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   يف
  الطريق إىل األلفة اإلسالمية

  )ورؤية جديدة – حماولة تأصيلية(
  
  تأليف

  عبد الفتاح بن صاحل قُديش اليافعي
  
  
  تقدمي

  الشيخ أمحد بن محد اخلليلي      الشيخ أبو بكر العدين ابن علي املشهور 
  ل       مقبويل األهدبن حممد الدكتور حسن                الدكتور أمحد بن حممد الدغشي 
  الشيخ حسن بن موسى الصفار                              الدكتور احلسن بن مصطفى البغا

                              الدكتور رجب ديب                   الشيخ محود بن عباس املؤيد
        الشيخ مشس الدين بن حممد شرف الدين      )إشادة(الدكتور سلمان بن فهد العودة 

           الدكتور عبد الغين بن قاسم الشرجيب الشيخ صاحل بن أمحد الغرسي                
  الدكتور عصام بن أمحد البشري                               الشيخ عداب بن حممود احلمش
    الشيخ عمر بن حممد بن حفيظ                               الشيخ عمار بن ناشر العريقي

  الشيخ حممد بن إمساعيل العمراين                            الدكتور ماجد بن أمحد الدرويش
                     الشيخ حممد بن علي املنصور                 الشيخ حممد بن علي عجالن

                الدكتور حممد بن موسى الشريف الشيخ حممد بن حممد املنصور                
  الشيخ يونس بن حممد عمر البالنبوريالشيخ حيي بن أيب بكر املال األحسائي        
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 بسم اهللا الرمحن الرحيم

  

  اإلھداء

  إىل العلماء واملفكرين 
  إىل الدعـاة واملصلحني
  إىل الباحثني عن احلقيقة
  إىل من احلكمة ضالتهم
  إىل من احلق مبتغاهم
  إىل املتجردين
  إىل املنصفني

  
  ي هذا البحثأهد
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  ذاركلمة شكر واعت
  

فلك احلمد ريب ولك ، وتكرم وأعان ويسر، وسدد وأهلم، يف البدء أشكر اهللا تعاىل على ما وفق وأنعم
  .محدا وشكرا كثريا طيبا مباركا فيه، الشكر

أتوجه بالشكر اجلزيل ، واعترافا باجلميل) من ال يشكر الناس ال يشكر اهللا(وعمال باحلديث الشريف 
وليبشروا ، فجزاهم اهللا عنا خري اجلزاء، مىل املشايخ الذي تكرموا بالتقدمي للبحث وبذلوا من أوقاإ

وأخص بالشكر فضيلة الشيخ جمد بن أمحد مكي على ما ، فقد شاركوا بذلك يف التأليف بني املسلمني
  .ملشايخأبده من تفاعل مع البحث فقد كان له الدور الكبري يف التعريف بالبحث عند بعض ا

ين مت إرسال الكتاب إليهم ومل تصلين تقدميام إىل حني طباعة الكتاب ملشاغلهم ذر للمشايخ الذوأعت
حيث طالت املدة بني ، لك لكثرة إحلاح احمللني علي بالتعجيل بطباعة الكتابذو، وكثرة أعماهلم

لهم أرسلوا تقدميام ين لعذر للمشايخ الذا أعتذوك، تأليف الكتاب وطبعه فتجاوزت العام والنصف
لك ألين ملا اتصلت ذو، أو الربيد العادي أو عرب أشخاص ومل تصلين تلك التقدميات بالربيد االلكتروين

وأخربين بعضهم بأنه قد ، لك مل يصلينذببعض املشايخ أخربين بأنه قد أرسل التقدمي عرب اإلمييل ومع 
لك فأنا بانتظار تقدميات الكل لترفق ذ ومع، أرسل التقدمي عرب بعض األشخاص ومل يصلين أيضا

  بالكتاب يف الطبعة الثانية إن شاء اهللا
ر أو تأييد أو مث أتوجه بالشكر اجلزيل لكل من أعان الفقري يف حبثه مبالحظة أو فائدة أو إشارة ملصد

وأخص بالشكر الشيخ الفاضل أمني بن صاحل احلداء الذي تكرم مبراجعة ، شد أزر أو غري ذلك
وإبداء املالحظات وإسداء الفوائد والتعريف ببعض املصادر والتشجيع على إخراج البحث  البحث

فجزاه اهللا عنا ، وهذا هو دأبه يف كثري من أحباث الفقري، ه صاحب البحثعلى أحسن صورة حىت كأن
  . خري اجلزاء وأجزل له األجر واملثوبة
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  تقدیمات المشایخ بحسب حروف الھجاء
  

  و بكر العدني ابن علي المشھور أب/ تقدیم الشیخ
  ربطة التربية اإلسالميةاملوجه العام أل

  )عدن –اليمن(ومراكزها التعليمية واملهنية 
  

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  ..احلمد هللا وبعد

الطريق إىل األلفة (فيسرين أن أقتدي بالعديد من العلماء األفاضل الذين اطلعوا على كتاب 
عبد الفتاح بن صاحل (؛ العالقة اإلسالمية بني املسلمني احلريص على سالمة ملؤلفة األخ) اإلسالمية

  بارك اهللا فيه وتناولوا اإلشادة بالكتاب وموضوعه )قديش اليافعي
ووجدت فيما كتبه وحترى اجلمع فيه األخ ، ا امليدان وأسعى إليهواحلقيقة أنين أحب العمل يف هذ

وال حرج يف تبىن مثل هذه األفكار املهمة وتروجيها بأسلوب ، ةا مفيدا ملا حتتاجه األماملبارك أمنوذج
وقد حتركت شاعرييت القاصرة وجرى على ذهين بعض أبيات معربة عن ، جامع ونفَس ذوقي سليم

  :فقلت وباهللا التوفيق، رأيي يف املوضوع
  ما أحوج الكل إىل التقريب      وألفة اإلسالم بالترغيب

  بلغة التيسري والتصويب ومجــع كل عامل وتابع      
  لشرح هذا املبدأ املصيب   هذا الكتاب بني أيدينا أتى     

  من حيث كانت وصفة التطبيب       فيه ذهنه    ) القديش(قد أجهد 
  واالعتدال يف األمور شرف          كما أتى يف النص والتبويب

  ا األمر دين املصطفى      منه عرفنا العدل يف الترتيبذوأصل ه
  لكنما الشيطان من مبدئه            مواقف التحريش والتخريب

  الوعي بوسواس األنا       وحرف العلم عن املطلوب ذفاستحو
  فأفرط البعض بفهم قاصر         وفرط البعض إىل املقلوب

  ا خطأ         واخلري يف التوسط املندوبذفكان ما كان وه
  ريب سر على الدروب رعاك ودة       ـــيا داعيا أللفة حمم

  يدعو لترك الشك واحلروب     فقد وضعت يف الكتاب منهجا   
  وبــلقاسم مشترك حمب          أدلـة مهـــمة وعارضا 
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  ا شرفـــا        بل واجبا يغين عن التجريبذوكلنا ندعو هل
  ومن أىب فإمنــا لعــلة             أو رمبا لدافع حمجــوب

  يبذا         بشرطها يف منهج التهور ذوصاحب احلجة مع
***  

  يا أيها اإلخوان يكفي فرقة          طال املدى واهلم يف القلوب
  مايل أرى علومنا حتــولت          حربا ضروسا يف زمان الشوب
  حىت فتحنا للعدو ثغـــرة            أودت بنا ألسوأ النــدوب

  ويبذ اإلفساد والتوانطلق الشيطان يف جنوده         سعيا إىل
  حىت غدت أجيالنا مفتونة          بواقع التعليــم والتعليب

  ولوثة الدنيا وما حيلو هلـــا        مـن متعة األلعاب والتشبيب
  وره        نعاجل اجلــراح بالتطبيبذهال فقهنا األمر من ج

  يا ليتنا وليتنا يف عصرنــا          نسعى مجيعا للهدى املطلوب
  لو على تدرجٍ منسـقٍ            حييطه الوعي من األريب و

  واخلتم باملختار خري من دعا        مجيع أهل احلــق للتقريب
  أهل االقتفا         وتابـع يف املنهــج املصيب واآلل واألصحاب

  
  وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني

  وكتبه الفقري إىل عفو مواله
   علي املشهورأبو بكر العدين بني
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  خلیليحمد الأحمد بن  /تقدیم الشیخ
  مفيت سلطنة عمان

  
  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  مكتب اإلفتاء - وزارة األوقاف والشؤون الدينية  - سلطنة عمان 
  

  احملترم    -األخ العزيز والطالب النجيب األستاذ عبد الفتاح بن صاحل قديش اليافعي  
  :وبعد...  وبركاته السالم عليكم ورمحة اهللا

من رغبة أكيدة يف مجع مشل األمة ورأب صدعها ، لقد سرين ما عملته من خالل حبثكم القيم
فهنيئا ، هو مطلب املخلصني وسعي املتقني وقرة عني املوحدين -لعمري–وهذا ، وتوحيد كلمتها
  .ورزقكم اهللا احلكمة واإلخالص يف القول والعمل، لكم هذا املسعى

يف الطريق إىل األلفة (همت احملاور األساسية اليت أقمتم على أساسها حبثكم القيم هذا وقد ف
وإنين أتفق معكم يف ضرورة تعميق فهم تلك احملاور ، )حماولة تأصيلية ورؤية جديدة –اإلسالمية 
وبتصحيح احلكم تصبح املعاملة حسنة بني ، فبتصحيح التصور يصبح احلكم صحيحا، للناس عامة
  ..مةطوائف األ

وإمنا هي وليدة ظروف بيئية وأحوال ، ال سيما العقدية مل تنشأ من فراغ، على أن املنظومات عموما
فجرى قلم القدر مبا ، نفسية وحتوالت سياسية ونوايا قلبية ال يعلمها على احلقيقة إال اهللا الواحد األحد

واالختالف كشأن الفنت وشأن اخلالف ، ومشيئته يف خلقه، اقتضته حكمة اهللا وأسراره يف كونه
وصدق اهللا ، فهي وإن كانت مرفوضة واقعيا إال أا ال حمالة وقعة سننيا، واحملن اليت يبتلي اهللا ا عباده

إال من رحم ربك ولذلك  ٠ولو شاء ربك جلعل الناس أمة واحدة وال يزاولون خمتلفني: (إذ يقول
  هود) مجعنيخلقهم ومتت كلمة ربك ألمألن جهنم من اجلنة والناس أ

، هذا وإنين أدعو إىل قراءة التاريخ والتعمق يف دراسة املنظومات العقدية ملختلف املذاهب اإلسالمية
وذلك من حيث إن كل منظومة متثل كينونة متكاملة األنساق متحدة املعامل متداخلة األفكار 

ستظهره يف الواقع من فهم  على اعتبار ما، وهي بذاا متثل هوية خاصة ملن اعتنقها، منسجمة األنظار
وما يفرزه ذلك الفهم الصحيح من توفيق رباين يوازن بني ، صحيح آلي القرآن والصحيح من السنة

، ال سيما وأننا يف زمن البحث من أجل الوصول إىل املنظومة اليت متثل روح القرآن والسنة، األضداد
بقدر ما يعين ، ملذاهب من مبادئ وعقائدوهذا ال يعين التعصب املذموم ألقوال العلماء وما عليه ا

تعيد لنا صياغة األمة على القرآن ، البحث اجلاد عن صورة منسجمة ورؤية قرآنية ملنظومة صحيحة

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 7 

، سواء يف األمور العقدية والعملية والثقافية والفكرية، والسنة وسلف األمة ومتثل وسطية األمة
  .إخل...االقتصادية والتنموية، السياسية واالجتماعية

لتكون أمة عزيزة قوية ، وأن جيمع مشل األمة ويوحد صفها ويعلي رايتها، أسال اهللا التوفيق للجميع
إنه ، وتقوم مبا أمر اهللا به من إعالء كلمته ونشر دينه ومحاية شريعته ،تستحق خالص اهللا يف األرض
  نعم املوىل ونعم النصري ،على ذلك قدير وباإلجابة جدير

  
  ورمحة اهللا وبركاته والسالم عليكم

  م٢٨/٣/٢٠٠٩ -هـ ١/٤/١٤٣٠
  

  أمحد بن محد اخلليلي
  املفيت العام لسلطنة عمان

 والشؤون الدينية ختم وزارة األوقاف
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  أحمد بن محمد الدغشي/ تقدیم الدكتور
  كلية التربية –األستاذ يف جامعة صنعاء 

 
  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  )نظرية األلفة اإلسالمية(
والذي يكرمين بني فينة وأخرى ، أمني احلداء/ الكرمي واألستاذ النبيلمدينا لألخ  –يف البدء–أجدين 

وقد كان أحد هؤالء صاحب هذا ، التعرف عليهم واإلفادة املتبادلةبفضالء وكرام باحثني بغية 
لباحث وهو األخ الشيخ ا) اولة تأصيلية ورؤية جديدةحم: يف الطريق إىل األلفة اإلسالمية(الكتاب 
  .عبد الفتاح بن صاحل قديش اليافعي/ احملقق الفذ

هذا واحدا من البحوث املبتدئة اليت يتدرب فيها ) األلفة اإلسالمية(حقا لقد كنت أحسب كتاب 
بيد أن املفاجأة السارة جدا أين وجدت حبثا  ،مهارة البحث أكثر من أي جانب آخرصاحبها على 

يضع ، وكأين أمام طبيب طويل اخلربة حاذق، األمة كلهامبشكلة  –حبق –ينم عن باحث مهموم 
  .بعد أن شخص الداء مليا ، مبضع اجلراح مبهارة فائقة

على غري عاديت مع -بعد أن عكفت على قراءته أياما تترى  –بكل ثقة واعتزاز–وها أنا ذا أعلن 
بروح الباحث ، ألمةأن هذا الكتاب حبق نظرية جديدة متميزة يف سبيل مجع كلمة ا –كثري مما أقرأ

على أن هذا ال ، طائفة أو فرد يف القدمي واحلديث الوحدوي الرتيه البعيد عن التعصب ألية فئة أو
لكن عظمته تكمن يف أنه إذ يوردها فإنه ال يدعي هلا ، مع بعض القناعات اخلاصة باملؤلف يتعارض

سانيا قابال للتقومي والتسديد بل يقدمها بوصفها اجتهادا إن، عصمة احلق وال قداسة النص الشريف
  .صويب مع اضطراده يف هذا املنهج طيلة صفحات حبثهتوجيه والتوال

تصحيح : وهي، إن احملاور الثالثة اليت عرض هلا املؤلف الكرمي بالدراسة التأصيلية والبحث املعمق
، هومن حيث تصحيح احلكم علي، من حيث النقل عنه وتصحيح الفهم حنوه، التصور عن اآلخر

إن من حيث قوة املأخذ وعمق ، هلي حماور يف غاية الدقة والعمق، ومن حيث تصحيح التعامل معه
وما ميارسه منهجيا يف ] املؤلف[وإن من حيث املوضوعية واالنسجام بني ما يدعو إليه ، التشخيص
  دراسته

به حقيقة أو احلق حتما سيصي إنين اليوم بت أكثر قناعة من أي وقت مضى بأن الباحث املخلص عن
كما أن غبطة كل غيور على ألفة األمة وجتسيد أخوا ! وإن تبدى لنا غري ذلك أحيانا، حكما

قدمية من حيث ، جديدة يف إخراجها وصناعة تصورها )نظرية(بعد أن يقف على اإلسالمية ستزداد 
  .المية املطهرة وكنوز التراث اإلسيف الكتاب العزيز وصحيح السن مبدئها ومضمون فكرا
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وال نزكيه –قد حاز من خصائص الباحث  –وفقه اهللا–وما ذاك قد حتقق إال ألن صاحب البحث 
  . ما جعل حبثه حيوز هذا املستوى الراقي –على اهللا

السبك وقوة العبارة مع حسن ، يل العايل يف مادة حبثه وموضوعهاالتأص: ومن أبرز خصائصه
ة اخلطب وضرورة كرة وشعوره العميق بفداحوقبل هذا وبعده إميانه بالف، ووضوح الفكرة
–أما السمة األكثر بروزا يف شخصية املؤلف ، لم وتواضعبصدق وإخالص وع، التنادى ملعاجلته

فهي شجاعته األدبية النادرة وعدم مباالته برضى هذا  –هي حمور التحدي املستقبلي عندهو
  .!جديد بالقدر الذي ال يسعى للبحث عن ظهر، أو غضبه أو ذاكالطرف 

لروح ويف أطار هذا املنهج إيه أيها الباحث اجلسور ومزيدا من العطاء والتربيز ولكن وفق هذه ا
، وال يدفعنك رد الفعل إىل النكوص أو التراجع أو التربير والتلفيق أو الشطط واملبالغة، اجلامع

طية إىل أبرز جمسدي شعار مدرسة الوسهذا بت واحدا من ) التجديدي(وحسبك أنك بعملك 
قا أمة اإلسالم يف اليمن أن ينفع جبهدك بل بنظريتك اجلديدة ح –جل يف عاله–وأرجو اهللا ، الواقع

  واحلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات، وما ذلك على اهللا بعزيز، وخارجها
  

  أمحد حممد الدغشي/ كتبه الفقري إىل عفو ربه
  م٢٤/٣/٢٠٠٨املوافق .  هـ١٤٢٩ربيع أول  ١٥ 
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  حسن بن محمد مقبولي األھدل/ یم الدكتورتقد
  عميد كلية الشرعية سابقا

  وأستاذ احلديث واألصول يف جامعة صنعاء
  

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  :وبعد.. يدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعنياحلمد هللا رب العاملني  والصالة والسالم على س

الطريق إىل األلفة (قديش اليافعي بعنوان لقد اطلعت على ما كتبه العالمة عبد الفتاح بن صاحل 
ثوابت اليت فوجدت الباحث استعرض األفكار والنقاط وال) ورؤية جديدة تأصيل –اإلسالمية 

مل مع اآلخرين وكيفية التعا، هج الشرعي الذي حيقق طريق األلفةوذكر املن، ميكن ا تأليف األمة
عتدال والتجرد واإلنصاف حىت العقالء من اال ن ما ينبغي أن يكون عليهوبي، لتحقيق هذه األلفة

  .!األلفة واحملبة اإلسالمية من رؤية جديدة تكون
، وقد ذكر مناذج عن السلف الصاحل يف ترسيخ األلفة ونبذ الفرقة وعدم اام الناس بالتكفري واألخطاء

والتصور ، اخلالف بني األمة: وهذه هي األسباب اليت أدت إىل، واحلكم على الطوائف بالضالل
  على اآلخرين] اخلاطئ[اخلاطئ عن الغري واحلكم 

ولذا حاول الباحث بيان األسباب واألمور اليت أدت إىل الفرقة وكيفية عالج هذه الفرقة وفتح باب 
! احلوار واالتفاق على الثوابت وعدم اإلنكار يف املختلف فيه وتصحيح األخطاء والتصورات الغري

وما حتتاج من جهود من قبل العلماء والدعاة ، شتركة واالتفاق على الثوابتمث بني القواسم امل، سليمة
ودور احلكام يف سياسة األلفة واإلصالح ما بني الراعي والرعية حىت تستقيم ، واملفكرين واملصلحني

  األلفة بني أبناء األمة اإلسالمية
من الكتاب والسنة وعمل  ةاملؤصلوقد وفق الباحث فيما طرحه يف الطريق إىل األلفة اإلسالمية 
نسأل اهللا أن جيزيه خري اجلزاء على ما ، السلف لتكون رؤية جديدة يف العامل اإلسالمي املعاصر اليوم

وصلى اهللا ، كتب وأن ينفع به اإلسالم واملسلمني ونسأل اهللا لنا وله التوفيق وحسبنا اهللا ونعم الوكيل
  على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم 

  
  حسن بن  حممد مقبول األهدل/ ورالدكت

  جامعة صنعاء –كلية الشرعية 
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محمد الحسن بن مصطفى البغا/ تقدیم الدكتور  
  جامعة دمشق –عميد كلية الشريعة 
  

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
احلمد هللا رب العاملني وأفضل الصالة وأمت التسليم على سيد اخللق أمجعني حممد مؤلف قلوب العرب 

  :امع املكارم واحملاسن، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين، وبعدوالعجم، وج
مع هب رحيكم واصربوا إن اهللا ذوال تنازعوا فتفشلوا وت وأطيعوا اهللا ورسوله( :قال اهللا تعاىل

  )الصابرين
شك، وعدم إن طاعة اهللا ورسوله آمرة بعدم التنازع بداللة االقتران، فطاعة اهللا ورسوله واجبة وال 

كفارا يضرب بعضكم  ال ترجعوا بعدي" :صلى اهللا عليه وآله وسلم ، وقالالتنازع حتم ال ريب
فال شك أن التنازع واخلصام خطري ال خطر بعده، وشؤم ال شؤم بعده، ومرذلة ال " رقاب بعض
  ..مرذلة بعدها

وهو ما يفيض فيه .. ولوياتوهلذا ال بد من األلفة واالجتماع وااللتئام والترتيب والتنسيق حبسب األ
وفقه اهللا تعاىل لكل خري، إذ .. ]الشيخ عبد الفتاح بن صاحل قديش اليافعي[صاحب الكتاب 

، وهذه األلفة ال تصري وال تكون إال بالعلم واملعرفة باملفرقات يذكر األلفة وما يكملها ويوجدها
أمام األعداء  تحام البنيان املرصوصوأصحاا، حبسب أولويات املصاحل ورتبها، وضرورات االتفاق وال

، بل واللصوص ال لشعوم بل جليوم بني كالم معسول، وأسنان براقة بسم املتربصني الالهثني
  .زعاف وضحكات رنانة مبدافع طويلة األمد واملدى

اهللا كروا نعمة ذاهللا مجيعا وال تفرقوا وا واعتصموا حببل( :إننا يف عصر لن نفلح فيه إال بقوله تعاىل
كنتم أعداء فألف بني قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار  ذعليكم إ

  ).لعلكم تدونلك يبني اهللا لكم آياته ذكم منها كذفأنق
مثل املؤمنني يف توادهم وترامحهم وتعاطفهم كمثل اجلسد الواحد " :وبقوله صلى اهللا عليه وآله وسلم

  "اعى له سائر اجلسد باحلمى والسهرا اشتكى منه عضو تدذإ
ل واألخالق واملبادئ اليت عاشها الشافعي مع أيب حنيفة يف مقامه حيترم ما أحوجنا إىل التحقق باملثُ

أليس عندما يقول ويفعل  عجباً كيف يسفه كل ذي رأي رأي غريه؟..آراءه بل حيترم الشافعي نفسه
كالمنا ( :وآداا واحترامها أين قولة السلف يه؟ذلك كأمنا يقول عن رأيه أنه سفيه جدير بالتسف

  ؟)، وكالم غرينا خطأ حمتمل للصوابصواب حمتمل للخطأ
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 ..بتنا ال نعرف إال أن آراءنا قاطعة وأقوالنا صائبة، ولرمبا نقضناها يف املساء ويف الصباح، وبعد حني
كان ذا باع يف املعرفة ويف  ال يقدر عليه إال من" خريكم من يألف ويؤلف" فة خلق قوميلإن خلق األ

  .الواقع مع أخالق فاضلة
أين إحسان رسول اهللا صلى اهللا  أين حلم رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم من دعاة اليوم وقواليه؟

   عليه وآله وسلم من مشوهي اليوم وأدعيائه؟
ول اهللا صلى اهللا يؤثر ثوب رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم من جذب األعرايب يف عنقه، ورس

يبطش أبو جهل برسول اهللا صلى  ..يكذب عليه األعرايب يف شراء اجلمل عليه وآله وسلم يبتسم له،
اهللا عليه وآله وسلم ويرغد ويزبد ويشتم، ويضع غريه السلى على رأس رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله 

لتزيل عن رأسه الشريف صلى اهللا  تأيت فاطمة.. وسلم وال يستطيع حراكاً صلى اهللا عليه وآله وسلم
فيا لعار .. أعراب بداه.. وثنيون.. إم مشركون..عليه وآله وسلم قذارة املشركني، ولكن هنيهة

م متحضرة اليوم ما أشد أسنم آلالم الشع..ما أشد جهلهم ..قلووب ودمائها أال تتحرك قلو
  .وأحزاا وذهاب ريح املسلمني
ومكان لرأيت تناحراً تزكم رائحته األنوف، ومستنقعاً آسناً تنفر منه  إنك لو نظرت يف أضيق فج

والعجب كل العجب أن يزعم اجلميع حرصهم على املصلحة ورعايتها بل وصيانتها بل .. احلشرات
  ..واالحتفاء ا، بل والبكاء والنحيب والعويل والصراخ والسهر والصرب ألجلها

إا معرفة  ..ال بد من األلفة ولكن لأللفة أركان وعناصر ..وهلالن يصلح حال األمة إال مبا صلح به أ
إا  ..شاملة باإلسالم وسريه وفقهه وقرآنه وسنته مث إا أخالق وحماسن وشيم وشهامة وخنوة وأنفة

أنفة من اخلصام وشهامة يف سعة اآلخر، وشيم يف العفو عن اآلخر، وخنوة يف محاية اجلميع واحملافظة 
  ..إا إميان وصدق وتوكل وصرب ومعرفة وعرفان ..عرق من اجلميع على كل قطرة

قلوبه لو أنفقت ما يف األرض مجيعا ما ألفت بني قلوم ولكن اهللا   وألف بني( :ولقد صدق اهللا تعاىل
من  فبما رمحة( :وهو صلى اهللا عليه وآله وسلم الذي قال تعاىل فيه) عزيز حكيمألف بينهم إن اهللا 

م ولو كنت فضا غليظا النفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر هلم وشاورهم يف األمر اهللا لنت هل
  )املتوكلنيا عزمت فتوكل على اهللا إن اهللا حيب ذفإ

وهللا األمر من  !بل ومسلمون مسلمون آلخر، وحنن مسلمونإىل سعة بعضنا ل ..فما أحوجنا إىل األلفة
وصلى اهللا على  . ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيمقبل ومن بعد، ويومئذ يفرح املؤمنون بنصر اهللا

  . سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني واحلمد هللا رب العاملني
  

  حممد احلسن بن مصطفى البغا
  دمشق -سوريا 
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حسن بن موسى الصفار/ تقدیم الشیخ  
  اهب اإلسالميةذعضو امع العاملي للتقريب بني امل

  
  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  .حلمد هللا وحده، والصالة والسالم على من ال نيب بعده، حممد وآله الطاهرين وصحبه الطيبنيا   
حني أطلق املفكر األمريكي صامويل هنتنقتون األستاذ جبامعة هارفارد مقولته اليت نشرها يف جملة   

من م عن صدام احلضارات، انربى له عقالء العامل ١٩٩٣الشؤون اخلارجية األمريكية يف صيف 
خمتلف احلضارات، ومن بينهم مفكرون أمريكيون وغربيون، لريدوا مقولته، ولريفعوا شعار حوار 
احلضارات، ويدعوا أبناء البشرية للتعارف فيما بينهم، والتعاون من أجل مصلحة اإلنسان، وإعمار 

  .األرض
فضة ملقولة صدام وكان صوت علماء اإلسالم ومفكري املسلمني يف طليعة األصوات الناقدة والرا  

احلضارات، انطالقاً من مبادئ اإلسالم الداعية إىل السلم العاملي، واالعتراف بالتنوع يف اتمع 
اإلنساين، على مستوى األعراق والقبائل واألديان واألفكار، وأن ذلك جيب أن يكون دافعاً إىل 

وتعاونوا علَى الْبِر {، }لمة سواٍءتعالَوا إَِىل كَ{ التعاون يف املشتركات وما يفيد مجيع البشر،
وجعلْناكُم شعوباً { وإىل التعارف واحلوار باليت هي أحسن يف موارد التمايز واخلالف، } والتقْوى

  . }وجادلْهم بِالَّتي هي أَحسن{، }وقَبائلَ لتعارفُوا
إلسالم صدام احلضارات، ويفخرون بأن دينهم وقرآم قد لكن يف الوقت الذي يرفض فيه علماء ا  

دعا إىل حوار احلضارات، جند يف داخل األمة من يبشر بصدام املذاهب، ويرفض احلوار والتقارب  
  .}إِنَّ هذه أُمتكُم أُمةً واحدةً {بني أبناء األمة اليت نص القرآن الكرمي على وحدا، 

أن ترتفع أصوات الداعني إىل اخلصام املذهيب، وأن تندلع معارك االحتراب إن من املؤمل حقاً   
  .الطائفي، يف أكثر من بلد إسالمي، بينما تواجه األمة اخطر التحديات والظروف

الفتاح بن صاحل  من هنا تربز أمهية هذا البحث الذي خطّته أنامل األخ الفاضل الشيخ عبد  
  ).يف الطريق إىل اإللفة اإلسالمية( حتت عنوان . قُديش اليافعي حفظه اهللا تعاىل

إنه حبث علمي منوذجي ينبئ عن إخالص عميق لوحدة األمة، ووعي دقيق مبقاصد الشريعة،  
  .وأحوال الواقع املعاش
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لقد شعرت بسعادة بالغة وأنا أتابع قراءة صفحات هذا البحث القيم، ومحدت اهللا تعاىل على   
أبناء األمة، ودعوت للمؤلف باملزيد من التوفيق يف خدمة اإلسالم وجود مثل هذه الرؤية بني 

  .واألمة
أسأل اهللا تعاىل أن يبارك يف هذا اجلهد، وأن ينفع به، ليشكل زمخاً جديداً دافعاً حنو اإللفة   

  . والتقارب، وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني
  

  حسن بن موسى الصفار
  لسعوديةالقطيف ـ اململكة العربية ا

  م٢٠٠٩فرباير ٤هـ املوافق ١٤٣٠صفر  ٩
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رجب دیب/ الدكتور میقدت  
  املدرس الديين يف إدارة اإلفتاء العام بدمشق

  
  بسم اهللا الرمحن الرحيم

وامنت علينا فجعلنا ، ه تعاليم الديانات السماوية كلهااحلمد هللا الذي جعل اإلسالم دينا تطوي حتت
قل هو القادر على أن يبعث : (فقالوانا عن الفرقة والتشرذم  مسلمني ورضي لنا اإلسالم دينا

نظر كيف عليكم عذابا من فوقكم أو من حتت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض ا
فله احلمد واملنة على ذلك يف األوىل واآلخرة وعلى كل حال وإىل ، )فقهونينصرف اآليات لعلهم 

  . بحانهأن نلقاه وهو راض عنا بإذنه س
ونصلي ونسلم على الرمحة املهداة سيد اخللق وفخر الكائنات من رحم اهللا به أهل األرض وأهل 

: أن متسكتم به لن تضلوا بعدي أبداإين تارك فيكم ما : (ت سيدنا حممد النيب األمي القائلالسماوا
عليهم وعلى صحابته اللهم عليه و صلِ) كتاب اهللا وعتريت أهل بييت: (ويف رواية) كتاب اهللا وسنيت

  . والتابعني وتابعيهم بإحسان إىل يوم الدين
غالب يف نفس كل مسلم  شاغل وهم إن موضوع األلفة اإلسالمية وتوحد أبنائها شغلٌف: وبعد
من أصبح ال يهتم بأمر املسلمني فليس : (ث النيب صلى اهللا عليه وآله وسلمانطالقا من حدي، خملص
وكيف ال يكون ذلك ، )٢٦١٧رقم  ٢٧٩: ٢، كشف اخلفاء (وعا البيهقي عن أنس مرف) منهم 

وهو خياطب املسلمني إىل يوم الدين يف القرآن الكرمي باآليات  -سبحانه- واملسلم احلق يعي قول ربنا 
  : التالية

 ،)متكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقونوإن هذه أ (، )إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون(
رقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم يف شيء إمنا أمرهم إىل اهللا مث ينبئهم مبا كانوا إن الذين ف(

من الذين فرقوا دينهم وكانوا . منيبني إليه واتقوه وأقيموا الصالة وال تكونوا من املشركني ( ،)يفعلون
   .)شيعا كل حزب مبا لديهم فرحون

، حتض على األلفة واحملبة، ال شبهةا وهال لبس في، آيات واضحة وضوح الشمس يف رابعة النهار
وأن ، وإن آفة كل مجاعة من املسلمني أن تؤول هذه اآليات كما تريد، ومجع الكلمة ورأب الصدع

، واالنشقاق تعمدا حلال الشقاق، وتنفيذ رغباا، بغية حتقيق مآرا، حتمل هذه النصوص ما ال حتتمل
رة أن تظن هذه اجلماعة أو تلك أا حتسن صنعا ولكن األمر األشد خطو، وتكريسا لفرقة األمة

الذين . قل هل ننبئكم باألخسرين أعماال: (اءة كما قال تعاىلوهي تسيء أخطر اإلس، وختدم اإلسالم
، اسرينلقد مساهم األخسرين ال اخل، )نيا وهم حيسبون أم حيسنون صنعاضل سعيهم يف احلياة الد
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فهو مل ، نف يف األمم النامية أو يف عداد العامل الثالثفقد ص، ليوموهذا حال العامل العريب واإلسالمي ا
صنف يف عداد العامل الثاين مع كل أسفيستحق أن ي .  

كل حزب مبا (ت واملذاهب والطوائف اإلسالمية وإننا لنرى اهلوة تزداد يوما بعد يوم بني اجلماعا
وإن عوامل ... و، وقبلتهم واحدة ،وكتام واحد، حدونبيهم وا، وإهلهم واحد ،)نلديهم فرحو

وال  وال حول، ومع ذلك هم خمتلفون، أي أمة أبداالوحدة والتآلف اليت جتمعهم ليست متوفرة يف 
ذلك أن األهواء واحلظوظ واملصاحل تلعب دورا خبيثا جدا يف التفرق ، قوة إال باهللا العلي العظيم

فإىل مىت ، سلمنيلنية أو السرية ألعداء اإلسالم واملناهيك عن العمالة واخليانة والتبعية الع، والتمزيق
؟ وكيف ميكن أن نتوحد فقهيا وسياسيا يبقى احلال كذلك؟ وما هي سبل اخلالص من ذلك كله

  ؟..و
وأن يشعر أي مسلم فردا أو ، لة يف اتباع كتاب اهللا وسنة نبيهإن أهم عوامل التآلف والتوحد ماث

ومل يسعوا يف األلفة ورأب الصدع ومجع الكلمة فإم  مجاعة مسلمة أم إن حادوا عن ذلك
هم أمام رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم غدا فقوإن مو، دي اهللا أعظم املسؤولية مسؤولون بني ي

سيكون موفق اخلزي والندامة حيث ال ينفع نفسا ندمها مل تكن عملت من قبل يف صاحل اإلسالم 
  . واملسلمني

ليه سريعا إمنا هو تعبري عن نفثات من قلوب حمترقة ونفوس متلوعة من حال إن هذا الذي أشرت إ
ومن هذه القلوب والنفوس الصادقة صاحب هذا البحث ،  دينيا وفقهيا وسياسيا وعقائديااملسلمني

ألنه ضمن  –هللا ورعاه حفظه ا –الذي بني أيدينا األخ الشيخ عبد الفتاح بن صاحل قديش اليافعي 
حثيث متقن اخلطى باجتاه  سري –تعاىل  –اها لو تتبع يكون فيها بإذن اهللا أر، حبثه خطوات

، لكنها خطوة جريئة وحكيمة وموفقة، إا كل شيء يف هذا االجتاه: وال أقول ، االجتماع واأللفة
والتماس العذر ، مع عدم التسرع يف احلكم عليه، ائهفيها بيان الحترام اآلخر واالطالع على آر

  .جدللخطأ لو و
وهذا ما كان عليه ) نا فيهويعذر بعضنا بعضا فيما اختلف، جنتمع فيها اتفقنا عليه (وذلك على قاعدة 

ورحم اهللا عمر بن ، وعدم التضييق عليها، رمحة األمةألم كانوا يرون االختالف سببا يف ، السلف
ألم لو مل ، مل خيتلفوا اهللا عليه وآله وسلم ما سرين لو أن أصحاب حممد صلى: (يز إذ يقولعبد العز

تون خيتلفون وما برح املف، أهل العلم أهل توسعة: (بن سعيدوقال حيي ، )ن رخصةخيتلفوا مل تك
  )فال يعيب هذا على هذا، فيحلل هذا وحيرم هذا

كشف (إنه حديث مشهور على األلسنة : قال احلافظ ابن حجر) اختالف أميت رمحة للناس: (وورد
اس أمة واحدة ولو شاء ربك جلعل الن: (وكم هو رائع قول ربنا سبحانه، )١٥٣رقم ١:٦٤، اخلفاء

إال من رحم ربك ولذلك خلقهم ومتت كلمة ربك ألمألن جهنم من اجلنة والناس . وال يزالوا خمتلفني
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لكن شريطة أال يكون ، ؟ بل هو أرحم الرامحنيلريمحهم أو ليكونوا خمتلفنيفهل خلقهم ، )أمجعني
  . للتنازع والتفرق والتباعد والشقاق االختالف سببا
قر عينه أو، اليافعي خري اجلزاء عن حبثه هذا جزى اهللا األخ الشيخ عبد الفتاح: وأختم بالقول
  . وليس بعيدا عن رمحة اهللا تعاىل هلذه األمة، وإن كان بعيد املنال فيما حضر، بتحقيق مبتغاه

ويقرؤه شباب ، أرباب العقد واحلل يف األمة يبلغوأسأل اهللا تعاىل أن ينشر هذا البحث كتابا 
طاهرة وقلوبا سليمة عساه يبلغ عقوال ، وأن ينشر على مواقع اإلنترنت، اإلسالم هنا وهناك

وحبذا ، وما ذلك على اهللا بعزيز، عكسات محيدة على صعيد األمة كلهافيكون له من ،ونفوسا خملصة
وكالم رسوله بشأن ا وقفة تدبر وتأمل يف كالم اهللا لو يصحو كل املسلمني صحوة قرآنية نبوية فيقفو

وإال ، فهم إذن مدعوون جلعل العلم عمال ،وهم أعلم بذلك كله من بقية أفراد األمة، الوحدة واأللفة
  :ورحم اهللا الراجز إذ يقول، ةفإن مسؤوليتهم بني يدي اهللا كبري

  وعامل بعلمه مل يعملن      معذب من قبل عباد الوثن
   : معن بن زائدة الشيباين إذ قال ألوالدهورحم اهللا

  كونوا مجيعا يا بين إذا اعترى     خطب وال تتفرقوا آحادا
  تأىب الرماح إذا اجتمعن تكسرا     وإذا افترقن تكسرت أفرادا

سبب بعدهم إال أنه كائن ب، يام؟ اللهم الوهل هناك خطب أشد مما أصاب العرب واملسلمني هذه األ
بري وصغري رب العزة وليسمع كل مسلم وعامل وحاكم ورجل وامرأة وك، ق كلمتهمعن دينهم وتفر

وقل اعلموا فسريى اهللا عملكم ورسوله واملؤمنون وستردون إىل عامل الغيب والشهادة : (يأمرنا بقوله
  .)نبئكم مبا كنتم تعملونفي

   رب العاملنيوآخر دعوانا أن احلمد هللا، وصلى اهللا على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم
  

  هـ١٤٢٩ /ذو القعدة/٢٩: دمشق 
  م٢٠٠٨/تشرين الثاين/٢٧

  املدرس الديين األول يف إدارة اإلفتاء العام بدمشق
 رجب ديب: الشيخ الدكتور
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  سلمان بن فھد العودة/ تقدیم الدكتور
  اإلسالم اليوم وموقع املشرف العام على مؤسسة

  
 وأرسلت له البحث وطلبت منه التكرم بالتقدمي له تواصلت مع الشيخ سلمان العودة رعاه اهللا

  :فجاءتين هذه الرسالة من مكتب الشيخ وهذا نصها 
  

  أخي الشيخ عبد الفتاح
  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

البحث والتطلع إىل احلقيقة لديك، وبالرغبة  ، وأعجب بروحكتابكلقد قرأ الشيخ سلمان 
، وهو يشد على يدك يف نشر الكتاب والفجوة بني املسلمني وردم اهلوة، الصادقة يف اإلنصاف

عته على ضوء أي مالحظات ترد إليك، فاملوضوع مهم ، واالستعداد لتصحيحه ومراجوتروجيه
  ، وفيه مسائل حتتاج إىل مزيد عناية واهتمام ودقة وخطري

، وإال فكتابك توهو يعتذر إليك عن كتابة التقدمي؛ ألنه أغلق هذا الباب بسبب كثرة اإلحراجا
  .، على أنه جبدارته يقدم نفسه لقرائه ومطالعيه جدير ا

  
  والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  سليمان أبا اخليل/ أخوك
  مدير مكتب الشيخ سلمان العودة
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   شمس الدین بن محمد شرف الدین /تقدیم الشیخ

   محمد بن محمد المنصور /والشیخ

  یدحمود بن عباس المؤ /والشیخ
  

  ]الرمحن الرحيم[بسم اهللا 
ال إله إال هو ، وأدلة على ما به النجاح واإلجناح، ي جعل من عباده دعاة إىل اإلصالحذاحلمد هللا ال

وصالة اهللا وسالمه على سيد األنبياء وخامت املرسلني وعلى آله الطاهرين ، ال شريك له ويل الصاحلني
  لتابعني هلم بإحسان إىل يوم الدينوزوجاته أمهات املؤمنني وصحبه املنتجبني وا

ملؤلفه األخ العالمة عبد الفتاح بن ) يف الطريق إىل األلفة اإلسالمية(فقد اطلعنا على كتاب : وبعد
داعيا ، فوجدناه نعم املؤلف يف بابه - بارك اهللا فيه وزاد يف العلماء من أمثاله-صاحل قديش اليافعي 

ل فيما بينهم حامال املخالف على أحسن احملامل من غري إىل األلفة بني املسلمني وحسن التعام
ين يهمهم أمر املسلمني ذه بال شك طريقة املنصفني ودعوة املصلحني الذإجحاف وال حتامل وه

حبيب جاء على : فقد جاء الكتاب درة يف بابه غاية يف األدب واللياقة وكما قيل، وصالح شأم
هبت ذهب فتفرقوا وضعفوا وذهبت م الرتاعات كل مذم ويف وقت غرق املسلمون يف خالفا ،فاقة

لة واملسكنة تاركني أمر اهللا ويه وراء ظهورهم؛ ذرحيهم حىت استعضعفهم من ضربت عليهم ال
ين ذوال تكونوا كال) (هب رحيكمذوال تنازعوا فتفشلوا وت) (واعتصموا حببل اهللا مجيعا وال تفرقوا(

ين ذمنيبني إليه واتقوه وال تكونوا من املشركني من ال) (البينات تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم
على الظروف الصعبة اليت ، وغريها من اآليات) فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب مبا لديهم فرحون
  متر ا األمة تقتضي اجتماع كلمتهم واحتاد صفوفهم

ال سيما مع اهلجمة ، شيعي وسينوعدو اإلسالم يرى املسلمني ملة واحدة ال يفرق يف عدائه بني 
، الصهيوأمريكية الشرسة على إخواننا املسلمني يف فلسطني والعراق وأفغانستان وغريها من البلدان

ا الظلم الالحق باملسلمني إال تفرق املسلمني واختالفهم وتراشقهم ذوما جرأ أعداء اإلسالم على ه
اجة العامة منهم وأنصاف ذمستغلني س، لكذرتبة على بالتهم والتخوين والتبديع والتكفري والعداوة املت

  .فوسعوا اهلوة بينهم بأمور ال  ترقى ألن تكون خالفات يف كثري من األحيان، العلماء
كرا بنعمة ذوكأين باملؤلف بارك اهللا فيه متمثال كالم أمري املؤمني علي عليه السالم يف ج البالغة م

فانظروا إىل موقع نعم اهللا عليهم حيث بعث اهللا إليهم : (قال الرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم حيث
، كيف نشرت النعمة عليهم جناح كرامتها، رسوال فقعد مبلته طاعتهم ومجع على دعوته ألفتهم
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وأسالت هلم جداول نعيمها والتفت امللة م يف عوائد بركتها فأصبحوا يف نعمتها غرقني ويف خضرة 
ور م يف ظل سلطان قاهر وآوم احلال إىل كنف عز غالب وتوطنت عيشها فكهني قد تربعت األم

رى ملك ثابت فهم حكام على العاملني وملوك يف أطراف األرضني ميلكون األمور ذاألمور عليهم يف 
ال تغمز م قناة وال تقرع هلم ، على من كان ميلكها عليهم وميضون األحكام فيمن كان ميضيها فيهم

  )صفاة
أال وإنكم قد نفضتم أيديكم من حبل الطاعة وثلمتم حصن اهللا املضروب : (خماطبا العصاةإىل قوله ..

ه ذه األمة فيما عقد بينهم من حبل هذفإن اهللا سبحانه قد امنت على مجاعة ه، عليكم بأحكام اجلاهلية
ة ألا أرجح األلفة اليت ينتقلون يف ظلها ويأوون إىل كنفها بنعمة ال يعرف أحد من املخلوقني هلا قيم

واعلموا أنكم صرمت بعد اهلجرة أعرابا وبعد املواالة أحزابا ما ، من كل مثن وأجل من كل خطر
كأنكم ، النار وال العار: تقولون،  تتعلقون من اإلسالم إال بامسه وال تعرفون من اإلميان إال رمسه

ي وضعه اهللا لكم حرما يف ذلتريدون أن تكفئوا اإلسالم على وجهه انتهاكا حلرميه ونقضا مليثاقه ا
أرضه وأمنا بني خلقه وأنكم إن جلأمت إىل غريه حاربكم أهل الكفر مث ال جربيل وال ميكائيل وال 

وإن عندكم األمثال من . مهاجرون وال أنصار ينصرونكم إال املقارعة بالسيف حىت حيكم اهللا بينكم
ه واونا ببطشه ويأسا من بأسه فإن ذهال بأخبأس اهللا وقوارعه وأيامه ووقائعه فال تستبطئوا وعيده ج

اهللا سبحانه مل يلعن القرن املاضي بني أيديكم إال لتركهم األمر باملعروف والنهي عن املنكر فلعن اهللا 
  اه)السفهاء لركوب املعاصي واحللماء لترك التناهي

ج الكتاب على له من جهد يف سبيل إخراذويف األخري ال يسعين إال أن أشكر املؤلف على ما ب
طالبا منه أن يضم علم ، وعلى الغاية النبيلة اليت يسعى إليها) عنوانا وتبويبا وحبوثا قيمة(ا النحوذه

أهل البيت عليهم السالم إىل علمه ليكتمل النور وتتم بفضل اهللا األجور متمنيا له التوفيق 
  .والنجاح

  وسبحان اهللا وحبمده سبحان اهللا العظيم
  الدين بن حممد بن عبد اهللا شرف الدينمشس / خادم العلم
  م٢١/١/٠٠٩هـ املوافق ١٤٣٠/حمرم/٢٤

  
  احلمد هللا

ه الكلمة القيمة من سيدي الولد العالمة مشس الدين فشكر اهللا له وشكر للولد ذاستمعت إىل ه
ت اخلالفا ذالعالمة عبد الفتاح فقد دعيا إىل ما فيه صالح األمة اإلسالمية من االحتاد والتحاب ونب

  اليت كونت بني اجلماعات هوةً سحيقة فطوىب هلما
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  وكتب حممد بن حممد املنصور ناظر الوصايا اليمنية جتاوز اهللا عنه
  ووقع عليه محود بني عباس املؤيد

 
 

  محمد صالح بن أحمد الغرسي/ تقدیم الشیخ
  مدير مدرسة الفالح للعلوم الشرعية

  )تركيا –قونية (
  

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
مد هللا رب العاملني والصالة والسالم على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى احل

  .داهم إىل يوم الدين
يف املدينة املنورة باملسجد النبوي . هـ ١٤٢٩فقد التقيت يف شهر رمضان من عام : أما بعد

ليه فعرض علي األخ الفاضل الشاب النشيط احلكيم الشيخ عبد الفتاح بن صاحل اليافعي بارك اهللا ع
ورغب إيل أن أقرئه وأكتب انطباعي عنه وقد كنت قرئت له ] يف الطريق إىل األلفة اإلسالمية[كتابه 

وأعجبت به بدون معرفة سابقة باملؤلف، ] يف العقيدة والفقه والسلوك، املنهجية العامة[قبل عام كتابه 
ربه باحلكمة واملوعظة احلسنة الشيخ وكان قد عرضه علي أخونا يف اهللا النشيط يف الدعوة إىل سبيل 

  . صاحل األمسري بارك اهللا عليه
، فألفيته كتابا قد وافق ]الطريق إىل األلفة اإلسالمية[كتاب وبعد عوديت من السفر قرأت 

املسمى االسم، وقام بسد ثغرة واسعة يف ساحة التأليف وساحة العمل والدعوة حاول فيه مؤلفه ملَّ 
الذين فرق بينهم االختالف يف  ، وإيقاع الصلح بني طوائف املسلمنيالشعث وتضييق الفجوة

  .العقيدة أو يف أساليب الدعوة أو يف املسائل الفقهية
اخلطأ يف تصور اآلخر، : وقد أرجع املؤلف السبب يف هذا االختالف والفرقة إىل ثالثة أمور

الشعث وتضييق الفجوة، وإيقاع  ملَّواخلطأ يف احلكم على اآلخر، واخلطأ يف معاملة اآلخر، وبني أن 
: فبىن كتابه على ثالثة حماور .الصلح بني طرق املسلمني املختلفة بتصحيح هذه األخطاء الثالثة

  . تصحيح التصور عن اآلخر، وتصحيح احلكم على اآلخر، وتصحيح املعاملة مع اآلخر
ليس من الغريب  :وال أطيل يف بيان مضمون الكتاب فهو بني يدي القارئ، ولكنين أقول

أن يكتب أحد كبار علماء اإلسالم املتقدمني يف السن الذين أنضجهم طول املمارسة للعلوم 
فما من موضوع حتتاجه . اإلسالمية، وحنكتهم التجارب يف مثل هذا املوضوع املهم ويوفيه حقه
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كنه من الغريب ول. األمة إال وقد كتب فيه كبار علماء اإلسالم السابقني واملعاصرين، ووفوه حقه
ل الذي حيتاج وفاء حقه من الكتابة عادة إىل طول ممارسة ي مثل هذا املوضوع اجلليفأن يكتب 

وهذه األمور ال جتتمع عادة يف العامل إال بعد  .للعلوم اإلسالمية وإىل جتارب طويلة، وحنكة قوية
ولكن اهللا . مؤلفنا هذاتقدم السن به، من الغريب أن يكتب فيه شاب ناشئ مل تتقدم به السن مثل 

  .يؤيت احلكمة من يشاء ومن يؤت احلكمة فقد أويت خريا كثريا
  :إن دل هذا الكتاب على شيء فإنه يدل على أمور: وأقول ثانيا

  .اهتمام مؤلفه بأمور املسلمني، ومن مل يهتم بأمور املسلمني فليس منهم: األول
  .ا على حداثة سنهطول باعه يف العلوم اإلسالمية وتضلعه منه: الثاين
  .حكمته، ووفور عقله، وسعة تفكريه، ونضوج علمه: الثالث

وجزاه خري . مد اهللا تعاىل يف عمره وبارك عليه ووفقه إىل الكثري من مثل هذه األعمال اجلليلة
  .آمني. ما جيازي به عباده الصاحلني ورزقه احلسىن وزيادة

 
 

 مـ١/١١/٢٠٠٨هـ املوافق  ١٤٢٩ذي القعدة  ٢
  د صاحل بن أمحد الغرسيحمم

 تركيا/  قونية
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  عبد الغني قاسم الشرجبي/ تقدیم الدكتور
كلية التربية –األستاذ يف جامعة صنعاء   

 
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

علل التمزق والتكفري : قد كشف لألمة املسلمة) يف الطريق إىل األلفة اإلسالمية(إن كتاب  
، وسبل اخلروج من الظلمات الفكرية والنفسية، الميةالفرق واملذاهب اإلس والتفسيق بني

واملنهجية إىل نور األلفة والتوحيد والتآخي واحملبة واإلنصاف واالعتدال واملوضوعية والتنوع 
  .الفكري 

على طريق التقريب مث التوحيد  -فرادى ومنظمات-ولعل مؤلف الكتاب جيد مكانه بني الساعني 
أسال اهللا له املزيد من ،  طال ا ليل االستجرار ألمراض التاريخبني شىت املذاهب والفصائل اليت

  خالص العمل على هذا الطريقإعلو اهلمة و
  

  عبد الغين قاسم الشرجيب/ األستاذ الدكتور
  جامعة صنعاء –كلية التربية  –أستاذ أصول التربية 

  صنعاء - م ٨/٤/٢٠٠٨
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  تقدیم الشیخ عداب بن محمود الحمش
  
  ن الرحيمبسم اهللا الرمح

احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على سيدنا حممد بن عبداهللا وآله الطاهرين ورضي اهللا 
  .عن صحابته األخيار، الذين صدقوا ما عاهدوا اهللا عليه، ومل يبدلوا تبديالً

فإنّ وحدةَ املسلمني وألفتهم وتسامح بعضهم مع بعض، أكثر من تسامحِ بعضهم مع : أما بعد
لكافرين احلربيني؛ هي مطالب شرعية عقدية، تدخل يف ساحة الوالء والرباء يف تقديري، وهي ا

مطلب نظري لسائر فرق املسلمني، وال تكاد جتد عاملاً واحداً من علماء تلك الفرق حيرص على بقاء 
يكاد  حونكلُّ حزبٍ مبا لديهم فر : لكن قول اهللا تعاىل .األمة يف تدابرها وتنافرها وتطاحنها

  .ينطبق على مجيع علماء األمة، فضالً عن عامتهم
وإنّ احلديث عن الطريق إىل األلفة اإلسالمية؛ حديثٌ شيق ترتاح إليه النفوس املؤمنة وفو إليه 

  .قلوب الغيورين عليها، إىل جانب كونه مطلباً شرعياً كما أسلفت
 أدام اهللا توفيقه، فأرسل إيلّ هذا الكتاب وقد تفضل األخ الفاضل األستاذ أمني احلداء اليماين

لزميله الكرمي األستاذ عبدالفتاح بن صاحل بن قُديش اليافعي، وطلب مين قراءته فوعدته بقراءته، 
  .وكتابة تقرير عنه

وقد اطّلعت على الكتاب فعالً، ووعدت مرسله الفاضل بكتابة تقريري عنه يف غضون أسبوع، 
انتقال عملي من عمان إىل القاهرة، وجهلي بالتعامل مع الوسائل اإللكترونية بيد أنّ  !أو عشرة أيامٍ

احلديثة؛ أضاعا علي الكتاب، مث كنت أُنسى السؤالَ عنه كلّما كان ميكنين أن أجد من يبحث يل 
كتب إيلّ ولدي الذي حيسن التعامل مع وسائل االتصال ) ٣/٢٠٠٩/ ٣١(وعند فجر هذا اليوم  !عنه

  !قريري عن الكتابينتظر ت أنّ املؤلف الفاضلاحلديثة 
  :الكاتب والكتاب

الكاتب الفاضل األستاذ الشيخ عبدالفتاح بن صاحل اليافعي؛ مل يسبق يل رؤيته واللقاء به، 
وكم أنا بشوق إىل لقاء أمثاله ممن جيمعين معهم دون تواطؤٍ ومعرفة صفات:  

ومواضع  اهللا تعاىل، وصحيح سنة النيباحلرص على وحدة األمة على ثوابتها من كتاب  -
  .يف أصول الدين وفروعه: اإلمجاع التواضعي الكثرية جداً فيما بينها

- االبتعاد عن الوالء والرباء الطائفي.  
  !إشاعة روح التعايش السلمي، والتقارب على احلق بني مجيع أبناء فرق املسلمني دون مثنوية -
قد الصريح يف حماولة كسر احلواجز النفسية اليت صنعتها عقد اعتماد الدليل الصحيح والن -

  .االستعالء وعقد املظلومية بني أبناء املسلمني
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يف املرجعيات احلاكمة، ويف مصادر : إعادة النظر يف تشكيل العقل العريب املسلم املعاصر -
  .التشريع، ويف املصطلحات والقواعد الطائفية، ويف االحتكام إىل التاريخ

د قرأت تقدمي العلماء واملفكرين األفاضل الذين أشادوا ذا الكتاب املتميز وأشادوا بكاتبه وق
الفاضل، فلم أجدين يف أدىن حاجة إىل إضافة، سوى الدعاء للكاتب بالتوفيق والسداد ومزيداً من 
ال األدب واحلرص على احلق، إذ لوال أدبه وحرصه على الشورى العلمية؛ ملا عنى نفسه بإرس

كتابه املاتع إىل عشرات من أهل العلم ليقرؤوه، وطلب ممن يستطيع تقدميه إىل املؤسسات العلمية 
  !الدينية، ومراكز البحوث أن يفعل

إننا مجيعاً طائفيون قد نشأنا يف إطار قالبٍ من احلق والعلم والسلوك؛ ال نعدوه وحبسنا أنفسنا يف 
  . حاجة بنا إىل املكابرةداخله، خبريه وشره، وخطئه وصوابه، وال 

  :الكتاب
منهاج لو  -إن شاء اهللا تعاىل–لكاتبه النابه الذكي الزكي ) الطريق إىل ألفة املسلمني(كتاب 

قُدر له أن يشيع بني املسلمني؛ ألسهم إسهاماً بالغاً يف ردم اهلوة السحيقة القاتلة بني طوائف األمة 
  .املتربصة املتناحرة

كرمي خري اجلزاء، ونفع به أمة اإلسالم، وزاده بصريةً يف دينه، وهلفة على جزى اهللا املؤلف ال
  .أمته، واهتماماً برأب صدعها، والتقريب فيما بينها على احلق والعدل والصراحة والنصيحة

 ،من العلم الطائفي وأسأل اهللا تعاىل أن ينفع بكتابه هذا، وأن جيعله لبنةً صاحلة يف ركامٍ كثيف
مة يدوسون على رقاب ائفي، واحلقد الطائفي، والسياسة الطائفية البغيضة اليت ستبقي الظلَوالفكر الط

  !األمة باسم وحدة الطائفة وعزا إىل ما شاء اهللا
  

  )هـ ١٤٣٠(كتبه يف القاهرة عند فجر الثالثاء اخلامس من ربيع اآلخر 
  .الفقري إىل اهللا تعاىل الشريف عداب بن حممود احلمش احلسيين

  هذا وصلى اهللا على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثرياً
  واحلمد هللا رب العاملني
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عصام بن أحمد البشیر /الدكتور میقدت  
  وزير األوقاف السوداين السابق

  
 ]بسم اهللا الرمحن الرحيم[

 .وأصحابه األخياروالصالة والسالم على سيدنا حممد، وعلى آله األطهار،  ..احلمد هللا رب العاملني
  ..وبعد

 فقد رغب إيلَّ األخ الكرمي الباحث املدقَّـق األستاذ عبد الفتاح بن صاحل قديش اليافعي اليمين ـ
: الطريق إىل األلفة اإلسالمية«ذا زاده اهللا رسوخاً يف علمه، وتوفيقاً يف عمله ـ أن أطالع حبثه ه

يدل على سـعة اطالعٍ، وجودة .. نافعاً ماتعاً ؛ فوجدته حبثاً»ورؤيـةٌ جديدة، حماولـةٌ تأصيلية 
جليلـة نبيلـة د نيـة، وطموحٍ إىل غايـةعامتهم  واقع املسلمني ـ أن يكون :فهم، وجتـر

إذ تتعثر، مع (» األلفة«، وأن يكونوا إىل اهلدى والرشاد أقرب، وأن يتخذوا من ـ أفضل وخاصتهم
  .ستئنافهم دوراً حضاريا رشيداً، تشتد فاقـةُ اإلنسانية إليه منطلقاً ال!) » الـوحدة«األسف، أحالم 

ـُـه يف هذا البحثوم ـُـه: ن أنفع ما وجدت ومن أمتع . جـلَّ ما ميكن أن يقال يف بابه استيعاب
ـُـه فيه   .ال فيه من الفكرة إىل اليت تليها، وسالسـةُ االنتقحـسن تبويبه وتقسيمه: ما الحظت

***   ***  
الباحث ـ حبكمـة ـ أنه ليس من مراده إنكار وجود الفرق واالختالف يف أمة اإلسالم،  وقد أكد
.. لبعضٍ عن بعض أفكاره بغري قناعة ، وال أن يتنازل بعضُء أن اخلالف بينها فرعي كلُّهوال االدعا

ذا كله فه! فضالً عن أن يطمح إىل توحيد األمة على رأيٍ يف كل مسألـة من مسائل العلم والفكر 
  .وليس من سنة اهللا تعاىل يف خلقه ،غري عملي

تصحيح تصور الفوارق واالختالفات بني مذاهب : بل املراد من البحث ـ حبسب صاحبه ـ 
ـَـم ـَـم تصحيح احلكم عليه بال: املسلمني وفـرقهم، ومن ث تصحيح : إفراط وال تفريط، ومن ث

ـ وفْـق اهلدي النبوي، األرقى واألنبل، يف التعامل مع  مالتعامل بني املسلمني ـ على تنوعه
  !مهما تكن درجة اخلالف .. املخالف

ـِّنفثـةُ مصدورٍ«قبلُ ومن بعـد ـ وهو ـ من  .. »ـعٍ، ولوعـةُ متألِّـمٍ، وآهـةُ متـوج
ذاهبهم ، على اختالف مبني املسلمني» األلفة«لطريق إىل وحـسب صاحبه أنْ خطا خطوةً يف ا

ـه ا إىل الباحثني املتجردين، ال املتعصبني توج.. )العقدية، والفقهية، والفكرية، والدعوية(
  ! اخلاملني
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ـُـحـدث بعد ذلك أمراًل! ومن يدري دنيا : وحـد كلمة املسلمني فيما ينفعهمفتت.. عل اهللا ي
 هم املوىل ـ تبارك وتعاىل، وجيعلهم يف مصاف األمم كما أرادضـةً وعمراناً: وأخرى، ويرتقي م

وإن هذه «، )٩٢سورة األنبياء ، اآلية (» دونوأنا ربكم فاعب.. إن هذه أمتكم أمـةً واحدةً«: ـ
  !)٥٢سورة املؤمنون ، اآلية (» قونوأنا ربكم فات.. أمتكم أمـةً واحدةً

***   ***  
 وله وللقارئني أن يزيد إنين أشد على يد األخ الكرمي عبدالفتاح اليافعي ، وأسأل اهللا تعاىل يل

  ..قنا ويوفق بنا إىل اهلدى والرشادعلمـنا ، وأن يبارك يف عملنا ، وأن يوف
  .واحلمد هللا أوالً وآخراً 

  
  عصام أمحد البشري. د.أ

  م١٩/١٢/٢٠٠٨هـ ـ ٢١/١٢/١٤٢٩
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  عمار بن ناشر العریقي/تقدیم الشیخ
  ة رئيس اللجنة العلمية جبمعة احلكمة اليمانية اخلريي

  
  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  
  حفظكم اهللا ووفقكم                  عبد الفتاح اليافعي / أخي فضيلة الشيخ الكرمي

  
  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

كشهادة حق -أقول ) يف الطريق إىل األلفة اإلسالمية( بعد اإلطالع على حبثكم القيم فإين
يل العلمي والدعوي والتربوي يف موضوع هام وخطري لقد متيز هذا البحث بقوة التأص :-وصدق

  .)األلفة اإلسالمية(بل املقاصد من شأنه حتقيق أمسى األهداف وأن
ويظهر من ، ئد وأدب اللفظ والعبارة واملضمونكما متيز البحث بغزارة املعلومات وتنوع الفوا

  .قصد الكرمي والغرية الصادقةبالنية احلسنة وامل - واهللا حسبه-خالله جترد الباحث وإنصافه وحتليه 
وال شك أن هذا البحث لو قرئ بتجرد وإنصاف بعيداً عن مؤثرات التعصب والتقليد وسوء 

  .ألفتها وختلصها من هيمنة أعدائهاالظن لكان له األثر الكرمي يف حتقيق عزة األمة وقوا و
بغي أن يعيقه ذلك عن والقارئ مهما اختلف مع الباحث يف بعض مسائل الكتاب أو غريها فال ين

الباحث من علوم مفيدة أخذاً باحلق واحلكمة من حيث ] من[االستفادة مما تضمنه هذا الكتاب أو 
  .زيادة التأمل واملراجعة واحلوار وال يستغين القارئ مهما اتسع علمه من ،جاءت كما هو معلوم

ثباتاً وأحسن لك اجلزاء اً وفشكر اهللا لك هذا اجلهد الكبري الكرمي املوفق وزادك علماً وتوفيق
  . واملثوبة

              
  عمار بن ناشر العريقي/ أخوك

  فرع عدن –يس اللجنة العلمية جبمعية احلكمة اليمانية اخلريية رئ
  وعضو جملس إدارا وعضو استشاري جملة املنتدى
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  عمر بن محمد بن سالم بن حفیظ / تقدیم الشیخ 
  عميد دار املصطفى للدراسات اإلسالمية

  ترمي –حضرموت  -اليمن 
  

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  )خري الفاحتنيربنا افتح بيننا وبني قومنا باحلق وأنت (

  
احلمد هللا الذي أكرم عبده املصطفى بالذكر احلكيم واملنهج القومي والصراط املستقيم وصلى اهللا على 

وعلى آله ) لعلى خلق عظيموإنك : (ا حممد املوصوف من قبل ربه بقولهعبده الرؤوف الرحيم سيدن
  : السائرين على دربه إىل يوم الدين وبعد، وأهل والئه وقربهوصحبه 

  
لألخ املنور املوفق احلريص على ) يف الطريق إىل األلفة اإلسالمية: (فقد تصفحت الكتاب املسمى

بن صاحل عبد الفتاح (اإلسهام يف إنقاذ األمة من هوة التفرق والتمزق والتعادي وسوء املعاملة 
، فكان من اجتهاده يف ذلك إخراج هذا الكتاب حسن التأصيل واضح الدليل) قديش اليافعي

وواجب ضبطها بتطبيق النصوص املوجبة حلفظ حرمة ، القائم على اإلنصاف املبني ألصول اخلالف
  .والنظر واالحتياط يف األقوال، وكظم الغيظ وحسن الظن واملعاملة، الغري
لالستمساك  ودعوة، أُمد فيه بتوفيق من اهللا يف بيان حقيقة، جهدا مباركا واسعاقد بذل الكاتب و

 ويسر نشر هذا الكتاب لينتفع به الكثري من أفراد، فآجره اهللا وجزاه خري اجلزاء، بالعروة الوثيقة
هذه األمة ومجاعات.  

  
  عمر بن حممد بن سامل بن حفيظ
  عميد دار املصطفى بترمي

  هـ٢٧/٨/١٤٢٩
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  ماجد بن أحمد الدرویش / دیم الدكتور تق
  وعضو رابطة أدباء الشام )لبنان(يف جامعة اجلنان  ذاألستا

  
  اهللا الرمحن الرحيم بسم

  )إمنا املؤمنون إخوة فأصلحوا بني أخويكم واتقوا اهللا: (احلمد هللا تعاىل القائل
لم ال حيقره وال خيذله خو املساملسلم أ: (والصالة والسالم األمتان األكمالن على سيدنا حممد القائل

  :، وبعد..)وال يسلمه
فقد أحتفين شيخي الرحالة، البحاثة، احملدث، األديب أبو أمحد، جمد بن أمحد مكي حفظه اهللا تعاىل، 

عبد الفتاح بن  /لى واقع أمته، هو الشيخجاد، ومتحرق صادق ع ببحث ألخ فاضل، ودارسٍ
، وهو حبث جاد رصني )يف الطريق إىل األلفة اإلسالمية(عنوان صاحل قديش اليافعي اليمين، وهو ب

﴿يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما :منطلقه قول اهللا تعاىل علمي موفق،
وغايته حض املسلمني على الترفع عن األنانيات . جبهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمني﴾

الزمن الذي اشتدت فيه الوطأة على اإلسالم واملسلمني، مما يوجب الشخصية، وخباصة يف هذا 
﴿وقاتلوا املشركني كافة كما : من قول اهللا تعاىل انطالقا العمل صفا واحداً ملواجهة األخطار احملدقة

أي كما جيتمع الكافرون لقتالكم اجتمعوا أنتم أيضا : "قال احلافظ ابن كثرييقاتلونكم كافة﴾، 
   " .هم بنظري ما يفعلونلقتاهلم وقاتلو

ويكاد ما ذكره األخ الشيخ عبد الفتاح اليافعي من مشكالت هو العامل األهم يف عدم اجتماع 
، وخباصة إذا علمنا أن من أهم ما الكلمة على أمر جامع لألمة تواجه فيه حتديات العصر وأخطاره

يات، ومشاكل احلدود، هذا مع ، والعرقتينياواألثهو اللعب على وتر القوميات  خطط لغزو بالدنا
  . العلم أن األصل يف هذه احلدود أا جيب أن ال تكون

م مؤمتر للمنظمة اليهودية العاملية، وقد وقف يومها رئيس  ١٩٦٨وقد حصل أنه عقد يف باريس سنة 
إذا أرادت إسرائيل أن تعيش مطمئنة يف : "ليقول بكل وضوح" ياحوم كولدمان"املؤمتر وكان امسه 

، مث أعطى تصوراً لكيفية "فعلينا أن نفَسخ الشعوب من حوهلا- أي فلسطني- ه البقعة من األرضهذ
وذلك عن طريق إقامة دويلة مارونية يف لبنان، ودويلة علوية يف سورية، : "تفسيخ الشعوب، فقال

  ". ودويلة كردية يف مشال العراق
ا هوى عند أصحاب املشاريع اخلاصة نعم هذا سبيلهم لتفسيخ الشعوب يف املنطقة، وقد وجد هذ

الضيقة اليت تتعارض مع مشروع األمة الواحدة، كما انشغل الكثري من شبابنا، إن مل أقل من طلبة 
العلم، يف معارك عقدية ومذهبية خارج حدود الزمان واملكان، سامهت بشكل أو بآخر يف إجناح 
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قيمت، ويف لبنان تكاد الدويالت تقوم إذا جزء كبري من هذا املخطط، فها هي الدويلة الكردية قد أ
استمر األمر على ما هو عليه اآلن، واخلوف أن تنجح املؤامرات اليت حتاك ضد سورية، فينفرط عقد 
األمة الواحدة كلياً، وتصبح السلطة يف أهم بقعة جغرافية استراتيجية يف أرض اإلسالم يف أيدي 

  .ت مستقلةاألقليات اليت تتوق إىل أن تصبح هلا كيانا
اخلالف (الفتاح، وهو  وكنت قدمياً كتبت كتاباً يشبه يف مباحثه ما تفضل به األخ الكرمي الشيخ عبد

حبثت فيه اجلروح اليت وردت وهي غري مؤثرة، واليت أدت إىل زرع بذور ) وأثره يف اجلرح والتعديل
يني به وفوقوا إيل سهام التبديع البغضاء بني املسلمني، فما أن نشر هذا الكتاب حىت قامت قائمة املعن

وعليه أقول إىل األخ عبد والتضليل، فاعتربت أن الرسالة قد وصلت وأن الكتاب قد أدى دوره، 
ال شك أن سهاماً سوف تفَوق إليك، فال يهولنك األمر، فإنك وضعت أصبعك على : الفتاح

  .موضع األمل فجزاك اهللا تعاىل كل خري وسدد خطاك، ونفع بك
  

  ماجد الدرويش بهوكت
  خادم العلم الشريف يف طرابلس الشام

  هـ ١٤٢٩ربيع األول  ٢٩: طرابلس الشام
  م ٢٠٠٨/  ٤/  ٦: املوافق له
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 محمد بن إسماعیل العمراني/ تقدیم الشیخ
  )صنعاء(عضو اإلفتاء واملدرس مبعهد القضاء وجامعة اإلميان 

  
  بسم اهللا الرمحن الرحيم

والصالة والسالم على سيد األنبياء واملرسلني وعلى آله الطيبني الطاهرين  ملني ااحلمد هللا رب الع
  :)وبعد(وعلى أصحابه الغر امليامني وعلى التابعني هلم بإحسان إىل يوم الدين 

كتبه مؤلفه ولدي  الذي) يف الطريق إىل األلفة اإلسالمية(فهذا الكتاب الذي أقدمه للقراء بعنوان 
حفظه اهللا ملن أحسن ما أخرج للناس يف ) الفتاح بن صاحل قديش اليافعي عبد(الشاب النشيط 

ولقد أتى باألدلة الصحيحة على كل مسألة من املسائل اليت احتوى ، موضوع األلفة بني املسلمني
  .هذا املؤلف عليها

يقدم وهو إن شاء اهللا س ،أن هذا املؤلَّف سيستفيد منه الطالب وال يستغين عنه العامل :واخلالصة
عند أن يطلع القارئ على بعض صفحات الكتاب من أوله أو من وسطه أو من  نفسه بنفسه

  . واهللا جيزيه خريا ويزيد يف الشباب الصاحلني من أمثاله، آخره
  

  )هـ ١٤٢٩/ صفر(وحرر بتاريخ 
 حممد بن إمساعيل العمراين
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  محمد بن علي عجالن/ تقدیم الشیخ
  )اليمن(  لإلصالحرئيس جملس الشورى للتجمع اليمين

  
  بسم اهللا الرمحن الرحيم

وأشهد أال إله إال اهللا وحده ال شريك له وأشهد أن حممدا ، إن احلمد هللا أمحده وأستعينه وأستهديه
اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نيب الرمحة سيدنا حممد وعلى آله وصحبه ، عبد اهللا ورسوله
  :والتابعني وبعد

ية وقيام العالقة بني أبنائها على أساس أخوة اإلسالم حبا ووالء وتعاونا فإن وحدة األمة اإلسالم
وتآزرا وتآلفا؛ أمر معلوم من الدين بالضرورة تستمده األمة من إمياا بوحدانية اهللا الذي له اخللق 

ه ويتوقف على هذه األمر قيام األمة بوراثة النيب صلى اهللا علي. واألمر ووجوب انقيادها لشرعه وهداه
وآله وسلم يف محل الرسالة اخلامتة وتبليغها للناس واستخالفها يف األرض لعمارة احلياة وقيادا 

  .باإلسالم احلق
وإذا كانت األمة اليوم تعيش مرحلة الفرقة والشتات والذلة واهلوان بسبب الغثائية اليت وصلت إليها 

مل؛ فيعترب العمل على إعادة حتقيق وحدة واملؤامرات اليت صبت عليها من أمم الكفر وطوائفه يف العا
األمة اإلسالمية وصياغة كياا احملطم وبنيتها املتصدعة من أهم الواجبات وأكرب الشعائر وأعظم 

  .القرب حىت تستعيد دورها يف التمكني لدين اهللا يف األرض
أيت يف مقدمتها ومعلوم أن حتقيق هذه الغاية السامية وهذا اهلدف النبيل يتوقف على عوامل عدة ي

وهوامها وأبرزها توحيد طالئع األمة وأئمتها املتبوعني وأهل القدوة فيها وهم أهل العلم ومحلة 
الدعوة وقادة الفكر واملتمثلون باجلماعات اإلسالمية ومشاهري العلماء العاملني على امتداد الساحة 

ن عوامل الفرقة والشتات إال ما أدرك أمتهم م - ولألسف الشديد-وهؤالء قد أدركهم ، اإلسالمية
وجعلوا من قضايا اخلالف أصال ومنطلقا بدال من االلتقاء على األصول اجلامعة ، من رحم ربك

واالنطالق من اخلطاب اجلامع واستشعار ما حييط باألمة من أخطار حمدقة ومؤامرات كبرية تستهدف 
وغابت يف كثري من األحيان ، ...)يتم نوره ويأىب اهللا إال أن.. (حتطيم مقوماا حىت ال تقوم هلا قائمة

وقيام العالقات على احلب  -فيما جيوز أن يتعدد فيه-رحابة الصدر وسعة االحتمال وتعدد الفهم 
  .والوالء وحسن الظن والتزام العدل واإلنصاف

ولعمر احلق إن الواجب الشرعي واحلاجة املاسة والضرورة القصوى تقتضي أن يلتقي علماء األمة 
فميدان األخوة اإلسالمية رحب يسع اجلميع فلنتق اهللا ، محلة الدعوة فيها على هذه األصول اجلامعةو

تعاىل ولنراجع احلساب ولنستشعر أمانة املسؤولية وخطورة املرحلة ولنجعل مصلحة اإلسالم 
  .واملسلمني فوق كل اعتبار
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عبد الفتاح بن / مة الباحث احملققولقد أطلعين الولد البار واألخ الكرمي واألستاذ الفاضل العال
ته اجلليلة املباركة على حبثه القيم ورسال -وفقه اهللا وزاده من فضله آمني-صاحل قديش اليافعي 

وخطوة  ،اليت تعترب حبق مسامهة كبرية يف أداء هذا الواجب) يف الطريق إىل األلفة اإلسالمية(
من األخطاء اليت يقع فيها كثري من محلة وتنبيها حصيفا إىل كثري  ،عظيمة يف حتمل هذا العبء

وعرضا حمققا ملواقف العلماء ، الدعوة والعلم يف حتديد العالقة واملواقف من بعضهم البعض
وأدبا إسالميا رفيعا حنن اليوم ، املنصفني يف خمتلف املذاهب والفرق اإلسالمية من بعضهم البعض

  .منهالرجوع إليه واالستفادة وبأمس احلاجة إىل ترمسه 
ولقد ملست من خالل مطالعيت واطالعي على هذه الرسالة املباركة وهذا البحث القيم ما بذله 
هذا الباحث املؤلف الشاب من جهد كبري وحتمله من عناء ثقيل يف اجلمع والترتيب والنقل وما 

ا يدل رجع إليه من مراجع ومصادر متعددة مع التزام الدقة يف النقل ومراعاة األمانة العلمية مم
، على صدق اهتمامه وسعة اطالعه وحرصه على أداء واجب مجع الكلمة بني العاملني لإلسالم

  . سبحان من له الكمال وحده، وال خيلو عمل كل عامل من قصور أو نقص
، والرسالة جديرة باالطالع والنشر والتداول وخاصة بني أهل العلم وطلبته والداعني إىل اهللا

  .ن أىن وجدها فهو أحق الناس اوالفائدة ضالة املؤم
وأن جيعل  ،أسال اهللا أن جيزل ملؤلف هذه الرسالة املثوبة واألجر على حسن قصده ومجيل صنعه

وأن جيمع كلمة األمة  ،وجيعلنا هداة مهتدين ،وأن يكفينا شر أنفسنا وأهوائنا ،أعمالنا خالصا لوجهه
وصلى اهللا وسلم على سيدنا  ،والقادر عليهإنه ويل ذلك  ،ويؤلف بني قلوب املسلمني ،على رضاه

  . حممد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واحلمد هللا رب العاملني
  

  الفقري إىل عفو اهللا
   حممد بن علي عجالن عفا اهللا عنه

  هـ١٤٢٩/ ربيع اآلخر / ٥حرر يف 
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   محمد بن علي المنصور/ تقدیم الشیخ
  ضاءعضو هيئة التدريس يف املعهد العايل للق

  
  بسم اهللا الرمحن الرحيم

احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني سيدنا وموالنا حممد بن عبد اهللا 
  .املبعوث رمحة للعاملني وعلى آله الطاهرين وصحبه الراشدين ومن تبعه بإحسان إىل يوم الدين

عبد الفتاح بن صاحل قديش اليافعي اليمين حفظه فقد وصل إيل األخ العالمة احملقق الباحث : وبعد
ة ورؤية حماولة تأصيلي –الطريق إىل األلفة اإلسالمية ( :اهللا وطلب مين مطالعة مؤلفه املسمى

فطالعت حنو شطره وجذبين موضوعه إىل تكرار النظر فيه ألمهيته ومسو غايته ومسيس ) جديدة
رون احلق إال معهم ويرمون يفيه املتشددون الذين ال يف زمان كثرت فيه الرتاعات وظهر  احلاجة إليه

خوة أعداء اإلسالم من التشدد وسيلة إلشعال نار الفنت بني اإل! خمالفيهم باالبتداع والتكفري فاستغل
  .املسلمني يف شىت أرض اإلسالم

وهذا الكتاب من أفضل عالجات التشدد يف كل طائفة إذا قرئ بإنصاف وصدق وإخالص فهو 
وأن املسلم  ، االعتصام حببل اهللا املتني وأن يفهم املسلمون أم إخوة كاجلسد الواحديدعو إىل

: ول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلمكما صح عن رس معصوم دمه وماله وعرضه بعصمة اإلسالم
وأن ذمة املسلمني واحدة وأن اخلالف يف الفروع  ،)على املسلم حرام دمه وماله وعرضهكل املسلم (

من عصر الصحابة إىل أن يرث اهللا األرض ومن  ،عية أمره رحيب وأنه الزم هلم يف كل عصرالشر
وكل  ،عليها كما جاءت يف حديث جربيل عليه السالم - حبمد اهللا-وأن األصول متفقون  ،عليها

مسألة قطعية املنت والداللة ال خالف فيها وإذا حصل يف اجلزئيات فمن حماسن الشريعة وسعتها 
رب حامل : (قال صلى اهللا عليه وآله وسلم، ها لكل زمان ومكان فكم أبقى األول لآلخروصالحيت

   .)فقه إىل من هو أفقه منه ورب مبلغ أوعى من سامع
فما أحوج املسلمني اليوم إىل التضامن واالئتالف واالحتاد بدال عن التقاطع واخلالف وأن يتعاونوا 

ما قطعتم : (يما اختلفوا فيه كما عذرهم اهللا تعاىل يف قولهفيما اتفقوا عليه وأن يعذر بعضهم بعضا ف
ليه وآله وعذرهم رسول اهللا صلى اهللا ع، اآلية..) من لينة أو تركتموها قائمة على أصوهلا فبإذن اهللا

) ..من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فال يصلني العصر إال يف بين قريضة: (وسلم يف اخلالف يف قوله
الصحابة رضوان اهللا عليهم يف عصر النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم وبعده يف كثري  واختلف، احلديث

كما يف أعمال يوم النحر من الرمي واحللق والنحر والطواف فما سئل  ،من املسائل وأقرهم على ذلك
ومل يلزمهم فيما ، خذوا عين مناسككم: رغم علمهم بقوله، افعل وال حرج: عن شيء إال قال
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، وكاختالفهم يف الصوم واإلفطار يف السفر والنيب صلى اهللا عليه وآله وسلم مفطر، إلعادةخالفوه با
واختالفهم بعد موته يف مرياث اجلد واملسح على اخلفني ومسائل العول ومتعة احلج وسكىن املطلقة 

م إخوة بائنا وألفاظ األذان وألفاظ التشهد واالفتتاح يف الصالة وغري ذلك من املسائل الفقهية وه
  .مؤتلفون يتبادلون املودة واالحترام ويتعاونون على جهاد أعداء اإلسالم فما أحوجنا إىل ذلك اليوم

معه  طع وسوء الظن باآلخرين وحنن ندعوواملؤلف حفظه اهللا يسعى إىل ذلك ويدعو إىل نبذ التقا
د املؤلف مناذج وقد أور، وأن حيمل كل مسلم على السالمة مىت ما وجد للسالمة حممل ،إىل ذلك

وإن يف ذلك لذكرى ملن كان له قلب أو ألقى السمع ، فيها ذكرى لكل متذكر وعربة لكل معترب
   .وهو شهيد

إنه على كل شيء  ،وأصلح بفضله وجوده وكرمه األقوال واألعمال واألحوال ،حقق اهللا اآلمال
سيدنا وموالنا حممد الصادق  وصلى اهللا وسلم على ،وال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم ،قدير

  .األمني وعلى آله الطاهرين وصحبه الراشدين والتابعني هلم بإحسان آمني
  

  كتبه حممد بن علي املنصور
  عضو هيئة التدريس باملعهد العايل للقضاء

  م٢٣/٤/٢٠٠٨هـ ١٤٢٩سنة /ربيع ثاين / ١٦بتاريخ 
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  محمد بن موسى الشریف / تقدیم الدكتور
  عة امللك عبد العزيز جبدةيف جام ذاألستا

  
  بسم اهللا الرمحن الرحيم

   أمجعنيوالسالم على سيدنا حممد واله وصحبه  والصالةاحلمد هللا رب العاملني 
  : وبعد

اهللا  إىلعبادة يتقرب ا  هيبل  ،سلوكا محيدا فقط أوبني املسلمني ليست خلقا حسنا  األلفةن إف
  النيةصحت  إذاوتعاىل  سبحانه

بني قلوم لو  وألف: (سلم ا فقال جل من قائلآله و تعاىل على نبيه صلى اهللا عليه ووقد من اهللا
  )بينهم ألفمجيعا ما الفت بني قلوم ولكن اهللا  األرض يف نفقت ماأ
السوار باملعصم  إحاطةبنا  حيطوأُ األصدقاءوخذلنا  األعداءهذا الوقت وقد تكالب علينا  ويف 

 يفجنعل خالفاتنا  أنوال جيوز  ،إليهاوتشتد احلاجة  األلفةم قدر الوقت يعظُ هذا يف ،والقالدة بالعنق
ن صنعنا فما هو عذرنا إف ،لفتنا وتفتت اجتماعناأُمتزق  األصول يفاخلالفات احملتملة  أوالفروع 

  .القيامةعند اهللا تعاىل يوم 
موقعه  عندين حسف] عبد الفتاح بن صاحل قديش اليافعي[حبث الشيخ  يفقد نظرت  وإينهذا 

من السلف واخللف وهذا  األمثلةوحشد هلا  ،وضع بعضها وضعا مبتكرا اليتمباحثه  وراقتين
صنيع القول والعمل يف واإلخالصاهللا له التوفيق  وأسال، جليل حسن.  

  
  أمجعنيله وصحبه آاللهم وسلم على سيدنا حممد و وصلِ

  
  حممد بن موسى الشريف.د

  هـ٣/١/١٤٣٠
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  یحي بن أبي بكر المال األحسائي / شیختقدیم ال
  

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني سيدنا حممد وعلى آله وصحبه 

  .أمجعني
فإن وحدة األمة اإلسالمية يف فكرها وثوابتها هو هاجس املسلم املعاصر ومهه األول بعد أن : وبعد

ا ما جعلها لقمة سائغة ألعدائها بعد أن اختلفت ذوه .ف األمة ومتزقها يف نواحي كثريةبرز ضع
اهب متناحرة يغلب عليها الشحناء والبغضاء والبحث عن العورات ذوافترقت إىل طوائف وشيع وم

وكأن غرض كل فرقة أن تصور لعموم ، م املخالفني مبا مل يقولوه أو يتفوهوا بهالزإو، وإساءة الظنون
ا ذوأن خمالفيها يدور حاهلم بني البدعة والكفر حىت امتد ه، الناس أا الفرقة الناجية والطائفة املنصورة

كل فرقة تلتف  ،لك إىل فرقذفانقسمت ب، ات املنهج الواحدذالرأي وتغلغل يف اجلماعة الواحدة 
نتمي إىل غري وال تصلي خلف إمام ي ،مساجد جلماعتها ال تفارقها ذحول شيخ من الشيوخ وتتخ

  .شيخها
  :ي ال صلة له بالعلوم الشرعية من جهتنيذه الفرقة ينظر إليها املسلم الناشئ الذه االنقسامات وهذوه

ات ذلك إىل التنازل عن بعض الثوابت ذيتطلع إىل التقارب بني الفرق اإلسالمية حىت لو أدى  :األوىل
وبان ال حتمد ذو، انتكاسة عن جادة الطريق اذوال شك أن ه. ور األصلية يف املعتقدات الدينيةذاجل

  .عقباه
سواء يف العقائد أو  ،يتطلع بعض املسلمني إىل احتاد واتفاق املسلمني يف الفكر واملنهج والرأي :الثانية

ل بظاهرمها وفق منهج معني يف العبادات واملعامالت حتت مظلة الرجوع إىل الكتاب والسنة والعم
العقول املختلفة اليت يتفاوت  كا تضييق لروح اإلسالم وإغالق ملدارذأن هوال شك  .يتعدى جيب أال

ا جند الصحابة رضي اهللا عنهم قد اختلفوا يف كثري من ذل، إدراكها ونظرها يف احلكم على األشياء 
ولكنها سنة اهللا يف عباده ، املسائل الفرعية رغم أن القرآن أنزل عليهم وهم حاملوا لواء السنة النبوية

  .ن اختالف املفاهيم واملداركم
اهب األربعة املتبعة ومناهجها اليت جرى عليها ذولعل طوق النجاة للمسلمني اليوم هو الرجوع إىل امل

ا اآلداب ذجهة العلم وك :والتقيد بتلك املناهج من، قرون طويلة من غري تعصب ذعمل املسلمني من
  .جب بالرأي والتعصب للفكروق مع املخالفني لتسموا النفوس وترتفع عن العذوال

لك كله فال تزال األمة احملمدية وهللا احلمد واملنة حاملة راية احلق واهلداية مهما وقع فيها من ذومع 
ومما يسر اخلاطر ويبعث السرور أن جتد رجاال يتحملون مهوم أمتهم مل تفتر مهمهم ومل  .خالف

يسعون جاهدين يف مل الشمل حرصا منهم ، ةرغم الكبوات اليت حتل باألمة اإلسالمي، تستكن عزائهم
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وال تنازعوا : (امتثاال لقول اهللا تعاىل، اي حل ذعلى وحدة األمة وختليصها من التمزق والتفرق ال
  ).هب رحيكمذفتفشلوا وت

ي مساه ذوقد حاول األخ الفاضل الشيخ عبد الفتاح بن صاحل قديش اليافعي حفظه اهللا يف كتابه ال
أن يكون سببا من األسباب اليت تساعد على املسامهة يف وحدة ) األلفة اإلسالميةيف الطريق إىل (

  .اخلالف بينهم ذاملسلمني ومل مشلهم ونب
   :وقد حاول حفظه اهللا حصر األسباب اليت أدت إىل الفرقة بني املسلمني إىل ثالثة أمور

اخلطأ يف معاملة : والثالث، اخلطأ يف احلكم على اآلخر: والثاين، اخلطأ يف تصور اآلخر: األول
ه األمور الثالثة أسباب الفرقة بني املسلمني وأن العودة إىل مل مشلهم ذوقد بني من خالل ه، اآلخر

ه األخطاء وفتح باب احلوار واالتفاق على الثوابت وعدم اإلنكار يف املسائل ذكمن يف تصحيح هت
  .اجلزئية اليت يدخلها االجتهاد
ه الكتب واملؤلفات اليت تساعد وتدعو إىل التضامن ذه األيام إىل مثل هذفما أحوج املسلمون يف ه

  .ر بعضهم بعضا فيما اختلفوا فيه وجيتمعوا فيما اختلفوا فيهذواالئتالف وأن يكونوا يدا واحدة يع
ا الكتاب على حسن صنيعه ونبل مقصده وأن ذأسأل اهللا العظيم أن جيزل املثوبة واألجر ملؤلف ه

وأن هداة ، وأن جينبنا الفنت ما ظهر منها وما بطن، كلها خالصة لوجهه الكرمي  جيعل أعمالنا
  .ا فسرذشيخ على مثل ه وفقك اهللا يا .مهتدين غري ضالني وال مضلني

  .وصلى اهللا على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم 
  

  وكتبه املفتقر إىل عفو املوىل
  حيي بن الشيخ حممد بن الشيخ أيب بكر املال

 هـ١٤٣٠/ربيع اآلخر/ ١٠يف -  حساءاأل
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  محمد یونس بن الشیخ محمد عمر البالنبوري/تقدیم الشیخ
  

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  احلمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا وآله وصحبه ومن وااله

  :أما بعد
عبد الفتاح بن (الذي كتبه مؤلفه ولدي األخ النشيط ) الطريق إىل األلفة اإلسالمية(فهذا الكتاب 

وقد أتى ) األلفة اإلسالمية(حفظه اهللا؛ من أحسن ما أُلف يف موضوع ) صاحل قديش اليافعي
  .باألدلة الصحيحة على مسائل الكتاب اليت احتوى عليها

عندما يطلع  وهو إن شاء اهللا سيقدم نفسه بنفسه، وهذا الكتاب سيستفيد منه الطالب والعامل
واهللا جيزيه خريا ويزيد يف الشباب ، األول أو الوسط أو اآلخر القارئ على بعض صفحاته من

  .الصاحلني من أمثاله آمني
  

  حممد يونس بن الشيخ حممد عمر بالنبوري
  هـ١٤٣٠/ربيع األول / ٥

  
   

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 42 

  المقدمة
  بسم اهللا الرمحن الرحيم

بن عبد اهللا وعلـى  والصالة والسالم على خامت األنبياء واملرسلني سيدنا حممد  ،احلمد هللا رب العاملني
  :ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين وبعدأمجعني آله وصحبه 

أن ريتشارد ميتشل ذكر يف خطابه لرئيس اخلدمة ) ٧٩٠(يف عددها الكويتية ت جملة اتمع رفقد ذكَ
: التوصـيات  وذكر من ضمن، السرية يف املخابرات األمريكية عدة توصيات لغزو املسلمني فكريا

  اهـ ) فات املذهبية والفرعية وتضخيمها يف أذهامتعميق اخلال
لقد أفلح أعداء اإلسالم و، )فرق تسد: (هي -وال زالت-لقد كانت سياسة االستعمار يف املسلمني 

فال خيفى على أحد ما آل إليه حال املسلمني من التفـرق   )١(، امططخميف تفريق األمة ويف حتقيق 
  :التناحر على كافة األصعدةواالختالف ووالتمزق والتشرذم 

بل ، ونزاعاتكثري منها يف خالفات ، هناك أكثر من مخسني دولة: فعلى الصعيد السياسي -
الف مع دولة كافرة ضد وتلك دولة تتح، وتقوم أحيانا احلروب فيما بينها على أتفه األسباب

  .وهكذا.. واآلخر مع أخرى كافرة، دولة مسلمة
وهنـاك مجاعـات   ، جهات فكرية كثرية خمتلفة فيما بينهاهناك تو: وعلى الصعيد الفكري -

ببعضهم  أحيانايصل احلال ، وهناك مذاهب عقدية وفقهية كثرية كذلك، دعوية كثرية خمتلفة
 . وما شأن العراق عنا ببعيد، إىل حد التكفري واالقتتال كما ال خيفى

تناحرة متدابرة وأحيانا قبائل كثرية م :هناك يف كثري من البلدان: وعلى الصعيد االجتماعي -
، وعلى املستوى األسري والشخصي جند االختالفات واخلصومات على قدم وساق، متقاتلة

  .شرطة أو أي مبىن حمكمة عرف ذلك بدخول أي قسمت
والنتيجة احلتمية هي ، ويندى هلا اجلبني ،وتبكي هلا العني ،وينفطر هلا الفؤاد ،حالة يدمى هلا القلب
 أدى ذلـك إىل تكالـب  ف )وال تنازعوا فتفشلوا وتذهب رحيكم(اب الريح بال شك الفشل وذه

  . صرنا أضعف األمم نسأل اهللا العفو والعافية والسالمةو، األعداء علينا
يف آيـات  ، وسلم من التفرق واالخـتالف ) ٢(ولقد حذرنا اهللا تعاىل ورسوله صلى اهللا عليه وآله 

  . ثر من أن حتصر وأشهر من أن تذكروال داعي لذكرها ألا أك، وأحاديث كثرية

                                                
مني لست أؤمن بنظرية املؤامرة ولكين مع ذلك ال أشك يف أن ألعداء اإلسالم دورا كبريا يف تفريق املسل)  ١( 

  وال شك أن هناك أيضا عوامل داخلية من املسلمني أنفسهم، ومتزيقهم
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بل اال الفكـري فإنـه أكثـر    ، وليس املراد ذا البحث اال السياسي أو اال االجتماعي
اخلالف وتبذل يف ذلك ، فاخلالف فيه يثار على الدوام مبناسبة وبغري مناسبة، )٣( ااالت اختالفا

واملصيبة أن ، فيما هو أوىل لكان احلال غري احلالاليت لو بذلت  الضخمة األموال واألوقات واجلهود
وهـو احلـق   هذا االختالف حاصل باسم الدين فكل طرف يدعي أن ما يفعله هو من صميم الدين 

عندما قال يف كتابه ) ٤(الغزايل  أبو حامدوصدق وكان للجهل دور يف توسيع دائرة اخلالف ، املطلق
وألجله كثر اخلالف ، ريزة يف الطبع ال يصرب عنه اجلهالإن التحدي بالعلوم غ: (٩٢صفيصل التفرقة 
: ل سـقراط ومثله قو ـاه)من ال يدري لقل اخلالف بني اخللقولو ينكث من األيدي ، بني الناس

   ٣٨٩اه قواعد التحديث للقامسي ص) لو سكت من ال يعلم لسقط االختالف(
لكل منها منهجه يف خدمة ، عاتوال يزعجين أن يكون يف أمة اإلسالم مدارس أو فصائل أو مجا(

األهداف وترتيبها وحتديـد الوسـائل    دوفقا لتحدي، اإلسالم والعمل على التمكني له يف األرض
  .والثقة بالقائمني على تنفيذها من حيث القوة واألمانة أو الكفاية اإلخالص، ومراحلها

وأن يكون عدوها من ، إمنا يزعجين ويؤرقين ويذيب قليب حسرات أن تعادى أمة اإلسالم نفسها
  )٥) (وأن يكون بأسها بينها ، ويكيد بعضها لبعض، وأن يضرب بعضها بعضا، داخلها

  
وقـد   ،وهذا البحث هو عبارة عن حماولة لتأصيل الطريق إىل األلفة بني املسلمني تأصيال علميـا 

، هلمـم خصوصا وحنن يف زمن ضعفت فيه ا، وذلك حىت تتسىن قراءته للكلحاولت فيه االختصار 
، وال أزعم أين سأعطي املوضوع حقه بل وال عشر معشار ذلـك ، وأرجو أال يكون اختصاري خمال

                                                                                                                                       
التزمت يف حبثي هذا الصالة على اآلل مع الصالة على النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم ألمره صلى اهللا على وآله ) ٢(

كل ما أحكيه من النقول  ومما جيدر التنبيه عليه أين أكتب الصالة على اآلل يف، وسلم بذلك يف الصالة اإلبراهيمية
   .حىت ولو كان املنقول عنه مل يذكر الصالة على اآلل

قال ابن ، وهذا حاصل يف احلاضر واملاضي، حىت إنك لتجد يف البيت الواحد االنتماءات الفكرية املختلفة )٣ (
، ية وهو سين مجاعيحرورية وامرأة معتزلية وأخت مرجئ شيعي وابنةٌ ابن: كان للحسن بن قيس بن احلصني: عائشة

  .والتاريخ يعيد نفسه، ٣١٣القلوب يف املضاف واملنسوب صاه مثار ) أراين وإياكم طرائق قددا: فقال هلم ذات يوم
فقال يل ، قال حجة اإلسالم: كنت يف أول األمر أذكر ألقاب من أنقل عنهم فأقول مثال يف الغزايل: تنبيه مهم) ٤(

مث بعد ذلك التزمت يف حبثي هذا  ؟نا بلقب كذا ومل تذكر فالنا بلقب كذابعض من قرأ البحث ملاذا ذكرت فال
إسقاط األلقاب إال إذا كان اللقلب مذكورا من قاملخالف لصاحب اللقب وذلك حىت ال أثري حتسس، غريي لِب ،
   .ملخالفه ذلك ويف املقابل ال يقبل، وألن كل فريق ال يقبل ألصحابه إال األلقاب العالية

 .بتصرف ٥صللدكتور القرضاوي ) الصحوة اإلسالمية بني االختالف املشروع والتفرق املذموم(اقتباس من ) ٥(
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يف  حسيب أين خطوت خطـوة و، متوجع ولوعة متأمل على حال املسلمني ها نفثة مصدور وآهةولكن
  )والدعوية العقدية والفقهية ( الطريق إىل األلفة بني املسلمني على اختالف مذاهبهم الفكرية 

.. وإمنا هو حترر سـاكن يف نفسـي وروحـي   ) موضة(ليس حترر ، سأحاول أن أكون متحرراو(
ألن القمع ال ينتج إال أفكارا بائسة واجتاهات ، لتحرر من كل سلطة يف نقد األفكارمنطلقي هو ا

  )٦) (إذن لنتحرر وحنرر الكلمة.. )امنحين حرية أمنحك فكرا راقيا: (شعاري ..رثة
  

ذا سريحبون  -وهم كثُر وهم مقصدي-لعقالء واملعتدلني من كل طائفة أن امن  وأنا على يقني
وسيشنعون وأن الغالة من كل طائفة سريفضون الفكرة من أساسها ، البحث ويضعونه يف االعتبار

   .كم من مريد للخري ال يدركه..لكنو، وقد يكون الدافع هلم حسنا ،على صاحب البحث
من املعروف يف سنن االجتماع أن كل طائفة قوي : (٤اجلرح والتعديل ص قال القامسي يف رسالته يف

وقد ، شأا وكثر سوادها ال بد أن يوجد فيها األصيل والدخيل واملعتدل واملتطرف والغايل واملتسامح
ن ألن التوسط مرتلة االعتدال وم، وأقوى استجابة وجد باالستقراء أن صوت الغايل أقوى صدى

وعليه  وأما الغلو فمشرب األكثر ورغيبة السواد األعظم، يف كل عصر ومصر حيرص عليه قليل
  اهـ )  درجت طوائف الفرق والنحل

  
وقد قال عين السين منـهم إين   –ممن سيطلعون على البحث  -املتعصبني من كل مذهب وكأين ب
عـين   وقـال ، وقال عين السلفي منهم إين حلـويل ، وقال عين الشيعي منهم إين ناصيب، رافضي

وقال عين احلنبلي منهم إين ، وقال عين املعتزيل والزيدي منهم إين جربي، الصويف منهم إين وهايب
  إخل .. وقال عين األشعري منهم إين حشوي، جهمي

: وهنا أمتثل بقول ابن بطة، وهذا هو شأن املتعصبني على مر التاريخ إذا طرق آذام خالف ما ألفوه
فـإين  ، ضري مع األقربني مين واألبعدين والعارفني واملنكـرين عجبت من حايل يف سفري وح( 

وجدت مبكة وخراسان وغريمها من األماكن أكثر من لقيت ا موافقا أو خمالفا دعاين إىل متابعته على 
  :ما يقوله وتصديق قوله والشهادة له

فإن كنت صدقته فيما يقول وأجزت له ذلك كما يفعله أهل هذا الزمـان مسـاين    -
 ا موافق

  وإن وقفت يف حرف من قوله أو يف شيء من فعله مساين خمالفا  -

                                                
  بتصرف ١٤إلدريس احلسيين ص) االنتقال الصعب يف رحاب املعتقد واملذهب( من كتاب اقتباس)  ٦( 
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- مساين خارجيا  وإن ذكرت يف واحد منها أن الكتاب والسنة خبالف ذلك وارد 
 وإن قرأت عليه حديثا يف التوحيد مساين مشبها  -
 وإن كان يف الرؤية مساين سامليا  -
 وإن كان يف اإلميان مساين مرجئيا  -
 مساين قدريا وإن كان يف األعمال  -
 وإن كان يف املعرفة مساين كراميا  -
 وإن كان يف فضائل أيب بكر وعمر مساين ناصبيا  -
 وإن كان يف فضائل أهل البيت مساين رافضيا  -
- ما مساين ظاهريا لعن تفسري آية أو حديث ف وإن سكت م أجب فيهما إال 
 وإن أجبت بغريمها مساين باطنيا  -
 يا وإن أجبت بتأويل مساين أشعر -
 وإن حجدما مساين معتزليا  -
 مساين شفعويا  -مثل القراءة-وإن كان يف السنن  -
 وإن كان يف القنوت مساين حنفيا  -
 وإن كان يف القرآن مساين حنبليا  -
إذ لـيس يف احلكـم   -وإن ذكرت رجحان ما ذهب كل واحد إليه من األخبـار   -

 طعن يف تزكيتهم  :قالوا -واحلديث حماباة
ل اهللا صلى فيما يقرءون علي من أحاديث رسو-أم يسمونين مث أعجب من ذلك  -

 !ما يشتهون من هذه األسامي -اهللا عليه وآله وسلم
تبـارك   ومهما وافقت بعضهم عاداين غريه وإن داهنت مجاعتهم أسـخطت اهللا  -

وتعاىل ولن يغنوا عين من اهللا شيئا وإين مستمسك بالكتاب والسنة وأسـتغفر اهللا  
 )٧( ٢٩-١/٢٨جللشاطيب االعتصام اه ) هو وهو الغفور الرحيمالذي ال إله إال 

  
على شرط خمالفة ما اعتـاد  فتردد النظر بني أن أتبع السنة : (حيث يقول الشاطيبوكذا أمتثل حبال 

أن ما هم عليه هو  حنو مما حصل ملخالفي العوائد ال سيما إذا ادعى أهلهاالناس فال بد من حصول 
ـ  ت يف ذلك على حكمفأخذ ...السنة ال سواها  القيامـة  يالتدريج يف بعض األمور فقامت عل

                                                
 بن احلسني مسعت :قال السمعاينعن : ( ذه املقولة عن ابن منده فيقوله )١٨/٣٥١(الذهيب يف السري حيكي  ) ٧( 
  اه ... )حايل من عجبت قد: (يقول منده ابن الرمحن عبد مسعت اخلالل، امللك عبد
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املالمة وفَ وتواترت عليق إيلّو العتاب إىل البدعة والضاللة وأنزلت مرتلة أهل الغباوة  سهامه ونسبت
أو خرجوا بالنسبة ، وا يف تقبيح ما وجهت إليه وجهيت مبا تشمئز منه القلوبـّّورمبا أمل ...واجلهالة

  :إىل بعض الفرق اخلارجة عن السنة شهادة ستكتب ويسألون عنها يوم القيامة] يل[
بعض الناس بسـبب   ينفع وال فائدة فيه كما يعزى إيل فتارة نسبت إىل القول بأن الدعاء ال -

 ...أين مل ألتزم الدعاء يئة االجتماع يف أدبار الصالة حالة اإلمامة
مل ألتزم ذكر اخللفـاء   أيناهللا عنهم بسبب وتارة نسبت إىل الرفض وبغض الصحابة رضي  -

 ...الراشدين منهم يف اخلطبة على اخلصوص
هلم يف  يإال من عدم ذكر ]إيل[ألئمة وما أضافوهالقول جبواز القيام على ا وتارة أضيف إيل -

 ...اخلطبة
أين التزمـت يف  وإمنا محلهم على ذلـك  ، وتارة أمحل على التزام احلرج والتنطع يف الدين -

ويفتـون مبـا    ليف والفتيا احلمل على مشهور املذهب امللتزم ال أتعداه وهم يتعدونهالتك
وأئمة أهـل   ،يسهل على السائل ويوافق هواه وإن كان شاذا يف املذهب امللتزم أو يف غريه

 وللمسألة بسط يف كتاب املوافقات  ،العلم على خالف ذلك
عاديت بعض الفقراء املبتدعني املخالفني وتارة نسبت إىل معاداة أولياء اهللا وسبب ذلك أين  -

وتكلمت للجمهور على مجلة من أحوال هؤالء الذين  .للسنة املنتصبني بزعمهم هلداية اخللق
 نسبوا أنفسهم إىل الصوفية ومل يتشبهوا م 

وتارة نسبت إىل خمالفة السنة واجلماعة بناء منهم على أن اجلماعة اليت أمر باتباعها وهـي   -
  ٢٧ص/١االعتصام ج اه) ا عليه العمومم: الناجية

  :وقبل ذلك قال الشافعي رضي اهللا عنه
  ) .روافض بالتفضيل عند ذوي اجلهل     *       اــإن حنن فضلنا عليا فإنن( 
  ) .رميت بنصب عند ذكري للفضل      *       وفضل أيب بكر إذا ما ذكرته ( 
  . )ل ــحىت أوسد يف الرم حببهما       *  فال زلت ذا رفض ونصب كالمها ( 

  )١٩٣ص /  ١ج (الصواعق احملرقة ذكره ابن حجر يف  ،انتهى
 

ون وال املتجـرد ، ال الباحثون املتعصـبون ، الباحثون املتجردونومرادي ومقصدي ذا البحث 
االخـتالف يف   كتابه مقدمة يف ابن قتيبة قال، املتعصبون اخلاملون -من باب أوىل-وال ، اخلاملون

  :وسيوافق قويل هذا من الناس ثالثة(  :١٠الرد على اجلهمية واملشبهة صو اللفظ
مل يعتقد األمر بنظر  ال يرعوي وال يرجع ألنه رجال منقادا مسع قوما يقولون فقال كما قالوا -

  فريجع عنه بنظر 
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فليس يرد عزتـه وال يـثين    ورجال تطمح به عزة الرياسة وطاعة اإلخوان وحب الشهرة  -
ألن يف رجوعه إقراره بالغلط واعترافه باجلهل وتـأىب عليـه   ، ذي خلق إن شاءعنانه إال ال

، ويف ذلك أيضا تشتت مجع وانقطاع نظام واختالف إخوان عقدم لـه النحلـة   ،األنفة
  والنفوس ال تطيب بذلك إال من عصمه اهللا وجناه 

وحشة وال  فارقٍوال تدخله من م ورجال مسترشدا يريد اهللا بعمله ال تأخذه فيه لومة الئم -
  نتهىا) !فإىل هذا بالقول قصدنا وإياه أردنا، تلفته عن احلق أنفة
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  ھیكلة البحث
  :حماوريف ثالثة  وقد جعلت املوضوع

  تصحيح التصور عن اآلخر يف : األول احملور
  :وفيه مبحثان
  تصحيح النقل عن اآلخر: املبحث األول

  : وفيه فرعان
  خلاطئ مناذج من النقل ا: الفرع األول
  : وفيه مسألتان

  مناذج يف األشخاص: األوىل
  مناذج يف الطوائف والفرق: الثانية

  من وسائل تصحيح النقل عن اآلخر : والفرع الثاين
  :وفيها مسائل
  متحيص ما ينقل يف كتب التاريخ والتراجم والفرق: املسألة األوىل
  األخذ من املصادر ال الوسائط: واملسألة الثانية

  عدم تعميم اخلاص : لثالثةواملسألة ا
  تصحيح الفهم : واملبحث الثاين

  :وفيه فرعان
  لنفهم اآلخر كما يريد ال كما نريد : الفرع األول
  مناذج من الفهم اخلاطئ: والفرع الثاين
  :وفيه مسألتان
  مناذج يف األشخاص: املسألة األوىل
  مناذج يف الطوائف : واملسألة الثانية

  
  ح احلكم على اآلخر تصحييف : الثاين احملور

  :وفيه مباحث
  أنواع اخلالف : املبحث األول
  :وفيها فروع
  خالف التنوع: الفرع األول
  اخلالف الشكلي: والفرع الثاين
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  )املعترب وغري املعترب(اخلالف احلقيقي : والفرع الثالث
  هل هناك فرق بني اخلطأ يف االعتقاد واخلطأ يف العمل؟: واملبحث الثاين
  مىت يعذر املخالف يف االعتقاد والعمل؟: الثواملبحث الث

  مسألة التكفري: واملبحث الرابع
  :وفيه فروع

   فر من التكفري فرارك من األسد: الفرع األول
  جهات التكفري: والفرع الثاين
  :وفيه مسألتان
  التكفري الوصفي وضوابطه: املسألة األوىل
  التكفري العيين وضوابطه: واملسألة الثانية

  التكفري يف مسائل العقائد: لثالثوالفرع ا
  مناذج من اإلسراف يف التكفري: والفرع الرابع
  :وفيه مسألتان

  مناذج يف األشخاص: املسألة األوىل 
  مناذج يف الطوائف: واملسألة الثانية 

  االعتدال والتجرد واإلنصاف يف احلكم على اآلخر: واملبحث اخلامس
  :وفيه فروع

  اريخ على األحكام اجلائرةمناذج من الت: الفرع األول
  :وفيه مسألتان
  مناذج يف األشخاص: املسألة األوىل
  مناذج يف املسائل : واملسألة الثانية
  سلبا وإجيابا دور البيئة واملنشأ يف احلكم على اآلخر: والفرع الثاين
  احلق أحق أن يتبع : والفرع الثالث
  الباطل الرجوع إىل احلق خري من التمادي يف : والفرع الرابع

   حديث افتراق األمةت يف إشكاال: واملبحث السادس
  :وفيه فروع

  إشكاالت يف روايات حديث االفتراق: الفرع األول
  إشكاالت يف مضمون حديث االفتراق: والفرع الثاين
  إشكال فهم السلف الصاحل: والفرع الثالث
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 من هي الفرقة الناجية ؟: والفرع الرابع
  

  املعاملة مع اآلخر  تصحيحيف : الثالثاحملور 
  :وفيه مباحث
  ال إنكار يف مسائل اخلالف: املبحث األول
  املنهج الشرعي يف التعامل مع املخالف : واملبحث الثاين

  :وفيه فروع
  املنهج القرآين يف التعامل مع املخالف: الفرع األول
  اهلدي النبوي يف التعامل مع املخالف: والفرع الثاين
  والشدة بني الشرع والواقعاهلجر : والفرع الثالث
  مناذج مشرقة ومناذج مظلمة من التاريخ يف التعامل مع املخالف : واملبحث الرابع

  :وفيه فرعان
  مناذج مشرقة يف التعامل مع املخالف: الفرع األول
  : وفيه مسألتان
  مناذج يف األشخاص: املسألة األوىل
  مناذج يف الطوائف : واملسألة الثانية
  مناذج مظلمة يف التعامل مع املخالف: والفرع الثاين

  : وفيه مسألتان 
  مناذج يف األشخاص: املسألة األوىل
  مناذج يف الطوائف: واملسألة الثانية

  هو مساكم املسلمني : واملبحث اخلامس
  :وفيه فرعان
  حبسب املذاهباإلسالمية عدم التفريق يف احلقوق : الفرع األول
  بني املذاهب اإلسالمية كثري القواسم املشتركة: والفرع الثاين

