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 القسم األول
 ( اجملتمع املسلم بني املثالية واالحنراف) 

 :وحيتوي على   
 .اجملتمع اإلسالمي واجملتمعات املغايرة :الفصل األول
 .االحنراف يف املنهج :الفصل الثاين
 .االحنراف يف املفاهيم :الفصل الثالث
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 ل األولالفص
 ( اجملتمع اإلسالمي واجملتمعات املغايرة) 

  :وحيتوي على  
 .اجملتمع املثايل لألمَّة املسلمة :املبحث األول 
 .اجلاهلية وحال العرب قبل اإلسالم :املبحث الثاين 
 .أساس بناء اجملتمع املسلم :املبحث الثالث 
 .مقومات بناء األمة اإلسالمية :املبحث الرابع 
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 :اجملتمع املثايل لألمة املسلمة:املبحث األول
إنَّ أي منهج للحياة مهما كان نصيبه من املثاليةة والصةحة النيريةة سةيبقد خةرل ويةال وحلةم     

تنقطع اآلمال لون حتققه يف الواقع ما مل يكةن لةه ذةووا واقعةي يبةهت بصةحته و احةه يف حتقية  
ات الببةةرية وتسةةعد ةاهةةتة لتحصةةيلهاه ويكةةون هةة ا األذةةووا احليةةاة الطيبةةة الةةا املهةةا اجملتمعةة

 .التطبيقي بعت ولك مقياسا لسائر التطبيقات األورى هل ا املنهج
ومن هنا كان من وصائص املنهج اإلسةالمي للحيةاة الطيبةة واقعيتوةه ومرا اتةه للطبيعةة الببةرية    

وإ طةةا ل  هلعاليةةة للكمةةال الببةةري لةةد مسةةتوى الفةةرل واجلما ةةةه وبعةةتل  ةةن اإليغةةال يف املثاليةةة ا
وولةةك مةةا يفثةةل يف اجليةةل الةة ي   ل  همثةةاال بةةل أمثلةةة وايةةحة نقيةةة للتطبيةة  الصةةحي  هلةة ا املةةنهج

وامتةةت أهةةرل يف القةةرون )األةيةةال( اإلسةةالمية املفاةةلة الةةا أثةةا  إليهةةا احلةةتي  النبةةوي  هالنةة  
وهةي األةيةال الةا تعةا ف  ه(1) لةو م () وة  النةاس قةر  ل الة ين يلةو مه ل الة ين ي :البريف

وةيةةةل  هاملسةةةلمون  لةةةد تسةةةميتها بةةةة ) السةةةلف الصةةةال (ه واملتمثلةةةة يف ةيةةةل أ ةةةحاب النةةة  
ل َمةةنج ةةةةاء مةةن بعةةةتهم مةةن العلمةةةاء والعبةةال والقةةةالة  هوةيةةةل أتبةةاا التةةةابعن هتالميةة هم التةةابعن

 وتطبيقه.وغ هم من أهل االقتتاء ملتزما مبنهجهم يف فهم اإلسالم 
وولفائه  فالصو ة املثالية للمجتمع اإلسالمي هي تلك الصو ة الا حتققت يف  هت الن    

فلن  هالكامل  لكتاب والسنة مالراثتين  قيتة و بالة وأوالقاً وثريعةه والا يفثلت يف التزامه
ا مل يكن وم هوأ حابه  تتي لصو ة مثالية لتتين الفرل واجلما ة أفال مما حتق  للن  

قال  هةاء ليبلغ لينًا ويريب أمة وولك ألن الن   ه نتهم لينًا ال يكون اليوم  نتان ليناً 
چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇڍ  ڍ  ڌ    ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژ    ڑ  ڑک  ک    چ :تعاىل

ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ  چ  :وقال تعاىل ه(٦٧املائتة: )چک  ک  گ  گ  گ  

وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ      ۈئ  ۈئ  ېئ          ېئ  ېئ  ىئ  ائ  ەئ  ەئ      وئ  

ونتبع هتي أ حابه  هول ا أمران هللا أن نقتتي بنبيه الكرمي  ؛(1٦٤آل  مران: ) چىئ  ىئ  
وئ  ۇئ        ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ     ېئ         ىئ  ىئ  چ  :قال تعاىل هالصالقن ال ي   هم الن  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  پ  پ  پ  چ   ل تعالى:(،وقا2١:األحزاب)چىئ  ی      ی  ی  ی

                                                 

 (.2533(، ومسلم حديث رقم )2509ي صحيحه حديث رقم  )( رواه البخاري ف١)
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(ه فامن ٥٤ :النو )چڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ     ٹ  ٹ   ڤ
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  چ   وقال تعاىل: هاهلتاية ملن أطا ه 

پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ    ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ          ٿ  ٿ  ٹٹ   ٹ  ٹ  

يَةوجمًا بَةعجَت َ الَِة  ِض بِن َسا ِيََة قاَل:وَوَ يََنا َ سوولو هللا  ن الِعرج َ (هو 1٠٠التوبة:) چڤ  
َها الجقولووبو فَةَقاَل  وةوٌل ِإّن َهِ ِل َموجِ يَةو  َها الجعويوونو َوَوِةَلتج ِمنةج  موَولّا  الَغَتاِة َموجِ يًَة بَِليَغًة َوَ َفتج ِمنةج

َنا ََي  سووَل هللا؟  ِع َوالطّاَ ِة َوِإنج َ بجٌت َحَبِبٌي فَِبَماَوا تَةعجَهتو إِلَيةج قاَل: أووِ يكومج بِتَةقجَوى هللاه َوالّسمج
ِتالَفًَا  َ َك َوِلَك  هَكِث اً  فَِإنّهو َمنج يَِعشج ِمنجكومج يَةَر اوج َوَأَّيكومج َوُموجَتََثِت األومووِ ه فَِإنّةَها َيالََلٌة َفَمنج أَلج

َها  لنّةَواِة ِ  ِمنجكومج فَةَعَليجكم ِبسوّنِا َوسوّنةِ  ِتّيَن َ ّاوا َ َليةج وهج
.وقت قال الن  (1)(اْلجوَلَفاِء الرّاِثِتيَن امل

 ( :َِتيِ  ِكَتابو هللا  وَكولّ  هَوَثّر األومووِ  ُموجَتََثتةوَها هَوَويةجرو اهلجوَتى هوَتَى ُموَّمت   هفَِإّن َويةجَر احلج
َ ة     .(2)ياللة ( ِبتج
أن تكةةون مثاليةةة اجليةةل األول مةةن املسةةلمن ُمةةل اتفةةا  بةةن أهةةل ومةن هنةةا كةةان مةةن الاةةرو ي    

القبلةةةه وأن يكةةون ولةةك اجليةةل مقياسةةا للفهةةم الصةةحي  لنسةةالمه ومرةعةةا  نةةت التنةةا ا يف فهةةم 
أ ل من أ ول اإلسالم أو نص من نصو هه كما ينبغي أن يكةون الواقةع العملةي لة لك اجليةل 

ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  چ  :قةال تعةاىل هلنسةالم مرةعا جلميع املسلمن يف التطبية  الصةحي 

وقةةةةةال  ه(1٣٧البقةةةةةرة: )  چڈ  ژژ  ڑ  ڑ  ک   ک  ک  کگ  گ  گگ  ڳ  ڳ  ڳ      
ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  چ  :تعةةةةةةةةةةةةةةةةةاىل

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   چ  :وقةةةةةةال تعةةةةةةاىل ه(11٥النسةةةةةةاء: )  چڇڇ  ڇ   ڍ  

 .وغ ها من أللة كث ة ه(11٩التوبة: ) چڃ  
وهب ا يوعلم أن أي قتح يف ولك اجليل الفريته أو تبكيك يف أهليته ليكون قتوة ألةيال    

املسلمن يف فهم اإلسالم وتطبيقهه هو يف احلقيقة طعن يف  ميم اإلسالمه وقتح يف  اح 
 لصت  والفالح كما يف  بل  ل للبهالة اإلهلية الكرمية ل لك اجليل هالرتبية النبوية ل لك اجليل

ک  ک  ک  گ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں    چ قوله تعاىل:

                                                 

 ، وقال هذا حديث  صحيح، وصححه األلباني.267رواه الترمذي حديث رقم  (١)

 .42 20رواه مسلم حديث رقم  (2)
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ٱ  ٻ  ٻٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ       ڀ  چ  :وقوله تعاىل ه(18 :الفت ) چں  ڻ  ڻ  

ڀڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ڤڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦڦ  

ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ   ڇڍ  ڍ    ڄ   ڄ  ڄ  ڄ           ڃ  ڃ  ڃ

 .(2٩ :)الفت  چڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  
وأمام ه ل التزكية اإلهلية العامة الباملة هل ا اجليل  ت أن ما قت يونسب إليه من ِهنات       

  :يوين أ ا تتعا ض مع ه ل التزكية ال خيلو من أحت حالن
هبةةا احلاقةةتون  لةةد اإلسةةالم النيةةل مةةن ولةةك اجليةةل تةة   ا للنيةةل إمةةا أن تكةةون افةةرتاءات أ ال      

من اإلسالم نفسهه وه ل تكثر يف املروَيت التا خيية غ  املوهّقة الا امتألت هبا كتب احلكاَيت 
أو ال حيسةنون أو ال  -األلبية والبعوبية والقصص واألوبا   نةت الفةر  الةا ال يبةرتل مهلفوهةا 

يف نقةت هة ل  -إوا افرتينا حسةن نيةتهم  –فيما ينقلونه ويعتمتون  الصحة والثبوت -حير ون 
املةةةةروَيت إمةةةةا  لةةةةد فطنةةةةة القةةةةا س ووكائةةةةه ومعرفتةةةةه مبةةةةا سةةةةب   نةةةةت هللا هلةةةة ا اجليةةةةل مةةةةن الكرامةةةةة 

وا تبةةا  حاهلةةا مةةن حةةال  -إن وةةةتت  –والريةةوانه وإمةةا  لةةد النيةةر يف أسةةانيت هةة ل األوبةةا  
 نقلتها.   

فرلية ُمتملة اقتاتها الطبيعة الببريةه فعالت التوبة منها منقبة  وإما أن تكون  الت     
چ  لصاحبهاه فهي  لد احلال الا تكر  الثناء اإلهلي  لد أ حاهبا كث ا يف حنو قوله تعاىل:

ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ    ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  

ٻ  ٻ  پ  پ  پ  ٱ  ٻ  ٻ  ائ  ائ   ەئ     ەئ  وئ   وئۇئ  ۇئ      ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   

پ      ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ  ٿ    ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ     ڤ  ڦ  ڦ    

 .( 118 - 11٧التوبة: )  چڦ  
وال خيرا  ن ه ل الطبيعة الببرية ما قت حيصةل بةن املةهمنن مةن اْلصةومات الةا قةت تصةل      

الةة ي بةةّن هللا  -يف نقةةت ةيةةل الصةةحابة  وهةةو أثةةت مةةا يفسةةك بةةه اْلائاةةون –إىل حةةت االقتتةةال 
ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ںڻ  ڻ  ڻ  ڻ      چ  تعةةةاىل سةةةلفا سةةةبيل معاجلتةةةه بقولةةةه:

ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ     ہ  ھ  ھ     ھ  ھے  ے  ۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   



 

 (401مقرر الثقافة اإلسالمية )
  

 

 (7 ) 

فلةةم  ه( 1٠ - ٩ :احلجةةرات)  چۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ       ۋ  ۅ  ۅۉ  ۉ  ې   ې  ې  
 .(1)قتتال مانعا من و فهم  إلميان واألوّوةجيعل خرل اال

ومن ظن أن من ثرل املثالية واإلمامة يف اجليل األول السالمة التامةة والعصةمة البةاملة فإنةه     
يفرتض ختمعا مالئكيا  لد غ  الرتكيبة الببرية واجلِِبّلة اآللميةه فال يصل  قةتوة ملةن ال يبةا كه 

 يف فطرته وولقته.
نبيةةةةاء  لةةةةيهم السةةةةالم وهةةةةم  ةةةةفوة اْللةةةة  قةةةةت قةةةةص هللا  لينةةةةا يف كتابةةةةه الكثةةةة  مةةةةن وحةةةة  األ   

 :الفةةةةةت ) چپ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  چ  :اسةةةةةتغفا هم وتةةةةةو نمه فقةةةةةال لنبينةةةةةا ُممةةةةةت 
وقال  ه(٣٧البقرة:) چی  ی  جئ  حئ  مئ         ىئ  يئجب  حب  خب  مب  ىب   چ  :(هوقال  ن آلم 2

     چژ  ژ  ڑ      ڑ  ک     کک  ک      گ     گ      گ     ڎ  ڈ  ڈ   چ    : ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةن موسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد
     چۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې       ې   ى    ى   چ  :وقةةةةةةةةةةةةةال  ةةةةةةةةةةةةةةن لاول ه(1٦القصةةةةةةةةةةةةةص: )
ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  چ  :وقال  ن سليمان ه( 2٤ص: )

فبةةةحي حةةة  بعةةةت  ه( ٣٥ - ٣٤ :ص)  چھ     ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ    ۆ  ۈ      
ولك يوت  ا إىل الطعن يف ةيةل الصةحابة جملةرل فتنةة سةعد فيهةا أهةل البةقا  والنفةا  مةن غة هم 
ح  ألت إىل اقتتاهلمه مع ما حصل بعت ولك منهم من النتم والتحمل ملا ةرى واسةتغفا  بعاةهم 

 .          (2) لبعض!
جتّلي املقومةات الةا  هل اسة حتليلية متزنة موهقة هومما سب  تتبن أمهية ل اسة ولك اجليل اْلّ     

 :آل  مةةةةةةران)  چٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  چ  :أهلتةةةةةةه ألن يوةةةةةةةه لةةةةةةه اْلطةةةةةةاب اإلهلةةةةةةي الكةةةةةةرمي
ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ   ڦ   ڄ  چ  :وتكبةةةةةةةف سةةةةةةةر اسةةةةةةةتحقاقه للو ةةةةةةةت القةةةةةةةرآ  ه(11٠

                                                 

انظر: عن فتنة االقتتال بين الصحابة والرد على من تذرع بها للطعن فيهم منهاج السنة النبوية البن تيمية  (١)

 وما بعدها. 4/394

لالستزادة في موضوع الدفاع عن جيل الصحابة رضوان هللا عليهم أحيل القارئ الكريم على المؤلفات التالية:  (2)

هـ[، حواشي محب الدين الخطيب ١342"صب العذاب على من سب األصحاب" لمحمود شكري اآللوسي]

تاب "العواصم من القواصم" ألبي بكر بن من ك على القسم المتعلق بتحقيق مواقف الصحابة بعد وفاة النبي 

هـ[، "فصل الخطاب في مواقف األصحاب" لمحمد صالح الغرسي، "حقبة من التاريخ" 543العربي المالكي]

 لعثمان الخميس.
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ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ    ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ     ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  

ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  چ  :وقوله تعاىل ه(٥٥النو : )  چ ڈ  ژ      ژ    ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ   ڈ 

حت  خت  مت  ىت    جتخب  مب  ىب  يب   حبی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  یېئ  ىئ  ىئ      ىئ

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀ  ڀ  ڀ  چ  (ه وقولةةةةةةه تعةةةةةةاىل 1٠احلتيةةةةةةت:  )چ

ڦ      ڦ  ڦ  ڤٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹٺ  ٺ  ٿ  ٿ      ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٺڀ   ٺ

چ  :ه فه ل اآلَيت كلها قطعةاً يف الصةحابة قةر  هللا فيهةا)  ٩٥النساء: )  چڦ  ڄ   ڄ  ڄ  

ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ      ٻٱ  ٻچ  :وو ةةةةت هللا ال خيلةةةةف كمةةةةا قةةةةال تعةةةةاىل چ  ڤٹ  ڤ  ڤ  ڤ

فةةإن مةةن حقةةائ  التةةا يي املستعصةةية  لةةد التجاهةةل والكتمةةان أن  ؛(٦الةةروم: )  چڀ   ڀ   ڀ   
 األوائةةةةل اسةةةةتلموا قيةةةةالة العةةةةامل فكةةةةرَي و سةةةةكرَي وسياسةةةةيا أحقةةةةا  مةةةةن الةةةةزمنه ال جملةةةةرل املسةةةةلمن

ل اسةةةةات فكريةةةةةه أو انتصةةةةا ات  سةةةةكريةه أو لهةةةةاء سياسةةةةيه بةةةةل ألمةةةةر مةةةةن و اء ولةةةةك كلةةةةهه 
أوةةرةهم مةةن ظلمةةات اجلهةةل واْلرافةةة والةة ل والتبعيةةة أل ةةتائهمه إىل نةةو  العلةةم واإلميةةان والتوحيةةت 

ه وحر هم من اسرتقا  البهوات والنةزوات الا طاملا استعبتت أمما وثعو ه فح  والعزة والكرامة
 لةد مةن ولةةف تلةك األةيةةال يف ةةل  سةةالة اإلسةالم أن يسةةتطلع ولةك السةةره ويسةت   ولةةك 

 األمره طمعا يف حتق   آوَر للو ت اإلهلي القرآ  م  ما حتققت ثروطه.
 :إلسالماجلاهلية وحال العرب قبل ا:املبحث الثاين
 :حقيقة اجلاهلية :املطلب األول

معرفةةة حقيقةةة اجلاهليةةة الةةا هةةتمها اإلسةةالم مةةن األمهيةةة مبكةةان ملعرفةةة حقيقةةة نعمةةة اإلسةةالم      
ألن اإلسةالم هةو الوةةه املقابةل  ؛) ال يعرف اإلسالم من مل يعرف اجلاهلية( :كما قال  مر 

 ) اة امل الفةةة لنسةةالم  جلاهليةةةهفقال تعةةةاىل:يفامةةاً للجاهليةةةه وقةةت  ةةد هللا يف كتابةةه تلةةك احليةة

ڃ   ڃ  چ  :(ه وقةةةةةال تعةةةةةاىل ٥٠املائةةةةةتة: )  چی   ی  جئحئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب  مب  

گ  گ  گ     چ  (ه وقةةةةةةةةال تعةةةةةةةةاىل:٣٣األحةةةةةةةةزاب: ) چ ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ

َمةِك لَةوجاَل َأنَّ قَةوج )  :لعائبةة وقةال النة   .(2٦الفةت : ) چگ        ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  
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َ جضِ  رَِا ِمنجهو َوأَلجَزقةجتوةهو ِ ألج ت  ِِبَاِهِليَّة  أَلََمرجتو ِ لجبَةيجِت فَةهوِتَم َفَحلجَولجتو ِفيِه َما أووج َوَةَعلجةتو  هَحِتي  َ هج
ِ َ ً  َثرجِقيًّا َوَ ً  َغرجبِيًّا فَةبَةَلغجتو ِبِه َأَساَس ِإبةجرَاِهيمَ   . (1) ( َلهو َ بَةنج

ة الةةا  رت مةةتة الفةةو  :الكرمةةا  أَيم اجلاهليةةة هةةي وإن  ةةرف العلمةةاء أَيمهةةا كمةةا قةةالاجلاهليةةة و     
إال أ ةةا  هوو يةت هبةا لكثةرة ةهةاالنم  هكانةت بةن  يسةد و سةول هللا  ليهمةا الصةةالة والسةالم

إذةةا هةةي مبةةالس مناقاةةة لنسةةالم حيةة  مةةا تةةوفرت  ةةي ولةةك  هليسةةت ُمصةةو ة يف وقةةت ُمةةتل
  .وإن اوتلفت املياهر من  مان إىل  مان هاهلياجملتمع  جملتمع اجل

 مةةن مصةةر يف توةةةت قةةت بةةل  النةة  بعثةةة قبةةل كةةان فيمةةا منحصةةرة ليسةةتإون  اجلاهليةةةف     
و  : الرسةول ةبعثة بعةت ولكةن  هالبعثةة بعةت ولةو األث اص من ث ص يف توةت أو هاألمصا 
 يف تكةةةةون وقةةةةت هالكفةةةةا  لا  يف هةةةةي كمةةةةا همصةةةةر لون مصةةةةر يف تكةةةةون قةةةةت املطلقةةةةة فاجلاهليةةةةة
 لا  يف كةةةةةان وإن هةاهليةةةةةة يف يكةةةةةون فإنةةةةةه هيسةةةةةلم أن قبةةةةةل كالرةةةةةةل هثةةةةة ص لون ثةةةةة ص
 طائفةةة أمتةةه مةن تةةزال ال فإنةةه ه ُممةت مبعةة  بعةةت ةاهليةة فةةال :مطلةة   مةان يف فحمةةا .اإلسةالم
  .السا ة قيام إىل احل   لد ظاهرين

ولة ا إوا  ؛(2) و املسةلمن   مةن كثة  ويف هاملسةلمن لَي  بعض يف تقوم قت املقيتة واجلاهلية    
وقةةت هبةةت أن  هأ مةةال اجلاهليةةة فعةةل املسةةلم بعةةض مةةا خيةةالف اإلسةةالم  مةةن األ مةةال كةةان  لةةد

الةةةة ي ال عةةةةرا  ةةةةن امللةةةةة  هةةةة ل األمةةةةة تفعةةةةل أمةةةةو ا مةةةةن أمةةةةو  اجلاهليةةةةة هةةةةي مةةةةن الكفةةةةر العملةةةةي 
َاِهِليَّةةةةةِ ) :كحةةةةتي  ةةةةِر اجلج َسةةةةابِ  أَ جبَةةةةٌع ُِ أومَّةةةةِ  ِمةةةةنج أَمج ةةةةرو ُِ اأَلحج ةةةةونَةهونَّ الجَف ج َوالطَّعجةةةةنو ُِ  هالَ يَةتةجروكو
َقاءو ِ لنُّجوومِ  هاألَنجَسابِ  ِتسج  .(٣) (َوالنَِّياَحةو  ه َوااِلسج

ومن هنا نبن املبالس الا تقوم  ليها اجلاهلية ل نتحتث  ةن بعةض ميةاهر اجلاهليةة األوىل     
تقةةةوم  ليهةةةا اجلاهليةةةة يف كةةةل  مةةةان؟ ومةةةا أبةةةر  ميةةةاهر يف إةابةةةة  ةةةن سةةةهالن: مةةةا املبةةةالس الةةةا 

 اجلاهلية األوىل ؟
 

                                                 

 .3308، ومسلم حديث رقم ١586( رواه البخاري في صجيحه حديث رقم ١)

 .79، 78( اقتضاء الصراط المستقيم ص 2)

 .2203حديث رقم ( رواه مسلم  3)
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  :املبادئ اليت تقوم عليها اجلاهلية :املطلب الثاين  
ومةن هنةا فهنالةك فةر   هاجلاهلية يف كل  مان تتف   لد مبالس واحةتة وإن اوتلفةت امليةاهر   

 بةالة األوَثن ه ووأل البنةات  :ألوىلفمن مياهر اجلاهلية ا هبن ةوهر اجلاهلية ومياهر اجلاهلية
وقةةةت توةةةةت ةاهليةةةة اليةةةوم  هه وثةةةرب اْلمةةةر ه ولعةةةب امليسةةةر ه والتفةةةاور  ألنسةةةاب وحنةةةو ولةةةك

فةاجلوهر املبةرتك بةن  همبياهر خمتلفة لكنها يف ةوهرها وأ ةوهلا تتفة  يفامةاً مةع اجلاهليةة   األوىل
  :اجلاهليات مجيعها  لد مر التا يي يتل ص يف أمرين مها

  :اجلهل ابإللوهية :أولا    
ول ا كانت قاية الت وة إىل التوحيت  ه لعبولية فحهل اجلاهلية    التا يي مل يفرلوا هللا     

 :إىل قومه قال تعاىل  ن ل وة نوح  هاْلاص هي ل وة مجيع األنبياء والرسل  ليهم السالم
(هو 2٣املهمنون:)     چڱ  ڱ  ں  ک   ک  ک  ک   گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ       ڱچ 

 چۈ  ۈ  ٴۇ    ۋۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې     ىى  ائ  ائ   چ :قال تعاىل  ن ل وة هول

ڭ  ۇ  ۇ  ۆۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  چ :(هو قال تعاىل  ن ل وة  ال ٦٥األ راف:)

و قال تعاىل  ه(٧٣ :األ راف)           چۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉې  ې  ې  ې  ى    ىائ  
ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  چ  : وة ثعيب  ن ل

وقال تعاىل  ن ل وة إبراهيم  ه(8٥ :األ راف) چ  ڇڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌڎ
  العنكبوت: )  چپ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  چ
ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃڃ  چ  :(ه وقال تعاىل  ن ل وة  يسد  1٦

 ه(٧2املائتة: )    چڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ چ    چ  چ  چ  ڇ  ڇ 
ٻ  ٻ  ٻ      پ  پ  پ   پ           ڀ   ڀ   ڀ  ڀ   ٺ       ٺ    ٻٱچ  :وقال تعاىل  ن ل وة ُممت 

ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ       ڄ   ڄ    ڦٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ

(ه و قال تعاىل  ن ل وة مجيع األنبياء والرسل ٥ - 1ص:) چچ      چ  چ  چ    ڃڃ     ڃ       ڃ
ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇڇ  ڇ  چ  : ليهم الصالة والسالم

 چڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک       ک  ک  ک 

ول ا  نتما طلب  ؛وولك ألن اجلاهلية يف كل  مان قائمة  لد  بولية غ  هللا ه( ٣٦ :النحل)
ٱ  ٻ   چ  :أن جيعل هلم إالهاً من لون هللا و فهم  جلهل كما قال تعاىل  قوم موسد
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ٻ  ٻ     ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ     ٺ  ٿ        ٿ  ٿٿ   ٹ  ٹ    ٹ  

ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ     ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ             ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ    چ  

 جلهل يف  وك لك و فهم هول  (ه 1٤٠- 1٣8األ راف: )  چچ  چ  ڇ  
ٻ   ٻ   ٻ  ٻ  پ    پ  پ  پ  ڀ  ڀ      ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ     چ :قوله تعاىل

ٹ  ٹ   ٹ  ٹ      ڤ   ڤ  ڤ  ڤ          ڦ   ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ    ڄ    ڄ             ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  

 .(2٣ – 21األحقاف: )  چچ      چ       چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ      ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  
  :إتباع غري ما أنزل هللا :اثنياا    
ال ي أنزله هللا  حل وك لك من مبالس اجلاهلية إتباا غ  ما أنزل هللا إما بسبب اجلهل     

 هواتباا اآل ء والعالات والتقاليت وحنو ولك واألهواء اآل اء إىلول  نه عت ل وأمعرفتهه و تم
ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ې  ى  ى  ائ  ائەئ   ۆ  ۈ  ۈ چ  :قال تعاىل

ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئ    ېئېئ  ېئ  ىئ       ىئ  ىئ  ی  ی  ی   ی  جئحئ  مئ  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  چ  :تعاىل قالو  ه( ٥٠ - ٤٩ :املائتة)  چىئ  يئ  جب  حب  خب  مب  

ڤ    ڤ     پ    پ  پ  ڀ    ڀ  ڀ   ڀ  ٺ   ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ     ٹ  ٹ 

ٱ  ٻ    چ :تعاىل قالو  ه(2٤ – 2٣الزورف:) چڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ   ڄ  ڄ     ڄ   ڄ  ڃ        

ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺٺ  ٺ  ٺ    ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ     ٹ  

ڦ  ڄ  ڄ  ڄ     ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇڇ  ڇ  چ    :تعاىل قالو  ه(1٧٠البقرة:)  چ

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ  :وقال تعاىل ه(  21:لقمان) چڌ  ڌ  ڎ  ڇ       ڍ  ڍ 

پ  پ  پ  پ  ڀ         ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ     ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  

ٹ  ڤ  ڤ  ڤ    ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ     ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  

 و لد هاجلهالة أولية يف اتهوا ول لك ه(٦1 – ٦٠:النساء)چچ  چ  چ   ڇ  
  .كان  صر أي يف مسلكهم سلك من كل مطريقته

وكل األمو  الا وقعوا فيها انمجةة  ةن احنةرافهم يف هة ين اجلةوهرين مةن  بةالة األوَثن أو اجلةن    
أو املالئكة أو البمس أو القمر وحنو ولك من  و  العبولية املنحرفة  لد مر العصو ه كما أن 

ولة ا  ةت ميةاهر اجلاهليةة  ة   ها ي أو أوالقةيتركهم ملا أنزل هللا كةان سةبباً لكةل احنةراف اةتمة
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وهي يف احلقيقةة ةاهليةة  هالتا يي تنو ت يف قوم لول وثعيب و ال وغ ها لكن اجلوهر واحت
  .ما لامت ال تعرف هللا وال تتبع منهجه

اْللةة  لل لةة  لون إفةةرال هللا  لوحتانيةةة مةةع   بوليةةة هةةييف كتابةةه  هللا يصةةفها الةةا  اجلاهليةةةف   
 ليسةةت اجلاهليةةة إنومةةن هنةةا  فةة هوالعةةالات والتقاليةةت وحنةةو ولةةك بةةاا غةة  مةةا أنةةزل مةةن األهةةواء ات

 ويوةةت هاليةوم ةةتو وي ه ألمةس يوةةت الويةع هة اه  األويةاا مةن ويةع ولكنهةا الزمةان مةن فرتة
 يف كل الصو  الةا تبعةت الفةرل أو لنسالم واملناقاة هلنسالم املقابلة اجلاهلية  فة فيحو  هغتاً 

 واحليةةةةاة والعقائةةةةت واالقتصةةةةال السياسةةةةةالعقيةةةةتة والعبةةةةالة والسةةةةلوك و  يف هللا مةةةةنهج  ةةةةن اجلما ةةةةة
 أليب قةال  الرسول أن :البريف احلتي كما يف   ؛ولو كان ولك يف أمر ةزئي هاالةتما ية

وهةو  هوطيبةها اجلاهليةة  وح فيةك أي .« ةاهليةة فيةك امةر  إنك » :ة أبمه  ةالً    َّ  وقتة  و 
  .ر  حلسب والنسب ملا   ل أبمه و َي ابن السولاء و الف 

 :من مظاهر اجلاهلية األوىل :املطلب الثالث
وهةي فةرتة  كانةت اإلنسةانية  ه جلاهليةة األوىل أطل  القرآن  لد الفرتة السةابقة لبعثةة النة     

 و اء مةةا ألنه  ةةام قبةةل البعثةةة وأكثةةر وهةةي فةةرتة قةةت يفتةةت إىل مةةائا هتعةةيش  هةةولاً ميلمةةة  ئسةةة
 همةةا يرتكةةز  ليةةه اجلةةاهلييف التةةا يي أو البةةعر  إلينةةا يصةةل ومل الغمةةوض يبةةوبه الةةزمن مةةن ولةةك

 هامعاملهة ن ة كثة اً  السة ة تتهحتو  هالكرمي القرآن ها و  فإليك بعض تلك الصو  اجلاهلية الا 
 هن يقبل ليناً غ لول هح  نعرف  يمة نعمة اإلسالم ال ي  ييه هللا ليناً للناس إىل يوم التين

 .إليك بعض تلك املياهر اجلاهلية هولن تسعت الببرية يوماً إن حتاكمت إىل سوال

   :/ عبودية غري هللا1 
إىل  بالة لقت حتولوا من  بالة هللا ووحتانيته الا تركهم  ليها وليل الرةن إبراهيم      

بقصت أن تقرهبم إىل هللا   لفد  هاً و  نم٣٦٠ح  أ ب  حول البيت العتي  أ يت منو  هاألوَثن
أبنه وحتل  هوتكون هلم ثفعاء  نت هللا مع إقرا هم  لربوبية هلل سبحانه وتعاىل هكما   موا

ۆ  ۈ  ۈ      ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  چ  اْلال  الرا   احملي املميت املتبر لألمره قال تعاىل:

      چۈئ  ۈئ  ېئ    ۉ  ۉ  ې  ې    ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ     وئۇئ   ۇئ  ۆئۆئ

ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  چ وقال تعاىل: ه( ٣1يونس: ) 

ھ  ھ   ے  ےۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ     ۈ  ۈٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  
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ڎ   ڎ  ڈ  ڈژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک    چ  (ه وقال تعاىل:  18 :يونس) چۅ

حجا   واألثجا   واجلن فعبتوا األ نام واأل ه( ٣الزمر: ) چک  ک  گ  گ   گ     گ  ڳ  
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ     چ والبمس والقمر والكواكبه قال تعاىل: 

سبح:  ) چڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ  ٿ    ٿ         ٿ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ڤ  
و)العزى ( الا   ه)هبل( ال ي كان يف ةوف الكعبة :ومن تلك األ نام املبهو ة ه(٤1 – ٤٠

فقال تعاىل منتلًا هب ل  هو)الالت ( الا كانت لثقيف هريش وكنانةكانت يف والي خنلة لق
فقال  هاأل نام الا  بتت من لونه وهي ال يفلك لنفسها فااًل لغ ها مواتً وال حياة وال نبو ا

ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ    ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ    ٴۇ      ۋ  چ  :تعاىل

ائ  ەئەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئۈئ     ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  ې  ې  ى   ى  ائ

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ  :وقال تعاىل ه(2٣ – 1٩ :النجم)     چېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  

)  چپ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ   ٿ  ٿ   ٹ  
وئ   وئ  ۇئ  ۇئ        ۆئ  ۆئ  چ  :بل كانت آهلة قائمة  لد اهلوى قال تعاىل .( ٣ :الفرقان

وئ   وئ  چ   يف تفس  ه ل اآلية ة  ةه هللا ة قال ابن كث  ( ٤٣ان: الفرق) چۈئ  ۈئ  ېئ 

و آل حسنا يف هوى نفسه كان لينه وم هبه  ثيءأي مهما استحسن من  چۇئ  ۇئ        ۆئ    
قال ابن  باس كان الرةل يف اجلاهلية يعبت احلجر األبيض  ماان فإوا  أى غ ل  :إىل أن قال

  .(1)وول أحسن منه  بت الثا  وترك األ
وه ا كان هو الغالب  لد حاهلم ومل يكن يعرف التوحيت إال طائفة ُمتلة كو قة ابن نوفل    

و يت بن  مرو بن نفيل ال أهر هلا يف الواقع ممن بقوا  لد بقاَي احلنفية السمحة من لين إبراهيم 
 هرافات األورىه ول ا  اش ولك اجملتمع بعت فسال املعتقت كل أنواا الفسال واالحناْلليل 

 .ألن فسال املعتقت يتبعه كل فسال آور
  :/ الشك يف البعث بعد املوت2  

گ  گ   ڳ  چ ومن مياهر اجلاهلية األوىل ك لك  البك يف أمر البع  كما قال تعاىل:    

 يس:) چڳ   ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہہ  ہ  ہ      ھ  ھ   
                                                 

 .١١3/  6( تفسير ابن كثير ١)
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گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   چ  (ه قال تعاىل:٧٩- ٧8

 ه( 8٣ – 81املهمنون:)چڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ      ھ     ے  ے 
ڃ  ڃ  ڃ  چ  چچ  چ  ڇ    ڇ  ڇ  ڇڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ                  ژ  ڑ       چ  :وقال تعاىل

ڱ  ڱ        ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ    گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    

ڻ  ڻ  ۀ  ۀ           ہ  ہ      ہ  ہ  ھ  ھ  ھ      ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  

 ه( ٧2 – ٦٦النمل: ) چۇ   ۇ    ۆ              ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ     ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې  
  .واألللة  لد ولك كث ة

  :/ الحنراف األخالقي 3
كانوا  ليه من بعض الصفات الكرمية من ثةجا ة و ةتة وكةرم ونصةرة ميلةوم   العرب  لد ما    

 هإال أن بعض األوال  السيئة غطت  لد كث  من ةوانب حيةانم بصةو ة ةعلتهةا حيةاة  ئسةة
والةتماء كانةت تسةفك ألتفةه  هوامليسةر تعةج بةه اجملتمعةات هكانت اْلمر تبةرب كاملةاء  :من ولك
بل و ل هبةم احلةال  هوس  النساء وسلب األموال فاثي هت مبكةوالزان كانت له  اَي هاألسباب

مةع  هوالقةوي آكةل والاةعيف مةحكول هإىل وأل البنات وقتل األوالل وبية اإلنفا  وووف الفقر
فقةةةةت و ةةةةف ةعفةةةةر بةةةةن أيب طالةةةةب األوةةةةال  اجلاهليةةةةة أمةةةةام النجاثةةةةي  هتكةةةة  وأ ةةةةراض و نةةةةال

ونقطةةع  هوأنيت الفةةواحش هوأنكةةل امليتةةة ه ةةنامفقال:وأيهةةا امللةةك كنةةا قومةةا أهةةل ةاهليةةة نعبةةت األ
 . (1)وأيكل القوي منا الاعيف و هونسيء اجلوا  هاأل حام

 أمران يف اجلاهلية أحتمها يبكيين واآلور ياحكين)  :وقت ةاء  ن  مر  يي هللا  نه قوله     
ب  ةن حليةا أما ال ي يبكيين فقت وهبت  بنة يل لوألها فكنت أحفر هلا احلفةرة وتةنفض الةرتا ه

واألورى كنت أ نع إهلا من التمر أيعه  هوهي ال تت ي ماوا أ يت هلا فإوا ت كرت ولك بكيت
 . (2)و حيرسين ليال فإوا أ بحت معاُ أكلته فإوا ت كرت ولك يحكت من نفسي ي نت  أس

 :/ ظلم املرأة واضطهادها أو إطالق العنان هلا وتربجها4 

                                                 

 .١/358( ابن هشام ١)

 .80/  9( أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن 2)



 

 (401مقرر الثقافة اإلسالمية )
  

 

 (١5 ) 

قال  ههتو ة احلقو  والكرامة ينير إليها مبنيا  النقص والكراهةكانت املرأة يف اجلاهلية م     
ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ               چ  چ  چ  چ      ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍڍ  چ :  تعاىل

ول ا كانت املرأة  ه( ٥٩ - ٥8النحل: )  چڌ   ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژژ  ڑ  ڑ  ک  ک  
وكان ابن الرةل  هعض العرب تعت ةزءًا من امل اثبل كانت  نت ب هحترم نصيبها من امل اث
وولك بعت أن أييت الوا ث فيلقي هوبه  لد  وةة أبيه ل يقول و هتها   هيرث أ ملة أبيه بعت وفاته

أو  وةها ملن ثاء وتسلم  هكما و هت مال أيب ه فإوا أ ال أن يتزوةها تزوةها بتون مهر
وقت كان التعتل بال  هح  أيو  منها ما يباء وتعال بعت طالقها وهو منعها الزواا همهرها
و يساء  برنا وترتك يف بعض األحيان كاملعلقة  هواملرأة تالقي من  وةها نبو اً وإ رايا ه تل

ھ  ھ      چ :ح  ترل إليه مهرها فحرم اإلسالم ه ل الصو  اجلاهلية الياملة فقل تعاىل

ۈ  ۈ      ٴۇ  ۋ  ۋ         ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭڭ  ڭ    ۇ    ۇ  ۆ   ۆ 

  .(1٩النساء: ) چۅۅ  
وعةةرا سةةافرة  هكمةةا كانةةت اجلاهليةةة مةةن وةةةه آوةةر تطلةة  العنةةان للمةةرأة فت ةةرا مةةن غةة  حاةةةة   

مزاةة للرةال يف ث  ميةالين احليةاة مةن غة  حبةمة وال يةواب  تر ةد البةرف وحتقة   همت ةة
ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  :سةةاء األمةةة تبةةع هلةةنون فجةةاء قولةةه تعةةاىل لنسةةاء النةة  ؛الطهةةر والعفاف

فةةحمر هللا املةةرأة  لقةةرا  يف البيةةت لتقةةوم بةةتو ها  ه(٣٣األحةةزاب: ) چ چ  چ  چ  چ
ومةتاول  هوإن ل ت احلاةة لل روا عرا وف  الاةواب  املانعةة مةن ُمركةات البةهوة هاألساسي

ال خبو  ولو كان ولةك وال طيب و  هوال ت ا هوال اوتالل هوال ولوة هفال واوا  لقول هالفتنة
 .اْلروا إىل املسجت

 
 
  :/ محية اجلاهلية5
بغةةة   والتعةةةايل والبطةةةر والتعنةةةت األنفةةةة والتكةةة  والغةةةرو كانةةةت اجلاهليةةةة األوىل قائمةةةة  لةةةد       

ٱ  ٻ  ٻ    ٻ  ٻ  پ       پ   پ   پ  ڀ  ڀ   ڀ  چ  :كمةةا قةةال تعةةاىل  هحةة 

گ  گ         گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  چ    :تعاىل القو  ه( ٣٦ :األنبياء)  چڀ  ٺ   ٺ    ٺ  ٺ  

إيةةةافة إىل  ه( ٣٦ - ٣٥الصةةةافات: )  چڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ    ڻ    
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 الةةةاوإذةةةا تقةةةوم  لةةةد  ابةةة  القبيلةةةة  هالتقيةةةت  حلميةةةة الباطلةةةة الةةةا ال تقةةةوم  لةةةد ليةةةن وولةةة  قةةةومي
 إىل االحتكةةام لوننصةةرة  صةةبية  هاً ميلومةة أو ظاملةةاً  قبيلتةةه أفةةرال قبةةل مةةن الفةةرل يونصةةر أن اةةيتتق

ل يةةت بةةن  نةةه  كةةانوا يسةة ون  ليةةه قةةت  ةة املبةةتأ الةة ي    اوهةة هبصةة ة أو هةةتى وال مسةةتن   قةةل
  :الصمة بقوله
   أ ثت  غزية   ترثت وإن   غويت     غوت إن غزية من إال أان وما          

  تزا وقت كانت كل قبيلة هلا ا همن أبر   فات اجلاهلية   ألحساب ومن هنا كان التفاور    
 أكةةةةرم وأمهةةةانم آ ء أثةةةرف آ  هةةةمو   هتهم وةةة  قبيلةةةةةقبيلةةةو  هوةةةة  النةةةاس فهةةةم هبنسةةةبها وقونةةةا

 وولةةك هاجلةاهلي العصةةر أوبةا  هبةا امةةتألت الةا املنةةافرات تلةك لنةا يفسةةر مةا هةة ا ولعةل هأمهةات
 أمةةر مةةن أمةةا يف أ بةةع «  : قةةالولةة ا    ؛ ثةةعرائه قصةةائت يف أ ةةتا ل تةةتوي الةة ي الف ةةر
 والناحبةة ه لنجةوم واالستسةقاء هاألنسةاب يف والطعةن هألحسةاب  الف ةر :يرتكةو ن ال اجلاهلية

 نإ :-هللا  ةةه- تيميةة ابةن قةال هوقةت سةب  عرجيةه » مونةا قبةل تتةب مل إوا -النائحةة :قال أو-
 الرافاةة  ليه اتبعتهم ال ين اجلاهلية أحكام من حكم هو النسب مبجرل التين يف البرف تعلي 

 ية م وال بنسةبه أحةتاً  فيها ميتح واحتة آية هللا كتاب يف ليس وهل ا ..اجلهل أهل من وأثباههم
 استبةةةةهت ل والعصةةةةيانه والفسةةةةو   لكفةةةةر ويةةةة م هوالتقةةةةوى  إلميةةةةان ميةةةةتح وإذةةةةا هبنسةةةةبه أحةةةةتاً 

 مةةن ألحسةةاب  الف ةةر فجعةةل وكةةرل سةةب  وقةةت ه»اجلاهليةةة أمةةر مةةن أ بةةع« :البةةريف  حلةةتي 
 .(1)و »اجلاهلية أمو 

ت فيهةةةا سةةةفك وقةةةت تسةةةببت تلةةةك احلميةةةة اجلاهليةةةة إىل تفةةةر  نتجةةةت بسةةةببه حةةةروب لاميةةةة      
 مقتولون قاتلون لائماً  فهم هسنتهم من سنة أ بحت اءالتم إ اقة كحن ح . .التماء الكث  من

 اجلميةةع ويصةةطلي تقةةوى ل يةةعيفة  ةةغ ة تبةةتأ احلةةروب وكانةةت  .لم إىل إال لم مةةن يفرغةةون ال
فةةةةاأل واح توزهةةةة   هإن القتةةةةال يف اجلاهليةةةةة يكةةةةال ال يهةةةةتأهالفةةةةراش ترامةةةةي فيهةةةةا يرتامةةةةون بنا هاهبةةةةل

ووسة  ه يف أ ض ال تعةرف اهلةتوء  هوالثةح  يزيةت احلةروب اثةتعاالً  هوالبيوت عرب هوالنساء ترمل
چ         ڇ  ڇ  ڇ    ڃ  ڃ  چ  چ  چ چ  :قةةال تعةةاىل ممتنةةاً  لةةيهم هقةةل فيهةةا الرةةةاء ةةحراء 

                                                 

 .١64/  ١( الفتاوى الكبرى البن تيمية ١)
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ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ      ژ  ڑڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  

  .(  1٠٣آل  مران: )  چگ     
  :/ تفشي الراب6
كانت تعيش ك لك ويعًا اقتصالَيً سيئاً   هكما كانت اجلاهلية تعيش ويعًا سياسيًا متتهو اً     

 ه َ  اجلاهليةِ  الن  املعاملة فحطل   ليه  يفثل ولك يف تفبي الر  ح  أ ب  أ ل هللغاية
وانعتام املروءة وسيطرة املالَيت  هسوء استغالل حاةة اآلوريناألهرة واجلبع و  وهو  و ة من

يعطي املتين مااًل لتائنه  ائتاً  حي  همع انعتام للمعروف بن الناس ه لد العقول واألنفس
إّما أن تَةقجاَي  :يقولون هةل ومل يتفع  َال يف التينفإوا حّل األ ه لد قت  التين ألةل االنتيا 

  .وإّما أن توريب 
ول لك  ال     ؛ونفر منه تنف ًا ثتيتاً  هوأ لن حربه  ليهأ ل الر  فجاء اإلسالم فحرم    

وما ميكن أن يسببه من كوا ث اقتصالية تههر   لد  همن قبل أن تت ك األمم خماطرل هاجلاهلية
ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  چ  :قال تعاىل هعة يف احلياة من  نا ة و  ا ة وجتا ةالنباطات الناف

ٻ  پ  پ   پ  پ    ڀ  ڀ  ڀ  ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ     ٿ  ٿٹ  ٹ  ٹ  ٹ  

ڤ  ڤڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃڃ  چ  چ   چ  چ  ڇڇ  ڇ  

ھ  ھ  ے  ے     ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھچ  :وقال تعاىل ه( ٢٧٥البقرة: )  چڇ   ڍ  

ۓ             ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ   ۉ  ې  

لعن  :أنه قال  ن ةابر بن  بت هللا وقت ةاء  ه( 2٧٩ - 2٧8البقرة: ) چې 
 .(1)«َوقَاَل هومج َسَواٌء  هَوَثاِهَتيجهِ  هوََكاتَِبهو  هَومووِكَلهو  هآِكَل الّرِ َ و   سول هللا 

وما كانت حرب اإلسالم للر  هب ل الصو ة الصا وة إال ملا له من آَث  سيئة  لد    
تا م املال بطر  غ  ومن أسباب  هفهو قائم  لد استغالل حاةات الناس هاجملتمعات
ألاة كما هو  هألنه تا م  لد حساب سلب مال الفق  ويمه إىل كنو  الغين ؛مبرو ة

مفستة للحياة  يف  و  ..استثما  األ ض واست راا طيباناو  هوالعمل البريف ههتامة للنبال
 :يف ولا ه ألمته يف وطبة الولاا فقال ول ا ح   منه الن   هممحقة لكل بركة وو  هالببرية

                                                 

 .4١77( رواه مسلم حديث رقم ١)
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رِكومج َهَ ا ُِ بَةَلتِكومج ) إ َواَلكومج َحَراٌم َ َليجكومج َكحورجَمِة يَةوجِمكومج َهَ ا ُِ َثهج َهَ ا َأاَل كولُّ  نَّ ِلَماءَكومج َوأَمج
َاِهِليَِّة َموجيووَ ٌة َوِإنَّ َأوََّل َلم  َأيَ  َاِهِليَِّة حَتجَت َقَتَمدَّ َموجيووٌا َوِلَماءو اجلج ِر اجلج ء  ِمنج أَمج عو ِمنج َثدج

تَةرجِيًعا ُِ َبِِن َسعجت  فَةَقتَةَلتجهو هوَ يج  َاِ ِث َكاَن موسج َاِهِليَِّة َموجيووٌا ِلَمائَِنا َلمو ابجِن َ بِيَعَة بجِن احلج ٌل َو َِ  اجلج
 .(1) ( نَِّساءِ َوَأوَّلو  ًِ  َأَيعو  َِ اَن  َِ  َ بَّاِس بجِن َ بجِت الجموطَِّلِب فَِإنَّهو َموجيووٌا كولُّهو فَاتةَّقووا اَّللََّ ُِ ال

 :أساس  بناء اجملتمع اإلسالمي:املبحث الثالث
ه فةةةال بةةةت لةةةه يف ويةةةعه (2)نيا اةتما يةةةا ألوفةةةا لبةةةين ةنسةةةهلقةةةت ولةةة  هللا تعةةةاىل اإلنسةةةان مةةةت     

الطبيعةةةي مةةةن االناةةةواء حتةةةت جتمةةةع يالقةةةي مصةةةاحلهه وحيقةةة  لةةةه أكةةة  قةةةت  ممكةةةن مةةةن مقومةةةات 
العةةيش الرغيةةته إال أن مالمةة  هةة ا التجمةةع تتغةةاير تبعةةا الوةةتالف التصةةو ات الةةا  لةةد أساسةةها 

ا التجمةع وهةي األسةرةه وانتهةاء أبك هةا تكون التجمعات الببريةه ابتتاء من أ غر وحتات هة 
 وهي التولة.

وملا كان هل ل الفطرة اإلهلية يف اإلنسان أكة  األهةر يف قيامةه بوظيفةة العبوليةة الةا ولقةه هللا      
مةةن أةلهةةاه ةعةةل لةةه اإلسةةالم منهاةةةا ُمةةتل املالمةة  لعالقتةةه مبجتمعةةهه يرتتةةب  لةةد االلتةةزام بةةه 

  ول  من أةلها.والس   ليه حتق  احلكمة الا
وإوا كانةةت احلكمةةةة اإلهليةةة ْللةةة  اإلنسةةان هةةةي العبوليةةة ْلالقةةةه كمةةا لل  ليةةةه قولةةه تعةةةاىل:      

فةةإنَّ هةة ل العبوليةةة ال تقتصةةر  لةةد  ه( ٥٦الةة ا َيت:  ) چڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   چ
لنةةاس بةةل هةةي تتمثةةل كةة لك يف أنةةواا مةةن العبةةولَيت يهليهةةا ا هالعالقةةة الفرليةةة بةةن العبةةت ووالقةةه

 كما يهلون ثعائرهم حال انفرالهم.  هْلالقهم حال اةتما هم
ولةةةيس املقصةةةول هنةةةا هبةةة ل العبةةةولَيت االةتما يةةةة البةةةعائَر الةةةا تةةةهلَّى يف مجا ةةةةه كصةةةالة      

اجلمعة واحلج وحنوها من البةعائر  لةد قتاسةتها وأمهيتهةا البالغةةه وإذةا املقصةول هنةا القيةامو بتلةك 
وترفع اليلم والبغي والعتوانه  ه من ثح ا أن تبس  العتل واألمن يف األ ضالبرائع الر نية الا

والةةا ينتيمهةةا الفهةةم العةةام البةةامل لوظيفةةة األمةةر  ملعةةروف والنهةةي  ةةن املنكةةر املنةةّوِل هبةةا يف قولةةه 

                                                 

 .3009( رواه مسلم حديث رقم ١)

 .4١( انظر: مقدمة ابن خلدون 2)
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آل )  چٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ      ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹچ  تعةةةةةةةةاىل:
 .(11٠ : مران
 هأمةةر بعبالتةةه بةةّن  ةةفة هةة ل العبةةالة يف كتابةةه و لةةد لسةةان  سةةوله  فكمةةا أن هللا تعةةاىل إوج    

ھ  ے      ے  ۓ  چ وبن أنه ال يقبل  بالة  لد غ  الصفة الا بّنه كما يف قوله تعاىل: 

) مةةن أحةتث يف أمةةران  :وكمةا يف قولةه  ه( 21البةو ى: )  چ ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ
لك فإنه مل يرتك الناس مهال يف ثهون اةتما همه بل بن هلةم ه ك (1) ه ا ما ليس منه فهو  ل (

ويعمةةرون بةةه األ ض  لةةد مةةا   هوحقةةوقهم فيمةةا بيةةنهم همةةا يةةهلون بةةه حقةةه  لةةيهم يف هةة ا احلةةال
يوافةة  وظيفةةة العبوليةةة الةةا ولقهةةم هلةةاه وإن كانةةت العبوليةةة يف هةة ا اجلانةةب غةة  مقيةةتة بصةةفة 

قا ةةةَت  امةةةة  ومصةةةالَ معتةةة ةه ويةةةوابَ  كليةةةة  تتناسةةةب ُمةةةتلة كحةةةال البةةةعائره بقةةةت  تقييةةةتها مب
 ومجا يِة التكليف.

وهةةو مةةا يعةةين  هلقةةت ةعةةل اإلسةةالم أسةةاس الةةر ل بةةن أتبا ةةه هةةو  ابةة  االنتمةةاء هلةة ا الةةتين     
 لت ةةةة األوىل االلتقةةاء  لةةد أ ةةوله الكةة ى القطعيةةة مةةن العقائةةت الغيبيةةة املتمثلةةة يف اإلميةةان  هلل 

والبةةعائر العمليةةة املتمثلةةة يف إقامةةة الصةةالة وإيتةةاء  هكتبةةه و سةةله واليةةوم اآلوةةر والقةةت ومالئكتةةه و 
الزكاة و وم  ماان وحةج البيةته و نةوان هة ل األ ةول كلهةا كلمةة وال إلةه إال هللاوه فمةن قاهلةا 

الةةا مةةت كا ملعناهةةا ملتزمةةا مبقتاةةاها فهةةو يف  ةةتال اجملتمةةع املسةةلم املةةرتب  برابطةةة األوةةوة اإلميانيةةة 
وكمةةةال قةةةال  ه(1٠ :احلجةةةرات)      چۈ  ٴۇ  ۋ       چ   :كمةةةا قةةةال تعةةةاىل  هتعلةةةو  لةةةد كةةةل  ابطةةةة

ةةِلموهو َوَمةنج َكةةاَن يف َحاَةةِة َأِويةةِه َكةةاَن اَّللَّو  ) :اَّللَِّ  َ سوةولو  ةةِلِم اَل َييجِلموةهو َواَل يوسج ةةِلمو َأووةو الجموسج الجموسج
ةِلًما يف َحاَةِتِه َوَمنج فَةرََّا َ نج موسج  ِلم  كورجبًَة فَةرََّا اَّللَّو َ نجهو كورجبَةًة ِمةنج كوةروَ ِت يَةةوجِم الجِقَياَمةِة َوَمةنج َسةتَةَر موسج

ََي َأَ   :َسةَحَل َميجموةونو بجةنو ِسةَيال  أَنَةَس بجةَن َمالِةك  قَةالَ  :يجةت قَةالَ و ةن ةوَ  ه(2) ( َستَةَرلو اَّللَّو يَةةوجَم الجِقَياَمةةِ 
َةةةّرِمو  َلتَةنَةةةا َوَ ةةةلَّد )  :فَةَقةةةالَ ؟ َلَم الجَعبجةةةِت َوَمالَةةةهو  َةجةةةَزَة َمةةةا حيو َبَل ِقبةج ةةةتَةقج َمةةةنج َثةةةِهَت َأنج اَل إِلَةةةَه ِإالَّ اَّللَّو َواسج

ِلِم َوَ َليجهِ  ِلمو َلهو َما لِلجموسج  .(٣) ( َ اَلتَةَنا َوَأَكَل َوبِيَحتَةَنا فَةهوَو الجموسج

                                                 

 .١7١8، ومسلم  حديث رقم  2250ي صحيحه حديث رقم (رواه البخاري ف١)

 .6706، ومسلم حديث رقم 2442( رواه البخاري في صحيحه حديث رقم 2)

 .393( رواه البخاري في صحيحه حديث رقم 3)
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مةةةن احلةةةب والةةةوالء والنصةةة  والنصةةةرة يف وللمسةةةلم بةةة لك  لةةةد إووانةةةه حقةةةو  هةةة ل الرابطةةةة      
ک  گ  گ   گ  گڳ  چ  كمةا قةةال سةةبحانه:  هوهلةةم  ليةه مثةةل الةة ي لةه  لةةيهم هاحلة 

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ     ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻڻ  

 .(٧1التوبة: ) چۀ  ۀ  ہہ  ہ  ہ  ھ  ھ  
والرسةل  ةلوات وه ا الراب  واص  ملهمنن  إلسالم ال ي هو ثريعة ُممت وامت األنبيةاء      

وسةةالمه  لةةيهم أمجعةةنه ال يبةةمل املعريةةن  ةةن اتّبا ةةه سةةواء مةةن املنتمةةن إىل البةةرائع املنسةةووة 
ھ   چ  كمةةا قةةال سةةبحانه:  هأو مةةن غةة هم هاحملرّفةةةه فاةةال  ةةن أتبةةاا الةةتَيانت الوهنيةةة الويةةعية

ويف  ،(٧٣األنفةةةةةةةةةال: )  چھ  ھ  ے  ےۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  
وهةةم يةةت  هوجيةة   لةةيهم أقصةةاهم هيسةةعد بةة متهم ألانهةةم هاملسةةلمون تتكافةةح لمةةا هماحلةةتي : ) 

ال يوقتةل مةهمن بكةافره  هيرّل مبّتهم  لةد ماةعفهمه ومتسةر هم  لةد قا ةتهم ه لد من سواهم
 . (1) وال وو  هت يف  هتل (

بل إن لةه  هوه ل اْلصو ية ال تعين مطلقا استباحة البغي واليلم والعتوان  لد غ  املسلم     
حقوقا يمنها اإلسةالم حة  يف حةال احلةرب مةن ثةح ا أن حتقة  العتالةة والرةةة العامةة البةاملة 

وقولةه  ه(1٠٧األنبيةاء: )  چک  ک  گ         گ  گ       چ  كما لل  ليه قوله تعةاىل:  هللعاملن
 :البقةةةةرة)  چوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ       ۈئ  ېئېئ  ېئ    ىئ  ىئ  ىئ  ی  چ  :تعةةةةاىل
( وقوله  1٩٤البقرة: )  چ ک  ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳچ  :وقوله تعاىل ه( 1٩٠

النحةةةةةةةةةةةةةةةل: )  چۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ېى  ى  ائ   ائ    ەئ  ەئ  چ  :تعةةةةةةةةةةةةةةةاىل
   .( 8اإلنسان: ) چٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ   چ  :وقوله تعاىل ه(12٦
كةة ى املعلومةةة مةةن الةةةتين وال تنفصةةم هةة ل الرابطةةة العقتيةةة إال  إلوةةالل بتلةةك األ ةةول ال     

وهةو مةا  ةال القةرآن  ِّلًة يف  ه لارو ة  لد وةه ال يتصو  معه بقاء مصةتاقية االنتمةاء لنسةالم
ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  چ  :حنةةةةةو قولةةةةةه تعةةةةةاىل

وولةةةك يكةةةون  لةةةد  ةةةو   ه(21٧البقةةةرة: )  چۀہ  ہ  ہ  ہھ   ھ  ھ  ھ  

                                                 

، وأحمد في مسنده 2685، 2684، 2683، وابن ماجه برقم 4735برقم، والنسائي برقم  275١( رواه أبوداود ١)

 .2208، وصححه األلباني في "إرواء الغليل" برقم 2/2١١، ١/١22
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اإلسةةةةالمو و وقواطةةةةع اإلسةةةةالمو وثةةةةرحوها  ستفايةةةةة يف كتةةةةب   ةةةةتة  اهةةةةا العلمةةةةاء ونةةةةواقض
  .العقائته ويف أبواب الرلة من كتب الفقه

ومن قّصر يف ثيء من حقو  ه ل الرابطة العقتية أبن  اغ يف ثةيء مةن العقيةتة والبةريعة      
مليةةة مل  ةن كتةةاب هللا وسةةنة نبيةةه ومةةا أمجةةع  ليةةه املسةةلمون األوائةةل مةةن أ ةةول الةةتين العلميةةة والع

يفقت  ابطة األووة اإلميانية إال أن يقع يف كفر   ري  بواح  نتان فيه من هللا برهانه كعبةالة غة  
هللا تعاىله أو االستهزاء ببيء من لينهه أو إنكا  معلوم من التين  لارو ةه لكنةه ال يكةون يف 

وىل منةهه وهةو أوىل مهاواته كمن سلم من ه ا التقصة ه فاملسةتقيم  لةد طريقةة السةلف الصةال أ
وهة ا مةن حية   همن الكافر األ ليه كما أن الكافر الكتايب أقرب من الكافر امللحةت أو الةوهين

 هكمةةا أن هنةةاك ا تبةةا ات أوةةرى يف التفريةة  بيةنهم فالةةتا ي إىل بت ةةة لةةيس كغةة  الةةتا ي  هاجلملةة
 .والكافر املقاتل ليس كاملسامل وهك ا

ةعةةل كثةة ا مةةن ثةةعائر اإلسةةالم العيةةام وات  ةةبغة مجا يةةة وقةةت كةةان مةةن احلكمةةة اإلهليةةة أن    
اكيةةتا  لةةةد هةة ل الرابطةةةةه كمةةا يف القبلةةةة و ةةلوات اجلمعةةةة واجلما ةةة واأل يةةةال و ماةةان واحلةةةج 
واجلهةةةال؛ فةةةإن هلةةة ل البةةةعائر اجلما يةةةة أهةةةرا  لغةةةا يف إبقةةةاء البةةةعو   ال تبةةةال العقةةةتي حيةةةا بةةةن 

        .املسلمن
وإوا   هة العقتيةةة اإلميانيةةة هةةي األسةةاس الةة ي يقةةوم  ليةةه بنةةاء اجملتمةةع املسةةلموإوا كانةةت العالقةة   

كان حتققها ثرطا ألهلية األمة املسلمة حلمل  سالة اإلسالم للعاملنه وإوا كانت اهلوية العقتيةة 
وحةةةتها هةةةي العنةةةوان الةةة ي يسةةةوّغ هلةةةم منصةةةب القيةةةالة والةةةرَيلة بةةةن األمةةةمه فإنةةةه مةةةن الاةةةرو ة 

م أن هة ل اهلويةة ال مفعةول هلةا مةا مل تكةن  قيةة  لةد  ةفائها ونقائهةا كمةا أنزهلةا القصوى أن نعلة
 ب العةةةاملن  لةةةد وةةةامت املرسةةةلن  ةةةلد هللا  ليةةةه وسةةةلمه سةةةاملة مةةةن ةنايةةةة التبةةةتيل والتحريةةةف 
والتزييةةةف حتةةةت أي و يعةةةة مةةةن اويةةةل أو توفيةةة ه وأن السةةةر يف اسةةةتحقا  هةةة ل اهلويةةةة أن تكةةةون 

 هو   نيتها اْلالصة من ثوائب االبتتاا والزَيلة والنقصان.  نواَن األمة األوحتَ 
وه ا يعين أنه ال لو  يف تكوين ه ل اهلوية مل اث اآل ء أو املتبةو نه واةتهةالات الغةالن أو    

املفةةةةةّرطنه والعصةةةةةبيِة لغةةةةة  مةةةةة اث سةةةةةيت املرسةةةةةلنه فاةةةةةال  ةةةةةن أن هةةةةة ل اجلنةةةةةاَيت والبةةةةةوائَب 
تت األمةةةةةه وتفتةةةةت مرةعيتهةةةةا األ ةةةةلية يف الكتةةةةاب والسةةةةنة إىل والعصةةةةبيات مةةةةن ثةةةةح ا أن تبةةةة

 مرةعيات ال حصر هلاه كل منها يوز م أ ا أهٌل اللتفاف األمة حوهلا.       
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كما أن ه ل اهلوية الر نية اْلالصة هي وحتها الا عّول األمة طرح هقافة  املية غةِ  ُمسةوبة     
 معينةةةةه وإذةةةا هةةةي الفطةةةرة اإلهليةةةة النقيةةةة الصةةةافيةه  لةةةد قوميةةةة أو  صةةةبية أو إقليميةةةة أو مصةةةال

  هووال ة م اث األنبياء واملرسلن مجيعا من لتن آلم ونةوح إىل وةايفهم  لةيهم الصةالة والسةالم
ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ      ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  چ  كمةةةةةةا قةةةةةةال سةةةةةةبحانه:

ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ    ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ 

ڈ  ڈ  ژژ  ڑ  ڑ  ک   ک  ک  کگ  گ  گگ  ڳ  ڳ  ڳ      ڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  

 .( 1٣8 - 1٣٦البقرة:  ) چڻڻ  ڻ  ۀ      ۀ  
وأما نيرة اإلسالم إىل الرواب  األورى الا يلتقي  ليها الببر يف جتمعانم فهةي ةامعةة بةن     

لرابطةة الةةا يرتتةب  ليهةا مصةةال معتة ة للنةاس ومل تتاةةمن الرةةة واحلة  وبةن احلكمةةة والعةتله فا
ظلمةةا و ةةتواان واةتما ةةا  لةةد الباطةةل ال يلغيهةةا اإلسةةالمه بةةل يهةة هبا ويوةههةةا لل ةة ه والرابطةةة 
الفاسةةتة مةةن أ ةةلهاه املبنيةةة  لةةد  صةةبية  طلةةةه أو قةةيم فاسةةتةه أو مصةةالَ غةةِ   اللةةة يةةنعم هبةةا 

هلةا يف اإلسةةالمه بةل هةي مصةةنفة يف وصةال اجلاهليةة الةةا  أانس  لةد حسةاب آوةةرينه ال ا تبةا 
 .ةاء اإلسالم حملوها وثفاء الناس منها

يف بةةةالل العةةةرب والرابطةةةو األوىل لتجمعةةةانم العصةةةبيةو القبليةةةه املبنيةةةة  لةةةد  وقةةت بوعةةة  النةة     
ع يعتة  االسةتيالء قرابة النسب والرحم واملصال املبرتكة ألبناء القبيلة من القةوة والكثةرةه يف ختمة

 لةةد مةةال الغةة   لقةةوة مةةن طةةر  الكسةةب املبةةرو ةه فهةة ب اإلسةةالم هةة ل العالقةةة أبن أّ ةةل يف 
نفةةوس النةةاس مبةةتأ العةةتل واملسةةاواةه وأمةةات العصةةبية القبليةةة الةةا جتعةةل الفاةةل يف خةةرل االنتمةةاء 

اْلةة ه وسةةّ رها يف احلةة ه  ه واسةةتثمر هةة ل العالقةةة النََّسةةبية الفطريةةة بةةن األقةةا ب يف(1)إىل القبيلةةة
؛ ملا يف ولك من احل  (٣)ه ويعقت األلوية يف غزواته قبيلة قبيلة(2)فكان جيعل العرفاء  لد القبائل

أن يلغةي هة ل الرابطةة   لد التنافس بن القبائل يف نصرة هللا و سولهه فلم يكةن مةن هةم النة  
 . (٤)ويوةهها إىل الوةهة الصحيحة ملرةه وإذا كان مهه أن يه ب ه ل الرابطة الطبيعية 

                                                 

( انظر في هذا اآلثار التي أوردها أصحاب التفسير المأثور كابن جرير وابن كثير والسيوطي في الدر المنثور ١)

 [.١3عند تفسيرهم لقوله تعالى}إن أكرمكم عند هللا أتقاكم{]الحجرات 

 البخاري: باب العرفاء للناس. ، وبوب عليه6755( انظر: صحيح البخاري، حديث 2)

 .4030( انظر: صحيح البخاري، حديث 3)

 وما بعدها. 3/595( انظر: "زاد المعاد في هدي خير العباد" البن القيم 4)
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إن من يقتم نفسه للعامل اليوم من املسلمن هبووية قومية ح  ولو كانت القوميَة الةا منهةا نة     
األمة  ليه الصالة والسةالم لَيفةّوت  لةد نفسةه   ةيتا ية ما مةن مة  ات القيةالة والةرَيلة ألمةم 

 نتمائةةه لنسالمهوسةةيبقد هبةة ل اهلوويةةة القوميةةة األ ضهفاةةال  ةةن تفريطةةه يف األمانةةة الةةا حتّملهةةا 
احملةةتولة أو تلةةك نيةة ا أ ةةغر أو مسةةاوَي يف أحسةةن حاالتةةه لقوميةةات ال حصةةر هلةةاه كةةل يةةت ي 

 لنفسه أنه  لد طريقة مثلده وهقافة فالده فبحي ح  يتحول إىل طريقة قوم آورين!.
هقةةياله مةةن الةة كاء طرحوةةهه ومةةن  أمةةا مةةن ال يةةرى أ ةةال تقةةتمي نفسةةه للعةةامله ويعتةة  ولةةك  بئةةا   

ويريةةةةد أبي مويةةةةع بةةةةن أمةةةةم األ ض مةةةةا لام حيقةةةة  مصةةةةلحته التنيويةةةةةه  هاحلةةةةزم اإل ةةةةراض  نةةةةه
فةةإن هةة ل الر يةةة غةة   ؛فوايةة  أن اْلطةةاب ال يبةةمله هوحيّصةةل بةةه ثةةهوته ول تةةه ومتعتةةه البهيميةةة

چ  چ وتعةةةاىل: قةةال سةةبحانه  همتصةةّو ة مةةن مسةةلم  ةةةال  يعةةرف نعمةةة هللا  ليةةه يف هةةة ا الةةتين

 .( ٣٣  :فصلت) چچ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ    ڎ     ڎ  ڈ  
إن التةةزام املسةةلم هبويتةةه العقتيةةة ال يعةةين تنّكةةرل النتماءاتةةه الطبيعيةةة األوةةرىه فهةةو ابةةن أسةةرته      

الباّ ه وهو فرل وّ  ُمسن يف قبيلته وقريته وحّيهه وهو  او منتج فّعةال يف ختمعةه ووطنةهه وهةو 
 ولك كّله يستلهم استقامته وو يّته وإجيابيتةه مةن  قيتتةهه فهةو يتعامةل مةع هللا و هلل يف ولةك  يف

كلّةةةهه قةةةت  بةةة  لينةةةهه ومل خيسةةةر لنيةةةاله فةةةإوا مجةةة  ثةةةيء مةةةن هةةة ل االنتمةةةاءات بةةةتافع ثةةةهوة أو 
  صبية كَبَحه  النتماء األ يمه وأجلمه بلجام اإلميانه كما حصل مةع األوس واْلةز ا ملةا حةّرش

و ةةةرهم وو يهةةم ووكةةرهم بقةةول هللا  بيةةنهم  ةةةل يهةةولي حةة  كةةالوا يقتتلةةواه فةةحل كهم النةة  
ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ         ڇ  ڇ  ڇ   ڇ   چ  :تعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاىل

 چڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ      ژ  ڑڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  

 .(1) ( 1٠٣آل  مران: ) 
يف ات خيهةةةةم الطويةةةةل قةةةةت  رفةةةةوا أنوا ةةةةا مةةةةن االنقسةةةةامات واالنتمةةةةاءات  وإوا كةةةةان املسةةةةلمون    

السياسةةةةية واإلقليميةةةةةه الةةةةا بلغةةةةت أوةهةةةةا يف هةةةة ا الزمةةةةان الةةةة ي قةةةةت تقسةةةةمتهم فيةةةةه األوطةةةةانه 
و ةةةةةنفتهم احلةةةةةتول إىل ةنسةةةةةيات منتميةةةةةة إىل وحةةةةةتات سياسةةةةةيةه ولول ولويةةةةةالت تتفةةةةةاوت يف 

منهةةا مةةا يرةةةع إىل االسةةتعما ه وحركةةات  هة إليةةهإمكااننةةاه يف واقةةع يطةةول ثةةرح اليةةروف املهليةة
ومنهةةا مةةا يرةةةع إىل طبيعةةة األقةةاليم اجلغرافيةةةه وتركيبانةةا السةةكانيةه  هاالسةةتقالل يف القةةرن املايةةي

                                                 

 .١/390( انظر القصة في تفسير ابن كثير ١)
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ومنها ما هو امتتال ات خيةي طبيعةي لكيةاانت قتميةةهح   ةا ت االنتمةاءات الوطنيةة هةي السةمة 
الم يبقةةةد هةةةو الةةةراب  الةةةرئيس الةةة ي جيمةةةع كةةةل هةةة ل العامةةةة يف واقةةةع املسةةةلمن اليةةةوم فةةةإن اإلسةةة

 .توتبقد الرابطة اإلميانية هي اجلامعة لكل تلك االنتماءا هالكياانت واالنتماءات
واإلسالم ميتلك من مقومات التغي  إىل األ ل  وإ ةالة البنةاء مةا هةو كفيةل بتجةاو  أي واقةع    

ولك  لد السةنة اإلهليةة املة كو ة يف قولةه  و يثما يتحق  هقت يكون غ  مالئم لعقيتته أو ثريعته
فةةةةةإن هللا ةعةةةةةل للمسةةةةةلمن  ه(11الر ةةةةةت:)  چھ    ھ  ے   ے  ۓ  ۓ      ڭ  ڭ  ڭ  ڭۇ     چ تعةةةةةاىل:

والتةةةة مر  هفسةةةةحة يف ليةةةةنهمهفلهم يف التعةةةةاون  لةةةةد الةةةة  والتقةةةةوىه والتنا ةةةةر  لةةةةد احلةةةة  والعةةةةتل
القتصةالي والسياسةي  والعسةكري بةن لوهلةم والتكافةل والتعةاون ا ه ملعروف والتناهي  ن املنكر

 وأوطا مه ما حيققون به بعض ما فانم إو مل يكونوا لولة واحتةه من القوة واملهابة والثروة.
ه وقةال: ) املسةلم أوةو (1) ) املةهمن للمةهمن كالبنيةان يبةت بعاةه بعاةا ( :وقت قال نبينا     

فالواةب  لةد املسةلمن يف  القةانم السياسةية بةن ه (2) املسلم: ال ييلمه وال حيقرل وال خي له (
لوهلةةةم مةةةن التةةة وي والتةةة    والتكافةةةل والتعةةةاون والتنا ةةةر يف احلةةة  والعةةةتل كالواةةةةب  لةةةيهم يف 

  القانم الفرليةه وحقو و األووة اإلميانية تبمل احلالن.
نيةةةةةه تيةةةة  تقةةةةّتم أمةةةا إوا طغةةةةت الصةةةةبغة الوطنيةةةة والنعةةةةرة اإلقليميةةةةة  لةةةةد   ل العقيةةةتة اإلميا   

اسةةةتحقاقانا والتزامانةةةا أَي كانةةةت  لةةةد حقةةةو  األوةةةوة العقتيةةةة جتةةةال كةةةل مسةةةلمه فإ ةةةا تعةةةول يف 
 ميزان البرا ير  من ل اوى اجلاهلية.

