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ﭑ ﭒﭓﭔ
احلؿد اهلل وطمده واًمصالة واًمًالم قمغم مـ ٓ كٌل سمعده أمو سمعد:

سمعٌ اهلل حمؿدً ا ‘ واًمـوس ذم والًمي قمؿقوء ،وضموهؾقي ضمفالء،
يعٌدون إطمجور وإؿمجور ،واجلـ واعمالئؽي ،واًمؽقايمى واًمؽفون،
واعمؾقك واًمشقوـملم ،وإطمٌور واًمرهٌون ،وىمد يمون ومقفؿ احلؽامء
واًمشعراء ،واًمػالؾمػي واًمعٌود واخلطٌوء ،ومام أهمـقا قمـفؿ ؿمق ًئو ،وٓ
أظمرضمقهؿ مـ اًمظؾامت إمم اًمـقر.
ومؾام ضموء حمؿد ‘ سموًمـقر مـ قمـد اهلل ،أذىمً ؿمؿس اهلدى
واحلؼ قمغم اًمعوعملم ،واؾمتضوءت اًمدكقو يمؾفو ،مًؾؿفو ويموومرهو ،ومام
سمؼل ممـ سمؾغفؿ هذا اًمديـ صوطمى قمؼؾ راضمح ،وومطرة ؾمؾقؿي ،إٓ آمـ
سمف وأيؼـ أكف احلؼ.
وىمد أوطمك اهلل شمعومم إمم كٌقف ‘ سموحلؼ اًمؽومؾ ،واهلدى اًمؽومؾ،
وىمد سم َؾغ اًمـٌل ‘ مو أوطمل إًمقف مـ رسمف ً
يمومال همػم مـؼقص ،مل يؽتؿ مـف
طمر ًومو واطمدً ا ،وشمؾؼوه مـف أصحوسمف روقان اهلل قمؾقفؿ وهؿ أقمظؿ اًمـوس
طمرصو قمغم احلؼ ،واشمٌو ًقمو ًمؾفدى ،هذا مع مو َوم ّضؾفؿ اهلل سمف ذم ىمقة
ً
اًمػفؿ وصػوء اًمذهـ.
وعمو سم ّؾغ رؾمقل اهلل ‘ إموكي ،وأدى اًمرؾموًمي ،وأيمؿؾ اهلل ديـف،
شمقوموه اهلل إًمقف ،وفمؾ أصحوسمف مـ سمعده قمغم اعمحجي اًمٌقضوء ،واًمٍماط
اعمًتؼقؿ ،مل خيتؾػقا أسمدً ا ذم أصؾ مـ أصقل اًمديـ ،ومل يؽـ ومقفؿ
مٌتدع ذم اًمديـ ٓ ،ىمدري ،وٓ ظمورضمل ،وٓ ممول ،وٓ معطؾ ..وٓ
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وإطمؽوم.
همػم ذًمؽ ،هذا مع أكف وىمع سمقـفؿ سمعض آظمتالف ذم اًمػروع

وهؽذا يمون أصحوب اًمـٌل ‘ ومـ معفؿ ،مجوقمي واطمدة،
جمتؿعي قمغم اًمؽتوب واًمًـي ،وهلذا ؾمؿقا (اجلامقمي).
وفمؾً إمي قمغم هذه احلول طمتك طمدصمً اًمػتـي ذم قمفد اخلؾقػي
قمثامن  ومو سمعده ،ووىمع اًمؼتول سملم اعمًؾؿلم ،ويمون اًمذيـ أطمدصمقا
اًمػتـي وأوضمدوا اًمػرىمي صـػلم:
الصـف األول :طموىمد هدّ ام ،يٌطـ اًمؽػر ،ويظفر اإلؾمالم.
الصـف الثاين :صوطمى هقى ،اشمٌع هقاه ،وظموًمػ مو قمؾقف
اجلامقمي.
وشمٌع هذيـ اًمصـػلم سمعض اجلفول ،وطمديثق اًمعفد سموًمديـ،
واعمخدوقمقن مـ اًمعومي ،ومـ ذًمؽ احللم فمفرت اًمػرق قمغم اظمتالف
أكقاقمفو.
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أصىل انفرق
وينهج أهم انسنة واجلًاعة يف يعايهتهى
ظمروضمو قمـ اًمًـي واجلامقمي ،وىمد
 -1اخلقارج هؿ أول اًمػرق
ً
كوفمرهؿ اًمصحوسمي ريض اهلل قمـفؿ وأىمومقا قمؾقفؿ احلجي ،ومتوب سمعضفؿ،
ومـ مل يتى ىموشمؾقه ،وىمتؾقا مـفؿ أٓف.
 -2مل شمؽد خترج اخلقارج طمتك فمفرت اًمشقعي ،مع أن ممؾمس
اًمتشقع اًمغوزم قمٌد اهلل سمـ ؾمٌل اًمقفقدي هق رأس اًمػتـي ،وزقمقؿ احلوىمديـ
اهلداملم مـ ىمٌؾ.
وىمد طمؽؿ قمؾقفؿ اًمصحوسمي ــ روقان اهلل قمؾقفؿ ــ سمحًى درضموهتؿ
مـ اًمغؾق ،ومـفؿ مـ طمؽؿقا قمؾقف سموحلرق واًمـػل(.)1
 -3ذم أواظمر قمٍم اًمصحوسمي ــ ريض اهلل قمـفؿ ــ فمفرت اًمؼدريي
(اعمـؽرون ًمؾؼدر).
إكؽورا ؿمديدً ا ،وأقمؾـقا سمراءهتؿ مـفؿ،
وىمد أكؽر قمؾقفؿ اًمصحوسمي
ً

وأمروا إمي سموًمؼماءة مـفؿ ،وقمدم اًمًالم قمؾقفؿ ،أو اًمصالة قمغم
ضمـوئزهؿ ،أو قمقودة مرووهؿ.
وىمد ًمؼل همقالن اًمدمشؼل ــ أطمد ممؾمز سمدقمتفؿ ــ مٍمقمف قمغم يد
اخلؾقػي إمقي هشوم سمـ قمٌد اعمؾؽ ،سمـو ًء قمغم ومتقى سمعض اًمتوسمعلم.

 -4وسمعد اكؼراض قمٍم اًمصحوسمي ريض اهلل قمـفؿ ،فمفرت سمدقمي

()1

ؾمقليت شمػصقؾ ذًمؽ (ص.)29
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صػقان
إكؽور اًمصػوت ،قمغم يد اجلعد سمـ درهؿ ،وشمؾؿقذه اجلفؿ سمـ

اًمذيـ يـًٌقن إًمقف ومقؼول هلؿ :اجلفؿقي.
وهذه اًمٌدقمي ىموومتفو إمي أؿمد اعمؼوومي ،وًمؼل اجلعد واجلفؿ
مٍمقمفام ،ضمزا ًء إلحلودمهو.

 -5ذم اًمقىمً كػًف فمفرت اعمعتزًمي قمغم يد واصؾ سمـ قمطوء

وقمؿرو سمـ قمٌقد ،اًمؾذيـ يموكو شمؾؿقذيـ ذم طمؾؼي احلًـ اًمٌٍمي ،ويموكً
سمدقمتفؿ أول إمر ذم اإليامن ،صمؿ زادوا قمؾقفو إكؽور اًمؼدر واًمصػوت (.)1
ً
واصال و َقم ْؿ ًرا مـ طمؾؼتف ،واشمػؼ قمؾامء
وىمد ـمرد احلًـ اًمٌٍمي

إمي قمغم كٌذ اعمعتزًمي وهجرهؿ ،اشمٌو ًقمو عمو ومعؾف اًمصحوسمي ــ روقان اهلل
قمؾقفؿ ــ سملؾمالومفؿ اًمؼدريي.
 -6ذم مؼوسمؾ اخلقارج واعمعتزًمي ،فمفرت اعمرضمئي ،ويمون مـفؿ

اًمغالة وهؿ اجلفؿقي ،وىمد طمؽؿ قمؾقفؿ أهؾ اًمًـي واجلامقمي سموًمؽػر
واخلروج مـ اعمؾي ،وهمػم اًمغالة ومؼد طمؽؿقا قمؾقفؿ سموًمضالًمي واعمروق،
وقمومؾقهؿ سمام قمومؾقا سمف اًمؼدريي.
الـتقجة:
أ -وهؽذا فمفرت أصقل اًمػرق ،وهل( :اخلقارج ،اًمشقعي،
اعمرضمئي ،اًمؼدريي ،اجلفؿقي).
ومل كذيمر اعمعتزًميٕ :ن مذهٌفؿ مريمى مـ هذه إصقل ،وٕن
اؾمؿ اًمؼدريي يطؾؼ ــ أظمص مو يطؾؼ ــ قمؾقفؿ.
()1

ؾمقليت احلديٌ قمـ اعمعتزًمي (ص.)43
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وىمد شمػرع قمـ هذه إصقل ومِ َر ٌق يمثػمة ،وؾمقف كدرس أهؿ هذه
اًمػرق ،وسمعض مو شمػرع قمـفو سمنذن اهلل.
واوحو ذم معومؾي
ب -شمٌلم ًمـو أن ٕهؾ اًمًـي واجلامقمي مقىم ًػو
ً
أهؾ اًمٌدع ،وهذا اعمقىمػ هق مـ أصقل مـفٍ أهؾ اًمًـي واجلامقمي.
وىمد فمؾً إمي مؾتزمي هبذا اعمقىمػ ،وفمؾ أهؾ اًمٌدع سملم مؼتقل
ومرذول ،إمم زمون اعملمقن سمـ هورون اًمرؿمقد ،اًمذي شمقمم اخلالومي سملم
ؾمـتل (218-198هـ).
ومػل قمفده ارشمػع ؿملن اًمٌدقمي وأهؾفو ،وومتح اًمٌوب قمغم مٍماقمقف
ًمؾػؾًػي وقمؾؿ اًمؽالم قمغم اًمـحق أيت سمقوكف قمـد احلديٌ قمـ قمؾؿ اًمؽالم.
هذا آومؽماق ذم اًمديـ أظمؼم سمف اًمـٌل ‘ ،وسملم ًمـو ــ وهق اًمـوصح
إملم ــ يمقػ كـجق مـف ،ومـ وقمقد أهؾف.
ومؼد صح قمـف ‘ أكف ىمول( :افسقت القفود ظذ إحدى وشبعغ
فرقة :كؾفا يف الـار إال واحدة ،وافسقت الـصارى ظذ اثـتغ وشبعغ
فرقة :كؾفا يف الـار إال واحدة .وشتػسق هذه األمة ظذ ثالث وشبعغ
فرقة ،كؾفا يف الـار إال واحدة ،قالوا :يا رشول اهلل! من تؾك الػرقة
الـاجقة؟ قال :من كان ظذ مثل ما أكا ظؾقه القوم وأصحايب) .وذم روايي
ىمول( :هي اجلامظة)( ).
ومـ هـو يمون ًمزا ًمو قمؾقـو معرومي أؾمٌوب آومؽماق ومظوهره مـ ضمفي،
ومعرومي صػوت اًمػرىمي اًمـوضمقي وممقزاهتو مـ ضمفي أظمرى.
()1

أظمرضمف اإلموم أمحد ( ،)332/2وأسمق داود (.)4596
اكظر اًمًؾًؾي اًمصحقحي رىمؿ (ً )204 -203مؾؿحدث كوس اًمديـ إًمٌوين.
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س .1يمقػ يمون طمول اعمًؾؿلم ىمٌؾ آومؽماق واًمػتـي؟.
س .2متك وىمع آومؽماق سملم اعمًؾؿلم؟ ومو هل أصـوف اًمذيـ
أطمدصمقه؟.
س .3مو هل أصقل اًمػرق اإلؾمالمقي اًمتل شمػرقمً قمـفو ؾموئر
اًمػرق؟ ويمقػ يمون مقىمػ أهؾ اًمًـي واجلامقمي مـفو؟ مع اًمتؿثقؾ سمؿثوًملم
هلذا اًمقصػ.
س .4ايمتى سمنجيوز قمام يليت:
أ  -أول ومرىمي ومورىمً اجلامقمي.
ب  -ممؾمس اًمتشقع.
ج  -همقالن اًمدمشؼل.
د  -واصؾ سمـ قمطوء.
هـ-

اعملمقن.

س .5مو هق طمديٌ آومؽماق؟ وموذا كًتػقد مـف مـ اًمعؼم؟.
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أسباب االفرتاق ويظاهره
أوالً :السجوع إىل غري الهتاب والطٍة ،والتمكي وَ ضواِىا:
مصدر احلؼ اًمقطمقد ومقام يتعؾؼ سموًمعؼقدة واًمديـ هق اًمؽتوب
واًمًـي ،يمام ومفؿفو اًمصحوسمي واًمًؾػ اًمصوًمح ،وهلذا يمون اًمرضمقع
إًمقفام واًمػفؿ اًمصحقح هلام هق ؾمٌقؾ احلؼ وـمريؼ اًمـجوة.
يؼقل شمعومم { :ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ

ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ} [إكعوم.]153:
ويؼقل{ :ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ

ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ} [اًمـحؾ.]64 :
وموًمقطمل ــ يمتو ًسمو وؾمـي ــ هق اعمصدر اعمحػقظ اعمعصقم ،اًمذي ٓ
يضؾ مـ متًؽ سمف ،وٓ يشؼك ذم اًمدكقو وأظمرة.
مصدرا ؾمقاه،
وىمد وؾً اًمػرق وشمػرىمً إمي قمـدمو اختذت
ً

وشمقمهً ومقف اًمعصؿي واحلؼ:

أ -فادتؽؾؿون ــ يموعمعتزًمي وإؿمعريي ــ رضمعقا إمم اًمػؾًػي،
وطمؽَؿقا اًمعؼؾ ــ سمزقمؿفؿ ــ وىموًمقا :كعرض كصقص اًمؽتوب واًمًـي
اعمتقاشمرة قمغم اًمؼماهلم اًمعؼؾقي ،ومنن واومؼتفو وإٓ وضمى شملويؾ
ٍ
معون أظمرى ،وإن يموكً هذه اعمعوين
اًمـصقص ،وسف معوكقفو إمم
اًمتل سومقا إًمقفو سمعقدة متؽؾػي مل ُيردهو اهلل ورؾمقًمف.

واًمًـي همػم اعمتقاشمرة ٓ حيتجقن هبو ذم اًمعؼقدة ً
أصال ،مفام يموكً

صحتفو:
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واعمـطؼ،
وهلذا اكٍمف مهفؿ إمم شمرمجي يمتى اًمػؾًػي

ومطوًمعتفو ،وآؿمتغول هبو متوسمعي أو معوروي.
ب -والصوفقة طمؽَؿقا مو يًؿقكف اًمؽشػ ،أو اًمقضمد ،أو اًمذوق،
وىمًؿقا اًمديـ إمم طمؼقؼي وذيعي ،وموًمنميعي هل مو ضموء ذم اًمؽتوب
واًمًـي ،ويمالم اًمًؾػ واًمػؼفوء ،ويًؿقهنو( :قمؾؿ اًمظوهر)! واحلؼقؼي
هل مو يليت مـ ـمريؼ اإلهلوموت واًمريوووت اًمروطمقي واعمـوموت،
ويًؿقن ذًمؽ (اًمعؾؿ اًمٌوـمـ) أو (اًمعؾؿ اًم َؾدُ ِين).
اًمق َرق ،واًمعؾؿ اًمٌوـمـ سمعؾؿ اخل َرق!
ويرمزون ًمؾعؾؿ اًمظوهر سمعؾؿ َ

وهلذا ورد قمـ سمعض أئؿتفؿ ىمقًمف( :شملظمذون ــ يعـل :قمؾامء اًمًـي ــ
قمؾؿؽؿ مق ًتو مـ مقً ،ومتؼقًمقن :طمدصمـو ومالن قمـ ومالن ..وكحـ كلظمذ
قمؾؿـو قمـ احلل اًمذي ٓ يؿقت ،ومـؼقل( :طمدصمـل ىمؾٌل قمـ ريب)!!.
وإيام ًكو هبذا اعمصدر ،مل يؽـ اًمصقومقي يرطمؾقن ذم ـمؾى اًمعؾؿ،
أو هيتؿقن سمؽتى اًمًـي واًمػؼف ،وإكام يموكقا يرطمؾقن إمم اخلؾقات
وإديرة ،ويؼوسمؾقن اًمرهٌون مـ اًمـصورى واًمٌقذيلم وهمػمهؿ ،ومقًلًمقهنؿ
قمـ دىموئؼ اعمعرومي وإطمقال .يمام أهنؿ اؿمتغؾقا سموٕؿمعور وؾمامع
إهموين :إلصمورة اًمقضمدان وحتريؽ اًمؼؾى ،وأقمروقا قمـ ؾمامع اًمؼرآن
وشمالوشمف.
ج -والشقعة الباضـقة ضمعؾقا اعمصدر اعمعصقم هق يمالم أئؿتفؿ،
وًمذًمؽ يمون مـ أصقل ديـفؿ :أن إئؿي معصقمقن قمـ اخلطل ذم

اًمػروع وإصقل ،وًمقس قمؾامؤهؿ وجمتفدوهؿ إٓ ّكقا ًسمو قمـ اإلموم،
وطمجو ًسمو ًمف.

10

أصوه الفسم واألدياُ واملراِب الفهسية

وملقمروقا قمـ اعمصدر اًمثوسمً اعمعؾقم ــ اًمؽتوب واًمًـي ــ ومتًؽقا
سموعمصدر اعمقهقم ،سمؾ اعمعدوم ،وهق اإلموم اًمغوئى ذم اًمنداب ،ومو
أؿمٌفف.
ثاٌيًا :األخر ببعض الديَ وتسك البعض اآلخس:
يؼقل اهلل شمعومم { :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ
ﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡ

ﭢ ﭣ} [اعموئدة.]14:
وموًمديـ ؿمومؾ يمومؾ ،ومقف اًمققمد واًمققمقد ،وومقف إطمؽوم وأداب،
وومقف حتريؽ اًمعؼؾ واًمقضمدان ،وومقف اًمؼقة واًمرمحي.
ومنذا أظمذت ـموئػي سموًمققمد وشمريمً اًمققمقد ،وقمؽًً إظمرى
وملظمذت سموًمققمقد وكًقً اًمققمد ،ومال سمد أن شمؼع اًمعداوة واًمٌغضوء
واًمػرىمي.
ويمذًمؽ :إذا أظمذت ـموئػي سمؤداب دون إطمؽوم ،أو سموًمزهد دون
اًمعؿؾ واجلفود .وواىمع ِ
اًمػرق يشفد هلذا سمقوقح:
 -1فاخلوارج متًؽقا سمـصقص اًمققمقد ومؼط ،طمتك كػقا اإليامن
قمـ مرشمؽى اًمؽٌػمة ،وأكؽروا اًمشػوقمي ،ووقؼقا رمحي اهلل اًمقاؾمعي.
وادرجئة متًؽقا سمـصقص اًمققمد ومؼط ،ومؼوًمقا :إن اإلكًون مفام
ارشمؽى مـ اًمؽٌوئر دون اًمنمك ومنن إيامكف يمومؾ.
 -2والشقعة أظمذوا سمػضوئؾ قمكم ريض اهلل قمـف ،وضمحدوا ومضوئؾ
أيب سمؽر وقمؿر وقمثامن ريض اهلل قمـفؿ :طمتك وصؾ إمر سمٌعضفؿ إمم
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شملًمقف قمكم وشمؽػػم اًمثالصمي ،واخلقارج ىموًمقا :إن قمؾ ّقو يموومر.
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 -3وادتؽؾؿون يؼقًمقن :إن اإلؾمالم ديـ اًمعؼؾ واًمػفؿ ،وهذا
طمؼ ،وًمؽـفؿ همؾقا ذم شمؼدير ىمقؿي اًمعؼؾ طمتك طمؽؿقه ذم كصقص
اًمقطمل ،وأكؽروا اًمؽراموت ،واًمًحر ،وقمذاب اًمؼؼم ،واعمقزان
واًمٍماط ،ومو أؿمٌففو مـ اًمغقٌقوتٕ :هنو ختوًمػ اًمعؼؾ ــ سمزقمؿفؿ ــ
قمغم ظمالف سمقـفؿ ذم سمعض ذًمؽ.
والصوفقة ىموسمؾقا اعمتؽؾؿلم سموًمعؽس ،وملكؽروا ىمقؿي اًمعؼؾ واًمػؽر،
وآمـقا سموخلقوٓت واخلراوموت وإطمالم ،وؾمؿقهو مؽوؿمػوت ويمراموت
وطمؼوئؼ.
 -4والؼدرية أظمذوا سموًمـصقص اًمتل شمثًٌ مشقئي اًمعٌد وإرادشمف
ومًئقًمقتف قمام يػعؾ ــ وهذا طمؼ ــ وًمؽـفؿ أكؽروا اًمؼدر ،ومو دل قمؾقف
مـ اًمـصقص.
وىموسمؾتفؿ اجلؼميي سموًمعؽس ،وملصمٌتقا اًمؼدر ،وهمؾقا ذم ذًمؽ ،طمتك
جمٌقرا قمغم يمؾ مو يػعؾ ،وأكؽروا اًمـصقص اًمتل أظمذ
ضمعؾقا اإلكًون
ً

هبو اًمؼدريي.

 -5وادؿثؾة وادشبفة أظمذوا مـ اًمـصقص مو يدل قمغم إصمٌوت
اًمصػوت ومؼط ،وشمريمقا مو يدل قمغم أهنو ًمقًً يمصػوت اعمخؾقىملم.
وادعطؾة ــ كػوة اًمصػوت ــ ىمٌؾقا اًمـصقص اًمداًمي قمغم أن اهلل ٓ
يامصمؾف رء مـ ظمؾؼف ،وشمريمقا اًمـصقص اًمداًمي قمغم إصمٌوت اًمصػوت،
وملكؽروا صػوت اهلل شمعومم سمحجي اًمتـزيف.
 -6ومثؾ ذًمؽ مـ واىمع احلقوة اإلؾمالمقي:
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أن ـموئػي مـ اًمعؾامء واًمؼضوة شمقؾمعقا ذم متوع احلقوة اًمدكقو،
ومؼوسمؾتفؿ ـموئػي مـ اًمزهود واًمعٌود طمورسمقا احلالل واًمطقٌوت.
وذم جمول اًمعؾؿ ادمفً ـموئػي إمم اًمـؼؾ وطمده ،واؿمتغؾقا سمجؿع
اعملصمقر ،طمتك مجعقا اًمضعوف واعمقوققموت واحلؽويوت اًمٌوـمؾي.
وىموسمؾتفؿ ـموئػي ومودمفً إمم اًمػفؿ وآؾمتـٌوط وطمده ،ومجفؾقا
يمثػما مـ اًمصحوح ،أو ر ُدوهو.
ً

وذم جمول اًمدقمقة :ىمومً ـموئػي شمدقمق إمم اجلفود واًمؼقة ،وأظمرى

شمدقمق إمم إظمالق وأداب ،وصموًمثي إمم اًمعؾؿ واًمٌحٌ مع إمهول سمؼقي
اجلقاكى ،ومقىمع اًمتـوزع واخلالف.
هذا ،وًمق أن اعمًؾؿلم متًؽقا سموًمؽتوب يمؾف ،واىمتدوا سمام يمون
قمؾقف اجلقؾ إول :مـ ومفؿ يمومؾ وشمقازن ؿمومؾ عمو وىمع هذا اخلالف أو
يمثػم مـف ،وهذا مو شمدقمق إًمقف اًمطوئػي اعمـصقرة اًمـوضمقي أهؾ اًمًـي
واجلامقمي).
ثالجًا :نيد أعداء اإلضالً:
يؼقل اهلل شمعومم { :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ
ﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯ

ﭰ ﭱ ﭲ} [اًمٌؼرة.]120 :
ويؼقل{ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ

ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ} [آل قمؿران.]149:
وملقمداء اإلؾمالم يعؿؾقن ً
وهنورا مـ أضمؾ إـمػوء كقر اهلل ،وشمدمػم
ًمقال
ً
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وآراؤهؿ.
إمي اعمصطػوة ،يمؾفؿ متػؼقن قمغم ذًمؽ وإن اظمتؾػً أديوهنؿ
وهذا اسمتالء مـ اهلل هلذه إمي مـ ضمفي ،يمام أكف قمؼقسمي وشملديى هلو
مـ ضمفي أظمرى.
واإلؾمالم ىمد ىمه قمغم إديون اًمٌوـمؾي ،وهدم إكظؿي اًمػوؾمدة،
واحلؽقموت اًمظوعمي ،وطمورب اًمشفقات واًمرهمٌوت اًمدكقئي ،ومال همراسمي أن
حيؼد قمؾقف أصحوهبو ،ويتآمروا قمغم هدمف ،ويدؾمقا ومقف اًمعؼوئد اًمٌوـمؾي ،ومـ
ذًمؽ إجيود اًمػرىمي سملم أهؾف ،وسمذر اًمٌدع واًمضالٓت ومقفؿ.
وهؽذا كجد ؿمقوـملم اعمؽر مـ همٓء احلوىمديـ يمؾمًقن ومر ًىمو
ً
وهمؾقا ،أو يؾؼقن
والٓ
ووًمي ،أو يدظمؾقن ذم ومرق ىموئؿي ،ومقزيدوهنو
ّ
أؾموؾمو ًمػرىمي:
ؿمٌفي ووالًمي إمم وعوف اًمعؼقل ،ومتؽقن ً
 -1اًمتشقع اًمغوزم أؾمًف قمٌد اهلل سمـ ؾمٌل اًمقفقدي.
 -2وآقمتزال اًمغوزم أؾمًف إسمراهقؿ اًمـظوم وأسمق اهلذيؾ اًمعالف،
ويمالمهو ذم إصؾ مـ اعمجقس اًمزكودىمي.
 -3واًمٌوـمـقي أؾمًفو قمٌد اهلل سمـ مقؿقن اًمؼداح ،وهق هيقدي ومورد.
 -4وإكؽور اًمصػوت أظمذه اجلعد سمـ درهؿ ،واجلفؿ سمـ صػقان
قمـ ومالؾمػي اًمقفقد واًمصوسمئي.
 -5وإكؽور اًمؼدر أظمذه معٌد اجلفـل ،وهمقالن اًمدمشؼل قمـ سمعض
ومالؾمػي اًمـصورى.
 -6واًمتصقف أول مـ أؾمًف وؾمؿك سمف ذم اإلؾمالم زكودىمي مـ
اهلـدوس واعمجقس ،أمثول :قمٌدك ويمؾقى ،صمؿ اكتنم ودظمؾف اًمغوزم
واعمتقؾمط.
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أضئمة تطبيكية
س .1اذيمر أهؿ أؾمٌوب اومؽماق اعمًؾؿلم سمنجيوز.
س .2مو هق اعمصدر اًمصحقح اًمقطمقد ذم معرومي اهلل وشمؾؼل
اًمعؼقدة؟.
س .3مو هق مصدر اعمتؽؾؿلم ذم اًمعؼقدة؟ ومو أصمر ذًمؽ قمغم
مـفجفؿ ذم اًمٌحٌ وآهتامم؟ .
س .4مو هق مصدر اًمصقومقي ذم اًمتؾؼل؟ وموذا يطؾؼقن قمغم
اًمنميعي وقمؾقمفو؟ ومو أصمر ذًمؽ قمغم مـفجفؿ ذم ـمؾى احلؼ
وحتصقؾف؟.
س .5مو هق مصدر اًمشقعي واًمٌوـمـقي ذم اًمعؼقدة؟.
س .6سمامذا متًؽً اخلقارج ذم اًمـصقص؟ وسمامذا متًؽً
اعمرضمئي؟ ومو أصمر ذًمؽ قمغم إمي؟.
س .7أظمذ يمؾ مـ اًمصقومقي واعمتؽؾؿلم مقىمػو مضودا ًممظمر ذم
مصدر اًمتؾؼل ،ووح ذًمؽ ،واذيمر أصمره قمغم إمي.
س .8سمامذا أظمذت اًمؼدريي مـ اًمـصقص؟ وسمامذا متًؽً
اجلؼميي؟.
س .9اعمؿثؾي و اعمعطؾي صـػون متؼوسمالن .ووح ذًمؽ مـ ظمالل
متًؽ يمؾ مـفام سمجزء مـ احلؼ؟.
س .10عموذا يمود أقمداء اإلؾمال ِم اإلؾمال َم وأه َؾف؟ مع ذيمر مو شمعرومف

مـ أكقاع اًمؽقد.

أصوه الفسم واألدياُ واملراِب الفهسية

15

15
اإلؾمالمقي
س .11شمؽؾؿ قمـ أصمر اًمقفقد واعمجقس ذم كشلة اًمػرق

مع اًمتؿثقؾ؟.
س .12ايمتى قمام يكم سمنجيوز:
 -1اًمؽشػ.
 -2اإلموم اعمعصقم.
 -3قمٌد اهلل سمـ مقؿقن اًمؼداح.
 -4قمٌدك اًمصقذم.
 -5شمقازن مـفٍ أهؾ اًمًـي واجلامقمي ذم اًمتؿًؽ سمجؿقع
اًمـصقص.
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أهى األصىل انتي وقع فيها االفرتاق
أوالً :اإلمياُ:
دًمً اًمـصقص مـ اًمؽتوب واًمًـي قمغم أن اإليامن ىمقل وقمؿؾ،
يزيد ويـؼص ،وقمغم ذًمؽ أمجع اًمصحوسمي واًمًؾػ اًمصوحلقن
أمجعقن ،وهق مذهى أهؾ اًمًـي واجلامقمي.
وومورق اجلامقمي ومقف ـموئػتون:
أ -اخلوارج وادعتزلة:
مذهٌفؿ أن اإليامن رء واطمد ٓ يزيد وٓ يـؼص ،وهق ومعؾ مجقع
اًمطوقموت وشمرك مجقع اعمحرموت ،ومـ شمرك واضم ًٌو أو ومعؾ حمر ًمو ،ومفق

يموومر قمـد اخلقارج ،وذم مـزًمي سملم اإليامن واًمؽػر قمـد اعمعتزًمي ،وهق
خمؾد أسمدً ا ذم اًمـور قمـد اًمطروملم.
ب -ادرجئة:
مذهٌفؿ أن اإليامن رء واطمد ٓ ،يزيد وٓ يـؼص ،وهق اًمتصديؼ
أو اعمعرومي سموًمؼؾى وطمده ،دون إىمرار اًمؾًون وقمؿؾ اجلقارح ،يمام يؼقل
اًمغالة مـفؿ ،أو اًمتصديؼ سموًمؼؾى واإلىمرار سموًمؾًون دون قمؿؾ اجلقارح،
يمام يؼقل سمؼقتفؿ.
وقمـدهؿ أن مـ شمرك واضم ًٌو أو ومعؾ حمر ًمو ،ومفق يمومؾ اإليامن مو دام
قمـده شمصديؼ أو شمصديؼ وإىمرار.
هذا وأهؾ اًمًـي واجلامقمي قمؼقدهتؿ :أن مـ شمرك واضم ًٌو أو ومعؾ
حمر ًمو مـ همػم ضمحقد ًمؾقاضمى أو اؾمتحالل ًمؾؿحرم ،ومنكف كوىمص
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اإليامن ،وأمره إمم اهلل إن ؿموء قمذسمف وإن ؿموء همػر ًمف.
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ثاٌيًا :الكدز:
دًمً اًمـصقص مـ اًمؽتوب واًمًـي ،قمغم أن اإليامن سموًمؼدر ريمـ
مـ أريمون اإليامن ،وأصؾ مـ أصقل اًمديـ ،وقمغم ذًمؽ مذهى أهؾ
اًمًـي واجلامقمي.
وومورق اجلامقمي ومقف ومرىمتون:
أ -الؼدرية :كػوة اًمؼدر ،وقمغم ذًمؽ اعمعتزًمي وقمومي اًمشقعي.
ب -اجلزية :اًمذيـ كػقا مشقئي اًمعٌد وإرادشمف ــ يمام ؾمٌؼ ــ وهؿ
اجلفؿقي ،وىمريى مـفؿ ذم ذًمؽ إؿمعريي.
ثالجًا :األمساء والصفات:
معرومي اهلل شمعومم سملؾمامئف وصػوشمف هل أذف أكقاع اًمعؾقم
واعمعورف ،وٓ شمطؿئـ اًمؼؾقب وشملكس إٓ سمؿعرومي معٌقدهو ؾمٌحوكف،
ويمذًمؽ ٓ شمصؾح وٓ شمًتؼقؿ قمغم احلؼ إٓ إذا آمـً سملؾمامئف وصػوشمف،
وطمؼؼً مو يؼتضقف ذًمؽ اإليامن مـ يؼلم وإظمالص ،وظمقف ورضموء مـف
وطمده ؾمٌحوكف.
واًمًؾػ اًمصوًمح روقان اهلل شمعومم قمؾقفؿ آمـقا سمؽؾ مو ورد ذم
اًمؽتوب واًمًـي مـ أؾمامء اهلل وصػوشمف ،وطمؼؼقا مؼتضقوهتو ،وًمقازم
قمؾام سموهلل ومعرومي ،يمام يموكقا أيمثر اًمـوس
اإليامن هبو ،ومؽوكقا أيمثر اًمـوس ً

ظمشقي ًمف ،واكؼقو ًدا ٕمره ،واشمٌو ًقمو ًمنمقمف.

وهؿ مع إصمٌوهتؿ ًمؽؾ أؾمامئف شمعومم وصػوشمف ،يممـقن إيام ًكو ضموز ًمو
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سملكف شمعومم ٓ مثؾ ًمف وٓ ؿمٌقف ،وٓ كد وٓ ذيؽ { :ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ

ﭥ ﭦ ﭧ} [اًمشقرى.]11 :
ومفؿ يثٌتقن اًمصػوت ،ويـػقن اًمتشٌقف ،ويعتؼدون أكف ــ يمام أكف
شمعومم ٓ يامصمؾف رء مـ ظمؾؼف ذم ذاشمف ــ ٓ يامصمؾف رء ذم صػوشمف.
ويمام أن وضمقده شمعومم ٓ يشٌف وضمقد اعمخؾقىموت ،ومؽذًمؽ ؾموئر
اًمصػوت.
وومورق اجلامقمي ذم ذًمؽ ومريؼون:
أ -ومريؼ يثًٌ هلل شمعومم صػوت يمصػوت اعمخؾقىملم ،ومقؼقًمقن:
يمٌػما ،وهؿ يًؿقن
قمؾؿف يمعؾؿـو ،ويده يمقدكو ،شمعومم اهلل قمـ ذًمؽ ّ
قمؾقا ً
اعمشٌفي وقمغم هذا اعمذهى ىمدموء اًمشقعي واًمرواومض.

زاقمام أن إصمٌوهتو يؾزم مـف
ب -ومريؼ يـػل صػوت اهلل شمعومم،
ً
اًمتشٌقف ،ومقؼقًمقنً :مقس ًمف وضمف وٓ يد .وٓ ىمدرة وٓ قمؾؿ ،وهمٓء
يًؿقن (أصحوب اًمتعطقؾ) أو (اعمعطؾي) وهؿ درضموت:
 -1مـ يـؽر إؾمامء واًمصػوت مجق ًعو وهؿ اجلفؿقي.

