتمسك به اآلخرون ،وملاذا يتمسكون به .وابلتعارف يشرتكون
يف السلوك واألداء اجلماعي للعبادات ،وابالعرتاف يتقبل كل واحد منهم مسلك اآلخر يرضى ،ويعطيه
مثل احلق الذي يعطيه لنفسه (اجتهد فأصاب أو اجتهد فأخطأ) ويف ظل األخوة والسماح تغيب

1
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التحدايت ،وجتد القلوب نفسها حتاول أن تصحح عقيدهتا وعملها ابألصل الثابت يف الكتاب والسنة،
غري خائفة أن يقال عنها تركت مذهبا أو اعتنقت مذهبا .ولن نصل إىل هذه الدرجة حىت يعرتف اليوم
أتباع جابر وأيب حنيفة ومالك والشافعي وزيد وجعفر وأمحد وغريهم ممن يقلدهم الناس أن أئمتهم أيضا
يقفون يف صعيد واحد ال مزية ألحدهم على اآلخرين إال مبقدار ما قدم من عمل خالص .ويقول أيضا
;إن من يكتب عن فرقة معتمدا على مصادر غريها يبعد عن احلقيقة وال يسلم من التجين ،أو هو يف
احلقيقة واقع يف اخلطأ من أول خطوة وإن ما جييء على لسانه أو قلمه من الصواب فيها فهو مبحض
الصدفة".1

وآخر دعواان أن احلمد هلل رب العاملني

1علي حيىي معمر ،اإلابضية بني الفرق اإلسالمية ،ص .ص .8 – 7
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املراجع
 .1إبراهيم الديبو ،أصول املسائل العقيدة عند املتكلمني ،دار اليمان ،ط2014 1م.
 .2إبراهيم بن عامر الرحيلي ،االنتصار للصحب واآلل من افرتاءات السماوي الضال ،مكتبة العرابء األثرية
الطبعة األوىل 1418ه1997/م.
 .3إبراهيم بن موسى الشاطيب ،االعتصام ،بريوت ،دار املعرفة.
 .4ابن أيب احلديد ،هنج البالغة ،تح حسن متيم مكتبة احلياة ،بريوت1964،م.
 .5ابن أيب حامت عبد الرمحن بن حممد بن إدريس ،اجلرح والتعديل ،بريوت ،دار الكتب العلمية ،ط1
1317ه.
 .6ابن اجلوزي ،تلبيس إبليس ،تح حممود مهدي استانبويل1396 ،ه1976 /م.
 .7ابن القيم اجلوزية ،الروح ،تح حممد اسكندريلدا ،بريوت ،دار الكتب العلمية ،ط1402 1ه.
 .8ابن القيم مشس الدين حممد بن أيب بكر بن أيوب ،مدارج السالكني ،بريوت ،دار الكتاب العريب.
 .9ابن تيمية ،العقيدة الواسطية.
.10

ابن تيمية ،املنطق.

.11

ابن تيمية ،شرح حديث النزول ،املكتب اإلسالمي ،ط1492 6ه1928،م.

.12

ابن تيمية ،جمموعة الرسائل واملسائل ،تعليق حممد رشيد رضا ،جلنة الرتاث.

.13

ابن تيمية ،منهاج السنة ،تح حممد رشاد سامل ،مؤسسة قرطبة.

.14

ابن حجر ،تقريب التهذيب.

.15

ابن عباس أمحد بن عمر القرطيب ،املفهم ملا أشكل من تلخيص مسلم ،تح حمي الدين مستو يوسف

بديوي ،بريوت ،دار ابن كثري.
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.16

ابن عساكر ،اتريخ دمشق ،ترمجة عثمان رضي هللا عنه ،تح سكينة الشهايب ،دمشق ،اجملمع العلمي،

1984م.
.17

ابن قتيبة ،اإلمامة والسياسة املنسوب ،مؤسسة احلليب ،القاهرة.

.18

ابن منظور ،لسان العرب ،بريوت ،دار صادر1956 ،م.

.19

أبو احلسن األشعري ،مقاالت اإلسالميني واختالف املصلني ،مكتبة النهضة املصرية ،القاهرة،

.1950
.20

أبو احلسن الشيخ علي بن حممد البسيوين ،خمتصر البسيوي ،لندن ،دار احلكمة ،لندن ،ط1

2007م.
.21

أبو احلسن بن أيب املكارم الشيباين ابن األثري ،الكامل يف التاريخ ،تح علي شريي ،بريوت ،دار إحياء

الرتاث العريب ،ط1408 1ه.
.22

أبو احلسني مسلم بن ورد النيسابوري ،صحيح مسلم ،حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي دار إحياء الرتاث

العريب ،بريوت ،لبنان ،ط1972 ،2م.
.23

أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية ،اإلميان البن تيمية.

.24

أبو العباس مشس الدين أمحد ابن خلكان ،وفيات األعيان وأبناء الزمان ،بريوت ،دار صادر.

.25

أبو الفداء احلافظ ابن كثري الدمشقي ،البداية والنهاية ،دار الراين ،ط1988 1م.

.26

أبو الفرج مجال الدين ابن اجلوزي ،زاد املسري يف علم التفسري ،تح زهري الشاويش ،بريوت ،املكتب

اإلسالمي ،ط1384 1ه.
.27

أبو القاسم بن إبراهيم الربادي ،اجلواهر املنتقاة يف إمتام ما أخل به كتاب الطبقات ،القاهرة ،طبعة

حجرية.
.28

أبو القاسم عبد الرمحن بن عبد هللا بن عبد احلكم ،فتوح مصر وأخبارها ،مطبعة لندن 1920م.
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.29

أبو بكر أمحد بن احلسني البيهقي ،االعتقاد على مذهب السلف ،بريوت ،دار الكتب العلمية ،ط2

1986م.
.30

أبو بكر حممد بن عبد هللا ابن العريب ،أحكام القرآن ،تح البجاوي ،بريوت ،دار املعرفة.

.31

أبو جعفر حممد بن جرير الطربي ،تفسري الطربي املسمى جامع البيان يف أتويل القرآن ،بريوت ،دار

الكتب العلمية ،ط1992 1م.
.32

أبو حفص عمر بن مجيع بشرح الشماخي ،مقدمة التوحيد وشروحها ،تعليق :إبراهيم اطفيش ،مسقط،

سلطنة عمان.
.33

أبو زكراي اجلناوي ،خمتصر يف أصول الفقه.

.34

أبو زيد بن شبة النمريي البصري ،اتريخ املدينة ابن شبة ،تح حممود شلتوت ،نشر السيد حبيب حممود

أمحد.
.35

أبو سليمان بن داود ،شرح عقيدة التوحيد ،يف مقدمة التوحيد وشروحها ،تح أيب اسحاق ،القاهرة

1353ه.
.36

أبو طاهر إمساعيل بن موسى ت750(.ه1349م) ،قناطر اخلريات اجليطايل ،وزارة الرتاث القومي

والثقافة سلطنة ،عمان ،ط1989 2م.
.37

أبو عبد هللا سامل بن محد احلاريت ،العقود الفقهية يف أصول اإلابضية.