 :مقومات بناء األمة اإلسالمية :املبحث الرابع
مي وأن مةا إوا تبن مما سةب  أن األسةاس العقةتي هةو الةراب  الرئيسةي واملقةتم للتجمةع اإلسةال   

سوال من الرواب  وايعة له مابوطة به فإن هل ا الراب  استحقاقات  قتية  لد اجملتمع املسةلم 
تبةةكل قةةوام الصةةبغة اإلهليةةة الةةا  تةةب هللا  ليهةةا و يةةة األمةةة املسةةلمةه  لةةد أنةةه سةةيالح  أ ةةا 

ورة  ةن  صةر ليست مجيعا قاةاَي نيريةة تتةة كمةا هةو املعتةال يف غالةب الت اسةات العقتيةة املتةح
سةةةت األهةةةر العقةةةتي الصةةةال  لرابطةةةة األوةةةوة اإلميانيةةةةه وتةةةرتةم  السةةةلفهبل منهةةةا قاةةةاَي  مليةةةة جتو

                                                 

 .2585ومسلم برقم  467( رواه البخاري في صحيحه حديث رقم ١)

 .2585ومسلم برقم  467ديث رقم ( رواه البخاري في صحيحه ح2)
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هوفيمةا يلةي  ةرض ألهةم (1)املبتأ الراسي للسلف يف تفس  حقيقة اإلميةان مبةا جيمةع العلةم والعمةل
 وا ةه. وبعض ما قت تواةهه من التحتَيت املعا رة لاول اجملتمع املسلم و  هه ل املقومات
 :اإلميان الصحيح الراسخ :املطلب األول

سةةب  أن أثةةران إىل أن األسةةاس الةة ي قةةام  ليةةه التجمةةع اإلسةةالمي هةةو   ل العقيةةتةه وقةةت      
 ا  من البتهيات لتى كل لا س للثقافة اإلسالمية األ يلة أن العقيتة اإلسالمية ليست خرل 

به بل هي إميان  اسي يف القلبه يتجلةد معا ف ومعلومات يتصو ها املسلم ويصت  هبا وحس
چ قةال تعةاىل:  هيف التزام  ملي  جلوا حه وأن اإلميان ال يصة  إال  ليقةن املنةايف للبةك والريةب

ھ    ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈۈ  ٴۇ  ۋ   

 (ه وإوا كان ه ا ثرطا لصحة إميان الفرل املسلم فإنه ك لك من1٥ :)احلجرات چۋ  
وولةك أن ةةل  سةالة اإلسةالم والعمةَل مةن أةةل  ؛أ يم مقومات و ية األمة املسلمة بن األمم

الةةتين القةةومي مةةا هةةو إال فةةرا  ةةن ا تقةةال  اسةةي بر نيتةةه و صةةمته وأحقيتةةه  إلتبةةاا بةةن املنةةاهج 
الويعيةه وانفرالل  لصالحية واإل الح لكل  مان ومكانه ومناسبته لكل  صر ومصر؛ حي  

ڀ   ڀ  چ  :ايعه وثا  ه هو وةال  اْللة  ةةل و ةال وهةو أ لةم مبةا يوصةل  ولقةه قةال تعةاىلإن و 

 .(1٤ :)امللك چٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ     
كما ةةاء يف  هللا يف العقيتة تصحي  اإل الح النبوي هو  يف األوىل البتاية كانتومن هنا      

أَيجموةةروكومج بِةةِه قَةاَل أَيجموةةرواَن َأنج نَةعجبوةةَت  َفَمةاَوا ) :فقةال لةةه يف سةهال هرقةةل أليب سةةفيان  ةحي  الب ةةا ي 
ةةا َكةةاَن يَةعجبوةةتو آَ  واَن َوأَيجموةةرواَن ِ لصَّةةاَلِة َوالصَّةةَتقَ  َهةةااَن َ مَّ ًئا َويَةنةج ةةرِكو بِةةِه َثةةيةج ةةَتلو اَل نوبج ِة َوالجَعَفةةاِف اَّللََّ َوحج

ََمانَِة  ِت َوأََلاِء األج  . (2) (َوالجَوفَاِء ِ لجَعهج

                                                 

( يعتقد أهل السنة والجماعة أن الحقيقة الشرعية لإليمان تتجاوز الحقيقة اللغوية، فتشمل الجانب العملي من الدين ١)

كما تشمل الجانب االعتقادي، فاإليمان عندهم تصديق بالقلب وباللسان وبالجوارح،يزيد وينقص ويتجزأ 

أخروا العمل عن حقيقة اإليمان ومسماه هروبا من مذهب الخوارج في تكفير مرتكب  ويتبعض،خالفا للمرجئة الذين

الكبيرة بناء على زوال كل اإليمان بزوال بعضه العتقادهم أنه ال يتجزأ وال يتبعض،وغفل المرجئة الذين وافقوا 

تأخيرهم العمل عن الخوارج على فكرة عدم تبعض اإليمان عن أن مذهب الخوارج ليس بالزم لمذهب السلف،وأن 

مسمى اإليمان أدى إلى التقليل من أهمية االلتزام العملي بالدين،فضال عن مخالفته لحقائق المصطلحات الشرعية 

وما بعدها،وشرح 7/642المأخوذة من نصوص الكتاب والسنة.انظر تفصيالً أكثر في مجموع فتاوى ابن تيمية 

 وما بعدها.   ١/355العقيدة الطحاوية

 .294١رقم  ( حديث2)
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وال ميكةةةن إقامةةةة بنةةةاء اإلسةةةالم يف العبةةةالة أو  هي مةةةن أكثةةةر املويةةةو ات و ولاً يف القةةةرآنوهةةة     
وترسةةيي قةةيم األلوهيةةة يف قلةةوب  هاألوةةال  أو السياسةةة أو االقتصةةال لون جتليةةة مويةةوا العقيةةتة

 هح  يكون هللا تعاىل حايةراً يف قلةوهبم يف كةل حليةة يراقبونةه ويتقونةه يف كةل تصةرفانم هاملهمنن
وولةك هةو الطرية  الة ي أ ةل   هويتطلعةون إليةه  لرةةاء واْلبةية هيستعينون بةه يف كةل أحةواهلمو 

ولةة ا  ةةين القةةرآن بتعريةةف املةةهمنن بةةرهبم  هوهةةتموا بةةه احليةةاة اجلاهليةةة هبةةه األنبيةةاء النفةةوس الببةةرية
و مَّ  يف قلوهبم  يمتةه مةن وةالل مةا  ةرض مةن  يةيم  ةفاتهه وآَيتةه يف الكةون  هبكل  فاته

مةةع بيةةان قت تةةه  همبةةا حتةةتث القةةرآن  نةةه مةةن سةةننه يف أوةة  اليةةاملن يف األ ض هاْلايةةع لعيمتةةه
  .املطلقة يف الكون اْلايع لعيمته 

 اُممةةةت هللا إال إلةةةه ال) الةةةا يعلةةةن فيهةةةا ثةةةهالة  األوىل اللحيةةةة منةةة  املسةةةلم يف  هةةةت النةةة    
قةال  ههللا سةوى مطةاا أو متبةوا أو بةولمع كةل من بعتها ويت أ هلتينه ل انتما يصب ( هللا  سول
 چيب  جت  حت  خت  مت  ىت   يت  جث  مث  ىث  يث  حجمج  جح  مح  جخ  چ  :تعةةةةةاىل

 هاال تقةةال يف :ثةةيء كةةل يف هللا مةةنهج  لةةد لتسةةتقيم فتتحةةول حياتةةه كلهةةا  ه( 2٥٦البقةةرة: ) 
 ثهالة تصب  ل ومن ...اجملتمع سياسة يفو  هاملال سياسة يفو  هاحلكم ويف هواألوال  هوالعبالة

 املسةةةةلمة األمةةةةة حيةةةةاة  ليةةةةه تقةةةةوم كامةةةةل ملةةةةنهج قا ةةةةتة هللا  سةةةةول ُممةةةةتاً  وأن هللا إال إلةةةةه ال أن
 إوا إسةالمية حيةاة تكةون ال أ ةا كمةا هالقا ةتة هة ل تقةوم أن قبل احلياة ه ل تقوم فال ت اف ها
کگ  گ  گ  گ   ڈ     ڈ    ژ  ژڑ   ڑ  ک  ک  ک       چ  :قةةال تعةةاىل هالقا ةةتة هةة ل غةة   لةةد قامةةت

   .(  ٤٠يوسف: )  چڳ  ڳ    ڳ  ڳ  ڱ  
ه غة ل ثةيء وال هكة ى متكاملةة ألمةة الوحيةت املبرتك القاسم هو للتوحيت  نتماءويصب  اال    
 أن املسةتحيل فمةن ةانبةاً بعقيتتةه   اإلسةالم نةاحنيَّ  مةا وإوا... الةوالء و ابطةة هاالنتمةاء أساس فهو
 وال اللغةةةة وال األ ض فةةةال هاإلسةةةالمية األمةةةة  نةةةتل وتلتقةةةي  ليةةةه نتفةةة  آوةةةر مبةةةرتكاً  قا ةةةاً   ةةةت

 تعتةةةة  والتةةةا يي واللغةةةة األ ض ألن  وولةةةةك هألمتنةةةا   املبةةةرتك القاسةةةةم واكونةةةي أن ميكةةةن التةةةا يي
 .لنسالم امتتالاً 

 كانيف  بولية غ  هللا   اجلاهلية  واسب انتزاا مع هالعقيتة ونقاء هالتوحيت صفاءإن العناية ب   
 العب  تريت ال ةالة تربية لكل الوحيت الطري  هي تزال وما هلنبويا  الحاإل مقومات أهم من



 

 (401مقرر الثقافة اإلسالمية )
  

 

 (27 ) 

 ومتنيته احلاير العصر ويغول هاإلسالم  سم هوالغرب البر  فتات  لد والتسول واللهو
  :وولك لآليت ..املالية
فاته سهل ألن من  رف هللا ب اته و  :ألن أساس اإل الح يقوم بصالح املعتقت :أولا    

ې  ې  ى  چ  :قال تعاىل هول ا املبركون ملا ةهلوا قت  هللا ةهلوا قت  ثر ه ههأو ل ببريعت

ى  ائ   ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  

  .( ٦٧الزمر: ) چېئ  
ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ    ژ  ڑ  چ  :قال تعاىل :ألن هللا ال يقبل األ مال بفسال املعتقت :اثنياا   

چ    چ  چ  چ    (، قال تعالى: ١6النساء:)چک    کک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ    ڑ   ک  

وقال  ه( ٧2املائتة: )       چچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  
     چڦ  ڦ      ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ     ڃ  ڃ    ڃ  چ تعاىل:

   چی  ی  جئ   حئ     ېئ  ېئ     ىئ  ىئ   ىئ    ی  یچ  :وقال تعاىل ه( ٩٤األنبياء: )
ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ      ۇ  چ  :وقال تعاىل خماطباً  سوله الكرمي ه( 112طه: )

روو   َ نج َ اِئَبَة و  ه( ٦٥الزمر: )  چۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ    يي هللا  نها َ نج َمسج
َاِهِليَِّة يَ  :قَاَلتج  َ اَن َكاَن ُِ اجلج ِكَن فَةَهلج َواَك قةولجتو ََي َ سووَل اَّللَِّ ابجنو ةوتج ِصلو الرَِّحَم َويوطجِعمو الجِمسج

َفعوهو ِإنَّهو ملَج يَةقولج يَةوجًما َ بِّ اغجِفرج ىِل َوِطيَئِ  يَةوجَم التِّينِ  ) :اَنِفعوهو قَالَ   .(1) ( الَ يَةنةج
ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  :ألن منهج مجيع املرسلن قائم  لد ه ا قال تعاىل :اثلثاا    

ڇڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژ  ڑ   چ  چ  چ   چ 

 (.٣٦النحل: ) چڑ  ک          ک  ک  ک  
من الت وة إذا  يبت ونول لك كانت األنبياء والرسل  ليهم الصالة والسالم وأتبا هم أول ما    
  توحيت هللا  ز وةل فلم يكونوا يعاجلون  لس األمر املباكل األوالقية وال االقتصالية وغ هو

اليوم مع الغفلة  ن املبكلة األساسية وهي احنراف  الت اةولك مما افتنت مبعاةلته كث  من 
 .الكث  من املسلمن اليوم وما قبل  ن العقيتة الصحيحة

                                                 

 .540( صحيح مسلم حديث رقم ١)
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فاإلميان الصحي  الراسي هو ال ي يثمر أمة تغ  وةه األ ض من البر إىل اْل  ه ومن    
الوحتانية ومن اليلم إىل العتل ه ومن الفواحش واتباا  اليلمات إىل النو  ه ومن البرك إىل
ليس تعصبا مل هب مو وث  ن اآل ءه أو لفرقة وات  ؛البهوات إىل العفاف والطها ة والزكاء

ات يي مبرتكه أو لطائفة تربطها مصال فئويةه أو غ  ولك من التجمعات وات العنوان التيين 
وهو التليل واحلجة وال هان؛ فإنَّ خرل التعصب لفكرة اجملرل من أهم مرتكزات اال تقاله أال 

معينةه والتبب  هبا ح  التاحيِة يف سبيلها  لنفس والنفيس قت حيصل من  احب النحلة 
وليس ه ا مقصوَلان ومراَلان هناه وإذا نريت  حة اإلميان و سوخ اليقن املبين  لد  هالباطلة

كالبت  ليس لونه سحابه املبين  لد أللة الوحي آَيت بينات كالبمس يف  ابعة النها ه و 
والفطرة املستقيمةه فه ا هو اليقن  هواحلس السليم هواملهيت  لعقل الصري  هاحملفوظ املعصوم

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    پ  پ  ڀ    چ  ال ي يرفع  احبه  ن حال من أو  هللا  نهم بقوله:

ٹ  ٹ    ڤ    ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڀ  ڀ   ڀ  ٺ   ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ    

 (.2٣ه2٤)الزورف: چڦڦ  ڦ   ڄ  ڄ     ڄ   ڄ  ڃ            
أمةةا خةةرل التمسةةك  ملةةو وث ال لبةةيء إال لكونةةه مةةو وَث  ةةن اآل ء فهةة ا يف متنةةاول اجلميةةع     

ولةيس هة ا مةن اْل يةة يف ثةيءه وهبة ا  همهما تناقاوا يف آ ائهةم واوتلفةوا فيمةا يينةون أنةه احلة 
لةةةم أن سةةةبيل اْلةةةالص ألمةةةة اإلسةةةالم مةةةن اوتالفانةةةا العقتيةةةة الكةةة ى إذةةةا هةةةو بنبةةة  التعصةةةب نع

األ مد لكل ما هو مو وث  ن غ  وامت األنبياء  ليه وآله الصالة والسالمه ومراةعِة كةل  أي 
ومقولةةةة بعريةةةها  لةةةد الةةةوحينه واسةةةتبعال كةةةل مةةةا هةةةو أةنةةة  غريةةةب  مةةةا كةةةان  ليةةةه املسةةةلمون 

 صال  معرفة العقيتة والبريعة.األوائل من م
وقت نول القرآن هب ل السمة يف األنبياء وأتبا هم فيما قص  لينا من و هم وو  أ تائهم      

ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  کگ  گ  گ   گڳ  ڳ  چ  قال تعاىل:

ڳ  ڳ  ڱڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ         ہ  ہ   ہ  ہ  

ۓ    ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆۈ  ۈ   ٴۇ    ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  

ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ېې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ   وئ  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ۇئ      ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ   

ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ          ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   
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چ  چ  ڇڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃچ   چ  

 (.12-٩ :)إبراهيم چڌ  
 :التمسك ابلوحي اإلهلي ) الكتاب والسنة ( علماا وعمال :املطلب الثاين

و :ه وقال (٤٣)الزورف: چھ  ھ   ھ   ےے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ     چ  :قال تعاىل     
َريجنِ  تومج هِبَِما هتَةرَكجتو ِفيكومج أَمج ه َوسونََّة نَِبيِِّه كِ   :َلنج َتِالُّوا َما يَفََسكج فإن ُمو  اإلميان  ه (1)وَتاَب اَّللَِّ

مل أيت ببيء من التين من  نت نفسه برسالة اإلسالم اال تقال اليقيين اجلا م أبن ُممتا 
ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ   چ فاال  ن غ ل من اجلن واإلنسه وإذا هو كما و فه  به: 

البتهي املباثر هل ا اال تقال اليقيين أن يكون امل اث العلمي (ه والال م ٣ه٤ :)النجم چٿ    
للرسول مصت ا يقينيا ملزما ألتبا ه يف مجيع أمو هم التينية والتنيويةه العلمية والعمليةه وال 
يتصو  يف مسلم يوقن  لرسالة احملمتية أن يعرض  ن ثيء من ه ا امل اث وهو يعلم أنه من 

اإل راض  ن حكم هللا و سوله من  ات املنافقن الياهرةه كما قال ول ا كان  هاهلتي النبوي
ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ   ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  چ تعاىل: 

ں  ڻ   ڻ  ڻ   ڻ      ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ    ے     ے    ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  

ې         ې  ى  ى    ائ  ائ    ەئ   ڭ    ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ   ې   ې 

ەئ  وئ     وئ   ۇئ  ۇئ    ۆئ  ۆئۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ   ىئ  ىئ  ی         ی  ی  ی  

 (.٥2-٤٧:)النو  چجئ  حئ  مئ     
إن معِن ثهالة املسلم أبنَّ ُممتا  سول هللا أن يكون الرسول مصت ا يقينيا جلميع التصو ات   

من  فات املهتتين قال  تزام مبا ةاء  ن الرسول لتيه  ن  امل الغيب وحقائ  الكون واالل
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ  ٿٿ  ٿ  چ  :تعاىل

فال يلتفت إىل غ ل إوا والفهه بل جيزم أبن أي تصو   ه(٥٤:)النو  چٹ  ٹ     ٹ  ٹ   ڤ  
ى     ى  ائ  ائ   ەئ    ېچ  :خمالف ملا ةاء به فهو كاوب واطئ مبين  لد اهلوى قال تعاىل

  چىئ     ىئ  ی  ی  ی  ی  ىئۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ         ېئ  ېئ  ېئ  وئەئ  وئ

                                                 

، والحاكم في المستدرك حديث 20833، والبهقي في السن الكبرى ١549( رواه مالك في الموطأ حديث رقم ١)

 ، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين.94رقم 
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فإوا  لم املسلم مثال أن الرسول أو  أبن  احب التصرف املطل  يف  ه( ٥٠القصص: )
امل لوقات هو هللا وحتله وأن املطلع  لد الغيب هو هللا وحتله وأن املعبول ت  هو هللا وحتله 

عه بعت ولك أن يكون له اْل ة يف ا تقال متصرف يف الكون مع هللاه أو مطلع  لد مل يس
 الغيب سوى هللاه أو مستح  للعبالة من لون هللا.

كمةةا تعةةين هةة ل البةةهالة العييمةةة االلتةةزام التةةام  ألحكةةام الةةا ةةةاء هبةةا الرسةةوله وأال يكةةون      
و ةةحة فهمهةةاه فةةال يتوقةةف قبوهلةةا  لةةد  االلتةةزام هبةةا وقفةةاً  لةةد ثةةيء سةةوى هبونةةا  ةةن الرسةةول

قنا ةةات املفكةةرينه أو تصةةويت اجملةةالسه فةةإوا  لةةم املسةةلم مةةثال أن املعةةامالت الربويةةة وأن تعةةاطي 
اْلمو  واملتاةرة هبا وأن كبف العو ات ُمرمات يف ثريعة الرسول مل يَسعجه بعت ولك أن يتنصةل 

 اًه وإال كان متناقااً مع البهالة الا يعلن من االلتزام هب ل األحكام حتت أي و يعة ما لام قال
ٱ  ٻ         ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  چ  :هبةا انتمةاءل لنسةالم قةال تعةةاىل

 .(٣٦:)األحزاب چٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ    ٹ  ٹ     ٹ    
ض  ما والفه وال يكفي يف حتقي  البهالة  لرسالة خرل قبول ما ةاء به الرسول واإل را    

من التصو ات والتبريعات التينية ح  يام إىل ولك االكتفاء هب ا املصت ه واإل راض  ن أي 
 َيلة من املصال  األورى ويعية كانت أو منسووةه ح  لو مل تكن خمالفة؛ ألن من املقا ت 

مع الريا  ه(1)البر ية الك ى الا انلت  ليها نصوص الوحين النير إىل البريعة بعن الكمال
ڦ  چ  واالستسالم ه  يًا بال ترلل ه وتسليم بال كراهة ه وإتباا بال خمالفة ه كما قال تعاىل:

ڄ  ڄ  ڄ     ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃچ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  

ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ      ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  چ  :( ه وقال تعاىل٣ :)املائتة چ ڍ  ڌ  ڌ

ه وقال (٦٥)النساء: چوئ  وئ    ې    ې  ې  ې      ى  ى  ائ  ائ   ەئ  ەئ 
 .(٦٣)النو :چڑ  ک    ک  ک  ک   گ  گ  گ  گ  ڳ      ڳ  ڳ    چ  :تعاىل
  چ ڎ   ڎ  ڈ  ڈچ وهللا تعةةةاىل كمةةةا ال يقبةةةل لينةةةا إال إوا كةةةان والصةةةا لوةهةةةه كمةةةا قةةةال:  

ھ  ے      چ  (ه ك لك ال يقبل تتينا إال إوا كان وف  البرا املوحد إىل  سةوله كمةا قةال:٣: )الزمر

                                                 

 .2/3١0( انظر:  االعتصام للشاطبي ١)
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ڦ  ڦ  ڦ  چ    :( ه وقةةال تعةةاىل21:)البةةو ىچ  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ

 .(8٥)آل  مران:  چڄ    ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ    
 يهت يوو  اهلت هو  احلتي  كتاب هللا لد من ل بقوله:)  و لد ه ا انلى الرسول     
 .(1) (ة وكل بت ة يالل هوثر األمو  ُمتَثناه  ُممت
يف يت  مر بن اْلطاب  يي هللا  نه  حيفة من التو اة قال له:  وملا  أى الن      

)أمتهوكون فيها َي ابن اْلطابه لقت ةئتكم هبا بيااء نقيةه ال تسحلوهم  ن ثيء في  وكم 
ت  فتك بوا بهه أو خي وكم بباطل فتصتقوا بهه وال ي نفسي بيتل لو كان موسد حيا ما وسعه 

 .  (2) إال أن يتبعين (
ر      أما التصو ات غ  امل الفة وغ  املوافقة يف املصال  األورى فليس  لد املسلم من َحجج

وال حرا أن يطلع  ليها ويعت  هباه غ  أ ا تبقد بعيتا  ن معتقتل ال ي يتين هللا بهه فال 
يف ثحن أوبا  بين    يرتتب  لد قبوهلا أو  لها  َيلة إميان أو نقصانهه وقت قال الن

 .(٤)) ال تصتقوا أهل الكتاب وال تك بوهم((٣)إسرائيل:)حتهوا  ن بين إسرائيل وال حرا(
وهك ا التبريعات التينية احملتهة سواء كانت  بالات أو أحكاما فإ ا مرلولة تكم    

 .(٥) احب البريعة: )من أحتث يف أمران ما ليس منه فهو  ل(
واللوائ  اإللزامية املتعلقة مبصال الناس التنيوية فالباب فيها مفتوح  هملتنيةأما التنييمات ا   

أل حاب العلم واْل ة واألمانة أن حيتهوا فيها ما يرونه أقرب إىل حتقي  مصال الناس يف حتول 
كما هووف  قوا تها وأ وهلا العامة هما تسم  به البريعة اإلسالمية يف   ايتها للمصال العامة

) إذا أان ببر فإوا أمرتكم ببيء  :وقوله ه: ) أنتم أ لم أبمر لنياكم( لد ه ا قول الن  لل 
مع أن األ ل يف كل ما  ه(٦) من لينكم ف  وا بهه وإوا أمرتكم ببيء من  أي فإذا أان ببر(

لد بقوله ما يتل  اقرتن إال إوا أنه وحي من أمو  التين والتنيا  ليه الصالة والسالم ةاء  نه 

                                                 

 .867( صحيح مسلم حديث رقم ١)

 ، وضعف محققوه إسناده.١5١56برقم  23/349د ( رواه أحم2)

 .3١3١( رواه أبو داود، وصححه األلباني في صحيح الجامع رقم 3)

 .42١5( رواه البخاري في صحيحه حديث رقم 4)

 .١7١8، ومسلم حديث رقم 2550( رواه البخاري في صحيحه حديث رقم 5)

 2363-236١( صحيح مسلم برقم 6)
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)أنتم أل ى ببئون لنياكم(ه وما مل يقرتن ب لك  : أي أو ظن من  نتل هو ال ي يقال فيه أنه
 .و لد ه ا ةرى فعل السلف  يوان هللا  ليهم هفاأل ل أنه وحي من هللا

 هالرسول ليس معصومًا من اْلطح يف أمو  التنيا أنقوم هب ل الرواَيت  لد  استتلوقت    
فإن  هبل قالوا يعرض ما يقول  لد ميزان النقت كسائر الناس .تيقه فيهاوليس واةباً إتبا ه وتص

من  وتناسوا أن هفرلوا ل لك أحالي   حيحة يف الب ا ي وغ ل .ةاء موافقاً قبل وإال  ل  ليه
وأوبا  األمم املايية  هوالطب هواملوا   هواحلروب هأمو  التنيا أبواب املعامالته والعقو ت

 هن هللا كحتي  ال  ب وأحالي  التةالموحي  :مو  التنيوَيت قسماناأل وأن  هواآلتية
وسجول البمس حتت العرش. واةتهال  أي ) األول ( معصوم فيه وال  يب ) والثا  ( هو 

َها َأنَّ َ سووَل اَّللَِّ كما ةاء يف حتي    هال ي جيو  فيه اْلطح :) قَالَ  أومِّ َسَلَمَة َ ِيَي اَّللَّو َ نةج
ِتِه ِمنج بَةعجض   ِإنَّكومج  نو ِتوجَّ ًئا ِبَقوجلِِه  هَعجَتِصمووَن ِإيَلَّ َوَلَعلَّ بَةعجَاكومج َأحلَج َفَمنج َقَايجتو لَهو ِتَ ِّ َأِويِه َثيةج

َها َا أَقجَطعو َلهو ِقطجَعًة ِمنج النَّاِ  َفاَل أَيجوو ج  .(1)(فَِإذَّ
؛ ب االةتهال كحكم بن مت ا من  وهنالك أمو  سكتت  نها البريعة فت  فيها العلماء  

وهي  (2)وهل ا ةعل  لماء البريعة من مصال  التبريع الفر ية يف اإلسالم واملصال املرسلةو
األحكام املتعلقة مبصال الناس مما يستجت يف حيانم ومل أيت التنصيص  ليها يف الكتاب أو 

ال تسب ما يستجت من الوتالف وةول املص -أي مل تقيت تكم معن –السنةه فحو سلت 
 .وإن كانت قت قيتت أب ول وقوا ت  امة ال عرا  ن لائرنا هأحوال الناس

مةةن مجةةع القةةرآن ونسةةي  ومةةن أويةة  األمثلةةة  لةةد ولةةك مةةا اسةةتحتهه السةةلف بعةةت النةة      
املصاحف وحتزيبهةا وثةكلها ونقطهةاه واعةاو السةجن والةتواوين )املصةال والةو ا ات( وحنوهةا مةن 

ومل يةةنص  ليهةةا الةةوحيه لكنهةةا تنةةت ا حتةةت    غةة  التعبتيةةة الةةا مل تكةةن يف  هةةت النةة  األمةةو 
 . (٣) مومات النصوص ومقا ت البريعةه فال تتصالم معها تال

  :التخلق مبكارم األخالق :املطلب الثالث
ك من أ يم مميزات اإلسالم العناية الكب ة ِبانب األوال   الة ي ال يوةةت  مةل واحةت ينفة   
العنايةة  ول ا كان من أوائل األمةو  الةا ل ةا إليهةا النة   هأو قائم  لد أساس غ  ولقي ه نه

                                                 

 .4570، ومسلم حديث رقم 2680ه حديث رقم ( رواه البخاري في صحيح١)

 .١50-١48( انظر: مثال روضة الناظر البن قدامة 2)

 وما بعدها. ١/١80( انظر: االعتصام للشاطبي 3)
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أيهةةا امللةةك كنةةا قومةةا : فقال لةةهللنجاثةةيهةعفةةر بةةن أيب طالةةب  هبةة ا اجلانبهكمةةا ةةةاء يف قةةول 
 هونسةةةيء اجلةةةوا  هونقطةةةع األ حةةةام هالفةةةواحش وأنيتهوأنكةةةل امليتةةةة هأهةةةل ةاهليةةةة نعبةةةت األ ةةةنام

فكنةا  لةد ولةك حة  بعة  هللا إلينةا  سةوال منةا نعةرف نسةبه و ةتقه  هكل القوى منا الاعيفأي
وخنلةةع مةةا كنةةا حنةةن نعبةةت وآ  ان مةةن لونةةه مةةن  هفةةت اان إىل هللا لنوحةةتل ونعبةةتل هوأمانتةةه و فافةةه

والكةةف ه وحسةةن اجلةةوا  هو ةةلة الةةرحمهوألاء األمانة هوأمةةران بصةةت  احلةةتي  هاحلجةةا ة واألوَثن
وأمةران  هوقة ف احملصةنة هوأكةل مةال اليتةيم هوقول الةزو  هو اان  ن الفواحشه ا م والتماء ن احمل

فعةةةتل  ليةةةه أمةةةو  :قةةةاله وأمةةةران  لصةةةالة والزكةةةاة والصةةةيامه أن نعبةةةت هللا وحةةةتل ال نبةةةرك بةةةه ثةةةيئا
ا اإلسالم فصتقنال وآمنا به واتبعنال  لد مةا ةةاء بةه فعبةتان هللا وحةتل فلةم نبةرك بةه ثةيئا وحرمنة

لنةةا فعةةتا  لينةةا قومنةةا فعةة بوان وفتنةةوان  ةةن ليننةةا لةة لوان إىل  بةةالة  مةةا حةةرم  لينةةا وأحللنةةا مةةا أحةةلَّ 
األوَثن من  بالة هللا وان نستحل ما كنا نستحل من اْلبائ  فلما قهروان وظلموان وثقوا  لينةا 

ا ك و ةوان أن ال وحالوا بيننا وبن ليننا ورةنا إىل بلتك واورتانك  لد من سواك و غبنا يف ةو 
   .(1) ...(نيلم  نتك أيها امللك

وقيةةل قةةت  .النةةاس قبلةه أ فةلاملتينةةة  ملةةا قةةتم النة   : بةةت هللا بةن سةةالم قةال وقةت ةةةاء  ةن    
 .فجئةةت يف النةةاس ألنيةةر .هةةالَث .قةةت قةةتم  سةةول هللا هقةةت قةةتم  سةةول هللا ه  قةةتم  سةةول هللا 

: فكان أول ثيء  عته تكلم بةه أن قةال .ك اب  فلما تبينت وةهه  رفت أن وةهه ليس بوةه
) َي أيها الناس أفبوا السةالم وأطعمةوا الطعةام و ةلوا األ حةام و ةلوا  لليةل والنةاس نيةام تةتولوا 

 . (2) (اجلنة بسالم 
وقةت اتسةع الكةالم يف األوةةال  قةتميا وحةتيثاه وتناولتهةا الفلسةةفات واملنةاهج الرتبويةة املتنو ةةة     

ه ُماولة حتتيت طبيعتها وأسسها ومعاي ها ومصال ها ووسائل اإللزام هبةا والرتبيةة ا يال وتفصيال
 .(٣) ليها
وةاء اإلسالم ل فع من ثحن األوال  إىل الغايةه فجعل استكمال مكا م األوةال  وتتمةيم     

 ةةاحلها املقصةةت الكلةةي للرسةةالة احملمتيةةة اْلايفةةةه كمةةا لل  لةةد ولةةك احلةةتي  البةةريف: ) إذةةا 

                                                 

 .١740( مسند اإلمام أحمد حديث رقم ١)

 ، وقال حديث صحيح.2485( رواه الترمذي وغيره حديث رقم 2)

وما بعدها، "كلمات في األخالق  47ق" للدكتور محمود زقزوق، (  راجع في هذا "مقدمة في علم األخال3)

 وما بعدها. ١37اإلسالمية" للدكتور كمال عيسى، 
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أن حوسةن اْللة  مةن  وبةن  ه(2)ويف  وايةة: مكةا م األوةال  (1) عثت أليفم  ال األوةال  (ب
إن املةهمن ليةةت ك تسةةن ولقةةه : )فقةةال  هأ يةم مةةا ينةةافس بةه العبةةت العوبَةةال الصةائمن القةةائمن

إن مةةةن ويةةةا كم أحسةةةنكم اْل يةةةة تسةةةن اْللةةة  فقةةةال: ) ه و بةةة  (٣) ( ل ةةةةة الصةةةائم القةةةائم
 . (٤) (أوالقا 

 .وقت سب  الكالم بتوسع يف ه ا العنصر يف املستوى األول مبا يغين  ن اإلطالة فيه    

 :اجملاهدة يف سبيل هللا إلعالء كلمة هللا  :املطلب الرابع

التاحيات يف سبيل املبالس ايت  لد قت  قنا ة العقول هباه وتبّرب النفةوس هلةاه وُمبتهةا      
اهتا حة   نةت أتبةاا املبةالس الويةعيةه واملنةاهج األ يةيةه واملصةال لوايعيهاه وإوا كان ه ا مب

التنيويةه واال تباطات العرقيةه بل ح  املة اهب املنحرفةةه والعصةبيات اجلاهليةةه فكيةف بةه  نةت 
أتبةةاا األنبيةةاء واملرسةةلنه الةة ين بنةةوا مبةةالئهم  لةةد يقينيةةات الةةوحي اإلهلةةي املصةةوم املهيةةت  لفطةةرة 

املمتزةةةةةة بوةةةةةتانيات احلةةةةب واْلةةةةوف والرةةةةةاءه و واطةةةةف اجملاهةةةةتة واملصةةةةابرة  هوالعقةةةةل السةةةةليم
واالقتةةتاء أبطهةةر اْللةة  وأتقةةاهم وأنقةةاهم وأكملهةةم إنسةةانيةه حةة  اسةةتع بوا العةة ابه واسةةتالنوا 

 أقسا البتائت يف سبيل  يا ُمبوهبم.
باا األنبياء فال  جب إون إن  أينا سلف ه ل األمة من القرون اْلّ ة املفالة كحت    

وحوا ييهم من األمم السابقة يسجلون أنبل املواقف ويعريون  لد   وس األثهال أهبد  و  
ھ  ے  ے  ۓ  ۓ     ڭ  ڭ         چ  :التاحية والفتاء يف سبيل احل  ال ي لانوا بههقال تعاىل

  ڭ  ڭ  ۇ    ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې          ې   ى   ى  ائ

 1٤٦)آل  مران:  چائ  ەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ    ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ     ېئ  ېئ  
ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍڍ  ڌ  چ  ( مستلهمن قول  هبم:1٤٧ه 

 (.٣8:)التوبة چڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  

                                                 

، وقال ابن عبد البر: ) هو متصل من وجوه صحاح عن أبي هريرة وغيره مرفوعا ( انظر: 2/38١(  رواه أحمد١)

 .١/١80المقاصد الحسنة للسخاوي 

 .9/١5ع الزوائد:(  رواها البزار، انظر: مجم2)

 .١932، وهو في صحيح الجامع لأللباني برقم 4798(  رواه أبو داود 3)

 .232١، ومسلم حديث رقم 3366(  رواه البخاري في صحيحه حديث 4)
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فةةإن التاةةحية  وإوا كانةةت التاةةحية  لةةنفس يف سةةاحات اجلهةةال مةةن أ يةةم ميةةاهر التاةةحية    
 لراحةةة واملةةال وحتمةةل أنةةواا املبةةا  النفسةةية واجلسةةتية يف سةةبيل  فعةةة اإلسةةالم ونبةةر  سةةالته ال 
تقل  نها  يمة وهقال يف امليزان اإلهليه وو  مثال  لد ولةك املعةاانة اهلائلةة الةا حتملهةا  لمةاء 

لهةةةا ونبةةةرها وبيا ةةةا اإلسةةةالم قةةةتميا وحةةةتيثا و لةةةد  أسةةةهم احملةةةّتهون يف سةةةبيل حفةةة  البةةةريعة ونق
وال ب  نها وتبليغهاه  لد قلة ما ميلكةون و سةر مةا يواةهةونه يف  ة   جيةب وةلَةت مة هله  

مب  چ  كةل ولةةك إميةةاان واحتسةا ه ال يبتغةةون  ليةةه أةةرا وال  اتبةةاه سةةوى الو ةت اإلهلةةي الكةةرمي:  

                .(11  :)اجملاللةچىب  يب  جت   حت  خت  مت  ىت    يتجث  مث  ىث     يث  حج    

ومةةةن أمثلةةةة العةةة  الرائعةةةة يف ةتيةةةة ةةةةل هةةة ا الةةةتين والتاةةةحية يف سةةةبيله مةةةا  وال ابةةةن ةريةةةر     
ٱ  ٻ  ٻ            ٻ  ٻ  پ  پ  پ  چ بسةةةةنتل  ةةةةن أيب إسةةةةحا  السةةةةبيعي قةةةةال: ملةةةةا نزلةةةةت: 

( قةةةال  ةةةةل: لةةةو أِمةةةران لفعلنةةةاه واحلمةةةت هلل ٦٦ :)النسةةةاء چ پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ
فقال: ) إن من أما لرةاال اإلميان أهبت يف قلوهبم من اجلبةال  اان. فبلغ ولك الن  ال ي  اف
 .(1)الرواسي (

ومن هنا  ىب اإلسالم ولك اجليل الفريت  لد حتمل مسهولية اإلسالم مع نبيه ومن بعتل نبراً    
حاب  سةةالة الن اإلسةةالم ةعةةل أهلةةه أ ةة هلقيمةةه يف األ ض ولفا ةةاً  نةةه  لةةنفس واملةةال وغ مهةةا

)  چڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ     ڌڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک   گچ  :قال تعةاىل
ه فجعل هللا سبيل نبيه واملهمنن الت وة إىل هللا  لد بص ة يف  و ة ال مة لائمة (1٠8 :يوسف

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  چ ولةةةةة ا قةةةةال تعةةةةاىل يف و ةةةةف األمةةةةةة: هقبةةةةل التمكةةةةن وبعةةةةتل

 ثةةةةهتاء ةعلهةةةةموبةةةة لك  ه(11٠: مةةةةران آل) چ ٹ  ٹٿ      ٿ  ٹ  ٹ   
ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  چ   :تعةاىل قةال  ؛لينه من بعتل  لد والقائمن هأ يه يف

 اا وةةةةةر واملكلةةةةةف مةةةةةن بعةةةةةت نبيةةةةةه يف إ ه(1٤٣ :البقةةةةةرة)  چ ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ
ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ      ں  ں  چ  :فقةةةال النةةةو ه إىل اليلمةةةات مةةةن النةةةاس

فجيةةةل ال حيمةةةل قيمةةةه وال يةةةتافع  نهةةةا  للسةةةان واللسةةةان واملةةةال   چڻ  ۀ  ڻڻ  ڻ  
 .والقلم وغ ها غ  مههل حلمل  سالة اإلسالم

                                                 

 (.7/207(  جامع البيان )١)
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 :الوحدة وترك التنازع والختالف :املطلب اخلامس

ڦ  ڄ  ڄ  چ   :يتل  ليها قوله تعاىل هالوحتة بن املسلمن فرياة إهلية مهكتة    

)آل چچ      ڇ  ڇ  ڇ   ڇ   ڍ  ڍ  ڌ ڄ  ڄ  ڃڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ 
چ  :(ه وقوله تعاىل٤٦ :)األنفالچ ٻ  ٻ  پ  پ  پچ  وقوله تعاىل: ه(1٠٣ : مران

: (ه وقوله ٤ :)الصف چے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ              ۇ    ۆ  
 )مثل املسلمن يف توالهم وتراةهم وتعاطفهم كمثل اجلست إوا اثتكد منه  او تتا د له

 . (1) سائر اجلست  لسهر واحلمد(
ه لة لك (2)وهي وهيقة الصلة بصحة املعتقت وسالمة املنهج وبقائةه  لةد  ةفائه كمةا أنزلةه هللا    

ڃ  چ  چ  چ  چ  ةةةاءت الةةة اءة مةةةن أهةةةل الفرقةةةة واالوةةةتالف يف القةةةرآن  لةةةد هةةة ا األسةةةاس:

 (. 1٥٩ :)األنعامچ  چ  ڇ  ڇ     ڇ  ڇ  ڍ
 صةةرية حلصةةول األمةةة اإلسةةالمية  لةةد حقوقهةةا وُمافيتهةةا  لةةد كيا ةةا  وهةةي كةة لك يةةرو ة     

 .أمام التكتالت التولية العسكرية واالقتصالية
وه ا ات يي املسلمن يبهت أبن األمة ما فقتت ثيئا من  زنا وهيبتها وأوطا ةا وهروانةا إال     

املفقةول )األنةتلس( ومةا  وكان التبتت والتبروم من أ يم أسباب ولةكه وال يةزال وة  الفةرلوس
وهكة ا  ه(٣)ألى إىل فقتانه من تنا ا ملوك الطوائف أمام  والت الصليبين ثاهتا  لد ولك 

اغتصاب اليهول فلسطَن ما كان لةه أن يكةون لةوال فرقةةو املسةلمن وانقسةامانم ووة الن بعاةهم 
 هةا مةن األمةم غةتت فما  ل أمة يفلك مةن مقومةات الوحةتة والتعةاون مةا ال يفلكةه غ ه(٤)لبعض

 لقمة سائغة سهلة أل تائها؟!.
إن االحتةةةةالات الوطنيةةةةة واالقتصةةةةالية والتكةةةةتالت والتحالفةةةةات السياسةةةةية الةةةةا  حةةةةت فيهةةةةا      

بعض التول والقا ات وةنت مثا ها ا لها ا اقتصالَي وهيبة  سكرية واستقرا ا أمنيا واةتما يةا مل 
ال طفةةرات سةةريعة يف برهةةة مةةن الةةزمنه وإذةةا كانةةت تكةةن مبعجةةزات إهليةةةه وال و ةةفات سةةحريةه و 

                                                 

 .2586(  رواه مسلم برقم ١)

 .246(انظر: الوحدة اإلسالمية لإلمام أبي زهرة ص 2)

 .١08-99لعالم اإلسالمي للدكتور علي جريشة ص( انظر: حاضر ا3)

(وال يعني هذا غياب العوامل األخرى التي في مقدمتها التآمر العالمي.انظر حاضر العالم اإلسالمي للدكتور 4)

 وما بعدها. 305جميل المصري ص
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نتيجة إ الة  القة من القيالاته ترتمجها ةهول حثيثة وتنا الت مثينة  ن املصال الب صةية أو 
اإلقليميةةةةة الاةةةةيقة حلسةةةةاب املصةةةةلحة االحتاليةةةةة العليةةةةاه كمةةةةا كانةةةةت نتيجةةةةة و ةةةةي متكامةةةةل مةةةةن 

  هةة ا املطلةةبه حةة  غةةتت الوحةةتة البةةعوبه وإحلةةاح مسةةتمر مةةن املفكةةرين  لةةد يةةرو ة حتقيةة
واالحتةةال هقافةةة  امةةة تةةرتىب  ليهةةا األةيةةال فتتبةةب  هبةةا وتةةهمن باةةرو نا لنيةةل مكانةةة كرميةةة بةةن 

 .(1)األمم
وأمة اإلسالم مطالبةة ثةر ا و قةال أن اوة  هبة ل األسةباب و َيلةه فيجةب  لةد والة أمةو       

اةةية الوحةةتة اإلسةةالمية حقهةةا مةةن العنايةةة املسةةلمن  ةةت و اإل الة وتقةةتمي التاةةحيات وإ طةةاء ق
واالهتمامه والنير إليها  لد أ ا يرو ة لينية ولنيويةه وأ ا املالو اإلهلي من سةيطرة قةوى اليلةم 
واالبتزا ه وتسل  املعتتين ال ين ال يرقبون يف مهمن إاّل وال ومةه كمةا جيةب  لةد ل ةاة اإلسةالم 

ه ل القاةية  سةتمرا ه واحلة   والتحة ير مةن إغفاهلةاه  و لمائه ومفكريه ب ل النصيحة للوالة يف
وتنبيه املسلمن لائمةا إىل يةرو ناه وأ ةا مطلةب ثةر ي أكيةته ويةرو ة لنيويةة حتميةة يف الة ب 
 ن حياض األمةة ولينهةا ومقتسةانا وهروانةاه والسةعيو احلثية  يف سةت كةل  ب للفرقةة والتنةاحر 

ئمةةةة املسةةةتمرة إل ةةةالح وات بةةةن املسةةةلمن كلمةةةا نبةةةح وتفريةةة  الصةةةف اإلسةةةالميه واملبةةةال ة التا
والف أو َث ت حرب لاوليةه وت ك هم وب ل النص  هلم مبا أوةب هللا تعاىل  لةيهم مةن مجةع 

 الكلمة واال تصام تبل هللا مجيعا ونب  الفرقة واْلالف.
ال: َي يف وسةة  أَيم التبةةري  فقةة  ةةن أيب ناةةرة قةةال: حةةتهين مةةن  ةةع وطبةةة  سةةول هللا      

أيهةةةةةا النةةةةةاسه أال إن  بكةةةةةم واحةةةةةته وإن أ كةةةةةم واحةةةةةته أال ال فاةةةةةل لعةةةةةريب  لةةةةةد أ جمةةةةةي وال 
أل جمةةي  لةةد  ةةريبه وال ألةةةر  لةةد أسةةول وال ألسةةول  لةةد أةةةر إال  لتقةةوىه أبّلغةةت؟ قةةالوا: 

ل قةةال: أي يةةوم هةة ا؟ قةةالوا يةةوم حةةرام. ل قةةال: أي ثةةهر هةة ا؟ قةةالوا: ثةةهر  .بلّةةغ  سةةول هللا 
. ل قةةال: أي بلةةت هةة ا؟ قةةالوا: بلةةت حةةرام. قةةال: فةةإن هللا قةةت حةةرم بيةةنكم لمةةاءكم وأمةةوالكم حةةرام

ه وأ رايكم كحرمة يومكم ه ا يف ثهركم ه ا يف بلتكم ه اه أبلغت؟ قةالوا: بلةغ  سةول هللا 
 .(2) قال: ليبلغ الباهت الغائب

  :حتقيق قيم العدل بني الناس :املطلب السادس

                                                 

 بعدها. وما ١4١( انظر عن هذه التكتالت العالمية وتمزق العالم اإلسالمي بينها المرجع السابق ص ١)
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والعتل مع  هأ حابه العتل فيما بينهمإليه اإلسالم و ىب  ليه الن  من أ يم ما ل ا    
چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ     چ  :قال تعاىل هالناس كافة

ۆ    ۆ  ۈ  ۈ    چ  :(ه وقال تعاىل ٩٠النحل: ) چڎ  ڎڈ  ڈ  ژ  ژ   

 چۆئ   ۆئ           ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ېى  ى    ائ  ائ  ەئ   ەئوئ  وئ    ۇئ  ۇئ  

ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ   ڦ  ڄڄ  ڄ  ڄ  چ  :(ه وقال تعاىل٥8النساء: )

   .(1٥2األنعام: ) چڃ  ڃ  ڃ  
قول والعمل ال حيب هللاألن  هللح  واملفا قن اْلصوم معح   العتلواإلسالم ح   لد    
ھ  ھ        ھ  ھ   ہ  ہ  چ  :تعاىل قال هوظلم ِبهل قول والعملال ويكرل هو تل بعلم

ے  ےۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇۋ  ۋ  ۅۅ  ۉ   

فإن العتل يف احلكم وألاء  و :(ه قال ابن  اثو   8املائتة: ) چۉ  ې  ې  ې  
البهالة  حل  هو قوام  الح اجملتمع اإلسالمي واالحنراف  ن ولك ولو قيت أذلة جير إىل 

أ وا األمثال يف العتل فيما بينهم ومع  حاب الن  وقت يرب أ  ه(1)و فسال متسلسل
  ليهم خيرص وي  أهل  لد  الرسول بعثه ملا  واحة بن هللا  بت قول ه ا ومن هأ تائهم
 وألنتم إيلَّ  اْلل  أحب من ةئتكم لقت وهللا :فقال هبم ل ف  يرثول أن فح الوا هو  و هم مثا هم
 ال أن  لد لكم وبغاي إَيل ح  حيملين وما هنا يرواْل القرلة من أ تالكم من إيلَّ  أبغض
 .(2) ( واأل ض        السموات قامت هب ا :فقالوا هفيكم أ تل

وقةةةت كةةةان إقامةةةة القسةةة  يف األ ض وُما بةةةة اجلهةةةل واليلةةةم والفسةةةال مةةةن أ يةةةم مةةةا ل ةةةا إليةةةه   
 هاليلةم  وإمةا اجلهةل إمةا األوطةاء  لةد واإل ةرا  احلة   ن االحنراف سبب ألن وولك هاإلسالم
  .والقس  واإلنصاف العتل  الةه واليلم هالعلم  الةه فاجلهل

ويكتسب ه ا العنصر من مقومةات و يةة األمةة أمهيتةه اْلا ةة يف  صةران هة ا مةن ةهةة أن     
هةةة ل اْلصةةةلة مةةةن أكةةة  الةةةت اوى الةةةا يتبةةةت  الغةةةرب أب ةةةا  ةةةا ت  ةةةة جملتمعةةةانمه وأ ةةةا مةةةن 

وولك ما جيعةل لثقةافتهم بريقةا يبهةر املفلسةن مةن الثقافةة الر نيةة  هيهم نا ر القوة واالستقرا  لت

                                                 

 . ١/١038( التحرير والتنوير  ١)

 .29١0، وقال األلباني في صحيح أبي داود: حسن صحيح  حديث رقم 34١0( رواه وأبو داود حديث رقم 2)
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األ ةةيلةه وحيملهةةم  ةةل اللهةة  و اء سةةراب الثقافةةة الغربيةةة اْلةةالاه ظنةةا مةةنهم أن خةةرل اال ةةطباِغ 
 هب ل الثقافة سيولت هلم ه ا املطلب اإلنسا  الارو ي.

  لةد املسةتوى الةتاولي يف اجملتمعةات ومع أننا ال ننكر مصتاقية ه ل الت وى إىل حةت كبة     
الغربيةةة وأ ةةا مةةن أقةةوى أسةةباب هجةةرة املستاةةعفن واملقهةةو ين إىل تلةةك اجملتمعةةات وجلةةوئهم إىل 
الاماانت واحلقو  الا تكفلها هلةم قةوانينهم الويةعيةه إال أن هة ل املصةتاقية للعتالةة يف الثقافةة 

أمةةةام اْليةةةا ات الصةةةعبة بةةةن املصةةةال القوميةةةة الغربيةةةة ال تلبةةة  أن تنحسةةةر  لةةةد املسةةةتوى العةةةاملي 
للغرب وبن حتقية  العتالةة يف األ مةات التوليةةه فمةا مةن أ مةة  امليةة أو إقليميةة ثةا ك الغةرب يف 
 ةةةةنعها أو تةةةةتول يف حلهةةةةا إال كانةةةةت مصةةةةاحله وأمنةةةةه القةةةةومي هةةةةي القيمةةةةة املطلقةةةةة يف توةيةةةةه 

الاةة مة تغليةةف ولةةك بةةت وى حتقيةة  العتالةةة  سياسةةاته جتاههةةاه ل تتةةوىل اآللةةة اإل الميةةة الغربيةةة
ونبر احلرية ونصرة امليلومن واملاطهتين واملستاعفنه مع أن األمر يف حقيقته غالبا ما يهول 
إىل التاةةحية هبةة ل القةةيم يف سةةبيل يةةمان مصةةاحلهمه وهةة ا هةةو الفةةا   األ يةةم الةة ي ينبغةةي أن 

ا هةةا قيمةةة   نيةةة َثبتةةة مرتبطةةة  ملعتقةةته وبةةن يت كةةه كةةل خمةةتوا  لثقافةةة الغربيةةة بةةن العتالةةة   تب
 العتالة   تبا ها قيمة نسبية اتبعة للمصلحة القومية العليا.

ومةةن اليلةةم البةةن وقصةةو  النيةةر االكتفةةاء مبقا نةةة سةةاوةة بةةن واقةةع اجملتمعةةات الغربيةةة املتمتعةةة    
وكفالةة احلقةو  والاةماانت  بسيالة القانون  لد مجيع طبقات اجملتمع ه و تالة تو يع الثروات ه

واحلةةةرَيت ه وبةةةن واقةةةع اجملتمعةةةات البةةةرقية الةةةا تغلةةةب  ليهةةةا معةةةاانة االسةةةتبتال واليلةةةم والقهةةةر 
  .والفسال املايل واإللا يه ل سحب ولك  لد الثقافة اإلسالمية  نامها أب ا يفهت  ل لك

 هاىل اليلةةةم  لةةد نفسةةةهومةةن  ب إ ةةالء اإلسةةةالم مةةن قيمةةةة العةةتل حةةةرم الةةرب سةةةبحانه وتعةة    
وةعلتةةه  هكمةةا يف احلةةتي  القتسةةي: )َي  بةةالي إ  حرمةةت اليلةةم  لةةد نفسةةي  هفكيةةف  ْللةة 
وأيمةةر بتحقيةة  العةةتل مةةع مجيةةع النةةاس حةة  غةة  املسةةلمن كمةةا  ه(1)فةةال تيةةاملوا ( هبيةةنكم ُمرمةةا

  چەئۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ېى  ى    ائ  ائ  ەئ     چ:وكمةةةا يف قولةةةه تعةةةاىلهسةةةب  بيةةةان  ولك

 (.٥8 :)النساء
فالعةةةتل يف اإلسةةةالم قبةةةل أن يكةةةون مقتاةةةد العقةةةل واملةةةروءة واإلنسةةةانيةه هةةةو  قيةةةتة يعتقةةةتها    

اإلنسةةان يف والقةةه ةةةل و ةةاله و بةةالة يتقةةرب هبةةا املسةةلم لربةةهه ويقةةوم بةةه هلل حةة  مةةع امل ةةالفن 
                                                 

 .2577( صحيح مسلم  حديث رقم ١)
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بغةة  حةة ه  الةة ين انعقةةتت أسةةباب بغاةةهم تةة ه وهةةم أقةةرب مةةا يكونةةون  ريةةة لليلةةم واالنتقةةام
والتبفي حال التمكن منهم مبقتاد الغريزة الببةريةه فيجعةل اإلسةالم تةوقي املسةلم مةن ولةك يف 
حقيقتةةةه توقيةةةا لعةةة اب هللا تعةةةاىل وحةةة  ا مةةةن حسةةةابه وةزائةةةهه ألنةةةه مبقتاةةةد  قيتتةةةه يتعامةةةل مةةةع 

 .اْلال  قبل أن يتعامل مع امل لو 
ه ويف تعاملةةه مةةع النةةاس  لةةد اوةةتالف وإوا كةةان العةةتل فرياةةة  لةةد املسةةلم يف وا ةةة نفسةة    

طبقةةانم فإنةةه كةة لك فرياةةة  لةةد التولةةة اإلسةةالمية يف مجيةةع سياسةةانا التاوليةةة واْلا ةيةةةه وال 
ُمل يف املنهج الر   اإلسالمي لسياسة النفا  والكيل مبكيالن حسةبما تقتاةيه املصةلحة العليةا  

تصةةو  اإلسةةالمي يف حتقيةة  العتالةةة املطلقةةةه كمةةا يف املنةةاهج اجلاهليةةةه بةةل املصةةلحة العليةةا يف ال
والصت  والتاحية يف سبيل ولك هي  ن احلكمة واحلنكة السياسيةه وال تسق  ه ل الفرياة 

 اإلهلية ح  حال العجز؛ إو حتقي  العتل هو امل   األ يم لتويل قيالة الناس والفصل بينهم.
مةر فهةو  ةن احلكمةة واملصةلحة؛ فإنةه مل يولةزم أما اكيت اإلسالم  لةد مبةتأ الطا ةة لةوالة األ     

ه بةةل ةعلةةه ملةةن انعقةةتت لةةه الواليةةة البةةر ية مةةن أهةةل (1)بةة لك ألانس أب يةةا م  لةةد وةةةه مطلةة 
احلةةل والعقةةته وهةةم وةةةول النةةاس وقةةالة اجملتمةةع مةةن العلمةةاء والفقهةةاء واْلةة اء والوةهةةاء واأل يةةان 

وإقلةةةةيمه حسةةةةب أ ةةةةرافهم وهقةةةةافتهم احملليةةةةة  و  مةةةةاء القبائةةةةل وثةةةةيووهم و رفةةةةائهم يف كةةةةل ختمةةةةع
املتالئمة مع البراه فهةهالء إوا  يعةوا مةن يريةونه لةتينهم ولنيةاهم  لةد إقامةة ثةرا هللا انعقةتت 
له الوالية البر يةه ووةبت طا ته  لد من  يعه ومن تبعهم من أهةل ولةك اإلقلةيم املنتفةع هبة ل 

 الوالية.
) السةةمع والطا ةةة  لةةد املةةرء  :ة  ملعةةروفه كمةةا قةةال وةعةةل اإلسةةالم هةة ل الطا ةةة مقيةةت     

و  :ه وقال (2) املسلم فيما أحب وكرل ما مل يوهمر مبعصية فإوا أومر مبعصية فال  ع وال طا ة (
 .(٣)إذا الطا ة يف املعروف و

                                                 

عوى أن اإلمامة منصب إلهي معصوم كالنبوة يتطلب تعيينا بالوحي، (   انفرد اإلمامية بين طوائف األمة بد١)

وتأولوا لذلك على منهج باطني آيات من القرآن، وساقوا أخبارا مكذوبة نسبوها إلى النبي صلى هللا عليه وسلم، 

نقلبت واحتجوا عقال بأن الحكمة اإللهية تقتضي عدم ترك األمة في شأن اإلمامة فريسة للنزاعات واألطماع، وا

هذه الحجة على ما يعتقده معظمهم من غيبة اإلمام! وترك األمة في بالئها أكثر من ألف عام، ثم تدارك بعضهم 

هذه الورطة بنظرية والية الفقيه، ومما ألفه علماؤهم في شأن اإلمامة "منهاج الكرامة في إثبات اإلمامة" البن 

تابه المشهور "منهاج السنة النبوية في الرد على الشيعة المطهر الحلي، وقد نقضه شيخ اإلسالم ابن تيمية بك

 والقدرية".

 .١839، وصحيح مسلم 6725(    صحيح البخاري 2)

 .487١، ومسلم حديث رقم 7١45(    صحيح البخاري حديث رقم 3)
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واسةتقامة املصةال  هوال خيفد  لد أي  اقل أن ه ل الطا ة يرو ة بتهية النتيام أمر احلكةم   
ملناطة بهه فإوا ما أول املبايع له بعقت البيعةة أبن أ ةرض  ةن حتكةيم البةريعة اإلسةالمية أو مةال ا

إىل اجلو  مثال كان ألهل احلل والعقت استبتالوه خب  منهه فإن تع   ولك مل جيةز اْلةروا  ليةه إال 
كةةحن تقةةع   ه وانتفةةاِء الوقةةوا يف مفسةةتة أ يةةم مةةن بقائةةهه(1)ببةةرل إ النةةه الكفةةر األكةة  الصةةري 

فتنةةة بةةن املسةةلمن توزَهةة  فيهةةا األ واح وتتولةةف األمةةواله فتحةةرمي اْلةةروا  لةةد أئمةةة اجلَةةو  إواً لةةيس 
ألةلهةةةةمه وإذةةةةا ألةةةةةل املفسةةةةتة الغالبةةةةة املرتتبةةةةة  لةةةةد ولةةةةكه وهةةةة ا مةةةةا أكةةةةتل الواقةةةةع يف التةةةةا يي 

د إمةةةام وي ) قةةةل مةةةن وةةةرا  لةةة :اإلسةةةالميه فإنةةةه كمةةةا قةةةال ثةةةيي اإلسةةةالم ابةةةن تيميةةةة  ةةةةه هللا
هوهلةةةة ا قةةةةال (2)سةةةةلطان إال كةةةةان مةةةةا تولةةةةت  لةةةةد فعلةةةةه مةةةةن البةةةةر أ يةةةةم ممةةةةا تولةةةةت مةةةةن   اْلةةةة  (

 السلف:وستون سنة من إمام ظامل و  من ليلة واحتة بال سلطان و. 
 :الرتاحم والتكافل الجتماعي  :املطلب السابع

ح  أ ب  الواحت حيب ألويه  إن اإلسالم اهتم بصو ة كب ة  لرتاحم والتكافل بن أفرالل ه    
:و ال يةةهمن أحةةتكم حةة  حيةةب مةةا حيةةب لنفسةةه ه ويكةةرل لةةه مةةا يكةةرل لنفسةةه كمةةا قةةال النةة  

 جلسةةةةت الواحةةةةت والبنيةةةةان  وأ ةةةةب  اجملتمةةةةع كمةةةةا و ةةةةفه النةةةة   (٣)ألويةةةةه مةةةةا حيةةةةب لنفسةةةةه و
َسةِت ِإَوا َمَثلو الجموهجِمِنَن ُِ تَةَوالِِّهمج َوتَةرَ و  :املر وص كما ةاء يف احلتي  ِهمج َوتَةَعةاطوِفِهمج َمثَةلو اجلَج اةِو

َسِت ِ لسََّهِر َواحلجومَّد ٌو َتَتاَ د َلهو َسائِرو اجلَج َتَكد ِمنجهو  واج  . (٤)(اثج
هنا أن اجملتمع املسلم احملق  لةرواب  األوةوة اإلميانيةة يكفةل بعاةه بعاةاه  (٥)واملرال  لتكافل     

اسةةي الغةةين الفقةة ه ويعلّةةم العةةامل اجلاهةةله وحينةةو الكبةة   لةةد فيعطةةف القةةوي  لةةد الاةةعيفه ويو 
الصغ ه ويور د فيةه حة  احملةرومن مةن ووي االحتياةةات اْلا ةة مةن املريةد واملعةاقن واملسةنن 
وحنةةوهمه كةةل ولةةك إميةةاان  هلل وطلبةةا لألةةةر واملثوبةةةه وا تقةةالا أبن هللا ةةةل و ةةال مةةا أ طةةد فريقةةا 

تحاانه وأنةه لةو ثةاء ألفقةر األغنيةاء وأمةرض األ ةحاء وأيةعف األقةوَيء وحرم آور إال ابتالء وام
وغّ  النعم. وإوا كان ه ا اال تقال هةو البا ة  األ يةم للتكافةل بةن املسةلمن فإنةه ال يلغةي وال 

                                                 

 .١709، وصحيح مسلم حديث رقم 6647(    انظر صحيح البخاري حديث رقم ١)

 انظر ما بعدها حيث ذكر وقائع تاريخية تثبت ذلك.، و5/528(    منهاج السنة 2)

 .١79، وصحيح مسلم حديث رقم ١3(    صحيح البخاري حديث رقم 3)

 .675١(    صحيح مسلم حديث رقم 4)

 .١١/588(    والتكافل تفاعل من الَكفالة، وهي الحفظ والرعاية والضمان انظر: لسان العرب 5)
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يعا ض البا   اإلنسا  املبين  لةد اجلبلّةة الببةرية التا يةة إىل التعةاطف بةن بةين اإلنسةان؛ فإنةه 
 صحيحة الا فطر هللا الناس  ليها.من الفطرة ال

واملالح  يف ه ا الزمان تفو  الغرب الياهر يف ه ا اجملال  لد سائر أمةم األ ضه تنييمةا      
والتزاماه  لد وةه يث  اإل جابه فإوا كان التافع اإلنسةا  سةر هة ا التفةو  الغةريبه فمةا  لةك 

عامل مع اْلل  تعامال مةع اْلةال  ةةل و ةاله أبمة جتمع إىل ه ا التافع اإلنسا   قيتة جتعل الت
ويفلةةك منهجةةا   نيةةا فريةةتا يف الر ايةةة االةتما يةةة مةةن ثةةحنه أن ميةةأل اجملتمةةع  ةةةة و طفةةا وحنةةاان 

 .(1)و فقاه لو أ ا التزمت به تربية وتبريعا وسلوكا
 ويف هوقةةت ةعةةل اإلسةةالم للتكافةةل تبةةريعات وأحكةةام ةعلتةةه يف بعةةض األحيةةان فرياةةة ال مةةة  

 :بعاها قربة مرغب فيها من ولك
الةةة ي ةوعةةل َثلةةَ  أ كةةةان اإلسةةالمه وةوعةةل قةةةرين الصةةالة يف القةةرآنه وقاتَةةةل  :أ / إيتاااء الزكاااة  

معت ين ولك من ح  وال إلةه إال  هالصحابة  يوان هللا  ليهم من امتنع  نه بعت موت الن  
مف ةرة مةن مفةاور اإلسةالم ومزيةة مةن ه فهةل هة ا إال (2)هللاو ال ي ال يستقيم إسالم أحت بتونةه

أن يكون للفق  واملسكن والاعيف واحملتاا ح  واةب يف مال الغين القال ه ال ِمّنة له  ؛مزاَيل
چ  چ  (ه 2٤ه2٥)املعةا ا:  چگ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  چ  فيهه قال تعاىل:

لةةةةا ةةةةةاء هةةةة ا سةةةوى الكفةةةةا ات والصةةةةتقات النافلةةةةه ا ه(٣٣ :)النةةةو  چ چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ
چ  چ الرتغيةةب البةةتيت فيهةةاه والو ةةت اإلهلةةي الكةةرمي ِبزيةةل الثةةواب لباوليهةةاه كمةةا قةةال سةةبحانه: 

 :)اآلَيت چ....ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ    ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ       ژ  ڑ  ڑ
 من سو ة البقرة(. 2٦1-2٧٥

 وكةةر  ةةفات آيةةةه قةةال تعةةاىل يف : الةة ي ةةةاء التحكيةةت  ليةةه يف أكثةةر مةةنب/ إطعااام الطعااام  
 چٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ         ڦ   ڦ       ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  را :األبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

(ه بةةةةل أبلةةةةغ مةةةةن هةةةة ا أن  ةةةةتم احلةةةةض  لةةةةد طعةةةةام املسةةةةكن يعةةةةت يف التصةةةةو  ٩ه1٠:)اإلنسةةةةان
 اإلسالمي ةرمية تقورن بعتم اإلميان  هلل تعةاىل يف سةببية اسةتحقا  العة اب والنكةال يف اجلحةيمه

                                                 

اجع كتاب "التكافل االجتماعي في اإلسالم" للشيخ محمد أبو زهرة، دار الفكر (    لالستزادة في هذا الموضوع ر١)

 العربي، القاهرة.

 .20، وصحيح مسلم حديث رقم ١335(    انظر صحيح البخاري حديث رقم 2)
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ی  ی  ی  ی  جئ   حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب  مب  ىب  يب  جت   حت         چ  كمةةا يف قولةةه تعةةاىل:

ۓ  ڭ  ڭ  چ  (ه وقولةةةةةةةةةةةةةه:٣٤-٣٠ :)احلاقةةةةةةةةةةةةةة چخت  مت  ىت  يت  جث  مث  ىث  يث  حج  مج  

ويف هة ا اكيةت  جيةب  لةد مةتى ا تبةال اجلانةب العقةتي يف  ،(18 :)الفجر چڭ   ڭ   
 .(1)يز بينهما إذا يكون يف التصو  ال هيناإلسالم  جلانب العمليه وأن التما

أنه قال: ) من احتكر طعامةا أ بعةن يومةا فقةت بةرس مةن هللا تعةاىل وبةرس هللا  و وي  ن الن   
 .  (2) تعاىل منهه وأميا أهل  ر ة أ ب  فيهم امر  ةائع فقت برئت منهم ومة هللا تعاىل(

ڳ  ڳ        ڳ   چ يف غةة  مةةا آيةةةه قةةال تعةةاىل:  : وقةةت أكةةت  ليهةةا القةةرآن أياةةاج/ كفالااة اليتاايم   

ھھ  چ                        (ه وقال:12٧ :)النساء چ وئ  وئ  ۇئ        ۇئچ (ه وقوله:٩)الاحد:  چڳ

 ةن و  .) أان وكافةل اليتةيم يف اجلنةة هكة ا ( :وسب  قوله  ه(1٧ :)الفجر چھ  ھ  ے  ے       
امسةةة   أس اليتةةةيم  : )قسةةةوة قلبةةةه فقةةةال إىل النةةة   أن  ةةةةال ثةةةكا   يةةةي هللا  نةةةه أيب هريةةةرة

مةةةن مسةةة   أس يتةةةيم أو يتيمةةةة مل  : )قةةةال  ةةةن أيب أمامةةةة  ةةةن النةةة   . و (٣) ( وأطعةةم املسةةةكن
ومن أحسن إىل يتيمة أو يتيم  نةتل   هت  ليها يتل حسناتال هلل كان له بكل ثعرة مرّ إ هميسح

   .(٤)يهوقرن بن إ بع ( كنت أان وهو يف اجلنة كهاتن

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ    ڀ  چ  :قةةةةةال تعةةةةةاىل :د/ نصااااارة املظلاااااوم     

)انصر أواك ظاملا أو ميلوما(ه فقال  ةل: َي  سول هللاه  :(ه وقال ٧٥ :)النساء چڀ  
مةةةن  –أو يفنعةةةه  –أنصةةةرل إوا كةةةان ميلومةةةاه أفرأيةةةت إوا كةةةان ظاملةةةا كيةةةف أنصةةةرل؟ قةةةال: حتجةةةزل 

 . (٥)نصرلاليلم؛ فإن ولك 

                                                 

(   ولذلك كان إدخال الجانب العملي في مسمى اإليمان الشرعي هو التعبير الصادق للتصور اإلسالمي كما هو ١)

 .23السلف رحمهم هللا، وانظر ماسبق ص مذهب

، وذكر الحافظ ابن حجر أن لمتنه 8/484، وضعف محققوه إسناده 4880(    رواه أحمد في مسنده  حديث رقم 2)

 .20شواهد تدل على صحته، انظر القول المسدد في الذب عن المسند لإلمام أحمد ص 

(:رجاله رجال 8/١60يثمى في مجمع الزوائد ) وضعف محققوه إسناده، وقال اله ١4/558( مسند أحمد 3)

 الصحيح.

(: فيه علي بن زيد األلهاني وهو 8/١60، وقال في المجمع )22338( رواه أحمد في المسند حديث رقم  4)

 ضعيف.