 -2مـ يـؽر اًمصػوت ويثًٌ إؾمامء ،ومقؼقًمقن ً
مثال :قمؾقؿ سمال
قمؾؿ ،وىمدير سمال ىمدرة ،وهؿ اعمعتزًمي.
 -3مـ يـؽر سمعض اًمصػوت ويثًٌ سمعضفو ،ويثًٌ إؾمامء ،وهؿ
إؿمعريي ،وهؿ يـؽرون اًمعؾق وآؾمتقاء واًمقد واًمغضى واًمروو وكحقهو.
زابعًا :اإلواوة:
مـ قمؼقدة اًمًؾػ اًمصوًمح :أن أومم اًمـوس سموخلالومي سمعد رؾمقل
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اهلل ‘ :أسمق سمؽر ،صمؿ قمؿر ،صمؿ قمثامن ،صمؿ قمكم ريض اهلل قمـفؿ19،وأن
إئؿي مـ ىمريش ٓ ،خترج اإلمومي قمـفؿ يمام صحً سمذًمؽ اًمًـي ،وأن
اإلمومي مـصى ذقمل ،همروف إىمومي اًمديـ ،وؾمقوؾمي اًمدكقو سمف ،وـمريؼتفو
اًمشقرى واظمتقور أهؾ احلؾ واًمعؼد مـ اًمعؾامء وذوي اًمشلن.
وومورق اجلامقمي ذم ذًمؽ ومرىمتون:
 -1الشقعة :ومذهٌفؿ أن أومم اًمـوس سموخلالومي هق قمكم ،واظمتؾػقا
ذم ظمالومي اًمثالصمي ،ومؼوًمً اًمزيديي :هل صحقحي ،وًمؽـ قمؾ ّقو أومم مـفؿ.
وقال بؼقة الشقعة :ظمالومتفؿ سموـمؾي ،ويًٌقهنؿ ويؾعـقهنؿ ،واإلمومي
قمـد اًمشقعي ًمقًً جمرد مـصى ذقمل ،سمؾ هل ريمـ مـ أريمون اًمديـ،
وأصؾ مـ أصقًمف.
وـمريؼتفو :اًمقراصمي واًمتعقلم ذم ذريي احلًلم ومؼط ٓ ،خترج قمـفؿ.
 -2اخلوارج :وهؿ يؼرون سمخالومي اًمشقخلم( :أيب سمؽر وقمؿر)،
ويطعـقن ذم قمثامن وقمكم ،وىمد يؽػروهنام ،ويؼقًمقن :اإلمومي ضموئزة
ذم يمؾ اًمـوس ىمريش وهمػمهو.
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صفات انفرقة انناجية ومميساتها
ًمؾػرىمي اًمـوضمقي صػوت ،شمرضمع مجق ًعو إمم ىمقًمف ‘( :من كان ظذ
مثل ما أكا ظؾقه القوم وأصحايب) .وكتقجي ًمذًمؽ امتوزت قمـ همػمهو مـ
اًمػرق ذم مجقع اًمعصقر سمؿؿقزات يمثػمة.
ً
أوال :صػات الػرقة الـاجقة:
 -1اشمٌوع يمتوب اهلل وؾمـي رؾمقًمف ‘ ٓ ،يؼدمقن قمؾقفام ؿمق ًئو ٓ ،اًمعؼؾ
وٓ اًمرأي ،وٓ اًمؽشػ وٓ اعمذهى ،وٓ اًمطريؼي وٓ ىمقل أطمد
مـ اًمٌنم ،أو طمؽؿف وذقمف ،وهلذا هيتؿقن سمؽتوب اهلل طمػ ًظو
وشمػًػما ،يمام هيتؿقن سمؿعرومي احلديٌ اًمصحقح ،ومتققزه
وشمالو ًة
ً

قمـ اًمضعقػ واعمقوقع ،ويٌذًمقن ذم ذًمؽ ضمفق ًدا قمظقؿي.

 -2شمرك آسمتداع ذم اًمديـ ،وحمورسمي اًمٌدع ،واشمٌوع مـفٍ اًمؽتوب
واًمًـي ذم اًمرد قمغم اًمشٌفوت واًمضالٓت ،ومال يردون سمدقمي
سمٌدقمي ،وٓ يردون سمعض اًمديـ مـ أضمؾ إصمٌوت اًمٌعض أظمر.
 -3اًمدظمقل ذم اًمديـ يمؾف ،واإليامن سموًمؽتوب يمؾف :ومقممـقن سمـصقص
اًمققمد وكصقص اًمققمقد ،يمام يممـقن سمـصقص اإلصمٌوت وكصقص
اًمتـزيف ،وجيؿعقن سملم اإليامن سموًمؼدر ،وسملم إصمٌوت إرادة اًمعٌد
ومشقئتف ،يمام دًمً قمغم ذًمؽ اًمـصقص ...وهؽذا.
يمام جيؿعقن سملم اًمعؾؿ واًمعٌودة ،وسملم اًمؼقة واًمرمحي ،وسملم
اًمعؿؾ واًمزهد ،ومؿـفجفؿ هق اعمـفٍ اًمقطمقد ،اًمذي يتحؼؼ ومقف
شمؽومؾ اإلؾمالم ،وؿمؿقًمف وشمقازكف.
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21
صػقومفؿ
 -4احلرص قمغم مجع يمؾؿي اعمًؾؿلم قمغم احلؼ ،وشمقطمقد

قمغم اًمتقطمقد وآشمٌوع.
وهلذا مل يتؿقزوا قمـ إمي سموؾمؿ ؾمقى اًمًـي واجلامقمي ،وٓ
يقاًمقن وٓ يعودون قمغم راسمطي ؾمقى اًمًـي واجلامقمي.
 -5إطمقوء اًمًـي واًمدقمقة إمم اهلل ،وإمر سموعمعروف واًمـفل قمـ
اعمـؽر ،واجلفود ذم ؾمٌقؾ اهلل ،واًمعؿؾ إلىمومي ذقمف وطمؽؿف ذم
يمؾ صغػمة ويمٌػمة ٓ ،شملظمذهؿ ذم اهلل ًمقمي ٓئؿ.
ثاك ًقا :ممقزات الػرقة الـاجقة:

إن اعمتتٌع ًمتوريخ اًمػرق وأطمقاهلو جيد أن اًمػرىمي اًمـوضمقي شمتؿقز قمـ

همػمهو سمؿؿقزات واوحي ،مـفو:
 -1آشمػوق وقمدم آومؽماق :ومفؿ متػؼقن ذم أصقل اًمعؼقدة قمغم
اًمرهمؿ مـ شمٌوقمد إىمطور ،واظمتالف إقمصور ،ومو ذًمؽ إٓ ٕن
مصدرهؿ اًمذي يتؾؼقن قمـف واطمد ،ومـفجفؿ ذم شمؾؼقف واطمد .أمو
همػمهؿ مـ اًمػرق ،ومنكف ٓ شمؽود خترج اًمػرىمي طمتك شمـشؼ مـفو ومرق
سمعضو ،وٓ شمزال شمـشؼ سموؾمتؿرار.
خمتؾػي ،يؽػر سمعضفو ً
 -2اًمتقؾمط وقمدم اًمغؾق أو اًمتػريط :ومفؿ وؾمط ذم (اإليامن) سملم
اخلقارج واعمرضمئي ،ووؾمط ذم (اًمصػوت) سملم اعمشٌفي واعمعطؾي،
ووؾمط ذم (اًمؼدر) سملم اًمؼدريي واجلؼميي ،ووؾمط ذم (اًمصحوسمي)
سملم اًمشقعي واخلقارج.
 -3مراقموة طمؼ اهلل شمعومم ذم إطمؽوم :ومال يـظرون إمم طمؼ اًمـػس أو
اًمػرىمي ،وحيؽؿقن مـ ظمالًمف ،سمؾ هؿ مؾتزمقن سموإلكصوف واًمؼًط
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ًمؾؿقاًملم واعمعوديـ ؾمقاء ،ومال يؽػرون إٓ مـ يمػره اهلل ورؾمقًمف،
وٓ خيطئقن إٓ مـ ظمطله اهلل ورؾمقًمف ،وٓ يغؿطقن أطمدً ا طم ّؼو أو
ً
ومضال ،وهذا سمخالف همػمهؿ مـ اًمػرق ،ومفل شمطؾى طمظ اًمـػس،
وحتؽؿ سموهلقى ،وشمتعصى ًمؾطوئػي.
 -4اًمرسموكقي ذم آكتامء وآكتًوب :يمام أهنو ومرىمي رسموكقي ذم مصدرهو
ومـفجفو ،هل يمذًمؽ رسموكقي ذم اكتامئفو واكتًوهبو ،ومفل ٓ شمـتًى
إمم رضمؾ وٓ ـمريؼي وٓ مذهى (اقمتؼودي) ،وإكام يـتًى
أصحوهبو إمم اإلؾمالم واًمًـي ،ومقؼول هلؿ( :أهؾ اًمًـي) و(أهؾ
احلديٌ أو أهؾ إصمر) أو أشمٌوع اًمًؾػ ،وكحق ذًمؽ.
وهذا سمخالف همػمهو مـ اًمػرق اًمتل شمـتًى إمو إمم رضمؾ ،وإمو إمم رأي
حمدث ،أو ـمريؼي مٌتدقمي.
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أضئمة تطبيكية
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س .1مو هل أهؿ إصقل اًمتل وىمع ومقفو آومؽماق سملم اعمًؾؿلم سمنجيوز؟.
س .2مو مقضمز طمؽؿ مرشمؽى اًمؽٌػمة قمـد اًمػرق أشمقي:
أ -اعمعتزًمي واخلقارج.
ب -اعمرضمئي.
ضمـ -أهؾ اًمًـي واجلامقمي.
س .3مو معـك اًمؼدريي؟ ومو معـك اجلؼميي؟ ومو مذهى أهؾ اًمًـي
ذم اًمؼدر؟.
س .4حتدث قمـ أمهقي معرومي اهلل شمعومم ،سملؾمامئف وصػوشمف ومو هل
أهؿ اًمػرق اعمخوًمػي ومقف ذم اجلؿؾي.
س .5مو هل درضموت اعمـؽريـ ًمؾصػوت؟.
س .6مو معـك اإلمومي ومو هل أهؿ اعمذاهى ومقفو؟.
س .7مو هل صػوت اًمػرىمي اًمـوضمقي وإمم أي رء شمرضمع هذه
اًمصػوت يمؾفو؟.
س .8مو هل اعمؿقزات اعمـفجقي واًمًؾقيمقي اًمتل متقزت هبو اًمػرىمي
اًمـوضمقي قمـ ؾموئر اًمػرق؟.
ووح هذه إومؽور:
سّ .9
أ -شمـتؿل اًمػرق اعمخوًمػي ًمؾًـي ،إمم رضمؾ أو سمدقمي أو ـمريؼي،
وًمؽـ أهؾ اًمًـي ٓ يـتًٌقن ًمٌمء إٓ إمم اإلؾمالم واًمًـي مع اًمتؿثقؾ.
ب -أهؾ اًمًـي وؾمط ذم اإليامن واًمصػوت وؾموئر أسمقاب اًمعؼقدة،
مثؾام أن أهؾ اإلؾمالم وؾمط سملم إديون.
ضمـ -اعمذهى اًمقطمقد اًمذي يؿؽـ أن جيتؿع قمؾقف اعمًؾؿقن،
ويؽقكقن يدً ا واطمد ًة ،هق مذهى أهؾ اًمًـي واجلامقمي.
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انفرق وأهى آرائها
اخلىارج

اخلقارجَ :قم َؾ ٌؿ قمغم اًمػرىمي اًمتل شمؽػر اعمًؾؿلم ،وشمًتحؾ دموءهؿ

سمؿجرد اعمعويص ،وهل ومرق مـفو اًمغوزم وهمػمه.

ويمون يطؾؼ قمؾقفؿ ىمٌؾ ظمروضمفؿ قمـ اجلامقمي (اًم ُؼ َراء) ًمؽثرة
شمالوهتؿ وشمعٌدهؿ ،صمؿ ؾمؿقا ظمقارج وطمروريي ــ كًٌي إمم سمؾدة سموًمعراق،
اًمنماة ،أي اًمذيـ ذوا أكػًفؿ
يؼول هلو طمروراء ــ وهؿ يًؿقن أكػًفؿ ُ
هلل سمزقمؿفؿ.
ويتؿقز اخلقارج قمـ ؾموئر اًمػرق اعمخوًمػي ًمؾجامقمي سموًمثقرة
وآكدوموع واًمتفقر ،يمام يتؿقزون سموًمشجوقمي واًمصدق واًمتعٌد ،وًمؽـ
قمغم والًمي وضمفؾ.
وىمد صمًٌ ظمؼمهؿ قمـ اًمـٌل ‘ ،وومقف سمعض صػوهتؿ ،واًمؽمهمقى
اًمٌوًمغ ذم ىمتوهلؿ ،واًمتحذير اًمشديد مـ سمدقمتفؿ.
أِي فسم اخلوازج:
اخلقارج ومرق يمثػمة ،وًمؽــو كذيمر أمهفو سمحًى شمرشمقٌفؿ ذم
همؾقا إزارىمي ،صمؿ اًمـجدات ،وأظمػفو اإلسمووقي.
اًمغؾق ،وملؿمدهو ّ
- 1األزارقة:
وهؿ أشمٌوع كوومع سمـ إزرق ،اًمذي فمفر أمره ذم ظمالومي قمٌد اهلل سمـ
اًمزسمػم .
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وأهم ظؼائدهم:
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أ  -شمؽػػم قمثامن وقمكم ريض اهلل قمـفام.
ب -شمؽػػم مرشمؽى اًمؽٌػمة ،وختؾقده ذم اًمـور.
ج  -شمؽػػم مـ ظموًمػفؿ مـ اعمًؾؿلم ،سمؾ مـ مل هيوضمر إًمقفؿ وًمق
يمون قمغم مذهٌفؿ.
د  -احلؽؿ سملن دار خموًمػقفؿ مـ اعمًؾؿلم دار يمػر.
هـ -إؾمؼوط طمد اًمرضمؿ واًمؼذف.
 -2الـجدات:
وهؿ أشمٌوع كجدة سمـ قمومر احلـػل ،اًمذي اكشؼ قمـ كوومع ،وظمػػ
سمعض همؾقه.
وأهم ظؼائدهم:
أ  -شمؽػػم مـ ظموًمػفؿ مـ اعمًؾؿلم ــ ومـ ذًمؽ إزارىمي ــ إٓ
اجلوهؾ ،ومنكف معذور قمـدهؿ طمتك شمؼوم قمؾقف احلجي.
ب  -احلؽؿ قمغم دار خموًمػقفؿ سملهنو دار كػوق ٓ دار يمػر.
ج  -مقآة أصحوب احلدود واجلـويوت ،إذا يموكقا قمغم مذهٌفؿ،
مع احلؽؿ سمتخؾقدهؿ ذم اًمـور.
د  -أن اعمممـ ــ وهق مـ يمون قمغم مذهٌفؿ ــ ٓ يؽػر سمؿجرد ومعؾ
اًمؽٌػمة ،يمام شمؼقل إزارىمي سمؾ سموإلسار قمغم اعمعصقي يمٌػمة
يموكً أم صغػمة.
 -3اإلباضقة:
أيضو،
وهؿ أشمٌوع قمٌد اهلل سمـ أسموض اًمتؿقؿل ،اًمذي اكشؼ قمـ كوومع ً
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وهؿ يعظؿقن أسمو اًمشعثوء ضموسمر سمـ زيد أطمد اًمتوسمعلم ،ويـًٌقن مذهٌفؿ
إًمقف.
واإلسمووقي هل اًمػرىمي اًمقطمقدة مـ اخلقارج ،اًمتل اؾمتؿرت إمم
قمٍمكو احلورض ،وهلذا شملصمرت سمام طمدث مـ ومرق وسمدع سمعد اًمؼرن
إول ،وظموصي سموعمعتزًمي.
وأهم ظؼائدهم:
أ  -إكؽور صػوت اهلل شمعومم ،مقاومؼي عمذهى اعمعتزًمي.
ب -أن اًمؼرآن خمؾقق.
ج  -أن مرشمؽى اًمؽٌػمة خمؾد ذم اًمـور ٓ ،خيرج مـفو أسمدً ا ،هذا مع
يمػرا أيمؼم.
قمدم طمؽؿفؿ سمتؽػػمه ً

د  -أن مـ يثًٌ رؤيي اهلل شمعومم ذم أظمرة يموومر.
هـ -اًمتلويؾ ،ومفؿ يموًمقن ذم اًمصػوت ،يمام يموًمقن اًمٍماط
واعمقزان.
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ٌص لمىطالعة

27
27

مؼتطػات من كتاب (إزالة االظساض ظن ُ ح
مؼي آل إباض) (.)1
اًمق ْهٌقي ،أهؾ احلؼ ذم إصقل
((أمو سمعد ..ومفذا اقمتؼود اإلسمووقي َ
واًمػروع:
أمو اقمتؼودهؿ ذم إصقل ،ومشفودة أن ٓ إًمف إٓ اهلل ،وأن حمؿد سمـ
قمٌداهلل قمٌده ورؾمقًمف ،وأن مو ضموء سمف طمؼ.
قمروو
وأن اهلل قمز وضمؾ مقضمقد ٓ ،يشٌفف رء ،وٓ يشٌف ؿمق ًئوً ،
ضمقهرا ومر ًدا قمـد مـ يثًٌ اجلقهر اًمػرد)).
ضمًام ،وٓ
وٓ
ً
ً
(( وًمقس اهلل مريم ًٌو ،وٓ سمًق ًطو ،وٓ أول ًمف ،وٓ آظمر ،وأكف مـزه قمـ
احلؾقل ذم إمويمـ ،ومـفو اجلق ...وٓ يتصػ سموًمتجزؤ ،وٓ
سموجلفوت ...وأن اًمؼرآن خمؾقق وقمؾؿف شمعومم سمف ىمديؿ همػم طمودث ،وأن
وٓيي مجؾي اًمًعداء وسمراءة مجؾي إؿمؼقوء واضمٌ ٌي مع اًمٌؾقغ .وأن اهلل ــ
ضمؾ وقمالــ ٓ يرى ذم اًمدكقو وٓ ذم أظمرة ٓ ،سموًمٌٍم ،وٓ سموًمؼؾى:
ٍ
ٍ
ً
مؽون
وطمؾقٓ ذم
وضمفوت
حتقزا
ٕن رؤيتف وًمق سموًمؼؾى شمقضمى ًمف
ً

ٍ
قمام سمعد ،أو وع ًػو وطموضمي ،وهمػم ذًمؽ
وزمون ،وًمق ًكو وشمريمق ًٌو،
ً
وقمجزا ّ
مـ صػوت اخلؾؼ...

وذيمر أصحوسمـو مـ اًمديوكوت ظمؾقد اًمػوؾمؼ ذم اًمـور يموعمنمك ًمعؿقم
ىمقًمف شمعومم{ :ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺}.
()1

شملًمقػ حمؿد يقؾمػ أـمػقش (ص ،)5-1ط(1920م) ،قمامن.
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وأمو أطموديٌ قمدم اخلؾقد :ومؿـفو مقوقع ومـفو وعقػ اًمًـد
واعمتـ( ،)1وأمو اعمقزان ومعٌورة قمـ يمؿقي اًمعؿؾ ومو يؼوسمؾف مـ صمقاب
وقمؼوب وهق مـ اًمديوكوت قمـدكو ومنن إقمامل أقمراض ٓ أضمًوم،
وإقمراض ٓ شمقزن .وأمو اًمٍماط إظمروي ِ
وطمدَ ُشم ُف ويمالًمقٌف ،ومعٌورة
قمـ يمقن اًمـوىمد سمصػما ضمؾ وقمال ،سمحقٌ ًمق أمؽـ اًمؼرار قمغم طمد اًمًقػ
أو اًمشعرة ٕمؽـ ظمػوء رء يقمئذ ...وآؾمتقاء إكام معـوه اعمؾؽ وقمدم
شمعويص رء قمام أراد ،ووضمف اهلل :اهلل ،يمام شمؼقل ًمقضمف ومالن وشمريد
ًمػالن .ويد اهلل :ىمدرشمف.وقمقـف :طمػظف.
وإصمٌوت اجلقارح هلل ــ ضمؾ وقمال ــ سمال يمقػ رضمقع ذم اجلفؾ مع
وضمقد اًمتخؾص قمـف سموًمتلويؾ.)2( ))...

()1

جمؿع قمغم صحتف ،وهل
هذه قمؼقدشمف .واحلؼ أن إطموديٌ ذم ذًمؽ مـفو مو هق
ٌ
يمثػمة.

()2

ًمػفؿ مصطؾحوشمف ووالل مًؾؽف راضمع مقوقع اعمعتزًمي ،ومقوقع قمؾؿ اًمؽالم
أشمقلم.
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انشيعة
عمو شمقذم اًمرؾمقل ‘ سمويع اًمصحوسمي أسمو سمؽر اًمصديؼ  سموخلالومي
إمجو ًقمو ،مل خيوًمػ ومقف قمكم  وٓ همػمه .واكعؼد مثؾ ذًمؽ اإلمجوع
قمغم ظمالومي قمؿر ،صمؿ قمثامن ريض اهلل قمـفام.
ومؾام وىمعً اًمػتـي ،وىمتؾ قمثامن ريض اهلل قمـف ،أـمؾؼ قمغم مـ يمون
يميد قمؾ ّقو  ويؼوشمؾ معف اؾمؿ اًمشقعي ،صمؿ حتقًمً إمم ومرىمي هلو قمؼوئد
ظموصي.
وعمو ظمرج زيد سمـ قمكم سمـ احلًلم قمغم اخلالومي إمقيي ،وـمؾى
مـفؿ اخلروج معف ،ـمؾٌقا مـف اًمؼماءة مـ أيب سمؽر وقمؿر ريض اهلل قمـفام،
ومؼول(( :يمقػ أشمؼمأ مـفام ومهو وزيرا ضمدي ــ يعـل :رؾمقل اهلل ‘ ــ
متققزا
ومؽميمقه ،ومؼول :رومضتؿقين  .ومًؿقا (اًمراومضي) مـذ ذًمؽ احللم،
ً
قمـ اًمزيديي.
وىمد فمفرت حتً ؾمتور اًمتشقع ومرق يمثػمة ،ظمرج سمعضفو قمـ
اإلؾمالم سموًمؽؾقي.
الشيعة يف عّد أوري املؤوٍني عمي بَ أبي طالب .
يموكً اًمشقعي أول فمفقرهو ذم قمفد قمكم  قمغم صمالصمي أصـوف:
ادػضؾة :أي اًمذيـ يػضؾقن قمؾ ّقو قمغم أيب سمؽر وقمؿر ريض
-1
ِ
اهلل قمـفام.
 -2الس َبابة :وهؿ اًمذيـ يٌوًمغقن ذم ذًمؽ طمتك أهنؿ يًٌقن أسمو سمؽر
وقمؿر.
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31ومقف
 -3الغالة :وهؿ اًمذيـ يمهلقكف ،أي :يعتؼدون أكف إًمف ،أو طمؾ
ضمزء مـ اإلًمف ،يمام يعتؼد اًمـصورى ذم قمقًك أكف إًمف ،وهؿ زكودىمي.
وؾمؿقا سمذًمؽٕ :هنؿ يظفرون اإلؾمالم ،ويٌطـقن اًمؽػر.
حهي أوري املؤوٍني عمي يف الشيعة:
ادػضؾة :يمون قمكم  يـؽر قمؾقفؿ ويعؾـ أن أومضؾ إمي سمعد
-1
ِ
رؾمقل اهلل ‘ أسمق سمؽر صمؿ قمؿر ،يمام صمًٌ ذًمؽ قمـف ذم صحقح اًمٌخوري.
وصح قمـف أكف ىمول ٓ(( :أوشمك سمرضمؾ ومضؾـل قمغم أيب سمؽر وقمؿر،
إٓ ضمؾدشمف طمد اعمػؽمي ،صمامكلم ضمؾدة )).
 -2الس َبابة :يمون طمؽؿف ومقفؿ اًمؼتؾ ،ومؼد سمؾغف ذًمؽ قمـ سمعض
ؿمقعتف ،ومطؾٌفؿ ًمقؼتؾفؿ ،وًمؽـفؿ هرسمقا.
 -3الغالة الزكادقة :يمون طمؽؿف ومقفؿ احلرق سموًمـور ،وىمد ومعؾ ذًمؽ
يمام صمًٌ ذم صحقح اًمٌخوري.
وهلذا اقمؽمض اسمـ قمٌوس قمغم طمرىمفؿ ،سمـفل اًمـٌل ‘ قمـ
اًمتعذيى سموًمـور ،وسم َلم أهنؿ يؼتؾقن سموًمًقػ.
عبد اهلل بَ ضبأ ..وتأضيظ التشيع الػالي:
قمٌد اهلل سمـ ؾمٌل رضمؾ هيقدي مويمر ،أفمفر اإلؾمالم ًمقػًده وهيدمف،
ويمون هق رأس اًمػتـي اًمتل صمورت قمغم قمثامن  وأودت سمحقوشمف ،يمام يمون
هق وأشمٌوقمف مثػمي احلرب يقم اجلؿؾ ،سمعد آشمػوق قمغم اًمصؾح.
أفمفر قمٌد اهلل سمـ ؾمٌل اًمغؾق ذم قمكم سمـ أيب ـموًمى  مثؾام أقمؾـ
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سمقًمس اًمقفقدي اًمغؾق ذم قمقًك قمؾقف اًمًالم ( ،)1ومـ ذًمؽ:
 -1ادقمك اسمـ ؾمٌل أن اًمؼرآن ضمزء مـ شمًعي أضمزاء ،وأكف مل جيؿعف
يمؾف إٓ قمكم ،وأن اًمـٌل ‘ اظمتص قمؾ ّقو وآل سمقتف سموًمعؾؿ اًمٌوـمـ.
وىمد كػك قمكم  أن اًمـٌل ‘ ظمصف سمٌمء مـ اًمعؾؿ ،وأقمؾـ ذًمؽ
قمغم اعمـؼم ،يمام رواه اإلموم أمحد ،واًمٌخوري ذم صحقحف.
واؾمتدقمك قمٌد اهلل سمـ ؾمٌل ،وىمول ًمف(( :واهلل مو أومه ــ يعـل :رؾمقل
زم سمٌمء يمتؿف أطمد مـ اًمـوس ،وًمؼد ؾمؿعتف يؼقل :إن سملم
اهلل ‘ ــ إ َ

يدي اًمًوقمي صمالصملم يمذا ًسمو ،وإكؽ ٕطمدهؿ)).
 -2أفمفر اًمؼقل سملًمقهقي قمكم :

اومؽمى اسمـ ؾمٌل هذا اًمؽػر ،وكنمه ذم أشمٌوقمف ،ومجوءت ـموئػي مـفؿ
إمم سموب أمػم اعمممـلم قمكم  وىموًمقا ًمف:
أكً هق؟ ىمول :مـ هق؟ ىموًمقا :أكً اهلل .وملمفؾفؿ صمالصمي أيوم ،صمؿ
طمرىمفؿ سموًمـور.
 -3أفمفر اسمـ ؾمٌل ؾمى اًمشقخلم :أيب سمؽر وقمؿر ريض اهلل قمـفام،
وزقمؿ أن قمؾ ّقو يضؿر هلام اًمعداوة ،ومؾام سمؾغ ذًمؽ قمؾ ّقو ،ىمول(( :مو زم
وهلذا اخلٌقٌ إؾمقد؟ معوذ اهلل أن أوؿر هلام إٓ احلًـ اجلؿقؾ)) .صمؿ
أرؾمؾ إمم قمٌد اهلل سمـ ؾمٌل ،وملمر سمـػقف إمم اعمدائـ ،وىمول ٓ(( :يًويمــل
ذم سمؾدة أسمدً ا  .صمؿ هنض إمم اعمـؼم طمتك اضمتؿع اًمـوس ،وملصمـك قمغم
()1

اكظر مقوقع اًمـٍماكقي (ص .)93
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قمظقام ،وظمتؿ ظمطٌتف سمتفديد اًمرقمقيً ،
ىموئال(( :أٓ33وٓ
اًمشقخلم صمـو ًء
ً
يٌؾغـل قمـ أطمد يػضؾـل قمؾقفام إٓ ضمؾدشمف طمد اعمػؽمي)).
هذا وىمد يمون قمكم  يريد ىمتؾ اسمـ ؾمٌل ،وًمؽـف ظمٌم اًمػتـي ذم
ضمقشفٕ :ن أشمٌوع اسمـ ؾمٌل مـدؾمقن ذم صػقومف ،ومويمتػك سمـػقف وإسمعوده إمم
اعمدائـ.
اٌتشاز التشيع يف بالد فازع:
اًمػرس أمي قمظقؿي ،ومتح اعمًؾؿقن سمالدهؿ ذم قمفد اًمػوروق قمؿر
أومقاضمو ،وكٌغ مـفؿ ىمودة
اسمـ اخلطوب  ودظمؾ ـمقائػ مـفؿ ذم ديـ اهلل
ً
وقمؾامء ،يمون هلؿ ذم اجلفود واًمعؾؿ ىمدم راؾمخ وومضؾ قمظقؿ ،وًمؽـفو
هيؿـو مـفو أن مو
مع ذًمؽ يموكً سمقئي ومـطؾ ًؼو ًمؽثػم مـ اًمػرق اًمضوًميّ ،

يتعؾؼ سموًمتشقع اًمغوزم.

وهق أكف عمو كػك أمػم اعمممـلم قمٌد اهلل سمـ ؾمٌل إمم اعمدائـ ،مل شممصمر
هذه اًمعؼقسمي ذم إزاًمي اخلٌٌ اًمقفقدي مـ كػًف ،سمؾ وضمدهو ومرصي
قمظؿك ًمـنم والٓشمف وؾمؿقمف ذم شمؾؽ اًمـقاطمل ،ووضمد ومقفو ً
شمؼٌال وسمقئي
ظمصٌيً ،مألؾمٌوب أشمقي:
 -1أهنو سمالد أقمجؿقي طمديثي اًمعفد سموإلؾمالم ،مل شمتخؾص كػقس
قمومتفو مـ رواؾمى اًمعؼوئد اًمًوسمؼي ،ومفؿ ىموسمؾقن ًمتؾؼػ أيي دقمقة،
واًمتحؿس هلو.
 -2أن سمعض أسمـوء اًمػرس ــ وظموصي أصحوب اعمـوصى واعمول ىمٌؾ
اإلؾمالم ــ حيؿؾقن طمؼدً ا ؿمديدً ا قمغم اإلؾمالم وأهؾفٕ :ن اإلؾمالم
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أؾمؼط دوًمتفؿ ،وهدم طمضورهتؿ ،وـمؿس ديوكتفؿ اعمجقؾمقي.
ً
مًتحقال مقاضمفتف سموًمؼقة ،جللوا إمم اًمتآمر واًمتخطقط
وعمو يمون
اًمني هلدمف مـ اًمداظمؾ.
وٓ كـًك هـو أن كذيمر أن اًمقفقد هؿ ـموئػي مفؿي مـ اًمشعقب
اًمػورؾمقي.
 -3أن ـمٌقعي أهؾفو شمؼديس إه احلويمؿي ،واًمغؾق ذم اخلضقع
هلو إمم طمد شملًمقففو ،وهل أه شمتقارث اعمؾؽ ،طمتك أكف إذا مل يقضمد ذم
إهة إٓ امرأة اظمتوروهو ًمؾؿؾؽ ،ومل خيتوروا أطمدً ا ظمورج إهة مفام
يموكً مـزًمتف ذم اًمدوًمي ،ومفورشمف ذم اًمًقوؾمي واًمؼقودة ،يمام ومعؾقا طملم
و ًَمقا اسمـي يمنى مع وضمقد (رؾمتؿ) وأمثوًمف.
واقمتام ًدا قمغم هذه إريمون اًمثالصمي :اجلفؾ واحلؼد واًمغؾق ذم
اًمتعظقؿ واًمتؼديس ،أؾمس قمٌد اهلل سمـ ؾمٌل معظؿ قمؼوئد هذه اًمػرىمي،
وإًمقؽ اًمٌقون:
أثس األضباب يف عكيدة التشيع:
 -1كتقجي اجلفؾ سموإلؾمالم مع سمؼوء اًمرواؾمى اعمجقؾمقي ،وضمد ذم
قمؼقدة اًمشقعي( :احلؾقل) وهق أن اهلل حيؾ ذم ٍ
أطمد مـ ظمؾؼف ،شمعومم اهلل
يمٌػما.
قمـ ذًمؽ ّ
قمؾقا ً
وروضمف قمٌد اهلل سمـ ؾمٌل ،طمتك أكف عمو
وىمد اومؽمى ذًمؽ ذم طمؼ قمكم َ
سمؾغف ىمتؾ قمكم ،ىمولً( :مق ضمئتؿقكو سمدموهمف ذم سة مو صدىمـو سمؿقشمف).
وىمول( :إن اعمؼتقل ًمقس قمؾ ّقو سمؾ ؿمقطون شمصقر سمصقرشمف ،أمو قمكم ومنكف

أصوه الفسم واألدياُ واملراِب الفهسية

35

35
واًمرقمد
صعد إمم اًمًامء ،وهق يؿٌم ذم اًمًحوب ،وأن اًمؼمق ؾمقـمف
صقشمف ،وؾمقف يرضمع إمم إرض ومقؿألهو ً
ضمقرا) .يمام
قمدٓ يمام مؾئً ً

وضمدت ؿمعوئر جمقؾمقي ،مثؾ آطمتػول سموًمـػموز.