  لنتعاون فيما اتفقنا عليه: واملبحث السادس
  وردود األفعال جتنب اإلرهاب الفكري: واملبحث السابع

  
  :مث اخلامتة
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  :وفيها مسائل
  دور السلوك والتزكية يف تصحيح التصور واحلكم واملعاملة: املسألة األوىل
  حيح التصور واحلكم واملعاملةأمهية احلوار ودوره يف تص: واملسألة الثانية
  التقريب بني املذاهب اإلسالمية : واملسألة الثالثة
  دور احلكام والساسة يف األلفة والفرقة: واملسألة الرابعة

  نداء إىل العلماء والدعاة واملفكرين واملصلحني وعامة املسلمني: واملسألة اخلامسة
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  وال یزالون مختلفین: بین یدي البحث 
أمر واقع وإنكاره يعد  -يف العقيدة والفقه والدعوة-لفروق الفكرية بني مذاهب املسلمني إن وجود ا
وال مرادنـا أن  ، أو االدعاء أا كلها فرعيـة ، وليس مرادنا هو إنكار وجود تلك الفروق، سفسطة

 فقهـي أو (احد وليس املراد أيضا هو توحيد األمة على رأي و، يتنازل البعض عن مذهبه بغري قناعة
 ،فهذا مستحيل ألسباب كثرية منها اختالف األفهام واملدارك وامليول والعقـول ، )عقدي أو دعوي

  اآلية ...) وال يزالون خمتلفني: ( وألن اإلرادة اإلهلية اقتضت أنه
إن اختالف العقول أمر طبيعي ومن العسري مجع الناس علـى مـذهب   : (قال الشيخ حممد الغزايل

أن األمة اإلسالمية ميكن مجعها أو كان ميكن مجعهـا علـى   ! وتصور، جواحد يف الفكر واالستنتا
اه دستور الوحدة ) وجهة نظر واحدة يف فهم النصوص الواردة شيء مستحيل أو قريب من املستحيل

    ٥٣الثقافية ص
ووقوع االختالف بني الناس أمر ضروري : (٥١٩ص/٢الصواعق املرسلة جوقبله قال ابن القيم يف 

بعـض   ولكن املذموم بغي بعضـهم علـى  ، منه لتفاوت إرادم وأفهامهم وقوى إدراكهم ال بد
وإال فإذا كان االختالف على وجه ال يؤدي إىل التباين والتحزب وكل من املخـتلفني   ،وعدوانه

  اه ...)فإنه أمر ال بد منه يف النشأة اإلنسانية قصده طاعة اهللا ورسوله مل يضر ذلك االختالف
  : إن الطريق إىل األلفة اإلسالمية مير بثالث مراحل: أن نقول بل مرادنا

التصور الصحيح  -املخالفني لنا يف املذهب-بأن نتصور اآلخرين : تصحيح التصور: املرحلة األوىل
  ألن كثريا من املسائل املختلف فيها مل يتصورها بعضنا عن بعض التصور الصحيح 

كم على املسائل املختلف فيها وعلـى أصـحاا احلكـم    بأن حن: تصحيح احلكم: واملرحلة الثانية
  الصحيح ألن كثريا من املسائل املختلف فيها مل حيكم بعضنا على بعض فيها احلكم الصحيح

بأن نتعامل مع املخالفني لنا يف املذهب التعامل الصحيح ألننـا يف  : تصحيح املعاملة: واملرحلة الثالثة
  مع بعض التعامل الصحيح كثري من األحيان ال يتعامل بعضنا

وأن ، فإذا تصورنا اآلخرين التصور الصحيح فسيتبني أن هناك ما هو غري صحيح يف النسـبة أصـال  
  وبعضها شكلي صوري ال حقيقي، وبعضها عمم فيه اخلاص، بعض املسائل أسيء فهمه

ثريا من املسائل اليت وإذا عرفنا احلكم الصحيح على املسائل اليت خالف فيها اآلخرون فسيتبني لنا أن ك
  وأن كثريا من املسائل حصل التجاوز يف احلكم عليها وعلى أصحاا ، كنا نظنها أصلية هي فرعية

وخالفنـا املنـهج   ، وإذا عرفنا التعامل الصحيح مع اآلخرين فسيتبني لنا أننا قد أسأنا التعامل معهم
  القرآين واهلدي النبوي يف ذلك 
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، وال ادعاء فرعيتها كلها، راد هو إنكار وجود الفوارق بني الطوائفليس امل: أعيد وأكرر فأقول
بل املراد هو تصحيح تصـور تلـك   ، وال توحيد األمة على رأي واحد، وال التنازل عن املذاهب

: ا يف عنـوان البحـث  ولذا قلن، الفوارق وتصحيح احلكم عليها وتصحيح التعامل مع أصحاا
ألن  ،ومل نقل إىل الوحدة اإلسالمية، األلفة ال تتعارض مع التعدد ألن الطريق إىل األلفة اإلسالمية

ا كان املقصود بالوحدة هو وحدة القلوب ال وحدة ذإال إ، حتقيق الوحدة اإلسالمية أمر مستحيل
  :وهذا هو أوان الشروع يف املراد ،اآلراء
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  :احملور األول
  تصحيح التصور عن اآلخر

  :وفيه مبحثان
  تصحيح النقل عن اآلخر: لاملبحث األو
  عن اآلخر تصحيح الفهم: واملبحث الثاين
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  تصحیح التصور عن اآلخر :األول المحور

  تصحیح النقل: المبحث األول
ولنبدأ باحلديث عن الركن ، تصحيح الفهم: والثاين، تصحيح النقل: األول: تصحيح التصور له ركنان

  : يف الفروع التالية) تصحيح النقل(األول 
  

  نماذج من النقل الخاطئ: الفرع األول

  نماذج من النقل الخاطئ في األشخاص: المسألة األولى
 وليس املراد هو التقصيعلى هذا املرتلق اخلطري اإلسالمي بعض األمثلة والنماذج من التاريخ ر نذكسو

  :فمن ذلك، وإال لطال بنا املقام فذلك حيتاج إىل جزء مفرد، اإلكثاربل وال 
  

   أبو حنیفة واألوزاعي: األول النموذج
قدمت الشام على  :لقاعبد اهللا بن املبارك (  :بسنده إىل ١٣/٣٣٨ يف تارخيه اخلطيب البغدادي روى

 !؟يا خراساين من هذا املبتدع الذي خرج بالكوفة يكىن أبا حنيفة: األوزاعي فرأيته ببريوت فقال يل
ت منها مسائل من جياد املسائل وبقيـت يف  فرجعت إىل بييت فأقبلت على كتب أيب حنيفة فأخرج

  ذلك ثالثة أيام فجئت يوم الثالث وهو مؤذن مسجدهم وإمامهم والكتاب يف يدي 
فما زال قائما ، قال النعمان: عت عليهافناولته فنظر يف مسألة منها وقّ؟ أي شيء هذا الكتاب :فقال

مث أقام وصلى مث أخرج الكتاب حىت بعد ما أذن حىت قرأ صدرا من الكتاب مث وضع الكتاب يف كمه 
هذا نبيل : فقال، شيخ لقيته بالعراق: قلت؟ يا خراساين من النعمان بن ثابت هذا :أتى عليها فقال يل

  اه ) !! هذا أبو حنيفة الذي يت عنه:  قل ،من املشايخ اذهب فاستكثر منه
مث التقينـا   :ابن املبارك قالأن ( :١/٨٨اندهلوي يف شرحه على املوطأ الك ويف رواية أخرى ذكرها

  مبكة فرأيت األوزاعي جياري أبا حنيفة يف تلك املسائل واإلمام يكشف له بأكثر مما كتبت عنه 
غبطت الرجل بكثرة علمه ووفور عقله وأستغفر اهللا :كيف رأيته؟ قال : فلما افترقنا قلت لألوزاعي

  اه)!بلغين عنهالزم الرجل فإنه خبالف ما ، تعاىل لقد كنت يف غلط ظاهر
را عليه يف احلكـم فوصـفه   قبل أن يعرف حال أيب حنيفة جائ -على جاللته–لقد كان اإلوزاعي 

اه السنة لعبد اهللا )  ما ولد يف اإلسالم مولد أشر من أيب حنيفة: ( األوزاعي يقولبل وكان ، باملبتدع
اه السنة لعبد ) عروة عروة اإلسالمحنيفة ينقض عرى  وأب: ( وكان يقول أيضا ،١/١٨٧بن أمحد 
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لكن األوزاعي بعدما قرأ كالم أيب حنفيـة  ، كل هذا بسبب البالغات اخلاطئة،١/١٨٦اهللا بن أمحد 
  وحث على االستكثار من علمه وأثىن عليه وجالسه غير رأيه فيه بل ومدحه 

حـد وقبـل   إن املنهج القرآين يدعو إىل التثبت والتحقق والتأكد من صحة املعلومات قبل نسبتها أل
يا أيها الذي آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قومـا جبهالـة   : ( قال تعاىل، احلكم عليه

وقـد  ، وقد يكون الذي جاء بالنبأ ليس بفاسق لكن مصدره فاسق) فتصبحوا على ما فعلتم نادمني 
  اخل ... يكون اعتمد على جمهول وقد يكون غري ضابط للخرب

كما اشتهر عند مشركي العرب أن النيب صلى ،لكاذب ويشتهر ويتحدث به الناسوقد ينتشر اخلرب ا
بل قد ينتشر اخلرب الكاذب يف األوساط اإلسالمية ويتحدث بـه  ، اهللا عليه وآله وسلم كاهن وساحر

بعض الصاحلني عن غفلة كما حصل يف قصة اإلفك مع السيدة عائشة رضي اهللا عنها ونزلت يف ذلك 
لوال إذ مسعتموه ظن املؤمنـون  (وا إىل التثبت وحسن الظن وعدم اخلوض فيما يشاع اآليات اليت تدع

ولوال إذ مسعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم ذا سبحانك هـذا تـان   ) (واملؤمنات بأنفسهم خريا
ن فيجب علينا أن نأخذ الدروس والعرب م) .. يعظكم اهللا أن تعودوا ملثله أبدا إن كنتم مؤمنني، عظيم 

  .هذه احلادثة وما أكثرها
إن النقل اخلاطئ يؤدي بال شك إىل التصور اخلاطئ والتصور اخلاطئ بال شك يـؤدي إىل احلكـم   

، واحلكم اخلاطئ بال شك يؤدي إىل التعامل اخلاطئ) فاحلكم على الشيء فرع عن تصوره(اخلاطئ 
بل متثـل  ، عنيٍ شاذة ونادرة ليست حادثة) األوزاعي وأبو حنيفة(نفسه فهذه القصة  والتاريخ يعيد

إصدار األحكام مـن قبـل   بناء التصور ووهو  ،واقعا مريرا مرت به األمة اإلسالمية وال زالت متر به
وتلك البالغات واألحكام حتمـا  ، جمرد البالغات اخلاطئةزعامات العلمية والفكرية اعتمادا على ال
اعات واخلصومات والتكفري بـل واالقتتـال   تسبب يف اخلالفات والرتتالقواعد فواألتباع  نتقل إىلت

   .أحيانا
  

   الھیثمي وابن خلدون: النموذج الثاني 
قال ابـن  ، ويسبه بسبب مقالة بلغته عنهابن خلدون  كان يلعن ذكر ابن حجر عن شيخه اهليثمي أنه

ابـن   وقد كان شيخنا احلافظ أبو احلسن يبالغ يف الغض من: ( ٢/٢٤٧رفع اإلصر كتابه  حجر يف
رضي اهللا عنهما يف  أنه ذكر احلسني بن علي !!!ذكر يل أنه بلغهفلما سألته عن سبب ذلك  خلدون

وملا نطق شيخنا ذه اللفظة أردفها بلعن ابن خلدون وسبه وهـو   ،قتل بسيف جده: تارخيه فقال
  .!!يبكي
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ان ذكرهـا يف  ومل توجد هذه الكلمة يف التاريخ املوجود اآلن وكأنه ك: ]القائل هو ابن حجر[ قلت
  اه!!! )النسخة اليت رجع عنها

، هذه الكلمةبسبب ب صن منهم على اام ابن خلدون بالنتابع أهل التواريخ وخصوصا املصريوت وقد
تارخيه عن ابن مقدمة يف  حكى تلك الكلمةأن ابن خلدون إمنا  وعند الرجوع إىل املصدر األصلي جند

على سبيل الذم والتخطئة فقال يف مقدمتـه  وقد حكاها ، قولهفهي من منقوله ال من ، عريب املالكي
 فقال يف كتابه الذي مساه بالعواصم يف هذا وقد غلط القاضي أبو بكر بن العريب املالكي: ( ٢٠٥ص

وهو غلط محلته عليه الغفلة عن اشتراط اإلمـام  ن احلسني قتل بشرع جده، إ: والقواصم ما معناه
انتهى كالم ابـن   )!؟اآلراءيف زمانه يف إمامته وعدالته يف قتال أهل ، ومن أعدل من احلسني العادل

  خلدون 
سب، وينتقد قائلهنسب إىل الرجل ما مل يقله بل ما يقول بضده فانظر كيف يلعن ويكل ذلـك  ، وي

  :وصدق الشاعر حيث قال، بسبب البالغات اخلاطئة
  كفّيك على نسجِ األباطيلِ فما أقدر     هداك اهللا يا تاريخ يا شيخ األضاليلِ  
  )٨( فما مثلك مأمونٌ على أخبارِ موتانـا     حتُايب احلي أو تظلم يا تاريخ أحيانـا 

نظر فيمـا  يف مقدمة ابن خلدون دون أن ياحملكي نقل ذلك للهيثمي قرأ كالم ابن العريب  ولعل الذي
فحق لنـا أن  ، إن أحسنا الظن بالناقل هذا ،ال من منقوله ابن خلدون قبله وفيما بعده فظنه من قول

وإذا نقلت مذاهبهم فاتق اهللا يف الغلط عليهم ونسبة : (٥/٢٠٩قول ابن الوزير يف العواصم نتأمل 
ونكتـب مـا قـدموا    : (ه تعاىلقولَ -عند كتابتك ما يبقى بعدك-واستحضر ، ما مل يقولوه إليهم

  اه )القيامة أن تراهيسرك يف ***      فال تكتب بكفك غري شيء ، )وآثارهم
هو ما وحتاملوا عليه واموه بالنصب ولعل سبب ذلك حنق كثري من املصريني على ابن خلدون  لقد

أهل مصر غلب الفرح عليهم واخلفـة والغفلـة عـن    : (-عن املصريني- ٧٣قاله يف مقدمته ص

                                                
تأسيسا على هذا مل يكن : (٢٠٧ص) العلويون يف مواجهة التجين ( قال أمحد علي حسن يف كتابه : فائدة) ٨(
: وإمنا كان عاملا بأسراره وخفاياه ومدركة لنتائجه السبلية عندما قال -كما قيل-التاريخ متشائما من ) بول فريي(

يهيج األحالم ويثمل الشعوب ويولد هلم ذكريات موهومة : إن التاريخ أخطر إنتاج أنتجته الكيمياء الذهنية فهو
هم إىل اهلذيان باد أو ويزيد ردود فعلهم حدة ويغذّي جراحهم القدمية ويعكر عليهم صفو راحتهم ويقود

  اه )باالضطهاد وجيعل األمم تشعر باملرارة والعجب ويصريها ال حتتمل زهوا بنفسها
البحث يف التاريخ يكون عن الشعوب املنقرضة وليس عن : (عن األميين قوله ١٩١وحكى يف نفس الكتاب ص

 اه )الشعوب الباقية املوجودة
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اه ومـا  )أسـواقهم هم وال شهرهم، وعامة مآكلهم من تنس ، حىت إم ال يدخرون أقوات العواقب
  ذكره ابن خلدون هو من مناقب أهل مصر ال من معائبهم ألن ذلك دليل على التوكل 

كانت سببا خفيا عند بعض املصريني للقـدح  هذه رمبا وبعيدا عن هذا وذاك فإن كلمة ابن خلدون 
ل يقو -٢/٣٤٤ابن حجر يف رفع اإلصر كما ذكر -البشبيشي د جنفمع جاللة قدر ابن خلدون ، فيه

ومل لسان الدين ابن اخلطيب يف تـاريخ غرناطـة   ] أي ابن خلدون [ وقد ذكره : ( عن ابن خلدون
  اه )يصفه بعلم، وإمنا ذكر له تصانيف يف األدب، وشيئا من نظمه، ومل يكن باملاهر فيه

الرجـل  : ( جنده يقول عن ابن خلدون ٣/٤٩٨وعند الرجوع لكالم ابن اخلطيب يف أخبار غرناطة 
ل، رفيع القدر، ظاهر احلياء، أصيل اد، وقور الس، احسن اخللق، جم الفضائل باهر اخلصالفاضل 

خاصي الزي، عايل اهلمة، عزوف عن الضيم، صعب املقادة، قوى اجلأش، طامح لقـنن الرياسـة،   
، صـحيح  متقدم يف فنون عقلية ونقلية، متعدد املزايا، سديد البحث، كثري احلفظخاطب للحظ، 

بارع اخلط، مغري بالتجلة، جواد الكف، حسن العشرة، مبذول املشاركة، مقيم لرسـوم   التصور،
اه قارن هذا مع ما قاله ) .التعني، عاكف على رعي خالل األصالة، مفخرة من مفاخر التخوم املغربية

  البشبيشي
ـ ) أمنوذجا  السقاف ابن خلدون وابن عبيد اهللا ..ضحايا املؤرخني(  رسالةوانظر  ن عبـد  لوضاح ب

  )٩(صنعاء  –طبع مركز عبادي للدراسات والنشر ، الباري األهدل
  

  ابن قدامة وابن أبي عصرون: النموذج الثالث 
يعين [ مسعنا درسه: وقرأت خبط الشيخ املوفق قال: (١٢٩ص/٢١سري أعالم النبالء جيف قال الذهيب 

انقطعتم  ملَ:ليه بعد فقالدخلت ع: مع أخي أيب عمر وانقطعنا فسمعت أخي يقول ]ابن أيب عصرون
  اه )هذا معىن احلكاية، واهللا ما أنا أشعري: فقال، إنك أشعري: إن ناسا يقولون: قلت ؟عين
  

  ابن تیمیة وابن مخلوف: النموذج الرابع 
: دائما يقول عين أين أقول ]أي ابن خملوف[وهو: قلت: (٢٥٥ص/٣ج البن تيمية جمموع الفتاوىيف 

وشهرته بالكذب والفجور يعلمه اخلاص والعام فهل ، لدا وهذا كله كذبإن اهللا يف زاوية ولد و
  اه)يصلح مثل هذا أن حيكم يف أصول الدين ومعاين الكتاب والسنة

                                                
 إذا كان الكتاب غري مشتهروذلك يتعلق بالطبعة يف حبثي هذا إال نادرا  جتدر اإلشارة إىل أين ال أذكر ما)  ٩
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  بن عبد الوھابزیني دحالن و محمد : النموج الخامس 
 كان حممد بن عبـد : (١٣٧الوهابية صأمحد زيين دحالن يف رسالته الدرر السنية يف الرد على قال 

  اه )ومن توسل بالنيب فقد كفر: ويقول يف كل خطبةالوهاب خيطب للجمعة يف مسجد الدرعية 
ينهى عن الصالة على النيب صلى اهللا عليه وآلـه  ] حممد بن عبد الوهاب[وكان : (١٤٢وقال ص

وأحـرق  ... وعن اجلهر ا على املنائر وسلم ويتأذى من مساعها وينهى عن اإلتيان ا ليلة اجلمعة
  اه ) عليه وآله وسلم ئل اخلريات وغريها من كتب الصالة على النيب صلى اهللا دال

والظاهر من حال حممد بن عبد الوهاب أنه يدعي النبوة إال أنه ما قـدر علـى   : (١٦١وقال ص
وكان يف أول أمره مولعا مبطالعة أخبار من ادعى النبوة كاذبا كمسـيلمة وسـجاح   ، إظهار ذلك

ام فكأنه يضمر يف نفسه دعوى النبوة ولو أمكنه إظهـار هـذه الـدعوة    واألسود وطليحة وأضر
  اه )  إين أتيتكم بدين جديد: وكان يقول ألتباعه، ألظهرها 

وال يشك من له اطالع على أخبار حممد بن عبد الوهاب أن ما ذكره زيين دحالن غـري صـحيح   
ح حممد بن عبد الوهاب بأن مسألة وقد صر، دحالن أنه اعتمد يف ذلك على النقول اخلاطئةلوعذرنا 

 فهذه املسألة من مسائل الفقه( :التوسل مسألة خالفية ال ينكر فيها على املخالف فقال عن التوسل
اه  جمموع مؤلفات )فال ننكر على من فعلهأنه مكروه،  )١٠(! ولو كان الصواب عندنا قول اجلمهور

   ٦٩-٦٨القسم الثالث الفتاوى يف املسألة العاشرة صالشيخ 
لكن ميكن أن يكون مقصد زيين دحالن بالتوسل ما يشمل االستغاثة كما هو الغالب على تعـبريات  

وهنا تأيت مسألة مهمة جدا وهـي  ، وحممد بن عبد الوهاب يكفر بذلك كما هو مشهور، الصوفية
، قائليها ال حبسب ما هو شائع عند من يقرأ أو يسـمع فهم املصطلحات حبسب ما هو شائع عند 

  كم من مسألة فهمت على غري وجهها بسبب اخلطأ يف ذلك ف
 فقد ذكر بعض ما امه به خصومه  أيضا أن يكون قد أحرق دالئل اخلرياتابن عبد الوهاب وأنكر 
ن الناس من ستمائة سنة ليسـوا علـى   إ: وإين أقول ،إين مبطل كتب املذاهب األربعة: قوله: (فقال

وإين أكفر ج عن التقليد، وإين أقول إن اختالف العلماء نقمة؛ شيء؛ وإين أدعي االجتهاد وإين خار
لو أقدر علي هدم قبة : يا أكرم اخللق؛ وإين أقول: ؛ وإين أكفر البوصريي، لقولهمن توسل بالصاحلني
هلدمتها؛ ولو أقدر على الكعبة ألخذت ميزاا، وجعلـت هلـا    عليه وآله وسلمرسول اهللا صلى اهللا 
وإين أنكر زيارة قرب الوالدين ، عليه وآله وسلمين أُحرم زيارة قرب النيب صلى اهللا ميزاباً من خشب؛ وإ

وإين أحـرق دالئـل   وغريمها؛ وإين أكفر من خلف بغري اهللا؛ وإين أكفر ابن الفارض، وابن عريب؛ 

                                                
 )التوسل بني ايزين واملانعني دراسة مقارنة (  ا نظر وللفقري حبث بعنواننسبة  الشيخ ذلك للجمهور فيه  ) ١٠( 
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سـبحانك  : جوايب عن هذه املسائل، أن أقول .، وروض الرياحني، وأمسيه روض الشياطنياخلريات
  ٣٤ص/١اه الدرر السنية ج...)ن عظيمهذا تا

  

  نماذج من النقل الخاطئ في الطوائف :المسألة الثانیة
  

  األشاعرة: النموذج األول
قطعـا ومل أكـن    غري صحيحوهذا ، يقولون بتوحيد اهللا يف األلوهية أم الشاعرة ينسب البعض لأل

مع أن األشـاعرة  هذا ، )١١( لمين قرأته ومسعته ممن ينتسب للعأتصور أن يصدر ذلك من أحد لوال أ
الدين اإلدلـيب يف  قال الشيخ صالح ، مسلميصرحون بتوحيد اهللا يف ألوهيته بل ويصرح بذلك كل 

اعلم أن األشاعرة مقرون بأنه ال خالق وال رازق وال معطـي وال  : (١١٠شاعرة صكتابه عقائد األ
ائب التسرع وسوء الفهم أن ينسب هـذا  وبأنه ال يستحق العبادة إال اهللا، ومن عجمانع إال اهللا، 

أم يـذكرون انفـراد اهللا    !!، ألنه مل جيدالباحث املسكني إليهم القول بالشطر األول دون الثاين
  .تبارك وتعاىل باستحقاق العبادة، ال يف كتب العقيدة وال يف كتب الفروع
لى أصناف الكفار الذين ال واألشاعرة يؤصلون أصول العقائد اإلسالمية يف كتب العقيدة، ويردون ع

، فإذا آمن عليه وآله وسلم نبياً ورسوالًيؤمنون باهللا تعاىل رباً وال باإلسالم ديناً وال مبحمد صلى اهللا 
نبيه ورسوله فمن املعلـوم  عليه وآله وسلم املرء باهللا تعاىل وبأن القرآن كالم اهللا وأن حممداً صلى اهللا 

  .إىل اخلالق جل جاللهبداهة أن ال يتوجه بالعبادة إال 
وارجع إىل كتب التفسري اليت كتبها األشاعرة لتجد أم ينصون على انفـراد اهللا تبـارك وتعـاىل    

  اه ) ، وخاصة اختاذ شريك مع اهللا تعاىل يف العبادة ، والتحذير من أصناف الشركباستحقاق العبادة
  :منها مث ذكر أقواال كثرية لألشاعرة يف توحيد األلوهية نذكر طرفا

  اه )ال معىن للشرك إال أن يتخذ اإلنسان مع اهللا معبوداً(: ٣٣ /١٦ه تفسرييف الرازي  قال
ويتربأ عن وهو أن يشتغل اإلنسان بعبادة اهللا تعاىل على سبيل اإلخالص : (٢٦/٢٣٩وقال يف تفسريه 

  اه) عبادة غري اهللا تعاىل بالكلية
ومعىن علم أن صانع العامل جلت قدرته واحد أحد، وجيب أن ي: (٣٢ص الباقالين يف اإلنصاف وقال

  اه)وال من يستحق العبادة إال إياهذلك أنه ليس معه إله سواه، 

                                                
 للدكتور سفر احلوايل) منهج األشاعرة يف العقيدة ( مطلع رسالة أنظر مثال )  ١١
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ذكار بعد القرآن وأفضل األ: ( ) ال إله إال اهللا ( عن كلمة ٩املقاصد ص يفويقول النووي رمحه اهللا 
  ها)ال معبود حبق يف الوجود إال اهللا: ومعناها، ال إله إال اهللا

فـإن  (: بعد ذكر الصفات الواجبة هللا تعـاىل : (١١العقائد صيف كتابه وقال العز ابن عبد السالم 
  اه )، وال يستحق العبودية إال من اتصف جبميع ما ذكرناهاأللوهية ترجع إىل استحقاق العبودية

  : وأنواع الشرك ستة: ( ٣٣شرح املقدمات صيف  وقال السنوسي رمحه اهللا
  اوس إثبات إهلني مستقلني، كشرك : شرك استقالل وهو -
 تركيب إله من آهلة، كشرك النصارى : وشرك تبعيض وهو -
، كشـرك  عبادة غري اهللا تعاىل ليقرب إىل اهللا تعاىل زلفـى  وهو: وشرك تقريب -

  متقدمي اجلاهلية
  ، كشرك متأخري اجلاهليةوهو عبادة غري اهللا تعاىل تبعاً للغري :وشرك تقليد -
إسناد التأثري لألسباب العادية، كشرك الفالسفة والطبائعيني  :وهووشرك األسباب  -

 ن تبعهم على ذلك وم
 العمل لغري اهللا تعاىل، وحكم األربعة اُألول الكفر بإمجـاع،  :وهو وشرك األغراض -

  اه )، وحكم اخلامس التفصيلوحكم السادس املعصية
وإذا كان معىن ... املعبود حبق: إللهومعىن ا: (٤٢ص على منت السنوسية تهحاشييف  وقال البيجوري

  اه)ال معبود حبق إال اهللا :معىن ال إله إال اهللاكان اإلله ما ذكر 
وهل يـذكرون التوحيـد   ! ؟ل حيذر األشاعرة من الشرك أو الفه(: بعد ذكر ما سبقمث قال اإلدليب 

  .!!!د اهللا تعاىل باأللوهية ـ أو ال؟احلقيقي ـ الذي هو توحيد العبادة وإفرا
ولعلك تدرك ـ أيها األخ الباحث ـ بعد اآلن أن كتب األشاعرة ركزت يف العقيدة على توحيـد    

وأن األشاعرة برآء من التهمة الـيت  الربوبية ودالئله العقلية ومل تترك احلديث عن توحيد األلوهية، 
، وال يف ةحاولت إلصاقها م، وهي أن التوحيد احلقيقي ال ذكر له يف كتبهم، ال يف كتب العقيد

  انتهى كالم اإلدليب  )!!!.، وأنك جتزم ذا كتب الفروع
  

  المعتزلة : النموذج الثاني 
قـال  ، ذلـك  وهذا غري صحيح فهم يثبتون، زلة أم ينكرون امليزان والصراطينسب البعض إىل املعت

التوحيـد  ضمن رسائل العـدل و ) املختصر يف أصول الدين(القاضي عبد اجلبار املعتزيل يف رسالته 
وامليـزان  فإن قيل أفتجوزون ما ورد يف األخبار من عذاب القرب واملسـاءلة واحملاسـبة   : (٣٨٥ص

 وكذلك امليـزان ... نعم نؤمن جبميع ذلك على الوجه الذي جنوز له: قيل وغري ذلك؟  والصراط
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ل النـار أو  جيوز أن جيعل يف أحد الكفتني نورا ويف األخرى ظلمة يتبني ا حال املكلف وأنه من أه
  وإمنا الذي ال جنوزه هو وزن األعمال ألا قد قيدت وليست جبسم فيوزن، اجلنة

وال جنوز ما يذكرونه من حدته وصعوبته يف أهل اجلنة وإن جوزناه يف أهـل   والصراط هو الطريق
   اه)وال خالف بني األمة يف ذلك... فنؤمن مبا جاء يف ذلك من األخبار على الوجه الصحيح، النار
  

  )الجعفریة(اإلمامیة : النموذج الثالث
العواصـم  ينسب البعض إىل اإلمامية القول بتكفري مرتكب الكبرية من املعاصي وخلوده يف النار ففي 

وهذه حقيقة مذهبهم، أن الكل عندهم كفرة، ألن من مذهبهم : ( ١٤٧من القواصم البن العريب ص
، إن كل عاص بكبرية كـافر :  تسمى باإلماميةوكذلك تقول هذه الطائفة اليت. التكفري بالذنوب
  اه)!!على رسم القدرية

يف فاسـق  وهذا بال شك غري صحيح فاإلمامية ال يقولون بتكفري مرتكب الكبرية فهو عندهم مسلم 
واتفقت اإلمامية على أن : (٥١قال املفيد يف أوائل املقاالت ص، الدنيا ومصريه إىل اجلنة يف اآلخرة

 أهل املعرفة واإلقرار ال خيرج بذلك عن اإلسالم وأنه مسلم وإن كان فاسـقا  من ةمرتكب الكبري
ووافقهم على هذا القول املرجئة وأصحاب احلديث قاطبة ونفـر مـن   ، مبا فعله من الكبائر واآلثام

  اه )وأمجعت املعتزلة وكثري من اخلوراج والزيدية على خالف ذلك، الزيدية
اتفقت اإلمامية على أن الوعيد باخللود يف النار متوجه : (٤٩يضا صوقال املفيد يف أوائل املقاالت أ

من أهل املعرفة باهللا تعاىل واإلقرار بفرائضه من أهل الصالة  دون مرتكيب الذنوبإىل الكفار خاصة 
وأمجعت املعتزلـة علـى   ، وأهل احلديث قاطبة، ووافقهم على ذلك كافة املرجئة سوى ابن شبيب

  لوعيد باخللود يف النار عام يف الكفار ومجيع فساق أهل الصالة وزعموا أن ا خالف ذلك
 واتفقت اإلمامية على أن من عذب بذنبه من أهل اإلقرار واملعرفة والصالة مل خيلـد يف العـذاب  
وأخرج من النار إىل اجلنة فينعم فيها على الدوام ووافقهم على ذلك من عددناه وأمجعت املعتزلة على 

  اه )نه ال خيرج من النار أحد دخلها للعذابخالف ذلك وزعموا أ
هو من  -الذي ما زال مسلما وال خيلد يف النار-على أن مراد اإلمامية بصاحب الكبرية من املعاصي 

أما غري اإلمامية اإلثين عشـرية فهـم   ، كان إماميا إثنا عشريا وهو املراد بقوهلم أهل اإلقرار واملعرفة
وهلـم يف  ، إال املستضعفني منهم، ساملني من الكبائر بل والصغائر واعندهم خملدون يف النار ولو كان

وعنـد  ، وسيأيت تفصيل هذا عند احلديث على مناذج الغلو يف التكفري عند الطوائـف ، ذلك أقوال
  احلديث عن معىن الناصيب عند اإلمامية
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  نموذج آخر لإلمامیة
ارتدوا بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله إن الصحابة كلهم : ينسب البعض إىل اإلمامية أم يقولون

 ذكر سـعيد أيـوب  بينما جند اإلمامية خبالف ذلك فقد ، وسلم إال نفرا منهم عددهم بعدد األصابع
ممن يترضـون   أمساء قرابة مائتني من الصحابة  ٢١٣ص -١٧٥يف كتابه الرساليون من ص اإلمامي

علي بن أيب طالـب  سيدنا وكانوا من أنصار ، وسلمعليه وآله عنهم ممن عاشوا بعد النيب صلى اهللا 
من  رضي اهللا عنه وذكر أن الذين قاتلوا مع علي، رضي اهللا عنه ووقفوا معه يف قتاله ذكرهم بأمسائهم

وقد زاد على ذلك عبد احلسني شرف الدين يف كتابه ،  من أهل بدرنيامنائة وأن منهم مثانالصحابة مث
، مرتبني حبسب حروف املعجـم  فذكر أمساء قرابة ثالمثائة ٣٠٨ص – ٢٦٣الفصول املهمة من ص

  ويف معجم رجال احلديث للخوئي الكثري والكثري من أولئك الصحابة 
كـان  : (روى الكليين عن أيب جعفر قاللكن يشكل على ذلك رواية واردة يف كتب اإلمامية فقد 
بن األسود وسلمان الفارسي وأبو ذر  املقداد الناس أهل ردة بعد النيب صلى اهللا عليه وآله إال ثالثة

وهي رواية مشكلة حىت على مذهبهم كما تبني وال شك أـا  ، ٨/٢٤٦اه روضة الكايف) الغفاري
ولعل اجلواب يكون يف رواية الكشي يف رجاله ، عندهم إما ضعيفة أو مردودة أو هلم عليها جواب ما

] صلى اهللا عليه وآله وسلم[ده بعد النيب كان الناس أهل ر: عن أيب جعفر عليه السالم قال : ( ٤ص
  اه )مث عرف الناس بعد يسري، ر وسلمانذاملقداد وأبو : إال ثالثة

  

  من وسائل تصحیح النقل عن اآلخر :الفرع الثاني 

  تمحیص ما ینقل في كتب التاریخ والتراجم والفرق :المسألة األولى 
 يتجرد عن أهوائه وميوله ومصـاحله الشخصـية   ن قام بتدوين عقائد امللل ملمم اريكثمن املؤسف أنّ 

هم يكتب عقيدة حنلتـه بشـكل   ا من، فترى أنّ كثرلةوغلبت نزعاته وعواطفه الدينية وتعصباته الباط
  تحريف التاريخ وإنكار املسلّماتمرغوب منمق وحياول أن يصحح ما ال يصح ولو ب
أن يكن عداءه هلا، وهلذا حيـاول أن يعرضـها    وأما إذا أراد الكتابة عن عقائد اآلخرين فال يستطيع

بصورة مشوهة، فيأيت يف غضون كالمه بنسب مفتعلة وآراء خمتلقة وأكاذيب مجة نزوالً على حكـم  
العاطفة الدينية الكاذبة، أو اعتماداً على الكتب اليت ال يصح االعتماد عليها، أو تسـاهالً يف ضـبط   

لعوامل اليت صارت سبباً حلرية األجيال املتأخرة يف جمال التعرف العقائد واملذاهب، إىل غري ذلك من ا
   .على عقائد األقوام وامللل، وضالهلا وإساءة الظن فيها
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خصومهم وأعدائهم،  وأخص من بني تلك العوامل، االكتفاء يف تبيني عقائد قوم بالرجوع إىل كتب
 خي العقائد والنحلمن  ريكثوهذا داء عم١٢) ( مؤر(  

إن قرأت تراث كل فرقة على حدة حتسب أنه ال يوجد يف األمة اإلسالمية إال أهـل اإلميـان    وأنت
  والصالح والتقوى حبيث ال تشك بأم مجيعا من أهل اجلنة

وإن أنت قلبت الصفحة وقرأت قراءة ثانية من خالل موقف كل فرقة من الفرق األخرى ختلص إىل 
  ) ١٣(أهل النار أن مجيع املسلمني كفار وأم مجيعا من 

وليس ، واملؤرخ يف الغالب ميزج فكره ومشاعره بتارخيه، التاريخ يكتبه يف الغالب األقوى واملنتصرإن 
تدعونا إىل أن ال وما شاها  السابقة النماذجلكن ، التاريخ فهذا مرتلق خطري كتب القدح يف مقصدنا

فقد ،  بد من التمحيص والتحقق والتأكدبل الوالتراجم والفرق م بكل ما نقرأه يف كتب التاريخ نسلّ
قال التاج السبكي يف كتابه ، يكون سبب الطعن هو اختالف املذهب أو املقارنة مع احلسد وغري ذلك

إن أهل التأريخ رمبا وضعوا من أناس ورفعوا مـن  : (٥٩قاعدة يف اجلرح والتعديل واملؤرخني ص
، أو لغري ذلك من األسـباب  ل من ال يوثق بهإما لتعصب أو جلهل أو رد اعتماد على نق، أناس

تارخييا خاليـا   وكذلك التعصب قل أن رأيت، واجلهل يف املؤرخني أكثر منه يف أهل اجلرح والتعديل
  اه )من ذلك

صاحب الرسائل  من أن أبا إسحاق الصابئ: ١/١٢السبكي ما يف وفيات األعيان ويؤيد ما قاله التاج 
أن يصنع له كتابـاً يف أخبـار    عضد الدولة البويهيليفة كان قد أمره كاتب اإلنشاء ببغداد عن اخل

دخل عليه فرآه يف  للصابئصديقا  أن: ذكر ابن خلكانو، )الكتاب التاجي( له الدولة الديلمية، فعمل
أباطيـل أمنقهـا، وأكاذيـب    : فقال ؟فسأله عما يعمل ضوالتبييشغل شاغل من التعليق والتسويد 

  اه )لفقهاأُ
إن قاعدة احملققني هي عدم البت يف أمر تـارخيي  : ( امسيالقإذن من التمحيص والتدقيق قال فال بد 

للوقوف على كنهه وحقيقته واإلشراف علـى غثـه    إال بعد تعرفه من أطرافه ومراجعة عدة أسفار
ـ  إىل  ومسينه ووزنه مبيزان العقول السليمة والقواعد االجتماعية املعقولة كما أشار ن ذلك اإلمـام اب

   ١٦/١/٣٠اه جملة املنار )خلدون يف مقدمته
بن حجر قال عن الناقل للجرح أن ا: ٢/٦٨٦ويذكر السخاوي يف ترمجته املفردة لشيخه ابن حجر 

وال يعتمد على جمرد التشنيع من كل أحد فإن للنـاس  يلزمه حتري الصدق يف النقل : (والتعديل
  :يلبل ينظر يف الناقل للجرح والتعد، أغراضا متفاوتة

                                                
 بتصرف ٩ص / ١للسبحاين ج) حبوث يف امللل والنحل ( س من اقتبا)  ١٢
 ٣٥-٣٤صللدكتور فرحات اجلغبريي ) البعد احلضاري للعقيدة اإلباضية(اقتباس من )  ١٣
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وإن شك فيه فيقتصـر  ، فإن كان ثقة ليس مبتهم يف املنقول عنه فليعتمده وإن مساه فهو أبرأ لساحته
وإن كان الناقل له ممن ينسـب إىل  ، على اإلشارة وال جيزم مبا يتردد فيه بل يأيت فيه بصيغة التمريض

طر إىل ذلك فليكشف فإن اض أو كان بينه وبني املنقول عنه حظ نفس فليجتنب النقل عنهاازفة 
  اه)عنه
وقد برأه أمحـد  (  :يف سياق الكالم عن عكرمة) ٤٢٧ص / ١ج (قال ابن حجر يف مقدمة الفتح و

عكرمة موىل بن عباس رضي اهللا : فقال يف كتاب الثقات له] أي رأي اخلوارج [ والعجلي من ذلك 
  عنهما مكي تابعي ثقة برئ مما يرميه الناس به من احلرورية 

لو كان كل من ادعى عليه مذهب من املذاهب الرديئة ثبت عليه ما ادعـى بـه   : جرير وقال بن
وقد نسبه ألنه ما منهم إال ، وسقطت عدالته وبطلت شهادته بذلك للزم ترك أكثر حمدثي األمصار

  اه)قوم إىل ما يرغب به عنه
الطعـن يف   عةواعلم أنه قد وقع من مجا: ()٣٨٢ص /١ج ( أيضايف مقدمة الفتح  ابن حجروقال 

   اه)مجاعة بسبب اختالفهم يف العقائد فينبغي التنبه لذلك وعدم االعتداد به إال حبق
دع عنك ما يقع مع االختالف يف املذاهب واملعتقدات : (١١٧قال الشوكاين يف أدب الطلب صو

شيء ممـا  فطالب اإلنصاف ال يلتفت إىل  فإنه يبلغ األمر إىل عداوة فوق عداوة أهل امللل املختلفة
  اه )...يقع من اجلرح والتعديل باملذاهب والنحل

أن يتفقد عند اجلرح  ينبغيومما : ()٦ص /  ٣ج ( السبكي يف طبقات الشافعية الكربىوقال التاج 
العقيـدة   يفحال العقائد واختالفها بالنسبة إىل اجلارح واروح فرمبا خالف اجلـارح اـروح   

 يفأن يكون املزكون برآء من الشحناء والعصبية  وينبغي: بقوله  الرافعيوإليه أشار فجرحه لذلك 
وقد وقع هذا لكثري من األئمـة  ، خوفا من أن حيملهم ذلك على جرح عدل أو تزكية فاسقاملذهب 

روح مصيب جرحوا بناء على معتقدهم وهم املخطئون وا  
: كتابه االقتراح إىل هذا وقـال  يفالدين ابن دقيق العيد  تقيوقد أشار شيخ اإلسالم سيد املتأخرين 

  .احملدثون واحلكام :أعراض املسلمني حفرة من حفر النار وقف على شفريها طائفتان من الناس
تركه أبو زرعة وأبـو  : ومن أمثلة ما قدمنا قول بعضهم يف البخاري: ]القائل التاج السبكي [ قلت 

د أن يقول البخاري متروك وهو حامل لواء فياهللا واملسلمني أجيوز ألح، حامت من أجل مسألة اللفظ
فإن احلق يف مسألة ! ا؟مذام جعل ممادحهمث ياهللا واملسلمني أت، الصناعة ومقدم أهل السنة واجلماعة

اللفظ معه إذ ال يستريب عاقل من املخلوقني يف أن تلفظه من أفعاله احلادثة اليت هي خملوقة هللا تعاىل 
  اهللا عنه لبشاعة لفظها وإمنا أنكرها اإلمام أمحد رضي
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مل يكن له كبري دين حنن أخرجناه من سجستان : ومن ذلك قول بعض اسمة يف أىب حامت ابن حبان
فياليت شعري من أحق باإلخراج من جيعل ربه حمدودا أو مـن يرتهـه عـن    ، ألنه أنكر احلد هللا

  اه )!؟اجلسمية
  
  

  سائطاألخذ من عین مصادر اآلخر ال الو :المسألة الثانیة
حيتم علينا أن نأخذ من عني مصادر اآلخر ال الوسائط ألن الوسائط قد تعتمد على وسـائط   ما سبق

أو خـالف يف  م فيـه عـداوة أو حسـد    أخرى أو على فهمها أو يكون بني الواسطة وبني املتكلَّ
اء مبجـرد  الناس تبع ملا ألفوه من اتباع اآلب: (٤٦قال الصنعاين يف إيقاظ الفكرة ص، إخل... املذهب

  : ومن نظر من العلماء فهو، تقليد وهوى
احلاكمني فيها ملقالتهم بعنـوان ، فيقصر نظره على ما دونه أسالفه من الكتب ن راكدي اهلمةإما م :

إىل غري ذلك مـن  ) أهل السنة واجلماعة –أهل العدل والتوحيد  –الفرقة الناجية  –أهل احلق (
ذلك وغري )  الرافضة –اجلربية  –القدرية  –املشبهة : ( بعنوان وملقاالت غريهم، العبارات املرونقة

  .مسوهم امن أمساء 
اليت قد حكيت فيها أقـوال   فينقلون أقوال خصومهم من تلك الكتبمث جييء املتلقون بعد ذلك 

: وحيكون أدلتـهم بعنـوان  ، وينسبون ذلك إليهم وهم منه براءخصومهم على خالف ما قالوه 
وقد حيذفون منها ما هـو  ) املتمسك  –الشبهة ( وحجة من قابلهم بـ) دليلنا –نا برهان –حجتنا (

  مغزى االستدال لئال تنفق يف سوق املناظرة 
فينقل أقوال خصومهم من تلك الكتب اليت قد حكيت فيها مذاهبـهم  مث جييء املؤلف بعد ذلك 

هم على تلـك العبـارات   ويبين الرد علي، ونسبةُ ذلك إليهم وهم واضح، على خالف ما قالوه
  ويربوا الباطل ويعلو، فيزداد الشر وينمو

فإذا نظر ذلك القصري اهلمة اجلامد الذهن يف تلك األساطري جعلها عنوان االعتقاد وأنزهلا يف أشـرف  
 ويأخذ كالم الناس من معادنهفلو يؤتى باهللا واملالئكة قبيال على أن ينصف يف النظر ، منازل الفؤاد
وبالنظر إىل الكتاب والسنة ما زاده ذلك إال  د أشياخه وآبائه ويكتفي بالرباءة األصليةأو يترك تقلي

  تشددا فيما هو فيه
فيطلع على مآخذ الناس من الكتاب والسنة ويظهـر   وإما أن يكون الناظر من ذوي اهلمة والذكاء

بـل األقـل مـن     فيطرح ما ظهر له من احلق ويعود إىل اآلباء إال القليل، على احلق مع من كان
فإذا صك ذهنه آية أو حديث ، ورجع يدندن حول تلك األساطري وينفقها يف سوق التدريس، القليل
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انتهى ) ولو بتأويل يرده اللفظ ويأباه السياق على خالف ما قرره األسالف استروح لتأويلهايناديان 
   املذاهب العقديةبني  م الصنعاين هو يف اخلالفوالحظ أن كال، كالم الصنعاين بتصرف يسري

املقبلي حياتـه  (وقبله كان املقبلي من دعاة الرجوع إىل املصادر األصلية قال أمحد املليكي يف كتابه 
من  –سواء كانت عقدية أو فقهية–ودعى املقبلي إىل التعرف على املذاهب : ( ٢٠٠ص) وفكره 

املنـار  (  )ألجـنيب انقل أهلها بالرجوع إىل كتب هذه املذاهب نفسها فإن ما تضمنته مقدم على 
٢/٣٩٠  (  

وحث املقبلي على عدم قبول شهادة املخالفني يف العقائد فإا من شهادة ذوي اإلحن املردودة شرعا 
  )  ٥٠٤العلم الشامخ ( وقد علم من حاهلم اتباع اهلوى وقبول املثالب من دون تثبت 

العلـم  (  والبهت أحيانـا  بتم اخلري بل يروى الكذوصار كل منهم حيكى الشر عن خمالفه ويك
  )  ٤١٤الشامخ 

وكرر حتذيره من قبول كالم أهل املذاهب بعضهم يف بعض وحث على النظر فيه ليؤخـذ منـه   
فإن الشريعة قد ردت شهادة العدل املرضي يف حمل التهمة واالقتداء  ويترك ال سيما يف موضع التهمة
  )  ٣٨٥العلم الشامخ ( ا الزم وهو هنا من قياس األوىل 

وذكر أن أصل عدم إنصاف املتمذهبني بعضهم بعضا هو عدم مباالم بأقوال من عزمـوا علـى   
  )  ٢٢٩العلم الشامخ ص (  خصومتهم فيجهلون أقواهلم فيجهلون عليهم

وحض املقبلي على التحري يف نقل أدلة املذاهب وحكايتها كاملة فإن كـثريا مـن املصـنفني    
احملكية على حسب آراء احلاكني ال على ما وقع للمحي عنـهم  انتخاب أدلة املذاهب بيتصرفون 

  )  ١/١٢٨املنار (  فقط
وكثريا ما ينمقون حججهم ويذكرون أضعف حجج خصومهم وجيروا على الوجه الذي يضعفها 

  )  ١/٣٦٨و ٢/١٢٥املنار (  متركون ما ال يندفع من أدلة اخلصوليكون دفعها واضح الصحة وي
  

ومن العجب ، وحنوهفال عربة مبا يف الوسائط من سوء النقل  يةاألصلاملصادر رب من فإذا اطلعنا على اخل
ملا يف الوسائط وقد حصل  ه ويعتمد على الوسائط مع نفي األصلِرويرد خب ب األصلَأن جتد من يكذّ

سللفقري شيء من ذلك فنب مورهم أشياء مل أقلها اعتمادا على الوسائط مع نفيي لتلك األإيلّ بعض  
بن قال عبد اهللا (: ٥/٣٩٤ففي الفتاوى الكربى البن تيمية ، عجيبة جتسد لنا هذا األمرالقصة هذه الو

قد علمت شدة : من خراسان جاءين فسلم علي فسلمت عليه فقال يلالظاهري ملا قدم داود : أمحد
ذا مقاليت أو ن ليس هإ: كالم فأحب أن تعذرين عنده وتقول له وقد بلغه عين. حمبيت لكم وللشيخ
  !ال تريد؟ فأىب: فقلت. ليس كما قيل لك
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جئين بتلك اإلضبارة : قال. إنه ال يقول ذه املقالة وأنكر: قالوفدخلت إىل أيب فأخربته أن داود جاء 
يعـين داود  -هذا كتاب حممد بن حيىي النيسابوري وفيـه أنـه   : فأخرج منها كتابا فقال] الكتب[

فقلت له إنه ينكـر  ، القرآن حمدث: وذكر يف كتابه أنه قال. ال واحمللأحل يف بلدنا احل -األصبهاين
  اه )!!!ال نقبل قول عدو اهللاحممد بن حيىي أصدق منه : فقال. ذلك

فهذا أمحد يكذب داود الظاهري ويرد خربه ويغلظ يف وصفه ويسميه عدو اهللا مع أنه صاحب الشأن 
مع أنه كان متحامال على اللفظية كما هو مشهور  ،ويقبل أمحد من حممد بن حيي، وهو أدرى مبا قال

   وكما سيأيت يف حمنة البخاري إن شاء اهللا
  

   عدم تعمیم الخاص: تصحیح التصور من وسائل :المسألة الثالثة

  :ولتعمیم الخاص صور

  : الصورة األولى
وهذا  ،ذلك القولب وابناء على أن فردا أو بعضا من تلك الطائفة قال لأقوامعينة نسب إىل طائفة أن ت

نعم إذا كان بقيـة األفـراد    ،)وال تزر وازرة وزر أخرى(: من الظلم الظاهر فإن املنهج القرآين هو
 نسب إىل طائفة قولأن يويدخل يف ذلك ، ذلك إليهمفال بأس يف أن ننسب مصرحني مقرين بذلك 

ون على عدم االعتمـاد  نصلوجود هذا القول يف مصادر غري معتمدة عند تلك الطائفة بل أحيانا قد ي
  على تلك املصادر

  

  :نماذج على ھذه الصورة

  :الحنابلة: النموذج األول
بل أخرب ابن اجلوزي يف كتابه دفع شبه ، بالتجسيم يف حق اهللا تعاىل ينسب البعض إىل احلنابلة القول

صـحيح  وهذا األمـر لـيس ب  ، !أنه يف زمانه صار ال يقال حنبلي إال قيل جمسم ١٠٢التشبيه ص 
من أشد املذاهب على  تجسيم وهذا صريح يف كتبهم بل إن مذهبهمفاحلنابلة يرتهون اهللا تعاىل عن ال

أقاويـل الثقـات    كتابه يف احلنبلي مرعي الكرميقال ، اسمة فإم حيكمون على اسمة بالكفر
به نفسه ومبا  ومن العجب أن أئمتنا احلنابلة يقولون مبذهب السلف ويصفون اهللا مبا وصف: (٦٤ص

ومع ذلك فتجد من ال حيتاط ، وصفه به رسوله من غري حتريف وال تعطيل ومن غري تكييف وال متثيل
لشافعية فإن اسم عندهم ال ومذهبهم أن اسم كافر خبالف مذهب ا ،يف دينه ينسبهم للتجسيم

  اه)!؟فقوم يكفرون اسمة فكيف يقولون بالتجسيم، ريكف
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يف  ٢/٣٠٦قال ابن الوزير اليماين يف الروض الباسـم  ، ئة كل حنبلي من التجسيمال يعين هذا تربو
ولكن حكم البعض ال يلزم ، وما أظن بعض احلنابلة ينجو من ذلك (: معرض التجسيم عند احلنابلة

والَ تزِر ، { كتب الرجال على القدح بذلك على من قاله دون غريه وقد اشتملت، الكلّ بالضرورة
ازِرى ورأُخ راه.)وهللا احلمد} ةٌ وِز  

  

  األشاعرة: النموذج الثاني
القليـل  هذا القول مل يقل بـه إال   قول بعدم صحة إميان املقلد مع أنشاعرة الهم ينسب إىل األبعض
ـ أمـا  ، إنه قد رجع عن ذلـك : بل وقيل، فقط السنوسيإنه مل يقل به إال : بل قيل، منهم  ريهامج

وانظر مثال شرح البيجوري على اجلوهرة ، كما هو مقرر يف كتبهمن املقلد على صحة إميافاألشاعرة 
والقول احلق الـذي عليـه   : (فقد حكى االختالف يف ذلك مث قرر مذهب األشاعرة فقال ٥٠ص

مـع  ، االكتفاء بالتقليد يف صحة إميان املقلـد : ( وهو) املعول من هذه األقوال هو القول الثالث
  اه )ة للنظر وإال فال عصيانالعصيان إن كان فيه أهلي

  

   المعتزلة: النموذج الثالث 
قـال  وأكثرهم على خالفه ، اشتهر أن املعتزلة ينكرون عذاب القرب مع أن هذا القول إمنا هو لبعضهم

فإن : (٣٨٥القاضي عبد اجلبار املعتزيل يف املختصر يف أصول الدين ضمن رسائل العدل والتوحيد ص
  ؟األخبار من عذاب القرب ومنكر ونكري أفتجوزون ما ورد يف: قيل

ال على ما يظنه احلشو من أنه يعذم وهم  نعم نؤمن جبميع ذلك على الوجه الذي جنوز له: قيل هلم
إنه تعاىل يعيدهم : بل نقول!! وال كما تقوله اربة من أنه ال أصل لعذاب القرب، موتى يف قبورهم

أمتنـا  : (وقد قال اهللا ما يدل على ذلك وهو قولـه ، موتىأحياء الوقت الذي يعذم فيه مث يعودون 
وقد تظاهرت بذلك األخبار وال ميتنع أن يتـوىل  ، وأثام كذلك على قولنا) اثنتني وأحييتنا اثنتني

  اه)  ذلك من يلقب من املالئكة مبنكر ونكري ليكون أعظم يف التعذيب
ومجلة ذلك أنه ال خالف : القرب فصل يف عذاب: (٧٣٠وقال القاضي يف شرح األصول اخلمسة ص

وهلذا ، وكان من أصحاب املعتزلة مث التحق باربة فيه بني األمة إال شيء حيكى عن ضرار بن عمرو
اه مث شـرع يف  )إن املعتزلة ينكرون عذاب القرب وال يقرون به: ترى ابن الراوندي يشنع علينا ويقول
  االستدالل على إثبات عذاب القرب

نصفني ينفون ذلك عن املعتزلة عندما حيكون اخلالف يف مسألة عذاب القرب ففي فـتح  ولذلك جند امل
مطلقا من اخلوارج وبعض املعتزلة كضرار ] أي عذاب القرب [ خالفا ملن نفاه ...: (٤/٤٤٣الباري 
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ومجيع أهل السنة وغريهـم   وخالفهم يف ذلك أكثر املعتزلة، ن عمرو وبشر املريسي ومن وافقهماب
  اه )إىل أنه يقع على الكفار دون املؤمنني ئيابوذهب بعض املعتزلة كاجل. من االحتجاج له وأكثروا
، سب إىل املعتزلة أم ينكرون عذاب القربون: (٢/٤٥٠شمريي يف شرحه على الترمذي وقال الك
دد ، وإين يف هذا أيضا متر أحد منهم إال ضرار بن عمرو وبشر املريسي هأنه مل ينكر ...ويرد عليه

  اه ) عبارما رتما مل 
لكنه ، نسب إىل بشر إثبات عذاب القرب ،١/٤٣٧ويقوي تردد الكشمريي أن ابن حزم يف الفصل 

فتبني أنه مل ينف أحد من املعتزلة عذاب القرب إال ضرار وقد تقدم عـن عبـد   ، نسب إىل ضرار نفيه
  اجلبار أن ضرار ترك املعتزلة

  

   اإلمامیة: النموذج الرابع
وأكثـرهم  مع أنه قول بعضهم فقط ، بة القول بتحريف القرآن لإلماميةنسهر يف األوساط السنية اشت

 :١١٨أصول العقيدة بني املعتزلة واإلمامية صيف كتاا لدكتورة عائشة املناعي تقول ا، ينكرون ذلك
التأكيد  على -باعتباره أول األصول-بصدد احلديث عن القرآن الكرمي  حيرص علماء اإلمامية وهم(

ت كل صوقد حرِ، على إنكار التهمة الشائعة اليت توجه إليهم يف هذا الصدد وهي مة حتريف القرآن
املصادر اإلمامية اليت تتحدث عن القرآن الكرمي حرصا شديدا على نفي هذه التهمة وعلى إثبات أن 

، يزيد حرفا وال ينقص القرآن الذي يتحدثون عنه هو القرآن املوجود يف مصاحف عامة املسلمني ال
اعتقادنا أن القرآن الذي أنزله اهللا تعاىل على نبيه حممد صلى اهللا عليـه وآلـه    : (يقول الصدوق

ومبلغ سوره عند الناس مئة ، هو ما بني الدفتني وهو ما يف أيدي الناس ليس بأكثر من ذلكوسلم 
اعتقـادات الصـدوق   ) بنا أنا نقول أكثر من ذلك فهو كـاذ ومن نسب إلي..وأربعة عشر سورة

  ١٠٢-١٠١ص
وأن الكتاب املوجود يف أيـدي  : (طاء وهو يتحدث عن عقائد اإلماميةويقول حممد آل كاشف الغ

املسلمني هو الكتاب الذي أنزله اهللا إليه لإلعجاز والتحدي ولتعليم األحكام ومتييز احلالل مـن  
ومن ذهب منهم أو من غريهم ، !عهموأنه ال نقص فيه وال حتريف وال زيادة وعلى هذا إمجااحلرام 

نزلنـا   إننا حنـن (نص الكتاب العظيم ، من فرق املسلمني إىل وجود نقص فيه أو حتريف فهو خمطئ
واألخبار الواردة من طرقنا أو طرقهم الظاهرة يف نقصه أو حتريفه ضعيفة ) الذكر وإنا له حلافظون

  ٦٤-٦٣ة وأصوهلا صأصل الشيع)  شاذة وأخبار آحاد ال تفيد علما وال عمال
واحلقيقة أن علماء الشيعة أنفسهم يذكرون أن طائفة منهم قالوا بالتحريف والنقص يف القرآن لكنهم 

فأما : الكالم يف زيادة القرآن ونقصه( : يقول الطربسي، حيرصون دائما على نفي هذا القول وتضعيفه
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وقوم من احلشوية  اعة من أصحابناوأما النقصان منه فقد روى مجالزيادة فيه فمجمع على بطالا 
  ١/١٥جممع البيان ) والصحيح من مذهب أصحابنا خالفهالعامة أن يف القرآن تغيريا ونقصا 

تحريف والنقصان يف من أن مذهب اإلمامية الصحيح هو إنكار القول بال-وهذا الذي ذكره الطربسي 
 القدمي واحلديث على السواء بل إن هو ما جيده الباحث يف معظم مصادر اإلمامية يف -القرآن الكرمي

منهم من ادعى اإلمجاع على إنكاره مثل شيخ فقهائهم الشيخ جعفر يف حبث القـرآن مـن كتابـه    
  ٢٠٠البيان للخوئي ص ) كشف الغطاء (

ونسب القول بعـدم التحريـف إىل   ) العروة الوثقى ( ومنهم الشهشهاين يف حبث القرآن من كتابه 
والعلـم   ٥/٢٧٤) وايف ال( م احملدث الشهري املوىل حمسن القاساين يف كتابيه ومنه، مجهور اتهدين

  ) آال الرمحن( ومنهم حممد جواد البالغي يف مقدمة تفسريه ، ١٣٠اليقني ص
القاضي نور الدين والبهائي ووقد نسب مجاعة القول بعدم التحريف إىل كثري من األعاظم منهم املفيد 

  عائشة املناعي  .انتهى كالم د)  ٢٠٠صالبيان للخوئي ( وأضرام 
عند مجهور علمـاء الشـيعة   القرآن الكرمي : (٣٥٤اهلندي يف كتابه إظهار احلق صوقال رمحة اهللا 

ومن قال منهم بوقوع النقصان فيه فقوله مردود ، اإلمامية اإلثين عشرية حمفوظ عن التغيري والتبديل
  اه )غري مقبول عندهم

فظ القرآن وعدم حتريفه عن الصدوق يف اعتقاداته واملرتضى يف تفسـريه  مث نقل أقواال هلم يف ح
واملال صادق يف شرح الكليين واحلر العاملي يف بعض رسائله والقاضي التستري يف  ) جممع البيان(

ما نسب إىل اإلمامية من وقـوع التغـيري يف   : ( ومما قاله هذا األخري ) مصائب النواصب( كتابه 
  اه )ال به مجهور اإلمامية إمنا قال به شرذمة قليلة منهم ال اعتداد م فيما بينهمالقرآن ليس مما ق

وابن املطهر ) التبيان ( أبو جعفر الطوسي يف تفسريه  :الذين ال يقولون بالتحريف ومن علماء اإلمامية
   ١٢١احللي يف األجوبة املهناوية ص

متقدميهم يف أن القرآن حمفوظ من التغيري وقد وال خيتلف قول املعاصرين من اإلمامية عن قول مجهور 
) ذيب األصول : ( تقدم عن بعضهم النقل يف كالم الدكتورة املناعي وانظر أيضا على سبيل املثال

لعلي آل ) الرد الوجيز ( و ٢٤٢صلعبد احلسني شرف الدين ) الفصول املهمة ( و ٢/١٦٥للخميين 
الطبطبـائي يف تفسـريه   و، ٤٤اهللا الصايف ص للطف) مع اخلطيب يف خطوطه ( و ١٣٦حمسن ص

   ١٢/١٠١ ) امليزان(
التحقيـق يف نفـي   : (وهناك كتب لبعض املعاصرين من اإلمامية مفردة يف نفي حتريف القرآن ومنها

عـدم  (كتاب و، لفتح اهللا احملمدي) وصيانة القرآن عن التحريف(لعلي امليالين ) التحريف عن القرآن
ولـو  : (ومما جاء فيه ٤٠ص العقائدية األحباثمركز  يففارس احلسون ره الذي أصد) حتريف القرآن
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ال قول  فهو قولهيعتقد بنقصان القرآن، ] صاحب كتاب فصل اخلطاب[سلّمنا أنّ الشيخ النوري 
وكلّ حبثنا عن رأي الطائفة، ومل يكن حبثنا عـن رأي   ،قول الواحد ال ينسب إىل الطائفةوالطائفة، 

عند الطائفة كلّها، علـى ضـوء    األقوالا نبحث عن مسألة التحريف على ضوء الشيخ النوري، كن
وإالّ لذكرت مخسني عاملاً كبرياً هو أكـرب  الروايات عند الطائفة كلّها، ال على رأي واحد أو اثنني، 

  اه ).من الشيخ النوري وينفي التحريف
النوري عددا من اإلمامية  فقد ذكر، هذا مع التحفظ على قصر القول بالتحريف على النوري فقط

حمسن يف كتابه الرد الـوجيز  آل  يعلالشيخ قال ، القائلني بتحريف القرآن أوصلهم إىل قرابة الثالثني
أي من [ده يف تكثري القائلني بالتحريف ومع أن املريزا النوري رمحه اهللا قد بذل غاية جه: (١٣٧ص

مـع أن   إال أنه مل يبلغ م الثالثني نفسـا  ٢٥ص يف كتابه فصل اخلطاب يف املقدمة الثالثة] اإلمامية
وغـريه  ) ١٤(حريف إىل من نفى التحريف كاملفيدالنسبة إىل كثري منهم ال تصح ألنه نسب القول بالت

  اه )كما نسبه إىل جماهيل ال يعرفون وإىل من مل يثبت عنهم القول به
اعة من متكلمي اإلمامية وفقهائهم وحيكي املفيد القول بالتحريف عن بين نوخبت من اإلمامية وعن مج

وهذا املذهب خالف ما مسعناه من بين وسالمة القرآن عنه ] أي التحريف[أميل إىل عدمه : ( قالف
وقد ذهب إليه مجاعة من متكلمي اإلمامية . نوخبت رمحهم اهللا من الزيادة يف القرآن والنقصان فيه

  ٩٣أوائل املقاالت ص اه )وأهل الفقه منهم واالعتبار
يرى أن روايات التحريف متواترة وأن األصحاب قد أطبقوا على صـحتها   نعمة اهللا اجلزائريبل إن 

عن الوحي اإلهلي، وكون الكل قد  -يعين القراءات السبع-إن تسليم تواترها : (يقولوالتصديق ا ف
ا على وقـوع  يفضي إىل طرح األخبار املستفيضة بل املتواترة الدالة بصرحيهنزل به الروح األمني 

مع أن أصحابنا رضوان اهللا عليهم قد أطبقـوا علـى   التحريف يف القرآن كالماً ومادة وإعراباً، 
   ٣٥٧/  ٢األنوار النعمانية  اه ) صحتها والتصديق ا

                                                
لك قوله يف أوائل ذفمن  له كالم آخر ظاهره القول بالتحريفلكن   عن املفيد ميله إىل عدم التحريفسيأيت)  ١٤

ة على أن أئمة الضالل خالفوا يف كثري من تأليف القرآن وعدلوا فيه عن موجب الترتيل اتفق اإلمامي: (٩املقاالت ص
ي بني ذال شك أن ال: (من سلسلة املفيد ٧/٧٨اه وقوله يف املسائل السروية )وسنة النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم

مجهور املرتل والباقي مما أنزل اهللا الدفتني من القرآن مجيعه كالم اهللا وترتيله وليس فيه شيء من كالم البشر وهو 
ي مجع ما بني الدفتني اآلن مل جيعله ذقرآنا عند املستحفظ للشريعة املستودع لألحكام مل يضع منه شيء وإن كان ال

   اه)لكذيف مجلة ما مجع ألسباب دعته ل
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: عن القول بالتحريفأن احلكم بالتحريف من ضروريات مذهب التشيع فيقول هاشم البحراين ويرى 
اآلثار حبيث ميكن احلكم بكونه  صالقول بعد تتبع األخبار وتفح هذاوعندي يف وضوح صحة ( 

   ٤٩اه مقدمة الربهان ص)  وأنه من أكرب مقاصد غصب اخلالفة من ضروريات مذهب التشيع
ال : ( قولأن الروايات يف التحريف ال تقل عن الروايات يف مسألة اإلمامة في حممد باقر جملسيويرى 

وعندي أن األخبار يف هـذا  لصحيحة صرحية يف نقص القرآن وتغيريه، خيفى أن كثرياً من األخبار ا
بل ظين أن األخبار يف هذا . الباب متواترة معىن، وطرح مجيعها يوجب رفع االعتماد عليها رأساً

  .٥٢٥/ ١٢مرآة العقول اه )فكيف يثبتوا باخلرب الباب ال يقصر عن أخبار اإلمامة
وأم إمنا قالوا ذلك ، ل بعدم التحريف على ثالثة من قدمائهم فقطالقونعمة اهللا اجلزائري بل ويقصر 

وحكموا بأن مـا   نعم قد خالف فيها املرتضى والصدوق والشيخ الطربسي : (ملصاحل رأوها فيقول
والظاهر أن هذا القول إمنا صدر منهم ألجـل  ... بني دفيت هذا املصحف هو القرآن املرتل ال غري

القرآن فكيف جاز العمل بقواعـده  يف ب الطعن عليهم بأنه إذا جاز هذا ، منها سد بامصاحل كثرية
  . ٣٥٧/ ٢األنوار النعمانية  اه)وأحكامه مع جواز حلوق التحريف به

وال نعلم أحدا من ، ونستطيع أن نقول أن اخلالف فيما بني اإلمامية يف التحريف كان عند املتقدمني
جتد منهم الدفاع املستميت لـرد القـول    -من ذلكعلى العكس -بل ، املعاصرين يقول بالتحريف

  بتحريف القرآن والتشنيع على القائلني به منهم وتضعيف قوهلم واحلكم عليه بالشذوذ
  

  ):١٥( وأجدني ھنا مضطرا للقول بأن أھل السنة تجاه اإلمامیة ثالثة أصناف
ألمر أحيانا إىل حد الكذب من يغلو ويتجاوز يف النقد فينتقد ما ال ينتقد وقد يصل ا :الصنف األول

وال جيرمنكم شنآن قوم على أال (بل قد يكون الكذب متعمدا أحيانا وال شك يف أن هذا باطل وظلم 
  وأصحاب هذا الصنف ولألسف كثري وأكثرهم إمنا يردد ما يسمع) تعدلوا

له مـع  من يسمع تلك الدعايات الكاذبة والنقد السطحي وما شابه ذلك مث يتبني : والصنف الثاين
فيقبل بعد ذلك ، الزمن خالف ما مسع فيحصل عنده ردة فعل عكسية فيظن أن كل ما ينتقد كذلك

  منهم من غري متحيص وهذا الصنف مفَرط كما أن الصنف األول مفْرِط
وينتقدون عليهم ما يصح أن ينتقد ، هم أهل العدل فال ينسبون إليهم ما ال يقولون :والصنف الثالث

 يقبلون منهم ما ميكن أن يقبل دون ما ال يصح و
  

                                                
 وهذه األصناف الثالثة موجودة يف اجلملة أيضا عند اإلمامية جتاه أهل السنة)  ١٥
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  :نموذج آخر لإلمامیة 
ينسب البعض لإلمامية القول بتفضيل األئمة األثين عشر على األنبياء عليهم السالم وهذا القول ليس 

ويذكر املفيد يف أوائل ، اختيار كثري من املتأخرين منهم -مع شناعته-هو و، جلميعهم بل هو لبعضهم
  :املفاضلة بني األئمة واألنبياء ثالثة أقوال لإلماميةيف مسألة  ٧٩املقاالت ص
أن األئمة أفضل من من مجيع األنبياء والرسل باستثناء سيدنا حممد صلى اهللا عليه وآله  :القول األول

  وسلم
  أن األئمة أفضل من مجيع األنبياء والرسل باستثناء أويل العزم من الرسل :والقول الثاين
من رفض القولني السابقني وقطعوا بتفضيل األنبياء واملرسلني كلـهم   هو مذهب: والقول الثالث
  اه )على سائر األئمة

وللمفيد رسالة يف تفضيل سيدنا على رضي اهللا عنه على مجيع األنبياء واملرسلني عدا سـيدنا حممـد   
مامة يف واختلف أهل اإل: (قالحيث أن يف املسألة أربعة أقوال فيها وذكر ، صلى اهللا عليه وآله وسلم

  :هذا الباب
ن األنبياء عليهم السالم أفضل منـه علـى القطـع    إ: كثري من متعلميهمفقال  -

 والثبات
بالروايـات وطبقـة مـن املـتكلمني     وقال مجهور من أهل اآلثار والنقل والفقه  -

وأصحاب احلجاج أنه عليه السالم أفضل من كافة البشر سوى رسول اهللا صلى اهللا 
 عليه وآله 

لسنا نعلم أكان أفضل ممن سلف من األنبياء أم : فقالوا يف هذا الباب ووقف قبيلٌ -
 كان مساويا هلم أو دوم

إن أمري املؤمنني عليه  السالم أفضل البشر سوى أويل العزم مـن  : وقال فريق آخر -
  اه )الرسل فإم أفضل منه عند اهللا

  

  الصوفیة :النموذج الخامس 
والقـول باإلباحـة وإسـقاط    وباحللول واالحتاد ة الوجود ينسب البعض إىل الصوفية القول بوحد

وهذا إمنا قاله بعض املنتسبني إىل التصوف وبعض األدعياء فيهم قال السـيوطي يف كتابـه    التكاليف
وقد تأملت األمور اليت أنكرها أئمة الشرع على الصوفية فلم أر صوفيا حمققا : (٩٥تأييد احلقيقة ص
والراجـع  ، ل ا أهل البدع والغالة الذين ادعوا أم صوفية وليسوا منهموإمنا يقو، يقول بشيء منها

  :منها إىل أصول الدين أربعة
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احللول واالحتاد وهو كفر صريح وضالل مبني ومل يقل به أحد من املعتـربين  : األول وهو شرها
كفـريه  من يقول به وت ون من الصوفية ينبهون على تضليلرببل ما زال املعت، وحاشاهم من ذلك

  اه ... ) منهم الغزايل يف عدة مواضع من اإلحياء، وحيذرون منه
وأردفه بكالم أئمة الصوفية يف تضليل وتكفـري  ، مث ذكر كالم الغزايل يف التشنيع على القائلني بذلك

أمجع املسـلمون علـى كفـر    : ( ومن ذلك قول القاضي عياض، القول باحللول واالحتاد والوحدة
 كقول بعـض املتصـوفة  من ادعى حلول الباري يف واحد من األشخاص أصحاب احللول وكفر 

  اه)والباطنية والنصارى والقرامطة
فانظر كيف نقل ذلك عن بعض املتصوفة وهم الغالة منـهم ال كلـهم   : (١٠٦مث قال السيوطي ص
قال ابن مجاعة ، وكذلك مل ينقل أصحاب الكتب الكالمية ذلك إال عن بعضهم، حاشاهم من ذلك

جيب أن يرته اهللا تعاىل عن احللول خالفا للنصارى وبعض الصوفية تعـاىل  : ح الكوكب الوقاديف شر
  اه... )اهللا عن ذلك

وهذا أيضا مل يقل به أحد من املعتـربين  ، القول باإلباحة: األمر الثاين: (١٢٤مث قال السيوطي ص
قط عنه التكليف وأبيحت له زعموا أن اإلنسان إذا وصل إىل حد الفناء س، وإمنا قال به بعض الغالة

وقد تقدم يف كالم القسطالين اإلشارة إىل ذم ذلك وأنه زندقة وكـذلك يف كـالم أي   ، احملرمات
  اه مث ذكر كالم أئمة الصوفية يف ذم ذلك ...)نعيم

  

  نموذج آخر للصوفیة
يف احليـاة  وترك املشاركة ينسب البعض إىل الصوفية ترك اجلهاد واألمر باملعروف والنهي عن املنكر 

بينما الناظر يف تاريخ الصـوفية يف القـدمي   ، ا رأوا أن بعض الصوفية كذلكوما شابه ذلك ملّالعامة 
وجيد أن الكثري من الصوفية يف الزمن األول كانوا من املرابطني يف واحلديث جيد األمر خبالف ذلك 

وأيب يزيد البسطامي واجلنيد الربيع بن خثيم وإبراهيم بن أدهم وحامت األصم : ثغور اإلسالم أمثال
حممـد  وكذا ، بل إن نور الدين حممود زنكي ومن بعده صالح الدين األيويب، والسري السقطي

  كما ال خيفى على املطلع على ترامجهم  الفاتح كانوا من الصوفية أو من املتأثرين بالصوفية
كما هو ت من الصوفية وكذلك كثري من احلركات التحررية ضد االستعمار يف العصر احلديث كان

احلال يف احلركة السنوسية وعمر املختار يف ليبيا واألمري عبد القادر اجلزائري يف اجلزائر واملهدي 
وقد كتب األستاذ أسعد اخلطيب كتابا يف ذلك أمسـاه  .. يف السودان وعز الدين القسام يف الشام

ذلك وذكر الكثري مما مل نذكره ولـوال   وثق فيه كل) دراسة تارخيية –البطولة والفداء عند الصوفية (
  خشية اإلطالة لنقلنا نبذا منه
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وعند النظر إىل املصلحني والعلماء والقضاة عرب الزمان جند الكثري منهم من الصـوفية أو مـن   
العز بن عبد السالم وابـن قدامـة وابـن القـيم     والنووي وكأمثال الغزايل املتأثرين بالصوفية 

  فى ذلك أيضا على من طالع ترامجهم إخل وال خي...  والسيوطي
بل إن كثريا من قادة ومنتسيب احلركات اإلسالمية املعاصرة يف مصر والشام واهلنـد وأفريقيـا   

  .والعراق واليمن وغريها هم من الصوفية أو من املتأثرين بالصوفية
، م من الطوائفوال يعين هذا أنه ليس يف الصوفية سلبيون بل يوجد فيهم سلبيون كما يوجد يف غريه

  :تنازع الناس يف طريقهم( :١١/١٧جمموع الفتاوى كما يف وقد أنصف ابن تيمية عندما قال 
وقالوا أم مبتدعون خارجون عن السنة ونقل عن طائفة مـن   فطائفة ذمت الصوفية والتصوف -

  األئمة يف ذلك من الكالم ما هو معروف وتبعهم على ذلك طوائف من أهل الفقه والكالم 
  وأكملهم بعد األنبياء وكال طريف هذه األمور ذميم  أفضل اخللق أموطائفة غلت فيهم وادعوا  -
ففـيهم السـابق   ، والصواب أم جمتهدون يف طاعة اهللا كما اجتهد غريهم من أهل طاعة اهللا  -

هد جيت اليمني وىف كل من الصنفني من قد املقرب حبسب اجتهاده وفيهم املقتصد الذي هو من أهل
  فيخطئ وفيهم من يذنب فيتوب أو ال يتوب 

ومن املنتسبني إليهم من هو ظامل لنفسه عاص لربه وقد انتسب إليهم طوائف من أهـل البـدع    -
   اه )ولكن عند احملققني من أهل التصوف ليسوا منهموالزندقة 

ور الثالث منه كـالم  ذكرنا يف احمل) املنهجية العامة يف العقيدة والفقه والسلوك: (وللفقري حبث بعنوان
وللفقري أيضا حبـث مفـرد   ، أهل العلم يف التصوف وكيف أن الناس فيه بني إفراط وتفريط ووسط

  عجل اهللا بطبعه )مسائل يف التصوف: (بعنوان
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  ):١٦) (العبیدیون–الفاطمیون(اإلسماعیلیة : النموذج السادس
ون بتناسخ األرواح وإنكار البعث واحلساب أم يقول )العبيديني–الفاطميني(اإلمساعيلية  مما اشتهر عن
وهذا األمر حيتاج منا إىل متحيص ، ونسب إليهم ذلك كثري ممن كتب يف الفرق واملذاهبواجلنة والنار 

 حي سنة( يلالكرماين اإلمساعيأمحد بن محيد الدين فإننا جند هلم أقواال خبالف ذلك فهذا الداعي 
وأما من يرى اجلزاء، مثل : (يقول ٣٦٤به راحة العقل صيف كتا، أحد دعاة الفاطميني )هـ ٤١١

، فمن اعتقادهم أن هذه األنفس هلا حممد بن زكريا والغالة وأهل التناسخ، وانه يكون يف الدنيا
إن وجودها : وجود قبل أشخاصها خبالف اعتقاد الدهرية وأمثاهلا ممن ينحون حنوهم الذين يقولون

فقد ا جوهر تتردد يف اهلياكل حبسب اكتساا إىل أن تصفو وتعود، إنه: بوجود أشخاصها، ويقولون
وغريمها من رسائلنا يف فساد قوهلم ما » ميزان العقل«و» الرياض«أوردنا يف كتابنا املعروف بـ

  اه )رداً على الغالة وأشباههم» املقاييس«يغين سيما ما خيتص بذلك يف كتابنا املعروف بـ
ويذهب : (١٦مصطفى غالب يقول يف مقدمة كتاب الينابيع صملعاصر امساعيلي اإلوهذا الكاتب 

أكثر الذين كتبوا عن عقائد اإلمساعيلية من القدماء واحملدثني بأنّ اإلمساعيلية يقولون بتناسخ األرواح، 
أي أنّ الروح بعد املوت تنتقل إىل إنسان آخر أو إىل حيوان أو نبات على حنو ما نراه يف العقيدة 

وميكننا بعد أن درسنا كتب اإلمساعيلية السرية والعلنية دراسة دقيقة، أن أو النصريية مثالً، البوذية 
، بل ذهبوا إىل أنّ اإلنسان بعد موته يستحيل عنصره الترايب نقول بأنهم ال يدينون مطلقاً بالتناسخ

فإن كان على، إىل املالَ األ) الروح(إىل ما جيانسه من التراب، وينتقل عنصره الروحي ) جسمه(
،وإن كان !!اإلنسان يف حياته مؤمناً باإلمام فهي حتشر يف زمرة الصاحلني وتصبح ملكاً مدبراً

  .شريراً عاصياً إلمامه حشرت مع األبالسة والشياطني وهم أعداء اإلمام

                                                
وهو على ، ليس على شرط حبثنا -)ومن يكفرهم هم مجهور األمة(-ا النموذج عند من يكفر اإلمساعيلية هذ) ١٦

وسيأيت منوذج آخر لإلمساعيلية عند مناذج الفهم اخلاطئ وهو فهم قوهلم بأن ، شرطه عند من يقول بعدم كفرهم
  لشرائع الدين ظاهرا وباطنا على أن املراد به إبطال ظاهر الشرائع

 بني فقد حصل التكفري ،يعين حصول التكفري لطائفة من قبل أخرى عدم إيراد مناذج من التصور اخلاطئ عنهموال 
من من أهل السنة و، من يكفر أهل السنةمن املعتزلة و، من يكفر املعتزلةمن أهل السنة ف، كثري من طوائف األمة

 من يكفرمن أهل السنة و، من يكفر أهل السنة من الزيديةو، من يكفر أهل السنةمن اإلمامية و، يكفر اإلمامية
  وهكذا ... السلفية من يكفرمن الصوفية و، من يكفر الصوفيةومن السلفية  ،الزيدية

تذكرت أن من حقهم هم أيضا أن نتصورهم  لكين، يف البحث والعلوية ذج اإلمساعيليةاوقد ترددت يف وضع من
  ...) جيرمنكم شنآن قوم على أال تعدوا وال.. (يف العقيدةتصورا صحيحا وإن كنا نعتقد احنرافهم الكبري 
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واإلمام نفسه جيري على جسده مثلما جيري على سائر األجساد بعد املوت، حيث يتحلّل كل قسم 
ا يناسبه، فاجلسم الترايب يعود إىل التراب، والنفس الشريفة تعود إىل ما جيانسها ويناسبها، فتصبح إىل م

  اه )فال تتناسخ وال تتالشى أي تتقمص، !!نفس اإلمام عقالً من العقول املدبرة للعامل
فعل واحلساب تابع للبعث وهو : (٣٦٩ويقول الداعي الكرماين اإلمساعيلي يف كتابه راحة العقل ص

حيدث عنه من النفس للنفس الثواب الذي هو املالذ واملسار، والعقاب الذي هو األمل والعذاب والغم، 
  اه)وإىل ما يكون وجوده يف اآلخرةوينقسم هذا الفعل إىل ما يكون وجوده يف الدنيا، 
ألبد إنها موصوفة بالسرمد وا: ( عن اجلنة ٣٧٩ويقول الداعي الكرماين يف كتابه راحة العقل ص

اه بواسطة )ووجود املالذ فيها أمجع، وأنها ال تستحيل، وال تتغري، وال يطرأ عليها حال، وال تتبدل
  ٢٣٠- ٢٢٩ص/ ٨عقائد اإلمساعلية جلعفر السبحاين ضمن حبوثه يف امللل والنحل ج

بل ، وال يعين هذا عدم وجود بعض الطوائف من اإلمساعيلية ممن يقولون بالتناسخ ونفي احلساب
  فعال اك من يقول منهم بذلكهن

، أنين يف هذا النموذج ويف بقية النماذج إمنا كتبت ما اطلعت عليه: هناومما جيدر التنبيه عليه 
أو عما إذا كان املنقول عنهم إمنا ، وأُخلي مسؤولييت عما قد يوجد يف كتب القوم مما مل أطلع عليه

وذلك ألن املراد من ، خالف املنقول عن كتبهم أو عما إذا كان واقع األتباع اليوم على، قيل تقية
د النماذج ليس هو تقرير عقائد الفرق وإمنا هو التمثيل على األصل الذي حنن بصدده وعدم اإير

  .صحة املثال ال تضر باألصل
  

  :من تعمیم الخاص ومما یندرج تحت ھذه الصورة
فمن أمثلـة  أحيانا ال تكون واقعية تبادل االامات بني الطوائف بسبب أعمال يقوم ا البعض وقد 

  :ذلك
اام بعض أهل السنة لإلمامية بالعمالة لليهود والنصارى والكفار بسبب ما حصل  -

بل بعضهم حيملهم ما ، من بعض اإلمامية يف قضية حرب اخلليج الثالثة وغزو العراق
 !جرى من ابن العلقمي والطوسي

لعمالة لليهود والنصارى والكفار بسبب م بعض اإلمامية أهل السنة بايتهويف املقابل  -
 يف حرب اخلليج األوىل والثانية  كدول اخلليج، ما حصل من بعض أهل السنة

ومن ذلك اام بعض أهل السنة لإلمامية بأم يستحلون دماء أهل السنة ملا رأوا من  -
 سفك للدماء يف العراق من قبل بعض اإلمامية
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السنة بأم يستحلون دماء اإلمامية ملا رأوا من  ويف املقابل يتهم بعض اإلمامية أهل -
 سفك للدماء يف العراق من قبل بعض أهل السنة

ومن ذلك اام بعض السلفيني للصوفية بالعمالة للغرب بسبب بعض التقارير الـيت   -
 تصدرها بعض املؤسسات الغربية 

ـ  -  ذكراتويف املقابل يتهم بعض الصوفية السلفيني بالعمالة للغرب بسبب بعض امل
  لبعض اجلواسيس الغربيني

ومن ذلك اام بعض السلفيني للصوفية بأم أداة بيد احلكام ألـم رأوا بعـض    -
بل رمبا مبجرد زيارة احلاكم لشيخ صـويف أو العكـس صـاروا    ، الصوفية كذلك

 يتهمون الصوفية بالعمالة
ـ  - م أداة بيد احلكام ألم رأوا بعـض  ويف املقابل يتهم بعض الصوفية السلفيني بأ

بل رمبا مبجرد زيارة احلاكم لشيخ سلفي أو العكـس صـاروا   ، السلفيني كذلك
 يتهمون السلفيني بالعمالة

وجيتهدون يف ذكـر  ، ومن ذلك اام بعض السلفيني لإلمامية بأم صنيعة يهودية -
بني اإلمامية واليهود وكتبوا يف ذلك أحباثا حتـت   -يف رأيهم-بعض وجوه الشبه 

 ) أوجه الشبه بني اليهود والرافضة: (هاعناوين من
وجيتهدون يف ذكـر  ، ويف املقابل اام بعض اإلمامية للسلفيني بأم صنيعة يهودية -

بني السلفيني واليهود وكتبوا أحباثا حتت عنـاوين   -يف رأيهم-بعض وجوه الشبه 
 )أوجه الشبة بني اليهود والوهابية: (منها

، ضها ال أساس له وبعضها إمنا هو من تعميم اخلاصإىل غري ذلك من األمثلة اليت بع -
واملنصف من ال يقع يف هذا املرتلق فما من طائفة إال وفيها هذا وذاك ومن الظلـم  

  ) وال تزر وازرة وزر أخرى ( أخذ الناس جبريرة غريهم 
  

  :الصورة الثانیة من صور تعمیم الخاص 
معينة ألم يقولون ببعض قول تلك الطائفة  ةشخص أو طائفة إىل فرق ةسبأن يتصور البعض أو يظن ن

مع أنه إمنا وافقهـم يف  إخل ...همي أو فالن معتزيل أو فالن إمامي أو فالن وهايبفالن ج: فمثال يقال
  )١٧(هو مشترك بينهم وبني طائفته أو بعض املنتمني لطائفته  بل أحيانا قد يكون قال ما، بعض أقواهلم

                                                
ألن نسبة شخص أو طائفة إىل ) تصحيح احلكم(حث وهذه الصورة هلا أيضا صلة باحملور الثاين من حماور الب) ١٧(

  فرقة معينية ملوافقتهم هلم يف بعض قوهلم كما أنه من اخلطأ يف التصور هو من اخلطأ يف احلكم أيضا
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ال يف أصـل  ال يوافق املعتزلـة و  مع أن فالنا هذا، من املعتزلة اجلددفالن  :من ذلك أنه يقالأشد و
يف بعض األحاديث اليت يرى هو أـا   -وافق عليهقد ال ي-وإمنا له رأي ، واحد من أصوهلم اخلمسة

  ا ألجل ذلك فيضعفها أو يؤوهل -من وجهة نظره-ختالف العقل أو الواقع 
  

  :في األشخاص ذه الصورةومن األمثلة على ھ
الشيخ  أيب عن: ( إبراهيم بن عبد العزيز األصبهاين يف ترمجة  ١/١٧٠ابن حجر يف لسان امليزان  ذكر
: مث قـال فضائل أيب بكر مث عمر  ىملأخرج الفضائل فـأقعد للتحديث ف أن إبراهيم هذا: نعيم أيبو

  !!!هذا رافضي فتركوا حديثه: فقالوا !؟بعليأم نبدأ بعثمان 
لتوقف يف اعين ا، فان هذا مذهب مجاعة من أهل السنة نبي وهذا ظلم]: حجر القائل هو ابن[قلت 

بل كان مجاعة مـن أهـل السـنة    ن كان األكثر على تقدمي عثمان إو، تفضيل أحدمها على اآلخر
  اه )يقدمون عليا على عثمان منهم سفيان الثوري وابن خزمية

 ه حيـث قـال  رسـائل وهي ضـمن  ) س نقط العرو( ما ذكره ابن حزم يف رسالته  طرائفالومن 
علي بن حممد بن احلسن بن القاسم بن إدريس بن عبد اهللا :  أحدمهاوأدركنا فقيهني : ( )٢/١١٢(

، فقيه بافريقية، مصرح بتفضيل عثمان على علي بـال  بن علي بن أيب طالببن حسن بن حسن 
وان بن سليمان بن مروان بـن  حممد بن عبد الرمحن بن حيىي بن حممد بن أمحد بن مر :والثاين تقية،
، وكالمهـا  بقرطبة، مشهور مصرح بتفضيل علي على عثمان بال تقيـة  بن عثمان بن عفانأبان 

  اه ).متكلم أديب نبيلٌ ورع
  

  :ومن األمثلة على ذلك في الطوائف

  

  اإلباضیة : النموذج األول
حبدوث القرآن مع أم خمالفون ملوافقتهم للجهمية يف القول  إم جهمية: عن اإلباضية  البعض ليقو

فاجلهمية مرجئة ، كمسألة اإلميان يقولون بضد قوهلم يف بعض املسائلويف أصول كثرية بل  للجهمية
بينما اإلباضية وعيدية يقولون خبلود صاحب الكبرية يف ، وصاحب الكبرية عندهم مؤمن كامل اإلميان

يقول ، شرك ويعامل يف الدنيا معاملة املسلمني النار وهو عندهم يف الدنيا كافر كفر نعمة وليس كفر
حيسب كثري ممن ال علم له أنّ االباضية ممن يتفقون مع اخلوارج يف تكفري : ( اإلباضي علي حيىي معمر
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واليعرفون أنّ االباضية يطلقون كلمة الكفر على عصـاة املوحـدين الـذين    العصاة كفر شرك، 
  ...كفر النعمةينتهكون حرمات اهللا، ويقصدون بذلك 

األباضية عندما يطلقون كلمة الكفر على أحد من أهـل التوحيـد فهـم     أنوخالصة البحث 
واملعىن الذي يطلـق   يقصدون كفر النعمة، وهو ما يطلق عليه غريهم كلمة الفسوق و العصيان،

عصيان فهـو  باضية كفر النعمة ويطلق عليه املعتزلة  الفسوق، ويطلق عليه غريهم النفاق أو العليه األ
   ٩٢ـ ٨٩ة االُوىل لقاالباضية يف موكب التاريخ، احلاه ...)معىن واحد

حترمي قتلهم إذا هم مل يظهـروا  : ( عن كفار النعمة ١١٧ويقول عبد الكايف اإلباضي يف املوجز ص
وجتـريح  ، نفاقهم وحترمي السيب والغنيمة منهم وحتليل الذبائح واملناكحة واملوارثة واملدافنة معهم

اه وانظر البعد احلضاري يف العقيدة اإلباضـية  )ادم وإبطال عدالتهم وإقامة احلدود عليهم وفيهمشه
  ٥٢٠للجغبريي ص

ال ... مرتكب الكـبرية : (  ٥٤ص) اإلباضية مذهب إسالمي معتدل ( ويقول ابن معمر يف كتابه 
ن ملرتكب الكبرية يف وال ميك، وإمنا يقولون هو منافق حيكمون عليه بالشرك كما يقال عن اخلوارج

ولعل أعنف اخلصومات إمنا قامت بـني  ، حال معصيته وإصراره عليها أن يدخل اجلنة إذا مل يتب
  اه )اإلباضية واخلوارج يف هذا املوضوع منذ أثارها نافع بن األزرق

عندنا يف أحكام اآلخرة هـو  واملؤمن : (٤٥وقال أبو القاسم الربادي اإلباضي يف رسالة احلقائق ص
  اه )ملويف جبميع الدين ويف أحكام الدنيا هو املقرا

كل من عصى اهللا بصغري من الذنوب أو كـبري  : قال أصحابنا: (٢/٢١٠وقال الرستاقي يف املنهج 
وبطل عنه مجيـع  ، وهو عامل به وأصر عليه ولو حبة مما ظلم فقد وجبت له نار جنهم خالدا فيها

بدنه يف عبادة اهللا وأتعبه وأنفق ماله يف سبيل اهللا وأذهبه مل  ولو أذاب، ومل ينتفع بسالف إميانه إحسانه
البعـد  ( اه وانظر ) يقبل شيء من عمله حىت يقلع عن تلك الذنوب واملعاصي السالفة ويتوب منها

  ٥٩١للدكتور فرحات اجلغبريي ص) احلضاري للعقيدة اإلباضية 
ألنه اإلباضية يتربأون : أوال، ه نظرذلك تعرف أيضا أن إطالق لقب اخلوارج على اإلباضية في ومن

ألم خيالفون اخلوارج : وثانيا، وكالمهم يف هذا كثري وقد تقدم بعضه، دائما من النسبة إىل اخلوارج
يف أخص خصائصهم وهو تكفري مرتكيب الكبرية وتكفري خمالفيهم؛كفرا أكرب خمرجا من امللـة مـع   

باضية كما تقدم يعتقدون أن مرتكب الكبرية منهم أو بينما اإل، استحالل دمائهم وأمواهلم وأعراضهم
الكفر األصـغر  (وكفر النعمة عندهم مياثل ، من خمالفيهم يعد كافرا كفر نعمة ويعامل معاملة املسلم

  هذا طبعا يف أحكام الدنيا.. عند املذاهب األربعة) وكفر دون كفر
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وعـدم   وسيدنا علي رضي اهللا عنـهما نعم اإلباضية يوافقون اخلوارج يف التشنيع على سيدنا عثمان 
وحياول بعض متأخري اإلباضية أن يتلطف ، الرضا عن فعل عثمان يف اإلمارة وفعل علي يف التحكيم

  !وهذا تطور حسن.. يف هذه املسألة
ملوافقتهم املعتزلة يف مسألة الصفات اإلهلية يف ، أن البعض يقول عن اإلباضية إم معتزلة: ومن ذلك

فاملعتزلة ، م خمالفون للمعتزلة يف أصول كثرية بل ويقولون بضد قوهلم يف بعض املسائلمع أ، اجلملة
إن اهللا خالق ألفعال العباد وإن كل : بينما اإلباضية يقولون، ينفون أن يكون اهللا خالقا ألفعال العباد

 -ضـي وهو إبا-قال صاحب النيل ، بل ويقولون بقول األشعرية يف الكسب، شيء بقضائه وقدره
والعبد مكتسب ، فاهللا خالق ال مكتسب، االستطاعة وهي مع الفعل ال قبله وال بعده: ( ١٧/٧٢٧

  اه)ال خالق
) والعبد مكتسب ال خـالق ، فاهللا خالق ال مكتسب : (١٧/٧٢٧وقال أطفيش يف شرحه على النيل 

له خملوقا هللا  وكون فعل العبد مكتسبا، فيثاب ويعاقب على مكتسبه الذي خيلقه اهللا عقب قصده له
وبني قول ، وقد مر رده. ألنه يثاب ويعاقب عليه؛ إن العبد خالق لفعله: تعاىل توسط بني قول املعتزلة

  ...إنه ال فعل للعبد أصال والعبد هو آلة حمضة كالسكني يف يد القاطع: اجلربية
وليس لقـدرم  ، ىل وحدهاوأفعال العباد االختيارية واقعة بقدرة اهللا تعا، واحلق أنه ال خالق إال اهللا

فإذا مل يكن هناك ، بل اهللا سبحانه وتعاىل أجرى عادته بأن يوجد يف العبد قدرة واختيارا، تأثري فيها
 إبداعا وإحـداثا ومكسـوبا   مانع أوجد فيه فعله املقدور مقارنا هلما فيكون فعل العبد خملوقا هللا

من غري أن يكون هناك منه تأثري أو مـدخل يف   وإرادته، واملراد بكسبه إياه مقارنته لقدرته، للعبد
  اه !)وجوده سوى كونه حمال له

  

  اإلمامیة: النموذج الثاني 
البعض يقول عنهم إم معتزلة ملوافقتهم املعتزلة يف مسأليت الصفات والقدر يف اجلملة مع أم خمالفون 

ملعتزلة وعيدية فمرتكب الكبرية فا، للمعتزلة يف أصول كثرية بل ويقولون بضد قوهلم يف بعض املسائل
بينما اإلمامية يقولون عن مرتكـب  ، خملد يف النار يف اآلخرة، عندهم يف مرتلة بني مرتلتني يف الدنيا

وقد تقدم معنا نقل املفيـد اتفـاق   ، إنه مسلم فاسق يف الدنيا ومصريه إىل اجلنة يف اآلخرة: الكبرية
  اإلمامية على ذلك

فهم يوافقون املعتزلة يف أصـوهلم اخلمسـة   ، ن ميثل املعتزلة يف أصوهلانعم الزيدية هم أقرب م..
  كثري منها لفظي ال معنوي وكثري منها فرعي، لكن بني املذهبني خالفات طفيفة، كلها
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  )العلویون(النصیریة : النموذج الثالث
العلويني اعيلية يف القول إىل طوائف اإلمساعيلية ملوافقتهم لبعض فرق اإلمس) النصريية( ينسب البعض

عشرية  النسبة غري صحيحة فالنصريية إثناوهذه  ،للقرآن القول بالتفسري الباطينيف بتناسخ األرواح و
  وليسوا بإمساعيلية كما هو ظاهر يف كتبهم وكتب الفرق 

  :عن العلويني أم ٤٨ـ٤٧ص) أصل العلويني وعقيدم(حيكى أمحد زكي تفاحة يف كتابه 
وال يشكّون بإمامة ابن عمه علي بن  -صلّى اهللا عليه وآله وسلّم-د بن عبد اللّه منون برسالة حممؤي

   -عليهم السالم-عشر من صلبه  األحد واألئمةأيب طالب 
صلّى اهللا عليه  -وينطقون بالشهادتني عن إميان فحصنهم شهادة أنْ ال إله إالّ اللّه حممد رسول اللّه 

والصالة والصوم واحلج والزكاة واجلهاد يف سبيل اللّه واملعاد يف اليوم واملواالة آلل بيته  -وآله وسلّم 
  اآلخر

جوا منهجاً غري شريعته، وهلم مراجع دينية عرفوا بتمسكهم  وكتام القرآن، ما زاغوا عن هواه وال
اً له، ، ويطرحون كلَّ حديث مل يشر إليه القرآن وجاء خمالفاإلسالميةبالدين وإقامة شعائرهم الدينية 

   -عليهم السالم-يدون قول من يقول بصحة تأويل اآليات اليت حبق حممد وآل حممد ؤكما وأنهم ال ي
، وال يشكّون بصحة ما أُنزل على إبراهيم األنبياءوحيترمون كل الشرائع السماوية، ويقدسون كلَّ 

ن ربهم، وهم للّه ، وما أُويت موسى وعيسى والنبيون مواألسباطوإمساعيل وإسحاق ويعقوب 
  !!رسول يف عمل ومل خيالفوه يف قولمسلمون، ومل يعصوا ال

يف  -عليه السالم- ويعتمدون على جعفر بن حممد الصادق  وحيصرون كلمة العلم الكاملة بأهل البيت
أحباثهم الدينية وتأويل القرآن والفقه والفتوى، فال شافعي وال حنبلي وال مالكي وال حنفي عندهم، 

هم للّه حنفاء متبعون ملّة أبيهم إبراهيم، وهو الذي مساهم املسلمني ويعبدون اللّه تعاىل ال وكلّ
  اه  )يشركون يف عبادته حداً

أُصول الدين : (وهو يتحدث عن عقيدم يف أُصول الدين وفروعهالعلوي ويقول عبد الرمحن اخلري 
  .دواملعا واإلمامةالتوحيد و العدل والنبوة :  مخسة، وهي

نعتقد بوجود إله واحد خالق للعامل املرئي وغري املرئي، ال شريك له يف امللك متصف  :التوحيد
" لَيس كَمثْله شيٌء وهو الْسميع الْبصري" :مرتّه عن صفات النقص واحملال بصفات الكمال،

  ).١١|الشورى(
عل القبيح والعبث، ال يكلّف البشر غري ما نعتقد بأنّ اللّه تعاىل عادل مرتّه عن الظلم، وعن ف :العدل

هو يف وسعهم وطاقتهم وال يأمرهم إالّ مبا فيه صالحهم وال ينهاهم إالّ عما فيه فسادهم ولو جهل 
  .كثري من العباد وجه الصالح والفساد يف أمره ويه سبحانه
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رساالته إىل الناس،  بالغإلنعتقد بأنّ اللّه سبحانه يصطفي من خرية عباده الصاحلني رسالً  :النبوة
  .لريشدهم إىل ما فيه صالحهم وحيذّروهم عما فيه فسادهم يف الدنيا واآلخرة

كثريون، ذكر منهم يف القرآن الكرمي مخسة وعشرون نبياً ورسوالً، أوهلم سيدنا  األنبياءونعتقد بأنّ 
وشريعته هي آخر  -وآله وسلّم صلّى اهللا عليه-وآخرهم سيدنا حممد بن عبد اللّه  -عليه السالم-آدم 

  .وأكملها، ونعتقد بأنها صاحلة لكلّ زمان و مكان اإلهليةالشرائع 
من السهو والنسيان، وارتكاب الذنوب عمداً وخطأ قبل البعثة،  األنبياءونعتقد بعصمة مجيع  

أمجعهم وبعدها، وأنهم مرتّهون عن مجيع العيوب والنقائص، وأنهم أكمل أهل زمام وأفضلهم و
  .للصفات احلميدة، صلوات اللّه وسالمه عليهم أمجعني

بنشر  األنبياءازرة ؤملصلحة البشر يف م اإلهليةمنصب تقتضيه احلكمة  اإلمامةنعتقد بأنّ  :اإلمامة 
، ويف القيام بعدهم باحملافظة على تطبيق أحكامها بني الناس وبصون التشريع من التغيري اإلهليةالدعوة 

  .لتفسريات اخلاطئةوالتحريف وا
معيناً بنص إهلي وأن يكون معصوماً مثل النيب  اإلمامبأن يكون  اإلهليولذلك نعتقد اقتضاء اللطف 

  .منون إىل االقتداء به يف مجيع أعماله وأقوالهؤسواء بسواء ليطمئن امل
لي بن أيب طالب ع اإلمامهو سيدنا  -صلّى اهللا عليه وآله وسلّم-بعد نبينا حممد  اإلمامونعتقد بأنّ 

، آخرهم -عليه السالم-تسعة من ذرية احلسني  عليه السالم، ومن بعده ابناه احلسن واحلسني، مثّ
  .مننيؤجل اللّه فرجه، وعجل به فرج املاملهدي ع

نعتقد بأنّ اللّه سبحانه يعيد الناس بعد املوت للحساب، فيجزي احملسن بإحسانه واملسيء  :املعاد 
 -صلّى اهللا عليه وآله وسلّم- نومن بكل ما جاء يف القرآن الكرمي، ومبا حدث به النيب كما و .بإساءته

من أخبار يوم البعث و النشور واجلنة والنار والعذاب والنعيم والصراط وامليزان وغري ذلك مما أثبته 
  .كتاب اللّه وحديث رسوله الصحيح

عقيدتنا : عبد اللّه اخلري(اه .)والزكاة واحلج واجلهادفكثرية أمهّها الصالة والصيام  :وأما فروع الدين
  )فرقة اإلمساعيلية(وانظر امللل والنحل للسبحاين  )ملخصا ٢٣ـ٢٠:وواقعنا حنن املسلمني العلويني

  : نعم النصريية خيالفون اإلثين عشرية يف أمور منها 
ف هو كونه املوقف من ابن نصري فاإلمامية يذمونه والنصريية يعظمونه وسبب اخلال -

 ادعى البابية حملمد بن احلسن العسكري
ومع الغلو يف سيدنا علي رضي اهللا عنه فإن النصريية يعتربونه مظهر التجلي اإلهلي  -

 ال نعين بذلك احللول: لك يقولونذ
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وألجل هذه األمور جتد ، القول بتناسخ األرواح والقول بالتفسري الباطين للقرآن -
 :وانظر ملزيد فائدة كتاب، كفرهميبل كثري منهم أكثر اإلمامية يشنعون عليهم 

  ألمحد علي حسن) العلويون يف مواجهة التجين(
  

  األشاعرة: النموذج الرابع 
إم جهمية ملوافقتهم اجلهمية يف نفي بعض الصفات : عن األشعرية  وأشد مما سبق أن يقول البعض

 هذا مع أن األشاعرة ال يوافقون اجلهمية، غةاليت تقتضي التشبيه والتجسيم وتأويلها مبا يتناسب مع الل
وهذا واضح ظاهر لكل منصف  بون شاسعني األشعرية واجلهمية وب، من أصوهلموال يف أصل واحد 

  مطلع على أصول املذهبني 
والقرآن عنـد اجلهميـة   ، اجلهمية معطلة يف الصفات اإلهلية واألشاعرة مثبتة: فعلى سبيل املثال

، واألشاعرة يثبتون الرؤيـة واجلهميـة ينفوـا   ، اعرة قدمي غري خملوقحمدث خملوق وعند األش
ومرتكب الكبرية عند ، اهللا ليس يف مكان: اهللا يف كل مكان واألشاعرة يقولون: واجلهمية يقولون

واجلهمية جربية واألشـاعرة يقولـون   ، اجلهمية مؤمن كامل اإلميان وعند األشاعرة مسلم فاسق
  لك من الفروق واالختالفات إىل غري ذ... باالختيار

  

  :وبالمناسبة فھذا جدول نذكر فیھ أھم الفروق بین المذاھب العقدیة اإلسالمیة 
صـــاحب   اإلمامة  اإلميان  أفعال العباد  الرؤية  القرآن  الصفات  الفرقة

  الكبرية
  مالحظات

ــات   احلنابلة اإلثبـ
ــويض  والتف
والترتيه عن 

  اجلسمية

قدمي غـري  
ــوق  . خمل

ــرف  حبـ
ــوت  وص

  نيقدمي

ثابتة بـال  
كيف وال 

  جتسيم

أفعال العباد 
ــة هللا  خملوق
ــوبة  مكس

  للعباد

اعتقاد وقول 
ــل  وعمـ
ــل  والعمـ

، كمــال 
  يزيد وينقص

يف املتأهل 
من قريش 
ــح  وتص
ــة  إمامـ

  املفضول

رمبا غـال    مسلم فاسق
بعـــض 
ــة   احلنابل

يف 
  اإلثبات

ــات   األشاعرة اإلثبـ
والتفويض أو 
ــل  التأويـ
والترتيه عن 

  اجلسمية

قدمي غـري  
خملوق بال 
حرف وال 

  صوت

ثابتة بـال  
كيف وال 
جتسيم وال 

  جهة 

أفعال العباد 
ــة هللا  خملوق
ــوبة  مكس

  للعباد

( التصـديق  
ــة  املعرفـ

) واإلذعان 
ــل  والعمـ

، كمــال 
  يزيد وينقص

يف املتأهل 
  من قريش

ــح  وتص
ــة  إمامـ

  املفضول

القول عند   مسلم فاسق
األشاعرة 
 شرط يف
 إجــراء 
ــام  أحك

  الدنيا
ــات اإلث  املاتريدية بـ

والتفويض أو 
ــل  التأويـ

قدمي غـري  
خملوق بال 
حرف وال 

ثابتة بـال  
كيف وال 
جتسيم وال 

أفعال العباد 
ــة هللا  خملوق
ــوبة  مكس

( التصـديق  
ــة  املعرفـ

) واإلذعان 

يف املتأهل 
من قريش 
ــح  وتص

    مسلم فاسق
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والترتيه عن 
  اجلسمية

ال يزيد وال   للعباد  جهة   صوت
  ينقص 

ــة  إمامـ
  املفضول

ت األمساء إثبا  املعتزلة
ومعانيهـــا 

دون 
الصـــفات 
والترتيه عن 

  اجلسمية

ــدث  حمـ
ــوق  خملـ
ــرف  حبـ

  وصوت

ــة  منفيـ
الستلزامها 
التجســيم 

  عندهم

أفعال العباد 
من خلـق  

  العباد

اعتقاد وقول 
ــل  وعمـ
ــل  والعمـ

  ركن

يف املتأهل 
من قريش 

واختلفوا 
ــة  يف إمام

  املفضول 

مرتلة بـني  
ــتني يف  املرتل
الدنيا خملـد  
ــار يف  يف الن

  اآلخرة

يعامل يف 
ــدنيا  الـ
ــة  معامل

  املسلم 

إثبات األمساء   الزيدية
ومعانيهـــا 

دون 
الصـــفات 
والترتيه عن 

  اجلسمية

ــدث  حمـ
ــوق  خملـ
ــرف  حبـ

  وصوت

ــة  منفيـ
الستلزامها 
التجســيم 

  عندهم

مل خيلق اهللا 
أفعال العباد 
وهي حمدثة 

  هلم

اعتقاد وقول 
ــل  وعمـ
ــل  والعمـ

  شرط

يف املتأهل 
من البطنني 

واختلفوا 
يف صحة 

ــة إما مـ
  املفضول

مرتلة بـني  
ــتني يف  املرتل
الدنيا خملـد  
ــار يف  يف الن

  اآلخرة

يعامل يف 
ــدنيا  الـ
ــة  معامل

  املسلم 

إثبات األمساء   اإلباضية
ومعانيهـــا 

دون 
الصـــفات 
والترتيه عن 

  اجلسمية

ــدث  حمـ
ــرف  حبـ
ــوت  وص
ويتحاشون 
  لفظ خملوق

ــة  منفيـ
الستلزامها 
التجســيم 

  عندهم

أفعال العباد 
ــة هللا  خملوق
ــوبة  مكس

  للعباد

اعتقاد وقول 
ــل  وعمـ
ــل  والعمـ

  شرط

يف املتأهل 
ــن  مــ
املســلمني 
ــح  وتص
ــة  إمامـ

  املفضول

كافر كفـر  
خملد ، نعمة 
  يف النار

يعامل يف 
ــدنيا  الـ
ــة  معامل

  املسلم 

إثبات األمساء   اإلمامية
ومعانيهـــا 

دون 
الصـــفات 
والترتيه عن 

  اجلسمية

ــدث  حمـ
ــرف  حبـ
ــوت  وص
ويتحاشون 
  لفظ خملوق

ــة  منفيـ
الستلزامها 

جســيم الت
  عندهم

مل خيلق اهللا 
أفعال العباد 
وهي حمدثة 

ــم  ال ( هل
ــرب وال  ج

  )تفويض 

( التصـديق  
ــة  املعرفـ

) واإلذعان 
ــل  والعمـ

  كمال 

يف اإلثــين 
 عشر فقط

تصح وال 
  يف غريهم

    مسلم فاسق

اإلثبات مـع    الكرامية
  التجسيم  

حمــدث يف 
ذات اهللا 
. غري خملوق

ــرف  حبـ
  وصوت 

ــة  ثابتـ
بكيــف 

  وجتسيم

عباد أفعال ال
ــة هللا  خملوق
ــوبة  مكس

  للعباد

قول اللسان 
  فقط 

من أبطن   مؤمن  
الكفر فهو 
ــدهم  عن

!! مؤمن 
ــد يف  خمل

  النار
نفي الصفات   اجلهمية

واألمساء اليت 
تطلق علـى  

  اخللق  

ــدث  حمـ
ــوق  خملـ
ــرف  حبـ

  وصوت

ــة  منفيـ
الستلزامها 
التجســيم 

  عندهم

ــاد  العبـ
ــورون  جمب
  على أفعاهلم 

مؤمن كامل     املعرفة فقط 
  ميان اإل

ــة  اجلنـ
والنـــار 

  ستفنيان
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وقد خيالفين البعض يف شـيء مـن   ، عنهم ولوال ضيق املقام لذكرنا أقوال كل مذهب فيما حكيناه
بل ملا حكيت وأنا ال أدعي العصمة ، من خالف ذلكأو اشتهر عندهم حكاية هذه املذاهب ملا تلقوه 

