اللإمامحاىبولير

لبتتملرماهلرهم
مقدمة الطعة الآولى :
الحمد للهربالعالمين » والصصلاة والسلام علىسيدئا محمد خنامالنبيين »

أما بعد» فهذه مذكرة فى تاريخ الحدل » تشتمل على ملخص للمحاضرات
األلتقىيت.على طلبة السنة الثانية كملنية أصول الدين ٠ تحريت فها الايجاز

'.مغنيز إخلال فى بيان الخلاف .ومواضعه » والإطئاب من غير إملال ى

بيان صور الجدل وأحواله م

ْ

وأسأل االللهتوفيق » وأن يجعسل لها ثمرتها المرجوة وهى تربية .روح

الجدلالمنظ فينفوس أولئك الطلبة الذين مبيكون أنفسهم ليكو نوا وعاظا
ومرشدين

.

والله سبحانه وتعالى المستعان .
4
١ير9سنة
ينا

محمد أبو زهرة

ه ث ©

هيبي

١

-

أ

هبو

تدور على الألسئة عبارات المناظرة والجدل والمكابرة » وأحياناً تطلق

اافاً واضحاً فى
إحداها فمىرضع الأخرى ؛ وى الاحقخأتنبلينه
الاصطلاح

:

فالمناظرة يكون الغرض منها الوصول إلى الصواب ف الموضوع الذى
اختافت أنظار المتناقشين فيه .

الاستدلال .

زنهاام
لم
إغرض
والمكابرة لايكرن ال
جزلاس
متيا
بل اج

لوق
طة أ
مشبر
» وال

الخصم » واللاوصول للق ؛

راض
أكغهن
ل ذل
اغر
اللجاجة » أو

التى لاتغنى فى الحق فتيلا .
ويلاحظ أمران :

:ن المناقشة الواحدة تقشدتمل على كل هذه الأنواع الثلاثة »
أحدهما أ
قد يبتدىء المناقشان متناظرين طالبين للحق » فينقدح فىذهن أحدههما رأى
يثبت عايه » وبأخذ فىجذب خصمهه إليه» وإلزامه به» وحينئد تنقلب
المناظرة جدلا  .وقد تدفعه اللجاجة إلى التعصب لرأيه » وتأخحذه العزة

بالإثم » تبدولهالحجج واضحة على نقيض رأيه » ويبدهه خصمه بالدليل

تلوالدليل » فلا بحر جواباً » ومع ذلك يستمر فىلجاجته » فيتتقل اللحدل
إملكىابرة  .وقد تشتمل المناقشة على جدل ومناظرة ؛كأكثر الخاورات
السقر اطية  .كان سقراط يبتدىء مجادلة خصمه فما يدعيه ؛ وى يقخمه )

فيقتنع يجهله » ثميناقشه حتى يأخل بيادهلإلحىق .

-

ثانبما  :أن الحدل قديطلقفىاللغة وبراد منه المناظرة كقوله تعالى +
ودجادلم بالتى هأىحسن © وقوله ثعالى  :دولا نمادلوا أاهللكتابه

إلابالتىهىأحسن »  .وقدتطلقالمناظرة ويرادمهاالجدل أو المكابرة لغ .ة
كقول الرغزا
سلىافى
لة ( أباالولد) أ
:مبا الولد إى أنصحك بعانية أشياء

اقبلهامنىلثلايكون علمك خصما عليك يوم القيامة » تعمل منهاأربعة »
وتدع منها أربعة  :أما اللواقى تدع  .فاح داها ألاثناظر أحد
ماًسفى
ا
ما استطعت لأنفبهاآفاتكثيرة ؛ فإمها أكبرمنلفعهسا » إذ هىمنبع
كل خلق ذميم» كالرياءوالحسد  +والكبر والححقدوالعداوةوالمباهاةوغيرها

إلخ  .إلخ  .و.المناقشة التى تجر إلىهذه الرذائل إتم
جاه
دىل
وسنطلق ف كتابتنا كلمة الحدل على مايشمله هو والناظرة .

أو مكابرة)

العناية بالجدل :
|

وقد عنى العلماء فى الإسلام بالتدل والمناظرة عناية شديدة » من يوم.

أن نشب الحلاف الفكرى بن العلماء ورجال الفكر فى هذه الآمة » والتبت
عنايتهم وضع تراعد تتم الحدكواشاظرة+لح ي
ىكونا ف دائرة المنطى

والفكر المستقم ؛ أسموها عل الجدل ؛ أوعل أدب البحث والمناظرة » وقد
قالفيهابنخلدون فى مقدمته  :وأماالجدلفهومعرفة آداب المناظرة ؛ التي
رى بينأهل المذاهب الفقهية وغيرهم ؛ فإنه يلاكان باب المناظرة فاىلرد

والقبول منسعاً » وكل واحد منالمتناظرين فىالاستدلال والجواب يرسل
عناله فى الاحتجاج » ومنهمايكون صواباً » ومنه ما يكون خطأ فاحتاج

الأ
يئمة
ضإلى
عأن
وا

آدابا وأحكاما يقف المتناظران عند حدودها فاىلرد

والقبرل وكيف يكون حال المستدل والمجيب غ٠ وحيث يسوغأن يكون

مستدلا » وكيف بكون مخصوصاً منقطعاً ومحل اعتراضه أو معارضته » وأين
يجب عليهالسكوت ؛ وللتصمه الكلام والاستدلال » ولذللك قيل في إهنه معرفة

بالقواعد مانلحدود وا
الآ
لدا
ابسفتىدلال التى يتوصل مباإلى حفظ رأى»
أوهدمه :كان ذلك الرأى منالفقه أو غيره لله

ايزدوى والعميدى » ثمكيرالتأليف فيه منبعدها .

وأول منكتب فيه

الاجس|ا موه
لاجدل إلاحيث الاختلاف فإىدراك حقيقة من الحقائق ٠ ولو أردنا
أن بع مبدأهذاالاختلاف الفكرى بين بنى الإنسان » مااهتدينا » ويظهر

بد»أ
اأرض
وع املناختلاف قدم بقدم الإنسان فهىذه ال
نلك
لاىألنذ
معهحيث ابتدأينظرإلىالكون فيشدهبعظمته » وتأخذه السرة فى إدراك
كتبه وحقيقته » وإذا كان العاماء يقولون أن الإنسان من بومنشأته أمل
ينظر نظرات فلسفية إلىالكون » فلابد أن نقول  :إن الصور والأخيلة الى
تشرهاثلك النظرات تتلف فىبنى الإنسان باحتلاف ماوقعت عليهأنظارهم
ناسات خطوات فىسبيل المدنيةو الحضارة
وما أثار إعجامهم » واكللاإخط
هدذمن
اتسعث فرجات لحلاف »حتى تول
ا الاختلاف المذاهب الفلسفية »
والديانات غير المنزلة » وغير ذلك .

وأسباب الاختلاف فى الحقيقة كثرة جدا منها :
لضموضوع ق ذاته :
عامر

تصدى الفلاسفة من قدمالزمان لدراسة موضوعات غامضة فىذاتها »
وليست الطرقلفهمها وإدراكها معبدة » فكل برى ماتع عليه بصيرته ؛
وما ديه إليه هويته » ور مما كان الحنمجموع أقوالم  .وقد قالأفلاطون

فىمثلهذا المقام  :إن الحقلميصبه الناس ق كل وجوهه ؛ ولا أنحطئوه

جلوهه
فوىك

» بل أصاب كل إنسان جهة » ومثال ذلكعميان انطلقوا

إلىفيل » وأخذ كل منهم جارحة منه فجسها بيده » ومثلها فى نفسهفأخير

شجرة »
لصل
اذيلمرسجل أن لقالفبطوليلة مستديرة شدبةابأ
ال
وأخبر الذى مس الظهر أن خلقته شيبةبالحضضبةالعاليةوالراببة المرتفعة »

0
وأحمر الذى مس أذنهأنه منبسط دقيق يطويه وينشره

فكل واحيك مهم

قدأدى بعض .م
اأدرك؛وكل يكذب صاحبه » ويدعى عليه النطأوا+تهل فيا

يصفه من خلق الفيل » فانظر إلىالصدقكيفبمعهم.؛ وانظر إلىالكذب

والخطأ كيف دخل علهم حتى فر قهم.

ومن الموضوعات التى كان تمواضبا سبباً افلاستلاف -حقيقة النفس
وححقرقة المنذبىء للكون فى فثرة من الرسل»ومسألة صفات الله سبحاله وتعالى .

تموض موفضع الأزاع :
كثيراًم ياختلف المتجادلان » ويشئد بينهمااللحلافلأن موضعالأزاع

يمعلم بالتعيين و؛كان سقراط يقرل .
:إذا عرف.موضسع النزاع بطل كل
حلاف  .وذلك لأنكلاامتناظرينالغنتلفينفىطلب الحقيقةبقعنظرهعلى
مالابقععليهنظرالآخر » ويبنى حكه علىماوقععليه نفظركهأ»نه فى

ال
يحقي
تقةللامق مع خمصموهضفى
موع »وذلك كا إذا راألىأنحادظرين
وجها لقَرطاس قحم |ما رأى » ورأى الآتخر وجها آخر

فحكم |ممارآه

ولذلك كان سقراط ياعلىعكنلاية بدلالات الألفاظ ؛ لي
افه
لمخكلصامين
كلام الآخر ؛ فيتلاقيا في نقطة وا
وحد
إةذ»ا

ثلاقيا نحمالبلات .| .

اختلاف الرغبات والشبوات :

|

إقساسلبينوزا  :إن الرغبة هى التى ترينا الأشياء مليحة لا بصيرتنا .

وإذا كانت الرغبة تستولى علىمقياس الحسن والقبح على النفس ذلك.
الاستيلاء » كا قال ذلك اسلدكمم * ورغبات الناس عنتلفةمتضاربة » فلايد

إذن من أن يختلفوا باختلافها » وتثباينآراؤهم لتباين رغباتهم .
أخمزان فس الأمزجة:
قال ويليام
جيمس  :إت تاريخالفلسفة هوتاريخ التصادم بين الأمزجة

البشرية © وهذا الاختلاف بن ارس له أيشاً شأنه في ميذدان الأدبء

لس

امس

والفن والحكومة  .وذلك قول حق » :إكنثرأ من المتلاف الآراء سيبه
اختلاف أمزجة القائلين له .ا فذو لمراجالعصى الحاد برىمالايراه الورع
الهادئ » وإذا كانت الأحوال العارضة للإنسان من هدوء أغوضب »2
واستقرار واضطراب نجعل آراءه مختلفة باختلافها » فلابد أن يعتقد أن

اختلاف شخصينف المراج داع لكثير من اختلافهما فيايذهبان إليه آمرناء »
اختلاف الاتجاه :

ظ

جاء فى الجزء الثالث من رسائل إخران العصفا  :القياسات عتلفة

»ل ذلك محسب أصول السنائع والعلوم وقواندباء
الأنواع » كثرة الفنون ك
بمسن
مثال ذلك أن قياسات الفقهاء لا تشبه قياسات الأطباء » ولا قياس ال
يشبه قياس النحويت واللامنكلمين » ولا قباسات المنفلسفين تشسبه فياسات
اشيهقياسات الجدلم” ,؛
الجدليين » رهكذا قياس المنطئين ل ايلراضيات ل ن

ولا نشبه قياساتهم ى الطزيعيات ولاالإلهيات  .وإذاكان لكل عل أقيسة

خاصة به ؛ فمن غلبتعليه أفيسة علمإذا محثفىمورضوع مصعاحب عل

ره
كعثيفى
فنب
تل ي
آثخريمختلف نظراهما » وك

رعولحمه » واعتير ذلك:

بالحلاف بان المعمّزلة والفقهاء والمحدثين فمىسألة غيلق القرآن » فاإلناختلاف

نما كانسببهاختلاف مناهج البحث » وإن شنت فقل اختلاف عقايئن :
إحداهما تستنبط العقائد من الآثار كما تستنبط الأحكام العملية » والأخرى
تسير وراء العقّلّ مهتدية به » ومندفعة فى تيآره .

تقليد السابقينومحاكاتهممنغيرنظرإلىالدليل ؛ ونقص للبرهان :

كثير؟ ماحكى القرآن الكريم عن المشركين تقايدهم للآباء » ونعى
علبم إشمال العقل فىمثل قوله تعالى  :ه وإذا قيللماتبعواماأنزلالله

ااؤنهم لايعقلون شسيئاً
قالوا بنلتبع مألافينا عليه آباءنا » أآولبوك
نيةذمينر
ولا ستدون ؛  .وقرله تعالى ١ :وكذلك مأارسلنا من قبلك فى قر
إلاقالمفثورها إنا وجدنا آباءنا على أمة » وإنا علىآثارهممقتدون 6

د

هل

ند

ولا ترال نزعة تقليد السابقيئ فى نفوس الناس » وكإاننوا يتفاوتون
فاً ؛ وإن سلطان الأفكار الثىأكسبتها الأجيال قداسة يسيطر على
فوهضاقعوة

وانقحسنبهاي»ح غييرها .
القلوب فيدفع العقول إلىوضءأقيسة وبراهين لبي
وطبعى أن يدفع ذلك إلىالاخئلاف » والمشاحنة » والنحادلة غير المنتجة »

لأن كلا يناقش وهو مغلول بقيود الأسلاف » من حيث لايشعر  .وأو.فكتي

وان
كم
يشد
قيود المنناظرين للاحلهماوضح الق المبين » وأ

الاختلاف

بسببالتقليد فى المسائل الاجتاعية .
اخمتلاف الدارك :
بعض الناس قد ناه الله عقلا راجحا » وبصيرة نافذة ) وفكر ثاقباً

يدرك الموضوع من كل نواحيه » وبيظمواهره وخخوافيه » وبعضمم فيه

قصور نظر » فلايستطيع إحاطةالموضوع بنظرة شاملة » وفيه قصور فكرء
حث عن الحقيقة إلى اللهاية » ولابد أن مَمْتلف النتائج التى
بفى
لأب
اايد
فل

 :محصل من كان على هذه الشاكلة عمايصل إليهمن كان من الصئف الأول»
ئل
افى
ساء
رد ج
وق

إخوان الصفا  :إنك تكجثديرا من الناس يكون جيد

التخيل  :دقيق العيز ) :سريع التصور د كوراً ؛ ومنهم مينكون بليداً »

بضاب
سبع
أياً
بطىء الذهن » أعمى القلب ء ساهى النفس »ف©هذا أيف
الختلاف العلماء قى الآراء والمذاهب أنه إذا اختلفت إدراكاتيم اختلفت
أراذم واعتقاداتهم غسب ذلك >.
الرياسة وحيب السلطان :

رض ذاالسلطان إلى الأخذ يآراء ساقته إلا رغبة
غدفم
لماي
ارا
كشي
ملحة جامحة » ومحمل كثيراًمن العلماء الذين جعلوا قلومهم سلعة تباغ
بثمن نحس على الناداة مها» وانحادلة لنشرها » وقديندفع هؤلاء ف دعوتهم

صدقواب
وهماحضلالل
ون إليه » أوأن
عيا
دن ف
يلصو
حى مخيل إلمبم أنبم مخ
داوا العللهيه » نندبوا أنفسيم
عدقاواه م
وينبرى للرد علجم رجال ص

دآ[

م

تلذود عن الحقيقة ؛ وحفظ ذمارها ء فتكون بينالفريقين نارمشبوبة ؛
روى عن النى يلع أنهقال ١ : أحوف ماأخاف على أمتى رجسل

»يضلهم
منافق » علم اللسان » غير حكم القلب يغيرهم بفصاحته وبيانه و
فةته
روقل
ع2
مله
مجي

» .

التعصب :

إذا تغلبت على الإنسان فكرة » فتجتاز عله ؛ ونسيطر عليه » و منعه
من:أن تصل إليه فكرة تناقضما » أو خخاطرة تنازعها » تبتاج أعصابه »

ويشور ثورته إن هوجمفما » ومنشأ هذا التعصب الثائر » إما قوة الإيمان
بالفكرة » أو أعصاب ضعيفة تمنعمنإدراك مالميقب إلا أولا » أو غرور
ونخيلاء » وحيها كان التعصب لرمته المجادلة أوالمكابرة »وقد ين على الإنسان

م.وضع التعصب

فىنفسه ؛ فيحسب أنه مخلص فىطلب الحق » وهومنطو

على عصبية تدفعه » وقدتبين لهالحقيقة إذا راقب نفسبه » و<اسها حساباً
عسيرا

.

سيطرة الأوهام :

تستولى علىكثيرمن الناس أوهام نجمعلهم يسلمون بأفكار غريبة فى فائما
هم
مثير
اتتأ
ها تح
وقعو
ألمي
ون من
فما
لل
ااقهم
خعتن
يمبا
وه

» وليست تلك

الأوهام مقصورة علىالعرام » بلإنهاقد تكون فىأشدأحوالها عند بعض
خواص العلماء » ولقد قال بعض الحكماء الأوربيين  :إن خيرة العلماء
ينسونقواعدالعمومناهجه حيايكونون إزاء حوادث السحر  .وما ذلك

إلا لسلطان الأوهام .

َل تسب جاه
العقلية العربية :

الجدل بن شخصين صورة لنازعيما الفكرية » وااهاتبما المقلية »
لذلاك كان من الضرورى عند دراسة الجدل ق أمة دراسة عمّليتها ».وما عر ضص
لا من منازع ؛ وإذا كنا ندصدد دراسة تاري الحدل عند العرب » كان هن

اللازم أن نعرف العثلية العربية .
اختلف العلماء ق حقيقة العقلية العربية بن مغال ق إعلائهم ؟ ومغال

فى التصغير من شأنهم » فالجاءحظ يجملهم نظراء الفرس والروم واليونان
والهندبلأعظم» وابن خلدون يقرل فهم  :ه أببد الناس عن العلوم » لأآن
العلوم ذات ملكات معتاجة إلى التعلم؛ فاندرجت فى جملة الصنائع » والعرب

أبعد الناس عنها كما قدمنا » فصارت العلوم لذلك حضرية ؛ وبمد العمرب
عنها وعن سوقها » والمضرلذلك العهدهمالعجم أو منفىمعناهممنالموالى
ولذلك كان حبلة العلل الإسلام أكبر هي المبيم » أو المستسجمون
والمربى » وميقممحفظ العلموندوينه إلاالأعاجم :

باللغة
٠

ويقرل أولرى ق وصيف العرلى ؟ عاك الطبع مشاعر ه وليس ديه

جال للخيال ولا للعراطف » ولا يميلكثيراً إلى دين ؛ ولا يكثرث لذىء
إلامقدار ماينتجه من فائدة عملية .

١

ظ

ويقول ريئان فكىتابه اللغات السامية » واصفا الأم السامية » وعنها
العر ب  :إن الأمم السامية كلهاعلىاختلاف' نزعاتما أثمقصيرة اللكوال ج
»افة
التصور » تدرك الأشياء إأدروا ك
لايا » وتلتاعمق فى ها ؛ وتلساترسل
فى كشف الحقائق ومعرفتها » ونم على الأشياء لأول وهلة ؛ حكم الممتقد

"ا
لد

لد

الجازم بصحة الشىء الذى أفنعته التجارب والراهين ,التطعية » شمالاتها
غخدودة وإدراكاتها معدودة » ونظمها الاجتياعية معروذة مجدودة »© لتاعرف
الانتقال ».غير قابلة للمرونة » وغ
غييررأهل'للتقسدم ء لبس فىنظم “وما

ما يدل عسلى
عة الإدراك ولاعلى أثرالتفبكر  2وليسلا فى علالأدب .الغنول

أثر يذكر بالنسبة لما تركته الأثم الأخرى ممايدلعلى مجدها ومظاهر الرى
افلاجماع وق باب الفنون و.قال  :إن الأثمالساميةلافلسفةلها» ولاأثر
للقوانين والنظم فها » واإلنشرائع التى أرشسدت العالم ومحت منه ظللات
الجهالة لا وجود لها عند الأثم السامية  .ثمقالنإنهذاكله برى فى بلاغتهم .

ويقول  :الشعر العرنى يعوزه .الاختلاف والتنوع » فوضوعات الشعر مدرد:
قليلة العدد -جداً عند الساميين  .وقد تبع هذا الرأى كثيرمنعلماء أورويا

ف منتصف القرن الماضى .
رفب
عبص
لأنه
الام
ويظهر للمتأمل فىهذا الك

بالقصور الفكرى

وبعد ذلك فهم طبعاًوجبلة ولازمة من لوازمهم لاتفترق علهم .

وى الحقأنناتجده قدتجنى على الحقيقة » وظلالتاريخ» .إذ أنكر على
العرب بلاغتهم فىكلامهم » وخيالم الشعرى »©فقد عد'عدم ضوع شع رهم
.فلإتناريخ الأدبى العربى
دليلا علىنقص تفكبرهم بالطبيعة والسليقة ا
يضعهم فى وصث أقوى الأثم أدبا» وأكثرها إنتاجاً » لاينكر أنهينقصه

الشعر القصصى والشعر الٌنيل » ولكن ليس معنى ذلك نقصان فطرتهم
عمن انتشر بينهمهذان النوعان ؛ لآنالبيئة الفكرية لها حكمها » وهذان النوعان

الوومتسودفهاالكثابوةالندوين؛ والعربكانت
ل ياسودانإلفاأمة ه ع

أمة أمية » علومها تجارب » ودراستها تلقين » ومعارفها تؤخصذ باللسان
والمشافهة » والتمرس بالحياة وأتوالها .

ولسنا ننكر أن العربلمتكنعنده,فىالجاهليةعلومكاملة » وبحوث .
متنوعة وأفكار فلسفية عميقة كفلسفة اليونان ؛ وحكمة المند »نبقلول

غؤس

هاقالهصاحب المللوالتحل فىحكماء العرب  :هرشرذمة قليلة» وأكثر
قنل
ع لأ
حكنهم فلتات الطبع » وخطرات الفكر .ولكن ليس ذلك

وم
لبل
عرقا
لغي
لرنى
الع

» بللأنهفىعصره الجاهل لمتعرضص لهثقافات

واسعة النطاق » تنظ فكره ؛ .وتييلٌهلبحث علمى منظ ,يتقصى أطرافه )

وبتعدق فى ظواهره »© ونخوافيه .

وماكان كذللك إلامنأاثلربيئة الطبيعية والأحوال الاقتصادية ول
بحن فيهنطرة وجبلة » وخاصة لاتفارقه » كمايدعى ذلك الآورلى المتعصب

وس
لنبلبس
.وإ

رىب
الوعلملاءو»كان القصور الفكرى الذى ظه
عر ف

لك»ندى
كأعالام
الجاهلية فطرة وجيلة ماسءكلاناملنتهم أولئك الفلاسفة ال

.وغيره ؛ منحملةللفكر الإسلاتى الذذينقالقييمالعلامة سديو  :بذل العرب

هتهم ف العناية مجميعماابتكرته الأفهام البشرية منالمعلومات والفنون ؛
واشتبروا فى غالب البلاديخصوصاً أورويا النصرانية بابنكارات تدل على

اهم
متنعافاىرف » وائاشاهدعلىعلوشأتهم الذىجهلهالفرنجة من
لأتم
أن
أبزمعانيدة  .بلإن ذلكالعالم الخلص فىطلب الحقيقة برىفىطبسع العرب
الاستعداد المعارف والعلوم » إذ يقول فنهم  :كانوا مستعدين استعدادا
.طبيعياً » لأن يكرنوا وسائط بلاغ بيناليم ..

ولقد تصدت ذاثرة المعارف للريطانية لإبطال ادعاء رينان وأمثاله من
أن القصور الفسكرى طبيعة العقل العربى ؛ فقد جاء قفمبباا :وليس من صواب

الرأى مافعلهرينان ولا سن بإضافهم صفات خاصة إلى الجنسن السائى هى.

ى الواقع ناشئة عن عوامل خارجية »:فهى نتبجة البيثة التى عاشوا فبا .

الأحوالالتى أحاطت مهم » وإنهم لعاؤشوا فى بيأئخةرى وى أحوال
أخربى لظهرت لمصفات

جديدة

.

للثم
ولسنا مغالين إذا قلنا أن العرب من ناحية الاستعداد لطبي كك ا

إذوات الأعصاب الحادة القوية ؛ على استعداد لتلق أرق المافات إن تنبيات
لها أسباما » ولذلك ظهرت نحرث فلسية عميقةدقيقةلكثيرممنعنرا بالفلسفة

م

©

منهمأيامأن ازدهرت العلوم والمعارف فى العصر العيابى ك»ما اشتبر كثير

لرعفلوم نظرة كاملة شاملة مستنبطة ..
مبنابلماستقصاء والضبط واالنظ
طىاته اللغوية » والشافعى فىمحوثه الشرعية القائونية »
ادف
بحم
ننأ
تب
انخسايل
كا
وها عرب بالثقافة والسلالة .
٠

معلومات العرب ودياناتهم :

كانت معلومات العرب قليلة ساذجة » ولم تكن هاعلوم بمعناها الحقيق :

ومكاعنلكثويرممانتهم ميناه التجارب الشخصية الى توارثوها خلف:
لفا»جهم
.كعنعسل
ْ

بالكى وغير ذلك .

وقد وصلت إلجم بعض المءلومات تسربت إلهم من مجاورهم

الفرس والرومان » لاختلاطهم مهم افلتجارة » أباومحاورة  .ولذلك كانت
القبائل التىفى الأطراف كالفساسنة والمناذرة أكثر ثقافة وأرق علوماً ؛

وكذلك القبائل التىكانت تختلط بالفرس والرومان فىالتجارة كقريش »
كا
را
فنتكأرق

» وأوسع عرفالا .

وكانت الصحراء

مأوى

للذين يفرونت

بعقائدهم وحريائهم الدينية .

اخالمسم قيبللاد
لقفرن ال
افرس
مرهم ال
لغا
عاأ
كالكلدان » فإنهم لم

+

وفتحوا بلادهم » وأرهقوهم » ونقبوا عن قلوجهم » فحاولوا أن يغيروا
عبادتهم انسابوا فى الجزيرة العربية » وأفاد العرب منبم معلومات كثيرة فى..
الفلك أخخذوا عنم بعض ماعلموا وماوصل إلبممنعلٍاهنودوغيرهم .

ظ

ور بماكانأقوىمايدلعلىأن العرب أخذوامنهؤلاء بعضماكانعندهم
ويعصوصاً ف الفلك أن كثيرا من أسماءالنجوم والأبراج تشيرمععربيتها إلى

أصلها الكلدانى  .فكلمة مريخ معربة مرداخ الكلدانية » وكلمة الفور أصلها
بالكلدانية ثورا و»العقرب عقربا » وغير ذلك :

2

ديانات العرب :

العبادة ننيجة لأحد شعورين :

ير
يها
سكب
ترك
 ١شعور الإنسان بأن قوةخفيةليساتطيع أتنيد
الوعاتلمد»فعه إلى الحركة فى دقة وإحكام » وهو شعور مستكن فى أعماق

النفس متغلغل فى أبعد أغوارها » لايتزعه منهاءشراء أو جدال » حتى لد
ق'ال بعض السكاء  :إن إدراك الله بدهى »©وعرفانه .بالفطرة والوجدان »

لابالمناق والقياس :
؟ شعور المرء شخطأ بأن سوسا من المحسوسات أو قوة ليست

ش عيلىاء
أيطر
لتس
ايره
لخ

تشعور المصريين أن للعجل قوةتسيطر علهم »

.وهذا شعور يدفع إلىالحطأ » ولكن كانله أثرهفىالزمنالقديم .
وقد كانت

هذان الشعور ان » فدفعهم

الجمهرة العامى من العرب عندها

الأول إلى عبادة الله و»اعتقدوا أنه خالق الكون » وبارىء اللسم »

كى
وشعورهم الثانى » دفعهم إلى عبادة الأوثان تقرباً مماإلاىلزللهى حما
اللهعم فى قولهتعالى  : :مانعبدهم إلاليقربونا إلىاللهزلنى»  .ولكن

كيف وجد عندهم الشعور بأنق الأصنام قزّةتقرمم إلى الله سبحانه وتعالى ؟
 .يفول بعض المؤرخحين فى سبب ذلك  :إن العرب كانوا يأعذون شيئا

.من أحجاز الكعبة إذا رحلوا من مكة » وأقاموا فى غسرها » فيعظمونها
»لما ذهب حمرو
تعظيمهم للكعبة  3فانتشر لذلك تعظم الحجارة بيهم و

ابن-لى النزاعى إلىبلادالشام» ورأى مايفعلهأهلهامن تعظمالتاثيل »
والتقرب باأخذ طائ ةفة مبا » وأقامها على الكعبة ( وقد كان سادنها ) 6

.ودعا العرب إلى عباذتها  .ويظهر أن إيائيم بالأصمنام لميكن على دعامة
من الحق .

١

قال العلامة درزى  :كانوا فىظاهر أمرهم يمجدون الأصنام ويحجون

إلى محراسا  ..ويلبحون الهقرايبيناكفىاها  . .علىأن عقيدتمم ل تزد
عهلىذا الاقدلرممظناهر » نقدكانرا لايترددورت فى نحطم آللتهم إذا ا
تتحققنبوءتها  . .وقد تنزل بأحدهمكارثة » فينذر لأحد الأصنام أن يذبح
نعجة قرياناً له إذا انكشفت تحمته » فلا يكاد يزول عنه اللخطر حبى يستبدل

بامعجة غزالا » لايكلفه ثمنه أكير من أن يصطاده بيده ,
ننة
عتك
ذلم
مربية
فالنفس الع

تمام الإذعان » مؤمنة تمام الإيمان بتللك

الأحجار » ولقدوجدمنمفكر بممن أنكر علهم عبادة الأوثان » واعتقد
بحدوانية الله سبحانه وتعالى » خخالق الكون من غير شك ولاإنكار .

وقد انتشرت المسيحية والبودية فبىلاد افلعارلبم»س؛سيحية كانت

منتشرةفىالجنوب » وفىنجران .وى غساسنة الشام » وقدقالدوزى :
كانت المسيحية فىذلكالزمان بمانمويه منمعجزات  .وما فا من عقيدة

التغليث » ومايتصل بذلك من رب مصلوب قليلة الجاذبية » بعيدة عنالتأثير
فىنفس العرلى الساخخر الذكى .

لةزممنن القديم » إذا
اربي
وأما البودية  :فقد سكنت الجزيرة الع
وقد إلهاطائفة من البود الأولين » الذين كانوا أوغلوا فاىلصحراء بعد
ورجهم من مصر » وفر إلمبا طوائف من الهود الذينمجوابعقائدهم لا
خ

م كزلق
مجود
فتح مختنصر أورشلم » ودك أسوارها » ومزق ال

» ومن هذه

اىلبيمتقدس بعذدلك
الطوائف قريظة وبنو الونضيلرم؛ا عاد البود إل

التمزيق ثمشردهم الإمبراطور أدريان الذى ثاروا عليه ؛ ألحن بهم الأذى
وشتتوا مرة ثانية » كان مهم كثيرون جاءوا إلىالجزيرة ؛ هذا وقد دحل

لودي
االم
قةببع
وربي
اضئل الع
كةا»نت المبودية فزىمن دايلنيمن الرسنى
وحانت الامديلنهإقبسيل
لام مرجع الهودومثابتهم فهاأحبارهم » وربائيرهم .

ويظهر أن القبائل الجاورة للفرس كانمهامن تسربت إليه بغض المبادىء
امحوسية ؛ بلمنآحادها من اعتنقهذه الديانة » ومنهم منكانوامن الصابئة

1

( م ١  -تاريخ الجدل )

5

ذبا»؛ك
وواك
الذين كانوا يقدسون الك
العربية » وفموم شاع تقديس

الكواكب

دنان فى البلاد
كثيلر م
اخولل ك
لد
واحيرامها .

هذا ولما البودية والنصرانية موحاموسسية والصابئة من أثر فى البلاد فى

جاهليتها » ولما نفثه البود والنصارى وانحوس بين المسلمين بعد الإسلام من
سموم الحرافات » وبذور الفئن البى ترتب علا تفرق المسلمين بعد الإسلام
ا وذاك نتكلٍ عدنيكالنة من
هادذ»
لعتف
الا
وةل
صلسياس
أة فىا
ومختلف
فرقاً
هذه الديانات كلمة مؤجرة أشد الإيجاز .
البودية

:

نزلت التورأة مشتملة علىشريعة مومى عليه السلام » واستمرت معمولا

مامهم» بيهم إليهاأنبياؤهم الذينجاءوا منيعدموسىعليهالسلام حى
أغار على بلادهم ختنصر قف المرة الآأولى والثانية » وأجلام عن بلادهم ظ

فلما عادوا بعد ذلك » ومضت قرون عدة  :اختلفوا لعروض التغيير

والنبديل » فىأصولم الدينية واستمروا فىاختلافهم الثشديد بعد  ,تحريب
الرومان بلادهم وانتبت أفكارهم الدينية إكلى
تاب معره التلمود أخخفوا عنه
كثراً مماجاءبهموسى عليهالسلام » وزادوا فيهأحكاماً منرأسهم .
قال المقريزى  :وصاروا منذ وضع هذا التلمود الذى كتبوه بأيدمهم»

وضمنوه ماهومنرأمهم » ينسبونمافيهإلىاللهتعالى» ولذلك ذمهمالله

افلىقرآن الكريم بقوله تعالى  :ف٠ويل للذبن يكتبون الكناب يأيدهم ث
»م

بقولون هذ
لا م
ين عن
شد ا
تلله
ر»وا

به تنآ قليلا » فر
كيلل
تمم
بات

أبدمم » وويللممايكسبون ٠  .وقول المقريزى أيضاً  :لماجاءعانان

رأس الجالوت إلىالعراق أنكرعلى البود عملهم ذا الالمود ؛ وزعم أن '

الذى بيده هو اللين  3لأنه كتب من النسخ التى كتبت من مشنا 9١6 مومي

( )1المشنا معناه استخراج الأحكام من الأمر الإللى .

ااك

وقد افنرقت البود بعدنريب بلادهم ثلاث فرق :
١لربانيوث: 
ا

وهمالذينأخذوابمافى الوتلاموعدت»يروا أمرالبيت الذى بى ثائيا
بعد التخريب كالأول » ويئزلوله منزلته فى التقديس والاحترام .
0ا7لقراء

:

وهملايعتيرون فى التقديس إلاالبيت الأول ؛) ود يعر ون التلمود 5

ويأخذون ممافىالتوراة فقط .
“االسمرة :

وهم من الفرس الذين تبودوا وأقاموا بالشام » وهؤلاء يزعمون أن
التوراة الى بأيدى اليهود ليست توراة مومى » أتمواراة موبى فهسى
بمأايد.هم .

ط ادفتررقوايفقى فهمكتيمعلىثلاثفأريقضا :
وق
 - ١الفروشم  :وقالالمقريزى أن معناها المعتزلة » وهؤلاء بقولون كا

هم
ااءفمن
لحكم
سهال
أفسر
قال المقريزى  :بمافىالتوراة علىمعنىما

:

ائفة يقال لاهلاصدوقية و»مذهبم اكلاقماقلريزى أيضا :؟ وط
اقوللتبنوصراة » وما دل عليه القول الإلمى فيها دون ماعداه .
ال
"واطائفة الصلحاء ومذههم الاشتغال بالنساك وعبادة اللهوالأخحل
بالأفضل والأسل فىالدين .

ان
نطان
و سل
لميتحت
اوعه
هذا وقد تأثر البود بالفلسفة البونائية » لوق

بنار الود مَنْ تعلءالفلسفة اليونانية .
أانح م
والرومان قرونا » وك
جاء فكىتاب فجر الإسلام للأستاذ الجليل أحد أمين  :قال بلدوين فى

مم
ا 8
سد

كتابه معجمالافلسلفةش:إرنق والغرب اختلطا فى الاسكندرية » وامتزجت
آراء رومة واليونان والشام فى المديئة والعلوم والدين بآراء الشرق الأقصى
فىذلك » فنشأت قضيةجديدة عملعلىإيجادهانحثالغرب وإهامالشرق »
واتصل الدين بالفاسفة اتصالا وثئيقا ك»ان مننتانمه ظهور عقائد دينية »
لااهلىفملنسفة المحضة » ولا مالندين الخالص » بألخذت بطرف

من كل » وجاء ذلك من عاملن :

أحدهما  :ميل الهود إلى التوفيق بميعنتقداتهم الدينية والعلم الغرلى الذى
كانمتأثرابالعلماليونال .

وثانهما  :أن المفكرين الذيناستمدوا آراءهم من المسفة اليونانية رأوا
أن يوفقوا بين معتقداتهم الفلسفية » والقضايا الدينِة المحضة التى جاء
االمشارقة .

ومن أى الجهتين نظرنا » رأينا أن النتيجة ف
»كلان
ستفية ديئية» لاهى

فلسفةمحضة» ولاهى دينخالص .
جاء ال
ابولدبإللىاد العربية » ومعهم تلك الذخائر من الفكر » لذالكه

أدذلوا على العرب بتلكالثقافة وكانوا يقو
علون
رعن
ب الجاهلية  :ماعلينا
فى الآميين سبيل  .وأثروا فى أفكار المسلمين » وكان كثير من الفكن البى
وقعت بايلنمسلمين لهم اصبع قبا ؛ أو همموقظوها ومثيروها  .فعيدالله

ابن سبأ كان علىرأس الفتنة النىانتهتبقتل الحليفة الشهيدعمْان » وكعب.
الأخبار أدخل القصص والل
أتراف
فاتكفاىر كثير من الم
وسلمم
كنا.ن البود

أحد ثلائة  :فريق بقوا على مبوديتهم ٠ وفريق دخلوا ى الإسلام ظاهرا

وأبطنوا غيره » وآخترون دخلوا ى الإسلام ولكنهم متأثرون بأقاصيصهم 5
وأخبار أعبارهم » وأولثك وهؤلاء أدخلواافلىكتب الاسلامية وخصوصا

فىبعض كتبالتفسير شيثاكثيرامنأوهامهم وجهمميعآ كانوا حممنلة

الثقافة اليونانية الى ك
االنأها
ثر الاكبرافلىفكر الاسلاى أيامازدهار العلوم

افلىدولة العباسية ' .

الال
النصرانية :
النصرانية دين توحيد »نزل عسليىدنا عيسى عليه ااسلام » فقد دعا

ايرله,ت عسلاىمح والعفو » والدعوة
اىئيل وغ
سربن
إلى التوحيد » وإحث
ظة وهدى' ,
عيه
ول ف
ممجي
بالبركةعلىالمعتدين .وغيرهي » والفحملة جاء الا
المتقين.ولكن بعد انتقال المسيسح إاللىرفيق الأعلى » أخلت عقيدة التوحيد
تلبس لبوسا يبعدها عن لبه » ويظهر أنذلكلميت دمفعة واحدة » فالتاري ٠
محاءثنا أن منالنهارى فرقة هى أصحاب" بولس ااشمشاطى »وكان بطرير كا ,

بأنطاكيةكانوا يأحذون بالتوحيد المحرد » ويقواون إن عيسى عبدالله ورسوله
ككل الأنبياء » وكان بولس هذا إذا سئل عن الكلمة وروم القدس » قال:

لا أدرى » ومنهم فرقة أريوس » ركان قسيسا بالاسكندرية اعتقد التوحيد »
وكرن عيسى عابلدله وملرقه » ولكنه زاد على ذلك ألهكلمة اللهالزىتلق
مها السموات والأرض ويظهر أن هذه كانت الخطوة الأرلى إلى التعدد

والتثليث .
ثجامءت فرقة اسمها البرئرانية » وهم يقولون أن عيسى وأمه إلمان »
ين قال الله فيهم ( :أأنت قلللتئاس اتخدونى وأى
الالءذهم
ولعل هؤ
إلهن من دون الله و .

دا فكرة التثليث » وأقدجمع القائارن بعهلى أن
م جاءتبع ذ
معبودهم ثلائةأقثام » وهذه الأقائيمالثل ةاثة شىء واحد » وهو جوهر قدد.م

نابزنل من
ومعناه أب وابن وربوح القدس ؛ والجميع إلهواحد ؛ وأن ال
يرئ
السماء » فتدرع جسداً من مريم » وظهر للناس نوحى
قتل وصلب » وخرج همن القبر » فظهر لقوم من

معرفة » هم صعد إلىالسماء )(١ .
0
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أصحابه ؛

وبنى" » ثم
فعرفوه حدق

ا[  9#ده

ولكلبم اختلفوا ى طبيعة المسييح من حيث اجتاع :الألوهية
والانسانية فيه :
فالملكانية ترى أن المسيح إله تام كله » وإزسان تام كله ؛ وليس
خر
لماآ غآير
اده
أح

و»مريم ولدت الإله والإنسان » وأنمما ابن الله ؛

ولكن الذى صلب وقتل الإنسان منه » والإله لميئله ثىء .
واللسطوريون يرون

مثل ذلك ولكنهم يقولون أن ار ولدت

الإنسان » ولمتلد الإله منه » والإله ليمنله شىء + ©0

والعربيونٌ:قالوا إن الله والانسان اتحدا فى طبيعة واحدة هى
ين
ذفر
لك
اقد
الذدين قالاللهفيهم « :ل

قالوا إن الله اهلومسيح أبنمريم ) .

وكان بين هذه المذاهب جدال عنيف ف العقائد كما سكين .

وقد دخل مذهبان من هذه المذاهب ق البلاد العربية قبيل الاسلام وهما

يىرة
لونح ف
النسطورية واليعاقبة ك»ان الاأول

» والاخرون فاىلشام .

وكان للتصارى أثرفىالعرب فى الجاهلية وفى الاسلام  .فافلجىاهلية
دل كثير من العرب فالنصر انية ؛ فانتقلت إلبم بعض الثقافات ال
كىانت

لين
عند النصارى » وقدكانوا متاأثر
ندرية
ا بسفلكسفة

» وكان النساطرة

همأسائذتها فىفارس » فغلارابة من أن تصل أثارة مهنذه الثقافات إلى
ل ولنقناشاهفلية
النفسالعربية » وأقثدار النصارى كالبود حركة جادل

ية
لف
هجدل
اى ال
ج عل
للام
اد الك
سنبيتم! عن

إن شاء الله .

الدوسية :

اللبمجرسية فرضص قوئين تننازعان العالى :إحداهما قوى اللير 

( )1١لصفلاىف للملا لحنلاو نبال مزح ب  ١ص . 44

وا

وثائيتهما فوى الشر  -.ورمزوا للأولى بالنور » والثائية بالظلمة  .وقد قال
لىل والنحل عن المجوس  :زعموا أن الأصلين لايجوز
مف
لتانى
اهرس
الش
.م اختلفوا ى
أن يكونا قديمين أزليين ؛ بل النور أزلى ؛ والظلمة محدثة ث

حدوما منااثور على فرق #نلفة يطول بناالدول لعومدنا إلى ذكرها .

ومهما يكن هن الآمر » فآلمة اللحير فى نزاع مستمردافا آملعلة الشر.
وديفرع»له فالىحياة يجب أن يككون فيه هذا
عبادة الانسان إعانة لآة ال
ءى اندجوس مصلحون مثقفون غروا كثرأ من لب
المأيش ؛ا وقد جا ف
العقيدة واءدتلفت آرا وهم الحاقية والاجماعية » ومن هؤلاء زرادشت الذى

يجمه بعض العلماء نى الفرس ؛ ومانى » ومزدك .
الزرادشتية

:

وملخص تعالمالأولأن قوىالبيرشىء واحد سماه ي«زدان »»وقوى
الشر شبىءء واحد مى ١ أهرمن » وبذلك يكون عنده قوتان إحداهما للخر»
والأخرى للشر  .و
ايقو
لل ص
ماح
لبل

وا
ملنح
ذلهفيه

 :كان دينه عيادة

اوللاهل»كفر بالشيطان » والأمر بالمعروف » وا
البلىمعننكر واجتناب
الح
وبائ
قثا.ل  :النور والظلمة أصلان متضادان » وكذلك يزدان وأهرمن
وها مبدأ وجودالعالم » وحدثاتتلتراكيب من امئزاجهما .
هومذنا

ترى

أنهيعر قوىالخيروالشرغير الإلهالأعظم » وأن الإله الأعظم وهو الله

سبحانه وتعالى » جعل هاتينالقَوئين مبدأ » وهما يتغالبان نحت سلطائه »
ولأن صح هذا لكان هاذلامذهب قريباً منالمذاهب التوسحيدية » ولايعد

منذاهب التنويه » ومن مبادئه أن أشرف عمل للإنسان الزراعة والعناية
باثائية» وحثعلاىلعملحنىإنحهرمعلأصابهالصومءلكيلايضحفه
عانلعمل ف
»فضل أن يكونوا أقوياء .عاملان  .على أن يكونوا صواماً
زهاداً غيرعاملين » وقد أث تبت أن للإنسان حياتين  05دنيا وحياة أخرى.
وأن الأخرى الباقية  3وفما اير كله ٠ كاأليت الصراط والحساب »؛

والنواب والعقاب .

2

-

المانرية :
وهم أتباعمانى » وقد كان راهيا يحران( . 2وقد سن ب ذلك لنفسه

مذهباً جامعاً ابلنررادشئية والمسيحية » وقال الأسئاذ بدروينافنته

:

لأن تعدزرادشتية منصرة أقرب من أننصتعردانية مزردشة(©)  .وهر

رساىدشت
زع
ورة
يؤمن بب

» ويدعى أنه هو ابقالريط الميشر به

حىير وقوى الشرء
الإتحيل » وقد .قال  :إن العالم يرجع فتكىوينه إالىلقو
وكلتاتما نحت سلطان اللهكماقال زرادشت » ولكنه تلن عنه بأن زرادشت
رأى أن ثىامتزاج النور بالظلمة طريقا لنصرة الححرعاللىشر » ولما كان

هذا الامتزاج فىالدنيا» فهويرى أن الر فىصراع مع الشر » وأن اللحدر
سينتصر حتّافىهذا العالم » ولذلك ١حث على التناسل » واعللىعمسل عل

تعمير هذه الدنيا » أمماانى فبرىأن امنزاجالتوربالظلمةشر» يجب ش
احلاصمنه» ولذاحرمالتكاححتىنستعجل هذاالننا .ء

يروى أن قاض قضاة الفرس فىعهد ببرام ناقشه فقال له  :أنت
الذى تقول بتحريم النكاح لتستعجل فاء العالم ؟  .فقال مانى  :واجب أن

لعل
يعان الن
خور
اىصه » لقطع النسل » فقال القاضى  :فن الحق الواجب
أن يعجل لك هذا الخلاص التذدىعو إليه» وتعان على إبطال الامتزاج "
الملموم  .فبت مانى » فأمر به » فقتل ,

وقدكان يدعو إلىالزهد وترك العمل .
وما قالفيه برام عندقتله  :إدن ه
اسذا
ع نيخرج
اً

إلى مخريب العالم

فالواجب أن نيدأ بتخر بب نفسه قبل أن يتببأ له شىء من مراده  ,وقد

) (١سرح العيون. 
 00فجمر الإسلام٠ 

0

5-2

اضطهد أتباعه اقلبإلسلام » ولكا.م بخ ذلك عاشوا إلى الإسلام » بل
استمروا إلىالقرن الثالث عشرالميلادى ؛ وأخل مذهبم أناس من أوربا .
المرد كية :
وهمأتباعمزدك » وقد كان يرى أن العالى مكون من عنصرين  :النور

والظلمة ك»المانوية ؛ غيرأنهزاد علهم الأخد بأن الور مختارحساس »؛

وأن الظلمة ليست كذلك » أ
ون امتزاج النور بالظلمة وقع بالائفاق من غير

اختبار ؛ وقد دعا إلى مذهب اججّاعى اشتراكى يخرب ٠ وقال الشبر ستائى

فيه  :كان مزدك ينبى الناس عانلخالفة والمباغضة والقتال  :ولما كان

سلاء
لأامواأكر ذلك إنما يتقعبسببالنساء وا
للنأح

 +وأباح الآموال ا

وجعل الناس شركة فكبااشتراكهم فى الماء والنار والكلا. .
يفخىه
ربرى
الط
تالا
وق

 :قال مزدك وأصمابه أن الالهإلنمأاجرعلزاف

موا فبا؛
لاس
الن
فاىلأرض ء ليقسمها العبادبيهم بالتساوى » وتلكظن ا
وزعموا أنهم يأخحذون للفقراء املنأغنياء » ويردون من المكثرين على '

اللفلن » وأن مكنان عنده فضل مانلأموال والنساء والأمتعة »فل.يس

هوبأولىمنغيره ؛ فافترض السغلة ذلك » واغتنموه وكاتفوا مزدك

»قوى أمره؛ حبتى كانوا يدخلوك
وأصابه » وشابعوهمء فابتل الناس مهم و
مل»وا قباذ(©
وموحاله
ننهزعللىه ونسائه وأ
ملبو
ه » فيغ
رفى
اجل
دى الر
عل
على تزيين ذلك » وتوعدوه مجخلعه » فلميلبثرا إلاقليلا حتىضار لا يعرف

ركجل شيئاًممايقسعب .ه
لمل
ااي
الرجل منْهمولده » واللامولود أباه » ول
عرب
ياكى
ئشتر
وهب ا
ض مذ
واترى
فا ك
وهذ

عوى
» بئاه هابيناعدلى

نشرالحبة بين الناس  .ولأن فيهخلعا لكل قيود الاجماع والفضيلة ؛ ودعوة
للانسياق وراء الرذيلة » وانطلاق الشبوات والنزوات  +اندفعت حموع
) (١قاذ ملك الفرس فى إبان ظهور ردك. 