 -2كتقجي احلؼد اعمجقد اؾمتطوع اسمـ ؾمٌل أن يٌذر ومقؿـ اؾمتجوب
ًمف مـ اًمػرس قمداوة اًمصحوسمي روقان اهلل شمعومم قمؾقفؿ واًمطعـ ومقفؿ،
وٓ ؾمقام أمػم اعمممـلم قمؿر سمـ اخلطوب ،اًمذي ومتحً ضمققؿمف سمالدهؿ،
وطمطؿً ؾمؾطوهنؿ .وىمد اهمتوًمف أطمدهؿ أسمق ًممًممة اعمجقد يمام هق
معؾقم.
ومليمؿؾ اسمـ ؾمٌل مو سمدأ سمف مـ اًمػتـي ،ومؼتؾ قمثامن ،وـمؾحي،
واًمزسمػم ،واًمؽثػم مـ اًمصحوسمي ،طمتك أصٌح مـ أقمظؿ أصقل اًمتشقع
شمؽػػم اًمصحوسمي واجلفر سمؿعوداهتؿ وًمعـفؿ.
ومـ أقمجى اًمعجى أن يدقمل أطمد اإلؾمالم ،ويػخر سمام صـع أسمق
ًممًممة اعمجقد ويعظؿف ،ويؿـحف ًمؼى اًمٌطقًمي واًمرضمقًمي.
 -3وكتقجي اًمغؾق ذم شمؼديس اًمًودة واًمؽؼماء ،اؾمتطوع اسمـ ؾمٌل أن
يروج سمقـفؿ سمدقمي أًمقهقي قمكم ،وأطمؼقتف وأهؾ سمقتف سموخلالومي ،ومٌوًمغً هذه
ِ
اًمػرىمي ذم شمعظقؿ إئؿي ،طمتك رومعقهؿ قمـ مرشمٌي اعمالئؽي واًمـٌقلم ،سمؾ
وصػقهؿ سمصػوت اهلل شمعومم ،يمؼقهلؿ :إن مجقع ذرات اًمقضمقد ختضع
هلؿ ،وأهنؿ معصقمقن قمـ اًمًفق واًمغػؾي واخلطل.
وىمقوؾمو قمغم اًمطريؼي اًمؽنويي ،ضمعؾقا اخلالومي طم ّؼو إهل ّقو حمػق ًفمو
ً

ًمعكم وذريتف ،وضمعؾقه أطمد أريمون اًمديـ وأصقًمف ،وىمد شمعصٌقا ًمؾحًلم
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وذريتف أيمثر مـ سمؼقي آل اًمٌقًٕ :كف شمزوج سمـً مؾؽفؿ يمنى ،ومجقع
إئؿي قمـدهؿ مـ كًؾفو.
 -4واًمٌصامت اًمقفقديي واوحي ذم اًمتش ّقع ضمدً ا .ومؿام أدظمؾف اسمـ
ؾمٌل ومقفو مـ قمؼوئد اًمقفقد ،وأيمؿؾف مـ سمعده:
أ -اًمتؿثقؾ واًمتشٌقف :وقمغم هذا يمون ىمدموؤهؿ ،صمؿ احتدوا مع
اعمعتزًمي ــ يمام أذكو ــ وأصٌحقا كػوة معطؾي.
ب -يعتؼد اًمقفقد أكف ؾمقخرج ذم آظمر اًمزمون مًقح هيقدي،
حيؽؿ اًمعومل سمنميعي داود ،ويٌعٌ ًمف وزراء مـ أصحوب مقؾمك ويقؿمع
سمـ كقن ،وذم قمؼقدة اًمشقعي أن مفدهيؿ اعمـتظر ؾمقف حيؽؿ سمحؽؿ
داود ،ويٌعٌ معف وزراء مـ أصحوب مقؾمك ويقؿمع سمـ كقن.
ج -يعتؼد اًمقفقد ضمقاز اًمٌداء قمغم اهلل شمعومم ،وهق أن يلمر اهلل
يمٌػما ــ
سملمر ،صمؿ يٌدو ًمف ظمطمه ومقلمر سمخالومف ــ شمعومم اهلل قمـ ذًمؽ ّ
قمؾقا ً
وهذا ضمزء مـ قمؼقدة اًمشقعي ذم اهلل شمعومم.
أِي عكائد الشيعة:
اومؽمىمً اًمشقعي ـمقائػ وومر ًىمو يمثػمة ،وأيمؼم هذه اًمػرق هل اًمشقعي
اإلمومقي آصمـوقمنميي ،وإًمقفو يـٍمف آؾمؿ قمـد اإلـمالق ،إذا ىمقؾ:
(اًمشقعي) أو (اًمراومضي).
وهذه أهم ظؼائدها:
 -1أن اإلمومي (اخلالومي) ريمـ مـ أريمون اًمديـ ،وجيى قمغم اًمـٌل
أن يعلم اخلؾقػي مـ سمعده.
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 -2أن اًمـٌل ‘ كص قمغم شمعقلم قمكم إمو ًمو سمعده ،وىمد كزًمً37قمؾقف

سمذًمؽ آيوت مـ اًمؼرآن ،وًمؽـ اًمصحوسمي اشمػؼقا قمغم يمتؿ هذه أيوت
وإطموديٌ ،وظموًمػقهو ،واهمتصى أسمق سمؽر وقمؿر وقمثامن اخلالومي،
وسمذًمؽ يمػر اًمصحوسمي ،وظمرضمقا مـ اإلؾمالم ،إٓ قمد ًدا ً
ىمؾقال ضمدً ا.
 -3أن إئؿي معصقمقن قمـ اًمًفق واًمغػؾي ،واخلطل واًمـًقون،
ويتؾؼقن اًمعؾؿ مـ اهلل مٌوذة ،ويعؾؿقن مو يمون ومو ؾمقؽقن ،وختضع هلؿ
مجقع ذرات اًمقضمقد ،ويعؾؿقن متك يؿقشمقن ،وٓ يؿقشمقن إٓ سموظمتقورهؿ.
وجيقز دقموؤهؿ ،وآؾمتغوصمي هبؿ ،واًمتًؿقي سموًمعٌقديي هلؿ(.)1
 -4أن إئؿي اصمـو قمنم إمو ًمو ،أوهلؿ :قمكم ،صمؿ احلًـ ،صمؿ
احلًلم ،صمؿ قمكم سمـ احلًلم ،اًمذي أمف سمـً يمنى ،صمؿ شمتوسمع ذم ذريتف
إمم اإلموم اًمثوين قمنم اعمقهقم حمؿد سمـ احلًـ اًمعًؽري اًمذي
يعتؼدون أكف اظمتػك ذم اًمنداب سمـًومراء ؾمـي (261هـ) وؾمقف خيرج
آظمر اًمزمون ،وحيؽؿ اًمـوس سمحؽؿ داود ،ويلمر سمنطمقوء أقمداء قمكم وأهؾف،
وأوهلؿ أسمق سمؽر وقمؿر ،صمؿ ؾموئر اًمصحوسمي واخلؾػوء ،ومؾقك اعمًؾؿلم
إمم زمـ ظمروضمف ،ومقؼتؾفؿ مجق ًعو.
 -5أن اًمؼرآن ومقف حتريػ وكؼص ،أطمدصمفام اًمصحوسمي ومقف،
واعمصحػ اًمؽومؾ هق مصحػ قمكم ،اًمذي ورصمف اإلموم اًمثوين قمنم،
ودظمؾ سمف اًمنداب ،وهق صمالصمي أوعوف هذا اًمؼرآن ،وًمقس ومقف مـ
()1

مثؾ :قمٌد احلًلم ،قمٌد اًمروو ،قمٌد اًمؽوفمؿ ،قمٌد إمػم.
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ىمرآن أهؾ اًمًـي طمرف واطمد.
أيضو :مصحػ وموـمؿي ،وحيوول جمتفدوهؿ دمؿقعف مـ
ويًؿقكف ً
ظمالل اًمروايوت اعمقوققمي قمغم أئؿي أهؾ اًمٌقً.
وًمؽـفؿ يروون قمـ أئؿتفؿ اًمقصقي سمؼراءة هذا اًمؼرآن ،وضمقاز
اًمتعٌد واًمعؿؾ سمف ،إمم أن يظفر اإلموم سموًمؼرآن احلؼقؼل.
 -6اقمتؼود أن اًمؼرآن خمؾقق.
 -7إكؽور صػوت اهلل شمعومم ،وإكؽور اًمؼدر.
وسموجلؿؾي هؿ معتزًمي ذم اًمعؼقدة ،ويـػردون سموًمؼقل سموًمٌداء.
 -8اًمًـي قمـدهؿ:
ٓ يعؽمف اًمشقعي سمؽتى اًمًـي اعمعروومي ،مثؾ :صحقح اًمٌخوري
وصحقح مًؾؿ ،ومًـد اإلموم أمحد ويمتى اًمًــ إظمرى ،وإكام اًمًـي
قمـدهؿ مو ضموء مـ ـمريؼ آل اًمٌقً وطمدهؿ ،واهتاممفؿ سمام يروى قمـ
أئؿتفؿ اعمعصقملم ــ ذم كظرهؿ ــ أقمظؿ ممو قمداه.
ويمام خيوًمػقن أهؾ اًمًـي ذم إصقل ،خيوًمػقهنؿ ذم معظؿ
إطمؽوم اًمػؼفقي.
ومـ ذًمؽ :أن اجلفود واجلؿعي همػم واضمٌي قمـدهؿ ،إٓ إذا فمفر
اإلموم اًمذي ذم اًمنداب ،وأكف طملم يظفر يـنم اًمعؾؿ اخلوص ــ سمزقمؿفؿ
ــ اًمذي يًؿقكف (قمؾؿ اجلػر) وومقف اًمػؼف ،وإطمؽوم ،واًمؼرآن اًمؽومؾ.
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ىموصديـ
وهذا ممو يدل قمغم أن اًمذيـ أؾمًقا هذا اعمذهى يموكقا

شمعطقؾ اًمنميعي ،وشمعؾقؼفو قمغم رء ًمـ يقضمد أسمدً ا ،وهذا مـ أظمٌٌ
اعمؽر.
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ادلعتسنة
ؾمٌؼً اإلؿمورة إمم أن أول مـ أؾمس آقمتزال ،هق واصؾ سمـ
قمطوء وقمؿرو سمـ قمٌقد ،اًمؾذان ـمردمهو احلًـ اًمٌٍمي مـ طمؾؼتف
سمؿًجد اًمٌٍمة ،وأن أول سمدقمي اعمعتزًمي يموكً ذم اإليامن ،وذًمؽ أهنؿ
ىموًمقا :إن مرشمؽى اًمؽٌػمة ًمقس سمؿممـ وٓ يموومر ،وًمؽـف ذم مـزًمي سملم
اعمـزًمتلم.
أيضو واومؼقا معٌد اجلفـل وهمقالن ذم كػل اًمؼدر ،صمؿ أووومقا
وأهنؿ ً
إمم ذًمؽ إكؽور صػوت اهلل شمعومم ،واًمطعـ ذم اًمصحوسمي روقان اهلل
قمؾقفؿ.
تطوّز ورِب املعتصلة:
أصٌح مذهى اعمعتزًمي ذم ــ هنويي اًمؼرن اًمثوين اهلجري ــ يؿثؾ
ّ
مًتؼال ،وذًمؽ ًمًٌٌلم:
مـفجو ومؽر ّيو
ً
 -1شمرمجي يمتى اًمػؾًػي اًمققكوكقي ،ومؼد أىمٌؾ قمؾقفو اعمعتزًمي ،واهتؿقا
سمدراؾمتفو ،وأؾمًقا قمؾؿ اًمؽالم مًتقطمك مـ ىمقاقمدهو ،يمام ؾمقليت.
 -2كٌقغ ـموئػي مـ اعمعتزًمي شمتؾؿذوا قمغم شمالمقذ واصؾ ،وقمؿرو
اسمـ قمٌقد ،وأؿمفرهؿ :أسمق اهلذيؾ اًمعالف ،وإسمراهقؿ اًمـظوم.
وىمد اسمتدع يمؾ مـفام آراء يمػريي ظمورضمي قمـ إمجوع اعمًؾؿلم ،وذم
اًمقىمً كػًف يمون يمؾ مـفام يرد قمغم أظمر ويؽػره ،وهذا هق طمول أهؾ
دائام ،واحلؼ أن مـ يتتٌع طمقوة اًمرضمؾلم ،جيد ومقفام مـ ىمٌح
اًمٌدع ً
اًمًػمة ،وؾمقء آقمتؼود ،واجلرأة قمغم اهلل ،مو جيعؾف يصدق مو كًٌف
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إًمقفام اعممرظمقن ،مـ اإلحلود واًمزكدىمي.
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املعتصلة وفتٍة الكوه خبمل الكسآُ:
اعمعتزًمي هؿ اًمًٌى اًمرئقز ذم طمدوث اًمػتـي ،وامتحون إمي
سموعمحـي اًمؽؼمىً ،مؽل شمعتؼد سمؼقة احلديد واًمًجـ ،أن اًمؼرآن ــ اًمذي
هق يمالم اهلل ــ خمؾقق.
ومؼد زيـقا ذًمؽ ًمؾؿلمقن ،صمؿ ًمؾؿعتصؿ اًمذي قمذب اإلموم أمحد
وهمػمهً ،مؽل يقاومؼفؿ قمغم هذه اًمضالًمي.
فسم املعتصلة:
سمعضو أو يضؾؾف ،ومـذ
شمػرىمً اعمعتزًمي ومر ًىمو يمثػمة ،يؽػر سمعضفو ً
اًمؼرن اًمثوًمٌ احتد اعمعتزًمي واًمشقعي ،وٓ شمزال اًمراومضي واًمزيديي قمغم
قمؼوئد اعمعتزًمي إمم يقمـو هذا.
يمٌػما ذم مذهى إؿمعريي ،اًمذي هق
يمام أن ًمعؼوئد آقمتزال ً
أصمرا ً

رواضمو ذم اًمعصقر اعمتلظمرة.
أيمثر اعمذاهى
ً

وىمد شمٌلم مـ اًمدراؾموت احلديثي اعمؼوركي ،أن آراء اعمعتزًمي مو هل إٓ
صدى ًمؾػؾًػي اًمققكوكقي اًمقصمـقي اًمؼديؿي ،يمام ىمول قمؾامء اًمًـي مـ ىمٌؾ.
وهلذا وهمػمه ،ىمقي آدموه إمم مذهى أهؾ اًمًـي واجلامقمي ،ذم
يمثػم مـ اًمٌالد ،وهلل احلؿد.
أِي عكائد املعتصلة :األصوه اخلىطة:
ًمؾؿعتزًمي قمؼوئد يمثػمة :وأمهفو هل إصقل اخلؿًي ،اًمتل شمتػؼ
قمؾقفو ومرىمفؿ ،وإن اظمتؾػً ذم شمػصقالهتو أطمقو ًكو ،وهل:
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 -1التوحقد :واعمراد سمف قمـدهؿ ،كػل اًمصػوت قمـ اهلل شمعومم،
ومقؼقًمقن :قمؾقؿ سمذاشمف ،ؾمؿقع سمذاشمف ،سمصػم سمذاشمف ،أو قمؾقؿ سمال قمؾؿ ،ؾمؿقع
سمال ؾمؿع ،سمصػم سمال سمٍم ..وهؽذا .ويمذًمؽ يريدون سمف اًمؼقل :سملن
اًمؼرآن خمؾقق.
وؿمٌفتفؿ أكـو إذا أصمٌتـو هلل صػوت ،ومؼد ىمؾـو سمقضمقد آهلي يمثػمةٕ :ن
اًمصػوت همػم اًمذات.
وهذه اًمشٌفي سموـمؾي ،ومنن صػي اإلكًون ًمقًً إكًو ًكو ،ومؽقػ شمؽقن
صػي اهلل إهل ًو وًمف اعمثؾ إقمغم؟! وإكؽور اًمصػوت شمؽذيى ًمؽتوب اهلل

وؾمـي رؾمقًمف ‘.

 -2العدل :اعمراد سمف قمـدهؿ :أن اهلل ٓ خيؾؼ اًمنم وٓ يريده ،ومل
يؼدر اعمعويص قمغم اًمعٌود ،وًمؽـفؿ هؿ خيؾؼقن أومعوهلؿ ،ويػعؾقن مو ٓ
يريد اهلل ومعؾف ومل يؼدره ،وهذه هل ومؾًػتفؿ ذم اًمؼدر .وأصؾ ؿمٌفتفؿ
قمدم شمػريؼفؿ سملم كققمل اإلرادة:
أ -اإلرادة اًمؽقكقي :اًمتل هل سمؿعـك اعمشقئي ،ومال يؽقن ذم اًمؽقن
إٓ مو يشوؤه اهلل ويريد وىمققمف ،ؾمقاء أيمون حيٌف أم يؽرهف.
ب -واإلرادة اًمنمقمقي :وهل سمؿعـك اعمحٌي ،ومؽؾ مو أمر اهلل سمف
وذقمف ،ومنكف جيى ومعؾف ،ؾمقا ًء أـموقمف اًمعٌود ومقف أم قمصقه .وـموقمتفؿ أو
معصقتفؿ ٓ خترج قمـ إرادشمف اًمؽقكقي اًمشومؾي.

ومنذا ىمول اعمعتززم :هؾ اهلل (يريد اًمؽػر)؟ ومـحـ كجقٌف سملن كػصؾ
ىموئؾلم:
أ -إن يمـً شمؼصد سمؼقًمؽ يريد اًمؽػر أكف يشوؤه ويؼدره ،فاجلواب:
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 43مو
كعؿ ،وموًمؽػور يمام كرى وكعؾؿ يمثػمون ،وٓ يؽقن ذم مؾؽ اهلل إٓ
يشوء ،وٓ يؽقن رء إٓ سمؼدر مـف.
ب -وإن يمـً شمؼصد أكف حيى اًمؽػر وينمقمف ويلمر سمف ،فاجلواب:
ٕٓ .كف ىمول { :ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ} [اًمزمر ،]7:وٕكف أرؾمؾ اًمرؾمؾ
حتذيرا مـف.
وأكزل اًمؽتى
ً
 -3الوظد والوظقد :اعمراد سمف قمـد اعمعتزًمي أكف جيى قمغم اهلل أن
يعذب اًمعصوة ،وٓ يعػق قمـفؿ ،وٓ يؼٌؾ ومقفؿ اًمشػوقمي ،وٓ خيرضمفؿ
مـ اًمـور أسمدً ا.
 -4ادـزلة بغ ادـزلتغ :وهل آقمتؼود سملن مرشمؽى اًمؽٌػمة
يموومرا ،سمؾ هق ذم
يموًمزاين وؿمورب اخلؿر واًمًورق ٓ ،يًؿك مممـًو وٓ ً
مـزًمي سملم اإليامن واًمؽػر.
 -5األمر بادعروف والـفي ظن ادـؽر :واعمؼصقد سمف وضمقب
اًمدقمقة إمم مو يعتؼدوكف مـ اًمتقطمقد واًمعدل وهمػممهو ،ووضمقب
اخلروج قمغم أئؿي اعمًؾؿلم ،اًمذيـ ًمقًقا قمغم مذهٌفؿ سموًمًقػ ،أو مـ
يمون قمغم مذهٌفؿ ًمؽـف ضمور أو ومًؼ.
ومـ أظمطر أصقل اعمعتزًمي :حتؽقؿ آرائفؿ وقمؼقهلؿ ،واإلقمراض
قمـ اًمؽتوب واًمًـي ،وىمد سمـقا قمغم ذًمؽ قمؼوئد سموـمؾي ،مثؾ :إكؽور قمذاب
اًمؼؼم ،وإكؽور اًمٍماط واعمقزان ،ويمثػم مـ هذه إمقر اًمغقٌقي اًمثوسمتي.
وهؿ يردون إطموديٌ اًمصحقحي عمجرد خموًمػتفو هلقاهؿ،
ويؽذسمقن اًمصحوسمي واًمتوسمعلم وؾموئر اًمرواة ،إذا رووا مو ٓ يتػؼ ومذهٌفؿ.
أمو مو خيوًمػ آراءهؿ مـ أيوت ومنهنؿ يػنوكف سمام ٓ يتػؼ مع
اًمنمع واًمؾغي ،ويموًمقكف يمام يشوءون.
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ٌص لمىطالعة
رأي ادعتزلة يف األحاديث (األخبار):
يؼقل اًمؼويض قمٌد اجلٌور اهلؿداين اعمعتززم ،صوطمى إصقل
اخلؿًي واعمغـل ،وهمػممهو:
((إظمٌور ٓ ختؾق :إمو أن يعؾؿ صدىمفو ،أو يعؾؿ يمذهبو ،أو ٓ يعؾؿ
صدىمفو وٓ يعؾؿ يمذهبو.))...
ىمول(( :وأمو اًمؼًؿ اًمثوين ومفق مو يعؾؿ يمذسمف مـ إظمٌور ،وذًمؽ
يـؼًؿ إمم مو يعؾؿ يمذسمف اوطرارا ،وإمم مو يعؾؿ ايمتًوسمو :أمو مو يعؾؿ
اوطرارا ومؽخؼم مـ أظمؼمكو أن اًمًامء حتتـو وإرض ومقىمـو ،ومو
يمذسمف
ً

ضمرى هذا اعمجرى.

وأمو مو يعؾؿ يمذسمف اؾمتدٓٓ ،ومؽلظمٌور اعمجؼمة واعمشٌفي قمـ
مذاهٌفؿ اًمػوؾمدة ،اعمتضؿـي ًمؾجؼم واًمتشٌقف واًمتجًقؿ( )1إمم همػم ذًمؽ
مـ اًمضالٓت.
وأمو مو ٓ يعؾؿ يمقكف صدىمو أو يمذسمو ومفق يملظمٌور أطمود ومو هذه
ؾمٌقؾف جيقز اًمعؿؾ سمف إذا ورد سمنمائطف ،وملمو ىمٌقًمف ومقام ـمريؼف آقمتؼودات
ومال.))...
ىمول(( :وهوهـو ٌ
أصؾ آظمر ،وهق أن مو هذا ؾمٌقؾف مـ إظمٌور ومنكف
جيى أن يـظر ومنن يمون ممو ـمريؼف اًمعؿؾ قمؿؾ سمف ،إذا ورد سمنمائطف ،وإن
()1

اعمعتزًمي يًؿقن أهؾ اًمًـي ضمؼميي ومشٌفي وجمًؿي.
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يمون ممو ـمريؼف آقمتؼودات يـظر ،ومنن يمون مقاوم ًؼو حلجٍ اًمعؼقل45،ىمٌؾ
واقمتؼد مقضمٌف ٓ عمؽوكف سمؾ ًمؾحجي اًمعؼؾقي.
وإن مل يؽـ مقاومؼو هلو ومنن اًمقاضمى أن يرد وحيؽؿ سملن اًمـٌل مل
يؼؾف ،وإن ىموًمف ومنكام ىموًمف قمغم ـمريؼ احلؽويي قمـ همػمه.
هذا إذا مل حيتؿؾ اًمتلويؾ إٓ سمتعًػ وملمو إذا اطمتؿؾف وموًمقاضمى أن
يتلول))(.)1

()1

إصقل اخلؿًي (ص ،)770 -768ـمٌعي اًمؼوهرة1965 ،م.
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عهى انكالو
سمعٌ اهلل كٌقف حمؿدً ا ‘ سموهلدى واًمـقر ،وأكزل قمؾقف اًمؽتوب
واحلؽؿي ،ومٌلم ًمؾـوس ـمريؼ احلؼ واًمرؿمود ذم إطمؽوم وآقمتؼود ،ومو
يمتؿ ‘ ؿمق ًئو ممو أوطموه اهلل إًمقف ،ومل يؾتحؼ سموًمرومقؼ إقمغم طمتك شمرك
إمي قمغم اعمحجي اًمٌقضوء ٓ ،يزيغ قمـفو إٓ هوًمؽ.
ومال رء مـ أصقل اًمديـ وومروقمف ،إٓ وىمد سمقـف اًمرؾمقل ‘
وقمؾؿف أصحوسمف ،وكؼؾقه ،وٓ والًمي وٓ ؿمٌفي إٓ وذم يمتوب اهلل وؾمـي
رؾمقًمف ‘ مو يدطمضفو ويٌطؾفوَ ،قمؾِؿفو مـ َقمؾِؿفو وضمفؾفو مـ ضمفؾفو.
وأقمظؿ مو قمؾؿف اًمـٌل ‘ ،وسمؾغف أمتف ،وأقمظؿ مو يمون حيرص
أصحوسمف قمغم شمعؾؿف وشمعؾقؿف هق معرومي اهلل شمعومم سملؾمامئف وصػوشمف ،ومو
جيى ًمف قمغم اًمعٌود مـ اًمتقطمقد واًمطوقمي ،صمؿ ؾموئر أمقر اًمغقى اًمتل ٓ
يدريمفو اًمـوس سمعؼقهلؿ ،وٓ يٌؾغقهنو سمعؾقمفؿ .وٓ ؾمٌقؾ إمم احلؼ ومقفو
إٓ مـ ـمريؼ اًمقطمل.
وًمؽـ سمعض اعمـتًٌلم ًمإلؾمالم وؾقا اًمًٌقؾ ،واًمتؿًقا احلؼ مـ
همػم ـمريؼف ،ومؿـفؿ مـ مل يؼـعف مو ضموء ذم اًمؽتوب واًمًـي ،ومـفؿ مـ
أظمذ يٌحٌ ذم همػممهو قمام يعتؼده ذم رسمف ،ومـفؿ مـ اسمتكم سملهؾ
اًمػؾًػوت اًمؼديؿي وإديون اعمـؼروي ،وأراد أن جيودهلؿ ،ويداومع قمـ
اإلؾمالم ،وًمؽـ سمغػم مـفٍ اًمؽتوب واًمًـي ،وملظمذ جيودل سموًمعؼؾ،
ويداومع سموهلقى ،ويرد سمعض اًمديـً ،مقداومع قمـ اًمٌعض أظمر ،ويـؽر
ؿمق ًئو ًمقثًٌ ؿمق ًئو.
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47
ًمدقمؿ
يمام وضمد أصحوب اًمٌدع واًمػرق ذم هذه اًمػؾًػوت وؾمقؾي

سمدقمفؿ وآرائفؿ.
أثس الفمطفة اليوٌاٌية يف عمي الهالً:
يموكً اًمػؾًػي اًمققكوكقي اًمقصمـقي معروومي ذم اًمدوًمي اًمرومقي وإىموًمقؿ
اخلووعي هلو ،يمٌالد اًمشوم ومٍم ،وىمد ومتح اعمًؾؿقن هذه اًمٌالد،
ودظمؾ أهؾفو ذم اإلؾمالم ،وسمؼل ًمدى سمعضفؿ رء مـ رواؾمٌفو قمـ
ضمفؾ أو ىمصد.
واًمػؾًػوت اًمققكوكقي ادموهوت خمتؾػي ،جيؿعفو مجق ًعو اًمؼقل قمغم
اهلل سمغػم قمؾؿ ،واخلقض ومقام ٓ شمٌؾغف اًمعؼقل ،وىمد يمون ومالؾمػي اًمققكون،
أمثول (أومالـمقن وأرؾمطق) وصمـقلم ،سمعقديـ قمـ هدي إكٌقوء.
رواضمو قمـد اجلفول اعمٌتدقمي،
وىمد ًمؼقً رواؾمى اًمػؾًػي اًمققكوكقي
ً
مثؾ :اجلعد سمـ درهؿ ،أول مـ أفمفر إكؽور اًمصػوت ،وشمؾؿقذه :اجلفؿ
اسمـ صػقان ،ممؾمس اجلفؿقي ،وواصؾ سمـ قمطوء ،ممؾمس آقمتزال.
صمؿ فمفرت اعمعتزًمي ،ومتقؾمعقا ذم كؼؾ اًمػؾًػي اًمققكوكقي واعمـطؼ
اًمققكوين ،وأقمروقا قمـ مـفٍ اًمؽتوب واًمًـي ذم قمرض اًمعؼقدة
وآؾمتدٓل قمؾقفو ،واًمدوموع قمـفو ،وووعقا ىمقاقمد مو ؾمؿل (قمؾؿ اًمؽالم).
يمثػما مـ يمتى
وعمو يمون قمٍم اعملمقن أكشل ً
دارا ًمؾؽممجي ،واؾمتقرد ً
اًمػؾًػي واقمتـؼ هق سمدقمي اًمؼقل سمخؾؼ اًمؼرآن ،وىمرب اعمعتزًمي وهمػمهؿ،
ومعظؿً اًمػتـي ،واكتنم اجلدال ذم اًمديـ.
ومـذ ذًمؽ اًمزمـ أظمذت سمدقمي اًمؽالم شمروج ،وشمتنب إمم اًمعؾقم
إظمرى ،طمتك أصٌح ذم اًمعصقر إظمػمة يًؿك قمؾؿ اًمتقطمقد!.
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وىمد وىمػ ًمف أهؾ اًمًـي واجلامقمي سموعمرصود ،وأقمظؿ مـ كؼضف
وكًػ أصقًمف وىمقاقمده ،ؿمقخ اإلؾمالم اسمـ شمقؿقي رمحف اهلل.
وذم قمٍمكو احلورض يتعرض قمؾؿ اًمؽالم ًمالهنقور كتقجي قمومؾلم
مفؿلم:
األول :اهنقور اًمػؾًػي اًمتل ىموم قمؾقفو رأي اًمػؾًػي اًمققكوكقي ،طمقٌ
أصمًٌ اًمعؾؿ احلديٌ سمطالن أيمثر مو ىمررشمف مـ أمقر ،وأصٌح اًمغرسمققن
أكػًفؿ ٓ يذيمرون أومالـمقن وأرؾمطق وأمثوهلام ،إٓ قمغم ؾمٌقؾ اًمتوريخ.
الثاين :اًمصحقة اإلؾمالمقي اعمعوسة اًمتل ادمفً ذم هموًمٌفو
وضمفي ؾمؾػقي.
ومع ذًمؽ ٓ شمزال سمعض اعممؾمًوت اًمعؾؿقي اًمتؼؾقديي ذم اًمعومل
اإلؾمالمل مٍمة قمغم شمدريًف ،متؿًؽي سمؿـفجف.
غسض عمي الهالً:
يعرف أصحوب اًمؽالم قمؾؿ اًمؽالم ،سملكف( :قمؾؿ يؼتدر معف قمغم
ّ
إصمٌوت اًمعؼوئد اًمديـقي قمغم اًمغػم ،سمنيراد احلجٍ ،ودومع اًمشٌفوت) .وذم هذا
سمقون ًمغروفؿ اعمزقمقم ،وهق إصمٌوت اًمعؼوئد واًمدوموع قمـفو سموًمعؼؾ واًمرأي.
وهلذا شمع ّؾؿقا ومؾًػي اًمققكون ومـطؼفؿ ،واؾمتخدمقا أؾموًمقٌفؿ ذم
اعمـوفمرة واجلدل زاقمؿلم أن ذًمؽ هق إؾمؾقب اًمصحقح ذم رد ؿمٌفوت
اعمالطمدة ،وإىمـوع اجلوطمديـ.
واحلؼ أن سمعضفؿ يمون همروف يمذًمؽ سمغض اًمـظر قمـ صحي اًمعؿؾ
وإؾمؾقب ،وًمؽـ سمعضفؿ يمون هق كػًف مؾحدً ا ضموطمدً اً ،مؽـف شمًؽم هبذا
اًمعؾؿ ،إلصمورة اًمشٌفوت ،وزقمزقمي اًمعؼقدة.
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حهي عمي الهالً وأِمْ عٍد عمىاء الطمف:
قمؾؿ اًمؽالم قمـد اًمًؾػ قمؾؿ سمدقمل ٓ ،جيقز اخلقض ومقف إٓ
سمغرض إسمطوًمف ،وًمقس عمجرد أكف قمؾؿ ضمديد واصطالح طمودث ،وًمؽـ
عمخوًمػتف اًمٍمحيي عمـفٍ اًمؽتوب واًمًـي ذم قمرض اًمعؼقدة واًمدوموع
قمـفو ،يمام ؾمـقوح ذًمؽ.
وهلذا اشمػؼ أئؿي اإلؾمالم ،مثؾ :أيب طمـقػي ،وموًمؽ ،واًمشوومعل،
وأمحد سمـ طمـٌؾ ،واسمـ اعمٌورك ،واًمٌخوري وهمػمهؿ يمثػم :قمغم هجر
أهؾ اًمؽالم ومؼوـمعتفؿ وحتذير اًمـوس مـفؿ .يمام طمؽؿقا قمغم أهؾ
اًمؽالم سمحًى درضمتفؿ مـف ،وهؿ ىمًامن:
 -1اجلفؿقي واعمتػؾًػقن اًمذيـ يـؽرون مجقع إؾمامء واًمصػوت
ويمثػما مـ اًمعؼوئد اًمؼطعقي طمؽؿ قمؾقفؿ اًمًؾػ سموًمؽػر واخلروج مـ
ً
اعمؾي.
 -2ؾموئر اعمتؽؾؿلم دون ذًمؽ طمؽؿ قمؾقفؿ اًمًؾػ سموًمضالل
وآسمتداع واخلروج قمـ اًمًـي واًمٍماط اعمًتؼقؿ.
أضباب إٌهاز الطمف عمى أِن الهالً ووٍّجّي:
 -1أن اًمعؼقدة إكام شمثًٌ سموًمقطمل (اًمؽتوب واًمًـي) ٓ سمعؼقل
اعمخؾقىملم وآرائفؿ ،وديـ اإلؾمالم إكام يؼقم قمغم آشمٌوع وآؾمتًالم.
وموعمًؾؿ يصدق ويقىمـ سمخؼمه وأمره سمؿجرد أن يثًٌ ًمديف أن هذا مـ قمـد
اهلل دون طموضمي إمم ضمدل واىمتـوع قمؼكم.
واًمؽوومر ــ هموًم ًٌو ــ هق ضموطمد معوكد مفام ضمقدل ورأى مـ اًمؼماهلم.
{ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ

ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ} [احلجر.]15-14 :
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وهلذا مل يؽـ اجلدل هق وؾمقؾي اًمدقمقة ــ يمام يظـ اعمتؽؾؿقن ــ
وإكام هق وؾمقؾي إلىمومي احلجي قمغم اعمعوكد.
 -2إن اًمقطمل مصدر معؾقم معصقم ،أمو اًمعؼقل ومفل مع ضمفؾفو
وىمصقرهو قمـ معرومي طمؼوئؼ اًمغقى خمتؾػي متـوىمضي ،وهلذا ٓ يؽود
اًمػالؾمػي واعمتؽؾؿقن يتػؼقن قمغم رء إٓ مو هق متػؼ قمؾقف سملم مجقع
سمـل آدم اًمذيـ ٓ يعرومقن ومؾًػي وٓ يمال ًمو.
وهذا اًمعالف وصوطمٌف اًمـ ّظوم ومهو أول مـ أًمػ ذم قمؾؿ اًمؽالم
ومهو مـ ومرىمي واطمدة يمام ؾمٌؼ ،يـوىمض يمؾ مـفام أظمر ويؽػره.
وهلذا عمو أراد اإلموم أمحد أن يرد قمغم مجقع اًمػرق دومعي واطمدة
وأن يرد إمي إمم اعمصدر اًمصحقح اًمقطمقد أًمػ (اعمًـد) ومجع ومقف
ىمراسمي أرسمعلم أًمػ طمديٌ.
 -3أن اًمؽتوب واًمًـي يشتؿالن قمغم احلجٍ واًمؼماهلم اًمتل ًمقس
ً
ومفام ًمتؾؽ
سمعدهو طمجي وٓ سمرهون ،وأيمثر اًمعؼقل ىمقة
ويمامٓ هل أيمثرهو ً
احلجٍ واًمؼماهلم ،واؾمتـٌو ًـمو مـفو ،وًمقس ديـ اإلؾمالم جمرد أظمٌور
مرويي ٓ سمرهون ومقفو يتـوىمؾفو اًمـوس قمغم ؾمٌقؾ اًمتؼؾقد يمام يظـ اعمتؽؾؿقن!.
وىمد كوفمر اًمـٌل ‘ وأصحوسمف أصـوف اًمؽػور ــ مـ هيقد وكصورى
ومنميملم ــ سموًمؼرآن واًمًـي ،ومؼفروهؿ وأومحؿقهؿ ،وؾمور قمغم ذًمؽ
قمؾامء أهؾ اًمًـي ذم ؾموئر اًمعصقر ،وملىمومقا احلجي وىمطعقا اخلصؿ دون
اؾمتعوكي سمؿصدر آظمر همػم اًمؽتوب واًمًـي وأىمقال اًمًؾػ.
أثس عمي الهالً عمى األوة اإلضالوية:
يمون ًمعؾؿ اًمؽالم ــ ومو يزال ــ آصموره اخلطػمة قمغم إمي اإلؾمالمقي،
ومـ ذًمؽ:
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يتحدصمقن
 -1إظمضوع قمو ًَمـؿ اًمغقى ًمعو ًَمـؿ اًمشفودة :وموعمتؽؾؿقن