  ع إليه  ذلك هو مبلغ علمي ومدى فهمي وإذا بان يل خالف ذلك فإين راج
وما أحسن قول ، وقد تشتهر نسبة قول ما إىل طائفة مع أم خبالف ذلك أو يكون قول بعضهم فقط

إن اشتهار أن القول قول أهل السنة مجيعهم قد يكون غري : (٧٦املعلمي يف كتابه رفع االشتباه ص
قول أهـل  بل قد يكون القول الذي زعموا أنه ، صحيح ويكون مجاعة من أهل السنة على خالفه

الذي هم أهل السنة على  –ويكون قول سلف هذه األمة السنة إمنا هو قول طائفة من املتأخرين 
  اه)على خالفه –احلقيقة 

ذكرنا ) التجسيم واسمة وحقيقة عقيدة السلف يف الصفات اإلهلية: (للفقري حبث بعنوانباملناسبة فو
قواهلم يف ذلك وأدلة السلف واألئمة يف ترتيه فيه حقيقة التجسيم وموقف السلف واألئمة من ذلك وأ

اهللا تعاىل عن اجلسمية من النقل والعقل مث عقدنا مقارنة بني التجسيم والتفويض والتأويل مث ذكرنـا  
كيف دخل التجسيم على األمة مث ذكرنا بعض اسمة وبعض من رموا بالتجسـيم مـن طوائـف    

  ذاهب األربعةوأشخاص مث ذكرنا حكم التجسيم واسمة يف امل
  

  :ومن صور تعميم اخلاص
 أننا جند البعض إذا رأى طائفة ما قد أصابت يف مسألة أو مسائل ظن أا مصيبة يف بقية املسائل اليت

وبالعكس جند البعض إذا رأى طائفة ما قد أخطأت يف مسألة أو مسـائل  ، ختالف فيها بقية الطوائف
وسـيأيت  ، وال شك أن هذا خطأ بني، ف فيها بقية الطوائفظن أا خمطئة يف بقية املسائل اليت ختال

الكالم عن ذلك مفصال عند الكالم عن التجرد والعدل واإلنصاف يف احلكم على اآلخرين ألن هلذه 
  الصورة صلة واضحة يف تصحيح احلكم

  
  :أيضا من صور تعميم اخلاصو

ء وكان هذا الشخص ينتمي إىل أن البعض إذا رأى أحدا يثىن على شخص ما فيما يستحق عليه الثنا
فالن يثين علـى الطائفـة   : جنده يقول، طائفة غري طائفته أو كان عند هذا الشخص أخطاء أخرى

بل أحيانا ينسب الشخص بذلك إىل تلـك  ، الفالنية أو يثين على فالن وفيه كذا وكذا من األخطاء
أو حيمل أخطاء الشخص الـذي  ، طالطائفة مع أنه إمنا أثىن على بعض أفرادها ويف بعض ما عنده فق

وهذا خطأ بل لو فرض أنه أثىن على بعض ما يف الطائفة األخرى فال جيوز لنا أن ننسـب  ، أثىن عليه
  :ومن األمثلة على ذلك، إليه الثناء على كل ما عندها أو ننسبه إليها
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فيقال ، دة الوجودفنجد البعض ينسب من يثين على ابن عريب إىل وح، أن البعض يثنون على ابن عريب
أثىن على ابن عريب يف وحدة الوجود أم يف أمر آخر؟  مث هل هو يرى أن ابـن   هل هذا الشخص: له

عريب يقول بوحدة الوجود أم هو يرى أن ذلك مدسوس عليه؟ أو يرى أن مراد ابن عريب بأقواله تلك 
هذا وز أبدا أن ينسب وعلى كل حال فال جي) ١٨(إخل ... ليس هو وحدة الوجود وإمنا فُهمت خطأ ؟

  . إىل القول بوحدة الوجود الشخص
  

  تصحیح الفھم: المبحث الثاني
تصحيح الفهم لـذلك   :والثاين، تصحيح النقل: األول: تصحيح التصور له ركنانإن : تقدم أن قلنا

تصـحيح  (الركن الثاين وهوعن وهذا أوان احلديث ، والكالم السابق كان عن تصحيح النقل، النقل
  :ضمن الفروع التالية) الفهم

  

  تصحیح الفھم عن اآلخر فرض: الفرع األول
ليس هو نافلة من القول بل هو حق واجب سـواء  ، إن فهم اآلخر كما يقصد ويريد ال كما نريد

 أبو حامـد ل قا ،إخل..سلفيا أم صوفيا حنبليا أم أشعريا أم مسلما سنيا أم شيعيا  اكان اآلخر كافر
لقد علمت أن رد املذهب قبل فهمه واالطالع علـى  (: ٤١ذ من الضالل صالغزايل يف كتابه املنق
  اه )كنهه رمي يف عماية

ومما نقم على ابن : (١٧٨وحنوه يف االنتقاء له ص ٤١٥/ ٣جامع بيان العلم وفضله البن عبد الرب ويف 
معني يتكلم  إن حيىي بن: وقيل ألمحد بن حنبل، !إنه ليس بثقة: معني وعيب به أيضا قوله يف الشافعي

لشافعي وال يعرف ما يقول هو ال يعرف ا ،ومن أين يعرف حيىي الشافعي: يف الشافعي فقال أمحد 
  ومن جهل شيئا عاداه ، أو حنو هذا ؟الشافعي

إن ابن معني كان ال يعرف ما يقول الشافعي رمحـه  صدق أمحد بن حنبل رمحه اهللا،  :أبو عمرقال 
  اه )  سئل عن مسألة من التيمم فلم يعرفهاوقد حكي عن ابن معني أنه  ،اهللا

                                                
وقد ألف البقاعي رسالة ، لظاهر أقوال له يف الفصوص فمنهم من يرى كفره: لم يف ابن عريب أقوالألهل الع) ١٨

لشهادة الكثريين له بذلك من أهل عصره فمن  ومنهم من يرى واليته، )تنبيه الغيب إىل تكفري ابن عريب: (مساها
ا معىن غري ظاهرها مث ذكروا هلا معان وأما تلك النصوص اليت يف الفصوص فهي إما مدسوسة وإما هل: قالوا، بعدهم

فال يقول بواليته ومنهم توقف يف أمره ، )تنبأة الغيب بتربأة ابن عريب: (وللسيوطي رسالة يف ذلك مساها، غري الظاهر
والبن عريب ، منهم من حيرم القراءة يف كتبه ومنهم من ال حيرمها: ومن يرى واليته، وال كفره ويكل أمره إىل اهللا

 .طولة يف شذرات الذهب البن العماد احلنبلي ذكر فيها أقوال أهل العلم فيهترمجة م
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حينئذ فيجب علينا أو يكون حمتمال لعدة وجوه ، وأحيانا قد يشكل علينا بعض كالم اآلخر فال نفهمه
قال ابن ، وال نفسره حبسب ما وى حنن، لفهم كالمه املشكل على حسب ما يريد هوهو مراجعته 

الوقف فيفسـر مبـا مل    د املخالف وخيفي جدا وحيتملقد يدق مرا: (٤٠٤الوزير يف إيثار احلق ص
تلف يف كـثري  كما خيُ،ختلف أتباع العامل يف كثري من مقاصده ويلزم ما مل يقصدهوكم ي...  يقصده

تقرر هذا فمن العجب تكفري كثري ممن مل يرسخ يف العلم لكثري مـن   فإذا... من اآليات واألحاديث
  اه )وما يعقلها إال العاملون! هذه هذهو، وما دروا حقيقة مذاهبهمالعلماء 

مـا  وإذا كان الكالم حيتمل معىن حسنا ومعىن قبيحا فالواجب هو محل الكالم على أحسن احملامل 
عـن  : بسـنده  ٤٤/٣٥٩روى ابن عساكر يف تارخيه ، أمكن ما مل يفصح املتكلم عن املعىن القبيح

جتد هلا يف اخلري وأنت من أخيك سوءا ال تظنن بكلمة خرجت (: قال عمر بن اخلطاب: عكرمة قال
  اه)وضع أمر أخيك على أحسنه حىت يأتيك منه ما يغلبك، مدخال

  

  نماذج من الفھم الخاطئ: الفرع الثاني 
وهذه مناذج يف عدم فهم ، ما أكثر الفهوم اخلاطئة لكالم اآلخرين سواء يف األشخاص أو يف الطوائف

  :اآلخر كما يريد

  ج في األشخاصنماذ: األولى  المسألة

  :اإلمام ابن حبان
أنه يقول إن النبوة مكتسبة ومل يكتفـوا  ) النبوة هي العلم والعمل : ( فهم بعضهم من قول ابن حبان

ال أبـو  ق: (١٦/٩٦بذلك الفهم بل كفروه ألجل فهمهم ذاك واستباحوا دمه ففي سري النبالء أيضا 
مسعت عبد الصمد بن حممد بـن   ): الكالمذم  (إمساعيل عبد اهللا بن حممد األنصاري مؤلف كتاب 

فحكمـوا  ، ) العلم والعمل :النبوة(  :أنكروا على أيب حامت بن حبان قوله :حممد، مسعت أيب يقول
  .وكتب فيه إىل اخلليفة، فكتب بقتله هجروعليه بالزندقة 

فيـه   هذه حكاية غريبة، وابن حبان من كبار األئمة، ولسنا نـدعي  :]القائل هو الذهيب [  قلت
العصمة من اخلطأ، لكن هذه الكلمة اليت أطلقها، قد يطلقها املسلم، ويطلقها الزنديق الفيلسوف، 

   بغي، لكن يعتذر عنهفإطالق املسلم هلا ال ين
ومعلوم  )احلج عرفة( :-عليه الصالة والسالم  -مل يرد حصر املبتدأ يف اخلرب، ونظري ذلك قوله :فنقول

 .وقوف بعرفة حاجا، بل بقي عليه فروض وواجبات، وإمنا ذكر مهم احلجأن احلاج ال يصري مبجرد ال
 إالحد نبيـا  أفال يكون ، كمل صفات النيب كمال العلم والعملأذ من إوكذا هذا ذكر مهم النبوة 
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من احلق تعاىل ال حيلة للعبد يف اكتسـاا   ةن النبوة موهبز فيهما نبيا ألوليس كل من بر، بوجودمها
وأما الفيلسوف فيقول النبوة مكتسبة ينتجها العلم والعمل ، العلم اللدين والعمل الصاحل بل ا يتولد

  اه )صال وحاشاهأفهذا كفر وال يريده أبو حامت 
  

  :والمقبلي والصنعانيالذھبي 
املقبلـي يف األرواح  ومن قبل ١٦٤اتهِم الذهيب بالنصب من قبل الصنعاين يف شرح التحفة العلوية ص

من كلمة قاهلا الذهيب يف حق سيدنا احلسني رضي اهللا عنه فقد قال ذلك فَهِما و، ٣٩٦ص افخالنو
أنف من البيعة ليزيد وكاتبه أهل الكوفة فاغتر ويف ( :الذهيب عن احلسني بن علي رضي اهللا عنهما

   اه)قصته طول
يف طريقة كالمه عن  الكن ال شك أيضا أن للبيئة الشامية دور، ال شك أن الذهيب بريء من النصبو

وذلك العزيز النادر من النادر أن يتحـرر  ، واإلنسان ابن بيئته إال العزيز النادر، احلسني رضي اهللا عنه
: ٣/١٢٨سري أعالم النبالء وقد قال الذهيب نفسه يف ، التحرر التام من بيئته بل الغالب بقاء الرواسب

وإما ، قد ملكهم بالكرم واحللم والعطاء إما، هنفضلوكثري حيبونه ويتغالون فيه وي معاوية خلق فوخلْ(
وفيهم مجاعة يسرية من الصحابة وعـدد  ، قد ولدوا يف الشام على حبه وترىب أوالدهم على ذلك

  ونشؤوا على النصب نعوذ باهللا من اهلوى كثري من التابعني والفضالء وحاربوا معه أهل العراق 
على حبه والقيام معه وبغـض   -إال اخلوارج منهم  -ه كما قد نشأ جيش علي رضي اهللا عنه ورعيت

فباهللا كيف يكون حال من نشأ يف إقليم ال ، من بغى عليه والتربي منهم وغال خلق منهم يف التشيع
؟ومن أين يقع له اإلنصـاف واالعتـدال   ؟د فيه إال غاليا يف احلب مفرطا يف البغضيكاد يشاه! (

  انتهى كالم الذهيب 
  

  نماذج في الطوائف: یة المسألة الثان

  

  أھل الحدیث واألشاعرة والماتریدیة: النموذج األول 
ينسب املعتزلةُ والزيديةُ إىل األشاعرة وأهل احلديث واملاتريدية القولَ باجلرب ألم يقولون خبلق أفعال 

ـ  ) اربة: (لوقي ١/٤٢يف البحر الزخار  الزيدي أمحد بن حيي املرتضىالعباد فهذا  ، ربةيسـمون جم
وإرادة ، القول خبلق األفعال: وجيمع مذهبهم السنيةبل يتسمون ب هاوال يرضون أي، وجمربية، وقدرية
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وأن القبائح ، وأنه ال يقبح منه شيء، وأن فعله تعاىل ال لغرض، وتعذيب من يشاء بغري ذنب، املعاصي
  اه )بقضائه وقدره إىل غري ذلك

ومن العجـب أن  ، فرق اربةاألشاعرة من أن : ابهويف غريما موضع من كت ٤٩ص/١جمث ذكر يف 
يف وذلك يقول عن األشاعرة إم جربية مع اشتهاره باالعتدال وسعة االطالع  الزيدي حيي بن محزة

  بتحقيق شيخنا مقبل الوادعي ٢٦٧صيف الرسالة الوازعة 
والتشبيه وجسموا  وأمجعوا على اجلرب... وأما احلشوية: ( ١/١٤٣ويف شرح األساس الكبري للشريف 

ويسمون أنفسهم بأصحاب احلديث وأم أهل !!!  وصوروا وقالوا باألعضاء وقدم ما بني الدفتني
  اه )ومن رجاهلم الكرابيسي وأمحد بن حنبل وداود وغريهم... السنة

ولندع اجلواب عن ذلك البن الوزير اليماين فهو ليس بأشعري وال حنبلي لكن اإلنصـاف دعـاة   
أراد م من ليس جبربي  )ابرة: (وما بعدها ١/١٥٨الروض الباسم قال رمحه اهللا يف  للدفاع عنهم

ا يف اجلواب عمن امهم باجلرب نذكر وجوه ابن الوزير ذكرمث ، اه) ...من األشعرية وأهل احلديث
  :منها الوجهني األول والثاين

وبينـا نصـوص   ، حلديث ال يقولون باجلربأنا قد بينا غري مرة أنّ األشعرية وأهل ا: الوجه األول
وغري واحـد  ، كاجلويين واخلطّايب والنووي وابن احلاجب أئمتهم على ثبوت االختيار ونفي اإلجبار

والرجوع إليهم يف تفسري مقاصدهم يف عبارام ، وهم أعرف مبذاهبهم من غريهم، ممن قدمنا ذكره
جـاز أن  ، ن ينسب إليهم ما هم مفصحون بالرباءة منهوإذا جاز أ أوىل من الرجوع إىل من عداهم؛

واحلكم مبا ، فوجب اطّراحه والرجوع إىل العدل واإلنصاف، ينسب إىل الشيعة واملعتزلة مثل ذلك
  .ظهر من أهل اخلالف

وإنما ألزمتهم ذلك املعتزلة جمـرد  ، أنّ املعلوم ضرورة من مذهبهم خالف ما ذكره: الوجه الثّاين
والفريقان أعقل ، ا أنهم ألزموا املعتزلة القول بأقبح من ذلك يف كثري من مسائل الكالمكم، إلزام

فإن الكذّاب إنما غرضه أن يعتقـد  ، من أن يرتكبوا من الكذب املعلوم بالضرورة ما ارتكبه املعترض
  كاذب فإذا كان معلوماً بالضرورة مل يستفد بكذبه إال أن يعلم أنه، صحة باطله وصدق كذبه

، وال عمل مبقتضى الشريعة، فإن كان الذي جرأه على هذا كراهيته لألشعرية؛ فما أصاب السنة
وإن كان قال ذلك  )وال جيرمنكم شنئان قوم على أال تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى(: قال اهللا تعاىل

تعـاىل  ة من يعتقـد أنّ اهللا  فأدىن العوام يعرف أنه ليس يف أهل القبل، طمعاً يف التمويه على خصمه
  اه ... )  يعاقب املطيع ويثيب العاصي

ونعتقد أن كلتا الطائفتني لـو  : (٣٣ – ٢٩ص/٢مناهل العرفان يف علوم القرآن جوقال الزرقاين يف 
أنصتت إىل وجهة نظر صاحبتها يف هدوء ونوعلـى  ة الجتمعنا على اإلنسانية اليت جتمع اجلميع فص
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فإن لكـل شـرعة   ، بني اجلميع وعلى االحترام الذي جيب أن يسود اجلميعاإلسالم الذي يؤلف 
  ومنهاجا يف حدود اإلسالم وأدلة اإلسالم 

س عليه النظائر واألشباه عنـد  ولنقمثال خلق األفعال ليتضح احلال : ولنقف برهة جبانب هذا املثال
م إخوانا مسلمني تظلهم راية االختالف واالشتباه ولنعلم أن املتخالفني يف ذلك ما زالوا مع خالفه

  القرآن ويضمهم لواء اإلسالم 
على أن اهللا تعاىل خالق كل شيء وأن مرجع كل تدل يف القرآن الكرمي والسنة النبوية نصوص كثرية 
ويظاهر هذه األدلة النقلية أدلة أخرى عقلية ناطقة ... شيء إليه وحده وأن هداية اخللق وضالهلم بيده

  ...ل شيء وبأن العبد ال يعقل أن يكون خالقا ملا اختاره من أفعالهبوحدانية اهللا يف ك
العباد إليهم وتعلن رضـوان  جبانب هذا توجد نصوص كثرية أيضا من الكتاب والسنة تنسب أعمال 

ويظاهر هذه النصـوص أدلـة   ... به للمحسنني فيها كما تعلن غضبه وبغضه للمسيئني منهمحاهللا و
هللا وحكمته ألن العبد لو مل يكن موجدا ملا اختار من أعماله ملا كان مثـة  عقلية أيضا شاهدة بعدالة ا

  ...وجه الستحقاقه املثوبة أو العقوبة
إن العبد ال خيلـق  : اوقالو أهل السنة رم النصوص األوىل واألدلة العقلية اليت جبانبها فرجحوها

كيف يثاب املرء أو يعاقب على عمل  :وإذا قيل هلم؟ أفعال نفسه االختيارية إمنا هي خلق اهللا وحده
  ؟ وكيف يتفق هذا وما هو مقرر من عدالة اهللا وحكمته يف تكليف خلقه؟ مل يوجده هو

كاسبون هلا وهذا الكسب هو مناط التكليـف   -وإن مل يكونوا خالقني ألعماهلم  -إن العباد : قالوا
  مكلفني ومدار الثواب والعقاب وبه يتحقق عدل اهللا وحكمته فيما شرع لل

: مث إذا قيل هلم ،وهكذا محلوا النصوص األوىل على اخللق ومحلوا الثانية على الكسب مجعا بني األدلة
اختلف األشعري واملاتريدي يف حتديده أهو مقارنة القدرة القدمية للحادثة أم هـو  ؟ ما هذا الكسب
  ولكل وجهة نظر يطول شرحها وتوجيهها ؟ العزم املصمم

إن العبـد  : وقالوا، رم النصوص الثانية وما يظاهرها من برهان النقل فرجحوها أما املعتزلة فقد
   ؟أليس اهللا خالق كل شيء ومنها أعمال العباد: وإذا قيل هلم، خيلق أفعال نفسه االختيارية

أنه خلق بعض األشياء بال واسـطة   بيد، بلى إنه خالق كل شيء حىت أعمال عباده االختيارية: لواقا
 مبعضها اآلخر بواسطة وأعمال املكلفني من القبيل الثاين خلقها اهللا بوساطة خلق آالا فـيه وخلق 

وآالا هي القدرة الكلية واإلرادة الكلية الصاحلتان للتعلق بكل من الطرفني وليس لنا من حـول وال  
مث ال مانع عندنا ، قوة سوى أننا استعملناها على أحد وجهيها إما حبسن االختيار وإما بسوء االختيار

من القول بأنه سبحانه خالق ألفعال عباده ولكن على سبيل ااز باعتبار أنـه خـالق أسـباا    
   ووسائلها
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إن مذهبكم يستلزم أن يكون هللا شركاء كثريون يف فعله وهم عباده املكلفون وهـذا  : وإذا قيل هلم
وال نقول به فإن الوحدانية ليس معناها  ال نسلم هذا: قالوا، يناقض عقيدة التوحيد وبرهان الوحدانية

ه به يف ذاته أو صفاته نفي وجود ذوات أو صفات أو أفعال لغريه إمنا معناها نفي أن يكون لغريه شب
وأنتم يا أهل السنة ال متنعون وجود ذوات ال تشبه ذاته وال متنعون وجود صفات ال تشبه ، أو أفعاله

اد ال تشبه أفعاله وهو ما نقول به يف خلق العباد ألعماهلم فإا صفاته فلم متنعون وجود أفعال من العب
  ال تشبه أفعال اهللا حبال 

املقابلة للنصوص  هكذا جتد لكلتا الطائفتني وجهة نظر قوية وتأويال سائغا فيما تؤوله من النصوص
خرى أن تلزمها إياه وجند أيضا أن كلتا الطائفتني ال تلتزم احملظور اليت حتاول األ، اليت را فرجحتها

مث جنـد كلتـا    ،يف مقام احلجاج واجلدال بل توجه رأيها توجيها ينأى ا عن الوقوع يف احملظـور 
الطائفتني يتالقيان أخريا بعد طول املطاف عند نقطة االعتقاد السديد بوحدانية اهللا وحكمة اهللا ولكن 

  على الوجه الذي استبان هلا وراج عندها 
وماذا ، ذا بتجريح إحدامها ورميها بأشنع التهم من كفر أو شرك أو هوىفكيف يرضى منصف إ

أن نلوذ بالصمت ونعتصم ببل ماذا علينا ! ؟علينا أن نرجح ما نرجح من غري تسفيه للجانب اآلخر
ال سيما أن الرمحن  ؟بالسكون فال خنوض يف أمثال هذه الدقائق العويصة واملسالك امللتوية البعيدة

  ... فنا ا ومل يفرضها عليناالرحيم مل يكل
هلذا كله تراين ال أذهب مع الذاهبني يف تضليل املعتزلة وتسفيه أحالمهم ونبزهم بألقاب الكفـر  
والفسوق كما ال أذهب مع الذاهبني يف جتهيل أهل السنة وحتقريهم ونبزهم باجلهالـة واجلمـود   

  انتهى كالم الزرقاين) واهلوى
يف عدم فهمهم ملسألة الكسب عند األشاعرة وخلق األفعال عنـد أهـل   قد نعذر املعتزلية والزيدية 

وقد نعذرهم يف عدم التسـليم هلـذه املقولـة    ، احلديث والتوفيق بني ذلك وبني نفي املذهبني للجرب
ولكننا ال نعذرهم يف نسبة املذهبني للجرب مع تصريح أصحاما يف كل مناسبة ، )والكسب –اخللق(

هذا مع أن احلافظ أبا عبد اهللا العلوي الزيدي قـد روى يف  ، )١٩(على اجلربية  وتشنيعهم، بعدم اجلرب

                                                
خملوقة هللا  كلها العبد على أفعاله إذا كانت ةأين تكمن مسؤولي القائلني خبلق أفعال العبادفعلى مذهب : إن قيل) ١٩

مث الفعل بناء على علمه سبحانه أن اهللا سبحانه خيلق يف العبد اإلرادة ومن  :منها: حىت إرادته؟ وهلم على ذلك أجوبة
أن : هاومن، !ؤولية العبد تكمن يف عزمه املصممأن مس: منهاو، )والعلم سابق ال سائق(، بأنه سرييد ذلك ويفعله

   .م خبلق األفعالمن ال يسلّوإشكاالت عند اعتراضات  وعلى هذه األجوبة!!! العبد تكمن يف أنه كاسب مسؤلية
مذهب يف و) باضيةاإل –اتريدية امل –شعرية األ –ديث احلأهل (لني خبلق أفعال العباد وعند التأمل يف مذهب القائ

يوجبون التكاليف وجيعلون العبد : نرى أن اجلميع) الزيدية –اإلمامية  –املعتزلة ( القائلني بعدم خلقه أفعال العباد 
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ن رجال سأله عن أن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه نه روى عأعن أمحد بن عيسى اجلامع الكايف 
قال أمحـد بـن    ) هي من اهللا خلق ومن العباد فعل ال تسأل عنها أحدا بعدي: ( أفعال العباد فقال

مث قال ابن ، ٢٩١اه إيثار احلق ص)منا يعذب اهللا العباد على فعلهم ال على خلقهإ: (وايتهعيسى بعد ر
لـك  ن هذا مذهب أهل ذأد اهللا احلسين يف اجلامع الكايف وظاهر كالم السيد أيب عب: ( الوزير بعدها

نه ذكر ذلك عن حممد بن منصور عن أمحد ابن عيسى ومل يـذكر  إالعصر من أهل البيت وشيعتهم ف
  اه )خالفا ألحد

قال ابـن  ، اجتنبوا العبارات اليت توهم اجلرب وحنوه: نعم ميكن أن يقول املعتزلة والزيدية ألهل السنة
إن أهل السنة كلهم قد وافقوا على أن أفعالنا ال تسـمى  : (٣١٢ص إيثار احلق على اخللقالوزير يف 

اهللا تعاىل ففـارقوا اجلربيـة يف   خملوقة من حيث نسبت الينا وإمنا تسمى بذلك من حيث نسبت إىل 
املعاين مفارقة بعيدة وقاربوهم يف العبارات مقاربة كثرية حىت غلط عليهم خصومهم بسـبب ذلـك   

فينبغي منهم وممن ينصر مذهبهم جتنب العبارات اليت توهم مذهب اجلربية ليتم ونسبوهم إىل اجلرب 
ي وال معتزيل وال يغلط بسببها عامي بذلك نزاهتهم منه حىت ال حيتج عليهم بتلك العبارات جرب

ال تقولوا راعنا وقولـوا  : (وقد قال اهللا تعاىل، وال سين فقد وقع بسببها خبط كثري وغلط فاحش
  اه)دون اللفظ اآلخر ملا وقع يف أحد اللفظني من املفسدة )انظرنا

لقـوهلم  من ينتسب إىل أهل احلديث القول بـاجلرب إىل األشـعرية    ومن العجيب أن ينسب بعض
منا أرادوا بالقول بالكسب فذلكة قول أهل احلديث خبلق أفعـال  إأن األشاعرة  دروا وما، بالكسب
كمـا هـي    -بينما أهل احلديث  ،الرد على املعتزلة الذين ألزموا القائلني خبلق األفعال باجلربالعباد و

ومل يلتفتـوا إىل اعتراضـات   اكتفوا باإلمجال فقالوا خبلق األفعال لورود األدلة الشرعية  –طريقتهم 
فأتوا مبقولة الكسب لبيان أنه ال  اجلواب عن تلك االعتراضات واحاولفاألشاعرة  أما، املعتزلة العقلية

                                                                                                                                       
خلق األفعال بل مسألة ليس يف  -نظري  من وجهة -واخلالف احلقيقي بينهم  ،مسؤوال عن أفعاله وأن اهللا مل جيربه

  التوفيق واخلذالن من اهللا للعبد مسألة يف 
باخلذالن  العبد أن يبتدئ اُهللاال شرعا لكن الفريق األول ميكن عندهم عقال ، واجلميع يثبتون التوفيق واخلذالن

وإمنا يكون اخلذالن ، ال عقال وال شرعا بينما الفريق الثاين ال ميكن عندهم أن يبتدئ اُهللا العبد باخلذالن، والتوفيق
ضمن  ٢٣٢قال الشريف املرتضى يف رسالته إنقاذ البشر من اجلرب والقدر ص ،)املعصية(عقوبة على فعل فعله العبد 

وكل إضالل أضل اهللا به العباد فإمنا هو عقوبة هلم على كفرهم وفسقهم وأما من خالفنا : (رسائل العدل والتوحيد
  اه) تعاىل يبتدي كثريا من عباده باإلضالل عن احلق ابتداء من غري عملفزعموا أن اهللا

ووافقهم يف كونه سلبيا اإلباضية من الفريق األول كما يف أصول  اسليب وليس إجيابيأمر اخلذالن عندهم كما أن 
كما ميكن ، توفيقعقال وشرعا أن يبتدئ اهللا العبد بال وميكن عند الفريق الثاين، ٥٩الدين البن عيسى اإلباضي ص

 أن يكون التوفيق مثوبة من اهللا لفعل فعله العبد 
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وأما األشـعرية فرامـوا   : (٢٨٧صإيثار احلق على اخللق تالزم بني اخللق واجلرب قال ابن الوزير يف 
تعاىل من وجه وإىل العباد من وجه آخر كاملفسرين  بنسبة الفعل إىل اهللا اجلمع بني هذه املتعارضات

  اه )  بذلك ملا ورد السمع به ومن ذلك التعارض املتقدم وأمثاله
  

  األشاعرة: النموذج الثاني 
وما بعدها كثريا من الشنائع إىل األشاعرة وال يشك  ١٥٦ص/٤الفصل يف امللل جينسب ابن حزم يف 

وأن سبب ذلك هـو الفهـم   ، أن ذلك من الكذب عليهممن له أدىن اطالع على مذهب األشاعرة 
  :اخلاطئ فمما نسبه إليهم

أظهر اإلسالم هللا تعاىل ولرسوله بأفحش ما يكون مـن   إن شتم من: أم يقولون -
 بال تقية وال حكاية واإلقرار بأنه يدين بذلك ا باللسان مالشتم وإعالن التكذيب

  ليس شيء من ذلك كفرا 
كـل ذلـك    إبليسوإمنا قال هللا قط أن ينظره إىل يوم البعث أن إبليس مل يسأل او -

  اعتقادهازئا مستهزئا بال معرفة وال 
أنا خـري  : أن إبليس مل يكفر مبعصيته اهللا يف ترك السجود آلدم وال بقوله عن آدمو -

  وإمنا كفر جبحد اهللا تعاىل يف قلبهنه م
عند اهللا حقـا وأن   أن فرعون مل يعرف قط أن موسى إمنا جاء بتلك اآليات منو -

مل يعرفوا قط   عهد النيب  صلى اهللا عليه وآله وسلماليهود والنصارى الذين كانوا يف
حقا وال عرفوا أنه مكتوب يف التوراة  عليه وآله وسلمأن حممدا رسول اهللا صلى اهللا 

 واإلجنيل 
 ومتادى على إعالن الكفر وحماربة النيب صلى اهللاوأن من عرف ذلك منهم وكتمه  -

عليه وآله وسلم خبيرب ومن بين قريظة وغريهم فإم كانوا مؤمنني عند اهللا عـز  
 اه !!!) وجل أولياء هللا من أهل اجلنة

ن إ: يقولـون أم وأصحابه  إىل األشعري ١٥٥ص/٤الفصل يف امللل جوينسب يف  -
 األوثـان أو لـزم   قية وعبدتأعلن الكفر بلسانه بال من وإن لقلب اإلميان عقد با

هودية أو النصرانية يف دار اإلسالم وعبد الصليب وأعلـن الثتليـث يف دار   الي
اإلسالم ومات على ذلك فهو مؤمن كامل اإلميان عند اهللا عز وجل ويل هللا عـز  

 اه !!! ) وجل من أهل اجلنة
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اإلميان هو التصديق ظن أن التصديق عندهم هو املعرفـة  : ولعل ابن حزم ملا علم أن األشاعرة يقولون
املعرفة واإلذعان: وما درى أن للتصديق عندهم ركنني مها) وقوع نسبة التصديق يف القلب(ردة ا ،

: واملراد بتصديق النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم يف ذلك: (٦٢قال البيجوري يف شرح اجلوهرة ص
إذعان وال وليس املراد وقوع نسبة الصدق إليه يف القلب من غري ، اإلذعان ملا جاء به والقبول له

حىت يلزم احلكم بإميان كثري من الكفار الذين كانوا يعرفون حقيقة نبوته ورسالته صلى اهللا ، قبول له
  اه )يعرفونه كما يعرفون أبناءهم: ( عليه وآله وسلم ومصداق ذلك قوله تعاىل

سـت  كما أن األشاعرة يدخلون األعمال يف مسمى اإلميان فهي عندهم من كمال اإلميان لكنها لي
  شرطا فيه وال ركنا منه

  

  اإلمامیة والمعتزلة والزیدیة: النموذج الثالث 
لكن إذا رجعنا إليهم لنفهم عنهم ) بأن اهللا يف كل مكان: (يقولونوالزيدية املعتزلة عامة اإلمامية و

حنن ال نعين أن اهللا يف كل مكان على سبيل احللول واملماسة ألن : مقصدهم ذا القول فسيقولون
ومسعه وبصره وتدبريه ولكننا نعين أن علم اهللا ،  مرته عن ذلك فذاته ال تقبل احللول واملماسةاهللا

إنقاذ البشر مـن اجلـرب   (يف رسالته  اإلمامي قال الشريف املرتضى، إخل يف كل مكان...وسلطانه 
غـري حمتـاج إىل مكـان وال    : (...عن اهللا تعاىل ٢٠٢صضمن رسائل العدل والتوحيد  )والقدر

من غري أن يلحقه حلدوث ذلك ، مث خلق اخللق من غري فقر وال حاجة وال ضعف وال استعانة...مانز
مث كان جل ثناؤه مل يزل موجـودا   أو ينتقل به إىل مكان أو يزول به عن مكانتغري أو ميسه لغوب 

 وهو مع ذلك بكل مكان إله... وهو على ما كان فليس حيويه مكانقبل مكان مث حدثت األماكن 
  اه  ) سبحانه وتعاىل عما وصفه به اجلاهلون  عامل مدبر قاهر

والباري ليس بذي مكان يشغله ويتمكن فيـه  : ( ١/٤٠٥ويف شرح األساس الكبري للشريف الزيدي 
وفيما بينهما وفوق السماء السابعة ] أي السماء واألرض[اهللا فيهما : ( قال اهلادي... وال ذي انتقال

، ضني السبع السفلى ال حييط به أقطار السماء واألرض وهو احمليط ن ومبا فيهنالعليا ومن وراء األر
فكينونيته فيهن ككينونيته يف غريهن فيما فوقهن وحتتهن وكينونيته فيما فوقهن وحتتهن ككينونيته قبل 

ن أنه مدبر هل: ومعىن قولنا أن اهللا يف السماوات واألرض هو... إجياد ما أوجد من مساواته وأرضه
ال أنه مستجن ن وال داخل كدخول قاهر لكل ما فيهن مالك ألمرهن وألمر ما بينهن وما حتتهن 

  اه )األشياء فيهن
ه أن: اهللا يف كل مكان معناه: وقول املوحدين: ( ١/٤٠٩يف شرح األساس الكبري أيضا وقال الشريف 

اهللا يف كل : ما معىن قولكم: فإن سأل سائل مسترشد أو متعنت: (حافظ مدبر لكل مكان قال اهلادي
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اء وال يغيب عنه شيء قرب نريد به أنه شاهد علينا غري غائب عنا ال يغيب عن األشي: قلنا؟ مكان
ا يكـون  ... ( أنه العامل الشاهد لكل شان: اهللا بكل مكان نريد: ج قولنافعلى هذا خير... أو نأى

ال أدىن من ذلك وال أكثر إال هو معهـم  وال مخسة إال هو سادسهم ومن جنوى ثالثة إال هو رابعهم 
  اه)أينما كانوا

اختلفت املعتزلة يف ذلك فقال : القول يف املكان: ()٤٠ص/١ج(لألشعري  مقاالت اإلسالمينيويف 
مبعىن أنه مدبر لكل مكان وأن تدبريه يف كل مكان، والقـائلون ـذا   البارئ بكل مكان : قائلون

  .اجلعفران واإلسكايف وحممد بن عبد الوهاب اجلبائيأبو اهلذيل والقول مجهور املعتزلة 
، وهو قول هشام الفوطي وعباد بـن  البارئ ال يف مكان بل هو على ما مل يزل عليه: وقال قائلون

  اه )سليمان وأيب زفر وغريهم من املعتزلة
  

  المعتزلة والزیدیة واإلمامیة واإلباضیة: النموذج الرابع 
 وزعم أنه مذهب-ابن حزم ذلك ووافقهم على ة واإلمامية واإلباضية املعتزلة والزيدي أنومن ذلك 

نـا إذا  فإن...)  مسع وبصري بال بصر وعليم بال علماهللا مسيع بال : ( يقولون –طوائف من أهل السنة
حنن ال نعين أن اهللا ال يسمع وال يبصر وال يعلم تعاىل : قول فسيقولونسألناهم عن مقصدهم ذا ال

 بل املراد أن هذه الصفات ليست شيئا زائدا عن معىن الذات ألنه يلزم من ذلـك ، عن ذلك اهللا
   .تعدد الذات عندهم

: ضمن أحباثه يف امللل والنحـل  ١٩٦ص) عقائد اإلمساعيلية(قال جعفر السبحاين اإلمامي يف كتابه 
بـأنّ  يف كالمه،  اإلماما وقد ذهبت االمامية، وقسم من املعتزلة، تبعاً لالَدلة العقلية، اليت أشار إليه(

طالق،  املرادكلّـه، قـدرة   نفي الصفات الزائدة عليه، ال نفي الصفات على اال فاللّه سبحانه علم
خالفاً لالَشاعرة، فقد ذهبـوا إىل زيـادة   ، كلّه، حياة كلّه، وهكذا، ال أنه شيء، وعلمه شيء آخر
  .امه القول بالقدماء الثمانيةالصفات على الذات مع كوا قدمية، فأورد عليهم باستلز

، واكتفت يف مقام معرفتـه سـبحانه   اإلطالقذهبت إىل نفي الصفات عنه على  اإلمساعيليةولكن 
  اه)بالقول ويته وذاته دون وصفه بصفات، حىت الصفات اجلمالية والكمالية

وال يعين أصحاب  : ( ضمن أحباثه يف امللل والنحل ٩٢وقال السبحاين يف كتابه عقائد األشاعرة ص
بالنيابة، بل يعنون  كما عليه القائلنظرية الوحدة تعطيل الذات عن الصفات وخلوها عن واقعيتها، 

وحداً بوحدته وبساطته، من دون تكثّر فيه، هو نفس العلم والقدرة وسائر الكمـاالت،  أأنّ وجوداً 
القدرة واالسـتطاعة،  ورب وجود يكون من الكمال على حد يكون نفس الكشف والعلم، ونفس 

  اه  ). وهو يف الكمال آكد من الوجود الذي يكون العلم والقدرة زائدين عليه
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ضمن رسائل العـدل والتوحيـد    )إنقاذ البشر من اجلرب والقدر(يف رسالته وقال الشريف املرتضى 
يعجزه والعامل الذي ال خيفى عليه شيء والقادر الذي ال ... اهللا واحد ليس كمثله شيء: ( ٢٠٢ص

مل يزل وال يزال مسعيا بصريا وأنه احلي الذي ال ميوت والقيوم الذي ال يبيد والقدمي الذي ، شيء 
وعلم األشياء كلـها  ... وهو اللطيف اخلبري الذي يعلم ما يكون قبل أن يكون... عاملا قادرا غنيا

 مل يزل ا قـادرا  بل علم ذلك كله بذاته اليتبنفسه من غري علم أحدثه ومن غري معني كان يعينه 
  اه )ألنه الواحد الذي مل يزل قبل األشياء كلها عاملا حيا مسيعا بصريا

ضمن رسائل العدل  ٣٢٩ص) املختصر يف أصول الدين(وقال القاضي عبد اجلبار املعتزيل يف رسالته 
هو عـامل   بل نقول، ال: أتقولون أنه عز وجل عامل بعلم وقادر بقدرة ؟ قيل له: فإن قيل: ( والتوحيد

، قادر حي مسيع بصري قدمي بذاته ال حيتاج إىل أمر سوى ذاته يصح ألجله أن يستحق هلذه الصفات
  ...ولو كان ال يعلم إال بعلم لكان حمتاجا يف كونه عاملا إىل ذلك كالواحد منا

ـ  ل ولو كان علمه حمدثا ألدى إىل أن يكون أحدثه من قبل أن يعلمه ومن ليس بعامل ال جيوز أن يفع
ولو كان قدميا لوجب أن يكون وجوده واجبا يستغين عن موجد وفاعل وهذا ، العلم وهذا فاسد

  اه )موجب أنه مساو هللا يف األلوهية وأن ال يكون اهللا أوىل بأن يكون إهلا من علمه وقدرته القدميني
مبا جاء  لعلى القو وأمجع املسلمون: قال أبو حممد: (١٠٩ص/٢الفصل يف امللل جوقال ابن حزم يف 

  : مث اختلفوا، من أن اهللا تعاىل مسيع بصريبه نص القرآن 
فقالت طائفة من أهل السنة واألشعرية وجعفر بن حرب من املعتزلة وهشام ابـن احلكـم ومجيـع    

! وذهبت طوائف من أهل السنة منـهم الشـافعي  ، نقطع أن اهللا مسيع بسمع بصري ببصر: اسمة
مسيـع  رضي اهللا عنهم وغريهم إىل أن اهللا تعاىل  !مسلم الكناين وعبد العزيز بن !وداود بن علي

   .ولكن مسيع بذاته وبصري بذاته، بصر ألن اهللا تعاىل مل يقلهببصري وال نقول بسمع وال 
  اه ...)حيث مل يأت به نص وذا نقول وال جيوز إطالق مسع وال بصر: قال أبو حممد

:  قال املرتضى يف كتاب الشرح والبيان: (١/٥٥٥ألساس وقال الشريف الزيدي يف شرحه الكبري على ا
نأن كل اسم دخله التضاد فهو من صفات األفعال : الفرق بني صفات الذات وصفات األفعال بي

عامل وال تقول ال يعلم وتقول حـي  : تقول... وكل اسم ال جيوز فيه التضاد فهو من صفات الذات
وصفات األفعـال أن  ، ليس بسميع فهذه صفات الذاتوال تقول ليس حبي وتقول مسيع وال تقول 

يرزق وال يرزق ويعطي وال يعطي ويرحم وال يرحم تريـد يـرحم املـؤمنني وال يـرحم     : تقول
  اه )الفاسقني

فمعىن كونه تعاىل حيا بذاتـه  : (٥٢عمرو التاليل اإلباضي يف حاشيته على كتاب الديانات ص وقال
صحة احلياة له وال حاجة فيه إىل ثبوت صفة قدمية قائمـة بـه   ن ذاته تعاىل كافية يف استلزامها إف
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ومعىن كونه عاملا بذاته كون ذاته تنكشف هلا مجيع املعلومات انكشافا  زائدة مقتضية لصحة احلياة له
  اه )تاما من غري قيام صفة قدمية متقتضية لذلك االنكشاف

ته كاحلياة والقدرة وسائر صفات ذاته وعلم اهللا من صفات ذا: (وقال التاليل أيضا يف شرح النونية
ومعىن علمه إحاطته باألشياء وانكشافها له وظهورها ... خالفا ملن قال إا معان وليست صفات

) البعد احلضاري لعقيـدة اإلباضـية  (اه وانظر )من غري معىن قائم فيه به ذلك العلمله وإدراكه هلا 
    ٢٣٠ص

إخل ولكنهم اختلفـوا يف  ... يسمع ويبصر ويعلم ويقدروعند التأمل جند أن اجلميع يثبتون أن اهللا
ولذا جند من القائلني بأنه ليس للصفات معان ، هل هذه الصفات هلا معان زائدة عن الذات أو ال؟

إن اخلالف بني الفريقني لفظي أو قريب من اللفظي ففي شرح األساس : زائدة عن الذات من يقول
مـن  : مام حيي يف الشامل ذكر األشعرية وقسمهم إىل قسمنيأن اإل: ١/٣٧١ الكبري للشريف الزيدي

ومن يقول إن العلم هو نفـس  ، معان قدمية... ) العلم والسمع والبصر والقدرة(يقول إن الصفات 
فأما : (مث قال اإلمام حيي، العاملية والقدرة نفس القادرية وأن العاملية والقادرية ليست مضافة إىل الذات

  اه ) الثاين من األشعرية فيقرب أن يكون اخلالف بيينا وبينهم لفظياالكالبية والفريق 
وحكى بعض متسننة الزيدية أن طائفة من علماء الزيدية كمحمد بن عبد اهللا عز الدين املفيت والناصر 
بن حممد بن علي واحلسني بن القاسم وابنه حيي ولطف اهللا الغياث واملقرائي وغريهم كل هؤالء يرون 

، لزيدية مع أهل السنة يف علم الكالم خالف لفظي وحكى بعضهم اإلمجاع على ذلـك أن خالف ا
  لكن ما حكي عن هؤالء حيتاج إىل توثيق

وال : (١٤٢ص) أصول العقيدة بني اإلمامية واملعتزلـة (وقالت الدكتورة عائشة املناعي يف رسالتها 
به القرآن والسنة وكونه تعاىل  خالف بني املسلمني مجيعا يف أن اهللا تعاىل موصوف بكل ما وصفه

إخل وإمنا يظهر اخلالف حني حناول تفسري العالقة بني األوصاف الواردة وبـني  ... قادرا عاملا حيا
  الذات املستحقة هلذه الصفات 

فهل يعين وصفه بعامل وقادر مثال أنه قادر بقدرة تقوم بذاته وعامل بعلم يقوم بذاته؟ وإذا كانت الذات 
  زم أن تكون القدرة قدمية والعلم قدميا؟ وهل يلزم ذلك قدحا يف وحدانية الذات؟قدمية فهل يل

ويف اإلجابة عن هذا السؤال اختلفت وجهات النظر وتعددت أراء علماء الكالم وتعارضت وإن 
وهي إثبات التوحيد وتفسريه يف ضوء ما جـاء بـه القـرآن    ، كانوا مجيعا يهدفون إىل غاية واحدة

  اه )والسنة
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  الصوفیة: موذج الخامس الن
وحنو ذلك من العبارات فإن ) شيء إال ورأيت اهللا فيه ما نظرت إىل: (ذلك قول بعض الصوفية ومن

 إذا سألناهم عـن مقصـدهم ـذا الكـالم    نا لكن، البعض يفهم من ذلك القول باحللول واالحتاد
أن  نـا بـل مراد ، عن ذلك حنن ال نعين أن اهللا حيل أو يتحد مع ذلك الشيء تعاىل اهللا: فسيقولون

صفات اهللا تتجلى يف كل شيء فكل شيء يتجلى فيه إجياد اهللا وإمداد اهللا وإتقان اهللا وقيومية اهللا 
  إخل ...

حنو هذا العبارات قـال دافعـا   ) الرشفات(وعندما ذكر عبد الرمحن بن عبد اهللا بالفقيه يف منظومته 
  :سوادان بامع شرح  ١٢٦لتوهم من يتوهم احللول واالحتاد ص 

  يوال حلول قط يف اعتقــاد*        ال قول ذي اإلحلاد باحتاد  
  اه) عن قول أهل الزيغ والضالل *     فجل أهل احلق واإلرشاد         

ال ينظرون ] أي العارفون[ألم : (  ٣٠وهذا أبو بكر بن سامل يقول يف رسالته مفتاح السرائر ص
ولكن ، واهللا تعاىل ال حيل يف شيء وال حيل فيه شيء، بله أو بعدهإىل شيء إال شهدوا اهللا فيه أو ق

: فواهللا مث واهللا غري متكلف باليمني وال مفتخر، فكيف تنظر غري اهللا تعال ) ٢٠(ليش شيء خاليا عنه 
  اه )ما شهِدت وال نظَرت عيين شيئا إال شهدت اهللا تعاىل فيه أو قبله أو بعده

وأما من قويت بصريته ومل تضعف : (٤/٣٢٢إحياء علوم الدين زايل يف الغ أبو حامدوقبل ذلك قال 
يعلم أنه ليس يف الوجـود إال  ال يرى إال اهللا تعاىل وال يعرف غريه منته فإنه يف حال اعتدال أمره 

وإمنا الوجود للواحـد  ، تابعة له فال وجود هلا باحلقيقة دونه فهيوأفعاله أثر من اآلثار قدرته ، اهللا
ومن هذه حاله فال ينظر يف شيء من األفعال إال ويرى فيه الفاعل ، به وجود األفعال كلها ذيالاحلق 

ويذهل عن الفعل من حيث إنه مساء وأرض وحيوان وشجر بل ينظر فيه من حيث أنه صنع الواحـد  
  اه)احلق

   

  الجبریة : النموذج السادس 
يفهم أم يقولون بإسقاط  يذكر اجلربيةمن  –إن مل نقل كل–فإن جل  باجلرب ومن ذلك قول اجلربية

إن قيام احلجة على : ويقولون، وهذا غري صحيح فهم مع قوهلم باجلرب يوجبون التكليف، التكاليف
قال الطويف يف ، ذلكاخللق ليس هو باالختيار بل بعلم اهللا القدمي م أنه لو فَوض إليهم الختاروا 

زعم أنه على قول اجلربية والكسبية يلزم أن احلجـة ال   يف اجلواب على من ٣/٦٧اإلشارات اإلهلية 

                                                
 اه )ألن كل شيء فهو به يستمد وجوده منه ولواله ما كان: (جاء يف التعليق) ٢٠
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: واجلربي يقول، قامت عليهم احلجة بكسبهم: ألن الكسيب يقول، هذا ال يلزم: ( تقوم على اخللق
  اه  )قامت عليهم احلجة مبوجب علمه تعاىل أن لو فوض إليهم خلق أفعاهلم لكانوا كفارا عصاة

  

  اإلمامیة : السابع نموذج ال
استنادا منهم ، البعض من قول اإلمامية بالبداء أم يقولون إن اهللا يبدو له الشيء بعد خفائه عليهيفهم 

لكن حىت يف اللغة جيوز أن يكون البداء مبعىن مطلق ، الظهور بعد اخلفاء: إىل املعىن اللغوي للبداء وهو
ـ بدا ال: بدا: ( )١/٤٠(مفردات غريب القرآن لألصفهاين الظهور ولو مل يكن بعد خفاء ففي   يءش

  اه )بدوا وبداء أي ظهر ظهورا بينا
وما ذكرناه من الفهم اخلاطئ للبداء عند اإلمامية هو ما نسبه الرازي والبلخلي وغريمها من أهل السنة 

قالـت  : ( ٥٣ص/١٩ج) ميحو اهللا ما يشاء ويثبـت ( يف تفسريه لقوله تعاىلقال الرازي ، لإلمامية
 وهو أن يعتقد شيئاً مث يظهر له أن األمر خبالف مـا اعتقـده  اهللا تعاىل  البداء جائز على: الرافضة

واعلم أن هذا باطل ألن علم اهللا من لـوازم ذاتـه   ، )يمحو اللَّه ما يشاء ويثْبِت(ومتسكوا فيه بقوله 
  اه )املخصوصة وما كان كذلك كان دخول التغري والتبدل فيه حماالً

إن النسخ جيوز على وجـه  : وجتاوز بعضهم حىت خرج من الدين بقوله : (يف تفسريهوقال البلخي 
وال يريد يف وقت أمره بـه أن  ، وال يبدو له مث يبدو له فيغريهالبداء وهو أن يأمر اهللا عندهم بالشيء 

اه نقله )إال ما يقدره فيعلمه علم تقدير عندهم ال يعلم الشيء حىت يكون ألنهيغريه ويبدله وينسخه 
مجيع ما حكاه عن أصحابنا اإلمامية باطل وكـذب  : (مث علق عليه بقوله ١/١٣التبيان  الطوسي يف

  اه )عليهم فال أحد منهم يقول حبدوث العلم
قـال اإلمـام   : (١٤٢/ ١ففي شرح األساس الكبري للشريف  نسبه إليهم أيضا الزيديةونفس األمر 

 وأن علـم اهللا حـادث  بالبداء والرجعة  القول] أي اإلمامية[ومما انفردوا به : املهدي عليه السالم
  اه )!!! على اجلرب والتشبيه -إال من عصم اهللا–وأطبقوا 

ولكنهم مع ذلك ال يقولون بأن اهللا يعلم الشيء بعد أن مل يكن  وال شك أن اإلمامية يقولون بالبداء
  :وهذه بعض أقواهلم يف ذلك، يعلمه ويظهر له بعد اخلفاء

ميحو اهللا مـا  (عن اإلمام الصادق عليه السالم يف قوله تعاىل (: ٤/١٢١وار يف حبار األنقال السي 
كل أمر يريده اهللا فهو يف علمه قبل أن يصنعه ليس شيء يبدو له إال وقد كان : قال) يشاء ويثبت
  اه)إن اهللا ال يبدو له من جهل، يف علمه
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ص مبا كان مشترطا يف التقدير فالبداء من اهللا خيت... ( :٢٥قال املفيد يف شرح عقائد الصدوق صو
تعاىل اهللا عما يقول الظـاملون علـوا    قال من عزمية إىل عزمية وال من تعقب الرأيتوليس هو االن

  اه )كبريا
فأما إذا أضيفت هذه اللفظة إىل اهللا فمنه ما جيوز إطالقـه  ( :٢/٢٩ل الطوسي يف عدة األصول وقا

من  اذلك عليه ضربما أفاد النسخ بعينه ويكون إطالق  فأما ما جيوز منه فهو، عليه ومنه ما ال جيوز
الوجه حيمل مجيع ما ورد عن الصادقَني عليهما السالم من األخبار املتضـمنة   التوسع وعلى هذا

  اه)جيوز عليه من حصول العلم بعد أن مل يكن دون ما ال، إضافة البداء إىل اهللا تعاىل
ىل وإن كان عاملا باألمرين فال ميتنـع أن يكـون   وهو تعا... ( :٢٦٤وقال الطوسي يف الغيبة ص

وهذه اجلملة ال خالف فيها بني أهل العدل وعلى هـذا  ، !أحدمها معلوما بشرط واآلخر بال شرط
يتأول ما روي من أخبارنا املتضمنة للفظ البداء ويبني أن معناها النسخ على ما يريده مجيع أهل العدل 

  اه )ا إن كان طريقها اخلرب عن الكائناتفيما جيوز فيه النسخ أو تغري شروطه
وهـو  ، للبداء معان بعضها جيوز عليه وبعضها ميتنع(  :١/٣٣رب يف مصابيح األنور وقال عبد اهللا ش

بالفتح واملد أكثر ما يطلق يف اللغة على ظهور الشيء بعد خفائه وحصول العلم بـه بعـد اجلهـل    
ومن نسب ذلك لإلمامية فقد افترى ، ال يعتد به ذلك على اهللا إال من واتفقت األمة على امتناع

وقد يطلق البداء على النسخ وعلى القضاء ادد وعلى مطلق ، عليهم كذبا واإلمامية براء من ذلك
  اه )الظهور وعلى غري ذلك من املعاين

حاصل ما تقوله الشيعة هنـا أن اهللا  (  :١٠٣-١٠١وقال شرف الدين يف أجوبة مسائل جار اهللا ص
والسعادة والشقاء واحملن واملصائب والكفـر  ! وقد يزيد فيه وكذا الصحة واملرض من املرض ينقص

هذا هو البداء الـذي   )...ميحو اهللا ما يشاء ويثبت(قتضيه قوله تعاىل واإلميان وسائر األشياء كما ي
ن األشياء الـيت  م اجتوزوا يف إطالق البداء عليه بعالقة املشاة ألن اهللا أجرى كثري، تقول به الشيعة

  ...ذكرناها على خالف ما كان يظنه الناس فأوقعها خمالفة ملا تقتضيه األمارات والدالئل
واهللا تعاىل هو العامل مبصريها ومصري األشياء كلها وعمله ذا  قدمي أزيل لكن ملا كان تقديره ملصري 

تعار له بعض سلفنا هذا اللفظ األمور خيالف تقديره ألوهلا كان تقدير املصري أمر يشبه البداء فاس
فالرتاع يف هذه بيننا وبني أهل السنة لفظي ألن ما ينكرونه من البداء الذي ال جيوز على اهللا  ...جمازا

  ...تربأ الشيعة منه وممن يقول به
هذا هو الذي تقول به الشيعة وتسميه بداء وغري الشيعة يقولون به لكن ال يسمونه بداء فالرتاع 

ولو عرف غري الشيعة أن الشيعة إمنا تطلـق  ، هو يف تسميته ذا االسم وعدم تسميته بهيف احلقيقة 
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واسع عنـد   هم حىت يف اللفظ ألن باب اازنهذا االسم جمازا ال حقيقة لتبني هلم أنه ال نزاع بيننا وبي
  اه )العرب

معناه ظهور رأي مل يكن البداء يف اللغة ( :٣/٥١الذريعة إىل تصانيف الشيعة  وقال آغا الطهراين يف
ولكنه يستحيل على اهللا واستصواب شيء علم بعد أن مل يعلم وهذا املعىن حيصل لعامة أفراد البشر 

  اه  ...)به أوال أو العجز عنه وهو تعاىل مرته عنهما!! الستلزام بدو الرأي بشيء مل يكن اجلهل
: لفظ البداء يطلق علـى معنـيني  (  : ٩٤وقال فضل اهللا الزجناين يف تعليقاته على أوائل املقاالت ص

هو االنتقال من عزم إىل عزم حبصول العلم : والثاين، هو الظهور وهو األصل يف هذه اللفظة: األول
حـق البـاري السـتلزامه     بشيء بعد أن مل يكن حاصال والبداء ذا املعىن مما ال جيوز إطالقه يف

  اه...)حدوث العلم
البداء لغة وعرفا ظهور ما مل (  : ٤٦صالشيعة يف اإلمام الصادق  وقال حسني مكي يف كتابه عقيدة

يكن يف احلسبان وهذا إمنا يتصور يف حق املخلوقني اجلاهلني الذين مل حييطوا علما مبا كـان ومبـا   
وأما بالنسبة إىل اهللا فيستحيل يف حقه البداء ذا املعىن وإمنا يكون البـداء  ، سيكون ومبا هو كائن

  اه )نه يظهر ملن يشاء من خلقه ما كان قد أخفاه عنهممنه مبعىن أ
، وما بعدها ٥٠جعفر اهلادي ص اليت كتبها يف البداء هحماضراتيف السبحاين أورد هذه األقوال جعفر 

ال بد أن ننبه هنا إىل نكتة وهي تعـيني موضـع   (  : ٥٨قال السبحاين بعد إيراد هذه األقوال صمث 
التقدير املوقوف وأما التقدير القطعي احملتوم فـال  البداء إمنا يتصور يف  :لالبداء باملعىن املقبول فنقو

فاألول ال يتطرق إليه البـداء وال  ، أن هللا قضائني قطعي ومعلق: يتصور فيه البداء وتوضيح ذلك
  اه )والثاين هو الذي يتغري باألعمال الصاحلة واألفعال الطاحلة، يتغري أبدا

مث إن املراد (  :٦٥بيت تقسيم القضاء إىل حتمي وموقوف مث قال صمث حكى عن بعض أئمة أهل ال
  :فإن هللا سبحانه لوحنيمن تغيري املقدر هو تغيري املكتوب يف لوح احملو واإلثبات 

لوح احملو واإلثبات فيكتب فيه التقدير : والثاين... فوظ والذي ال يتطرق إليه التغيرياللوح احمل: األول
هره مطلقا إال أنه مشروط فإذا تغريت الشروط انتهى أمـر التقـدير األول   األول وهو وإن كان بظا

ميحو اهللا ما يشاء وثبت وعنـده أم  (: وحان وقت التقدير الثاين وإىل هذا اللوح أشار سبحانه بقوله
  اه )ال ميس العلم اإلهلي األزيل أبداومثل هذا التغري يف التقدير ) الكتاب

اعلم أن اآليات واألخبار تدل (  :قوله ٤/١٣٠سي يف حبار األنوارعن ال ٨٣مث حكى السبحاين ص
اللوح احملفوظ الذي ال تغري فيه : أحدمها: على أن اهللا خلق لوحني أثبت فيهما ما حيدث من الكائنات

لوح احملو واإلثبات فيثبت فيه شيئا مث ميحوه حلكم كثرية ال : واآلخر، أصال وهو مطابق لعلمه تعاىل
  اه )ويل األلبابختفى على أ
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فسواء صحت تسميت هذا املسمى بالبداء أو ال فما يرمي إليـه الشـيعة   : (٨٦مث قال السبحاين ص
وال عتب عليهم يف استعمال هذه اللفظة ـذه العالقـة   ، اإلمامية من هذه اللفظة مما ال غبار عليه

ه وآله يف قوله يف حديث األقرع واملناسبة يف هذا املعىن فقد تبعوا يف ذلك النيب األعظم صلى اهللا علي
فبأي وجه فسر به كالم النيب صلى اهللا عليه وآله يفسر بـه  ) بدا هللا أن يبتليهم: (واألبرص واألعمى

  اه)كالم أوصيائه
وما ذكره السبحاين يف األخري هو قول  أهل السنة فال يرون مانعا من إطالق البداء على اهللا علـى  

تاج وفسروا بذلك حديث البخاري قال الزبيدي يف ، قضى أو مبعىن أراد إما مبعىن: فبدا ، وجه ااز
بدا هللا عـز  ( :  واألعمى واألبرص األقرعويف حديث البخاري يف قصة ) : (٨٢٨٨ص (العروس 

ن القضاء سابق والبـداء  وهو معىن البداء هنا أل: قال ابن االثري، أي قضى بذلك) وجل أن يبتليهم 
ن يفعل أيقال بدا له  أنقد جيوز و ...ن مل يعلم وذلك على اهللا غري جائزعلم بعد أ يءاستصواب ش

 إال إطالقـه  إىلال سبيل  الذيوهذا من ااز ، ر حديث البخاريسوبه فُ، كذا ويكون معناه أراد
  اه )من صاحب الشرع بإذن

ة إمنا هـو يف  لكن كالمنا السابق حول البداء عند اإلمامي، وعلى هذه فاخلالف بني الفريقني لفظي
أمـا  ، أم يرون أن اهللا يبدو له بعد خفاء ويعلم بعد جهلعندهم و تصحيح الفهم اخلاطئ للبداء

  .يطلب يف مظانه يتعلق بقضايا اإلمامة عندهم ففيه كالم طويل البداء فيما 
  

  المعتزلة والزیدیة واإلباضیة واإلمامیة:  النموذج الثامن
كالم هذه الطوائف يف مسألة رؤية اهللا تعاىل أم ينفـون مطلـق    يفهم بعض األشاعرة واحلنبلية من

الرؤية بينما هم إمنا ينفون الرؤية بالعيون ألا عندهم تستلزم التجسيم أما الرؤية بالقلوب والعقـول  
قال القاضي عبد اجلبار ، مبعىن العلم واالنكشاف حبيث يصري الغيب شهادة فال مانع عندهم من ذلك

إن الرؤية : فإن قال قائل: ( ٣٣٧د صضمن رسائل العدل والتوحي )تصر أصول الدينخم(يف رسالته 
  اه...)والرؤية باملعرفة والعلم جتوز عليهالرؤية باألبصار على اهللا تستحيل : جتوز على اهللا؟ قيل له

بل يرى يف اآلخرة بال كيف أي : وقالت األشعرية: ( ١/٤٣٣شريف يف شرح األساس الكبري وقال ال
أي معىن قوهلم أنه يرى يف اآلخرة بـال  -) معناه: (وقال الرازي... ال تكييف وال إشارة وال جهةب

: قال عليه السالم، أي يعلم علما ضروريا) معرفة ضرورية وعلم نفسي حبيث ال يشك فيه: -كيف
  .. .أي يف العبارة واللفظ واملعىن واحد، فاخلالف حينئذ لفظي

واعلم أن التحقيق عندي أن اخلالف بيننا وبني احملققني من متـأخري   :وقال اإلمام حيي يف الشامل
أن الغزايل : وبيانه، األشاعرة يف هذه املسألة إمنا هو من حيث اللفظ وأما املعىن فنحن متفقون عليه
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وهذا هو الذي نريد بـالعلم  ، أن الرؤية عبارة عن جتل خمصوص ال تنكره العقول: ذكر يف االقتصاد
أن األدلة العقلية يف هذه املسألة غري معتمـدة  : وذكر الرازي يف األربعني، ره وال نأباهوحنن ال ننك

  اه )ويقرب أن يكون اخلالف يف املسألة لفظيا: وقال يف النهاية ،أصال وأا ليست قوية
مينعون أن يكون معىن الرؤية هو كمال العلم به تعاىل ومينعون الرؤية  الباضية واملعتدلون من اإل

   .٢٩٢ـ١/٢٩١ )باضية بني الفرق اإلسالميةاإل( :علي حيىي معمرانظر .الصورة املتخيلة عند الناسب

  

  )العلویون ( النصیریة : النموذج التاسع 
ولكن هل يعين ذلك أم ، النصريون ممن يقول بتناسخ األرواح وهذا ثابت عنهم وهم يقرون به

، ريون من قوهلم بتناسخ األرواح أم ينكرون القيامة واملعادينكرون القيامة واملعاد واحلشر؟ يفهم الكث
املعاد والقيامة وقد تقدمت بعض أقواهلم يف ذلك عند  اتثبأقواال يف إم إن هلف فيه نظروهذه الكالم 

) العلويون يف مواجهة التجين(وإضافة إىل ذلك فهذا أمحد علي حسن يف كتابه ، صور تعميم اخلاص
وقد توافق الغزايل : (١٠٦يقولون بتناسخ األرواح يقول صبأن النصرييني  ٨١-٨٠بعد أن أقر ص

  التوحيد والنبوة واملعاد: وكاشف الغطاء على حتديد إسالم املرء بأركان ثالثة
واإلميان باملعاد يعين الركن ، إلميان برسوله يعين الركن الثاينوا، ومبا أن اإلميان باهللا يعين الركن األول

وما خرج العلويون عن كوم طائفة مسلمة تنتمي إىل  ،اتفاق علماء السنة والشيعةا بوهذ، الثالث
  .الشيعة صرحت عن اعتقادها بكتاب جرى توزيعه يف العامل اإلسالمي مجيعه

كما يريد أن يسميهم ال  -النصريية–ولن يسطيع صاحبنا مبحاوالته الفاشلة أن يثبت أن العلويني  
وهو عاجز عن إثبات كوم ينكروا أو ، ماضيهم وال يف حاضرهم يؤمنون ذه األركان ال يف

  بتصرف يسرياه )يكفرون ا ولو استعان على ذلك بالباطل وأهله يف التاريخ
  

  )العبیدیون–الفاطمیون( اإلسماعیلیة: النموذج العاشر
ذا ثابت عنهم ال يقولون بالتأويل الباطين للشرائع وه )العبيديني–الفاطميني(ال شك أن اإلمساعيلية 

مما اشتهر عنهم يف كتب  ،هل يقولون مع ذلك بإبطال الظاهر؟ ولكن، شك فيه وهم مقرون بذلك
فهذا وحتقق وهذا األمر حيتاج إىل متحيص ، الفرق أم يبطلون ظاهر الشرائع وال حيرمون حراما

ألَّف  )هـ٣٦٣ت (ية القاضي النعمان بن حممد التميمي اإلمساعيلي قاضي القضاة يف الدولة الفاطم
وذكر احلالل واحلرام والقضايا واألحكام، وطبع الكتاب يف جزأين وهو  )عائم اإلسالمد(كتاباً باسم 

  :يشتمل على الكتب التالية
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كتاب الصوم . ٥. كتاب الزكاة. ٤. كتاب الصالة. ٣. كتاب الطهارة. ٢. كتاب الوالية.١ 
كتاب األميان . ٩. كتاب البيوع واألحكام. ٨ .كتاب اجلهاد. ٧. كتاب احلج. ٦. واالعتكاف

كتاب اللباس . ١٣. كتاب الطب. ١٢.كتاب األطعمة . ١١. كتاب اَألشربة. ١٠. والنذور
كتاب . ١٧. كتاب الضحايا والعقائق. ١٦. كتاب الذبائح. ١٥. كتاب الصيد. ١٤. والطبيب
. ٢٢. كتاب الوصايا. ٢١ .كتاب العطايا. ٢٠. كتاب العتق. ١٩. كتاب الطالق. ١٨. النكاح

. ٢٦. كتاب السراق واحملاربني. ٢٥. كتاب احلدود. ٢٤. كتاب الديات. ٢٣. كتاب الفرائض
كتاب . ٢٩. كتاب العارية والوديعة. ٢٨. كتاب الغصب والتعدي. ٢٧. كتاب الردة والبدعة 
كتاب الدعوى . ٣٢. تكتاب الشهادا. ٣١. كتاب القسمة والبنيان. ٣٠. اللفظة واللقيطة واآلبق

  .كتاب آداب القضاة. ٣٣. والبينات
وهذا األمر ظاهر ، القانون الرمسي منذ عهد املعز حىت اية الدولة الفاطمية هووقد صار هذا الكتاب 

لكن ، إن ظاهر الشرائع إمنا هو عندهم للعوام دون اخلواص: وقد يقال، يف اعتدادهم بظاهر الشرائع
حاولَ فيه أن  كتاباً –بعد كتابه دعائم اإلسالم-ألَّف أن القاضي النعمان قد ال يساعدنا على هذا 

واستطاع أن ينهي تأليف اجلزء األول  )تأويل الدعائم(يبين التأويل الباطين جلميع األحكام، أمساه بـ
أويل منه، والذي يشتمل على كتاب الوالية، والطهارة، والصالة، ولكن املنية حالت دون إمتامه لت

احليض : (يف تأويل احليض ١/١٦١ومما يقوله القاضي النعمان يف تأويل الدعائم . بقية األبواب الفقهية
  .كما ذكرنا يف الباطنـ أمثال املستجيبنينساء يف الظاهر، وأمثال النساء ـعلّة تصيب ال

يف دينه، حيرم عليه فتأويل مجلة القول يف احليض يف الباطن، أنه علّة وفساد، يدخل على املستجيب 
، كما ال حيلّ يف الظاهر للمرأة إذا حاضت من أجلها مساع احلكمة، والكون يف مجاعة أهل الدعوة

أن يفيده شيئاً من العلم إذا  وكذلك ال حيل ملفيد ذلك املستجيبأن تصلّي،وال تدخل املسجد، 
نقطع عنه ما عرض من ذلك أحدث ذلك احلدث، حىت يتطهر منه بالتوبة والرتوع عنه واإلقالع، وي

  اه )الفساد يف دينه
إذا طهرت املرأة من حيضها : -معليه السال-قال الصادق (: ١/١٦٧ تأويل الدعائمويقول أيضاً يف 

  .يف وقت صالة، فضيعت الغسل، كان عليها قضاء تلك الصالة
كما وصفنا كان عليه أن  لمأنّ املقترِف إذا تاب وانتصل مما اقترفه ومل يتطهر يف ذلك بالع: تأويله
  اه)بعد إقالعه عما اقترفه يسعى يف إفادة ما فاته من احلكمةوأن  يتطهر

 فافهموا معشر املؤمنني ما تعبدكم اللّه به ظاهراً وباطناً،: (بعد ذلك مباشرةالقاضي النعمان مث يقول 
فما وجب يف ، هفإنّ ذلك مرتبط بعضه ببعض، يشهد كلّ شيء منه لصاحبه، ويطابقه ويوافق

الظاهر، وجب كذلك مثله ونظريه يف الباطن، ال جيزي إقامة أحدمها دون اآلخر، وال حيلُّ يف 
وإياكم أن يستميلكم عن ذلك،  الظاهر ما حرم يف الباطن، وال يف الباطن ما حرم يف الظاهر،
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: وقال، )وا ظاهر اإلمث وباطنهذَرو(  :حتريف احملرفني، وال شبهات الشياطني، فإنّ اللّه عز وجلّ يقول
)ما ظَه شالْفَواح يبر مرما حقُلْ إِنطَنما بها ونم (: وقال، )روكُملَيغَ عبةً أَسنباطةً ورظاه هماه)نِع 

بواسطة عقائد اإلمساعلية جلعفر السبحاين ضمن حبوثه يف امللل والنحل  كالم القاضي النعمان
طبعة  ١٦٧ص/١مث اطلعت على كتاب تأويل الدعائم والكالم املنقول هو يف ج،٢٧٤- ٨/٢٧٣

الباطن ال جيزي عن وأن ، فأنت تراه ال يبطل الظاهر بل يقول به ويراه واجبا، حممد حسن األعظمي
ما الظاهر ما حرم يف الباطن وال حيل يف الباطن يف وأنه ال حيل ، باطنال جيزي عن ال ظاهرالظاهر وال

  حرم يف الظاهر
  

لطوائـف مـن خـالل النمـاذج     تذكّر أخي القارئ أننا لسنا بصدد احلكم على مقاصد تلك ا
فلك بعد أن تصحح التصور والفهـم  ، بل حنن يف صدد تصحيح التصور والفهم عنهم، املذكورة

  وسيأيت الكالم مفصال عن مسألة تصحيح احلكم إن شاء اهللا ، ملرادهم أن حتكم مبا تراه
وأنا على يقني أننا إذا صدقنا وأنصفنا يف ذا نصل إىل اية املبحث املتعلق بتصحيح التصور و

) عقدية أو فقهية أو حركية(تصحيح تصوراتنا عن اآلخرين املخالفني لنا من املذاهب اإلسالمية 
مام هذا من املسائل اخلالفية اليت بني املذاهب اإلسالمية أ - )والثلث كثري ( - سقط حنو الثلث ل

سيتبني عدم صحة نسبتها إىل اآلخر فردا  -عند الصدق واإلنصاف–فإن الكثري من املسائل ، األصل
ن كثريا من املسائل قد وأ،  أن كثريا من املسائل قد فهمناها على غري وجههاوسيتبني، أو مجاعة

  .  اخلاص عممنا فيها
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  :احملور الثاين
  تصحيح احلكم على اآلخر

  :وفيه مباحث
  أنواع اخلالف: املبحث األول

  هل هناك فرق بني اخلطأ يف االعتقاد واخلطأ يف العمل؟: واملبحث الثاين
  مىت يعذر املخالف يف االعتقاد والعمل؟: واملبحث الثالث

  مسألة التكفري: واملبحث الرابع
  االعتدال والتجرد واإلنصاف يف احلكم على اآلخر: واملبحث اخلامس

  إشكاالت يف حديث افتراق األمة: واملبحث السادس
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  على اآلخر تصحیح الحكم :الثاني المحور

  أنواع الخالف :المبحث األول
فنقول وباهللا ، من املهم جدا عند احلكم على املخالف أن نعرف أنواع اخلالف وحكم كل نوع منها

عن هـذه   ولنتحدث، تنوعٍ وخالف لفظي وخالف حقيقي خالف: اخلالف ثالثة أنواع: التوفيق
  :الثالثة األنواع باختصار ضمن الفروع التالية

  

  خالف التنوع: الفرع األول
فهذا يأخذ ببعض املطلوب وذاك يأخذ ، االختالف يف القيام مبا هو مطلوب شرعا: هوخالف التنوع 
 التنوع يف القيام بفروض الكفايات كالعلم واجلهاد والدعوة: ذلكوأمثلته كثرية ومن ، بالبعض اآلخر

أمـا   : ٣٧ قال ابن تيمية يف اقتضاء الصراط املستقيم صإخل ... األمر باملعروف والنهي عن املنكرو
واختالف التنوع علـى  ، اختالف تنوع واختالف تضاد: أنواع االختالف فهي يف األصل قسمان

  : وجوه
لف لقراءات اليت اختكما يف ا منه ما يكون كل واحد من القولني أو الفعلني حقا مشروعا -

مث ، وإن كان قد يقال إن بعض أنواعه أفضل إىل غري ذلك مما شرع مجيعه... فيها الصحابة
وهذا عـني   ...ما أوجب اقتتال طوائف منهمجند لكثري من األمة يف ذلك من االختالف 

فتجد كثريا منهم يف قلبه من اهلوى ألحـد هـذه األنـواع    احملرم ومن مل يبلغ هذا املبلغ 
  عليه وآله وسلم ر أو النهي عنه ما دخل به فيما ى عنه النيب صلى اهللا واإلعراض عن اآلخ

 لكن العبارتان خمتلفتـان ومنه ما يكون كل من القولني هو يف الواقع يف معىن قول اآلخر  -
كما قد خيتلف كثري من الناس يف ألفاظ احلدود والتعريفات وصيغ األدلـة والتعـبري عـن    

مث اجلهل أو الظلم هو الذي حيمل على محد إحدى ، ذلك املسميات وتقسيم األحكام وغري
  املقالتني وذم األخرى

 وإن فهذا قول صحيح وذلك قول صحيح ين لكن ال يتنافيانريومنه ما يكون املعنيان غَ -
  مل يكن معىن أحدمها هو معىن اآلخر وهذا كثري يف املنازعات جدا

أو قوم هذه الطريقة وآخـرون   ولكن قد سلك رجل ومنه ما يكون طريقتان مشروعتان -
أو  مث اجلهل أو الظلم حيمل على ذم أحدمها ،وكالمها حسن يف الدين قد سلكوا األخرى

  اه )  تفضيله بال قصد صاحل أو بال علم أو بال نية
ا متنازعني م بفرضٍ با للفرقة والرتاع فتجد من يقومأن خالف التنوع صار عند البعض سب ومن احملزن

بفرض آخر بل أحيانا جتد من ينتسب إىل الفرض الواحد متنازعني متنـاحرين   من يقوممتناحرين مع 
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قال ابن وكما حصل بني بعض املنتسبني إىل املذاهب الفقهية ، كما حصل بني بعض احملدثني والفقهاء
كل واحد من وهذا القسم الذي مسيناه اختالف التنوع : (  ٤٠مية يف اقتضاء الصراط املستقيم صتي
وقد دل القرآن علـى   ختلفني مصيب فيه بال تردد لكن الذم واقع على من بغى على اآلخر فيهامل

  اه )محد كل واحد من الطائفتني يف مثل هذا إذا مل حيصل من أحدامها بغي
ل يف اقتضاء الصـراط املسـتقيم   وقفيويذكر ابن تيمية أن هذا النوع هو األكثر يف مسائل األهواء 

جتده من هذا الضرب وهو أن  ثر االختالف بني األمة الذي يورث األهواءأكواعلم أن : (  ٣٥ص
كما أن  ،يكون كل واحد من املختلفني مصيبا فيما يثبته أو يف بعضه خمطئا يف نفي ما عليه اآلخر

فإن أكثـر  القارئَنيِ كل منهما كان مصيبا يف القراءة باحلرف الذي علمه خمطئا يف نفي حرف غريه 
ع يف النفي الذي هو اجلحود والتكذيب ال يف اإلثبات ألن إحاطة اإلنسان مبا يثبتـه  اجلهل إمنا يق

  اه)أيسر من إحاطته مبا ينفيه
وأكثر االختالف الذي يؤول إىل األهواء بني األمة : (٤٠يف اقتضاء الصراط املستقيم ص أيضاوقال 

ألن إحدى  وة والبغضاءآل إىل سفك الدماء واستباحة األموال والعدامن القسم األول وكذلك 
الطائفتني ال تعترف لألخرى مبا معها من احلق وال تنصفها بل تزيد على ما مع نفسها مـن احلـق   

  اه )زيادات من الباطل واألخرى كذلك
  

  )اللفظي(الخالف الشكلي : الثاني الفرع
 ادية واملسائل العمليةويكون يف املسائل االعتق، ى دون املقصد واملعىننباالختالف يف اللفظ واملَ: وهو

هـو اخلـالف اللفظـي     املسائل اخلربيـة بل يرى ابن تيمية أن الغالب يف اخلالف يف ، )اخلربية ( 
فأما سائر وجوه االختالف كاختالف التنـوع  ... ( ٦/٥٦عتباري والتنوعي ففي جمموع فتاويه واال

ـ    أووهو كثري فأمره قريب  واللفظي االعتباريواالختالف  املسـائل   يفالف غالـب علـى اخل
  اه )!!!اخلربية

  :  ومن أمثلة اخلالف اللفظي يف مسائل االعتقاد
الذي يزيد ويـنقص  : فقال اجلمهور، احلنفية يف زيادة اإلميان ونقصانهأهل السنة مع مجهور اختالف 
 وأهله يف: (كما قال الطحاوي يف عقيدته، الذي يزيد وينقص هو التقوى: وقالت احلنفية، هو اإلميان

لفظي جلُّ من صور اخلالف بني  ر أن اخلالف يف املسألةوقد قر) أصله سواء وإمنا يتفاضلون بالتقوى
قال ، أمر ظاهر كما ترى اوكون اخلالف بينهم لفظي، الفريقني ومنهم ابن تيمية وابن أيب العز احلنفي

 يفنازع بني أهل السنة أن يعرف أن أكثر الت ينبغيومما : (٧/٢٩٧ابن تيمية كما يف جمموع فتاويه 
من الفقهاء كحماد بن أىب سـليمان  - قولٌ اإلميانفالقائلون بأن  وإال، لفظيهو نزاع هذه املسألة 
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على أن  متفقون مع مجيع علماء السنة -وهو أول من قال ذلك ومن اتبعه من أهل الكوفة وغريهم 
  اه )أصحاب الذنوب داخلون حتت الذم والوعيد

ة واألئمة الباقني من واالختالف الذي بني أيب حنيف: (٣٣١يف شرح الطحاوية ص وقال ابن أيب العز
فإن كون أعمال اجلوارح الزمة إلميان القلب أو جزءا من اإلميان مـع  ، اختالف صوري أهل السنة

االتفاق على أن مرتكب الكبرية ال خيرج من اإلميان بل هو يف مشيئة اهللا إن شاء عذبه وإن شاء عفا 
  اه )اع لفظي ال يترتب عليه فساد اعتقادنز عنه

صدق بقلبه وأقر بلسـانه  إن  على أنه -واحلنفية مهورأي اجل-وقد أمجعوا : (٣١٠صوقال أيضا 
  اه )وامتنع عن العمل جبوارحه أنه عاص هللا ورسوله، مستحق للوعيد

ويصوره  ،ة والتناحرأيضا أنك جتد من جيعل اخلالف الشكلي اللفظي سببا يف الرتاع والفرق ومن املؤمل
  على أنه خالف حقيقي أصلي  -إما جهال أو جتاهال-ألتباعه 

  

  الخالف الحقیقي: الثالث  الفرع
، فحسباخلالف يف املقصود واملعىن ال اللفظ واملبىن : ويسمى باخلالف املعنوي وخالف التضاد وهو

يف اقتضاء الصراط املسـتقيم  قال ابن تيمية فيكون معىن قول البعض خمالف ملعىن قول البعض اآلخر 
عند اجلمهور  إما يف األصول وإما يف الفروعوأما اختالف التضاد فهو القوالن املتنافيان : (٣٩ص

وإال فمن قال كل جمتهد مصيب فعنده هو من باب اختالف التنوع ال ، الذين يقولون املصيب واحد
  اه )اختالف التضاد

يف تقسيمه السابق وإن كان ابن تيمية ،  وخالف معترب خالف غري معترب: وهذا اخلالف على قسمني 
ولنتحدث عن القسمني باختصـار ضـمن   ، يعد اخلالف املعترب واخلالف اللفظي من خالف التنوع

  :املسألتني التاليتني
  

  )في األصول(الخالف غیر المعتبر :  ىاألولالمسألة 
واخلالف غري ، تارة مكفرا وتارة مفسقاويكون ، كان يف أصول الدين االعتقادية أو العمليةوهو ما 

ما ضعف : ويف العمليات قريب من ذلك حيث ضبطوه بأنه، ما خالف أصوهلا: املعترب يف العقائد هو
والسقطات ال  إذا ضعف املدرك كان معدودا من اهلفوات( :قال التاج السبكي يف قواعده، مدركه

دركه وإن كان أدون اعتد به ومن ال فـال  إذا عرفت هذا فمن قوي م... من اخلالفيات اتهدات
  ١٥٢شرح اجلرهزي على منظومة األهدل صاه )وإن كان أرفع
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؟ فاألمر إضايف ونسيب فما وما ضابط ما ضعف مدركه وما قوي مدركه: وهولكن يأيت هنا سؤال 
وال (: ولذا قال السبكي بعد الكالم السابق، يراه البعض قوي املدرك رمبا رآه آخرون ضعيف املدرك

  اه)بد أن يقع هنا خالف يف االعتداد به ناشئا عن أن املدرك قوي أو ضعيف
ما خالف نصا أو إمجاعـا أو  : اخلالف غري املعترب هو: وهنا يأتينا ضابط هو أكثر دقة وهو أن يقال

كلُّ شيٍء أفىت فيـه اتهـد   ( :٢/١٠٩القرايف يف الفروق  قال، عليها اجممع ةجليا أو قاعد اقياس
السامل عن املعـارض   خالف اإلمجاع أو القواعد أو النص أو القياس اجلليجت فتياه فيه على فخر

  اه)الراجح، ال جيوز ملقلِّده أن ينقله للناس وال يفيت به يف دين اهللا تعاىل
كنص كتاب أو سـنة متـواترة أو   إن تبني أنه خالف قطعيا ( :١١/١٥٠ي يف الروضة وقال النوو

  اه)خبرب الواحد أو بالقياس اجللي فيلزمه نقض حكمه إمجاع أو ظنا حمكما
  :١٧وقال األهدل يف منظومته يف القواعد الفقهية ص

  مواضع فأنقضه إن خيالف     *وينقض القضاء يف      :خامتة ( 
  غري خفي عند كل الناس      *أو قياس        إمجاعللنص أو    
  اه )القرايف هذه حمكية  عن      *عد الكلية       اأو خالف القو     

عند األصوليني ال اللغويني وهو ما يقابل الظـاهر   النص: هو) ما خالف النص : ( يف قوهلموالنص 
: هـو  -كما هو مشهور يف كتب األصول-واإلمجاع ، أي الذي ال حيتمل إال معىن واحداواملؤول 

وهذا الظابط إمنا هو عند من ، رويف عصر من العصعليه وآله وسلم اتفاق جمتهدي أمة حممد صلى اهللا 
  يقولون بالقياس أما من ال يرى القياس فال يدخل خمالفة القياس يف الضابط 

وأظن أن فـرق  ، وما سبق هو ضابط اخلالف املعترب وضابط اخلالف غري املعترب عند عامة أهل السنة
، نص األئمة -لسنة النبويةمع الكتاب وا-لكن النص عند اإلمامية هو ، الشيعة توافق عليه يف اجلملة

والنص عند ، وأما القياس فهم ال يقولون به كما هو معلوم، واإلمجاع عندهم هو إمجاع اإلثين عشرية
، هو نص علي وفاطمة واحلسن واحلسـني رضـي اهللا عنـهم    -مع الكتاب والسنة النبوية-الزيدية 

  واإلمجاع عندهم هو إمجاع العترة الطاهرة
ومع ذلك فإننا جند ، السنة أكثر انفتاحا واعتداال من ضوابط الفرق األخرىونالحظ أن ضابط أهل 

التنازع والتقاطع والتكفري والتبديع فيما بني أهل السنة على كثري من املسائل اليت ال تندرج حتت هذا 
 وكذلك جند اإلمامية فيما بينهم يتنازعون ويتقاطعون بل رمبا، الضابط واألمثلة على ذلك كثرية جدا

فندعو ، وكذلك جند الزيدية فيما بينهم، كفر بعضهم بعضا على مسائل ال تندرج حتت ضابطهم هم
   ابط أوالً مث إىل االلتزام به ثانياًواجلميع إىل مراجعة الض
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  ھل خالف المبتدع ینقض اإلجماع ؟
فإذا خالف   هل خالف اتهد املبتدع معترب؟: وهو سؤال مهم له تعلق باملسألة السابقةهنا يأيت و

  يف مسألة ما هل يكون يف املسألة إمجاع؟اتهد املبتدع 
يط وقد حكى اخلالف يف املسألة الزركشي يف البحر احمل، يف املسألة خالف بني األصوليني على أقوال

  : وذكر يف املسألة  أقواال: ٤٢١-٦/٤١٨
وكـالم  ، ه الصحيحإن: وهو قول اهلندي حيث قال خبالف املبتدع مطلقاعتبار اال: أحدها -

  ابن السمعاين يقتضي أنه مذهب الشافعي 
  وحكاه عن طائفة من أهل احلديث مساهم عدم االعتبار خبالفه مطلقا: والثاين -
وأيب منصور  األستاذ أيبدون مسائل الفقه وهو قول  االعتبار به يف مسائل العقيدة: والثالث -

 فقهإال إذا كان فقيها فيعترب يف ال: وزادبكر الصرييف 
أي أنه جيوز له خمالفة من عداه إىل ما ، وينعقد على غريه أن اإلمجاع ال ينعقد عليه: والرابع -

 حكاه اآلمدي وتابعه املتأخرون ، وال جيوز ألحد أن يقلده، أداه إليه اجتهاده
حكاه ابن ، غريه فيعتد بهو ،ال يعتد بهوغري الداعية فالداعية  التفصيل بني الداعية: امسواخل -

وهو قول فاسـد ألن  : وقال، يف كتاب اإلحكام ونقله عن مجاهري سلفهم من احملدثني حزم
    املراعى العقيدة

 ١٤٥الغزايل يف املستصـفى ص  أبو حامد: ومن الذين قالوا باعتبار خالف اتهد املبتدع ما مل يكفر
  اه )إذا مل يكفر املبتدع إذا خالف مل ينعقد اإلمجاع دونه: مسألة: ( فقال

قيد عدم االعتداد خبالف املبتدع  حيث ٣/٢٣٨عبد العزيز البخاري يف شرح أصول البزدوي نهم مو
بشرط أن يكون صاحبه داعيا إليـه أو  اتباع اهلوى والبدعة مانع من أهلية اإلمجاع : ( قالبقيود ف
   اه)ا فيه حبيث يكفر بهيأو يكون غال، ماجنا به

، اإلمجاع بدون من حكم له بأنه مـن األمـة اإلسـالمية   أنه ال ينعقد : ( ومنهم املقبلي حيث قرر
وانظـر   ٢/٤٤٩ه املنـار  ) وما خالف ذلك فإمنا هو تساهل وهوى، القتضاء دليل اإلمجاع ذلك

  ١٩٨للمليكي ص) املقبلي حياته وفكره(كتاب 
عـض  بل قرر املقبلي أن اإلمجاع ال ينعقد بدون الشيعة اإلمامية اجلعفرية رغم شدته يف نقـدهم يف ب 

وانظر ) ٢١(املسائل ألنه يرى أم من أمة حممد صلى اهللا عليه وآله وسلم وكرر هذا يف عدة مواضع 
  ٤٦٥و٤٦٢و٤٤٩و ٢/٤٤٧املنار 

                                                
قد اتضح حال ابن سلول وأضرابه حىت صار معلوما : ( بل ذهب املقبلي إىل ما هو أبعد من ذلك حيث قال )٢١

والظاهر أن ، املسلم بسبب استجنانه باإلميان معاملةوعومل ، وعند األكثر له وسلمعليه وآعند النيب صلى اهللا 
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 إن قول أهل السنة وحدهم ليس بإمجاع: (  ٧٦ومنهم املعلمي حيث قال يف كتابه رفع االشتباه ص
املبتـدع إذا خـالف مل   : مام الغزايل قال اإل، فال يكون حجة كما هو مقرر يف كتب أصول الفقه

  اه ...)ينعقد اإلمجاع
فإن قوما ، اإلمجاع الذي ندعي أنه حجة أخص اإلمجاعات: ( ٢/١٠٣ويف شرح التلويح للتفتازاين 

ال بد  :وحنن ال نكتفي ذا بل نقول، إمجاع العترة حجة: وقوما قالوا، إمجاع أهل املدينة حجة: قالوا
فأدلتـهم تـدل علـى مطلوبنـا     ، دين حىت يدخل فيهم العترة وأهل املدينةمن اتفاق مجيع اته

  اه  )واألحاديث كثرية يف هذا املطلوب
واإلمامية ال ، فالزيدية ال يعتدون خبالف إمجاع العترة: أما الشيعة، هذا اخلالف طبعا عند أهل السنة

كل خمالف يف شيء مـن  ( :٤/١١٦يعتدون خبالف إمجاع اإلثين عشرية ففي شرائع اإلسالم للحلي 
وال تـرد شـهادة   . سواء استند يف ذلك إىل التقليد أو إىل االجتهاد، ترد شهادته، أصول العقائد

وال يفسـق وإن كـان خمطئـا يف    ، إذا مل خيالف اإلمجـاع ، املخالف يف الفروع من معتقدي احلق
  اه )اجتهاده

  

  )فروعفي ال(الخالف المعتبر : ة الثانیالمسألة 
واخلالف املعترب يف الفروع ما مل خيالف نصـا أو  ، ان يف فروع الدين االعتقادية أو العمليةوهو ما ك

وقـد  ، ما كان يف فروعهـا : وهو يف العقائد، كما تقدمجليا أو قاعدة جممع عليها  اإمجاعا أو قياس
ابـن   اختلف الصحابة والسلف واألئمة يف بعض مسائل االعتقاد الظنية ومسيت بفروع االعتقاد قال

كتنـازع   ،ال يأمث املتنازعون فيه ما املسائل العلمية ويف: (١٩/٢٠٨مية كما يف جمموع الفتاوى تي
، ؟وما أراد مبعنـاه  ؟أم ال النيببعض النصوص هل قاله  يفوكتنازعهم ، الصحابة هل رأى حممد ربه

لقرآن والسنة ا معاينبعض  يفوكتنازعهم ، ؟من القرآن أم ال هيبعض الكلمات هل  يفوكتنازعهم 
دقيق الكالم كمسألة اجلوهر الفـرد ومتاثـل    يفوكتنازع الناس ، ؟هل أراد اهللا ورسوله كذا وكذا 

  اه)هذا تكفري وال تفسيق يففليس وحنو ذلك  األعراضاألجسام وبقاء 
 إقـرار على  ؛وقد اتفق الصحابة يف مسائل تنازعوا فيها: (١٢٢ص/١٩ج أيضا جمموع الفتاوىويف 

كمسائل يف العبادات واملناكح واملواريـث والعطـاء    لفريق اآلخر على العمل باجتهادهكل فريق ل
   ...والسياسة وغري ذلك

                                                                                                                                       
اهر اإلسالم واطراح والباطين يساويان املنافق يف القدر الذي يدار عليه احلكم وهو املعاملة بظالزنديق الزنديق 

 ٢٢٤طة املليكي ص بواس ١٥٣اه اإلحتاف ق)  ن اختلف باطنهم يف فنون الكفر واهللا أعلمكفر الباطن وإ
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ورؤيـة   أهلهوتعذيب امليت ببكاء  احليكسماع امليت صوت  وتنازعوا يف مسائل علمية اعتقادية
  اه ) مع بقاء اجلماعة واأللفةحممد ربه قبل املوت 

قـال  كثرية يف مسائل العمل فكان اختالفهم يف ذلك رمحة على األمـة  كما اختلفوا أيضا يف أمور 
أصحاب النيب صـلى   باختالفلقد نفع اهللا  :قال القاسم بن حممد( :٤/١٢٥الشاطيب يف املوافقات 

ال يعمل العامل بعمل رجل منهم إال رأي أنه يف سـعة ورأى أن  ، يف أعماهلمعليه وآله وسلم اهللا 
  نفسك منه شيء  يفأي ذلك أخذت به مل يكن : ه أيضاوعن، خريا منه قد عمله

: قال القاسم، محر النعم باختالفهمما يسرين أن يل  :ومثل معناه مروى عن عمر بن عبد العزيز قال
كان قوال ما أحب أن أصحاب رسول اهللا مل خيتلفوا ألنه لو : لقد أعجبين قول عمر بن عبد العزيز

   اه)واحدا كان الناس يف ضيق
وهذا كما أن احلاكم ليس له أن ينقض حكم غريه ( :٣٠/٨٠ابن تيمية كما يف جممع الفتاوى  وقال

  يف مثل هذه املسائل وال للعامل واملفيت أن يلزم الناس باتباعه يف مثل هذه املسائل 
ثل هذه املسائل منعه مـن ذلـك   يف م) موطئه(لرشيد مالكا أن حيمل الناس على وهلذا ملا استشار ا 

وصنف رجل ، قد أخذ كل قوم من العلم ما بلغهمإن أصحاب رسول اهللا تفرقوا يف األمصار و: وقال
وهلذا كـان  ) كتاب السعة(ولكن مسه ) كتاب االختالف(ال تسمه  :االختالف فقال أمحد يفكتابا 

  اه )إمجاعهم حجة قاطعة واختالفهم رمحة واسعة: بعض العلماء يقول
دراسـة تأصـيلية مقارنـة    : التمذهب( روع راجع كتاب الفقري وملزيد فائدة حول اخلالف يف الف

  طبع مؤسسة الرسالة ناشرون ) للمسائل املتعلقة بالتمذهب
  

ادیة والخطأ في بین الخطأ في المسائل االعتق ھل ھناك فرق: المبحث الثاني 
  المسائل العملیة ؟

فما كـان منـها   ، العملسائل ماالعتقاد وبني مسائل  لعلك الحظت يف التقسيم السابق أنه ال فرق
خمالفا لألصول أو خمالفا للنص أو اإلمجاع أو القياس اجللي أو القواعد امع عليها فهو غري معترب وما 

  .كان منها غري خمالف لذلك فهو معترب
أما التفريق بني االعتقاد والعمل وجعل اخلالف األصلي ما كان يف االعتقادات والفرعي ما كان يف 

خالفات فرعية وهي يف هناك ألن هناك خالفات أصلية وهي يف العمليات و ،فغري صحيح العمليات
فأما التفريق بني نوع وتسميته مسائل : (٢٣/٣٤٦الفتاوى االعتقادات قال ابن تيمية كما يف جمموع 

ال عن الصحابة وال عن  أصلفهذا الفرق ليس له األصول وبني نوع آخر وتسميته مسائل الفروع 
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ما حد : وهو تفريق متناقض فانه يقال ملن فرق بني النوعني...اإلسالم وال أئمة  بإحسانني هلم التابع
  ؟ وما الفاصل بينها وبني مسائل الفروع؟ فيها املخطئيكفر  اليتمسائل األصول 

فتنازع : قيل له ،مسائل العمل هيمسائل االعتقاد ومسائل الفروع  هيمسائل األصول : ن قالإف
 معاينوىف كثري من  أفضل؟من على أم على  أفضلوىف أن عثمان  ؟مد هل رأى ربه أم الحم يفالناس 

ووجوب  ،العلمية وال كفر فيها باالتفاق االعتقاديةمن املسائل  هيالقرآن وتصحيح بعض األحاديث 
، اقمسائل عملية واملنكر هلا يكفر باالتف هيالصالة والزكاة والصيام واحلج وحترمي الفواحش واخلمر 

كثري من مسائل العمل قطعية وكثري من مسـائل  : قيل له ،املسائل القطعية هياألصول  :ن قالإو
  اه )العلم ليست قطعية

 أصولوان مسيت تلك مسائل  املسائل اخلربية قد تكون مبرتلة املسائل العملية: (٦/٥٦ال أيضا وق
 أنبـل احلـق   ... واملتكلمني قسمها طائفة من الفقهاء وهذه مسائل فروع فان هذه تسمية حمدثة

  ... مسائل فروع والدقيق أصولمن كل واحد من الصنفني مسائل  اجلليل
املصـيب وان   أنومنها  وظين قطعي إىلمنها أا تنقسم : أشياءقد تكون مبرتلتها يتضمن  إاوقولنا 

 كاملخطئقد يكون معفوا عنه وقد يكون مذنبا وقد يكون فاسقا وقد يكون  فاملخطئكان واحدا 
   ...سواء العملية األحكام يف

  اه )املسائل العملية يفاجتهاديها ما سوغ يف سوغ كانت قد تكون قطيعة وقد تكون اجتهادية  وإذا
والتقسيم إىل أصول وفروع جمرد اصطالح يتوصل به إىل : (  ٤٢٩وقال املقبلي يف العلم الشامخ ص

بل قد تكون بعض املسـائل األصـولية   ، وين أمرهكيفية االستدالل ال إىل اإلغراء على اخلالف و
وتكـون بعـض املسـائل    ، املرفوع شأا ليست من الدين ال إثباتا وال نفيا وال يظهر هلا مفسدة

  اه )الفرعية املستصغرة قد صارت مفسدا من أعظم املفاسد
ة بشأا وعد واختالف الفرق اإلسالمي) القرآن وصفة الكالم(مث ضرب مثال ملا استعظموه مسألة 

ذكر  ٣٦٧ويف ص، !!!إيغاهلم وتعمقهم يف حبثها من فضول الكالم الذي ليس من الدين يف شيء
من ذلك اخلوض يف القدر ومسألة خلق القرآن والتعرض ملا جرى بني الصحابة رضي اهللا عنـهم  

  وحنو ذلك 
وكـون  ع نسبة واحدة متساوية األقدام منتسبة إىل الشر عندياألحكام الشرعية  : (وقال الشوكاين

وجبا بعضها م يف االختالفيكون  أنم زال يستل وبعضها راجع إىل العقيدةراجعا إىل العمل  بعضها
  فاعرف هذا وأفهمه ، بعضها ال يوجب ذلك ويف ،لعدم جناة بعض املختلفني

له  واملخطئاجتهاده له أجران  يفمن أن املصيب عليه وآله وسلم وأعلم أن ما صح عنه صلى اهللا 
فما يقوله كثري من الناس من الفرق بني ، مبسائل العمل وال خيرج عنه مسائل االعتقاد ال خيتص أجر
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بـل   ينبغـي الفروع دون األصول ليس على ما  يفاملسائل األصولية والفروعية وتصويب اتهدين 
ظـة أويل  يقاه )بعضها وظنية اآلخر ةباعتبار قطعيالشريعة واحدة وأحكامها متحدة وإن تفاوتت 

  لصديق حسن خان  ٢٠٩ص/١االعتبار ج
: إذن فمناط التفريق بني اخلالف املعترب وغري املعترب ليس هو كون املسألة يف العقيدة أو العمل بل هو

سواء كانـت مـن    فاخلالف فيه غري معترب من املسائل أصليافما كان ! أصلية أم فرعية؟هل املسألة 
فاخلالف فيه معترب سواء كانت من مسائل  فرعيا منها وما كان ،مسائل العقيدة أم من مسائل العمل

فإن احلديث عن ، هذا فيما يتعلق باالعتبار وعدمه ال يف اإلعذار وعدمه، العقيدة أم من مسائل العلم
  :اإلعذار وعدمه هو موضوع حديثنا يف املبحث التايل

  

  ؟متى یعذر المخالف في العقیدة أو العمل : المبحث الثالث 
، دم معنا أن املسائل يف حد ذاا منها أصلي ال جيوز اخلالف فيه ويكون اخلالف حينئذ غري معتربتق

وتقدم أن ليس األمر يف ذلك راجعا إىل كون املسألة يف ، ومنها فرعي جيوز اخلالف فيه ويكون معتربا
ر ففي كالم بعـض  أما عن اإلعذا، بل إىل كون املسألة يف الفروع أو يف األصول، العقيدة أو العمل

وأن اإلعذار راجع إىل كون املسألة قطعيـة أو ظنيـة   ، األئمة السابق ذكره إشارة إىل قضية اإلعذار
  فيعذر خمالف الظين وال يعذر خمالف القطعي 
فما يكون عند ، أن القطعي والظين أمر نسيب إضايف: ولكن ال بد من اإلشارة إىل أمر مهم أال وهو

ه كون: (٦/٦٠تيمية كما يف جمموع الفتاوى قال ابن ، آخرين ظنيا والعكسأناس قطعيا يكون عند 
يكفر  أوحيرم  أوجيب قبوله  أوظنيا  أوقطعيا  أوجمهوال  أومظنونا  أوعند املستمع معلوما  ]أي القول[

  اه )واألحوال األشخاصختتلف باختالف عملية  أحكامفهذه ال يكفر  أوجاحده 
وقد تكون املسـألة   اإلضافيةقطعية أو ظنية هو من األمور ملسألة وكون ا: (٢٣/٣٤٦وقال أيضا 

] صلى اهللا عليه وآله وسـلم [عند رجل قطعية لظهور الدليل القاطع له كمن مسع النص من الرسول 
أو لعدم  إياهوعند رجل ال تكون ظنية فضال عن أن تكون قطعية لعدم بلوغ النص ، وتيقن مراده منه

  اه )كنه من العلم بداللتهثبوته عنده أو لعدم مت
حبسب حال املعتقدين ليس هو  إضايفقطعية أو ظنية هو أمر فكون املسألة ( :١٩/٢١٠وقال أيضا 

، ورة أو بالنقل املعلوم صدقه عندهقد يقطع بأشياء علمها بالضر اإلنسانن إف نفسه يفوصفا للقول 
دراك فيعرف من قوى الذهن سريع اإلذكيا  اإلنسانوغريه ال يعرف ذلك ال قطعا وال ظنا وقد يكون 

  ال يتصوره غريه وال يعرفه ال علما وال ظنا احلق ويقطع به ما
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من األدلة وحبسب قدرته علـى االسـتدالل    اإلنسان إىلفالقطع والظن يكون حبسب ما وصل 
املتنازع  فكون املسألة قطعية أو ظنية ليس هو صفة مالزمة للقول، هذا وهذا يفوالناس خيتلفون 

بل هو صفة حلال الناظر املستدل املعتقد وهذا ممـا   القطعيكل من خالفه قد خالف : حىت يقال فيه
  اه)  خيتلف فيه الناس

وعلى هذا فمناط اإلعذار راجع ، فعاد األمر إذن إىل حال الشخص املخالف ال إىل ذات قوله وخمالفته
ـ   فمن كانت املسألة عنده قطعية مث خالف فيها: إىل الشخص نفسه ت فهو غري معذور ولـو كان

ما دام يقطع ا فمن أنكر مستحبا وهـو  بل ولو كانت من املستحبات ، أو فرعية يةفقهاملسألة 
  يقطع باستحبابه فهو غري معذور 

بـل  أو أصلية ة يدولو كانت املسألة عقومن كانت املسألة عنده ظنية مث خالف فيها فهو معذور 
، سألة ما دامت املسألة عنده قطعيةا ال نعذر غريه يف نفس املوإن كن، ولو كانت يف أصول العقيدة

واحلق هو أن كل من ثبت له عقد اإلسالم فإنه ال يزول عنه إال : (٣/١٣٨قال ابن حزم يف الفصل 
إال بأن خيالف ما قد ، قاله فوجب أن ال يكفر أحد بقولٍ، بنص أو إمجاع وأما بالدعوة واالفتراء فال

ستجيز خـالف اهللا  يفقاله عليه وآله وسلم اىل قاله أو أن رسول اهللا صلى اهللا أن اهللا تع صح عنده
، يف عقد دين أو يف حنلة أو يف فتيـا وسواء كان ذلك ، تعاىل وخالف رسوله عليه الصالة والسالم

منقوالً نقل إمجاع تواتر أو عليه وآله وسلم وسواء كان ما صح من ذلك عن رسول اهللا صلى اهللا 
  ه ا)نقل آحاد

من بذل جهده متجـردا للوصـول   : يف مسألة اإلعذار نقولأن بتعبري آخر على هذا فيمكننا و
ر يف بذل اجلهد أو ومن قص، للصواب مث مل يصب فهو معذور سواء كانت املسألة عقدية أم عملية

   عقدية أم عملية كانت املسألة سواء، كان غري متجرد يف جهده فهو غري معذور ولو أصاب احلق
جهد كوجهد العامل ليس ، جهد املقلدكذل اجلهد خيتلف باختالف األشخاص فجهد اتهد ليس وب

جهد كوجهد العامي الذي نشأ يف بيئة العلم ليس ، وجهد طالب العلم ليس كجهد العامي، اجلاهل
 كللهل ميكن : هو  -كما قال ابن تيمية -فأصل املسألة إذن ، وهكذا.. الذي نشأ بعيدا عن العلماء

وإذا مل ميكنه فاجتهد واستفرغ وسعه فلـم  ؟ كل مسألة فيها نزاع يف احد أن يعرف باجتهاده احلق
 هـل ، ومل يكن هو احلق يف نفس األمـر  األمرنفس  يفيصل إىل احلق بل قال ما اعتقد أنه هو احلق 

  ١٩/٢٠٣جمموع الفتاوى اه )  هذا أصل هذه املسألة؟ يستحق أن يعاقب أم ال
جمتهـدا  من كان من املؤمنني : ( ٢٣/٣٤٦الذي طرحه فقال تيمية عن هذا السؤال وقد أجاب ابن 

 املسائل النظرية أو العملية يفسواء كان وأخطأ فان اهللا يغفر له خطأه كائنا ما كان  طلب احلق يف
  اه )اإلسالمومجاهري أئمة عليه وآله وسلم صلى اهللا  النيبعليه أصحاب  الذيهذا 
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من كان منهم منافقا فهو كافر يف  وكذلك سائر الثنتني والسبعني فرقة( :٢١٨ص/٧جوقال أيضا 
بل كان مؤمنا باهللا ورسوله يف الباطن مل يكن كافرا يف الباطن وان أخطأ منافقا الباطن ومن مل يكن 

  اه)ما كان خطؤه كائنايف التأويل 
وداود بن علـى   ثوريوال والشافعيحنيفة  كأيبقول السلف وأئمة الفتوى : (١٩/٢٠٧وقال أيضا 

كما ذكر ذلك عنهم ابـن   الفروعية يفوال  األصوليةاملسائل  يفال يؤمثون جمتهدا خمطئا  :وغريهم
يأمث فقد مسألة قطعية أو ظنية  يف املخطئ إنفمن قال : قالوا: (١٩/٢١٠وقال أيضا ، اه)هحزم وغري

  اه )القدمي واإلمجاعخالف الكتاب والسنة 
والفروع ومل  األصول يفوهذه حال أهل االجتهاد والنظر واالستدالل (  :]١٢٥ / ١٣[ وقال أيضا

 يفرق أحد من السلف واألئمة بني أصول وفروع
ومل يقـل أحـد مـن    الصحابة والتابعني  يفبل جعل الدين قسمني أصوال وفروعا مل يكن معروفا 

وال  األصول يف ال اتهد الذي استفرغ وسعه ىف طلب احلق يأمث إنالسلف والصحابة والتابعني 
  اه )أصول الفقه من نقل ذلك عنهم يفولكن هذا التفريق ظهر من جهة املعتزلة وأدخله  ىف الفروع

أو فيما جيب عليه من اتباع القرآن واإلميان مثال  خطؤه لتفريطهفمن كان : (٣/٣١٧وقال أيضا 
 الظامل لنفسه هدى من اهللا فهوبغري  أو التباع هواهبسلوك السبل اليت ى عنها  لتعديه حدود اهللا

باطنا وظاهرا الذي يطلب احلق باجتهاده  خبالف اتهد يف طاعة اهللا ورسوله، وهو من أهل الوعيد 
  اه )كما أمره اهللا ورسوله فهذا مغفور له خطؤه

عليه وآله من اجتهد من أمة حممد صلى اهللا  :فالصواب أنه: وأما التكفري: ( ١٢/١٨٠وقال أيضا 
ومن تبني له ما جاء به الرسول فشاق الرسول  ،مل يكفر بل يغفر له خطؤهوقصد احلق فأخطأ وسلم 

وقصر يف طلب احلـق   ومن اتبع هواه، اهلدى واتبع غري سبيل املؤمنني فهو كافرمن بعد ما تبني له 
  اه )تكون له حسنات ترجح على سيئاتهمث قد يكون فاسقا وقد  ،فهو عاص مذنب: وتكلم بال علم

  
  :يف كل خمالفة نظرين هناكاخلالصة أن و

أن اخلالف يف املسائل منه اخـتالف  : وقد تقدم، عمن قال اإىل املسألة ذاا جمردة : النظر األول
املكفر ومنه وغري املعترب منه ، وأن منه املعترب ومنه غري املعترب لفظي واختالف تنوع واختالف حقيقي

  خالف وتقدم الكالم عن ضابط كل املفسق 
كون املسألة قطعية عنـد مـن   وقد تقدم أن اإلعذار راجع إىل ، إىل من قال باملسألة: والنظر الثاين

تيمية كمـا  قال ابن  ،بذل اجلهد بتجرد للوصول إىل احلقوأن املعذور هو من ، خالف أو ظنية عنده
  :ئنيشي يفينظر  أنوهو  عظيم فتدبره فانه نافع أصلفهذا : (٦/٦٠يف جمموع الفتاوى 
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تقبل التقسيم فتكون حقا باعتبار باطال باعتبار وهـو   ؟ أم باطل أمحق  هياملقالة هل  يف -
   كثري وغالب

فمن سـلك   الناس فيه أحوالواختالف  تفصيال أونفيا  أو إثباتا حكمه يف الثاينمث النظر  -
  اه )وإحقاقهالقول  إبطالاحلق قوال وعمال وعرف  أصابهذا املسلك 

  : قد يقول قائل
أكثرت من االستشهاد بكالم ابن تيمية يف هذا الباب مع أنك تزعم أن مقالك هذا موجـه لكـل   

قبل مع أن ابن تيمية ال ي) العقدية منها والفقهية والدعوية(: املسلمني على اختالف مذاهبهم الفكرية
  !فكيف هذا؟ال الكل كالمه إال طائفة من املسلمني 
  : وللجواب عن ذلك نقول

وأما من ال يقبـل  ، )٢٢(مات فيكفيه قول ابن تيمية على أنه من املسلّ ل كالم ابن تيميةأما من يقب
، )خذ القول وال تنظر إىل مـن قـال  (: له كما قال سيدنا علي رضي اهللا عنه قولفن قول ابن تيمية