0

وك
لمناصرته ولا ترئب على ذلك من ابر اد.ى والفساد حمارلبم

فارس غير

قباذ » بلقيل إن قباذ هو الذى قتل مزدكاو بعد أن رأى من الفساد ماهزع

الأخلاق ؛ وضيع الأنساب » وأذهب المروءات؛ويعد أن تفاقم الشر وادلم
الأمر ؛ وذاعت العداوة مماأسوره دعوة إلى المحبة » ومع اشتداد الدولة
الفارسية فقمحاربتهم والقضاء علبم » تسربت إلى قليل من المسامين يعن

أرائهم كاسنبينه إن شاءاللهتعالى ٠ .

هذه هى الديانات الثلاث التى اعتؤرت العقل الفارسى قبل الإسلام و.قد
فلية  .انظر إلىمقاله اقبتنيبة كىتابه
اه
درب
للع
اى ا
سرى بعضبا إل
رة
رابن
زاجب
المعارف  :كانت المجوسية ق عم » منهم زرارة ٠ وح
.رى
اًس
كسيا
حنابس »كان مجو
مونهم الأقرع ب

)

كثر من أفكارهم إلى :

بعض المسلمين الذين دلوا فى الإسلام وق رؤوسهم تعاليمها » فاستمرت

رىهم
عيةوعل
شتول
مس

» مأنعهم ارتضوا الإسلام دويمان»هم من دخلو]

فى الإسلام ظاهراً » وأضمروا ثلك النحل باطنا » وهؤلاء وأولئك كانوا

سببافىظهور كشر من الفرقالإسلامية  .كماأن بعضالفرق ماكانت إلا
وما
ننه
اى أ
كتر
خاربتهم ؛ وس

ول
أدلصى
السبب الأكبر ى حركة ات

الاعتقاد بين المسلمين .

الصابئة :

اضطربت أقوال المؤرخين والعلماء فى حقيقة الصابئة اضطراباً كبراً
واخختلفوا فىشأنهم اتتلافاً لميجتمعوا فيهعلىرأى » ولينتبوا معهإلىقول
يطمين إليه الفؤاد .

تارنبفه
كالر
فقدقالأبو بكر

:ها
أيقحانده
:نهم فر
أحكام القرآن إ

صاوى
من
لن
بنواحى كسكر والبطائح  2وهم صانف

ثىيفررقة
كصار
فىكشرمن دياناتهم ( لآن الن

انوا خالفين لهم
وكإن

) وهم ينتمون إلىيحى ابن

للال
ا

سه

زككريا وشيث » وينتحلون كتبآيزعمون أنهاكتب الله التى أنزها على شيث
ابن آدم » ويحبى بن زكريا » والنصارى تسمنهم يوحناسية  .وفرقة أخرى
قبداتلسصمتابئين وه ,الحرانيون الذينبناحيةحران » ويهنملتامون
إالى
لأأحد
نمبنياء » ولاينتحلون شيئاًم نكتبالله .
وقال فمىوضع آآخر منكتابه  :والصابئون الذين يعرفون ببذا الاسم

تتحابا٠لهم فىالأصل واحد »
نلك
فاىهلذواقت ©(7ليس فوهماأه
أعنى الذين بناحيةحران والذينبناحيةالبطائحى سواهواسط » وأصل

اعتقادهمتعنبامالكواكب السبعة » وعبادتما » واتخاذها آلهة» وعهبمدة
لأوئان فى الأمسسلإلأان منذ ظاهلرفرس على إقلم العراق ٠ وأزالوا

لبادالأرثاظناهر »ا لأمبم
مسرواع ع
للكةالصابئن» وكاتوالطأليج

منعوهم من ذلك » وكذلك الروم وأهل الشام والجزيرة كانوا صابئين »
فلما تنصر قسطنطين حملهم بالسيف على الدخول فالنصرانية » فيطلت

عبادة الأوثان من ذلك الوقت » ودخلوا فىخمار النصارى ف الظاهر » وبق

لام
سهر
سماظ
»فل
لنإ
اوثا
كشر منبمعلىتلكالنحلة مستخفين بعبادة الأ
دنخلوا فىجملةالتصارى »؛ول يميزالمسلمون بيهم وبين النصارى »©إذ كانوا

ظ مستخفين بعبادة الأوثان كائمين لأصل اعتقادهم » وم أكم الناس لاعتقادهم
وهمأمور وحيل فى صبيائهم إذا عقلوا فى كمان ديهم وعنهم أتحل الإسماعيلية
كان المذهب »؛ وإلى مذههم أنبت دعوهم  .وأصل الجميع اتخاذالكوا كب

السبعةآلمةوعبادتها » واتخاذه أصنماًعلىأسمانها» لاخلاف بينهمفىذلك
ء
ىفى
شطائح
»ن الذين بناحية الب
بي
وان
وإنما الحلاف بين الذين بناحية حر
من شرائعهم ؛ وليس فسم أهلكتاب .

والذى يستخلص من هذا الكلام أن القرن الرابع المجرى لميشبد إلا
ارزى هر القرن الرابء المجري نقدترق سنة"0١ 
ربك
) (١الوقت الذى عات فياهألبو
من الهجرة

.

5-6

صن
افاً
ل وا
صحد
ااًبمن
ئين

» بعبضب
امليس
بكن
طائح » وبعضهم يسكن

بحران » وقد اتفق اميم فعتباين الأصقاع على عبادة الكواكب » وإن

اختلفا فىبعض الشرائع » لافىلبالاعتقاد » ويظهر أن بعضبم قدليس
مسوح النصارى وظهربمظاهره » ,استخفاء بدينهم  3وكماناحقيقةأمرهم :

أماقبلالقرنالرابع » فيفيدكلامه إنهمكانوا فريقين  :أحدهما يتتتحل
دين التصارى تقية وسحوفاً » ولذا يقول  :والذى يغلب فى ظنى ف قول,
ألىحنيفة فىالصابئن أنهشاهد قوماًمنهم  1يظهرون أنهم نصارى وأنهم

بقرءرن الإنجيل وينتحلون دايلنمسيح ثقية » لآنكشراًمن الفقهاء لايرون
إقرار معتقدى مقالتهم باللوزدة » .ولايقبل مهم إلاالإسسلام أو السيف .

ويقول  :وأما أبو بوسف ومحمد فقالاإن الصابئن ليسوا أهلكتاب » ولم

وإذا كانلناأن نستخلص من هذا شيئاًفهوأن الفربتين كاناقبل القرن
الرابع متقاربين إلىدرجة الالتباس ؛ ولذاكانذلك الاختلاف بينأ حنيفة
وصاحبيه ؛ بلإن الاختلاف فىسقيقتهم لميكنفقطبينفتهاء الحنفية » بل

كان بينفقهاءالتابعين أيضاً » فقّد روى عن امسن البصرى أنهكان يول
فىالصابئين همبمزلة اموس » وروى عن مجاهد أنهقال  :الصابئون قوم

من المشركين بين الود والنصارى ليسلمدين» وروى عن جابر أنه
صثل عن الصابئين  :أمن أهل الكتاب وطعامهم ونساؤه حل المسلمين ؟

فقال  :نم ؛
ومن هذا تررق أن حقيقتهم كانت ملتبسة <,لى نشهاء التابعسين

اختلفت أنظارهم 3

وتباينت آراؤهم 2

 43ولذا

ولو كانت حفيتتهم معروفة

على

التعيين أهمأكهتلاب أمليسوا أكهتلاب ؟ ماخاتلفوا ذلك الاختلاف .

وذلك الالتباس
كان لتقارب من انتحل منهم نحلة النصارى من غيرهم .

46لا امه

ولنترك الفقهاء فى سخلافهم » ونول وجهنا شطر مؤ
ورخاىلالم
تللحل؛

فستجد أن الشبرستائى يذكر أن الصضابئة فريقان :
يرات: 
ابنال
حما
 ١1-وأص

وهؤلاء يعتقدون أن اللهسبحانه وتعالى فاطرالسموات والأرض ؛ وهو
مقدس عن ممات الحدئان ء والواجب معرفته هوالعجز عن الوصول إلى

جلاله » وإنا يتقرب إليه بالمتوسطات المقربين لديه » وهم الروحانيون
المطهرون المقدسون فعلا وحالة » الذين فطروا علىالتقديس والنسبيح ؛

يلعاصون الله م أامره,ويفعلون ما يؤمرون » ثمإنهميرونفىالروحانيات
أنهميترسطون ف الايجاد وتصريف الأمور ؛ شع المطر روحانى يدبره ؛
وقد اعتقد هذا الافرلبقصمانبئة أن الروحانيات قاد ح
للستيقارات
السبع ف؛قدسوهاء -أو عيدوها .

؟  أصعاب الأشخاص :
وقد قالوا مقالة الأولين فىأن الله هوالمنشىء الأول ؛ واألنروحانيات

متوسطات فى الايجاد والاختراع »٠ وأنها نحلفىالسيارات » ولكن لما
كانت السيارات تطلعوتأفل اتمخذوا أصناماً علىمثال اميا كل وهى السيارات ؛

كل شخص ف مقابل هيكل » فكانوا ببذا منعبدة الأوئان » وقد ذكر

الشبرستانى بعد ذلك أن الحليلإبراهم ناظر الفريقين » فابتدأ بكسر مدهب
أصعاب الأشخاص »ثم ناظر أصحاب المياكل الروحانيين  .وقد ذكر الله

ذلك فققوله تعالى  « :فلما جنعليه الليل رأى كوكبا »  .......الآيات .

ويفهم مكنلام الشبرستانى ومن المناظرات الى ساقها بين من سماهم
حنفاء » والروحانيين أن مانلصابثة من اعتقد أن الروحانى هو الوسيط وهو

الذىيعبدمنغيرنظر إلىهيكله , 22
وتحل للشمرستاق ب © .
( )1يراجع الموضوع كلهفى الملل ال

لل 6

ويقول افلحرانيين ابن الندم فالىفهرست كلاما كالذى أئبته الشبرستانى
ولكنه يزيد عليه أن هؤلاء انتحلوا امم الصابئة فراراً من القتل »

ك أن اللمأمون اجتاز فآىخر أيامه بديار مغر يريد بلاد الروم
ذكىلفى
ومح
فه»م
وعون
:اه الناس يد
للفغزتولق

جامالعةحرماننيين » وكاث زيمم

إذ ذلاكبس الأقبية ؛ وشعورهم طويلة » فأنكر المأمون زمم » وقال م:

من أنتممنالذمة؟ فقالوا  :نحنالحرانية » فقال  :أنصارى أتتم؟ قالوا :
لاء قال  :فبود أنتم؟ قالوا  :لا .قال  :فجوس أنتم؟ قالوا  :لا.
؟جموا فىالقول  .فقال لم  :فأنتم إذن
قال ل :مأفلكم كتاب أمنفبجىم
الزنادقة » عبدة الأوثان » وأنتم حلال دماقم ؛ لاذمة لكم  .فتالوا :

نحننؤدى الزية  .فقاللم :إنماتؤخذ الجزيةممنخخالف الإسلام منأهل
»روا أحد أمرين  :إماأن
الأديان الذينذكرهم عز وجل ففىكاتاخبهتا
اتحللرا
تن
إ دسين
»إلا
لام » أو دينامن الأديان الثى ذكرها اللهكفتىابه و

أمرت بتتلكم » واستئصال شأفتك( )0؛ ويقول:إن المأمون رحل إلى الروم

وهمقدأسلمبعضهم » وبعضهم قدانتحل اسمالصابئة ليكون فىدين ذكر

افلىقرآن .
والحق ألىأشك فىصدق هذه الحكاية :
 -لأنهبعيدجداًأن يكون المأمون غيرعلبم بعقيدة الحرانيين  :إذ

الامأملرنعيعلدم
مناء الفلاسفة الذين أوتوا حظاكبيراًمنعلالمللوالتحل
فكين لابعرف شيئاًعن ملة قوممن رعيته ؟
ؤلأن بعض التابعين قدوصمموا الصابئة بالوصف الذى عليه الحر انيون

يونطكا
أمننهم بعبدون الكوا كب والأوئان إ»ذن فالحراني
لنق
لبئمةأقبملون .
ااسما
للصا
( )1الفهرست ص . 8944

علبم

ط##اله

ولأن أبا حثيفة و صاحبيه اختلفا فىسقيقة الصابئة كا علمت » وأن
صاحبيه وصفا الصابئة بالأوصاف التى يوصف ما الحرائيون ؛ فاللحرائيون

إذن كانيطلق علهم اسم الصابئة قبل أن  8المأمون » لأن الصاحبين
عاصرا.الرشيد » ومن قبله » كمايعلمكلمنلهمام بالتاريخ .
.-ولآنالقعبةتذكرأن الأمونسألمأهمنصارى ؟ أهمبرد ؟ أهم

موس ؟ ولمنإشرلى أنه سأخمأهمصابئة معأن الصابئين ذكروا يجوار
المبود والنصارى وبعيد أن يغفل المأمؤن عنالصابئتن” » واهلومجادل الاضر
البدسة » القوى العارضة » الذى قضى أكثر حياته فى نضال فكرى
قوى .
وعلى ذفلكنحن ميل إلى أن الخرانيين كانيطلق علهم اسم الصابثة
قبل المأمون بل قبل عجىء الإسلام

» كماتبين من فحوى كلام ألىبكر

الرازى ؛ وتميل مع ذلك إلىأنهمكانوا يقدسون الكواكب » ومنهم من
أقتبس من النصر انية والبودية على ما علمت »كما اقتدس المانوية من المسيدحيةم

علىماذكرنا من أن دياناتهم كانت مزجا منالنصرانية والزرادشتية .
بتىأن نتكم ف أمرقدأثاره بعض الباحثين وهو أهؤلاء الصابئون

هم

المذكوروئف القرآن الكريم أمصابئة القرآن غيره ,؟ ومن هم؟

قدرأيت أن ابانلنديمقدحكمبأ صنابثةالقرآنليسوا اهلمحرانيين »
ولامن يقاربوهم  .وبرجوعنا إلىكتب التفسير نجد المفسرين قل اخستلفوا

فىحقيقتهم كاختلاف المؤرخين وعلماء المللوالنحل أيضاً .
ئ:ون
اآنبيقول
صلقر
لب ا
اغري
فهارنىدفاىئه فى
فالراغب المأصف

قوم

على دين نوح  6وقيل:لكل خارج من دين إل دين صالىء .

رين اجبنربر يقول  :قالوا :الذين عنى الله بهذا
وشيخ المفس

00

2

الاسم قوم لادينهم . . .عن نجاهد :الصابثون ليسوا مؤداً ولانصارى

ولا دين للم +ثيمروئ عن عطاء أنه قال  :الصابئون أهل دين املنأديان
كانوا يمجزيرة الموضل ©7يقولون:لا إلهإلا الله ؛ ولم يؤمنوا برسول .
وفخر الدين الرازى يروى الاختلاف فى شأنهم فروى أن بعض

المفسرين يقول إنهم طائفة من المجرسن والهود » وأن بعضهم يقرل إنهم

بعبدون الملائكة  .ثمخمتار أهنوهم يعبدون الكواكف فيقول  :ثالئبا وهو
الأقرب أنهمقيوعمبدون الكواكب .

والحافظ ابنكشر يروى الأقوال السابقة ويزيد علها قول الدليل أنهم
قوم بشبه دينهم دين النصارى » وقول القرطبى [نهم موحدون ويعتقدون
تأثبر النجرم  :وأنها فاعلة .

وهكذا تدور أقوالالمفسرين الأقدمين حول هله الأقرال » والكثرة ترى

أنهمبعبدون الكواكب أو أن لاأثرآ فأعلافىالكون .

والمتأخرون منالمفسرين لممخرجوا عن ذلكالنطاق » فالآلوسى يقول
فى شأنهم  :هقموم مدار مذههم على التعصب للروحانيين ) وانخاذم
وسائط ؛ ولمالم يتيسر لمالتقرب إلها باعيانها وال
بتلب
ذىومناهائها »فزعت

جماعةمتهم إلىهياكلها » فصابئة الروم مفزعها السيارات » وصابئة المند

مفزعها الثوابت» وحماعة نزلوا عن الطهياكل إلى الأشخاص الى لتاسمع
وفلااتيلصرف»
رقة

الأولى همعيدة الكوا كب » والثانية هم عبدة الأوثان

وكل من هاتن الفرقتن أصناف شبّى » ممختلفون فى الاعتقادات والتعبدات ..

وقيل همقوم موحدون يعتقدون تأثير النجوم ء وقيل إنهم يقرون بالله
تعالم »«ويقرءون

الربور

» ويعيدون

الملائكة وقد أخذوا منكل دين شيا .

() عيلقهصد السابئي
ن الذينكانوا باليطائح » وقدعلمتأنهمكانو!يتافقلونرامئعيين

' ف عبادةالكوا كب ء ويختلفون هلهمفىبمشىالشرائع .

١

2

والأستاذ الإمام الشبخ مد عبده يتردد بكينوهم فرقة املننصارى».

وببن كونهم أهل دينآخمر » فيقول :
وأماالصابئون » فإنكانوا فرقةمنالنصارى كايظهر منالرفاق بشما'
فىكشر منالتقاليد » كالمعمودية والاعراف وتعظميوم الأحد» فالأمر.
طاهر »؛ وهو أن حككهم كحكلهم » واإنلكاخنلط عندهمأكثر» .والبعد
عن الأصل أشد ؛ حتى إنهم اعتقدوا تأثرالكراكب » وأحاطت نهمالبدع

من كل جانب ؛ على ألم أقرب إلى روح المسيحية منالنصارى » فإن
عندهم الرهد والتواضع اللذين بفيضانمن كل كلمة تور عن المسيح عليهالسلام

والنصارى همأشدأثمالأرض عتواً وطمعا وإ افأفى حظوظ الدنيا  .وبقال

إن الصابثة ملةمستقلة يؤمنون بكثير من الأنبياء المعروفين » ولكن قد
اختلط علهم كمااختلط على الح
لءعمن
انفا
رب » إلاأن عندهممنالتقاليد
والأحكام مالم يكن عندالعرب
مضطرب فسيح ؛ وبزدحم من الآراء » ييه العقل فى اختبار رأى.
يطمئن إليهويسكن عنده » ولكن مع ذلك نلمح منبثينناياها و»من

يكوعاكببدأووتما
خلال ذلك المعترك أن صابثة القرآن هقومم بقدسون ال
ماعلأنخذصمرنائية » وهذاهوالقول الذىعليهالكبرة الغالبة » وهو
الذى يتفق مع التحقيق التاريخى الذى أسلفناه .
والنتيجة من ذلك السياق » وهده المقدمات أن الصابئة قوم يعبدون.

الكراكب يأقودسونها » وقد خلطرا بذلك بعض المبادىء النصرانية وبعض.
بداشتديةىء نصرانية » وأن هؤلاء.
مزرا
تقاليد النصارى ك»ما خلط مانى بال
هم الصابئة الكموذرووق القرآن الكريم والله أعلم بالصواب .

(م"  -تاريخ ادل ):

ا
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الحدل ببن أهل هذه الديانات :
رأيت البلاد العربية كانت مسرحاً لكشر من الدبانات » ومضطر يافسيحاً
للنحل الختلفة » وحيما اجتمع أهل دينين » فلابد أن الاحتكاك يشستد
بينبما » يأخذ أحياناً صورة الحدل البياتى » وأحياناً أخرى يمتشق الخحسام »
وتتقارع الأسنة بدل مقارعة الحجج  .والتاريخ يروى أن البلاد العربية كان
فا هذان النوعان من الاحتكاك  .فذو نواس البودى كان يحاول نشر

المودية ببن نصارى نجران بالسيف » بعد أن عجز عن استّالتهم بالحجة
بيانئل
قب
لدة
والرهان » والحرب كانت قائمة واشدي

الوثنية بالمدينة وبين

البود » وقد حكى القرآن الكريم ذلك عنم .

وأما الئزال بالبيان » والجدل باللسان فق
كدشكا
رناً

 .وإنا ذاكرون

لك طرفاً منه ؛ واصفين حاله » مبيئين شعيه وألواعه فنه :

الجدل بين النصارى واللشركين :

وكان ذلك بين القبائل العربية المشركة الى تجاور القبائل التصرائية »

لأن النصارى كثيراًماكانوا يدعون تلك القبائل إلى عقيدتهم » ويبشرون
ما وينذرون بالبعث والنشور » وغير ذلك مما كان بعض العرب ينكره »
وقد حكى القرآن الكرم عنبم ذاك ذقوله تعالى ١ : أئذامتناوكنا تراباً أثنا
للى خلق جديد ) .

بكلان القسيسون والرهبان يردون الأسواق العربية » ويعظون ويبشرون

ويذكرون البعث والجنةوالنار ؛ ولعل خطبةقسبنماعدة الى اشتبرت فى

كتب الأدب من ذلك النوع  .ولكن يظهر أن العقل العربى الفطرى لميسنسغ

عفيدة التثليث » ولا الإيمان برب مصلوب » لذلك تصدوا للرد على النصارى

وإبطال دعاوهم ٠ وكانت المناقشة بين الفريقين التحام عقل ساذج قطرى »

5

»

تلهاء
غسب
سمانال
تيس
سة ل
ايد
ليادرك تعقيداً » وعقل معقد يدعو إلىعق

هى
هيرا»
وقد روى فالتاريخ مناظرة تصور لك ذلك الالتحام تمامالوتصو
ذحهامطاها مأنحوال .
أراد الأساقفة أن ينصروا المنذرالثالث ملك الحيرة حوالى عام 71م
منالميلاد » واألنمنذر ليصغى إلهم إذ دخل عليه قائدمنقواده » فأسر

إليه ب
كضلعات » ول يكد ينتهبى منهاحتى بدت على أسارير الملك أمارات

الحرن العميق » فتقدم إأيه قاسيلسقمسنيسين » يسأله عأمشاجاه » فأنجابه
الملك :يالهمن خصسير سبىء » لقعّدلمت أن رائيلسملائكة قدمات »
فوا<سرتاه عليه » فقال السيس  :هذا محال » وق
أد غ
خشك
صمن
رك

+

فإن الملائكة شمالدون ستحيل عاءهم الفناء » فأجابه الماك  :أحىن ماتقوله؟

وتريد أتقننعنى بأنالله ذائه عموت, )20
انظر إلىتالكمناقشة التى تلمح فهاقوةالعقّل التى ترد أعمّد المسائل
إلى أقرب البدهيات » ليدركها النظر السليم  2وليفحم امحادل العنيد » وأل"
تلمح سذاجة الفطرة القوية » قد التقت معالتفكير المعقد فحلت عقّدنه 4

وبينت لهماينبغي أن يدركه الفكر القويم

انرى كانوا يلحنون علهم بالحجة » عندما كانوا
صر أ
نظه
لن ي
اولك
يعمدون إلىنحطم عقدة العرب فى عبادةٌ الأوثان وإنكار البعث وغيرها ,

وكانوا يدون عليهم بعلمهم وثقافتيم  .وكلىأولئكمسائل تجعللمالغلب.
ف مقام الجدل أحياناً .ولأجل هذا وماسبقه من استقامة الفكرالعربى كانت

المنازلة الفكرية سجالا ؛ لااان
لتصفاررلأيحدقين عاللىآخر .

لامال
يذ ك
كستا
) (١جاء هذا ف كلام المستشرق دزوى ترجمة الآ

.

ل
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جدل البود مع المشركين :

تغلفل البود فابلاد العربية » واختلطرا بأهلها » وكانت بينهم
منافسات ومناز عات » كالخال بينطائفتين منالناس » لمتتوحد مشاعرهماء

:ولم تجمعهما عادات ؛ والوحدة الجنسية بينهما قوية الأواصر والمنازع الدينية
كعرلبيهةا
ليست متحدة » وقد كان البود يحاولون نشر ديهم ف البلاد ال

»

والعرب ينفرون من دعوتهم » لأنم وجدوا ف اليبود قوماً مغالين ى
تقدير أنفسهم ؛ ومتزلتهم الدينية » حتىقالوانحنأبناء اولألهحباؤه » ومن .

كانت هذه حاله لايجيب الناس داعيه » ولايَعْشَوْنَ ناديه'» ولآن من
ال
كبوادنمن
وا يستبيحون أموالم ؛ ولايوفون بعهدهم » كما حكى القرآن
الكريمعتبم؛ قالتعالى  « :ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك »

أ مماإننه بدينار لايؤدهإليك » إلعاملاديمته قائماً » ذلك بأنهم
ومتتهم
قالوا ليس علينا فىالآمين سبيل » .
مكان الدون 4
فكهامنوا ينظرون إلىالكعأربنهم فىالمزل الومرانل»

فطبعى أنهم إذا دعوهم إلى دينهم لا يدعونهم بالحسنى والرفق » ولايحاولون
اجتذاهم .
»وأولئنك يحدون أ
فخلاقهم ومعاملاتهم لم ميارلاغهم ق

المودية » لذلك كانت تكير الليادلات والملاحاة » وانخاصمات  .وقد أشار

القرآن الكريم إلى شىء من ذلكفىمثلقولهتعالىفشأىئيم « :جولاماءهم
كفروا فلماجاءهم ماعرفوا كفروا به» .
وقد حكى أصحاب السير والمفسرون شيئاً من تلك المناقشات من ذلك

جماء فالىسبرة النبوية لابن هشام منسوباً إسللىمة بن سلامة منأهلبدر
قال  :كان لناجار من مبود فى بنى عبد الأشبل قال فخرج علينا يرما من

ببنه حبّى وقف على بنى عبد الأشبل  .قالسلمة وأنا يومئذ أحدث من فيه

لا

لس

سناعلىبردة لى» مضطجع فبابفناءأهلى» فذكرالقيامةوالبعث والحساب

والمزان والجنة وال
قنار
ا؛
ل فقال ذلكلقوم أهل شرك » أسعاب أوئان »
لابرون أن بعثاًكائنبعدالموت » فقالوا لهوبحلكيانلان » أو ترىهذا

كائناً » إن الناس يبمعئو
ون ب
تعهدم إلى دار فيباجنةونار » يجزون” قبا
بأعماهم  .قالنعم :والذى بمحلف بهويود أن لحظهه منتللكالنارأعظم

تنوزف اىلناريحمونه» ثميدخلونهإيافهيطينونهعليه» بأنبنجومنتللك
النار غداً؛ فقَالوا ومحك يافلان » هاآيةذلك ؟ قال نى مبعوث من نحو

هذهالبلاد » وأشاربيدهإلىمكة والهن ؛ فقالوا  :ومتىنراه؟ قالفنظر

إلى » وأنامنأحدتهم من » قالإن يستنفد هذا الغلام مره يدركه  ,ألا
"ترى من هذا صورة وإن لمتكن كاملةلمناظرة » وضم فما عقيدة البعث
.وناقشوه فا » ثمأنىلمبمارآه دليلا» وفيهتبشيربالنىعثج .
جدل المشركين مع الحنفاء :

علمت أنهكانمن بين العرب من أنكر على المشركين عبادة الأوئان >
فهجروها ؛ وممهم من دل النصرانية » ومنهم من دحل البودية » وممهم
من بتى على عبادة الله وحده » ولم ير فى المسيحية والمودية فى عصره دينآً

بطمان إليه قلبه » وتسكن إإيه نفسه » وسمى أولئك حنفاء(ا» وكانوا يقولون
( )١وادعى بعض الفرئجة أن الحفاء هم مشركو العرب » وذلك تقول يالل ليس له
أساس من الحقيقة » وقدشالفهم بعشن الفرئمة» تشبدملييم بعض أهلهم » وءن هَزْلاة دوزى
:ان الحئفاء روأاىحد في رففس السودية والسيحية مما » والاعثر اف
“نهو يقول فى اعنفاء ك
بدين إبرأهيم .٠ .  .وكانت شريعة الحنماء سمحة رشيدة وأسيسة الحجة سملة الاتناع لمؤلاء

ل دعينرب قاطبة  .ويقول الأمتاذ الإمام الشيخ محمد
ارن
العرب العمليين » صالحة لأن تك

يىق الأول منالفرية  :قالباعلضمشتغلين بالعربيةمنالافرنحأن الحنفية
رعل
فلرد
ادهلفىا
عب
.هى ماكان عليه العرب من الشرك » واحتجرا على ذلك بقول بعس النصارىق ز من الجاهلية :

إن فملت هذا أكون حنيفا  .وإنها لفلسفة جاءت من الجهل بالنة » وقد تأر يعض علماء
احتجبهإلاعبارة ذلكالنصراف » وهو الآن يجمم كلمانتل -
'الافرئج فىهذا ؛ فليجدم ي

سا 7سد

أنهمآخذون بديانة إبراهم عليه السلام ٠ وكانت دعوتهم إخوالهم العرب
لجر عبادة الأوئان حافزة للجميم على المناقشة » ولم ينظر العرب إل6م,

نظرة عاطفة » بل اصطهدوه وأخرجوه مدينارهم ء لومجادوهم
مار بونهم نه ألفوه  0و بجدوا لىحجة يردون ماعلهم  3وحمما وحددتث.

قوماً آخذين بعقيدة راسخة » لا يستطيعون الدفاع عبا » ولا الإبراء
علدها ؛ وأمايهم قوم ينقضوما ء فلا يقوون على الرد علهم ١ فاعم 3

العاجز ينسيعمدون إلى القوة حيث عجزوا عن الدليل ؛ وامحل مبم البرهان.

وءن الخنفاء زيد بن عمرو بن نفيل » وإنا ذاكرون لك شيا من أمره »
لتنصور كيف كان بناقش ق عقيدهم ؛ وكيف اضطهد فى عقيدته  .قال

فيه اهبشنام » بعدأن ذكر دخول مأننكروا عبادة الأوثان فالىنصرانية
والبودية  :وأما زيد بن حمرو بن نفيل » فوقف فلميدخل فى عبودية» -

ولا نصرانية » وفارق دين قومه ء فاعتزل الأوثان والميتة والدم والذبائئج
أت تذبح علىالأأوثان »؛ ونبى عن قاتلموءودة وقال  :أعيد رب إبراهم 3
وبادى قرمه بعيب ماهيعليه » قال ابن إماق » حدئى هشام بعنروة عن

أبيهعن أمه أسماء بنت ألى بكر رفى الله عنبما قالت  :لقد رأيت زيد بن حمرو

انبفنيل شبخاًكبيراً » مسنداً ظهره إلىالكعبة » وهو يقول  :يامعشم
قريش »٠ والذى

نفس زيد بن عمرو بيده » ما أصبح منكم أحدعلى دين

أبراهم غير ى

ثم يقول  :الهم ولأ أعلمأى الوجوه .أحب إليك

عبدتك به ولكنى لاأعلم ؛ ثم
تىه
اجد
ريسس
حعل
دهته
الي
بر ع
عنك
بنت الحضرى تناقشه وت

 .وكانت زوجه صفية

.

> عن العرب من هذهالمادةلينظركيف كانوا يستعمطونها  .ودلايل كفلىمة النصيرانى العربى

عل أن الكلمة ندل لغة عل الشرك » وإنما مراده بكلمتهالاممن دين العرب بطلقا  .وذاك
أن بعف العرب كانوايسمون أنقسهم المنغاء وينتسبون إلى إبراهيم ويزمون أمم عل دينه .

وكان الئاس يسموثهم الحفاء أيضا  .والسبب فهىذه التسمية أن سلفهم كانوا عمللىة
إبراهم سقيقة .

اا ##ا

ولما اعتزم الخروج مكنةالمكرمة استنكارا لعبادة أهلها الأوثان » منعه

عمه الحطاب بن تفيل مناللدروج وعاتبه » وجعل زوجهصفيةهذمعيناً عليه ؛
تخرهكلاأراد الحروج ولبيأ له » وقد استمر يناقشبم فبا ارتآه » ويدعوهم

إليه حتى أغروا به سفهاءهم »ع وآذوه كراهة أن يفسدعلهم ديهم » وأن
يتابعه أحد » فضاقت بالهخال » وخعرج إلىالموصل والجزيرة ؛ طاباًلقرم
يتدينون بإدبينراهم ؛ وهو حيما نحالقش دن يلاقهم منأهل الديانات :
حتى إنهشاالمبودية والنصرانية » فلميرض شيئاً منبما » ولما توسط
داعياً.إلى عقيدته قتلوه » وقد قال فيهالننبى

كمك
رةمة
ملى
لً إ
ائدا
بلاد لم عا
دةة
ابعث
حأم
 :إ
ونه ب
) .

ألا ترى من هذا صورة مصغرة لجدل ك»ان يقوم بايلنمشركين ؛

وأولئك الموحدين » وقد كان جدلقوم ؛ وصلوا بعتولم إلىالحق ؛ فوم
من قوة النفس وقرة الفكر شكطبرير » معقوماتبعوام أالفوا» وم يريدرا
ورة استدلال ؛ ترىف
وكةقفك
ايئلاتأرىوفلىين حر
أن يغروه » فب
هؤلاء حوداً وعكوفاً علىفكرةبالي »ة وكسلاذهنياًمنعهممنالتحليقفى

فهوه حقاًكان أبواطلا » وكذلك
وشوأالفي
فوكرى الذى عا
للح
غايرا
يكون دائماالجدل بينالنشطاء ذوى الفكر المستقل الوعاامللم»قلدين ذو
عهلىى
»سترى صورة لذلك النوع من الجدل »
الفكر التايع الخامل و

أوضح مهاج له» وأبين شكل من أشكاله فهايل .

عرصلراولستحوة
ج
جاء النى يكم بدين يخالف كل الأديان الثى كانت فى البلاد العربية ؛
فعقىائده » وعباداته » وشرائعه الاجماعية » وآدابه الخلقية » من بعد أن.

كان يسود البلاد العربية عبادة الأوثان  .جاءه ,محمدينه بعبادة إله واحد.
اهلوله الذىلاإلهإلاهو الى القيوم » ولكل إنسان أن يدعواللهفيجيبه
من غير وساطة « ادعونى أستجب لم ؛ وأن يفهم الديزسكتاب وسنة رسوله

من غتيورسيط أحد » فليس لأحد كائناً منكان سلطة على الناسفى.
عقائدهم » وبذلك خخالف دينمحمد الهود والنصارى ١ الأذيناتخذواأحبارهم
ورهبامم أرباباً من دون الله » .

وقدآمن البى يلم وتابعوه ٠ كاأمرهم ذلك الدين الحنيض بالأنبياء

السابقين » نفخالف بذلك البود والنصارى أيضاً الذين يريدون ألا يعترفوا
؛الرا كونوا هوداً أو نصارى تبتدوا » قل.
بغيرالبردية أو النصرانية ديئً » وق
ااك
بلملةإبراهم حنيفاً ؛ وم
لانم م
شنركن ء قولوا آمنا بالله » وأمتازل

إلينا ؛ وما أتزل إلى إبراههم وإسماعيل وإسعاق ويعقوب والأسباط » وما
أو مومى وعيسى » وما أوى النييون من رمم » لانفرق بينأحدمعهم ؛

وحن لمهسلمون » فإنآمنوا يمثلماأمنتمبه » فقد اهتدوا » وإن ثولوا:

قىاق فسيكفيكهم الله » واهلوسميع السلم » .
شىف
فإنما ه

دعا ذلك الدين الجديد إلى الإيعان محياة أخخرى » فنبا محزى الإنسان.
بالكمرخيراً » والشر شرا  « :فمن يعمل مثال ذرة خيراً يره ؛ ومنيعمل,

2 1

عثقال ذرة شرا يره ؛ .و
مبذل
اك ش
كال
افن

عل
ايلهمبعشضركين من

إنكار البععث والنشور فقدقالوا « ذلك رجع بعيك ع .

خالف ذلك الدين فآدىابه وشرائعه كثرا مماكان عليه المشركون قى

الج
ااهلي
لةد»وعحرومة إلى العصبيةالجاهلية»فقالعليهالصلاةوالسلام :

« لديسعمانإا م
إنعصبية » أو قاتل على عصبية »  .وإن شئت أن تعرف
خخلاصة ماجاء بهذلك الدينمالفاماكانعليهالعربفىجاهليتهم » فاستمع

إلىما روىعن جعفربن أى طالب » إقذال مخااطلبناًجائى ملكالحبشة :
كنا قوماً أجهالهلية ؛ تعبد الأصنام ء وتأكل المينة» وتأنى الفواحش
ونقطع الأرحام » ونسبىء الجحوار » ويأكل ال
اقوى
لم
ضنا
عيف

» فكنا

عذلىلك » حتى بعث الله إليئا رسولا منانعرف نسسيه وصدقه وأمانته
وكنآا ن
وعفافه » فدعانا إلى الله لنوحده » ون
لع ما
وعبتدهم»
بعيد
ا نؤحننا
مأدااءنة »
لثأ؛ و
و دو
لمن
من
ثةان » وأمرنا بيصدق الح
أالح
انه
ادي
وجار
وصلة الرحم و
؛حسن الجوار » والكف عن الحارم والدماء ؛ ونبهانا عن

الفواحش » وقول الزور » وأكل مال لبتم » وقذف المحصنة » وأمرنا
أننعبد اللهوحده » لانشرك بهشيئاً» وأمرنا بالصلاة والركاة والصيام »
فصدقناه وآم
فناعبه
د»ا

علينا قومنا فع
وذبفونتائ»ونا دعينننا » ردرنا

إلى عبادة الأوثان معنباة الله تعالى » وأن نستحل ماكنا نستحل من

الحبائث » فلما قهرونا وظلمونا » وضيقوا علينا » وحالوا بيننا وبين
ديئنا خر جنا

جاء محمديلم بكل ذلك » فخالف العرب قاطبة فىكل ماكانت عليه

عمبنادة » فكان طبيعياً أنتحدث دعوته هذه حركة فكرية جدلية واسعة
النطاق » وأن تكون شاغلا للذهن العربى حقبة طويلة من الزمان » بل إن

الإنسان لايعدوالحقيقة إذا قال  :إن النى يلتم بمجرد أن دورى صوته

0

0

الارهليبلتفزىبرة العربية منادياًالعرب عامة وقريشاً خاصة » قائلا  :إن
الرائد لا يكذب أهله » :وال
اس
اله ل
ئذبت
لوك

ماكذبتكم ؛ ولو غرردته

الناس ماغررتكم ؛ والله الذى لإلاه إلا إهولى لرسول الله البيكمخاصة وإلى
قظون
تتبسعئن
الناس كافة » والله لموئن كما تنامون » ول
يما
تك

» ولتجزون

بالإحسان إحساناً » وبالشر شرا وإنماللجنة أبدأ أو النارأبدا » وإنكم لأرل.
ن أنذ,ر بن يدى عذاب شديد .

مجرد أن نا
اداىنى يِلِثْرٍ ذلك الن
صداء
ا»ر'ت الج
تزير
تةحكله
داث.
ثفأنه » وتت
أجاد
ملرفىه ) بمن ح
ضائر
طرب بيقنديم قألدفه »
وجديد قد عرفه ؛ ومنكر ملاح » لآنه راأليف
جىديد ما يناقفن غايائه

ومآرب»وميال إلىماقالالرسول يله » لأأنهرأى فيهوضح الحقالمببن»

بل إن الجدل فى شأن النىينِلجاوز فى عصره ربوع البلاد العربية
إلى الروم والفرس والحبشة ر
»كأما
يت من كلامجعفر بن أنىطالب
السابق للنجاشى » وك
مانسلب
اينقفى
شة هرقل لأسنفىيان :
ولأجل أن تحصر الجمدل ق عصر النى ك 2نقول :إن الحدل ق
عصره عليه العصلاة والسلام » كان من نواح ثلاث :

( )1جدل النىيلت مع المشركين .
(ب) وج
ادللهصعلليهاة وا
السل
لامبمع
ود والنصارى .
(ج ) وجدل العرب والروم والحبشة معبعض القرشيين .
جدل البى عليهالصلاة والسلام مع المشركين :
دعاالنىعليهالصلاة والسلام إلى ربه بالحستى » :وببن فمعقيدة الإسلام

باتى هى أحسن ي
.قول ابن جرير الطبرىفى تاريحه ص
:دع رسول الله
ل
َهبأمرالل »ه ونادى قومه بالإسلام » فلما فعل ذلك لم يبعد منه قومه »+

وم بر
دواعليهبعضالرد فيابلغنىحتى ذكر آلنهم » وعاما  +فلما فعل

ل0ل
ا "
سد

ذلك ناكروه » وأحمعوا على خخلافه وعداوته إلامن عصماللهمنهمبالإسللام

وهمقليلمستخفون  .ويفهم منهذا أن المشركين عندماناداهمرسولالله
ل بالدعوة أعرضوا ونفروا » ولكن لميظهروا لهعداوة » ويظهر أن

البى مر لاحظ ذلك الأعراض » نأراد أن يحلسم إل مىناقشته ٠ والمناقشة
لءصموكاب » 2ومخبار الحقيقة » فذ
ببن الأ
اكلرهم ؛ وبين بطلان
اكفا

»وا مجادلين » ولكن الجدل باللسان أعجزهم ا
»ولهقموم
عبفادأتهقابل
الخصموت ؛ فعمدوا إلىالاستبزاء والسخربة » وأغروا السفهاءبه َل 9
التقل الأمر مدنل

ومقارعة بالحجة إلى أضطهاد ومقاطعة للنبى عليهالصلاة

والسلام » مماتعلمأمرهفىالسيرة النبوية .
وهنا نذكر لك شيئاً مجند.لم لهعايهالصلاة والسلام يصور لك
حالغ ؤيبئن مام .

جاء فىسيرة ابنهشاع أن المشركين عندماقساقوابالنىعليهالصلاة
لة لم ؛ وبعثوا إليهليكلموه ويخاصموه » فجاء
حهيكل
والسلام وذهيت مع

إلهم عليه الصلاة و السلام فقالوا له :يامحمد إناقدبعثنا إليك لتكلمك ع

وإنا والله منعالى رجلا من العرب أدخخل على قومه مثل ماأدخلت على

قرمك ؛ لقد شتست الآباء » وعبت الدين »وشتمت الآطة » وسفهت

الأحلام » وفرقت المباعة » لمابتىأمرقبيح إلاجتهفيابينناوبينك »
فإن كنت إبماجعت بهذا الحديث تطلب بهمحالماعنا لك من أموالنا حتى
تكرن أكير نامالا» وإن كنت إنماتطلب الشرف فيئا» فنحن نسودك علينا»

وإن كنت تريد به ملكأ ملكناك علينا » وإن كان هذا الذى يأتيك رئياً

تراه قدغلب عليك بذلنالك أموالنافىطلبالطب لكحتى ذرئك منه »
أو نعذر فيك .

فقاللهمرسول الله  2م
:ماال
تىقرلون » مأجثت عا جنتك به
أطلب أموالكم ٠ ولالشرف فيك وللل
اك عليكظ كن

اسعم
سد

فبلتكم رسالات ولى ؛ ونصحت لكم » فإنتقبلوا منىماجنتكم به فهو

حاظكلمدفنىيا والآخحرة » وتإرندوه علىأصيرلأمرالل »ه حتى يحكم اللد
قالوا؛يا محمد  6فإن كنت غير قابل مناشيئاً ثماعرضنا عليلك »فإنلك ,

.قد علمت أنهئيس منالناس أحد أضيق بلدا » ولاأقلماء » ولا أشد
عيش منافسللناربلث الذىبعثئك يمابعثئك به فليسر عناهذه الحبال التى

قد ضيقت علينا » وليبسط_لنا بلادنا و»ليفجر لا فبا أنمارا كأنهار الشام
وا
ولعر
لاقيب
ءعث لنامنمفبى منآبائنا » وليكن فيمن يبعث لنماهم
قمى بن كلاب » ذإنهكانشيخ صدق » فبألمعماتقولأحق هوأم ياطل ؟'
فإن صدقرك صدقتاك

كا تقول _ .

» وعرفنا بهمنزلتك من الله » وأنه بعثك رسو لة

1

لخ ساراتاك وسلاهعلي:هايلايل ا
تيك  +عاجنم
من الله مابعثتىيه» وقدبلنتكم ما أرسلت به إل
يكم ؛ فإن تقبلوه فهو
حظكم ف ا
ىلدنيا والآخرة»وإن تردوه علمّأصير ل م
آر التمال؛ حتبكر
للهبينىويشكم .

قال
توا:ففإذ
عالم
ل

؛ فسلربك أن يبعث معك ملكا يصدقك مم :اتقول >

وبراجعنا عنك ؛ وسله فليجعل لك جناناً وقصورآ

٠ وكنوزاً منذهب

وفضة ؛ يعينك بهاممائراكتبتغى ؛ فإنكتقومفىالأسواق كيانقوم ؛

وتلتمس
المعاش يا نلمسه» حتى نعرف فضلك ومئزلتك عند ربك » إن.
كنت رسولاكا تزعم .

فق
رال
سلهم
ول اللهيلاما أنابفاعل » وماأنابالذى يسأل ربه هذاء
مابعنت إلبكم مبذا ؛ ولكن اللهبعتتى بشيراً ونذيراً ٠ فإن تقبلوا

م0م
ا 5

ماجنتكمبهفهو حظكم فىالدنياوالآخرة.وإن تردوه عل أصر حتى يكم

اللبهينىوبينكم  .قالوا:فأسقط عليناكسفاًمنالسماءكرازعمت أن ربك لوشاء-
فعل » فإنا لانؤمن لك
تإل
فا أ
عنل  .فقال رسول الله يَِِيَه :ذلكإلىالله..

إن شاء أن يفعلهبكمفعل .

 ٠قاملواح يماد

أفا علم ربك أناسنجلس معك » وتسألك.عما سألناك.

عنه » ونطلب منك مناطلب » فيتقدم إليك فيعلمك ماتراجعنا به )
ويخرك ماهوصانع ف ذلك مناإذا لمثقبلمنك ماجئتنابه» إنهقدبلغنا

أنك إنما يعلمك هذا رجل باليامة » يقال له الرحمن ؛ وإنا والله لنازمن

بالرحمن أبداً » فقد أعذرنا إليك يامحمد » وإناوالله لناتركك ومابلغت .

منا» حتى نبلكك ء أو تبلكنا .

هذ
ذاكمراه اهبشنام » وقد رأينا افلىقرآن الكرم "رد علىكل
ماقالوه؛ وقدكانيتلوه بنظهرانهم صباح مساء  .وبعلمهم أنهآيةنبوئه)
ومعجزة رسالته » وقد حكىاللهتعالى مطالهم والردعلبافىسورة الإسراء

إذ قالتعالتكلاته  « :وقالوا لننؤمن لك حتى تفجر لنامنالأرض ينبوعاء

أتكوون لكجأنةخمينل وعنب » فتفجرالأنبار خلاهاتفجر » أو
تسقط السماء كا زعمت علينا كسفاً » أوتأتباللهوالملائكة قبيلا» أويكون

لك بيت من زخخرف ء أو ترق ف المماء ولننؤمن لرقيك حتىتنزلعلينا
كتاباً نقرؤه » قسلبحان رلى » هبلكشنترإل
ااً رسولا  .قكلالون.
فىالأرض ملائكة بمشون مطمئنين » لأزلنا علمهم من السماءملكا رسولا »

قلكنىباللهشهيدابينىوبيك ,إنهكانبعباده خبيراً يصيرا ؛ .
وقدبين سبحانه قبلذلك الحجة القائمةعلهم » والآية الراضمحة » وهى.

القرآن الكرم فتقعااللتكلماته ٠ :قل لايجنتمعت الإنس والجنعلىأن يأتوا
عمثلهذاالقرآنلايأنونبمثله» ولوكان بعضبم لبعض ظهيرا ».ورد اللهتبارك
وتعالى علهم إنكار كون البشر رصولا » وزعمهم أنهلابدأن بكون ملكا

54

سا

.بقوله تعالى فسىورة الأنعام  :و«قالوا لولاأنزل عليه ملك » وألنوزلتا
ملكالتفى الأمر؛ ثملاينظرون » ولوجعلناه ملكا لحعلناه:رجلا  .وللبسنا
عييبلمبمساون ؛ .

