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 الشكر والتقدير

 

دنا رسكؿ اهلل محمد خاتـ ، كالصبلة كالسبلـ عمي سيمزيده الحمد هلل حمدان يكافي نعمو كيكافئ

 ، كبعد.النبييف، كرسكؿ اهلل إلى العالميف، كعمى آلو كصحبو أجمعيف

 -ةو إال مف فضمة كال تكفيؽ إال بو، فما مف نعملعمي القدير بالحمد الذم ىك أىموجو إلى اهلل اأتك 

 .ال قكة إال بو تبارؾ كتعالى، كال حكؿ ك فمو األمر مف قبؿ كمف بعد، -عز كجؿ

، ألستاذم الدكتكر سعيد القيؽ رفانان مني ألىؿ الفضؿ بفضميـ، أتقدـ بجزيؿ الشكر كالعرفافعً  

بالغ األثر في ، كالذم كاف لو ي عظيـ االىتماـ، كحكمة التكجيونالذم أكال -تعالى اهللحفظو  –

يف تمطفا بقبكؿ المذالمناقشة، ، كما كأتقدـ بالشكر إلى السيديف عضكم لجنةانجاز ىذه الرسالة

 :، كىماىذه الرسالة

 أحمد فكاقو د. -1

 ابراىيـ بكيدايف.د.  -2

أخص ، ك اء الييئة التدريسية دكف استثناءأعضإلى جميع كما كأتقدـ بالشكر الجزيؿ   -3

 مصطفى أبك صكم.   أ. دأستاذم بالذكر عميد كمية الدعكة كأصكؿ الديف، 

 

 

 

 

 



 ت
 

  ممخصال

ظيار البكف الكاسع ىدفت ىذه الدراسة الى تكضيح ، بيف غربة الديف عند مف ينتسبكف إليو، كا 

، كبياف آثار الفكر اإلرجائي في كاقع رجائيلمفيكـ السقيـ في الفكر اإلاك ، لئليمافالمفيكـ السميـ 

 األمة المعاصر. 

كتكمف أىمية البحث في ىذا المكضكع في تشخيص المرض العضاؿ الذم أصاب األمة     

اجع لمتعافي منو كصؼ العبلج النك ، كرية منيا كاالجتماعية كالسياسيةاإلسبلمية في المجاالت الف

 .بإذف اهلل تعالى

ب الرئيس ىك التفكير الدائـ في البحث عف السب ،عمى اختيار ىذا المكضكعف الباعث كاقد ك    

 .في تىفىرًُّؽ ىذه األمة، كذىاب ريحيا

، كدكر االستشراؽ كئواإلرجائي ككيفية نش مشكمة ىذه الدراسة في ماىية الفكر تكمفك    
كدكر العمماء في ، تبلؼ مفيكـ اإليماف بيف المسمميف، كاخنشره، في كالعممانية، كالفكر الصكفي

 .السمبية في كاقع األمة المعاصر ه، كبياف آثار ئيفكر اإلرجاالالرد عمى أصحاب 
 
جمع المعمكمات ب أقكـ، حيث ىذه الدراسة المنيج الكصفي، كالمنيج االستقرائي تٍ كقد اعتمدى   

، مج جيدالنتيجة التي تيمًثؿي نتا خمص إلىأ، ثـ حرر القكؿ فيياأفي المكضكع الكاحد، كمف ثـ 
 .، كالبحث المجرد عف النتائج المسبقةفي ذلؾ المكضكعية، كأمانة النقؿ العممي حادم  

 
التعريؼ بالفكر اإلرجائي  منيا،،  تضمف الفصؿ األكؿ إلى فصميف ةدراسىذه ال تد قٌسمكق  

اء كمناىج العمم، إليماف بيف السمؼ كبيف المتكمميف، كاختبلؼ مفيكـ اكنشكؤه، كأسباب انتشاره
، كتضمف الفصؿ ألبي حنيفة مف القكؿ باإلرجاء ، كتحرير القكؿ فيما نيًسبى في تعريؼ اإليماف

، كمف حيث الفصؿ يث قصر اإليماف عمى مجرد المعرفةالرد عمى الفكر اإلرجائي مف ح،الثاني
 يف ئيفكر اإلرجاال، كبياف آثار قكؿ باإلرجاء ينقض اإليماف أـ ال، كىؿ البيف اإليماف كالعمؿ
 ، كنيكض األمة كتقدميا.في اإليماف كالعمؿ كالسمكؾمف حيث  آثاره ، كاقع األمة المعاصر

، كأنو لـ يأخذ طابع عمى عقيدة المسمميف أف الفكر اإلرجائي فكر دخيؿ كأظيرت نتائج الدراسة 
، كأنو ميراث خبيث مف أحبار ييكد -رضي اهلل عنيـ –، كقد ظير بعد عيد الصحابةاإلطار



 ث
 

، كأف اإليماف بمفيكمو المطمؽ عند سمؼ األمة يعني السماع كاالنقياد، ة النصارلكقساكس
مفيكـ اإليماف ، كأف و القمب كظيرت آثاره عمى الجكارح، فيعني ما انعقد عميصكبمفيكمو الخا

يخصصكنو ، كحينما يشمؿ كؿ مأمكرو بو، ككؿ منييو عنو بأمر الشارع باإلطبلؽعند المتكمميف، 
، ؿ شرطان في تماـ ككماؿ اإليمافلمتكمميف يجعمكف العم، كأف االتصديؽ كحسب يحصركنو في 

كأف برد اليقيف ليس سبيمو ، ركنان كال شرطان لتحقيؽ اإليماف بينما المرجئة ال يعتبركف العمؿ
اره السمبية مف الفرد إلى ، كأف أثر الفكر اإلرجائي تعدل في آثالمنطؽ، كال عمـ الكبلـ كالجدؿ

، ال يمكنو أف يككف عالفكر اإلرجائي المائعي الممي   كأف، ية( العممانالبلدينية)إلى قبكؿ أكطٌ ف، األمة
كممة التكحيد تحقيؽ المفيكـ الشرعي لأف مما يقتضي ، لؤلمة اإلسبلميةمبعث تقدـو أك نيكض 

 .لؤلمة اإلسبلمية مف كبكتياقكالن كعمبلن كشركطان كاقتضاءن، ىك سبيؿ الخبلص 

  :يأتي في ختاـ البحث بما أكصيت قدك 
 
العمماء مف ًقبىًؿ  أكثر مان اىتما اإلسبلمي العقيدة كالفكر مجاالت التخصص العممي في إيبلء  

ىذا المجاؿ  تشجيع الطمبة لمٌتخصص فيل، كبذؿ المزيد مف الجيد المختصيف في عمـ العقيدة
ف غيره مف التخصصات، عمى لعقيدة أكلى معمـ اك ، فشرؼ العمـ بشرؼ المعمكـ، العممي الشريؼ
يؿ ملفي ا اليجمة الشرسة كالتخطيط الماكر مكاجية إليو في الحاجةً  لشدة كذلؾعظيـ أىميتيا، 

كتفشي الجيؿ بمسائؿ االعتقاد  تيالنيؿ مف عقيدمف أجؿ ا األمة اإلسبلمية أعداءًقبىؿ مف نيار كال
، الشكائب مما عمؽ بو مف وأف تصحيح االعتقاد كتصفيتكىك ؤلمر األىـ ل، ك عند المسمميف

الككنية في التغيير، اإلليية ة ن  السي  ًكفؽى التغيير  ميعىكؿي ىما  ،السميـاإلسبلمي العقؿ بالفكر  كتنكير
 .كاهلل كلي التكفيؽ
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Abstract 

 

      This study aimed at explaining the fact that Islam has become alien among 

Muslims, and showing the large gap between the right concept of faith and the faulty 

concept of the suspension thought and its effects on the current reality of the Islamic 

nation.  

The importance of this research lies in diagnosing the serious malady affecting the 

Islamic nation in its thought in the social and political fields, and recommending the 

effective remedy.  

The constant thinking of the main reason that caused the partition of this nation was 

the motive of choosing this topic.  

The issue of this study is the arise of the suspension thought and its definition, the role 

of orientalism, secularism and mysticism in spreading it, the role of Muslim scholars 

in refuting suspension thought and its disadvantages to the contemporary  nation and 

how to dispose of the effects of suspension thought.  

The study is based on the descriptive approach, and the inductive one in which the 

researcher gathers information on a topic and decides the outweighing opinion in 

order to objectively conclude the results with integrity away from abstract results in 

advance.  

The researcher has divided his study into two sections. The first includes the arise and 

definition of the suspension thought and the causes of its wide spread, and the 

difference in the concept of faith between predecessors and logicians, and the 

scholars’ approach in defining faith, and outweighing what is attributed to Abu Hanifa 

of talking about suspension speech. The second section includes refuting the 

suspension thought as regards confining faith to mere knowledge, and the separation 

between faith and deeds, and whether suspension speech invalidates faith or not, and 

the manifestation of the effects of suspension thought on the reality of the 

contemporary nation, including its effects on faith, action and behavior; and 

illustrating the salvation of the nation and its progress through understanding 

monotheism.  

 

The study concluded that the suspension though is an obtrusive one which has not 

become a framework yet. It appeared after the era of prophet’s companions, and that it 

is a malignant legacy of the Jewish rabbis and Christian priests. Faith in its absolute 

connotation according to the nation’s ancestors means obedience. But in its special 

connotation it means what is implied in the heart and reflected on the emotions. 

According to logicians, faith includes whatever urged or forbidden by the public. 

While predecessors restrict faith to mere confirmation, logicians insist that faith won’t 



 ح
 

be perfect without action. Unlike pro suspension thought who do not consider action 

as a condition for achieving faith, and that neither logic nor controversy lead to 

tranquility. The negative influences of suspension thought surpassed the individual to 

the whole nation, which paved the way to the acceptance of secularism. It is 

impossible for the ridiculous suspension thought to motivate the progress and the 

renaissance of the Islamic nation. Achieving the legitimate concept of monotheism in 

word and deed with all its conditions and requirements is the way of salvation for the 

Islamic nation from its stumble.  

The researcher’s recommendations : 

Paying more attention to the specialization in the fields of Islamic thought  and 

doctrine by specialized scholars in Islamic doctrine. Paying more efforts to encourage 

students to specialize in this noble field of study. The privilege of what is being 

studied causes the honor of the study. The science of doctrine is more important than 

other specializations for its great importance. That is because of the vicious attack and 

the constant cunning planning from the nation’s opponents to undermine its doctrine. 

The most important issue is that the correction of the belief by filtrating  it from 

stains, and the enlightenment of the mind with pure Islamic thought are what we 

count on for change according to nature of the universe.  

Allah grants success.  
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 المقدمة
 
ماـ كالصبلة كالسبلـ عمى عبده كنبيو محالحمد هلل الممؾ الحؽ المبيف،    مد خاتـ األنبياء كا 

 .كمف تبعيـ بإحسافو إلى يـك الديف، كبعد المرسميف، كعمى آلو كصحبو
 
اإلرجائي في واقع أثر الفكر )تابة ىذه الرسالة العممية بعنكاففيذه مقدمةه أخطيا بيف يدم ك   

، بحث، كأىمية البحث، كمشكمة البحثالغاية مف الو ،كقد تضمنت عنكاف البحثاألمة المعاصر( 
 .كمنيج الباحث، كالدراسات السابقة

 
 .الغاية من ىذا البحث

 
ظيار غربة الديف عند مف ينتسبكف إليو ، تكمف في تكضيحإف الغاية مف كتابة ىذا البحث    ، كا 

لمفيكـ السقيـ في الفكر ، كبيف اعند السمؼ الصالح لئليمافبيف المفيكـ السميـ  ،الكاسع البكف
 اإلرجائي السمبية في كاقع األمة المعاصر.، كبياف آثار الفكر اإلرجائي

 
 .البحثىذا أىمية 

 
 كرية منيا كاالجتماعية كالسياسيةإف التردم في حاؿ األمة اإلسبلمية في المجاالت الف    

تصحيح الفكر مما ك  تنقية االعتقاد لذا كاف البحث فيكالفكر، مرده إلى االعتقاد ، كالسمككية
 ،في ىذا العصر بحثو الجيد في ؿن ذً بي ، بؿ ىك أكلى كأىـ ما بمكافو  األىميةىك أمره مف  ماشابي

كبياف آثاره ، كالكقكؼ عمى أسبابوكالفكر، العتقاد الذم حاؽ باتشخيص المرض  كذلؾ ألجؿ
المذاف بيما قيكاـ األمة ، كي يسمـ االعتقاد، كيصح ح الفكر، ألمة المعاصركاقع افي ، السمبية

 .ذا البحث في آثار الفكر اإلرجائيلذا كاف ى، كنيكضيا
 

 .البحثىذا مشكمة 
 
 :ؿ مشكمة البحث فيما يأتي مف نقاطتتمث 
 ؟الفكر اإلرجائي مفيكـ ما ىك -أ
 ؟ما ىي أسباب ظيكر الفكر اإلرجائي -ب
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 ؟لجميعؿ مفيـك اإليماف كاحد عند اى -ج
  ؟ئيفكر اإلرجاالما ىي ردكد العمماء عمى أصحاب  -د
 ؟في نشر ىذا الفكر، ، كالفكر الصكفياؽ، كالعممانيةاالستشر  ما ىك دكر -ق
 ىؿ مف آثارو سمبية لمفكر اإلرجائي في كاقع األمة المعاصر؟ -ك
 

 منيج الباحث.
 
جمع المعمكمات ، حيث أقكـ بيج الكصفي، كالمنيج االستقرائيلبحث المنلقد اعتمدت في ىذا ا   

، النتيجة التي تيمًثؿي نتاج جيدم ، ثـ أخمص إلىأحرر القكؿ فييا في المكضكع الكاحد، كمف ثـ  
، ؿ ما مف شأنو التأثير في النتائجمف ك ان متجرد -تعالى–نصب عيني  تقكل اهلل عان كاض

كردت  التيسكرة القرآنية مف الكبياف رقـ اآلية  ،قؿ كالتكثيؽنة العممية في النلؤلما ان كمستحضر 
فإف تكرر اسـ المؤلؼ  في ىامش الصفحة، لصاحبوأترجـ كقد رمزت لكؿ اقتباس برقـ  ،فييا
كرمزت  ،األصمية في اليامش األحاديث النبكية إلى مصادرىاكقد عزكت  ،كتفي باسـ الشيرةأ

تضمف  ،فصميفكقد قٌسمت البحث إلى  ،ـ في اليامشمة ليأقـك بالترجثـ بعبلمة النجمة لؤلعبلـ 
مسائؿ حسبما يقتضى مطمب  عف كؿتفرع ، ك مطالب مبحثو كؿ  تضمف، ك مباحث فصؿكؿ 

الفيارس لآليات القرآنية ، كتمتيا حث بخاتمة حكت الخبلصة كالتكصيات، كختمت البالبحث
، كفيريسو كالمراجع كقائمة بالمصادر، ـكاألعبلـ المترجـ لي، يفة، كاألحاديث النبكية الشر الكريمة

  . لممحتكيات
 

 .الدراسات السابقة
 
 مرد عميو كتفنيد حجج القائميف بو، كقد انبرل للفكر اإلرجائي العمماء منذ نشكئولقد شغؿ ا   

 ، غير أف تمؾ الردكد لـ تأخذ أكثر مف نقضو لمفيكـو أككالمتأخريفالكثير مف العمماء المتقدميف 
عمى األمة مف المفيكـ  لتداعيات ىذابعيدان عف اآلثار السمبية  ،مفاىيـ الفكر اإلرجائيمف  أكثر

 .كحسب أك اقتصار عمى التعريؼ كالتأريخ، أك ذكرو لمنشأة كالمبادئ ،حيث النيكض كالتقدـ
 
كاتبو أك ، مجمةو في  لمكضكعو ، أك كاتبو مصٌكرةمسجمة لمحاضرة  مقٌدـو ف فمف يالمتأخر مف كأما   
 ان كتاب كتب في الفكر اإلرجائيمىف ىنالؾ  غير أف، أماـ جمعكممة ، أك ممؽو لصحيفة فيقالةو لم

 :عمييا، كىي االطبلع تيٌسر لي مما ،أك رسالة جامعية
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مفكر لالنشأة ، الكاتببيف فيو ، لمدكتكر سفر الحكالي دكتكراهكىك رسالة ، (1)ظاىرة اإلرجاء -1
أني لـ أجد فيو ضالتي  ، غيرادأجاد كأفف ،االعتقادمؿ عف كركز عمى محكر فصؿ الع ،ئياإلرجا

مف حيث نيكضيا كتقدميا  ،المعاصرالمتمثمة في آثار الفكر اإلرجائي السمبية في كاقع األمة  ،
 كاخبلقيا كسمككيا.

 
كتاب ظاىرة )عمىمؤلفو يرد فيو ، (2)قراءة نقدية لبعض ما جاء في كتاب " ظاىرة اإلرجاء -2

، كانعداـ أمانة لما كرد فيو مف تدليسالمنيجي نقد العممي لـ يصمد أماـ الأنو ر غي، اإلرجاء(
  .النقؿ العممي

 
  بعضغير أف ىذا الكتاب كاجو انتقادات شديدة مف ، (3)األقوال الخفية لممرجئة المعاصرة  -3 

                       قاؿ فيو:                  بيافو صدر عنو منو الشيخ الفكزاف في فقد حذر، العمماء

 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ" 

قد أطمعني عمى مسكدة  -سالـ بف محمد بف مطرؼ العرجاني - إذ يعمـ بو مف يراه بأف األخ
)األقكاؿ الخفية لممرجئة المعاصرة( فمـ أرتًض كتابو عمى كضعو الذم أطمعني عميو كأشرت كتابو

لى عميو أف يغيره تغييران جذرينا مف حيث األس مكب كمف حيث عزك النقكالت إلى أصحابيا كا 
مصادرىا بعد ما يفيـ كبلميـ عمى حقيقتو كيرد عميو ردنا عممينا لكنو بادر كطبع الكتاب كلـ آذف 

 .(4)"لو أف ينسب لي شيئا حكلو ألني ال أقره عمى كضعو الذم أظيره بو كألجؿ البياف جرل نشره

دكف كضعو منو لخطة جد فيو غير التشخيص لممرض فمـ أ - القكؿ لي –كقد تصفحت الكتاب   
عمى رسالة عممية في ىذا  -فيما تيسر لي –لـ أقؼكأشير ىنا إلى أنني  ،منيجية لمعبلج

 لكتاب في نقده  ىاميالبر ، ككتاب (ظاىرة اإلرجاءر سفر الحكالي )سكل رسالة الدكتك ، المكضكع
 .كتابة ىذه السطكر حتى (،مرجئواألقكاؿ الخفية لم) ككتاب، ظاىرة اإلرجاء()

                                                           
 .ظاىرة اإلرجاء كاتب كمؤلؼ سعكدم معاصر، لو عدة مؤلفات، ،سفر بف عبد الرحمف الحكالي، الحوالي -1
أعده لمنشر: ، كع الممؼ: ككرد، ن قراءة نقدية لكتاب ظاىرة اإلرجاء، حسيف محمكد برىامي ياسر، البرىامي -2

 : /http://www.geocities.com/abou_elfarag/readingالتحميؿ ،منتدل البراحة
 ق.1432، الطبعة األكلى األقوال الخفية لممرجئة المعاصرة، مطرؼ العرجانيسالـ بف محمد بف ، العرجاني -3
 . عمى الشبكة العنكبكتية الموقع الرسمي لمشيخ الفوزانلح بف فكزاف بف عبد اهلل الفكزاف،، صاالفوزان -4

http://www.geocities.com/abou_elfarag/reading/
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اآلثار األمة اإلسبلمية، كتكضيح  المكقكؼ عمى أسباب التردم التي ابتميت بيكبما أنني أتكؽ  
كنزؿ بيا مف تردم  عميياكدكره األساس فيما حؿ ؛ كر اإلرجائي عمى األمة اإلسبلميةلمف

 (ي واقع األمة المعاصرأثر الفكر اإلرجائي ف)عنكافكًخذالف، أجدني متحمسان جدان لمكتابة تحت 
 . راجيان مف اهلل التكفيؽ كالسداد

 
 .إلى ما قدمتو الدراسات السابقةما تضيفو ىذه الرسالة 

 
 ؿو فصٌ مي  شكؿو بحث بً الىك ، إلى ما سبؽ مف الدراسات السابقةىذه الرسالة ما تضيفو  إف مجمؿ  

عيكار ما  بيافك ، كأقكاليـحيث نشأتيـ، كرؤكسيـ، ، مف رجائيإلاالفكر تحرير األقكاؿ في  في
فيـ اإليماف  ر القكؿ فييحر تك  ،ئيفكر اإلرجاال في نشرالييكد كالنصارل  دكر تااثبك ، ذىبكا إليو
في كاقع األمة اإلرجائي  الفكر آثارف ابيك ، )مرجئة الفقياء(مسمى العمماء عمييـ ف أطمؽعند مى 

األمة في السمبية كاقع ، كآثاره سمـإيماف كأعماؿ كسمكؾ الفرد الممف حيث آثاره في  ،المعاصر
االستشراؽ الييكد كالنصارل ك  دكر كتسميط الضكء عمى ،مف حيث التقدـ كالنيكض اإلسبلمية

  .ميةبيف أبناء األمة اإلسبلالفكر اإلرجائي  كالعممانية كالفكر الصكفي في نشر
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 التمييد
 
ف ًكحدة الكممة، فبل مكاف لمخبلؼ في أصكلوالتكحيد، كديف  فاإلسبلـ العظيـ ديف كممة   ، كا 

ًسعىت رى  بناءن عمى تفاكت مستكيات العقكؿ  ،، كذلؾ لتفاكت األفياـحابتو الخبلؼ في الفركعكى
؛ كالمبني عمى الدليؿ أك رأى كًدراية، كبيذا نجد أف الخبلؼ في الفركعبإحاطتيا خ كمستكيات

في  ال يتعدد كابأف الص ريغـى ، اـ، كأصحاب العقكؿلمكد قضية بيف ذكم األفيال ييفًسدي ، شبيتو
فر فبياو ال يىككف إال بالدليؿ الصحيح الص، كلكف حسمو كالقطع بً نفسو ال فكؿه ريح، فإف تكى  ، كا 

العامة، كاإلخبلص كالنصح ، تحت سقؼ األصكؿ كالقكاعد الفقيية إليو قمبو مف دليؿكما ركف 
ليا  ؛العقيدةمجاؿ  في ، أمالفقو كالتشريعنة رسكلو، ىذا في مجاؿ ا، كسلكتاب اهلل كالتي ميعىكى

و غير اإلقرار مجاؿو ال دكر لمعقؿ فيإلى ، كذلؾ لخركجيا يقيني، فبل مجاؿ فييا لمخبلؼر البالخ
 .التحقؽ مف مصدر الخبر كحسب ينحصر في العقؿ فييا دكر، ك كالتسميـ بالنتيجة

، غير أنو لـ ييذكر كف في المسائؿ الفقييةحاجٌ يت  -رضكاف اهلل عمييـ –كاف الصحابةكمف ىنا   
كاف يسأؿ  ئان ، كمف كاف يجد في نفسو شيآخر في مسائؿ األصكؿ العقائدية عف أحدىـ أنو حاج  

العمؿ كقد جؼ القمـ  عف -رضي اهلل عنيـ – الصحابة ، كسؤاؿفيتمقى اإلجابة الشافية  النبي 
ًمي   .عىفٍ ).. الصحيحالحديث كما جاء في ، بما ىك كائف ٍنوي  الم وي  رىًضيى  عى    الن ًبيُّ  كىافى : قىاؿى  عى

نىازىةو، ًفي ذى  جى عىؿى  شىٍيئنا فىأىخى ، ًبوً  يىٍنكيتي  فىجى دو  ًمفٍ  ًمٍنكيـٍ  مىا: »فىقىاؿى  األىٍرضى قىدٍ  ًإال   أىحى ٍقعىديهي  كيًتبى  كى  ًمفى  مى
مىٍقعىديهي  الن اًر، ن ةً  ًمفى  كى مىى نىت ًكؿي  أىفىبلى  الم ًو، كؿى رىسي  يىا: قىاليكا «الجى نىدىعي  ًكتىاًبنىا، عى ؟ كى  اٍعمىميكا: »قىاؿى  العىمىؿى
ًمؽى  ًلمىا مييىس ره  فىكيؿ   ا لىوي، خي  كىافى  مىفٍ  كىأىم ا الس عىادىًة، أىٍىؿً  ًلعىمىؿً  فىيييىس ري  الس عىادىةً  أىٍىؿً  ًمفٍ  كىافى  مىفٍ  أىم 
د ؽى ( 5) كىات قىى أىٍعطىى مىفٍ  فىأىم ا }:قىرىأى  ثيـ   ،«الش قىاكىةً  أىٍىؿً  ًلعىمىؿً  س ري فىيييى  الش قىاءً  أىٍىؿً  ًمفٍ  ٍسنىى كىصى  ًباٍلحي
 . (1) [6-5 اآليىات:أرقاـ  ،92:الميؿ]({6)

اد الخميفة ؛ باستشيفعت الفتنة رأسياأف رى  ىإل، عمى منياج النبكةكبقي الحاؿ اإليماني السميـ    
، كما جرل الخبلفة –رضي اهلل عنو – كتكلي عميه  -رضي اهلل عنو  –ف بف عفافالراشد عثما

يفاضمكف بيف أيناس الناس ، كأخذ كانقساـ كمشايعةو  ، كانحيازو الكراـمف فتنةو كاقتتاؿ بيف الصحابة 
كالكالء لبعضيـ  –رضي اهلل عنيـ أجمعيف –، مثؿ عمي كعثماف كطمحة كالزبيرالجنةمقطكع ليـ ب

، التأخير الذم أخذ أك اإلمياؿ( الذم يعني التأخير ئيإلرجاا فكرالظير)ف ،مف بعضيـكالبراء 
كقيؿ:  .. ، "عف مكانتو كتقديـ غيره عميو –رضي اهلل عنو  –ًبو تأخير عميو ييرادي  ، منحان منحييف

                                                           
الكتب  أبك عبد اهلل محمد بف إسماعيؿ بف إبراىيـ بف بردزبو الجعفي، محدث سمفي، مف أصحاب ،البخاري -1

 ،بلميذه: مسمـ بف الحجاج كالترمذمالستة، مف شيكخو: اإلماـ أحمد كعمي بف المديني كالحميدم كالذىمي، مف ت
 . 6/171جزء  ،باب) فسنيسره لمعسرل( ،صحيح البخاري، ق 256تكفي 
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بو  ييرادآخر كمنحان  "(  1) .. اهلل عنو عف الدرجة األكلى إلى الرابعة رضياإلرجاء تأخير عمى 
ىك أكؿ مف ذكر 2يذكر العمماء أف الحسف بف محمد بف الحنفية ، "...تأخيرىـ فبل كالء كال برا ء

كعثماف كطمحة كالزبير، حينما خاض الناس فييـ كىك  يالمدينة بخصكص عم فياإلرجاء 
، ركعثماف كطمحة كالزبي يساكت ثـ قاؿ: قد سمعت مقالتكـ كلـ أر شيئان أمثؿ مف أف يرجأ عم

ل، (3).." يتكلكا كال يتبرأ منيـفبل  ال يتعدل حدكد حكـ صاحب  ئيفكر اإلرجاالىذا الحد بقي  ىكا 
 إلى بمغيال  ذمكالالحساب  هلل في يكـإلى االحكـ  مرجئ ، كبيف حائرو ؿو بالحكـبيف قائ ،الكبيرة

يماف ، منحان عقديان تمثؿ في حقيقة اإلإلرجائيا، إلى أف أخذ الفكر كالعقيدةأصكؿ اإليماف 
أف اإليماف ىك المعرفة باهلل كبرسمو ..." (4)المعرفة كما قاؿ الجيـ بف صفكاف بأنو مجرد، كتعريفو

 ،كبجميع ما جاء مف عند اهلل فقط، كاف ما سكل المعرفة مف اإلقرار بالمساف كالخضكع بالقمب
بإيماف ... قاؿ:  كالمحبة هلل كلرسكلو كالتعظيـ ليما كالخكؼ منيما "كذا" كالعمؿ بالجكارح فميس

 .( 5) ".كىذا قكؿ يحكى عف الجيـ بف صفكاف 

 

 الرسالة هفي ىذ لوتعرض أىك ما س -كالذم قاؿ بو الجيـ بف صفكاف –اإلرجائي  يذا الفكرف   
في كاقع األمة ه كآثار  مفاىيموك تو نشأمف حيث  -عز كجؿ-إف شاء اهلل  ،كالتحميؿبالدراسة 
 .، فيك حسبي كنعـ الككيؿديتأكأأستعيف ، عميو تككمت كبو كما تكفيقي إال باهلل ،المعاصر

 

                                                           
 لممل والنحلاىػ(،548حمد الشيرستاني )المتكفى: ، أبك الفتح محمد بف عبد الكريـ بف أبى بكر أالشيرستاني -1
1/139.  
، كالحسف ىك ابف محمد بف عمي بف أبي طالب ثقة فقيو قاؿ عمرك بف دينار: "ما كاف الزىرم إال مف الحسن -2

كركل ابف سعد في الطبقات بسنده أف  2/320 التيذيبك 72ص  التقريبغمماف الحسف بف محمد". انظر: 
 عمى الكتاب الذم كضع في اإلرجاء فقاؿ لزاذاف يا أبا زاذاف كميسرة دخبل عمى الحسف بف محمد بف عمي فبلماه

 .5/252ية، باب الحسف ابف محمد، ، الطبعة العمم الطبقات الكبرى، عمر لكددت أني كنت مت كلـ أكتبو
 .237صفحة  ، ظاىرة اإلرجاء في الفكر اإلسالمي، ، سفر بف عبد الرحمف الحكالي الحوالي -3
، قاؿ بخمؽ القرآف كتعطيؿ ؿ: الترمذم، إليو تنسب )الجيمية(لسمرقندم، كقي: أبك محرز االجيم بن صفوان -4

ي األسماء كالصفات كالجبر كفناء الجنة كالنار، مف شيكخو: الجعد بف درىـ، قيتؿ عمى يد سمـ بف أحكز المازن
 .، بترقيـ الشاممة آليا(43)ص:  الوفيات واألحداث، ىػ128بمرك في سنة 

عمي بف إسماعيؿ بف إسحاؽ بف سالـ بف إسماعيؿ بف عبد اهلل بف مكسى بف أبي بردة  أبك الحسف ،األشعري -5
 .ىممكت ريتر :عنى بتصحيحو(132/  1) مقاالت اإلسالميين ىػ(324بف أبي مكسى األشعرم )المتكفى: 
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 الفصل األول
 
 إلرجائياالفكر 
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 .إلرجائي ونشوؤهاتعريف الفكر : المبحث األكؿ
 
 .إلرجائياتعريف الفكر : لمطمب األكؿا
 

 .إلرجاء لغةً ا: المسألة األكلى
 

 .(1)أٌخرتو.." ًإذا إرجاءن، األمرى  كأرجأتي  ..، " قد يعني اإلمياؿ، ك يعني التأخير: اإلرجاء 
ى  رىه،: األىٍمرى  ".. كأىٍرجى ٍأتي : الس ك يتً  اٍبفي . أىٍرجأىهي  ًفي ليغىةه  أىخ  ٍيتو األىٍمرى  أىٍرجى ٍرتىوي، ًإذىا كأىٍرجى  كىالى  ييٍيمز أىخ 

، قىدٍ  ييٍيمىزي كفى : قيًرئى  كى ري ٍكفى  كىآخى  .(2)الم ًو" أًلىٍمرً  ميٍرجى
اءي اإلً   ٍأتي  قىكًلؾى  مف: ٍرجى ٍرتو، أم: الش يءى  أٍرجى ٍكفى  : "كفي القيٍرآفً  أخ  ري ؤيفى  كآخى ". اهللً  ألٍمرً  ميٍرجى

أىتً  يا؛ دىنىا إذا: الناقىةي  كأٍرجى اءن، ترجئ فيي ًنتىاجي  .(3)"مرجئ كنىاقىةه  إٍرجى

دفات التأخير الذم ىك مراا أف اإلمياؿ مف ، كىنا يبدك (4).."كالتأخير اإلمياؿ ىك: اإلمبلء".. 
 .اإلرجاء

 
 .اإلرجاء اصطالحاً : المسألة الثانية

 
فأىؿ المغة كأىؿ  بيـ،ليـ اصطبلحاتيـ الخاصة  مف فنكف العمكـ مف المعمكـ أف كؿى أىًؿ ففو   

كىذا ما  عممو،كؿه لو اصطبلحاتو الخاصة بفف  العقائد،الفقو كأىؿ الحديث كأىؿ األصكؿ كأىؿ 
 .العقائد أىؿً  في اصطبلحً  قكؿ في معنى اإلرجاءً يمزمنا بتحرير ال

 
 : ىي أقكاؿ عمى أىؿ العقائد مفاىيـاإلرجاء في  لقد تعددت األقكاؿ في معنى  
 

                                                           
 .1086/ 2، جميرة المغة، ىػ(321)المتكفى: كر محمد بف الحسف بف دريد األزدمأبك ب، األزدي -1
ركيفعى اإلفريقى ، محمد بف مكـر بف عمى، أبك الفضؿ، جماؿ الديف ابف منظكر األنصارم الابن منظور -2

 .14/311، لسان العرب، ىػ711المتكفى:
ىػ 385، إسماعيؿ بف عباد بف العباس، أبك القاسـ الطالقاني، المشيكر بالصاحب بف عباد المتكفىالصاحب -3

 لشاممة آليا.، بترقيـ ا135/ 2، المحيط في المغة
المتكفى: نحك  ،ف سعيد بف يحيى بف ميراف العسكرمأبك ىبلؿ الحسف بف عبد اهلل بف سيؿ ب ،العسكري -4

 .72ص: كزيادة، بترتيب ، معجم الفروق المغوية = الفروق المغويةىػ، 395
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 .الوقف واإلميال -1
 

ٍعميكـ مى ٍقؼ ىيكى  اإلرجاء أىف "..كى كاب ًفي اٍلكى  يعني  كالكقؼ في الجكاب ،(1)لمن ظىر.."  كاإلمياؿ اٍلجى
 .اء الحكـ فيو أك القطع بحكـ عميوإلى إرج بقائمو حدا، كىذا ما القطع بحكـ، كعدـ الحيرة

 
عطاء الرجاء -2  .التأخير وا 
 
 :معنييف عمى اإلرجاء"..

اهي  أىٍرًجوٍ  قىاليكا }:تعالى قكلو في كما التأخير بمعنى: أحدىما  [111 : يةآل،ا7:سكرة األعراؼ] {كىأىخى
 .كأخره أميمو أم

 .جاءالر  إعطاء: كالثاني
 عف العمؿ يؤخركف كانكا ألنيـ فصحيح، األكؿ بالمعنى الجماعة عمى المرجئة اسـ إطبلؽ أما
 .كالعقد النية
 مع تنفع ال كما معصية، اإليماف مع تضر ال: يقكلكف كانكا فإنيـ فظاىر، الثاني بالمعنى كأما
 .طاعة الكفر
 الدنيا؛ في ما بحكـ عميو يقضى فبل القيامة، يكـ إلى الكبيرة صاحب حكـ تأخير اإلرجاء كقيؿ
 .(2)".النار.. أىؿ مف أك الجنة، أىؿ مف وككن مف
 الحيرةي  ييحتمؿ أف المقصكد ًبوً  ،إلمياؿ، فيذا قكؿه محتمؿكىك افالمعنى األكؿ في ىذا التعريؼ  

كال سبيؿ لنا  ،في يكـ الحساب –تعالى –كأف ىذا األمر ميرجى حكمو إلى اهلل ؛ في األمر
 ،لمعرفتو

ال كي  حالو، فييميؿ حتى ييعرؼ ما تؤكؿ إليو بالخكاتيـييحتمؿ أف المقصكد ًبًو أنو ال عمـ لنا ك 
ـي بيف يدًم  القرينة مف المغة في سياؽ  ياالحتماليف ى ، كالذم ييرىًجحي أحدى بحكـ –عز كجؿ–اهلل نيقىًد

 .الحديث
، فيـ بو كاضح كغير محتمؿ ، فالمقصكدءأما المعنى الثاني في ىذا التعريؼ بإعطاء الرجا  
كقد  ،عرفة( كالذم قد يريد بو بعضيـ مجرد المإليمافاقطعكف بأف الذنكب ال تضر مع تكفر)ي

كىذا في الشطر األكؿ مف التعريؼ، غير أف الناظر في الشطر  ،يريد بو بعضيـ مجرد التصديؽ

                                                           
، ص: مماتريديالتوحيد ل،ىػ333د بف محمكد، أبك منصكر الماتريدم، المتكفى: محمد بف محم  ،الماتريدي -1

385. 
 .139/ 1، الممل والنحل، الشيرستاني -2
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، ظنان منو رعماؿ مع الكف، فيقكؿ ال قبكؿ لؤلالمعنى  كيعتقد صحة ،األمرنطمي عميو يالثاني قد 
لكفر عندىـ تعريفيـ لمكفر، فاب لعدـ درايتو، المعنى الشرعي لمكفر عيف  ، ىكأف المقصكد بالكفر

ف ، كعمى أصميـ ىذا يكك ماف عندىـ ىك مجرد المعرفة باهللاإلي أف، كما ىك عدـ المعرفة باهلل
 !!إبميس عارفان باهلل ليس كافران 

 
 .المعرفة باهلل فقط -3
 
 فبل فقط بو الجيؿ ىك كالكفر فقط باهلل المعرفة ىك اإليماف أف يزعمكف [مف]المرجئة ...مف"

 ليس ثبلثة ثالث اهلل إف القائؿ قكؿ كأف بو الجيؿ إال باهلل الكفر كال بو بالمعرفة إال باهلل إيماف
 ال انو مكفالمسم كأجمع ذلؾ قاؿ مف أكفر تعالى اهلل أف كذلؾ كافر مف إال ال يظير كلكنو بكفر
رحمو اهلل  -اإلماـ ابف القيـقالو ما الذم يفسر ىذا التعريؼ منيـ لئليماف، ك ، (1)كافر.." إال يقكؿ
 :في نكنيتو -تعالى
 كتماف ببل جيرا عنده مف.. أتكا. كمف المرسميف جميع كاشتـ"..
ذا  كاألكثاف لؤلصناـ رخً  بؿ...  ليا فاسجد حجارة رأيت كا 
 األككاف لذم البارم كحده ىك...  وجبلل جؿ اهلل أف كأقر
 كالقرآف بالكحي عنده مف.. أتى. حقا رسكلو أف كأقر

 بالكفراف كليس عميؾ كزر.. ذا. كجميع مؤمنا حقا فتككف
 .(2)الشيطاف" أخي جيميو  كؿ مف...  غبلتيـ عند اإلرجاء ىك ىذا
 

 .دخول العمل في حقيقة اإليمان نفي -4
 
مؿ في حقيقة اإليماف، كيعتقدكف أف اإليماف ىك تصديؽ القمب، اإلرجاء معناه: نفي دخكؿ الع"..

 .  (3).."فيخرجكف عمؿ القمب كعمؿ الجكارح
                                                           

، تقي الديف أبك العباس أحمد بف عبد الحميـ بف عبد السبلـ بف عبد اهلل بف أبي القاسـ بف محمد ابن تيمية-1
 ،بيان تمبيس الجيمية في تأسيس بدعيم الكالمية، ىػ728ف تيمية الحراني الحنبمي الدمشقي، المتكفى: اب
 5 /344. 
نونية ابن  ىػ،751المتكفى: ،  ، محمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد شمس الديف ابف قيـ الجكزيةابن القيم-2

 .167، ص: القيم = الكافية الشافية
، دراسة موضوعية لمحائية ولمعة االعتقاد والواسطيةعبد الرحيـ بف صمايؿ العمياني السممي، ، السممي-3

15/19. 
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ؤكد أصميـ ال يضر مع اإليماف ، كيلئلماـ ابف القيـالسابقة أبيات النكنية  كىذا التعريؼ ييمىخص 
    .ذنب

                         
 . اإليمان مجرد التصديق -5
 

مً "..  ءً  فٍ كى اًء، ًبمىٍسأىلىةً  يىٍغتىرُّ  مىفٍ  ىىؤيالى ٍرجى يمىافى  كىأىف   اإٍلً ر دي  ىيكى  اإٍلً  ًمفى  لىٍيسىتٍ  كىاأٍلىٍعمىاؿي  الت ٍصًديًؽ، ميجى
يمىاًف، ًميكىاًئيؿى  ًجٍبًريؿى  كىًإيمىافً  الن اسً  أىٍفسىؽً  ًإيمىافى  كىأىف   اإٍلً  .(1) ..".كى

 !كالذم ال ييؤثر في مستكل اإليمافديؽ المنفصـ عف العمؿ كىذا تعريؼه لئلرجاء بمجرد التص 
 
 .القول بال عمل -6
 

أم  -أنو مف، القمب أعماؿ مف عمؿ ببل كالقكؿ، المعرفة ىك اإليماف بأف فمك القائ ".. كالمرجئة
.".الباطف في يجامعو كقد الظاىر في -أم ينافي اإليماف -ينافيو إنما -عمؿ القمب مف شأف

 (2).  
جميه منيـ  فصؿه ىك ..، القمب. أعماؿ مف عمؿ ببل كالقكؿ المعرفة ىك بأف اإليماف ..كليـ قأما 

مف اإليماف ، فمجرد التمفظ بكممة اإليماف الفاقدة ألم رصيدو ألعماؿ القمب، عف حقائؽ اإليماف
 !!الذم ال يضر معو ذنب)اإليماف( ىي ، فمجرد المعرفة، يعدكف ذلؾ إيمانا، في القمب

، أنو فكر يقكـ عمى حصر مفيـك  سبؽ مف تعريفاتو لمصطمح اإلرجاء دك لمناظر فيماكيب    
كبتكفره ال ضرر مف  ، أك التصديؽ المنفصـ عف األعماؿ، البحتةاإليماف في مجرد المعرفة 

كافة ك ، كالمجكس، كالنصارل، أف الييكد ،عمى ىذا الفيـ، كيبنى ، كبعدمو ال تنفع طاعةذنب
بميسكفرعكف، فكيالمشر   !!المتيافت، ألف جميعيـ يعرؼ اهلل عمى حد زعميـ ىـ)مؤمنكف(، ، كا 

اًبرً  ...عف)حتجاج بالحديث الشريؼالاكف ميديك  كفتشبثفتراىـ ي  ٍبدً  ٍبفً  جى  بىعىثىًني :قىاؿى  الم وً  عى
ؿى  الم وي  ًإال   ًإلىوى  الى : قىاؿى  مىفٍ  الن اسً  ًفي نىادً ):فىقىاؿى    الم وً  رىسيكؿي  ن ةى  دىخى  .(3)(اٍلجى

                                                           
 .22ص: ، = الداء والدواءالشافي الدواء، ابن القيم-1
 .370، صفحة ، الصارم المسمول عمى شاتم الرسولابن تيمية-2
ٍعبدى، التميمي، أبك حاتـ، ابن حبان-3 الدارمي، البيستي ، محمد بف حباف بف أحمد بف حباف بف معاذ بف مى

محمد بف  ، لترمذيا، 363/ 1، باب فضؿ اإليماف بترتيب ابن بمبانصحيح ابن حبان ، ىػ354المتكفى: 
، باب ما جاء  سنن الترمذي، ق279المتكفى: ، سى بف الضحاؾ، الترمذم، أبك عيسىعيسى بف سىٍكرة بف مك 

، ق1420المتكفى: ، محمد ناصر الديف األلباني، األلباني. 5/23شيد أف ال إلو إال اهلل  مف فيمف يمكت كىك ي
 .األلباني كقاؿ: حديث حسف ، حققو138/ 6، 2638، رقـ صحيح وضعيف سنن الترمذي
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اإليماف في  ، كحصركاظاىر أك عمؿو ، مجردة عف أم عمؿ قمبي فقد تكقفكا عند التمفظ بيا   
اللة في أف بعض الكاضح الدً  ، كىذا بائف التيافت كالسقكط أماـ البياف النبكمقكؿ ال إلو إال اهلل

 رد قكؿ ال إلو إال اهلل !مما ينسؼ حصرىـ اإليماف في مج،ى أيضان األعماؿ مكجبة لدخكؿ الجنة 
ٍيرىةى، أىًبي )..عىفٍ  ـي  أىٍصبىحى  مىفٍ : »  قىاؿى : قىاؿى  ىيرى اًئمنا؟ اٍليىٍكـى  ًمٍنكي ٍنوي  اهللي  رىًضيى  بىٍكرو  أىبيك قىاؿى  «صى : عى
ـي  تىًبعى  فىمىفٍ : »قىاؿى  أىنىا، نىازىةن؟ اٍليىٍكـى  ًمٍنكي ٍنوي  اهللي  رىًضيى  بىٍكرو  أىبيك قىاؿى  «جى ـى  فىمىفٍ : »قىاؿى  ا،أىنى : عى ـي  أىٍطعى  ًمٍنكي
ٍنوي  اهللي  رىًضيى  بىٍكرو  أىبيك قىاؿى  «ًمٍسًكيننا؟ اٍليىٍكـى  ادى  فىمىفٍ : »قىاؿى  أىنىا،: عى ـي  عى ا؟ اٍليىٍكـى  ًمٍنكي  أىبيك قىاؿى  «مىًريضن
ٍنوي  اهللي  رىًضيى  بىٍكرو  ، ًفي اٍجتىمىٍعفى  مىا: » فىقىاؿى  أىنىا،: عى ن ةى  ؿى دىخى  ًإال   اٍمًرئو  .(1)(«اٍلجى
   قكلو في كاف فمك, اإليماف كتاب في بي ٍنتي  الذم الجنس مف الخبر ىذا:  خزيمة ابف قاؿ"... 
 ىذا في لكاف,  اهلل إال إلو ال قكؿ اإليماف جميع أف عمى داللة الجنة دخؿ اهلل إال إلو ال قاؿ مف

طعاـ يكـ صكـ اإليماف جميع أف عمى داللة الخبر  لكف, المريض كعيادة جنازة كشيكد مسكيف كا 
 .(2)" ييحسنو كال العمـ يفيـ ال مف يدعي كما ال, األعماؿ ليذه فضائؿ ىذه

ابً  ، " بابي آخرمكضعو في  -تعالى -كقاؿ رحمو اهلل  ن ةً  ًإيجى  ًإال   اٍلمىاءى  يىًجدي  الى  مىفٍ  اٍلمىاءً  ًبسىٍقيً  اٍلجى
مىى كىالد ًليؿً "  ًغبًّا بىتٍ  الم وي  ًإال   ًإلىوى  الى  قىاؿى  مىفٍ : »وي قىٍكلى  أىف   عى ن ةي  لىوي  كىجى  بىي ٍنتيوي  قىدٍ  ال ًذم اٍلًجٍنسً  ًمفى  «اٍلجى
يمىافً  ًكتىابً  ًفي اًئؿً  ًمفٍ  ىىذىا أىف   اإٍلً اًؿ، اٍلقىٍكؿً  فىضى ًميعي  أىن وي  الى  كىاأٍلىٍعمى يمىاًف، جى ـي  ًإذً  اإٍلً  أىف   ميًحيطه  اٍلًعٍم

مىى قىاءى ااًلٍستً  سىٍقيىوي  اٍلمىاءى، بىًعيًرهً  عى ًميعً  لىٍيسى  ًغبًّا ًإال   اٍلمىاءى  يىًجدي  الى  مىفٍ  كى يمىافً  ًبجى   .(3)"اإٍلً
 

 .في معاني اإلرجاءالخالصة 
 
، الذم تقكؿ بو عمؿ، ىك فصؿي اإليماف عف الان ، أف معنى اإلرجاء اصطبلحمما سبؽ كالخبلصة 

يحكـ بيا يكـ الفصؿ  –تعالى –إلى اهللإرجاء حكميا  كأ، مسألةو ـ حك، أك التكقؼ في (4)المرجئة
                                                           

، باب مف جمع  صحيح مسمم، ىػ261مسمـ بف الحجاج أبك الحسف القشيرم النيسابكرم المتكفى: ، مسمم -1
 .4/1857، . كأكرده في باب فضائؿ أبي بكر الصديؽ رضي اهلل عنو713/ 2، الصدقة كأعماؿ البر

ممي النيسابكرم ، رة بف صالح بف بكر السأبك بكر محمد بف إسحاؽ بف خزيمة بف المغي، ابن خزيمة -2
 .3/304، إيجاب اهلل عز كجؿ الجنة لمصائـ ، باب صحيح ابن خزيمة، ىػ311المتكفى: 

 .4/125لجنة بسقي الماء مف ال يجد الماء، ( باب إيجاب ا) م. ن.،ابن خزيمة -3
ؿ ببل عمؿ، كأف اإليماف قكؿ : "المرجئة: ىـ الذيف يزعمكف أف اإليماف قك اإلمام أحمدقاؿ : المرجئة  -4

يماف المبلئكة كاألنبياء  كاألعماؿ شرائع، كأف اإليماف مجرد، كأف الناس ال يتفاضمكف في إيمانيـ، كأف إيمانيـ كا 
كاحد، كأف اإليماف ال يزيد كال ينقص، كأف اإليماف ليس فيو استثناء، كأف مف آمف بمسانو كلـ يعمؿ فيك مؤمف 

، أبك الحسف عمي بف إسماعيؿ األشعريجئة كىك أخبث األقاكيؿ كأضمو كأبعده مف اليدل"حقان، ىذا كمو قكؿ المر 
ىػ  324بف إسحاؽ بف سالـ بف إسماعيؿ بف عبد اهلل بف مكسى بف أبي بردة بف أبي مكسى األشعرم ، المتكفى: 

 . 175، ىامش ص: رسالة إلى أىل الثغر بباب األبواب، 
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مف  ( في مسألة عدـ الكالء كعدـ البراءالحسف بف محمد )ابف الحنفيةكالحساب، كما نيًقؿى عف 
رجاء أمرىـ إلى اهلل  –أجمعيفرضي اهلل عنيـ  –عثمافو كعميو كطمحةى كالزبير في  -عز كجؿ–كا 

    .(1)يـك الديف
لييا فصؿ العمؿ عف حقيقة ، كالتي ميعىكى تعريفات المرجئة ىك ،يعنينا مف ىذه التعريفات كالذم  

 . اإليماف، فيك مدار بحثنا في ىذه الرسالة
 

 .وأسباب انتشاره إلرجائياالفكر  أةنش: المطمب الثاني
 

 .]الييكد كالنصارل[: اإلرجاء عند أىل الكتاب المسألة األكلى
 

أعطكا ما لقيصر لقيصر بالكتاب الميقٌدس، ما يسمكنو آية في اإلنجيؿ) كرد فيما يسمي لقد    
فصؿ الديف دينيكف)لبلا، كفسرىا حبار بمعنى أعًط كؿى ذم حؽو حقو، ففسرىا األ(2)كما هلل هلل (

ذا ما قرأنا يفرؽ بيف االعتقاد كالقكؿ كالعمؿ، الذم ئيفكر اإلرجاالعف الحياة( الذم ىك عماد  ، كا 
ؿ ، كبيف كالقك نو ال عبلقة بيف االعتقاد مف جية، نجد أمكؾ كالتطمعات لمعممانييفـ كالسالكبل

، بيف الفريقيف في مفيكـ الفصؿ بيف كالعمؿ كالتطمعات مف جية أيخرل، فتماـ التطابؽ كاضحه بي فه 
في  –شعكب األمـ التي تديف بالنصرانيةالديف كالدنيا، كال غرابة أف تجد الغالبية العظمى مف 

يمانيا، ككذلؾ تكأمتيا ال عبلقة  –غرب كالشرؽال بيف معامبلتيا كسمككيا كتطمعاتيا، كبيف دينيا كا 
كذلؾ في التعريؼ  ،إطارىا مف كاف مف أـو غير ييكدية، فيي ديانة عرقية ال تقبؿ في الييكدية

 حتى، يه ، بؿ عممانمتديف كلك كاف غيريتيكد(!! ية ، كلكنيا فتحت الباب أماـ مف)الديني لمييكد
 !فالعرؽ كحده ىك الميؤىؿ ال غيرهالشعب المختار( ييحسب اإلنساف مف )

 لمعمـ فييا مجاؿ ال كالعرؽ، بالدـ تتصؿ( عرقية) قضية فإنيا( المختار الشعب) مسألة أما"....
نما مكتسبة لفضيمة كال بؿ كاالجتياد،  مسائؿ مف عندىـ فيي كالميبلد، بالعرؽ تفضيؿ ىي كا 
ف ، بدليؿ أف رفض المتديني(3)رأييـ" في الداللة القاطع بالنص عميو المنصكص كالخبر االعتقاد،

                                                           
 . 237صفحة ،  ظاىرة اإلرجاء في الفكر اإلسالمي، لرحمف الحكالي، الحكالي، سفر بف عبد اانظر -1
 .20/25، إنجيل لوقا،22/21 انجيل متى، 17-12:  12، إنجيل مرقس -2
الرد الجميل عمى المشككين في اإلسالم من القرآن والتوراة واإلنجيل ، عبد المجيد حامد صبح، صبح -3

 .172ص:  ،والعمم
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 ىكيتو يكتسب مقد س غريب منعزؿ ككياف مقد سة أمة "... فالييكدمف الييكد التعاريؼ البلدينية  
 .(1)األخرل" الشعكب بيف الخالدة رسالتو كمف الرب، مع الخاصة عبلقتو مف
فكر الكأىؿ   -األديرة  رىبافاستثني رجاؿ الكنسية ك  -تتماىا مع النصارل كىنا تجد الييكدية 

 –الحؽ  قاؿ، بأنيا أسـ دكف معنى كشكؿ مف غير مضمكف كرسـ ميفرغ مف الجكىر، ئياإلرجا
سىدنا ًعٍجبلن  لىييـٍ  فىأىٍخرىجى  } -تبارؾ كتعالى كىاره  لىوي  جى ـٍ  ىىذىا فىقىاليكا خي لىوي  ًإلىييكي ، 20:طو{ ]نىًسيى فى  ميكسىى كىاً 

 .[88 : اآلية
 مناقضه  كمف شاكميـ، مسمى ببل مضمكف، بؿ مضمكفه  ئياإلرجاالفكر عند أىؿ إذف فالمؤمف   

 .لمعقيدة كالقيـ كاألخبلؽ كالسمكؾ، فبل يتعدل ؾ، كعنكاف ذاتية ال أكثر مف ذللمسماه، فيك ىكية
نما أخبلقية قيمة أك دينية بعقيدة إيمانان  "....ال  مف الشعائر تيفر غ كبالتالي،. اليكية عف يران تعب كا 

 . (2)األصمي" الديني لمعناىا مناقضان  مضمكنان  تكتسب بؿ مضمكنيا
 

 .عند المسممين نشأة الفكر اإلرجائي: الثانيةالمسالة 
 

 القكؿ باإلرجاء، ليس منشأ بدعة، أف ءو لما تيسر لي مف أقكاؿ العمماءيبدك لي بعد استقرا     
عثمافو في  -تعالى –)ابف الحنفية( في إرجائو األمر هلل بف محمد بف عمي ف الحسفع ما كرد

، بعيدان عف تكقؼو في حكـ مسألة ، فيذا إرجاءي كاكالى ، كأف ال يتبرأ منيـ كال يي كعمي، كطمحة كالزبير
 .و تراجع عنو، السيما أنمنو يذا اجتيادف، فييا اإلصابة، أك عدـ اإلصابة

نما  -:، ".. قمتكانت في الككفة، اصطبلح عمماء الفرؽ كالعقائدفي  ذمـكالماء ة اإلرجنشأ كا 
 في اإلرجاء ألف غيرىـ، مف ذكر مما أكثر ذلؾ قاؿ مف الككفييف مف ذكر -الكبلـ البف تيمية

 أف عمماؤىا فاحتاج سميماف، أبي بف حماد قالو مف أكؿ ككاف أكثر، فييـ أكالن  كاف الككفة أىؿ
 –رحمو اهلل –الذم ييؤيد قكؿ اإلماـ ابف تيمية ، ك (3)"..ذلؾ قاؿ مف منيـ فكثرذلؾ  إنكار يظيركا
 تتمازج، فميس بمستغرب أف حضارة كفكر؛ أىؿ الككفة كانكا عمى جكار مع الفرس أف أىؿ

، حتى ، كاالحتكاؾ عف قرب، كيتكحد المفيكـ فيما بيف أىؿ الجكارالثقافات، كتتبلقح األفكار
حامميو، بعمـو الذم يضفي شبو الييكد عمى ميعتنقيو ك  ،(لئليماف)      مذمكـؾ المفيكـ اللذأخرج 

بقائو عمى اآلماؿ فريغو اإليماف مف حقيقتو كمضمكنو، كذلؾ لتمنيـ، أك بغير عمـ كالتمنيات، ، كا 
كقاؿ ابف  ..، "القائميف بو ، كشنعكا عمىدكف رصيدو مف طاعةو كانقياد، كالذم حذر منو السمؼ

                                                           
 ، بترقيـ الشاممة آليا(.4/32) ، موسوعة الييود والييودية والصييونيةاب المسيرم، دكتكر عبد الكىالمسيري-1
 .14/46، ) ـ . ف(،المسيري -2
 . 1/243، اإليماف،ابن تيمية -3
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، كقاؿ مجاىد: "يبدؤكف فيككنكف مرجئة ثـ (1)اإلرجاء فإنو شعبة مف النصرانية" اعباس: اتقك 
، كقاؿ محمد بف عمي بف الحسيف: "ما ليؿ بميؿ كال نيار (2)يككنكف قدرية ثـ يككنكف مجكسان"
قىاليكا  عنيـ} –تعالى –ذلؾ ألف الييكد الذيف أخبرنا اهلل .  (3) بنيار أشبو مف المرجئة بالييكد" كى

مىى ٍف تىمىس نىا الن ارلى  ـٍ تىقيكليكفى عى ٍيدىهي أى ٍذتيـٍ ًعٍندى الم ًو عىٍيدنا فىمىٍف ييٍخًمؼى الم وي عى  ًإال  أىي امنا مىٍعديكدىةن قيٍؿ أىت خى
ـٍ قىاليكا لىٍف  } -عز كجؿ-، كقاؿ  [80:، اآلية 2 :سكرة البقرة] { تىٍعمىميكف الم ًو مىا الى  تىمىس نىا ذىًلؾى ًبأىن يي

كفى  ـٍ مىا كىانيكا يىٍفتىري ـٍ ًفي ًديًنًي أجؿ ، [24:اآلية ،3:سكرة آؿ عمراف{]الن اري ًإال  أىي امنا مىٍعديكدىاتو كىغىر ىي
، بالخيبة في الداريف ءكافبا، كنكا لميا افتركا مف عقائدكر  كعطمكا العمؿ،، غم بكا األمؿ.. لقد 

 .المصير كالمآؿفي رىـ طف يشااالعتقاد أكحقيؽه بمف شابييـ في 
كلى التي ، بعد البدعة األأخطر البدع التي ظيرت في اإلسبلـ، قد رفعت رأسياكىنا تككف إحدل 

ؿي سبقتيا، كالبدع التالية ًبٍدعىةي  اٍلقىدىًر، ًبٍدعىةي  ظىيىرىتٍ  ًبٍدعىةو  ، التي لحقت بيا، ".. أىك  اًء، كى ٍرجى ًبٍدعىةي  اإٍلً  كى
كىاًرًج،كىالٍ  الت شىيُّعً  ابىةي  الث اًني، اٍلقىٍرفً  ًفي ظىيىرىتٍ  اٍلًبدىعي  كىىىًذهً  خى حى ، كىالص  كديكفى قىدٍ  مىٍكجي كا كى مىى أىٍنكىري  عى
ا أىٍىًميىا ، بىيىافي  سىيىٍأًتي كىمى لىـٍ  ااًلٍعًتزىاًؿ، ًبٍدعىةي  ظىيىرىتٍ  ثيـ   ذىًلؾى مىى اٍلميٍسًمميكفى  يىزىؿً  كى ًؿ، الن ٍيجً  عى  اأٍلىك 
كـً  ليزي ا السُّن ًة، ظىاًىرً  كى مى مىٍيوً  كىافى  كى ابىةي  عى حى ٍنييـٍ  الم وي  رىًضيى -الص  دىثىتً  أىفٍ  ًإلىى -عى  بىٍيفى  اٍلًفتىفي  حى

، مىى كىاٍلبىٍغيي  اٍلميٍسًمًميفى ظىيىرى  الد يًف، أىًئم ةً  عى ؼي  كى ٍيؿي  اآٍلرىاًء، اٍخًتبلى  كىثيرىتً كى  كىاأٍلىٍىكىاًء، اٍلًبدىعً  ًإلىى كىاٍلمى
، اٍلمىسىاًئؿي  ًؿ، ًبالن ظىرً  فىاٍشتىغىميكا اٍلميًيم اًت، ًفي اٍلعيمىمىاءً  ًإلىى كىالرُّجيكعي  كىاٍلكىاًقًعي اتي  كىاٍسًتٍنبىاطً  كىااًلٍسًتٍدالى
تىٍمًييدً  الن تىاًئًج، ٍنتىاجً  اٍلقىكىاًعًد، كى ايىا كىاً  ذيكا في ا كىاٍلفىكىاًئًد، اٍلقىضى يًب كىالت ٍفًصيًؿ، كىالت ٍرًتيًب لت ٍبكً كىأىخى

 .(4).."كىالت ٍأًصيؿً 
كيو إطاري مف ت، أك التجٌمع الذم يحلـ يأخذ صبغة الكتمة الفكر اإلرجائيأف  لمباحثكيبدك  

)اإليماف نما ىي فكرة لمفيـك عند ثمةو مف أىؿ الزيغ كاألىكاء ( القكاعد كاألصكؿ، كما ىي الفرؽ، كا 
ف، ة األفكار، كمختمفةه في المفاىيـمتباين ، تدخؿ في أيطير فكريةو   ليس كالقدر اإلرجاء كاف ".. كا 

نما بعينيا، فرقة  القدر بدعة: "-تعالى اهلل رحمو - القيـ ابف ، كقاؿ(5)متعددة.." طكائؼ في كا 
 كأمثاليما عباس كابف عمر بف اهلل كعبد حيان  منيـ كاف مف فأنكرىا الصحابة، عصر آخر أدركت

                                                           
 ،ق418ف منصكر الطبرم الرازم البللكائي، المتكفى: القاسـ ىبة اهلل بف الحسف بأبك ، كالئيلالال  -1

 .5/ 51الصحابة لممرجئة، ، باب ذـ أىل السنةأصول اعتقاد 
 .51/6 المجكسية،البدع مف اإلرجاء إلى ، باب تدرج ن( )م .، كالئيلالال  -2
 .13/ 5ب تشبيو العمماء المرجئة بالييكد، ، با)م . ن(، كالئيلالال  -3
ع لوام، ىػ1188أحمد بف سالـ السفاريني الحنبمي، المتكفى:  ، شمس الديف، أبك العكف محمد بفالسفاريني -4

 .1/71،األنوار البيية
ق، 1270، المتكفى:  بف محمد بف أبي الثناء األلكسي، أبك المعالي محمكد شكرم بف عبد اهللاأل لوسي -5

 . 184، يكسؼ بف محمد السعيد، ص السعيد، ، تحقيؽفصل الخطاب في شرح مسائل الجاىمية
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 كبار فييا فتكمـ الصحابة، عصر انقراض بعد اإلرجاء بدعة حدثت ثـ -عنيـ اهلل رضي -
 أمرىا كاستفحؿ التابعيف عصر انقراض بعد التجيـ بدعة حدثت ثـ أدرككىا، الذيف التابعيف
 أمرىا كظير الحمكؿ بدعة ذلؾ بعد حدثت ثـ كذكيو، أحمد كاإلماـ األئمة زمف في شرىا كاستطار

مف ىذه البدع كغيرىا أقاـ اهلل ليا مف  بدعة الشيطاف أظير ككمما ،الحبلج الحسيف زمف في
 .(1)"..اإلسبلـ حزبو كجنده مف يردىا، كيحذر المسمميف منيا نصيحة هلل، كلكتابو، كلرسكلو كألىؿ

كقد  –رضي اهلل عنيـ –، كانت بعد عيد الصحابة أف بدعة اإلرجاءفي  القكؿكبيذا يتحرر    
 ؟!ؽ ىذه البدعة يا تيرل، كلكف مف الذم تكلى كبره في اختبليفتصدل ليا كبار التابع

 : دة أقكاؿ في أكؿ مف قاؿ باإلرجاءىنالؾ ع 
 
 .الحسن بن محمد بن عمي بن أبي طالب -1
 
؛ في قكؿ ال قكاـ لو، ألنو خارج نطاؽ البحث، فقكلو باإلرجاء، ال يتعدل التكقؼ كالحيرة ذاكى

عة صحابة كراـ مشيكدو ليـ بالجنة، كىـ عثماف كعمي في أرب حكـ مسألة عدـ الكالء أك البراء
ال عبلقة ، كىذا أك حكـ مرتكب الكبيرة؛ سياسي دثو بسب حى  -رضي اهلل عنيـ –كطمحة كالزبير

 .غير معتبرىذا القكؿ  كاف لذا، التحقؽ أك البطبلفمف ، لو بالعقيدة كاإليماف
 
 .المائة ق ، تكفي قيؿذر بن عبد اهلل المرىبي اليمداني -2
 
 طريقة عمى باإلرجاء قاؿ مف أكؿ إف: . "... كقيؿكرد بصيغة التضعيؼ، كالتمريض ىذا القكؿك  

 أىؿ مف عصره عمماء ذمو كقد تابعي، كىك اليمداني اهلل عبد بف ذر يسمى رجؿ ىك فيو الغمك
 .جبير بف سعيد ككذلؾ سمـ، إذا عميو يرد ال -النخعي إبراىيـ مثؿ -بعضيـ كاف بؿ السنة،
 عبد بف ذر كعند الحسف عند اإلرجاء حقيقة باختبلؼ يتضح قبمو كالذم القكؿ ىذا بيف كالجمع
 إخراج فيك ذر عند اإلرجاء كأما. األشخاص أكلئؾ عمى الحكـ ترؾ الحسف عند اإلرجاء إذ اهلل؛

 .(2)اإليماف" مسمى عف العمؿ
 
 

                                                           
 .9ص ،تقريب التدمرية ،ىػ1421، محمد بف صالح بف محمد العثيميف، المتكفى:ابن عثيمين -1
/ 3، فرق معاصرة تنتسب إلى اإلسالم وبيان موقف اإلسالم منيا، ، د. غالب بف عمي عكاجيعواجي -2

1082. 
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 . الماصر عمرو بن قيس -3
 

جاء  تكمـ في اإلرجاء رجؿ مف أىؿ الككفة يقاؿ لىوي: قيس الماصر "" قاؿ األىكزاًعٌي: أكؿ مف 
 الصباح أبك الراء كتخفيؼ الميممة بكسر الماصر قيس ابف ، " عمرعنو في تقريب التيذيب

، كىذا القكؿ ال (1)باإلرجاء .." كرمي كىـ ربما صدكؽ ثقيؼ مكلى الككفي شديدة كمكحدة بميممة
أنو ليس رأسان في بدعة  لمناقد ي، مما يكحالرمي باإلرجاءمجرد  في نظرم، ألف مستنده قكاـ لو
ف بدا منو ما يسك  اإلرجاء مر فيو ، لما تكقؼ األرجاء، فمك كاف رأسان في اإلرجاءغ رميو باإل، كا 

 .عمى مجرد الرمي كاالتياـ
 
 .(2) سميمان أبي بن حماد -4
 

  قاؿ مف أكؿ ىك ،ىػ120، ت افسميم أبي بف حماد أف: تيمية ابف اإلسبلـ شيخ ".. كذكر
 البدعة ىذه كانت كلذلؾ الفقياء إرجاء عمى بدايتيا في مقتصرة اإلرجاء بدعة ( ككانت)باإلرجاء

 الذيف الفقياء كاف إذ الحكـ، كالمفظ دكف االسـ في نزاع فييا النزاع مف كثيران  فإف البدع، أخؼ
 السنة أىؿ سائر مع كغيرىما نيفةح كأبي سميماف أبي بف حماد مثؿ القكؿ ىذا إلييـ يضاؼ
 البد أنو كعمى بالشفاعة، يخرجيـ ثـ بالنار الكبائر أىؿ مف يعذبو مف يعذب اهلل أف عمى متفقيف

. كالعقاب لمذـ مستحؽ كتاركيا كاجبة المفركضة األعماؿ أف كعمى بمسانو، يتكمـ أف اإليماف في
 نزاع عامتو ذلؾ كنحك االستثناء يكف اإليماف؟، مف ىي ىؿ األعماؿ في معيـ الخبلؼ فكاف
)التميمي( في لفظي كما يقكؿ لي أف الخبلؼ غير مقتصر عمى نزاع ك، كلكف يبد(3)"  .لفظي

، كأىؿ الحديث السابؽ عنو، بؿ ىك أعمؽ مف ذلؾ، بيف مف جعؿ األعماؿ مف اإليمافاقتباسي 
أيطًمؽ عمييـ )مرجئة  ، ممفاؿ خارج نطاؽ اإليماف مع  لزكمياكاألثر، كبيف مف جعؿ األعم

مىفٍ  كؿً : قىاؿى  الفقياء( ، "... كى يمىافً  ًبحيصي عىؿى  سىكىاءه  اٍلكىاًجبىاتً  ًمفٍ  شىٍيءو  ًفٍعؿً  ًبديكفً  اٍلكىاًجبً  اإٍلً  جى

                                                           
تقريب ىػ( 852)المتكفى: ف محمد بف أحمد بف حجر العسقبلني، أبك الفضؿ أحمد بف عمي بالعسقالني -1

 .416ص: ، التيذيب
ـ أحد اأٍلىٍشعىًرييف مكلى الككفيٌ  اٍلفىًقيو كى ىي ، ُسَمْيَمان أبي بن حمَّاد  -2  أنس عىف أىٍصبىيىاف ركل مف أىصمو، اأٍلىٍعبلى

يًزيد المسي ب كىاٍبف كىافى  كطبقتيـ كالش عبيٌ  كىاًئؿ كىأبي كىب بف كى  خمس افضرم ًفي لىٍيمىة كؿ يفط ر جكادان  سخيان  كى
قيؿ مائىة اٍلًعيد لىٍيمىة كيعطييـ نفس مائىة كنا ميسمـ لىوي  خر ج مرجئ أىنو ًإال   ًثقىة الٌنسائيٌ  نفسا قىاؿى  يفخمس كى ؿ مىٍقري  ًبرىجي
قىاؿى  الٌسنف كىأىؿ آخر ًديثو ًفي يىقع عدمٌ  اٍبف اأٍلىٍربىعىة كى ٍفرىاد حى ًديث ًفي متماسؾ كىىيكى  كالغرائب اإٍلً  ًبوً  بىٍأس الى  الحى

تيكف ي ًمائىة عشرىة تسع سنة قكؿو  ًفي كى  .85،84/ 13 بالوفيات، افيالو  ،كى
 .70، ص مقالة التعطيل والجعد بن درىم، ميمي، محمد بف خميفة بف عمي التالتميمي -3
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ا اٍلكىاًجبىاتً  ًتٍمؾى  ًفٍعؿى  ًزمن ٍزءنا أىكٍ  لىوي؛ الى طىأن  ميٍخًطئنا كىافى  لىٍفًظي   ًنزىاعه  فىيىذىا ًمٍنوي  جي  ًبٍدعىةي  كىىىًذهً  ننابىي   خى
اءً  ٍرجى ـى  ال ًتي اإٍلً ـى  كىاأٍلىًئم ةي  الس مىؼي  أىٍعظى قىاليكا أىٍىًميىا ًفي اٍلكىبلى تً  ًمفٍ  ًفييىا كى قىاالى ا اٍلغىًميظىةً  اٍلمى  ىيكى  مى
كؼه  ةي  مىٍعري لييىا كىأىعىمُّيىا أىٍعظىمييىا ًىيى  كىالص بلى مُّيىا.." كىأىك  كىأىجى

 .تصديؽه لؤليماف كاألقكاؿ، فاألعماؿ (1)
 
 .صفوان بن الجيم -5
 

ذا  كالي أحكز بف سمـ قتمو الذم صفكاف بف الجيـ أف نجد قميبلن  الفقياء مرجئة تجاكزنا ".. كا 
: كقيؿ اإلرجاء، ابتدع مف أكؿ: المؤرخيف بعض يقكؿ كما ككاف اإلرجاء، ابتدع قد كاف خراساف

 أف الميـ عنو، تحدثنا أف سبؽ الذم القدرم قيالدمش غيبلف ىك اإلرجاء ابتدع مف أكؿ إف
 حقيقة كاف صفكاف بف جيـ باسـ اإلرجاء ظير فمما صفكاف، بف جيـ باسـ ظير اإلرجاء مذىب
 كيعرؼ اهلل يعرؼ أف: يعني المعرفة، مجرد اإليماف أف ىك المسألة في صفكاف بف جيـ مذىب

 كال القمب أعماؿ مف شيئان  يعمؿ لـ كل حتى اإليماف كامؿ مؤمنان  يصبح ذلؾ عرؼ فمف الرسكؿ،
ذا يعرؼ، أف مجرد بؿ األمكر، ىذه مف شيء كال المساف نطؽ كال الجكارح أعماؿ  حصؿ عرؼ كا 
في  قكلو في عمييـ اهلل رضكاف الصالح السمؼ كفره كقد جيـ، يقكؿ كاف ىكذا ككفى، اإليماف منو

: تعالى اهلل رحمو (2) المبارؾ بف اهلل عبد يقكؿ كليذا كالصفات، األسماء في قكلو كفي اإليماف
 القكؿيتحرر كبيذا  ،(3)".الجيمية كبلـ أحكي أف مف لي خير كالنصارل الييكد كبلـ أحكي لئف

جيـ ، ىك اليقكـ عمى  فصؿ العمؿ عف اإليماف ، كأكؿ مف قاؿ بو كمفيكـفي أف رأس اإلرجاء
 !!مجرد المعرفة كحسب)اإليماف( ىك  أف عمى، فنرل أنو أص ؿ كقع د بف صفكاف

 
 . ئيفكر اإلرجاالأسباب انتشار : الثةالمسألة الث

 
ريمكا بو، يجد أف الباعث عمى قكليـ باإلرجاء  باإلرجاء أكألفكار كأحكاؿ مف قالكا فالسابر   

 :ىما أمراف
                                                           

 .7/621، مجموع الفتاوى، ابن تيمية -1
 التميمي، بالكالء، الحنظميٌ  كاضح بف المبارؾ بف اهلل عبد (ـ 797 - 736=  ىػ 181 - 118)الُمَباَرك ابن -2

افظ،: الرحمف عبد أبك المركزم  في عمره أفنى. كالرحبلت التصانيؼ صاحب التاجر، المجاىد اإلسبلـ، شيخ الحى
 سكاف مف كاف. كالسخاء كالشجاعة الناس كأياـ كالعربية كالفقو الجديث كجمع. كتاجرا كمجاىدا حاجا األسفار،
فيو،  صنؼ مف أكؿ كىك " الجياد"  في كتاب لو. الرـك غزك مف منصرفا( الفرات عمى) بييت كمات خراساف،
 .(115/ 4) لمزركمي األعالم

 .، بترقيـ الشاممة آليا(7/ 4) شرح الطحاوية، ، عبد الرحيـ السمميالسممي -3
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يرة كعدـ الجـز األول ( كمف قمده في حكـ مسألة، كما كاف مف الحسف بف محمد)بف الحنفية: الحى
، غير أف ىذا بقيت محصكرة في إطارو فقيي كحسب ، كالتيابعو فيما ذىب إليو ًمف اجتيادكت

في التمييد كالتييئة لؤلذىاف في الكسط   –كلك بغير قصد أك سكء نية –القكؿ باإلرجاء قد أسيـ
 .، كاهلل أعمـالممجكجلبدعي امفيـك الاإلسبلمي، الستقباؿ  فكر اإلرجاء ب

 
، كالتي أخذت عمى اإلسبلـ مف ببلد فارس كالركـكمة األفكار الفمسفية الدخيمة : التأثر بجرثالثاني

، كمنشأ البدعة الذم مىٌثؿ مبدأ الزيغ كاالنحراؼ، ك العقدم في حقيقة اإليماف كمضمكنوالمنحى 
في ىذه المسعكرة  االستشراؽحممة التي تجددىا كتذكي جذكتيا ك  ،سبلميكالضبللة في الفكر اإل

باألفكار كالمعاصريف ممف تأثركا قيف بعض السابس أدؿ عمى ذلؾ مف تتبًُّع أحكاؿ كلي، األياـ
 .ىـؤ مف اآلتية أسما كحممكا لكاء نشرىا ،الدخيمة، كالمفاىيـ المستكردة

 
  !(تمميذ سوسنمعبد الُجيني) -1
 

قىاؿى  م دي  "... كى ؿي : يىقيكؿي  األىٍكزىاًعي   سىًمٍعتي : شيعىٍيبو  ٍبفي  ميحى ؿه  اٍلقىدىرً  ًفي نىطىؽى  مىفٍ  أىك   أىٍىؿً  ًمفٍ  رىجي
، لىوي  ييقىاؿي  اٍلًعرىاًؽ، ، نىٍصرىاًنيًّا كىافى  سىٍكسىفى ـى ، ثيـ   فىأىٍسمى ذى  تىنىص رى ٍنوي  فىأىخى ، مىٍعبىده  عى يىًنيُّ ذى  اٍلجي  غىٍيبلفي  كىأىخى

.. عىفٍ  ٍعبىدو ثـ رجع ، سف(، ثـ أسمـأثر مف رجؿو كاف نصرانيان )سك ، فيذا الرجؿ )معبد( قد ت(1)"  مى
كالتي قكاميا الفمسفة اإلغريقية، فتكًبعى ، قف سـ أفكاره  في الكسط اإلسبلمي، بعد أف حلنصرانيتو

ر، ، كالقكؿ ببدعة القددر األقكاؿ البدعية، كىذا ما يضعي أيادينا عمى مصعمييا ًمف ًقبىًؿ)معبد(
أنيا مف صنيع كيد  –لدخيمة عمى اإلسبلـار الكافدة كاتمؾ األفك -كالقكؿ ببدعة اإلرجاء كغيرىما

 صدو  أيسمكبىك إال  ، مامف دخكؿو في اإلسبلـ كارتداد عنو( ما قاـ بو )سكسفك ، كتدبير الكفار
عماؿ مً عف اإلسبلـ قىالىٍت طىاًئفىةه ًمٍف أىٍىًؿ اٍلًكتىاًب }  -تعالى –و، مصداقان لقكؿ اهللعكؿ ىدـو في، كا  كى

كا  آًمنيكا ًبال ًذم أيٍنًزؿى  نيكا كىٍجوى الن يىاًر كىاٍكفيري مىى ال ًذيفى آمى ـٍ يىٍرًجعيكفى عى ، 3:سكرة آؿ عمراف] {آًخرىهي لىعىم يي
فيـ ، كاليدـ، كالصد عف ديف اإلسبلـ الحنيؼف الكفار في أساليب التخريب يدى ، فيذا دى [72:اآلية 

، كتركيجيا ممكف لكاء نشرىايحمف المسمميف عمى أعينيـ كيصنعكف رجاالن ، يختمقكف فكرة ىدامة
ة ، لتجنب ردفيياالمشاركة  ة، كي ييبعدكا عف أنفسيـ شبيمكران منيـ يمتزمكف )الحياد(المدبركف ك 

، كيكيدكف التي يمكركف بيا -كلك بدافع الحمية لمعتقداتيـ –الفعؿ المعاكسة مف أبناء األمة
يني(، فيذا)كأفكارىا ،لدينيا سكسف(، كسكسف عاد )ًسـى عمى يدً يقكـ بالدكر الذم ري  معبد الجي

                                                           
 ق.571بف ىبة اهلل المعركؼ بابف عساكر، المتكفى: أبك القاسـ عمي بف الحسف ،كراابن عس -1
 .59/319، تاريخ دمشق 
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ال شأف لمنصارل ، كتفاعؿ طبيعي، ككأف ما يجرم في الفكر اإلسبلمي أمره داخمي، لنصرانيتو
 .!! فما أشبو اليكـ بالبارحةفيو مف قريب أك بعيد

 
  ق.105(القبطي المقتكؿالدمشقّي) غيالن -2
 

 :يكنى الجينٌي(، ككاف)غيبلف( إال)معبد ليوإ كدعا قبمو القدر في أحد يتكمـ لـ قدرٌيا، قبطٌيا، كاف
 بدعكة ذلؾ أف يركف ككانكا. «دمشؽ» بباب فصمبو «الممؾ عبد بف ىشاـ» كأخذه. مركاف أبا

 مف الجيني معبد بعد الثاني الرجؿ ىك الدمشقي ، "... غيبلف(1)عميو" العزيز( عبد بف )عمر
 غيبلف يقتصر ، ".. كلـ(2).." خمؽ ياب كافتتف بالشاـ مقكلتو ظيرت القدرية، كقد بدعة رؤكس
 إليو كنسب ، "..(3)."كاالستكاء. الصفات، بعض فنفى الصفات في تكمـ بؿ معبد، مقكالت عمى
 بخمؽ كالقكؿ اإليماف مسمى في تدخؿ ال األعماؿ كأف المعرفة، ىك اإليماف بأف القكؿ: كذلؾ
 في القدرية أكائؿ مف كاف الذم جينيال معبد مبكرة فترة في العراؽ في ، ".. ظير(4)." القراف.
 لبث ما ثـ نصرانية، مصادر مف يبدك فيما - األفكار بيذه جاء كقد القدر، منكرك كىـ اإلسبلـ

.."  كقتمو عميو القبض الحجاج ألقي الثكرة ىذه فشمت فمما األشعث ابف مع األمكييف عمى ثار أف
، دخمكا اإلسبلـ رجاؿ نصارل ، كأف مبدؤىا مفةاإلرجاء دخيم ، كىذا ما يؤكد لنا أف بذرة مقكلة(5)

 بما معيـ مف عقائد تيناقض عقائد ديف اإلسبلـ كأصكلو. 
 