بل هو الذي دلت عليه األدلـة  ، ابن تيمية السابق منطقي وواقعي وعقالينواملنصف سيجد أن كالم 
مية كمـا يف جممـوع الفتـاوى    ال يكلف نفسا إال وسعها ولذا قال ابن تيتعاىل شرعية فإن اهللا ال

ال : (وسعها كقولـه  إالغري موضع انه ال يكلف نفسا  يفوأيضا فان اهللا تعاىل قد أخرب : (١٩/١١٦
 ال نكلـف نفسـا إال  والذين آمنوا وعملوا الصاحلات : (وقوله تعاىل) يكلف اهللا نفسا إال وسعها

  ) ال يكلف اهللا نفسا إال ما آتاها(: وقوله) ال تكلف نفس إال وسعها: (وقوله) وسعها
ربنا وال : ( وقد دعاه املؤمنون بقوهلم )  فاتقوا اهللا ما استطعتم : ( وأمر بتقواه بقدر االستطاعة فقال

  قد فعلت: فقال  ) هوال حتملنا ماال طاقة لنا بحتمل علينا إصرا كما محلته على الذين من قبلنا ربنا 

                                                
الكثري ممن يقبلون قول ابن تيمية يأخذون بقوله يف أحكامه على املسائل وال يأخذون أننا جند مما يؤسف له و) ٢٢

  بقوله يف أحكامه على أصحاب تلك املسائل وال بقوله يف التعامل مع أصحاب تلك املسائل 
فعند التنظري ، يف التنظري الرمحه اهللا كالوحي يف التطبيق وال بد هنا من اإلشارة إىل أن البعض جيعل كالم ابن تيمية 

وإين ألستغرب من كثريين ممن يعتنون بتحقيق ، هو عندهم بشر يصيب وخيطئ وعند التطبيق هو عندهم نيب معصوم
، وهذا خالف عقيدة أهل السنة: بقوهلم - على أقوال كثري من األئمة يف كتب التراث-التراث عندما يعلقون كتب 

وهذا من الغلو يف ، يردفون ذلك بكالم ابن تيمية يف املسألة وكأن ابن تيمية هو الناطق الرمسي باسم أهل السنة مث
واألئمة غريه كثري فإذا ، لكنه ليس الناطق الرمسي باسم اإلسالم والسنة، نعم.. فابن تيمية إمام وعامل ، األشخاص

   ومن الظلم حصر العلم يف شخص أو أشخاص بعدد األصابع، غريه فاملرجع إىل احلجة والربهانابن تيمية خالف 
ويف املقابل جند غلوا مضادا يف ابن تيمية حىت إن بعض أصحاب دور النشر عرض على الفقري أن يطبع كتابا من 

هذا ال ميكن فأصر على شرطه أو عدم : فقلت له!!! عند ذكر ابن تيمية) رمحه اهللا(كتبه لكنه اشترط حذف كلمة 
  فاخترت عدم الطبع الطبع
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ودلت على أنه  ،!خالفا للجهمية اربة على أنه ال يكلف نفسا ما تعجز عنهفدلت هذه النصوص 
  !خالفا للقدرية واملعتزلة والناسي املخطئال يؤاخذ 

وغـري   فاتهد املستدل من إمام وحاكم وعالم وناظر ومفت: هذا الباب يف فصل اخلطابوهذا 
كلفه اهللا إياه وهـو مطيـع هللا    الذيل فاتقى اهللا ما استطاع كان هذا هو ذلك إذا اجتهد واستد

  خالفا للجهمية اربة  للثواب إذا اتقاه ما استطاع وال يعاقبه اهللا ألبته مستحق
خالفـا للقدريـة    ،نفس األمر وقد ال يعلمـه  يفوهو مصيب مبعىن أنه مطيع هللا لكن قد يعلم احلق 

بل كل من استفرغ فان هذا باطل كما تقدم ، ن استفرغ وسعه علم احلقكل م: قوهلم  يفواملعتزلة 
  اه)وسعه استحق الثواب

هي طريقة كثري ليست طريقة ابن تيمية وحده بل  –أي إعذار من بذل جهده بتجرد-وهذه الطريقة 
: ٣/١٣٨ومنهم ابن حزم بل وحيكيه عن الصحابة والسلف حيث قـال يف الفصـل   من أهل العلم 

ن كل من اجتهد أو، بقول قاله يف اعتقاد أو فتيائفة إىل أنه ال يكفر وال يفسق مسلم وذهبت طا(
إن أصاب احلق فأجران وإن : حالكل يف شيء من ذلك فدان مبا رأى أنه احلق فإنه مأجور على 

   أخطأ فأجر واحد
عـن  رضـي اهللا   وهذا قول ابن أيب ليلي وأيب حنيفة والشافعي وسفيان الثوري وداود بن علـي 

ال نعلم منهم وهو قول كل من عرفنا له قوالً يف هذه املسألة من الصحابة رضي اهللا عنهم ، مجيعهم
  اه ...)يف ذلك خالفاً أصالً

تهر عنه أنه مل يكن اش: الكندي عنقال القفطي : ( ٢٢/٣٨يب حيث قال يف سري النبالء ومنهم الذه
  . صحيح العقيدة

وشاهدت له فتيا ، نا إال خريا وكان حيب اهللا ورسوله وأهل اخلريما علم: ] القائل هو الذهيب [ قلت 
فلعل القفطي قصد أنه حنبلـي  ، يف القرآن تدل على خري وتقرير جيد لكنها ختالف طريقة أيب احلسن

أعاذنا اهللا من  ،فكل من قصد احلق من هذه األمة فاهللا يغفر لهمج القول فيه العقد وهذا شيء قد س
  اه )اهلوى والنفس

قد تكاثرت اآليات واألحاديث يف العفو عن : (٣٩٣ومنهم ابن الوزير حيث قال يف إيثار احلق ص
وال سبيل إىل العلم بتعمدهم ألنه من علم الباطن الذي ال والظاهر أن أهل التأويل أخطأوا ، اخلطأ

فيما أخطأمت  وليس عليكم جناح: (خاصة اإلسالمقال اهللا تعاىل يف خطاب أهل ، تعاىل يعلمه إال اهللا
وصح يف تفسريها أن ) ربنا ال تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا: (وقال تعاىل) به ولكن ما تعمدت قلوبكم

  اه )قد فعلت: اهللا تعاىل قال
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والباطل عند الباقني وإن كان  ،أن احلق ليس برمته عند فرقة أو مذهب: ( ومنهم املقبلي حيث قرر
كل من مل تتدنس فطرته ونزهه اهللا  ويعلمه، التاريخ والواقع ويشهد هلذا قراءة، كل منهم يدعي ذلك

بل عند كل فرقـة ومـذهب   ، عن األهواء والتعصب املذهيب والتقليد األعمى واتصف باإلنصاف
واحلق مل ، صواب وخطأ وحق وباطل وسنة وبدعة وإن اختلف يف ذلك قلة وكثرة وصغرا وكربا

وهم إن شاء اهللا تعـاىل إىل  ، احلق ومن طلبه وجده خيرج عن جمموعهم وهللا احلمد فعند كلهم كل
املقبلي حياتـه  ( وانظر كتاب  ٣٦٩اه العلم الشامخ ص)خري إن حسنت النيات وسلمت املقاصد

  ١٩٨ص) وفكره 
األصول بل  يفال مالزمة بني جناة مجيع الصحابة وبني عدم اختالفهم : (الشوكاين حيث قالمنهم و

وأعلم أن ما صح عنه صـلى اهللا   ...األصول يف باختالفهماحلكم  معجيوز احلكم بنجام مجيعا 
ال خيتص مبسائل العمل وال له أجر  واملخطئاجتهاده له أجران  يفمن أن املصيب عليه وآله وسلم 

  لصديق حسن خان ٢٠٩ص/١يقظة أويل االعتبار جاه )  خيرج عنه مسائل االعتقاد
إن : (ضمن كالم طويل يف املسـألة  ١/١٤١املنار  ومنهم رشيد رضا وشيخه حممد عبده ففي تفسري

أن قصد كلٍ الوصول  من أعظم ما بليت به الفرق اإلسالمية رمي بعضهم بعضا بالفسق والكفر مع
  اه ...)فاتهد وإن أخطأ معذور، إىل احلق مبا بذلوا جهدهم لتأييده واعتقاده والدعوة إليه

الفصول املهمة ( ين اإلمامي اإلثنا عشري يف كتابه وقد نقل كالم رشيد رضا عبد احلسني شرف الد
مستدال مقرا مستحسنا فينبغي على اإلمامية أن يشيعوا فيما بيهما مثل هـذه اآلراء  ) يف تأليف األمة

  وينبذوا اآلراء املتشددة 
وجلي أن ما يبعث على بذل : ( ٧٧ص) تاريخ اجلهمية واملعتزلة(ومنهم القامسي حيث قال يف كتابه 

فإن مسألة الرؤية وخلق األفعال وخلق ، هد يف الفروع هو نظري ما يبعث عليه يف األصول أو أعظماجل
ذهب كل فريق إىل ما رآه أوفق لكالم اهللا القرآن وإرادة الكائنات ملا تشات اآليات واألخبار فيها 

كـانوا لـذلك   ف، وكالم رسوله صلى اهللا عليه وآله وسلم وأليق بعظمة اهللا سبحانه وثباته دينه
  اه )جمتهدين ويف اجتهادهم مأجورون وإن كانوا يف القرب من احلق متفاوتني

للمجتهدين أمر ال وباجلملة فكون هذه الفرق جمتهدة هلا ما : (٨٠وقال أيضا يف نفس الكتاب ص
 وإذا انتفى اإلمث عن اتهد فأىن يصح نبزه، واتهد معذور بل مأجور وإن أخطا، يرتاب فيه منصف

وهل فرق األمة وجعها شيعا وأذهب رحيها إال هذا التنابز واإلزراء باأللقاب السوء واحلفيظة عليه؟ 
  اه )املعيب مع ما جيمع الكل من أخوة اإلسالم؟

  علي رضي اهللا عنهقام إىل: (٣٣ / ٣ تاريخ الطربيوقبل هؤالء مجيعا سيدنا على ابن أيب طالب ففي 
فيما طلبوا من يف حجة ] يعين من حياربه من أهل اجلمل[ى هلؤالء القوم أتر: الين فقالاأبو سالمة الد

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 124 

فترى لك حجـة  : قال،  نعم: قال؟ إن كانوا أرادوا اهللا عز وجل بذلك] أي دم عثمان[هذا الدم 
فمـا  : قال ، ه نفعاإن الشيء إذا كان ال يدرك فاحلكم فيه أحوطه وأعم ،نعم: قال؟ بتأخريك ذلك

إين ألرجو أال يقتل أحد نقى قلبه هللا منا ومنهم إال : قال ؟ ]لقتالبا[بتلينا غدا حالنا وحالكم إن ا
  اه)أدخله اهللا اجلنة

  

  )!!مفارقات عجیبة: (تنبیھ مھم 
إلعـذار للمخـالف   امسألة يف  البعضازدواجية عند  أيضايف ماضينا وإننا لنالحظ يف واقعنا املؤمل 

، )عقدي أو فقهي أو حركـي (ممن ينتمي إىل مذهبه ن عذر من أخطأ إذا كافنجد البعض ي، املخطئ
مذهبه فال يلتمس لـه  آخر ليس على  أو حنوه أو ما هو دونه شخص هيقع يف اخلطأ نفس لكن عندما

اإلشكال يف كالم من ينتمي إىل مذهبه يكون قد بل ، ل كالمه فوق ما حيتملهمإي عذر بل أحيانا حي
   إىل مذهبهال ينتمي  من توجيه كالم من أكرب وتوجيهه أعسر

بعـض  يب إمساعيل اهلروي يف واحلنابلة ألابن القيم األعذار من قبل  التماس:  على ذلك ومن األمثلة
ملـن   وعدم التماسهم األعذار، حتاد ألنه حنبلي العقداليت ظاهرها احللول وااليف كتابه املنازل عباراته 

ويف املقابل جند كثريا مـن  ، ألم أشاعرة -يةمن الصوف-بل أقل إشكاال  كالمه مثل كالم اهلروي
بينما حميي الدين ابن عريب يقول بنحو ذلك مـن  ، الصوفية يشنع على ابن تيمية ألنه يقول بفناء النار

  ) على أنه قد قيل إن ذلك مدسوس عليه يف كتبه(قَبل ابن تيمية ولكننا ال جندهم يشنعون عليه بذلك 
وقد ال يكونون ، مامية شديدون على من يعدوم من املشبهة واسمةأن اإل :ومن األمثلة على ذلك

وكذلك يشـنعون  ، مع أن يف متقدميهم من هو مشبه وجمسم لكنهم يغضون الطرف عنهم، كذلك
على الروايات الواردة يف كتب أهل السنة واليت توهم التشبيه مع أنه يوجد يف كتبهم ما هو مثلها أو 

  أشد منها
أن بعض احلركات اإلسالمية إذا كان الصويف أو املعتزيل :  من واقعنا املعاصرذلك لى ومن األمثلة ع

بل وأحيانا يدافعون عن التصـوف واالعتـزال   ، أو الشيعي منتميا إليهم جندهم يلتمسون له األعذار
فيـه   وإذا كان الصويف أو املعتزيل أو الشيعي ليس منتميا إليهم مل يلتمسوا له عذرا وطعنوا، والتشيع

  !!! بتصوفه واعتزاله وتشيعه وهذا من املفارقات العجيبة
أنك جتد البعض يلتمس العذر ملخالفيه من أهل العلم إذا كانوا مـن   :أيضا املفارقات العجيبة ومن 

هم دون ال يلتمس هلم أي عذر ولو كان خطـؤ  أما إذا كانوا من أهل عصره فإنه، العصور املتقدمة
  ملتقدمة خطأ من كان يف العصور ا
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فعنـد  ، من االنفصام بني النظرية والتطبيـق  -ولألسف–ما نالحظه : أيضا ومن املفارقات العجيبة
، التمس ألخيك سبعني عذرا.. (التنظري ملسألة إعذار املخالف جند كالما مجيال ولطيفا وتأصيال مقبوال

ونسينا أو تناسـينا  ، ا وعنيفاوعند التطبيق جند عمال شنيع، )فإذا مل جتد فقل لعل عنده عذرا ال أعرفه
  ) كسراب بقيعة حيسبه الظمآن ماءا حىت إذا جاءه مل جيده شيئا.. (فصار هباء منثورا.. التنظري

  

  مسألة التكفیر: المبحث الرابع

  فرارك من األسد من التكفیر فر: الفرع األول
وليس املراد ، لك سبياللنحاول عند إصدار األحكام على اآلخرين اجتناب التكفري ما استطعنا إىل ذ

ولكن املراد هو التأكد واالحتيـاط  ، ليس فيه تكفري ليس بدين هو إلغاء التكفري من الدين فدين
فقد جاءت األحاديث الكثرية اليت تزجر عـن  ، كما ضيقها الشرعواحلذر وتضييق حدود التكفري 

ذكرها ألا أشهر من أن ال داعي لوهي مشهورة معروفة ، تكفري املسلم وتغلظ على من يفعل ذلك
  تذكر وأكثر من أن حتصر 

ويف جمموع ذلك مـا  : (بعد ذكره طائفة من تلك األحاديث ٣٨٥إيثار احلق صقال ابن الوزير يف 
، مع شهادته بالتوحيـد والنبـوات   اإلسالميشهد لصحة التغليظ يف تكفري املؤمن وإخراجه من 

ألجل غلطـة يف  وظهور أمارات صدقه يف تصديقه  وخاصة مع قيامه بأركان اإلسالم وجتنبه للكبائر
بنفسه  اإلنسانفان العصمة مرتفعة وحسن ظن  كفر له ال يسلم من مثلها أو قريب منهالعل املبدعة 

  اه )ال يستلزم السالمة من ذلك عقال وال شرعا
تكفريه غري  يف ذلك أن اجلمهور مل يكفروا من كفر املسلم متأوال يف ر الكباربمن الع( : وقال أيضا

أصـح   والنصوص، ]من كفر مسلما فقد كفر[ متعمد مع أن هذه األحاديث الكثرية تقتضي ذلك
فكيف ال يكون الورع من تورع اجلمهور من تكفري من اقتضت النصوص كفره  فإذاطرق التكفري 

يف  فاعترب تورع اجلمهور هنا وتعلـم الـورع منـهم    ؟أشد تكفري من مل يرد يف كفره نص واحد
  اه )كذل

اهللا تعاىل نص على حترمي التفرق يف كتابه الكرمي وجاء : (٤٠٠لق صإيثار احلق على اخلوقال أيضا يف 
التكفري بأدلة حمتملة  وال أفحش يف التفرق من التوصل إىلذلك بعبارات كثرية يف الكتاب والسنة 

ة وإمنا قلنا أنه ال أفحش وميكن التوصل ا إىل عدم التكفري وإىل مجع الكلم متكن معارضتها مبثلها
  اه )من ذلك يف التفرق املنهي عنه ملا فيه من أعظم التعادي والتنافر والتباين

ومن أقبح التكفري ما كان منه مسـتند إىل وجـه ينكـره    : (٣٧٩وقال أيضا يف نفس الكتاب ص
وتكفري املخالف من أهل املذهب مثل تكفري أيب احلسني وأصحابه بنفي علم الغيب وهم ينكرونه 
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وال تقولوا : واهللا تعاىل يقول، االشعرية باجلرب اخلالص الذي هو قول اجلهمية اجلربية وهم ينكرونه
  اه )السالم لست مؤمنا إليكمملن ألقى 

السـيل اجلـرار   قال الشوكاين يف  ،ومن ثبت إسالمه بيقني فال جيوز إخراجه من اإلسالم إال بيقني
ال ل املسلم خبروجه من دين اإلسالم ودخوله يف الكفـر  اعلم أن احلكم على الرج: (٥٧٨ص/٤ج

فإنه قد ثبت ، ينبغي ملسلم يؤمن باهللا واليوم اآلخر أن يقدم عليه إال بربهان أوضح من مشس النهار
أن من قال ألخيه يا كافر فقد باء ا  :يف األحاديث الصحيحة املروية من طريق مجاعة من الصحابة

من دعا رجال بالكفر أو قال عدو : يف لفظ آخر يف الصحيحني وغريمهاو، أحدمها هكذا يف الصحيح
  فقد كفر أحدمها : ويف لفظ يف الصحيح، اهللا وليس كذلك إال حار عليه أي رجع

ففي هذه األحاديث وما ورد موردها أعظم زاجر وأكرب واعظ عن التسرع يف التكفري وقد قـال اهللا  
 بد من شرح الصدر بالكفر وطمأنينة القلـب بـه   فال )ولكن من شرح بالكفر صدرا: (عز وجل

ال سيما مع اجلهل مبخالفتها لطريقة  وسكون النفس إليه فال اعتبار مبا يقع من طوارق عقائد الشر
وال  وال اعتبار بصدور فعل كفري مل يرد به فاعله اخلروج عن اإلسالم إىل ملـة الكفـر  اإلسالم 

  اه)كفر وهو ال يعتقد معناهاعتبار بلفظ تلفظ به املسلم يدل على ال
واخلوارج املارقون الذين أمر الـنيب بقتـاهلم   : (٣/٢٨٢جمموع الفتاوى وقبله قال ابن تيمية كما يف 

قاتلهم أمري املؤمنني علي بن أيب طالب أحد اخللفاء الراشدين واتفق على قتاهلم أئمـة الـدين مـن    
طالب وسعد بن أيب وقاص وغريمها مـن   ومن بعدهم ومل يكفرهم علي بن أيب ،الصحابة والتابعني

ومل يقاتلهم علي حىت سفكوا الدم احلرام وأغاروا علـى   ،الصحابة بل جعلوهم مسلمني مع قتاهلم
 حرميهم ومل يغنم أمواهلم بِسأموال املسلمني فقاتلهم لدفع ظلمهم وبغيهم ال ألم كفار وهلذا مل ي

اع مل يكفروا مع أمر اهللا ورسوله بقتاهلم فكيف وإذا كان هؤالء الذين ثبت ضالهلم بالنص واإلمج
فـال حيـل    ،بالطوائف املختلفني الذين أشتبه عليهم احلق يف مسائل غلط فيها من هو أعلم منهم

 ،الطوائف أن تكفر األخرى وال تستحل دمها وماهلا وإن كانت فيها بدعة حمققـة  ألحد من هذه
والغالب أم مجيعـا  ، د تكون بدعة هؤالء أغلظوق !؟فكيف إذا كانت املكفرة هلا مبتدعة أيضا

  اه )جهال حبقائق ما خيتلفون فيه
الغزايل يف كتـاب   أبو حامد قال، ولئن خيطئ املرء يف عدم التكفري خري له من أن خيطئ يف التكفري

دماء  ن استباحةإعن التكفري ما وجد إليه سبيال ف والذي ينبغي االحتراز(: التفرقة بني اإلميان والزندقة
واخلطأ يف ترك ألف كافر يف احلياة أهون من اخلطأ يف سـفك دم   ،املصلني املقرين بالتوحيد خطأ

  ٣٠٠ص/١٢فتح الباري ج اه)مسلم واحد
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أخل حبق من حقـوق   فإمنارنا خطأه فالتارك للتكفري إن قد: (٤٠٣ل ابن الوزير يف إيثار احلق صوقا
دم شرط جوازه وهو حتقق املوجـب  ههنا مل يتركه إال لعوهو ، عليهم األحكاماهللا تعاىل وهو إجراء 

وظلمه أكرب الظلـم  فقد أخل حبق املخلوق املسلم بل تعدى عليه  رنا خطأهكفر إن قدملاوأما ، له
  اه )وهو يشهد أن ال أله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا اإلسالمفأخرجه من  وأفحشه

ينئذ تنجو من معرة اخلطر وتسلم من الوقوع يف فح: (٥٧٩ص/٤السيل اجلرار جوقال الشوكاين يف 
فإن اإلقدام على ما فيه بعض البأس ال يفعله من يشح على دينه وال يسمح به فيما ال فائدة ، احملنة

اهللا  فكيف إذا كان خيشى على نفسه إذا أخطأ أن يكون يف عداد من مساه رسول، فيه وال عائدة
  اه )قود إليه العقل فضال عن الشرعفهذا ي كافراصلى اهللا عليه وآله وسلم 

 اواحتمال عدم التكفري واحد ةإذا كان احتمال التكفري تسعة وتسعني باملائ: بل قال بعض أهل العلم
قال ابن عابدين يف حاشـيته علـى شـرح    ، عدم التكفري وذلك خلطورة التكفري إننا نغلبف ةباملائ

أمكن محل كالمه على حممل حسن أو كان فىت بكفر مسلم ال ي(واعلم أنه (  :٤/٢٣٠احلصكفي 
وعـزاه يف األشـباه إىل   ، كما حرره يف البحـر ) رواية ضعيفة(كان ذلك ) ولو، يف كفره خالف

إذا كان يف املسألة وجوه توجب الكفر وواحد مينعه فعلى املفيت امليل : ويف الدرر وغريها. الصغرى
  اه )محل املفيت على خالفه وإال مل ينفعه، مسلته ذلك فممث لو ني، ملا مينعه

  

  جھات التكفیر : الفرع الثاني
الشـخص  (والتكفري من حيث العني ) املسألة املكفرة(التكفري من حيث الوصف : التكفري له جهتان

  :تني التاليتنيولنأخذ اجلهتني باختصار يف املسأل ،)املعني الذي وقع يف الكفر
  

  التكفیر الوصفي: األولى  المسألة
طلق وهذا األمر ليس باهلني فليس كل ما أُ، م على عمل ما أو قول ما أو اعتقاد ما بأنه كفرأي احلك 

الكفر فكلما وجدوا كلمة باب عوا فإن اخلوارج وس، عليه الكفر يف النصوص هو كفر خمرج من امللة
بعض  أثر متوقد ، لإلميان يف اآليات أو األحاديث أرجعوها إىل الكفر املخرج من امللة اكفر أو نفي
أهل السنة فكفروا بأشياء عقدية أو عملية هي من احملرمات فحسب بـل أحيانـا مـن    الغالة من 

  !!!املكروهات بل وأحيانا من املباحات
 فلم حيكموا على كثري من املسائل الكفرية ريكفتاملرجئة باب ال ضيق اخلوارج ومن شاهم ويف مقابل

  !!!ذنب بعد ذلك هخالقه فهو املؤمن وال يضرهو  من عرف أن اهللا: بل قال بعضهم، بالكفر
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قد واملصيبة أن اجلهال ، والبعد عن كالم أهل العلم بالشرع والسبب الرئيسي يف ذلك هو اجلهل
: ٣٥/١٠٠قال ابن تيمية كما يف جممـوع فتاويـه    ،تسلطوا على تكفري العلماء والعامة وتضليلهم

جتهادهم ال جيوز تكفري أحدهم مبجرد خطأ أخطأه يف كالمه، علماء املسلمني املتكلمني يف الدنيا با(
فإن تسليط اجلهال على تكفري علماء املسلمني من أعظـم  وهذا كالم حسن جتب موافقته عليه؛ 

  ...املنكرات
؛ بل علماء املسلمني ال جيوز تكفريهم مبجرد اخلطأ احملضوقد اتفق أهل السنة واجلماعة على أن 

وليس كل من يترك بعض  ،عليه وآله وسلمويترك إال رسول اهللا صلى اهللا كل أحد يؤخذ من قوله 
  اه )كالمه خلطأ أخطأه يكفر وال يفسق بل وال يأمث

يف أئمـة   اعتقادهمأصل ضالهلم فهؤالء : (٤٩٧ص/٢٨جمموع الفتاوى جقال ابن تيمية كما يف و
 ...،خذ اخلارجني عن السنةوهذا مأ اهلدى ومجاعة املسلمني أم خارجون عن العدل وأم ضالون

فهـذه ثـالث    ابتدعوهامث يرتبون على الكفر أحكاما ، ون ما يرون أنه ظلم عندهم كفرامث يعد
  اه )مقامات للمارقني
، يس بالزم إال أن يلتزمه صاحبهمع أن الزم القول ل، األقوال لوازمجتد التكفري بأيضا وبسبب اجلهل 

: قال أبو حممـد : (٣/١٣٨لسنة قال ابن حزم يف الفصل ل اوعليه أهمجاهري أهل العلم مذهب هذا 
وإن  ،فخطأ ألنه كذب على اخلصم وتقويل له ما مل يقل بهوأما من كفر الناس مبا تؤول إليه أقواهلم 

، لزمه فلم حيصل على غري التناقض فقط والتناقض ليس كفراً بل قد أحسن إذا فر مـن الكفـر  
وأيضاً فإنه ليس للناس قول إال ومخالف ذلك القول ياه )ه الكفر يف فساد قوله وطردهلزم خصم  

ولو أن املكفِّـر  ، ا كفرااملختلف يف كويف املسائل  العيين ملن وقعجتد التكفري  أيضا وبسبب اجلهل
املصيبة هي التعطش لسفك دم من يرى كفره  بالتكفري يف نفسه هلان األمر لكناحتفظ  بتلك املسائل
لـف يف  ختن يف احلكم بتكفري املُإ: (٤٠٥صقال ابن الوزير يف إيثار احلق ، تلف فيهمع أن األمر خم

وإسقاط مجيـع   ،!العبادات عنهم إذا تابوا إسقاطذلك من و، كفرهم مفسدة بينة ختالف االحتياط
 وسفك دمائهم ،!سائهم إذا مل يتوبواوإباحة فروج ن ،!حقوق املخلوقني من األموال والدماء وغريمها

  اه ...)قيام االحتمالمع 
  : عند أهل السنة ومن أمثلة التكفري املختلف فيه

حكم التجسيم واسـمة يف  (وللفقري حبث يف ، يف تكفري اسمة األئمة الفتخا -
 منشور على النت ) املذاهب األربعة

حكـم  (وللفقري حبث يف يف تكفري من يقول خبلق القرآن  همالفتاخمن ذلك أيضا و -
 عجل اهللا بنشره ) لقرآن يف املذاهب األربعةمن قال خبلق ا
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حكم من سـب  (وللفقري حبث يف اخلالف يف تكفري من يسب الصحابة من ذلك و -
 منشور على النت ) الصحابة يف املذاهب األربعة

 ..الف يف تكفري من يلبس الصليبواخل ،اخلالف يف تكفري تارك الصالةمن ذلك و -
   إىل غري ذلك من املسائل وما أكثرها 

  

  التكفیر العیني: الثانیة  المسألة
فيجب االحتيـاط   ،معينة هو أعسر من التكفري الوصفي بكثريأو لطائفة  معني شخصالتكفري العيين ل

كالقتـل والصـالة واملناكحـة    (حكـام يف الـدنيا   األملا يترتب على ذلك من  ،أكثر وأكثرفيه 
خالدا خملدا يف نار جنهم نسأل اهللا العفو  بكونهر وألن ذلك يعين احلكم على املكفَّ، )إخل ...والتوارث
بعد التحقق من كـون  –فاحلكم على من ثبت إسالمه بالكفر أمر صعب جدا فهو حيتاج ، والعافية

تـوفر  : (ومن ذلك هوانتفاء موانع التكفري إىل توفر شروط -املسألة كفرا وكون الشخص واقعا فيها
وتوفر أهلية التكليف  ،وتوفر االختيار وانتفاء اإلكراه ،ء اخلطأوتوفر العمد وانتفا ،العلم وانتفاء اجلهل
  ) إخل...وتوفر اهلوى وانتفاء التأول ،وانتفاء عوارضها

 ،أحد أن يفتئت عليهمي وليس ذلك ألي أحد بل هو من اختصاص القضاة الشرعيني وال جيوز أل
خلفـه وال يـدفن يف مقـابر     العليه ووعدم الصالة  قتله: منها ألنه يترتب على ذلك أحكام كثرية

قال ابن تيمية كما ، من األحكام إىل غري ذلك... د نكاحه وال يرث وال يورثاملسلمني وينفسخ عق
اليت  األمساء واألحكاماعلم أن مسائل التكفري والتفسيق هي من مسائل : (١٢/٤٦٨يف جمموع فتاويه 

ملواالة واملعاداة والقتل والعصمة وغري ذلك وتتعلق ا ا، يتعلق ا الوعد والوعيد يف الدار اآلخرة
  اه )يف الدار الدنيا

ن مل يتدبروا أ...: (١٢/٤٨٧كما يف جمموع الفتاوى  عن املتسرعني يف تكفري املعنيقال ابن تيمية و
وأن تكفري املطلق ال يستلزم تكفري املعـني إال إذا   ،ي يف حق املعنيفالتكفري له شروط وموانع قد تنت

يبني هذا أن اإلمام أمحد وعامة األئمـة  الـذين أطلقـوا هـذه     ، وط وانتفت املوانعوجدت الشر
  اه )العمومات مل يكفروا أكثر من تكلم ذا الكالم بعينه

هلمام احلنفي يف قال ابن ا، من ثبتت ردته ال جيوز أن يقيم عليه حد الردة إال اإلمام أو نائبهحىت بل 
افعي يف وجه يف إال عند الش لقا إىل اإلمام عند عامة أهل العلموقتل املرتد مط: (٦/٩٨فتح القدير 

  اه )العبد إىل سيده
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 ولو بنائبه، )احلاكم(أي قتله ) ويتواله: (٤/١٢٢ي الشافعي يف أسىن املطالب وقال زكريا األنصار
م بغري ضرب بالنار أو غريه ملا فيه من املثلة فلو تواله غري احلاكم أو احلاك) بضرب الرقبة ال اإلحراق(

  اه )الرقبة عزر
حـرا  ) وال يقتل املرتد إال اإلمام أو نائبه: (٦/٢٨٩يف مطالب أويل النهى احلنبلي قال الرحيباين و

: وال يعارضه حـديث ، فكان إىل اإلمام كرجم الزاين احملصن؛ ألنه قتل حلق اهللا تعاىل؛ كان أو عبدا
املرتـد  : أي؛ )فإن قتلـه (رتد لكفره ال حدا ألن قتل امل} يموا احلدود على ما ملكت أميانكمأق{"
  اه )الفتئاته على ويل األمر) أساء وعزر(من أحدمها ) بال إذن(أي اإلمام أو نائبه ؛ )غريمها(

لقوله صلى اهللا عليه وآله ، وحد املرتد إىل اإلمام: (٦/١٠٨يف البحر الزخار  )الزيدي(وقال املرتضى 
  اه )لكن لإلمام تعزيره، ال قود عليه وال كفارة إذ هو هدرومن فعل ف ،أربعة إىل الوالة :وسلم

، تفق الفقهاء على أن الذي يقيم احلد هو اإلمام أو نائبـه ا: ( ٥/٢٨٠ويف موسوعة الفقه الكويتية 
وال ، ألنه يفتقر إىل االجتـهاد ، أو آلدمي كحد القذف، سواء كان احلد حقا هللا تعاىل كحد الزىن

كـان يقـيم    عليه وآله وسلموألن النيب صلى اهللا ، يفوض إىل اإلمام فوجب أن، يؤمن فيه احليف
لى من فعـل ذلـك   وع ...ويقوم نائب اإلمام فيه مقامه. وكذا خلفاؤه من بعده، احلدود يف حياته

  اه)وافتياته على اإلمام إلساءته، التعزير
  : لوكأين ببعضهم وقد قا

  !!فري العيين ؟ بل كل من وقع يف الكفر فهو كافرمن أين لك هذا التفريق بني التكفري الوصفي والتك
إذا وقع شخص يف الكفر مكرها فهل : وأجبنا عن التايل، أربع على نفسك، على رسلك: فنقول له

وإن قال ال يكفـر  ) إال من أكره وقلبه مطمئن باإلميان(يكفر فقد خالف نص اآلية : يكفر؟ فإن قال
  راهفقد أقر باشتراط االختيار وانتفاء اإلك

فقد خالف ، نعم: إذا قال الصيب وانون والنائم كلمة الكفر هل يكفرون؟ فإن قال: ونقول له أيضا
ال يكفـرون فقـد أقـر    : وإن قال) والنائم.. وانون.. الصيب: رفع القلم عن ثالثة(نص احلديث 

  باشتراط أهلية التكليف وانتفاء عوارضها
  :وهكذا بقية الشروط واملوانع 

ل للنيب صلى اهللا عليـه وآلـه   سكر حىت مثل مث قا -قبل حترمي اخلمر-ي اهللا عنه فحمزة رض -
فتركه رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم  ملّا علم أنه مثلٌ ! هل أنتم إال عبيد أليب؟: وسلم

وهذه الكلمة اليت قاهلا محزة كفر لوال وجود مانع السكر وعـدم  ، كما يف صحيح البخاري
  ينهاتوفر األهلية ح
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لـيس علـى   ( :وبعض الصحابة يف خالفة عمر استحلوا اخلمر متأولني يف ذلك قوله تعاىل -
واستحالهلم للخمر كفر لـوال مـانع   ، اآلية..) وا جناح فيما طعموا إذا ما اتقوااللذين آمن

 التأول وعدم توفر اهلوى 
ـ : وذاك الذي أمر أهله عند االحتضار أن حيرقوه وقال - مث إن اهللا .. ذبينلئن قدر اهللا علي ليع

فشكّه يف قدرة اهللا كفر لوال وجود مانع اجلهل وعدم ، غفر له ألنه فعل ذلك خوفا من اهللا
وهذا أرجى حديث ألهل اخلطـأ يف  : (  ٣٩٤قال ابن الوزير يف إيثار احلق ص، توفر العلم
يب مـا  أنا عند ظن عبدي يب فليظن : حبديث] من إعذار املتأول[د ما تقدم عضوي، التأويل

فهذا رجل شك يف قدرة اهللا : (٢٣١ص/٣جمموع الفتاوى جاه وقال ابن تيمية كما يف )شاء
بل اعتقد أنه ال يعاد وهذا كفر باتفاق املسلمني لكن كان جـاهال ال   ،ذرى إذا إعادتهوىف 

واملتأول من أهـل االجتـهاد   ، يعلم ذلك وكان مؤمنا خياف اهللا أن يعاقبه فغفر له بذلك
 ه ا)متابعة الرسول أوىل باملغفرة من مثل هذا احلريص على

أخطأ مـن  ، )اللهم أنت عبدي وأنا ربك: (وذاك الرجل الذي قال بعدما وجد دابته الضالة -
ولـيس  : (وقد قال تعـاىل ، فقوله هذا كفر لوال مانع اخلطأ وعدم توفر العمد، دة الفرحش

رفع عن أميت اخلطأ : (ديثويف احل) عليكم جناح فيما أخطأمت به ولكن ما تعمدت قلوبكم
 ...)والنسيان

وهذه األمثلة عند أهل السنة وال شك أن عند غريهم أمثلـة  ، وهكذا بقية الشروط واملوانع -
  مشاة هلا أو لبعضها

مخسة أمـور  ؛ ٩١الغزايل يف رسالته فيصل التفرقة وهي ضمن جمموع رسائله ص أبو حامدذكر وي
  :مبخالفة ظاهر النصجيب مراعاا عند النظر يف التكفري 

هل النص الشرعي الذي عدل به املخالف عن ظاهره حيتمل التأويل أم ال؟ فإن احتمل فهل هـو  -١
قريب أم ال؟ ومعرفة ما يقبل التأويل وما ال يقبل ليس باألمر اهلني بل ال يستقل به إال احلاذق املاهر 

  يف علم اللغة وأصوهلا وعادة العرب يف االستعمال
الذي عدل عنه املخالف متواتر أم آحاد أم هو إمجاع جمرد؟ وهل املتواتر على شـرطه؟  هل النص -٢

  كما أن إدراك اإلمجاع من أغمض األشياء، فرمبا ظن املستفيض متواترا
النظر يف املخالف هل ثبت عنده اخلرب أو هل بلغه اإلمجاع؟ فإن اإلدراك ال يولد مع الشخص بل -٣

  حيصل شيئا فشيئا
  الباعث له على املخالفة وهل هو على شرائط الربهان العلمي أم ال؟    النظر يف-٤
النظر يف نفس املقالة هل يعظم ضررها يف الدين أم ال؟ فما ال يعظم ضرره يف الدين فاألمر فيـه  -٥

  اه)أسهل وإن كان القول شنيعا كقول اإلمامية إن اإلمام خمتف يف سرداب فهم ينتظرونه
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يؤيد أن املتأولني غري كفار  )ولكن من شرح بالكفر صدرا: (٣٩٥ثار احلق صوقال ابن الوزير يف إي
وقد يشهد هلم بذلك كالم أمري ، ألن صدورهم مل تنشرح بالكفر قطعا أو ظنا أو جتويزا أو احتماال

من : املؤمنني عليه السالم وهو الصادق املصدوق يف املشهور عنه حيث سئل عن كفر اخلوارج فقال
من أهل امللة وإن وقعوا يف أفحش البدع واجلهل فقد علم  فكذلك مجيع أهل التأويل، الكفر فروا

  اه )منهم أن حاهلم يف ذلك هي حال اخلوارج
وإذ قد فعلوا ذلك هنالك ملا فيه من أدين احتمال لعدم : (٣٩٦إيثار احلق على اخللق صوقال أيضا يف 

وال جهل ال خطأ وال عـذر   إكراهن غري شرح الصدر من العامد املختار يف كلمات الكفر كلها م
واألنبيـاء وحمبتـهم    اإلسالمفكيف بأهل التأويل الذين علم منهم السعي يف تعميم شعائر  ؛أصال

وحمبة مناصرم واملرء مع من أحب وحتمل املشاق العظيمة هللا تعاىل واالحتجاج الطويـل علـى   
فكـذلك  والنسـيان   اإلكراهالنصوص يف وقد أمجعت األمة على العمل مبقتضى  ...اإلسالمخمالفي 

يف الكتاب والسنة  أخومها وثالثهما وهو اخلطأ أن شاء اهللا تعاىل بل هو أكثر منهما ذكرا وشواهد
  اه )والبلوى به أشد والرخصة إمنا تكون على قدر شدة البلوى

أو  ي رآهال تكفر مسلما أقر بالشهادتني وعمل مبقتضاها وأدى الفرائض بـرأ (  :قال حسن البناو
أو كذب صريح القرآن  ،أو أنكر معلوما من الدين بالضرورة ،مبعصية ارتكبها إال إن أقر بكلمة الكفر

مـن  اه )أو عمل عمال ال حيتمل تأويال غري الكفر ،أو فسره على وجه ال حتتمله أساليب اللغة حبال
   ٢٢٣الثقافية حملمد الغزايل ص دستور الوحدة

  
قل هل أنبئكم باألخسرين أعماالً (: اهللا تعاىلم القول بإعذار املتأول قول يبطل عليك: فإن قال قائل

فقد أخـرب تعـاىل أن هـؤالء    ) وهم حيسبون أم حيسنون صنعاًالذين ضل سعيهم يف احلياة الدنيا 
  الضالني هم األخسرون أعماال مع أم حيسبون أم على احلق 

  :فاجلواب عن ذلك من وجوه
فدل على ...) ئك الذي كفروا بآيات رم ولقائهأول( :بعد هذه اآليةأن اهللا تعاىل قال  -١

وا إىل آيـات  قُلَانطَ: املسلمني وقد قال ابن عمر عن اخلوارجيف أن اآلية يف الكفار ال 
قـال  و، ٦/٢٥٣٩اه صـحيح البخـاري   ) نزلت يف الكفار فجعلوها على املؤمنني

تأولوا آيات من القرآن يف أهل  -يعين اخلوارج–ال تكونوا كأهل روان ( : الضحاك
علمها فسفكوا ا الدماء وانتهبوا األمـوال   اجهلو القبلة وإمنا أنزلت يف أهل الكتاب

  ١/٣٣٤اه تفسري البغوي )وشهدوا علينا بالضاللة
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أن الصحابة والسلف قد حصل منهم اخلطأ يف التأويل ولو كان ال إعذار بالتأويل فيلزمنا  -٢
 ة والسلف تكفري كثري من الصحاب

أن من يعترض ذا االعتراض ميكن أن يكون معتقدا لعقيدة باطلة وهو يظنـها حقـا    -٣
 ) وهم يظنون أم حيسنون صنعا: (فتصدق عليه اآلية
وآخر هـذه  : قال أبو حممد: (٣/١٤١فصل رادا على هذا االعتراض ويف ذلك يقول ابن حزم يف ال

أولئك الذين كفروا بآيات ( : حيسنون صنعاً بقوله :لهاآلية مبطل لتأويلهم ألن اهللا عز وجل وصل قو
   فهذا يبني أن أول اآلية يف الكفار املخالفني لديانة اإلسالم مجلة...) رم ولقائه
لو نزلت هذه اآلية يف املتأولني من مجلة أهل اإلسالم كما تزعمون لدخل يف مجلتـها  : مث نقول هلم

، رضي اهللا عنهم ألم قد اختلفوا مه تكفري مجيع الصحابةلزوي، كل متأول خمطئ يف تأويل يف فتيا
بل يلزمه تكفري مجيع األمة ألم كلهم ال بـد  ، ئمنهم قد يصيب وخيط امرئوبيقني ندري أن كل 

  من أن يصيب كل امرئ منهم وخيطئ 
ىل ألنه ال بد لكل من تكلم يف شيء من الديانة من أن يرجع عن قول قالـه إ  بل يلزمه تكفري نفسه

  كالم ابن حزم اه)قول آخر يتبني له أنه أصح
فـال   ]كاليهود والنصارى[ كفار التصريح وأما: (٣٩٧إيثار احلق على اخللق صوقال ابن الوزير يف 

 :نسلم أن كفرهم خطأ لوجهني
أن مرادنا باخلطأ هو خطأ خمصوص وهو اخلطأ يف حتري مراد اهللا تعاىل ورسوله فيما ظاهره  :أحدمها

والتشابه وكفار التصريح تعمدوا تكذيب اهللا تعاىل اهللا عن ذلك وتكذيب رسله ومل يقعوا التعارض 
 يف ذلك خطأ من غري اعتماد

أن اهللا تعاىل قد أخرب رسله الكرام بعنادهم واستحقاقهم العداوة والعذاب العظيم ولو يف أول  :وثانيها
  اه )كما مل يؤمنوا به أول مرة :مرة كما قال يف ذلك

كره ابن حزم من أن املراد باآلية الكفار قد ورد عن بعض الصحابة والتابعني ففـي صـحيح   وما ذ
قـل هـل ننبـئكم    ( :قال سألت أيب عن هذه اآليةبن أيب وقاص عن مصعب بن سعد : (البخاري

 هم أهل الكتـاب  ،ال: قالف؟ أهم احلرورية )لذين ضل سعيهم يف احلياة الدنياباألخسرين أعماال ا
وأما النصارى فكفروا باجلنة  ،عليه وآله وسلمصلى اهللا  أما اليهود فكذبوا مبحمد ،نصارىالاليهود و

  اه)الذين ينقضون عهد اهللا(ن احلرورية ولك ،وقالوا ليس فيها طعام وال شراب
مسعت علي بن أيب : لامخيصة عبد اهللا بن قيس ق أيب عن: ()١٢٦ص /  ١٨ج ( تفسري الطربيويف 

هم الرهبان الذين حبسوا أنفسهم  :)قُلْ هلْ ننبئُكُم بِاألخسرِين أَعماال (  اآليةطالب يقول يف هذه 
  اه )يف الصوامع
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قُلْ هلْ (: سأل رجل الضحاك عن هذه اآلية: قال بزيع: ( )١٢٦ص /  ١٨ج (تفسري الطربي ويف 
  اه )هم القسيسون والرهبان: قال) ننبئُكُم بِاألخسرِين أَعماال

، وهم حيسبون أم حيسنون الذين ضل سعيهم يف احلياة الدنيا{: ()٣٤٤ص/٤ج(احملرر الوجيز ويف 
هم عباد اليهود والنصارى، وأهل الصوامع والديارات، وقال علـي  : قال سعد بن أيب وقاص} صنعاً

ة الدنيا هم اخلوارج، وهذا إن صح عنه، فهو على جهة مثال فيمن ضل سعيه يف احليا: بن أيب طالب
أنـت  : فقـال لـه  } األخسرين أعماالً{ :وروي أن ابن الكواء سأله عن، وهو حيسب أنه حيسن

} أولئك الذين كفروا بآيات رم ولقائـه { :ويضعف هذا كله قوله تعاىل بعد ذلكوأصحابك، 
 ، وإمنا هذه صفة مشركي عبدة األوثان، فاجته ذا مـا وليس من هذه الطوائف من يكفر بلقاء اهللا

  اه )قلناه أوالً
يعتقدون  نأن اآلية نازلة يف الكفار الذي: والتحقيق: ()٤١٤ص/ ٣ج( أضواء البيان الشنقيطيويف 

ما نعبدهم إِالَّ ليقَربونآ {: ، كما قال عن عبدة األوثانأن كفرهم صواب وحق، وأن فيه رضى رم
، وقـال  ]١٨: يونس[}هؤالء شفَعاؤنا عند اهللا لُونَويقُو{ :، وقال عنهم]٣: الزمر[} إِلَى اهللا زلفى

وجوه يومئذ خاشعةٌ عاملَةٌ ناصبةٌ تصلى {: عن الرهبان الذين يتقربون إىل اهللا على غري شرع صحيح
اختـذوا   إِنهم{ : وقوله تعاىل يف الكفار. اآلية، على القول فيها بذلك] ٤-٢: الغاشية[} ناراً حاميةً

تهم مهونَ أَنبسحياهللا و ونن دآَء ميلونَ الشياطني أَو{: وقوله] ٣٠: األعراف[} د مهوندصلَي مهإِنو
والدليل على نزوهلا يف الكفار تصرحيه تعاىل ] ٣٧: الزخرف[} عنِ السبيل ويحسبونَ أَنهم مهتدونَ

: الكهـف [ }أولئك الذين كَفَرواْ بِآيات ربهِم ولقَائه فَحبِطَت أَعمالُهم{ :ليهبذلك يف قوله بعده ي
  . اآلية] ١٠٥

إم أهل الكتاب الكافرون  :إم الرهبان، وقوله من قال: ، وقول من قالرإم الكفا: فقول من قال
   كالم الشنقيطي اه)عليه وآله وسلم كل ذلك تشمله هذه اآليةبالنيب صلى اهللا 

وما كنا معذبني (تقوم عليهم احلجة  فإن اهللا قد أخربنا أنه ال يعذم حىت فيهم تفصيل حىت الكفاربل 
واملشركون ) رسال مبشرين ومنذرين لئال يكون للناس على اهللا حجة بعد الرسل) (حىت نبعث رسوال

ملصاحل كمـا أخـرب اهللا عنـهم    واليهود ومن إليهم إمنا كذبوا الرسل عنادا وحسدا وحرصا على ا
لقد علمت ما أنـزل  ) (ونه كما يعرفون أبناءهمفيعر) (وجحدوا ا واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا(

  ) هؤالء إال رب السماوات واألرض
؟ فظـاهر  )وهم حيسبون أم حيسنون صنعا(كيف اجلمع بني ذلك وبني قوله تعاىل السابق : فإن قيل

  ا صدق املرسلني بينما اآليات السابقة على عكس ذلك هذه اآلية أم مل يعرفو
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ومن ، هو من جهة حمافظتهم على عادات اآلباء واألجدا  اصنع ونسنأم حي كوم حيسبونإن : قيل
فهم حيسبون أن ، ومن جهة حمافظتهم على مصاحلهم وما إىل ذلك، جهة حمافظتهم على وحدة صفهم

  الصنع احلسن  من –زعموا–احملافظة على هذا املكاسب 
مل تقم عليه  ومن مل تبلغه الدعوة، قامت عليه احلجةفقد على وجهها  من الكفار فمن بلغته الدعوة

قال اإلمام الغزايل يف رسالته فيصل التفرقة وهل من بلغته الدعوة على غري وجهها كذلك؟ ، احلجة
ذا الزمان تشملهم الرمحة إن أكثر نصارى الروم والترك يف ه: بل أقول( :٩٦ضمن جمموع رسائله ص

  :إن شاء اهللا أعين الذين هو يف أقاصي الروم والترك ومل تبلغهم الدعوة فإم ثالثة أصناف
  صنف مل يبلغهم اسم حممد صلى اهللا عليه وآله وسلم أصال فهم معذورون -
وصنف بلغهم امسه ونعته وما ظهر عليه من املعجزات وهم ااورون لبالد اإلسالم  -

  رون هلم وهم الكفار امللحدونوااو
وصنف ثالث بني الدرجتني بلغهم اسم حممد صلى اهللا عليه وآله وسلم ومل يبلغهم  -

كما  ،بل مسعوا أيضا منذ الصبا أن كذابا ملبسا امسه حممد ادعى النبوة، نعته وصفته
ي يف فهؤالء عند، مسع صبياننا أن كذابا يقال له املقفع بعثه اهللا حتدى بالنبوة كذابا

م مل يسم أوصافهم مع أوا امسه مسعوا ضد أوصـافه  عيف معىن الصنف األول فإ
 اه )وهذا ال حيرك داعية النظر يف الطلب

: ٢٢٣ص األنوار عيف طوال لك حيث قالذإىل ما هو أبعد من  البيضاويهب القاضي ذ بل
  اه)بفضله ولطفه البالغ يف اجتهاده الطالب للهدىويرجى العفو للكافر (
   

ولزوم توفر  ،والفرق بني التكفري العيين والوصفي ،من االحتياط فيه: التكفري شأن وكل ما ذكرناه يف
أو ما يسمى بفسق  جيري أيضا يف مسألة التبديع ؛اهإىل غري ذلك مما ذكرن.. الشروط وانتفاء املوانع

وكم من أناس وقعوا يف بعـض  ، فكم من أمورٍ حكم عليها بالبدعة مع أا ليست كذلك، التأويل
ومن املعلوم أيضا أن التبديع العـيين  ، البدع فحكم عليهم باالبتداع قبل توفر الشروط وانتفاء املوانع

إيثـار   الدنيا واآلخرة لكنها دون أحكام التكفري قال ابن الوزير يف يترتب عليه أيضا أحكام كثرية يف
احلكـم  وباملرجحات املتقدمة لعدم التكفري ومنها ترجيح عدم التفسيق : (٤١١احلق على اخللق ص

  اه )فيها متقارب وان كان التكفري أخطر
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  التكفیر في مسائل العقائد: الفرع الثالث 
وخصوصا يف مسـألة  ، مسائل العقائد مع دقتها وغموضهاتفاريع  صل التكفري بسببحيما أكثر ما 
قاله  الذياملذهب الصحيح املختار : (٥٠ص/٢على صحيح مسلم ج هشرحيف النووي القرآن قال 

  اه )كسائر أهل البدعاألكثرون واحملققون أن اخلوارج ال يكفرون 
اء، واملتفوهني بالكالم على الذات السبكي عن حكم تكفري غالة املبتدعة، وأهل األهو تقيال سئلوقد 
ملـن   كل من خاف من اهللا عز وجل استعظم القول بالتكفرياعلم أيها السائل أن (: فقال ةاملقدس
، إذ التكفري أمر هائل عظيم اخلطر، ألن من كفر شخصاً بعينه، ال إله إال اهللا حممد رسول اهللا :يقول

ال ميكن  ،نار أبد اآلبدين، وأنه يف الدنيا مباح الدم واملالفكأنه أخرب أن عاقبته يف اآلخرة اخللود يف ال
يف ترك ألف  أواخلطمن نكاح مسلمة، وال جيري عليه أحكام املسلمني ال يف حياته، وال بعد مماته، 

ألن خيطئ اإلمـام يف  : " ويف احلديث ،كفر أهون من اخلطأ يف سفك حمجمة من دم امرئ مسلم
  " العقوبة  العفو أحب إيل من أن خيطئ يف

ها، هلكثـرة شـب  ، يف غاية الدقة والغموضمث إن تلك املسائل اليت يفيت فيها بتكفري هؤالء القوم 
واختالف قرائنها، وتفاوت دواعيها، واالستقصاء يف معرفة اخلطأ من سـائر صـنوف وجوهـه،    

وغري احملتملة،  يلاأللفاظ احملتملة للتأوومعرفة ، نامكاإلواالطالع على حقائق التأويل، وشرائطه يف 
وذلك يستدعي معرفة مجيع طرق أهل اللسان من سائر قبائـل العـرب يف حقائقهـا، وجمازاـا،     
واستعارا، ومعرفة دقائق التوحيد، وغوامضه إىل غري ذلك مما هو متعذر جداً على أكـابر علمـاء   

   عصرنا، فضالً عن غريهم
بقي  ا، فم، فكيف حيرر اعتقاد غريه من عبارتهوإذا كان اإلنسان يعجز عن حترير معتقده يف عبارة

احلكم بالتكفري إال ملن صرح بالكفر، واختاره ديناً، وجحد الشهادتني، وخرج عن ديـن اإلسـالم   
لواقح األنـوار  من اه )...والبدع دب الوقوف عن تكفري أهل األهواءفاألمجلة، وهذا نادر وقوعه، 

  ٢٣صللشعراين 
يعتقد شهادة أن ال إله إال اهللا وأن حممداً رسول اهللا فتكفريه  اإلنسانما دام : (أيضا وقال السبكي

وما يعرض يف قلبه من بدعة إن مل تكن مضادة لذلك ال يكفر، وإن كانت مضادة له فإذا  صعب،
عرضت غفلته عنها واعتقاده للشهادتني مستمر فأرجو أن ذلك يكفيه يف اإلسالم وأكثر أهل امللة 

  . م ارتد مث أسلم إال أن يقال ما كفر به ال بد يف إسالمه من توبته عنهكذلك، ويكون كمسل
يكَّفر ا أهل القبلة قد ال يعتقدها صاحبها إال حني حبثه يوماً لشبهة  اليتفهذا حمل هذه العقائد 

تعرض له أو جمادلة لغريه ويف أكثر األوقات يغفل عنها وهو ذاكر للشهادتني ال سيما عند 
   ٣/٩٣نثور من القواعد للزركشي امل اه)املوت
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وقد اختلف الناس يف التكفري وسببه حىت : (٤/٧٦شرح عمدة األحكام يف وقال ابن دقيق العيد 
والذي يقع النظر يف هذا أن مآل املذهب هل هو مذهب أوالً ؟ فمن أكفر املبتدعة . نف فيه مفرداًص

دوا جسماً فهم عابدون لغري اهللا ومن عبد قال إن مآل املذهب مذهب فيقول اسمة كفار ألم عب
واحلق أنه ال يكفر أحد من أهل القبلة إال بإنكار متواتر من الشريعة عن صاحبها .. غري اهللا كفر

وليس خمالفة القواطع مأخذاً للتكفري وإمنا مأخذه خمالفة السمعية . فإنه حينئذ يكون مكذبا للشرع
  اه)القطعية طريقاً وداللة

التكفري خيتلف حبسب اختالف حال الشـخص  : (١٢/١٨٠مية كما يف جمموع الفتاوى ابن تي وقال
ال فليس كل خمطئ وال مبتدع وال جاهل وال ضال يكون كافرا؛ بل وال فاسقا بل وال عاصـيا  

وقد غلط فيها خلق من أئمة الطوائف املعروفني عند الناس بالعلم ، "مسألة القرآن"سيما يف مثل 
  اه )والدين
املتأول الذي قصده متابعة الرسول ال يكفر بـل وال  : (] ٢٣٩/ ٥[منهاج السنة النبوية  وقال يف

  عند الناس يف املسائل العملية وهذا مشهور  يفسق إذا اجتهد فأخطأ
وهذا القول ال يعرف عـن أحـد مـن     وأما مسائل العقائد فكثري من الناس كفر املخطئني فيها

 وإمنا هو يف األصل من أقوال أهـل  ،عن أحد من أئمة املسلمني الصحابة والتابعني هلم بإحسان وال
البدع الذين يبتدعون بدعة ويكفرون من خالفهم كاخلوارج واملعتزلة واجلهمية ووقع ذلك يف كـثري  

 من أتباع األئمة كبعض أصحاب مالك والشافعي وأمحد وغريهم
مث جيعل كل من خرج عما هو فمنهم من يكفر أهل البدع مطلقا  ،وقد يسلكون يف التكفري ذلك

وهذا القول أيضا يوجد يف طائفة  ،وهذا بعينه قول اخلوارج واملعتزلة اجلهمية ،عليه من أهل البدع
  من أصحاب األئمة األربعة وليس هو قول األئمة األربعة وال غريهم 

 ولكن قد ينقل عـن  ،وليس فيهم من كفر كل مبتدع بل املنقوالت الصرحية عنهم تناقض ذلك
وال يلـزم إذا   ،أحدهم أنه كفر من قال بعض األقوال ويكون مقصوده أن هذا القول كفر ليحذر

فإن ثبوت الكفر يف حق الشخص املعني  ،كان القول كفرا أن يكفر كل من قاله مع اجلهل والتأويل
  اه )كثبوت الوعيد يف اآلخرة يف حقه وذلك له شروط وموانع

فطالـب  ( :٧٧ رسالته فيصل التفرقة ضمن جمموع رسـائله ص الغزايل يف أبو حامدقال وقبل ذلك 
فإن زعم أن حد الكفر ما خيالف مذهب األشعري أو مذهب املعتزيل نفسك وصاحبك حبد الكفر 

فـال تضـيع    أو مذهب احلنبلي أو غريهم فاعلم أنه بليد قد قيده التقليد فهو أعمى من العميان
ابلة دعواه بدعوى خصومه إذ ال جيد بينه وبني سـائر  وناهيك حجة يف إفحامه مق ،بإصالحه الزمان

  املقلدين املخالفني له فرقا وفصال 
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ولعل صاحبه مييل عن سائر املذاهب إىل املذهب األشعري ويزعم أن خمالفته يف كل ورد وصدر كفر 
خالفه فاسأله من أين يثبت له أن يكون احلق وقفا عليه حىت قضى بكفر الباقالين إذ ، من الكفر اجللي

وملَ صار الباقالين أوىل  ؟يف صفة البقاء هللا تعاىل وزعم أنه ليس هو وصفا هللا تعاىل زائدا على الذات
  بالكفر مبخالفة األشعري من األشعري مبخالفة الباقالين؟ 

وملَ صار احلق وقفا على أحدمها دون الثاين؟ أكان ذلك ألجل السبق يف الزمان؟ فقد سبق األشعري 
أم ألجل التفاوت يف الفضل والعلم؟ فبأي ميزان ومكيال  ،املعتزلة فليكن احلق للسابق عليهه من غري

  ه؟ دله أن ال أفضل يف الوجود من متبوعه ومقلَ قدر درجات الفضل حىت بانَ
فإن رخص للباقالين يف خمالفته فلم حجر على غريه؟ وما الفـرق بـني البـاقالين والكرابيسـي     

  ا مدرك التخصيص ذه الرخصة؟والقالنسي وغريهم؟ وم
وإن زعم أن خالف الباقالين راجع إىل اللفظ ال حتقيق وراءه كما تعسف بتكلفه بعض املتعصـبني  
زاعما أما مجيعا متوافقان على دوام الوجود واخلالف يف أن ذلك يرجع إىل الذات أو إىل وصـف  

ل على املعتزيل يف نفيه الصـفات  فما باله يشدد القو، زائد عليه خالف قريب ال يوجب التشديد
وإمنـا خيـالف    ،وهو معترف بأن اهللا تعاىل عامل حميط جبميع املعلومات قادر على مجيع املمكنات

زائدة فما الفرق بني اخلالفني وأي مطلب أجل وأخطر  ةاألشعري يف أنه عامل وقادر بالذات أو بصف
  ؟ اهللا يف النظر يف نفيها وإثباامن صفات 
العلم والقدرة واحليـاة   إمنا أكفر املعتزيل ألنه يزعم أن الذات الواحدة تصدر منها فائدة :فإن قال

واحلقائق املختلفة يستحيل أن توصف باالحتاد أو تقوم مقامها  ،وهذه صفات خمتلفة يف احلد واحلقيقة
ومع  ات اهللاإن الكالم صفة زائدة قائمة بذ: فما باله ال يستبعد من األشعري قوله، الذات الواحدة

، وهذه حقائق خمتلفـة  ؟كونه واحدا هو توراة وأجنيل وزبور وقرآن وهو أمر وي وخرب واستخبار
فكيـف   ،؟التصديق والتكذيب وال يتطرق ذلك إىل األمر والنهي يهكيف ال وحد اخلرب ما يتطرق إل

اإلثبـات علـى   ي وفيجتمع النف !التكذيب وال يتطرق؟تكون حقيقة واحدة يتطرق إليها التصديق و
  شيء واحد 

هو مقلد فإن ختبط يف جواب هذا أو عجز عن كشف الغطاء فيه فاعلم أنه ليس من أهل النظر وإمنا 
كت عنه ألنه قاصر عن سلوك طريق احلجاج ولو كان أهال له كـان  وشرط املقلد أن يسكت ويس

ه فضول واملشتغل بـه صـار   مستتبعا ال تابعا وإماما ال مأموما فإن خاض املقلد يف احملاجة فذلك من
  وهل يصلح العطار ما أفسد الدهر؟  ،كضارب يف حديد بارد وطالب لصالح الفاسد
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ولعلك إن أنصفت علمت أن من جعل احلق وقفا على واحد من النظار بعينه فهـو إىل الكفـر   
ـ  ، والتناقض أقرب ان إال أما الكفر فألنه نزله مرتلة النيب املعصوم من الزلل الذي ال يثبـت اإلمي

  مبوافقته وال يلزم الكفر إال مبخالفته 
وكل مـا   وأال ترى يف نظرك إال ما رأيت، أن كل واحد من النظار يوجب النظروأما التناقض فهو 

وأي فرق بني من يقول قلدين يف جمرد مذهيب وبني من يقول قلدين يف مذهيب ودليلـي   ،ه حجةتيرأ
  اه )!مجيعا وهل هذا إال التناقض؟

هو الفرار من التكفري ما استطاعوا إىل ذلك يف مسائل العقائد أهل العلم ان دأب احملققني من وقد ك
يقبلون وغريمها  والشافعيكان أبو حنيفة و: (١٩/٢٠٧مية كما يف جمموع الفتاوى سبيال قال ابن تي

والكافر ال تقبـل شـهادته علـى     شهادة أهل األهواء إال اخلطابية ويصححون الصالة خلفهم
  ]فلو كانوا كفارا ما قبلوا شهادم وال صلوا خلفهم[ ملسلمني وال يصلى خلفها

أم ال يكفرون وال وأئمة الدين  املعروف عن الصحابة والتابعني هلم بإحسانهذا هو القول : وقالوا
  اه )مسألة عملية وال علمية يفال يفسقون وال يؤمثون أحدا من اتهدين املخطئني 

وإن كـان   السنة ال يبتدعون قوال وال يكفرون من اجتهد فاخطـأ  وأهل: (١٩/١١٢وقال أيضا 
من واالمها و يمع تكفريهم لعثمان وعل خمالفا هلم مستحال لدمائهم كما مل تكفر الصحابة اخلوارج

  اه)لدماء املسلمني املخالفني هلم واستحالهلم
رأيت لألشـعري  : (١٥/٨٨ء القال الذهيب يف سري النب، األشعري وكان على هذا أيضا أبو احلسن

مسعت أبا حازم العبدوي مسعت زاهـر بـن أمحـد    ]: قال[كلمة أعجبتين وهي ثابتة رواها البيهقي 
: ملا قرب حضور أجل أيب احلسن األشعري يف داري ببغداد دعاين فأتيتـه فقـال   :السرخسي يقول

د واحد وإمنا هـذا كلـه   اشهد علي أين ال أكفر أحدا من أهل القبلة ألن الكل يشريون إىل معبو
  اه )اختالف العبارات

وكـذا  ، وبنحو هذا أدين: قلت: (وعلى هذا أيضا الذهيب حيث قال عقب حكاية كالم األشعري
  اه )أنا ال أكفر أحدا من األمة :أواخر أيامه يقولكان شيخنا ابن تيمية يف 

ري بعضـهم لـبعض   وأعجب من كل عجيب تكف: (١٩وقال ابن الوزير اليماين يف إيثار احلق ص
وقد قال اهللا تعاىل بعد األمر بوفاء الكيـل  ، يف هذه احملارات اخلالية من ذلك كله االختالفبسبب 
فكيف حيث يدق ، االحتياط وإمكانمع وضوح الوفاء فيهما ) ال نكلف نفسا إال وسعها: (والوزن

  اه !)؟االحتياطويتعذر فيه 
ر قوليهما وإليه صغى القاضي يف أشه، شيخ السنة مذهب( :٢/٣٣٦يب يف أحكام القرآن البن العرو

   اه )واملتأول ليس بكافر، أن الكفر خيتص باجلاحد
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اعلم أين ال أعتقد وال أقول بتكفري أحد مـن أهـل   : ( وقال النبهاين يف مطلع كتابه شواهد احلق
يد واإلميان ال الوهابية وال غريهم وكلهم مسلمون جتمعهم مع سائر املسلمني كلمة التوح، القبلة

  اه )وما جاء به من دين اإلسالم عليه وآله وسلمبسيدنا حممد صلى اهللا 
بل حىت عند الشـيعة فهـذا املرتضـى    ، وعدم التكفري ملانع التأول ليس هو عند أهل السنة فحسب

ويوصف املتأول بأنه من األمة ومن أهل القبلـة  ) مسألة( :١/٨٩البحر الزخار يقول يف  )الزيدي(
أي [وهـو  صلى اهللا عليه وآله وسـلم   قهاألمة وأهل القبلة من صد: قلنا. !!!ال : وقيل، والصالة
  اه )قمصد] املتأول

وفيه . لو كان اإلمام منصوصا عليه لكان دافعه ضاال خمطئا: فإن قيل: (وهذا الطوسي اإلمامي يقول
  ي عن الصحابةوذلك منف، تضليل أكثر األمة ونسبتهم إىل معاندة الرسول واطراح أمره

منهم من دفعـه  : ال نقول إن مجيع الصحابة دفعوا النص مع علمهم بذلك وإمنا كانوا طبقات: قلنا
ومنهم دخلت عليه الشبهة فظن أن الذين دفعوه ال يدفعونه إال بعهـد مـن   حسدا وطلبا لألمر 

لفظ العام أوىل من ظنوا أن األخذ بال) األئمة من قريش(رسول اهللا وأمر عرفوه أو أنه ملا روي هلم 
فال جيب يف ذلك نسـبة األكثـر إىل   اخلاص فتركوا اخلاص وعملوا بالعام وبقي قوم على احلق 

   ٣٣٨االقتصاد صاه ) الضالل
  

  فما ھو الكفر في االعتقاد إذن ؟
وقد اتفقت املذاهب ، قد أكثر العلماء يف حتديد ماهية الكفر يف االعتقاد بني مفرِط ومفرط ومتوسط

وليس من ) من أمور العقائد يعد كفرارة وإنكار ما علم من الدين بالضر(مية مجيعها على أن اإلسال
قيق أنه ال يرد والتح: ()٢٦ص/١ج(نزهة النظَر قال ابن حجر يف ، مذهب إال ويذكر هذا الضابط

لو أخذ وقد تبالغ فتكفر خمالفها، ف؛ ألن كل طائفة تدعي أن خمالفيها مبتدعة، كل مكفر ببدعته
من أنكر أمرا ، فاملعتمد أن الذي ترد روايته ذلك على اإلطالق؛ الستلزم تكفري مجيع الطوائف

وأقوال أهل املذاهب ، اه)، معلوما من الدين بالضرورة، وكذا من اعتقد عكسهشرعال متواترا من
  األربعة يف ذلك مستفيضة وكثرية ال داعي لذكرها لشهرا وكثرا 

 والعاملي يف شرح اللمعة،  ١/٢احللي يف شرائع اإلسالم  فانظر، ابط أيضا اإلماميةوقد ذكر هذا الض
املرتضى يف البحر الزخار فانظر ، وكذا ذكره الزيدية، )مستحل اخلمر–حد الشربباب / ٩ (
  .١٧/٤٢أطفيش يف شرح النيل وشفاء العليل فانظر ، وكذا ذكره اإلباضية، ٢/١٤٧و ١/٩٠،٩١
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أن األخرى أنكرت ما هو معلوم  ائم جمملٌ وكل طائفة عندما تكفر غريها تزعمولكن هذا الضابط ع
وأجدين هنا مضطرا لذكر ما حكاه يوسف . الدين بالضرورة فال بد إذن من ضابط هو أكثر دقة من

  : البحراين عن طائفة من متأخري اإلمامية من أن املعلوم بالضرورة قسمان
  ما علم من الدين بالضرورة : األول
وأن الكفر إمنا يكون بإنكار ما علم من الدين بالضـرورة ال  ، ما علم من املذهب بالضرورة: والثاين

اعلم أنه قد اشتهر بني مجلة من متأخري أصـحابنا  : (قال البحراين، من علم من املذهب بالضرورة
ت ومرادهم بضروري الدين هو ما أمجع، ضروري املذهب وضروري الدين: تقسيم الضروري إىل

وضروري املذهب هو ما اختصت ضروريته بأهـل  ، عليه األمة كالصالة والزكاة واحلج وحنوها
من تلك األمة كتحرمي املسح على اخلفني وحتليل املتعتني وحنوها مما علم ضـرورته   مذهب خمصوص

  من مذهب أهل البيت خاصة
ا هي من قبيل الثاين دون األول ومسألة اإلمامة إمن، والكفر إمنا يلزم إنكار األول دون الثاين: قالوا

وقد استند مجاعة ممن عاصرناهم عند وقوع البحث بيننـا وبينـهم إىل   ، فإنكارها ال يستلزم الكفر
للـدكتور  ) اإلمامة والتقريب(بواسطة  ٨٤اه الشهاب الثاقب يف معىن النصب والنواصب ص)ذلك

  وميض العمري
عن األئمـة  سيم ولكنه رفضه وزعم أن الروايات ليت البحراين أخذ ذا التقهذا الكالم مجيل وو

مـن  عند األمن على النفس واملال واإلخوان ، !وأمواهلم وحل دمائهم خمالفيهمبتكفري مستفيضة 
وذكر أن ذلك هـو أيضـا رأي   ، )الشهاب الثاقب( من نفس الكتاب ٢٥٧كما يف صالضرر 

  من نفس الكتاب ٢٤١شيخه أيب احلسن البحراين كما يف ص
الغزايل يف رسالته فيصـل   من رأيته تكلم يف ضابط التكفري يف العقائد وغريها هو أبو حامدوأحسن 

الكفر هو تكذيب الرسول صلى اهللا عليـه وآلـه   ( :حيث قال ٨٤-٧٨التفرقة ضمن رسائله ص
فاليهودي والنصراين والربمهي كفار ، تصديقه بكل ما جاء به هو وسلم يف شيء مما جاء به واإلميان

  ...هم للرسول صلى اهللا عليه وآله وسلملتكذيب
ومدركه شرعي ال عقلي وقـد  ، وهذا ألن الكفر حكم شرعي إذ معناه إباحة الدم واخللود يف النار

  جاء النص يف اليهود والنصارى ويقاس عليهم كل من كذب الرسول كالربامهة
فاحلنبلي يكفـر  ، سلموكل فرقة تكفر خمالفها وتنسبه إىل تكذيب الرسول صلى اهللا عليه وآله و

واألشـعري  ، زاعما أنه كذب الرسول يف إثبات الفوق هللا تعاىل ويف االستواء على العرشاألشعري 
واألشعري يكفـر  ، ليس كمثله شيء تعاىل زاعما أنه مشبه وأنه كذب الرسول يف أنه يكفر احلنبلي
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 ،العلم والقدرة والصـفات لـه  زاعما أنه كذب الرسول يف جواز رؤية اهللا تعاىل ويف إثبات  املعتزيل
  زاعما أن إثبات الصفات تكذيب للرسول يف التوحيد  واملعتزيل يكفر األشعري

لو هذه غوال ينجيك من هذه الورطة إال أن تعرف حد التكذيب والتصديق وحقيقتهما فينكشف لك 
الفق وإسرافها يف تكفري بعضها بعضار  

إال أن ، الرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم بوجـوده االعتراف بوجود ما أخرب : فحقيقة التصديق
ذايت : فإن الوجود، وألجل الغفلة عنها نسبت كل فرقة خمالفها إىل التكذيبللوجود مخس مراتب 

فمن اعترف بوجود ما أخرب الرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم عن ، وحسي وخيايل وعقلي وشبهي
  كالم الغزايلاه )ب على اإلطالقوجوده بوجه من هذه الوجوه اخلمسة فليس مبكذ

  :من اخلمسة مث ضرب أمثلة لكل وجود
ما يثبت حقيقة خارج احلـس واخليـال كالسـماء واألرض واحليـوان      :فالوجود الذايت  -

  إخل... والنبات
ما يرى باحلاسة دون أن يكون له وجود كالذي يراه النائم وكالذي يراه  :والوجود احلسي  -

  ي ألنه موجود يف حس الشخص وال وجود له يف اخلارج إخل ومسي حس... املهلوس
  إخل ... ما جيده الشخص يف خميلته من صورة إلنسان أو فرس أو فيل :والوجود اخليايل  -
 العقل روح األمر ومعناه دون صورته فاليد يدرك منها احلـس  كأن يدر :والوجود العقلي  -

  البطش املعىن وهو القدرة على ويدرك منها العقلُ الصورةَ
أال يكون للشيء وجود ال يف احلقيقة وال يف احلس وال يف اخليال وال يف  :والوجود الشبهي  -

  العقل ولكن املوجود شيء آخر يشبهه يف صفة من صفاته
  :مث ضرب لذلك أمثلة من العقيدة

  والسماوات يكأخبار الرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم بالعرش والكرس :فالوجود الذايت  -
عند من ) يذبح املوت على صورة كبش أملح بني اجلنة والنار( :كحديث :لوجود احلسيوا  -

عرضت اجلنة والنـار علـي يف   (ومثاله أيضا حديث ، يقول أن األعراض ال ميكن أن تنقلب أجساما
  عند من يقول األجسام ال تتداخل وأن الصغري منها ال يسع الكبري) عرض هذا اجلدار

كأين أنظر إىل يونس عليه عباءتان قطوانيتان يلـيب وجتيبـه   ( :ديثكح :والوجود اخليايل  -
  )اجلبال

بأن املراد ) اجلنة كالدنيا عشر مراتيعطى أقل أهل ( :كمن تأول حديث :والوجود العقلي  -
هذه اجلوهرة : عشر مرات يف القدر ال يف املساحة وأن التفاوت عقلي ال حسي وال خيايل كما يقال

من ف) مخر اهللا طينة آدم بيده أربعني صباحا( :تأول حديث نوكم، روح املاليةأضعاف الفرس أي يف 
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املراد باليد حقيقتـها  : قام عنده الربهان على استحالة اليد اجلارحة املتخيلة واحملسوسة على اهللا قال
  وروحها وهو البطش والفعل 

 ،لشوق وحنوهـا كالنصوص اليت فيها إثبات الغضب والفرح والصرب وا :والوجود الشبهي  -
فمن قام عنده الربهـان  ، فمثال الغضب حقيقته غليان الدم إلرادة التشفي وال ينفك من نقصان وأمل

، ليس الغضب حسيا وال خياليا وعال عقليا بل املـراد إرادة العقـاب   :على انتفاء ذلك عن اهللا قال
  ثار وهو اإليالمواإلرادة ال تناسب الغضب يف حقيقته ولكن يف صفة من صفاته وأثر من اآل

فمن نزل قوال من أقوال الشرع  على درجة من هذه الـدرجات فهـو مـن    (  :مث قال رمحه اهللا
ويزعم أن ما قاله كذب حمض لغرض التلبيس أو  املصدقني وإمنا التكذيب أن ينفي مجيع هذه املعاين

  مصحلة الدنيا وهذا هو الكفر احملض 
وكيف يلزم الكفر بالتأويل وما من فريق من  ،مني قانون التأويلوال يلزم كفر املتأولني ما داموا ملتز

وأبعد التأويالت واازات ، فأبعد الناس عن التأويل أمحد رمحه اهللا؟ أهل اإلسالم إال وهو مضطر إليه
واحلنبلي مضطر إليه وقائل به وقد قال بعض احلنابلة إن أمحد صـرح  ، هو الوجود الشبهي والعقلي

  :حاديثبتأويل ثالثة أ
  احلجر األسود ميني اهللا يف األرض: حديث   -
  قلب املؤمن بني أصبعني من أصابع الرمحن: وحديث   -
  إين ألجد نفس الرمحن من قبل اليمن : وحديث   -

فاليمني تقبل عادة تقربا لصاحبها واحلجر يقبل تقربا إىل اهللا فهو مثل اليمني ال يف ذاته وال يف صفات 
ا هو الوجود الشبهي وهو أبعد وجوه التأويل فانظر كيف اضطر إليه أبعـد  ذاته بل يف عارض وهذ

  الناس عن التأويل 
وقد قـام   ،د هذه األحاديث لقيام الربهان عنده على استحالة الظاهر يف هذا القدروإمنا أول أمح

ـ  ،الربهان عند األشعرية على أكثر من ذلك بقليل ك وقام الربهان عند املعتزلة على أكثر من ذل
  اه) بكثري

واعلم أن أصل الكفـر  : (٣٧٦صإيثار احلق على اخللق وعن الغزايل أخذ ابن الوزير حيث قال يف 
هو التكذيب املتعمد لشيء من كتب اهللا تعاىل املعلومة أو ألحد من رسله عليهم السالم أو لشيء 

  مما جاؤوا به إذا كان ذلك األمر املكذب به معلوما بالضرورة من الدين 
كفر ومن صدر عنه فهو كافر إذا كان مكلفا خمتارا غري خمتل العقـل وال   خالف أن هذا القدروال 
وكذلك ال خالف يف كفر من جحد ذلك املعلوم بالضرورة للجميع وتستر باسم التأويل فيما  ،مكره
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ألخـروي  ال ميكن تأويله كاملالحدة يف تأويل مجيع األمساء احلسىن بل مجيع القرآن والشرائع واملعاد ا
  من البعث والقيامة واجلنة والنار 

إذا من قام ـا   إسالماخلمسة املنصوص على  اإلسالميف تكفري من قام بأركان  اإلشكالوإمنا يقع 
وعلمنا من قرائن أحواله أنـه مـا    ،هوتأويل ال املعلوم له لألكثراملعلوم ضرورة للبعض أو خالف 

أظهر التدين والتصديق جبميع األنبيـاء والكتـب   قصد التكذيب أو التبس ذلك علينا يف حقه و
اجللية عقال ومسعا ولكن مل يبلغ مرتبة الزنادقة  األدلةمع اخلطأ الفاحش يف االعتقاد ومضادة  الربانية

  اه ...)املقدمة وهؤالء كاربة اخللص املعروفني باجلهمية عند احملققني وكذلك اسمة املشبهة
  شر وجها يف االحتجاج على عدم تكفري املتأول من املسلمنيمث ذكر ابن الوزير ثالثة ع

  

  نماذج من اإلسراف في التكفیر: الفرع الخامس 

  نماذج في األشخاص:  األولى المسألة
اليت جتلي لنا اإلسراف يف التكفري العيين وما أشـبه  يف األشخاص وولنذكر بعض احلوادث التارخيية 
  :الليلة بالبارحة والتاريخ يعيد نفسه

  بعض العلماء في مصر
وقد أخربين شيخنا الشيخ أمني الدين إمام جامع الغمري مبصر : ( ٢٤ص لواقح األنوار للشعراينيف 

  فأفىت علماء مصر بتكفريهللتكفري،  مومهةأن شخصاً وقع يف عبارة احملروسة 
الشيخ جالل ، عمن: فقالوا ؟ هل بقي أحد من العلماء مل حيضر: فلما أرادوا قتله قال السلطان جقمق

: فحضر، فوجد الرجل يف احلديد بني السلطان فقال الشيخ لي شارح املنهاج، فأرسل وراءهالدين احمل
قد أفىت : ، فبادر الشيخ صاحل البلقيين، وقال؟ما مستند من أفىت بتكفريه: فقال، كفر: فقالوا ؟ما هلذا

  والدي شيخ اإلسالم الشيخ سراج الدين يف مثل ذلك بالتكفري
يا ولدي أتريد أن تقتل رجالً مسلماً موحـداً حيـب اهللا   : فقال الشيخ جالل الدين رضي اهللا عنه

 أخذه الشيخ جـالل الـدين بيـده وخـرج    و فجردوه خلوا عنه احلديد،! ؟ورسوله بفتوى أبيك
  اه )والسلطان ينظر فما جترأ أحد يتبعه رضي اهللا تعاىل عنه

وهنا يتجلى لك صدق موقف الفضيل بن عياض مـن  ، زماناحمللي يف كل اجلالل ومن أين لنا مثل 
كان الفضيل رمحه اللّه حيذّر من قراء زمانـه  : (١/٤٧٢ففي قوت القلوب  ،يف زمانهبعض العلماء 

  اه )إياك وصحبة هؤالء القراء فإنك إن خالفتهم يف شيء كفروك: فقال
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إياك وجمالسة القراء فإم إن : كان الفضيل ابن عياض يقول( :ويف كتاب مناقب األبرار للموصلي
وإن أبغضوك جرحوك مبا ليس فيك وقبلـه  ، أحبوك وصفوك مبا ليس فيك فغطوا عليك عيوبك

  ولكن ال ينبغي أخذ هذا الكالم على إطالقه ، ١٣اه لواقح األنوار ص) الناس منهم
  

  القاضي عیاض والغزالي
ان مـن  كقيل إنه ، ويل وأحرقوا كتابه اإلحياءالغزا أيب حامدبتكفري  وقد أفىت بعض العلماء املغاربة

   ٣٠ص لواقع األنواراه ) وابن رشد القاضي عياضوأفىت بتحريق كتابه  مجلة من أنكر على الغزايل
بعد أن ادعى عليه أهل بلـده بأنـه    القاضي عياض املهدي أمر بقتلمن أن : ومن العجب ما قيل

يصنف يف كتاب الشفاء يوم السـبت فقتلـه    ألنه كان ال خيرج يوم السبت لكونه كان، يهودي
  ٣٠ص لواقع األنوراه )املهدي

  

  العز بن عبد السالم وابن بنت األعز
وحرضوا السلطان عليه، مث حصل  جملساً يف كلمة قاهلا يف العقائدلعز الدين بن عبد السالم  واوعقد

كالماً للسلطان فرسم وزوروا عليه عز، وحسدوا شيخ اإلسالم تقي الدين ابن بنت األ له اللطف،
   ٣٠ص لواقح األنواراه )بشنقه، مث تداركه اللطف

  

  السبكي تقيال
ه للسنة إىل حني وفاته، عامتام علمه، وكثرة جماهداته، واتبوشهدوا على السبكي بالكفر مراراً مع 

بـو  وقال فيه أ ،!!، فأدخلوه البيمارستان!!حىت إن من كان حيبه شهد عليه باجلنون طريقاً خلالصه
إن مل يكن هللا جهنم فإنه خيلق جهنما بسـبب السـبكي، أي   : احلسن اخلوارزمي أحد مشايخ بغداد

هذا معىن قول أيب احلسن بدليل قوله عقـب   ،خيلقها اهللا للذين آذوه وأنكروا عليه وكفروه بالباطل
   ٢٨ص اه لواقح األنوار!) ؟ مل يدخل السبكي اجلنة فمن يدخلهاوإن : ذلك 

  

  الباجي أبو الولید
إن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم قد انتفت عنه األمية يف آخـر  : لقد كان أبو الوليد الباجي يقول

والباجي مل ينفرد ذا بل قد قـال  ، بأحاديث ومنها حديث صلح احلديبيةواستدل على ذلك ، عمره
الباجي من قبل بعض لكن مع ذلك فقد حكم على ، بقوله هذا طائفة من األئمة ممن قبله وممن بعده
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: ٢٩٨ص/٣لسان امليزان جيف قال ابن حجر ، العلماء بالكفر والزندقة وطعنوا فيه وسبوه على املنابر
فادى ذلك أصحاب البـاجي  ، وكفروه وبدعوهريه على الباجي غبن سهل و عبد اهللافأنكر (... 

  اه )إىل القول يف بن سهل واإلكثار عليه
كتـب   عليه وآله وسلمالوليد الباجي ادعى أن النيب  صلى اهللا  أبو: (٥٠٣ص/٧فتح الباري جويف 

وأن الـذي   ورموه بالزندقةفشنع عليه علماء األندلس يف زمانه بيده بعد أن مل يكن حيسن يكتب 
   :قاله خمالف القرآن حىت قال قائلهم

وقال إن رسول اهللا قد كتبا*   ممن شرى دنيا بآخرة برئت  
  اه)لباجي عليهم مبا لديه من املعرفةفجمعهم األمري فاستظهر ا

طعن فيه ورمـى بالزندقـة   وملا قال أبو الوليد ذلك : ( ٥ص/٢١روح املعاين جوقال اآللوسي يف 
دعاه وكتب بـه إىل علمـاء األطـراف    ا فأقام احلجة على ما وسب على املنابر مث عقد له جملس

  اه )فأجابوا مبا يوافقه
  

  البقاعي وبعض قضاة المالكیة 
 املـالكي ] القاضـي  [ وقد كان رام : (٢١ص/١الطالع يف ترمجة البقاعي ج الشوكاين يف البدر قال

  دمه حىت ترامى املترجم له على القاضي الزيين بن مزهر فعذره وحكم بإسالمه  ةراقإاحلكم بكفره و
ـ يتجروقد امتحن اهللا أهل تلك الديار بقضاة من املالكية  ه أدىن ون على سفك الدماء مبا ال حيل ب

جهالة وضاللة وجرأة على اهللا وخمالفة لشريعة رسـول اهللا   تعزير فأراقوا دماء مجاعة من أهل العلم
 فانا هللا وإنا إليـه ، وتالعبا بدينه مبجرد نصوص فقهية واستنباطات فروعية ليس عليها أثارة من علم

   اه)راجعون
  

  التكفیر في القرن الثامن
مثـل  لتكفري واإلرهاق ألجله واإلرجاف به يف عصر من العصور مل يشتد الرمي با: (قال القامسي

إذ يرى أن العامل اجلليـل  ، ومن سرب الدرر الكامنة أخذ من ذلك املقيم املقعد القرن الثامن اهلجري
الذي هو زينة عصره وتاج دهره كان ال يأمن على نفسه من اإلفك عليه والسعاية به فيما يكفـره  

  وحيل دمه 
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وأقعده اهلرم وأفلجته الشيخوخة وال من راحم وال  عن نفسه من أخذت منه السنحىت صار خيشى 
يتـأبط  فمع زمانته وكونه صار حلس بيتـه  ، منصف كما تقرأ ذلك يف ترمجة العطار تلميذ النووي

  دائما وثيقة أحد القضاة بصحة إميانه وبراءته من كل من يكفره 
وروعت شـيوخ   والنفي واإلهانات باسم الدينأريقت دماء حمرمة وعذبت أبرياء بالسجون  وقد

وشبان أعواما وسنني حىت عج لسان حاهلا وقاهلا بالدعاء إىل فاطر األرض والسماوات بكشـف  
   ١٦/١/٣٠اه جملة املنار)...هذه الغمم والظلمات

ما زال علماء املسلمني يكفـر  ( : هذه النماذج وأمثاهلا هي اليت دعت الشيخ حممد عبده ألن يقول
  اه )!!!ضهم بعضا حىت مل يبق مكان يف اجلنة ملسلم إذا صدق هؤالء العلماءبع

  

  نماذج في الطوائف: المسألة الثانیة 

  

  المعتزلة: النموذج األول 
أنه حتل ذبيحة اربة إن : ]اجلبائي[ عن أيب علي: (القنيةيف : ()٢٩٨ص/٦ج(حاشية ابن عابدين  يف

، وإن كان آباؤهم من أهل العدل مل حتل ألـم مبرتلـة   !!!كان آباؤهم جمربة فإم كأهل الذمة
اجلبائي رئيس أهل االعتزال، وباربة أهل السنة واجلماعـة فـإم    ؛ومراده بأيب علي!!!) املرتدين

  اه )واملراد بأهل العدل أنفسهم كما علم ذلك يف علم الكالم، يسمون أهل السنة بذلك
اجلبائي من كتبه أو كتب املعتزلة فاهللا أعلم هل هذا هو نص ومل أستطع أن أقف على كالم أيب علي 

  كالمه أم ال؟
قال : (٣٦٦صإيثار احلق على اخللق ويف املقابل يوجد االحتياط عند بعض املعتزلة قال ابن الوزير يف 

ـ مل تك: يف الكالم يف التكفري يف املسألة السابعة ما لفظـه ) اتىب(الشيخ خمتار املعتزيل يف كتابه  ر فّ
اهللا  عىن: قالوا] أي املرجئة عندهم[لكنهم ، اإلسالمشيوخنا املرجئة ألم يوافقوم يف مجيع قواعد 

وذكر . اه)وإن ذلك ليس بكفر، بآيات الوعيد الكفرة دون بعض الفسقة أو التخويف دون التحقيق
تعليقـه علـى    حنو ذلك احلاكم يف شرح العيون وذكره حنوه القاضي عبد اهللا بن حسن الدواري يف

  كالم ابن الوزير اه)اخلالصة
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  الزیدیة: النموذج الثاني 
وقد علمت فيما سبق أم يقصـدون  ، بعض الزيدية حيكم على اربة بالكفر وأن دارهم دار حرب

سئل عن الـذبائح احملرمـة   : ( ٦٢٠في جمموع رسائل اهلادي صف، باربة أهل احلديث واألشعرية
وذبيحـة  ... وذبيحة اربوالنصراين واوسي ... ذبيحة اليهودي: ح ستحيرم من الذبائ: فقال

  اه )املشبه وذبيحة املرجئ
وإما حكايتنا عن القاسم واهلادي والناصر : (١٠٨قال عبد اهللا بن محزة كما يف جمموع رسائله صو

  اه )فهي من أجلى احلكايات وأوضح الروايات !!!دار اربة واملشبهة دار حرببأن 
يف اـربة القدريـة   وال خيتلفون يف أن هذا هو رأي األئمة الثالثة عليهم السالم (: ١٠٩ قال صمث

م ليال وارا وخيتطفون ذراريهم سرا وجهـارا ويبيعـوم يف أسـواق    واملشبهة اجلربية ويغزو
  اه  )!!!املسلمني ظاهرا

ألف كتابا مساه  بعض أئمة الزيديةأن :  ٢/٠٧٥ذكر األكوع يف كتابه هجر العلم ومعاقله يف اليمن و
إنين أخشى أن يسألين اهللا عما أبقيت يف (: وأنه قال فيه) خذ مال الشوافعإرشاد السامع إىل جواز أ(

  اه)أيدي الشافعية من األموال
  

  وھذا نموذج أخر من الزیدیة 
 :-لزيدي املشهوراملنت ا– بعض الزيدية جيعل املتأول يف مسائل العقيدة كاملرتد قال صاحب األزهار

  اه )واملتأول كاملرتد(
هـا هنـا   : أقول: (بكالم نفيس فقال ٥٨٤ص/٤السيل اجلرار جوقد علق الشوكاين على ذلك يف 

تسكب العربات ويناح على اإلسالم وأهله مبا جناه التعصب يف الدين على غالب املسلمني مـن  
بل ملا غلت مراجل العصبية يف الدين ، لربهان وال لقرآن وال لبيان من اهللا وال ال لسنة الترامي بالكفر

لقنهم إلزامات بعضهم لبعض مبا هو شبيه اهلباء ومتكن الشيطان الرجيم من تفريق كلمة املسلمني 
اليت هي من أعظم فـواقر الـدين    فيا هللا وللمسلمني من هذه الفاقرة، البقيعةبيف اهلواء والسراب 

  اه )مننيمبثلها سبيل املؤ رزئوالرزية اليت ما 
فيها ودار اإلسالم ما ظهرت فيه الشهادتان والصالة ومل تظهر : فصل: (أيضاقال صاحب األزهار و

  اه )ولو تأويالخصلة كفرية 
وأما قولـه  : (على ذلك بكالم نفيس أيضا فقال ٥٧٦ص/٤السيل اجلرار جوقد علق الشوكاين يف 

ملسائل اليت اختلف فيها أهـل اإلسـالم   فإن هذه ا، فباطل من القول وخطل من الرأي) ولو تأويال(
لو كان ظهورها يف الـدار مقتضـيا   ؛ وكفر بعضهم بعضا تعصبا وجرأة على الدين وتأثريا لألهوية
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لكوا دار الكفر لكانت الديار اإلسالمية بأسرها ديار كفر فإا ال ختلوا مدينة من املـدائن وال  
وقد اعتقدت كـل  رية أو املعتزلة أو املاتريدية قرية من القرى من ذاهب إىل ما تذهب إليه األشع

  ه مساع وكفاك من شرٍ، طائفة من هذه الطوائف ما هو كفر تأويل عند الطائفة األخرى
وليس هذا موضع البسط هلذه املسألة فخذها كلية تنج ا من موبقات  واحلق أنه ال كفر تأويل أصال
  اه)ال حتصى ومهلكات ال حتصر

قـال  ، يف ذلك على أهل السنة بل نال اإلمامية منهم نصيب مع أم من الشـيعة  ومل يقتصر الزيدية
كثريا منهم  وما قالت به الرافضة من هذا فقد تعلم أن: (٩٤القاسم الرسي كما يف جمموع رسائله ص

أال وكل ما قالوا به يف اهللا أشرك الشرك ، أو يعتقد باهللا يف قوله به ما اعتقد، مل يقصد فيه ملا قصد
وما قالت به الرافضة من ... فنعوذ باهللا من الشرك يف ربوبيته واجلهل مبا تفرد به من وحدانيته، باهللا

  اه)كافرة من أهل اهلند يقال هلم الربامهة فهو قول فرقةاألوصياء من هذه املقالة 
حيي بن  من حيتاط يف التكفري وينكر على من يتعجل يف ذلك فهذا لكن يف املقابل فهناك من الزيدية

: -الفـة يف اخلرضي اهللا عنـه   امن مل يقدم علي ونيكفر الذينيف معرض الكالم على -يقول محزة 
وهاهنا مل يقـم الربهـان    التكفري والتفسيق ال يكون إال بداللة قطعية واإلمجاع منعقد على ذلك(

وإذا  ،فسـق الشرعي إال على اخلطأ يف النظر يف هذه النصوص دون أمر زائد على ذلك من كفر أو 
فالتكفري والتفسيق من غري بينة يكون جهال وجرأة على اهللا وإقداما على اخلطر كان األمر كذلك 

  بغري بصرية 
وال شك أن التكفري والتفسيق من أعظم األحكام فإذا مل تكن فيهما داللة قاطعة وال برهان نري وجب 

يمن حيـافظ  وإمنا الشأن كله ف عليهفأما من ليس له ورع حيجزه وال خوف مينعه فال كالم التوقف 
  بتحقيق شيخنا الوادعي ١٠٢اه الرسالة الوازعة ص)احلجة على الدين ويستبني
أنه ال يقول بإكفار عن املؤيد باهللا وحكي : ( ٣/٥٦٤زة أيضا يف كتابه االنتصار ويقول حيي بن مح

عن الشيخ أيب احلسني مـن  وهو حمكي ، ويقطع خبطئهم ألجل إضافة القبيح إىل اهللا تعاىل، اربة
  ... املعتزلة أم ليسوا كفار

ولكنهم نفوا األحكام العقلية كلها فـال  ، أن اربة مل يثبتوا قبيحا وأضافوه إىل اهللا تعاىل: واملختار
، لهذا مل يعقل يف حقه حسن وال قبحوال أمر يف حق اهللا وال ي ف، قبيح عندهم إال بالشرع باألمر

، يس كافرا لكنه خمطئ من جهة اللفظفلجسم من جهة العبارة دون اعتقاد املعىن وأما من قال هو 
  اه )من غري إكفار ألن إطالقه يوهم اخلطأ

ه اهللا يف كتابه وقد حصلت مكاتبات بني أمراء الدعوة النجدية وملوك الزيدية نقلها لنا الشوكاين رمح
ريوت بتحقيق الدكتور صاحل رمضان سنة طبعته دار العودة بب) ذكريات الشوكاين(الذي طبع باسم 
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أن عبد اهللا بن سعود أرسل كتابا للحاكم على اليمن أمحد : ١٢٨م ومما جاء يف الكتاب ص١٩٨٣
واستحضر فناء الدنيا !!! أن بان لك دين اإلسالم فبادر بالدخول فيه فيوم: ( بن املنصور جاء فيه

وأن !!! سأل اهللا أن يشرح صدرك لإلسـالم ن... واعلم أن اإلسالم قول وفعل... وبقاء اآلخرة
  اه !!)يدخلك فيه

وما حملت إليه وعولت يف كتابك عليه فهـو  : (وقد أجابه أمحد بن املنصور بكتاب وكان مما جاء فيه
األمر الذي بعث اهللا عليه رسله وأنزل فيه كتبه واجتمعت عليه دعوة األنبياء على اختالف أعصارهم 

ألنه األصل األصيل  وقام به مجهور أهل اإلسالم، سام وختالف أنساموتباين ديارهم وتفاوت أن
  الذي عليه مدار التعويل وهو إقرار اهللا سبحانه بالعبادة على مجيع أقسامها وشعبها وطرائقها 

ومل خيتلفوا فيه ال بتصريح وال بتلويح وال بعبارة وال بإشارة بل الكلمة على ذلك متفقة والدعوة 
اتفق الصحاب والتابعون وتابعوهم على أن االختالف الكامن بينهم يف فروع الدين ال  وهلذا متحدة

موجـود يف  يوجب الكفر وهكذا اتفق على ذلك أهل هذه املذاهب اإلسالمية بعد حدوثها وهـذا  
  ... كتب كل مذهب من املذاهب

اجب علينـا وعلـيكم   فالو، فالدعوة اإلسالمية متحدة وامللة احملمدية واحدة ومن شذ شذ يف النار
 وعلى مجيع املسلمني بعد االتفاق بيننا على معامل الدين أن نكون متعاونني على طوائف الكـافرين 

  اه)..جناهدهم يف اهللا حق اجلهاد وجنالدهم يف األغوار واألجناد أبلغ جالد
فاإلمـام  إذا اختلف مذهب إمام الصالة واملـأموم   أنه :رة عند متأخري الزيديةالقواعد املقرومن 
يف مسـائل   )يف املـذهب (ذا اختلف الشخصان إ: (١/١١٢ال العنسي يف التاج املذهب ق، حاكم

االجتهاد حنو أن يرى أحدمها أن التأمني يف الصالة مشروع واآلخر يرى أنه مفسد أو أن الرعاف ال 
يصـلي  صح أن اإلمام حاكم  في(فاملذهب أن واآلخر يرى أنه ينقضه أو حنو ذلك ، ينقض الوضوء

ألنا لو قلنا خبالف هذا أدى إىل أن ميتنع الناس أن يؤم بعضهم بعضا يف ؛ كل واحد منهما بصاحبه
  اه )ومل يظهر ذلك من الصحابة مع ظهور االختالف، كثري من الصور واالمتناع عن مساجدهم

  

  اإلمامیة: الثالث نموذج ال
، على إله وال على نيب وال على إمام] نةأي أهل الس[إنا ال جنتمع معهم : (قال نعمة اهللا اجلزائري
وحنن ال نقول  .إن ربـهم هو الذي كان حممد نبيه وخليفته من بعده أبو بكر: وذلك أنـهم يقولون

إن الرب الذي خليفة نبيه أبو بكر ليس ربنا وال ذلك الـنيب  : بـهذا الرب وال بذلك النيب، بل نقول
  ٢/٢٧٨األنوار النعمانيةاه )نبينا

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 151 

من حكم بكفـره مـن الفـرق    يستثىن من املسلم : (١/١٢١اللمعة الدمشقية للعاملي  حويف شر
وإمنا ترك استثناءه خلروجه عن اإلسالم حقيقـة وإن أطلـق عليـه    ، كاخلارجي والناصيب واسم

  اه )ظاهرا
وال ما أنتم واهللا على شيء مما هم فيه، ( : هقولينسب إىل اإلمام الصادق يف وسائل الشيعة للعاملي و

   ٣٢٥الفصول املهمة ص اه)فخالفوهم فما هم من احلنيفية على شيء، هم على شيء مما أنتم فيه
اعتقادنا فيمن جحد إمامة أمري املؤمنني علـي بـن أيب طالـب    ( :قال الصدوق ابن بابويه القميو

وأنكر واحدا واألئمة من بعده أنه كمن جحد نبوة مجيع األنبياء، واعتقادنا فيمن أقر بأمري املؤمنني 
رسـالته يف  ( اه)من بعده من األئمة أنه مبرتلة من أقر جبميع األنبياء، وأنكر نبـوة نبينـا حممـد   

  )١٠٣االعتقادات ص
اتفقت اإلمامية على أنّ من أنكر إمامة أحد من األئمة وجحد ما أوجبه اهللا تعـاىل  ( : قال املفيدو

  )٢٣/٣٩٠حبار األنوار للمجلسي(اه )لنارمن فرض الطاعة، فهو كافر ضال مستحق للخلود يف ا
عن داود : (٢٠٠بويه صباعلل الشرائع البن و ٢٧/٢٣١وحبار األنوار  ١٨/٤٦٣وسائل الشيعة ويف 

حالل الدم، ولكين أتقي عليك، : ما تقول يف قتل الناصب؟ فقال: قلت أليب عبد اهللا: بن فرقد قال
  اه )لكيال يشهد عليك فافعلفإن قدرت أن تقلب عليه حائطاً أو تغرقه يف ماء 

 –بداللة غريهـا –الظاهر أن املراد بالناصب يف هذه الرواية (: ٤٧قال صحاب رفع االلتباس ص
فال يدخل فيه مطلق من قدم ، ولو من غري هذا الوجهالشامت والساب أو املعيب واملصرح بالعداوة 

وانظـر النصـب   اه )ووالئهـم  غريهم عليهم مع عدم إظهار الرباءة منهم فضال عن انتحال مودم
  والنواصب حملسن املعلم

ومل يقتصر اإلمامية يف ذلك على أهل السنة بل حىت الزيدية وغريها من فرق الشيعة مل تسلم من ذلك 
كتـب  : (٣٧/٣٤ل السي يف حبار األنـوار  وقد ناهلم من ذلك نصيب وافر مع أم من الشيعة قا

وغريهم من الفرق كفر الزيدية وأمثاهلم من الفطحية والواقفة  أخبارنا مشحونة باألخبار الدالة على
وسائر صفام كافية يف الرد ، وسيأيت الرد عليهم يف أبواب أحوال األئمة وعصمتهم، املضلة املبتدعة

  اه )عليهم وإبطال مذاهبهم السخيفة الضعيفة
إن يل جـارين  : يه السـالم قلت أليب احلسن عل: عن ابن املغرية قال: (٨/٢٣٥ويف الكايف للكليين 

من كذب بآية من  مها سيان: فقالأحدمها ناصب واآلخر زيدي وال بد من معاشرمها فمن أعاشر؟ 
إن : القرآن فقد نبذ اإلسالم من وراء ظهره وهو املكذب جبميع القرآن واألنبياء واملرسلني وقال

  اه )وهذا الزيدي نصب لناهذا نصب لك 
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  یة ؟من ھو الناصبي عند اإلمام
 كيفية التعامل معه يف الدنيا ويف مصريه يف اآلخـرة لكن هلم يف  ،الناصيب عندهم هو غري اإلمامي

  :أقوال
ناصيب كـافر خملـد يف النـار     :الصنف األول: أن الناصيب صنفان: القول األول -

إخل وهو ااهر بالعـداوة  ...ويعامل يف الدنيا معاملة الكافر فهو جنس وحالل الدم
والصـنف  . وهو املقصود عندهم بالرواية السابقة عن اإلمام الصـادق  آلل البيت

ناصيب كافر خملد يف النار لكنه يعامل يف الدنيا معاملة املسلم فيصلى عليـه   :الثاين
، من غري الصـنف األول عشريا  اثينإخل وهو كل من مل يكن ...وخلفه وهو طاهر

 ويصلى عليه وخلفهوهو املقصود عندهم بالروايات اآلتية يف أنه يزار 
وهو قول من تشدد منهم فجعل كل ناصيب كافرا يعامل يف الدنيا : القول الثاين -

 معاملة الكافر ولو مل يكن جماهرا بالعداوة 
!! أن معاملة الناصيب كمعاملة الكافر مقصورة على علماء النواصب: القول الثالث -

 ٥٣٧يف أصول الكايف صو )دون املستضعفني(أو مبعىن آخر دون املقلدين والعوام 
ومل يعرف  من مل ترفع إليه حجة،( هم  :اإلمام الكاظمعن  نياملستضعفيف تفسري 

 يف شرائع اإلسالماه و)االختالف، فإذا عرف االختالف فليس مبستضعف
وقال املرجع  .اه)الذي ال يعرف بعناد: (أنهب احللي املستضعفعرف ) ٢/٥٢٤(

يف ، ال فائدة يف إسالم بدون اإلميان: (٣٧٥حممد الشريازي يف كتابه العقائد ص
ا مل يكن عن عمد بأن كان جاهال ذورمبا نفع إ، ا كان عن عمدذإاآلخرة 
  اه !)فاملسلم غري املؤمن القاصر ميتحن يف اآلخرة، باإلميان

أن كل ناصيب كافر خملد يف النار لكنه يعامل يف الدنيا معاملة املسلم  :القول الرابع -
   !ا بالعداوةولو كان جمهار

  
  :واآلن إليك طائفة من أقوال اإلمامية يف ذلك

ظاهر مذهب اإلمامية أن اخلارج عن أمري املؤمنني عليه السالم واملقاتل له كـافر  : (قال الطوسي
وإمجاعهم حجة لكون املعصوم الذي ال جيوز عليـه اخلطـأ    ،بدليل إمجاع الفرقة احملقة على ذلك

  ... !!فيهم
ذلك كفرا ألجرى عليهم أحكام الكفر من منع املوارثة واملدافنة والصالة علـيهم   لو كان: فإن قيل

  واملعلوم أنه عليه السالم مل جير ذلك عليهم فكيف يكون كفرا؟... وأخذ الغنيمة
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 ،فمنهم من تقبل منـهم اجلزيـة   ،أحكام الكفر خمتلفة كحكم احلريب واملعاهد والذمي والوثين: قلنا
وال ميتنـع  ، ومنهم من ال تؤكل عند املخالف ،منهم من يناكح وتؤكل ذبيحتهو ،ومنهم من ال تقبل

كما تقول املعتزلـة يف املشـبهة    أن من يكون متظاهرا بالشهادتني حكمه خمالف ألحكام الكفار
اه االقتصاد فيما )حيكمون بكفرهم وإن مل جتر هذه األحكام عليهمواربة وغريهم من الفرق الذين 

  ٣٥٨اد صيتعلق باالعتق
فالصحيح احلكم بطهارة مجيع املخالفني للشيعة اإلثين عشرية وإسالمهم ظاهرا بـال  ( :اخلوئي وقال

وإن كان مجيعهم يف احلقيقة كـافرين وهـم الـذين    ، فرق يف ذلك بني أهل اخلالف وبني غريهم
    ٢/٨٧شرح العروة الوثقى اه )مسيناهم مبسم الدنيا وكافر اآلخرة

فهذا الكالم ، ٨/٣٦٦حبار األنوار للمجلسي يف كثري من كتب اإلمامية وانظر  ئيحنو قول اخلو جتدو
  ظاهره تكفري من عدا اإلمامية وإن كانوا يعاملون يف الدنيا معاملة املسلم 

واملشهور املعروف بني فقهائنـا مـن معـىن    (:  ٣قال صاحب رفع االلتباس يف أحكام الناس صو
وشيخ الطائفـة احملقـة يف التهـذيب    ، كذا سائر أهل البيتالناصب هو املتظاهر بعداوة علي و

وأورد رواية تتضمن  بعدما ذكر نبذا من األخبار الواردة يف النهي عن مناكحة النصاب-واالستبصار 
من ظهر منه العداوة والنصب ألهل البيت ال يكون قد  :دفع املنافاة بأن -ر اإلسالماهاالكتفاء بإظ

وهذا املعىن هو الظاهر منه أيضا يف الـذبائح مـن    ،ة يف إظهار الكفرأظهر اإلسالم بل يكون غاي
  التهذيب

حيث فصل يف كتاب اجلنائز بني الصالة على من ال يعرف وكذا من الشيخ ثقة اإلسالم يف الكايف 
باب نكاح النصاب والشـكاك مث  : وكذا أتى يف كتاب النكاح بعنوان وبني الصالة على الناصب

  يهذكر لكل ما يدل عل
وقـال يف موضـع   ، الناصب هو املعلن بعداوة أهل البيت وسب األئمة: وقال العالمة يف التذكرة

  ...هو من يظهر بغض أحد من األئمة: آخر
إذ  ،واختاره بعض األصحاب، فهو ناصب!!! كل من قدم اجلبت والطاغوتويف بعض األخبار أن 

!!! املنخرط يف سلك األغبياء واجلهـال وفضل  ،ال عداوة أعظم ممن قدم املنحط عن مراتب الكمال
  اه )تسنم أوج اإلجالل على من

ثبت عدم جواز غسل الكفار وال تكفينهم وال الصالة عليهم (: ١٣٥وقال صاحب رفع االلتباس ص
حلق ـم البغـاة   وأُ ،بنص الكتاب والسنة واالتفاق سواء كانوا من أهل الذمة أو من سائر الكفار

    اه) ب املعلنون بالعداوةوالغالة واملرتد والنصا
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الناصب من نصب العداوة ألهل البيـت أو ألحـدهم وأظهـر    (: وقال الشهيد الثاين يف الروض
ـ  البغضاء هلم صرحيا أو لزوما ككراهة ذكرهم ونشر فضائلهم هم والعـداوة  واإلعراض عن مناقب

  ٥/١٧٧اه احلدائق )حملبيهم بسبب حمبتهم
اعلم أنه ال يشترط يف املنع مـن الناصـب    ( :من املسالكوقال الشهيد يف مبحث نكاح الناصب 

  ٣االلتباس ص عاه رف)إعالنه بالعداوة بل مىت عرف البغض ألهل البيت فهو ناصيب وإن مل يعلن به
فالذي  ،حترم: واآلخر، حتل ذبيحته: أحدمها: الناصبة على ضربني: (٥٧٩ة صقال املفيد يف املقنع

وذريته األبرار وإن جهلوا كثريا من حقـوقهم   ملودة أمري املؤمنني حتل ذبائحهم منهم هم املعتقدون
  على اآلثار

ألـم   ،وعترته األطهار والذين حترم ذبائحهم هم اخلوارج ومن ضارعهم يف عداوة أمري املؤمنني
بذلك الحقون مبن مسيناهم من الكفار يف حترمي ذبائحهم ألم وإن كانوا يرون التسمية على الذكاة 

  النصب والنواصب حملسن املعلمكتاب وانظر اه ) حبكم أهل االرتداد عن اإلسالم فإم
  :وأما الناصيب وأحواله وأحكامه فهو مما يتم ببيان أمرين: ( ٢/٣٠٦ألنوار النعمانية للجزائري يف او

الذي ورد يف األخبار أنه جنس وأنه شر من اليهـودي والنصـراين   -يف بيان معىن الناصيب : األول
فالـذي ذهـب إليـه أكثـر     –رضوان اهللا عليهم  وسي وأنه كافر جنس بإمجاع علماء الشيعةوا

 أن املراد به من نصب العداوة آلل بيت حممد صلى اهللا عليه وآله وتظاهر ببغضهم: األصحاب هو
كما هو املوجود يف اخلوارج وبعض ما وراء النهر ورتبوا األحكام يف باب الطهارة والنجاسة والكفر 

  اه ...)اإلميان وجواز النكاح وعدمه على الناصب ذا املعىنو
وقد روى عن النيب صلى اهللا عليـه وآلـه أن عالمـة    : (٢/٣٠٧بعد ذلك  قد قال اجلزائري لكن

وميكن إرجاعها أيضا إىل ، وهذه خاصة شاملة ال خاصة، عليهرضي اهللا عنه  النواصب تقدمي غري علي
  غريه عليه على وجه االعتقاد واجلزم ليخرج املقلدون واملستضعفونتقدميبأن يكون املراد  األول 