قمـ اهلل شمعومم واًمققم أظمر ،وؾموئر اًمغقٌقوت مًتخدملم اعمصطؾحوت
واعمعويػم اًمتل ووعقهو ًمألمقر اعمشوهدة مثؾ( :اجلقهر ،اًمعرض،
اًمؽؿقي ،اًمؽقػقي ،احلدوث ،اًمتغػم).
 -2إصمورة اًمشؽقك واًمريى ذم أمقر ىمطعقي جيى اإليامن واًمتًؾقؿ
هبو سمال اقمؽماض وٓ مـوىمشي ،مثؾ :ىمضقي إصمٌوت وضمقد اهلل شمعومم ،ويمقن
اًمعومل خمؾق ًىمو.
 -3اومتعول اًمتعورض سملم اًمعؼؾ اًمٍميح واًمـؼؾ اًمصحقح ،مثؾ:
شمؽذيى إطموديٌ اعمتػؼ قمغم صحتفو سمدقمقى خموًمػتفو ًمؾعؼؾ ،وأطمقو ًكو
يذيمرون أطموديٌ مقوققمي ويؼقًمقن :هذا ممو ورد سمف اًمًؿع وإن ظموًمػ
اًمعؼؾ.
 -4حتقيؾ اًمػوئدة اإليامكقي إمم ىمضويو قمؼؾقي ضموومي وضمدل ومورغ
ـمقيؾ ٓ أصمر ًمف ذم اإليامن وٓ إظمالق.
 -5ومتح اًمٌوب ًمؾؿالطمدة واحلوىمديـ ًمؾطعـ ذم اإلؾمالم ،وذًمؽ
ٕن اعمتؽؾؿلم يزقمؿقن أن اإلؾمالم هق مو ىمرروه وأصمٌتقه مـ اًمؼضويو.
ومنذا رأى اعمالطمدة وعػفو وظمطلهو واؾمتطوقمقا كؼدهو شمقضمف هذا اخلطل
واًمـؼد إمم اإلؾمالم كػًف ــ قمقو ًذا سموهلل ــ.
 -6شمػريؼ إمي وومتح سموب اخلصقمي سملم اعمًؾؿلم ذم أمقر مو
أكزل اهلل هبو مـ ؾمؾطون ،وٓ شمعٌد اًمـوس سمؿعرومتفو .ومؽؾ ـموئػي مـ
اعمتؽؾؿلم شمؽ ِػر إظمرى ،سمؾ رسمام يم َػر اًمتؾؿقذ ؿمقخف ويم َػر آسم ُـ أسموه.
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ٌص لمىطالعة
اختالف ادتؽؾؿغ يف حؼقؼة اإلكسان؟.
يؼقل اًمشقخ أسمق احلًـ إؿمعري اًمذي يمون رئقس اعمتؽؾؿلم ذم
زموكف صمؿ قمود ًمؾًـي واجلامقمي(( :اظمتالف اًمـوس ذم اإلكًون مو هق؟.
ومؼول أسمق اهلذيؾ :اإلكًون هق اًمشخص اًمظوهر اعمرئل اًمذي ًمف
يدان ورضمالن ،وطمؽك أن أسمو اهلذيؾ ٓ جيعؾ ؿمعر اإلكًون وفمػره مـ
اجلؿؾي اًمتل وىمع قمؾقفو اؾمؿ اإلكًون.
وطمؽك أن ىمقمو ىموًمقا أن اًمٌدن هق اإلكًون وأقمراوف ًمقًً مـف
وًمقس جيقز إٓ أن يؽقن ومقف قمرض مـ إقمراض.
وىمول سمنم سمـ اعمعتؿر :اإلكًون ضمًد وروح وأهنام مجقعو إكًون
وأن اًمػعول هق اإلكًون اًمذي هق ضمًد وروح.
ويمون أسمق اهلذيؾ ٓ يؼقل أن يمؾ سمعض مـ أسمعض اجلًد وموقمؾ قمغم
آكػراد ،وٓ أكف وموقمؾ مع همػمه ،وًمؽـف يؼقل اًمػوقمؾ هق هذه إسمعوض.
وىمول رضار سمـ قمؿر :اإلكًون مـ أؿمقوء يمثػمة ًمقن وـمعؿ ورائحي
وىمقة ومو أؿمٌف ذًمؽ وأهنو اإلكًون إذا اضمتؿعً ،وًمقس هوهـو ضمقهر
همػمهو.
وأكؽر طمًلم اًمـجور أن شمؽقن اًمؼقة سمعض اإلكًون وأكؽر ذًمؽ أيمثر
أهؾ اًمـظر.
وىمول قمٌودة سمـ ؾمؾقامن :اإلكًون معـوه أكف سمنم ومؿعـك إكًون معـك
سمنم ،ومعـك سمنم معـك إكًون ذم طمؼقؼي اًمؼقوس وزقمؿ أن اإلكًون
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ضمقاهر وأقمراض.
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وىمول سمرهمقث :إن اإلكًون هق إظمالط مـ اًمؾقن واًمطعؿ
واًمرائحي ومو أؿمٌف ذًمؽ.
وطمؽك زرىمون أن هشوم سمـ احلؽؿ ىمول :اإلكًون اؾمؿ اعمعـقلم
اًمٌدن واًمروح ،وموًمٌدن مقات واًمروح هل اًمػوقمؾي احلًوؾمي اًمدرايمي دون
اجلًد ،وهق كقر مـ إكقار.
وىمول أسمق سمؽر إصؿ :اإلكًون هق اًمذي ُيرى ،وهق ر ٌء واطمدٌ ٓ
حمًقؾمو مدر ًيمو.
ضمقهر واطمدٌ  .وكػك إٓ مو يمون
روح ًمف ،وهق
ً
ٌ
وىمول اًمـ ّظوم :اإلكًون هق اًمروح ،وًمؽـف مداظمؾي ًمؾٌدن مشوسمؽي ًمف،
وأن يمؾ هذا ذم يمؾ هذا ،وأن اًمٌدن آومي قمؾقف وطمٌس وووهمط ًمف.
وىمول معؿر :اإلكًون ضمزء ٓ يتجزأ وهق اعمدسمر ذم اًمعومل ،واًمٌدن
يامؾمف.
اًمظوهر آًمي ًمف وًمقس هق ذم مؽون ذم احلؼقؼي وٓ يؿس ؿمقئو وٓ ّ

اعمامؾمي
وىمول ىموئؾقن :اإلكًون ضمزء ٓ يتجزأ وىمد جيقز قمؾقف
ّ

واعمٌويـي واحلريمي واًمًؽقن وهق ضمزء ذم سمعض هذا اًمٌدن طمول ومقف
ومًؽـف اًمؼؾى وأضموزوا قمؾقف مجقع إقمراض ،وهذا ىمقل اًمصوحلل.
ويمون اسمـ اًمراوكدي يؼقل :هق ذم اًمؼؾى وهق همػم اًمروح واًمروح
ؾمويمـي ذم هذا اًمٌدن)) (.)1

()1

مؼوٓت اإلؾمالمقلم ( ،)332 -329حتؼقؼ هؾؿقن ريؽم ،اًمطٌعي اًمثوًمثي1400 ،هـ.
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انصىفية
يمؾؿي اًمصقومقي ملظمقذة مـ يمؾؿي (ؾمقومقو) ومعـوهو ذم اًمؾغتلم
اًمققكوكقي واهلـديي اًمؼديؿي( :احلؽؿي) ،ومـفو اؿمتؼً يمؾؿي (ومقالؾمقومقو)
(ومقؾًقف) ،ومعـوهو( :حمى احلؽؿي) ،يمام أن يمؾؿي (صمػمصقومقي)
ىمديام وطمدي ًثو.
مذهى
معـوهو :احلؽؿي اعمتعؾؼي سموإلًمف ،وهل
ٌ
ٌ
معروف ً

واهلـدوس يطؾؼقن يمؾؿي اًمصقومقي قمغم رهٌون اًمؼمامهي،

وطمؽامئفؿ اًمروطموكقلم اًمذيـ هيقؿقن ذم اًمغوسموت قمراة ،سموطمثلم قمـ
احلؽؿي واعمعرومي ــ سمزقمؿفؿ ــ واًمغويي قمـدهؿ آحتود سموهلل واًمػـوء ذم
ذاشمف ،شمعومم اهلل قمام يصػقن(.)1
وذم اإلؾمالم مل يًؿع هذا اعمصطؾح ــ أي :مصطؾح اًمصقومقي ــ
ٍ
طمقـئذ قمغم أومراد ؿموذيـ
إٓ ذم هنويي اًمؼرن اًمثوين ًمؾفجرة ،ويمون يطؾؼ
اقمتزًمقا اًمـوس مـؼطعلم ذم رهٌوكقي خموًمػي عمـفٍ اًمـٌل ‘ وأصحوسمف
ذم اًمتعٌد.
ويمون قمؾامء اجلرح واًمتعديؾ واعممًمػقن إوائؾ ذم اًمػرق يطؾؼقن
قمؾقفؿ وصػ (اًمزكودىمي) ويمون سمعضفؿ ٓ صؾي ًمف سموإلؾمالم ً
أصال ،وإكام
هؿ رهٌون همومضقن يًقحقن ذم إرض ويعقشقن ذم اعمغورات
وإوديي اعمؼػرة.
واكتنمت اًمصقومقي ذم اًمؼركلم اًمثوًمٌ واًمراسمع ،وًمؽـ زقمامءهو فمؾقا
()1

اكظر مقوقع اهلـدوؾمقي (ص.)101
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طمقيمؿ:
مرارا ،ويمون ممـ
متفؿلم سموًمزكدىمي ،وضمرت حمويمؿتفؿ قمغم ذًمؽ ً
ّ
يموحلالج.
اجلـقد ،واًمـقري ،وذو اًمـقن اعمٍمي ،ومـفؿ مـ ُىمتؾ

وذم اًمؼرن اخلومس فمفر أسمق طمومد اًمغزازم (اعمتقرم ؾمـي
505هـ) ،ومؽون ًمف أيمؼم إصمر ذم كنم اًمصقومقي ذم اًمعومل اإلؾمالمل
وإًمٌوؾمفو سمؾٌوس اإلؾمالم.
واًمغزازم ومؼقف ومتؽؾؿ ذو ؾمؿعي وؿمفرة ،وىمد ظمؾط ذم ممًمػوشمف سملم
هذه اًمعؾقم وسملم مو كؼؾ قمـ اًمصقومقي ىمٌؾف يموعمحوؾمٌل ،وأيب ـموًمى
اعمؽل ،وأووف إًمقفو مـ آرائف وومؾًػتف ،وموكتنم اًمتصقف وىمٌؾف اًمـوس.
وَ أضباب اٌتشاز التصوف:
ممو مفد ًمذًمؽ أن إمي اإلؾمالمقي يموكً مرهؼي سمثقرات اًمٌوـمـقي
وؾمقطرة احلؽقموت اًمراومضقي ،ويمون قمؾامء اًمًـي يتعروقن ًمألذى مـ
دول اًمرومض ،وحيورسمقن آقمتزال واًمؽالم واًمٌوـمـقي قمغم اعمًتقى
اًمثؼوذم ،ذم طملم يموكً اًمصقومقي شمـفش ذم اًمطٌؼوت اًمدكقو مـ اًمـوس.
ووايمى ذًمؽ شمدومؼ احلؿالت اًمصؾقٌقي قمغم اًمنمق اإلؾمالمل،
ومتؽوصمر أهؾ اًمٌوـمؾ وكشطً ؾموئر أطمزاسمف قمغم يمؾ صعقد.
وممو أؾمفؿ ذم اكتشور اًمتصقف مـ همػم ىمصد :اكتشور قمؾؿ اًمؽالم
سمام ومقف مـ ضمػوف وشمعؼقد وحتؽقؿ اًمعؼؾ واًمرأي واًمٌحٌ اعمجرد،
ومقضمد اًمـوس ذم اًمتصقف سمام ومقف مـ اسمتعود قمـ اًمتعؼقد اًمػؾًػل واقمتامد
ً
مؾجل ومفر ًسمو مـ قمؾؿ
قمغم اًمؽشػ وإطمالم واإلهلوموت ...إًمخ،
اًمؽالم وأهؾف.
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ِن التصوف خاص باملطمىني؟.
يتػؼ اًمٌوطمثقن ذم إديون واعمذاهى قمغم أن اًمتصقف ومؾًػي
قموعمقي ،وادموه إكًوين قموم يقضمد ذم مجقع إديون وإوـمون ،وأكف أؿمٌف
رء سموًمديوكي اهلـدوؾمقي ذم همويوشمف ووؾموئؾف ويمثرة ـمرىمف وشمـوىمض معتؼداشمف.
وآدموهوت اًمصقومقي قمغم اظمتالف أؾمامئفو وـمرىمفو فمفرت ومو
شمزال شمظفر ذم أوروسمو ،واًمقٓيوت اعمتحدة إمريؽقي وهمػمهو.
أمو اًمتصقف اعمـتًى ًمإلؾمالم ومفق ـمرق يمثػمة ُ
وؿمعى متٌويـي،
وًمؾتقًػم قمغم اًمؼورئ كؼًؿف يموًمتوزم:
أقطاً التصوف:
ً
أوال التصوف الغايل:
وهق اًمذي همال أصحوسمف طمتك ظمرضمقا مـ اإلؾمالم سموًمؽؾقي (أو مل
يدظمؾقه ً
أصال ،وإكام شمؾًٌقا سمف ًمقفدمقه أو ًمقًؾؿقا مـ قمؼقسمي أهؾف) وهق
ادموهون رئقًقون:
 -1التصوف الػؾسػي:
وهق اعمٌـل قمغم ومؾًػي اًمققكون واهلـد وأصحوسمف أىمرب رء إمم
اًمٌوـمـقي ،وهؿ هيتؿقن سموخلقض ذم اعمٌوطمٌ اإلهلقي واًمؽقكقي قمغم
اًمطرق اًمػؾًػقي ،وهلذا كجد يمتوسموهتؿ شمػقض سموعمصطؾحوت اًمػؾًػقي،
مثؾ( :اًمعؼؾ اًمؽكم ،اًمـػس اًمؽؾقي ،إقمراض ،اجلقاهر ،اًمصقرة
واهلققمم)(.)1
( )1اًمصقرة هل اعمظفر ،واهلققمم :اعمودة اخلوم ،مثؾ اًمؽرد هق صقرة ،وهققٓه اخلشى.
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اًمقضمقد.
وهؿ يممـقن سموٓحتود (احتود اخلوًمؼ سموعمخؾقق) ووطمدة

ومـ أؿمفر اعمـتًٌلم ًمإلؾمالم مـفؿ :اسمـ قمريب ،واسمـ اًمػورض.
 -2التصوف الرهباين:
كًٌي إمم اًمرهٌوكقي ويطؾؼ قمؾقف اًمتصقف اًمٌقذي وهق اعمٌـل قمغم
اًمريوووت واخلؾقات واعمجوهدات واخلقوٓت .وأصحوسمف أىمرب رء
إمم اًمٌقذيي ،وهؿ هيتؿقن سموخلقض ذم اًمقؾمووس واخلطرات وىمؿع
اًمـػس مًتخدملم اًمًقوطمي ذم إرض وآكؼطوع ذم اًمػؾقات،
ويؽثرون مـ إؿمعور واًمؼصص واًمذيمر سمطريؼ اًمرىمص واًمتاميؾ ،يمام
هيتؿقن سموخلقارق واًمؽراموت ،ويًتخدمقن اًمًحر واجلـ ًمذًمؽ.
وقمؼوئد هذا اًمؼًؿ يمثػمة ،مـفو :احلؾقل وآحتود ووطمدة اًمقضمقد
ومـفو اًمتػقيض وهل( :أن اهلل يػقض شمدسمػم اًمعومل إمم إىمطوب
وإوًمقوء).
ومعظؿ اًمطرق اًمصقومقي ذم اًمعومل اإلؾمالمل شمـتؿل هلذا آدموه
قمغم شمػووت ومقام سمقـفو مع ظمؾطف سمٌعض مو قمـد اًمؼًؿ إول ،وموًمتصقف
ــ يمام ؾمٌؼً اإلؿمورة ــ ًمقس ومؽرة حمددة ،وًمؽـف ادموه واؾمع وـمرق
متـوىمضي ،واًمصقذم يممـ سمؿتـوىمضوت يمثػمة ذم آن واطمد.
ثاك ًقا :التصوف البدظي:

ىمديام وطمدي ًثو إمم اًمتصقف قمـ طمًـ كقي،
يـتؿل سمعض اعمًؾؿلم
ً

فمـّو مـفؿ أكف جمرد اصطالح يطؾؼ قمغم مو يمون قمؾقف اًمـٌل ‘ وأصحوسمف
مـ اعمراىمٌي واعمحوؾمٌي ،واًمرهمٌي ذم أظمرة واًمزهد ذم اًمدكقو ،وًمؽـ
يـدر وضمقد مـ يـتًى إمم اًمتصقف مع اخلؾق مـ اًمٌدع صغػمة أو يمٌػمة،
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وأيمثرهؿ شمػًد قمؼوئده ذم اًمصػوت واًمؼدر ،وكظرشمف ًمؾدكقو وهمػمهو ،ممو
وقمؾام وطمضورة.
يمون ًمف أصمر واوح ذم اكحطوط إمي اقمتؼو ًدا
ً

ومـ يمون صحقح اًمعؼقدة واًمعٌودة مـ اعمًؾؿلم ،ومال جيقز أن

يـتًى أو يـًى إمم اًمتصقف وٓ إمم همػمه ،وإكام يؽقن آكتًوب إمم
اإلؾمالم واًمًـي يمام أؾمؾػـو.
عالقة التصوف بالفسم:
أيمثر اًمػرق قمالىمي سموًمصقومقي هل اًمشقعي ،وموًمصؾي سملم اًمتصقف
واًمتش ّقع قمؿقؼي ضمدّ اَ ،
وىمؾ مـ ؿمققخ اًمصقومقي مـ ٓ يـتًى إمم أهؾ
اًمٌقً ،واًمصقومقي َشمدَ ِقمل ومقفؿ مو شمدقمقف اًمشقعي يموًمعؾؿ اًمٌوـمـ واًمتٍمف
أيضو.
ذم اًمؽقن ،ويعٌدون أئؿتفؿ يمام شمػعؾ اًمشقعي ً
ىمديام وطمدي ًثو
واحلؼقؼي اًمتل أقمؾـفو اًمٌوطمثقن مـ ذىمقلم وهمرسمقلم
ً

هل :أن اًمتشقع اًمغوزم واًمتصقف اًمغوزم واًمٌوـمـقي صمالصمي أوضمف ــ أو صمالصمي
مظوهر ــ ًمٌمء واطمد ًمف همويي واطمدة مشؽميمي هل شمؼقيض اإلؾمالم مـ
اًمداظمؾ.
الطسيل عٍد الصوفية وأزناٌْ:
اًمطريؼ قمـد اًمصقومقي رمز ًمؾؿـفٍ اًمذي يًػم قمؾقف اًمعوسمد ًمقصؾ إمم
معٌقده.
ولؾصويف ثالثة أوصاف بحسب شره يف الطريق:
 -1اعمريد :وهق اعمٌتدئ اًمذي يتؾؼك قمـ اًمشقخ.
 -2اًمًوًمؽ :وهق اًمذي يؼقم سموًمريوووت واعمجوهدات ًمقصؾ إمم اًمغويي.
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 -3اًمقاصؾ :وهق اًمذي وصؾ اًمغويي ،واًمغويي هل اًمػـوء ذم 59اإلًمف
اعمعٌقد ،أو آحتود سمف ،وهلذا يممـ همالة اًمصقومقي سمًؼقط إوامر
واًمـقاهل واًمتؽوًمقػ قمـ اًمقاصؾلمٕ :ن اًمغرض مـ اًمصالة
واًمزيموة واًمصقم  ...إًمخ سمزقمؿفؿ :هق اًمقصقل إمم اهلل ،ومؿـ
وصؾ ومال طموضمي ًمف هبو.
أزناُ الطسيل:
األول :الشقخ:
ومال يًتطقع أطمد اًمقصقل إمم اهلل سمؿػرده أسمدً ا ،واًمشقخ قمـد
اًمصقومقي ًمقس جمرد واؾمطي أو وؾمقؾي ًمؾؽمسمقي يموٕب أو اعمعؾؿ :سمؾ هق
واؾمطي ًمإليامن واًمؼٌقل.
وهلذا ومطوقمتف مطؾؼي ،وجيى أن يؽقن اعمريد سملم يديف يموعمقً سملم
يدي اًمغوؾمؾ ،وٓ جيقز ًمؾؿريد أن يعؽمض قمغم ؿمقخف ،مفام ومعؾ مـ
ىمٌقح أو طمرام وًمق يمون هذا آقمؽماض ذم ه اعمريد ،سمؾ جيى أن يًؾؿ
فموهرا وسموـمـًو.
ًمف
ً

وقمغم اعمريد أن يؾتزم سمام جيؾٌف اًمشقخ مـ أوامر وأذيمور

وصؾقات ،وأن يتلؾمك سمف ويذيع يمراموشمف ويداومع قمـف.
الثاين :اخلؾوة:
اعمتصقف احلؼقؼل ٓ سمد ًمف مـ اخلؾقة ؾمقا ًء أيموكً ذم زاويي أو ذم

صحراء أو هموسمي ،وأىمؾ مو حتصؾ سمف اخلؾقة أن يؾػ قمغم رأؾمف ووضمفف يمًو ًء
همؾق ًظو خيتػل سمف قمـ اًمـوس ،ويطقؾ شمرديد إوراد ويػرغ ىمؾٌف مـ يمؾ رء.
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وذم اخلؾقة يـؼطع اًمصقذم قمـ اًمـوس طمتك قمـ اجلؿعي
واجلامقمي ،ويؾتزم سمصقوم معلم وأوراد معقـي طمتك يؽوؿمػ ويػتح قمؾقف.
الثالث :الػتح وادؽاصػة:
مع دوام اخلؾقة واًمذيمر يليت اًمػتح أو اعمؽوؿمػي وهق يطؾؼ قمغم
أؿمقوء يمثػمة ،ومؼد يؽقن كداء وظمطو ًسمو يًؿعف ،أو صقرة يراهو أمومف ،أو
ظمورىمي دمري قمغم يديف وكحق ذًمؽ ممو هق سمال ؿمؽ مـ إيامءات
اًمشقوـملم أو أصقاهتؿ وأومعوهلؿ.
الرابع :الؽرامة:
ًمؽل يؽقن اًمصقذم وًم ّقو ٓ سمد ًمف مـ يمرامي يمام أكف ٓ سمد ًمؽؾ كٌل
مـ آيي (معجزة) ،وشمدقمل اًمصقومقي ٕوًمقوئفو يمراموت يمثػمة سمعضفو يمذب
واظمتالق ،وسمعضفو مـ آصمور اًمريووي اًمطقيؾي ،أو مـ آصمور اًمًحر
وآؾمتعوكي سموًمشقوـملم ،أو آطمتقول سمحقؾ ظمػقي.
ومؼد يطػم اًمقاطمد مـفؿ ذم اهلقاء أو يؿٌم قمغم اعموء ،أو يطعـ
ً
ـمقيال ...اًمخ،
كػًف وٓ ييه رء ،أو يدع اًمطعوم واًمنماب زمـًو
ويدقمل أن هذا يمرامي سمًٌى وٓيي ًمف.
وهذا مـ أووح إدًمي قمغم ومًود اًمتصقف واكحراومف قمـ اإلؾمالم،
ومنن أقمغم إوًمقوء هؿ أصحوب اًمـٌل ‘ ومل حتصؾ هلؿ مثؾ هذه
إمقر.
وأهؾ اًمًـي واجلامقمي يممـقن سموًمؽرامي احلؼقؼقي ،ومع ذًمؽ يممـقن
سملن أقمظؿ يمرامي ًمؾؿممـ هل متًؽف سموًمؽتوب واًمًـي ،ودمـٌف ًمؾٌدع
واًمػقاطمش ،وضمفوده ودقمقشمف إمم اهلل شمعومم ،واًمصؼم قمغم إذى ذم ذًمؽ.
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يػعؾقن
أمو هذه اخلقارق ومنن ؾمحرة اًمػراقمـي واهلـقد واًمقفقد،

مثؾفو وأقمظؿ مـفو ،ومام مل يؽـ اًمتؿًؽ سموًمًـي وآضمتفود ذم اًمتؼقى هق
مؼقوس اًمقٓيي ومال ومرق سملم اًمقزم واًمًوطمر واعمشعقذ.
أِي العكائد الصوفية:
 -1احلؾقل وآحتود واًمػـوء يمام هل قمـد اهلـدوس واًمٌقذيلم.
 -2أن احلؼقؼي أو اعمعرومي ٓ شممظمذ مـ كصقص اًمؽتوب واًمًـي،
اًمؾدين (اًمٌوـمـ) واإلهلوم واًمذوق (أي :أن
وإكام شمـول سموًمؽشػ أو اًمعؾؿ
ِ
ًمؾقطمل قمـدهؿ مػفق ًمو أقمؿ ،وهلذا ٓ يـحٍم ذم إكٌقوء ،سمؾ هق قموم
ًمؽؾ إوًمقوء).

 -3ؾمؼقط اًمتعٌدات واًمتؽوًمقػ قمـ مـ وصؾ همويي اًمطريؼ
وطمصؾ قمغم اًمقؼلم سمزقمؿفؿ.
 -4ادقموء وٓيي اهلل وشمػضقؾ اًمقزم قمغم اًمـٌل قمـد يمثػم مـفؿ،
وشمػضقؾ ظموشمؿ إوًمقوء اعمزقمقم قمـدهؿ قمغم ظموشمؿ إكٌقوء حمؿد ‘،
ومـ اًمعجقى فمفقر يمثػم ممـ يدقمل أكف ظموشمؿ إوًمقوء ذم يمؾ اًمعصقر،
ومع ذًمؽ كجد اًمصقومقي يقاًمقن اجلؿقع ويؼدؾمقهنؿ.
 -5ادقموء اًمؽرامي واًمتحدي هبو.
 -6اإليامن سمرضمول اًمغقى وهؿ إىمطوب وإوشمود واًمـؼٌوء
واًمـجٌوء ...إًمخ.
ويعتؼدون أن اهلل شمعومم أؾمـد إًمقفؿ اًمتٍمف ذم اًمؽقن وشمدسمػم
يمٌػما.
اًمعومل ،شمعومم اهلل قمـ ذًمؽ ّ
قمؾقا ً
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وهلذا يدقمقهنؿ ويًتغقثقن هبؿ ويؼقؿقن هلؿ إرضطمي واعمؼوموت
ًمقؼصدهو اًمـوس ًمؾتؼمك واًمدقموء.
 -7اًمتعٌد سموًمٌدع واًمضالٓت :ومفؿ يتخذون اخلؾقات ويعقـقن مـ
قمـد أكػًفؿ أطمزا ًسمو وأورا ًدا شمردد آٓف اعمرات ذم أوىموت خمصقصي،
ويتخذون اًمرىمص واًمغـوء وؾمقؾي ًمؾؽمىمقؼ واًمتزيمقي واًمتؼرب.
 -8اًمغؾق ذم رؾمقل اهلل ‘ يمام شمغؾق اًمشقعي ذم قمكم ،ويمام يغؾق
اًمٌقذيقن ذم سمقذا ،واًمـصورى ذم قمقًك.
ومـ ذًمؽ :زقمؿفؿ أكف أول اعمخؾقىموت ،وأن اهلل شمعومم ظمؾؼف مـ
كقره ــ شمعومم اهلل قمام يصػقن ــ وأكف يعؾؿ اًمغقى يمؾف ،وأن سمقده مؼوًمقد
اًمًاموات وإرض ،واسمتداع صؾقات معقـي يصؾقن هبو قمؾقف وومقفو
إـمراء وهمؾق.
ومـ ذًمؽ :دقموؤهؿ إيوه واؾمتغوصمتفؿ سمف مـ دون اهلل .وىمد كؼؾقا
ذًمؽ ًمألىمطوب وؾموئر رضمول اًمغقى.
أثس التصوف يف األوة اإلضالوية:
ًمؾتصقف آصموره اًمعظقؿي ذم قمؼقدة إمي اإلؾمالمقي وطمقوهتو قمومي
ومـ أهؿ هذه أصمور:
 -1إومًود شمقطمقد اًمعٌودة سمام أدظمؾ اًمصقومقي مـ اًمنمك وقمٌودة
اعمقشمك ،وىمد كؼؾ اًمشقعي واًمصقومقي ذًمؽ مـ اًمٌقذيي إمم اإلؾمالم،
واكتنمت ذم أيوم طمؽؿ اًمعٌقديلم (ذم مٍم واعمغرب) ودول اًمرومض
ذم اعمنمق.
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سمعؼوئد
 -2إومًود شمقطمقد اًمرسمقسمقي وشمقطمقد إؾمامء واًمصػوت

احلؾقل وآحتود ومتثقؾ اهلل سمخؾؼف ،ومـ ذًمؽ :مو اؿمتفر قمـ يمٌورهؿ
مـ ؿمطحوت مثؾ( :أكو احلؼ) ،و(ؾمٌحوين ؾمٌحوين مو أقمظؿ ؿموين)،
و(مو ذم اجلٌي إٓ اهلل).
ومو اؿمتفر قمـفؿ مـ قمشؼ اًمصقر اجلؿقؾي زاقمؿلم أن اهلل طمؾ ومقفو،
أو أهنو مظوهر جلامل اهلل ،شمعومم اهلل قمام يصػقن.
 -3متزيؼ إمي اإلؾمالمقي وسمعثرة اكتامئفو ،وموًمصقومقي ـمرق يمثػمة
متـوىمضي يـتًى إًمقفو يمثػم مـ اعمًؾؿلم ،مثؾ :اًمؼودريي ،اًمروموقمقي،
اًمتقجوكقي ،اًمشوذًمقي ،اًمـؼشٌـديي ،اعمػمهمـقي ،إمحديي ــ كًٌي ٕمحد
اًمٌدوي ــ ،وًمؽؾ ـمريؼي أطمزاب وأوراد وشمعٌدات وصؾقات كٌقيي
ظموصي ،ويمؾ مـفو يدقمل أكف وطمده قمغم احلؼ واًمصقاب .سمؾ يمؾ ـمريؼي
شمـؼًؿ إمم ومرق وـمرق يمثػمة.
 -4شمرك اجلفود :سمؾ شمرك إقمامل قمومي :ومؾؾصقومقي أصمر قمظقؿ ذم
هذا ،ومـ اًمثوسمً شمورخي ّقو شمعوون سمعض مشويخ اًمصقومقي مع اًمتتور طملم
دظمقل سمغداد ،ومع اعمًتعؿريـ إوروسمقلم ذم اًمعٍم احلديٌ.
 -5اكحطوط احلقوة اًمعؾؿقي :يـحٍم اهتامم اًمصقومقي ذم اًمريوووت
واخلؾقات ،وإوراد واحليات ،وىمد يمون هلذا أصمره ذم آكٍماف قمـ
اًمعؾؿً ،
ومضال قمـ اطمتؼور اًمصقومقي ًمؾعؾؿ ،طمقٌ يًؿقكف اًمعؾؿ اًمظوهر أو
قمؾؿ اًمقرق أو قمؾؿ اًمرؾمقم.
يمام أن اًمصقومقي سموهتاممفو سموًمؽشػ واإلهلوم وكحقه أؾمفؿً ذم
إوعوف اًمتػؽػم وآضمتفود وقمؿؾ اًمعؼؾ قمومي.
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 -6اكحطوط احلضورة اإلؾمالمقي :إووومي عمو ذم اًمػؼرة اًمًوسمؼي،
يمون ًمؾصقومقي أصمر سموًمغ ذم شمؼفؼر احلضورة سمحرصفو قمغم اًمػؼر واًمتًقل،
سموحلجى واًمتعوويذ
ومقؾفو إمم اختوذ وؾموئؾ ومهقي ،مثؾ مو يًؿك:
ُ
واحلصقن اًمتل يعتؼدون ومقفو ضمؾى اًمـػع أو دومع اًمير.
 -7شمغقػم اعمػفقم احلؼقؼل ًمٌعض اًمعؼوئد واعمصطؾحوت
اًمنمقمقي ،مثؾ :اًمتقيمؾ واًمزهد واًمؼدر طملم طمقًمقهو إمم شمقايمؾ وشمًقل
وضمؼم.

أصوه الفسم واألدياُ واملراِب الفهسية

ٌص لمىطالعة

65
65

وحدة الوجود ظـد الصوفقة:
اًمعكم ،قمغم مـ؟ ومو
يؼقل اسمـ قمريب(( :)1ومـ أؾمامئف احلًـك:
ّ
ومعؾقه ًمـػًف
َصم َؿ إٓ هق .ومفق اًمعكم ًمذاشمف ،أو قمـ موذا؟ ومو هق إٓ هقّ .
وهق مـ طمقٌ اًمقضمقد قملم اعمقضمقدات ،وموعمًؿك حمدصموت( )2هل
اًمعؾ ّقي ًمذاهتو وًمقس إٓ هق .ومفق اًمعكم ٓ قمؾق إووومي ٕن إقمقون اًمتل هلو
ؿمؿً رائحي مـ اًمقضمقد ،ومفل قمغم طموهلو مـ شمعداد
اًمعدم اًمثوسمتي ومقف مو ّ
اًمصقر ذم اعمقضمقدات واًمعلم واطمدة مـ اعمجؿقع ذم اعمجؿقع،
ومقضمقد اًمؽثرة ذم إؾمامء وهل اًمـًى وهل أمقر قمدمقي وًمقس إٓ
اًمعلم اًمذي هق اًمذات ،ومفق اًمعكم ًمـػًف ٓ سموإلووومي.
ًمذًمؽ شمؼقل ومقف :هق ٓ :هق ،أكً ٓ أكً.
ىمول اخلراز( :)3وهق وضمف مـ وضمقه احلؼ وًمًون مـ أًمًـتف يـطؼ
قمـ كػًف :سملن اهلل ٓ يعرف إٓ سمجؿعف سملم إوداد ذم احلؽؿ قمؾقف هبو ،ومفق
إول وأظمر ،واًمظوهر واًمٌوـمـ ،ومفق قملم مو فمفر وقملم مو سمطـ ذم طمول
فمفقره ،ومو َصم ّ ّؿ مـ يراه همػمه ،ومو َصم َؿ مـ يٌطـ قمـف ومفق فموهر ًمـػًف سموـمـ قمـف.
وهق اعمًؿك أسمو ؾمعقد اخلزار وهمػم ذًمؽ مـ أؾمامء اعمحدصموت)(.)4
()1
()2
()3
()4

هق حمؿد سمـ قمكم احلومتل اًمطوئل ،اعمؾؼى سمـ(حمقل اًمديـ) ،اعمتقرم ؾمـي
(638هـ) ،وشمؼدؾمف اًمصقومقي ويًؿقكف (اًمشقخ إيمؼم).
أي :خمؾقىموت.
أسمق ؾمعقد اخلراز مـ أئؿي اًمصقومقي اًمؼدامك.
ومصقص احلؽؿ (ص ،)77 -76اًمطٌعي اعمٍميي.
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انباطنية
اًمٌوـمـقي :هل أظمطر اًمػرق ذم شموريخ اإلؾمالم وأظمٌثفو ،وًمقًً
اًمٌوـمـقي مـ اًمػرق اإلؾمالمقي ،سمؾ هل ظمورضمي قمـ اعمؾي سموشمػوق
ً
شمػصقال ٕمهفو.
اعمًؾؿلم ،وهل ومرق يمثػمة ؾمـقرد
ضىّوا بالباطٍية؟.
لِـ َي ُ
ؾمؿقا (اًمٌوـمـقي) ٕن أصؾ مذهٌفؿ أن كصقص اًمؽتوب واًمًـي هلو
فموهر وسموـمـ :وموًمظوهر هق مو يعرومف اًمـوس ويعؾؿف اًمعؾامء ،واًمٌوـمـ هق
ــ سمزقمؿفؿ ــ اًمعؾؿ احلؼقؼل اًمذي ٓ يعرومف إٓ إئؿي اعمًتقرون مـ آل
اًمٌقً ،ويعؾؿقكف ًمؾـوس مٌوذة أو سمقاؾمطي اًمـقاب واحلجوب.
أصن الباطٍية وغايتّا:
أرؾمؾ اهلل رؾمقًمف حمؿدً ا ‘ سموهلدى وديـ احلؼ ًمقظفره قمغم اًمديـ
يمؾف وًمق يمره اعمنميمقن ،واكتنم اإلؾمالم ذم سمالد يمثػمة ،ىموو ًقو سمذًمؽ
قمغم قمؼوئدهو ومموًمؽفو وؾمؾطوهنو ،وًمذًمؽ رأى سمؼويو شمؾؽ اًمديوكوت
اعمـًقظمي واعمامًمؽ اعمًحقىمي ــ وٓ ؾمقام اعمجقس واًمقفقد ــ أكف ٓ سمد
مـ اًمتعوون واًمتخطقط هلدم اإلؾمالم وآكتؼوم مـف.
وموسمتدأوا سمتدسمػم ممامرة اهمتقول اًمػوروق قمؿر سمـ اخلطوب  ،صمؿ
أطمدصمقا اًمػتـي اًمتل شمزقمؿفو قمٌد اهلل سمـ ؾمٌل ذم قمفد قمثامن وقمكم ريض اهلل
قمـفام يمام ؾمٌؼ.
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67
ومؼرروا
وًمؽـفؿ وضمدوا أن اإلؾمالم أىمقى مـ يمؾ اعممامرات،
شملصمػما وأؿمد هد ًمو مـ اًمتش ّقع ــ وإن يمون مـطؾ ًؼو مـ
شملؾمقس مذهى أقمظؿ ً

ؽما سمف ــ وملؾمًقا مذهى اًمٌوـمـقي ويغؾى قمؾقفؿ
أصقل اًمتش ّقع ومتً ً
شمًؿقتفؿ سموإلؾمامقمقؾقي ،كًٌي إمم إؾمامقمقؾ سمـ ضمعػر اًمصودق اًمذي
يزقمؿ أئؿتفؿ آكتًوب إًمقف قمؼقدة وكً ًٌو.
وىمد اؿمؽمك ذم ووع أصقل هذا اعمذهى مجوقمي مـ اعمجقس
أؾموؾمو قمغم اًمػؾًػي اًمققكوكقي مع ظمؾقط مـ
واًمقفقد واًمزكودىمي معتؿديـ
ً
إومؽور اعمجقؾمقي واًمصوسمئقي.