 !(بف درىـ عدي تمميذ الجى )جيم بن صفوان -3
 
عكؿ اليدـ في أعمؿ مً  ،لـ ييرل مثمو في الفتنة كمبتدع شرير،، ماردمارؽ ، كشيطافه زنديؽ   

كىك  ،كالتشكيؾ في اإلسبلـ، كبمبمة الفكر، إفساد العقيدة ه الحاد فياؤ ر ذككسخٌ  ،ديف اإلسبلـ
 ،قيؿ فيياف، -عز كجؿ-، لمبارم ، كمعطمة األسماء، نفات الصفاتالجيمية( المارقةرأس فرقة)

 رأس عمى كىي صفكاف، بف الجيـ مؤسسيا إلى نسبة االسـ بيذا سميت فرقة ىي الجيمية.... "
 يعكد البدعة ىذه كأصؿ معتقدىـ، أصكؿ في اإلسبلـ ىؿأ خالفت ألنيا ؛اليالكة الضالة الفرؽ

                                                           
 .484/ 1،المعارف، ىػ(276قتيبة الدينكرم )المتكفى: ف مسمـ بف أبك محمد عبد اهلل ب، الدينوري -1
القدرية  المذاىب المعاصرة بجامعة اإلماـ،، أستاذ العقيدة ك ناصر بف عبد الكريـ العمي العقؿ، العقل -2

 .32، ص والمرجئة
 .251صػ، دراسات في األىواء والفرق والبدع، العقل -3
 .250ص  (العقل،)م . ن -4
الَّ  -5 مي محمد محمد الص بل بي، بيالصَّ    .413/ 2، الدولة األموية عوامل االزدىار وتداعيات االنييار، عى
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 الذيف كالمجكس؛ كالنصارل الييكد مف الكفر أمـ إلى تعكد أنيا البدع أكثر شأف كىذا الييكد، إلى
" إلفساده  المنحرفة الضالة، كالمعتقدات األفكار فيو فبثكا بالسيؼ، اإلسبلـ مكاجية يستطيعكا لـ
(1)  . 

ـي  –مو اهللرح –قاؿ فيو الذىبي  ٍي : أىبيك بفي  " جى ٍفكىافى ٍرقىٍنًدمُّ , مىٍكالىىيـ الر اًسًبيُّ  ميٍحًرزو  صى , الكىاًتبي , الس مى
ـي  ٍيًمي ةً  كىرىٍأسي , الض بلىلىةً  أيسُّ , الميتىكىم  اًحبى  كىافى . الجى اًرثً  ًلؤلىًمٍيرً  كىتىبى . كىًجدىاؿو  ذىكىاءو  صى ٍيجو  بفً  حى  سيرى
كى  الت ًمٍيًمي   فىاتً  ييٍنًكري  افى كى يينىز هي  الص  ٍمؽً : كيقكؿ بزعمو عنيا البارم كى يىقيٍكؿي  القيٍرآفً  ًبخى  ًفي اهللى  ًإف   كى
ٍزـو  اٍبفي  قىاؿى . كيم يىا األىمًكنىةً  اًلؼي  كىافى : حى كىافى  .الت ٍجًسٍيـً  ًفي ميقىاًتبلن  ييخى , ًبالقىٍمبً  عىقده  اإًلٍيمىافي : يىقيٍكؿي  كى

ف أبك محرز السمرقندل الضاؿ المبتدع، رأس  " أيضان  الذىبي قاؿ فيوك ، (2)ًبالكيٍفًر" ظى تىمىف   كىاً 
 قدك  ، (3) "ىمؾ في زماف صغار التابعيف، كما عممتو ركل شيئا، لكنو زرع شرا عظيما ، الجيمية

( تاريخ بغداد)اإلماـ أبك حنيفة( كالخطيب البغدادم في كتابو مناقب)ابوأكرد الذىبي في كت
ٍبدً  ٍبفي  "... يىٍحيىىبكفر الجيـ بف صفكاف –رحمو اهلل–حنيفة  يأباإلماـ  حتصري ًميدً  عى  اٍلحى

، ًنيفىةى، أىبىا سىًمعى  أىًبيًو، عىفٍ  اٍلًحم اًنيُّ ـي : »يىقيكؿي  حى ٍي ٍفكىافى  ٍبفي  جى رىاسىاًنيُّ  صى كنقؿ الخطيب "  (4)"كىاًفره  اٍلخي
د ثىنىا"....البغدادم م د حى ميٌ  بف ميحى ٍبد ابف الحميد عبد بف يحيى حٌدثنا عىف اف، بف عى  الر ٍحمىف عى
ٍفكىاف بف جيـ: يىقيكؿي  حنيفة أىبىا سىًمٍعتي  أىًبيًو، عف الحماني ًذ الجيـ مي مٍ تى أكد الذىبي تى ك  (5)كافر" صى

 اهلل عبد بف خالد قتمو الذم درىـ بف الجعد تمميذ صفكاف، بف ".. جيـ عد بف درىـعمى يد الجى 
 الدنيا ًفي ليـ يكف لـ ثبلثة خراساف أخرجت "راىكيو ٍبف إسحاؽ قاؿ ،(6)ىػ"124 سنة مالقسر 
مىٍيماف ٍبف كمقاتؿ الصبح، ٍبف كعيمىر صفكاف، ٍبف جيـ: كالكذب البدعة ًفي: يعني نظير، ، (7)"سي

سىًمٍعتي  ٍبدً  أىبىا كقاؿ بف مخمد : "... كى م دى  الم وً  عى ٍبدً  ٍبفى  ميحى ، ٍبفً  الر ٍحمىفً  عى ٍخمىدو كىافى  مى ف اظً  ًمفى  كى  اٍلحي
ٍتًقًنيفى  قيًتؿى : " يىقيكؿي  اٍلمي ـي  ًبأىٍصبىيىافى  كى ٍي ٍفكىافى  ٍبفي  جى ةى  تىرىؾى  الم وي، لىعىنىوي  صى ا، أىٍربىًعيفى  الص بلى ـى  يىٍكمن  أىن وي  زىعى

                                                           
 شرح كتاب اإلبانة من أصول الديانة، أبك األشباؿ حسف الزىيرم آؿ مندكه المنصكرم المصرم ، آل مندوه -1
 http://www.islamweb.netة ،مصدر الكتاب: دركس صكتية قاـ بتفريغيا مكقع الشبكة اإلسبلمي 1/ 61)، 
 ، بترقيـ الشاممة آليا(.درسا[ 66 -ـ الجزء ىك رقـ الدرسالكتاب مرقـ آليا، كرق،]
 سير ، ىػ748حمد بف عثماف بف قىاٍيماز الذىبي، المتكفى: ، شمس الديف أبك عبد اهلل محمد بف أالذىبي -2

 .204/ 6، ط الحديث،ءأعالم النبالسير 
 .1/426، ميزان االعتدال ،الذىبي -3
 .44، ص: مناقب اإلمام أبي حنيفة وصاحبيو، الذىبي -4
تاريخ  ،ىػ463المتكفى: ، أبك بكر أحمد بف عمي بف ثابت بف أحمد بف ميدم الخطيب البغدادم ،الخطيب -5

 .373/ 13العممية، ، ط بغداد وذيولو
 .381/ 14، ط الرسالة، نبالءسير أعالم ال، الذىبي -6
، يكسؼ بف عبد الرحمف بف يكسؼ، أبك الحجاج، جماؿ الديف ابف الزكي أبي محمد القضاعي الكمبي المزي -7

 .397/ 21، تيذيب الكمال في أسماء الرجال ،ىػ742المتكفى: ، المزم

http://www.islamweb.net/
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ذىًلؾى  ًديننا، يىٍرتىادي  ، ًفي شىؾ   أىن وي  كى ـً ٍسبلى ـي  قىتىمىوي  اإٍلً ٍم اًمؿه  أىٍحكىزى  ٍبفي  سى  أيمىي ةى، بىًني ًقبىؿً  ًمفٍ  ًبأىٍصبىيىافى  كىافى  عى
ذىاؾى  ـي : لىوي  ييقىاؿي  الد ٍىًري ةً  ًمفى  رىجيبلن  ًقبىمىؾى  أىف   بىمىغىًني: ًإلىٍيوً  كىتىبى  أىن وي  كى ٍي ، ٍبفي  جى ٍفكىافى مىٍيوً  قىدىٍرتى  فىًإفٍ  صى  عى
مىى فىقىتىمىوي  فىاٍقتيٍموي،  .(1)اٍلقىٍكًؿ .." ىىذىا عى
، كأبانت لنا فعمتو ذه الشكاىد مف جيابذة عمـ الرجاؿ، التي جمىت لنا شخصيتوكأراني أكتفي بي   

مف  وتمقت الذم؛ لمفكر الدخيؿ أف ىذه الشخصية الخبيثة مثٌمت امتدادان ب ،، لنخرج بخبلصة ميفادىا
 .قة المارقة التي أٌسسياتمؾ الفر كما ىي ؟! الجعد يا ترل ىذا ، فمف ىكالجعد بف درىـ

 
   !(تمميذ أبافم)رىَ بن دِ  عدُ الجَ  -4
 
  دار بيا لو كانت دمشؽ، الجعد سكف مركاف، بني مكالي مف إنو كيقاؿ خراساف، مف "...أصمو 

 بيا كلو دمشؽ، يسكف كاف. القرآف بخمؽ قاؿ مف أكؿ، الكنيسة جانب إلى القبلنسييف مف بالقرب
 ىك حٌراف، أىؿ مف كاف إنو كقيؿ. معممو كاف ألنو محمد، ابف مركاف إليو ينسب الذم كىك دار،
 بخمؽ القكؿ أظير مف أكؿ ككاف األضحى، يكـ بالككفة القسرم اهلل عبد بف خالد قتمو الذم
 بف الجيـ تعمـ كمنو الككفة، كسكف دمشؽ مف فيرب أمية بنك فطمبو   محمد أمة في القرآف
 .بأصبياف أحكز بف سمـ كقتمو إليو، الجيمية تنسب الذم كىك ف،القرآ خمؽبالقكؿ  بالككفة صفكاف
 في يذىب ككاف ترمذ، مف: قاؿ جيـ؟ كاف أيف مف: الغسيمي محمد بف إبراىيـ إسحاؽ أبك سئؿ
 كقبره المعركة في أحكز بف سمـ فقتمو بمرك، سريج بف الحارث جيش صاحب صار ثـ أمره، بدء
 جيـ مف أخذه المريسي كبشر المريسي، بشر مف: فقاؿ دؤاد؟ أبي ابف أخذ ممف: كسئؿ. بمرك
 كأخذه سمعاف، بف  أباف مف بف درىـ جعد كأخذه درىـ، بف الجعد مف جيـ كأخذه صفكاف، بف
 سحر الذم الييكدم أعصـ، بف لبيد مف طالكت كأخذه كختنو، لبيد أخت ابف طالكت مف أباف
 طالكت، ذلؾ في صٌنؼ مف كأكؿ التكراة، بخمؽ يقكؿ ككاف القرآف، يقرأ لبيد ككاف.   النبي
 يكـ القسرم اهلل عبد بف خالد فقتمو درىـ، بف جعد أظيره ثـ الزندقة، كأفشى زنديقا طالكت ككاف

 آخر في قاؿ ثـ كخطب، صمى حتى الكثاؽ في بو أتي عمييا، كاليا خالد ككاف بالككفة، األضحى
 فإنو درىـ، بف بالجعد اليكـ أضحي أف أريد فإني كمنكـ، منا اهلل تقبؿ كضٌحكا انصرفكا: خطبتو
 عمكا درىـ بف الجعد يقكؿ عما اهلل تعالى خميبل، إبراىيـ اتخذ كال تكميما، مكسى اهلل كٌمـ ما يقكؿ

                                                           
 ،ىػ43المتكفى: ، األصبياني أبك نعيـ أحمد بف عبد اهلل بف أحمد بف إسحاؽ بف مكسى بف ميراف، أبو نعيم -1

 .(67/ 1)،= أخبار أصبيانتاريخ أصبيان
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ىذه األفكار الخبيثة، عمى مصدر  نضع أيادينا كبيذا  (1)"بالسكيف بيده رأسو كحزٌ  نزؿ ثـ كبيرا،
 .لتي كرثتيا بدكرىا عف أحبار ييكدكا صميب!!مف عباد ال إنيا الكنيسة ككينتيا

بد ٍبف خالد "... شيدتد اإلماـ المزم في تيذيب الكماؿ أكر قد ك   بكاسط، كخطبيـ القسرم اهلل عى
 يتخذ لـ الم و أف زعـ فإنو درىـ، ٍبف بالجعد مضح منكـ فإني الم و تقبؿ ضحكا الناس أييا يا: فقىاؿى 

 ثـ كبيرا، عمكا درىـ ٍبف الجعد يىقيكؿي  عما كتعالى سبحانو تكميما، كسىم يكمـ كلـ خميبل، ًإٍبرىاًىيـ
رحمو اهلل  -ماـ ابف القيـاإل كقد أثنى، ىذا لمثؿ مف فعؿ ىذا فنعـ العبلج  ،(2)فذبحو " نزؿ

 فقاؿ : عمى فعؿ خالد بف عبد اهلل القسرم  –تعالى
 القرباف ائحذب يـك ػقسرم... الػ           خالد بجعد ضحى ذا " كألجؿ

 الداني الكميـ مكسى كال كبل        ...... خميمو ليس إبراىيـ قاؿ إذ
 .(3)"قرباف أخي مف درؾ هلل    .. سنة. صاحب كؿ الضحية شكر
ٍعدي  ؟:االئمة مف كاحد غير قىاؿى أكرد اإلماـ ابف كثير "...قد ك   كىىيكى  الش اـ، أىٍىؿً  ًمفٍ  ًدٍرىىـو  ٍبفي  اٍلجى

ًليىذىا ،اٍلًحمىار ٍركىافى مى  ميؤىد بي  ٍيـً  شىٍيخي  كىىيكى  ًإلىٍيًو، فنسب الجعدٌم، مىٍركىافي  لىوي  ييقىاؿي  كى ٍفكىافى  ٍبفً  اٍلجى  صى
ٍيًمي ةي  الط اًئفىةي  ًإلىٍيوً  تيٍنسىبي  ال ًذم  عم ا الم وي  تىعىالىى ًبذىاًتًو، مىكىافو  كيؿ   ًفي الم وى  ًإف   يىقيكليكفى  ال ًذيفى  اٍلجى

ميكًّا يىقيكليكفى  كىافى  كىًبيرنا، عي ٍعدي  كى ًبيثى  اٍلمىٍذىىبى  ىىذىا تمفى قد درىـ ٍبفي  اٍلجى ؿو  عىفٍ  اٍلخى  بف أباف لىوي  ييقىاؿي  رىجي
اًلوً  عىفٍ  أعصـ، بف لبيد أخت ابف طالكت عف أباف كأخذه سمعاف، ـى  ٍبفً  لىًبيدً  خى  اٍليىييكًدم   أىٍعصى
رى  ال ًذم  كىافى  أركاف ذم ببئر راعكفة كتحت لو، ذكر طمعة كجؼ مشاطةك  مشط ًفي   الن بيٌ  سىحى
 .(4)"نيقىاعىةى اٍلًحن اًء  مىاؤيىىا
تتجمى شمس ك  ،يثبت لنا بالبحث العممي المجرد ،الخبيثة ىذه األفكار بعد تتبع مصادرك ، كىنا   

ىذه األفكار ف ، بأفييابمؿء ؿ دكنيا سحاب، تنطؽ ال يحك ، في كبد السماء الحقيقة ساطعةه 
صنيعة أىؿ النجمة ، كرافعي لكاء الدعكة ليا ىـ يا يمركجأف ك  ،مصدرىا كمنبعيا ييكدم صميبي
ب ىي السبكمركجييا مف الزنادقة المصنكعيف عمى أعيف الكفار ، كالصميب، كأف األفكار الدخيمة

     لصفات اهلل  ، كالقكؿ بالنفي كالتعطيؿالرئيس في انتشار بدعة اإلرجاء، كالقكؿ بخمؽ القرآف
 !عبر التاريخ اإلسبلميفي كأسمائو  –تعالى –
، النيار، فالعممانيةفي رابعة شمس الالعصر الحاضر فالصكرة أكضح مف أما في    

ضفي عمى نفسيا التديف، كحمؿ لكاء)التجديد( أك كؿ يكـ شخصية ، ت اف فيصنعي، كاالستشراؽ
                                                           

  .100، 99/ 72،، تاريخ دمشقابن عساك -1
 .118/ 8، تيذيب الكمال، المزي -2
 .8، 7ص:  - لكافية الشافيةابن القيم، نونية ابن القيم = -3
 ،ىػ774المتكفى: ، دمشقيأبك الفداء إسماعيؿ بف عمر بف كثير القرشي البصرم ثـ ال، ابن كثير -4
 .21/ 10، ط دار إحياء التراث العربي، البداية والنياية 
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ية منو تأتي بما ىك أقرب لممفاىيـ التكراتية كاإلنجيم، ثـ ة(نالعصر أك) )الحداثة(لكاء)النيضة( أك
ـ الحنيؼ عف تعاليـ اإلسبل ، مكغمة في بعدىاكصبغة إسبلمية ، بمسحةإلى مفاىيـ القرآف الكريـ
 .، كاهلل كحده المستعاف

، ()أرض الكنانةفي مصراألزىر الجامع كمف األمثمة عمى ما سبؽ ما نسب إلى أحد )مشايخ(   
قاـ ىذا )الشيخ( كنزع عمامتو فحفؿو شارؾ فيو أحد قساكسة النصارل في مصر،  حينما كاف في

 سكداء ثـ كضعيا منسكة القسيس الق، بعد أف نزع ككضعيا عمى رأس القسيس النصراني البيضاء
 :عمى رأسو ثـ أنشد

ف شئت قؿ ىما شيخاني      قسيسافالشيخ كالقسيس    .(1)كا 
 ؟ىما شيخاف مُّ لكف أ، ك ىما شيخانيقؿ  ...!! نعـ
 .المعيف ئياإلرجا فكرال، التي ىي إحدل ثمار ( العممانيةالبلدينيةجمعيـ)تشيخاف    

 :كبعد ىذا الشاىد أقكؿ     
التي ىي  ؟أعظـ مف ىذه الغاية كاالستشراؽ كالتبشير (2)فأية غاية تسعى إلييا الماسكنية    

جسد ت، ك فصؿ الديف عف الحياةت لتي، كاو مف نيؿو مف ديف اإلسبلـ الحنيؼمنتيى ما يصبكف إلي
                                                           

محامي ك فارس المنابرمصرم كفيؼ، يمقب بػ  عالـ كداعي -1996 -1933، كشؾ عبد الحميد، كشك -1
 0200في العالـ العربي كاإلسبلمي. لو أكثر مف  القرف العشريف كيعد مف أشير خطباء، الحركة اإلسبلمية

، من إحدى خطب الشيخ خطبة مسجمة. خطب مدة أربعيف سنة دكف أف يخطئ مرة كاحدة في المغة العربية ،
 . كيكبيدياالموسوعة الحرة 

جمعية سرية ييكدية يسمكنيا بالقكة الخفية أسسكىا بادئ األمر ضد النصارل لتعمؿ عمى تحريؼ  ،الماسونية -2
فساد عقائدىـ كأف كارىـ كتشتت أمرىـ بأنكاع الخبلؼ كالشقاؽ كقد سمككا شتى األساليب إنجيميـ أك أناجيميـ كا 

الدقيقة لتحقيؽ ذلؾ. فمما جاء اإلسبلـ كسعكا دائرتيا ليحيطكه بأشراكيا، كالييكدية العالمية تمد الجمعيات 
مد لبكسيا الماسكنية برجاؿ الفكر كالدىاء كالمكر كيمبسكف لكؿ عصر لبكسو المبلئـ بؿ يمبسكف لكؿ أمة كشعب كب

المبلئـ، بؿ يدخمكف إلى كؿ رجؿ مف مداخمو كأذكاقو الخاصة حتى يستطيعكا فتنتو، كقد حصمت اعترافات كثيرة 
عقكؿ  في أكقات متفرقة عمى أف الماسكنية أكجدت لخدمة أىداؼ الييكد الشريرة كتسييؿ عممية استيبلئيـ عمى

ماسكنية كيكفركف باهلل كيخكنكف أكطانيـ كيبيعكف أمتيـ القادة كتحطيـ نفكسيـ كتحكيميـ إلى عبيد يؤمنكف بال
لصالح الييكد، كذلؾ لقكة انطبلء المكر الماسكني كشدة تأثيره عمى القمكب، بحيث كسبت أعظـ كأكثر القادة مف 
الشرؽ كالغرب، كتغمغمت الماسكنية في األسر المالكة كالطبقات الحاكمة في أكربا كمف دار في فمكيا الثقافي في 

 س بخطر الماسكنية أك االمتعاض مفالببلد العربية، كليـ طرؽ في خداع الشعكب إذا لمسكا فييـ اإلحسا
حكاميـ المتيميف بيا فإنيـ حينئذ يكعزكف إلييـ بإغبلؽ أم مؤسسة افتضحت بالماسكنية ليقيمكا عمى أنقاضيا 

نفسو مف كصمتيا كيكسب سمعة مؤسسة تحمؿ اسمان آخر كىي في الباطف عيف الماسكنية، ليبرئ المسؤكؿ 
عبد الرحمف بف محمد بف خمؼ بف عبد اهلل ، الدوسريجديدة يقمب بيا صفحة مف نكع آخر لخدمة الييكد. 

 .174،175، ص:  األجوبة المفيدة لميمات العقيدةىػ ، 1399الدكسرم ، المتكفى: 
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مف المضمكف، ليككف الفرؽ بيف  يان جعؿ مف اإلسبلـ أسمان خاك تاالنفصاـ بيف اإليماف كالعمؿ ، ك 
المسمى في البطاقة الشخصية كحسب، كال عبلقة بيف المعتقد  ،المسمـ، كالييكدم، كالنصراني

 ؟! ىذا الفيـيتعدا لغير  ئيفكر اإلرجامفيـك اإليماف عند أىؿ ال، كىؿ كالسمكؾ
 !؟يركمكف غاية -نشر مفيكـ الفكر اإلرجائي -ىذا اإلنجاز ىؿ بعدك 

نجاز يدؼو تطمح الماسكنية ل ، الكفار مع المفيكـفي الكحدة  هىذتحقيؽ كىؿ بعد   !؟أعظـ كا 
 
كفى كىمىا كىفى } المنافقيفإخكانيـ إذ يقكؿ في  -تعالى–كصدؽ اهلل     دُّكا لىٍك تىٍكفيري كا فىتىكيكنيكفى سىكىاءن كى ري

ـٍ حى  ـٍ كىاٍقتيميكىي ذيكىي ل ٍكا فىخي كا ًفي سىًبيًؿ الم ًو فىًإٍف تىكى ت ى يييىاًجري ـٍ أىٍكًليىاءى حى ـٍ كىالى فىبلى تىت ًخذيكا ًمٍنيي ٍدتيميكىي ٍيثي كىجى
ًليًّا كىالى نىًصيرناتىت ًخذيكا مً  ـٍ كى  .[89 :،اآلية4:سكرة النساء] {ٍنيي

 
نما يؤمنكف اليكـ ال يؤمنكف بالييكدية كديف، معظـ ييكدف    ، كذلؾ لعدـ فقط كرابطةبيا  كا 

أك ما يسمى المسخ  سير بناة كيانيـكال أدؿ عمى ذلؾ مف متابعة  ،مع الفطرة كالعقؿ اانسجامي
نية النصراكمعظـ نصارل اليكـ عمى اختبلؼ طكائفيـ ال يؤمنكف ب، )عممانيكف( فكميـ( )اسرائيؿ

ؾ، ا أنيـ كذل، كىي األخرل أبعد عف مكافقة الفطرة كالعقؿ، كبمف بؿ كيسخركف مف متدينييـكدي
، كتكفير المنح الجامعية لشراء األقبلـ كالذمـكينفقكف المميارات ، تراىـ يجيدكف في مكرىـ ككيدىـ

 ،ة ، كالييمنة عمى الصحؼ ككسائؿ اإلعبلـييات المكجكتمكيؿ الفضائ، كتكجيو دكر النشر، 
، المبدلة، ديانيـ المحرفةـ إلى أي، كنظرتاء المسمميف مف ينظر إلي اإلسبلـمف أبندكا جك كي ي

ممف  ،ف اشتركا بآيات اهلل ثمنان قميبل، ممةئ، كقد نجحكا إلى حدو ما في شراء النفكس الدنيكالمفتراة
راة الذاتية لئلسبلـ ىزمت ما صنعكاغير أف القك  ،ينتسبكف إلى ديف اإلسبلـ  -تعالى–دة اهلل ، كا 

كا ييٍنًفقيكفى } –عز كجؿ-، قاؿلى نحكرىـإرد كيدىـ كتدبيرىـ  منتلحفظ ىذا الديف ض ًإف  ال ًذيفى كىفىري
ٍسرىةن ثيـ  ييٍغمىبيكفى كىال ذً  ـٍ حى مىٍيًي دُّكا عىٍف سىًبيًؿ الم ًو فىسىييٍنًفقيكنىيىا ثيـ  تىكيكفي عى ـٍ ًليىصي كا إً أىٍمكىالىيي ـى يفى كىفىري يىن  لىى جى

كفى    .[36:اآلية ،8:سكرة األنفاؿ]  {ييٍحشىري
 
، الحنيؼاإلسبلـ  نشاىديا نحف ف، ىك الحاؿ مف الكاقعذا الكعد اإلليي ىالدليؿ عمى تحقؽ ك   

كرجاحة   ةو مف بقي منيـ عمى سبلمة فطر يستيكم ك  ،بيكتيـ عمييـ، كيدخؿ يقتحـ عمييـ نفكسيـ
ٍلنىا آيىاتو مف الظممات إلى النكر، بإذف ربو،} ، كيخرجوصكابيأخذ بيده إلى جادة الف، عقؿ لىقىٍد أىٍنزى

ٍف يى   .[46، اآلية:24:سكرة النكر] {شىاءي ًإلىى ًصرىاطو ميٍستىًقيـو ميبىي نىاتو كىالم وي يىٍيًدم مى
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 .مناىج العمماء في تعريف اإليمان: المبحث الثاني
 
 .السمفاإليمان عند : المطمب األكؿ 
 
لعمكـ ليـ ، أف كؿى أىًؿ ففو مف فنكف النا أف نعمـ، البد معنى اإليماف في تعريؼ الكلكجقبؿ     

ؿه ، كالحديث كأىؿ األصكؿ كأىؿ العقائد، فأىؿ المغة كأىؿ الفقو كأىؿ اصطبلحاتيـ الخاصة بيـ
ة كؿ في معنى اإليماف في لغ، كىذا ما يمزمنا بتحرير القلو اصطبلحاتو الخاصة بفف عممو

  .بلًح أىًؿ العقائد، كفي اصطبلح الشرع الحنيؼ، كفي اصطالعرب
 

 معنى اإليمان في المغة.
 
ٌدؽو  كؿ  يسع تصديؽ  ىن معن أراهك  ،ىك التصديؽ، المعنى المجرد لئليماف في المغة  بما صد ؽ  ميصى

ٌدؽ بو، أيان كاف ا ًدؽ كميما كاف الميصى صفة  ألف اكتساب، فالنتيجة تصديؽ ليس إال، لميصى
 -، أرل، كظيكر الخبلؼ في معناه بيف عمماء المغةيؽ،  بينيت عمى تصديؽو بشيء ميعيفالتصد

التصديؽ معنى طمؽ يي ، فحينما كد إلي عدـ حصر التصديؽ في ميعيفأف مرجعو يع -بكؿ تكاضع
 تعييفلالحصر كا، كىنا ال بد مف الخبلؼ بالضركرةكقكع حتـ ، يي ميعىٌيف ىن معن، أماـ ميقىٌيدو لو في 

 .لمعنى التصديؽ في ميعىٌيف، كي يتحقؽ المراد
 .التصديؽ: المغة في اإليماف معنى بأفٌ : المغة أىؿ قاؿ "..
. كجيا عشر ستة مف فساده مبينا -اهلل رحمو -تيمية ابف اإلسبلـ شيخ المغكم المعنى ىذا ردٌ  كقد

 .(1)اإلقرار: المغة في اإليماف معنى أفٌ  كحقؽ
 
 أنو لغة اإليماف معنى في كبلمو مف فالظاىر -اهلل رحمو -الشنقيطي فاألميالشيخ  أما 

 ىك اهلل، بأف الكافر فتصديؽ تصديؽ، كؿ يشمؿ فيك: المغكم اإليماف أما..." يقكؿإذ  ،التصديؽ
. شرعان  اإليماف اسـ عميو يصدؽ كال باهلل كفره مع لغة اإليماف اسـ عميو يصدؽ الرازؽ الخالؽ
ذا  .(2)بو" تقييده في إشكاؿ فبل الشرؾ يجامع المغكم اإليماف أف عممت ذلؾ حققت كا 
 

                                                           
 . 131-7/122،مجموع الفتاوى، ، ابف تيميةانظر -1
/ 2،جيود األمين الشنقيطي في تقرير عقيدة السمفعزيز يف صالح بف إبراىيـ الطكياف، عبد ال، الطويان -2

569. 
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 .معنى اإليمان اصطالحاً 
 
أف اإليماف ىك التصديؽ  ىي، ىؿ العقائد مف جميع الممؿ كالنحؿح أاصطبلالخبلصة في    

رب يق،  يؤمف بياحمة ، فترل كؿ مؤمفو بممةو أك نً كنيايةن  ءان ، كتحكيمو في النظر لمحياة بدًبمهعىٌيف
بغض ، صاحب ممة أك ًنحمةو ًلما يؤمف بو، كليس أدؿ عمى ذلؾ مف تعٌصب كؿ ليا ءان ركحو فدا

 .خير شاىد كالكاقعالمنطقي، ىا أماـ الدليؿ النقمي أك العقمي، أك النظر عف صمكد
 

 .معني اإليمان شرعاً 
 
مبدؤه  –عز كجؿ –، فاإليماف باهللألمر اهلل كاالنقيادمفيكـ الشرع ىك: التصديؽ في اإليماف   

ـي كييمًزـي ، كالتصديؽ التصديؽ ٌت ٌدؽ ذلؾ أك ييكذبو، كاالنقياالتحكيـييحى ، كبيذا يخرج مف د لمتحكيـ ييصى
قكؿ اهلل ، بدليؿ بعد بمكغو، كغير الممتًزـو بالحكـ الٌرادي لمحكـ، ك الدائرة المستريب في التصديؽىذه 
ب ؾى الى ييٍؤًمنيكفى حى }  –تعالى– ا ًمم ا فىبلى كىرى رىجن ـٍ حى رى بىٍينىييـٍ ثيـ  الى يىًجديكا ًفي أىٍنفيًسًي ك ميكؾى ًفيمىا شىجى ت ى ييحى

ا م ميكا تىٍسًميمن ييسى ٍيتى كى  .[65 :،اآلية4: سكرة النساء ]{قىضى
 
مفيـك عمى  نقؼ، نستطيع أف ع، كالشر أف قدمنا معاني اإليماف في المغة، كاالصطبلحكبعد   

اًلدو  ٍبفي  أىٍحمىدي  ... قىاؿى "، فنا الصالحاإليماف عند سم د ثىنىا خى م دو  ٍبفي  ًعيسىى كىحى د ثىنىا اٍلكىٍشكىًرمُّ قىاؿى  ميحى  حى
م دي  ٍبدى  سىًمٍعتي  قىاؿى  يىًزيدى  ٍبفي  ميحى ز اؽً  عى سيًئؿى  الر  يمىافً  عىفً  كى ابىنىا أىٍدرىٍكتي  فىقىاؿى  اإٍلً  الث ٍكًرم   سيٍفيىافى  أىٍصحى
ٍيجو  كىاٍبفى  رى ٍبدى  جي اًلؾى  عيمىرى  ٍبفى  الم وً  كىعى مى مىٍعمىرى  أىنىسو  ٍبفى  كى ىك ( رىاًشدو  ٍبفى ) كى سيٍفيىافى  اًعي  زى كىاألى  عييىٍينىةى  ٍبفى  كى

يمىافي  يىقيكليكفى  يىٍنقيصي  يىًزيدي  كىعىمىؿه  قىٍكؿه  اإٍلً ا اٍلقىٍكـً  بىٍعضي  لىوي  فىقىاؿى  كى  ًإفٍ  قىاؿى  رو بىكٍ  أىبىا يىا أىٍنتى  تىقيكؿي  فىمى
الىٍفتىييـٍ  مىٍمتي  فىقىدٍ  خى ا ًإذنا ضى مى د ثىنىا أىٍحمىدي  قىاؿى  اٍلميٍيتىًديفى  ًمفى  أىنىا كى م دو  ٍبفي  عيبىٍيدي  كىحى د ثىنىا قىاؿى  ميحى ٍبدي  حى  عى
ز اؽً  ٍيجو  كىاٍبفي  مىٍعمىره  كىافى  قىاؿى  الر  رى سيٍفيىافي  جي اًلؾي  الث ٍكًرمُّ  كى مى  ميٍستىٍكًمؿي  أىنىا يىقيكليكا أىفٍ  ٍكرىىيكفى يى  أىنىسو  ٍبفي  كى
يمىافً  مىى اإٍلً ًميكىاًئؿى  ًجٍبًريؿى  ًإيمىافً  عى د ثىنىا كى مىؼي  حى د ثىنىا قىاًسـو  ٍبفي  خى ٍبدي  حى ٍعفىرً  ٍبفي  الم وً  عى ٍردً  ٍبفً  جى د ثىنىا اٍلكى  حى
ٍبديكسي  ًقيبىةى  ًذم ٍبفي  عى د ثىنىا رى ـي  حى د ثىنىا ًذرً اٍلمينٍ  ٍبفي  ًإٍبرىاًىي اًلؾى  سىًمٍعتي  قىاؿى  ًعيسىى ٍبفي  مىٍعفي  حى  أىنىسو  ٍبفى  مى
سىأىلىوي  ؿه  كى يمىافً  عىفً  رىجي يمىافي  فىقىاؿى  اإٍلً د ثىنىا كىعىمىؿه  قىٍكؿه  اإٍلً م دي  حى ٍبدً  ٍبفي  ميحى د ثىنىا اٍلمىًمؾً  عى ٍبدي  حى  ٍبفي  الم وً  عى
كرو  د ثىنىا مىٍسري د ثىنىا فو ًمٍسًكي ٍبفي  ًعيسىى حى رو  اٍبفي  حى د ثىنىا سىٍنجى ٍيًدمُّ  حى مى د ثىنىا قىاؿى  اٍلحي  قىاؿى  سيمىٍيـو  ٍبفي  يىٍحيىى حى
يمىافً  عىفً  اٍلفيقىيىاءً  ًمفى  عىشىرىةن  سىأىٍلتي  اًلؾى  الث ٍكًرم   سيٍفيىافى  سىأىٍلتي  كىعىمىؿه  قىٍكؿه  فىقىاليكا اإٍلً مى  كىاٍبفى  أىنىسو  ٍبفى  كى
ٍيجو  رى ـى كىًىشى  جي س افو  ٍبفى  ا م دى  حى ميحى ٍمًرك ٍبفى  كى ٍيؿى  عيٍثمىافى  ٍبفً  عى فيضى سيٍفيىافى  ًعيىاضو  ٍبفى  كى  عييىٍينىةى  ٍبفى  كى
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م دى  ميحى ب احً  ٍبفى  كىاٍلميثىن ى الط اًئًفي   سىاًلـو  ٍبفى  كى نىاًفعى  الص  مىًحي   عيمىرى  ٍبفى  كى يمىافي  ًلي قىاؿى  فىكيمُّييـٍ  اٍلجي  قىٍكؿه  اإٍلً
كىعىمىؿه " 
(1). 

 إال عمؿ كال كعمؿ قكؿ اإليماف أف عمى كالفقو الحديث أىؿ جمع"...أ :البر عبد ابف قاؿك   
 ذكر ما إال إيماف، عندىـ كميا كالطاعات بالمعصية، كينقص بالطاعة يزيد عندىـ كاإليماف بنية،
 .(2)"..إيمانا تسمى ال الطاعات أف إلى ذىبكا فإنيـ كأصحابو حنيفة أبي عف
 
 التصديؽ، مجرد ال اإلقرار ىك اإليماف أف معمكـ"  -اهلل رحمو -تيمية ابف اإلسبلـ شيخ يقكؿك   

 .(3)"االنقياد ىك الذم القمب كعمؿ التصديؽ، ىك الذم القمب قكؿ يتضمف كاإلقرار
قىاؿى    اًفظي  كى ، ًمفى  كيؿ   أيٍفًردى  ًإذىا ":رىجىبو  اٍبفي  اٍلحى ـً ٍسبلى يمىافً  اإٍلً ا فىٍرؽى  فىبلى  ًبالذ ٍكرً  كىاإٍلً فٍ  ًحينىًئذو  بىٍينىييمى  كىاً 
ا اٍلفىٍرؽً  ًفي كىالت ٍحًقيؽي  فىٍرؽه، بىٍينىييمىا كىافى  افً ااًلٍسمى  قيًرفى  يمىافى  أىف   بىٍينىييمى ٍقرىاريهي  اٍلقىٍمبً  تىٍصًديؽي  ىيكى  اإٍلً  كىاً 

ٍعًرفىتيوي، مى ـى  كى ٍسبلى ـي  ىيكى  كىاإٍلً ذىًلؾى  لىوي، كىااًلٍنًقيىادي  كىاٍلخيضيكعي  ًلم وً  ااًلٍسًتٍسبلى ، كىىيكى  ًباٍلعىمىؿً  يىكيكفي  كى  كىمىا الد يفي
ـى  ًكتىاًبوً  ًفي - تىعىالىى - الم وي  سىم ى ٍسبلى  .(4).." ًديننا اإٍلً
خبلص بالمساف، قكؿ ىك اإليماف كقاؿ العبلمة األلكسي " .. كأف    باألركاف، كعمؿ بالجناف، كا 
 األمـ خير كأمتو المرسميف، كأفضؿ النبييف، خاتـ   محمدان  كأف باألكزار، كينقص عةبالطا يزيد

 .(5)أجمعيف.."

 كقبكليا النفس بإذعاف المقترف الجاـز التصديؽ ىك اإليماف "كقاؿ محمد رشيد رضا في اإليماف  
 .(6)"…العمؿ كآيتو كاستسبلميا،

  ,بالمساف النطؽ مجرد ىك اإليماف ".. كليس فمف العمماء المعاصري (7)كقاؿ الشيخ سيد سابؽ   
, أشعتيا الشمس عف تصدر كما, آثارىا عنيا كتصدر, القمب تمؤل عقيدة ىك إنما, بالجناف كاعتقاد
 . شذاه الكرد عف يصدر ككما

                                                           
النمرم القرطبي، المتكفى: ، أبك عمر يكسؼ بف عبد اهلل بف محمد بف عبد البر بف عاصـ ابن عبد البر -1

 .253، 9/252، التمييد، ىػ463
 .9/238، () ـ . فابن عبد البر -2
 .7/638، وع الفتاوىمجم، ابن تيمية -3
، البغدادم، ثـ الدمشقي، الحافظ زيف الديف عبد الرحمف بف أحمد بف رجب بف الحسف، السىبلمي، ابن رجب -4

  .107، ص ، جامع العموم والحكمىػ(795الحنبمي)المتكفى: 
 .2/104، غاية األماني في الرد عمى النبياني، األلوسي -5
منبل عمي خميفة بف محمد شمس الديف بف محمد بياء الديف بف  ، محمد رشيد بف عمي رضارشيد رضا -6

 .107/ 1 ،تفسير المنارىػ( 1354)المتكفى: القممكني الحسيني
، حصؿ عمى جائزة الممؾ ، لو مؤلفات في الفقو كالعقائدمف فقياء العصر، كالعمماء العامميف ،سيد سابق -7

 .ىػ(1420فى: )المتك فيصؿ حينما كاف أستاذا في جامعة أـ القرل، 
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, األقكاؿ في ذلؾ يظير كأف, شيء كؿ مف المرء إلى أحب كرسكلو اهلل يككف أف آثاره كمف  
, مدخكؿ فاإليماف كرسكلو اهلل مف المرء إلى أحب شيء ثمة كاف فإف ات؛كالتصرف, كاألفعاؿ
 .ميزكزة كالعقيدة

ـٍ  آبىاؤيكيـٍ  كىافى  ًإفٍ  قيؿٍ  } ٍخكىانيكيـٍ  كىأىٍبنىاؤيكي كيـٍ  كىاً  ـٍ  كىأىٍزكىاجي تيكي ٍفتيميكىىا كىأىٍمكىاؿه  كىعىًشيرى ارىةه  اٍقتىرى ًتجى  تىٍخشىٍكفى  كى
مىسىاًكفي  كىسىادىىىا ت ى يىٍأًتيى الم وي تىٍرضى  كى كا حى ـٍ ًمفى الم ًو كىرىسيكًلًو كىًجيىادو ًفي سىًبيًمًو فىتىرىب صي ٍكنىيىا أىحىب  ًإلىٍيكي

 .(1)[ 24:اآلية ،9:سكرة التكبة] { ًبأىٍمًرًه كىالم وي ال يىٍيًدم اٍلقىٍكـى اٍلفىاًسًقيفى 
 
 السنة أىؿ قكؿ" عريفو لئليماف في ت –اهلل رحمو -عفيفي الرزاؽ عبد الشيخ بقكؿكأختـ  

 .(2)"بالجناف كتصديؽ باألركاف كعمؿ بالمساف قكؿ اإليماف أف: كالجماعة
 
 .خالصة القول في اإليمان عند السمف  
 
، كتمقي الكحي لمتطبيؽ ،السماع كاالنقياد، يعني العاـ أف اإليماف بمفيكمو فيـ السمؼ فييتمثؿ   

ما انعقد  يعنيف، مفيكـ الخصكصيةاإليماف ، كأما إذا أخذ ـبشكؿ عا ،الكاقعفي كعيشو حياةن 
  .بد جمٌيةن كالظاىرةن الجكارح  ىآثاره عمبانت عميو القمب ك 

 
 .. إفإذ يقكؿ" ما أجمؿ عبارتو في تعريفو لئليماف عند السمؼ ،الدكتكر سفر الحكالي هلل درك  

 إف حتى "الديف" كممة كتساكم ترادؼ فيي الكضكح، غاية في شرعية حقيقة السمؼ عند اإليماف
 أم معو يحتاج خفاء الديف معنى في كليس ،"كعمؿ قكؿ الديف: "عبارتو نص كاف منيـ كثيران 
 معناه بياف أك تعريفو إلى حاجة ىنالؾ يكف لـ بؿ كبلمية، كسفسطة منطقية فاتمُّ تكى  إلى مسمـ
   .(3)حيف" كؿ حقائقو كيقرؤكف كيعممكنو يعيشكنو أمران  يعرفكف ككيؼ أصبلن،

 
 
 

                                                           
 .80، ص العقائد اإلسالمية،سيد سابق -1
رير العقيدة والرد منيج الشيخ عبد الرزاق عفيفي وجيوده في تقأحمد بف عمي الزاممي عسيرم ، ، عسيري -2

 .553ص، عمى المخالفين
 .148ص: ، ، ظاىرة اإلرجاء في الفكر اإلسالمي، سفر بف عبد الرحمف الحكاليالحوالي -3
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 . اإليمان عند المتكممين :المطمب الثاني
 

 ؟من ىم المتكممون  :المسألة األكلى
 
ذا استحاؿ كبلـ ىك كسيمة االتصاؿ بيف البشرضركرة أف البالمف المعمكـ      البكـ أك  بسبب، كا 

يماءاتاختبل اف لذا كاف كؿ بني اإلنس ،ؼ المغة استيعيضى عنو بمغة الجسد، مف إشارات كا 
 ؟أىؿ الكبلـ( غير ىؤالءمتكمميف )، فيؿ المقصكد بالفيمتكمم

 .كالجكاب نعـ
عمـ الكبلـ( الذم دخؿ عمينا مف لعمماء الذم تعممكا عمـ المنطؽ )فالمتكممكف ىـ أكلئؾ ا  

ًثؿي م ،عقمية محضة كقكاعد كجعمكا منو أصكالن  ،اليكناف كاألعاجـ، مف كافدةثقافات  رجعيةن تيمى
ـي إلييالمتفكير ييتى  ـي المقدـ ك ىك  فالعقؿ المجرد ،حاكى كى كما لـ يكافقو  ،مقبكؿال، فما كافقو فيك ىك الحى

 .مردكد كال بدالميؤىكؿه أك الفيك 
 األدلة طريؽ عف بعضيا أك العقيدة مسائؿ يقرركف الذيف ىـ ..المتكممكف"فييـ يؿ قمما ك     

 .النقؿ عمى العقؿ تقديـ: ىك ذلؾ في كمنيجيـ العقمية
 جيمية كانكا سكاء كالمتكمميف، الفبلسفة لدل ظاىر كاضح كمنيج سمة النقؿ عمى العقؿ فتقديـ  
 العقؿ قدمكا الحؽ عف كانحرافيـ ضبلليـ أبكاب في ىؤالء فكؿ ماتريدية، أك أشعرية أك معتزلة أك

 .(1)العقؿ" طريؽ عف إال الحؽ إلى الكصكؿ إمكانية يعتبر ال منيـ كثير بؿ النقؿ عمى
 كؿ بينيـ، فيما المجادالت ككثرت الكبلـ، دينيـ صار الذيف ىـ "..المتكممكفأيضان  يؿ فييـ كق  

 كالنزاع الكبلـ بينيـ كثر فميذا معو؛ العقؿ أف يدعي ككؿ يدعكنيا، أمكر في اآلخر يجادؿ
   رسكلو كسنة اهلل بكتاب يعتصمكف الذيف الكحي أىؿ بخبلؼ الكبلـ، أىؿ فسمكا كالخصاـ

 كالشرع ذلؾ، عف نياىـ اهلل ألف اختبلؼ؛ بينيـ يقع أف شرعان  يجكز كال بينيـ، اختبلؼ ال إنيـف
ٍبؿً  كىاٍعتىًصميكا }:يقكؿ كعبل جؿ اهلل ألف بينيـ، الخبلؼ يقع أف يمنع ًميعنا الم وً  ًبحى  آؿ]{تىفىر قيكا كىال جى

 [.103، اآلية: 3:عمراف
 
 كالجماعة، السنة أىؿ يسمكف النبي  أتباع أف كغيرىا ئدالعقا في بو ـسم  المي  الشيء كمف   

 فيـ ىؤالء أما يتفرقكا، كال يجتمعكا أف فيجب ليـ، مبلـز االجتماع ألف ليـ؛ كصؼ فالجماعة
 افترقت كقد إال كقت عمييا يمضي ال ثـ جديدة فرقة تأتي خصاـ، كأىؿ تنافر كأىؿ كبلـ أىؿ

                                                           
 .20/ 1، أصول مسائل العقيدة عند السمف وعند المبتدعة ،سعكد بف عبد العزيز الخمؼ، فالخم -1
 



31 
 

 كعبل، جؿ اهلل صفات في األمكر كانت إذا سيما كال ات،عقمي يسمكنو ما بسبب متعددة، فرؽ إلى
 بالعقؿ، صدقو عرفنا: يعني العقؿ، ىك  الرسكؿ صدؽ عمى دلنا الذم: يقكلكف أنيـ كمبدؤىـ
 أف بد ال بؿ عميو، محككمان  يككف كال الرسكؿ، صدؽ عمى دؿ الذم األصؿ ىك العقؿ أف فعندىـ
 .ىنا مف قكليـ فمبدأ إليو، نرجع ألننا الحاكـ، ىك يككف
ف كالقياسات العقمي، القياس باب مف ىذا عمى يبنكف صاركا ثـ  فيي بيا متمفظان  بارزة تكف لـ كا 

 لك: قالكا أنيـ: ذلؾ مثاؿ القياس، ىذا عمى كعبل جؿ اهلل صفات نفكا فميذا األنفس، في كامنة
 ليكات، كلو شفتاف، كلو لساف، كلو فـ، لو يككف أف ذلؾ مف لمـز يتكمـ بأنو كعبل جؿ اهلل كصفنا
 .إلخ صكتية حباؿ كلو
  ىذا؟ معنى ما

 أكالن، مستكنان  عندىـ التشبيو فصار أنفسيـ، مف عرفكه ما إال الكبلـ مف عرفكا ما أنيـ ىذا معنى
 الذم التشبيو يمـز لئبل يتكمـ ال اهلل إف: فقالكا أنفسيـ، في المستكف التشبيو ىذا ينفكف صاركا ثـ

،  42:الشكرل{ ]البىًصيري  الس ًميعي  كىىيكى  شىٍيءه  كىًمٍثًموً  لىٍيسى  : }يقكؿ كعبل جؿ كاهلل أنفسيـ، في كاف
 يدؿ مطمقان  عامان  نفيان  ىذا صار[ 11اآلية : 42:الشكرل]{شىٍيءه  كىًمٍثًموً  لىٍيسى  }:قاؿ فمما[ 11اآلية:
 .تماثمو األشياء مف شيء كجكد عدـ عمى
 صفاتو كعبل جؿ اهلل عف تنفكا أف إلى يدعككـ ال المطمؽ العاـ النفي ىذا أف كعبل جؿ أخبرنا ثـ

 كالبصر؛ السمع عمى فنص ،[11:اآلية 42:الشكرل]{البىًصيري  الس ًميعي  كىىيكى }:فقاؿ بيا اتصؼ التي
 جؿ اهلل أف يمنع ال بأشياء يكصؼ المخمكؽ فككف المخمكؽ، بيما يكصؼ كالبصر السمع ألف
 اهلل كصفات فييا، كعبل جؿ اهلل يشاركو ال بو خاصة لمخمكؽا صفات كلكف بيا، يكصؼ كعبل
 ذاتو، في ال شيء كمثمو ليس كتقدس، اهلل تعالى فييا، المخمكؽ يشاركو ال بو خاصة كعبل جؿ
 .(1)أفعالو" في كال صفاتو، في كال
 
 .مفيوم اإليمان عند المتكممين 
 
، ، كتصديؽ بالمساف، كعمؿ بالجكارحباعتقاد بالقم ، ىكل المتكممكف أف اإليماف بشكؿ عاـير   

، فأدل ذلؾ جنح بيـ مركبيـ، كحار بيـ دليميـ عمى النص، المجردغير أنيـ في تقديميـ لمعقؿ 
، فمنيـ مف نفى إجماع لوال كتىفر ؽو  ،ليس لو منتيىكجداؿ ، غير منقطعإلى اختبلؼو بيـ 

 " .. يرل.كٌفره بالكبيرة مف الذنكبنيـ مف ، كماحب الكبائر مف الذنكب كلـ يكفرهاإليماف عف ص
 بالمساف، كتصديؽ بالقمب، اعتقاد: ثبلثة أجزاء مف مركب المعتبر الشرعي اإليماف أف المعتزلة

                                                           
 .، بترقيـ الشاممة آليا(14/ 58)، شرح فتح المجيد لمغنيمان، عبد اهلل بف محمد الغنيماف، الغنيمان -1
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   كالسنة الكتاب مف لو كاستدلكا القكؿ، بيذا قالكا الذيف السمؼ يكافقكف بيذا كىـ. بالجكارح كعمؿ
نما ،   .(1)المؤمنيف" مف عصاةال حكـ في يكمف الفريقيف بيف الخبلؼ كا 

يمىافي  اٍلميٍعتىًزلىةي  كىأىم ا" يقكؿ اإلماـ بف عبد البر :   .(2)الط اعىاًت .." ًجمىاعي  ًعٍندىىيـٍ  فىاإٍلً
 عند ما ىك اإليماف"..اإليماف فيقكؿ اإلسبلمييف ييفىًصؿ  مقاالتفي بيد أف ابي الحسف األشعرم 

 :أقاكيؿ ستة عمى ىك؟ ما فاإليما في المعتزلة كاختمفت،  المعتزلة
 منيا: ضربيف عمى المعاصي كأف كنفميا فرضيا الطاعات جميع ىك اإليماف: قائمكف فقاؿ - 1

 الناس كأف بكفر ليس ما كفر كمنيا ىك ما منيا: ضربيف عمى الكبائر كأف كبائر كمنيا صغائر
 ما رد كرجؿ خبره في وكذب أك حكمو في جكره كرجؿ بخمقو اهلل شبو رجؿ: أكجو ثبلثة مف يكفركف
 مؤلؼ جسـ البارئ أف زعـ مف ىؤالء فأكفر كتكقيفان  نصان    نبييـ عف عميو المسممكف أجمع
! سبحانو - اهلل أف زعـ مف كأكفركا، األجساـ معاني يعطو كلـ جسمان  سماه مف يكفركا كلـ محدكد

 أنو يزعمكا كلـ مكاف دكف وفي حاالن  مكاف في أك المحاذاة أك بالمقابمة المرئيات ترل كما يرل -
 الذيف كالعجزة الزمنى ككمؼ السفو كأراد الجكر خمؽ اهلل أف زعـ مف كأكفركا كالمرئيات ال يرل
 الفعؿ عمى قادر إلى قصد مف يكفركا كلـ كجكركه اهلل سفيكا بزعميـ ىؤالء ألف ثابت العجز فييـ
 ليس أنو فأخبر عندىـ القادر مىع كذب قد ألنو بقادر كليس -! سبحانو - اهلل كمفو قد فقاؿ
 أصحاب ىـ القكؿ بيذا كالقائؿ عندىـ بالعبث كصفو كال إياه تكميفو في اهلل عمى يكذب كلـ بقادر
لى اليذيؿ أبي  .اليذيؿ أبك يذىب كاف القكؿ ىذا كا 

 .االستحقاؽ طريؽ عمى ال التفضؿ طريؽ عمى الكبائر اجتنب لمف تغفر الصغائر أف عنو كحكي
 كصياـ كالصبلة بكفر ليس فسؽ تركو ما كمنو كفر تركو ما منو باهلل إيماف كمو اإليماف أف كزعـ
 بعصياف كال بكفر ليس تركو ما كمنو كفر كال بفسؽ ليس صغير تركو ما كمنو رمضاف شير

 .كالنكافؿ
 إيماف: ضربيف عمى كاإليماف كنفميا فرضيا الطاعات جميع اإليماف: الفكطي ىشاـ كقاؿ - 2

يماف باهلل  تركو يككف هلل كاإليماف باهلل كفران  تركو كاف ما باهلل فاإليماف باهلل إيماف أنو يقاؿ كال هلل كا 
 االستحبلؿ عمى تركو فمف هلل إيماف فذلؾ كالزكاة الصبلة نحك بكفر ليس فسقان  تركو كيككف كفران 
 يككف ما ىشاـ دعن هلل إيماف ىك كمما بكفر ليس فسقان  تركو كاف التحريـ عمى تركو كمف كفر
 .بفسؽ ليس صغيران  تركو
 رغب كما الفرض مف بو -!سبحانو – اهلل أمر ما جميع ىك اإليماف: سميماف بف عباد كقاؿ - 3
 كالممة كافران  منو شيء تارؾ أك تاركو كاف ما كىك باهلل إيماف: كجييف عمى كاإليماف النفؿ مف فيو

                                                           
 .121، ص: اإليمان بين السمف والمتكممينأحمد بف عطية بف عمي الغامدم، ، الغامدي -1
 .9/251في المكطأ مف المعاني كاألسانيد،  لما التمييد ،ابن عبد البر -2
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 يككف ما كمنو كفسقان  ضبلالن  تركو يككف ما ذلؾ كمف لـ يكفر تارؾ تركو إذا هلل كاإليماف كالتكحيد
 .باهلل كفر عنده باهلل الجاىؿ أفعاؿ ككؿ صغيران  تركو
 يككف أف يجكز كقد الكعيد فيو جاء ما كالكبائر الكبائر اجتناب اإليماف: النظاـ إبراىيـ كقاؿ - 4

فك  كبير فيو يككف ال أف كيجكز اهلل عند كبير الكعيد فيو يجئ لـ فيما  فاإليماف كبير فيو يكف لـ ا 
ف -! سبحانو - اهلل كعند عندنا الكعيد فيو ما اجتناب  كبير الكعيد فيو يجئ لـ فيما كاف كا 
 -!سبحانو - اهلل عند فأما عندنا الكعيد فيو ما باجتناب يمـز مؤمف كبأنو باإليماف لو فالتسمية
 .كبير كؿ فاجتناب

 سكل كما االسـ بو يمـز ما كىك اهلل كعند عندنا الكعيد وفي ما اجتناب اإليماف: آخركف كقاؿ - 5
 .الكبير باجتناب مغفكر فصغير ذلؾ
 - اهلل افترضو ما جميع ىك هلل اإليماف أف يزعـ الجبائي الكىاب عبد بف محمد ككاف - 6

 - اهلل افترضيا التي الخصاؿ مف خصمة كؿ كأف بإيماف ليس النكافؿ كأف عباده عمى -! سبحانو
 المغة أسماء مف مؤمف الممي الفاسؽ كأف باهلل إيماف أيضان  كىي هلل إيماف بعض فيي -! نوسبحا
 .اإليماف مف فعمو بما
 المغة فأسماء الديف أسماء كمنيا المغة أسماء منيا: ضربيف عمى األسماء أف يزعـ ككاف   

 فعمو تقضي بعد فاإلنسا بيا يسمى الديف كأسماء األفعاؿ تقضي مع تتقضى األفعاؿ مف المشتقة
 لئليماف فعمو تقضي مع عنو االسـ يتقضى المغة أسماء مف مؤمف الممي فالفاسؽ فعمو حالة كفي
 مسممان  مؤمنان  بو نسميو إيمانان  الييكدم في أف يزعـ ككاف. الديف أسماء مف باإليماف يسمى كليس
 .المغة أسماء مف
 ليس الفاسؽ أف كتقكؿ مؤمنان  الفاسؽ كفيك أف تنكر األصـ إال قبمو بأسرىا المعتزلة ككانت  

 كفي مؤمنان  بو نسميو ال إيماف الفاسؽ في: كتقكؿ المنزلتيف بيف منزلة كتسميو كافر كال بمؤمف
 .مؤمنان  بو نسميو ال إيماف الييكدم

 باجتناب غفرانيا يستحؽ الصغائر كأف ككبائر صغائر الذنكب مف أف يزعـ الجبائي ككاف 
 .الصغائر عقاب يحبط الكبائر كاجتناب اإليماف عمى الثكاب تحبط رالكبائ كأف الكبائر
 .كفر الكفر عمى كالعـز صغير الصغير عمى كالعـز كبير الكبير عمى العـز أف يزعـ ككاف
 .عميو كالمقدـ أنو: العاـز في يقكؿ كاف اليذيؿ أبي قكؿ ككذلؾ
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 فيك الممة أىؿ مف بكفر ليس كبيران  عمؿ كمف الطاعات جميع اإليماف: األصـ بكر أبك كقاؿ
 أف المعتزلة كزعمت ،طاعتو مف فعؿ كما بتكحيده مؤمف منافؽ كال كافر ال لمكبير بفعمو فاسؽ
  .انتيى تفصيؿ األشعرم لئليماف (1)" إيمانان  المغة في يكف لـ ما إيمانان  سمى اهلل
 
، ال بد لنا د حاكمان كمرجعيةبيـ لمعقؿ المجر ، كعممنا تنصيفنا المتكمميفبعد أف عر   :وىنا أقول  

، المصادر المكثكقة، كالنقؿ ألفكارىـ كعقائدىـ في اإليماف مف بعض رؤكسيـ مف ذكر أسماء
، كؿ ميغىًردو  كنتجرد مف دعكل االنسياؽ كراء، بكؿ أمانةو كنزاىةو كمكضكعية، لنقطع الشؾ باليقيف

، بالدليؿ الكحيصاحبو إف كافؽ ميد في التقكال حيؼ ، دكف الكقكؼ عمى دليمو أك التقميد إلماـو 
تكل األمانة كالمكضكعية سلـ يرتقي إلى مأك الراجح أك التسميـ لناقؿ قد ضعؼ ضبطو، أك القاطع 
المعيار ف ييشىًكبلف معان اذم، الالنقؿ الصحيح، كالعقؿ الصريح، كالذم بدكره يتعارض مع في النقؿ

 .اإلتباع، كأىؿ ند أصحاب اليدلع، السميـ، كالميزاف القكيـ في الحكـ، كالترجيح
 
 .المتكممينرؤوس ن مِ 
 
 .الجبائي -1
اًنًو، ًفي االعتزاؿ طائفة شيخ الجبائي عمي أبك الكىاب عبد بف محمد كاسمو المعتزلة، شيخ"  مى  زى

مىٍيوً  سىفً  أىبيك اٍشتىغىؿى  كىعى عى  ثيـ   اأٍلىٍشعىًرمُّ  اٍلحى ٍنوي، رىجى ب اًئي   عى ًلٍمجي اًفؿه  تىٍفًسيره  كى ، حى ؿه  اٍخًتيىارىاته  ًفيوً  لىوي  ميطىك 
قىدٍ  الت فسير، ًفي غىًريبىةه   كاف جباء أىؿ لغة في نزؿ القرآف ككأف: كقاؿ فيو األشعرم عميو رد كى
ٍمسو  سىنىةً  ًفي مكلده ًثيفى  خى ثىبلى ًمائىتىٍيًف، كى مىاتى  كى  .(2)السنة " ىذه ًفي كى

 
 !!!من أقوالو

 الجبائي قاؿ كقد النار في يخمدكا أف البد الكبائر أىؿ كأف الكعيد إنفاذ المعتزلة أصكؿ " مف
 عف األشعرم يقكؿ المعتزلة، لسائر مخالؼ كىذا العفك اهلل عمى يجكز بأنو قاؿ لكنو بذلؾ،

 ال أـ مثمو، عمى غيره كيعذب ذنبا لعبده اهلل يغفر أف يجكز العقؿ في كاف ىؿ كاختمفكا: "المعتزلة
 .(3)"أكثرىـ كأنكره الجبائي، كىك بعضيـ ذلؾ زفأجا: مقالتيف عمى

                                                           
، أبك الحسف عمي بف إسماعيؿ بف إسحاؽ بف سالـ بف إسماعيؿ بف عبد اهلل بف مكسى بف أبي بردة األشعري -1

 .1/212،213، مقاالت اإلسالميين واختالف المصمين ،ىػ324المتكفى: ، بف أبي مكسى األشعرم
 ،ق774المتكفى: ، ، أبك الفداء إسماعيؿ بف عمر بف كثير القرشي البصرم ثـ الدمشقيثيرابن ك -2

 .11/142 ،ط إحياء التراث، البداية والنياية
 .367، صموقف ابن تيمية من األشاعرة، الرحمف بف صالح بف صالح المحمكد عبد، المحمود -3
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 كأف مكاف لكؿ مدبر إنو بمعنى مكاف بكؿ البارئ: قائمكف فقاؿ ذلؾ في المعتزلة " ... اختمفت
 كمحمد كاإلسكافي كالجعفراف اليذيؿ أبك المعتزلة جميكر القكؿ بيذا كالقائمكف مكاف كؿ في تدبيره
 .(1)".الجبائي الكىاب عبد بف

 مف ضرب بإظيار إال بيا يجتاز أك بيا يقيـ أف أحدان  فييا يمكف ال دار كؿ: الجبائي اؿ" .. كق
 القياـ أمكف دار ككؿ كفر دار فيي لو اإلنكار كترؾ الكفر مف بشيء الرضى بإظيار أك الكفر
 كترؾ الكفر مف بشيء الرضى إظيار أك الكفر مف ضرب إظيار غير مف بيا كاالجتياز بيا

 إال عنده بيا المقاـ يمكف ال كفر دار الجبائي قياس عمى كبغداد إيماف دار يفي لو اإلنكار
 - اهلل كأف مخمكؽ غير القرآف أف القكؿ كنحك الرضى أك كفر عنده ىك الذم الكفر بإظيار
 كفر عنده كمو ىذا ألف كخمقيا المعاصي أراد -سبحانو -اهلل كأف بو متكممان  يزؿ لـ -سبحانو
 بأف القكؿ ىك كىذا المسمميف أمصار سائر كفي، قكلو قياس عمى كغيرىا مصر في القكؿ ككذلؾ
 :ىي فيما أكردنا لو مف أقكاؿ كأفكار كالخبلصة ،(2)".ذلؾ مف اهلل كمعاذ كفر دار اإلسبلـ دار
 
 !، كما كردذىب إليو مف اختيارات في الكبلـ غربة ما -1
 !نصو مف نقؿ بدكف، بمجرد العقؿ كالترجيح -تعالى -ترجيح أفعاؿ اهلل -2
 !ر، فالقرآف الكريـ في نظره مخمكؽ، قائؿه بالكفره لمف قاؿ بأف القرآف غير مخمكؽاعتبا-3
 
 .)في البداية(األشعري -2

 بف ببلؿ بف مكسى بف اهلل عبد بف إسماعيؿ بف سالـ بف إسحاؽ بشر أبي بف إسماعيؿ بف "عمي
 األشعرم البصرم الحسف أبك ،يو كسمـصمى اهلل عم اهلل رسكؿ مكسى صاحب أبي بف بردة أبي
 كزكريا الجمحي، خميفة أبي عف العابد أخذ الديف، عف كالذاب المتكمميف، إماـ بغداد، نزيؿ

 لكنو في النياية التـز منيج أىؿ السنة كرد عمى المتكمميف. .(3)"كغيرىـ نكح، بف كسيؿ ،الساجي
 

 !من أقوالو
 الخمقة أطكار في دار ككيؼ ابتدأ، شيء أم مف تو،خمق في فكر إذا اإلنساف: األشعرم " قاؿ
 كينقمو خمقتو، ليدبر يكف لـ بذاتو أنو يقينا كعرؼ الخمقة، كماؿ إلى كصؿ حتى طكر بعد طكرا
 عالما، قادرا، صانعا لو أف بالضركرة عمـ كماؿ، إلى نقص مف كيرقيو درجة، إلى درجة مف

                                                           
 .131/ 1، ت زرزكر ،مقاالت اإلسالميين، األشعري -1
 .346/ 2، ) م . ن(،األشعري - 2
 .841/ 2، جميرة تراجم الفقياء المالكية، دمي سعقاسـ ع، سعد -3
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 الفطرة، في االختيار آثار لظيكر طبع مف المحكمة األفعاؿ ىذه حدكث يتصكر ال إذ مريدا،
 ككما. جحدىا يمكف ال عمييا أفعالو دلت صفات فمو. الخمقة في كاإلتقاف اإلحكاـ آثار كتبيف
 ال الداللة كجو ألف كاإلرادة، كالقدرة العمـ عمى دلت مريدا، قادرا، عالما، ككنو عمى األفعاؿ دلت

 كال قدرة، ذك أنو إال لمقادر كال عمـ، ذك أنو إال حقيقة ـلمعال معنى ال كأيضا. كغائبا شاىدا يختمؼ
 كالحدكث الكقكع بالقدرة كيحصؿ. كاإلتقاف اإلحكاـ بالعمـ فيحصؿ. إرادة ذك أنو إال لممريد

 الصفات كىذه. شكؿ دكف كشكؿ قدر، دكف كقدر كقت، دكف بكقت التخصيص باإلرادة كيحصؿ
 .(1)"...ذكرناه الذم لمدليؿ بحياة حيا الذات فيكك  كأف إال الذات بيا يكصؼ أف يتصكر لف

 كالسماكات القيامة يكـ قبضتو جميعان  األرض كأف مبسكطتيف، يديف تعالى لو كأف... " كقاؿ
 آلدـ تشريفو ذلؾ عمى دؿ كقد نعمتو، غير يديو كأف جكارحان، يككف أف غير مف بيمينو مطكيات

: بقكلو بو شرفو ما مع السجكد عف االستكبار مىع إلبميس كتقريعو بيده، خمقو حيث السبلـ عميو
ا} نىعىؾى  مى دى  أىفٍ  مى ا تىٍسجي مىٍقتي  ًلمى    .(2)"[75: ، اآلية38] ص: {ًبيىدىم   خى
رد كاضح جدان مف األشعرم، عمى مف ذىب لمتأكيؿ في الصفات، ممف سبقو، أك عاصره، يذا ف  

، كىك عيف ، أك تأكيؿؿ باليديف، دكف تشبيوقك ي، فيك في ىذه المسألة كلمف جاء بعده منتسبان إليو
 .[11:،اآلية42:الشكرل]{اٍلبىًصيري  الس ًميعي  كىىيكى  شىٍيءه  كىًمٍثًموً  لىٍيسى  }لقكلو تعالى ،الحؽ
 
 .ـ( 944 - 000ىػ =  333 - 000):الماتريدي -3
ما تريد  محمد بف محمد بف محمكد، أبك منصكر الماتريدم: مف أئمة عمماء الكبلـ. نسبتو إلى" 

 )مآخذ الشرائع(خ( ك)أكىاـ المعتزلة( ك)الرد عمى القرامطة( ك-تكحيد)محمة بسمرقند( مف كتبو )ال
ط( األكؿ منو،  -)تأكيبلت أىؿ السنةخ( ك -ككتاب )الجدؿ( ك)تأكيبلت القرآف في أصكؿ الفقو،
 .(3)"ط( . مات بسمرقند -األكبر المنسكب لئلماـ أبي حنيفةك )شرح الفقو 

 
 . أقوالومن 

  أىف فدؿ اإليماف؛ فعؿ مف ضده عمى قدر الطغياف في يميدىـ الذم ىك كاف إذا أىنو ىذا " .. كفي
  عمى قدر شيء عمى قدر إذا التي ىي التامة القدرة إف: قكليـ مف إذ العباد؛ فعؿ خالؽ الم و

                                                           
 .94/ 1، الممل والنحل، الشيرستاني -1
 .127،128، ، صرسالة إلى أىل الثغر، األشعري -2
 ىػ، 1396، المتكفى: بف عمي بف فارس، الزركمي الدمشقي، خير الديف بف محمكد بف محمد الزركمي -3

 .19/ 7، األعالم لمزركمي
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 .(1)".ضده
أىؿ الحؽ  منتصران لمذىب، عالويرد الماتريدم عمى المعتزلة، في قكليـ أف العبد يخمؽ أفكىنا    

ـ  .... ، غير أنو في مفيكـ اإليماف يحصره في التصديؽ كحسب ، فيقكؿ "  اٍلقيٍرآف بأدلة ثىبت قد ث
ا مى مىٍيوً  كى يمىاف أىؿ عى يمىاف أىف الم سىاف مف ًبوً  جرل كىال ًذم اإٍلً  .(2)الت ٍصًديؽ" ىيكى  اإٍلً
 
 .اآلمدي-4

ن ؼي المي  " .. العىبل مىةي      ًميُّ  الد ٍيفً  سىٍيؼي  الكىبلىـً  فىاًرسي  صى  سالـ بف محمد بف عمي أبي بف عى
، ، الت ٍغًمًبيُّ ، اآلًمًدمُّ ٍنبىًميُّ  .الش اًفًعيُّ  ثيـ   الحى

ًلدى  ٍمًسٍيفى مائىةو  سىنىةى  كي قرىأى  .كىخى مىى الًقرىاءاتً  ًبآًمدى  كى ، عىم ارو  عى م دو  اآلًمًدم  ميحى ف ارً  كى تىبلى . الص  مىى ًببىٍغدىادى  كى  عى
ًبٍيدىةى  اٍبفً  ًفظى . عى تىفىق وى  ،"الًيدىايىةى " كىحى مىى كى سىًمعى . المىن ي   اٍبفً  عى ٍيًرًه، شىاتيؿ، اٍبفً : ًمفً  كى ًحبى  ثيـ   كىغى  اٍبف صى

، مىٍيوً  كىاٍشتىغىؿ فىٍضبلىفى بىرىعى،. الخبلىؼ ًفي عى ًفظى  كى نظرى  الش ًرٍيًؼ، طىًريقىةى  كىحى  أىٍسعىدى  طىًريقىةً  ًفي كى
، تىفن فى  الًمٍييىًني  كىافى  كىاظمىـ ، ًدينيو فىرؽ   األىكىاًئًؿ، ًحٍكمىةً  ًفي كى ق دي  كى   .ذىكىاءن  يىتىكى

ًميُّ  قىاؿى  ن ًفٍيفى  أىٍسمىاءً " ًفي أىٍنجىبى  بفي  عى مىى ًبالش اـً  اٍشتىغىؿ": الميصى ، الميًجٍيرً  عى  ًإلىى كىردى  ثيـ   البىٍغدىاًدم 
بًػ" الش فىاءً " بًػ كىاٍشتىغىؿ بىٍغدىادى  ًفظى  المىعىاًلي، ألىًبي" الش اًمؿً " كى ر كيتيبو  ًعد ةى  كىحى كر  مىى كى  ،"الميٍستىٍصفىى" عى
رى  تىبىح  ، ًفي كى تىفىر دى  العيميٍكـً ٍعقيٍكالىتً  ًبًعٍمـً  كى ٍنًطؽً  المى ، كىالمى دىهي  كىالكىبلىـً قىصى كىافى  الًببلىد، ًمفى  الطُّبل بي  كى  كى
ا ييكىاسيًيـ ، ًبمى  .ركحو كيطكؿ الطبلب، كيفيـ يىقدري

ٍنًطؽى  الفىٍمسىفىة أىقرىأ ثيـ  : قيٍمتي  اًمعً  ًبًمٍصرى  كىالمى ، ًبالجى ، ًبقيب ةً  كىأىعىادى  الظ افًرم  ن ؼى  الش اًفًعي  ، كىصى اًنٍيؼى  الت صى
مىٍيًو، قىاميكا ثيـ   ٍكهي  عى كتبيكا بلىًؿ،ًباالٍنحً  كىرىمى  .ًبذىًلؾى  مىحضران  كى
م كىافى  اٍبفي  القىاًضي قىاؿى  عيكا: خى ـي، ًبوً  ييٍستىباح ًبمىا خيطيكطىييـ كىضى رىجى  الد  نىزىؿى  ميستخًفيان، فىخى اةى  كى مى . حى
ًة، كىالًحٍكمىةً  األىٍصمىٍيًف، ًفي كىأىل ؼ ٍنًطًؽ، المشؤكمى لىوي  كىالخبلىًؼ، كىالمى  ًفي" األىفكىارً  رً أىبكىا" ًكتىابي  كى

، ٍكؿً  ًفي السُّكؿً  مينتيىى"كى  الكىبلىـً لىوي  الخبلىًؼ، ًفي" طًريقىةه "كى " األيصي  ثيـ  . تىصًنيفان  ًعٍشًرٍيفى  ًمفٍ  نىٍحكه  كى
ؿى  ك  در س ًدمىٍشؽى، ًإلىى تىحى ٍنيىا عيًزؿى  ثيـ   ميد ة، ًبالعىًزٍيًزي ةً  كى ـى  ًفٍيًو، ات ييـ ًلسىبىبو  عى  .بىٍيتو ًفي بىطىاالن  كىأىقىا
مىاتى : قىاؿى  ، رىاًبعً  ًفي كى فىرو ثىبلىًثٍيفى  ًإٍحدىل سىنىةى  صى ًست   كى لىوي  مائىةو، كى  .(3)"....سىنىةن  ثىمىانيٍكفى  كى
 
 .من أقوالو 

يمىاف " ... كىأما ًمٍنو الت ٍصًديؽ عىف عبارىة المُّغىة ًفي فىييكى  اإٍلً مىا يىٍعقيكب بنى قىكؿ كى   لنا ٍؤًمفًبمي  أىٍنت كى
                                                           

/ 1، تفسير الماتريدي= تأويالت أىل السنة، د بف محمكد، أبك منصكر الماتريدممحمد بف محم، الماتريدي -1
388. 