وآبائهم وأسالفهم وإال فليس هلم إىل اإلطالع  !فإن تقدميهم غريه عليه إمنا نشأ من تقليد علمائهم
  ١٦٢احملسن الرد الوجيز ص يعلبواسطة اه )واجلزم ذا سبيل

زم فإنه من النواصب الذين جتري عليهم األحكام فظاهره أن من قدم غري علي على وجه االعتقاد واجل
  نواصب جتري عليهم تلك األحكام هم السابقة كما أن ظاهره أن علماء السنة الذي قدموا غري علي 

املعادي آلل البيت من النواصب الذين تشملهم أحكام حت من يعد  -كما تقدم-من اإلمامية لكن 
وكذلك النواصب الـذين ينصـبون   (: ٥٦ئل املنتخبة صقال الصدر كما يف املسا ،اإلسالم الظاهرة

والنواصب كفار ولكنهم طاهرون شرعا ما دامـوا ينسـبون   العداء ألهل البيت فإن هؤالء الغالة 
  اه)أنفسهم لإلسالم
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  :ويف املقابل 

ويف عدم التكفري للمخالف ينبغي ، روايات وأقوال لإلمامية يف أن املخالف يعامل معاملة املسلم هناك
كيف ينبغي لنا أن نصنع فيما بيننا وبني قومنا  :قلت له: صحيحة معاوية بن وهب قال فيف، شاعتهاإ

تنظرون إىل أئمتكم الذين تقتدون م فتصنعون : نا؟ قالوبني خلطائنا من الناس ممن ليسوا على أمرِ
علـيهم  كما يصنعون فواهللا إم ليعودون مرضاهم ويشهدون جنائزهم ويقيمون الشهادة هلم و

  ٢/٦٣٦اه الكايف للكليين )ويؤدون األمانة إليهم
ال حتملوا النـاس علـى   : مسعت أبا عبد اهللا عليه السالم يقول: يف صحيحة عبد اهللا بن سنان قالو

عودوا مرضاهم واشهدوا : مث قال) وقولوا للناس حسنا: (أكتافكم فتذلوا إن اهللا تبارك وتعاىل يقول
 ٥/٣٨٢اه وسائل الشيعة للحر العاملي )وصلوا معهم يف مساجدهم جنائزهم واشهدوا هلم وعليهم

  )١٤٤الرد الوجيز ص( علي احملسن بواسطة 
إنا لنربأ منهم ال : أنه بعضهم قال حبضرتهعن اإلمام الصادق  ١٦٠ص/١٦ج أيضا سائل الشيعةيف وو

: نعم، قال: قلت !م؟يتولّوننا، وال يقولون ما تقولون، تربؤون منه: فقال اإلماميقولون ما نقول، 
   ".هو ذا عندنا ما ليس عندكم، فينبغي لنا أن نربأ منكم

فليس .. إن من املسلمني من له سهم، ومنهم من له سهمان: فتولوهم وال تربؤوا منهم: "إىل أن قال
  اه)...ينبغي أن حيمل صاحب السهم على ما عليه صاحب السهمني

أحبكم على ما أنتم عليه دخل اجلنة، وإن مل يقل كما  من: ( عن اإلمام الصادق) ٧٩٢(يف الكايف و
  اه )تقولون

تقسـيم  اعلم أنه قد اشتهر بني مجلة من متأخري أصحابنا : (وقد تقدم معنا قول يوسف البحراين
ومرادهم بضروري الدين هو ما أمجعت عليه ، ضروري املذهب وضروري الدين: الضروري إىل

وضروري املذهب هو ما اختصت ضروريته بأهل مذهب ، ها األمة كالصالة والزكاة واحلج وحنو
من تلك األمة كتحرمي املسح على اخلفني وحتليل املتعتني وحنوها مما علم ضـروريته مـن    خمصوص

  مذهب أهل البيت خاصة
ومسألة اإلمامة إمنا هي من قبيـل الثـاين دون   ، والكفر إمنا يلزم إنكار األول دون الثاين: قالوا 

وقد استند مجاعة ممن عاصرناهم عند وقوع البحث بيننا وبينـهم  ، رها ال يستلزم الكفراألول فإنكا
  ٨٤اه الشهاب الثاقب يف معىن النصب والنواصب ص)إىل ذلك
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فيها احلكـم   استطردت: (...ونقل البحراين عن شيخه أيب احلسن سليمان بن عبد اهللا البحراين قوله
وإن كان ذلك خمالفا ملا عليه أكثـر أصـحابنا   ، !!!نصاببكفر املخالفني وجناستهم وكوم من ال

   ٢٤١الشهاب الثاقب ص اه)املتأخرين وفقهائنا املعاصرين
ـ (يف كتابه يقول يف حممد احلسني آل كاشف الغطاء وهذا  فمـن اعتقـد   (): هلاوأصل الشيعة وأص

ى تلـك األركـان   وإذا اقتصر عل، باإلمامة باملعىن الذي ذكرناه فهو عندهم مؤمن باملعىن األخص
فهو مسلم ومؤمن باملعىن األعم تترتب عليه مجيع أحكام اإلسالم ) أي بدون ركن اإلمامة( األربعة

ال أنه بعـدم االعتقـاد    ،من حرمة دمه وماله وعرضه، ووجوب حفظه وحرمة غيبته وغري ذلك
  .١٣٥أصل الشيعة وأصوهلا ص اه) )معاذ اهللا(باإلمامة خيرج عن كونه مسلماً 

أنهم أمة : اعتقاد الشيعة اإلمامية يف أهل السنة على سبيل اإلمجال: (حممد واعظ زاده اخلراساين وقال
واحدة، وأنّ املؤمنني إخوة وأم مجيعاً أهل القبلة، وأن دماءهم وأمواهلم وأعراضهم حرام حبرمة 

العدول منـهم،  وتؤكل ذبيحتهم وتقبل شهادة . ، وحيرم التعدي عليهااإلسالم جيب احلفاظ عليها
وجيهز موتاهم ويدفنون يف مقابرهم، ويصادقوم يف عقودهم وجتارام ومعـامالم ويزوجـوم   

   .ويتزوجون منهم، وأنّ أوالدهم مجيعاً طيبون
هلا حرمة اإلسالم جيـب احلفـاظ عليهـا وبثرواـا،      وأن بالدهم شرقاً وغرباً هي دار اإلسالم

بالة أعدائهم من غري املسلمني، كما جتب املداخلة بينهم إذا اقتتل بعضهم وباستقالهلا، والدفاع عنها ق
  . بعضاً فيجب الصلح بينهم والقتال مع الباغي منهم

، إذا مل يكن خمالفاً لكتاب اهللا، وال يعارضه ما هو أصـح  وأنّ حديث الثقاة منهم مقبول يعمل به
  . الموأوثق منه مروياً عن أئمتهم من آل البيت عليهم الس

، وجيوز التعلّم عندهم وتعليمهم، واحلج معهم واتباعهم يف مجيع املشاهد املشرفة ويف مجيع املناسك
هم إىل غري ذلك من مواقفهم املشـروعة، وال سـيما   جيب االشتراك يف صلوام ومناسك وجيوز بل

. ادية والثقافية وغريهااجلهاد يف سبيل اهللا والدفاع عن حوزة اإلسالم، وعن مواريث املسلمني االقتص
  . فقهاء املذاهب يف املسائل االتفاقية حجة يهتمون بذكرها يف كتبهم اخلالفية إمجاعويعتربون 

بكـلّ إجـالل    ويترمجون أعالم املذاهب اإلسالمية واملؤلفني هلم يف كتبهم ضمن تراجم العلماء
،ويدافعون عن حوزة اإلسـالم  فّارويقفون إىل جانب املسلمني عامة أمام أعدائهم من الك. وتبجيل

من أصبح ومل يهتم بأمور املسلمني فلـيس  «شرقاً وغرباً اهتماماً بأمور املسلمني وعمالً بقول نبيهم 
العدد  منشور يف جملة رسالة التقريب) أهل السنة عند الشيعة اإلمامية(اه من مقال له بعنوان ).»مبسلم

  م٢٠٠٤هـ ١٤٢٥مجادى اآلخرة ، مجادى األوىل/ ٤٦
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ولقد ذكرنا يف أول حديثنا إن األسلوب الذي ينبغي أن يبلغ ( :ملرجع املريزا جواد التربيزيويقول ا
وهذا األسلوب واخلطاب شامل للكفار ) وجادهلم باليت هي أحسن( اإلنسان فيه هو األسلوب األمثل

 يعذبون يوم القيامة ألن إن أكثر هؤالء املخالفني قاصرون، وهؤالء الف. فضال عن إخواننا يف الدين
   ...أكثرهم ال يعلمون احلقيقة

دار  .عبقات والئية مناه )وأنا ال أقول إن هؤالء القاصرين يدخلون جهنم، وهؤالء إخواننا
  .هـ١٤١٨يف قم سنة وهي نص حماضرة له على طالب البحث اخلارج  .الصديقة الشهيدة

  

  یرھم لكبار الصحابة تكفومن اإلسراف في التكفیر عند اإلمامیة أیضا 
أنه سأل علي بن احلسني عـن أيب بكـر   عن محزة الثمايل : (٦٩/١٣٨األنوار للمجلسي  في حبارف

  اه)مهاالكافران كافر من تو: فقال، وعمر
ربنا أرنـا الـذين   (: عن أيب عبد اهللا يف قوله تعاىل) ٥٢٣رواية رقم ٨ج(الكليين يف الكايف روى و

وكان فالن : مها، مث قال: قال). هما حتت أقدامنا ليكونا من األسفلنيأضالنا من اجلن واألنس جنعل
  .شيطاناً

: قال" مها"يف شرحه للكايف يف بيان مراد صاحب الكايف بـ ٢٦/٤٨٨قال السي يف مرآة العقول ج
أي اجلن املذكور يف اآلية وعمر وإمنا مسي به ألنه كان  واملراد بفالن عمر، بكر وعمر أبومها أي ( 
وعلـى   ،أو ألنه يف املكر واخلديعة كالشيطان، !!!إما ألنه كان شرك شيطان لكونه ولد زنا، يطاناش

والروايات والنصوص يف تكفـري وسـب   اه !!!)بكر أبااألخري حيتمل العكس بأن يكون املراد بفالن 
  كبار الصحابة كثري 

  
  :لكن يف املقابل

ريوي السـي عـن   ب الكرام رضي اهللا عنهم فهناك روايات لإلمامية تأمر بتويل الشيخني والصح
أوصيكم يف أصحاب رسول اهللا، : (الطوسي عن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه أنه قال ألصحابه

، وهم أصحابه الذين مل يبتدعوا يف الدين شيئاً، ومل يوقروا صاحب ال تسبوهم، فإم أصحاب نبيكم
  ٦٢١ص ٢ج ياة القلوب للمجلسيحاه ) أوصاين رسول اهللا يف هؤالء! بدعة، نعم

:  أنـه نيعن علي بن احلس) كشف الغمة يف معرفة األئمة(ربلي يف كتابه علي بن أيب الفتح اإلونقل 
قدم عليه نفر من أهل العـراق فقالـوا يف أيب بكر وعمر وعثمان رضي اهللا عنهم، فلما فرغوا من (

ولون الذين أخرجوا من ديـارهم وأمــواهلم   املهاجرون األ{ أال ختربوين أنتم : كالمهم، قال هلم
   ال: ؟ قالوا}أولئك هم الصادقون  يبتغون فضالً من اللـه ورضواناً وينصرون اهللا ورسوله
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الذين تبوأوا الدار واإلميان من قبلهم حيبون من هاجر إليهم وال جيدون يف صـدورهم  { فأنتم : قال
  ال: ؟ قالوا}خصاصة  حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان م

أما أنتم قد تربأمت أن تكونوا من أحد هذين الفريقني وأنا أشهد أنكم لستم من الذين قال اهللا : قال
والذين جاؤا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا وإلخواننا الذين سبقونا باإلميان وال جتعل يف { فيهم 

حتت عنوان ) ٢٩١(ص ٢كشف الغمة جاه ) أخرجوا عين فعل اهللا بكم  }قلوبنا غالً للذين آمنوا 
وهـو يف  . م١٩٨٥هــ ـ   ١٤٠٥. دار األضواء ـ بريوت ـ ط  ). فضائل اإلمام زين العابدين(
  من طبعة تربيز ٧٨ص٢ج
هل : جعفر عليه السالم عن حلية السيفأبو سئل اإلمام ( أنه :٢/١٤٧أيضا  يف كشف الغمةنقل و

أتقول هكذا؟ فوثب اإلمام عن : فقال الراوي. سيفهنعم، قد حلى أبو بكر الصديق : فقالجتوز؟ 
الصديق، فال صـدق اهللا  : نعم الصديق، نعم الصديق، نعم الصديق، فمن مل يقل له: مكانه، فقال

  اه)قوله يف الدنيا واآلخرة
هللا در فالن فلقد قوم اَألود، وداوى العمد، وأقـام  : (علي رضي اهللا عنهسيدنا ل اق يف ج البالغةو

وسـبق شـرها، أدى إىل اهللا    نقي الثوب، قليل العيب، أصاب خريها، ذهب وقمع البدعة،ة، السن
 ها)  ا الضال، ويستيقن املهتـدي واتقاه حبقه، رحل وتركهم يف طرق متشعبة ال يهتدي فيه طاعته،

أبو بكر الصديق رضي اهللا عنه، وعلـى   -على خمتار أكثر الشارحني، منهم البحراين-واملراد بفالن 
  عمر الفاروق رضي اهللا عنه: خمتار بعض الشارحني

ولست مبنكر فضل أيب بكر ولست مبنكر : عن اإلمام الباقر قال: (٢٣٠ويف االحتجاج للطربسي ص
  اه )فضل عمر ولكن أبا بكر أفضل من عمر

: أن رجال سأل اإلمام الصادق عن أيب بكر وعمـر فقـال  ( :١/١٦ويف إحقاق احلق للشوشتري 
  اه )ن مقسطان كانا على احلق وماتا عليه فعليهما رمحة اهللا يوم القيامةإمامان عادال

للسـيد  ) الدر املنثور من تراث أهل البيت والصحابة: (وانظر طائفة من هذه الروايات يف كتاب
  عالء الدين املدرس

: ٦/١٨٧ذيب األحكـام ج وقد كانت العالقة بني سيدنا علي واألئمة قبله عالقة حمبة وألفة ففي 
: لعمر بن اخلطـاب ) ع(قال أمري املؤمنني ): ع(اهللا  قال أبو عبد: عن عبيد اهللا بن علي احلليب قال(
وما هن : ثالث إن حفظتهن وعلمت ن كفتك ما سواهن وإن تركتهن مل ينفعك شيء سواهن قال"

ـ : "يا أبا احلسن؟ قال ا والسـخط،  إقامة احلدود على القريب والبعيد، واحلكم بكتاب اهللا يف الرض
  اه) لعمري لقد أوجزت وأبلغت: فقال له عمر" والقسم بالعدل بني األمحر واألسود
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ولو بإقامة احلدود له  نصحه عمر، ويف الروايةسيدنا لعلي  سيدنامدى نصح على  هذه الرواية تدلف
 ملا نصحه بإقامة احلدود شرعية عمر للخالفة مل يكن يرى 

سألته عن املرأة املتويف عنـها   :قال) عليه السالم(ار عن أيب عبداهللا روي الكليين عن معاوية بن عموي
ملا تويف عمـر  ) عليه السالم(بل حيث شاءت، إن عليا : (زوجها تعتد يف بيتها أو حيث شاءت قال

عنها زوجها املدخول ا أين تعتد  باب املتوىف(الفروع الكايف و اه)أتى أم كلثوم فأنطلق ا إىل بيته
االستبصار و )٨/١٤٨باب عدد النساء ( للطوسي عن معاوية بن عمار  األحكامذيب و) ٢١١/٢

  )٣/٣٥٦عنها زوجها  باب املتوىف(سليمان بن خالد للطوسي عن 
ن أبا بكـر  إ: ( قال رسول اهللا: عن الرضا عن أبيه عن آبائه عن احلسني بن علي رضي اهللا عنه قالو

عيـون األخبـار   : ظراناه )ن عثمان مين مبرتلة الفؤاد إر والبصن عمر مين مبرتلة إمين مبرتلة السمع و
  ٣٨٧معاين األخبار  و ٣/١٦٤نور الثقلني ، ٢/٤٢٠ الربهان ١/٢٨٠
أما بعد فإن اهللا سبحانه بعث حممدا فأنقذ به من الضاللة ونعش به ( : رضي اهللا عنه اإلمام عليقال و

فاستخلف النـاس أبـا بكـر مث    ه وقد أدى ما عليه من اهللكة ومجع به بعد الفرقة مث قبضه اهللا إلي
وقد وجدنا عليهما أن توليا األمر دوننا وحنن  استخلف أبو بكر عمر فأحسنا السرية وعدال يف األمة

  ٣٣/٥٦٨،٥٦٩و ٣٢/٤٥٦البحار : انظر اه )وأحق باألمر فغفرنا ذلك هلما آل رسول اهللا 
استخلفوا أمريين منهم صاحلني أحييا السـرية ومل  مث إن املسلمني من بعده ( : ويف موطن آخر قال

  ٣٣/٥٣٥ األنوار حبار انظر اه ) يعدوا السنة
فتوىل أبو بكر تلك األمور وسدد وقارب واقتصد، وتوىل عمر األمر فكان مرضي (  :اوقال فيهم

  ٣٣/٥٦٨ البحار انظراه  )السرية ميمون النقية
صلى اهللا عليه وآلـه  (ما أوصى رسول اهللا : لقاتوصي؟ أال : لسيدنا علي رضي اهللا عنه ملا قيل لهو

مجعهم على خريهم كما مجعهم بعد نبـيهم علـى   اهللا بالناس خري  أرادولكن إذا ، فأوصي) سلم
 النجف  بعةط ١٧١ص الشايفاه ) خريهم
أي النيب صـلى  (املسلمون بعده  فاختار(: بكر رضي اهللا عنه أيبعلي عليه السالم يف  اإلمامويقول 

شرح ج اه )فقارب وسدد حبسب استطاعته على خوف وجد، رجال منهم) عليه وآله وسلمهللا ا
  .٤٠٠للميثم البحراين ص البالغه

فينبغي على معاصري اإلمامية نشر الروايات واألقوال اليت من شأا أن تؤلف بني املسلمني واإلعراض 
  ن عداهم وسوء معاملتهم عن ما يضادها وخصوصا فيما يتعلق بسب الصحابة والتكفري مل

يقـول يف  حممد احلسني آل كاشف الغطاء فهذا ، وهناك من متأخري اإلمامية من ينحو هذا املنحى
وال أقول إن اآلخرين من الصحابة وهم األكثر الـذين مل  ( : ١٢٢ص )هلاوأصل الشيعة وأص(كتابه 
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ومل يأخـذوا  ) لى اهللا عليه وآله وسلم ص(قد خالفوا النيب  ؛)أي مسة التشيع ( يتسموا بتلك السمة 
لكن لعل تلـك  ، بإرشاده، كال ومعاذ اهللا أن يظن م ذلك وهم خرية من على وجه األرض يومئذ

وصحابة النيب الكرام أمسى الكلمات مل يسمعها كلهم، ومن مسع بعضها مل يلتفت إىل املقصود منها، 
   اه)من أن حتلق إىل أوج مقامهم بغاث األوهام

بذال أقصـى   –أعين اخلليفة األوىل والثاين–أن اخلليفتني ) أي اإلمام علي(وحني رأى (: أيضاً لقاو
 اجلهد يف نشر كلمة التوحيد وجتهيز اجلنود وتوسيع الفتوح ومل يستأثروا ومل يستبدا، بايع وسـامل 

نـاس إىل  وأغضى عما يراه حقاً له حمافظة على اإلسالم أن تتصدع وحدته وتتفرق كلمته ويعـود ال 
  .١٢٤-١٢٣أصل الشيعة وأصوهلا صاه )  جاهليتهم األوىل

  
وقد رحب ، اخلامنئي فتوى بتحرمي سب الصحابة رضي اهللا عنهمالشيعي علي وقد أصدر املرجع 

  : نص الترحيبهو االحتاد العاملي لعلماء املسلمني ذه الفتوى وهذا 
   اءاالحتاد يرحب بفتوى خامنئي بتحرمي سب الصحابة واخللف

 موقع االحتاد -القاهرة  - ٢٠٠٦-١١-٢٤ 
رحب االحتاد العاملي لعلماء املسلمني بالفتوى الذي أصدرها السيد علي اخلامنئي مرشد اجلمهورية  

اإلسالمية اإليرانية بتحرمي سب الصحابة واخللفاء الراشدين، واعتربها خطوة مهمة ومقدرة يف إطار 
 . الكبريين السنة والشيعةالسعي حنو التقريب بني أهل املذهبني

ن أي أ: وأكد خامنئي، ردا على سؤال وجه إليه حول حكم سب الصحابة واخللفاء الراشـدين 
قول أو فعل أو سلوك يعطي احلجة والذريعة لألعداء أو يؤدي إىل الفرقة واالنقسام بني املسلمني 

 . هو بالقطع حرام شرعا
السلطات اإليرانية طالبـت  إىل أن  م٢٠٠٦-١١-٢٣صرية اخلميس امل" األهرام"وأشارت صحيفة 

  . بتعميم الفتوى وإرساهلا إىل وسائل اإلعالم املختلفة
وتعليقا على ذلك، اعترب الدكتور حممد سليم العوا األمني العام لالحتاد العاملي لعلماء املسـلمني، يف  

طوة مهمة طاملـا  ، أن هذه الفتوى تعد خم٢٠٠٦-١١-٢٤تصرحيات خاصة ملوقع االحتاد اجلمعة 
نادي ا احتاد العلماء، الفتا إىل أا ستساهم يف إزالة املشاعر السلبية اليت تظهر بني وقت وآخر بني 

 .السنة والشيعة
ودعا العوا يف هذه املناسبة اإلخوة يف العراق إىل مراعاة حرمة الدم املسلم على السالح املسلم مهما 

ت، معربا عن إدانته ملا وقع يف مدينة الصدر أمس اخلميس من تكن األسباب ومهما يكن عمق اخلالفا
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تفجريات أودت حبياة العشرات، وأعرب عن تعازيه ألسر الضحايا ومواساته للمصابني، متمنيـا أن  
 .تكون هذه آخر احلوادث األليمة يف هذا البلد العريب العريق

م العلماء من املذاهب مجيعا، ولرئيسـه  الذي يض- الحتاد العاملي لعلماء املسلمنيبالذكر، أن ا جدير
د أي فتنة بني يؤكد دوما على موقفه الثابت من ضرورة وأْ -نواب ثالثة من الشيعة والسنة واإلباضية

املسلمني يف مهدها، ومن ضرورة التقريب بني أهل املذاهب اإلسالمية وعلمائها وأتباعهـا، ومـن   
انتهى ) عذر بعضهم بعضا فيما اختلفوا فيها عليه، وأن يضرورة التعاون بني املسلمني كافة فيما اتفقو

  تعليق االحتاد على الفتوى 
وبنحو ما أفىت به املرجع اخلامنئي أفىت أيضا املرجع حممد حسني فضل اهللا كما يف موقعه على النـت  

  واملرجع حسني املؤيد كما يف موقعه على النت أيضا وبنحوه أفىت مرتضى العسكري
 

هـ، حواراً مع ١٤٢٥ل ربيع األو -السنة األوىل-) التاسع(ها عدديف » ة اجلسورجمل«أجرت وقد 
  ؟سب وشتم الصحابة سؤال عن حكم ؛سئلةاأل كان مما وجه له منو ،حسن الصفار

السب والشتم أصبح ممارسةً قدميةً؛ ألن الشيعة كان لديهم بعـض  ...(: جوابه مما جاء يف وكان
ما هو املطلوب أكثر من . لكنهم اليوم ال ميارسون سباً وال شتماًردود األفعال يف مراحل سابقة، و

 هذا؟ 
 ؟ ماذا عن موقفكم من أيب بكر وعمر رضي اهللا عنهما: وسئل أيضا

للشيعة موقف واضح من مسألة اإلمامة، يعتقدون أن اإلمامة من حق علي كرم اهللا وجهـه  : فأجاب
ولكنهم يرون أيضاً أن علياً رضي اهللا عنه بايع . عليه وآله وسلمبنص حديث رسول اهللا صلى اهللا 

الشيخني وبايع عثمان وعمل حتت ظل خالفتهم، وبالتايل فال يبنغي أن يساء هلم، وأنا شخصـياً  
  اه ).وليس مطلوباً من الشيعة أكثر من هذا. إن هذا حرام: قلت

أدعو نفسي وأبناء جمتمعي إنين : (٤٥ص) السلفيون والشيعة حنو عالقة أفضل(وقال الصفار يف كتابه 
إىل ضبط االنفعاالت ومراعاة مشاعر إخوام من أهل السنة مبنع أي إساءة ألحد من من الشيعة 

، اخللفاء وأجالء الصحابة قد تصدر من جاهل أو مغرض منهم وبأن ينفتحوا أكثر على اآلخرين
  اه )ويتجاوزوا بعض حاالت االنكفاء واالنغالق

موضـوع  : (٥٣كر صذحوار له يف موقع إيالف منشور يف كتابه السابق الوقال الصفار أيضا يف 
حبيث  !؟ا يكون عقبة يف طريق األمة يف عصرنا احلاضرذاخلالفة واخللفاء أصبح قضية تارخيية فلما

  ينشغل الشيعة بإثبات رأيهم أو حيرص السنة على تغيري رأي الشيعة فيه
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، وخالفة علي حىت تم بإقناع بعضنا بعضا بأحد اخليارينإننا لسنا خمريين اآلن بني خالفة أيب بكر 
وما  فهل نكون أو ال نكون؟ ،ا العاملذلكننا على مفرق طرق فيما يرتبط بوجودنا وكرامتنا يف ه

  اه )ا ما جيب أن ننشغل به مجيعا الرتباطه حبياتنا ومستقبلناذا العصر؟ وهذهو موقعنا بني األمم يف ه
ا كان من حق الشيعة أن تكون هلم رؤيتهم وقناعتـهم  ذإ: ( ٥٣كتاب صوقال الصفار يف نفس ال

لك يشكل احنرافا يف تعاليم الدين ذإن ، فليس من حقهم اإلساءة إىل رموز ومقدسات الطرق اآلخر
  .وآدابه ويؤدي إىل الفنت وختريب وحدة األمة

ال يصدر إال عن جاهل  ،امن هنا نعترب اإلساءة بالسب والشتم للخلفاء الراشدين عمال حمرما خاطئ
  اه)ه الظاهرة السيئة كثري من أئمة الشيعة وعلمائهم املصلحنيذوقد حتدث ضد ه ،مغرض

هيب وهي تعرب ذوكتب التراث السين والشيعي فيها انعكاس حلاالت اخلالف والتشنج امل: (وقال أيضا
ا حياكم ذوملا !كتب التراث؟ا نكون أسارى لذعن آراء أصحاا كما أا نتاج لبيئام وعصورهم فلما

  !بعضنا بعضا على ما ورد يف كتب أسالفه؟
ونركز علـى اجلانـب    ظلم السليب من تراثنا سنة وشيعةا اجلانب املذإن علينا أن نقرر جتاوز ه

  اه )ي يساعدنا على إصالح أمورنا ومعاجلة مشاكلنا وتدعيم وحدنا وألفتناذاملضيء اإلجيايب منه ال
إن الصحابة بوصفهم الطليعة املؤمنة املستنرية، كانوا أفضل وأصل بـذرة  ( : لصدراوقال حممد باقر 

طهر مـن اجليـل   أو وأنبلمل يشهد جيال عقائديا أروع  تاريخ اإلنسان إنحىت مة رسالية، لنشوء أ
   )٤٨اموعة الكاملة ، حبث حول الوالية( اه)الرسول القائد الذي انشأ

أني خالل مراجعايت كتب التاريخ مل أر يف الفترة أود أن ألفت النظر  : (لدكتور أمحد الوائلياوقال 
، وإنما اليت متتد من بعد وفاة النيب حىت اية خالفة اخللفاء من عمد إىل الشتم من أصحاب اِإلمام

وحىت يف أشد مجحات عاطفة الوالء مل جند من يشتم أحداً ممـن   ،هناك من قيم اخللفاء وقيم اِإلمام
كان معظم الشيعة  األموينياِإلمام باخلالفة يضاف لذلك أنه حىت يف الفترة الثانية أي يف عهود  تقدم

  ).٣٩هوية التشيع(اه )يتورعون عن شتم أحد من الصحابة، أو التابعني
  

  السلفیة: النموذج الرابع 
م يرون أن ولكنه ...: (عن حممد بن عبد الوهاب وأتباعه ٥ص/٢البدر الطالع جقال الشوكاين يف 

   من مل يكن داخال حتت دولة صاحب جند وممتثال ألوامره خارج عن اإلسالم
أن مجاعة منهم خاطبوه هـو   يلسيد حممد بن حسني املراجل الكبسأمري حجاج اليمن ا أخربينولقد 

صاحب جند لينظر يف  ومن معه من حجاج اليمن بأم كفار وأم غري معذورين عن الوصول إىل
  اه)ا ختلصوا منه إال جبهد جهيدفم إسالمهم
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الشيخ عبد الرمحن النجدي ووصف من  -بعد بلوغ القصيدة-وقد وصل إلينا : (وقال الصنعاين قبله
ريـه علـى قتـل    ن سفكه الدماء وبه األموال وجتم: الوهاب أشياء أنكرناها حال حممد بن عبد

  طارالنفوس ولو باالغتيال وتكفريه األمة احملمدية يف مجيع األق
رسـائل  فبقينا يف تردد فيما نقله الشيخ عبد الرمحن حىت وصل الشيخ مربد وله نباهة وأوصل بعض 

ابن عبد الوهاب اليت مجعها يف وجه تكفريه أهل األميان وقتلهم وبهم وحقق لنا أحواله وأقوالـه  
على من يهديه ج فرأينا أحواله أحوال رجل عرف من الشريعة شطرا ومل ميعن النظر وال قرأ  وأفعاله

  ...اهلداية ويدله على العلوم النافعة ويفقهه فيها
لئال نكون سببا يف شيء من هذه األمور اليت ارتكبـها  وملا أخذ علينا الشيخ مربد ذلك تعني علينا 

وأكثرت من النقل عن ابن القيم وشيخه ابن تيمية ، أبياتا وشرحهاالوهاب املذكور كتبت ابن عبد 
  :اه إىل أن قال)...حلنابلةألما عمدة ا

اه وانظر ديـوان  )فقد صح يل عنه خالف الذي عندي* رجعت عن القول الذي قلت يف النجدي 
لصـديق خـان   ) أجبد العلـوم  ( و ١٧٥موعة من املؤلفني ص) ابن األمري وعصره ( و، الصنعاين

) الرسالة النجدية(وان لك بعنذحيث نقل كالم الصنعاين السابق وللصنعاين رسالة مفردة يف  ٣/١٩٥
  وقد أشار إليها يف رسالة له يف شد الرحل لزيارة القرب الشريف مطبوعة ضمن جمموع رسائله

أن سعود بن عبد العزيز بن حممد ألزم علمـاء   )٣٠٢ص/١ج( لنجديةالدرر السنية يف الكتب اويف 
نشهد بأن هذا الذي : (جاء فيهامكة واملدينة يف أن يكتبوا وثيقة التكفري ملن مل يدخل يف دعوته ومما 

سعود بن عبد العزيز مـن  : رمحه اهللا، ودعانا إليه إمام املسلمني قام به الشيخ حممد بن عبد الوهاب
  توحيد اهللا عز وجل ونفي الشرك هو الدين احلق الذي ال شك فيه وال ريب

إىل اآلن، من أنـواع   مكة واملدينة سابقاً، والشام، ومصر، وغريها، من البلدان،: وأن ما وقع يف
من مل يدخل يف هذا الدين،  ، وكلالكفر املبيح للدم واملال الشرك املذكورة، يف هذا الكتاب، أا

 والواجب علـى  واليوم األخر كافر باهللا فهوويعتقده، كما ذكر اإلمام يف هذا الكتاب،  عمل بهوي
  .ل الشرك والعناد أه لمني القيام بفرض اجلهاد، وقتالإمام املسلمني وكافة املس

دينهم على  من خالف ما يف هذا الكتاب، من أهل مصر، والشام، والعراق، وكل من كان : وكل
وإزالة ما عليه من الشـرك  ) ٢٣(فهو كافر مشرك من موقعه، وميكنه يف ذلك اآلنالذي هم عليه 

  اه )والبدع
لنا الشوكاين يف كتابه الـذي  وقد حصلت مكاتبات بني أمراء الدعوة النجدية وملوك الزيدية نقلها 

طبعته دار العودة ببريوت بتحقيق الدكتور صـاحل رمضـان سـنة    ) ذكريات الشوكاين(طبع باسم 
                                                

 كذا يف األصل ولعل هناك سقاطا) ٢٣
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أن عبد اهللا بن سعود أرسل كتابا للمتوكل أمحد بن املنصور : ١٢٨م ومما جاء يف الكتاب ص١٩٨٣
واستحضر فنـاء  !!! ول فيهفيوم أن بان لك دين اإلسالم فبادر بالدخ: (...حاكم اليمن جاء فيه
 !!! نسأل اهللا أن يشرح صدرك لإلسالم... واعلم أن اإلسالم قول وفعل... الدنيا وبقاء اآلخرة
  اه) !!!وأن يدخلك فيه

يذكر الشوكاين أنه أجاب عن أحد عمال اإلمام برفض دعوة الشريف : ١٣٦ويف نفس الكتاب ص
 ،فإنه وصل إلينا كتابك أيها الشـريف : (لشوكاينمحود للدخول يف الدعوة النجدية فكان مما قاله ا

 ،هدانا اهللا وإياك إىل صواب الصواب وجعلنا من الذين يدخلون إىل منازل احلق مـن كـل بـاب   
ودعوت إىل الدخول يف هذه الفتنة العمياء الصماء اهلنماء البكماء اليت تعنونت بعنوان ترتهت عنـه  

وهو تكفري أهل امللة احلنيفية من غـري  من الفرق البدعية مجيع الفرق اإلسالمية بل مل تأت به فرقة 
قم فانعه قد زال عرف وبدا نكر فما طمع إبليس وهو  ،صمام وقم يا ناعي اإلسالم فصم ،مثنوية

احلريص على التدليس بأن خيرج من هذه امللة اإلسالمية من يكفر مجيع املسلمني ويعاملهم معاملة 
لشيطان وأسخطتم الرمحن ووقعتم يف مواقع اخلذالن وأقدمتم على ما مل فقد أقررمت عني ا ،املشركني

فيا هللا أبوك ما كان يظن مبثلك أن ينخدع ذه األباطيل أو ينتظم ... يقدم عليه أحد من أهل اإلميان
  اه)يف سلك هذه األفاعيل اليت هي عني األضاليل

ملـك الـيمن   ز أرسل للمتوكل أن سعود بن عبد العزي: ١٦٢يف نفس الكتاب ص الشوكاين وذكر
ينجزونـه إال   واحيه وال عاد جلميع املسلمني جـزئ وسع اهللا نقد واإلسالم : (كتابا ومما جاء فيه
ورجاء اهللا جيعلـك  ) ٢٤!!!(يف إسالمك !أمرنا املسلمني بالتوجه طمع وال بعد، صنعاء وطوارقها
  اه )...فائدة يف ها الناحية

واعلم ثبتنـا اهللا  : (لشوكاين كما أخرب هو عن نفسه ومما جاء فيهوقد أجاب املتوكل جبواب أنشأه ا
وإن من حق النصيحة أن خنربك بأنه تبلغنا عن هؤالء ) الدين النصيحة(وإياك أنه قد صح يف احلديث 

                                                
من أنه اجتمع بابن الوزير أمري احلديدة من قبل  ٥١٦قارن هذا مبا ذكره ابن عبيد اهللا السقاف يف ديوانه ص)  ٢٤

سعى يف الصلح بني اإلمام حيي وامللك عبد العزيز بن عبد الرمحن آل سعود  وذكر له أنهاإلمام حيي محيد الدين 
لقد فوضت إليك أمر الصلح فاكتب ما شئت : (ؤسس الدولة السعودية الثالثة فكان مما قال له امللك عبد العزيزم

وأنا متعهد باإلمضاء عليه بدون شرط وال قيد وإن شئت أمضيت على الورق أوال حىت ال تكتب إال عن قطع 
  )باملوافقة

بدأين باحلديث عن القضية فكان موافقا ) هـ١٣٥٤(ك العام يف ذلوملا اجتمعت أنا بابن سعود : (قال ابن عبيد اهللا
إنين ملا أبرقت إىل ولدي فيصل باجلالء عن احلديدة أجابين بأن : ن الوزير سواء بسواء وقال يلدث به إيل ابملا حت

هني  مث هو ،فأجبته بأن انتحارك ال يقلل من عدد أبنائي وقد نيفوا على األربعني، االنتحار أهون عليه من ذلك
  اه)هذا نص كالمه يل مبرأى من ولده فيصل ومسمع، علي يف سبيل حقن دماء املسلمني
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وينصبون  ،ويتسلقون ألمواهلم بكل ذريعة ،املتغلبني على تلك األطراف أم يظلمون الرعايا ظلما بينا
  ومعلوم عندنا أن هذا ال يرضيك وال يرضي من لديك من أهل العلم  ،م كل حيلةالقتناص أماهل

وأيضا ساروا يسنون هلم سننا ليس عليها أثارة من كتاب وال سنة كحلق الرؤوس وحترمي بعـض  
وأيضا صاروا يطلقون كلمة الكفر والشرك على صاحل هذه  ،املباحات اليت مل يأت بتحرميها برهان

بني من كان خالص التوحيد بريئا وال يفرقون  ،عاملا وجاهلها ومطيعها وعاصيهااألمة وطاحلها و
وهذه هي قاصمة الظهر وحالقة الدين فإن ذلـك   ،من الشرك ومن كان متلبسا بشيء من ذلك
  اه )يستلزم طي بساط الشريعة اإلسالمية بأسرها

قال عبد اهللا بن حممد بن عبـد  ، لكن يف املقابل فهناك من السلفيني من هو معتدل يف قضية التكفري
إذا علمت ذلك، فاعلم أهلمك اهللا : ()٢٤٢/ ١٣( الدرر السنية يف الكتب النجديةالوهاب كما يف 

أن الذي عليه احملققون من العلماء، أن أهل البدع للصواب، وأزال عن قلبك ظلم الشك واالرتياب 
إال بإنكار  وذلك ألن الكفر ال يكون ،كاخلوارج واملرجئة والقدرية والرافضة وحنوهم ال يكفرون

  اه ).ما علم من الدين بالضرورة
  

  الحنابلة: النموذج الخامس 
ملا قصدت الشيخ أبـا احلسـن   : قال أبو إمساعيل اهلروي: ( ٥٧ص/٣٣ج لذهيبلتاريخ اإلسالم يف 

  .. .احلرقاينّ الصويف وعزمت على الرجوع وقع يف نفسي أن أقصد أبا حامت بن حاموش الصويفّ
: أنا حنبلي فقال :فقلت ؟فلما قربت من الري كان معي يف الطريق رجلٌ من أهلها فسألين عن مذهيب

، ال أفارقك حتى أذهب بك إىل الشيخ أيب حامت: وأخذ بثويب وقال، مذهب ما مسعت به وهذه بدعة
عن مذهبه فذكر هذا سألته : فذهب يب إىل داره وكان له ذلك اليوم جملس عظيم فقال ،خرية: فقلت

دعه فكل من مل يكن حنبليـاً فلـيس   : فقال، أنا حنبلي: قال ؟ ما قال: مذهباً مل أمسع به قط قال
  اه )مبسلم

من أبغض أمحد بن حنبـل فهـو   : قال الشافعي: قال الربيع: (١/١٣يف طبقات احلنابلة أليب يعلى و
ن حنبل عاند السنة ومـن عانـد   نعم من أبغض أمحد ب :فقال ،تطلق عليه اسم الكفر: فقلت، كافر

كفر عليه وآله وسلم السنة قصد الصحابة ومن قصد الصحابة أبغض النيب ومن أبغض النيب صلى اهللا 
  اه!!!)باهللا العظيم

  :صحة هذا الكالم عن الشافعي ألمور أكاد أجزم بعدمو
  أين مل أجد هذا الكالم يف غري طبقات احلنابلة وهو فيها بال سند  -١
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ـ أنه احملكي يشعر ب كالمالشافعي مات قبل حمنة خلق القرآن وظاهر أن ال -٢ ال قاله بعد احملنة وإال ف
  مناسبة له

) إخل... من أبغض أمحد بن حنبل عاند السـنة ( :املنطقيغري أنه ال ميكن أن يكون هذا القياس  –٣ 
  فكيف يصدر عنه مع جالله قدرهمن قول الشافعي ألنه غري مسلّم بالبديهة 

ألنه مـن   عليه لو صح هذا الكالم عن الشافعي فهو مردود: أقول ؛شافعي املذهب ون الفقريومع ك
فهو فاسق : لو قال !هل أمحد رسول أو نيب؟!!! فكيف يكون من أبغض أمحد كافرا؟، الظاهرالغلو 

 بني أمحـد معنا ما حصل قد تقدم و، ضه ألجل متسكه بالسنة هلان األمرمن أبغ: ولو قال، هلان األمر
ولغريهم حصل ، من التكفري املتبادلالكرابيسي بني ما حصل بينه ووسيأيت ذكر ، وبني داود الظاهري

ولو فتحنا هذا ، فعلينا إذن أن نكفر كل من وقع بينه وبني أمحد ما يدعو للبغض، مع أمحد حنو ذلك
  الكالمالباب لفتحنا بابا عظيما من أبواب التكفري فكل طائفة ستقول عن رموزها مثل هذا 

كالمك هذا يدل على بغـض  : وكأين ببعض من يقرأ هذا الكالم يطبق علي احلكم السابق فيقول
عزيز على نفوسنا لكن احلـق  .. إن أمحد حبيب إىل قلوبنا ،!!!أمحد وبغضه كفر إذن فأنت كافر

  أحب إلينا وأعز علينا منه 
ه شرح السنة كالقرآن الذي جيـب  جيعل كتاب احلنبلي الرباريومن باب ذكر الشيء بالشيء فهذا 

اإلميان بكل ما فيه وحترمي رد أي حرف منه ووجوب نشره بني الناس قال الرباري يف كتابه شـرح  
فمن أقر مبا يف كتايب هذا وآمن به واختذه إماما ومل يشك يف حرف منه ومل جيحد : (١٢٥السنة ص

ومن حجد حرفا مما يف هـذا  ، نةكامل قد كملت فيه الس، ومجاعة حرفا واحدا فهو صاحب سنة
  اه )الكتاب أو شك ووقف فهو صاحب هوى

وعليك بالتصديق والتسليم والتفويض والرضا مبا يف فاتق اهللا يا عبد اهللا : (١٠٠وقال قبل ذلك ص
عليق على هذا الكالم اه وال حاجة للت)وال تكتم هذا الكتاب على أحد من أهل القبلة هذا الكتاب
  التعليق عن  فحكايته تغين

  

  األشعریة: النموذج السادس 
النوع الثاين من : (عن ابن الدهان يف شرح اإلرشاد أنه قال ١٨٤ص ينقل السنوسي يف شرح الكربى

ما أضيف من أفعال بعض إىل بعض من أن النار حترق والطعام يشـبع والثـوب   : أنواع الشرك
فيها كثري من  تلك ضاللة تبع الفيلسويفإىل غري ذلك من ربط املعتادات حىت ظنوها واجبة و... يستر

  .بل وكثري املتفقهني املشتغلني مبا ال يعنيهم من العلوم وعن مراشدهم عمني: قلت، عامة املسلمني
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ومن قال بقوة جعلها ، فمن قال بطبعها تفعل فال خالف يف كفره: وهم فيها على اعتقادات: قال
  اه)هاهللا فيها كان مبتدعا وقد اختلف الناس يف كفر

فال تأثري لألسباب العادية يف مسبباا فال تأثري للنار يف احلرق : (ويف حاشية البيجوري على أم الرباهني
  وال للطعام يف الشبع وال للسكني يف القطع وهكذا 

فمن اعتقد أن شيئا منها يؤثر بنفسه فال نزاع يف كفره، ومن اعتقد أن شيئا منها يـؤثر بقـوة   
فاسق مبتدع، ويف كفره قوالن والراجح عدم كفره، كمن اعتقد أن العبـد   أودعها اهللا فيه فهو

ومن اعتقد أنه ال تأثري لشيء منها وإمنا املؤثر هو  خيلق أفعال نفسه االختيارية بقدرة أودعها اهللا فيه،
ة اهللا تعاىل لكن بينها وبني مسبباا تالزم عقلي فمىت وجدت النار مثال وجد احلرق، فهو جاهل حبقيق

  اه ...)احلكم ورمبا جره ذلك إىل الكفر
كالم كثري عن كـثري مـن األشـاعرة يف     -التكفري  ةعند احلديث عن مسأل – معنا وقد تقدم

  فراجعه االعتدال واالحتياط والبعد عن التكفري ما أمكن
  

  االعتدال والتجرد واإلنصاف في الحكم على اآلخر: المبحث الخامس

  

  )نماذج من التاریخ( أحكام جائرة: الفرع األول
حكما شرعيا عادال وسطا ليس فيه إفـراط وال  أن حنكم  جيبعلى املسائل واألشخاص عند حكمنا 

جزافية سواء فيما يتعلق باألشخاص أو  امقد صدرت من بعض األئمة أحك له أنه سفومما يؤ، تفريط
   :ضمن النقطتني التاليتنيإليك بعض النماذج و ،باملسائلفيما يتعلق 

  

  نماذج في األشخاص: لمسألة األولىا

  

  :سفیان الثوري وأبو حنیفة
اذهب : قال يل سفيان الثوري: عن شعيب بن حرب قال بسنده ١/١٩٤السنة لعبد اهللا بن أمحد يف 

ليس عليها  :فأتيته فسألته فقال، إىل ذلك يعين أبا حنيفة فاسأله عن عدة أم الولد إذا مات عنها سيدها
  اه)هذه فتيا يهودي: فقال فأخربتهىل سفيان فرجعت إ: قال، عدة

إذا عـرف  لكـن  ، أن أبا حنيفة كان خمطئا حىت لو فرضناواعجبا كيف تكون هذه فتوى يهودي 
وعليه فمـن  ، السبب هو االحتقان الذي كان بني أهل الرأي وأهل احلديثف، السبب بطل العجب
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د إصدار األحكام فال يقضي القاضي املهم جدا البعد عن التشنج والغضب واالنفعال والتوتر عن
  !!!وهو غضبان

مرقـاة املفـاتيح   ففي ، لكن سفيان بعد ذلك مجعه القدر مع أيب حنيفة على غري ميعاد فغير رأيه فيه
ليه سفيان عزائه فجاء أبو حنيفة فقام إ إليه الناس يف فاجتمعومات أخو سفيان الثوري : (٧٩ص/١ج

رأيناك فعلت شيئاً  :وملا تفرق الناس قال أصحاب سفيان، يديه وأكرمه وأقعده يف مكانه وقعد بني
   اه)هذا رجل من العلم مبكان: قالف !عجيباً

  

  التاریخي والخلیل الفراھیدي
قال حممد بن عبد امللك التارخيي يف كتابـه تـاريخ   (  :٤/٢٢٠يف تكملة ذيب الكمال ملغلطاي 

ومن زيديته استنباطه العروض ليعارض ، كان زيديا: النحويني يف ترمجة اخلليل بن أمحد الفراهيدي
  اه ) !!!به الكتاب والسنة 

، على أيب حنيفة فاخلليل ليس بزيديإن عجبنا من التارخيي فوق عجبنا من الثوري يف حكمه السابق 
!! ؟العروض مبعارضة الكتاب والسنة علمِ لُومع ذلك فما دخ ،نعم كان إباضيا يف أول أمره مث رجع

فابتكار علم العروض من  ،ار حماسنه مساويآخر صي لشخص حيمل يف نفسه شيئا علىا كان الكن إذ
  :حماسن اخلليل اليت يفخر ا وصدق الشاعر إذ يقول

  صارت عيوبا فقل يل كيف أعتذر      *ا     ــأدل  حماسين الاليت إذا
  

  أسد بن عمرو وبعض أھل واسط
كان أسد بن عمرو علـى قضـاء    :ان بن أيب شيخ قالسليم عن: ()١٧٣ص/٣ج( تاريخ بغداديف 

: فقال قوم من أهل واسط، رأيت قبلة واسط ردية جداً وتبني ذاك يل فتحرفت فيها: فقالواسط 
  اه !)ويلكم هذا من أصحاب أيب حنيفة كيف يكون رافضياً؟: فقيل هلم،  !هذا رافضي

  

  أحمد والكرابیسي
جاء رجل إىل أيب علي احلسني بن علي : املاوردي قال الطيب أيب عن: (٦٥ص/٨تاريخ بغداد جيف 

: فقال له الرجل ،كالم اهللا غري خملوق :فقال حسني الكرابيسي؟ ما تقول يف القرآن: الكرابيسي فقا 
  لفظك بالقرآن خملوق : فقال له حسني؟ فما تقول يف لفظي بالقرآن
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إن لفظه بالقرآن خملوق فأنكر : قال له فمضى الرجل إىل أيب عبد اهللا أمحد بن حنبل فعرفه أن حسينا
  هي بدعة : ذلك وقال

، هذا بدعة: فرجع الرجل إىل حسني الكرابيسي فعرفه إنكار أيب عبد اهللا امحد بن حنبل لذلك وقوله
: نه قالأأمحد بن حنبل فعرفه رجوع حسني و فرجع إىل !تلفظك بالقرآن غري خملوق: فقال له حسني

  هذا أيضا بدعة  :فأنكر أمحد بن حنبل ذلك أيضا وقال !تلفظك بالقرآن غري خملوق
هـذا  : فرجع الرجل إىل أيب علي حسني الكرابيسي فعرفه إنكار أيب عبد اهللا أمحد بن حنبل وقوله

إن قلنا خملوق قال بدعة وإن قلنا غري خملـوق   !؟أيش نعمل ذا الصيب: فقال حسني، أيضا بدعة
فغضب له أصحابه فتكلموا يف حسني وكان ذلك سبب الكالم يف فبلغ ذلك أبا عبد اهللا ، قال بدعة

  اه )حسني والغمز عليه بذلك
ظهر مسألة اللفظ حسني بن علي الكرابيسي وكان من أأول من : (١١/٢٨٩يف سري أعالم النبالء و

  لفظي بالقرآن خملوق : فقال ...العلم أوعية
وأنه ، لفظي بالقرآن خملوق: لكرابيسي قالا أنعبد اهللا  أليبذكرت : قال املروذي يف كتاب القصص

ومن مل يقـل   ،لفظي به خملوق أن إالالقرآن كالم اهللا غري خملوق من كل اجلهات  إن أقول: قال
ـ  وأي!!! بل هو الكافر قاتله اهللا: فقال أبو عبد اهللا، لفظي بالقرآن خملوق فهو كافر قالـت   يءش

  اه )هذا إالاجلمهية 
من مل يقل لفظه  :إن الكرابيسي يقول :أليب عبد اهللا قال املروذي قلت: (١/٦٢ويف طبقات احلنابلة 

  اه )!!!بل هو الكافر: ]أمحد[ فقال، !!!بالقرآن خملوق فهو كافر
وكفر ، لفظي بالقرآن خملوق: عجبا من الكرابيسي وعجبا من أمحد فقد كفر الكرابيسي من مل يقل

  أمحد من يقول ذلك وكل ذلك من اجلزاف الظاهر 
: منـهم والكثري من أئمة أهل احلديث وغريهـم   )لفظي بالقرآن خملوق: (لقد قال بقول الكرابيسي

وعند التأمل فـإن  ، وغريهمالبخاري ومسلم وأبو ثور وحممد بن نصر واحلارث احملسيب وابن كالب 
ق خبلقول اللكن أمحد أراد أن يسد الباب خشية أن يكون ذلك ذريعة إىل صريح ، صوابقوهلم هذا 

وحـرره يف مسـألة    وال ريب أن ما ابتدعه الكرابيسـي : (١٢/٨٢قال الذهيب يف السري  ،القرآن
، فسـد  به إىل القول خبلق القرآنلئال يتذرع  لكن أباه اإلمام أمحد ،وأنه خملوق هو حقالتلفظ، 

  اه )الباب
: الكفر على من قالوهذا الفعل من أمحد مل يرتضه الكثري من األئمة ألن فيه مبالغة ظاهرة فاحلكم ب

بالغ اإلمـام أمحـد يف احلـط    و: ( \ ١١/٥١٠قال الذهيب يف السري ، لفظي بالقرآن خملوق جمازفة
  اه )اللفظية جهمية: ، وثبت عنه أن قالعليهم
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الذي هو صـفة اهللا وقـد ورد يف    ،القرآن: بذلكمن يقصد  تكفري محد بأنه يريدوبعضهم اعتذر أل
لكن يشكل على ، )لفظي بالقرآن خملوق وهو يريد القرآن فهو كافرمن قال (: بعض الروايات عنه

وصرح بأنـه   صرح بعدم خلق القرآنوهو قد عينا هذه الرواية الغريبة أن أمحد كفر الكرابيسي 
  ال غري يريد اللفظ

أهـل  قول صراحة خبلق القرآن ليس حمل إمجـاع مـن   من ياحلكم بالكفر على إن ومع كل ذلك ف
 املذاهب األربعةوبني أتباع  أنفسهم بني السلف بل املسألة خالفية، أهل العلم  احلديث وغريهم من

كثري نعم القول بالتكفري بذلك هو قول ، ليس بكفر فمثال املعتمد عند الشافعية أن القول خبلق القرآن
يف  حكم القول خبلق القرآن( :لك بعنوان ذ وللفقري حبث يف، احملدثني لكنه ليس حمل إمجاع قطعا من

  نشره بعجل اهللا تقدمت اإلشارة إليه ) املذاهب األربعة
  

  نماذج في المسائل: المسألة الثانیة 

  

  )لفظي بالقرآن مخلوق ( مسألة 
شر مـن اجلهميـة   حكم عليهم بأم  فقدلقد حكم أمحد على اللفظية بأحكام شديدة قاسية غالية 
ففي طبقات احلنابلة ، صلى خلفهموأنه ال ي وأم خملدون يف النار وأن ذلك القول من الشرك باهللا

من قال لفظـه بـالقرآن   : مسعت أمحد يقولقال  أمحد بن شاذان بن خالد اهلمذاينروى ( : ١/٤٧
  اه )وهذا شرك باهللا العظيم: مث قال، فيها فهو جهمي خملد يف النار خالداخملوق 

، اللفظية شر من اجلهمية: د يقولقال أمحد بن زجنويه مسعت أمح: (١١/٢٨٩ويف سري أعالم النبالء 
وفرقة قالوا كـالم اهللا   ،لت القرآن خملوقافرقة ق: اجلهمية ثالث فرق: وقال صاحل مسعت أيب يقول

  اه )ال يصلي خلف واقفي وال لفظي: مث قال أيب، وفرقة قالوا لفظنا به خملوق ،وسكتوا
  

  المفاضلة بین عثمان وعلي رضي اهللا عنھما
 مةُعوطُ ،فهذا ابن عيينة على جاللته، ن بعض األحكام املتعجلة اجلاهزة املتسرعةوإن تعجب فعجبا م

على من فضل عليا على عثمان بأنه رافضي وعلى من وقف يف التفضيل بينهما بأنه  انحيكمبن عمرو 
اري صشيعي ال يل ففي كتاب شرح السنة للرببـن   قال طعمةُ:  ( ١٢٤كلم وال جيالس وال يعد
 ،ال يعدل وال يكلم وال جيـالس من وقف عند عثمان وعلي فهو شيعي : فيان بن عيينةعمرو وس

  اه )ومن قدم عليا على عثمان فهو رافضي
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ن هذا مذهب مجاعة من إف نوهذا ظلم بي: (١/١٧٠يف لسان امليزان  وقد تقدم معنا قول بن حجر
بل كان ، كثر على تقدمي عثمانن كان األإاعين التوقف يف تفضيل أحدمها على اآلخر و، أهل السنة

  اه )مجاعة من أهل السنة يقدمون عليا على عثمان منهم سفيان الثوري وابن خزمية
على حكم معني  نعم إن أمجعت األمة، م يصدر من األئمةم بكل حكما سبق حيتم علينا أال نسلّ

واملشكلة ، على بعضأما إذا اختلفوا فال بد من النظر والتحقق والبحث وليس بعضهم حبجة ، فذاك
حىت إن أهل تلك األوساط يظنون  ،املتشددة شر يف بعض األوساط هي األقوال الغاليةنهي أن الذي ي

 أنه ليس يف املسألة إال تلك األقوال 
  

  في الحكم على اآلخروالمنشأ دور البیئة : الفرع الثاني 
قال القامسي يف كتابه يف اجلرح ، ئلهمومسا جدا يف احلكم على اآلخرين اكبريإن للبيئة واملنشأ دورا 

باختالف املنشـأ والعـادة   خيتلف فكر عن آخر  :قال بعض علماء االجتماع: (  ٣٢والتعديل ص
، مسائل الدين والـدنيا  وما كانوا قط متفقني يفوهذا االختالف طبيعي يف الناس ، والعلم والغاية

  اه )كرهومن عادة صاحب كل فكر أن حيب تكثري سواد القائلني بف
ال ننكر أن التعليم له بعض التـأثري يف  : ()١٠ص/٣٦ج(جملة املنار وقال رشيد رضا يف مقال له يف 

ته على أا من الدين سخة اليت تلقن إىل الطفل يف طفولولكن األشياء الرا، حتسني العقائد الساقطة
  اه)تبقى ال يقاومها التعليم مهما كانت درجتها من السخافة

معاوية خلق كثري حيبونـه   فوخلْ: (١٢٨ص/٣سري أعالم النبالء جا قول الذهيب يف وقد تقدم معن
وإما قد ولدوا يف الشام على حبـه  ، قد ملكهم بالكرم واحللم والعطاء إما، هنويتغالون فيه ويفضلو

وفيهم مجاعة يسرية من الصحابة وعدد كثري من التـابعني والفضـالء   ، وترىب أوالدهم على ذلك
  ونشؤوا على النصب نعوذ باهللا من اهلوى عه أهل العراق وحاربوا م

على حبه والقيام معه وبغض من  -إال اخلوارج منهم-كما قد نشأ جيش علي رضي اهللا عنه ورعيته 
فباهللا كيف يكون حال من نشأ يف إقليم ال يكاد ، بغى عليه والتربي منهم وغال خلق منهم يف التشيع

انتـهى  ) !؟ومن أين يقع له اإلنصاف واالعتدال ؟ب مفرطا يف البغضد فيه إال غاليا يف احليشاه
  كالم الذهيب 

عليـه وآلـه   كل يؤخذ من قوله ويترك إال رسول اهللا صـلى اهللا  (كثريا ما نردد كلمة مالك إننا 
القبول والرد عند الكثري منا  صار مناطفقد ، لكن ما أبعدنا عن تطبيق هذه الكلمة يف واقعنا) وسلم
فحكمنا على مسألة بأن اخلالف فيها معترب أو غري معترب إمنا هو ألننا ، نشأنا عليه أو ما تلقيناه ما: هو

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 172 

أو حق أو باطل أو إميـان أو  وكذلك حكمنا على شيء بأنه بدعة أو سنة ، تلقينا ذلك ونشأنا عليه
  ق املطلق أو نشأنا عليه هو احل هما تلقيناف، إمنا هو ألننا تلقينا ذلك أو نشأنا عليهكفر 

رحـم اهللا  ، ومن النادر العزيز أن جتد من يبحث فيما نشأ عليه وتلقاه وحيتمل فيه الصواب واخلطـأ 
وقد تقدم ) خطأ حيتمل الصواب يقويل صواب حيتمل اخلطأ وقول غري: (الشافعي فقد كان يقول

ومن ، جرد تقليد وهوىالناس تبع ملا ألفوه من اتباع اآلباء مب : (معنا قول الصنعاين يف إيقاظ الفكرة
وإما أن ... فيقصر نظره على ما دونه أسالفه من الكتب إما من راكدي اهلمة: نظر من العلماء فهو

فيطلع على مآخذ الناس من الكتاب والسنة ويظهر على احلق  يكون الناظر من ذوي اهلمة والذكاء
  اه)ل بل األقل من القليلفيطرح ما ظهر له من احلق ويعود إىل اآلباء إال القليمع من كان 

ومن ترىب على مذهب قد تعوده واعتقد ما : (٥٣٧ص/٢الفتاوى الكربى جوقال ابن تيمية كما يف 
ال يفرق بني ما جاء عن الرسول وتلقته األمة  -وهو ال حيسن األدلة الشرعية وتنازع العلماء-فيه 

ومن كـان ال   ،ذر إقامة احلجة عليهوبني ما قاله بعض العلماء و يتعبالقبول حبيث جيب اإلميان به 
يفرق بني هذا وهذا مل حيسن أن يتكلم يف العلم بكالم العلماء وإمنا هو من املقلدة الناقلني ألقـوال  

  اه )غريهم
    

  الحق أحق أن یتبع: الفرع الثالث
مـن   قصدوقد ، من املهم جدا عند التحدث عن تصحيح احلكم أن نتحدث عن التجرد واإلنصاف

من شيخي أو  تإن التجرد واإلنصاف يقتضي أن أقبل احلق من أي جهة كان، )اإلنصاف عزيز(: قال
من مسلم أو مـن  ، بنفسي أو أوصله يل غريي وصلت إىل احلق ،من مجاعيت أو من غريها ،من غريه

وخـذ  ، ال تنظر إىل من قال وانظر إىل ما قـال ( : قال حامت األصم، من سين أو من مبتدع، كافر
اه تنبيه املغتـرين  ) يث وجدا فإا ضالة املؤمن فإذا وجدا فقيدها مث ابتغ ضالة أخرىاحلكمة ح

   ١٨٤ص
فَما أَم من  لَا يهِدي إِلَّا أَنْ يهدى أَفَمن يهدي إِلَى الْحق أَحق أَنْ يتبع : (...اهللا تعاىل وقبل ذلك قال

إِنَّ الظَّن لَا يغنِي من  الْحق شيئًا إِنَّ اللَّه عليم بِمـا   ا يتبِع أَكْثَرهم إِلَّا ظَناوم*  لَكُم كَيف تحكُمونَ
  ]٣٦ ، ٣٥/ يونس [)  يفْعلُونَ 

لَّذين هداهم اللَّـه  أُولَئك ا الَّذين يستمعونَ الْقَولَ فَيتبِعونَ أَحسنه *فَبشر عباد : ( وقال سبحانه 
  ]١٨، ١٧/الزمر[ )وأُولَئك هم أُولُو الْأَلْبابِ 
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عليه وآلـه  عن حذيفة رضي اهللا عنه قال رسول اهللا صلى اهللا : ( ٤/٣٦٤ه وروى الترمذي يف سنن
ولكن وطنوا أنفسكم ، إن أحسن الناس أحسنا وإن ظلموا ظلمنا :ال تكونوا إمعة تقولون: وسلم

  اه )ن الناس أن حتسنوا وإن أساءوا فال تظلمواإن أحس
 :عليه وآله وسـلم قال رسول اهللا صلى اهللا : عن أيب هريرة قال : (٥/٥١وروى الترمذي يف سننه 

   ٢/١٣٩٥اه ورواه ابن ماجه )احلكمة ضالة املؤمن فحيث وجدها فهو أحق االكلمة 
دخل على عثمان رضي اهللا عنه  ر أنهعبيد اهللا بن عدي بن خيا عن: (١/٢٤٦يف صحيح البخاري و

  اه)إذا أحسن الناس فأحسن معهم وإذا أساؤوا فاجتنب إساءم :وهو حمصور فقال
  :الكرمي أخي القارئ

وقـد يكـون   ، على خالف بعض ما ورثناه من آبائنا أو تلقيناه من مشاخيناأحيانا قد يكون احلق  -
يف صف الصغري ال الكبري فقد كان أحيانا ن احلق وقد يكو، يف صف املغمور ال املشهور أحيانا احلق

أو الضعيف ، يف صف القليل ال الكثريأحيانا وقد يكون احلق ، ) ٢٥ (ابن عباس مقدما على األشياخ 

                                                
  :يف أخذ العلم عن أهله وإن كانوا صغار السن: فصل( :٢/١١٠ بن مفلحاليف اآلداب الشرعية    ( ٢٥ ) 

   الغالم أستاذ إذا كان ثقة :بلغين عن ابن عيينة قال: قال اإلمام أمحد -
ألن أسأل أمحد بن حنبل عن مسألة فيفتيين أحب إيل من أن أسأل أبا عاصم وابن  :ديينوقال علي بن امل  -

  إن العلم ليس بالسن، داود
إن العلم ليس  :قال عمر رضي اهللا عنه: من حديث عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قالوروى اخلالل  -

  عن حداثة السن وال قدمه ولكن اهللا تعاىل يضعه حيث يشاء
ومن هو دونه يف السن هذه ال يكون الرجل عاملا حىت يسمع ممن هو أسن منه ومن هو مثله : وقال وكيع -

 ...طريقة اإلمام أمحد
أن سبعة من العلماء مات كل واحد منهم وله ست  ؛وجدت يف تعاليق حمقق :ويف فنون ابن عقيل -

اإلسكندر ذو  :همفمن ،وثالثون سنة فعجبت من قصور أعمارهم مع بلوغهم الغاية فيما كانوا فيه
انتهى ... ي وإبراهيم النظام وابن الراونديالقرنني وأبو مسلم اخلراساين وابن املقفع وسيبويه وأبو متام الطائ

 كالمه 
رواه البخاري ، وكان وقافاَ عند كتاب اهللا ،كهوالَ كانوا أو شباناَوكان القراء أصحاب مشورة عمر  -

  .وغريه
عبد الرمحن  :كنت أقرئ رجاالَ من املهاجرين منهم :قال اهللا عنهعن ابن عباس رضي  ويف الصحيحني -

 . بن عوف
أو قلت  ن صغرت أسنامإفيه تنبيه على أخذ العلم من أهله و: قال ابن اجلزري يف كشف املشكل -

 . أقدارهم
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وال صغرا وال ، وال شهرة وال خفاء، إخل فاحلق ال يعرف كثرة وال قلة...الغين أو الفقري ال، ال القوي
   إن احلق ال يعرف إال احلجة والربهان ..غىن وال فقرا وال، وال ضعفا وال قوة، كربا

  : الكرميأخي القارئ 
أو أي احلكمة ضالة املؤمن حيث وجدها أخذها وعمل ا وال ينتظر بذلك إذنا من أمري أو شـيخ  

بل اعرف الرجال باحلق  فاحلذر احلذر من أن تسلم عقلك لغريك) آمنتم له قبل أن آذن لكم(..أحد
عادة ضعفاء العقول يعرفـون  : (٥٢ق بالرجال قال الغزايل يف املنقذ من الضالل صوال تعرف احل
ال : (والعاقل يقتدي بقول أمري املؤمنني علي رضي اهللا عنه حيث قال ،ال الرجال باحلقاحلق بالرجال 

والعارف العاقل يعرف احلق مث ينظـر يف نفـس   ) تعرف احلق بالرجال بل اعرف احلق تعرف أهله
  اه )ن كان حقا قبله سواء كان قائله مبطال أو حمقافإ القول

  ) ينكم أو أن يظهر يف األرض الفسادإين أخاف أن يبدل د(: وقد قال فرعون عن موسى عليه السالم
ومل يزالوا به حىت  ) ...له فإنه سيسحرك و عتستماحذر حممدا وال : (قيل للطفيل بن عمرو الدوسيو

  ) اهللا غالب على أمره ولكن أكثر الناس ال يعلمونو.. (لكنو، )القطن(حشا يف أذنيه الكرسف 
ا جاء بكمـا إلينـا   م: ولصاحبهوهذا مصعب بن عمري رضي اهللا عنه عندما قال له أسيد بن حضري 

أو جتلس فتسمع فإن ( :قال له مصعبف؟ اعتزالنا إن كانت لكما بأنفسكما حاجة تسفهان ضعفاءنا
  ) عنك ما تكرهرضيت أمرا قبلته وإن كرهته كففنا 

  
قال ابـن   ،ومن عدم اإلنصاف والتجرد أن نرد ما عند اآلخر من احلق مع ردنا ما عنده من الباطل

لكن جند كثريا من هؤالء قد يكون القول الباطـل  : (...٣٩ستقيم صتيمية يف اقتضاء الصراط امل
حىت يبقى  كله األصلفريد احلق يف هذا  ،أو معه دليل يقتضي حقا ما ،ما مع منازعه فيه حقالذي 

يف مسـائل   كما رأيته لكثري من أهل السنةهذا مبطال يف البعض كما كان األول مبطال يف األصل 
  اه )...القدر والصفات والصحابة وغريهم

وسبب ذلك أن قلوب املثبتة تبقى متعلقة : (٢٦ص/٦جمموع الفتاوى جوقال ابن تيمية أيضا كما يف 
فيعرضون عن هم نفرة عن قول املبتدعة بسبب تكذيبهم باحلق ونفيهم له بإثبات ما نفته املبتدعة وفي

تسننة يف إعراضه عن ر بعض جهال املكما قد يص ،أو ينفرون منه أو يكذبون به ما يثبتونه من احلق
  اه )إذا رأى أهل البدعة يغلون فيها وأهل البيت يبعض فضائل عل

                                                                                                                                       
ا إمن :فقال !تقرأ على هذا الغالم اخلزرجى؟: فقيل له، وقد كان حكيم بن حزام يقرأ على معاذ بن جبل -

  اه)أهلكنا التكرب
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 ،رد على بعض العوام مسألة عقلية جليلة فيقبلهاولذا تو: (...٤٨ص/١املستصفى جوقال الغزايل يف 
إن كان يسيء االعتقاد فيمن نسبته  هذا مذهب األشعري أو احلنبلي أو املعتزيل نفر عنه: فإذا قلت

الراسـخني   إال العلماء، وليس هذا طبع العامي خاصة بل طبع أكثر العقالء املتسمني بالعلوم ،إليه
  اه )م على اتباعهالذين أراهم اهللا احلق حقا وقواه

ومن العدوان وترك العدل أن ترد قول العامل بدون حجـة  : (٨٠قال املعلمي يف رفع االشتباه صو
عون عليه أنه خيـالف  أو ألن كثريا من الناس أو أكثرهم خيالفونه ويد، ألنك تسيء به الظنولكن 

ألن  ى احلـق أيضـا  وكما أن هذا عدوان على ذلك العامل فهو عدوان عل، احلق يف بعض املسائل
  اه) عليك أن تطلبه باحلجة والربهان فتركت ذلك وعدوان على نفسك أيضا ألنك ظامل هلا

   
 ولو كانمقبوال  معل كل قوهلسن الظن بشخص أو طائفة جيمن حي جتد بعضلك ذوعلى العكس من 

ثر اخللق وهذا وهم باطل وهو غالب على أك: (٥٤قال الغزايل يف املنقذ من الضالل ص، خطأ بعضه
وإن أسـندته إىل  ، وإن كان باطال فإذا نسبت الكالم وأسندته إىل قائل حسن فيه اعتقادهم قبلوه

  اه )وهذا غاية الضاللمن ساء فيه اعتقادهم ردوه وإن كان حقا 
اإلنسان أنه إذا عرف يف طائفة أم على احلق يف  طَبع: (٧٦كتابه رفع االشتباه ص قال املعلمي يفو

املسائل وعرف يف طائفة أخرى أم على باطل يف كثري من املسائل مث ذكرت له مسـألة  كثري من 
ولو مل يعرف هلم ، فإنه يتسرع إىل احلكم بأن احلق فيها مع الطائفة األوىلاختلفت فيها الطائفتان 

ىل حجة بل قد تتلى عليه احلجج املوافقة للطائفة الثانية وتكون قوية وال يعرف حجة للطائفـة األو 
  اه )لك الوهم عنه وهذا من أشنع الغلطولكنه ال يستطيع دفع ذ

  
هـل  : ونريد من أنفسنا جوابا صرحياالسؤال التايل وأسأل نفسي ين ألسألك أخي القارئ الكرمي نوإ

الصواب واخلطأ؟ أم أن كل كـالم أهـل   ) عقدية أو فقهية أو حركية(حنتمل يف أقوال مذاهبنا 
  خالفه خطأ مطلق؟ مذاهبنا صواب مطلق وكل ما 

 وال(: ٥٨٢ص اهلجرتني طريقيف مثل شجاعة ابن القيم عندما قال جوابا فيه من الشجاعة نريد 
 من معها فيما وخنالفها احلق من معها ما على طائفة كل نوافق بل ،طائفة على لطائفة نتعصب
 عليه ومنوت لكذ على حنيا أن اهللا من ونرجو مقالة وال طائفة ذلك من نستثىن ال ،احلق خالف
  اه)باهللا إال قوة وال به اهللا ونلقي
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وأال مييـل  فورثة الرسول منصبهم العدل بني الطوائف : (٩٤ص/٣إعالم املوقعني جوقال أيضا يف 
بل يكون احلق مطلوبه يسري بسريه ويرتل برتوله  ،حدهم مع قريبه وذوي مذهبه وطائفته ومتبوعهأ

  اه )ةيدين بدين العدل واإلنصاف وحيكم احلج
والشيء الذي نرفضه ويرفضه مجيع العقالء أن حيسب أحد النـاس أن  : (وقال الشيخ حممد الغزايل

اإلسالم كلـه ويصـدع   وأن جيمد على ما عنده مجودا قد يضر ب رأيه دين وأن ما عداه ليس بدين
   ٩٣اه دستور الوحدة الثقافية ص)وحدته

فال يظنون اإلسالم حكرا على  ،دون وما يدعونوعلى األتباع أن يستبينوا قيمة ما يؤ: (٩٨وقال ص
ىل جلاجة ومغاضبة فإن ذلك يفسد إواختيار املسلم ملذهب ما ال جيوز أن يتحول  ،مسالكهم وحدها

  اه )النية وميزق األمة ويوهي الصلة باهللا تعاىل
وامـا  واعلم أن هناك أفرادا بـل أق : (٢٧ص/٢مناهل العرفان يف علوم القرآن جوقال الزرقاين يف 

ولو  تعصبوا آلرائهم ومذاهبهم وزعموا أن من خالف هذه اآلراء واملذاهب كان مبتدعا متبعا هلواه
ن رأيهم ومذهبهم هو املقياس وامليزان أو كأنه أك ،سائغا يتسع له الدليل والربهانكان متأوال تأويال 

  وهكذا استزهلم الشيطان وأعماهم الغرور الكتاب والسنة واإلسالم 
م عن هذه الغلطة الشنيعة أن تفرق كثري من املسلمني شيعا وأحزابا وكانوا حربـا علـى   ولقد جن

وغاب عنهم أن الكتاب والسنة واإلسالم أوسع من مذاهبهم وآرائهم وأن مذاهبهم  ،بعضهم وأعداء
وآرائهم أضيق من الكتاب والسنة واإلسالم وأن يف ميدان احلنيفية السمحة متسعا حلريـة األفكـار   

   تالف األنظار ما دام اجلميع معتصما حببل من اهللاواخ
واعتصموا حببل اهللا مجيعا وال تفرقوا واذكروا نعمة اهللا عليكم إذ : (مث غاب عنهم أن اهللا تعاىل يقول

نـهم  إن الذين فرقوا دي: (ويقول جل ذكره ،)كنتم أعداء فألف بني قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا
وال تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من : (ويقول تقدست أمساؤه ،)شيءوكانوا شيعا لست منهم يف 

   ) عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه بعد ما جاءهم البينات وأولئك هلم عذاب
ملثل هذا أربأ بنفسي وبك أن نتهم مسلما بالكفر أو البدعة واهلوى ـرد أنـه خالفنـا يف رأي    

دعة من أشنع األمور ولقد قرر علماؤنا أن الكلمـة إذا  فإن الترامي بالكفر والب ،إسالمي نظري
احتملت الكفر من تسعة وتسعني وجها مث احتملت اإلميان من وجه واحد محلت علـى أحسـن   

لكن يفت يف عضدنا غفلة كثري  ،وهذا موضوع مفروغ منه ومن التدليل عليه، احملامل وهو اإلميان
الذي حيفظ الوحدة وحيمي األخوة ويظهـر  العظيم من إخواننا املسلمني عن هذا األدب اإلسالمي 

اإلسالم بصورته احلسنة ووجهه اجلميل من السماحة واليسر واتساعه لكافة االختالفـات الفكريـة   
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واملنازع املذهبية واملصاحل البشرية ما دامت معتصمة بالكتاب والسنة على وجه من الوجوه الصحيحة 
  ...لرشيداليت حيتملها النظر السديد والتأويل ا

ولكنك ستقضي األسف حني ترى جبانبه فئات من املسلمني أيضا تراشقوا بالكفر وتراموا بالشرك 
واهلوى رد تأويل يستسيغه النظر ويتسع له صدر االستدالل مث اتسع اخلـرق   ديعوتقاذفوا بالتب

مـاء  على الراقع يف بعض الظروف حىت دارت معارك طاحنة بني صفوف كلها مسلمة وأريقت د
مشاهد مـا كـان    ؛زكية كلها إسالمية وال نزال نشهد من مثل هذا الصراع القائم على التنطع

  اه)أغنانا عنها وما كان أحرانا باحلذر منها
  

الناطق  هم) عقدي أو فقهي أو حركي(مذهب ليس هناك مجاعة أو طائفة أو أن نعلم أنه  علينا جيب
 ،كْفُون بكل فرائض اإلسالممجاعة أو طائفة أو مذهب يوليس هناك ، أو السنةالرمسي باسم اإلسالم 

وحق مطلق وما عند كل ما عندهم صواب  أو طائفة أو مذهب وليس هناك مجاعة، بل كلٌ على ثغرة
  ن نأخذ من كل مجاعة أفضل ما فيهافينبغي أ، غريهم خطأ وباطل مطلق

ذلـك املـذهب   يرى أن ملذهب  بسبب أن املنتمي -ن كان وال بد منهإ- ينبغي أن يكون االنتماءو
قال الغزايل ، أو ألن اهللا فتح عليه يف خدمة اإلسالم يف ذلك اال فحسب، أقرب إىل احلق من غريه

قد قضيت على كل واحد من القائلني باجلرب واالختـراع  : فإن قلت: (٧/  ٤ إحياء علوم الدينيف 
كيف ميكن فهم ذلك؟ وهل ميكن ف، والكسب أنه صادق من وجه وهو مع صدقه قاصر وهذا تناقض

  إيصال ذلك إىل األفهام مبثال؟
مل إىل البلدة حيوان عجيب يسمى الفيل وما كانوا قط فاعلم أن مجاعة من العميان قد مسعوا أنه ح

ال بد لنا من مشاهدته ومعرفته باللمس الذي نقدر عليه فطلبوه : شاهدوا صورته وال مسعوا امسه فقالوا
فوقع يد بعض العميان على رجليه ووقع يد بعضهم على نابـه ووقـع يـد     ،ملسوهفلما وصلوا إليه 

  بعضهم على أذنه فقالوا قد عرفنا انصرفوا 
  :فسأهلم بقية العميان فاختلفت أجوبتهم

  جل إن الفيل ما هو إال مثل أسطوانة خشنة الظاهر إال أنه ألني منها فقال الذي ملس الرِ -
كما يقول بل هو صلب ال لني فيه وأملس ال خشونة فيه ولـيس يف  وقال الذي ملس الناب ليس  -

  غلظ األسطوانة أصال بل هو مثل عمود 
وقال الذي ملس األذن لعمري هو لني وفيه خشونة فصدق أحدمها فيه ولكن قال ما هو مثل عمود  -

  وال هو مثل اسطوانة وإمنا هو مثل جلد عريض غليظ 
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أخرب كل واحد عما أصابه من معرفة الفيل ومل خيـرج   فكل واحد من هؤالء صدق من وجه إذ
فاستبصر واحد يف خربه عن وصف الفيل ولكنهم حبملتهم قصروا عن اإلحاطة بكنه صورة الفيل 

  اه)ذا املثال واعترب به فإنه مثال أكثر ما اختلف الناس فيه
  

األخـرى  هب اىل املـذ ليستغرب من املنتمني إ) عقدي أو فقهي أو حركي(إن املنتمي ملذهب معني 
إىل مـذهيب؟ ومـا درى أن املنتمـي    ال ينتسبون  هب وملَاك املذكيف انتسبوا لتل: ويقول يف نفسه

ابن كان : قال أبو شامة: (٢٢/١٧٢ال الذهيب يف سري النبالء ق، مثل ذلكللمذهب اآلخر يقول عنه 
عقائد على الطريقة املشهورة لكن كالمه يف ال، كثرية إماما علما يف العلم والعمل صنف كتباقدامة 

  يف العلم ومعرفته مبعاين األخبار ح له األمر فيها على جاللته وضفسبحان من مل يعن أهل مذهبه 
وكذا كل فرقـة  ، مع علمكم وذكائكم كيف قلتم وهو وأمثاله متعجب منكم: قلتقال الذهيب 

من هـذه  -لب احلقونرجو لكل من بذل جهده يف تطوال عجب يف ذلك ، تتعجب من األخرى
  اه )أن يغفر له -األمة املرحومة

وكل فريق يرى أن ما هو عليه هو املطلب الشرعي وأن ضد ذلك ضالل مبني مع أن مقصد اجلميع 
وأيضا فقد ظهر منهم احتاد القصد على اجلملة مع : (٢٢٣ص/٤املوافقات جواحد قال الشاطيب يف 

أشد مسائل اخلالف مثال مسألة إثبات الصـفات  و ،أهل احلق يف مطلب واحد وهو اتباع الشريعة
فإنا إذا نظرنا إىل الفريقني وجدنا كل فريق حائما حول محى الترتيه ونفـي   ،حيث نفاها من نفاها

فاختالفهم يف الطريق قد ال خيل ـذا القصـد يف    ،النقائص ومسات احلدوث وهو مطلوب األدلة
  اه )ألصوليةوهكذا إذا اعتربت سائر املسائل االطرفني معا 

ففي مسألة الصفات اليت ذكرها الشاطيب جتد املعتزلة والزيدية واإلمامية يرون أن إثبات صفات زائدة 
واحلنبليـة  بينما املثبتة من أهل احلديث ، وهذا هو الكفر بعينيه، على الذات يعين تعدد القدماء واآلهلة

لى الذات يعين التعطيل واجلحود ملا أثبتـه  واألشعرية واملاتريدية يرون أن عدم إثبات صفات زائدة ع
  ومقصد اجلميع واحد وهو الترتيه للرب، وهذا هو الكفر بعينه، الشرع بال مسوغ

ومثل ذلك مسألة خلق أفعال العباد فتجد أن الزيدية واملعتزلة واإلمامية يرون أن القول خبلق أفعـال  
وهذا يعين اام  ،مث يدخلهم النار على ما مل يفعلوهالعباد يعين أن اهللا جيرب العباد على الكفر واملعاصي 

 بينما القائلني خبلق أفعال العباد من األشعرية واملاتريدية وأهل احلـديث ، اهللا بالظلم وهو الكفر بعينه
واإلباضية يرون أن القول بعدم خلق أفعال العباد يعين أن مع اهللا خالقا آخر وهذا هو الكفر  واحلنبلية

  اجلميع واحد وهو ترتيه الرب  ومقصد، بعينه
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فإذا كان األقطاب من اجلانبني على طريف نقيض من الرأي واملوقف بالنسبة إىل مسألة واحدة فما (
إن ،هي وظيفة املبتدي ومن ليس له إملام باملباحث الكالمية وال قدم راسخة يف املسـائل العقديـة  

احد إذ كيف ميكن أن يكون أصل واحد آية اإلنسان ليحتار أشد احلرية من هذا االختالف يف أصل و
  عند طائفة أخرى وعكس ذلكتوحيد اهللا وكماله يف اخللق واإلجياد عند طائفة 
رس يف جو من عن أن األمر دلنا أم أن هذا يكشف  ؟هل ميكن أن يكون هذا التفاوت أمرا صحيحا

ل هذا املنطلق وعوجلت التعصب وعدم التحقيق ويكشف عن أن أكثر املسائل اخلالفية نشأت يف مث
  )٢٦(يف مثل هذا اجلو الذي ينايف مصلحة التحقيق والبحث املوضوعي يف القضايا الفكرية والعقدية 

  
وعلى العموم فالواجب عند اخلالف بني املذاهب هو الرجوع إىل احلجة والربهان ال إىل ما يقـرره  

قال ابن تيمية كما يف ، كتب يف كتبهما ي أو ما يقوله أشياخه أو، املذهب الذي ينتمي إليه الشخص
يف األصول والفروع  أقوال وأعمالزن مجيع ما خاض الناس فيه من نو: (١٢/٤٦٨جمموع الفتاوى 
غري متبعني هلوى من عادة أو مذهب أو طريقة أو رئاسة ، بكتاب اهللا وسنة رسوله الباطنة والظاهرة

  اه )وال متبعني لظنأو سلف 
وليس ألحد أن حيتج بقول أحد يف مسائل : ( ٥٣٧ص/٢الفتاوى الكربى جوقال ابن تيمية كما يف 

مستنبط من ذلك تقدر مقدماته باألدلة الشرعية ال بأقوال  وإمنا احلجة النص واإلمجاع ودليلٌ ،الرتاع
  اه)فإن أقوال العلماء حيتج هلا باألدلة الشرعية ال حيتج ا على األدلة الشرعيةبعض العلماء 
أما من ال يستطيع النظر فإنه يأخذ بقول من يثـق يف دينـه   ، ا هو ملن يستطيع النظروهذا كله إمن

له وال يكلـف  ألن ذلك هو ما يستطع فع مث هو يف ذمة من أفتاه يوم القيامة، ويثق يف علمه أيضا
  )من قلد عاملا لقي اهللا ساملا: (وقد قيل، اهللا نفسا إال وسعها

  

  یر من التمادي في الباطلالرجوع إلى الحق خ: الفرع الرابع
ال مينعك قضاء قضيته مث راجعت فيه نفسك فهـديت  : (مارضي اهللا عنهيف كتاب عمر أليب موسى 

 والرجوع إىل احلق خري من التمـادي يف الباطـل  لرشده أن تنقضه فإن احلق قدمي ال ينقضه شيء 
خالصة البدر رقطين والبيهقي وانظر رواه الدا  اه)واعلم انه من تزين للناس بغري ما يعلم اهللا شانه اهللا

   ٢/٤٣٥املنري 

                                                
 بتصرف  ٩-٨جعفر السبحاين يف حماضراته حول البداء اليت كتبها جعفر اهلادي صاقتباس من ) ٢٦( 
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لكن من كانـت  ، خصوصا إذا بان احلق من الغري ال بالبحث الذايتجدا الرجوع إىل احلق عزيز إن 
  باخللق ال و نفسه كبرية وكان اهللا مراده فإنه ال يبايل حبظوظ نفسه
  :يف ذلك وهذه بعض النماذج

كنا يف جنازة فيها عبيد اهللا بن احلسن : رمحن بن مهدي قالعن عبد ال( : ١٠/٣٠٨يف تاريخ بغداد 
، فسألته عن مسألة فغلط فيها :قال ،وهو على القضاء فلما وضع السرير جلس وجلس الناس حوله

القول يف هذه املسألة كذا وكذا إال أين مل أرد هذه إمنا أردت أن أرفعك إىل ما ، أصلحك اهللا :فقلت
  هو أكرب منها 
بـا يف  ألن أكون ذن، إذا أرجع وأنا صاغر إذا أرجع وأنا صاغر: مث رفع رأسه فقال فاطرق ساعة

وذكر القصة  ٦/٢٩٨اه ورواها ابن اجلوزي يف املنتظم )احلق أحب إيل من أن أكون رأسا يف الباطل
    ١٠/١٥١وابن كثري يف البداية والنهاية  ١٩/٢٥املزي يف ذيب الكمال 

كنت : على بن موسى احلداد قال روى بسنده عناخلالل أن ( :١٠ص ويف كتاب الروح البن القيم
فلما دفن امليت جلس رجل ضرير يقرأ عند ، يف جنازة اجلوهريمع أمحد بن حنبل وحممد بن قدامة 

   يا هذا إن القراءة عند القرب بدعة: القرب فقال له أمحد
 ؟أبا عبد اهللا ما تقول يف مبشر احللـيب يا : فلما خرجنا من املقابر قال حممد بن قدامة ألمحد بن حنبل

فأخربين مبشر عن عبد الرمحن بن العالء اللجالج عن أبيـه  ، نعم: قال، كتبت عنه شيئاقد  ثقة: قال
مسعت ابن عمر يوصي بـذلك   :وقال أنه أوصى إذا دفن أن يقرأ عند رأسه بفاحتة البقرة وخامتتها

   اه)!!فارجع وقل للرجل يقرأ: فقال له أمحد
خطيب  حكى القاضي عز الدين اهلكاري ابن: ( ٨/٢١٤شافعية الكربى البن السبكي  طبقات الويف

أن الشيخ عز الدين أفـىت  : ابن عبد السالم األمشونني يف مصنف له ذكر فيه سرية الشيخ عز الدين
من أفىت له فالن بكـذا فـال   : مرة بشيء مث ظهر له أنه خطأ فنادى يف مصر والقاهرة على نفسه

  واألمثلة على ذلك كثرية تركناها خشية اإلطالةاه )مل به فإنه خطأيع
  

  حول حدیث افتراق األمة تإشكاال: المبحث السادس 
ة وأا كلها يف النـار إال  غري خاف على أحد احلديث الوارد يف افتراق األمة على ثالث وسبعني فرق

 يف يد البعض لتفريق األمة ومتزيقها استخدام هذا احلديث فصار معوالفهم وسيء قد أُو، إخل...واحدة
  وكل يدعي أن مجاعته هم الفرقة الناجية ومن عداهم هم اهلالكون ، وإشاعة البغضاء يف صفوفها

حىت ، وكلما حصل خالف بني طائفة وأخرى صار هذا احلديث سيفا مصلتا بيد بعضهم على بعض
فلقـد  ، الدعوي واخلالف الفقهي وصل احلال إىل أن يشهر هذا السيف يف خالف التنوع واخلالف
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الفرقـة  (: يقولون -عندما احتدمت املعارك بينهم وبني أهل الرأي-كان كثري من أصحاب احلديث 
ولكن الشافعي ملا ، وأهل الرأي هم أهل الفقه، أهل الرأيبذلك ليخرجوا ) الناجية هم أهل احلديث

ترتيب املدارك للقاضـي   الفريقني ففي كان جامعا بني احلديث والفقه صار سببا يف مجع الكلمة بني
ما زلنا نلعن أهل الرأي ويلعنوننا حىت جـاء  : عن أمحد بن حنبل رمحه اهللا أنه قال: ( ١/٩١عياض 

  اه  )الشافعي فمزج بيننا
يريد أنه متسك بصحيح اآلثار واستعملها مث أراهم أن من الرأي ما حيتاج إليـه وتـبىن   (: قال عياض

على أصوهلا ومنتزع منها وأراهم كيفية انتزاعهـا والتعلـق بعللـها     أنه قياسأحكام الشرع عليه و
م أصحاب الرأي أنه ال فرع وعلّ، م أصحاب احلديث أن صحيح الرأي فرع لألصلفعلّوتنبيهاا 

  اه )إال بعد أصل وأنه ال غىن عن تقدمي السنن وصحيح اآلثار أوال
  :التالية وعتصار ضمن الفرباخ اقاالفترولنتحدث عن حديث 

  

  إشكاالت من ناحیة الروایات: الفرع األول 
أن هـو  لكن مرادي ، احلديث من الناحية احلديثية فهذا يطلب يف مظانهذلك ليس مرادي هو دراسة 

وبعضها قد يسلّم وبعضها ، ألفت نظر القارئ الكرمي إىل بعض اإلشكاالت احلديثية يف هذا احلديث
  :قد ال يسلّم فمن تلك اإلشكاالت

عـن   ٣/١٣٨قال ابن حزم يف الفصل  ،أن هناك من األئمة من ضعف احلديث :اإلشكال األول-
 انال يصح انحديث نهذا: قال أبو حممد): (القدرية واملرجئة جموس هذه األمة(هذا احلديث وحديث 

وما كان هكذا فليس حجة عند من يقول خبرب الواحد فكيف من ال يقول ، أصالً من طريق اإلسناد
  اه  )به

منهاج السـنة النبويـة   آخرون قال ابن تيمية يف  لكن للحديث شواهد ولذا صححه يف املقابل أئمة
لكن  ،وقد ضعفه ابن حزم وغريهحديث الثنتني والسبعني فرقة ليس يف الصحيحني : (٢٤٩ص/٥ج

  اه )حسنه غريه أو صححه كما صححه احلاكم وغريه
قـال صـديق   ) كلها يف النار إال واحدة: (عف زيادةأن هناك من األئمة من ض :اإلشكال الثاين-

 يفنقل السيد العالمة حممد ابن إبراهيم الوزير رمحه اهللا : (١/١٠٦يقظة أويل االعتبار  حسن خان يف
ن الزيـادة يعـىن   إ: حزمن باقال : رمحه اهللا ما لفظه األندلسيبعض رسائله عن أىب حممد بن حزم 

 وإمنا احلديث املعروف إمنا تفترق إىل نيف وسبعني فرقـة ، وعةموض) كلها هالكة إال فرقة: (قوله
  اه ...)نقل الثقات يفوال زيادة على هذا 
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وقد أيد ابن الوزير تضعيف هذه  ١/١٨٦وما نقله ابن الوزير عن ابن حزم هو يف العواصم والقواصم 
فإـا  ) ة إال واحـدة كلها هالك(وإياك واالغترار بـ: (الزيادة بل اعتربها من دسيس املالحدة فقال

إـا  : وعن ابن حزم، زيادة فاسدة غري صحيحة القاعدة وال يؤمن أن تكون من دسيس املالحدة
وكذلك كل ما ورد يف ذم القدرية واملرجئة واألشـعرية فإـا   ، موضوعة غري موقوفة وال مرفوعة

  اه )أحاديث ضعيفة غري قوية
وليس فيها شيء علـى شـرط   : (ديث االفتراقبعد ذكر روايات ح ٣/١٧٠وقال ابن الوزير أيضا 

الصحيح ولذلك مل خيرج الشيخان شيئا منها وصحيح الترمذي منها حديث أيب هريرة مـن طريـق   
أن هذه الزيـادة  : وعن ابن حزم) كلها يف النار إال واحدة(وليس فيه حممد بن عمرو بن علقمة 

  اه )موضوعة ذكر ذلك صاحب البدر املنري
حكم شـرعي   يف ال تقوم ا حجة، فضعيفةاحلديث األول  يف اليتوأما الزيادة : (وقال الشوكاين

هو حكم باهلالك على هذه األمـة   الذي مثل هذا األمر العظيم يفولو على بعض املكلفني فكيف 
واختصها خبصائص مل يشاركها فيها أمة من األمم السابقة وزادهـا شـرفا   اهللا شرفها اليت املرحومة 

أمة تفترق إىل ثالث وسبعني فرقة ولك  يفخري  وأي، ال بأن جعلها شهداء على الناسوتعظيما وجتلي
  مجيعا فال ينجو منها إال فرقة واحدة 

فزيادة غري صحيحة ) كلها هالكة إال واحدة: (زيادة وأما: ولقد أحسن بعض احلفاظ حني يقول
   حزم نباوكذلك أنكر ثبوا احلافظ  القاعدة وأظنها من دسيس املالحدة

ن فيها من التنفري عن اإلسالم والتخويف إفولقد جاد ظن من ظن أا من دسيس املالحدة والزنادقة 
ل لواضعها ما طلبه من الطعن على هذه األمـة املرحومـة   فتحص، من الدخول فيه ماال يقدر قدره

  ٢٠٧ص-٢٠٦ص/١ج يقظة أويل االعتبارمن اه كالم الشوكاين )والتنفري عنها
أن كالم الشوكاين هذا هو يف رسالة لـه   ٢٣٧ص) املقبلي حياته وفكره(املليكي يف كتابه وقد ذكر 

كالم  لشوكاينول، مفردة يف حديث االفتراق وهي خمطوطة موجودة يف مكتبة اجلامع الكبري بصنعاء
قال ابن كثري يف تفسريه بعد ذكـره هلـذا   ( : ]٢/٨٥[ فتح القديريف ذلك يف التفسري حيث قال يف 

دة قد ذكرناهـا يف  وحديث افتراق األمم إىل بضع وسبعني مروي من طرق عدي: ديث ما لفظهاحل
أما زيادة كوا يف النار إال واحدة فقد ضعفها مجاعة من احملدثني بل قال : قلت، موضع آخر انتهى

  اه )ابن حزم إا موضوعة
ط وظاهر كالمه السـابق أنـه   ويف كالم ابن الوزير والشوكاين أن ابن حزم إمنا يضعف الزيادة فق

مث وجدت املليكي قد قال حنو ذلك ، يضعف احلديث من أصله ومل أقف له على كالم آخر يف ذلك
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وقد يكون كالمه حول الزيادة يف كتاب له آخر عليه اعتمد صاحب البدر ، يف كتابه املشار إليه أنفا
  املنري مث ابن الوزير مث الشوكاين

عكـس الروايـة   ) إال واحدة يف النـار  كلها يف اجلنة( :عض رواياتهأن يف ب :اإلشكال الثالث-
  وضعفها غريه رواها ابن النجار وغريه وقد صححها احلاكم ، املشهورة

  :ه قد وردت يف احلديث زيادات كل زيادة خترج فرقة أو طائفةأن: اإلشكال الرابع -
وهذه رواها الطرباين  !!!)برأيهم األموريقيسون قوم  ميتأ أعظمها فتنة على: ( في بعض رواياتهف

  ج أصحاب الرأي من الفرقة الناجيةالرواية ظاهرة يف أن املراد ا إخرا
وهـذ الروايـة    !!!)مل يكفر أحدا من أهل التوحيد بذنبهم من ( :عند الديلمي وغريهويف رواية 

  ظاهرة يف أن املراد ا إخراج اخلوراج من الفرقة الناجية
: ويف روايـة ) هم اجلماعة( :ويف رواية) وأصحايباآلن كان على ما أنا عليه هم من ( :ويف رواية

  مشهورة األخرية وهذه الروايات ) هم السواد األعظم(
ويف النهاية ال بد من معرفة الصحيح من الروايات والضعيف منها والبد من اجلمع بـني الروايـات   

  رالصحيحة أو الترجيح بينها عند التعارض حبسب ما هو مقر
  

  إشكاالت من ناحیة مضمون الرویات: الفرع الثاني 
  :على فرض صحة احلديث

عليه معارض باألحاديث الكثرية اليت فيها أن أمة حممد صلى اهللا قد استشكله بعض أهل العلم ألنه ف
: ٢٠٠ص/١يقظـة أويل االعتبـار ج  قال صديق حسن خان يف كتابـه  .. أمة مرحومةوآله وسلم 

)واحلديث استوذلـك ينـايف  النـار   يفما فيه من احلكم على األكثر باهلالك والكون  املل شك 
اه مث ذكر بعض األحاديـث  ...)اجلنة يفوبأا أكثر األمم  األمة بأا مرحومة يفاألحاديث الواردة 

  .يف أن أمة اإلسالم مرحومة وأن أكثرها يف اجلنة
ال : ألحاديث األخرى بأن يقـال وبني ا -على فرض صحته- االفتراق وميكن أن جيمع بني حديث

تعارض بني كون أكثر أهل اجلنة من هذا األمة وبني هذا احلديث ألنه ليس املراد باحلديث أن الفرق 
فأهل البدع من أهل الوعيد بالنار شـأم يف  . بل هي إن دخلت النار فمآهلا إىل اجلنة، خملدة يف النار

  ة وسيأيت حنو هذا يف كالم أيب حامد الغزايلئملشيذلك شأن أهل الكبائر وأمرهم يف اآلخرة حتت ا
بأن يكون جمموع أفـراد  ، كثرة عدد الفرق اهلالكة ال يعين كثرة اهلالكني من األمة: وميكن أن يقال

: الفرق اهلالكة أقل من جمموع أفراد الفرقة الناجية قال املقبلي يف رسالته املفردة حول افتراق األمـة 
ظاهرا أو حبسب التحقيق اجتهادا أو تقليدا واملبتدعـة   عتزون إىل مجلة اإلسالمالفرقة الناجية هم امل(
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وهذا ال ينايف كون الفرقة ، على التحقيق نزر يسري بالنسبة إليهم أولئك هم اجلماعة والسواد األعظم 
اه املقبلـي  )الناجية من نيف وسبعني فرقة إذ ال يبعد أن تكون فرقة أكثر أشخاصا من ألف فرقـة 

   ٢٤١ص )٢٧(للمليكي ته وفكرةحيا
  : ذلك أجوبة يف يليظهر  الذي: (وقال الصنعاين

أنه جيوز أن هذه الفرق احملكوم عليها باهلالك قليلة العدد وال يكون جمموعها أكثر مـن  : أحدها
   ٢٠١ص/١يقظة أويل االعتبار ج اه )اهلالك وال يرد اإلشكال أكثريةالفرقة الناجية فال يتم 
  : جوبة فقالمث ذكر الصنعاين بقية األ

 النار حكم عليها باعتبار ظـاهر أعماهلـا   يفأن احلكم على تلك الفرق باهلالك والكون : ثانيها( 
وال يناىف ، النار يفوكوا باعتبار أعماهلا حمكوم عليها باهلالك ) كلها هالكة: (كأنه قيل ،وتفريطها

  ...لطاحلهاذلك كوا مرحومة باعتبار آخر من رمحة اهللا هلا وشفاعة صاحلها 
الفنت  الدنيا يفعقاا  أن علىاحلديث وقد دل  الدنيا يفأن ذلك احلكم مشروط بعدم عقاا : ثالثها

  ...والزالزل والقتل والباليا
 ...حديث االفتراق إمنا نشأ من جعل القضية احلاكمة به وباهلالك دائمـة  يفأن األشكال : رابعها

حني من األحيان  يفالفتراق لألمة واهلالك ملن يهلك ثابت ثبوت ا واحلق أن القضية حينية يعين أن
وردت األحاديـث   الذيوال يبعد أن ذلك احلني والزمان هو آخر الدهر  ...وزمن من األزمان

  ٢٠٢ص-٢٠٣ص/١يقظة أويل االعتبار جاه ... ) بفساده وفشوا الباطل وخفاء احلق
  

  :وعلى فرض صحة احلديث أيضا
أي أم ، هي أمة الدعوة ال أمة اإلجابةإن املراد باألمة يف هذا احلديث  :فهناك من األئمة من قال
وعليه فالفرقة الناجيـة هـي كـل    ، عليه وآله وسلمحممد صلى اهللا النيب كل البشر من بعد مبعث 

بن عمر عن النيب صلى اهللا اعن وقد جاء يف احلديث  املسلمني فإم كلهم ناجون من اخللود يف النار
اه )إال أميت كلها يف اجلنـة ما من أمة إال وبعضها يف النار وبعضها يف اجلنة (: قالوسلم  عليه وآله

   ١/٣٨٧رواه الطرباين يف الصغري 

                                                
رسالة الشوكاين يف حديث االفتراق ورسالة الصنعاين يف و سالة املقبلي يف حديث االفتراقرمث وقفت على  )٢٧

السرحيي  بن حيي عبد اهللاحتقيق ) رسائل وأحباث يف حديث افتراق األمة: (يف جمموع واحد بعنوان حديث االفتراق 
واموع من مطبوعات ، ه الرسائل الثالث ورسالة رابعة يف حديث االفتراق البن مطري احلكميذهمجع فيه احملقق 

 ووقفت فيها على ما كنت قد نقلته قبل عنهم بالواسطة، دار الكتب العلمية
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كنا : (عن عمرو بن عوف قال ١٧/١٣والطرباين يف الكبري  ١/٢١٩احلاكم  وأقوى من ذلك رواية
نن من قبلكم حـذو  لتسلكن س: ليف مسجده، فقا صلى اهللا عليه وآله وسلمقعوداً حول رسول اهللا 

النعل بالنعل، ولتأخذن مثل أخذهم إن شرباً فشـرب، وإن ذراعاً فذراع، وإن باعاً فباع، حـىت لـو   
دخلوا جحر ضب دخلتم فيه، إال إن بين إسرائيل افترقت على موسى على إحدى وسـبعني فرقـة،   

ت على عيسى ابن مرمي علـى إحـدى   كلها ضالة إال فرقة واحدة، اإلسالم ومجاعتهم، وإا افترق
، مث إنكم تكونون على اثنتني وسبعني موسبعني فرقة، كلها ضالة إال فرقة واحدة، اإلسالم ومجاعته

  اه )كلها ضالة إال فرقة واحدة، اإلسالم ومجاعتهمفرقة، 
مشـكال   االفتراقوملا كان حديث : (  ٢٠٠ص/١يقظة أويل االعتبار جقال صديق خان يف كتابه 

 اليتيعين األمة  أمة الدعوة ال أمة اإلجابةهذا احلديث  يفا ترى أجاب بعضهم بأن املراد باألمة كم
إىل اإلميان واإلقرار بوحدانيته هي املفترقة إىل تلك الفرق  عليه وآله وسلمصلى اهللا  دعاها رسول اهللا

 عليـه وآلـه وسـلم    صلى اهللا   النيبوإن أمة اإلجابة هي الفرقة الناجية يريد ا من آمن مبا جاء به 
اه ...) وهذا جواب حسن: قال السيد العالمة حممد بن إمساعيل األمري اليمىن، وحينئذ فال إشكال

  لكن الصنعاين ذكر بعد ذلك وجوها يف استبعاد هذا اجلواب
  

  :وعلى الفرض بأن املراد م أمة اإلجابة 
أم هل هـو  ، حاصلٌ ؟ وكلٌأم يف الدنيا االختالف يف الدين فما هي طبيعة ذلك االختالف هل هو

البدعـة؟  أم يف أم هل هو اخلالف يف املعصـية  ، العمليات؟ وكل حاصليف االختالف يف العقائد أم 
مث هـذا  : (عن حـديث االفتـراق   ٣٣قال ابن تيمية يف اقتضاء الصراط املستقيم ص، وكل حاصل

 ما يف الدين فقط وإما يف الدين والـدنيا إعليه وآله وسلم االختالف الذي أخرب به النيب صلى اهللا 
  اه )مث قد يؤول إىل الدنيا وقد يكون االختالف يف الدنيا فقط

ألن ظاهرها أن الفرقة الناجية من مل ، أمور السياسةتدل على أنه اختالف يف ) هم اجلماعة(بل رواية 
يث مطلـق ملْ يقيـد   احلـد : واألوىل أن يقال، ام هذا على أحد التفاسري للجماعةعلى اإلم خيرج

فإبقائه على إطالقه أوىل من تقييده ، مبعصية أو بدعة.. بعقيدة أو عمل.. االختالف بدين أو دنيا
    بال دليل

ويرى أبو حامد الغزايل أن الفرقة الناجية هي من يدخل اجلنة بغري حساب سواء كان احلساب ألجل 
الناجية : (وأما  حديث( :٩٦ضمن رسائله ص يف رسالته فيصل التفرقةاملعصية أو ألجل البدعة فقال 

ومعىن . ولكن األشهر تلك الرواية) اهلالكة منها واحدة: (فقد روي، فالرواية خمتلفة فيه) منها واحدة
بل الذي تتعلق به الزبانية لتجـره إىل  ، هي اليت ال تعرض على النار وال حتتاج إىل الشفاعة: الناجية
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كلـها يف اجلنـة إال   ( :ويف روايـة ، ان انتزع بالشفاعة من خمالبهمالنار فليس بناج على اإلطالق و
  وهي فرقة) الزنادقة

فتكون اهلالكة واحدة هي اليت ختلد يف النار ويكون اهلالك : وميكن أن تكون الروايات كلها صحيحة
  عبارة عمن وقع اليأس من صالحه ألن اليائس ال يرجى له بعد اهلالك خري

ألن من نوقش احلساب فقد  هي اليت تدخل اجلنة بغري حساب وال شفاعةوتكون الناجية واحدة و
ومن عرض للشفاعة فقد عرض للمذلة فليس بناج أيضا على اإلطالق وهذان ، عذب فليس بناج إذن

  اه) طريقان ومها عبارتان عن شر اخللق وخري اخللق وباقي الفرق كلهم بني هاتني الفرقتني 
  

  :ف العقدي فقطوعلى فرض أن احلديث يف اخلال
   :فإن حتديد الفرقة الناجية فيه روايات متعارضة يف نفس احلديث

هـذا علـى   ،  ة من كان مع احلاكم ومل خيرج عليتدل على أن الفرقة الناجي) هم اجلماعة: (فرواية
وعلى تفسريها بأا السواد األعظم من األمـة  ، تفسري اجلماعة مبن اجتمع على اإلمام ومل خيرج عليه

من كان على احلق  اوعلى تفسريها بأ، وسيأيت احلديث عنهايعود ذلك إىل رواية السواد األعظم فس
قال الصنعاين وهو يعـدد  ، فمن املهم معرفة ضابط احلق ولو كنت وحدك فكل يدعي أنه على احلق

ل فرقة كوقد تكلم الناس فيها و: تعيني الفرقة الناجية يفاألشكال : (اإلشكاالت يف حديث االفتراق
، مث قد يقيم بعض الفرق على دعواها برهانا أوهن من بيت العنكبوت الفرقة الناجية هيتزعم أا 

ومنهم من يشتغل بتعداد الفرق املخالفة ملا هو عليه ويعمد إىل ما شذت به من األقوال ليبني بـذلك  
انطوى عليـه لوجـد    ولو فتش ما، لك األقوال وأنه ناج خبلوصه عنهاأا هالكة العتمادها على ت

، لكن عني املرء كليلة عـن عيـب نفسـه    عنده من املقاالت ما هو أشنع من مقاالت من خالفه
  ٢٠٤ص/١يقظة أويل االعتبار جاه ) وليلى ال تقر هلم بذاكا* يدعى وصال لليلى فكل : وباجلملة

علـى   -يف زعمهم-واجلميع حمومون : ( ٢٥٥ص-٢٥٤ص/٢االعتصام جوقبله قال الشاطيب يف 
كل واحدة من تلك الفرق تستمسك ببعض األدلة وترد مـا  و... االنتظام يف سلك الفرقة الناجية

أو ، أو مل اعتبارها بالترجيح إن كان املوضع من الظنيات اليت يسوغ فيها التـرجيح ، سواها إليها
تعيني هذه واحلاصل أن ... فال يتعارضان تدعى أن أصلها الذي ترجع إليه قطعي واملعارض له ظين

  اه )الفرقة الناجية يف مثل زماننا صعب
ونسألك السالمة وأن ، فرقوناللهم إنا نربأ إليك مما فعله املُ: (٣٦٣وقال املقبلي يف العلم الشامخ ص

تعظم اإلسالم وأهله يف قلوبنا وتشبع قلوبنا بالشفقة عليهم وحسن الظن م وأن حنب هلم ما حنـب  
حيكمون على ويصنف فيها املصنفون ، الدعاوى اليت تدعيها هذه الفرقونعوذ بك من هذه ، لنفوسنا
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ويستثنون نفوسهم ومن وافقهم وحيكمون لنفوسهم بأم باهلالك  –ام اهللاص –عصابة اإلسالم 
وانظر املقبلـي  اه )ونشكو إليك هذه املصيبة اليت عمت والداهية اليت اطلخمت هم الفرقة الناجية
   ٢٢٨حياته وفكره ص

كثري من الناس خيرب عن هذه الفرق حبكم : (٣٤٦-٣٤٧/  ٣جمموع الفتاوى ل ابن تيمية كما يف وقا
فيجعل طائفته واملنتسبة إىل متبوعه املوالية له هم أهل السنة واجلماعة وجيعـل مـن   الظن واهلوى 

صلى فإن أهل احلق والسنة ال يكون متبوعهم إال رسول اهللا ، حالفها أهل البدع وهذا ضالل مبني
الذي ال ينطق عن اهلوى إن هو إال وحي يوحى فهو الذي جيب تصديقه يف كل  عليه وآله وسلماهللا 

  هذه املرتلة لغريه من األئمة  ما أخرب وطاعته يف كل ما أمر وليست
بل كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إال رسول اهللا فمن جعل شخصا من األشخاص غري 

قه كان من أهل السنة واجلماعة ومن خالفه كان من أهل البدعة والفرقة رسول اهللا من أحبه وواف
كان من أهل البـدع  كما يوجد ذلك يف الطوائف من اتباع أئمة يف الكالم يف الدين وغري ذلك 

  اه )والضالل والتفرق
  
 حـرص  ية هم األكثرية من األمة ولذا نلحظتدل على أن الفرقة الناج) هم السواد األعظم: (وايةور

مع أن عامة األمة ال يعرفون من تفاصيل ، وتدعي أم منهاا ألمة إليهعامة ا ضمعلى أن ت ةائفكل ط
وهو الذي ينبغي أن يكونوا عليه فإن إدخال العامة ، عقائدهم شيئا بل عامة األمة على االعتقاد امل

وعليه ، لى غري وجههامنها أو فهمهم هلا عيف تفاصيل العقائد قد يكون سببا يف تشكيكهم يف كثري 
قال ، فيجب جتنيب العامة الدخول يف تفاصيل العقائد ويهم عن ذلك وي من يدخل معهم يف ذلك

 واإلمجاعبالنص  والواجب أمر العامة باجلمل الثابتة: (١٢/٢٣٧مية كما يف جمموع الفتاوى ابن تي
فان الفرقة واالختالف مـن  واالختالف  يوقع بينهم الفرقة الذيومنعهم من اخلوض يف التفصيل 
  اه)أعظم ما ى اهللا عنه ورسوله