قبصلادون بهاإلاتعجيز
يال
وترى من هذا أنهمينساقون وراء مط
النبىيَلِبّو»ٍ والنىيله بردالحججبالقرآن الكريم ؛ ويبينلم أنهالحجة القائمة

بىا ؛يوإأذاتلوما وعجروا
ععو
يلدكلد
علهم  :فإنأبنموثاله بط
.وجب أن يسلموا بكل ما يدعى .
؛يتلوه على مسامعهم »
كان الينىلم يرد علمم بالقرآن الكريم و
«فيرون فيهرداًقاطعاً» ومعلماً قائما »ً يثبت عجزهم » فقالوا كاحكى الله
وقراآنل»غوا
علبم فىقوله تعالى « :وقال الذبين كفروا لا تسمعوا هذا ال

فيهلعلكم تخلبرن ١  .ولكن القرآن الكريم كان يجذسم إليه » ويجحدون ى
أنفسبم شوقاًملحا إلىسماعه .
الحجج
ولماأمملت مهم ك

٠ ذهبوا إلىالهود يستشر وهم ى شأن

ايللىقم و»يسألونهم علماًبالكتاب » ليكسىتطيعوا الرد عاللىبى عليه
.الصلاة والسلام » فقالوا لم  :سلوه عن ثلاث تأمركم من » فإن أخيركم

مبنفهرنبىمرسل ء وإن لميفعل فالرجل متقول قَرَوَا فيهرأيكي  .سلوه
عن فتية ذهبوا فى الدهر الأول  :ماكان أمرهم ؟ فإنه كقادن لحمديث
عجيب ؛ وسلوه عن رجل طواف قدبلغمشارق الأرض ومغارما  :ماكان

ونح
ره ع
لوسلو
اه ؟
نبؤ

ماهى ؟ فسأل المشركون الينىلك عن هذه

المسائل فانتظر عليهالصلاة والسلام حتى نرلت سورة الكهف مشتملة
على الأجوبة فكان الثلائةهمأصعاب الكهف » والطواف هو ذو القرئين ؛
والروح كان اللجواب عنها فسىورة الإسراء  :و
«يسألونك عن الروح ؛
:قل الروح من أمررنى  4وماأوتيتممنالعلم إلاقليلا » :

نا كلهترى صورة لحدل المشركين مع الى يللم ؛ هممعاندون
مذ
ه

م
ل#9
ل

لك
لونذ»
وابر
مك

وقفوا موقف المعاند الذى يجادل ليعجز لاليطلب الحق.

والصراب » كانهمهم فىجدلم أن يقدموا مطالبء لا حدود لا وكلماتجود.

بهمخيلئهعيقدمونه مطلباً» ويتخذون منعدم إجابته حجةبيرهنونما» ودليلة ”
؛يتلو القرآن الكرم وفيهإبطال
مموها يقدمونه » والنىينه يعرلدبم و

'مومبهم » وهو الحجة القائمة علبمالى لايستطيعرن لهارداً» وكلا شعروا
بقوتها » وشدة وطأتبا على باطلهم » وغزوها للفوسبم » وهم المعاندون

ا|لمكابرون اندفعوا فأىقوال واهية » الغرض يدفع إولباال»حقد يوسوس
لاه
يستم
نفوسهم با ؛ وا
قعولم

مونعبادف
فهم  :تنازعنا تحن وبن

أبوجهل كبير سفهائهيم ؛ وزعم الشر

الشرف » أطعموا فأطعمتا » وحملوا

فحملنا » وأعطوا نأعطينا » حتى إِذا محاذينا على الركب »٠وكنا كفرس

رهان »٠قالوا:منا نىيأتيهالوحى منالسماء قتى ندرك مثل هذا ء والله لا-

نؤمن به أبداًولانصدقه ,
وقد اعتصم النى هَل » فى جدله معهم بصفات جعلته المثل
الكامل للبشر .
فاقعدتصم بالولم والصير على الأ
وذى
خ»
فض الجناح والرفق وحسن
المعاملة وكانإذا اشتد أذاهم؛ وانغمروا فى الشر إللىخاهم؛ قال مقالة الصابر
المطميكن ١ : اللهم اغفر لق
يوىعفإن
لهمملا
ون و
»كان إخلاصه  0ظ

لما يدعو إليه داعياً لأن يمعل الكشرين من ذوى القلوب النعرة ينساقون

لسماع قوله » وإذا سمعوا القرآن فقت قلوجم بالإمات » فمنكتبه الله .
منالسابقين سارع ؛ ومن لمشدر له الله ذلك » سلط عليه من شياطبتهم من .

يوسوس إليه » فيفسد عليهمااطمأن به قلبه و»عمرت بنهفسه ؛ كاكان.
شأن عتبةبنربيعة وغيرهم .

وق
مد ك
لان
م مع الصفات السابقة الكتاىنت تجعل كلامه ينساغ ى
النفوس قوى الشخصية ذ
»ا مهابة روحية  .جتااءفرىيخ ال
مىرعن
عطر
و.
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فحجذرك»روا رسول الله يلتم ».
'ابنالعاص  :اجتمع أشرافهم يوماًفىال
فقالوامارأينامثلماصيرناعليهمنهذا الرجل قط » سه أحلامنا » وشتم
آباءنا » وعاب ديئنا » وفرق حماعتنا » وسب آلتنا » لقد صيرنا منه على

»أقبل
أمر عظم ؛ فبيها كهذملكءإذ طلع رسول الله صلى الله عليه وسلم ف
سحئتل الركن » ثممرمهمطائفابالبيتفلمامرمهمغمزوه ببعض
اشى
بع

القرل » فعرفت ذلكفىوجه رسول اللاهلصللىه عليه وسلم ثممضى ء
«فلما مربمالثانية غمزوه مثلها» فعرفت ذلكفى وجهه » ثممضى ثممر
شر»
يامعش
رن ي
قسمعو
سمالثالئة » فغمزوه بمثلها » فوقل فقال  :أت
أما والذى نفس محمد بيده » لقد جنتكم بالذبح.قال :فأحذت القوم كلمته
حتى مامهم رجل إلاكأتما على رأسه طائر واقع » وحتى أن أشدهى فيه

وهل  :انصرف يا
لوليحتقىأن
مقالة قبل ليرفؤه بأحسن ما مجدمنالق
أبالقاسمراشدا » ذواللهماكنت جهولا  .فاائبىصلىاللهعليهوسلممعصيره

هم
ظنرفى
نكا
عاللىأذى ع وحلمه وخفض جناحة ما

المهين »©الصغير

االشلأنفس؛ئيل الأمر .
| جادللنى صلى اللهعليهوسام املعيهود والنصارى :

ليمذدكركتّاب السيرشيثاًمن الاحتكاك الذى وقعبنالنبىصلىالتدعليه
.وسلموبين البود وهوبمكة المكرمة حىهاجر إلى المدينة المنورةفالتقى ممم

كإاذنوا مسآكنين للمسلين وجيرانا لهموطبيعى أن يدعوهم البىصلىالله
لنعهم»وم رسالته ووجوب تبليغ دعوته » وكان الظاهر
عليهوسلم إلى دي

أن مجيبوهأدعوته عليه الصلاة والسلاملأنبم كانوا من قيبسلتفتحون على
الذينكفروابنبىقدجاءزمانه.وقد حكىاللهعنهمذلكفىمثلقولهتعالى :
« وكانوا منقبليستفتحون على الذينكفروافلماجاءه,ماعرفوا كفروأ
يبه ؛ فلعنة اللهعلى الكافرين ).

3

صىار النبى صلى اللهعليهوسلم
أوان ف
الناسعلمىا[تاهماللهمنفضله ولأنهم رأ
أقواما من خصومهم فى الجاهلية » فأسروا العداوة » ونايذوه الشر » ولآن

البود لايعير فون بنى من غير بى إسرائيل » بلكانوا يعدون ظهور رجل
من غير بإسىرائيل يدعو إلى توحيد الإله  6وتمجيد إبراهم ومرسى »

واسلائنربيين أمرا غريبا فىالبشر » ولعل ذلك هو الذى دفعهم لآنيقولوا
نحن أبئاء الله وأحباؤه  2وكان هو المحرك لغرورهم الذى دفعهم إل الإنكار

والمكابرة والمهاترة » ولذلك اندفعوا لمجادلة النى صى الله عليه وسم »؛
وسائر المسلمين وناتشوهم مناقشات دينية أخذت أولا دورا ديا هادئا »

ثمأخذت من جانهم سا واستبزاء وخيانةحتىاضطرالى صلاللهعليةوسم
إل إجلاء بعضهم » ومخاربة الآخرين » وى دور امحادلة كانت المحادلة

واسعة والنطاق غيرمحدود » لآن النىيليم كانمخاطب أقراماً بقرون بكتاب
ويؤمنوث برسول

» فالنى كان يلزمهم بماجاء فى كتمهم

وينعى عامهم

مخالفتهم لماجاءت به رسلهم » وه,كانوا لعلمهم بالكتاب يوجهون أسئلة
فبا شىء منالدقة والمعرفة وإن كانوا ضالن  .وقدأمراللهنبيهأن يجادهم

برفق وحسن موعظة » فقال تعالى  :و«لا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتى هى
أحسن » وقالتعالى  « :وجادلم بالتىهىأحسن » .

وقدكانالنىعلي ينكر فىجدله معهم :
محريفهم التورأة واختلافهم فباءويكفى ذلك الاختلاف وطعن كل

فاريلقآفيخاعرنيدن»يكفى ذلك دليلا عاللىشك فبىحأقييقةدمماهم .
قال تعالى ٠ : فويلللذين يكتبون الكتاب بأيدمم ثمبقولون هذامنعند

ي»ل
ويلا
فآ قل
الليلبهشتروابه نم

لم مماكنبت أيدهم » وويل لهم
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لي8د©ه
سم

وأنكر مهم التى يعلخلاملفنيم للأحكام الى أتىمباالأنبياء ٠ وهجرهم

لشرائعها وتحاولمم الأخذ بغيرها إن وجدوا فيه مايخالن مأرهم »

ورغباتمم الدئيوية » ويتفق مأعكلهم الرشوة الى كانوا يقبلوتها من
حدكماوه
«الكبراء ليغبروا بهاتحكمالله  .قال تعالىفىشأنهم عن

ىأن
ش

الرانى رجاء أن يحكم عليه الصلاة والسلام بغير الرجم ليوافق هواهم : :وكيف

يحكمونك وعندهم التوراة فناحكم الله » ثم يتولون من بعد ذلك » وما

أولئك بالمؤمنين  .إنا أنزلنا التوراة فبها هدى ونور يحكم ما النبيون الذين
أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بمااستحفظوا مكنتاب الله » وكانوا
عليه شبداء ).

ه »
كهمتمن
 وأنكر منهم النىيلت أنهم كانوا لبتالقون تعالمدين3

بل من الأحبار  .وأولئك يعبئون بأفكارهم ؛ ولا يعلمونهم حقبقة كتبم »
وقد قال الله فم وق النصارى  « :اتخذوا أحبارهم ورهباجم أرباباً من
دون الله ».

ونعى عليهالصلاة و السلام؛ أنهممتعصبون » أشداء فىتعصهم إلىدرجة

أكناهمنوا يتواصون بعدم الإيمان لأحد من غجينرسبم ولو دخل الإعان

قلوهم  :وغزت الحقيقة نفوسهم » وقد قال تعالى حاكياً قبوعلضهم
ت
«وؤلمانوا إلاللنتبع دبنكم ؛ قل إن المدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل

أمواتيم أو محاجوكر عندربكمقلإن الفضل بيداللهيؤتيهمنيشاء » اولله
واسع علم يختص برح
يمته
شا
ء
من

» واالله
لذ
فوضل العظم »

و
-نعى علهم النىيَِكنَمْأكلهم أموال الناس بالباطل وأكلهم الرربا »

وقد لبوا عنه ؛ واستحلال بعضهم أموال العرب زاعين أنهمأميون ؛
وليسللمسبيل علىأهل العموالفكر والثقافة » قال تعالىفىشأنهم
١ومهم من إن تأمنه بدي
ينار
ؤل
داه إليك إلا مادمت عليه قائماً ذلك

9ه ا

لليأنامفىين سبيل » ويقولون على الله الكذب
اس ع
بأنهم قالوا لي
ويهعملمون » ٠
وأنكر مهم النىيِل حرصبم الشديد على الدنيا وتمسكهم بملاذها

»ليس ذلك بشأن الأقوام المتدينين الذين يقدسون الدين »
وشبواتها و
ويعبدون الله راجين ما عنده

.٠

وقد كانت المناقشة تدذعهم إلىكثير منالمهاترات » فكان النبىعليه
الصلاة و السلام يأخذها علوم » من مثل ادعانهم أن جريل عدوهم

كا بأخل

غيرها من مثل ادعاتهم أن الهفقيروهم أغنياء .

لاة و السلام و»يدلل
صيه
هذا بعض قليل مماكان ينكره مامملعل
بهحجة علبهم » ودليلاعلىبطلانماهمعليه» وماهممتمسكون به.

وقد كانوا هم فى مجادلاتم يدعون أن إبراهمعليه السلام كان على ديانتهم
وقد رد الله علهم تلك الدعوى فىقوله تعالت كلاته ١ : ماكان إبراهم

مبودياً ولانصرانياً ولكن كان حنيفاً مسلماً » وماكان منالمشركين » .

وقد احتجوا على المنىلل بوجود الانسلخشفرىيعة الإسلامية ؛
ههم
للل
وأنكروا نسخ المعجزات والآيات » فعردا

ذلك بقوله تعالى :

نمناسخ من آية » أنونسها » نأتمخير مهاأو مثلها » ألتمعلمأن الله

على كل شىء قدير » .
وكانوا يطلبون آيةأخرى تدل على رسالة النى يِل » غالرقرآن »

؛قد قال
ويدعون أن تلك الآية عهدمناللهإلبم أل ياؤزمنوا بغسيرها و
نأؤلامن لرسول »
تعالى حاكيا عنبم ا:ل١ذين قالوا إن الله عهد إلينا»

حنى يأتينا بقربان تكلأه النار» قلقدجاءكم رسقلبملنى بالبينات وبالذى
قلم ع فم قتلت.ه.هم إن كنم صادتين ؛ .وطلبوا منالينىله أن ينؤزل

م
س شه
ل

علبمكتابامنالسماءيقردونه » وقدقالتعالىحكايةعنهم٠ : يسألك أهل

الكتاب أن تتزل علهم كتابا من السماء » قسقأدلوا موسى أكير من
ذلك » فقالوا أرنااللهجهرة » فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ./
وترى من هذا أن جدلم مع النتىملق كانكجدل أسلائهم معمومى
عليه السلام ؛ جدل المتعنتين الذين لا يطلبون رشادا ء ولا بغر سدادا»

ولا يربيدنوثصرحوقنها  بل باطلا يلوون ألستهم به » والتى يأخدهم
برفق وعطف وأناة حينا» وحزم ينا» وقدأمرهاللهتعالل » أن يطلب

إلبم أن يتمئرا الموت إن كانوا حمًا صادقن فىتكذيبم فى دعواه ؛ فما

تمنوالأنهميعرفون بيهم وبين أنفسهم صدق مايدعى عليه الصلاة والسلام .

وكانوا مجادلون غير ذلك فى أمور كثيرة » وقدآن لنا أن محكى للك

بضمناظراتهم للنىيلم » لتعرفمنبهاأن النىيك كانيعاملهم برفق
فيستحلفهم بأنبيائهم » ويلزمهم مهم » جاء ف اىلسيرة النبوية لابن هشام :

أن نفراًمن أحبار مبرد » جاءوا رسولاللهيلم ؛ فقالوا  :يماحمد ء
فنإ»ن
أخيرنا عن أرسع نسألك عب

فعلت ذلك اتبعناك » وصدقتاك »

وآمنابلك فقاللهمرسولاللهَم  :عليكم بذلك عهداللهوميثاقه » لن
أنا أخبرتكم بذلكلتصدقتى  .قالوا  :نعم .قال  :فاسألوا عمابدالكم .
قالوا  :فأخيرنا كيف يشبه الولد أمه » .وإْما النطفة من الرجل ؟ فقمال

ئىيل
إأيا
لرهمصول اللهيلت  :أنشدكم بالله وب
سمهرعنادبب

» تهعللمون

أن نطفة الرجل ببضاء غليظة » ونطفة المرأة صفراء رقيقة » فأيها غلبت

صاحبها كانلا الشبه » قالوا  :اللهم نعم .قالوا فأخيرنا كيف نومك ؟

فقال أ:نشدكي بالله وبأيامه عندبإثسىرائيل » هل تعلمون أن ناولمذى
ترعمون ألىلست به » تنامعينهوقلبهيقظان ؟ فقالوا  :اللهمنعم .قال:
فكذلك نوى ؛ تنامعينى » وقلبى يقظان  .قالوا:فأخيرناعماحرمإسرائيل
علىنفسه ؟ قال  :أنشدكم بالله؛ وبأيامه عندببىإسرائيل » هل تعلمون

هعس

لاببإلايهن الإيل ولحومها ؛ وأنه اشتكى
ألشر
أنه كان أحب الطعام وا
شكوى فعافاه اللهمنْها» فحرم علىنفسه أحب الطعام والشراب إليهشكرا
لله .قالوا  :اللهمنعم .قالوا  :فأخبرنا عنالروح  .قال  :أنشدكي بالله»
وبأيامه عندبنى إسرائيل هلتعلمونه جيريل » وهو الذىبأتينى  .قالوا :

للهمنعم» ولكنهيماحمدلناعدو» وهوملكإنمايأىبالشدة » ويسفك

ن
كلامن
لءو»لا ذلك لاتبعناك » فأنزل اللهعزوجل فيهم ١ :ق
الودما
يه
دين
ياب
عدوا لجبريل » فإنه نزله على قلبك بإذن الله » مصدقا لم

»

«و كلما عاهدوا عهدا نبذه
وهدى وبشرى للمؤمنين» إل قولهتعالى أ
فريق مم . 6

وترى من هذه المناظرة كيف كانالنبىمَل رفيقا بم » عطوفا علييم

ا نزفسمههم
يقسمعليهم بأحب أيامهم إليهم » ليستدنهم إليه؛ وى اليوقت
يف
ك»
فريب
معمنادهم ف»يازمهم ممايقرون » وهكفا يكون انجادل الآ
إذا كان المجادل رسولا منرب العالمين ؟
ملعبرد » وقد كان كثيرا ء لأن الاحتكاك
هذا جدلالنى يله ا

وببار
جًبس
لثرا
ان ك
كا

.

ارى نقدكان قليلا » لبعدم
صع
نم
لام
السل
وأما جدله عليه الصلاة وا
عنهيليه » وعدم اختلاطهم بالمسلمين إلا قليلا .

وكان الينىي ف.ىجبدلاهمجعهممهم فىعقيدةالثليث * وببين

اثثة . ,
لال
كفرهم با كما قالتعالى  « :لقّد كفر الذين قالوا إن الثس ث
دانومنن
وينكر علهم ادعاءضم أن عيسى وأمه إلم

الله » وينكر علهم أن

اللههو المسيسح ؛ وينكر عليهم عبادة الصليب ؛ وأكلهم اللحتزير ؛ وأدعاءض

أونللدلهاً .وم يكونوا ينقدمون باعئراضات كشرةعلىالمبادىء الاسلامية.
لشعورهم بأمهاتثبت علىالمناقشة والاستدلال » وممن جادهم النى يلثم نصارى
تجران بالمديئة المنورة .

|

ااه

سد

وكتب السيرة تبين أنبم أوفدوا وفدا إلى النى سلِثَّرِ » وهد بمكة
ه
المكرمة» إذ بلغهمخبرهمنمهاجرى الحبشة» فسارع١وا بالقدومعل ؛

ملقرآن الكرم ؛
ذكرمث فاى كتو *م فقرأسي ا
ما
حنىبرواصفات »ه مع
تآمنوا كلهم فمّاللهمأبى جهل  :ها رأينراكبا أحقمنك »م أرساكمتددم

تعلمون خمر هذا الرجل » ففصبقأاتملو»ا:سلام عليكم » لاتجاهلككم؛ لكم
لهى
اول
تذل
ماأنمعليهولنامااير نا » فأنزل ق
عك ق

:٠ والنين!تنام.

الكتابمنقبلهه,بهيؤمنون * وإذا يتلىعليهم ؛ قالواآمناإبنهه اق
»نا كنامقبنله مسلمين وأو لك يؤتون أجرهم مرتين بما
من ربنا إ
صيروا ؛ ويدرءون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون و*إذا سعوا اللغو '
أعرضوا عنه » وقالوا لنا أعمالناولكم أ عمالكم س»لام عليكم لانبتغى
الجاهللن » .

وأوندا لهعليهالصلاة والسلام وهوبالمدينة المنورة وفداً » يتألف من
»سطا ومسوحا » فقبل
دوقودا إلىالنىينه هدية ب
هء
ألا
ستين رج
البوحءورد البسطاءودعاهإملل اىلإسلام» فأبوا » وقالوا:كن ماسلمين
ف.قال عليه الصلاة والسلام يمنعكم من الإسلام ثلاث  :عبادتكم
الصليب ؛ وأكلكر لم اللدازير » وزعمكم أن للهول .د قالرا:فمن مثل عيسى
خلق من غير أب » فأنزل فى ذلك قوله تعالى  :و إن مثل عيسى عندالله ؛

كثل آدم خلقه منتراب » ثمقاللهكنفيكون.الليق من ربلكفلا تكن من

المسربن » وليظهر اللهألهم فىشك من أمرهم أنزلقولهتعالى ٠ :

اة
ليه
ادع
لاهصعل
حاجك فيهمنبعد ماجاءك منالعلم  . . . .إل .ف
ضلةو»ا
فلام
ازية
فمباه
بقد
خجاء
والس
» وقبلوا الج
افى
رإلىال
ل»و
رى :
ذنيفة قال  :جاء العاقب والسيد صاحيبا جران إلى رسول الله
لفخر ب
عان ز

الل»له
عَلبَهٍ يريدان أن يلاعئاه » قال  :فقال أحدهما لصاحبه :فلا
وتفع
افلمنحن ولعاقبنامنبعدنقا.الا :نإعناطيك
كان ني»ا فلاعن »ا ل ت
ماسألتنا » وابعث معنا رجلا أميئاً» ولا تبعث معنا إلاأميناً » فقال :بلعأين
نق أبن » فاسنشرفل أ
مدكمرجلاأب ح
هصمابرسو اسلللهثر ف»قال :

لسولالهَه  :هناأميهناده
قمياعيد بةن الخراحء فلمقاام قاو
الآ
8

م
ل 88
د

تحدث الملرك فشقأن الينىلم :
شغلت دعوة النى مِلِتَمٍ » البلاد العربية كا بينا.يل إنبا نجاوزت هذه
ابلاد » وأخذ ينحدث بشأنها قيصر فى بلاده » وكسرى مع طاغوته .

وإناذاكرون لك حديث قيصر الروم مع أنىسفيان » فقد أخد شكلن
تحاورة ء ومناقشة » وهاهو ذا الحديث » كيا جاء فى البخارى فى كتاب بدء

الوحى  :عنعبداللهبنعباس أن أباسفيان بن حرب ءأخيره أن:هرقل
أرسل إليه فىركب من قريش » وكانوا نجاراً بالشام » فىاللدة الى كان

رسول يليو » مادفهاأسبفايان وقريشاً » فأتوه » بوأهيولياء » فدعاهم
 :فىمجلسه ؛ وحوله عظماء الروم » ثمدعاهي ودعا ترحمانه » فقال  :أيكم
ف أيبوآن  :قلت أنا
سال
أقرب نسب ذا الرجل الذى يزعمأنهنبى؟ نق

أقرهمنسبآً .قال  :أدنوهمنى ء وقربوا أصحابه ؛ فاجعلره ,عند ظهره »

ثمقاللترحانه » قللم :إفىسائل هذاعن هذا الرجل  :فإن كذببى
فكذبوه  .قال  :فوالله لاوللحاياء من أن يأثروا عكلذىباً » لكذبت عليه
ثمكانمن أول ماسألنى عنه » أن قال  :كيف نسبه فيكم ؟ قلت  :هو
فيناذوتسب  .قال  :فهل قالهذا القول منكم أحدقطقبله  .قلت  :ل .ا

قال  :فهل كان'من آبائه منملك ؟ قلت  :لا  .قال  :فأشراف الناس
يتبعرنه أم ضعفاؤهم ؟ قلك  :بلضعفاؤهم  .قال  :أيزيدون أم ينقصون؟

قلت  :بل يزيدون  .قال  :فهل يرئد أحدمنهم سخطة لدينه بعدأن يدخعل
فيه؟ قلت  :لا .قال  :فهلكنتمتتبمونه بالكذب قبل أن يقول ماقال؟
قلت  :لا  .قال  :فهل يغدر ؟ قلت  :لا .ونحن منه فىمدة لا ندرى

ماهو فاعل فبا  :قال  :ول يمكن كلمة أدخل فباشيئاًغيرهذه الكلمة .
قال:فهل قاتلتموه قلت  :نع .,قال  :فكيف كان قتالكم ؟ قلت  :الحرب
»ل منا ونئال منه  .قال  :ماذايأمركم .؟ قلت :
نا
يال
بيننا وبينه سج
يقول اعبدوا الله وحده » ولا تشركوا! به شيئاً » واتركوا مباقرل

ةد

آباؤكي » ويأمرنا بالصلاة » والصدق ء والعفاف » والصلة

ذتمال للحآمران :

قللهسألتك عن نسبه » فذكرت أنه فيكم ذو نسب ء فكذلك الرسل 0

ها » وسألتك هل قال أحد منكم هذا القرل »> ذذكرت
مسب
قعثوفىن
تب
أن لا .فقلت :كلاون أحد قال هذا القول قبله » لقلت رججل يتأنى.

بقول ققيبلله و.سألتك هكلان من آبائه من ملك » فذكردتك أن لاع
قلتفلوكان من آبائه ممنلا قات رجل يطلب .ملك أبيه و.سألتك  :هل
كتنتمبمونه بالكذب قبل أن يقول ماقال فذكرت أن لا » فقد عرفت
أنه
لي
مكنليذر الكذب علىالناس »ويكذب على الله و.سألتك:أشراف
الناس أتبعره أمضعفاؤٌش .فل 5رت أن ضعناءهم اتبعرهوه  ,أتباع الرسل +

وسألنك أيزيدون أمنتتصون ف
.ذكرت أنهميريدون » وكذلكأمارلعان
ه فذكرت ١
يت.م وسألتك أبرتدأحدهم سخطةلديتهبعدأن يدخلفي ؟
حتى

أن لاءوكذلك الايمان حين تخااط بثشاثشته القلوب.وسألتك هل بغدر فذكرت

أنه يأمركميأ تنعدو االلهولاتشركوابه شيئأوبنهكامعنعبادةالأوثان< ويأمركم
بالصلاة والصدق وااعفاف  .فإن كان متاقول حقاً فسي.لك موضع قدى

هاتين > وقد كنت أعلمأنه خارج ؛ ل أكن أظن أنهمنكم فلوأنىأعم

منيه
دع
قسلت
أنىأخاص إليه لتجشمت لماءه » ولوكنت عنده لغ

» هم

دعا بكتاب وسول للهييلتَمِ؛ الذىبعث إلىعظم_بصرى قدفعه إلىهرقل»

 .فقرأه ٠ فإذا فيه « بسماالللرهحمن الرحممنمحمد بنعبداللهورسوله
إلى هرقل عظم  . 0سلام على من اتبع المدى ؛ أمابعد فإل أدعوك

بدعاية الإسلام أسلمتسم يؤنك اللهأجرك مرتين فإن توليت فإتماعليك 1م

هل الكتابتعالوا إكلىمة سواء بيننا وبينكمأنلعابد إلا الله
يينأ.
وبسي
الر
رلانشرك به شيئاًولايتخذ بعضنا بعضا أرباباًمندون الله فإن تولوا

ققولوا اشبدوا بأنامسلمون » قال أبوسفيان:فلما قالماقال وفرغ منقراءة
الكتاب كثر الصخب وارتفعت الأصوات وأخرجنا فقلت لأصعالى حين
أخرجنا :لقدأمرأمرابن ألىكبشة إنه يخافه ملك بنى الأصفر.فما زلت موقنا

أنه سرظهر حأتدىخمل الله عل الإسلام .

وكان ابن الناطور صاحب إيلياء محدث أن هرقل حين قدم أيلياء ؛
أصبح خبيث النفس  .فقال بعض بطارقته قد استدكر ناهيئتك » قال ابن

اناطور » وكان هرقل حزاء » ينظرفىالنجوم  .فقال لمحين مألوه :

إنىرأيتالليلة حيننظرت ف النجوم ملك الكتان قدظيهرخ»تفمئنن
منهذه الأمة » قالوا:ليس مختئن إلاالبود ؛ فلا ,مك شأنهم » واكتب إلى

مدائن ملكك ؛ فيقتلوا من فنبامنالبود ؛فبيماهمعلىأمره,أتىهرقل
رجل أرسل بهملك غسان يخير عن خير رسول اللهيلم ؛ فلما استخيره
هرقل ق:االذهبوا فانظر وا أمحتين هو أم لاء» فنظروا إليهفحدثوه أنه

مختن » 'وسأله عن العرب  .فال مختتنون » فقال هرقل هذا ملك الآمة قد
ىلعم» وسار
ظهر» ثمكتبهرقل إلىصاحب لهبرومية وكاننظيرةف ا

هرقل إلى حمص فلميرم حص حتى أتاهكتاب من صاحبه يوافق رأى هرتل
على خروج النبى يليو وأنه نبى » نأذن هرقل لعظماء الروم ؟؛ف
دسكرة لهمحمص ء ثبمأأبمورامبا فغلقت » ثم اطلع فقال  :يماعشر
الروم » هل لكم ف الفلاح واارشد ؛ وأن يثبت ملككم ؛ نتبايعوا طهذا

رابأو»ها غاقت © فلما
البى ف»حاصوا خيصة حمر الوحش إلى الفأبو
ل>
ا»
قيعان
رأى هرقل نفرتمهم » وأيس من الإ

 :ردوه على »؛وقال إى

قلتمقالتى آنفاًأختير.اشدتكي على دينكم » فقد رأيت » فسجدوا له»

ورضوا عنه » فكان ذلك آخحر شأن هرقل  .رواه صالح بنكيسان ويونس

اعملررعنهرى .
وم
فهىذين الحديئن ترى صورة واضحة لاشتغال هرقل وأهل مملكته
أمرالبىيلِتّمِ ودينه  .وترى صورة الجدل الذى كان يجحرى بينه وبين كل

من لاهتصال ومعرفة بالنى يلم » وفرق كل هذاالترإىمنومران »
وقد أفسدته المطامع والرغبات والشبوات » فهذا هرقل شام نورالإبمان
فلاحت بارقته » وطلب المدى ؛ فائيثق لهفجره  :وملك عليه نفسه وحسه

ا

5

ولكنه السلطان » والرغبة فبقىائه ؛ واللحوف مذنهابه » إن خالف

أهلمملكته » كلهذا أفسدعليهقلبه  .وطمس نورالإيمان فىنفسه » فآثر
الفانية على الباقية » والعاجلة عاللىآلجلة » فكان ذلك خسسراناً مبيناً .
وكذلك تعبث شبوة السلطان بثورة الإعان » وتغلب الشسبوة الدليل » وتستولى

سورة الملكعلىقوة الحقفىالنفس » فيكون الضلال معالعلى » واشكفر

املعمعرفة » والمبتان مع العرفان » والله الحادى .
ومن الملوك الذينتحدثوا فىأنهيلت النجاشى ملك الحبشة » واسمه
أصحمة)فقد بعثالنىيللم إليهكتاباًيدعوه فايلهإإلىسلام وكان الرسول له

عليه الصلاة اولسلام عمأرومبينة الضمرى » فجادل الانجلاشىعقفيىدة

الإسلامية » وقالله  :ياأصحمةإن علماَلقول » وعليك الاسماع » إنك كأنك
فىالرقة علينا» وكأنافىالثقةبك  -منك » لأنالمنظن بك مرا قط إلا
نلناه » ولمنخفك على شىء قط إلاأمناء » وقد أخذنا الحجة عليك منفيك »
الإنجيل بيننا وبينك شاهد لابرد » وقاض لا يجور » وف ذلك الموقع الحز ؛

وإصابة المفصل » وإلا فأنتفىالنى الأىء كالهود فىعيسى ابنمريم ؛

وقد فرق النىيلمرسلهإلاىلناس » فرجاكلمالميرجهم » وأمنكعلى
خمافهم عليهمخيرسالف وأجر يننظر  .فقال.النجاثى  :أبشابدلله أنهالبى

الأمىء الذى ينتظره أهل الكتاب وإن بشارة موسبى براكب اهار كبشارة
عيسى براكب الكمل » وإن العيان ليس بأشنى من البير .

ثالمكنتبجاثى إل النىيللمبإسلامه .

ج كال المتمان
علمت أن النىيلتم كان عمادهفىجادلة المشركين والهود والنصارى
وغيرهم ؛ القرآن الكرم » يحمتج بهعلهم لإثبات دعواه ؛ وكلا أوردوا

اعتراضاً نزل ف الرذ علبم قرآن كرم ؛ فيتلوه علهم النىيلم  .ويعلن
ننوا له طالبين © ويرد كنيدحهوفرىهم إن
م به وضح الكحنا إ
كانوا معانئدين مستكرين. . .
| وثىالحق أن كتاب اللهفوق أنهمعجزة النىيللم الكترى » وفوق أنه

جأكوثربة
ألى
لع
اتمل
مش

عن الأسئلة التىاعترض يباالمشركون وغيرهم

على الإسلام هفووق هذا وذاك المثل الكامل ايلذتىسلاانى إلىبيانهمتكم

أو محتجكولا يناصى أساليب احتجاجه واستدلاله مستدل أو مجادل » لذلك
وجب عليئا أن نعرف شيئاً منطرائق جدله واستدلاله لاطمعاً فىمحاكائه »

وطللاباً لمساماته » ولكن للاقتباس مننوره » والاستشاءة بضوئه »
والاهتداء سبديه » «لنجيب أمره » قال تعالى ٠ :ادع إلى سبيل ربك

حهسىن » .
بالحكة والموعظة الحسنة و»جادلم باألتي
وأى مسلك سلك القرآن الكرمللاستدلال علىماجاءبهمنبينات »
ولإثيات ماجاء بهمن حق ؟ أسلك مسلك المنطق والرهان ؟ أم مسلك

الحطابة والتأئير بالبيان ؟ أممسلك الجدل والإلزام ؟
»ف كان أثر القرآن الكرم
كي
وحقيق
من أجل أن نعرف ذلكعلى الت
فى النفوس ومكانته من الحق » وجب أن نكل كلمةفىأصناف الناس و!.
يناسب كل صنف من خخطاب * ومابليق حم مندليل » فتقول :

اك

ا

إن طبائع الناس متفاوتة » ومشارببم متباينة » وأهوازهم متضاربة
ومسالكهم ف طلب الوق ختلفة

فهم مينصسدق بالبرهان » .ولا يرضيه إلا قياس تام أومبجاحرى
براه » وي
طسيرريفىقه » وهؤلاء هممنغلبت علهم الدراسات العقلية
والازعات الفلسفية » وكانلممن أوقاتهم ما أزجوه فى دراسات واسعة

النطاق ؛ وعلوم سيطرت علمهم ٠ فسادهم التأمل الفلسى والمازع العلمى ,
والمستقرى لأحوال الأثم  ,المتئبع لشئون الاجمّاع مجد أن هذا الصنف
من اماس قلة فاىلكون الإنسالى وعدد محدود بالنسبة الغيزهم منبى الإنسان

إأذكأنثر من فىا
الأر
نضصقد
رف إلىالمهن المادية » فاكان له وقت
يز
اجي
لهتفىأتلمكلات » ولعل هذا هو الصئف الذى أمراللهنبيهأن يدعوه

بالحكمة فقىوله تعالى ١ : ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة »
الآية .

ومنع منغلبعليه مذهب دبى أو غير ديتىقد استأثربلبه» وسيطر
عهلوىاه»وسد مسامع الإدراك فى قليه » إذ استولت عليه نحلة مذهبية »
فتعصب لطا » والتعصب يعمى ويصم » وبجعل النفس لاتكاد تسيغ الحق

إلا بمعالحات عسيرة إذ أن ذلكلايك نر إلباالطبلأدواءالغوس » وأدواء
النفوس أعسر علاج؟ وأعز دواء من علاج الأجسام ؛ وهؤلاء لا بدلهم

من طرق جدلية تزيل مالبس الحقعلهم » ويتخذ الحق مماقوةمما
يعتقدرن » إيذلزمهم ما عندهم »© ويفحمهم عا بينأيدسهم » ويتخذ
هيمعارفون وسيلة لقبول م
يا
رفضون

» وهذا الصنف من الناس وإن كان

أكير عدداً من الأول إلا أنهليس اللمهور الأعظم » ولا الكثرة الغالبة

ابلنناس ٠ ولعله الصنف الذى أمرنا الله سبحانه وتعالى ممجادلته باللى
هى أحسن ف الآبةالكرمة الآنفةالذكر .
أما الجمهور الأعظ من الناس فليس هؤ
ألاء
وو
للا
ئك

|
» بل هو اق

تفكره أقرب إلى الفطرة ؛ فيهسلامتها وفيهسذاجتها » فيهحسلهاوحمالها ؛

ه]سآا|

-

وفيه إخلاصها وبراءتما » ويهوخللااطب بتعقيد المنطق » وبلتافكير
الفلاسفة » ولا بما يرضى' المتفكرين تفكراً علمياً  .بل يليق به ماالتقى فيه
المق بالتياألروجدالى ».وم
اا ا
لختل
لطتقفي
اهئق

بطرق إثار :لأهواء

وميول» وماالتقتفي س
هياسةانق بسياسةاليا » وليسذل إ!
كلابالأسلوب
الحطانى ؛ أو مايقرب منه ,

والقرآن الكرمم نزل بتلك الشريعة الأبدية اللتىلجا
كءت
افة » وبعث
حالابى يليم للناس جميعاًبشيراً ونذير؟ من غير أن نقصر دعوته على

قببل » ولا أن تخص شريعته يجبل * بل بعث للأحمروالأسود إلى أن يرث الله
الأرض ومن علمما » لذلك وجب أن يكون القرآن الكريم وهوحجته التكرى

كا علمثت ع فيهمنالأدلةوالمنادمج العقليةمايقنعالناسجيعاًعلىاختلاف
أصنافهم ؛ وتباينأفهامهم » وتفاوتمداركهم» ووجب أن يكون أسلوبه
الفكرى والبيانى محيث لايعلوعلى مدارك طائفة » ولايزل عن مدارك
 ٠أخرى ؛ ولا يرمى طائفة دون أخرى » بل يصل إلى مدارك الجميسع

جدفيهالمثقفبغيته » والفيلسوف طلبته » والعامة منسواد الشعبغايتهم .
وكذلك ساك القرآن الكريم » فالمتدبر لآيائهوالمتفكر ف مىناهبمهجدفا
ماايلعل
جماهل » ويثبه الغافل » ويرضى بمة العالم  .اقرأقوله تعالى :

«أولم

ير الذينكفروا أن السموات والأرض كانتا رئقاًفنتقناهما » وجعلنا

منالماء كل شىء حى أفلايبصرون » .
ااقر
لأآهذ
يهة

وارجع البصر

فهاكرتن ظ ألاتراه فا قدوجه الأذهان |إلىعظم قدرته وقوة سلطاله

علىالوجود » وبينكيف اخترع وأبدع » وبرأعلىغيرمثالسبقليثيت
أونحهده الأحق بالعبادة من غيرأن يشاركه وثن أو صن  .وألاترى أن
الشخص من الدهماءيقرؤها ».فبرى فيبعالماًبمالمبكنبعلم .وقدأدركه

أفيىسر كلفة وأقرب طريق » وأبلغ بيان ٠ ويرى فما المالم الفيلسوف

الباحث فىنشأة الأكوان دقة العلم وإحكامه وموائقته لأ
وصدق
«م
مال

إليهالعقلالبشرى مع مو الببان وعلو الرهان  .فتيارك الذى أنزل الفرقان .

الك سه

واقرأ قولهتعالى  « :ولقد خلقنا الإنسان منسلالة منطين ثمجعلناه من
نطفةفىقرار مكين » ثمخلقنا النطفةعلقة » فخلقنا العلقة مضغة » فخلقنا

المضغة عظاماً » قكسوناً العظام مما » ثمأنشأناه خلقاًآخر » فتبارك الله

أحسنالخالقين ثمإنكمبعدذلكلهيثون » ثمإنكميوم القيامةتبعثون » إلخ
الآيات الكرمات  .ثمتدبرفىآيات الله البينات » تجد أن العانى يستفيد
منباعلماًغزيراً » فوق أنهيستدل منها علىقدرته جل وعل على الإعادة »
انا قعدلرى الإبداع والإنشاء » ويقرؤها العام بدقائق تك<وين الإنسان »

ورجود حياً »
والدارس لحياة الحيوان جرثومة » فجنينا » فوجوداً عالىلظه
فرى دقةالعل »ى وصدق الحكاية عنأدق مسائله » حتىلقد قرأها بعض

كبار الأأطبواءرفبىا » فاعتقد أن محمداً يلل أمهر طبيب رآته الأجيال
السابقة » فلماعلأنهكان أميالايقرأولايكتب آمنبأنهذامنعندالله
بارىء النسم » جلت قدرته .

وهكذا يرى القارىء لكتاب الله سبحانه » وما فيهمن أدلة أنهواضح

للعانىيدرك منهمايناسب خياله » ويسمو إليهإدرا كه » وما يدركه منه صادق
لاشبة فيه ؛ ويرى فيهالعالم الباحث اق حمائق صادقة » هواصل إللبا

البحث الحديث » إبلاعد نجارب ؛ ومجهودات عقّلية عنيفة ؛ وكلما ازداد
المتبصر فى الآبات التتتىعلق بالكون ا
فلقرآن الكريم تأملا » ازداد
استبصاراً » ورأى علماً أس
يمىدمم
راكه الإنسان بتجاربه » وأعلى هما
مبتدى إليه بعقله المحرد . 002
) 0تصدى ابنرشدلإثبات أن الحكيم الفيلسوف يستفيد منأدلةالقرآن الكريمكايستفيد.
العاى الجاهل » ويرى فيه مايرضى شبوته المقلية » وبين ذلكفىكتاب فصل المقاك قال :

لكانت طرق التصديق مها ماهىعامة لآكثرلأئاس » أعنىوقوع التصديق منقبلها »

وهى الخطابية والجدلية » والحطابية أعم*من الج
ودلي
مةه»ا ماهتخىاصة بأقل الئاس » وه

للبرهانية » وكان الشرع مقصوده الأول العناية بال كثرمغنير إدال لتنبيه اللواص »
كانت أكثراللرق المصرح بهافىالشريعة الإسلامية علىأربعة أصناف :
-

أاتا

ا

هذا الحدى الكريم » وبذلك اللحق البين » وبتلك الدلائل البيناتوعظ
القرآن الكرم وجادل » فن أى الأنواع دلائله » ومن أى الأصئاف حججه

أهى من قبيل الأدلة البرهانية أم من قابلبألدلة الجدلية ؟ أمقمبنيل
الأدلة الحطابية ؟ .
وقد آن لباأن نجيب عن ذلك السؤال » فتقول  :قال ابن رشد إن
أدلة القرآن مقنبيل الأدلة الجدلية و»اللنطابية » وقال إن أكثرها خطاق
وبعضها جللى قصد فيه الإلزام والإفحام .

وفى ال
أحقسألنوب القرآن أسمى من الحطابة ؛ وأسمى من المنطق ,
قينا تراه قد اعتمد فىمسالكه على الأمر ا نسوس ؛ أو الأمور البدهية النى
لا عارى فمبا عاتل  6ولا يشلث فمبا إنسان  4ترأه قد لل

2

بعصص .قيود

النطق الى نتعلق بالأقيسة وأتماطها ء والقضايا وأشكالما » ءن غيرأمنل
 5أسدها  :أن تكون معأنهامشتركة خاصة بالً.رين جميعا » أعنى أن تكون فى التصور
و التصديق ,بتينية معأنهاخطابية أو جدلية »اولهمذهقابيس هىالمثاييس الى عرض لتدياتما

مكوعنها مشبورة مأظونوئنة أن نكون بقينية » وعرض لنتائجها أن أخذث نفسبا درن
مثالاتها » وهذا ال
اصئ
لفأمقناويل الشرعية لتيسألوهيل » والجاحد لهأو المتأول كائر .
والصئف الثانى  :أن تكون الم
كقدما
وت م
بعا
مشبورة أو مظنوئة يقيئية » وتكون
النتائج مثالات للأمور الى قصد إنتاجها » وهذا يتطرق إليه التأويل » أعنى لنتائجه ,
وألغالثك  :عكس هذا » وه
توكأن
ون

النتائج هىالأ
لمتورناتلىاقئصد
جها

نفسبا »

واتكون المقدمات «شهورة » أو مظنوئة منغير أن يعرضس لها أن تكون يقينية  .وهذا أيفاً
لايتطرق إليهتأويل » أءى لنتائمه » وقديتطرق مقدماته .
والرابع  :أن تكون مقدماته مشبورة أموظنوئة منغير أن تعر
تضصكلا
وأن
ن

يقيئية وتكون تعائجه مثا
إلات
ن لتماق
اصد
جه وءهذه فرض الهوامى فيا التأريل و
»فرض
الجمهرر إمرارها عظالهرها » وبالجملة » فكل مياتطرق إليه من هذه التآويل ليادرك

إبلاالبر هان » تفرضن المواص فيه هو ذلك التأويل ؛ وفرذن الجهورهو سماها عظالفرها
فى اجلهوين جميعا؛ أع
انى
لفتىصور والتصديق إكذان ليس ؤطباعهم أكاثرمنذلك وقد يمرنس

نظار فى الشريعة تأويلات منقبلتفال الطر ق المشتركة بمضما علىبعض فىالتصديق .
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»وصدق كل هااشتمل عليه من
ذلك بدقة التصوير وإححكام التحفيق .

ىحكامالمقل» وثمرات المنطق  .ولذا نحن لتاعسسد
مقدماتونتائجف أ
أسلوب القرآن الكرم منطتاً » وإن كان فيه صدقه ونحقيقه » وإهولى

الأسلوب الدتطاى أقرب ؛ وإن كانكلهحتا » لاريب فيه» ميل

نك لتكْثرىيراً عمن أوصاف الأسلوب الخطان قد
ودإ©
م :ن ححكم حي

القرآن الكرم فا بالمثل الكامل » فتصريف فنون القول من استفهام 3

تقرير إلىإخبار قندا فيه القرآن الكريم مناحى تعلوعلىقادلربشر و»كثير
أمشنكال الأقيسة الحطابية تراه قداستعمل فىالقرآن الكريمعلى مثال أكمل
1
اىبة .
خملط ف
مانالشتع

ونستطيع أن نذكر بعض مناحى القرآن الكرمفى الاستدلال ولانستطيع
لما إحساء ء ومن مناحيه فق الاستدلال :

الأقبسة الاممارية :
وهى الأقيسة التى محذف فها [<دى المقدمات وهى شائعة الاستعال
سنيا فى الشفاء  :اللحطابة معولة .على
الاستدلال الخطان » قال اب

سريتمقرئ لها» يرى
ملك
لن ا
الضمير(') والتثيل  .وإن الناظر فىأدلةالاقرآ
أكثرها قد حذفت فيه إحدى المقدمات » ولقد قال الغزالى محق  :إن

لبنإاهيالجحذافز(")  .واقرأ قولهتعالى يردعلى النصارى الذين
انم
وقرآ
ال
يزعمون أن عيدسى ابناللهلأنه خلقمن غيرأب  « :إن مثل عيسبى عند

الهكثلآدمخلقهمنتزاب » ثمقاللهكن فيكون ه الحق مرنبك
فلاتكن من المميرين » ألاترى فىهذا دليلا قوياًمبطلا لمايدعرن » وق

الوقت نفسه لم تذكر فيه سوى مققدمة واحدة » وهى إثبات ممائلة آدم
( )١الفمير هو القياس الاغمارى والسثيل هإلوحاق أير بأمر لامع بِيدّبما ويسمى هذا
فاىلعنرفقهاء قياسا » بِيمًايسمى فىعرف المناطقة تمثيلا .
( )١يقصد الخذف والاجاز فاىلشكألئيسة ,
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لعيسى » وطوتى ما.غداها » وكأن سياق الدئيل هكذا إن آدم خلق.من
غير أب كعيسى » فلوكانعيىابن سيب ذلك لكان آدم أولى ؛ لكن آدم

حى أ
ليسابناًباعترافك » فعيسى ليسابنأبضاً  .وأنت تر
ذنف هذه.
الم
أقدما
عت ق
طدى الكلام طلاوة و»أكسبه روئقاً » وجعل الجملة مثلا”
'مأثه؛أ يفيدفىالردعلىالنصارى وفىالوعظ العام » إذ هيذوكر الجميع
بأن آدم ( والناس جميعاً ينبون إليه » من تراب » وهكذا يرى التنبع
لكثيز ممافىالقرآن الكريم من استدلال ؛ ومايشمل عليه مناحتجاج .
ْ

القتصص :

ومن الأساليبالتى اتفذها القرآن الكريم طريقاً للإقتاع والتأثير القصص ..
ان يمعاتقد المشركون وغيرهم »؛ وقد يكون
للى
طة ع
بآدل
وتضمن القصة ال
موضوع القصص راجلا حيرمامنيجادهم القرآن الكريم إذ يدعون نحاكاته فى

لهتقه » فيجىء برهان الله على لسانه  .فيكون ذلك أكبر
مباع
دينه » وات

اجتذاباً لأفهامهم ٠وأقوى تأقثيرلاًوفبىهم .انظر إلىقصة إبراهم عليه
الشلام مع أبيه ؛ وقصته مع قومه ترى فى القصتين أدلة واضحة قوية ©.