 .332، ص التوحيد، الماتريدي -2
 .16/263، ط الحديث ،سير أعالم النبالء، الذىبي -3
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ًفي بمصدؽ أم ًصفىاتو ًبالم و الت ٍصًديؽ عىف عبارىة اٍلميتىكىم ميف مف اٍلحؽ أىؿ اٍسًتٍعمىاؿ عرؼ كى مىا كى  كى
اءىت لىٍيوً  كرساالتو أنبياؤه ًبوً  جى شىارىة كىاً  مىٍيوً  بقكلو اإٍلً ـ عى يمىاف الس بلى  .(1)"الت ٍصًديؽ ىيكى  اإٍلً

 
 .ه 478 -419 ()إمام الحرمينالجويني  -5
ـي ".. ا ، اإًلمى ـي  الش اًفًعي ًة، شىٍيخي  الكىًبٍيري ا ٍيًف، ًإمى مى رى ٍبدي  المىعىاًلي، أىبيك الحى اـً  اٍبفي  المىًمؾً  عى م دو  أىًبي اإًلمى  ميحى
م دً  بفً  ييٍكسيؼى  بفً  اهلل عبد بف يكسؼ بف اهلل عبد ٍيو بفً  ميحى يُّكى ، حى ٍيًنيُّ كى ،الن ٍيسىابيكٍ  ثيـ   الجي   ًضيىاءي  ًرمُّ

، الد ٍيًف، اًحبي  الش اًفًعيُّ ًلدى  صى اًنٍيًؼ ، كي  .(2)".مائة كىأىٍربىعً  عىٍشرىةى  ًتٍسعى  سىنىة أىٌكؿ ًفي الت صى
 

 .من أقوالو
 مثؿ الفعمية الصفات لبعض -لؤلشعرم كالمنسكب -المشيكر التأكيؿ ضعؼ الجكيني إف" .. 

 ليمة، كؿ يفعمو فعؿ أك استكاء، سماهالعرش في اهلل فعمو فعؿ أنو مف كالمجيء كالنزكؿ االستكاء
 أك كبنزكؿ لبلستكاء، بالنسبة كالغمبة بالممؾ التأكيؿ كترجيحو مجيئان، أك نزكالن  سماه القيامة يكـ أك

 كميا الطاعات عمى اإليماف اسـ أطمؽ ... فمف "كيقكؿ  ،(3)". مبلئكتو بعض أك أمره مجيء
 ىك اإليماف قاؿ كمف بنقصيا، كينقص الطاعات بزيادة اإليماف ديزي أصمو، مساؽ عمى يقكؿ

 .(4)"نقصت أك زادت باألعماؿ التصديؽ يتفاكت فبل حقان  كعرؼ عمـ فمف التصديؽ
 
 .في مفيوم اإليمان عند المتكممينالخالصة    
 

بأمر  ، ككؿ منييو عنومأمكرو بو كؿفي مفيكميـ يطمقكف اإليماف يشمؿ حينما  أرل أف المتكمميف
حاكؿ ياإلماـ الجكيني ىنا أرل ك  ،صصكنو يحصركنو في التصديؽ كحسب، كحينما يخالشارع

القائميف بأف رأم ، كبيف اف ىك التصديؽ كال يزيد كال ينقصالقائميف بأف اإليمرأم الجمع بيف 
، كىك يقكؿ بأف التصديؽ ال يتفاكت عند مف عمـ كعرؼ، كىذا كبلـ اعتقاد كقكؿ كعمؿاإليماف 

رى اإليماف عمى مجرد  يثبت أماـ ما سيأتي مف أدلة في معرض ال رد العمماء عمى مىف قىصى
  .التصديؽ

                                                           
 .309، ص: غاية المرام في عمم الكالم، اآلمدي -1
 .1/333،معجم المفسرين، نوييض، 14/17،ط الحديث سير أعالم النبالء، ذىبيال -2
 .602،603/ 2، موقف ابن تيمية من األشاعرة، الرحمف بف صالح بف صالح المحمكد عبد، المحمود -3
ن اإليمازيادة ، عبد الرزاؽ بف عبد المحسف البد، البدر، ، تحقيؽ الككثرم89، صالعقيدة النظامية، الجويني -4

 .435، ص: ونقصانو وحكم االستثناء فيو
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  .حنيفة النعمان يأب إلى اإلرجاءالرد عمى من نسب  المطمب الثالث:
 

  .ق150-80.اإلمام أبو حنيفة
 

كطىى، بف ثابت بف النعماف حنيفة أبك البارع اإلماـ "...ىك  الشيخ قاؿ. لطاءا كفتح الزام بضـ زي
 كلد ثعمبة، بف اهلل تيـ مكلى ماه بف زكطى بف ثابت بف النعماف ىك: الطبقات في إسحاؽ أبك
 عف الفقو أخذ. سنة سبعيف ابف كىك كمائة، خمسيف سنة ببغداد كتكفى اليجرة، مف ثمانيف سنة
 أبى بف اهلل دكعب مالؾ، بف أنس: الصحابة مف أربعة زمنو فى ككاف: قاؿ. سميماف أبى بف حماد
 .منيـ أحد عف يأخذ كلـ الطفيؿ، كأبك سعد، بف كسيؿ أكفى،

 أىؿ كفقيو ،الرأم أصحاب إماـ ،التيمي حنيفة أبك ىك: التاريخ في البغدادم الخطيب كقاؿ  
 دثار، بف كمحارب ،السبيعي إسحاؽ كأبا رباح، أبى بف عطاء كسمع مالؾ، بف أنس رأل العراؽ،
 عمر، بف اهلل عبد مكلى كنافعنا المنكدر، بف كمحمد مسمـ، بف كقيس اؼ،الصر  حبيب بف كالييثـ
 العزيز كعبد ،العكفي كعطية مرثد، بف كعمقمة حرب، بف كسماؾ الفقير، كيزيد عركة، بف كىشاـ

 .كغيرىـ أمية، أبا الكريـ كعبد رفيع، بف
 بف كككيع المبارؾ، بف اهلل كعبد العكاـ، بف كعباد بشر، بف كىشيـ الحمانى، يحيى أبك عنو ركل

 بف كمحمد ،القاضي يكسؼ كأبك نصر، بف كيحيى عاصـ، بف كعمى ىاركف، بف كيزيد الجراح،
 بف الرزاؽ كعبد ،المقرئ الرحمف عبد كأبك خميفة، بف كىكذة ،العبقرم محمد بف كعمرك الحسف،
 .كآخركف ىماـ،
 مات، حتى بيا فأقاـ بغداد إلى المنصكر جعفر أبك نقمو الككفة، أىؿ مف كىك: الخطيب قاؿ
 الخطيب ركل ثـ. معركؼ ظاىر ىناؾ كقبره الخيزراف، مقبرة في منيا الشرقي بالجانب كدفف

 بف النعماف حنيفة أبك: قاؿ الحافظ، اإلماـ العجمى صالح بف اهلل عبد بف أحمد عف بإسناده،
 .(1)الخز..." يبيع خزازنا ككاف الزيات، حمزة رىط مف تيمي ككفي ثابت،
قىاؿى " ...  م دي  كى كيٍنتي : عيمىرى  ٍبفي  ميحى ق عي  ًباٍلكيكفىةً  مىاتى  يىٍكـى  كى اءىنىا قيديكمىوي  أىتىكى كىافى . نىٍعييوي  فىجى ًعيفنا كى  ًفي ضى
ًديثً   .(2)". اٍلحى

                                                           
/ 2، تيذيب األسماء والمغات، ىػ676المتكفى: ، ا محيي الديف يحيى بف شرؼ النككم، أبك زكريالنووي -1

216.  
، بصرم، البغدادم المعركؼ بابف سعدأبك عبد اهلل محمد بف سعد بف منيع الياشمي بالكالء، ال، ابن سعد -2

 .384/ 6ط العممية، الكبرى تالطبقا،ىػ230:المتكفى
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كال يخفض مف ، يقدح في مكانتو العممية في الفقوال ضعؼ أبي حنيفة في الحديث أف  ىنا أرل 
مامتو ف إلى مف مؿ فقو اكرب ح، مف سامع أكعى)رب مبمغ  ، بدليؿ حديث النبي يومنزلتو كا 

  .(1)كىذا سند صحيح رجالو كميـ ثقات: قاؿ األلباني..( ىك أفقو منو
 :ابف المبارؾ ، الذم قاؿ فيوالزىد كالكرع، ك ا اإلماـ البارع في الفقو كعمكموىذ، ك كيؼ ال 

ًنيفىةى  أىبىا " رىأىٍيتي  يًزيد نباىة يًزيد.. . يىٍكـ كيؿ   حى  خيرا كى
كىابً  كينطؽ يىٍصطىًفيوً  ًبالص  ا ًإذىا...  كى ٍكرً  أىٍىؿي  قىاؿى  مى ٍكرىا اٍلجى  جى
مىفٍ ...  ًبميب   ييقىاًيسيوي  مىفٍ  ييقىاًيسي   نىًظيرىا لىوي  تىٍجعىميكفى  ذىا كى
م ادو  فىٍقدي  كىفىانىا كىانىتٍ  حى  (كىًبيرىا أىٍمرنا ًبوً  ميًصيبىتينىا...  كى
ًنيفىةى  أىبىا رىأىٍيتي  ييٍطمىبي ...  ييٍؤتىى ًحيفى  حى  غىًزيرىا بىٍحرنا ًعٍمميوي  كى
ا ًإذىا اؿي ...  تىدىافىعىٍتيىا اٍلميٍشًكبلتي  مى  .(2)بىًصيرىا" ًبيىا كىافى  اٍلًعٍمـً  ًرجى
 

  :ال بد لي ىنا مف كقفة فأقكؿك      
عمى  ، كلكفي مكاطنو مف قكؿ الحؽ كبيانو يمنعيـ مانع أىؿ العمـ كأىؿ التقكل كالعدالة، الإف   

عديؿ مف جيابذة الحفاظ فقد تكمـ أىؿ الجرح كالت ،ألف الحؽى أحؽي أف ييتٌبع ،أنفسيـ أك األقربيف
 : فيو ما يأتيفقالكا  –رحمو اهلل تعالى –أبي حنيفةاإلماـ ، في حفظ كضبط كالمحدثيف

 .عنده شديد جرحه  كىذا. عنو كاسكت(: 81/ 2/ 4" )الكبير" في البخارمُّ  قاؿ* ".. 
 حديثو  كبير لو ليس الحديث، مضطرب(: "1/ 31 ؽ" )كاألسماء الكني" في مسمـه  كقاؿ* 

 . .".صحيحو 

                                                           
، ، أبك عبد الرحمف محمد ناصر الديف، بف الحاج نكح بف نجاتي بف آدـ، األشقكدرم األلبانياأللباني -1

( 183/  5أخرجو أحمد) ،761/ 1، سمسمة األحاديث الصحيحة وشيء من فقييا وفوائدىا، ىػ1420المتكفى: 
( 39 - 38/  1مكارد( كابف عبد البر في " الجامع " ) -، 73 ،72( كابف حباف )75/  1كالمفظ لو كالدارمي )

عف شعبة حدثنا عمر ابف سميماف مف كلد عمر بف الخطاب رضي اهلل عنو عف عبد الرحمف بف أباف بف عثماف 
 عف أبيو. أف زيد بف ثابت خرج مف عند مركاف نحكا مف نصؼ النيار، فقمنا:

فقمت إليو فسألتو فقاؿ: أجؿ سألنا عف أشياء سمعتيا مف رسكؿ اهلل ما بعث إليو الساعة إال لشيء سألو عنو، 
صمى اهلل عميو كسمـ، سمعت رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ يقكؿ، فذكره. األخير منو مف ىذا الكجو، كقاؿ 

( 525 - 524/  2كىذا سند صحيح رجالو كميـ ثقات، كركل ابف ماجو )( 1/  252" ) الزوائدكصيرم في " الب
ثقات، ركاه أبك داكد الطيالسي عف شعبة بنحكه، كركاه الطبراني بإسناد ال بأس  شطر" ىذا إسناد صحيح، رجالوال

 .األلباني تعميقانتيى  بو " 
أبك عمر يكسؼ بف عبد اهلل بف محمد بف عبد البر بف عاصـ النمرم القرطبي )المتكفى: ، ابن عبد البر -2

 .(133)ص:  األئمة الفقياءفضائل الثالثة االنتقاء في  ىػ(463
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 قمة عمى الغمط كثير كىك الحديث، في بالقكمٌ  ليس(: "57" )الضعفاء" في النسائيُّ  كقاؿ* 
 ".ركايتو
 ".الحديث في فناضعي كاف(: "256/ 6" )الطبقات" في سعدو  ابف كقاؿ* 
 الجرح" في حاتـ أبي ابف ذكره ،"الحديث في مسكيننا حنيفة أبك كاف : "المبارؾ ابفي  كقاؿ* 

 .صحيحو  بسندو ( 450/ 1/ 4" )كالتعديؿ
/ 219 ؽ" )الضعفاء" في العقيمي ركاه ،"ضعيؼ كرأييو ضعيؼ، حنيفة أبي حديث: "أحمد كقاؿ* 
 .صحيح بسندو ( 2
 صحيح كسنده الحديث، في ييضع ؼي  حنيفة أبك كاف: قاؿ معيف، ابف عف العقيمي، ركل ككذا* 
 .معيف ابف إلى
، الحؽ كعبد ،كالدار قطني عدٌم، ابفي  ضٌعفو ككذا*   الرجاؿ بمعجـ النباؿ نثؿ.كغيريىـ األشبيميُّ
(4 /216) 

 هللا رحمو] األلباني الديف ناصر الكقت حافظ لشيخنا( 466 - 465/ 1" )الضعيفة" لذلؾ انظر
 [.تعالى

 جرح ينافي ال تكثيقيـ كلكف العمـ أىؿ مف جماعةه  -تعالى اهلل رحمو -حنيفة أبا كثؽ كقد ىذا، 
 الجرح في السبيؿ قصد "في -*الكالم ألبي إسحق الحويني -ذكرتييا ألمكرو  ذكرنا مف

 .(1)"كالتعديؿ
 

 .مفيوم اإليمان عند أبي حنيفة النعمان
 
، ك يرل أف العمؿ بالجنافالتصديؽ اإلقرار بالمساف ك  اإليماف ىكؿ أصيرل اإلماـ أبك حنيفة أف  

، كالتماـكلكنو شرط ال بد منو لمكماؿ  ،مف حيث التسمية كالتعريؼ الخاصال يدخؿ في اإليماف 
 .إف شاء اهلل تعالىكىذا يترتب عميو مسائؿه سنتعرض إلييا في حينيا 

 
يمىاف -رحمو اهلل  –فيقكؿ   ٍقرىار ىيكى  " .. كىاإٍلً يماف كالتصديؽ اإٍلً  يًزيد الى  كىاأٍلىٍرض الس مىاء أىؿ كا 
يًزيد بيىا اٍلميؤمف ًجيىة مف ينقص كىالى  يٍنقص كى   ًفي مستككف كالمؤمنكف، كالتصديؽ اٍليىًقيف ًجيىة مف كى

                                                           
 الناشر: دار ابف عباس،، 215/ 4، نثل النبال بمعجم الرجال ،أبك عمرك أحمد بف عطية الككيؿ، الوكيل -1

 .مصر
ك يعرؼ 1956عاـ حجازم محمد يكسؼ شريؼ متخصص في عمـ الحديث، كلد في ، أبو إسحاق الحويني -*

 الموسوعة الحرةكفر الشيخ التي كلد كتربى فييا في مصر،  بأبي إسحؽ الحكيني نسبة إلى قرية حكيف بمحافظة
 .كيكبيديا
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يمىاف  .(1)"اأٍلىٍعمىاؿ ًفي متفاضمكف، كالتكحيد اإٍلً
بيف تعريفو،  ان كاختبلف ان جد أف ىنالؾ فرقأ ،ئليمافأبي حنيفة لاإلماـ تعريؼ ل خبلؿ فيميمف ف 

لئليماف، ال ركف  تماـجعمو العمؿ شرط لئليماف، كالمتمثؿ في تعريفات السمؼ الصالح كبيف 
 !قكاـ
، بينما ك أف الركف يمـز مف كجكده الكجكد، كيمـز مف عدمو العدـ، ىالفرؽ بيف الركف كالشرطف  

        ،، كما ىك ميقرره في عمـ األصكؿـكيمـز مف عدمو العد ،ال يمـز مف كجكده الكجكدالشرط 
 حقيقة عف خارج كالٌشرط الٌشيء، حقيقة مف جزء ىك الٌركف أفٌ : كالٌشرط الٌركف بيف " كالفرؽ
 تكجد ال: يعني عميو، يعتمد الذم األقكل جانبو ىك كالركف ركف جمع " ... كأركاف (2)" . الٌشيء
 عميو تتكقؼ الماىية أف بمعنى فييا الداخؿ الماىية جزء الذات جزء ركفكال. بكجكده إال الحقيقة
 الركف فاشتركا عنيا خارج لكنو شرطيا عمى تتكقؼ الماىية أف كما ركنيا عمى الماىية تكقؼ
  الثاني كفي ركنيا عمى الماىية تكقؼ باب مف األكؿ في أنو إال عمييما الماىية تكقؼ في كالشرط

 .(3)الماىية.." عف خىرج كشرط الذاتي جزء كالركف شرطيا، عمى ةالماىي تكقؼ باب مف
 
خراج العمؿ تعريؼ اإليماف باإلقرار كالتصديؽف    مى ما ذىب إليو ع ة اإليمافف حقيقع، كا 

يفيد بتحقؽ اإليماف كال بد، ألف انتفاء الشرط ال يمـز منو  -رحمو اهلل تعالى –اإلماـ أبك حنيفة
 في ان ليس ركن -العمؿأم  –ككنو، كقبكؿ ف عمى غير تماـأنو يكك ر ، غياإليماف ء أصؿانتفا

، عىٌرؼي اإليماف باإلقرار بالمسافبينما حينما يي ، كقكامو ،، كخارجه عف حقيقة كينكنتواإليماف
يككف انتفاء كجكد العمؿ  -تعريؼ السمؼ الصالح ككما ى -، كالعمؿ باألركافنافكالتصديؽ بالجى 

 .كال بدد اإليماف نافيان لكجك ، باألركاف
 
الكضكء شرط لمصبلة، كليس جزء منيا،  كبدكنو ف، ة، كالرككع في الصبلالكضكء لمصبلةفمثبله   

كبدكف العمؿ ، صبلةصبلة الال تككف  بدكنو، ك ، كالرككع ركفه مف الصبلةتيقبؿ ، كالال تصح
تزاـ عمى االستطاعة، دكف ال ، فبل إيمافكالتصديؽ ال يككف اإليماف إيماناالمنبعث مف اإلقرار 

نيكا كىال ًذيفى  } –تعالى–قكؿ اهلل  ، كشاىدمكالتمكيف اتً  كىعىًمميكا آمى اًلحى ابي  أيكلىًئؾى  الص  ن ةً  أىٍصحى  ىيـٍ  اٍلجى
اًلديكفى  ًفييىا اإليماف بالعمؿ في اثنيف كخمسيف آية  –سبحانو -كقد قرف اهلل [82 اآلية :2:البقرة]{خى

اًلؾو  ٍبفً  أىنىسً  عىفٍ   النبي كحديث، ب العزيزمف الكتا طىبىنىا مىا): قىاؿى  - عنو اهلل رضي - مى  خى

                                                           
 .55ص ،ىػ150المتكفى: ، النعماف بف ثابت بف زكطي بف ماه ينسب ألبي حنيفة، الفقو األكبر، أبو حنيفة -1
 .1284/ 11، موسوعة القواعد الفقيية، أبك عبد اهلل، أحمد بف عمر بف مساعد الحازمي، الشيخ الحازمي -2
 .، بترقيـ الشاممة آليا11/ 8، لشرح الميسر لقواعد األصول ومعاقد الفصولا، الشيخ الحازمي -3
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انىةى  الى  ًلمىفٍ  ًإيمىافى  الى : قىاؿى  ًإال    اهللً  رىسيكؿي  ٍيدى  الى  ًلمىفٍ  ًديفى  كىالى  لىوي، أىمى اإليماف فاألمانة ثمرة  (1)(لىوي  عى
، فمف أقر كصٌدؽ التـز كعمؿ صمياأل كانتفاء الثمرة نفيه  –تعالى -، كالعيد ثمرة الديف هلل

ال لكاف إبميس مؤمنان ك المت انتف، ك حالما كانت االستطاعةباإلمكاف  ، كال ، فبل تنقصو درايةانع، كا 
، كليذا أرل أف تعريؼ السمؼ الصالح لئليماف ر أنو ال عمؿ صالح لو كال التزاـتعكزه معرفو غي
 .لنبي ا ، كسنةزمف نصكص الكتاب العزي قربأسمـ كأحكـ كأ

 
  .في تعريف اإليمانالخالصة     
 
عمى رأم صكريان ، لفظيان ال يعدكا أف يككف خبلفا  ،تعريؼ اإليماففي  االختبلؼأرل أف    

كىك خبلؼ حقيقي  ،ال يترتب عميو فساد اعتقاد، كمف كافقيـ ،، كابف أبي العزالغزالي، كالذىبي
 .(2)كمف كافقيـ لمبارؾ فكرم ، كاأللباني،، كاعمى رأم األلكسي

، كالمتمثؿ معتدؿذىب إليو مف رأم فيما  -أحمد ابف تيمية -إلى رأم شيخ اإلسبلـ كأراني أميؿ  
: يقكؿ ذلؾ كفي. بعضيا في حقيقي فييا، المتنازع المسائؿ مف بعض في لفظي الخبلؼ أففي " 

 كاألفعاؿ، األقكاؿ دعب مف ىذا جعمكا بؿ الفقياء مرجئة مف أحدنا السمؼ مف أحد يكفر لـ كليذا "
 ىك كالسنة لمكتاب المطابؽ المفظ لكف لفظي، فييا النزاع مف كثيرنا فإف العقائد، بدع مف ال

 بدع إلى ذريعة ذلؾ صار كقد سيما ال كرسكلو، اهلل قكؿ بخبلؼ يقكؿ أف ألحد فميس الصكاب
لى كغيرىـ اإلرجاء أىؿ مف الكبلـ أىؿ  سببنا المفظ في يسيرال الخطأ ذلؾ فصار الفسؽ، ظيكر كا 
 .(3)"عظيـ لخطأ
، كبناء عمى ، كلكف كبله منيما مف جيةالشيء الزماف لتحقؽ ماىية فكبلىماالركف كالشرط كأما   

، كتعريؼ السمؼ الصالح لئليماف يمتقياف في لزـك تعريؼ اإلماـ أبي حنيفة لئليماف ىذا أرل أف
إيمانان  بإيماف الميصًدؽً يقكلكف ، الذيف لمرجئة، بعيدان عف فيـ ابد منو ، كأنو المافالعمؿ لئلي

دـ التزاـ الطاعات ، فعميما كبر كعظيـ -عمى حد زعميـ الباطؿ -كامبلن ال يضر معو ذنب
 !!!عندىـ عف مسمى الذنب جي خرً ، ال تي كبائر كمكبقات

                                                           
مسند  ىػ(241أبك عبد اهلل أحمد بف محمد بف حنبؿ بف ىبلؿ بف أسد الشيباني )المتكفى: ، أحمد بن حنبل -1

بعة  ط، عبد المحسف التركيعادؿ مرشد، كآخركف إشراؼ: د عبد اهلل بف  -المحقؽ: شعيب األرنؤكط احمد ، 
، برقـ 422/ 1، صحيح ابن حبان مخرجاً ، سف, كقاؿ حديث ح12383الرسالة تخريج شعيب األرنؤكط ، برقـ 

 المشكاة –صحيح  –،  قاؿ األلباني 7179: برقـ َصِحيح اْلَجاِمعانظر   -صحيح  –, تعميؽ األلباني  194
 .، قاؿ األلباني حسف 35، برقـ 1/17
 .456 -455، أصول الدين عند اإلمام أبي حنيفة، محمد بف عبد الرحمف الخميس ،الخميس ،انظر -2
 . 308، ص: اإليمان، ابن تيمية -3
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لة مف تضافر األد، ل، كالمسألة فييا محسكمةؼ حقيقيو ففييا خبلانكأما زيادة اإليماف كنقص   
اننا فىزىادىىيـٍ  فىاٍخشىٍكىيـٍ : }تىعىالىى قىاؿى ، ى كالسنة النبكية، النصكص القرآنية  [173:اآلية 3:عمرافآؿ ]{ًإيمى

ـٍ  }كقاؿ سبحانو: اننا ىىًذهً  زىادىٍتوي  أىيُّكي كقاؿ  [ .124 :اآلية،9التكبة:]{ًإيمىاننا فىزىادىٍتييـٍ  آمىنيكا ال ًذيفى  فىأىم ا ًإيمى
اًنًيـٍ  مىعى  ًإيمىاننا ًليىٍزدىاديكا اٍلميٍؤًمًنيفى  قيميكبً  ًفي الس ًكينىةى  أىٍنزىؿى  ال ًذم ىيكى } -عز كجؿ- ًلم وً  ًإيمى نيكدي  كى  جي

كىافى  كىاأٍلىٍرضً  الس مىاكىاتً  ا الم وي  كى ًميمن ًكيمنا عى يىٍزدىادى  } -تعالى –كقكلو .[4 :ةاآلي 48:الفتح]{حى  ال ًذيفى  كى
نيكا  .[31:اآلية 74:المدثر]{انناًإيمى  آمى
لىم ا} -عز كجؿ-كقكلو دىؽى  كىرىسيكليوي  الم وي  كىعىدىنىا مىا ىىذىا قىاليكا اأٍلىٍحزىابى  اٍلميٍؤًمنيكفى  رىأىل كى  الم وي  كىصى

مىا كىرىسيكليوي  اننا ًإال   زىادىىيـٍ  كى ا ًإيمى تىٍسًميمن  .[22:اآلية  33]األحزاب:{كى
 لثابت المنقكؿ ييمجأي إلى التأكيؿ غيرً صريح االكىؿ بعد  ؟ لقكؿ ييأذفي  –لىتعا –فيؿ بعد قكؿ اهلل 
 !؟معقكؿ ال
سعيد  كفيما ركاه أب، الذم ال تقديـ بيف يديو  قكؿ النبي  ىذا ككي أزيد األمر كضكحان   

 كديفو  عقؿو  ناقصاتً  مف كأخرجو البخارم في صحيحو )..... ما رأيتي  -رضي اهلل عنو –الخدرم
 يا كعقًمنا ديننا نقصافي  كما: قيمفى  ! ". ]النساءً  معشرى  يا إحداكيف   مف الحازـً  الرجؿً  مب  ل أذىبى 
 مف فذلؾ : "قاؿ بمى،: قمف".  الرجؿ؟ شيادةً  نصؼً  مثؿ المرأةً  شيادةي  أليس " :قاؿ اهلل؟ رسكؿ
ديًنيا  صافنق مف فذلؾ : "قاؿ بمى،: قمف".  تصـ؟ كلـ تصؿ   لـ حاضت إذا أليس عقًميا، نقصاف

  .ينقص بنقصانيا، كيزيد بزيادتيا اعتبر الصبلة كالصياـ مف اإليماف ، فالنبي (1)"
 

 .ما نسب إلى اإلمام أبي حنيفة من اإلرجاء
 
لذم يعٌرؼ اإليماف بمجرد المعرفة، أك مجرد كا ئياإلرجا فكرال حقيقةعرفنا فيما مر معنا  

الكفر( كىك عدـ نفع مع )، كال ياإليماف( ذنب) مع ىذا النكع مف ، كبعد ذلؾ ال يضرالتصديؽ
، المتكمميف لئليماف ات، كعرفنا بعد ذلؾ تعريفطاعة –في نظرىـ –، أك عدـ التصديؽالمعرفة

خراج ك بأنو اإلقرار كالتصديؽ  ، كقد تجد تقاربان كتماىيان بيف عف مسمى اإليمافالطاعات العمؿ ك ا 
ىؿ النظر لئلعماؿ عند  :ذم يطرح نفسو اآلف ىكاؿ ال، كالسؤ عريؼ المرجئة كالمتكمميف لئليمافت

  ؟؟عيف النظر لئلعماؿ عند المتكمميفالمرجئة ىك 

                                                           
 األلباني األشقكدرم آدـ، بف نجاتي بف نكح الحاج بف الديف، ناصر محمد الرحمف عبد أبك، األلباني -1
 .430/ 1كاة عمى األقارب،، باب الز البخاري اإلمام صحيح مختصر، (ىػ1420:المتكفى)
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، بينما عمؿ شرطان في تماـ ككماؿ اإليماف، فالمتكممكف يجعمكف الليس األمر كذلؾ، كالجكاب كبل 
 : لتغمبيا ، فكما قاؿ كمثكـركنان كال شرطان لتحقيؽ اإليماف المرجئة ال يعتبركف العمؿ

 
شتاف بيف ميشٌرؽو كميغٌرب       سارت مغربة كسرت مشرقان  

(1). 
 

مرجئة الفقياء( فما ىك)مف الفقياء ، يطمؽ عمى فئة معينة كلكف ىنالؾ مصطمح عند العمماء
 تيعر ؼي اقتباسات ألىؿ العمـ  فيما يأتي مف جكابال كيكمف؟ طمح عند العمماءالمقصكد بيذا المص

 :يـب
  

 .ألول في تعريف )مرجئة الفقياء(ا القول
 

 لمصحابة كتكفيرىـ الخكارج ظيكر بعد كذلؾ الككفة، في ظيركا فرقة ىـ الفقياء "... مرجئة
 كالذم كافر، الزنا يرتكب الذم أف الخكارج فعند المسمميف، لعصاة كتكفيرىـ عمييـ اهلل رضكاف
 المستقيـ، كالصراط السنف عف خركج ىذا كلكف كافر، الخمر يشرب كالذم كافر، الربا يأكؿ
 إف: كقالكا اإليماف، مسمى عف العمؿ أخرجت الككفة في الفقياء مف طائفة ظيرت ىذا كألجؿ
 التصديؽ في عندىـ اإليماف فحصركا ، فقط بالمساف كاإلقرار القمبي التصديؽ مجرد ىك اإليماف
 .(2)القمبي."

 
 .(مرجئة الفقياء)عريففي ت القول الثاني

 
 بالفقو عناية عمى كانكا الككفة، أىؿ مف كالجماعة السنة عمماء مف قـك ىـ: الفقياء جئةمر ".... 
 الفقو اشتيار مف الزماف ذلؾ في الككفة حاؿ صاحب لما كذلؾ كاألثر بالحديث عنايتيـ مف أكثر
 مما أكثر كالحجازية كالشامية العراقية األمصار بعض في الركاية فكانت الركاية، اشتيار كعدـ

                                                           
ىك كمثـك بف عمرك مف بنى تغمب مف بنى عٌتاب، مف كلد عمرك ابف كمثـك الٌتغمبٌى، كيكنى ، كمثوم التغمبي -1

،  الشعر والشعراءالدينكرم،  ئؿ مجيدا، كلـ يجتمع ىذاف لغيره.الرسا  يأبا عمرك. ككاف شاعرا محٌسنا، ككاتبا ف
(2 /851).     

 حيف البحترم الشاعر اهلل ، كرحـرم، كقد يصح الختبلؼ مبدأ البيتلمشاعر البحتًسبى ىذا البيت : كقد ني مالحظة
 (.330/ 49)، اإلسالمية البحوث مجمة، كمغرب مشرؽ بيف شتاف...  مغربا كسرت مشرقة سارت :قاؿ

 ممة آليا .، بترقيـ الشا5/ 4، عبد الرحيـ السممي - شرح الطحاوية، عبد الرحيـ السممي، السممي -2
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 مف طائفة أف: كالمقصكد .كالرأم كالفقو القياس الككفة أئمة عمى غمب كليذا الككفة؛ ألىؿ قعك 
 : كقالكا المسألة، ىذه في غمطكا كالجماعة السنة أىؿ عمماء
 أعماؿ يدخمكف ال فيـ إيمانان، تسمى ال الجكارح كأعماؿ ،بالقمب كاعتقاد بالمساف، قكؿ اإليماف
 .إليو ذىبكا ما أخص ىك ىذا لكف قكليـ، في أخرل نتائج كليـ اإليماف، مسمى في الجكارح
 عمماء كمف الككفة، فقياء كبار مف كاف كقد سميماف، أبي بف حماد ىك القكؿ ىذا ابتدع كالذم
 شيكخ كخالؼ بؿ السمؼ، مف غيره كخالؼ المسألة ىذه في أخطأ كلكنو كالجماعة، السنة أىؿ

 كأشير كالمرجئة، اإلرجاء عمى شديدان  كاف الذم النخعي، إبراىيـ شيخو كخالؼ قبمو، مف الككفة
 فبتقمد المعركؼ، المذىب صاحب النعماف حنيفة أبك اإلماـ ىك حماد بعد المذىب ىذا تقمد مف
 .بعد فيما كشيكعيـ حنيفة أبي أصحاب لكثرة القكؿ؛ ىذا اشتير حماد لقكؿ حنيفة أبي
 بران  يجعمكنيا لكنيـ اإليماف، مسمى عف لظاىرةا األعماؿ إخراج ىك الفقياء مرجئة قكؿ: إذان 

 اإليماف، مسمى في داخمة يجعمكنيا ال لكنيـ إسبلمان، يسمكنيا فيـ ذلؾ، غير إلى كطاعة كتقكلن 
ًمميكا آمىنيكا ال ًذيفى  ًإف  : }تعالى اهلل كقكؿ إلييا، التنبيو يأتي التي الدالئؿ ببعض كيحتجكف  كىعى
اتً  اًلحى  مف ذلؾ نحك إلى،  كالعمؿ اإليماف بيف فرؽ اهلل إف: فقالكا[ 277اآلية : 2:البقرة{ ]الص 
 .استدالالتيـ

 كما الكبلـ بعمـ يستدلكا كلـ الخكارج، تطعف كما الصحابة أحاديث في يطعنكا لـ الفقياء كمرجئة
 استدالؿ جنس مف استدالليـ كاف بؿ كأمثالو، صفكاف بف الجيـ كػ الغالية المرجئة بو يستدؿ

 .أخرل ببدعة يعرفكا لـ أنيـ كما سمؼ،ال
 كشيخ لئلجماع؛ ةمخالف بدعة ىك بؿ االجتياد فيو يسكغ مما اجتيادان  يسمى ال ىذا كقكليـ
 اإليماف: يقكلكف السمؼ مف كالجميكر: يقكؿ فتارة: المسألة ىذه في سياقاف لو تيمية ابف اإلسبلـ

 السياؽ كبيذا الككفة، فقياء مف فقوكا كمف سميماف أبي بف حماد ذلؾ في كخالؼ كعمؿ، قكؿ
 .رالجميك  قكؿ أنو البعض يفيـ قد تيمية ابف عند

 اإلجماع ىذا كحكى كعمؿ، قكؿ اإليماف أف عمى السمؼ أجمع كقد: فيو يقكؿ آخر سياؽ كىناؾ
 .كغيرهكالشافعي  أحمد كاإلماـ ميدم بف الرحمف كعبد ككيع كػ كاحد غير
 عمى السمؼ دليؿ تقرير أردنا إذا ألننا التعارض؛ مف شيء ـاإلسبل شيخ كبلـ سياقي بيف كليس
 الكتاب دليميـ: قيؿ اإليماف، مسمى في داخمة الجكارح أعماؿ كأف كعمؿ، قكؿ اإليماف: قكليـ
 .كاإلجماع كالسنة

 التابعيف ثـ الصحابة مف قبميـ؛ باإلجماع مخصكمكف فيـ كافقو كمف سميماف أبي بف حماد أما 
 حمادان  أف تستمـز ال السمؼ إجماع كحكاية السنة، أىؿ بيف اختبلؼ ىناؾ ليس دحما كقبؿ إلخ،
: قاؿ السمؼ قكؿ عمى الدليؿ تقرير أراد إذا-  اهلل رحمو-  اإلسبلـ شيخ فػ ،السنة أىؿ مف ليس
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ذا السمؼ، عند إجماع كىك  إنو: قاؿ السنة أىؿ عند كمقاميـ معو كمف حماد حقيقة بياف أراد كا 
  .التعارض مف شيء اهلل رحمو اإلسبلـ شيخ كبلـ بيف فميس ر؛الجميك  قكؿ

نما المغمظة، العقائد بدع مف ليست حماد كبدعة   عمى نص كما كاألفعاؿ، األقكاؿ بدع مف ىي كا 
 مقالتو، كذمكا قكلو، عمى شديدان  ذمان  كذمكه بدعة قكلو عدكا فالسمؼ تيمية، ابف اإلسبلـ شيخ ذلؾ
  .(1)".القكؿ بيذا كالجماعة السنة دائرة مف كافقو كمف حمادان  يخرجكا لـ لكنيـ
 

 .()مرجئة الفقياءالقول الثالث في تعريف

 فغير األعماؿ كأما كاعتقاد، قكؿ اإليماف أف - حنيفة أبي أتباع مف - الفقياء مرجئة قكؿ" .... 
  .( 2)".السنة أىؿ لمذىب مكافؽ فيك عندىـ الكبيرة مرتكب حكـ كأما. فيو داخمة

 .)مرجئة الفقياء(تعريف في  حرير القولت

، غير أنيـ في تعريفيـ لئليماف، عمماء مف أىؿ السنة كالجماعة ىـ )مرجئة الفقياء( أرل أف  
، كمف ىنا قد قاربكا تعريؼ المرجئة لئليماف، فيماف ىك تصديؽ القمب كنطؽ المسافبقكليـ أف اإل

 ،السنة في لزكـ العمؿ، فكانكا مف أىؿ السنة كافقتيـ أىؿ، كلكنيـ خالفكىـ بملتصؽ بيـ االسـا
بيذه البدعة خرجيـ الذم ي إلى الحد، ليست مف الغمظة بمكاف، رغـ ما أتكا بو مف بدعة مذمكمة

بقائيـ  ، ريغـة خالفكا بيا إجماع السمؼ الصالح، كلكنيا بدعدائرة أىؿ الحؽ كالفرقة الناجية مف
  -عز كجؿ -بإذف اهلل، نصكرة )أىؿ السنة كالجماعة(في إطار كدائرة أىؿ الحؽ، كالطائفة الم

عف اإلماـ  -ىك في عمـ الركاية كمصطمح الحديثكىك مف  –اليندم كقد دافع العبلمة المكنكم
 ًحيف لىوي  عمـ الى  مف يظفٌ  قدفيما نيًسبى إليو مف اإلرجاء فقاؿ "... -رحمو اهلل –أبي حنيفة النعماف

 اٍلفىفٌ  كتب مف كىغىيرىىا الت ٍيًذيب كتقريب الت ٍيًذيب كتيذيب اٍلكىمىاؿ كتيذيب ااًلٍعًتدىاؿ ميزىاف ًفي يرل
ٍيثي  ثباتألا الن ٍقد أئمة عىف باإلرجاء الطٍعف الركىاة مف كثير حؽ ًفي  أك باإلرجاء رمي يىقيكليكفى  حى
اًرجيف كىكنيـ عباراتيـ مف ذىًلؾ نىٍحك اىكٍ  مرجئا كىافى   فرؽ ًفي داخميف مىاعىةكىاٍلجى  الٌسنة أىؿ مف خى

لىة الة المرجئة اٍلفرؽ مف معدكديف االعتقادية بالبدعة مجركحيف الض بلى مف الض   كثيره  طعف ىىاىينىا كى
مىٍيًيـ اإلرجاء إطبلؽ لكيجيكد كشيكخو كصاحبيو حنيفىة أبي اإلماـ عمى ًمٍنييـ  يٍعتىمد مف كتب ًفي عى

                                                           
، بترقيـ الشاممة 4/ 10،يكسؼ الغفيص - شرح لمعة االعتقاد، ، يكسؼ بف محمد عمي الغفيصالغفيص -1

  .آليا
منيج الشيخ عبد الرزاق عفيفي وجيوده في تقرير العقيدة والرد ، أحمد بف عمي الزاممي عسيرم، عسيري -2

 .668، ص: عمى المخالفين
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سيٍرعىة اإلرجاء قسمي ايٍحدو  عىف غفمتيـ ظنيـ كمنشأ نقميـ عمى  ىيكى  ال ًذم إرجاء إلى ذىنيـ اٍنًتقىاؿ كى
اٍلعممىاء." ًعٍند ضبلؿ

 التكاريخ بكتب المشتغؿ اٍلعىالـ عمى عممو يجب كىال ًذم، " ... كقاؿ أيضان ، (1)
اؿ كأسماء  :قسمىٍيفً  عمى ييطمؽ اإلرجاء إف الر جى

 .آنفا ذكره مر ال ًذم كىىيكى  ضبلؿ ىيكى  ال ًذم اإلرجاء -1

احبو يككف كىالى  بضبلؿ لىٍيسى  ال ًذم اإلرجاء -2 مىاعىة الٌسنةأىؿ عىف صى اًرجا كىاٍلجى ًليىذىا خى كا كى  اف ذكري
لىة مرجئة فرقتاف المرجئة  مف كىغىيرىـ كشيكخو كتبلمذتو حنيفىة كىأىبيك الٌسنة أىؿ كمرجئة الض بلى
لىة مرجئو مف الى  الٌسنة أىؿ مرجئو مف عدكا إنما األثبات الركاة  .الض بلى

مف"  الغسانية ذكر ًعٍند الشيرستاني قىاؿى      مثؿ حنيفىة ابي عىف يىٍحًكي كىافى  غىس اف اف اٍلعجب كى
لىعىم و المرجئة مف كيعده مٍذىبو مىٍيوً  كذب كى  الٌسنة مرجئة كأصحابو حنيفىة ألبي ييقىاؿ كىافى  كلعمرم عى
لىعىؿ    إليو نسب ينقص كىالى  يًزيد الى  كىىيكى  ًباٍلقىٍمبً  صديؽتال ىيكى  اإليماف يىقيكؿ كاف الم انو ًفيوً  الس بىب كى
لو بترؾ ييٍفًتي كىيؼى  ًباٍلعمـً  تبحره مىعى  كىالرجؿ اإليماف عىف اٍلعىمىؿ ييؤىخر انو  كىىيكى  آخر سىبىب اٍلعىمىؿ كى
الؼ كىافى  انو كا ال ذيف كالمعتزلة القدرية ييخى  مف كؿ يمقبكف كىانيكا كالمعتزلة األكؿ ٍدرالص   ًفي ظىيىري

كىذىًلؾى  اٍلقدر مرجئا ًفي خالفيـ كىاًرج مف الكعيدية كى  فريقي مف لزمو إنما المقب أف يبعد فىبلى  اٍلخى
 .(2)اٍنتيى" كالخكارج اٍلميٍعتىزلىة

بمعنى  –ميرًجئان مف أنو كاف  –خبلصة القكؿ فيما نيًسبى إلى اإلماـ أبي حنيفة النعماف أرى أن 
ئمة مف دائرة أىؿ السنة كالجماعة، كالطائفة ، كيخرج قاء الذم يتبادر لؤلذىاف ألكؿ كىمواإلرجا

ث أمي ًليىظير لمباح ،ى الرجكع إلى ما قاؿ اإلماـ نفسوإلفيو حتاج ، ىك كبلـ ممتبس ، يي المنصكرة
 ألكامر كاالنقياد لت ٍسًميـا ىيكى  كاإلسبلـ"  –رحمو اهلل تعالى –مسمى مف اإلرجاء كاف عميو، إذ يقكؿ

ـ بىيف فرؽ المُّغىة طىًريؽ فىمف تىعىالىى اهلل ٍسبلى يمىاف اإٍلً لىًكف كىاإٍلً  ييكجد كىالى  إسبلـ ًببلى  ًإيمىاف يككف الى  كى
ـ يمىاف عمى كىاقع اٍسـ كىالٌديف اٍلبىطف مىعى  كالظير كىما ًإيمىاف ًببلى  ًإٍسبلى ـ اإٍلً ٍسبلى ا كميى  كالشرائع كىاإٍلً

"(3). 

اإليماف كاإلسبلـ كالظير كالبطف، ال انفكاؾ  بصريح قكلو السالؼ يجعؿ -رحمو اهلل –ىك فيا 
بو أىؿ اإلرجاء كمفيكميـ كىذا ما يبايف  ، فبل كجكد ألحدىما دكف اآلخر،بينيما كال انفصاـ

                                                           
م، أبك الحسنات ، المتكفى: محمد عبد الحميـ األنصارم المكنكم اليندمحمد عبد الحي بف ، المكنوي -1

 . عبد الفتاح أبو غدةتحقيؽ:  ،352، ص: الرفع والتكميل ،ق1304
 .60،61،62الصفحات  ) م . ن(،المكنوي -2
 . 57، ص: الفقو األكبر، أبو حنيفة -3
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اعة لمفيكـ أىؿ السنة كالجم ، عمى الرغـ مف مخالفتولئليماف، كيككف معيـ عمى طرفي نقيض
 .في إخراج العمؿ مف دائرة اإليماف

ـى بو اإلماـ أب     ًس حبو مف حنيفة النعماف ىك إرجاء الفقياء الذم ال يخرج صا كفاإلرجاء الذم كي
كىك مفيـك  –غير أف الحؽ –اهلل تعالى -، كالطائفة المنصكرة بإذفدائرة أىؿ السنة كالجماعة

 ، كأقكـ كأحكـ كأسمـ لؤلتباع.رل باإلتباعأحؽ أف ييتٌبع، فيك أكلى كأح –لئليمافالسمؼ 

باإلرجاء، كىك ميحدث تعرض لمنقد كاإلشارة إليو في العصر الحاضر نجد أف اإلماـ األلباني ك   
 .(تارؾ الصبلة تكفير)في مسألةكذلؾ ، العصر ببل منازع

 مذككرال لمكتاب مطالعتي مف لي بدا فقاؿ اإلماـ في معرض رده كدفاعو عف نفسو " ... كقد  
 الكبلـ عمماء عمى الرد في جدان  كبيرة فائدة ذك أنو[ الحكالي اإلرجاء "لسفر ظاىرة" كتاب أم]

 مف الصالحة األعماؿ كأف كينقص، يزيد اإليماف: )قكليـ في الحديث أىؿ يخالفكف الذيف
 مع الخكارج، مذىب إلى يميؿ أنو إلي   ليخاؿ حتى عباراتو؛ بعض في ظاىر غمك مع ،(اإليماف

 االحتراـ إظياره مع تمكيحان، كأخرل تصريحان  تارة مرة؛ مف أكثر باإلرجاء كغمزني عمييـ، يرد أنو
 الحديث، أىؿ مذىب أنصر أنني يعمـ كىك ،- األتباع: أقكؿ كال الغبلة لبعض خبلفان  - كالتبجيؿ
 كالذم ،كجحكد عقيدة عف تركو أف عمى يدؿ لـ ما كسبلن؛ الصبلة تارؾ أكفر ال بأنني متذرعان 
ال؛ تصؿ، لـ إف: )يقالو "  رسالتي في نقمتو كنت كما - مرتد كافر فيذا فيقتؿ؛ فيأبى ،(قتمناؾ كا 
 التي اآلثار تيمية ابف حمؿ مثمو كعمى - تيمية ابف كشيخو القيـ ابف عف"  الصبلة تارؾ حكـ

 ترؾ إال رالكف كبيف العبد بيف ليس: »  كقكلو الصبلة، تارؾ كفر في الصحابة عف استفاضت
 المذككر المؤلؼ رمانا ىذا كمع(. 46 - 38 ص) المذككرة الرسالة في كبلميما انظر. «الصبلة
ياه اهلل كىدانا ، اهلل سامحو..  باإلرجاء  إلى يشاء مف ييدم إنو الحؽ؛ مف فيو اختمؼ لما كا 
 . (1)".مستقيـ صراط

، المترتبة عمى تعريفات اإليمافية الشرع المسائؿيجعمني أقكؿ، أف الخبلؼ في بعض ما كىذا   
اء، كما صرح الدكتكر سفر كاف غمزان باإلرج ، سكاءن بيراتبعض التعالتمفظ بفي  كاف لو دكر ما

 -رحمو اهلل –كما صرح اإلماـ األلبانيإلى فكر الخكارج   ؿميغمزان بالأك  -حفظو اهلل -الحكالي
، العاًلـ كمما تحمى بالمكضكعيةأف  ، لذا أرلالسالؼ عمى الدكتكر سفر الحكالي في معرض رده

كاف أدنى  ،مص مف ردة الفعؿ كاالنتصار لمنفسكتخ ،لمغير ميد كالمحاكاةكتجرد مف مؤثرات التق
  .المستعافلمرشاد كاهلل   -تعالى -بعكف اهلل كأىدل ،لصكابمف ا

                                                           
  .149/ 4، ز الشيخ، باب الرد عمى مف غمموسوعة األلباني في العقيدة، األلباني -1
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سألة الرأمي يعكس التصكر الذىني لممك ، ىك خصـ لؾ لفيـ في مسألةفميس كؿ مف خالفؾ ا   
، ظره ليا مف ذات الزاكية أك الجية، كليس كؿ مف ينظر إلييا ىك نافي ذىف الفردالكاحدة 

، كتفاكتو في يعي بيف العقكؿ في مستكل اإلدراؾكذلؾ لمتفاكت الطب ،الخبلؼ كاقعه فييا كال بدف
يككف القرب  كبيذا ،كمستكل الدقة كعدميا ،المعطيات مف حيث الصحة كالضعؼتكفر مستكل 

سقاطو لبعد مف الصكاب منكطه بمقدار القرب كالبعد كا مف مدلكؿ النص القاطع كفيـ كاقعو، كا 
مف يأتي ، مع اإلبقاء عمى فتح المجاؿ أماـ أك استبدادو في الرأمؿو حُّ مى ، دكف تى عمى كاقع المسألة

ًقبمة  يىالتي  ،الحقيقة كالحقيقة فقط ى، لتنحصر الغاية في الكصكؿ إلباألصح كاألدؽ مف األدلة
 .كًؿ باحثو أك محقؽ مكضكعي

، الصالح ، كبلىما عمى عقيدة السمؼلشيخيف الكريميف اإلماـ األلباني، كالشيخ الحكاليفا  
فميس األلباني مرجئان  -تعالى - ككبلىما دافع كنافح عف عقيدة السمؼ الصالح بكؿ ما مكنو اهلل

صبلة ف الخبلؼ في مسالة تكفير تارؾ الكلك، عمييـ –تعالى –كليس الحكالي خارجيان بفضؿ اهلل 
، كًمف ناظرو لمكسؿ إلى حد كسبل كانت مبعث ىذا اإلشكاؿ، فًمف ناظرو لمكسؿ عمى اإلطبلؽ

ف لـ يجحدىا فيك  ، كىنا يجتمعاف في رأمو كاحد كىك أف تارؾ الصبلة عمىمعيف اإلطبلؽ كا 
  .في معًرض رده السالؼ الذكر، كىذا ما بينو األلباني كافر

، ال بد لؾ أخي الباحث أف تعمـ أف باحثو في عمكـ العقيدة اإلسبلميةكىنا أزجي نصيحةن لكؿ   
ال  الفكر اإلرجائي ، كذلؾ ألفالبعض بغير قصد منيـ ا، قد يقع فييئيفكر اإلرجامفاىيـ ال

في ( ميرجئ غير أنو كيًضع غيبلف الدمشقيؼ)، يضمو إطاره ميحدد، كىك متداخؿ عند أىؿ الفرؽ
 .عميو بأبرز ما فيو ـي ألف الفرد ييحكى  (الجبربة) س القدريةرؤك 

س لظاىر قكلو قكالن لي –كىك ال يقصد  –( مف يقكؿ عةىؿ السنة كالجماأكقد تجد مف أىؿ الحؽ) 
الذم يريد أف يسكس المسمميف، كيجمع شتات تفرقيـ، كيكحد  (1)، كقكؿ القائؿتفسيره غير اإلرجاء

مثؿ عبارة فيقكؿ  ،، كالذكد عف حياضومة سمطاف اإلسبلـ كرفع رايتوسعى جاىدان إلقا، كيالكممة

                                                           
 كاحد كىك لئلخكاف، مرشدان  ،(ـ1973 ػ 1891( )ىػ1393 ػ 1306) اليضيبي حسف المستشار، اليضيبي -1

 خفؼ ثـ باإلعداـ حكـ ـ1954 عاـ ضده كصدر المرات، مف عددان  اعتيقؿ كقد المصرم، القضاء رجاؿ كبار مف
/ 1) المعاصرة واألحزاب والمذاىب األديان في سرةالمي الموسوعة.ـ1971 سنة مرة آخر عنو كأفرج المؤبد، إلى

199). 
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عبارة يقصد ( دع الخمؽ لمخالؽ)، كيعبر عنيا بعض العكاـ (1))نحف دعاة ال قضاة(:العبارة اآلتية
الجيكد في األخذ بأيدل  نكثؼذلؾ بديبلن عف ، ك األحكاـ عمى الناسإسقاط بيا عدـ االنشغاؿ في 
في كليس ، ظاىر ىذه العبارةفي النظر  معفى أمىٍف طريؽ اليدل، غير أف الناس كدعكتيـ إلى 

 ؟!غير ىذا ئيفكر اإلرجااليقكؿ كىؿ تجده القصد منيا، ركح 

، كاالستقامة كأمرنا بالدعكة إلية ؛الديفمف شرع اهلل لنا المراد مما يتحقؽ  كىؿ، لي سؤالىنا و  
كالجمكع ، كاألفراد كالقضاء بو عمى األعماؿ رعتحكيـ الشب، إال بو بيف الناس، كالعدؿ عمى أمره

 .الميـ ال كألؼ ال ؟!!

ـٍ  شىرىعى  }: -تعالى –قاؿ اهلل  ا الد يفً  ًمفى  لىكي ا ًبوً  كىص ى مى ٍينىا كىال ًذم نيكحن ا ًإلىٍيؾى  أىٍكحى مى ٍينىا كى  ًبوً  كىص 
ـى  ميكسىى ًإٍبرىاًىي مىى كىبيرى  ًفيوً  فىر قيكاتىتى  كىالى  الد يفى  أىًقيميكا أىفٍ  كىًعيسىى كى  الم وي  ًإلىٍيوً  تىٍدعيكىيـٍ  مىا اٍلميٍشًرًكيفى  عى
يىٍيًدم يىشىاءي  مىفٍ  ًإلىٍيوً  يىٍجتىًبي مىا( 13) ييًنيبي  مىفٍ  ًإلىٍيوً  كى ـي  مىا بىٍعدً  ًمفٍ  ًإال   تىفىر قيكا كى اءىىي ـي  جى  بىٍغينا اٍلًعٍم
لىٍكالى  بىٍينىييـٍ  ب ؾى  فٍ مً  سىبىقىتٍ  كىًممىةه  كى ؿو  ًإلىى رى ف   بىٍينىييـٍ  لىقيًضيى  ميسىمًّى أىجى  بىٍعًدًىـٍ  ًمفٍ  اٍلًكتىابى  أيكًرثيكا ال ًذيفى  كىاً 
قيؿٍ  أىٍىكىاءىىيـٍ  تىت ًبعٍ  كىالى  أيًمٍرتى  كىمىا كىاٍستىًقـٍ  فىاٍدعي  فىًمذىًلؾى ( 14) ميًريبو  ًمٍنوي  شىؾ   لىًفي ا آمىٍنتي  كى  الم وي  أىٍنزىؿى  ًبمى
ـي  ٍعًدؿى ألى  كىأيًمٍرتي  ًكتىابو  فٍ مً  بُّنىا الم وي  بىٍينىكي بُّكيـٍ  رى لىكيـٍ  أىٍعمىالينىا لىنىا كىرى ـٍ  كى ةى  الى  أىٍعمىاليكي ج  ـي  بىٍينىنىا حي بىٍينىكي  الم وي  كى

لىٍيوً  بىٍينىنىا يىٍجمىعي   .[15 -13]، أرقاـ اآليات42 :الشكرلسكرة ( { 15) اٍلمىًصيري  كىاً 

ىؿ لنا مف محيدو عف اتباع الشريعة  تحت أية مصمحة سياسية : طرح نفسو بقوةي وسؤاٌل آخر
في القرآف الكريـ بإتباع  مف القكؿ ريحً الص  ب -تعالى –اهلل ناأمر  ما حقيقية  بعد ـأكانت مكىكمة 
 ؟!لغير أمره االلتفاتكعدـ ، شريعتو

عىٍمنىاؾى  ثيـ   } -عز كجؿ-قاؿ اهلل  مىى جى  يىٍعمىميكفى  الى  ال ًذيفى  أىٍىكىاءى  تىت ًبعٍ  كىالى  فىات ًبٍعيىا اأٍلىٍمرً  ًمفى  شىًريعىةو  عى
ٍنؾى  ييٍغنيكا لىفٍ  ًإن ييـٍ ( 18) ف   شىٍيئنا الم وً  ًمفى  عى ييـٍ  الظ اًلًميفى  كىاً  ًليُّ  كىالم وي  بىٍعضو  أىٍكًليىاءي  بىٍعضي  اٍلميت ًقيفى  كى
اًئري  ىىذىا( 19)  .[20 -18، ]45: الجاثيةسكرة ({ 20) ييكًقنيكفى  ًلقىٍكـو  كىرىٍحمىةه  كىىيدنل ًلمن اسً  بىصى

عند مف  كميما كانت الغاية شريفةن  ،مف قاؿ بياىذه العبارة عند  مف فميما كاف القصد نبيبلن   
 -الذم لو الخمؽ كاألمر -اهلل بشرعال أجد مسكغان لمحيد عف الحكـ كالقضاء ، كاعتقد بيارددىا 

                                                           
-، حسف اليضيبي دعاة ال قضاة(  15/ 21)،سمسمة اإليمان والكفر، محمد أحمد إسماعيؿ المقدـ، المقدم -1

، يرد فيو عمى كتاب الذم ألؼ كتاب: دعاة ال قضاة، باالشتراؾ مع ابنو األستاذ مأمكف اليضيبي - رحمو اهلل
 .الظبلؿ
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ي نفس اآلف ف، فنحف دعاة كقضاة يرات، كميما كانت المصمحة المزعكمةميما كانت التبر 
 :الشاعرككما قاؿ  ،كاألكاف

ـ  ًبداًئوً      ـٍ أيًل ـ  أىل  .(1)أىكانوفي آ آفى أفه آفى  فإ    أىلـه أىل

، كبيف المناسؾ كالمعامبلت، القضاءبيف ال انفصاـ بيف الدعكة ك ، ك آفي الدعكةالقضاء ىك  آفي ف
  .عالىفي سبيؿ اهلل تكبيف الجياد ، تبتؿ في العباداتكبيف ال

، كالذم كاف مف الفصؿ األكؿ مف ىذه الرسالة -بعكف اهلل كتكفيقو –كبعد أف انتييناكأخيرا     
 :عنكاف تحتمف ىذا البحث، نتناكؿ الفصؿ الثاني س، ئيفكر اإلرجاالعنكانو 

 .هد عمى الفكر اإلرجائي كبياف آثار الر 

 
 

 

 

 

                                                           
ـ   أىلىـٍ  أىلىـ   أىلىـه  ،(11/ 14)، المغة أىل ممتقى -1 ( أىلىـٍ ( )أىلىـ  ( )أىلىـه ) -: ىك التفسير أىكىاًنوً  آفي  آفى  آفه  آفى  ًإفٍ ..  ًبدىاًئوً  أيًل
: عنىبم( ًشفىاًئو( )آفي ( )آفى ( )آفه ( )آىف  ( )إفٍ ) -( بمرضو( )أعمـ( )لـ( )بي أحاط( )كجعي : )بمعنى( ًبدىاًئو( )أيًلـٍ )
 .http://ahlalloghah.comرابط الموقع:   (!شفائو( )كقت( )حاف( )األلـ صاحب( )تكجع( )اذا)
 
 عميو في شركح ديكانو. ؼ، كلـ أق*: ىذا بيت مف الشعر يينسب لمشاعر المتنبيمالحظة 
 عبد بف الحسف بف الحسيف بف أحمد (ـ 965 - 915=  ىػ 354 - 303)،الميتىنىب ي الط ي بً  أىبيك، المتنبي -*

 األمثاؿ لو. العربيٌ  األدب مفاخر كأحد الحكيـ، الشاعر: الميتىنىب ي الط ي ب أىبيك الكندم، الككفي الجعفي الصمد
 محمة في فةبالكك  كلد. اإلسبلمييف أشعر يعده مف األدب عمماء كفي. المبتكرة كالمعاني البالغة كالحكـ السائرة
لييا( كندة) تسمى  .   (115/ 1) لمزركمي األعالم، .نسبتو كا 

http://ahlalloghah.com/


53 
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  وبيان آثاره.، رد عمى الفكر اإلرجائيال
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 .في الفكر اإلرجائيالخاطئة لإليمان  األفيامردود العمماء عمى  :األولالمبحث 
  
 .التصديقرد العمماء عمى َمن َقَصَر اإليمان عمى مجرد  األكؿ:المطمب  
 
 العمـ : "...  يمكتقاؿ –ف أبي طالب عمي ب –مير المؤمنيف ألكصية مف ، األثرجاء في     

ما مشيكر ظاىر إما بحجة هلل قائـ مف األرض تخمك ال، بمى الميـ قاؿ ثـ حممتو بمكت  خائؼ كا 
 بيـ قدرا اهلل عند األعظمكف ،عددا األقمكف أكلئؾ كأيف ككـ ،كبيناتو اهلل حجج يبطؿ لئبل مغمكر
 عمى العمـ بيـ ىجـ أشباىيـ قمكب في كىاكيزرع نظرائيـ إلى يؤدكىا حتى حججو عف اهلل يدفع
 منو استكحش بما كآنسكا المترفكف منو استكعر ما كاستسيمكا اليقيف ركح فباشركا األمر حقيقة

 أكلئؾ]كميؿ بف زياد[  كميؿ يا األعمى بالمحؿ معمقة أركاحيا بأبداف الدنيا كصحبكا الجاىمكف
 .(1)".كلؾ لي اهلل أستغفر رؤيتيـ لىإ شكقا ىاه دينو إلى الدعاة أرضو في اهلل خمفاء

 
، دينو بالعمماء العامميف –تعالى –أيد اهلل ، فقد ال تخمكا األرض مف قائـ هلل بحجة ...أجؿ   
بالحجة كالدليؿ  ، فردكا عمييـيقكلكف إف اإليماف مجرد المعرفة ، الذيفكا لمرد عمى المرجئةتصدف

، أبطمكا مزاعميـ، كفندكا شبيات حججيـ، ك نكفيـمف صحيح المنقكؿ، كصريح المعقكؿ، فأرغمكا أ
محجة بيضاء، ليميا كنيارىا، ال يزيغ عنيا إال ىالؾ، كال ، العقيدة لممؤمنيف بثكبيا القشيب كجمكا

، فكاف الرد ميفحمان عميو مف األحكاـ بنكا، كما يتنكب طريقيا إال ضاؿ، كقم بكا مفيكميـ لئليماف
 .كد العمماء ما تقكـ بو الحجة فقطسأقتبس مف ردىرة، ك كالحجة لذكم األلباب با

 
 .المعرفةأن اإليمان مجرد  من زعمالرد عمى : المسألة األكلى

 
بؿ ، عفكيةأك السككف مف العقبلء ليست ارتجالية أف الحركة ك ، ضركرةبالمف المعمـك أنو  أرل    

، كمف سبؽ لسانو يو حكـيبنى عم ، كالالعقبلء دكما كاف غير ذلؾ فغير ميعتبر عن يسبقيا فكر
ا أىشىدُّ  لىم وي )  اهللً  رىسيكؿي  قىاؿى  كممة ال يقصدىا، كما كرد في الحديث الشريؼ إلى  ٍبًدهً  ًبتىٍكبىةً  فىرىحن  عى
ًدكيـٍ  ًمفٍ  ًإلىٍيًو، يىتيكبي  ًحيفى  مىى كىافى  أىحى ةو، ًبأىٍرضً  رىاًحمىًتوً  عى مىٍييىا ًمٍنوي  فىاٍنفىمىتىتٍ  فىبلى شىرىابيوي، وي طىعىامي  كىعى  كى
رىةن، فىأىتىى ًمٍنيىا، فىأىًيسى  عى  شىجى  ًبيىا، ىيكى  ًإذىا كىذىًلؾى  ىيكى  فىبىٍينىا رىاًحمىًتًو، ًمفٍ  أىًيسى  قىدٍ  ًظم يىا، ًفي فىاٍضطىجى

                                                           
، باب مسند جامع األحاديث ، ىػ911المتكفى: ، بف أبي بكر، جبلؿ الديف السيكطي عبد الرحمف، السيوطي -1

، 1/79باب كصية لكميؿ بف زياد،، الحمية فيكأبك نعيـ  ،، بترقيـ الشاممة آليا277/ 29، عمي بف أبي طالب
 . ، كركاه غيرىـ263-10/262ب في فضمو كالتحريض عميو، ، باكنز العمال، في والمتقي اليندي
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ذى  ًعٍندىهي، قىاًئمىةن  ٍبًدم أىٍنتى  المييـ  : اٍلفىرىحً  ًشد ةً  ًمفٍ  قىاؿى  ثيـ   ًبًخطىاًميىا، فىأىخى ، أىنىاكى  عى بُّؾى  ًشد ةً  ًمفٍ  أىٍخطىأى  رى
اٍلفىرىًح(
، إلى غير ذلؾ مف الكبلـ أك الحركات كيًخزى مف الخمؼ فضرب مىف أمامو كرجؿ، أك (1)
، ككف عف سابؽ فكر كأيًس اعتقادت ،ةالمقصكد ممات، كلكف الحركات كالكمقصكدةالغير  العفكية

، كال تبدكا آثاره فيك غير معتبر عمى الجكارح أف كؿى فكرو أك اعتقادو ال يظير :كيترتب عمى ىذا
 :اآلتيةالعقمية الصريحة لؤلدلة كذلؾ ، عند العقبلء كال قيمة لوفي ميزاف الشرع، 

 
برفضو كلـ تظير آثار معرفتو  -عز كجؿ -اهلل ، عىرىؼعنو اهلل( كافر ال ييعتبر إيمانولإبميس) -1

 .-عز كجؿ -كعدـ انصياعو كامتثالو ألمر اهلل 
ًمٍمتى  لىقىدٍ  قىاؿى  } -تعالى –قاؿ اهلل  ،لـ تعتبر معرفتوالممعكف( )فرعكف -2 ءً  أىٍنزىؿى  مىا عى  رىبُّ  ًإال   ىىؤيالى

اًئرى  كىاأٍلىٍرضً  الس مىاكىاتً  ن ي بىصى ىظينُّؾى  كىاً  ٍثبيكرنا ًفٍرعىٍكفي  يىا ألى فمـ تيعتبر  [102:اآلية 17:اإلسراء]{مى
 .ميعكىجي في غير أكانوإيمانو ال، كلـ ينفعو معرفتو

، فمات كافراي مصيره كلـ يشيد شيادة الحؽ   عرؼ صدؽ النبي أبك طالب عـ النبي  -3
 .خالدان فييا، كلـ ييعتبر إيمانو جينـ
يعدك أكثر مف رياضة ذىنية،  ال، ألنو البارد لـ يحركيـ لمعمؿ، فمـ ينتفعكا بو الفبلسفةإيماف  -4

 . ؿكتحميؽ خيالي في عالـ الميثي 
، كاعتبارىا، عمى صدقيا ان برىانتيكىٌكفي كؿ دعكل ال بد ليا مف آثار إجماع العقبلء عمى أف  -5

ال فبل قيمة ليا   :*أبك العتاىية قاؿ الشاعر، األلباب ليك كأ، عند أىؿ النيىكا 
 

 ذاؾ بً    ليـ  تيقري   كليمى ال     ميمى    بً  كصبلن   يدعي  ككؿه 
 باكىتى  مف ف بكى مً بٌيف مى تى     فو    إذا اشتبكت دمكعه في جفك 

  فأما مف بكى فيذكب كجدان         كينطؽ باليكل مف قد تباكا
 . (2)كلك أني استطعت كففت طرفي    فمـ أبصر بو ... حتى أراكا

 
                                                           

ب با، 2747رقـ ، صحيح مسمم، ىػ261المتكفى: ، ، مسمـ بف الحجاج أبك الحسف القشيرم النيسابكرممسمم -1
 .4/2104في الحض عمى التكبة كالفرح بيا، 

  (.186/ 4) العربي الشعر في واألمثال الحكم معمج، أحمد قبش بف محمد نجيب ،نجيب -2
 قبيمة مف) العنزم العيني، سكيد بف القاسـ بف إسماعيؿ(ـ 826 - 748=  ىػ 211 - 130) ،الَعَتاِىَية * أُبو
 المئة ينظـ كاف. إبداع شعره في الخاطر، سريع مكثر، شاعر: العتاىية أبي ب الشيير اسحاؽ أبك بالكالء،( عنزة
، في بيتا لخمسيفكا كالمئة  مف المكلديف، مقدمي مف يعدٌ  كىك. سبيؿ مف شعره بجميع لئلحاطة يكف لـ حتى اليـك
 .(321/ 1) لمزركمي األعالم ،كأمثاليما نكاس كأبي بشار طبقة



56 
 

    .المعرفة مجّرد ىو اإليمانأن :من قالعمى آخر رد 
 
 عرؼ فإذا االعتقاد، أك المعرفة مجٌرد ىك اإليماف إف: يقكلكف الذيف المرجئة، عمى الردٌ  " .. 