 .2584، ومسلم برقم 23١١(    رواه البخاري برقم5)
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 ةن حلةف املطيبةن الة ي تعاقةتت فيةه قبائةل قةريش يف اجلاهليةة  لةد نصةرة   وقةال النة      
أن يل  يسةر مةا ف غالما مع  موما حلةف املطيبةن ثهتت امليلوم و ل الفاول  لد أهلها: )

 .(1) وأ  أنكثه ( عمالنَ  رَ ةوج 
ەئ  وئ  وئ  ۇئۇئ  ۆئ  چ  ل تعةاىل:: قةاها/ إعانة الضعيف وإغاثة امللهاوف وتعلايم اجلاهال 

قلةةةةت َي  : ةةةةن أيب و  قةةةةال(ه و 2 :)املائةةةةتة چۆئ   ۈئ  ۈئ     ېئېئ  ېئ  ىئىئ  ىئ     ی  ی  ی  
قةةةال قلةةةت أي الرقةةةاب  هاإلميةةةان  هلل واجلهةةةال يف سةةةبيله :قةةةال ؟األ مةةةال أفاةةةل أيّ  : سةةةول هللا

تعةةن  ةةةانعا أو  :لقةةا همل أفعةةل قةةال قلةةت فةةإن هها  نةةت أهلهةةا وأكثرهةةا مثنةةةاسوةةأنفَ  :قةةال ؟أفاةةل
 :قةةال سةةعيت بةةن أيب بةةرلة  ةةن أبيةةه  ةةن ةةةتل  ةةن النةة   . و ةةن (2).. احلةةتي تصةةنع ألوةةر 

 .يعمةةل بيةةتل فينفةةع نفسةةه ويتصةةت  :قةةال هفقةةالوا َي نةة  هللا فمةةن مل جيةت . لةد كةةل مسةةلم  ةةتقة
ملعةةةروف فليعمةةةل   :قةةةال هقةةةالوا فةةةإن مل جيةةةت .يعةةةن وا احلاةةةةة امللهةةةوف :قةةةال هقةةةالوا فةةةإن مل جيةةةت

  ن ال اء بن  ا ب  يي هللا  نهما قال أمران الن   . و (٣)وليمسك  ن البر فإ ا له  تقة
 هو ةةةون امليلةةةوم هونصةةةر الاةةةعيف هوتبةةةميت العةةةاطس هواتبةةةاا اجلنةةةائز هبعيةةةالة املةةةريض :بسةةةبع

 .(٤)وإبرا  املقسم هوإفباء السالم
 :)النسةةةةةاءچ  ەئ  ەئ     ې  ې  ى  ى  ائ  ائچ  : قةةةةةال تعةةةةةاىل:و/ الشااااافاعة ا سااااانة   
اثةةةفعوا تةةةهةروا  : )لبةةةت إليةةةه حاةةةةة قةةةالإوا ةةةةاءل السةةةائل أو طو   كةةةان  سةةةول هللا  و  ه(8٥

 .(٥) ( ما ثاء ويقاي هللا  لد لسان نبيه  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  پ   ڀ  ڀ  چ  : قةةال تعةةاىل:ز/ تاازويا األىماا   

ةاءت  :ن سعت السا تي قال ن سهل ب(ه و ٣2 :)النو  چڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ  ٿ    
فنيةر إليهةا  سةول  :قةال .َي  سةول هللا ةئةت أهةب لةك نفسةي :فقالةت امرأة إىل  سول هللا  

مل يقض فيها  فلما  أت املرأة أنه ه أسه به ل طحطح  سول هللا ت النير فيها و وّ فصعّ  ههللا 
 ههبةا حاةةة فزوةنيهةا َي  سةول هللا إن مل يكةن لةك :فقام  ةل من أ حابه فقال هثيئا ةلست

                                                 

 .37١7، وهو في صحيح الجامع لأللباني برقم ١655(    رواه أحمد برقم ١)

 .84، ومسلم حديث رقم 2382(   رواه البخاري حديث رقم 2)

 .١008، ومسلم برقم ١376(   رواه البخاري برقم  3)

 .588١(   رواه البخاري برقم 4)

 .١365(   رواه البخاري برقم 5)
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اوهةةب إىل أهلةةك فةةانير هةةل  :فقةةال هال وهللا َي  سةةول هللا :قةةال ؟وهةةل  نةةتك مةةن ثةةيء :فقةةال
انيةةر ولةةو   :فقةةال  سةةول هللا   هال وهللا مةةا وةةةتت ثةةيئا: فةة هب ل  ةةةع فقةةال هجتةةت ثةةيئا

ن هةة ا ال وهللا َي  سةةول هللا وال وايفةةا مةةن حتيةةت ولكةة :فةة هب ل  ةةةع فقةةال هوايفةةا مةةن حتيةةت
إن لبسةته  ؟مةا تصةنع ا ا ك :فقةال  سةول هللا   هفلها نصفه - قال سهل ما له  لاء - إ ا ي

فجلةةس الرةةل حةة  إوا طةةال خلسةةه  هوإن لبسةةته مل يكةةن  ليةك ثةةيء همل يكةن  ليهةةا منةةه ثةيء
قةال معةي  ؟ماوا معةك مةن القةرآن :فلما ةاء قال ه يفحمر به فتو  هموليا قام فرآل  سول هللا  

اوهةةب فقةةت  :قةةال هنعةةم :قةةال ؟تقةةر هن  ةةن ظهةةر قلبةةك :فقةةال ههالَ  ةةتّ  ه ة كةة ا وسةةو ة كةة اسةةو 
 .(1)كها مبا معك من القرآنكتو ملّ 

فهةةة ل ذةةةاوا أ لان هبةةةا التحكيةةةت  لةةةد  نايةةةة اإلسةةةالم الفائقةةةة  لتكافةةةل االةتمةةةا ي واثةةةتمال     
طبقات اجملتمعه وست الثغرات  ثريعته الر نية  لد ما هو كفيل  نت التطبي  بتحقي  التوا ن بن

 النامجة  ن التفاوت الفطري بن الناس يف مقت نم  لد الكسب وتتب  ثهون حيانم.
وقت تطو  ه ا التكافل يف  صران احلايةر حة  أوة  ثةكل مهسسةات ومنيمةات ومجعيةات     

أو إطعةةةام  هأو تةةةزوا البةةةباب هو يةةةة تطو يةةةة متنو ةةةة يف عصصةةةانا كةةةالا نةةةتم بةةةةكفالة األيتةةةام
 هأو مسا تة املعاقن أو مريد الكلد هالفقراء وإغاهة املنكوبن يف الزال ل والفيااانت والسيول

 هأو مسةةا تة األسةةر الفقةة ة  لةةد اإلنتةةاا هومكافحةةة التةةتون هأو الةةا نةةتم مبحا بةةة امل ةةت ات
يف الرقةي  أسةهمت بصةو ة فا لةة هإيافة إىل مهسسات نةتم  جلانةب الةت وى والعلمةي والبحثةي

حةة   ههبةة ل اجملتمعةةات وتنميتهةةا وتطويرهةةا واحلفةةاظ  لةةد أمنهةةا وسةةالمتها مةةن االحنةةراف والفسةةال
أ ةةبحت تصةةنف  لقطةةاا الثالةة  بعةةت التولةةة والقطةةاا اْلةةاص مةةن وةةالل خمو ةةات طيبةةة مةةن 
ثةةةباب األمةةةة مقتنعةةةن أبمهيةةةة العمةةةل التطةةةو ي بةةةل انبةةةع ولةةةك  نةةةتهم  ةةةن  قيةةةتة امةةةرهم  لةةة  

ۈ  ٴۇ   ۋ    ۋ  چ  :قةةال تعةةةاىل هان وحتةةثهم  لةةةد الصةةتقة لكةةل احملتةةةاةنواإلحسةة

البقةةةةةةةةةةةةةةةةةرة: ) چۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ې  ې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ  
ولةة ا مل تتوقةةف مسةة ة العمةةل اْلةة ي اإلنسةةا  يف ات يةةي أمتنةةا الطويةةل  لةةد الةةرغم مةةن  ؛( 2٧٤
مبةرقة لننسةانية  ةن  يمةة  بةل سةجلت مةن واللةه  ةو  هاأل تاء املستمرة للنيل منه تُماوال

 .ه ا التين
                                                 

 .4799(   رواه البخاري برقم  ١)
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سب هلا فإن     ولئن كانت اجملتمعات الغربية قت أبت ت من أنيمة الامان االةتما ي ما حيو
اإلسالم ِبعله خاالت التكافل االةتما ي ثرائع ملزمةه وثعائر تعبتيةه وقر ت يرةو هبا 

ة فطريةه إن اإلسالم ب لك لَيعطي املسلم األةر والثواب من والقه قبل أن تكون  اطفة إنساني
احلل األمثل ملبكالت احلياة املالية املعا رةه الا  ّس ت األهرَة واألاننية والقطيعة واجلفاء بن 

ح  ظهرت الطبقية الكريهةه والتمييز العنصري املقيته ونوز ت الرةة من قلوب كث   هالناس
لقوي الاعيف بال ثفقة وال  ةةه وال من الناس ح  أ بحوا كالوحوش يف الغابه أيكل ا

يفّوت فر ة للنيل من أويه اإلنسان إال اهتبلها ألكل ماله واغتصاب حقهه فحين ه ا من حال 
ې  ې  ى  ى  ائ  ائ    ەئ  چ تالمي  الرتبية النبوية ال ين و فهم العزيز احلكيم بقوله: 

یی   ی  ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ   ىئ     ی    

 (.٩ :) احلبر چجئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 (401مقرر الثقافة اإلسالمية )
  

 

 (47 ) 

 
 
 
 
 
 

 الفصل الثاني
 ( االحنراف يف املنهج) 

  :وحيتوي على  
  .أو  التين من غ  مصال ل املعتمتة  :املبحث األول
 .فهماً واستتالالً االحنراف  ملصال  املعتمتة  :املبحث الثاين
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 :متهيد
 اسةةة الثقافةةة اإلسةةالمية هةةو الطريقةةة الةةا يتبعهةةا النةةاس ملعرفةةة ليةةنهم وتقريةةر أ ةةوله مةةنهج ل     

ه وولةةةك يبةةةتمل  لةةةد ةةةةانبن: ةانةةةب املصةةةال  الةةةا يسةةةتقي منهةةةا النةةةاس (1)ومسةةةائله ولالئلةةةه
معتقتانم ومبالئهم وأفكةا هم حةول احلقةائ  الغيبيةة للكةون ووالقةهه واإلنسةان واحليةاةه واجلانةب 

وب تعاملهم مع هة ل املصةال  ليفهمةوا منهةا  أَي معينةا؛ فةإن اتفةاقهم  لةد مصةت  اآلور هو أسل
 معن ال يعين يرو ة اتفاقهم  لد اآل اء املست رةة منه؛ الوتالف طرائ  الفهم  نت الناس.

وملا كان تنوا اآل اء وامل اهب واملعتقتات التينية اتبعا الوتالف املناهج املتبعة يف معرفة     
نوا مصال ها وطريقة فهمها كان من الارو ة القصوى ملبتغي اإل الح والتصحي  التين وت

العقتي البتء هب ل القايةه وإال سي هب ةهتل ستى يف التوفي  بن آ اء متناقاة وم اهب 
متبعبة مل تتفرا  ن طري  واحت يف األ له وه ل هي العلة الا مل يفطن هلا اجملتهتون يف 

 .(2)ب امل اهب والتَيانته ح  ألت إىل يياا ةهولهمسبيل التقريب بن أ حا
لقت كانت قاية منهج تلقي املعتقتات التينية واالستتالل  ليها وايحة يفاما يف ل وة     

األنبياء واملرسلنه فالتين مبين أساسا  لد اإلميان  لغيبه وه ل القاية ال خال فيها ألو  

                                                 

الل على مسائل االعتقاد عند أهل السنة (   عن مصطلح المنهج وأهميته في العلوم انظر: "منهج االستد١)

 .2١-١/١9والجماعة" لعثمان علي حسن: 

وما  ١48/ 2(   انظر أمثلة على ذلك في "مسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة" للدكتور ناصر القفاري: 2)

م وغيره من بعدها، وعن دعوة التقريب بين األديان وآثارها انظر "اإلبطال لنظرية الخلط بين دين اإلسال

 .34-١7األديان" للدكتور بكر أبوزيد: 
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وا تمال ما  هء والرسل و نت أتبا هم من الت اة املصلحنالعلم املفّصل وتلّقيه إال  ن األنبيا
يوحد إليهم من مرسلهم ةل و اله سواء كان ولك يف معرفة هللا تعاىل تفصياله أو معرفة ما 
غاب  نا من حقائ  الكون وسر وةول اإلنسانه وما يتبع ولك من مص ل بعت انقااء احلياة 

يحق  حكمة وةولل فينال السعالة والراحة التنيويةه أو ما جيب  لد اإلنسان ألا ل ل
والطمحنينةه أما العقل الببري ال ي توّهم الكفا  استغناءهم به  ن الوحي اإلهلي فإنه يقف يف 
خال معرفة الغيب  نت حتول املعرفة اجململة أبن هل ا الكون والقاه وهل ا الوةول حكمةه وال 

ه كما أن نيرته (1)ىل تفا يل حكمة الوةوليتجاو  ولك إىل تفصيل معرفة ه ا اْلال  وال إ
  .التبريعية قا رة وليست  اللة

وقت جتلت قاية حتتيت منهج تلقي العقائت الغيبية ِبانبيه يف الرسالة اْلايفة بغاية من     
الصرامةه كما ييهر يف التحكيتات القرآنية املتتابعة  لد وةوب اإلميان  هلل و سله وما ةاء يف 

ي إليهمه والتح ير من الك ب  لد هللا واالفرتاء  لد  سله والزيغ  ن آَيتهه كما الوحي اإلهل
ہ  ھ         ھ  ھ       ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ    ڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ  ۆ       ۈ  ۈ       چ  :يف قوله تعاىل

)آل چٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ېې  ې  ى   ىائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ    ۇئ  
ې  ى  ى  ائ   ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئۆئ  چ  :تعاىل وقوله (ه 1٧٩ : مران

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  ۆئ  ۈئ   ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئىئ  ی  ی  ی  ی  جئ   

پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤڤ  

ڤ  ڤ   ڦڦ  ڦ  ڦ  ڄڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ  ڃ  ڃ  چ       چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ  ڍ  ڌ  

ٱ  ٻ  چ  :(ه وقوله تعاىل1٧1 ه1٧٠:)النساء چڑ  ڑ    ڌ  ڎ    ڎ  ڈ  ڈژ  ژ

ٻ  ٻ  ٻ  پپ  پ  پ    ڀڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ   

 (.٤1 :)الزمر چٿ
كما ةاء ال م ملن تفرقوا واوتلفوا حول ما ةاءت به الرسله أو لانوا بغ  ما أون به هللا       

ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ     چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  چ :وأوحاله قال تعاىل

ڈ  ژژ  ڑ  ڑ  ک   ک  ک  کگ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  

                                                 

 .473(   انظر: "الرد على المنطقيين" لشيخ اإلسالم ابن تيمية ص ١)
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ھ  ے      ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ   چ إىل قوله تعاىل: ...   چ ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ

 (. 21-1٣ :)البو ى چ ڭ  ۇ  ۇ  ۆ
املبةةنه  وةةةاءت السةةنة املبةةرفة مبثةةل مةةا ةةةاء بةةه القةةرآن مةةن األمةةر أبوةة  الةةتين مةةن الةةوحي     

واالكتفةةاء بةةه  ةةن غةة له والتحةة ير مةةن الةةزَيلة فيةةه والنقصةةانه أو التبةةتيل واالبتةةتااه فعةةن ةةةابر 
كان إوا وطب يقول: ) أما بعته فإن و  احلةتي  كتةاب هللاه ووة   يي هللا  نه أن الن  

 . (1) اهلتي هتي ُممته وثر األمو  ُمتَثناه وكل بت ة ياللة(
يومةةا بعةةت  ةةالة الغةةتاة مو يةةة بليغةةة  و ينةةا  سةةول هللا  :ن سةةا ية قةةال ةةن العةةر ض بةةو      

إن هة ل مو يةة مةولا فمةاوا تعهةت إلينةا َي  :و فت منها العيون ووةلت منها القلوب فقال  ةل
فإنةه مةن يعةش مةةنكم  ؛حببةةي أو ةيكم بتقةةوى هللا والسةمع والطا ةة وإن  بةتٌ  : ) سةول هللا قةال

فمةن أل ك ولةك مةنكم فعلةيكم بسةنا  هُمتَثت األمو  فإ ةا يةاللةوإَيكم و  هيرى اوتالفا كث ا
 .  (2) ( وا  ليها  لنواة اّ  َ  هوسنة اْللفاء الراثتين املهتين

أتبا ه  ن سهال أهل الكتةاب  ةن ثةيء مةن أمةو  الةتين لتفةريطهم يف حفة    ومنع الن      
 ؛سةةحلوا أهةةل الكتةةاب  ةةن ثةةيءال تكتةةاهبم مةةن التحريةةف و ةةيانة ليةةنهم مةةن االبتةةتاا فقةةال: ) 

فإنةه لةو كةان موسةد  ؛فةإنكم إمةا أن تصةتقوا بباطةل أو تكة بوا تة  ؛فإ م لن يهتوكم وقت يةلوا
 .(٣) ( بن أظهركم ما حل له إال أن يتبعين حياً 
كيةةف تسةةحلون أهةةل الكتةةةاب   هَي معبةةر املسةةلمن :بةةن  بةةاس  يةةي هللا  نهمةةا قةةةالا ةةن و      

وقةةت حةةتهكم هللا أن  هبَبةةتقر ونةةه مل يو  هأحةةتث األوبةةا   هلل بيةةه وكتةابكم الةة ي أنةةزل  لةةد ن
هةو مةن  نةت هللا ليبةرتوا بةه مثنةا  :وغ وا أبيةتيهم الكتةاب فقةالوا هأهل الكتاب بتلوا ما كتب هللا

وال وهللا مةةةا  أينةةةا مةةةنهم  ةةةةال قةةة   ؟!أفةةةال ينهةةةاكم مةةةا ةةةةاءكم مةةةن العلةةةم  ةةةن مسةةةاءلتهم هقلةةةيال
 .(٤) ليكميسحلكم  ن ال ي أنزل 

                                                 

 .867(   أخرجه مسلم في صحيحه  برقم ١)

 ١/499، وقال: حديث حسن صحيح، وهو في صحيح الجامع لأللباني 2676(   رواه الترمذي في سننه، برقم 2)

 .2549برقم 

( وغيرهم قال الحافظ 5/2(، وابن أبي عاصم في السنة ) ١١5/ ١، والدارمي )3/338رواه أحمد في مسنده   ( 3)

ً "  ١3/284ابن حجر في الفتح ) ( " رواه أحمد وابن أبي شيبة والبزار ورجاله موثقون إال ابن مجالد ضعيفا

 (. 34/  6) ١589يث رقم لكن الحديث له شواهد كثيرة لذلك حسنه األلباني في إرواء الغليل حد

 .2539(   رواه البخاري في صحيحه برقم 4)
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إ  أمةةرت  هَي  سةةول هللا :فقةةال ةةةاء  مةةر إىل النةة   : ةةن  بةةت هللا بةةن َثبةةت قةةالو ووي     
فتغةةة  وةةةةه  :قةةال ؟أبخ يل يهةةولي مةةةن قرييةةة فكتةةةب يل ةوامةةع مةةةن التةةةو اة أال أ ريةةها  ليةةةك

 :فقةال  مةر  ؟أال تةرى مةا بوةةه  سةول هللا  :قلةت لةه :قال  بت هللا بن َثبةت ه سول هللا 
والةةة ي  : )وقةةةال  ةةةن النةةة   يرِّ فسوةةة :قةةةال . يةةةيت  هلل    و إلسةةةالم لينةةةا ومبحمةةةت  سةةةوال

إنكةم حيةي مةن  هتبعتمةول وتركتمةو  لاةللتما ب  فيكم موسد  ليه السةالم ل أنفسي بيتل لو 
 .(1)( األمم وأان حيكم من النبين

أتبةا هم مةن أئمةة الفقةه والةتين وهك ا فإن السلف  ةهم هللا تعاىل من الصةحابة والتةابعن و     
خمعةون  لةد وةةوب إتبةاا الكتةاب والسةنةه واالسةتغناِء هبمةا يف فهةم أ ةول الةتين وفرو ةه  مةا 
سةةةةوامها مةةةةن املصةةةةال ه وكانةةةةت سةةةة نم العمليةةةةة ثةةةةاهتة  لةةةةد حةةةةزمهم البةةةةالغ يف التصةةةةتي  لةةةةرل 

ان  ليةةه احلةةال يف واإلنكةةا  لكةةل بت ةةة تنبةةح وكةةل  ل ة احنةةراف يف تلقةةي الةةتين وفهمةةه  مةةا كةة
 . (2)العهت النبوي

إوا تقةةر  هةة ا فةةإن االحنةةراف قةةت لوةةل  لةةد مةةنهج تلقةةي العقائةةت لةةتى بعةةض املسةةلمن مةةن     
ةةةةةانبن: األول أوةةةة  الةةةةتين مةةةةن غةةةة  مصةةةةال ل املعتمةةةةتةه الثةةةةا  االحنةةةةراف  ملصةةةةال  املعتمةةةةتة. 

 .ولنسل  الاوء فيما يلي  لد كل من ه ين اجلانبن يف مبح  مستقل
 :أخذ الدين من غري مصادره املعتمدة:املبحث األول

ووهةةي  هاملصةةال  املعتمةةتة مةةن  ب العةةاملن للةةتين اإلسةةالمي هةةي الكتةةاب والسةةنة واإلمجةةاا     
وقةةت تةةواترت الةةتالئل  لةةد ولةةك وتتابعةةت تيةة   هوالعقةةل السةةليم همتوافقةةة مةةع الفطةةرة املسةةتقيمة

يهةةةا يف تلقةةةي العقيةةةتة الصةةةحيحة وثةةةرائع اإلسةةةالم   ةةا  الرةةةةوا إىل هةةة ل املصةةةال  واال تمةةةال  ل
وةةتالف واسةةع بيةةنهم يف ا ه  لةةد(٣)معلومةةا مةةن الةةتين  لاةةرو ةه وهةةي ُمةةل اتفةةا  بةةن املسةةلمن

تقتير متى اال تمال  لد ه ل املصال  وطريقة فهم التين منهاه  لد حنو ما أييت احلتي   نةه 
 يف املبح  الثا .

                                                 

 ، وهو شاهد للحديث المذكور أعاله.4/265(   رواه أحمد في مسنده ١)

 .86-١/80(  انظر: "موقف أهل السنة والجماعة من أهل األهواء والبدع" للدكتور إبراهيم الرحيلي 2)

ذين ينبذون السنة النبوية؛ باعتبارها طائفة غالية خارجة عن دائرة اإلسالم ( لم ألتفت هنا إلى طائفة القرآنيين ال3)

في  بإجماع العلماء؛ ولو أنهم يأخذون بالقرآن حقاً للزمهم األخذ بالسنة؛ ألن هللا تعالى قد أمر بطاعة الرسول 

ً من القرآن. انظر عنهم "القرآنيون وشبهاتهم حول السنة" لخادم  حسين إلهي بخش، أكثر من سبعين موضعا

 مكتبة الصديق، الطائف.
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 ؛املصةال  أو  اةهةا فهةو مصةت  غة   ةال ألوة  الةتين منةهو لد هة ا فكةل مةا انقةض تلةك   
وفيما يلي إثةا ة إىل املصةال  غة  املعتمةتة الةا   .ألنه ال جيو  أو  التين من مصت  غ  معتمت

 .كثر لوول االحنراف  لد  قائت املسلمن من املطالب التالية
  :العتماد عل  العقل وتقدميه عل  النقل  :املطلب األول

 چۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   چ  كما قال تعاىل:هعقل لو ل األساس للو ول إىل احل لل   

ڄ   ڃ  ڃ  چ  :(ه وقولةةةه تعةةةاىل٩ :)الزمةةر چی    ی       ی  ی  چ  :(ه  وقولةةةه تعةةةاىل12:)النحةةل 

وهةةةةةو  ه(٥ :)الفجةةةةر چڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ      چ  :وقولةةةةه تعةةةةاىله(128 :)طةةةةه چڃ   ڃ  چ  
 ؛ّيز هللا هبا العقالء  ن البهائمه وهو  منةال التكليةف يف البةريعة اإلسةالميةالغريزة الفطرية الا م

ولكةةن  هومل يةةرل يف القةةرآن الكةةرمي آيةةة تةة م العقةةل أو تزل يةةه هفاإلسةةالم   ةةد لو  العقةةل ومكانتةةه
 .وقت يل قوم  نت ما حكموا العقل وقتمول  لد البرا هوقت اته هويعه يف حتول إمكاانت

جيعل معتقتل املبين  لد الوحي املعصوم ببقيه الكتاب والسنة  متة وأ ال واملسلم املوقن   
يزن به األفكا ه ويرل ألةله النيرَيت واألفهام حال معا يتها لهه وجيزم أن العقل الصري  ال 
ميكن أبتا أن يناقض الوحي املبنه كيف وقت حكم العقل حكما يقينيا قاطعا بصحة الوحي 

 وال  العقله ومعلِمه أحكاَمه األوليَة ومبالئه الفطرية؟!.و صمتهه وأنه  ال  من 
ولكن من ال يقتو ون الوحي ح  قت ل يقلبون القايةه فيجعلون العقل  متةه والوحي اتبعا    

ال متبو اه فال توقبل أحكامه العقتية إال بعت تزكية العقل هلاه وإونه هباه فيص  الوحي  لد 
كما يقول أبو امليفر   –معرفة  قائتهمه فحال ههالء  ولك فالة ال حاةة للناس به يف

كمن يقول: أثهت أن  قلي  سول هللا!. وهلهالء حجة مبهو ة يف مسلكهم   -(1)السمعا 
ه اه وهي أ م يقولون: إن العقل هو أ ل معرفتنا  لوحيه وال جيو  تقتمي الفرا  لد األ ل؛ 

 .(2)مجيعا وإال لزم القتح يف األ له فينهتم األ ل والفرا
واحل  أن ه ا الكالم فيه مغالطة بينة؛ وولك أن العقل  نتما ثهت بصحة الوحي ثهت مع     

ولك بعصمتهه وأنه ميتنع  ليه اْلطحه يف حن أن العقل مل يبةهت بعصةمة نفسةه مطلقةا يف مجيةع 

                                                 

، وأبو المظفر اسمه منصور بن محمد بن 78(  انظر: "االنتصار ألصحاب الحديث" ألبي المظفر السمعاني ص ١)

 .5/335، انظر "طبقات الشافعية الكبرى" البن السبكي: 489عبدالجبار، من أئمة الشافعية، توفي سنة 

 .2/52فخر الرازي: (  انظر: "التفسير الكبير" لل2)
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لةوحي لكةان أحكامهه وال الوحي أ طد العقل ه ل التزكية املطلقةه فلو قبلنا بتقتمي العقل  لةد ا
ولك يف حقيقته حكمةا بت طئةة الةوحيه فيعةول هة ا  لةنقض  لةد حكةم العقةل السةاب  بعصةمة 

. واملثةةل الةة ي يقةةرب ولةك: لةةو أن موسةةتفتيا سةةحل  اّميةةا  ةن أ لةةم أهةةل بلةةتل ليسةةتفتيهه (1)الةوحي
رتض ف هب العاّمي به إليهه وقةال لةه: هة ا أ لةم أهةل بلةتان فاسةحلهه فلمةا سةحل العةاملَ وأةابةه ا ة

ه ا العاّمي  لد الفتياه فح رض  نه املستفا لكونه  اّميةا ةةاهاله فقةال لةه هة ا العةاّمي: كيةف 
؟!ه  توعرض  ةن قةويل وتوقةّتم  ليةه كةالم املفةا وأان الة ي لللتوةك  ليةهه ولةوال أان مل تعلةم أنةه مفةت 

قبةةةةل  قةةةةي فيقةةةةول لةةةةه املسةةةةتفا حينئةةةة : أوةةةة ي بةةةةتاللتك  ليةةةةه وتزكيتةةةةك إَيل ال يلةةةةزم منةةةةه أن أ
أحكامةةكه كمةةا أن تقةةتميي لكةةالم املفةةا العةةامل  لةةد قولةةك ال يلةةزم منةةه القةةتح يف لاللتةةك  ليةةه 

 .    (2)وتزكيتك إَيل
فتبن أن ال ي يعرفو للوحي قةت ل يةت أ تعا يةه مةع  ةري  العقةل أ ةاله وال جيةّو  التعةا ض     

م أو غة   ةري ه فيقةتم إال بن وحي  ري  و قل غ   ري ه أو بن  قةل  ةري  ووحةي مز ةو 
حينها الصري  مطلقا ال لكونه خرل حكةم  قلةيه بةل لصةراحته وقطعيتةه و ةتم  ةراحة املعةا ض 

وإذةا هةي مةن مجلةة  هه وما  ا ض الوحي فهي ليست لاللة  قليةة وإن   ةم أ ةحاهبا ولةك(٣)له
   ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ        وئې  ى     ى  ائ  ائ   ەئ  ەئ  وئچ  :األهةةةةةةةواء قةةةةةةةال تعةةةةةةةاىل

 :فهمةا طريقةان ال َثلة  هلمةا ه( ٥٠القصةص: )  چىئ     ىئ  ی  ی  ی  ی    ىئېئ  ېئ  ېئ
وإمةةةا اتبةةةاا اهلةةةوى وإن  ةةةال أ ةةةحابه  قةةةالً أو   ه تبةةةاا الةةةوحي إمةةةا االسةةةتجابة هلل والرسةةةول 

 .كبفاً أو غ  ولك
بتا مبا مينعةه وهك ا فإن مقتاد اإلميان  لرسل  ليهم السالم االستيقان من أ م ال أيتون أ     

 ةةري  العقةةل وحيكةةم  نتفائةةهه وإن كةةانوا كثةة ا مةةا أيتةةون مبةةا يعجةةز العقةةل  ةةن معرفتةةه وحيتةةا  لةةه 
فاحل  املقطوا بةه يقينةاً هةو مةا ةةاء بةه  ه(٤)ويتعجب منهه من آَيت هللا الا ال تنقاي  جائبها

ۆئ  ۈئ     ۆئې  ى  ى  ائ   ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئچ  :قال تعاىل الرسول 

 .( 1٧٠النساء: )  چی  ی  ی  ی    ىئېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئۈئ  
                                                 

 .١7١، ١/١70(  انظر: "درء تعارض العقل والنقل" لشيخ اإلسالم ابن تيمية: ١)

 .١39، ١/١38(  انظر المرجع نفسه: 2)

 .١/79(  انظر المرجع نفسه: 3)

 .١/١48(  انظر المرجع نفسه: 4)
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وبنيرة سريعة يف الكتب العقتية للمة اهب الةا تقةتم العقةل  لةد النقةل يةت ك الباحة  هة ل    
ه ل ينةاقض (٤)يناقاون املتفلسةفة (٣)يناقض بعاهم بعااه واملتكلمون (2)ه فاملتفلسفة(1)احلقيقة

 ه واألثعرية(٦)تهم من املناقاات ما سطروا به اجمللتات منهم بن أئم (٥)بعاهم بعااه فاملعتزلة
يناقاون املعتزلة يف كث  من  قليانمه مع اثرتاكهم معهم يف الثقةة البالغةة يف العقةل وتقتميةه  (٧)

 لد النقل وسلوك طري  التحويله ل األثعرية هلم أطوا  خيالف فيها املتحورون ما قر ل املتقتمون 
الارو ي استبعال العقل من منصب القيالة املطلقة يف معرفة أمو  الغيةب  ه ومن هنا كان من(8)

وتسليمها للوحي املعصوم الة ي حكةم العقةل الصةري  بصةحته و صةمتهه كمةا أنةه مةن  هوالعقائت
الاةةةرو ي التمسةةةك  لعقةةةل الصةةةري  والمةةةا للةةةوحي املبةةةنه وثةةةاهتا  لةةةد  ةةةحتهه ومكةةة   مةةةا 

 .(٩) يناقاه من األوهام واْلرافات
 اعتماد النقل غري الصحيح: :املطلب الثاين

ولةةة ا ويةةةعوا  ؛أهةةةل السةةةنة ال يعتمةةةتون يف  قيةةةتنم وليةةةنهم إال مةةةا  ةةة  نقلةةةه  ةةةن النةةة      
وقةت احنرفةت طوائةف وفةر   هقوا ت يف  لم مصطل  احلتي  تاب  من والهلا الةرواَيت املنقولةة

 .بسبب ما ا تمتول من  واَيت غ   حيحة

                                                 

رح األصول الخمسة" للقاضي (    قارن مثال بين كتب المعتزلة كـ"المغني في أبواب العدل والتوحيد" و"ش١)

عبدالجبار المعتزلي وبين كتب الماتريدية واألشعرية كـ"التوحيد" ألبي منصور الماتريدي و"اإلرشاد" 

و"الشامل" للجويني و"نهاية العقول في دراية األصول" للفخر الرازي، وانظر في ذلك مجموع فتاوى شيخ 

 .  56-6/5١اإلسالم ابن تيمية: 

لمنتسبين إلى اإلسالم تبنت آراء فالسفة اليونان وخصوصا أرسطوطاليس وأدخلتها على بعض (  طائفة من ا2)

المسلمين بثوب إسالمي، من أشهرهم الكندي والفارابي وابن سينا وابن رشد، انظر عنهم  "الملل والنحل" 

 .  268-2/266وما بعدها، "إغاثة اللهفان من مكائد الشيطان" البن القيم  2/١58للشهرستاني 

(    هم المشتغلون بعلم الكالم، وهو علم يطلب به إثبات العقائد اإلسالمية بالطرق العقلية دون االلتزام بالوحي 3)

 .١١2-2/١١0وفهم السلف له، ومن أشهرهم المعتزلة واألشاعرة، انظر عنهم "أبجد العلوم" لصدّيق حسن خان 

بي حامد الغزالي، وقد رد عليه الفيلسو  ابن رشد بكتاب سماه (    من أشهر ما ألف في ذلك "تهافت الفالسفة" أل4)

 "تهافت التهافت"، كما ألف الشهرستاني "مصارعة الفالسفة" وأجابه الطوسي بكتاب سماه "مصارعة المصارع".

يد، (    مدرسة كالمية يجمعهم القول باألصول الخمسة: التوحيد، العدل، المنـزلة بين المنـزلتين، الوعد والوع5)

األمر بالمعرو  والنهي عن المنكر، وقد قرروا هذه األصول على خال  منهج السلف، انظر عن أصولهم 

 "شرح األصول الخمسة" للقاضي عبدالجبار.

 وما بعدها. ١/١55(    انظر عن آراء أئمتهم: "مقاالت اإلسالميين" ألبي الحسن األشعري 6)

قد كان معتزليا ثم تحول إلى عقيدة ابن كاّلب ثم رجع إجماال إلى [، و330(    أتباع أبي الحسن األشعري ]ت7)

[ والفخر 450طريقة اإلمام أحمد بن حنبل، ثم تطور المذهب من بعده على يد أبي المعالي الجويني ]ت

 .  34، 33[، انظر "الفوائد المجتمعة في بيان الفرق الضالة والمبتدعة" إلسماعيل اليازجي ص 606الرازي]ت

 509انظر عن تطور المذهب األشعري "موقف ابن تيمية من األشاعرة" للدكتور عبد الرحمن المحمود ص  (   8)

 وما بعدها.

 .23(    انظر ما يأتي عن تقديم العقل على النقل ص 9)



 

 (401مقرر الثقافة اإلسالمية )
  

 

 (55 ) 

 لنقل  ما نوقل إلينا من نصوص الوحي املعصومه ونقصت بغ  الصةحي  منةه  وحنن نقصت هنا   
مةةا مل تثبةةت  ةةحة نقلةةه  ةةن مصةةت ل حسةةب القوا ةةت املقةةر ة يف  لةةم مصةةطل  احلةةتي  ويف  لةةم 
التةةا ييه وهةةي قوا ةةت مسةةتنتة يف األ ةةل إىل بةةتهيات فطريةةة و قليةةة وحسةةية يوعةةرف هبةةا  ةةت  

 .(1)األوبا  من ك هبا
ةزمنةةا بكةةة ب املنقةةول أو توقفنةةةا يف  ةةحته فإنةةةه ال يصةة  اال تمةةةال  ليةةه يف معرفةةةة وسةةواء      

اال تقةةال الصةةحي ه أمةةا مةةا لون اال تمةةال كاال تبةةا  واال تاةةال فاْلطةةب فيةةه أيسةةره فيجةةو  فيةةه 
اسةةتعمال مةةا مل حيتمةةةل الكةة ب مةةةن األوبةةا ه مةةع التةةةزام اإلثةةا ة إىل  ةةةتم  ةةالحيته لال تمةةةاله 

ه (2)لسةلف كمةا هةو معلةوم مةن التفاسة  املةحهو ةه وكتةب العقائةت املسةنتةو لد هة ا ةةرى  مةل ا
 هفهم قت يروون فيها ما مل يبلغ ل ةة االحتجااه ويلتزمون ب كر أسانيتها ليتبن حاهلا من  وانا

وإال فلةةيس هنالةك  قيةةتة سةلفية مقةةر ة تعتمةت أو تنةة   هوهة ا  لةةد سةبيل اال تاةةال ال اال تمةال
  . لد  واَيت يعيفة

و لد ه ا فكل ما يتتاوله أ حاب امل اهب الةا تعتمةت يف  قائةتها  لةد املةروَيت لون أن    
 يثبتوا  حة نقله  ن الن  املعصوم فإنه يعت مصت ا من مصال  االحنراف العقتي.

واآلَث  الا ثوحنت هبةا كتةب  هومن أوي  األمثلة  لد ه ا النوا من االحنراف األحالي      
وغةةة هم  (٥)السةةةنة وبعةةةض املنتسةةةبن إىل (٤)والبةةةيعة  (٣) بعةةةض الطوائةةةف كالصةةةوفيةالةةةرتاث لةةةتى 

لون أن تتوفر فيها ألىن البرول املعت ة لتوهي  املروَيته مع ما فيهةا مةن مناقاةة لصةري  القةرآن 
                                                 

 .53، 2/52(    وتسمى علم رواية الحديث، انظر عنه "مفتاح السعادة ومصباح السيادة" ألحمد بن مصطفى: ١)

مثل كتاب "السنة" لعبد هللا بن أحمد، و "الشريعة"  لآلجّري، و "شرح أصول االعتقاد " لاّلكائي، واإلبانة  (   2)

 البن بطة.  

(    مثل كتب الحكيم الترمذي وأبي القاسم القشيري وأبي حامد الغزالي وخصوصا كتابه "إحياء علوم الدين"؛ 3)

ضعيفة، وقد قال عنه شيخ اإلسالم ابن تيمية كما في مجموع فهو على شهرته مشحون باألحاديث الموضوعة وال

في اإلحياء غالبه جيد، لكن فيه مواد فاسدة: مادة فلسفية، ومادة  -أي الغزالي  –(: وكالمه 6/55الفتاوى )

كالمية، ومادة من ترهات الصوفية، ومادة من األحاديث الموضوعة.ا.هـ. وقد عبر أبوحامد عن قلة درايته بعلم 

ديث بقوله عن نفسه في آخر رسالته "قانون التأويل":) وبضاعتي في الحديث مزجاة (، وقد سرد ابن السبكي الح

، وحكم 6/287أحاديث اإلحياء التي لم يجد لها إسنادا في ترجمة الغزالي من "طبقات الشافعية الكبرى": 

 سفار " المطبوع بهامشه.العراقي على أحاديث اإلحياء في كتابه " المغني عن حمل األسفار في األ

(   مثل كتاب األصول من الكافي للكليني الذي يعده الشيعة  أصح كتب الروايات، والعجيب أن معاصري الشيعة 4) 

ينوهون بعدم وجود كتاب خاص بصحيح األحاديث لديهم، وأن هذا من المرونة في مذهبهم والبعد عن الجمود؛ 

كل عصر ليحددوا المرويات الصالحة، فإذا طولبوا بتمييز ما يرونه ثابتا عن ليُترك المجال بزعمهم  للمجتهدين في 

أئمتهم مما هو منحول عليهم نكلوا!، مع أن عقائدهم المنحرفة مبنية على هذه المرويات المكذوبة عن آل البيت أو 

 غيرهم.

 " ألبي الشيخ األصبهاني.(    من أمثلة كتب العقائد المسندة المشتملة على بعض الموضوعات كتاب "العظمة5)
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مةةن أكاويةةب  (1)الكةةرمي والسةةنة النبويةةة الصةةحيحة الثابتةةة والعقةةل الصةةري ه مثةةل مةةا لةةتى اإلماميةةة
ومثةل مةا  ه(2)ت  لد الن  الكرمي وآل بيته الطةاهرين حةول اإلمامةة واملوقةف مةن الصةحابةوافرتاءا

ومثةةةل بعةةةض  ه(٣)لةةةتى املتصةةةوفة مةةةن مةةةروَيت مفةةةرتاة حةةةول حقةةةائ  التوحيةةةت والواليةةةة والكرامةةةات
 .(٤)املروَيت اإلسرائيلية الوا لة يف بعض كتب التفس 

 :التقليد اجملرد من الدليل :املطلب الثالث

أكثةةر بةةين آلم يقلةةتون يف  قائةةتهم امل تلفةةة مةةن يتومهةةون فيةةه العصةةمة مةةن اْلطةةحه أو مةةن      
يغلب  لد ظةنهم أنةه أقةرب إىل الصةوابه لون أن يكةون هلةم ةهةت  قلةي يف التحكةت مةن  ةحة 
ما  ليه من يقلتو مه وإذا يسةلمون  ألمةر الواقةعه وهةو أ ةم ولةتوا يف أحاةان هة ل الطائفةة أو 

ون مبةةا يغةةّ يهم  ليةةه أهلةةوهم ومربةةوهم سةةواء كةةان حقةةا موافقةةا للفطةةرة األوىل الةةا تلةةكه فيتمسةةك
فطر هللا الناس  ليهاه أو كان  طال خمالفا للفطرة والوحي والعقةل الصةري ه كمةا أثةا  إىل ولةك 
 احلةةتي  البةةريف:  ) مةةا مةةن مولةةول إال يولةةت  لةةد الفطةةرةه فةةحبوال يهولانةةه وينصةةرانه وميجسةةانه (

 يفستان فطرته بتلقينه  قيتة فاستة أو ُمرفة كاليهولية والنصةرانية واجملوسةيةه ومل يقةل: ه يعين(٥)
 .(٦)يهسلمانه؛ ألن اإلسالم هو الفطرة

وممةةا يةةتلك  لةةد أن هةة ا حةةال أكثةةر بةةين آلم أنةةك جتةةت أتبةةاا املةة اهب والةةتَيانت يولةةةتون     
يف ولةةك  لمةةا هم و ةةامتهمه  وينبةةحون ويعيبةةون وميوتةةون  لةةد حةةال أسةةالفهم يف الةةتينه سةةواء

وينت  أن جتت من يتحول  ةن لينةه أو م هبةه مةن تلقةاء نفسةهه حة  أييت مةن حيولةه إمةا  لةت وة 
 واإلقنااه وإما  لقهر واإل غام.   

                                                 

(    هم كل من عدا الزيدية من طوائف الشيعة، نُسبوا إلى اإلمامة العتقادهم أنها منصب إلهي جاء النص عليه ١)

 وما بعدها. ١7في حق علّي وذريته. انظر عن فرقهم: "الفرق بين الفرق" لعبدالقاهر البغدادي ص 

 وما بعدها. ١/١77ني (    انظر مثال "األصول من الكافي" للكلي2)

من أحاديث موضوعة عن صفة  ١52-3/١48(   انظر مثال ما أورده ابن الجوزي في كتاب الموضوعات 3)

 األولياء وعددهم.

 .305-256(  انظر: "اإلسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير" للدكتور محمد أبوشهبة ص 4)

، كتاب 4/2047، ومسلم ١292أسلم الصبي..، حديث رقم ، كتاب الجنائز، باب إذا ١/456(  رواه البخاري 5)

 .2658القدر، باب معنى كل مولود يولد على الفطرة، حديث رقم  

 .8/444(  انظر: "درء تعارض العقل والنقل" لشيخ اإلسالم ابن تيمية 6)
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وطائفةةة مةةن بةةين آلم ممةةن أو طةةوا مزيةةتا مةةن الةة كاء والفطنةةة يلحيةةون أن خةةرل انتمةةائهم إىل      
ا  لد احل  ال ي ال جيةو  والفةهه وإال تعةتل احلة  وتنةاقض بعةتل طائفة معينة ال يستوةب كو 

 الطوائف وم اهبهاه وولك ما ا ل الفطرة ويرفاه العقل السليم. 
فِقسةةم مةةن هةة ل الطائفةةة يعةةّز  ليةةه اال ةةرتاف باةةالل طائفتةةهه وتسةةفيه مةةا كةةان  ليةةه اآل ء      

ل الباطلةةةة وُماولةةةة التوفيةةة  بينهةةةا وبةةةن واألةةةةتاله فيسةةةتنجت  لتةةةحويالت املتكلَّفةةةة لتسةةةويغ  قائةةةت
الةةةوحي والعقةةةله ويسةةةت تم املهةةةا ة اجلتليةةةة يف إقنةةةاا بةةةين طائفتةةةه أب ةةةم  لةةةد ثةةةيءه وهةةة ا حةةةال 
املتعصبن من  لماء التَيانت احملرفة وامل اهب الفاستةه وحال هةهالء كحةال مةن قةال هللا تعةاىل 

ی  ی  جئ  حئ  مئ    ۇئ  ۆئ   ۆئ    ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ   ی  یچ   ةةنهم:

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    پ  پ  ڀ    ڀ  ڀ   ڀ  ٺ   ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ىئ  يئ  جب   

 چٿ  ٿ  ٹ     ٹ  ٹ    ڤ    ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ   ڄ  ڄ     ڄ   ڄ  ڃ            

 (.2٤-21 :)الزورف
ه لكنةه وقسم آور من هة ل الطائفةة يسةتهجن غةش النةاس يف  قائةتهم مبثةل هة ل التلفيقةات    

جيعل قاية اال تقال برمتها من  ب املو وث الثقايف ال ي يتنوا بتعتل األمةم والبةعوبه وجيةب 
احرتامه جملرل كونه مو وَثه تبعا الحرتام األمة الا تتين بهه بغض النير  ن كونه حقا أو  طاله 

الةة ين جيعلةةون  (2)نوالعلمةةاني (1)موافقةةا لألللةةة الصةةحيحة أو مناقاةةا هلةةاه وهةة ل نيةةرة اللي اليةةن
 التين من أساسه أمرا هامبيا يف احلياةه ال يتجاو  التفا ل الب صي بن اإلنسان ومعتقتل.

وقسةةةم َثلةةة  أهلمةةةه هللا تعةةةاىل الصةةةوابه فةةةراح ينبةةةت احلةةة  موقنةةةا أبنةةةه ُمصةةةو  فيمةةةا ةةةةاء بةةةه     
ۆئ    ۆئې  ى  ى  ائ   ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئچ  :قةةةةةةةةال تعةةةةةةةةاىل هالرسةةةةةةةةول 

فاستمسةةةةةةك  لكتةةةةةةاب  ه(1٧٠النسةةةةةةاء: )  چی  ی  ی  ی    ىئېئ  ېئ  ىئ  ىئ ۈئ   ۈئ  ېئ 
والسنة مقتتَي بفهم السلف الصال من الصحابة والتابعن وأتبا هم من أ حاب القةرون الثالهةة 

ففهمةةةوا مةةةرال هللا ومةةةرال  ه لفاةةةل واْل يةةةة املفاةةةلة الةةة ين  كةةةاهم هللا تعةةةاىل وثةةةهت هلةةةم النةةة  
أل ةةم قةةت يفيةةزوا  مةةن  هإميةةاانً وتطبيقةةاً  هملعصةةوم فحققةةول  لمةةاً و مةةالً مةةن هةة ا الةةوحي ا  سةةوله 

                                                 

ن، انظر عنه (  الليبرالية نهج غربي قِوامه ضمان الحرية المطلقة لإلنسان ما لم تصطدم بحرية اآلخري١)

 ، وسو  يأتي عنها تفصل في القسم الثاني.١١62-2/2/١١55"الموسوعة الفلسفية العربية" 

(  العلمانية فلسفة غربية تقوم على الفصل التام بين الدين والحياة بمجاالتها المختلفة، انظر عنها "الموسوعة 2)

 وسو  يأتي عنها تفصل في القسم الثاني. ،686-2/679الميسرة في األديان والمذاهب واألحزاب المعاصرة": 
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مةع األوة   هأو من  ا ةرل ةاء بعتهم إيافة إىل ما تقتم مبباهتة التنزيل ومعا رة الرسول 
وقبةةل ظهةةةو   همةةن النبةةع حةةن نقائةةه و ةةفائه قبةةل مرحلةةة االوةةتالل والعجمةةة اللسةةانية والفكريةةة

قسم ال ي آهر اهلتى  لد اهلوىه والصواب  لةد األحبةابه وهةهالء فه ا ال هالفر  وفبو البتا
 چۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  چ  كمةا قةال سةبحانه:  هال ين تكفل هللا هبةتايتهم وتةوفيقهم

 :وقةةةةةال تعةةةةةاىل ه(٧٦ :)مةةةةةرمي چ ىئ  ی  ی  ی  یچ  :(ه وقولةةةةةه تعةةةةةاىل1٧ :)ُممةةةةةت
ل ابةةةةةةةن ولةةةةةةة ا يقةةةةةةةو  ؛(٦٩العنكبةةةةةةةوت: )  چہ  ہ  ہ  ہ    ۀڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀچ

و فال ي يتعن  لةد املسةلم اال تنةاء بةه واالهتمةام أن يبحة   مةا ةةاء  ةن هللا  : ةب  ةه هللا
ل يبةةتغل  لتصةةتي  إن كةةان مةةن األمةةو   هل جيتهةةت يف فهةةم ولةةك والوقةةف  لةةد معانيةةه هو سةةوله
 همةروإن كان من األمو  العمليةة بة ل وسةعه يف االةتهةال يف فعةل مةا يسةتطيعه مةن األوا هالعلمية

وهكةةةة ا كةةةةان  هفتكةةةةون مهتةةةةه مصةةةةروفة  لكليةةةةة إىل ولةةةةك ال إىل غةةةة ل هواةتنةةةةاب مةةةةا ينهةةةةد  نةةةةه
 .(1)والتابعون هلم احسان يف طلب العلم النافع من الكتاب والسنة و أ حاب  سول

إوا تقر  ه ا فإن من أ يم أنواا التقليت اجملةرل مةن الةتليل الةا ترتةب  ليهةا احنرافةات  قتيةة     
ه وبنةوا  لةد ولةك حجيةة أقةواهلم ل اء بعض الطوائةف العصةمة ملتبةو يهم سةوى النة  وط ة ا

ه وهة ا يف حقيقتةه (2)ولزوم األو  هباه و لد ه ا  امة البةيعة اإلماميةة  لةد اوةتالف مة اهبهم
يهول إىل إ طاء األئمة منصب النبةوة؛ ألن العصةمة ومةا يرتتةب  ليهةا مةن حجيةة أقةوال املعصةوم 

ه فمةن ال ةد (٣)ا هي أوص وصةائص النبةوة والةوحيه وهبةا حيصةل مقصةول النبةوةولزوم األو  هب
 لغ ل فهو يف حكم من أنكر وتم النبوة بهه وإن ال د تسليمه ب لك. العصمة بعت ُممت 

ۈئ  ېئ  ېئ  چ  قوله تعاىل: ومما يتل  لد بطالن نسبة العصمة إىل أحت بعت الرسول     

مئ  ىئ  يئ  جب       حب  خب  مب  ىب               يب  جت  حت  ختمت  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی  یی  جئ  حئ   

 هفحمر هللا املهمنن  نت التنا ا  لرل إىل هللا والرسول(ه ) ٥٩ :)النساء چىت  يت  جث  مث  

                                                 

 .79(  جامع العلوم والحكم ص١)

، و "منهاج الكرامة في إثبات اإلمامة" البن المطهر الحلي ص ١/١46(  انظر: "الملل والنحل" للشهرستاني: 2)

93. 

 .2/335(  انظر: الفتاوى الكبرى لشيخ اإلسالم ابن تيمية: 3)
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فتل القرآن  لد أنه ال معصوم إال  هألمرهم  لرل إليه ولو كان للناس معصوم غ  الرسول 
     . ) (1)الرسول 
أ اآلَث  املرتتبةةةةة  لةةةةد هةةةة ا االحنةةةةراف ا تبةةةةا  خمالفةةةةة األئمةةةةة املةةةةّت اِة هلةةةةم العصةةةةمَة  ومةةةةن أسةةةةو      

فيكون من والفهم من الصحابة والتابعن و لماء املسلمن ووالنةم يوةاّلال  هكم الفة الن  
ه وال خيفةةد مةةا ألى إليةةه هةة ا االحنةةراف مةةن ثةة  (2)هبةة ا اال تبةةا ه و مبةةا بلةةغ األمةةر حةةت تكفةة هم

 سلمن وتفتيت وحتنم وإثا ة الكراهية والبغااء بينهم. صا امل
وكمةةا وقةةع هةة ا الغلةةو يف املتبةةو ن لةةتى مةةن يّةةت ون العصةةمة يف أئمةةتهم وقةةع كةة لك بت ةةةة      

أوف لتى بعض املتصوفة ممن يعتقتون احلفة  اإلهلةي لبةيووهمه كمةا وقةع لةتى مةن يغلةون يف 
 .     (٣)طا ة الوالة

 :واإلهلام الكشف :املطلب الرابع

يعتقت بعض أ حاب الةتَيانت الويةعية والفلسةفات الروحانيةة ومةن اهةر هبةم مةن املتصةوفة      
أن الطريةة  األمثةةل لتلقةةي العلةةم اإلهلةةي هةةو مما سةةة الرَييةةات الروحانيةةة حةة  تزكةةو الةةنفس وتصةةفو 

ئ  بعةت ولةك فتنكبف هلا املعةا ف اإلهليةة انكبةافا تلقائيةا بقةت   كائهةا و ةفائهاه وتنطبةع احلقةا
يف قلةةب العةةةا ف لون التسةةبب ببةةةيء مةةن وسةةةائل الةةةتعلم والفهةةم املعروفةةةةه ولسةةان حةةةال هةةةهالء 

 .(٤)يقول: حتهين قل   ن  يب
وقت اول من ينتسب إىل اإلسالم من أ حاب ه ا املنهج قصةة موسةد مةع اْلاةر  ليهمةا     

بيةةا بةةل كةةان وليةةاه و لمةةه  لةةم ه وقةةالوا: إن اْلاةةر مل يكةةن ن(٥)السةةالم املةة كو ة يف سةةو ة الكهةةف
ڎ  ڈ  چ  :أو ا من قولةه تعةاىل  ةن اْلاةر  همكاثفة ال  لم وحيه و ول العلم اللت 

(ه وةعلول مقتما  لد  لم الوحي وحاكما  ليهه و ةول  لةم احلقيقةةه ٦٥ :)الكهف چڈ  ژ  
                                                 

 .3/38١الرد على الشيعة والقدرية" لشيخ اإلسالم ابن تيمية:  (  "منهاج السنة النبوية في١)

(  انظر: إجماع مراجع اإلمامية على تكفير من لم يؤمن باألئمة وعصمتهم، وتنـزيِله منـزلةَ من جحد النبوة في 2)

، و "بحار األنوار" 4/١3١، و "تلخيص الشافي" للطوسي: ١١١كتاب "االعتقادات" البن بابويه القمي ص 

، نقال عن "أصول مذهب الشيعة اإلمامية االثني عشرية، عرض ونقد" للدكتور ناصر 8/366لمجلسي: ل

 القفاري.

 .١9/70، ومجموع الفتاوى: 2/477(  انظر: "منهاج السنة": 3)

، وكذا ما قرره أبو الثناء اآللوسي في 5/40١(  انظر في هذا ما نقله المناوي عن ابن عربي في "فيض القدير" 4)

، و"إغاثة اللهفان" 450، وانظر نقده في "تلبيس إبليس" البن الجوزي ص 23/65فسيره "روح المعاني" ت

 .١/١23البن القيم 

 .١/22١،222( انظر:  "فتح الباري بشرح صحيح البخاري" للحافظ ابن حجر العسقالني 5)
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ه مسةتتلن  لةد (1)وةو وا  لم الوحي  لم البريعةه و  موا أن مرتبة الوالية أفال من مرتبة النبة
ولةةك أبن موسةةد تعلةةم مةةن اْلاةةره وأن اْلاةةر كةةان خيةةالف البةةريعة ويوافةة  احلقيقةةةه وبنةةوا  لةةد 

 ولك تسويغ خمالفة البرا ملن يز مون له الواليةه بل ةعلوا ولك ثاهتا  لد كرامته.
اإلميةةةةان واحلةةةة  أن أ يةةةةم الكرامةةةةة لةةةةزوم االسةةةةتقامة  لةةةةد طريقةةةةة األنبيةةةةاءه وأ يةةةةم الواليةةةةة يف     

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  چ  والتقةةةةةةوى كمةةةةةةا قةةةةةةال سةةةةةةبحانه:

(ه وأما اْلار فاحل  أنه كان نبيا كموسده وما  ٦٣ه ٦2 :)يونس چڀ  ٺ  ٺ  ٺ  
 كان يفعل ثيئا مما وكر يف القصة إال بوحي من هللاه كمةا لل  ليةه قولةه تعةاىل يف آوةر القصةة:

وكمةةةةةا ةةةةةةاء يف وةةةةة  اْلاةةةةةر مةةةةةع موسةةةةةد يف  ةةةةةحي   (ه82 :)الكهةةةةةف چ ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئچ 
وأان  لةةد  هَي موسةةد إنةةك  لةةد  لةةم مةةن  لةةم هللا  لمكةةه هللا ال أ لمةةهأنةةه قةةال لةةه:  (2)الب ةةا ي

 . لم من  لم هللا  لمنيه هللا ال تعلمه
قةةال احلةةاف  ابةةن حجةةر العسةةقال   ةةةه هللا: )كةةان بعةةض أكةةابر العلمةةاء يقةةول: أول  قةةتة      

ةةل مةةن الز  يتةة   ون بكونةةه غةة  نةة  إىل أن الةةويل  (٣)ألن الزانلقةةةنتقةةة ا تقةةال كةةون اْلاةةر نبيةةا؛ حتو
 :كما قال قائلهم  هأفال من الن 

  (٤) (الرسول ولون الويل وي َ فو             النبوة يف بر خ   مقامو 
لةةم ه وأنةةه هةةو العوأمةةا مةةا وكةةرول مةةن العلةةم اللةةت  فقةةت نةةص القةةرآن  لةةد أنةةه َثبةةت للنةة       

گگ  چ  (ه وقةةال:٩٩ :)طةةه چڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  چ  املةةوحد لألنبيةةاء والرسةةله قةةال سةةبحانه:

(ه وبة لك تنةتحض حجةتهم الةا أسسةوا 1 :)هول چڳ           ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ   ڱ   ں  
 ليهةةا مةةنهجهم يف تلقةةي العقيةةتةه وهّولةةوا هبةةا  لةةد البسةةطاء والسةةّ ا حةة  هةةابوا اإلنكةةا   لةةيهم 

 برا.مبقتاد ال
 :الرؤى واملنامات :املطلب اخلامس

                                                 

 .١١/١78( انظر: "روح المعاني" لآللوسي ١)

 .4450اب}فلما جاوزا قال لفتاه..{، حديث رقم (، كتاب التفسير، ب١757/4( )2)

( الزنادقة هم الطاعنون في اإلسالم من المنتسبين إليه، ولهم جذور قديمة، انظر عن فرقهم "التنبيه والرد على 3)

 .9١أهل األهواء والبدع" للملَطي ص 

 .67( "الزهر النضر في أخبار الخضر" للحافظ ابن حجر ص4)
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ةةةةاء يف احلةةةتي  أن مةةةا يةةةرال النةةةائم ينقسةةةم إىل هةةةالث حةةةاالت: إمةةةا أن يكةةةون مةةةن هللاه أو     
ه والفر  بن ه ل الثالث ييهر بقرائن حتتف  لر َيه فما يةرال (1)حتي  نفسه أو من البيطان

توسّمد حةتيَ  نفةسه وهةي أيةغاث أحةالم النائم من األمو  امل تِلطة املتصلة بتفك ل قبل نومه 
ال   ة هباه أما ما يرال النةائم مةن األمةو  احملزنةة والفاةعةة فهةي مةن البةيطان يةهوي هبةا بةين آلمه 

ه وال تكةةون مصةةت ا (2)وأمةةا مةةا يةةرال مةةن األمةةو  املنتيمةةة املبةةتملة  لةةد اْلةة  فهةةي الةةر َي الصةةاحلة
عصةةومةه ومةةن سةةواهم ال تتجةةاو    اهةةم مهمةةا كانةةت للعلةةم اإلهلةةي إال مةةن األنبيةةاء؛ فةةإن   اهةةم م

 ةةاحلة أن تكةةون مببةةرات ومنةة  اته ال ينبةةين  ليهةةا  قائةةت وال أحكةةام ثةةر يةه وإذةةا يعتةة  هبةةا 
 . (٣)الرائي يف وا ة نفسه مبا ال خيالف البرا

 ةةةاءل يف املنةةام وأ ثةةتل إىل أمةةر مةةاه فعليةةه أن يعةةرض ولةةك فةةإوا   ةةم  ا ةةم مةةثال أن النةة      
الثابتةةة  نةةه  لنقةةل الصةةحي ه فةةإن مل يكةةن يف   َيل مةةا يعا يةةهما    لةةد كتةةاب هللا وسةةنة نبيةةه 

كحن أيمرل  لصتقة مثاله أو بزَي ة مريض وحنو ولك من وةول ال  واإلحسان ةا  له أن يعمل 
مبقتاةةد   َيل ومل جيةةب  ليةةه ولةةكه أمةةا إن   ةةم أنةةه أمةةرل مبةةا يعةةا ض البةةرا كبت ةةة ا تقاليةةة أو 

فإنه ال أيمر إال  ؛ ملية فإنه حيرم  ليه العمل هب ل الر َيه وجيزم أن ال ي  آل ليس  سول هللا 
ه وقةةت أكمةةل هللا تعةةاىل لةةه الةةتين قبةةل موتةةهه فةةال حيتمةةل إيةةافة بعةةت موتةةهه ال وا ةةة وال (٤)خبةة 

مةن  ه ومل يسةتثن  ليةه الصةالة والسةالم(٥) )كل بت ةة يةاللة( : امةه فالكل يتول يف قوله 
 ولك   يته يف املنام. 

                                                 

 .2263، وصحيح مسلم حديث رقم 66١4حديث رقم   ( انظر صحيح البخاري١)

 .408، 407/ ١2( انظر: "فتح الباري بشرح صحيح البخاري" البن حجر العسقالني: 2)

 .١/260( انظر: "االعتصام من البدع" للشاطبي: 3)

 ، ومن أمثلة ذلك قول محي الدين ابن عربي الصوفي في أول كتابه262، ١/26١(   انظر: "االعتصام": 4)

"فصوص الحكم": رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في مبشرة أديتها في العشر األخر من المحرم سنة 

بمحروسة دمشق وبيده صلى هللا عليه وسلم كتاب، فقال لي: هذا كتاب فصوص الحكم خذه واخرج به إلى  627

الكتاب طافح بمعتقد وحدة الوجود  الناس ينتفعون به، فقلت: السمع والطاعة هلل ولرسوله..(!، ومعلوم أن هذا

، مكتبة البابي بمصر، ١407، 3، ط9الذي هو غاية في الكفر الصريح. انظر الفصوص مع شرح القاشاني ص

، فيه أن الرائي قرأ على النبي 237-6/228وانظر مثاال آخر في "طبقات الشافعية الكبرى" البن السبكي: 

" ألبي حامد الغزالي كامال!، معه أنه على منهج المتكلمين المخالف صلى هللا عليه وسلم كتاب "قواعد العقائد

من الطبقات رؤيا أخرى تزكي كتاب "إحياء علوم الدين" للغزالي، مع ما فيه من  6/259لمنهج السلف، وفي 

 .3حاشية  ١2المآخذ التي سبقت اإلشارة إليها ص 

 .867يف الصالة والخطبة، برقم ، كتاب الجمعة، باب تخف2/592( جزء من حديث رواه مسلم 5)
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ه فهةةةةو (1) ( مةةةةن  آ  يف املنةةةةام فسةةةة ا  يف اليقيةةةةة وال يتمثةةةةل البةةةةيطان يب: ) وأمةةةةا قولةةةةه    
واص مبن قابله يف حياته و آل و رف  و تهه فه ا هو ال ي يستطيع أن جيزم أن  و ة من  آل 

إال اليةن مبقا بةة  ةو ة مةن  أما من مل يرل ممن ةاء بعةتل فةال ميلةك همطابقة لصو ة  سول هللا 
وال يكفي اال تمةال  لةد خةرل قةول املرئةي يف املنةام:  ه آل ملا  رفه  لتعلم من  فة  سول هللا 

إ   سةةول هللاه أو أن يقةةع يف نفةةس الرائةةي أن املرئةةي هةةو  سةةول هللاه أو حنةةو ولةةكه و لةةد تقةةتير 
  لةةد مةةا خيةةالف الكتةةاب والسةةنة أن احلةةتي  يبةةمل الةة ين مل يةةرول يف حياتةةه فةةإن اثةةتمال الةةر َي

قرينة قاطعة  لد أن املرئي ليس  سول هللا 
(2). 

 
 

  :فهماا واستدللا  الحنراف ابملصادر املعتمدة :املبحث الثاين
إوا كانت املصال  غ  املعتمتة يف استقاء العقائت قةت ألت إىل احنرافةات  قتيةة كثة ة فإ ةا      

الحنرافةةاته بةةل غالةةب االحنرافةةات ترتةةب  لةةد الرةةةوا إىل املصةةةال  مل تكةةن املنةةتج األكةة  هلةة ل ا
الصحيحة املعتمتة لكن مبنهج منحةرف يف الفهةم واالسةتتالله وولةك مةا جيعةل هة ا النةوا أثةتَّ 
وطرا؛ فطالب احل  غالبا ما ينفر مةن أوة  معتقةتل مةن مصةت  خمةالف أو مةزاحم للةوحي املبةنه 

نةةةه ملتةةةزم  ملصةةةال  الصةةةحيحةه بةةةل  لةةةد فهةةةم السةةةلف لكنةةةه قةةةت ين ةةةتا مبةةةنهج  يةةةوهم  ةةةاحبه أ
 ومنهجهمه وأن خمالفه هو الزائغ  ن طريقتهمه املبا  لسبيلهم!.

 .وفيما يلي  رض ملالم  ه ا املنهج اْلالا وأوطر لوا مه وآَث ل يف املطالب التالية   
 التأويل املنحرف لنصوص الكتاب والسنة: :املطلب األول

ه (٣)ويةةةلو يف الكتةةةاب والسةةةنة وكةةةالم السةةةلف مبعنيةةةن اهنةةةن ال َثلةةة  هلمةةةاو لت كلمةةةة والتح     
گ  گ  ڳ  چ  (ه وقوله:٣٦ :)يوسف چ ەئ  وئچ  كما يف قوله تعاىل:  هالتفس  :أوهلما

                                                 

 .2266، ومسلم حديث رقم 6592( رواه البخاري  حديث رقم ١)

، ١2/384، وللعلماء أقوال كثيرة في معنى الحديث راجعها في فتح الباري 264، ١/262(انظر "االعتصام": 2)

385. 

 .١78-١/١75( انظر: "الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة" البن القيم 3)
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وقةةةةوا امل ةةةةَ  بةةةةه وحتققوةةةةهه كمةةةةا يف قولةةةةه  :(ه وَثنيهمةةةةا1٠٠ :)يوسةةةةف چ ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ
 (.٥٣ :أل راف)ا چڀ  ڀ  ٺ   ٺٺ  ٺ  ٿ  ٿ  چ  تعاىل:
 ةةرف اللفةة   ةةن  :ل حةةتث بعةةت  هةةت السةةلف اال ةةطالح  لةةد معةةِن َثلةة  للتحويةةل هةةو     

ه واثةرتل أ ةحاب هة ا اال ةطالح لصةحة التحويةل هبة ا (1)ظاهرل احلقيقي إىل معِن آور َخا ي
 املعِن وةول لليل  ا ف للف   ن املعِن املعهةول املتبةال  للة هن إىل معةِن آوةر ُمتَمةله وةعلةوا
وةةةول هةة ا الةةتليل مةةن  تمةةه فا قةةا بةةن التحويةةل احملمةةول والتحويةةل املةة موم الةة ي حقيقتةةه حتريةةف 

 الكلم  ن موايعه.
وكةةان احلامةةَل  لةةد ابتةةتاا هةة ا املفهةةوم اجلتيةةت للتحويةةل ُماولةةةو مبتت يةةه التوفيةةَ  بةةن مةةا ا تةة ول    

الفهةا مةن ظةواهر نصةوص الكتةاب مقر ات   قليًة قطعية يف معرفة هللا و فاته وأفعالةه وبةن مةا خي
 والسنة.

وقةةت يفثةةل ولةةك أكثةةر ثةةيء يف الصةةفات اإلهليةةة الةةا تةةواترت النصةةوص  لةةد إهبانةةا هلل تعةةاىله    
وا ت ها أهل التحويل مصاِلمة ملا تومهول قواطَع  قلية تقتاي أال يتصف هللا تعاىل بصفة وةولية 

تسةةب ل ةةةانم يف تقةةتير الكمةةال   لةةد احلقيقةةةه أو أن يتصةةف بةةبعض الصةةفات لون بعةةضه
الواةةةب هلل تعةةاىل وتفسةة له وال يسةةعهم أن خيطّئةةوا النصةةوصه ففز ةةوا إىل  ةةرف النصةةوص  ةةن 

 ظواهرها التالة  ليها مبقتاد اْلطاب العريب املبنه و وا ولك اوياله وا ت ول طريقا ثر يا.
وا يرو ة  رفها  ن ظاهرها وت  ا أ حاب ه ا املسلك إىل تقريرل ببعض النصوص الا   م  

( ه وقولةه  ةن 1٤)القمةر: چژ  ڑ  چ وإال لزم ا تقال الكفره حنو قوله تعاىل  ن سفينة نوح:
(ه وحنوهةةا مةن اآلَيت الةةا   مةةوا أن ظاهرهةا يةةتل  لةةد ٣٩ :)طةه چڤ  ڤ    ڦ  چ  :موسةد
 .(2) الكفر!
منهةةةا إطالقةةةا املعةةةِن احملةةة و ؛  واحلةةة  أن األلفةةةاظ الةةةوا لة يف أمثةةةال هةةة ل النصةةةوص ال يتبةةةال      

وولةةك أ ةةا تةةتل  لةةد املعةةِن املةةرال مةةن وةةالل السةةيا  الةة ي ةةةاءت فيةةهه وال حتتمةةل أهنةةاءل مةةا 

                                                 

 .3/27( انظر: "البحر المحيط في أصول الفقه" للزركشي ١)

: وصونوا عقائدكم من التمسك بظاهر ما ١/١4[ كما في كتابه "البرهان المؤيد" 578(  يقول أحمد الرفاعي ]ت2)

تشابه من الكتاب والسنة ألن ذلك من أصول الكفر. ا. هـ، وقد كرر هذه الكلمة الشنيعة الصاوي في حاشيته على 

[، وانظر نقد 23( عند تفسير قوله تعالى:}وال تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا{]الكهف3/١0سير الجاللين )تف

 .273-١/265ذلك في "أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن" للعاّلمة الشنقيطي 
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يةتل  چژ  ڑ چ .  فةالز م مةثال أن قولةه تعةاىل:(1)حتتمله إوا ةاءت منفرلة أو يف سيا  آور
 هه وهبا تتعل   فة البصةرظاهرل  لد أن السفينة جتري يف لاول  ن هللا الا هي  فة واتية له

  ةةم  طةةل؛ وولةةك أن كةةل  ةةريب فصةةي  يسةةمع هةة ل اآليةةة يةةت ك أن املةةرال حفةة  هللا أل ةةحاب 
السةةفينةهوال خيطةةر ببالةةه أ ةةال املعةةِن الةة ي   مةةوا أنةةه مةةتلول ظةةاهر اآليةةةهوكّفر بعاةةهم مبقتاةةال 

 .(2)من أيو  بيواهر آَيت الصفات
ا حيتملةةه السةةيا  لاوةةٌل يف حتريةةف الكلةةم  ةةن موايةةعهه كمةةا أن ال ةةاء معةةًِن لّلفةة  مغةةاير  ملةة     

 :)ص چ ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ېچ  فتاللة لفية ويتو مثال يف قوله تعاىل إلبليس:
( ال حتتمةةةل مبقتاةةةد السةةةيا  والرتكيةةةب اللغةةةوي غةةة  اليةةةت احلقيقيةةةة الةةةا يكةةةون هبةةةا القةةةبض ٧٥

 :)يةةةةةس چٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ٱ  ٻ  ٻ  چ  والبسةةةةة ه خبةةةةةالف و ولهةةةةةا يف قولةةةةةه تعةةةةةاىل:
 . (٣)(ه فهي مبقتاد السيا  والرتكيب اللغوي حتتمل التاللة  لد القت ة والنعمة٧1
ولو أن ال ين يسلكون مسلك التحويل اقتصةروا  لةد قرينةة السةيا  يف الصةا ف  ةن اليةاهر      

واحنسةر يف حتتيةت ال ي   موا أنه ُم و  هلان األمره و ا  اْلالف لفييا أو قريبا مةن اللفيةيه 
 مفهوم اليهو  يف األلفاظه وهل يهو    تبا  و ولها يف السيا  أم   تبا  انفرالها.