مجهور الناس من العامة : (من اموع السابق ٧٣سالته يف حديث االفترق صقال املقبلي يف رو
غري أم ملا ، هب هلم يف التحقيق غري اإلسالمذال م.. )النساء والعبيد واملشتغلني بالصناعات(

ارتكز يف العقول وعلم من الدين وجوب الرجوع إىل العلماء رجع كلٌ إىل علماء جهته فيما 
ولو علم خمالفته ، ا مراد اهللا ورسوله منهذمن أصول الدين وفروعه لظنه أن هعرضت حاجته إليه 
م غريه رمبا ذهبهم وذهب من مدح متفقهتهم ملذغري أنه ملا تكثر من أهل كل م، ففر منه أشد الفرار

 انتهى)هن العامة من دون تأملذلك يف ذارتكز 
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علـى   لكن، قد تكون من وضع املرجئة !!!)هم من مل يكفر أحدا من أهل التوحيد بذنب( :ورواية
  سلمنيتكفري املعن  فهي تدل على أن الفرقة الناجية بعيدةفرض صحتها 

  
ل على أن الفرقة الناجية من كان على مـا  تد) وأصحايباآلن هم من كان على ما أنا عليه : (ورواية

ويف  بل يف العقيدة، وأصحابه وهذا عام ليس يف العقيدة فقطعليه وآله وسلم كان عليه النيب صلى اهللا 
  ! يف العقيدة؟ فلماذا حصر األمر، األخالق والسلوك وغري ذلك
  :  وهنا يأيت إشكال آخر وهو

من جهة أخرى واألخالق والسلوك من جهة العقيدة  بني -عند احلديث عن الفرقة الناجية- الفصل
ـ ، والتساهل يف اآلثامرتاع الفرقة وال بري وقع فيه الكثريون وتسبب يفك وهو إشكال دعي فتجد من ي

نفسه حبجة ل يهمل عالقته بربه وتزكيته -ألنه على العقيدة الصحيحة يف نظره- أنه من الفرقة الناجيةب
الفاضـلة يف التعامـل مـع     كما جتده يهمل األخالق ،ون من البدعةأنه على السنة وأن املعصية أه

  بنفس احلجة وهذه مصيبة وأي مصيبة اآلخرين 
أن إنسانا ما يـدرس   !تصور: (...١٣٤حممد الغزايل يف كتابه دستور الوحدة الثقافية ص الشيخ قال

لك من عناصر اإلميان ومباين فيظن ذ، يف كتب العقائد أن احلرام رزق وأن اجلنة والنار خملوقتان اآلن
مث يفرط يف كـثري مـن   ، العقيدة فيطوي فؤاده على هذه احلقائق وحيسب بذلك أنه استكمل دينه

الصاحلات ويستهني بكثري من الفضائل ألا يف الوزن دون ما اعتقده وألن إمهاهلا ال يضره ضررا 
  اه )وأضراا!!! بالغا بعدما مجع معاقد اإلميان من هذه القضايا الطفيلية

  
  :العقيدة فقط) وأصحايباآلن ما أنا عليه (ـوعلى التسليم بأن املراد ب

، ابهوأصـح عليه وآله وسلم فكل طائفة تدعي أن ما هي عليه من العقيدة هي عقيدة النيب صلى اهللا 
ـ ، األماينوتناوبتها  يعاورت هذه الفرقة املعنية الدعاوقد ت: (قال الشوكاين  ففكل طائفة من طوائ

عليه وآله وسلم وأم صلى اهللا  النيبتدعى لنفسها أا اجلماعة وأا الظافرة مبا كان عليه  األمة
   ٢٠٨ص/١يقظة أويل االعتبار جاه )على احلق ظاهرين نالذين ال يزالو

مث إن الناس صنفوا يف هذا املطلب وأخذوا يف تعداد الفرق : (٥١٣وقال املقبلي يف العلم الشامخ ص
وإمنا يصنعون ، مث حيكم كل منهم لنفسه ومن وافقه بأنه من الفرقة الناجيةا ثالث وسبعني  ليبلغوا

  اه ...)وأصحابه ه النيب صلى اهللا عليه وآله وسلمذلك الدعاء كل منهم أنه على ما كان علي
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هـم  محكعلى املصنفني يف الفرق اإلسالمية  -يف رسالته املفردة يف افتراق األمة-وقد عاب املقبلي 
الفرقة الناجية وادعاء كل منهم أم على ما كان عليه النيب صـلى اهللا عليـه   هم ألنفسهم بأم 

  وتسمية كل منهم نفسه بأمساء املدح وخمالفه بأمساء الذم ، وآله وسلم وأصحابه
الغيـب  وجزم املقبلي بأن تعيني الفرق وتعدادها وأا املرادة باحلديث ال سبيل إليه البتة بل هو رجم ب

: ورفض احلكم على فرقة إسالمية معينة باهلالك واختاذها عدوا وقـال ، وهجوم على ما ال دليل عليه
من تأمل وخرب أحوال الفرق اإلسالمية ورأى عنايتهم يف أمر الدين قوال وعمال ووازن ذلـك مبـا   (

ـ ابتدعوه من املذاهب   ها بـاهلالك منعه عقله ودينه وحياؤه من األسالم أن حيكم على فرقة برمت
  اه )ويتخذها عدوا فهذا إذا مل يكن من احلرام البني فليس من احلالل البني

هي من بقي : (كما رفض احلكم على فرقة إسالمية معينة بأا الفرقة الناجية وقال عن الفرقة الناجية
والرجـوع  يف االعتزاء إىل دين اإلسالم على ما كان عليه النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم وأصحابه 

إىل الكتاب والسنة والرضا باهللا ربا وباإلسالم دينا ومبحمد صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم نبيـا    
رقة حىت كانوا ال يعدلون باالئتالف وال يؤثرون عليه شيئا من معامل وحماذرة الفُ، وباملؤمنني إخوانا

   ٢٣٧ص ) املقبلي حياته وفكره ( اه  وانظر املليكي )الدين
  

زمـن  مل تكن موجودة يف  عقدي املنصف فإن التفاصيل اليت يذكرها أهل كل مذهبوعند النظر 
بل والنهي عن اخلوض يف ، بل كان املوجود هو االعتقاد امل، النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم

  العقائد تفاصيل
  

  فھم السلف إشكال: الفرع الثالث 
فهم السـلف   وهو إشكال -سالميةموجود عند بعض املذاهب اإل- هذا يسوقنا إىل إشكال آخرو

إذا أمعنا النظر و) الكتاب والسنة على فهم سلف األمة(: فكثريا ما نسمع مالصاحل رضوان اهللا عليه
  :ومنهاشكاالت بعض اإليف هذه املقولة جند فيها 

علـى   فبعضهم قصر السـلف  ففي ذلك أقوال كثرية، حتديد السلف الصاحليف  :اإلشكال األول
، ٥١إجلام العوام صكما يف التابعني  موبعضهم أضاف إليه، ١/١٢٢كفاية الطالب يف كما الصحابة 

 وعلى كل، ٢٠٢على اجلوهرة ص الباجوريكما يف حاشية وبعضهم جعلهم القرون الثالثة املفضلة 
بل كل طائفة تدعي أن ما هي عليه هو ، الفاضلةفكل طائفة تدعي أن هلا سلفا من تلك القرون  حال

  وأصحابه  -صلى اهللا عليه وآله وسلم-يه النيب ما كان عل
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فإن أمجعـوا  ، إما أن جيمعوا وإما أن خيتلفوا –بعد حتديدهم-السلف الصاحل أن  :ثايناإلشكال ال
: فإن قيل، وليس بعضهم حبجة على بعضفإمجاعهم حجة قاطعة وإن اختلفوا فاختالفهم رمحة واسعة 

هذا األمر يستوي فيه السلف وغري : قيل، ال اختالفهم الفهميف  إمجاعهمبقولنا فهم السلف هو املراد 
فما فائدة ، واالختالف من أهله سعة يف كل عصر ،حجة يف كل عصرمن أهل السلف فإن اإلمجاع 

  ! قولنا على فهم السلف إذن؟
فاخلوارج واسـمة واملرجئـة    أن االختالف يف العقائد حاصل يف تلك القرون :اإلشكال الثالث

فإن ، )زمن الصحابة( ظهر أكثرهم يف تلك القرون بل يف القرن األول منهاإخل ...والنواصبزلة واملعت
السنة وأن  كل طائفة تدعي أا على: فيقال، ال أهل البدعة فهم أهل السنة من السلفهو املراد  :قيل

اختالف ؟ وعهل خيرق اإلمجاوخالف املبتدع  قد تقدم معنا الكالم عنكما أنه ، غريها على البدعة
  عند الكالم عن اخلالف املعترب واخلالف غري املعترب فراجعهذلك  يفأنفسهم أهل السنة 

  

  ؟من ھي الفرقة الناجیة: الفرع الرابع
ننجي الـذين  مث : (قال اهللا تعاىل ،على أن النجاة إمنا هي للمتقني دون غريهمنص القرآن الكرمي  لقد
وقـال  ) من كان تقياتلك اجلنة اليت نورث من عبادنا ( :تعاىل وقال) ونذر الظاملني فيها جثيا اتقوا
هـو  إذن فمناط النجـاة   ،)وكانوا يتقونال خوف عليهم وال هم حيزنون الذين آمنوا (... :تعاىل

 جزمـوا  السـنة  وأهل: (٢٠/١٦٦مية كما يف جمموع الفتاوى قال ابن تي، تقوى اهللا تعاىل ال غري
 العلـم  لعـدم  معـني  شخص يف توقفوا وإمنا، القرآن به نطق كما تعاىل اهللا اتقى من لكل بالنجاة
  اه )املتقني يف بدخوله

اتباعا قوليا وفعليا عليه وآله وسلم الرسول صلى اهللا  هم متبعو: (وقال الصنعاين عن الفرقة الناجية
ر يقظـة أويل االعتبـا  اه )فرقـة الفرقة الناجية أم صاحلو كل  يفكر وقد ذُ، فرقة كانت أيمن 
  ٢٠٥ص/١ج

ومن باب االستطراد فكما أن مناط النجاة يف اآلخرة هو تقوى اهللا فإن مناط احلب والوالء اإلكرام 
فضل إال ...ليس لعريب على عجمي) (إن أكرمكم عند اهللا أتقاكم( يف الدنيا أيضا هو تقوى اهللا تعاىل

يعلق احلمد والـذم   أند وليس ألح: (٢٨/٢٢٧جمموع الفتاوى قال ابن تيمية كما يف ، )بالتقوى
 أمسـاء مثل  علق اهللا ا ذلك اليتواحلب والبغض واملواالة واملعاداة والصالة واللعن بغري األمساء 

 ...املضافة إىل األئمة واملشايخ وحنو ذلك مما يراد به التعريـف  واملذاهب والطرائقالقبائل واملدائن 
 أيمـن  ان كافرا وجبـت معاداتـه   ومن ك من أي صنف كانفمن كان مؤمنا وجبت مواالته 

  اه )صنف

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 191 

وأكرم املتقون  من مجيع الطوائفإذا عوقب املعتدون : (٣/٤٢٣جمموع الفتاوى وقال أيضا كما يف 
  اه)كان ذلك من أعظم األسباب اليت ترضى اهللا ورسوله وتصلح أمر املسلمني من مجيع الطوائف

رديء الطريق أيت الرجل من أهل السنة إذا ر: (١١٤يف شرح السنة صقارن هذا بقول الرباري 
فإنه لـيس   وهو على السنة فاصحبه واجلس معه!!! واملذهب فاسقا فاجرا صاحب معاصي ضاال

صاحب هـوى فـال    وإذا رأيت الرجل جمتهدا يف العبادة متقشفا حمترقا بالعبادة، يضرك معصيته
  اه )تسمع كالمه وال متش معه يف طريق جتالسه وال تقعد معه وال

) وأصـحايب اآلن هم من كان على ما أنا عليه : (من النجاة للمتقني روايةُ نته اآلياتويوافق ما تضم
مع أنه ، ال يف املعتقد فقط) اوسلوك اعقيدة وأخالق(رضي اهللا عنهم  يف كل حاهلم الكن على عمومه

كانوا على  وإمنا، العقائد كما تكلم من بعدهم من كل املذاهب قد تقدم أم مل يتكلموا يف تفاصيل
وجممل ، كما تقدم عن ذلكيكرهون اخلوض يف تفاصيل العقائد وينهون كانوا وبل االعتقاد امل 

وهـو  ، االعتقاد يقر به جل طوائف األمة وهو الذي عليه عامة املسلمني والسواد األعظم منهم
  .الذي متىن أن ميوت عليه فطاحلة علماء الكالم يف آخر أمرهم

االعتقاد امل وتفاصيل يف مسألة -إمنا قلت ما قلت : متعصبة املذاهب العقدية وقد يقول بعض
  !!عاداومن جهل شيئا ، ذاهباملجلهلك بتفاصيل عقائد  -العقائد
، ما كتبت ما سبق إال بعد االطالع على تفاصيل عقائد املـذاهب اإلسـالمية  : -وبال ميني–فأقول 

وليس من املراجـع املعاصـرة   ، هم هم أنفسهم يف الغالبوليس من الوسائط والنقَلة بل من مصادر
فما ، بل وأتيح للفقري أن جيلس مع الكثري من أهل تلك العقائد، فحسب بل ومن املراجع القدمية أيضا

  ازددت بذلك إال قناعة مبا ذكرته سابقا يف أمر اإلمجال والتفصيل 
ة ال يفهمها إال املتخصصون وكثري منـها  كما إن الكثري من تفاصيل العقائد مبنية على مقدمات دقيق

خمتلف فيه عند كبار النظار فضال عن الصغار وما أحسن قول ابن الوزير اليمـاين يف إيثـار احلـق    
ن خوض مجيع املتكلمني يف عقائدهم اخلالفية بني الفرق اإلسالمية يتوقف دائما أو غالبـا  إ( :١٦ص

لك املقدمات خمتلف فيها أشد االخـتالف بـني   ت !!ومجيع، على اخلوض يف مقدمات لتلك العقائد
ومن شرط املقدمات أن ، وفحول علم املعقوالت من علماء اإلسالم دع عنك غريهم أذكياء العامل

فلينظر بإنصاف من كان من أهل النظر مـن   ،أول  واالختالفتكون أجلى وأن ال تكون بالشك 
قة واملعارضـات الشـديدة واملناقشـات    يف تلك القواعد الدقيقة واملباحث العميعلماء الكالم 

  اه...)اللطيفة
والناجي يف جمال ، )عقدية أو فقهية أو دعوية(أن الناجي هو املتقي من أي طائفة كان : واخلالصة

الفكر والعقيدة هو من بذل جهده للوصول إىل احلق بتجرد وإنصاف سواء أصاب احلق أم أخطأه 
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ال يكلـف اهللا  ) (فاتقوا اهللا ما استطعتم(ى وتقه من الألن ذلك وسعه ومستطاع، من أي طائفة كان
  ) نفسا إال وسعها

ومن مل يبذل جهده للوصول للحق أو بذله بال جترد وإنصاف فهو مقصر وصاحب هـوى غـري   
ومن ذلك نعلم أن مناط النجاة ، متقي وهو غري ناج سواء أصاب احلق أم أخطأه من أي طائفة كان

  ) آتيه يوم القيامة فردا وكلهم(هو الشخص ال الطائفة 
 ،جعلتم مناط النجاة هو الشخص ال الطائفة مع أن احلديث فيه أن النـاجي طائفـة  : فإن قال قائل
  أن جمموع أولئك الناجون من كل املذاهب هم الفرقة الناجية : فاجلواب هو

  الطوائف ينايف كوم طائفة واحدةكوم متفرقني يف : فإن قال
إن من كان علـى  : يقول -دون النظر عن السلوك-مناط النجاة هي العقيدة ن جيعل أن م: فجوابه

تلك العقيدة فهو ناج سواء كان من الفقهاء أم من احملدثني أم من املفسرين أم من ااهدين أم مـن  
: ٦٧ص/١٣على صحيح مسلم ج هشرحيف النووي إخل قال ... الفالحني أم من العمال أم من التجار

الطائفة مفرقة بني أنواع املؤمنني منهم شجعان مقاتلون ومنهم فقهاء ومنهم حمدثون وحيتمل أن هذه (
وال يلـزم أن  ومنهم زهاد وآمرون باملعروف وناهون عن املنكر ومنهم أهل أنواع أخرى من اخلري 

ق من كان على تلك العقيدة يف فتفر، اه) أقطار األرض يفيكونوا جمتمعني بل قد يكونون متفرقني 
فكذلك ، ومل يكن مانعا من تسميتهم بالفرقة الناجية، ك الطوائف مل يكن مانعا من النجاة عندهمتل

  . يقول من جيعل مناط النجاة هو املستطاع من التقوى
  

لو صدقنا وأنصفنا يف تصحيح احلكم علـى اآلخـرين   : ويف ختام مبحث تصحيح احلكم أقول
) والثلث كثي (لسقط حنو الثلث ) ة والفقهية واحلركيةالعقدي(املخالفني لنا من املذاهب اإلسالمية 

ولسقط كثري من التوتر احلاصـل بـني أتبـاع    ، من املسائل املختلف فيها بيننا أمام هذا األصل
وقد سقط ثلثٌ أمام أصل تصحيح التصور فهذان ثلثان وبقي ثلث ، املذاهب بسبب تلك املسائل

  وسيسقط أمام تصحيح املعاملة إن شاء اهللا 
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  :احملور الثالث
  تصحيح املعاملة مع اآلخر

  :وفيه مباحث
  ال إنكار يف مسائل اخلالف: املبحث األول

  املنهج الشرعي يف التعامل مع املخالف: واملبحث الثاين
مناذج مشرقة ومناذج مظلمة من التاريخ يف التعامل مع : واملبحث الرابع

  املخالف
  هو مساكم املسلمني: واملبحث اخلامس

  لنتعاون فيما اتفقنا عليه: ملبحث السادسوا
  جتنب اإلرهاب الفكري وردود األفعال: واملبحث السابع
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  تصحیح المعاملة مع اآلخر: الثالث المحور

  ال إنكار في مسائل االجتھاد: المبحث األول
  

  :عند التعامل مع املخالف ال بد من النظر يف نوع اخلالف الذي عنده
 -وقد تقدم معنا ضابط كل خـالف - )٢٨( خالفا لفظيا أو خالفا معتربافإن كان خالف تنوع أو 

أبدا أن ننكر على صاحبه أو نسيء معاملته أو حنمل يف قلوبنا عليه أو ما شابه ذلك من  فال جيوز لنا
ورمبا عرب بعضهم ) جتهادال إنكار يف مسائل اال: (فالقاعدة املقررة عند األئمة يف ذلك هي، املعاملة

لكالم عن ضابط وقد تقدم ا، واملراد مسائل اخلالف املعترب) ال إنكار يف مسائل اخلالف: (لهعنها بقو
  يف العقيدة والعمل اخلالف املعترب وغري املعترب ذلك عند الكالم عن

وهلذا قال العلماء املصنفون يف األمـر بـاملعروف   ( :٣٠/٨٠قال ابن تيمية كما يف جمموع الفتاوى 
هذه املسائل االجتهادية ال تنكر باليد وليس إن مثل  :أصحاب الشافعي وغريه والنهي عن املنكر من

ولكن يتكلم فيها باحلجج العلمية فمن تبني له صحة أحد القولني ، ألحد أن يلزم الناس باتباعه فيها
  اه )ونظائر هذه املسائل كثرية ومن قلد أهل القول اآلخر فال إنكار عليهتبعه 

يلـزم   أنلو كان أحدهم عارفا مبذهبه مل يكن له ( :٢٧/٣٠٠ أيضا بن تيميةويف جمموع الفتاوى ال
كان  مذهيبمذهب خالف  أيوأنه  ،مبذهيبعلماء املسلمني مبذهبه وال يقول جيب عليكم أنكم تفتون 

قوله مردود وجيب  مذهيبمن خالف : ولو قال، على مذهبه بالكتاب والسنة استداللباطال من غري 
فكيـف إذا  ، حبسه لكان مردودا عليه وكان مستحقا العقوبة على ذلك باإلمجاعمنع املفىت به و

  اه)س هو مذهب أحد من األئمة األربعةحكم به لي الذيكان 
ما برح أولو الفتوى يفتون، : عن حيىي بن سعيد األنصاري قال( :٢/٨٠ويف جامع بيان العلم وفضله 

لك لتحليله وال يـرى احملـل أن احملـرم هلـك     فال يرى احملرم أن احملل هفيحل هذا وحيرم هذا، 
  اه )لتحرميه

قـال  : عن مالك من طريق إمساعيل بن أيب االد، قال" الرواة"وأخرج اخلطيب البغدادي يف كتاب 
يا أبا عبد اهللا، نكتب هذه الكتب، ونفرقها يف آفاق اإلسالم، لنحمل  :هارون الرشيد ملالك بن أنس

كل يتبع مـا  ، لماء رمحة من اهللا على هذه األمةإن اختالف الع املؤمنني،يا أمري : قال. عليها األمة

                                                
وتكون ، وغالبا ما تكون هذه األنواع من اخلالف يف أمور الفقه والدعوة وقد تكون يف فروع العقائد أحيانا) ٢٨

هذه األنواع من اخلالف جماال خصبا للخصومات واخلالفات ومع ذلك جتد ، غالبا بني املنتمني ملذهب عقدي واحد
 !!!والرتاعات والتباغض والتدابر والتقاطع بني أتباع املذهب الواحد
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 جزِيل املَواهب يف اخـتالف املـذاهب   اه من رسالة)صح عنده، وكل على هدى، وكل يريد اهللا
 )٢ص( للسيوطي

  
  :لكن إذا نظرنا إىل الواقع لوجدناه بعيدا عن هذا كل البعد فال تكاد متر مناسبة إال ويثار اخلالف

  صومه  حكم ففي رجب تقام املعارك حول شهر رجب و -
 وحكم قيامهاويف شعبان تقام املعارك حول ليلة النصف من شعبان  -
 ويف رمضان تقام املعارك حول صالة التراويح والقنوت واخلتم  -
 ويف العيدين تقام املعارك حول التكبري اجلماعي وصيغ التكبري -
 املسائل اخلالفية املتعلقة باحلجي احلجة وعشر ذويف ذي احلجة تقام املعارك حول  -
 ويف حمرم تقام املعارك حول يوم عاشورا -
 ويف ربيع تقام املعارك حول املولد النبوي الشريف -
 السنة كلها معارك... وهكذا -

وهناك معارك أخرى كثرية يف مناسـبات  ، هذا فيما يتعلق باالختالفات اليت تتعلق باملناسبات الزمانية
بذل فيه األموال واألوقات واجلهود الضخمة اليت لو بذلت فيما كل ذلك ت، مناسبات أخرى ويف غري

واملصيبة أن هذا االختالف حاصل باسم الدين فكل طرف يدعي أن ، هو أوىل لكان احلال غري احلال
  ! إىل مىت؟ ..ما يفعله هو من صميم الدين
فقد كان  ،الرأي حفاظا على األلفة اإلسالميةينبغي أحيانا التنازل عن  هأن :وهنا تأيت نقطة مهمة وهي

ابن مسعود خيالف عثمان يف إمتام الصالة مبىن ويرى القصر ومع ذلك كان يصلى خلفه ويتم فقـالوا  
   ٣/١٤٤اه سنن البيهقي )اخلالف شر: (فيقول؟ كيف ختالفه مث تتم معه: له

يف خلف من يقنـت   أن من صلىم مع ذلك يرون عدم القنوت يف الفجر لكنهوهؤالء احلنابلة يرون 
  ١/٤٢١كشاف القناع  انظر، حرصا على الوحدة واأللفةمعه قنت الفجر فإنه ي

املأموم مبن يقنت يف الفجر  اقتدىوكذلك إذا : (٢٦٨ص-٢٦٧ص/٢٢ج أيضا جمموع الفتاوىويف 
ولو كان  ،ال يقنت مل يقنت معه ]اإلمام[ قنت قبل الركوع أو بعده وإن كان أو الوتر قنت معه سواء

كـان قـد    واالئـتالف  االتفاقفتركه ألجل شيء واملأمومون ال يستحبونه  استحباباإلمام يرى 
  اه )أحسن

 ابن تكبري العيدين يف يكربان كانا وحممد يوسف أبا أن وروي: (٧٣ويف اإلنصاف للدهلوي ص
 أيب مقربة من اقريب الصبح اهللا رمحه الشافعي وصلى، جده تكبري حيب كان الرشيد هارون ألن عباس
  اه)معه تأدبا يقنت فلم اهللا رمحه حنيفة

  :ما مثل ومع هذا فكان بعضهم يصلي خلف بعض: (٤٥٤ص/٢ج البن تيمية الفتاوى الكربىيف و
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كان أبو حنيفة وأصحابه والشافعي وغريهم يصلون خلف أئمة أهل املدينة من املالكية وإن  -
  كانوا ال يقرأون البسملة ال سرا وال جهرا 

ال يتوضأ فصلى خلفه أبـو   بأنهصلى أبو يوسف خلف الرشيد وقد احتجم وأفتاه مالك و -
 يوسف ومل يعد 

فإن كان اإلمام قـد  : وكان أمحد بن حنبل يرى الوضوء من احلجامة والرعاف فقيل له -
كيف ال أصلي خلف سعيد بـن املسـيب    :فقال؟ م ومل يتوضأ تصلي خلفهخرج منه الد

 اه )ومالك
  

فردا كـان أو  (طوة األوىل هي أن نبني للمخالف فاخل): ٢٩(يف نظرنا  الف غري معتربوإن كان اخل
فإذا ، واحلوار باليت هي أحسنواحلجة والربهان عدم اعتبار خالفه باللطف والرمحة قبل غريه ) طائفة

رين لآلخ) فردا كان أو طائفة(ئذ أن نبني خطأه ال بأس عندو، فال إكراه يف الديناملخالف مل يتراجع 
أن هذا ال يعين و، بكل علمية وموضوعيةباألدب والرفق واإلنصاف والتجرد واحلجة والربهان  لكن

ولننظـر يف  ، بل نتعامل معه وفق املنهج الشرعي مع املخالف ،أخالقنا معهيف و يف معاملتنا لهنسيء 
  :يف املبحث التايلواملنهج النبوي يف التعامل مع املخالف  املنهج القرآين

  

  المنھج الشرعي في التعامل مع المخالف: بحث الثاني الم
يف ال يعين أن نسيء  ؛وقيامنا ببيان اخلطأ يف ذلك ،إن وجود اخلالف غري املعترب عند الفرد أو الطائفة

بل حسن اخللق واألدب ، إخل...أو نسخر أو حنقرأو نشتم  بأخالقنا معه فنسيف و معاملتنا للمخالف
وال ينبغي أن ، )٣٠(ما زال مسلما  ال ينبغي أن ننسى أن املخالفكما ، اجلميعيف التعامل مطلوب مع 

كما ال ينبغي أن ننسى ما ذكرناه ، ننسى ما تقدم ذكره يف مسألة إعذار املخالف يف العقيدة والعمل
وال ينبغي أيضا أن ننسى أن عند ، سابقا من التفريق بني مسألة احلكم على املسألة واحلكم على املعني

  ما تقدم ذكره يف احملورين السابقني إىل آخر...من اخلري واحلسنات الشيء الكثري هذا الشخص

                                                
عن إنصاف وحبث وجترد ال عن  اأن يكون احلكم عليه بعدم االعتبار ناجت -بعد التصور الصحيح-واملهم ) ٢٩

ومن املهم هنا اإلشارة إىل أن كل طرف يف ، املذهب قالوا ذلكوال ألن مشايخ ، وال ألن البيئة حتكم بذلك، هوى
وقد يكون اهلوى ، والسبب يف ذلك يف الغالب هي البيئة والنشأة والتربية، الغالب يرى أن خالف مقابله غري معترب

  أو اجلهل أحيانا
كم بالكفر على املخالف وما أكثر ما حيصل اإلجحاف يف احل، طبعا هذا إذا مل يكن املخالف قد كفر مبخالفته) ٣٠

  وتقدم معنا الكالم عن ضوابط التكفري ،فردا أو طائفة وقد تقدمت معنا مناذج من ذلك
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ضـمن   نظرة عابرة سريعة يف املنهج القرآين واملنهج النبوي يف التعامل مع املخـالف اآلن لنجري و
  :الفروع التالية

  

  في التعامل مع المخالفالمنھج القرآني : الفرع األول
أحسـن   -راافوا كولو كان-مهما كانت خمالفتهم  نيعونا إىل أن نتعامل مع املخالفيد الكرمي القرآن

  :املعاملة وأرقاها وإليك بعض النماذج
اذهبا إىل فرعون إنه طغى فقوال له قوال لينا : (آمرا موسى وهارون عليهما السالم تعاىل اهللا قال-١

ون الطاغوت األكرب فكيف ال يكـون  إذا كان القول اللني مطلوب مع فرعف) لعله يتذكر أو خيشى
أن  البغدادي روى اخلطيب.. )عقدي أو فقهي أو حركي( !؟مطلوبا مع املسلم املخالف يف املذهب

يا أمري املؤمنني إين أريـد أن  : يطوف يوما بالبيت إذ عرض له رجل فقالبينما كان الرشيد هارون 
اهللا من هو خري منك إىل من هو شر  قد بعث ،ال وال نعمت عني: فقالأكلمك بكالم فيه غلظة، 

   ١٠/٢٣٥اه البداية والنهاية )مين فأمره أن يقول له قوال لينا
فبما رمحة من اهللا لنت هلم ولو كنت فضا غلـيظ القلـب   (: خماطبا نبيه الكرمي تعاىلاهللا وقال -٢

عليه و صلى اهللا وه، رمحة من اهللا هلمعليه وآله وسلم املصطفى صلى اهللا  نيفل) النفضوا من حولك
والعاملني كل ما عدا ، )وما أرسلناك إال رمحة للعاملني(ليس رمحة للمسلمني فحسب بل وآله وسلم 

سبب للتنفري عن الدين وانفضاض النـاس عـن   مع الناس ويف اآلية أن الفضاضة والغلظة ، تعاىل اهللا
  والبعد عنه به اهللا إىل اجتنا لوى به نبهلكن لعموم الب، وهذا أمر مشاهد، الداعية

وجادهلم بـاليت  : (وقال سبحانه) سنوال جتادلوا أهل الكتاب إال باليت هي أح: (تعاىلاهللا وقال -٣
مطلوبة مع أهل الكتاب  -فحسب بل باليت هي أحسنباحلسىن ليس -فإذا كانت اادلة ) هي أحسن

  فهي مع املسلم املخالف يف املذهب أوىل وأحرى والكفار 
لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بـاملؤمنني  : (اىلتعاهللا وقال -٤

للمؤمنني ومل تفرق بني مـذهب  عليه وآله وسلم هذا اآلية يف معاملة النيب صلى اهللا ) رءوف رحيم
وهو ، وكذا ينبغي أن يكون الداعيةعليه وآله وسلم عليه صلى اهللا  كل مؤمن عزيز فعنت، ومذهب

عليه وهو صلى اهللا ، حريص على كل مؤمن وكذا ينبغي أن يكون الداعيةليه وآله وسلم عصلى اهللا 
رءوف رحيم باملؤمنني وهكذا ينبغي أن يكون الداعية رءوف رحيم بكل املؤمنني علـى  وآله وسلم 

  اختالف مذاهبهم
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  في التعامل مع المخالفالمنھج النبوي : الفرع الثاني
عليـه وآلـه وسـلم    حلديث الشريف فسنجد أن معاملة النيب صلى اهللا إذا تصفحنا السرية النبوية وا

ولنأخـذ بعـض   والرفعة كانت يف غاية السمو  -من الكفار واملنافقني والعصاة واملبتدعة-ملخالفيه 
  :النماذج

   الھدي النبوي في التعامل مع الكفار
ساحر : بوه وشتموه وقالوافسعليه وآله وسلم لقد اجتهد املشركون يف صنوف األذى للنيب صلى اهللا 

ومل يكتفوا بالقول بل وضعوا األذى على ظهره وهو يصلي ووضع بعض صناديد ... وكاذب وكاهن
ومل يكتفوا بذلك بل .. صلى اهللا عليه وآله وسلم وهو يصليقريش رجله النجسة على رقبة املصطفى 

د ذلك مات عمـه الـذي   وبع ..لشعب حىت أكلوا اجللود والشجراقتصاديا يف اوأصحابه حاصروه 
عليه صلى اهللا عليـه وآلـه    د أذى املشركنيتيدافع عنه وبعدها ماتت خدجية اليت كانت تواسيه فاش

   ..وسلم
الطائف فعرض عليهم اإلسالم فلم جييبوه بل إىل عليه وآله وسلم ويف هذه األجواء رحل النيب صلى 

بأيب وأمي -باحلجارة حىت أدموه وآله وسلم  عليهأغروا به السفهاء والصبيان فرموه صلى اهللا طردوه و
ولكن  وال ملا أصابه وما مغموما ال لنفسههائما على وجهه مهمعليه وآله وسلم فرجع صلى اهللا  -هو

عليه وآله وسلم ولقد سألت السيدة عائشة رضي اهللا عنها رسول اهللا صلى اهللا ، م دين اهللاهلولعدم قب
نعم يا عائشة عندما عرضـت  : ا لقيت منهم يوم أحد؟ فقالهل لقيت من قومك أشد مم: فقالت له

نفسي على أهل الطائف فردوين ورموين باحلجارة فخرجت هائما على وجهي فلم أستفق إال بقرن 
  كما يف الصحيح ، الثعالب

؟ لقد اسـتفاق  )ميقات الطائف(يف قرن الثعالب عليه وآله وسلم يا ترى ما هو الذي أفاقه صلى اهللا 
ك السالم وقد أرسل معي ملك اجلبال لتأمره مبـا  إن السالم يقرؤ: يل وهو يقول لهجربعلى صوت 

إن شـئت  .. مرين مبا شئتيا حممد  عليه وآله وسلم مث قال ملك اجلبال للمصطفى صلى اهللا ، شئت
صـاحب القلـب    فمع كل ما فعلوا به كان جواب، فعلت) ي مكةجبلَ(أن أطبق عليهم األخشبني 

إين ألرجو أن خيرج اهللا من أصالم من يوحد اهللا تعاىل وال .. ال(: عليه وآله وسلم الرحيم صلى اهللا
ما رجاه فأخرج اهللا مـن أصـالب   عليه وآله وسلم ولقد حقق اهللا لنبيه صلى اهللا ، )يشرك به شيئا

  اهللا بالنفس والنفيس لنشر اإلسالم يف الشرق والغرب  جاهد يف سبيل أولئك الصناديد من
عقدي أو فقهـي  (يف خمالفيه يف املذهب اليوم أن يفعل منا  على أحدرض عاجلبال  كأن ملَ نالو فرض

وسلم يف املشركني لقال الكـثري  عليه وآله مثل ما عرض ملك اجلبل على النيب صلى اهللا ) أو حركي
  عاجال غري آجل افعل وال حرج: منا
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جبال  إن شئتم أن أطبق: نا ملك اجلبالقال للو : السؤال التايل) الدعاة(إخواين ووإين ألسأل نفسي 
  !!! فما سيكون جوابنا؟ ،)٣١( فعلتلأمريكا على أهلها 

إننا لنرجو أن خيرج اهللا مـن  .. ال : فنقولعليه وآله وسلم حممد صلى  النيب هل سيكون تابعا هلدي
  غد؟ اليوم قبل الذلك نعم افعل : أم سنقول أصالم من يوحد اهللا وال يشرك به شيئا؟

وهذا يظهر مدى اخللـل يف  ، سيكون الثاين -إن مل يكن الكل–أنا على يقني أن جواب األكثر منا 
عليه وآلـه  إن هدف رسول اهللا صلى اهللا ف، يف دعوتهعليه وآله وسلم نا برسول اهللا صلى اهللا اقتدائ

 على ميوت أحد ليس هو القضاء على الكفار بل هو إدخال الكفار يف اإلسالم فهو ال يريد أنوسلم 
ذا رأى جنازة يهودي مات على كفـره  روي أنه صلى اهللا عليه وآله وسلم كان يبكي إ بل، الكفر
صلى اهللا وسلم على ، )٣٢( نفس تفلتت مين إىل النار(: ؟ فيقولما يبكيك يا رسول اهللا: لون لهوفيق

الرمحة صلى اهللا  ولإن مل يكن رسفمن هو قدوتنا يا معاشر الدعاة ، القلب الرءوف الرحيمصاحب 
  ؟عليه وآله وسلم

وإمنا ، أن القضاء على الباطل ليس معناه القضاء على أهله: إن فهم األنبياء عليهم الصالة والسالم هو(
هو اجلهد وااهدة يف ميدان الدعوة مع احلكمة واملوعظة احلسنة واادلة باليت هي أحسن وتكرار 

هم من حياة الكفر ذة واحلرص الشديد على هداية الناس وإنقاكري مع الشفقة والرمحذالنصيحة والت
ا مع الدعاء والبكاء والتضرع هللا تعاىل كي ذكل ه، واملعاصي إىل احلياة الراشدة اليت حيبها اهللا سبحانه

ين كانوا معه صلى اهللا عليه ذإن العدد الضخم من املسلمني ال، يهديهم ويقبل بقلوم إليه سبحانه
حجة الوداع كانوا كلهم قبل أن يدخلوا يف الدين أهل الباطل فهل كان النيب صلى اهللا  وآله وسلم يف

  ) ٣٣(اه)عليه وآله وسلم متفكرا يف هدايتهم أم يف إبدام
العقـدي أو الفقهـي أو   (املخالفني لنا يف املـذهب  املسلمني ولنتعامل مع ، دعونا من أمريكا اآلن

وواهللا وباهللا وتاهللا ، يتعامل ا مع املشركنيعليه وآله وسلم اهللا  بالرمحة اليت كان النيب صلى) احلركي
  يرحم الكفار لكان احلال غري احلال عليه وآله وسلم لو رحم بعضنا بعضا كما كان النيب صلى اهللا 

ومن أراد فهم هذه الدرجة كما ينبغي فلينظر إىل : (٣٤٥ص/٢مدارج السالكني جقال ابن القيم يف 
مث للورثـة منـها    ،ومل يكن كمال هذه الدرجة ألحد سواه ،الناس جيدها هذه بعينها سرية النيب مع

                                                
ليس املراد طبعا من يقوم بقتالنا منهم فقد كان النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم بعد اهلجرة يقاتل من يقاتله منهم ) ٣١

  ويدعو عليهم وإمنا املراد عامتهم
  مع شهرته مل أستطع أن أقف عليه يف الكتب املسندة اليت بني يدي هذا احلديث ) ٣٢
  ٦لرجب مدكور ص) فك االشتباكات بني اجلماعات واحلكومات(اقتباس من كتاب )  ٣٣
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وما رأيت أحدا قط أمجع هلذه اخلصال من شيخ اإلسالم ابن تيمية قدس  ،حبسب سهامهم من التركة
  وددت أين ألصحايب مثله ألعدائه وخصومه : وكان بعض أصحابه األكابر يقولاهللا روحه 

وجئت يوما مبشرا له مبوت أكـرب أعدائـه    ،ى أحد منهم قط وكان يدعو هلموما رأيته يدعو عل
 :مث قام من فوره إىل بيت أهله فعزاهم وقال ،وأشدهم عداوة وأذى له فنهرين وتنكر يل واسترجع

وحنو هـذا مـن    ،إين لكم مكانه وال يكون لكم أمر حتتاجون فيه إىل مساعدة إال وساعدتكم فيه
  اه )عنه يوا هذه احلال منه فرمحه اهللا ورضا له وعظمالكالم فسروا به ودعو

  
هي من  اليتمن القواعد العظيمة  إن( :يف خمالفيه الذين فعلوا به ما فعلواوما أحسن قول ابن تيمية 

  ... واجتماع الكلمة وصالح ذات البنيالقلوب  تأليف مجاع الدين 
أىن ال أحب أن يؤذى أحد  -اهللا عنكم يرض-فتعلمون  يبوأول ما أبدأ به من هذا األصل ما يتعلق 

حـد  أعتب على  عنديوال  ،بشيء أصال ال باطنا وال ظاهرا أصحابنامن عموم املسلمني فضال عن 
واحملبة والتعظيم أضعاف أضعاف ما كان  واإلجاللمن الكرامة  عنديبل هلم وال لوم أصال  ،منهم
  حبسبه  كلٌ

مـع   والثاينمشكور  مأجورفاألول  ،خمطئا أو مذنبا أوا يكون جمتهدا مصيب أن إماالرجل  وال خيلو
فنطوى بسـاط  ، فمعفو عنه مغفور له والثالث فاهللا يغفر لنا وله ولسائر املؤمنني االجتهادأجره على 

الشيخ بسـببه  أوذيفالن .. فالن ما عمل.. رالكالم املخالف هلذا األصل كقول القائل فالن قص ..
فيها مذمة  اليتوحنو هذه الكلمات  ..فالن كان يتكلم يف كيد فالن ..فالن كان سبب هذه القضية

اه )حول وال قوة إال باهللا وال أسامح من أذاهم من هذا الباب ال فأىن واإلخوان األصحابلبعض 
  ٢٨/٥١جمموع الفتاوى 

وأنا واهللا من أعظم الناس معاونة على إطفاء كل شر فيها ويف : (٢٧١ص/٣جمموع الفتاوى جويف 
 ،وبن خملوف لو عمل مهما عمل واهللا ما أقدر على خري إال وأعمله معـه ، ها وإقامة كل خريغري

مع علمي جبميع األمور فإين  وال حول وال قوة إال باهللا هذه نييت وعزمي ،وال أعني عليه عدوه قط
  اه )أعلم أن الشيطان يرتغ بني املؤمنني ولن أكون عونا للشيطان على إخواين املسلمني

  
  :آخرنبوي وذج من

بل بعدها ، الطائف مل يتوقف أذى املشركنيبعدما جرى للنيب صلى اهللا عليه وآله وسلم ما جرى يف 
يف عـدة   تركوه بعد هجرته لسبيله بل قاتلوهمروا على قتله وخرج من مكة طريدا مهدر الدم ومل يتآ

، سبعني من أصحابهحنو وويف أحد شجوا رأسه وكسروا رباعيته وجرحوا وجنته وقتلوا عمه ، مواضع
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نقضوا عهدهم الذي مث صدوه يف احلديبية عن مكة مث ، ألبوا األحزاب ليستأصلوا شأفتهيف اخلندق مث 
من عليه وآله وسلم بعد كل هذا األذى جاء فتح مكة ومتكن النيب صلى اهللا و، أبرموه معه يف احلديبية

  !عليه وآله وسلم؟نتقم النيب صلى اهللا يا ترى هل اففعلوا به كل تلك الصنوف من األذى  نالذي
من دخل داره فهو آمن ومن دخل املسجد فهو آمن ومـن  : صلى اهللا عليه وآله وسلم هلم لقد قال

كرم وابن أخ  أخ: ؟ فقالواظنون أين فاعل بكمما ت: مث خطبهم فقال، دخل دار أيب سفيان فهو آمن
القلـب   صـاحب  صلى اهللا وسلم على، م الطلقاءاذهبوا فأنت: عليه وآله وسلمكرمي فقال صلى اهللا 

  الرءوف الرحيم 
  

   :ثالثنبوي منوذج 
ال خيفى على مطلع على احلديث النبوي والسرية الشريفة أن النيب صلى اهللا عليه وآله وسـلم كـان   

إخل ولوال ضـيق  ... يزور اليهود يف بيوم إذا مرضوا وجييب دعوم إذا دعوه ويبيع ويشتري منهم
  م لذكرنا بعض األحاديث الواردة يف ذلك املقا

كما كان النيب صلى اهللا عليه  )العقدي أو الفقهي أو احلركي(فيا ليتنا نزور املخالفني لنا يف املذهب 
ويا ليتنا جنيب دعوة املخالفني لنا يف املذهب كما كان النيب صلى اهللا عليـه  ، وآله وسلم يزور اليهود

ويا ليتنا نتعامل مع املخالفني لنا يف املذهب باألخالق اليت كان النيب  ،وآله وسلم جييب دعوة اليهود
  !!!صلى اهللا عليه وآله وسلم يتعامل ا مع اليهود
لنيب صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم   هل نسيت قتال ا: والنماذج على ذلك كثرية لكن قد يقول قائل

عليـه  مع أنه صلى اهللا ،  بقية الوقتلكن املوقف يف احلرب غري املوقف يف، مل أنس: ؟ فأقولللكفار
مل يكن حيارم ألجل احلرب وال ألجل القتل وإمنا ألجل هدايتهم وألجل أـم وقفـوا   وآله وسلم 
: ٣٧١صإيثار احلق علـى اخللـق   قال ابن الوزير يف ، مام نشر اهلداية ووصوهلا للناسحجر عثرة أ

وللمسـلمني  ، باإلمجاعللمؤمنني املتقني صة ألجل الدين وذلك و يف القلب وخااحلب الذي ه...(
ة واملنافعة وبذل طوأما املخال، وتوحيدهم عند أهل السنة كما يأيت إسالمهماملوحدين إذا كان ألجل 

إال ما  فيستحب بذله جلميع اخللقالضيف وحنو ذلك  وإكراماملعروف وكظم الغيظ وحسن اخللق 
  اه )احلرب فال يبذل للعدو يف حالكان يقتضي مفسدة كالذلة 

وهناك كتاب مفرد يف ، ومع ذلك فللحرب يف اإلسالم أدبيات راقية تراجع يف مظاا من كتب الفقه
آخر للدكتور وهبة الزحيلي امسه و، للدكتور حممد خري هيكل) القتال واجلهاد يف اإلسالم(ذلك امسه 

االحـتالل يف املـذاهب   حكم جهاد ( :وللفقري حبث عن اجلهاد بعنوان، )نظرية احلرب يف اإلسالم(
  منشور على النت ) الثمانية
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وإمنا ، )عقدي أو فقهي أو حركي(مث كالمنا هنا إمنا هو يف التعامل مع املسلمني املخالفني يف املذهب 
فمعاملة الرسول ، ذكرنا صفة تعامل النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم مع الكفار من باب قياس األوىل

أن نتعامل ا مـع املسـلمني    -من باب أوىل- م احلرب مع الكفار جيبصلى اهللا عليه يف حالة عد
  املخالفني لنا يف املذهب ألنه العالقة معهم هي عدم احلرب على الدوام 

  

  التعامل مع المنافقین الھدي النبوي في 
ـ فقَ ،وأصحابهعليه وآله وسلم هذا عبد اهللا بن سلول رأس النفاق مل يفتأ يف الكيد للنيب صلى اهللا  ل ب

عليه وآله وسلم يأيت صلى اهللا .. وسلم للمدينةه وآله يعلظهر اإلسالم وعند مقدم النيب صلى اهللا أن ي
وتـدور  .. لقد آذانا ننت محارك يا حممد ويتسبب يف فتنة: ذلك الرجل فيقول يهراكبا محارا لس ف

ليخرجن األعز منها دمنا املدينة حممد أذل وحنن األعزة وإذا ق: األيام وإذا به يقول يف بعض الغزوات
وبعد بين املصطلق آذى النيب صلى اهللا عليـه  ، أحد رجع بثلث اجليش خبطة خبيثةغزوة ويف  ،األذل

  إخل مكائده ...وآله وسلم يف أهله وطعن يف عرضه باام السيدة عائشة وتوىل كرب األمر
تمع اإلسالمي ملا مات جاء ابنه خيرب ل هو وأتباعه الطابور اخلامس يف اهذا الرجل الذي كان يشكّ

ثوبه الذي يلي عليه وآله وسلم بنبأ وفاته فأعطاه رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم النيب صلى اهللا 
فصلى عليه ودعا لـه  عليه وآله وسلم مث خرج صلى اهللا  ،له اهللا جسده ليكفن به أباه رجاء أن يغفر

استغفر هلم أو ال تستغفر له إن تستغفر هلـم  ( :نزل قوله تعاىلملا و، باملغفرة ونزل وأدخله القرب بيده
ر من لو أعلم أين إن استغفرت هلم أكث :عليه وآله وسلمقال صلى اهللا ) سبعني مرة فلن يغفر اهللا هلم

  القلب الرءوف الرحيم  صاحبصلى اهللا وسلم على ، سبعني مرة غفر هلم الستغفرت
  

  العصاة التعامل مع الھدي النبوي في 
وذات مرة لقيـه   ،وكان كثريا ما جيلد احلد لشربههذا الصحايب محار رضي اهللا عنه كان مدمن مخر 

عليه وآله وسلم وأصحابه يف الطريق وهو سكران فقال النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم النيب صلى اهللا 
: بعض الصحابة وقـالوا  ويف أثناء ذلك سبه.. اجلدوه فجعلوا يضربونه بعضهم بثوبه وبعضهم بنعله

من هذه الطريقة يف التعامل مع عليه وآله وسلم فغضب النيب صلى اهللا ، لعنك اهللا ما أكثر ما يؤتى بك
صلى اهللا وسلم علـى  ، ال تعينوا الشيطان على أخيكم إنه حيب اهللا ورسوله: العصاة وقال للصحابة

  القلب الرءوف الرحيم  صاحب
جوانب اخلري الـيت  وتنمية إثارة هي مع العصاة  اهللا عليه وآله وسلملقد كانت طريقة معاملته صلى 

 -يسمع والرجل- صلى اهللا عليه وآله وسلم ألصحابه سكران لكن ذكر النيبالصحايب فهذا ، عندهم
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حىت يكـون هـذا   : وثانيا، مع العصاة كيف يتعاملون -أوال–مهم علّحىت ي، أنه حيب اهللا ورسوله
 وإذا حصل امتثـال ، فإن الشدة يف الغالب تؤدي إىل العناد، لعاصي ملعصيتهاألسلوب أدعى يف ترك ا

  فهو ظاهري وليس من القلب للشدةاملخالف 
يا رسول اهللا : يف جملس مع أصحابه فأقبل شاب فقالعليه وآله وسلم وذات مرة كان النيب صلى اهللا 

، اجلـس : مث قال لهعليه وآله وسلم  به الصحابة فسكنهم النيب صلى اهللا فهم، أريد أن تبيح يل الزنا
وبنتـه   أختهمث ذكر له .. فكذلك الناس ال يرضونه ألمهام: قال، ال: هل ترضى الزنا ألمك؟ قال

لقد : بعد ذلك ما هي النتيجة؟ لقد قال ذلك الشاب، وعمته وخالته مث وضع يده على صدره ودعا له
  القلب الرءوف الرحيم صاحبسلم على صلى اهللا و، من الزنا قمت وليس شيء أبغض إىل قليب

وذكـر فـإن   (وليس املراد من إيرادها التعليم بل التذكري ، ختفى على أحد وهذه األحاديث ال
فما أبعدنا ) فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من خيشى ويتجنبها األشقى) (الذكرى تنفع املؤمنني

  عن تطبيق هذه األحاديث وما أحوجنا إىل ذلك 
  

  التعامل مع المبتدعة في  الھدي النبوي
وحدثاء العهد الغنائم أعطى أشراف قريش عليه وآله وسلم زوة حنني عندما قسم النيب صلى اهللا يف غ

وقد وجد بعض األنصـار يف  ، قلوم لكذب يتألف ،املهاجرين األولني واألنصار باإلسالم ما مل يعطه
وأخربهم بأنه صرفها للمصلحة وأا دنيا وسلم عليه وآله أنفسهم من ذلك فجمعهم النيب صلى اهللا 

طـاب  فوأم سريجعون برسول اهللا إىل ديارهم إذا كان الناس سريجعون بالشاة والبعري ودعا هلـم  
  خاطرهم 

مـا قالـه    صلى اهللا عليه وآله وسلم والمل تعجبه قسمة النيب امسه ذو اخلويصرة بعد ذلك برز رجل 
واهللا إا لقسمة ما : وقال له بكل جرأة ووقاحهعليه وآله وسلم لألنصار بل جاء إىل النيب صلى اهللا 

يف نيته عليه وآله وسلم واعجبا من هذا الذي يتهم النيب صلى اهللا (، أريد ا وجه اهللا يا حممد أعدل
مث وىل ، !وحيك ومن يعدل إذا مل أعدل أنا؟: عليه وآله وسلمالنيب صلى اهللا  له فقال ،)ويأمره بالعدل

: عليه وآله وسلمفقال النيب صلى اهللا ، يا رسول اهللا دعين أضرب عنقه: فقال بعض الصحابةالرجل 
ويف -هذا أقوام يقرءون القرآن ال جياوز حناجرهم ميرقون من الدين سيخرج من ضئضئ فإنه دعوه 

كما ميرق السهم من الرمية حيقر أحدكم صالته مع صالم وصيامه مع صيامهم  -رواية من اإلسالم
  ) وقراءته مع قراءم

مل  ..يسـبه مل .. يكفـره مل .. ى اهللا عليه وآله وسلم مع هذا اخلارجيانظر كيف تعامل النيب صلف
من بـاب  وارج اخلوإمنا أخرب أنه سيكون من ذريته  ،مل يأمر جره ..مل يهجره.. ..مل يقتله ..يشتمه
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: ٣٩٩اخللـق ص  إيثار احلـق علـى   قال ابن الوزير يف . التحذير من هذا الفكر املتشدد املتطرف
اخلارجي الذي قال لرسول اهللا وآله اعدل يا حممد واهللا إن هذه قسمة ما أريد ا وجه اهللا تكلـم  (

كفـر   مع أنه لـو ، مل حيكم النىب بكفره مع ذلكالكالم وظن ظنا من أسوأ الظنون  بكالم من أقبح
 هديث ما معناه أا خترج من ضئضئء يف احللوجب قتله بالردة إال أن يتوب ومل تنقل له توبة بل جا

وإمنا جـوز عليـه أن   ، وإمنا مل يكفر واهللا أعلم ألنه بقي على شهادة أن حممدا رسول اهللاخلوارج 
وهذا يدل على تعظـيم حرمـة    ) وعصى آدم ربه فغوى: (كما قال تعاىل األنبياءيذنب كذنوب 

  اه )الشهادتني مع عظم اخلطأ
  

  بین الشرع والواقعوالشدة ر الھج: الفرع الثالث
  :تأمل معي أخي القارئ الكرمي يف هذه األحاديث

 ) إن اهللا رفيق حيب الرفق يف األمر كله: (يف الصحيحني -
 ) خياركم أحاسنكم أخالقا: (ويف الصحيحني -
 ) املؤمن للمؤمن كالبنيان: (ويف الصحيحني -
 )ن شيئ إال شانهما كان الرفق يف شيء إال زانه وما نزع م: (ويف صحيح مسلم -
 ) من حيرم الرفق حيرم اخلري كله: (ويف صحيح مسلم -
 ) كمثل اجلسد الواحد... مثل املؤمنني: (ويف صحيح مسلم -
 ...) تدابروا وكونوا عباد اهللا إخوانا ال تقاطعوا والال حتاسدوا و( :مسلم يف صحيحو -
  ...) ال حيل ملسلم أن يهجر مسلما فوق ثالث: (الصحيحنييف و -
 اإلسـالم لو أن رجلني دخال يف : (صحيح على شرط البخاري ومسلم: وقالاحلاكم وعند  -

 ) حىت يرجع الظامل اإلسالمفاهتجرا كان أحدمها خارجا عن 
يف كل مخيس واثنني فيغفر اهللا عز وجل يف ذلك اليوم لكل  األعمالتعرض : (وعند الترمذي -

ه شحناء فيقول اتركوا هـذين حـىت   امرئ ال يشرك باهللا شيئا إال امرأ كانت بينه وبني أخي
 ) إال املتهاجرين( :ويف رواية ) يصطلحا

  ) هجر املسلم سنة كسفك دمه: (صحيح بإسنادأيب داود سنن  ويف -
بـني املسـلمني    والغلظة والشدة والنهي عن العنفصرحية يف حترمي اهلجر  وغريهااألحاديث هذه ف

قال ابـن  ، ند التعامل معهم على اختالف مذاهبهموصرحية يف الدعوة إىل التواد والتراحم والرفق ع
 ...جاء يف املشاحنة واملهاجرة من الوعيد الشديد واألحاديث املتواترة: (٤٠١الوزير يف إيثار احلق ص
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كـان أقـرب إىل    يف األصل فيجب مراعاة أسبابه ومقوياته فكلمـا  وهذا أمر جممع على حترميه
  اه )كان أفسد وأبطل إثارتهوإىل  إليهالتفرق وادعى  وكلما كان أقرب إىل، االجتماع كان أرجح
والعنف الشرعي فالتهاجر  عن هذا املطلب بعيد -مع األسف ومن زمن طويل-لكن واقع املسلمني 

بأن ما يفعلونه خمـالف  ولو كان من يتهاجرون يعترفون ، تفه األسباب الدنيوية أو الدينيةموجود أل
املصيبة هي  لكن ، لضعف نفوسهم وأمراض قلوم هلان األمر اجريصرون على التهإمنا  للشرع وأم

فمن : (٢٨/٢٠٧جمموع الفتاوى قال ابن تيمية كما يف ، أن هذا التهاجر مطلب شرعي زعمونأم ي
ما تفعل النفوس مـا   أكثروما ، هجر هلوى نفسه أو هجر هجرا غري مأمور به كان خارجا عن هذا

  اه )من ثالث أكثرال جيوز  اإلنسانواهلجر ألجل حظ   هللاواه ظانة أا تفعله طاعة 
بل ، م على من ينتسب إىل املذهب العقدي املخالف لهورمبا ذكروا أن فالنا من السلف كان ال يسلّ

ويذكرون أيضا أن فالنا من ، رمبا املذهب الفقهي كما حصل من بعض أهل احلديث مع أهل الرأي
ويذكرون ، نصف كلمهوال .. ال: له أريد أن أكلمك بكلمة فقال: يف املذهب السلف قال له خمالف

ال تكلمهم وال جتلـس  : فالنا من السلف قال عن املخالفني له يف املذهب العقدي ورمبا الفقهي أن
  إخل...معهم وال تسلم عليهم

ورمبا يكون ما فعله بعضهم يصلح لزمام ملا ، إن فعل بعض السلف ليس حجة على الكتاب والسنة
ومع ذلك فهناك مناذج مشرقة يف تعـامالت   .لكن ال يصلح لزماننا، فيه من مصلحة من وجهة نظره

نركز على النمـاذج   لكن مشكلتنا هي أننا، يف املذهب العقدي أو الفقهيالسلف مع املخالفني هلم 
ذج وسيأيت ذكر بعض النماذج املشرقة وبعـض النمـا  ، فننشرها ونعمل ا فقطمن التاريخ املظلمة 

  يف التعامل مع املخالف يف املذهب  ياملظلمة من التاريخ اإلسالم
وأصحابه قد هجروا الثالثة الذين عليه وآله وسلم بأن النيب صلى اهللا على اهلجر وقد يستدل البعض 

  :واجلواب عن ذلك من وجوه ، ختلفوا عن غزوة تبوك كما يف الصحيحني
بعد  علوم ومع ذلك استمر اهلجر مخسني يوماأن الثالثة قد تابوا توبة صادقة كما هو م -١

كـان   للثالثـة  اهلجرانأن هذا يدل على ! فهل جيوز أن جر من تاب من ذنبه؟ التوبة
عليه وآله ومل يكن من شأن النيب صلى اهللا ، من ذلك الذنببه عقابا إهليا هلم ليطهرهم 

  فال جيوز إذن تعميمهكما هو ظاهر من احلديث وسلم 
ومل يكن النيب صلى العقدية والعملية الصحابة كانت تقع منهم املخالفات أن كثريا من  -٢

وما قصة السكران وذي اخلويصـرة  ، بل ينهى عن ذلك ،يهجرهمعليه وآله وسلم اهللا 
 عنا ببعيد

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 206 

عليه وكان صلى اهللا عليه وآله وسلم يف زمن النيب صلى اهللا موجودين أن املنافقني كانوا  -٣
أم مل يتوبوا من ذلك زوة تبوك ومع ختلف منهم عن غمن يعرفهم ويعرف وآله وسلم 

 !!وأمر اهللا جر من تابمل يهجرهم ومل يأمر جرهم 
ـ  نإذ -٤ دا أن فقصة الثالثة حادثة عني خاصة كما هو ظاهر من نفس القصة وال جيوز أب

 الناهية عن اهلجر  نعممها ونلغي صريح األدلة الشرعية املتكاثرة
هجر نساءه شهرا كما يف الصحيح وكان عليه وآله وسلم رد أن النيب صلى اهللا وقد : وقد يقول قائل

  يهجر بعض زوجاته إذا أحدثت ذنبا حىت ترجع عنه 
ينفع غريه  عندما ال، أن اهلجر عبارة عن وضع استثنائي ال يصار إليه إال عند الضرورة: واجلواب هو
إىل  ما إذا كان اهلجر سيؤدي بـاملهجور أ ،بشرط أن ينفع يف عالج املهجور املخطئ، من األساليب

يرجع  عندئذفإن اهلجر  -اليوم وقبل اليوم-العناد والبعد أكثر فأكثر كما هو األغلب يف حال الناس 
اهلجر خيتلف : (٢٠٦ص/٢٨جمموع الفتاوى جقال ابن تيمية كما يف إىل األصل وهو احلرمة الشرعية 

ن املقصود به زجر املهجور وتأديبه ورجوع إوكثرم ف باختالف اهلاجرين يف قوم وضعفهم وقلتهم
ـ ، العامة عن مثل حاله عف الشـر  فان كانت املصلحة يف ذلك راجحة حبيث يفضى هجره إىل ض

ن كان ال املهجور وال غريه يرتدع بذلك بل يزيد الشر واهلاجر ضعيف إو، فيته كان مشروعاوخ
بل يكون التأليف لبعض النـاس   ،رع اهلجرحبيث يكون مفسدة ذلك راجحة على مصلحته مل يش

  اه )أنفع من اهلجر
مل يكن يف هجرانه انزجار أحد وال انتهاء احد  فإذا: (٢١٢ص/٢٨جمموع الفتاوى جوقال أيضا كما 

  اه )ا مأمورامل تكن هجرة بل بطالن كثري من احلسنات املأمور ا 
قـال  من قبل املهجور عصب للعقائد الباطلة الت إىلوالتعصب للحق اهلجر والعنف  يؤدي كثريا مابل 

أكثر اجلهالة إمنا رسخت يف قلوب العوام بتعصب مجاعة من جهال أهل احلـق  (: الغزايل أبو حامد
 أظهروا احلق يف معرض التحدي واإلدالء ونظروا إىل ضعفاء اخلصوم بعـني الـتحقري واالزدراء  

وتعذر على  يف قلوم االعتقادات الباطلةفثارت من بواطنهم دواعي املعاندة واملخالفة ورسخت 
  ٢٦٥ص/٤املوافقات جذكره عنه الشاطيب يف اه )العلماء املتلطفني حموها مع ظهور فسادها
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  أخرى مظلمةونماذج مشرقة من التاریخ في التعامل مع المخالف  : المبحث الرابع

  

  في الطوائف واألشخاص نماذج مشرقة :الفرع األول

  ماذج في األشخاصن: المسألة األولى
  

  سیدنا علي وأھل الجمل
: ٣/٣٤تاريخ الطـربي  كما يف : كان مما قاله سيدنا علي كرم اهللا وجهه ألصحابه يف معركة اجلمل

يا أيها الناس املكوا أنفسكم كفوا أيديكم وألسنتكم عن هؤالء القوم فإم إخوانكم واصـربوا  (
  اه )على ما يأتيكم

فرتل عن دابته انتهى إىل طلحة بن عبيد اهللا وقد مات  ضي اهللا عنهر عن طلحة بن مصرف أن علياو
ليتين مت قبل هـذا  : وأجلسه فجعل ميسح الغبار عن وجهه وحليته وهو يترحم عليه وهو يقول

  رواه الطرباين وإسناده حسن: ]٢١٠/ ٩[جممع الزوائد قال اهليثمي يف . اليوم بعشرين سنة
  

  سیدنا علي والخوارج
  :وارج على علي بن أيب طالب كرم اهللا وجهه اختذ معهم اخلطوات التاليةملا خرج اخل

  احملاورة واملناقشة منه ومن ابن عباس فرجع منهم األكثر -١
 بل تركهم وما يعتقدون  يقاتلهم مل منهم ومن مل يرجع -٢
 عليه وآله وسلم فلما بدأوا بالقتال قاتلهم امتثاال ألمر النيب صلى اهللا  -٣
 من الكفر فروا: فريهم له وللمسلمني مل يكفرهم بل قالتكومع قتاهلم له و -٤
  إخل... ويف قتاله هلم مل جيهز على جريح ومل يتبع مدبرا -٥

 حىت يناظرهم يزل فلم بقيتهم إىل بنفسه خرج عليا أن جرير ابن ذكر: (٧/٢٨٢البداية والنهاية يف 
مث جعلوا يعرضون له  ذلك يف الراوي شك األضحى أو الفطر عيد يوم وذلك الكوفة إىل معه رجعوا

   يف الكالم ويسمعونه شتما ويتأولون بتأويل يف قوله
لئن أشركت ليحبطن عملك  :قال رجل من اخلوارج لعلي وهو يف الصالة: قال الشافعي رمحه اهللا
  فاصرب إن وعد اهللا حق وال يستخفنك الذين ال يوقنون: فقرأ علي، ولتكونن من اخلاسرين
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أن عليا بينما هو خيطب  :أيضاوذكر ابن جرير ، هذا كان وعلي يف اخلطبة وقد ذكر ابن جرير أن
يا علي أشركت يف دين اهللا الرجال وال حكم إال هللا فتنادوا  :يوما إذ قام إليه رجل من اخلوارج فقال

  هذه كلمة حق يراد ا باطل : حكم إال هللا ال حكم إال هللا فجعل علي يقول من كل جانب ال
كم علينا أن ال مننعكم فيئا ما دامت أيديكم معنا وأن ال مننعكم مساجد اهللا وأن ال إن ل: مث قال

  اه )نبدأكم بالقتال حىت تبدؤنا
من : قالوا، ملا قتل علي رضي اهللا عنه احلرورية: عن احلسن قال: (١٠/١٥٠يف مصنف عبد الرزاق و

ال يذكرون  إن املنافقني: منافقني؟ قالف: قيل، من الكفر فروا: قالهؤالء يا أمري املؤمنني أكفار هم؟ 
  اه  )قوم أصابتهم فتنة فعموا فيها وصموا: قال؟ فما هم: قيل، اهللا إال قليال وهؤالء يذكرون اهللا كثريا

وروى حكيم بن جابر وطارق بن شهاب واحلسن وغريهم : (٢٣/٣٣٥ التمهيد البن عبد الرب ويف
  اه ...)من الكفر فروا: قال؟ هم ن أكفارعن علي مبعىن واحد أنه سئل عن أهل النهروا

بشهادة أهل يف القضاء  ]أي القضاة استأذنوا سيدنا عليا[ واستأذنوه: (١/٢٩٧املستصفى ويف 
احلرب ألم حاربوا على  البصرة من اخلوارج وغريهم أو ردها فأمرهم بقبوهلا كما كان قبلَ

  اه )تأويل ويف رد شهادم تعصب وجتديد خالف
  

  وإبراھیم بن عبد العزیز المعتزلي  النّظام
أن إبراهيم النظام املعتزيل املشهور أصابته ضائقة وأن إبراهيم بن : ( ١/٢٨٥ ذكر اجلاحظ يف احليوان

حنن وإن كُنا اختلفنا يف بعض املقالة، فإنا قد نرجِع بعـد ذلـك إىل   : عبد العزيز أرسل إليه يقول
ك حني مررت يب على حال كرهتها منك، وما عرفتـك حـىت   وقد رأيت ،حقوقِ األخالق واحلرية

ينبغي أن يكون قد نزعت بك حاجة، فإن شئت فأقم مبكانك : خبرين عنك بعض من كان معي وقال
شهراً أو شهرين، فعسى أن نبعث إليك ببعضِ ما يكفيك زمناً من دهرك، وإن اشـتهيت الرجـوع   

  اه )ت أحق من عذرفهذه ثالثون مثقاالً، فخذها وانصرف وأن
  

  أحمد بن حنبل وعلي بن المدیني
العباس بن عبد العظيم العنربي قال كنت عند أمحد عن : (١٠٧ص/٢جامع بيان العلم وفضله جيف 

بن حنبل وجاءه علي بن املديين راكبا على دابة قال فتناظرا يف الشهادة وارتفعت أصواما حىت 
يرى الشهادة وعلي يأىب ويدفع فلما أراد علي االنصراف وكان أمحد خفت أن يقع بينهما جفاء 

   اه)قام أمحد فأخذ بركابه
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كان أمحد يرى الشهادة باجلنة ملن شهد بدرا واحلديبية أو (: بعد إيراد القصة )٣٤(قال ابن عبد الرب
وكان علي بن املديين يأىب ، ملن جاء فيه أثر مرفوع على ما كان منهم من سفك دماء بعضهم بعضا

  اه)لك أثراذلك وال يصحح يف ذ
الحظ أن املسألة املختلف فيها بني أمحد وابن املديين مسألة حساسة كانت سبب يف كثري من الفرقة 

  بني املسلمني
  

  أحمد وابن معین مع شیعي
 صاحل بن عبد الرمحن كان املطوعي يوسف بن يعقوب قال: ()١٧٩ ص/  ٦ ج( التهذيب ذيبيف 

 قوما أحب رجل !اهللا سبحان :فقال ،فيه له فقيل ويدنيه فيقربه حنبل بن دأمح يغشى وكان رافضيا
  ثقة وهو وسلم عليه اهللا صلى النيب بيت أهل من

عبد  له يقال الكوفة أهل من برجل عليكم :يقول معني بن حيىي مسعت الدوري علي بن سهل وقال
، حرف نصف يف يكذب نأ من إليه أحب السماء من خير الن شيعي صدوق ثقة صاحل بن الرمحن
  اه)عنه يكتب مرة غري دهليزه يف جالسا معني بن حيىي رأيت :الرببري موسى بن حممد وقال

  

  عطاء وبعض أھل األھواء
 ذوو ناس عندك جيتمع رجل إنك لعطاء قلت: عمر بن طلحة قال(: )١/٢٦٠( القرطيب يف تفسري
: تعاىل اهللا يقول! تفعل ال:  فقال الغليظ؛ القول بعض هلم فأقول حدة يفّ رجل وأنا ، خمتلفة أهواء

  اه)باحلنيفي فكيف والنصارى اليهود اآلية هذه يف فدخل. )حسناً للناسِ وقُولُواْ(
  
  
  
  

                                                
لك الشيخ عبدالفتاح أبو غدة يف ذا ساقط من الطبعة القدمية غري احملققة كما أشار إىل ذقول ابن عبد الرب ه )٣٤

  ١٨لفة بني املسلمني صتعليقه على رسالة األ
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  حكاھا ابن حزمطریفة نماذج 
ومـن  ( :حتت عنوان )٢/١١٣(ه قال رسائلوهي ضمن ) نقط العروس(يف رسالة ابن حزم الطريفة 

  ): طرائف املذاهب
 أحد أئمة الصفرية من اخلـوارج ، وعمران بن حطان أحد أئمة أهل السنةبن دثار حمارب  -

 .كانا صديقني خملصني زميلني إىل احلج مل يتحارجا قطّ
كان يقدم عثمان ، وعبد اهللا بن عكيم كان يقدم علياً على عثمانعبد الرمحن بن أيب ليلى  -

رمحن فقدم للصالة عليها ابـن  ، وكانا صديقني مل يتحارجا قط، وماتت أم عبد العلى علي
 .عكيم

وكان طلحة يقدم عثمان، وكان زبيد وزبيد اليامي صديقان متصافيان،  طلحة بن مصرف -
 .ومل يتحارجا قطيقدم علياً، 

كانا صـديقني متصـافيني    من أئمة القدريةوموسى بن سيار  إمام السنةداود بن أيب هند  -
  مخسني سنة مل يتحارجا قط

كانا صـديقني إىل أن ماتـا    إمام املعتزلةوالفضل الرقاشي  مام أهل السنةإسليمان التيمي  -
 متصافيني، وتزوج سليمان بنت الفضل وهي أم املعتمر بن سليمان 

ميـاين عصـيب شـامي    والطرماح بن حكيم  مضري عصيب كويف شيعيالكميت بن زيد  -
  ا من كل وجه، وكالمها شاعر مفلق، كانا صديقني متصافيني على عظيم تضادمهخارجي

صديقان خملصان يف  إمام اإلباضية، وعبد اهللا بن زيد الفزاري إمام الرافضةهشام بن احلكم  -
 اه )دكان وأحد، مل يتحارجا قط

  

  نماذج في الطوائف : المسألة الثانیة 

  األشاعرة والحنابلة
 قدمي الـدهر  ومل تزل احلنابلة ببغداد يف(  :١٦٣تبيني كذب املفتري صكتابه قال ابن عساكر يف 

ألم املتكلمون من أهل اإلثبات فمـن   ،على أصحاب البدععلى ممر األوقات تعتضد باألشعرية 
ومن حقق منهم يف األصول يف مسألة فمنهم  ،تكلم منهم يف الرد على مبتدع فبلسان األشعرية يتكلم

  اه )يتعلم فلم يزالوا كذلك حىت حدث االختالف يف زمن أيب نصر القشريي
ابن ومنهم الذهيب يف السري ، كثري من أهل التواريخ والسري القشرييابن ما حصل يف زمن ذكر وقد 

انظـر مـثال   و، وغريهمرجب يف ذيل الطبقات وابن األثري يف الكامل وابن كثري يف البداية والنهاية 
   ١/١٩وذيل الطبقات البن رجب  ١٢/١١٥البداية والنهاية 
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  األشاعرة والحنابلة  الخالف بینمن موقف ابن تیمیة 
مع أن ابن تيمية خيالف األشاعرة يف أشياء إال أن موقفه منهم مل يكن موقف املعادي بل موقف مـن  

قال كما يف جممـوع  حيث  ،ويقارب بني وجهات النظر بني األشعرية واحلنبلية ،يؤلف بني القلوب
متكلمة احلنبلية فيما  أنكما ية شعرية فيما يثبتونه من السنة فرع على احلنبلواأل( :٦/٥٣الفتاوى 

  اه)يوقعت الفرقة بسبب فتنة القشري وإمنا فرع عليهم العقليحيتجون به من القياس 
ما زالت احلنابلة واألشاعرة يف قدمي  :قال أبو القاسم بن عساكر( :٤/١٧ويف جمموع الفتاوى أيضا 
  اه)حىت حدثت فتنة ابن القشريي الدهر متفقني غري مفترقني

والناس يعلمون أنه كان بني احلنبلية واألشعرية وحشة ومنافرة ( :٣/٢٢٧ أيضافتاوى موع الجمويف 
واتباعا ملا أمرنا بـه مـن    وأنا كنت من أعظم الناس تأليفا لقلوب املسلمني وطلبا التفاق كلمتهم

  اه )النفوس من الوحشة يفعامة ما كان  وأزلتاالعتصام حببل اهللا 
ورآه احلنبلية قالوا هذا خري مـن   يوملا أظهرت كالم األشعر( :٣/٢٢٩ أيضا فتاوىجمموع الويف 

مناقبه أنه مل  يفوأظهرت ما ذكره ابن عساكر  وفرح املسلمون باتفاق الكلمة ،كالم الشيخ املوفق
  اه )فإنه ملا جرت تلك الفتنة ببغداد تفرقت الكلمة يتزل احلنابلة واألشاعرة متفقني إىل زمن القشري

وملا رأى  ،وهلذا اصطلحت احلنبلية واألشعرية واتفق الناس كلهم( :٣/٢٦٩أيضا  فتاوىال جمموعويف 
وزال ما كان يف القلـوب   ،احلنبلية كالم أيب احلسن األشعري قالوا هذا خري من كالم الشيخ املوفق

  ه ا)وصار الفقهاء من الشافعية وغريهم يقولون احلمد هللا على اتفاق كلمة املسلمنيمن األضغان 
  

  رأس األشعریةأبو الحسن وأبو الفضل التمیمیان رأسا الحنابلة والباقالني 
وكان أبو احلسـن التميمـي   : (٢٢١يف تبيني كذب املفتري صيف ترمجة الباقالين قال ابن عساكر 

   فليس للسنة عنه غىن أبدا] يعين الباقالين األشعري[متسكوا ذا الرجل  :احلنبلي يقول ألصحابه
ت الشيخ أبا الفضل التميمي احلنبلي رمحه اهللا وهو عبد الواحد بن أيب احلسن بـن عبـد   ومسع :قال

على خمدة  ]الباقالين[ اجتمع رأسي ورأس القاضي أيب بكر حممد بن الطيب: العزيز بن احلرث يقول
  واحدة سبع سنني

ا مع أخوته وأصحابه وحضر الشيخ أبو الفضل التميمي يوم وفاته العزاء حافي :قال الشيخ أبو عبد اهللا
هذا الذي كان يذب  هذا ناصر السنة والدين هذا إمام املسلمني :وأمر أن ينادى بني يدي جنازته
وقعد للعزاء مع  ،هذا الذي صنف سبعني ألف ورقة ردا على امللحدين عن الشريعة ألسنة املخالفني

  اه)رأصحابه ثالثة أيام فلم يربح وكان يزور تربته كل يوم مجعة يف الدا
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 :١٧/٥٥٨والقاضي الباقالين األشعري كان حمل تعظيم أهل احلديث واحلنابلة ففي سري أعالم النبالء 
: -يف كتاب اختصار فرق الفقهاء من تأليفه يف ذكر القاضي ابن البـاقالين -قال أبو الوليد الباجي ( 

إين كنت ماشيا ببغداد  :لقد أخربين الشيخ أبو ذر وكان مييل إىل مذهبه فسألته من أين لك هذا قال
وقبـل   الدارقطينفالتزمه الشيخ أبو احلسن  الباقالين مع احلافظ الدارقطين فلقينا أبا بكر بن الطيب

من هذا الذي صنعت به ما مل أعتقد أنك تصنعه وأنـت إمـام    :فلما فارقناه قلت له ،وجهه وعينيه
  وقتك 
قـال   ،الباقالين ضي أبو بكر حممد بن الطيبهذا القا هذا إمام املسلمني والذاب عن الدين: فقال

كل بلد دخلته من بالد خراسان وغريها ال يشـار  و ،فمن ذلك الوقت تكررت إليه مع أيب: أبو ذر
  فيها إىل أحد من أهل السنة إال من كان على مذهبه وطريقه 

 ل والربهـان وطريقة احلديث باجلد هو الذي كان ببغداد يناظر عن السنة]: القائل الذهيب [ قلت 
وباحلضرة رؤوس املعتزلة والرافضة والقدرية وألوان البدع وهلم دولة وظهور بالدولة البويهية وكـان  

بينه وبني أهل احلديث عامر وإن كانوا قـد خيتلفـون يف   ، يرد على الكرامية وينصر احلنابلة عليهم
 اه)فلهذا عامله الدارقطين باالحتراممسائل دقيقة 

  

  رأس األشعریة رأس الحنابلة وأبو إسحاق الشیرازي الشریف أبو جعفر 
اجتمـع  : ويف سنة أربع وستني وأربعمائـة : (١/١٨طبقات احلنابلة قال ابن رجب احلنبلي يف ذيل 

 الشريف أبو جعفر ومعه احلنابلة يف جامع القصر، وأدخلوا معهم أبا إسحاق الشريازي وأصحابه
ومن يبيع النبيذ، وضرب دراهم تقع ـا   فسدين واملفسداتوتتبع امل وطلبوا من الدولة قلع املواخري

. وأريقـت األنبـذة   ة بذلك فهرب املفسدات وكُبِست الدورففتقدم اخللي. املعاملة عوض القراضة
فلم يقنع . والتقدم بضرب الدراهم اليت يتعامل ا وا بقلع املواخري ومكاتبة عضد الدولة برفعهاووعد

  اه )..ذا الوعدأبو إسحاق  الشريف وال
هذا هو ، ملا اجتمع احلنابلة واألشاعرة على حماربة الرذيلة والفساد استطاعوا أن يغريوا الواقع.. تأمل

  اآلخر بعضالاحلكام على بعضهم  سيأيت يف بعض النماذج من حتريض وليس كماالواجب 
  

  أھل الحدیث والروایة عن المخالفین لھم في المذھب العقدي
أهل احلديث مع تشددهم يروون عـن   الغالبية منشرقة يف التاريخ اإلسالمي أنك جتد ومن الصور امل

كبرية  افدونك رجال الصحيحني ورجال السنن وغريها فستجد فيها أعداد ،املخالفني هلم يف االعتقاد
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فكان يتتلمذ بعضهم على بعض ويتمشيخ ، رجئة والشيعة واخلوارج واسمةمن القدرية وامل )٣٥(جدا
د هذا األمر كان منتشرا على مر العصور جت بل إنك، على بعض مع اختالف مذاهبهم العقدية بعضهم

من  معني ال يطلب العلم وال يدرس إال على لكننا جند اآلن أن من ينتمي ملذهب، بل وإىل عهد قريب
  كان على مذهبه وإن كان اآلخر املخالف له يف املذهب أجدر بذلك العلم 

تنـادي  رواية الشيخني وغريمها عن املُبـدعني  : (١١لته يف احلرج والتعديل صقال القامسي يف رسا
ألن ، وطرح الشنآن واحملادة واملعاداة واملضارة بواجب التآلف والتعارف وتنبذ التناكر والتخالف

ومن األسف أن يغفل عن هـذا  ، ن ال يف طوائف جتمعها كلمة الدينذلك يكون يف احملاربني احملادي
  .. فل ويدهش لسماعه املتعصبون واجلامدوناحلق من غ

وى عن راو مع التـدين  رال يلزم من الرواية عنهم عدم معادام فن: ومن العجب أن يقول قائل
بأنا ال نعرف من قال ذلك من السلف وال من ذهـب إليـه مـن    : فنجيب عنه، ببغضه وعداوته

  اه)خذ دينك وشريعتك وعقيدتك عنهإن من يأمرك الدين بأن تعاديه ال يبيح لك أن تأ... األئمة
  

  السنة والشیعة 
وفيها اصطلح الروافض والسنة ببغـداد،  ( :هـ٤٤٢سنة  يف حوادث ١٢/٧٧هاية نالبداية واليف 

وذهبوا كلهم لزيارة مشهد علي ومشهد احلسني، وترضوا يف الكرخ على الصـحابة كلـهم،   
ورخصت األسعار ببغـداد   )٣٦(!!تقية، وهذا عجيب جدا، إال أن يكون من باب الوترمحوا عليهم

  اه )جدا

                                                
ين أخرج هلم البخاري ومسلم ممن رموا ذمن الرواة ال كثري أمساء ٢١٩ص الراوي تدريبساق السيوطي يف  )٣٥

عقد احلافظ ابن حجر فصال يف أمساء من طعن  ٣٨١ويف مقدمة فتح الباري ص، بالبدعة فبلغوا مثانية وسبعني راويا
كر من طعن فيهم ومل يؤثر فيهم الطعن فبلغوا تسعة ذويف آخر الفصل  ،فيهم من رجال البخاري بسبب االعتقاد

  .!وستني راويا
 ناولكن، تصديق أهل السنة ألي تصحيح أو تقارب من قبل الشيعة متعد حاجزا أماعند اإلمامية فعال إن التقية  )٣٦

وهناك إشكال آخر يف التقية عندهم وهو تفسري بعضهم ، خري من سيئ املعاملة إن حسن املعاملة ولو تقيةً: نقول
الشيعي حول  وسويوسى املبتين ملوأود هنا أن أنقل عبارة أعج، ردة عن األئمة بالتقيةالروايات املعتدلة املشرقة الوا

 ميكن أن يفكروا إن أئمة أهل البيت ال: (حيث قال يف ندوة استانبول حول الشيعة والتشيععند اإلمامية التقية 
ق منها كل اعوجاج وحتريف وبدعة وإن التقية هي املصيبة اليت انبث. بالتقية بذلك املعىن ناهيك عن أن متر خبلدهم

وباالستناد إليها جعلنا لظاهر  ،)ال(بـ) نعم(و) نعم(بـ) ال: (رناظهرت يف عقيدتنا حنن الشيعة اإلمامية فبالتقية فس
على ججية ظواهر الكتاب ونصوص القرآن  وذا قضينا. عان مل يقصده قائلهااألعمال بواطنا ولظواهر الكالم م
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وفيها اصطلح أهل الكـرخ  (: هـ٤٨٨سنة يف حوادث  )١٨٣ص /  ١٢ج (البداية والنهايةويف 
  اه )من العجائب ، وكان هذاحال، وتزاوروا وتواصلوا وتواكلوامن الرافضة والسنة مع بقية املَ

كان عامل الشيعة وإمـام الرافضـة   : ()هـ٤١٣ ت( املفيدعن  ٣/٢٨ مرآة اجلنانوقال اليافعي يف 
صاحب التصانيف الكثرية، شيخهم املعروف باملفيد وبابن املعلم أيضاً، البارع يف الكـالم واجلـدل   

ابـن  عنه  وقال ،اه)  وكان يناظر أهل كلّ عقيدة مع اجلاللة والعظمة يف الدولة البويهيةوالفقه، 
  اه )ضره كثري من العلماء من سائر الطوائفكان جملسه حي(: ١٢/١٥البداية والنهاية كثري يف 

  

  نماذج مظلمة في الطوائف واألشخاص: الفرع الثاني 

  نماذج في األشخاص : المسألة األولى 

  

  البخاري والذھلي
وملا قدم نيسابور حثّ الـذهلي  ، موته وضع اهللا للبخاري قبوال كبريا يف قلوب الناس يف حياته وبعد

لكن ما لبث أن رأى الناس قد انفضوا عن جملسه إىل جملس ، خرياىن عليه السماع منه وأثالناس على 
 ،فكان جواب البخاري أن أفعال العباد خملوقة ،البخاري فأرسل من ميتحن البخاري يف مسألة اللفظ

لك الذهلي وشنع عليه وبدعه فتكلم فيه بعد ذ،  حلجة وبرهانال أرجع إال: فراجعوه فلم يرجع وقال
ن هنا بذكر مقتطفات م يف كتب التراجم والتاريخ ولنكتف قصة فيها طول وقد ذكرتبل وكفره وال

ملا : مسعت بعض أصحابنا يقول: قال أمحد بن منصور الشريازي: (٤٦٣/ ١٢سري أعالم النبالء ففي 
عبد اهللا خبارى نصب له القباب على فرسخ من البلد واستقبله عامة أهل البلد حىت مل يبق  قدم أبو
  اه )ونثر عليه الدنانري والدراهم والسكر الكثريإال استقبله مذكور 

حممد بن  قال لنا :لااحلسن بن حممد بن جابر قعن احلاكم  روى: (١٢/٤٥٤ويف سري أعالم النبالء 
فذهب الناس إليه وأقبلوا  فامسعوا منه اذهبوا إىل هذا الرجل الصاحل :حيىي ملا ورد البخاري نيسابور

  ...فحسده بعد ذلك وتكلم فيهىت ظهر اخللل يف جملس حممد بن حيىي على السماع منه ح
اجتمـع  وذكر يل مجاعة من املشايخ أن حممد بن إمساعيل ملا ورد نيسابور : وقال أبو أمحد بن عدي

من مشايخ نيسابور ملا رأوا إقبال النـاس إليـه    حسده بعض من كان يف ذلك الوقتالناس عليه 

                                                                                                                                       
 اه)إلمام علي وأقواله وعمل األئمة وأقواهلم وفسرنا النصوص الصرحية حبسب رأينا ورغبتناوسنة الرسول وعمل ا

  ١٣٠ص) رسالة إىل الشيعة اإلمامية(انظر عمر كامل 
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اللفـظ بـالقران خملـوق     :إن حممد بن إمساعيل يقول: حاب احلديثفقال ألص، واجتماعهم عليه
  اه )!!فامتحنوه يف الس

يا أبا عبد اهللا ما تقول يف اللفظ بالقران خملوق : فلما حضر الناس جملس البخاري قام إليه رجل فقال
يـه القـول   يا أبا عبد اهللا فأعاد عل :فأعرض عنه البخاري ومل جيبه فقال الرجل ؟هو أم غري خملوق

القرآن كالم اهللا غري خملـوق وأفعـال   : فالتفت إليه البخاري وقال ،مث قال يف الثالثة، فأعرض عنه
اه )فشغب الرجل وشغب الناس وتفرقوا عنه وقعد البخاري يف مرتله ،واالمتحان بدعةالعباد خملوقة 

    ١٢/٤٥٤سري أعالم النبالء 
ال أفعل إال أن جتيئوا حبجة فيمـا   :قال، نعود إليكترجع عن هذا القول حىت  :وقالوا له بعد ذلك

  ١٢/٤٥٤اه سري أعالم النبالء )تقولون أقوى من حجيت
قد أظهر هذا ومن زعم أن لفظي بالقرآن خملوق فهذا مبتدع ال جيالس وال يكلم : قال الذهلي بعدها

حممد بن إمساعيل  ومن ذهب بعد هذا إىل!!! واللفظية عندي شر من اجلهمية، البخاري قول اللفظية
 ٤٥٥/ ١٢سري أعالم النبالء اه )فاموه فإنه ال حيضر جملسه إال من كان على مثل مذهبهالبخاري 

  ١٢/٤٥٩و
أال من قال باللفظ فـال  : يف درسه أكثر الناس غري مسلم فقال الذهلي يوما البخاري انقطع عنوقد 

وبعث إىل الذهلي ما ، على رؤوس الناسحيل له أن حيضر جملسنا فأخذ مسلم رداء فوق عمامته وقام 
اه سـري أعـالم النـبالء    )وكان مسلم يظهر القول باللفظ وال يكتمهكتب عنه على ظهر مجال 

١٢/٤٥٩  
ملة باملثل أم تعاىل عن ذلـك  لبخاري؟ وهل عاموقف اهذا كان موقف الذهلي ولننظر اآلن ما هو 

: فقـال  إن فالنا يكفركاري فقال يا أبا عبد اهللا عبد اهللا البخأبا أتى رجل : قال بن أيب حامت، ؟ومسا
وكان كثري من ، ألخيه يا كافر فقد باء به أحدمها إذا قال الرجل: عليه وآله وسلمصلى اهللا  قال النيب

 :ويتلو أيضـا  ،إن كيد الشيطان كان ضعيفا :فيقول، له إن بعض الناس يقع فيك: أصحابه يقولون
   .)هإال بأهل السيئوال حييق املكر (

 ؟ كيف ال تدعو اهللا على هؤالء الذين يظلمونك ويتناولونك ويبهتونك: فقال له عبد ايد بن إبراهيم
وقال صلى اهللا عليه ) وين على احلوضاصربوا حىت تلق( :عليه وآله وسلمصلى اهللا قال النيب : فقال

   ١٢/٤٦٠اه سري أعالم النبالء )من دعا على ظامله فقد انتصر: (وآله وسلم
ففي سري أعالم النـبالء   كتب لألمري بإخراج البخاري من نيسابورمل يكتف الذهلي بكل ذلك حىت 

إن هذا الرجل : فكتب بعد ذلك حممد بن حيىي الذهلي إىل خالد بن أمحد أمري خبارى: (٤٦٣/ ١٢
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ن البلـد  ال نفارقه فأمره األمري باخلروج م: فقرأ كتابه على أهل خبارى فقالوا قد أظهر خالف السنة
  اه )فخرج

يا أبا عبد اهللا هذا : دخلت على البخاري فقلت :أمحد بن سلمة بعد ذلك قرر البخاري الرحيل قال
مقبول خبراسان خصوصا يف هذه املدينة وقد جل يف هذا احلديث حىت ال يقـدر  ] يعين الذهلي[رجل 

إىل اهللا إن اهللا بصـري  وأفوض أمـري   :فقبض على حليته مث قال، ؟أحد منا أن يكلمه فيه فما ترى
منا أبـت علـي   وإاللهم إنك تعلم أين مل أرد املقام بنيسابور أشرا وال بطرا وال طلبا للرئاسة ، بالعباد

مث ، ملا آتاين اهللا ال غـري  وقد قصدين هذا الرجل حسدانفسي يف الرجوع إىل وطين لغلبة املخالفني 
  ألجلي يا أمحد إين خارج غدا لتتخلصوا من حديثه : قال يل
كنت معه حني خرج من البلد وأقام على باب  فواهللا ما شيعه غرييفأخربت مجاعة أصحابنا : قال

  ١٢/٤٥٩اه سري أعالم النبالء )البلد ثالثة أيام إلصالح أمره
الذي هـو  لكن هل ضر البخاري ما عمله الذهلي له؟ كال فقد أكرم اهللا البخاري بكتابه الصحيح 

األمة بينما الـذهلي ال   نارا على علم ويثين عليه ويترضى عنه جل خاريالب أصح كتب السنة وصار
  ا صنعه مع البخاريمماستاءوا هذه يعرفه إال طلبة العلم من أهل احلديث وكلما ذكروا قصته 

كمـا يف   عن مسألة اللفـظ قال ابن تيمية  ،ولقد حصل بسبب مسألة اللفظ ظلم كثري وغلو كبري
ما يفرح به الشـيطان  يقع بسببها بني األمة من التكفري والتالعن و: ( ١٢/٤٣١جمموع الفتاوى 

وخيرج عما  التفرق واالختالفويغضب له الرمحن ويدخل به من فعل ذلك فيما ى اهللا عنه من 
  اه)االجتماع واالئتالفأمر اهللا به من 

عما جرى بني أهل  ١٠ص )االختالف يف اللفظ والرد على اجلهمية(يف كتابه قال ابن قتيبة وقبله 
كادهم ...كان آخر ما وقع من االختالف أمر خص بأهل احلديث : (احلديث يف مسألة اللفظ

  ا فضيلةويف جهلها سعة ويف العلم ، مل جيعلها اهللا تعاىل أصال يف الدين وال فرعاالشيطان مبسألة 
فنمى شرها وعظم شأا حىت فرقت مجاعتهم وشتتت كلمتهم ووهنت أمرهم وأمشتت حاسديهم 

حني  فهو دائب يضحك منهم ويستهزئ م، وكَفَت عدوهم مؤمنتهم بألسنتهم وعلى أيديهم
رأى بعضهم يكفر بعضا وبعضهم يلعن بعضا ورآهم خمتلفني وهم كاملتفقني ومتباينني وهم 

  انتهى)ورأى نفسه قد صار هلم سلما بعد أن كان حرباكاتمعني 
من اختالف أهل ، ا الكتاب وغايتناذمث انتهى بنا القول إىل غرضنا من ه: (وما بعدها ٥٠ص مث قال

وليس ما اختلفوا فيه مما يقطع األلفة  .ظ بالقرآن وتشانئهم  وإكفار بعضهم بعضااللفاحلديث يف 
وإمنا ، وهو أن القرآن كالم اهللا غري خملوق وال مما يوجب الوحشة ألم جممعون على أصل واحد
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لغموضه ولطف معناه فتعلق كل فريق منهم بشعبة ومل يكن معه آلة  اختلفوا يف فرع مل يفهموه
  اه..) فحص النظارين وال علم أهل اللغةالتمييز وال

   
وقد قال كـثري  ، إن هذه احلادثة وأشباهها تدعونا إىل أن ال نسلم لكالم األقران بعضهم يف بعض

واحلوادث التارخيية يف ذلك ال تكاد حتصى ومن ذلك ، )كالم األقران يطوى وال يروى: (من األئمة
ما حصل من ابن أيب ذئب يف حق مالك وما حصل من مالك يف حق ابن إسحاق وما حصل من ابن 

ـ  ده وبـني  معني يف حق الشافعي وما حصل بني أمحد والكرابيسي وما حصل بني أيب نعيم وابن من
كان أبو عبد اهللا بن : (٤٦٢ص/١٧سري أعالم النبالء جقال الذهيب يف ، إخل... السيوطي والسخاوي

ونال ، مندة يقذع يف املقال يف أيب نعيم ملكان االعتقاد املتنازع فيه بني احلنابلة وأصحاب أيب احلسن
قران املتنافسني بعضهم يف بعض كالم األ نرف وهوقد ع ،أبو نعيم أيضا من أيب عبد اهللا يف تارخيه

  اه )نسأل اهللا السماح
وهذا كثري مـن  : (٢٤ص/١الرواة الثقات املتكلم فيهم مبا ال يوجب ردهم جيف كتابه  وقال الذهيب

ويعامل الرجـل   كالم األقران بعضهم يف بعض ينبغي أن يطوى وال يروى ويطرح وال جيعل طعنا
  اه )بالعدل والقسط

كالم األقران بعضهم يف بعض ال يعبأ به وال سيما إذا الح ( :١١١ص/١نه جالذهيب يف ميزا قالو
وما علمـت أن عصـرا مـن    ، لك أنه لعداوة أو ملذهب أو حلسد ال ينجو منه إال من عصم اهللا

اللهم فال ، اإلعصار سلم أهله من ذلك سوى النبيني والصديقني ولو شئت لسردت من ذلك كراريس
  اه )آمنوا ربنا إنك رؤف رحيم جتعل يف قلوبنا غال للذين

كالم األقران واملتضادين يف املذاهب والعقائـد ال  : (١٢٥ ص/١مثرات النظر جيف لصنعاين وقال ا
  اه )قل من سلم منها إال من عصمة اهللا ينبغي قبوله فقد فتح باب التمذهب عداوات وتعصبات

وا بعضهم على بعض فوالذي نفسي وال تصدقاستمعوا علم العلماء : (وقال ابن عباس رضي اهللا عنه
ع بيان العلم وفضله ويف رواية اه رواه ابن عبد الرب يف جام)بيده هلم أشد تغايرا من التيوس يف زروا

وال تقبلوا قول الفقهاء بعضهم يف بعض ؛ فإم يتغـايرون تغـاير   خذوا العلم حيث وجدمت : (له
  صح اه وقد روي حنوه مرفوعا وال ي)التيوس يف الزريبة

إال شـهادة  جتوز شهادة القراء يف كل شـيء  : عن مالك بن دينار، قال: (وروى أبو نعيم يف احللية
  اه)بعضهم على بعض فإم أشد حتاسداً من التيوس يف الزرب

إن السلف رضي اهللا عنهم قد سـبق مـن   : (٢/١٥٢فضله وقال ابن عبد الرب يف جامع بيان العلم و
 ، كما قال ابن عبـاس يف حال الغضب ومنه ما محل عليه احلسد منهبعضهم يف بعض كالم كثري، 
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، وقـد  على جهة التأويل مما ال يلزم املقول فيه ما قاله القائل فيه ومنهومالك بن دينار وأبو حازم، 
محل بعضهم على بعض بالسيف تأويال واجتهادا ال يلزم تقليدهم يف شيء منه دون برهان وحجـة  

مما ال جيب أن الباب من قول األئمة اجللة الثقات السادة، بعضهم يف بعض توجبه، وحنن نورد يف هذا 
   اه...)يلتفت فيهم إليه وال يعرج عليه
ر من بعضهم يف بعـض علـى   بدومن مل حيفظ من أخبارهم إال ما : (مث أورد طائفة من ذلك مث قال

رم التوفيق ودخل دون أن يعين بفضائلهم ويروي مناقبهم حاحلسد واهلفوات والغضب والشهوات 
  اه )جعلنا اهللا وإياك ممن يسمع القول فيتبع أحسنه يف الغيبة وحاد عن الطريق

  

  الطبري وبعض الحنابلة
فلما قدم إىل بغداد من طربستان بعـد  ( :٩/١٨/٥٧ قال احلموي يف ترمجة الطربي يف معجم األدباء

وقصده احلنابلة فسـألوه  . لبياضيرجوعه إليها تعصب عليه أبو عبد اهللا اجلصاص وجعفر بن عرفة وا
أمـا   :عن أمحد بن حنبل يف اجلامع يوم اجلمعة، وعن حديث اجللوس على العرش، فقال أبو جعفر

ما رأيته روي عنه  :فقد ذكره العلماء يف االختالف، فقال  فقالوا له. !أمحد بن حنبل فال يعد خالفه
  :على العرش فمحال، مث أنشدوأما حديث اجللوس . وال رأيت له أصحاباً يعول عليهم

 سبحان من ليس له أنيس    *      وال له يف عرشه جليس  
وقيل كانت ألوفاً، فقام أبو  وثبوا ورموه مبحابرهمفلما مسع ذلك احلنابلة منه وأصحاب احلديث 

وركب نـازوك  ! فرموا داره باحلجارة حىت صار على بابه كالتل العظيمجعفر بنفسه ودخل داره 
الشرطة يف ألوف من اجلند مينع عنه العامة، ووقف على بابه يوماً إىل الليـل وأمـر برفـع    صاحب 

  ...احلجارة عنه
وجرح من ظن فيه غري  إليهم، وذكر مذهبه واعتقاده االعتذارفخال يف داره وعمل كتابه املشهور يف 

مل يزل يف ذكره و، ذلك، وقرأ الكتاب عليهم وفضل أمحد بن حنبل، وذكر مذهبه وتصويب اعتقاده
حىت مات فوجدوه مدفوناً يف التراب، فأخرجوه ونسخوه  االختالفومل خيرج كتابه يف ! إىل أن مات

  اه)أعين اختالف الفقهاء
د، فكثـروا  احلنابلة حزب أيب بكر بن أيب داووكانت : (١٤/٢٧٧سري أعالم النبالء للذهيب ويف 

  اه )باهللا من اهلوى وناله أذى ولزم بيته نعوذوشغبوا على ابن جرير، 
بل  وحاشاه من ذلك كله ومن اجلهلة من رماه باإلحلاد : (١١/١٤٦ويف البداية والنهاية البن كثري 
، وإمنا تقلدوا ذلك عليه وآله وسلموعمال بكتاب اهللا وسنة اهللا صلى اهللا  كان أحد أئمة اإلسالم علما
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حيث كان يتكلم فيه  ]كر ابن أيب داودكذا والصواب أيب ب[ عن أيب بكر حممد بن داوود الظاهري
  اه )ويرميه بالعظائم وبالرفض

، طائفة من األئمة على ذلك وإن كان قد وافقه هال يعتد خبالف: حنن لسنا مع الطربي يف قوله عن أمحد
لكن  ،وكفى بذلك شهادة ،ما تركت يف بغداد أفقه من أمحد: فقد شهد الشافعي ألمحد بالفقه فقال

وصنيع احلنابلة عن أمحد ع احلنابلة فيما فعلوه بالطربي بل ال مقارنة بني قول الطربي مع ذلك لسنا م
 ه يف ذلك ونالفخيا وناذه الطريقة أبدا وإن ك هوعامليأن ألجله هلم له ال جيوز  فما قاله رأي، به
  

  ابن حبان وبعض الحنابلة
قال أبـو  : (٩٤ /١٦ قاليف السري فد حمنة ذكرها الذهيب هللا عن احلا جرى البن حبان بسبب ترتيه

حنن أخرجناه من : فقالمسعت حيىي بن عمار الواعظ، وقد سألته عن ابن حبان، : نصاريإمساعيل األ
قال  .!!!، قدم علينا فأنكر احلد هللا فأخرجناه!!!، كان له علم كثري، ومل يكن له كبري دين سجستا
  اه)..!! ذلك مما مل يأذن به اهللا، واخلوض يف إنكاركم عليه بدعة أيضا  :قلتالذهيب 

  

   أبو نعیم وبعض الحنابلة
وكان بـني األشـعرية   : ( ٤٥٩/ ١٧نعيم األصبهاين األشعري  يف سري أعالم النبالء يف ترمجة أيب

] أي قـام إىل أيب نعـيم  [فقام إليه  يؤدي إىل فتنة وقيل وقال وصداع طويل زائد واحلنابلة تعصب
  .الم وكاد الرجل يقتلأصحاب احلديث بسكاكني األق

  اه !!!)ما هؤالء بأصحاب احلديث بل فجرة جهلة أبعد اهللا شرهم: قلتقال الذهيب 
  

مية كما يف جممـوع الفتـاوى   لقد اشتهر احلنابلة بالشدة يف اإلنكار على خمالفيهم حىت قال ابن تي
تـهم غالبـا يف   وبدع ،؛ وإن كانت البدعة يف غريهم أكثرويف احلنبلية أيضا مبتدعة: ( ٢٠/١٨٦

  اه)يف زيادة اإلنكار على خمالفهم بالتكفري وغريهزيادة اإلثبات يف حق اهللا و
  

  أیوب السختیاني وأبو حنیفة
كنت مـع أيـوب    :قالابن أيب مطيع  سالمبسنده إىل  ١/١٨٩يف كتاب السنة لعبد اهللا بن أمحد 

ال يعدنا قوموا  :أيوب قال ألصحابه هرآالسختياين يف املسجد احلرام فرآه أبو حنيفة فاقبل حنوه فلما 
  اه )!!!جبربه قوموا ال يعدنا جبربه
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قال اخلليل بن : (٥٦ففي نور القبس للمرزباين ص، وكأن أيوب قد نسي ما قاله للخليل الفراهيدي
قدمت من عمان ورأيي رأي الصفرية، فجلست إىل أيوب بن أيب متيمة السختياين، : أمحد الفراهيدي
، فلزمته فنفعين اهللا فظننت أنه يعنيين! إذا أردت أن تعلم علم أستاذك فجالس غريه: فسمعته يقول

إنك ال تعرف : قال اخلَليل بن أمحد: ( ٢/٧٨في العقد الفريد اه مث صار اخلليل يردد هذه املقولة ف)به
  اه)أيوبوكان اخلليلُ قد غَلبت عليه اإلباضية حىت جالس .خطأ معلّمك حىت تجلس عند غريه

  

  الحارث المحاسبي وأبوه
له كتب كثرية يف الزهد، : قال اخلطيب: (يف ترمجة احلارث احملاسيب) ١٢/١١١(سري أعالم النبالء يف 

   .وأصول الديانة، والرد على املعتزلة والرافضة
. اقفياوكان أبوه و)!!!  ال يتوارث أهل ملتني( : فتركه، وقال خلف له أبوه ماال كثريا: قال اجلنيد

  ]يعين ال يقول القرآن خملوق وال غري خملوق[
طلق : يقولرأيت احملاسيب متعلقا بأبيه،  :أخربنا أبو علي بن خريان، قال: قال أبو احلسن بن مقسم

  اه )!!!أمي، فإنك على دين وهي على غريه
  

  عبد الغني المقدسي وبعض القضاة
 قانون على بالسنة متمسكاً ورعاً العبادة، كثري كان: (٢/٩ن رجب يف ذيل طبقات احلنابلة قال اب

 عليه أنكره بشيء والقرآن الصفات يف تكلم أن إىل الناس به وينتفع حيدث بدمشق يزل ومل السلف،
 والفقهاء، القضاة حضره السلطان بدار جملس له وعقد، عليه به وشنعوا الفقهاء، نم التأويل أهل
 وتوسطوا واألكراد، األمراء من السلطان إىل مجاعة فيه فشفع ،دمه إراقة وأباحوا قوله، على صرفأ

  اه )وفاته حني إىل خامالً ا وأقام مصر، إىل فأخرج مصر، ديار إىل دمشق من خيرج أن على أمره
  

  ابن القیم وبعض القضاة
حمنة ذكرها أهل التـواريخ   قرب النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم زيارةحصل البن القيم بسبب مسألة 

واتفق أن مشس الدين ابن القيم سافر إىل : (خمطوط ١٧٩ي عيون التواريخ البن شاكر الكتيب ص فف
ها أنا من هاهنا أرجع وال أزور اخلليل وجاء : القدس ورقى على منرب ووعظ وذكر هذه املسألة وقال

عليه وآله  ال يزار قرب النيب صلى اهللا: إىل نابلس وعمل جملس وعظ وذكر املسألة بعينها حىت إنه قال
  فقام عليه الناس فحماه منهم وايل البلد ، !!إال مسجدهوسلم 
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فتودد وصعد إىل قاضي وكتب أهل القدس ونابلس إىل دمشق بصورة ما وقع فطلبه القاضي املالكي 
 وحقن دمـه ومل يعـزره  !!! وتاب وأسلم على يده فقبل توبته وحكم بإسالمهالقضاة ابن مسلم 

  اه )ابن تيمية ألجل الشيح تقي الدين
وادعى عليه مبـا   قيم اجلوزية ابنمث أحضر : (١٢٢وقال احلصين يف كتابه دفع شبه من شبه ومترد ص

فأدب ومحل على مجل مث أعيدوا قاله يف القدس الشريف ويف نابلس فأنكر فقامت عليه البينة مبا قاله 
   يف السجن

وأرادوا ضرب عنقه فما مشس الدين املالكي  إىل جملس ةقيم اجلوزي ابنوملا كان يوم األربعاء أحضر 
 إىلفأعيـد   ،ن القاضي احلنبلي حكم حبقن دمي وبإسالمي وقبول توبيتإ: كان جوابه إال أن قال
ر وضرب بالدرة وأركب محارا وطيف به زفأحضر وعاحلنبلي فأخرب مبا قاله احلبس إىل أن أحضر 

  اه )!!!يف البلد والصاحلية وردوه إىل احلبس
  

  ج ذكرھا ابن حزمنماذ
  :)١١٤ص/٢ج( هرسائلقال ابن حزم كما يف 

اثنان من أهل السنة، واثنان من اخلوارج، واثنان مـن الرافضـة،   : بنو خراش كانوا ستة -
 .يا بين لقد حال اهللا بني قلوبكم: وكانوا متعادين، وكان أبوهم يقول هلم

فض، واليمان من أئمة اخلوارج، علي من أئمة الشيعة والروا: وهارون وعلي بنو رئاب اليمان -
  .وكانوا متعادينوهارون من أئمة اهل السنة، 

 .متعاديانجعفر بن مبشر رأس املعتزلة، وأخوه حبيش بن مبشر جمتهد يف السنة،  -
  اه)  يلعنهما ويلعنانهوالسيد احلمريي كيساين شيعي، وأبوه وأمه خارجيان  -

  

  نماذج ذكرھا ابن عبد البر بسنده
   :وما بعدها ٢/١٥٢الرب يف جامع بيان العلم وفضله  قال ابن عبد

واهللا لصبيانكم قد سألتهم فلم يكن عندهم شيء، : أنه ذكر أهل احلجاز فقال: عن محاد(  -
 !أعلم منهم بل صبيان صبيانكم

امحدوا  :قدم علينا محاد بن أيب سليمان من مكة فأتيناه لنسلم عليه فقال لنا: عن مغرية قالو -
فإين لقيت عطاء وطاووسا وجماهدا فلصبيانكم وصبيان صبيانكم أعلم الكوفة اهللا يا أهل 

 !منهم

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 222 

أن يتحدثوا بأحاديث فضائل أهل البيت لريدوا !!! كانوا يستحيون :لااألوزاعي قوعن  -
  أهل الشام عما كانوا يأخذون فيه

هذا  :قال أبو عمر ...ما رأيت قوما أنقض لعرى اإلسالم من أهل مكة: عن الزهري قالو -
ابن شهاب قد أطلق على أهل مكة يف زمانه أم ينقضون عرى اإلسالم ما استثىن منهم 

  أحدا، وفيهم من جلة العلماء من ال خفاء جلاللته يف الدين
ذاك األعور الذي يستفيت : إبراهيم النخعي عند الشعيب فقال ذكر: عن األعمش قالو -

ذلك الكذاب مل : ت ذلك إلبراهيم فقالفذكر: قال، ، وجيلس يفيت الناس بالنهاربالليل
معاذ اهللا أن يكون الشعيب كذابا بل هو إمام : قال أبو عمر... يسمع من مسروق شيئا

 ، عوقب لقوله يف احلارث اهلمداينوأظن الشعيب، جليل، والنخعي مثله جاللة وعلما ودينا
نقم عليه إفراطه يف  وإمنا ،ن من احلارث كذبومل يبِ، حدثين احلارث وكان أحد الكذابني

حب علي رضي اهللا عنه وتفضيله له على غريه، ومن ها هنا واهللا أعلم كذبه الشعيب؛ ألن 
  الشعيب يذهب إىل تفضيل أيب بكر رضي اهللا عنه وإىل أنه أول من أسلم

ما علم أنس بن مالك، : ي اهللا عنهاقالت عائشة رض: عن هشام بن عروة، عن أبيه قالو -
وإمنا كانا غالمني  عليه وآله وسلمري حبديث رسول اهللا صلى اهللا وأبو سعيد اخلد

  صغريين
ء عند الغضب كالم وجلة العلما عليه وآله وسلموقد كان بني أصحاب رسول اهللا صلى اهللا  -

ولكن أهل العلم والفهم والفقه ال يتلفتون إىل ذلك ألم بشر يغضبون ، هو أكثر من هذا
ال تعرف احلكيم إال : لقول يف الغضب، ولقد أحسن القائل ا، والقول يف الرضا غريويرضون

  ساعة الغضب
بن إسحاق فذكرنا له شيئا عن مالك، قدم علينا حممد : أنه قال عن عبد اهللا بن إدريسو -

فلما قدمت املدينة ذكرت ذلك : ، قال ابن إدريس هاتوا علم مالك فأنا بيطاره: فقال
  لة ، حنن أخرجناه من املدينةذاك دجال من الدجاج: فقال !! ملالك

: األعمش نعوده فقال له أبو حنيفة دخلت مع أيب حنيفة على: ل قاالفضل بن موسى وعن  -
أكثر مما أعودك، فقال له لعدتك : لوال التثقيل عليك لترددت يف عيادتك أو قال يا أبا حممد
فلما : لقال الفض واهللا إنك لثقيل وأنت يف بيتك فكيف إذا دخلت علي؟: األعمش

  !!إن األعمش مل يصم رمضان قط ومل يغتسل من جنابة: خرجنا من عنده قال أبو حنيفة
أنزلوهم عندكم مبرتلة أهل  :مالك وذكر عنده أهل العراققال : وعن ابن وهب قال -

على مالك حممد بن احلسن  دخل: الين قالالصيدوعن ) الكتاب ال تصدقوهم وال تكذبوهم
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مث رفع : ا عنه ابن وهب يف أهل العراق قالل هذه املقالة اليت حكاهبن أنس يوما فسمعه يقو
، كذلك أدركت أبا عبد اهللا أكره أن تكون غيبة يا: رأسه فنظر مين فكأنه استحيا وقال