 مسممان  يككف فإنو يعمؿ؛ لـ كلك اهلل، رسكؿ محٌمدان  كأف اهلل إالٌ  إلو ال أنو اعتقد أك بقمبو اإلنساف
 كىذا عندىـ، يكفي بالقمب االعتقاد أك المعرفة مجٌرد بؿ اإليماف، في شرطان  ليست األعماؿ ألف

: المشركيف عف قاؿ تعالى كاهلل إسبلمان، تعتبر لـ ، النبي لرسالة طالب أبي معرفة ألف باطؿ،
لىًكف   ييكىذ بيكنىؾى  ال فىًإن ييـٍ } ديكف اهللً  ًبآيىاتً  الظ اًلًميفى  كى  أنو يعرفكف فيـ ،[33اآلية: 6] األنعاـ :{يىٍجحى

 كاهلل بقمكبيـ، ايعرفكني أنيـ مع الدعكة، يقبمكف ال جعمتيـ الجاىمية، كالحمية الكبر لكف اهلل، رسكؿ
ًمٍمتى  لىقىدٍ  }:لفرعكف قاؿ أنو -السبلـ عميو- مكسى عف حكى كعبل جؿ  رىبُّ ًإال   ىىؤيالءً  أىٍنزىؿى  مىا عى

 مكسى، بو جاء ما صٌحة بقمبو عارؼ ففرعكف، [102:اآلية:17] اإلسراء:{كىاأٍلىٍرضً  الس مىاكىاتً 
ديكا: }يفالمشرك عف تعالى كقاؿ كالمعاندة، الكبر منعو كلكف حى  ظيٍممان  أىٍنفيسيييـٍ  كىاٍستىٍيقىنىٍتيىا ًبيىا كىجى
ميٌكان   ال ًذم اأٍليم ي   الن ًبي   الر سيكؿى  يىت ًبعيكفى  ال ًذيفى } -تعالى -قكلو كأيضان  ،[14اآلية: 27]النمؿ:{كىعي

كؼً ًبا يىٍأميريىيـٍ  كاإلنجيؿ الت ٍكرىاةً  ًفي ًعٍندىىيـٍ  مىٍكتيكبان  يىًجديكنىوي  يىٍنيىاىيـٍ  ٍلمىٍعري ييًحؿُّ  اٍلميٍنكىرً  عىفً  كى  لىييـي  كى
ـي  الط ي بىاتً  ر  ييحى ـي  كى مىٍيًي بىاًئثى  عى عي  اٍلخى يىضى ٍنييـٍ  كى مىٍيًيـٍ  كىانىتٍ  ال ًتي كىاأٍلىٍغبلؿى  ًإٍصرىىيـٍ  عى  ًبوً  آمىنيكا فىال ًذيفى  عى
كهي  ري كهي  كىعىز  ري نىصى  أنو يعرفكف فالييكد ،[157اآلية: 7]األعراؼ:{مىعىوي  أيٍنًزؿى  ًذمال   النُّكرى  كىات بىعيكا كى
ـي  ال ًذيفى } -تعالى -اهلل قاؿ كما -أيضان  - اهلل رسكؿ نَّ  َيْعِرُفوَن َأْبَناَءُىمْ  كىمىا يىٍعًرفيكنىوي  اٍلًكتىابى  آتىٍينىاىي َواِ 

 .اهلل رسكؿ أنو يعرفكف[ 146،اآلية: 2:بقرة] ال{َفِريًقا ِمْنُيْم َلَيْكُتُموَن اْلَحقَّ َوُىْم َيْعَمُموَن 
 :يقكؿ قصائده، في بيذا كصٌرح اهلل، رسكؿ أنو يعرؼ طالب أبك ككاف

 دينان  البرية أدياف خير مف...  محم د ديف أف عممت كلقد"
 "مبينان  بذاؾ سمحان  لرأيتني...  مسبة حذار أك المبلمة لكال
 

 عبد مٌمة عمى كىك: "كقاؿ اهلل إالٌ  إلو ال: يقكؿ أف أبى: الحديث ىذا في جاء ما ىك منعو فالذم
 .(1)".اهلل رسكؿ أنو يعرؼ كىك ،"المطمب

 
  .أن اإليمان ال يزيد وال ينقص: عمى من زعمرد ال: المسألة الثانية

 
، كما كرد في آمف بوك ، ماف مف حيث المعنى المغكم المجرد، ىك التصديؽ، مثؿ آمف لواإلي   

قىاؿى  ليكطه  لىوي  آمىفى فى } القرآف الكريـ ب ي ًإلىى مييىاًجره  ًإن ي كى ـي  اٍلعىًزيزي  ىيكى  ًإن وي  رى ًكي  29:العنكبكت]{اٍلحى

                                                           
  .261-1/260، اعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيدلح بف فكزاف بف عبد اهلل الفكزاف،صا، الفوزان -1
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ًمٍنييـٍ  ًبوً  آمىفى  مىفٍ  فىًمٍنييـٍ  } -سبحانو -، كقاؿ[26 :اآلية د   مىفٍ  كى كىفىى عىٍنوي  صى ـى  كى يىن         {سىًعيرنا ًبجى
 [.55:اآلية 4:النساء]

، كالضديف، تصديؽ، أك النقيضيف بنظره جاكز، لـ يتيتجزأف قاؿ بأف اإليماف ال أف م كأرل   
، أك باغك  -أم حصر النظر في المعنى المغكم  – بيذاك ، إيماف ـعد، أك إيماف، عدـ تصديؽ

، فعمؽ اإليماف كاهلل تعالى أعمـعف ذىنو مستكل درجة التصديؽ، كمستكل عمؽ اإليماف غي بى 
ف الكريـ مف مستكل لدرجات كرد في القرآ، كذلؾ لما تمؼ مف شخصو آلخرستكل التصديؽ يخكم

ـي الرحيـ الرحمف اهلل بسـ }،اليقيف ت ى( 1) الت كىاثيري  ، أىٍليىاكي ٍرتيـي  حى قىاًبرى  زي  تىٍعمىميكفى  سىٍكؼى  كىبل  ( 2) اٍلمى
ـى  تىٍعمىميكفى  لىكٍ  كىبل  ( 4) تىٍعمىميكفى  سىٍكؼى  كىبل   ثيـ  ( 3) كيف  ( 5) اٍليىًقيفً  ًعٍم ـى  لىتىرى ًحي ن يىا ثيـ  ( 6) اٍلجى كي  لىتىرى

ًئذو  لىتيٍسأىليف   ثيـ  ( 7) اٍليىًقيفً  عىٍيفى  عز  –، كقاؿ[8-1، اآليات:102:التكاثر]{ (8) الن ًعيـً  عىفً  يىٍكمى
ؽُّ  لىييكى  ىىذىا ًإف  } -كجؿ بلث مستكيات، أك [، كىنا نرل لميقيف ث95:،اآلية56:الكاقعة]{ اٍليىًقيفً  حى

 : ثبلث درجات، ىي
 
 .ر الثابت بالسمع: كىك الخبعمـ اليقيف -1
بكت ، رغـ ثمف سابقتيا اعمي مرتبة، كىذه بالسمع كالبصر: كىك الخبر الثابت عيف اليقيف -2

 .األكلى بدكف أدنى شؾو أك ريب
ات التصديؽ فيك أعمى درجىك الخبر الثابت بالسمع كالبصر كعيش كاقعو، : ك حؽ اليقيف -3

، كمما ارتفعت درجة اإليماف، كعمت مرتبة التصديؽ، ، كعمى ىذا فكمما تعززت الدالئؿكاإليماف
 .كالعكس بالعكس

العدكؿ الثقات، بحدىثو في مدينة ما، عف طريؽ مف  ، أك جمعاألكؿ: إخبار العدؿ الثقة مثاؿف 
 .ركنية، كبيذا يتحقؽ عمـ اليقيفأك التمفكف أك الرسالة المكتكبة، أك الرسالة اإللكت ،المذياع
ة عف طريؽ التمفاز، مف عدة محطات، لؤلخبار أف ىذا الحدث جاء بالخبر كالصكر الثاني: كمثاؿ 

 .لصكرة لمخبر الميقتصر عمى السماع، أعمى كذلؾ لتعزيز اكالتمفزة، كعميو يككف التصديؽ بالخبر
، كأفراد ظرؼ الزماف عان حيان، كصحفيكمثاؿ الثالث: يككف لمف ىك في بكتقة الحدث، كعايشو كاق

رحمو  -ب بو شيخ اإلسبلـ أحمد بف تيمية ، كما أجمؿ ما أجاكالمكاف الذيف عاشكا الحدث كاقعان 
 قىٍكلو عىف اهلل رىحمىو تىٍيًمية بف أىٍحمد اٍلعىب اس أىبيك اإلسبلـ شيخ " سيًئؿى في ىذا المقاـ :  –اهلل تعالى

ا اٍليىًقيف كىعمـ اٍليىًقيف فكىعي اٍليىًقيف حؽ تىعىالىى اب أىعمىى ـمقىا كىأم ًمٍنيىا مقىاـ كؿ معنى فىمى مد فىأجى  اٍلحى
كفىة مقاالت اأٍلىٍسمىاء ىىًذه ًفي لمن اس اٍلعىالميف رب هلل ا اٍليىًقيف عمـ ييقىاؿ أىف ًمٍنيىا مىٍعري  عممو مى

بىر ًبالس مىاعً  ا ًقيفاٍليى  كىعيف ،كىالن ظىر كىاٍلًقيىاس كىاٍلخى ا اٍليىًقيف كىحؽٌ  ،بالبصر كعاينو شىاىده مى  بىاشرهي  مى
 رأل أىك اٍلمخبر كىصدؽ عسبل ىينىاؾى  أىف أخبر مف مثؿ فىاأٍلكلى ،ًبااًلٍعًتبىارً  كعرفو كذاقو ككجده
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شىاىده اٍلعىسىؿ رأل مف مثؿ كىالث اًني، كجكده عمى فاستدؿ اٍلعىسىؿ آثىار  قىاؿى  اكىمى  أىعمىى كىىىذىا كعاينو كى
  .(1)كالمعايف( اٍلمخبر لىٍيسى ) :   الن ًبي
ٍعميكـ كحبلكتو طعمو كىكجد اٍلعىسىؿ ذاؽ مف مثؿ كىالث اًلث   مى ًليىذىا قبمو ًمم ا أىعمىى ىىذىا أىف كى  ييًشير كى

ا إلى اٍلمعرفىة أىؿ ًديث ًفي  الن ًبي قىاؿى  كىمىا كالكجد الذكب مف ًعٍندىـ مى ًحيح الحى ثثى  الص   مف بلى
ا ًمم ا إليو أحب كىرىسيكلو اهلل كىافى  مف اإليماف حبلكة كجد ًفيوً  كف مف سكاىيمى  الى  اٍلمىٍرء يحب كىافى  كى
ا ًمٍنوي  اهلل أنقذه إذ بعد اٍلكٍفر إلى يرجع أىف يكره كىافى  كىمف هلل إال ييًحبوي   الن ار ًفي يمقى أىف يكره كىمى
قىاؿى  بًّا ًبالم و ًضيرى  مف اإليماف طعـ ذاؽ: )  كى م دو  دينا كباإلسبلـ رى ًبميحى  ًفيمىا فىالن اس (رىسيكال كى
ث عمى كطعمو اإليماف حبلكة مف كيذكقكنو اإليماف أىؿ يجده ات ثىبلى ات]مف[  دىرىجى  أىؿ دىرىجى

ا يبمغوي  أىك يصدقوي  لىوي  شيخ ًبوً  ييخبرهي  مف مثؿ ذىًلؾ عمـ مف األكلى اإليماف  عىف رفكفالعا ًبوً  أخبر مى
ا أىٍحكىاليـ آثىار مف يجد أىك أنفسيـ  يعايف أىف مثؿ كعاينو ذىًلؾ ييشىاىد مف ةكىالث انيً  ذىًلؾ عمى يدؿ مى

ًقيقىة ًفي ىىذىا كىافى  كاف كأذكاقيـ مكاجيدىـ ًبوً  يعرؼ مىا كىاٍليىًقيف كالصدؽ اٍلمعرفىة أىؿ أىٍحكىاؿ مف  اٍلحى
ا ييشىاىد لـ لىكً  ككجدكه ذاقكه مى مىٍيوً  دؿٌ  مىا شىاىد فكى  .(2)"بآثارىـ كالمستدؿ اٍلمخبر مف أبمغ ىيكى  لىًكف عى
 السنة أىؿ مذاىب عف زرعة كأبا أبي سألت: حاتـ أبي بف الرحمف عبد محمد أبك اإلماـ قاؿ"  

 كشاما، كمصرا، كعراقا، حجازا، األمصار، جميع في العمماء، عميو أدركا كما الديف، أصكؿ في
 مخمكؽ غير اهلل، كبلـ كالقرآف كينقص، يزيد كعمؿ، قكؿ اإليماف أف: مذاىبيـ في فكاف كيمنا،
 كصؼ كما خمقو، مف بائف عرشو، عمى تعالى اهلل كأف اهلل، مف كشره خيره كالقدر جياتو، بجميع
اطى كأف اهلل قد  } كيؼ ببل رسكلو، لساف كعمى كتابو، في نفسو  65:الطبلؽ]{ًعٍممنا شىٍيءو  ًبكيؿ   أىحى
 .(3)"[ 12:اآلية 

 كقكتو اإليماف في تفكرت: السائؿ قاؿ اهلل، رحمو الكىاب، عبد بف محمد: الشيخ سئؿ"   
 .تضعؼ كبضعفو تقكل، فبقكتو عميو، كمركبة ثمرتو التقكل كأف القمب، محمو كأف كضعفو،
 ميعا،ج كالجكارح القمب، محمو السمؼ بإجماع فاإليماف القمب، محمو اإليماف إف قكلؾ: فأجاب
 يزيد الجكارح، في كالذم القمب، في الذم ككف كأما، كغيرىا األنفاؿ سكرة في اهلل ذكر كما

، شيء فذلؾ كينقص،  النفاؽ، مف اإليماف ضعيؼ كاف إذا اإلنساف عمى يخافكف كالسمؼ معمـك
 .(4)".كمو اإليماف سمب أك
 التصديؽ،  ىك اإليماف: يقكلكف األزماف، ىذه في الناس فجميكر اإليماف، في "... كذلؾ   
  :قاؿ مف كفركا السمؼ مف ككثير;  كينقص يزيد كعمؿ، قكؿ اإليماف أف: السنة أىؿ كمذىب; 

                                                           
 .(كالمعاينة الخبر ليس بمفظ جيد سنده)، قاؿ االلباني95: ، صتيمية البن اإليمان قيقتح، األلباني -1
 .77، ص الزىد والورع والعبادة، ابن تيمية -2
 .240/ 3، النجديةالدرر السنية في األجوبة  ، عبد الرحمف بف محمد بف قاسـ،ابن قاسم -3
 .187/ 1، ) م. ن(، ابن قاسم -4
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 .(1).فقط التصديؽ ىك اإليماف إف
، ال يشمؿ مرجئة الفقياء فقط، التصديؽ ىك اإليماف تكفير السمؼ لمف قاؿ إف أف لذا أرى  

ـي ، ت المرجئةكما فعم العمؿ بالمطمؽألنيـ لـ ينفكا  مىا ًنيفىةى  أىبيك ".. فىاإٍلً ٍنوي  الم وي  رىًضيى  حى  ًإلىى نىظىرى  عى
ًقيقىةً  يمىافً  حى ـً  ًمفٍ  أىًدل ةو  مىعى  ليغىةن  اإٍلً بىًقي ةي . الش اًرعً  كىبلى كا الم وي  رىًحمىييـي  اأٍلىًئم ةً  كى ًقيقىًتوً  ًإلىى نىظىري  عيٍرؼً  ًفي حى

ـ   ًرعى الش ا فىًإف   الش اًرًع، افنا الت ٍصًديؽً  ًإلىى ضى شىرىاًئطى، أىٍكصى ةً  ًفي كىمىا كى ٍكـً  الص بلى ج   كىالص  نىٍحكً  كىاٍلحى  كى
 .(2)".ذىًلؾى 
 كمستندىـ كينقص، يزيد اإليماف أف عمى اتفقكا كقد كذلؾ، كىـ كالمنزلة المثابة بيذه كانكا فإذا".. 
 ىي ما كىمية، كخياالت عقمية لشبو قكليـ عف ؿيعد أف ألحد يجكز فبل كالسنة، الكتاب ذلؾ في
ت ى مىاءن  الظ ٍمآفي  يىٍحسىبيوي  ًبًقيعىةو  كىسىرىابو } إال اءىهي  ًإذىا حى دى  شىٍيئان  يىًجٍدهي  لىـٍ  جى ف اهي  ًعٍندىهي  الم وى  كىكىجى ] {ًحسىابىوي  فىكى

 .اإلجماؿ سبيؿ عمى ىذا[ 39اآلية  24النكر: 
 .شبية شبية كنقضيا الذكر، السالفة جيـحج نقد في فيك التفصيؿ، أما
 :ينقص ال اإليماف إف: قكليـ - أكالن 
 .يزيد لكنو شكان، صار إذا كالتصديؽ التصديؽ، ىك ألنو
 اإليماف زيادة أكجو مبحث في بينت فقد: الحؽ أما كالكاقع، لمحؽ مناقض باطؿ قكؿ كىذا: قمت

 مف يمـز كال كيضعؼ، كيقكل كينقص زيدي أنو التصديؽ في فيو ريب ال الذم الحؽ أف كنقصانو
 الكامؿ اليقيف درجة عف الشخص تصديؽ يضعؼ بؿ ككبل، حاشا كفران  أك شكان  يككف أف ضعفو
  .(3)" مرتابان  أك كمية، التصديؽ ذاىب يككف أف دكف أضعؼ درجة إلى
 
وال ينفع مع الكفر  مع اإليمان ذنبيضر  : القاؿعمى مف  ردال :الثالثةمسألة ال

 .ةطاع
 العبارة المتيافتة أف القائؿ ليذهيجد ، العقؿ المجردبيبدك كاضحان لمف تأمؿ ىذه العبارة    

ال عقؿ معككس ك أنو صاحب كالمتناقضة ،  ف ؽ فقمب منككس ، كا  بيف ىذا بعقمو المزعـك كيؼ يكى
 ؟!في عالـ األضدادكبيف الحقيقة البدىية  القكؿ

مظممات ، كالعمـ مبدد لمجيالة، كتجد ل، فالنكر مبدد بطبلتو، كمي لكؿ شيء نكاقضو أف ضية باكالق 
ال فبل إال بإزالة كؿ نكاقضو كمؤثراتيا، كما ىك اإليماف ، فبل استقامة لنيجو ىذا في كؿ شيء ، كا 
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ييٍؤًمفٍ  ًبالط اغيكتً  يىٍكفيٍر  فىمىفٍ  } -تعالى -يككف لقكلو  ـى  الى  ٍثقىىاٍلكي  ًباٍلعيٍركىةً  اٍستىٍمسىؾى  فىقىدً  ًبالم وً  كى ا  اٍنًفصى
ًميـه  سىًميعه  كىالم وي  لىيىا عز  –الكفر بالنقيض ثـ اإليماف باهلل المطمكب ، [256 :،اآلية2:البقرة ]{عى

كف الكفر ف اإليماف مقبكؿ دا( لكنبال يضر مع اإليماف ذكلك كاف الزعـ صحيحان) –كجؿ 
 !!بالطاغكت أكالن كميسبقا

كآمف بو كبكؿ   ، كرجؿ لقي النبي إيمانوحد نكاقضو فينتفي أ يقع فيكبعد حصكؿ اإليماف قد  
فيؿ يبقى عمى  ،كلـ أقؿ شرب الخمر -أقكؿ استباح  -استباح شرب الخمر أنو سكل، ما جاء بو
يمان إسبلمو  ؟الديف كما يمرؽ السيـ مف الرمية أـ أنو يمرؽ مف وكا 

 ال غير ذلؾ!! ،قؿ، كانتكاس القمبجمع ىذا القائؿ بيف الشيء كنقيضو، إنو انعكاس العفكيؼ ي  
يمىافً  مىعى  يىضيرُّ  الى  نىقيكؿي  " ... كىالى  :يقكؿ ابف أبي العز الحنفي الىفىةى  - عىًممىوي  ًلمىفٍ  ذىٍنبه  اإٍلً  ميخى

شيٍبيىتيييـٍ . اٍلميٍرًجئىةً  قىعىتٍ  قىدٍ  كىانىتٍ  كى ، ًلبىٍعضً  كى ًليفى ابىةي  فىات فىؽى  اأٍلىك  حى مىى الص   ًمفٍ  يىتيكبيكا لىـٍ  ًإفٍ  ًيـٍ قىٍتمً  عى
ٍمرى  شىًربى  مىٍظعيكفو  ٍبفى  قيدىامىةى  فىًإف  . ذىًلؾى  طىاًئفىةه، ىيكى  تىٍحًريًميىا بىٍعدى  اٍلخى ليكا كى تىأىك   لىٍيسى  } :تىعىالىى قىٍكلىوي  كى
مىى ًمميكا آمىنيكا ال ًذيفى  عى اتً  كىعى اًلحى نىاحه  الص  ا ًإذىا طىًعميكا ًفيمىا جي ًمميكا كىآمىنيكا ٍكاات قى  مى اتً  كىعى اًلحى { الص 

اًئدىةً ] كا فىمىم ا. [ ى 93 اآلية 5:اٍلمى ط ابً  ٍبفً  ًلعيمىرى  ذىًلؾى  ذىكىري ٍنوي، الم وي  رىًضيى  اٍلخى ًميُّ  ىيكى  ات فىؽى  عى  ٍبفي  كىعى
سىاًئري  طىاًلبو  أىًبي ابىةً  كى حى مىى الص  فيكا ًإفً  أىن ييـٍ  عى ًمديكا، ًبالت ٍحًريـً  اٍعتىرى فٍ  جي كا كىاً  رُّ مىى أىصى ًليىا عى  اٍسًتٍحبلى
قىاؿى . قيًتميكا ٍفرىةى، اٍستيؾى  أىٍخطىأىتً : ًلقيدىامىةى  عيمىري  كى ا اٍلحي ًمٍمتى  كىآمىٍنتى  ات قىٍيتى  لىكً  ًإن ؾى  أىمى اتً  كىعى اًلحى  لىـٍ  الص 

ٍمرى  تىٍشرىبً   .(1)".اٍلخى
رُّ  الى  كؿي نىقي  " كىالى  عمى القكؿاأللباني  عمؽٌ فقد  يمىافً  مىعى  يىضي  "  عممو لمف ذىٍنبه  اإٍلً
 كأحاديثو الكعيد بآيات التكذيب إلى المؤدم المرجئة قكؿ مف ألنو كذلؾ ()القكؿ لؤللباني قمت

 بالشفاعة منيا يخرجكف ثـ النار يدخمكف منيـ طكائؼ كأف األمة ىذه مف العصاة حؽ في الكاردة
 .(2)" بغيرىا أك
كعناء  كبير جيدو  ؽال تستحمقكلة أنيا ، ()ال يضر مع اإليماف ذنبالمقكلة  في ىذه رأييو    
أف  بدليؿ ،، كأصحاب الفيـ السميـعند العقبلء، ، فيي تنقض نفسيا بنفسياتناقضةمنيا مقكلة أل

 !؟أـ ال الكافريف عدـ التزاـ ابميس ألمر اهلل ذنب فيؿ ضره ىذا الذنب كجعمو مف 
، كلك تناطحت بيف أيدييـ ، فقد كيفينا مئكنة مناقشتيـ، فبل حيمة فييـكأما أصحاب الفيـ السقيـ

فيسعيـ السير  ،ال ىـ مف أصحاب العقكؿ المستريحة، ك بل ىـ مف العقبلء فينفعيـ البياف، فالجباؿ
 .عمى منيج األعياف
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 .والعملَمن َفَصَل بين اإليمان  :عمى ردال :الثانيالمطمب 
 
كرياضة ذىنية ال طائؿ  ،يماف بدكف عمؿ إيمافه ميته عقيـكمسمى اإل، إف العمؿ ثمرة لئليماف  

الذم ك  ، كىذا الزعـ المردكدد العمماء عمى ىذا الفيـ المغمكطردك  ا، كقد سبؽ أف بينمف كرائيا
، رغـ جعميـ في التعريؼ كحسبكلكف ىناؾ مف  فصؿ بيف اإليماف كالعمؿ  قالت بو)المرجئة(

 ؟ فما مكقؼ العمماء مف ىذا الفصؿ  -الفقياءمرجئة كىـ  -العمؿ شرطان لئليماف
 
األمر كاضح جمي في حديث ألف  كالعمؿ،ال فصؿ بيف اإليماف أنو  ،المبدأأرى من حيث   

 الذم ال ييمتفت لقكؿ قائؿو بعد قكلو عميو السبلـ في الحديث الشريؼ اآلتي : النبي الكريـ 
د ثىنىا ) م دي  بىةى،شىيٍ  أىًبي ٍبفي  بىٍكرً  أىبيك حى ميحى م دي  اٍلميثىن ى، ٍبفي  كى ميحى ، ٍبفي  كى  أىبيك قىاؿى  ميتىقىاًربىةه، كىأىٍلفىاظيييـٍ  بىش ارو

د ثىنىا: بىٍكرً  ، حى قىاؿى  شيٍعبىةى، عىفٍ  غيٍندىره رىافً  كى د ثىنىا: اآٍلخى م دي  حى ، ٍبفي  ميحى ٍعفىرو د ثىنىا جى  أىًبي عىفٍ  شيٍعبىةي، حى
ٍمرىةى، ـي  كيٍنتي : قىاؿى  جى ، اٍبفً  يىدىمً  بىٍيفى  أيتىٍرًج بىٍيفى  عىب اسو ، نىًبيذً  عىفٍ  تىٍسأىليوي  اٍمرىأىةه، فىأىتىٍتوي  الن اًس، كى ر   اٍلجى
ٍفدى  ًإف  : فىقىاؿى  ٍبدً  كى ٍفدي؟ مىفً : »  اهللً  رىسيكؿي  فىقىاؿى  ،  اهللً  رىسيكؿى  أىتىٍكا اٍلقىٍيسً  عى  ،«اٍلقىٍكـي؟ مىفً  أىكٍ  اٍلكى
ًبيعىةي،: اليكاقى  بنا: »قىاؿى  رى ، مىٍرحى ٍفًد، أىكٍ  ًباٍلقىٍكـً ٍيرى  ًباٍلكى زىايىا، غى  اهلًل، رىسيكؿى  يىا: فىقىاليكا: قىاؿى  ،«الن دىامىى كىالى  خى
ف   بىًعيدىةو، شيق ةو  ًمفٍ  نىٍأًتيؾى  ًإن ا بىٍينىؾى  بىٍينىنىا كىاً  ي   ىىذىا كى ، كيف ارً  ًمفٍ  اٍلحى رى ن ا ميضى  ًإال   نىٍأًتيؾى  أىفٍ  نىٍستىًطيعي  الى  كىاً 
، شىٍيرً  ًفي رىاـً ؿي  كىرىاءىنىا مىفٍ  ًبوً  نيٍخًبٍر  فىٍصؿو  ًبأىٍمرو  فىميٍرنىا اٍلحى ن ةى، ًبوً  نىٍدخي ، فىأىمىرىىيـٍ : قىاؿى  اٍلجى  ًبأىٍربىعو

نىيىاىيـٍ  ، عىفٍ  كى يمىافً  أىمىرىىيـٍ : »قىاؿى  أىٍربىعو كفى  ىىؿٍ : »قىاؿى كى  ،«كىٍحدىهي  ًباهللً  ًباإٍلً ا تىٍدري يمىافي  مى : قىاليكا «ًباهلًل؟ اإٍلً
ـي، كىرىسيكليوي  اهللي  م دنا كىأىف   اهللي  ًإال   ًإلىوى  الى  أىفٍ  شىيىادىةي : »قىاؿى  أىٍعمى ـي  اهلًل، رىسيكؿي  ميحى قىا ًة، كىاً  يتىاءي  الص بلى  كىاً 

ٍكـي  الز كىاًة، ، كىصى افى ميسن  تيؤىدُّكا كىأىف   رىمىضى ٍغنىـً  ًمفى  اخي نىيىاىيـٍ  ،«اٍلمى ، الدُّب اًء، عىفً  كى ٍنتىـً  - كىاٍلميزىف تً  كىاٍلحى
ب مىا: شيٍعبىةي  قىاؿى  ب مىا: شيٍعبىةي  قىاؿى  الن ًقيًر، - قىاؿى  كىري قىاؿى  ،اٍلميقىي رً  :قىاؿى  كىري كا اٍحفىظيكهي،: »كى  ًمفٍ  ًبوً  كىأىٍخًبري

ـٍ  قىاؿى  «كىرىاًئكي ـٍ  مىفٍ : »ًركىايىًتوً  ًفي بىٍكرو  أىبيك كى لىٍيسى  ،«كىرىاءىكي  .(1)(.اٍلميقىي ري  ًركىايىًتوً  ًفي كى
 

، بعد أف يمعف النظر في كممات حديث أسأؿ القارئ المبيب ،كبعد ىذا البياف النبكم الشريؼ
 اهللي  ًإال   لىوى إً  الى  أىفٍ  شىيىادىةي »: اهلل ؟ قالكا: اهلل كرسكلو أعمـ، قاؿىؿ تدركف ما اإليماف ب) النبي 
م دنا كىأىف   ـي  اهلًل، رىسيكؿي  ميحى قىا ًة، كىاً  يتىاءي  الص بلى ٍكـي  الز كىاًة، كىاً  ، كىصى افى ميسنا تيؤىدُّكا كىأىف   رىمىضى ٍغنىـً  ًمفى  خي  «اٍلمى

العمؿ مف اإليماف  ، لقد عد الرسكؿ ؿ مف اإليماف أـ ال ؟ كجكابؾ نعـعد  العم ىؿ الرسكؿ 
يتاء الزكاة ، كصكـ رمضا، فقد عد قاـ الصبلة ، كا  ف ، كأداء خمس المغنـ مف د  الشيادتيف كا 
، قاؿ ابف عباس رضي اهلل ألمً  سبب كاف قكؿ النبي  عف يعدؿ أف ألحد يجكز بل، فاإليماف

                                                           
 .1/47، باب األمر باإليماف باهلل كرسكلو، مسممصحيح  مسمم، -1



62 
 

، أىبيك نىيىى: عيٍركىةي  فىقىاؿى  ،  الم وً  رىسيكؿي  تىمىت عى : عنيما " قىاؿى   يىٍعًني: فىقىاؿى  اٍلميٍتعىًة، عىفً  كىعيمىري  بىٍكرو
، أىرىاىيـٍ : عىب اسو  اٍبفى  يىقيكؿي  ، الم وً  رىسيكؿي  قىاؿى : أىقيكؿي  سىيىٍيًمكيكفى ، أىبيك قىاؿى : كى  أىبيك قىاؿى "  كىعيمىري  بىٍكرو

م دو  ا لىعىًظيمىةه، ًإن يىا كىالم وً : الم وي  رىًحمىوي  ميحى ا " الم وي  رىًضيى  عيمىري  كىالى  بىٍكرو  أىبيك قىطُّ  ًبيىا رىًضيى  مى ٍنييمى عى
(1). 

 
 .التصديقمجرد عمى من فسر اإليمان برد ال
 
 .بالتصديؽ اإليماف تفسيرىـ في المرجئة متكممة "... مناقشة  

: قالكا فإنيـ المغة، جية مف استدالؿ فيك المرجئة، متكممة جميكر بو احتج الذم االستدالؿ كأما
 عمى رتبكا ثـ التصديؽ، ىك الشرعي اإليماف: قالكا ىذا كعمى صديؽ،الت ىك المغة في اإليماف
 :مقدمتيف عمى ذلؾ كبنكا ينقص، كال يزيد ال كاحد شيء اإليماف أف ذلؾ

 .لمتصديؽ مرادؼ المغة في اإليماف أف: األكلى المقدمة
 يتعداه كال كذلؾ الشرع في يككف أف لـز التصديؽ بو يراد المغة في كاف إف أنو: الثانية المقدمة

 .غيره إلى
ف اإليماف فإف فيو، ينازعكف مما المقدمتيف ككبل  في لمتصديؽ مرادفان  العرب كبلـ في استعمؿ كا 
 مف فرؽ التصديؽ كبيف كبينو ذلؾ، بخبلؼ السياقات بعض في يقع أنو إال السياقات، بعض
 .السنة أىؿ مف جماعة ذكره كالمعنى المفظ جية

 :كجييف مف يةالثان المقدمة عف كالجكاب
 سائر في يككف أف يمـز ال فإنو لمتصديؽ مرادؼ المغة في اإليماف أف سمـ إذا أنو: األكؿ الكجو
 تكجبو ال مما ىذا أف مع إسبلمان، العمؿ يسمكف المرجئة أف كمعمكـ كذلؾ، الشريعة في مكارده
 عمى طرده فيمكف غةالم جية مف إسبلمان  العمؿ لتسمية عندىـ مكجبان  أك مسكغان  كاف فما المغة،
 ىي المغة في الصبلة بؿ إيمانان، المغة في تسمى ال الصبلة إف: قالكا فإذا اإليماف، مسمى
 في تسمى الظاىرة كاألعماؿ كالحج كالزكاة الصبلة كىؿ: ليـ قيؿ التصديؽ، ىك كاإليماف الدعاء،
 إسبلمان؟ المغة

 .ال: فالجكاب
 مف اإليماف كاسـ باإلجماع، شرعي اسـ اإلسبلـ أف مع إسبلمان  تسمى أف سكغ الذم فما: فيقاؿ
 شرعيان؟ اسمان  ككنو جية
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 األمر كاف فمما الشارع، تسمية اعتبار مف فيو بد ال بؿ بذاتيا، المغة تكجبو ال مما ىذا أف فتبيف
 .الكجو ىذا عمى األعماؿ بسائر اإليماف اسـ تعمؽ كذلؾ
 مف -الكبلمية أصكليـ في دخؿ ًلمىا- المرجئة متكممة استعممو ما إف: يقاؿ أف: الثاني الكجو
 إذا أنيـ: الكبلـ ىذا كمعنى الخارج، في ليا حقيقة ال الذىف يفرضيا صكر إلى الماىيات تجريد
 .التصديؽ ىك اإليماف إذ اإليماف، مسمى في داخبلن  ليس كالعمؿ عمؿ، الصبلة: قالكا
 الظاىر العمؿ أما التصديؽ، عف ينفؾ ؿعم كميا الظاىرة الشرعية األعماؿ في ليس: نقكؿ فإنا
 ينازع ال مما كىذا باإلجماع، إيمانان  يسمى ال فإنو التصديؽ عف مجرد ظاىر عمؿ ىك حيث مف
 الشارع أكجبو الذم العمؿ كىك الشرعي، العمؿ ىك إيماف أنو السمؼ قصد الذم كالعمؿ أحد، فيو
ال ذلؾ، يرغ إلى بالبيت، كالطكاؼ كالصياـ كالصبلة إليو، ندب أك  بني كمعب العادية فاألعماؿ كا 
 .إيمانان  تسمى ال كحركتيـ آدـ

 ىذه بأف التصديؽ كىك بالباطف، التصديؽ عف مجردة كىي شرعية تككف أف يمكف ال فالصبلة
 الكقت، ىذا في شرعيا كأنو الظير، كصبلة مثبلن  ركعات أربع أكجبيا اهلل كأف اهلل، أكجبيا الصبلة
 فإف كاإليماف؛ اإلخبلص شرطيا مف كأف القبمة، إلى بيا كيتعبد كذا، كأركانيا اكذ فييا يقاؿ كأنو
ف ىذه  متعمقة أنيا إال ذلؾ غير إلى كالقراءة كالقياـ كالسجكد كالرككع ظاىرة أعماالن  كانت كا 

 كمف كضبلالن، بدعة يسمى عممو فإف خمسان  الظير صبلة صمى أحدان  أف لك كليذا بالتصديؽ،
نما اهلل شرعيا ما الصبلة إف: كقاؿ صبلة صمى  كال كافران، يككف فيذا الفقياء، أقكاؿ مف ىي كا 
 .شرعية صبلتو تككف
 عف منفكة ظاىرة أعماؿ مجرد ىي ليست الشرعية الظاىرة األعماؿ سائر أف ىذا مف فتحقؽ

 .التصديؽ
 .مانان إي ليس ىك حيث مف العمؿ: فقالكا ليذا، المتكمميف مف المرجئة أئمة بعض تفطف كقد

 عند إيمانان  يسمى أف يمكف ال الخارج في كجكد لو يكف لـ إذا عمؿ ىك حيث مف العمؿ: فيقاؿ
 كعمؿ مجردة كحقيقة: أم- صبلة ىي حيث مف الصبلة: يقكلكف فيـ المسمميف، مف أحدو 

 .إيمانان  ليست -ظاىر
 ىذه يصمي سمميفالم مف أحد ىناؾ كليس إلييا، يمتفت ال التصديؽ عف المجردة الحقيقة: فيقاؿ

 .الصبلة
 في راكعان  ييسـٌ  لـ الرككع حركة تشاكؿ بحركة أتى مثبلن  رياضتو أك لعبو أثناء اإلنساف أف لك كليذا
 يككف فإنو الصبلة أركاف مف ركف داخؿ ذلؾ أدل لك لكف إيمانان، يسمى ال ىذا كعممو الشرع
 أنيا سممنا إذا كالمغكية كالعقمية عيةالشر  األصكؿ أف ىذا مف فتحقؽ إيمانان، كيسمى شرعيان  رككعان 
 .إيمانان  يسمى فإنو بو كتحقؽ التصديؽ تضمف ما كؿ فإف لمتصديؽ، مرادؼ اإليماف أف عمى تدؿ
ف الصبلة فإف كليذا  .قمكب أعماؿ كفييا تصديقات فييا أف إال جية، مف ظاىران  عمبلن  كانت كا 
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 كعميو تصديقان، اإليماف يككف أف كامتنع بلمان،إس تككف أف امتنع إيمانان  الصبلة تكف لـ إذا: كيقاؿ
 مناقضان  يعتبر التصديؽ، ىك اإليماف ألف اإليماف مسمى في داخبلن  ليس العمؿ إف: قكليـ فإف

 أف: كىي الذىف، يفرضيا مفركضة مقدمة عمى مبني فإنو لمشرع، مخالفتو عف فضبلن  لمعقؿ
 .كذلؾ األمر كليس التصديؽ، عف هتجريد يمكف إيمانان  السمؼ سماه الذم الظاىر العمؿ
 إيمانان؟ تسمى ال الظاىرة كالحركة إيمانان، يسمى الصبلة في الذم التصديؽ إف: قالكا فإف
 لـ التصديؽ عف العمؿ ىذا تجرد إذا فإنو الخارج، في لو كجكد كال الذىف يفرضو فرض ىذا: قيؿ
 ال حركة أك التعبد بيا يقصد حركة إال الخارج في يكجد كال سجكدان، كال رككعان  كال صبلة يسـ  

 ىي حيث مف ىي كأما إيماف، تصديقيا إف يقاؿ الخارج في حركة كجكد أما التعبد، بيا يقصد
 مف صبلة في كتعالى سبحانو هلل راكعان  يككف أف إما ظيره حنى مف فإف فيذا، إيمانان، فميست

ما الصمكات،  .أجمو مف احتاجو كمكجب لغرض ذلؾ فعؿ يككف أف كا 
 .. كمف-كتابع كبلمو قائبلن  - إيمانان  يسمى ال كالثاني إيمانان، عممو يسمى األكؿ أف كمعمكـ  

 أشرؼ إنو: قمت إف بؿ اإليماف، مسمى في داخبلن  العمؿ ككف عمى السمؼ بو يستدؿ ما أخص
 رضي عباس ابف حديث كذلؾ؛ األمر فإف السنة، مف المسألة ىذه عمى السمؼ بو استدؿ حديث
 اإليماف ما أتدركف كحده، باهلل باإليماف آمركـ: )قاؿ  فإنو القيس عبد كفد حديث في عنيما اهلل
قاـ اهلل، رسكؿ محمدان  كأف اهلل إال إلو ال أف شيادة: قاؿ أعمـ، كرسكلو اهلل: قالكا كحده؟ باهلل  كا 

يتاء الصبلة،  كقد حديث،ال آخر إلى..(  المغنـ مف خمسان  تؤدكا كأف رمضاف، كصـك الزكاة، كا 
 حديث مف الشيخاف عميو كاتفؽ مفردان، عنو اهلل رضي الخدرم سعيد أبي حديث مف مسمـ ركاه
 .عنيما اهلل رضي عباس ابف
 
 العمؿ أف في صريحىك حديث  القيس عبد كفد بحديث العمـ أىؿ عند المعركؼ الحديث فيذا   

 أصبلن   النبي جعمو كما اإليماف في أصؿ العمؿ أف في صريح بؿ اإليماف، مسمى في داخؿ
 المباني كذكر( خمس عمى اإلسبلـ بني: )عميو المتفؽ عمر ابف حديث في كما اإلسبلـ، في

 كىنا ،المشيكر الذم ركاه مسمـ جبريؿ حديث في اإلسبلـ ذكر لما ككذلؾ الشيادتيف، بعد األربعة
 بما القيس عبد حديث يف اإليماف ففسر العمؿ، ذلؾ بعد كذكر الشيادتيف ذكر اإليماف ذكر لما
 .كأمثالو عمر ابف حديث في اإلسبلـ بو فسر
 الخارج في ليا كجكد ال التي الذىف فرضيات مف فيذا كاحد، حاؿ في ىذا عف ىذا فؾ كأما    
 اإليماف فسر كلك حتى, المغة تكجبو الذم ىك, كعمؿ قكؿ اإليماف إف اهلل رحميـ السمؼ قكؿ

 .بالعمـ إال الشرعي التصديؽ يتحقؽ فبل الكجو، ىذا مف ذلؾ تكجب المغة فإف, بالتصديؽ
  .إيمانان  تسميتو صح األعماؿ مف إسبلمان  تسميتو صح ما فإف العقؿ، يكجبو ككذلؾ
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 بيا يأتي المنافؽ لككف إسبلمان  األعماؿ سمكا إنما السمؼ أف فظنكا المرجئة بعض غمط كقد
 المكجب ىك ىذا ليس كلكف, مؤمنان  يسمى الك  مسممان  يسمى المنافؽ أف شؾ كال, اإليماف بخبلؼ
نما, اإليماف كمنع باإلسبلـ لمتسمية  أخص كأنو القمب في أصمو اإليماف أف جية مف ذلؾ كا 
 باألعماؿ الظاىرة. ـ أخص اإلسبل كأف الباطنة، باألعماؿ

فيذا ىك محصؿ ما ذىب إليو أئمة السمؼ رحميـ اهلل, كتبيف مف ىذا أف قكليـ مكافؽ لمشرع 
 .(1)"كلمعقؿ كلمغة.

 
 الفقياء.مرجئة  مذىببين بين مذىب السمف و 

 
لي  ، كىذا يبدكف ألكؿ كىمة أف الفرؽ لفظيه كحسب، يظاظر فيما ذىب إليو مرجئة الفقياءالن  

تباع منتسرعه في الحكـ تزاـ كأجدر  ج السمؼ الصالح أحرم، بااللي، فالتزاـ فيـ الصحابة الكراـ ، كا 
 الخمفاء كسنة بسنتي عميكـ) ، كما ىي كصية نبينا رسكؿ اهلل محمد اجذبالعض عميو بالنك 

ليف المرضييف يسعنا ، ففيو اليدل، كما كسع األك ، (2) (بالنكاجذ عمييا عضكا بعدم مف الراشديف
 .كفيو السبلمة، كفيو الرشد كالكفاية

 عدة مف الفقياء مرجئة مذىب كبيف -عمييـ اهلل رضكاف - الصالح السمؼ مذىب بيف الفرؽ "..
 :منيا جكانب،

 
 لك كحتى بدعة، ذاتو حد في كىذا اإليماف، مسمى عف العمؿ أخرجكا الفقياء مرجئة أف: أكالن  

 ألف بدعة؛ ذاتو حد في ىذا فإف لفظي، إخراج مجرد ىك اإليماف مسمى عف لمعمؿ إخراجيـ كاف
 النصكص خالفكا كنيـفك النصكص، بو جاءت ىذا الشرعي كالمصطمح شرعي، مصطمح اإليماف
  .(3)(رد فيك منو ليس ما ىذا أمرنا في أحدث مف): النبي قكؿ ـعميي ينطبؽ

 

                                                           
  .11/19-10-9، شرح الطحاوية، يكسؼ بف محمد عمي الغفيص ،الغفيص -1
الكجو  ، باب ذكرالسنة لممروزي، 4/200، ت عبد الحميد ، باب لزـك السنة، ، سنن ابي داوودأبو داود -2

أبك عبد ، النميريو   80/ 1، باب المسح عمى الخفيفشرح معاني اآلثار لمطحاوي،  1/27، الثاني مف السنف
، تحقيؽ صفة الفتوى، ىػ695المتكفى:، حمداف النميرم الحٌراني الحنبمي اهلل أحمد بف حمداف بف شبيب بف

 .، انتيى تعميق المحققـ، قاؿ األلباني صحيح، كركاه احمد كالبزار كغيرى54ص ، األلباني
الباطمة،  ، باب نقض األحكاـ، صحيح مسمـمسممركاه ك . 3/69، صحيح البخارم، باب النجش، البخاري -3
3/1343. 
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 الطحاكم جعفر أبا أف سيأتي كليذا ينقص، كال يزيد ال اإليماف: يقكلكف الفقياء مرجئة أف: ثانيان 
  ىي اإليماف ةحقيق أف يرل ألنو كاحد؛ اإليماف: يقكؿ ،(سكاء أصمو في كالناس: )يقكؿ اهلل رحمو

 كبياف العبارة ىذه عمى التعميؽ كسيأتي سكاء، أصمو في كالناس كاحد اإليماف كأف التصديؽ،
 .اهلل شاء إف فييا التناقض
 ال الفقياء مرجئة كاف بينما كينقص، يزيد اإليماف إف: يقكلكف كانكا الصالح السمؼ إف: فأقكؿ
 .كينقص يزيد اإليماف إف: يقكلكف
: بإيمانو كيقصد كميكائيؿ، جبرائيؿ كإيماف إيماني: يقكؿ كاف الفقياء مرجئة بعض أف: ثالثان 

 تصديؽ مثؿ فتصديقو ينقص، كال يزيد ال عندىـ المجرد التصديؽ فإف المجرد، التصديؽ
 .يقكؿ كاف ىكذا جبرائيؿ،

 .ئيؿكميكا جبرائيؿ كإيماف إيماني إف: يقكؿ ال أحدىـ فإف عمييـ اهلل رضكاف الصالح السمؼ أما
 يفيمكنو كىؤالء طريقة، عمى يفيمكنو فيؤالء أصبلن، اإليماف حقيقة في الطائفتيف بيف كبير فالفرؽ
 .(1) ".أخرل طريقة عمى
ما  كىي، ؽ بيف مذىب السمؼ كمرجئة الفقياءفي الفر أخرل مبلحظة بداء إال بد لي مف كىنا  

 : يأتي
نو ال انفكاؾ بيف الحقيقة الساطعة كالقاضية بأ عتقد اعتقادان جازمان ال يتطرؽ إليو شؾ فيأإنني   

بيف الفارؽ  فأك  ،، كال يسمى العمؿ إيمانا، كبانفكاكيما، ال يككف اإليماف إيمانااإليماف كالعمؿ
اآلثار الناجمة  كنتيجة  أف يصؿ إلى كالتعبير، إلىكأنو يتعدل مجرد المفظ ، جميكاضح الفيميف 

فيـ ، فالفريؽ الذم يمتـز فيميف عند الفريقيفبيف آثار ال كشتاف شتاف ، الفيميف، الزمة لكبل
كمف تبعيـ كتابعييـ  التابعيف مف -(كىمةو ، كصدؽو إتباعو ، اعتقاد بصفاء) السمؼ الصالح

ريؽ الذم تأثر بعمـ فكال ،صبغتيـ كطابعيـ كالعمؿ الجاد الدؤكبالحراؾ  ما يككفغالبان  -بإحساف
 إال أف التنظير -كتبتؿ مما كانكا عميو مف إخبلص كاجتياد عمى الرغـ –الكبلـ، كشيب فيمو بو

 .   في ما غمب عمييـ مف صبغةو كطابع كالجدؿ كاف ليما الحظ األكفري 
عمماء التابعيف كتابعي التابعيف، كمف  مف األعيافًر عمى ذلؾ مف ما يتجمى في  سيى  ؿي  أدى كال   

ابف القيـ اإلماـ ك ، ابف تيميةاإلماـ ، ك لمبارؾابف اكاإلماـ ، مف العمماء العامميف تبعيـ بإحساف
ء العامميف عمى نيج السمؼ كباقي العمما، محمد ابف عبد الكىاب كتبلمذتو كاإلماـ كتبلمذتو،
، لكال كجكد الباعث الحقيقي في ًسيرىـ، كما كانت ىذه الصبغة لتككف كاضحةن بآثارىا الصالح
 بدءان الصكرة كالمفيكـ ي ، فكمفيكمو في األذىاف ،بفي القمك صكرة اإليماف ال كىك أ، كجكدىاعمى 

                                                           
 .4/6 ،شرح الطحاوية، السممي-1
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لتضحية مف كمستكل الدافعية كا، درجة حرارة اإليماف ،افييحدد فذيمال ما؛ ىلمعنى اإليمافكنياية 
 .كاهلل سبحانو كتعالى أعمـ، أجؿ ما يؤمف بو المؤمف

 
ليؾ أ    يف( أبيالشيخ) يفً راشدى الخميفتيف ال يفي المقارنة بيف مكقف ىكآخر، ك  خي المؤمف دليبلن كا 

كفرىـ كقرر  –رضي اهلل عنو  –، فأبك بكرمف قتاؿ أىؿ الردة -ي اهلل عنيمارض -بكر كعمر
إلو إال اهلل محمد  ، كىي قكليـ التكقؼ بناءن عمى شبية دليؿ  -عنو رضي اهلل –قتاليـ ، كعمر
في الحادثة لتفيـ أف   -أخي المؤمف –كحاجج عف رأيو حتى باف لو الدليؿ، فتمعف رسكؿ اهلل ، 

ال لبقي األمر يدالمحرؾ الحقيقي لميمة كالعمؿ ماالصكرة كالمفيكـ ىكضكح  كر في فمؾ ، كا 
 . ماال نياية لو مف الجدؿ كالنقاش ، إلىعرض الحجة كالرد عمييا، كالرد عمى الرد

 أبك عـز اكلم الزكاة مانع إال قتاليـ، ككجكب ذكرنا، مف كفر في الصحابة مف أحد يشؾ كلـ"..
 الناس أقاتؿ أف أمرت): رسكؿ قاؿ كقد نقاتميـ كيؼ: لو قيؿ قتاليـ عمى عنو اهلل رضي بكر
 .(1)"(بحقيا إال كأمكاليـ، دماءىـ مني عصمكا قالكىا فإذا. اهلل إال إلو ال يقكلكا حتى
   اهلل رسكؿ إلى يؤدكنو كانكا ًعقاالن  منعكني لك كاهلل حقيا، مف الزكاة فإف: بكر أبك قاؿ"... 

 .منعو عمى لقاتمتيـ
 اهلل كنصرىـ فقاتمكىـقتاليـ، كجكب كعرفكا عنيـ، اهلل رضي الصحابة عف الشبية زالت ثـ

 .(2)"كعياليـ نساءىـ كسبكا منيـ، قتمكا مف فقتمكا. عمييـ
 بكر، أبك ككاف ،  اهلل رسكؿ تكفي لما: " قاؿ عنو اهلل رضي ىريرة أبي عف الصحيح كفي".. 
:   اهلل رسكؿ قاؿ كقد الناس، تقاتؿ كيؼ: بكر ألبي عمر قاؿ العرب، مف كفر مف فركك
 إال كأمكاليـ، دماءىـ مني عصمكا قالكىا فإذا. اهلل إال إلو ال: يقكلكا حتى الناس، أقاتؿ أف أمرت)

 لك كاهلل كالزكاة، الصبلة بيف فرؽ مف ألقاتمف كاهلل. حقيا مف الزكاة فإف: بكر أبك فقاؿ (بحقيا
 أف إال ىك فما: عمر قاؿ. منعيا عمى لقاتمتيـ   اهلل رسكؿ إلى يؤدكنيا كانكا عناقا منعكني
 بكر أبي إيماف لرجح كاهلل: عمر قاؿ. الحؽ أنو فعرفت لمقتاؿ، بكر أبي صدر شرح قد اهلل رأيت
 ". الردة أىؿ قتاؿ في جميعا األمة ىذه بإيماف
 أبك كاف: " قالكا جماعة عف الزىرم شياب بف مسمـ بف دكمحم عبيد، بف سعيد بف يعقكب كذكر
 - عدكىـ جياد عمى صبركا الذيف: الصابريف كأمير دينيـ عمى ثبتكا الذيف: الشاكريف أمير بكر

                                                           
باب األمر بقتاؿ الناس حتى ، مسممصحيح  مسمم، ،2/105باب كجكب الزكاة  ،البخاريصحيح  ،البخاري -1

 .1/51اهلل،  إال يقكلكا ال الو
المتكفى:  ،محمد بف عبد الكىاب بف سميماف التميمي النجدم، المجدد اإلماـ اإلسبلـ، شيخ ابن عبد الوىاب -2

 .42-41، صالوىاب عبد بن لمحمد وسمم عميو اهلل صمى الرسول سيرة مختصر، ىػ1206
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 كقالت مات ما نبيا كاف لك: فرقة فقالت. ردتيا في افترقت العرب أف: كذلؾ - الردة أىؿ كىـ
 :قائميـ يقكؿ ذلؾ كفي. بعده أحدا نطيع فبل. بمكتو النبكة انقضت: فرقة
 بكر؟ ألبي ما,  اهلل لعباد فيا...  بيننا كاف ما اهلل رسكؿ أطعنا
 الظير قاصمة اهلل لعمر فتمؾ...  بعده مات إذا بكرا أيكرثيا
 نعطيكـ ال كلكف اهلل، رسكؿ محمدا أف كنشيد باهلل نؤمف: بعضيـ كقاؿ. باهلل نؤمف: فرقة كقالت
 .أمكالنا
 بالمدينة، أمانا فيككف أسامة، جيش احبس: كقالكا عنيـ، اهلل رضي بكر أبا الصحابة فجادؿ
 عامة ارتد قد أنو: فقالكا المياجريف، مف رجاؿطائفة أف فمك. األمر ىذا يتفرج حتى بالعرب كارفؽ
صمى   اهلل رسكؿ إلى يؤدكنو كانكا ما إليكـ يؤدكا أف أنفسيـ في كليس. اإلسبلـ عف كراءنا مف
 عميو فعرضكا بكر، أبي عمى الصحابة فدخؿ. كفيناكـ جعبل لنا تجعمكا فإف. هلل عميو كسمـ ا

 يرجع حتى كراءىا، مف كيكفيانؾ بيا، يرضياف طعمة كعيينة األقرع تطعـ أف نرل: كقالكا. ذلؾ
 .كثير في قميؿ اليكـ فإنا أمرؾ، كيشتد كجيشو، أسامة إلينا
 .ال: قالكا ذلؾ؟ غير تركف فيؿ: بكر أبك فقاؿ
 بو نزؿ كال نبيكـ، مف أمر فيو يمض لـ فيما المشكرة: إليكـ نبيكـ عيد مف أف عممتـ قد: قاؿ

ف. عميكـ بو أشير فيما تنظركف منكـ، رجؿ كأنا. عميكـ الكتاب . ضبللة عمى يجمعكـ لف اهلل كا 
 .ذلؾ في الرشد عمى فتجتمعكف

 اإلسبلـ، عمى ترشكف كأال. فميكفر شاء كمف مففميؤ  شاء فمف. عدكنا إلى ننبذ أف فأرل: أنا فأما
 قدـك كأما. آخذه حتى عميو أجاىدىـ أف لرأيت عقاال، منعكني لك كاهلل. جاىدىـ كما عدكه فنجاىد
 ذباب رأكا كلك. لو جاءكا ثـ راضيو، ىك عيينة، عنو يغب لـ أمر فيذا: إليكـ كأصحابو عيينة

 ككفر منعكه حؽ عمى قتمناىـ. النار فإلى السيؼ، ىـأفنا أك منو، خرجكا ما إلى لعادكا السيؼ،
  .تبع لرأيؾ كرأينا رأيا، أفضمنا أنت: لو فقالكا، أمرىـ لمناس فباف. اتبعكه
  .(1)بنفسو" المسير عمى كأجمع بالتجييز، الناس عنو اهلل رضي بكر أبك فأمر

مف  ، كليس ركفه قياءان في اإليماف عند مرجئة الف، أف جعؿ العمؿ شرطكيظير مما مٌر آنفان 
، يردهلما كرد مف بيافو ال سبيؿ لعاقؿ أف كذلؾ ، ، ينعكس سمبان عمى آثار اإليماف توكبني اإليماف

لمشيخ سفر  بالمقولة الذىبيةكأختـ في النياية ، ، إال أف يككف جدليان مكابران أك ال ييسًمـ بو
 الكضكح، غاية في شرعية حقيقة مؼالس عند اإليماف .. إف" ، إذ يقكؿ :الحكالي، القاطعة لمجدؿ

 ،"كعمؿ قكؿ الديف: "عبارتو نص كاف منيـ كثيران  إف حتى" الديف" كممة كتساكم ترادؼ فيي
 لـ بؿ كبلمية، كسفسطة منطقية تكمفات إلى مسمـ أم معو يحتاج خفاء الديف معنى في كليس

                                                           
 .255-254، ص ابن عبد الوىاب ) م. ن( -1
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 كيعممكنو يعيشكنو ان أمر  يعرفكف ككيؼ أصبلن، معناه بياف أك تعريفو إلى حاجة ىنالؾ يكف
 .(1)حيف" كؿ حقائقو كيقرؤكف

ف اإلرجاء ىك إف اإليماف ىك الديف ، ...أجؿ  ف الديف قكؿه كعمؿ، كا  التسيُّب كالتنصؿ مف ، كا 
ف ىذا الفكر اإلرجائي مرضه عضاؿ، ك كالقياـ بأعباء التكاليؼ الشرعية، حمؿ األمانة ، كنسؼه ا 

لمشيخ سفر الحكالي السابقة  العبارة الذىبية عمى عميقان منيكت ،بنية اإليماف مف األس  كاألركافل
 أقكؿ:

ثىؿ العربي المشيكر، عند التمعف في عبارتؾيحضرني    بالقكؿ يأتي لمف الذم يضرب ،المى
 .(2)"خطيب كؿ قكؿ جييزة ، " قطعتالنزاع مكاضع في الفصؿ

 
   ؟اإليمان اإلرجاء من نواقض موقع :المطمب الثالث

   
  اإلرجاء،ال بد لنا أف نعرؼ حكـ  انتشاره،كبينا أسباب فنا اإلرجاء كمنشأه كرجالو عر  بعد أف  

 ؟اإلرجاء مف نكاقض اإليمافب االعتقادكىؿ 
 

 .بقسميو حكم اإلرجاء األكلى:المسألة 
 
  ىما: ف،اقسمالبحث أف اإلرجاء مف خبلؿ  يتبيف للقد   
 
       يماف ىك مجرد المعرفة أك التصديؽئمكف بأف اإلالقا المرجئة،كىك إرجاء  المطمؽ:اإلرجاء  -1
 طاعة.ال ينفع مع الكفر  ذنب،، كأنو ال يضر مع اإليماف  
ؿ كلكنيـ يعتبركف العم كاالعتقاد،الذيف يقصركف اإليماف عمى التصديؽ  الفقياء،إرجاء  -2 

 الفقياء.كىـ مرجئة  كماؿ،شرط 
 

  .حكم اإلرجاء المطمق
 
، غير أنيـ مي زكا بيف البدعة ، بنكعيوبدعة وضاللةء عمى اإلرجاء بأنو قد حكـ العممال  

 بدعة التي ال تصؿ في ضبللتيا إلى، كبيف الصاحبيا مف دائرة اليدل كديف الحؽالمخرجة ل
                                                           

 .148ص: ، ظاىرة اإلرجاء في الفكر اإلسالمي، حمف الحكالي، سفر بف عبد الر الحوالي -1
  .142، ص: جامعة المدينة -البياف كالبديع -1، الببلغة مناىج جامعة المدينة العالمية -2
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آثمان ببدعتو، لقكؿ الرسكؿ ، بؿ يبقى ضمف الدائرة كديف الحؽإخراج صاحبيا مف دائرة اليدل 
شىرُّ )..... : األكـر محمد  كيؿُّ  ميٍحدىثىاتييىا اأٍليميكرً  كى لىةه ... ًبٍدعىةو  كى بلى فيي ، فالبدعة أيان كانت (1)(ضى

، كتتناسب كانت ، أي ةي بدعةو ييعفي مف اإلثـ مف كقع في البدعة، كعميو فبل كاإلثـ لمضبلؿمقتضية 
رافعه ك فييا  رأسه  يؿ ىكف، لشخص فاعميابالنسبة في إثميا البدعة في حجميا ًعظىمان كبساطة 

األمر  ـأ ،أك فيـً  دكف دراية منوأك ، متأكؿه ، أـ ىك فاعؿ ليا عنيا كميحاًججه لرايتيا كداعو إلييا 
، ىذا ف فردو آلخر في مستكل الحكـ عميومىنا الحكـ يختمؼ ف ،انسياؽ منو كتقميد لمغير بفعميا

ًديعىةي ) كؿ النبي فحكميا الرد لق، كأما بالنسبة لذات البدعة مبدعةبالنسبة لمفاعؿ ل  الن اًر، ًفي الخى
مىٍيوً  لىٍيسى  عىمىبلن  عىًمؿى  مىفٍ  نىا عى رىد ( فىييكى  أىٍمري

 مىا ىىذىا أىٍمًرنىا ًفي أىٍحدىثى  مىفٍ كجاء في صحيح مسمـ ) (2)
رىد ( فىييكى  ًمٍنوي  لىٍيسى 

(3). 
 