وىمد ووعقا ذم أوائؾ اًمؼرن اًمراسمع أول يمتوب ذم أصقل مذهٌفؿ
وهق (رؾموئؾ إظمقان اًمصػو ّ
وظمالن اًمقومو).
وىمد كجح اًمٌوـمـققن ذم إىمومي دول سموـمـقي يمون هلو إصمر اًمؽٌػم ذم
متزيؼ إمي اإلؾمالمقي وهتقئتفو ًمالطمتالل اًمصؾقٌل واعمغقزمً ،
ومضال قمـ
ومًود قمؼوئد اعماليلم مـ قمومي اعمًؾؿلم.
أِي الدوه الباطٍية:
 -1الدولة ال ُعبقدية (الػاضؿقة):
وهل دوًمي سموـمـقي مؾحدة أؾمًفو رضمؾ هيقدي يدقمك قمٌد اهلل سمـ
زاقمام أكف مـ كًؾ وموـمؿي ريض اهلل قمـفو ،وىمد طمؽؿقا
مقؿقن اًمؼداح،
ً
مٍم وهمػمهو ىمراسمي ىمركلم مـ اًمزمون ،ومـ آصمورهؿ:

إدظمول اًمنمك وقمٌودة اعمقشمك إمم إمي اإلؾمالمقي ،يمام أن
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اًمصؾقٌقلم دظمؾقا سمالد اإلؾمالم ،واطمتؾقا اًمؼدس سمخذٓهنؿ وشمقاـمئفؿ،
وىمد ىمه قمؾقفؿ صالح اًمديـ إيقيب رمحف اهلل ً
أوٓ ،صمؿ صمـك سموًمصؾقٌقلم.
 -2دولة الؼرامطة:
يموكً دوًمتفؿ ذم ذق دوًمي اًمعٌقديلم ،أي :ذم سمالد اًمشوم
وضمـقب اًمعراق وذق اجلزيرة اًمعرسمقي ،وذم ؾمـي (317هـ) دظمؾقا مؽي
يقم اًمؽمويي ( 8ذي احلجي) ومؼتؾقا احلجوج واعمصؾلم ،وىمؾعقا احلجر
إؾمقد ومحؾقه معفؿ إمم إطمًوء ،طمقٌ سمؼل قمـدهؿ اصمـتلم وقمنميـ
ؾمـي وهنٌقا اًمؽعٌي اعمنمومي ومؽي يمؾفو.
 -3احلشاصون:
وهؿ ـموئػي مـ اإلؾمامقمقؾقي مـ سمؼويو اًمدوًمي اًمعٌقديي أؾمًقا دوًمي
ذم إيران أىمضً مضجع إمي اإلؾمالمقي سموحلروب واًمًؾى وآهمتقول،
ومؼد ومتؽقا سمعدد مـ زقمامء اإلؾمالم اًمًقوؾمقلم واًمعؾؿقلم ،وممـ طمووًمقا
اهمتقوًمف (صالح اًمديـ إيقيب).
وىمد فمفرت دوًمتفؿ ذم أوائؾ اًمؼرن اًمًودس واؾمتؿرت إمم أن
ىمه قمؾقفو اًمتتور.
أمو دقمقهتؿ ومال شمزال ىموئؿي ،وهؿ اعمعروومقن سموؾمؿ (أهموظموكقي)
كًٌي إمم ًمؼى زقمقؿفؿ (آهموظمون).
عكائد الباطٍية وفسقّا:
ًمؾٌوـمـقي أصقل مشؽميمي شمؾتؼل ومقفو مجقع ومرىمفو ،ويمام أن ًمػرىمفو
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ً
أصقٓ مشؽميمي ًمؽـفو ختتؾػ ذم شمػًػمهو أو سمعض شمػصقؾفو.
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وهـوك ومرق سموـمـقي شمـػرد سمعؼوئد ممقزة ،وهلذا رأيـو أن كذيمر قمؼوئد
اإلؾمامقمقؾقي اًمتل متثؾ اًمؼرامطي واًمعٌقديلم ،واإلؾمامقمقؾقي أهموظموكقي،
واإلؾمامقمقؾقي اًمٌفرة ،وكػصؾ اًمدروز واًمـصػميي قمـفو.
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اإلمساعيهية
اإلؾمامقمقؾقي هؿ سمؼقي اًمدوًمي اًمعٌقديي اًمٌوـمـقي ،ويـتًٌقن إمم
صغػما مل يـجى ،وًمؽـ ً
رضمال
(إؾمامقمقؾ سمـ ضمعػر اًمصودق) اًمذي موت
ً

هيقد ّيو زكدي ًؼو يدقمك (مقؿقن اًمؼداح) ادقمك أن إؾمامقمقؾ مل يؿً وًمؽـف
اظمتػك وهق إموم اًمزمون.
صمؿ ادقمك أكف ُوًم ِدَ إلؾمامقمقؾ وًمدٌ هق (حمؿد سمـ إؾمامقمقؾ) ،وفمفر
(مقؿقن اًمؼداح) ًمؾشقعي قمغم أكف هق حمؿد سمـ إؾمامقمقؾ سمـ ضمعػر.
وأفمفر اسمـف (قمٌد اهلل سمـ مقؿقن اًمؼداح) قمغم أكف اسم ٌـ عمحؿد سمـ
إؾمامقمقؾ ،وقمٌد اهلل هذا هق إب احلؼقؼل ًمؾعٌقديلم ،ومفؿ مـ ذريي
اًمقفقد ٓ ،مـ ذريي وموـمؿي ريض اهلل قمـفو.
وفمؾ اإلؾمامقمقؾققن متػؼلم قمغم إمومي اًمعٌقديلم ،طمتك شمقذم
ظمؾقػتفؿ (اعمًتـٍم سموهلل) ؾمـي (487هـ) طمقٌ اكؼًؿقا ومرىمتلم:
 -1ومرىمي شمؼقل :إن اإلمومي اكتؼؾً إمم اسمـف (اعمًتعكم) وهل اًمتل
يطؾؼ قمؾقفو اؾمؿ (اًمٌفرة) وهؿ يعقشقن ذم ضمـقب اهلـد ويمقـقو واًمقؿـ،
وزقمقؿفؿ يًؿك ؾمؾطون اًمٌفرة ،يمام يطؾؼ قمؾقفؿ (اًمًقػققن).
 -2ومرىمي شمؼقل :إن اإلموم هق (كزار سمـ اعمًتـٍم) ،وهؿ
اعمعروومقن اًمققم (سمؤهموظموكقي) ويعقشقن ذم اًمٌويمًتون واهلـد وسمالد
اًمشوم ،وهؿ أيمثر قمد ًدا.
واًمٌمء اعمؾػً ًمؾـظر هق صؾي اإلؾمامقمقؾقلم اًمقاوحي سموإلكجؾقز،
ومفؿ مشفقرون سمقٓئفؿ هلؿ.
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وأهموظمون احلوزم أمف إكجؾقزيي ،وزوضمتف إكجؾقزيي ،ويعقش71ذم
سموريس.
أِي عكائد اإلمساعيمية:
 -1أن ًمؽؾ فموهر مـ اًمـصقص سموـمـًو ٓ ،يعؾؿف إٓ إئؿي.
 -2إكؽور صػوت اهلل شمعومم ،طمتك أن مـ قمؼقدهتؿ أكف ٓ يؼول :اهلل
مقضمقد أو همػم مقضمقد ،ومال يقصػ سمٌمء مطؾ ًؼو.
 -3أن حمؿد سمـ إؾمامقمقؾ سمـ ضمعػر كوؾمخ ًمنميعي اإلؾمالم.
 -4أن اًمؼرآن واًمقطمل قمومي ومقض يػقض مـ اًمعؼؾ اًمؽكم قمغم يمؾ
ؿمخص ًمديف اؾمتعداد ًمتؼٌؾف.
ً
شملويال همري ًٌو ،يعتؿد قمغم أن احلروف
 -5شملويؾ اًمعؼقدة واًمنميعي
رمقز ٕقمداد معقـي ،صمؿ يػنون إقمداد يمام يشوءون.
 -6إكؽور اًمؼقومي واعمعود ،واإليامن سموًمتـوؾمخ.
 -7آقمتؼود سملن اًمؽقايمى اًمًٌعي هلو شملصمػم ذم شمدسمػم اًمؽقن،
وضمريون إطمداث.
 -8اإلسموطمقي ،واًمشقققمقي اجلـًقي واعموًمقي ،واإلموم هق اًمذي
حيؽؿ ذم يمؾ ذًمؽ.
هذا ،وممو جيدر اًمتـٌقف إًمقف أن ًمإلؾمامقمقؾقي مراشمى ودرضموت،
ورمقزا ،شمشٌف مو ًمؾامؾمقكقي مـ ذًمؽ مشوهبي قمجقٌي.
وـمؼقؾمو
ً
ً
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ٌص لمىطالعة
مـ ىمصقدة ًمشوقمر ىمرمطل سموـمـل ذم قمكم سمـ اًمػضؾ ،زقمقؿ
اًمؼرامطي ذم اًمقؿـ اعمتقرم ؾمـي (303هـ).
خذي الدف يا هذه والعبي

وغـي هزاريك ثم اضريب

بـي

هاصم

وهذا كبي بـي

يعرب( )

مىض

ذظة

وهذي ذائع هذا الـبي
وحط الصقام ومل ي ح
تعب
ُ
صوموا فؽع واذيب
وإن َ

وال تطؾبي السعي ظـد الصػا

وال زورة الؼز( )يف يثرب

وال متـعي كػسك ادعرشغ
ح
حؾؾت هلذا الغريب
فؾحم ذا

من األقربغ أو األجـبي

توػ
لؽل

كبي
كبي

وقد حط ظـا فروض الصالة
إذا الـاس صؾوا فال تـفيض

ألقس الغراس دن

ربه( )

َ

وما اخلؿـر إال كؿـاء السؿـاء
()1
()2
()3
()4

ورصت

مرمة

لألب

وشؼاه يف الزمن ادجدب
حالال فؼدشت من مذهب ( )
ً

يعـل :قمكم سمـ اًمػضؾ.
معؾق ٌم أكف إكام يزار اعمًجد ٓ اًمؼؼم ،وًمؽـ اًمؼرامطي ضمفؾي سموًمديـ ،واًمؽالم هـو
قمـ ؿمدّ اًمرطمول.
أي :رسموه واقمتـل سمف .يعـل :أن إب أومم سمـؽوح اسمـتف ،وهذا هق ديـ اعمجقس
ًمعـفؿ اهلل.
ً
كؼال قمـ يمتوب (يمشػ إهار اًمٌوـمـي) ،ويمتوب (اًمعًجد اعمًٌقك) طمؼؼفام
اًمديمتقر ؾمفقؾ زيمور ،وؿـ جمؿققمي أظمٌور اًمؼرامطي( ،ص.)421 ،30
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ُ َ
اننصريية

اًمـصػميي ـموئػي مـ اًمشقعي اًمغالة ،شمتػؼ مع اًمٌوـمـقي اإلؾمامقمقؾقي
ذم إصقل ،وشمتؿقز سموقمتؼودهو أن اإلًمف رب اًمعوعملم ،ظموًمؼ اًمًاموات
وإرض هق (قمكم سمـ أيب ـموًمى) كعقذ سموهلل مـ اًمؽػر ،وهل مـ أيمثر
يمػرا.
اًمػرق ّ
همؾقا ،وأؿمدهو ً
أصن اٌشكام الٍصريية عَ الشيعة:
شمعتؼد اًمشقعي آصمـوقمنميي أن (احلًـ اًمعًؽري) هق اإلموم
احلودي قمنم مـ أئؿتفؿ ،ويموكقا يـتظرون اسمـف ًمقؽقن اإلموم اًمثوين قمنم،
ـمٌ ًؼو ًمؾـظوم اًمقراصمل اعمـؼقل قمـ إهة ــ يمام ؾمٌؼ ــ ،وًمؽـ احلًـ
وأظمػما
موت ومل خيؾػ قمؼ ًٌو ،ومقىمع أىمطوب اًمتشقع ذم طمػمة مـ أمرهؿ،
ً
ىمرروا اظمتالق ومؽرة اإلموم اًمغوئى ،زاقمؿلم أن اإلموم اًمثوين قمنم هق

(حمؿد سمـ احلًـ اًمعًؽري) ،وًمؽـف دظمؾ اًمنداب ذم ؾمومراء،
وؾمقخرج آظمر اًمزمـ ،وهق اعمفدي اعمـتظر ،وزقمؿقا أهنؿ كقاسمف
وطمجوسمف ذم ومؽمة همقوسمف ،وًمؽـ ً
رضمال جمقؾم ّقو إسموطم ّقو ،يدقمك (حمؿد سمـ
كصػم) ظموًمػفؿ ذم ذًمؽ ،وادقمك أكف وطمده اًمٌوب ًمؾحًـ اًمعًؽري،
وًمؾؿفدي اعمزقمقم ،ورومض أظمرون دقمقاه ،وموكشؼ قمـفؿ ،وأؾمس ديـًو
ّ
مًتؼال هق (اًمـصػميي) ،وقموس ذًمؽ كشلة اعممامرة اًمٌوـمـقي اًمًوسمؼ
ذيمرهو ،وملصٌح اًمـصػميقن ضمز ًءا مـفو.

ويمون اًمـصػميقن يًؿقن ذم قمفد اًمدوًمي اًمعثامكقي :اًمعكم إهلقي،

أي( :اعممهلقن ًمعكم) وًمؽـ اًمػركًقلم ؾمؿقهؿ (اًمعؾقيي) ،وهؿ
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سمقٓئفؿ
معروومقن سمقٓئفؿ ًمؾػركًقلم ،يمام أن اًمدروز معروومقن

ًمإلكجؾقز ،أمو وٓء اًمطوئػتلم يمؾتقفام ًمؾقفقد ومال خيػك قمغم أطمد.
أِي عكائد الٍصريية:
شمتؽقن اًمعؼقدة اًمـصػميي مـ ظمؾقط قمجقى ًمعؼوئد خمتؾػي ،أمهفو:
اًمشقعي ،اعمجقؾمقي ،اًمـٍماكقي ،مع اؿمؽمايمفو ذم جمؿؾ إصقل
اًمٌوـمـقي ،وهذه أهؿ قمؼوئدهو:
 -1أًمقهقي قمكم سمـ أيب ـموًمى ،واإليامن سمثالصمي أىموكقؿ( :قمكم،
حمؿد ،ؾمؾامن اًمػورد).
ً
ظموصو ،وموًمصؾقات اخلؿس هل:
 -2شملويؾ ذائع اإلؾمالم
شملويال ّ
(قمكم ،وموـمؿ( ،)1احلًـ ،احلًلم ،حمًـ) واًمصقم ذيمر أؾمامء صمالصملم
ً
رضمال مـ أئؿتفؿ ،ويموًمقن إسمؾقس سملكف (قمؿر سمـ اخلطوب .)
 -3إكؽور اًمؼقومي واعمعود واإليامن سموًمتـوؾمخ.
 -4اؾمتحالل اعمحرموت يموخلؿر واًمزكو واًمؾقاط.
 -5آطمتػول سموٕقمقود اعمجقؾمقي واًمـٍماكقي ،مثؾ قمقد اًمـػموز،
وقمقد اعمقالد.
 -6اًمنيي اعمطؾؼي ،واًمتؽتؿ اًمشديد قمغم قمؼوئدهؿ ،وشمرىمقي أشمٌوقمفؿ،
وومؼ كظوم همريى ،وـمؼقس ظموصي ،شمشٌف ـمؼقس اعموؾمقكقي.

()1

وموـمؿ :هل وموـمؿي ،وًمؽـ اًمعؼقدة اًمـصػميي شمؼقل :إن اًمـًوء ًمقس هلـ أزواج،
ذيمرا.
وهلذا جيعؾقن وموـمؿي ً
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ٌص لمىطالعة
السورة اخلامسة من كتاب ادجؿوع ،وهو كتاب الـصرية
ادؼدس.
ؾمقرة اًمػتح{ :ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ
ﭹﭺﭻﭼﭽﭾ ﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅ

ﮆ} [اًمـٍم.]3-1:
أؿمفد سملن مقٓي أمػم اًمـحؾ( )1قمكم ،اظمؽمع اًمًقد حمؿدً ا مـ كقر
ذاشمف ،وؾمامه وكػًف وقمرؿمف ويمرؾمقف وصػوشمف ،متصؾ سمف همػم مـػصؾ
قمـف ،وٓ متصؾ سمف سمحؼقؼي آشمصول ،وٓ مـػصؾ قمـف ذم مٌوقمدة
آكػصول ،متصؾ سمف اًمـقر ،مـػصؾ قمـف سمؿشوهدة اًمظفقر ومفق مـف يمحس
(اًمـػس مـ اًمـػس ،أو يمشعوع اًمشؿس مـ اًمؼرص ،أو يمدوي اعموء مـ
اعموء ،أو يموًمػتؼ مـ اًمرشمؼ ،أو يمؾؿع اًمؼمق مـ اًمؼمق ،أو يموًمـظرة مـ
اًمـوفمر ،أو يموحلريمي مـ اًمًؽقن ،ومنن ؿموء قمكم سمـ أيب ـموًمى سموًمظفقر
أفمفره ،وإن ؿموء سموعمغقى همقٌف حتً شمألًمم كقره.
وأؿمفد سملن اًمًقد حمؿدً ا ظمؾؼ اًمًقد ؾمؾامن مـ كقره ،وضمعؾف سموسمف
وطمومؾ يمتوسمف ،ومفق ؾمؾًؾ وؾمؾًٌقؾ ،وهق ضموسمر وضمؼمائقؾ ،وهق اهلدى
واًمقؼلم ،وهق سموحلؼقؼي رب اًمعوعملم.
وأؿمفد سملن اًمًقد ؾمؾامن ظمؾؼ اخلؿًي إيتوم اًمؽرام ،وملوهلؿ
()1

هؽذا شمًؿل اًمـصػميي أمػم اعمممـلم قمكم .وذم هذا مشوهبي ًمعؼقدة اًمـصورى.
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إمحر
اًمقتقؿ إيمؼم واًمؽقيمى إزهر واعمًؽ اإلذومر واًمقوىمقت

واًمزمرد إظمي اعمؼداد سمـ أؾمقد اًمؽـدي ،وأسمق ذر اًمغػوري ،وقمٌداهلل
اسمـ رواطمي إكصوري ،وقمثامن سمـ مظعقن اًمـجور ،وىمـؼم سمـ يمودان
اًمدود( )1هؿ قمٌقد مقٓكو أمػم اعمممـلمً ،مذيمره اجلالل واًمتعظقؿ.
وهؿ ظمؾؼقا هذا اًمعومل مـ منمق اًمشؿس إمم مغرهبو وىمٌؾتفو
وؿمامهلو وسمرهو وسمحرهو وؾمفؾفو وضمٌؾفو ،مو طمطً اخلياء وطمقت
اًمغؼماء ،مـ ضموسمؾؼو إمم ضموسمرصو ،إمم مراصد إطمؼوف إمم ضمٌؾ ىموف،
إمم مو طموـمً سمف ىمٌي اًمػؾؽ اًمدوار ،إمم مديـي اًمًقد حمؿد (اًمًومرة)()2

اًمتل اضمتؿع ومقفو اعمممـقن واشمػؼقا قمغم رأي اًمًقد أيب قمٌداهلل وٓ
يشؽقن وٓ ينميمقن وٓ ذم ه قمكم سمـ أيب ـموًمى يٌقحقن ،وٓ
خيرىمقن ًمف طمجو ًسمو ،وٓ يدظمؾقن إًمقف إٓ مـ سموب ،اضمعؾ اعمممـلم
مممـلم ومطؿئـلم ومميديـ جمٌقريـ قمغم أقمدائفؿ وأقمدائـو مـصقريـ،
واضمعؾـو سمجؿؾتفؿ مممـلم مطؿئـلم مًتقريـ جمٌقريـ ،قمغم أقمدائـو
وأقمدائفؿ مـصقريـ ،سمن اًمػتح ومـ ومتح اًمػتح ،ومـ يمون اًمػتح قمغم
يده اًمقؿلم ،سمن ؾمقدكو حمؿد ووموـمؿ واحلًـ واحلًلم وحمًـ ،ه
اخلػل ،و أؿمخوص اًمصالة وقمدة اًمعوروملم ،قمؾقـو مـ ذيمرهؿ اًمًالم،
صالة اهلل قمؾقفؿ أمجعلم (.)3
()1

إرسمعي اًمصحوسمي معروومقن ،وىمـؼم مقمم قمكم.

()2

هل ؾمومراء اًمتل ومقفو هداب اإلموم سمزقمؿفؿ.

()3

احلريموت اًمٌوـمـقي ذم اًمعومل اإلؾمالمل ،د .حمؿد أمحد اخلطقى( ،ص.)404
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اندروز
اًمدروز إطمدى اًمػرق اًمٌوـمـقي ،وشمتؿقز قمـ ؾموئر اًمػرق سموقمتؼود
أًمقهقي احلويمؿ اًمعٌقدي (أي :اخلؾقػي احلويمؿ سملمر اهلل ،أطمد ظمؾػوء مو
يًؿك :اًمدوًمي اًمػوـمؿقي).
واقمتؼود أكف هق اهلل ،كزل ذم صقرة اًمٌنم ،شمعومم اهلل قمام يؼقًمقن
يمٌػما .وهل سمذًمؽ شمرديد عمو ىموًمف ممؾمس اًمتشقع (قمٌد اهلل سمـ ؾمٌل)
ّ
قمؾقا ً
ذم طمؼ قمكم سمـ أيب ـموًمى .

أِي عكائد الدزوش:
 -1اًمؽػر سمجؿقع إديون واعمؾؾ ،وشمؽػػم أهؾفو ،ؾمقاء ذم ذًمؽ
اإلؾمالم واًمقفقديي واًمـٍماكقي ،ويًؿقن اإلؾمالم (اًمنميعي اإلسمؾقًقي)
ويعتؼدون أن احلويمؿ ؾمقظفر آظمر اًمزمون ،ومقفدم اًمؽعٌي ،ويؼتؾ
اعمًؾؿلم ،ويػرض اجلزيي قمؾقفؿ ،ويػعؾ مثؾ ذًمؽ سمجؿقع إديون.
 -2إكؽور اًمققم أظمر ،واإليامن سمام يًؿقكف (اًمتؼؿص) وهق
صقرة مـ صقر اًمتـوؾمخ اهلـدود.
 -3إكؽور اًمـٌقة ،وشمؽذيى إكٌقوء مجق ًعو ،وظموص ًي رؾمقل اإلؾمالم
‘ ،ومؽتٌفؿ اعمؼدؾمي شمصػف ــ طموؿموه مـ يمؾ ؾمقء ــ سموٕوصوف اًمؼٌقحي،
ىمٌقحو.
وشمًٌف ؾم ٌّو ً
 -4اًمتلويؾ اًمٌوـمـل ،وموًمصالة واًمصقم ،واًمزيموة واحلٍ ،وؾموئر
اًمعٌودات ،هلو قمـدهؿ شملويؾفو اخلوص ،اًمذي ٓ صؾي ًمف سموحلؼقؼي ،سملي
رء مـفو.
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79ومقف
 -5يممـ اًمدروز سملن ديـفؿ مغؾؼ يموًمقفقديي ــ أي ٓ :يدظمؾ
أطمد مـ ظمورضمفؿ ــ يمام يممـقن سموًمتؼقي اًمشقعقي ،واإلسموطمقي اًمٌوـمـقي.
هذا ،ويعقش اًمدروز ذم سمالد اًمشوم ،وظموصي ًمٌـون ،ومـ أسمرز
زقمامئفؿ ذم اًمتوريخ (ومخر اًمديـ اعمعـل اًمثوين) ،و(سمشػم اًمشفويب)،
و(ؾمؾطون إـمرش) ،و(يمامل ضمـٌالط).

أصوه الفسم واألدياُ واملراِب الفهسية

80

األدياٌ
وكدوة عَ األدياُ وديَ الفطسة:
مػطقرا قمغم اًمتقطمقد واإلؾمالم ،ومؽؾ
ظمؾؼ اهلل شمعومم اإلكًون
ً
إكًون ذم ىمديؿ اًمزمون أو طمديثف ،ذم أي سمؾد وضمد وذم أي مؽون ،هق
مقًمقد قمغم مؾي اإلؾمالم ،وإكام يؼع ًمف آكحراف سمعومؾ ظمورضمل ،طمقٌ
يرسمقف واًمداه أو جمتؿعف ،قمغم مو يعتؼدون مـ إديون اًمٌوـمؾي.
يؼقل اهلل شمعومم{ :ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ
ﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪ

ﯫ ﯬ} [اًمروم.]30:
ويؼقل { :ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ
ﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁ
ﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑ

ﮒ ﮓ} [إقمراف.]173-172:
ويؼقل اًمرؾمقل ‘ ذم احلديٌ اًمصحقح( :ما من مولود إال يولد
يؿجساكه)( )1أي :جيعالكف
يـّصاكه أو ِ
ظذ هذه ادؾة فلبواه ِ
هيوداكه أو ِ

هيقد ّيو ،أو كٍماك ّقو ،أو جمقؾم ّقو.

واًمتقطمقد واإلؾمالم هق ديـ اًمٌنميي إصكم ،ومؼد يمون أول اًمٌنم،
()1

صحقح مًؾؿ رىمؿ ( ،)2658وهل إطمدى اًمروايوت.
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اًمتقطمقد
مًؾام مقطمدً إ :كف يمون كٌ ّقو ،وفمؾً ذريتف قمغم
آدم قمؾقف اًمًالم
ً
ً
أضمقوٓ قمديدة ،طمتك فمفر ومقفؿ اًمنمك سمًٌى شمعظقؿ اعمقشمك اًمصوحللم،

قث َو َي ُع َ
وؾم َقا ًقمو و َي ُغ َ
َنا).
ومعٌدوا ( َو ّدا ُ
قق َوك ْ ً

وهذه اعمعٌقدات ذم إصؾ هل أؾمامء رضمول صوحللم مـ ىمقم

كقح قمظؿفؿ ىمقمفؿ وىمدَ ؾمقهؿ ،ويمون مـ شمعظقؿفؿ هلؿ أهنؿ صقروا
وأظمػما قمٌدوا شمؾؽ اًمصقر كػًفو،
صقرهؿ ًمقتذيمروا هبو قمٌودة اهلل،
ً
وأظمذوا يدقمقهنؿ مـ دون اهلل شمعومم.
كقطمو ًمقدقمقهؿ إمم اإلؾمالم ،وملؾمؾؿ
وسمعٌ اهلل شمعومم أول اًمرؾمؾ ً
معف سمعضفؿ وأهمرق اهلل اعمنميملم يمام هق معؾقم مـ ؾمقرة كقح وهمػمهو.
ىمول شمعومم قمغم ًمًون كقح{ :ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ}

[يقكس .]72:وهؽذا يمؾ كٌل ضموء سمعده ،وإكام ضموء يدقمق ىمقمف إمم
اًمتقطمقد واإلؾمالم ،ىمول شمعومم { :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ

ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ} [إكٌقوء.]25:
وذيمر اهلل شمعومم أن يمؾ كٌل ىمول ًمؼقمف { :ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ

ﭲ} [إقمراف.]59:
ومـ أقمظؿ همٓء إكٌقوء إسمراهقؿ ظمؾقؾ اًمرمحـ اًمذي ىمول قمـف اهلل
شمعومم{ :ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ

ﯟ} [آل قمؿران ،]67:وهق أسمق سمؼقي إكٌقوء اًمذيـ ضموءوا مـ سمعده.
مًؾام ودقمو ىمقمف إمم اإلؾمالم ،وهلذا
ويمذًمؽ كٌل اهلل مقؾمك يمون
ً
ىمول ومرقمقن عمو أدريمف اًمغرق { :ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ

82
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ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ} [يقكس ،]90:ويمذًمؽ قمقًك يمام ىمول شمعومم:
{ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴

﮵} [اعموئدة ،]111:واحلقاريقن هؿ أصحوب قمقًك.
ومؽؾ كٌل دقمو ىمقمف إمم اإلؾمالم ،واإلؾمالم هق ديـ اهلل اًمذي ٓ
يؼٌؾ ؾمقاه ،ىمول شمعومم{ :ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ} [آل قمؿران.]19:
وىمول{ :ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ

ﭻ} [آل قمؿران.]85:
وىمول ‘( :والذي كػس مؿد بقده ال يسؿع يب أحد من هذه األمة
هيودي وال كّصاين ثم يؿوت ومل يممن بالذي أرشؾت به إال كان من
أصحاب الـار) (.)1
وىمد أيمرم اهلل شمعومم أمي حمؿد ‘ سملن ؾمامهو سموؾمؿ اإلؾمالم{ :ﯗ

ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ} [احلٍٕ ،]78:ن رؾموًمتف هل اًمرؾموًمي اًمعومي
ًمؾٌنميي يمؾفو ،وٕن أمتف أقمظؿ إمؿ حتؼق ًؼو عمعـك اإلؾمالم ويمامل
آؾمتًالم.
ومما تؼدم كستـتج:
 -1أن اإلؾمالم هق ديـ اًمػطرة اًمذي يقًمد قمؾقف يمؾ مقًمقد قمغم فمفر
إرض ،وًمؽـ اًمؽمسمقي اًمضوًمي دمعؾف يديـ سملي ديـ آظمر.
 -2أن اإلؾمالم هق ديـ اًمٌنميي إصكم وأن يمؾ إكٌقوء يموكقا مًؾؿلم
()1

رواه مًؾؿ (.)240
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 -3أن اًمقفقديي ،واًمـٍماكقي ،واعمجقؾمقي ،واهلـدوؾمقي ويمؾ إديون
ؾمقى اإلؾمالم ًمقًً هل ديـ اهلل اًمذي أرؾمؾ سمف رؾمؾف وأكزل سمف
يمتٌف ،وٓ يؼٌؾ اهلل مـفو ؿمق ًئو ،ومصػم يمؾ مـ دان هبو هق اخلؾقد ذم
اًمـور وسمئس اًمؼرار.
 -4أن إديون إظمرى ؾمقى اإلؾمالم إكام هل مـ صـع واسمتداع إطمٌور
واًمرهٌون واًمؽفون ورضمول اًمديـ واًمػالؾمػي ..اًمذيـ أؾمًقا أديو ًكو
مـ قمـد أكػًفؿ ،أو طمرومقا ديـ اهلل وزادوا ومقف وكؼصقا طمتك
ووقمً احلؼقؼي ذم ريموم إسموـمقؾ.
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انيهىدية
اًمقفقديي هل ديـ سمـل إهائقؾ اًمذيـ سمعٌ اهلل شمعومم ومقفؿ كٌقف
مقؾمك وأكزل قمؾقف اًمتقراة.
وىمد دقموهؿ مقؾمك ور َسموهؿ قمغم اًمتقطمقد واإلؾمالم ،وًمؽـفؿ
اكحرومقا قمـ ذًمؽ وطمرومقا يمتوب رهبؿ وملصٌح ديـفؿ يًؿك اًمقفقديي.
ومتعريػ اًمقفقديي إذن هق(( :اًمديـ اعمحرف اًمذي دان سمف سمـق
إهائقؾ سمعد ظمروضمفؿ قمـ اإلؾمالم اًمذي ضموء سمف كٌقفؿ مقؾمك قمؾقف
اًمًالم)).
اليّودية يف عّد ووضى عميْ الطالً:
يمثػما مـ سمـل
يمون مـ ىمقم مقؾمك قمؾقف اًمًالم أمي مممـي ،وًمؽـ ً

إهائقؾ فمفرت اكحراوموهتؿ واًمتقاءاهتؿ اًمـػًقي ذم قمفده قمؾقف اًمًالم،
ومـ ذًمؽ:
 -1أكجوهؿ اهلل شمعومم مـ اًمعٌقديي ًمػرقمقن وىمقمف ،وضمعؾ هلؿ ذم
اًمٌحر ـمري ًؼو ،صمؿ أـمٌؼف قمغم قمدوهؿ ،ومع ذًمؽ مل يؼدروا كعؿي اهلل
قمؾقفؿ سموًمتقطمقد واحلريي ،سمؾ هقمون مو ـمؾٌقا اًمعقدة إمم اًمنمك طملم
رأوا ىمق ًمو منميملم ،ىمول شمعومم { :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ
ﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨ

ﭩ} [إقمراف.]138:
 -2ىموًمقا ًمـٌقفؿ مقؾمك قمؾقف اًمًالم{ :ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲
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﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷} [اًمٌؼرة .]55:وملظمذهتؿ اًمصوقمؼي
وهؿ يـظرون.
 -3أمرهؿ اهلل قمغم ًمًون كٌقفؿ مقؾمك قمؾقف اًمًالم أن جيوهدوا ذم
ؾمٌقؾ اهلل ،ويدظمؾقا إرض اعمؼدؾمي ،ومرومضقا أمر اهلل وىموًمقا{ :ﭛ

ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ} [اعموئدة.]24:
 -4أكزل اهلل قمؾقفؿ اعمـ واًمًؾقى ومهو مـ أًمذ اًمطعوم وأـمقٌف،
وًمؽـفؿ ـمؾٌقا مـ مقؾمك أن يدقمق رسمف خيرج هلؿ ممو شمـًٌ إرض مـ
سمؼؾفو وىمثوئفو وومقمفو وقمدؾمفو وسمصؾفو.
 -5ذهى مقؾمك ًمقتؾؼك اًمتقراة مـ رسمف ،وهموب قمـفؿ أرسمعلم ًمقؾي
ومؼط ،وقمود ومقضمدهؿ يعٌدون اًمعجؾ اًمذهٌل ،ويؼقًمقن :هذا إهلـو وإًمف
مقؾمك ،وقمصقا هورون واشمٌعقا اًمًومري صوطمى اًمعجؾ.
وسمعد ووموة مقؾمك قمؾقف اًمًالم شمعوىمًٌ قمؾقفؿ إكٌقوء ًمؽمدهؿ إمم
اًمطريؼ اًمؼقيؿ ،وشمؼقؿ ومقفؿ طمؽؿ اًمتقراة ،وًمؽـفؿ يمػروا هبؿ ،سمؾ وصؾ
هبؿ اًمعـود إمم ىمتؾ سمعض أكٌقوئفؿ { ،ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ

ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ} [اًمٌؼرة.]87 :
وامتدت أيدهيؿ إمم يمتوب اهلل ،ومحرومقه طمتك أدظمؾقا ومقف اًمنمك
واًمؽػر.
التوزاة:
اًمتقراة اؾمؿ اًمؽتوب اًمذي أكزًمف اهلل شمعومم قمغم كٌقف مقؾمك ،وهق
يمًوئر اًمؽتى اعمـزًمي ،حيتقي قمغم اًمتقطمقد وإطمؽوم وإظمالق اًمتل
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شمؼقم قمؾقفو طمقوة اًمـوس ،وشمؽمشمى ؾمعودهتؿ وومالطمفؿ ذم اًمدكقو وأظمرة
قمغم اشمٌوقمفو وآًمتزام هبو.
وًمؽـ اًمقفقد همػموا اًمتقراة ومعوكقفو ،وطمرومقا ذم اًمتقطمقد واإليامن
يمام طمرومقا ذم اًمنمائع وإطمؽوم ،وأدظمؾقا ومقفو شمورخيفؿ وأظمٌورهؿ ذم
قمصقر ـمقيؾي طمتك أصٌحً اًمتقراة اعمقضمقدة اًمققم قمٌورة قمـ هد
شمورخيل ٕطمقال سمـل إهائقؾ وطمروهبؿ ومؾقيمفؿ ،ومقف يمثػم مـ اًمتعطقؾ
واًمًآمي واًمتحريػ واًمتفقيؾ.
ومن كامذج ما غروا وحرفوا يف التوراة:
 -1حتريػ اًمؾػظ ،وهق شمغقػم مو أكزل اهلل أو اًمزيودة ومقف أو اًمـؼص مـف.
يؼقل اهلل شمعومم قمـ أطمٌورهؿ{ :ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ
ﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹ ﭺ

ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ} [اًمٌؼرة.]79:
 -2حتريػ اعمعـك ،وهق سف اًمؽالم قمـ اعمعـك اعمراد إمم معـك آظمر
همػم مراد ،يؼقل شمعومم{ :ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ} [اًمـًوء.]46 :
ويؼقل{ :ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ} [اعموئدة .]41:ومـ
ذًمؽ :أهنؿ ضمعؾقا مو ذم اًمتقراة مـ حتريؿ اًمنىمي واًمرسمو واًمزكو
ظموصو سموًمقفقد ومقام سمقـفؿ ،أمو همػمهؿ ومؽؾ ذًمؽ طمالل
واًمغش
ّ
ًمؾقفقد أن يػعؾقه هبؿ.
 -3إفمفور سمعض وإظمػوء سمعض ،يؼقل اهلل شمعومم{ :ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ
ﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱ
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ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ} [إكعوم .]91:وممو يمتؿقه وأظمػقه
قمالموت كٌقة اًمـٌل ‘ ،وأيوت أمرة سمتصديؼف واإليامن سمف.
بعض التخسيفات يف التوحيد والعكيدة:
ً
أوال :التؿثقل والتشبقه:
يؼقل اهلل شمعومم{ :ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ}