لكن اْلط  أ م غالبا ما يعّولون  لد القرينة العقلية وحتهاه كما   مول يف املثال املبةهو       
ک  ک  چ مةن كتابةه: لتحويالنم: وهو اويل االسةتواء  السةتيالء يف قولةه تعةاىل يف سةت آَيت 

(ه مةع أن اويةل ٤ه احلتيةت٤ه السجتة٥٩ه الفرقان2ه الر ت٣ه يونس٥٤)األ راف چک  گ  
ه كما أن ال اء استحالة االستواء  لد هللا (٤)االستواء  الستيالء من الك ب الصري   لد اللغة

 .  (٥)تعاىل من الك ب الصري   لد العقل
يلةزم منةه لةوا م غايةة يف  هون  لد اإلسةالم  ب ثةر  يةيمو لد ه ا فإن أهل التحويل يفتح     

 البنا ة تتل  لد بطالن مسلكهمه منها:

                                                 

 .322(   انظر: "مختصر الصواعق المرسلة" البن الموصلي ص ١)

 .260-254/ ١بن القيم: (   انظر:"الصواعق المرسلة" ال2)

 .١/269(   انظر:"الصواعق المرسلة" البن القيم 3)

 .283، 5/282(   انظر:  "تاريخ بغداد" للخطيب البغدادي 4)

 .2/533(  انظر: "بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكالمية" لشيخ اإلسالم ابن تيمية: 5)
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أ م يفتحون  ب التحويل الباطين جلميةع  قائةت اإلسةالم وثةرائعهه فةال يسةتطيعون الةرل  لةد  -1
مةةن يةةهول نصةةوص املعةةال واجلنةةة والنةةا ه بةةل ونصةةوص الصةةالة والزكةةاة والصةةيام واحلةةج؛ فةةإن 

 .(1) لن يعتموا قرينة  قلية يّت و ا يسّوغون هبا حتريفانمالباطنين

 بل تبالغ يف تقريرل. هانام نصوص الكتاب والسنة أبن ظواهرها تتل  لد الكفر -2

 .أن القرآن والرسول لو مل يوةتا لكان أسلم لعقائت الناس؛ فإن أكثرهم أو وا  ليواهر -٣

 .لَغزا يلتبس احل  فيه  لباطلبل موعّسرا مو  هأال يكون القرآن ميسَّرا لل كر -٤

أو  لمه وكتمهه أو أنه بّلغه لكن السلف تواطحوا  لد  هقت ةهل احل  أن يكون الن   -٥
 .(٣).  وبطالن الال م يتل  لد بطالن امللزوم(2)كتمانه أو تاييعه وإمهاله

عت إذا هو فه ا هو االحنراف األ يم  ملصال  الصحيحة للعقائت  ن ةاّلناه وما أوكرل ب     
ِل امات  ّسي هبا أ حاب التحويل منهجهمه ووظّفوها لتفويت لالالت نصوص الكتاب 

 والسنة  لد كث  من األ ول واملسائل العقتية كما فهمها السلف الصال.
  :دعوى أن الدللت اللفظية ل تفيد اليقني:املطلب الثاين

فال  هوإذا تفيت الين هال تفيت اليقنيز م أ حاب منهج التحويل أن التالئل اللفيية      
يوعتمت  ليها يف تقرير العقائته وقت  ّ   ن ه ا وبّر ل الف ر الرا ي
التالئل اللفيية بقوله: )  (٤)

 هونقل وةول النحو هألن كل لليل لفيي فإنه موقوف  لد نقل اللغات ؛ال تكون قاطعة ألبتة
 هو تم اإليما  هو تم الت صيص ها و تم اجمل هوموقوف  لد  تم االثرتاك هوالتصريف

واملوقوف  لد املينون أوىل أن يكون  هولك مينون لوك هو تم املعا ض النقلي والعقلي
 .(٥) (فثبت أن ثيئاً من التالئل اللفيية ال يكون قاطعاً  همينوانً 
ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌڎ  ڎ  چ  :وال ينقاي العجب من مسلم يقرأ قوله تعاىل  ن القرآن     

 چخت  مت  ىت  يت  چ  :(ه وقوله تعاىل٦ :)اجلاهية چڈ  ڈ      ژ  ژ  ڑ  

                                                 

 .40-33ص (  انظر:  التدمرية لشيخ اإلسالم ابن تيمية ١)

(  انظر هذه اللوازم مفصلة في نص مهم لشيخ اإلسالم ابن تيمية نقله عنه تلميذه ابن القيم في الصواعق المرسلة 2)

١ /3١4-3١6. 

 .١/246(  انظر: "المحصول في علم األصول" للفخر الرازي: 3)

تبحر في العلوم العقلية، توفي (  هو محمد بن عمر بن الحسين البكري، فخر الدين، إمام األشاعرة في وقته، م4)

 .2/65، انظر "طبقات الشافعية" البن قاضي شهبة: 606سنة 

، و "معالم أصول الدين" له ١37، وانظر "أساس التقديس" له ص 7/١47(  "التفسير الكبير" للفخر الرازي 5)

 .54، ١/53، و"شرح المقاصد" للتافتازاني: 209، 208، و"المواقف" لإليجي ص 25أيضا ص 
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ں  ں  ڻ  ڻ     ڻ  ڻ  ۀۀ   ہ  ہ    ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ھے  چ  :(ه وقوله تعاىل٥٠ :)املرسالت

ۇ  ۆ  ۆ  چ  (ه وقوله: 2٠٣:)األ راف چے  ۓ   ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  

ڎ  ڎ  ڈ  ڈ     ژژ  چ  ن الكفا (ه مع قوله تعاىل  2٠:)اجلاهية چۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   

ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گگ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ      ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  

ۅ  چ  (ه وقوله  نهم:٣٧ه ٣٦)يونس: چۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  

ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  ې  ې  ى   ى  ائ  ائ  ەئەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئۈئ   ېئ  

 چٺ  ٿ  ٿ  ٿٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  چ  (ه وقوله:2٣:)النجم چىئ   ېئ  ېئ  ىئ  ىئ 

(ه ل يبتتا ه ا القانون ال ي يقاي  لد مجيع لالئل الكتاب والسنة  لينيةه 28:)النجم
 ويسلبها و ف اليقينيةه فينبين  لد ولك  نتل  تم أهليتها إلهبات العقائت اليقينية!.

أوف االحتماالت أن لالئل الكتاب والسنة ال حيصل هبا  ومرال أ حاب ه ا القانون يف     
اليقن مبرال هللا و سولهه ولو حصل منها اليقن ب لك حلصل اليقن أبنه احل ؛ لعصمة الوحيه 
فه ا املرال وإن مل يقتح يف تصتي  الوحي فهو مفض  إىل اإل راض  نه و تم التحاكم إليه 

ه وكفد هب ا (1)إوا انام إىل ولك تقتمي العقل  ليهو زله التام  ن وظيفة اهلتايةه وصو ا 
 اةرا للمسلمن  ن الرةوا يف  قائتهم إىل أ حاب ه ا املنهجه وحامال إَيهم  لد نب  

 أمثال ه ل املقوالت.
 القول ابجملاز: :املطلب الثالث

ن اجملا  مصطل  لغوي حالث أطلقه وايعول  لةد اسةتعمال اللفة  يف غة  مةا ويةع لةهه أب     
يريت املتكلم أبلفاظه املعا  البعيتة الا ال تتبال  إىل وهن السةامع إال بقةرائن تنبهةه إىل أن املعةِن 
املتبال  من اللف  غ  مرال للمتكلمه وأطلقوا يف مقابل ولك مصةطل  احلقيقةة  لةد مةا ويةع لةه 

يت أستاًه تبةال  إىل اللف  أ اله وهو املعِن املتبال  من اللف  حال انفرالله فمثال إوا قلت:  أ
وهنك احليوان املفرتس املعروف هب ا االسمه فإوا قلت:  أيت أستا يارب  لسيفه للت قرينة 

                                                 

، وقد أسهب رحمه هللا في هذا الكتاب النفيس في مناقشة قانون 2/635(  انظر: "الصواعق المرسلة" البن القيم: ١)

الرازي هذا ونقضه، ملخصا ردود شيخه شيخ اإلسالم ابن تيمية في كتابه "بيان تلبيس الجهمية في تأسيس 

 بدعهم الكالمية" على هذا القانون ونحوه من أصول الجهمية.
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الاةةرب  لسةةيف أنةةك مل تةةرل هةة ا املعةةِن احلقيقةةي للفةة  أسةةته وإذةةا أ لت املعةةِن اجملةةا يه وهةةو 
 .(1)الرةل البجاا

كةةةان هلةةةا أن توقحةةةم يف مسةةةائل اال تقةةةال لةةةوال واحلقيقةةةة أن هةةة ل املسةةةحلة اللغويةةةَة البالغيةةةَة مةةةا       
توظيةةفو أ ةةحاب مةةنهج التحويةةل هلةةا يف نفةةي حقةةائ  الصةةفات اإلهليةةة الةةوا لة يف القةةرآن والسةةنةه 

 .(2)وال ا هم أ ا من املتبابه ال ي ال جيو  ا تقال ظاهرله  لد حنو ما سبقت اإلثا ة إليه
لغة مل يلزم أن تقع يف القرآنه ولو ةا  وقو ها ومعلوم أن ه ل املسحلة لو ةا  وقو ها يف ال     

يف القةةرآن مل يلةةزم وقو هةةا يف آَيت الصةةفات اإلهليةةةه فمةةا كةةل أسةةلوب مسةةتعمل يف اللغةةة جيةةري 
فصةل  هاستعماله يف القةرآن؛ وولةك أن القةرآن كتةاب هتايةة وبيةانه ميسةر للة كره غة  وي  ةوا

لبةةةةعر والنثةةةةر تسةةةةب أغةةةةراض الكةةةةالم مةةةةا ومةةةةن األسةةةةاليب اللغويةةةةة املسةةةةتعملة يف ا هلةةةةيس  هلةةةةزل
يتعا ض مع ه ل اْلصائص القرآنيةه كاإللغةا  والتعميةة وجتاهةل العةا ف والغلةو واإلغةرا  وحنوهةا 

ه فال ةاء لوةول اجملةا  يف أهةم (٣)من األساليب البالغيةة املعروفةة الةا يتنةةزل  نهةا اْلطةاب القةرآ 
يةةالل بةةين آلم فيهةةا يتنةةاُ مةةع ايةةطالا القةةرآن  املعةةا  القرآنيةةة وهةةي الصةةفات اإلهليةةة الةةا كثةةر

بوظيفة اهلتاية التامة والبيان البايفه ويقلب األمر إىل يت ولك من اإليالل والغموض وإيقةاا 
 املستمعن يف احل ة واالوتالف.

ومةةن هنةةا أل ك  لمةةاء السةةنة وطةةو ة ال ةةاء اجملةةا  يف نصةةوص الصةةفات اإلهليةةةه و لغةةوا يف      
والتح ير من حتايةل أ ةحاب مةنهج التحويةل  جملةا  للةت لص مةن لالالت نصةوص إنكا  ولكه 

   .(٤)الكتاب والسنة  لد حقائ  اال تقال
  :دعوى أن أخبار اآلحاد ل تفيد العلم :املطلب الرابع

واْلةة  املتةةواتر هةةو مةةا  هأوبةةا  اآلحةةال يف مصةةطل  احملةةتهن هةةي كةةل مةةا مل يبلةةغ ل ةةةة التةةواتر    
 .  (٥)ميتنع مبقتاد العالة تواطههم  لد الك ب يف مجيع طبقات السنتيرويه مجع 

                                                 

 .2/442(  انظر "الخصائص" البن جني: ١)

 .١43، وانظر: "أساس التقديس" للرازي ص 20(  ص 2)

(  انظر تفصيل هذه األساليب في "منع جواز المجاز في المنـزل للتعبد واإلعجاز" للعالمة محمد األمين 3)

 .32-١0الشنقيطي ص 

قشة قضية المجاز في الصفات اإللهية من كتابه (  ومن أبلغ ما كتب في ذلك ما خصصه العالمة ابن القيم لمنا4)

 وما بعدها. 23١العظيم "الصواعق المرسلة"، انظر "مختصر الصواعق المرسلة" البن الموصلي ص 

 .١7، ١6(  انظر: "الكفاية في علم الرواية" للخطيب البغدادي ص 5)
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ول ةةةةوى أن أوبةةةةا  اآلحةةةةال ال تفيةةةةت العلةةةةم حيلةةةةة أوةةةةرى ابتةةةةت ها أ ةةةةحاب مةةةةنهج التحويةةةةل     
فبعةةت أن طعنةةوا يف الةةتالالت القرآنيةةة  لتحويةةل والقةةول  ؛للةةت لص مةةن لالالت األحاليةة  النبويةةة

وولةةةك ألن لالالت األحاليةةة   ه الطعةةةن يف هبةةةوت األحاليةةة ابتةةةت وا هةةة ل البت ةةةة يف ه جملةةةا 
يفيةةةزت  ةةةن الةةةتالالت القرآنيةةةة مبزيةةةت مةةةن التحكيةةةت املفصةةةل  لةةةد املعةةةِن املةةةراله تيةةة  فةةةّوت  لةةةد 
أ حاب منهج التحويل استعمال حيلةة اجملةا  يف التنصةل مةن تلةك الةتالالته إال  لةد وةةه  مةن 

 م العقل والفطرة واللسان.التحويل الباطينِّ ال ينطلي  لد مسلم سلي
 مةةر بةةن وقةةت أثةةا  إىل هةة ل املزيةةة للةةتالالت احلتيثيةةة بعةةض كبةةا  الصةةحابةه فقةةت  وي  ةةن     

فةإن  ؛ف ة وهم  لسةنن هسيحيت انس جياللونكم بببهات القةرآن :قال أنه  يي هللا  نه اْلطاب
 .(2) نه و ووي ه ا أياا  ن  لي  .(1)أ حاب السنن أ لم بكتاب هللا

وأورا ابن سعت يف الطبقات من طري   كرمة  ةن ابةن  بةاس أن  لةي بةن أيب طالةب أ سةله    
ولكةةةةن  هفإنةةةةه وو وةةةةةول ؛هم  لقةةةةرآنوال حتةةةةاةَّ  هاوهةةةةب إلةةةةيهم ف ا ةةةةمهم :فقةةةةال هإىل اْلةةةةوا ا

 .(٣)وا مهم  لسنة
يف  ؛فةةحان أ لةةم بكتةةاب هللا مةةنهم هننمَي أمةة  املةةه  :وأوةةرا مةةن وةةةه آوةةر أن ابةةن  بةةاس قةةال   

هم ولكةةةةن حةةةةاةِّ  هقةةةةول ويقولةةةةونت هوو وةةةةةول الٌ القةةةةرآن ةّةةةة ولكةةةةنّ  ه ةةةةتقت :قةةةةال .بيوتنةةةةا نةةةةزل
 .  (٤)فلم يب  أبيتيهم حجة ههم  لسننف را إليهم فحاةَّ  .فإ م لن جيتوا  نها ُميصا ؛ لسنن

وا ةةم نفةةر مةةن أهةةل : األو ا ةةي قةةالفعةةن  هو ووي أن ابةةن  بةةاس هةةو الةة ي نصةة   ليةةا بةة لك   
 هوو وةةول ولٌ َةة لةولٌ إن القةرآن وَ  هَي أ  احلسن :ء  لي بن أيب طالب فقال له ابن  باساألهوا

 .(٥)فإ م ال يستطيعون أن يك بوا  لد السنة ؛وا مهم  لسنة هتقول ويقولون
ولنعرض مثةاال تطبيقيةا واحةتا  لةد مةا وكةرل الصةحابة  يةي هللا  ةنهمه فالسةلف  ةهةم هللا      

ه وأ ةةا أ يةةم نعةةيم يتلقونةةهه ويسةةتتلون  لةةد (٦)مجةةاا   يةةة املةةهمنن  هَبةةم يف اجلنةةتعةاىل يثبتةةون  إل
(ه وقولةةه  ةةن 2٣ه 22:)القيامةةة چپ  ڀ    ڀ    ڀ   ڀ      ٺ  ٺ        ٺ  چ  هةة ل العقيةةتة بقولةةه تعةةاىل:

                                                 

 .١١9(  رواه الدارمي في سننه حديث رقم ١)

 .203، رقم ١/١23تقاد أهل السنة والجماعة": (  رواه الاللكائي في "اع2)

 .59(  انظر: "مفتاح الجنة في االحتجاج بالسنة" للسيوطي ص 3)

 (  انظر الموضع نفسه.4)

 .١/560(  رواه الخطيب في "الفقيه والمتفقه": 5)

الطحاوية" البن وما بعدها، و "شرح العقيدة  35(  انظر: "اإلبانة عن أصول الديانة" ألبي الحسن األشعري ص 6)

 .206-204أبي العز الحنفي ص 



 

 (401مقرر الثقافة اإلسالمية )
  

 

 (69 ) 

: ) إنكةةةةم (ه ويسةةةتتلون أياةةةا بقولةةةه 1٥:)املطففةةةن چڌ   ڌ       ڎ  ڎ  ڈ    ڈ  چ  الكفةةةا :
للةزَيلة يف قولةه  ه وبتفسة  النة  (1) ون  بكم كما ترون ه ا القمةر ال تاةامون يف   يتةه (سرت 

 . (2)(ه أب ا   ية املهمنن  هبم يف اجلنة2٦:)يونس چ ٻ  ٻ  ٻ  ٻچ  تعاىل:
واملعتزلة ومن وافقهم ينكرون   ية املهمنن العيانيَة لرهبم غاية اإلنكا ه وجيعلو ا مقتايًة      
 چ        ڀ      ٺ  ٺ   چ جسيَم والتببيَه املنايَف كماَله و يمته بز مهمه ويهولون النير يف قوله تعاىل:الت

 نتيا   ةة هللاه ويهولون حججب الكفا   ن  هبم أبنه حجبهم  ن  ةتهه أما الزَيلة يف اآلية 
 . (٣)سرهااألوىل فيجعلو ا  َيلة يف النعيمه وال أيو ون بتاللة احلتي  ال ي يف

 چٿ  ٹ   ٹ   چ  ل يهيةةت نفةةاة الر يةةة مةةوقفهم هةة ا ايةةرال قولةةه تعةةاىل يف بيةةان  يمتةةه:    

(ه ومةةا وكةةرل تعةةاىل  ةةن قةةوم 1٤٣:)األ ةةراف چٴۇ  ۋ  چ  (ه وقولةةه تعةةاىل ملوسةةد:1٠٣:)األنعةةام
 چھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ        ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   چ  أ ةةةةةةةةةةةةةةةم قةةةةةةةةةةةةةةةالوا: موسةةةةةةةةةةةةةةةد 

 .(٤) (٥٥:)البقرة
ومع أن لاللة اآلَيت  لد إهبات الر ية ثبه  رحية فحنت تالح  هنا أ ةا ليسةت يف حسةم     

املسحلة كاحلتيثن ال ين أثران إليهماه وإوا كان لنفاة الر ية من ثبهة يف اآلَيت الا تومهوا فيها 
ب  لةد لاللةة ما يتل  لد أن الر ية العيانية ممتنعة  لد هللا تعةاىله فةإن احليلةة سةتعييهم يف اجلةوا

: ) إنكةةةم سةةةرتون ووصو ةةةا قولةةةه  هبقولةةةه و  يةةةاانً و كمةةةا ةةةةاء يف بعةةةض الةةةرواَيت هاحلةةةتيثن
 بكةةةم (ه واكيةةةتل أن الر يةةةة املقصةةةولة هةةةي الر يةةةة العيانيةةةة بقولةةةه: ) كمةةةا تةةةرون هةةة ا القمةةةر ال 

 تاامون يف   يته (ه فببه الر ية  لر ية اكيتا ل لك.  
ويةةةاقوا و  ةةةا بكثةةةرة مةةةا  هج التحويةةةل فطنةةةوا هلةةة ل املزيةةةة يف السةةةننواملقصةةةول أن أ ةةةحاب مةةةنه    

يو لل منها من ينتصر ملنهج السلف يف العقائته ففز وا لت وى ةتيتة عةص األحالية  النبويةة 
فةةال يوعتمةةت  هوإذةةا تفيةةت اليةةن ههةة ل املةةرةه وهةةي   مهةةم أ ةةا أوبةةا  آحةةال ال يوسةةتفال منهةةا اليقةةن

 ليقينية. ليها يف تقرير العقائت ا

                                                 

 .633، ومسلم حديث رقم 6997(  رواه البخاري في صحيحه حديث رقم ١)

 .١8١(  انظر صحيح مسلم حديث رقم 2)

 وما بعدها. 232(  انظر: "شرح األصول الخمسة" لعبدالجبار بن أحمد ص 3)

 .١46-2/١44[: 538(  انظر: "الكشا " للزمخشري ]ت4)
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والعجيةةب أن كثةة ا مةةن هةة ل األوبةةا  الةةا ال ةةوا ظّنيتهةةا لكو ةةا آحةةالا هةةي يف الواقةةع متةةواترة     
ه وكةةة ا (1)ومةةةن ولةةةك أحاليةةة  إهبةةةات الر يةةةة؛ فقةةةت  واهةةةا حنةةةو هالهةةةن  ةةةحابيا هلفيةةةا أو معةةةِن

ل ه وكة ا أحالية   ة اب القة  والبةفا ة واحلةوض وتكلةيم العبةا(2)حتي  نزول الرب ةل و ةال
 ه وه ا وحتل كفيل بتفويت مقصولهم من ه ل الت وى.(٣)يوم القيامة والعلو والعرش

واحل  أنه ال جيو  نب  لاللة األحالي  الصحيحة يف خال العقائةت ولةو كانةت آحةالا لألمةو      
 :(٤)التالية
 أ ا موافقة للقرآن مفسرة لهه ومفصلة جململهه وموافقة ك لك لألحالي  املتواترة. -1
 ا تفيت اليقن إوا احتفت هبا القرائن.أ  -2

أن كون البيء يقينيا أو ظنيا أمر نس  إيايف ال جيب االثةرتاك فيةهه وهة ل األحالية   -٣
 تفيت اليقن  نت من له  ناية مبعرفة السنة النبوية  لد التفصيل لون غ ل.

 أن السلف  ةهم هللا أمجعوا  لد قبوهلا وإهبات العقائت هبا. -٤

فت اليقن فحقل ل ةانا إفةالة اليةن الةراة ه وال ميتنةع إهبةات بعةض الصةفات أ ا إن مل ت -٥
 واألفعال به.

 كما للت  لد إفالة و  اآلحال العلَم اليقيينَّ أللٌة كث ة منها:      
أمر حتويل القبلة؛ فإن أهل قباء استتا وا إىل القبلة اجلتيتة أهنةاء  ةالنمه مةع أن الة ي  -1

 ليهم الن   أو هم واحته ومل ينكر
(٥). 

(ه فهةةة ا يةةةتل  لةةةد اجلةةةزم بقبةةةول ٦:)احلجةةةرات چٿ     ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   چ  قولةةةه تعةةةاىل: -2
و  الواحت العتل غ  الفاس ه و تم احلاةة إىل التثبت فيه؛ إو لو كان ال يفيت اليقن 

ه جملةةةرل كونةةةه واحةةةتا ألمةةةر  لتثبةةةت فيةةةهه و لةةةد هةةة ا ةةةةرى املسةةةلمون منةةة   مةةةن النةةة  
                                                 

 .2١0، و"شرح العقيدة الطحاوية" ص 7/30انظر: "درء تعارض العقل والنقل" لشيخ اإلسالم ابن تيمية:   (١)

 .37١(  انظر: "مختصر الصواعق المرسلة" ص 2)

 .453(  انظر: المرجع نفسه ص 3)

آِخر كتابه ، وقد أسهب العالمة ابن القيم رحمه هللا في تفصيل هذه األمور في 438(  انظر: المرجع نفسه ص 4)

العظيم "الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة"، الذي لم يصلنا منه سوى نصفه األول، وقد ُطبع في أربعة 

مجلدات بتحقيق د/علي الدخيل هللا، لكن وصلنا والحمد هلل مختصر الكتاب كامال للموصلي، والتفصيل المذكور 

 وما بعدها.   439مثبت فيه في ص 

، وصحيح 390، أبواب القبلة، باب التوجه نحو القبلة حيث كان، حديث رقم ١/١57البخاري: (  انظر: صحيح 5)

، كتاب المساجد ومواضع الصالة، باب تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة، أحاديث رقم 375، ١/374مسلم: 

525-527. 
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ةةا من بصةتو ها منةهه مكتفةن بعتالةة النقلةة  نسبون األقةوال واألفعةال للنة  فكانوا ي
 .(1)وحفيهمه لون االلتفات إىل كو م آحالا 

(ه فلةةو كانةةت أوبةةا  اآلحةةال ال ٣٦:)اإلسةةراء چ وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئچ  قولةةه تعةةاىل: -٣
حةال وأوة هم تفيت العلةم اليقيةين لكةان املسةلمون منة   هةت الصةحابة  تبةا هم أوبةا  اآل

 . (2)هبا يقفون ما ليس هلم به  لمه وبطالن ه ا معلوم  لارو ة

(ه فلةوال أن ٧:األنبيةاء ه٤٣:)النحةل چڀ  ڀ   ڀ   ڀ  ٺ       ٺ  ٺ  چ  :قوله تعاىل   -٤
أوبا هم تفيت العلم مل أيمر بسهاهلمه ومعلوم أن امتثةال هة ا األمةر اإلهلةي متحقة  بسةهال 

 .(٣)واحت من أهل ال كر

  چ چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇڍ  ڍ  ڌ    ڌ  ڎ  ڎ  ڈچ   :قولةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةه تعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاىل   -٥

(ه ومعلةوم أن 18:)العنكبةوت چڑ  ک  ک    ک   ک        گ  چ  (ه وقولةه:٦٧:)املائتة
أيمةةر أ ةةحابه  املقصةةول مةةن هةة ا الةةبالغ إقامةةة احلجةةة  لةةد املبلَّغةةنه وقةةت كةةان النةة  

يةة (ه ويرسةل آحةال أ ةحابه يبلغةون  نةه العقائةت ويقول: ) بلغوا  ين ولو آ ه لتبليغ  نه
واألحكةةةام فتقةةةوم هبةةةم احلجةةةةه فلةةةو كةةةان وةةة  الواحةةةت ال يفيةةةت العلةةةم مل تقةةةم احلجةةةة هبةةة ا 

 . (٤)التبليغ القائم  ليه
  :الحتجاج ابخلالف الفقهي يف رد دللت النصوص :املطلب اخلامس

فيهر يف اآلونة األو ة  هاللتزام بهوه ل إحتى وسائل التنصل من حاكمية النص البر ي وا   
قةال املسةحلة  قةال  سةوله  هقةال هللا تعةاىل :فإوا قيل له همن حيتج  ْلالف الفقهي  لد النص

ومن املعلوم أن هللا تعاىل أنزل النصةوص لةتحكم  لةد اْلةالف ال أن حتةاكم إليةه  .فيها والف !
ىت  يت  جث    متيب  جت  حت  خت            جئ  حئ   مئ  ىئ  يئ  جب       حب  خب  مب  ىب   چ  :قةةةةةةةةال تعةةةةةةةةاىل

 هبعةةت وفاتةةه وإىل الرسةةول إىل سةةنته  .والةةرل إىل هللا تعةةاىل أي كتابةةه ه(٥٩النسةةاء: )  چمث  
 ه(21٣البقةةةةةةةةةةرة:  )  چ ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ    ک  ک  کچ وقةةةةةةةةةةال تعةةةةةةةةةةاىل: 

  .فجعل النص حاكماً  لد النزاا حاكماً  لد اْلالف
                                                 

 .478(  انظر: "مختصر الصواعق المرسلة" ص ١)

 .479 ،478(  انظر: المرجع نفسه ص 2)

 479(  انظر : المرجع نفسه ص 3)

 (  انظر : الموضع نفسه.4)
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ويبحةةوث  هبغةة   لةةمالنةةاس اجلّهةةال الةة ين يفتةةون بكةةرا  نةةت مةةا كثةةر وقةةت ظهةةر هةة ا االحنةةراف م   
حةة   ةةا  العةةوام مةةن  هيف والفةةات العلمةةاءالةةروص لعةةوام النةةاس مةةن غةة  يةةاب  وال قيةةت   ةةن

ويف ولةك يقةول  هاملسحلة فيها وةالف :الناس يلوكون ه ل الكلمة من غ  معرفة ملعناها ف للون
حةةة   ةةةا  اْلةةةالف يف  ه ال هةةة ا األمةةةر  لةةةد قةةةت  الكفايةةةةوقةةةت  و : ةةةةه هللا البةةةاط  اإلمةةةام 

ةةوا  الفعةل  يفووقع فيما تقةتم واوةر مةن الزمةان اال تمةال  هاملسائل معتولاً يف حجج اإل حة
املسةةحلة  يففرمبةةا وقةةع اإلفتةةاء  ...ال مبعةةِن مرا ةةاة اْلةةالف ه لةةد كونةةه خمتلفةةا فيةةه بةةن أهةةل العلةةم

اجلةةوا  جملةةرل كو ةةا خمتلفةةا  يفخمتلةةف فيهةةاه فيجعةةل اْلةةالف حجةةة  فيقةةال: مل يفنةةع واملسةةحلة ؛ ملنةةع
فيهةةةاه ال لةةةتليل يةةةتل  لةةةد  ةةةحة مةةة هب اجلةةةوا ه وال لتقليةةةت مةةةن هةةةو أوىل  لتقليةةةت مةةةن القائةةةل 
 ملنعه وهو  ن اْلطح  لد البريعة حي  ةعل مةا لةيس مبعتمةت متعمةتا ومةا لةيس تجةة حجةة 

تبةةاا اْلالفةةات وحتكيمهةةا وتتبةةع الةةروص واالنسةةالخ مةةن . ل أثةةا  إىل املفاسةةت الوويمةةة ال.(1)و
واالسةتهانة  لةتين إو يصة  هبة ا اال تبةا  سةياالً  هالتين برتك و اتباا التليل و إىل اتباا اْلةالف

 .ال يناب 
دعااوى إعاادة فهاام الانع الشاارعي مباا يتااواءم ماع رول العصاار ومتطلباتاه دون اعتبااار  :املطلاب الساادس

 :ة املتقدمنيلفهم السلف واألئم
حي  يةرون يةرو ة إ ةالة قةراءة   هوه ا ما ينالي به اليوم بعض من يسمون  ملثقفن وغ هم   

اْلطةةةةةاب الةةةةةتيين وفهةةةةةم النصةةةةةوص البةةةةةر ية فهمةةةةةاً  صةةةةةرَيً يواكةةةةةب احليةةةةةاة املعا ةةةةةرة وحاةةةةةا نا 
 هيةةةةةوالبةةةةعو   لةةةةنقص والتون هوولةةةةك نتيجةةةةة للةةةةروح اال زاميةةةةة الةةةةا حيملهةةةةا هةةةةهالء ؛ومتطلبانةةةةا

 هُمتجةةةن بةةةبعض مةةةو وَثت الفةةةر  والبةةةتا القتميةةةة هواالنبهةةةا  مبةةةا  نةةةت األ ةةةتاء مةةةن تقةةةتم مةةةالي
ومةن املعلةوم أن املتعةن  لةد املسةلم احلةريص  لةد لينةه  هوثبهات العلمانن واملستبرقن احلتيثةة

ء أن وال يستطيع املةر  هومرال  سوله  هأن يكون حريصا  لد فهم مرال هللا تعاىل من وطابه لنا
إال حينمةةا يسةتقيم فهمةه لةتالئل الكتةاب والسةةنة  يعةرف مةرال هللا تعةاىل وال مةرال هللا و  سةوله 

.. و حة الفهةم وحسةن القصةت مةن أ يةم نعةم هللا الةا أنعةم هبةا  لةد . لد فهم السلف الصال
و  هو سةاقا اإلسةالم:بل ما أ طي  بت  طاء بعت اإلسالم أفال وال أمجل منهما بةل مهةا ه بالل

وطريةة  الاةةالن  هوهبمةةا أيمةةن العبةةت طريةة  املغاةةوب  لةةيهم الةة ين فسةةت قصةةتهم هقيامةةه  ليهمةةا
                                                 

 وما بعدها. ١4١/ 4(  انظر : الموافقات للشاطبي ١)
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ولةة   ؛ويصةة  مةةن املةةنعم  لةةيهم الةة ين حسةةنت مفهةةومهم وقصةةولهم و هالةة ين فسةةتت مفهةةومهم
وفيةه تتفةاوت  هومنبةو  الواليةة ه ت ابةن القةيم الفهةم الصةحي   ةن هللا و سةوهلم  نةوان الصةتيقية

ألن و حة الفهم نو  يق فه هللا يف قلب العبت مييز به بن  ؛اء ح   ت ألف بواحتمراتب العلم
وميةتل حسةن القصةت وحتةري احلة  و تقةوى  هواحلة  والباطةل واهلةتى والاةالل هالصحي  والفاست

وتةةرك  هوطلةةب ُممةةتة اْللةة  هوإيثةةا  الةةتنيا هويقطةةع مالتةةه اتبةةاا اهلةةوى هالةةرب يف السةةر والعالنيةةة
 .(1)التقوى و

ومةةن املعلةةوم يقينةةاً أن مةةن أكةة  أسةةباب االبتةةتاا يف الةةتين واالحنةةراف يف فهمةةه هةةو االحنةةراف     
و قةة التَينةة  هوما احنرفت اْلوا ا واملرةئة والغالة قتميا وحتيثا ول اة التحلل هيف فهم النصوص

مةةةن ل أتبةةةا هم  والاةةةاب  هلةةة ا الفهةةةم هةةةو فهةةةم الصةةةحابة  هإال ملةةةا احنرفةةةت يف فهةةةم النصةةةوص
) ومل يكةن فةيكم  :ول ا احتج ابن  باس  لد اْلوا ا ملا انظرهم بقوله .أ حاب القرون املفالة

ويقةوم مةا  هليةتهلم إىل الفهةم الصةحي  هلة ل النصةوص :يعةين  )(2)أحت من  حب  سول هللا 
ومةةا البةةبهات الةةا حتةةرف النةةاس  ةةن احلةة  قةةتميا وحةةتيثا إال بسةةبب  .أ ةةوا مةةن للفهةةم الصةةحي 

 :فيفهمه  لد غ  مرال هللا ومرال  سوله   ه الفهم للتليل البر ياْلطح يف
   (٣)وكم من منكرا قوال  حيحاً                        وآفته من الفهم السقيم       

وهتيةهه  ومستنت السلف يف معرفة مرال هللا تعاىل من كالمه هو ما يباهتونه من فعل  سوله 
ٿ   ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  چ  قةةال تعةةاىل: .سةةرلوهةةو يبةةن القةةرآن الكةةرمي ويف

 چ ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںچ  :بةةل مةةا أ سةةل هللا مةةن  سةةول ه( ٤٤النحةةل: )  چڦ     
لةة ا كةةان حةةرَيً الرةةةوا إىل فهةةم السةةلف الصةةال مةةن الصةةحابة فمةةن بعةةتهم لفهةةم  ؛(٤إبةةراهيم: )

ه ا كةانوا أ ةرف النةاس فل هفالسلف  لمهم أمت وأحكم وأسلم هه ل النصوص  لد يوء فهمهم
ال اوةة هم يف هللا  هوكةةانوا أ يةةم النةةاس قيامةةا بةةتين هللا تعةةاىل ه حلةة  وأللتةةه وبطةةالن مةةا يعا يةةه

 .وال تصتهم  ن سبيل هللا العيائم هلومة الئم

                                                 

 (. ١30، 87/ ١(  انظر : إعالم الموقعين ) ١)

، 8575، والنسائي في السنن الكبرى حديث رقم  ١8678(  أخرجه عبد الرزاق في المصنف حديث رقم 2)

 ، وصححه ووافق الذهبي .2656تدرك حديث رقم والحاكم في المس

 ( . ١7١/ ١(  البيت للمتنبئ، ينظر ديوانه بشرح الواحدي ) 3)
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وهنةةةاك  ةةةتة ا تبةةةا ات توةةةةب الرةةةةوا إىل فهمهةةةم وا ةةةة يف النصةةةوص الثوابةةةت مةةةن الةةةتين     
ائص ال جتتمةةع يف غةة هم فكةةان فهمهةةم مقةةتما  لةةد غةة ل مةةن وهةةي وصةة هكالعقائةةت والعبةةالات
 الفهوم ومن أمهها:

بتون واسطة وبتجرل  فقت تلقوا الوحي الر   من الن   :سالمة مصادرهم يف التلقي -1
وتسليم مطل  مل حياكمول إىل غ ل. يصو  لنا ولك اإلمام الاللكائي املتُو  هوإميان كامل هاتم

من  هوأحكامه معاينة هوثرائعه مباهتة هفحو وا اإلسالم  نه مباثرةو :ه و فيقول٤18سنة 
وتلقنول من فيه  هوحفيوا  نه ثفاها هفجاولوها  ياان .غ  واسطة وال سف  بينهم وبينه وا لة

 هوأولصوا ب لك من قلوهبم يقينا هوا تقتوا مجيع ولك حقا هوتلقنول من لسانه     ه طبا
ل نقلها العتول  ن  همل يببه لبس وال ثبهة همبافهة ول هللا فه ا لين أو  أوله  ن  س

واجلما ة  ن  هوالصافة  ن الصافة هل الكافة  ن الكافة هالعتول من غ  جتامل وال ميل
ويتس  أوراها  هكاحلروف يتلو بعاها بعاا  هويفسك ولف بسلف هأو  كف بكف هاجلما ة

 هواحنفيت هبم أ ول السنة هبنقلهم البريعة فههالء ال ين تعهتت . لد أوالها   فا ونيما
ونقلة  هفهم ةلة  لمه ؛والت وة هلم من هللا  ملغفرة هفوةبت هلم ب لك املنة  لد مجيع األمة

فحري أن يكونوا أوىل الناس به يف  هوأمنا ل يف تبليغ الوحي  نه هوسفرته بينه وبن أمته هلينه
ومعوهلا  ليهم فيما  هإليهم يف  حة حتيثه وسقيمه حياته ووفاتههوكل طائفة من األمم مرةعها

ل  هل نقلها العتول  ن العتول من غ  حتامل وال ميلهلبس وال ثبهةخيتلف فيه من أمو ل 
 .(1)والصافةو  هالكافة  ن الكافة

حر هم  هو لمهم أغز  هو صرهم أبرك هفإن  ما م أثرف :ا مكانتهم يف العلم والعمل2
 فهم ال ين  لمهم الن   هوالغل   نهم أبعت من غ هم هعمل به أ يم لد طلب العلم وال
وبلغول  هوو ول  لد أكمل  و ة هوبن هلم ما أثكل  ليهم ح  فهمول هالوحي و  هم  ليه

ووال ي ال إله غ ل ما أنزل هللا :يقول فه ا  بت هللا بن سعول  .ملن بعتهم  لد أمت بالغ
وال أنزلت آية يف كتاب هللا إال وأان أ لم فيما  هأ لم أين نزلت سو ة من كتاب هللا إال وأان

وه ا ليس قا را  .(2)ولو أ لم أحتًا أ لم مين بكتاب هللا تبلغه  اإلبل لركبت إليهو  هأنزلت

                                                 

 ( . 23، 22/ ١(  انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ) ١)

 . 5002(  صحيح البخاري حديث رقم 2)
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فه ا خاهت  ةه هللا من التابعن  ه لد الصحابة بل هو ما قام به أتبا هم من القرون املفالة
 لد ابن  باس هالث  ريات من فاحتته إىل وايفته أوقفه  نت كل  و  ريت املصحف:يقول 

وال يكون العمل إال   :كما  كانوا أحرص الناس  لد العمل مبا   عول  .(1)آية وأسحله  نهاو
مَِّتِه َما ِمنج َنِبّ  بَةَعثَهو اَّللَّو ُِ أومَّة  قَةبجِلد ِإالَّ َكاَن لَهو ِمنج أو ) قال الن   ه ن  لم وفهم ول اية

َتتووَن أِبَمجرِلِ  و ن  .وك لك حوا يول وأ حابه  (2) .. (.َحَوا ِيُّوَن َوَأ جَحاٌب أَيجوو ووَن ِبسونَِّتِه َويَةقج
و بت هللا  هو حتهنا ال ين كانوا يقر وننا القرآن كعثمان بن  فان :أيب  بت الرةن السلمي قال

َيت مل جياو وها ح  يتعلموا ما فيها من العلم أ م كانوا إوا تعلموا  بر آ هبن مسعول وغ مها
 .(٣)فتعلمنا القرآن والعلم والعمل مجيعا و :قالوا .والعمل

وانس ه  هفعرفوا  مان نزوله ومكانه وأحوال نزوله :.عاصروا الوحي وشاهدوا التنزيل٣
تيمية قال ابن  .وه ا أو ههم مزيت فهم ال يبا كهم فيه غ هم هومتقتمه ومتحورل هومنسووه

كما أن هلم معرفة أبمو  السنة ه ةه هللا: و وللصحابة فهم يف القرآن خيفد  لد أكثر املتحورين
و اينوا الرسول  هفإ م ثهتوا الرسول والتنزيل هال يعرفها أكثر املتحورين وأحوال الرسول 

املتحورين ال ين مل و رفوا من أقواله وأفعاله وأحوله ما يستتلون به  لد ]مرالل[ ما مل يعرفه أكثر 
چ  :من قوله تعاىل مافهمه أبو أيوب األنصا ي  :. ومن األمثلة  لد ولك(٤)يعرفوا ولك  و

(  ملا ةل  ةل يوم القسطنطينية  لد العتو 1٩٥البقرة: )    چ ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ                 ۀ  ہ  ہ      ہ
فاإللقاء  :وقال ه.. ف كر أبو أيوب سبب نزوهلا.تهلكةيلقي بنفسه إىل ال ؛ال إله إال هللا همه :فقال الناس

 .(٥)إىل التهلكة أن نقيم يف أموالنا ونصلها ونتا اجلهال
 لد  ةرَيً   چڻ  ۀ     ۀ  چ  فقت نزل القرآن بلسا م :ا أهنم أعلم الناس بلغة القرآن4

كتساب من غ  تعلم لغة وال متا سة وال ا  همعهولهم يف الكالم و الانم يف اْلطاب
 هوال يعلم أحت أفص  لساان وأست بينا وأقوم وطاً  من أهل القرون األوىل املفالة هألساليبها

  .وأوالهم يف ه ا السب   حابة  سول هللا

                                                 

 ( . 524/ 2(  جامع البيان البن جرير ) ١)

 . ١88قم (  صحيح مسلم حديث ر2)

 . ١69، والفريابي في فضائل القرآن ص9978(  أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف حديث رقم 3)

 ( . ١9/200(  مجموع الفتاوى ) 4)

 ( . 99/  9(  أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ) 5)
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ول لك  هوال ثك أن اجلهل  للسان العريب من أك  أسباب سوء الفهم للنصوص البر ية    
تلفوا إال لرتكهم لسان العرب وميلهم إىل لسان و ما ةهل الناس وال او :قال اإلمام البافعي

وفهم نصو ه هي اللغة الا   هل إن اللغة الا تعت مرةعًا يف تفس  القرآن (1)وأ سطاطاليس
وما طرأ  ليها يف العصو  التالية  هكانت متتاولة يف  صر التنزيل لون االلتفات إىل لغة احلالهة

و من مل يعرف :قال ابن تيميه .يف فهم القرآن الكرمي من لالالت األلفاظ مما ال ينبغي حتكيمه
 فو الاهم يف الكالم وإال حر  لغة الصحابة الا كانوا يت اطبون هبا وخياطبهم هبا الن  

 .(2)..و.الكلم  ن موايعه
وولك ألن قوة اإلميان والتقوى   :ا أهنم خري هذه األمة علماا وأبرها قلوابا وأكثرهم بركة5

وجيعل للعبت فرقاان ونو ا يفر  به بن احل   هالثابت يقوي اإلل اك ويصححه وا تقال احل 
چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  چ  :قال تعاىل ،والباطل

وال ثك أن الصحابة وأتبا هم هم و   ه( 2٩األنفال: )  چژ  ڑ  ڑ  ک       ژڈ   ڈ
ابن  مر  ومن كان منكم مستنا  قال .من حق  ولك فتحق  هلم مو ول هللا ال ي ال خيلف

وأ مقها  هأبرها قلو  هكانوا و  ه ل األمة  أولئك أ حاب ُممت  هفليسنت مبن قت مات
 هفتببهوا أبوالقهم وطرائقهم ه.. قوم اوتا هم هللا لصحبة نبيه ونقل لينه.وأقلها تكلفا ه لما

ووهم فوقنا يف كل  لم  :قال البافعي .(٣)كانوا  لد اهلتى املستقيم و  هفهم أ حاب ُممت
آ ا هم أةت وأوىل بنا من آ ائنا  .واستنب  به هوأمر استت ك به  لم هواةتهال وو ا و قل

 .(٤)ألنفسنا و
وولك من والل ما هبت من الثناء  ليهم  لماً  :دللة الكتاب والسنة عل  إتباع فهمهمة ٦

وا تبا ل الفيصل يف فهم  هتنا او ماًل وهي تتل  لد وةوب تقتمي فهمهم والرةوا إليه  نت ال
ٱ  چ  ومن ه ل األللة الكث ة قوله تعاىل هومرال هللا و سوله منها هلالالت النصوص

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ    ٺ  ٺ  ٺ  

فاآلية  رحية يف الثناء  لد  ه( 1٠٠التوبة: )  چٹ  ٹ  ڤ       ٹٿ  ٿ          ٿ  ٿ  ٹ
                                                 

 ( . 74/  ١0(  سير أعالم النبالء ) ١)

 ( . ١/243(  مجموع الفتاوى ) 2)

 ( . ١/305ء  ) (  حلية األوليا3)

 .49(  مناقب الشافعي للرازي ص4)
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 هوهم أئمة السلف الصال وقالنم  هن األولن من املهاةرين واألنصا املتبعن للسابق
وه ا املتح يتامن  حة ما كانوا  هواإلتباا ثامل لال تقال والعمل املبين  لد  حة الفهم

وقت احتج اإلمام مالك  .كما للت  ملفهوم  لد بطالن ما والفهم يف ولك  . ليه من ولك
ڍ  ڌ  چ  :. ومن اآلَيت قوله تعاىل(1)صحابة  يي هللا  نهم هب ل اآلية  لد وةوب إتباا ال

)  چڳ  ڳ  ڳ          گگ  گ  گڑ  ڑ  ک   ک  ک  ک  ژڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ
ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  :وقوله تعاىل ه( 1٣٧البقرة: 

 .( وغ ل من النصوص الكث ة 11٥النساء:  ) چڇ   ڍ    ڇچ  چ  چ  ڇ  ڇ
و من املعلوم  لارو ة ملن  :قال ثيي اإلسالم  ةه هللا :/ دللة اإلمجاع عل  اتباع منهجهم7

تتبر الكتاب والسنة وما اتف   ليه أهل السنة واجلما ة من مجع الطوائف أن و  ه ل األمة ة 
ين يلو م يف األ مال واألقوال واال تقالات وغ ها من كل فايلة أن و ها ة القرن األول ل ال 

وأ م أفال من اْللف يف كل  همن غ  وةهكما هبت ولك  ن الن    هل ال ين يلو م
وأ م أوىل  لبيان لكل مبكل ه ا ال  هفايلة من  لم و مل وإميان و قل ولين وبيان و بالة

  .(2)يتفعه إال من كابر املعلوم  لارو ة من لين اإلسالم وأيله هللا  لد  لم و
ن االلتزام بفهم السلف الصال لنصوص الكتاب والسنة العا مة من كل فتنة مالة له ل إ     

مثرات َينعة وآَث  انفعة حتف  املرء يف  قيتته و بالته وتعصمه اون هللا من األهواء واملفاهيم 
وانتهكت  هوسفكت التماءهالباوة واألفكا  املنحرفة هوما سلت السيوف وأ هقت األ واح

وفرقت مجا تهم إال بسبب التحويل الباطل املبين  لد الفهم السقيم  هفر املسلمونوك هاحلرمات
  :ومن أبر  ه ل الثمرات .للنصوص البر ية امل الف لفهم السلف الصال  يوان هللا  ليهم

أ/ أنه السبيل الوحيت ملعرفة مرال هللا تعاىل ومرال  سوله إو هي غاية كل مسلم يريت اال تصام    
وحيق   بولية  به  لد هتى  هوالسنة قواًل و ماًل ظاهرًا و طنًا لينجو من الفنت  لكتاب
فحسعت الناس وأستلهم  أًَي يف مجيع أمو  التين وما يقرب من  ب العاملن هو من  .وبص ة

و غب بعقله وفطرته وإميانه  ن آ اء املهتوكن وتبكيكات  هتلقد من و مبكاة الوحي املبن

                                                 

يراجع لمزيد  ( وقد فصل في ست صفحات داللة هذه اآلية على وجوب اتباعهم 4/١23(  إعالم الموقعين )١)

 الفائدة .

 ( . 4/١58(  مجموع الفتاوى ) 2)



 

 (401مقرر الثقافة اإلسالمية )
  

 

 (78 ) 

واستمطر لين اهلتاية من كلمات أ لم اْلل  برب العاملن فإن   هلفات املتنطعنوتك هاملبككن
كلماته اجلوامع النوافع يف ه ا الباب ويف غ ل كفت وثفت ومجعت وفرقت وأويحت وبينت 

ل إن ما  نت السلف من العلم واإلميان هو  .(1)وحلت ُمل التفس  والبيان ملا تامنه القرآن و
بيهم ال ي أورةهم هللا به من اليلمات إىل النو  وهتاهم إىل  رال العزيز ما استفالول من ن

وال ثك أن أ لم الناس هب ا الصرال وأحر هم  لد اهلتاية إليه هم  حابة  سول هللا  .احلميت
و إوا لقيتم  :ول ا قال  مر بن اْلطاب  يي هللا  نه .ل أتبا هم من أئمة السلف الصال

 .(2)ه ف  وهم  لسنن فإن أ حاب السنن أ لم بكتاب هللا تعاىل و ال ين يتبعون املتباب
ألن املبتت ة  ؛ب/ أنه أهم وسيلة حلسم مالة االبتتاا وإغال   ب البت ة واإلحتاث يف التين

 الة ما يتعلقون ببعض النصوص ويتحولو ا  لد غ  اويلها ويفهمو ا  لد غ  مرال هللا ومرال 
قال  هالفيصل يف ه ل املسحلة وهو احل  ال ي ليس بعتل إال الاالل وفهم السلف هو . سوله
ڳ  ڳ    گگ  گ  گڑ  ڑ  ک   ک  ک  ک  ژڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژچ  :تعاىل

  .( 1٣٧البقرة: ) چڳ      
و كيف  :قال  مر البن  باس  يي هللا  نهم .ا/ أنه العا م من التفر  واالوتالف امل موم

َي أم  املهمنن إذا أنزل  لينا  :يها واحت وقبلتها واحتة؟ قال ابن  باسعتلف ه ل األمة ونب
القرآن فقرأانل و لمنا يف من نزل ه وأنه سيكون بعتان أقوام يقر ون القرآن وال يت ون يف من 

  .(٣)نزل ه فيكون هلم منه فيه  أي فإوا كان هلم فيه  أي اوتلفوا ه فإوا اوتلفوا اقتتلوا و
الطمائنينة واألمن النفسي القاطع لبوائب االحتماالت املقت ة الرافع لنثكاالت  ل/ أنه يو ث

فم   لم املتفقه وطالب العلم أن فهمه للتليل مواف  لفهم السلف الصال كان ولك  .املتومهة
 .حا ا للرتللات ثاهتا  القا  لد  حة االستتالل  لتليل مصتقا له

فكل لين و بالة مل يكن معروفا  نت السلف فهو  .البت ةه/أنه الااب  يف معرفة السنة من 
ل لك كله ينبغي احل   من  هبل هو االبتتاا واإلحتاث يف التين هليس من التين يف  ثيء

طرح ينالي ا الة النير يف فهم النصوص البر ية فهما ةتيتا متنكبا لفهم السلف الصال 
أو التغ  أو مواكبة العصر أو الت لص من  مهما ألبس ه ا الطرح بلبوس التجريت أو اإل الح

                                                 

 ( . ١/١8(  شفاء العليل ) ١)

 . 93ري في الشريعة حديث رقم ، واآلج١2١(  أخرجه الدارمي في سننه حديث رقم 2)

 ( . 2/١94)  ١587(  أخرجه الخطيب البغدادي في الجامع ألخالق الراوي والسامع  حديث رقم 3)
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فإن األ اء  .أو غ  ولك من املسميات ال اقة هأو االنفتاح والعصرنه والتنوير هالتحجر واجلمول
 ه(  2٩غافر: )  چڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  چ  :وقت قال فر ون لقومه .ال تغ  من احلقائ  ثيئا

( قال هللا  11البقرة: )  چڱ  ڱ    ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳچ  :وقال املنافقون
 .( 12البقرة: )  چڱ  ں    ں  ڻ  ڻ  ڻ    ڻ  چ  :تعاىل

 
 

 الفصل الثالث
 ( االحنراف يف املفاهيم) 

 :وحيتوي على  
 مفهوم التوحيت املبحث األول:

 مفهوم اإلميان والكفر  :املبحث الثاين

 مفهوم العبالة  :املبحث الثالث
 القااء والقت مفهوم  :املبحث الرابع

 مفهوم التوكل :املبحث اخلامس

 مفهوم الزهت :املبحث السادس
  مفهوم احلرية :املبحث السابع
 مفهوم التجتيت  :املبحث الثامن
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 :متهيد
إن من بتهيات العقيتة اإلسالمية أن يعتقت املسلم أن لينه وحتل هةو الةتين الصةحي  مةن      

 اْلةةةامت  ليةةةه الصةةةالة والسةةةالمه وأن مةةةا سةةةوال مةةةن امللةةةل بةةةن ألَين أهةةةل األ ض منةةة  بعثةةةة النةةة 
والنحةةةل  طةةةل ال يقبلةةةه هللا تعةةةاىله سةةةواء كةةةان مةةةن اوةةةرتاا النةةةاس مةةةن أ ةةةله كالةةةتَيانت الوهنيةةةة 
اْلرافيةةةةة أو كةةةةان يف األ ةةةةل منةةةةةزال مةةةةن هللا ل طةةةةرأ  ليةةةةه التبةةةةتيل والتحريةةةةف والةةةةزَيلة والنقصةةةةان  

چ ڃ  ڃ  چ   چ  چچ القةةةرآن يف قولةةةه تعةةةاىل:  كاليهوليةةةة والنصةةةرانيةه كمةةةا  ةةةرح بةةة لك

 چڦ  ڦ  ڦ  ڄ    ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ (ه وقولةةةةةةةه:1٩:)آل  مةةةةةةةران

 (.8٥:آل  مران)
وال يعةةةةين بطةةةةالن مةةةةا سةةةةوى اإلسةةةةالم مةةةةن الةةةةتَيانت أ ةةةةا  لاةةةةرو ة ال تبةةةةتمل يف تعاليمهةةةةا    

إليةةةه النفةةةوس كةةةاألمر  لرأفةةةة  وتبةةةريعانا  لةةةد ثةةةيء مةةةن اْلةةة  الةةة ي تستحسةةةنه العقةةةول وتةةةراتح
والرةةةة واإلحسةةان وحنةةو ولةةك مةةن وةةةول اْلةة ه وإذةةا املقصةةول أن األ ةةول الةةا بنةةت  ليهةةا هةة ل 
التَيانت  قائتها وتبريعانا هي  لد والف ما يريال هللا تعةاىل ممةا أنزلةه  لةد أنبيائةه و سةله؛ 

 ؛يف معرفةةة  ةةفاته وطريقةةة  بالتةةهالثةةتماهلا  لةةد الكةة ب الصةةري   لةةد هللا تعةةاىل و لةةد أنبيائةةه 
ومةا  هول ا فإن ما فيها من بقةاَي مةو وَثت األنبيةاء السةابقن فقةت نسةي  لرسةالة احملمتيةة اْلالةتة

 .ألوله الببر إليها فال جيو  التعبت هلل تعاىل به تال
كما يف وه ا اْلسران التيين متحق   أل الة يف احلياة األورويةه كما يف اآلية السالفةه و     

ڃ  چ   :وقوله ه(2٣:)الفرقان چڄ  ڄ      ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  قوله سبحانه:

ڃ  ڃ   ڃ                  چ       چ  چ  چ  ڇ  ڇ    ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  

(ه أما يف التنيا فإن كمال العتل اإلهلي يقتاي حصول ٣٩:)النو  چ  ڈڈ  ژ  ژ  ڑ
كما لل  ليه   هتباا تلك التَيانت الباطلة  لد ما  نتهم من اْل ثيء من الثواب العاةل أل

 چڃ  ڃ           ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   چ   :قوله سبحانه
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ى هبا يف زَ د هبا يف التنيا وجيو عطَ إن هللا ال ييلم مهمنا حسنة يو )  :ه وقول الن  (1) (1٥:)هول
نات ما  مل هبا هلل يف التنيا ح  إوا أفاد إىل اآلورة مل تكن م تسطعَ وأما الكافر فيو  هاآلورة

 . (2) ( له حسنة جيزى هبا
وهب ا تتجلد النعمة العيمد  لد املسلمن يف هتايتهم لتين األنبياء واملرسلنه تلك النعمةة     

: (٣)فةةةحةةن أنةةزل  لةةد نبيةةه وهةةو  ملوقةةف بعر  هالةةا امةةنت هللا تعةةاىل هبةةا  لةةيهم يف أ يةةم املبةةاهت
ڦ  ڄ  ڄ  ڄ     ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃچ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  چ

ٹ   ٹ  چ  :(ه وثةرا هلةم أن يلّحةوا يف طلبهةا كلمةا  ةّلوا٣:)املائتة چڍ  ڍ  ڌ  ڌ

(ه فعّلمهةةم أن يسةةحلول ٦ه٧:)الفاحتةة چٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ 
وهم ال ين يعرفةون احلة  فيعريةون  نةه  معرفة احل  والعمل بهه وأن جينبهم حال املغاوب  ليهم 

كحال اليهوله وحال الاالنه وهم الة ين فّرطةوا يف معرفةة احلة  أ ةاله وتعصةبوا ملةا  نةتهم مةن 
 . (٤)اجلهل كحال النصا ى

 هوير وهةةا حةة    ايتةةه هواسةةتمرا  هةة ل النعمةةة يوةةةب  لةةد املسةةلمن أن يقةةت ها  حةة  قةةت ها  
ھ    ھ  ے   ے  ۓ  ۓ      ڭ  ڭ  ڭ  چ  ة كمةةةةا قةةةةال تعةةةةاىل:حةةةة  تةةةةتوم  لةةةةيهم السةةةةعالة هبةةةة ل النعمةةةة

 چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺچ  (ه وقولةةةةةةةةةه:11:)الر ةةةةةةةةةت چڭ

(ه وولةةك مةةا يسةةتوةب أن يفةةزا النا ةةحون إىل تةة ك  األمةةة هبةة ل النعمةةة وةةةوب ٥٣)األنفةةال:
 .االستقامة  ليها ح  تتوم هلم العزة والسيالة

 : (٥)اْللل يف االلتزام  لتين لتى بعض املسلمن يف ةانبنوقت وقع    
ولةةل يف السةةلوكه يفثةةل يف إمهةةال ثةةيء مةةن الفةةرائض والواةبةةات البةةر ية كالصةةالة  :األول    

والزكاة وال  والصلة وحجاب املةرأة واألمانةة وحنوهةاه أو ا تكةاب ثةيء مةن امل الفةات واملنهيةات  
اْلمر والقتل بغة  حة  وحنةو ولةكه وكةان املةهلَي إىل اْللةل يف  كحكل الر  والسرقة والزان وثرب

                                                 

 .20، األحقا 20، االشورى١8(  وانظر: اإلسراء١)

 .2808(  رواه مسلم حديث رقم 2)

 .30١7، وصحيح مسلم  حديث رقم 4١45(  انظر صحيح البخاري  حديث رقم 3)

، 2954: ) اليهود مغضوب عليهم، والنصارى ضالل( رواه الترمذي وحسنه حديث رقم (  قال النبي 4)

 .١/64وصححه ابن تيمية، انظر مجموع الفتاوى 

 .١37، ١/١36(  انظر: إعالم الموقعين البن القيم 5)
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هةةةة ا اجلانةةةةب البةةةةهواتو التا يةةةةة للةةةةنفس األمةةةةا ة  لسةةةةوءه وهةةةة ا اْللةةةةل السةةةةلوكي  لةةةةد ثةةةةنا ته 
 ووطو ته أهون  لنسبة للجانب الثا .

لةةتينه وهةةو اْللةةل العقةةتي يف املفةةاهيمه الةة ي يبةةّول األ ةةول الةةا يقةةوم  ليهةةا بنةةاء ا :الثاااين    
ويَةغور بعض املتتينن فيحسةبون أ ةم حيسةنون  ةنعاه وقةت كةان املةهلَي إىل اْللةل يف هة ا اجلانةب 
وحيو ثياطن اإلنس واجلن  لببهات املزورِفةة للباطةل حة  يبةتو للمغةرو  يف  ةو ة احلة ه وقةت 

ڀ  ڀ  ڀ  ٺ   ٺ  ٺ  چ   :أثةةةةةةا  إىل اجلةةةةةةانبن قولةةةةةةه تعةةةةةةاىل للكفةةةةةةا 

فاالسةةةةةةةةةةةةةةةةةةتمتاا يكةةةةةةةةةةةةةةةةةةون  ه(٦٩ :)التوبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةچٹٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  
وا لم أن هللا حيب البصر الناف   نت ) :واْلوض يكون يف الببهاته و ووي يف األهر ه لبهوات

 .(1) ( والعقل الكامل  نت نزول الببهاته  خيء البهوات 
ن من ومما يبن أن اْللل يف اال تقال أوطر بكث  أنه قت َي هب أب ل اإلميانه ويبطل التي     

أساسةةةهه أمةةةا اْللةةةل يف السةةةلوك فةةةإن مةةةرلل إىل يةةةعف اإل الة وقةةةوة لا ةةةي البةةةهوةه وهةةةو يةةةنقص 
فكلمةا  هويف الغالب  ت بةن اال تقةال البةاطن والسةلوك اليةاهر   القةة هاإلميان وال يزيله  لكلية

أن كمةةا   هوالعكةةس  لعكةةس ه ال اإلميةةان يف القلةةب انقةةالت اجلةةوا ح للطا ةةة والبعةةت  ةةن املعصةةية
خمتل العقيتة غالبا ال يبعر خبللهاه فال تلومه نفسهه بل غالبا ما يبةعر أنةه  لةد احلة ه ويتقةرب 
إىل هللا تعةةاىل  لثبةةات  لةةد مةةا هةةو  ليةةهه بةةل  لةةتفاا  نةةه والةةت وة إليةةهه كمةةا قةةال سةةبحانه  ةةن  

(ه وولةةةةك خبةةةةالف امل تةةةةل  ٦:) ص چ ڇ  ڇ           ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎچ  كفةةةةا  قةةةةريش:
ه وال تةزال نفسةه تلومةه  ليهةا حة  أيون هللا بتوبتةه (2)ا فإن ول املعصية غالبةا ال يغةال  قلبةهسلوك

ولةو بعةت حةنه ومةن هنةا قةال سةةفيان الثةو ي  ةةه هللا: و البت ةة أحةب إىل إبلةيس مةن املعصةةية؛ 

                                                 

، وأبو نعيم 6١2١قم بر 52/١32، وابن عساكر في تاريخ دمشق ١080برقم  2/١52(  رواه الشهاب في مسنده ١)

بنحوه من حديث عمران بن حصين مرفوعا، وذكر نحوه الحكيم الترمذي في نوادر  6/١99في "حلية األولياء" 

 عن الزبير بن العوام. 2/77األصول 

(  كان الحسن البصري رحمه هللا يقول عن العصاة: وإن هملجت بهم البراذين وطقطقت بهم البغال فإن ذل 2)

، وكتاب "األفعال" ١/66ابهم، يأبى هللا إال أن يذل من عصاه. انظر الفتاوى الكبرى البن تيمية المعصية في رق

( عن الفضيل ١/١60، وذكر نحوه الحكيم الترمذي في نوادر األصول )3/376[: 5١5ألبي القاسم السعدي ]ت

 بن عياض.
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    :نة  . وهبة ا فسةر اإلمةام أةةت  ةةه هللا قةول ال(1)املعصية يوتاب منها والبت ة ال يتاب منهاو 
 .(2) ) إن هللا احتجر التوبة  ن كل  احب بت ة(

ويف ه ا الفصل  رض ألبر  مواطن اْللل يف املفهوم الصحي  لنسالم يف ةوانب العقيةتة      
وأورى تتعل   لعبالات واملعامالت والسلوك  يف اجملتمعات اإلسالمية املعا رةه مع التنبيه  لد 

ه وثيء من آَث ها  لد سبيل اإلمجاله وإال فإن بسة  القةول يف  وةه خمالفتها لأل ول البر ية
كةةل مسةةائل العقيةةتة الةةا وقةةع فيهةةا اْللةةل لةةتى الطوائةةف اإلسةةالمية امل تلفةةة واستقصةةاء أللتهةةا 
واحتةةواء البةةبه حوهلةةا يتطلةةب تثةةا مسةةتقال لكةةل مسةةحلةه وإذةةا قصةةتان إ طةةاء  ةةو ة  امةةة هلةة ا 

مت صصةا يف العلةوم التينيةة؛ ليحةرص  لةد  ةيانة معتقةتل  اْللل مبةا يناسةب املسةلم ولةو مل يكةن
 مما خيتثهه وليتنبه إىل أوطا  ه ا اْللل  لد أهم أسباب قوة األمة ووحتنا.     

 :املبحث األول: مفهوم التوحيد

التوحيةت هةو األسةاس الةة ي تنبةين  ليةه العقيةتة والتصةةو ات اإلسةالميةه فةال  جةب أن كةةان      
ْلطةةةاب القةةةرآ ه حةةة  قيةةةل إن آَيت القةةةرآن كلَّهةةةا يف التوحيةةةت؛   تبةةةا  أ ةةةا ُمةةةو ا يةةةتو   ليةةةه ا

تتحةةتث إمةةا  ةةن  ةةفات الةةرب ةةةل و ةةال وأفعالةةه الةةا ال يبةةركه فيهةةا غةة له وإمةةا  ةةن  بالتةةه 
وحتله وإما  ن قصص ل اة التوحيت من األنبياء وأتبا همه وإما  ن قصص أ تاء التوحيت مةن 

 ةةن اجلنةةة هةةواِب املوحةةتينه وإمةةا  ةةن النةةا   قوبةةِة املبةةركنه وإمةةا  ةةن املبةةركن والكةةافرينه وإمةةا 
الفرائض والواةبات واألوال  واآللاب وه ل مقتايات التوحيت ومكمالتةهه وإمةا  ةن احملرمةات 
أبنوا هةةةا ول ةانةةةا وهةةة ل نةةةواقض التوحيةةةت ونواقصةةةهه فصةةة  أن حةةةتي  القةةةرآن كلَّةةةه لائةةةر حةةةول 

 .  (٣)التوحيت هب ا اال تبا 
وإوا كةةان هةة ا هةةو قةةت  التوحيةةت يف القةةرآن فمةةن املمتنةةع غايةةة االمتنةةاا أن يكةةون القةةرآن وهةةو      

كالم هللا ال ي أنزله هلتاية اْلل  قت أمهل أو قّصر يف بيان حقيقة ه ا التوحيت ال ي ينبين  ليةه 

                                                 

 .١809، رقم 272( رواه ابن الجعد في مسنده ص ١)

، وصحح محققه إسناده، 2055، 2054، حديث رقم 73، 6/72مقدسي في األحاديث المختارة (   رواه الضياء ال2)

[، هم أصحاب ١59: ) يا عائشة، }إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا{]األنعاموقد ُروي بمعناه قول النبي 

مني براء وأنا منهم  األهواء والبدع، يا عائشة، إن لكل صاحب ذنب توبة إال أصحاب البدع ليست لهم توبة، فهم

، وغيره، انظر الدر المنثور في التفسير بالمأثور للسيوطي: 5/١430بريء (، رواه ابن أبي حاتم في تفسيره: 

 .4/848، وانظر قول أحمد في بدائع الفوائد البن القيم 3/402

 .١393، دار الكتاب العربي 3/450(   انظر: مدارج السالكين البن القيم 3)
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لقرآن؟ ومن أيةن التين كلُّهه وال يقبل هللا أحتا إال بتحقيقهه فما هي حقيقة التوحيت الا قر ها ا
تسرب اْللل فيه إىل أمة تهمن  لقرآن ح   ا ت عتلف يف تفس  حقيقةة هة ا التوحيةت الة ي 

 وول  ألةله كل ثيء؟!.
إوا كةةةان مةةةن البةةةتهي أن معةةةِن التوحيةةةت: إفةةةرالو هللا تعةةةاىل بكةةةل مةةةا خيةةةتص بةةةه ممةةةا مييّةةةزل  ةةةن      

كيةةةت هةةة ل اْلصةةةائص اإلهليةةةة مبةةةا ميكةةةن امل لةةةوقنه فةةةإن القةةةرآن قةةةت بةةةن بغايةةةة مةةةن الويةةةوح والتح
 تصنيفه إىل هالهة أقسام:

 أ اء هللا احلسِن و فاته العال املتامنةو تفس  كماله وةالله. -أ 
 .أفعال هللا ةل و ال املتامنة تتب ل ملكوَته وف  حكمته و تله -ب 
 أفعال اْلل  الا يقصتون هبا العبالة والتحله. -ا 
لةةا ال يكةةون املوحةةت موحةةتا حةة  يعتقةةتها ويقةةر هبةةا وحيةةرص فهةة ل أنةةواا اْلصةةائص اإلهليةةة ا     

  لد حتقيقها. 
وتقسةةةيم التوحيةةةت إىل هةةة ل األنةةةواا فةةةينع ا ةةةطالحيع غةةة و تعبةةةتيه لكنةةةه مةةةحووو مةةةن القةةةرآن      

 ه وإذا وكرل العلماء ألسباب منها:(1)والسنة  الستقراء
 التسهيل  لد طالب العلم لفهم حقيقة التوحيت. -1

يف ثةةةرح حقيقةةةة التوحيةةةت باةةةم النيةةة  إىل نيةةة ل و ل الفةةةرل إىل نو ةةةهه فبةةةتل أن  االوتصةةةا  -2
يقال: التوحيت هةو إفةرال هللا تعةاىل  ْللة  واهلتايةة واحلوكةم والةر   والبةفاء واإلحيةاء واإلماتةة 
وإنزال املطر وإنبات الز اه وامللك و لم الغيب وكمال القةت ة واحليةاة والعلةم والسةمع والبصةر 

ملبةةةيئةه والصةةةالة والسةةةجول والركةةةوا والزكةةةاة والصةةةيام واحلةةةج والعمةةةرة والةةة ب  والنةةة   ونفةةةاو ا
والتوكل واحلب وال له إىل آور هة ل املعةا  العييمةة البةريفة الةا لل  ةري  القةرآن والسةنة 
 لةةد أ ةةا مةةن وصةةائص الةةرب ةةةل و ةةاله بةةتل أن يفصَّةةل هةة ا التفصةةيل الطويةةله يوكتَفةةد 

 ي إليها كل فرل من ه ل اْلصائصه ل يوكتَفد ب كر أمثلة  ليها. ب كر األنواا الا ينتم

 حت ير املوحت من االقتصا   لد بعض حقائ  التوحيت لون بعض.  -٣

                                                 

 وما بعدها. 436[ ص ١326مناقشة من شّغب على هذا التقسيم في "صيانة اإلنسان" للسهسواني ]ت (   انظر:١)



 

 (401مقرر الثقافة اإلسالمية )
  

 

 (85 ) 

ما  م من احنراف لةتى بعةض الطوائةف يف تفسة  التوحيةت املنجةي  نةت هللاه فقَصةرول  لةد  -٤
مجعةةوا األمةةرينه  لةةد  ةةةزء  مةةن املطلةةوبه أو فّسةةرول  لةةد وةةالف مةةا يف القةةرآن والسةةنةه أو

 حنو ما سيحيت بيانه.

و لد ه ا فمن قّسم التوحيت إىل نو ن أو أ بعة أو أكثر ال وتالف اال تبا  الة ي قسةم  لةد  
أساسه فال ا رتاض  ليه من ةهة العتله وإذةا املقصةول املعةتول: هةل هةو ممةا بةّن القةرآن والسةنة 

  راحة أنه مما خيتص الرب ةل و ال به؟
قال قائل مثال: التوحيت قسمانه توحيت املعرفة واإلهبات أو التوحيت العلميُّ اْل يه  فلو    

كان مصيبا   هوتوحيت القصت والطلب أو التوحيت اإل الي العملي   تبا  ما جيب  لد املكلفن
؛ ألنه مل يهمل ثيئا مما خيتص به الرب ةل و اله وهك ا لو قال مثال: التوحيت (1)يف تقسيمه

ة أقسام مل خيتلف  ن التقسيمن السابقن إال بزَيلة التفصيل ال ي قت يستت يه إمهال أ بع
 الناس ثيئا من حقائ  التوحيت أو احنرافوهم يف فهمه.