 .المرجئة رأسالجيم بن صفوان  فيحنيفة  ياإلمام أب حكم
 

ٍبدً  ٍبفي  "... يىٍحيىى ًميدً  عى ، اٍلحى ًنيفىةى، أىبىا سىًمعى  أىًبيًو، عىفٍ  اٍلًحم اًنيُّ ـي : »يىقيكؿي  حى ٍي ٍفكىافى  ٍبفي  جى  صى
رىاسىاًنيُّ  ، كقد قيًتؿى كأخذ جزائو كما سبؽ كمر معنا في فيا ىك اإلماـ أبك حنيفة يكف ره، (4)كىاًفره " اٍلخي
 . كال بد نفس الحكـميعتىقًد كالحاؿ جرم عميو ، فكؿ مف شاكمو في ال -سيئة الذكر –سيرتو 

 
 .االستواء عمى العرش كرنفيمن أ -رحمو اهلل تعالى –ابن ُخزيمة اإلمام  حكم
 

 كفي نيسابكر، ألىؿ جمعو الذم( التاريخ) كتاب في الحافظ اهلل عبد أبا الحاكـ ".... سمعت
 بف محمد جعفر أبا سمعت: يقكؿ مثميما، إلى يسبؽ كلـ جمعيما المذيف( الحديث معرفة) كتابو
 اهلل بأف يقؿ لـ مف: يقول خزيمة بن إسحاؽ بف محمد بكر أبا سمعت: يقكؿ ىانئ بف صالح
 تاب فإف يستتاب الدـ، حبلؿ بربو، كافر فيك سماكاتو، سبع فكؽ استكل قد عرشو عمى كجؿ عز
ال  رائحة بنتف المعاىدكف كال المسممكف يتأذل ال حتى المزابؿ بعض عمى كألقي عنقو، ضربت كا 

                                                           
مختصر ،ىػ(656، أبك محمد، زكي الديف المنذرم)المتكفى:، عبد العظيـ بف عبد القكم بف عبد اهللالمنذري -1

 . 113/ 1، عمى المنبر في الخطبة األلباني، باب قراءة القرآف ت، صحيح مسمم لممنذري
 .69/ 3، ، باب النجش، كمف قاؿ:" ال يجكز ذلؾ البيع "صحيح البخاري، البخاري -2
 . 1343/ 3محدثاتيا، رد باب نقض األحكاـ الباطمة ك  ،مسممصحيح  ،مسمم -3
 .44ص  ،حنيفةمناقب اإلمام أبي  ،الذىبي -4
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:  النبي قاؿ كما الكافر، يرث ال المسمـ إذ المسمميف، مف أحد يرثو ال فيئان  مالو ككاف جيفتو،
  .(2)حديث ركاه البخارمكال (1)"(المسمـ الكافر كال الكافر المسمـ يرث ال)
 

 الصفات.فيمن أنكر  -تعالى رحمو اهلل -اإلمام محمد بن عبد الوىاب حكم
 

. كالعبادة بالعمـ الناس أشير مف ككاف درىـ، بف الجعد قصة كذلؾ التابعيف زمف في كقع ام"...
 عبد بف خالد بو ضحى - األكثر عند خفية مقالة ككنيا مع - اهلل صفات من شيئا جحد فمما
 بف بالجعد مضح فإني ضحاياكـ اهلل تقبؿ ضحكا الناس أييا يا: فقاؿ األضحى، يكـ القسرم اهلل

 أف يعمـ كلـ فذبحو، نزؿ ثـ. تكميما مكسى يكمـ كلـ خميبل، إبراىيـ يتخذ لـ اهلل أف زعـ إنوف درىـ،
 :فقاؿ استحسانو، عمى إجماعيـ القيـ ابف ذكر بؿ. عميو ذلؾ أنكر العمماء مف أحدا

 .(3)قرباف أخي مف درؾ هلل...  سنة صاحب كؿ الضحية شكر
كينكركف الصفات  –اهلل في كؿ مكاف بقكليـ – شوينكرون عمو اهلل فوق عر كبما أف المرجئة    

 إضافةن إلى كبائر ميحدثاتيـ كبدعـ في اإليماف -تعالى –بنفييا ، كيعطمكف األسماء الحسنى هلل 
 ؟!يدل كديف الحؽليبقكف في دائرة امف أىؿ اإلرجاء  القائميف باإلرجاء المطمؽ ، فيؿ
 الضبللة .المركؽ ك جادة الحؽ ، كمياكم  دائرة الزيغ عف إالكالجكاب كبل لف تىًسعيـ    
 

لضاؽ ، ، كفضح شنيع ًفعاليـ، كبياف عيكار معتقداتيـلك تتبعنا أقكاؿ العمماء في ذـ المرجئةك     
الفقو كالحديث  تا، كلكف حسبنا ىذه الشكاىد ممف ىـ فحكؿ الرجاؿ في مقامبو ىذا المقاـ

ال تحتاج إلى المزيد مف ، ريغـ أف المسألة لكفايةيـ ايف، فكالدعكة كالجياد في سبيؿ اهلل، الشريؼ
سيأتي ًمف أف كؿ مف التأكيد عمى ، ك كبلـ الكبار مف العمماءب األمر استئناس منا، كلكف البراىيف

 .كجيادىـ، كعظيـ جيكدىـ مكائدىـ، كعفاةه عمى كرائـ بعدىـ ىـ ًعياؿه عمييـ
 

  .(إرجاء الفقياء)حكم 
 

 ، ال بد لنا مفو كفر كمفارقة لجادة الحؽ كاليدل، كأنرجاء المطمؽأف تبيف الحكـ في اإلبعد 

                                                           
 ، بترقيـ الشاممة آليا.4/ 4 شرح عقيدة السمف لمصابوني العقؿ،ر ناص ،العقل -1
 .8/156 الكافر،باب ال يرث المؤمف  ،البخاريصحيح  ،البخاري -2
 (.50ص:  ) ،مختصر سيرة الرسول  ،الوىابابن عبد  -3
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، كمجرد ثبت لنا بالبحث العممي أنيا بدعةإرجاء الفقياء( كالتي )بياف الحكـ في بدعة ما يسمى
؟ كالجكاب اإلسبلـ، كلكف ىؿ ىذه البدعة ميخرجةه لصاحبيا مف دائرة بالنص النبكمالبدعة ضبللة 

ف كافقك شرعي، كىـ أىؿ عمـو كنسؾ كعبادةالنص ال : كبل فيـ ييعىٌظمكف ا المرجئة في تعريؼ ، كا 
ف أخرجكه مف ك  ،ككماؿفيك شرط تماـ  ،فقد خالفكىـ بأف العمؿ ال بد منو( اإليماف بأنو)التصديؽ ا 
اإليماف مفيكـ ، كذلؾ العتمادىـ التعريؼ المغكم كما مر معنا في مكضكع إطار تعريؼ اإليماف

، التي تيكفري لة في إطار بدع األقكاؿ كاألفعاؿ، كليس مف بدع العقائدفتبقى المسأ ،عند المتكمميف
، كأخيران فاالختبلؼ في تعريؼ اإليماف".. ،ف دائرة اليدل إلي مياكم الضبلؿ، كتخرجو مً صاحبيا

 قيـ، كابف أبي العز،  كمف كافال يعدكا أف يككف خبلفا لفظيان، صكريان عمى رأم الغزالي، كالذىبي
كىك خبلؼ حقيقي عمى رأم األلكسي، كالمبارؾ فكرم، كاأللباني،  ،، ال يترتب عميو فساد اعتقاد

 :أقول، كتأكيدان عميو في ذات المكضكع إيمانان مني بو ىنا أكرر ما قمتو سابقان ك  ،(1)كمف كافقيـ"
، كالمتمثؿ لرأي معتدفيما ذىب إليو مف  -أحمد ابف تيمية  -إلى رأم شيخ اإلسبلـ  أراني أميؿي 
: يقكؿ ذلؾ كفي. بعضيا في حقيقي فييا، المتنازع المسائؿ مف بعض في لفظي الخبلؼ في " أف

 كاألفعاؿ، األقكاؿ بدع مف ىذا جعمكا بؿ الفقياء مرجئة مف أحدنا السمؼ مف أحد يكفر لـ كليذا "
 ىك كالسنة كتابلم المطابؽ المفظ لكف لفظي، فييا النزاع مف كثيرنا فإف العقائد، بدع مف ال

 بدع إلى ذريعة ذلؾ صار كقد سيما ال كرسكلو، اهلل قكؿ بخبلؼ يقكؿ أف ألحد فميس الصكاب
لى كغيرىـ اإلرجاء أىؿ مف الكبلـ أىؿ  سببنا المفظ في اليسير الخطأ ذلؾ فصار الفسؽ، ظيكر كا 
 .(2)" عظيـ لخطأ

سً ىك اإلر ك )إرجاء الفقياء( أم  ىذا النكع مف اإلرجاءأرل في   ـى بو اإلماـ أبي حنيفة جاء الذم كي
، كالجماعةالسنة  رجاء الذم ال يخرج صاحبو مف دائرة أىؿاإلىك  -رحمو اهلل تعالى -النعماف
أحؽ أف ييتٌبع،  –كىك مفيكـ السمؼ لئليماف –غير أف الحؽ –اهلل تعالى -ائفة المنصكرة بإذفكالط

 تباع.كأسمـ لؤل كأحكـ، كأقكـ فيك أكلى كأحرل باإلتباع

 ؟اإلرجاء ينقض اإليمانالقول بىل  الثانية:المسألة 

أف نقؼى بدقة عمى  في البداية، ال بد لنا أـ ال إذا أردنا أف نعرؼ أف اإلرجاء ينقض اإليماف  
 ؟فما ىي نكاقض اإليماف ي أكلى األكلكيات بالنسبة لممؤمف، كالتي ىنكاقض اإليماف

 

                                                           
 .456 -455 ،حنيفةأصول الدين عند اإلمام أبي ، الخميسمحمد بف عبد الرحمف الخميس،  ،انظر -1
 . 308، ص: اإليمان، ابن تيمية -2
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 .نواقض اإليمان

، كمصدرىا نىٍقض، ىا ناقضدع، كمفر كممة جمفكممة نكاقض   ، كتعني في ىي مف الفعؿ نىقىضى
، كتحتمؿ العديد مف المعاني أك الغدر، كىي جمعه كمفردىا ناقضالمغة العربية اإلفساد أك النكث 

، كقد قاؿ أىؿ المغة في معانييا ما الكبلـسياؽ  فيجممة ال مفىك مكقعيا ، يحدد معناىا، كالذم 
  : يأتي

ٍبؿً  البناءً  نىٍقضي : " النىٍقضي  ،(1)"كغيره  حبؿ مف أبرمت ما إفساد: " كالنقض      ،(2)"كالعيدً  كالحى

ٍبؿى  اٍلًبنىاءى ( نىقىضى )"    "  بىابً  ًمفٍ  كىاٍلعىٍيدى  كىاٍلحى رى  إحكامو بعد أٍفسدهي  نقضا الش ٍيء (نقض)، " (3)نىصى
نقض ىىدمو اٍلبناء نقض ييقىاؿ بؿ كى ًفي طاقاتو حؿ اٍلغىزؿ أىك اٍلحى  كىال ًتي تىكيكنيكا كىالى  }اٍلعىًزيز الت ٍنًزيؿ كى

نقض ،[ 92 :اآلية  16: النحؿ ] {أنكاثا قيك ة بعد مف غزليا نقضت ًفي نكثو اٍلعىٍيد أىك اٍليىميف كى  كى
قىكلو ،[91اآلية 16:النحؿ]{تككيدىا بعد اأٍلىٍيمىاف تنقضكا كىالى  }اٍلعىًزيز الت ٍنًزيؿ انى  كى  ال ذيف} وي سيٍبحى
نقض، [ 27اآلية  2البقرة  ]{ميثاقو بعد مف اهلل عيد ينقضكف ف أبرمو مىا كى  أىخذ ككتره أٍبطموي  فبلى

، كىك إفساده لنا معنى نقض اإليماف يتضحكبيذا  ،(4)" كشقتو كىسرتو األىٍرض كىجو كالكمأة ثىٍأره
أف اإليماف كؿه ال يتجزأ،  كيثبت، مخالفة تيعىدي كتحسب مف نكاقضوارتكاب ب، كىدـ كيانو كقكامو

قد حظيت مسألة ليذا فك ، تحت األصؿ ينقض األصؿ ، فنقضي فرعو يندرجكأصؿه تندرج تحتو فركع
حيث ، د جيابذة العمماء، كشيكخ اإلسبلـباالىتماـ األكبر مف التأصيؿ كالبياف عن اإليمافنكاقض 

كما ، كنكاقض قكلية، كنكاقض عممية بؿ كقس مكىا إلى نكاقض اعتقادية،، فصمكا نكاقض اإليماف
عز  –ف أك الكفري كالمركؽ مف ديف اهلل، فيي اإليماا ييبني عميياكخطكرة م ذلؾ إال ًلًعظـ مكانتيا

 التأكيدمنا كىذا ما يقتضي  ،ال خركج منيا مآؿي النار أك فييا،  كخمكد ركىي الجنةي مصي  –كجؿ

                                                           
)العيمىاني اإلباضي( نسبة الى عىٍكتىب كىي العكتبيأبك المنذر سممة بف مسمـ بف إبراىيـ الصحارم ، العوتبي -1

/ 4،  اإلبانة في المغة العربيةىػ(  511منطقة في صيحار كانت تسمى في القديـ: عكتب الخياـ )المتكفى: 
ريـ خميفة، د. نصرت عبد الرحمف، د. صبلح جرار، د. محمد حسف عكاد، د. ، المحقؽ: د. عبد الك 432

 .جاسر أبك صفية
الصحاح تاج المغة وصحاح  ،ىػ(393)المتكفى: سماعيؿ بف حماد الجكىرم الفارابيأبك نصر إ، الفارابي -2

 .تحقيؽ: أحمد عبد الغفكر عطار( 1110/ 3) العربية
مختار ىػ(، 666محمد بف أبي بكر بف عبد القادر الحنفي الرازم )المتكفى: زيف الديف أبك عبد اهلل ، الرازي -3

 .المحقؽ: يكسؼ الشيخ محمد   (318)ص:  الصحاح
المعجم ، )إبراىيـ مصطفى / أحمد الزيات / حامد عبد القادر / محمد النجار( مجمع المغة العربية بالقاىرة -4

 .(947/ 2) الوسيط
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، كغياب األصؿ نو ال قكاـ لمفرع إال بقياـ أصمو، ألكتبلـز فركعو مع اصكلو ،كمية اإليماف عمى
 .يتجٌمى التبلـز بيف الفرع كاألصؿ، كىنا يقتضي منو إبطاؿ الفرع كال بد بإبطاؿو أك نقض

ًمفٍ " : قاؿ ابف تيمية ٍعميكـً  كى ـى  أىف   اٍلمى ةي  اٍلعىمىؿً  أىٍصؿي  اٍلًعٍم ًصح  ةى  تيكًجبي  اأٍليصيكؿً  كى كعً  ًصح   كىالر جيؿي  اٍلفيري
ٍنوي  يىٍصديري  الى  ةي؛ إم ا: ًلشىٍيئىٍيفً  إال   اٍلعىمىؿً  فىسىادي  عى اجى م ا اٍلحى ٍيؿي  كىاً  ـي  فىأىم ا اٍلجى  اٍلغىًنيُّ  الش ٍيءً  ًبقيٍبحً  اٍلعىاًل

ٍنوي  مىبى  مىفٍ  إال   الم ييـ   يىٍفعىميوي  فىبلى  عى ٍقمىوي  ىىكىاهي  غى مىٍيوً  كىاٍستىٍكلىتٍ  عى ري  لىٍكفه  اؾى فىذى  اٍلمىعىاًصي عى ٍربه  آخى ثىافو  كىضى
رحمو اهلل  –اإلماـ محمد بف عبد الكىاب  قد لخصياك  العمماء نكاقض اإلسبلـ ، كقد ذكر(1)"

كىنا أقتبسيا ، عمييا بالنصكص مف الكتاب كالسنة كدلؿ سبلـعشر نكاقض لئلفي  –تعالى 
 كاقض:اعمـ أف نكاقض اإلسبلـ عشرة ن" يقكؿ الشيخ: بتصرؼ خشية اإلطالة 

 أىفٍ  يىٍغًفري  ال الم وى  ًإف   : }تعالى اهلل قاؿ تعالى، اهلل عبادة في الشرؾمف نكاقض اإلسبلـ : : األول
يىٍغًفري  ييٍشرىؾى   .[116ك 48 اآليات، 4 :النساء]{ يىشىاءي  ًلمىفٍ  ذىًلؾى  ديكفى  مىا كى

 كيتككؿ الشفاعة يـكيسأل يدعكىـ كسائط اهلل كبيف بينو جعؿ مف :اإلسبلـ نكاقض مف: الثاني
 .إجماعا كفر عمييـ

 .كفر مذىبيـ صحح أك كفرىـ في شؾ أك المشركيف يكفر لـ مف :اإلسبلـ نكاقض مف: الثالث

 غيره حكـ أف أك ىديو، مف أكمؿ   النبي ىدم غير أف اعتقد مف :اإلسبلـ نكاقض مف: الرابع
 .كافر فيك حكمو عمى الطكاغيت حكـ يفضؿ كالذم حكمو، مف أحسف

 إجماعا كفر بو عمؿ كلك  الرسكؿ بو جاء مما شيئا أبغض مف :اإلسبلـ نكاقض مف: الخامس
الىييـٍ  فىأىٍحبىطى  الم وي  أىٍنزىؿى  مىا كىًرىيكا ًبأىن ييـٍ  ذىًلؾى  : }تعالى قكلو -كالدليؿ  .[9اآلية: 47: محمد]{أىٍعمى

 عقابو، أك اهلل، ثكاب أك ، الرسكؿ ديف مف بشيء استيزأ مف :اإلسبلـ نكاقض مف: السادس
 .[66اآلية: 9: التكبة{ ) تىٍستىٍيًزئيكفى  كيٍنتيـٍ  كىرىسيكًلوً  كىآيىاًتوً  أىًبالم وً  قيؿٍ  : }تعالى قكلو -كالدليؿ - كفر

 كقكؿ ،  الرسكؿ أك القرآف أك اهلل ذكر فيو بشيء ىزؿ مف باب التكحيد، كتاب في الشيخ كقاؿ
لىًئفٍ  : }تعالى اهلل ا لىيىقيكليف   ٍلتىييـٍ سىأى  كى نىٍمعىبي  نىخيكضي  كين ا ًإن مى { تىٍستىٍيًزئيكفى  كيٍنتيـٍ  كىرىسيكًلوً  كىآيىاًتوً  أىًبالم وً  قيؿٍ  كى
  .[65اآلية: 9: التكبة)

                                                           

 .(53/ 4)، باب أىؿ اإلثبات مف المتكمميف أكثر اتفاقا..،ىمجموع الفتاو ، ابن تيمية -1
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. كفر بو رضي أك فعمو فمف كالعطؼ، الصرؼ كمنو السحر، :اإلسبلـ نكاقض مف: لسابعا
مىا }:تعالى قكلو كالدليؿ دو  ًمفٍ  مىافً ييعىم   كى ت ى أىحى ا يىقيكال حى  2: البقرة]{ تىٍكفيٍر  فىبل ًفٍتنىةه  نىٍحفي  ًإن مى
 .[102اآلية:

: تعالى قكلو -كالدليؿ -المسمميف عمى كمعاكنتيـ المشركيف مظاىرة :اإلسبلـ نكاقض مف: الثامن
مىفٍ  } ل ييـٍ  كى  .[51 اآلية: 5:المائدة]{ الظ اًلًميفى  اٍلقىٍكـى  ميىٍيدً  ال الم وى  ًإف   ًمٍنييـٍ  فىًإن وي  ًمٍنكيـٍ  يىتىكى

صمى  محمد شريعة عف الخركج يسعو الناس بعض أف اعتقد مف :اإلسبلـ نكاقض مف: التاسع
 .كافر فيك السبلـ عميو مكسى شريعة عف الخركج الخضر كسع كما اهلل عميو كسمـ

 -كالدليؿ -بو يعمؿ كال يتعممو ال تعالى اهلل ديف عف اإلعراض :اإلسبلـ نكاقض مف: العاشر
مىفٍ }:تعالى قكلو ـي  كى ب وً  ًبآياتً  ذيك رى  ًمم فٍ  أىٍظمى ٍنيىا أىٍعرىضى  ثيـ   رى { ميٍنتىًقميكفى  اٍلميٍجًرًميفى  ًمفى  ًإن ا عى
 .[22 اآلية: 32:السجدة)

 يقكؿ ثـ العمماء، كبلـ مف الشيخ لخصيا التكفير مسألة ىي الشيخ ذكرىا التي النكاقض كىذه
  :العشرة النكاقض أكرد أف بعد الشيخ

 يككف ما أعظـ مف ككميا. المكره إال كالخائؼ، كالجاد اليازؿ بيف النكاقض ىذه جميع في فرؽ كال
 .(1)"نفسو عمى منيا كيخاؼ يحذرىا أف لممسمـ فينبغي. كقكعا يككف ما أكثر كمف خطرا،

 إلعراضا " كفركفر األعراض( )قضنا ، ىكعنده مف ىذه النكاقض سأتكقؼ لناقض الذمكا  
 الرسكؿ يكالي كال يكذبو، كال ذلؾ يصدؽ فبل ؛  الرسكؿ بو جاء عما كقمبو بسمعو يعرض بأف
 مف كييرب ،بو يعمل وال يتعممو ال الحؽ كيترؾ بو، ما جاء إلى يصغي كال يعاديو، كال 

  .(2)إعراض" كفر كافر فيك الحؽ؛ فييا يذكر التي األماكف

، بعد عند أىؿ اإلرجاءعظـ النقيضة األ يا ىيكنً كى ، لً نتكقؼ عند ىذه النقيضة ..أجؿ    
 . كنفييـ لمصفات العميا هلل سبحانو كتعالى ،يضتيـ في تعطيميـ لؤلسماء الحسنىنق

                                                           
عقيدة محمد بن عبد الوىاب السمفية وأثرىا في العالم ، صالح بف عبد اهلل العبكد، ، العبودنقل بتصرف -1

 .677-2/663، اإلسالمي
 سنة والجماعةنواقضو عند أىل ال اإليمان حقيقتو، خوارمو،، عبد اهلل بف عبد الحميد األثرم، األثري -2

 .247، صمراجعة كتقديـ: فضيمة الشيخ الدكتكر عبد الرحمف بف صالح
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 -مفيكميـ المغمكط  -مف نطاؽ )اإليماف( يجعؿ العمؿ في  أىؿ اإلرجاءالعمؿ عند فإخراج   
 –، كعميو ال يككف التزاـ ألمر اهلل حضر، كيًجدى أـ عيدىـ، كاف أـ لـ يكفأمران ىامشيان، غاب أـ 

، الذم ميعىٌكلوي كركنو الركيف مما يؤدم إلى كفر اإلعراض –عز كجؿ –كال اجتناب لنكاىيو –تعالى
اعراضو  نتيجةي  ىك ( فأم ذنب كافة عندىـ )ال يضر مع اإليماف ذنبىك تمؾ القاعدة المشيكر 

، بؿ في مفيكميـ تاـه كسميـك)اإليماف(  الذنكب فاعمييا فبل تضر، جاكزو لؤلمرعف األمر، أك ت
سرافي ، ؿ عمييـ السبلـ، مع انعداـ العمؿكيضاىي إيماف مبلئكة الرحمف الرحيـ جبريؿ كميكائيؿ كا 

  اإلعراض منيـ!!كتحقؽ كفر 

كتارؾ الحج مع  الزكاة،تكفير تارؾ الصبلة كمانع ك بالعمؿ،العمماء عمى التكفير  نصكقد 
  تنصيص:ما تقكـ بو الحجة مف  أكرد منيا االستطاعة،

 حتى عذر غير مف تركيا مف كأف الصبلة، تارؾ تكفير االعتقادي  قرر "... ثـقاؿ الباقبلني :  
.(1)كافر" فيك األخرل كقت يخرج

ةً  تىاًرؾي  أىم ا "..قاؿ ابف تيمية :   كًبيىا تىًقدناميعٍ  يىكيفٍ  لىـٍ  إفٍ  فىيىذىا. الص بلى  ًبالن ص   كىاًفره  فىييكى  ًلكيجي
ٍجمىاًع، ـى  إذىا لىًكفٍ  كىاإٍلً لىـٍ  أىٍسمى مىٍيوً  أىٍكجىبى  الم وى  أىف   يىٍعمىـٍ  كى ةى، عى  أىفٍ  ًمٍثؿى : أىٍركىاًنيىا بىٍعضً  كيجيكبى  أىكٍ  الص بلى

م يى  ، ًببلى  ييصى كءو ـي  فىبلى  كيضي مى  أىٍكجىبى  الم وى  أىف   يىٍعمى م يى  أىكٍ  اٍلكيضيكءى  ٍيوً عى نىابىةً  مىعى  ييصى ـي  فىبلى  اٍلجى  الم وى  أىف   يىٍعمى
مىٍيوً  أىٍكجىبى  نىابىًة، غيٍسؿى  عى ، لىٍيسى  فىيىذىا اٍلجى (2)يىٍعمىـٍ  لىـٍ  إذىا ًبكىاًفرو

.

ة ًبالصبرً  كىاٍستىًعينيكا تىعىالىى اهلل قىاؿى "... كقاؿ ابف تيمية أيضان   [75 اآلية 2:اٍلبىقىرىة سيكرىة] كىالص بلى
ميٌ  قىاؿى  ٍبر طىالب أبي بف عى يمىاف مف الص  ٍنًزلىة اإٍلً سىد مف الر ٍأس ًبمى سىد بار الر ٍأس اٍنقىطع فىًإذا اٍلجى  اٍلجى
بر الى  لمف ًإيمىاف الى  أىال ًليىذىا كىاًجب اٍلكىاًجبىات أىدىاء عمى فالصبر لىوي  صى ةً  قرنو كى  مف أىكثر ًفي ًبالص بلى

م ي الى  كىافى  فىمف مكضعا خمسيف ًميع مف ييصى اليـٍ  الن اس جى ًنسىاًئًيـٍ  ًرجى  عيكًقبى  اٍمتنع فىًإف ييؤمر فىًإن وي  كى
ـ   اٍلميسمميف ًبًإٍجمىاع ة تىاًرؾ قتؿ يكجبكفأىٍكثىرىـ  ث  قىٍكلىٍيفً  عمى فىاًسقنا أىك ميٍرتىدا كىاًفرنا يقتؿ كىىؿ الص بلى

ٍنقيكؿ غىيرهكى  أىٍحمد مىٍذىىب ًفي ٍقرىار مىعى  كىىىذىا كفره يىٍقتىًضي الٌسمؼ أىكثر عىف كىاٍلمى  مىعى  فىأىما ًباٍلكيجيكب اإٍلً
  .(3)بااًلت فىاًؽ" كىاًفر فىييكى  اٍلكيجيكب جحكد

                                                           
، االباقالني -1 ، البىاًقبل ًنيُّ دىادىادى الكىرىًجيُّ سىًف بًف خي سىًف بًف أىٍحمىدى بًف الحى لبىٍغدىاًدمُّ )المتكفى: ، أىبيك طىاًىرو أىٍحمىدي بفي الحى

ىػ( دراسة 22كتبو كجمع الناس عميو: الخميفة القادر باهلل )المتكفى: ، (250)ص:  االعتقاد القادري،ىػ(489
  . عبد العزيز بن محمد آل عبد المطيفكتحقيؽ: 

  .18/ 2، الفتاوى الكبرى، ابن تيمية -2

 .81/ 1،سالم رشاد :، تحقيؽتيمية البن الرسائل جامع، ابن تيمية -3
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ًديثي  - رحمو اهلل تعالى - الشككانياإلماـ قاؿ ك  مىى يىديؿُّ  " ....اٍلحى ةً  تىٍرؾى  أىفٍ  عى  بىاتً ميكجً  ًمفٍ  الص بلى
ؼى  كىالى  اٍلكيٍفًر، ةى  تىرىؾى  مىفٍ  كيٍفرً  ًفي اٍلميٍسًمًميفى  بىٍيفى  ًخبلى ٍنًكرنا الص بلى كًبيىا مي ٍيدو  قىًريبى  يىكيكفى  أىفٍ  إال   ًلكيجي  عى

ـً  ٍسبلى اًلطٍ  لىـٍ  أىكٍ  ًباإٍلً ًة، كيجيكبي  ًفييىا يىٍبميغيوي  ميد ةن  اٍلميٍسًمًميفى  ييخى فٍ  الص بلى  مىعى  تىكىاسيبلن  لىيىا كيوي تىرٍ  كىافى  كىاً 
كًبيىا اٍعًتقىاًدهً  اؿي  ىيكى  كىمىا ًلكيجي ، ًفي الن اسي  اٍختىمىؼى  فىقىدٍ  الن اًس، ًمفٍ  كىًثيرو  حى  اٍلًعٍترىةي  فىذىىىبىتٍ  ذىًلؾى

اًىيري  مى مىًؼ، الس مىؼً  ًمفٍ  كىاٍلجى ال   تىابى  فىًإفٍ  يىٍفسيؽي، بىؿٍ  يىٍكفيري  الى  أىن وي  إلىى كىالش اًفًعيُّ  مىاًلؾه  ًمٍنييـٍ  كىاٍلخى  كىاً 
دًّا قىتىٍمنىاهي  ًف، كىالز اًني حى لىًكن وي  اٍلميٍحصى  .(1)"ًبالس ٍيؼً  ييٍقتىؿي  كى

رضي اهلل  -بكر الصديؽ يأما الزكاة فمكقؼ أب، ك حكـ تارؾ الصبلة ىذه أقكاؿ األئمة الكبار في
 .  تحتاج إلى تدليؿو كبرىنةو عمييا ، كالبمكاف مف الشيرةكقتالو مانعييا   فة رسكؿ اهلل خمي -عنو

 .اإلرجاءحكم في  جماع القول

كنفي الصفات العميا  -تعالى -دم بصاحبو إلى تعطيؿ األسماء الحسنى هللؤ اإلرجاء المطمؽ الم
، كعدـ القياـ بالكاجبات استخفافان بيا، كعدـ كالقكؿ بخمؽ القرآف الكريـ -عالىسبحانو كت –هلل

، كاالعتقاد بأنو ال يضر مع اإليماف رعية كالمنكرات استيانةن بعقابياعف المناىي الشاالنتياء 
عدـ ك  كفر اإلعراضتكفر مع ، ل إيماف جبريؿ كميكائيؿ كاسرافيؿبمستك  المرجئذنب ، كأف 

 –مف ديف اهلل ، ككفره كمركقو ،نقضو إليمانوفي ال شؾ  -تعالى -ألمر اهلل الطاعة كاالنقياد 
 .هلل أعمـكا -تعالى

 
 .االستشراق والعممانية والفكر الصوفي في نشر الفكر اإلرجائيدور : المطمب الرابع

 
  .المسألة األولى: دور االستشراق

 
نقؼ أف مف بدءان ال بد لنا ، رجائيإلفي نشر الفكر ا دكر االستشراؽنمقي الضكء عمى قبؿ أف  

 ؟االستشراؽ، فما معنى االستشراؽ عمى معنى
 اإلسبلمي  لمشرؽشاممة قراءةه  بأنو :باختصاركدكره ، تجعمني أعٌرفو ءتي لبلستشراؽ إف قرا  

 Orientalism االستشراؽ" ، السيطرة عميولسبيؿ الخطط  كرسـ، دىاة عمماء الغربمف ًقبنًؿ 

                                                           
، باب نيل األوطار، ىػ(1250)المتكفى: لشككاني اليمنيحمد بف عبد اهلل امحمد بف عمي بف م، الشوكاني -1

 .عصام الدين الصبابطيتحقيؽ:  .361/ 1حجة مف كٌفرى تارؾ الصبلة، 
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 كثقافتيـ الشرقييف أمكر في يبحث مف كؿ عمى كيطمؽ الشرؽ، نحك االتجاه عمى يدؿ تعبير
 الشرؽ عف المختمفة الدراسات إجراء في يتمثؿ الذم الفكرم التيار ذلؾ بو دكيقص. كتاريخيـ

 صياغة في التيار ىذا أسيـ كلقد. كثقافتو كلغاتو كآدابو كأديانو حضارتو تشمؿ كالتي إلسبلميا
 الخمفية عف معبران  خاصة، بصكرة اإلسبلمي العالـ كعف عامة الشرؽ عف الغربية التصكرات
 مكقؼ السابؽ، الخاص تعريفو مف كاالستشراؽ "....، (1)"بينيما حضارمال لمصراع الفكرية
 مف الكتاب أىؿ كبعض ، عاـ بكجو الديف ىذامف  الكافركف يقفو لئلسبلـ معاد كفكرم عقائدم
 ليس -العقيدة فى العداكة مف النابع جكىره فى -المكقؼ كىذا. خاص بكجو كالنصارل الييكد
نما بجديد  ظيكر منذ -الكتاب كأىؿ المشركيف مف باإلسبلـ الكافريف أسبلفيـ لمكقؼ امتداد ىك كا 

ثارة ، لمرسكؿ كالتكذيب لمرسالة، اإلنكار مكقؼ كىك: اليكـ كحتى اإلسبلـ  حكؿ الشبيات كا 
 دينيـ، في المسمميف لتشكيؾ خاص، بكجو المطيرة كسنتو  كالرسكؿ القرآف كحكؿ اإلسبلـ
 .(2)"عنو ردىـ كمحاكلة

دكره الخطير في ىجكمو عمى األمة  أف نتصكرريؼ لبلستشراؽ ، نستطيع االتع هؿ ىذكمف خبل  
 ، كمبعثزتيا ع، كقكاـ  في أس  كينكنتيا األمة اإلسبلمية لضربجيكده تكجييو لاإلسبلمية ، ك 

 اركزك  بؿ مستقمة بدراسات السين ةى  القدامى المستشرقكف يفرد لـ،"...حضارتيا ، الميمثىؿي في عقيدتيا
إال لعمميـ ، عمى العقيدة التركيز منيـ،  كما كاف ذلؾ (3)..."كالتاريخ كالسيرة كالقرآف العقيدة عمى

ـ إلى األمة اإلسبلمية في مقتميا، فعمدكا ، فرامكا تكجيو السياقيكاـ األمـأساس اليقيني بأف العقيدة 
ي   إحياء، كالعمؿ عمى إلى التشكيؾ في العقيدة عة ليا، كي يفرغكنيا مف كنشر األفكار الميمى

   !تخرج في شكًؿ دكف مضمكفكي ، حيًكي تيا، كيجردكنيا مف أسباب مضمكنيا
، الرىيب ـ مجاؿ لغض الطرؼ عف دكرىكأما دكر الرىباف كسكاف الكنائس كاألديرة في ببلدنا فبل

ؿ اليداـفيـ  ـ جزء مف كى ،في الغاية كالكسيمة االستشراؽ دعاة كيشارككف ييعممكف نفس الًمعكى
كًبًو كرفعةي لكائو  . رى

 ممف كغيرىـ، كماركنييف أقباط مف العرب النصارل يكتبو ما باالستشراؽ نمحؽ أف كيمكننا"... 
 الباحثكف ينشره ما باالستشراؽ نمحؽ أف بد كال الغربي، المنظار خبلؿ مف اإلسبلـ إلى ينظر

 بعض إف حتى المستشرقيف أفكار مف كثيرنا كتبن كا المستشرقيف، أيدم عمى تتممذكا الذيف المسممكف

                                                           
 (687/ 2) الموسوعة الميسرة في األديان والمذاىب واألحزاب المعاصرة، يلمشباب اإلسبلمالندوة العالمية  -1
 .اد الجينيمانع بف حم :الجيني، كمراجعة، إشراؼ كتخطيط ،
، بترقيـ 117)ص:  كتابات أعداء اإلسالم ومناقشتيا ،عماد السيد محمد إسماعيؿ الشربينى ،الشربيني -2

 .الشاممة آليا(
 .(70)ص: االستشراق من السنة والسيرة النبوية موقف ،أكـر بف ضياء العمرم ،العمري -3
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 احتفاؿ ذلؾ عمى كيدؿ االستشراقية، كالمناىج األساليب في أساتذتو عمى تفكؽ التبلميذ ىؤالء
  أك رصينة عممية بحكث أنيا عمى األكركبية بالمغات كنشره ىؤالء بإنتاج االستشراقية النشر دكر
 .(1)"األكركبية المغات لىإ كالمسمميف العرب بعض كتابات مف يترجمكنو ما

المتمثؿ في  -إف جاز التعبير -اـ عف ىذا الكجو)ثبلثي األبعاد(كبيذا االقتباس ييماط المث
، باإلضافة إلى أبناء باف النصارل العرب مع أحبار ييكدكرى االستشراؽ األكركبي كقساكسة

كسيمة اختراؽ لقمكب أبناء  ، ليكىًكنكا خيرعمى أعينيـ في مراكزىـ التعميميةجمدتنا الذيف تربكا 
كسنة  –تعالى  –األمة اإلسبلمية في إثارة زكبعةو مف الشبيات حكؿ مصدرم الكحي كتاب اهلل 

 .  -رسكلو
 كالكحي، العقيدة كحكؿ كرسكلو، اإلسبلـ حكؿ كثيرة أخرل شبيات المستشرقكف أثار كلقد"..... 
 .كعمكميا السنة كحكؿ كأصكلو، كالتصكؼ كأصالتيا، اإلسبلمية الفمسفة كحكؿ

 جعمو لو، كتاب أشير كلعمو ،"المحمدية الشريعة أصكؿ في" كتابو كضع* "شاخت" فالمستشرؽ
 القرف في ظيرت كغيرىا الفقيية األحاديث إف: كقاؿ كمسانيدىا، الصحيحة السنة كتب في طعننا
نما ة،الصحاب عصر في كال محمد عصر في يظير لـ كمسائمو الفقو كأف اليجرم، الثالث  ظير كا 
 مغالطات مف الدعكل ىذه في ما كمع النبكية، األحاديث كذب عمى بذلؾ كاستدؿ الجيؿ، ىذا بعد

 الرسكؿ أقكاؿ أف ليعرؼ البحث؛ عناء نفسو يكمؼ لـ المستشرؽ ىذا فإف تاريخية، كأكاذيب
 أف عف فضبل المتأخرة األجياؿ بيف الفقو كتب مقاـ الصحابة جيؿ بيف تقكـ كانت كأفعالو
"   اهلل رسكؿ عف المتصؿ بسندىا المحدثكف ركاىا األخرل األحاديث مف كغيرىا الفقو أحاديث

(2). 
يطمع عمينا في ، إذ المعاصر تيصد ؽه ما مر مف دعكل شكاىد مف الكاقعمف البرىاف  وحسبي  

, . ..ك ..لمسمـ.كؿ يكـ )داعية مصنكع( يشكؾ في الجامع الصحيح لمبخارم كالجامع الصحيح 
ـ  الييمنة السياسية  ك ..الخ ليفتح بكتقة يكلج منيا لمتشكيؾ بالقرآف الكريـ إلفساد الديف أكالن كمف ث

 .بأيدينا ، حتى نكفييـ الدكر في ىدـ ديننا كحضارتنا كثقافتناكاالقتصادية كالثقافية

                                                           
 .(8: ص)النبوية السنة من ووموقف االستشراق، فالح بف محمد بف فالح الصغير ،الصغير - 1

العممي المجمع أعضاء مف ىكالندم مستشرؽ ، ـ 1970 - 1902=  ىػ 1390 - 1320)  )   شاخت -*
شخت يكسؼ : Joseph Schakhe  الشرقية المغات كدرس. بألمانيا راتيبكر، مدينة في كلد. بدمشؽ العربيٌ  

(1927) فرايبكرغ بجامعة الشرقية المغات كدرس (1923) عاـ الفمسفة في الدكتكراه كناؿ بالعربية كتخصص . 
 /8) لمزركمي األعالم .المغات لتدريس أستاذا عيف( 1934) عاـ كفي( 1932) ككنكسبرج جامعة إلى كانتقؿ

234) . 

 .(53)ص: االستشراؽ كالتبشير، محمد السيد الجميند ،الجميند -2
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 الكبيرة، الكتب كعشرات كالمسمميف اإلسبلـ عف البحكث مئات (1)جكلدتسيير كتب كقد" .... 
"  ذلؾ قبؿ كتب حيث الثقافي نضجو يمثؿ الذم"  اإلسبلمي التفسير مذاىب"  كتبو كأشير
ًرم المؤلؼ كىذا ،" كالشريعة العقيدة"  ك"  إسبلمية دراسات  مف كثير عمى أىث رى  الييكدل المىجى
 باحتراـ ىتحظ آراؤه كاستمرت القرف، مطمع في النبكم الحديث تاريخ عف تكممكا الذيف أساتذتنا
 كال".  اإلسبلمي الفقو أصكؿ"  كتاب صاحب"  شاخت" ك ىك الغرب في الدارسيف مف العديد
نما المجاؿ ىذا في قيؿ ما كؿ استعراض الكجيز البحث ىذا في يمكف  أىف   إيضاح ىك المراد كا 

فٍ  االستشراؽ  معظـ غؿاشت بحيث بالسياسية مقترنة حركة إلى تحكؿ ثـ دينية حركة بدأ قد كاف كىاً 
 كىذا الخارجية، كزارات كخدمكا األجنبية المخابرات دكائر في اليسير إال كميـ بؿ المستشرقيف

ل دي  ال ًمم ا أساطينيـ عف معركؼ  منو يراد يكتبكنو ما كأف فحسب بالسياسة اقترانيـ في الشؾ ييكى
 الزاؿ اآلف تىكح العشريف القرف مطمع مف الحديث التطكر بعد حتى كأنو سياسي، كاقع خدمة
 يخمصو لف الحديثة لمعمـك كاالستثمار باإلفادة لبحكثو تعميؽ مف عميو مايبدك كأف خطاه، يكاصؿ

  القضية عكس ثـ ميشىك ىىةو  بصكرة الغرب أماـ الشرؽ طرح فأىداؼ لو، المرسكـ القديـ اإلطار مف
 العنصرية بذكر زرع إلى إضافة كمو ىذا بماضييـ، بدينيـ، بأنفسيـ، المسمميف ثقة إلضعاؼ
 .(2)"الطرؽ بشتى اإلسبلمية األيم ةً  بيف كالتفرقة

فأخذكا  ،تمييع العقيدةفي دكره  مئكنةاالستشراؽ دعاة أىؿ الفكر اإلرجائي  كفىقد فيذا بو    
، المعنكمالتأييد كامؿ الدعـ المادم ك بمف االستشراؽ  حظكاف، جاىديف في نشر الفكر اإلرجائي

 في يسيمكف الذيف أغمب أف إلى راجع فيك الفضائيات في اإلرجائي الفكر انتشار أما ..."
 في مرجئة كىؤالء كعصرانيكف، كعقبلنيكف كماتريدية أشاعرة الفضائيات في اإلسبلمية البرامج
 .(3) "األصؿ

ىك  ،في تمييع العقيدة اإلسبلمية أىؿ الفكر اإلرجائيكالدليؿ عمى رضا االستشراؽ عف دكر  
 في كجيد استنتاج إلى نحتاج ال، "...مف حيث المبدأؽ الديني المعادم لديف اإلسبلـ المنطمذلؾ 
 - بالرىباف بدأ فقد. الديني الدافع كىك الغربي يف عند لبلستشراؽ األكؿ الدافع إلى لنتعرؼ البحث
 في يطعنكا أفٍ  يييمُّييـٍ  كاف كىؤالء -سنرل كما - الحاضر عصرنا حتى كذلؾ كاستمر - رأينا كما

                                                           
 مستشرؽ Ignaz Goldziher صير ككلد إجناس (ـ 1921 - 1850=  ىػ 1340 -1266)،كولد صير -1

 كرحؿ. كليبسيؾ كبرليف بكدابست في تعمـ. تسيير جكلد اجناتس باأللمانية اسمو يمفظ ] ييكدم[مكسكمٌ  مجرم
 الـز حيث فمصر، فمسطيف، إلى كانتقؿ. مدة كصحبو الجزائرم طاىر بالشيخ فتعرؼ ـ، 1873 سنة سكرية إلى

 . (84/ 1) لمزركمي األعالم .بيا كتكفي( المجر عاصمة) دابستبك  جامعة في أستاذا كعيف. األزىر عمماء بعض
 .(69: ص)النبوية والسيرة السنة من االستشراق موقف، أكـر بف ضياء العمرم، العمري -2
بترقيـ  ،19/ 17) شرح كتاب قاعدة جميمة في التوسل والوسيمة ،ناصر بف عبد الكريـ العمي العقؿ، العقل -3

 .الشاممة آليا(
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فيكا محاسنة كييشىك ىيكا اإلسبلـ ر   أف   الد يًني ةً  لزعامتيـ تخضع التي لجماىيرىـ ليثبتكا حقائقو كييحى
 االنتشار، يستحؽ ال ديف - الغربي يف نظر في لممسيحية الكحيد الخصـ يكمئذو  كاف كقد - اإلسبلـ

 كيبعدىـ الجسدية، الممذات عمى ـديني يحثيـ دماء، كسف اكيك لصكص ىيم جه  قكـ المسمميف كأف  
 .(1)"اليجكـ ىذا إلى حاجتيـ اشتد تٍ  ثـ. كخمقي ركحي سمك كؿ عف
 

الفكر  نشر ياـ فيال هدكر  لبلستشراؽأف ب ال يبقي ريب لمستريب في الحقيقة القاضية كىنا
ؿ العقبات تذلي، ك لمعنكم لحممة الفكر اإلرجائي، كالتأييد ااإلرجائي، كذلؾ مف خبلؿ الدعـ المادم

دىاة االستشراؽ مف  و، كالتي تتبنى بدكرىا ما كضعالدارسيف في جامعات كمعاىد الغربأماـ 
يظير كاضحان ، كىذا لمتخصصات في الدراسات اإلسبلمية، فكرية كانت أـ عقائدية منياج تعميمية

ـ التناقض بيف ديف اإلسبل كأبرزىا غياب ،مف جامعات الغرب كمعاىدهفي أفكار الخريجيف 
 تحت ما يرٌكجكف لو مما يسمى )كحدة األدياف السماكية(!!، الحنيؼ كبيف ممة الكفر

 :يأتييكمف فيما  االستشراؽ دكر نياية ىذا الميقاـ أف أرى فيو 
 -تعالى  -التشكيؾ في أصكؿ العقيدة اإلسبلمية ، كمصادرىا مف الكحييف ، كتاب اهللأكالن : 

 .كسنة رسكلو 
ـى لو مف اد )الداعية المصنكعيجالعمؿ عمى إ ثانيان: ًس كما كيم ؼى بو  أىداؼ،( الذم يسير ًكفؽ ما ري
 مياـ.مف 

كي يشمؿ ميسمى  -تعالى–مفيكـ )اإليماف( بمجرد االعتقاد بكجكد اهلل ثالثان : العمؿ عمى تعميـ 
ؿ ، كىذا    .يتالمقلمفكر اإلرجائي  تكريسه االيماف كؿ مف ادعاه مف جميع أبناء الممؿ كالًنحى

 
 ودورىا.العممانية  :الثانيةالمسألة 

 
أكركبا كردة  ي ظيرت فيالت، أك البلدينية( الفصؿ دينية)ىي فمسفة : العممانية مما قيؿ في  

، كقد ط رجاؿ الديف، في العصكر الكسطى آنذاؾكتسمي ، لبلستبداد الكنسي، نتيجة فعؿ معاكس
  :تيما يأأقتبس منيا  العممانيةفي  جاءت تعاريؼ أخرل

 
 بيينيا تعارض فبل ثىـ   كمف, العمـ شعار رفع:  تعني أنيا اشتقاقيا في الكممة تشعر قد".... -1

 !أىدافو كبعض اإلسبلـ كسائؿ إحدل إنيا بؿ, اإلسبلـ كبيف
                                                           

 االستشراق والمستشرقون ما ليم وما عمييم ،ىػ(1384)المتكفى: سباعيمصطفى بف حسني ال، باعيالس -1
 .(20: )ص

 



82 
 

 في كفمالمسم ليقع ؛ األصمية لغتيا في الكممة معنى ترجمكا حيف إليو قصدكا أنيـ نحسب ما كىك
 كىي Secular مف اشتقاؽ كىذا Secularity اإلنجميزية لمكممة ترجمة ممانيةالع إف !! الكىـ ىذا

 العممانية كانت ثىـ   كمف, عقيدم غير أك, ديني ال:  أم Unreligous اإلنجميزية لمكممة مرادفة
 !!البلدينية: تعني
 !ذلؾ في اآلخر البعض رغبة عف أك, عممانية دكلة قياـ عف البعض إعبلف نفيـ ىنا كمف
 !كاألحاسيس لممشاعر صدـ دكف, المقصكد عف تعبر أنيا الكممة اختيار سر فيـكن
 ! دينية ال دكلة عف اإلعبلف أك, عممانية دكلة عف اإلعبلف بيف الفارؽ نتصكر أف كلنا
 المفظ ىذا يستعممكف الذيف خبث كنحس العممانية، لفظ إلى الكممة ترجمة خبث نحس ىنا مف
 الخبيث المفظ ىذا لتعرية بكاجبنا كمو ىذا مع كنحس, المقصكد ىالمعن عف الكاشؼ المفظ دكف
 .(1)" !حقيقتو عمى
 - فييا نشأت التي الببلد كىي - أكربا في تيٍعرىؼي  العىمىمانٌية"...في تعريفيا  أيضان :  جاءك  -2  
 أك عةشري أنيا عمى مفركضة معايير كفؽ كأعمالو أفكاره بتنظيـ ميمزىمنا اإلنساف يككف أالٌ : »بػ

  األصمية لغتو ىي التي االنجميزية المغة في الفكر ىذا عمى كيطمؽ ،«إليي ة إرادة
SECULARISM،  كاف ذلؾ كلعؿ   ،(العىمىمانٌية) باسـ اشتيرت أنيا غير ،(البل دينية) تعني كىي 

 .(2)"المسمميف بيف مقبكلة يجعميا لبكسنا إلباسيا بغيةى  مقصكدنا
 

  .ار الفكر اإلرجائيفي انتشدور العممانية 
 
ؽ ، فإف كاف االستشراث كال حرج، فحد  في انتشار الفكر اإلرجائي العممانية دكرعف أما    

 فيي، جياران  نيارا بكجو سافر حارب اإلسبلـت، فإف العممانية يحارب اإلسبلـ بدىاءو كمكر خفي
ميا عف الحياة كفص، امؿديف( مف قامكس األخبلؽ كالتع) مةلتحييد كممنذ بدايتيا  نشأتفمسفة 

 ، مما كاف مفاألزمة الكامنة في قرارة نفكسيـ ، كذلؾ انطبلقان مف )العقدة( أكفي جميع الجكانب
  ى، حتالكنيسة كرجاؿ الديف( في العصكر الكسطي في أكركبااستبداد كتسمط كجبركت مف ًقبىًؿ)

 

                                                           
)ص:  أساليب الغزو الفكري لمعالم اإلسالمي، محمد شريؼ الزيبؽ -عمي محمد جريشو ، جريشو والزيبق -1

59). 
 .(11ص: ) اإلسالم والميبرالية نقيضان ال يجتمعان، شحاتة محمد صقر، صقر -2
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.(1)"سقسي آخر بأمعاء ممؾ آخر اشنقكا " *(فكلتيرطغى شعار نيًسبى ؿ )


، كما كاف ليذه الفمسفة أف تجد ىك)الفصؿ دينية(، اصطبلحو يطمؽ في تعريفاتياأشير ذا كاف ل
جزء مف  عمؿال يعتبرالفكر اإلرجائي ، الذم ال ، لكال كجكد في ديار اإلسبلـليا أرضان خصبة 

ائي يفصؿ العمؿ ، فالفكر اإلرجالمعرفة أك التصديؽب سكل اإلقرارعتقاد مف االكال يعنيو  ،اإليماف
 !!شؤكف الحياةأمو مف عف اإليماف كما ىي العممانية تفصؿ الديف عف التحكيـ في 

 أك اإًللزاـ فييا يصمح ال الشرعية األحكاـفيـ ينظركف لمشريعة نظرة اعراض كعدـ اكتراث " 
 لـ كمف نفسو، مصمحة يعرؼ إنساف فيك الحراـ يترؾ أك يزكي أك يصمي أف أحب مف المنع؛
 .(2)"ربو كبيف بينو شأف ىذا ألف نمنعو أك نمزمو أف يصمح فبل ؿيفع
ففصمكا  ،غايةن في المكر كالخداع كالحيؿ عمدكا ألسمكبو  مف العممانييف مف البعضغير أف   

 فجعمكا إسبلمينا، ثكبنا العممانية بو ألبسكاثكب قبكؿ لمعممانية ليسيؿ كلكجيا لنفكس المسمميف "...
 العبادات دائرة غير في أما بالنصكص، بيا يمتـز التي اإلسبلـ في الثابتة ىي كحدىا العبادات
ضافة كحذفيا كتغييرىا، النصكص لتعديؿ مصراعيو عمى مفتكح فالباب  الدكتكر يقكؿ. غيرىا كا 
 أمكر تخص التي التشريعات كؿ إف" "الديني الفكر في ثكرة نحك: "بعنكاف مقالو في النكييي
 الدكاـ بيا يقصد لـ كالسُّن ة القرآف يحتكييا كالتي الناس بيف االجتماعية قاتكالعبل الدنيكم المعاش
 ككافية صالحة ككانت األكائؿ المسممكف ليا احتاج مؤقتة، حمكالن  إال تكف كلـ التغير كعدـ

 اإلضافة مف عمييا ندخؿ أف كاجبنا مف بؿ حقنا كمف لنا، ممزمة بالضركرة فميست لزمانيـ،
  .(3)"يستمزمو األحكاؿ تغير أف نعتقد ما كالتغير، ؿكالتعدي كالحذؼ

مف ًقبىًؿ مف لمشيكرة )أىؿ مكة أدرل بشعابيا( معنى الترديد لممقكلة االبصير كىنا يمحظ الناقد 
بير ال يريدكف منيا سكل سحب االعتبار عف كؿ أمر مر  كفات كتدالذيف ، انتحمكا صفات الدعاة

 !!الحاؿ مف اجتياد الكاقع

                                                           

كاتب فرنسي عاش في  ،فرانسكا مارم أركيو المعركؼ باسـ فكلتير، فكلتير ىك اسمو المستعار ،فولتير -*
ا كاتب كفيمسكؼ ذاع صيتو بسبب سخريتو الفمسفية الظريفة كدفاعو عف الحريات رعصر التنكي ، كىك أيضن

 المدنية خاصة حرية العقيدة، الميبلد باريس فرنسا 30 مايك، 1778 ويكيبيديا. 
ص:  أساليب الغزو الفكري لمعالم اإلسالمي، محمد شريؼ الزيبؽ -عمي محمد جريشو ، جريشو والزيبق-3

108. 
 .(17/ 1) النص معركة ،العجبلففيد بف صالح ، العجالن -2
 .(260/ 1) الدين تجديد مفيوم، بسطامي محمد سعيد خير، خير -3

 
 

https://www.google.ps/search?espv=2&biw=1366&bih=643&q=%D9%81%D9%88%D9%84%D8%AA%D9%8A%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AF&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3MK_MNdASy0620i9IzS_ISQVSRcX5eVZJ-UV5AGicvCokAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjn-PfpwfHKAhVG1BoKHXD5BjkQ6BMIjAEoADAV
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مظمة اإليماف في بؿ يقع تحت  ،ديف في مفيكـ أىؿ الفكر اإلرجائيالفيـ ال يتعارض مع الكىذا 
السابر آلثار العممانية السمبية  لكف، ، كليس لو أم أثرو سمبي عمى األمة كدينيا مفيكميـ المقمكب

 :النقاط اآلتية ىا تتمخص فييجد
قصاء كتعالى، سبحانو اهلل أنزؿ بما الحكـ رفض -1  الحياة، مجاالت كافة عف يعةالشر  كا 

 الكضعية بالقكانيف ، اهلل عبد بف محمد البشر سيد عمى المينز ؿ اإلليي الكحي عف كاالستعاضة
 بما الحكـ إلى العكدة إلى الدعكة كاعتبار ، كرسكلو هلل المحاربيف الكفار عف اقتبسكىا التي
 كسببنا كالحضارة، التقدـ عف كردة رجعيةك  تخمفنا ذلؾ اعتبار الكضعية، القكانيف كىجر اهلل أنزؿ
بعادىـ كاحتقارىـ، الدعكة ىذه أصحاب مف السخرية في  تستمـز التي الكظائؼ تكلي عف كا 

  .فييـ يؤثركا ال حتى كالشباب، بالشعب االحتكاؾ
 .ة كقكلبتيا كفؽ معايير العممانيةتسخير العممية التعميمية كالت عممي -2
 (اإليماف)المؤمنييف باهلل أيان كاف نكع كشكؿ ىذا مسمى ئليماف كفؽ تكحيد مفاىيـ الناس ل -3
 .في الكطف الكاحدجميع أىؿ الممؿ كالنحؿ ف بي
مف سفكر  اإلباحية،الباب عمى مصراعيو أماـ  حكفتعدـ اعتبار المنظكمة األخبلقية  -4

 العممانية.تحت شعار افعؿ ما طاب لؾ في حدكد االلتزاـ بقانكف  الجنسييف،كاختبلط بيف 
 الكسيمة.بمنظكر الغاية تبرر  النظر لؤلىداؼ الحياتية -5
 الرعية.اعتماد المكاطنة كعامؿ مشترؾ بيف أفراد  -6
 .كالنبكة القرآف حقيقة حكؿ إثارة الشبيات – 7
 .ركحية كشعائر طقكس كال يعدكا أكثر مف أغراضو استنفذ اإلسبلـ التركيج كاإلشاعة بأف – 8
 .كالرجعية التخمؼ إلى ىك مدعاةك  الحضارة مع يتكافؽ ال اإلسبلـأف  بدعكل حقف العقكؿ -9
الفكر اإلرجائي خير في ، ات العممانية في العالـ اإلسبلميكجدت الحككم كلتطبيؽ ىذه األفكار 

 -، كعدـ المركؽ مف ديف اهلل يا الفكر العمماني، كتضفي عميو الشرعيةأرضو خصبة تيٍربي في
حد  -ناسؾ كانتيى األمر، فيك مسمـ عمى، كيؤدم المفعمماني ينطؽ بالشيادتيفالفرد ال -تعالى

كتمكينيـ  ة الفكر اإلرجائيمف استغبلؿ دعا لدل العممانية مانع فبل -أإلرجائيزعـ دعاة الفكر 
، فعمدت تمؾ الحككمات العممانية إلى الرسميةمف أعمى المناصب في سمـ الدرجات الدينية 

، التي كانت أىـ عكامؿ مغاليؽ األبكاب أماـ نشر أفكارىـإلرجائي كفتح تمكيف دعاة الفكر ا
في ء العممانييف خير شبكة أماف لبقا شكمتك ، اإلسبلـني مف الحكـ في ديار تمكيف الفكر العمما

إخراج مفيكميف في  ،بالتعاكف مع دعاة الفكر اإلرجائيالعممانية نجحت كىنا  ،سدة الحكـ
مفيكـ الئليماف ، (ك)اإلسبلـ المتطرؼمفيكـ الفكر اإلرجائي ـ المعتدؿ( مفيكـ )اإلسبل ،لئلسبلـ

في إعبلف الحرب ، ئيفكر اإلرجاالتكحدت جيكد العممانييف مع جيكد أىؿ ىنا ك ، المقترف بالعمؿ
)األصكلييف المتطرفيف( الذيف لـ كؿ الكسائؿ كاألساليب، عمى مف كسىمكىـ بكسـً بالضركس 
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عمى مصارعيا لنشر ، فكانت النتيجة فتح األبكاب صكؿ الفكر اإلرجائيمع مفاىيـ كأ يتساكقكا
لكسائؿ المتاحة في أيادم الطرفيف، مف العممانييف في سدة بكؿ ا، كالتركيج لو الفكر اإلرجائي

 !!الحكـ، كأىؿ الفكر اإلرجائي الدخيؿ
 

 .المسألة الثالثة: دور الفكر الصوفي
 
الزيغ ، حينما يككف خاليان مف الشرؾ ك في أحسف أحكالوالفكر الصكفي عف دكر  ىناأتكمـ    

الصكفية  تمؾ الطرؽ عف كأشيح بكجيي ،بتزكية النفس كطمب الكماؿ ليا شغؿ فقطنالم ،كالضبلؿ
 .ىذا البحثدائرة  فعة الكفر كالزيغ كالضبلؿ فتمؾ الطرؽ خارجركائح  تفكح منياالتي 

العبادة االجتياد في ك ، بالذكرغاؿ بتزكية النفس يقـك عمى االنش، منيج سمككي ،كر الصكفيففال  
، يككف بع شيخان المريد( يتٌ )ما يسمى فتجد الرجؿ الصكفي أك، ىك فكره ييمؿ الحياة إلى حدو ماك  ،

ال يكلي بيذا  ، ككالرقي الركحي الفتكحات الربانية() الكشؼإلى الكصكؿ  حاديو في الطريؽ إلى
إال عمى  فإرضاء إحداى -فيمو حسب –رة ضرتاف ال يمكفالحياة كبير اىتماـ، فالدنيا كاآلخ

اآلجمة ، كاختيار مع كجكد نصيب في النفس لمدنياتماـ اإليماف  تحقيؽكال يمكف ، حسب األخرل
ا فىأكؿ"....بكؿ ما فييا،العاجمة  يحتـ اىماؿ  كرياضتيا كمعرفتيا الن فس آفىات عمـ يٍمزمو مى

 فىًإذا ،اٍلًحٍكمىة عمـ اٍلعمـ كىىىذىا ًمٍنيىا ااًلٍحًترىاز كسبيؿ الدٍُّنيىا تنةكف اٍلعىدك كمكائد أخبلقيا كتيذيب
 جكارحيا ـز مف -كىجؿ عز- اهلل بآداب كتأدبت طباعيا كصمحت اٍلكىاًجب عمى الن فس استقامت
مىٍيوً  سيؿ حكاسيا كىجمع أطرافيا كىحفظ ح عى  لىيىا م امً  كالفراغ ًمٍنيىا الظ اًىر كتطيير أخبلقيا إٍصبلى

عراضيا الدٍُّنيىا عىف كعزكفيا ٍنيىا كا    . (1)"عى
 
، ة النبكةالذيف تربكا في مدرسأكلئؾ  -ـيرضكاف اهلل عمي –الناظر في سيرة السمؼ الصالحك    

، في تعاطييـ مع التكاليؼ الشرعية، كأىؿ الكسطية في االعتقاد يرل أنيـ أىؿ التكازف كاالعتداؿ
، لـ رىباف في الميؿ كفرساف في النيار، فيـ اإلفراط، كأىؿ العبادة كالعمؿك كأبعد الناس عف الغمك 

، فكما كاف الكماؿ في كا البعض، كلـ يأخذكا ببعض الكتاب كييممييغمبكا جانبان عمى جانبو آخر
 .كا ليككنكف خير أمةو أخرجت لمناس، فتأىمكاف الكماؿ في أداء التكاليؼ ـندىالفيـ ع

 
 

                                                           
أبك بكر محمد بف أبي إسحاؽ بف إبراىيـ بف يعقكب الكبلباذم البخارم الحنفي )المتكفى: ، باذيالكال -1

 .(87)ص:  التعرف لمذىب أىل التصوف،ىػ(380
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 .فيرؤوس الفكر الصو من 
 
الطرؽ المذاىب ك  فحكل، يجد أف الباحث في الفكر الصكفي، مف خبلؿ دراسة الطرؽ الصكفية   

كمدارىا  الصكفية تيراكح حكؿ النفس كتزكيتيا كاالنشغاؿ بيا عف كؿ شيء حتى عف كسب الرزؽ،
أك  )القطبطرؽ( رئيسة يسمى مؤسسيا بعمى أربعة مدارس ) مف حيث المذىب السمككي

 ،الرفاعية والطريقة ،(2)عبد القدر الجيبلنيمؤسسيا نسبة ل ،الجيالنيةالطريقة  ىيك  (1)(الغكث
 ،(4)الديسكقيابراىيـ نسبة لمؤسسيا  ،الديسوقية والطريقة ،(3)الرفاعي نسبة لمؤسسيا أحمد

عدـ ، ككميـ يجمعيـ فكر التصكؼ القائـ عمى (5)نسبة لمؤسسيا أحمد البدكم ،البدويةوالطريقة 
مف أىـ خصائص العقيدة  فبل مكاف لدييـ لخصيصة التكازف التي ىي، بيف الدنيا كاآلخرةالمكازنة 
منيـ  بتعميؿو  ،إلى مف يعبدكف اهلل خكفان كطمعان بأف عباداتيـ عبادة تجاركف نظر يبؿ ك ، اإلسبلمية

ف أأرل لذا  ،ة عمى المحبة الخالصة مف األغراضالعبادة القائميجب أف تككف لمجرد العبادة أف 
 ،إلى اإلرجاءبصاحبو قد يكدم ، ك كاإلفراط في المحبة الغمكمف صكر الفيـ يشكؿ صكرة ىذا 

، إلى لممعبكدذيف صرفيـ الحب المكىكـ الك ، لدييـجرل لبعض العٌباد مف المتصكفة  بدليؿ ما
   عالىت-قاؿ اهلل  ،في كيفية العبادة اإلليي مما جعميـ يباينكف األمر كالعقابعدـ االلتفات لمثكاب 

                                                           
 في اهلل نظر مكضكع ىك الذم الكاحد عف عبارة كىك إليو، المميكؼ التجاء باعتبار غكثا يسمى كقد :القطب -1
 في الركح سرياف كالظاىرة الباطنة كأعيانو الككف في يسرم كىك لدنو، فم األعظـ الطمسـ أعطاه زماف كؿ

 الغير الماىيات يتبع الحؽ كعمـ الحؽ، عمـ يتبع كعممو عممو، يتبع كزنو األعـ، الفيض قسطاس بيده الجسد،
 .(177: ص) التعريفات.  الحياة ركح يفيض فيك المجعكلة،

 جنكي بف اهلل عبد بف مكسى بف القادر عبد (ـ 1166 - 1078=  ىػ 561 - 471)الِجيالني الَقاِدر َعْبد -2
 كبار مف. القادرية الطريقة مؤسس: الجيمي أك الكيبلني، أك الجيبلني، الديف محيي محمد، أبك الحسني، دكست
 العمـ بشيكخ فاتصؿ ىػ 488 سنة شابا، بغداد إلى كانتقؿ،  طبرستاف جيبلف في كلد. كالمتصكفيف الزىاد
. يده عمؿ مف يأكؿ ككاف. كاشتير األدب، كقرأ الحديث، كسمع كتفقو، الكعظ، أساليب في كبرع ؼ،كالتصك 
 .(47/ 4) لمزركمي األعالم .بيا كتكفي ىػ 528 سنة بغداد في كاإلفتاء لمتدريس كتصدر

أحمد بف أبي مؤسس الرفاعية: ىك اإلماـ، القدكة العابد، الزاىد، شيخ العارفيف، أبك العباس  أحمد الرفاعي -3
الحسف عمي بف أحمد الرفاعي المغربيُّ ثـ البطائحي، قدـ أبكه مف المغرب، كسكف البطائح، بقرية أيـ  عبيدة، 

 .(485صالح الدين األيوبي وجيوده في القضاء عمى الدولة الفاطمية وتحرير بيت المقدس )ص: 
، الذم ينتيي «سكقي، بف عبد العزيز أبك المجدالد إبراىيم »، مؤسس الطريقة الدسكقية ىكابراىيم الديسوقي -4

كىك آخر أقطاب الكالية   محمد بنت النبي فاطمة الزىراء زكج السيدة عمي بف أبي طالب بف الحسيف نسبو إلى
 .الموسوعة الحرة ويكبيديا .األربعة الصكفية كأعظميـ شأنان عند الصكفية

، أبك العباس: أحمد البدوي بن أحمد زويتن الدرقاويـ(  1859 - 000ىػ =  1275 - 000)،البدوى -5
، متصكؼ مغربي ، مف أىؿ فاس. كاف لو حانكت بسكؽ العطاريف كتركو كانقطع الى العمـ. كأكلع بكتب القـك

 .1/103لمزركمي  األعالم كصنؼ )الرسائؿ الكبرل( كسماه )المناجاة الفردية( .

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
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ًحيىا بىٍعدى  اأٍلىٍرضً  ًفي تيٍفًسديكا كىالى } ٍكفنا كىاٍدعيكهي  ًإٍصبلى  اٍلميٍحًسًنيفى  ًمفى  قىًريبه  الم وً  رىٍحمىتى  ًإف   كىطىمىعنا خى
افىى } كقكلو تبارؾ كتعالى [56 اآلية: 7:األعراؼ]{ نيكبيييـٍ  تىتىجى اًجعً  عىفً  جي ب ييـٍ  يىٍدعيكفى  اٍلمىضى ٍكفنا رى  خى

طى  ًمم ا مىعناكى ٍقنىاىيـٍ  كى زى ، فالخكؼ كالطمع في اآلية األكلى ىك أمره [16اآلية: 32:السجدة{ ]ييٍنًفقيكفى  رى
ة في اآلية الثانية، فأف كاف ىذا ىك الحؽ كال بد، ، كىك تكصيؼ لمعبادة الحق  ة العبادة الحقةبكيفي

ـي  }فميس بعد الحؽ إال الضبلؿ، ـي  الم وي  فىذىًلكي بُّكي ؽُّ الٍ  رى اذىا حى ؽ   بىٍعدى  فىمى ؿي  ًإال   اٍلحى  فىأىن ى الض بلى
فيكفى   كليذا اإلرجاء، إلى يكصؿ قد المحبة في االنبساط ."... فإف [32 اآلية: 10:يكنس]{تيٍصرى
 طمبان  كال ناره مف خكفان  اهلل نعبد ال إنا: قالت أنيا العدكية رابعة عف تنقؿ التي المقالة جاءت
نما لجنتو،  عز اهلل نعبد فنحف ،جسيـ خطأ أنو شؾ ال ! كىذافيو محبة كتعالى سبحانو اهلل نعبد كا 
 كاآليات الصريحة األحاديث جاءت كليذا كرضكانو، لجنتو كطمبان  ناره، مف كخكفان  فيو، محبة كجؿ

 تبيف التي الكاضحة كاآليات الجنة، في كالترغيب األعماؿ، ثكاب تبيف التي الكاضحة القرآنية
 عف ينقؿ كليذا لذكرىا، مبرر ىناؾ كاف لما العبكدية في دكر ليذا يكف لـ كلك النار، مف الترىيب
 كأننا يدلموننا: تقكؿ النار أك الجنة في الكاردة اآليات بعض سمعت إذا كانت أنيا (1) رابعة
 أنيـ الرسؿ عف يقكؿ كجؿ عز كاهلل عنيا، ثبتما  إذا خطيرقكؿ  ىذا أف شؾ بلف، أطفال
يى }:كانكا بنا ٍدعيكنىنىاكى كىانيكا كىرىىىبنا رىغى اًشًعيفى  لىنىا كى  تقتضي الرغب فدعكة ،[90اآلية: 21:األنبياء{ ]خى
 االجتماع مف بد فبلمنو  الخكؼ كجكد تقتضي الرىبة كدعكة اهلل، عند فيما كالرغبة المحبة كجكد
 .(2)كالرجاء" الخكؼ بيف

نبينا محمد  ذم عميو جميع األنبياء عمييـ كعمىعيف المفارقة لميدل ال يؤكدإف ىذا القكؿ أجؿ...
 .أفضؿ الصبلة كالسبلـ

 
الذم ال الفكر  ذاؾ، يشكؿ ركنان في الفكر الصكفي يااإلعراض عنك العزكؼ عف الدنيا فإذان    

ىك ك ، مف الكتاب كالسنة دلة القطعية في ثبكتيا كداللتيااألب مطمكبه التكازف ك ، متكازفل مكاف فيو
 تىٍنسى  كىالى  اآٍلًخرىةى  الد ارى  الم وي  آتىاؾى  ًفيمىا كىاٍبتىغً  } -تعالى – ؿقاالعقيدة اإلسبلمية  مف أبرز خصائص

                                                           
 آؿ مكالة الخير، أـ العدكية، إسماعيؿ بنت رابعة (ـ 752 - 000=  ىػ 135 - 000) ،َدِويَّةالعَ  راِبَعة -1
 مف: شعر كليا كالنسؾ، العبادة في أخبار ليا. بيا كمكلدىا ، البصرة أىؿ مف مشيكرة، صالحة: البصرية تيؾ،ع

 القدس بظاىر كىك يزار، كقبرىا: )خمكاف ابف قاؿ بالقدس، تكفيت( سيئاتكـ تكتمكف كما حسناتكـ اكتمكا: )كبلميا
 .(10/ 3)،  لمزركمي األعالم (الطكر يسمى جبؿ رأس عمى شرقيو، مف

كـ االكتفاء ، باب ح، شرح رسالة العبودية البن تيميةعبد الرحيـ بف صمايؿ العمياني السممي، السممي -2
 .، بترقيـ الشاممة آليا6/ 8بالمحبة في العبكدية، 
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 ييًحبُّ  الى  الم وى  ًإف   اأٍلىٍرضً  ًفي اٍلفىسىادى  تىٍبغً  كىالى  ًإلىٍيؾى  الم وي  أىٍحسىفى  كىمىا كىأىٍحًسفٍ  الدٍُّنيىا ًمفى  نىًصيبىؾى 
ٍفًسًديفى   .[77، رقـ اآلية :28:القصص ]{اٍلمي

 
د ثىنىا) ،البخارم لما رك النبكية جاء في السنة قد ك   ، أىًبي ٍبفي  سىًعيدي  ...حى ـى ٍريى نىا مى م دي  أىٍخبىرى  ٍبفي  ميحى

، ٍعفىرو نىا جى ٍيدي  أىٍخبىرى مى ٍيدو  أىًبي ٍبفي  حي مى ، حي ٍنوي، الم وي  رىًضيى  مىاًلؾو  ٍبفى  أىنىسى  سىًمعى  أىن وي  الط ًكيؿي اءى : قيكؿي يى  عى  جى
كا فىمىم ا ،  الن ًبي   ًعبىادىةً  عىفٍ  يىٍسأىليكفى  ، الن ًبي   أىٍزكىاجً  بيييكتً  ًإلىى رىٍىطو  ثىبلىثىةي   تىقىالُّكىىا، كىأىن ييـٍ  أيٍخًبري
ـى  مىا لىوي  غيًفرى  قىدٍ  ؟  الن ًبي   ًمفى  نىٍحفي  كىأىٍيفى : فىقىاليكا ٍنًبوً  ًمفٍ  تىقىد  ا ذى مى ،تى  كى رى ديىيـٍ  قىاؿى  أىخ   فىًإن ي أىنىا أىم ا: أىحى
م ي قىاؿى  أىبىدنا، الم ٍيؿى  أيصى ري  كى كـي  أىنىا: آخى ، كىالى  الد ٍىرى  أىصي قىاؿى  أيٍفًطري ري  كى ك جي  فىبلى  الن سىاءى  أىٍعتىًزؿي  أىنىا: آخى  أىتىزى
اءى  أىبىدنا، ،  الم وً  رىسيكؿي  فىجى ـٍ كىذىا، كىذىا قيٍمتيـٍ  ال ًذيفى  أىٍنتيـي : »فىقىاؿى  ًإلىٍيًي ـٍ  ًإن ي كىالم وً  أىمىا كى ىٍخشىاكي  ًلم وً  ألى

ـٍ  كـي  لىًكن ي لىوي، كىأىٍتقىاكي ، أىصي م ي كىأيٍفًطري ك جي  كىأىٍرقيدي، كىأيصى ( ًمن ي فىمىٍيسى  سين ًتي عىفٍ  رىًغبى  فىمىفٍ  الن سىاءى، كىأىتىزى
(1)  . 

د ثىًني....  ) مسمـكجاء في ركاية  ، نىاًفعو  ٍبفي  بىٍكرً  أىبيك كحى د ثىنىا اٍلعىٍبًدمُّ ، حى د ثىنىا بىٍيزه م ادي  حى مىمىةى، ٍبفي  حى  سى
، عىفٍ  ، عىفٍ  ثىاًبتو ابً  ًمفٍ  نىفىرنا أىف   أىنىسو ؟ ًفي عىمىًموً  عىفٍ   الن ًبي   أىٍزكىاجى  سىأىليكا  الن ًبي   أىٍصحى  الس ر 
ك جي  الى : ييـٍ بىٍعضي  فىقىاؿى  قىاؿى  الن سىاءى، أىتىزى ييـٍ  كى ، آكيؿي  الى : بىٍعضي ـى قىاؿى  الم ٍح ييـٍ  كى ـي  الى : بىٍعضي مىى أىنىا ، عى  ًفرىاشو
ًمدى  مىٍيوً  كىأىٍثنىى اهللى  فىحى كىذىا؟ كىذىا قىاليكا أىٍقكىاـو  بىاؿي  مىا: »فىقىاؿى . عى م ي لىًكن ي كى ـي، أيصى كـي  كىأىنىا ،كىأيفٍ  كىأىصي  ًطري
ك جي   .(2) (ًمن ي فىمىٍيسى  سين ًتي عىفٍ  رىًغبى  فىمىفٍ  الن سىاءى، كىأىتىزى

 
عمى أىمية  لمتدليؿ ،ب العزيز كالسنة النبكية الشريفةبعد إيرادم ليذه األدلة القطعية مف الكتاك   

دـ ء الصراط في ع، لف يبقى ريب بأف الفكر الصكفي قد جنح عف سكاالمسمـ التكازف في عقيدة
 ، كأما عدـميةىذا التكازف الذم بيمٌثؿي إحدل أخص خصائص العقيدة اإلسبل ،اعتباره لمتكازف

لييكدية الديانات السابقة كا فيالسمات الظاىرة أبرز ، فيك مف التكفيؽ بيف الدنيا كاآلخرة
 العكامؿ التي أحدكبيذا كاف الفكر الصكفي، ، ليس مف ديف اإلسبلـ في شيءىك ، ك كالنصرانية

عف حمؿ المسؤكلية تجاه ، النفستزكية االنشغاؿ ب، بسبب ئيفكر اإلرجاالساعدت في انتشار 
مف دعكةو كبياف لمعقيدة  ،األمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكربكذلؾ  ،تحقيؽ مراد اهلل في الغير

 ألصحاب طرؽ التصكؼ الغير ممتزمة ، كترؾ الساحة الصحيحة، كمحاربةو لمبدعة كاالنحراؼ
 ، أمثاؿمف التي تقكؿ بالفكر اإلرجائي،  يعة كأحكاميابالشر 

                                                           
 .2/  7، باب الترغيب في النكاح ،البخاريصحيح  ،البخاري -1
 .1020/  2فسو نباب استحباب النكاح لمف تاقت  ،مسممصحيح  ،مسمم -2
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  ،(2)الحبلجك  ،(1)ابف عربي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
محمد بف عمي بف محمد ابف العربي، أبك بكر الحاتمي  ـ( 1240 - 1165ىػ =  638 - 560) َربيعَ ابن  -1

الطائي األندلسي، المعركؼ بمحيي الديف بف عربي، الممقب بالشيخ األكبر: فيمسكؼ، مف أئمة المتكمميف في كؿ 
كأنكر ، كقاـ برحمة، فزار الشاـ كببلد الرـك كالعراؽ كالحجازعمـ. كلد في مرسية )باألندلس( كانتقؿ إلى إشبيمية. 