.38

أبو عثمان عمرو بن حبر اجلاحظ ،البيان والتبيني ،تح عبد السالم حممد هارون ،القاهرة1948 ،م.

.39

أبو عمر خليفة بن خياط بن أيب هبرية الليثي ،اتريخ اخلليفة بن خياط ،تح :أكرم ضياء العمري،

مؤسسة الرسالة ،ط1397 2ه.
.40

أبو عيسى حممد بن عيسى الرتمذي ،سنن الرتمذي ،دار الفكر1398 ،ه.

.41

أبو غامن اخلراساين ،مدونة أيب غامن اخلراساين.

.42

أبو حممد أمحد بن علي بن حزم ،الفصل يف امللل واألهواء والنحل ،دار اجليل ،صنعا 1985م.
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.43

أبو حممد عبد هللا بن أمحد بن قدامة ،املغين ،تح عبد هللا الرتكي وعبد الفتاح احللو ،القاهرة ،دار

حجر.
.44

أيب اسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي الغرانطي (ت790 :ه) ،املوافقات يف أصول الشريعة ،تح

عبد هللا دراز ،مصر ،املكتبة التجارية الكربى.
.45

أيب احلسن األشعري ،اإلابنة يف أصول الداينة ،املدينة املنورة ،اجلامعة اإلسالمية1975 ،م.

.46

أيب احلسن علي بن حممد البسيوي ،جامع بن أيب احلسن البسيوي ،طباعة األوقاف العمانية،

1434ه2010 /م.
.47

أيب احلسن علي بن حممد بن حبيب ،األحكام السلطانية ،بريوت ،دار الفكر.

.48

أيب احلسني حممد بن أيب يعلى حممد بن احلسني (ت526 :ه) ،طبقات احلنابلة ،بريوت ،دار املعرفة.

.49

أيب العرب التميمي ،احملن.

.50

أيب الفتح حممد عبد الكرمي الشهرستاين ،امللل والنحل ،صححه وعلق عليه أمحد فهمي حممد ،مكتبة

احلسني التجارية ،القاهرة .1948
.51

أيب الفرج ابن اجلوزي ،صفة الصفوة لإلمام ،بريوت ،دار املعرفة.

.52

أيب الفرج عبد الرمحن علي اجلوزي ،املنتظم يف اتريخ امللوك واألمم ،بريوت ،دار الكتب العلمية.

.53

أيب القاسم األصفهاين ،سري السلف أليب القاسم األصفهاين ،الرايض ،دار الراية ،ط1999 1م.

.54

أيب بكر أمحد بن علي بن اثبت اخلطيب البغدادي ،اتريخ بغداد ،دار الغرب اإلسالمي ،ط1

2001م.
.55

أيب جعفر الطربي ،اتريخ األمم وامللوك ،بريوت ،دار الفكر ،ط1987 1م.

.56

أيب حامت ،املراسيل ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،ط1397 1ه.

.57

أيب حامد حممد حممد الغزايل ،إحياء علوم الدين ،بريوت ،دار املعرفة للطباعة والنشر.

.58

أيب حنيفة أمحد بن داود ،األخبار الطوال ،بغداد ،مكتبة املتنيب.

914

.59

أيب داود أليب الطيب حممد مشس احلق العظيم آابدي ،عون املعبود شرح سنن ،ط1399 3ه،

املكتبة السلفية.
.60

أيب عبد الرمحن أمحد بن شعيب النسائي ،خصائص أمري املؤمنني علي بن أيب طالب للنسائي ،تح

أمحد مريين البلوشي ،الكويت ،مكتبة املعال.
.61

أيب عبد هللا حممد امساعيل البخاري ،صحيح البخاري ،دار الفكر ،ط1991 1م.

.62

أيب عبد هللا حممد بن أمحد األنصاري القرطيب ،اجلامع ألحكام القرآن الكرمي ،دار إحياء الرتاث العريب،

بريوت1965 ،م.
.63

أيب عبد هللا حممد بن عبد هللا النيسابوري ،املستدرك على الصحيحني ،دار الكتب العلمية ،بريوت،

ط1990 1م.
.64

أيب عمر يوسف بن عبد هللا بن حممد بن عبد الرب (ت ،)463 :التمهيد ملا يف املوطأ من معاين

وأسانيد ،الطبعة املغربية.
.65

أيب حممد عبد هللا بن مسلم بن قتيبة ،أتويل خمتلف احلديث ،حتقيق حمي الدين األصفهاين ،املكتب

اإلسالمي ،ط1409 1ه.
.66

أيب نعيم أمحد بن عبد هللا األصفهاين ،احللية ،دار الكتاب العريب ،بريوت ،ط.1405 4

.67

إحسان إهلي ظهري ،الشيعة وأهل البيت ،القاهرة ،دار األنصار1979 ،م.

.68

أمحد اخلليلي ،االستبداد مظاهره ومواجهته2013 ،م.

.69

أمحد اخلليلي ،نبذ التعصب املذهيب ،مسقط ،دار الكلم الطيب.

.70

أمحد السباعي ،عمان اتريخ يتكلم ،دمشق1963 ،م.

.71

أمحد بن أيب يعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح اليعقويب ،اتريخ اليعقويب ،بريوت ،دار صادر.

.72

أمحد بن ادريس القرايف ،الفروق للقرايف ،بريوت ،دار املعرفة.
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.73

أمحد بن اخلليلي ،بيان أثر االجتهاد والتجديد يف تنمية اجملتمعات اإلسالمية ،مسقط ،دار الكلمة

الطيبة2017 ،م.
.74

أمحد بن محد اخلليلي ،اختالف املطالع وأثره على اختالف األئمة ،دار الكلمة الطيبة ،ط1

1438ه2017/م.
.75

أمحد بن محد اخلليلي ،احلقيقة الدامغة ،ط1436 1ه2015 /م ،مسقط ،مكتبة مسقط.

.76

أمحد بن محد اخلليلي ،جوهر اإلميان ،سلطنة عمان ،مكتبة االستقامة ط1409 1ه1988 /م.

.77

أمحد بن محد اخلليلي ،حقيقة اإلسالم ،مكتبة الضامري ،ط1435 1ه2014 /م.

.78

أمحد بن محد اخلليلي ،حكم مرتكب الكبرية ،عمان ،دار الكلم الطيب1438 ،ه2017 /م.