[اًمشقرى.]11:
وىمد اشمػؼً اًمؽتى اعمـزًمي ،واًمعؼقل اًمًؾقؿي ،واًمػطر اًمؼقيؿي قمغم
أن اهلل شمعومم ٓ يامصمؾف وٓ يشٌفف رء مـ خمؾقىموشمف.
اعمحرومي سمـامذج يمثػمة مـ هذا اًمؽػر،
وًمؽـ اًمقفقد مألوا شمقراهتؿ
ّ

مقضمزا ًمٌعضفو:
كذيمر
ً

 -1يمتٌقا أن اهلل ظمؾؼ اًمًاموات وإرض ذم ؾمتي أيوم صمؿ اؾمؽماح
ذم اًمققم اًمًوسمع.
 -2يمتٌقا ومقفو أن اهلل شمعومم عمو ظمؾؼ اإلكًون ورأى ذه ىمد يمثر ذم
إرض :طمزن قمغم أكف ظمؾؼف وشملؾمػ ذم ىمؾٌف.
وهذا هق اًمٌداء ،وومقف شمشٌقف ودمفقؾ هلل شمعومم.
 -3ذيمروا أن اًمرب شمعومم كزل إمم إرض وصورع يعؼقب مـ
يمٌػما.
اعمًوء إمم اًمػجر ،شمعومم اهلل قمام يؼقًمقن ّ
قمؾقا ً

ثاك ًقا :تدكقس األكبقاء صؾوات اهلل وشالمه ظؾقفم:

مل شمتقرع اًمـػًقي اًمقفقديي اًمدكًي قمـ كًٌي اًمدكس واًمػحش إمم

إكٌقوء صؾقات اهلل وؾمالمف قمؾقفؿ ،وهؿ هيدومقن مـ ذًمؽ إمم شمؼمير مو

88

أصوه الفسم واألدياُ واملراِب الفهسية

اعمحرومي مـ ذًمؽ اًمٌمء
يرشمؽٌقكف مـ اًمػقاطمش واعمقسمؼوت ،وذم اًمتقراة
ّ

اًمؽثػم ،ومـف:

كقطمو ذب اخلؿر ،و َؾمؽِ َر وشمعرى مـ صمقوسمف.
 -1أن ً

مخرا واوطجعتو معف وطمٌؾتو مـف.
 -2أن سمـتل ًمقط ؾمؼتو أسمومهو ً

 -3أن داود كظر مـ ؾمطح سمقتف ومرأى امرأة مجقؾي ،وملظمذهو وزكك
هبو وطمٌؾً مـف ،وسمعٌ سمزوضمفو إمم احلرب ًمقؿقت ،وعمو موت شمزوضمفو
داود ،صمؿ شموب وكدم وًمؽـف اطمتػظ سموعمرأة ومحؾً مـف سمًؾقامن.
 -4أن ؾمؾقامن مول إمم كًوئف اعمنميموت ،وصـع هقويمؾ
ٕصـومفـ ًمؽل يعٌدن ويتؼرب إًمقفو سموًمذسمح ومقفو.
ثال ًثا :مسح القفود كل حديث ظن اآلخرة والبعث واحلساب من
التوراة:
ٌص وَ التوزاة احملسفة:
مقوقع اًمـص :ووموة مقؾمك ومو ىموًمف ًمٌـل إهائقؾ ذم ذًمؽ اًمققم.
اًمرب مقؾمك ذم كػس ذًمؽ اًمققم
اعمحرومي(( :ويم ّؾؿ
شمؼقل اًمتقراة
ّ
ّ

ً
ىموئال :اصعد إمم ضمٌؾ قمٌوريؿ ،هذا ضمٌؾ كٌق اًمذي ذم أرض مقآب اًمذي
ىمٌوًمي أرحيو ،واكظر أرض يمـعون اًمتل أكو أقمطقفو ًمٌـل إهائقؾ مؾ ًؽو،
ومً ذم اجلٌؾ اًمذي شمصعد إًمقف ،واكضؿ إمم ىمقمؽ يمام موت هورون
ووؿ إمم ىمقمف)).
أظمقك ذم ضمٌؾ هقر ُ
صمؿ يؼقل اًمـص(( :ومامت هـوك مقؾمك قمٌد اًمرب ذم أرض مقآب
طمًى ىمقل اًمرب ،ودومـف ذم اجلقاء ذم أرض مقآب مؼوسمؾ سمقً ومغقر،
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ومل يعرف إكًون ىمؼمه إمم هذا اًمققم ،ويمون مقؾمك اسمـ موئي وقمنميـ89ؾمـي
طملم موت ،ومل شمؽؾ قمقـف ،وٓ ذهًٌ كضورشمف ،ومٌؽك سمـق إهائقؾ مقؾمك
صمالصملم يق ًمو ،ومل يؼؿ سمعد كٌل ذم سمـل إهائقؾ مثؾ مقؾمك )) (.)1

ومؽؾ قموىمؾ يعؾؿ أن هذا اًمؽالم ٓ يؿؽـ أن يؽقن ممو أكزًمف اهلل

شمعومم قمغم مقؾمك ،وإكام هق يمالم ممرخ يمتٌف سمعد مقت مقؾمك سمزمـ
ـمقيؾ.
التمىود:
اًمتؾؿقد هق يمتوب اًمقفقد اخلطػم اًمذي يًتؿدون مـف شمعوًمقؿفؿ
وأظمالىمفؿ ،وهق اعمصدر إؾموس ًمؾػؽرة اًمصفققكقي احلديثي ،وىمد يمتٌف
أطمٌورهؿ وطمؽامؤهؿ (طموظموموهتؿ) ذم قمصقر متعوىمٌي ،وسمعض شمعوًمقؿف
أهار ورمقز ٓ يطؾع قمؾقفو وٓ يًتطقع شمػًػمهو إٓ هؿ.
واًمتؾؿقد ممؾقء سموٓومؽماء قمغم اهلل ،وشمغقػم ديـف وحتريػ ذيعتف،
وكحـ كؼتٍم قمغم ذيمر ومؽرة أؾموؾمقي ومقف ،هل اًمعالىمي سملم اًمقفقد وهمػمهؿ
مـ اًمـوس ،وإًمقؽ هذه اعمؼوركي:

()1

اًمؽتوب اعمؼدس ،آظمر ؾمػر اًمتثـقي.
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م

القفود

األمقون (غر القفود)

1

خمؾقىمقن مـ قمـٍم اهلل

خمؾقىمقن مـ كطػي طمققاكقي وأرواطمفؿ مـ

2

هؿ ؿمعى اهلل اعمختور

3

زواضمفؿ هق اًمزواج

ٓ ذقمقي ًمزواضمفؿ وهلذا ٓ يؿتقن سمليي صؾي

اًمنمقمل اًمقطمقد

إكًوكقي إمم آسموئفؿ وأمفوهتؿ

اًمزكو سموًمقفقديي طمرام قمغم

اًمـًوء همػم اًمقفقديوت يمؾفـ مقمًوت وزكك

اًمقفقدي

اًمقفقدي هبـ ٓ يًتدقمل أي ؿمعقر سموًمذكى

ٓ جيقز اهمتصوب

جيقز ًمؾقفقدي اهمتصوب همػم اًمقفقديي سمنمط

اًمقفقدي ًمؾقفقديي

أن يزيد قمؿرهو قمـ صمالث ؾمـقات وًمق سمققم

اًمشقطون
هؿ احلؿػم اًمذي ظمؾؼفؿ اهلل خلدمي اًمشعى
اعمختور

4
5

واطمد
6

حيرم أظمذ أمقاهلؿ سموًمٌوـمؾ

7

اًمرسمو سمقـفؿ طمرام إٓ إذا

آؾمتقالء قمغم مو يؿؽـ آؾمتقالء قمؾقف مـ
أمقاهلؿ طمؼ ًمؾقفقدي ،سمؾ هق مطؾقب ديـًو
ً
وموطمشو
رسمو اًمقفقدي طمالل معفؿ مفام يمون

يمون همػم وموطمش
8
9
10

حيرم قمغم اًمقفقدي ىمتؾ

اًمقفقدي اًمذي يؼتؾ أم ّقو إكام يؼدم ىمرسموكًو

اًمقفقدي

ًمؾرب

جيى اًمقوموء هلؿ سموًمعفقد

اًمقفقدي ذم طمؾ مـ يمؾ قمفد أو يؿلم أو

واعمقاصمقؼ

مقثوق مع همػم اًمقفقدي

ذسمقحتفؿ طمالل

ذسمقحتفؿ مقتي وكوىمؾي ًمألوسمئي مفام يموكً
ذيموهتو
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اننصرانية
ؾمٌؼ اًمؼقل أن اًمرؾمؾ ىمد ضموءوا مجق ًعو سموًمتقطمقد ،ومـفؿ اعمًقح
قمقًك سمـ مريؿ اًمذي سمعثف اهلل إمم سمـل إهائقؾ وأراد أن شمؽقن رؾموًمتف
طمؾؼي وصؾ سملم اًمرؾموًمتلم اًمعظقؿتلم:
 -1رؾموًمي مقؾمك قمؾقف اًمًالم طمقٌ سمعٌ اعمًقح ذم سمـل إهائقؾ
ظموصي ،وضمعؾف مصد ًىمو ًمؾتقراة وجمد ًدا ًمنميعتفو.
 -2رؾموًمي حمؿد ‘ اعمٌعقث رمح ًي ًمؾعوعملم ،طمقٌ سمنم سمف اعمًقح
سموؾمؿف وصػتف ،ىمول اهلل شمعومم { :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ
ﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪ

ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ} [اًمصػ.]6:
وىمد أرؾمؾ اهلل شمعومم كٌقف قمقًك إمم سمـل إهائقؾ سمآيوت سمقـوت
وسمراهلم سموهرات ،وأكزل إًمقف اإلكجقؾ ًمقحؽؿ سمقـفؿ سمام أكزل اهلل ومقف،
وهؽذا يمون أشمٌوع اعمًقح ضمز ًءا مـ إمي اًمقفقديي اًمتل يموكً إطمدى
إمؿ اخلووعي ًمؾحؽؿ اًمرومل.
اضطّاد أتباع املطيح:
يمػر اًمقفقد سمرؾموًمي قمقًك أؿمد اًمؽػر ،واهتؿقه سملؿمـع اًمتفؿ،
وؾمعقا ذم اًمؼضوء قمؾقف وقمغم مـ اشمٌعف مـفؿ ،ودسمروا مؽقدة ًمدى احلويمؿ
اًمروموين أىمـعتف سموًمؼٌض قمغم اعمًقح سمغرض ىمتؾف وصؾٌف ،وًمؽـ اهلل
شمعومم كجوه مـفؿ ورومعف إًمقف ،وأًمؼك ؿمٌفف قمغم اجلوؾمقس اعمـوومؼ ومصؾٌف
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احلويمؿ ،ىمول شمعومم قمـ اعمًقح { :ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ
ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ}...

[اًمـًوء.]157:
واؾمتؿرت احلؽقمي اًمروموكقي سمتحريض اًمقفقد ومعووكتفؿ ذم
شمعذيى أشمٌوع اعمًقح وشمؼتقؾفؿ صمالصمي ىمرون شمؼري ًٌو ،وكتٍ قمـ ذًمؽ كتوئٍ
وأطمداث يمؼمى ذم شموريخ اًمـٍماكقي ،أمهفو:
 -1وقوع اإلكجقؾ اًمذي أكزًمف اهلل وشمػرق اعمممـلم سمف ،وهذا مو
ها ودون حتؼقؼ أو
يمثػما مـفؿ يؽتى مو سمؾغف وؾمؿعف قمـ اعمًقح ّ
ضمعؾ ً

شمدىمقؼ ،وهذه اًمؽتوسموت ؾمؿقً أكوضمقؾ.

وزورا،
 -2فمفقر دقمقات وأومؽور همريٌي اكتًًٌ إمم قمقًك يمذ ًسمو
ً

ومل يؽـ ذم إمؽون أشمٌوقمف وهؿ ذم هذه احلوًمي اًمؼوؾمقي أن يؼوومقهو
ويٌقـقا زيػفو.
وأهؿ هذه اًمدقمقات ذم شمؾؽ اعمرطمؾي دقمقة( :ؿموؤل) اعمؾؼى
(سمقًمس).
بولظ:
يؽود اًمٌوطمثقن واعممرظمقن اعمعوسون مـ اًمـصورى وهمػمهؿ
جيؿعقن قمغم أن سمقًمس هق اعممؾمس احلؼقؼل ًمؾديـ اًمـٍماين اعمعروف
اًمققم.
وٓ ظمالف ذم أكف يمون أول أمره مـ أؿمد اًمقفقد قمداوة ًمؾؿممـلم
ً
وشمـؽقال هبؿ ،يمام هق مًطر قمـف ذم اًمرؾموئؾ اعمؼدؾمي كػًفو،
سموعمًقح
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وأكف حتقل إمم اعمًقحقي ومجلة واقمتـؼفو ،وأصٌح أقمظؿ اًمرؾمؾ يمام
يًؿقكف.
ويمون حتقًمف ذم احلؼقؼي مؽقدة هيقديي سمعقدة اًمـظر ،ومؼد أظمذ هيدم
اعمًقحقي مـ داظمؾفو ويـًخ مـفو مو ؿموء ،ويضقػ إًمقفو مو ؿموء ،مع أكف
مل يؾؼ اعمًقح ومل يره ،وإكام ادقمك أن اعمًقح يقطمل إًمقف ،ومصدىمف أيمثر
اًمـصورى وؾمؿقه (سمقًمس اًمرؾمقل) ،وأصٌحً رؾموئؾف ومقام سمعد مـ
يمتٌفؿ اعمؼدؾمي ،واًمقاىمع أن سمقًمس يمون يممـ سموعمذهى اًمذي أؾمًف
اًمػقؾًقف اًمقفقدي (أومؾقـملم) ،وهق اعمذهى اعمعروف (سموٕومالـمقكقي
احلديثي) ،وىمد اىمتًٌف أومؾقـملم مـ اًمػؾًػتلم :اهلـدوؾمقي واًمققكوكقي.
خالصة عكائد الٍصازى:
 -1اخلطقئة واخلالص:
اعمحرومي أن آدم عمو وىمع ذم ظمطقئي إيمؾ مـ
شمزقمؿ اًمـٍماكقي
ّ
اًمشجرة اطمتوج اجلـس اًمٌنمي إمم اًمتؽػػم وإمم خم ّؾص يـؼذهؿ مـفو،
يمٌػما ــ
وأن اهلل رطمؿ سمـل آدم ومـزل اسمـف اًمقطمقد ــ شمعومم اهلل قمـ ذًمؽ ّ
قمؾقا ً

شمؽػػما قمـ شمؾؽ اخلطقئي ،ومـ هـو وضمى قمغم يمؾ
ًمؽل يصؾى ويؼتؾ
ً
ومؽػرا قمـ ظمطقئتفؿ،
وخمؾصو ًمؾٌنم،
اًمٌنم اإليامن سموعمًقح اسمـًو هلل
ً
ً
وهلذا يؼدس اًمـصورى اًمصؾقى ،وجيعؾقكف ؿمعورهؿ اًمدائؿ.
 -2التثؾقث:

يتػؼ اًمـصورى مجق ًعو قمغم أن اهلل صمالصمي ،ويًؿقهنو (صمالصمي أىموكقؿ)
وهل :إب ،وآسمـ ،وروح اًمؼدس ،صمؿ يؼقًمقن :إن اًمثالصمي واطمد.
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أىمـقم)
وًمؽـفؿ خيتؾػقن ذم معـك (إىمـقم) ،وذم ـمٌقعي يمؾ (
يمٌػما ،ومو يزاًمقن قمغم مدار أًمػل ؾمـي يؽػر سمعضفؿ
وظمصوئصف اظمتال ًومو ً

سمعضو سمًٌى ذًمؽ.
سمعضو ،ويؾعـ سمعضفؿ ً
ً

ويشفد اًمتوريخ إورويب أن وحويو هذه آظمتالوموت ومقام سمقـفؿ
شمػقق مـ ىمتؾ مـفؿ قمغم أيدي اعمًؾؿلم واًمقفقد واعمجقس أوعو ًومو
يمثػمة.
واًمعجقى أن مـ أؾمٌوب هذا آظمتالف قمدم شمصقر طمؼقؼي
اًمتثؾقٌ ،طمتك اقمتؼد سمعض قمؾامئفؿ أكف ٓ يؿؽـ معرومتف إٓ يقم اًمؼقومي
قمـدمو شمتجغم احلؼوئؼ.
 -3التوشط والتحؾقل والتحريم:
اعمحرومي سموًمتقؾمط سملم اهلل واخلؾؼ ذم اًمعٌودة،
شمممـ اعمًقحقي
ّ
وهذا اًمتقؾمط هق مفؿي رضمول اًمديـ ،ومعـ ـمريؼفؿ يتؿ دظمقل اإلكًون
ذم اًمديـ واقمؽماومف سموًمذكى ،وشمؼديؿ صالشمف وىمراسمقـف ،وىمد أدى هذا إمم
أن يتحقل رضمول اًمديـ إمم ـمقاهمقً يًتعٌدون اًمـوس وحيؾؾقن هلؿ
وحيرمقن مـ دون اهلل ،يمام ىمول اهلل شمعومم{ :ﯘ ﯙ

ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ} [اًمتقسمي.]31:
وىمد ومن اًمرؾمقل ‘ قمٌودهتؿ سملهنو ـموقمتفؿ ذم اًمتحؾقؾ واًمتحريؿ،
يمام ذم طمديٌ قمدي سمـ طموشمؿ ،ومو يزال اًمـصورى إمم اًمققم إذا رأوا أن
اعمصؾحي شمؼتيض حتريؿ رء أو حتؾقؾف ،يطؾٌقن ذًمؽ مـ (اًمٌوسمو) ورضمول
اًمديـ ،ومتصدر اًمؼرارات اًمتل ىمد ختوًمػ كصقص اإلكجقؾ.
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وىمد أدى هذا اعمٌدأ إمم كتوئٍ ؾمقئي :مـفو :إصدار صؽقك
اًمغػران ،واطمتؽور رضمول اًمديـ ًمؾعؾؿ واًمؼراءة واًمؽتوسمي ىمرو ًكو ـمقيؾي.
 -4اإليامن سموًمؽتى اعمؼدؾمي قمـدهؿ (اًمعفد اًمؼديؿ واًمعفد
اجلديد) وهل اًمتقراة واًمرؾموئؾ وإكوضمقؾ اًمتل كتحدث قمـفو.
نتب الٍصازى املكدضة:
يشؿؾ اًمؽتوب اعمؼدس قمـد اًمـصورى ىمًؿلم:
 -1اًمعفد اًمؼديؿ :وهق اًمتقراة وإؾمػور اًمزائدة قمؾقفو ،وىمد ؾمٌؼ
احلديٌ قمـفو.
 -2اًمعفد اجلديد :ويشؿؾ إكوضمقؾ إرسمعي واًمرؾموئؾ اًمتل يمتى
أيمثرهو سمقًمس وشمالمقذه.
األكاجقل األربعة:
ً
إكجقال ،وًمؽـ إكوضمقؾ
يقضمد ًمدى اًمـصورى أيمثر مـ ؾمٌعلم
اعمعؽمف هبو قمـد معظؿفؿ أرسمعي:
 -1إكجقل لوقا :وهق شمؾؿقذ سمقًمس ورومقؼف ،يمتٌف سموًمققكوكقي.
 -2إكجقل متى :يمتى سموًمؾغي اًمعؼميي ومل يعرف إٓ سموًمققكوكقي
واعمؽمضمؿ جمفقل.
 -3إكجقل مرقص :يمتٌف سموًمققكوكقي واظمتؾػقا ذم اًمؽوشمى احلؼقؼل.
 -4إكجقل يوحـا :وىمد اظمتؾػقا ذم يموشمٌف ،واشمػؼقا قمغم أكف يمتٌف
ًمقثًٌ أًمقهقي اعمًقح ،وهق آظمر إكوضمقؾ.
وىمد يمتًٌ هذه إكوضمقؾ سمعد قمقًك سمزمـ ـمقيؾ ،وشمـقىمؾً
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اًمؼرن
سموًمؽممجي مـ ًمغي إمم ًمغي ،ومل يًؿع قمـفو رء إٓ ذم أوائؾ

اًمثوين اعمقالدي.
وذم ؾمـي (325م) شمؿ اظمتقورهو مـ سملم أكوضمقؾ يمثػمة وطمؽؿ قمغم مو
قمداهو سموحلرق واإلقمدام.
ويدقمل اًمـصورى أهنو مقطموة مـ قمـد اهلل ،وًمؽـ مـ يطؾع قمؾقفو ٓ
يشؽ ذم أهنو ًمقًً يمذًمؽ ،ومفل متـوىمضي ومتغويرة ذم أمقر يمثػمة ،ويمؾ
مـفو يعؼم قمام يعتؼده ممًمػف ،أو مو سمؾغف مـ اًمًػمة وإظمٌور ،اًمتل ٓ يعؾؿ
أهل مـؼقًمي قمـ اًمثؼوت أم قمـ اًمقووقملم؟.
ويقضمد يمتوب ؾمػمة ًمؾؿًقح يًؿك (إكجقؾ سمركوسمو) خيتؾػ قمـ
إكوضمقؾ مجقعفو ،وهق أىمرب رء إمم مو ضموء ذم اًمؼرآن واًمًـي قمـ
اعمًقح ،وومقف شمٍميح سمٌشورة قمقًك سمؿحؿد ‘.
وًمؽـ اًمتعصى إقمؿك جيعؾ رضمول اًمديـ اًمـٍماين يؽػرون هبذا
اإلكجقؾ ،ويـؽرون صحتف سمدون أي دًمقؾ قمؾؿل.
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ٌص لمىطالعة
(قاكون اإليامن ظـد الؽاثولقك واألرثوذكس) مـ يمتوب أىموكقؿ
اًمـصورى (.)1
ذم كقؼقي ؾمـي ( )325مقالديي قمؼد اًمـصورى اعمجؿع اًمؽـز
اًمعوعمل إول ،وأصدر ىموكقن اإليامن اًمعوم ،وكصف ذم روايي اًمؽوصمقًمقؽ
هؽذا:
((كممـ سمنًمف واطمد .أب ووسمط اًمؽؾ ،ظموًمؼ يمؾ إؿمقوء ،مو يرى
ومو ٓ يرى ،وسمرب واطمد يًقع اعمًقح اسمـ اهلل اعمقًمقد مـ إب،
اعمقًمقد اًمقطمقد أي مـ ضمقهر إب ،إًمف مـ إًمف ،كقر مـ كقر إًمف احلؼ،
مقًمقد همػم خمؾقق ،مًوو ًمألب ذم اجلقهر اًمذي سمف يمون يمؾ رء ذم
اًمًامء وقمغم إرض ،اًمذي مـ أضمؾـو كحـ اًمٌنم ومـ أضمؾ ظمالصـو
كزل ودمًد وشملكس وشململ وموت ،وىموم أيضو ذم اًمققم اًمثوًمٌ وصعد إمم
اًمًامء ،وؾمقليت مـ هـوك ًمقديـ إطمقوء وإمقات ،وسموًمروح اًمؼدس،
وأمو اًمذيـ يؼقًمقن أكف يمون زمون مل يقضمد ومقف ،وأكف مل يؽـ ًمف وضمقد ىمٌؾ
أن يقًمد ،وأكف ظمؾؼ مـ اًمعدم أو أكف مـ مودة أو ضمقهر آظمر ،أو أن اسمـ اهلل
خمؾقق أو أكف ىموسمؾ ًمؾتغقػم أو متغػم :ومفؿ مؾعقكقن مـ اًمؽـقًي اجلومعي
اًمرؾمقًمقي)) (.)2
()1

شملًمقػ اًمديمتقر اًمشقخ أمحد طمجوزي اًمًؼو ،مٍم.

()2

مـؼقل قمـ يمتوب (إيامين) شملًمقػ اًمؼس إًمقوس مؼور.
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وكصف ذم روايي إرصمقذيمس هؽذا:
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((كممـ سمنًمف واطمد ،وأب ووسمط اًمؽؾ ،ظموًمؼ اًمًامء وإرض ،مو
يرى ومو ٓ يرى ،وكممـ سمرب واطمد يًقع اعمًقح اسمـ اهلل ،اًمقطمقد
اعمقًمقد مـ إب ىمٌؾ يمؾ اًمدهقر ،كقر مـ كقر ،إًمف طمؼ مـ إًمف طمؼ،
مقًمقد همػم خمؾقق ،مًوو ًمألب ذم اجلقهر ،اًمذي سمف يمون يمؾ رء،
اًمذي مـ أضمؾـو كحـ اًمٌنم ومـ أضمؾ ظمالصـو كزل مـ اًمًامء ،ودمًد
ذم اًمروح اًمؼدس ،ومـ مريؿ اًمعذراء ،وشملكس  ،وصؾى قمـو قمغم قمفد
سمقالـمقس اًمـٌطل وشململ وىمؼم وىموم مـ إمقات ذم اًمققم اًمثوًمٌ يمام ذم
اًمؽتى ،وصعد إمم اًمًاموات وضمؾس قمغم يؿلم أسمقف وأيضو يليت ذم
جمده ًمقديـ إطمقوء وإمقات اًمذي ًمقس عمؾؽف اكؼضوء)) (.)1

()1

مـؼقل قمـ يمتوب (ظمالصي إصقل اإليامكقي ذم معتؼدات اًمؽـقًي إرصمقذيمًقي)،
شملًمقػ طمٌقى ضمرضمس.
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اذلندوسية
اؿمتفرت اهلـد مـذ اًمؼدم سمؽثرة إديون ومقفو ،وهذه إديون يطؾؼ
قمؾقفو ذم مجؾتفو (اهلـدوؾمقي) وىمد يطؾؼ قمغم سمعضفو.
واهلـدوؾمقي جمؿققمي مـ اًمعؼوئد وإومؽور واًمتؼوًمقد مرت سمؿراطمؾ
شمورخيقي يمثػمة ،وشمػرقمً مـفو ديوكوت مًتؼؾي اكتنمت ذم سمالد أظمرى.
اإللْ عٍد اهلٍدوع:
يؽميمى اإلًمف قمـد اهلـدوس مـ صمالصمي أىموكقؿ (قمـوس):
 -1برامها :ومعـوهو اخلوًمؼ.
 -2فشـر :ومعـوهو احلوومظ.
 -3شقػا :ومعـوهو اعمفؾؽ.
ومع أهنؿ يؼقًمقن :إن هذه اًمثالصمي واطمد ،ومفؿ يعتؼدون أن سمرامهو
هق اإلًمف ،ومـف اؿمتؼ اؾمؿ اًمديـ (اًمؼممهقي).
العبادة عٍد اهلٍدوع:
اًمعٌودة قمـد اهلـدوس قمغم ىمًؿلم:
 -1ظبادة الزامهة ويًؿقن احلؽامء واًمصقومقي :وهؿ يتعٌدون
سمتعذيى اًمـػس واًمتجرد مـ اًمدكقو اًمذي هيدف ذم اًمـفويي إمم آحتود
سموإلًمف (سمرامهو) أي :شمصٌح كػقؾمفؿ ضمز ًءا مـ ذاشمف.

وهؿ يؼطعقن أقمامرهؿ ذم اًمصقم وىمراءة اًمؽتى اعمؼدؾمي ،وىمد

يعقشقن ذم اًمغوسموت قمراة ويامرؾمقن أكقا ًقمو مـ اًمريوووت اًمٌدكقي اًمشوىمي
(ومـفو اًمققهمو) وٓ يتزوضمقن وٓ يؿؾؽقن ؿمق ًئو مـ اًمدكقو.
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وهؿ يتعؾؿقن اًمًحر واًمشعقذة ًمقتقصؾقا هبو إمم إصمٌوت اخل101
قارق
واًمؽراموت اًمتل يزقمؿقن أن (سمرامهو) أقمطوهؿ إيوهو.
وهمٓء يتؾؼقن ـمرائؼ اًمعٌودة مـ ـمريؼ اًمتقارث ،ومؽؾ يموهـ يريب

جمؿققمي مـ اعمريديـ قمغم ـمريؼتف ،وٓ حيؼ ًمؾؿريد خموًمػي اعمريب أو
آقمؽماض قمؾقف ذم رء.
 -2ظبادة العامة :وهؿ يعٌدون يمؾ رء مـ ؿمجر وطمجر ودواب،
طمتك أن مـفؿ مـ يًجد ًمؾًوئح إضمـٌل أو ؾمقورشمف ،ومـفؿ مـ يًجد
ًمؾعـؽٌقت واًمذرة ،ويمؾ مو كول إقمجوسمف ؾمجد ًمف وقمٌده ،وشمزقمؿ يمتى
اهلـدوس اعمؼدؾمي أن اإلًمف اخلوًمؼ هق اًمذي أمر سمـحً إصـوم
وقمٌودهتو ،وىمول :إهنو شمذيمرهؿ سمعٌودشمف.
العبادة املشرتنة:
اعمعٌقد اعمشؽمك اًمذي يتػؼ اخلوصي واًمعومي قمغم قمٌودشمف هق
(اًمٌؼرة).
قمظقام ،طمتك ومضالهتو ،وىمد
شمؼديًو
وموهلـدوس يؼدؾمقن اًمٌؼرة
ً
ً
زقمقام ًمؾعومل
سح اًمرئقس اهلـدي اًمًوسمؼ (هموكدي) اًمذي يمون يعتؼم
ً
اًمثوًمٌ ودول قمدم آكحقوز ً
ىموئال( :إين أقمٌد اًمٌؼرة وؾملداومع قمـ قمٌودهتو

أموم اًمعومل.)...
نتاب اهلٍدوع املكدع:
يمتوب اهلـدوس اعمؼدس يًؿك (اًمقيدا) أو (اًمػقدا) ،وهق قمٌورة
قمـ أكوؿمقد واسمتفوٓت وشميقموت مـفو مو يرشمؾف رضمول اًمديـ ،ومـفو مو
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يرشمؾف اًمشعى ،يمام أكف يشتؿؾ قمغم اًمًحر واًمتعوويذ اًمتل يتعؾؿفو اًمؽفون
ٓؾمتخراج اًمؽراموت ،وضمؾى اًمـػع ودومع اًمير.
أِي عكائد اهلٍدوع:
 -1تـاشخ األرواح :ومعـوه اكتؼول إرواح ذم دورات متعوىمٌي مـ
ضمًؿ إمم ضمًؿ ،طمقٌ يعتؼد اهلـدوس أن اإلكًون إذا موت ومنن روطمف
شمـتؼؾ إمم ضمًد آظمر ،ىمد يؽقن ضمًد طمققان ــ ً
مثال ــ وهـوك شمًعد أو
شمشؼك طمًى قمؿؾف اًمًوسمؼ ،وًمؽـف ذم اًمدورة اًمثوكقي ٓ يشعر سمٌمء ممو
طمدث ًمف ذم اًمدورة اًمًوسمؼي ،وشمًتؿر اًمدورات طمتك شمتصػك اًمروح
وشمصٌح ً
أهال ًمالحتود سموًمؼمامهو.
 -2االحتاد بالزامها :يعتؼد اهلـدوس أن أقمظؿ همويي هل شمصػقي
اًمروح وشمطفػمهو مـ أدران اجلًد طمتك شمتحد سموًمؼمامهو وشمصٌح ضمز ًءا

مـف.

وهلذا وموحلؽامء (اًمصقومقي) جيتفدون ذم شمعذيى أكػًفؿ وشمزيمقتفو
ًمؾقصقل إمم هذه اًمغويي ظمالل دورة واطمدة ومؼط.
 -3إكؽار الوحي ٓ :يممـ اهلـدوس سموًمقطمل اعمعروف ،وإكام
يممـقن سموإلهلوم واًمؽشػ ،ويعتؼدون أن أي إكًون يـعزل ذم اًمغوسموت
وجيقع كػًف ويعذهبو ،ؾمقف ُيؾؼك إًمقف اًمعؾؿ اًمٌوـمـ وشمؽشػ ًمف احلؼوئؼ
إسمديي.
 -4حتريم أكل احلقوان :وهق ضمزء مـ اًمرهٌوكقي وشمعذيى اًمـػس،
ويزقمؿقن أن اإلكًون ًمؽل يصٌح روطموك ّقو ٓ يليمؾ ؿمق ًئو ذا روح.
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اًمـوس،
يمام حترم ذيعتفؿ قمغم اًمؼممهل إذا يمؼم أن يعقش مع

وشمػرض قمؾقف أن يعقش ذم اًمغوسمي وٓ يليمؾ إٓ ممو يًؼط مـ اًمثامر ومؼط،
وٓ يؼص ؿمعره وفمػره طمتك يؿقت.
ومـ أهؿ اًمشعوئر اهلـدوؾمقي :إطمراق ضمثٌ اعمقشمك.
طبكات اجملتىع اهلٍدوضي:
شمـص اًمنميعي اهلـدوؾمقي قمغم شمؼًقؿ اًمـوس إمم أرسمع ـمٌؼوت
متاميزة ًمؽؾ ـمٌؼي ظمصوئصفو وواضمٌوهتو.
شبب هذا التؼسقم:
يعتؼد اهلـدوس أن اإلًمف (سمرامهو) ظمؾؼ اًمـوس مـ كػًف ،ومؿـفؿ مـ
ظمؾؼفؿ مـ ذراقمف ،ومـفؿ مـ ظمؾؼفؿ مـ ومخذه ،ومـفؿ مـ ظمؾؼف مـ
رضمؾف ،وقمغم هذا يموكً اًمطٌؼوت إرسمع إسمديي ،وهل قمغم اًمؽمشمقى:
 -1الزامهة :ظمؾؼفؿ مـ ومؿف ،وهؿ رضمول اًمديـ واًمؽفـي ،وهل
أقمغم اًمطٌؼوت.
 -2الؽاصسيا :وهؿ اعمؾقك واًمؼضوة واجلـقد ،ظمؾؼفؿ مـ ذراقمف.
 -3ويشقا :وهؿ اًمتجور واًمػالطمقن وأصحوب اعمفـ ،ظمؾؼفؿ مـ
ومخذه.
 -4صودرا :وهؿ اًمطٌؼي اعمـٌقذة اًمتل ظمؾؼً خلدمي ؾموئر
اًمطٌؼوت ،ويعتؼدون أن سمرامهو ظمؾؼفؿ مـ ىمدمف.
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ٌص لمىطالعة
يؼقل اًمزقمقؿ اهلـدي (هموكدي) سمعـقان (أمي البؼرة):
((إن محويي اًمٌؼرة اًمتل ومروتفو اهلـدوؾمقي هل هديي اهلـد إمم
اًمعومل ،وهل إطمًوس سمرسموط إظمقة سملم اإلكًون وسملم احلققان ،واًمػؽر
اهلـدي يعتؼد أن اًمٌؼرة أم ًمإلكًون وهل يمذًمؽ ذم احلؼقؼي.
إن اًمٌؼرة ظمػم رومقؼ ًمؾؿقاـمـ اهلـدي وهل ظمػم محويي ًمؾفـد،
قمـدمو أرى سمؼرة سمعقـل ٓ أقمدين أرى طمققاكوٕ ،ين أقمٌد اًمٌؼرة وؾملداومع
قمـ قمٌودهتو أموم اًمعومل أمجع.
وأمل اًمٌؼرة َشم ْػ ُضؾ أمل احلؼقؼقي مـ قمدة وضمقه ،وموٕم احلؼقؼقي
شمروعـو مدة قموم أو قموملم ،وشمتطؾى مـو ظمدموت ـمقال اًمعؿر كظػم هذا.
دائام ،وٓ شمطؾى مـو ؿمق ًئو مؼوسمؾ ذًمؽ
وًمؽـ أمـو اًمٌؼرة متـحـو اًمؾٌـ ً
ؾمقى اًمطعوم اًمعودي ،وقمـدمو مترض إم احلؼقؼقي شمؽؾػـو كػؼوت
سموهظي ،وًمؽـ أمـو اًمٌؼرة مترض ومال كخن هلو ؿمقئو ذا سمول.
وقمـدمو متقت إم احلؼقؼقي شمتؽؾػ ضمـوزهتو مٌوًمغ ـموئؾي وقمـدمو
متقت أمـو اًمٌؼرة شمعقد قمؾقـو سموًمـػع يمام يموكً شمػعؾ وهل طمقيٕ :كـو كـتػع
سمؽؾ ضمزء مـ ضمًؿفو طمتك اًمعظؿ واجلؾد و...
أكو ٓ أىمقل هذا ٕىمؾؾ مـ ىمقؿي إم وًمؽـ ٕسملم اًمًٌى اًمذي
دقموين ًمعٌودة اًمٌؼرة.
إن ماليلم اهلـقد يتجفقن ًمؾٌؼرة سموًمعٌودة واإلضمالل وأكو أقمد كػز
واطمدا مـ همٓء اعماليلم)) (.)1

()1

أديون اهلـد اًمؽؼمى ،اًمديمتقر أمحد ؿمؾٌل( ،صً )60
كؼال قمـ جمؾي (ضمقركول
هبوومون) اإلكجؾقزيي اًمصودرة ذم سمقمٌوي ،قمدد كقومؿؼم (1963م).
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أضئمة تطبيكية
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س  .1مو هل اهلـدوؾمقي ومؿ يؽميمى اإلًمف قمـد اهلـدوس؟ وهؾ
هـوًمؽ شمشوسمف سملم اهلـدوؾمقي واًمـٍماكقي ذم ذًمؽ؟.
س  .2اذيمر سموًمتػصقؾ أىمًوم اًمعٌودة قمـد اهلـدوس.
س  .3اذيمر مو هق يمتوب اهلـدوس اعمؼدس ،وموذا شمعرف قمـف؟.
س  .4اذيمر أهؿ قمؼوئد اهلـدوس مع ذح اصمـلم مـفو.
س  .5مو هل ـمٌؼوت اعمجتؿع اهلـدود ومو ؾمٌى هذا اًمتقزيع،
ومو ظمصوئص يمؾ ـمٌؼي؟.
س .6قمرف اًمؽؾامت اًمتوًمقي :اًمػقدا ،سمرامهو ،اًمتـوؾمخ ،اًمؽوؿمؽميو،
اًمشقدرا.
س .7موذا يػعؾ اهلـدوس سمجثي اعمقً؟ وهؾ شمذيمر مثوٓ سمورزا
قمغم ذًمؽ؟.
س . 8هؾ ضمرسمً أن شمدقمق أطمد اهلـدوؾمقي إمم اإلؾمالم؟.
ووح هذه إومؽور:
س ّ .9
أ .طمؽؿ اعمًؾؿقن اهلـد ىمروكو ـمقيؾي وًمؽـفؿ ىمٍموا ذم دقمقة
اهلـدوس إمم اإلؾمالم ،وهلذا مو يزال اعمًؾؿقن أىمؾقي ومقفو.
ب .اؾمتطوع اإلكجؾقز أن يًقطروا قمغم اهلـد ويؿتصقا ظمػماهتو
سمًٌى كظومفو اًمطٌؼل وشمـػػم اهلـدوؾمقي اًمشديد مـ اًمدكقو.
ج .ـمٌؼي اًمشقدرا أيمثر اًمطٌؼوت اهلـدوؾمقي دظمقٓ ذم اإلؾمالم،
وًمؽـ اهلـدوس يؼتؾقهنؿ ويؼتؾقن اعمًؾؿلم سمًٌى ذًمؽ وهمػمه.
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د .أول مو فمفر اًمتصقف ذم اإلؾمالم فمفر ذم اًمٌٍمةٕ ،هنو أىمرب
احلقارض اإلؾمالمقي إمم اهلـد وشمرشمٌط هبو سمحريو.
هـ .يتشوسمف اعمتصقومقن واهلـدوس ذم سمعض اًمعؼوئد مثؾ (آحتود
سموإلًمف ــ اًمؽشػ ــ اًمتـػػم مـ اًمدكقو).
و .اإلكًون همػم اعمًؾؿ يعتؼد مـ اًمديـ مو ٓ يتػؼ مع اًمعؼؾ
واًمػطرة مفام يمون زقمقام أو مثؼػو.