تثبت بطلان عبادة الأوثان  .وذلك لأن إبراهم عليه السلام كان شرف.
العرب » ومحتدهم الذى إليهينتسبون  ,وقدكانوا يزعمون أنهمعلىملته ؛
فإذا جاءهم احير عنه ب.أنكهان موحداً ؛ وسيق .ليماكانتحتج بهعلى قومه.

ك
ذيهلكان
وأب

مؤثراً .أى تأثيرفقلىومهم ! ومن ذلك قولهتعالىحاكيا

تىاب
كف
لكر
اواذ
قول إبراهم لأبيه ليبين له بطلان عبادة الأوثان « :
إبراهم ؛ “إندكان صديقاً نبي » إذ قاللأبيه ياأبت » لمتعبد مالا يسمع
ولا سصر » ولايغنى عنك شيا  .ياأبت إفىقدجاءنىمنالعلم مالميأنك

فاتبعتى أهدك صراطاً سوياً » ألاترى أن الكلام متضمن إبطال عبادة الأوثان
عل أبلغوجه ه إذ بن أنمالتاسمع وتلباصر فهى دون الإنسان » وكيف.
لإيدنعوسات
ايف
يعبد الإنسان ما دونه ؛.وفوق ذفلاكلعبادة دعاء » وك

هالايسمع ولايبصر .
م ه  تاريخ الجدل)
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يه

وإن بحىء الدليل قى ضمن خير لرجل يعرف بفضاه المجادلون » يعطى

من جهةالدليل فى ذاته» ومن جهة أن الذىقاله رجل محترم فىنظرهم »
يدعون ممأنهمأتباعه» فهمملزمونبقوله» مأخوذون برأيه.
وقد نجىء الدليل أحيانا على لسان حيوان فىقصة فيكون فىذلك غرابة
تسترعى الذهن » وتشر الانثياه ؛ وتملا النفس بالحقيقة إيمانا ك؛ما' جاء
رىة القل » إيذقول الله سبحانه وتعالى
وف
سدهد
دليل التوحيد على لسان الم
حاكياعنسيدنا سليان عليهالسلام  :و«تفقد الطيرقال مالى ألراىالمدهد»

أمكانمن الغائين  لأعذبنه عذاباًشديداًأولأذمحنه أوليأتينى بسلطان" مبيند
فمكث غيربعيد » فقال أحطت مالمتحطبه » وجئثك منسبأ بنبأيقن * إن

وءل»ا عرش عظم ودجدتبا
وجدت امرأةتملكهم وأوتيت من كل شى
وقومها يسجدون للشمس من دون الله » وزين لهمالشيطان أعماللم نصدهم |
عن السبيل فهملامبتدون ألايسجدوا للهالذى مرج اللحب ء فىالسموات

والأرض 2ح وبعلم مفاون

ه
لنلا
النو
وما تع

عربرش
لو.
ااه
لإلاه إل

العظم » .

قياس الخلف :
وهو الذى يتجه فيه إلى إثبات المطلوب بإبطال نقيضه وقد يتعجه إليه
الفرآ ن الكريم فى استدلاله كإثباته سبحانه وتعالى الوحدانية بقوله تعالى :

«فلو
ان
بكماناآطة إلفاالل
بسدتا
سهلف
ح»

ومان»
الله ر
صعرش
يبال
فع

وقولة تعالى ١ :ما الخداللهمنولد وماكان معهمن إله » إذن لذهب
كلاون
كل إلهعماخلق » ولعلا بعضهم على بعض »  .وقوله تعالى ١ :
مع
لماون
قلمة
يه آ
وك

»؛ إذن لابتغوا إل
عرش
اىلذى

سبيلا »  .وكإثيات الله

سبحانه وتعالى أن القرآن الكريممنعنداللهبقولهتعالى « :ولو كان من عند
غايلرله » لوجدوا فيه اختلافا كثيراً »  .ففى كل هذه الآيات الكر مةقد
أثبت المطلوب بإبطال نقيضه » وأنت ترى أن حذف بعض المقدمات فى
أكلها غ؛يدل عل كثرة الإضمار فى دلائل القرآن الكريم 1

السير والتقسم :

وهو با
أببمن
واب اتدل » يتخذه المجادل حجة
خلإنط
صال كل
مام
ه

بأنيذكر أقسام الموضوع المجادل فيه» ويبين أنهليسمن خواص واحد

مها مايوجب الدعوى ايلدىعبا اللخصم » وقد ذاكلرسيوطى أن من

أمثلتهفىالقرآن الكرم قولهتعالى ٠ : نمانيةأزواج من الضأن اثنين » ومن
المعز اثنين » قللذ1كرين حرم أم الأنثيين » أممااشعملت عليه أرحام
الأنثيين نبثوق بعلمإن كنم صادقين ؛ ومنالإبل اثنين » واملنبقر اثنين »

آقللذكرين حرم أمالأنثيين » أمما اشتملت عأليرهحام الأثثيين ؛ أمكنم
شهداء إذ وصاكم اللهبهذا » فمن أظمممنافنرى علىاللهكذبا » ليضل

الناس بغيرعلم » إن اللهلايهدى القوم الظالمين »
وب
اينلالس
ايوط
سىتوج
دهلال

فقال :إن الكفار لما حرموا ك
ذور

الأنعام ثارة وإنامها أخرى رد الله تعالى ذلك علوم بطريق السير والتقسيم »
فقال  :إن اللحاقللهتعالى» خلقمنكل زوج مماذكر ذكراً وأنى » فمجاء
بذهنحر
كيم
رما
ثم

» أى ماعلته لايلو إماأن يكون من جهة الذكورة ؛

األوأنوثة » أو اشمّال الرحم الشامل هما ؛ أو لابدرى لهعلة ؛ وهوالتعبيدى
بأن يأخذ .ذلك عن الله تعالى » والأخذ عنالله تعالى » إما بوحى وإرسال
رسول ؛ أو سماع كلامه » ومشاهدة تلقى ذلك عله؛ وهو معنى قوله «أم
كتتمشبداء إذ وصاكم اللهبهذا» » فهذه وجوه التحرم » ثملاترج عن

واحد مبا » والأول بعلزلميه أن يكون جميع الذكور حراماً » والثانى
بازمعليهأن تكون حميع الإناثحراماً » والثالث يلزمعليهثحرم الصنفين

معأ؛ فبطلمافعلوه منحرم بعض فىحالة » وبعض ف حالة » لأنالعلة

عل
ذىم
كار تقتضى إطلاق التحرم » والأخذ عن
وال
الهسبلطاة باطل »
ويلدمعوه » وبواسطة رسول كذلك »؛ لأنهلميأت إلمهم رسول قبل النى

ل » وإذا بطل حميع ذلك » ثبت المدعى » وهر أن ماقالوه افتراء على

الل
وه ت
لىال
ضعال

, 90©6

( )1الإتقان فى علوم القرآت .

سم ار

السا

اميل :

٠

واهولأمن ي
سقي
تسدل .الأمرالذى يدعيه عالمىر معروف ويبين الجهة

وامعاة ب
الج
ليبآمايءات الكرعة الثى تنبج ذل اكلمتيجكثيرة ؛ انظرإلى قوله
تعالى  :يا أهاالناسإن كم فىريبمنالبعثفإناخلقناكم منتراب»؛

م مننطفة» ممنعلقةم ثممنمضغةعخلقةوغيرعملق »ة لنبينلكم؛

ونقر فىالأرحام مانشاء إلىأجل مسمى » ثمتخرجكم طفلا » ث ل
متبلغوا

أشدكم ؛ ومنكم منيتوق » ومنكم من برد إلىأرذل العمر» لكيلا يعم
منبعدعلم .شيثاً» وترى الأرض هامدة » فإذا أنزلناعلبا الماءاهتزت»
وربت ؛ وأنبعت من كل زوج ميج ء ذلكبأناللههوالبق » وأنهيحبى

ش الموق » وأله علىك
قلدشىبءر » وأنالساعةآتيةلاربب فبا» وأن
لل
اه يب
لعث
قمن
ب فى
ور

) .

ألا تراه سبحانه وتعالى قاس أمر الإعادة للإنسان خخلقاً سوياً افلىحياة

الآخرة الذىكانيشراستغرابالعربٍ علىالآمرالذىليس موضع ريب »
ولا مجال للشك فيه ٠ وهو الإنشاء الأول » وكان القياس علىأبلغ و جه
وأحمل أسلوب » قد التقى فيه الجلال والكثال وا
ولها
ملث
؛ل

ذلك قوله

تعالىفىسورة يس حاكياً اعيراض المشركين والرد علبهم  :و(ضربلنا

مثلاونسى خلقسهء قال :من يحيالعظام وهىرمم؟ قليحيهباالذى
أنشأها أول مرة وهو بكل خخلق علم» الذىجعللكم من الشجر الأخضر
نار» فإذاأنممنهتوقدون ؛ أوليس الذىخلق السموات والأرض بقادر
علىأن مخلقمثلهم ٠ بلى؛ وهرالخلاقالعلم ٠ .
وهكذا فىالقرآن الكريمشبىءكثيرفىهذاالباببلغمنمموالبيانأقصاه»

وب
ألغ
عملنقن
اته
ها

؛ وأخص مايتجه إليهسائلةتدرج من المحسوس إلى

المعقول ٠ومن المشاهد إلى الغائب فى بيان يأشخذ بالألياب ٠ ويقطع كل

مجادل مرتاب .
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ل

هذا ويلاحظ القارىء للقرآن االكلرممتءتبع لأحكامه » المتبصر ى
أدلته أ»ن جدلالقرآن الكرم يأتحجيهاتاً كثرة إلىإرشاد المحادل » والأخذ
يه
ج»
ولحق
تلىا
ودهإ
بي

ن
وقى
كما
ل»و
اياء
حرهقإالىئق الأش
نظ

معنير ؛

كنا تقرىوفلىه تعالت كلاته  ( :أفلمبنظروا إلى السهاء فوقهم كيف

بنيناها » وزيناها » ومالها من فروج  .والأرض مندتاها  :وألقينا فا

رواسى ؛ وأنبتنا فما منكل زوج ميج ٠ تبصرة وذكرى لكل عبد
؛خل
وتصايدلد
اهت وحب ال
نب
جبتنا
»نزلنا من السياء ماء مباركا فأن
منيب و

بأسقنات ها طلع نضضصيد » رزْقاً للعباد وأحيينا ببلهدة ميتاً * كذلك
الحروج ».وكا ترى فى قوله تعالى فى سورة الرحمن ١ : احلمرن»هعلم
لنم+ه البيان .يهالشمس والقمر محسبان د والدجم
عنسا
القرآن د خخلق -الإ
والشجر يسجدان ودالسماء رفعها ووضع المزان 4د اتلطغوا فى
المزان »دوأقيموا الوزن بالقسط ولا تمسروا المزان  .#والآارض وضعها

للأنام بدفا فاكهة والنخل ذات الأكامبدوالحب ذو العصف والريحان بر

فأى آلاء ربكما تكذبان خبخلق الإنسان من صلصال كالفخار يد وخلق
.وق

إلخ ....
الجان منارج من نارب فبأأى 1لاء ربكا تكذبان ©

هذا ترى الحدل متجهاً كل الانجاه إلى الإرشاد والأخذ بيد السامععن إلى

الحقيقة السامية » وهى توحيد الله جل وعلا .

١

وأحياناً يبتدىء بإلزام المجادل وإفحامه  .ثيمأخذ بيده إلى التقيقة إذ
كهون
رزعم
شما
معلى
لداً
الى ر
يبدنهاله واضحة كاملة » كا ترى فىقوله تعا

من

أن الرسول يجب أن يكون ملكا  « :وقالوا لولا أنزل عليه ملك » ولو أئزلنا

ملكا لقضى الأمر ثم ليانظرون م ولو جعلناه ملكا اللعلناه رجلا
وللبسنا علممم ميالسون

) .

هدد
عه ق
وكا ترى فى رده سبحانه وتعالى عاللىبود عندما ادعوا أن
سدبقحالانه
إلبم أيلؤامنوا برسول »حى يأئهم بقربان تأكله النار» فق

وتعالى حاكياً وراداً ١ :الذين قالوا إن الله عهد إلينا أنلاؤمن ارسول

ه8
ه “#
س
شا

حدى بأتينا بقربان تأكله النار ء قلقد جاءكم رسل من قبل بالبينات وبالذى
فلم ظ فلنمتلتموه إن كنتمصادقين ٠ » وكايرىفىقولهتعالىيردعلى

من أنكر أن يأزلالله علىبشر شيئاً فقد قال جلت قدرته ٠ : وما قدروا

زل
اللهحق قدره »قإاذلوا ماأنزل الله علىبشرمنشبىء » قألنمن
الكتاب الذى جاء به مومرى نوراً وهدى للناس ؛ .

وف هذه الآبات كلها ترى الإلزام المفحم والحجة القاطعة و
»الفيصل
72

الفارق

»

قدألزمبه ٠الخصم »

وآدعد :ولب موجه

6

وأرشد

إلى الحجة

2

ووضعت له الصور والأعلام  0ليسير على التادة  3بعد أن بددت وأذهب

ضرء الح ظلام فكره » فن أنىواستكير بعد ذلك فهو من الأخسرين
أعمالا .

ا

وعند توجيه الله سبحانه وتعالى ناظلرمحادل أو القارىء إلى الحقائق

مانتغجيراه إلى إلزام من أول الأمر أإولبزعدامه وإفحامه » يكون
تصاريف البيان ومناحى التأثر » والعبارات النى تخاطب الوجدان » و تمس
ومنا
ماوالطنإحساس » تتنوع ال
تهجت؛كرر المعانى بدوت أن تفقد جدتما

ااوت
وطل
ار
لهات؛
كبل
رمع

تزداد الوفائتدةك»ثر الُرات»وتنوع الأساايب

من استفهام إلىتعجب إلى ديد إلى إوخبيارمخ
»تلف الانجاه إلى مواضع
الاستدلال ومصادره

'

فسرة يكون الاستدلال 'يرد المسائل إلى أمور بدهية معروفة ,

ْ أو حقائق مشهورة مألوفة مخربينيدمهاالمحادل صاغراً » كما ترى فى رد

والأرض » ألىيكونلهولد» ولمتكنلهصاحبة » وخلق كل شىء وهو
بكل شىء علم ؛ ذلكم اللهربكملاإلهإلاهو خالق كلثبىء فاعبدوه :
وهو على كل شىء وكيل » لتادركه الأبصار » وهو يدرك الأبصار »

وهو اللطيف الخبير » .

إلا
د

د

ألاترأه سبحائه قداستدل على بطلان أن يكون له ولد سبحانه بأمر
معروف مألوف » لعاارى فيه أحد وهو أنهلكوان له ولد لكان له
صاحة » دم يلاع أحل أن لهسبحانه صاحية فيجب ألايكون له ولد .

وأحيانا بغر دب سبحانه وتعالى الأمثال » ليقرب الحقائق للأفهام ويدئمبا

من الأنام »؛ ومن ذلك قوله تعالى ا
ىلرد عل
يىعمبندون

الأصنام :

مز من السموات والأرض فيعا :
عيدو من دوناق مال لاك ل ر

ولا يستطيعون ب فلا تضربوا لله الأمثال »اإلنله بعام » وألتملاتعلمون »
ضرب الله مثلا عبداً ماركا لابقدر على ثبىء ؛ ومن رزقناه منا رزقآً
حن »
مم
ا فهيويفق
نرا وجيرا ع هل يستورعة اد فبل أكارم
لايعلمون #د وضرب الله مثلة رجلين أحدهما أبكم٠بلقادر عل
شىىء

2

وكهوَل عملوىلاه » نا يوجيهلايأتمر هيلستوى هو ومن يأمر
بالمدل وهو على صراط مستقم ) فى هذه الابات الكربمة قدببنسبحانه

:ا لاتملك رزقاً » ولاتنفع وتلاضر ء
وتعالى بطلان عبادة ال
لأوث
أاننه
وضرب مثاين يبيئان أنهلايستوى فىعرف الناس ومألوفهم غيرالقادر مع
القادر فكيف يسوى الوثتى بينالقادر سبحانه وبين أحجار لاتنفعولا تضر .

ل ننظراس
اجه
وأحياناً يو

إل امخلوقات » وإلى مانى الكون مايدل على

قدرةالصانع » وعلٍ المبدع » وإرادة الجبار  .انظرإلىقولهتعالى١ : وإلهكم

إله واحد » لإاله إالالهروحمن الرحم ياإن فىخاق السموات والأرض
زمال
أاسن»و
واختلاف الليل والنبار والفلك الىتحرى ف اىلبحر بمايتفع الن
الله املنسماء من ماء فأحيا به الأرض بمعودتها » وبث فبا من كن
دابة » وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات
لقوم يعقلون . 0

وأحيساناً يقص سبحانه وتعالى على الناس خير قوم كانت حالهم
كحال من يثبت بطللان اعتقادهم ؛ مضمنا القصص الآدلة على بطلان

يهعاتقدون » وصحعة مابدعو إليه النىيل » وقدبيناذلك فمهاضى »

رشاة
7

ولنكتف هنا بالتيمن بقراءة هذه الآيات الكريمة المشتملة على أروع القصص.
وأبلغ الاستدلال وهى قول الله تعالى فسىورة الشعراء ١ : واتل علمم نبأ
 #ثع
إبراهم * إذ قال لأبيه وقومه  :ما
ديد
؟وا تعبد أصناما » فنظل
قونال
خا عكفاين » قال هليسمعونكم إذْ تدعون أو ينفعونكم  5أو يضرون >«
قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قاال أفريم ماكتتم تعبسدون»اتم
وأباذكم الأقدمون بد فإنهم عدو لى إلا رب العالمين » الذى خخلقى فهو

دين يد والذى هويطعمنى ويسقان عد وإذا مرضت فيهوشفين “دوالذدى .
بذى أطمع أن يغفر لى خطيئتى يوم الدين بدهرب هب
يميتتى ثمشنويين
ال
عل لى لسان صدق قالأخرين د
لى حكما وألحقى بال
اينجيد
وصالك

واجعلى مونرئة جنة العم » .

وبلاحظ أن القرآن الكريم فىاللندل الذى يلزم الخصم ويفحمه يجيئه

افلىإفحام من أقرب الطرفق »وأشدها إلزاما  .ومن ذلك محاكاه اللد
سبححانه وثعالى فى مجادلة راصم لمدعى الألوهية  .فقد قال تعالى « :ألتر

إلاىلذىحاجإبراهمفرىىبه أتناآه اللهالملك»
قإاذل إبر
ااهيم
ذىى
ل ول
يوحبيىميت قالأأنحابى وأميت » قال إبراهم  :فإنالبلهي
اأث
لىشمس من
المشرق  :فأت بهامن المغرب ؛ فبت الذى كفر » وال
الهل
وم
لاه
قدى
الظالمن »  :وقد مرت بآكبات أخرى ؛ منها يتين كيف كان الإلزام
من أقرب طريق .

راة
يهذ
ثفى
كريم
وطرق القرآن الك

:

 -١مباالتحدى كما تحدى الله سبحانه وتعالى بالقرآن » وكا نحدى

إبراهم مدعى الأاوهية بأن يأنى بالشمس مانلمغرب .
؟  -والأخل عوجب كلام الخصم واستنباط مباريده مذنلك قلوه
تعالى ف شأن المنافقينوالرهعليهم « :لن رجعنا اإلمىدية ليخرجن الأعز

مانلهاأذل و.لله العزة وألرسوله والمؤمتعن ؛ .

اد

“اس وما مجاراة اللخصم فيايقولثمالتعقيب عليه بمايبطل مدعاه ومن
ذلك قوله تعالى حاكياً عن الرسل مع أقوامهم « قالت لم رسلهم أ الله

شك فاطر السموات والأرض ؛ يدعوكم ايغفر لكممن ذنوبكم وي خركم
إلى أمجسلمى ؛ قالوا  :إن أنتمإلابشرمتلناتريدون أن تصدونا عماكان
يعيد آياءنافأتونابسلطانمبين قالتلممرسلهم  :إن تحنإلباشرمثلكر؛

ولكن الله يمن على من يشاء من عباده ٠ وما كان لناأن أتبيكم يسلطان
إلابإذن الله» وعلى اللهفليتركل اللزمنون » .

فترى من ذلك أن الرسل سلموا بالمقدمة التى بعنلىها الأقوام رفشيم )؛

ولكلهم نقضوا الننيجة بقوهم « ولكن الله يمن على من بشاء » فكأنبم قالوا
ماقلتموه من أننا بشر حق » ولكن متاربدون أتنبنوه عليه من إثيات

 ٠أننالسنابرسل باطل

؛ لأن اللهيمنعلىمنيشاءمن عباده ء فملاائع

منأن يمنعلينابالرصالة +
ش هذه قبسة من ذلك النور العظم الذى أضاء الالهكبلهيقة » لتبتدى
الأجيال بهديه » وتسير-على ضوئه » وتعشو إليه إأذظالمت علا الجهالات
وناهت فق مسالك الباطل » ومثارات الشيطان » وما أردئا بذلك البيان إحصاء

لطرق القرآن الكري فىاسندلاله » ولااستقراء لمسالكه فىجدله » فدون ذلك
تنفق القوى » وينبت الظهر » ويقصر الشأو » ولكن أردنا أن يرى القار ى»

الكريم مثلا من طرق جدل القرآن الكريم.ء وكيف كانت أعاللىمننطق
تدقيقاً » وإن لمتتقيد بأساليب المناطقة » ولابأشكال الأقيسة ؛ ففهاالتقديم
والتأخير والحذف والإطناب تبعاً لحسن البيان لئباعاً لأشكال الرهان .
وكانت مذعلك أعلى من اللدطابة » وإن كان بيانه المثل الأعلى للخطباء .
ولو أن المتكلمين الذين عنوا بإثباتالعقائد » والجدل فبا » سلكوا مسلا
القرآنالكريم » وساروا فىشيعه ع الكان علمهم أكثر فائدة و
»أدنى جنى

وأبنع ماراً» ولكنهم سلكوا مسلك المنطق وقيوده و»الرهان وأشكاله »
فكان علمهم للمخاصة » من غير أن يفيدالعامة » وقدوازن العرالىبينذربنى

ل سد

القرآن :الككريم وطريق المتكلمين فى رسالة(إلجام .العرام عن عم الكلام )
وقال فى ذلك  :أدلة القرآن الكرم مثل الغذاء ينتفع بهكل إنسان » وأدلة
المتكلمين مثل الدواءينتفع بهآحاد الناس » ويستضر بدالأكثرون  .بل إن

أدلة القرآن الكريم كا
يماء
ن اتلذى
فع ابلهصبى الرضيع » والرجل القوى» .

وكساائرا
للأ
أدلطةعمة التىينتفع مهاالأقوياء مرة» يومرضون مباأخرى » ولا '
بنتفع مها الصبيان أصلا .
وق الح أانلناس لو شغلوا بدراسة القرآن الكريم وما فيهمناستدلال
لينهجوا على نبجه( . 2ويسيروا فى طريقه لكان هممن ذلك عم كثير » فإن
انل
كةم
شغخمس
أريم
( )١قادستنبط الفزالى من القرآن الك
الأأكير »
عنادل
او
لمي
تزا

الاستدلال ساها ميزان التعادل

زان
وأص
الأوسط ؛ وميزان التمادل ال
مغري»

زان
وتلا
ال
مزمي؛

الععايد .
ومثل للأول بما جاء على لسان إبراهيم عليه السلام فمجىادلته مدعى الألوهية إذ قال :

ه إن البلهايألقشمس منالمشرق فأت بهامنالمغرب »  .وقال أحباومد فىذلك  :رأيت فى
هذه الحجة أص
اليزندقد
وجا » فتولد مهما نتيجة هىالمعرفة © إذ القرآن الكريممبناهعلى
الحذف والإيحاز » وكال صورة هذا الميزان  :ك
يلقمن
در عل إطلاع الشمس ناهلرإله نهذا
أصل ؛ واإللىقهاودر على الإطلاع وهذا أصل آخر ؛ فملزجمممونعهما أن إالىلهإوله
دونك يماروذ.

ومثل الثاف بقوله تعالى حاكيا إ
عبنراهيم  « :فلما جنعليه اليل ركأوىكبا » قال

هذا ربى »فلما أفل ؛ قال  :لأاحب الآبفلي
ينا»و
نيق
هول
:فوىكال صورة هذا الميزان
أن النجم  1قل ء والإله ليس يآفل » فالقمر ليس بإله » ويفرق بينه وبين الأول ٠ أمهاذا
لأشرى سالبة .
واحداهما مووج
اية

ومثل ثالث بقوله تعالى  « :وماقدروا الله حقتقدره  :إذ قالوا ماأنزل اله على بشر
من ىم ) قلمن أنزل الكناب الى جاء بمهومى

ثورا وهدى

ناس » ويفرق بينه و بين

السابقين بأن.نتيجته جزئية  +وهى إثبات إنزال الله سبحانه وتعالى الكتب علىبعفن البشر .

ومثل الرابع بقوله تعال  :و ل ك
وان فيهما؟ لهةإلاللهلفسدتا » فسيحان الله رب
فاوت » .
ال
ص عم
يعرش

ومثل للخامس بقولهتعالى  « :قلمن يرزقكم مانلسمواتو الأرض » قلالله ٠ وإنا

أر إياكملعهلدىى أو فى ضلال هبين »  .ويقول رحمه اللهبعدبيان هالذأهقسام”  :ميتم

هلا

ا

القرآن الكريم قداشعمل على مانالهجاسفتىدلال » واولجادللت»اثير
تكشئل عن أدق نواميس النفس الإنسانية » وتبين شيئاًكثيراً

وال

امهاعات النفسية والفكرية » وفيه الطب لأدوائها » والعلاج الناجعلأمرامبا :
والدواء الشاق لعللها » وثى مناهجه البيانية المثل الأعلى للكلا م المؤثر
و الحجج الدامغة  0واعتير ذلك بأثره فى مالفيه من المشركين ش وأثره قّ

المسلمين الأولين .
ولقد بلغمن أثرهفى المشركين أن كل منكان يسمعه يثاله مننوره

قب  .سمع الوليد بن المضيرة النى ييه يقرأ القرآن الكريم :
مخاطباً قريشاً :

فواللهما منكمرجل أعرف بالأشعار منى؛ ولاأعلمبرجزه » ولابقصيده
منى » والله مايشبه الذى يقول شيئاًمنهوذاال»له إن لموله الذى يقوله

لحلاوة و
»إن عليهلطلاوة » وإنهلمثيرأعلاه» مغدق أسفله» وإنهليعلو

| ولايعلى عليه » وإنهليحط ,مانحته.
وكان كل من داناه منبم مس نوره قلبه » وئال وجدانه أثره  :حى

لقد تناهى زحمارٌهمعن سماعه ؛ وتعاهدوا على ذلك  :لرمأاوه ممنيل كل
من ممعه الإيمان .

وقد كان من أثرالقرآن الكريم فى المؤمنن الأولين أن عكفوا عليه يرتلونه '
ويتفهموته » ويتعرفرن أحكاءه وهراميه » وجصلوه معلمهم الأول »

ومرجعهم إذا اختلفوا » ومسلالعقائدينبلونمنهم ي
اقوىإيانهم » ويثبت
يقينهم ي
»وعلرمفوا حجة سواه؛ ولا مم
طجة
ر غيير
قه وهديه ي
»جباهدلون
وعن هليه يصدرون .
> الأول ميزان التعادل (الآ كبر والأوسط والأصفر) لأنفيهأصلين متعادلين كأنهسا كفتان

متحاذيتان و
؛سميت الثافى ميزان التلازم لآن أحد الأصلين يشتملعلىجزأين أحدهما لازم
والآخر ملزوم كقوله تعالى ن لوكان فيهماآ لهةإلااللهلفسدتا » نإن قرلهتعالى لفدتا لازم »

واللزوم قوله تعاليى ٠ لوكان فيهما آ لهة ! ؛ ولزمث النتيجة من
ونفى
مزمي
ساللا
»ت
ميان التعائد لأنه راجع إلى حصر قسدين بين النفى والإثبات » يثزم منثبوت أسدهما نفى
الثالث

الآخر » ومن نفى أحدهما ثبوت ال
اآخ
لرق
؛ش
سين
مين

تمائد وتضاد ,

العمل بعراتئ مسد
تمهيد ف افيراق الآمة وسيبه :

جاالءبفخىارى  :عزنينب بنت جحش أنها قالت  :استيقظ النى
لعرب من 0
ته منالنوممحمراً وجهه يشول :و لإاله إالالله » وليل
قداقترب »  .ويروى عن النى عَِكْمْ ؛ أنه قال  « :افر قت الود عل
إحدى وسبعين فرقة » وافترقت النصارى على اثشين وسبعين فرقة » وستفرق

أمتىعلىثلاث وسبعين فرقة )  .وى بعض الروايات إسقاطٍ النصارى »وق
بعضبا زيادة كلها فالىنار إولااحدة  .وقال المقبل فكىتاب ( العالشامخ )

حديث افتّراق الآمة إلىثلاث وسبعين فرقة رواياته كثشرة ©» يشد بعضها
بعفاً » حيث لا تقى ريبة ق حاصل معناه .

عه
ققوقبل
وفترا
ونرى منهذه الآثار أن البى للم تنبأ-بذا الا
وأخمر عن

حدوث الفئن قبل أن تنبت فى الرؤوس

»

»

وتلك خخصائص النبوة

ومزايا الرسالة » وقد أخصر لتننبه الأذهان ؛ وتعتصم بالحق © وتتجنب

الشطط والفئن فىكل حال أمرواقع » ليسلهمن دافع » ولماذا اختلف
المسلمون » وبين أيدسبم كتاب الله لايضلوث ماإن تمسكوا به» وأمامهم
سنة رسول ألله 2

؛ من أخذ مهااعتصم من الشر بسور شديد ؛ لايأئيه

يله زيغ الشيطان ؟
إاليص
الباطل ول

إن أسباب اختلاف المسلمين كثيرةلايمكن تقصها  ولا يستطيع الباحث
استقراءها » إذ أن كل فكرة نبتت وكل فرقة نشأت »٠ أحيطت نشأتها

بأسباب تضافرت على تكوبها » وتآزرت ق إحداتما » فلدكتف ببيان”'
الأسباب إجمالا» وقديغنىالإجمال عنالتفصيل » والتعمم عنالتخصيص
وهاهى ذى .

ل#/اث#ا لس
#

|مصبية العربية :
ال
كانالعرب »©منقسمين إلى شعبين عظيمين » قحطانيين وعدنانيين >
وابليفنريةين التنافس الشديد » والعداوة المستحكمة »٠ والتفار الذى

لايكونمعهاتفاق » وكانالعدنانيون أنفسهمعلىقسمين  .ربعبينومضرين

كولناه
اه »
سدن
يا ما
وك حرب.على الآخر ليساالمه  :ول

 .والقبائل

العزبية فمابيهف تىناحرشديد ء وثوقاتتلتا:زع مسشمر :
فلا جاء الإسلام حرمالنداء بالعصبية فهاحرم» فقدقالتعالى :
« ياأمبا الناس إناخلةئاكممنذكر وأنثى  2وجعلناكم شعوباً وقبائل”
لتعارفوا إن أكرمكي عنداللهأتقاكم »  '.وقدقاليل * «كلكم لآدم ؛

وآدم منتراب ؛ لا فضل لعربى على أعجمى إلابالتقرى »  .وقالمَل
و ليم منامندعاإلىعصبية » ليسمنامن قاتل على عصبية » ليس منامن
مات على العصبية » 2,

فسترت العصبية حيئاً مانلزمان أخناً بتلك التعاليم العالية » وهذه

الآداب السامية » ولكن سرعان مااستيقظت ناراً مشبوبة على الوحدة,
الإسلامية » والامعة الدينية » فظهرت العصبيات فى الإسلام » ظهرت
أولا !افلردة .

يروئ أن مسيلمة الكذاب حيما تنبأ فى بحننىيفة » اتبعه الناس
عاللىعصبية » وكان منجم من يقول  :إنالنعل أن بحمداً صادق .

ومسيلمة كاذب ».و
رالكن
ب.
عبة
يكاذ

أإجلنينا صماندق مضر  .ولا

انتبت الردة خمدت العصبية » -حتى استيقظت قا.لفئن الإسلامية .بعد .ذلك ,

وكإن بعض الخلا والأمراء من الأمويين يذكى نيزائها ويؤجج ليما » حتى
آ ففى.اق * وقد كانت تلك العصبية سيباً فى,
عادت جاهلية  :ونور ال
اإسللام
نشوء فرق إسلامية واخختلافها ؛ حتى إنك لترىأكثر.الحوارج ريعيين .

الا سد

التنازع عاللىحلافة وطلب الملك :
لعن الله طلب الملك »> فقد كان شمرساتطيراً على الوحدات
والجامعات فى الأثم »وقد ابتلى الله الأمة الإسلامية بذلك النوع من
الابتلاء » وأحياناً كانت تتغلب قوة الإبمان على رغبات النفوس » 5

حدث فى الاختلاف بايلنمهاجرين والأنصار» فتقغداب الإعان القوى؛
ودوى صوت الحق فى وسط تلك الزوبعة » فقرت الأمور » وأقروا على

الخلافة أمثلهم ٠ وأقواهم إ|بماناً  .وأحياناً كانت تناتلصرغبة ىا حدث
ف مئازعة معاوية لعلى فى اللحلافة » وقد اشتدت الحن بعد ذلك » وتشنعت

الإحن » وكانت الحوارج بفرقهم » والشيعة بنحلهم » وانقسم المسلمون

لبدعهام فرحون
بذك فورأقحآزاباً دكل حز

٠.0

لصدعايبانات القديمة »
دخرل طوالف كشرة فى الإسلام  :مانأ
والملل والتحل السابقة » فقدبقى أولئك على كثيرمماورثوه من عقائدهم ؛

إذ ل يمستطيعرا أن مخلصوا منه»وأن سبجروه دفعةواحدة » فقد مكنتهالأجيال

فى قرارات نفوسهم » ومنهم مكاننوا يحاولون أن مخلعوا ذاللكقدم ؛
ليإبسلام مماألفوه و؛تفسيره بماعرفوه » وقد
ولعضميم نتزعوا إلى تاقر
يكونذلكمنهموهملايشعرون ٠

مجاورة المسلمين لكثير من أهل الديانات القديمة » وسريان كشر من
أفكارأولئك إلىالمسلمين خصوصاً »»ل
اكن
ثم ي
بت العقيدة قوىالإبمان؛ وقد
دلناعلىذلك تقارب كثير من آراء بعض المبود والنصارى » فري تقارباً

ترازءلة » وترى تقارباً
؛معنآ
لدم
اييو
شديداًببنآراء فرقةالفروشم من ال

شديداً بن أفكار الرافضة الذين يدعون أنهممسلموت وآراء البود  :قال
 ٠ابنعبدربهفى الجزء الأول من
عالع
نقد
.الف
اريد
ل نا
شقلا
عبى :
أحذرله .الأهواء المضللة » وشرها الرافضة ء فإنها مابولد هآذه
مة »

ييغضون الإسلامكمايبغض البود النصرانية » ول يدخلوا فىالإسلام » رغبة
ولارهبة منالله» ولكن مقبتأآهل الإسلام » وبغيآ علهم » وقد حرقهم
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علىبنأنىطالب رضى اللهعنهبالثار» ونفاهمإل اىلبلدان ؛ منهمعبداللهبنسب"
ذسل.ك
وكر د
اب نفاه إلىالحازر » وأبو ال
سهببن
ناه إسلاىباط وعبد الل

أن ماحبلةرافضة محبة الرود  .قالت الرودئلا يكون المللك إلا ى آل داود .

وقالت الرافضة يلكارن الملك إلاف آىل على بن أنى طالب  .وقالت المبود:
لا يكون جهاد فىسبيل الله » حتى يخرج المسيخ النتظر  .وينادى مناد من
السماء  .وقالت الرافضة:لا جهاد فى سبيل الله حبى مرج المهدى ؛ وينز ل من

جكوم وكذلك الرافضة »
نشتب
نى ت
لح
اغرب
السماء  .والبود يؤخرون صلاة الم
و:البود لاترى الطلاق الثلاث شيئاً وكذا الرائفضة » والبود لاترى على

النساء عدةوكذاالرافضة  ..والبود تبغض جبريل وتقول:هو عدونامن
الملائكة » وكذلك الرافضة تقول:غلط جيريل فى الوحى إلى محمد » بعترلى
ابن أطناىلب  .والبود لا تأكل لحمالوجزوكرذ»لك الرائضة ١ .م

باختصار قليل .

وثرى من هذا كيف كانت التعالم المودية تسرى إلى بعض ميندعوله

الإسلام » إما لإغمارهم غايلرإسلام » وإظهارهم الإسلام ؛ وإما لأنبا سرت
إلى بعض ضعفاء الإيمان من جاورمهم » ولعلهكان من الرافضة الفريقان .

محاولة أعداء الإسلام إفساد الأمرببنالمسلمين  :فقدنشروا بينهم أهواء

مطة وغيره ,؛ فقدكانوا
ادقة
ررنا
قلال
لفع
ااني
واك
 .مردية» وأفكاراً باطلة كم
ىزكمتاب
فنح
يفعلون مبفاعلون مستظلين بالولاإءسلام منتمين إلي .ه قال اب

الفصل  :والأصل فأىكير خروج هذه الطوائف عن ديانة الإسلام أن
الفرس كانوا مسنعة الملك وعلو اليدعلىحميع الأثم » وجلالة الحطر ى.
أنفسهم ؛ حتى إنبم كانوا يسمون أنفسهم الأحرار والأبناء ؛ وكانوا يعدون.
جمييع الناسعبيداًللم» فلما امتحنوا بزوال الدولةعنهم علىأبدى العرب »
وكانت العرب أفل الأثم عند الفرس خخطراً » تعاظمت الأمور » وتضاعءفت.
لدمهم المعسيبة » وراموا كيد الإسلام  ,بلمحاربة فىأوقات كثيرة » فكىل.

ذلك يظهر الحق.ف.أ.ظهر قوممانلبإمسلام » واستالوا أهل التشيع :

بعهثأراب

.بإظهار عبة أهل البيت ؛ واستشناع ظل
رمعل
ضىى

خك ش
مس
ج»
رتى
أال
وهم

اللهعنه س
»ثلمكوا مهم

عن الإسلام ؛ نقوممنبمأدخلوه ,إلىالقولبأن

رجلا ينتظر » يدعى المهدى » ..عنده حقيقة الدين » إذل
يايجو
وز أن
ذ
الدين من هؤلاء الكفار » إِذ نسيوا أصواب وسول الله  2إلى الكفر (

.خوقتومرجوا إلىنيوة من ادعواله النبوة » وقوم سلكوا مم المسلك الذى
ذكرنا من القرل بالحلول » وسقوط الشرائع ) وآخرون تلاعبوا فاوجبوا
خمسين صلاة ف كل يوم وليلة .

ترجمة الفلسفة ىقآخر العصر الأمرى والعصر العباسى :
كان للكتب الفاسفية المترحمة أثر واضح » إذ غزا الفكر الإسلاى كثر

املنمنازع الفلسفية » والمذاهب القديمة فخىالق الكون » وظهر كثر من
علماء.المساسن نزعوا منزع الفلاسفة الأقدمين »٠ وأخخذوا بطريقتهم .

ل فشىك
اعون
وظهر فى العصر العباسى أقوام شكيون » ينز

متزع

السوفسطائية الذين ظهروا فىاليونان والروم » فكان كل ذلك ضِغئا على

إبالة  :أضاف إلى أساب اللدلاف أسباباً أقرى وأشد خخطراً .
التعرض لبحث كثير من المسائل التى ليس فى اس
اتطا
لعةبالشعقل
رى:

ش

الوصول [لها منفرداً عن الشرع ك
»سألة إثبات الضفات ونفما » ومسألة
قدرة العبد بجوار

قدرة الرب

» وغير ذلك
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فإن البحث ى هذه

المبائل

يفسح باب واسعاً من أبواب الاختلاف » .إتذختلف الأنظار » وتتباين.
المسالك .وياتجنهجكالها يخالف الآخر و؟ربما كانت أكثر المسائل التّى

.وقع فبا الاختلاف بين الأشاعرة والمعتزلة من هذا القبيل .
ورود اللمأشابه فى القرآن الكريم :

إن بعض ذوى الأفهام حاول الوصول إلى تأويله وإدراك كنه المراد

فاختلفوا فى ذلك » وبعض آآخر » ممن يضربون بينهم وبين الريغ -حجاباً
.مستوراً توقفوا +

ااه
ب

استنباط الأحكام الاسلامية :
تناب والسنة
كم
لمية
اسلا
اختلف المسلمون بسبب استنباط الأحكام الإ

إذ تشعبت أمامهم طرق تعرف الأحكام » وكل أخلبماانقدحفىنفسه من
رأى » أو بمااقتنع بهمن حديث أو أثر .وربما كان هذا اللحلاف أخف

أنواع الدلاف خطراً » وأقراها أثراً » وأبينها ثمراً » إذ نتجمن مجموع
الآراء المختلفة المتفارية قانو ن كم ؛ يعادلأحكم -القاونين وضعاً » وأدقها
نظاماً » وأعدلها منهجاً » وأقواها على مسايرة الزمن »ومساوقة الفطرة

ظهر القصص فى عصر الشهيد عمان رضى اللهعنه» وكرهه علىرضى الله

عنه حتى أخرج القصاص من المساجد  » 72لماكانوا يضعونه فى أذهان الناس
من خرافات وأساطر » بعضها مأخوذ منالديانات السابقة بعد أن دخلها
التحريف » وعراها التخبي .ر وقدكثرالقصص كثرةفاحشةفىعصرالأموين
وكان بعضه صالحاً » وكثير منهغيرصالح  .وربماكانالسبب فقدخول كثير

من الإسر ائيليات فاىلكتبفسير وكتب التاريخالإسلاتى هذا القصص الذى

لايتحرى فيه الصدق واللق فىبعض الأحيان  .وطأبيفعىكاأنراً غير
ناضجة تلقى فى مالس القصص امختلفة قد تكون سبباً منأسباب الملا
وخصوصاً إذا شايع القاص صاحب مذهب » أو زعم فكرة » وشايع الآخر
»إن
غيره ف

ذلك الحلاف يسرى إلى العامة ؛ وتسوء العقى ؛ وقد كان

شىء من ذلك محدث ف العصور السابقة .

) (١ويمسن إلاالحسن البمرى. 

ش

(م -7تاريخ الجدل)

وجكل اطلميناطكولها! سين
.
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قويت الوحدة الإسلامية ى عصر الخليفتن الأولن » حتى إنه ماكان١ ,
يدث خلاف إلا انتبى إلى اماد » ولا افتراق إلاانتبىباتغاق » حتى

ظهرت الف
عتن ف
صىر

الخليفة الثالث» فاتبم الذين ظلموا أهراءم بغيرع »
م

وانشقت الوحدة الإسلامية و
؛اشعبت من غير تلاق » وانفرعت من غير

اتفاق » وركبت الأهواء الرءوس » وقامت فتنة خير وصف لناماجاءفى
حعيح البخارى  :عن أنىهريرة قال :قالرسولالله لَه  « :ستكون فتن

القاعد في
االخي
قرامن
ئم ؛ وال
ل خص
اقائم
مير
امن
ثى و
»الماشى خخير من

الساعى » منتشرف طاتستشرفه ؛ فن وجدفباملجأ أومعاذاً » فليعل به»
ولسنا الآن بصدد بيان هذه الفتن ولككنا ذاكرون آثارها فى الحدل الإسلاتى

املعإشارة إألسىباما مفوىضعه ,
وقد تناول الجدل فىعصر الخحلفاء الراشدين شعباًثلاثة :
م فاىمة
الجدإلا
١

,

؟ -وجدلا فىأصول العقيدة .
وجدلا فى الفروع .

|

واللبكجندل فىهذه الشعب بمقدار واحد ©يبتلفاوت فا تفاوتاً

الإمامة :

قنبلذأن
ك
ر لحلاف فى الإمامة والجدل فبها نتقدم بكلمة موجزة عن

كتبها والداعى إلما ؛ والشروط الشرعية فها .

5

قال اخبنلدون ق بيان حقيقة الحلافة والفرق بينهاوبين الملك  :إن

حالممللاكلاكلاطفبةعىهوحملالكافةعلىمقتضى الغرضوالشبوة و»السيابى هو:

علىمقتضى النظرالعقلىفى جلب المصالح الدنيرية ودفهقعالمضار.

واتخلافة هى حامللكافة على مقتفى النظر الشرعى فى تعاطهم|لأخروبة

والدئيوية الراجعة إلبا ؛ إذ أحوال الدنياترجع كلها عانلدشارع إلى اعتبارها

بمصالح الآخرة » فهى ف ا
لحقيقة خلافة عن صاحب الشرع فيحراسة الدين

وسياسة الدنيا به .

وهذه التفرقة بايلنملك والخلافة كانت واضحة فى عصر الخلفاء
الراشدين ك؛انوا رضوان اللهتعاللعنهممقيمين لحدود » منفذين لأحكام

الشرع الشرريف » -حراساً على الناس فتنىفيذه ؛ دعاة إليه ؛ مبيدنلأشحكامه ؛

موضحين لما عساه يهم على الناس » وقدكان ذلكشأن الالحلناقةقحاىبت
ملكا عضوضاً » كا ورد بذلك الأثر .

والملاخفلافة منالمعنى الدينى و؛الرقابة علىتنفيذالشرع الشريف
كانت من قبيل فروض الكفاية » فيجب على الكافة إقخالمةيفة » محيث

يمون حيعاًإن م يق .ر قالابنحزمفىكتابه الفصل  :اتفق جمييع أهل
المئة ؛ وجميسع لمرجئة » وجميع الشيعة © وجميم اللموارج على وجوب

الإمامة » وأن الأمة واجب عاللمانقياد لإمام عادل »يقم فهمأحكام الله
ويسوسبم بأحكام الشريعاةلى أنى ما رسول الله مَليْهِ ٠ حاشا النجدات

املنلتوارج ف
»إنهم قالوا  :بارعالسفرش الإبان؛ةوأ ليمأ
ينعاطوا اق بينهم  :وهذه فرقة مانرى بق منهمأحد » وه المنسوبون إلى

نجدة بن عويمر الحنثى بالمامة » وقول هذه الفرقة ساقط يكنى فى الرد إليه
وإبطاله إجم
رمن
ككل
نا عبلطىلانه » والقرآن الكرم والسنة النبرية
ذاع

الشريفة قورددا بايجاب الإمام »
ذملنك قول الله تعالى ١ :أطيعوا الله
وأطيعوا الرسول وأولى الأدر .منكم ( معأحاديث كثيرة اح ق طاعة

الأثمة وإيجاب الإمامة » ثمبين أن الفرض إقامة إمام واحد ويلجاوز إقامة

1
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إمامين  :فقال  « . .ثماتفقمنذكرنامنيرى فرضالإمامة علىأنهيجوز
كرون إمامين فىوقت واحد ىق العالم» ولايجوز إلاإمام واحد إلامحمد ابن

كراع السجستانى » وأياالصباح السمرقندى » وأصمابما » فإنبما أجازوا كون

إمامينوأكثر فىوقت واحد » واحتج هؤلاء بقول الأنصار أو منقالمنهم
ابلوسمقيفة للمهاجرين  :مأنماير » ومنكم أمبر؛ واحتجوا أيضاً بأمر على

وا
ملح
عسنام
وعية » وكل هذالاحجةلمفيه؛ لأنقول الأنصار رضى الله
عنهمماذكرنالميكنصواباً » بلكانخطأ » أدام إليهالانجتهاد » وخبالفهم

فاليمههاجرون » ولابد إذا ااخلتلقفائلان علىقولين متنا
يقضين
ك من
وأن
ن
أح
ودهامالحقآاًخ»خر خخطأ » وإذا كا
فنذ
ولك ك
اذلك
جب

رد متناازعوا

في
اهإل
فىمراض الله عزوجل للرد إليه عانلدتنازع »٠ إذ يقول سبحانه :
فإ
«ذا تنازعتم فشىىء ء فردوه إلى الله والرسول » إن كتنؤتممنون بالله
وا
فليو
نم ال
ظآخ
رر »
نا فذىلك » فوجدنا رسول اليلهلتم » ققدال  :إذا
بويع لإمامن فاقتلوا الاآخرمنهما » وقال تعالى  « :وتلكاونوا كالذين

تفرقوا واختلفوا » وقالتعالى :ث٠ونالزاعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم ؛.