إوا تقر  ه ا فإن من أوطر أنواا اْللل ال ي وقع لتى بعض املسلمن يف فهم التوحيت     
هو التوحيت العلمي اْل يه أو ما يسميه االكتفاَء ِبانب  واحت فق  من ةوانب التوحيت و 

ر التوحيت ال ي  العلماء وتوحيت الربوبيةوه لون اجلانب اآلور ال ي هو توحيت العبالةه فيفسِّ
ل ا إليه األنبياء واملرسلون ونزلت به الكتب اإلهلية أبنه ا تقال أن هللا وحتل هو اْلال  لون 

ر كلمة التوحيت وال إله إال هللا و أبن معناها: ال وال  إال هللاه أو ال قال   لد غ له ويفسِّ
ه ل يقف  نت ه ا القت  لون أن يام إليه مقتاد ه ا املعِنه أال وهو (2)االورتاا إال هللا

 وةوب إفرال هللا ِبميع أنواا العبالة.
 والتليل  لد قصو  ه ا املسلك يف تفس  التوحيت واحنرافه أمران  ييمان:   
ن من أوله إىل آورل يهكت  لد أن ل وة األنبياء واملرسلن كانت إىل إفرال هللا / أن القرآ1   

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ   ڀ   ڀ        ڀ  ٺ   چ   لعبالةه كما يف قوله تعاىل:

ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  چ  وقوله: ه(2٥:)األنبياء چٺ

                                                 

، وشرح العقيدة الطحاوية البن أبي العز الحنفي 25-١/24(   انظر هذا التقسيم في: "مدارج السالكين" البن القيم ١)

 .88ص 

 .١/١00(   انظر: "الملل والنحل" للشهرستاني 2)
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 چڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ   ڄ  چ  قومه:(ه ووكر  ن كل ن  أنه قال ل٣٦:)النحلچ  ڇ

 و ليهم  لد هللا  ليه(ه وقال ْلامت أنبيائه 8٤ه ٦1ه ٥٠ه هول8٥ه ٧٣ه ٦٥ه ٥٩)األ راف
 (.٤٥)الزورف چۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې    ې  ې  ې  ى  ى  ائ  چ  :وسلم

وقاتلهم  لد البرك قت  رح القرآن يف موايَع   / أن املبركن ال ين وا مهم الن  2  
ۆ  ۈ  ۈ      ٴۇ  چ  كث ة  أ م كانوا يقرون هلل تعاىل  ْلل  والر   والتتب ه كما قال سبحانه:

ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې    ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ     وئۇئ   

 چۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئېئ  ېئ  ېئ  چ  (ه وقال:٣1)يونس: چۇئ  ۆئۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  

لول  ليهم البرك من ةهة التزّلف والتبّفع بعبالة (ه كما  رح القرآن أ م إذا 8٧:)الزورف
غ  هللا تعاىل ممن يعتقتون فيه  القة وا ة مع هللا إما ببنوة أو وةاهة أو غ  ولك مما 
يعتقتون أنه يستوةب قبول ثفا تهمه ال أ م يعتقتون فيهم أ م خيلقون وير قونه كما يف قوله 

ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈژ  ژ  ڑ  چ  چ  چ       ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  چ  تعاىل:

ڑ  ک  ک    ک  ک  گ  گ   گ     گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ںڻ  ڻ     ڻ  ڻ   

ۀ  ۀ  ہ   ہ           ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭڭ  ۇۇ  ۆ  ۆ  

ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈژ   ژ  ڑ     ڑ  ک  چ  :(هوقوله تعاىل٤-2:)الزمر چۈ  ۈ    ٴۇ   

ڻ  ڻ  چ (ه وقوله:٤٣ه٤٤)الزمر:  چک  ک  ک    گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳڳ  

ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ   ے  ےۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  

 ن (ه ويف  حي  مسلم 18)يونس:  چۆ  ۆ     ۈ  ۈٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  
قول في :قال .لبيك ال ثريك لك :كان املبركون يقولون  :بن  باس  يي هللا  نهما قالا

يقولون ه ا  .يفلكه وما ملك هإال ثريكا هو لك :فيقولون .قت قت هويلكم  : سول هللا  
 . (1)وهم يطوفون  لبيت

وقت ترتب  لد ه ا االحنراف يف تفس  حقيقة التوحيت ما هو منتبر بن كث  من ةهلة      
وات والغائبن العاةزين املسلمن من التعل  بغ  هللا تعاىل وطلب احلوائج من امل لوقن األم

ۇ  ۆ  چ  :واالستغاهة هبم ح  يف حال االيطرا !ه خمالفن ب لك  ري  قول هللا تعاىل

                                                 

 ، ومعنى ) قد قد (: حسبكم يكفى.١١85سلم حديث رقم (   صحيح م١)
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 چۆ       ۈ  ۈ     ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅۉ  ۉ    ې  ېې  ې  ى  ى  
(ه ومنحت ين إىل أيلَّ من حال املبركن ال ين كانوا خيلصون هلل يف البتة ٦2 :)النمل

ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  چ  كما وكر هللا تعاىل  نهم يف قوله:  ويبركون يف الرواءه

 (.٦٥:)العنكبوت چڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ    ڦ  ڄ  
ويزين هلم ولك بعض املنتسبن إىل الفتوى والعلم من أهل البتا أبنةه لةيس مةن البةرك الة ي     

وائجهمه وأن ثةرك وقع فيه أهل اجلاهليةه بل هو من التوسل املبروا ال ي يرةد معةه قاةاء حة
أو  لعبةةةالة  هأهةةةل اجلاهليةةةة إذةةةا كةةةان  ّل ةةةاء ثةةةريك مةةةع هللا يف معةةةا  الربوبيةةةة كةةةاْلل  والتةةةتب 

املقرونةة هبةة ا اال تقةاله أمةةا مةةن أقةر هلل  لربوبيةةة فةال يوتصةةو  منةةه أن يقةع يف ثةةيء مةن  بةةالة غةة  
مة ل  لةد أنةه خةرل توسةل مبةرواه مةا هللاه ولو وقع منه ما ظاهرل  بةالة لغة  هللا؛ فإنةه  نةتهم حيو

لام أن فا له ال يعتقت يف مت ّول ومستغاهه ومسةتعانه مةن لون هللا الربوبيةة ال اتيةةه وهكة ا فةإ م 
حيصرون البرك يف ال اء ثريك هلل ثراكة استقالل ونّتيةه أما ثراكة هبةة مةن هللا ملةن ثةاء مةن 

نةةاقض للتوحيةةته ومةةن هنةةا سةةوّغ غالنةةم أحبابةةه وأوليائةةه فةةال تةةتول  نةةتهم يف حقيقةةة البةةرك امل
نسةةةةةبة تةةةةةتب  الكةةةةةون لةةةةةبعض األوليةةةةةاء كمةةةةةا هةةةةةو ا تقةةةةةال بعةةةةةض الصةةةةةوفية يف األقطةةةةةاب واألواتل 

ه وهكةة ا طةةاب  توحيةةتوهم توحيةةَت مةةن (2)ه وكمةةا هةةو ا تقةةال بعةةض البةةيعة يف األئمةةة(1)والنجبةةاء
 قال: لبيك ال ثريك لكه إال ثريكا هو لكه يفلكه ومن ملك.   

 ..     .وا من لون هللا ممن يت ون هلم الوالية فت وهم ووتوا هلمو بت

ومن اْللل اْلط  يف مفهوم التوحيت ما وقع فيه من يقر هلل وحتل  لكمال املطل  مةن كةل      
وةةةهه ل يفّصةةل هةة ا الكمةةال  لةةد وةةةه  منةةاقض  ملةةا يف الكتةةاب والسةةنةه ومةةا أمجةةع  لةةد فهمةةه 

ابة والتةةةابعن وأتبةةةا هم مةةةن أهةةةل القةةةرون املفاةةةلِة املو ةةةوفة يف منهمةةةا سةةةلفو األمةةةةه مةةةن الصةةةح
ه مةةع أن البتيهةةة تقةةول: ال أحةةت أ لةةمو مةةن هللا تعةةاىل بصةةفات نفسةةهه (٣)احلةةتي  النبةةوي  ْل يةةة

                                                 

 .85-66[ ص ١١8١(   انظر مثال: "كرامات األولياء" ألحمد الجوهري ]ت١)

(   كما في قول الخميني: إن لإلمام مقاما محمودا ودرجة سامية وخالفة تكوينية تخضع لواليتها وسيطرتها جميع 2)

، نقال عن "دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين" 52مية" صذرات الكون. انظر كتابه "الحكومة اإلسال

 .١99للدكتور أحمد جلي، ص 

، كتاب الشهادات، باب ال يشهد على شهادة جور إذا أُشهد، حديث رقم 2/938(   انظر صحيح البخاري: 3)

 .2533، كتاب الفضائل، باب فضل الصحابة..، حديث رقم 4/١962، صحيح مسلم: 2508
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ه فما وةه االستت اك يف  ب الصةفات اإلهليةة  لةد وال أحت من الببر أ لمو  هلل من  سوله 
 ل امل تلفة املتاا بة  ليهما؟!.الكتاب والسنةه وتقتمي العقو 

لقت تفاوت االحنةراف يف الصةفات اإلهليةة بةن الطوائةف امل الفةة ملةا كةان  ليةه سةلفو األمةة      
ه ومقةرّ   أل ةاء احلسةِن (1)ما بن منكر  جلميع األ اء والصفات كما هو م هب غةالة اجلهميةة

ه وموقةةرّ  (2)مةةن مةة هب املعتزلةةة لون مةةا تةةتل  ليةةه مةةن حقةةائ   ةةفات الكمةةال كمةةا هةةو املبةةهو 
ه (٤)ومةةةن وافقهةةةم (٣) أل ةةاء وبعةةةض الصةةفات الوةوليةةةة لون بعةةةض كمةةا هةةةو مةةة هب األثةةعرية

وقابةةل هةةهالء مجيعةةا مةةن ولةة  بةةن حقةةائ   ةةفات اْلةةال  وحقةةائ   ةةفات امل لةةوقن كاحللوليةةة 
 .   (٧)والبيعة(٦)من غالة الصوفية(٥)واالحتالية وأ حاب وحتة الوةول

وقت كان من أوطر اآلَث  السةلبية هلة ا اْلةوض  لباطةل يف الصةفات اإلهليةة سةوى الكة ب      
 لد هللا تعةاىل وتبةتيل حقةائ  لينةه املوحةاة إىل أنبيائةه و سةله أن اْلائاةن انبةغلوا وأثةغلوا  ةن 
القصةةت األ ةةلي لةة كر الصةةفات اإلهليةةة يف القةةرآن والسةةنةه أال وهةةو التعةةرف  لةةد هللا والتعبّةةت لةةه 

قتاةةاها تعييمةةا وحبةةا ووال وتةةوكال وافتقةةا ا و غبةةة و هبةةةه وأوقعةةوا كثةة ا مةةن النةةاس فيمةةا يقّسةةي مب
القلةةوب مةةن اجلةةرأة  لةةد اْلةةوض يف الةة ات اإلهليةةة واسةةتمراء البحةة  العقلةةي يف مةةا جيةةب وجيةةو  
وميتنع  ليهةاه وكةحن الةوحي مل يةِف  لغةرض يف هة اه هة ا فاةال  مةا ألت إليةه تةوههم مةن ثة  

  املسلمن وتعمي  اْلالف امل ه  بينهم وطعن بعاهم يف لين بعض.  فوف
 

                                                 

هـ، ١28هم بن صفوان مبتدع مبدأ إنكار الصفات اإللهية في الملة اإلسالمية، قُتل على الزندقة سنة (  أتباع ج١)

، "الملل والنحل" 2/١42، "لسان الميزان" البن حجر: ١/3١7انظر "اللباب في تهذيب األنساب" البن األثير: 

 . ١/86للشهرستاني 

، 83لعلي الفخري ]عاش في القرن التاسع الهجري[ ص  (  انظر: "تلخيص البيان في ذكر فرق أهل األديان"2)

، والمعتزلة مدرسة كالمية يجمعهم القول باألصول الخمسة: التوحيد، العدل، المنـزلة بين المنـزلتين، الوعد 84

والوعيد، األمر بالمعرو  والنهي عن المنكر، وقد قرروا هذه األصول على خال  منهج السلف، انظر عن 

 ألصول الخمسة" للقاضي عبدالجبار..أصولهم "شرح ا

[، وقد كان معتزليا ثم تحول إلى عقيدة ابن كاّلب ثم رجع إجماال إلى 330(  أتباع أبي الحسن األشعري ]ت3)

[ والفخر 450طريقة اإلمام أحمد ابن حنبل، ثم تطور المذهب من بعده على يد أبي المعالي الجويني ]ت

 .  34، 33تمعة في بيان الفرق الضالة والمبتدعة" إلسماعيل اليازجي ص [، انظر "الفوائد المج606الرازي]ت

 .١68(  انظر: "شرح الصاوي على جوهرة التوحيد" ص 4)

(  الحلول واالتحاد والوحدة تعبيرات متقاربة عن التصو  الفلسفي الذي يجعل حقيقة التوحيد نفي التكثر في 5)

  .  2/3١9الوجود، انظر مجموع فتاوى ابن تيمية: 

 .١/2(   انظر "الفتوحات المكية" لمحي الدين ابن عربي: 6)

 .33، 32(  انظر: "أضواء على مسلك التوحيد، الدرزية" للدكتور سامي نسيب مكارم ص 7)
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 :املبحث الثاين: مفهوم اإلميان والكفر
ينتمةةي هةة ا املفهةةوم إىل  ب لقيةة  مةةن أبةةواب ل اسةةة اال تقةةال يسةةّميه املت صصةةون و ب      

فاسةة ه منةةاف ه   ه ويعنةةون  أل ةةاء األلقةةاَب البةةر ية حنةةو ) مةةهمنه مسةةلمه(1)األ ةةاء واألحكةةامو
كافره مبتتاه مرتةّت (ه ويعتنةون بتحتيةت الاةواب  البةر ية الةا جتةب مرا انةا  نةت إطةال  هة ل 
األلقةةةاب  لةةةد املتلبسةةةن مبةةةا يسةةةتوةب تسةةةميتهم هبةةةاه ويعنةةةون  ألحكةةةام مةةةا يرتتةةةب  لةةةد هةةة ل 

ءة مةةةن األ ةةةاء مةةةن أحكةةةام لنيويةةةة وآورويةةةة: كمةةةواالة املةةةهمنه و صةةةمة لم املسةةةلم ومالةةةهه والةةة ا
 الكافره وقتل املرتته وهجر املبتتا يف التنياه وك لول الكفا  يف النا  لون  صاة املهمنن.

واملالمةةة  العامةةةة للر يةةةة البةةةر ية يف هةةة ا البةةةاب تةةةتل ص يف أن مةةةن نطةةة   لبةةةهالتن مةةةن      
سةةب الكفةا  قا ةةتا الةتوول يف اإلسةةالم ملتزمةا مبقتاةةامها ولةةو ظةاهرَي فقةةت انعقةت إسةةالمهه واكت

اآلَث  املرتتبةةةة  لةةةد هةةة ا العقةةةت مةةةن  صةةةمة الةةةتم واملةةةاله كمةةةا لل  لةةةد ولةةةك قولةةةه تعةةةاىل  ةةةن 
ڳ  ڳ  ڱ  چ وقال تعةاىل ،چ ۇ  ۆ  ۆ  ۈ     ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋچ  املبركن:

أمةةةةةةرت أن أقاتةةةةةةل :) (هوقةةةةةةول النةةةةة  ٥ه11:التوبةةةةةة)چ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ
ول هللا ويقيموا الصالة ويهتوا الزكاة فإوا فعلوا الناس ح  يبهتوا أن ال إله إال هللا وأن ُممتا  س

 .(2) ( ولك  صموا مين لماءهم وأمواهلم إال ت  اإلسالم وحساهبم  لد هللا
فإوا كان الناط   لبهالتن منافقاً مل يورلج سوى  صمِة الةتم واملةال والتمتةِع تقةو  األوةوة       

سةبيل للمةهمنن إىل معرفةة مةا يف قلبةهه لكةن إن ألنةه ال  ؛اإلسالمية حّصل ولك ظةاهرا يف الةتنيا
ه (٣)افتوِا  بعت ولك نفاقوه بكفةر بةواح  حةّ   ليةه حةت الةرلةه وهة ا الة ي يسةميه الفقهةاء  نةتيقا

 (.1٤٥)النساء: چۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  چ  أما يف اآلورة فهو كما أو  هللا:

                                                 

، ومجموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية 2/580[ 294(  انظر مثال: "تعظيم قدر الصالة" للمروزي ]ت١)

، و"شرح المقاصد في علم الكالم" للسعد التفتازاني 3/527[ 756األشعري ]ت، والمواقف لإليجي ١2/468

 .2/246[ 79١الماتريدي ]ت

 .2١، ومسلم حديث رقم 25(   رواه البخاري حديث  رقم 2)

 .2/١92(   انظر: "غمز عيون البصائر" البن النجيم الحنفي: 3)



 

 (401مقرر الثقافة اإلسالمية )
  

 

 (90 ) 

 نةا  سةول هللا بعثَ  قةال:  نهمةا أسامة بن  يت  يي هللاومن األللة  لد ما وكران حتي       
ينال فلمةا غِبة همن األنصا   ةال مةنهم أان و ةلٌ  قتو وحلِ  هفهزمناهم نا القومَ حج فصبّ  ه(1)إىل احلرقة

 فلمةةا قةةتمنا بلةةغ النةة   ههفطعنتةةه برُمةةي حةة  قتلتوةة هاألنصةةا ي  نةةه فكةةفّ  هال إلةةه إال هللا :قةةال
فمةةا  ال يكر هةةا حةة   هكةةان متعةةووا  :قلةةت ؟ه إال هللاأقتلتةةه بعةةت مةةا قةةال ال إلةة هَي أسةةامة :فقةةال

 .(2)يفنيت أ  مل أكن أسلمت قبل ولك اليوم
وملا كان احلكم  لد معّن   لكفر بعت اإلسةالم واال تةتال  ةن الةتين يرتتةب  ليةه آَث  غايةٌة      

 ث معةةهه وحرمتةةه  لةةد  وةةةهه واملنةةع مةةن التةةوا هحةةل لمةةه لةةويل األمةةر البةةر ي :يف اْلطةةو ةه منهةةا
ه فقةةةت ةةةةاء التبةةةتيت األكيةةةت تةةة  مةةةن جتةةةرأ يف (٣)وانفسةةةاخ واليتةةةه وانتقةةةاض بيعتةةةه إن كةةةان واليةةةا

 عةةةن أيب هريةةةرة  يةةةي هللا  نةةةه أن  سةةةول هللا  إطةةةال  و ةةةف الكفةةةر  لةةةد مةةةن ال يسةةةتحقهه ف
 .(٤) (إوا قال الرةل ألويه َي كافر فقت  ء به أحتمها : )قال
ه ا الباب أنةه إوا هبةت و ةف اإلسةالم ألحةت بيقةن فإنةه ال يرتفةع ومن القوا ت املهكتة يف      

 .(٥) نه إال بيقن
حةةن ورةةةت طائفةةة مةةن أهةةل البةةتا  هوقةةت وقةةع االحنةةراف يف مفهةةوم الكفةةر واإلميةةان مبكةةرا     

تطلةة  و ةةف الكفةةر  لةةد املسةةلمن مبجةةرل مةةا يعتقةةتون أنةةه معصةةيةه وهةةم مةةن  ورفةةوا يف التةةا يي 
ه وكةةةةان أوَل يةةةةحاَي تكفةةةة ِهم اجلةةةةائِر كبةةةةا و الصةةةةحابة يف  مةةةةا م  (٦)وا اواإلسةةةةالمي  سةةةةم واْلةةةة

كعثمان و لي و ائبة وأيب موسد األثعري و مرو بةن العةاص ومعاويةة وغة هم ممةن وقةع بيةنهم 
ه فقةةت انمةةوهم  لكفةةر ال تقةةالهم أ ةةم حكمةةوا (٧)قتةةال الفتنةةة املبةةهو   يةةي هللا  ةةنهم أمجعةةن

 .(8)م ظلموا واقتتلوابغ  ما أنزل هللاه وأ 
                                                 

 (   قبيلة من جهينة.١)

 .96، ومسلم حديث رقم 403١(   رواه البخاري حديث رقم 2)

 .6/250(   انظر عن آثار الحكم بالردة: "المغني" البن قدامة: 3)

 .60، ومسلم حديث رقم 5752(   رواه البخاري حديث رقم 4)

 .١2/30١، و"فتح الباري" 50١/  ١2(   انظر: مجموع الفتاوي " 5)

عدها، "الفرق بين الفرق" للبغدادي وما ب 86[ ص 324(   انظر عنهم "مقاالت اإلسالميين" لألشعري ]ت6)

، "الملل والنحل" للشهرستاني ١46-4/١44[ 548وما بعدها، "الفصل" البن حزم ]ت 54[ ص 429]ت

 .5١-46[ ص 606وما بعدها، "اعتقادات فرق المسلمين والمشركين" للرازي ]ت ١/١١4[ 548]ت

ومخالفيه من باب قتال أهل البغي المأمور به، (   ومن األخطاء الشائعة اعتبار قتال الجمل وصفين بين علي 7)

والصواب الذي عليه الجمهور أنه قتال فتنة القاعد فيه خير من القائم. انظر "منهاج السنة" لشيخ اإلسالم ابن 

 .  504-4/50١تيمية 

 .١9/89، 7/482، ومجموع فتاوى ابن تيمية 325-23/32١(   انظر: التمهيد البن عبد البر 8)
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ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  چ  و  م اْلوا ا أن احلةاكم اجلةائر يةتول يف قولةه تعةاىل:    

(ه وأن اآليةةة تبةةمل كةة لك مةةن حّكةةم الرةةةال مطلقةةاه كمةةا فعةةل  لةةي ٤٤:)املائةةتة چھ  
يف و  ه(1)ومعاويةةةةه واحلةةة  أن اآليةةةة  امةةةة تتنةةةاول الكفةةةرين األكةةة  واأل ةةةغر تسةةةب حةةةال احلةةةاكم

املسةتبتل ببةريعة هللا غ هةاه فهة ا الة ي كفةرل أكة و  هاحلاكم غ  امللتزم  لبرا أ ةال املعةرض لةه
خمةةةرٌا مةةةن امللةةةةه أمةةةا حكةةةامو اجلَةةةو  امللتزمةةةون ببةةةرا هللا يف األ ةةةل فةةةالكفر يف حقهةةةم أ ةةةغرو إوا 

ِن اآليةةة:  مةةا بقولةةه يف معةة يةةي هللا  نهكمةةا بةةن ولةةك ابةةن  بةةاس   ه(2)تعمةةتوا اجلةةو  يف حكةةم  مةةا
  .(٣)كفر لون كفر

يف نتب حكام جيتهتون يف حتري الصةل  بةن املةهمنن حةال الفتنةة  واحتج  ليهم  لٌي      
ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ         ژ  چ  بقوله تعةاىل يف الةزوةن:

 أوىله وكةة ا يةةتل  لةةد فاإل ةةالح بةةن أمةةة ُممةةت  ه(٤) (٣٥:)النسةةاء چ ژ    ڑ  ڑ  ک
ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  چ  ولك احلكمان امل كو ان يف ةزاء قتل الصيت للمحرمه كما يف قوله تعاىل:

ڳ  ڱ   ڱ  چ  (ه بةةةل إن وقةةةوا االقتتةةةال بةةةن املةةةهمنن نةةةص  ليةةةه قولةةةه تعةةةاىل:٩٥:)املائةةةتة چ

ڱ  ڱ  ں  ںڻ  ڻ  ڻ  ڻ      ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ     ہ  ھ  ھ     ھ  ھے  ے  ۓ   

(ه فلم مينع ٩ه1٠:)احلجرات چ ۈ  ٴۇ  ۋ       ۋ  ۅ  ۅ چ :إىل قوله چۓ  ڭ  
 اقتتاهلم من تسميتهم مهمنن إووة.

وتبع اْلوا َا  لد ه ا الغلو املعتزلةوه إال أ ةم مل يتجاسةروا  لةد إطةال  الكفةر  لةد  ةاحب     
كنه يف اآلورة الكب ةه فابتت وا املنةزلة بن املنةزلتنه فحورةول من اإلميان ومل يتولول يف الكفره ل

موافقةةة مةةنهم لل ةةوا ا ف ةةالفوهم يف  ه(٥) خملةةت يف النةةا  مةةع الكةةافرين لعةةتم تلةةك املنةةةزلة هنالةةك!
 .االسم ووافقوهم يف احلكم األوروي

                                                 

 .52/ ١رج السالكين (   مدا١)

 .408، ١/407(  انظر "أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن" للشنقيطي 2)

 .6/256(  رواه الطبري في تفسيره 3)

 .١/86(  انظر: مسند اإلمام أحمد 4)

، "شرح األصول الخمسة" للقاضي عبدالجبار بن أحمد 270( انظر: "مقاالت اإلسالميين" لألشعري ص5)

 .70١، 666[ ص 4١5]ت
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واحلامةةل لل ةةوا ا  لةةد تكفةة  املسةةلمن مبجةةرل كبةةائر الةة نوب الةةا لون الكفةةر الصةةري  أ ةةم     
هةي اإلتيةان ِبميةع فةرائض اإلسةالم واةتنةاب مجيةع نواهيةهه  ا ت وا حقيقةة اإلميةان املقابلةة للكفةر

 .(1)فمن أول ببيء من ولك ا تم إميانه فصا  من الكافرين
 هوقابةةل اْلةةوا َا واملعتزلةةَة طائفةةٌة أوةةرىه انز جةةوا مةةن تكفةة   صةةاة املسةةلمن غايةةة االنز ةةاا    

مةةةال مةةةن حقيقةةةة اإلميةةةان لكةةةنهم  احةةةوا يةةةتاوون هةةة ا اْللةةةل خبلةةةل آوةةةره وهةةةو أ ةةةم  أورةةةةوا األ 
وا تةة وا ولةةك  هومسةةماله وأنكةةروا تبعةةا لةة لك قابليةةة اإلميةةان للةةزَيلة والنقصةةان والتجةةز  والتةةبعض

ّةوا  ه(2)حاّل ة  َي وحا ا ملبكلة تكف   صاة املسلمنهوه ل الطائفة هم مةن  ورفةوا  ملرةئةة  و
 لتةحو ه ومنةه قةول املةأل لفر ةون:ب لك إل ةائهم العمل  ن مسةمد اإلميةانه واإل ةةاء يف اللغةة ا

(ه أي أّورمهةةةا وأّةلهمةةةاه يعنةةةون موسةةةد وهةةةا ون. ومةةةوطن 111)األ ةةةراف: چگ  گ  گ  چ 
 اْللل يف فهم املرةئة حلقيقة اإلميان يكمن يف أمو :

كقولةةةه   ه(٣)أ / خمةةةالفتهم ملةةةتلول النصةةةوص املصةةةرحة   لَيل اإلميةةةان ولوةةةول العمةةةل يف حقيقتةةةه  
 چ ک  ک      گ  گ  گچ  :( ومةةا يف معنةةاله وقولةةه٤:)الفةةت  چ ڄ  ڃڄ  ڄ   چ  تعةةاىل:

ويف  –: )اإلميةةةةان باةةةةع وسةةةةتون وقولِةةةةه  ه(٤)(ه أي  ةةةةالتكم إىل بيةةةةت املقةةةةتس1٤٣:)البقةةةةرة
ه واحليةاء فحفاةلها قةول ال إلةه إال هللا وألانهةا إماطةة األوى  ةن الطرية ثعبةه  – واية: وسبعون 

 .(٥)ثعبة من اإلميان(

وقةت حكةد هة ا اإلمجةاا  هلفتهم إمجاَا السلف  لد لوول األ مال يف مسمد اإلميانب/ خما  
 .اإلمام البافعي وأةت وابن  بت ال  وغ هم

ا /موافقتهم اْلوا َا واملعتزلة يف ا تبا  اإلميان حقيقة واحتة غ  قابلة للتجزئة والتبعيض   
ه وههالء ةعلول ال يتحهر وال والزَيلة والنقصانه لكن أولئك ةعلول ي هب ب هاب بعاه
 ين تش مهما أول  احبه  لفرائض العملية وغبي الكبائر!.

                                                 

 .7/48(  انظر: مجموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية ١)

-١90وما بعدها، "الفرق بين الفرق" للبغدادي ص  ١32(  انظر عنهم: "مقاالت اإلسالميين" لألشعري ص 2)

 .١/١39، "الملل والنحل" للشهرستاني ١95

 وما بعدها . ١/399[ 294(  انظر هذه النصوص في "تعظيم قدر الصالة" للمروزي ]ت3)

( ذكره البخاري تعليقاً في كتاب اإليمان، باب: الصالة: الصالة من اإليمان، و رواه أبوداود الطيالسي في مسنده  4)

عن البراء بن عازب وغيره من السلف،  344-١/342، والمروزي في "تعظيم قدر الصالة" 722حديث رقم 

 ين على ذلك.إجماع المفسر ١/44وذكر البيهقي في "شعب اإليمان" 

 .35، ومسلم حديث  رقم 9(  رواه البخاري حديث رقم 5)
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وكما ترتب  لد بت ة اْلوا ا قتميا التجين  لد املسلمن واستباحة لمائهم وأمواهلمه فقت    
 ترتب  لد بت ة املرةئة استهانة العصاة تتول هللاه واالست فاف بفرائض اإلسالم وثرائعه.

واحل  ال ي للت  ليه نصوص الكتاب والسنة وكان  ليه سلف األمة أن اإلميان قول      
و مل  للسان والقلب واجلوا حه يزيت  لطا ة وينقص  ملعصيةه وال يزول  لكلية إال  لنواقض 
الا ةاء التصري  يف األللة أب ا تنايف اإلميان من أساسهه مثل البرك األك  يف العبالة أو يف 

وإنكا  معلوم من  هربوبيةه ومثل االستهزاء  هلل وكتابه و سولهه ومثل استحالل ما حّرم هللاال
التين  لارو ة  لما كان أو  ماله كح كان اإلميان الستة وكوةوب التحاكم إىل البريعة 
اإلسالميةه وكوةوب مواالة املهمنن وال اءة من الكافرينه وكفريية الصالة والزكاة واحلج 

 ام  ماانه وكتحرمي الر  والزان وامليتة وحلم اْلنةزير والتم املسفوح وحنو ولك.و ي
وجيت  هنا التنبيه إىل الفر  الكب  بن قول اْلوا ا قتميا بكفر مرتكب الكب ة مطلقاه وبن     

اول بعض العلماء يف إحلا  بعض الكبائر بنواقض اإلميان الصرحية؛ اةتهالا منهم يف فهم 
ت النصوصه مع و ول التليل اْلاص املرة  ْلالف قوهلمه فال جيو  ا تبا  اةتهالهم  موما

ولال  قتَي كحال اْلوا اه وإن ترتب  لد اةتهالهم أحياان بعض املفاست العملية؛ فباب الرل 
  ليهم والتنبيه  لد خانبتهم الصواَب يف اةتهالهم أوسع من  ميهم  لزيغ واالبتتاا.

لتنبيه أياا إىل الفر  الكب  بن قول املرةئة خبروا العمل من مسمد اإلميانه كما جيت  ا      
ونفي الكفر العملي مطلقا تبعا ل لكه وبن اثرتال اال تقال أو االستحالل يف بعض نواقض 

 اإلميان لتليل معن.   
لكتةاب والسةنة ومن اْللل العييم الواقع يف  ب التكف   تم التفري  بن ما كثر و ولل يف ا     

و لد ألسنة العلماء من احلكم  لكفر والفس  والبت ة  لد الو ف املستح  هل ا احلكمه كحن 
يقال: من استهزأ  هلل وآَيته و سوله فهةو كةافره ومةن أكةل الةر  فهةو فاسة ه ومةن أول الصةفات 

فةةإن بةةن اإلهليةةة  لةةد غةة  مةةنهج السةةلف فهةةو مبتةةتاه وبةةن احلكةةم  لةةد املعةةن هبةة ل األحكةةام؛ 
األمةةةةرين فا قةةةةا  ييمةةةةا يرتتةةةةب  لةةةةد إمهالةةةةه مفاسةةةةت مجةةةةةه فةةةةاألول ال يرتتةةةةب  ليةةةةه سةةةةوى الزةةةةةر 
والنصةةيحة والتحةة ير والو يةةت األوةةرويه وهةةو الةة ي ينبغةةي أن يكةةون يف وطةةاب مةةن يةةت و إىل 
 هللاه  لد أن يوَام إليه ِوطابو الرتغيب والرفة  كمةا هةي طريقةة القةرآنه والثةا  ال يوصةا  إليةه إال
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فع إليةه ثة ٌص بعينةه ا تكةب  ايطرا اه كحن يوبتلد املرء بوالية أمر املسلمن أو القااء بينهمه ف و
كم برلته  ن اإلسالم إال بثالهة ثرول:  انقاا من النواقضه فهنا ال حيو

 قيام التليل القاطع  لد أن ما ا تكبه انقض من نواقض اإلسالم. -١

 قيام احلجة البر ية  ليه. -2

 .(1)التكف   نهه وهي اجلهل والتحول واإلكرال انتفاء موانع -3

وهةةة ا األمةةةر اْلطةةة  ال حيكةةةم فيةةةه إال أهةةةل الرسةةةوخ يف العلةةةم الةةة ين يعرفةةةون األحكةةةام وم النةةةا 
وإن تسةةةلي  اجلهةةةال  لةةةد تكفةةة   :قةةةال ثةةةيي اإلسةةةالم ابةةةن تيميةةةة هومناطهةةةا ومةةةا يرتتةةةب  ليهةةةا

ن اْلةوا ا والةروافض الة ين يكفةرون أئمةة وإذا أ ل ه ا مة ه لماء املسلمن من أ يم املنكرات
وقةةت اتفةة  أهةةل السةةنة واجلما ةةة  لةةد أن  .ملةةا يعتقةةتون أ ةةم أوطةةحوا فيةةه مةةن الةةتين ؛املسةةملن

ال جيةةو  تكفةة هم مبجةرل اْلطةةح احملضهبةةل كةةل أحةت يهوةة  مةةن قولةةه ويةةرتك إال (2) لمةاء املسةةلمن
فةإن  ؛بةل وال أيل ؛ر وال يفس وليس كل من يرتك بعض كالمه ْلطح أوطحل يكف؛ سول هللا 

ويف  ه(28٦البقةةةرة: )  چ ې  ې  ې  ى    ى  ائ  ائچ  :هللا تعةةةاىل قةةةال يف ل ةةةاء املةةةهمنن
 (٣)قت فعلت و :أن هللا تعاىل قال الصحي   ن الن  

ومن التفصيل الساب  يتبن أن التكف  حكم ثر ي له يةوابطهه ال جيةو  ومةه مطلقةاه كمةا      
ةنةالة بةن  فيمةا  وال اء  ليه إال ببينة كالبمس يف  ابعة النها ه كما قال الن  ال جيو  االةرت 
أ ةةلحك هللا حةةتث تةةتي   :لولنةةا  لةةد  بةةالة بةةن الصةةامت وهةةو مةةريض قلنةةا :أيب أميةةة قةةال

فيمةةا أوةة   لينةةا أن )  :فبايعنةةال فقةةال ل ةةاان النةة   :قةةال هه مةةن النةة   ينفعةةك هللا بةةه  عتَةة
مع والطا ةةة يف منبةةطنا ومكرهنةةا و سةةران ويسةةران وأهةةرة  لينةةا وأن ال ننةةا ا األمةةر نةةا  لةةد السةة يعَ 
 .(٤)(  إال أن ترو كفرا بواحا  نتكم من هللا فيه برهان :أهله
  :وقت غل  فيه طائفتان  

                                                 

(، واإليمان األوسط  ١65/  35(، )  346/ 23(، ) ١3/١25(  انظر مجموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية ) ١)

 .١5١ص

 ( وكذلك وال تهم وعامتهم .2)

 .345( والحديث أخرجه مسلم حديث رقم  ١00/  35(  مجموع الفتاوى ) 3)

 .١709، ومسلم  حديث رقم 6647رواه البخاري حديث رقم 
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فحغلقةةةت  ب الةةةرلة بةةةت وى  ةةةعوبة التطبيةةة   لةةةد  ه أت أن املعةةةن ال يكفةةةر أبةةةتاً  :إحةةةتامها  
بةةل جتاسةةر بعاةةهم بنفةةي  هطاً مةةن  نةةتها ميتنةةع  نةةتها تطبيقهةةا  لةةد املعةةنلويةةعها ثةةرو  هاملعةةن

  .الكفر ح   ن اليهول والنصا ى ومن ثاكلهم
إوا وةةةت احلكةةم العةةام  لةةد فعةةل مةةن األ مةةال فحنةةه كفةةر لوةةل فيةةه مجيةةع  :وغلةةت َثنيةةة فقالةةت  

 كةل فةرل  لةد حةتل مةن لون النيةر إىل هوكفروا أب يا م هاألفرال ممن وقع منهم ه ا الفعل املكفر
 .حي  توفر البرول وانتفاء املوانع

ووف  هللا تعاىل أهل السنة واجلما ة إىل احل  ال ي للت  ليةه الةتالئل البةر ية فةإ م مل يقولةوا   
كما أ م مل يوقعوا التكفة   لةد مةن فعةل املكفةر لون النيةر إىل  ةوا ض   هأن املعّن ال يكفر أبتاً 

  .األهلية
 :مفهوم العبادة :الثاملبحث الث

يرةع معِن العبولية إىل ما يقابل احلرية من فقتان امللكية لل ات وح  التصرف فيهاه وه ا      
ما ينطب   لد العبت اململوك الرقية ه وال ثةك أن هة ا القةت  مةن العبوليةة الة ي كةان ةةا َي بةن 

إوا كان ُمسنا إليهه كما   امل لوقن مال م لل له كما قت يبوبه ثيء من احلب من العبت لسيتل
ه (1)وبةن مةوالل  يةت بةن حا هةة وابنةه أسةامةه الة ي كةان يسةمد ِحبَّةه وابةَن ِحبِّةهكان بن الن  

لكن ال تص  العبولية  بولية الُّه  إال ببلوغ احلب غايَته واناماِم كمةال الة ل إليةهه فةإوا اةتمةع 
ف ولةك لغة  هللا فقةت اعة ل إهلةا مةع ه ومةن  ةر (2)كمال احلب مع كمةال الة ل  ةا  ولةك اهلةا

هللاه ولو مل يعتقت فيه الربوبيةة املطلقةةه لكةن مةن مجةع احلةب مةع الة ل لغة  هللا فإنةه ال ينفةك مةن 
ا تقةةال قةةت  مةةن اجلةةالل والكمةةال واإلفاةةال يف ُمبوبةةه ومرهوبةةه؛ وتلةةك مةةن معةةا  الربوبيةةة لون 

 ثك.
وايةةةحة العلةةةة كحوقةةةات الصةةةلوات و ةةةتل  كعانةةةا  وقةةةت ثةةةرا هللا لنةةةا كثةةة ا مةةةن البةةةعائر غةةة ِ      

وأثوال الطواف وحصيات اجلما  و فة الويوء والغوسل وكث   من أحكةام العبةالات الةا ية كر 
الفقهةةاء أن احلكمةةة فيهةةا تعبتيةةةه ومةةا ولةةك إال لتتجلةةد العبوليةةة يف التسةةليم ألمةةر هللا واْلاةةوا 
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ر ي مبنيةةا إال  لةةد حكمةةة معقولةةة املعةةِن مل لقاةةائه البةةر ي؛ إو لةةو مل يكةةن اْلاةةوا لألمةةر البةة
تتجلَّ  بولية االبةتالء الةا ولة  هللا املكلفةن ألةلهةا؛ فةإن واةوا اإلنسةان ملةا يَعلةم فيةه حتقية  
املصةةلحة ول ء املفسةةتة الةةتنيويتن أمةةر ال يتميةةز فيةةه املةةهمن مةةن الكةةافره فةةإوا ةةةاء حكةةم ثةةر ي 

ألمةةةر هللا والتعبةةةت إليةةةه  متثةةةال أمةةةرل طلبةةةا  لةةةيس لةةةه حكمةةةة ظةةةاهرة سةةةوى إظهةةةا  الةةة ل واْلاةةةوا
ملريةةاته ظهةةر هنالةةك  لةةد احلقيقةةة  ةةت  اإلميةةانه بةةل إنةةه مةةن أةةةل هةة ل احلكمةةة الكليةةة أييت 

كما يف قصة وب  إ ا يل  ليه السةالمه وقةت قةال هللا   هأحياان احلكم البر ي غ  ظاهر احلكمة
قصةةةة موسةةد مةةةع اْلاةةةر  ليهمةةةا  (ه وكمةةةا يف1٠٦)الصةةةافات: چٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  چ  :فيهةةا

(ه وكمةةةةا يف ُماسةةةةبة 82:)الكهةةةةف چ ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئچ  السةةةةالمه وقةةةةت قةةةةال اْلاةةةةر يف آورهةةةةا:
ڇ  ڇ  چ  :الناس  لد ما يكتمونه من اْلواطر مع أ ا وةا ا قةت نمه فةحنزل هللا يف ثةحن ولةك

ل يف (ه فمةةن مل يةةراِا هةة ل احلكمةةة لوةة28٤:)البقةةرة چ ڇ  ڍ   ڍ  ڌ    ڌ   ڎ  ڎ    ڈ
ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  چ  السةةفهاء املةة كو ين يف اآليةةةه وقةةت ةةةاء بعةةتها مةةا يهكةةت هةة ا يف قولةةه سةةبحانه:

 (.1٧٧:)البقرة چ..ٺپ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ 
وكمةةةةةا تةةةةةتول هةةةةة ل احلكمةةةةةة يف األحكةةةةةام العمليةةةةةةه تةةةةةتول كةةةةة لك يف األوبةةةةةا  املسةةةةةتغربة      

غه  قلةةه مبةةوا ين اْللةة  مل تتجةةّل  بوليتةةه يف قبةةول املسةةتبعتة؛ فةةإن العبةةت لةةو مل يصةةّت  إال مةةا سةةوّ 
أوبةةا  الرسةةوله لةة لك ةةةاء الرسةةل بكثةة  مةةن األوبةةا  احملةةّ ة للعقةةوله امتحةةاان وابةةتالء ويفحيصةةا 

ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ    ژ  چ  لرسةةووها يف اإلميةةانه كمةةا أثةةا  إليةةه قولةةه تعةةاىل:

 .(1)ن و هم(ه يعين يف آَيت هللا ما هو أ جب م٩:)الكهف چژ  ڑ
فإوا تقر  مما سب  حقيقةة معةِن العبوليةة هلل تعةاىل وأن مبناهةا  لةد اجلمةع بةن احلةب والة ل      

ظهةةر أن  بةةالة هللا تعةةاىل ال تتجلةةد يف البةةعائر والفةةرائض وحسةةبه بةةل إ ةةا تبةةمل كةةل مةةا تةةههّر 
 ل احلقيقةةة فيةةه هةة ل احلقيقةةة مةةن حيةةاة اإلنسةةانه فكةةل تصةةو اته وتصةةرفاته إوا كانةةت وايةةعة هلةة

فإ ا مبمولة  سم العبالةه فكةل حيةاة املةهمن إون  بةالة هلله  ملعةِن الواسةع للعبةالةه وهةو ُمبةة 
 هللا تعاىل واْلاوا التام ألمرل.
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ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  چ  وقت لل  لد ه ا املعِن قوله تعةاىل:     

 جعل احلياة كلها هلل وحتل. (ه ف1٦2ه1٦٣:)األنعام چۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې     
َي  :قةةالوا للنةة     أن انسةةا مةةن أ ةةحاب النةة    ) كمةةا لل  ليةةه مةةا  وال أبةةو و        

يصةةةلون كمةةةا نصةةةلي ويصةةومون كمةةةا نصةةةوم ويتصةةةتقون  ه سةةول هللا وهةةةب أهةةةل الةةةتهو   ألةةةو 
تقة وكةةل إن بكةةل تسةةبيحة  ةة هقونتّ َصةةأو لةةيس قةةت ةعةةل هللا لكةةم مةةا تَ  :قةةال .بفاةةول أمةةواهلم

 ن منكر  تقة  يتكب ة  تقة وكل حتميتة  تقة وكل نليلة  تقة وأمر  ملعروف  تقة و 
 :قةةال ؟َي  سةةول هللا أأييت أحةةتان ثةةهوته ويكةةون لةةه فيهةةا أةةةر :قةةالوا .ويف باةةع أحةةتكم  ةةتقة

ه (1) (أ أيتم لو ويعها يف حرام أكان  ليه فيها و   فك لك إوا ويعها يف احلالل كةان لةه أةةرا
فهةةةةم ملةةةةا تومهةةةةوا أن القربةةةةة الةةةةا يكةةةةون  ليهةةةةا أةةةةةر وهةةةةواب تنحصةةةةر يف ثةةةةعائر الصةةةةالة والصةةةةيام 

هةة ا الفهةةمه وبةةن هلةةم أن العبةةالة الةةا يوطلةةب هبةةا األةةةر أوسةةع ممةةا  والصةةتقة  ةةح  هلةةم النةة  
تومهةةةةةوا بكثةةةةة ه فهةةةةةي تتسةةةةةع لكلومةةةةةا حيبةةةةةه هللا تعةةةةةاىل ويريةةةةةال مةةةةةن األ مةةةةةال واألقةةةةةوال اليةةةةةاهرة 

ه ولو مل يكن متعبَّتا بصفته وهيئته كالبةعائره بةل تكفةي فيةه النيةة الصةاحلةه حة  لةو  (2)ةووالباطن
كةةان مةةن قبيةةل البةةهون العامةةة الةةا ال عةةتص  لعبةةت و القتةةه بربةةه كةةاألمر  ملعةةروف والنهةةي  ةةن 
 املنكره وح  ما يواف  ثهوة العبت و غبته مةن املحكةل واملبةرب واملةنك  إوا كةان ولةك مرا يةاً يف

 ولك ما ثرا هللاه مبتغيا هواب هللا.
وهب ا نعلم أن ما  ليةه  فهةم كثة  مةن النةاس اليةوم مةن حصةر  بةالة هللا يف البةعائر اليةاهرة      

كما أن من يسةعد جلعةل   هواملواسم احملتولة  خمالف للمعِن الصحي  حلقيقة العبولية يف اإلسالم
تيل  لبةةةةرا يف مجيةةةع ثةةةةهو ا التنيويةةةةة هةةةةو يف اجملتمعةةةات اإلسةةةةالمية ختمعةةةةات   لمانيةةةًة ال تسةةةة

احلقيقةةةة مصةةةالم لصةةةلب العقيةةةتة اإلسةةةالمية الةةةا ال تبقةةةي قةةةت ا مةةةن حيةةةاة املسةةةلم وةةةا ا إطةةةا  
 العبولية هلل وحتل.

 :مفهوم القضاء والقدر :املبحث الرابع

 هلل مةن اإلميان  لقااء والقت  هو الركن السةالس مةن أ كةان اإلميةانه وهةو لاوةل يف اإلميةان    
ةهة أن معنال اإلميان بقت ة هللا تعاىل  لد أفعال العبال االوتيا يةه وأن كل مةا أيتةون أو ية  ون 
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فقت سب  به  لم هللا تعاىلهومع ولك فهو ال خيرا  ن  موم مبيئة هللا تعاىل وولقه كلَّ ثيءه 
اونةه الكةو . فال حيتث ثيء يف ملكوت السموات واأل ض  غما  ن هللا تعةاىله وإذةا حيصةل 

ومةةةع أن هةةة ا املعةةةِن لاوةةةل يف اإلميةةةان بكمةةةال قةةةت ة هللا ونفةةةاو مبةةةيئته إال أنةةةه أوفةةةرل وِكةةةرول يةةةمن 
 لكثرة ما لّبس البيطان فيه  لد الناس. (1)أ ول اإلميان وأ كانه

وال ين يلوا يف ه ا البةاب إذةا يةلوا ملةا  ا يةوا بةن مقتاةد احلكمةة والعةتل اإلهلةيه وبةن     
القةةت ة واملبةةيئة وامللةةكه فمةةن غلّةةب األوىل أفاةةد بةةه األمةةر إىل إنكةةا  القةةت  السةةاب ه مقتاةةد 

متومهةةا أنةةه يلةةزم منةةه ا تفةةاا مسةةهولية العبةةال  ةةن أفعةةاهلم االوتيا يةةةه فيكةةون حسةةاهبم و قةةاهبم إواً 
ظولمةةاه ومةةن غلّةةب الثانيةةة أفاةةد بةةه األمةةر إىل إنكةةا  حقيقةةة احلكمةةة والعةةتل اإلهلةةيه متومهةةا أن 

 چوئ  وئ    ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  چ   ا مقتاةةةةةد الربوبيةةةةةة املطلقةةةةةة املبةةةةةا  إليهةةةةةا يف قولةةةةةه تعةةةةةاىل:هةةةةة

(ه واحل  ال ي ةاء به األنبياء جيمةع مةا  نةت الطةائفتن مةن احلة ه ويرا ةي مقتاةد 2٣:)األنبياء
 ةةةةفات هللا مجيعةةةةاه فاإلنسةةةةان لةةةةه قةةةةت ة وإ الة حقيقيتةةةةان مةةةةههِّراتنه لكنهمةةةةا مةةةةن ولةةةة  هللاه وال 

 .(2) ن مبيئته العامة وقت ته التامةعرةان 
وإوا كةةةان هةةةة ا االحنةةةراف  جتاهيةةةةه وقةةةةع غالبةةةا لةةةةتى املبةةةتغلن  لعلةةةةمه فةةةةإن لةةةوان آوةةةةر مةةةةن     

االحنراف يف فهم  قيتة القااء والقت  تَفّبد بن كثة  مةن  امةة املسةلمنه وولةك حةن فهمةوا 
و تمو السعي يف تغي ل والتقا س  ن أن مقتاد ه ل العقيتة االستسالمو للواقع ولو كان سيئاه 

وأن ولةةك مةةن الريةةا أبقةةتا  هللا املةةحموِ  هبةةا ثةةر اه ومل يةةت كوا الفةةر  بةةن  هالعمةةل وإيثةةا  السةةلبية
الريا  ن التقتير ال ي هو  لم الرب وكتابته ومبيئته وولقه للمقتو ه وبةن املقةتو  الة ي هةو 

لةةرب وفعلةةهه جيةةب الريةةا بةةه  لةةد كةةل حةةاله خملةةو  موةةرال للةةرب تكوينةةا ال لينةةاه فةةاألول و ةةف ا
واآلور ال جيو  الريا  نه إال يف املصةائب لون املعائةبه وجيةب السةعي يف تغية له وهة ا السةعي 

ةةٌر َوَأَحةةبُّ ِإىَل اَّللَِّ ِمةةَن الجموةةهجِمِن الاَّةةِعيِف ) :ولةة ا قةةال النةة   ؛(٣)مةةن قةةت  هللا الجموةةهجِمنو الجَقةةِوىُّ َويةج
رٌ  َفعوةكَ  هَوُِ كولّ  َويةج ِرصج َ َلد َمةا يَةنةج ٌء فَةالَ تَةقوةلج لَةوج  هاحج ةَتِعنج ِ َّللَِّ َوالَ تَةعجِجةزج َوِإنج َأَ ةاَبَك َثةدج َواسج
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ةَت و َ َمةَل البَّةيجطَانِ   ه(1)( َأىنِّ فَةَعلجتو َكاَن َكَ ا وََكَ ا. َوَلِكةنج قوةلج قَةَت و اَّللَِّ َوَمةا َثةاَء فَةَعةَل فَةِإنَّ لَةوج تَةفج
  .سل واالستسالم والوهن ليس من  فات املهمن ال ي له اْل ية  نت هللافالعجز والك

قال أبو امتنع من لووهلاه ف  يي هللا  نهوهل ا ملا وقع الطا ون  لبام  من  مر بن اْلطاب   
نعةم نفةر مةن قةت   هلةو غة ك قاهلةا َي أ   بيةتة :فقال  مر ؟را ا من قت  هللاأفِ  :بن اجلراحا بيتة 
أ أيةةةت لةةةو كةةةان لةةةك إبةةةل هبطةةةت والَي لةةةه  ةةةتواتن إحةةةتامها وصةةةبة واألوةةةرى  هقةةةت  هللاهللا إىل 

 . (2)؟ةتبة أليس إن   يت اْلصبة   يتها بقت  هللا وإن   يت اجلتبة   يتها بقت  هللا
: ) ما منكم أحت إال وقت كتب مقعتل من النا  ومقعتل من اجلنةة. قةال لةه وملا قال الن      

ا ملةةوا فكةةل ميسةةر ملةةا ولةة   :قةةالهللاه أال نتكةةل  لةةد كتابنةةا ونةةتا العمةةل؟  الصةةحابة: َي  سةةول
وأمةةا مةةن كةةان مةةن أهةةل البةةقاء  هأمةةا مةةن كةةان مةةن أهةةل السةةعالة فييسةةر لعمةةل أهةةل السةةعالة هلةةه

 .   (٣) (1٠-٥:)الليلتاآلَي چہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ چ  :ل قرأ هفييسر لعمل أهل البقاوة
 :كلمفهوم التو  :املبحث اخلامس

 التوكل  لد هللا تعاىل من أ يم العبالات القلبيةه ومن أةل حقائ  اإلميانه قال تعاىل:  
ه ثرطا يف اإلميان التوكل  لد هللا فجعل (ه2٣:)املائتة چی  ی  ی  جئ  حئ      مئ  چ

 هالتين نصف التوكل ه ول ا قيل أن(٤)فح له ثرل لصحة اإلميانه وكماله ثرل لكمال اإلميان
 چٿ  ٿ  ٿ  ٿ  چ  :قال تعاىل كما هو بالة استعانة التين ألن ؛العبالة ثا ال ونصفه

 ه(12٣هول: )              چڳ  ڳ  ڱڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  چ   :(ه وقال تعاىل ٥الفاحتة: )
 قوله ولك الصحيحةهومن النبوية واألحالي  الكرمي القرآن آَيت من كث  يف التوكل و ل وقت
 :الفرقان) چٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤڦ  ڦ  ڦ  ڦ       ڄ   ڄ    ٹ   ٹ  ٹ چ : تعاىل
گ  گ  گ     گ  ڳ  ڳ   ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   چ   :(ه وقال تعاىل٥8

ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھھ  ے    ے   ۓ  چ    :(ه وقال تعاىل22٠- 21٧البعراء: )چڻ       ڻ   

   .( ٣ :الطال ) چۓڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  

                                                 

 .6945(  أخرجه مسلم حديث رقم ١)

 .22١9، ومسلم حديث  رقم 5397(  أخرجه البخاري في صحيحه حديث رقم 2)

 .2647ديث رقم ، ومسلم ح4666(  أخرجه البخاري في صحيحه حديث  رقم 3)

 .١/١22(  انظر: "التسهيل لعلوم التنـزيل" البن جزي الكلبي: 4)
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 (١00 ) 

 ال ين هم) حساب بغ  اجلنة يتولون ال ين ألفاً  السبعن حتي  يف الصحيحن يف وةاء   
َتوون وال هيتط ون وال هيسرتقون ال  .(1) (يتوكلون  هبم و لد هَيكج

 لد هللا ح   ) لو أنكم تتوكلون :مرفو اً   ن  مر  ماةة وابنيف الرتم ي وقت ةاء     
  .(2) وتروح بطاانً( هتغتو مخا اً  :توكله لر قكم كما ير   الط 

 هوالثقة بكفايته هيف ةلب املنافع ولفع املاا  وحتل اال تمال  لد هللا  :التوكل ةحقيقو     
األسةباب املةحوون فيهةا مةن غة  ا تمةال  ليهةا وال  كةون  مةع فعةل هوالت   من احلول والقوة إال به

) توكلت  لةد هللا( مةع ا تمةالل  له ينفعه قو فال  .ومسببها هو هللا وحتل ف ال  األسباب ؛إليها
  .وتوكل القلب ثيء(  هثيء فتوكل اللسان ه لد غ ل و كونه إليه وهقته به

أهةةر سةةيء  لةةد  وكانةةت لةةه هالقلةةوب العمةةل العيةةيم مةةن أ مةةال االحنةةراف يف هةة ا  وقةةت وقةةع    
أو تةركهم ملةا  هتعلة  أو ههةم وةو اً ووالً أو تعلقهم بغة هم  هويعفهم أبناء األمة يف  جزهم  بعض

 ..من أسباب القوة والعزةجيب األو  به 
أكةةة  األهةةةر يف انتبةةةا  هةةة ل امليةةةاهر مةةةن  :وظهةةةو  الِفةةةَر  هان للفكةةةر الصةةةويف املنحةةةرفكةةةو      

 هما سةاهم بةه الغةزو الفكةري هلة ل األمةة مةن نبةر للمة اهب املاليةة :يااف إىل ولك هاالحنراف
وقةت ل  وقاةائه وتلغةي ةانةب الغيةب واإلميةان  هلل  هسةالنتائج إال  ملالة احملسو  الا ال ترب 

 . ..وملكه وقهرل و يمته
العقيةةتة الصةةحيحة منتبةةراً بةةن  ومةةا كةةان هلةة ل األفكةةا  كلهةةا أن تةةههر لةةو كةةان العلةةم وفهةةم      
نبةح مةن ولةك  :تقيقة هة ا الةتين وأ ةوله ولكن ملا واف  ه ا ةهاًل  نت بعض املسلمن هاألمة

ولةك مةا  مةن الاةعف يف التطبية  هلة ل العبةالة العييمةة  ة للتوكةل كمةا نبةحْلاطئةا بعض املفاهيم
 :يلي
   :النير إىل التوكل  لد أنه تواكل وترك لألسباب  :أولا   

 :االحنراف  لد  نفن وال ين وقعوا يف ه ا    
ينايف فعل أن التوكل ال  ه التام  لم لد أنه توكل مع وكسله وتفريطه ي    جزل  نف  /أ     

 هولكنه ينطل  من ه ا الفهم املنحرف يف ت ير  جزل هاألسباب واألمر واي   نتل بال ثبهة

                                                 

 .546، ومسلم حديث  رقم 5705(  رواه البخاري حديث رقم ١)

 ، وقال حسن صحيح وصححه األلباني.2344(  رواه الترمذي حديث رقم 2)
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 (١0١ ) 

 ه وال وه ا الصنف من الناس ال ينقصه إال أن يتقي هللا هوتوكله  جز ه جزل توكل فه ا
الكامل  احملمولو  :)وكث ًا ما يبتبه يف ه ا الباب :ويف ولك يقول ابن القيم هي   ثهوته بببهة
 هوإلقاء ةل الَكلِّ فيين  احبه أنه متوكل هاثتبال التوكل  لراحة :ومنه  . مل موم الناقص

 .(1) (. ..وإذا هو  امل  لد  تم الراحة
فقةةت أويت مةةةن  هوفهةةم قةةةوم أن التوكةةل يتطلةةب تةةةرك األوةة   ألسةةةباب :أمةةا الصةةنف الثةةةا  /ب   

حةة   هيف ا تبةةال املسةةببات  ألسةةباب ن هللا وةهلةةه بسةةن هةهلةةه تقيقةةة التوكةةل  لةةد هللا 
بةةل و ةةل احلةةال ببعاةةهم إىل  ه وا بعةةض املتصةةوفة أن األوةة   ألسةةباب ينةةايف التوكةةل  لةةد هللا

ولو كان ه ا الفهةم  ةحيحاً لكةان أوىل النةاس  هترك العمل واالكتساب بت وى التوكل  لد هللا
ائمةةةاً  لةةةد اعةةةاو األسةةةباب مةةةع التوكةةةل كلةةةه ق  فقةةةت كةةةان  مةةةل النةةة   هبتطبيقةةةه سةةةيت املتةةةوكلن

واعةةة  األسةةةباب الكرميةةةة  هواعةةة  األلويةةةة لنفسةةةه ولغةةة ل هفاعةةة  للنصةةةر أسةةةبا ً  هالكامةةةل  لةةةد هللا
 ه ألسةباب أوة هم مةع الكةرام و ةحابته الرسةول توكةل  ةن ةة  هللا  ةةهة  القيم ابنيقول  هلعيبه
 حةج أو ةهةال يف سةافر إوا وكان هوكلناملت سيت وهو سنة قوت ألهله يتور وكان.. .) :فيقول

 أ لةد  مهمهةم فكانةت.. .حّقةاً  التوكةل أولةو وهةم هأ ةحابه ومجيةعو  هواملةزال الةزال ةةل  مرة أو
 ؛وسةعي حيلةة أبلىن حيصةل ثةيء يف هللا  لةد وا تمةالل توكلةه قةوة أحةتهم يصرف أن من وأةل
 . (2) (توكله قوى  ليه وحيمل  ينيهه نصب فيجعله

كةةةان أهةةةل الةةةيمن حيجةةةون وال   : ةةةن  كرمةةةة  ةةةن ابةةةن  بةةةاس  يةةةي هللا  نهمةةةا قةةةال وقةةةت ةةةةاء   
ٹ  چ  :ويقولةةةون حنةةةن املتوكلةةةون فةةةإوا قةةةتموا مكةةةة سةةةحلوا النةةةاس فةةةحنزل هللا تعةةةاىل هيتةةةزولون

 ووي أن  ةةةال قةةال للنةة  ، و(٣) ( ١97البقرررة: ) چڤ  ڤ  ڤ  ڤڦ  ڦ   ڦ  ڦ  
:  ا قلهةةةةةةةةا  :قةةةةةةةةال ه-يعةةةةةةةةين انقتةةةةةةةةه  -؟ هةةةةةةةةا وأتوكةةةةةةةةلقو طلِ هةةةةةةةةا وأتوكةةةةةةةةل أو أو لو  قو أَي  سةةةةةةةةول هللا

أنةةه كةةان أيوةة   ألسةةبابه كاعةةاول للةةيال يف اهلجةةرةه واوتبائةةه يف  .وتةةواتر  ةةن النةة  (٤)وتوكةةل
ومياهرتةةه بةةن ل  ةةن يةةوم أحةةتهوحفرل اْلنةةت  يةةوم  هالغةةا ه وأ مالةةه وأوامةةرل العسةةكرية يةةوم بةةت 

                                                 

 .١24، 2/١23(  مدارج السالكين، ١)

 .  ١35، 2/١34(  انظر: مدارج السالكين، 2)

 .  ١42(  رواه البخاري في صحيحه حديث رقم 3)

، وحسنه األلباني في 73١وابن حبان في صحيحه حديث رقم  25١7(  رواه الترمذي في سننه حديث رقم 4)

 .١068"صحيح الجامع الصغير وزيادته": حديث رقم 
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 (١02 ) 

وهةةو أكمةةل اْللةة   هليةةة للنصةةر يف مجيةةع غزواتةةهواعةةاول مجيةةع األسةةباب البةةر ية واملا هاألحةةزاب
 .(1)توكال  ليه الصالة والسالم

وقةةةت قةةةال  هثةةر يا إال إوا أوةةة   ألسةةةباب املاليةةة املحلوفةةةة وإال فهةةةو تواكةةل لتوكةةةلال يكةةون او     
 - 8٤الكهف: ) چٱ     ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ        پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   چ  تعاىل  ن وي القرنن:

أي أ طةةال هللا مةةن األسةةباب املو ةةلة لةةه ملةةا و ةةل إليةةه مةةا بةةه يسةةتعن و  :السةةعتيقةةال  ه( 8٥
و مةةل بتلةةك األسةةباب الةةا أ طةةال هللا  ه لةةد قهةةر البلةةتان وسةةهولة الو ةةول إىل أقا ةةي العمةةران

وال كةل أحةت  هإَيها أي استعملها  لد وةهها فليس كةل مةن  نةتل ثةيء مةن األسةباب يسةلكه
فإوا اةتمعت القت ة  لد السبب احلقيقي والعمل به حصةل املقصةول  هيكون قال ا  لد السبب

 .(2)ووإن  تما أو أحتمها مل حيصل 
فةةةإن هةةة ا االحنةةةراف يف مفهةةةوم التوكةةةل واألوةةة   ألسةةةباب ومعرفتهةةةا أيةةةعف التفكةةة  العلمةةةي     

ي فحمهلةت العلةوم  وفقةت اإلبةتاا العلمة هوتوقفوا  ن الس  يف كبف سنن الكةون ه نت املسلمن
الةة ي  ةةرف بةةه املسةةلمون يف القةةرون األوىل لنسةةالم يف ثةة  خةةاالت العلةةوم التينيةةة والتنيويةةةه 

وأ ةبحت السةيالة ألهةل  هاألمية يف كث  من  بوا العةامل اإلسةالميه وعلفةت الصةنا ة توانتبر 
لة وا ةحبنا ال نةرى تعلةم  لةوم الصةنا ة والز ا ةة والطةب وحنوهةا  بةا هالتةل واألسةاط  واْلرافةة

باةةوابطها املويةةحة سةةابقاً ال  ن األوةة   ألسةةبابولةة ا فةةإ ؛هبةةا يكةةون  ةةالح الةةتنيا وقةةوة األمةةة
ومةا  لةم  ةاحب هة ا  هونقةص يف العقةل هبل إن تركهةا قةتح يف حكمةة هللا  هالتوكل  ينايف 

يقةةول اإلمةةام  هأقةةوى األسةةباب يف حصةةول املطلةةوب ولفةةع املكةةرول هةةو الفهةةم أن التوكةةل  ليةةه 
 وا لةةم أن حتقيةة  التوكةةل ال يونةةايف السةةعي يف األسةةباب الةةا قةةّت  هللاو  :ة هللا  ةةةهة ابةةن  ةةةب 

األسةةباب مةةع  أمةةر بتعةةاطي فةةإن هللا تعةةاىل هوةرت سةةنته يف ولقةةه بةة لكهسةةبحانه املقةةتو ات هبةةا
 كمةا قةال  ه لقلةب  ليةه إميةاٌن بةه والتوكل هله فالّسعيو يف األسباب  جلوا ح طا ٌة  هأمرل  لتوّكل
"  [ (٧1 :النساء) چڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   چ  :هللا تعاىل

(٣) . 

  :اال تمال الكلي  لد األسباب :اثنياا 

                                                 

 وما بعدها. 3/95ر العباد" البن القيم: (انظر مثال عن أخذه باألسباب في تدابير الحرب: "زاد المعاد في هدي خي١)

 .   ١/485( تفسير السعدي 2)

 .  .   498(جامع العلوم والحكم، ص 3)
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 األسباب فعلاال تمال  لد  وهو أال هاملقابل اجلانب يف احنرافٌ  الساب  االحنرافَ  ويقابل    
 من االحنراف ه ا يف ما ومعلوم هوتعلي  حتقي  األمو   ليها هو ةاء وووفاً  ُمبةً  هبا والتعل 
 هاستقالالً  تههر أ ا األسباب فا ل ا تقت إوا :أك  ثرك إما فهو هالتوحيت  لد ثتيت وطر
 ا تمالل أكثر وةعل هأةلها من وحاىب هبا تعل  ولكنه هولك يعتقت مل إوا :أ غر ثرك وإما
ألسباب ول ا كثر يف اجملتمعات اإلسالمية الركون ل ؛املكرول و وال املطلوب حصول يف  ليها

فركن بعض  هالغالب  لد أمرل هلون النير ملسبب لألسباب القوي العزيزه الفعال ملا يريت
و كن بعض  هوأ ب  حيايب يف لينه من أةل احملافية  ليها هاملوظفن يف   قه  لد وظيفته

وظن بعض الناس أن األمة لن تنصر إال   هالتجا  يف طلبه للمال  لد األسباب الا   يب هلا
 هفحو ث ولك وال ووو اً وهلعاً وتبعية  ويعفاً  هما ملكت مجيع األسباب الا ميتلكها العتو إوا

 هألن الوسائل وإن يعفت فهي مع التوكل  لد هللا  قوية هألننا مل انوي إىل  كن ثتيت
چ  چ     ڇ   ڇ  ڇ  ڇڍ  چ  :قال تعاىل هوالوسائل وإن قوية فهي بتون التوكل  لد هللا يعيفة

 ه( 1٦٠ :آل  مران)  چڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ڍ  ڌ 
ىئ  يئ  جب  حب  خب         مب  ىب    يب        جت  حت  خت   مت  ىت  يت  جث  مث   چ  :وقال تعاىل

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  پ  ڀ    ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿٿ  ٹ    

ڃچ  چ    چ  چ  ڇ  ڇ     ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ     ڃ  ڃ  

ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ   ڎ  ڎ   ڈڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  کک  گ      گ  گ  گ         ڳ  

- ٥٣هول: ) چڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ       ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  
ٿ   ٿٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ      چ          :هل ا قال تعاىل ممتنا  لد  بالل املهمنن وحزبه املتقن ؛(٥8

أي قليل  تلكم ليعلموا أن النصر إذا هو من  ه( 12٣آل  مران:) چٹ  ٹ  ٹ  ٹ  
 :الا تتل  لد قوة األسباب األورى اآليةوقال تعاىل يف  ه نت هللا ال بكثرة العتل والعتل

ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻۀ  ۀ  ہہ  ہ  ہ  ھ     ھ   ھ  ھ  ے  چ

ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  

  .(2٦ – 2٥التوبة: )  چۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې  ېى  ى  ائ  ائ  
 موِقل ّ  بن ماوهم  ه نت كث  من الناس  نت كث   هللا  لد التوكل يف القالح الاعف ه او    

   .وأفقت كث اً من اجلهول بركة وتوفيقاً  هأو ث يف األمة يعفاً ووو اً  ومكثر
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 :الزهد املبحث السادس: مفهوم

يرةةةع معةةِن الزهةةت إىل القلةةة و ةةتم الرغبةةةه يقةةال:  هةةت يف البةةيءه و هةةت  نةةهه أي مل يرغةةب    
ے  ۓ  ۓ    ڭ  ڭ    ڭ  ڭ  چ  ه ومنه الزهت يف التنيا املةحمو و بةه ثةر ا يف حنةو قولةه تعةاىل:(1)فيه

البن  (ه وقوله ٣٣:)لقمان چۉ  ۉ  ې  ې  چ  :(ه وقوله تعاىل٧٧:)النساءچۇ  
 .(2)( ما: ) كن يف التنيا كحنك غريب أو  ابر سبيل يي هللا  نهر  م
والزهةت يف الةةتنيا ل اتةه غةة  مبةروا وال جيةةو  ه وإذةةا املةرال الزهةةت يف الةتنيا املانعةةة مةةن إ الة هللا    

والزهت هبة ا املعةِن وصةلة ثةريفة ومرتبةة سةامية مةن مراتةب اإلميةانه إال أن اْللةل   هوالتا  اآلورة
 لةةد كثةة  مةةن املسةةلمن يف فهمةةه مةةن ةهةةة تصةةو  أن الزهةةت ال ميكةةن أن جيتمةةع مةةع  قةةت لوةةل

االهتمام أبمو  التنيا ونيل متا ها الزائل و ينتها الفانيةةه فإمةا أن يةههر العبةت اآلوةرة ويعةرض  ةن 
 التنيا يفاماه وإما أن يعتين بتنيال  لد حساب لينه وآورته.

للة كث ة مةن القةرآن والسةنة تهكةت  لةد أن الزهةت املعتة  وقت للت  لد احنراف ه ا التصو  أ    
ثةةر ا ال يكةةون  إل ةةراض الكلةةي  ةةن الةةتنياه وإذةةا يكةةون  ألوةة  مبةةا حيتاةةةه ويبةةتهيه املةةرء مةةن 

 مع احل   من االفتتان هبا والركون إليها.       همتا ها املباح  لد وةه االقتصال
 ومن تلك األللة:

ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ     ٿ  ٿ  ٿچ  قولةةةه تعةةةاىل:   

ى  ى     چ  ومةةا وكةةرل هللا تعةةاىل مةةن قةةول قةةوم قةةا ون لةةه: ه(٣2٩:)األ ةةراف چڃ  ڃ  ڃ

ک  گ  چ  وقوله تعاىل: ه(٧٧:)القصص چ ائ  ائ  ەئ     ەئوئ  وئ  ۇئ    ۇئ  ۆئ  ۆئ

ہ  ہ   گ   گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں   ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  

  .(ه وما يف معناها من اآلَيت الا فيها األمر  ألكل من الطيبات8٧ه88)املائتة:  چ ہ

                                                 

 .١98-3/١96(انظر: "لسان العرب" ١)

 .6053( رواه البخاري في صحيحه حديث رقم 2)
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فزا  سةلمان  هبن سلمان وأيب الت لاء آود الن   وما  وال الب ا ي  ن أيب ةحيفة قال:   
لةةه  أوةةوك أبةةو الةةت لاء لةةيس :قالةةت ؟مةةا ثةةحنك :فقةةال هلةةا هلةةةأ  الةةت لاء فةةرأى أم الةةت لاء متب ّ 

مةةا أان لكةةل  :قةةال .كةةل فةةإ   ةةائم  :فجةةاء أبةةو الةةت لاء فصةةنع لةةه طعامةةا فقةةال .حاةةةة يف الةةتنيا
ل وهةةب يقةةوم  هفنةةام همن :فقةةال هوهةةب أبةةو الةةت لاء يقةةوم فلمةةا كةةان الليةةلو  هفحكةةل .حةة  اكةةل

إن لربةك  :فقةال لةه سةلمان هفصةليا :قةال .قةم اآلن :الليل قال سةلمان فلما كان آورو  همن :فقال
فةحتد النة    .فةح   كةل وي حة  حقةه هوألهلةك  ليةك حقةا هولنفسك  ليك حقا هليك حقا 
   فةة كر ولةةك لةةه فقةةال النةة: ةةن أنةةس و  ه(1)(   ةةت  سةةلمان  قةةال  سةةول هللا  :قةةال
( :  قرة  يين يف الصالة توةعل هب إيل من التنيا النساء والطيببِّ حو ) (2). 

وةة   ليةةك هيابةةك وسةةالحك ل  :فقةةال ول هللا يل  سةةإبعةة   قةةال: مةةرو بةةن العةةاص و ةةن   
بعثةةةةك  لةةةد ةةةةةيش أن أ  أ يةةةت إ :ت يف النيةةةةر ل طحطةةةحل فقةةةةالفحتيتةةةةه وهةةةو يتويةةةةح فصةةةعّ  هائتةةةين
َي  سةةةول هللا مةةةا  :قلةةةت :قةةةال . ةةةاحلة (٣)بةةةةَ  ب لةةةك مةةةن املةةةال أ  ةةةو  هكغنموةةةك هللا ويو مو فيسةةةلّ 

َي  :فقةال .كةون مةع  سةول هللا أسلمت من أةل املال ولكين أسلمت  غبة يف اإلسالم وأن أ
 . (٤)نعم املال الصال للمرء الصال ه مرو

ويف معةةِن هةةة ا احلةةتي  النصةةةوص الةةا حتةةة   لةةد اجلهةةةال  لغنةةائم التنيويةةةة وأ ةةا منةةةة مةةةن هللا   
  چ ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻچ  تعةةاىل ومةةن الةةر   احلاللهكمةةا يف قولةةه تعةةاىل:

(ه 2٠:)الفت چے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ    ھ  ھ چ  :(هوقوله تعاىل2٧:)األحزاب
 قةال: مةر بةن اْلطةاب  يةي هللا  نةه فعةن  هه ومةا يف معنةال(٥) : ) وأحلت يل الغنائم(وقوله 

إليةه مةين حة  أ طةا  مةرة مةاال فقلةت  يعطيةين العطةاء فةحقول أ طةه أفقةرَ  قت كةان  سةول هللا  

                                                 

 .5788( رواه البخاري في صحيحه حديث رقم ١)

، وصححه األلباني في صحيح 3939في السنن الصغرى حديث رقم ، والنسائي 3/١28( رواه أحمد في مسنده: 2)

 .3١24الجامع برقم 

، مادة 2/302(  أي أدفع لك دفعة من المال، وأصل الزعب الدفع، انظر النهاية في غريب الحديث البن األثير 3)

 زعب.