.79

أمحد بن محد اخلليلي ،شرح غاية املراد يف نظم االعتقاد ،مسقط ،دار الكلمة الطيبة ،ط1

1438ه2017/م.
.80

أمحد بن محد اخلليلي ،عوامل تقوية الوحدة اإلسالمية يف الشعائر الدينية ،مكتبة الضامري ،ط2

1412ه1992 /م.
.81

أمحد بن عبد الرمحن القاضي ،مذهب أهل التفويض يف نصوص الصفات ،دار العاصمة ،ط1

1996م.
.82

أمحد بن علي العسقالين ،هتذيب التهذيب ،تح مصطفى عبد القادر ،بريوت ،دار الكتب العلمية،

.1994
.83

أمحد بن علي بن حجر ،اإلصابة يف متييز الصحابة ،بريوت ،دار الكتب العلمية ،ط1995 1م.

.84

أمحد بن علي بن حجر ،لسان امليزان ،حيدر آابد الدكن ،مطبعة دائرة املعارف العثمانية

1331ه1912/م.
.85

أمحد بن حممد اخلالل ،السنة أليب بكر اخلالل ،تح عطية الزهراين ،الرايض ،دار الراية ،ط1410 1ه.

.86

أمحد بن حممد اخلالل ،كيف تكتب التاريخ اإلسالمي؟ ،السعودية ،دار الوطن ،ط1412 1ه.
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.87

أمحد بن حممد بن حنبل ،فضائل الصحابة ،دار ابن اجلوزي ،السعودية ،ط.1999 2

.88

أمحد بن يعقوب بن جعفر بن وهب اليعقويب ،البلدان.

.89

أمحد محد اخلليلي ،أجوبة خمتارة ،دار الكلمة الطيبة مسقط ،سلطنة عمان ،ط1438 1ه.

.90

أمحد محد اخلليلي ،احلق الدامغ ،مسقط ،دار الكلمة الطيبة.

.91

أمحد محد اخلليلي ،القيم اإلسالمية ودورها يف تقدمي احللول للمشكالت البيئية العاملية ،مسقط ،دار

الكلمة الطيبة ،ط2017 1م.
.92

أمحد سعيد الشماخيِ ،
السري ،سلطنة عمان ،تح أمحد بن سعود السيباين ،وزارة الرتاث القومي

والثقافة1407 ،ه.
.93

أمحد حممد جلي ،دراسة عن الفرق واتريخ املسلمني ،ط1406 1ه ،السعودية ،مركز امللك فيصل

البحوث والدراسات اإلسالمية.
.94

أسامة أمحد سلطان ،عمار بن ايسر :رجل احملنة وميزان الفتنة ،املكتبة املكية ،مكة املكرمة ،ط1

1999م.
.95

أمساء حممد زايدة ،دور املرأة السياسي يف عهد النيب صلى هللا عليه وسلم واخللفاء الراشدين ،دار

السالم ،مصر ،ط2001 1م.
.96

األصفهاين ،كتاب اإلمامة والرد على الرافضة لألصبهاين ،تح أيب نعيم ،مكتبة العلوم واحلكم املدينة

املنورة ،ط2001 3م.
.97

اطفيش أبو اسحاق ابراهيم ،النقد اجلليل للعتب اجلميل ،رسالة مطبوعة سنة 1342ه.

.98

أكرم ضياء العمري ،عصر اخلالفة الراشدة ،مكتبة العلوم واحلكم ،ط1994 1م.

.99

األلباين ،السلسة الصحيحة ،الرايض ،مكتبة املعارف ،ط1422 1ه2002/م.