رإذا كانإمامان فقد حصل التفرق امحرم ووجد التنازع » ووقعت المعصية ,

فصح أن قول الأنصار رضى العلنههم خطأ رجعوا عإنهلى الحق
وعصمهم اللمهن العادىعليه » وأماأمرعلىوالدسن ومعاوية فقدصح عنالنبى

يِلّهِأنهأمنخذاررجة نخرج من طائفتين »اوأن
لهتطقتل
اهائأوفلدن باحق ,

نك
اان
ل قا
طئل
اتل
ئكفة

عرلى
ضىى الله عنه» فهوصاحب البلا شك ع

وكذلك أنذر عليه الصلاة والسلام بأن عماراًتقتله الفئة الباغية » فصح أن.

علصيأاهحوب الحق » وكان عاللقسابق إلى الإمامة فصحبعدأنصهاحبها

وأن من نازعهفيبافخطىء » فعاوية رحمه اللهمخطىء ؛ مأجور مرة  :نه

مجتهد» ولا حجة فىخطأ امخطىء ؛ فبطل قول هاذلهطائفة أيضاً .أ ه .
باختصار قليل ٠

وقد ذكر اخبنلدون شارلوطإمامة فال :

ثرا سس

وأما شروط هذاالمنصب فهى أربعة  :العم؛ والعدالة » والكفاية ع

وسلامة الحواس  .واختلف فى شرط خامس وه
او ا
للن
قسب
رشى
اشترط ابنحزم أن يكون رجلا لقول رسول اللهيلتم ٠ :لايفلح قوم
أسندوا أمرهم إل امرأة » .

 .وقد

أما الاختلاف الأذشيار إليه ابن خطدون فاىلنسب القرثئى فواسم
النطاق » مثراتى الأطراف متلش النواحى » قال ابن حزم  :اشتلف
لقائلون علىوجوب الإمامة فىقربش» فذهب أهلالسن »ة وحميع الشيعة»

وبعض الم
عتزلة » وجمهور الحرجئة إلىأن الإمامةلاتجوزإلافىقريش خخاصة

مونلد فمهر
ابلنك » وأتنهة
جل
واز فيمنكان أبره منغيربنىفهر بن

مالك » وإن كانت أمهمقنريش » ولا فوىحلليفاف
»ى مول و؛ذهبت

الخواريج كلها » وجمهرر المعتزلة » وبعضي المرجئة إلى أنما جائزة فكىل

من قام بالكتاب والسنة » والواجب أن يقدم الحبشى  +لأنه أسبل لخلعه
إذ
االحا
طد ع
رنيقة

.

ثمقال  :واختلف القائلون بأن الإمامة لاتجوزإلافىقريش  .فقالت

طائفة  :هى جائزة

جميمع ولد فهر »ءوهذاقول أهل ال
وسنجةم»هؤر

المرجئة »
وبعض المعتزلة  . .وقالت طائفة:لا تجوز الحلافةإلافىولد على

ابن أطنىالب  . .وبل
بغنا
ععن
ض

بنى الحارث بن عبد المطلب أنهكان

يق
اولل ل
حانلجوازفة إلافىبنىعبد المطلب خاصة » وبراها فى حميع ولد
عبدالمطلب » وهم أبوطالب © وأبولهب ؛
ووال
احا
لرثع»
باس » وبلغنا

عرنجل كان بالأردن أنه يقول لتاجوز الحلافة إلافىبأنمىية بن
عشبد
مس » ورأينا كتاباًمؤلفاًلرجل من والدلعم
لرخبن
طاب رضى الله

عنهبحتج بأن المحلافة لانجوز إلالولد ألىبكر وعمر رضى اللهعنهما 0 .
وترئ مهنذا أن جماهير العلماء املنمسلمين يرون أن الحليفة من
قريش ومن عداهم أقلعدداً وأضعف ناصراً » وقداحتجأولئك الكثرة
منالعلماء محديث الأنمة منقريش » وف روابة  :الأمراء منقريش  .وإذا

رجعنا إلىأقوال الرواة والشراح فى ذلك اللديث نرى أمرين :

اك سه

أحدهما  :أنهم اختلفرا فىمعناه » فريقسر ج الحديث على أنهخير

يىش
قكو
بسمياقع » وهر أن الإمامة التقيقية الشرعية سك
رن ف

» لاى

غيرهم؛ وفريق قال إن المقصود الأمر والتكليف و؛استمع إلى مياقوله

ابن حجر فى شرح حديث ابعنمر عانلى يِل ١ لبازال هذا الأمر فى
ل هذا الآمر أى لايسمى بالحليفة إلامن
زيرالا
يتقد
ثمناباىن . ,ال
ايش
فر
يكون منقريش » إلاأن يسمىبهأحدهم منغيرهمغلبةوقهراً  .وإماأن
بكون المراد بهالأمرء وإن كان لفظه لفظ الخير  .ثمقال  :قال التووى :
ى
لمر
حك حديث ابإن ع

نناس
ابل م
يوم القيامة ما

اشان » وقد ظهر

تم » فن زمنه إلىالآنلمتزل الحلافة فىقريش من غير مزاحمة
لله
مياقا

عهلمى ذلك » ومنتغلب علىالملكبطريق الشركة © لاايلتلكركألنافة
:ذا
ف قريش»؛ وإتما يدعى أن ذلك بالنيابة عنهم  .ثمقال  :قال القرطى ه
الحديث خبر عن المشروعية أى لاتنعقد الإسامة الكبرى إلالقرثى » مهما
وجد منهم أحد » وكأنه جنح إلىأنهخبربمعتى الأمر .
لانهما  :أن الروابات تضافرت علىأن أولوية قرشمقيدة بعدللم؛

وإقامتهم الحق .٠ بل طاعة كل متول مقيدة بذلك » ومن ذلك ع
قوله ننه لقريش ١ : أنتمأولى الناس مذا الأمر» ماكنتمعلىاللميق» إلا
أن تعدلوا فتاحوا كماتلحى هذه اللخريدة »  .وقوله يلش  :و استقيموا

رتقك ؛م
لقريش مااستقاموا لكم » إن ل يمستقيموا » فضعواسيوفكمعلىع ا

فأبيذوا خضراءهم » فإنلمتفعلوا فكونوا زراعين أَُشسْمّياء » .

ويفهم منكل هذا أن القرشى أولى بالحلافة تمسااوى مع غيره كفاية
وعدلا » فإن لميكن فكىفاية غيره ء وعدالته » فغيره أولى  ويؤيد ذلك
ماروى عن عمر رضى الله عنه » أنهقال  :إن أدركنى أجلى » وأبوعبيدة
احسىتخلفته » فإن أدركنى أجلى » وق
عد م
باتيأب
دوة استخلفت معاذ
أبن جيل » ومعاذ بن جبل غير قرثى  +وقرله يليم ؛ 9اسبعوا وأطيعوا»

وإن استعمل عليكم عبد حبشى » كأن رأسه زبيبة » .فهذا وذاك يؤيد

جواز أن تكون الولاية فىغيرفرشى .

لآم اس

اخمتلافا المسلمين ى الخلافة :

ولنرجع إلى انختلاف المسلمين فى الخلافة فىعصر الحلفاء الراشدين »
فنقول:اخختل .:المسلمون بعد رسول اللهيَلِثَرٍ» ى شأن منمخلفهفىولاية أمر
نصار رأوا أن الحليفة يكون منهم » لمالىمنفضصيلة الإيواء
لنأ؛
فمسالمي
ال

رصرة»ولخيصمحلاةلإدلا ؛م ونصراءادس ين و»الدعاة إليه »
ويلرموا أن النى يلثم » خصها ببطن من بطون العرب » ولا بقبيلة من
بكر» رأوا أانلالمأمهراجرين »
سىبم أبو
قبائلهم  .وفريق آرخرأعل

وفريق ثالث جعلوها فىبنى هاشم » وئلاداوام بتعليىازه علىكل بهنىاشم
لام
إةسفى
لبق
السا
با

لفحقل
امواق
» والدفاع عنه » وال

»؛ والعلم والفقه

ين»
قلب
يدغ
رق
فوسط
ل ال
اريق
:إن الف
فى الدين » ولم يدم اللدلاف طويلا ف
كن
سن »
وسلمي
وتبعه جماهير الم

وارج
ادلىخبه
الرأى الأول حتى نا

؛

قلعهخدليفة الشبيد عهان
وحمد الرأى الثالث ححتى استيقظت رءوس الفتن ا
رضى الله عنه»وذلك لأن شخصية الخليفتين » وماقد قدماه من فداء وبلاء

عبراالأنظار » فلميفكر الناسفىرجعة أو انتكاث .
شدغل
وفوق ذلك فق

المسلمون بالجهاد فىسبيل الله » والتعاون قى

عهاة
قم
رسعت
تدبير الأمور لتلك الفتومالتى ات

الحكم الإسلاى ؛ ولذلك لم

محفظ التاريخ من امحادلات قى الخلافة من لدن وفاة الننبى  » 2إلى الخليفة
الثالث عهان رضي الله عنه إلا جادثة الأنصارر للمهاجرين » .وانتباء الأمر
عبايعة ألىبكر رضى اللهعنه» وإلا امتناع على رضى الله عنه وبعض أهل

بيتهومنيلتمون إليهعنالبيعة زمناًقيل إنهستة أشبر » وماتخلل ذلك من

بفاىت حقهفواىللإخلادفةلا»ئه إلما بقرابته
مناقشات لرهخى الإلهعثنه

»لما بايعأحسن الطاعة وم يحدث نفاراً » وم يشاقق نخليفة
وسابقته و

وال٠ولى
في| يعتقده حقاً له» فأدى للخلافة حقوقه

الأمر ما يجب له من

»مشورة خالصة .
نصيحة وموعظة حسنة و
وقد سلك الصحابة ف طريق انتخاب الخلفاء ثلاثةمسالك » لأنهم لم

ؤم
ب

سس

يدوانصاًشرعياًبقيدهم بطريق » ويأخذم ,بمذهب » إذ الشرع ترك الثاس

أحراراً فيه» يسلكون أى مذهب يوحى به العقل » وتوافق عليه الكثرة

لأن ذلكيختلفباختلاف الأزمنة » فبلقميدهم الشرع بطريق قد يصلح فى
زمن » ورا لايصلح ق غيره .
والمسالك الى سلكها الخلفاء :

 -١طريقة الانتخاب المباشرمن المسلمين » وقد حصل ذلك ف انتخاب

ألىبكر رضى اللهعنهالذىثمسريعاً قىسقيفة بنىساعدة .

؟  -وطريقة العهدلمنبعده»وكان ذلكلايتمإلابع مدبايعةالمسلمين لمن
يعهد إليه» وقد حصل ذلك قىانتحخاب الفاروق عمر رضى الله عنهإذ انحتاره

أبوبكر ٠ وعهد إليه » ثامأخ
لطال
سةل
لهم
مبيع
منين  .وألرودنا أن نرد
الحقائق إلى نصاءها فىهذه الطريقة » لقلنا إن عهد الحليفةماكان اقتراحاً

وقد نفذه المسلمون مبابعتهم ذلك المستخلف  .والأمر الذى جعل أبباكر

يعمد إلىذلك هو خوفه أن يضيع أمرالآمة سدداً بدداً » والجيوش قد
ذهبت فاتحة » ضا
اربة
لف
أىرض » والأعداء فى كل مك
بانصيت
ررن
الدوائر بالمسلمين ويريدون الفرصة فيلهزوئا .

وطريقة الاختيار الشورى منأشخاص يعينبم الحليفة » ليختار
ملهم مخنلفه  .وقدفعل ذلك عمر رضى الله عنهعندما ضربه أبو لؤلؤة

المجوسى لعنهالله .والذى حصل أن ثلاثة مالنستة الذينعينهم عصر ؛
فوضوا لعيد الرحمن بانخعو
تفيار علىأعومان » فاختار عمات رضى

اللهعنه» وبايع الناس » وما اعتر عمان خليفة إلابعدأن تمت له اأبيعة من

المسلرين بالمدينة المثورة  .و علىذلكيمكننا أاننلقاولنإتنخاب العام كان
روح هذه الطريقة » والفرق بيونهباين سابقتها .أن هذه اقتراح باتتسفاب
شخص من بين سئة » قال علهم حمر رضى العلهنه أنرسول اللهيقر 0

:مات وهو علهم راض » فم جد لأحدهم نضلا على الآخرين » و يرد أن
ياتتلحمتلبعات ححياًوميتاً .

عقذأراس
ا

لفن ى عهد عهان رضى الله عنه ٠
استيقظت الفتن فىعهد الشهيد عمان رغضى الله » وكان العامل فا
خسة عناص

ْ

:

أونما  :سماحة القرشيين وكبار المهاجرين والأنصار بالذهاب إلى

الأقالم ء فإن أولئك ذهبوا إلى البلاد » فانسابرا فمابعدأن كان عمر
رضى اللهعنهقدمنعهم منها » وقد كانفهم جرأة على الحكام بسببقدمهم
السابقة فىالإسلام » ثممن القرشين من كونوا أرستقراطية عربية » لهامجالس
خاصة ٠؛ ومميزات تجعللمالصدر » وقد اختلفوافى هذهامالس ؛ وتناولوا
الخليفة وعماله بالنقد»ومنالمهاجرين الأولين منرأى أعمالاينكرها » وأموراً
م يقرها ؛ فشدد النكيربسبها على الحليفة » وعماله » كنافعل أبوذر رضى

:الله لقد حدثت أعمال
اللهعنه » فإنه يروى أنه كان يقول فىالشام و

ماأعرفها » وال ماهىفقكتاب الله» ولافىسنةتبيهيكم » واللهإنىلأرى

حقاًيطفأ» وباطلا بحيا» وصادقاً مكذباً » وأثرةبغيرتق» وصالطاً مستائراً
عليه :فقال حبيببنمسلمة الفهرىلمعاوية  :إن أب ذار لمفسدعلبكمالشام »
فتدارك أهله » إن كان للكفيه حاجة » وقد كثرت أقواله علىهذه الشاكلة
ااوليةخإللىيفة المقتول عمان رضى الله عنه منه » فآمره
حتى شكى مع

عهان بمأحنمله إليه .
وثرى من هذا كيف كان سماح عمان لؤلاء الاعليلةصمحنابة فانحاباباً
لنقد أمرهبين أقوام قريبى عهد بكفر ؛ أو دلوا فى حكم المسلمين

عاين
اهئن ل
كطار

؛لو أبقاهم جواره لاستطاع أن يحدمتهم المستشارين
و

والمعيندن إن أراد ذلك .
انها  :اشتهار سيدنا عمّان رضى الله عنهنحبه لأقاربهوليس ى ذلك

من إثمولالوم » ولكنه وثقبكثير من الأمويين وهمأسرته © وبعضيهم
ليسوا بأهلهذهالثقة » فكان يستشيرهم فىكثيرمن أمورالدولة » وبذلك
نفرمنهعظماء منعليةالصحابة ذوى السيقفى الإسلام » كطلحة » وسعد

سد

,ةا مس

ابن أ وقاص ؛ والسيدة عاأئةة أم' اؤمنن  3لهم رأوه قل أنخمذ يشاور هؤلاء

بدل أن يشاور أولئك السابقين الأونين من المهاجرين والأنصار » والذين
اتبعرهم بإحسان  ,وقدكان عمر رضى الله عنه قد اختص بشوراه اللخاصة

أولئك الممتازين » وكان كلا جد أمرمن الأمور ذوات الحطر جمعسكان
المدينةأمعين » واستشارهم فى شورى عامة .

وقد كان أولئك الأمويون يحاولون القبض علنىاصية ال
يأمو
ررو
.ى
أن عمّان لماأاحالطمبصهريون والكوفيون والبصريون » استعان بعلى رضى

ال
الهع
لنه
مفى
صصر
رفيين

» فصرغهم و
©أشار عليهغلى بأن يكلمالناس

بكلام يسمعونه م يشهد الله على ما فى قلبه من التزوع والإنابة » فتك
بكلام ؛ فرق

له التاس  6وبحى كثيرون مهم ع وارثئدث القلوب الشاردة

وكادت القضب ترجع إلى أجوفان
تهام؛وت نوازع الشر فىخ
ولاي
لاها
ك»
ن

مروان جاء إليه » وقال لبهأى أنت وأى » والله لوددت أن مقالتنك هذه

كانت» وأنت متنع منيع» فكنت أول من رضى

با» وأعان علا » ولكئلك

قلت ماقلت حين بلغ احزام الطبيين » وخلف السيل الزبى » وحين أعطى

الخطة الذليلة الذليل » والله لإقامة على خطيئة تستغفر منها أحم
تلمنت
ووبة
ف
علبا  .وإنك إن شنت تقربت بالتوبة » ولمتقر بالحطيئة » وقد اجتمع

إليك على الباب مثل الحبال من الناس » فقال عهان  :فاخخرج إلهم ,
فكلمهم ف
؛إنى لأستحبى أن أكلمهم » فخرج مروان إلى الباب والناس
يركب بعضهم بعضاً » فقال:ماشأنكم ٠ فقداجتمعم كأنكم قداجتمعتم

نب
ابل»:ش
واه
جتوه

؛ وإكنلسان آتحذ يأذن صاحيه » جثتمتريدون أن

تتزعواملكنامنأيدينا»اخرجوا عن .ا أم وااللهلأُرنميتمونا ليمرنعليكم
منا أمر لا يسسكم  6ولك نحمدوا غب رأيكم  .ارجعوا إلىمنازلكم » فإنا

وامللغهملانوحنبين على مأايفدىينا . 9
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الطير ى المزء الخامس

صففحة 91١١

»

قد نقل ذلك الطيرى »

وهو من الدمّات

2

ونبتى كيف يكون وقم هذا الكلام فى النفوس » لابد أن يكون بأسا من إشكاء ؛ وهم اليأس
العصيان

ء وكذاك

كان

.

1

اكب

الثها  :تولية بعض العال فإنهم ليمكونوا من ذوى السبق » وبعضهم
ان » وهوعبداللهبنسعد
إتدي بمعد
قدأباح سيدنا محمديَرْلِيَرٍدمه » إِذْار
ابن ألىالسرح ولاه أمر مصر بعدعمرو بن العاص » فاكتسب منتمرو عدوا

رى أنكهان
بفى
لنهطروى
اى إ
فقد أحذ عمرو يؤلب الناس على عثان » ححت
يقول  :والله إن كنت لألى الراعى فأحرضه عايه  .وأما عبداللهبن سعد
فد كانت ولايته مصر سبباً لنشر قالة السوء عن سيدا عئان رضى الله عنه

إأذخل الئاسيتتحدثون فىشأنتوليته ؛ وهو الرجل الذىآمن ثمكفر » ثم
مىين دينهم » إذ
لعل
سبس
منهل
لأ
ادعى
ول الله َلثم » وا
ربسعلى
كذ
اف ماكان يأمره بهيلتم ؛ وغير ذلك
خكرليم
ربآن ال
قيكت
لان
اهك
قال إن

هن الدعاوى اللحطرة الى نسبت إليه .
وفوق هذالم يكن البر الرحم الذى يأسو اارلانحاغرة بحسن سياسة)
ويرقاً النفوس الثائرة متذق وكياسة » بكلان فىسياسته العنف الذىلم
يمازجه عدل .
أهل مصر جاءوا يشكون ابر
شبدده فيه ؛ فألى أبن أبى السرح ١

رلىجل
لإ
ابطر
بعض من آ تأه من قبل عمان من أهل مصر ء حتى فئله ؛ فا

بةذعلاىء
إحرأ
عفه غوايته إلىال
نوكي
د»
تمنن
كيف يستبين بأمرأمير المؤ
اس باآلنأخملريفة
نعر
لاش
»لرأفة مبم  .ثامإذ
مأنوصام بالعدل بينهم وا
بون على من ولاه » أيلياسون من إقامة العدل » واقليأس فبتحاب
حول

بين

الشعوب

؛

والنزوع إلىالفتن والآثام والشرور .

رابعها  :لسينيدنا عمان رفى الله عنه :
ليمكن سيدنا عان رجلا عنيفاً ميأنخذون الأمور بالشدة » ويعالجونما

سالآة

س

وكثير من الفئن لتاعالج إلا بالسيف ولاتؤخط إلابالشدة » ولو أن سيدا
عمّان رضى الله عنهأخذ أولئك العصاة بالشسدة عندما تحركت رءوس إلى

الانتقاض » وقضى على فتنهم حأتيىأسبم من أن تكون الثورة وسيلة
للعلاج » ثبمعد ذلك يأخذ فىرد الأمور إلى نصاءها ومعالمتها » وأبعد

الولاة الذينكانوا سبباًفىشيوع القالة وانتشار السوء » اوفعل ذلكلنجا )
ان أاهللمدينة وعظماء الصحابة كلا هموا
ك»
وناس
ولكنه آثالرعافية لل
حمل سيوفهم للوقوف فى وجه أولئك الذينساوروا المدينة ثبطهم ومنعهم )

فإن الرواة يقولون إن مامائة من الصحابة كانوا علىاستعداد لحمل السلاح »

وكلهم من بقايا السيف » وبقابا السيف أب عدداً » وأحفظ للبيضة » وأشد
منبحامون عن الحوزة » وقدمنعهم سيدنا عمانمنالتقدم لإخراج هؤلاء

قلقتتلالك
إيثاراًللعافية ».
وومانعالً ل

» فكان هو رضي الله عنهأول فداء »

وأول قربان أل فاىتللشكران التى تأججت .
خامسها  :وهو أعظمالأ
وسبا
جبو»د طوائف منالناقين علىالإسلام

الكائدين له بريبنوع المسلمين » فعملوا على تفريق أهله » وتمزين

وحل”نهم» وتضييعهم سلداًبدأ » ولاجامعة تجمعهم  .وكان أولئك يلبسون

لباس الغيرةاعللدىين و
»يشيعون السوء عن عهان ؛ ويذكرؤن علياًبالخير »
وينشرون روح النقمة والعرد ببن الشعوب الإسلامية » ويتعخذون من بعض

مايفعله ولاةلعثيان مدايبن
عون
تيههم
وعل

» لآنهميحبون أن تشيع المظالمفى

الذين آمنوا » بوكان الطاغوت الأكبر نرلاء حيعاًعبداللهبنسب .أ واستمع

إلىم ياقولهالطبرىفيه :كانعبداللهبنسبأوودياًمن أهلصنعاء » أمه

اعد ماد م مل ف دا اين ,عاوطلام؛
بدا ببلاد الحجاز » ثاملبصرة ٠ ثاملكوفة ٠ ثاملشام » فلميقدرعلى
مابر
يدعندأحد من أهل الشام ؛ فأخرجره  3حى أن مصر » فاعتمر

فهم ء فقاللمفيايقول > لعجب ممن يزعمأن عيسى يرجع » ويكذب بأن
حمدا
ً لميرجع » وقد قالعز وجل  « :إن الذى فرض عليك القرآن لرادك إلى
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معاد »  .فحمد أحق بالرجوع من عيسى » ف
وقيل
وعله
ض»
م

لفمال
ترج
كعةل»
موا فبا  .ثمقالللمبعدذلك  :إنهكانألفلى ؛ 1
ولكل نبى وصى » وكان على وصى محمد  .ثمقال  :محمد نياكم الأنبياء

وعلى خاتمالأوصياء » ثمقالبعد ذلك منأظلمنلميز وصية سول

اللهكته » ووثبعلىوصى رسولاللهيليمِ؛وتناول أمرالأمة » ثمقال
مم بعد ذلك إن عئان أخذها بغير -ح
وىه؛ذا

وصى رسول الله ب

فاميضوا فى هذا الأمر فحركوه و
»ابدءوا بالطعن على أمرائكم »٠ وأظهروا
الأمر بالمحروف والنبى عن المنكر تستميلوا الناس »٠ وادعوههم إلىهذا
الأمر » فبث دعاته ؛ وكاتب من كان اسنخض فى الأمصار » وكاتبره :

ودعوا فى السر إلى معاليه رأمهم » وأظهروا الأمر بالمعروف والهى عن

انكر » وجعلوا يكتبون إلى الأمصار كنبايضعونها فى عيوب ولاتهم ؛

وبكاتتهم إخوائهم بمثل ذلك  .ويكتب أهل كملنمصهرم إلى مصر آخر
عياصنعون فبقرؤه أوائكفىأمصارهم ؛ وهؤلاء

أمصارهم ٠ حتى

تناولوا بذلك المدينة » وأوسعوا الأرض إذاعة » وهم يريدون غير ما يظورون
ويسرون غير مايبدون ؛ فيقول أهل كلمصرإنالفى عافية مما ابتى بههؤلاءء

إلا أهل المديئة  .فإ
امءم ذلك عن جمسع الأمصار » فقالوا  :إنالى
جنه

عافية ماالفينهاس .

انظر إلى أولئك المنافقين الذين يعيثون فى الأرض كيف ملأون الحو

صياحاً » ويجارون بالشكاوى الكاذبة » ونبئئى كيف يكون حالم إذا وجدوا
عوه وينشروه ؛
هناة لأمر ؛:أو ذثباًسابقاً أو لاحقاًلوال » ليابذديأن

ود و
لمة ق
ظ»
بدفس
والآ
تملئوا تفوس الناس بأن أمر
قضاع
وا

فإيحهمساساً

بأن ظلماًواقع» وعدلا ضائع » ويشعروه باليأس من النصفة إلا بتغيير ؛
وفىالتغيير تأريث للعداوات وتذكية لنيران الأحقاد » وأفتبحواب الشر
غاون .
بم
عملصىاربعها ' نتفشل الآمة » وتذهب ريحها » وذ
يلك
ّن الى ابتدأت بقتل .ذلك
ئلك
لدتف ث
اوج
تضافرت الأسباب السابقة » فأ
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الخليفة الشهيد » وانتبت بتقسم الأمة الإسلامية إلى فرق وشيع وأحراب
تتجادل أحياناً باللسان » وتتناحر أحياتاً بالسيف .
قفيىقة » قبل
حار
لنص
اى أ
ف ظل تلك الفئن نبتت الشيعة » وإن كان لعل
ذلكيرجع وجودهم إلى الحلاف الأول الذىنشأ » بعد وفاةالتىيِل 2
ويلكأنخلممذوا شكل طائفة تجمعها آراء ومبادىء تتعلق بالإمامة » إلابعد
أن أخد عابلدله بنسيبدأعر دعوته هذه » وينشر ذلك الرأى الذى ارتآه
طريقاًلغابته » ولماقتل سيدنا على رضى اللهعنهأخذت آراء الشيعة تنسع

وتنقسم فرقاًمختلفةعلىماسبين إن شاءاللهتعالىعندالكلام علىالشيعة
وى صدى هذه الفئن » وآ ثارها الىاستمرت طول مدة الخليفة الرابع

علىكرم الله وجهه » وجد الحوارج الذين خخرجوا على على رضىالله
عنهبعدالتحكم » وأخذوا ينادون بثلك الكلمة التى كانوا يرددونها وهى
«لاحكم إلالله » وأقخدذوا يجادلون علياً  :وعلى يجادلم » حتى قتلوأ
عبداللهبنخباب بنالآأرت » وليسلموا قائله» وقالواءكلنا قتله» فقاتلهم

على رضى اللهعنهحتى كاديبيدهم .
فلحلافة ق هذا العصر :
الجدال ا

كثر الجدال ف الحلافة الإسلامية فى ثلاثة أدوار ى عصر الخلفاء
الراشدين  :فنى الدور الأول كان بدور الجدل أولا حول استحقاق الأنصار
اولمهاجرين للخلافة»وكان الأنصار يحتجون بالنصرة والإيواء و»المهاجرون
ولونأسلمناقبلكم وقدمنافىالقرآن الكريمعليكم » ويحتجون بأنهم أقرباء
ى مله » وقد انتبى ذلك الجدلبالإقرار للمهاجرين » وقد كانت زوح
ايطلرفعرلىيقين » لوذلك انتبى
.بن تاسلومدتجادلين » والإخلاص كان يس
لاف وشيكا  .وقد عقب ذلك خخلاف آخر قوامه شعور على بأنه أحق

لافة لقرابته القريبة » وهويحتج بقوله تعالى  « :وأولو الأرحام بعضهم

ببعض ف كتاب الله»  .ويمتجبأن المهاجرين احتجوا بان رسولاللهيلل
ففازوا » وإنةيكن الفلجل فالهاشميون أؤلى » لأنمم الأقربون » وإلا
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فالأنصار على حجتهم  .وقد انتبى ذلك الجدل ببايعة علىرخى اللهعنه
' لأى بكرنخليفة رسول الله يلتم » لأنهلمبردلهذه الأمةشقاقاًولانفاراً »
اء .
ل حدسم
اذى
فاخلاص الصحابة هوفالىحقيقة ال

أما الدور الثاى فقد كان فتىلك الفتن التى قامت فآىخر عصر الخليفة
الثالث رفي اللهعنه» وقد كان بعضه يحرىسراًفىالأقالم كالذىكانيجرى

ابلنسبعية فها بينهم » وقوام هذا النوع الغرض » وقصده الكيد » فهو
من نوع التآمر المفسد » وكان بعضه يجرى علناً فىصورة شكوى منالظلم
بع»ضه كان يحرى فىصورة نقد ماكان ينتقد بعفضض الصحابة
ومين
.ظال
وال

رنحه با .
صماكا
يعضب
رضى الله تعالى عنهم أعمال سيدنا عمان  .رب
وبعضهم كان يتحدث فىالمجالس ناقداً مستنكراً ماكانيفعلعمروبانلعاص
بعد عزله » وعمار بن ياسر وطاححة وعبد الحرمن بن عوف » السيدة وعائشة
رفضى الهتعالى عنهاوغيرهم .

وتب
صى كان
ت الت
وكان عمّان رضى الله عنه إزاء نبال النقد

إليه من

كل ناحية يدافع عن نفسه وعن ولأنه » ويرد علىمامباجمه بهخصومه ٠
لات
دمن
اتين
حادل
مكمج
ل لل
الون
وإنا ناق

لتعرف منبما شكلها و»روحها

والدوافع إلمها :

اله »
إحداهما  :أنه لما كثرت القالة فى شأن عمّان رضى الولهععمنه
اجتمع نفرمن أصءاب رسول الله َل » فكلموا علىبن أنىطالب فدخل
ألهدمراى
ععلهىان ؛ وقال له  :الناس ورا » وكقلدمونى فيك وال
ماأقول » وما أعرف شيئاً تجهله » ولاأدلك على أمرلاتعرفه » إنك لتعلم

مءخرك عنه » ولا خلونا بشىء فنبلغكه »
فىنشى
مانعم » هسباقناك إل
وما خخصصنا بأمر دونك » وقد رأيت وسمعت وصبت رسول الله يلم ؛

قنحألاىفة بأولىبعمل الحقمنك » ولاابن اللنطاب
ونلت صبره  .ومااب

بأولى بشىء مانللسير منك » وإنك أقرب إلىرسولاللهيله رحا ,
يهلك مالم ينالا » وسلباقاك إلىشىء »
ولقد نلت من صبر رسول الل

اكقاب

فاللهاللهى نفسكك * فإنك واللهماتبصرمنعمى » ولاتعلمىمن جهل

وإن الطريق لواضح بين» وإن أعلام الدين لقائمة» تعلمي عاممانأن أفضل

عباد اللهعند الله إمام عادل .هدى وهدى ع فأقامسنة معاومة'» وأمات'
بدعة متروكة » فوالله إن كلالبين » وإن السننلقائمة  ,لهاأعلام » وإن

شرالناس عنداللهإمام جائر ضل  +وضل بهء نأممات
علسنوةمة ؛

وأحيا بدعة متروكة » وإلى معت رسول لله يلل » يقول  :يؤى بوم

القيامة بالإمام الجخائر » وليس معه نصير ولاعاذر ؛ فيلق قىجهنم » فيدور
ف جهم كا تدور الرحى » ثميرتطفىشمسرة جهنم ؛ وإنىأحذرك الله

وأحذرك سطوته ونقمانه » فإن عذابه شديد ألم » وأحذرك أن تكون إمام
هذه الآمة المقتول»فإنه يقال  :يق
هتلذفى
ه الآمة إمام فيفتح علبا الفتل

 1والقتال إلىيومالقيامة » وتلبس أمورها علها» ويتركهم شيعاً» فلايبصرون

لمق » لاعلوباطل » يموجون -فباموجا » ويمرجون فمبراجاً » فقال
عمان  :قودالله علمت ليقولن الذى قلت .وأاملاله لوكنت مكانى
ماعنفتك » ولاأسلمتك » ولا عبت عليك ؛ ولاجئت منكراً إن وصلت
رحا وسددت خلة » وأديت ضائعاً ووليت شبباً منكان عمر يولى »

أنيشداكاعلللى  :هلتعلأن المشيرةابنشعبةليسهناك :قالنم»

قالفتعلمأن عمرولاه» قالنعمء قالفلمتلومنى » إن وليت ابن عامر

ل رحنه وقرابته  :قال على:سأشيرك

إن عمر بن اللحطاب كان كل من

ولى» فإثمايطأعلىصماخه » إنبلغهعنهحرف جلبه » ثمبلغبهأقصئ

الغابة » وأنت تلفاعل » ضعفت » ورفقت على أقاربك »٠قعاملان :

أق
ماربك أيضساً » فقال على  :لعمرى إلنرح
قمه
رميمىبة » ولكن

الفضلفىغيرهم  .قالعّان : :هلتعلمأن عمرولىمعاوية نلافتهكلها؟

فقدوليئه» فقالعلى  :أنشدك هلتعلأن معاوية كانأخوف من عر من

برف غلامحمر منه  ..قال نعم' :قال:فإن معاوية يقنطع الأمور دونك »

وأنتدلا تعلمها »ل.فلقو
نلاس :هذاأمرعمّان ء فيوبللغاكتغير علىمعاوية ,

ثمخرجعلىمنعنده © ,

( )1الطرى جرء غامس صنسة باه .

1

لباى -

ويسنتبط القارنىء هذه المحادلة :

 ١ألمسيذنا عمان لتشئيع الونااسسعلتيتهكان الصحابة له .
؟! وأنه لايرى تولية الأقارب]لايراً برمه » ماداملميقرهم علىظلم>
وإنه مختارولاةلايقلون عن عمر » فيرد عليهعلىبأن المأخوذ عليه
ضعفه ورفقه مهم» واستبدادهم بالأمر دونه » وبأن الفارق بينهوبين مسر

دناً
يكا
دمر
أشن ع
|

على ولاته سهابونه ويخافونه فل ياقطعون الأمور دونه .

فالجدل بحوم حول العمال وشئوتبهم والحك ,علهم ؛ وهذه صورة.لما

كان يجرى بين الناس عامة » والصحابة نخاصة » وتلمح قى ثبايا الألفاظ

شيتئاجًامنى النفسين » وكإنلكاانهما يريد هداية لاغواية فها » وحما
قائمالاظلممجانبه » فالصورة الى تعطا لناهذه انجادلة 00
أ

التجاق بين المتجادلين .

؟ -الختلااف وجهة النظر ؛ وإخلاص كل منبما فها يرى .
انيما  :أنه لما جاء وفد الكوفيين والبصريين معن
عرضي
مناعل
نى.

جماعهلممفسجد » وقدأحاطبهمأصداب رسولالهيَلقرٍ» فقال :بعد
كلام » إن هؤلاء ذكروا أموراًقدعلموامنهامثلالذىعلءتم ؛ إلاأنهمزعموا:

لهمي
أن
ب»
يذا
وكرو
جنها
وها

علىعندمنلايعلم؛ وقالوا  :أنمالصلاة .

السفروكانت لاتتم .ألاوإفىقدمت بلدافيهأهلىف٠أنممت » أكذلك *
قالوا:اللهم نعم  :ؤقالواتحميت حمى ؛ وإفى والله ماحميت حمى قبلى »والله.

مامواشيلأحد:ماجرواإلاماغلبعليه أهل المدينة » ثملمبمنعوا
من رعيه أحداً واقتصروا لصدقات المسلمين يمحمونها » لثيلكاون ببنمن

عم
يلهاوبين أحدتنازع ؛ .ثممامنعوا ولاتحوامن! أحد ؛ وم
بنر غير
يالى
را
وحلمينا»
لى ثاغية ولاراغية » وإنىقدوليت » وإنىأكثر العرب بعيرا

وشاة » فالى اليومشاةولابعيرغيربعييرن لحجى » أ كذلك ؟ قالوا:اللهمنم .
رم  - 7تاريخ الجمل »
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هذاه

.وقالوا كان الرآن الكريم كتباًفتركثها إلاواحدة  .ألاوإن القرآن واحد »-جاءمن عندواحد » وإتماأنافىذلكتابع » أكذلك ؟ قالوانع ,م وقالوا » إنى

رددت الحكر ؛ وق سيره رسولاللهيلم » منمكة المكرمة إلىالطائف ثم
رده رسول اللهيلقم » فرسول اللهيلتم سبره » ورسول اللهيلثم رده ؛

أكذلك ؟ قالوا اللهم نعم  .وقالوا استعمات الأحداث » ولم أستعمل إلا
مجتمعاً مختملا  .مرضياً

وهؤلاء أهل عملهم ظ فساوهم عنه ؛ ومؤلاء أهل

بلدهر  .ولقدولىمنقبل أحدش منهم » وقيلفىذلكلرسول اللهيلت أشد

مماقبللى فى استعاله أسامة » أكذلاث ؟ قالوا.اللهمنعم .قال  :-يعيبون للناس

«يمفاسلراون.وقالوا أنىأعطيت ابنأنىسرح ماأفاءالولهإعلنيهما نفلته

نمس ما أفاءاللهعليهمن الحمسن  4فكان مائة ألف  +وقد أنفذمثل ذلك

أبو بكر وعمر رف الله عنهما » فزع المند أمهم يكرهون ذلك »فر.ددته

:علمهم » وليسءذالهللم أقكذالكل؟
وا نعم .وقالوا إنىأحب أهلبي

.وأعطهم »٠ فأما حى فإنه لميملمعهم على جور » بلأحمل الحقوق عامهم

وأماإعطازهم فإنىأعطهم منمالى » ولاأستحل أموال المسلمين لنفسى :

.ولا لأحد من الناس » ولقد كنت أعطى العطية الكبيرة الرغيبة من صلب
«مالى أزمان رسول الله ينه وأبى بكروعمر رضى اللهعنهما » وأنا يومعذ

حريص شحيح  ».أفحين أتيت عألسىئان أهل بتى » وفتى عمرى :.وودعت الذى لى أ
قهلل » قال الملحدون ماقالوا  .وإنى والله ماحملت

على مصر منالأمصار فضصلا » فيجوز ذلكأنقاله » وقدرددته عليهم
وما قدم على الأحماس » ولايحللىمنهم شىء » فولى المسلمون وضعها فى
أهلها دوي  . .وما “كل إلامن مالى . .

وت
ارى
لمدن.فذلك
اع الحكم الذىدافعبهسيدناعان رضىاللهعنه
وساجل الصحابة فويذهاكرهم إياهصورة لماكانيجرى منالنقد المر
العنيف له رضى الله عنه » وما كان يشيعه السبئيول من قالة السوء  .وما

رنوعيلىحه منباطل مزيف » فأقجدمسل رضى اللذهع
يعتثلو
كنره.
الاعتراضات التى كانوا يعترضون مهاعليه» وبينوجه الحقفيايفعل » وأنه
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كانعلىببلِمنأمره» وعلى حجةمن دينه» ولكنبممغرضون لابريدون

رشادا » ولاييغون سداداً .فجادلتهل م
مجادلةرجلمخلصمعآخريتربص

بوهالد
يوائ
ترس»قط هفواته لينفذ أغراضاً ويلق فىنفوس عنه إعراضاً :
ومنكان شأنهكذلك لاتقدمه الحجة » ولا.بديه الدليل  .ومنيضلل الله
فهلاادى له ,

أما الدور الثالك فقدكانبعدأن بويع عرلىضى الله عنه باللحلافة »
فقد تقدمت طائفة مكنبار الصحابة تناقش علياً الحساب » وتدعوه إلى
القصاص من قتلةعمان رضى اللهعنه؛ وقد حاول على رضى الله عنهأن
يعرف القاتل.من بينهم »افساتطاع إليه سبيلا  :وانتظر أن بجىء أولياء

الدم يرفعون الأمر إليه » ويطلبون القود » وبمعاونتهم يستطيم العثورعلى
القائل » ولكن بدل أن يأ أولئك الأولياءبماهوالشرع » أنحذوا يتهمون

علياًبالممالأة فىقتله » وحماية القائلين » وصار الأمرهرجا » وتقدم جمع من
المسلمين علىرأسهمالسيلاة عائشةرضىاللهعنها» وطلحةوالزبير » وحاربوا

علويااًقفىعة الجمل المشبورة » ونقخدلل ذلك مجادلات كشرة:فى ذلك
الموضوع  .منهاماجاءفىالعقد الفريد عن ألىحرب عنألىالأسود عن

أبيه » قال خرخت مععمران بن حصين وعمان حبنيف إلالسيدة عائشة ع
فقانا:أخمريناعنمسيرك هذا » عهد عهده إليك رسولاللهيَلنَمِ» أم رأى

رأبتيه  .قالت:بل رأى رأيتهحينقتلعهانبنعفان » إنانقمناعليهضربه
بالسوط » وموقع المسحاة المحماة » وإمرة سعيد والوليد  .وعدوتم عليه

فاستحللتم منهالثلاث ح:رمة البلد »وحرمة الخلافة » وحرمة الشهر

الحرام أمرك إن مصصتموه كايماص الإناء » ففضبنا لكم من سوط
عمان » ولانغضب لعمان منسيفكي ! !| ! قلونائسماسأنيت.فنا وسوط
عمان » وأنت حبيس يلب ؛ أمرك أن تقرى فىيبتك »© فجفت تضريين
الناس بعضهم ببعض  .قالت:وهل أحديقاتئنى أو يقول غير هقذلان؟ا :نعم
قالت ومن يفعل :ذلك » هل مبلغعنى ياعمران ؟ قال :ل.نت مبلغاً عتلك.

ب
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لل:هم
الت
حرفا واحداً  .قلت لكتى .بلغ عنك ء فهات ماشئت  ..قا
افتل مذئماً قصصاً بعهان وارم الأشثر بسبم من سهامك لايشوى ٠ وأدرك

عماراًبحدرته علىعمان .
مرع
طظه
وبعد واقعة الجمل »

سنتقكدره
معاوية فىالخلافة وإن كا

 0بطلب قتلةعمان و.كان جدل كثير بن المسلمين أسهماأسحق باللحلافة »

انلتمراساة دائمة بين معاوبةوعلونبصورة واضحة لهذا الجدل » وإنا
أنىطالب رفى اللهعنهيتبينلك منهكيف كان
0
لتجحكقله » وها هو ذا :
جدل الرجلن » وكيف كان محباك
اتان
تقدأ
كدق
أما بع

تذكر فيه اصطفاء اللهحمدايلقي وآله لديئه »

به » فلقد خبألانلادهر مئلك عجباً » إذ
امن
أهبصمنأصيده
وتأييده إيا
طفقت تخيرنا ببلاء اللهعندنا » ونعمته علينسا فىنبينا » فكنت فى ذلك
كناقل القر إلىهجر ء أو داعى مسدده إلى النضال  .وزعت أن أفضل الناس
افلىإسلام فلان وفلان أماراً
يصللحمقك
عإتنتزملك كاه  .وإن نق
ثلمته  .ماأنت والفاضل والمفضول »والسائس والمسوس ع ولملاطلقاء
وأبناء الطلقاء ع والمييز بن المهاجرين الأولين ؛ وترتيب درجامهم »

«وتعريف طبقانهم .هببيات لقد حن قدح ليسمنها ٠ وطفقيحكمفيسمن
عليه » ألاتربعإلىالإنسان على ظلعك وترضى بقصور ذرعلث » وتتأخر
حيث أخخرلك القدر“ا عليك غلبة المغلوب ولا ظفر الظافر  .وإنك لذهاب
افلتيه ؛ رواغ عانلقتصد ؛ ألاترى غيرمخر» ولكن بنعمة الله أحدث

أن قاومساتًشبدوا فى سبيلاللهمنالمهاجرين ولكل فضل » ححتى إذا
«استشهد شبيدنا قيل سبد الشبداء ع وخصه ريسوَللاتللَهمْ » بسسبععين
تكبرة عندصلاتهعليه» ,أولاثرى آن .قوماًقطعت أيدمهمفى سبيلالل؛ه

ولكل فضل »٠ حت إىذا فع بلواحدنام ف
اعلبواحدهمقبلالطيارفى المنة
وذو الجناحين » ولولا مان:املىله عنه من تزكية المرء نفسه لذكر ذا كر

فضائل حمة تعرفها قلوب الومنين ه ولانمجها آذان السامعين»فدع منك من
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مالت بهالرمية ٠ فإناصنائع ربنا » والناس بعد صنائع لنا» لمبمنعناقدريم
عزنا » ولا عادى طولنا على قومك إن خلطنا م بأنفسنا » فلكحنا »

وأنكحنا فاعللأكفاء » ولستم هناك » وأنىيكرن ذلككذلك » ومنا
لنى ييه »ومنكمالمكذب » ومن أاسد اللهومنكمأسدالأحلاف ؛ومناسيد
نة » ومنكم صبية الثار؛ ومناخخعرنساءالعالمين » ومنكمحمالة
جهل
لأ
ااب
شب
الطب » ق كثير ممالنا٠ وعليكم  .فإسلامنا قد سمع ء وجاهليتنا لاتدفم؛

وكتاب الله جمعماشكل عنا » وهو قوله تعالى  « :وأولو الأرحام بعضهم
أولىيبعض فىكتاب اله ؟” » وقوله تعالى « :إن أوللى الناس بإبراهم

للذين اتبعوه وهذاالذى والذين آمنواواللهولىالمزمنين»  .فنحن مرة أولى
بالقرابة وتارة أو بالطاعة  .ولمااحنج المهاجرون على الأنصار يوم السقيفة
برسول اللهيلثم  :فلجوا علهم » فإنيكنالفلجبه» فالحق أنادونكم ؛

وعالىهم .
غيبكنره فادلأنعصار
وبإن

ْ

وزعمت أنىلكل اللحلفاء حسدت » وعلىكلهم بغيت » فإنيكن ذلك
كذلك فلست الجناية عليك فيكون عذرها إليك ؛ وئلك شكاة ظاهر عنك

عارها  .وقلت إفىكنث أقاد مايقاد الجمل اممشوش حتى أبايع ؛ ولعمر

اللهأردت أن تذم فدحت » وأن تفضح فانتضحت ؛ وما علىالمسلم من
غضاضة فى أن يكون مظلوماً » مالم يكن شاكا فى دينه » وملراتابا

بيقينه » وهذه حجتى إلى غبرك قصدها » ولكنى أطلقت لك مها بقدر
ش
ها .
كحرمن
مذاسئ
ثمذكرت ماكان من أمرى وأمرعمانفلك أن جاب عن هذه لرحمك

منه ع فأينا كان أعدى عليه » وأهصدى إلمىقائله » أمن بذل نصرته
فاستقعده واستكفه ؟ أممناستنصره فتراخىعنه» وبث المنون إلبيهء

عالولهقين واملنكقمائلين
حي أنى قدرهعليه؟ كلاوالله١ :.الفلدمعل

لإخوانهم هلإلينا؛ ولابأثرنالبأسإفلليالا » :
وما لكنأتعتذر من ألى أنقهعليه أحدائاً » فإن كان الذنبإليه

|
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إرشادى وهدايى له فرب ملوم لاذنب لمء وقد يستفيد الظنة المتنصح :

و إن أريد إاللاإصلاح مااستطعت وما توفيق إل بااللهعايه توكلت وإليه
أنيب ) .