ي في األدب المفرد: ، والبخار32١0، حديث رقم 8/7، وابن حبان في صحيحه: 4/١97( رواه أحمد في مسنده: 4)

 (: إسناده صحيح على شرط مسلم. 29/299، وقال محققو المسند ) 299، حديث رقم ١/١١2

 .52١، ومسلم حديث  رقم 427( رواه البخاري في صحيحه حديث رقم 5)
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مبةرف وال   ا املةال وأنةت غة و ومةا ةةاءك مةن هة هوة ل أ طه أفقر إليه مةين فقةال  سةول هللا 
 .(1)ه نفسكعج بِ تج ال فال تةو  وما هسائل ف  ل

واألللة  لد ولك كث ة ال تتول حتت حصره تبهت أبن األو  مبا أحله هللا من متاا التنيا    
ومجةاا  هال منقصة فيةه ه وال م مةة إوا كةان مةن غة  سةرف وال خِميلةةه ومل يكةن ولةك بوةةه حةرام

ه فلم يسةحل الفقةره بةل (2) : ) اللهم إ  أسحلك القصت يف الفقر والغِن ( ولك يف ل اء الن 
       :وهةو الَقةوام املة كو  يف قولةه تعةاىل  ةن  بةال الةرةن هه وإذا سةحل القصةت(٣)هبت أنه استعاو منه

كمةةا هبةةت  نةةه   ه(٦٧:)الفرقةةان چېئ  ېئ        ىئ   ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ  حئ  چ 
 فاحلا ل (٤) فقال: ) اللهم إ  أسحلك اهلتى والتقد والعفاف والغِن ( أنه سحل هللا الغِن  .

أن البرا أ ثت إىل التوفي  بةن مطالةب الةتا ينه ول ةا إىل املوا نةة بةن متعلقانمةاه فلةم يزّهةت يف 
التنيا مطلقاه بل أ ح االستمتاا بطيباناه واألو  أبسةباب القةوة والعةيش فيهةاه وإذةا حة   مةن 

 يةي هللا قلب هبا واطمئنانه إليهةا حة  كحنةه ال يرتقةب اآلوةرةه  لةد حةت قةول ابةن  مةر تعل  ال
 . (٥)( وا مل آلورتك كحنك يفوت غتاً  هلتنياك كحنك تعيش أبتاً  ) أحر  ما: نه

وقةت ألت املفةةاهيم اْلاطئةةة يف مفهةةوم الزهةت إىل ظهةةو  أفكةةا  ول ةةوات ماةلة مةةن ولةةك الةةت وة   
إىل  فوتةةرك العمةةل واملنا ةةب اإللا يةةة  مةةع االنصةةرا هع اإلثةةالة  لفقةةرالتزهيةةت يف مجةةع املةةال مةة
حةة  كثةةر نتيجةةة ولةةك العطالةةة والبطالةةة يف ختمعةةات املسلمنهوانتبةةر  هالعبةةالة مبفهومهةةا الاةةي 

ةهةةالً مةةنهم مببةةتأ اإلسةةالم الةة ي يةةت و إىل إيثةةا   هالفقةةر واحلاةةةة حةة  أو هةةوا األمةةة بةةالء ويةةعفا
وأن الةةتنيا ومةةا  هوالعمةةل يف الةةتنيا  لةةد أسةةاس أن احليةةاة اآلوةةرة هةةي الغايةةة هاآلوةةرة  لةةد الةةتنيا

وأن السةةةةعي لكسةةةةب الةةةةر    هفيهةةةةا ال تقصةةةةت لةةةة انا وال تكةةةةون هةةةةتفاً أو غايةةةةة إذةةةةا هةةةةي وسةةةةيلة
ونصةةةرة  هونفةةةع العبةةةال هوحتصةةةيل املةةةال مطلةةةوب لكةةةف الةةةنفس  ةةةن السةةةهاله وسةةةت حاةةةةة العيةةةال

ڭ  ڭ  ڭ   چ  :فهو قوام احلياة كما قةال تعةاىل هل اإلنفا والتقرب إىل هللا من وال هاإلسالم

   . )٥النساء: )  چۇ   ۇ     ۆ  ۆ  ۈ     ۈ  
                                                 

 .١045، ومسلم حديث رقم ١404(   رواه البخاري في صحيحه حديث رقم ١)

، وصححه ١97١، وابن حبان في صحيحه حديث رقم ١305حديث رقم (   رواه النسائي في السنن الصغرى 2)

 .١30١األلباني في صحيح الجامع حديث رقم 

 .١287، وصححه األلباني في صحيح الجامع حديث برقم ١544(   انظر سنن أبي داود حديث رقم 3)

 .272١(   رواه مسلم حديث رقم 4)

 .١3/3١4لية البن حجر: (   رواه الحارث في مسنده كما في المطالب العا5)
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اآلَيت الكرميةةة واألحاليةة  البةةريفة  قةت أويةة  العلمةةاء أن املقصةةول مةةن وم الةةتنيا الةةوا ل يفو    
همن غايةة يسةعد إليهةا أبن جيعلهةا املة ؛القلة  هبةا لةيس ومةاً لة اناه وإذةا هةو حتة ير مةن االنبةغال

فنعمةت الةتنيا مطيةة املةهمن   هاألساسيةه وهي الفو  بريا هللا تعةاىل بكل إمكانياتهه انسياً غايته
إىل هللا تعاىله وبئست الةتنيا إوا كانةت معبةولل. ويف هة ا املعةِن قةال العالمةة  ووسيلة إىل التقرب

للقةةوانن   ةةة اآلوةةرةه فمةةن أوةة  منهةةا مرا يةةاً  ةةةه هللا: )فالةةتنيا ال توةةَ ّم لةة انا فإ ةةا مز   املنةةاوي
 لةةد أحةةته وال ي تبقةة البةةر ية أ انتةةه  لةةد آورتةةهه ومةةن مَثَّةةَة قيةةل: ال تةةركن إىل الةةتنياه فإ ةةا ال

 .(1)ترتكها فإن اآلورة ال تنال إال هبا( 
كمةةا ال ةةةت   اآلوةةرةفةةال ةةةت  لةةد تةةرك الةةتنيا لغةة   مةةل و   :قةةال ثةةيي اإلسةةالم ابةةن تيميةةة    

كمةةا ال ةةةت  لةةد الرغبةةة  هالةةتنيا ال ةةةت فيةةه يفخةةرل الزهةةت  أنفثبةةت اآلوةةرة طلبهةةا لغةة   مةةل ل
.. .ولةك إ الةالةتنيا املانعةة مةن  إ الةوالة م  لةد  هاآلوةرةهللا والةتا   إ الةاحلمةت  لةد  وإذةافيهةا 
لكةةان  هرةواآلوةةالةةتنيا  يف اهةةت  واألوةةر هقةةت  أن ث صةةن أحةةتمها يريةةت اآلوةةرة ويريةةت الةةتنيا إوا

طالةةب هلةةا  واألولالةةتنيا  يف اهةةت  الثةةا  إنمةةع هكةةافرا ملعوان  والثةةا  همنهمةةا مهمنةةا ُممةةولا األول
بةه فثبةت أن  املةحمو مل يكةن معةه ولةك  والثةا مةع ا تكةاب ُميةو   مةحمو بفعل  األوللكن امتا  

 .ال ينفع املحمو ينفع والزهت بتون فعل ه ا  اآلورة إ الةفعل املحمو  به من 
الةتا   إ الةهةو مةن تةرك  إذةاواملة موم  هاآلوةرةالتا   إ الة هو إذاالكتاب والسنة  يفاحملمول ف    

 .(2)وكتاب هللا وال سنة  سوله   يفخرل متح ترك التنيا فليس  فحما هالتنيا ا الةواثتغل  اآلورة
ألنه  ؛كنه من أ هتهمفقت يكون العبت أغِن الناس ل هليس املقصول  لزهت يف التنيا  فاهاف    

ألن قلبةةه يتقطةةع  ؛مل يتعلةة  قلبةةه  لتنياهوقةةت يكةةون آوةةر أفقةةر النةةاس ولةةيس لةةه يف الزهةةت نصةةيب
تية  ال يلتفةت الزاهةت  إو هةو إوةراا حةب الةتنيا مةن القلةبه ؛الزهت مرتبةة قلبيةةف  ه لد التنيا

أوةةرا و  :قةةال السةةلف ولةة ا هأةلهةةا إليهةةا بقلبةةهه وال ينبةةغل هبةةا  ةةن الغايةةة الةةا ولقةةه هللا مةةن
فالزاهةةت احلةة  هةةو النةةابع مةةن  هو الةةتنيا مةةن قلبةةك ويةةعها يف يةةتك أو يف ةيبةةكه فإ ةةا ال تاةةرك

بنيةةة  همةةا حيبةةه هللا و سةةوله مةةن الرغبةةة والزهةةت ومةةا يكرهةةه مةةن ولةةكاملرا ةةد فيةةه  هالكتةةاب والسةةنة
  . القة تقربه إىل هللا

                                                 

 .545/ص3الصغير" ج (   فيض القدير شرح الجامع١)

 .١49/  20(  لمجموع الفتاوى    ج 2)
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 :مفهوم ا رية :املبحث السابع
وهي يف أ لها اللغوي تعين األفال واألكمل من كل  هويرال هبا مقابل العبوليةاحلرية تطل     

فاحلر  نتهم والف  هه وقت ةاء اإلسالم والعرب يعرفون العبولية من والل الر ّ (1)ثيء
وإذا وف  ما يريتل سيتل والفًا ملن ورا  هالعبت وهو الرقي  اململوك ال ي ال يتصرف كما يريت

و ليه فمفهوم العبولية لتيهم  هىل احلرية فح ب  حرًا يتصرف كيف يباءمن ه ل العبولية إ
 .(2)مفهوم واي 

 ؛ةاء لتحرير الببر والرقي هبم هوقت ةاء اإلسالم لي را الناس من العبولية إىل احلرية    
حتريرهم من العبولية الباطلة واال تقاء هبم من والل العبولية احلقة الا ال حييا اإلنسان حياة 

وهي العبولية هلل ةل و ال وهي الا حتف  لننسان كيانه وكرامته وةال من   ؛ حيحة إال هبا
كل ما خيرم ه ل احلريةه ةاء ليحر ل من العبولية للبهوات والرغبات الا يفلكهم وحتكم 

 وهي حرية  ائفة ال قيمة هلاه إىل احلرية احلقيقة الا ؛تصرفانم ويفنحهم ثعو ًا ومهيًا  حلرية
إو احلرية احلقيقة ليست يف الفعل فق  بل هي أقوى وأظهر  ؛يبعر معها اإلنسان تقيقة احلرية

 .فاحلرية ال نتم فق  مبا جيب أن يعمل بل  مبا نتم أكثر مبا جيب أن ال يعمل هأحياانً يف الرتك
بعيتًا  ن  هوالعرب يف ةاهليتهم قبل بعثة املصطفد كانوا يت كون املعِن احلقيقي للحرية     

وولك أ م كانوا يقرون أبن اإلنسان ليس هو ال ي أوةت نفسهه  ؛مفهوم العبولية هلل ةل و ال
وأنه يعتمت يف استمرا  حياته  لد  هوال هو ال ي يبقيها وأن  لمه مكتسب وهو  لم انقص

وقوله  ه(8٧الزورف:) ژۇئ ۇئ ۆئ ۆئ  ۈئ ۈئېئ ژ  ظروف ال ِقَبل له  لسيطرة  ليها:
ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦ ڦ ڄ ڄ       ڄ ڄ      ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ  ڤژ  :تعاىل

ڇ   ڇ ڇ ڇ ڍ      ڍ ڌ ڌ ڎ ڎڈ ڈ   ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک 

ۆ ۈ ۈ     ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ژ  :وقال تعاىل ه(22يونس:) ژگ گ    گ 

 ژۉ ۉ ې ې   ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ    وئۇئ  ۇئ ۆئۆئ ۈئ ۈئ ېئ 
فإنسان  هز ا من األ ض وهك اوال هواملاء من املطر هفالاياء أيتيه من البمس ه(٣1يونس:)

                                                 

 (.١/264( انظر: معجم مقاييس اللغة، البن فارس: )١)

( الثقافة اإلسالمية )ضمن سلسلة مناهج وإصدارات العلوم الشرعية، فئة المسلمين الجدد(، عبدالرحمن الزنيدي: 2)

 (.85)ص
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ال ميلك من ولك ثيًئا أىن يكون حرًّا؟!! وأىن يكون مستقاًل بقرا ل؟!! وههالء املقرون بوةول 
والقت ة الكاملة واالستغناء الكامل فهو وحتل  هاْلال  مقرون أبن هللا وحتل وو العلم الكامل

فهو مملوك ْلالقه واململوك  بته فالصفة أما اإلنسان فهو خملو  ومبا أنه خملو   هالفعال ملا يريت
 .(1)الا تتل  لد حقيقة اإلنسان هي كونه  بًتا ال حرًّاه لكنه  بت ْلالقه ال مل لوقات مثله

وك لك أن معِن العبولية هلل يف كل ثهون الفرل ال ي ةاء اإلسالم يقر ل ويهكت  ليه مل يثر     
قي مفهوم احلرية والعبولية الا هي  بولية بل ب ؛إثكاالت لتى الصحابة يف مفهوم احلرية

. وبقي متقر ًا يف مفهوم (2)االسرتقا  بن الببر مستقاًل  ن العبولية املتقّر ة لل ال  سبحانه
) ةئنا لن را العبال من  بالة  :املسلمن أن العبولية هي هلل تعاىل أمل يقل  بعي بن  امر لرستم

هتف من األهتاف الا ةاء اإلسالم لتحقيقها وهو من  العبال إىل  بالة  ب العبال (ه فهي 
 .الناس حريتهم و فع العبولية  نهم وحتقيقهم العبولية احلقة لرب العبال سبحانه وتعاىل

حي  فهم الصحابة ومن  هكما مل تكن مسحلة احلرية يفثل إثكااًل يف القرون املفالة كلها    
السيما يف املرحلة الا لولت فيها  لوم -م لكن  نت من بعته ؛بعتهم حقيقتها و اثوا هبا

ظهرت تسا الت ةتيتة حول حرية اإلنسان  -الكالم واملنط  والفلسفة إىل العامل اإلسالمي
إ اء قت  هللا ةل و ال أي: هل اإلنسان حر يف أفعاله اإل الية أو أن إ الة هللا مس ة له ح  

أنه خمتا  ؟ وب لك ظهرت فر  منهم اجل ية  يف ه ل األفعاله فهو ميا سها قسرًا لون تصو  أو
ال ين يرون أن اإلنسان خبو  يف كل حركاته وأنه كالريبة يف مهب الري ه وفرقة القت ية ال ين 
  موا أن اإلنسان طلي  ملبيئته يف أفعاله وال سلطة هلل  ليه إال يف كونه سبحانه يعلم مسبًقا 

إن هللا سبحانه هو ال ي ول  اإلنسان وأمّتل  بفعلهه وبقي أهل السنة وسطًا حي  قالوا:
 لعقل واإل الة وقوة الفعل والرتكه وأنه سبحانه ُمي  بعلمه الساب  وكتابته يف اللوح احملفوظ 
ومبيئته الغالبة بكل ثيءه وأنه سبحانه هو ال ي خيل  أفعال العبال الا هبا أيو ون ويرتكونه 

ية حر ال مكرل يبعر ب لك بنفسه وهو يقبل أو ومع ولك فكل إنسان يف مقاله االوتيا  
 .(٣)يرفض
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وغ  ه ا الطرح ال  ت نقاثًا يتو  حول احلرية يف الرتاث اإلسالمي القتميه ولك أن     
مفهومها واي  ةلي ال حيتاا إىل مزيت بيانه لكن مع انتبا  األفكا  الغربية وظهو  

هرت الت اسات واألتاث الا تناقش احلرية أو االحنرافات الفكرية يف ظل االنفتاح اإل المي؛ ظ
 .من وةهة نير غربية أو من وةهة نير اإلسالمية

وال ثّك أن فكرة احلرية لتى الغربين اليوم هي إفرا  ليروف وحتوالت  اثها العامل الغريبه    
لر ىه وهي يف واقع الفكر الغريب املعا ر مثا  نزاا حي  تتعتل هلا املفاهيم وتتبعب حوهلا ا

والبيء الياهر فيها أ ا مبتملة  لد ثيء من الغلو الفاحش يف الواقع الفكري املعا ره وهو 
يعت  لة فعل  نيفة ألوياا القرون الوسطد يف خاالت التفك  والسياسة واملاله حي  كانت 

 فنجتها قت سلبتهم حريتهم يف هيفا س الكنيسة يغوطًا  هيبة تتحكم من والهلا تياة الناس
وألةل ولك ةاءت الت وة إىل احلرية املطلقة كنقيض للفلسفة التسلطية؛  هتلك اجلوانب

ه وأث  هنا إىل (1)فقالت  حلرية املطلقة وهي اْللوص من كل قيته والقت ة  لد الفعل املطل 
ألن ه ل احلرية املطلقة ال  ؛بل هي ل وة مل  تتحق   لد ما يريتون هأن ه ا أيًاا مل يطب 

تتول  البّت من الوقوف  هطبيقها حي  حيتها القانون ال ي ويعه املبر ون وهم ببرميكن ت
 .(2) نتها و تم جتاو هاه فاحلرية املطلقة املنطلقة من مجيع القيول غ  معقولة وغ  موةولة

ولعّل من املهم اإلثا ة إىل أن اإلثكال يف احلرية الا يت و إليها الغرب يكمن يف ظل     
ا الببع لقيمة احلرية احملببة للقلوب من أةل ترويج الاالل وتفكيك القيم احملافية استغالهل

ومن أبر   و  ولك ما يتعل   ملرأة  ؛لتى األمم الا مل تصل إىل حتلل الغرب األوالقي ونتكه
حي  ةعل من مقتايات احلرية الب صية للمرأة حقو  مصالقة الرةال ح  بغ   :واألسرة

فااًل  ن التعري والسفو   ؛وإ اب أطفال وا ا إطا  الزواا هواإلةهاض ه يا   وةها
ومن  و ها اْلط ة ك لك ما يسمد ترية الكتابة واإلبتاا الا ةعلت  هواالوتالل املطل 

وسيلة لنبر الاالل والس رية  هلل ولينه وإ الن الكفرهوو م من يقاوم ه ل البطحات أبنه 
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.ويف ه ا السيا  جتت  اإلثا ة إىل أمرين  (1) ها من التهم تو للحرية  افض لنبتاا وغ
 مهمن مها:

أن  لة الفعل الا حصل بسببها ه ا التطرف يف مفهوم احلرية وتطبيقها املطل  لتى  -أ   
ونتم قوا ت  هالغرب ننتج  نها الثو ة الفرنسية الا أو ت تبطل كث ًا من النيرَيت اْللقية

ا فكرة احلرية  نت سا تر الفرنسي الا جتعل احلرية هي التحلل من كل سلطة املتنية والتينيةه وم
وا ا نز اته املالية سواء أكانت أ رافًا أو تقاليتًا أو ألَياًن أو قيمًا إنسانية إىل غ  ولك إال 

 .(2)لليالً ومياهراً من مياهر الغلو البالغ يف توظيف  لة الفعل تلك يف خال االحنالل والفسال
من اإلنصاف اإلثا ة إىل أن احلرية يف الغرب كان هلا ةوانب إجيابية ول ت إىل  - ب

لكن الفر  بينها وبن ل وة اإلسالم لتلك األمو   هما ل ا إليه اإلسالم من أمو  و ة  احلة
أن احلرية الا ل ا إليها الغرب ليست بتلك الصو ة الزاهية الا تبتو السيما يف اجملاالت اْل ة 

وولك  ؛ا تت و إليها إو أن هناك قيول كب ة تفرض  ليها تجة وقاية األمن العام والنيامال
ْلتمة بعض أ حاب املصال الك ى من أ  ب السياسة واملال ال ين  ا وا يتحكمون 
 لصحافة ويههرون  لد القااء وميلكون وسائل اإل الم ويوظفو ا لتحقي   غبانم فح بحت 

يقول ل.ُممت البهي: ) أ بحت احلرية الفرلية  ه(٣)هالء الفئة القليلة املسيطرةاحلرية ملكًا هل
أ حاب املال وهم يف الوقت نفسه  ةال السياسة وهم أ حاب لو   :ميا سها يف نطا  واسع

وميا سها يف نطا  يي  أو قت ال ميا سها أ اًل ح  يف ح  العمل والسعي  هالنبر واإل الم
   .(٤)ال يف اجملتمع (يف احلياة بقية األفر 

 و نت احلتي   ن حتول وحقيقة احلرية البّت من استحاا  أمو  من األمهية مبكان:   
إما بتين يتامن معتقًتا وتبريعاً؛ يستقيم  ؛أن اإلنسان ال ميكن أن خيلو من التزام أوهلا:   

وال ميكن أن خيلو  هاوإما لنيام وقوانن يتقيت مباامينه ه ليه مبالئه ويستجيب ألوامرل ونواهيه
 نتها يكون قت احن  إىل مستوى متتن   هإو ال خيلو منها إال الكائنات الا ال تعقل ؛من ولك
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وألةل ولك فال بّت من قيول تقيت حرية اإلنسان ويواب  تابطها سواء أكانت انبعة  ؛للغاية
 من لين أو معتقت أو مبتأ أو نيام أو قانون أو غ  ولك.

ة االةتما ية لننسان الا يراها البعض طبيعية ويراها آورون يرو ية إو ال ميكن الطبيع اثنياا:
لننسان أن يعيش منفرلاًه ه ل الطبيعة االةتما ية هلا التزام وهو أن اإلنسان يف ختمعه البّت 
أن يرا ي يف تصرفاته  تم التجاو  يف ح  اآلورين؛ إو ال يتصو  وةول حرية مطلقة من مجيع 

وكيف أييت ه ا  ؛ألن حرية إنسان واحت تنطل  بغ  قيت هي قيت لكل إنسان سوال القيول؛
اإلنسان الواحت تريته املطلقة منفرًلا هبا بن أمثاله من املقيتين؟ أما أن يوةت مجيع الناس ترية 
مطلقة لكل منهم  لد سواء فه ا مستحيل  قاًل يف الفرض والتقتير قبل الو ول هبا إىل 

التحقي ه والبّت من التحكيت  لد أن احلرية لننسان وات مفهوم اةتما ي فال بّت من اإلجيال و 
القوا ت الا تر اها مب  انا االةتما ية؛ وإال  ا ت ظلمًا وةو ًا؛ فاحلرية لكل إنسان يف 
اجملتمع باوابطها وإال وهبت احلرية واإلنسان مًعا؛ ول لك البّت من السيطرة  لد النفس 

 لد حرية اجلميعه واحلرية ثوعب؛ ولكل حرية حتولها الا ينبغي أن يكون للمحافية 
 .(1)احرتامها مبنًيا  لد أساس من التوافع ال اتية الصحيحة وأن ال تكون  ن نزوات وثهوات

واحلتي   ن احلرية يف مفهومها الصحي  يف اإلسالم يطول ولكننا نكتفي هنا ب كر      
 :من ولكوطول  رياة ال بت من معرفة 

كل ما ل ا إليه الغرب من احلرَيت املقبولة املستقيمة ففي اإلسالم ل وة إليها وال   :أولا    
  يبه ولو أ لان تتبع ولك لطال األمر ةًتا.

هناك ثرائع فريها اإلسالم قت يفهم منها البعض أ ا تتامن حجرا  لد حرَيت  :اثنياا    
ر ها ثع ة األمر  ملعروف والنهي  ن املنكره واحل  الببره أو تتواًل يف ثهو م اْلا ةه وأب

فليس من املقبول أن توطَل  ألحت  حريته  هال ي ال ثك فيه هو أ ا يفثل ةاية حلرية اآلورين
ه ا من ةانبه ومن ةانب آور فيها  ه لد حساب مجع من الناس فااًل  ن اجملتمع أبكمله
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حي الفكرية أو الصحية أو االةتما ية أو غ  ةاية ل ات الفرل من أن يار بنفسه يف النوا
 .(1)ولكه فاإلسالم ةاء حيف  الفرل وحيميه وحيف  اجملتمع وحيميه

اإلسالم يقر  أن اإلنسان خملو  هلل ولقه هللا ةل و ال وكرمه وةعله األكرم بن  اا:اثلثاثلث      
ڄ  ڄ ڄ ژ  خملوقاتهه وحتل له اهلتف والغاية من ولقه وأويحها يف القرآن حي  قال:

وبناء  لد ه ا األمر يقر  اإلسالم أمرًا آور وهو: مبتأ  ه(٥٦ال ا َيت:) ژڃ ڃ ڃ  
 هاملسهوليةه فهو يعطي لننسان مطل  احلرية فيما أييت وما ي  ه ولكنه مسهول  ن كل ولك

جب        حب خب مب  ىب ژ  وهو مطالب بنهج يس   ليه لتحقي  اهلتف األ د ال ي وول  ألةل:

(ه فال بت أن يسحل  ما قتم وألةل ولك كان 21الطو :) ژگ     گ ڳ ڳ  ڳ ژ  ،[٣٨ثر:املد] ژ
ال بت أن يعمل العاقل  لد ُماسبة نفسهه وهنا جتت  اإلثا ة إىل أن ه ا املبتأ مهم غاية 

 األمهية للببر ألمو  من أبر ها:
لا ال تعقل وال ويرتفع به  ن  قي الكائنات ا همبتأ املسهولية يعطي لننسان قيمة -أ 

حتاسبه وفقتانه هل ا األمر مبعِن  تم إحساسه به والتزامه مبسهوليته يسفل به لت ةة تلك 
الكائناته وألةل ولك  ت أن املرء ال يقبل أن يو م أبنه  تمي اإلحساس  ملسهوليةه بل 

رتتب  لد ويعتها يف غاية ال مه وك ا ال يقبل أبن يعتل اآلورون غ  مسهول  ما يفعل ملا ي
 .ولك من أحكام مثل إقامة ويل لهه فه ا مما يسق  قيمته يف ختمعه

مبتأ املسهولية ك لك حيف  املرء من نفسه أن يارهبا وحيف  ك لك اجملتمع من  -ب 
جتاو اته؛ السيما إوا أل كنا أن بعض ما يار  لنفس أو  جملتمع ُمبب لألنفس كالبهوات 

و ل  ملسهولية  ن أفعاله جيعله يعيت النير مرا ًا قبل الوقوا فيها واملل ات املارة احملرمة؛ فبع
 ومما ستها.
ليس للعقل أي قيمة ما مل يكن املرء مسهوال  ما يفعلهه إو ما مزية العاقل  لد من  -ا 

ف  هب ا املبتأ يتحق  إقامة العتل حي  ال  هسوال إوا مل يكن هناك مسهولية تور ده وحقو  حتو
أهاًل للمسهولية مرا يا هلاه قائما تقوقها؛ مبن هو  لد والف ولكه أما إوا يساوى من كان 
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 وتمت املسهولية فإ ما سواء؛ إو ال ميلك أحت ُماسبة أحت  لد أمر مل تويع  ليه مسهولية 
 ومل تقر  له حتول.

أحًتا حرية اإلنسان يف اوتيا  طريقه يف احلياة ومنهجه؛ فلم يكرل اإلسالم أو يرغم  رابعاا:  
 لد التزام منهج بعينه بل ةعل لننسان كامل احلريةه والتزم له ببيان اْل  والبره وأما االوتيا  

 ژى ى ائ ائ  ەئ ژ  (ه٣اإلنسان:) ژۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ  ژ فهو لننسان:

ی جئ   حئ مئىئ يئ ژ  (ه واألمر كما بينه ةل و ال:1٠البلت:) ژڻ  ڻ    ژ  (ه28التكوير:)

 (.2٥٦:البقرة) ژجب حب   خب مبىب 

حرية ال اته فاإلسالم حف  لكل إنسان كرامته اإلنسانية وأن يكون حرًا يف التصرف :خامساا 
يف ثهونه الب صية لون مصال ة أو إهانةه بل ةاءت النصوص الا تعيم اال تتاء  ليه يف 

َواَلكومج : ) لمه أو ماله أو كرامتهه ففيه احلتي  الصحي  يقول  َوأَ جرَاَيكومج  فَِإنَّ ِلَماءَكومج َوأَمج
رِكومج َهَ ا يف بَةَلتِكومج َهَ ا َنكومج َحرَاٌم َكحورجَمِة يَةوجِمكومج َهَ ا يف َثهج ه بل ح  غ  املسلم يف (1)( بَةيةج

ًسا موَعاَهًتا : ) اجملتمع املسلم له حرمته وحيرم التعرض حلياتهه ففي الصحي  قوله  َمنج قَةَتَل نَةفج
ه وحرم اإلسالم مجيع أنواا (2)(  نَِّة َوِإنَّ  حَِيَها لَيووَةتو ِمنج َمِس َِة أَ جبَِعَن َ اًماملَج يَرِحج  َاِئَحَة اجلجَ 

اال تتاء  لد اإلنسان سواء أكان ا تتاء  لارب أو اجلرح أو السجن أو اجللت أو  لسب 
ەئ  ى ى ائ ائ   ژ  والبتم والت ويف بل وظن السوء والس رية واللمزه يقول هللا تعاىل:

ەئ   وئ وئ  ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ   ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ  ی    یی ی جئ حئ مئ ىئ يئجب 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ حب خب  مب ىب يبجت حت خت مت ىت يت جث مث  

ڀ ڀڀ  ڀ  ٺ ٺ ٺ ٺ  ٿٿ ٿ ٿ ٹ  ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ ڤ ڦڦ ڦ  ڦ 

 (.12-11احلجرات:) ژڄ  ڄ 
ليقول حريته يف خال الرأي والتعب : اإلسالم يف ه ا ال يكتفي مبجرل فت  اجملال :سادساا 

اإلنسان احل  بل يوةبه  ليه إوا كان تركه يفوت مصلحة ثر يةه وهو أيةرل  ليه ويثيبه بكل 
 حاله وحي   من التعرض للناس يف ه ا أو منعهم منه أو أويتهم بسببه.

                                                 

 .١04)رب مبلغ...  حديث رقم  ( صحيح البخاري، كتاب العلم، باب: قول النبي ١)

 .69١4البخاري كتاب: الديات، باب: إثم من قتل ذمياً بغير ُجرم حديث رقم  ( صحيح2)
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الصحابة  لد: أن يقولوا  حل  حي  كانوا ال خيافون يف هللا  ول ا كان يبايع  سول هللا     
وألةل ولك فحرية الرأي  ؛كل ولك وف  يواب  ةاءت لتحقي  مصال العباله  (1)لومة الئم

يف اإلسالم ال ميّكن بسببها الفرل ح  يقع يف العب  بارو َيت احلياة اإلسالمية وأمهها التين 
كما أنه يف ه ا اإلطا  حرم اإلسالم الروائل اْللقية كالك ب وتلبيس احل    هوأ راض املسلمن

 الم أو إَث ة الفنت يف اجملتمع املسلم أو نتيت أمنه. لباطل وفحش الك
 :مفهوم التجديد :املبحث الثامن

ويطل  يف  هيرتلل كث ًا يف اآلونة األو ة مصطل  ةتيت  لد الساحة الثقافية وهو التجتيت  
املطالبة بتجتيت اْلطاب التيين أو جتتيت التين أو جتتيت الفكر اإلسالميه وايت ه ل 

ت يف سيا  مطالبة الغرب اوااا بعض القااَي البر ية لتتناغم مع العوملة الثقافية املطالبا
الا يورال فريها  لد العامل اإلسالمي..كما هي ايت يمن مبروا إسالمي من بعض الت اة 

 فما املفهوم احلقيقي للتجتيت؟وما املفاهيم الباطلة له؟  هاملصلحن
وةت الثوب والبيء جيت  هة نقيض البلد يقال ثيٌء ةتيتيرةع التجتيت يف اللغة إىل اجلت   

ه (2)وجتتل البيء  ا  ةتيًتا وةتلل   ل ةتيًتا ه لكسر  ا  ةتيًتا وهو نقيض اْلَِل 
كما   هومن والل ما سب  ييهر معِن التجتيت وهو إ الة البيء إىل حالته الا كان  ليها أوالً 

ه وهو يستلزم أن   (٤٩ :)اإلسراء چىث  جت  حت  خت    مت  ىت  يت  جث  مث  چ  :قال تعاىل
ل أ ابه البلد و ا  قتميًا ليس كما كان يعهتل  هالبيء اجملتل كان موةوًلا وللناس به  هت

  .(٣)الناس ل أنه أ يت إىل حاله الا كان  ليها قبل أن يبلد
تيت من معامل التين وبعثها من ة سإحياء ما انت   :والتجتيت يف اال طالح الصحي  هو        

و جتتيت التين هو أحت املصطلحات اإلسالميةه نبح من  هإل الح احلياة العامة  للمسلمن
يقول فيه: ) إن هللا يبع  هل ل األمة  لد  أس كل مائة سنة  حتي   حي  من لف  الن  

وهب ا يكون التجتيت يف املفهوم الصحي  ليس هو تغي  القتمي وإحالته   .(٤)من جيتل هلا لينها (
                                                 

 انظر: صحيح البخاري كتاب: األحكام، باب: كيف يبايع اإلمام الناس. (١)

 ( )مادة: جدد(.3/١١١لسان العرب، ابن منظور: )( 2)

 (.١5-١4( مفهوم تجديد الدين، بسطامي محمد سعيد: ص)3)

، وهو حديث صحيح صححه 4293ب المالحم، باب ما يذكر في قرن المائة، حديث رقم ( سنن أبي داود،كتا4)

 الحاكم والبيهقي والحافظ العراقي وابن حجر والسيوطي ومن المعاصرين الشيخ ناصر الدين األلباني.
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ن أ له أو االستغناء  نه ببيء آور مستحتث مبتكر ةتيته فه ا ليس من التجتيت يف  
فالتجتيت يف اإلسالم ليس معنال اإلتيان اسالم ةتيت بل معنال العولة به إىل العهت  هثيء

  .(1)وولفائه الراثتين إىل ينابيعه الصافية مع مرا اة ظروف العصر األول  هت الرسول 
حي  يتحق  ببع  النصوص املرتوكة وتصحي  الفهم هلاه والعلم هباه وتستيت والتجتيت الص    

وك ا  ل النصوص املك وبة و تم العمل هباه وكبف االنتحال والغلو  هالعمل هب ا العلم
 وبع  االةتهال والقااء  لد اجلمول الفكري والتعصب امل ه  ومقاومته. ه(2)وبيا ا

وهنالك أسباب ألت إىل االحنراف يف  ه نه بعض الناس ولكن ه ا املفهوم الصحي  احنرف  
مفهومه حي  واةهت اليهولية والنصرانية يف العصر مبكلة كب ة وهي التطو  املالي اهلائل 
والنتاا الفكري لتى الغرب بعت الثو ة الصنا ية ال ي  الم تلك اْلرافات املنسوبة إىل التين 

 ته فحما اليهول فقت ظهر بعض  لمائهم يف تبكاللفعها إىل اعاو مواقف من تلك التطو ات
تسمد  ليهولية اإل الحية أو املتحر ة أو التجتيتيةه وقت حاولت حتوير املبالس والتعاليم 

الفكرية  هاليهولية يف النصوص املقتسة لتيهم مبا يتواءم مع العصر بفلسفاته وقوانين
 .(٣)والتطبيقية

ن العلماء من لاول الكنيسة يسعون إىل إ الة تفس  أما يف النصرانية فقت ظهر  تل م   
مفاهيم النصرانية التقليتية يف يوء ما يسمد معا ف العصر كما كانت تت و إىل التوفي  بن 

 .(٤)أسس العقيتة وبن العقل ونتائج النقت التح خيي الا ال تقبل اجلتل
النصرانية إو ةعلتها خاالً من والل ما سب  يتا  كيف فعلت ل وى التجتيت  ليهولية و    

للعب  وأواعتها للمتغ ات مما يسمد  لتطو اته وه ا أمر طبيعي أل ا مما قت لعبت هبا 
 .األيتي قتمياً وأواعتها للمتغ ات فكان لزاماً أن يستمر ه ا التغ  مع استمرا  تغ  الزمان

                                                 

 (.١3( تجديد الفكر اإلسالمي، الحسن العلمي: ص)١)

 (.١3محمد بن شاكر الشريف: ص)( تجديد الخطاب الديني بين التأصيل والتحريف، 2)

 (.١98( حقيقة الفكر اإلسالمي، عبد الرحمن الزنيدي: ص)3)

 (.١١١، ١07( مفهوم تجديد الدين، بسطامي محمد سعيد: ص)4)
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نت اليهول والنصا ى متحهرة أما  نت املسلمن فقت قامت ل وات مماهلة لتلك الا قامت     
بصنيع أولئك حياول أ حاهبا حتوير مبالس اإلسالم وتعاليمه لتتس  مع الفكر الغريب 

 .(1)املعا ر
يف أ ول ه ا  -كلما احتيج إليه-و لد ولك فالتجتيت  نت ه ا الفري  هو إةراء التغي     

ملستمتة من الثقافة الغربية التين وفرو ه لتتواف  مع قيم ه ا العصر ومعطياته ومنطلقاته ا
املعا رة الا هي نتاا تفك  ببري ُمض ليس للوحي املعصوم فيه أهر إيافة إىل ولي   ليء 

 . (2)من حتريفات اليهول والنصا ى ووهنية الرومان
وتتفاوت مناهجهم أ  ب التجتيت املنحرف حي  ي هب فري  منهم إىل منهج التجتيت     

سالم لعتم مواءمته الفكر الغريب املاليه أو يقاي  لد ما فيه من ال ي حياول فيه نسف اإل
القصاص ه الطال  ه ويع املرأة يف  :مبالس وتبريعات يبمئز منها ال و  الغريب املعا ر مثل

اإلسالم وغ ها ه أو لون ولك من حياول اويل ما ال يتس  مع النيرة الغربية اوياًل يقربه 
 منها.
إىل الرتاث ة  -املنحرف- ة جلح كث  من أتباا االجتال التجتيتي العصرا  ويف اآلونة األو   

تراث األمة اإلسالميةه حي  و لوا إىل يرو ة االنطال  منه يف الت وة إىل التجتيت من والل 
توظيف بعض األفكا  املرةوحة والباوة يف تراهنا العلمي آ اء الفر  املنحرفة واملنتهرة يف وتمة 

لتجتيتية املنحرفةه وولك ألةل تسوي  أفكا هم وحركتهم التجتيتية لاول مبا يعهم ا
اجملتمعات اإلسالميةه ولك أن الت وات التجتيتية املنحرفة والا هي يف حقيقتها ل وات 
تغريبية جتاهر بنسف الرتاث اإلسالمي نسًفا  لميًا مل حت  بتجاوب األمة بل ألى ولك  لد 

 . (٣)نفو  األمة منها 

ال ثّك أن جتتيت التين  لد منهج اإلسالم الصحي  مسحلة مهمة ووط ة  ال يصل  أن و    
وولك جلليل قت ها و ييم ثح اه وألةل ولك ال بت من التنبيه  هينهض هبا أو يتناوهلا كل أحت

 إىل أمو  من الارو ي التنبه هلا يف التجتيت اإلسالمي الصحي  وهي:
                                                 

 (.١99( حقيقة الفكر اإلسالمي، عبد الرحمن الزنيدي: ص)١)

 (.37( تجديد الخطاب الديني، محمد بن شاكر الشريف: ص)2)

 (.200كر اإلسالمي، عبد الرحمن الزنيدي: ص)( حقيقة الف3)
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واملرال  ملصت ية مبا ب التلقي الا هي أساس  :رةعيةيواب  يف املصت ية وامل :األول   
الفكر والنير ومنطل  العلم ومصت  نتائج الفكر وهي  لنسبة للفكر اإلسالمي مصال  الوحي 
والتبريع من الكتاب والسنة النبوية وما استنب  منهما من أ ول التبريع املتف   ليها بن 

  لماء امللة.
ا الوسائل الفكرية الا يرةع إليها يف قراءة الرتاث اإلسالمي وفهمه وأما املرةعية فيقصت هب   

واستيعابه وانتقاء النافع منه للفكر واملعرفة وهو ما يقوم به العلماء واملفكرون ال ين يعتون 
ه وال يتول يف  تال ههالء من مل يعرف  لعلم واإلميان والصت  (1)مراةع األمة يف ه ا البحن

ألمةه وه ا ال يعين أنه ال يستفال إال من فئة قليلة بل يستفال من كل من قتم والو ا والنص  ل
ما ميكن االستفالة منهه كما ال يفهم منه التعامل مع  لماء األمة األ الم  لد أ م معصومون 
بل يعرض ما لتيهم  لد الكتاب والسنة وفهم السلف الصال فما وافقهما أو انل وما 

  لصاحب الصت  والنص  اةتهالل وسعيه للو ول إىل احل .والفهما  للانل وثكران
: يواب  يف القائم  لتجتيت والتح يل قبل التني و: وولك من والل الفهم واإلل اك الثاين  

اجليت ملا يف الرتاث اإلسالمي من هروة  لمية واستيعاهبا والرسوخ فيها وولك قبل التصتي 
واملتحمل للواقع الفكري  ه  ملية جتتيت الفكر اإلسالميالقرتاح البتائل والنيرَيت والبروا يف

اإلسالمي يت ك أن هناك من  كبوا موةة التجتيت واملطالبة به وطرحوا البتائل فيه وليس هلم من 
العلم واملعرفة بعلوم اإلسالم األ يلة ثيءه فحفستوا وأيروا أكثر مما نفعوا وقّتموا؛ السيما من 

ل ين انلوا الت ةات العلمية العاملية لكنهم مل يلتزموا بت صصانم أ  ب األقالم يف الصحف ا
ه ا من ةانب ومن ةانب آور ال بّت أن يكون  .وتكلموا فيما ال يعلمون فحتوا  لعجائب

لعلماء التجتيت احل  معرفة أبحوال الناس وفهم وإل اك هلا  إليافة إىل  سووهم يف العلمه وقت 
عاىل: ولك و فهاهنا نو ان من الفقه ال بّت للحاكم منهما: فقه يف وكر ابن القيم  ةه هللا ت

مييز به بن الصال  والكاوب  هأحكام احلوالث الكليةه وفقه يف نفس الواقع وأحوال الناس
واحمل  واملبطل ل يطاب  بن ه ا وه ا فيعطي الواقع حكمه من الواةب وال جيعل الواةب 

هللا يف أ الم املوقعن:وفالواةب ثيء والواقع ثيءه والفقيه من  . ويقول  ةه(2)خمالًفا للواقع و
                                                 

 (.2١-20( تجديد الفكر اإلسالمي، الحسن العلمي: ص)١)

 (.4( الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، ابن القيم: ص)2)
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يطب  بن الواقع والواةب وينف  الواةب تسب استطا ته ال من يلقي العتاوة بن الواةب 
 .(1)والواقعه فلكل  مان حكم والناس بزما م أثبه منهم ل ئهم و

الصالة والسالم مل يستمر  لد حال والواقع اإلسالمي من  وفاة املصطفد  ليه و لد آله     
 وقت نبه إىل ه ا املصطفد  هواحتة بل أ ابه ما أ اب األمم السابقة قبل أمة اإلسالم

قال: ) إن هللا   حلتي  ال ي سلف يف أول الت اسة وهو ما  وال أبو لاول أن  سول هللا 
)جيتل هلا لينها(  :قوله ه ف(2)يبع  هل ل األمة  لد  أس كل مائة سنة من جيتل هلا لينها (

وه ا من املعروف  نت من  هفيها لاللة ظاهرة  لد أنه سيحصل نقص يف لين الناس وولل
األمر ال ي ظهر معه ختلون  لد مّر التا يي  ؛امل مجلة من األحالي  وهو ما كان  لفعل

القرن الثال   اإلسالمي ا تِن هبم أئمة اإلسالم حي  بتأ احلتي   ن التجتيت واجملتلين من 
؛ حي  كان ييهر يف كل  صر ختل (٣)اهلجري ليس ولك فحسب بل  تلوا اجملتلين و وهم

أو ختلون حياولون أن يعيتوا للتين ةتته وناا ته ويرةعوا الناس إليه ات ة  لتجتيت يف 
وة وات ة العقيتة وات ة يف البريعة وَثلثة يف معاجلة االحنراف يف السلوك والت وة إىل إ تال الق

 لمية وات ة حاا ية ثاملة وات ة  جلهال إىل غ  ولك من ةوانب التجتيت يف حياة أمة 
 .(٤)اإلسالم

أما يف العصر احلاير فاحلاةة إىل التجتيت ظاهرة و ميقة وولك بسبب ما ا رتى الفكر    
جلمول اإلسالمي من اجلمول السيما مع  اية األلفية اهلجرية األوىل حي  بلغ الاعف وا

الفكري مبلغًا  ييًما فيهرت احلاةة إىل جتتيت ما أنت س من معامل التين وإ الة ترتيب العقل 
املسلم وتنييم أولوَيته يف التعامل مع الرتاث واالستفالة منه يف بناء احلاا ة وحل مبكالت 

ا  ما العصر والت لص من اجلمول الفكري والركول العلمي ال ي اقتصر فيه العلماء  لد اةرت 
سب  من ةهول  لمية والتوقف  نتها ن يًبا وثرًحا واوتصا ًا مما ألى إىل توقف حركة اإلبتاا 
واإلنتاا العلمي يف األمة إىل أن لاهم الغزو الصلي  احلتي  بالل املسلمن حيمل معه أفكا  

  يي والتين.املنصرين و لوًما ونيرَيت حتيثة للمتنية الغربية تغ   لد الفكر واحلاا ة والتا
                                                 

 (.١92-4/١9١( أعالم الموقعين عن رب العالمين، ابن القيم: )١)

 (.4/١09( سنن أبي داود، سليمان بن األشعث: )2)

 (.7-6مجددون في اإلسالم، أمين الخولي: ص)( ال3)

 (.74( تجديد الفكر اإلسالمي، محسن عبد الحميد: ص)4)
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ولقت استطا ت احلركات اإل الحية الا ظهرت مطلع األلفية اهلجرية الثانية يف بقاا من    
العامل اإلسالمي أن تبع  الفكر اإلسالمي من ةتيت و لد  أسها ل وة البيي ُممت بن  بت 

الستعما  إال أن ا هالوهاب اإل الحية الا سوف أييت الكالم  ليها يف القسم الثا  اون هللا
األمر ال ي يستت ي القيام بنهاة  ؛ةاء فح ال اإلثكاالت احلاا ية والعلمية من ةتيت

جتتيتية تعيت للفكر اإلسالمي توا نهه وحتق  له احلماية من األفكا  الوافتةه وتطو  وسائل 
ومناهج الفكر والنير والعلوم لتواكب مستجتات العصر وترتقي إىل متا ك التفا ل مع واقع 

.  مع االلتزام أب ول اإلسالم ومبالئه وف  ما ةاء (1)ياة العلمية والفكرية يف العصر احلتي احل
وقت قامت ُماوالت ةالة من بعض اجلمعيات واملهسسات واملنيمات  .يف الكتاب والسنة

واألفرال يف العامل اإلسالمي للنهوض  ألمة كان هلا األهر االجيايب يف جتتيت حركة البع  
ولكنها ةهول ما  الت يف بتاية الطري  وتواةهها حتتَيت  هي يف نفوس أبناء األمةاإلسالم

  .إقليمية و املية كب ة
 

 

 

                                                 

 (.١8١( تجديد الفكر اإلسالمي، الحسن العلمي: ص)١)
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 القسم الثاني
 

 (أحوال اجملتمع املسلم املعاصر وسبل النهوض به) 

 حيتوي على :
 أحوال اجملتمع املسلم املعا ر. الفصل األول :

 اإل الحية وبن  بت الوهاُممت بو ل وة البيي الفصل الثاين:
 سبل اإل الح والنهوض  ألمة. الفصل الثالث :
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 املبحث األول
 الغزو الفكري وأثره عل  اجملتمع املسلم

 هالغزو الفكري مصطل  حتي  مل يسمع به ويتتاول إال يف القرن الرابع  بر اهلجري   
و ُماولة إوااا أمة  :نهويقصت به كما هو ظاهر الغزو  ن طري  األفكا ه وميكن تعريفه أب

ألورى  ن طري  تغي  أفكا  األمة املغزوة واستت اةها ال تنا  أفكا  األمة الغا ية ح  تص  
ه أو هو  وتصا  تسل  أمة من األمم  لد (1)و تبًعا هلا منقالة ملا امرها به أو توةهها إليه

 .أورى لتغي  أفكا ها وقيمها ومعتقتانا
وألةل ولك فهو يارهبا  هزو الفكري يستهتف  البنية املعنوية لألمة املغزوةوال ثّك أن الغ   

يف مقتل ؛ ألنه م  ما سيطر  لد أفكا ها ومعتقتانا واستطاا تغي ها أو العب  هبا ألغد 
حقيقة وةولها ؛ ألن ما حصل يف احلقيقة هو إلغاء للهوية الا يفثل الكينونة املعنوية الا مع 

فتيهر  ملياهر املالية لألمة الغا ية يف اللباس  هما تتغ  الكينونة املالية لألمة إلغائها سر ان
والبناء وغ  ولك ؛  لد الرغم من أن ه ا الغزو ال يستهتف امليهره بل  لد العكس هو 
حيرص كل احلرص  لد ترسيي املياهر اْلا ة بكل أمة وتت و لائماً إلحياء تراث األمة املالي 

واوية بال  وح ح  ال يب  فيها إال اإلطا . وال ثك أن اهلتف من ولك هو  لتبقد األمة
 وألةل أن تيهر األمة مبيهر املتمسك  لرتاثه واحل  والفه. هإثعا  األمة أن ثيًئا مل يتغ 

وأهةةةم األمةةةو  الةةةا يسةةةتهتفها الغةةةزو الفكةةةري إلحةةةتاث هةةة ا التغيةةة  اْلطةةة  هةةةي اجلةةة و  ال     
وهو  لتحكيت ال يستهتفها ابتتاًء بل يصل إليها متت ًةا من أمو   هالفروا القبو  واأل ول قبل

أقل أمهيةه ويبتأ  لتت ّا حة  يصةل إىل اجلة و  واأل ةول ويةتول فيهةا مةن التبةكيك مةا يز ةزا 
 الثقة فيها إىل أن يقتلعها ويلغيها.

مةةة يف  قيةةتنا ولعةةّل مةةن أ يةةم اإلثةةكاالت يف قاةةية الغةةزو الفكةةري هةةو أنةةه يسةةتهتف األ    
وفكرها بصو ة متت ةة عفد  لد  امة األمة بل وبعض مثقفيهاه وال يت ك وطرها إال ةهاب ة 

                                                 

 ( .١١( جوانب من الغزو الفكري المعاصر، محمد أمين السماعيلي: ص)١)
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  :األمة و يماء مفكريها والعلماء فيهاه ال ين يتحملون مهمتن  ييمتن
 مقاومته يف وات أنفسهم. :األوىل

ألمةةةر ةليةةةل  يةةةيم قةةةت ال وهةةة ا ا هإقنةةةاا األمةةةة بفتاحةةةة اْلطةةةر القةةةالم و يةةةيم يةةةر ل :والثانياااة 
كمةةةةا أن تطةةةةو  الغةةةةزاة املةةةةالي ال ثةةةةك يقةةةةوي ةهةةةةولهم يف اإلفسةةةةاله   هتسةةةةتو به األمةةةةة بسةةةةهولة

السةةيما إوا أل كنةةا أن األمةةة املسةةتهتفة تقةةف  لةةد الةةتوام بةةو ي  هوياةةعف ةهةةول املقةةاومن هلةةم
 .منها أو بتون و ي يف حال من االنبها  يقولها غالباً إىل االستسالم

أوطر ما يف الغزو الفكري اليوم أنه أ ب  ووا لفع وايت تلقائيو ؛ حي  أنه يتم لون ولعّل    
أن يت ك يحية الغزو أنه معرض ألي وطر فيقبل يف ةاسة بلهاء ال  لد قبول الغزو 
فحسبه بل  لد ا تناقه واحتاانه لون البعو  أبنه مصت  وطر ؛ ولك أن الغزو الفكري 

مج تلفزيو ه أو فيلم يب   لد الفاائياته أو موية ماه أو املعا ر أ ب  يت   ثكل بران
فكرة تت د نيريةه أو مهلف لفيلسوف غريبه تسو  وتنتبر يف العامل بصو ة سريعة ولون أي 
او ه ويسو  هلا يف كل بلت وإقليمه لون التحمل يف ماامينها وإل اك ما حتمله من و  أو 

يلولة بينها وبن املتلقي املسكن يف أي بقعة من ولو مت ولك قت يصعب التحكم يف احل هثر
 .بسبب التطو  اهلائل لوسائل املوا الت واالتصاالت الا حولت العامل إىل قرية  غ ة هالعامل
 :أبرز وسائل الغزو الفكري 
ال ثّك أن الغزو الفكري حرب فكرية موةهة للعامل اإلسالمي يبنها الغرب مبفكريه و ةال   

سين واالقتصالين فيه ؛ ال ين يب لون اجلهول الكب ة لتحقي  النجاح والنصر يف التين والسيا
ه ل احلربه وأوطر ما يعتل املفكرون فيهم األفكا  والت اسات والبحوث الا يستهتفون هبا 

 استبتال ما لتى املسلمن من أفكا  و  ى وقيم ولكن بطريقة متت ةة ومههرة.
والل وسائل حياولون من والهلا فرض تلك الر ى واألفكا ه  تلك اجلهول يتم تسويقها من  

 :وأبر  تلك الوسائل هي

 :أ / الستعمااااار
تلك احلركة الا بتأت مبكرًا بعت الكبوف اجلغرافيةه وولك يف  اية القرن اْلامس  بر 
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أول األمر املياللي )القرن الثامن اهلجري تقريًبا(ه واستمّرت يف التقّتم والتطّو ؛ إو اهتّمت 
 لسيطرة  لد األطراف البعيتة من العامل اإلسالمي يفهيًتا للو ول إىل قلبه وهو ما و ل إليه 
االستعما  الحقاًه حي  يفت السيطرة  لد العامل اإلسالمي كله إال مناط  قليلة ومساحات 

 .(1)ُمتولةه ومت تقسيمه بعت ولك
وأ قت ألوان االستعما  الا مرت هبا الببرية  ويعّت الباحثون أن االستعما  احلتي  من أببع   

؛ وولك أن العالقات االقتصالية االستغاللية وغ ها من العالقات ال تزول بزوال السيطرة 
 هالعسكرية أو بزوال احلكم املباثر وإذا أ بحت يفثل م اًَث هقياًل يبقد بعت  حيل املستعمر

 مل يبهت ب لك.وواقع املستعمرات السابقة واحلالية يف العا
سَتعَمر تسيطر  ليه بقوة السالح وتتحكم فيه غ    

و
ومن املعلوم أن قوى االستعما  يف البلت امل

 :أ ا عتلف يف حقيقتها وتنقسم إىل منهجن خمتلفن
: االستعما  املتحف ه وهو ال ي ال يتتول مباثرة يف نواحي حياة املستعمر مجيعهاه أحدمها  

 ستعمرة بعض مياهر احلرية.بل يطل  ألبناء امل
االستعما  االستبتاليه وهو ال ي يتتّول تتواًل مباثرًا يف مجيع تفا يل احلياة والثاين:    

ح  األكثر وصو ية منها وهي التينيةه فتتّوله ميتّت إىل كل ثيءه بل يصل األمر إىل أن 
 .(2)خيصص ألبناء املستعمرات متا س استعما ية يستعمر هبا  قوهلم

يقول األستاو مالك بن ن  يف و ف لو  االستعما  يف الغزو الفكري: ) إن االستعما  وو    
منهج وهو خيرا أ ماله كلها إوراًةا فنياً وتاً ا تي  يصبغ البالل املستعمرة بصبغة استعما ية 
وهو ب لك يزيل أية  قبة تعرتض طريقه مست تًما يف ولك  لمه ومقت تهه ومن أ ول الفن 

أن يقصي  فوة الناس  ن أماكن القيالة؛ أل م هم ال ين ميثلون أ د فاائل ثعبهم ل  لتيه
 .(٣)يست تم لتحقي  م  به طائفة من ولصائه ا طفاهم ليمثلوا البعب املستعَمر (

                                                 

( وما بعدها )طبع ضمن سلسلة 30مد حسان: ص)( وسائل مقاومة الغزو الفكري للعالم اإلسالمي، حسان مح١)

 دعوة الحق التي تصدر عن رابطة العالم اإلسالمي، مكة المكرمة(.

 ( )ترجمة: عبد الصبور شاهين .١2١، ١20( وجهة العالم اإلسالمي، مالك بن نبي :ص)2)

 (.١23، ١22( نفســــه: ص)3)
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لقت سلك االستعما  إىل حتقي  التغي  يف اجملتمعات اإلسالمية وتغريبها كل سبيل وتغلغل يف    
بمل السلوك الفرلي واآللاب االةتما ية والفنون واآللابه واستعان  ليها كل امليالينه ف

 ل امج الت اسية و لصحافة و ملهيفرات الا يتعاون فيها املسلمون واملستبرقون  لد توةيه 
الفكر اإلسالمي وهبيئة األمم املتحتة ومبهسسة اليونسكو والرتبية األساسية فيها  لد وةه 

 .اْلصوص
 :يارب/ التنص

ويعرف أبنه حركة سياسية استعما ية بتأت  ليهو  إهر فبل احلروب الصليبية ه ظاهرها 
نبر النصرانية بن األمم امل تلفة يف لول العامل الثال  وبن املسلمن خبا ة هبتف إحكام 

ه ويعّت املنصرون فصيل الطليعة أو االستطالا ال ي يسب  االستعما  املباثر (1)السيطرة  ليهم
أو االحتالل العسكريه فهم  يون لالستكباف وأوكا  للتلصصه ووالَي للتجسسه كما أ م 
 هيكتسبون ل ًما قوًَي يف ظل وةول االستعما  وحتت إلا تهه وحيققون  احا يف غزو العقول

ويسعون يف حتويلها  ن لينهاه وجيرلو ا من هقافتها لتفقت القت ة  لد املقاومة وتصب  ةاهزة 
 املطلقة. للتبعية

ومما يهكت  لد ه ا التو  السياسي االستعما ي ما نط  به القس  موئيل  ومير وهو من    
.. لكن مهمة التبب  الا .م إو يقول: )1٩٣٥كبا  املنصرين يف مهيفر القتس التنص ي  ام 

فإن نتبتكم هلا التول املسيحية يف البالل اإلسالمية ليست يف إلوال املسلمن يف املسيحيةه 
يف ه ا هتية هلم وتكرميًا وإذا مهمتكم هي أن عرةوا املسلم من اإلسالم ليصب  خملوقًا ال  لة 

.. .له  هلل تعاىله و لتايل ال  لة له  ألوال  الا تعتمت  ليها األمم يف حيانا (ه ويقول: )
م من اإلسالم ومل إنكم أ تلمت نبًئا ال يعرف الصلة  هلل وال يريت أن يعرفها وأورةتم املسل

تتولول يف املسيحية و لتايل فقت ةاء النشء طبًقا ملا أ الل االستعما  ال يهتم بعيائم األمو  
 .(2).. ( .وحيب الراحة والكسل

وهب ا ينكبف الزيف وييهر للعيان اهلتف احلقيقي من  ملية التنص  الا تت مها التول    
                                                 

 ( .١59الندوة العالمية للشباب اإلسالمي: ص) ( الموسوعة الميّسرة في األديان والمذاهب المعاصرة،١)

 (.١63، ١62( الموسوعة الميسرة: ص)2)
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حركة   ت نفسها للبيطان تست تم التين غطاًء  الغربية أفراًلا وحكوماته فهي ليست إال
 .الستعبال الناس والسيطرة  ليهم واليهو  مبيهر الت وة إىل احملبة والتسام 

 ويهتف التنص  إىل حتقي  أهتاف وط ة من أبر ها:  
وولك اوراةهم من لين اإلسالم إىل النصرانية وقت أهبت التنص   تنصري املسلمني: ا1    

جتربة طويلة الفبل ال  يع يف حتقي  ه ا اهلتف إال من بعض املكاسب الا ةاءت من والل 
 ليروف أسهمت يف حتقي  ه ا اهلتف كالعمل يف مناط  اجملا ات وغ ها.

وولك من والل ما ينتقل للمسلمن من نتاا  إحداث الذبذبة لدى املسلمني:-2    
احلياة املتنية الغربيةه مبا تبتمل  ليه؛ من   إليافة إىل بعض مياهر هاحلاا ة الغربية املالي

 الات وتقاليت وأفكا  وقيم تتول يف حياة املسلمن فتههر فيهمه وحتتث كث ا من اْللل يف 
املفاهيم والقيمه بل يصل األمر إىل يعف ا تزا  املسلم بتينه وا  ابه القوي لتلك احلياة وما 

عف لتى املسلم األمر ال ي خيل  لعالقة تبتمل  ليه ؛ فيوكسر احلاةز التيين أو يا
 .(1)الصحيحة الا ينبغي أن ترب  املسلم  لنصرا 

وولك من والل حركات معروفة  اإلبعاد عن اإلسالم مع بقاء اسم اإلسالم:-3
 صفت وال تزال تعصف  لعامل اإلسالميه مثل: التغريب التحتي  أو احلتاهةه العلمانيةه 

ق  اهلتف التنص ي اْلط  ابعال املسلم  ن لينه تي  ال ميلك منه إال العوملةه وغ ها مما حي
االسم وأما األفكا  واملبالس والر ى والقيم واحلياة برمتها غربية متوائمة مع النصرانية خمالفة يف 

 .خملها للحياة اإلسالمية

 :ج/ الستشراق
وتبمل  ه(2)ّلقة  لبر  اإلسالميتوعِن  لت اسات املتع -يف أساسها -حركة  لمية فكرية    

كان هلا لو ها يف  ياغة التصو ات الغربية هالتين واحلاا ة واآللاب واللغات والثقافة وغ ها
والتافع األساسي هل ل احلركة هو اجلانب الالهويت النصرا  ال ي يسعد  ه ن العامل اإلسالمي

                                                 

 ( .29-24( االتجاهات الفكرية المعاصرة، علي جريشة: ص)١)

 (ولقد سعى أعداء األمة بتسمية الشرق اإلسالمي بالشرق األوسط محاولة لنزع هذه الخصوصية المهمة منه .2)
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ل ه ل احلركة الا تيهر  وح العلم لتحطيم اإلسالم من لاوله  لتس والكيت والتبويه من وال
وي هب بعض الباحثن إىل أن أبر  األسباب يف ظهو   ه(1)واحليال وهي خبالف ولك 

وإ تال الت اة  هل اسة البر  السيما لين اإلسالم :وولك من والل هاالستبرا  هو التنص 
وألةل  همي ل إ ساهلم إليهإىل النصرانية وجتهيزهم  ْللفيات الال مة  ن املسلمن والعامل اإلسال

ولك فقت كانت طالئع املستبرقن من القسس والرهبان ال ين انكبوا  لد تعّلم اللغة العربية ل 
بقية  لوم املسلمن ليلموا هبا ل يعلموها من و اءهمه وك ا ليستطيعوا مقا  ة املسلمن مبا 

 .(2)يقتمونه من مهلفات 
اإلثا ة إليها إليااح حقيقة االستبرا  هو التحّول ال ي ولعل من أهم األمو  الا جتت     

طرأ  لد اهتمام املستبرقن حي  حتول من العناية  لت اسات اإلسالمية القتمية إىل الت اسات 
اإلسالمية احلتيثة الا تتابع تطو  الفكر اإلسالمي واجملتمعات اإلسالمية يف خمتلف بالل 

سة االستعما يةه وولك من والل ه ل الت اسات الا هبتف مسايرة تطو  السيا هاملسلمن
توةه ملعرفة وصائص البعوب اإلسالمية ومعرفة أمثل الطر  يف التعامل معهاه وولك ْلتمة 
املصال االستعما ية؛ والسيما بعت ظهو  حركة البعثات العلمية؛ الا مت فيها استغالل الطلبة 

 رب هل ا الغرض.ال ين مت ابتعاههم ملوا لة الت اسة يف الغ
ولعل مما جيت  وكرل يف ه ا السيا  هو أن االستبرا  واع واوً ا مباثرًا يف ات خيه    

القتمي واحلتي  لقوتن مهمتن من قوى العامل الغريب: مها: القوة السياسية االستعما يةه والقوة 
الصهيونيةه القوة اليهولية  :التينية الكنسيةه وواع يف ات خيه احلتي  لقوة ةتيتة هي

ه وه ا األمر حول (٣)فح بحت هالث قوى تتحكم فيهه هي: االستعما  والتنص  والصهيونية
وإن كان يب   هيف أغلب طروحاته االستبرا  إىل حركة اتبعة للقوى السياسية والتينية الغربية

تمتع وال ي . ن ولك بعض أفرالل فيتمرل  لد ما  سم له ويغلبه اإلنصاف واال رتاف  حلقيقة
 الستقاللية املطلوبة يف أي حركة  لمية منصفة متوا نةه بل وبلغ األمر أن أيحد مسمد 

                                                 

(، ومناهج المستشرقين في الدراسات العربية واإلسالمية )القرآن 4١، 33( الموسوعة الميسرة: ص)١)

 ( .25والمستشرقين، التهامي النقرة(: ص)

 (.50، 46( مواجهة الغزو الفكري ضرورة إسالمية، أحمد السايح: ص)2)

 ( .22-2١( أزمة االستشراق الحديث، محمد خليفة حسن: ص)3)
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االستبرا  منبوًوا ح  لتى املستبرقن واستبتلوا به  مسميات أورى بسبب واقعه ال ي 
ويستحسن بعت وكر ما  .استغل فيه لتحقي  أهتاف استعما ية تنص ية غ   لمية وال منصفة

 أهتاف االستبرا  وهي تتمحو  حول هالهة أهتاف:  سب  ؛ بيان
واملرال هو االنتصا  للنصرانية يف  و نا املبوهة الا ثوهت   :ا اهلدف الديين الصلييب1   

حقيقة التين ال ي أنزل  لد املسي   ليه السالمه  فاالستبرا  يسعد ليحق  اهلتف من 
  :برقون يف ه ا اجلانب مبا يليوميكن تل يص ما قام به املست .احلمالت الصليبية

أ ةاالستفالة من العلوم البر ية يف حركة التصحي  التينية  نتهم ه وه ل قت تكون التافع 
األقوى  نت املستبرقن األوائل ال ين ل سوا يف ةامعات األنتلس ه واستفالوا من  لومها 

 .ونقلوها إىل أو و 
فسهم من ا تنا  اإلسالم ه والتوول فيه ه ب / تبويه  و ة اإلسالم حلماية الغربين أن

واحليلولة لون انتبا  اإلسالم بن األو وبين كما انتبر بن غ هم من البعوب ه وييهر ه ا 
يف املقر ات الت اسية  ن اإلسالم  نتهم ه وما يكتب  نه يف وسائل إ المهم ه وهي 

  .يهرل يف أببع  و ةمعلومات منقولة من كتب املستبرقن الا تبول اإلسالم ه وت
ا/تبكيك املسلمن يف لينهم وإيعاف القيم اإلسالمية  نتهم؛ إليعاف قونم واحليلولة 

 بينهم وبن مصت  قونم احلقيقية من ةهة وبينهم وبن تصت هم األممي يف القيم واألوال . 
كلمة املسلمن   ل/ إحياء ما انتهر من مو وَثت الفر  الاالة ه واآل اء الباوة لتسهم يف تفري 

ه وإيعاف قونم هوانبغال املسلمن ببعاهم ليتحق  هلم الفبل ووهاب الري  ؛ انتقامًا ملا 
حصل هلم يف احلروب الصليبية  لد أيتي املسلمن ه واستمرا ًا هل ل احلرب الا مل ولن تاع 

يكسر الصليب أو ا ها ح  يقاتلهم املسلمون مع املسي  ابن مرمي  ليه السالم آور الزمان ف
  .ويقتل اْلنزير

ه / التمهيت للتنص  يف بالل املسلمن ه والعالقة بن التنص  واالستبرا  أوي  من أن حتتاا 
إىل لليل وا ة وأن أول قيامه كان  لد أيتي الرهبان كما تقتم ه بل وكرت اإلحصاءات أن 

  .باانً أو  املن يف األليرة برين من تسعة و برين من طالئع املستبرقن كانوا منصرين أو  ه
و / يفجيت القيم الغربية من يهولية ونصرانية ه وولك مبحاولة املقا نة بن اإلسالم والتَيانت 
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السابقة ه وُماولة نسبة اإلجيابية والقيم الفايلة يف اإلسالم إىل اليهولية والنصرانية ه وإ را هم 
 لد أيتي الرهبان ه ومعيم  ةاله من  ةال  ويهكت ولك أنه بتأ . لد ا تمال اإلسالم  ليهما

ويف القرآن  هوكان ةيل مههم الطعن يف اإلسالم وتبريعاته .الكهنوت من اليهول والنصا ى
وه ل املطا ن هي الا يرللها بعض  .والسنة ونبينا ُممت و حابته لتنف  الناس من ه ا التين

  .الكتاب واإل المين يف العامل العريب اليوم
وهو املتوقع من حركة  لمية فكرية توعِن  لت اسات واألتاث ه واملرال اهلدف العلمي:  ا 2 

وميكن حصر  ههنا من سعد لتعلم  لوم اإلسالم تثًا  ن احل  وسعًيا للحقيقة واحلقيقة فق 
ه ل املرحلة ببتاَيت االستبرا  فق   لد أ ا مل تستمر  منًا طوياًل إو سر ان ما أ اهبا 

غ  أنه البّت من التحكيت  هاالحنراف حي  ةانبها ه ا اهلتف إىل األهتاف األورىالتحول و 
 لد أنه مل َعلو املراحل التالية من بعض من كان يسعد ألةل ه ا اهلتف وهم قلة قليلة.يقول 

إن أكثرية ههالء ةاءوا وهم حيملون الكرل لنسالم ه وةاء آورون  :أحتهم وهو وهرينشو
اإلسالم ه أما الباقون فجاءوا ويف نيتهم أن يستغلوا اإلسالم ه لكن أحتاً  يت ون أ م أبناء

منهم مل يغال  ه ل األ ض إال وهو يكن لنسالم احرتامًا  ميقًا إىل أبعت احلتول ه والبعض 
 .(1)أثهر إسالمه ه أما أولئك ال ين مل يتغ وا والل ه ل التجربة العميقة فقت ماتوا أبيتيهم و

ف أن لبعاهم ةهولاً إجيابية ومن أمهها حف  كث  من تراث أمتنا الزاور و يانته ومن اإلنصا
  .(2)والعناية به بعت أن فقتان كث اً من     نفائسه و

وه ا اهلتف غلب  لد املرحلة األوىل حي  حاول مقاومة اإلسالم اهلدف الدفاعي: -3  
 تان الا ليس هلا لَينة وا ة.من أن يغزو بين ةنسهم أو أن ينتبر يف بلتا م أو البل

إن االستبرا  كمنهج  قلي لقاح من أبوين غ   :ول لك قيل :/ اهلدف الستعماري٤
ويف ه ا يقول األستاو  .ثر ين ؛ التنص  ال ي وط  له ه واالستعما  ال ي غ ال واستثمرل

ظل هتف ) لقت  :أةت  ايلوفتش يف كتابه فلسفة االستبرا  وأهرها يف األلب العريب
                                                 

 . 47والخليج، سمير عطا ص( قافلة الخير : في الجزيرة العربية ١)

( من كتاب " مناهج المستشرقين في الدراسات العربية واإلسالمية " بيان وإيضاح لبعض الجوانب االجابية في 2)

دراسات المستشرقين، وقد قام بنشر الكتاب مكتب التربية العربي لدول الخليج والمنظمة العربية للتربية 

 ه .١405والثقافةبالرياض عام 
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االستبرا  واالستعما  واحتًا لفرتة طويلة من الزمن ه وإن كان األول يسب  الثا  ليكون 
طالئع ةيبه وأ ن أمنه ليصيب أهتافه وحيق  آماله فما  ليه إال أن يبتأ  لتبكيك يف قيم 
ه البعوب املغلوبة والس رية منها ومن لينها وث صية نبيها وهتم اإلسالم فكرًَي وحاا ًَي 

و لد الثا  أن يقوم بتنفي  ولك احلكم واقعياً و ملياً كما كان االستبرا  حريصاً  لد تت يب 
 ه حثن ولبلوماسين ومهنين حيملون مجيعًا أيتيولوةية الغرب و قليته يت البر  وحاا ته

بل يعلنها املستبر  و  .و لد االستعما  أن ينبين ههالء ويسا تهم وينف  وططهم و
و إن ههالء الطالب املسلمن ال ين  :و  رحية بقوله  ن أبنائنا املبتعثن للت اسة هناكماسنيون