 .100اإلمام أبو عبد هللا حممد بن بطة العكربي ،اإلابنة عن شريعة الفرقة الناجية وجمانبة الفرق املذمومة،
دار احلرية ،ط1988 1م.
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 .101اإلمام النووي ،شرح صحيح مسلم ،بريوت ،دار الفكر1981 ،م.
 .102اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف على مذهب اإلمام املبجل أمحد بن حنبل ،تح حممد حامد
الفقي ،ط1374 1ه.
 .103بدر الدرين حممد بن هبادر بن عبد هللا الزركشي الشافعي ،البحر احمليط يف أصول الفقه ،دار الصفوة
للطباعة والنشر.
 .104البسيوي ،خمتصر البسيوي ،زجنبار ،طبعة 1304ه.
 .105البغوي ،شرح البغوي.
 .106بكري بن سعد أعوشت ،اإلابضية يف مرآة علماء اإلسالم قدميا وحديثا ،غرداية ،اجلزائر ،املطبعة
العربية.
 .107البالذري ،أنساب األشراف ،تح سهيل زكار ،رايض زركلي بريوت ،دار الفكر الطبعة األوىل 1996م.
 .108اتريخ اإلابضية يف املغرب اإلسالمي يوسف بن بكري احلاج سعيد منشورات ،املطبعة العربية غرداية
2016م.
 .109التبصري يف الدين ،حتقيق :حممد زاهد الكوثري وعزت العطار ،القاهرة ،مطبعة األنوار1940 ،م.
 .110التحرير والتنوير ،حملمد الطاهر بن عاشور ،مطبعة احلليب ،مصر ،ط.1
 .111حتفة األعيان سرية أهل عمان ،مسقط :للساملي ،مكتبة االستقامة.
 .112حتقيق موقف الصحابة من الفتنة من رواايت الطربي واملدثني د .حممد أحمزون دار طيبة مكتبة الكوثر،
الرايض ،الطبعة األوىل 1994م.
 .113تقي الدين أمحد بن تيمية احلراين ،جمموع الفتاوى ،دار الوفاء ،ط1997 1م.
 .114تقي الدين أمحد علي املقريزي ،اخلطط للمقريزي ،بريوت ،مطبعة الساحل اجلنويب ،لبنان.
 .115التناوي ،دائرة املعارف اإلسالمية.
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 .116التوايت بن التوايت األغواطي ،الفقه املقارن بني املالكي واإلابضي ،دار ابن احلزم ،بريوت الطبعة األوىل
2014م.
 .117جابر بن زيد ،رسائل اإلمام جابر ،الرسالة العاشرة.
 .118جار هللا أيب القاسم حممود عمر الزخمشري ،أساس البالغة ،بريوت ،دار النفائس ،ط1412 1ه/
1992م.
 .119مجال الدين أبو حممد عبد هللا بن يوسف الزيلعي ،نصب الراية ألحاديث اهلداية ،القاهرة ،دار
املأمون1357،ه1938 /م.
 .120جواابت اإلمام الساملي ،تنسيق ومراجعة د .عبد الستار أبو غدة ،إشراف :عبد هللا الساملي ،الطبعة
الثانية 1419ه1999،م.
 .121حاجي خليفة ،كشف الظنون.
 .122حازم الصعيدي ،النظرية اإلسالمية للصعيدي ،مصر ،دار النهضة ،ط1397 1ه.
 .123احلافظ أبو عبد هللا حممد بن زيد القرويين ،سنن ابن ماجه ،بريوت ،دار الفكر.
 .124احلافظ أيب بكر أمحد بن احلسني البيهقي ،البعث والنشور ،بريوت ،مركز اخلدمات واألحباث الثقافية،
ط1406 1ه.
 .125احلافظ أيب بكر بن أيب شيبة ،املصنف بن أيب شيبة ،بومباي ،دار السلفية ،ط1403 1ه.
 .126احلافظ أيب عبد هللا حممد بن عثمان الذهيب ،املنتقي من منهاج االعتدال يف نقص كالم أهل الرفض
واالعتدال.
 .127احلافظ أمحد بن احلسن البيهقي ،سنن البيهقي ،دار املعارف ،بريوت ،مكتبة املعارف.
 .128احلافظ مشس الدين الذهيب ،خمتصر العلو للعلي الغفار ،مراجعة حممد بن انصر الدين األلباين ،املكتب
اإلسالمي ،ط1401 1ه1978 /م.
 .129حاكم املطريي ،احلرية أو الطوفان.
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 .130حامد حممد اخلليفة ،اإلنصاف فيما وقع يف اتريخ العصر الراشدي من خالف عمان ،املدينة الرايضية،
ط1423 1ه2002 /م.
 .131احلركة اإلابضية يف الشرق العريب ،مهدي طالب هاشم ،دار احلكمة لندن ،الطبعة الثانية 2013م.
 .132حسان إبراهيم الرويعات ،عقيدة األشاعرة دراسة نقدية ،الرايض ،دار التوحيد ،ط1434 1ه/
2013م.
 .133حسن إبراهيم حسن ،اتريخ عمرو بن العاص ،مطبعة السعادة ،ط1340 1ه1922 /م.
 .134حسني مؤنس ،اتريخ موجز للفكر العريب.
 .135محدي شاهني ،الدولة اإلسالمية يف عصر اخللفاء الراشدين ،دار القاهرة.
 .136خالد حممد الغيث ،استشهاد عثمان وواقعة اجلمل يف مروايت سيف بن عمر يف اتريخ الطربي دراسة
نقدية ،دار األندلس اخلضراء ،ط.1
 .137اخلروصي ،من جواابت اإلمام جابر بن زيد.
 .138مخيس الرستاقي ،منهج الطالبني ،حتقيق :سامل بن محد احلارثي ،وزارة الرتاث القومي الثقافة سلطنة
عمان ،الطبعة األوىل 1400ه1980،م.
 .139الدولة األموية املفرتي عليها ،دراسة الشبهات ورد املفرتايت د .محدي شاهني ،دار القاهرة للكتاب،
2001م.
 .140الذهب اخلالص املنوه ابلعلم القالص ،حتقيق :أبو اسحاق اطفيش.
 .141زاهر بن سعود بن سيف السيايب ،الباب ملعرفة اتريخ األصحاب التاريخ اإلابضي ،أبسلوب قصصي
ميسر ،مكتبة الضامري ،ط1434 2ه2013 ،م.
 .142زهري تغالت ،الفكر السياسي اإلابضي ،تونس ،الدار التونسية للكتاب2014 ،م.
 .143زاينة خلفان احلارثية ،اإلمام جابر بن زيد وأتسيسه الفكر اإلابضي ،مكتبة اجلليل الواعد ،ط2
1433ه2012 /م.
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 .144سامل البنهساوي ،اخلالفة واخللفاء الراشدون بني الشورى والدميقراطية ،الكويت ،مكتبة املنار
اإلسالمية1418 ،ه1997/م.
 .145الساملي ،اإلمام الساملي يف جواابته.
 .146الساملي ،حاشية اجلامع للصحيح ،حتقيق عز الدين التنويف ،القاهرة1963 ،م.
 .147سعيد حزى ،األساس يف السنة.
 .148سلطان بن مبارك بن محد الشيباين ،داعية الكلمة الطيبة السرية العملية للشيخ أمحد بن محد اخلليلي،
ذاكرة عمان مسقط 2015م.
 .149سليمان إبراهيم الوارجالين ،اإلمام حممد بن حممود الرحيلي ،حياته وأاثره ،سلطنة عمان.
 .150سليمان الغصن ،موقف املتكلمني من االستدالل بنصوص الكتاب والسنة ،دار العاصمة ،ط1
1416ه1996 /م.
 .151سليمان بن محد العودة ،عبد هللا بن سبأ وأثره يف أحداث الفتنة يف صدر اإلسالم ،دار طيبة ،الرايض،
ط1412 3ه.
 .152سليمان بن سامل بن رجاء السحيمي ،العقيدة يف أهل البيت بني اإلفراد والتفريط ،مكتبة البخاري،
ط2000 1م.
 .153سليمان بن عبد هللا املديد السويكت ،منهج املسعودي يف كتابة التاريخ ،ط1407 1ه1986 /م.
 .154سليمان حممد ،اإلابضية أمة حضارة ونظام.
نقال عن القطب ،شرح النيل.
 .155السويف ،سؤاالت ا
 .156السيد عمر ،الدور السياسي للصفوة يف صدر اإلسالم ،املعهد العاملي للفكر اإلسالمي ،ط1
1417ه1996 /م.
 .157شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة ،تح أمحد الغامدي ،الرايض ،دار طيبة ،ط1994 3م.
 .158شرح القواعد الفقهية ،حتقيق مصطفى الزرقاء.