وذكرت

أنه ليس لى ولأععالى إلا السيف » فاقد أضحكت بعد استعبار»

مى ألنيت بى عبدالمطلب عن الأعداء ناكلين » و بالسيف مدوفين ؛ لين

»نوا
فلولايلحقالميجا حمل فسيطابك من تطلب » ويقرب متنكس متابعد أ
مرقل وك فى جحفل من المهاجرين والأنصار والتابعين لم بإحسان»شديد
زحامهم * ساطع قتامهم ؛ متسربلين سربال الموت » أحب اللقاء إليم لقاء

رفت مواقع نصاها
رهم » قدصحبتهم “ذربة بدربة » وسيوف هاشمية عقد

فأىخيك وخخالك وجذك » وأهلك و
(ما هىمنالظالمين ببعيد ) .
وثرى من ذلك الكتاب كيف” الحدة مسيطرة على الفريين المتناظرين
وكل مجادلة بينهما بتبادل كتب كانت توسسع الهموة  :وتمزق اللحرق »٠
ولاترقق الفتق »و©إذا التقوا إلى فكرة جا
رةافى
ممع
سلة

تثافرا بعدها »

واشتد النغار و»أحد الفريقين يحتج بالسابقة فالىإسلام » والقرابة القريبة

كتارى »و
مالعآخر
او
وهو
ية لايفضل نفسه على على » ولكن يلطخه
بدم عمان رضى الله عنه » وبثير شبهات حوله وحول أعماله مع اللخلفاء
السابتين » ولكل أقوام يصدقون دعوته » ويصدرون عن رأيه » وينبضون
محجته؛ قودلبس الوحغ؛شى بستائرمن بطلان » ولوكانت الحسجة وحدهاتشق

حجب الظلمات لكان مأادلى به على رضى الله كعانفهياً لإزالة الشبات ؛

ورد الحق إلى نصابه » ولكن الحجة تلكانى إلا إذا كانت النفوس على

فطرئها » ول تعبث.بامطامع وأغراض » وسبحان من تنزه عن اللبطأ والغرض
واختص بالعلم وهو الواحد القهار .

'

وقد استمر الجدل بينهما فى شأن الحلافة حكتاىن التحكيم ٠ فلكماان
انشقت الوحدة فجىئود عل
رىضى الله عنه  :وأصبح بأسبم ينهم شديداً ,
وانتقلت المناظرة إلى جواز التحكم  5م أذت المحادلة دوراً آخر ق شأن.
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متركب الكبيرة » وصار الحوارج الذين لميجوزوا التحكم بعد أن نادوا به
ينتقلون من فكرة مبتدعة إل
أىخرى » لباقيدون أنفسهم بفكرة أنوظر

على ما سنبيز .رهم عند الكلام علبم إن شاء الله تعالى م

ْ

الجدل فى أصول الدين فى عصر اللخلفاء الراشدين :
كان المسلمون الأواون هن المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان
يشتقون عقيدتمم من القرآن الكريم » وبعرفون مايثيق بذائه تعالى » وما
ينزه عنهجل وعلا آميناته تعالت كلماته » ولذالم يكن بيئهم جدل فشىأن

من شئون العقائد » مبذا جاءت الأخبار » وتواردت الآثار  .قال المفريزى
خفخططه  :اعمأن اللهتعالىلمابعث منالعرب نيهمحمداًيَلْثّمِ» رسولا

إلى الناس ميعاً » وصفه لم رهم سبحانه وتعالى بما وصف به نفسه الكريمة .
كفتىابه العزيز الذى نزل به على قلبه يم » الروح الأمين و
»يما أوحى
إليه ربه تعالى » فم يسأله يلت » أحد من العرب بأسرهم قرومم وبدوهم

عن معنى ثبى
ذءلمن
ك

»ككامناوا يسألونه يتم »عن أمرالصلاة والركاة

والصيام واللحج وغير ذلك مماللهفيهسبحانه وتعالىأمر ونبى © وكا سألوه

لتم » عن أحوال القيامة والجنة والنار ؛ إسذأللوه إنسانمنهم عشنىء
الي

من .الصفات الإلهية لنقل كنا نقات الأحاديث الواردة عنه وُه ؛ فأىحكام
الخلال والحرام » وف الترغيب والترهيب وأحوالالقيامةوالملاحم والفتن؛

مك ث
وتتوضذل
نما
ته كتب الحديث معاحمها » ومسائيدها وجرامعها  .ومن
أمعنالنظر ف دواوين الحديث النبوى الشريف ؛ ووقف على الاآلثسارلفية
عمأنهلميروقطمنطريق صحبح ولاستمم عنأحدالصحابة رخى اللهعنهم
معاختلاف طبقاتيم »؛ وكترة عدده ء أنه سال رسول للهيلع ؛ عن معنى

شثىء ثما وصط الله سبحانه وتعالى به نفسه ال
اكرلعةقفرىآن

الكريم

وعلى اساننبيه يله ؛»بل كلهم فهموا معنى ذلك » وسكتوا عنالكلام
اقلصفات » نعمولافرّق أحد منهم بكيوننها صفة ذات أصوفة فعل
وإنما أث
عااله
تبتو
لى صفمات أزلية املنعم والقدرة ء والحياة والإرادة

ااة*؟
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والسمع والبصر » والكلام والجلال وال كرام » والجودوالإنعا ٠م والعر

والعظمة » وساقوا الكلام سوقاًواحداً .
والحقيقة أن بلك الأحوال التى ذكرها كانت خاصة «!!؛هنين الصادق
الإيمان الذنيأسلموا وجوههم للهتعالى» أماغبرهمفققدكانمنهمأسئلة"كشرة

الغرض منهاتعجيزالنبىيم » وقد حكىاللهسام بقولهتعالى ٠فأما
اشابهمن اهبتغاءالفتئة +وابتفاءتأويله»
الذينفى قلوهمزبغ فيتبعوثم ت
ومايعم أويلهإلاالل»هوالراسخون فىالعلبمقولونآمناب »ه كلمنعند
كار إألاولو الألباب » .
ياذ»وم
ربن
وبظهر أن المسألة التى كانت أحياناًنثر بعض مئاقشات فىعصر النى. .

لم ؛ مسألة القدر » وهى المسألة التىشغلت أذهان أصعاب الديانات
القديمة وسرت إاللىمشركين » حكتاّىنوا أحياناًمحتجون مبا» وقد.حكى الله
سبحانه وتعالى عنهم بعض 'ذلك  +فقال تعالى حاكيا عنهم ٠ :لوشاء الله
ماعبدنامندونه منثىىء ؛  .وحكى قول طائفة أخرى » فقال سبحانه ١ : أنطعم
منلويشاء اللهأطعمه 6٠  :وقالتعالىمبيئاًحال المشركين  « :سيقول الذين
أشركوا لوشاءاللهما أشركنا نحن ولاآباؤنا ولاحرمنا مندونه منشبىء »

كذلك كذب الذين منقباهم » حتى ذاقوا بأسنا قل هعلندم من عل ؛

فتخرجوه لنا ؟ تإتنبعون إلاالظن » وإن أنتمإرلاصون » .
وبقول الأ
تلوس
فى ف
سىر

هذه الآبة :لمبربدوا هذا الكلام الاعتذار

عن ارتكاب القبيمح إذ لميعتقدوا ققببسححاللأهفعالم » وهى أفعىلم ٠ بلهم

كانطق بته الآباتيحسبونأنهيمحسنونصنعا٠ًوأنهيمعبدون الأصنام
ليقربوم إ|لى اللهزاى
ف »
ى وأن التحريم إنماكانمناللعهز وجل فا مرادهم

بذلك إلاالاحتجاج على أن ماارتكبوه حق ومشروع ومرضى عندالله» بناء

على أن المشيثة والإرادة تساوق الأمر وتستلزم الرضا كنا زعمت المعتزلة
فيكون حاصل كلامهم إن مانرتكبه من الشرك والتحريم وغيرهما » تعلقت
بم
هشيثةاللتهعالىوإرادته » وكلماتعلقت به مشيثتهوإرادته » فهومشروع
ومرضى عنده .

ب
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لنقمسسألتةدر ..
ارو
وترى من ذلك أن أولئك المشركين » إنما يش

ظ

ويحتجون باعلاىلنىَل .

وقدكان يظهر فىعصر النىمل مثارات أخرى غايلرقدر » يشرها

أرباب الشكوك من النافقين » ومن تأثروا بتعالم قديمة  .قال الشبرستانى؛
جكر
و.اعتير حال طائفة جادلوا فى ذات الله » تف
لاافى
له ؛ وتصرفاً فى
أفعاله ؛ حتىملعهم وخوفهم بقوله تعالى ١ : وبرسل الصواعق فيصيبما
.ذا مكاان ؤزمانه
من يشاء ؛ وهم بيجادلون اقلله ؛ وهو شديد اال »فه

عليه الصلاة والسلام » وهو عشلوىكته » وقوته وصحة بدنه » والمنافقون

مخادعون فيظهرون-الإسلام » ويبطنون النفاق » وما بظهر نفاقهم فىكل
وقت بالاعئراض على -حركاته وسكناته  :فصارت الاعتراضات كالبذور ؛

وظهرت منهاالشبات كالزرع .
ن
مفى
زراً
ائل ظهو
سوى
مأق
غايرلأن

النىيليم القدر » وقد نبىالى

ه فقد
»الإمساك عن ذكره معوجوبالإبمانب »
 2عانلخلوض فيه و

ورد فى-حديث سؤال جبريلللنى يه أن جيريلعليهالسلام قالفأخرق
عن الإعان قال  0 :أن نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر

وتؤمن بالقدر خيره وشره © :

و.جاء فىالمئية والأمل عن عبداللهبنعمرقال  :وحدثئى أوعر ,بن
اللحطابأنهجمعرسول اللهيل » يقول  :مثلعل اللفهيكم'كثل المماءالتى
أظلتكم والأرض الى.أقلتكي » فكمالانستطيعون الخروج من السماءوالأرض

كذلكلاتستطيعون الدروج منعلٍالله» وكالاتحملكم السماءوالأرض عل
؛ك لمحاملكم علاللهعليها »
ذل
كنوب
الذ
ار
ر»
إانقلله
لإذع
انال
وع م
والإعان بالقدر نو

بإحاطة عامه بكل شىء

لرهأفزىل كل ماهو كائن علىمقتضى المك,ة » ولذا حثالنبى
اقدي
وت
يلت » على الإمان به .وأما البى عانلليوض ؛ فلأن الحوض مضاة
الأفهام » ومزلة الأقدام » وحيرة العقول قىمضطرب فسيح منالمذاهب

-

والآراء » وذلك يدفع إلىالأرقة .والانقسام » فى غير نفع وجداء » ولآن
إثارة الجدل إثارته فأىمر » ليس فى سلطان النحادل الإقناع فيه » وليس

بيد أحد من الدلائل اطليةمام الثلافوعديان من أن تتوزعها
عوامل الانقام ؛ لهذا وذاك :بى النىييه » عن الوض فىالقدر )

وأمر المسلمين بالإمساك ؛ ويكنى النقل دللا مادام قد ثصبدتقه من غير
ريب ونسبته

إلى الله سحازه

من

غير أميراء

.

ودا انتقل النى يلتم » واختلط المسلمون بغسيره من الآهم وأصماب
الديانات القدمة كالتصارى والمود » وفهم من يكبت القدر ومن بنفيه »

ايتدأت الماقشة فى القدر تأحذ شكلا

لا يلثممعماأرشد إلبه النبى

.

برزى أن عمر أنىبسارق فقال  :لمسرقت ؟ فقال  :قفىاللهعلى»
فأمر بهفنقطعت بده وضرب أسواطاً ( فقيل لهفى ذلك » فقال  :اقمع
للسرقة » والحاد أا كذب على الله م
نترى دن دذما أن" ذلا الرجل زعم أن الشدر

قل اخرر الجر عه  4لأنما

مكتوبة » ولذلاك سائه عذراً  .ولد زعم بعض الااس أن الاعتقاد بالقدر
يوحب

عدم

المسذر

 4تقيل لعدر

رضى

الله عله

عئدماأ امتنع عن

دخول

مدينة مطبااعون  :أفراراً من قدر اللهق؟ال عمر  :نفر من تدر الله إلى
براالللهإمينطسان قى
كلهأ.ن عمر رضى الله عنه يبن لهأن قد
فرال
قد
كل الأحوال ؛ وأنه لامع الأخذ بالأسباب ٠ وأن ذات الأسباب مقدورة

فيجب علينا الأخذ نبا » والسسير فى طريقها إقامة للشكاليف وتحملة
ذبعيضن
لعم
ادز
وق

اشتركوا فىقستيلدنا عمان رضى اللهعنهأنبم

حلين
ماقتلوه إثما قتله الله»ب

حصبوه قال بعضهم لهالله هو الذى يرميلئ.

فقال عمان رضى الله عنه :كذبتم » لورمانىاللهما أخطأق ٠ وكماانت كل
هذه الظنون » وتلك الشمهات إبلاعض مزارعه المبود والنتصارى والمجوس
ف نفوس المسلمين .ومسألة القدر كانت من المسائل التىثارت ولا عجاجة

5

جع عهلىوكلل»
مطلا
البحث » واضطربت فياالعقول؛وف النفس شبوة الا

لقشة
المنا
وتعرف كل مبهم » فكان بعض الناس يحد فا
قف
دىر إضراء لنبمة

العقل » وإشباعاً للحاجته » فخاضوا فحىديثه و
»بعض الذين ليس للدين
ن
ففوسهم حريجة » قودجدوا فى حديث القدر اعتذاراً عن متاحهم ,

وتبريرا لمفاسدهم » فهم ساروا فيايشبه الإباحية وإسفاط التكليف كمافعل

بع
اء
هنو
وض ا
ؤسل»

كانوا ثمندخلوا فىالإسلام حديثاً » وليسوا ممن

استقرت فىنفوسهم عةيدته .
وقد كان حديث القدر يشتد » والمناقشة محمد » كلما اتسعنطاق الفتن)

الم
وك
لاأعبهئتواء بالقلوب ؛ ولذاكان الخوض فيه فعقهد عل
أىشد

وأحد » جاء فىنهجالبلاغة وشرحه لابن أاللىحديد  :قام شييخ إلى على عليه
السلام فقال  :أخيرنا عن مسيرنا إلىالغام  ,أكان بتضاء الله وقدره .

بة
الذى
فقال  :وا
حلق
لف

»وبرأ النسمة » ماوطثنا موطتاً » ولاهبطنا

وادياً إلا بقضاء الله وقدره  .فال الشيخ  :فعند الله أحتسب عناى »
ما أرىلىمن الأجر شيئاً» فقال  :مه أمابلاشيخ ؛ لقد عفاللهأجرة

مفسىيرم » وألتم سائرون » وف منصرفكي وأنتممنصرفون و»لم تكونوا

:كيف
فىشىءمنحالاتك ,مكرهين» وملضاطربن  .فقال الشيخ و
والقضاء والقدر ساقانا ف.قال  :ويحك لعلك ظننت قضاء لازماً » وقدراً

حلاوك»ان ذلككذلكلبطل الثوابوالعقاب » والوعد والوعيد » والأمر
والبى » ول تأت لائمة منالله لمذنب » ولا محمدة لنحسن ؛ وليمكن
المحسن أولى بالمدح املنمسبىء» ولا المسبىء أولى بالذم من المحسن » تلك

مقالة عباد الأوئان » وجنود الشيطان » وشبود الزور » أهل العبى عن
ي,ة
»وه
دبر
قصوا
ال

رراً » ونبى
يأم
خله
هذه الأمةومجرسها » إننال

نحذيراً » وكلف تيسيراً ؛ ولميعص مغلوباً » ول يطعكارهاً ؛ولم يرسل

موات ومابينبما باطلا  :م ذلك ظن
امليخسلق
الرسل إلى خلقهعبثاً » ول
الذين كفروا فويل للذين كذروا من النار » فال الشيخ:فا القضاء والقدر

اللذان ماسرنا إبلهاما ؟ فقال:هو الأمرمن الله والححكي ؛ ثمتلاقوله

0

لم5١ سه

سبحانه وتعالى : وقضى ربك ألاتعبدوا إلاإباه ؛ فنبض الشيسخ مسرورا؟ً '.

:وقهوول :
ي

األنإتمام الذى نرجو بطاعته  2يوم النشور من الرحمن' رضوانا
أوضحت من ديننا ماكان ملتسا

جزاك ربك عنا فيه إحساناً

وقد أستمر الكلام فىالقدريكثر وينمى ؛ ويزيد وينتشر » حتى نشأت

الفرق الإسلامية كن
ااسن
لبين
عفصىر
هاذلاهقودر والجدل فيه فقعصرالنى يلثم وعصر انخلفاء الراشدين .
الأموى .

وقد جد ى عصر على رضى الله عنه الللدل فى مسألة أأخرى تتعلق:

باأصلود
لين ؛ وهى مسألة مرتكب الكبيرة » فإن البحث فىهذه المسألة
أثاره اللآوارجبعد التحكيم ؛ إذ حكوا بكفرمنقال بالتحكم  وكفروا
علياً ومنمعهلتحكيمهم  .وقد جر هذا إلى المن
ماقشة
رف
تىشأ
كنبه
الكبيرة ع وأخخذ الجدل فمهايدو ويزيد » حاتخىمتلفت العلماء فمرا اسختلافا

طويلا » وكانت من عوامل افتراق المسلمين ؛ بلبعدها بعضالعلماء زأس

مسائل المعتزلة التىعنوا مها» حتىنحاتهم اسعهم  ,كاسنبين فى نشأةالمعتزلة
افلىعصر الأموى.إن شاء الله تعالى .

وهناك مسائل أخرى تتعلق بأصول الاعتقاد أثارها السبثية  .وأخذوا

يبثونهافىعهدعلىكرماللهوجهه» بل فىآخرعهدعيّانرضى اللعهنه .
وهى مسألة الرجعة و
.شخلاصتا  :اعتقادأن النى يِلِتَهِسيرجع » ونشروا

بين
بعضالمسامين عقيدة تناسخ الأرواح » وغالوا حتّى ادعوا حلول الإله »

وقد كانمنزمهم السياسى الذى خخلطوه بعقيدة دينية أن علياًكان نبي »
ولكن جبريل أخطأ وجاء إلىمحمد مله ث
»م غالوا أكثر مذنلك »
فادعوا أعلنياً إله » وقد قتل على من قال هذا القول عدداًكبيراً ٠ ولا

قتلعلى زعمابن سبأأن المقتوللميكن علياًوشإنمياطكاان
ناً تصورللناس

ف ص
ورة على » وأنعليآصعدإلى الدماءكناصعدإليهاعيدى ابن مريم؛

دزي بع اضلمبثيةأن عليآ
ف اىلسحابوأن الرعدصوت ءه وكانعبدالبن

0

١8

00-

2

لصدق بموته  .6لا يموت حتى,
سبأ يقؤّل  :لوجتتمونا يدماغه فى صرة :ن

ينزل تمن السهاء ويملك الدنيا محذاقرها ؛ وغير ذلك من الترهات والأباطيل ..
سقنا هذا كله لتعرف كيف عششت

الأوهام واتخرافات فى ٠

الرءوس » وكيف وجدت مع وضوح بطلانها وظهور فسادها » وبعدهةنء

عن كل معقول أقؤاماً يبشرون ما ويتقبلونها بقبول حسن » وهذه أمور
تذل على أن .هؤلاءقوم قريبوعهدبعقائد فاسدة بينباوبين ذلكالنوع من
الأوهام ملاءية ومانسة »أ©و قوم ينشرون بن الدهماء أمثال تلاك المفاسد

ليفسدوا علهم دينيم ويمزقوا جمعهم ؛ ويجعلوا أمورهم إلىخبال ؛ وقوتهم.

إلى اضحلال » وملكهم إزلوىال © وسترى أن الغرس قدآألكىله بعد
حين)إذ تناحرت الأراء » وتئنازعت.المذاهب فى العصر الأموى على نحو من

' التنازع لمبعد.ى أم فتية تحملمعها ذخيرة إمينمان وت » ورسالة خخالدة
إاللىكون الإنسانى » ولولاً رحمةميمربك ».القغى على الآمةمنيوم أن ظهرت.
ااد
رم
أان
ود ٠ خرتسىاتتلمتها »؛ فك
جها
ودل
لرا
اهأ
قوتها » ولكن الل
وهو العزيز الحكم .
الخدل ق الفروع :

تاس
انهْل»إذ
زفهىن النى يَلِ
كات الناس

عليهمحكمأمرمنالأمور

سألوا التى يلتم » فيجيجم عليهالصلاة والسلام بماأوحىاللهبه و.كثيرآ
علياهلصلاةالسلاإلى
ماكان ينزل فموضوعالال قرآن كر » فلماتقل

الرفبقالأعلى وحدئت أحداث » وجدت فقشئون الاجتاع شئون» وعرضصت
أمرر ؛ وتعقدت الأحوال الاجتاعية كانوا يبرجعون فى تعرف أحكامها إلى

كتاب امللنهبحانه » فإن ل مجدوا فيهنيصساتًنبطر ن منهمايريدون انجهرا إل .ى

»مونل أتؤفقعلرأيور » فإنلم بجدوا
المأثور عرنسول اليلِهتّدِ ق
ق-ذلك أثراً » اجتهدوا أرتاءهم .

وقد عرف الرأى ابن القم فقال  :خصوه عاريراه القلب بعد فيكر .
وتأمل » وظلب لمعرفة وجه الصواب مماتتعارض فيه الأمارات (')  .فإذا
 00أعلام الموقمين  +الجرء الأول © صافحة ونم ,

عللاس

استفررأهمعلى أمرمن الأمورنفذوه  .وكان طبيعيا أن مختلفوا عند بحث الأمور
عل النحو السابق » فإن الأنظار تختلف » ووجوه الصواب والراطلتتشابه +
نيمراوى فىذلك أن جدة جاءت إلى سيدنا ألىبكر رضى الله عنه
اشبى
عمن
اله
مب ال
وتا
مءنا
تألهميرانهافىتركة وزعها  .فقال مالك فى

سسئ
رفى
وةل
لك

اللهيلتم شيئاً» فارجعى » حتى أسأل اناس  .فسأل

الناس ؛ فقال المغرة بن شعبة حضرت رسول اللهلتر أعدااها السدس »

نقال:هل معكغيرك » فقاممحمدبنمسلمة » فقالمثلذلك » فأنفذه لما
لملربخنطاب رضى اللهعنهتسأله
بو بكر » ثمجاءت الجدة الأخرى إلاىع
عيراثما » فال مالك فىكتاب الله من شىء » ولكن هو ذلك السدس ؛ فإِنْ

اجعسمنافيهقهبوينكا#وأيكاء خلتبهفهوه .ا

ش

وكانت اختلافات الصحابة رضى الله عنهم منشؤها واحد همايأفى :
١

اختلافهم فىفهم القرآن الكريم: 

لرادقمرنء فى
االم
افهم فى
تعنلبين
امخنم
كير
() لاحتّال اللفظ أك
وند
عأب
سفهم
مقّد
قولهتعالى « :والمطلقات يثربصنبأنفسهن ثلاثةقروء. :ف
وجمر رضى اللهعنهما » أن القرءالحيضة » وفهم زيدبنثابت أنهالطهر .

ز(ب)أو لتعارض ظواهر النصوص كاختلافهم ف عدةالوفاة للحامل »
«فقّدقالعلىرضى اللهعنهتعتدبأبعدالأجلين عملابآيةالبقرة وآيةالطلاق :
وقال عمرو بن مسعود تعتد بوضع الحمل عملا بآية الطلاق © .

؟  اختلافهم بسيب معرفة بعضهم لحديثلميروه الآخرون .

اختلافهم بسبب الرأىء فإنه باب واسع » ولكل إنسان نظره »
وانجاه فكره ؛ وقد يرى مالايرى الآخرون »؛ ويظهر أن أكثر اللملاف
0

 0نالتمالق سورة البقرة « :والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربسن

بانفسهن أربة أشهر وعشرا »  .وقال تمالى فى سورة الطلاق  :و«أولات الأحمال أجلهن
أن يضمن حلين »  .فالنس الأو ل يشملللموامل ء والثانىيشمل عادلوهفاة ,

اأأس
ب

كان ذلكمنشأه ؛ وقدأثركثير املنمسائل كانت تختلففياأنظارهم 4
ومن ذلك اح
تتلا
وفهم
زفيىع

التركة عانجدتّاع الحد معالإنموة » فقدكان.

من رأى ألى بكر أن الجد أولى بالتعصيب من الأخ » وأماعمرفقد توقف.

حتى سأل الصحابة » فقال زيد بثانبت  :يااألمميؤرمدن شجرة نبتت.
فانشعب منبا غصن » فانشعب من الغصن غصنئان » فاجملالنصن الأول

أولىمن الغصن الثانى  .فكان جعلهأخاًحتىيصير ثالث ثلاثة » وكان على.

مجعله أخأحتىيصير سادس مستة(. 2
وقدكان جدال الصحابة فالىفروع رائده الاخيلاص وطلبالحقيقة »ولذا

يمكن بيتننهماحر فبباولاتنازعولااتعصب :بل طلبللحق أباكانو؛ حث عن.
الصواب من أية ناحية أخذ » ومن أيةجهة استبان ؛ قطبمااقرآن الكر.م والسنة

النبويةالشريفة ومدارهم إصلاح الأمة٠فكانواحقاًآخذينبقولهتعالى 9:فإن

تنازعتمى شىء فردوه إلى الله والرسول إن كلتم تؤمنون بالله واليوم الاخخر,
ذخلسكير وأحسن تأويلا ؛  .بلإن ذلك الاختلاف كان فيهشحذ
لل
وأذ
اهاسنت»خراج للأحكام منالقرآنالكريم » واستنباط قانون شرعى.
من الكتاب الكريم والسنة النبوية الشريفة .
وقد روى الشاطى قى كتاب الاعتصام أن ذلك النوع مالناختلاف.
رحمة»فقال  :روى عن القامم بنمحمدقال؟لفد نفع الله باخخئلاف أصعاب

رسول اللهلَه ى العمل » لايعملالعاملبعلمرجلمنهم» إللاأنهرأى
أله فسىعة  .وعن ضمرة بن رجاء قال اجتمع عمر بنعبدالعزيز والقاسم
ابن محمد فجعلا يتذا كران الحديث  .قال فجعل عمر يجىء بالثشىء خالف

فايلهقاسم  .وجعل القاسم يشق ذلكعليهحتتبىين فيه  .فقال له
شمر  :لتافعل » يهسارنى باختلافهم حاملرنعم  .وددى ابنوهب عن
ععب
القاسم أيضاً قال:لقد أعجبنى قول عمارلبن
زديز  .ماأحب أأنصحاب

محمد منت يلخاتلفرن » لأنه لوكانقولا واحداً لكان الن
ضاسيقى
ق
بس يميت

( )١ملخس من أعلام الموفمين لابن الت » قجزء الأول » صفحة 6ه( ء

»

وإنهم أنمة يقتدى .بهم » فألوخذ رجل بقول أحدم كان سنة » ومعى,
هذا أنيمنتحوا للناس باب الاجتباده وجواز الاختلاف فيه » لأنهم لىلم

يفتحوه لكان التبدون ف ضيقن ؛ لأن مجال الاجتباد » ومجالات الظنون
لاتتفقعادة » فايصليراأجهتلباد مع تكليفهم باتباعماغلب على ظلوتهم

مكلفين باتباع خلافهم و؛هو نوع من
لتك
اليف
يم
طااق
أأعظمالفيق ,

٠

ْ

» وذلك من

'فوسع اللهعلىالأمةبوجود الدلاف الفروعى فبم ء فكان فتح باب للأمة
الدخول فى هذه الرحمة أ ه: )70

من هذا نرى أن الب
ياحد
رن ل
وان فالىلحلاف فى الفروع إلا نمرات
ناضجة ل ابتعثه ارلآن الكريم » والسنة النبوية الشريفة فنىفوس الناس من
البحث العقلى وتدبير شئونهم بالشورى ومبادلة الرأى » مستضيكئن بسنة النى

لَه ٠ومستظلين بأحكام القرآن السكريم  :التفصيلية والإجمالية لا يعدونها
يولتاجاوزون هدايتها  .وقد دفعهم إلى البحث الدينى الحر كثرة الحوادث .

وتشعب الشئون الاجزاعية واولتهم تعرف أحكامها من الدين الإسلاتى »

.وكانفىذلككل الخر والهداية » وسنوالمن بعدهم بعملهم سنناً قو يمة

وطريقاً مستقيماً .

()١
ماستعالا  ,ماس ها نص. 11١

ماسلرعلصّفرالأموى
عمهيبد :
متنتهالفئنبمقئل الخليفة الراببع الإمامعلىبنألىطالب رفىاللدعنه » بل
كان قتله ابتداءفتنة أشد خحطراً؛ وأقوى فحيىاة المسلمين أثرأًءإذ ابتدأت اللملافة
تصير ملكأ عضو ضاً» وقدكانتمنقبلتقومعلىالشورى » واختيارأمئل
المسلمين  :وأقواهم فدىين الله ؛ وأشدهم فذىات الولهك.ا أن التاريخ

م برولناأن ملكا أعطى شعبه حقه اختياراً » كذلك لميرو التاريخ أن

شعباً ذاق حلاوة الشورى »؛يس
غلميهارامضنطرار» بلمنغير أن تقوم
زعازع من الفتن » وثورات تأكل الأخشر واليابس » وإذاكان ذلك

ال
يشعتبعلم
ود الحضوع للسلطان منغير وازع مدنين » فالحال أشد ,
والفئئة أ-ميد » والحطر داهم » والبلية عامة » وذللك ماكان فى البسلاد

الإسلامية » فإِنالعرب لميتعودوا الحضوع السلطان ؛ إبلاعد خأخنالطت

قلو.هم بشاشة الإيمان » ولم يخضعوا إلالقوم فنوافاىلله » واحتسبوا
أنفسهم لحماية دينه » وحفظ الحق » والدفاع عن حياضه ؛ فلما تقدم

الأموبون لنسم عرش هذه الأمة من اغخيتريارها ولمنسكانل
بمقة فى.

اكلاإنملاذملكلتكمذنل,كحكلمميهسمم»ا ول قارابةقربيةمنالىيي تشفعله »م ولما
لناسلم الأمرطوعاً ؛ ولميعطوهم الرياسة اختياراً

قبالومرهم وناضلوهم ٠ وتألبوا علهم منكل ناحية .

وزاد الأمورتعقيداً ؛ والبلية حدة  .أن الأنصار الذينآووا رسول
الله ملت ونصروه ٠ رأوا فى قيام ملك الأموين ؛ وهم خصوميم فى
 ٠اسلحروب الإسلامية “-إعادة لسلطان الجاهلية على الإسلام » ثمإن الأموين
(م -8تاريخ الجدل )

كأاه

مستدنوا قلوب الأنصار » بألعادوا العداوة جذعاً » وفرضوا فهم
لي

لما»حومم ؛ ونحت ظل تلك الخال اكلىانت تغرىه
يونه
خصوماً ينوارئ
بالعداوة والبغضاء نشبت الحرب بايلنأموين وأبناء الأنصار » وكانت

موقعة الحرة .التى أبيحت فمهداينة رسول الله يَلِكْمْ للجند يعيثون فها
ءة
وفاظ
رلا ح
لمةم» و
فساداً؛ من غيررادعمن دين؛ ولامراعاة لهر

ونموة » فكان ذلك ضغنا على إبالة » وإيقاداً لنار الفتنة » وإاباًللثررة .
وهناك أبناء على رضى العهن يهسامون السف » وبرادون علىالذل
ده املأترباءالأقربونللبىالكريميي :
اواللعطتراةهرة » وذرية النى

يله » عفروقهم يجرى دمه شري ؛ ول نفوسهم تسرى روحه
الطاهرة » قتل اللحسين بن على سيد شباب أهل الجنة كماورد فى الآثرقتلة

هب دمهعبيطا منغر أن تراعى حرمةقرابةأودين و؛أخذت
ذ»
فاوجرة

بناتعلىسباياإلىيزيد» وهنبنات ابنةالنىيكم »
ووذرنيتهسل»ه»
وضئضئه وفروعهء ول
يمسم على فىقبرهمنأذاهم » بل جعل شيدخهم

معاوية لعن على علىالمنابر أمراًمحتوماً » وفرضاً واجب الأداء  :وقد نهاه
بعضالمسلمين الصادق الإيمان فم ينته» وأرسلت إليهأمسلمة زوج رسول.
اللهيلم » إذ بلغها ذلك كتاباً » تقول فيه إ
:ن> كمتلعنون اللهورسوله على

منابرم » وذلك أنكم تلعنون عل بن أل طالبومنأسب »ه وأشبد أث الله
أحبه ورسوله ٠ فلمبلتفت معاوية لكلامها » وصار اللعن من بعده سنة.
متبعة» حتى أبطلها عادل الأموين عمربنعبد العزيز .

وهناك مجوار هؤلاء وأولئك الموالى » فإناوإن مدحنا الأمويين لنزعتهم

العربية وإحياهملراث العرب ويجدهمم » فلن محمد قهم ظلمهم للموالى >
وهضمهم حقوقهم » فاإن
لناس حميعاً سواء فى الإسلام » لا فنضل لعربى

عألعىجمى إلا بالتقوى ء وقد أوقع الأمويون بالموالى ظلماً شديداً حتى.
لقدحرموهم .حقوقهم فىعطاء اليش إن غزوا » وخخالفوا بذلك قسمةاللد
أتى شارعلهاغنفاىئم  .ولذلك أسبم الموال فالىانتقاض عاللأمرين »

و'لم يقروا لميطحاكمئعين » وأإندل شىءعلى أن الظلم الواقع علمهم .هر
الذى دفعهم إلى الانتقاض أن الختار الثقنى لما قام يثورته على الملك الأموى
كان أكثرأنصاره منالموالى » لأنهجعللممحقاًفىالغنائمكحق العرب )

ول حفل بنقمة بعض العرب ذلك عليه ق.ال الطبرى فى تارئخه  :لميكن
لى
امح
وه ي
مرو
لني
في| أحدث الختار ثىءهوأعظم مانأ

لهبمىنء .
ايب
نص

وطالما كانوا يقولرن:مدت إلىموالينا و»هم قأفءاءه الله علينا » وهذه
البلاد حميعاً » فأعتقنا ر قامهم ؛ تأمل الأجر فى ذلك والثواب والشكر :
فلمترض لمبذلك ؛ حتى جعلتهم شركاءنا فىفيثنا.
لما سبقكله كانت البلاد الإسلامية تموج بالفتن » وتموج بالشر » وإن
متاد
لجةر تح
اتأج
اهر فسكون الثار الم
ساكنلتظفى

.

وى وسط ذلك المضطرب السيابى وجد مضطرب فكرى » لباقل
عنفاً عنهذا المضطرب » بل كان كلاهما بتغذى بالآخر » ويستمد منه قوة
وحياة » وكشير من المسائل البكِىانت موضع تنازع واختلاف البعثت من

طمت
لث
خسية
رىها » فالفرق الاتبىتدأت سيا
مف
أناس
السياسة واضطراب ال
بالسياسة غيرها من الأمور الدينية نومتترعرت ف ظل ذلك الاضعاراب»
لفحاوارج والشيعة والمرجئة وغيرها نما غرسبم » واستغلظ سوق نبتهم ف

اظللتنافس السياسى »واالتلقاتسللعلطىان  .وقد.وجدت عوامل أخرى
زادت الحركة الفكرية قوة ونماء وحدة أعظمها :

( ! )1الاحتكاك ببن حضارات مختلفة » فى الأصقاع الإسلامية التقت
حضارة فارس بحضارة الرومان  وحضارة السريان وفلسفة البونان » وأظل
الجميع الإسلام » فنتج من ذلك المزج بين العناصر المتنافرة اضطراب فكرى

وتناحر مذهبى » وكان أشد البقاع الإسلامية تصويراً لذلك الاختلاط العراق
ولذا ظهرت فيه النحل امختلفة » والمذاهب الدينية المتضاربة » وقد قال

ابن أنىالحديد فىشرح نبج البلاغة فىعلة اعتناق الروافض للذهب الحلول

والمغالاة فىعل رضى الله عنه  :ومما ينقدح لىفى الفرق بين هؤلاء القوم

ب١اأ
"

ب

الروافض ) وبين العربالذين عاصروا رسول اللهيليو وله » أن هؤلاء
؛طيئة العراق » مازالت تنبت أرباب
منالعراق » وساكنىالكوفة و

الأهواء » وأصماب النحل العجيبة » والمذاهب البديعة » وأهل هذا الإقلبم
أهل بصر .وتدقيق ون
اء
اظرلوب
آحثرعن

والعقائد » وشبه معترضة فى

اللذاهب ؛ وقدكانمنهمفىأيامالأكاسرة مثل مانى » وديصان » ومزدك ؛
وغيرهم  .وليست طينة الحجاز هذه الطينة » وألاذهان أهل الحجاز

هذه الأذهان .
ونرى من هذا أن العراقكانمزدحم الآراء فالىمعتقدات من قديم »

ذلكلآنهكانيسكنه عدةطوائف من حل مختلفة منقديم » والمذاهب التى
نشأت يبدو فها اخختلاط العقائد المتضاربة »' فالديصانية والمانوية ليست إلا

مزجا لثنوية الغهوس بالمبادىء النصرانية » وهكذا تكرثىيراً مما ظهر من
النحل الختلفة فيه استنباط عقيدة من جموع عقيدئين أو عدة عقائد .

ب
() والموالى الذين حرموا السيادة والسلطان انصرفوا إلى دراسة
العقائد وتعرف أسرارها و
ءسبر أغوارها و»الوصول إلى أعماقها » ولذلك
كان اليل الذى ولى عاصلرصحابة فىفقه الدين » والعكوف على دراسة

ا.لحديث وروايته من الموالى » فسعيد جببنير » والشعبى » وابن سيرين »

والحسن البصرى كل هاؤللاءمومانلى » وهممنعالليتهابعين » وأصماب.
القدم الثابتة ى فهم الدين » والوصول إلى أبعد أغواره .

غير أنا إن رأينا فى هؤلاء التابعين منالموالى' إخلاصاً مبيناً لذلك الدين

الكريم » وإدراكاًللبابء» وفهماًلمراميه» فن الموالى مانللميف
دهم
ين على

حقيقته ولميدركه كناانبعثمنينبوعه  .ؤذلكلنحلتهم القديمةالتىاستمكنت

فى نفوسهم ففهموا الدين عضلوىئها » وأدركوه على صورتها » فالتبس

علهم أمره ؛ ولآن منهممكنان يدخل على المسلمين مبادىء إالحاد نكاية
بالإسلام ومقتأ لأهله » وإفساداً لأمره » وقد نقلنا نف كلام ابن حزم ق ١
هذا المقامفارجع إليه .
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١ج ) الفلسفة :

اتدأت الآراء الفلسفية تنتشر بين المسلمين باختلاطهم بالفرس
واليوئان والرومان » وكل هؤلاء كان للعلوم والفاسفة ىق بلادهم القدح

المعلى » وكان بالعراق مدارس فلسفية كماكان بفارس قابللإسلام مثلها ؛

وق
رنب
ادتع
للمفه
عام

الحارث بكنلدة  :وابنه النضر .

ولما جاء الإسلام ى تلك الأصقاع وجد من سكانها يمجنيدونها
ومن يعلٍالمسلمين مبادئها » وكان للسريان فى ذلك العمل الظاهر ؛ والآثر
أرموى ؛ وإن لميكنبمقدار ماكان ى
لعص
اال
الواضح » وقدكان ذلك ق

ل اكبنان
خروى
العصرالعبابى » في

يلدزبيند مبعناوية وكان
 :أن خا

عىة
نم ف
صهكلا
منأعلمقريش يفنون العلم » ول

الكيمياء والطب » وكان

مين ٠ متقئالحما » ورلسهائل دالةعلىمعرفتهوبراعته .
لين
لأعمبذ
اير
بص
بان يقال لهمريانس الروى ولهفهاثلاث
وأخخذ الصنعة عانلرجرلهمن
رسائل » تضمنت إحداهن ماجرىله معمريانس المذكور » وصورة تعلمه
منه » والرموز التى أشار إلا .

وتقردعرع وسط تناحر سيامى شديد » كشر العنف قوى الصخب .
مهنذا تعرف مقدار التناحر الفكرى الذى كان بايلنمسلمين فىذلا
شربون
يالع
يهاعكان
العصر » وبي

ن
فمنص
رالى
كان المو

فىمشتجر السيوف » ومقيادين القتال »

إلى دراسات دينية عميقة» كانت شديدة الأثر فىنفوس

المسلمين » وكان من آثارها الفرق الإسلامية التى شغل كشير منها أفكار

المسلمينفىذلك العصر » وبعفضها قغدرست أصوله فيه ؛ ولم تثثحمرراتها
إلا العصر الذى وليه » ولأن جدل ذلك العصركان أكتره بايلنفرق
الختلفة وجب أن نرذككلمة عنأظهر هذه الفرق» وأظهر ماتعتنق من عقائد
وآراء ع وجدل كل فرقة » ثمنتكلمبعدئكف الجحدل ف الفروع :

ب ١8س

الفرق الإسلامية
شغلت الفرق الفكر الإسلاتى فى ذلك العصر » واستولت عليه استيلاء
ناماء وقد ابتدأت سياسية تزع منزعا سياسياً » وإن كانت طبيعة السياسة

الاسلامية ذات صلة بالدين » وهو قوامها ولبا » لذلك نقول إن الغرق

ذلك العصر كانت كل ميادثها نحوم حول الدين »٠
السياسية التى نشأت فى

لمك
ت»ث
ذاناً
إهأحي
فتقرب منهحيئاً» وتبتعد عن

الفرق خلقت بتلك البحوث

الدينية فسيىاسة الناس  +بحوثاً أخرى تتعلق بأصول الإمان والاعتقاد .

ى قائم بذائه » مستقل ف الاعتقاد وأصول الإبمان » بل فى
رانألا
فك
الأحكام العملية أحياناً » وإن كانت العوامل فى تكوينها السياسة ومايتعلق با .

رق السياسية التىخلطت ببحبا  ”.راسةبعوثاً
اىألثرفتلك
وقد قام عل

تفقىاد
علا
ف اىلعقائد فرق أخخرى لااتلبحاث إ

» وكان قوام يحبا أحياناً

مسائل دينية تتعلق بأصل الإبمان وأحياناً كان قوام البحث فى القدر» وقدرة
الإنسان يجوار قدرة الله سبحائه وتعالى ؛ وغير ذلك .

ولنبدأ بالكلام فى الفرق السياسية وجدها .

سم 81أ اس

الفرق١ 
المسسيعة

الشيعة أقدمالفرقالإسلامية » وقد علمت أنهمظهروابمذهييمالسياسى
ف آتدر عصر عهان رضى الله عنه » ونما وترعرع فى عهد على رفى اللهعنه ؛

إذ كان كلا اختلط رضى الله عنه بالناس ٠ازدادوا إعجايا بمواهبه وقوة

دينه وعلمه » فاستغل الدعاة ذلك الإعجاب » وأخخذوا ينشرون تجلهم بن

اناس  .ولماجاءالعصر الأموى ووقعت المظالم علىالع
ولوي
اينش؛
تد نزول
أذى الأمويين هم » ثارت دفائن امحيةلموالشفقة علممع » ورأى الناس
ف على وأولاده شبداء هذا الظلم  2فاسع نطاق المذهب الشيعى » وكارة
أنصاره .

وقوام هذا المذهب :

أن الإمامة ليست من مصالح العامة النى تفوض إلىنظر الأمة و»يتعين
القائممبايتعيينهم ؛ بلهي ركنالدين ء وقاعدة الإسلام » ولامجوزلنى
إغفالها » وتفويضها إلى الأمة ؛ ب
تلي
عجبيعلي
يهن

الإمام لم» ويكون

معصوماً عن الكبائر والصغائر . 212
وأن على ؛بنأبىطالب كانهو الخليفة الختارمنالنبى صلى للهعليهوس

وأنه أفضل الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى علهم » ويظهر أن الشيعة
ليسوا وحدهم الذذينكانوا يرون تفضيل على رضى اللهعنه على سائر الصحابة »

إل إن من يعض السابقين من الصحابة منكان برك ذل »ك ومنهتمارينياسر
والمقداد بن الأسود وأبو ذر الغفارى » وسلبان الفاربى » وجابر .بن
عبدالل »ه وأى بن كعب » وحذيفة » وبريدة » وأبو أبوب ؛ ونبل بن

حنيف » وع
حمان
نبينف
دبرنن
لا
خدمة
) (١مق

» وأبو اليم بن التمبان »وخ.خزممة بثنابت »
.

هالأاهس
+

ائبنلة » والعباس بن عبدالمطلب » وبنوه وينو هاشم
ومر
وأبو الطفيل عا
كافة »وكان الْبرعرمن القائلن بهفىبدء الأمر » ثم رجع » وكان من

لمد
»مه
خلكا
بىأميةقوم يقولون بذ

اص
عبن
ليد
ا سع
بن

وتهم عمر
© م

اابنلععبدزيز )(١ .
ير
قندفى
تالو
ولميكن الشيعة على درجة واحدة  :بل كانمهم الغ

على

وبنيه » ومنهم المعتدلون المقتصدون  .وقد اقتصر المعتدلون ى تفضيله

على بقية الصحابة من غير تكفير لأسحد  .وقد حكى ابن أنى الخديد نحلة
»هو منب .م فقال :كانأصصاينا أصعاب النهاة والخلاص والفوز
المعتدلين و

فى هذه المسألة » لأمبم سلكوا طربقة مقتصدة  :قالوا  :هأوفضل الحلق
فىالآخرة وأعلاهم منزلةفىالجنة» وأفضل الحلقفىالدنيا » وأكثرهم

خصائص ومزايا ومناقب » وكل عمانداه أو حاربه أو أبغضه » فإنه
عدو اللهسبحانه وتعالى » وخالدف اىلنارمعالكفار والمنافقن إلاأن يكون

اأفلاضملهمانجرين
أم.ا ال
من قدثبتت توبته » ومات على توليه وفحبه
والأنصار الذين ولوا الإمامة قبله » فألونكر إماتهم وغضب علهم »

وسفط فعلهم » فضلا عن أن يشهر علمم السيف ؛ أو يدعو إلىنفسه » لقلنا
إنهممنالمالكين كنالوغضب علهم رسولاللهصلىاللهعليهوسلموآله )
لأنهقدثبتأن رسولاللهصلىاللهعليهوسلموآلهقالله :حربك حرنى ؛
وسلمك سلمى »؛وأنهقال  :اللهم وال منوالاه ء وعاد منعاداه » وقال

لهئلا حبك إلامؤمن ولا يبغضك إلا منوافلقك.نا رأيناهرضى إمامتهم »
وبايعهم » وصلى خلفهم » وأنكحهم » وأكل فيئهم ٠ فلميكنلنا أن
نتعدى فعله » ولا نتجاوز مااشتبر عنه » ألاترى أنهلما برىء منمعاوية »

برئنامنه» ولمالعنهلعناه » ولما حكمبضلال أهل الشام » ومنكانفمبم

بمقنايا الصحابة كعمرو بن العاص »٠وعبد الله ابنه وغيرهما حكن أيضاً
بضلالم  .والحاصل أننالمنجعل بينهوبين البى صلىاللهعليهوسم وآله
(؟) شرح نبج البلاغة لابن أب الحديد ,

اكاب
إلا رتبة النبوة » وأعطيناهكل ماعدا ذل
نهه
وشتر
اكلمفنضل الم
يين
بك ب
و نطعن فى أكابر الصحابة الذينلميصح عندنا أنهطعنفهم ؛ وعاملناهم

والسلام , 22

اهة
لغلي
صبه
للهم
اعام
عا

أاملاغالون الم
اتطر
لفون
شم
ينعة » فقّد رفعوا علي
ااً
لإلنىرت
ببة
رة »
حى لقدزعمبعضهم أن النبوة كانتله» وأن جيريل أخطأ » وذهب إلى
النى صلىاللهعليه وسلم  952بل إن كثيراً مهم رفعواعلياًإلىمرتبة الإله

وقالوا لهه أنت (الله)  .ومنهممنزعمأن الإلهحلفىالأنمةعلىويليه
وهو قول يوافق مذهب النصارى فى حلول الإ
علهيفسىى و
؛منهم من
ذهب إلى أن كل روح إمام حلت فيه الألوهية تنتقل إلىالإمام الذى بليه . .
وقد كان أكثر الغلاة على أن آخر إمام يفرضونه لماوت » بل هو
حى يرزق باق حتى يرجع فيملأ الأرض عدلااكا ملئت جورا وظاما

فطائفةقالت إن علىبنألىطالب حىلمبعتوهمالسبثية » وطائفة قالت

إن محمد بن الحنفية حى برضوى عنده عسل وماء » وطائفة قالت إن نحبى
ابن زيد لميصلب ولم يقتل بل هو حيىرزق » والإثنا عشرية  :يزجمون
إن الثافى عشرمن أتمهم هومحمدبن الحسن العسكرى ويلقبونه المهدى
دخل ف سرداب بدارهم بالحلة » وتغيب حين اعتقل معأمه ؛ وغاب

هنالك ؛ وهو مخرج آخخر الزمان فيملأً الأرض عدلا  ...وهم ينتظرونه
لذلك » 2ويقفون كل ليلة بعد صلاة المغرب يباب هذا السرداب وقد قدموا

فون باسمه.ء ويدعونه للخروج حتى تشتبك النجوم » ثميتفضون
فكببات»
مر
بة.ع.ض هؤلاء الغلاةيقول إنهالإمام الذى
وآئي
ويرجئون الأمرإلى الليلة ال
مات وسير جع إلى حياته الدنيا » ويستشهدون لذلك مما وقمع ى القرآن

2 000

بيج البلافة

,

(؟) واهامخرابية وسموا بذك لأبهم قالوا أنه يشبه النبي صل الله عليهو سل كما يشبه

ألنر اب الغراب .