أصوه الفسم واألدياُ واملراِب الفهسية

107
107

108

أصوه الفسم واألدياُ واملراِب الفهسية

انبىذية
اًمٌقذيي ومرع مـ اًمعؼوئد اهلـدوؾمقي ،وسمقذا ذم إصؾ ًمؼى ديـل
هـدود ،معـوه :اًمعورف أو اًمؼطى ،صمؿ أـمؾؼ قمغم ممؾمس اًمٌقذيي
قمؾام قمؾقف.
وأصٌح ً
بوذا:
وًمد سمقذا ذم أهة مؽمومي ،وًمؽـف هجر طمقوهتو واًمتحؼ سموًمرهٌون
اًمؼمامهي ،وقموش معفؿ ،ومؾؿ جيد قمـدهؿ احلؼقؼي اًمتل يٌحٌ قمـفو،
وهل (ه وضمقد اإلكًون واًمؽقن) ومؼرر شمرك ـمريؼتفؿ واًمًػم ذم ـمريؼ
احلؼقؼي سمـػًف ،ومتجرد مـ صمقوسمف وهوم ذم اًمغوسموت ،وأظمذ يتػــ ذم
شمعذيى ضمًده ،واؾمتؿر قمغم ذًمؽ ؾمـقات ًمؽـف مل يصؾ إمم رء.
وأظمػما ىمرر أن يعقد إمم احلقوة اًمعوديي ،وذم ـمريؼ اًمعقدة ضمؾس
ً

حتً ؿمجرة ،وهـوك ــ يمام يؼقل ــ هٌطً قمؾقف احلؼقؼي ،واىمتـع أكف ىمد
أصٌح (سمقذا) أي :قمور ًومو أو ىمط ًٌو وأصوسمتف طموًمي اؾمتغراق وشملمؾ ـمقيؾي،
مل يليمؾ ظمالهلو ومل ينمب ،صمؿ اكطؾؼ يدقمق اًمـوس إمم مو وىمع ذم كػًف
مـ أومؽور وشملمالت.
أِي العكائد البوذية:
شمتػؼ اًمٌقذيي واهلـدوؾمقي ذم يمثػم مـ إصقل واًمػؾًػوت ،مثؾ
قمؼقدة اًمتـوؾمخ وآحتود سموإلًمف ،وختتؾػ اًمٌقذيي قمـ اهلـدوؾمقي ذم
أمقر ،أمهفو:
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شمؼديؿ
 -1إكؽور وضمقد سمرامهو ــ اإلًمف قمـد اهلـدوس ــ وإكؽور

اًمؼراسملم ًمف.
 -2إكؽور كظوم اًمطٌؼوت اهلـدود.
 -3اختوذ ـمريؼي ضمديدة ًمؾزهد واًمتخكم قمـ اًمدكقو.
تطوز البوذية:
يمثػما قمـ ؾمػمشمف
قمظقام ،ويمتٌقا
شمؼديًو
ىمدّ س اًمٌقذيقن سمقذا
ً
ً
ً
وأقمامًمف وأومؽوره ،ودظمؾ ذم اًمٌقذيي ؿمعقب وأضمـوس ؿمتك ،وكتٍ قمـ
ذًمؽ اكؼًوم اًمٌقذيي إمم ىمًؿلم:
 -1البوذية الؼديؿة:
وشمًؿك اجلـقسمقيٓ ،كتشورهو ذم سمقرمو وشمويالكد وؾمقالن ،وهل ذم
احلؼقؼي شممًمف سمقذا وشمعٌده ،وزقمقؿفو هق (اًمالمو) ومؼره سمالد اًمتًٌ،
ويعتؼد أشمٌوقمف أن اإلًمف حيؾ ومقف ،وشمتؿقز سموًمرهٌوكقي اًمشديدة.
 -2البوذية اجلديدة:
وشمًؿك اًمشامًمقيٓ ،كتشورهو ذم اًمقوسمون ويمقريو واًمصلم.
وشمتؿقز سموًمػؾًػي واًمتعؿؼ وشمعدد أهلي ،ومػل اًمصلم يعتؼدون أن
أهلي صمالصمي وصمالصمقن ،واًمقوسموكققن يعتؼدون أن إمؼماـمقرهؿ مـ كًؾ
أهلي.
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 -1مو معـك يمؾؿي سمقذا؟ وقمغم مـ شمطؾؼ أهلي؟.
 -2ايمتى مو شمعرف قمـ كشلة سمقذا ورطمؾتف ذم ـمؾى احلؼقؼي
اعمزقمقمي.
 -3مو هل أوضمف اًمشٌف سملم اهلـدوؾمقي واًمٌقذيي؟ ومو هل أوضمف
آظمتالف سمقـفام ؟.
 -4ايمتى مو شمعرومف قمام يليت  :شمطقر اًمٌقذيي واكؼًومفو (اًمالمو) قمدد
أهلي قمـد اًمصقـقلم؟.
 -5هؾ شمًتطقع أن شمعؼد مؼوركي سملم اًمـٍماكقي واًمٌقذيي؟.
 -6اقمتـؼ قمدد مـ اًمؽقريلم اإلؾمالم ،ومفؾ شمعرف أطمدا مـفؿ؟.
وهؾ ؾملًمتف قمـ ؾمٌى ذًمؽ؟ وهؾ سمنمؽوكؽ أن شمعرف اًمًٌى
سمـػًؽ؟.
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انسيخ
اًمًقخقي ديـ هـدود فمفر ذم اًمؼرن اًمتوؾمع اهلجري (اخلومس
قمنم اعمقالدي) قمغم يد رضمؾ يدقمك (كوكؽ) أصؾف مـ ـمٌؼي اًمؽوؿمؽميو،
صدرا مـ طمقوشمف ذم اًمتلمؾ واًمتػؽر ،ورومضً ومطرشمف قمٌودة إصـوم
ىمه
ً

واًمتامصمقؾ اًمتل شمؽثر قمـد اهلـدوس ،يمام رومضً كظوم اًمطٌؼوت اعمؼقً،
وملظمذ يًقح ذم إرض سموطم ًثو قمـ احلؼقؼي ،وأراد أن يتعؾؿ اإلؾمالم،
وًمؽـ اعمًؾؿلم ذم سمالده (اًمٌـجوب) يموكقا يعٌدون إوًمقوء ويؼدؾمقن
يمٌػما سملم
إرضطمي يمام يػعؾ اهلـدوس سموٕصـوم ،ومؾؿ جيد (كوكؽ) ومر ًىمو ً
اًمطوئػتلم ،ومل يقومؼ عمؼوسمؾي مـ يعؾؿف اإلؾمالم اًمصحقح.

صمؿ إكف ًمؼل صقوم ّقو مـ أصحوب وطمدة اًمقضمقد يدقمك (ؾمقد طمًلم
درويش) ومتعؾؿ مـف أن إديون يمؾفو طمؼٕ :ن إصـوم مو هل إٓ مظوهر
ودمؾقوت ًمؾحؼ ،ومـ قمٌدهو ومنكام يعٌد اهلل ذم احلؼقؼي ،شمعومم اهلل قمـ
يمٌػما.
ذًمؽ ّ
قمؾقا ً
وملقمجى ذًمؽ اًمضول احلوئر هبذه اًمعؼقدة وآمـ هبو وأظمذ يدقمق إمم
ديـ ضمديد ٓ ،هق اهلـدوؾمقي وٓ اإلؾمالم ،وزار معوسمد اهلـدوس
وأرضطمي إوًمقوء ،وكوفمر اًمؽفـي واًمشققخ داقم ًقو إمم قمؼقدشمف ،ويؼول :إكف
أيضو.
طمٍ إمم مؽي وزار اًمعراق ً
ويمون (كوكؽ) وظمؾػوؤه مـ سمعده صقومقلم ،ومـ هـو أـمؾؼ قمؾقفؿ
اؾمؿ (اًمًقخ) ومعـك يمؾؿي اًمًقخ (اًمًقد) أو (اًمػورق) وفمؾ اًمًقخ قمغم
ـمريؼي صقومقي إمم أن ضموء أطمد أطمػود (كوكؽ) ذم اًمؼرن احلودي قمنم
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113إمم
اهلجري ،ومحقهلؿ إمم مجوقمي طمرسمقي مـظؿي ،وهمػم آؾمؿ مـ ؾمقخ
(ؾمـغ) (ويمؾؿي ؾمـغ معـوهو :أؾمد) ،وًمؽـ اؾمؿفؿ اًمؼديؿ سمؼل هق
إؿمفر ،ومـذ ذًمؽ احللم أصٌح اًمًقخ أمي ؿمديدة اًمٌلس طمرسمقي اًمطٌع،
وقموؿمقا ذم طمروب مًتؿرة مع ضمػماهنؿ مـ اهلـدوس واعمًؾؿلم.
وعمو اطمتؾ اإلكجؾقز اهلـد دظمؾ اًمًقخ ذم ـموقمتفؿ ،وفمؾقا خمؾصلم
ذم اًمقٓء هلؿ ،وؾمخرهؿ اإلكجؾقز حلرب اهلـدوس واعمًؾؿلم.
وعمو ىمًؿً اهلـد إمم دوًمتل :اهلـد وسمويمًتون يمون اًمًقخ مـ
وؿـ اعمـوـمؼ اهلـديي ٓ ؾمقام قموصؿتفؿ اعمؼدؾمي ذات اعمعٌد اًمذهٌل،
وسمذًمؽ يموكقا ومو يزاًمقن مـ أيمؼم أؾمٌوب آوطراب واًمشغى ذم اهلـد،
يمام أهنؿ يشوهبقن اًمقفقد ذم ؿمدة قمداوهتؿ ًمإلؾمالم.
عكائد الطيخ:
إووومي إمم مو ذقمف (كوكؽ) أطمدث ظمؾػوؤه قمؼوئد وقمٌودات ،مـفو
مو هق ؿمٌقف سموهلـدوؾمقي ومـفو مو هق ىمريى اًمشٌف سموإلؾمالم ،وضمعؾقا
اًمًقخ أمي متؿقزة طمتك ذم اًمشعور واًمؾٌوس ،وهذه هل أهؿ قمؼوئد
اًمًقخ:
 -1اإليامن سمعٌودة رب واطمد ظموًمؼ وإكؽور قمٌودة إصـوم.
 -2اإليامن سملن إمومفؿ (ويًؿقكف اًمؽقرو) يتقؾمط سملم اًمرب
واخلؾؼ.
 -3اإليامن سموًمؽتوب اعمؼدس قمـدهؿ اعمًؿك (يمراكتف).
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 -4اإليامن سموًمتـوؾمخ يمام هق قمـد اهلـدوس.
 -5احلٍ إمم اعمعٌد اًمذهٌل (أمرشمًور) وآؾمتحامم ذم طمقوف
اًمذي يعتؼدون ومقف مثؾام يعتؼد اهلـدوس ذم هنر (اًمؽوكٍ).
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س  -1متك فمفر مذهى اًمًقخ ومـ هق ممؾمًف؟.
س  -2اذيمر ىمصي كوكؽ سمنجيوز مع سمقون اًمعؼمة مـفو ومًموًمقي
اعمًؾؿلم دموه إديون اًمٌوـمؾي.
س  – 3حتدث قمـ أصمر اًمػرق اًمضوًمي ذم شمدمػم إمي اإلؾمالمقي مـ
ظمالل ًمؼوء كوكؽ واًمصقذم اعمممـ سمقطمدة اًمقضمقد.
س  -4مو اًمػرق سملم يمؾؿتل ؾمقخ وؾمـغ؟ ومتك حتقل اًمًقخ مـ
اعمعـك إول إمم اًمثوين؟ ومو هل مظوهر اًمتحقل؟.
س  -5ىمصي كوكؽ شمذيمرك سمؼصي ممؾمس أطمد إديون إظمرى ومؿـ
هق؟.
س  -6اذيمر مو شمعرومف قمام يكم:
ؾمقد طمًلم درويش ،اًمؽقرو ،يمراكتف ،أمرشمًور.
س  -7اذيمر أرسمعي مـ أهؿ قمؼوئد اًمًقخ.
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انقىيية وانىطنية
اًمؼقمقي ذم اًمؾغي مصدر صـوقمل مـ اًمؼقم ،واًمقـمـقي مصدر
صـوقمل مـ اًمقـمـ ،ومهو ذم آصطالح مذهى ومؽري يممـ سملن راسمطي
اًمقٓء واًمتجؿع هل اًمؼقم أو اًمقـمـ.
تازيخ الوطٍية وٌشأتّا:
اًمتػوظمر سموٕكًوب وإقمراف مـ ؿملن اجلوهؾقوت ىمديؿفو
وطمديثفو ،وىمد أسمطؾ اإلؾمالم ذًمؽ ذم مجؾي مو أسمطؾ مـ دقمووى
اجلوهؾقي وؿمعوراهتو ،وًمؽـ احلوىمديـ مـ اعمجقس أصموروا ذم اًمعٍم
اًمعٌود دقمقة ىمقمقي ومورؾمقي حتتؼر اجلـس اًمعريب وشمغوزم ذم شمعظقؿ
اجلـس اًمػورد ،وىمد أـمؾؼ قمغم هذه احلريمي اؾمؿ (اًمشعقسمقي).
واًمقاىمع أكف مل يؽـ هلذه احلريمي كظريي ومؽريي مًتؼؾي ،وإكام يموكً
ضمز ًءا مـ اعممامرة احلوىمدة قمغم اإلؾمالم.

أمو اعمػفقم احلديٌ ًمؾؼقمقي ومؼد وًمد ذم أوروسمو ذم اًمؼرن

اعمويض ،وذًمؽ سمعد أن وعػً راسمطي اًمديـ اًمـٍماين ،وشمػؽؽً
اإلمؼماـمقريوت إوروسمقي اًمؽؼمى اًمتل يموكً شمضؿ أىمقا ًمو وأوـمو ًكو يمثػمة،
وىمد ؾموقمد قمغم شمـؿقي اًمػؽرة اًمؼقمقي أمقر ؾمقليت ذيمرهو.
أضباب ظّوز الفهسة الكووية:
 -1اًمثقرة اًمػركًقي ومو أؾمػرت قمـف مـ وٓدة أول دوًمي ٓ ديـقي
ذم اًمتوريخ احلديٌ وشملؾمقس ىموقمدة اًمقٓء ًمؾقـمـ ٓ اًمديـ.
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اعمـؼروي
 -2سمعٌ أداب اًمؼديؿي ،ودراؾمي شموريخ احلضورات

وإطمقوء آصمورهو ،ممو ضمعؾ يمؾ أمي أو وـمـ شمػتخر سماموقفو وشمػتعؾ
إجمود ًمف.
 -3ساع اًمدول إوروسمقي داظمؾ اًمؼورة وساقمفو قمغم اطمتالل
اًمؼورات إظمرى.
هذا وىمد سمؾغً اًمؼقمقي ذروة ىمقهتو ذم ومؽمة مو سملم احلرسملم
اًمعوعمقتلم ،طمقٌ فمفر اًمزقمامء اًمؼقمققن اًمؽٌور أمثول( :هتؾر)
و(مقؾمقًمقـل) ذم أوروسمو ،و(هموكدي) و(يمامل أشموشمقرك) ذم اًمنمق.
وًمؽـفو مخدت ذم أوروسمو سمعد احلرب اًمعوعمقي اًمثوكقي طمقٌ رأت
اًمدول إوروسمقي رضورة اًمؽماسمط اعمشؽمك ،وأؾمًً إطمالف
اًمعًؽريي وآىمتصوديي اًمؽؼمى ،مثؾ :طمؾػ ؿمامل إـمؾز (اًمـوشمق)،
و(اًمًقق إوروسمقي اعمشؽميمي) ،أمو ذم اًمٌالد اًمعرسمقي ومؾفو شموريخ آظمر.
الكووية والوطٍية يف العامل اإلضالوي:
الوطٍية :أول مو فمفرت اًمقـمـقي سمؿػفقمفو اعمعوس ذم مٍم سمعد

احلؿؾي اًمػركًقي ،ويمون هدومفو ومصؾ مٍم قمـ اًمعومل اإلؾمالمل واخلالومي
كظرا عمو عمٍم مـ مؽوكي وزقمومي طمضوريي وقمؾؿقي ذم اًمعومل
اًمعثامكقيً ،
اإلؾمالمل.

وىمد سمذل اعمًتنمىمقن وأؿمٌوهفؿ ضمفق ًدا يمؼمى إلطمقوء (اًمػرقمقكقي)
ذم مٍم مـ ظمالل اًمتـؼقى قمـ أصمور وسمعٌ إجمود اًمػرقمقكقي ،وىمد
ومعؾقا مثؾ ذًمؽ ذم مجقع سمؾدان اًمعومل اإلؾمالمل.
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فموهرا ،وآمـ هبو
كجوطمو
وىمد كجحً اًمػؽرة اًمقـمـقي ذم مٍم
ً
ً
اًمزقمامء اًمًقوؾمققن ،مثؾ (ؾمعد زهمؾقل) صوطمى ؿمعور (اًمديـ هلل
واًمقـمـ ًمؾجؿقع) ،و(مصطػك يمومؾ) صوطمى ؿمعور (ًمق مل أيمـ مٍم ّيو
ًمتؿـقً أن أيمقن مٍم ّيو).
وفمفر ذًمؽ ًمدى اعمػؽريـ واًمصحػقلم واًمشعراء ،طمتك أن أمحد
ؿمقىمل وهق اعمعروف سمتليقده ًمؾخالومي واًمراسمطي اإلؾمالمقي يمون وـمـ ّقو
أيضو ،ومـ ؿمعره:
ً
أكا مّصي بـ ح
اين من بـى

هرم الدهر الذي أظقا الػـا

واكؽشػً إهداف اعمتًؽمة وراء هذه اًمػؽرة ،طملم أقمؾـ دقموهتو
أمثول اًمديمتقر (ـمف طمًلم) أن مٍم ىمطعي مـ اًمغرب ٓ صؾي هلو سموًمنمق
مـ ىمريى وٓ سمعقد ،وأن اًمػتح اإلؾمالمل عمٍم مو هق إٓ همزو قمريب
قمًؽري.
وـموًمى سمعضفؿ سمنًمغوء احلروف اًمعرسمقي وإطمالل احلروف اًمالشمقـقي
حمؾفو ،واؾمتخدام اًمؾفجي اًمعومقي اعمٍميي ًمغي سمديؾي قمـ اًمػصحك.
وىمد وعػً ومؽرة اًمقـمـقي اعمٍميي ٕؾمٌوب أمهفو :حتقل مٍم
سمعد آكؼالب اًمعًؽري إمم ومؽرة اًمؼقمقي اًمعرسمقي ــ اًمتل هل أقمؿ مـ
اًمقـمـقي ــ واًمدقمقى آؿمؽمايمقي اًمعوعمقي اًمتل شمتعورض سمطٌقعتفو مع اًمقـمـقي.
إٓ أن اًمقـمـقي ٓ شمزال ومؽرة رائجي ذم سمؾدان اًمعومل اإلؾمالمل،
وهل أطمد اًمعقائؼ دون وطمدة إمي اإلؾمالمقي.
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قمؾقف
الكووية :أكشئً اًمؼقمقي ذم اًمعومل اإلؾمالمل ًمغرض شمقاـملت

اًمصفققكقي اًمعوعمقي واًمدول اًمصؾقٌقي مجق ًعو ،وهق متزيؼ دوًمي اخلالومي
اًمعثامكقي ،وشمػؽقؽ راسمطي اًمعؼقدة اإلؾمالمقي متفقدً ا إلىمومي دوًمي هيقديي
وطمؽقموت كٍماكقي ،أو مقاًمقي ًمؾغرب ذم اًمدول اًمعرسمقي.
واًمثوسمً شمورخي ًقو أن أول مـ دقمو إمم اًمؼقمقي هؿ اًمقفقد ذم شمريمقو،
واًمـصورى ذم اًمعومل اًمعريب ،صمؿ اكضؿ إًمقفو أسمـوء اًمطقائػ احلوىمدة،
يموًمـصػميي ،واًمدروز ،واًمراومضي وسمعض اعمتػركجلم أو اعمخدوقملم مـ
أهؾ اًمًـي.
وىمد اسمتدأت اًمدقمقة إمم اًمؼقمقي سمتلؾمقس مجعقوت هيي مل شمؽـ
ذم طمؼقؼتفو إٓ ومرو ًقمو ًمؾجؿعقوت اعموؾمقكقي ،وىمد ىمومً هذه اجلؿعقوت
شمـودي سموًمؼقمقي اًمؽميمقي ذم شمريمقو ،وسموًمؼقمقي اًمعرسمقي ذم اًمدول اًمعرسمقي ذم
يمثػما مـ دقموهتو ًمقًقا مـ أصؾ شمريمل وٓ قمريب.
وىمً واطمد ،مع أن ً

واؾمتطوع اًمؼقمققن إشمراك سمؼقودة (يمامل أشموشمقرك) اًمذي مل يؽـ

هق ذم إصؾ شمريم ّقو أن يؾغقا اخلالومي اًمعثامكقي ،ويٌطؾقا مو شمٌؼك مـ
أطمؽوم اًمنميعي اإلؾمالمقي ،يمام أًمغقا احلروف اًمعرسمقي طمتك أهنؿ أسمطؾقا
إذان سموًمؾغي اًمعرسمقي وضمعؾقه سموًمؽميمقي ،واؾمتعووقا قمـ كٌل اإلؾمالم ‘
وأسمطوًمف اًمعظوم سمزقمامء اًمقصمـقي أمثول (ضمـؽقز ظمون) وطمػقده (هقٓيمق)
اًمذي دمر سمغداد.
وهذا مو طمػز دقموة اًمؼقمقي اًمعرسمقي إمم مزيد مـ اًمتعصى وإصمورة
اًمرأي اًمعوم ًمؾؼقمقي اًمعرسمقي ،وىمد أصمٌتً اًمقصموئؼ اًمتورخيقي اعمـشقرة أن
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يمؾ دقموة اًمؼقمقي مـ زقمامء ومػؽريـ يموكقا قمغم صؾي سموًمدول
آؾمتعامريي ٓ ؾمقام إكجؾؽما اًمتل ظمططً إلكشوء ضمومعي اًمدول اًمعرسمقي.
وعمو مل يؽـ ًمؾؼقمقي قمؼقدة أو ومؽرة حمددة ومؼد اكدجمً مع شمقور
آؿمؽمايمقي اًمذي ـمغك قمغم اًمعومل اإلؾمالمل ،مـذ ىمقوم اًمدوًمي اًمقفقديي
سمقاؾمطي آكؼالسموت اًمعًؽريي وإطمزاب اًمقًوريي.
وأيمؼم إطمزاب اًمؼقمقي ذم اًمعومل اًمعريب هق طمزب اًمٌعٌ اًمعريب
آؿمؽمايمل اًمذي أؾمًف (مقشقؾ قمػؾؼ) اًمـٍماين.
وهبزيؿي صػر (1387هـ) طمزيران (1967م) اكؽشػ زيػ
اًمؼقمقي اًمعرسمقي وأظمذت ذم آكحطوط طمتك يصح أن يؼول :إهنو أن ذم
طموًمي اطمتضور.
ومؼد ختؾً مٍم قمـ ومؽرة اًمؼقمقي اًمعرسمقي سمعد شمزقمؿفو هلو وقمودت إمم
اًمقـمـقي ،يمام أظمػؼً منموقموت اًمقطمدة اًمتل ىمومً سملم سمعض اًمدول
اًمعرسمقي ،ووعػ دور اجلومعي اًمعرسمقي طمتك يمود يتالؿمك ،واكتؼؾً اًمدول
اًمعرسمقي مـ ومؽرة اًمقطمدة وآكدموج إمم ومؽرة اًمتعوون أو اًمتؽومؾ اإلىمؾقؿل.

خطس الكووية العسبية عمى اإلضالً:
يؼقل اًمعالمي اًمشقخ قمٌد اًمعزيز سمـ قمٌد اهلل سمـ سموز رمحف اهلل( :اقمؾؿ
أن هذه اًمدقمقة ــ أقمـل اًمدقمقة إمم اًمؼقمقي اًمعرسمقي ــ أطمدصمفو اًمغرسمققن مـ
اًمـصورى عمحورسمي اإلؾمالم واًمؼضوء قمؾقف ذم داره سمزظمرف مـ اًمؼقل،
وأكقاع مـ اخلقول ،وأؾموًمقى مـ اخلداع ،وموقمتـؼفو يمثػم مـ اًمعرب مـ
أقمداء اإلؾمالم ،واهمؽم هبو يمثػم مـ إهمامر ومـ ىمؾدهؿ مـ اجلفول،
وومرح سمذًمؽ أرسموب اإلحلود وظمصقم اإلؾمالم ذم يمؾ مؽون.
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اًمؼقمقي
ومـ اعمعؾقم مـ ديـ اإلؾمالم سموًميورة أن اًمدقمقة إمم

اًمعرسمقي أو همػمهو مـ اًمؼقمقوت دقمقة سموـمؾي ،وظمطل قمظقؿ ،ومـؽر فموهر،
وضموهؾقي كؽراء ،ويمقد ؾموومر ًمإلؾمالم وأهؾف ،وذًمؽ ًمقضمقه:
األول :أن اًمدقمقة إمم اًمؼقمقي اًمعرسمقي شمػرق سملم اعمًؾؿلم،
وشمػصؾ سملم اعمًؾؿ اًمعجؿل وأظمقف اًمعريب ،وشمػرق سملم اًمعرب أكػًفؿ
ٕهنؿ ًمقًقا يمؾفؿ يرشمضقهنو.
الوجه الثاين :أن اإلؾمالم هنك قمـ دقمقى اجلوهؾقي وطمذر مـفو،
وأسمدى ذم ذًمؽ وأقمود ذم كصقص يمثػمة ،سمؾ ىمد ضموءت اًمـصقص شمـفك
قمـ مجقع أظمالق اجلوهؾقي وأقمامهلؿ إٓ مو أىمره اإلؾمالم مـ ذًمؽ ،وٓ
ريى أن اًمدقمقة إمم اًمؼقمقي اًمعرسمقي مـ أمر اجلوهؾقيٕ :هنو دقمقة إمم همػم
اإلؾمالم ومـوسة ًمغػم احلؼ.
الوجه الثالث :أن اًمدقمقة إمم اًمؼقمقي اًمعرسمقي ُؾم َؾؿ إمم مقآة يمػور

اًمعرب ومالطمدهتؿ مـ أسمـوء همػم اعمًؾؿلم ،واختوذهؿ سمطوكي،
وآؾمتـصور هبؿ قمغم أقمداء اًمؼقمقلم مـ اعمًؾؿلم وهمػمهؿ ،ومعؾقم مو
ذم هذا مـ اًمػًود اًمؽٌػم واعمخوًمػي ًمـصقص اًمؼرآن واًمًـي اًمداًمي قمغم
وضمقب ُسم ْغض اًمؽوومريـ مـ اًمعرب وهمػمهؿ ،ومعوداهتؿ وحتريؿ
مقآهتؿ واختوذهؿ سمطوكي.
واًمـصقص ذم هذا اعمعـك يمثػمة ،مـفو ىمقًمف شمعومم{ :ﭒ ﭓ
ﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥ
ﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳ
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ﭴﭵ ﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅ ﮆ

ﮇ ﮈ} [اعموئدة.]52-51:
ؾمٌحون اهلل! مو أصدق ىمقًمف ومو أووح سمقوكف ،همٓء اًمؼقمققن
يدقمقن إمم اًمتؽتؾ طمقل اًمؼقمقي اًمعرسمقي مًؾؿفو ويموومرهو { ﭳ ﭴ

ﭵ ﭶ ﭷ} [اعموئدة ،]52:كخشك أن يعقد آؾمتعامر إمم سمالدكو،
كخشك أن شمًؾى صمرواشمـو سمليدي أقمدائـو ،ومققاًمقن اًمؼقمقي اًمعرسمقي،
ويؼقًمقن :إن كظومفو ٓ يػرق سملم قمريب وقمريب ،وإن شمػرىمً أديوهنؿ،
ومفؾ هذا إٓ مصودمي ًمؽتوب اهلل؟ وخموًمػي ًمنمع اهلل؟ وشمعدِ حلدود اهلل؟
ومقآة ومعوداة وطمى وسمغض قمغم همػم ديـ اهلل؟.
الوجه الرابع :أن اًمدقمقة إًمقفو واًمتؽتؾ طمقل رايتفو يػيض سموعمجتؿع
وٓ سمد إمم رومض طمؽؿ اًمؼرآنٕ :ن اًمؼقمقلم همػم اعمًؾؿلم ًمـ يروقا
حتؽقؿ اًمؼرآن ،ومققضمى ذًمؽ ًمزقمامء اًمؼقمقي أن يتخذوا أطمؽو ًمو ووعقي
ختوًمػ طمؽؿ اًمؼرآن :طمتك يًتقي جمتؿع اًمؼقمقي ذم شمؾؽ إطمؽوم،

وىمد سح اًمؽثػم مـفؿ سمذًمؽ ،وهذا هق اًمػًود اًمعظقؿ ،واًمؽػر
اعمًتٌلم ،واًمردة اًمًوومرة ،يمام ىمول شمعومم{ :ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ
ﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬ

ﯭ ﯮ} [اًمـًوء.]65:
وىمول شمعومم{ :ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ

ﰈ} [اعموئدة.]50:
وىمول شمعومم { :ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ}

[اعموئدة.]44:
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وىمول شمعومم{ :ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ}

[اعموئدة.]45:
وىمول شمعومم { :ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ}

[اعموئدة.]47:
ويمؾ دوًمي ٓ حتؽؿ سمنمع اهلل وٓ شمـصوع حلؽؿ اهلل ومفل دوًمي
ضموهؾقي يموومرة فموعمي وموؾمؼي سمـص هذه أيوت اعمحؽامت .جيى قمغم
أهؾ اإلؾمالم سمغضفو ومعوداهتو ذم اهلل ،طمتك شمممـ سموهلل وطمده ،وحتؽؿ
سمنميعتف ،يمام ىمول قمز وضمؾ{ :ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ
ﮬﮭﮮ ﮯﮰﮱ﮲﮳﮴﮵﮶﮷﮸﮹﮺﮻﮼

﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁ ﯂} [اعمؿتحـي.)1( ]4:

()1

كؼد اًمؼقمقي اًمعرسمقي قمغم وقء اإلؾمالم واًمقاىمعً ،مؾشقخ اسمـ سموز رمحف اهلل،
مؼتطػوت.
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ٌص لمىطالعة
بداية فؽرة الؼومقة العربقة:
يمون ذم ًمٌـون مجوقمي صغػمة مـ اًمشٌون اًمذيـ يـتؿقن إمم (اًمـخٌي
وضم ّؾفؿ مـ اًمـصورى اًمذيـ درؾمقا ذم اًمؽؾقي اًمًقريي
اعمػؽرة) ــ ُ
اإلكجقؾقي ــ شمطوًمى ً
أوٓ سمتحرير ًمٌـون مـ طمؽؿ اًمؽمك.
وملكشلوا هلؿ طمقازم (( )1876مجعقي صمقريي هيي) ،وراطمقا
جيتؿعقن مًوء قمـد اًمشوـمئ اًمصخري ذم مؽون اؾمؿف اًمروؿمي ذم رأس
سمػموت ًمؾتداول واًمتشوور ذم أكجع اًمقؾموئؾ ًمتحؼقؼ أهداومفؿ ،ويمون
أظمطر مو أىمؾؼ كػقس أوًمئؽ اًمشٌون هق اطمتؼور إشمراك هلؿ ،واقمتٌورهؿ
أدكك ؿمل ًكو مـفؿ ،ممو ضمعؾفؿ يشعرون سموإلهوكي ،همػم أن اًمعريب اعمًؾؿ
قمـدمو يتؽؾؿ قمـ اإلمؼماـمقريي اًمعثامكقي يمون يًتطقع أن يؼقل :إهنو
إمؼماـمقريتفٕ :هنو يموكً إمؼماـمقريي إؾمالمقي.
واًمقاىمع أن اعمًؾؿ مل يؽـ يشعر سملكف همريى ذم وـمـ همريى قمـف،
سمؾ يمون إمر قمغم كؼقض ذًمؽ .أمو اعمًقحل ومؽون يشعر دو ًمو سملكف واطمد

مـ (رقمويو اًمًؾطون وأن احلؽقمي اًمؽميمقي ٓ يؿؽـ أن شمؽقن طمؽقمتف).