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 .159مشس الدين حممد أمحد بن عثمان الذهيب ،سري أعالم النبالء ،بريوت ،مؤسسة الرسالة ،ط1
1402ه.
 .160مشس الدين حممد بن أمحد الذهيب ،تذكرة احلفاظ ،تح عبد الرمحن املعلمي اليماين ،حيدر آابد،
1377ه.
 .161الشنقيطي ،منهج ودارسات آلايت األمساء والصفات ،اجلامعة اإلسالمية ،ط1401 2ه.
 .162شهاب الدين أبو العباس أمحد بن حجر اهليثمي ،الصواعق احملرقة يف الرد على أهل البدع والزندقة،
بريوت ،دار الكتب العلمية.
 .163الشوكاين ،فتح القدير.
 .164شيخ اإلسالم أيب العباس أمحد بن عبد احلليم ،ابن تيمية احلراين ،شرح عمدة الفقه ،تح :خالد علي
املشيقح ،الرايض ،دار العاصمة ،ط1418 1ه
 .165صادق جرعون ،عثمان بن عفان ،السعودية ،ط1990 3م.
 .166صاحل الصوايف ،اإلمام زيد وآاثره يف الدعوة ،وزارة الرتاث القومي والثقافة ،سلطنة عمان1989 ،م.
 .167صولة الغدامسي وأيب العباس أمحد بن سعيد الشماخي ،احلوار اإلابضي املالكي ،ط1435 2ه/
2014م ،سلطنة عمان.
 .168ضحى اإلسالم ،أمحد أمني ،مكتبة النهضة املصرية.
 .169عامر النجار ،اإلابضية ومدى صلتها ابخلوارج.
 .170عامر النجار ،اخلوارج ،اإلابضية ،الشيعة ،دار الفوائد ،ط1434 1ه2013 /م.
 .171عبد اآلخر محاد الغنيمي ،املنحة اإلهلية يف هتذيب الطحاوية ،دار الصحابة ،ط1418 3ه/
1997م.
 .172عبد احلليم اجلندي ،أمحد بن حنبل إمام أهل السنة املستشار.
 .173عبد احلميد انصر فقيهي ،خالفة علي بن أيب طالب ،رسالة علمية ،اجلامعة اإلسالمية املدينة املنورة.
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 .174عبد الرمحن السعدي ،القول السديد.
 .175عبد الرمحن السعدي ،تفسري السعدي املسمى تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان ،املؤسسة
السعدية.
 .176عبد الرمحن الشجاع ،دراسات يف عهد النبوة واخلالفة الراشدة ،ط1999 1م ،صنعاء ،دار الفكر
املعاصر.
 .177عبد الرمحن بن خلدون ،اتريخ ابن خلدون ،بريوت ،مؤسسة األعظمي للمطبوعات.
 .178عبد الرمحن عثمان حجازي ،تطور الفكر الرتبوي اإلابضي يف الشمال اإلفريقي ،املكتبة العصرية،
بريوت ،الطبعة األوىل 2000م.
 .179عبد الستار الشيخ ،عثمان بن عفان ،اخلليفة الشاكر الصابر ،ط1991م.
 .180عبد العزيز إبراهيم العمري ،الوالية على البلدان يف عصر اخللفاء الراشدين ،ط1409 1ه.
 .181عبد العزيز أمحد حامد غراس ،الناهية عن طعن أمري املؤمنني معاوية ،الكويت ،ط1422 1ه.
 .182عبد العزيز صغري دخان ،أحداث وأحاديث فتنة اهلرج ،دار الصحابة ،اإلمارات.
 .183عبد القادر األرانؤوط ،جامع األصول البن األثري تح الناشر ،مكتبة احللواين.
 .184عبد القادر البغدادي ،الفرق بني الفرق ،دار اآلفاق اجلديدة ،بريوت.1973 ،
 .185عبد هللا بن محد الساملي ،هبجة أنوار العقول شرح أنوار العقول يف التوحيد ،مسقط ،مطابع النهضة،
ط1414 3ه1994 /م.
 .186عبد هللا بن محد الساملي ،مشارق أنوار العقول ،تح عبد الرمحن عمرية ،سلطنة عمان ،مكتبة
االستقامة ،ط1409 1ه1989 /م.
 .187عبد هللا بن محيد الساملي ،اللمعة املرضية من أشعة اإلابضية ،وزارة الرتاث القومي.
 .188عبد هللا بن محيد الساملي ،هبجة األنوار شرح أنوار العقول يف التوحيد ،مسقط ،مطابع النهضة ،سلطنة
عمان.
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 .189عبد هللا بن محيد الساملي ،جوهر النظام ،تح أبو اسحاق طفيش ،سلطنة عمان ،املطبعة الذهبية ،ط
1413 ،12ه1993 /م.
 .190عبد هللا بن عمر بن سليمان الدميجي ،اإلمامة العظمى عند أهل السنة واجلماعة ،الرايض ،دار
طيبة ،ط1409 2ه.
 .191عبد هللا بن عمر بن سليمان الدميجي ،اإلمامة العظمى عند أهل السنة ،الرايض ،دار طيبة ،ط.2
 .192عبد احملسن العباد املدرس ،عشرون حديثاا من صحيح مسلم دراسة أسانيدها وشرح متوهنا ،اجلامعة
اإلسالمية.
 .193عبد احملسن سامل الكاتب ،اخلالف الفقهي بني املالكية واإلابضية ،بريوت ،دار ابن حزم ،ط1
1434ه2013 /م.
 .194عبد الوهاب علي السبكي ،طبقات الشافعية الكربى ،حتقيق :عبد الفتاح حممد احللو ،حممود حممد
الطناجي.
 .195عثمان اخلميس ،حقبة من التاريخ ،اإلسكندرية ،دار اإلميان.
 .196عزيزة الصاعدي ،مناظرات أهل السنة واجلماعة ،الرايض ،الناشر املتميز ،ط1438 1ه2017/م.
 .197علي الطنطاوي ،أبو بكر الصديق ،جدة ،دار املنارة ،ط1406 3ه1985 /م.
 .198علي العلياين ،عقيدة اإلمام ابن قتيبة ،السعودية ،مكتبة الصديق ،ط1412 1ه1991/م.
 .199علي بن أيب بكر اهليثمي ،كشف األستار عن زوائد البزار ،مؤسسة الرسالة ،ط1404 1ه.
 .200علي بن احلسني بن علي املسعودي ،مروج الذهب ومعادن اجلوهر ،تح حممد حمي الدين عبد احلميد،
بريوت ،املكتبة العصرية.
 .201علي حسن اخلربوطلي ،اتريخ العراق يف ظل احلكم األموي ،القاهرة ،دار املعارف ،ط1959 1م.
 .202علي حممد الصاليب ،اإلميان ابلقدر للصاليب ،إستانبول ،دار الروضة ،ط2017 1م.
 .203علي حممد الصاليب ،اإلميان ابهلل جل جالله ،بريوت ،دار ابن كثري.
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 .204علي حممد الصاليب ،الدولة األموية ،دار الروضة ،إستانبول ،ط2017 1م.
 .205علي حممد الصاليب ،أمري املؤمنني عثمان بن عفان ،دار ابن كثري ،ط2015 4م.
 .206علي حممد الصاليب ،أمري املؤمنني علي بن أيب طالب ،دار ابن كثري ،ط2015 4م.
 .207علي حممد الصاليب ،خامس اخللفاء الراشدين :احلسن بن علي ،بريوت ،دار ابن كثري2015 ،م.
 .208علي حممد الصاليب ،من عقيدة املسلمني يف صفات رب العاملني ،بريوت ،دار املعرفة ،ط2
1430ه2009،م.
 .209علي مصطفى الغرايب ،الفرق اإلسالمية ،ط ،2مطبعة حممد علي صبح ،مصر.
 .210علي حيىي معمر ،اإلابضية بني الفرق اإلسالمية ،مكتبة الضامري للنشر ،عمان ،الطبعة الثالثة
.2014
 .211علي حيىي معمر ،اإلابضية يف موكب التاريخ ،مكتبة وهبة ،القاهرة1964 ،م.
 .212عمار الطاليب ،ابن ابديس حياته وآاثره.
 .213عمار الطاليب ،آراء اخلوارج.
 .214عمرو الشاعر ،عقائد اإلسالميني ،اجليزة ،مكتبة النافذة ،ط2008 1م.
 .215عمرو بن العاص ،عبد اخلالق سيد أبو رائبة ،الطبعة األوىل 1408ه1988،م.
 .216عمرو بن املنعم سليم ،دفاع ا عن السلفية ،الشارقة ،مكتبة الصحابة ،ط1420 4ه1989/م.
 .217عمرو خليفة النامي ،دراسات عن اإلابضية ،دار الغرب اإلسالمي ،تونس ،ط.2012 2
 .218عوض حممد خلفان ،نشأة احلركة اإلابضية ،دار احلكمة لندن الطبعة الثانية.
 .219عيسى السعدي ،موانع إنفاذ الوعيد ،دار ابن اجلوزي ،ط1426 1ه.
 .220غالب عبد الكايف القرشي ،أولوايت الفاروق ،بريوت ،املكتب اإلسالمي ،ط1403 1ه1983 /م.