ده

١9

اسع

الكرم منقصة أهل الكهف ٠ الذى مرعلى قرية » وقتيلبنى إسرائيل

حن ضرب بعظام البقرة الى أمروابذمحها © ' .
وبعض هؤلاء خخلطوا -بذه الآراء الفاسدة آراء اجمّاعية خطرة مفسدة »

للنسل » هادمة للفأداياسنت»حلوا اللدمروالمبنةونكاح المجارم و»أنكروا
القيامة وتأولوا قوله.تعالى  « :لايسلعذلىين آمنوا وعملوا الصاللحات جناح
فها طعموا » إذا مااتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات »  .وزعموا أن مافى

القرآن الكريم من حرم الميتة والدم وللم الختزيركناية عن قوم يازم بغضهم »
مثلأنى
بكروحمروعمان ومعاوية » وكلماف القرآن الكرممن الفرائض الى

أمرالله سبحانه مه كانايةعمن تلزمموالا هممثلعلىوالحسن والحسينوأو لادهي : 02

ومن ذلك نرى أن الشيعةمزييج من-الأراء » ومرتع لاكلرأ م
فنكار»
ونحلةقدضلت بهاأوهام كثيرة ؛ وسيطرت علبا خواطر باطلة » ومبادىء

مقندمليلمة » وقد أرادوا أن يلبسوها بلباس الإسلام  .فضاقت عن أن
نسعهم عقيدة الإسلام السامية النقية وهى عقيدة التوحيد .

وقد تساءل بعض العلاء الأوربيين عن أصل الشيعة » وهى مبادىء لاشك
دخيلة فى الإسلام » فقد ذهب الأستاذ ولحوسن إلى أن العقيدة الشيعية نبعت
من البودية أ©2كثر مما تابعلتفمانرسية » مستدلا بأن مؤسسها عبد الله
ابنسبأوهومب
اود
لىأ
»وب
سمي
تلاذ دوزى إل أأصنلها فارسى ؛ فالعرب

تدين بالحرية » والفرس يديئون بالملك » وبالوراثة فى البيت امالك »
ويلعارفرن معنى لانتسذاب الخليفة ؛ وقدماتمحمدصلىاللهعليهوسلم
 2يدرك ولداً » فأوللى الناس بعده ابنعمه على بن أبىطالب » قن أخدل

الح
كلاف
أة م
ننه
ى

بكر وعمر وعمان والأموين فقد اغتصبا منمستحقها »

) (١1مقدمة اخبلندون بتصرف. 
)١
ا( ا
للمل
نلحول

الش
لهرس
لتاق
مق .و
رالل
يطط
زى

.

( )6قدتقدم أن هذا رأى الشعمى كما جاهفىالعقد الفريد وتدبيئاذلكفىسبب اختلانات

المسلمين .

ا

وقد اعت
يادنالف
ظرسرأن
وا

2

إلىالملك نظرة فبامعنى إلى » فنظروا هذا

ال
ونظرن
ذفسرهإل
يىعل
تىه وقالوا إن طاعة الإمامأول واجب » وأن طاعته
طاعة الله , 0

ويقول فان فلوتن:قد أثبت بالفعل أن من مذاهب الشيعة مكان مباءة

العقائد الأسيوية القدعة كالبوذية والمانوية وغيرهما © ,
والحق ال
مذىرلياة فيه أن الشيعة كانت مستراداً لكثر من الديانات
القدعةالأسيوية ففها من المذاهب الهندية مبدأ التناسخ الذىبقول إن روح
الإنسان تنتقل إلىإنسان غير
به »
عفق
ضد طب
هقم ذلك المذهب على أعُنهم »
وقالوا إن روح الإمام تنتقل إلى الذى يليه » وأخذوا من اللرهمية القدممة
والمسيحية هبدأ حلول الإله فالىإنسان » وأخذوا من ال
كبود
شيةرشي
اعاً,

وقد حكينا لك مقالة الشعى الى نقلها ابن عبدربهفى العقد الفريد فارجع

إلها و»قال فذىلك ابن حزم فى بيانأن عقيدة رجوع الأنمة مأخوذة من
البودية  :سار هؤلاء ى سابيللبود القائلين إن إاياس عليه السلام وفنحاس
ابن العازار بن هارون عليه السلام أحياء إلىاليوم » وسلك هذا السبيل

بعض تركى الصوفية » فزعموا أن الحضر وإلياس عليهما السلام حيان إلى
الآن ؛ وادعى بعضهم أنهيلق إلياس فى الفلوات .واللحضر فاىلأمروج

والرياض وأنه مى ذكر حضر عذلىكره () .

|

وهكذا نرى الشيعةكانت طلأالكهثيررمانء وملل وحل قدمة دخلت
عالىسلمين لإفساد الإسلام  .أو نحت تأثير التربية والإلف » فدخلوا

فى الإسلام » ولم يستطيموا نزع القدم .

هذه إلمامة موسجزة بي
أنحتوال الشيعة إجالا  :ونريد بعدذلك أن نذى
) (١نجر الإسلام للاستاذ الجليل أحد أءين. 
6

السيادة

العربية .

(*) الفصل ب 4م صس

١8١ ه

س ١94هس

بعض فرقهم المشبورة وتاريح نشأتها » لنكون علىبيئة من أدوار هذه

النرقة فنقول :

السسبلية :

م أتباععبداللهبنسبأوكانجوديامنأهلالحبرة » أظهرالإسلام
وأمه أمةسوداء  .ولذلك يقاللهابنالسوداء » وقد علمت أنهكان من أشد
الدعاة ضد عمان  :وقد تدرج فىنشر أفكاره ومفاسده بدن اللمسلمين وأكبرها

موضوعة على على رضى الله عنه .
أذ ينشر أولا بينالناس أنه وجد فى التوراة أن لكل نبى وصيا

وأن علياًوصى محمد صلى الله عليه وس

وأنه خبر الأوصياء » كما أن

ان يقول
ك»
ونيا
محمداً خرالأنبياء » ثمحكم أن محمداً سرجع إلى الحياة الد
يبتق لم
ونل
عج

لعلى
ك
ذدل
برجعة عسى ولابقول برجعة محمد » واست

ت.دثم
رج
بقوله تعالى . :إن الذى فرض عليك القرآن لرادك إلىمعاد »
منهذا إلىالحكمبألوهية علىرضىاللهعنه» ولقدهيهذابقتلهإذ بلغه

عنه ذلك  .ولكن بباه عبد الله بنعباس ٠ وقال له  :إن قتلته اممتلف
عليك أصحابك ؛ وأنت عازم عاللىعود لقتال أهل الشام » فنفاه على إل
ساباط المدائن » ولما فتل رضى الله عنه » استغل ابنسبأ محبة الناس له

كرم الله وجهه » وأخد ينشر حوله الأكاذيب الى تجود ممبخايلته إضلالا
للناس وإنساداً » فصار بذكر للناس  :أن المقتوللميكنعلياوإئما كان
شيطانا تصور للناس فى صورته ء وأن عليا صعد إلىالسهاء » كماصعد إلمبا

عبس ابنمرم عليه السلام  .وقال ك:اكذبت الهود والنصارى فى دعواهها

قتل عيسى كذلك كذبت اللحوارج فى دعواها ققلعلى » وإنما رأت البود

والنصارى شخصا مصلوبا شهوه بعيسى » كذلك القائلون بقئل على رأوا

قتيفلابش
ظبهنعلوياا أندعلى :وقدصعد إلاىلسماء و»أن الرعد صوته والرق

امر
بسمه  +ومنسمعمنسسبثيين صوات الرعد يقولالسلام عليك ي أ
المؤمنين » وقد روى عمر بن شرحبيل أن ابنسبأقيللهإن علياقدقتل

ب ١56سمس

فقال جإنتنمونا بدماغه فى صرة لمنصدق بموته ؛ لا موت حتى ينزل من
السماء »_ويملك الأرض بحذافرها )(١ .

م أبا اعمختار بن عبيد الثفنى » وقدكان خارجيا » ثمصارمشينعة
على رضى للهعن .ه وقد قدم الكوفة حينقدم إلهامسلمبنعقيلمنقبل
الحسين رضىاللهعنه» ليع حالها ؛ وخر ابنعمهبأمرها  .وقدأحضر

عبد اللهبنزياد امختار» وضربه ثمحبسه إلىأن قتلالحسين  .فشفع له
زوج أشعتهعبد اللهبنعمر ف٠أ»طلق سترفحه علىأن مخرجمنالكرفة فخرج

إلىالحجاز » وقد أثرعنه أنهقالفىأثناءمسيره  :سأطلب بدم الشبيد

المظلوم المقتول سيد المسلمين » وابن بِنْتٍسيدالمرسلن الحسين بن على .

فبوكلرأقتلن بقتله عدةمن قتلعلىدم حبىبن زكرياءثملمقبابن الزببر وب
»ايعه

علىأن يوليه أعمالهإذا ظهر » وقاتل معهأهلالشام؛ م رجع إل الكوفة
بعدموت يزيد »“وقال للناس :اإلنمهدى ابن الوصى بعتى إليكم أمينا
ووزيرا »ع وأمرنى بقتل الملحدين والطلب يدم أهل به  .والدفع عن

الضعفاءوز.عم أنه جاء من قبلمحمد بن الحنفية لأنهولىادلمحسين
رضى الله عنه » ولآن محمداً رضى اللهعنه» كان ذا مزلة بين الناس

امتلآت القلوببمحبته» إذ كانكثرالعلمغيرالمعرفة.:روادالفكر مصيب النظر
فىالعواقب » قد أخيره أبوهأميرالمؤمنن علىرضى اللهعن أهخبارالملاحم ,

ولكن أعلنمحمد بن الحنفيةالراءة منامْتارعلىالملأمنالأمة :وعلى
مشبد منالعامة » إذ بلغتهأوهامه » وأكاذيبه » وعرف خبىء نياته  .ومع
تالكبراءة ؛ فقدتبعالختار هذابعضالشيعة » وأخذ هويتكهن بينهم؛
ويسجع يعشابه مع الكهان » حرتىوى أنكهان يقول  :أما ورب

البحار » والنخيل والأشجار » والمهامه والقفار » والملائكة الأبرار » لأفتلن
كل جبار» يكل لدن خطار ومهند بتار .ح.تى إذا أقمت عمود الدين »
اهردى. 
) (١الفرق بين ألافرلقبلبغدادلقا

كلال
ب

٠ه

وزابلت شع صدع المسلمين » وشفيت غليل صدور المؤمنن » ليمكير
عل زوالالدنيا » ولمأأحفلبالموت إذاألى .
وقد أخذ الحتارفى اربة أعداء العلوين ؛ وأكثر منالقتل الذريع فههم

وم يعلأمن أحداًاشتركفىقتل سين إلاأسكننأمته» فحيبهذلكفىنفوس
قمتفى
ال
الشيعة  .فالتفوا حوله » وأحاطوا به » وقاتلوا معه» ولكن هز
مصعب بن الزبر إذ انتصر عليه وقتله .

وعقيدة الكيسانية لتاقوم على ألوهية الأثمةكالسيئية الذين يعتقدون
حلول اللزء الإلمىفىالإنسانكمابينا» بلتقومعلىأساس أن الإمام شخص
مقدس » يبذلون له الطاعة و»يثقون بعلمه ثقة مطلقة » ويعتقدون فيه
العصمة عن البطأ » لأنهرمزللعلمالإلهى .

ويدينون كالسبئية برجعة الإمام » وهو ق نظرهم بعد على.والحسن
والحسين محمدبن الحتفية » ويقول بعضهم إنهمات » وسرجع » وبعضهم
وهمالأكثرون يعتقدون أنهلمممت » بلهومجبل رضوى عنده عسل وماء»

وقدكانمنهؤلاء كثير عزة إذ يقول :

ألا إن الأثمة من قريش2

ولاة الحق أربعة أسواء

على والقثلاثة من بنيه

همالأسباط ليس مم خفاء

فسبط سبط إبمان وبر

وسبط غييته كربلاء

اء
وعه
ليتب
لخيل
اد ال
ولسابطيدذوق الموت حبى2٠١ يقو

ارىنعن
زيبملاي
اهم١
تغ

برضوى عنده عسل وماء

ويعتقدون البداء » وهو أن الله سبحانه وتعالى يغير مايريد تبعا لتغثر

تائى  :وإئماصار
ىرء ثيأممر مخالالفهش.روقردقسال
شأم
لنهب
بمها»وأ
عل
حمونال
أدث
لامح
اىم
اختار إلى اختيار القول بالبداء » لأنهكانيدعى عل
اسال
إها بوحى يوحى إليه » وإما بر
مبل
لةإمنق
ام » فكان إذا وعد أصحابه
بكون شىء ؛ وحدوث حادثة » فإن وافق كونه قرله جعء دليلا علىدعواه
دإن ميوافق قالقدبدالربكم .

الوك

1

ليننا

ويعتقدون أيضا تناسيخ الأرواح » وهو خخروج لرو مجنسد وحلوطا
قْ جيك آخر .

فة
لةسمن
فخوذ
ل مأ
اكرة
وقد علمت أن هذه الف

المندية القدعة .

وكانوا يقولون  :إن لكل ثىء ظاهراً وباطناً » ولكل شخص روحاً

ولكل تزيل تأويلا » ولكل مثال'فى هذا العالم حقيقة » والمنتشر ى
الآفاقمنالحكروالأسرار ؛ مجتمعفىالشخص الإنسانى » وهو العلم الذى
استأثر علىعليه السلام بهابنهمحمد بن الحتفية  .وكل من اجتمع فيه هذا

لعلمفهوالإمام حا . 092
.وترى من هذا الذى ذكرثاه وهو بعض تخاريقهم أنبم جانفوا ميادىء
الإسلام » وبعدوا عن روحه » ورفعوا الأثمة إلىمراتبالتبيين » وكأنهم

اعتقدوا أن رسالة النى صلىاللهعليه وسممااتبت موته » بلبقيت قى
ده
بتهعمن
بي

,

الزيدية :
هذه الفرقة هى أقرب فرق الشيعة إلى الماعة الإسلامية وهىلم تغل

ف مىعتقداتبا » ولميكفر الأكثرون مها أحداًمنأصحاب رسول اللهصلىالله

عليهوسلمالأولين » ولمترفع الآثمةإلىمرتثبةالإله» ولاإلىمرتابلةنبيين ؛

وإمامها زيد بعنلى بن امسن راضلىله عهم » تحرج )(١ على هشام

ابن عابلدملك بالكوفة فقبعلكونصلابسة

الكوفة وقوام مذهبه وهو

مذهب هذه الفرقة إلىأن عراها التغيير .

) (١1ويقول المسعودى ق سيبخبروجه: 

كان زيد قددخلعلىهشام بالرصافة » فلامثلبينيديهلميرموضعا بحلس فيه » فجلس
ليس أحد يكير عن تقوى الله ؛ ولا يصغر
حيث انتهى به مجلسه  ,وقال:يا أمير المزمئين
»آنت
ىكلاقة و
كفسك ف ا
ىازع ت
»أنت ال ت
املك
لأ
دون تقوىالل .ه فقال هشام  ,اسكت

ابنأمة ق.ال:يا أمير المؤمئين إن لكجوايا » إن أحببت أسبتك به » وإن أحببتأسكت عنه .
ون بالرجالعنالغايات  5وقد كانت أم إساعيل عس
عتدلا
قمها
نقال  :بل أجب .قال إينالأ

81ااهأن مام منصوص عليه بالوصف لا بالاسم » وأوصاف الإمام الى

وندها
قالوا إنه لوابجد م

حى يكون إماما يبايعه الناس وهى كونه فاطميا

ورعا » عالما » سيا » مخرج داعيا الناس لنفسه » وقد خخالفه فى شرط

الحروج كثير من الشيعة وناقشه فىذلك أخوه محمدالباقر » وقالله  :على
قضية مذهبك  .والدك ليسبإمام » فإنهلمخرج قط » ولاتعرض للخروج +
إبنجهوز إمامة المفضول فكأنهذه الصمفات عندهم للإمامالأمثلالكامل»
وهو مباأولىمن غيره  .فإناختار أولو الحل والعقد فىالأمة إمامالميستوف

بض هذه الصفات ؛ وبايعوه حتإمامته » ولزمت ببعته» وبنىعلى
إأصملاصعمةة الشييخين أنىبكر وعمر رضى الله عنهما » وعدم
ذلك ال
تكفير الصحابةببيعتهماء فكان زيد يرى أن على بن ألى طالب أفضل الصحابة
إلاأن الحلافة فوضت إلى ألىبكر لمصلحة رأوها »وقاعدة ديئية راعوها »

من تسكين" ثائرة الفتنة » وتطيب قلوب العامة » فإن عهد الحروب الى

جرت فىأيامالنبوةكانقربيآ » وسيف أمبر المؤمننعلىعليهالسلام عن
دماءالمشركين لمبحف » والضغائن فىصدور القوم » منطلب الثأركناهى)

كفانت القلوب تميلإليهكلالميل » ولا تنقاد اللهرقاب كل الانقياد ؛
وكانت المصلحة أن يكون القيام -هذا الشأنلمنعرفوه باللئ والتودد والتقدم

بالسن » والسبق فىالإسلام ؛ والقرب منرمنول الله صلى اللهعليهوسلم ()0
سدأمةالأم إسحاق صلاللهعليهماوسل  .فلبمنعهذلكأن يمثهاللنهبيا» وجعلهالعرب أيا» فأخرج

منصلبه خير البشرمحمد صلىاللهعليهوسلَ  .فتقول لىهذا » وأنا أبنفاطمة وابن على ؛وقام
وهو يقول :

كذاك من يكره حر الجلاد
شرده اللوف وأزرى بيه
منشرق الكفين يشكو الجوى 22تتكثه أطراف هرو ناد
ولموت حثم فى رقاب العباد
قكدان فى الموت لرهاحة
إن محدث

الله له دولة

يترك آثار العدا كالرمساد

ففئ علها إلىالكرفة » وجرج عبا ؛ ومعه القراء والأشرات .

( )1١الملل والتسل الشهرستاق '.
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وقد خذل زيدا أكثر الشيعة لقوله بذلك الأصل  .قال البغدادى فى
كتابه الفرق بينالفرق  :لما استحر القتال بينه ز(يد ) وبين يوسف بنعمرو.
الثقىقالوا إنانن
عكدعلى
أصر
ائك بعد أن تخرنابرأبك فىأنىبكر وعمر

اللذين ظلاجدكعلىبنألىطالب  .فقالزيد:إن لىا أقولفماإل خامرا .ً.
واثما خرجتعلى ببى أميةالذين قتاوا جدى الحسن » وأغارواعل المدينة
ياولمحرة » ثمرموا بيت الله الحراممحجر المتجنيق والثار٠ ففارقوه عند.

ذلك .

ن.
ويث
ك مح
يلفين
رىين مخت
قامطن ف
ومن مذهب الزيدية جواز ختروج إم
كولاحد منبما إمقاماطفرىه الذى خرج مادام متحليا بالأوصاف الى
بيناها » ويفهم منهذا ألهملمجاوزون قإيمامامين ق قطر واحد » لأن.

ذلك يستدعى أن يبايع الناس الإمامين » وذلك منبى عنه بصريح الآثر' .

وقدكان الزيديون » بعتقدون أن مرتكب الكبيرة مخلد فى التار مالم
يتنبوبة نصوحا » واهق,تقبدسوا ذلكمنالمستزلة الذين يقولون هذم.
المقالة » وذلك لأن زيداً رحمه الله كان ينتحل تحلة المعتزلة » إذ تتلمذ.
لواصل بنعطاء شيخهم فىالأصول » وأخذعنهآراءه فبا  .وروى أن

ذلك كان من أسباب بغض سائر الشيعةلهإذ أن واصلا كان يرى  :أن على
ابن أنى طالب ى حروبه الى جرت بينه وبين أسعاب اللحمل » وأصعاب

الشام» ماكان على الصواب بيقن » وأن أحدالفريقةن مئبما كان عاللىخطأ

لابعينه (')  .وذلك أمر لايرضى الشيعة  .ولما قتل زيد بايع الريديرن ابنه-

نجبى  2ثمقتلهوأيضاثمبويعبعدنحبىمحمد الإمام » وإبراهم الإمام.

فاقتللهمماأنبصوجوعفرركولم ينتظ.أم ارلزيدية بعدذل .ك وماالولاقعونل

بإمامة المفضول » ثأمخذوا يطعنون فى الصحابة كسائر الشيعة » فذهبت

صهم
ئولى
اك أ
صذل
خهمب
عن

.

( )١للملالعتلاو قاتسرهشل .

<
م(خيرات لدجلا)

ب*اؤ
+

س

الأمامية :
القائلون بأن إمامة على رضى اللهعنهثيتت بالنص عليه بالذات

ىللعهليهوسل نمصا ظاه ارويقينا صادقامنغيرتعريض بالوصفٍ
ن البىص ل ا

لإشارة بالعين  .قالوا:وماكان فى الدين أمر أهممن_تعيين الإمام حى

تكرن منارقته الدنيا على فراع قلب من أمر الأمة » فإنه إذا بعث أرة

الحلاف وتقرير الوفاق » فلامجوز أن يفارق الأمة » ويتركهم هملايرىكل
واحد مهمرأيا» ويسلك كل واحدمنهم طريقا » لايوافقه عليهغيره »

بل جب أن يعين شخصا هو المرجوع إليه ؛ وينص على واحد هو الموثوق
وباهل»معول عليه (أ) .
ويستدلون علىتعيين على رضى اللهعنهبالذات ببعض آثار عن النى
صلىاللهعليهوس يدءون صدقها ؛ وصعة سئدها » منمثل:منكنت مولآه.
فعلى مولاه ء واللهم وال من والآه وعادمنعاداه  .ومثل:أقضاكر على )

وغير ذاللكمآنثار الى يدعون ها  .ويشك علاء الحديث فى صلقها ,
بًاطات من أمور كلف ال :يلعلاليامج ؛ا وكلف
ادلسونن أتيضا
بست
وي
غيره أخرى ؛ فيستنبطون مثلا » من تكليف البىمبله علياًقراءة سورة
براءة دون ألى بكرأنه أولىبالخلافة  .ويستثبطون منإرسال أف بكر وصمر
فعث أسامة مؤمراً علبما جدارة على بالخلافة دونبما » لأنه مأامر
ب
عليه قط  .وهكذا استدلالاهم ,

ول يقتصروا على استحقاق على اللحلافة دون سائر الصحابة » بتلعدوأ
ذلكإلىالحكم بتكفير جل الصحابة ورمبم بالظلموالعدوان » فشطوا بذلك
شططا كثيراً » وجاوزوا المحجة » وحادوا عن الصواب .

واقلدأإتمفقامية على إمامة اسن ثمالحسين بعد على » واتختلفوا بعد
ذلكفىسوقالإمامة » ول يمغبتوا علىرأى واحد ء بلانقسموا فرقاعدها

عاين
بيف
وضهسم ن
بع

ع وأعظمها فرقتان  :الاثنا عشرية » والإسماعيلية .

اللا

() الملل و النسل للشهر ستاق .
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أما الأولون ففرون أن الحلافة بعد الحسدن لعزلىين العابدين »٠ ثم

محمد الباقر بن زين العابدين ثم +شر الصادق بن الباقر » ثملابئه موسى

الكاظم ثملعلى الرضا ثممحمد النواد ثملعلى المادى ثلملحسن العسكرى »
لثمحمد ابنه وهو الإمام الثالى عشر » ويزعمون أنه دخل سرداباً فىدار
أبيهبسرمن رأى » وأمهتنظر إليه » ول يعدبعدء ثماتحتلفوا فىسنهفقيل
كانت سنه إذ ذأاركبع سنوات  :وقيل ثمانى سنوات » وكذلك اختلفوا

فحكىله » فقال بعضهم إنهكانفىهذهالسنعامامماجب أن يعلمه الإمام >
وأن طاعته كانت واجية ,
وقال ارون كان الحكم لعلاء مذهيه  :حى بلغ فوجبت طاعته .
الامجاعيلية :

وهى طائفة من الشيعة الإمامية تقتسب إلى إسماعيل بن جعفر » ويسمون.
أيضاً بالباطنية لقولم بالإمام الباطن » ويسمون الملحدة لما فى مقالهم من
الالحاد » .إذ قد خلطت التشيع عذاهب فاسدة مشتقة من الديانات القدمة

ومن الفلسفة والأوهام ؛ وكا امتد مهم الزمان زاد مذهيم فسادا » ولق

الناس من أعماهمشكربر .
تقول هذه الطائفة أن الإمام بعد جعفر الصادق ابنه إسماعيل بنص من

أبيه » وفائدة النص وإنكان قد مات قبل أبيه إنما هر بنّاء الإمامةفى عقيه ع

ثمانتقلت الإمامةمن إسماعيل إلى محمد المكتوموهوأول الأثمة المستورين )
“وبعد محمد المكتوم ابنه جعفر المصدق ٠ وبعده ايئه محمد الحبيب » وهو
أخخر المستورين » وبعده ابئه عابد
لله المهدى الذى ملك المغرب » وملك

بعده بوه مصر » وهي الفاطميون )(١ .

0

وقد اضطهدت تلك الطائفة فى أول أمرها فيمن اضطهد » حتى فر
معتنقو مذهها إلى فارس »٠ وهناك خالط مذهبم آراء الفرس القدمة
 ) (١مقدمد ابن خلدون. 

رفن

3

وغيرها » وقام فها رجال ذوو أهواء » يقضون لبانامهم باسم الدينفتولوا
أاو.ل ناشرى دعوتها رجلله يقال ديصان » أخخذها عن عبد الله
ومته
زعا
القداح ؛ ونشرها فىبلاد فار ,مبدالهأن ينشرها فىقلب الدولة » فجاء

انء
هم
ججلا
وه ر
واجذب إلي
إلى البصرة » ودعا الناس مر

»ان
العن ك

بزورمقابر7ل البيت » فاتفقاعلىبث الدعوةلآل البيتفىالعن » ونفذا
دميارا  .ثمأرسل القداح رجلن إلى المغرب لسبولة انقيادهما للرعاة

وقال لهما:احرثا الأرض حبىأنى صاحب البذر  .ثسمال سيل الدعوة الشيعية

فىبلادالمغرب » حتى أخل الفاطميون ملك الأغالبة ف أفريقية » ثماقتطعوا

رفى
الوم
لاهتومع
اى م
يخ
.مصر من الحليفة العبابى عل

.

جدرل امشيمم
قردأيت فما أخمرناكعنهذهالفرقة ونحلهاأن أول مظهريسودها ألما
لاتعرف الآراء إولارمانء ال
فرجقالو.ام مذهها تقديس الرجال وتقدير
آرائمهم من وراء ذلك التقديس » يزنون القول بقيمة قائله » ولايعرفون
وائل
الق
رم
انء مذهبه؛وقد اسمهوت كرنهممحبة آل البيت محبة غالوا فبا »

فأوردتهم موارد الهلكة » وأوبأت عاقبتهم » وأفسدت مواههم ؛ وسدت

مسامع الإدراك فى نفوسهم وأصبحوا حائرين بائرين » لايدركون سدادا »
ولا يبغون رشادا » وه فى هذا يشبون المريدين الذين اسبوت نفوسهم

عظمة رجل » فأصبحوا ليانهمون الدين إلا من وارد فكره » والح
إلا إذا صدر عينبوعه » وقد أغرم الشيعة بأتمنهم ؛ وجدوا فىالدعوةللم

سراً وإعلاناً .

وأول ماكانوا يتؤجهون إليه فى دعوتهم وجدالم أن يجيثوا إلى المسم
ونن
ده م
على براءته » وصفاء نفس

المذاهب ويذكروا لباهلثناء آل الببت

ويعطروا ألستهم مدحهم»وأىمسل لامبئز قلبه لآل الرسول يريم » ولايتقبل
بقبول حسن عبيق ذكرهم ؛ وأريج .مدحهم » وسهلمالة النبى صلى الله

عليه وسل وعثرته وعصبته وأقرباؤه الأطهار الأبرار » فإذا استدنوا سامعهم

»أى
بعطر الثناء اذلكرموظ١الم الواقعة ممم والماثم الى ارتكبت فى جانهم و

امرىء ليأالم لظم نازل بالأبرار  .فإذا أحسوا من نفس سامعهم دنو قابه
من قلومهم » وفكره من أفكاره  :هجموا عليه بثّر هائهم وأباطيلهم وأهوانهم
الفاسدة » ثمن عصمه الله جا واكتى ممحبة الطاهرين » ومن كتب اللهعليه

الشقوة سقط فكان معالآنين .
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ويعمدون تفأييد ترهاتهم إلى كثرة التحديث عن الرسوليلق ففىال
آلالبيت » وقدحفظتهمأحاديثكثيرةفىهذاالبابق ر
دد امحدئون
أكرها  .ومن ذلك م ع
ازوه إلىالبىصلىاللهعليهوسلمأنه قال  :أهل

كبسيفيئة نوح » من ركبا تجا» ومنعدل عنها غرق .عوم
زاوه إليه
عليهالصلاة السلام أنهقال:منم
نات على حب آل محمد مات شبيدا » ألا

ومن مات على حب آل محمد مات مؤمنا » ومن مات على بغض آل محمد
ماتكافرا؛ ومنماتعلىبغضآل محمدل ي
مشمرائحة الللن.ة ومايعزوئه

إالىنبى صلىاللهعليهوسلم أنهقاللعلىرضى اللهعنه:أما ترضى أن تكون
مى مازلة هرون منموسى إلاألهلانبىبعدى .
وإذا أعوزهم النص ؛أو عدلوا عنه اتجهوا إلى التأويل الفاسد البعيد.

الذىلايعقلهعقل خلا من الموى » وبعد عن أدران الغزض » من مثل
تأويلبعضهم امحرمات بأنهاأبو بكروعمر٠اوقلدذ
شكر
عى تأويلات بعض

الشيعة ومثل يعثل جيد قال ا تأويل الروافض فى القرآن الكريم إلا
بتأويل رجل مضعرف من فى مخزوممنأهل مك
وة ا
لمكجرمة
د»
ته قاعدا

بفناء الكعبة الشريفة فقال :
عمنادك ق تأويل هذا البيت فإن بى نمميغلطون
فيه .ويزمون أنه قيل فى رجل مأبم » وهو قول الشاعر :

بينا زرارة متب بفنائه ١ وجاشع وأبو الفوارس مبشل

فقلت له:وما عندك أنتفيه  .قال البيت ههوذا ال
وبيت
أش»ار بيده
إلىالكعبةالمشرفة »وزرارة الحجر زرر سحول البيت فقلت له فمجاشع .قال

زمزم جشعت بالماء  .قلت فأبو الفوارس  .قال أبو قبيس جبل مكة .

قلت:فابشل.ففكر طويلا ق؛اثلم:أصبته » هو مصباح الكعبة )(١ .
وهذا المثلينطبق علىالغلاة منهم » وأما المعتدلون فقد علمت أنهم

أقرب إلى الحق » وأدلنى إلى الرشاد .
) (١العقد الفريد لابن عبدريه. 

6ل اس
وقد كانوا إذا أمحلت مهم الحجة » وضعف لدم الدليل » وخشوا

تادهم » زعموا أنه لميطقمياعتقدون » ولم يدرك فكره مواصلوا إليه ؛

يد
رعقد
اجالءففىال
وتمعامقوا فيه»

 :ثقمال الأعشى دخلت عاللىمغيرة

فىق»ال إناك لانحتماها +
أبن سعد » وقد كان رافضيا » فسألته عن فضائل عل
 8بلى 2

ولت

فذكر أدم صلوات الله عليه 4

فثَال عبى مير نه ؛ ثم ذكر

من دونهمن الأنبياء » فال على خمرمنْهم ؛ حاتلىأبى إلىمحمد يلت فمال
مله .
تلك
مكح أن
على مئله  .فقات كذبت عليه لعنك الله » فال قلد أاعلت
وسيم من كان يدعى أن للأشياء ظاهراً وباطنا  3وأن الباطن قا انمتص

يه الأنمة » ويمفنضون به إليه » وهو فاىلكألحوال سرمكتوم عن
النثماء

وأكثر الناس .

وف الحق أن ذلك النحو من الدعوة والجدل لم يكن منيم جميعا »> بل

كان افلغلاة فقط» أما المعتدلون فقدكانت دعاو.م معتدلة وجدطم يدل على
إنصافهم فىالجملة » يعتمدون فىاستدلالم علىأحاديث يقرها بعض محدق
اللماعة الإسلامية؛وعلى تأويلات لاشطط فبا » وتلباعد عن العقل كشراً »

نماذج من

جدل

الش.عة

فلس عمر بن عبد العزيز
مناظرة للشيعة م
روى اابلنكللى قال :

ًاعمربنعبدالعزيزجالس فىمجلسه » دتل حاجبه » ومعه امرأة
أدماء طويلة حسنة الجسم والقامة ؛ ورجلان متعلقان مها» ومعها كتاب من

ان
هربن
ممون
مي

إلى عمر » فدفعوا إليهالكتاب ففضه فإذافيه :بسم الله

الرحمن الرحم إلى أمير المومنين عمر بنعبد العزيزمن ميمون بمهنران ؛

اسه
سلام عليك ورحمة الله وبركاته  .أمابعد  :فانه ورد علينا أمر ضاقت به
ساع
ونه
الصدور ؛ واعجلزتأ ع

جزل
وهع
لقول الل

تاه إلى عالمه
وناكعلنه
ونفس
»هربنا بأ
و

١ : ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولى الأمر ملنهعملمه

الذين يستتبطوته مهم»  .وهذهالمرأةوالرجلان أحدهما زوجها والاخر
أبوها  .وإن أباهازعمأنه زوجها حلف بطلاقها أن علىبننأنى طالب خير
هذه الآمة ) وأولاها برسول اللهييه وأنهيزعمأن ابنتهطلقتمنه » وأنه

لايجوزلهفىدينهأن يتخذه صبرا » وهويع ألهاحرام عكليأهمه » وإن
الزوج يقول كذبت » لقد بر قسمى » وصدقت مقالى » وإلها امرأق على
|

رغمأنفك ؛ وغيظ قلبك » فاجتمعوا إلى"ختصمون فىذلك  .فسألت الرجل

عن ينه .فقال  :نعمقدكان ذلك  .وقد حلف بطلاقها أن علياًخيرهذه

نهكمرنه ؛
ألكر
الأمة» وأولاها برسولاللهيلتم » عرفه معرنفه » وأ
فليغضب من غضب » وليرض من رضى » وتسامع الناس بذلك » فاجتمعوا
لوهإن كانت الألسنة مجتمعة » فالقلوب شى  .وقد علمت ياأمير المؤمنين
اختلاف الناس فى أهوائهم ؛ وتسرعهم إلى ماالفيفهتنة » فأحجمنا عن
ا وأقسمأبوهاأل يادعهامع ؛ه
الىكم لتحكمم أاراك الل»ه وأنهماتعلقاب ؛
وأقسم زوجها ألايفارقها » ولو ضريت عنقه » إلاأن حكم عايه بذلك حاكم

لايستطيع مخالفته » والامتناع منه» فر فعن إاليك يا أمرالمؤمنين » أحسنالله
توفيقاك وأرشدك .

قال  :فجمع حمر بن عابلدعزيز بى هاشم ٠ وأبمبىية » وأفخاذ
قربش » ثمقاللأنىالمرأة  :ماتقول أهاالشيخ ؟ قالياأمير المؤمنين هذا

الرجل زوجته ابتى » وجهزنها إليه بأحسن ماميجهثزلبهها » حتى إذا أملت
مراد الإقامةمعها» فقال
خيره » ورجوت صلاحه حلفبطلاقهاكاذبا »ث أ

لهعمر؛لعلهلميطلق امرأته » فكيف حلف ؟ قال الشيخ  :سبحان الله »
الذى حلف لأبين حنتاً ؛ وأوضح كنبا منأن مختلج فىصدرى منه شك

(7

لم

معسنوعم » لأنهزعمأن علياخيرهذه الأمة » وإلافامرأته طالقثلاثا .
فقالللزوج ماتقول أ»هكذا حلفت  .قال  :نع .م فقيل أنهلماقالنم

كاد املس يرتج بأهله » وبنو أمية ينظرون إليه شزرا إ»لا أيلهنمطلقمرا
يينكت الأرض بيده »
بشىء ؛يكنلظر إلى وجه عمر © فأكب عمرمل
يظرقونوملاه » ثرمفع رأسه » وقال :
والقوم صامتون ين
إذا ولى الحكومة بين قوم

اسدا
دالم
س »و
للحق
اب ا
أصا

ليأرنام إذا تصدى
ام
و“ما

دا
اتنب
شواج
رق »
للح
اف ا
شلا

قثامل للقوم  :متقاولون فىعمنهذا الرجل » فسكتوا  .فقال  :سبحان
الل»ه قولوا .فقالوجلمنبىأمية :هذاحكمفىفرج » ولسنامترىء
لمبم  .قال:قل ماعندك فإن -
عل
وتمن
على القول فيه » وأنت عالم.بالقول مؤ
القولمالميكن يحق باطلا ويبطل حقا جائزعلىفىمجلسى  .قال  :لاأقول

شيئا .فالتفت إلى رجل'منبى هاشم من ولدعقيل بنأنىطالب » فقال
لهماتقول فها حلف به الرجل ياعقيل » فاغتنمها » فقال ياأمير المؤمندن »

إن جعاتقولى كا » وحكى جائراً .قلت » وإن لميكنذلكفالسكوت

أوسعلى»ولألبمىودة :قال.قل :وقولك حكمء وحكنك ماض  .فلاسمع
ذلكبنوأميةقالوا  :ماأنصفتنا ي أاميرالمؤمنين  .إِذجعلت الحكمإلىغيرن »ا
ونحن من لحمتك وأولى رحمك  .فقال عمر  :اسكتوا عجزا ولؤما» .

عرضت ذلكعليكم آثفا» فماانتدبثمل .ه قالوا :لأنكلمتعطناماأعطيت
العقيل » ولا حكتنا كا حكتهء فقال عمر إن كان قد أصاب وأخطأتم »

وحزم وعجزثم ».وأبصر وعميتمفماذنبعمرلاأبالكي  .أتدرون مامثلكم
قالوا لاندرى  .ثمقال  :ماتقوليارجل  .قال :نعمياأميرالمؤمدن مثلوم

كاالقاألول :

دعيم إلى أمر فلما عجزتم
كم02
وبسدت
فلما رأيتم ذنافك أ

الهيدمناخله عجز
تتلناو
املنخرز
حهذليرغى
امال.و
ندا

سا ١48هس

فقال عمر  :أحسنت وأصبت قل ماسألتك عنه ؛ قالياأمير المؤمنن
بقرسمه ول تطلق امرأته  .قال وأنى علمت ذاك ؟ قال نشدتكاللهيأامر
لاام وهو عندها
لةسعل
ااطم
المؤمنين ألمتعلمأن رسول اللهيلم قال لف
بفيتا عائد لها يابنية ماعلتك ؟ قالت الوعك ياأبتاه » وكان على غائبا ف ,

بعض حوائجالنى يِل فقاللاأنشئيينشيئا؟ قالت  :نعمأشتبىعنبا.
وأنا أعلمأنهعزيز وليس وقت عنب  .فقال يللم إن الله قادر على أن

مجيئناب ءه ثمقالاللهم اثتنابهمعأفضل أمىعندك منئزلة :فطرقعلى الباب
فقال لهصلىاللهعليهدوسل ماهذا

ئه
ريهد طارف
ودخلومعه مكتلقد ألى عل

راتى بأ
ركم
سهم
ياعلى ؟ قال عنب التمسته لففاقطماةل.:الله أكيرالل
خصصت علياًبدعوق فاجعل فيهشفاءبنيىثمقالكلىعلى اسماللهي بانية»
فأكلت وماخخرج رسول اللهيِه حى استقلت وبرأت» فقال حمر. :.صدقسته
وبررت أشبد لقدممعته ووعيته يارجل » شل بيد امرأتك » فإنعرض لك .

أبوها فاهشم أنفه » ثمقال:يا ببىعبدمناف » واللهمانجهلمايعلمغيرنا
ولا بنا عمى فقديئنا .

عهلريك
:نم
نن ب
امو
وكتب إلىمي

السلام»فإى » أحمد إليك الله الذى,

إللاه لاهو  .أمابعدفقدفهمت كتابك ورد الرجلان والمرأة وقدصدق الله
>اسئيقن ذلك واعمل به
حىه ف
كتهاعل
نأئب
مين الزوج » وأبر قسمه »و

والسلام عليكورحمة اللهوبركاته . '

مناطرالىأمول

ب(ن)1

وويفصييلعل

روى أت المأمون أرسل إلى أربعين عالما من علياء الأمة ؛ ولما استقر مهم

بعشت' إليكممعشرالقومإلى المناظرة ؛ قن كان به سى ء من الحبكن
»و
يع بفسه

قد مايقل

» فن را دد منكر| الكلاء فهناك » وأشار

بيه  .فدعوا له  .ثمأليمسألة من الفقه» فال ياأبامحمد  :قل » وليقل

القوم من بعدك ؛ فأجابه محى(؟) » ثمالذى يليه » حى أجاب آخمرنا
آخر نافى العلة وعلة العلة » وهو مطرق لابتكلم ؛ حاتنىقإذطاعالكلام ؛

»قال ياأبامعمد » أصبت النواب » وتركت الصؤاب »
التفت إلىمحبى ف
غم

يضم
قاتءهوضلى»
ا
ى واحد م م
كل
بزل بده عل

م
يزو »
ويصوب

مبعث إليكملهذا» ولكتى أ
حى أىعلىآخرهم .,كم قال  :إفىل أ
علي عه
أن أبسط لكم أن أمير المؤمنين أراد مناظرتكم ف مذههاذى مو
والذى يدين الله به قلنا » فليفعلأم ارلمؤمنين»أوفق اهلله  .فقال  :إن أمير
المؤمنين يدين الله» علىأن على بن أى طالب شير خلفاء اللهبعد رسوله

لله وأول الناس باللتلافة له ء قإالسق(*)  :فقلت ياأمر المؤمنين +

إن فينامن لا يعرف ماذكر أمير المؤمنينفىعلى» وقددعاناأمبر المؤمنين
للمناظرة  .فقال ياإعمق اخخير » إن شئت سألتك أسألك » وإن شئت أن

تسأل فقل  .قال إنق فاغتنمتها منه فقلت  :بل أسألك ياأمير المؤمنن .

قال  :سل » قلت  :من أين قال أمير المؤمندن أن على بنألىطالب أفضل
) (١هاذلهمناظرة آثرنانقلها فىهذا المرضوع » وإن كانت قد قيلت فى العصر العبانى» 

لأنبا تصور تفكير معتدلى الشيعة فىشأن على رفى اللهعنه. 
 02هويحبىبن أكثمقاضىنناة المأمون » وكنيته أبوتحمد. 

() هو إعق بن إبراهم بن حاد بن زيد راوى هذه المناظرة .

سأ
ا8+
ب

الناسبعدرسولاللهصلىاللهعليهوسلم» وأحقهم بالخلافة بعده .قال:
ضلون
فاسام
تأن
ياإنمق خيرلىعينا

» حتى يقال فلان أفضل من فلان .

قلت بالأعمال الصالكة  .قالصدقت » قال فأخعرنى عمن فضل صاحبه على
يهنه » ثم إن المفضول عملبعد وفاة رسول اليلهلل
عهد رسول الل

بأففل منعمل الفاضل على عهد رسول الله صلىاللهعليهوسلم » أيلحق
به؟ فقالياأبا إحقلاتقلنعم» فاننك إن قلتنعمأوجدت لكفىدهرنا
هذا من دو أكثر منه جهادا وحجا وصياما وصلاة وصدقة » فقلت أجل

أيماير المؤمتين » ليالحق المفضول ععلىهد رسول اليلهنه الفاضل
أبدا ,دالياعمق » فانظر مارواه لك أصحابك » ومن أخحذت عنهم دينلك »

وجعلبم قدوتك من فضائل على بن أنىطالب » فقس علبا ماأتوكبه
بىكر » فإن رأيت فضائل أنىبكر تشاكل فضائل على
فمضنائل أل
فل إنهأفضل منه » لاوالله » ولكن قس إلى فضائله ماروى لك من
عمر فإن وجدت لمما من الفضائل مالعلى وحده » فقل
فضائل ألىبوكر

إنبماأفضلمنه » لاوالله» ولكن قسإلىفضائله فضائل أى بكر وعمر
»فتإنها
جد
ومان
وع

مثلفضائل على » نقل [نهم أفضل منه » لاوالله»

ولكن قس بفضائل العشرة الذين شبد لرممسول الله وُه بالجئة » فإن
وجدتها تشاكل فضائله » فقلإمهمأفضل منه» قالياإنعق أى الأعمال كانت
أفضل يوم بعث اللهرسوله يله » قاللتإخلاص بالشبادة » قال أليس
السبق إلىالإسلام  .فقلت نعم .قال اقرأذلك فىقولهتعالى  « :والسابقون
لام » فهل علمت
سلى
لبإق إ
السابقون أولئك المقربون » إنماعتى مان س
أحد سبقعلياإلىالإسلام  .فلتياأمر الؤمنين » إن علياأسلم وهوحديث

السن » لامجوزعليهالحكم » وأبوبكرأسلموهومستكقل مجوزعليهالحكم .
رمك
ظ»ث
ابلا
نلمق
أاأس
قال أخيرنى أبم

مانلبعحدهدفاىثة والكمال :

قلت:على أسلمقبل أنىبكرعلىهذه الشريطة » فقالنعم» فأخيرفى عن

إسلام على حن أسم » لامخلو من أن يكون رسول اليلهلتم دعاه إلى

الإسلام » أو يكون إ|له
ااما
لم
لنه ف
.قأالطرقت  .فال لىياإسحمقلاتقل

إطامافتقدمه علىرسول الله مث ٠ لآنرسول اللهيمَِهل م يعرف الإسلام

حتى أتاهجر يل عنالله تعالى » قلت أجل » بل دعاهرسولالله يلت إلى
الإسلام  .قاليا إسمقفهل ملو رسولاللهيت م أ
نن يكرن دعاهبأاق
أو تكلف ذلكعن نفسه» قال :فأطرقت » فقالي إ
ابحقلاتنسبرسول

اللهيرنه إلىالتكلف » فإناللهسبحانه وتعالى يقول ١ : قل  :وماأنامن

المتكلفين » قلت أجل » ياأمير المؤمنين » بل دعاه بأمراللهق.ال ف
:هل من
صفة الحبار جل .ذكره أن يكلفرسلهدعاءمن ل م
اجوز عليه  . 5قلت أعرذ

يالله  .فقالأفتراهفىقياسقولكباإتعقأن علياأسلمصبياءلايجوزعليشك؛
وأنه قدكلف رسولاله يلت دن دعاءالصبيان مالايطيقون » فهليدعوهم
الساعةويرتدون بعدساعة؛ فلايب عليهمفى ارتدادهم شىء ٠ ولامجوز

علممحكمالرسوليله » أترى هذا جائزاً عندك أن ينسبهإلىرسول الله
يله ٠. قلتأعرةبا م
ق قا :
ل ياإعق فأراك إثما قصدت لفضيلة أفضل

سا رسول الله يل عليا » على هذا الللق أبانهمباعلهم » ليعرفوا
فضله » ول
كوان الله أمره بدعاء الصبيان لدعاهمكمادعا عليا  .تلت بل .