عميو أىؿ الديار المصرية )شطحات( صدرت عنو، فعمؿ بعضيـ عمى إراقة دمو، كما أريؽ دـ الحبلج كأشباىو. 
كاستقر في دمشؽ، فتكفي فييا. كىك،  كحبس، فسعى في خبلصو عمي بف فتح البجائي )مف أىؿ بجاية( فنجا

ط( عشر  -لذىبي: قدكة القائميف بكحدة الكجكد. لو نحك أربعمائة كتاب كرسالة، منيا )الفتكحات المكية كما يقكؿ ا
ط( في األدب، مجمداف، ك )ديكاف  -مجمدات، في التصكؼ كعمـ النفس، ك )محاضرة األبرار كمسامرة األخيار 

ط( ك )عنقاء  -ك )التعريفات  ط( -ط( ك )مفاتيح الغيب  -ط( أكثره في التصكؼ، ك )فصكص الحكـ  -شعر 
خ( ك )مشاىد  -خ( ك )أياـ الشاف  -خ( ك )التكقيعات  -ط( تصكؼ، ك )االسرا إلى المقاـ األسرل  -مغرب 

 .(281/ 6األعالم لمزركمي )االسرار( 
 
الحسيف بف منصكر الحبلج، أبك مغيث: فيمسكؼ، يعد تارة   (ـ 922 - 000=  ىػ 309 - 000)،   الحالّج -2
لممحديف. أصمو مف بيضاء فارس، كنشأ بكاسط العراؽ )أك بتستر( كانتقؿ اكبار المتعبديف كالزىاد، كتارة في  في

ىػ فاتبع بعض الناس طريقتو في التكحيد 299إلى البصرة، كحٌج، كدخؿ بغداد كعاد إلى تستر. كظير أمره سنة 
: إنو كاف يأكؿ يسيرا كيصمي كثيرا كيصـك الدىر، كاإليماف. ثـ كاف يتنقؿ في البمداف كينشر طريقتو سرا، كقالكا

نو كاف يظير مذىب الشيعة لمممكؾ )العباسييف( كمذىب الصكفية لمعامة، كىك في تضاعيؼ ذلؾ يدعي حمكؿ  كا 
 . 2/260،  األعالم، الزركمي. اإلليية فيو
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نتيجةن لغياب  كذلؾ، ؿ اليدـ في عقيدة األمة كأفكارىاتيعًمؿي معاك  ،غيرىـك ..... (1)كابف الفارض
، يقكؿ  ارتحمكا كأكانت البدعة مقركنة بكجكدىـ أينما حمكا ف، في مفيكميـ لمعقيدة عندىـ التكازف 

 محرمة، ضبللة الديف في بدعة كؿ أف مسألة ...: -رحمو اهلل تعالى  –شيخ اإلسبلـ ابف تيمية 
 الفاضمة الثبلثة القركف بعد إال البدع تنتشر كلـ الصالح، كالسمؼ الصحابة عميو أجمع مما ىذا
 .(2)" النكدة الصكفية الطرؽ ككثرت دكلة، كالقرامطة لمركافض صارت حيف
 
تزكية النفس كانشغاليـ بيا كحدىا عمى المتصكفة الممتزميف بالشريعة مف تركيز ىذا الكفي ظؿ  

 .رجائيإل، كغيابيـ عف ساحة األمر كالنيي  مث مكا عامبلن رئيسان في انتشار الفكر ا

                                                           
كم األصؿ، ـ(عمر بف عمي بف مرشد بف عمي الحم 1235 - 1181ىػ =  632 - 576)ابن الفاِرض -1

المصرم المكلد كالدار كالكفاة، أبك حفص كأبك القاسـ، شرؼ الديف ابف الفارض: أشعر المتصكفيف. يمقب 
 مصر، إلى( بسكرية) حماة مف أبكه قدـ"  الكجكد كحدة"  يسمى بما تتصؿ فمسفة شعره في. العاشقيف بسمطاف
 التمقيب عميو فغمب الحكـ نيابة كلي ثـ ـ،الحكا يدم بيف الرجاؿ عمى لمنساء الفركض يثبت كصار فكسنيا،
 ابف عف الحديث كأخذ الشافعية بفقو اشتغؿ شبٌ  كلما. ككرع عمـ بيت في بمصر فنشأ"  عمر"  لو ككلد. بالفارض
 إلى يأكم كجعؿ كتجرد، فتزىد الصكفية، طريؽ سمكؾ إليو حٌبب ثـ. كغيره المنذرم الحافظ عنو كأخذ عساكر،
 فكاف الحج، أشير غير في مكة إلى كذىب. المقطـ جبؿ كأطراؼ( بالقاىرة) القرافة خرابات في الميجكرة المساجد
، يصمي  خمسة بعد مصر إلى كعاد. شعره أكثر نظـ الحاؿ تمؾ كفي مكة، عف بعيد كاد في العزلة كيكثر بالحـر
 ككاف. لزيارتو ينزؿ كاف امؿالك الممؾ أف حتى بالزيارة، الناس كقصده باألزىر، الخطابة بقاعة فأقاـ عاما، عشر
 سخيا القياد، سمس العبارة، فصيح الطبع، رقيؽ كالعشرة، الصحبة حسف كالممبس، الييئة حسف نبيبل، جميبل
 في البحر مشاىدة كيحب بالمشتيى، يعرؼ"  الركضة"  في مسجد إلى يتردد النيؿ ارتفاع أياـ ككاف. جكادا
 إلييف يذىب بالبينسا، جكار لمشيخ كانت أنو القكصي عف مناكمال كنقؿ. الجماؿ مطمؽ يعشؽ ككاف. المساء
 سماع كليس مطمب، كلكؿ مشرب، قـك كلكؿ: " المناكم قاؿ كيتكاجد، يرقص كىك كالشبابة بالدؼ لو فيغنيف
 كالقكنكم، التممساني، كالعفيؼ عربي، ابف كشأف شأنو، في كاختمؼ: " قاؿ ثـ"  العشاؽ سمطاف كسماع الفساؽ
 مف التصانيؼ ككثرت القطبانية، إلى الكفر مف كالصفار، مظفر، كابف الششترم، كتمميذه سبعيف، كابف د،ىك  كابف

 الصكفية االزم كماثـ"  االتحادية"  كشيخ عصره شعراء سيد كاف: الذىبي كقاؿ"  القضية ىذه في الفريقيف
شارات  باالتحاد، الفارض ابف فييا صرح أبياتا رحج ابف كأكرد( كذا! )كأفاعي فمسفة كالعبارة الٌزم كتحت مجممة كا 
 سبطو جمعو"  ط - شعر ديكاف" لو" كعبتي كمني لي صبلتي كلكف...  تكجيي إلي   بؿ ال مكقفي كفي:" كقكلو
"  حممي مصطفى كلمحمد. مطبكعاف كشرحاىما. النابمسي الغني كعبد البكريني حسف منيـ كثيركف كشرحو. عميٌ 
  .(1") ط -الفارض ابف"  قمير كليكحنا"  ط - اإلليي كالحب الفارض ابف

 . (55/56/ 5) لمزركمي األعالم
  .64/ 1،اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، ابن تيمية -2
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  .عقيدة األمة فيإلرجائي اأثر الفكر : ثانيالمبحث ال
 

 .مسائل، وفيو اإليمان فيإلرجائي اأثر الفكر  :األكؿالمطمب 
 

 .والفكر العقلفي عمى الفرد : األثر المسألة األكلى
 
، كال يداخمو يتطرؽ إليو شؾال  أك فيـو  االعتقاد ىك انعقاد القمب عمى فكرو أف بداىة مف المعمكـ  

 لو،كصفان  آثاران تككف جي نتً فيي  كالكجداف،فتعيشو الركح  كالقمب،فيخالط كؿ خمية في العقؿ  ريب،
 عميو.برىانان ك 

، ، كثباتو في الرؤيا، تمثؿ تكصيفان صادقان لصفاء اعتقادو لطمأنينة كاالستقرار كراحة النفسفا   
فمف ، بكضكح إلى عكس ذلؾ تماما تيشيرف، كالحيرة كالتردد االضطرابأما ككضكحو في التصكير، ك 

ميح بالوصفا   ، لـ كفف الجدؿ، لكبلـمف تعكر صفك اعتقاده بعمـ ا، ك اعتقاده اطمأنت نفسو كصى
 ، فقد ظيرتعمـ الكبلـ مبعثو ئيفكر اإلرجاالكبما أف ، يدكء نفس، كال ليذؽ طعمان لراحة باؿ

كمف خبلؿ ، تفكؽ الحصر كاإلحصاء، ذلؾ كالشكاىد عمى، آثاره عند ميعتنقيو بصكرة كاضحة
، كلـ ييكفر ليـ قيو طمأنينةالذم لـ يحقؽ لميعتن، ًر االعتقادية ألقطاب عمـ الكبلـاستقرائنا لمًسيى 
 فكيؼ بأىؿ اإلرجاء؟!  -كىـ ليسكا مرجئة  - باؿل راحةو كال ، صفاء اعتقادو 

أخذكا بعمـ الكبلـ.أكلى كأحرل فيـ   ، بالحيرة كالشؾ كاالضطراب ممف سنذكرىـ مف عمماء كراـ و
ٍيرىةً  اٍنًتيىابي  ]جاء في شرح الطحاكية، تحت عنكاف،فقد   ًعٍمـً  ًإلىى كىالسُّن ةً  اٍلًكتىابً  عىفً  عىدىؿى  ًلمىفٍ  اٍلحى
ـً   :ما يأتي [ اٍلكىبلى

يمىاًف، اٍلكيٍفرً  بىٍيفى  فىيىتىذىٍبذىبي : )"....قىٍكليوي  ٍقرىارً  كىالت ٍكًذيًب، كىالت ٍصًديؽً  كىاإٍلً ٍنكىاًر، كىاإٍلً ٍسًكسنا كىاإٍلً  تىاًئينا، ميكى
د قنا، ميٍؤًمننا الى  زىاًئغنا، شىاكًّا اًحدنا كىالى  ميصى  .(ميكىذ بنا جى
يىتىرىد دي  يىٍضطىًربي : يىتىذىٍبذىبي : ش الىةي  كىىىًذهً . كى فىيىا ال ًتي اٍلحى اؿي  الم وي  رىًحمىوي  الش ٍيخي  كىصى  عىفً  عىدىؿى  مىفٍ  كيؿ   حى

ـً  ًعٍمـً  ًإلىى كىالسُّن ةً  اٍلًكتىابً  ،ااٍلكىبلى بىٍيفى  ٍينىوي بى  يىٍجمىعى  أىفٍ  أىرىادى  أىكٍ  ٍلمىٍذميكـً  الت عىاريضً  كىًعٍندى  كىالسُّن ًة، اٍلًكتىابً  كى
ؿي  يىريدُّهي  الن ص   يىتىأىك  ٍيرىةً  ًإلىى أىٍمريهي  فىيىئيكؿي  اٍلميٍختىًمفىًة، كىاآٍلرىاءً  الر ٍأمً  ًإلىى كى ؿً  اٍلحى ، كىالض بلى  قىاؿى  كىمىا كىالش ؾ 
ًفيدي، ريٍشدو  اٍبفي  ًسفىةً  ًبمىذىاًىبً  الن اسً  مىـً أىعٍ  ًمفٍ  كىىيكى  اٍلحى ، اٍلفىبلى ـٍ ًتًي قىاالى مى (( الت يىافيتً  تىيىافيتً )) ًكتىاًبوً  ًفي كى
مىفً :  لىًيي اتً  ًفي قىاؿى  ال ًذم كى كىذىًلؾى .  ًبًو؟ ييٍعتىدُّ  شىٍيئنا اإٍلً ، كى ؿي  اآٍلًمًدمُّ اًنًو، أىٍىؿً  أىٍفضى مى  ًفي كىاًقؼه  زى

اًئره  اٍلًكبىارً  اٍلمىسىاًئؿً  كىذىًلؾى . حى ٍقؼً  ًإلىى أىٍمًرهً  آًخري  اٍنتىيىى الم وي، رىًحمىوي  اٍلغىزىاًليُّ  كى ٍيرىةً  اٍلكى  اٍلمىسىاًئؿً  ًفي كىاٍلحى
ًمي ًة، مىى كىأىٍقبىؿى  الطُّريؽً  ًتٍمؾى  عىفٍ  أىٍعرىضى  ثيـ   اٍلكىبلى اًديثً  عى اًرمُّ فىمىاتى   الر سيكؿً  أىحى مىى كىاٍلبيخى ٍدًرهً  عى . صى
كىذىًلؾى  ٍبدً  أىبيك كى م دي  الم وً  عى ، عيمىرى  ٍبفي  ميحى ن فىوي  ال ًذم ًكتىاًبوً  ًفي قىاؿى  الر اًزمُّ  :الم ذ اتً  أىٍقسىاـً  ًفي صى
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ؿي  اٍلعىالىًميفى  سىٍعيً  كىغىايىةي ...  ًعقىاؿي  اٍلعيقيكؿً  ًإٍقدىاـً  ًنيىايىةي   ضىبلى
نىا اًصؿي ...  نىاجيسيكمً  ًمفٍ  كىٍحشىةو  ًفي كىأىٍركىاحي بىاؿي  أىذىل ديٍنيىانىا كىحى  كىكى

لىـٍ  مىٍعنىا أىفٍ  ًسكىل...  عيٍمًرنىا طيكؿى  بىٍحًثنىا ًمفٍ  نىٍستىًفدٍ  كى قىاليكا ًقيؿى : ًفيوً  جى  كى
ـٍ  اؿو  ًمفٍ  رىأىٍينىا دٍ ق فىكى دىٍكلىةو  ًرجى ًميعنا فىبىاديكا...  كى  كىزىاليكا ميٍسًرًعيفى  جى
ـٍ  كى مىتٍ  قىدٍ  ًجبىاؿو  ًمفٍ  كى اؿه  شيريفىاًتيىا عى  ًجبىاؿي  كىاٍلًجبىاؿي  فىزىاليكا ،...  ًرجى
ًمي ةى، الطُّريؽى  تىأىم ٍمتي  لىقىدٍ .  نىاًىجى  اٍلكىبلى ا اٍلفىٍمسىًفي ةى، كىاٍلمى ، تىٍشًفي رىأىٍيتييىا فىمى ًميبلن ، تيٍرًكم كىالى  عى ًميبلن  كىرىأىٍيتي  غى

ٍثبىاتً  ًفي اٍقرىأٍ  ًف،اٍلقيٍرآ طىًريقىةى  الطُّريؽً  أىٍقرىبى  مىى الر ٍحمىفي : }اإٍلً [. 5اآلية: 20: طو{ ]اٍستىكىل اٍلعىٍرشً  عى
ـي  يىٍصعىدي  ًإلىٍيوً } : الشكرل{ ]شىٍيءه  كىًمٍثًموً  لىٍيسى : }الن ٍفيً  ًفي كىاٍقرىأٍ .  [10اآلية 35: فىاًطرو ]{ الط ي بي  اٍلكىًم

ا ًبوً  ييًحيطيكفى  كىالى [ }11اآلية: 43 مىفٍ : ))قىاؿى  ثيـ  [. 110اآلية: 20: طو{ ]ًعٍممن ر بى  كى  تىٍجًربىًتي ًمٍثؿى  جى
ٍعًرفىًتي ًمٍثؿى  عىرىؼى   .((مى
كىذىًلؾى  ٍبدً  أىبيك الش ٍيخي  قىاؿى  كى م دي  الم وً  عى ٍبدً  ٍبفي  ميحى ، اٍلكىًريـً  عى ٍستىاًنيُّ ًسفىةً  ًعٍندى  يىًجدٍ  لىـٍ  أىن وي  الش ٍيرى  اٍلفىبلى
ٍيرىةى  ًإال   ًميفى كىاٍلميتىكىم   ـى، اٍلحى ٍيثي  كىالن دى  قىاؿى :  حى
سىي ٍرتي ...  كيم يىا اٍلمىعىاًىدى  طيٍفتي  لىقىدٍ  لىعىٍمًرم  اٍلمىعىاًلـً  ًتٍمؾى  بىٍيفى  طىٍرًفي كى

اًئرو  كىؼ   كىاًضعنا ًإال   أىرى  فىمىـٍ  مىى...  حى ا أىكٍ  ذىقىفو  عى  نىاًدـً  ًسف   قىاًرعن
كىذىًلؾى .  ٍيًنيُّ  اٍلمىعىاًلي أىبيك ؿى قىا كى كى ابىنىا يىا: اٍلجي ، تىٍشتىًغميكا الى  أىٍصحى ـً ـى  أىف   عىرىٍفتي  فىمىكٍ  ًباٍلكىبلى  ًبي يىٍبميغي  اٍلكىبلى
ا ًإلىى ا بىمىغى  مى قىاؿى . ًبوً  اٍشتىغىٍمتي  مى ٍكًتوً  ًعٍندى  كى ـ ، اٍلبىٍحرى  خيٍضتي  لىقىدٍ : مى م ٍيتي  اٍلًخضى سٍ  أىٍىؿى  كىخى ـً اإٍلً  بلى

، ميكمىييـٍ ٍمتي  كىعي دىخى ٍنوي، نىيىٍكًني ال ًذم ًفي كى ٍكًني لىـٍ  فىًإفٍ  كىاآٍلفى  عى ب ي يىتىدىارى ًتوً  رى ٍيؿي  ًبرىٍحمى  اًلٍبفً  فىاٍلكى
، ٍيًني  كى مىى أىميكتي  ذىا أىنىا كىىىا اٍلجي ًقيدىةً  عى مىى: قىاؿى  أىكٍ  أيم ي، عى ًقيدىةً  عى اًئزً  عى  قىاؿى  كىذىًلؾى كى . نىٍيسىابيكرى  عىجى
كىافى  ،الخسر شاىي الد يفً  شىٍمسي  ؿ   ًمفٍ  كى ًمذىةً  أىجى ، الد يفً  فىٍخرً تىبلى ًء، ًلبىٍعضً  الر اًزم  بلى قىدٍ  اٍلفيضى ؿى  كى  دىخى
مىٍيوً  ا: فىقىاؿى  يىٍكمنا، عى ا: قىاؿى  تىٍعتىًقدي؟ مى ، يىٍعتىًقديهي  مى ٍدرً ا ميٍنشىًرحي  كىأىٍنتى : فىقىاؿى  اٍلميٍسًمميكفى  ميٍستىٍيًقفه  ًلذىًلؾى  لص 
، كىمىا أىكٍ  ًبًو؟ ،: فىقىاؿى  قىاؿى ـٍ مىى الم وى  أىٍشكيري : فىقىاؿى  نىعى ًة، ىىًذهً  عى  أىٍعتىًقدي، مىا أىٍدًرم مىا كىالم وً  لىًكن ي الن ٍعمى
ا أىٍدًرم مىا كىالم وً  بىكىى أىٍعتىًقدي، مىا أىٍدًرم مىا كىالم وً  أىٍعتىًقدي، مى ؿى  ت ىحى  كى ًديدً  أىًبي كىاًلٍبفً . ًلٍحيىتىوي  أىٍخضى  اٍلحى

 :ًباٍلًعرىاؽً  اٍلمىٍشييكرً  اٍلفىاًضؿً 
ارى ...  اٍلًفكىرً  أيٍغميكطىةى  يىا ًفيؾى  ى أىٍمًرم حى  عيميًرم كىاٍنقىضى

ًبحىتٍ  فىمىا...  اٍلعيقيكؿي  ًفيؾى  سىافىرىتٍ   الس فىرً  أىذىل ًإال   رى
ى كؼي  أىن ؾى  زىعىميكا.. . اأٍليلىى الم وي  فىمىحى  ًبالن ظىرً  اٍلمىٍعري
كا ال ًذم ًإف   كىذىبيكا اًرجه ...  ذىكىري  اٍلبىشىرً  قيك ةً  عىفٍ  خى
قىاؿى .  ٍكنىًجيُّ  كى ٍكًتوً  ًعٍندى  اٍلخى ٍمتيوي  ًمم ا عىرىٍفتي  مىا: مى ًح، ًإلىى يىٍفتىًقري  اٍلميٍمًكفى  أىف   ًسكىل شىٍيئنا حىص   ثيـ   اٍلميرىج 
ٍصؼه  ااٍلٍفًتقىاري : اؿى قى  ٍمًبي ، كى مىا أىميكتي  سى قىاؿى .شىٍيئنا عىرىٍفتي  كى ري  كى مىى أىٍضطىًجعي : آخى عي  ًفرىاًشي عى  كىأىضى
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فىةى  مىى اٍلًمٍمحى جً  بىٍيفى  كىأيقىاًبؿي  كىٍجًيي، عى جى ءً  حي ءً  ىىؤيالى ت ى كىىىؤيالى ، يىٍطميعى  حى لىـٍ  اٍلفىٍجري حٍ  كى  اًمٍنيى  ًعٍنًدم يىتىرىج 
 .شىٍيءه 
مىفٍ  اؿً  ىىًذهً  ًمٍثؿً  ًإلىى يىًصؿٍ  كى ٍكوي  لىـٍ  ًإفٍ  اٍلحى ًتوً  الم وي  يىتىدىارى ال   ًبرىٍحمى ٍندىؽى، كىاً  ا تىزى  مىفٍ : ييكسيؼى  أىبيك قىاؿى  كىمى
ـً  الد يفى  طىمىبى  ٍندىؽى، ًباٍلكىبلى مىفٍ  تىزى ، ًباٍلًكيٍميىاءً  اٍلمىاؿى  طىمىبى  كى مىفٍ  أىٍفمىسى ًديثً  غىًريبى  طىمىبى  كى . كىذىبى  اٍلحى
قىاؿى  ٍكًمي: الم وي  رىًحمىوي  الش اًفًعيُّ  كى ـً  أىٍىؿً  ًفي حي بيكا أىفٍ  اٍلكىبلى ًريدً  ييٍضرى ييطىاؼى  كىالن عىاًؿ، ًباٍلجى  ًفي ًبًيـٍ  كى

ييقىاؿي  كىاٍلعىشىاًئًر، اٍلقىبىاًئؿً  زىاءي  ىىذىا: كى مىى بىؿى كىأىقٍ  كىالسُّن ةى  اٍلًكتىابى  تىرىؾى  مىفٍ  جى ـً  عى قىاؿى . اٍلكىبلى  اط مىٍعتي  لىقىدً : كى
ـً  أىٍىؿً  ًمفٍ  مىى اٍلكىبلى ىفٍ  يىقيكليوي، ميٍسًممنا ظىنىٍنتي  مىا شىٍيءو  عى ٍنوي  الم وي  نىيىى مىا ًبكيؿ   اٍلعىٍبدي  ييٍبتىمىى كىألى  مىا - عى
بلى  ٍيره  - ًبالم وً  الش ٍرؾى  خى ـً ًباٍلكى  ييٍبتىمىى أىفٍ  ًمفٍ  لىوي  خى  .اٍنتىيىى. بلى
تىًجدي  دى  كى ءً  أىحى اًئًز، مىٍذىىبً  ًإلىى يىٍرًجعي  اٍلمىٍكتً  ًعٍندى  ىىؤيالى ا فىييًقرُّ  اٍلعىجى كا ًبمى ييٍعًرضي  ًبوً  أىقىرُّ  ًتٍمؾى  عىفٍ  كى

اًلفىةً  الد قىاًئؽً  ، اٍلميخى تييىا، لىوي  يىتىبىي فٍ  لىـٍ  أىكٍ  فىسىاديىىا، لىوي  تىبىي فى  ثيـ   ًبيىا،يىٍقطىعي  كىافى  ال ًتي ًلذىًلؾى  فىيىكيكنيكفى  ًصح 
ًمميكا ًإذىا - ًنيىايىاًتًيـٍ  ًفي ٍنًزلىةً  - اٍلعىذىابً  ًمفى  سى ٍبيىافً  ًمفى  اٍلًعٍمـً  أىٍىؿً  أىٍتبىاعً  ًبمى  .كىاأٍلىٍعرىابً  كىالن سىاءً  الص 

ا اٍلمىرىًض، ىىذىا ًلًمٍثؿً  الن اًفعي  كىالد كىاءي  مىكىاتي  اٍلقيميكبً  طىًبيبي  كىافى  مى ميوي  الم وً  صى سىبلى مىٍيوً  كى ـى  ًإذىا - يىقيكليوي  عى  قىا
تىوي  يىٍفتىًتحي  الم ٍيؿً  ًمفى  بلى ًميكىاًئيؿى  ًجٍبًريؿى  رىب   الم ييـ  : »صى ، كى ٍسرىاًفيؿى ـى  كىاأٍلىٍرًض، الس مىاكىاتً  فىاًطرى  كىاً  اًل  عى

ـي  أىٍنتى  كىالش يىادىًة، اٍلغىٍيبً  ا ًعبىاًدؾى  بىٍيفى  تىٍحكي ، ًفيوً  كىانيكا ًفيمى ا اٍىًدًني يىٍختىًمفيكفى ؽ   ًمفى  ًفيوً  اٍختيًمؼى  ًلمى  اٍلحى
، وي .  «ميٍستىًقيـو  ًصرىاطو  ًإلىى تىشىاءي  مىفٍ  تىٍيًدم ًإن ؾى  ًبًإٍذًنؾى ر جى س ؿى . ميٍسًمـه  خى ب وً  ًإلىى  تىكى  ًجٍبًريؿى  ًبريبيكًبي ةً  رى

ًميكىاًئيؿى  ا يىٍيًديىوي  أىفٍ  ٍسرىاًفيؿى كىا ً  كى ؽ   ًمفى  ًفيوً  اٍختيًمؼى  ًلمى يىاةي  ًإذٍ  ًبًإٍذًنًو، اٍلحى قىدٍ . ًباٍلًيدىايىةً  اٍلقىٍمبً  حى ك ؿى  كى  الم وي  كى
انىوي  ءً  سيٍبحى ثىةى  ىىؤيالى يىاةً  الث بلى ك ؿه  فىًجٍبًريؿي : ًباٍلحى يىاةً  سىبىبي  ىيكى  ال ًذم ًباٍلكىٍحيً  ميكى ًميكىاًئيؿي  كًب،اٍلقيمي  حى  كى
يىاةً  سىبىبي  ىيكى  ال ًذم ًباٍلقىٍطرً  سىاًئرً  اأٍلىٍبدىافً  حى يىكىاًف، كى ٍسرىاًفيؿي  اٍلحى كرً  ًفي ًبالن ٍفخً  كىاً   سىبىبي  ىيكى  ال ًذم الصُّ
يىاةً  سُّؿي . أىٍجسىاًدىىا ًإلىى اأٍلىٍركىاحً  كىعىٍكدً  اٍلعىالىـً  حى انىوي  الم وً  ًإلىى فىالت كى  اٍلعىًظيمىةً  اأٍلىٍركىاحً  ىىًذهً  ًبريبيكًبي ةً  سيٍبحى

ك مىةً  يىاًة، اٍلميكى  .(1)" اٍلميٍستىعىافي  كىالم وي  ،اٍلمىٍطميكبً  حيصيكؿً  ًفي عىًظيـه  تىٍأًثيره  لىوي  ًباٍلحى
 
الطاغية عمى حالتيـ الصبغة  ، كانت ىيكالشؾ كاالضطرابأف الحيرة ، ىذا االقتباسلي يؤكد   
منطؽ حصكليا بسمكؾ طريؽ ال تكىمكا ؛ قد يككنكفمير ةو  في النياية إلى ثمارو  بيـ لتآ، ك لنفسيةا

، فكيؼ ما عرفنا ، قد أدل بيـ عمـ الكبلـ إلىالعقمي، كعمـ الكبلـ الذميـ، فإف كاف ىؤالء الكراـ
 !؟جماعة المسمميف ، كمفارقةبيـ إلى ميفارقة الديف الذيف أدلالخبثاء  بأكلئؾ المرجئة
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 .والذكر في القمب الفرد،عمى األثر  الثانية:مسألة ال
 
كبكجكد ، كال يطمئف إال ببرد اليقيف، كمبعث الطمأنينة كاالستقرار، القمب مركز الراحة النفسية   

ًمميكا آمىنيكا كىال ًذيفى }براحة الباؿ، قاؿ تعالى القمب ينعـ اليقيف كتكفره اتً  كىعى اًلحى  ؿى نيز   ًبمىا كىآمىنيكا الص 
مىى م دو  عى ؽُّ  كىىيكى  ميحى ب ًيـٍ  ًمفٍ  اٍلحى ٍنييـٍ  كىف رى  رى ، فقد يتكفر [2اآلية  47:محمد]{ بىالىييـٍ  كىأىٍصمىحى  سىي ئىاًتًيـٍ  عى

( التي تشير ـ يصؿ بعد إلى المرتبة الثالثة )حؽ اليقيف( كل)عمـ اليقيف و األكلىتاإليماف بمرتب
ذٍ إلييا اآلية القرآنية } ـي  اؿى قى  كىاً  لىـٍ  قىاؿى  اٍلمىٍكتىى تيٍحيً  كىٍيؼى  أىًرًني رىب   ًإٍبرىاًىي لىًكفٍ  بىمىى قىاؿى  تيٍؤًمفٍ  أىكى  كى

ذٍ  قىاؿى  قىٍمًبي ًليىٍطمىًئف   ٍرىيف   الط ٍيرً  ًمفى  أىٍربىعىةن  فىخي مىى اٍجعىؿٍ  ثيـ   ًإلىٍيؾى  فىصي بىؿو  كيؿ   عى ٍزءنا ًمٍنييف   جى  ثيـ   جي
ًكيـه  عىًزيزه  الم وى  أىف   كىاٍعمىـٍ  سىٍعينا ينىؾى يىٍأتً  اٍدعيييف    –، فمـ يطمب سيدنا إبراىيـ [260 اآلية 2:البقرة ]{ حى

كيؼ يحيي  –عز كجؿ  –و اهللمى عمً أف يي  -عميو كعمى نبينا محمد أفضؿ الصبلةو كأتـ التسميـ 
ألكؿ يفيد عمـ اليقيف يريو كيؼ يحيي المكتى، فالطمب ا أف -تعالى –، إنما طمب مف اهلل المكتى
كلكف  -عميو السبلـ  –، ميعٌمبلن طمبو ما الطمب الثاني فيفيد حؽ اليقيف، أعمى درجات اليقيف، كأ

، في قبؿ الكصكؿ إلى جناف الخمد كعظيـ المقاء، ليطمئف قمبي، فيك خير غنيمةو في دنيا الفناء
 .في مشيد حؽ اليقيفكذلؾ مقعد صدؽو عند مميؾو مقتدر، 

 
عمـ الكبلـ كالجدؿ، كلكف ب، كال المنطؽبنظريات  ال سبيؿ إليو، أخي المؤمففبرد اليقيف      

تىٍطمىًئفُّ  آمىنيكا ال ًذيفى } –تعالى –، لقكلو سبيمو الذكر كالدعاء  الم وً  ًبًذٍكرً  أىالى  الم وً  ًبًذٍكرً  قيميكبيييـٍ  كى
ثىؿي ) النبي  كلقكؿ ،[28:  اآلية 13:الرعد ]{اٍلقيميكبي  تىٍطمىًئفُّ  ب وي  يىٍذكيري  ال ًذم مى  يىٍذكيري  الى  كىال ًذم رى
ب وي، ثىؿي  رى ي   مى عائشة رضي  –الصديقة بنت الصديؽ –، ككما كصفت أـ المؤمنيف(1)( كىالمىي تً  الحى

مىى الم وى  يىٍذكيري   الن ًبيُّ  كىافى ) حاؿ النبي اهلل عنيما  ف الذاكركف اكبيذا ك، (2)أىٍحيىاًنًو( كيؿ   عى
كنو حياةن ىانئةن ىادئةن مطمئنةن، ال حيرة فييا، كال تردد، كال شؾ فييا ، كيحييشيدكف حقيقة اإليماف

إال  ـو لف يصيبيبأن كف، مكقنـبكعد ربي ـبيقيني كف، ميستبشر ـإلى باريي ـأمرى ضكفكال قمؽ، ميفك 
مىفٍ  }،يـعمى رب مكف، ميتككـما كتب اهلل لي ك ؿٍ  كى مى  يىتىكى ٍسبيوي  فىييكى  الم وً  ىعى عىؿى  قىدٍ  أىٍمًرهً  بىاًلغي  الم وى  ًإف   حى  جى

، طمب كتكميؼمف  ـاهلل مني إلى ميراد كفنظر ي[ 3:اآلية  65:الطبلؽ]{ قىٍدرنا شىٍيءو  ًلكيؿ   الم وي 
 !مف قدرو كتدبير ـبياهلل الطرؼ عما أراده  كفغاض

 

                                                           
 .6407برقـ  ،86/ 8 كجؿ،هلل عز باب فضؿ ذكر ا ،البخاريصحيح  ،البخاري -1
، باب ذكر صحيح مسمم ،ورواه مسمم، 1/129ؿ يتتبع المؤذف فاه ىاىنا كىاىنا، باب ى (البخاري،)م . ن -2
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 الكممة. وحدة فياألثر  الثالثة:المسألة 
 
، ، كالعكس صحيحكحدة الغاية كاليدؼ، كسر أسُّ كحدة الكممةإف العقيدة ىي ....أجؿ      

كحدتيا ، أف سر يجد كال بدسكؼ ، مةأية أ كحدة الكممة كالغاية كاليدؼ عندة حث في ظاىر اكالب
ير ، كأف األمـ غ، أيان كانت تمؾ العقيدةافي ثقافتي لمغاية كاليدؼ جامعةو  بعقيدةو  إيمانيا يف فيكم
 ، كمبعثي تشتت غاياتياسر  ، كاف غياب العقيدة الجامعة ىكفي الغاية كاليدؼ كالكممة مكحدةال

مثؿ تفرؽ الكممة  كال شيء أفتؾ بكحدة الغاية كاليدؼ ،يا، كمحرؾ الخبلؼ بيف أبنائتفرًؽ كممتيا
و القكؿ الفصؿ ، كيجعؿ لالعقؿ المجردسي د ، كالذم يي افتؾ بكحدة الكممة مف عمـ الكبلـكال شيء ، 

، كذلؾ ، فيقع الخبلؼ كيتسع الشقاؽتجد أف كؿ ذم عقؿ ينقض فكر غيره ، كىناعمى كؿ شيء
 -تعالى  –قاؿ اهلل ، دة القياس التي ىي مرجعية الخبلؼ، كغياب قاعإلعجاب كؿ ذم رأمو برأيو

ميكا تىنىازىعيكا كىالى  كىرىسيكلىوي  الم وى  كىأىًطيعيكا } تىٍذىىبى  فىتىٍفشى كيـٍ  كى كا ًريحي اًبًريفى  مىعى  الم وى  ًإف   كىاٍصًبري { الص 
فكر عمى ، كحينما يطغى عمـ الكبلـ  ييذكي ركح التنازع كعمـ الكبلـ، كال[46: اآلية 8:األنفاؿ]

ًدعى منيا في عقيدتنا كثقافتنا ، ًلتيعًمؿى األمـ الكافرة مكراى منيا ككيدا ، كىذا ما رمتنا بوأمة فقد تيكي
األفكار الخبيثة )عمـ  ، كتمؾذاؾ المرض العضاؿىك ، كبذكر الخبلؼ كالشقاؽ، دـمعاكؿ الي

أك نقاشو يفتقر لتحريؾ ، أك حكارو ، حامميا ألكثر ًمف كبلـ حرؾعقيدة ال تي ، فكاف نتاجيا (الكبلـ
 !!حاؿ تغيير، أك ساكفو 

، كيكفي شيادة الفبلح ابتميت بيما أمة كحالفيا ما، فعضاؿال الداءىما فالفمسفة كالكبلـ لذا     
ٍأميكفى  ًإف  : اٍلعيمىمىاءي  "...قىاؿى ا مكأصحابي امأىمي ارىل ميميكؾً  بىٍعضى  ىىادىفى  لىم ا اٍلمى اًحبى  أىظينُّوي  - الن صى  صى
ًزيرىةً  كىانىتٍ  اٍلييكنىاًف، كيتيبً  ًخزىانىةى  ًمٍنوي  طىمىبى  - قبرص جى مىٍيوً  يىري يىظٍ  الى  بىٍيتو  ًفي مىٍجميكعىةن  ًعٍندىىيـٍ  كى  عى
ده، مىعى  أىحى وي  اٍلمىًمؾي  فىجى كىاص  ، ًفي كىاٍستىشىارىىيـٍ  الر ٍأمً  ذىًكم ًمفٍ  خى كا فىكيمُّييـٍ  ذىًلؾى ـً  أىشىاري  ًإال   ًإلىٍيوً  تىٍجًييًزىىا ًبعىدى

ي ٍزىىا: قىاؿى  فىًإن وي  كىاًحده، مىٍطرىافه  ، جى ـٍ ا ًإلىٍيًي مىتٍ  فىمى  أىٍفسىدىٍتيىا، ًإال   شىٍرًعي ةو  دىٍكلىةو  مىىعى  اٍلعيميكـي  ىىًذهً  دىخى
اًئيىا.." بىٍيفى  كىأىٍكقىعىتٍ  مىمى عي

كمصدر  ،مبعث خبلؼ، خالطيا عمـ الكبلـ التي ة، كبيذا كانت العقيد(1)
، كما ذلؾ إال ألنيا ال عقيدة مميتة لميمـ، كمميدة لمكسؿ كالخذالف، شقاؽ لو أكؿه كال آًخر لو
نصيب لمجد كالعمؿ فييا ال ، جدؿ، كتحميؽ في عالـ الميثؿ كالخياؿتعدك أكثر مف سفسطة ك 

ذكاء ركح ال، ك نزاعو ال في بعث تتسبب، فضبلن عما ما مثقاؿ ذرة  .شقاؽالك  خبلؼو ا 
 ميفرقان فكران  -كنياية  بدءان كالذم عماده عمـ الكبلـ  -ئيفكر اإلرجاالكاف  ،أقكؿما سبؽ بيانو مً ف   

ال فكران  ،البلمباالة، حاديان بأىمو إلى حاؿ الشقاؽ كالتنازع كالخبلؼى باعثان عمك ، لكحدة الكممة

                                                           
 ،ىػ1188المتكفى ، أحمد بف سالـ السفاريني الحنبمي شمس الديف، أبك العكف محمد بف، السفاريني -1
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ة الغاية كاليدؼ تحت سقؼ التنزيؿ، كانقيادان ألكامر الكحي كحد، ك كحدة الكممةحيكيان باعثان عمى 
( فضبلن عف سنة النبي )المتمك) القرآف الكريـ( كالكحي غير المتعبد بتبلكتو المتمك، الكحي بشقيو
، ترل كبناءن عمى ىذا، يماف، بسبب عدـ اعتباره لمعمؿ في مفيكمو لحقيقة اإلمجد كالعمؿئو لإقصا

، كبيف األمة زاؿ يحكؿ بيف األمة ككحدة كممتيا، حاؿ كما النتاج السمبي ليذا الفكر الخبيث
قيامان ، ؤلمـ كالشعكب العالميةل ا لمكانتيا في قيادتيا الفكريةتبكئيبيف األمة ك  ، ككحدة غايتياك 

بادة العباد ، لتحرير العباد مف عحمؿ لكاء التكحيد ، المتمثمة فيتجاه رسالتيا العظيمة يابمسؤكليات
جاء عمى لساف ذاؾ ، كالذم ؾ الحداء الخالد منذ فجر اإلسبلـ، امتداد لذاإلى عبادة رب العباد

 :الصحابي الجميؿ، كالقائد الفذ النبيؿ، ربعي بف عامر رضي اهلل عنو قاؿ
اءى  كىالم وي  اٍبتىعىثىنىا، "..الم وي  ًمفٍ  الم ًو، ًعبىادىةً  ًإلىى اٍلًعبىادً  ًعبىادىةً  ًمفٍ  شىاءى  مىفٍ  ًلنيٍخًرجى  ًبنىا جى  الدٍُّنيىا ًضيؽً  كى
ًمفٍ  ًسعىًتيىا، ًإلىى ٍكرً  كى ، عىٍدؿً  ًإلىى األىٍديىافً  جى مىنىا اإًلٍسبلـً ٍمًقوً  ًإلىى ًبًديًنوً  فىأىٍرسى  قىًبؿى  فىمىفٍ  ًإلىٍيًو، عيكىىيـٍ ًلنىدٍ  خى
ٍعنىا ًمٍنوي  ذىًلؾى  قىًبٍمنىا ذىًلؾى  ًمن ا ٍنوي، كىرىجى ٍكنىاهي  عى تىرى وي  كى مىفٍ  ديكنىنىا، يىًمييىا كىأىٍرضى ت ى أىبىدنا، قىاتىٍمنىاهي  أىبىى كى  حى

ا: الم ًو ، قىاؿى  مىٍكعيكدً  ًإلىى نيٍفًضيى  مى   الم ًو؟ مىٍكعيكدي  كى
ن ةي الٍ : قىاؿى  مىى مىاتى  ًلمىفٍ  جى ، سىًمٍعتي  قىدٍ : ريٍستيـي  فىقىاؿى  بىًقيى  ًلمىفٍ  كىالظ ٍفرً  أىبىى، مىفٍ  ًقتىاؿً  عى ـٍ قىالىتىكي  فىيىؿٍ  مى
ـٍ  كا أىفٍ  لىكي ري ت ى األىٍمرى  ىىذىا تيؤىخ  كا ًفيوً  نىٍنظيرى  حى تىٍنظيري ،: قىاؿى ! كى ـٍ ـٍ  نىعى ؟ أىحىبُّ  كى ـٍ ا ًإلىٍيكي ٍيًف؟ أىكٍ  أىيىٍكمن  يىٍكمى
ت ى بىؿٍ  ال: قىاؿى  ؤىسىاءى  رىٍأًينىا أىٍىؿى  نيكىاًتبى  حى بىتىوي  كىأىرىادى  قىٍكًمنىا كىري ميدىافىعىتىوي، ميقىارى  لىنىا سىف   ًمم ا ًإف  : فىقىاؿى  كى

مى  كىال آذىاًننىا، ًمفٍ  األىٍعدىاءى  نيمىك فى  أىال أىًئم تينىا، ًبوً  كىعىًمؿى   اهلل رسكؿ  ًمفٍ  أىٍكثىرى  الم قىاءً  ًعٍندى  ييـٍ نيؤىج 
، ٍنكيـٍ  ميتىرىد ديكفى  فىنىٍحفي  ثىبلثو ، أىٍمًرؾى  ًفي فىاٍنظيٍر  ثىبلثنا، عى ـٍ ًؿ، بىٍعدى  ثىبلثو  ًمفٍ  كىاًحدىةن  كىاٍختىٍر  كىأىٍمًرًى  األىجى
نىدىعيؾى  اإًلٍسبلـى  اٍختىرً  ، كى زىاءى، أىكً  كىأىٍرضىؾى نىكيؼ   فىنىٍقبىؿى  اٍلجى نٍ  كى ،عى فٍ  ؾى ًنيًّا نىٍصًرنىا عىفٍ  كيٍنتى  كىاً  ٍكنىاؾى  غى  تىرى
فٍ  ًمٍنوي، ا ًإلىٍيوً  كيٍنتى  كىاً  نىٍعنىاؾى  ميٍحتىاجن لىٍسنىا الر اًبًع، اٍليىٍكـً  ًفي اٍلمينىابىذىةً  أىكً  مى ا نبذؤؾ كى بىٍيفى  بىٍينىنىا ًفيمى  اٍليىٍكـً  كى
مىى ًبذىًلؾى  ؾى لى  كىًفيؿه  أىنىا تىٍبدىأىنىا، أىفٍ  ًإال الر اًبعً  اًبي عى مىى أىٍصحى ًميعً  كىعى ؟ أىسىي ديىيـٍ : قىاؿى  تىرىل مىفٍ  جى  أىٍنتى
لىًكف   ال،: قىاؿى  سىدً  اٍلميٍسًمًميفى  كى ييـٍ  كىاٍلجى ، ًمفٍ  بىٍعضي مىى أىٍدنىاىيـٍ  ييًجيري  بىٍعضو مىصى  أىٍعبلىيـٍ  عى  رستـ فىخى

، أىٍىؿً  برؤساء ا: فىقىاؿى  فىاًرسى ؟ مى ٍكفى حى  قىطُّ  كىبلمنا رىأىٍيتيـٍ  ؿٍ ىى  تىرى ًؿ؟ ىىذىا كىبلـً  ًمفٍ  أىعىز   كىال أىٍكضى  الر جي
تىدىعى  ىىذىا ًمفٍ  شىٍيءو  ًإلىى تىًميؿى  أىفٍ  لىؾى  الم وً  مىعىاذى : قىاليكا ا! اٍلكىٍمبً  ًليىذىا ًدينىؾى  كى !ًثيىاًبوً  ًإلىى تىرىل أىمى
كا كيحكـ ال: فىقىاؿى  لىًكفً  ًب،الث يىا ًإلىى تىٍنظيرى كا كى تىٍستىًخؼُّ  اٍلعىرىبى  ًإف   كىالس يرىًة، كىاٍلكىبلـً  الر ٍأمً  ًإلىى اٍنظيري

ٍأكىؿً  ًبالم بىاسً  يىصيكنيكفى  كىاٍلمى ، كى ـٍ  لىٍيسيكا األىٍحسىابى ٍكفى  كىال الم بىاًس، ًفي ًمٍثمىكي ا ًفيوً  يىرى " مى ٍكفى تىرى
(1). 

 

                                                           
تاريخ ، ق310المتكفى: ، بف غالب اآلممي، أبك جعفر الطبرممحمد بف جرير بف يزيد بف كثير ، الطبري -1

 .521-2/520، وصمة تاريخ الطبري، الطبري = تاريخ الرسل والمموك
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  :نقاطما يأتي مف ، ىي اإليمان الخالصة في أثر الفكر اإلرجائي في  
 
 .الزندقة كالمركؽ مف الديف الحنيؼ، كمبعثه لمتردد كالشؾ ك الفكر اإلرجائي مصدره لمحيرة -1
، كعدـ ىدكء باؿالفكر اإلرجائي  -2  .كالطمأنينة، كمفارقةو لبرد اليقيف باعث قمؽو، كشقاء نفسو
في إيماف الفرد البلمباالة تكالية ك اإلإلحبلؿ ركح  -بصكتو عاؿو  –الفكر اإلرجائي حادو  -3

 .كنكاىيو –تعالى –تيجاه أكامر اهللكالتًّسيُّب متياكف داعيان ل، ك كالجماعة
 ،اليكل اتإلمبلء كاإلخبلد ، الرأمكتشتت ، تبديد العزيمةالفكر اإلرجائي سبب رئيس في  -4

ىماؿ  ئياإلرجافكر ال مفيكـخرج مف حقيقة اإليماف ًكفقاى لأي ، الذم العمؿبااللتزاـ جانب  كا 
   .الميتيافت

كبيف باقي الممؿ كالنحؿ  ،العقدية بيف ديف اإلسبلـ الحنيؼ الفكر اإلرجائي ماحؽه لمفركؽ -5
، كأبك جيؿو كأبك ليبو كمف )المعيف(، كفرعكف كجنكدىمامة، كاعتراؼه ًضمنيه بيا، فإبميسالباط

(مجردة عف ا ، ككؿ مف عرؼ اهلل معرفةكافقيـ ك شاكميـ  !!!لطاعة كااللتزاـ فيك)مؤمفه
المؤمف أىمس في أذف  ،أثر الفكر اإلرجائي في اإليمافلخبلصًة  بيافو مف كبعد ما سبؽ  كىنا    

 :الحاذؽ المبيب، بسؤاؿو يطرحو عمى نفسو، كيجيب عميو بنفسو، كىك ما يأتي
كأفسد لدينو مف  ،ض العضاؿبإيماف المؤمف مف ىذا المر  أشد فتكان مرضان عيضاالن  رأيتىؿ   

 !!؟؟ىذا الكباء القتٌاؿ 
، ككؿ مصيبة في ـ المصائب، كإصابة الدماغ أك القمبفالمصيبة حينما تككف في الديف ىي أي    

، كتجديد اليمة  -تعالى –عمى أمر اهلل الصبر ك ، باهللغير الديف تجد ليا سمكل في اإليماف 
 .تغيير الكاقعاد في األخذ باألسباب لاالجتيك  -عز كجؿ –كالتككؿ عميو باالستعانة باهلل 

ال تكجد قضية ممحة في انطبلقان مف مفيـك فقو )األكلكيات(  :المطمبفي نياية ىذا  قكؿكأ   
ىنالؾ قضية ليس ، ك ان مف قضية الفيـ الصحيح لئليمافأزمة األمة اإلسبلمية اليـك أكثر إلحاح

، لمكاجية كؿ انحراؼو في العقيدة لؾكذ ،في ىذه األياـ، خاصة أكلى مف تصحيح عقائد األمة
ىذه البدعة العقدية الميتمثؿ في ك ( المتيافت الممجكج، ئياإلرجا فكرالىذا الفكر) كخاصة مكاجية

، كرسمان مف دكف محتكل شكبلن مف دكف مضمكفاإلسبلـ ديف جعؿ مف كالذم ، الدخيمةك الطارئة 
اح سيئة، أك زيغو عف جادة الحؽ، أك كال يحكؿ دكف اجتر ، إلى عمؿ ال يحرؾ إيماف() ى، كمسم

، ، كنسيافو لمكاقع كالذاتتمنياتو  )إيماف(أكثر مف  ،لئليمافىذا الفيـ  ، فبل يعدكجنكح إلى اليكل
غراؽو   .آتعمى ما ىك في النتائج  كتكاكؿو  ،الشيكاتك في المنى لمنفس  كا 
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 . تاف، كفيو مسألوالسموكالعمل  فيإلرجائي اأثر الفكر  :الثانيب مالمط
 

 .في العمل أثر الفكر اإلرجائي: المسألة األكلى
 
، ، أف أسُّو التأخير كالتأجيؿمف مفيكـ معناه المغكميمحظ  ئيفكر اإلرجاالالمتأمؿ في مفيكـ   

 ،نيتو كأصمو، فبل عجب أف يككف أثره مينطًمؽي مف بي حة الكاقع ىي السمو الغالبة عميوكمغادرة صف
اإليماف بيف مفيـك اـ في ، فبل انفصقميؿ، أك يكاد أف يككف معدكمان كأف يككف نصيب العمؿ فيو 

 .كالعمؿ كال بد التصديؽاإليماف مضمكف ف، كثمرة لمتصديؽ العمؿكتصديؽ ك اإليماف 

فىوي  كىمىا ًباٍلعىمىؿً  الت ٍصًديؽي  فىالد يفي  "....قاؿ عبداهلل ابف اإلماـ أحمد بف حنبؿ:  ؿ   عىز   الم وي  كىصى  كىجى
مىوي  أىٍنًبيىاءىهي  أىمىرى  كىمىاكى  ًتوً  كىريسي  عىز   الم وي  قىاؿى  كىاٍلعىمىؿً  اٍلقىٍكؿً  بىٍيفى  كىالت ٍفًريؽي  اٍلعىمىًؿ، تىٍرؾي  ًفيوً  كىالت فىرُّؽي : ًبًإقىامى

ؿ   ةى  كىأىقىاميكا تىابيكا فىًإفٍ  } كىجى  ًمفى  فىالت ٍكبىةي [ 11اآلية: 9:لتكبةا{ ]الد يفً  ًفي فىًإٍخكىانيكيـٍ  الز كىاةى  كىآتىكيا الص بلى
عىمىيىا الش ٍرؾً  ؿ   عىز   الم وي  جى ةً  ًبًإقىامىةً  كىعىمىبلن  قىٍكالن  كىجى يتىاءً  الص بلى قىاؿى  الز كىاًة، كىاً  ابي  كى  لىٍيسى : الر ٍأم أىٍصحى
ةي  يمىافً  ًمفى  اٍلفىرىاًئضً  ًمفى  شىٍيءه  كىالى  الز كىاةي  كىالى  الص بلى مىى ًترىاءن افٍ  اإٍلً ؿ   عىز   الم وً  عى فنا كىجى  ًلًكتىاًبوً  كىًخبلى
سين ةً  لىكٍ  ،  نىًبي وً  كى ا اٍلقىٍكؿي  كىافى  كى ٍنوي  الم وي  رىًضيى  بىٍكرو  أىبيك ييقىاًتؿٍ  لىـٍ  يىقيكليكفى  كىمى قىاؿى  ،" الر د ةً  أىٍىؿى  عى  كى

ٍيؿي  يمىافي : عً اٍلًبدى  أىٍىؿي  يىقيكؿي : " الم وي  رىًحمىوي  اٍلفيضى ٍقرىاري  اإٍلً يمىافي  عىمىؿو  ًببلى  اإٍلً ن مىا كىاًحده، كىاإٍلً ؿي  كىاً   يىتىفىاضى
ميكفى  كىالى  ًباأٍلىٍعمىاًؿ، الن اسي  يمىاًف، يىتىفىاضى مىفٍ  ًباإٍلً الىؼى  فىقىدٍ  ذىًلؾى  قىاؿى  كى مىى كىرىد   اأٍلىثىرى  خى   الم وً  رىسيكؿً  عى
يمىافي : »قىاؿى   وً الم   رىسيكؿى  أًلىف   قىٍكلىوي  سىٍبعيكفى  ًبٍضعه  اإٍلً مييىا شيٍعبىةن  كى  ًإمىاطىةي  كىأىٍدنىاىىا الم وي  ًإال   ًإلىوى  الى  أىٍفضى
يىاءي  الط ًريًؽ، عىفً  اأٍلىذىل يمىافً  ًمفى  شيٍعبىةه  كىاٍلحى تىٍفًسيري  «اإٍلً يمىافي  يىقيكؿي  مىفٍ  كى ؿي  الى  اإٍلً  ًإف  : يىقيكؿي  يىتىفىاضى
اًف، ًمفى  لىٍيسىتٍ  اًئضى اٍلفىرى  يمى ي زى  اإٍلً يمىاًف، ًمفى  اٍلعىمىؿى  اٍلًبدىعً  أىٍىؿي  فىمى قىاليكا اإٍلً  ًمفى  لىٍيسى  الم وً  فىرىاًئضى  ًإف  : كى

يمىافً  مىفٍ  اإٍلً ـى  فىقىدٍ  ذىًلؾى  قىاؿى  كى اؼي  اٍلًفٍريىةى، أىٍعظى اًحدنا يىكيكفى  أىفٍ  أىخى مىى رىادًّا ًلٍمفىرىاًئًض، جى ؿ   عىز   لم وً ا عى  كىجى
يىقيكؿي  أىٍمرىهي، ؿ   عىز  - الم وى  ًإف  : السُّن ةً  أىٍىؿي  كى يمىافً  اٍلعىمىؿى  قىرىفى  -كىجى ؿ   عىز   الم وً  فىرىاًئضى  كىأىف   ًباإٍلً  ًمفى  كىجى

يمىاًف، ًمميكا آمىنيكا كىال ًذيفى  } قىاليكا اإٍلً اتً  كىعى اًلحى كؿي  يىذىافى [ 2 اآلية: 47:محمد{ ]الص   اٍلعىمىؿً  مىٍكصي
يمىافً  يىقيكؿي  ًباإٍلً اءً  أىٍىؿي  كى ٍرجى ٍيري  مىٍقطيكعه  ًإن وي : اإٍلً ، غى قىاؿى  مىٍكصيكؿو مىفٍ : }السُّن ةً  أىٍىؿي  كى  ًمفى  يىٍعمىؿٍ  كى

اتً  اًلحى اءً  ٍىؿي كىأى  مىٍكصيكؿه  فىيىذىا[ 124اآلية: 4: النساء{ ]ميٍؤًمفه  كىىيكى  أيٍنثىى أىكٍ  ذىكىرو  ًمفٍ  الص  ٍرجى  اإٍلً
قىاؿى  مىٍقطيكعه، ىيكى  بىؿٍ  يىقيكليكفى  مىفٍ  }      السُّن ةً  أىٍىؿي  كى سىعىى اآٍلًخرىةى  أىرىادى  كى { ميٍؤًمفه  كىىيكى  سىٍعيىيىا لىيىا كى

كيؿُّ  مىٍكصيكؿه  فىيىذىا[ 19 اآلية 17:اإلسراء] ، أىٍشبىاهً  ًمفٍ  اٍلقيٍرآفً  ًفي شىٍيءو  كى : يىقيكليكفى  ن ةً السُّ  فىأىٍىؿي  ذىًلؾى
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اءً  كىأىٍىؿي ,  ميٍجتىًمعه  مىٍكصيكؿه  ىيكى  ٍرجى لىكٍ  ميتىفىر ؽه، مىٍقطيكعه  ىيكى  يىقيكليكفى  اإٍلً ا اأٍلىٍمري  كىافى  كى  لىكىافى  يىقيكليكفى  كىمى
اًرـى  اٍلمىعىاًصيى  كىاٍرتىكىبى  عىصىى مىفٍ  مىٍيوً  يىكيفٍ  لىـٍ  كىاٍلمىحى كىافى  سىًبيؿه  عى ا اٍلعىمىًؿ، ًمفى  يىٍكًفيوً  ًإٍقرىاريهي  كى  أىٍسكىأى  فىمى
وي  قىٍكؿو  ًمفٍ  ىىذىا ن ا ًلم وً  فىًإن ا كىأىٍقبىحى قىاؿى "  رىاًجعيكفى  ًإلىٍيوً  كىاً  ٍيؿه  كى يمىافً  أىٍصؿي : »فيضى فىٍرعيوي  ًعٍندىنىا اإٍلً  بىٍعدى  كى

بىٍعدى  كىالت ٍكًحيدً  الش يىادىةً  غً ًبالٍ    ًلمن ًبي   الش يىادىةً  كى بىٍعدى  بىبلى ًديًث، ًصٍدؽي  اٍلفىرىاًئضً  أىدىاءً  كى  كىًحٍفظي  اٍلحى
انىًة، تىٍرؾي  اأٍلىمى فىاءي  اٍلًخيىانىًة، كى ًصمىةي  ًباٍلعىٍيًد، كىاٍلكى ، كى ةي  الر ًحـً ًميعً  كىالن ًصيحى ، ًلجى  ًلمن اسً  كىالر ٍحمىةي  اٍلميٍسًمًميفى
ٍيبلن  يىٍعًني لىوي  ًقيؿى  ،«عىام ةن  تىعىم ٍمنىاهي، سىًمٍعنىاهي  بىؿٍ : قىاؿى  سىًمٍعتىوي؟ أىكٍ  تىقيكليوي  رىٍأًيؾى  ًمفٍ  ذىاىى  فيضى لىكٍ  كى  لىـٍ  كى
ٍذهي  قىاؿى  ،" ًبوً  أىتىكىم ـٍ  لىـٍ  كىاٍلفىٍضؿً  اٍلًفٍقوً  أىٍىؿً  ًمفٍ  آخي ٍيؿه  كى اءً  أىٍىؿي  يىقيكؿي : " فيضى ٍرجى يمىافي : اإٍلً  ًببلى  قىٍكؿه  اإٍلً
يىقيكؿي  عىمىؿو  ٍيًمي ةي  كى يمىافي : اٍلجى ٍعًرفىةي  اإٍلً ، كىالى  قىٍكؿو  ًببلى  اٍلمى يىقيكؿي  عىمىؿو يمىافي : السُّن ةً  أىٍىؿي  كى ٍعًرفىةي  اإٍلً  اٍلمى
، كىاٍلقىٍكؿي  يمىافي : قىاؿى  فىمىفٍ  كىاٍلعىمىؿي ذى  فىقىدٍ  كىعىمىؿه  قىٍكؿه  اإٍلً ًثيقىًة، أىخى مىفٍ  ًباٍلكى يمىافي : قىاؿى  كى  عىمىؿو  بلى بً  قىٍكؿه  اإٍلً
اطىرى  فىقىدٍ  مىٍيوً  ييرىدُّ  أىكٍ  ًإٍقرىاريهي  أىييٍقبىؿي  يىٍدًرم الى  أًلىن وي  خى قىاؿى  ،" ًبذينيكًبوً  عى ٍيبلن  يىٍعًني كى  أىفٍ  ًإال   لىؾى  بىي ٍنتي  قىدٍ : فيضى

قىاؿى  ،" أىٍعمىى تىكيكفى  ٍيؿه  كى ؿه  قىاؿى  لىكٍ : " فيضى ؟ ميٍؤًمفه  رىجي ا أىٍنتى ، مىا كىم ٍمتيوي  مى قىاؿى  ًعٍشتي  آمىٍنتي  قيٍمتى  ًإذىا: كى
، أىنىا تىقيكؿى  أىفٍ  ًمفٍ  يىٍجًزيؾى  فىييكى  ًبالم وً  ذىا ميٍؤًمفه  ًبالم ًو، آمىٍنتي  تىقيكؿى  أىفٍ  ًمفٍ  يىٍجًزيؾى  الى  ميٍؤًمفه  أىنىا: قيٍمتى  كىاً 
، ًبالم وً  آمىٍنتي  أًلىف   ؿ   عىز  - الم وي  قىاؿى  أىٍمره قىٍكليؾى [ 136 اآلية: 2:البقرة{ ]ًبالم وً  آمىن ا كاقيكلي } -كىجى  أىنىا كى

مىى قيٍمتىوي  ًإفٍ  بىٍأسى  كىالى  تىقيكلىوي  الى  أىفٍ  يىضيرُّؾى  الى  تىكىمُّؼه  ميٍؤًمفه  ٍقرىارً  كىٍجوً  عى مىى كىأىٍكرىىيوي  اإٍلً  الت ٍزًكيىةً  كىٍجوً  عى
قىاؿى  ،" ٍيؿه  كى م ى مىفٍ : يىقيكؿي  م  الث ٍكرً  سيٍفيىافى  سىًمٍعتي : فيضى  كىالن اسي  ميٍؤًمفه  ًعٍندىنىا فىييكى  اٍلًقٍبمىةً  ىىًذهً  ًإلىى صى

ٍقرىارً  ميٍؤًمنيكفى  ًعٍندىنىا ةً  كىاٍلمىكىاًريثً  ًباإٍلً ديكدً  كىاٍلمينىاكىحى لىييـٍ  كىالنُّسيؾً  كىالذ بىاًئحً  كىاٍلحي طىايىا ذينيكبه  كى  الم وي  كىخى
ًسيبيييـٍ  فٍ  عىذ بىييـٍ  شىاءى  ًإفٍ  حى ، غىفىرى  شىاءى  كىاً  ا نىٍدًرم كىالى  لىييـٍ ، عىز   الم وً  ًعٍندى  ىيـٍ  مى ؿ  قىاؿى  كىجى ٍيؿه  كى  فيضى
ب ي   اٍلميًغيرىةً  سىًمٍعتي  ٍيؿه  قىاؿى  الم وي، شىاءى  ًإفٍ  ميٍؤًمفه  كىأىنىا كىاًفره  فىييكى  ًديًنوً  ًفي شىؾ   مىفٍ : يىقيكؿي  الض  : فيضى

قىاؿى  «ًبشىؾ   لىٍيسى  اءي ااًلٍسًتٍثنى » ٍيؿه  كى ا اٍلميٍرًجئىةي : " فيضى ًديثنا سىًمعيكا كيم مى ، ًفيوً  حى  تىٍيًديده  ىىذىا: قىاليكا تىٍخًكيؼه
ف   اؼي  اٍلميٍؤًمفى  كىاً  تىٍحًذيرىهي  الم وً  تىٍيًديدى  يىخى تىٍخًكيفىوي  كى ك كىكىًعيدىهي  كى يىٍرجي ف   كىٍعدىهي، كى اؼي يى  الى  اٍلمينىاًفؽى  كىاً   تىٍيًديدى  خى
قىاؿى  ،" كىٍعدىهي  يىٍرجيك كىالى  كىًعيدىهي  كىالى  تىٍخًكيفىوي  كىالى  تىٍحًذيرىهي  كىالى  الم وً  ٍيؿه  كى  تيٍحًبطي  اأٍلىٍعمىاؿي » ]بف عياض[:فيضى

،  .(1)"اأٍلىٍعمىاؿً  ديكفى  تىحيكؿى  كىاأٍلىٍعمىاؿي  اأٍلىٍعمىاؿى

                                                           
 حنبؿ بف محمد بفا عبد اهلل ابف اإلماـ أحمدـ، ىك 903-828ق=290-213،بن حنبل عبد اهلل بن أحمد -1
ٍبدً  أىًبي اٍلعىٍصر شىٍيخ اٍبف الرحمف عبد أبك بغداد محدث الناقد، الحافظ ، اإلماـ، ىبلؿ، بف  الشيباني الذٍُّىًميٌ  اهللً  عى

 لعبد السنةكتاب ، 4/65، األعالم لمزركمي،  519/ 10،الحديث ط النبالء أعالم سيرالبغدادم،  ثـ المركزم
 .375/ 1،أحمد بن اهلل
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مىفٍ }المعنى : ".....شيخ اإلسبلـ ابف تيمية في مىعًرض ىذا  قاؿك   سىعىى اآلًخرىةى  أىرىادى  كى  سىٍعيىيىا لىيىا كى
 .االسـ كالعمؿ العمؿ، االسـ فألـز ،[19 اآلية 17:اإلسراء] {ميٍؤًمفه  كىىيكى 

 عمؿ، عف خاؿ إيماف عمى ال العمؿ، معو إيماف عمى إال المدح يثبت لـ أنو ىنا كالمقصكد   
 نزاعان  يككف بؿ فيو، فائدة ال نزاعيـ ذلؾ بعد كاف العمؿ رؾت في كاقع كالعقاب الذـ أف عرؼ فإذا
ف كالسنة، لمكتاب مخالفكف المفظ، في مخطئكف أنيـ مع لفظينا  العمؿ ترؾ يضره ال إنو: قالكا كا 
 العباد عمى فرض اهلل إف: يقكلكف كأنيـ عنيـ، ىذا يحكى الناس كبعض صريح، كفر فيذا

 ال: يقكلكف الذيف الغالية قكؿ يككف قد كىذا تركيا، يضرىـ الك  يعممكىا، أف منيـ يرد كلـ فرائض،
نما القكؿ، ىذا عنو أحكى معينان  عممت ما لكف أحد، التكحيد أىؿ مف النار يدخؿ  الناس كا 

 الفساؽ مف كثيران  فإف لو؛ خىبلؽى  ال مف قكؿ يككف كقد قائمو، ييعىي نيكف كال الكتب في يحككنو
 المرجئة عمى الراديف كبلـ كبعض التكحيد، مع أك ذنب اإليماف مع يضر ال: يقكلكف كالمنافقيف
ء( يتحرر القكؿ في مسألة الفصـ بيف اإليماف كالعمؿ عند )أىؿ اإلرجا بيذاك  ،(1)"  بيذا كصفيـ

تسيُّبو ، كالقكؿ بو مبعثي ، كال يثبت اماـ البحث العممي المكضكعيبأنو رأمه ال قكاـ لو مف حجةو 
فًُّر )اإليماف( كىركبو مف القياـ بالكاجبات الشرعية ليؼ التكاكتحميؿو مف  الذم يعني  -، بحجًة تىكى

!!(كالتصديؽأفي مفيكميـ المتيالؾ كالمنقكض بالحيجًج الباىرة )اإليماف ىك مجرد المعرفة 

 .ر الفكر اإلرجائي في السموكأث :المسألة الثانية

ث ؿي ثمار ، كالسمكؾ الجكارح سمككان كحركات ثاران عمىمف المعمكـ بالضركرة أف الفكر يظير آ   تيمى
، لذا ؿ، كال انفصا، فبل انفصاـ بينيمابدىي أمره ، كالتبلـز بيف الفكر كالسمكؾ ه الفكر كالمعتقدات

أك ، )اإليماف( بمجرد المعرفةاإلرجاء( يقتضي تحقؽً  )أىؿكاف المنطمؽ مف الفيـ السقيـ عند
ليس مف ك  !!!، كتكجيو األىكاء، كترسمو السياساتات، كالسمكؾ طميؽ تحكمو الشيك التصديؽ

ًكمكف اإلسبلـ في ، عكف اإلسبلـمىف يد   سمككيات متابعةأكضح مف  ذلؾعمى  برىافو يدلؿ كال ييحى
صارخ في تركيـ لمفرائض ، مع انعداـو تراىـ ينتيككف المحرماتف، كالسياسات بلتالسمكؾ كالمعام

يمانيـ  الرضكاف، ، كيقطعكف بأنيـ مف أصحابكالكاجبات كسكاف الجناف، بحجة أنيـ مؤمنكف، كا 
 -تعالى –قاؿ ،فدعكاىـ باطمة بغياب برىانيا، أال كىك العمؿ كالسمكؾ! أقكل مف ركاسي الجباؿ

                                                           
  . (145)ص: ، اإليمان البن تيمية، ابن تيمية -1
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ـى  آمىنيكا ال ًذيفى  أىيُّيىا يىا } ٍقتنا كىبيرى ( 2) تىٍفعىميكفى  الى  مىا تىقيكليكفى  ًل ا تىقيكليكا أىفٍ  الم وً  ًعٍندى  مى ({ 3) تىٍفعىميكفى  الى  مى
 :الشاعرقاؿ  .[3 ،2 :اآليات: 61:الصؼ]

 .(1)ـ      بي نات أصحابيا أدعياء  كالدعاكم ما لـ تقـ عمييا     

  :العتاىية ابك الشاعر كقاؿ

 بذاؾ  ليـٍ  ال تىقرُّ  كسممى         ككؿه يدعى كصبلن بسممىٍ   

 بكى ممف تباكى  تبيف مىف في جفكفو       اذا اشتبكت دمكع  

 كينطؽ باليكل مف قد تباؾ           بكى فيذكب كجدان فأما مف  

 .(2)"... حتى أراكابو.فمـ أيبصر  كلك أني استطعت كففت طرفي    

 طيبةن،لظيرت آثار اإليماف في سمككيـ ثماران في إيمانيـ  -عز كجؿ –مك أنيـ صدقكا اهلل ف    
 كأفعاؿى  ، اهلل في سبيؿ ان كجياد الحنيؼ،إلسبلـ د ةن حثيثةن لديف اجا كدعكةن  الشرع،بأحكاـ  كالتزامان 
،برو   !!عز كجؿ الرحمف عبادكنصيحةن ل كمعركؼو

تييـ، كاالنفبلت مأما التسيُّب  حصاده ، فما ىك إال ف كؿ األكامر كالنكاىي التكميفية، الذم ىك ًسمى
قمكبيـ ، ك مى عقكليـ المعككسةكالذم طغى ع ،الضبللي ئيإلرجاالمفكر  حتميه  نتاجه ك ، زـه ال

 .المنككسة  في غياىب التيو، كظممات الضبللة كاليكل

 كأفسد كالعمؿ، القكؿ بيف ففصؿ الحقيقي، مضمكنيا عف العقيدة أبعد مثبلن، اإلرجاء ففكر"... 
 مف شيئان  يذىب ال الطاعات جميع كترؾ المحرمات، جميع ارتكاب أف ترل بعقيدة النفكس
 أف الفكر ىذا آثار مف ككاف الخكارج شأف الكبيرة،ب التكفير قضية في يقعكا أال أجؿ مف اإليماف

                                                           
1

الحسيف بف منصكر الحبلج، أبك مغيث: فيمسكؼ، يعد تارة  (ـ 922 - 000=  ىػ 309 - 000)،  الحالّج -
لممحديف. أصمو مف بيضاء فارس، كنشأ بكاسط العراؽ )أك بتستر( كانتقؿ افي كبار المتعبديف كالزىاد، كتارة في 

ىػ فاتبع بعض الناس طريقتو في التكحيد 299كدخؿ بغداد كعاد إلى تستر. كظير أمره سنة  إلى البصرة، كحٌج،
كاإليماف. ثـ كاف يتنقؿ في البمداف كينشر طريقتو سرا، كقالكا: إنو كاف يأكؿ يسيرا كيصمي كثيرا كيصـك الدىر، 

نو كاف يظير مذىب الشيعة لمممكؾ )العباسييف( كمذىب الصكفية لمعامة، كىك  في تضاعيؼ ذلؾ يدعي حمكؿ كا 
 . 2/260، األعالم، الزركمي. اإلليية فيو

 .، بترقيـ الشاممة آليا(186/ 4) مجمع الحكم واألمثال في الشعر العربي،  أبو العتاىية -2
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 كالفسقة المبلحدة المرجئة مبررات كشجعت كالناس، الحياة كاقع عف الشريعة بإبعاد الناس رضي
 باإليماف ليـ يحكـ اإلرجاء فكر داـ كما رادعان، يجدكف ال دامكا ما عمنان، المعاصي ارتكاب عمى
 . (1)باإليماف.." ليا عبلقة ال التي األعماؿ مف ألنيا المعاصي بقضية يفكيستي

، قد تعدل سمكؾ الفرد اإلرجائي في السمكؾ ، إلى أف األثر السمبي لمفكركأخمص في النياية  
، التي بمصائبواألمة فديًىيت   -تعالى –، إال مف رحـ اهلل بشكؿ عاـ ،األمة اإلسبلمية حاؿإلى 
الطاغية اليـك العممانية( ( أك ما ييسمى ب )البلدينيةتكطئة كالتمييد، لقبكؿ فكرة )أفظعيا، المف 

سجد كال عبلقة لو ، كالديف في المبينؾ كبيف ربؾ  -حسب فيميـ-، فالديفعمى تفكير األجياؿ
    !!!، كما هلل هللفدع ما لقيصر لقيصر ،في شؤكف الحياة

ة األكلى، كبؿ في النكاة الصمبة، لممسمميف الممتزميف فكانت الداىية الفكرية الكبرل، في الدائر  
في ك  ،ًببيركز كظيكر أزمة العقؿ المسمـ  في الفكر ،وًعز ه كرفع رايتمميف مف أجؿ ا، العباإلسبلـ

  .ألمـفي مقدمة اريادة الزماـ استبلـ ب، كذلؾ جو في المسار إلعادة مجد اإلسبلـالتك 

  ،المسمميف في ىذا العصر المفكريفالعديد مف  التي تشغؿ، المسمـأزمة العقؿ إنيا  ...أىجؿٍ 
)أزمة  وفي كتاب (2)عبد الحميد أبك سميماف ، مثؿةفمنيـ مف كتب كألؼ في إحدل أزمات األم

 (بتغذية راجعة)حمكالن لمنقاش كالدراسة كالتداكؿ، عٌميا تعكدالذم شٌخصى كطرح ك  ،العقؿ المسمـ(
أف أزمة األمة اليكـ ىي أزمة مرجحان في كتابو  ، حسب رأيوتخدـ أك تساىـ في حؿ أزمة األمة

فمـز ، في الكممةتشتت الفكر يكصؿ إلى تشتت ألف  -في نظرم –كجييان الطرح أراه يذا ف، فكر
و، فمـز منو التشىتيت في الرأم كفقداف)البكصمة( منيا انعداـ الكحدة في الصؼ  .في التكجُّ

 

                                                           
 آليا. الشاممة بترقيـ ،366/ 2،الكتب وخواتيم البحوث مجموعة من المؤلفين، نتائج -1
تحصؿ في مكة عمى تعميمو االبتدائي  ـ.1936ىػ / 1355مكة المكرمة عاـ د بكل·،عبد الحميد أبو سميمان -2

حصؿ عمى بكالكريكس ا لتجارة في قسـ ـ.1955ىػ/1374تحضير البعثات سنة كالثانكم، كتخرج في مدرسة 
حصؿ عمى درجة الماجستير في   ·بجامعة القاىرة ـ، مف كمية التجارة1959ىػ / 1378العمـك السياسية عاـ 

ـ.كحصؿ عمى درجة الدكتكراه في 1963ىػ/1381، سنة بجامعة القاىرة العمـك السياسية مف كمية التجارة
 ـ(.1973ىػ / 1393بفيبلدلفيا في الكاليات المتحدة عاـ ) جامعة بنسمفانيا العبلقات الدكلية مف

 .·كيكيبيديا  الموسوعة الحرة

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A8%D9%86%D8%B3%D9%84%D9%81%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A8%D9%86%D8%B3%D9%84%D9%81%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
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 . كفيو مسألتاف نيوض األمةعدم  فيئي إلرجااأثر الفكر  :الثالثالمطمب  
 
 .نيوض األمةعدم أثر الفكر اإلرجائي في : المسألة األكلى 
 
تحكؿ بيف  يجد أف الميعىًكقات التي كبكتيا،السابر لحاؿ األمة اإلسبلمية في مسألة نيكضيا مف   

لثركات الطبيعية ىائمة فاإلمكانيات المادية كا بشرية،األمة كالنيكض ليست ميعنًكقات ماديةو أك ندرة 
 تعالى.كذلؾ الفضؿ مف اهلل  حرج،ث كال د  كالعدد كالعدةي حى  جدان،
 
كالذم ، يك االنحراؼ العقائدمف، ديىيت بو األمة اإلسبلمية، كأصابيا ًمف المقتؿ بمكاف ماأما    

سفات الدخيمة إلى عقيدة المسمميف، ككجدت الفم الفمسفية بدأت آثاره منذ أف تسربت األفكار
في تحكيميـ  الفبلسفة ةفكاف االنحراؼ في ميجارا ،يـ، كاليكنانية مىًحبلن ليا في نفكسالفارسية

 .عقيدة ةرًد أليالقبكًؿ أك ال( كمييىيًمف عمى كالمنطؽ )العقؿ المجرد
 
 ، كآثاره الفتاكة في عقيدة األمة اإلسبلميةفي ىذا المقاـ ىك الفكر اإلرجائييعنينا  كالذم 

ث ؿى أحد ىذه االنحرافاتك  ،كنيكضيا ( صنيعي)مى أيدمطريؽ دخكلو ع كض حتي  ، كالذمالذم مى
في الفصؿ  ئيفكر اإلرجاال ة، كرىباف النصارل، كذلؾ في معرض البحث في نشأأحبار الييكد