 .221فرحات بن علي اجلعربي ،شخصيات إابضية ،مسقط ،مكتبة الضامري ،سلطنة عمان1431 ،ه/
2010م.
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 .222فرحان بن علي اجلعربي ،البعد احلضاري للجعربي ،سلطنة عمان ،وزارة الرتاث القومي1998 ،م.
 .223فقه اإلمام جابر بن زيد ،تح حيي حممد بكوشي ،دار الغرب اإلسالمي ،ط1407 1ه1986/م،
بريوت ،لبنان.
 .224فهد بن علي السعدي ،لقاءات يف الفكر والدعوة مع مساحة الشيخ أمحد بن محد اخلليلي ،أعده
ورتبه فهد بن علي السعدي ،مسقط ،وزارة األوقاف والشؤون الدينية.
 .225القاضي أبو بكر بن العريب ،العواصم من القواسم ،تح حمب الدين اخلطيب ،إعداد حممد سعيد
مبيض ،دار الثقافة ،ط1919 2م.
 .226قاموس الشريعة ،احلاوي طرقها الوسيعة ،سلطنة عمان ،وزارة الرتاث القومي والثقافة ،ط1403 1ه/
1983م.
 .227قطب إبراهيم حممد ،السياسة املالية لعثمان بن عفان ،القاهرة ،اهليئة املصرية العامة للكتاب،
1986م.
 .228القلقشندي ،مآثر اإلانفة يف معامل اخلليفة ،حتقيق :عبد الستار أمحد الفرج عامل الكتب ،بريوت.
 .229للكمال ابن اهلمام ،فتح القدير ،مطبعة احلليب ،مصر.
 .230حملمد بن علي بن حممد الشوكاين ،إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علوم األصول ،بريوت ،دار
املعرفة.
 .231مالك ابن أنس أبو عبد هللا األصبحي ،حتقيق حممد فؤاد ،موطأ اإلمام مالك ،القاهرة ،دار إحياء
الرتاث العريب.
 .232ماهر مروان ،توجيه األحاديث اليت توهم منها تكفري العصاة ،دار اللباب ،ط1438 1ه2016 /م،
الكويت.
 .233حمب الدين اخلطيب ،فتح الباري بشرح صحيح البخاري ،حتقيق األستاذ حمب الدين اخلطيب ،دار
الراين ،القاهرة ،الطبعة والنشر1983 ،م.
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 .234حممد إبراهيم الكين ،بيان الشرع ،مسقط ،وزارة الرتاث القومي والثقافة.
 .235حممد أمحد بن زهرة ،اتريخ املذاهب اإلسالمية ،دار الفكر العريب.
 .236حممد إمساعيل ،التاريخ الصغري للبخاري ،القاهرة ،دار الكتب العلمية.
 .237حممد التميمي ،دراسات يف مباحث توحيد األمساء والصفات :حماضرات على طالب ،املدينة املنورة،
اجلامعة اإلسالمية.
 .238حممد اخلضري بك ،إمتام الوفاء سرية اخللفاء ،بريوت ،دار املعرفة ،ط1417 1ه1996/م.
 .239حممد الغزايل ،عقيدة املسلم ،اإلسكندرية ،دار الدعوة ،ط1411 3ه1990 /م.
 .240حممد الغزايل ،يف موكب الدعوة ،القاهرة ،دار وهبة.
 .241حممد بطانية ،دراسة يف اتريخ خلفاء الدولة األموية ،عمان ،دار الفرقان1999 ،م.
 .242حممد بن أيب العباس الرملي ،هناية احملتاج إىل شرح املنهاج ،ومكتبة ومطبعة احلليب ،مصر.
 .243حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب ،اتريخ اإلسالم عهد اخللفاء الراشدين ،دار الكتاب العريب ،ط1
1407ه1987/م.
 .244حممد بن امساعيل ،البخاري التاريخ الكبري ،بريوت ،دار الفكر ،دار الكتب العلمية .1986
 .245حممد بن حبان بن أمحد أبو حامت التميمي ،صحيح ابن حيان برتتيب ابن بلبان ،بريوت ،مؤسسة
الرسالة ،ط1414 2ه1993/م.
 .246حممد بن حسني الفراء احلنبلي أيب يعلى ،األحكام السلطانية ،تح حممد حامد الفقي ،ط ،2القاهرة،
مطبعة الباب احلليب.
 .247حممد بن حيان بن أمحد ،مشاهري علماء األمصار ،تح فال يشهمر ،دار الكتب العلمية ،بريوت،
.1959
 .248حممد بن سعد ،الطبقات البن سعد ،دار صادر ،بريوت ،لبنان.
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 .249حممد بن صاحل بن يوسف العلي ،إنصاف أهل السنة واجلماعة ،دار األندلس اخلضراء ،جدة ،ط2
1420ه.
 .250حممد بن عبد الرمحن الطرابلسي املغريب اخلطاب ،مواهب اجلليل لشرح خمتصر خليل ،ليبيا ،مكتبة
النجاح.
 .251حممد بن حيىي بن أيب بكر املالقي األندلسي ،التمهيد والبيان يف مقتل الشهيد عثمان ،تح حممود
يوسف زايد ،الدوحة ،دار الثقافة ،ط1405 1ه.
 .252حممد بن يزيد املربد ،الكامل يف اللغة واألدب ،تح حممد الدايل ،مؤسسة الرسالة1986 ،م.
 .253حممد حسن أبو حيىي ،نظام األراضي يف صدر الدولة اإلسالمية ،دار عمار ،عمان ،ط1996 1م.
 .254حممد حكيم الرتمذي ،نوادر األصول.
 .255حممد محيد هللا ،الواثئق السياسية يف العهد النبوي واخلالفة الراشدة ،دار النفائس ،ط،5
1405ه1985/م.
 .256حممد رشيد رضا ،اخلالفة أو اإلمامة العظمى ،املطبعة املنار1341 ،ه.
 .257حممد سعد بن مسعود اليويب ،مقاصد الشريعة اإلسالمية ،الرايض ،دار اهلجرة للنشر والتوزيع،
1418ه1998 /م.
 .258حممد سليم العوا ،املدارس الفكرية اإلسالمية من اخلوارج إىل اإلخوان املسلمني ،الشبكة العربية
لألحباث والنشر ،بريوت.
 .259حممد سيد الوكيل ،األمويني بني املشرق واملغرب ،دمشق ،دار القلم ،ط1416 1ه1995/م.
 .260حممد شاكر األمني ،ذو النوريني ،املكتب اإلسالمي ،ط1997 1م.
 .261حممد صاحل الغرسي ،فصل اخلطاب يف مواقف األصحاب ،القاهرة ،دار السالم ،ط1996 1م.
 .262حممد صاحل الغرسي ،فصل اخلطاب يف مواقف األصحاب ،دار السالم ،مصر ،ط.1996 1
 .263حممد صاحل انصر ،مكانة اإلابضية يف احلضارة اإلسالمية ،دار انصر ،ط2016 4م.
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 .264حممد صاحل انصر ،منهج الدعوة عند اإلابضية ،اجلزائر ،ط2013 5م.
السلمي ،منهج كتابة التاريخ اإلسالمي ،الرايض ،دار طيبة ،ط1406 1ه/
 .265حممد صامل العلياين ُّ
1986م.
 .266حممد ضياء الريس ،النظرايت السياسية اإلسالمية ،ط ،7بريوت ،دار الرتاث1979 ،م.
 .267حممد عبد احلكيم ،ظاهرة الغلو يف الدين.
 .268حممد عبد الرحيم ،قراءة يف كتب املدارس اإلابضية ،دار اليقني ،الطبعة األوىل 1436ه2015 /م.
 .269حممد عبد هللا األزدي ،فتوح الشام ،تح عبد املنعم عبد هللا عامر ،مؤسسة القاهرة1970 ،م.
 .270حممد عبد هللا الغبان ،فتنة مقتل عثمان ،مكتبة العبيكان ،ط1999 1م.
 .271حممد عبد اهلادي رزان الشيباين ،مواقف املعارضة يف خالفة يزيد ،املكتبة املكية ،دار البيارق ،ط.1
 .272حممد علي األذرعي ،شرح الطحاوية ،تح حممد انصر الدين األلباين ،املكتب اإلسالمي.
 .273حممد علي الباز ،اإلعجاز العلمي يف أحاديث التداوي ابخلمر.
 .274حممد علي الشوكاين ،إرشاد الفحول إىل حتقيق من علم األصول ،دار املعرفة ،بريوت.
 .275حممد علي دبوز ،اتريخ املغرب الكبري ،دار النهضة العربية ،بريوت1981 ،م.
 .276حممد عمارة ،تيارات الفكر اإلسالمية.
 .277حممد عمر الواقدي ،املغاري ،تح مارسدن جونسن ،عامل الكتب ،بريوت ،ط1404 3ه1984 /م.