ًمؽـ مل يـؼض زمـ ـمقيؾ طمتك ؿمعر أوًمئؽ اًمشٌون اًمـصورى أهنؿ
إذا أرادوا سمؾقغ هدومفؿ يـٌغل هلؿ أن يتعووكقا مع اعمًؾؿلم ًمؽل يؽقكقا
هلؿ ؾمـدً ا وقمق ًكو.
ومؼد يمون مـ اعمحتؿ قمؾقفؿ أن يظفروا أموم إشمراك يمجٌفي واطمدة
مؽماصي .ومل يؽـ هـوك مـ ىموؾمؿ مشؽمك سملم اعمًؾؿلم اًمعرب
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125أن
واعمًقحقلم اًمعرب ؾمقى اًمعرسمقي ،وموًمعروسمي يمشعور يمون ذم وؾمعفو
أيضو سملم اعمًؾؿلم
شمثػم ذم كػقس اًمعرب
شمقطمد ً
ؿمعقرا سموًمؼقمقي ،وأن ّ
ً
اًمعرب واعمًقحقلم اًمعرب اًمـوىمؿلم قمغم إشمراك.

وقمغم هذا إؾموس اىمتـع إقمضوء اعمًقحققن ذم مجعقي اًمثقرة
اًمنيي أن اًمًٌقؾ اًمقطمقد ًمؾتحرر مـ احلؽؿ اًمؽميمل واًمًٌقؾ اًمقطمقد
ًمؾؿًوواة سمقـفؿ وسملم اعمًؾؿلم :هق شملًمقػ ضمٌفي قمرسمقي مقطمدة شمؼقم قمغم
ومؽرة اًمعروسمي وشمًتطقع أن شمؼػ ذم وضمف إشمراك.
وجلل أوًمئؽ إقمضوء اعمًقحققن إمم ظمطي أظمرى ،هل إدظمول
سمعض اًمقضمفوء اعمًؾؿلم ذم اعمحوومؾ اعموؾمقكقي ذم سمػموت .ويمون سمعض
إقمضوء اًمٌورزيـ ذم هذه اجلؿعقي اًمنيي ىمد اكضؿ إمم قمضقيي هذه
اعمحوومؾ اعموؾمقكقي (.)1

()1

قمـ يمتوب (كشقء اًمؼقمقي اًمعرسمقي) ًمزيـ كقر اًمديـ زيـ ،ط( ،3ص،)61-60
ً
كؼال قمـ ومورس كؿر اًمـٍماين ،أطمد ممؾمز اجلؿعقوت اًمؼقمقي اًمنيي.
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اإلحلاد
اإلحلود ــ سمؿعـك إكؽور اخلوًمؼ ــ مرض ذم اًمؼؾى وقمؿك ذم
اًمٌصػمة ،واكتؽوؾمي ذم اًمعؼؾ وؿمذوذ ذم اًمػطرة ،وهلذا ٓ يصوب سمف
إكًون ؾمقي ً
ومضال قمـ أمي ؾمقيي.
ومل يؽـ اإلحلود فموهرة قمومي ذم أي قمٍم مـ اًمعصقر ،ومل
شمعتؼده أمي مـ إمؿ اًمًوسمؼي ىمط وإكام يمون اعمؾحدون أومرا ًدا ؿموذيـ.
حمصقرا ذم أمريـ:
وموٕمؿ ذم اًمعصقر اًمغوسمرة يمون يمػرهو
ً

 -1اًمنمك سموهلل شمعومم وقمٌودة همػمه معف ،يموٕطمجور واًمؽفون

واعمؾقك وهمػمهو.
 -2اجلفؾ سموهلل شمعومم وسمام يؾقؼ سمف ومو ٓ يؾقؼ سمف مـ اًمصػوت،
يموٓقمتؼود سملكف ًمف اسمـ أو صوطمٌي ،أو ٓ يرى وٓ يًؿع يمؾ رء ،أو أكف
مثؾ اعمخؾقىموت ،أو حيؾ ذم رء مـفو.
يمؾ هذا مع اإلىمرار سمقضمقد رب ظموًمؼ رازق يدسمر إمر{ :ﯚ ﯛ
ﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨ
ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ}

[يقكس.]31:
أمو آقمتؼود سملكف ٓ إًمف هلذا اًمؽقن مطؾ ًؼو ومفق مـ اًمضالٓت اًمشوذة
اًمتل مل شمعؾـفو أمي مـ اًمٌنم إٓ اعمجتؿعوت إوروسمقي ذم اًمعٍم
احلديٌ ،وًمقس يمؾ أومرادهو يمذًمؽ.
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أضباب ظّوز اإلحلاد:
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ًمإلحلود ذم اًمعومل اًمغريب أؾمٌوب حمؾقي ظموصي ،وإكام اكتؼؾً إمم
اعمجتؿعوت إظمرى قمـ ـمريؼ اًمغزو اًمػؽري واًمتؼؾقد عمو حيًٌقكف
قمؾام وطمضورة.
ً
وهذه األشباب مسابطة متضافرة وأمهفا:
 -1أن أوروبا مل تعتؼد اإليامن الصحقح والدين احلق ،بل تؼؾبت
من جاهؾقة إػ جاهؾقة.
أ -ومؿـ قمٌودة إوصمون وأهلي اعمتعددة قمـد اًمققكون واًمرومون ذم
قمٍمهو اًمؼديؿ.
اعمحرومي ذم قمصقرهو اًمقؾمطك.
ب -إمم اًمـٍماكقي
ّ

ج -إمم اًمضقوع واإلحلود واجلوهؾقي اعمعوسة.

وقمؾقف وموًمديـ اًمذي أحلدت قمـف أوروسمو ًمقس هق ديـ اهلل ،وإكام هق
اًمـٍماكقي اًمتل ووعفو سمقًمس ومـ سمعده ( ،)1وهل ديـ ممؾقء سموخلراوموت
اًمتل ٓ يؼٌؾفو اًمعؼؾ اًمًؾقؿ واًمػطرة اًمؼقيؿي ،وأقمظؿ هذه اخلراوموت مو
يتصؾ سموهلل شمعومم يموًمتثؾقٌ وأًمقهقي اعمًقح مع اقمتؼود وٓدشمف وصؾٌف،
ويمذًمؽ ظمراومي اخلطقئي واخلالص وإهار اعمؼدؾمي ،هذا قمدا مو طمقشمف
إكوضمقؾ مـ شمـوىمض وأظمطوء قمؾؿقي وشمورخيقي واوحي.
مػرووو قمغم اًمـٍماين أن يممـ هبذه اخلراوموت
ومع ذًمؽ ومؼد يمون
ً
()1

اكظر :مقوقع اًمـٍماكقي اعمتؼدم (ص .)95
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سمال اقمؽماض وٓ شمػؽػم ،طمقٌ إن ؿمعور اًمـٍماكقي اًمدائؿ (آمـ ً
أوٓ صمؿ
وم ِؽر صموك ًقو) هذا ذم اًمعؼقدة.
وذم اًمعٌودة كجد أن اًمـٍماكقي ومروً قمغم أوروسمو وهمػمهو
ٍ
مـوف ًمؾػطرة اًمٌنميي ،وموخلروج مـ هذا اًمديـ
(اًمرهٌوكقي) وهل ؾمؾقك
ــ ذم طمد ذاشمف ــ أمر يقضمٌف اًمتػؽػم اًمًؾقؿ سمال ريى ،وًمؽـ اًمؼضقي هل أن
اًمٌديؾ ًمقس اإلحلود ،وإكام هق اإليامن سموًمديـ اًمصحقح (اإلؾمالم).
 -2ضغقان رجال الؽـقسة ( ):
ومؼد ضمعؾقا أكػًفؿ أرسمو ًسمو ًمؾـصورى ينمقمقن هلؿ مو يشوءون
ويػروقن قمؾقفؿ اًميائى ،ويتحؽؿقن ذم قمؼقهلؿ وإيامهنؿ سمتقؾمطفؿ
سمقـفؿ وسملم اهلل ،وومرض آقمؽماف أمومفؿ سموخلطويو وـمؾى اعمغػرة
سمقاؾمطتفؿ ،وهمػم ذًمؽ ممو يزظمر سمف اًمتوريخ إورويب.
 -3الؽشوف العؾؿقة:
قمدوا ًمؾديـ ،وًمؽـ احلؼ قمدو
مو يمون اًمعؾؿ يق ًمو مـ إيوم
ّ

ًمؾخراومي.

ومـذ أن ادمفً أوروسمو ًمؾؽشػ واًمٌحٌ اًمعؾؿل ،يموكً معريمي
يمؼمى سملم قمؾامء اًمػؾؽ واًمطٌقعي ،وسملم رضمول اًمؽـقًي اًمذيـ شمصدوا هلؿ
سموحلرب اًمشعقاءٕ ،مريـ:
أ  -أن اعمـفٍ اًمعؾؿل مـؼقل قمـ اعمًؾؿلم.
ب -أكف يصودم مو أدظمؾقه ذم اًمؽتى اعمؼدؾمي ،مـ معؾقموت سموـمؾي
()1

اًمؽـقًي شمعـل :جمؿع رضمول اًمديـ أو سمرعموهنؿ.
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قمـ اًمؽقن واًمتوريخ.
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وهؽذا شمعرض رواد اًمؽشقف اًمعؾؿقي ًمالوطفود اًمذي وصؾ إمم
إطمراق سمعضفؿ سموًمـور.
ويمؾام شمؼدم اًمزمـ صمٌتً صحي احلؼوئؼ اًمعؾؿقي ،وسمطالن اخلراوموت
اًمؽـًقي ،وًمؽـ سمعض أكصور اًمعؾؿ اؿمتطقا ومفومجقا اًمديـ يمؾف مـ طمقٌ
هق ديـ ،ومل يعتـؼقا ــ أو حيؽممقا ــ ديـ اهلل اخلوًمد اًمؽومؾ (اإلؾمالم).
وهؽذا أومهقا اًمـوس أن يمؾ طمؼقؼي شمؽتشػ إكام هل كٍم ضمديد
ًمإلحلود قمغم اًمديـ.
 -4القفود:
اًمعداوة سملم اًمقفقد واًمـصورى مزمـي ،ويموكً اًمؽـقًي أيوم ؾمقطرهتو
شمضطفد اًمقفقد ،سمًٌى ومًودهؿ وإومًودهؿ ،ومؾام يموكً اعمعريمي قمغم
اًمؽـقًي ،وضمدهو اًمقفقد ومرصي ًمالكتؼوم مـفو ،ومقىمػقا مع ظمصقمفو
اعمؾحديـ .هذا مـ ضمفي ،ومـ ضمفي أظمرى خيطط اًمقفقد إلىمومي مو
يًؿقكف (ممؾؽي داود) قمغم أكؼوض إديون واحلؽقموت اًمعوعمقي ،وهلذا
يمون رضور ّيو ذم ظمطتفؿ إومًود إمقلم (همػم اًمقفقد) وإسمعودهؿ قمـ اًمديـ
وإظمالق ،وكنم آكحالل واإلحلود سمقـفؿ.
وهلذا يمون أهمؾى زقمامء اعمذاهى اإلحلوديي اهلدامي هيق ًدا ،يمام أن
اًمقفقد يًتخدمقن اعمول واًمدقمويي ًمـنم اإلحلود واًمػًود ذم اًمعومل
أمجع.
وًمإلحلود مذاهى وكظريوت يمثػمة ،أمهفو :اًمشقققمقي ذم اًمنمق،
واًمقضمقديي ذم اًمغرب ،هذا قمدا أن هـوك ماليلم مـ اًمـوس ذم أمريؽو
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وأوروسمو ٓ ،يتٌعقن مذه ًٌو معقـًوً ،مؽـفؿ ٓ يػؽرون سمؿًلًمي اًمديـ ذم
ىمؾقؾ وٓ يمثػم ،ومفؿ يمام ىمول اهلل شمعومم{ :ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ

ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ} [اًمـؿؾ.]66:
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أضئمة تطبيكية

131
131

س .1هؾ قمرومً إمؿ اًمًوسمؼي اإلحلود سمشؽؾ مجوقمل؟وومقؿ يمون
يمػرهو؟.
س .2اذيمر أهؿ أؾمٌوب فمفقر اإلحلود ذم أورسمو ،واذح اصمـلم مـفو
سموًمتػصقؾ.
س .3هؾ سملم اًمعؾؿ اًمصحقح واًمديـ اًمصحقح شمعورض؟ وومن
اعمحرومي.
قمغم وقء ذًمؽ أؾمٌوب اكتصور اًمعؾؿ قمغم اًمـٍماكقي
ّ

س .4مو هل أهؿ اًمؼقى اهلدامي اًمتل شمعؿؾ ًمـنم اإلحلود ذم

اًمعومل؟ ومو هدومفؿ مـ ذًمؽ؟.
س .5اذيمر مذهٌلم مـ اعمذاهى اإلحلوديي؟ وسملم اًمديـ إصكم
عممؾمًقفو؟.
س  .6مـ ظمالل معرومتؽ ٕؾمٌوب فمفقر اإلحلود ذم أورسمو ،هؾ
ًمإلحلود ذم اًمعومل اإلؾمالمل مؼمر؟ وسمامذا إذا شمػن وضمقده؟.
س  .7عموذا قموروً اًمؽـقًي اًمـٍماكقي اًمؽشقف اًمعؾؿقي؟.
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انشيىعية
اًمشقققمقي هل اعمذهى اإلحلودي اًمذي أؾمًف (يمورل موريمس)
ومًوقمده (ومريدريؽ إكجؾز) ،ويؼقم قمغم إكؽور وضمقد اهلل ،وشمؽذيى
إكٌقوء يموومي ،واًمؽػر سموٕديون مجق ًعو.
أضباب ٌشأة الشيوعية واٌتشازِا:
 -1اكتشور اإلحلود سمعد اكتصور اًمعؾؿ احلديٌ ذم معريمتف مع ظمراوموت
اًمؽـقًي.
 -2اًمظؾؿ اًمػظقع اًمذي كزل سموًمطٌؼي اًمعومؾي ،قمؼى اًمتحقل آضمتامقمل
اًمؽٌػم اعمًؿك (اًمثقرة اًمصـوقمقي).
 -3اًمتخطقط اًمقفقدي ،ومؿمؾمس اًمشقققمقي (موريمس) هيقدي ،ويمثػم مـ
زقمامء اًمدول اًمشقققمقي ورؤؾموء إطمزاب اًمشقققمقي ذم اًمعومل
هيقد.
وهؽذا ومؽؾ جمتؿع يشقع ومقف آكحالل ،ويؼمز ومقف اًمتػووت
اًمطٌؼل ومفق أرض ظمصٌي ًمألظمطور اًمشقققمقي اهلدامي.
األصوه اليت اضتىدت وٍّا الشيوعية:
 -1الػؾسػة اجلدلقة (الديالؽتقك):
وهل ومؾًػي أعموكقي مثوًمقي (ظمقوًمقي) شمؼقل :إن يمؾ رء حيؿؾ كؼقضف
أيضو
معف ،ويتقًمد مـ مجع اًمـؼقضلم ىمقة صموًمثي ،وهذه اًمؼقة اًمثوًمثي حتؿؾ ً
كؼقضفو وهؽذا ،وًمؽـ يمورل موريمس ـمٌؼفو قمغم احلقوة اًمقاىمعقي ،ومؼرر ً
مثال:
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ومـ
أن اًمرأؾمامًمقي (ىمقة) وهل حتؿؾ كؼقضفو :اًمطٌؼي اًمعومؾي،

اًمٍماع سمقـفام شمتقًمد اًمؼقة اًمثوًمثي :اًمشقققمقي.
 -2الـظريات االصساكقة:
فمفرت ذم أوروسمو كظريوت إصالطمقي ؾمؿقً (اؿمؽمايمقي) ويموكً رد
ومعؾ ًمؾظؾؿ اًمذي يعوين مـف اًمػالطمقن واًمعامل.
وىمد ريمى موريمس اعمقضمي ،وأومود مـ هذه اًمـظريوت ،وًمؽـف ضمعؾ
كظريتف ختوًمػفو ذم أمريـ أؾموؾملم:
أ -أن اؿمؽمايمقتف مؾحدة ٓ ،شمممـ سموًمديـ وإظمالق اعمعروومي.
ب -أن اؿمؽمايمقتف هل ــ طمًى زقمؿف ــ آؿمؽمايمقي اًمقطمقدة اًمتل
شمؼقم قمغم اًمؼقاكلم اًمعؾؿقي حلريمي اًمتوريخ ،سمخالف اًمـظريوت إظمرى
اًمتل هل جمرد دقمقات إصالطمقي ظمقوًمقي ،وهلذا ؾمؿك موريمس اًمشقققمقي
(آؿمؽمايمقي اًمعؾؿقي).
 -3كظرية (داروين):
وهل ذم احلؼقؼي (ومروقي) مل شمصؾ سمعد إمم أن شمؽقن (كظريي)
ً
ومضال قمـ أن شمؽقن طمؼقؼي ،هذه اًمػروقي شمػؽمض أن احلقوة شمطقرت مـ
مرورا سمحؾؼوت مقضمقدة أو
اًمؽوئـ ذي اخلؾقي اًمقاطمدة ،إمم اإلكًون،
ً

مػؼقدة ذم ؾمؾًؾي اًمتطقر اعمقهقمي ،وأن هذا اًمتطقر طمدث دون
اومؽماض ىمقة ظمورضمقي أوضمدشمف ــ أي :إكؽور اخلوًمؼ ــ .وىمد اؾمتخدم
موريمس واكجؾز أهؿ ريمـلم ىمومً قمؾقفو اًمـظريي اًمشقققمقي ،ومهو:
أ -طمققاكقي اإلكًون وموديتف.
ب -احلتؿقي (اجلؼميي).
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ومؽام شمؼرر اًمػروقي أن شمطقر احلقوة طمتؿ ٓ إرادة ًمألطمقوء ومقف،
ىمررت اًمشقققمقي يمذًمؽ أن طمريمي اًمتوريخ (آكتؼول مـ مرطمؾي إمم مرطمؾي
يمام ؾمقليت) طمتؿقي ٓ إرادة ًمؾٌنم ومقفو.
أِي وبادئ الشيوعية:
 -1ال إله واحلقاة مادة:
ومضؿقكف إكؽور وضمقد اهلل وشمؽذيى إكٌقوء مجق ًعو ،واًمؽػر سمؽؾ
اًمعؼوئد اًمديـقي وإظمالق اعمًتؿدة مـفو ،وإظمضوع احلقوة اإلكًوكقي
ًمؼقاكلم آضمتامع احلققاين ،وىمقاكلم اعمودة اًمصامء.
 -2التػسر ادادي لؾتاريخ:
شمعتؼد اًمشقققمقي ــ سمـوء قمغم طمققاكقي اإلكًون ــ أن اًمٌحٌ قمـ اًمطعوم
هق داومع اإلكًون اًمقطمقد ًمؽؾ قمؿؾ وومؽرة ،وأن أديون اًمـوس وأظمالىمفؿ
مو هل إٓ اكعؽوس ًمقوعفؿ آىمتصودي .وىمًؿً شموريخ اإلكًوكقي إمم
مخس مراطمؾ طمتؿقي:
 -1مرطمؾي اًمشقققمقي إومم.
 -2مرطمؾي اًمرق.
 -3مرطمؾي اإلىمطوع.
 -4مرطمؾي اًمرأؾمامًمقي.
طمتام
 -5مرطمؾي اًمشقققمقي اعموريمًقي ،اًمتل ؾمقف شمًقد اًمعومل يمؾف ً
يمام يزقمؿقن.
 -3أن الواقع هو الذي يـشئ الػؽرة ولقس العؽس:
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اًمـوس
وشمطٌقؼ ذًمؽ :أن يمؾ مرطمؾي مـ اعمراطمؾ اخلؿس شمـشئ قمـد

وأومؽورا هل اكعؽوس وكتقجي ًمذًمؽ اًمقوع آىمتصودي وشمؾؽ
قمؼوئد
ً
اعمرطمؾي ،وهذا ــ يمام شمزقمؿ ــ أمر طمتؿل ٓ مػر مـف وٓ كؼوش ومقف.
ً
ومؿثال :مرطمؾي اإلىمطوع هلو ديـفو احلتؿل وأظمالىمفو احلتؿقي،
يموإليامن سموًمديـ ،واعمحوومظي قمغم اًمعرض وشمراسمط إهة .ومنذا اكتؼؾً
اًمٌنميي إمم اًمرأؾمامًمقي وهق أمر طمتؿل ،ومؿـ اعمحتؿ أن شمؽقن مؾحدة،
وأن شمؽقن اعمرأة قمومؾي ،وإهة مػؽؽي ،يمام أن آؾمتفوكي سموًمعرض هل
اخلؾؼ اًمصحقح ذم هذه اعمرطمؾي.
ً
وشمطٌقؼو ًمذًمؽ شمؼرر اًمشقققمقي :أكف مـ اعمًتحقؾ أن يقضمد جمتؿع
زراقمل سمال ديـ ،ومـ اعمًتحقؾ أن يقضمد جمتؿع صـوقمل متديـ.
ً
مًتؼٌال إمم اًمشقققمقي ــ وهذا قمـد اًمشقققمقلم
ومنذا اكتؼؾً اًمٌنميي
طمتام وضمقد اًمدوًمي ،وختتػل متو ًمو
طمتؿ ٓ ؿمؽ ومقف ــ ومنكف ؾمقختػل
ً
اعمؾؽقي اًمػرديي ،وإهة ،واًمديـ.
هؽذا ىمرر موريمس ،وًمؽـ اًمقاىمع أصمًٌ سمطالن هذه احلتؿقي ،ومنن
اًمثقرة اًمشقققمقي ىمومً ذم روؾمقو واًمصلم ومهو دوًمتون زراقمقتون مل مترا
سموعمرطمؾي اًمرأؾمامًمقي أسمدً ا .وسمريطوكقو اًمتل شمـٌل موريمس أهنو أول دوًمي
كظرا ٕهنو أول دوًمي ايمتؿؾً ومقفو اًمرأؾمامًمقي ،مو
ؾمتؼقم ومقفو اًمشقققمقي ً
شمزال طمتك اًمققم دوًمي رأؾمامًمقي.
هذا ً
ومضال قمـ أن اًمعومل ــ همػم أوروسمو ــ ٓ شمـطٌؼ قمؾقف هذه اعمرطمؾي
واحلتؿقوت ،وموًمقوسمون ــ ً
مثال ــ شمػقىمً صـوقم ّقو قمغم يمثػم مـ اًمدول
إوروسمقي ،اًمرأؾمامًمقي مـفو واًمشقققمقي ،ومع ذًمؽ ومفل أيمثر حموومظي قمغم
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ديـفو وشمؼوًمقدهو وقموداهتو مـ يمثػم مـ اًمدول اًمنمىمقي اًمزراقمقيً ،
ومضال قمـ
اًمدول اًمصـوقمقي.
وأًمٌوكقو هل أيمثر اًمدول إوروسمقي ختؾ ًػو ذم يمؾ جمول ،ومع ذًمؽ
ومفل أيمثرهو متً ًؽو سموحلرومقي اعموريمًقي ىمٌؾ احلؽؿ احلوزم.
وذم اًمعومل اإلؾمالمل سمقايمػم صحقة إؾمالمقي ،شمثًٌ أن سموإلمؽون
سمؾقغ أقمغم مًتقى مـ اًمتؼدم اًمصـوقمل مع اًمتؿًؽ اًمتوم سموإلؾمالم،
وهذا مـ اًمقاضمى اًمذي ٓ سمد ًمألمي اإلؾمالمقي أن شمؼقم سمفٕ :ن ديـفو
كػًف يلمرهو سمف.
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انىجىدية
اًمقضمقديي هل إطمدى مظوهر اًمؼؾؼ واًمضقوع اًمذي يعوكقف اعمجتؿع
إورويب اعمتؿرد قمغم اهلل شمعومم ،وهل مو شمزال أيمثر اًمػؾًػوت
اإلحلوديي ؿمفرة ذم اًمعومل اًمغريب ،قمغم اًمرهمؿ مـ اًمتؼدم اًمـًٌل اًمذي
طمؼؼتف اًمػؾًػي اهلدامي اجلديدة ،اعمًامة (اًمٌـوئقي) أو (اًمٌـققيي).
ملاذا مسيت الوجودية؟.
اًمقضمقديي مشتؼي مـ اًمقضمقدٕ :ن مؾخص ومؾًػتفو( :أن اًمقضمقد
يًٌؼ اعموهقي) ومؼته ذًمؽ ومضؿقكف :أن اإلكًون ٓ يقضمدً ،مؽل يتٌع
مـفجو مقوق ًقمو ًمف مـ ىمٌؾ ،سمؾ وضمقده كػًف هق اًمذي حيدد
منم ًقمو أو
ً
ّ

اعمـفٍ اًمذي يًػم قمؾقف ،واًمًؾقك اًمذي يتخؾؼ سمف ،ويمؾ ومرد طمر ذم

آظمتقور واًمتحديد.
وهلذا ،وموًمقضمقديي متثؾ صمقرة قمغم يمؾ إديون واًمؼقؿ وإكظؿي،
ومفل:
 -1ثورة ظذ الـّصاكقة:
ٕن اًمـٍماكقي شمرؾمؿ ًمإلكًون ـمريؼف ذم احلقوة مؼد ًمو ،مـ ظمالل

اكتامئف ًمؾعؼقدة اًمـٍماكقي ،وشمٌعقتف ًمرضمول اًمديـ ،وإيامكف سمام ٓ يتػؼ مع
إرادشمف وقمؼؾف.
 -2وثورة ظذ ادذاهب اجلامظقة:
ٕهنو هتتؿ سموجلامقمي ،وشمؾغل ىمقؿي اًمػرد ،وشمصفر اًمـوس يمؾفؿ
ــ قمغم اظمتالف مقزاهتؿ ــ ذم ىموًمى واطمد مصـقع مؼد ًمو ،واًمشقققمقي
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 -3وثورة ظذ ادذاهب العؼؾقة ظامة:
ٕهنو شمغػؾ قمـ طمؼقؼي اإلكًون ذم كظر اًمقضمقديي وهل (إكو
اًمٌوـمـ) ،وٕن اًمعؼؾ هق اًمذي حيدد اًمؼقؿ اًمثوسمتي وإطمؽوم اعمطؾؼي اًمتل
شمرومضفو اًمقضمقديي مجقعفو ،وهلذا يموكً يمتوسموت اًمقضمقديلم ذم اًمغوًمى
أدسمقي قموـمػقي ،وًمقًً ومؾًػقي قمؼؾقي.
أقطاً الوجودية:
اًمقضمقديي ىمًامن:
 -1الوجودية الصوفقة :ويًؿقهنو (اًمقضمقديي اعمممـي) ،وأؿمفر
زقمامئفو (يمورل يوؾمؼمز)( )1اعمتقرم ؾمـي (1969م).
 -2الوجودية اإلباحقة :ويًؿقهنو (اًمقضمقديي اعمؾحدة) وهل
اعمؼصقدة إذا ىمقؾ :اًمقضمقديي سمنـمالق.
وملمو اًمقضمقديي اًمصقومقي ومفل مثول اعمعوكوة اًمؼوؾمقي ،اًمـودمي قمـ قمدم
اًمثؼي ذم اًمعؼقدة اًمـٍماكقي ،مع إحلوح اًمػطرة قمغم رضورة اإليامن ،دون
أن هتتدي ًمإليامن اًمصحقح ،وملصحوهبو ٓ يـؽرون وضمقد اهلل ،وًمؽـفؿ
همػم مؼتـعلم سمنًمف اًمؽـقًي ،ومراطمقا يتخٌطقن ذم متوهوت اًمتصقف
اهلـدود وهمػمه.
وأمو اًمقضمقديي اإلسموطمقي ،وملصؾفو اًمػقؾًقف اًمقفقدي إعموين
قمدوا
(كقتشف) اعمتقرم ؾمـي (1900م) وىمد يمون سمحؽؿ هيقديتف
ّ
()1

وىمد يؽتى :ؿمورل ضمؼمز.
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ًمؾـٍماكقي ،وملقمؾـ سمجرأة أن (اًمرب ىمد موت) وطمؾ حمؾف اإلكًون إقمغم
(ؾمقسمرمون) اًمذي يؿثؾف جمؿققمي خمتورة مـ إومذاذ ،جيى أن خيضع
هلؿ ؾموئر اًمـوس.
وأقمؾـ أن اًمـٍماكقي هل أهمالل وىمققد ،شمؼيض قمغم إكًوكقي اإلكًون
وطمريتف ،ودمعؾف قمٌدً ا ً
ذًمقال عمجؿققمي رضمول اًمؽـقًي.
ورأس اًمقضمقديي اإلسموطمقي ذم اًمؼرن اًمعنميـ هق (ؾمورشمر) اعمتقرم
ؾمـي (1980م) ،وهق هيقدي ومركز ،كشل أول أمره اؿمؽمايم ّقو ،صمؿ أطمقو
مذهى ؾمؾػف (كقتشف) ومدقمو ًمؾقضمقديي ،وًمؽـف مل يًتخدم اًمعؼؾ
واًمػؾًػي ،وإكام اؾمتخدم إدب ،طمقٌ اًمعوـمػي واحلؾؿ وإؾمطقرة،
رواضمو أيمؼم ،ودمـى هبو مقدان اًمعؼؾً ،مقؼقفو مـ
وسمذًمؽ أشموح ًمػؽرشمف
ً
اًمـؼد اًمػؾًػل اًمذي ٓ شمًتطقع أن شمصؿد أمومف.
خطس الوجودية عمى العامل اإلضالوي:
اكتنمت اًمقضمقديي ذم اًمعومل اإلؾمالمل ،وآمـ هبو سمعض اًمشٌوب
اعمثؼػ سموًمثؼوومي اًمغرسمقي ،وىمد مفد هلو اكتشور وؾموئؾ اًمغزو اًمػؽري،
ووعػ اًمؽمسمقي اإلؾمالمقي واًمققمل اإلؾمالمل ،ويمذًمؽ اًمتؿرد وطمى
اًمظفقر واعمخوًمػي ًمدى اًمشٌوب.
واًمقضمقديقن ذم اًمعومل اإلؾمالمل يـػذون مـ صمغرة ٓ يػطـ هلو
يمثػما ،وهل إدب( :اًمروايي ،اًمشعر ،اعمنح ،اًمـؼد) وهذا
اًمـوس ً
يػن ًمـو حتقل يمثػم مـ أصحوب اًمػؽر اًمشقققمل ومو أؿمٌفف إمم
اًمؽتوسموت إدسمقي.
وموًمقاىمع أن اًمشقققمقلم مل يتخؾقا قمـ مذهٌفؿ ،وًمؽـفؿ ادمفقا إمم
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آظمر
مو ادمف إًمقف (ؾمورشمر) كػًف ،مـ اعمصوحلي سمقـف وسملم اًمشقققمقي ذم

طمقوشمف ،ووضمدوا أن ؿمعوراهتؿ اًمثقريي ىمد يمًدت ،وأن اعمجتؿعوت
اإلؾمالمقي ٓ شمرى سمليي ومؽرة إحلوديي سحيي ،ومؾجلوا إمم اًمتًؽم
سموٕقمامل إدسمقي.
يمام أكف ىمد متخض قمـ شمالىمح اعموريمًقي واًمقضمقديي وسمعض
اعمذاهى إظمرى فمفقر ومؾًػي إحلوديي ضمديدة ،شمًؿك (اًمٌـوئقي) أو
(اًمٌـققيي) يتزقمؿفو (يمؾقد ًمقػل ؿمؽماوس) وهل ٓ ختتؾػ قمـ اًمقضمقديي
ً
ؿمؿقٓ ،وأقمؿؼ
ذم ضمقهرهو وطمؼقؼتفو ،وًمؽـفو شمدقمل أهنو أيمثر مـفو
ً
حتؾقال ،ويزقمؿ أكصورهو أهنو (ومؾًػي اعمًتؼٌؾ) وأهنو ؾمقف شمؼيض قمغم
وىمقام وأطمؽو ًمو
يمؾ اعمٌودئ واًمؼقؿ وإطمؽوم ،وشممؾمس حمؾفو مٌودئ
ً

ضمديدة ــ أي :كظرة ضمديدة ًمؾؽقن واإلكًون واًمديـ ــ وهلذا شمًؿك ذم
اًمغرب (اًمعٍميي) وىمد شمرمجً إمم (احلداصمي) وهق مصطؾح ظمودع ،وىمع
ذم ؿمٌويمف يمثػمون ،دون قمؾؿ سمام حيقيف مـ مضؿقن.
مؼصقرا قمغم اًمؾغي وإدب
ومنن اًمتحديٌ اًمذي يدقمقن إًمقفً ،مقس
ً

ــ قمغم مو ذم هذا مـ ظمطقرة وهدم ــ وًمؽـف ومؾًػي وكظرة إمم احلقوة
وإظمالق واًمديـ ويمؾ رء ،وشمغقػم ؿمومؾ ًمؾؿػوهقؿ وإوووع
وإقمراف ،وصمقرة قمغم يمؾ ؾمؾطي طمًقي أو معـقيي.
وإن كظرة قمجغم قمغم أؾمامء رواد هذا آدموه وقمؼوئدهؿً ،متؽشػ
قمـ أن وراءه ظمطي ذيمقي وأصوسمع ظمػقي ،وأن هلؿ همويي ٓ ختػك قمغم
أطمد .وهمٓء هؿ أؿمفر اًمرواد:
أدوكقسُ :كصػمي.
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سمدر ؿمويمر اًمًقوب :يمون ؿمقققم ّقو ،صمؿ قمود ىموك ًطو ٓ يممـ سمٌمء.
ؾمؿقح اًمؼوؾمؿ :درزي ؿمقققمل.
كزار ىمٌوين :وضمقدي إسموطمل.
قمٌد اًمقهوب اًمٌقويت :ؿمقققمل.
وأن اًمذي يًتدقمل آكتٌوه طم ّؼو ،هق اًمؽماسمط اعمتلم سملم أصحوب
هذا آدموه ذم يمؾ مؽون ،ويمؾ مطؾع قمغم احلريمي إدسمقي اعمعوسة ذم
اًمعومل اإلؾمالمل يرى ذًمؽ سمقوقح.
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يؼقل أدوكقس(:)1
إن اًمؼصقدة أو اعمنطمقي أو اًمؼصي ،اًمتل حيتوج إًمقفو اجلؿفقر
اًمعريب ًمقًً هل شمؾؽ اًمتل شمًؾقف أو شمؼدم ًمف مودة اؾمتفاليمقيً ،مقًً
شمؾؽ اًمتل شمًويره ذم طمقوشمف اجلوريي ،وإكام هل اًمتل شمعورض هذه احلقوة
أي شمصدمف خترضمف مـ ؾمٌوشمف ،شمػزقمف مـ مقروصمف وشمؼذومف ظمورج كػًف،
إهنو اًمتل دموسمف اًمًقوؾمي وممؾمًوهتو اًمديـ وممؾمًوشمف اًمعوئؾي وممؾمًوهتو
اًمؽماث وممؾمًوشمف وسمـقي اعمجتؿع اًمؼوئؿ يمؾفو سمجؿقع مظوهرهو
وممؾمًوهتو وذًمؽ مـ أضمؾ هتديؿفو يمؾفو .أي مـ أضمؾ ظمؾؼ اإلكًون
اًمعريب اجلديد.
هؽذا يؾزمـو صمقر ّيو :منح ود اعمنح ،ؿمعر ود اًمشعر ،ىمصي
ود اًمؼصي ،يؾزمـو حتطقؿ اعمقروث ،ومفـو يؽؿـ اًمعدو إول ًمؾثقرة.

()1

وؾمؿك كػًف (أدوكقس) ،وهق اؾمؿ أطمد أهلي
اؾمؿف احلؼقؼل قمكم أمحد ؾمعقد،
ّ
اًمػقـقؼقي.
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