  أصحابنا يقولون
:  نس فأقبل قوم من أهل العراق فقالكنت عند مالك بن أ: لقاسعيد بن منصور وعن  -

  املنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا تعرف يف وجوه الذين كفروا
ما أبقى  ال يزال أهل البصرة بشرٍ: مسعت حيىي بن أيب كثري قال: جبري بن دينار قالوعن  -

يعرض بيحىي  !!مىت كان العلم يف السماكني؟: ومسعت قتادة يقول: قال  ،اهللا فيهم قتادة
  بن أيب كثري وكان أهل بيته مساكني

إمنا سرق : نصور بن عمار قص يوما على الناس وأبو العتاهية حاضر فقالوروينا أن م -
أما ترونه ال . أبو العتاهية زنديق: منصور هذا الكالم من رجل كويف، فبلغ منصورا فقال

يا : يذكر يف شعره اجلنة وال النار وإمنا يذكر املوت فقط، فبلغ ذلك أبا العتاهية فقال فيه
كامللبس الثوب من * إذ عبت منهم أمورا أنت تأتيها  * اواعظ الناس قد أصبحت متهم

يف كل نفس * وأعظم اإلمث بعد الشرك نعلمه * للناس بادية ما إن يواريها * عري وعورته 
. منهم وال تبصر العيب الذي فيها * عرفاا بعيوب الناس تبصرها * عماها عن مساويها 

: ر ، فوقف أبو العتاهية على قربه وقال فلم متض إال أيام يسرية حىت مات منصور بن عما
تدبرت شعر أيب العتاهية عند : قال أبو عمر  ، لك أبا السري ما كنت رميتين به يغفر اهللا

  مجعي له فوجدت فيه ذكر البعث واازاة واحلساب والثواب والعقاب
ة األثبات فمن أراد أن يقبل قول العلماء الثقات األئم: مث قال ابن عبد الرب يف اخلتام -

بعضهم يف بعض فليقبل قول من ذكرنا قوله من الصحابة رضوان اهللا عليهم أمجعني 
قبل يف ، وكذلك إن بعضهم يف بعض، فإن فعل ذلك ضل ضالال بعيدا وخسر خسرانا

، ويف الشعيب وأهل احلجاز وأهل مكة وأهل الكوفة وأهل سعيد بن املسيب قول عكرمة
لشافعي وسائر من ذكرناه يف هذا الباب ما ذكرنا عن بعضهم الشام على اجلملة ويف مالك وا

يف أن ال  فإن مل يفعل ولن يفعل إن هداه اهللا وأهلمه رشده فليقف عند ما شرطنا، يف بعض
يقبل فيمن صحت عدالته وعلمت بالعلم عنايته، وسلم من الكبائر ولزم املروءة والتصاون 

بل فيه قول قائل ال برهان له به، وهذا هو فهذا ال يقوكان خريه غالبا وشره أقل عمله 
  اه)احلق الذي ال يصح غريه إن شاء اهللا
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  نماذج في الطوائف : المسألة الثانیة 

  بعض الشافعیة وبعض الحنابلة
، رأيت الناس ال مينعهم من الظلم إال العجز وال أقول العوام بـل العلمـاء  ( : احلنبلي قال ابن عقيل 

فكانوا يستطيلون بالبغي على أصحاب الشـافعي  وطة يف أيام ابن يونس كانت أيدي احلنابلة مبس
فلما جاءت ، وهي مسألة اجتهادية  يف الفروع حىت كانوا ال ميكنوم من اجلهر بالبسملة والقنوت

استطال عليهم أصـحاب الشـافعي اسـتطالة    أيام النظام ومات ابن يونس وزالت شوكة احلنابلة 
  وآذوا العوام بالسعايات والفقهاء بالنبز بالتجسيم بالسجن السالطني الظلمة فاستعدوا

وهل هذه إال أفعال األجناد يصـولون يف   فإذا م مل  تعلم فيهم آداب العلمفتدبرت أمر الفريقني 
  ٣٤صيف  لقامسيل رسالة اجلرح والتعديلاه )دولتهم ويلزمون املساجد يف بطالتهم

وقعت الفتنة بني الفقهـاء  ] ٤٤٧أي سنة [هذه السنة  يف: ( )٢٦٩ص/٤ج(الكامل يف التاريخ ويف 
الشافعية واحلنابلة ببغداد، ومقدم احلنابلة أبو علي بن الفراء وابن التميمي، وتبعهم من العامة اجلـم  

وأنكروا اجلهر ببسم اهللا الرمحن الرحيم، ومنعوا من الترجيـع يف األذان، والقنـوت يف   الغفري، 
خلليفة، ومل ينفصل حال، وأتى احلنابلة إىل مسجد بباب الشعري، فنهوا الفجر، ووصلوا إىل ديوان ا

  اه )أزيلوها من املصحف حىت ال أتلوها: إمامه عن اجلهر بالبسملة، فأخرج مصحفاً وقال
عظم أمـر احلنابلـة   ] ٣٢٣أي سنة [وفيها : ( ١١٣ص/٧الكامل يف التاريخ جوقال ابن األثري يف 
وكانوا إذا فتنتهم واستظهروا بالعميان الذين كان يأوون املساجد وزاد شرهم و... وقويت شوكتهم

  اه )مر م شافعي املذهب أغروا به العميان فيضربونه بعصيهم حىت يكاد ميوت
مات البوري الفقيه الشافعي، تفقه ] ٥٦٧أي سنة [وفيها : ( )١١٥ص/٥ج(الكامل يف التاريخ ويف 

ن يذم احلنابلة، وكثرت أتباعه، فأصابه إسهال، فمات وكاعلى حممد بن حيىي، وقدم بغداد ووعظ، 
  اه)إن احلنابلة أهدوا إليه حلوى فمات هو وكل من أكل منها: هو ومجاعة من أصحابه، فقيل

  

  بعض الحنفیة وبعض الشافعیة
وقعت  فيها: ()سنة أربع ومخسني ومخس مائة(وادث يف ح )٣٩ص /٢ج( لليافعي مرآة اجلنانيف 

وأحرقت أسواق  ...وعصبية بني الشافعية والعلوية ومعهم احلنفية يف نيسابور فتنة وحروب ومحية
  اه )ومدارس، ووقع القتل بالشافعية، مث انتصروا وبالغوا يف أخذ الثأر، وحرقوا مدرسة احلنفية
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  بعض أتباع المذاھب الفقھیة
اهللا التتر عليها وبالد الشرق من أسباب تسليط : (٢٥٤/ ٢٢جمموع فتاوى كما يف ابن تيمية  قال

حىت جتد املنتسب إىل الشافعي يتعصب ملذهبه على مذهب  ،كثرة التفرق والفنت يف املذاهب وغريها
واملنتسب إىل أىب حنيفة يتعصب ملذهبه على مذهب الشافعي  ،أىب حنيفة حىت خيرجه عن الدين
 ا أو هذا ويفب ملذهبه على مذهب هذواملنتسب إىل امحد يتعص ،وغريه حىت خيرجه عن الدين

وكل هذا من التفرق واالختالف  ،املغرب جتد املنتسب إىل مالك يتعصب ملذهبه على هذا أو هذا
  الذي ى اهللا ورسوله عنه 

وكل هؤالء املتعصبني بالباطل املتبعني الظن وما وى األنفس املتبعني ألهوائهم بغري هدى من اهللا  
فإن االعتصام باجلماعة حتتمل هذه الفتيا لبسطه مستحقون للذم والعقاب وهذا باب واسع ال 

والفرع املتنازع فيه من الفروع اخلفية فكيف بقدح يف األصل حبفظ  ،واالئتالف من أصول الدين
  اه)الفرع

  

  الحنابلةبعض األشاعرة وبعض 
ب فتنة ابن القشريي عالقة وئام يف الغالما عرف بلقد كانت العالقة بني احلنابلة واألشاعرة قبل 

قال ابن رجب يف ذيل ، فتنة ابن القشريي صارت عالقة خصام يف الغالبما عرف ببعد  اولكنه
أن أبا نصر بن القشريي ورد بغداد، سنة تسع : مضمون ذلك(: عن هذه الفتنة ١/١٩ طبقات احلنابلة

  . وأخذ يذم احلنابلة، وينسبهم إىل التجسيم. وستني وأربعمائة، وجلس يف النظامية
تعصب له أبو سعد الصويف، ومال إىل نصره أبو إسحاق الشريازي، وكتب إىل نظام امللك وكان امل

فاتفق مجاعة من أتباعه على اهلجوم على الشريف أيب جعفر يف  .الوزير يشكو احلنابلة ويسأله املعونة
فلما وصل أولئك إىل . مسجده واإليقاع به، فرتب الشريف مجاعة أعدهم لرد خصومه إن وقعت

فوقعت الفتنة وقتل من أولئك رجل من العامة وجرح آخرون . املسجد رماهم هؤالء باآلجرباب 
  اه )وأخذت ثياب

يف : ()٣١٠ص/٤ج(الكامل يف التاريخ هكذا يروي هذه القصة ابن رجب أما ابن األثري فيقول يف 
درسة النظامية هذه السنة ورد بغداد أبو نصر ابن األستاذ أيب القاسم القشريي حاجاً، وجلس يف امل

وجرى له مع احلنابلة فنت ألنه تكلم على مذهب األشعري يعظ الناس، ويف رباط شيخ الشيوخ، 
سوق املدرسة  ومن تبعهم ه من احلنابلةصبون له، وقصد خصومونصره، وكثر أتباعه واملتع

  النظامية وقتلوا مجاعة
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، وجرت بني مها من األعيانوكان من املتعصبني للقشريي الشيخ أبو إسحاق وشيخ الشيوخ وغري
  اه )الطائفتني أمور عظيمة

  

  السنة والشیعة
ويف صفر منـها وقـع   : (سنة ثالث وأربعني وأربعمائةيف حوادث  ٦٢ص/١٢البداية والنهاية جيف 

وذلك أن الروافض نصبوا أبراجا وكتبوا  ،احلرب بني الروافض والسنة فقتل من الفريقني خلق كثري
فأنكرت السنة إقران  ،لي خري البشر فمن رضي فقد شكر ومن أىب فقد كفرعيها بالذهب حممد وع

  علي مع حممد صلى اهللا عليه وآله وسلم يف هذا فنشبت احلرب بينهم 
ورجع السنة من دفنه واستمر القتال بينهم إىل ربيع األول فقتل رجل هامشي فدفن عند اإلمام أمحد 

وسى وحممد اجلواد وقبور بين بوية وقبور مـن  فنهبوا مشهد موسى بن جعفر وأحرقوا ضريح م
 ،هناك من الوزراء وأحرق قرب جعفر بن املنصور وحممد األمني وأمه زبيدة وقبور كـثرية جـدا  

وانتشرت الفتنة وجتاوزوا احلدود وقد قابلهم أولئك الرافضة أيضا مبفاسد كثرية وبعثروا قبـورا  
  اه )قدمية واحرقوا من فيها من الصاحلني

يف الصالة ) يقتصر( وهو هنا املخالف مطلقا) واملنافق(: ١/١٣٩ح اللمعة الدمشقية للعامليويف شر
وظاهره هنا ويف البيان ، عقيب الرابعة ويف وجوبه وجهان) ويلعنه(تكبريات ) على أربع(عليه 

  اه)ورجح يف الذكرى والدروس عدمه، !!!الوجوب
ـ  :١٦٩ويف الرسالة العملية للمرجع حممد الشريازي ص ، اأن من شرط إمام الصالة أن يكون إمامي

  .أن من شرط من تصرف الزكاة إليه أن يكون إماميا: ٢٠٤ويف ص
االقتـداء  ( :حتت عنوان ١٧٠-١/١٦٩جع علي اخلامنئي قارن هذا مبا يف إجوبة االستفتاءات للمر

  :وقد جاء يف ذلك عدة أجوبة لعدة أسئلة خنتار منها) بأهل السنة
  ؟ة خلف السنة واجلماعةجتوز الصال هل: س
  !!الصالة مجاعة خلفهم إذا كانت للحفاظ على الوحدة اإلسالمية جتوز: ج
حمل عملي يقع يف إحدى املناطق الكردية وأكثرية أئمة اجلمعة واجلماعة من أهل السنة فما هـو  : س

  حكم االقتداء م؟ وهل جتوز غيبتهم؟
  !وأما الغيبة فليجتنب عنها، عتهم ومجاعتهمال إشكال يف املشاركة يف الصالة معهم يف مج: ج
تداء ـم  ففي موسم احلج أو غريه هل يصح لنا االق، أبناء السنة يصلون املغرب قبل أذان املغرب: س

  ؟واالكتفاء بتلك الصالة
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ولكن لو مل حيرز املكلف دخول الوقت مل يصـح منـه   ، ليس معلوما أم يصلون قبل الوقت: ج
ا فال مانع حينئـذ مـن   ،إذا اقتضت مراعاة الوحدة اإلسالمية ذلك أيض الدخول يف الصالة إال

  اه )الدخول يف الصالة معهم ويف االكتفاء بتلك الصالة
هل جيوز االئتمام بإمام مجاعة من : سئلحيث  ٢٧ص ا يف أجوبة املسائل للمرجع علي السيستاينمبو

وماذا فيما إذا  ومن دون تقية؟ موسم احلج،، سواء يف صالة اجلمعة أم اجلماعة، ويف غري غري املؤمنني
  قرأ مع نفسه وتابع فقط، فحينئذ هل يناله ثواب صالة اجلماعة؟

مل  ، ماتستحب الصالة خلف غري اإلمامي مراعاة ملصلحة التآلف بني املسلمني" :فأجاب مبا نصه
ئتمام يف صالة اجلمعة تعارض مبصلحة أخرى، وجيب على املأموم أن يأيت بالقراءة لنفسه، وإذا كان اال

وجبواز الصالة خلف اإلمام أفىت أيضا املرجع ، اه)"، واهللا العامل!!لزمه اإلتيان بصالة الظهر بعد ذلك
  حممد حسني فضل اهللا كما يف موقعه على اإلنترنت

  
  الزيدية واإلمامية

ا ال يلتفت إليه مم] يعين اإلمامية[وقول هذا احلزب الضال : (١/٤٤٥ل اهلادي يف كتابه األحكام قا
فهم على اهللا ورسوله ، ملا هم عليه من الكفر واإليغال والقول بالكذب والفسوق واحملالمن املقال 

يف كل أمر كاذبون وهلما يف أفعاهلم خمالفون وقد جاهرومها بالعصيان ومتردوا عليهما بالبغي والطغيان 
   أباحوا عالنية الفواحش والشروروأظهروا املنكر والفجور و

وناصبوا اآلمرين باحلسنات املنكرين للمنكر والشرورات األئمة اهلادين من أهل بني الرسول املطهرين 
احلرمات وأماطوا الصاحلات وحرضوا على إماتة احلق وإظهار البغي والفسق  -ياهلم الويل–وهتكوا 

ي عليه السالم عن عل... وضادوا الكتاب وجانبوا الصواب وأباحوا الفروج وولدوا الكذب واهلروج
يقال هلم يا علي يكون يف آخر الزمان قوم مل نبز يعرفون به : عن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم قال

  اه)!!!فإن أدركتهم فاقتلهم قتلهم اهللا فإم مشركونالرافضة 
سألت أبا عبد اهللا : عن عمر بن يزيد قال: ( ١٩٨ورجال الكشي  ٤/٥٣ذيب للطوسي ويف الته

ال  تتصدق عليهم بشيء وال تسقهم من : م عن الصدقة على النصاب وعلى الزيدية فقالعليه السال
  اه)الزيدية هم النصاب: املاء إن استطعت وقال

  

  ھو سماكم المسلمین: المبحث الخامس 

  عدم التفریق في الحقوق اإلسالمیة بحسب المذاھب: الفرع األول
  :تأمل معي اآليات التالية
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 فأصلحوا بني أخويكم إمنا املؤمنون إخوة -
 ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم -
 املؤمنون واملؤمنات بعضهم أولياء بعض و -
 واخفض جناحك للمؤمنني -
 إمنا وليكم اهللا ورسوله والذين آمنوا  -
 وال جتسسوا وال يغتب بعضكم بعضا ...يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثريا من الظن -
 ت بغري ما اكتسبوا فقد احتملوا تانا وإمثا مبينا والذين يؤذون املؤمنني واملؤمنا -
 وال جتعل يف قلوبنا غال للذين آمنوا  -
 وأمثاهلا من اآليات -

  :مث تأمل معي األحاديث التالية
  )متفق عليه( املسلم من سلم املسلمون من لسانه ويده -
 ) رواه مسلم( هاملسلم أخو املسلم ال يظلمه وال خيذله وال حيقر -
 )رواه مسلم( ى املسلم حرام دمه وماله وعرضهكل املسلم عل -
 )متفق عليه( مثل املؤمنني يف توادهم وتعاطفهم وترامحهم كمثل اجلسد الواحد -
 ) متفق عليه( املؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا -
 )متفق عليه( ...حق املسلم على املسلم مخس -
 وأمثاهلا من األحاديث -
التفريق يف تلك احلقوق بني مسلم ومسلم حبسـب االنتمـاء   ت يف تلك اآليات واألحاديث يهل رأ

بل مناط احلقوق هو التحقق باإلسالم فمن حتقـق  ، هللاكال وا! ؟)عقدي أو فقهي أو حركي(املذهيب 
من شهد أن ال إله إال : (قال صلى اهللا عليه وآله وسلم، باإلسالم فله تلك احلقوق مهما كان مذهبه

اه )فهو املسلم له ما للمسلم وعليه ما على املسـلم تنا وأكل ذبيحتنا اهللا واستقبل قبلتنا وصلى صال
  رواه البخاري 

قائمة على أساس االنتماء  -ومن زمن-لكن الواقع بعيد كل البعد عن ذلك فتجد تلك احلقوق اآلن 
ـ ) وليكم اهللا ورسوله والذين آمنواإمنا : (٣/٤١٨جمموع الفتاوى قال ابن تيمية كما يف  املذهيب د فق

يف كل مؤمن موصوف ذه  وهذا عامأخرب سبحانه أن ويل املؤمن هو اهللا ورسوله وعبادة املؤمنني 
نون واملؤم: (وقال اهللا تعاىل ،أو مل يكن تهأو طريق هأو مذهب هأو بلد هسواء كان من أهل نسبالصفة 

  اه )واملؤمنات بعضهم أولياء بعض
خري قد مشلهم وهـو كلمـة    يف كلٍ: (اإلسالمية عن الفرق ٥٢٠صوقال املقبلي يف العلم الشامخ 

اليت علمت -وال تظلمهم من صفات اخلري  –وما أصعب ذلك-اإلسالم فاعرفها هلم وارع حقها 
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وابرأ إىل ربك من شرورهم وال تسوين بني ، شيئا وال حتبطها جبنب شرورهم فليس ذلك إليك -هلم
ل عن الصراط املستقيم قيد شرب فقـد  مل مي وإن زعمت إن أحد هذه الفرق... الثرى والثريا منهم

القـرب   ولكن ال تدري مقـدر ، أبعد فقد صدقتبعضهم مقارب وبعضهم : وإن قلت ،جهلت
  اه)والبعد عند ربك

فال جيوز أبدا أن تطغى ) هو مساكم املسلمني(لقد مسانا اهللا املسلمني على لسان إبراهيم عليه السالم 
من  هذا املنعكالمنا وال يعين ، االنتماءات املذهبية على االنتماء األم والاألصل على التسميات اجلزئية 

  اجلزئية مادامت ال تضر باألصل واالنتماءات التسميات 
مثل اإلسالم واالنتماءات املذهبية الـيت فيـه   : (يف بعض أشرطته ما معناهالشعراوي  الشيخ قال

فال ميكـن  ، صائر هي تلك االنتماءات املذهبيةفاإلسالم هو املاء وأنواع الع، كمثل املاء والعصائر
نعم ما ، ما عندي هو املاء :أن يقول للناس إخل...ملن كان عنده عصري الليمون أو الربتقال أو الشربات

عى أنه املاء فهذا وإذا اد، وما عنده مأخوذ من املاء لكنه ليس املاء قطعا -والناس أذواق-عنده لذيذ 
  اه)جهل أو جتاهل

خيطئ بعض صانعي العصري فيخلط مع العصري بعض النكهات اليت حيبها هو لكن غـريه ال  قد لكن 
وقـد خيلـط   ، وقد خيلط مع العصري شيئا من األخالط السيئة إما عمدا أو ظنا منه أا حسنة، حيبها

  عمدا أو غفلة !!أحيانا مع العصري شيئا من السم 
لنختلـف  .. لف ولكن لنتأدب بأدب اخلـالف لنخت.. لنختلف ولكن لنبقى إخوة :معاشر املسلمني
أال يستقيم أن نكون إخوانا وإن مل نتفق يف مسـألة أو  .. كن لنتعايشلولنختلف  ..ولكن ال نفترق

ما رأيت أعقل من الشافعي، ناظرته يوما يف مسألة مث افترقنا، ولقـيين  : قال يونس الصديف ..مسائل
اه سري أعـالم  )ن نكون إخوانا وإن مل نتفق يف مسألةيا أبا موسى أال يستقيم أ: مث قال فأخذ بيدي

وفقه نفسه، فما زال النظراء  مامهذا يدل على كمال عقل هذا اإل(: ال الذهيبق، ١٠/١٧النبالء 
  اه )خيتلفون

وتقليل أهله وتوهني  اإلسالموال شك أن يف التفرق ضعف : (٤٠٠وقال ابن الوزير يف إيثار احلق ص
مـع عـدم    واألقـوال  األفعالعنه هو التعادي ال االختالف يف جمرد  نهياملاالختالف و ...أمره

  اه )وبني رسل اهللا الكرام عليهم أفضل الصالة والسالم األعلىبعض ذلك قد وقع بني املأل و، التعادي
 املؤمنني بني التعادي يوجب ال االختالف يسري نإ: (٣٧٥أيضا ص اخللق على احلق إيثاروقال يف 

، فيها خالف من تكفري على الدليل دل اليت، الدين من القطعية املعلومات غري يف وقع ما وهو
 يدل حىت فيه املخالف يكفر الذي الضروري العلم عدم هو فيها املختلف األمور يف واألصل
  ... ذلك على الدليل
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 مأقره فقد تعاد بغري االختالف فأما التعادي هو اهلالك منه وحذر عنه ى الذي اخلالف فهذا
 من حذرهم مث القراءة يف باختالفهما أخربه حني حمسن كالكما مسعود البن قال تراه أال، عليه

 به احملسن االختالف غري منه احملذر فاالختالف، االختالف ذلك يف بإحساما احلكم بعد االختالف
 سالماإل وضعف البني ذات فساد إىل املؤدي والتكاذب والتعادي التباغض منه فاحملذر منهما
 عليه والطعن ملخالفة املعاداة عدم مع علم مبا أحد كل عمل هو واحملسن أهله على أعدائه وظهور
 اه)والتابعني والصحابة البيت أهل من الصاحل السلف درج ذلك وعلى

كان العلماء من الصحابة والتابعني ومن بعدهم ( :٢٤/١٧٢جمموع الفتاوى وقال ابن تيمية كما يف 
مـع   يف املسألة العلمية والعمليةورمبا اختلف قوهلم سألة مناظرة مشاورة ومناصحة يتناظرون يف امل

ولو كان كل ما اختلف مسلمان يف شيء اجرا مل يبق بني  ...الدين وأخوة بقاء األلفة والعصمة
  اه )املسلمني عصمة وال أخوة

بالنيب صـلى اهللا  ! الستغاثةوالتوسل وا ،كرامات األولياء بعد موم( :وقال حسن البنا وقد سئل عن
  :قبل اجلواب عن األسئلة إىل أمور هامة !أحب أن ألفتكم): (واالحتفال باملولد ،عليه وآله وسلم

أرجوا أن تالحظوا أن اخلالف يف فروع الدين أمر طبيعي وال ميكن أن جيتمع الناس يف  -١
 ...الفرعيات على رأي واحد أبدا

ري من النكبات وقد كرهه النيب صلى اهللا عليه وآلـه  اجلدل يف املسائل الدينية سبب الكث - ٢
يقعوا حتت طائلة الوعيـد   أالهلذا أنصح إخواين الكرام وأرجوهم ... وسلم وى عنه

، وليترك كل إنسان ألخيه رأيه، الشديد وأال خيالفوا نيب اهللا باملداومة على اجلدل واملراء
أن نتحد علـى أن اهللا واحـد   وحسبنا فإن أعظم مصيبة يف الدين الفرقة واخلالف 

والقرآن حق فمن كان كذلك فهو أخ حنبه وجنله ونعرف لـه حـق    وحممدا رسوله
 ويف هذا كفايةإخائه 

هذه املسائل وأضراا مثار خالف بني املسلمني من قدمي العصور ومل يتحد السـابقون   -٣
، الدين فيها على رأي مع شدة حبثهم وخلوص نيام وتفرغهم للبحث واهتمامهم بشأن

فإن مل يتسامح بعضهم مـع بعـض ويسـلم    فكذلك املتأخرين سيظلون خمتلفني فيها 
يبني كل رأيه ، فخري لنا أن ندع اخلالف فيها بعضهم لبعض فهي الفتنة إىل يوم القيامة

إمثا أو  أومن غري أن يعتقد فيه خروجا من الدين فإن اقتنع أخوه وإال تركه وما يريد 
 .ودليال وكفىفإن له شبهة  عصيانا

حنن حني نفيت يف هذه الشؤون نبني ما هدانا اهللا إليه فيها حبسب ما وضح لنا من األدلة  -٤
وال نلزم أحدا اعتقاد عقيدتنا وال نزكي أنفسنا بل رمبا كنا خمطـئني وحنـن ال نشـعر    
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نقرر رأينا وحنترم رأي . فمرحبا مبن يدلنا على مكان النقص أو يرشدنا إىل مواطن اخلطأ
 كالم حسن البنا اه) وال جنرح من خالفنا وجتمعنا دائرة اإلخوة اإلسالمية العامةنا غري

ـ ١٣٥٥/صـفر /١٤من مقال له نشرته صحيفة اإلخوان املسلمون العدد الرابع  . هـ
  لعوين القدومي) اإلمام حسن البنا واحللقة املفقودة(م نقال عن كتاب ١٩٣٦ /مايو/٥

  
  حلب يف اهللا والبغض يف اهللا يف شأن أهل البدع واملعاصي؟فأين الوالء والرباء وا :فإن قيل

نعم يكون الكره ، املؤمن له الوالء واحلب وليس الرباء والكره ولو كان فاسقا مبعصية أو بدعة :قيل
  :ا دل القرآن واحلديث وكالم الصحابة وكالم أهل العلمذوعلى ه، والرباء من عمله ال منه
فإن عصوك فقل إين برئ مما . فض جناحك ملن اتبعك من املؤمننيواخ: (أما القرآن فقوله تعاىل

ا على ذه، خبالف الكفار فاآليات يف الرباءة منهم كثرية، فقل إين برئ منكم: ومل يقل له) تعملون
ال على ، كورذعائد على املؤمنني ألم أقرب م) فإن عصوك: (القول بأن الضمري يف قوله تعاىل

 من اتبعه من على يعود الضمري: قيلو: (٤٤ص/٧ج احمليط البحر فسريتففي ، العشرية األقربني
 إين فَقُلْ بك واإلميان تصديقك بعد اإلسالم وفروع األحكام يف حممد يا عصوك فإن أي املؤمنني
 ما منهم بالرباءة أمره ولو عليهم وإنكارك بعملهم رضاك عدم أظهر أي منكم ال تعملُونَ مما بريء
  اه)للعصاة شفيعاً هذا بعد بقي

  :الذي يفيده السياق وهو اختيار كثري من املفسرين وغريهمهو وهذا القول 
 املصدقون أو لإلميان املشارفون املؤمنني من املراد: (٢٥٥ص/٤ج البيضاوي ففي تفسري -

  اه)أعمالكم من أو تعلمونه مما )تعملون مما بريء إين فقل( يتبعوك ومل )عصوك فإن( باللسان
 خفض يقال) املؤمنني من اتبعك ملن جناحك واخفض: (١٢٠ص/٤ج القدير ويف فتح -

 املؤمنني من اتبعك ملن وتواضع جناحك ألن واملعىن حسنة استعارة وفيه أالنه إذا جناحه
 إين فقل( يتبعوك ومل أمرك خالفوا أي )عصوك فإن( عنهم وجتاوز والكرامة احملبة هلم وأظهر
 باملؤمنني املراد أن على يدل وهذا تعملونه الذي من أو عملكم من أي) تعملون مما بريء

  اه ) والخيالفونه اليعصونه اخللص املؤمنني ألن باللسان املصدقون لإلميان املشارفون
 ...} املؤمنني من اتبعك ملن جناحك واخفض{ : )٣٦٥ص/٥ج( القرآن ظالل ويف -

 خلقه كان فقد.  حياته طوال املؤمنني مع وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول كان وكذلك
 يعامل كيف له اهللا بني وكذلك . الكرمي للقرآن الكاملة احلية الترمجة هو وكان.  القرآن
  اه)} تعملون مما بريء إين:  فقل عصوك فإن{ : يعملون مما ويربأ رم، إىل فيكلهم العصاة
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 تترك وال منهم تتربأ فال األمور من أمر يف) عصوك فإن: (٥٩٩ص/١ج السعدي ويف تفسري -
 وابذل وانصحهم عليه فعظهم عملهم من تربأ بل اجلانب ولني اجلناح خبفض معاملتهم
  اه)منه وتوبتهم عنه ردهم يف قدرتك

 اهللا صلى اهللا رسول مسعت: قال األشجعي مالك بن عوفعن (: وأما احلديث ففي صحيح مسلم
 اهللا معصية من يأيت ما فليكره اهللا ةمعصي من شيئا يأيت فرآه وال عليه ويل من أال :يقول وسلم عليه
  اه ومل يقل فليكرهه)طاعة من يدا يرتعن وال

 عليه املوىل أي )فرآه: ()٣٠٧ص/١١ج( املصابيح مشكاة شرح املفاتيح مرقاةقال مال علي قاري يف 
 فقل عصوك فإن :تعاىل قوله إىل إشارة اهللا معصية من يأيت ما فليكره اهللا معصية من شيئا يأيت الوايل
  اه ) تعملون مما بريء إين

 إليك أبرأ إين اللهم :وقال يديه وسلم عليه اهللا صلى النيب رفع عمر ابنعن : ( ويف صحيح البخاري
  أبرأ إليك من خالد: اه ومل يقل) خالد صنع مما

 ألنه ،خالد صنع مما إليك أبرأ إين اللهم: ( )٢٨١ص/٤ج( النبوية السنة منهاجقال ابن تيمية يف 
 مما برىء إين فقل عصوك فإن :تعاىل قال وقد العدوان من عليهم جرى مبا اهللا يطالبه أن خاف

  اه ) تعلمون
 فأمره تعملون مما بريء إين فقل عصوك فإن :تعاىل وقوله: ( )٩ص/ ٣ج( اخللق على احلق إيثارويف 

 مل بل منه يربأ ومل وليدال بن خالد فعل مما وآله النيب تربأ وكذلك منهم ال القبيح عملهم من بالرباءة
  اه ) إمارته من يعزله

 أيب عن أيوب عن معمر أخربنا: ()١٨ ص/١١ج( الرزاق عبد مصنفففي  :وأما كالم الصحابة
 قليب يف وجدمتوه لو أرأيتم: فقال يسبونه، فكانوا ذنبا أصاب قد رجل على مر الدرداء أبا أن قالبة
 أفال: قالوا عافاكم، الذي اهللا وامحدوا أخاكم، تسبوا فال: قال بلى،: قالوا مستخرجيه؟ تكونوا أمل

  اه)أخي فهو تركه فإذا ،عمله أبغض إمنا: قال تبغضه؟
  :لك أيضاذوأما كالم أهل العلم فقد تقدم بعضه ومن 

 وهو بالنصيحة والعمل األخوة عقد: ()١٩٢ص/٨ج( املصابيح مشكاة شرح املفاتيح مرقاةما يف 
 الشعراء تعملون مما بريء إين فقل عصوك فإن تعاىل لقوله الصحبة قطع من الصوفية بعض عند أوىل
  اه )منكم يقل مل حيث

 لكل خطاب}  دين ويل دينكم لكم{ :  وقوله: ()٤٦٨ص/٣ج( تيمية ابن فتاوى جمموعوما يف 
 منه وبةبالت له اهللا غفره وإن منه بريئون واملؤمنون كان له اإلسالم قبل فدينه. بعد فيما أسلم وإن كافر
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 تابوا وإن أصحابه معاصي من بريء فإنه}  تعملون مما بريء إين فقل عصوك فإن{  لنبيه قال كما
  اه)منها

 من رأيت إذا: احلكماء كالم من: (البن األزرق )٧٨ص/١ج( امللك طبائع يف السلك بدائعوما يف 
 وال حبله، تقطع فال غرباء، وهفوة عوراء، كلمة منه وصدرت حتبه، وخالهلا تكرهه، أمرا جليسك
 فإن" :تعاىل قال .عمله من وابرأ فاتقه وإال رجع، فإن.. عورته واستر كلمه، داو ولكن مودته، تصرم
  اه )السوء عملهم من بالرباءة أمره وإمنا بقطعهم يأمر فلم. "تعلمون مما بريء إين فقل عصوك

  

  كثیربین المسلمین القواسم المشتركة : الفرع الثاني 
عند تعاملنا مـع  -سم املشتركة بني املسلمني بكافة مذاهبهم كثرية جدا فلماذا ال نستحضر القواإن 

غـري  إىل القواسـم  القواسم املشتركة وملاذا ال ننطلق من القواسم املشتركة الكـثرية   -املخالفني لنا
  ونتعامل مع أصحاا وفقا للقواسم املشتركة  وحنكم عليهافنتصورها املشتركة القليلة 

 -عن اخلالف بني املسـلمني -من سأله  رذكَّ فقد، عمرو بن مرةيف هذا اال قصة وقعت لعجبين وي
يف كتـاب  ، وهذه هي القصة بطوهلا أذكرها ملا فيها من الفائدة، ذلكاهللا ببالقواسم املشتركة فنفعه 

أطلـق   أنا عازم علـى أن ال : (قال ١٣٢أحسن التقاسيم يف معرفة األقاليم للمقدسي البشاري ص
وال أشهد عليهم بالضاللة ما وجـدت إىل ذلـك   عليه وآله وسلم لساين يف أمة حممد صلى اهللا 

  :طريقاً بعد هذا احلديث احلسن الشريف
 ،بن مرةعمرو ما أدركت من الناس من له عقل كعقل  :قال مسعر بن كداممث روى بسنده عن ...

دخل يف أفما  ،خلت يف مجيع هذه األهواءين رجل دإعافاك اهللا جئتك مسترشداً : جاءه رجل فقال
حىت بقيت لـيس   ،ومل أخرج من هوى إال القرآن أخرجين منه ،هوى منها إال القرآن أدخلين فيه

   يف يدي شيٌء
واهللا الذي ال إله إال هـو  : اهللا الذي ال إله إال هو لقد جئت مسترشداً، فقال: فقال له عمرو بن مرة
  لقد جئت مسترشداً

  ال: رأيت هل اختلفوا يف أن حممداً رسول اهللا وأن ما أتى به من اهللا حق، قالأ، نعم: قال
  ال: فهل اختلفوا يف القرآن أنه كتاب اهللا، قال: قال
  ال: فهل اختلفوا يف دين اهللا أنه اإلسالم، قال: قال
  ال: فهل اختلفوا يف الكعبة أا القبلة، قال: قال
  ال: س، قالفهل اختلفوا يف الصلوات أا مخ: قال
  ال: فهل اختلفوا يف رمضان أنه شهرهم الذي يصومونه قال: قال
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  ال: فهل اختلفوا يف احلج أنه بيت اهللا الذي حيجونه، قال: قال
  ال: أا من مائيت درهم مخسة، قال ةافهل اختلفوا يف الزك: قال
  ال: فهل اختلفوا يف الغسل من اجلنابة أنه واجب، قال: قال
هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات حمكمات هن أم الكتـاب  (: وأشباهه مث قرأ فذكر هذا: قال

اتال: فهل تدري ما احملكم، قال: قال. )وأخر متشا  
واخلـوض يف   وإياكشد نيتك يف احملكم ، فاحملكم ما اجتمعوا عليه واملتشابه ما اختلفوا فيه: قال

ين حلسـن  إعلى يديك فواهللا لقد قمت من عندك و احلمد هللا الذي أرشدين: فقال الرجل، املتشابه
  ...عليه وأثىنفدعا له : احلال؛ قال

وقد جرى فيه ذكر  -لقيته وأعقلهم وأدينهم إماموهو أجل -وشهدت جملس القاضي املختار يوماً 
من صلى إىل هذه القبلـة فهـم   : اختالف األمة وتعصب أهل الفرق فأشار بيده إىل القبلة مث قال

  انتهى)ملسلمونإخواننا ا
وروى له الستة وهو إمام  هـ١١٦ هذا ولد يف آخر خالفة عثمان وتويف سنة عمرو بن مرة اجلمليو

ما رأيت عمرو بن مرة يف صـالة إال  : عن شعبة: ( ٦/٣١٥والزهد ففي طبقات ابن سعد  يف العلم
زة عمرو بـن  يف جناقال وهو عبد امللك بن ميسرة  وعن... ظننت أنه ال ينصرف حىت يستجاب له

  اه)إين ألحسبه خري البشر: مرة
يف قصيدة له وجهها إىل أعضـاء  ) هـ١٣٤١ت(وقال أبو بكر بن عبد الرمحن بن شهاب العلوي 

  :ندوة العلماء يف اهلند كما يف ديوانه
ميقدمها املسيء اجلاين            لذوي العمائم ال ذوي التيجان كَل  

ا      نفثات مصدور إىل من ه أدرى وأحرى منه بالتبيان   م  
  :إىل قال

  الكل شورى بينهم          والرأي قبل شجاعة الشجعان هبوا وأمر
  ضوا لنفع املسلمني بنشرها           عنهم بصد طوارق احلدثان

  :إىل قال
  إن افتراق املسلمني أذاقهم            ضيم اهلضيمة بعد عظم الشان

  خبمولنا الوثين والنصراين     وهنت عزائمهم وأصبح هازئا    
  واخلذالن لفعالم فرقتنا اليت ألقت بنا             يف هوة اإلمها

  ومل التنافر والتباغض بيننا             واحلقد وهي مدارك النقصان
  ها كل طائفة من اإلسالم مذ         عنة بوحدة فاطر األكوان
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  له رسوله العدناينوبأن سيدنا احلبيب حممدا             عبد اإل
  وإمام كل منهم يف دينه               أخذا وردا حمكم القرآن

  فإهلنا ونبينا وكتابنا                   مل يتصف باخللف فيها اثنان
  والكعبة البيت احلرام يؤمها           قاصي احلجيج لنسكه والداين

  رمضانوصالة كل شطرها وزكاته           حتم وصوم الفرض من 
  أفبعد هذا االتفاق يصيبنا                نزغ ليفتنا من الشيطان
  وان اختلفنا يف الفروع فذاك عن        خري الربية رمحة املنان

  فرقا روى الطرباين وأميت       دوحديث تفترق النصارى واليهو
  إال فرقة مل ختل من طعان                لكن زيادة كلها يف النار

  بالنص يف آي من القرآن يف جنة وعدوا ا              بل كلها
  وكذا أحاديث الرسول تظافرت        أن املوحد يف محى الرمحن

  فانظر فتاوى احلافظ الشوكاين وإذا أردت بيان ما أورده               
  فلقد أتى فيها مبا يشفي الغليـل          من الدليل وساطع الربهان

  الشي بيننا                 إحن النفوس وشأفة الشنئانوأفاد فيها ما ي
  إيه رجال الندوة اجتهدوا وال             نوا فرب اخليبة املتواين

  اه) وامضوا على غلوائكم قدما وال          ختشوا معرة فاسدي األذهان
  

:  املـذاهب اإلسـالمية  ملا رأى التعصب بني ٧ويعجبين هنا قول املقبلي اليماين يف العلم الشامخ ص
ومن كان قدوة فيه عرفت ، فمن مشله فهو صاحيب وأخي اللهم إنه ال مذهب يل إال دين اإلسالم(

فإن أجلأين إىل ذلك ، يكفيين أين من املسلمني... له حقه وشكرت له صنعه غري غال فيه وال مقصر
م بدقلت اهللا ومل يبق يل من جوا :وأكلوا حلمي وبالغوا يف األذى  فإن مزقوا أدميي، مؤمن مسلم

  اه )سالم عليكم ال نبتغي اجلاهلني: واستحلوا البذا قلت
واهللا تعاىل قد مسانا يف القـرآن املسـلمني   : (٤١٥ص/٣جمموع الفتاوى جوقال ابن تيمية كما يف 

 هم وآباؤهمفال نعدل عن األمساء اليت مسانا اهللا ا إىل أمساء أحدثها قوم ومسوها املؤمنني عباد اهللا 
  اه )ما أنزل اهللا ا من سلطان
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  لنتعاون فیما اتفقنا علیھ: المبحث السادس
إن  ،)ا على اإلمث والعـدوان ووتعاونوا على الرب والتقوى وال تعاون... يا أيها الذين آمنوا( :قال تعاىل

فـال  ا من املؤمنني هذه اآلية خطاب لكل املؤمنني ليتعاونوا فيما بينهم على اخلري ومل يستثن اهللا أحد
  )عقدي أو فقهي أو حركي(ا بيننا على االنتماء املذهيب جيوز لنا أن نقصر التعاون فيم

فإن التعاون على الرب والتقوى مطلوب حىت مع الكفار فضال عن  !كيف أتعاون مع مبتدع؟يل ال تقل 
الـذي   عن حلف الفضولعليه وآله وسلم فلقد قال النيب صلى اهللا  ،املسلمني املخالفني يف املذهب

لقد حضرت يف دار ابن جدعان حلفا ما أحب أن له بـه  : (لنصرة املظلوم عقدته قريش يف اجلاهلية
وقال عن صـلح  ، رواه احلميدي والطحاوي وغريمها) لو دعيت إليه يف اإلسالم ألجبتو ،محر النعم
ا ذفـإ  ،واه البخاري وغريهر) اهللا ألجبت  قريش إىل خطة يعظمون فيها حرماتن دعتينلئ: (احلديبية

كان التحالف والتعاون مع الكفار على ما يقره الدين مطلوب ومرغب به شرعا؛ فكيف بالتحـالف  
نتخـذ  ولفلنترجم هذا التعاون إىل واقـع  ن ذإ، !هب من املسلمني ؟ذوالتعاون مع املخالفني لنا يف امل

  ب اإلسالمية وما أكثرهاني املذاهاخلطوات الواقعية للتعاون على القواسم املشتركة ب
كلمة تكتب مباء الذهب ينبغـي أن جنعلـها    حسن البنا ومن قبله شيخه حممد رشيد رضالقد قال 

لنتعاون فيما اتفقنا عليه وليعذر بعضنا بعضا فيما (: منهاجا يف التعامل مع املخالف هذه الكلمة هي
  ) اختلفنا فيه

ا فكيف نعذر املخالف لنا إذا كان خالفـه غـري   هذه الكلمة ال تصح على إطالقه: وقد يقول قائل
ولو كان خالفه يف مسـائل  يعذر قد تقدم معنا أن من بذل جهده بتجرد فأخطأ أنه : معترب؟ فنقول

ولينصح وليحاور بعضنا بعضا : ( ولكننا نضيف إىل ما قااله فنقول، العقيدة فضال عن مسائل الفقه
، صاحب التجرد وصاحب اهلـوى .. عذور وغري املعذوروهذه اإلضافة تشمل امل) فيما اختلفنا فيه

   .نسأل اهللا العافية من اهلوى
مرته عـن   لاإلميان باهللا الواحد األحد وأنه متصف بكل كما ألسنا متفقني على(  -

ـ و ،كل نقص وأن له األمساء احلسىن ، ؟ول اهللاأن القرآن كالم اهللا وأن حممدا رس
جلملي يف أنفس الناشئة بعيدا عمـا أدخلـه   فلنتعاون إذن على غرس معاين اإلميان ا

 اجلدل الفلسفي والكالمي يف علم العقائد 
فلنتعاون ، أن اإلحلاد أعظم خطر يهدد البشرية يف أعز مقدساا؟ ألسنا متفقني على -

إذن على حتصني الشباب من وباء اإلحلاد ومقدماته من الشكوك والشبهات الـيت  
  تزعزع العقيدة وتلوث الفكر
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، أن اإلميان باآلخرة ركن يف كل دين وخصوصـا اإلسـالم؟   متفقني على ألسنا -
فلنتعاون على تقوية اإلميان باآلخرة ولنطارد الشبهات اليت حتاول أن تشكك يف هذه 

 العقيدة العظيمة أو الشهوات اليت تشغل عنها 
أركان اإلسالم اخلمسة؟ فلماذا ال نتعاون على حسن تعليمهـا   ألسنا متفقني على -

 مسلمني واختاذ أحسن األساليب لدعوم إليها مستفيدين من الوسائل املعاصرة؟ لل
الست؟ فلماذا ال نتعاون على جتليتـها وتثبيتـها    دعائم اإلميان ألسنا متفقني على -

وإيصاهلا إىل عقول املسلمني وقلوم بلغة سهلة تالئم يسر اإلسالم دون الدخول يف 
 أو يثريها احملدثون؟  معارك اجلدل اليت أثارها القدماء

عث الرسول صلى اهللا عليه وآله وسـلم  مكارم األخالق اليت ب ألسنا متفقني على -
ليتممها سواء كانت يف التعامل مع اهللا أو مع اخللق؟ فلنتعاون إذن على إشاعة هذه 

طـارد  ا الصغري ويهرم عليها الكبري ولنالفضائل وترسيخ هذه القيم حىت يشب عليه
 تضادها املدمرة للفرد واتمع  الرذائل اليت

جمموعة كبرية من األحكام الشرعية اليت أمجعت عليهـا األمـة    ألسنا متفقني على -
فغدت متثل وحدا الفكرية والسلوكية؟ فلنعاون على رعايتها والعمل على حسن 

 تطبيقها ومحايتها من عبث العابثني 
 وعسـكري واقتصـادي   خطر ديين(أن الصهيونية خطر داهم  ألسنا متفقني على -

وأا تريد هدم األقصى وختطـط  ) وسياسي واجتماعي وأخالقي وثقايف وحضاري
وأا حتاربنـا مـن    من أحالمها وما زالت يف عدواا  الكثريحققت قد وتعمل و

مبثل ما حياربونا به وأن نقف يف وجه  ؟ فلماذا ال نتعاون على أن حنارممنطلق ديين
 يف أفريقيا وآسيا كيد اليهودية املاكرة 

أن الغرب مل يتحرر حىت اليوم من روح احلروب الصليبية ومـا   ألسنا متفقني على -
؟ فلنتعاون زالت حتكم كثريا من تصرفاته كما يظهر بني احلني واحلني من وقائع شىت

 هلذه احلروب الصليبية اجلديدة بأسلحتها اجلديدة  إذن على التصدي
يغزو عاملنا اإلسالمي مبا ميلك من وسائل متطـورة  أن التنصري  ألسنا متفقني على -

وطاقات جبارة ويستغل حاالت الفقر واجلهل واملرض واجلوع املنتشرة ولألسـف  
يف أمتنا يف آسيا وأفريقيا وقد جنح يف كثري من األقطار؟ فلنتعاون كلنا على الوقوف 

لهم بل يكفي يف وجه هذه الغزو الديين ولنبذل لنصرة حقنا كما يبذلون لنصرة باط
 أن نبذل بعض ما يبذلونه 
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أن الشيوعية حتاربنا يف العقيدة والفكر واألرض؟ فلنتعاون مجيعا  ألسنا متفقني على -
على مقاومة الغزو الشيوعي والغزو الفكري والسياسي والعسكري ولنحم أبناءنـا  

 وديارنا من هذا الزحف األمحر 
مني جيهلون أوليات دينهم املتفق عليها أن مئات املاليني من املسل ألسنا متفقني على -

وال يكادون يعرفون من اإلسالم إال امسه؟ فلنتعاون على تعليهم هذه الشعوب ألف 
باء اإلسالم وأركان الدين األساسية من العقائد والعبادات واألخالق املتفق عليهـا  

مسـائل  وهذا حيتاج منا إىل جهود كبرية تنسينا ما نتجادل فيه من ، بني املذاهب 
 هيهات أن ينتهي فيها اخلالف 

أن أربعة مليار من سكان األرض ال يعرف أكثرهم عن اإلسالم  ألسنا متفقني على -
فهؤالء مل تبلغهم الدعوة بلوغا ، شيئا يذكر؟ ومن عرف فإمنا يعرف صورة مشوهة

حقيقيا وحنن مسئولون عن إيصال الدعوة اإلسالمية إليهم وعلينا أن خناطب كـل  
ام ونقيم احلجة ونزيل الشبهات فلماذا ال نتعاون على هذا العمل الكبري قوم بلس

 وجنند له الرجال واألموال 
إليقاف تطبيق الشريعة  قوى العلمانية تبذل جهودا مستميتةأن ال ألسنا متفقني على -

؟ فلماذا ال يتعاون املسـلمون مبختلـف مدارسـهم    سلمنيوتشويه صورا يف امل
فا أمام هذه التكتل العلماين املؤيد من القوى املعادية لإلسالم وفصائلهم للوقوف ص
 يف الشرق والغرب؟ 

للتضام جهودنا وتلتئم صـفوفنا وتتوحـد    وأخريا ملاذا ال نتناسا خالفاتنا اجلزئية -
واليت ختتلف فيما بينها ، ادية لنا واملتربصة بناجبهتنا يف مواجهة القوى الضخمة املع

املتفق عليه ليس ني وال قليل وهو حيتاج إىل جهود وجهود  ولكنها تتفق علينا؟ إن
حرام على األمة اإلسالمية أن تعترك على ، تشغل كل أفكارنا وأوقاتنا وإمكانياتنا

تلك املسائل الفرعية وتدع تلك الثغرات اهلائلة دون أن تسدها بكتائب املؤمنني 
اإلسالمية بني االخـتالف  الصحوة (القرضاوي يف كتابه .اقتباس من د اه)الصادقني

  بتصرف٩٩ص) املشروع والتفرق املذموم
  

  وال لردود األفعال رھاب الفكريال لإل: المبحث السابع 
وقد حصل لـبعض  ) مسألة اللفظ(معنا احملنة اليت حصلت للبخاري من قبل الذهلي بسبب  تتقدم

لكنهم ال جيـرؤون علـى    يف قوله إرهاب فكري إذ كانوا يوافقون البخاريبسببها علماء نيسابور 
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عـن  : (٤٦٢/ ١٢ذلك خوفا على أنفسهم من التصنيف أو من األذية ففي سري أعالم النبالء إظهار 
سيار فيمن استقبله فقال له  قدم البخاري مرو استقبله أمحد بن ملا: قال إبراهيم وراق أمحد بن سيار

ال حتمـل ذا   ]أي عامة احملـدثني [ امةولكن الع!!! يا أبا عبد اهللا حنن ال خنالفك فيما تقول: أمحد
فانصرف عنـه  ، أسأل عن شيء أعلمه حقا أن أقول غريه، إين أخشى النار: فقال البخاري، منك

  أمحد بن سيار 
 ومـائتني قدم حممد بن إمساعيل الري سنة مخسني : وقال عبد الرمحن بن أيب حامت يف اجلرح والتعديل

كتب إليهما حممد بن حيىي أنه أظهر عندهم بنيسابور ندما ومسع منه أيب وأبو زرعة وتركا حديثه ع
قلت إن تركا حديثه أو مل يتركاه البخاري ثقة مأمون حمتج : قال الذهيب. أن لفظه بالقرآن خملوق

  اه)به يف العامل
كل من ادعى شيئا أو : (٥١ص )االختالف يف اللفظ والرد على اجلهمية(قال ابن قتيبة يف كتابه و

وقد بلي بالفريقني املستبصر املسترشد .. وفيما انتحلفهو يزعم أن احلق فيما ادعى انتحل حنلة 
  وبإعنام وإغالظهم ملن خالفهم وإكفاره وإكفار من شك يف كفره

ليس له من معاين العلم إال ، من األدب والتمييز غفلٌاملصر فقعد للحديث وهو  فإنه رمبا ورد الشيخ
فالويل له إن تلعثم أو متكث أو ، تاب باحملنةونه قبل الكتقادم سنه وأنه قد مسع من فالن وفالن فيبدأُ
فيحمله اخلوف من قدحهم فيه وإسقاطهم له على أن  ،سعل أو تنحنح قبل أن يعطيهم ما يريدون

ي أمل أن يتقرب فيه ذفيتباعد عن اهللا يف الس ال، ويقول بغري فهم يعطيهم الرضا فيتكلم بغري علم
  وإن كان ممن يعتقد على خمالفتهم سام نفسه إظهار ما حيبون ليكتبوا عنه، منه

وأسأل  را األمذأنا طالب حقيقة ه: فإن قال هلموإن رأوا حدثا مسترشدا أو كهال متعلما سألوه 
وهم يعلمون ، اهللا يعلم صدقه رٍذر بعذقهم عن نفسه واعتوإمنا صد-عنه ومل يصح يل شيء بعد 

خبيث فاهجروه : وه وقالواذبوه وآذك؛ -ا مل يعلم إال أن يسأل ويبحث ليعلمذأن اهللا مل يكلفه إ
  وال تقاعدوه

ي ال جيوز للناس أن جيهلوه وقد ذا األمر أصل التوحيد الذأفترى لو كان ما هم عليه من اعتقادهم ه
  انتهى!)ه الغاية؟ذأكان جيب أن يبلغ فيه ه ؛اهللا مشافهة مسعوه من رسول

   
هذا مع ما يف التكفري للمخطئ يف هذه الدقائق مـن  : (١٩زير اليماين يف إيثار احلق ص وقال ابن الو

ألا صارت مثل الردة من الدين ولوال ذلك  ذلك عدم جسرة الناظر على املخالفةمن و ،ةاملفسد
روا كما هو العادة الدائمة يف كل فإن أوائل أهل علم الكالم البد أن يقص. التضح كثري من الدقائق

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 240 

 فلما كفروا املخالف كتم بعضهم املخالفة وتكلـف بعضـهم املوافقـة   ، من ابتدأ ما مل يسبق إليه
  اه)األكثرونبالتأويل البعيد وفسد 
يف إبـداء   ملاذا ال ندع للناس احلريةو !يف التفكري؟ ملاذا ال ندع للناس احلرية !ملاذا اإلرهاب الفكري؟

مث بعد ذلـك  ، قائدهم على الدوام والبحث لكن لنطلب منهم أن يكون التجرد واإلنصاف !الرأي؟
أن لكل شيء حدودا لكن بعضهم ضيقها وبعضـهم   وال شك، نناقشهم يف آرائهم وحناورهم حوهلا

إن كنت -دع خمالفك : (٣٧قال القامسي يف كتابه يف اجلرح والتعديل صوسعها وبعضهم توسط  
وال تعامله بالقسر فما انتشـر فكـر    يصرح مبا يعتقد فإما أن يقنعك وإما أن تقنعه -حتب احلق

  ...بالعنف أو تفاهم قوم بالطيش والرعونة
واألدب مع من يقول ، ف اآلراء من سنن هذا الكون وهو من أهم العوامل يف رقي البشرفإن اختال

والتعادي على املنازع الدينية وغريها من ، فكره باللطف قاعدة ال جيب التخلف عنها يف كل جمتمع
  اه )شأن اجلاهلني ال العاملني واملهوسني ال املعتدلني

: كتابا عنوانه) الشيخ منصور حممد عويس(لماء األزهر وألَّف أحد ع: (...يوسف القرضاوي.دوقال 
يريد أنه خالف السلف يف إنكاره أن مذهبهم هو التفويض، وقد ساق مجلة !) ابن تيمية ليس سلفيا(

من األقوال تدلُّ على أن مذهب السلف هو التفويض، وأن ابن تيمية هو الذي خالف منهج السلف 
  .يف ذلك

وق، ومل يطبع مرة أخرى، وحاولت احلصول على نسخة منه فلم أفلح، وقد نفد هذا الكتاب من الس
يف الكويت حيث يعمل إماما وخطيبا ألحد املساجد هناك،  -وأنا أعرفه من قبل-وقد لقيت مؤلِّفه 

أرجوك ال تذكر هذا الكتاب، حىت ال يقطع : فالتفت ميينا ومشاال، وقال يلفسألته عن كتابه هذا، 
ة لو عرفت أين صاحب هذا الكتاب مل ترض ببقائي يف هذا البلد يومـا واحـدا،   عيشي، فهنا فئ

جت الدنيا عليوهي.  
وهكذا يعيش الناس يف جو اإلرهاب الفكري، حني تطغى مدرسة على سائر املدارس، وتخـرِس  

  ...ألسنة اآلخرين، وتنفرد هي بالقول، ألا مسنودة بقوة سياسية أو اقتصادية، أو غريها
وكم من دعاوى يف ذلك، زعم أصحاا أا متثِّل احلقيقة اليت ال شك فيها، ونقلوا اإلمجاع عليهـا،  

وشيخ اإلسالم ابن تيمية نفسـه ضـحية هـذه    . وهامجوا أشد اهلجوم من خيرج عليها برأي خمالف
اع، وخرج على علماء الدعاوى العريضة، وقد اتهمه من اتهمه يف علمه ويف دينه، وأنه خرق اإلمج

  .األمة، بآراء ما أنزل اهللا ا من سلطان، ودخل السجن ومات فيه من أجل ذلك
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 هملخالفني لشيخ اإلسالم موقف خصـوم فينبغي أن نأخذ عربة من ذلك، وال نقف من الباحثني ا
لـيس يف  : قد قال سلفناو منه، بل ندع الباب مفتوحا لكلِّ من يضع لبنة يف صرح العلم الكبري،

  انتهى من مقدمة الشيخ القرضاوي لكتاب التفويض للشيخ سيف العصري) العلم كبري
  

سنن ففي ، فعلى من تبني له احلق أن يعض عليه بالنواجذ وأال يتركه أو يقول خبالفه خوفا من الناس
ـ عليه وآله وسلم صلى اهللا  يد اخلدري قال صلى بنا رسول اهللاعن أيب سع: (٤/٤٨٣الترمذي  ا يوم

أال ال مينعن رجال هيبة الناس أن يقول حبق إذا : وكان فيما قال ...صالة العصر بنهار مث قام خطيبا
  اه !)قد واهللا رأينا أشياء فهبنا: قال فبكى أبو سعيد فقال، علمه

وإرضاء الناس غاية ال تدرك فإنك إن أرضيت هذا أسخطت ذاك وإن أرضيت ذاك أسخط هذا فما 
رضي اهللا عنـها  عن عائشة : (٥١٠ / ١ صحيح ابن حبانويف ، اهللا وحسب بقي إال مراعاة رضي

رضـي اهللا   من التمس رضى اهللا بسخط الناس: ( عليه وآله وسلمقال رسول اهللا صلى اهللا : قالت
سخط اهللا عليـه وأسـخط عليـه     ومن التمس رضا الناس بسخط اهللا، عنه وأرضى الناس عنه

  اه )الناس
العقديـة  (ا املوضوع سيسخط علي الكثريين من متعصبة كـل املـذاهب   وأنا على يقني من أن هذ

لكن يف املقابل فإن سريضي الكثريين من املنصفني املتجردين الساعني يف التأليف ، )والفقهية واحلركية
  . بني املسلمني وهم كثر وهللا احلمد

يف كثري من جنواهم إال من  ال خري(وحسيب أين أعتقد أن هذا األمر يرضي اهللا تعاىل من قبل ومن بعد 
حسيب اخلالق مـن  .. حسيب الرب من املربوب، )٣٧) (أو إصالح بني الناسأمر بصدقة أو معروف 

.. حسيب القاهر مـن املقهـور  .. حسيب الناصر من املنصور.. حسيب الرازق من املرزوق.. املخلوق

                                                
عليه عن عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا : ( قال املنذري يف الترغيب والترهيب) ٣٧

رواه الطرباين والبزار ويف إسناده عبد الرمحن بن زياد بن أنعم ) قة إصالح ذات البنيأفضل الصد: وآله وسلم
 وحديثه هذا حسن حلديث أيب الدرداء املتقدم

، بلى: قال، أال أدلك على جتارة :قال أليب أيوب عليه وآله وسلموروي عن أنس رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا 
أال أدلك على عمل : (وعنده، رواه البزار والطرباين) رب بينهم إذا تباعدواصل بني الناس إذا تفاسدوا وق: قال

  رواه الطرباين) صل بني الناس إذا تفاسدوا وقرب بينهم إذا تباعدوا: قال ،بلى :يرضاه اهللا ورسوله قال
يا أبا أيوب أال : عليه وآله وسلمقال يل رسول اهللا صلى اهللا  :الطرباين أيضا واألصبهاين عن أيب أيوب قال ىورو

ولفظ األصبهاين قال ، لفظ الطربايناه )تصلح بني الناس إذا تباغضوا وتفاسدواأدلك على صدقة حيبها اهللا ورسوله 
تصلح : قال ،بأيب أنت وأمي: قلت ،أال أدلك على صدقة حيب اهللا موضعها: عليه وآله وسلمرسول اهللا صلى اهللا 

 اه )بني الناس فإا صدقة حيب اهللا موضعها

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 242 

حسيب اهللا من مجيع .. حسيب من مل يزل حسيب.. حسيب الذي هو حسيب.. حسيب الساتر من املستور
  حسيب اهللا ونعم الوكيل .. خلقه

  
وكم قـد  ، ردود األفعال غري املنضبطة -عند التعامل مع املخالفني لنا يف املذهب-ومما جيب اجتنابه 

والتشيع الغايل إمنا ، فالنصب إمنا هو ردة فعل ضد التشيع: حصل يف القدمي واحلديث من ردود األفعال
والغلو يف إثبات الصفات اإلهلية إىل حد التجسيم إمنا هو ردة فعل ضـد  ، نصبهو ردة فعل ضد ال

إخل ... والعكس.. واجلرب ردة فعل ضد نفي القدر، والعكس.. الغلو يف نفي الصفات إىل حد التعطيل
  ألن هذا ال يهمنا هنا ) ؟ألسبق البيضة أم الدجاجةمن ا: (وال نريد أن ندخل يف

يف دولة بين بويه يف حدود  !وقد أسرف الرافضة: ( )٢٢٠ص/٨ج(والنهاية  البدايةقال ابن كثري يف 
تضرب ببغداد وحنوها من البالد يف يوم عاشوراء، ) الطبول(األربعمائة وما حوهلا فكانت الدبادب 

ويذر الرماد والتنب يف الطرقات واألسواق، وتعلق املسوح على الدكاكني، ويظهر الناس احلـزن  
 .نهم ال يشرب املاء ليلتئذ موافقة للحسني ألنه قتل عطشاناوالبكاء، وكثري م

مث خترج النساء حاسرات عن وجههن ينحن ويلطمن وجوههن وصدورهن، حافيات يف األسواق إىل 
غري ذلك من البدع الشنيعة، واألهواء الفظيعة، واهلتائك املخترعة وإمنا يريدون ـذا وأشـباهه أن   

 .نه قتل يف دولتهميشنعوا على دولة بين أمية، أل
وقد عاكس الرافضة والشيعة يوم عاشوراء النواصب من أهل الشام، فكانوا إىل يوم عاشـوراء  
يطبخون احلبوب ويغتسلون ويتطيبون ويلبسون أفخر ثيام ويتخذون ذلك اليوم عيدا يصنعون 

  اه )هم، يريدون بذلك عناد الروافض ومعاكستفيه أنواع األطعمة، ويظهرون السرور والفرح
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  خاتمة المطاف
  وفيها مسائل

  دور السلوك والتزكیة في تصحیح التصور والحكم والمعاملة: المسألة األولى 
يت مسلما على ذنبٍ مث حالت بينك وبينه إذا رأي: ( عن اجلنيد بن حممد رضي اهللا عنه أنه قال ذكر

شجرة مث لقيته بعد ذلك فإياك أن تعامله وفقا لذلك الذنب فإنك ال تدري لعله أحـدث خـالل   
انظر كيف يؤدي السلوك وتزكية الـنفس إىل حسـن   .. رحم اهللا اجلنيداه )ذلك توبة بينه وبني ربه

  التعامل مع املخالف 
وما أعظم أثر ذلك على تعاملنا ، راض الظاهرة والباطنةها من األمما أحوجنا إىل تزكية أنفسنا وتطهري

ـ اسبأكون تفقد ، مع بعضنا البعض ة والتعـامالت  ب كثري من التصورات اخلاطئة واألحكام اخلاطئ
ولعل ذلك قد ظهر لنا جليا  إخل... القلوب من حسد أو عجب أو كربأمراض موجودة يف اخلاطئة هي

  يف التصور واحلكم واملعاملةبقة من خالل بعض النماذج السا
 :م قبول احلـق وهو يعدد أسباب عد ١٣إىل تصحيح العقائد ص القائدكتابه  اليماين يف ملعلميقال ا

جهالة أو باطل فيجيء آخر فيبني له احلجة فريى أنـه   علىاإلنسان  يكون :الكرب :الثالث الوجه(
وهلذا تـرى مـن    هداهالذي  هولرجل وأن ذلك ا ،بأنه ناقص اعترافهإن اعترف كان معىن ذلك 

تبني له ببحثه ونظـره ويشـق    احلقال يشق عليه االعتراف باخلطأ إذا كان املنتسبني إىل العلم من 
  عليه ذلك إذا كان غريه هو الذي بني له

هو الذي بني احلق فريى أن اعترافه بذلك احلق يكون  غريهإذا كان  وذلك :احلسد: الرابع الوجه
 ،فيعظم ذلك يف عيون الناس ولعله يتبعه كثري منـهم  واإلصابة والفضلاملبني بالعلم  اعترافا لذلك

منه  إىل العلم من حيرص على ختطئة غريه من العلماء ولو بالباطل حسدا املنتسبنيوإنك لتجد من 
  اه)حلط مرتلتهم عند الناس وحماولةهلم 

الختالف املذموم من الطرفني يكـون  وهذا ا: (٣٧وقال ابن تيمية يف اقتضاء الصراط املستقيم ص
  .وحنو ذلك تارة فساد النية ملا يف النفوس من البغي واحلسد وإرادة العلو يف األرض بالفسادسببه 

 أو مذهبأو حيب قول من يوافقه يف نسب  ،ب لذلك ذم قول غريه أو فعله أو غلبته ليتميز عليهحفي
وما أكثر هذا يف بـين   حصول الشرف والرئاسة لهملا يف قيام قوله من أو بلد أو صداقة وحنو ذلك 

  اه )آدم وهذا ظلم
على أنه من اجلهاد واألمر باملعروف والنهي عن املنكر قال  والعجب أن الشيطان يصور ذلك للبعض

 السيما إن كان الـتكلم حلسـد أو رئاسـة    : (٤٨٢ص/١٤جمموع الفتاوى جابن تيمية كما يف 

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 245 

وما أكثر ما يصور الشيطان ذلك بصورة  ،مل وإما سفيه عابثوكذلك العمل فصاحبه إما معتد ظا
  اه)ويكون من باب الظلم والعدوان األمر باملعروف والنهي عن املنكر واجلهاد يف سبيل اهللا

: ١٢٦ص) الصحوة اإلسالمية بني االختالف املشروع والتفرق املذموم(القرضاوي يف كتابه .دوقال 
أنه خالف على مسائل يف العلم أو قضايا يف  راد والفئات ظاهرهكثريا ما يكون اخلالف بني اإلف( 

وهذا ما ملسته يف ، حب الذات واتباع اهلوى الذي يعمي ويصم ويصد عن سبيل اهللا الفكر وباطنه
فكثري من ، وبني األجنحة داخل اجلماعة الواحدة وبني القيادينيكثري من اخلالفات بني اجلماعات 

  ر شخصية ويغلف باحلرص على مصلحة اإلسالم أو اجلماعةاخلالفات يرجع إىل أمو
، أو بكـر قائـدا   رئيسانعم كثريا ما يكون اخلالف يف احلقيقة ألجل أن يكون زيد زعيما أو عمرو 

ويظن أتباع هذا أو ذاك أن اخلالف على املبادئ واملفاهيم وهو خالف على املغامن وحب الظهور 
  ...أو اجلاه أو التصدر

ف له غاية األسف أن جند بعض علماء الدين أو بعض أعضاء اجلماعات اإلسـالمية  وإن مما يؤس
يف حركـات أو   يتعاونون أحيانا مع مجاعات علمانية صرحية ضد إخوام من العاملني لإلسـالم 

مجاعات ختتلف معهم يف املنهج أو املوقف السياسي خمالفني بذلك توجيهات القرآن والسنة وأقـوال  
  اه)اهلداة والصاحلني يف خمتلف األعصار سلف األمة وعمل

إحياء وما أكثر ما يدخل الشيطان على أهل العلم والدعوة إال ما رحم ريب قال أبو حامد الغزايل يف 
، عن اخللق وهو على اخللق أشد حرصا الناس ويصرف: (... عن األدعياء ٣٩٦ص/٣علوم الدين ج

ويزعم أن غرضـه  ، اهللا لضاقت عليه األرض مبا رحبتنع عن جملسه الذي يدعو الناس فيه إىل لو مو
ولو ، وصلحوا على يديه ملات غما وحسدا ولو ظهر من أقرانه من أقبل اخللق عليه، إصالح اخللق

  اه)أثىن أحد من املترددين إليه على بعض أقرانه لكان أبغض خلق اهللا إليه
  

يكون سببا يف اهلالك والنار فإن أول مـن  وقد  ،إن العلم بغري تزكية قد يكون حجابا بني املرء وربه
وصدق ابن رسالن الشافعي حيـث  ، تسعر م النار ثالثة ومنهم العامل املرائي كما يف صحيح مسلم

  : يقول يف مقدمة منظومته املسماة بالزبد
  معذب من قبل عباد الوثن     *وعامل بعلمه مل يعملن     

: ٧/١٨٣ففي سري أعالم النـبالء   وسببا للتعادي القلوب والعلم بغري تزكية قد يكون سببا يف قسوة
قد درنـت  : فقال فكثرت املسائلعند أيب شريح رمحه اهللا كنا : عن حممد بن عبادة املعافري قال(

وتعلموا هذه الرغائب والرقائق فإـا  فقوموا إىل خالد بن محيد املهري استقلوا قلوبكم  قلوبكم
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  غري ما نزل تقسـي القلـب  يفوأقلوا املسائل فإا ، ر الصداقةوتورت الزهادة وجت جتدد العبادة
  اه )صدق واهللا: قلتقال الذهيب  ،وتورث العداوة

أيب  أمحد بـن عبـد اهللا بـن   بسنده إىل  )٢٦٨ص/٣ج( بيان العلم وفضله البن عبد الربجامع ويف 
فإنا قد كربنا ونسـينا  ث؛ دعونا من احلدي (: فقال، ناثْحد :قلت أليب بكر بن عياش: لقااحلواري 
  اه...)جيئونا بذكر املعاد واملقابر، احلديث

: حيىي بن سعيد القطان قـال بسنده عن : )٢٨٦ص/٣ج(يان العلم وفضله البن عبد الرب جامع بويف 
اه )إن هذا احلديث يصدكم عن ذكر اهللا وعن الصالة، فهل أنـتم منتـهون  (: مسعت شعبة يقول

  بلفظ مقارب ١/٢١٧ورواه اخلطيب يف اجلامع 
محـد بـن   أل قلتخليفة الفضل بن احلباب اجلمحي  وأب قال : ()٩٨ص/١ج(طبقات احلنابلة ويف 
إن هذا احلديث يصدكم عن ذكر اهللا وعـن  : يا أبا عبد اهللا مسعت شعبة بن احلجاج يقول: حنبل

هذا من أما حنن فال نعرف : فأطرق ساعة مث قال: قال، الصالة وعن صلة الرحم فهل أنتم منتهون
 اه)أنفسنا فإن كان شعبة يعرف من نفسه شيئاً فهو أعلم

وأمحـد مل  ، فشعبه حيكي واقع من اشتغل باحلديث عن الذكر والصالة واحلقوق ومل يقل أنه كذلك
  يشغله احلديث عن تلك األمور فإنه كان من املهتمني ا

يـأيت  (: لاخالد األمحر ق أيببسنده إىل : )٢٦٤ص/٣ج(يان العلم وفضله البن عبد الرب جامع بويف 
إيـاكم  : ، مث قـال على الناس زمان تعطل فيه املصاحف، ال يقرأ فيها، يطلبون احلديث والـرأي 

  اه )ويشغل القلبوذلك؛ فإنه يصفق الوجه ويكثر الكالم 
يأيت (: لقاالضحاك بن مزاحم بسنده عن  )٢٧١ص/٣ج(جامع بيان العلم وفضله البن عبد الرب ويف 

زمان يعلقون املصحف حىت يعشش فيه العنكبوت، ال ينتفع مبا فيه، وتكون أعمـال   على الناس
  اه )الناس بالروايات واحلديث

محزة بن حممد بن علي الكناين بسنده إىل : )٢٩٦ص/٣ج(يان العلم وفضله البن عبد الرب جامع بويف 
ريق أو من حنو مـائيت  من مائيت ط عليه وآله وسلمخرجت حديثا واحدا عن النيب صلى اهللا «: قال

  فداخلين من ذلك من الفرح غري قليل وأعجبت بذلك : طريق، شك أبو حممد قال
يا أبا زكريا خرجت حديثا واحدا عـن  : فرأيت ليلة من الليايل حيىي بن معني يف املنام فقلت له: قال

ى أن يـدخل  أخش: فسكت عين ساعة مث قال: قال ،من مائيت طريق عليه وآله وسلمالنيب صلى اهللا 
  اه )هذا حتت أهلاكم التكاثر
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 الرياء عالمة من(: عيينة بن سفيانقال  ..والعلم بغري تزكية قد يكون سببا يف الكرب والعجب واحلسد
اه العهود )قلبه مات ذلك فعل ومن العلم ألجل العوام من خري أنه باله يف خيطر أن العلم لباط يف

   ٢٧٣احملمدية ص
 مـن  القرب على به ويتغايرون العلم جهاهلم يتعلم زمان الناس على سيأيت(: األحبار كعبوقال 
اه )علمهـم  من حظهم فذلك الرجال على النساء يتغاير كما أو النساء على يتغايرون كما األمراء

  ٢٧٣العهود احملمدية ص
 

  :إذن فالتزكية والسلوك أساس يف موضوع األلفة اإلسالمية فإن املهتم بالتزكية والسلوك
  جزه دينه وورعه عن أن ينسب إىل خمالفه ما مل يقل ويدعوه ذلك للتثبت يف األمرحي -
وحيجزه دينه وورعه عن أن ينسب إىل خمالفه شيئا عرب الوسائط ويـدعوه ذلـك للبحـث     -

 والرجوع إىل األصل
وحيجزه دينه وورعه عن أن ينسب إىل خمالفه سوءاً مع احتمال احلسن ويدعوه ذلك حلسن  -

 الظن
ه دينه وورعه عن أن ينسب إىل خمالفه ما مل يفهمه على وجهه ويـدعوه ذلـك ألن   وحيجز -

 يستفسر ويستفصل من صاحب الشأن
وحيجزه دينه وورعه عن أن حيكم على خمالفه وفقا للهوى كحسـد أو كـرب أو مصـلحة     -

 ويدعوه ذلك لإلنصاف 
لشيوخ قالوا ذلـك  وحيجزه دينه وورعه عن أن حيكم على خمالفه بشيء ألجل أن البيئة أو ا -

 ويدعوه ذلك للتجرد والبحث 
ويـدعوه  ... وحيجزه دينه وورعه عن أن يسئ معاملة غريه بغلظة أو شده أو سب أو شتم -

 ...ذلك إىل معايل األخالق وحسن املعاملة والرفق واللني والرمحة والتعاون
املة اخلالق واإلحسان اإلحسان يف مع(إن هدف السلوك والتزكية هو وصول املرء إىل مقام اإلحسان 

-واملُعني على ذلك بتوفيق اهللا ، وذلك يكون بالتخلية والتحلية للظاهر والباطن) يف معاملة املخلوق
وال يزال عبدي يتقرب إيل بالنوافل حىت أحبه فإذا (هو جماهدة النفس على النوافل  -بعد أداء الفرائض

إن (ل تزكيةً للنفس هو اإلكثار من ذكر اهللا وأعظم النواف..) أحببته كنت مسعه وبصره ويده ورجله
اه رواه ابن )كثرة ذكر اهللا: فما جالؤها يا رسول اهللا؟ قال: القلوب لتصدى كما يصدى احلديد قالوا

  شاهني وابن عدي 
وال ريب أن القلب يصدأ كما يصدأ النحاس والفضة وغريمها، وجـالؤه  : (قال ابن قيم اجلوزية

وصـدأ القلـب   ، إذا ذكر جالهو صدئ، فإذا ترك يدعه كاملرآة البيضاءبالذكر، فإنه جيلوه حىت 
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فمن كانت الغفلة أغلب أوقاته كـان  ، باالستغفار والذكر: ؛ وجالؤه بشيئنيوالذنببالغفلة: بأمرين
  . الصدأ متراكماً على قلبه، وصدؤه حبسب غفلته

ى الباطل يف صورة احلـق،  فريالقلب مل تنطبع فيه صور املعلومات على ما هي عليه؛  صدئوإذا 
. ، ألنه ملَّا تراكم عليه الصدأ أظلم فلم تظهر فيه صور احلقائق كما هي عليهواحلق يف صورة الباطل

 ،فَسد تصوره وإدراكه فال يقبل حقاً، وال ينكر باطالًفإذا تراكم عليه الصدأ واسود وركبه الرانُ 
واتباع اهلوى، فإما يطمسـان نـور القلـب     وأصل ذلك من الغفلة. وهذا أعظم عقوبات القلب

} وال تطع من أغفلْنا قلبه عن ذكرِنا واتبع هواه وكـان أمـره فُرطـاً   {: قال تعاىل .ويعميان بصره
  ٥٢ص الوابل الصيب من الكلم الطيباه ]) ٢٨: الكهف[
  

ر وحضـور اجلماعـات   ات واألذكامن أمر العبادممن ينتسب إىل العلم والدعوة هون الكثري  ورمبا
ليصه من أمراضه قلب وإيقاظه للحقيقة اإلسالمية وختوأنواع القربات اليت يتوخأ من ورائها إصالح ال

واعتربوا ذلك من دأب العامة وعادام وتصوروه شيئا ال يليق مبـن  اليت حنن بصدد احلديث عنها 
  .. نشط للحركة والدعوة اإلسالمية

ول عن الفارق األساسي الكبري بـني اإلسـالم واملـذاهب    إنه وهم عجيب ومؤسف سببه الذه
وسبب ذلك الذهول انصرافهم عن جماهدة النفس وتركها مع ما واه وتطمـح  ، الفكرية األخرى

  )٣٨(إليه
  

النيب صلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم    سلوك .. وعندما نتحدث عن السلوك فإننا نريد السلوك احلق
كانوا جمتهدين يف العبادة حىت إن  فاخلوارج، نحرفني عن سبيلهوأصحابه رضي اهللا عنهم ال سلوك امل

ليحقر صالته إىل صالم وصيامه إىل صيامهم وقيامه إىل قيامهم وقراءته إىل قراءم كمـا   الشخص
   جاء يف احلديث الشريف

  كيف نفرق بني السلوك احلق والسلوك املنحرف؟: فإن قيل
ومـن  ، حقاملسلمني فسلوكه سلوك بوخصوصا  خللقمن زاده سلوكه رمحة باأن : هو جلوابفا

فسـلوكه سـلوك   وخصوصا على املسلمني  على اخللقوتعاليا حنقا وغلظة وشدة  زاده سلوكه
 ومن زاده، املة للخلق وتواضعا للمسلمني فسلوكه سلوك حقمن زاده سلوكه حسن مع.. منحرف

    ة للخلق وتعاليا على املسلمني فسلوكه منحرفسلوكه سوء معامل

                                                
 ٥٩الشيخ البوطي يف رسالته باطن اإلمث ص اقتباس من) ٣٨
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.. وهذا يؤكد أمهية أن يكون سلوك الشخص وتزكيته على يد شيخ مريب قد تريب على يـد شـيخ  
ويزكيهم ويعلمهم الكتـاب  : (الذي قال اهللا فيهعليه وآله وسلم وهكذا إىل املزكي األول صلى اهللا 

اية والعلم ألن التزكية غم التزكية على العلم قدمث انظر كيف ، فلم يقل ويتزكون ويتعلمون) واحلكمة
قال ف، هو قصري العلم: الكرخي فقال بعض من حضره معروف -يف جملس أمحد-كر ذُوقد .. وسيلة
    أمسك عافاك اهللا وهل يراد من العلم إال ما وصل إليه معروف: امحد

: هل كان مع معروف شيء من العلم؟ فقال يل: قلت أليب: اهللا بن امحد بن حنبل أنه قال عن عبدو
   ١/٣٨٢اه طبقات احلنابلة )ن معه رأس العلم خشية اهللا تعاىليا بين كا

فقد ورد عن ابن عمـر  ، وقد كان أصحاب النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم يتزكون قبل أن يتعلموا
فلما تعلمنا القرآن ازددنا به  تعلمنا اإلميان قبل القرآن: (وجندب رضي اهللا عنهم وغريمها أم قالوا

   ٣/١٢٠وسنن البيهقي  ١/٩١اه مستدرك احلاكم )تعلمون القرآن قبل اإلميانتم وإنكم اليوإميانا 
 فكان سنة عشرين مالكا صحبت(: القاسم بن الرمحن عبد قالوهكذا كان دأب السلف الصاحل 

 وقال، أدبا كلها املدة جعلت ليتين فيا األدب تعليم يف سنة عشر ومثانية العلم يف سنتان منها
  ٢٧٨اه العهود احملمدية )دقيقا وأدبك ملحا علمك اجعل حممد يا :مالك يل قال: اهللا رمحه الشافعي

  
 -من أخـذ عنـهم  و-بينما الصحابة ، يف التزكية منقطع فلذا وقعوا فيما وقعوا فيه إن سند اخلوراج

ومن يضلل : (ومما يؤكد أمهية الشيخ املريب قوله تعاىل، متصل فلذا استقام سلوكهميف التزكية سندهم 
المة هدايته له أن يوفق فعالمة إضالل اهللا للعبد عدم وجود الويل املرشد وع) لن جتد له وليا مرشداف

، أن املرشد إذا مل يكن وليا فهو غري كاف فيما حنن فيـه  جتد، وليا مرشدا: تأمل قولهو، لويل مرشد
  وكذا الويل إذا مل يكن مرشدا 

ال ريب أن الناس حيتاجون : (١١/٥١٠جمموع الفتاوى كما يف يف أمهية الشيخ املريب ابن تيمية  قال
وتلقاه  ]عليه وآله وسلمصلى اهللا [ كما تلقى الصحابة ذلك عن النيب من يتلقون عنه اإلميان والقرآن

فكما أن املرء له من يعلمه القـرآن   ،األولني بإحسانبعون وبذلك حيصل اتباع السابقني عنهم التا
  اه)ين الباطن والظاهرفكذلك له من يعلمه الدوحنوه 

 :١١٢الغزايل يف رسالته خالصة التصانيف يف التصوف ضمن جممـوع رسـائله ص   أبو حامدقال و
أن يكون له مرشد ومرب ليدله على الطريق ويرفع عنه األخالق املذمومة ويضع مكاا  :اخلامس(

  .األخالق احملمودة
رع فكلما رأى حجرا أو نباتا مضرا بالزرع قلعه ومعىن التربية أن يكون املرىب كاملزارع الذي يريب الز

وإذا علمـت أن   ،وطرحه خارجا ويسقي الزرع مرارا إىل أن ينمو ويترىب ليكون أحسن من غـريه 
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ألن اهللا تعاىل أرسل الرسـل  ، الزرع حمتاج للمريب علمت أنه ال بد للسالك من مرشد مرب البتة
يرشدهم إىل الطريق املستقيم وقبل انتقال املصـطفى   عليهم الصالة والسالم للخلق ليكونوا دليال هلم

إىل الدار اآلخرة قد جعل اخللفاء الراشدين نوابا عنه ليدلوا اخللق إىل طريق  عليه وآله وسلمصلى اهللا 
  فالسالك ال يستغىن عن املرشد البتةاهللا وهكذا إىل يوم القيامة 

رشاد بل ال بد له أن يكون عاملا له أهلية لكن ليس كل عامل يصلح لإلوشرط املرشد أن يكون عاملا 
وهلذا املرشد عالمات وحنن نذكر لك ما ال بد له منها بطريق اإلمجال حىت ال يدعي  ،صناعة اإلرشاد

  اإلرشد كل متحري 
   :هو فاملرشد
 الذي يكون قد خرج من باطنه حب املال واجلاه -
لسلسلة إىل الـنيب  على يد مرشد كذلك وهلم حىت تنتهي اوتأسس بنيان تربيته   -

 صلى اهللا عليه وآله وسلم
 وذاق بعض الرياضات كقلة األكل والكالم والنوم وكثرة الصالة والصدقة والصوم -
 واقتبس نورا من أنوار سيدنا حممد صلى اهللا عليه وآله وسلم  -
واشتهر بالسرية احلسنة واألخالق احملمودة من صرب وشكر وتوكل ويقني وطمأنينة  -

وأمانة وحلم وتواضع ومعرفة وصدق ووقار وحياء وسكون وتأن وسخاء وقناعة 
 وأمثاهلا 

رب والبخل واحلسد واحلقد واحلـرص واألمـل   كوتطهر من األخالق الذميمة كال -
 الطويل والطيش وحنوها 

- م من تعصب املتعصبني واستغىن عن علم املكلفني بالعلم املتلقى عن رسول اهللا وسل
  صلى اهللا عليه وآله وسلم 

القتداء مبثل هذا املرشد هو عني الصواب والظفر مبثله نادر ال سيما يف هذا الزمان فإنه كثر فيه فا
بل ادعى كثري من امللحدين اإلرشاد ، وهو يف احلقيقة يدعو الناس إىل اللهو واللغو من يدعى اإلرشاد

   ن الزواياوبسبب غلبة هؤالء املدعني اختفى املرشدون احلقيقون يف أركامبخالفة الشريعة 
ومبا ذكرناه عا علم أنه من املرشـدين  ، عالمات املرشد احلقيقي لم بعض حىت أنه من وجد متخلقا

 فإن حتصل أحد على مثل هذا املرشد وقبله املرشـد  ،ومن مل يكن متخلقا ا علم أنه من املدعني
  اه )وجب عليه احترامه ظاهرا وباطنا

حيث  ٣٦٩العهود احملمدية صن الشيخ فجوابه ما قال الشعراين يف ائع يغين عفإن قيل إن القيام بالشر
وقد أمجع األشياخ على أنه لو صح لعبد أن يأيت باملأمورات على الوجه الذي أمر اهللا تعاىل ( :قال
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لكن مل يصح هلم ذلك فاحتاجوا ضرورة إىل من يبني هلم ، به من غري خلل ملا احتاج أحد إىل شيخ
  اه )تاج أتباع اتهدين إىل اتهدينلذلك احو، مراد احلق

  :كثرية جدا ومنها والفوائد اليت جينيها من يتزكى على يد شيخ مريب
ال بد له من دليل عادة وإال فـال   واملسافر يف طريق يسلكه ألول مرة، أن الشيخ دليل جمرِب -

قـال سـفيان   ولذا  ،عصمنا اهللا وإياكم من التيه والضياع، مفر من الضياع والتيه يف سفره
عبدت اهللا سنني مث لقيت عبد الواحد بن زيد فبان يل أن عندي كبائر مل : (الثوري ما معناه

  ) أكن أعلمها
وقد قال ) التربية بالقدوة(أن الشيخ يربيه حباله قبل قاله وهو ما يسمى يف املصطلح املعاصر  -

ذا رأيتـه  فكيـف إ  إين ألتذكر شيخي فأتقوى على العبادة شهرا: (بعض السلف ما معناه
 )!فكيف إذا مسعت كالمه ؟

كما أن من عادة النفس التفلت واهلروب من التكاليف فإذا شعر الشخص بوجود من يتابعه  -
 فهذا أدعى لاللتزام بالتكاليف

كما أن أول العلل واألمراض حتطما عند التربية على يد شيخ مربٍ هو مرض الكرب والعجب  -
   هو حبد ذاته بعد عن هذه األمراضفإن قبول النفس ملريب) األنا(و
من جد وجد : ؟ قيل يأخذون بأيدينا إىل اهللاو ن يزكون نفوسناأين هم الشيوخ املربون الذي: فإن قيل

سبحان من مل جيعل الدليل عليهم إال من حيث الدليل : ( قال ابن عطاء اهللا، ومن صدق اهللا صدقه
  اه )ليهعليه ومل يوصل إليهم إال من أراد أن يوصله إ

فيا طالب اخلري إذا ظفرت يداك بواحد من هـؤالء  : (٢/١٠٤٤الفتح الرباين قال الشوكاين كما يف 
والقريـب   فاشددمها عليه واجعله مؤثرا على األهل واملالالذي هم صفوة الصفوة وخرية اخلرية 

  اه)واحلبيب والوطن والسكن
إن ( :١٥٣طي يف رسـالته بـاطن اإلمث ص  الشيخ البو هقالويف ختام هذا املسألة أحب أن أذكر ما 

املسلمني اليوم يشكُون من أم متفرقون متدابرون ويتساءلون عن سبيل جلمع كلمتهم وتوحيـد  
  سبيلهم 
القائمة يف نفوسهم ومـن دون زوال  واألمراض إن الذي فرق املسلمني إمنا هو احلواجز : ونقول

هذه احلواجز أقوى شأنا من االس اجلامعـة  ، هذه احلواجز ال جيتمع هلم أمر وال يصلح هلم حال
  واللقاءات املتكررة والشعارات الواحدة

وقد فرغنا من شرح هذه احلواجز وأنواعها وآثارها اخلطرية يف حياة املسلمني مث ذكرنا العالج الذي 
  نفوس يذيب هذه احلواجز وميحوها من ال
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مض الذي يذيب هذه احلواجز كلها إمنـا هـو   إن احل:  فلنقيف الكالم  قوإذا أردنا اختصار الطري
، لكرب من النفس وحل التواضع مكانـه زال ا: فإذا توفر اإلخالص لدين اهللا يف القلب، اإلخالص

وزال حب الدنيا والتطلع إىل مناصبها ، وزالت األحقاد والبغضاء منها وحل الود والوئام مكاما
وزالـت العصـبية   ، والنجاة من عقابه ووعيده اة اهللاومغرياا وحل مكان ذلك التطلع إىل مرض

  بألواا وأشكاهلا املختلفة وحل مكاا الوالء لإلسالم حيث هو
واإلخالص كلمة سهلة على اللسان حبيبة إىل القلوب مطربة لألمساع لكن معناها من أعظم املعـاين  

يتها وتأثريها لكثرة ما يتاجر إال أا فقدت الكثري من أمه، أمهية وأثرا ومن أشقها على النفوس تطبيقا
  ا املدعون وينادي ا أصحاب الشعارات الفارغة

إن اإلخالص إذا استقر يف القلب استقر حب التضحية معه فيضحي املخلص مبصـاحله وآفاتـه   
وعلى الذي يشكو من أنه ال جيد سبيال للتضحية لشدة تعلقه بذاته أن يروض ، النفسية يف سبيل احلق

أما الذي ال يريد أن يفعل هذا وال ذاك فليقلع عن ، ضحية مبا ذكرناه يف هذه الرسالةتنفسه على ال
  دعوى اإلسالم والتمسك به وليكف عنا ضجيجه املتواصل حول التأمل لفرقة املسلمني وتدابرهم
ال إن الذي ال يرى مانعا من تغيري حكم اهللا والتالعب به استبقاء ملنصب أو سعيا إىل هوى نفسـي  

فما هو يف بالئهم يف شيء وليس يف قلبه علـيهم   ي أن يتكلم عن سر تفرق املسلمني وتدابرهمينبغ
  توجع

والذي يعيش يف الدنيا لرييب كربياءه ويغذي أنانيته ويدافع عن عصبيته ال ينبغي أن يلبس على نفسـه  
الدفاع عن عصبيته وعلى الناس فيخلط الغرية على الدين بالغرية على كربيائه وخيلط الدفاع عن احلق ب

  أو عصبيته
والذي يفهم أن اإلسالم ال ينبغي أن يكون فيه تبتل وعبودية يف القلب وذكر يفيض به الوقـت  

فيجب أال يبحث عـن معـامل   وإمنا يريد قوال وحركة وختطيطا فقط ، ودعاء واجف يف األسحار
ذلـك بـني أربـاب    عليه أن يبحث عن  اوإمن، إسالمه يف كتاب اهللا وسنة رسوله وحال السلف

  اه )املذاهب واألفكار احلديثة
  
    

  ودوره في تصحیح التصور والحكم والمعاملةالحوار أھمیة : المسألة الثانیة
بل حـىت   ليس مع املسلمني فحسبفقد فتح الشرع باب احلوار ودعا إليه ، احلوار منهج قرآين نبوي

  :مع أهل الكتاب واملشركني بل وكل امللل
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وال جتادلوا أهل الكتاب إال : (وقال سبحانه) وجادهلم باليت هي أحسن: (...تعاىل قال: ففي القرآن
تر إىل الـذي  أمل : (وقال سبحانه...) وهو حياوره هقال له صاحب: (وقال عز وجل) باليت هي أحسن

  ...) حاج إبراهيم يف ربه
بـأن يقـول   ه وسـلم  عليه وآلبل إن القرآن قد أعطى أوسع مدى للحوار فأمر اهللا نبيه صلى اهللا 

وإنكم لعلى هدى أو يف ضالل : ومل يقل) وإنا أو إياكم لعلى هدى أو يف ضالل مبني: (للمشركني
من املصلحني وقد حكى لنا القرآن الكرمي حماورات كثرية لألنبياء وغريهم ) وإنا أو إياكم: (بل، مبني

  صها لنا القرآن منهم من حماورات قأو مصلح ختلو قصة رسول تكاد هم فال ممع أقوا
شأن خلق سيدنا آدم عليه السالم حكى لنا القرآن حماورة املالئكة لرب العاملني ب.. بل أعظم من ذلك

 ءقالوا أجتعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدما، وإذ قال ربك للمالئكة إين جاعل يف األرض خليفة(
  ...) وحنن نسبح حبمد ونقدس لك

ة ملشركي مكة ويهود املدينعليه وآله وسلم اورة النيب صلى اهللا ليس خباف على أحد حم: ويف السنة
ال داعي  من السرية النبوية كثرية مشهورة والشواهد على ذلك، ونصارى جنران فضال عن املسلمني

  لذكرها ألا أشهر من أن تذكر وأكثر من أن حتصر
رة الصحابة للمشركني كما اوفمن ذلك حم: هناك مناذج كثرية:  الصاحل ويف سري الصحابة والسلف

وحماورة الصحابة للخوارج ، قبل إسالمهمافعل مصعب بن عمري مع سعد بن عبادة وأسيد بن حضري 
هذا يف احملاورات العقدية أمـا  ، حنيفة للدهرية وغريها كثري أيب وحماورة، كما فعل علي وابن عباس

    احملاورات الفقهية فال حتصى كثرةً
بعد ذلك إىل ما نقل عن فالن أو عالن من السلف أو اخللف من ـيهم   إذا علمت هذا فال تنظر

  عن احلوار ألن ذلك خمالف ملنهج القرآن والسنة والسلف الصاحل 
  إن عمر رضي اهللا عنه استخدم أسلوب العصا مع صبيغ ومل يستخدم أسلوب احلوار : لكن قد يقال

من قد علم  هأن: وثانيا ،لف القرآن والسنةإذا خاوخصوصا جة حبأن فعل عمر ليس : أوال: فاجلواب
يف بث الشبهات بني جهلة املسلمني  عن احلقيقة بل كان صاحب غرضٍ احال صبيغ أنه مل يكن باحث

  ومثل هذا ال ينفع معه احلوار بل العصا ألنه يدري أنه على باطل 
أنا : (عليه وآله وسلمى اهللا الذي قال عنه صلاملذموم باملراء الشرعي نعم قد يشتبه على البعض احلوار 

فاملراء هو اجلدال ، ٢/٦٦٨اه رواه أبو داود )زعيم ببيت يف ربض اجلنة ملن ترك املراء وإن كان حمقا
أن يقنع اآلخر  منهما العقيم وهو الذي ال يريد املتحاوران فيه الوصول للصواب بل يريد كل طرف

: ويف ذلك قال اهللا تعاىل، الباطل املطلق مع اآلخرأن بأي وسيلة ألنه يعتقد أن احلق املطلق معه وبرأيه 
قال الطويف يف مع أنه قد أمره يف اآليات األخرى مبجادلتهم ) وإن جادلوك فقل اهللا أعلم مبا تعملون(
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وهكذا ينبغي ترك جدال  مل يؤمر هاهنا مبجادلتهم لعنادهم وشغبهم: (٣/٤٢كتابه اإلشارات اإلهلية 
  اه)ن تركه مفسدهكل مشاغب ما مل يلزم م

ما ناظرت أحدا قط فأحببت أن : (وما أحسن كالم الشافعي رضي اهللا عنه يف هذا الباب حيث قال
: وقال أيضـا ) ما ناظرت أحدا قط إال على النصيحة: (وقال أيضا ٥/٤٩٦رواه ابن حبان ) خيطئ

ومـا  ، وحفظ ما ناظرت أحدا قط إال أحببت أن يوفق ويسدد ويعان ويكون عليه رعاية من اهللا(
٩/١١٨اه روامها أبو نعيم يف احلليـة )ن اهللا احلق على لساين أو لسانهناظرت أحدا إال ومل أبال بي 

رحم اهللا الشافعي وما أحوجنا  ١/٢٢٣ بالوفيات اه الوايف) ما ناظرت أحدا قط على الغلبة: (وقال
  يف احلوار ملثل هذه األخالق

  
بينمـا  ، احلوار منهج قرآين نبـوي : ولويق ي باحلوارهو الذي يناد -غالبا-إن الطرف الضعيف 
ما كان  فصار األقوى نسيالضعيف إذا تغلب ف.. احلوار مع أهل البدع حرام: الطرف األقوى يقول

 :ينادي بـاحلوار ويقـول   -القوي سابقا الضعيف الحقا-وصار الطرف اآلخر ، يدعو إليه من قبل
  احلوار منهج قرآين نبوي  

ينادي باحلوار مع من هو أقوى منه أو أكثر عددا أو شهرة ويسـتدل   )أو الطائفة ادفر(بعض وجتد ال
حنن : من هو أضعف منه أو أقل عددا أو شهرة قالمع فإذا طلب منه احلوار ، باألدلة الشرعيةللحوار 

  !!وال جنادل أهل البدع!! ال جنادل يف ديننا
ن هو أو اآلخر ضعيفا أم قويا مشهورا أم إن الصادق يف نداءه للحوار ال حييد عن ذلك سواء كا

وخالف ذلك دليل على عدم الصدق بل على وجود األغراض واألمراض ، مغمورا قليال أم كثريا
  والعلل الشخصية يف تلك النداءات

ومن الناس مـن  : (قال عز وجلومعرفة لكن هنا نقطة مهمة يف احلوار وهي أن تكون احملاورة بعلم 
منطوق اآلية ذم اجلدل بغـري  : (٣/٣٥يف كتابه اإلشارات اإلهلية  قال الطويف) علم جيادل يف اهللا بغري

  اه  )بعلم -حىت يف اهللا عز وجل-ومفهومها جواز اجلدل علم 
 تنطلق أنت وهو من أصول معلومة متفق عليها أما اجلاهلمن و هفهمينبغي أن حتاور من يفهمك وتف

جاهل  لو ناظرين ألف عامل لغلبتهم ولو ناظرين: ( فعيفيه قول الشاصدق يف الذي ال يعرف األصول
واملشتغل به : ( حيث قال عن اجلاهل الغزايل يف كتابه فيصل التفرقة أبو حامد وصدق) لغلبينواحد 

  اه )بارد وطالب لصالح الفاسد وهل يصلح العطار ما أفسد الدهر دصار كضارب يف حدي
وال جتادلوا أهل : (تفاق قال تعاىل يف حوار أهل الكتابومن املهم عند احلوار االنطالق من نقاط اال

  ) الكتاب إال باليت هي أحسن وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإهلنا وإهلكم واحد
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إن احلوار بال شك يسهم إسهاما كبريا يف تصحيح التصور وتصحيح احلكم وتصحيح املعاملة مع 

روى  ،القصةه ذه وال أدل على ذلك من، ريخ ومن الواقع كثريةلك من التاذواألدلة على ، املخالف
 :عن حممد بن مساعة قـال  :١٢٨يف أخبار أيب حنيفة صالصيمري ، و١٥٨/١١ه اخلطيب يف تارخي

هؤالء قوم : فيقولحممد بن احلسن  -جملس-كان عيسى بن أبان يصلي معنا وكنت أدعوه أن يأيت 
ظ للحديث فصلى معنا يوما الصبح وكان يوم جملس حممد احلف وكان عيسى حسن، ون احلديثفخيال

  فلم أفارقه حىت جلس يف الس
هذا ابن أخيك أبان بن صدقة الكاتب ومعه ذكـاء  : أدنيته إليه وقلت -من الس-فلما فرغ حممد 

: وقال له -حممد-إنا خنالف احلديث فأقبل عليه : وأنا أدعوه إليك فيأىب ويقولومعرفة باحلديث 
  ال تشهد علينا حىت تسمع منابين ما الذي رأيتنا خنالفه من احلديث  يا

فسأله يومئذ عن مخسة وعشرين بابا من احلديث فجعل حممد بن احلسن جييبه عنها وخيربه مبا فيها من 
كان بيين وبني النـور سـتر   : عندما خرجنا فقال فالتفت إيلّ. املنسوخ ويأيت بالشواهد والدالئل

ولزم حممد بن احلسن لزوما ، لك اهللا مثل هذا الرجل يظهره للناسظننت أن يف مما  ،فارتفع عين
  اه )شديدا حىت تفقه به

  

  التقریب بین أتباع المذاھب اإلسالمیة: المسألة الثالثة 
أجدين هنا مضطرا لطرح قضية التقريب بني أتباع املذاهب اإلسالمية ألن الناس فيهـا طرفـان   

وخصوصا بني السنة - )التقارب بني املذاهب اإلسالمية(اه هذه القضية فأتباع املذاهب جت، ووسط
  :ثالثة أصناف -والشيعة

حبسب زعمهـم   وألا فرعية، يصور اخلالفات اليت بني الفريقني على أا فرعيةمن  :الصنف األول
  وهذا الصنف موغل يف التفاؤل ومغرق يف السطحية، فال مانع عندهم من التقارب

اخلالفات اليت بني الفريقني أصلية وألا أصلية : من يقول –بعكس الصنف األول- :اينوالصنف الث
  وهذا الصنف موغل يف التشاؤم ومغرق يف الشطط ،فال ميكن التقارب
 ،صحيح أن اخلالفات بني الفريقني أصلية بل وأصلية أصيلة: املتوسط املعتدل فيقول :والصنف الثالث

: على أساس الثالثة احملاور اليت هي موضوع هذا البحـث وهـي   لكن هذا ال مينع من التقارب
  ) تصحيح التصور وتصحيح احلكم وتصحيح املعاملة(
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  مشایخ الفریقین في قضیة التقریب طفات من كالم بعض تمق
وأحب أن أذكر هاهنا مقتطفات من كالم بعض أهل السنة وبعض الشيعة يف مسألة التقريب بـني  

  :فمن أهل السنة نذكر مقتطفات من كالم، يةأتباع املذاهب اإلسالم
 الشيخ يوسف القرضاوي  -
  والشيخ حممد الغزايل  -
  لدكتور أمحد الدغشيوا -

  :طفات من كالمتة نذكر مقومن الشيع
 الشيخ حممد علي التسخريي  -
 والشيخ حممد مهدي مشس الدين  -
  الشيخ حممد واعظ زاده اخلراساينو -

وإن كـان   ،كل ما يذكرونه ولكن كالمهم مقبول يف اجلملة وال يعين نقلي عنهم املوافقة هلم يف
  من وجهة نظر الفقريعلى بعضه مالحظات 

  

  تطفات من كالم الدكتور القرضاوي مق: أوال
ذي عقد يف البحرين يف ملؤمتر التقريب بني املذاهب اإلسالمية ال ا الشيخورقة العمل اليت قدمه يف
   :على هذا الرابط ن الينواملنشورة يف موقع إسالم أو ٨/١٠/٢٠٠٣

http://www.islamonline.net/Arabic/contemporary/2003/10/articl
e02.shtml  ،اذكر الشيخ عدة  )تقريب بني املذاهب اإلسالميةمبادئ لل( :واليت كان عنوا

  :دئ للتقريبمبا
  :معرفة اآلخر من مصادره: املبدأ األول

مما ال ريب فيه أن حسن الفهم مطلوب يف كل شيء، قبل البـدء يف أي  ذكر الشيخ يف هذا املبدأ أنه 
  ...صور ضرورية يف صحة العمل والتصرفعمل حىت يكون السري فيه على بصرية؛ ألن صحة الت

ى حقيقة موقف الطرف اآلخر، وذلك بأخذ هذا حسن التعرف عل) حسن الفهم(نعين بـ: قالو
املوقف من مصادره املوثقة، أو من العلماء الثقات املعروفني، ال مـن أفـواه العامـة، وال مـن     

ومن املهم أن نفرق بني  .فكثريا ما يكون الواقع غري موافق للشرع الشائعات، وال من واقع الناس؛
ني املتفق عليه واملختلف فيه، وبني الشائعات واحلقائق، األصول والفروع، وبني الفرائض والنوافل، وب

  ...وما يعمله الناس من عند أنفسهم وبني ما يلزم به الفقه
  : حسن الظن باآلخر: ثايناملبدأ ال
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أن اإلسالم يقيم العالقة بني أبنائه على حسن الظن؛ مبعىن أن حيمل حـال  ذكر الشيخ يف هذا املبدأ 
   ...وتصورا آخر إن كان حيتمل معىن آخراحملامل، وغريه على أحسن 

إن سوء الظن جيعل الناس عند صاحبه متهمني، ينظر إليهم مبنظار قامت أسود خيفـي  : الشيخ وقال
مزاياهم وحسنام، وينظر إىل عيوم وسيئام من خالل ميكروسكوب ويضخمها؛ فيجعل احلبة 

  ... قبة كما يقولون
وأصـل  سوء الظن باهللا، وسوء الظن بالناس، : التحذير من خصلتنيإن التعاليم اإلسالمية حتذر أشد 

معصية إبلـيس،   نا كانت أول معصية هللا يف العاملومن ه هذا كله الغرور بالنفس واالزدراء للغري،
  ...)أنا خري منه(وأساسها الغرور والكرب 

امة واالعتـدال  حكيت ألحد املتشددين مواقف لبعض الشيعة، رأيت فيها الصدق واالستق: مث قال
. فالتقية جزء من تكوين الشيعة الديين! هذا فعله تقية: واإلخالص، فما كان من هذا األخ إال أنه قال

وذكرت ملتشدد آخر أن العلماء يف إيران عندما زرم قدموين ألصلي م إماما، وأنـا يف دارهـم،   
ممن يرجى وخيشى، ومل أطلب هـذا  وما الداعي إىل التقية، ولست : قلت! هذا من باب التقية: فقال

ومل أتوقعه؟ والتقية إمنا يقوم ا الضعيف، وبعد جناح الثورة اإلسالمية، وإقامة اجلمهورية اإلسالمية يف 
إن محل كل عمل طيب، أو تصرف صاحل من الشيعة، على أنه من باب  .إيران أصبح القوم أقوياء

  . داعي إليههو ضرب من سوء الظن، ال مربر له وال ) التقية(
  : لنتعاون يف املتفق عليه: ثالثاملبدأ ال

أن نركز على مواضع االتفاق، ال علـى   بني املذاهب احلوار من املهم يفذكر الشيخ يف هذا املبدأ أن 
نقاط التمايز واالختالف، وخاصة أن معظم نقاط االتفاق يف األمور األساسية اليت ال يقوم الدين إال 

  : ]أي نقاط االتفاق[ ا ومن هذه النقاط
عليه وآلـه  االتفاق على اإلميان باهللا تعاىل، واإلميان باليوم اآلخر، واإلميان برسالة حممد صلى اهللا  -

، وأنه خامت النبيني، وأنه جاء ليتمم رساالت السماء مجيعا، واإلميان بكل ما جاء به حممد صلى وسلم
  ...، ومجيع رسل اهللامن اإلميان جبميع كتب اهللا عليه وآله وسلماهللا 

ـ االتفاق على اإلميان بالقرآن الكرمي، وأنه كتاب اهللا املبني، والذكر احلكيم، والصراط املسـتقيم  
وذا املصحف وآياته وكلماته يستدل املناظرون يف العقائد، وحيتج ا املستنبطون لألحكام، ويرجع 

  ...إليها أهل الدعوة والتربية والتوجيه
من الشهادتني، وإقامة الصالة، وإيتاء الزكاة، : االلتزام بأركان اإلسالم العملية: تفاقـ ومن نقاط اال

  ... يؤمنون ذه األركان أو الفرائض -سنة وشيعة–فالفريقان . وصوم رمضان، وحج البيت
  : التحاور يف املختلف فيه: رابعاملبدأ ال
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يف ) تفسـري املنـار  (و) جملة املنار(حب الشيخ حممد رشيد رضا صاذكر الشيخ يف هذا املبدأ قاعدة 
نتعاون فيمـا  ل(: تقولالقاعدة  ذهوه) القاعدة الذهبية(مساها ) بلةأهل الق(لتعامل بني املختلفني من ا

وقد تبىن هذه القاعدة كل املصلحني من أهـل   )يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيهلاتفقنا عليه، و
حسن البنا الذي ردد هـذه الكلمـة يف بعـض رسـائله      احلكمة واالعتدال، وعلى رأسهم اإلمام

  ...بعض أتباعه من كلمات البنا نفسهوحماضراته، حىت حسبها 
نتعـاون فيمـا   (: هذه القاعدة الذهبية حورها أحد إخواننا الباحثني املعاصرين، فجعلها ذه الصيغة

الباحث املدقق عبد احلليم حممد هكذا عدهلا أخونا وصديقنا  ).اتفقنا عليه، ونتحاور فيما اختلفنا فيه
أن كـل  : وهو يرى رمحه اهللا). حترير املرأة يف عصر الرسالة(أبو شقة رمحه اهللا، صاحب موسوعة 

. خمتلف فيه قابل للحوار، إذا كان احلوار جادا وخملصا يف طلب احلقيقة، بعيدا عن التعصب واالنغالق
نقطة غامضة، أو تقريب مسافة كانت بعيـدة، أو   ورمبا أدى تالقح األفكار وتفاعل اآلراء إىل جالء

  . اخلروج بتفسري يقبله الطرفان أو غري ذلك
ونؤجل اجلوانب النظرية والتجريدية، فالغالـب أن  ) اجلوانب العملية(ورأيي أن نركز يف احلوار على 

–ة واملعتزلة فاخلالف فيها بني أهل السن) رؤية اهللا يف اآلخرة(اجلدل فيها ال يوصل إىل نتيجة، مثل 
خالف قدمي عميق، واجلدال حوله ال يقدم وال يؤخر؛  -الشيعة اجلعفرية والزيدية واإلباضية!! منهم

  .. .على موقفه متشبث برأيه، مصر ألن كل فريق
  : اليت أشري إىل جدوى احلوار فيها أقصد ا أمرين) اجلوانب العملية(و

واالقتصادية واالجتماعية والثقافية؛ حبيث جنتمع حول هدف ما يتعلق مبواقفنا السياسية : األمر األول
  ...طات املعادية بإستراتيجية واحدةواحد، ونصدر عن موقف واحد، ونواجه املخط

مـن البحـث يف    ما يتعلق باألحكام الفقهية العملية؛ فاحلوار فيها أيسر وأقرب مناالً: واألمر الثاين
البحث يف املعامالت والفقه االقتصادي أسهل من البحث يف  ورمبا كان. األمور العقائدية والكالمية

وال مانع من البحث يف العبادات بروح من يريد أن جيد حـال  . العبادات والشعائر واألركان الدينية
  ...للمشكالت القائمة، ال بروح املتعصب املنغلق، الذي ال يريد أن يفتح بابا للتفاهم والتقارب

  : ستفزازجتنب اال: امساملبدأ اخل
يف احلوار اإلسالمي اإلسالمي والتقريب بني املـذاهب   ةاملهماألمور من ذكر الشيخ يف هذا املبدأ أن 

كما  أو اجلدال باليت هي أحسن–اإلسالمية جتنب االستفزاز من أحد الطرفني لآلخر، فاحلوار املنشود 
ات املـثرية، والكلمـات   كل من الطرفني يف خطاب اآلخر العبار جنبيقتضي أن يت -مساه القرآن

املستفزة اليت حتدث التوتر يف األعصاب، واإليغار يف الصدور، واختيار الكلمات الـيت تقـرب وال   
  . تباعد، وحتبب وال تبغض، وجتمع وال تفرق
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وأهل السنة بـ ) الرافضة(بـ –كتسمية الشيعة : ترك األلقاب اليت ال حيبها أحد الفريقني: ومن ذلك
والَ تلْمزوا أَنفُسكُم والَ : (كل فئة باللقب الذي تسمي به نفسها وقد قال تعاىل وخطاب). الناصبة(

ومن أدب املسلم إذا لقي أخاه املسلم أن يدعوه بأحب األمسـاء  ] ١١:احلجرات) [تنابزوا بِاأللْقَابِ
با احلسن، أو يا أبا يا أبا حفص، أو يا أ: وقد اعتاد العرب أن ينادي بعضهم بعضا بكنيته، مثل. إليه
  . ذر