 .278حممد عياش الكبيسي ،الصفات اخلربية عند أهل السنة واجلماعة ،املكتب املصري احلديث ،ط.1
 .279حممد كنعان ،اتريخ اخلالفة الراشدة.
 .280حممد لقان األعظمي الندوي ،دراسات تربوية يف األحاديث النبوي ،القاهرة ،دار العبيكان ،ط1
1997م.
 .281حممد مال هللا ،ذو النورين عثمان بن عفان ،مكتبة ابن تيمية ،ط1989 1م.
 .282حممد انصر الدين األلباين ،أحكام اجلنائز وبدعها ،املكتب اإلسالمي.
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 .283حممد انصر الدين األلباين ،إرواء الغليل ختريج أحاديث منار السبيل ،ط1399 1ه ،املكتب
اإلسالمي.
 .284حممد نعيم هاين ساعي ،القانون يف عقائد الفرق واملذاهب اإلسالمية ،دار السالم ،ط1428 2ه/
2007م.
 .285حممد حيىي بن أيب بكر امللقي األندلسي ،التمهيد والبيان يف مقتل الشهيد عثمان ،الدوحة ،دار
الثقافة ،ط1985 1م.
 .286حممود العقاد ،عمرو بن العاص ،بريوت ،دار الكتاب العريب ،ط1969 2م.
 .287حممود شيت ،سفراء النيب صلى هللا عليه وسلم ،خطاب مؤسسة الراين ،دار األندلس للخضراء جبدة،
ط1407 1ه1996/م.
 .288حمي الدين بن أيب زكراي حيىي بن شرف النووي ،هتذيب األمساء واللغات ،بريوت ،دار الكتب العلمية.
 .289املدينة النبوية فجر اإلسالم والعصر الراشدي ،حممد حممد حسن شراب دار القلم دمشق الدار الشامية
بريوت الطبعة األوىل 1994م.
 .290مسلم بن سامل الوهييب ،الفكر العقدي عند اإلابضية ،سلطنة عمان ،مكتبة الضامري ،ط1
1427ه2006/م.
 .291مسند أمحد ،املكتب اإلسالمي ،بريوت ،لبنان.
 .292مسند الربيع بن حبيب ،حتقيق :الشيخ عز الدين التنوحيُ ،عمان.
 .293املصادر األوىل لتارخينا ،جملة األزهري ،سنة 1374ه.
 .294مصطفى الشكعة ،إسالم بال مذاهب ،دار القلم ،القاهرة.1961 ،
 .295مصطفى حلمي ،منهج علماء احلديث والسنة يف أصول الدين ،ط1992 2م.
 .296مصطفى صاحل ايجو ،أبو يعقوب الورجالين أصوليا ،ط.2007 2
 .297املنار املنيف يف الصحيح والضعيف ،القاهرة ،مطبعة السنة احملمدية.
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 .298مناقب الشافعي للبيهقي حتقيق :أمحد صقر مكتبة دار الرتاث ،طبع دار النصر ،الطبعة األوىل
1319ه.
 .299منهج الطالبني وبالغ الراغبني ،حتقيق :سامل بن محد احلارثي ،وزارة الرتاث القومي ،سلطنة عمان،
ط1400 1ه1980/م.
 .300منري الغضبان ،معاوية بن أيب سفيان ،دمشق ،دار القلم ،ط1417 3ه1996 /م.
 .301موقف الدين ابن قدامة ،ملعة االعتقاد اهلادي إىل سبيل الرشاد ،الدار السلفية ،ط1992 2ه.
 .302انصر بن سليمان بن سعيد السابعي ،اخلوارج واحلقيقة الغائبة ،ط1420 1ه1999 /م.
 .303انصر عبد هللا السعوي ،اخلوارج :دراسة نقدية ملذهبهم ،الرايض ،دار املعارج الدولية ،ط1417 1ه/
1996م.
 .304انصر عبد هللا بن علي القفاري ،أصول مذهب الشيعة اإلمامية االثين عشر ،عرض ونقد ،مصر ،دار
الرضا ،ط1418 3ه1998 /م.
 .305انصر علي عايض ،عقيدة أهل السنة واجلماعة يف الصحابة الكرام ،مكتبة الرشد ابلرايض.
 .306انيف معروف ،األدب اإلسالمي ،بريوت ،دار النفائس.
 .307ندوة الفقه اإلسالمي املنعقدة ،جامعة السلطان قابوس 13-9 ،أبريل ،ط1990 1م.
 .308نعيم بن محاد ،الف .
 .309نور الدين علي بن أيب بكر اهليثمي ،جممع الزوائد ومنبع الفوائد ،تح احلافظ العراقي ،وابن حجر،
بريوت ،دار الكتاب ،ط1402 3ه.
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كتب صدرت للمؤلف:
 1السرية النبوية :عرض وقائع وحتليل أحداث.
 2سرية اخلليفة األول أبو بكر الصديق رضي هللا عنه :شخصيته وعصره.
 3سرية أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه :شخصيته وعصره.
 4سرية أمري املؤمنني عثمان بن عفان رضي هللا عنه :شخصيته وعصره.
 5سرية أمري املؤمنني علي بن أيب طالب رضي هللا عنه :شخصيته وعصره.
 6سرية أمري املؤمنني احلسن بن علي بن أيب طالب :شخصيته وعصره.
 7الدولة العثمانية :عوامل النهوض والسقوط.
 8فقه النصر والتمكني يف القران الكرمي.
 9اتريخ احلركة السنوسية يف إفريقيا.
 10اتريخ دوليت املرابطني واملوحدين يف الشمال اإلفريقي.
 11عقيدة املسلمني يف صفات رب العاملني.
 12الوسطية يف القران الكرمي.
 13الدولة األموية ،عوامل االزدهار وتداعيات االهنيار.
 14معاوية بن أيب سفيان ،شخصيته وعصره.
 15عمر بن عبد العزيز ،شخصيته وعصره.
 16خالفة عبد هللا بن الزبري.
 17عصر الدولة الزنكية.
 18عماد الدين زنكي.
 19نور الدين زنكي.
 20دولة السالجقة.
 21اإلمام الغزايل وجهوده يف اإلصالح والتجديد.
 22الشيخ عبد القادر اجليالين.
 23الشيخ عمر املختار.
 24عبد امللك بن مروان وبنوه.
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 25فكر اخلوارج والشيعة يف ميزان أهل السنة واجلماعة.
 26حقيقة اخلالف بني الصحابة.
 27وسطية القران يف العقائد.
 28فتنة مقتل عثمان.
 29السلطان عبد احلميد الثاين.
 30دولة املرابطني.
 31دولة املوحدين.
 32عصر الدولتني األموية والعباسية وظهور فكر اخلوارج.
 33الدولة الفاطمية.
 34حركة الفتح اإلسالمي يف الشمال األفريقي.
 35صالح الدين األيويب وجهوده يف القضاء على الدولة الفاطمية وحترير البيت املقدس.
 36اسرتاتيجية شاملة ملناصرة الرسول (ﷺ) ،دروس مستفادة من احلروب الصليبية.
 37الشيخ عز الدين بن عبد السالم سلطان العلماء.
 38احلمالت الصليبية (الرابعة واخلامسة والسادسة والسابعة) واأليوبيون بعد صالح الدين.
 39املشروع املغويل عوامل االنتشار وتداعيات االنكسار.
 40سيف الدين قطز ومعركة عني جالوت يف عهد املماليك.
 41الشورى يف اإلسالم.
 42اإلميان ابهلل جل جالله.
 43اإلميان ابليوم اآلخر.
 44اإلميان ابلقدر.
 45اإلميان ابلرسل والرساالت.
 46اإلميان ابملالئكة.
 47اإلميان ابلقران والكتب السماوية.
 48السلطان حممد الفاتح.
 49املعجزة اخلالدة.
 50الدولة احلديثة املسلمة ،دعائمها ووظائفها.
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 51الربملان يف الدولة احلديثة املسلمة.
 52التداول على السلطة التنفيذية.
 53الشورى فريضة إسالمية.
 54احلرايت من القران الكرمي ،حرية التفكري ،وحرية التعبري ،واالعتقاد واحلرايت الشخصية.
 55العدالة واملصاحلة الوطنية ضرورة دينية وإنسانية.
 56املواطنة والوطن يف الدولة احلديثة.
 57العدل يف التصور اإلسالمي.
 58كفاح الشعب اجلزائري ضد االحتالل الفرنسي.
 59األمري عبد القادر اجلزائري.
 60كفاح الشعب اجلزائري ضد االحتالل الفرنسي ،سرية الزعيم عبد احلميد بن ابديس ،اجلزء الثاين.
ُ 61سنة هللا يف األخذ ابألسباب.