مىبعىث تسيُّب كتراخو كخمكؿ، كليس ( الفكر اإلرجائي أمو)نكأ ،التحميمية الدراسةاألكؿ مف ىذه 
ير كاإلرجاء، كاليركب مف ، فقيكامو التأخكحيكية كحركة، كذلؾ لما مر معنا مف بيافمبعث ىمةو 
، فالجنة ىي المأكل ما داـ ىي محسكمةه بالنسبًة إليو آماؿ كتطمعات في نياية المطاؼالكاقع إلى 

 !( كبو ييصًدؽ عمى حد زعمو كفيمويعرؼ اهلل)
 
، دكف شيكة الذاتية( كالعيش في حدكد انن)األفي عقكؿ كقمكب حامميو مفيكـ  الفيـ رس خ كىذا  

  تم، كتحك  النفس في تسيير دفة مساره شيكات تم، كىنا تحك  إلييااللتفات إلى أًم تكميؼو 
 ،)المصمحة( عمى عرش سياساتو ت، كتربعاألىكاء في مبدأ انطبلقو
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د ر ييحددي عبلقاتو بالف ىك ما النفع الذاتي، ك الغاية تبرر الكسيمةه ؤ مبد (1)نفسو )ميكافيميان( فكجد 
ىي بكصمة الحراؾ لديو، بعيدان عف الًحؿ أك  فقطالذاتية المصالح تحقيؽ النفع ك ف كالمجتمع
عمى حد مفيكمو  (مكحدان )، فالذنب في النياية مغفكر، كجسده محـر عمى النار ما داـ الحيرمة
ـي الجسد عمى مف ذنكب ككبائر  اقترؼميما ف، لمتكحيد    !!النارفيك محر 
 اهلل حـر اهلل؛ رسكؿ محمدان  كأف ، اهلل إال إلو ال أف شيد مف)  يردد حديث النبي فتراه 
بعيدان عف فيـ الحديث الشريؼ مف حيث اإلطبلؽ ، ك حديثدكف فقوو منو لم، (2)النار( عميو
، كالناسخ لمبيـ كالمفسر، كا، كاإلجماؿ كالبياف، كاإلحكاـ كالتفصيؿ، كالعمكـ كالخصكص كالتقييد

كال  ،حكاـ الشرعية مف النصكص الشرعية، إلى غير ذلؾ مف آليات الفقو كاالستنباط لؤلكالمنسكخ
، مف بالربا ألف )المصمحة( تقتضي ذلؾ، كتحقيؽ المصمحة ضركرة عميو بعد ذلؾ مف تعامؿو 

ت المالية كؿ ما ينقصو )ضركرة( كقس عمى ذلؾ في كؿ المعامبلالعقيـ بأف باب فيمو 
دة الكالء كالبراء، ( ال يأبو بعقيالمتزعميف، حتى بمغ األمر بالبعض مف )جتماعية كالسياسيةكاال

، حمت بو محاـر اهلل بأدني الًحيىؿالذم استي ىذا المصطمح مصمحة الدعكة( تحت ميصطمح )
و أن  فقد كرد عف رسكؿ اهلل ، ة لكؿ المكانع كالمغاليؽ الشرعيةكأصبح ًمفتاحان عند فراخ المرجئ

 .(3)الحيؿ( بأدنى تعالى اهلل محاـر فتستحمكا الييكد ارتكبت ما ترتكبكا قاؿ:)ال
 
 ثـ فجممكىا الشحـك عمييـ حرمت الييكد اهلل لعف: »الصحيح الحديث في : "..... قاؿ األلباني 

ف أثمانيا، كأكمكا باعكىا  التي األحاديث مف الحديث ىذا  «ثمنو حـر شيء أكؿ حـر إذا اهلل كا 
 المسمميف تحذر التي جدان  جدان  الميمة األحاديث مف كىك كالكعاظ الخطباء ألسنة مف نسمعيا اقمم
 كقعكا ما مثؿ في يقعكا أف مف،    اهلل رسكؿ كحذرىـ قبميـ، مف الييكد فيو كقع فيما يقعكا أف

                                                           
 ) 3 : (Niccolò di Bernardo dei Machiavelliباإليطالية )نيكولو دي برناردو دي ماكيافيّمي -1

عصر  إباف إيطاليا كفيمسكفا سياسيا كاف مفكرا [1] ،فمكرنسا كلد كتكفي في 1527 (يكنيك 1469 -  21مايك
فيمي الشخصية الرئيسية كالمؤسس لمتنظير السياسي الكاقعي، كالذم أصبحت فيما بعد أصبح مكيا.[2] النيضة

كالذم كاف عمبلن ىدؼ مكيافيمي منو  [3]،كتاب األمير أشير كتبو عمى اإلطبلؽ، .العمـ السياسي عصب دراسات
عف ، نيشرى الكتاب بعد مكتو، كأيد فيو فكرة أف ماىك مفيد فيك ضركرم، كالتي كاف عبارة لحكاـ أف يكتب تعميمات

، الموسوعة الحرة .القرف العشريف كلقد فيصمت نظريات مكيافيمي في .كالكاقعية السياسية لمنفعية صكرة مبكرة
 .ويكيبيديا

 .1/57 ،شاؾباب مف لقي اهلل باإليماف كىك غير  ،مسممصحيح  مسمم، -2
 ىػ(695ميرم الحٌراني الحنبمي )المتكفى:أبك عبد اهلل أحمد بف حمداف بف شبيب بف حمداف الن، النميري -3

      ، كقاؿ حديث حسف،28ص:  األلباني،تحقيؽ  كالمستفتي،باب صفة الفتكل كالمفتي  ،الفتوىصفة ، 
  (.120)ص  آداب الزفافعف أبي ىريرة إسناده جيد:  إبطال الحيلجزء كأخرجو ابف بطة في 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/3_%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/3_%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/21_%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/21_%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/1469
https://ar.wikipedia.org/wiki/1527
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%84%D9%88_%D9%85%D9%83%D9%8A%D8%A7%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%8A#cite_note-1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%84%D9%88_%D9%85%D9%83%D9%8A%D8%A7%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%8A#cite_note-2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%84%D9%88_%D9%85%D9%83%D9%8A%D8%A7%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%8A#cite_note-3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86
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 رضي الخدرم سعيد أبي حديث مف صحيحو في كغيره البخارم أخرجو الحديث الذم في فيو ىـ
 لك بذراع حتى كذراعان  بشبر شبران  قبمكـ مف سنف لتتبعف: »  اهلل رسكؿ قاؿ :قاؿ عنو تعالى اهلل

 فمف: »قاؿ أك!« فمف: قاؿ كالنصارل؟ الييكد! اهلل رسكؿ يا: قالكا لدخمتمكه، ضب جحر دخمكا
 .(1) !«الناس

 
ا حـر اهلل عز كجؿ : كىذا النكع مف االرتكاب كاالستحبلؿ لم -القكؿ لؤللباني -كأقكؿ محذران 

 ذلؾ أشير مف: كعقكدىـ معامبلتيـ بعض في المسمميف مف كثير فيو أيضان  بأدنى الحيؿ قد كقع
 (2)«لو كالمحمؿ المحمؿ اهلل لعف: »  بقكلو الصحيحة السنة في فاعمو، الممعكف التحميؿ نكاح
    النبي لعف رغـ التحميؿ نكاح يجيزكف المتفقية بعض اليكـ المسمميف في يزاؿ فبل ذلؾ كمع
 .(3).."آنفان  سمعتـ ما كمثؿ فاعمو

، كجكابيـ لؾ إذا ساكف( فراخ المرجئة)، فبل يحرؾ فيمصراعيو ىكأما باب الردة المفتكح عم   
دعاة ال قضاة فدع ( فنحف صكليتؾأي )، دعنا مفعمى المارقيف بأقكاليـ كأفعاليـ اشتاط غضبؾ هلل
، كىك أف مف تفرقيا، كىنا يتضح األمر، كيستبيف المخبكءأكلى فكحدة األمة الخمؽ لمخالؽ! 
اسية تتحكـ في الديف، كليس الديف يحدد السياسات، كالمعامبلت كالعبادات، األىداؼ السي

  .كاألخبلؽ ككؿ شؤكف الحياة
 

 النظر فيو كأمعف «العمـ يدعي مف بعض: »قكؿ إلى اهلل رحمؾ انظر".. فراج:مدحت آل  يقكؿ
 الردة باب يغمقكا أف يريدكف الذيف الخبيث، اإلرجاء أىؿ عمى تمامنا متطابقة صفةال ىذه أف تجد

  البراءة مف كالمرتديف، الردة تجاه بو اهلل أمرىـ الذم المقاـ يقكمكا ال حتى اإلسبلـ، كنكاقض
  .(4)"شرىـ لمادة حسمنا يقتمكا أك اإلسبلـ، إلى يرجعكا حتى كجيادىـ منيـ،

 

                                                           
 .3456رقـ ، 4/169باب ما ذكر عف بني اسرائيؿ،  ،ح البخارييصح، البخاري -1
  .2/908، (5101)ـ، رقـ، باب حرؼ البلالصغير وزياداتوصحيح الجامع ، األلباني -2
 .141/ 2طر الشرؾ، ، باب بياف خالعقيدة في األلباني موسوعة، األلباني -3
 تارك كفر في المستفيد مفيد كتاب شرح في الحميد العمي فتح، مدحت بف الحسف آؿ فراج ،آل فراج -4

 .(71: ص)التوحيد
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الشرعية،  ، كالتنصؿ مف أعباء حمؿ التكاليؼمكقؼ ىك اليركب مف الكاقعىذا ال أفيـ مفك    
، كىك عامؿ خمكؿ ىذا النكع مف الفكر في نيكض أمة ، فكيؼ يساىـعند أىؿ ىذا الفكر الخبيث

؟! عيشو  صً نغُّ ، كصبرو عمى تى ف بذؿ جيدو كعطاء، مً عف حمؿ أعباء التكاليؼ الشرعية كتقاعسو 
لنفعية الذاتية، أك لنية في النيكض باألمة عمى األقؿ، فكيؼ بمف قبمتو اىذا عند مف تتكفر عنده ا

 !المصمحة الفئكية، أك المنجزات الحزبية، التي يسٌخر في سبيميا كؿ فيـ

الن لؤلحكاـ، بحجة تغير ، كاستبدا، تجد تغيُّران لممفاىيـمع الغير حينما تتقاطع المصالح كشيء آخر
 !كمكانان كشخصا فتيا تيقدر زمانان ، كالاألحكاؿ

)عمي بف أبي طالب( رضي اهلل عنو، إنيا كممة حؽ  بأبي أنت كأمي يا أمير المؤمنيف ...أجؿ  
 بالبارحة.فما أشبو اليـك  عصره،، كما قاليا لمخكارج في أيريد بيا باطؿ

د ثىًني    ييكنيسي  الط اًىًر، أىبيك جاء في صحيح مسمـ ).. حى ٍبدً  ٍبفي  كى نىا: قىاالى  اأٍلىٍعمىى، عى ٍبدي  أىٍخبىرى  اهللً  عى
، ٍبفي  ًني كىٍىبو ك أىٍخبىرى اًرًث، ٍبفي  عىٍمري ، ٍبفً  بيكىٍيرً  عىفٍ  اٍلحى ، ٍبفً  بيٍسرً  عىفٍ  اأٍلىشىج   ٍبفً  اهللً  عيبىٍيدً  عىفٍ  سىًعيدو
، أىًبي ٍكلىى رىاًفعو كًري ةى  أىف    اهللً  رىسيكؿً  مى ري ٍت، لىم ا اٍلحى رىجى ًمي   مىعى  كىىيكى  خى  اهللي  رىًضيى  طىاًلبو  أىًبي ٍبفً  عى
ٍنوي، ـى  الى : قىاليكا عى ٍك ًمي   قىاؿى  ًلم ًو، ًإال   حي  نىاسنا، كىصىؼى    اهللً  رىسيكؿى  ًإف   ،َباِطلٌ  ِبَيا ُأِريدَ  َحق   َكِمَمةُ : عى
ىٍعًرؼي  ًإن ي ًء، ًفي ًصفىتىييـٍ  ألى ؽ   يىقيكليكفى » ىىؤيالى كزي  الى  ًبأىٍلًسنىًتًيـٍ  اٍلحى ، ىىذىا، يىجي ـٍ ٍمًقوً  ًإلىى كىأىشىارى  - ًمٍنيي  حى
ٍمؽً  أىٍبغىضً  ًمفٍ  - دي، ًمٍنييـٍ  ًإلىٍيوً  اهللً  خى مىمىةي  أىكٍ  شىاةو  طيٍبيي  يىدىٍيوً  ًإٍحدىل أىٍسكى ًميُّ  قىتىمىييـٍ  فىمىم ا «ثىٍدمو  حى  ٍبفي  عى
ٍنوي  اهللي  رىًضيى  طىاًلبو  أىًبي كا،: قىاؿى  عى كافىنىظى  اٍنظيري ا اهلًل، فىكى  اٍرًجعيكا: فىقىاؿى  شىٍيئنا، يىًجديكا فىمىـٍ  ري  كىذىٍبتي  مى
، كىالى  تىٍيفً  كيًذٍبتي ثنا، أىكٍ  مىر  ديكهي  ثيـ   ثىبلى ًربىةو، ًفي كىجى ت ى ًبوً  فىأىتىٍكا خى عيكهي  حى : اهللً  عيبىٍيدي  قىاؿى  يىدىٍيًو، بىٍيفى  كىضى
اًضري  كىأىنىا قىٍكؿً  ،أىٍمًرًىـٍ  ًمفٍ  ذىًلؾى  حى ًمي   كى د ثىًني: بيكىٍيره  قىاؿى : ًركىايىًتوً  ًفي ييكنيسي  زىادى  ،" ًفيًيـٍ  عى  رىجيؿه  كىحى
نىٍيفو  اٍبفً  عىفً  دى( ذىًلؾى  رىأىٍيتي : قىاؿى  أىن وي، حي اأٍلىٍسكى

(1). 

مىا} ابىكيـٍ  كى ـٍ  كىسىبىتٍ  فىًبمىا ميًصيبىةو  ًمفٍ  أىصى يىٍعفيك أىٍيًديكي ـ احر ف ،[30 اآلية ،42:شكرلال]{كىًثيرو  عىفٍ  كى
أك  ، كىكذا فأينما كيًجدىت المصمحة كاف )الحبلؿ(،ـ حراـ الغدك األمس حبلؿ اليكـ كحبلؿ الي

الميكعة إلى درجة فقداف ، فسادت في فقو األكلكيات، أك أىكف الشريف كأخؼ الضرريف، األكلى
ا الفكر الخبيث، أضحى الجمع المكازيف، كغياب األصكؿ كالقكاعد، كانعداـ الثكابت، كبطغياف ىذ

                                                           
 . 749/ 2، باب التحريض عمى قتؿ الخكارج(، 1066) مسمم، رقم صحيح مسمم،  -1
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، دك ، كتشتت الجيالفشؿ تمك الفشؿ، كذىبت الريح فكاف ،الكاحد، محاكر شتى، كطرائؽ قددا
، ع ال يمكنو تحقيؽ مبعثو إلى نيكض، بؿ العكسفحممة ىذا الفكر المائعي الممي ،كتسمط الخصـ

كىدايتيا مف ، غفمتيا مف كبكتيا، كيقظتيا مففي الجناية عمى نيكض األمة بالفعؿ  فقد تسبب
، كأىؿ األىكاء، ككيد الخبيث  ئيفكر اإلرجاال، الذم ديًىيىت بو مف أصحاب غياىب التيو

 .الخصـك كاألعداء

 :القيـابف  اإلماـ لقد صدؽك 

اًىؿ مف اأٍلىٍعدىاء تبمغ ".... مىا اًىؿ يبمغ ام...  جى  .نىفسو مف اٍلجى

احبيىا استعد مف العمٌية اليمة قدـ بيبالح لمقاء صى  اٍلقدـك ًعٍند فىاٍستىٍبشىرى  اٍلميٍمتىقى يىدم بىيف التقادـ كى
قدميكا } بىش رً  ميبلقيكهي  أىن كيـٍ  كىاٍعمىميكا الم وى  كىات قيكا ألنفسكـ كى  مىا تاهلل [223 اآلية 2:] البقرة{اٍلميؤمًنيفى  كى

مىٍيؾ عدا ًليٌ  عىٍنؾ تكلى أىف بعد ًإال   اٍلعىدك عى لىًكف غمب الش ٍيطىاف أىف ظفت فىبلى  اٍلكى اًفظ كى  أعرض اٍلحى
ا نىفسؾ احذر ابىؾ فىمى ء أىصى ًمٍنيىا.." ًإال   قطٌ  ببلى

(1). 

ىك أف ك  ككجيو،، لسبب بدييي ب اليمة كالتراخي كاليكاف كالضعؼ، لف تحرؾ إلى نيكضفغيا 
 !!تيناؿ المعالي باألحبلـ كالقعكدكال  يعطيو،فاقد الشيء ال 

لمضعفاء مف منحى يبرر  ، فبل بداألمكر ليس ليا إال أىؿ العزائـ نا أف عظائـكبعد أف سمم  
د قييـ كالمفتكنيف بيـ، أال كىك اإلرجاء، في ، ضعؼ ىمميـ، كيبقي عمى ماء كجكىيـ أماـ ميصى

كىذا ما كاف مف رؤكسيـ سابقان، فكيؼ  ،المكقؼ، كالسمكؾ، كالفتيا، في إطار)الميكعة كالتفكيض(
 .قمدييـ، األضعؼ ىمةن، كاىكف شأنابفراخيـ كمي 

 أكليات في البحث طابع اتخذ -سياسي مكقؼ: قؿ أك -سياسي مذىب إذف فاإلرجاء".... 
 عكامؿ بينا كما - الكبلـ عمـ كظيكر األمكييف عصر بداية في المكجة تمؾ استشراء مع العقائد
 ال كانكا أف يـك ظالميف،ال الحكاـ مف سياسيان  مكقفان  كاف -االختبلؼ أسباب مقدمة في ذلؾ

ف اهلل، شرع يحٌكمكف يزالكف  منيجان  النيج ذلؾ عمى استمر ثـ الظمـ، في كأفرطكا الحد تجاكزكا كا 
                                                           

، كىك ىػ( 751قيـ الجكزية ) المتكفى:  محمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد شمس الديف ابف ،ابن القيم -1
   .68: ، صالقيم البن الفوائد، تمميذ شيخ اإلسبلـ أحمد بف تيمية
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ف حتى كالخزم، الضعؼ مكاقؼ كتبرير الظالـ ميادنة يريدكف ممف لمضعاؼ  إلى الظمـ تجاكز كا 
 العصكر، مف عصر في الظالمة ةالغاشم لمسمطة ىدفان  يككنكا لـ المرجئة أف نرل ىنا كمف الكفر،

 بعض عمى 2الميمب بف ليزيد كاليان  كاف الذم (1)قطنة كثابت لمحكاـ، كعماؿ شعراء منيـ كاف بؿ
 الطكائؼ كافة عمى كسبلمان  بردان  ليككف نفسو الحاكـ يدعيو أف يصمح مذىب إنو بؿ الثغكر،
 بالحرية يتمتعكف الحاكـ مع مكتكبة غير كميادنة خفي صمحو  في - إذف - فالمرجئة، المبتدعة

 حدث كما كالجماعة، السنة أىؿ مف سكاىـ مف يد عمى ييضرب بينما جميعان، كالقكؿ الحركة في
 السمؼ منيج اتبعكا ممف غيرىـ ككثيريف تيمية، كابف حنبؿ بف كأحمد كمالؾ كالحديث، الفقو ألئمة

 كما كالمرجئة اإلرجاء عف خيرةاأل الكممة ىي ىذه كليست، كالسنة الكتاب عف الفيـ في الصالح
، بيا كارتجٌ  الصدر في غمت نفثة كلكنيا المقاؿ، أكؿ في قدمت  مف بيد   يكف فمـ الًقٍدري

 .(3)"!إظيارىا

كالقيـ، كدعاتو لقد ثبت لنا فيما سبؽ أف الفكر اإلرجائي مدعاةه لمتسيب كالتحمؿ مف المسؤكليات  
، مف أصحاب السمطافمف تكفرت عنده مصالحيـ كخدـه لعبيد ه أسرل شيكاتيـ الذاتية، كىـ 

كدكاب )، شأنيـ يمة ليـ كال حساب لدل ميستعممييـ، كال قات المتنفذة في الديكؿ كالحككماتكالجي
أسباب مف عددان بؿ ك فكؽ ىذا فيـ يحممكف ، قضاء الحاجة منيـ يـ بعدإليبل التفات ف (السكاقي

ـي في ثمةي مى لمي ، تمؾ األسباب ااالنتكاس كالسقكط لمحضارات دًؽ أ في النكاميس الربانية التي تتحك 
التي  أذكر أبرز ما لدل أىؿ الفكر اإلرجائي مف ىذه النكاميس، التدبيرات ليذا الككف العظيـ

 :تتسب بي في ىبلؾ األمـ، كانييار الحضارات

 . عدم األمر بالمعروف والنيي عن المنكر -1

مىى ًإٍسرىاًئيؿى  بىًني ًمفٍ  كاكىفىري  ال ًذيفى  ليًعفى  }: تعالى قاؿ  ـى  اٍبفً  كىًعيسىى دىاكيكدى  ًلسىافً  عى ٍريى  ًبمىا ذىًلؾى  مى
ٍكا كىانيكا عىصى ا لىًبٍئسى  فىعىميكهي  ميٍنكىرو  عىفٍ  يىتىنىاىىٍكفى  الى  كىانيكا( 78) يىٍعتىديكفى  كى  تىرىل( 79) يىٍفعىميكفى  كىانيكا مى

                                                           
 شجعاف مف: األزد مف العتكٌي، جابر بف كعب بف ثابت (ـ 728 - 000=  ىػ 110 - 000)،ُقْطَنة ثابت -1

 .(98/ 2) لمزركمي األعالم ،المركاني العصر في كأشارفيـ العرب
: خالد أبك األزدم، صفرة أبي بف الميمب بف يزيد (ـ 720 - 673=  ىػ 102 - 35)الُمَيمَّب بن يديز  -2

 كعزلو سنيف، ست مف نحكا فمكث ىػ 83 سنة) أبيو كفاة بعد خراساف كلي. األجكاد الشجعاف القادة مف أمير،
 .(189/ 8) لمزركمي األعالم ،مركاف بف الممؾ عبد

  .24/ 1البياف، ة مجم اإلسالمي،المنتدى  -3
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ل ٍكفى  ًمٍنييـٍ  كىًثيرنا كا ال ًذيفى  يىتىكى مىٍيًيـٍ  الم وي  سىًخطى  أىفٍ  أىٍنفيسيييـٍ  لىييـٍ  قىد مىتٍ  مىا لىًبٍئسى  كىفىري ًفي عى  ىيـٍ  اٍلعىذىابً  كى
اًلديكفى  مف  كىذا ماال يعني أىؿ الفكر اإلرجائي [80 -78 ،اآليات: المائدةسكرة  ({ ]80) خى

يككف  كىؿمؤكدة  –لىتعا –مف رحمة اهلل  ىذا الذنب ، كتحقيًؽ الطرد لفاعؿقريب كال بعيد
 .بؿ ما سيككف ىك العكس ؟! ظيـ عامؿ نيكض ألمةو ينتسب إلييافاعؿ ىذا الذنب الع

  .الذميمة عدم الترفع عن األخالق -2

)اإليماف( فكقو مف الذنكب التي ال تضر مع فما مف تسيُّبو عدـ الترفع عف األخبلؽ الذميمة 
قاؿ  –بسبب ظمميـ ألنفسيـ  كالشعكب ـاألم ىبلؾ في سببا تككف التيك   -عمى حد زعميـ –

ًتٍمؾى  }:تعالى عىٍمنىا ظىمىميكا لىم ا أىٍىمىٍكنىاىيـٍ  اٍلقيرىل كى ٍيًمًكًيـٍ  كىجى  59: الكيؼسكرة  ({ ]59) مىٍكًعدنا ًلمى
 .[اآلية 

 .في الدين والقول عمى اهلل غير الحق الغمو -3

ـٍ  ًفي تىٍغميكا الى  اٍلًكتىابً  أىٍىؿى  يىا قيؿٍ  } -تعالى  –قاؿ اهلل   ٍيرى  ًديًنكي ؽ   غى  قىدٍ  قىٍكـو  أىٍىكىاءى  تىت ًبعيكا كىالى  اٍلحى
مُّكا مُّكا قىٍبؿي  ًمفٍ  ضى مُّكا كىًثيرنا كىأىضى ،   [77اآلية :  المائدةسكرة  ({ ]77) الس ًبيؿً  سىكىاءً  عىفٍ  كىضى

ٍنوي  الم وي  رىًضيى  عىب اسو  اٍبفً  عىفً كجاء في الحديث   كىىيكى  اٍلعىقىبىةً  غىدىاةى    الم وً  رىسيكؿي  ًلي قىاؿى : قىاؿى  عى
مىى يىاتو  لىوي  فىمىقىٍطتي  ًلي، اٍلقيطٍ  ىىًات): رىاًحمىًتوً  عى ى ىيف   حىصى ٍذًؼ، حىصى ٍعتيييف   فىمىم ا اٍلخى  يىًدهً  ًفي كىضى
ءً  ًبأىٍمثىاؿً : قىاؿى  ي اكيـٍ  ىىؤيالى ـي  كىافى  مىفٍ  أىٍىمىؾى  افىًإن مى  الد يًف، ًفي كىاٍلغيميك   كىاً   .(1)(الد يفً  ًفي اٍلغيميكُّ  قىٍبمىكي

 .والتفرق في الديناالختالف  -4

ا بىٍعدً  ًمفٍ  كىاٍختىمىفيكا تىفىر قيكا كىال ًذيفى  تىكيكنيكا كىالى }:  -تعالى–قاؿ   ـي  مى اءىىي  عىذىابه  لىييـٍ  كىأيكلىًئؾى  اٍلبىي نىاتي  جى
 كالتنازعختبلؼ عف اال كقد نيى رسكؿ اهلل  [اآلية 105: عمراف آؿسكرة  ({ ]105) عىًظيـه 

 ، ذلؾ عف  الرسكؿ كنييً  القدر، في منازعة مف الصحابة بعض مف حدث ماك ، في الديف
، ذات  الم و رسكؿ خرج) فىقدٍ   كتاب تضربكف لكـ ما: "ليـ فقاؿ القدر في يتكممكف كالناس يـك
د ثىنىا) كجاء في صحيح مسمـ .(2)(كـقبم كاف مف ىمؾ بيذا ببعض؟ بعضو الم و  كىاًمؿو  أىبيك حى

                                                           
]قاؿ  3057( )س( 205/ 14) المسند الموضوعي الجامع لمكتب العشرة، عبد الجبار ، صييبعبد الجبار -1

 .صحيحاأللباني[: 
 .6668( حـ) (67/ 3) العشرة لمكتب الجامع الموضوعي المسند) ـ . ف(  -2
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ٍيؿي  ، حيسىٍيفو  ٍبفي  فيضى ٍحدىًرمُّ د ثىنىا اٍلجى م ادي  حى ، ٍبفي  حى ٍيدو د ثىنىا زى ، ًعٍمرىافى  أىبيك حى ٍكًنيُّ  ًإلىي   كىتىبى : قىاؿى  اٍلجى
ٍبدي  بىاحو  ٍبفي  اهللً  عى اًرمُّ  رى ٍبدى  أىف   اأٍلىٍنصى ك،عى  ٍبفى  اهللً  عى ٍرتي : قىاؿى  ٍمرو : قىاؿى  يىٍكمنا،   اهللً  رىسيكؿً  ًإلىى ىىج 

مىٍيفً  أىٍصكىاتى  فىسىًمعى  رىجى  آيىةو، ًفي اٍختىمىفىا رىجي مىٍينىا فىخى ، كىٍجًيوً  ًفي ييٍعرىؼي  ، اهللً  رىسيكؿي  عى  اٍلغىضىبي
ا: فىقىاؿى  ، كىافى  مىفٍ  ىىمىؾى  ًإن مى ـٍ ًفًيـٍ  قىٍبمىكي  .(1)(ًكتىابً الٍ  ًفي ًباٍخًتبلى

 .وتقميدىم -تعالى -التماىي مع أعداء اهلل -5

، السدرة حادثةكما جرل في طريؽ السير الى معركة حنيف  فيما يسمى في السيرة النبكية  بف 
 في بيا المسممكف مىر   كعندما أسمحتيـ، بيا كينكطكف عمييا، يعكفكف المشرككف كاف التيك 

 فغضب ، أىنكاط ذات ليـ يجعؿ أف  الرسكؿ فم طمبكا حنيف، إلى  الرسكؿ مع خركجيـ
ذكر ذلؾ، عمى المسمميف كالـ الم و ككب ر  الرسكؿ  سنف عمى ىذا بطمبيـ ساركا أنيـ ليـ كى
 فرعكف، مف الم و أنجاىـ أف بعد -السبلـ عميو-لمكسى الييكد قاؿ حيث قبميـ، مف الكتاب أىؿ

كىذا ، ةن يكما ليـ آلً   إليان األصناـ اجعؿ لنا  يعبدكف قكـ عمى كمركا كجنده، اليـ في كأغرقو
أدني يخفى عمى أحدو عنده  ال ، أىؿ الفكر اإلرجائيفي المشابية كالتقميد لمكفار مف  راألم
بما  –الذيف كانكا ، أقطاب الفكر اإلرجائي الخبيث سمكؾً عف أفكار ك ، مف عمـو أك معرفةه  آثارةً 

 .في انتكاسة األمة كعدـ نيكضيا سببان رئيسان  –اقترفكا مف مخالفات لمسُّنف اإلليية 

 . مةتقدم األُ عدم أثر الفكر اإلرجائي في : المسألة الثانية

ككف دكف كىذا ال ي ،بذؿ الطاقة كالجيد، مف ًقبىًؿ الجمًع كالفرد، ك التقدـ ميعىكليو الحركة كالجد   
، يحتاج إلى يكالرقي إلى المعال ـاألما، كالتقدـ إلى أك جيدو ذاتي نفسيو  ، أك باًعثو كاًزعو قمبيو 

بينا عميو كعمى ن –في حؽ نبيو سيدنا مكسى –عز كجؿ –قاؿ اهلل ،ـ العالية كال بدمأصحاب الي
، ، ميمةه مف الًعظـ بمكاف[41 اآلية 20:طو]{ًلنىٍفًسي كىاٍصطىنىٍعتيؾى } -محمد أفضؿ الصبلة كالسبلـ

زاحة غيت األرضىي إزالة طاغكتو مف أعظـ طكا أعتى  بؿ ،في الكفر كاإللحادشامخ طكدو ، كا 
نقاظ مستضعفيف ييذب حكف أبنائى المردة في التاريخ البشرم ، يـ عمى أعينيـنسائى  ى، كتيستحييـ، كا 

                                                           
  (.2053/ 4) مسمم مسمم، صحيح -1

 



111 
 

كعمى نبينا محمد ، ليس ليا إال ًمثؿ نبي اهلل مكسى عميو ، كميمة عظيمةقد ادليـ خطب كبيرف
  .السبلـالصبلة ك 

   :*المتنبي قاؿ

 المكارـي  الًكراـ   قدرً  عمى كتأتي ......العزائـ. تأتي العٍزـ أىؿ قٍدرً  عمى

ًغير عيف ًفي فتعظـ  .(1)العظائـ اٍلعىًظيـ عيف ًفي كتصغر.. صغارىا. الص 

، فما أسرع أف تعاليـ اإللو الجميؿ، تسير كفؽ الكحي كالتنزيؿ مبدؤىا، التغييرفكانت مباشرة    
ؿ الحاؿ ككاف عظيـ التغيير،تح بالنصر  كتحقؽ كعد اهلل، كذىب سمطانو كسطكتو، فزاؿ فرعكف ك 

لىقىدٍ  } -تعالى–، قاؿ كالتمكيف لجند اهلل كحزبو تينىا سىبىقىتٍ  كى ًميفى  ًلًعبىاًدنىا كىًممى  لىييـي  ًإن ييـٍ ( 171) اٍلميٍرسى
كفى  كري ف  ( 172) اٍلمىٍنصي ٍندىنىا كىاً  ؿ  ( 173) اٍلغىاًلبيكفى  لىييـي  جي ت ى ييـٍ عىنٍ  فىتىكى  كىأىٍبًصٍرىيـٍ ( 174) ًحيفو  حى

كفى  فىسىٍكؼى  ًتًيـٍ  نىزىؿى  فىًإذىا( 176) يىٍستىٍعًجميكفى  أىفىًبعىذىاًبنىا( 175) ييٍبًصري بىاحي  فىسىاءى  ًبسىاحى ٍنذىًريفى  صى  اٍلمي
ؿ  ( 177) تىكى ٍنييـٍ  كى ت ى عى كفى  فىسىٍكؼى  كىأىٍبًصٍر ( 178) ًحيفو  حى افى ( 179) ييٍبًصري  اٍلًعز ةً  رىب   رىب ؾى  سيٍبحى

ـه ( 180) يىًصفيكفى  عىم ا سىبلى مىى كى ًميفى  عى ٍمدي ( 181) اٍلميٍرسى : الصافات{ ](182) اٍلعىالىًميفى  رىب   ًلم وً  كىاٍلحى
 .[182 -171اآليات مف 37

نبينا محمد أفضؿ  عميو كعمى -ميمة نبي اهلل مكسى  -كالميتأمؿ في دقائؽ ىذه القصة القرآنية  
فر اليمة يكمف في ، أف سر التقدـ نحك الغاية المحددة، كاليدؼ المرسكـيجد  ،لصبلة كالسبلـا تىكى

في ىذه المسيرة لمتراخي ، كال مساحة العالية، كالعزيمة الصادقة، لتحقيؽ ىذا اليدؼ المنشكد
 رحمو اهلل -يقكؿ ابف القيـ، الخبيث ئيفكر اإلرجاال، الذم ىك السمة السائدة في كالتسكيؼ

 ًفي كىرمي نكح ألىجمو كناح آدـ ًفيوً  تىعب طىًريؽ كىالط ًريؽ أىٍنت أىٍيف مخنث اٍلعىٍزـ يىا"...  -تعالى
ًميؿ الن ار اًعيؿ لمذبح كأضجع اٍلخى بيع ًإٍسمى نشر ًسًنيف بضع السٍجف ًفي كلبث بخس ًبثمف ييكسيؼ كى  كى

                                                           
، باب سائر الحماسة المغربية ىػ(609التادلي )المتكفى:ف عبد السبلـ الجٌراكم أبك العباس أحمد ب، الجّراوي -1

 .530/ 1األمداح،

 . 52، سبقت ترجمتو، ص المتنبي -*
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كىًري ا ًباٍلًمٍنشىارً  ذبح زى د بكاء اٍلًمٍقدىار عمى كىزىاد أىيُّكب الٌضر كقاسى يحيى الحصكر الس ي د كى  دىاكي
سىار م د اأٍلىذىل كأنكاع اٍلفقر كعالج ًعيسىى اٍلكىٍحش مىعى  كى  .كالمعب بالميك أىٍنت كتزى   ميحى

لىًكف قريب...  مزارىا اف خيؼبال دارىا فيا  أىكاؿ ذىًلؾ دكف كى

ٍرب  ًفي اليجير حر ييبىاشر لـ مف فمميزيمة ركابؾ حركت ففىإً  النظارة ًفي أعزؿ كىأىنت قىاًئمىة اٍلحى
 . (1)"الٌشرؼ ظبلؿ ًفي يىًقؿ لـ اٍلمجد ًطبلب

 الحرب ، ك إلى األرض -السبلـ ماعميي –كزكجوآدـ ، منذ أف أيىبطا محتدمةالحرب نعـ    
كالحرب  ، إلى أف يرث اهلل األرض كمف عمييا، جنده كحزبومع إبميس المعيف ك  ،ميستًعرةك مستمٌرة 
عداد لمعدد كالعدة، مف عمؿو دؤكب ذه الحرب الضركس، كال بد ليالفسطاطيفبيف سجاؿ  ، كا 
 ، كقٌدـ التراخي كالتسكيؼ في مقدمة أكلكياتيا تيرل بمف أقصى العمؿ مف قامكس عقيدتو فكيؼ
ره مثمو كممف ساي ، فيؿ ييرجى مفائجيا إلى مآالتيا القدرية، كأرجأ مصير األحكاؿ كنتإيمانو
   .ال كألؼ ال ؟!ك ف عامبلن في التقدـ كاالزدىارأف ييكى فيما ذىب إليو؛ كقمده 

ٌؼ بالمكارهفطريؽ التكميؼ الشرعي كحمؿ األمانة اإل ، جاء في الحديث ليية ىك طريؽ شاؽ حي
د ثىنىا " الصحيح  ، حى اًعيؿي د ثىًني: قىاؿى  ًإٍسمى ، حى اًلؾه نىاًد، أىًبي عىفٍ  مى ٍيرىةى  أىًبي عىفٍ  ٍعرىًج،األى  عىفً  الز   أىف  : ىيرى

ًجبىتً : »قىاؿى    الم وً  رىسيكؿى  ًجبىتً  ًبالش يىكىاًت، الن اري  حي ن ةي  كىحي ًباٍلمىكىاًرًه " الجى
(2). 

د ثىنىا كجاء في صحيح مسمـ بركاية أخرل "..     ٍبدي  حى ، ٍبفً  مىٍسمىمىةى  ٍبفي  اهللً  عى د ثىنىا قىٍعنىبو م ادي  حى  ٍبفي  حى
مىمىةى، ، عىفٍ  سى ، ثىاًبتو ٍيدو مى ، ٍبفً  أىنىسً  عىفٍ  كىحي اًلؾو ف تً : » اهللً  رىسيكؿي  قىاؿى : قىاؿى  مى ن ةي  حي  ًباٍلمىكىاًرًه، اٍلجى
ف تً  كمثؿ ىذا الطريؽ شؽ  عمى أكلي العـز مف األنبياء، حتى عمى سيد  ،(3)"ًبالش يىكىاتً  الن اري  كىحي

لىٍكالى  }، األنبياء محمد  ىذىٍقنىاؾى  ًإذنا( 74) قىًميبلن  شىٍيئنا ًإلىٍيًيـٍ  تىٍركىفي  ًكٍدتى  لىقىدٍ  ثىب ٍتنىاؾى  أىفٍ  كى  ًضٍعؼى  ألى
يىاةً  ًضٍعؼى  اٍلحى مىٍينىا لىؾى  تىًجدي  الى  ثيـ   اٍلمىمىاتً  كى ، أفبل  [75 ،74اآليات  17:اإلسراء]( {75) نىًصيرنا عى

 إال أحد آثار ىذا الفكر األمةً  ؼي مُّ خى كىؿ تى  !ؿ الدؤكب ؟يحتاج ىذا الًحمؿي الثقيؿ إلى الجيد كالعم
                                                           

 .42ص:  ،الفوائد البن القيم، ابن القيم -1

 .102/  8لشيكات، ، باب حجبت النار باالبخاريصحيح  البخاري، -2

 .4/2174 ،كصفة نعيميا كأىميا باب كتاب الجنةمسمم، صحيح  مسمم، -3
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أف األمـ ب ،البحث العمميىذا مف خبلؿ  البرىافبعد ك  عمى ما تقدـ، بناءن ف؟ الخبيث اإلرجائي
عمى آثار الفكر اإلرجائي السمبية بل بد لنا مف كضع اليد ف كتتقدـ،تنيض كي تحتاج ألىؿ العـز 

 : مف نقاط ما يأتيفي ياأكاد أف ألخصلتي كا، عمى نيكض األمة كتقدميا

 .االنييار القيمي: أوالً 

قيمة، فبل فرؽ بيف ، أصبحت القيـ بدكف لعمؿ ىامشيان في فيـ أىؿ اإلرجاءبعد أف أصبح اف 
 كبيف الخير كالشر، كالشيء الكحيد كالمعتبر عندىـ، الصدؽ كالكذب، كبيف حفظ العيد كالخيانة

، كىنا تضيع معاني القيـ ، ت فبل أمره ييحر ؾ كال نيي يقيدة كسيمةو كانىك تحقيؽ مآرب الذات بأيى 
رد المعرفة كالتصديؽ، كييؤمىف الحساب بؿ كتنيار المنظكمة القيمية  حينما تيضمىف الجناف بمج

 كىذا ما طغىنا(، أ)اؿنحف( في )اؿتذكب ك ، كالعقاب، كتتحكـ المصالح، كتطغى الذاتية بشيكاتيا
بي نبأ التنفأخذكا يتبعكف سنف مف كاف قبميـ كما  ،كتمكف مف عقكليـ ؿ اإلرجاءمفاىيـ أى عمى
    ـٍ  مىفٍ  سىنىفى  في الحديث الشريؼ ) لىتىت ًبعيف ، ًشٍبرنا قىٍبمىكي ا ًبًشٍبرو ًذرىاعن ، كى ت ى ًبًذرىاعو مىكيكا لىكٍ  حى ٍحرى  سى  جي

مىٍكتيميكهي  ضىب   ارىل يىييكدى،ال: الم وً  رىسيكؿى  يىا قيٍمنىا ،«لىسى       كفي ركاية مسمـ ، (1)(«فىمىفٍ : »قىاؿى  كىالن صى
، ًمفٍ  ال ًذيفى  سىنىفى  لىتىت ًبعيف  ) ـٍ ا ًبًشٍبرو  ًشٍبرنا قىٍبًمكي ًذرىاعن ، كى ت ى ًبًذرىاعو ميكا لىكٍ  حى ٍحرً  ًفي دىخى  ضىب   جي

ت بىٍعتيميكىيـٍ  ارىل؟كىالن   آٍليىييكدى  اهللً  رىسيكؿى  يىا: قيٍمنىا «الى فىمىٍف(: »قىاؿى  صى
، اتبعكىـ إلى أف ردد ..أجؿ ،(2)

 .(3)(مف أجًؿ بمدم أتحالؼ مع الشيطاف)مقكلة تشرشؿ البعض 

 .(العممانية)النتشارالتمييد : ثانياً 

دينية( أك ما ييسمى البلفكس كميدت السيبؿ النتشار فكرة )ميكعة الفكر اإلرجائي ىيأت النإف     
كمجارات األمـ  -تعالى –ت بالبعض مف أبناء األمة إلى التنكر لديف اهلل ، كالتي أد  العممانية

                                                           

 (.169/ 4)لتتبعف سنف مف كاف قبمكـ،  ، باب قكؿ النبيالبخاري صحيح البخاري، -1

 .(2054/ 4)اتباع سنف الييكد كالنصارل، باب ،مسمم صحيح، مسمم -2
نما قاليا حي األسبؽ ، البريطاني ، رئيس الكزراء1965 -1874تشرشؿ ، ليكنارد سبنسر ، كنستكفتشرشل -3

د عداءو داـ أكثر مف ثبلثيف ، بعيفاستالالرئيس السكفييتي  لفو مع االتحاد السكفييتي في عيدتحاعف سبب  سألكه
مقدمة حول  1 –مسائل ماركسية ، كيكيبيديا  الموسوعة الحرة،(أتحالف مع الشيطان من أجل بمديفقاؿ) ،عاما

 .الماركسية ، بتصرف
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لتمؾ األمـ عف ، مع اختبلؼ الظركؼ الزمانية كالمكانية ة الكنيسة  الكثنيةاألكركبية في مكاجي
 –، كالرسؿ الذم يجعؿ األمر هلل كحده -ديف الحؽ -، كاختبلؼ اإلسبلـظركؼ أمة اإلسبلـ
مىى مىا }، آيات الكتاب العزيز اآلتيةبدليؿ ميبًمغكف  –حمد الصبلة كالسبلـ عمييـ كعمى نبينا م  عى

غي  ًإال   الر سيكؿً  ا يىٍعمىـي  كىالم وي  اٍلبىبلى ا تيٍبديكفى  مى مى قىاؿى  } [99اآلية 5: المائدة{ ] تىٍكتيميكفى  كى  أىٍشرىكيكا ال ًذيفى  كى
ا الم وي  شىاءى  لىكٍ  بىٍدنىا مى ٍمنىا كىالى  آبىاؤينىا كىالى  نىٍحفي  شىٍيءو  فٍ مً  ديكًنوً  ًمفٍ  عى ر   فىعىؿى  كىذىًلؾى  شىٍيءو  ًمفٍ  ديكًنوً  ًمفٍ  حى

مىى فىيىؿٍ  قىٍبًمًيـٍ  ًمفٍ  ال ًذيفى  غي  ًإال   الرُّسيؿً  عى  الم وى  أىًطيعيكا قيؿٍ  } [35 اآلية 16:النحؿ{ ] اٍلميًبيفي  اٍلبىبلى
ل كٍ  فىًإفٍ  الر سيكؿى  كىأىًطيعيكا ا اتىكى مىٍيوً  فىًإن مى م ؿى  مىا عى مىٍيكيـٍ  حي ٍمتيـٍ  مىا كىعى م  فٍ  حي ا تىٍيتىديكا تيًطيعيكهي  كىاً  مى مىى كى  عى
غي  ًإال   الر سيكؿً  كا فىًإفٍ  } [54 اآلية 24:النكر{ ] اٍلميًبيفي  اٍلبىبلى ا أىٍعرىضي ٍمنىاؾى  فىمى مىٍيًيـٍ  أىٍرسى ًفيظنا عى  ًإفٍ  حى
مىٍيؾى  غي  ًإال   عى ن ا اٍلبىبلى ٍنسىافى  أىذىٍقنىا ًإذىا كىاً  فٍ  ًبيىا فىًرحى  رىٍحمىةن  ًمن ا اإٍلً  فىًإف   أىٍيًديًيـٍ  قىد مىتٍ  ًبمىا سىي ئىةه  تيًصٍبييـٍ  كىاً 

ٍنسىافى  بُّنىا قىاليكا } [48 اآلية 42:الشكرل{ ] كىفيكره  اإٍلً ـي  رى ـٍ  ًإن ا يىٍعمى ميكفى  ًإلىٍيكي مىا( 16) لىميٍرسى مىٍينى  كى  ًإال   اعى
غي  فٍ } [17 ،16 اآليات 36:يس { ] اٍلميًبيفي  اٍلبىبلى ـه  كىذ بى  فىقىدٍ  تيكىذ بيكا كىاً  ـٍ  ًمفٍ  أيمى مىا قىٍبًمكي مىى كى  عى
غي  ًإال   الر سيكؿً   .[18 اآلية 29:العنكبكت{ ]اٍلميًبيفي  اٍلبىبلى

يختمؼ جذريان  -ـ الحنيؼديف اإلسبل -ىذا الديف الحؽ إف ، أقكؿ: كتعميقان مني عمى ما سبؽ    
يـ يدايأب كجعمكا، في الكنيسةكرجاؿ الديف  الباباكات فييا تيأىٌلوى التي ، النصرانية الكثنيةديف  عف 

بذلؾ أمر الكاحد  يفمخالف !!الحجر كالحرماف بأمرم استبدكاك ، النيراف كاصدمك ، مفاتح الًجناف
مً أىؿ اإلرجاء كلكف ، الدياف  -تعالى –ا الجنة ًلمىف عرىؼ أك صدؽ باهلل نك حينما أىًمنكا العذاب كضى

، ماـ اعتناؽ العممانية كمنيج حياةاألمر أمقتضاىف تيىسر ، دكف العمؿ بأك نطؽ بالشيادتيف
ًكمى الديف في زكايا  ،عامان ، حتى أصبحت منيجان العممانية بطغياف، الطامة الكبرل تفكان كزي

في ميحكـ التنزيؿ  -تعالى –ألمر اهلل مخالفةن  ياةبعيدان عف تحكيمو في جميع شؤكف الح، المساجد
ـي  ًإف  } ب كي مىؽى  ال ًذم الم وي  رى مىى اٍستىكىل ثيـ   أىي اـو  ًست ةً  ًفي كىاأٍلىٍرضى  الس مىاكىاتً  خى  الم ٍيؿى  ييٍغًشي اٍلعىٍرشً  عى

ًثيثنا يىٍطميبيوي  الن يىارى  كـى  كىاٍلقىمىرى  كىالش ٍمسى  حى ٍمؽي  لىوي  أىالى  ًبأىٍمًرهً  رىاتو ميسىخ   كىالنُّجي  رىبُّ  الم وي  تىبىارىؾى  كىاأٍلىٍمري  اٍلخى
 .[54 اآلية 7:األعراؼ{ ]اٍلعىالىًميفى 
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 .ىزيمة األمة :ثالثاً 

دث ح، كأىؿ التسكيؼ كالتأخير كاإلرجاء فة عمى يد المفمسيف مف رصيد العمؿىزائـ األمعف أما  
، ال يجد فيما مضى  سبلميةاإل، كالسابر ألحكاؿ األمة ؿكال حرج، كالحاؿ ال يحتاج إلى تدلي

مع تفريغو منيـ  عمى أيادم مف تسمكا باإلسبلـ اسما كتشكمكا بو رسماى  كقعتإال ك لؤلمة ىزيمة 
إال  لؤلمة  ، كالعكس كذلؾ فما حصؿ مف نصرإال ىذا ئياإلرجاالفكر لكؿ مضمكفو فيو، كىؿ 

، كأىؿ العمؿ كالًجًد كالجيادأىؿ  -بعد إذف اهلل تعالى –ككاف سببو ، كأسكؽ بعض اإليماف كالعـز
 :، فأقكؿكاعية صاحب عيفو باصرة كأذفو كالبراىيف لكؿ الشكاىد 

  .األندلسضياع  -أ

إال نتاج سيطرة  كدكلة،بعد عظيـ عًز  األندلس،لـ يكف ليذىب سمطاف المسمميف كدكلتيـ في 
".. كالتاريخ خير شاىد عمى ذلؾ  ،آنذاؾالطكائؼ  عند ممكؾ القيـ؛ركح األنانية كانييار منظكمة 

 في الٌديف أىؿ فصار العصا، كانشٌقت اآلراء، كتباينت الكممة، اختمفت الطكائؼ ممكؾ كثرت كلٌما
 .(1)"كأسرا  كنيبا قتبل عدكىـ أيدم

 .()الدكلة العثمانيةاإلسالميةانييار الخالفة  -ب

غياف العممانية عمى العاـ لئلسبلـ كالمسمميف كط باليـ القكـ كالقطر يـ ىـٌ كذلؾ بسبب استبدال   
 المغرب مف ىاجركا الذيف" الدكنمة  " ييكد مف ييكدم، أصؿ مف كىك أتاتكرؾمصطفى كماؿ  يد
 كخمسيف بمائة كميا األحداث تمؾ قبؿ اإلسبلـ  كادعكا السرية، قيادتيـ مف بأمر البمقاف إلى

 الدكر، ليذا المحدد الكقت يجيء حيف بدكرىـ ليقيمكا فةالخبل دار مف بالقرب كاستكطنكا عامان،
 الييكدية الدكلة إلقامة كليميد اإلسبلمية الخبلفة ليزيؿ بمصطفى المتسمي" أتاتكرؾ كماؿ" كجاء
حف( بعد كىك ما أشرنا إليو مف طغياف اؿ)أنا( عمى اؿ) ن  (2)المسمميف "  مف غفمة حيف في

 .كمفاىيموالخبيث  ئيفكر اإلرجاالبسبب إال  كما ذلؾ، انييار المنظكمة القيمية

                                                           
، عمي الزواريتحقيؽ:  ،429/ 1،ار في عجائب التواريخ واألخبارنزىة األنظ، حمكد مقديش، ممقديش -1

 .محمد محفوظ
 (.101)ص:، تطمعات إلى المستقبل في مستيل القرن اليجري الجديد ،محمد بف قطب بف إبراىيـ ،قطب -2
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 فمسطين.ضياع  -ج

دكر أىؿ اإلرجاء في التعاكف  ظير مف الشمس في رابعة النياريك دليؿه أأما ضياع فمسطيف ف  
مف اتفاقية تقسيـ الشرؽ ليا  كحصةو ، فبعد أف حصمت بريطانيا عمى فمسطيف مع األعداء 

بسطت عمييا انتدابيا كأخذت تيحضر ك يا كبيف فرنسا بين ( 1904سنة)سايكس بيكك( األكسط )
ة ىبةو أك أي  ت ، كحاربت باب اليجرة عمى مصراعيو لمييكدإلقامة ما يسمى )دكلة اسرائيؿ( ففتح

 العممانية كالشيكعيةالدعكات كالتكجيات  ضت الطرؼ عفغ، ك جيادم إسبلمي حركةو أك تجمعو 
، كمف جيةو أيخرل تركت المجاؿ تيا الًقيمية، ىذا مف جيةفي ديف األمة كبيني تيفىًعؿي معاكؿ اليدـ

مبناء التنظيمي كاإلعداد كالتسمح، فكانت النتيجة قياـ)دكلة لعصابات الييكدية لأماـ امفتكحان 
ـ، تحقيقان لكعد بمفكر  1948( مف شيذاذ اآلفاؽ كنفايات المجتمعات البشرية )اسرائيؿ( سنة المسخ

   .ـ1917نكفمبر 2فيالمشؤـك 

فكاف  فمسطيف،المتطكعكف المجاىدكف مف أبناء أمة اإلسبلـ يتدافعكف لمجياد في  كىنا ىب    
 !األشاكس()العممانية زعماءعمى أيادم  ألقطارىـ،جزاء ىؤالء المجاىديف السجكف بعد عكدتيـ 

األمكر ، ال أريد مف مطالعو ليذا الكتاب أف يظف أف ىذه ذه الشكاىد الثبلثة التي أكردتياكبعد ى
في  تخطيطك  كيدبؿ األمر ىك نتاج ما يجرم مف  كتدبيركدكف مكرو مف م بمجرد الصدفة تجر 

ليكـ الدليؿأعداء اإلسبلـ؛ مف الييكد كالنصارل في عكاصـدىاليز كأركقة غيرؼ العمميات   :، كا 

ما ك  ،إسبلميرو بؿ في كؿ قط العربي،كالعالـ  اإلسبلمي،مف خبلؿ قراءتؾ ألحكاؿ العالـ ف   
 الجمع،بيف تفرؽ الك  الكاحد،الصؼ  فترل االنقساـ في عميو،حاؿ ال يحسد عميو مف ىك ترل ما 

 سابؽأ بمبدعمؿ يتأكد لديؾ أف ما يجرم اآلف ىك ، .النزاع.كاالقتتاؿ  الكممة،كاالختبلؼ في 
ييعمىؿي   عامة،سياسة في األندلس كىك ممكؾ الطكائؼ مع  اإلسبلـ سابقان مف ًقبىؿ أعداء أيستيعًمؿ

   كاإلسبلمية.العربية  األقطاربيا في جميع 
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  .(1)(ق. م 322ـ  382)*إشارة أرسطاطاليس

 لقتمى جميعا االرض اىؿ كترت قد انى: ارسطاطاليس لمؤدبو قاؿ بيا، اطمأف "...... فمما
 مف ارضى اىؿ عمى يتضافركا اف خفت كقد أمكاليـ، كأخذم بمدانيـ عمى كاحتكائي ممككيـ،

 مف كاف كمف كشريؼ، نبيو كؿ الى ارسؿ اف رأيت كقد عمى، لحنقيـ كيبيدكنيـ فيقتمكنيـ دم،بع
 .فاقتميـ الممكؾ أبناء كالى ارض، كؿ في الرياسة اىؿ

 النباىة كاىؿ الممكؾ أبناء قتمت اف انؾ مع كالديف، الكرع اىؿ رأل ذاؾ ليس: مؤدبو لو فقاؿ
 أبناء الى بعثت لك كلكف بعدؾ، مف حنقا أشد ؾأرض اىؿ كعمى عميؾ، الناس كاف كالرياسة
 كاحده، (2) ككره منيـ رجؿ كؿ كتممؾ بالتيجاف، فتتكجيـ إليؾ، فتجمعيـ النباىة كاىؿ الممكؾ
 في يدم ما أخذ عمى كاحد كؿ كحرص الممؾ، في بتنافسيـ بذلؾ، تشغميـ فإنؾ كاحدا، كبمدا

 ذلؾ االسكندر فقبؿ بأنفسيـ، شغميـ ؿكتجع بينيـ، بأسيـ فتمقى ببلدؾ، اىبلؾ عف صاحبو،
 .(3)"الطكائؼ ممكؾ ليـ يقاؿ الذيف كىـ كفعمو، منو،

كىؿ يجرم في أقطار العالـ اإلسبلمي أقكؿ: عمى ما سبؽ مف إشارة ألرسطاطاليس مني كتعميقان 
في القطر  (الزعامات)مف تعدد أخي المسمـ فبل تعجب  !؟ما حكت ىذه اإلشارة اليكـ غير 

، كال تعجب مف القتاؿ أفراد الحزب الكاحدبيف كال تعجب مف الخصكمات كاالقتتاؿ  ،الكاحد
أركقة كقاعات تجمع الزعماء كال تعجب مما يجرم في ، السبلح بيف أبناء الدعكة الكاحدةب

 ؟؟!!؟فييا غير ما أشار بو أرسطاطاليس ( فيؿ يحصؿالعرب)جامعة الدكؿ العربية

                                                           
من لرباني الفتح ا، ىػ(1250حمد بف عمي بف محمد بف عبد اهلل الشككاني اليمني )المتكفى: ، مالشوكاني -1

 ،بف حسف حبلؽ« محمد صبحي»حققو كرتبو: أبك مصعب ، ىامش 12/6262، فتاوي اإلمام الشوكاني
: كمعناه محب الحكمة، كيقاؿ الفاضؿ الكامؿ. كىك أرسطاليس بف نيقكماخس بف ماخامركف. أرسطاليس -* 

اسقمبيادس، ككاف مف مدينة كمف كلد اسقميبادس الذم اخترع الطب لميكنانييف. ككاف اسـ أمو افسيطياء، كترجع إلى
لميكنانييف تسمى اسطاغاريا. ككاف أبكه نيقكماخس مطببنا لفيمبس أبي األسكندر. كىك مف تبلميذ أفبلطكف ػ عاش 

 .بارة أك التفسير. السماء كالعالـمف مصنفاتو: الجدؿ. الع ؽ. ـ(. 322ػ  382ما بيف )
 .، الدينكرم38، ص خبار الطوالكتاب األ، ىكذا في ىامش : الصقع كالمدينة الكورة -2
تحقيؽ: ، (39-38)ص: ،األخبار الطوال ،ىػ(282أبك حنيفة أحمد بف داكد الدينكرم)المتكفى:، الدينوري -3

 .عبد المنعم عامر
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 ؟بيف الزعماء كالقادةالباعث عمي ما يجرم  ما ىك :كىنا سؤاؿ يطرح نفسو  

، كأعرضكا عف العمؿ ف تسمكا بالمسمميفمى نفكس  األنانية المفرطة الجامحة في ا: إنيكالجكاب
عرفة باهلل المبعد أف تكفرت) يضر الذنب، ال اإلسبلـ، ألنيا في مفيكميـ اإلرجائي بأحكاـ

، فعمدكا إلى تحقيؽ المآرب كدعاة التسيُّب ئياإلرجاالفكر اىيـ أىؿ حسب مف( كالتصديؽ بكجكده
عمى العقؿ كالفكر  غتطتي األنانية الف، مسمى فارغ مف المضمكفك مقعد ككرسي الشخصية مف 

كالنظر ، مصمحة الذاتل تقديـو  ، مفكمفاىيمو العقيمة ائير اإلرجالفككر ثيا  التي ىي ، كالثقافة
كما كاف ذلؾ ليككف لكال ، ئيس في ىذه الكارثةىي السب الر ، كحسبتقتيا الضيقة كبك مف زاكيتيا 

عىٍمنىا ًلكيؿ  نىًبي  عىديكًّا شىيىاًطيفى  }الخبيث ائيفكر اإلرجالبسبب ، انييار منظكمة القيـ كىذىًلؾى جى ٍنًس  كى اإٍلً
ا فى  بُّؾى مى لىٍك شىاءى رى كرنا كى ـٍ ًإلىى بىٍعضو زيٍخريؼى اٍلقىٍكًؿ غيري يي كفى كىاٍلًجف  ييكًحي بىٍعضي مىا يىٍفتىري ـٍ كى { عىميكهي فىذىٍرىي

 .[112 اآلية: 6]األنعاـ:

 .االنييار االقتصادي -د

 :مقدمةبعد  ؿفي شكؿ سؤا يككفبدليؿ كاحد  االقتصادم إالال أريد أف أدلؿ عمى ىذا االنييار 

از مف ثركات طبيعية مف بتركؿ كغ –تعالى –فأمة اإلسبلـ أمة ذات ثراء، كذلؾ بما رزقيا اهلل   
، كشكاطئ مديدة مف اغنى شكاطئ العالـ بالثركة السمكية مثؿ شكاطئ عماف كالمغرب العربي، 

، مة بالطاقة الكيربائيةكصحراء يمكف استغبلليا في الطاقة الشمسية ، كأنياران يمكنيا أف تغذم األ
 .عديـ درايةذاء العالمي، كىذا ال ينكره إال كارض خصبة يمكنيا أف تيمثؿ سمة لمغ

فة في المجاؿ االقتصادم كالصناعي، تسير في ذيؿ : لماذا أمة اإلسبلـ أمة متخمناىلسؤال او 
 ،المكًجو لسياساتيا مبلءاتإ، ككفؽ مف السادةكال تممؾ التصرؼ فيا تممؾ إال بإذف ، األمـ

 الطاغية الفردية كثقافة متاع الذاتي ال، كعيش إنيا البلمباالة: فر في كضكحو ىكاالس كالجكاب
 .  مكانتيا في النفس كالثقافةت القيـ د، بعد أف فقكالتكجيات فكرال ىعم

 .فساد اإلعالم -ه

لتي تحتـر ا، فيك أقكل األسمحة عند األمـ كتأثيره توإلعبلـ في مكانا، كما أدراؾ ما أما اإلعبلـ 
كقكة اإلعبلـ  ،ل، فيك إعبلـ ناقد بٌناء، ال محاباة فيو لزعيـ أك تكتؿو أك مراكز قك ذاتيا ككينكنتيا
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يككف إعبلـ خاص مكىٌجو، ال يخدـ سكل  ستقبلليةاال، كحينما يفقد اإلعبلـ توتكمف في استقبللي
ًكلو رسالة  تأثيره في أكساط الجمع مف األمة، كتطغى عميو الفردية، فيصبح اعبلـ ، فيفقدميمى
 ، كليس اعبلـ ناقد كبٌناء.ترقيعي تبريرمه 

، سياساتوفي األقطار العربية كتبرير كيًجدى لخدمة )الزعيـ الميميىـ(  كالناظر في اعبلًمنا يجد أنو  
  -كال أعمـ -، فمو الشعب كلو القراربيف يديو، فبل تقديـ ياعدمو في كأبغض النظر عف التكفيؽ 

، تنصحيـ فيقبمكف كتبيف ليـ الحكـ الشرعي فيمتزمكف عصميـ اهلل ببطانة صالحةأستثني مف  بؿ
ف  ، فمف كجدىـ فميبشر األمة بكجكدىـ !!!كاب يؤكبكف كيستغفركفجانبكا الص ، كا 

 أعضاء كقابمكا شخص مائة عددىـ بمغ مصر مف كفد ذىب كسبعيف تسعة سنة ".. في
 قؼ،: لو كقاؿ الككنجرس في عضك قاطعو يخطب أف كقبؿ طعاـ، عمى فأضافكىـ الككنجرس

 نحف: يعني: قاؿ تعني؟ ماذا: لو اؿق بالضبط؟ ىك أيف مف المصريكف ىؤالء أكمكه الذم الطعاـ
 .األمريكي الشعب لخدمة ندفعيا نحف لتأكميا، الكفكد كتأتي األمريكاف ضرائب ندفع ال

 شركات مف شركة الفبلنية، الشركة بو تبرعت الطعاـ ىذا: لو فقاؿ أجبو،: المراسـ لصاحب فقاؿ
 .خطبتؾ أكمؿ: لو فقاؿ المصرم، الرسمي الكفد أطعمت التي ىي الدعاية،

 كال سمع ال: يخطب قاـ حيف الخطاب بف عمر لػ قاؿ سعدان  أف لعرفنا التاريخ إلى عدنا كلك
 قـ: عمر فقاؿ كاحدان، ثكبان  نمبس كنحف ثكبيف تمبس ألنؾ: قاؿ! سعد؟ يا لماذا: عمر فقاؿ طاعة،

 طكاؿ، ؿرج أبي إف: اهلل عبد فقاؿ الثاني، الثكب جاء أيف مف كأخبرىـ! عمر بف اهلل عبد يا
 *.(1)ثكبو " بو ليرقع ثكبي فأعطيتو

 -حكؿ قطعة قماش، كيقكؿ لممميـ عمر بف الخطابفيـو عمى التباًس  مسمـه أما أف يقؼ     
رضي اهلل  -ف عمركعمى ممئ مف الناس ال سمعان كال طاعة ....حتى بيف اب –رضي اهلل عنو 

                                                           
، بترقيـ 9/ 22، مقتطفات من السيرة، ، داعية مصرم معاصرشحاتة  الكافيعمر عبد د.  ،عبد الكافي -1

 .اب: دركس صكتية قاـ بتفريغيا مكقع الشبكة اإلسبلميةمصدر الكت، الشاممة آلي
، 2/123، كتاب أعالم الموقعينكردت في  –رضي اهلل عنو –: ىذه الركاية عف عمر بف الخطابمالحظة -*

 .من ابن القيم دون إسناد –رضي اهلل عنيـ-رسي كليس عمى لساف سعدو كغيره ، كلكف عمى لساف سمماف الفا



121 
 

اف أف ينجب مف أمثالو بصكرة عامة، قـ رحـ األمة في ىذا الزم، فمثؿ ىذا عى لو األمر -عنيما
 .تأخذ نسبة في ًعداد إمة اإلسبلـ ، التثني مف رحـ اهلل مف حاالت فرديةكأس

، الصرؼالتجارم  حكى النٌ  ىذا اإلعبلـ نىحكي ىك  –نظرم ًكفؽ – كمبدأ الفساد في اإلعبلـ مرٌده
يو الذاتية ذا ما تتجمى ف، كىو الربح العائد عمى صاحب اإلعبلـ، أك مؤسستو اإلعبلميةالذم غايت

و ال يممؾ شيئان مف أمرهالمنحى )التكجييي( بمعنى أن ، أك نحكهً بأبشع صكرىا كأشكاليا ، و ميكج 
ؿى عميو في تقدـ أمةو،  فيككف العامؿ فيو، عامؿه في اعبلـ، مثؿ كليس ، حمؿ رسالة كأكىذ ال ميعىك 

الفكر ، كمفاىيـ ، كنذر نفسو لرسالتو كأمتوبتان  ، طم ؽ الذاتيةرجؿ اعبلـو ذك رسالةو عظيمةىذا 
، كليس رجاؿ صدقكا كشيكاتيا ٌباد الذاتعي ، فنتاجيا ال تنتج مثؿ ىذا النكع مف الرجاؿ ئياإلرجا

 .ما عاىدكا اهلل عميو دكف تبديؿ أك تغيير

ٍؤًمًنيفى  ًمفى }:قال تعالى  اؿه  اٍلمي دىقيكا ًرجى مىٍيوً  الم وى  عىاىىديكا مىا صى ى مىفٍ  ييـٍ فىًمنٍ  عى ًمٍنييـٍ  نىٍحبىوي  قىضى  مىفٍ  كى
ا يىٍنتىًظري  مى اًدًقيفى  الم وي  ًليىٍجًزمى ( 23)تىٍبًديبلن  بىد ليكا كى ييعىذ بى  ًبًصٍدًقًيـٍ  الص   يىتيكبى  أىكٍ  شىاءى  ًإفٍ  اٍلمينىاًفًقيفى  كى
مىٍيًيـٍ   .[24 ،23 اآلية 33:األحزاب]{رىًحيمنا غىفيكرنا كىافى  الم وى  ًإف   عى
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 الخاتمة

إماـ المرسميف،  ، كالصبلة كالسبلـ عمى سيدنا محمد مد هلل الذم بنعمتو تتـ الصالحاتالح    
ؾ كلو ، لو الممال إلو إال اهلل كحده ال شريؾ لو، كأشيد أف خمؽ اهلل أجمعيف، كسيد كخاتـ النبييف

، و، كصفيو مف خمقو كخميموكأشيد أف محمدان عبد اهلل كرسكل، الحمد كىك عمى كؿ شيء قدير
 .افركف، كبعد، كلك كره الككديف الحؽ ليظيره عمى الديف كمو أرسمو اهلل باليدل

( تيمىًثؿي مني جيد أثر الفكر اإلرجائي في واقع اأُلمِة المعاصر)بعنكاف:فيذه الرسالة العممية   
أحسبيـ مخمصيف لدينيـ الميًقؿ، كحصيمة العافي عمى مكائد الكراـ مف جيابذة العمماء، الذيف 

ف قت إليو مف صكابو ف -كال أزكي عمى اهلل أحدا -كأمتيـ  ، كما جانبت مف فضؿ اهلل عمي  فما كي
نني أي ي، كأستغفر اهلل منوفمف نفس فيو الصكاب سالؼ شكرم ، كا  إلي  نقدان  ًلكؿ مف أسدلقد ـ ي

قد خرجت مف خبلؿ ك ،  احد الديافزجي إليًّ نهصحان يبتغي بو كجو الك عمميان بحجة كبرىاف، أك أ
 :اآلتيةنقاط الفي غيا يأصالدقيؽ إلى نتائج المكضكعي ىذا البحث 

 المرجئة.الذم تقكؿ بو  ،التصديؽ مىاإليماف عقصر ىك  ،صطبلحفي االمعنى اإلرجاء  -1

 .ال يضر معو ذنب، كبعدمو ال تنفع طاعةتقتضي بأف  ،ئيفكر اإلرجاالالمعرفة في   -2

كاألصكؿ،  إطاري مف القكاعد كيو ت، أك التجٌمع الذم يحلـ يأخذ صبغة الكتمة ئياإلرجا فكرال -3
نما ىي فكرة لمفيكـ) ، تدخؿ في أيطير عند ثمةو مف أىؿ الزيغ كاألىكاء (اإليمافكما ىي الفرؽ، كا 

 .ة األفكار، كمختمفةه في المفاىيـفكريةو متباين

كقد تصدل ليا كبار  –رضي اهلل عنيـ –بةعيد الصحا آخركاف ة اإلرجاء، بدعحدكث  -4
 التابعيف.