البعد عن املوضوعات ذات احلساسية اخلاصة اليت إذا أثريت اشـتعلت النـار، وارتفـع    : ومن ذلك
بل –ومن النادر . الدخان، مثل اإلساءة إىل آل البيت من قبل السنة، أو إىل الصحابة من قبل الشيعة

م من الكرامة واملرتلة والقـرب مـا   أن ميس أحد من السنة آل البيت؛ ألن آلل البيت عنده -الشاذ
جيعلهم حمببني إىل كل قلب، ممدوحني على كل لسان، ومن من أهل السنة ال حيب أمري املؤمنني عليا 
كرم اهللا وجهه، وفاطمة الزهراء رضي اهللا عنها أحب الناس إىل رسول اهللا رضي اهللا عنها، وابنيهـا  

  ! أهل اجلنة؟احلسن واحلسني سبطي رسول اهللا وسيدي شباب 
وهذه هي النقطـة احلساسـة، بـل    ... من قبل الشيعة) سب الصحابة(ولذلك تبقى املشكلة يف 

الشديدة احلساسية بيننا وبني إخواننا من الشيعة، فليس ميكن أن نتفاهم ونتقارب فيما بيننا، وأنا 
البعيد بني الترضي فكم من الفرق !! أبو بكر لعنه اهللا: أبو بكر رضي اهللا عنه، وأنت تقول: أقول

  ! عن شخص وقذفه باللعنة؟
إن هـذه  : وقد حتدثت مع عدد من علماء الشيعة ممن أعرفهم من ذوي األناة واحلكمة، وقلت هلـم 

القضية هي احلاجز األول أمام التقارب، وال بد للعقالء أن حياصروها، أو على األقل خيففـوا مـن   
ونة بالغضب واحلقد جديرة بأن تأكل األخضر واليابس، آثارها، فإا إذا تركت لغرائز العوام املشح

  . وال تدع ألهل العلم واحلكمة فرصة يف التوحيد أو التقريب
أمثال آية اهللا حممد علي التسـخريي، وآيـة اهللا واعـظ زاده    -إن هؤالء العقالء : واحلق أقول
وينتشر شيئا فشـيئا،   وافقوين متاما على ذلك، وأكدوا يل أن هذا االجتاه يقوى عندهم -وغريمها

حىت إن املناهج الدارسية اجلديدة يف إيران تذكر يف بعض كتبها مواقف تارخيية أليب بكر وعمـر  
واحلقيقة أن هذه القضية اخلطرية يف حاجة إىل متحيص ومصارحة؛ ... فيها متجيد هلما وثناء عليهما

  . يا حكيما منهالتصفيتها وجالء الغبار عنها، أو على األقل للوقوف موقفا إجياب
ومجـع   ال أقصد ا إال ابتغاء وجه اهللا وخدمة دينهوأحب أن أضع هذه النقاط أمام إخواين الشيعة، 

  .. األمة كلها عليه
وإن دخلته املبالغات ولوثتـه األهـواء،   -أن هذا الذي حدث بني الصحابة من خالف : أوال-

 اته حبلوه ومره، وخـريه وشـره،  وطويت صفح قد أصبح تارخيا انتهى -وضخمته أجواء الفنت
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وسيسأل اهللا أصحابه وجيزيهم بأعماهلم ونيام، وأوىل بنا أن ندع ذلك إىل اهللا وال نكلف أنفسـنا  
ونَ عما كَانوا تلْك أُمةٌ قَد خلَت لَها ما كَسبت ولَكُم ما كَسبتم والَ تسأَلُ: (وقد قال تعاىل. حسام
  ...)يعملُونَ

أن نشتغل حباضرنا، بدل أن يشـغلنا ماضـينا، وحاضـرنا ملـيء      -من ناحية أخرى-مث إن علينا 
باملصاعب واآلفات والعقبات اليت تقف يف وجوه املصلحني واددين، وهي حتتاج منا إىل جهـود  

  . مضنية، كفيلة بأن تشغل عقولنا وقلوبنا وسواعدنا
 يرد على رجل جيادله فيما كان بني الصحابة، ويثري سؤاال وقد مسعت شيخنا حممد الغزايل رمحه اهللا

لقد ذهب أبو بكر وذهب : أبو بكر أم علي؟ فقال له الشيخ: أيهما كان أحق باخلالفة: ال معىن له
علي، وذهبت اخلالفة الراشدة واألموية والعباسية والعثمانية، وألغيت اخلالفة ائيا مـن ديـار   

فإىل مـىت  .. كمون فينا هم اخلواجات األجانب، ال أبو بكر وال علياإلسالم، وأصبح الذين يتح
  ! نظل يف هذه املفاضالت احلمقاء؟

يف ذاا ليست حممودة شرعا؛ فاملؤمن ليس سبابا وال لعانا، والقـرآن  " السب"أن مسألة : ثانيا-
هلتهم كما قال ، فيسبوا اهللا تعاىل دفاعا عن آينهى عن سب األصنام، خشية أن يثري ذلك املشركني

وأود أن أنصح الفريقني  . )والَ تسبوا الَّذين يدعونَ من دون اِهللا فَيسبوا اَهللا عدوا بِغيرِ علْمٍ: (تعاىل
من السنة والشيعة أن حيرصوا على نقل األقوال اليت من شأا أن جتمع وال تفرق، وأن تقرب وال 

ألحقاد وال البغضاء؛ فإا هي احلالقة، ال حتلق الشعر ولكـن حتلـق   تباعد، وأن تزرع احملبة ال ا
  . الدين
  : املصارحة باحلكمة: سادساملبدأ ال

ارح بعضنا بعضا باملشاكل القائمـة  من مبادئ احلوار اإلسالمي اإلسالمي أن يصذكر الشيخ هنا أن 
والتدرج والتعاون املفروض شرعا بني والعوائق املانعة، وحماولة التغلب عليها باحلكمة  واملسائل املعلقة

  . املسلمني بعضهم وبعض
فليس من احلكمة أن خنفي كل شيء، أو نسكت عنه، أو نؤجله وندعه معلقا دون أن جنرؤ على 
  . إثارته أو الكالم فيه؛ فهذا ال حيل مشكلة، وال يقدم عالجا، أو يقرب بني الفريقني خطوة واحدة

فقـه  (ماء الشيعة حني زرم يف إيران، وهو أن من املهم أن نراعي من ذلك ما ذكرته لإلخوة من عل
فقد يتراءى للبعض أن ينشـر املـذهب   . يف العالقة بني بعضنا وبعض) فقه األولويات(و) املوازنات

الشيعي يف البالد السنية اخلالصة مثل مصر أو السودان، ورأيي أن هذا عمل ضرره أكرب من نفعـه؛  
ة يف جمتمع واحد مستقر على السنة، وحيدث توترا وغضبا ضد الشيعة، يف حني ال ألنه يثري فتنا وبلبل
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فأيهما أرجح يف ميزان املصاحل . تكسب للشيعة من وراء ذلك إال أفرادا معدودين هم يف غىن عنهم
  إثارة شعب بكل فئاته ضد املذهب أم كسب أفراد منه؟ : احلقيقية

: وضوع، وكان العالمة الشيخ التسخريي حاضرا، فقـال أذكر أين تكلمت يف هذا امل: قال الشيخو
يف السـودان،  ) ثورة اإلنقـاذ (صدقت واهللا، ولنا يف ذلك جتربة حية؛ فقد كانت عالقتنا جيدة مع 

وفتحنا مكتبا هناك وتصرف مدير املكتب تصرفا أثار اإلخوة هناك، بأن وزع عدة مئات من كتاب 
نيا مث تشيع، فما كان من اإلخـوة يف اخلرطـوم إال أن   على لسان رجل كان س) مث اهتديت(عنوانه 

  . أغلقوا املكتب ائيا، وطردوا مديره
ينبغي للشيعة أال حياولوا نشر املذهب الشيعي يف بالد السنة اخلالصة، وال ألهل السنة : ومن هنا أقول

  . فتنةأن ينشروا مذهبهم يف البالد اخلالصة للمذهب الشيعي، إبقاء على الود، واتقاء لل
ومما صارحت به اإلخوة يف إيران ضرورة مراعاة حقوق األقلية السنية بني الشيعة، أو احلقوق الشيعية 

وكان مما قلته لإلخوة هناك أن يف مصر أقلية قبطية، وهلذا يراعى يف كل حكومة أن يكون . بني السنة
  . هلا وزيران أو ثالثة على األقل

نة من األكراد ومن العرب وهم شافعية، ومن البلوش وهم حنفية، ويف إيران أقلية كبرية من أهل الس
فقيل . ولكنهم ال ميثلون يف احلكومة وال بوزير واحد، وكل احملافظني الذي يولون عليهم من الشيعة

ولكن ليس بنسبة عددهم، على أن جملس الشورى شـيء،  : هم ممثلون يف جملس الشورى، قلت: يل
  . وجملس الوزراء شيء آخر

إن أهل السنة يف طهران يقدرون مبليونني أو أكثر، وهم يطالبون : ا قلته لإلخوة أيضا يف إيرانومم
منذ سنني بإقامة مسجد هلم، جيتمعون فيه ألداء فريضة صالة اجلمعة، ويشاركهم يف ذلك السفراء 

  ...العرب واملسلمون، فلم تستجب السلطات هلم حىت اآلن
  :لغالةالبعد عن شطط ا: سابعاملبدأ ال

البعـد   يف حوار املسلمني بعضهم مع بعضاليت جتب رعايتها  مورمن األذكر الشيخ يف هذا املبدأ أن 
عن شطط الغالة واملتطرفني من كال الفريقني، الذين يثريون الفنت يف حـديثهم إذا حتـدثوا، ويف   

عيفة تربعوا هلا مـن  وإذا كانت الفتنة نائمة أيقظوها، أو ساكنة حركوها، أو ضكتابتهم إذا كتبوا، 
   .دمائهم حىت حتيا وتقوى
املعتدلون من أهل البصرية واحلكمة، الذين ال يتشنجون، وال يتنطعـون،  : إن املعول عليه هنا هم

، ال ينظرون إىل األمر من زاوية واحدة، بل من مجيع وينظرون إىل األمور دوء وعقالنية ووسطية
، وال يقتصرون علـى  ، بل حياولون أن يغوصوا يف األعماقزواياه، وال يكتفون بالنظر إىل السطح
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: مبعناه الواسع ونعين به) الفقه(آثاره اليوم، بل ميتدون ببصرهم إىل املستقبل، وهؤالء هم الذين رزقوا 
  ... فقه السنن، وفقه املقاصد، وفقه املآالت، وفقه املوازنات، وفقه األولويات

وهو أمـر خطـري،   ). التكفري(السقوط يف هاوية : يجتنبومن أبرز مظاهر الغلو الذي جيب أن 
أنك حكمت عليه باإلعدام املـادي  : ؛ ألن مقتضى احلكم بالكفر على إنسانتترتب عليه آثار هائلة

أي أهدرت دمه، وأخرجته من امللة، وحرمته من والء األمة واألسرة، حىت لو مل يقم عليـه  : واألديب
  ... احد الردة؛ فهو ميت أدبيا ومعنوي

سنيهم وشيعيهم، عـربيهم  : وإذا كان يف املسلمني اليوم أناس متخصصون يف تكفري املسلمني مجيعا
وعجميهم، أحيائهم وأموام؛ فهناك فئة متخصصة يف تكفري الشيعة دون غريهم، ورمبا أضافت إليهم 

  ...بعض طوائف أخرى من املسلمني
يؤيت مثرته يف التقريب بني أبناء األمـة أن نشـيع   وينبغي لنا يف حوارنا اإلسالمي اإلسالمي، لكي 

، الـذين يريـدون أن   أقوال املعتدلني من الفريقني، كما نغض الطرف عن أقوال الغالة واملهيجني
  ...يؤججوها نارا حامية، ال تبقي وال تذر، كأمنا هي سقر، اللواحة للبشر

  : احلذر من الدسائس: ثامناملبدأ ال
أن نكون على حذر من كيد أعداء األمة، ودسائسهم اليت املبادئ املهمة  منذكر الشيخ يف هنا أن 

يريدون ا أن يفرقوا مجعها، ويشتتوا مشلها، وميزقوا صفوفها؛ فال تتوحد على غاية، وال جتتمـع  
وقد حفظنا من فلسفتهم منذ بدأ استعمارهم لبالدنا وغريها هذه الكلمة املعـربة عـن    .على طريق

  ... فهم جيتهدون كي يفرقوا كلمتنا من أجل أن حيكمونا ويسودونا). فرق تسد( غايتهم وطريقتهم
  :ضرورة التالحم يف وقت الشدة: املبدأ التاسع

إذا جاز لبعض الناس أن يتفرقوا وخيتلفوا يف أوقات العافيـة والرخـاء   : أقال الشيخ يف هذا املبد
والعسرة واحملنة؛ فاملفروض أن احملن جتمع  والنصر؛ فال جيوز هلم حبال أن يتفرقوا يف ساعات الشدة
  . عند الشدائد تذهب األحقاد: املتفرقني، وأن املصائب جتمع املصابني، وقدميا قال الشاعر

وحنن اآلن نعاين حمنا قاسية، وقوارع شديدة، يف كل وطن من أوطاننا، ويف أمتنـا بصـفة عامـة،    
ة من مشرقها إىل مغرا يف امتحـان  فقد دخلت األمم؛ ٢٠٠١سبتمرب ١١وخصوصا بعد أحداث 

عسري، وموقف خطري، يستوجب منها عامة، ومن علمائها ودعاا وفصائل صحوا خاصـة أن  
ينسوا خالفام اجلانبية، ومعاركهم اهلامشية، ويقفوا يف جبهة واحدة متراصة يف املعركـة الـيت   

ويتساند اجلميع، وال يعلو صـوت   فعند املعركة جيب أن يتالحم اجلميع،يواجهها اإلسالم وأهله؛ 
إِنَّ اَهللا يحب الَّذين يقَاتلُونَ في سـبِيله صـفا   : (نشاز، يفرق األمة يف ساعة اخلطر، كما قال تعاىل

  كالم الشيخ القرضاويملخص  نتهىا )أَنهم بنيانٌ مرصوصكَ
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   الغزاليمن كالم الشیخ محمد  تمقتطفا: ا ثانی
من اخلالفات املوروثة ما حصل بني الشيعة والسنة : (١٣٩صقال ، كتابه دستور الوحدة الثقافية  من

وما أنكر أن ، وزادها البهت واالفتراء بني احلني واحلنيمن فجوات مألا الدماء يف بعض األعصار 
أسـبابا   بيد أن للسياسة ومطالب احلكم، ية ختفى أو تظهر وراء هذا اخلالفأسبابا علمية وعاطف

  اه )أضرى وأمنى
  :وخالصتهابني الفريقني مث ذكر خطوات التصاحل واإلخاء 

هو كتاب اإلسالم اخلالد املصون واملصـدر   يتفق الفريقان يف مؤمتر جامع على أن القرآن  -١
  األول للتشريع وأن اهللا حفظه من الزيادة والنقص والتحريف يف كل عصر

واالختالف يف ثبوت سنة معينة أو عدم ثبوا مسألة ، شريعالسنة هي املصدر الثاين للتوأن   -٢
  فرعية
ما وقع من خالف يف القرن األول يدرس يف إطار البحث العلمي والعربة التارخييـة وال    -٣

يسمح بامتداده إىل حاضر املسلمني ومستقبلهم بل جيمد من الناحية العملية جتميدا تاما ويتـرك  
  ...)خلتتلك أمة قد ( حسابه إىل اهللا 

وعلى ، وهي كثرية جدا يواجه املسلمون مستقبلهم على أساس من دعم األصول املشتركة  -٤
  مرونة وتسامح يف شىت الفروع الفقهية ووجهات النظر املذهبية األخرى 

لكـين ألفـت   وال أستطيع خالل سطور أن أحل مشكلة تراخت عليها العصور : (١٤٠مث قال ص
ولـو  ، متال اجلو بني الشيعة ومجاعة املسلمني ال يسيغ العقالء بقاءهاالنظر إىل أن أوهاما وأهواء 

وضع كل شيء يف حجمه الطبيعي وأغلقت األفواه اليت تستمرئ الوقيعة واإلفك لتالشت أنواع 
  نتهى كالم الشيخ حممد الغزايلا)  مساغ لوجودهاال من الفرقة

  

  مقتطفات من كالم الدكتور أحمد الدغشي : ا ثالث
وتتلخص رسالة الدكتور الدغشي يف ) التقريب بني السنة والشيعة(ر الدغشي رسالة لطيفة عن للدكتو
مقترحات للتقارب بـني  : واحملور الثاين، أسباب فشل جهود التقريب السابقة: احملور األول: حمورين
  :املذهبني
  :أسباب فشل جهود التقريب السابقة: أوال
  :لتاليةحتدث الدكتور عن األسباب ا ٢٢–١٤صمن 
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لكنه يضمر يف داخله السعي حنـو   أن أحد الطرفني أو كالمها قد يقبل باملشاركة يف احلوار  -١
  ابتغاء إنقاذه من ضالل وزيغ مذهبه يف زعمه، احتواء الطرف اآلخر وإقناعه بأحقية مذهبه هو

، وحسن الظن حلد غري مقبـول  فريق آخر ممن أوكل إليهم هذا الدور أغرقوا يف التفاؤل  -٢
املة بني الفريقني إىل درجةومن هذه القبيل أن تبلغ ا ر اخلالف بني املذهبني سائغا ومشـروعا  تصو

بل تطرف بعضهم ليصور اخلالفات على أا خالفات فرعيـة ال أكثـر   ، وأن مسائل الرتاع حمدودة
فاخلالف بـني  حقا  وهذا املستوى التسطيحي للخالف خملٌ، كاخلالف بني املذاهب األربعة الفقهية

حممد ! قول اإلمامية بعصمة اإلثين عشر ورجعة : فمن ذلك على سبيل املثال، املذهبني أصلي عقدي
إن ، بن احلسن العسكري والطعن يف معظم الصحابة ألم اغتصبوا اخلالفة من علي رضي اهللا عنـه 

نجاح فلن يتجاوز ولئن كتب له ال، قمني بفشل التقريب، تسطيح اخلالف هلو خداع حقيقي للذات
  املتحاورين ال من ميثلوم 

فإذا مل تتـوفر  ، فيتفاءل البعض بذلك ،العوامل السياسية اليت تدفع بعجلة احلوار إىل اإلمام  -٣
املصاحل السياسية املرجوة فإن الدول الراعية للحوار توقفه فيؤدي ذلك إىل صدمة عنيفة عند املتفائلني 

  ..حتيلهم إىل التشاؤم واليأس
فالسعي مؤخرا قائم علـى تطبيـع   ، مث مثل الدكتور الدغشي لذلك بالعالقة بني إيران ودولة اخلليج

العالقات بني الرياض وطهران بعد خصام تقليدي عميق استخدم فيه كل طرف من أسلحة التشـنيع  
ج مع كما أن وقوف دول اخللي، بالتقاذف باألخطاء السياسية وانتهى بإصدار أحكام التكفري ما بدأَ

العراق يف حربه ضد إيران دفع السعودية لدعوة لفيف من الكتاب من العرب والعجم للكشـف  
ويف املقابل عملت .. عن خطورة الفكر الشيعي والثورة اإليرانية واخلميين على اإلسالم واملسلمني

وتنتهي  السفارات اإليرانية على توزيع املطبوعات والرسائل اليت تصم املذهب الوهايب بكل نقيصة
  إىل أنه مذهب سياسي مارق عن الدين الصحيح 

وباحتالل العراق للكويت ونشوب حرب اخلليج الثانية بدأت العالقة تتحسن بني طهران والريـاض  
إال أنه يف الفترة األخرية تسارعت خطى العالقات اإلجيابية بني البلدين مبا أثار .. وهي بني مد وجزر

جت العالقات بإقامة مجعية الصداقة اإليرانيـة  ومث ت.. يف السعودية الدهشة خاصة عند علماء الدين
  السعودية 

هذا التسارع من املنتظر أن يلقي بظالله على املؤسستني الدينيتني يف البلدين فيقعان يف حرج بالغ 
لكن كيف ستخرج ذلك للجمهور بعد تعبئة .. إذ مها مضطرتان للتفاعل اإلجيايب مع هذا احلدث

ومن املؤشرات ذات الداللة الكبرية على ذلك إيقاف أحـد   ..!؟طيلة حنو عقدين من الزمن مضادة
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خطباء املسجد النبوي بسبب خطبة تكلم فيها على الفكر الشيعي تزامنا مـع زيـارة رفسـنجاين    
  للسعودية 

الفكريـة  ومن املتوقع يف املرحلة القادمة أن جيري التحضري ملناشط دف إىل نزع احلواجز النفسية و
هــ  ١٤٢٤وقد أكدت األيام هذا التوقع فقد شهدت الرياض يف عـام  .. واملذهبية بني الطرفني

إنشاء مركز امللك عبد العزيز للحوار الوطين ومشل كل الطوائف يف السعودية من سـنة بكـل   
تتـابع  ويف املقابل يف إيران تقام هناك أسابيع الوحدة اإلسـالمية وي ..طوائفها وإمامية وإمساعيلية 

  صدور جملة التقريب وتنشأ جمالس التقريب 
إن ثقافة التقريب هي اليت يراد هلا أن تسود بصورة ما يف املستقبل القريب وسيطلب السياسيون مـن  

وإذا قدر هلذا املشروع املضـي   ..الذين كان هلم دور يف التشنيع أن يكون هلم اآلن دور يف التقريب
علـيهم أن يصـدقوا    وأن.. من املطبوعات الداعية للتقريـب  فسيجد مجهور أتباع املذهبني سيل

  .. االستبسال يف اجتاه التقريب بعد أن كانوا يلمسون االستبسال يف االجتاه املضاد
على قدر ما يقدمه هلـم مـن مصـاحل    ، وهذا األمر يدعو للتفاؤل غري أنه مرهون بإرادة السياسيني

ولتـذهب   ،حلهم فإن العودة للعكس أمر حتمـي فإذا شعروا بأن التقريب سيهدد مصا، سياسية
   حينها جهود التقريب إىل اجلحيم ولتحترب األمة بكل سالح وليكن ما كان

  
  : بني املذهبنيمقترحات للتقريب : ثانيا
  :طرح الدكتور الدغشي عدة مقترحات للتقريب وخالصتها ٥٣ ص– ٢٢ص منمث 
ترتب عليه اإلقالع عن الـتكفري ومـا   وي: اعتراف كل طرف باآلخر وعدم اإللغاء لآلخر  -١

وسواء كان التكفري يف صورة نبـز أو يف صـورة    ،يشبهه ألن ذلك يفسد احلوار قبل أن يبدأ أحيانا
  .. احتواء للطرف اآلخر كشرط مسبق غري معلن للبدء بفكرة التقريب

مث خصـنا  ، اآلخرأتباع املذهبني ملراجعة أحكام التكفري اليت يطلقها كل طرف على الدكتور مث دعا 
حنن أهل السنة بذلك ألنه ينتمي إىل مذهبنا مث ذكر طائفة من األدلة واألقوال اليت تنهي عن تكفـري  

  املسلمني وأن احملققني من أهل السنة على عدم تكفري أهل البدع
وهي كثرية بني الطرفني ويكفي أن ينظر الطرفـان إىل خطـورة   : اعتماد قواسم االشتراك  -٢

ضاري اخلارجي الذي يواجه األمة اإلسالمية حيث يصرح قادة الغرب بأن اخلطر بعـد  التحدي احل
االشتراكية هي األصولية اإلسالمية ومن البديهي أم يقصدون حركة البعث اإلسالمي املعاصر مـن  

ومن نقاط االلتقاء اليت ميكن أن جيتمع عليها الطرفـان تلـك   .. حركات ودول ويف مقدمها إيران
  .. عريضة يف بناء الدولة ومؤسساا وأجهزا وآليات التنفيذ املناسبة فيهااخلطوط ال
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لالستفادة من جتربة إيران يف إقامة مؤسسات الدولة وأـا أوىل باالسـتفادة مـن     الدكتور مث دعا
  التجارب الغربية

بأن يكف كل طرف عن محالته اإلعالمية سواء عـرب وسـائل   : إيقاف احلرب اإلعالمية  -٣
ومن غري املعقول الدعوة للتقارب مع تبادل الشتم واالحتقار والتسـفيه  .. الم أو عرب املطبوعاتاإلع

وال يعين هذا إقرار أي طـرف  .. للمعتقدات فاحلرب املسلحة كما هو معلوم تبدأ حبرب الكلمات
ولكن ليس إظهار ، لآلخر بصواب ما هو عليه بل قد يرى طرف ضالل معتقد اآلخر ويستهجنه

وعلى عقالء الطرفني أن يتذكروا أن عمر هذه املعتقدات مئات .. نسجما مع مبدأ احلوارذلك م
ولو كان األمر كذلك النتهى اخلالف مـن  ، السنني فال يعقل أن تنتهي جبرة قلم أو خبطبة جملجلة

  :وهنا ال بد من االلتفات إىل خطأين يف منهج الطرفني يف احلمالت اإلعالمية.. زمن سحيق
هو اإلسراف يف اخلصومة حىت بلغ احلال أن يلزموا الشـيعة  : أ املنهجي عند أهل السنةفاخلط -١

بتحريف القرآن لوجود روايات لبعضهم تقول بالتحريف مع أن مجهورهم وخصوصا املعاصـرين ال  
وهذا يـرد  ، وال يدرسون يف حوزام ومدارسهم ومؤسسام إال املصحف العثماين، يقولون بذلك
  ..إن قوهلم بعدم التحريف إمنا هو تقية فكيف تكون تقية يف دولتهم ومعاقلهم: على من يقول

وإذا مل ، ومن املفارقات العجيبة أن بعض أهل السنة يعدون كل مراجعة إجيابية من الشيعة تقيـة  
وإذا كان كل شيء يقوله الشيعة تقية فلماذا ال خيرجون  ،..حتصل مراجعة قالوا هذا احنراف كبري

وإذا أصر أهل السنة على تفسـري كـل   .. !االامات املوجهة إليهم عرب القرون بالتقية؟من نفق 
وعليه فال ميكن أن ، مراجعة إجيابية من الشيعة بالتقية فمعىن ذلك إغالق باب الرجوع عن اخلطأ منهم

  .. يثقوا بتوبة أو تراجع إي شيعي ولو إىل مذهب أهل السنة
كل رواية توجد يف كتب الشيعة ملزمة هلم ألن هلم منهجا خاصا يف  ومن املهم هنا أن نعلم أنه ليس

كما أن ما يقول .. قبول تلك الروايات وردها كما أن ألهل السنة منهجهم يف قبول روايام وردها
ولو محلنا مـا يقولـه   ، وكذلك يقال يف أهل السنة.. الشيعة ال يلزم الكل إال باإلقرار به البعض من

  .على اجلميع لوقعنا يف حرج كبري سنة وشيعة  البعض من أي طرف
فهو استدالهلم لتأييد مسائل يف مذهبهم بروايات موجودة يف : وأما اخلطأ املنهجي عند الشيعة -٢ 

 ،كتب السنة من حديث وتاريخ وتفسري وغريها ويظنون أم بذلك يلزمون أهل السـنة مبضـموا  
ح ومنها الضعيف ول تلك الروايات وردها فمنها الصحيوتناسوا أن ألهل السنة منهجهم اخلاص يف قب

وما كان منها صحيحا فألهل السنة منهجهم يف فهمه ، الغالب يف تلك الروايات وومنها املوضوع وه
بعض أهل السـنة يف   كلفلكن هناك روايات صحيحة ت، وغالبا ما يكون استدالل الشيعة ا بعيد
  منها يف فضائل أهل البيت محلها على غري مدلوهلا خصوصا ما كان
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أما أن يسعي أهـل   ..بأن يبتعد كل طرف عن تصدير فكره لآلخر: إيقاف تصدير األفكار  -٤
السنة لتسنني الشيعة وتسعي الشيعة لتشييع السنة فمن شأن ذلك أن يبقي احلرب قائمة واالسـتنفار  

أراد أحد أن يأخـذ خبـالف   وال يعين هذا احلجر على تفكري أتباع املذهبني فيما لو .. على أشده
راد فرض الفكرة على العموممذهبه وإمنا اإلشكال أن ي   

فمن الضروري أن يتفق الطرفان على آلية واضحة دقيقة تضمن حقوق : حقوق األقليات  - ٥
األقليات السنية يف األوساط الشيعية واألقليات الشيعية يف األوساط السنية حبيث ينال اجلميع حقوقهم 

  السياسية والتعليمية وغريها والدينية 
  

  ات من كالم الشیخ محمد التسخیري مقتطف: رابعا 
   :واليت كان عنوااملؤمتر البحرين السابق الذكر ورقة العمل اليت قدمها  من

  )أسسه وقيمه ودور العلماء فيه.. التقريب(
  :وقد حتدث عن ثالثة حماور

  :ملذاهباألسس اإلميانية املشتركة بني ا: ولاحملور األ
يتأتى بكل منطقية إذا الحظنا األسس التالية اليت تؤمن ا كـل املـذاهب   " التقريب"اإلميان مبسألة 

  : اإلسالمية دون استثناء، وهي
يف الذات والصفات (التوحيد اإلهلي : ، وهياإلميان بأصول اإلسالم العقائدية الكربى: أوال  -

، والقرآن الكرمي الذي جاء به عليه وآله وسلماهللا صلى اهللا ، وبالنبوة اخلامتة لرسول )والفعل والعبادة
  . وما فيه، واملعاد يوم القيامة

الصالة والزكـاة والصـوم   : من االلتزام الكامل بكل ضروريات اإلسالم وأركانه: ثانيا  -
  . واحلج، وغريها

 ملصدران األساسيانااللتزام الكامل بأن الكتاب الكرمي والسنة النبوية الشريفة مها ا: ثالثًا  -
  ...ملعرفة رأي اإلسالم يف شىت األمور

بذل الوسع السـتنباط  "باعتبارها عملية  االلتزام بأن اإلسالم مسح لعملية االجتهاد: رابعا  -
كما أا تلعب دورها يف تأكيـد  . أن تكون هي املوصلة ملعرفة اإلسالم" احلكم الشرعي من مصادره
  ...ستيعاب التطورات احلياتية طبقًا ملعايري وضوابط معينةمرونة الشريعة وقدرا على ا

 يعرب عن خصيصة مهمة من خصائص هذه األمـة  !)الوحدة اإلسالمية(أن مبدأ : خامسا  -
  . املباركة، ومن دوا ال ميكن هلا أن تدعي اكتمال هويتها
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، ولكنا آثرنـا  الهوهو جزء من اخلطة اليت أشرنا إليها أع: مبدأ األخوة اإلسالمية: سادسا  -
  ...التركيز عليه؛ ألنه أهم جزء، وألنه ينظم جممل العالقات االجتماعية يف اإلسالم

  : املبادئ اليت ينبغي أن يلتزم ا التقريبيون: ثانيا
وبناء على تلك األسس، وتبعا ملا أعلنه العلماء والدعاة التقريبيون؛ فإننا ندعو للقيم التالية، معتـربين  

  : طًا عامة للسياسات اليت ينبغي أن يراعيها اخلط التقرييب ليحقق أهدافه املرجوةإياها خطو
واملتفق عليه يف ااالت كثري جدا، فللمذاهب اإلسالمية : التعاون فيما اتفقنا عليه: األول  -

ا واليت يصل (مساحات مشتركة كثرية، سواء كانت يف األصول العقائدية أم يف ااالت التشريعية 
ة، حيث التوافق يكاد ، أو يف ااالت األخالقي)من املساحة العامة% ٩٠بعض العلماء إىل أكثر من 

  ...يكون كامالً
وهي احلالة الطبيعية -فما دمنا نؤمن بانفتاح باب االجتهاد : التعذير عند االختالف: الثاين  -

فمعـىن  .. الجتهادية قائمة وطبيعيةوما دامت أسباب اختالف النتائج ا -اليت ال ميكن إغالقها بقرار
أننا ال جند يا إسالميا عن االختالف : ذلك الرضا باختالف اآلراء والفتاوى، ومن اجلدير بالذكر هنا

يف اآلراء، وإمنا ينصب النهي على التنازع العملي املُذهب للقوة، والتفرق يف الدين والتحزب املمزق، 
  نية اإلسالم ومنطقيته وهذا يعرب عن عقال. وأمثال ذلك

وحنن نعترب مسألة التكفري من املصائب : جتنب التكفري والتفسيق واالام باالبتداع: الثالث  -
اليت ابتلي ا تارخينا، فرغم النصوص الشريفة اليت حتدد املسلم من جهة ومتنع من التكفري للمسلم من 

  أي إبداع أو خمالفة  جهة أخرى حلظنا سريان هذه احلالة اليت حجرت على العقل
من املنطقي أن حياسب اإلنسان على رأيه ويناقش بكل : عدم املؤاخذة بلوازم الرأي: الرابع  -

دقة وأناة، إال أننا اعتدنا على مناقشات تبتين على لوازم اآلراء، وبالتـايل يـأيت الـتكفري واالـام     
إن املناقشة العلمية اهلادئـة أمـر   .. .باالبتداع، يف حني أن صاحب الرأي قد ال يقبل تلك املالزمة

مطلوب، ولسنا مع إغالق باب البحث الكالمي مطلقًا، بل املنطق يقتضي فتحه، ولكننـا نـدعو   
  ...للمناقشة املنطقية

ذلك أننا نعلم أن احلوار هو املنطق اإلنساين السليم : التعامل باحترام عند احلوار: اخلامس  -
القرآن الكرمي طرح نظرية رائعة للحوار املطلوب، تناولت مقدمات يف نقل الفكر إىل اآلخرين، وأن 

احلوار وظروفه وأهدافه ولغته بشكل ال مثيل له، وكان مما تناوله مسألة االستماع لـآلراء واتبـاع   
  ...أحسنها، ومسألة عدم التجريح

السابق،  واحلقيقة هي أن هذا األمر يتبع املبدأ: جتنب اإلساءة ملقدسات اآلخرين: السادس  -
وقد رأينا . بل هو يف الواقع أوىل منه؛ ألنه خيلق جوا عاطفيا معاكسا، ويفقد احلوار توازنه املطلوب
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وال تسبوا الَّذين يدعونَ من دون اللَّه فَيسبوا اللَّه عدوا بِغيرِ : (القرآن ينهى عن هذه احلالة فيقول تعاىل
ز كلْمٍ كَذَللُـونَ  عمعوا يا كَـانبِم مئُهبنفَي مهجِعرم هِمبإِلَى ر ثُم ملَهمع ةكُلِّ أُما لنوالنصـوص  ) ي

  ...اإلسالمية يف النهي عن السب واللعن معروفة
ذلك أننا بعد أن اعتربنا املذاهب نتيجة اجتهادات مسـح  : احلرية يف اختيار املذهب: السابع  -

وحني ختتلف فـإن مـن   . اإلسالم، علينا أن نعدها سبال مطروحة لإليصال إىل مرضاة اهللا تعاىلا 
الطبيعي أن يدرس املسلم هذه املذاهب وينتخب األفضل منها وفق معايريه اليت يـؤمن ـا، والـيت    

علـى   وحينئذ فليس ألحد أن يلومه. يشخص من خالهلا أنه أبرأ ذمته أمام اهللا وأدى أمانته وعهده
كما أنه ال معىن إلجبار أحد على اختيار مذهب ما؛ ألن ذلك . اختياره حىت لو مل يرتح هلذا االختيار

وهنا أؤكد أن لكل . مما يرتبط بالقناعات اإلميانية، وهي أمر ال ميكن الوصول إليه إال بالدليل والربهان
ويل أو جتريح، فـال نـدعو إىل   مذهب احلق يف توضيح آرائه ودعمها، دومنا تعد على اآلخرين أو 

إغالق باب البحث املنطقي السليم، وإمنا نرفض حماوالت االستغالل السيئ، واالستضعاف، واجلدال 
  . العقيم، وفرض الرأي، وأمثال ذلك

  : دور العلماء واملفكرين يف عملية التقريب: ثالثا
فكرين يف جمال التقريـب ونقتـرح   ال شك أن العبء األكرب من العملية يقع على عاتق العلماء وامل

  : باختصار األدوار اليت جيب أن يقوموا ا
، وعكسها يف حبوثهم ضرورة التعمق يف أسس هذه احلركة وقيمها، وتأصيلها يف نفوسهم  -١

  ودراسام وكتابام، بل وأخذها بعني االعتبار يف استنباطام الفقهية والفكرية 
، فـال  مة واالنتقال بقافلة التقريب إىل املستوى اجلمـاهريي العمل املنسق على توعية األ  -٢

يشعر الفرد املسلم جتاه اآلخر إال بشعور األخوة الصادقة والتعاون، رغم االختالف املذهيب، وتتسـع  
  ...الصدور للممارسات والتعددية املذهبية، وتنتفي املشاحنات العاطفية والترسبات التارخيية

من  فر الختاذ املواقف الوحدوية النموذجية يف كل القضايا املصرييةالسعي املشترك املتضا  -٣
مواجهة العـدو  -. حتقيق نظام السيادة الشعبية يف اإلطار الديين- .تطبيق الشريعة اإلسالمية-: قبيل

تقدمي املصاحل العامة على -. صيانة وحدة األمة ونبذ التفرقة-. وخططه يف حمو وجود األمة وهويتها
  . اصةاملصاحل اخل

النوادي - .قسام الدراسات التقريبية املقارنةأ- :تشجيع إجياد املؤسسات التقريبية من قبيل  -٤
إجياد مجاعات التقريب يف شـىت  -. املعسكرات التقريبية يف خمتلف الشؤون-. االجتماعية املشتركة

بدور مهم يف هذا  أما املراكز، بل واحلكومات اإلسالمية، فيمكنها أن تقوم. أماكن وجود املسلمني
اال من خالل تشجيع حركة التقريب، وإقامة املؤمترات، وتنفيذ املشروعات، واعتمـاد اإلعـالم   

  اه ).املسؤول، ونفي مظاهر التفرقة وعناصرها، ونشر ثقافة التسامح املذهيب، وأمثال ذلك
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  كالم الشیخ محمد مھدي شمس الدین مقتطفات من : خامسا 
  : بعنوان كانتواليت قدمها ملؤمتر البحرين السابق الذكر اليت ورقة عمله  من

  )حنو ميثاق تأسيسي هليئة قضايا الوحدة والتقريب(
إن امليثاق التأسيسي هليئة قضايا الوحدة اإلسالمية والتقريب بـني  : وقد ذكر طائفة من األسس فقال
  : املذاهب يقوم على األسس التالية

وعلـى هـذا    فقوا على أمر جامع يوحدهم يف دائرة اإلسالم،هو أن املسلمني ات :األساس األول
األساس يتشكل منهم مجيعا كيان األمة وينتزع من هذا الواقع مفهوم األمة اإلسالمية الذي ثبت لـه  

إن الثوابت الكربى يف اإلسالم اليت أمجع املسلمون علـى  . يف الشرع أحكام شرعية وضعية وتكليفية
هي أساس اإلسالم، حيث إن املسلم هو من آمن والتزم ا، وأن من أنكرها أو  اإلميان ا وااللتزام ا

وذا يتبني أن الواقع التنظيمي لألمة هو . أنكر بعضها ليس مسلما، وهذه موضع وفاق بني املسلمني
  . الوحدة

إننا . إن التمذهب ظاهرة طبيعية يف كل عامل ثقايف حضاري وهو ما يتفق مع الفطرة :األساس الثاين
ال نعترب التمذهب باملعىن الفقهي متزقا يف اإلسالم، بل هو منسجم مع طبيعة اختالف األفهام واملدارك 

إن االختالفات املذهبية أمر طبيعـي، وهـي ناشـئة مـن     . والرؤى يف ضمن اإلطار الواحد اجلامع
أو من حيـث  االختالف االجتهادي يف فهم ظواهر الكتاب ويف تقييم السنة، إن من حيث الصدور 

  . الظهور
إن املرجع يف فهم منهج كل مذهب ورؤيته العقائدية ومنهجه الفقهي هو أئمـة   :األساس الثالث

وليس اآلراء الشاذة منـه،  على نطاق واسع ورمسي  وعلماء املذهب نفسه، والكتب املعتمدة فيه
وال جيوز أن . األخرىوليس ما يقوله عنه أو ما قاله عنه يف املاضي خصومه ومناوئوه يف املذاهب 
  . تكون موضوع اجتهادات أو أحكام من قبل مصادر أخرى يف مذاهب أخرى

حترمي التبشري يف داخل اإلسالم، فال جيوز للشيعة أن يقوموا بنشاط تبشريي داخل  :األساس الرابع
، وال يصح من أي مذهب منفرد أن يقوم بنشـاط تبشـريي علـى    هذا املذهب اإلسالمي أو ذاك

كما ال جيوز وال يصح أن يقوم أهل السنة باعتبـارهم كتلـة   . عام داخل املذاهب األخرى مستوى
وأما االنتقال من مذهب إىل مذهب علـى  عقائدية بأنشطة تبشريية مربجمة وممنهجة داخل الشيعة، 

صعيد فردي فهذا شأن من شؤون كل شخص حبسب قناعاته اليت يكوا نتيجة لقراءاته وتفكريه 
ذا قرر مسلم من املسلمني، من مذهب معني، االنتقال إىل مذهب آخر فإن إرادته، ورغبته وإ .اخلاص

  . جيب أن حتترم، وتطبق عليه باحترام أحكام املذهب الذي اختاره حبرية ضمريه
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ال جيوز أن تؤدي االختالفات املذهبية داخل اتمع اإلسالمي الـوطين يف أي   :األساس اخلامس
ى مساحة العامل اإلسالمي كله، إىل اعتبار أي فريق من املسلمني أقلية ال تتمتع دولة إسالمية أو عل

املذهبية يف ذلك اتمع أو على مستوى العامل اإلسالمي، بل جيب أن يعترب اجلميـع   حبقوق األكثرية
  . سواء يف حقوق املواطنة وواجباا

تعزيز االجتاه العام الذي وفق اهللا  ندعو إىل: فتح باب االجتهاد على هذه األسس :األساس السادس
  . له يف األعصار األخرية على مستوى األمة اإلسالمية وهو فتح باب االجتهاد

، حبيث إن كل أئمـة  وعلى هذا األساس نالحظ أن االجتهاد ال يزال اجتهادا مذهبيا عند اجلميع
هم اخلاص، وهذا أمر وفقهاء كل مذهب يعملون على االجتهاد يف نطاق منهج وأصول وقواعد مذهب

حسن يف ذاته، ولكن هذا ال خيدم مقصد الوحدة والتقريب، وإمنا يعزز احليوية الفكرية والفقهيـة يف  
  . داخل هذا املذهب املعني باخلصوص

إىل تأسيس منـهج   -يف نطاق مشروع تأصيل وحدة املسلمني والتقريب بني املذاهب-حنن ندعو 
ومن هنا جيب أن تعزز يف مجيع الدوائر العلمية عند مجيـع  . ذاهباالجتهاد املطلق العام يف مجيع امل

املسلمني الدراسات األصولية والفقهية املقارنة، دف العمل على تكوين جمتهدين مطلقني يف املذاهب 
  . اإلسالمية كلها، على مستوى اإلسالم كله، وليس على مستوى مذهب معني

االجتهاد املذهيب اخلاص الذي يليب حاجـة أتبـاع    مستوى: فليكن هناك مستويان من االجتهاد
ويف هذا اإلطار جيب أن تتكون . املذهب، واجتهاد مطلق عام يليب حاجة األمة يف قضاياها الكربى

جمامع فكرية وعلمية تقوم على أساس قضية وحدة األمة والتقريب بني اجتاهاا الفقهية، وهذا أمـر  
من مؤمترات وندوات وما إىل ذلك، ولكن نأمل أن تؤصـل   حاصل اآلن باجلملة من خالل ما يعقد

فكرة إنشاء مؤسسات حبثية دائمة يف هذا الشأن، ولعل جمامع الفقه اإلسالمي هي بعض مظاهر هذه 
  . املؤسسات اليت نشري إليها

الربوجردي الذي / وهنا أرى من املناسب أن أثبت كلمة عظيمة األمهية للمرجع الديين الكبري السيد
  : إن عقيدة الشيعة مبنية على ركنني: لقا

  . االعتقاد بإمامة علي واألئمة عليهم السالم من بعده، وأنه كان خليفة الرسول األول: األول
أن األئمة من أهل البيت عليهم السالم هم املرجع حلل املشاكل الدينية واألحكام بنص مـن  : الثاين

كتاب اهللا : إين تارك فيكم الثقلني: "قلني، حيث قاليف حديث الث عليه وآله وسلمالرسول صلى اهللا 
  ". وعتريت

أن قضية اخلالفة ال حتتاج إليها األمة اآلن، والبحـث فيهـا مثـار    : "ويتابع املرجع الربوجردي
وأما . االختالف من دون أن يكون له ضرورة، وإمنا هي يف عهدة التاريخ، فال داعي للخوض فيها
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فعلينا أن نكتفـي يف حبـث   حكام فهي حاجة ختتص بزمان دون زمان أن األئمة كانوا مرجعا لأل
  " . اإلمامة ذه، ونسكت عن األوىل، وال ضري يف ذلك

إن هذه الكلمة للمرجع اإلمام الربوجردي تكشف عن الرؤيا القائمة على اعتبـار وحـدة األمـة،    
يت نقدمها لألمة اإلسـالمية يف  والناظرة إىل التقريب بني املذاهب، وهي عظيمة القيمة يف أطروحتنا ال

  مشس الدين مهدي كالم الشيخ  نتهىا) .مشروع ترسيخ الوحدة والتقريب بني املذاهب
  

  محمد واعظ زاده الخراساني مقتطفات من كالم الشیخ : سادسا 
 ٤٦منشور يف جملة رسالة التقريب العـدد  ) أهل السنة عند الشيعة اإلمامية( :يف مقال له بعنوانقال 

 :م٢٠٠٤هـ ١٤٢٥مجادى اآلخرة ، مجادى األوىل/
حدث منذ القرون السالفة بني اتباع املذاهب اإلسالمية،  جيب أن نشري مع األسف الشديد إىل ما(

والتالعن والسيما بني السنة والشيعة من العداء والفرقة اليت انتهت أحياناً إىل التضارب والتقاتل 
 :ة والسياسةاجلهال: والتباغض نشأت من جهتني

وأعين ا جهل كل من الفريقني السنة والشيعة حبقيقة مذهب اآلخر يف أشياء تبعـدهم   :أما اجلهالة
  .وتنفّر بعضهم من بعض

يزعمون أنّ للشيعة قرآناً آخر، أو أـم يعتقـدون    -اقصد ممن ال خربة له منهم-فأهل السنة 
إىل غري ذلك ، !و يخرجون أهل السنة عن اإلسالم، أ!بتحريف الكتاب، أو أنهم يكفِّرون الصحابة

 . من األوهام الباطلة وأيضاً ال يفرقون بني الشيعة وبني الغالة فيحسبون مجيع الشيعة غالةً
يزعمون أن أهل السنة أعداء آل البيت  -وممن ال خربة له يف اإلسالم واملسلمني- وعوام الشيعة
م الباطلة اليت نشأت من جهل الطرفني لعن اهللا اجلهل والعمى ، إىل غري ذلك من املزاعوأعداء الشيعة
 . وقد علمنا علم اليقني من األحباث السابقة أا مجيعاً أوهام فاسدة! ماذا حيكمان؟
» فرق تسـد «فقد عملت طيلة األيام من قبل احلُكّام عملها، فإنها كانت مبنية على  :وأما السياسة

كومات السنية والشيعية قدمياً وحديثاً أمراً ثابتاً ودائماً، كالتنافر بني بين أمية وآل فترى التقاتل بني احل
علي وبني آل العباس وآل علي، وبني البويهيني والسآلجقة، وبني الفـاطميني والعباسـيني، وبـني    

فـزادا يف  «يني اخلوارج يف افريقيا وآسيا، واحلكّام يف القرون األوىل حىت جاء دور العثمانيني والصفو
 . ومثلها حدثت يف شبه القارة اهلندية بني احلكومات الشيعية والسنية. »الطنبور نغمة أخرى

فنحن اآلن وارثون ملا تركته اجلهالة والسياسة من سوء النظر والتباعد بيننا؛ فيجب البحث عـن  
ن التعصب والعداء احلقيقة ونتخلص م إىللنصل  خرباء كل مذهب إىلحقيقة املذاهب واالستماع 

  نتهى كالم الشيخ واعظ زادها) شاء اهللا تعاىل إنة واإلخاء األلف إىلوننتقل 
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  ة والفرقةففي األل والساسة امدور الحّك: المسألة الرابعة 
ـ ، الكرسي وامللكهو ) العقدي والفقهي واحلركي(مذهبهم  -يف الغالب-احلكام  فتجدهم يدون ن

وجتدهم يقصون ويبعـدون  ، يف تقريبهم مصلحة لبقاء الكرسي وامللك ألن ما مذهبويقربون أهل 
وجتدهم يسـتخدمون  ، أهل املذهب اآلخر ألن يف إقصائهم وإبعادهم مصلحة لبقاء الكرسي وامللك

أولئك خارجون .. أولئك مبتدعة: وحينها يقولون هلم، أهل ذلك املذهب لضرب أهل هذا املذهب
 -وقد يكون أحيانـا القتـل  -مث يفعلون م ما ال جيوز  إخل... ةعن الدين أولئك ليسوا على السن

  وذلك بفتاوى من أهل املذهب اآلخر
فتجدهم  ،وتدور األيام والليايل وتتغري املوازين فتقتضي مصلحة الكرسي وامللك عكس املوقف األول
سنة اليوم اليقربون من أبعدوه سابقا ويبعدون من قربوه سابقا ويصري صاحب البدعة باألمس صاحب 

ستخرج الفتاوى االنتقامية من الطـرف املقـرب   وت، بدعة اليومالوصاحب السنة باألمس صاحب 
نسأل اهللا العفو وصار اجلميع إال من رحم اهللا ألعوبة بيد احلكام  إخل... لضرب الطرف املبعد أو قتلهم

  والعافية
ة عندما كان يف الشام حىت لقـد  كان اجلعد بن درهم شيخ اجلهم بن صفوان مقربا من بين أميلقد 

لكن ما لبث بعد ذلك أن ، واجلعد حينها على مذهبه املشهور يف الصفات، كان مؤدبا ملروان احلمار
يف  الناصيب الظامل كما وصـفه الـذهيب  -بن عبد اهللا القسري  خالدوايل بين أمية على العراق  هقتل

ينفي صفات  حبجة أن اجلعد، جعله أضحيتهيف املصلى فيوم العيد وذلك  -١/٦٣٣ ميزان االعتدال
، احلكمإرساء دعائم صفات اهللا بقدر ما مهه ه خالد القسري ليس مهّ لكن، وذلك بدعة بال شك، اهللا

فاجلعد ملا ترك الشام واستقر يف العراق كان من املعارضني لسياسة حكم بين أمية فقد كان مـن  
والبدايـة   ٥/٣٣٨ي كما يف تاريخ الطـرب  بد امللكاملؤيدين لثورة يزيد بن املهلب على يزيد بن ع

حىت قيل إنه هـو مـن قـال    وكان من املعارضني لسياسة احلجاج بن يوسف ، ٩/٢٤٦والنهاية 
فوجـد  ، ٩/٣٨٣كما يف البداية والنهايـة  ، إخل األبيات...أسد علي ويف احلروب نعامة: للحجاج

  فأمر خالد القسري بقتله  هشام بن عبد امللك يف ذلك فرصة لقتله حتت مظلة شرعية
فمىت يعي الدعاة والعلماء من كل املذاهب هذا ، ومنوذج اجلعد بن درهم يتكرر والتاريخ يعيد نفسه

   األمر فريبأوا بأنفسهم عن أن يكونوا أداة للحكام ولعبة للسياسة
ك بفسـاد  فساد الرعايا بفساد امللوك وفساد امللو: (٣٥٧ص/٢إحياء علوم الدين جقال الغزايل يف 

ومن استوىل عليه حب الدنيا مل يقدر على احلسبة  ،حب املال واجلاه باستيالءالعلماء وفساد العلماء 
  اه )على األراذل فكيف على امللوك واألكابر واهللا املستعان على كل حال
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يـه  علاعلم أن اخلالفة بعد رسول اهللا صلى اهللا : (  ٤١-٤٢/  ١ إحياء علوم الدينقال الغزايل يف و
توالها اخللفاء الراشدون املهديون وكانوا أئمة علماء باهللا تعاىل فقهاء يف أحكامه وكانوا  وآله وسلم

مستقلني بالفتاوى يف األقضية فكانوا ال يستعينون بالفقهاء إال نادرا يف وقائع ال يستغىن فيهـا عـن   
لفتاوى وما يتعلق بأحكام اخللق من املشاورة فتفرغ العلماء لعلم اآلخرة وجتردوا هلا وكانوا يتدافعون ا
  الدنيا وأقبلوا على اهللا تعاىل بكنه اجتهادهم كما نقل من سريهم 

بغري استحقاق وال استقالل بعلم الفتـاوى واألحكـام    فلما أفضت اخلالفة بعدهم إىل أقوام تولوها
 جماري أحكـامهم  اضطروا إىل االستعانة بالفقهاء وإىل استصحام يف مجيع أحواهلم الستفتائهم يف
صفو الدين ومواظب  وكان قد بقي من علماء التابعني من هو مستمر على الطراز األول ومالزم

على مست علماء السلف فكانوا إذا طلبوا هربوا وأعرضوا فاضطر اخللفاء إىل اإلحلاح يف طلبهم 
  لتولية القضاء واحلكومات 

والوالة عليهم مع إعراضهم عنهم فاشرأبوا لطلب  فرأى أهل تلك األعصار عز العلماء وإقبال األئمة
وعرضوا أنفسهم على العلم توصال إىل نيل العز ودرك اجلاه من قبل الوالة فأكبوا على علم الفتاوى 

الت منهم فمنهم من حرم ومنهم من أجنح واملنجح مل الوالة وتعرفوا إليهم وطلبوا الواليات والص
فأصبح الفقهاء بعد أن كانوا مطلوبني طالبني وبعد أن كانوا  خيل من ذل الطلب ومهانة االبتذال

إال من وفقه اهللا تعاىل يف كل عصر من علماء  أعزة باإلعراض عن السالطني أذلة باإلقبال عليهم
   دين اهللا

وقد كان أكثر اإلقبال يف تلك األعصار على علم الفتاوى واألقضية لشدة احلاجة إليها يف الواليـات  
مث ظهر بعدهم من الصدور واألمراء من يسمع مقاالت الناس يف قواعـد العقائـد   واحلكومات 

ادلة يف الكالمومالت نفسه إىل مساع احلجج فيها فعفأكب الناس على  لمت رغبته إىل املناظرة وا
علم الكالم وأكثروا فيه التصانيف ورتبوا فيه طرق اادالت واستخرجوا فنون املناقضات يف املقاالت 
وزعموا أن غرضهم الذب عن دين اهللا والنضال عن السنة وقمع املبتدعة كما زعم من قبلهم أن 

  اه )د أحكام املسلمني إشفاقا على خلق اهللا ونصيحة هلموتقلُّ غرضهم باالشتغال بالفتاوى الدين
يانـا  وقد أدى ذلك إىل انتشار املنكرات من قبل احلكام دون جترؤ من العلماء على اإلنكار بـل أح 

وسبب ذلك أن العلماء ملا افترقوا يف العقائد : (٤٠٦صقال املقبلي يف العلم الشامخ ، منهم بإقرار
 ب على افتراقهم تقـومي وترت، املبتدعة وزعموا أن أول قدم تصرف إليه العناية واهلمة رد خمالفيهم

فصـار  ، لوك على خصمةمنهم إمنا يعتز مبن مال إليه من األمراء وامل كلٍ لعمود الشقاق وصار كلٌ
العلماء أسراء هلم حني مل يبقوا يدا واحدة عليهم وصاروا ال يستطيع أحدهم أن ينكر منكرا وال 
أن يأمر مبعروف مث تدرجوا إىل أن صريوا املنكر معروفا وصاروا حيسـنون لألمـراء وامللـوك    
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فأعدوا ، معوان على ذلكوأكثرهم مهته مصروفة يف تقومي أهوائهم وإشاعة ذكرهم واملال ، أهواءهم
 لذا ترى األمري أو امللك يبدأ بإدناء علماء إليهللعلماء شبكة حمكمة واستدرجوهم ليتم هلم ما أرادوا 

فال يستطيعون بعد ذلك أن يتكلموا ولرمبا أسند إلـيهم أكـل   ، ويبسط عليهم مما مجع من السحت
  اه )تلك األموال وأقحمهم أن يتكلموا يف حتليلها

قال الفضـل  ، هذه القصة الطريفة وذات العربة والعظة -من باب االستطراد–عاشر العلماء وإليكم م
: من هـذا؟ فقـال  : حج هارون الرشيد، فبينما أنا نائم ليلة إذ مسعت قرع الباب فقلت(: بن الربيع

يل يا أمري املؤمنني لو أرسـلت إ : فقلت، فخرجت مسرعاً فإذا هو أمري املؤمنني! أجب أمري املؤمنني
: فقلت لـه  .قد حاك يف نفسي شيء ال خيرجه إال عامل، انظر يل رجالً أسألهوحيك : فقال. أتيتك

  . امض بنا إليه: قال. ههنا سفيان بن عيينة
يا أمري : فخرج مسرعاً فقال! أجب أمري املؤمنني: من هذا؟ فقلت: فأتيناه فقرعت عليه الباب، فقال

. نعـم : عليك دين؟ قال: فحادثه ساعة مث قال. خذ ملا جئنا له: فقال. املؤمنني لو أرسلت إيل أتيتك
  .ما أغىن عين صاحبك شيئاً، فانظر يل رجالً أسأله: فقال. يا عباس اقض دينه، مث انصرفنا: فقال
من هذا؟ : امض بنا إليه، فأتيناه، فقرعت عليه الباب، فقال: ههنا عبد الرزاق بن مهام، فقال: فقلت
ملا  خذ: يا أمري املؤمنني لو أرسلت إيل أتيتك، فقال: منني، فخرج مسرعاً، فقالأجب أمري املؤ: قلت
. مث انصـرفنا ، يا عباس اقض دينه: فقال. نعم: ليك دين؟ قالأع: ه، فحادثه ساعة، مث قال لهلجئنا 
  ما أغىن عين صاحبك شيئاً، فانظر يل رجالً أسأله: فقال
ا إليه، فأتيناه، فإذا هو قائم يصلي يف غرفته يتلـو  امض بن: ههنا الفضيل بن عياض، فقال: فقلت

أجـب أمـري   : من هذا؟ فقلت: آية من كتاب اهللا تعاىل وهو يرددها، فقرعت عليه الباب، فقال
أوليس قـد  ]: فقال[سبحان اهللا أوما عليك طاعته؟ : فقلت ما يل وألمري املؤمنني؟: فقال! املؤمنني

  ليس للمؤمن أن يذل نفسه؟ : أنه قال معليه وآله وسلروي عن النيب صلى اهللا 
فرتل ففتح الباب مث ارتقى الغرفة فأطفأ السراج مث التجأ إىل زاوية من زوايا الغرفة، فجعلنا جنول عليه 

فقلت ! أواه من كف ما ألينها إن جنت غداً من عذاب اهللا: بأيدينا فسبقت كف الرشيد كفي فقال
   .قيتن قلب نقي م يكلمنه الليلة بكالمٍل: يف نفسي

على نفسك ومجيع من معك حطبوا  تبحطَ !وفيم جئت؟: فقال. خذ ملا جئنا له يرمحك اهللا :فقال
عليك، حىت لو سألتهم عند انكشاف الغطاء عنك وعنهم أن يتحملوا عنك شقصاً من ذنب ما فعلوا، 

 .ولكان أشدهم حباً لك أشدهم هرباً منك
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 عنه ملا ويل اخلالفة، دعا سامل بن عبد اهللا وحممد بن كعب إن عمر بن عبد العزيز رضي اهللا: مث قال
وعددا إين قد ابتليت ذا البالء فأشريوا علي؛ فعد اخلالفة بالء : القرظي ورجاء بن حيوة فقال هلم

  . أنت وأصحابك نعمة
ك فيهـا  إن أردت النجاة غداً من عذاب اهللا فصم عن الدنيا وليكن إفطار: سامل بن عبد اهللا هلفقال 
إن أردت النجاة غداً من عذاب اهللا فليكن كبري املسلمني عندك أباً، : وقال له حممد بن كعب. املوت

وقال له رجاء . وأوسطهم عندك أخاً، وأصغرهم عندك ولداً، فرب أباك وارحم أخاك وحتنن على ولدك
واكره هلم ما تكره  إن أردت النجاة غداً من عذاب اهللا فأحب للمسلمني ما حتب لنفسك،: بن حيوة

  . لنفسك، مث مىت شئت مت
وإين ألقول لك هذا وأخاف عليك أشد اخلوف يوم تزل فيه األقدام فهل معك رمحك اهللا مثل هؤالء 

! ارفق بأمري املؤمنني: فقلت له هارون بكاًء شديداً حىت غشي عليهالقوم من يأمرك مبثل هذا؟ فبكى 
  بك وأرفق به أنا؟ يا ابن الربيع قتلته أنت وأصحا: فقال

فكتب إليه ، بلغين أن عامالً لعمر بن عبد العزيز شكا إليه! يا أمري املؤمنني: فقال. زدين: مث أفاق فقال
يا أخي اذكر سهر أهل النار يف النار وخلود األبد، فإن ذلك يطرد بك إىل ربـك نائمـاً أو   : عمر

فلما قرأ . لعهد بك ومنقطع الرجاء منكيقظاناً، وإياك أن تزل قدمك عن هذه السبيل فيكون آخر ا
خلعت قليب بكتابك، ال وليت لك : ما أقدمك؟ فقال له: كتابه طوى البالد حىت قدم إليه، فقال عمر

  . زدين: فبكى هارون بكاء شديداً مث قال! والية أبداً حىت ألقى اهللا تعاىل
يا رسول اهللا أمـرين  : جاءه فقال وسلم عليه وآلهيا أمري املؤمنني إن العباس عم النيب صلى اهللا : فقال

يا عباس يا عم النيب، نفس حتييها خري من إمـارة ال  : عليه وآله وسلمفقال له صلى اهللا . على إمارة
  . حتصيها، إن اإلمارة حسرة وندامة يوم القيامة، فإن استطعت أن ال تكون أمرياً فافعل

أنت الذي يسـألك اهللا  ! يا حسن الوجه: فقال !زدين يرمحك اهللا: مث قال.فبكى هارون بكاء شديداً
عن هذا اخللق يوم القيامة، فإن استطعت أن تقي هذا الوجه من النار فافعل، وإياك أن تصبح ومتسي 

من أصبح هلم غاشاً مل يرح رائحة : يقول عليه وآله وسلمويف قلبك غش لرعيتك، فإن النيب صلى اهللا 
  شديداًفبكى هارون بكاء . اجلنة
نعم دين لريب مل حياسبين عليه، فالويـل يل إن سـألين، والويـل يل إن    : عليك دين؟ قال: المث ق

إن ريب مل يأمرين ذا، أمرين : قال. إمنا أعين دين العباد: قال !ناقشين، والويل يل إن مل يلهمين حجيت
منهم مـن  ريد ما أ" خلقت اجلن واإلنس إال ليعبدون  وما(: أن أصدق وعده وأطيع أمره فقال تعاىل

  . ٥٨-٥٦: الذاريات )إن اهللا هو الرزاق ذو القوة املتني"  رزق وما أريد أن يطعمون
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أنا ! سبحان اهللا: فقال. هذه ألف دينار خذها فأنفقها على عيالك وتقو ا على عبادة ربك: فقال له
لمنا فخرجنا من فلم يك تممث ص. أدلك على سبيل النجاة، وتكافئين مبثل هذا، سلمك اهللا ووفقك

  ! إذا دللتين على رجل فدلين على مثل هذا، هذا سيد املسلمني اليوم: فقال يل هارونعنده، 
يا هذا، أما ترى ما حنن فيه من ضيق احلال؟ فلو قبلت هذا املال : دخلت عليه امرأة من نسائه فقالتف

ن من كسبه، فلما كرب حنروه إمنا مثلي ومثلكم كمثل قوم كان هلم بعري يأكلو: فقال. لفرجت به عنا
  . فأكلوا حلمه، موتوا يا أهلي جوعاً وال تذحبوا فضيالً

فدخلنا عليه، فلما علم بنا الفضيل خرج : قال. أدخل فعسى أن يقبل املال: فلما مسع الرشيد ذلك قال
وجلس على التراب على السطح، فجلس هارون إىل جانبه فجعل يكلمه وهو ال جييبه، فبينما حنـن  

! يا هذا قد أذيت الشيخ هذه الليلة، فانصرف يرمحـك اهللا : ذلك إذ خرجت جارية سوداء فقالتك
  اه ).فانصرفنا

يف مقامات العلماء والصاحلني : الباب الثاينيف ) سراج امللوك(ذكر هذه القصة الطرطوشي يف كتابه 
بشيهي يف املسـتطرف  وذكرها ابن محدون يف التذكرة واأل، ٢٢ص والوزراء والسالطني عند األمراء

  وغريهم
 -وإن طال الزمان-وأن السحر  ،ومىت يعي احلكام أن الدين ليس ألعوبة، فمىت يعي العلماء احلقيقة

جيب أن جيعل احلكام نصب أعينهم العدل واإلنصاف والرجـوع إىل  .. ال بد أن ينقلب على الساحر
  أهل العلم املنصفني واالمتثال لقوهلم ولو كان ضد سياستهم 

ومىت يعي احلكام أيضا أن سياسة اإلقصاء والتقريب حبسب املصاحل السياسية تضـر ـم هـم    
ذلك يسبب الفنت الداخلية واحلروب األهلية ويفـتح  إن ف، بالدرجة األوىل ويف الدنيا قبل اآلخرة

وممـا يزعـزع   : ()٨ص/٣٦ج(جملة املنار قال رشيد رضا يف مقال له يف أبوابا كثرية من الشرور 
، وهلـذا  كثرة األجناس واختالف األديان: لك الداخلية ويسبب تقويض أركان الدولةاسة املُسي

كانت أقرب إىل اهلياج من ، وأجناس متعددة كلما صعبت قيادا كلما كانت رعية الدولة مؤلفة من
طبـاع  ، وإىل القلق من الراحة، فإن اختالف األجناس واألديان مما يؤدي إىل االختالف يف الالسكينة

والعادات، ومىت كانت هذه متغايرة واألخالق متباينة جر ذلك إىل الرتاع يف املعاملـة والتنـافس يف   
مث إن أبناء اجلنس الواحد مىت وجدوا بني أجناس أخرى ينبت فيهم نوع من العصـبية  املصلحة، 

  ...والتآلف حيملهم على الثورة واخلروج عن الطاعة ألقل سبب وأوهى حجة
، وأفرادهـا  ن راقية أوجا عاليا من املدنيـة لة املؤلفة من األجناس املختلفة من أن تكوفالبد للدو

، حىت ميكن أن يستتب فيها نظام ويقوم هلا حال؛ ألن ذلك بالغني مبلغا عظيما من الكمال واهلداية
تلـك  الكمال يعرفهم أم باجتماعهم حتت راية واحدة أصبحوا يدا واحدة، يهمهم احملافظة علـى  
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وأم مىت كانوا يقطنون أرضا واحدة ؛ ألا هي اليت تقيهم من كوارث الدهر وعوادي األيام، الراية
فعالقات املعيشة حتوجهم إىل حتسني املعامالت فيما بينهم، وجيب عليهم احترام تلـك العالقـة   

   ويصل كل منهم إىل غايته ومنفعته والسعي يف توطيدها حىت تدوم فيهم املعاشرة
أرباب األديان املختلفة لو رجعوا إىل أصول كل دين لرأوها متحدة، ولوجدوا أن كل دين ما نزل و

هو ذيب النفس وحتسني عالقتها مع من خيالطها، فكل دين قد أتى هلذه الغايـة،  إال ألمر واحد، 
بني  ، ولو فهمت كل طائفة حقيقة دينها ملا نشأعلى التوفيق بني الناس على الفضائل وحض حثٌ

 :وتلك سنة اهللا تعاىل يف خلقه وهو القائل، الناس تباغض، وال حدث بني أهل األديان املختلفة تنافر
ولكن ضل أناس يف كل دين واعتقـدوا أن  ) ١١٨:هود](ولَو شاَء ربك لَجعلَ الناس أُمةً واحدةً[

، ومن هذا ختالفت د عمن خالفهم فيهاالختالف يف الدين يوجب النفرة من غري أهله ويأمر بالتباع
العالقات بني أرباب األديان املختلفة، وأصبح اختالف الدين علما على املعاداة والتنفري، وهذا كلـه  
سببه اجلهل، وهو راجع إىل تقصري أنصار الدين يف كل أمة فإم هم امللزمون بتبيان ما يصلح العقائد 

  ه ا)ويقوم األفكار فيما خيتص باألديان
  

أي أن بعض من ينتسب إىل العلم لقربه من ، هذا من جهة ومن جهة ثانية قد يكون األمر بالعكس
وقد يكون ، )العقدي أو الفقهي أو احلركي( احلاكم يتخذ احلاكم أداة لقمع من خيالفه يف املذهب

ة واللعبة بيد ويف هذه احلالة يكون احلاكم هو األدا، األمر فيه تصفية حسابات قدمية مع بعض اخلصوم
قال القامسي يف رسـالته يف  ، وقد تقدمت أمثلة على ذلك عند مسألة التكفري، من ينتسب إىل العلم
لبثّ مذهبهم أن يستعملوا سنة كل قوم أنسوا من أنفسهم قوة وسلطانا : (٢٢اجلرح والتعديل ص

كمه وما بد يف حوهو مست إذا كان منهم وعلى شاكلتهم وال سيما ،ونشره هيمنة احلاكم وسيطرته
  اه )ميضيه فحدث هناك وال حرج

وبديهي أن يتنافس أتباع املذاهب املختلفة يف جعل الدولة إىل جانبـهم  : (حممد الغزايل الشيخ وقال
وقد حكى التاريخ أشياء مثرية عن محاس األتباع ومسالك ذوي السلطان رمبا زاغت عن النـهج  

   ١١٩ثقافية صاه دستور الوحدة ال)وخدشت قيم علماء أكابر
علـى   -بدل التفريق بني املذاهب اإلسالمية بقصد أو بغري قصـد -فلو كان جهد احلكام منصبا 

التأليف وفتح آفاق احلوار بينها وتشجيع اللقاءات وعقد املؤمترات وإعداد اخلطط لتحقيق األلفة 
ذاهب اإلسـالمية  وقد لوحظ أن جهود التأليف بني امل، لكان ذلك خريا هلم يف الدنيا قبل اآلخرة

  والعكس بالعكس، إذا باركها احلكام وتبنوها فإا تؤيت مثارها سريعا
  

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 279 

  العلماء والدعاء والمفكریننداء إلى : المسألة الخامسة
مع ما فيه مـن  -أيها العلماء والدعاة واملفكرون إذا كان احلكام ال يريدون أن يقوموا ذا املشروع 

فال بد من أن يقوم به الغيورون على األمة من الـدعاة والعلمـاء    -خري الدنيا واآلخرة هلم ولألمة
وإنين ألغتنم الفرصة فأدعوهم إىل أن ميضوا وجيدوا وجيتهـدوا يف ذلـك وأال   ، واملفكرين املنصفني

ومن سار علـى الـدرب   .. ومسافة األلف ميل تبدأ خبطوة.. يستعظموا األمر فاملشاريع تبدأ بأفكار
   .حناول أُلْفَاً أو منوت فنعذرا.. ولئن نصل متأخرين خري من أال نصل.. قريب وإن غدا لناظره.. وصل

أرجوا ممن يطلع على هذا البحث أن يعرضه على اهليئات الشـرعية  : وأغتنم الفرصة أيضا فأقول
  :واملعاهد الفكرية واامع الفقهية يف العامل اإلسالمي ومنها

  ملؤمتر اإلسالميامع الفقهي اإلسالمي التابع ملنظمة ا -
 جممع الفقه اإلسالمي التابع لرابطة العامل اإلسالمي -
 االحتاد العاملي لعلماء املسلمني -
 امع العاملي للتقريب بني املذاهب اإلسالمية -
 هيئة األحباث والفتوى يف السعودية -
 هيئة األحباث والفتوى يف األزهر -
 جملس اإلفتاء األورويب -
 اإلسالميةمؤمترات احلوار بني املذاهب  -
 وغريها من اهليئات العاملية أو احمللية  -

كما أرجو أن يعرض البحث على العلماء والدعاة واملفكرين واملصلحني خصوصا من عرف منـهم  
بالتوسط واالعتدال والتجرد واإلنصاف والدعوة والسعي للتأليف بني املسلمني وهم كثري وهللا احلمد 

  ) ية وحركيةعقدية وفقه(من كل املذاهب اإلسالمية 
 على بريده االلكتـروين -والفقري بانتظار ما يصله من تلك اهليئات وأولئك األشخاص أو غريهم 

، أم تعليقا وتصويبا أم نقدا ورداومؤازرة  تأييدا: سواء كان الواصل منهم -املبني يف خامتة البحث
  وكل ذلك سرياعى بعني االعتبار إن شاء اهللا تعاىل 

فهذه دعوة لطلبة العلم ، يد ومؤازرة فسينشر إن شاء اهللا يف الطبعة القادمةمن تأي وما كان منهم
والدعاة والعلماء واملصلحني واملفكرين وغريهم إذا كانوا مقتنعني بفكرة البحث ومؤيدين لـه يف  

ألجل اهلدف الذي حيملـه  ، اجلملة أن يرسلوا تأييدهم وانطباعهم إىل الفقري لينشر يف طبعة قادمة
، فيكونون بذلك قد سامهوا يف التأليف بني املسـلمني ، ألجل الفقري احلقري راقم البحث البحث ال

  لن ينسى هلم ذلك ولن تنساه األمة ولن ينساه التاريخ بإذن اهللا اُهللاو
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كما أرجو من دكاترة اجلامعات والدعاة واخلطباء أن جيعلوا مضمون هـذا البحـث حماضـرة أو    
  ينشروا بينهم ثقافة التأليف بني املسلمني حماضرات لطالم ومجهورهم وأن

كما أرجو ممن يستطيع نشر هذا املوضوع يف املنتديات وغريها من املواقع على الشبكة العامليـة أال  
إن شاء -وسيكون عمله ، فسيجين أن شاء اهللا أجر ذلك يف الدنيا واآلخرة، يبخل على نفسه يف ذلك

  منيلبنة يف طريق التأليف بني املسل -اهللا
وال مانع عند الفقري راقم البحث من طباعة البحث من قبل دور النشر أو غريها ملن أراد توزيعه 

  أما البيع الرحبي فال بد من التواصل مع الفقري، جمانا أو بيعه بسعر التكلفة فقط
  
وب جتتث من جذورها وقد تكالب عليها األعداء من كل حدب وص اليوم إن األمة: املسلمني أيها
وحنن ولألسف نبذل اجلهود واألمـوال  ) فرق تسد(: وأعملوا فيها سياسةعن قوس واحدة  اموهور

وبذل اجلهود مع أننا أحوج ما نكون إىل األلفة واالحتاد والتعاون ، واألوقات فيما خيدم هذا الغرض
ئيات وهي إن إشغال األمة باجلز( :قال الدكتور عبد الكرمي بكار، سبيل ذلك واألموال واألوقات يف

إن من اخليانة ألمتنا اليوم أن : (اه وقبله قال الشيخ القرضاوي) جتتث من جذورها خيانة كربى هلا
نغرقها يف حبر من اجلدل حول مسائل يف فروع الفقه أو على هامش العقيـدة اختلـف فيهـا    

شـكالت  السابقون وتنازع فيها الالحقون وال أمل يف أن يتفق عليها املعاصرون يف حني ننسى م
الصحوة (اه من كتابه ) األمة ومآسيها ومصائبها اليت رمبا كنا سببا أو جزءا من السبب يف وقوعها

  ٩١ص) اإلسالمية بني االختالف املشروع والتفرق املذموم
د أهـل  جن يعمل األعداء فينا خمططام بينماف، إن القلب ليعتصر أملا على ما وصل إليه حال األمة

، وما زالوا غرقى يف اجلدل البيزنطي واألعداء على األبواب، داخليةصراعات  يف اإلسالم مازالوا
وما يدبر لنا ونلتفت إىل العدو احلقيقي وما يراد بنا ما حياك لنا و واجب املرحلةهل نعي وندرك ف

أكلت يوم أكل الثور : من قبل أن يقال! ؟ونؤخر اخلالفات الداخلية حىت ننتهي من العدو األكرب
  ود األس

  فاربأ بنفسك أن ترعى مع اهلمل        قد هيئوك ألمر لو فطنت له        
  

  !!اللهم فاشهد.. ؟أال هل بلغت ،!!اللهم فاشهد.. أال هل بلغت؟
  

نسـأل اهللا  ف) ما ألفت بني قلوم ولكن اهللا ألف بينـهم  مجيعالو أنفقت ما يف األرض ( :قال تعاىل
، وأن جيمع كلمتـهم ، وأن يؤلف بني قلوم، حوال املسلمنيالعظيم رب العرش العظيم أن يصلح أ
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آمني  ،وأن يأخذ بأيدينا ملا فيه رضاه، وأن يلهمنا رشدنا، وأن يسدد خطانا، وأن جيعلنا سببا يف ذلك
وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على سيدنا حممـد وآلـه   ، يا رب العاملني

  هم بإحسان إىل يوم الدينوصحبه أمجعني ومن تبع
  

  عبد الفتاح بن صاحل قديش اليافعي
   صنعاء –اليمن 

  هـ ١٤٢٨/ مجادى اآلخرة / ٩
  ٧١١٤٥٦٦٠٨/٠٠٩٦٧: تلفون سيار 

  afattah31@hotmail.com: بريد إلكتروين 

  

  صفحة الفقیر على الشبكة
http://www.manarahnet.net/SubPage.aspx?Page=7gE0gBlkoHMgCx0Obxc56A=

=&CatID=445  
  

http://www.manarahnet.net/subPage.aspx?Page=CyHIOOVTbNeDWcOXDJVT
Tw==&CatID=444&SubID=%201231&co=443  
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  التعریف بالمؤلف
  

  عبد الفتاح بن صاحل بن حممد قديش اليافعي:  االسم
   من امليالد ١٩٧٤ -من اهلجرة ١٣٩٤ –يافع–اليمن : حمل وتاريخ امليالد
  أربعة أبناء وبنتني، متزوج وأب لستة من األوالد :ةاحلالة االجتماعي
   e-mail: afattah31@hotmail.com -صنعاء-اليمن : العنوان احلايل
  ٠٠٩٦٧٧١١٤٥٦٦٠٨: تلفون سيار
   السودان-جامعة وادي النيل- أصول الدينيف ماجستري : املؤهل احلايل
إمام وخطيب و) الثقايف-اخلريي-عويالد-العلمي(املشرف العام على مركز اخلريات : العمل احلايل

  حي املطار–صنعاء–اليمن–مسجد اخلريات 
  : األعمال اليت مت شغلها

  ) الشبكة اإلسالمية(عضو اإلفتاء بوزارة األوقاف القطرية  •
 عضو بعثة احلج القطرية لإلفتاء والوعظ واإلرشاد   •
 صنعاء –عضو جملس الشرف يف جامعة اإلميان   •
 اليمن –مجعية اإلحسان اخلريية عضو جملس الشورى يف   •
 يافع –أمني عام مجعية اإلحسان اخلريية   •
 يافع –رئيس جملس الرقابة والتفتيش جبمعية اإلحسان   •
 يافع -التدريس يف معهد اهلدى الثانوي  للعلوم الشرعية  •
 يافع  )الدعوي-العلمي(مدير مركز الفرقان   •
 فع يا )الدعوي-العلمي(التدريس يف مركز الفرقان   •
 صعدة–التدريس يف دار احلديث اخلريية بدماج  •
 يافع –إقامة الدورات الصيفية العلمية  •
  اهلند-السعودية–قطر –اليمن –إقامة احملاضرات والندوات واملواعظ  •
 عضو الس العلمي مبوقع منارة الشريعة  •
  صنعاء)  الثقايف- اخلريي–الدعوي -العلمي(املشرف العام على مركز اخلريات  •
 يافع –لفرقان ام وخطيب مسجد اإم •
 قطر –الدوحة –إمام وخطيب مسجد اهليدوس  •
 صنعاء -اليمن –إمام وخطيب مسجد اخلريات  •
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  :مشايخ التلقي حبسب حروف اهلجاء

  )صعدة) (أصول احلديث(فضيلة الشيخ أمحد بن سعيد القدسي  -١
  )قطر) (الصرف(فضيلة الشيخ إلبو ولد املصطفى الشنقيطي  -٢
 )قطر) (النحو–أصول الفقه(ادق الكردي العراقي فضيلة الشيخ ص -٣
 )الرياض) (العقيدة–أصول الفقه–الفقه(فضيلة الشيخ صاحل بن حممد األمسري  -٤
 )عدن) (العقيدة –الفقه(فضيلة الشيخ عبد الرمحن مرعي العدين  -٥
 )عدن) (الفقه(فضيلة الشيخ عبد اهللا بن أمحد املرفدي  -٦
 )عدن( )اصد الشريعةمق(فضيلة الشيخ علي بن حممد بارويس  -٧
 )قطر) (أصول الفقه(فضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد العزيز الكردي  -٨
 )حضرموت) (تزكية وسلوك(فضيلة الشيخ عمر بن حممد بن حفيظ  -٩
 )صعدة) (النحو(فضيلة الشيخ عوض البكايل  - ١٠
 )قطر) (القرآن قراءة حفص(فضيلة الشيخ حممد عبد العلي الباره بنكوي اللكنوي  - ١١
) البالغـة –البحث واملناظرة–املنطق(الشيخ الدكتور مصطفى حممود البنجويين فضيلة  - ١٢

 )قطر(
 )دمشق() قواعد الفقه–الفقه(فضيلة الشيخ الدكتور مصطفى ديب البغا  - ١٣
 ) رمحه اهللا–صعدة) (التفسري–احلديث(فضيلة الشيخ مقبل بن هادي الوادعي  - ١٤
 وغريهم  - ١٥
 

  :مشايخ اإلجازة حبسب حروف اهلجاء
 )عدن(يخ أبو بكر العدين بن علي املشهور فضيلة الش -١
 )األحساء(فضيلة الشيخ أمحد الدوغان األحسائي  -٢
  )رمحه اهللا–مكة(فضيلة الشيخ أمحد بن جابر جربان الضحوي مث املكي  -٣
 )امة(فضيلة الشيخ أمحد بن عبد الرمحن القدميي  -٤
 )اهلند(فضيلة الشيخ حممد إلياس الباره بنكوي  -٥
 ) صنعاء(حسن بن حممد مقبول األهدل  فضيلة الشيخ الدكتور -٦
 ) امة(فضيلة الشيخ محود مشيلة األهدل  -٧
 )املدينة(فضيلة الشيخ زين بن مسيط  -٨
 )اهلند(فضيلة الشيخ زين العابدين األعظمي  -٩
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 )حضرموت( فضيلة الشيخ سامل بن عبد اهللا الشاطري - ١٠
 )اهلند(فضيلة الشيخ حممد سامل القامسي  - ١١
 ) حضرموت( سفضيلة الشيخ سعد العيدرو - ١٢
 )اهلند(فضيلة الشيخ سعيد باملبوري  - ١٣
 )جدة(فضيلة الشيخ سلمان أبو غدة  - ١٤
 )اهلند(فضيلة الشيخ سلمان احلسين الندوي  - ١٥
 )اهلند(فضيلة الشيخ حممد شاهد السهارنفوري  - ١٦
 ) تركيا(صاحل بن أمحد الغرسي فضيلة الشيخ  - ١٧
 )صنعاء(صاحل البيض فضيلة الشيخ  - ١٨
 )الرياض(األمسري  فضيلة الشيخ صاحل بن حممد - ١٩
  )اهلند(فضيلة الشيخ حممد طيب الديوبندي  - ٢٠
 )اهلند(فضيلة الشيخ حممد عاقل السهارنفوري  - ٢١
 )امة(فضيلة الشيخ عبد الرمحن الوشلي  - ٢٢
 )امة(فضيلة الشيخ عبد الرمحن مشيلة األهدل  - ٢٣
 ) كينيا(يلة الشيخ عبد القادر العيدروس فض - ٢٤
 ) جدة( خيبالنابن أمحد فضيلة الشيخ عبد اهللا  - ٢٥
 ) حضرموت(فضيلة الشيخ عبد اهللا بن علوي بن شهاب  - ٢٦
 )امة ( فضيلة الشيخ عبد اهللا بن عمر األهدل  - ٢٧
 ) امة(فضيلة الشيخ علي الزيلعي  - ٢٨
 )امة(فضيلة الشيخ علي بن حممد البطاح  - ٢٩
 )حضرموت(علي املشهور بن حفيظ فضيلة الشيخ  - ٣٠
 )امة(علي املضوين فضيلة الشيخ  - ٣١
 )امة(شيخ على بن عبد الرمحن القدميي فضيلة ال - ٣٢
 )رمحه اهللا–مكة(فضيلة الشيخ علي بن عبد اهللا األهدل  - ٣٣
 )مكة(فضيلة الشيخ عمر بن حامد اجليالين  - ٣٤
 )حضرموت(حفيظ حممد بن فضيلة الشيخ عمر بن  - ٣٥
 )صنعاء(فضيلة الشيخ قاسم حبر القدميي  - ٣٦
 ) مكة-املدرسة الصولتية(فضيلة الشيخ ماجد رمحت اهللا  - ٣٧
 )جدة(فضيلة الشيخ جمد بن أمحد مكي  - ٣٨
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 )صنعاء ( فضيلة الشيخ حممد بن إمساعيل العمراين  - ٣٩
 )كينيا(فضيلة الشيخ حممد البيض  - ٤٠
 )مكة(فضيلة الشيخ حممد بن حسني القدميي  - ٤١
 ) الرياض(فضيلة الشيخ حممد بن عبد اهللا آل رشيد  - ٤٢
 ) باكستان(فضيلة الشيخ الدكتور حممد طاهر القادري  - ٤٣
 )قطر(شيخ حممد عبد العلي الباره بنكوي اللكنوي فضيلة ال - ٤٤
 ) امة(فضيلة الشيخ حممد عزي األهدل اإلدريسي  - ٤٥
 )صنعاء(فضيلة الشيخ حممد بن علي عجالن  - ٤٦
 )املدينة(فضيلة الشيخ حممد عوامة  - ٤٧
 ) امة(فضيلة الشيخ حممد فقرية  - ٤٨
 ) املدينة(فضيلة الشيخ حممد منر اخلطيب  - ٤٩
 )السودان(ري فضيلة الشيخ مساعد البش - ٥٠
 )دمشق(الشيخ الدكتور مصطفى ديب البغا فضيلة  - ٥١
 )مكة(فضيلة الشيخ الدكتور نبيل بن هاشم الغمري  - ٥٢
 )اهلند(فضيلة الشيخ نعمة اهللا األعظمي  - ٥٣
 )اهلند(فضيلة الشيخ نصري أمحد خان  - ٥٤
 )األحساء(فضيلة الشيخ وليد بن عبد اللطيف العرفج األحسائي  - ٥٥
 )امة(هدل فضيلة الشيخ حيي البحر األ - ٥٦
 )األحساء(فضيلة الشيخ حيي بن أيب بكر املال األحسائي  - ٥٧
 )جدة(فضيلة الشيخ الدكتور حيي بن عبد الرزاق الغوثاين  - ٥٨
 )اهلند(فضيلة الشيخ حممد يونس اجلنفوري  - ٥٩
 وغريهم  - ٦٠
 

  :مشايخ املذاكرة حبسب حروف اهلجاء
 ) املدينة(ة الشيخ الدكتور خليل مال خاطر فضيل -١
 )دمشق(ادق حبنكة امليداين فضيلة الشيخ ص -٢
 )رمحه اهللا–دمشق(فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرمحن حبنكة امليداين  -٣
 )قطر(فضيلة الشيخ الدكتور عبد اهللا الفقيه الشنقيطي  -٤
 )حضرموت(فضيلة الشيخ عبد اهللا بن فيصل األهدل  -٥
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 ) صنعاء(فضيلة الشيخ عبد اهللا بن حممد احلاشدي  -٦
 ) صنعاء(لرميي فضيلة الشيخ عبد اميد ا -٧
 )صنعاء(فضيلة الشيخ عبد ايد الزنداين  -٨
 ) دمشق(فضيلة الشيخ الدكتور حممد احلسن البغا  -٩
 )مريتانيا(فضيلة الشيخ حممد احلسن الددو  - ١٠
  )صنعاء(فضيلة الشيخ حممد بن موسى البيضاين  - ١١
 )دمشق(فضيلة الشيخ حممد كرمي راجح  - ١٢
 )مأرب(ملصري فضيلة الشيخ مطصفى بن إمساعيل أبو احلسن ا - ١٣
 )دمشق(فضيلة الشيخ الدكتور مصطفى بن سعيد اخلن  - ١٤
 )املدينة(فضيلة الشيخ الدكتور حيي اليحي  - ١٥
 وغريهم - ١٦
 

  :املؤلفات حبسب حروف اهلجاء
 ) وطبعه عجل اهللا بإمتامه(األحاديث الواردة يف فضائل اليمن وأهله مجع ودراسة  -١
 )عجل اهللا بطبعه(ارنة البدعة اإلضافية بني ايزين واملانعني دراسة مق -٢
  )عجل اهللا بطبعه(التربك بالصاحلني بني ايزين واملانعني دراسة مقارنة  -٣
 )عجل اهللا بطبعه(جسيم واسمة وموقف السلف واألئمة منهما الت -٤
 )عجل اهللا بطبعه(اإلنساين والتسامح الديين يف اإلسالم دراسة تأصيلية التعايش  -٥
 )عجل اهللا بطبعه(نام بذكر من رأى ربه يف املنام تعطري األ -٦
 ) مؤسسة الرسالة ناشرون–عمطبو–حبث املاجستري(التمذهب وأحكامه دراسة مقارنة  -٧
 )عجل اهللا بطبعه(التوسل بالصاحلني بني ايزين واملانعني دراسة مقارنة  -٨
٩- منشور على النت(يزين واملانعني دراسة مقارنة شد الرحل لزيارة القرب الشريف بني ا( 
بني الفهم السليم والفهم السقيم ، ما عبدتك طمعا يف جنتك وال خوفا من نارك: مقولة - ١٠

 )عجل اهللا بطبعه(
 )عجل اهللا بطبعه( مقارنةدراسة  الفوات واإلحصار وأحكامهما - ١١
 هذا البحث) حماولة تأصيلية ورؤية جديدة(يف الطريق إىل األلفة اإلسالمية  - ١٢
 )عجل اهللا بطبعه(قرآن قدمي أم حمدث؟ يف مذهب أهل احلديث واحلنابلة ال - ١٣
 )عجل اهللا بطبعه(جمموع الفتاوي  - ١٤
 ) عجل اهللا بطبعها(حلديث مذكرة يف مصطلح ا - ١٥
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 )عجل اهللا بطبعه(مسائل يف التصوف  - ١٦
 )صنعاء-دار اجليل–مطبوع(املنهجية العامة يف العقيدة والفقه والسلوك  - ١٧
 وغريها - ١٨
 

  :األحباث واملقاالت حبسب حروف اهلجاء
 )عجل اهللا بنشره(األخذ من اللحية دراسة مقارنة  -١
 ) نشور على النتم(افتتاح خطبيت العيد بالتكبري دراسة فقهية  -٢
 )عجل اهللا بنشره(تأدية النوافل يف السفر دراسة مقارنة  -٣
 )منشور على النت( من أهل السنة األشاعرة واملاتريديةاعتبار تعليق حول  -٤
 )منشور على النت(دراسة تأصيلية  التفسري اإلشاري -٥
 ) منشور على النت(التكبري اجلماعي والذكر اجلماعي دراسة مقارنة  -٦
 )منشور على النت(رة دراسة فقهية تكرار العم -٧
 ) منشور على النت(حكم اختاذ السبحة والذكر ا دراسة مقارنة  -٨
 ) منشور على النت(حكم التجسيم واسمة يف املذاهب األربعة دراسة فقهية مقارنة  -٩
 )منشور على النت(حكم تعدد احلكام والدول اإلسالمية دراسة فقهية  - ١٠
 )منشور على النت(دراسة فقهية هب الثمانية يف املذاحكم جهاد االحتالل  - ١١
 ) منشور على النت( حكم سب الصحابة يف املذاهب األربعة - ١٢
 )عجل اهللا بإمتامه ونشره(دراسة فقهية ، حكم قتل املدنيني يف املذاهب األربعة - ١٣
 )منشور على النت(حكم القول خبلق القرآن يف املذاهب األربعة  - ١٤
 )جل اهللا بنشرهع(احللف بغري اهللا دراسة مقارنة  - ١٥
 )منشور على النت(كر باالسم املفرد دراسة مقارنة الذ - ١٦
 )منشور على النت(دراسة مقارنة والدعاء اجلماعي رفع اليدين بالدعاء بعد املكتوبة  - ١٧
 )منشور على النت(جلمار قبل الزوال دراسة مقارنة رمي ا - ١٨
 )عجل اهللا بنشره(الصالة يف مسجد فيه قرب دراسة مقارنة  - ١٩
 )منشور على النت(رجب دراسة مقارنة صوم شهر  - ٢٠
 )عجل اهللا بنشره(الضرب بالدف دراسة مقارنة  - ٢١
 )عجل اهللا بنشره(العدل بني الزوجات فيما زاد على النفقة الواجبة دراسة فقهية  - ٢٢
 ) عجل اهللا بإمتامه ونشره) (اخلشوع(العلم املرفوع  - ٢٣
 )لنتمنشور على ا(قول صدق اهللا العظيم بعد التالوة دراسة فقيهة  - ٢٤
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  )منشور على النت(بان وليليت العيد دراسة مقارنة قيام ليلة النصف من شع - ٢٥
 )منشور على النت(ليدين بعد الدعاء دراسة مقارنة مسح الوجه با - ٢٦
 )منشور على النت(ن القرآن بعد حفظه دراسة فقهية نسيا - ٢٧
مـه  عجل اهللا بإمتا( ؟هل العمل شرط يف صحة اإلميان يف مذهب احلنابلة وأهل احلديث - ٢٨

 ) ونشره
 )منشور على النت(دراسة تأصيلية ! هل الفطرة دليل؟ - ٢٩
  وغريها - ٣٠

  :الرحالت العلمية والدعوية
  : داخل اليمن

 زبيد – املراوعة – أبني – يافع – حلج – إب – حلديدةا – صعدة – حضرموت – عدن –صنعاء
  وغريها - حجة – تعز – البيضاء – ذمار – مأرب – الزيدية – الضحي – الفقيه بيت –

  :خارج اليمن
-ديوبند: (اهلند - بنجالدش – سوريا –قطر –) األحساء–جدة–الرياض–ينةاملد–مكة: (السعودية
  وغريها ..ماليزيا – أندونيسيا -)امليوات-كالكتا-دهلي-سهارنفور

  

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 289 

 الفھرس
  ٢  ..................................................................................  اإلهداء

  ٣  .......................................................................  واعتذار شكر كلمة

  ٤  .....................................................  اهلجاء حروف حبسب املشايخ تقدميات

  ٤  ...............................................  املشهور علي ابن العدين بكر أبو/ الشيخ تقدمي

  ٦  ......................................................... اخلليلي محد بن أمحد/ الشيخ تقدمي

  ٨  ......................................................  الدغشي حممد بن أمحد/ الدكتور تقدمي

  ١٠ .............................................  األهدل مقبويل حممد بن حسن/ الدكتور تقدمي

  ١١ .............................................  البغا مصطفى بن احلسن حممد/ الدكتور تقدمي

  ١٣ ....................................................  الصفار موسى بن حسن/ الشيخ تقدمي

  ١٥ ..............................................................  بدي رجب/ الدكتور تقدمي

  ١٨ .....................................................العودة فهد بن سلمان/ الدكتور تقدمي

  ٢٠ ............................................  الدين شرف حممد بن الدين مشس/ الشيخ تقدمي

  ٢٠ ..........................................................  املنصور حممد بن حممد/ والشيخ

  ٢٠ ...........................................................  املؤيد عباس بن محود/ والشيخ

  ٢٢ .................................................  الغرسي أمحد بن صاحل حممد/ الشيخ تقدمي

  ٢٤ ..................................................  الشرجيب قاسم الغين عبد/ الدكتور تقدمي

  ٢٥ .....................................................  احلمش حممود بن عداب الشيخ تقدمي

  ٢٧ .....................................................  البشري أمحد نب عصام/ الدكتور تقدمي

  ٢٩ .......................................................  العريقي ناشر بن عمار/الشيخ تقدمي

  ٣٠ ............................................  حفيظ بن سامل بن حممد بن عمر/  الشيخ تقدمي

  ٣١ ................................................. الدرويش أمحد بن ماجد/  ورالدكت تقدمي

  ٣٣ ...................................................  العمراين إمساعيل بن حممد/ الشيخ تقدمي

  ٣٤ .......................................................عجالن علي بن مدحم/ الشيخ تقدمي
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  ٣٤ .......................................................عجالن علي بن حممد/ الشيخ تقدمي

  ٣٦ ......................................................  املنصور علي بن حممد/ الشيخ تقدمي

  ٣٨ ..................................................  الشريف موسى نب حممد/ الدكتور تقدمي

  ٣٩ ..............................................  األحسائي املال بكر أيب بن حيي/ الشيخ تقدمي

  ٤١ ....................................  البالنبوري عمر حممد الشيخ بن يونس حممد/الشيخ تقدمي

  ٤٢ .................................................................................املقدمة

  ٤٨ ..........................................................................  البحث هيكلة

  ٥٢ .....................................................  خمتلفني يزالون وال:  البحث يدي بني

  ٥٦ ...................................................اآلخر عن التصور تصحيح: األول احملور

  ٥٦ ............................................................  النقل تصحيح: األول املبحث

  ٥٦ .....................................................  اخلاطئ النقل من مناذج: األول الفرع

  ٥٦ ........................................األشخاص يف اخلاطئ النقل من مناذج: األوىل املسألة

  ٥٦ .....................................................  واألوزاعي حنيفة أبو: األول النموذج

  ٥٧ .....................................................  خلدون وابن يثمياهل:  الثاين النموذج

  ٥٩ ..............................................عصرون أيب وابن قدامة ابن:  الثالث النموذج

  ٥٩ ...................................................  خملوف وابن تيمية ابن:  ابعالر النموذج

  ٦٠ .....................................  الوهاب عبد بن حممد و دحالن زيين:  اخلامس النموج

  ٦١ ..........................................  الطوائف يف اخلاطئ النقل من مناذج: الثانية املسألة

  ٦١ ................................................................  األشاعرة: األول النموذج

  ٦٢ ................................................................. املعتزلة:  الثاين النموذج

  ٦٣ ......................................................  )جلعفريةا( اإلمامية: الثالث النموذج

  ٦٤ .....................................................................  لإلمامية آخر منوذج

  ٦٤ ..........................................اآلخر عن النقل تصحيح وسائل من:  الثاين الفرع

  ٦٤ ...........................  والفرق والتراجم التاريخ كتب يف ينقل ما متحيص:  األوىل املسألة
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  ٦٧ .....................................  الوسائط ال اآلخر مصادر عني من األخذ: الثانية املسألة

  ٦٩ ...............................  اخلاص تعميم عدم: التصور تصحيح وسائل من: الثالثة املسألة

  ٦٩ ...................................................................:صور اخلاص ولتعميم

  ٦٩ .........................................................................  :األوىل الصورة

  ٦٩ ................................................................  :الصورة هذه على مناذج

  ٦٩ ................................................................  :احلنابلة: األول النموذج

  ٧٠ ................................................................  األشاعرة: الثاين النموذج

  ٧٠ ................................................................  املعتزلة:  الثالث النموذج

  ٧١ .................................................................  اإلمامية: الرابع النموذج

  ٧٤ ......................  (): أصناف ثالثة اإلمامية جتاه السنة أهل بأن للقول مضطرا هنا وأجدين

  ٧٥ ...................................................................  : لإلمامية آخر منوذج

  ٧٥ ..............................................................  الصوفية:  اخلامس النموذج

  ٧٦ .....................................................................  للصوفية آخر منوذج

  ٧٨ ...................................  ) ():العبيديون–الفاطميون( اإلمساعيلية: السادس النموذج

  ٧٩ ...........................................  :اخلاص تعميم من الصورة هذه حتت يندرج ومما

  ٨٠ ...................................................  : اخلاص تعميم صور من الثانية الصورة

  ٨١ ..............................................  :األشخاص يف الصورة هذه على األمثلة ومن

  ٨١ ......................................................  :الطوائف يف ذلك على األمثلة ومن

  ٨١ ................................................................  اإلباضية: األول النموذج

  ٨٣ .................................................................  اإلمامية:  الثاين النموذج

  ٨٤ .....................................................  )العلويون( النصريية: الثالث النموذج

  ٨٦ ...............................................................  األشاعرة:  الرابع النموذج

  ٨٦ .................  : اإلسالمية العقدية املذاهب بني الفروق أهم يهف نذكر جدول فهذا وباملناسبة

  ٨٩ ............................................................  الفهم تصحيح: الثاين املبحث
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  ٨٩ ..............................................  فرض اآلخر عن الفهم تصحيح: األول الفرع

  ٩٠ ....................................................  اخلاطئ الفهم من مناذج:  الثاين الفرع

  ٩٠ ......................................................  األشخاص يف مناذج:  األوىل املسألة

  ٩٠ .......................................................................  :حبان ابن اإلمام

  ٩١ ...............................................................  :والصنعاين واملقبلي الذهيب

  ٩١ ........................................................  الطوائف يف مناذج:  الثانية املسألة

  ٩١ ........................................  واملاتريدية واألشاعرة احلديث أهل:  األول النموذج

  ٩٦ ...............................................................  األشاعرة:  الثاين النموذج

  ٩٧ ................................................  والزيدية املعتزلةو اإلمامية:  الثالث النموذج

  ٩٨ .......................................  واإلباضية واإلمامية والزيدية املعتزلة:  الرابع النموذج

  ١٠١  .............................................................  الصوفية:  اخلامس النموذج

  ١٠١  ..............................................................  اجلربية:  السادس لنموذجا

  ١٠٢  ..............................................................  اإلمامية:  السابع النموذج

  ١٠٥  ......................................  واإلمامية واإلباضية والزيدية املعتزلة:  الثامن النموذج

  ١٠٦  ..................................................  ) العلويون(  النصريية:  التاسع النموذج

  ١٠٦  .......................................  )العبيديون–الفاطميون( اإلمساعيلية :العاشر النموذج

  ١١٠  ..................................................  اآلخر على احلكم تصحيح: الثاين احملور

  ١١٠  ...........................................................  اخلالف اعأنو: األول املبحث

  ١١٠  ............................................................  التنوع خالف: األول الفرع

  ١١١  ..................................................  )اللفظي( الشكلي اخلالف: الثاين الفرع

  ١١٢  .........................................................  احلقيقي الفاخل:  الثالث الفرع

  ١١٢  ..........................................  )األصول يف( املعترب غري اخلالف:  األوىل املسألة

  ١١٤  .....................................................  ؟ اإلمجاع ينقض املبتدع خالف هل

  ١١٥  ............................................... )الفروع يف( املعترب فاخلال:  الثانية املسألة
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  ١١٦  .....  ؟ العملية املسائل يف واخلطأ االعتقادية املسائل يف اخلطأ بني فرق هناك هل:  الثاين املبحث

  ١١٨  ..................................  ؟ العمل أو العقيدة يف املخالف يعذر مىت:  الثالث املبحث

  ١٢٤  .........................................................  )!!عجيبة مفارقات: ( مهم تنبيه

  ١٢٥  ...........................................................  تكفريال مسألة: الرابع املبحث

  ١٢٥  .............................................  األسد من فرارك التكفري من فر: األول الفرع

  ١٢٧  ........................................................... التكفري جهات:  الثاين الفرع

  ١٢٧  .........................................................  الوصفي التكفري:  األوىل املسألة

  ١٢٩  ............................................................  العيين التكفري:  الثانية املسألة

  ١٣٦  .................................................  العقائد مسائل يف التكفري:  الثالث الفرع

  ١٤٠  .........................................................  ؟ إذن االعتقاد يف الكفر هو فما

  ١٤٤  ...........................................  التكفري يف اإلسراف من مناذج:  اخلامس الفرع

  ١٤٤  .....................................................  األشخاص يف مناذج:  األوىل املسألة

  ١٤٤  ..................................................................  مصر يف العلماء بعض

  ١٤٥  .................................................................  والغزايل عياض القاضي

  ١٤٥  .....................................................  األعز بنت وابن السالم عبد بن العز

  ١٤٥  .........................................................................  السبكي التقي

  ١٤٥  ...................................................................... الباجي الوليد أبو

  ١٤٦  ............................................................  املالكية قضاة وبعض البقاعي

  ١٤٦  .................................................................  الثامن القرن يف التكفري

  ١٤٧  .......................................................  الطوائف يف مناذج:  الثانية املسألة

  ١٤٧  ................................................................  املعتزلة:  األول النموذج

  ١٤٨  ................................................................  الزيدية:  الثاين النموذج

  ١٤٨  ............................................................ الزيدية من أخر منوذج وهذا

  ١٥٠  ..............................................................  اإلمامية:  الثالث النموذج
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  ١٥٢  ...........................................................  ؟ اإلمامية عند الناصيب هو من

  ١٥٧  ........................  الصحابة لكبار تكفريهم أيضا اإلمامية عند التكفري يف اإلسراف ومن

  ١٦٢  ...............................................................  السلفية:  الرابع النموذج

  ١٦٥  ..............................................................  احلنابلة:  اخلامس النموذج

  ١٦٦  ............................................................  األشعرية:  السادس النموذج

  ١٦٧  .........................  اآلخر على احلكم يف واإلنصاف والتجرد االعتدال: اخلامس املبحث

  ١٦٧  ...........................................  )التاريخ من مناذج( جائرة أحكام: األول الفرع

  ١٦٧  ......................................................  األشخاص يف مناذج: األوىل املسألة

  ١٦٧  .............................................................  :حنيفة وأبو الثوري سفيان

  ١٦٨  .............................................................  الفراهيدي واخلليل التارخيي

  ١٦٨  ........................................................واسط أهل وبعض عمرو بن أسد

  ١٦٨  ......................................................................  والكرابيسي أمحد

  ١٧٠  .........................................................  املسائل يف مناذج:  الثانية املسألة

  ١٧٠  .........................................................  ) خملوق نبالقرآ لفظي(  مسألة

  ١٧٠  ................................................  عنهما اهللا رضي وعلي عثمان بني املفاضلة

  ١٧١  ......................................  اآلخر على احلكم يف واملنشأ البيئة دور:  الثاين الفرع

  ١٧٢  ........................................................ يتبع أن أحق احلق: الثالث لفرعا

  ١٧٩  .................................  الباطل يف التمادي من خري احلق إىل الرجوع: الرابع الفرع

  ١٨٠  ....................................  األمة افتراق حديث حول إشكاالت:  السادس املبحث

  ١٨١  ..............................................الروايات ناحية من إشكاالت:  األول الفرع

  ١٨٣  .......................................  الرويات مضمون ناحية من إشكاالت:  الثاين الفرع

  ١٨٩  ......................................................  السلف فهم إشكال:  الثالث الفرع

  ١٩٠  .....................................................  الناجية؟ الفرقة هي من: الرابع الفرع

  ١٩٤  ..................................................  اآلخر مع املعاملة حيحتص: الثالث احملور
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  ١٩٤  ..............................................  االجتهاد مسائل يف إنكار ال: األول املبحث

  ١٩٦  .....................................  املخالف مع التعامل يف الشرعي املنهج:  الثاين املبحث

  ١٩٧  ........................................  املخالف مع التعامل يف القرآين املنهج: األول لفرعا

  ١٩٨  .........................................  املخالف مع التعامل يف النبوي املنهج: الثاين الفرع

  ١٩٨  ......................................................  الكفار مع التعامل يف النبوي دياهل

  ٢٠٢  .....................................................  املنافقني مع التعامل يف النبوي اهلدي

  ٢٠٢  ......................................................  العصاة مع لتعاملا يف النبوي اهلدي

  ٢٠٣  ......................................................  املبتدعة مع التعامل يف النبوي اهلدي

  ٢٠٤  ...........................................  والواقع الشرع بني والشدة اهلجر: الثالث الفرع

  ٢٠٧  ..............  مظلمة وأخرى املخالف مع التعامل يف التاريخ من مشرقة مناذج:  رابعال املبحث

  ٢٠٧  .......................................  واألشخاص الطوائف يف مشرقة مناذج: األول الفرع

  ٢٠٧  ......................................................  األشخاص يف مناذج: ألوىلا املسألة

  ٢٠٧  ................................................................  اجلمل وأهل علي سيدنا

  ٢٠٧  ...................................................................واخلوارج علي سيدنا

  ٢٠٨  ....................................................  عزيزال عبد بن وإبراهيم املعتزيل النظّام

  ٢٠٨  ..........................................................  املديين بن وعلي حنبل بن أمحد

  ٢٠٩  ..............................................................  شيعي مع معني وابن أمحد

  ٢٠٩  ...............................................................  األهواء أهل وبعض عطاء

  ٢١٠  ...........................................................  حزم ابن حكاها طريفة مناذج

  ٢١٠  .......................................................  الطوائف يف مناذج:  الثانية املسألة

  ٢١٠  .....................................................................  واحلنابلة األشاعرة

  ٢١١  ........................................واحلنابلة األشاعرة بني اخلالف من تيمية ابن موقف

  ٢١١  ......................  األشعرية رأس والباقالين احلنابلة رأسا التميميان الفضل وأبو احلسن أبو

  ٢١٢  .......................  األشعرية رأس الشريازي إسحاق وأبو احلنابلة رأس جعفر أبو الشريف
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  ٢١٢  .................................  العقدي املذهب يف هلم املخالفني عن والرواية احلديث أهل

  ٢١٣  .........................................................................  والشيعة السنة

  ٢١٤  .......................................  واألشخاص الطوائف يف مظلمة مناذج:  الثاين الفرع

  ٢١٤  .....................................................  األشخاص يف مناذج:  األوىل املسألة

  ٢١٤  ......................................................................  والذهلي البخاري

  ٢١٨  .................................................................  احلنابلة وبعض الطربي

  ٢١٩  ................................................................  احلنابلة وبعض حبان ابن

  ٢١٩  .................................................................  احلنابلة وبعض نعيم أبو

  ٢١٩  ............................................................  حنيفة وأبو السختياين أيوب

  ٢٢٠  ..................................................................  وأبوه احملاسيب احلارث

  ٢٢٠  ........................................................  القضاة وبعض املقدسي الغين عبد

  ٢٢٠  ................................................................  القضاة وبعض القيم ابن

  ٢٢١  ..................................................................حزم ابن ذكرها مناذج

  ٢٢١  ........................................................  بسنده الرب عبد ابن ذكرها مناذج

  ٢٢٤  .......................................................  الطوائف يف مناذج:  الثانية املسألة

  ٢٢٤  ...........................................................  احلنابلة وبعض الشافعية بعض

  ٢٢٤  ............................................................  الشافعية وبعض احلنفية بعض

  ٢٢٥  .............................................................  الفقهية املذاهب أتباع بعض

  ٢٢٥  ..........................................................  احلنابلة وبعض األشاعرة بعض

  ٢٢٦  .........................................................................  والشيعة السنة

  ٢٢٧  ....................................................املسلمني مساكم هو:  اخلامس املبحث

  ٢٢٧  ............................  املذاهب حبسب اإلسالمية احلقوق يف التفريق عدم: األول الفرع

  ٢٣٣  ........................................ كثري املسلمني بني املشتركة القواسم:  الثاين الفرع

  ٢٣٦  .................................................  عليه اتفقنا فيما لنتعاون: السادس املبحث
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  ٢٣٨  ...................................  األفعال لردود وال الفكري لإلرهاب ال:  السابع املبحث

  ٢٤٤  ..........................................................................  املطاف خامتة

  ٢٤٤  ...................  واملعاملة واحلكم التصور تصحيح يف والتزكية السلوك دور:  األوىل املسألة

  ٢٥٢  .......................  واملعاملة واحلكم التصور تصحيح يف ودوره احلوار أمهية: الثانية املسألة

  ٢٥٥  .......................................  اإلسالمية املذاهب أتباع بني التقريب:  الثالثة املسألة

  ٢٥٦  ................................  التقريب قضية يف الفريقني مشايخ بعض كالم من مقتطفات

  ٢٥٦  .............................................  القرضاوي الدكتور كالم من مقتطفات: أوال

  ٢٦٣  ............................................  الغزايل حممد الشيخ كالم من مقتطفات:  ثانيا

  ٢٦٣  .........................................  الدغشي أمحد الدكتور كالم من مقتطفات:  ثالثا

  ٢٦٧  ........................................  التسخريي حممد الشيخ كالم من مقتطفات:  رابعا

  ٢٧٠  ...............................  الدين مشس مهدي حممد الشيخ كالم من مقتطفات:  خامسا

  ٢٧٢  .............................  اخلراساين زاده واعظ حممد الشيخ كالم من مقتطفات:  سادسا

  ٢٧٣  .....................................  والفرقة األلفة يف والساسة احلكّام دور:  الرابعة املسألة

  ٢٧٩  ........................................  واملفكرين والدعاء العلماء إىل نداء: اخلامسة املسألة

  ٢٨١  ..............................................................  الشبكة على الفقري صفحة

  ٢٨٢  .......................................................................  باملؤلف التعريف

  ٢٨٩  ...............................................................................  الفهرس

  
 
 

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com