 (1)يصلون إىل فرنسا جيب أن يصاغوا  ياغة غربية والصة ح  يكونوا أ وااًن لنا يف باللهم و
  .لكن هللا سي يب آماهلم اون هللا

ال  انعي القرا  السياسي إىل وه ا ظاهر ةلي يف ا تم :/ األهداف السياسية والقتصادية5
حت كب   لد الت اسات الا يقوم هبا املستبرقون  ن بالل املسلمن ولينهم ه أما العاملون يف 
امللحقيات الثقافية واإل المية يف السفا ات والقنصليات الغربية يف البالل اإلسالمية وما يرفعونه 

بثونه من أفكا  استبراقية استعما ية عتم حلكومانم من تقا ير  ن املسلمن وأوطا م و ما ي
أهتافهم  ن طري  وسائل إ الم البالل اإلسالمية والسما ن هلم من املتنف ين يف تلك الوسائل 
ه و ن طري  إقامة العالقات والطروحات الفكرية والثقافية بينهم فهو أمر غ  واف  لد 

أبن هناك فيهم من كان هتفه العلم  متحمل وهو  و ة من  و  واقع االستبرا  اليوم ه  لماً 
اجملرل ه ومنهم من كان هتفه ث صيًا أو جتا ًَي لكنهم قلة  لنسبة أل حاب األهتاف 

   .السابقة

 :واقع الستشراق اليوم
لعّل واقع االستبرا  اليوم والتحوالت الا طرأت  ليه ت هن التبعية الكاملة لالستعما ه    

 ات كب ة حي   ت أن ه ل املسميات قت اوتفت وظهرت ولك أنه قت طرأت  ليه تغي
 مسميات أورى تتف  معه يف اهلتف وعتلف يف الطريقة واملسمد  لد النحو التايل:

                                                 

 . 6التبعية إلى األصالة، أنور الجندي ص( من ١)
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ة يعف االنتماء لتى املستبرقن إىل النصرانية كتَينةه وولك مع انتبا  موةة العلمانية؛ 1
يله إىل النصرانية بل لفرض الثقافة الغربية من والل السعي إىل تغريب العامل اإلسالمي؛ ال بتحو 

ونيم احلاا ة الغربية بن املسلمنه وه ا ال يعين اوتفاء االستبرا  اْلالم للتنص ؛ بل إنه ال 
 ال موةوًلا من والل حتقي  االسرتاتيجية التنص ية الا نتف إىل إبعال املسلم  ن لينه وه ا 

 . االستبرا  مستمرة  لد النهج القتمي التنص يظاهر هناه وأيااً وةول متا س أورى يف
غياب االستبرا  التقليتي وظهو  لون ةتيت من االستبرا  يتمثل يف ظهو  مراكز  -2  

مراكز توث البر   : لمية ةتيتة وات طابع خمتلف نوً ا ما اع ت مسميات خمتلفة منها
ال معن من خاالت وبعاها اع ت مسميات أكثر إقليمية أو عصصت يف خ هاألوس 

 الت اسة يف البر  األوس  كالسياسي أو االقتصالي أو األليب أو غ ها.
كما يالح  أيًاا غياب املستبر  التقليتي وظهو  الباح  األكالميي أو ما يسمد  ْلب      

مها الغريب يف ثهون البر  األوس هأو اْلب  الغريب يف األقاليم العربية واإلسالميةهوحتول اهتما
من أن يكون منصبًا  لد اجلوانب التينية  لت ةة األوىل إىل العناية  ألوياا السياسية 
واالقتصالية احلتيثة للعامل اإلسالمي والعريب والرتكيز  لد اجلوانب التينية املرتبطة  لتو  

يما السياسي واالقتصالي للتين يف احلياة  جملتمعات اإلسالميةه  وه ا التو  كان يلعبه ف
السيما وأن ةل املستبرقن القتماء  ملوا يف  هماد املستبر  التقليتي كجزء من  مله

التوائر االستعما ية كسفراء ولبلوماسين وموظفن يف بالل البر  وأ بحوا و اء يستعان هبم 
 .(1)يف ه ا األمر من قبل حكومانم

ستبرا  هو أ ا لفعت املراكز ولعّل من أبر  إفرا ات ه ل التحوالت الا طرأت  لد اال   
االستبراقية التقليتية إىل التحول إىل مراكز توث تعِن مبا تعِن به مراكز البحوث اجلتيتةه 
ومن أبر  األمثلة مت سة الت اسات البرقية واإلفريقية ِبامعة لنتن الا حتولت إىل  تل من 

يةه لتحل ُملها خلة ثهون وغابت خلة مجعية الت اسات البرق همراكز توث البر  األوس 
 .(2)البر  األوس 

                                                 

 (.92-84( أزمة االستشراق الحديث والمعاصر، محمد خليفة حسن: ص)١)

 ( .57( مواجهة الغزو الفكري ضرورة إسالمية، أحمد السايح: ص)2)
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 :التيارات الفكرية املنحرفة وأثرها عل  اجملتمع اإلسالمي:املبحث الثاين
ال ثّك أن اإلنسان اةتما ي  لفطرة وهي يرو ة حلياتهه وه ل طبيعة غرسها املوىل  ز    

وةهه قال تعاىل: وةل فيه حينما ولقهه وملا هب  آلم إىل األ ض مل يهب  وحتل بل مع   
(ه ومن ٣8البقرة:) ژٱ ٻ ٻ ٻٻ ژ  :وقال تعاىل ه(12٣طه:) ژۋ ۋ ۅ  ۅۉ ژ

فال ميكن احلجر  لد الفكر  همقتايات اةتماا الببر أن يتحهر بعاهم أبفكا  بعض وسلوكهم
 هأو التحر  من اه  األفكا  ؛ وولك أل ا ليست مالة ميكن السيطرة  ليها ومنعها  ن الناس

  .الببر ولك فلم ولن ينجحوا وقت حاول
ولقت طرأ  لد اجملتمعات اإلسالمية يف  صو  التحور والت لف كث  من األفكا  وامل اهب    

الا نبحت يف اجملتمعات الغربية املتطو ة مالَيً؛ مما سوغ كث ًا من تلك األفكا  ح    م 
من أفكا  ونيم اةتما يةه البعض أن سر تطو  تلك اجملتمعات املالي يرةع إىل ما يطبقونه 

وسعوا ةاهتين يف تطبي  تلك األفكا  يف اجملتمعات اإلسالمية يا بن  رض احلائ  مبا لتى 
اجملتمعات اإلسالمية من نيم وتبريعات  اوية متكاملة تبمل مجيع مناحي احلياة؛ السيما 

تون يف مقتمته من اجلانب االةتما يه لكنهم كانوا يف انتفاا ال يفسرل إال ما وكرل ابن ول
أن املغلوب مولع أبتاً  القتتاء  لغالب يف ثعا ل و يه وحنلته وسائر أحواله و وائتله ووكر أن 
السبب يف ولك أن النفس أبتاً تعتقت الكمال فيمن غلبها وانقالت إليه: إما لنيرل  لكمال مبا 

طبيعي إذا هو لكمال وقر  نتها من تعييمه أو ملا تغال  به من أن انقيالها ليس لغلب 
 .(1)الغالبه فإوا كان ولك انتحلت مجيع م اهب الغالب وتببهت به

وألةل ولك فإنه ال يستغرب موقف كث  من أبناء املسلمن ال ين أ يبوا  هلزمية النفسية    
أمام التقتم املالي امل هل للغربه ح  أ ب   كل ما ةاءهم من قبل الغرب من األفكا  

لنيرَيت مت مًا ببحس احلتيت معز ًا بقوة احلجاا وثواهت العلمه ومزورفًا بفاتن واملبالس وا
منزلة احلقائ  الا جيب اإلميان هبا  -ههالء-األلوان؛ أنزله ووو العقول الفاترة والعقليات املغلوبة 

أن كل ما أييت من الغرب هو احل  وهو  -من حي  ال يبعرون -واستقر يف سويتاء قلوهبم 

                                                 

 ( .١١6( مقدمة ابن خلدون، عبد الرحمن بن خلدون: ص)١)
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 .(1)س للصحة والصواباملقيا
ه ا  لد الرغم من وةول كث  من التناقاات الا يبوء هبا كاهل منهج احلاا ة الغربية    

حي  تناقض يف األفكا  وتناقض يف القيم وتناقض يف املواقف وتناقض بن األقوال 
ا بعت السيم -الحقاً -األمر ال ي أ بك ل اة التغريب يف اجملتمعات اإلسالمية  ه(2)واأل مال

ظهو   يف كث  من املبالس واألفكا  الغربية الا كان أولئك يت ون إليها ويببرون هبا بصو ة 
ةلية بعت أحتاث احلالي  بر من سبتم  وما أ قبها من تتم  ألفغانستان ل العرا  بعت 

 ولك يف جتلّ  واي  ومصالمة ةلية للمبالس الا كان يت و إليها ويببر هبا.
اإلثا ة إليه هنا؛ موقف أولئك ال ين و هلم الغرب من والل املما سات الا ومما جتت    

ةاءت خمالفة ملا كان يببر به ل اته يف العامل؛ السيما البالل اإلسالمية إو تنو ت  لول أفعاهلم 
  لد هالهة أثكال:

 فري   ةع  ن تلك األفكا  وإن بقي معه ثيء من لوهتها. -
ة من تلك األفكا  واملبالس فيهرت العلمانية الا ترتتي هوب وفري  حاول أن يهسلم مجل -
 .اإلميان
 وفري  استمر  لد غيه بل غال و ال فح ب  غربياً يف أفكا ل أكثر من الغربين أنفسهم. -
ولعل من أبر  وأهم التيا ات وامل اهب الفكرية املعا رة الا لولت  لد اجملتمعات اإلسالمية   

 يها ما يلي:وكان هلا أهر  لغ ف
 :الَعْلَمانية :أولا 
تعرف ويكيبيتَي واملوسو ة احلرةو  لد الببكة العاملية للمعلومات العلمانية بقوهلا: ايت     

)سيكيوال يزم( وتعِن إقصاء التين  Secularism   كلمة  لمانية من الكلمة اإل ليزية
العلمانية هي الرتمجة العربية  ه وي هب آورون إىل أن(٣)واملعتقتات التينية  ن أمو  احلياة

                                                 

 ( )ط د، ت د(.١/١22: )( نحن والحضارة الغربية، أبو األعلى المودودي١)

 ( .8١( اإلسالم لعصرنا، جعفر شيخ إدريس: ص)2)

 )مفردة العلمانية(  http://ar.wikipedia.org( موقع ويكيبيديا، الموسوعة الحرة، 3)
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[ يف اللغات األو وبية حي  يقصت هبا: إقامة Secularism, Secwarita]لكلمة 
كما تعرف لائرة املعا ف ال يطانية   هاحلياة بعيًتا  ن التين أو الفصل الكامل بن التين واحلياة

آلورة إىل االهتمام العلمانية أب ا: حركة اةتما ية نتف إىل  رف الناس  ن االهتمام  
 .(1)  حلياة التنيا وحتها

من والل ما سب  يتا  يعف التعب  البائع  ن العلمانية أب ا فصل التين  ن التولة إو    
ال يعطي املتلول الكامل واحلقيقي للعلمانية والصواب أن يقال: فصل التين  ن احلياةه 

وهي تنقسم يف الواقع التطبيقي بعت  ه التينفالعلمانية  وتصا  تت و إىل إقامة احلياة  لد غ 
 :ظهو ها إىل قسمن

 ة  لمانية غ  معالية للتين وال  قامعة لهه ولكنها تكال تلغيه ؛كعلمانية العامل الغريب.
  .ة  لمانية متطرفة ُما بة للتينه كعلمانية البيو ية والعلمانية اإلحلالية يف العصر   احلاير 
ب له ل اة املنهج العلما  يف العامل اإلسالمي إال أنه واةه ةلة كبفت  ولكن  لد الرغم مما  

حقيقته يف العامل اإلسالمي مما ةعله غ  مقبول  نت  موم البعوب اإلسالمية ملعرفتهم 
تقيقته؛ األمر ال ي أجلح ل اة العلمانية إىل اْلروا ببت ة ةتيتة وهي إ طاء العلمانية  وم 

 يف اجملتمعات اإلسالمية فحطلقوا ما يسمد بة والعلمانية املهمنةو الا ليين لكي مينحها قبوالً 
تسم  مبما سة البعائر التينية مجا يًا ألي   هيعرفو ا أب ا: حرية املعتقت  لد الصعيت الفرلي

كيان اةتما ي مهما  غر أو ك  متمتعًا بقت  واف  من االستقاللية  ن سلطة التولة وهي 
ه واملتحمل هل ا التعريف جيت أنه ال يقتم أي ةتيته فه ل العلمانية يف (2)لينتعين مواطنة بال 

قسمها ال ي ال حيا ب التينه اجلتيت فق : االسم ال ي قت يسوغ  نت بعض العوام أو أثبال 
 العوام قبول املنهج العلما  ألةل أنه أحل  به مسمد )املهمنة(.

يستطيع أن يت ك أن ه ا املنهج خمالف لنسالم  إن كل من اطلع  لد فكرة املنهج العلما   
فاإلسالم كتين مشويل ال يقبل تال  همجلة وتفصياًل مهما حاولوا إظها ل أبنه ال يصالم اإلسالم

                                                 

( مثل قاموس العالم الجديد: لوبستر، ومعجم اكسفورد، والمعجم الدولي الثالث الجديد: انظر العلمانية، د.سفر ١)

 ( .24-2١: ص)الحوالي

 هـ، غانم جواد.١/5/١424، األربعاء 90١0( جريدة الشرق األوسط، عدد 2)
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ولك الفصل ال ي ميثل العمول الفقري للعلمانية؛  -يف أ وله وة و ل ومرتكزاته-من األحوال 
 القة العبت بربه ويرفاون أن يتعتى ولك لينيم حيصرون لو  التين يف  -العلمانيون-إو هم 

وه ا خيالف منهج اإلسالم وهو أمر يت كه من كان له ألىن بص ة ومعرفة  . قي مناحي احلياة
 .تقيقة اإلسالم كتين ةاء ليكون حاكماً  لد احلياة يف خمتلف مناحيها وةوانبها

الثو ة  لد التين يف الغرب يف القرن ويكفي أن نعلم أن العلمانية ترتب  يف ظهو ها بعصر     
الثامن  بر ؛ وولك  لد يت  ةل يعرف ِبو ا هوليواكي وهو بريطا  ملحت ؛ وولك  ام 

ففكرة  هه كما ظهرت فكرنا يف اهلنت وحصلت  لد ل م كب  من اهلنتوسين(1)م18٤٦
 .العلمانية مرتبطة مبحاولة إيعاف لو  التين يف احلياة

لعلمانية فكرة غربية فقت تبناها الغرب وأ بحت من القااَي املسلم هبا يف ونيرًا لكون ا    
الفكر الغريب السياسيه ومن ل يف الفكر السياسي العاملي التائر يف فلك احلاا ة الغربية 

 .(2)وأ ب  الاغ  منصباً  لد ةعلها النيام السائت يف كل لول العامل
 ية:وميكن أن خنلص مما سب  إىل األمو  التال 
يا أو ميكن أن يقال  نها أ ا: العلمانية توعت منهج حياة يهتف إىل فصل التين  ن التن -  
 تبجع املتنية واملواطنة وترفض التين (. - قيتة-إيتيولوةيا)

العلمانية حتيثة الوةول غربية األ له فرض وةولها ظروف  اثها العامل الغريب حتت  -   
 لتين يف الاغ   لد الناس واستعبالهم.يغ  الكنيسة الا وظف  ةاهلا ا

ايطراب تطبيقات العلمانية لتى املتبنن هلا من العامل اإلسالميه فليس هناك   ية وايحة -  
 .وال فكرة متف   ليها  نتهم

  ::العوملةالعوملة  ::اثنياا اثنياا 
 .فالعوملة يف اللغة: العوملة تعين إكساب البيء طابع العاملية أو أ ا تصي  احمللي  املياً    
أما تعريف العوملة وتو يفها العقلي العملي فهو أمر خمتلف فيه ببكل كب  حي   ت أن    

                                                 

 ( .75( االتجاهات الفكرية المعاصرة، علي جريشة: ص)١)

 ( .90( اإلسالم لعصرنا، جعفر شيخ إدريس: ص)2)
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البعض حيصرها يف ةانب أو ةوانب من النبال اإلنسا ه فتجت من يقصرها  لد النبال 
االةتما ي أو السياسي أو االقتصالي أو التجا ي أو الثقايفه والصحي  هو أن العوملة يف 

ه وهو ظاهر التاللة  لد ُماولة  بغ العامل (1)األمشل هو:   و ة العامل واحتاً  متلوهلا األ م
بصبغة واحتة من والل توحيت النيم والر ى واملنطلقات تي  تلغد قااَي التفرل واْلصو ية 

 الثقافية والسياسية واالةتما ية واالقتصالية ويصب  العامل مب تلف تقسيماته  املاً واحتاً.
آور بقوله: ) العوملة هي التتاول الواي  ألمو  االقتصال واالةتماا والسياسة  ويعرفها   

والثقافة والسلوك لون ا تتال ي كر  حلتول السياسية للتول وات السيالة أو انتماء إىل وطن 
 .(2)ُمتل أو لتولة معينة ولون حاةة إىل إةراءات حكومية (

فية فحسبه بل هي أك  من ولك بكث  فهي ليست فالعوملة ليست تعريًفا ةامًتا حلركة هقا   
مصطلًحا لغوًَي قاموسًيا ةامًتا يسهل تفس ل ببرح املتلوالت اللغوية املتصلة هباه بل العوملة 
مفهوم مشويل ي هب  ميًقا يف مجيع االجتاهات لتو يف حركة التغي  يف س و نا املتصلةه 

ه إًوا فهي حركة تغي  (٣)كنه العوملة ومامو ا  وألةل ولك فاألمر املهم يف املويوا هو فهم
ثاملة من انحيتن: الناحية األوىل أ ا ثاملة للجميع يعين للعامل كله  ال مناص ألي أحت 
 نهاه والناحية األورى أ ا ثاملة لكل ةوانب احلياة التينية والثقافية واالةتما ية واالقتصالية 

 والسياسية وغ ها
ل إليه مجوا من املثقفن الغربين وغ هم و أوا يف العوملة أ ا يف حقيقتها ه ا املفهوم و    

إون العامل الواحت ال ي يورال الو ول  هإ الة للهيمنة من والل القمع والقااء  لد اْلصو ي
إليه هو املتمثل يف النمووا الغريب وال ي حيق  مصال الغربه وه ا أمر ظاهر وواي  غاية 

فالغرب هو  .العوملة تقتاي توحيت النيم والقيم وغ ها حسب النيام الغريبالويوح وولك أن 
وهو ال ي يوةه ه ل العوملةه فإن ه ل العوملة  هتيت معاي  القيم وموا فاناحتال ي سيتوىل 

ستكون مصبوغة  لصبغة الغربية فلسفة وذ  حياةه وه ا القول ليس استنباطاً فحسب بل هو 
                                                 

 (.38( العولمة والعالم اإلسالمي أرقام وحقائق، عبد سيد عبد إسماعيل: ص)١)

 نوان: االقتصادي والسياسي والعولمة، مصطفى العبد هللا الكفري: موقع الحوار المتمدن:( مقال بع2)

 www.rezgar.com/w.asp?l.349. 

 (.44( العولمة والعالم اإلسالمي، عبد سعيد عبد إسماعيل: ص)3)
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:و (1)يقول أحتهم ه تيهر يف أطروحات مثقفي الغرب و انعي القرا  فيهماحلقيقة املعلنة الا
يتعن  لد الوالَيت املتحتة أال ترتلل يف الرتويج لقيمها وسعيها ألن يكونوا مه بن أو 

فإن  هسياسين ينبغي  لد األمريكين أال ينكروا حقيقة أنه بن كل األمم الا  رفها ات يي العامل
 تاًل واألكثر تساُمًا واألكثر حر ًا  لد إ الة تقييم ال ات وحتسينها وهي  أمتهم هي األكثر

ويتعن  لد األمريكين أن يروةوا لر يتهم للعامل ألن الفبل يف  هالنمووا األفال للمستقبل
القيام ب لك أو تبين موقف و ش ولا غ ك يعيشو يعنيان التنحيه فهل تبِن قالة أةانب  

وميثل نتيتًا لصال  هالنفصالية والصتوا الثقافية الا تقوض االستقرا كنماوا تبجع النز ة ا
الوالَيت املتحتة وللسالم اإلقليمي ولألسوا  األمريكية ولقت ة الوالَيت املتحتة  لد القيالة؟ 

ه وهي ك لك سوف تكون مفصلة  لد ما حيق  مصال (2)إن اإلةابة هي نعم  لتحكيت ( 
قعها املتفو  و َيلنا احلاا ية ويوبقي  امل الاعفاء أتبا ًا مهمبن تلك القوى وحيف  هلا مو 

 .منج بن من أنفسهم أو بسلطان العوملة حنو التبعية لتلك القوى 
ولعل من أبر  ما أسهم يف فرض العوملة ما حتث يف  اية القرن التاسع  بر و لد امتتال    

وةيا السيما يف خايل االتصاالت واملوا الت القرن العبرين من تطو ات هائلة يف خال التكنول
التولية حي  أ ب  من املمكن القول أن العامل أ ب  قرية واحتةه من والل سهولة التوا ل 
 هالعاملي  نتقال األفكا  واملبالس والقيم فااًل  ن األمو  املالية املتعلقة  القتصال وغ  ولك

 والا من أبر ها: هتم فرض العوملة من  والهلاوه ا جيران إىل احلتي   ن الوسائل الا ي
فاإل الم هو الوسيلة األبر  السيما يف اجلانب األوطر وهو اجلانب  اإلعالم: -أ 

الفكري والثقايفه ال ي يهتف إىل إ الة بناء املنيومة الفكرية والثقافية يف العامل مبا يتواف  مع 
مناثطه الصحفية والكتب واملهلفات ومواقع وال ثّك أن اإل الم مب تلف ةوانبه و  هفكر معن

اإلنرتنت واألفالم وغ ها استطا ت أن حتق  تقتًما  هيًبا يف ه ا الباب وهو أمر مباهت 
وظاهر يف مجيع لول العامله ولعلي أث  هنا إىل ما حتققه أفالم هوليول األمريكية من اه   لغ 

الغريب  موًما وةعله النمووا املتميز ال ي  لد  قليات البباب يف ُماولة إبرا  األمريكي و 

                                                 

 ( هو ديفيد روشكويف أستاذ جامعي ومسؤول في حكومة كلنتون سابقاً.١)

 ( .١9-١8صحوة اإلسالمية(، عبد الرحمن الزنيدي: ص)( العولمة الغربية )ال2)
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 يستح  أن يسا   لد  جه ويقتفد أهرل.
وهي وسيلة قتمية حتيثة حي   الت بصو نا  الغزو والحتالل والستعمار: -ب    

اجلتيتة بعت أحتاث احلالي  بر من سبتم  يف ُماولة إل الة كل ما يعرتض طري  العوملة 
 ها ويت مها.وتنصيب من يسهم يف امتتال

والتهتيتات العسكريةه وه ا ال ثك  من الوسائل  الضغوط القتصادية والسياسية -ج  
 الا أاتحت فرض توةه واحت وفكرة واحتةه إىل غ  ولك من الوسائل.

وال بةةةّت هنةةةا أن نقةةةول إن العوملةةةة مل تكةةةن كمةةةا كةةةان يرةةةةد هلةةةا وولةةةك أبن تسةةةول العةةةامل هقافةةةة  
وتسا ت  لد تعاو م وتطو هم واالستفالة من و ات بعاهم بعًااه  إنسانية تناسب كل الناس

بةةةةل  ةةةةالت العوملةةةةة أن تكةةةةون تغريبةةةةاً بسةةةةبب هةةةة ا التفةةةةو  الغةةةةريب و ةةةةتم تسةةةةام  حاةةةةا ته مةةةةع 
ولعةةل مةةن أبر هةةا يف اجلوانةةب االقتصةةالية  .؛ ولةة ا أفةةر ت سةةلبيات  ييمةةة (1)احلاةةا ات األوةةرى

 :والثقافية
العوملة  ملهيفرات واملنيمات االقتصالية كمنيمة و اجلات و وبعتها  ا تبطت القتصاد: :أولا   

منيمة التجا ة العاملية واملهيفرات التولية الا تعقتها كمهيفر لافوس وغ ل مما كان  لد نسقهه 
وكلها تتجه إىل حترير األسوا  ووص صة املهسسات وانسحاب التولة من الت م االقتصالي 

انسحاهبا ح  من وظائفها االةتما ية املرتبطة  جلانب االقتصالي  للمهسسات الوطنية بل و 
كالر اية االةتما يةه وظاهر يف تلك املنيمات واملهيفرات سعيها احلثي  لفرض مصال التول 
األقوى اقتصالًَي  لد ما سواهاه بل وسح  ما سواها ألةل مصال األقوَيء وحتويل ثعوب 

 . لد األقوَيء -يف اجلانب الصنا ي- فق  يعيبون  الة األ ض سوى األقوَيء إىل مستهلكن
واألمر ال ي ال ثك فيه أن السب  والغلبة ل اهليمنة هي لألقوى اقتصالًَي واالنتحا  
ومن ل اال يا  من نصيب الاعفاء اقتصالًَي ه وه ا يفسر لنا سبب اإلحلاح املستمر من 

االخنرال يف املنيومة االقتصالية الغربية حتت  الغرب و ل ات أمريكا  لد حبت لول العامل حنو
 ميلة العوملة والرتهيب من الت لف  ن ولك.

                                                 

 (.١4١( اإلسالم لعصرنا، جعفر شيخ إدريس: ص)١)
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املرال  لثقافة هنا هو ولك الكل املتجانس واإلبتا ات والقيم واألفكا   اثنياا: الثقافة:
ظاهرة ه و (1)واملعاي  والرمو  والتعب ات واإلبتا ات وأذال العيش الا تبكل قوام حياة اجملتمع

وطو ة العوملة الا تسعد إىل  ياغة هقافة كونية ثاملة تغطي خمتلف ةوانب النبال 
اإلنسا ه فهناك اجتال  ا ت ياغ  يف سبيل  ياغة نس  ملزم من القوا ت األوالقية 

ه الا تتواف  بطبيعة احلال مع نس  احلياة والثقافة الغربية حي  تسعد القوى الغربية (2)الكونية
سها أمريكا إىل إيهام البعوب  لد املستوى العاملي والاغ   لد احلكومات بوةوب و لد  أ

االنتماء إىل هقافة  املية واحتة وطمس الفرو  احلاا ية بن اجملتمعات مع اإلميان أبن الثقافة 
العاملية جيب أن تستمت من الثقافة املركزية الغربية املهيمنة نيرًا لتفوقها التكنولوةي اهلائل 

تعاظمها االقتصالي وامتالكها ملعيم اإللا ات اإل المية وثبكات املعلومات املتقتمة  لد و 
 .(٣)املستوى العاملي يف وام ولك ستجت البعوب نفسها سائرة يف فلكها لون اوتيا 

ولعل أبر  امل اطر الثقافية الا تواةهها ثعوب األ ض التسل   لد هوية البعوب للعب     
ولك أنه ال يرال البقاء إال هلوية واحتة وهي هوية القوى ال ي ال يريت أي  هبا أو إلغائها؛

مقاومةه وألةل ولك فقت س ر العوملة لطمس املعامل الب صية الا يفيز كل أمة ل ماوا؟ ل 
َ بجغو اجلميع  لب صية الغربية ل التبعية الكاملة للغربه والار  يتفاوت من أمة ألمة ومن 

 لد مقتا  بعتها وقرهبا من األسس الا تقوم  ليها هقافة الغرب وقيمته  ثعب لبعبه وولك
 .وتطلعاته

واملتحمل لكث  من اجملتمعات اإلسالمية جيت طمًسا واقًعا يف كث  من معامل الب صية    
اإلسالميةه ولعل من أبر  ولك ما ييهر من الزي واللباس ال ي أ ب  يلف  احمللي ويتجه بقوة 

السيما لتى الببابه ل اللغة الا يعف االهتمام هبا يف مقابل العناية الفائقة  حنو الغريب
 للغة اإل ليزيةه وال ثك أن ولك وإن كان ال يبتو أمو ًا ثكلية إال أن التغي  غالبًا ما يبتأ  
ك لك األمر ال ي ال بت أن يتنبه له هو أن خماطر العوملة  لد اهلوية إذا هي مقتمة مل اطر 
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يم  لد التولة والوطن والثقافة واألمة إو هي تعين بال ثك مزيًتا من تبعية األطراف للمركز أ 
جتميًعا لقوى املركز وتفتيتًا لقوى األطراف ومن والف ولك أو مل يستجب له فإنه جيلت بسيال 
 حقو  اإلنسانه وحقو  األقليات واحلرَيت التينية وحقو  املرأة بل يتجاو  األمر ولك للت م

 .(1)املباثر للمتبنن للعوملة والتبعية املطلقة والاغ   لد احلكومات ألةلهم

  :الليربالية :اثلثاا 

 Liber هي كلمة أ جمية وليست  ربيةه ترةع إىل اللغة الالتينية وهي مبتقة من )لي (   
له وتعين احلره وهي تطل  اآلن ويرال هبا حركة أو م هب له فكر معن ال نستطيع أن حنتل 

والسبب يف ولك يرةع إىل  تم الثبات ال ي يعا  منه ه ا  هتعريًفا لقيًقا ميثل مفهوم اللي الية
وتعت   :امل هب وهو أمر يعرتف به أ  به والتا سون لهه ةاء يف املوسو ة العربية العاملية

ه وةاء (2)سنناللي الية مصطلًحا غامًاا ألن معناها واكيتانا تبّتلت بصو ة ملحوظة مبرو  ال
وكل لي ايل فهو مرةع لي اليتهه  هيف املوسو ة احلرة )ويكيبيتَي(: اللي الية تتعتل بتعتل اللي الين

وات يي اللي الية املبحون  لتجا ب اللي الية املتنو ة والنتاا الثقايف املتمحو  حول قيم اللي الية  
ملزًما وم  ألزم أو حاول اإللزام سق  من سجل  كلها مراةع لي الية لكن أَيً منها ليس مرةًعا

 .(٣)الرتاث اللي ايل

 .وألةل ولك  ت أن حتتيت مفهوم لقي  هل ا املصطل  أمٌر يف غاية الصعوبة 
ولو أ لان العولة لتا يي ه ا امل هب لعلنا من معرفة ات خيه نستطيع أن نستوي  معامله     

ت املتحتة وبريطانيا العيمد حنو هلثي القرن التاسع  بر لقلنا: أن اللي الية ظلت يف الوالَي

                                                 

( )ضمن مطبوعات جامعة فيالدلفيا كلية 33ة والخصوصية، حسن حنفي: ص)( انظر : الثقافة العربية بين العولم١)

م، األردن(، و العولمة، عبد ١999اآلداب والفنون،األردن،ضمن مؤتمر )العولمة والهوية( منشورات الجامعة عام 
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تعين ا تنا  امل هب االقتصالي القائل ترية العمل  (1))القرن ال ي بر ت فيه اللي الية
(Laissez Faire ه ل تطو ت مع مرو  الوقت وأ بحت حتمل مبالس مرثتة ومواقف)

عت  ن اجملال االقتصالي  لد الرغم من لكنها مل تب هموةهة أكثر  سوًوا من خرل حرية العمل
النز ة االةتما ية الا طرأت  ليها إو تفرتض اللي الية لائًما أن  َيلة الرفاهية املالية وإن مل 

 .(2)تكن تامن الفايلة لائماً إال أ ا تزيل السبب األ لي للرويلة
انت لوًما هلا نيرة  لمانية فنيرة اللي الية ك -وك ا االةتما ية-أما من الناحية السياسية    

وهي تت م ببكل قوي فصل التين  ن التولةه بل وتنفر من سيطرة التين وأهله  لد نواحي 
 .النبال االةتما ي والتعليم والسياسة

ولعل من أبر  نتاا الفكر اللي ايل يف اجملال السياسي والتميقراطيةو حي  أ ا تعطي مجلة من    
وحرية االةتماا وحرية  هوحرية التفك  والتعب  هية الرتثي احلرَيت السياسية مثل حر 

كما تعطي مجلة من الاماانت املانعة من اال تتاء  لد األفرال وحرَينم مثل   هاالحتجاا
 ويمان التحقي  ويمان التنفي  ويمان التفاا. هيمان االنام

ةوهرًا أساسيًا يتف   ليه  و لد الرغم من  عوبة حتتيت مفهوم لقي  لّلي الية إال أن هناك    
 مجيع اللي الين يتكون من  نا ر أمهها:

ومن ه ا الفرل وحوله تتو  فلسفة احلياة برمتها وتنبع القيم الا  هأن الفرل هو األساس-1  
حتتل الفكر والسلوك مًعا يقول وتبا لز فرنكلو: ) وقت لأب اللي اليون من  لوك وفولت   لد 

ي اةتما ي أو نيام سياسي ال يتطلب أكثر من اسرتثال مبصال اإلنسان القول أبن تقييم  أ
 .(٣)ومهامه وميوله يف احلياة التنيا ( 

كما ترى اللي الية مبتأ أولوية الفرل  لد اجلما ة ويعت ه ا اْل  الرئيسي للفكر اللي ايل األمر    
من األفرال يسعد كل واحت  ال ي لفع بعض اللي الين إىل تعريف اجملتمع   تبا ل وخمو ة

منهم لتحقي  مصاحله واحتياةاتهوه ويطل   لد ه ا الرأي امل هب وال  يو حي  ينير 
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لألفرال ك  ات متنافرة بتاول اجملتمعه وه ا التفك  يهلي إىل فكرة مهلاها أنه ال وةول 
أنه فكر حيمل  ه أو قت يقال(1)للمجتمع بل هو مت يل فهو خمو ة من األفرال املكتفن واتياً 

ه فالفرل كل فرل يسعد لتحقي  مصاحله واحتياةاته (2)أك  حاالت الصراا الكل يت الكل
 ويرى أنه ال ميكن ألحت أن يقف يف طريقة والنتيجة  راا ال  اية له.

تنير اللي الية إىل العقائت التينية والفلسفية  لد أ ا أمو  ث صية قت تكون هلا أمهية  -2  
الص الفرل وفهمه معِن احلياةه ولكن لون أن يكون هلا أي قيمة سياسية يف حت قصوى يف و

 وانا.
وقت طرح ه ا  تل   هترى أن النزاا  لد السلطة هو احلقيقة الثابتة يف احلياة السياسية -٣   

كب  من الكتاب اللي الين من ةون لوك إىل ةيمس مل إىل برترانت  سل إىل ا.ك.غول يت 
كرة من ا تقالهم أن املصت  األك  لليلم االةتما ي هو احتكا  السلطة يف يت وتنطل  الف

التقاء قيام اليلم  -مجا ة واحتة سياسية أو اةتما ية أو لينية والسبيل الوحيت يف نيرهم 
 .(٣)االةتما ي هو أن توا ن القوة  لقوة

ت  مو ها إىل ل ةة أن ال تعرتف اللي الية مبرةعية مقتسة إو ترى أ ا لو قتست أح-٤   
أو قتست أحت كتبه إىل ل ةة أن تعتل املع  الوحيت أو األساس  نها مل  هيتحتث بلسا ا

 .تصب  لي الية وأل بحت م هًبا منغلقاً  لد نفسه
ما سب  يعطي املالم  األوي  هل ا الفكر املسمد اللي اليةه ولعل املطلع  ليه و لد   

 ا أمهها:أطروحات أ  به يالح  أمو ً 
أن الفكر اللي ايل ينطل  يف بنيته األساسية من السعي احلثي  يف ُماولة معرفة اآلور من -1  

والل ما قتمه ه ا اآلور  ن نفسه وليس من والل قراءته قراءة نقتية ؛ متجاو ًا األهم 
 ن  واألوىل وهو معرفة ال ات ِبميع وصائصها ومميزاناه بل متجاهاًل هلا متجاو ًا إَيها

                                                 

( الجوهر الليبرالي: فردانية القيم والتصورات، هبة رؤو  عزت: )مقال( )موقع إسالم أون الين ١)
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ه ول لك  ت األطروحات اللي الية فيها من التمجيت والتعييم واإلةالل لنيرَيت ال (1) مت
ترتقي ملا يوةت من أنيمة يف البريعة اإلسالمية الا  لد الرغم من حسنها ال ي ثهت به 

رب من األ تاء وكثرنا وتعتل خاالنا مل تلفت نير ههالء ومل يعنوا هبا كعنايتهم مبا يطرح يف الغ
 أفكا  ال هبات هلا وال اتزان.

الفكر اللي ايل من ا ه يالح  أنه منتج غريب كان نتاا واقع  اثه اجملتمع ال ي ظهر فيه -2  
ه ا الفكره وه ا الفكر قت يكون أمثر يف ولك اجملتمع وألى نتائج مقبولة فهو متميز  لنسبة 

ت مل تستفت منهه بل ال حتتاا إليه ولكن قت ال يكون ك لك لتى ختمعا هللمستفيتين منه
أ اًله وهنا ال بت أن نب  إىل أن الفكر اللي ايل مل يقرأ قراءة نقتية ممن أ جب به من 
اللي الين العرب بل أو هم اإل جاب  حلاا ة املالية الغربية فا تقتوا أن الرقي مبجتمعانم ال 

م فركبوا موةة ه ا الفكر لون و ي يكون إال بسلوك نفس الطري  والنسج  لد منوال القو 
وحاول غرسه يف اجملتمعات العربيةه كما أن فئام منهم قت ياقوا و ً ا  -لتى البعض-مباامن 

مبكانة التين لتى اجملتمعات العربية وإقباهلم  ليه ؛ فرأوا أن وةول مثل ه ا الفكر ال ي يت و 
إليه فكانت  نايتهم هب ا الفكر ؛ ولو  إىل احلرية سبياًل لتهميش التين ومن ينتمون أو يت ون

أ م قر وا ه ا الفكر قراءة نقتية لوةولل واليًا من املقومات األساسية للنيم احلقة الا حتمل 
طيانا أبر  أسس البقاء والا  لد  أسها الثبات والتوا ن؛ إو هي منتج ببري وال ميكن ألي 

الفكر يعرتفون بعتم هباته ) اللي الية تكال  منتج ببري أن حيمل الثباته ول ا  ت أ  ب ه ا
تتعتل وتتنوا بتعتل وتنوا من يتمثلو اه ال ميكن أن أحاسب لي اليًا ما بقول يقول به لي ايل 
آور؛ ألن كاًل منهما مسهول  ن لي اليته وليس  ن لي الية اآلورين كما أن تيا ات اللي الية 

يكال أن يعم مجيع أفرال التيا ه ومنها ما ينحو  لد الات  متنو ة فمنها ما ينحو منحد إميانياً 
 ه فهل مبتأ كه ا حيمل يف ماامينه نيام ميكن أن يس   ليه ختمع ما.(2)من ولك

أما التوا ن فياهر البط  يف ه ا الفكر ال ي يقتس الفرل وجيعله احملو  ال ي يتو   ليه    
تمع والفرله فاللي الية كانت لائمًا يف اجلانب ال ي مهمبًا اجملتمع بل موةًتا للعتاوة بن اجمل

                                                 

( مجلة فصلية تصدر عن awu-dam.org، ماجد صالح السامرائي، )(انظر: هل للفكر العربي الحديث من فلسفة١)

 م(.2005، شتاء 8، السنة 2١اتحاد الكتاب العرب بدمشق )عدد 
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يت و إىل التحر  من القيول الا ترب  الناس  بطًا وهيًقا أبي فئات اةتما يةه مبعِن أ م يسعون 
ه وه ا أمر ال ثّك متمر للمجتمع إو ال تستقر (1)إللغاء أي سلطة ميكن أن تسيطر  لد الفرل

 ة وال باتهاه بل هبما مًعا وسب  بيان ثيء من ولك.اجملتمع مبثل ه ل النز ة الفرلي
فبينما ال يقبل الكث  من  هتاا ب آ اء مفكريهم يف أساس الفكر اللي ايل وهي احلرية -٣   

اللي الين  حلرية املطلقة بل ي هب ةون ستيوا ت ميل إىل أن امل   الوحيت ملما سة القوة 
تحار والا تكون يت إ الته هو منع الار   ن ببكل  حي  جتال أي  او يف اجملتمع امل

ل  تل ي هب يف  أي آور إىل  فض أي قيول تفرض  هاآلورين مبعِن أنه هنا يسلب احلرية
 لد الفرل ملنعه من تتم  نفسه ةسمانيًا أو أوالقياًه وهب ا يرفض القوانن الا جت  سائقي 

النا ية ا تتاء اْلووةه ويساويهما يفاماً  العر ت  لد  ب  حزام األمان أو سائقي الت اةات
 لرقابة الا يفنع األفرال من القراءة أو االستماا إىل  أي ماه بل ويتافع أ حاب الفكر 

ه وال ثك أن ه ا من (2)التحر ي املتطرف  ن ح  الفرل ما يباء مبا يف ولك تناول امل ت ات
عتمت  ليها أ  ب ه ا الفكر إو كيف التاا ب ال ي يتل  لد وةول ولل يف املنهجية الا ي

يتم فرض ةاية اآلور من الفرل وال يتم ةاية الفرل من نفسه مبعِن كيف لفكر يعيم الفرل أن 
 ال يسعد يف ةايته واحلفاظ  لد واته.

  :تيارات الغلو والتكفري والتخريب
ه يف املقابل ظهر يف يف مقابل تلك التيا ات الفكرية وات االمتتال االيتيولوةي الغريب فإن  

بالل املسلمن بعض التيا ات الفكرية الغالية الا هي امتتال لياهرة الغلو  نت الفر  القتمي  
وقت اورتقت من قبل املببوهن  هكاْلوا ا واجلما ات احلتيثة الغالية كجما ة التكف  واهلجرة
الثقافة والتحصن ال ين  قليلي هوالعمالء ووقع يف ثباكهم واهر بببهانم بعض البباب الغر

 نتهم نز ة تتين وحب لل   ح  ةيبوهم ةنولاً هلم ينف ون أهتافهم بغ  و ي وال بص ة 
  .من قتل وتفج  وتتم  يف بالل املسلمن

  .والغلو هو خاو ة احلت املبروا إفراطاً أو تفريطاً 
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والتنطع يف العبالة ومن  وقت ةاءت اآلَيت الصرحية واألحالي  الصحيحة يف النهي  ن الغلو
  :ولك
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ  چ  :/ قوله تعاىل1

 (1٧1)النساء:  چٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤڤ  
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  چ  :/ وقوله تعاىل2

التح ير وإن فه ا (.  ٧٧املائتة: ) چٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ    
ووطب أهل الكتاب إال أن املقصول به املسلمون أياًا ح  جيتنبوا موةبات الغاب الا وقع 

  .(1)فيها من سبقهم من األمم
هول: ) چڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  کک   گ       گ  گ  گ    چ  :/ وقوله تعاىل٣

ت حسب األهواء أو فاآلية نص  ري   لد األمر  الستقامة ه وه ل االستقامة ليسه (112
ل أكت  .اةتهالات الببر بل حتلها البا ا أبن تكون )كما أمرت( أي كما أمر هللا و سوله

ولك  لتح ير مما يقابل االستقامة وهو الطغيان )وال تطغوا( والطغيان خاو ة احلت إفراطًا أو 
  .تفريطاً 

ابجنو َ بَّةاس   يةي هللا  نهمةا قَةاَل يل َ سوةولو  قَالَ  :َ نج َأيب الجَعالَِيِة قَالَ ما ةاء   ومن األحالي/ ٤
ةةةَو َ لَةةةد  َاِحَلتِةةةهِ  اَّللَِّ  ةةةنَّ َحَصةةةد  .) َهةةةاِت الجقوةةة ج يل  :َغةةةَتاَة الجَعَقبَةةةِة  َوهو فَةَلَقطجةةةتو لَةةةهو َحَصةةةَيات  هو

ِف ه فَةَلمَّا َوَيعجتةوهونَّ يف َيِتِل قَالَ  َ ج كومج َوا :اْلج ثَاِل َههوالِء َوِإَيَّ َلَك َمنج َكاَن أِبَمج َا أَهج لجغولووَّ يف التِّيِن فَِإذَّ
قَةةةبةجَلكومج الجغولوةةوُّ يف الةةتِّيِن (
و وهةة ا  ةةام يف مجيةةع أنةةواا الغلةةو يف اال تقةةالات  :ه قةةال ابةةن تيميةةة(2)

مثل الرمي  حلجا ة الكبا  بناء  هوسبب ه ا اللف  العام  مي اجلما  وهو لاول فيه هواأل مال
أي هتي من كان قبلنا إبعالاً  ةن  هل  لله مبا يقتاي خانبة هتيهم همن الصغا  لد أ ا أبلغ 

 .. (٣)وأن املبا ك هلم يف بعض هتيهم خياف  ليه من اهلالك و هالوقوا فيما هلكوا به
رٌ  َ نج النَِّ ِّ  / َ نج َأيب هوَريةجَرَة ٥  هَحٌت إال َغَلَبهَوَلنج يوَبالَّ التِّيَن أَ  هقَاَل:) ِإنَّ التِّيَن يوسج

                                                 

 ( . 6/34(  تفسير الطبري ) ١)

، والحاكم في 3029، وابن ماجة ح رقم 3007، و النسائي ح رقم ١85١رواه أحمد قي المسند ح رقم  ( ( 2

 (.8١، ص :)وصححه، وصححه األلباني في حجة النبي 637/ ١المستدرك 

 .275ر العزيز الحميد ص : (  نقالً من كتاب تيسي ( 3
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َوةِ  هَوأَبجِبرووا هَوقَا ِبووا هَفَستِّلووا َتِعينووا ِ لجَغتج َةِ  هَوالرَّوجَحةِ  هَواسج ء  ِمنج التُّجلج َوَثيج
قال ابن  ه(2)( (1)

فَةيةوغجَلب وحجر و َوالجَمعجَِن ال يَةتَةَعمَّ  َأَحت يف اأَل جَمال التِّيِنيَّة َويَةتةجروك الرِّفج  ِإال َ َجَز َوانةجَقَطَع 
 ه(٣)

وه ل  هو تم الثبات  لد احل  همن ترك االلتزام هوقت  أينا و أى الناس  واقب الغلو والتبتل
 من لالئل النبوة املباهتة  لد مر العصو .

َنِف بجِن قَةيجس  َ نج َ بجِت اَّللَِّ  يي هللا  نهما قَاَل: قَاَل َ سوولو اَّللَِّ  /٦  : )َهَلَك َ نج اأَلحج
َنطِّعووَن قَاهَلَا َهالًَث( الجموتةَ 

املغالون اجملاو ون احلتول  هاملتعمقون :و املتنطعون :قال اإلمام النوويه(٤)
  .(٥)يف أقواهلم وأفعاهلم و 

ومةةا ةةةاء مةةن بيةةان إيةةايف يف السةةنة املطهةةرة يتبةةن بصةةو ة  هفمةةن وةةالل هةة ل األللةةة القرآنيةةة
فكمةةا أن التفةةري   هلةةد مةةا ثةةرا هللا ةةةلَّ و ةةالوالةةزَيلة   هقاطعةةة النهةةي الصةةري   ةةن خةةاو ة احلةةت

وأن اهلتايةة يف االسةتقامة  لةد  هكة لك الةزَيلة  ليةه احنةراف أثةت وأوطةر  هفيما ثرا هللا احنراف
 .الكتاب والسنة لون إفرال أو تفري 

وكان هل ل الياهرة من األسباب إيافة إىل ما تقتم من كو ا  لة فعل للتيا ات التغريبية   
   :رها وما تبثه من فسال واحنالل يف بالل املسلمن فهناك أسباب أورى من أمههااآلنف وك

ويبمل اجلهل  لكتاب والسنة ومنهج السلف الصال يف النير واالستتالل  :/ اجلهل  لتين1
ة كما تقتم اجلهل بعقيتة أهل السنة واجلما ة ة واجلهل مبقا ت البريعة والسنة الر نية ومراتب 

  .ومناهج االستتالل واجلمع بن األللةاألحكام 
/ اإل راض  ن العلماء و تم التلقي منهم واالستهانة هبم والطعن فيهم ه واعاو   وساً ةهاالً 2

 . منهم يفتون بغ   لم )فالوا وأيلوا( كما أو  الن  
م / الغلو والتبتل والتعصب للرأي واإل جاب به ه واالستعالء  لد اآلورين واحتقا ه٣

                                                 

 .360/  ١3(  الدُّلجة:سير ساعة من الليل،وهو إشارة إلى الرفق قي العبادة، فتح الباري  ( ١

 .  5036، ومسلم ح رقم 5982(  رواه البخاري في صحيحه ح رقم  ( 2

 . 359/  ١١(  فتح الباري  ( 3

 .  4823رواه مسلم  ح رقم   ( ( 4

 . 220/  ١6النووي ج صحيح مسلم بشرح   ( ( 5
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والبعو   لكمال واألفالية  ليهم ه فهم يف   مهم من القا تين ال ين  يوا أبن يكونوا مع 
 .اجملتمعات و لمائها وقيالانا وسوء الين  ملسلمن .. اخل  مما ألى إىل القول بتكف .اْلوالف

/ االيطراب النفسي والسلوكي و تم التوا ن والرتكيز  لد بعض اجلوانب لون اجلوانب ٤
ألورى ه و تم النير يف  واقب التصرفات وم النا واملبالغة يف األمو  تي  يصعب معها ا

  .تقبل النقاش واحلوا  حوهلا
/ قلة الص  واليحس واإلحبال والبطالة والفراغ مع هو ة البباب غ  املنابطة واجلنوح إىل ٥

  .العنف والقوة
يعف التتين والتساهل يف االلتزام / التقص  احلا ل يف بعض اجملتمعات املسلمة من ٦

أبحكام البريعة مع يعف الرتبية والتحصن وقلة يف احملاين الرتبوية املههرة إيافة إىل 
  .الطروحات الفكرية املنحرفة يف اإل الم وغ ل واملث ة لغ ة البباب التينية وةاسه

من إيافة إىل ما ترتب  لد وقت ترتب  لد ه ا   ز ة األمن و تم االستقرا  يف بالل املسل   
وإَث ة للفويد واْلالفات ه وتبويه حلقائ  التين  تولك من إ ها  لأل واح وتتم  للممتلكا

وتعطيل كث  من املصال البر ية والتنيوية والطاقات الببرية  هوثعائرل العييمة كاجلهال والتتين
  .صتي  ويفرح العتوواو   جلة التنمية ووتمات اجملتمع وغ  ولك مما حيزن ال

ومن املهكت أن ه ل الياهرة إوا مل تكن وات  لة مباثرة أب تاء األمة يف الغرب أو البر     
فمما ال ثك فيه أ م يستثمرو ا ويوظفون أتبا ها لتحقي  أهتافهم الا من أمهها   ز ة األمن 

والريوخ ملطالبهم واالستقرا  يف أوطان املسلمن ليكونوا  الة  ليهم يف ةاية أمنهم 
فهل يعي ثبابنا ولك فيح  ون مكائت األ تاء ويكونون لبنات  احلة يف  .االستعما ية

ختمعانم وأوطا م يلتفون حول  لماءهم وقالنم وأهل الرأي واحلل والعقت منهم للمبا كة يف 
                                                                                        .البناء واإل الح وقطع الطري   لد العتو املرتبص  إلسالم واملسلمن

  :املوقف من تلك التيارات املعاصرة املنحرفة
 هما سلف من االجتاهات وامل اهب الفكرية ال ثك أن هلا تواةت كب  يف البلتان اإلسالمية   

ومعلوم ما تبتمل  هك الاالالتومنهم من يت و لتل هوينتمي ل لك الفكر بعض املسلمن
 ليه تلك االجتاهات وامل اهب من مبالس يف حقيقتها كفر  هلل ومبا ةاء  نه من البرا 
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املطهره فهل يص  إطال  الكفر  لد كل من انتسب ل لك الفكر سواء أ لن ولك أم مل 
 يف أمو : يعلنه؟ وهل جيو  تصنيف الناس جملرل  أي أبتال أو فكرة طرحها؟ اجلواب  لد ولك

مسحلة تكف  املعن من املسائل اْلط ة الا ال جيو  للمرء أن يتكلم فيها إال  ن  لم مسحلة تكف  املعن من املسائل اْلط ة الا ال جيو  للمرء أن يتكلم فيها إال  ن  لم  أولا:   
وبص ة ووف  يواب  وقيول ال بّت من مرا انا كما سب  احلتي   ن ولك يف النقطة السابقة وبص ة ووف  يواب  وقيول ال بّت من مرا انا كما سب  احلتي   ن ولك يف النقطة السابقة 

لكفر أو اللعن  لد لكفر أو اللعن  لد فال جيو  إطال  البرك أو افال جيو  إطال  البرك أو ا  ههويف مبح  املفاهيم املنحرفة يف اإلميان والكفرويف مبح  املفاهيم املنحرفة يف اإلميان والكفر
أحت ح  لو فعل مما يبرك أو يكفر أو يلعن فا له ألن احلكم ب لك له أسباب وموانع؛ إو أن أحت ح  لو فعل مما يبرك أو يكفر أو يلعن فا له ألن احلكم ب لك له أسباب وموانع؛ إو أن 
احلكم املعل   لد األو اف ال ينطب   لد األث اص إال بتحق  ثرول انطباقه وانتفاء احلكم املعل   لد األو اف ال ينطب   لد األث اص إال بتحق  ثرول انطباقه وانتفاء 

  موانعه.موانعه.
و اللي الين أو غ هم و اللي الين أو غ هم قت يطرح البعض آ اء أو أفكا ًا تواف  بعض ما لتى العلمانين أقت يطرح البعض آ اء أو أفكا ًا تواف  بعض ما لتى العلمانين أاثنياا: اثنياا:     

بل   الصحي  الواةب بل   الصحي  الواةب   ههأو أن يصنف معهمأو أن يصنف معهم  ههمن   ى وأفكا  فال يعين ه ا أنه ينتسب إليهممن   ى وأفكا  فال يعين ه ا أنه ينتسب إليهم
وال جيو  له تال وال جيو  له تال   ههأو يتبن من  احب املقالأو يتبن من  احب املقال  هه لد املسلم أن ال يتعجل يف مثل ه ل األمو  لد املسلم أن ال يتعجل يف مثل ه ل األمو 

لافع  قتي لافع  قتي   من األحوال أن يبتغل بتصنيف الناس  لد الين واهلوى ح  لو كان بناًء  لدمن األحوال أن يبتغل بتصنيف الناس  لد الين واهلوى ح  لو كان بناًء  لد
بل ال بّت له أن يرةع للعلماء املوهوقن يف ما يبكل  ليه ليعرف وةه احل  يف بل ال بّت له أن يرةع للعلماء املوهوقن يف ما يبكل  ليه ليعرف وةه احل  يف   هه((11))يف حسبانهيف حسبانه

ثعبة من ثعبة من   ههكما أنه ال بّت أن يعلم أن جتري  الناس وتصنيفهم بغ  وةه ح كما أنه ال بّت أن يعلم أن جتري  الناس وتصنيفهم بغ  وةه ح     ههاملسائل وقائليهااملسائل وقائليها
ِلمو ) )   ::أنه قالأنه قال  وقت ةاء يف احلتي   نه وقت ةاء يف احلتي   نه   ههثعب اليلم فهو من كبائر ال نوب واملعا يثعب اليلم فهو من كبائر ال نوب واملعا ي ِلمو الجموسج الجموسج

ِلمووَن ِمنج ِلَسانِِه َوَيِتِل َوالجموَهاِةرو َمنج َهَجَر َما نَةَهد اَّللَّو َ نجهو  ِلمووَن ِمنج ِلَسانِِه َوَيِتِل َوالجموَهاِةرو َمنج َهَجَر َما نَةَهد اَّللَّو َ نجهو َمنج َسِلَم الجموسج كولُّ كولُّ  ))  ::وقولهوقوله  هه((22))((َمنج َسِلَم الجموسج
ِلِم َحرَاٌم َلموهو َوَمالوهو َوِ رجيوهو  ِلِم َ َلد الجموسج ِلِم َحرَاٌم َلموهو َوَمالوهو َوِ رجيوهو الجموسج ِلِم َ َلد الجموسج فهنالك فر  بن كبف الباطل فهنالك فر  بن كبف الباطل   ههوغ هاوغ ها  ((٣٣))  ((  الجموسج

    ..وبن احلكم  لد من يفعل الباطلوبن احلكم  لد من يفعل الباطل  ههوالرل  ليهوالرل  ليه
وهنا تسا ل هام: هل يعين ما سب  السكوت  من طعن يف التين أو هامجه أو ةاء ل اء وهنا تسا ل هام: هل يعين ما سب  السكوت  من طعن يف التين أو هامجه أو ةاء ل اء     

فالقيام هلل نصيحة له فالقيام هلل نصيحة له   ههفاستة يت و هلا يف مواةهة البريعة ؟!! ال ثّك أن اجلواب ال  لتحكيتفاستة يت و هلا يف مواةهة البريعة ؟!! ال ثّك أن اجلواب ال  لتحكيت
واةهة ل اة الباطل من أهل واةهة ل اة الباطل من أهل وك لك موك لك م  ههولتينه ولكتابه واةب ال جيو  الت لي  نهولتينه ولكتابه واةب ال جيو  الت لي  نه  ولرسوله ولرسوله 

                                                 

 هـ، دار العاصمة، الرياض(.١4١4، ١( )ط 406( تصنيف الناس بين الظن واليقين، بكر أبو زيد: ص)١)

 .6484اْلُمْسِلُم َمْن َسِلَم اْلُمْسِلُموَن ِمْن ِلَسانِِه َويَِدِه  ح رقم   (  صحيح البخاري، باب :2)

 .6706ِلِم َوَخذِْلِه َواْحتِقَاِرِه َودَِمِه َوِعْرِضِه َوَماِل ح رقم (  صحيح مسلم، باب : تَْحِريِم ُظْلِم اْلُمسْ 3)
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البت ة والاالل واةب وأمر ال ثك فيه ؛ لكن ه ا ال بت ملن يقوم به أن تتوفر فيه ثرول البت ة والاالل واةب وأمر ال ثك فيه ؛ لكن ه ا ال بت ملن يقوم به أن تتوفر فيه ثرول 
وال يكون  يه  ن املنكر وال يكون  يه  ن املنكر   ههح  يكون أمرل  ملعروف معروفاً ح  يكون أمرل  ملعروف معروفاً   ههاألمر  ملعروف والنهي  ن املنكراألمر  ملعروف والنهي  ن املنكر

  ..منكراً منكراً 
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 الفصل الثاني
 ( اإلصالحية بوهاحممد بن عبد ال :دعوة الشيخ) 
 

 أسباب ل اسة ل وة البيي ُممت بن  بت الوهاب. مدخل:
 أحوال العامل اإلسالمي واجلزيرة العربية قبل ظهو  ل وة البيي.املبحث األول: 
 نبحة البيي ُممت بن  بت الوهاب وطلبه العلم. املبحث الثاين:

 الت وة اإل الحية للبيي نبحنا وحقيقتها.املبحث الثالث: 
 آَث  ل وة البيي ُممت بن  بت الوهاب العلمية والت ويةبحث الرابع: امل

 لت وة البيي ُممت بن  بت الوهاب. ثبه املناوئن املبحث اخلامس:
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 مدخل عن أسباب دراسة دعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب:
بةةيي هنالةةك  ةةتة أسةةباب لفعةةت العلمةةاء  امةةة وأهةةل هةة ل الةةبالل وا ةةة لت اسةةة ل ةةوة ال   

 :ُممت بن  بت الوهاب اإل الحية من ولك ما يلي
   أل ا يفثل ذووًةا للحركةات اإل ةالحية الةا هةتفت إىل إ ةالح واقةع املسةلمن بعةت أن سةاء

وقامةةةت بتجتيةةةت الةةةتين مةةةن وةةةالل إحيةةةاء مةةةا أنةةةتهر مةةةن معاملةةةه وا ةةةة يف ةوانةةةب  هكثةةة ًا
وهةي  هسالم يف  قول أبنةاء األمةةوقت  ححت الكث  من املفاهيم اْلاطئة   ن اإل هالعقيتة

 .والنهوض به حنو األفال هذووا للبناء واإل الح لواقع األمة املسلمة
 .أ ا من أوائل إن مل تكن أول احلركات اإل الحية ظهو ًا يف العامل اإلسالمي 

   أ ةةا أفاةةل احلركةةات اإل ةةالحية منهًجةةا وأسةةلمها طريقةةةه إو أ ةةا تةةت و إىل الرةةةوا الصةةال
والسةةةنة والعمةةةل هبمةةةا يف اال تقةةةال والعبةةةالة والسةةةلوك واألوةةةال  متمثلةةةة مةةةنهج أهةةةل  للكتةةةاب

 .السنة واجلما ة يف ولك

   وفد حقيقتها  لد كث  من املسةلمن حة  أ ةب  الفهةم اْلةاطئ هةو األ ةل يف تصةو  كثة
وألةل هة ا كةان ال  همن املسلمن هلا ؛ وولك بسبب ُما بتها من كث  من أ حاب األهواء

مةةن الفهةةم الصةةحي  حلقيقةةة هةة ل الةةت وة ومعرفةةة مةةا ينقمةةه اآلوةةرون  ليهةةا والةةتفاا  نهةةا  بةةت
 ببيان حقيقتها لون  َيلة أو نقصان.

  بالل احلةةةرمن هفهةةةي يفثةةةل الواقةةةع الةةةتيين والثقةةةايف لةةةباللان احلبيبةةةة هامتةةةتالها حةةة  يومنةةةا هةةة ا
جهةةةا القةةةائم  لةةةد الكتةةةاب وولةةةك مةةةن وةةةالل هةةة ل التولةةةة املبا كةةةة الةةةا تتبةةةِن منه  هالبةةةريفن
 والسنة.

   أ ةا األقةوى أهةرًا بةن تلةك احملةاوالت اإل ةةالحية التجتيتيةة حية  قامةت  ليهةا لولةة وأ ةةب
 .هلا لو  كب  يف نبر املبالس الا أحيتها تلك الت وة اإل الحية

 
  

 

 
 املبحث األول
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 بن عبد الوهاب:أحوال العامل اإلسالمي واجلزيرة العربية قبل ظهور دعوة الشيخ حممد 
كان القرن الثا   بر اهلجري املواف  للقرن الثامن  بر املياللي يعت حقيقة من أسوء     

 صو  االحنطال الا مرت  لعامل اإلسالمي من مجيع نواحيه التينية والعلمية والسياسية 
مانية واالقتصالية واالةتما ية ح  و لت إىل حال من الاعف كب ة ؛ فكانت التولة العث

وتوالت  ليها اهلزائم من قبل التول  هح   يت و لرةل املريض و هتعيش مرحلة ثي ووتها
مما ةرأ  هويعف سلطا ا  لد كث  من األقاليم هالنصرانية من النمسا و وسيا والبنتقية وغ ها

وتكونت حكومات يعيفة ومستبتة ال  هبعض الوالة  لد اْلروا  ليها واالنفصال  نها
 .ع إوااا من يف حكمهاه وال حتقي  األمن واالستقرا  لر اَيهاتستطي
فكان وس  اجلزيرة واألقاليم  هأما اجلزيرة العربية فلم تكن أحسن حااًل من تلك األمصا     

فكانت ممزقة بن إما ات  غ ة متعالية  هالنجتية بعيتة  ن نفوو التولة العثمانية وسلطا ا
 مبا  هأ ب  أحياانً يف كل قرية أم  مهتل من طامعن يف إما ته و ل هبم احلال ح  هومتفككة

ح  و ل احلال إىل أن القرية الواحتة يفز  بن أم ين  هيكون ولك من أقرب الناس لتيه
أما احلجا  فقت كان حيكمها األثراف  ه(1)كل يت د لنفسه الوالية  همتعالين أو هالهة أو أكثر

ولكن كان ههالء األثراف يف منا  ات بينهم وحروب كانت  هحتت سلطان التولة العثمانية
فكان معتل والية  هونت  فيها التماء وتستحل احلرم هتقوم بن األخ وأويه والعم وابن أويه

وقت تعاقب  لد إما ة مكة  هاألم   لد مكة سنة أو سنتن لكثرة االغتياالت والغت  واْلالف
و ا ت السلطة  هثريفًا مل ينعم واحت منهم  الستقرا والل القرن الثا   بر وحتل هالهون 

ومل تكن ك لك األحساء بعيتة  ن غ ها حي  انفصل   يم بين  ه(2)مثا  نزاا ال  اية له 
فكانت معيم البالل  ههة (1٠8٠والت براك بن غرير  ألحساء  ن التولة العثمانية سنة )

 هفانتبر اجلهل هوظهرت غربة اإلسالم هلتنيويةتعيش ويعًا سيئًا يف مجيع اجلوانب  التينية وا
ووقع كث  من الناس يف  هوثاا  التقليت األ مد والتعصب امل ه  هوكثرت البتا واْلرافات

البرك  هلل تعاىله و رفوا العبالة الا هي ُمض ح  هلل تعاىل  رفوها لغ ل من حجر أو ثجر 

                                                 

، وحركة التجديد 28، وتاريخ البالد العربية د . منير العجالني ص١/١24( انظر: عنوان المجد البن بشر ١)

 . 20واإلصالح في نجد،  د . عبد هللا محمد العجالن ص

 . 24هاب ص( انظر: عقيدة الشيخ محمد بن عبد الو2)
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إليها أهل اجلاهليةه و ّلوا هبا ل وة احل  الا أو ق  أو غ  ولك بتحويالت واهيات كالا وهب 
 ه؛ كما انصرفوا  ن القيام  لواةبات البر ية الا افرتيها هللا  ليهمةاء هبا  سول هللا 

وأمهها الصالةه وما وكرل العلماء وامله وون  ن تلك االحنرافات كث  سننقل هنا ما وكرل مهلف 
وهو الكاتب  - لد ما فيه من بعض املبالغة–املتة  غريب  ن أحوال العامل اإلسالمي يف تلك

( فيقول يف كتابه حاير العامل Lothrop Stoddardاألمريكي لوهروب ستولا  )
و يف القرن الثامن  بر كان العامل :اإلسالمي يف و ف العامل اإلسالمي إ ن القرن الثامن  بر

 هحنطال أ م   ل كة ؛ فا بّت ةولومن التت  واال هاإلسالمي قت بلغ من التاعاع أ يم مبلغ
وطبقت اليلمة كل  قع من أ قا ه و ةا من أ ةائه ه وانتبر فيه فسال األوال  واآللابه 
وتالثد ما كان  قًيا من آَث  الته يب العريب؛ واستغرقت األمم اإلسالمية يف اتباا األهواء 

ت العلم الائيلة؛ وانقلبت والبهوات؛ وماتت الفايلة يف الناس ؛ وسال اجلهل وانطفحت قبسا
احلكومات اإلسالمية إىل مطاَي استبتال وفويد واغتيال؛ فليس يرى يف العامل اإلسالمي ولك 
العهت سوى املستبتين الغامشنه كسلطان تركية وأواور ملوك املغول يف اهلنت؛ حيكمون حكًما 

خيرةون  لد التولة الا هم  واهًنا فاثي القوة متالثي الصبغة؛ وقام كث  من الوالة واألمراء 
يف حكمها وينبئون حكومات مستقلة ولكن مستبتة كحكومة التولة الا ورةوا  ليها؛ 
فكان ههالء اْلوا ا ال يستطيعون إوااا من يف حكمهم من الز ماء هنا وهناك؛ فكثر 

ال السلب والنهب؛ وفقت األمن؛ و ا ت السماء يفطر ظلًما وةو ًاه وةاء فو  مجيع ولك  ة
التين املستبتون يزيتون الر اَي إ هاقًا فو  إ ها ه فغلت األيتي؛ وقعت  ن طلب الر  ؛ وكال 

 العزم يتالثد يف نفوس املسلمن؛ و  ت التجا ة بوا ًا ثتيًتا؛ وأمهلت الز ا ة أميا إمهال.
لناس وأما التين فقت غبيته غاثية سولاء؛ فحلبست الوحتانية الا  لمها  احب الرسالة ا   

سجًفا من اْلرافات وقبو  الصوفية؛ وولت املساةت من أ  ب الصلوات وكثر  تل األل ياء 
اجلهالء وطوائف الفقراء واملساكن خيرةون من مكان إىل مكان حيملون يف أ ناقهم التمائم 
 والتعاوي  والسبحاته ويومهون الناس  لباطل والببهات ويرغبو م يف احلج إىل قبو  األولياء؛
ويزينون للناس التماس البفا ة من لفناء القبو ؛ وغابت  ن الناس فاائل القرآن فصا  يبرب 
اْلمر واألفيون يف كل مكان؛ وانتبرت الروائل وهتكت سرت احلرمات  لد غ  وبية وال 
استحياء. وانل مكة املكرمة واملتينة املنو ة ما انل غ ها من سائر متن اإلسالم؛ فصا  احلج 
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 لد من استطا ه يرً  من املستهزآت؛ و لد اجلملة فقت بتل  ال ي فريه الن   املقتس
املسلمون غ  املسلمن وهبطوا مهبطًا بعيت القرا ؛ فلو  ال  احب الرسالة إىل األ ض يف 
ولك العصر و أى ما كان يتهد اإلسالم؛ لغاب وأطل  اللعنة  لد من استحقها من 

ن و بتة األوَثن(.  ويعل  األم  ثكيب أ سالن  لد كالم املسلمن؛ كما يلعن املرتّتو 
الكاتب األمريكي بقوله: )لو أن فيلسوفا نقريسا من فالسفة اإلسالم أو مه وًا  بقرًَي بص اً 
ِبميع أمرايه االةتما ية أ ال تب يص حالته يف ه ل القرون األو ة ما أمكنه أن يصيب احملز 

 .(1) اتب األمريكي ستولا ل(وأن يطب  املفصل تطبي  ه ا الك
ومةةع هةة ا فقةةت كةةان يف  ةةت وغ هةةا فطاحةةل مةةن العلمةةاء كةةان ةةةّل اهتمةةامهم بكتةةب الفقةةه     

أمةا  نةايتهم  لعقيةتة  هواأللب واللغةة والنحةو والفةرائض والتفسة  واحلةتي  هوخمتصراته وحواثةيه
قلةةت  نةةايتهم بتوحيةةت ولةة لك  هومةةا وةةةت منهةةا فعلةةد طريقةةة املتكلمةةن اجلامةةتة هفكانةةت قليلةةة

و لةةت وة إىل هللا واألمةةر  ملعةةروف والنهةةي  ةةن املنكةةر واجلهةةال يف  هالعبةةالة  لةةد وةةةه اْلصةةوص
 سبيل هللاهوإن وةت ولك من بعض أفرالهم ففي ُمي  يي  وأهر ُمتول.