يقكـ عمى  فصؿ العمؿ عف اإليماف، ىك الجيـ بف  ، كأكؿ مف قاؿ بو كمفيكـرأس اإلرجاء -5
ؿى  مىفٍ  فيك، صفكاف  .)اإليماف( ىك مجرد المعرفة كحسب!! كقع د في أف أص 

ثتيا بدكرىا عف رً كالتي كى  لخبيثة،امصدر ىذه األفكار  ـالكنيسة ككينتيا عيٌبادي الصميب!! ى -6
  ييكد.أحبار 
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يعني السماع  المطمؽ،اإليماف بمفيكمو  السمؼ:خبلصة القكؿ في تعريؼ اإليماف عند  -7
كأما إذا أخذ اإليماف مفيـك  عاـ،بشكؿ  الكاقع،في ، كعيشو حياةن كتمقي الكحي لمتطبيؽ كاالنقياد،

 بد. جمٌيةن كالآثاره عمى الجكارح ظاىرةن  رتكظيفيعني ما انعقد عميو القمب  الخصكصية،

اإليماف يشمؿ كؿ  حينما يطمقكفأنيـ ىي  المتكمميف،خبلصة القكؿ في مفيكـ اإليماف عند  -8
 كحينما يخصصكنو يحصركنو في التصديؽ كحسب. الشارع،ككؿ منييو عنو بأمر  بو،مأمكرو 

 الخكارج.ظيكر معاكسة لالفعؿو الردة ىي ظيكر المرجئة عكامؿ  أحدي  -9

بينما المرجئة ال يعتبركف العمؿ ركنان  عند المتكمميف، اإليماففي تماـ ككماؿ  العمؿ شرطه  -10
 الفيميف.فشتاف بيف  اإليماف،كال شرطان لتحقيؽ 

ـى بو اإلما -11 ًس الذم ال إرجاء الفقياء( )ىك  -رحمو اهلل –ـ أبي حنيفة النعماف اإلرجاء الذم كي
غير أف  –اهلل تعالى -رة بإذف، كالطائفة المنصك ئرة أىؿ السنة كالجماعةحبو مف دايخرج صا

أحؽ أف ييتٌبع، فيك أكلى كأحرل باإلتباع، كأقـك كأحكـ كأسمـ  –كىك مفيكـ السمؼ لئليماف –الحؽ
 .لؤلتباع

ريغـ تكثيؽ البعض  -النبكم في ركاية الحديث  -يرحمو اهلل –بي حنيفة أل العمماء ؼيضعت -12
مامتو فيو، كال يقدح في مكانتو العممية في الفقو ال -لو  تراثو الفقيي، ، بدليؿيخفض مف منزلتو كا 

، كرب حامؿ فقو إلى مف ىك أفقو منو..( قاؿ )رب مبمغ أكعى مف سامعإذ يقكؿ: كصدؽ النبي
  .(1)كىذا سند صحيح رجالو كميـ ثقاتاأللباني: 

                                                           
المتكفى: ، الرحمف محمد ناصر الديف، بف الحاج نكح بف نجاتي بف آدـ، األشقكدرم األلباني ، أبك عبداأللباني-1

( كالمفظ لو 183/  5أخرجو أحمد) ،761/ 1،سمسمة األحاديث الصحيحة وشيء من فقييا وفوائدىا، ىػ1420
( عف شعبة 39 - 38/  1مكارد( كابف عبد البر في " الجامع " ) -، 73، 72( كابف حباف )75/  1كالدارمي )

حدثنا عمر ابف سميماف مف كلد عمر بف الخطاب رضي اهلل عنو عف عبد الرحمف بف أباف بف عثماف عف أبيو. 
ما بعث إليو الساعة إال لشيء سألو عنو،  أف زيد بف ثابت خرج مف عند مركاف نحكا مف نصؼ النيار، فقمنا:

  مف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ، سمعت رسكؿ اهلل  فقمت إليو فسألتو فقاؿ: أجؿ سألنا عف أشياء سمعتيا
كىذا سند صحيح رجالو كميـ ( 252/1يقكؿ، فذكره. األخير منو مف ىذا الكجو، كقاؿ البكصيرم في" الزكائد " )

( الشطر" ىذا إسناد صحيح، رجالو ثقات، ركاه أبك داكد الطيالسي 525 - 524/  2ثقات، كركل ابف ماجو )
  .انتيى كالم األلباني" كركاه الطبراني بإسناد ال بأس بوكه، بنح عف شعبة
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كال يمـز  اليقيف،كذلؾ ترددان بيف درجات  ؼ،كيضع كيقكل كينقص يزيد كالتصديؽ،اإليماف  -13
 ككفر.مف ضعفو ريب أك شؾ 

مقكلة ال تستحؽ كبير ىي (، كال ينفع مع الكفر طاعة، مقكلة )ال يضر مع اإليماف ذنب -14 
ي تنقض نفسيا بنفسيا عند العقبلء، كأصحاب الفيـ السميـ، كأما كذلؾ لتناقضيا، في، جيدو كعناء

، كلك تناطحت بيف أيدييـ الجباؿ ـ، فبل حيمة فييـفقد كيفينا مئكنة مناقشتي ،أصحاب الفيـ السقيـ
ال ىـ مف أصحاب العقكؿ المستريحة، فيسعيـ السير عمى ، ك بل ىـ مف العقبلء فينفعيـ البياف، ف

 .منيج األعياف

عؿي العمؿ شرط -15  ف،اإليمامف كينكنة كبنية  كليس ركف الفقياء،في اإليماف عند مرجئة  ان جى
 كالبلمباالة.السمبية كالتراخي كالتسكيؼ شيء مف بينعكس سمبان عمى آثار اإليماف 

العمـ لكف سبيمو ، ك عمـ الكبلـ كالجدؿب، كال ال سبيؿ إليو بنظريات المنطؽبرد اليقيف  -16
نيكا }ال ًذيفى  –تعالى–لقكلو، الذكر كالدعاءك  تىٍطمىًئفُّ  آمى ًئفُّ  الم وً  ًبًذٍكرً  الى أى  الم وً  ًبًذٍكرً  قيميكبيييـٍ  كى  تىٍطمى

 .[28 :اآلية 13لرعد:ا]{اٍلقيميكبي 

كفي شيادة ، كيابتميت بيما أمة كحالفيا الفبلح ما فتاكاف، افالفمسفة كعمـ الكبلـ ىما داء -17
 .أىميما كأصحابيما بذلؾ

 :طما يأتي مف نقافي ممخصيا، جمي ةن  آثاران  الفكر اإلرجائي في اإليماف أث رٌ  - 18

 .الزندقة كالمركؽ مف الديف الحنيؼ، كمبعثه لمتردد كالشؾ ك الفكر اإلرجائي مصدره لمحيرة -أ
 ، كعدـ ىدكء باؿ ، كمفارقةو لبرد اليقيف كالطمأنينة.الفكر اإلرجائي باعث قمؽ كشقاء نفسو  -ب
لفرد مباالة في إيماف اإلحبلؿ ركح اإلتكالية كالبل -بصكتو عاؿو  –الفكر اإلرجائي حادو  -ج

 .كنكاىيو –تعالى –ف كالتًّسيُّب تيجاه أكامر اهلل، كداعيان لمتياك كالجماعة
رجائي سبب رئيس في تبديد العزيمة، كتشتت الرأم، كاإلخبلد إلمبلءات اليكل، الفكر اإل -د

ىماؿ جانب االلتزاـ بالعمؿ  الذم أيخرج مف حقيقة اإليماف ًكفقاى لمفيكـ فكر اإلرجاء الميتيافت.   كا 
كبيف باقي الممؿ كالنحؿ  ،العقدية بيف ديف اإلسبلـ الحنيؼ الفكر اإلرجائي ماحؽه لمفركؽ -ه

كأبك جيؿو كأبك ليبو كمف  ،الباطمة، كاعتراؼه ًضمنيه بيا، فإبميس )المعيف(، كفرعكف كجنكدىما
( ، ككؿ مف عرؼ اهلل معرفةشاكميـ ككافقيـ   !!!مجردة عف الطاعة كااللتزاـ فيك)مؤمفه
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ؾ الفرد إلى حاؿ األمة اإلسبلمية األثر السمبي لمفكر اإلرجائي في السمكؾ، قد تعدل سمك  -19
، فديًىيت األمة بمصائبو، التي مف أفظعيا التكطئة كالتمييد -تعالى–بشكؿ عاـ، إال مف رحـ اهلل

 -لديفا، فاؿاألجيممانية( الطاغية اليكـ عمى تفكير العالفصؿ دينية( أك ما ييسمى ًب))لقبكؿ فكرة 
فدع ما سجد كال عبلقة لو في شؤكف الحياة، ، كالديف في المبينؾ كبيف ربؾ  -حسب فيميـ

 !!!   لقيصر لقيصر، كما هلل هلل

 .كتقدميا ي تخمؼ األمة اإلسبلمية كتراجعيا، كحاؿ دكف نيكضياالفكر اإلرجائي فتسب بى  -20

ر العممانية، كىزيمة األمة، كضياع كانتشا، رجائي تسب ب في االنييار القيميالفكر اإل -21
 .، كضياع فمسطيفاألندلس، كانييار الخبلفة

  فكر.ىي أزمة عقؿو كأزمة بؿ  كعيدد،أزمة عدد  األيمة اإلسبلمية المعاصرة أزمة ليست -22

، فقد تسبب ع ال يمكنو تحقيؽ مبعثو إلى نيكض، بؿ العكس، المائعي الممياإلرجائيالفكر  -23
ة مف كبكتيا ، كيقظتيا مف غفمتيا، كىدايتيا مف غياىب اية عمى نيكض األمبالفعؿ في الجن

 . التيو، الذم ديًىيىت بو

 الحركة في ، بالحريةيتمتعكف الحاكـ مع مكتكبة غير كميادنة خفي صمحو  في المرجئة - 24
 فقوال ألئمة حدث كما السنة كالجماعة، أىؿ مف سكاىـ مف يد عمى ييضرب بينما جميعان، كالقكؿ

 الصالح السمؼ منيج اتبعكا ممف غيرىـ تيمية، ككثيريف كابف حنبؿ بف كأحمد كمالؾ كالحديث،
 .كالسنة الكتاب عف الفيـ في

التركيج لمفكر النشر ك ىـ أبرز القائميف عمى حراؾ  كالييكد، كالعممانيةاالستشراؽ حركة  – 25
كما يممككف مف نفكذ كاإلعبلمية، لية كؿ الطاقات الما جن دكافقد ى ، الحديثاإلرجائي في العصر 

 كتأثير، أضؼ إلييـ مؤسسات )دينية( كشخصيات)إسبلمية( ممف باعكا آخرتيـ بدنياىـ.

، أكثرمان مااىت اإلسبلمي العقيدة كالفكرمجاؿ أكصي بإيبلء التخصص العممي في  :اتالتوصي
 طمبتوتشجيع د في ك الجي يد مفالمز  أف يبذلكا ك  ،المتخص صيف في عمـ العقيدة مف ًقبىًؿ العمماء

ىذه األياـ ي فالحاجًة إليو  كشدة ،كذلؾ ًلًعظـ غاياتو ،ر تحصيموكتيسي ،كتذليؿ العقبات أماميـ
ةن    .في التغييرالككنية  -تعالى -في سنة اهلل  األساس يكف ،خاص 
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 فيرس اآليات القرآنية

 

 فحةرقم الص رقم اآلية رقم السورة اسم السورة اآلية القرآنية

 73 27 2 البقرة الذيف ينقضكف عيد اهلل مف بعد ميثاقو..

 76 75 2 البقرة كاستعينكا بالصبر كالصبلة....

 15 80 2 البقرة ..كقالكا لف تمسنا النار إال أياما 

 42 82 2 البقرة كالذيف آمنكا كعممكا الصالحات...

 74 102 2 البقرة كما يعمماف مف أحد حتى يقكال....

 56 146 2 البقرة  ..ف آتيناىـ الكتاب يعرفكنو كما الذي

 107 223 2 البقرة كقدمكا ألنفسكـ كاتقكا اهلل.......

 60 256 2 البقرة فمف يكفر بالطاغكت كيؤمف باهلل...

ذ قاؿ إبراىيـ أرني كيؼ تحي   94 260 2 البقرة ....كا 

 15 24 3 آؿ عمراف ذلؾ بأنيـ قالكا لف تمسنا النار.....

 19 72 3 أؿ عمراف كقالت طائفة مف أىؿ الكتاب ....

 30 103 3 آؿ عمراف كاعتصمكا بحبؿ اهلل جميعان كال تفرقكا....

 109 105 3 اؿ عمراف كال تككنكا كالذيف تفرقكا كاختمفكا...

 44 173 3 آؿ عمراف فاخشكىـ فزادىـ إيمانا.....

 57 55 4 النساء فمنيـ مف آمف بو كمنيـ مف صد.... 
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 رقم الصفحة رقم اآلية رقم السورة اسم السورة اآلية القرآنية

 27 65 4 النساء فبل كربؾ ال يؤمنكف حتى يحكمكؾ....

 74 48 4 النساء إف اهلل ال يغفر أف يشرؾ بو...

 25 89 4 النساء كدكا لك تكفركف كما كفركا ....

 98 124 4 النساء ..كمف يعمؿ مف الصالحات مف ذكر 

 74 51 5 المائدة مف يتكليـ منكـ فإنو منيـ....ك 

 109 77 5 المائدة قؿ يا أىؿ الكتاب ال تغمكا في دينكـ ..

 108 78 5 المائدة لعف الذيف كفركا مف بني اسرائيؿ...

 114 99 5 المائدة ما عمى الرسكؿ إال الببلغ.....

 56 33 6 األنعاـ .فإنيـ ال يكذبكنؾ كلكف الظالميف بآيات

 118 112 6 األنعاـ ككذلؾ جعمنا لكؿ نبي عدكا....

 114 54 7 األعراؼ إف ربكـ اهلل الذم خمؽ السمكات ك...

 87 56 7 األعراؼ كال تفسدكا في األرض بعد إصبلحيا

 9 111 7 األعراؼ قالكا أرجو كأخاه.....

 56 157 7 األعراؼ الذيف يتبعكف النبي األمي.....

 25 36 8 األنفاؿ ...قكف أمكاليـ إف الذيف كفركا ينف

 95 46 8 األنفاؿ ....كأطيعكا اهلل كرسكلو كال تنازعكا 

 98 11 9 التكبة فإف تابكا كأقامكا الصبلة كآتكا الزكاة ....
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 رقم الصفحة رقم اآلية رقم السورة اسم السورة اآلية القرآنية

 29 24 9 التكبة قؿ إف كاف آبائكـ  كأبنائكـ....

 74 65 9 التكبة سألتيـ ليقكلف إنما .... كلئف

 74 66 9 التكبة قؿ أباهلل كآياتو........

 44 124 9 التكبة أيكـ زادتو ىذه إيمانا.......

 87 32 10 يكنس فذالكـ اهلل ربكـ الحؽ.............

 114 35 16 النحؿ كقاؿ الذيف أشرككا لك شاء اهلل ما أشركنا

 73 90 16 النحؿ د تككيدىا...كال تنقضكا األيماف بع

 73 91 16 النحؿ كال تككنكا كالتي نقضت غزليا....

 112 74 17 اإلسراء  ..كلكال أف ثبتناؾ لقد كدت تركف إلييـ

 55/56 102 17 اإلسراء  ..قاؿ لقد عممت ما أنزؿ ىؤالء إال رب

 98 19 17 اإلسراء  ..كمف أراد اآلخرة كسعى ليا سعييا كىك

 109 59 18 الكيؼ قرل أىمكناىـ لما ظممكا....كتمؾ ال

 92 5 20 طو …  الرحمف عمى العرش استكل

 14 88 20 طو فأخرج ليـ عجبل ن جسدان لو خكار...

 92 110 20 طو كال يحيطكف بو عمما.......

 87 90 21 األنبياء كيدعكننا رغبا كرىبا................

 59 39 24 النكر كالذيف كفركا أعماليـ كسراب بقيعة
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 رقم الصفحة رقم اآلية رقم السورة اسم السورة اآلية القرآنية

 25 45 24 النكر لقد انزلنا آيات مبينات......

 114 54 24 النكر قؿ أطيعكا اهلل كأطيعكا الرسكؿ...

 56 14 27 النمؿ كجحدكا بيا كاستيقنتيا أنفسيـ...

 87 77 28 القصص كابتغ فيما آتاؾ اهلل الدار اآلخرة...

 94/122 28 28 الرعد الذيف آمنكا كتطمئف قمكبيـ بذكر اهلل....

ف تكذبكا فقد كٌذب أمـ مف قبمكـ...  114 18 29 العنكبكت كا 

 56 26 29 العنكبكت فآمف لو لكط....

 87 16 32 السجدة تتجافى جنكبيـ عف المضاجع..

 74/88 22 32 السجدة كمف أظمـ ممف ذيك ر بآيات ربو....

 44 22 33 األحزاب  كلما رأل المؤمنكف األحزاب قالكا ....

 120 23/24 33 األحزاب مف المؤمنيف رجاؿ صدقكا.....

 92 10 35 فاطر اليو يصعد الكمـ الطيب.....

 114 16/17 36 يس قالكا ربنا يعمـ إنا إليكـ مرسمكف....

 111 171 37 اتالصاف كلقد سبقت كممتنا لعبادنا المرسميف......

 36 75 38 ص ما منعؾ أف تسجد لما خمقت بيدم...

 /..31/36 11 42 الشكرل ليس كمثمو شيء كىك السميع البصير..

 51 13/14 42 الشكرل شرع لكـ مف الديف ما كصى...
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 رقم الصفحة رقم اآلية رقم السورة اسم السورة اآلية القرآنية

 106 30 42 الشكرل ...كما أصابكـ مف مصيبة فبما كسبت 

 114 48 42 الشكرل فإف أعرضكا فما أرسمناؾ عمييـ حفيظا.

 51 18 45 الجاثية ثـ جعمناؾ عمى شريعة مف األمر..

 94/99 2 47 محمد كالذيف آمنكا كعممكا الصالحات كآمنكا بما 

 74 9 47 محمد ذلؾ بأنيـ كرىكا ما أنزؿ اهلل ..

 44 4 48 الفتح ىك الذم أنزؿ السكينة عمى قمكب 

 57 95 56 الكاقعة إف ىذا ليك حؽ اليقيف ........

 101 2/3 61 الصؼ  كبر مقتان عند اهلل أف تقكلكا ما ال تعممكف

 58 12 65 الطبلؽ ..كأف اهلل قد أحاط بكؿ شيء عمما

 94 3 65 الطبلؽ كمف يتككؿ عمى اهلل فيك حسبو.......

 44 31 74 المدثر كيزداد الذيف آمنكا إيمانا.......

 5 5 92 الميؿ فأما مف أعطى كاتقى....

 57 8-1 102 التكاثر ألياكـ التكاثر.........
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 فيرس األحاديث النبوية

 

 رقم الصفحة راوي الحديث النبوي الحديث النبوي طرف
سرافيؿ........  70 ابك داكد كغيره الميـ رب جبريؿ كميكائيؿ كا 

 67 البخارم كمسمـ تى يقكلكا ال إلو إال اهلل...أمرت أف أقاتؿ الناس ح
 110 مسمـ انما اىمؾ مف كاف قبمكـ....................

 98 البخارم كمسمـ اإليماف بضع كسيعكف شعبة.....
 58 مسمـ كغيره ثبلث مف كف فيو كجد حبلكة اإليماف........
 88 البخارم جاء ثبلثة رىط إلى .........................

 112 البخارم حجبت الجنة بالشيكات...............
 112 مسمـ حفت الجنة بالمكاره...................

 58 مسمـ كغيره ذاؽ طعـ اإليماف مف رضي باهلل ربان......
 40/121 كغيره احمد ريب  مبمغ أكعى مف سامع .............

 65/70 الطحاكم كغيره عميكـ بسنتي كسنة الخمفاء الراشديف مف بعدم....
 5 البخارم فأخذ شيئان فجعؿ ينكث بو األرض......
 43 أحمد كابف حباف ال إيماف لمف ال أمانة هلل................

 71 البخارم ال يرث المسمـ الكافر........................
 104 ابف بطة ال ترتكبكا ما ارتكبت الييكد...............

 104/113 مسمـالبخارم ك  ف كاف قبمكـ شبران بشبر ..............لتتبعف سننف م
 104 ابك داكد كغيره لعف اهلل المحمؿ كالمحمؿ لو...............

 54 مسمـ هلل أشد فرحان بتكبة عبده .....
 58 ابف تيمية ليس المخبر كالمعايف............

 49 كغيره ابف الجعد بيف العبد كالكفر ترؾ الصبلة.....ليس 
 44 البخارم ما رأيت مف ناقصات عقؿ كديف....

 66/70 البخارم كمسمـ مف أحدث في أمرنا ىذا ما ليسمنو فيك رد....
 61 مسمـ مف الكفد ؟ أك مف القكـ ...............

 12 مسمـ مف أصبح منكـ اليـك صائما.......
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 رقم الصفحة راوي الحديث النبوي الحديث النبوي طرف
 104 مسمـ ف شيد أف ال إلو إال اهلل كأف محمد ركؿ اهلل.....م

 12 ابف خزيمة مف قاؿ ال إلو إال اهلل كجبت لو الجنة......
 11 مسمـ ناد في الناس مف قاؿ ال إلو إال اهلل دخؿ الجنة..

شىرُّ  كيؿُّ  ميٍحدىثىاتييىا اأٍليميكرً  كى لىةه  ًبٍدعىةو  كى بلى  70 المنذرم ........... ضى
 61 مسمـ ىؿ تدركف ما اإليماف ؟...............

 94 البخارم كمسمـ يذكر اهلل عمى كًؿ أحكالو.......
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 فيرس اآلثار

 

 رقم الصفحة قائمو األثر طرف

 15 ابف عباس اتقكا اإلرجاء فإنو شعبة مف النصرانية ....

 61 اهلل عنو عمر رضي أخطأت استؾ الحفرة........................

 63 ابف عباس رضي اهلل .. أراىـ سييمككف أقكؿ قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو ..

 97 ربعي ابف عامر اهلل ابتعثنا كاهلل جاء بنا لنخرج مف يشاء مف عبادة...

 68 عمر رضي اهلل عنو فما ىك إال أف رأيت اهلل قد شرح صدر أبي بكر لمقتاؿ

 68 ابك بكر رضي اهلل عنو ..................فيؿ تركف غير ذلؾ.........

 6 الحسف بف محمد بف عمي قد سمعت مقالتكـ كلـ أر شيئان أمثؿ مف.....

 107 عمي رضي اهلل عنو كممة حؽ أريد بيا باطؿ......................

 15 محمد ابف عمي ما ليؿه بميؿ كنيار بنيار أشبو مف المرجئة بالييكد .

 68 أبك بكر رضي اهلل عنو كني عقاالن .........................كاهلل لك منع

 15 مجاىد بف جبر يبدؤكف فيككنكف ميرجئة ،ثـ يككنكف قدرية ثـ....

 88 رابعة العدكية يدلمكننا كأننا أطفاؿ..........................

 55 عمي رضي اهلل عنو يمكت العمـ بمكت حممتو......



133 
 

 رجم ليمالمت فيرس األعالم

 الصفحةرقم  اسم العمم

 59 ابف ابي العز الحنفي

 90 ابف الفارض

 107 ابف القيـ

 89 ابف عربي

 117 أرسطاطاليس

 34 األشعرم

 16 األلكسي

 40 األلباني

 76 الباقبلني

 86 البدكم

 113 تشرشؿ

 80 جكلدتسيير

 86 الجيبلني

 89/101 الحبلج

 14 ابديف(الحسف بف محمد بف عمى)زيف الع

 86 الديسكقي
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 الصفحةرقم  اسم العمم

 87 رابعة العدكية

 86 الرفاعي

 95 السفاريني

 29 سيد سابؽ

 79 شاخت

 102 عبد الحميد أبك سميماف

 24 عبد الحميد كشؾ

 99 عبد اهلل ابف احمد ابف حنبؿ

 83 فكلتير

 86 القطب

 48 المكنكم

 9 الماتريدم

 24 الماسكنية

 104 ميمايكافي

 12 المرجئة

 14 المسيرم

 50 اليضيبي
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 المصادر والمراجعقائمة 

 .القرآن الكريم
 
 
، صدر الديف محمد بف عبلء الديف عمٌي بف محمد ابف أبي العز ابن أبي العز الحنفي -1

، تحقيؽ: شعيب شرح العقيدة الطحاوية، ىػ(792الحنفي، األذرعي الصالحي الدمشقي)المتكفى:
بيركت، الطبعة: العاشرة،  –، الناشر: مؤسسة الرسالة عبد اهلل بف المحسف التركي -ؤكط األرن

 ،]ترقيـ الكتاب مكافؽ لممطبكع[.2ـ ،عدد األجزاء: 1997 -ىػ 1417

بىط ة ، أبك عبد اهلل عبيد اهلل بف محمد بف محمد بف حمداف العيٍكبىرم المعركؼ بابف ابن بطة -2
الناشر: المكتب اإلسبلمي ، تحقيؽ: زىير الشاكيش ،  طال الحيلإب، ىػ(387العكبرم )المتكفى: 

 .1، عدد األجزاء:1403الثانية،  طبعة:، البيركت –
 

حمد بف جبريف  ، عبد اهلل بف عبد الرحمف بف عبد اهلل بف إبراىيـ بف فيد بفابن جبرين 3- 
ا مكقع الشبكة مصدر الكتاب: دركس بتفريغي ،شرح العقيدة الطحاوية، ىػ(1430)المتكفى: 

 اإلسبلمية. اإلسبلمية صكتية قاـ بتفريغيا مكقع الشبكة 
  
، تقي الديف أبك العباس أحمد بف عبد الحميـ بف عبد السبلـ بف عبد اهلل بف أبي ابن تيمية -4

الجيمية بيان تمبيس ، ىػ(728ف تيمية الحراني الحنبمي الدمشقي)المتكفى: القاسـ بف محمد اب
يد لطباعة ، الناشر: مجمع الممؾ ف، تحقيؽ: مجمكعة مف المحققيفالكالميةفي تأسيس بدعيم 

 .10ىػ، عدد األجزاء: 1426المصحؼ الشريؼ، الطبعة: األكلى، 

، قيؽ : محمد محي الديف عبد الحميد، تحالصارم المسمول عمى شاتم الرسول، ابن تيمية -5
 . 1عدد األجزاء: -ية، الطبعة:سعكدم، المممكة العربية السعكدالناشر: الحرس الكطني ال

، الناشر: مجمع الممؾ ، تحقيؽ: عبد الرحمف بف محمد بف قاسـمجموع الفتاوى ،ابن تيمية -6
نبكية، المممكة العربية السعكدية، عاـ النشر: فيد لطباعة المصحؼ الشريؼ، المدينة ال

 .اب مكافؽ لممطبكع[ مجمكع الفتاكل، ]ترقيـ الكتـ1995ىػ/1416
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ماد سبلمة, محمد عكيضة، الناشر: مكتبة ، تحقيؽ: حالزىد والورع والعبادة، تيمية ابن -7
 .1،عدد األجزاء:1407األردف، الطبعة: األكلى، –المنار 

: المكتب اإلسبلمي، ، الناشرتحقيؽ: محمد ناصر الديف األلباني، اإليمان، ابن تيمية -8
مكافؽ ، ]ترقيـ الكتاب 1د األجزاء: عدـ ،1996ىػ/1416الطبعة: الخامسة، ، عماف، األردف

 .لممطبكع[

الطبعة: األكلى، ، الناشر: دار الكتب العممية، الفتاوى الكبرى البن تيمية،  ابن تيمية -9
 . ]ترقيـ الكتاب مكافؽ لممطبكع[، 6عدد األجزاء:،  ـ1987 -ىػ 1408

 
الرياض،  –دار العطاء  الناشر: سالـ،: د. محمد رشاد المحقؽ،جامع الرسائل ،ابن تيمية -10

 .الكتاب مكافؽ لممطبكع[ ، ]ترقيـ2األجزاء: ـ، عدد2001 -ىػ 1422األكلى  الطبعة:
 

، المحقؽ: ناصر عبد اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، ابن تيمية -11
 ـ1999 -ىػ 1419لطبعة: السابعة، ،  الناشر: دار عالـ الكتب، بيركت، لبناف، الكريـ العقؿ

 .2عدد األجزاء: 
 

ٍعبدى، التميمي، أبك حاتـ، ابن حبان -12 ، محمد بف حباف بف أحمد بف حباف بف معاذ بف مى
، ترتيب: األمير ، اإلحسان في تقريب صحيح ابن حبانىػ(354دارمي، البيستي )المتكفى: ال

ميو: شعيب ، حققو كخرج أحاديثو كعمؽ عىػ( 739عبلء الديف عمي بف بمباف الفارسي)المتكفى: 
ـ، عدد األجزاء:  1988 -ىػ1408الطبعة: األكلى، ،األرنؤكط، الناشر: مؤسسة الرسالة، بيركت

 .جزء كمجمد فيارس( 17)18
 

حجر العسقبلني  ، أبك الفضؿ أحمد بف عمي بف محمد بف أحمد بفابن حجر العسقالني -13
سكريا،  –الرشيد  دار :، الناشر، تحقيؽ: محمد عكامةتقريب التيذيب، ىػ(852)المتكفى: 

، اعتمدنا عمى: نسخة محمد عك امة طبعة  1عدد األجزاء: ،1986 –1406الطبعة: األكلى، 
 .ىػ1406رشيد بحمب الطبعة: األكلى دار ال
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بيركت،  -، الناشر: دار المعرفة فتح الباري شرح صحيح البخاري، العسقالني ابن حجر -14
أشرؼ عمى ، قاـ بإخراجو كصححو ك حمد فؤاد عبد الباقيديثو: م، رقـ كتبو كأبكابو كأحا1379

: عبد العزيز بف عبد اهلل بف باز، عدد ، عميو تعميقات العبلمةطبعو: محب الديف الخطيب
 .13األجزاء: 

لقرطبي الظاىرم أبك محمد عمي بف أحمد بف سعيد بف حـز األندلسي ا ،ابن حزم -15
الدكلية ، الناشر: بيت األفكار ك صييب الكرمي، تحقيؽ: أبحجة الوداع، ىػ(456)المتكفى: 

 .1998الرياض، الطبعة: األكلى،  –لمنشر كالتكزيع 

ف أسد الشيباني )المتكفى: ، أبك عبد اهلل أحمد بف محمد بف حنبؿ بف ىبلؿ بابن حنبل -16
عادؿ مرشد، كآخركف،  -، تحقيؽ : شعيب األرنؤكط مسند اإلمام أحمد بن حنبل، ىػ(241

 1421لطبعة: األكلى، د عبد اهلل بف عبد المحسف التركي ، الناشر: مؤسسة الرسالة ، اإشراؼ: 
 . ـ 2001 -ىػ 

، أبك بكر محمد بف إسحاؽ بف خزيمة بف المغيرة بف صالح بف بكر السممي ابن خزيمة -17
ادصحيُح ابن ُخَزيمةىػ( ، 311النيسابكرم )المتكفى:  ٌرجى أحى مىيو كىخى ٌمؽ عى ققوي كعى قد ـ لو: ، حى يثو كى

 -ىػ  1424الدكتكر محمد مصطفى األعظمي ، الناشر: المكتب اإلسبلمي ، الطبعة: الثالثة، 
 . 2ـ ، عدد األجزاء:  2003

، الناشر:  مقالة التعطيل والجعد بن درىم، محمد بف خميفة بف عمي التميمي ، ابن خميفة -18
 ـ.1997ىػ/1418الطبعة: األكلى،  أضكاء السمؼ، الرياض، المممكة العربية السعكدية ،

زيف الديف عبد الرحمف بف أحمد بف رجب بف الحسف، السىبلمي،  ،ابن رجب الحنبمي -19
جامع العموم والحكم في شرح خمسين ، ىػ(795البغدادم، ثـ الدمشقي، الحنبمي )المتكفى: 

 –: مؤسسة الرسالة الناشر، إبراىيـ باجس -المحقؽ: شعيب األرناؤكط ،  حديثا من جوامع الكمم
]ترقيـ الكتاب )في مجمد كاحد( 2 عدد األجزاء:، ـ2001 -ىػ 1422الطبعة: السابعة، ، بيركت

 . مكافؽ لممطبكع[
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، أبك عبد اهلل محمد بف سعد بف منيع الياشمي بالكالء، البصرم، البغدادم  ابن سعد -20
يؽ: محمد عبد القادر عطا، ، تحق الطبقات الكبرىىػ( ، 230المعركؼ بابف سعد )المتكفى: 

 .8ـ، عدد األجزاء:  1990 -ىػ  1410بيركت، الطبعة: األكلى،  –الناشر: دار الكتب العممية 

أبك عمر يكسؼ بف عبد اهلل بف محمد بف عبد البر بف عاصـ النمرم ابن عبد البر ،   -21
ء مالك والشافعي وأبي االنتقاء في فضائل الثالثة األئمة الفقيا،  ىػ(463القرطبي )المتكفى: 

 1عدد األجزاء: ،  بيركت –المؤلؼ: الناشر: دار الكتب العممية ،  حنيفة رضي اهلل عنيم
 .]ترقيـ الكتاب مكافؽ لممطبكع[

 
، أبك عمر يكسؼ بف عبد اهلل بف محمد بف عبد البر بف عاصـ النمرم ابن عبد البر -22

، تحقيؽ: مصطفى طأ من المعاني واألسانيدالتمييد لما في المو ، ىػ(463القرطبي )المتكفى: 
 –كقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية ، الناشر: كزارة عمكـ األبف أحمد العمكم, محمد عبد الكبير البكرم

 .،]ترقيـ الكتاب مكافؽ لممطبكع[ 24ىػ، عدد األجزاء:1387، عاـ النشر: المغرب

ىػ(، 1206لنجدم )المتكفى: ، محمد بف عبد الكىاب بف سميماف التميمي اابن عبد الوىاب -23
، الناشر: كزارة الشئكف اإلسبلمية كاألكقاؼ كالدعكة مختصر سيرة الرسول صمى اهلل عميو وسمم

، عدد 336ىػ ، عدد الصفحات: 1418كلى، ، الطبعة: األالمممكة العربية السعكدية -رشاد كاإل
 .كافؽ لممطبكع كىك مذيؿ بالحكاشي[، ]ترقيـ الكتاب م1األجزاء: 

، تقريب التدمرية، ىػ(1421، محمد بف صالح بف محمد العثيميف)المتكفى: ابن عثيمين -24
ىػ  ، 1419، الطبعة: الطبعة األكلى، لمممكة العربية السعكدية، الدماـالناشر: دار ابف الجكزم، ا

 .1عدد األجزاء: 

)المتكفى: ، أبك القاسـ عمي بف الحسف بف ىبة اهلل المعركؼ بابف عساكر ابن عساكر -25
ر الفكر لمطباعة كالنشر ، الناشر: دا، تحقيؽ : عمرك بف غرامة العمركمتاريخ دمشقىػ( ، 571

 .مجمدات فيارس(  6ك 74) 80، عدد األجزاء: ـ 1995 -ىػ  1415، عاـ النشر: كالتكزيع

بف قيـ الجكزية )المتكفى: ، محمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد شمس الديف اابن القيم -26
ىػ ، 1417لثانية، ، الطبعة: الناشر: مكتبة ابف تيمية، القاىرة، امتن القصيدة النونية، ىػ(751

 .1عدد األجزاء: 
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الناشر: دار  ،والدواءالجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي أو الداء  ،القيمابن  -27
 . 1عدد األجزاء:  ـ،1997 -ىػ 1418الطبعة: األكلى،  المغرب، –المعرفة 

 -ىػ  1393بيركت، الطبعة: الثانية،  –: دار الكتب العممية الناشر الفوائد، ،القيمابن  -28
 .1ـ عدد األجزاء:  1973

الناشر: ، تحقيؽ: محمد عبد السبلـ إبراىيـ، إعالم الموقعين عن رب العالمين، ابن القيم -29
 . 4د األجزاء:عد، ـ1991 -ىػ 1411الطبعة: األكلى، ،  ييركت –دار الكتب العممية 

 
صرم ثـ الدمشقي )المتكفى: ، أبك الفداء إسماعيؿ بف عمر بف كثير القرشي البابن كثير -30
، الطبعة: الناشر: دار إحياء التراث العربي، ، تحقيؽ : عمي شيرمالبداية والنياية، ىػ(774

 ـ . 1988 -، ىػ 1408األكلى 

كماجة اسـ أبيو يزيد  -، ىػ(273ني)المتكفى: عبد اهلل محمد بف يزيد القزكي، أبك ابن ماجة -31
عىبد  -ره بممي محم د كامؿ ق -عادؿ مرشد  -، المحقؽ: شعيب األرنؤكط سنن ابن ماجة  -

، عدد ـ 2009 -ىػ  1430ألكلى، ، الناشر: دار الرسالة العالمية ، الطبعة: االٌمطيؼ حرز اهلل
 .  5األجزاء: 

مى، أبك الفضؿ، جماؿ الديف ابف منظكر األنصارم محمد بف مكـر بف ع ،ابن منظور -32
الطبعة:  بيركت -الناشر: دار صادر ،لسان العرب ، ىػ(711الركيفعى اإلفريقى )المتكفى: 

 . 15عدد األجزاء: ،  ىػ 1414 -الثالثة 
 

، الفقو ىػ(150بف زكطي بف ماه )المتكفى: ، أبك حنيفة النعماف بف ثابت أبو حنيفة -33
ليؼ محمد  ع مع الشرح الميسر عمى الفقييف األبسط كاألكبر المنسكبيف ألبي حنيفة تأ)مطبك األكبر

اإلمارات  -، الناشر: مكتبة الفرقاف بف عبد الرحمف الخميس(، المؤلؼ: ينسب ألبي حنيفة
 .1ـ ، عدد األجزاء: 1999 -ىػ 1419العربية ، الطبعة: األكلى، 

اد بف عمرك األزدم ث بف إسحاؽ بف بشير بف شد، أبك داكد سميماف بف األشعأبو داود -34
، تحقيؽ : محمد محيي الديف عبد الحميد،  سنن أبي داود ،ىػ(275)المتكفى:  الس ًجٍستاني

 .  4بيركت ، عدد األجزاء: –الناشر: المكتبة العصرية، صيدا 
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 ،محمد آؿ بكرنك أبك الحارث الغزم ، محمد صدقي بف أحمد بفابو الحارث الغزي -35
 -ىػ142لبناف، الطبعة: األكلى، –، الناشر: مؤسسة الرسالة، بيركت ُمْوُسوَعة الَقواِعُد الِفْقِييَّة

 ـ. 2003

يراف األصبياني ، أبك نعيـ أحمد بف عبد اهلل بف أحمد بف إسحاؽ بف مكسى بف مأبو نعيم -36
سف الناشر: دار = أخبار أصبياف ، تحقيؽ : سيد كسركم ح تاريخ أصبيان، ىػ(430)المتكفى: 

 .2ـ، عدد األجزاء: 1990-ىػ 1410، الطبعة: األكلى، بيركت –الكتب العممية 

، أبك عبد الرحمف محمد ناصر الديف، بف الحاج نكح بف نجاتي بف آدـ، األلباني -37
، الناشر: المكتب  صحيح الجامع الصغير وزياداتوىػ( ، 1420األشقكدرم األلباني )المتكفى: 

 . 2عدد األجزاء:  ،اإلسبلمي

المجاني  -برنامج منظكمة التحقيقات الحديثية  صحيح وضعيف سنن الترمذي، األلباني -38
 .بحاث القرآف كالسنة باإلسكندريةمف إنتاج مركز نكر اإلسبلـ أل -

الناشر: مكتبة المعارؼ  ،وفوائدىاسمسمة األحاديث الصحيحة وشيء من فقييا ، األلباني -39
، عاـ النشر: جػ 6عدد األجزاء:  المعارؼ(،الطبعة: األكلى، )لمكتبة  الرياض،ع، لمنشر كالتكزي

  .2002 -ىػ  1422: 7جػ  ـ، 1996 -ىػ  1416: 6جػ  ـ، 1995 -ىػ  1415: 4 - 1

مكسكعة » موسوعة العالمة اإلمام مجدد العصر محمد ناصر الدين األلباني، األلباني -40
نىعىوي « كدراسة حكؿ العبلمة األلباني كتراثو الخالد( عمبلن 50تحتكم عمى أكثر مف ) : شادم ، صى

، الناشر: مركز النعماف لمبحكث كالدراسات اإلسبلمية كتحقيؽ بف محمد بف سالـ آؿ نعماف
،  9ـ، عدد األجزاء:  2010 -ىػ  1431اليمف ، الطبعة: األكلى،  –التراث كالترجمة، صنعاء 

  .  خيرا(،]ترقيـ الكتاب مكافؽ لممطبكع[إىداء مف مؤلفو، جزاه اهلل)الكتاب 

 .2، عدد األجزاء: ياداتو ،الناشر: المكتب اإلسبلميكز  صحيح الجامع الصغير، األلباني -41

، شرح كتعميؽ: محمد ناصر الديف األلباني ، الناشر: تخريج العقيدة الطحاوية،  األلباني -42
 . ىػ 1414بيركت ، الطبعة: الثانية،  –المكتب اإلسبلمي 



141 
 

 ،فيوزيادة اإليمان ونقصانو وحكم االستثناء  البدر،عبد الرزاؽ بف عبد المحسف  ،البدر -43
ىػ/ 1416الطبعة: األكلى  السعكدية،الناشر: مكتبة دار القمـ كالكتاب، الرياض، المممكة العربية 

 . 1عدد األجزاء:  ـ،1996

ن حقيقتو، خوارمو، نواقضو عند أىل اإليما، ، عبد اهلل بف عبد الحميد األثرماألثري -44
الناشر: مدار ،  مراجعة كتقديـ: فضيمة الشيخ الدكتكر عبد الرحمف بف صالح، السنة والجماعة

]ترقيـ ،  1عدد األجزاء: ،  ـ 2003 -ىػ  1424الطبعة: األكلى، ،  الكطف لمنشر، الرياض
 . الكتاب مكافؽ لممطبكع[

 
 ،جميرة المغة ،ىػ(321بف دريد األزدم )المتكفى: ف ، أبك بكر محمد بف الحساألزدي -45

 ـ1987الطبعة: األكلى، ،  بيركت –الناشر: دار العمـ لممبلييف ، المحقؽ: رمزم منير بعمبكي
 .]ترقيـ الكتاب مكافؽ لممطبكع[، 3عدد األجزاء: 

 
 بف ،  أبك الحسف عمي بف إسماعيؿ بف إسحاؽ بف سالـ بف إسماعيؿ بف عبد اهللاألشعري -46

مقاالت اإلسالميين واختالف ، ىػ(324ي مكسى األشعرم )المتكفى: مكسى بف أبي بردة بف أب
ـ 2005 -ىػ 1426، الطبعة: األكلى، لعصرية، تحقيؽ نعيـ زرزكر، الناشر: المكتبة ا المصمين

 . 2، عدد األجزاء: 
 

، اكر محمد الجنيدميؽ : عبد اهلل ش، تحقسالة إلى أىل الثغر بباب األبوابر ، األشعري -47
منكرة، المممكة العربية السعكدية، الناشر: عمادة البحث العممي بالجامعة اإلسبلمية، المدينة ال

 .1، عدد األجزاء: ىػ1413الطبعة: 

لثناء األلكسي ، أبك المعالي محمكد شكرم بف عبد اهلل بف محمد بف أبي ااأللوسي -48
، التي خالؼ فييا رسكؿ اهلل مسائل الجاىميةفصل الخطاب في شرح )، ىػ(1342)المتكفى: 

بف ، تقديـ كتعميؽ: عمي لمحمد بف عبد الكىاب رحمو اهلل( صمى اهلل عميو كسمـ أىؿ الجاىمية
 .160ىػ، عدد الصفحات: 1422مصطفى مخمكؼ، الطبعة: األكلى، 

فيد يد المستفتح العمي الحميد في شرح كتاب مف، مدحت بف الحسف آؿ فراج، آل فراج -49
 .1، الناشر: دار األخيار، عدد األجزاء: في كفر تارك التوحيد
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شرح كتاب اإلبانة ، صكرم المصرم، أبك األشباؿ حسف الزىيرم آؿ مندكه المنآل مندوه -50
 ،بتفريغيا مكقع الشبكة اإلسبلمية مصدر الكتاب: دركس صكتية قاـ، من أصول الديانة

http://www.islamweb.net [، 66 -الكتاب مرقـ آليا، كرقـ الجزء ىك رقـ الدرس  ]درسا
 .ديانةشرح كتاب اإلبانة مف أصكؿ ال

 
الثعمبي اآلمدم ، أبك الحسف سيد الديف عمي بف أبي عمي بف محمد بف سالـ اآلمدي -51

كد عبد المطيؼ، الناشر: ، تحقيؽ : حسف محمغاية المرام في عمم الكالم، ىػ(631)المتكفى: 
 . 1، عدد األجزاء:القاىرة –عمى لمشئكف اإلسبلمية المجمس األ

، البىاًقبل ًنيُّ، الباقالني -52 دىادىادى الكىرىًجيُّ سىًف بًف خي سىًف بًف أىٍحمىدى بًف الحى ، أىبيك طىاًىرو أىٍحمىدي بفي الحى
تبو كجمع الناس عميو: الخميفة القادر باهلل ك، االعتقاد القادري ىػ(،489لبىٍغدىاًدمُّ )المتكفى: ا

 ىػ( دراسة كتحقيؽ: عبد العزيز بف محمد آؿ عبد المطيؼ.22)المتكفى: 
 
، محمد بف إسماعيؿ أبك عبداهلل البخارم الجعفي، الجامع المسند الصحيح البخاري -53

، محمد زىير يصحيح البخار المختصر مف أمكر رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ كسننو كأيامو = 
، الناشر: دار طكؽ النجاة )مصكرة عف السمطانية بإضافة ترقيـ ترقيـ محمد بف ناصر الناصر

 . 9ىػ ، عدد األجزاء: 1422فؤاد عبد الباقي( الطبعة: األكلى، 
 

كع الممؼ: ، نقراءة نقدية لكتاب ظاىرة اإلرجاء، ياسر حسيف محمكد برىامي،  البرىامي  -54
ر: منتدل البراحة أعده لمنش،  ككرد
  : /http://www.geocities.com/abou_elfarag/readingالتحميؿ،
 

، محمد بف عبد اهلل الخطيب العمرم، أبك عبد اهلل، كلي الديف، التبريزم )المتكفى: التبريزي -55
عدد ،1985،أللباني، الطبعة: الثالثة،المحقؽ: محمد ناصر الديف ا ابيحمشكاة المصىػ( 741

 . 3األجزاء: 
 

محمد بف عيسى بف سىٍكرة بف مكسى بف الضحاؾ، الترمذم، أبك عيسى  الترمذي، -56
كمحمد فؤاد عبد  (2، 1أحمد محمد شاكر )جػ  تحقيؽ كتعميؽ، سنن الترمذيىػ( 279)المتكفى: 
براىي (3الباقي )جػ  الناشر: شركة  (5، 4ـ عطكة عكض المدرس في األزىر الشريؼ )جػ كا 

http://www.islamweb.net/
http://www.geocities.com/abou_elfarag/reading/
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عدد ،  ـ 1975 -ىػ  1395الطبعة: الثانية،  مصر –مكتبة كمطبعة مصطفى البابي الحمبي 
 . أجزاء 5األجزاء: 

 
الناشر: ، مقالة التعطيل والجعد بن درىم، محمد بف خميفة بف عمي التميمي ،التميمي -57

عدد ، ـ1997ىػ/1418الطبعة: األكلى، ، ض، المممكة العربية السعكديةأضكاء السمؼ، الريا
 . 1األجزاء: 

 
الحماسة ىػ( )609، أبك العباس أحمد بف عبد السبلـ الجٌراكم التادلي )المتكفى: الجرّاوي -58

، المحقؽ: محمد رضكاف الداية ،اب صفكة األدب كنخبة ديكاف العرب( مختصر كتالمغربية
 .2، عدد األجزاء: ـ1991بيركت ، الطبعة: األكلى،  –فكر المعاصر الناشر: دار ال

 (ىػ816: المتكفى)الجرجاني الشريؼ الزيف عمي بف محمد بف عمي، الجرجاني -59  
 دار: الناشر ،الناشر بإشراؼ العمماء مف جماعة كصححو ضبطو: المحقؽ، التعريفات كتاب
 .ـ1983- ىػ1403 األكلى: الطبعة ،لبناف– بيركت العممية الكتب

 
 كالنشر لمطباعة قباء دار: الناشر، والتبشير االستشراق، الجميند السيد محمد، الجميند -60

 .1: األجزاء عدد -:  الطبعة ،كالتكزيع
 

أساليب الغزو الفكري لمعالم ، محمد شريؼ الزيبؽ -عمي محمد جريشو ، جريشو والزيبق -61
 . 1عدد األجزاء: ،  ـ1979-ىػ1399: الثالثة الطبعة، الناشر: دار الكفاء، اإلسالمي

 
ممؾ بف عبد اهلل بف يكسؼ اإلماـ الجميؿ إماـ الحرميف أبي المعالي عبد ال ،الجويني -62

، بف العربي عف الغزالي عف المؤلؼ ( ىجرية ، ركاية أبي بكر 478، المتكفي سنة )الجكيني
خة اإلسبلمية في الخبلفة ، ككيؿ المشيمحقيؽ كتعميؽ : محمد زاىد الككثر ، تالعقيدة النظامية

درب األتراؾ، خمؼ  9األزىرية  لمتراث  : المكتبةـ، الناشر1992ق 1412، سنة النشر السابقة
 .3930847الجامع األزىر، ت 

الشرح الميسر لزاد المستقنع ، أبك عبد اهلل، أحمد بف عمر بف مساعد الحازمي ، الحازمي -63
تاب: دركس صكتية قاـ بتفريغيا مكقع الشيخ الحازمي ، ، مصدر الككتاب الطيارة -
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http://alhazme.net   عدد درسا[ 16 -ـ الجزء ىك رقـ الدرس ] الكتاب مرقـ آليا، كرق ،
  .12األجزاء: 

ية ، مصدر الكتاب: دركس صكتالشرح الميسر لقواعد األصول ومعاقد الفصول، الحازمي -64
] الكتاب مرقـ آليا، كرقـ الجزء ىك رقـ http://alhazme.net قاـ بتفريغيا مكقع الشيخ الحازمي

 دركس[ . 9 -الدرس 

، دكتكراه ظاىرة اإلرجاء في الفكر اإلسالمي،  ، سفر بف عبد الرحمف الحكاليالحوالي -65
، الطبعة : األكلى،  ىػ ، الناشر : دار الكممة 1406 -ىػ  1405، بإشراؼ األستاذ: محمد قطب

 ـ . 1999ىػ /  1420

الناشر: دار غريب لمطباعة  ،عمم المغة العربية، ،  د. محمكد فيمى حجازلحجازي -66
 . 1، عدد األجزاء: لتكزيعكالنشر كا

 
، أبك بكر أحمد بف عمي بف ثابت بف أحمد بف ميدم الخطيب البغدادم الخطيب البغدادي -67

تاريخ بغداد، لمخطيب البغدادم ، المختصر المحتاج بغداد وذيولو ،  تاريخ ،ىػ( 463)المتكفى: 
د مف تاريخ بغداد، ،  ذيؿ تاريخ بغداد، البف النجار، المستفايو مف تاريخ ابف الدبيثي، لمذىبيإل

ناشر: دار الكتب العممية ، الكر الخطيب البغدادم، البف النجار، الٌرد عمى أبي بالبف الدمياطي
، عدد ىػ 1417بعة: األكلى، ة كتحقيؽ: مصطفى عبد القادر عطا ، الط، دراسبيركت –

 .  24األجزاء: 
 

، أصول مسائل العقيدة عند السمف وعند المبتدعة سعكد بف عبد العزيز الخمؼ، ،الخمف -68
   .2عدد األجزاء:  ىػ،1421-ىػ1420الناشر: * الطبعة: 

، الناشر: دين عند اإلمام أبي حنيفةأصول ال، ، محمد بف عبد الرحمف الخميسالخميس -69
  .1، عدد األجزاء :صميعي، المممكة العربية السعكديةدار ال

 لمدراسات التأصيؿ مركز: الناشر، الدين تجديد مفيوم، خير سعيد محمد بسطامي ،خير -70
 ـ 2012 - ىػ 1433 األكلى،: الطبعة، السعكدية العربية المممكة - جدة كالبحكث،

http://alhazme.net/
http://alhazme.net/


145 
 

ىػ( ، 1399عبد الرحمف بف محمد بف خمؼ بف عبد اهلل الدكسرم )المتكفى:  ،الدوسري -71
 1402، الناشر: مكتبة دار األرقـ، الككيت ، الطبعة: األكلى، األجوبة المفيدة لميمات العقيدة

 . 1ـ ، عدد األجزاء:  1982 -ىػ 

 المعارف، ىػ(276قتيبة الدينكرم )المتكفى: أبك محمد عبد اهلل بف مسمـ بف ، الدينوري -72
 1992، الطبعة: الثانية، المصرية العامة لمكتاب، القاىرة ، الناشر: الييئةركت عكاشةتحقيؽ: ث

 .  1ـ ، عدد األجزاء: 

، عاـ النشر: ، الناشر: دار الحديث، القاىرةالشعر والشعراء، ىػ(276،)المتكفى: الدينوري -73
 . 2ىػ، عدد األجزاء:  1423

اٍيماز الذىبي )المتكفى: يف أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف عثماف بف قى ، شمس الدالذىبي -74
قيف بإشراؼ الشيخ شعيب األرناؤكط، ، تحقيؽ : مجمكعة مف المحقسير أعالم النبالء، ىػ(748

كمجمداف  23) 25: ـ، عدد األجزاء 1985ىػ/ 1405الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الثالثة، 
 فيارس(.

، تحقيؽ: عمي محمد البجاكم ميزان االعتدال في نقد الرجال، ىػ(748تكفى: لم، )االذىبي -75
 1963 -ىػ  1382لبناف ، الطبعة: األكلى،  –، الناشر: دار المعرفة لمطباعة كالنشر، بيركت 

 .4ـ ، عدد األجزاء: 

د ، تحقيؽ كتعميؽ : : محممناقب اإلمام أبي حنيفة وصاحبيو، ىػ(748،)المتكفى: الذىبي -76
، الناشر: لجنة إحياء المعارؼ النعمانية، حيدر آباد الدكف ىد الككثرم، أبك الكفاء األفغانيزا
 . 1، عدد األجزاء: ىػ1408ليند ، الطبعة: الثالثة، با

زيف الديف أبك عبد اهلل محمد بف أبي بكر بف عبد القادر الحنفي الرازم )المتكفى: ، الرازي -77
 .المحقؽ: يكسؼ الشيخ محمد (318: )ص، مختار الصحاح،  ىػ(666

 
، محمد رشيد بف عمي رضا بف محمد شمس الديف بف محمد بياء الديف بف رشيد رضا -78

، )تفسير المنار(، تفسير القرآف الحكيـ ىػ(1354ممكني الحسيني )المتكفى: منبل عمي خميفة الق
 . 12ألجزاء: ، عدد اـ1990ر: ، سنة النشر: الييئة المصرية العامة لمكتابالناش
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زركمي الدمشقي )المتكفى: ، خير الديف بف محمكد بف محمد بف عمي بف فارس، الالزركمي -79
 .ـ  2002مايك أيار/ -ييف، الطبعة: الخامسة عشرلممبل ، الناشر: دار العمـ األعالم، ىػ(1396

ما الستشراق والمستشرقون ا ىػ(،1384مصطفى بف حسني السباعي)المتكفى:، السباعي -80
أىعىد هي  .1عدد األجزاء:  المكتب اإلسبلمي. -الناشر: دار الكراؽ لمنشر كالتكزيع ، عمييـ ليم وما 

 لممكتبة الشاممة / تكفيؽ بف محمد القريشي، غفر اهلل لو كلكالديو.
 

ات ، الناشر: دار البحكث لمدراسجميرة تراجم الفقياء المالكية، ، د. قاسـ عمي سعدسعد -81
حياء التراث، دبي، الطبعة: األكلى، اإلسبلمية  ، )في 3جزاء: ، عدد األـ 2002 -ىػ1423كا 

 عفا اهلل عنو.-، أعده لمشاممة/ محمكد الجيزم ترقيـ مسمسؿ كاحد(

، شمس الديف أبك العكف محمد بف أحمد بف سالـ السفاريني الحنبمي )المتكفى: السفاريني -82
رة المضية في عقد الفرقة سرار األثرية لشرح الد، لوامع األنوار البيية وسواطع األىػ(1188
ـ،  1982 -ىػ  1402 -دمشؽ،الطبعة: الثانية  –، الناشر: مؤسسة الخافقيف كمكتبتيا المرضية

 .2عدد األجزاء: 

، مصدر شرح العقيدة الطحاوية، الرحيـ بف صمايؿ العمياني السممي، عبد السممي -83
]  http://www.islamweb.net، قع الشبكة اإلسبلميةبتفريغيا مك  الكتاب: دركس صكتية قاـ

 دركس[ . 5 -ـ آليا، كرقـ الجزء ىك رقـ الدرسالكتاب مرق

مصدر الكتاب: دركس صكتية قاـ بتفريغيا ، شرح رسالة العبودية البن تيميةالسممي،  -84
]  الكتاب مرقـ آليا، كرقـ الجزء ىك ،  amweb.nethttp://www.isl،مكقع الشبكة اإلسبلمية

 . درسا[ 24 -رقـ الدرس 
 

العقائد  بيركت، –الناشر: دار الكتاب العربي  ىػ(،1420)المتكفى: سيد سابؽ ،سابقسيد  -85
 لممطبكع[.]ترقيـ الكتاب مكافؽ  ،1عدد األجزاء:  ،اإلسالمية

، جامع ىػ(911يف السيكطي )المتكفى: الد ، عبد الرحمف بف أبي بكر، جبلؿالسيوطي -86
ممناكل، كالفتح )كيشتمؿ عمى جمع الجكامع لمسيكطى كالجامع األزىر ككنكز الحقائؽ ل األحاديث

http://www.islamweb.net/
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، ضبط نصكصو كخرج أحاديثو: فريؽ مف الباحثيف بإشراؼ د عمى جمعة )مفتي الكبير لمنبيانى(
 .13ألجزاء: حسف عباس زكى ، عدد ا ، طبع عمى نفقة: دار المصرية(الدي

، كتابات أعداء اإلسالم ومناقشتيا، عماد السيد محمد إسماعيؿ الشربينى، الشربيني  -87
رقـ اإليداع بدار الكتب المصرية: ، 1: عدد األجزاء،  ـ 2002 -ىػ  1422الطبعة: األكلى / 

جمعو كرتبو ، ]الكتاب مرقـ آليان[ .-52.-336-977الترقيـ الدكلي: ، 2001/  14185
 .الدعاءكيسألكـ ، رسو الفقير إلى اهلل عبد الرحمف الشاميكفي
 

)المتكفى: كريـ بف أبى بكر أحمد الشيرستاني، أبك الفتح محمد بف عبد الالشيرستاني -88
 . 3، عدد األجزاء: الناشر: مؤسسة الحمبي، الممل والنحل ىػ(،548

،  ىػ(1250مني)المتكفى: حمد بف عبد اهلل الشككاني الي، محمد بف عمي بف مالشوكاني -89
محمد »، ىامش حققو كرتبو: أبك مصعب 12/6262، الفتح الرباني من فتاوي اإلمام الشوكاني

    عدد األجزاء: ، اليمف –الناشر: مكتبة الجيؿ الجديد، صنعاء ، بف حسف حبلؽ« صبحي
 .ترقيـ الكتاب مكافؽ لممطبكع كىك مذيؿ بالحكاشي[ .12
 

، الناشر: دار الحديث، مصر، تحقيؽ: عصاـ الديف الصبابطي،  وطارنيل األ ، الشوكاني -90
 . ]ترقيـ الكتاب مكافؽ لممطبكع[،  8عدد األجزاء:  ،ـ1993 -ىػ 1413الطبعة: األكلى، 

 
إسماعيؿ بف عباد بف العباس، أبك القاسـ الطالقاني، المشيكر بالصاحب بف ، الصاحب -91

 .مرقـ آليا غير مكافؽ لممطبكع[ ،]الكتاب، لمغةالمحيط في ا ، ىػ(385عباد )المتكفى: 
 

من القرآن  الجميل عمى المشككين في اإلسالم الرد صبح،عبد المجيد حامد  ،صبح -92
 مصر -الناشر: دار المنارة لمنشر كالتكزيع كالترجمة، المنصكرة  والعمم،والتوراة واإلنجيل 
 .1عدد األجزاء:  ـ، 2003 -ىػ  1424الطبعة: الثانية، 

 
 الكافي (ىػ764: المتكفى) الصفدم اهلل عبد بف أيبؾ بف خميؿ الديف صبلح، الصفدي -93

 بيركت - التراث إحياء دار: الناشر، مصطفى كتركي األرناؤكط أحمد: المحقؽ، بالكفيات
 .29: األجزاء عدد،ـ2000 -ىػ1420:النشر عاـ
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الناشر: دار الخمفاء ،  ال يجتمعان اإلسالم والميبرالية نقيضان، شحاتة محمد صقر ، صقر -94
 .1عدد األجزاء: ،  الراشديف، دار الفتح اإلسبلمي

 
مي محمد محمد الص  الّصاّلبي -95 الدوَلة األمويَّة َعوامُل االزدىاِر َوَتداعيات ، بل بي، عى

 1429ية،بعة: الثانلبناف ، الط –، الناشر: دار المعرفة لمطباعة كالنشر كالتكزيع، بيركت االنييار
 . 2عدد األجزاء: ـ ، 2008 -ىػ 

مي محمد محمد الص بل بيالّصاّلبي -96  عمى القضاء في وجيوده األيوبي الدين صالح، ، عى
 األكلى،: الطبعة ،لبناف – بيركت المعرفة، دار: لناشر، المقدس بيت وتحرير الفاطمية الدولة
 .ـ 2008 - ىػ 1429

: الناشر، النبوية السنة من وموقفو االستشراق،الصغير حفال بف محمد بف فالح، الصغير -97
 .1: األجزاء عدد، المنكرة بالمدينة الشريؼ المصحؼ لطباعة فيد الممؾ مجمع

بك جعفر الطبرم )المتكفى: ، محمد بف جرير بف يزيد بف كثير بف غالب اآلممي، أالطبري -98
 ،)صمة تاريخ الطبرم ريخ الطبرم، كصمة تا، تاريخ الطبري = تاريخ الرسل والمموكىػ(310

اد محمد سيد ج -)محمد زىرم النجار ، حققو كقدـ لو:شرح معاني اآلثار، الطحاوي -99
، راجعو كرقـ كتبو كأبكابو كأحاديثو: د يكسؼ عبد الرحمف الحؽ( مف عمماء األزىر الشريؼ

 -لطبعة: األكلى لكتب ،ا، الناشر: عالـ اركز خدمة السنة بالمدينة النبكيةالباحث بم -المرعشمي 
 .كجزء لمفيارس( 4) 5عدد األجزاء: ، ـ 1994ىػ،  1414

ن جيود الشيخ محمد األمي، يف صالح بف إبراىيـ الطكياف ، عبد العزيزالطويان -100
، الناشر: مكتبة العبيكاف، الرياض، المممكة العربية السعكدية الشنقيطي في تقرير عقيدة السمف

 .2ـ ، عدد األجزاء: 1999ىػ/1419 ، الطبعة: األكلى،

، مقتطفات مف السيرة ، د. عمر عبد الكافي شحاتة، داعية مصرم معاصرعبد الكافي -101
بتفريغيا مكقع الشبكة  ، بترقيـ الشاممة آلي، مصدر الكتاب: دركس صكتية قاـ9/ 22،

 .اإلسبلمية
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حمد بف حنبؿ الشيبانٌي ، أبك عبد الرحمف عبد اهلل بف أحمد بف معبد اهلل ابن أحمد -102
، المحقؽ: د. محمد بف سعيد بف سالـ القحطاني ،الناشر: السنةىػ( ، 290البغدادم )المتكفى: 

، ]ترقيـ 2ـ، عدد األجزاء:  1986 -ىػ  1406لطبعة: األكلى، الدماـ ، ا –دار ابف القيـ 
 .لممطبكع، كىك ضمف خدمة التخريج[ الكتاب مكافؽ

 
 عدد ،العشرة لمكتب الجامع الموضوعي المسند، الجبار عبد صييب، عبد الجبار -103
 .. لـ يطبع الكتاب بعد2013: النشر عاـ، 22: األجزاء

 
عقيدة محمد بن عبد الوىاب السمفية وأثرىا لكتاب: ، اصالح بف عبد اهلل العبكد ،العبود -104

، المدينة المنكرة، المممكة الناشر: عمادة البحث العممي بالجامعة اإلسبلمية، في العالم اإلسالمي
]ترقيم الكتاب موافق ،2عدد األجزاء: ، ـ2004ىػ/1424الطبعة: الثانية، ، العربية السعكدية

  .[ للمطبوع وهو مذيل بالحواشي
 

 لمبحكث البياف مركز: الناشر ،النص معركة ،العجبلف صالح بف فيد العجالن، -105
 .2: األجزاء عدد ،ىػ( 1434/ 2 جػ ،ىػ 1433/ 1 جػ) األكلى: الطبعة ،كالدراسات

 
، األقوال الخفية لممرجئة المعاصرة، بف مطرؼ العرجاني سالـ بف محمد، العرجاني -106

 .صاحبو دار النشر، كال سنة النشرلـ يذكر  ق.1432الطبعة األكلى 
 

 اف العسكرم، أبك ىبلؿ الحسف بف عبد اهلل بف سيؿ بف سعيد بف يحيى بف مير العسكري -107
هلل بيات، كمؤسسة النشر ، تحقيؽ : الشيخ بيت امعجم الفروق المغوية، ىػ(395)المتكفى: نحك 

األكلى، ، الطبعة: « قـ»، الناشر: مؤسسة النشر اإلسبلمي التابعة لجماعة المدرسيف بػ اإلسبلمي
 .1ىػ ، عدد األجزاء: 1412

رزاق عفيفي وجيوده في منيج الشيخ عبد ال، ، أحمد بف عمي الزاممي عسيرمعسيري -108
، إشراؼ: عبد الرحمف بف عبد اهلل بف عبد المحسف التركي تقرير العقيدة والرد عمى المخالفين

كمية أصكؿ الديف  -الناشر: رسالة مقدمة لنيؿ درجة الماجستير في العقيدة كالمذاىب المعاصرة 
ىػ ،  1431ة ، عاـ النشر: جامعة اإلماـ محمد بف سعكد اإلسبلمية، المممكة العربية السعكدي -

 . 1عدد األجزاء: 
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مصدر ، شرح عقيدة السمف أصحاب الحديث، ناصر بف عبد الكريـ العمي العقؿ ،العقل -109
 ، http://www.islamweb.net،الكتاب: دركس صكتية قاـ بتفريغيا مكقع الشبكة اإلسبلمية

  .درسا[ 19 -يا، كرقـ الجزء ىك رقـ الدرس ]الكتاب مرقـ آل
 

( جمعت في 22-19األجزاء ) () القدرية كالمرجئة ، ناصر بف عبد الكريـ العقؿ ،العقل -101
، رقـ 1997-1418، سنة النشر (دراسات في األىواء واالفتراق والبدعمجمد كاحد بعنكاف )

 .ميا، الرياضكاإلعبلـ ، دار إشبي ، الناشر ،مركز الدراسات1الطبعة 
 

 شرح كتاب قاعدة جميمة في التوسل والوسيمة، الكريـ العمي العقؿ، ناصر بف عبد العقل -111
 مصدر الكتاب: دركس صكتية قاـ بتفريغيا مكقع الشبكة اإلسبلمية، البف تيمية

http://www.islamweb.net درسا[ 36 -]  الكتاب مرقـ آليا، كرقـ الجزء ىك رقـ الدرس. 
 

تحقيؽ: عبد الرحمف بف محمد بف  ،النجديةالدرر السنية في األجوبة  ،نجدمماء ع -112
 .16عدد األجزاء:  ـ،1996ىػ/1417قاسـ، الطبعة: السادسة، 

 
الناشر: ، موقف االستشراق من السنة والسيرة النبوية، ، أكـر بف ضياء العمرمالعمري -113

أعده لممكتبة الشاممة / ، 1عدد األجزاء: ، عكةبالمدينة المنكرة. كمية الد -الجامعة اإلسبلمية 
 تكفيؽ بف محمد القريشي، غفر اهلل لو كلكالديو.

 
، فرق معاصرة تنتسب إلى اإلسالم وبيان موقف ، د. غالب بف عمي عكاجيعواجي -114

 ، الطبعة: الرابعة،ية لمطباعة كالنشر كالتسكيؽ، جدة، الناشر: المكتبة العصرية الذىباإلسالم منيا
  .3ء: ـ ، عدد األجزا 2001 -ىػ  1422

)العيمىاني اإلباضي( مسمـ بف إبراىيـ الصحارم العكتبيأبك المنذر سممة بف  ،عوتبي -115
 511المتكفى:  نسبة الى عىٍكتىب كىي منطقة في صيحار كانت تسمى في القديـ: عكتب الخياـ 

ميفة، د. نصرت عبد الرحمف، د. صبلح المحقؽ: د. عبد الكريـ خ، إلبانة في المغة العربيةا، ىػ(
مسقط  -الناشر: كزارة التراث القكمي كالثقافة ،  جرار، د. محمد حسف عكاد، د. جاسر أبك صفية

أعده لمشاممة/ ، 4 عدد األجزاء:،  ـ 1999 -ىػ  1420الطبعة: األكلى، ،  سمطنة عماف -
 .[ـ الكتاب مكافؽ لممطبكع]ترقي، فريؽ رابطة النساخ برعاية )مؤسسة السبيعي الخيرية(

  

http://www.islamweb.net/
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، الناشر: اإليمان بين السمف والمتكممين، ، أحمد بف عطية بف عمي الغامدمالغامدي -116
األكلى،  الطبعة: منكرة، المممكة العربية السعكدية،مكتبة العمكـ كالحكـ، المدينة ال

 . 1ـ ، عدد األجزاء: 2002ىػ/1432

، مصدر الكتاب: دركس شرح الطحاوية، ، يكسؼ بف محمد عمي الغفيصالغفيص -117
.]الكتاب مرقـ   http://www.islamweb.net، بتفريغيا مكقع الشبكة اإلسبلمية صكتية قاـ

 درسا[ .   31 -آليا، كرقـ الجزء ىك رقـ الدرس 

، مصدر الكتاب:  دشرح لمعة االعتقا، يكسؼ بف محمد عمي الغفيص  ، الغفيص -118
]الكتاب    http://www.islamweb.netدركس صكتية قاـ بتفريغيا مكقع الشبكة اإلسبلمية ، 

 .درسا[ 20 -ـ الجزء ىك رقـ الدرس مرقـ آليا، كرق

ب: دركس ، مصدر الكتا شرح فتح المجيد، عبد اهلل بف محمد الغنيماف ، الغنيمات -119
   .http://www.islamweb.net صكتية قاـ بتفريغيا مكقع الشبكة اإلسبلمية ،

الصحاح ، ىػ(393أبك نصر إسماعيؿ بف حماد الجكىرم الفارابي )المتكفى: ، الفارابي -120
 الناشر: دار العمـ لممبلييف ، تحقيؽ: أحمد عبد الغفكر عطار، تاج المغة وصحاح العربية

]ترقيـ الكتاب مكافؽ ،  6عدد األجزاء: ،  ـ 1987 -  ىػ 1407الرابعة الطبعة: ، بيركت
 .لممطبكع، كىك مذيؿ بحكاشي المحقؽ[

 
، إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيدصالح بف فكزاف بف عبد اهلل الفكزاف،  ،الفوزان -121

، ]ترقيـ 2 األجزاء:عدد  ـ،2002ىػ 1423الطبعة الثالثة،  الطبعة: الرسالة،مؤسسة  الناشر:
 بالحكاشي[.الكتاب مكافؽ لممطبكع كىك مذيؿ 

 .بيان الفوزان الفكزاف،لمشيخ  الموقع الرسمي الفوزان، -122

]الكتاب  ،مجمع الحكم واألمثال في الشعر العربي، أحمد قبش بف محمد نجيب ،قبش -123
 .مرقـ آليا غير مكافؽ لممطبكع[

 
ات إلى المستقبل في مستيل القرن اليجري تطمع إبراىيـ،محمد بف قطب بف  ،قطب -124
العدد التاسع  -الطبعة: السنة الثالثة عشرة  المنكرة،، الناشر: الجامعة اإلسبلمية، المدينة الجديد

http://www.islamweb.net/
http://www.islamweb.net/
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]ترقيـ الكتاب  1عدد األجزاء:  ـ،1981ىػ/1401ربيع األكؿ  -صفر  -محـر  -كاألربعكف 
 بالحكاشي[.مكافؽ لممطبكع كىك مذيؿ 

 
فارس مصرم كفيؼ، يمقب بػ  عالـ كداعي -1996 -، 1933عبد الحميد كشؾ كشك، -521

في العالـ العربي  القرف العشريف كيعد مف أشير خطباء ، محامي الحركة اإلسبلميةك المنابر
خطبة مسجمة. خطب مدة أربعيف سنة دكف أف يخطئ مرة كاحدة  2000كاإلسبلمي. لو أكثر مف 

 .كيكبيديا، ب الشيخمن إحدى خط في المغة العربية ،
  

أبك بكر محمد بف أبي إسحاؽ بف إبراىيـ بف يعقكب الكبلباذم البخارم  ،الكالباذي -126
 بيركت -الناشر: دار الكتب العممية ، فالتعرف لمذىب أىل التصو ، ىػ(380الحنفي )المتكفى: 

 .1عدد األجزاء:  سنة النشر:
 
لد الكميني في النصؼ الثاني مف  الكمينيالشيخ محمد بف يعقكب بف إسحاؽ ، الكميني -721 كي

( كيمك متران مف مدينة رىم، الكاقعة في جنكب 38القرف الثالث بقرية كيمىيف عمى بعد )
ألصكؿ عند الشيعة اإلمامية يقع في أجٌؿ كتب ا  ,أصول الكافي صاحب كتاب  طيراف العاصمة

 . مجمدا . كيكبيديا 26
 

فعٌي ثـ الحنفي ، أحمد بف إسماعيؿ بف عثماف الككراني، شياب الديف الشاالكوراني -128
، مف أكؿ سكرة النجـ إلى آخر سكرة غاية األماني في تفسير الكالم الرباني، ىػ(893)المتكفى: 

كمية  ، الناشر: جامعة صاقرياكككصك )رسالة دكتكراه(حمد مصطفي الناس ، دراسة كتحقيؽ: م
 .1، عدد األجزاء:ـ 2007 -ىػ  1428تركيا، عاـ النشر:  –العمـك االجتماعية 

رازم البللكائي )المتكفى: ، أبك القاسـ ىبة اهلل بف الحسف بف منصكر الطبرم الااللكائي -129
 الغامدم أحمد بف سعد بف حمداف :، تحقيؽشرح أصول اعتقاد أىل السنة والجماعة، ىػ(418

 أجزاء.  9، عدد األجزاء: ـ2003ىػ / 1423الطبعة: الثامنة، السعكدية ،  –، الناشر: دار طيبة 

الحسنات  محمد عبد الحي بف محمد عبد الحميـ األنصارم المكنكم اليندم، أبك ،المكنوي -130
، الناشر: تحقيؽ: عبد الفتاح أبك غدة، الرفع والتكميل في الجرح والتعديل، (ىػ1304)المتكفى: 

 .1ىػ ، عدد األجزاء: 1407حمب ، الطبعة: الثالثة،  –مكتب المطبكعات اإلسبلمية 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
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 .، المطبعة الكاثكليكيةانجيؿ لكقا، نسخة الكنيسة الكاثكليكية ،لوقا -131

، ىػ(333ف محمكد، أبك منصكر الماتريدم)المتكفى: ، محمد بف محمد بالماتريدي -132
، عدد اإلسكندرية –ية ، الناشر: دار الجامعات المصر ، تحقيؽ: د. فتح اهلل خميؼالتوحيد
 .األجزاء:

)تأكيبلت أىؿ السنة(، تحقيؽ: د.  تفسير الماتريدي ،ىػ(333،)المتكفى: الماتريدي -133
 .10، عدد األجزاء: ـ 2005 -ىػ  1426ى، ، الطبعة: األكلمجدم باسمكـ

بلء الديف عمي بف حساـ الديف ابف قاضي خاف القادرم الشاذلي ، عالمتقي اليندي -134
العمال في  ، كنزىػ(975بالمتقي اليندم )المتكفى: اليندم البرىانفكرم ثـ المدني فالمكي الشيير 

ة: ، الطبعالسقا، الناشر: مؤسسة الرسالة صفكة -، تحقيؽ: بكرم حياني سنن األقوال واألفعال
 .ـ1981ىػ/1401الطبعة الخامسة، 

 .، انجيؿ متى، نسخة الكنيسة الكاثكليكية، المطبعة الكاثكليكيةمتى -135

)إبراىيـ مصطفى / أحمد الزيات / حامد عبد القادر  بالقاىرة،مجمع المغة العربية  -136
 لممطبكع[.]ترقيـ الكتاب مكافؽ  الدعكة،الناشر: دار  الكسيط،المعجـ  النجار(،/محمد 

 
]ترقيـ الكتاب مكافؽ اإلسبلمي،تصدر عف المنتدل  عددا(، 238)،مجمة البيان -137

)رقـ الجزء، ىك رقـ العدد. كرقـ الصفحة، ىي الصفحة التي يبدأ عندىا المقاؿ في  لممطبكع[،
 ترقيميا غير مكافؽ لممطبكع . 200: األعداد بعد الػ تنبيو العدد المطبكع( ،

د بف إبراىيـ المحمي الشافعي )المتكفى: ، جبلؿ الديف محمد بف أحمد بف محمالَمّحمي -138
، قد ـ لو كحققو كعم ؽ عميو: الدكتكر حساـ الديف بف  شرح الورقات في أصول الفقوىػ(  ، 864

مكسى عفانة ، صؼ كتنسيؽ: حذيفة بف حساـ الديف عفانة ، الناشر: جامعة القدس ، فمسطيف، 
 .1ـ ، عدد األجزاء:  1999 -ىػ  1420الطبعة: األكلى، 
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