 62كفاح الشعب اجلزائري ضد االحتالل الفرنسي ،وسرية اإلمام حممد البشري اإلبراهيمي.
السين "مثانية أجزاء".
 .63أعالم التصوف ُ

 .64اإلابضية :مدرسة إسالمية بعيدة عن اخلوارج.

***
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مفكر ومؤرخ وفقيه
 ولد يف مدينة بنغازي بليبيا عام  1383ه 1963 /م انل درجة اإلجازة العاملية (الليسانس) من كلية الدعوة وأصول الدينمن جامعة املدينة املنورة عام 1993م ،وابلرتتيب األول.
 حصل على درجة املاجستري من كلية أصول الدين يف جامعة أم درماناإلسالمية عام 1996م.
 انل درجة الدكتوراه يف الدراسات اإلسالمية أبطروحته فقه التمكني يفالقرآن الكرمي من جامعة أم درمان اإلسالمية ابلسودان عام 1999م.
 اشتهر مبؤلفاته واهتماماته يف علوم القرآن الكرمي والفقه والتاريخ والفكراإلسالمي.
 زادت مؤلفات الدكتور الصاليب عن ستني مؤل افا أبرزها:• السرية النبوية عرض وقائع وحتليل أحداث
• سري اخللفاء الراشدين
• الدولة احلديثة املسلمة
• الدولة العثمانية عوامل النهوض والسقوط
• فاتح القسطنطينية السلطان حممد الفاتح
• وسطية القرآن الكرمي يف العقائد.
• صفحات مشرقة من التاريخ اإلسالمي.
• اتريخ كفاح الشعب اجلزائري
• العدالة واملصاحلة الوطنية
• وآخر مؤلفاته "اإلابضية .مدرسة إسالمية بعيدة عن اخلوارج".
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