يف ظةةةل هةةة ل األويةةةاا السةةةيئة الةةةا سةةةب  و ةةةف مجلتهةةةا كةةةان ظهةةةو  البةةةيي ُممةةةت بةةةن  بةةةت    
اإل ةةالحية الةةا سةةعد مةةن والهلةةا إىل تصةةحي  ثةةيء مةةن اْللةةل الةة ي أ ةةاب الوهةةاب بت وتةةه 

 .األمة

 :نشأة الشيخ حممد بن عبد الوهاب وطلبه العلم :املبحث الثاين
يف ولةك اجلةو امليلةةم ولةت البةةيي ُممةت بةن  بةةت الوهةاب بةةن سةليمان بةن  لةةي مةن آل مبةةرف   

سةةةبها إىل القبيلةةةة العربيةةةة املعروفةةةة يف أسةةةرة ترةةةةع يف ن هم ( يف العيينةةةة1٧٥٣ ههةةةة111٥سةةةنة ) 
الَ أَ َالو أوِحةةبُّ بَةةِِن يَفِةةيم  ِمةةنج هَةةاَلث   َِعجةةتةوهونَّ ِمةةنج َ سوةةوِل  )  :)يفةةيم( الةةا يقةةول  نهةةا أبةةو هريةةرة 

قَاتةوهومج قَةاَل َوَةةاَءتج َ ةتَ  ه«هومج َأَثةتُّ أومَّةِ  َ لَةد الةتَّةَّاِل »  :يَةقوولو   َِعجتو َ سووَل اَّللَِّ  اَّللَِّ 
قَاَل وََكاَنتج َسِبيٌَّة ِمةنةجهومج ِ نجةَت َ اِئَبةَة فَةَقةاَل َ سوةولو اَّللَِّ «. َهِ ِل َ َتقَاتو قَةوجِمَنا »  :فَةَقاَل النَِّبُّ 

                                                 

(، تحقيق وتعليق: ألمير شكيب أرسالن،، ١ج)260-259/)١( حاضر العالم اإلسالمي،لوثروب ستودارد:ج١)

ولالستزادة في هذا الموضوع انظر : تاريخ نجد للشيخ حسين ابن غنام، ورسالة لإلمام محمد بن علي الشوكاني 

ؤلفات التي كتبت في تلك المدة قبل ظهور الشيخ بعنوان: الدواء العاجل في دفع العدو الصائل، وغيرها من الم

 بدعوته اإلصالحية .
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:  « َاِ يَل  . (1)(«أَ جِتِقيَها فَِإنةََّها ِمنج َوَلِت ِإ ج
ويف بيةةت  ةةرف اوةةراا   هرموقةةةولةةت البةةيي ُممةةت بةةن  بةةت الوهةةاب ونبةةح يف أسةةرة  لميةةة م    

فجةةتل هةةو البةةيي سةةليمان بةةن  لةةي الةة ي قةةتم العيينةةة مةةن  ويةةة سةةتير الةةا   هالعلمةةاء والقاةةاة
ه انتهةةت إليةةه الراسةةة العلميةةة فيهةةاه وكةةان (2)كةةان قايةةًيا فيهةةاه وكةةان أفقةةه مةةن نةةزل  ةةًتا يف وقتةةه

ه بةل كةان يعةت مفةا الةتَي  (٣) لماء  مانةه فيهةا يرةعةون إليةه فيمةا أثةكل  لةيهم يف الفقةه وغة ل
. أما والتل (٥)ه وكان ميلك كث ا من الكتب النفيسة يف الفقه وغ ل من الفنون(٤)النجتية يف وقته

 . (٦)وكان من أ لم أهل  مانه  هفهو البيي  بت الوهاب قايي العيينة وحرميالء بعتل
لوهةاب وتبةرب العلةم منة  نعومةة يف ه ل األسةرة العلميةة املتميةزة ولةت البةيي ُممةت بةن  بةت ا    

فحفة  القةرآن قبةل بلوغةه العاثةةرة  همةع مةا وهبةه  هللا تعةاىل مةن نبةوغ فة  و بقريةة ووكةاء هأظفةا ل
مةةن العمةةره وأتقةةن كثةة اً مةةن العلةةوم واملعةةا ف قبةةل بلةةوغ العبةةرين مةةن  مةةرل  لةةد يةةت أبيةةه و مةةه 

كما كان فصيًحا فطنًةا   ههمحي  كان سريع احلف  ه وقال ال هن ه حال الف هوبعض  لماء  ت
 هةريًئا غ  هيابه كث  اإلطالاه ُمًبا للعلم يسحل  ما يبكل  ليهه ويطةرح  أيةه ويونةاقش  ليةه

ففةةي هةةة ل األسةةرة العلميةةة نبةةةح  ه(٧)ووكةةر والةةتل أنةةه اسةةةتفال مةةن ولةةتل ُممةةةت فوائةةت يف األحكةةام
  .البيي ُممت بن  بت والوهاب واهر هبا يف حياته

ال البيي ُممت من والتل البيي  بت الوهاب و مةه البةيي إبةراهيم وتلقةد  نهمةا بعت أن استف  
فبةتأ البةيي ُممةت  حلتةه يف  هالعلم الغزير  أى أن يسلك مسلك العلمةاء يف الرحلةة لطلةب العلةم

ه (8)طلب العلم مبكة املكرمة حي  ألى مناسك احلج والتقةد فيهةا بةبعض  لمةاء احلةرم البةريف
ت هللا بةن سةامل البصةري حية  أوة   نةه  لةم احلةتي  البةريفه ومةن مكةة وكان منهم البيي  بة

                                                 

 . 66١2، ومسلم ح رقم 4١08(  رواه البخاري ح رقم ١)

 (.9/2١5( رسالة للشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ في: الدرر السنية: )2)

 (.١/62( عنوان المجد، عثمان بن بشر: )3)

 ( .١54على الشيخ اإلمام، عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ: ص) ( مصباح الظالم في الرد على من كذب4)

 (. ١/65( علماء نجد خالل ثمانية قرون، عبد هللا بن عبد الرحمن بن بسام: ) 5)

 (.83-82( تاريخ نجد، حسين بن غنام: ص)6)

 (.8١( نفســـه: ص)7)

 (.20( محمد بن عبد الوهاب دعوته وسيرته، عبد العزيز بن باز: ص)8)
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ورا البيي ُممت بن  بت الوهاب وو ل إىل املتينة املنو ة وهناك التقد بعلمةاء املسةجت النبةوي 
ه وقةت تلقةد  نةه  لةم (1)ومن أبر هم البيي العامل  بت هللا بن إبراهيم بن سيف البةمري النجةتي

ه وكان بن البةيي  بةت هللا وبةن (2)ا ات يف  واية احلتي  البريفاحلتي  وحصل منه  لد إة
البةةيي ُممةةت توافةة  يف األفكةةا  حةةول مةةا أ ةةاب النةةاس مةةن احنةةراف  ةةن التوحيةةت والتةةحمل ألةةةل 

. ويف املتينة أيًاا التقد البيي ُممت بن  بةت الوهةاب  ةن طرية  ثةي ه البةيي  بةت هللا (٣)ولك
هةةةة مةةةن  لمةةةاء 11٦٥ث ُممةةةت حيةةةاة السةةةنتي املتةةةُو سةةةنة بةةةن إبةةةراهيم النجةةةتي  لبةةةيي احملةةةت

فتلقةد  نةةه  هاحلةتي  الكبةا  املنكةرين للبةتا واأل مةال البةةركية ومةن املعا يةن للتعصةب املة ه 
ه وأوةة  كةة لك  ةةن البةةيي (٤) لةةم احلةةتي  وال مةةه و ةةا  مةةن وةةواص تالميةة ل واهةةر بةةه كثةة ا 

ه و ةةن البةةيي  بةت الكةةرمي أفنةةتي (٥)سةتا و ةةن البةيي  لةةي التاغ هإ ا يةل بةةن ُممةت العجلةةو 
 .(٦)التاغستا ه والبيي ُممت ال ها ه والبيي  ثمان التَي  بكري نزيل املتينة املنو ة

وبعت أن أقام البيي يف املتينة ما ثاء هللا له  ال إىل حرميالء وهو حيمةل هةم الةت وة إىل هللا     
ألن  هنةه مل يةر أنةه قةت ثةفي غليلةه مةن سةالح العلةملك هتعاىل واألمر  ملعروف والنهي  ن املنكر

تلةةةك اجلاهليةةةة واملنكةةةرات حتتةةةاا مزيةةةتاً مةةةن التسةةةل  والرسةةةوخ يف العلةةةم ؛ ولةةة ا مل يلبةةة  أن جتهةةةز 
ملوا لة  حلة الطلبه ف را إىل البصرة يريت بعةتها البةامه ويف البصةرة  ةع احلةتي  والفقةه مةن 

ه واسةتفال كثة اً مةن  ةامل (٧)ب الكثة  مةن اللغةة واحلةتي مجا ة كث ين وقرأ هبا النحو وأتقنهه وكت
ه وقت اسةتفال البةيي ُممةت بةن  بةت (8)ةليل فيها هو البيي ُممت اجملمو ي فلزمه متة يقرأ  ليه

وألةف  هالوهاب أ يم الفائتة من بقائه يف البصرة فاثتغل مبطالعة الكتةب الةا ال جيةتها يف  ةت
 الة ي له يف تصنيفه القريب والبعيته ولةك هةو كتةاب والتوحيةتفيها كتابه املميز ال ي ثهت بفا
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العبيةةةتو فيتاةةةمن هةةة ا الكتةةةاب الكثةةة  ةةةةًتا مةةةن النصةةةوص البةةةر يةه السةةةيما   لةةةد هللا حةةة  هةةةو
 .(1)األحالي  واآلَث  الا أو ها من كتب احلتي  واآلَث  الا يف متا س البصرة

ريةةت البةةام لكةةن حصةةل لةةه مةةا منعةةه مةةن بعةةت أن مكةة  يف البصةةرة مةةتة مةةن الةةزمن وةةرا منهةةا ي   
ال هاب إليها فانثِن  ائًتا إىل  ت ومر بطريقه إليها  لةد األحسةاء ونةزل فيهةا  لةد البةيي  بةت 

ه ومكة  لتيةه مةتة مةن الةزمن وتة اكر معةه ثةيًئا مةن (2)هللا بن ُممت بن  بت اللطيف األحسائي
ه وبعةةةت (٤)إو واك آهلةةةة  لعلمةةةاءه و ةةةع فيهةةةا مةةةن غةةة ل وكانةةةت (٣)التفسةةة  واحلةةةتي  والتوحيةةةت

 وروةه من األحساء  ال إىل  ت ليبتأ حياته الت وية منها. 
 :الدعوة اإلصالحية للشيخ نشأهتا وحقيقتها :املبحث الثالث
  :نشأة دعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب :املطلب األول

لبةيي ُممةت بةن  بةت يف ظل األوياا املهملة الا كةان يعيبةها العةامل اإلسةالمي كةان مولةت ا
الوهاب ونبحته ؛ وألنه من أسةرة  لةم بةتأ منة  نعومةة أظفةا ل يسةلك سةبيل العلةم ول ا فيةه مثلةه 

فتوةه لت اسة الفقه احلنبلةي الة ي يعةت مةن أهةم العلةوم وأكثرهةا  غبةة لةتى  همثل أي طالب  لم
ويعيت النير يف ويف أهناء تلقيه حتث ما ةعل البيي ُممت بن  بت الوهاب يتوقف  هطلبة العلم

واقعةةهه ولنةةتا البةةيي  بةةت الةةرةن بةةن حسةةن حفيةةت البةةيي ُممةةت بةةن  بةةت الوهةةاب يةةروي لنةةا مةةا 
وقت أو  ثي نا  ةه هللا تعاىل أنه كان يف ابتتاء طلبةه للعلةم  »وكرل البيي  ن نفسه إو يقول:

غةة  هللاه مةةن  وحتصةيله يف فةةن الفقةه وغةة ل مل يتبةةن لةه الاةةالل الة ي كةةان النةةاس  ليةه مةةن  بةالة
ةن أو غائب أو طاغوت أو ثجر أو حجةر أو غة  ولةكه ل إن هللا ةعةل لةه  مةة يف مطالعةة  
كتةةب التفسةة  واحلةةتي  وتبةةن لةةه مةةن معةةا  اآلَيت احملكمةةات واألحاليةة  الصةةحيحة أن هةة ا 
الةة ي وقةةع فيةةه النةةاس مةةن هةة ا البةةرك أنةةه البةةرك الةة ي بعةة  هللا  سةةلهه وأنةةزل كتبةةه  لنهةةي  نةةه 
وأنه البرك الة ي ال يغفةر هللا ملةن مل يتةب منةهه فبحة  يف هة ا األمةر مةع أهلةه وغة هم مةن طلبةة 
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ه وهنا كةان البةيي (1) «العلم فاستنا  قلبه بتوحيت هللا ال ي أ سل هللا به  سوله وأنزله به كتبه.. 
ان ُممةةةت بةةةن  بةةةت الوهةةةاب بةةةن أمةةةرين: إمةةةا أن يستسةةةلم للواقةةةع الةةة ي يعيبةةةه النةةةاس حةةة  لةةةو كةةة

منحرفًةةةا؛ فيكةةةون يف نفسةةةه وقلبةةةه و قلةةةه ميةةةتااًن للمتناقاةةةاته فمةةةا يعرفةةةه مةةةن احلةةة  ينةةةاقض مةةةا 
يعايبه من الباطةله وإمةا أن يةنهض بواةبةه فيسةعد ِبهةتل إىل نبةر احلة  والسةنة وتنبيةه الغةافلن 

 .(2)والسال ين يف غيهم ح  يعولوا إىل احل  ويستقيموا  ليه 
ن وأحسةةنهم  اقبةةة و ةةض أبمةةر الةةت وة إىل هللا تعةةاىله فبعةةت أن و لفعةةل اوتةةا  أ ةةعب األمةةري  

 رف احلة  وحتقة  منةه مةن وةالل أمةرين مهمةن: متاومتةه  لةد مطالعةة كتةب التفسة  واحلةتي  
واملةةةه ملةةةا فيهةةةا مةةةن معةةةا  اآلَيت احملكمةةةات واألحاليةةة  الصةةةحيحةه الةةةا تةةةتل  لةةةد حقيقةةةة 

مةر الثةا  هةو: أنةه تة  األمةر الة ي تو ةل إليةه مةع التوحيت ومعامله ومياهر االحنراف  نةهه واأل
العلماء من أهلةه وغة هم مةن طلبةة العلةم ووةةتهم قةت استحسةنوا مةا تو ةل إليةه لكةنهم مةا كةانوا 
ينهةةون اجلهةةال مةةن العةةوام  ةةن فعةةل مةةا يعلمةةون أنةةه  طةةل ومل يةةت وهم إىل احلةة  الةة ي يعرفونةةهه 

س تلةك األفعةال امل الفةة حلقيقةة التوحيةت لكةنهم مل  نتئ   بتأ هو  لقيام بواةبه فحنكر  لد النةا
وبةةةةر  لةةةةه  لمةةةةاء السةةةةوء و ا يةةةةول وأ ةةةةب  مرمةةةةد ثةةةةبهانم  ه(٣) يسةةةةتجيبوا لةةةةه بةةةةل أ ريةةةةوا  نةةةةه

ومةا هةي إال فةرتة وةيةزة حة   ه(٤)وتلبيسانمه وانامانم إَيل  الحنراف ومن ل اليب العوام  ليه
منا اً يقصتل كل طةال  العلةم الصةحي  القةائم  لةد  وأ بحت الت  ية هكتب هللا لت وته القبول

يتعلمةون  هوأو  الناس يتوافتون إليهةا مةن كةل  ةوب هالكتاب والسنة  لد فهم السلف الصال
حةة  أمثةةرت ل وتةةه  ه لةةد يةةت البةةيي ل يصةةت ون إىل أهلةةيهم وبلةةتا م ل ةةاة إىل احلةة  والصةةالح 

 .وآتت أكلها مبكرة
الوهاب  لد أمهية وةول سلطان ان ر ومعن له يف ل وته وقت حرص البيي ُممت بن  بت  

يقول ابن غنام  ن  هيف ظل تلك األوياا السيئة ُمليًا و امليًا وا ة بعت ما انتقل إىل العيينة 
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.. وملا .فانتقل البيي من حرميالء إىل العيينة و ئيسها يومئ    ثمان بن ةت بن معمر »ه ا: 
 رله وألزم اْلا ة والعامة أن ميتثلوا أمرل... وهك ا مل يب   رض  لد  ثمان ل وته اتبعه وان

 .. ..» (1)وهن يف البالل الا حتت حكم  ثمان و لتج كلمة احل  وأحييت سنة  سول هللا 
وملا أوورا البيي من العيينة وعلد  نه ابن معمر قصت الت  ية يبح   ن النصرة أيًااه 

مما ةعله يطمع يف حسن استقباله  هبن سعولفكان يسمع  ن حسن س ة أم ها ُممت 
وهو ما كان  لفعل بعت أن ثرح البيي ُممت بن  بت الوهاب لألم  التين  هومنا رته للت وة

وأ حابهه ل وكر له ما  ليه كث  من أهل  ت من  احل  واملتمّثل مبا كان  ليه الن  
َي ثيي إن ه ا لين هللا  »األم : احنرافات  ن البرا والسنة  لد البرك والبت ةه قال له 

ه (2) «و سوله ال ي ال ثك فيهه فحببر  لنصرة لك وملا أمرت به واجلهال ملن والف التوحيت 
ويف ه ا يقول  البيي  بت الرةن بن حسن آل البيي يف و ف حال الت وة يف أول أمرها: 

قبول واتبعهم  لد ولك أكثر فهاةر إىل الت  ية بلت ُممت بن سعوله فتلقال هو وأواللل  ل »
أهل بلتل وقبيلته  لد قلة منهم ويعف كما قتمناله فص وا  لد خمالفة الناس وامللوك من 

 «.. وهل ا حتّمل ه ا الرةل وأتبا ه  تاوة كل من معالى ه ا التين....حوهلم والبعيت  نهم
نان من أواللله فيصل . وبسبب منا رته للت وة تسل   ليه األ تاء وحا بول وفيها قتل اه(٣)

ه ومع كل ولك مل يرتاةع أو يت اول مثلما فعل ابن معمره بل (٤)وسعول ابنا ُممت بن سعول
ومن هنا ظهر اال تبال الوهي  بن ل وة البيي وأسرة آل سعول وو يته من بعتل إىل يومنا  ههبت
فال هللا و ةته ل بفال فتح  هل ل الت وة االنتبا  العييم يف اجلزيرة العربية ووا ةها  ب هه ا

فرحم هللا اجلميع وةزاهم و   هتلك املها  ة العييمة من آل سعول هل ل الت وة الصافية املبا كة
 .اجلزاء  لد ما قتموا يف وتمة اإلسالم وأهله 

 
   :حقيقة دعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب وأهدافها :املطلب الثاين
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هبةةةا البةةةيي ُممةةت بةةةن  بةةةت الوهةةةاب خهولةةةة احلقيقةةةةه بةةةل  مل تكةةن الةةةت وة اإل ةةةالحية الةةةا قةةةام     
فهةةي ل ةةوة أساسةةها العةةولة الصةةالقة للكتةةاب  هكانةةت وايةةحة ةليةةة أ ن البةةيي فيهةةا مةةا لتيةةه

مةةةةع العنايةةةةة بتصةةةةحي  املعتقةةةةت مةةةةن وةةةةالل حتقيةةةة  التوحيةةةةت  هوالسةةةةنة  لةةةةد فهةةةةم السةةةةلف الصةةةةال
ا بةة البةتا واْلرافةات الةا ثةوهت مجةال وُم هونب  البةرك ووسةائله والة  ائع املهليةة إليةه هاْلالص

إيةةةافة إىل  همةةةع العمةةةل  لةةةد نبةةةر السةةةنن وإحيائهةةةا هاإلسةةةالم و ةةةرفت النةةةاس  ةةةن الةةةتين احلةةة 
مةةةع الةةةت وة إىل  هحتكةةةيم ثةةةرا هللا وُما بةةةة مةةةا خيةةةالف البةةةريعة مةةةن العةةةالات والتقاليةةةت والقةةةوانن

لفرقةة واْلةالف الةا تةهلي إىل   ز ةت الوحتة واجلما ة والطا ة لوالة األمةر يف طا ةة هللا ونبة  ا
وييهةر ولةك وايةحاً مةن كةالم البةيي نفسةه  هفهةو مل يةتا إىل وةالف ولةك هاألمن واالسةتقرا  

يقةةول البةةيي ُممةةت ابةةن  بةةت الوهةةاب يف بيةةان  هوأتبةةاا ل وتةةهه وحكةةم التا سةةن املنصةةفن  ليهةةا
يةه أو مةتكلم أو إمةام مةن .. ولست وهلل احلمت أل ةو إىل مة هب  ةويف أو فق.»حقيقة الت وة: 

األئمةةة الةة ين أ يمهةةم مثةةل: ابةةن القةةيم والةة ه  وابةةن كثةة  وغةة هم؛ بةةل أل ةةو إىل هللا وحةةتل ال 
 .(1)«الا أو د هبا أول أمته وآورهم  ثريك له وأل و إىل سنة  سول هللا 

يين متبع ولست مببتتاه  قيتيت ول -وهلل احلمت-وأو ك أ   »ويقول يف  سالة أورى:    
ال ي ألين هللا به م هب أهل السنة واجلما ة ال ي  ليه أئمة املسلمن مثل األئمة األ بعة 
وأتبا هم إىل يوم القيامةه لكين بينت للناس إوالص التين هلل و يتهم  ن ل وة األحياء 
واألموات من الصاحلن وغ هم و ن إثراكهم فيما يوعبت هللا به من: ال ب  والن   والتوكل 

السجول وغ  ولك مما هو ح  هللا ال يبركه فيه ملك مقرب وال ن  مرسله وهو ال ي ل ت و 
.. وأان  احب منصب .إليه الرسل من أوهلم إىل آورهمه وهو ال ي  ليه أهل السنة واجلما ة

يف قريا مسموا الكلمة فحنكر ه ا بعض الر ساء ألنه والف  الة نبئوا  ليهاه وأيًاا ألزمت 
ي اقامة الصالة وإيتاء الزكاة وغ  ولك من فرائض هللاه و يتهم  ن الر  وثرب من حتت يت

 .(2)«املسكر وأنواا املنكرات...
.. فإن البيي ُممت بن  بت .» :ويقول البيي  بت اللطيف بن  بت الرةن آل البيي   
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يًئاه وه ا ال يراتب الوهاب إذا ل ا الناس إىل أن يعبتوا هللا وحتل ال ثريك له وال يبركوا به ث
 .(1) «.. .فيه مسلم أنه لين هللا ال ي أ سل به  سلهه وأنزل به كتبه

إن ما كتبه البيي  »ويقول أحت املت صصن يف ل اسة ل وة البيي ُممت بن  بت الوهاب:    
من املصنفات والرسائل يهكت يقيًنا أبن البيي ال يت و إال لعقيتة السلف الصال يف مجيع 

اال تقاله وليست مصنفاته و سالته فحسب هي اجلواب  لد ه ا فق ه بل إن س ة أبواب 
 .(2) «.. .البيي اإلمام وأفعاله وسلوكه ةواب آور

كما يقول أحت الكتاب الغربين ال ين  نوا بت اسة ل وة البيي ُممت بن  بت الوهاب:    
يًعا يف العولة إىل سنة ومل يكن يف ل وة البيي ةتيت؛ ألنه كان يرى  الا املبكالت مج»

الن  ُممت وأ حابه من السلف الصاله وكان ةل مهه أن خيلص العامل من ثرين  ييمن مها: 
 «وهو ما قاد حياته هو وأتبا ه ينايل يف سبيل حتقيقه يف ةاس      ثتيت  هالبرك والبتا

 رتافهم أبن الت وة بل إن كث ًا من الرحالة استبهتوا أبقوال العلماء  ن ا ». ويقول: (٣)
 . (٤)«الوهابية هي نفسها امل هب السين يف اإلسالم...

فقت كان اإلسالم ال ي ل ا  »ويقول لا س آور  ن ل وة البيي ُممت بن  بت الوهاب:    
...أن مبالس البيي ». ويقول: (٥)«... إليه البيي أساًسا هو اإلسالم ال ي ل ا إليه الن  

نت يف األساس وات مبالس وامت األنبياء ال ي ةل  سالة اإلسالم ُممت بن  بت الوهاب كا
 .(٦) «.. .يف القرن السابع املياللي

فالت وة الوهابية إذا  »ومن أولئك التا سن أيًاا لوهروب ستولا  األمريكي حي  يقول:     

                                                 

 ( .3/367له ضمن مجموعة الرسائل والمسائل النجدية لبعض علماء نجد األعالم: )( رسالة ١)

 ( .١9( دعاوى المناوئين لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، عبد العزيز العبد اللطيف: ص)2)

كة ( الحركة الوهابية في عيون الرحالة األجانب، القسم األول: كتابات الرحالة األجانب كمرجع لدراسة الحر3)

 (.48الوهابية في القرن التاسع عشر الميالدي، لي ديفيد كوبر، ترجمة عبد هللا الوليعي: ص)

 (.97( نفســه: ص)4)

(الحركة الوهابية في عيون الرحالة األجانب، القسم الثاني: محمد بن عبد الوهاب وإمبراطورية الموحدين في 5)

(. أثنى الشيخ محمد الجاسر في مقدمة ١37الوليعي: ص)شبه الجزيرة العربية، جورج رينتز، ترجمة عبد هللا 

 (.١3الكتاب على جورج رينتز ووصفه بالمنصف، انظر: المقدمة: ص)

 (.١38( نفســــه: ص)6)
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.. و لد اجلملة هي الرةوا إىل .هي ل وة إ الحية والصة تتةه غريها إ الح اْلر 
اإلسالم واألو  به  لد أوله وأ له ولبابه وةوهرله أي إذا االستمساك  لوحتانية الا أو د 

 ». ويقول البيي ُممت  ثيت  يا  ن ل وة البيي أيًاا: (1) «.. .هللا هبا إىل  احب الرسالة
 «.. .وأ حابه ل ا إىل  بالة هللا وحتل والرةوا إىل أ ل اإلسالم ال ي كان  ليه الن  

بعبا ة موةزة نستطيع أن نقول: إن ثيي اإلسالم كان  ». ويقول البيي مسعول النتوي:(2)
حيب أن يرى التين يف  و ته األ ليةه وكان مولًعا  تباا السلف الصال يف العقائت 

 .(٤) «فكانت ل وته ل وة التوحيت وكان ثعا لوال إله إال هللاو»هويقول:(٣)«واأل مال...
يّتا  أن ما قام به البيي ُممت بن  بت الوهاب إذا هو جتتيت ما انتهر ومن كل ما سب     

من معامل التوحيت والتين ال ي بع  به نبينا وسيتان ُممت بن  بت هللا  ليه وآله والصالة 
   .والسالم

  :املطلب الثالث: العوامل اليت أسهمت يف نشأة دعوة الشيخ حممد وظهورها  
ن العوامةةل أسةةهمت ببةةكل فا ةةل يف نبةةحة ل ةةوة البةةيي ُممةةت بةةن ال ثةةّك أن هنةةاك  ةةتًلا مةة   

إو حركةت تلةك  ه بت الوهاب وظهو ها يف أ ض الواقع وانتبا ها و احها بعت فاةل هللا و ةتةه
العوامل واألسباب البيي  ةه هللا ولفعته للقيام بتو ل اإل الحي مما نتج  نه قيام هة ل الةت وة 

الفا ةةل وأهرهةةا احلقيقةةي يف جتتيةةت الةةتين وإثةةعال ةةة وة العمةةل اإل ةةالحية الةةا كةةان هلةةا لو هةةا 
 :اإل الحي يف العامل اإلسالميه ولعّل أبر  تلك العوامل ما يلي

الواقع املرير ال ي كان يعيبه العةامل  :أولا: الواقع املرير للعامل اإلسالمي وشبه اجلزيرة العربية  
 ة وا ةةةةة مةةةةن مجيةةةةع النةةةةواحي السياسةةةةية اإلسةةةةالمي بصةةةةو ة  امةةةةة ووسةةةة  اجلزيةةةةرة العربيةةةةة بصةةةةو 

واالقتصالية واالةتما يةه لكن أمهها والتافع ال ي حرك أغلب احلركةات اإل ةالحية هةو الواقةع 
 ل ةة من االحنطال مز ية. -كما سب  بيانه-إو بلغت  هالسيئ يف اجلانبن التيين والعلمي

                                                 

 هـ، دار الفكر العربي(.١35١، 2( )ط١/264( حاضر العالم اإلسالمي، لوثروب ستودار: )١)

 ء نجد األعالم، مقدمة الشيخ محمد رشيد رضا: ع.( مجموعة الرسائل والمسائل النجدية لبعض علما2)

 (.١80( محمد بن عبد الوهاب مصلح مظلوم، مسعود الندوي: ص)3)

 (.١86(نفســـه: ص)4)
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يةرى ويبةاهت مةا  همةع اإلسةالميولقت كان البيي ُممت بن  بت الوهاب أحت أفرال ولةك اجملت   
و ةةل إليةةه الواقةةع املةةّره سةةواًء أكةةان ولةةك يف  ةةت ؛ والعيينةةة  لةةد وةةةه اْلصةةوص أو مةةن وةةالل 
و يه  ةه هللا بواقع العامل اإلسالمي من والل االحنرافات الةا ثةاهتها وةالل تنقلةه يف  حالتةه 

لةةةةت يةةةةزو ل جيةةةةت االحنةةةةراف لطلةةةةب العلةةةةم حيةةةة   ا  مكةةةةة واملتينةةةةة والبصةةةةرة واألحسةةةةاءه ويف كةةةةل ب
 والاياا الل ين يعيبهما الناس يف تلك البلتان.

غ  أن البيي  ةه هللا تعاىل مل تةنعكس  ليةه تلةك االحنرافةات سةلًباه مةن وةالل بنةاء تصةو      
إىل السةةةلبية البالغةةةة الةةةا  -كمةةةا كةةةان حةةةال كثةةة  مةةةن  لمةةةاء  صةةةرل-سةةةل  لاولةةةي لتيةةةه يتفعةةةه 
ح والسعي يف تصحي  ما لتى الناس من ولل وما أ اب واقعهم مةن يفنعهم من ُماولة اإل ال

احنرافه بل لفعته تلك االحنرافات إىل السعي اجلال لن الحه بل جتاو  األمةر ولةك إىل مةا هةو 
أ يةةةم وأةةةةله حيةةة  كةةةّون ولةةةك الواقةةةع السةةةيئ لألمةةةة  زميةةةة لةةةتى البةةةيي ومثةةةابرًة وإ ةةةرا ًا  لةةةد 

 تصحي  الواقع السيئ لألمة.
لد الرغم من تعريه للعتيت من املعوقات واألوية يف سبيل الةت وة إىل هللا والعمةل يف سةبيل فع   

اإل ةةالح إال أنةةه اسةةتمر ومل أيبةةه بكةةل تلةةك الصةةعو ته ولعةةّل مةةن أبةةر  مةةا تعةةرض لةةه طةةرلل مةةن 
ه ومةةع هةة ا يسةةتمر يف (1)البصةةرة بسةةبب إنكةةا ل لأل مةةال البةةركية الةةا يفعلهةةا أهلهةةا حةةول القبةةو 

إال أن هةة ا مل مينعةةه  (2)ة إىل هللاه ويتعةةّرض بعةةتها لألويةةة البالغةةة وُماولةةة القتةةل يف حةةرميالءالةةت و 
ه ومةع (٣)من االستمرا  يف الةت وةه في ةرا مةن حةرميالء إىل العيينةة وفيهةا يتعةرض لطةرل أم هةا لةه

مةةةر ولةةةك يسةةةتمر حةةة  مةةةّن هللا  ليةةةه مبةةةن ينصةةةرل ويثبةةةت  لةةةد تلةةةك النصةةةرة حةةة  أمّت هللا لةةةه األ
 وحققت الت وة ما كانت تصبو إليه من إ الح.

سعد البيي ُممت بن  بت الوهاب من  نعومة أظفا ل يف طلب العلمه  اثنياا: مشاخيه ومعلموه: 
فتلقةةةد  ةةةن  ةةةتل مةةةن كبةةةا  العلمةةةاء يف  مانةةةهه وكةةةان لةةةه معهةةةم مراةعةةةات وكالمةةةاً حةةةول القاةةةاَي 

قةةت كةةانوا يبةةتون  زميتةةه موافقةةة لةةه  لةةد األساسةةية الةةا  ةةض بت وتةةه إل ةةالحها بةةن النةةاسه ول

                                                 

(. ينكر الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ هذه القصة ويقلل من شأنها انظر: ١/36( عنوان المجد، عثمان بن بشر: )١)

 (.١53مصباح الظالم: ص)
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 (.4١-١/40( عنوان المجد، عثمان بن بشر: )3)
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املبةةتأ الةة ي قامةةت ل وتةةه و اةةت ألةلةةه وهةةو مبةةتأ التوحيةةت وتصةةحي  مةةا وقةةع النةةاس فيةةه مةةن 
احنرافه وأول ولك والتل و مةه البةيي إبةراهيم إو مهةا أول مةن تلقةد العلةم  ةنهم ؛ حية  وكةران 

يةةةت وأل ك خمالفةةةة واقةةةع النةةةاس لةةةه فيمةةةا سةةةب  أن البةةةيي ُممةةةتاً ملةةةا فةةةت  هللا  ليةةةه يف معرفةةةة التوح
واحنرافهم  نةه مل يعتمةت  لةد خةرل  أيةه بةل  ةةع إىل العلمةاء مةن أهلةه: والةتل و ّمةه؛ وغة هم مةن 

 .(1)وانقبهم يف األمر فحيتول ووافقول  لد ما وهب إليه هطلبة العلم والعلماء
املتينة املنو ةه حصل بينهما  وملا التقد  لبيي  بت هللا بن إبراهيم النجتي إ ن تلقيه  نه يف   

ه أمةةةا البةةةيي ُممةةةت حيةةةةاة (2)توافةةة  يف األفكةةةا  حيةةة  أيةةةتل يف مةةةا وهةةةب إليةةةه يف أمةةةر التوحيةةةت
. بةةل إنةةه (٣)العبةةالة توحيةةت إوةةالص ووةهةةه إىل التوحيةةته السةةنتي فقةةت كةةان ممةةن ثةةّت  زميتةةه أبمةةر

ه إو مّر به أستاول البيي ُممةت وات مرة كان واقًفا  نت احلجرة النبوية وحوهلا املستغيثون وغ هم
 وَبَاطِلٌ فِيهِ هُمْ مَّا مُتَبَّرٌ هَـؤاُلء إِنَّ}وماوا تقول يف ههالء؟ فحةاب األستاو::حياة السنتي فسحله البيي

 (٤)و  (1٣٩) األ راف: {يَعْمَلُونَ كَانُواْ مَّا
الوهةةةاب  لةةيس مةةا سةةب  وحسةةةب بةةل إن املبةةايي الةةة ين ل س  لةةيهم البةةيي ُممةةةت بةةن  بةةت    

وتلقد  نهم العلم ومةنهم البةيي ُممةت ال هةا  والبةيي  لةي أفنةتي التاغسةتا  والبةيي  ثمةان 
التَي  بكري حر   لد أيتيهم  لم التوحيت و رض أفكا ل  لةيهم فةحقرول بةل  ال  لةد ولةك أبن  

لقةد  ةن ه وملةا  ا  البصةرة وت(٥)كاتب البةيي ُممةت السةفا يين وهةو  لبةام مبةا لتيةه فوافقةه وأيةتل
 لمائهةاه مل يعجبةةه مةةا كةان النةةاس فيةةه مةةن البةتا واْلرافةةات واالحنةةراف  ةن توحيةةت العبةةالة فكةةان 

ووافقةه  لةد مةا وكةرل  هينكر تلك البركيات والبتاه فاستحسن ثي ه ُممت اجملمو ي منةه ولةك
 .(٦)له من مسائل التوحيت 

بةةن ُممةةت بةةن  بةةت اللطيةةفه ووايفةةة املطةةاف يف األحسةةاء حيةة  لقةةي فيهةةا البةةيي  بةةت هللا     
                                                 

 (.9/2١8( رسالة للشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ في الدرر السنية: )١)

 (.١6( الشيخ محمد بن عبد الوهاب ، أحمد بن حجر آل أبو طامي: ص)2)

 (.١54( مصباح الظالم، عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ: ص)3)
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وتلقد  نةه العلةم والسةيما التوحيةته حية  أوةرا لةه البةيي  بةت هللا كةرا يس مةن الب ةا ي كتبهةا 
ونقل  لد هوامبةها مةن البةروحه يقةول البةيي ُممةت بةن  بةت الوهةاب  ةن ولةك خماطبًةا البةيي 

هةةو احلةة  الةة ي وقلةةت يف مسةةحلة اإلميةةان الةةا وكةةر الب ةةا ي يف أول الصةةحي : هةة ا  »  بةةت هللا:
 .(1) «ألين هللا به. فح جبين ه ا الكالم ألنه والف م هب أئمتكم املتكلمن

كةةل مةةا سةةب  وغةة ل كثةة  كةةان مةةن األمةةو  الةةا ثةةّتت مةةن أ   البةةيي ُممةةت وقةةوة  زميتةةه ليقةةوم     
بعملةةه اإل ةةالحي وليبةة ل ةهةةتل يف ُماولةةة تصةةحي  مةةا  ليةةه النةةاس ولةةك الوقةةت مةةن احنةةراف 

 ةالة الصواب وهو ما كان  لفعل.وابتعال  ن 
: ال ثك أن  حلته لطلب العلم كان هلا أك  األهر يف نبةحة هة ل اثلثاا: رحالته لطلب العلم   

الةت وة اإل ةالحية وظهو هةةاه وولةك يتاةة  مةن مةةا سةب  بيانةهه إو أنةةه أفةال منهةةا االطةالا  لةةد  
خمالفة للتوحيت ومنحرفة  ةن حقيقةة  وما يقع فيها من أ مال هواقع العامل اإلسالمي  لد احلقيقة

التينه كما هي أكسةبت البةيي الكثة  مةن الصةفات الب صةية و الت مةن قت اتةه  لةد العمةل 
سةةةواًء أكةةةان مةةةن  هكمةةةا أ ةةةا كةةةان هلةةةا لو  يف انفتةةةاح البةةةيي  لةةةد اآلوةةةرين  هوالنجةةةاح يف العمةةةل

طي معةةه ببةةكل بةةل أ ةةب  لتيةةه قةةت ة  لةةد اسةةتيعاب امل ةةالف والتعةةا هاملةة اهب أو األثةة اص
األمر ال ي ال جييةتل مةن مل خيةرا  ةن بلةتل ومل يعةرف  أًَي غة   أيةهه يقةول البةيي  هإجيايب  وةيت

فقت و ل إلينا من انحيتكم مكاتيب فيها إنكا  وتغلةي   لةّيه وملةا  »  ةه هللا لبعض خمالفيه: 
ن الةةة كر قيةةةل: إنةةةك كتبةةةت معهةةةم وقةةةع يف اْلةةةاطر بعةةةض ثةةةيء ؛ ألن هللا سةةةبحانه نبةةةر لةةةك مةةة

وأنةةزل يف قلةةوب  بةةالل لةةك مةةن احملبةةة مةةا مل يهتةةه كثةة ًا مةةن النةةاسه ملةةا يةة كر  نةةك مةةن  هاجلميةةل
.. وقت ل وت لك يف  اليت وأيفةِن مةن قبةل هة ل املكاتيةب .خمالف من قبلك من حكام السول

 .  إىل غةة  ولةةك ممةةا اكتسةةبه البةةيي ُممةةت بةةن  بةةت الوهةةاب(2) «.. .أن يهةةتيك هللا لتينةةه القةةيم
 من  حالته لطلب العلم وأييت تفصيله.

كمةةا تةةزولل وةةالل هةة ل الةةرحالت  لعتيةةت مةةن املراةةةع والكتةةب املهّمةةة ةةةًتا للتا يةةة الةةا ال      

                                                 

الشخصية(: ( رسالة من الشيخ محمد بن عبد الوهاب في مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب )الرسائل ١)

(5/250.) 

، 5/250( رسالة للشيخ محمد بن عبد الوهاب في مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب )الرسائل الشخصية(: )2)

257.) 
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جيتها يف  ت وإذةا جيةتها يف العوا ةم العلميةةه كمكةة واملتينةة والبصةرةه تلةك البلةتان الةا تتةوفر 
بانا ولتى  لمائها؛ إو استطاا مةن وةالل تلةك فيها املراةع والكتب العلمية يف متا سها ومكت

الرحالت أن يتحصل  لد العتيت منهاه ولعل مما يةتل  لةد هة ل الفائةتة أنةه ألةف كتابةه اجلليةل  
ه حي  توفرت له املراةع العلمية الا استطاا مةن والهلةا أن يهلةف (1)كتاب التوحيت يف البصرة

األحالية  واآلَث  الكثة ة الةا حيتةاا يف نقلهةا تلك الرسالة العييمةه السيما وأ ا تبةتمل  لةد 
 إىل املراةع العلمية يف احلتي  واآلَث .

: يفيز البيي ُممت بن  بت الوهاب بصةفات ث صةية متميةزة تههلةه رابعااا: صفاته الشخصية   
للقيةةةةالة والتميةةةةز والةةةةرَيلةه وهةةةة ل الصةةةةفات كةةةةان هلةةةةا لو  كبةةةة  يف  ةةةةوض البةةةةيي ُممةةةةت بعملةةةةه 

 اه يف وقةةةت فقةةةت كثةةة  مةةةن  لمةةةاء  مانةةةه هةةة ل الصةةةفاته فعجةةةزوا  ةةةن حتقيةةة  مةةةا اإل ةةةالحي هةةة
 حققه البيي ُممت من والل ه ل الت وة اإل الحية املبا كةه ولعل أبر  تلك الصفات هي:

: فقةت كةان لةتى البةيي ُممةت قةت ة  لةد أ / املرونة واملداراة وحسان التعامال ماع املخاالف   
ال هنةةا امل ةةالف الةة ي لتيةةه ثةةبه حيتةةاا إىل إ التهةةا ولةةيس املعانةةت واملةةر  هتفهةةم اْلةةالف واسةةتيعابه

ال ي يعرف احل  وال يقبل بهه وه ل املرونة وحسن التعامل قّل أن جتت من حيسنها ممن مل خيال  
الناس ببكل يههله لفهم ولك؛ إو من مل خيرا من بلتل ومل يعرف غة  أهلةه يعتقةت وطةح أن كةل 

اآل اءه كما يغلةب  لةد بعةض املصةلحن الاةي   مل ةالف و ةتم الناس  لد ولك الفكر وتلك 
اال تتال برأيه بةل و فاةه  لكليةةه خبةالف مةن وةال  النةاس فإنةه يعةرف مةن تنةوا آ ائهةم وتعةتل 
وةهات نيرهم ما يههله ليكون لتيه القةت ة  لةد اسةتيعاب تلةك األفكةا  وحسةن التعامةل معهةا 

مةا  :ولعّل من األمثلة  لد ولك هبيي ُممت  ةه هللاوهو ما كان من ال هببكل إجيايب و قال 
اسةتت يته أوالً  ملالطفةة و ة ت منةه  »وكرل  ن  ةل من أثّت املنةاوئن لةه مةن أهةل  ةت قةال: 

 «.. ... ونةتا يكم ولان إن هللا يهةتيكم ويهةتيهم.». ويقول ألحتهم: (2) « لد أثياء  ييمة 
(٣). 

                                                 

(، وقد ذكر حسين بن غنام أنه ألفها في 9/2١8( رسالة للشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ في الدرر السنية: )١)

 أها في البصرة وأتمها في حريمالء. وهللا أعلم.حريمالء، والجمع بينهما أنه ابتد

 (.257( رسالة من الشيخ محمد بن عبد الوهاب في تاريخ نجد، حسين بن غنام: ص)2)

 (.5/226( نفســـــه: )3)



 

 (401مقرر الثقافة اإلسالمية )
  

 

 (١67 ) 

الصةفة الب صةية مةن الصةفات املهّمةة الةا يفيةز هبةا البةيي : تعّت هة ل ب / اجلرأة والشجاعة  
ُممته وأسهمت ببكل كب  يف ظهو  ه ل الت وة اإل الحيةه ففي الوقت الة ي كةان يتهيةب  
كث  من العلماء خمالفة الناسه وبطبةهم وسةطونم و ةتم قبةوهلم لةتا ي احلة ه ممةن ل ةاهم إليةهه 

عملةون بكةل أسةلوب حسةنه ولفةع مثةن ولةك طةرًلا الناس بةبطالن مةا ي ةجترأ البيي ُممت مبواةه
 وأوية وُماولة قتله لكن ولك كله مل يكن مانًعا له من بيان احل .

إوا كانوا أكثر من  بةرين سةنة  »يقول البيي ُممت  ةه هللا يف  سالة له  ن بعض خمالفيه:    
لين هللا و سوله لكن الناس  يقرون لياًل و ا ًا سرًّا وةها ًا أن التوحيت ال ي أظهر ه ا الرةل هو

ه ويقةةول يف  سةةالة أوةةرى  مةةن  ةةرف (1) «ال يطعيوننا...هةة ا كالمهةةم  لةةد   وس األثةةهال...
يقولةون: هة ا حة  وحنةن نفهةم هة ا  »التوحيت ومل يعمةل بةه ووفًةا مةن سةطوة النةاس ومةتا اة هلةم: 

افقهم...تةةرى مةةن ونبةةهت أنةةه حةة  ولكةةن ال نقةةت  أن نفعلةةه وال جيةةو   نةةت أهةةل بلةةتان إال مةةن و 
وإن كنةت  »ه ويقةول: (2) «يعرف احل  ويرتك العمل بةه ْلةوف نقةص لنيةا أو ةةال أو مةتا اة...

فةةاهلل أحةة  أن  -تعةةرف أن هةة ا هةةو الكفةةر الصةةراح والةةرّلة الوايةةحة ولكةةن تقةةول: أوبةةد النةةاس 
ا  لةةّي أن هةة ا الةة ي أنكةةرو  »ه ويقةةول يف بيةةان حةةال  لمةةاء العةةامل اإلسةةالمي أيًاةةا:(٣) «عبةةال 

وأبغاو  و ةالو  مةن أةلةه إوا سةحلوا  نةه كةل  ةامل يف البةام والةيمن أو غة هم يقةول: هة ا هةو 
احل  وهو لين هللا و سوله ولكن مةا أقةت  أن أظهةرل يف مكةا  ألةةل أن التولةة مةا يريةون وابةن 

 .(٤) «.. . بت الوهاب أظهرل ألن احلاكم يف بلتل ما أنكرل بل ملا  رف احل  اتبعه
ولقةةت أويةة  البةةيي ُممةةت  ةةةه هللا أنةةه تعةةرض إلنكةةا  النةةاس  ليةةه بسةةبب خمالفتةةه ملةةا تعةةول     

 ليه الناس حي  مل يستطيعوا أن يتقبلوا القةول بةبطالن مةا كةانوا  ليةه وآ  هةم فةحنكروا  لةد مةن 
 وأنت ال تستهون خمالفة العةالة  لةد العلمةاء فاةالً  ةن »بن هلم ولكه يقول البيي  ةه هللا: 

ألن بعةةةض املسةةةائل الةةةا وكةةةرت أان قلتهةةةا لكةةةن هةةةي موافقةةةة ملةةةا وكةةةرل  »ه ويقةةةول: (٥) «العةةةوام 

                                                 

 (.5/26(نفســـــه: )١)

 (.24١( رسالة من الشيخ محمد بن عبد الوهاب في تاريخ نجد، حسين بن غنام: ص)2)

 (.262( نفســـــه: ص)3)

 (.5/32( رسالة للشيخ محمد بن عبد الوهاب ضمن مجموع مؤلفاته )الرسائل الشخصية(: )4)

 (.275( رسالة من الشيخ محمد بن عبد الوهاب في تاريخ نجد، حسين بن غنام: ص)5)
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العلماء يف كتبهم: احلنابلة وغ همه ولكن هي خمالفة لعالة الناس الا نبحوا  ليها فحنكرها  لي 
: ه ولقت  رح بعاهم بعجزل  ن التغي  حي  يقةول لةه(1) «.. .من أنكرها ألةل خمالفة العالة

وا ت  لنفسك حي  كتبت يل فيما معةِن إن هة ا هةو احلة  الة ي ال ثةك فيةه لكةن ال نقةت   »
 .(2) « لد تغي ل 

: فلمةا مةّن هللا  لةد البةيي ُممةت بةن  بةت الوهةاب مبةا ج/ اإلصرار علا  ا اق والثباات علياه  
انقبةةهم فيةةه ه و اةةةع العلمةةاء و (٣)مةةّن  ليةةه بةةه مةةن معرفةةة التوحيةةت الةة ي مل يكةةن يعرفةةه قبةةل ولةةك

سعد يف  ملا هبت له أن ولك هو احل  ال ي حيب هللا و سوله  -كما سب  بيانه-فحقرول  ليه 
نبرل والت وة إليهه لكن تطاول الزمان  لد الناس وهم يف احنةراف  ةن التوحيةت ةعلهةم يرفاةون 

 ليةه كثة  مةن  الت وة اإل الحية مل الفتها ملا كةانوا  ليةه هةم وآ  هةم مةن قةبلهمه ومل الفتهةا ملةا
النةةاس يف ولةةك الوقةةت؛ األمةةر الةة ي ةعلهةةم يتصةةتون وبقةةوة لةةت وة البةةيي ُممةةت اإل ةةالحيةه 
وأول ولةةةك كةةةان يف البصةةةرة حيةةة  اةتمةةةع  ليةةةه أانس فيهةةةا مةةةن   سةةةائها وغةةة همه فةةة وول أثةةةّت 
األوى وأورةول منها وقةت اليهة ة حة  كةال يهلةك مةن العطةش وأثةرف  لةد اهلةالك حة  مةّن 

ه هةةة ل التجربةةةة كانةةةت كفيلةةةة أبن تاةةةع حةةةًتا للعمةةةل اإل ةةةالحي لةةةتى (٤)ه مبةةةن سةةةا تلهللا  ليةةة
البيي ُممت وجتعله يكون مثل غ ل من العلماء ال ين خيبةون خمالفةة العةوام يف وقةت كةان يوافة  

وال خيالفونهه لكن البيي ُممةتاً مل يت ةل  ةن مبتئةه وهتفةهه فكةر   (٥)بعض العلماء هوى العوام
رميالء حي  حترك  لت وة إىل اإل ةالح وواةهةه العةابثون واملنحرفةونه لكنةه تعةرض احملاولة يف ح

ه ف ةةافهم (٦)هنةةا ملةةا هةةو أوطةةر حيةة  أ ال سةةفلتهم أن يفتكةةوا  لبةةيي ُممةةت ويقتلةةول سةةرًا  لليةةل
 لةةد نفسةةه ف ةةرا منهةةا إىل العيينةةةه وفيهةةا وةةةت الرتحيةةب والنصةةرة والتحييةةته لكةةن األمةةر مل يةةتم 

قر به بعض العلماء أم  اإلحسةاء الة ي كةان لةه قةوةه فكتةب ألمة  العيينةة يةت ول طوياًل حي  أ

                                                 

 (.274( نفســـــه: ص)١)

 (.277(نفســـــه: ص)2)

 (.5/١87( نفســــه: )3)

 (.١/36ر: )( عنوان المجد، عثمان بن بش4)

 (.5/40(رسالة للشيخ محمد بن عبد الوهاب ضمن مجموع مؤلفاته )الرسائل الشخصية(: )5)

 (.84( تاريخ نجد، حسين بن غنام: ص)6)
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 .(1)لطرل البيي ُممت و لفعل نف  أم  العيينة األمر وطرل البيي ُممتاً 
 ةةت البةةيي ُممةةتاً خيةةرا مطةةروًلا مةةن العيينةةة  -ولعةةل مةةا وفةةي كةةان أ يةةم-مةةع كةةل مةةا سةةب     

معةن يسةا تل ليبلةغ ويةت و إىل هللا تعةاىل؛ وهةو مةا يسةرل  حثًا بعت كل ولةك العنةاء  ةن ان ةر و 
من والل إكرامه وتفاله  لد األم  ُممت بن سعول ال ي قام مع البيي ُممت وأيّةتل  هللا 

 وسا تل ح  بلغت الت وة اإل الحية مبلًغا  ييًما ونفع هللا هبا نفًعا كب ًا.
روًثا  لةو وله ولةيس أمةر الةت وة إىل هللا كمةا : مل يكن طري  الت وة للبيي ُممت مفد/الصبااار  

بل أمرها ثا  و س ه وا ة يف  من  البيي ُممت أثت وأثة  إو النةاس  ههو معلوم أمراً يس اً 
يف ولك الزمان قت ل ةةوا  لةد أمةر وةةتوا  ليةه آ ءهةم وتغية  العوائةت ومةا ل ا  ليةه النةاس مةن 

او مةةن العلمةةاء يف ولةةك الزمةةان لعلمهةةم أمةةو  هةةو مةةن أ ةةعب األمةةو ه وألةةةل ولةةك سةةكت أفةة 
مبوقف الناس منهم و لة فعلهم وأ م لن يقبلوا منهم ح  أن البيي  بت هللا ابن  يسد بةن  بةت 
الةةرةن الةة ي كةةان يعةةت مةةن أةةةل  لمةةاء  مةةان البةةيي ُممةةت يف  ةةت والعةةا ض ملةةا كتةةب نصةةيحة 

ال يف معةرض كالمةه منبًهةا إىل للناس يوةههم فيها لبعض مةا وفةي مةن أمةو  التوحيةت والتَينةة قة
ه ويقةول البةيي ُممةت (2) «.. .وال يهةولنكم أن هة ا األمةر غريةب »املسحلة الا وكرانهةا أ ةالل: 

وتعلمون أ زكم هللا أن املطاا يف كث  من البلتان لو تبن العمل  »يف التحكيت  لد ه ل املسحلة: 
 .(٣) «.. .هم وإَيهم  لد يت ولك هباتن املسحلتن أ ا تك   لد العامة ال ين ل ةوا

وألةةةل مةةا سةةب  فقةةت تعةةرض البةةيي ُممةةت لكثةة  مةةن الصةةّت وحا بةةه الكثةة  مةةن أنةةتالل وأقرانةةه   
الةةةة ين أظهةةةةروا أول األمةةةةر القبةةةةول ل مل يلبثةةةةوا أن انقلبةةةةوا  لةةةةد البةةةةيي وحةةةةا بول وسةةةةعوا بكةةةةل مةةةةا 

فلمةةةةا  »ه يقةةةةول  ةةةةةه هللا: يسةةةةتطيعون إىل تبةةةةويه  عتةةةةه وتقبةةةةي   ةةةةو ته أمةةةةام القا ةةةةي والةةةةتا 
فيمةةةا ةةةةاء بةةةه سةةةبو  غايةةةة املسةةةبة و  مةةةوا أ  أكفةةةر أهةةةل اإلسةةةالم  أظهةةةرت تصةةةتي  الرسةةةول 

 .(٤) «وأستحل أمواهلم 
إن ه ا ال ي أنكروا  لةّي وأبغاةو  و ةالو  مةن أةلةه إوا سةحلوا  نةه كةل  ةامل يف  »ويقول:    

                                                 

 (.3/340( رسالة للشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ، في مجموعة الرسائل والمسائل النجدية: )١)

 (.5/١93ضمن مجموعة من مؤلفاته )الرسائل الشخصية(: ) ( رسالة للشيخ محمد بن عبد الوهاب2)

 (.5/4١( نفســــه: )3)

 (.265( تاريخ نجد، حسين بن غنام: ص)4)
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ه و لد الرغم من ه ا كله كان  ابرًا ُمتسةًبا (1) «. .البام واليمن أو غ هم يقول ه ا هو احل 
خاهةةةًتا يف سةةةبيل هللا تعةةةاىل مل تثنةةةه هةةة ل العةةةتاوات وال األحقةةةال  ةةةن هتفةةةه السةةةاميه كةةة لك مل 
جيعلهةةا يةةغائن ث صةةية بةةل كةةان يةةتافع  ةةن نفسةةه ببيةةان احلةة  ويهكةةت أن كةةل تلةةك االفةةرتاءات 

 »يةةت و النةةاس إليةةهه يقةةول  ةةةه هللا:  والبةةتم لب صةةه إذةةا هةةي لتنفةة  النةةاس  ةةن التوحيةةت الةة ي
وأما القول أاّن نكفر  لعموم فة لك مةن هبتةان األ ةتاء الة ين يصةتون بةه  ةن هة ا الةتين ونقةول 

 .(2) «سبحانك ه ا هبتان  ييم 
ياةةةاف إىل مةةةا سةةةب  أويةةةة العةةةوام الةةةا كةةةالت أن نلةةةك البةةةيي ُممةةةت حيةةة  حةةةاولوا قتلةةةه يف    

طرلل من البصرةه وهو مع ه ا كلةه  ةابر طلبًةا ملةا  نةت هللا ةةل  حرميالء كما سلف وكرل وقبلها
 و ال ح  مكن هللا له ونصرل  لد أ تائه.

 :ها/زهده يف أمر الدنيا وإعراضه عنها يف سبيل القيام بدعوته اإلصالحية  
فهةةةو مةةةن أسةةةرة  لةةةم وقاةةةاة فلةةةو أ ال  غةةةت العةةةيش  (٣)مةةةع العلةةةم أنةةةه كةةةان يف ويةةةع متميةةةز

يريةةةةال العةةةةوام ولتحةةةةتث مبةةةةا يريةةةةيهم لينةةةةال  نةةةةتهم حيةةةةوة وُمبةةةةة وتقةةةةتيرًا لسةةةةكت  ةةةةن مةةةةا ال 
ه يقةةول البةةيي ُممةةت  ةةةه هللا يف ولةةك: وهةة ل  »وإةةةالاًله ومةةا يتبةةع ولةةك مةةن هبةةات  وأ طيةةات 

تبن لك إوا املتها يف ألسنة الناس: ترى من يعرف احل  ويةرتك العمةل  -يعين التوحيت-املسحلة 
فقةةةت ةةةةرى  نةةةتان فتنةةةة  ». ويقةةةول  ةةةن معاانتةةةه: (٤) «أو مةةةتا اة  بةةةه ْلةةةوف نقةةةص لنيةةةا أو ةةةةال

 ييمةةة بسةةبب أثةةياء  يةةت  نهةةا بعةةض العةةوام مةةن العبةةالات الةةا نبةةحوا  ليهةةا وأوةة ها الصةةغ  
 .(٥) «. . ن الكب  مثل  بالة غ  هللا وتوابع ولك من تعييم املباهت

م طمًعةا مبةةا لةتيهمه وإ ةةراض و لةد الةرغم مةةن انصةراف بعةةض  لمةاء  مانةةه إىل إ يةاء العةةوا
البةةيي ُممةةت  ةةن ولةةك إال أن هللا ةةةل و ةةال وهبةةه مةةن املنةةةزلة واملكانةةة واملةةال واجلةةال مةةا مل مينحةةه 

 ملناوئيه وبقي وكرل  ةه هللا و ال وكرهم فكح م ما كانوا.
                                                 

 (.5/32( رسالة للشيخ محمد بن عبد الوهاب ضمن مجموعة من مؤلفاته )الرسائل الشخصية(: )١)

 (.5/١0١( نفســــه: )2)

 (.5/36مجموعة من مؤلفاته )الرسائل الشخصية(: )( رسالة للشيخ محمد بن عبد الوهاب ضمن 3)

 (.24١( رسالة للشيخ محمد بن عبد الوهاب في تاريخ نجد، حسين بن غنام: ص)4)

 (.5/١76( رسالة للشيخ محمد بن عبد الوهاب ضمن مجموعة من مؤلفاته )الرسائل الشخصية(: )5)
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  :آاثره العلمية والدعوية :املبحث الرابع
 :آاثره العلمية :أولا 

ة ومعةةروف أن أئمةةة الةةت وة يف الغالةةب يبةةتغلون  جلهةةال والعمةةل ومةةع أن البةةيي إمةةام ل ةةو 
وأ م ال يكتبون وال يهلفون إال ما تت و إليه ه ومن ل فهم غ  مكثرين يف الكتةب والتةحليف إال 

  :أننا  ت البيي قت ترك كماً من الكتب والرسائل املفيتة تتميز مبا يلي
ة يف اجلوانةب العلميةة والعمليةة وأمههةا القاةية الكة ى / الرتكيز  لةد القاةاَي واملسةائل املهمة1   

وهي حتق  التوحيت وإوالص هلل وحتل وُما بةة البةرك والبةتا واْلرافةات والرتكيةز  لةد ُمكمةات 
  .امللة وأ وهلا الكلية ه وه ل  ة ظاهرة يف كل كتا ت البيي األ ولية والفر ية

اب والسةةنة واإلمجةةاا و بةة  القةةا س  لفهةةم /اال تمةةال الكلةةي  لةةد الةةتليل البةةر ي مةةن الكتةة2  
املباثةةةر مةةةن النصةةةوص البةةةر ية ه وتعيةةةيم الةةةتليل البةةةر ي يف نفسةةةه ويةةةرو ة احرتامةةةه وتعييمةةةه 
والتسةةةليم لةةةه ه وترتةةةب  لةةةد هةةة ا ولةةةو هةةة ل املهلفةةةات مةةةن املصةةةطلحات الكالميةةةة والتعقيةةةتات 

  .الفلسفية والتعب ات الصوفية
بةا ة والبعةت  ةن التطويةل وحبةو الكةالم وتفصةيل اجلزئيةات / سالسة األسلوب وويةوح الع٣    

  .وفرو يات املسائل
 ل النصةةةةيحة وُمبةةةةة اهلتايةةةةة / قةةةةوة التةةةةحه  يف العبةةةةا ة ه وثةةةةعو  القةةةةا س بصةةةةت  اللهجةةةةة وبةةةة٤   

ه ويف هةة ا يقةةول األسةةتاو مسةةعول النةةتوي:و فةةإن كةةل سةةطر مةةن سةةطو ل ممتلةةئ  لتةةحه  ه للقةةا س
.. .البةةةعو  الةةةتيين الوقةةةال الةةة ي كةةةان يقةةةض ماةةةجعه طةةةوال حياتةةةهولعةةةل سةةةببه كةةةامن يف ولةةةك 

و جلملة فإن مجيةع مهلفاتةه الصةغ ة والكبة ة مليئةة مةن هة ا التةحه  ه وييهةر هة ا أثةت وأكثةر يف 
  .(1) سائله (

  :/ تنوا التحليف و تم االقتصا   لد فن واحت ه فحلف يف العلوم التالية٥  
كتةةاب التوحيةةت الةة ي هةةو   :هلفاتةةه يف هةة ا املويةةوا ه ومنهةةاأ/ التوحيةةت ه وأكثةةر  سةةائله وم

ح  هللا  لد العبيت ه وكبف الببهات ه وهالهة األ ول ه والقوا ت األ بةع ه ومسةائل اجلاهليةة 

                                                 

 ( .١65ندوي : ص)( محمد بن عبد الوهاب مصلح مظلوم ومفترى عليه، مسعود ال١)
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 .. .ه وأ ول اإلميان
  .ب/ الفاائل فحلف يف فاائل اإلسالم ه وفاائل القرآن

ن هبةةةةام وغةةةة ل فةةةةحلف السةةةة ة ا/ السةةةة ة ه وغلةةةةب  ليةةةةه االوتصةةةةا  مةةةةن املتقةةةةتمن كةةةةاب
  .امل تصرة ه والس ة املطولة ه واوتصر  ال املعال

ل/ احلةتي  ه فةحلف خمو ةة احلةةتي   لةد أبةواب الفقةه ه وكتةةاب الكبةائر ه وخمتصةر فةةت  
  .البا ي

  .ه / التفس  ه وله فيه تفس  سو ة الفاحتة ه وخمتصر سو ة األنفال
 الصالة ) وهو خمتصر يف فقه الصالة والزكاة والصةيام( و/ الفقه ه وله فيه آلاب املبي إىل

  .واوتصر اإلنصاف ه والبرح الكب  يف الفقه احلنبلي
 / كمةةةا اوتصةةةر خمو ةةةة مةةةن كتةةةب العقيةةةتة لبةةةيي اإلسةةةالم ابةةةن تيميةةةة كالعقةةةل والنقةةةل ه 

  .وكتاب اإلميان ه وكتاب املنهاا ه ولتلمي ل ابن القيم كم تصر الصوا   املرسلة
وةةالف مةةا وكةةر العتيةةت مةةن الرسةةائل والفتةةاوى وقةةت قامةةت ةامعةةة اإلمةةام ُممةةت ابةةن ولةةه 

  .سعول اإلسالمية ِبمع ه ل املهلفات وقت بلغت ما يقا ب  برة خلتات
وبعت أن أفِن البيي من  مرل قرابة الثنتن والتسعن  امةاً حافلةة  لةت وة واجلهةال والتعلةيم 

سةةنة سةةت ومئتةةن  (1)ه املنيةةة يف يةةوم االهنةةن آوةةر ثةةهر ثةةوالوالعمةةل اوتةةا ل هللا إىل ةةةوا ل فوافتةة
ولفةن يف الت  يةة ومل خيلةف لينةا اً وال ل مهةا ه فلةم يةو ا بةن و هتةه  وألف من هجةرة املصةطفد

وإذا و ث ه ا العمل النافع واألهر العييم يف إيقاظ األمة من  قتنا وجتتيت ما  (2)مال ومل يقسم
كمةةا و ث هةة ل السلسةةلة   لعةةولة هبةةا إىل كتةةاب  هبةةا وسةةنة نبيهةةا انةةت س مةةن أمةةو  لينهةةا ه وا

املبا كة مةن أبنائةه وتالمية ل الة ين قةاموا بنبةر هة ل الةت وة مبسةا تة ومةها  ة آل سةعول فرةةة هللا 
 لد اجلميع وةزاهم  نا و ن اإلسالم و  اجلزاء ه وكان لةه مةن األبنةاء حسةن و بةت هللا و لةي 

                                                 

( وابن قاسم في الدرر السنية ، وعلى رواية ابن بشر في آخر ذي 2/١54( على رواية ابن غنام في الروضة )١)

 ( .١46( وينظر عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب للعبود )ص ١/95القعدة من السنة نفسها . عنوان المجد )

 ( .2/١55( روضة األفكار )2)
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  .(1)اىلوإبراهيم  ةهم هللا تع
تةةويف البةةيي ُممةةت بةةن  بةةت الوهةةاب  ةةةه هللا ولكةةن ل وتةةه مل يفةةت ه فبقيةةت حيةةة والةةتة مةةن    

ولك الةزمن إىل يومنةا هة ا ه وسةتبقد إىل أن يةرث هللا األ ض ومةن  ليهةا اون هللا تعةاىل ؛ أل ةا 
  .ل وة التوحيت

 :آاثره الدعوية يف الداخل واخلارج :اثنياا 
ُممةت بةن  بةت الوهةاب آَث  مبا كةة يف لاوةل اململكةة العربيةة السةعولية  لقت كانت لةت وة البةيي

 :وقت يفثل ه ا األهر يف ةوانب متعتلة من أمهها هووا ةها
ونبة  البةرك ووسةائله والة  ائع املهليةة  هإحياء الت وة إىل التوحيت وإوالص العبةالة هلل وحةتل .1

يةةرة العربيةةة والقاةةاء  لةةد ميةةاهرل فقةةت كةةان مةةن أَث هةةا ُما بةةة كةةل  ةةو  البةةرك يف اجلز  هإليةةه
كمةةا انتيمةةت الةةت وة إىل التوحيةةت يف كثةة  مةةن لول العةةامل وولةةك مةةن   .ووسةةائله املهليةةة إليةةه

والل ظهو   لماء ومجا ات ومجعيات تت وا للتوحيت اْلالص متحهرة بت وة البيي  يف كل 
بعةةت أن  هول العةةاملمةةن لول اْللةةيج ومصةةر والعةةرا  والبةةام والةةيمن واهلنةةت وفةةا س وكثةة  مةةن ل

 .(2)سالت مياهر البرك معيم تلك البلتان 
ونبةر  هوتنقية مصةال  التلقةي هالرةوا  ألمة إىل الكتاب والسنة  لد هتي السلف الصال .2

ألن ل ةةوة  هونبةة  البةةتا وإنكا هةةا همةةع إحيةةاء ونبةةر السةةنن هوُما بةةة اجلهةةل هالعلةةم الصةةحي 
وحةة  النةةاس  لةةد العةةولة الصةةالقة للكتةةاب  هالبةةيي قائمةةة  لةةد التغيةة  مةةن وةةالل الةةت وة

وحتمةةل واةةةب الةةتين مةةن وةةالل التصةةت  لألمةةر  ملعةةروف  هوالسةةنة  لةةد فهةةم سةةلف األمةةة
 .والنهي  ن املنكر واجلهال واجملاهتة  لد ولك

وقةت حتقة   هحتكيم ثرا هللا تعاىل وُما به ما خيةالف البةريعة مةن العةالات والتقاليةت والقةوانن .٣
 .فريتاً يف العصر احلتي يف ولك ذووةاً 

بعةةت مةةا كانةةت  هونبةة  الفرقةةة واْلالفةةات هحتقية  اجلما ةةة وتوحيةةت الكلمةةة  لةةد كلمةةة التوحيةةت .٤
  .تعا  اجلزيرة العربية وغ ها من التفر  واالوتالف

                                                 

 ( .١/92( عنوان المجد )١)

 ( . 69١ــ  63١( انظر : عقيدة محمد بن عبد الوهاب السلفية وأثرها في العالم للدكتور صالح العبود ) 2)
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فيهةةةر نةةةو  احلةةة  يف  ةةةت واجلزيةةةرة العربيةةةة ومةةةا ةاو هةةةا و ةةةم األمةةةن  هحتقيةةة  األمةةةن والسةةةلطان .٥
وهةي لولةة آل  ه لد  ةج قةومي هوقامت  ليها لولة  ييمة متحتة ه هاواالستقرا  سائر  بو 

أ ةةلها الةةت وة إىل اإلسةةالم  هو فةةإن لولةةة آل سةةعول الةةا  يمةةت إذةةا أ ةةلها الةةتين هسةةعول
والسةةنة الةةا قةةام هبةةا البةةيي ُممةةت بةةن  بةةت الوهةةاب فقبلوهةةا وأقاموهةةا والصةةة مةةن أي ثةةيء 

جعةةةل هللا هلةةةم  اقبةةةة ةيةةةتة ونصةةةرهم يف  ايةةةة ف ه(1)خيةةةالف  قيةةةتة الصةةةال و جهةةةم القةةةيم و
 وولك لتمسكهم مبنهج ه ل الت وة املبا كة. هةهالهم

 . ما ة األ ض واحل   لد الكسب احلالل وُما بة البطالة والتواكل .٦
 :شبه املناوئني دعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب :املبحث اخلامس

التجتيتيةةةة يف العةةةامل اإلسةةةالمي يف القةةةرون  املتحمةةةل لتةةةا يي الةةةت وات اإل ةةةالحية واحلركةةةات          
املتةةحورة يالحةة  أنةةه مل  تتعةةرض ل ةةوة هلجةةوم مثةةل مةةا تعريةةت لةةه ل ةةوة البةةيي ُممةةت بةةن  بةةت 
الوهةةاب اإل ةةالحيةهح  أيةةحت هةة ل الةةت وة والقةةائمون هبةةا ثةةيًئا خميًفاهونمةةة لكةةل خمةةالفه 

ولة ا ثةنت  ليهةا حةر ً ال  وولك أل ا قامت يف ظةل واقةع سياسةي تتعةا ض معةه هة ل الةت وة ؛
كما أ ةا واةهةت واقعةاً مليئةاً  لطةر  الصةوفية و  مةاء الفةر  األوةرى مةن أ ةحاب   ههوالة فيها

ولةةة لك يفةةةاأل املستبةةةرقون واحلكةةةام والصةةةوفية  هواملصةةةال واألغةةةراض اْلا ةةةة  هالةةةتَيانت املنحرفةةةة
 .ألكاويب حوهلاوالرافاة  لد النيل من ه ل الت وة وإَث ة الببه واالفرتاءات وا

وحقيقة األمر أن غالب ال ين يهامجون الت وة أ حاب  غاَيت ال يفرقون يف سبيل    
وهو  هالو ول إىل غاَينم بن احلالل واحلرامه وألةل ولك يسعون إىل مسي احلقائ   وال اهن

ة ما سعت إليه قوى سياسية ولينية ومجا ات خمتلفة وأفراله حي  مل ال ةهًتا يف مهامج
منها السياسيه ومنها املاليه ومنها التيين ه ومنها طلباً  :الت وة وومها ألغراض خمتلفة

ومنهم من بِن أمرل  لد السماا من غ   هللمكانة والعلو بن الناسه إىل غ  ولك من التوافع
ب ول ا ةاء الكالم يف غالبه خمالفًا للواقع ملئ  ألكاوي هوقت يكون من  امة وخاهيل هتوهي 

 .واالفرتاءات مبا يث  العجب
يقول البيي مسعول النتوي وهو من ال ين ل سوا ل وة البيي ُممت بن  بت الوهاب    

                                                 

 ( .546ص(عقيدة محمد بن عبد الوهاب السلفية وأثرها في العالم للدكتور صالح العبود )١)
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كان من املمكن أن نلتمس األ  ا  لقبول ه ل   »وأطلعوا  لد مجلة مما كتبه أبنا ها وأ تا ها:
قليالًه وأن  لماء  ت التهم املفرتاة يف املاييه وولك ألن كتب أهل  ت ما كانت توةت إال 

أنفسهم ما كانوا يهتمون بنبر الت وة وا ا باللهم إال قلياًله ول لك كان من املمكن ةًتا 
ألي ث ص أن حيمل آ اء كاوبة  نهم بصت  نية وإوالصه ولكن اليوم إو انتبرت كتب 

 .(1) «فال يقبل     اجلهل و تم  العلم  هالبيي وكتب تالم ته و اةت
بعت أن تبينت حقيقة هحول ل وة البيي ثبه كث ة هي أيعف من أن يرل  ليها وقت أه     

ا تبا ها  :الت وة وانتبرت كتبه ومهلفاته أل ا كلها ك ب وافرتاءات عالف الواقع من ولك
 هوليس هي خرل ل وة إ الحية بل وات أهتاف مباينة  هوهي م هب وامس هلَينة ةتيتة

  هوأ م ينكرون الكرامات هواألولياء ياة من  تم ُمبتهم للن  واحلقوا أب حاهبا التهم العر 
ومن أهم وأوطر الوسائل الا حا ب أ تاء   هكما و فت ل وته  لتزمت والتبتل والبتائية

البيي ُممت بن  بت الوهاب ل وته اإل الحية هو تسميتها  لوهابيةه واهلتف من إطال  
مهم أب ا ل وة خمالفة ملبالس اإلسالم أو هي حنلة ه ل التسمية هو تنف  الناس  نها وإيها

ةتيتة مبتت ة وا ةة  ن لين هللاه ولقت  حوا يف ولك ح  أ ب  لقب )الوهابية( ثبًحا 
خميًفا يطلقه األو وبيون ومن كان  لد منهجهم  لد احلركات اإل الحية الا قامت يف العامل 

ه وأ ب  هل ا االسم (2) لد أنفسهم منها اإلسالمي والل القرنن املايينه والا خيبون
الوهابية متلوله ال هين لتى كث  من املسلمن يف ولك الوقت ويف وقتنا ه اه وغاب  ن 
وهنهم وةوب البح  والتحّري  ن حقيقة ه ل الت وة املبا كة الا التزمت الكتاب والسنة 

  .قوالً وفعالً  ه لد فهم السلف الصال  قيتة ومنهجاً 
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 (401مقرر الثقافة اإلسالمية )
  

 

 (١76 ) 

 
 

 صل الثالث الف
 ) سبل اإلصالل والنهوض ابألمة (

 
 الدعوة إىل التوحيد واإلجتماع عليه. -

 اإلجتماع و نبذ الفرقة واإلختالف. -

 إقامة العدل والدعوة إىل اإلسالم. -

 اجلهاد يف سبيل هللا إلعالء كلمة هللا. -

 البعد عن البدع واخلرافات. -

 ا رص عل  العلم والتعليم. -
 
 

  
 