قال فهل بلغلك أن رسول الله يلم دأعحاداً املنصبيان مأنهله وقرابته »
للأادرىأنه فعل » أولميفعل .
لت
اعو
لأ
اقو ألن عل ابسنم.هقلت
قالثم أى الأعمال كانت أفضل بعد السبق إلى الإسلام ؟ قلت الجهاد فى

سبيلالل .ه قال :صدقت » فهلتجدلأحد من أصماب رسولاللهيل

مانجدلعلىفى الجهاد ؟ قلت  :فى أى وقت ؟ قال  :فى أى الأوقات
شنت ؟ قلت  :لاأريد غيرها » قالفهلنجدلأحدإلادونماتجدلعلىيوم
اف و
بدر» أخيرنىكمقتلىبدد؟ر قلت:نييف
لستو
من رج
شلا
رمن
كن

ق
.ال

ألدارى .قال ث
فكمقتلعلى وحده ؟ قلت :
:لاثةة وعشرين أو اثندن

وعشرين » والأربعون لسائر الن
قاسل»ت  :ياأميرالمؤمنين كانأبوبكر
مع رسول اللهيِه فىعريشه  .قال يصنع ماذا ؟ قلت يدبر  .قال :
ومحك يدبر' دون رسسول اللهيلك ؛ أممعه شريكا ؛
أو افتقارا من

951
ب

سه

قكل؟ت
.رسول اللهيلت إلى رأبه » أى الثلاث أحب إلي

 :أعوذ بالله

»أن يكون
أن يدبر أبوبكر دون رسول الله يلم أو يكون معه شريكا و

يش ؟أليس
عةرفى
لضيل
االف
برسول الله يليه افتقار إلىرأيه  .قال  :فا
منضرب بسيفه بينبدى رسولاللهيلم أفضل من هوجالس ؟ قلت :
بأامر المزمندن ء كل اليش كان مجاهدا  .قال  :صدقت :جكالهد

»

يهل وعن الخالس أفضل
ولكن الضارب بالسيف امانى عن رسول الل
هن الجالس  .أماقرأت كتاب اللهتعالى ١ : لايستوى القاعدون منالمومنين
غير أولى الضرر والجاهدون قى سبيل الله بأموالم وأنفهم » فضل الله
الحاهدين على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسى ؛ وفضل الله اماهدين

.على القاعدين أجرا عظها ؛ قلت  :وكان أبو بكر وعمر مجاهدين  .قال :
فهل كانلأنى بكر وعمر فضل على من ليشهد ذلك المشبد  .قلت

قال فكذلك سبق الباذل نفسه فضل ألى بكر وعمر  .قألتجل

لعماء

» وإن

لأنىبكر فضلا  .قال أجل لولا أن لهفضلا » ماقيل أن عليا أفضل منه »
فافضله الذى قصدت له الساعة  .قلت قولالله عز وجل  « :وثانى اثنان »

إذهمافىالغار» إِيذقول لصاحبه لاتحزن إن اللهمعن »ا  .فنسبهإلىصصيه ع

»نى وجدت الله تعالى )
لكوعلعىر من طريقك إ
احمل
قال باإسسق أما إنى لأ
يه
ربةضمن
نسب إلى صح

»ورفى عنه ولو كافرا وهو قوله « :قال له

.صاحبه » وهو محاوره أكفرت بالذى خلقك منتراب » ثممننطفة » ثم
سواك رجلا » لكن هو اللهرلى » ولاأشركبربى أحداً»  .قلت إن ذلك

كحب
صا
اك
فارنا وأبو بكر مؤمن  .قال فإذا جاز أن ينسب إلى صعبة من
رضيه » وزضى عنهكافرا » جاز أن ينسب إلى صعبةنبيهيله مؤمنا »

.وليس بأفضل المؤمدن » ولا الثانى » ولا الثالث » قألتمييار املنمين
إن قدر الآية عظم » إن اللدتعالى يقول «:ثانى اثدن إذ همافىالغار إِذيقول
لصاحبه لانحزن إن الملعهنا»  .قال ياإععق ؛ تأنىإلاأن أ ,:حك إلىالاستقصاء
.عليك » أخيرنى عنحزن أنىبكرء أكانرضاأم سخطا  .قلتإن أبابكر

م

إنما حزن منأرجسلول اللهيلم خحوفاعليه ويغاأ
صنل

إلى رسول اللة.

َيِهثىءمنالمكروه  .قالليس هذاجوالى»إنماكانجوالىأن تقولرضى
أم سغط .قلت بل كانرضاالل .ه قال :فكأنه جلذكره بعثإلينارسولا

ينبى عن رضا الله عزوجل » وعن طاعته  .قلت أعوذ بالله  .قال ألويس

فدزمت أن حزن ألىبكررضاالل .ه قلتبلى .قال :أولمتحدأن القرآن.

الكر.م شبدأن رسولاللهيقال لاتحنرنبياًلهعنالخزن  .قلتأعوذ بالله,
قال يإساحق إن مذهى ال
:رفق
لبعكل

الله يردك إلى الوحن
ي»عدل بك عن

الباطل لكثرة م تاستحيذب .ه .ي إا/حيقمن أفضل أمنكانمعهفىالغار أم
من نام علىفراشه » ووقاه بنفه  .حت تم لرسول اللهيِه ماأراد من.

اللهجرة  .إن الله تبارك وتعالى أمر رسوله أن بأمر عليا بافلنورم ع
الى
شه )
وأن بىرسولاللهينه بنفسه؛ فأمرهرسولاللهصلىاللهعليهوس 4
فبكى على رضى اللهعنه .فقاللهرسولاللهيكم مايبكيك ياعلىأجزعا
من الموت ؟ قال لا والذى بعئك بالحق يارسول الله » ولكن خوفا'

عليك  .أفتسلميارسول الله؟ قالنع .م قالسمعاوطاعة » وطيبةنفسىبالفداء.
لك يارصول الله » ثأمتى مضجعه واضطجم .وتسجى بثوبه » وجاء..

المذركرن من قريش فحفوابه » لباشكون أنه رسول الله يلم ؛

أوجقمدعوا يأضنربه من
ركلب
جطنم
لنبط
ضون ق
رربش
بة

بالسيف .

لثلايطلبالحاميون منالبطون بطنابدمه » وعلىيسمع ماالقوم فيهمن.
إنلاف نفسه.ولم يدعه ذللكإلى الجزع كماجزع صاحبه فىالغار ؛ ولم يزل.

علىصابرأمحتسباًفبعثاللهملائكته » فنعتهمنمشركى قريش حتى أصبح >
فلاأصبحقامفنظرالقومإليفهقالوا  :أينمحمد؟ قال؛ ماعلمى ممحمد.
أينه .و قالوافلاثراكإل ماغروراًبنفسكمنذليلتنا» فلميزلعلى"علىمثل

ما'بدأ ب يهزيد ولاينقص » حتى قبضه الله إليه » ياعقأترى حديث أنت.
مبى مازلة هرون من موسى  .قلت نعمياأميرالمؤمئدن قد امعته وسمعت-

من صمحه  .ونجحده  .قال» فن أوثقعندك منسمعتمنه فصححه أممن.

45اا-

جحده  .قلت  :من صحه  .قال .فهلبمكن أن يكون رسولاللهيبه

مزح مبذاالقول » قلتأعرذبالله .قال  :فقالقرلالامعى له» فلايوقف

عليه؟ قلتأعوذبالل .ه قالأفاتعمأن هرونكانأخاموسىلأبيهوأمهم
قلتبلى .قال :فعلىأخمورسول اللهيلقملأبيهوأم .ه قلت  :لا.قالأوليس
هرون نبيا» وعلىغيرنبى ؟ قلتبلى .قال :فهذان الخالان معدومان فى

.حتعلى فامعنىقوله أنتمنى منزلة هرون منمومى  .قلتله[ها
أراد أن يطبببذلك نفسعلىلماقالالمثافقون » إنهخلفهاستتقالا له

قال فأراد أن يطيب نفسه بقول لامعنى له  .قال فأطرقت  +قال ياإمسق
لهمعنى فىكتاب الله  .قلت وما هوياأميرالمؤمنين قالقوله عز وجل
حكاية عنموسى أنهقاللأخيههرون : :اخلفنىفىقوى » وأصلح »

.ولاتنبعسبيل المفسدين »  .قلتياأميرالمؤمندن إن موسى خلف هرون ى

ى
قرم
وه وه
ضى »
موح

إلى ربه » وأن رسولاللهييتْهِ» خلف عليا

للا» ليسكاقلت» أخيرنىعنموسى
كذلك حينخرج إل غىزاته» قاك

حينخلفهرون » هلكانمعهحينذهبإلىربهأحدمنأصعابهأو أحد

.من بنىإسرائيل  .قلت  :لا .قال  :أو ليس استخافه على جاعتهم م
.قلت  :بلى  .قال  :فأخيرنى عن رسول اللهيلت حينخرج إلىغزاته »
هل خلف إلا الضعفاء والنساء والصبيان فأنى يكون مثل ذلك » وله عندى

تأويل آخر من كتاب الله سبحانه يدل عالسىتخلافه إياه » لايقدر أحد أن
محتجفيه » ولاأعلمأحد احنج بهء وأرجو أن يكون توفيقا منالله.

قلت وماهوياأميرالمؤمنن ؟ قال  :قوله عزوجل حين حكى عن موسى
قوله « :واجعل لىوزيرا منأهل » هرون أخى اشددبهأزرى» وأشركه
ف أمرى » كى نسبحك كثر؟ ونذكرلك كثيراً » إنك كنت بنابصيرا » 6

مون
ومسنى وزيرىمنأهلىوأخى ء شد الله
بفآنت مىياعلىبمازلةهر
أىش»ركه فىأمرى » كى نسكبح
شالرله
اً » “ونذكره كثيراً ف»هل
به أوزر
يقدرأحدأن يدخلفىهذاشيئاغيرهذا .ولميكنليبطلقولالنىيلي

هت 85أا اس

وأن يكون لامعنى له  .فقال نحبىبنأكم القاضضى » ياأميرالمؤمنين قد
أوضحت اللق من أراد اللهبهاللحدر » وأثيت مالا يقدر أحد أن يدفعه »

قالإنعقفأقبلعلينا .وقال :ماتقولون ؟ فقلنا :كلنايقولبقول أميرالمؤيدن
أعزةالله .فقالوالله » لولاأن رسول اللهمكْيّةٍ قالاقبلوا القرل من
الناس » ماكنث لأقبل منكم القول  .اللهمقدنصحت لم القول  .اللهمإنى

قدأخرجت الأمر منعثى  .اللهم إنىأدبنكبالتقربب إليك حب على
وولايته  .أه  .منالعقد الفريد لابنعبدربهحذف قليل +

»

#4 #

#وأس تاريخ الجدلة)
١م و

الخوارج

هم أشد الفرق الإسلامية دفاعا عن اعتقادهم ؛ وحاسة لأفكار همع
وشدة فىتدينهم

واندفاعا ومبورا فيا يدعون إليه » ويمفاكرون فيه »

وهمفىاندفاعهم وتهورهم يستمسكون بألفاظقدأخذوابظواهرها؛ وظنوها
دينا مقدساى لاميد عنه مؤمن  :ولا خالف سبيله إلا منمالت به نفسه إلى
البتان » ودنعته إلى العصيان  .استر عت ألبامهم كلمةدلا حم الاشعناتخذوها

دينابنادون بهفىوجوه مخالفهم و»يقطعون بهكلحديْث  .فكانواكلا
رأوا عليايتكلمقذفوهمبذهالكلمة .
وقدروى أنهرضى اللهعنهقالفىشأنهمعندما قالوها وكرروا قولا »

د كلمة حقبراد مهاباطل » نم إنهلاحم إلالله » ولكن هؤلاء
يقولون لاإمرة إلالله» وأنه لابدللناس من أمير برأو فاجر » .عمل قى,

إمرته المؤمن » ويستمتع فاببلاكافر » ويبلغ اللهفا الأجل ٠ ولجمع به

الىء؛ ويقاتل بهالعدو ٠ وتأمنبهالسبل » ويؤخذ بهللضعيف من القوى »
حبىيستريح بر » ويستراح من فاجر » .
وقد اسسهوتهم فكرة البراءة من عهان وعلى والحكام الظالمن حت
احتلت أفهام
هم ؛ واستولت عملدىاركهم استيلاء تاما »وسدت علهم كل,

طريق للوصول إلى الحق ؛ فن
عثب
ن
مرأامن

وعلى وطلحة والزبير والظالمن

منبىأميةسلكوه فى جمعهم وأضافوه إلى عددهم » وتساوا معهفى
بادكءأخرىمنمبادتهم رما كانت أشدأثر» واللىلاف فايبعدهعنهم

أكثر من الخلاف فىهذا اشرو .

خرج ابن الزبير على الأموين فناصروه ووعدوه بالبقاء على نصرته
والفتالفىصفه -+وماعلمواأن لهايتيرأمنأبيهوطلحةوعل وعئان تابوه

-

وقارقوه » ولما نا
لمر
اقش ت
عبن
زعب
اخارس
يدز شوذيا الل
لجىلكا
دنم
لمزاف ء
اناق
ومفصل الم
لشةتهو
رؤ من أهل بيته الظالمن » مإقعرار الخوارج أنه
خالفهم ومنع استمرار ظلمهم ؛ ورد إلىالناسمظالمهم  .ولكن استيحوذت
علهم فكرة الترؤفكانت الحائل بيهم وبين الدخول فىغاالرلباعة الإسلامية.

وإنبم ليشهون فى استحواذ الألفاظ العراقة علىنفوسهم واستيلائها على
لئعثفوىرة
مداركهم اليعقوبيين الذين ارتكبوا أقسى الفظائع » وأشد الاشنا
الفرنسية ف.قد استولت على هؤلاء ألفاظ الحرية والمساواة والإخاء » وياسمها
قتلوا الناس » وأهرقوا الدماء» وأوائك استولت عليم ألفاظ الاعان ع
ولاحكمإللال»هوالدرقم ا
نلظامين » وباسمهاأباحوادمااءلمسلمنوخحضبوا

البلاد الإسلامية بالدماء » وشنوا الغارة فى كل مكان » ويظهر أن الهاسة
الى امتازوا مماكانت الوحدة الجامعة بيهم وبين اليعقوبين » وماصدر عن

الفريقين من أعمالمتشاءبة » كانهذهالماسة وقوة العاطفة .

قال العلامة جوسثاف لوبون فى وصف اليعقوبيين ف كتابه الثورة الفرنسية ؛

وتوجد النفسية اليعقوبية خاصة عند ذوى الأخلاق اللمتحمسة الضيقة »

ونتضمن هذه النفسية فكرا قاصرأ عنيداً » وكل شىء خارج عن الإعان
ر
مفكر
بال
ثير
ؤة غ

فما ؛ وم تاغلب علىالرواحليعقوبيةم انلعناصرالعاطفية

بجعل أيعقونى كثير السذاجة و
.لماكان ذا لا يادر
لكأمن
مور إلا علائتها
الظاهرية » فإنه ين أن هايتولد فى روحه من الصور الوهمية
(

ويفوته ارتباط الحوادث بعشها ببعض » ويمناشأ ذعنلك من عايج؛

لحاول بصره عن خياله أبدا » إذن فاليعقربى لياقترف الاثام لتقدم

منطقه العقل » إذ لامملكمنه إل قاليلا» وإتمايسيرمستيقنا » وعقله الضعيف

مخدم اندفاعاته حيث

يثردد ذو الدارك السامية فيقف .

وإن هذا الوصف البديع اليعقوبين هو وصف كامل صميح لأكار
نواحى الحوارج النفسية و.سترى فيايلىمن الحوادث والمناقشات مايويد
وذيلكثبت صعته .

ول تكن اللواسة والقسك بظواهر الألفاظ ؛ لمتكن هذه فط هى

الىة١ يس

الصفات الواضحة.قى التوارج » بل هناك صفات أخرى منها حب الفداء
'والرغبة فى المورت ٠ والاسهداف للمخاطر مغنير داع قوى يدفع إلى ذلك
ورعا كانمنشأ ذلك هوسا عند بعضبم ء واضطرابا فىأعصابم » لامجرد

الشجاعة والقّسك بالمذهب فقطءوإنهم ليشبون فى ذلك :النصارى الذبين كانوا

نحت حكم الاعرلبأفنىدلس

 .فأقدصاب فريقا مهم هوس جعلهم

بقدمون ءلى أسباب الموت وراء عصبية جامحة » وفكرة فاسدة .
واقرأ ماكتبه الكرنت هنورى دى كاسترى قى وصفهم فإنك سترى

وصفاًينطبقعلىكثرمنالنواحى على الوارج » فقدقاك :أراد كلواحد

( منهؤلاء النصارى ) أن يذهب إلى مجلس القضاء ليسب محمداًويموت »
ْ فنقاطرواعليهأفواجاأفواجا » حتىتعب الحجاب منردهم  .وكانالقاضى
يصم الآذان ليكلا يحم علبم بالإعدام » والمسلمون مشفقون على هؤلاء

ولقدكان من الخوارج من يقاطع علياثن خخطبته بلمنيقاطعه ى صلاته)

ولاقلابدلهبخنبابب انلآرتويقروابنجاريت».قن هعمل
ومن بتحدى المسلمين محتسبا اللهفى ذلك ظانا أنهقربة يتقرب بإهاليه .

ادفعواإليناقتلته .قالوا  :كلناقتلته» فقائلهم علىحى كاديبيدهم » ول يمنع

ذلك بقيهم من أن يسيروا فىطريقهم موغلين فى الدعوة إلهاواللواسة لها»
فبيهم وبين أولئك النصارى شبه قريب منهذهالناحية .

وفى الحق إن الاخلاص للإسلام كان صفات كثير مهم » وإن كان
معههوس بفكرة فيه ٠ والتأثر بناحية وا
نجد
وةامحنية

» يروى أعنليا

رفى اللهعنهأرسل إلهم ابن عباس يناقشهم » فلا صار إلهم رحبوا به

وأكرمره » فرأى منهم جباها قرحة لطول السجود » وأيديا كثفنات الإبل ؛

علمهم نص مرحضة )(١ )  ,فاخلاصيم لديمبم فق الحملة أمر لاموضع فيه.

لارئياب » ولكنه إخلاص قد عراه ضلال لفهم الدين وإدراك لبهومرماه >
فالمسلم اخالف لم لاعصمة لدمه  .بيهماالى دمه معصوم .

” ١1#ب . 5
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قال أب العباس الممرده فى الكامل  :من طريف أخبارهم
»أوصوا بالتصرائى »
أنهم أصابوا مسلا ونصرانيا » فقتلوا المسلم و

اب » وف عنقه مصحف ومعه امرأته وهى حامل ؛
خهببن
ولقهم عبد الل
فقالوا إن الذى فى عنقك ليأمرنا أن نقتلك  ..قالوا نماتقول فقألىبكر وعمر؟
أئتىخمرا  .قالوافاتقولفىعلىقبلالتحكم وى عيانفىست سنين

فأأثىشرا » قالوافا تقولفىالتحكم ؟ قال  :أقول إن علياأعلمبكتابالله
منكم » وأشد توقياعلىدينه» وأنفذبصيرة » قالواإنكلست تتبع الهدى| ,

إنا تقبع الرسجال على أسمامما ؛ ثقرمبوه إلى شاطىء النهر فذنحوه  ...وساموا

رجلا نصرانيا بنخلة له » فقال هى لحم » فقالوا والله ماكنا لتأخذها إلا
بشمن  .قال  :ماأعجب هذا أتقتلون مثل عبد الله بن خباب ء ولاتقبلوا
خىلة .
منناححب

0

تاشدد فها مع الحشونة
ولهاوسل ل
ولماذا كان التعصب للفكرة » وا

فى الدقاع » والبور فى الدعوة إلها وحمل الناس علبا بقوة السيف »2
والعنف والقسوة بدرجة لارفق فببا » وحال لاتتفق مع سماحة هذا الدين ؟

السبب فق ذلك فما أعتقد أن الحوارج كان أكره منعرب البادية »

وقليل مهم كان من عرب القرى » وهؤلاء كانوا ى فقر مدقع » وشدة
»آن
وبلاء قبيل الإسلام » ولما جاء الإسلام لمتردحالتهم المادية حسنا ل
كثيراً منهم استمروا فىباديتهم .بلأوانها وشدتها وصعربة الحياة فبها »
وأصاب الإسلام شغاف قلوهم معسذاجة ف التفكر وضيق ف التصور » وبعد

عنالعلوم  .فتكون منمجموع ذلكنفوس مؤمنةمتعصبة لضيقنطاق العقول
سباء ومتهورة مندفعة وزاهدة » لأنهالميجد » والنفس الى لاتجد إذا عمرها

إمان » ومس وجدائها اعتقادصبيح » انصرفت عن الطموح إلى شهبوات
الدنيا » وملاذ هذه الحياة » وانجهت إلى الحياة الأخرى ؛ وإلى نعيمها
والرغبة افلعتع مملاذها » والابتعاد عمايؤدى إلىجحيمها وشقانها » ولقد
كانت معيشهم دافعة لىعلى الحشونة والقوة والعنف

إذ النفس صورة
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ا

لماتألفوترى» ولوأنبمعاشوا عيشة رافهة فاكهةبنوع مالننعم '“لان
ذلك من صلابهم » ورطب شدتهم » ونيهئه منحدم .

يروى أن زياد ابن أبيهبلغهعنرجل يكتى .أبا الير منأهل البأس
والنجدة أنه يرى رأى الحوارج فدعاه » فولاه ورزقه أربعة آلاف درهم 3
كل شبر » وجعل عمالته فىكل سنةمائة ألف » فكان أبوالجر يقول :
مارأيت شيئاًخيراً منلزوم الطاعة » والتقلب بينأظهر الجاعة » فيلمزل

والآ حتى أنكر منه زيادشيئافتنمرلزياد فحبسه ؛ فلممخرج من حيسه
حى مات .

انظرإلىالنعمة كيف ألانت منطباعه » وهذبت مننفسه » وجعلته
سمحا رقيقا بعدأن كان متعصبا عنيفا .

ونحن إن وصفنا الحوارج بالإخلاص فى خروجهم على على والأموين
مهم على الخروج ,
فًزأخترى
حورا
من بعده » لناتكر أن هناك غايلعرقيدة » أم
مأنعظمها وضوحا ؛ أنبمكانوا حسدون قريشاعلىاستيلامهم على الخلافة »

واستبدادهم بالأمر دون الناس » والدايل على ذلك أن أكثر هم من القبائل

الربعية الى كانت بينها وبين القبائل المضرية الإحن الجاهلية » والعداوات
القدمة الى اخفلفإسلام من حدما » ولم يذهب بكل قوتما » ببلقيت
منهاأثارةغيرقليلة مستمكنة فىالقلوب » متغلغلة فى النفوس  .وقد تظهر
فى الآراء والمذاهب محنيث لياشعر المعتئق للمذهب» الخد بالرأى ,

وأن الإنسان قديسيطر علىنفسه هوى يدفعه إلىفكرةمعيئة » وتخيل إليه
أن الإخلاص راشده والعقل وحده مبديه » وهذاأمرواضح فىالأمور الى
نجخرى فى الحياة فىكل ظراهرها » فالإنسان ينفر منكل فكرة اقترنت مما

يؤله » وإذا كانذلككذلك » فلابد أن نتصور أن اللتوارج وأكثرم

ربعيون رأوا الحلفاء قوما مضربين » فنفروا من حكمهم » وانجهتفكرهم

إلىآراء فىالحلافة تحت ظل ذلكالنفور من حيث لايشعرون » وظنوا أنه
اخلضدين » ولب اليقين » وأن لادافعلإملا الإخملاص لدينهم و»التوجه

ب
لرمهم ؛

وبذلك زين لم سوء

إؤإهأ ابه

عملهم فرأوه حسناوليس مانع لديئاأن يكون

الإخلاص فىطلب الدين لاتشوبه شائبة » ولممختلط به أىدرن من غرض أو
عارض من سوء هو
الذىدفع بعضبم إلىالمتروج  .واللهأعلممانحى الصدور .

رجوار
والل
ينا
أج آ
ت أكرهم من العرب  .والموالى كانو! فببمعدداً قليلا
مع أن آراءهم ف الملافةمنكان|
لألن ن
مجوعلالى الحق فى أينكونوا
احوار
خلفاء عندسا تتوافرفى أحدهم شروطها إ؛ذ الل
فة
لج ل
لصرو
خايق
ان

بيل
علىبيتمن بيوت العرب » ولاعلقىقب
يملنهم ي
+بقلصلراونما على
جنس منالأجناس أو فريق من الناس » والسهب فىتفور
المواى عن مذههم
أنهمهمكانوا ينغرون من الموالى ؛ ويتعصبول ضدهم

.

وقد روى ابن ألى الحديد أن رجلامن الموالى خطب أمرأة خارجية »
فقالوالهافضحتنا  . .وربمالوتركوا تلك العصبية لتبعهم كثرون من الموالى .

للمو
وامعلأنا
تالوى ف
اىرج كانوا عدداًقليلا نرىكهم أثرأفىبعض فرقهم .

رالى
فالزيدية ( 14ادعوا أن الله سبحائه وتع
لا
س يوبعث

من العجم

يتزل عليهكتاباينسيخ بشرعه الشريعة المحمدية » والميمونية ©9أباحوا نكاح
بئات الأولاد وبنات الإخوة والأخوات  , 02وهذه كمانرى مبادىء كفر .

فارس » وهم الذينيقبعون الأنكحة السابقة
من الكلام السابق عرفناعقلية الحوارج ونفسيئهم وقبائلهم » والدق أن
على قريش وكل القبائل المضرية .

وأوال آراهم » وأحكمها وأسد ها أن الخليفة لياكرن إبلانتخاب
حر ييح يقومبهعامة المسلمين » لافريق دون فريق » ولاجمع دون جمع

( )١أتباع يزيد بن أب أئيسة الخارجى ,
(؟) أتباع ميمون العجردى .

(") الفرق بين الفرق للبغدادى .

لاقلا
ويستمر خخليفةمادام قائمابالعدل » مقهاالشرع ؛ مبتعداً عن اللنطأ والزيغ ,
فإن حاد وجب عزله أوقتله .

ولا يرون أن بيتا منبيوت العرب اخختص بأنيكون الخليفة فيه » فليست
الحلافة فى قريش كا يقول غيرهم ؛ وليست لعرنى دون أأعجمى 2

ض»لبلون أن يكون الخليفة غير قرشى ليسبل عزله
والجميع فيا سفواء
أو
اقتله
لإن
شخال
رفع

وحاد عن الحق » وجانب الصواب » إذ لتاكون

لهعصبية » ولاعشيرة تؤويه » ولا ظل غيرظلاللهيستظل به» وعلى هذا

الأساس اختار أوائلهم عبداللهبنوهب الراسبى وأمروه علهم » وسموه

أمير المؤمنين » وهو ليس.بقرثئى » وقد علمت حجة ذلك الرأىوما قيل فى

شأنالحديث الصحيح  ( :الأثمةفىقريش )فباسب .ق وكانذلكالمبدأ

جديراً بأن يغرى جاهر المسلمين باعتناق مذههم » ولكن ازدراءهم '

بالموالى واستباحهم لدماء المسلمين » وسببم للنساء والذرية » وطعتهم ى
إمان عولكىشير من1ل البيت ك
.ل هذا حال بينهم وبين قلوب الناس أن
تصغى إلهم .
ولاننسى أن نذكر هناأن النجدات من الحوارج يرون أنهلاحااجةللناس
إلىإمام قط » وإتماعلهم أن يتناصفوا فهابيهم » فرإأنوا أن ذلك لايم

إلا بإمام محملهم علىاق فأقاموه جفازإقا
»مة الإمامف نىظرهمليست واجبة
بإيجاب الشرع ٠جبالئزة إن افتضتها المصلحة » ودعت إلباالحاجة » وقد

سبق الرد على هذا المذهب عند الكلام على الحلافة فارجعإليه:

و
برى الحوارج تكفير أهل الذنوب ولم يفرقوا بان ذنب يرتكب عن

قصد للسوء  .ونية للإثم » وخطأ فى الرأى والاجتباد يؤدى إلى عخالفة

وجه
الصواب » ولذا كفروا علياًبالتحكم » مأعنه لميقدم عليه عختار؟ 2

ول
وسل أنهاختاره فالأمر ليعادو مجنهداًأخطأولميصب إن كان ال

لبسمنالصواب ؛ فلجاجتهم فىتكفيره رضىاللهعنهدليلعلىأنهم

يرون أن الخطأًفى الاجباد  2مخرج عن الدين » ويفسد القن » وكذلك

ب
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نع

حنة والزبير وعمان وغيره من عليةالصحابة الذين خالفرهم في
طنلشأ
كا
نلمزثيات ء فكفروهمللاجبادانأ فى زعه .
م
جزية م ا

وقد ساق ابن ألى الحديد ألم الى تمسكوا ا فى تكفير مرتكب
الكبيرة ؛ ورد علما » ولاستمنا وجه الرد » وإنما ممنا ذكر بعض هذه
الأدلة لنعرف مها وجهات نظرهي ء وكيفكانوايفكرون » وسترى أن

تفكرهمكانسطحيا » لايتعمقون فىبحث ١ ولابتقصون أطراف موضوع .
وهذه الأدلة كشرة » مها قوله تعالى « :ولله علىالناس بحج البيت من

استطاع إليهسبيلا»ومنكفرفإن اعلَلنهْى اعلعنالمين » فجعلتاركاملنج
كائر؟ » وترك الحجكبيرة » فمكرتلكبكبيرة كافرفى زعومهممنه»ا

قولهتعالى« :ومن لممحكمماأنزلاللهفأولتكهمالكافرون» وكل.مر تكب
الأونوب قد حكمبغيرماأنزلاللهف زعمهمفهوكافر » ومنهاقوله'تعالى ١« :يوم

تبيض وجوه وتسود وجوه » نأما الذين اسودت وجوههم ؛ أكفرثم بعد إممانكم
فذوةوا العذاب كاتتم تكفرون ق»الوا والفاسق لايجوز أن يكون من
أبيضت وجوههم ء فوجب أن يكولٌ ممن اسودت وجوههم » ووجب أن يسمى
كافراً » لقولهتعالى« مماكثمتكفرون ؛  .ومنها قولهتعالى :١٠ وجوه يومئل
وبشر
ترةرهدقها قارة بد
مسفر ةع«ضاحكة مست
وةج#وه يومئذ عليا غي
أولئك همالكفرة الفجرة ) والفاسق علىوجهه غيرة » فوجب أن يكون

مات
دون » أثبت
حله
منالكفرة  .ومنبا قولهتعالى  « :وللكن الظالمن بآب
جال

الظالمجاحدا » وهذه صفة الكفار (© ْ .
ْ
كهلذه الدلائل كتنراى ظواهر نصوص » قدنظروا إلمهانظرا سطحيا
ولميدركوا مراسبا ولاأسرارها  :ولميصيبوا هدفها  .وكان على رضى الله

عنهمحتج علىمن عاصروه مهم بالحجج الدامغة » والآدلة القاطعة » وماقاله
رادا علهم  :فإن أبيتمأن تزعمرا إلاأنىأخطأت » وضللت » فلمتضلون
اجغة
لتب
لبمن
انص
( )1١مل
إلى الموضوع كاملا فيه ,

لابن أبى الحديد المجلد الثاى من لاءم م"٠8 وارجع

0
عامة أمةمحمدميا وآله بضلالى » وتأخذونهم مخطى ؛ وتكفرونهم
بآنونى » سيوفك م علىعواتقكم تضعوها مواضع البرء والستم »٠ وتخلطون
منأذنب عن لميذنب » وقد علمتمأن رسول الله معللكه وآله رجم الزالى
صن مم
صل
علي»ه ثمورثه أه »
لهوقتل لقت »ل وورث يراكأهل؛ه

وقطعيدالسارق وجلدالرانىغيرالحصن ثمقسمعلدهمامنالىء» ونكحا

المسمات فأخذهم رسول للهيرنه وآلهبذنومم » وأقام حق اللهفهم » ولم

بمنعهمسبمهم منالإسلام ء ول مخرجأساءهممنبينأهل .ه
وى ذاللككلام الم رد مفعلملابمارونفيه » ولايستطيعون أن
يثيروا حوله غباراً » ولعله رضى الله عنه عدلعن الاحتجاج بالكتاب إلى

الاحتجاج بالعمل الذىكانعليهالنى يله ل»أن العمل لايقبلتأويلا »
لايفهمإلاعلىالوجهالصحيح ؛ فلاينسعلنظراتهم السطحية » وتفكيرهم
الذى لا يصيب إلا جانبا واحدا ؛ ولا يتجه إلا إلى انجاه جزنى » وفى الانجاه

االجلنعفبىفهامرات والأساليب ضلأل عنمقصدها » وبعد عنمرماها »

وف النظرة الكلية الشاملة الصواب ؛ وإدراك الحق من كل نواحيه  ,فهو

رضى اللهعنهجادلمبالعمل ؛ حىيقطععليهمكلتأويل» ولك بينللم
وضح الحقيقة من غير أن مجعللتلبيساتهم الفاسدة » أى باب من أبواب

الحيرة والاضطراب .
هذه جملة الآراء الى اعتنقها أكثرهم » ول يتفقوا فى غيرها على
مذهب أو رأى أو نظر ٠ بلكانواكششرى اتليلاف » يشجر يدهم اللجلااف

لأصغر الأمور وأقلها ؛ وربما كانهاذالهسور فكىثير املنبزاماتهم .

وكان المهلب بن أى صفرة الذىكان ترسا للجاعة الإ
تيةتمنه
يسلام
خمل
اللملدف بيهم ذريعة لتغريقهم وخحضد شوكهم من لحدمهم » وإذا م بجدهم
عتلفين دفع إلهم من يشر الاختلاف بينهم .

يحكىابن أبىالحديد حأدناداً مننال
صأزا
ارقة
لك
اانميعم
سلمومة

»

فنرى ماأصراب المهلب » فرفع ذلكإلى المهلب » فقال أنا أكفيكموه

إن شاء الله ه فوجه رجلامن أصعابه بكتاب وألف درهمإلى عسكر قطرى بن

الفجاءة قائد اللحوارج » فقال له  :ألق هذا الكتاب فى العسكر والدرام ؛
واحذر على نفسك » فض الرجل وكان قى الكتاب  :أمابعد » فإن تصالك

قد وصلت إل » وقد وجيت إليك بألف درهم فاقبضها » وزدنا من

النصال  .فرفع الكتاب إلى قطرى فدعا الحداد فقال:ما هذا الكتاب ؟
قال  :لاأدرى .قال تمنهذه الدراهم ؟ قاللاأعلمما ء فأمربفهقتل .

فجاء عبد ربه الصغير مولى بى قيس بن ثعلبة فقال  :قتلت رجلا على غر

ثقة وتبين ؟ قال قطرى  :فاحالهذهالألف ؟ قماجلوز أن يكون

اذبا» ومجوزأن يكون حق .ا فقالقطرئ  :إن قتلرجلفىصلاح
أمره ك

الناس غميتركر ؛ وللإمام أن محكم بمايراه صالحا » وليس للرعية أن تعترض

عليه»فتنكر له عبد ربه جفاعة معه » ويلفمارقوه و»بلغ ذلك المهلبفدس
رأييتا
طار
إلهم رجلا نصرانيا جعل لهجعلابرغب فمثله » وقال لقهإذ
فاسمد له  .فإذانباك فقل إنما عمدت لك  .ففعل ذلك النصرالى » فقال قطرى :
إثماالسجود لله تعالى  .فقال ما ححدت إلالك  .فقال رجل من الحوارج :
اعبدونمندون
إنه قد عبدك من دون لل »ه وتلاقولتهعالى : إنكموم ت

الله خصبا جهم  2أثملها واردوث) فال قطرى :إن النصارىقد عبدوا عيسى
ابنمرمم » شا ضر عيسبى ذلك شيئاً» فقام رجل مناللحوارج إلى النصرانى

لمحنوارج إنكاره » وبلغ
فتئله » فأنكر قطرى ذلك عليه وأنكر قاوم

المهاب ذلك ء فوجه إلهم رجلا يسألم » فأتاهم الرجل فقال أرأيم رجلين
ادهلهاطفرىيق
شرخجا مهاجرين لكم ء فات أح

ل
قونا؟
فتقول
فامتحتتموه فلمجز احنة ما

» وبلغ الاخر إليكم ٠

بعضهم  :أما المييتثثى الجنة

وأماالذىلميجزالمحنة فكافر حتىمجبز امحن .ة وقالقومآنحرون  :هماكافران
حى جيزا المحئة » فكثر الاختلاف » وخرج قطرى إلى حدود اصطخر ء
فأقام شبرا والقرم فىنحلافهم (© ,
( )١مرش جبْم ةغالبلا دلما لوألانع . 40١

س 565هس
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انظر كيف كان ذلك القائد العظم _يستغل هاستهم  +وشدة تعصب
كل منهملرأيه » وسذاجة تفكيرهم » وضعف مداركهم » فيؤرث نيران

العداوة بيهم » ويؤجج فيب الاختلاف ليكون بأسهم بينهم شديداء ويكونوا
أمام عدوهم

ضعفاء

٠ وف اهق

إن مثارات

اللملدذف

بيهمكانت كثيرة م6

وكثيراً ماكانت من غير ادر لبذور .اللمللاف بيهم  2ولذلك انقسموا إلى
فر

كثثرة »

ومن أجل أن نكون على بينةمن جدلم معغبرهم » وجدلم

نما ينهم ء نتكلم كلمةعن أظهر فرقهم ورعوسهم »-وهم: .
الأزارقة :

ممأتباع نافع بن الأزرف الحنق » وكانوا أقوى الخوارج شكيمة )

وأكثره عددا» وأعزهمنفرا» قاتلوابقيادةنافعقوادالأمويين وابنالزير
بنعبد الل»ه ثمقطرى بن الفجاءة » وى عهده ضعف شأنهم » بسبب بغخض
النامس ل لشبرتهم سفلك الدماء

» وتألب المسلم
عئن عليم واختلافهم فم

»ث تملت ١نبزاماتهم منبعدهإلىأن اتبى
لكان
يهم » يزموفاى ك م
| أمرهم » وقد ذاهبلوامإبلىادىء العامة الى ن
ذكارها للخوارج وزادوا علها :

أ

أن تخالفهم منعامة المسلمين » ومنلايرون رأهم من التوارج

مشركون ' .

؟  أن أطفال مخالفهم مشركون مخلدون فىالنار .
ا

دار اغتالفين دار درب » وتجوزقتلأطفالم ونسامهم وسبهم .

 5ل إسقاط سد الرجم عانلزالى »إذ

ليس ق القرآن الكريم

ذكره  3وإسقاط حدالقذف عمن قذف المحصئن من.الرجال مع وجوب
الحد على تاذف

المحصنات من النساء .

لغاأئرن عبلىياء (. )1
الص
ه ج-واز الكبائر وا
تاق
رالستحل
بل و
شمل
ل ال
)ل(١

.

 لامعاالنجدات :

هم أتباع نجدة بن عوبمر الحنثى » وقد خالفوا الأزارقة فى تكفير
القعدة من الخوارج واستحلال قتل الأطفال 06

وزادوا هم

*ل أمل

سيد

العهد والذمة  .وقد كانوا بالعامة وقدكانوا مع أى طالوت الله جى ثم
بايعوا نجدةسنةست وستين » فقطع أمرهوأمرهم حتىاستولى على البدرين ؛

وعمان » وحضرموت » والعن والطائف.تم اختلفوا علىنجدة لأمور نقموها
عليه » منهاأنه أرسل ابنهفىجيش فسبوا نساء وأكلوا من الغنيمة قبل القّسمة »

.ا أنه تولى أصعاب الأحدصودعمانبه وقال لعلاتللعهال يعو
وذرمهمنه
فع
عنم ؛ وإن عذمهم ؛ فى غير النا .ر ثميدخلهم اللونة  .وملها أنه أرسل يشا

فىالبحر » وجيشا فىالر » ففضل الذين بعنممفىالىفىالعطاء .

وقد ترئب على اخثلافهم “عليهأن القسموا إلى ثلاث فرق © فرقة
ذهبت إلىعستان مععطيةبنالأسود الحنى » وفرقة ثاروامعأنىفديلك

على نجدة فقتلوه »'وفرقة عذرت نجدةفىأحدائه » وهمالذين ب لهماسم

النجدات  .وقد بى'أبوفديك بنعجددة إلى أن أرسل إليه عبد املك بن
مروان جيشا هزمه » وبعث برأسه إلىعبدالملك بن مروان ٠ فانهى

أمر هذه الطائفة .

ظ

الصفرية :

االدأبنصفر ٠ وهمفىآرائهمأقلتطرفامنالأزارقة  .وأشد
أتباع زي

من غبرهم » خفاكلفوا 'الأزارقة فى مرتكى .الكبائر » فيلتمفقوا على

إشراكه » بلمثهم من يرى أن الذنوب الىفما الحد » لايتجاوز عرتكما
الاسم الذى سماه اللهبهكالسارق والزائى » وماليس فيه حدفرتكبه كافر ؛
نا

1

/

1

0

0

ومنهم منيقول إن صاحب الذنب لايكفرحىمحده الوالى.

( )9وقدعلمت م ماشىأنالنجداتلايرون إقامةإمامواجباشرعياءوما شالففيه

نجدةناقماجوائالتقيةفائهيحيزهاوناقعبمنعها .

ومن الصفرية أبو بلال مرداس وكان رجلا صالخا زاهدا  .خرج ق
أيام يزيد بن معاوية بناحية البصرة » ولم يتعرض للناس » وكان يأخذ من
مال السلطان ميكافيه إن ظفر به » ولايريد الحرب » فأرسل إليه عببد الله

ابنزيادجيشاقضى عليه ؛ ومنهمعمرانبنحطان » وكانشاعرازاهدا قد

طرف فالبلاد الاسلامية » فاراً بنحلته » وقد التخبه هؤلاء اللوارج إماما

لمبعدأنىبلال .
العجاردة :
هرأصمابعبدالكريم بن عجرد أحدأتباع عطية بن الأسود الحنن 3

وهمقريبونجداًمنالنجدات فى أصل نحلتهم » وجملة آرائهمأنهميتولون

الاقعلدةحمونارج إذ عرفوا بالديائة » ويرون الهجرة فميلة لافرضا ء
ويلكاون مال المخالف فيئاًإلاإذا قتل صاحبه .

لافعترجقتاردة فرقا كثيرة فى أمورءمهامايتعلق بالقدر وقدرة
واقد
»كان يدفعهم إلى لحلاف مسائل
العبد » ومنها يمتاعاق بأطفال امخالفين و
جزئيةفينتبى الآمرإلىالكلامفىقضايا عامةتصيرهم فرقاوأحزابا »ومن
أمثلةذلك أن رجلا مهم اسمهشعيبكان مدينا لآخر اسمه ميمون فلاتقاضى
هذا دينه » قال شعيب  :أعطيكه إن شاءالله  .فقال ميمون  :قد شاء الله
ذلك الساعة  .فقال شعيب :لوكانقدشاء ذلكلمأستطع إلاأن أعطيكه .
فقالميمون  :قدأمراللهبذلك » وكلماأمربهفقدشاءه » ومالميشألم

يأمر به » فافترقت العجاردة فذىلك إلى ميمونية وشعيبية » وكتبوا إلى رئيسهم
عبد الكرم  .فقَال  :إنمانقول ماشاءاللهكان » ومالم يشألميكن 5

ولا نلحق بالله سوءا » فادعى كل أن اللواب يؤيده .
ويروى أن عجرديا اسمه تعلبة كانت له بنت فخطما عجر دى أخخحر

وأرسل إلىأمهايسأها» هل بلغتالبنت فانكانت قد بلغت  +ورضيت
الإسلام علىالشرط الذىتعتيره العجاردة » لميبالم كانمهرها  .فقالت
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إنها مسلمةف اىلولايةسواءأبلغت أملمتبلغ» فرفعالاأمر
لإبلىكعبرديم »
فاختار العراءة من الأطفال » وخالفه ثعلية » وافترقت العجاردة على ذلك.

إلى ثعالبة وميمونية .

الاباضية :

|

همأتباععبداللهبنإباض » وهمأكثر الحوارج اعوتدأالقار»-هم إلى
الجباعة .الإسلامية تفكيرا » فهم أبعد عن الشطط والغلو » وأقرب إلى
الاعتدال » وجملة آرائهم _-

لالمفهسملمنمين ليسوا مشركين »موؤلْامنن و»يسمونهم
 ١أانمخ
كفاراً » ويروى علهم أنهمقالواإنهمكفارنعمة .
فاللسعرللاافىئية ءودارهم دار توحيد
؟ ل دماء عخالفهم حرام ا

إملعاسكر السلطان .
*النحل من غنائمهم فى الحرب إلا الخيل والسلاح » وكلمافيه
ل
لفحىروب »ويردون الذهب والفضة إلى أصحاءبا .
قاوة
 4س تجوز شهادة الخالفين » ومناكحتهم » والتوارث معهم .
ومن هذايتبين اعتدامهم » وقرمهم من إنصاف انخالفين » ومن أجل ذلك
بقوا إلى اليومبى
جبع
هضات

العالم الإسلاى .

© خخو
اارج
لل
مايع
سدو
منين
لن م

:

قاممذهب الحرارج علىالغلووالتشدد فىفهم الدين » فضلوا » وأجهدوا

أنفسهم والمسلمين بضلام و
»لكن المسلمين الصادق الإعان لممحكوا
بكفرهموإن حكموا بضلام » ولذا روى أن علياً رضى الله عأنه
وصى

أصحابه بيألقااتل أحد الح
بوار
عج م
دنه » لأ
ان م
لنط
حلبق تأخطأه ليس
كن طلبالباطل فناله» فعلىرضىاللهعنهكانيعتيره ,طالبينللحق » قد

جانبوا طرويقيهع»تر الأمويين طالبن للباطل » وقد ناولوهل»
كن نبت

فى اللخوارج فرق ذقهدبوا مذاهب ليسفكىتاب الله يمؤيادها » بلفيه

غ55
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يمنااقضها ى عير أى تأويل » وقد ذكر عابلدقاهر الجرجاى ىق كتابه
الفرق بن الذرقطائفتينمن الخوارج عدقا مار جتن عن الإسلام

وها :

١ال-يزيدية: 

م أمتباعيزيد بن أأننىيسة اللخارجى » وكان إباضيا » ثماسدعبىأحنها.نه
وتعالىيبعث رسنولا من العجم يتزل عليهكتاباينسخ الشريعة اتحمدية  .وقد
أشرنا إلىذلكفهامضى .
ا
ا؟لم-يمونية :
فلدين  .وقد
وهم أتباعمهمون العجردى الذى كذرآنفا مفسىألة اللدلاف ا
أباحنكاح بنات الأولاد » وبات أولاد' الإخوة » والأخوات .وقال فىعلة
رهن فى المحرمآت » وروى عن هؤلاء الميمونية
ذمكلم
يكر
ذلك أن القرآن ال
أنهم أزكروا سورة يوسف »؛ ولم يعدوها من القرآن الكريم » لأنها قصة
غرامفىزعمهم » لايصح أن تضاف إليه » فقبحهم اللهلسوءمايعتقدون .

[11
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اتصف الخوارجج بصفات كثرة جعليم قوما -خصمين  3يجحادلون عن

وتجج
مذهمهم ويلتقطون ال
كون
يم
مهم
تصوم
سن خ
س»

بآرائهم » ليتاركون

نه
ضحية
إانا
عفيه
ااف لناقشتهم منغير أن يتجهوا إله ٠ا ولكن مع ذلك
كانت فهم صفات أشرىلميصلوابسبهاإلىأعلىدرجات الجدال والليصام ,
وجملة صفامهم الجدليةالىرفعت جودل
املى
.خصصتهم تتبينفهايلى»
فق
لفو
بدااتص
صافات الائية :

 - ١بالفصاحة وطلاقة اللسان ؛ .والعلم بطرق التأثير بالبيان ومخاطية

الوجدان.وكانوا مع ذلك ثابى الجنان  :رابطى الجأش » لياشدهون أمام
قوة مجادم  :ولا تعروهمرهبة من أى موقف » ولا تأخذهرحبسة فكرية

تمنعهم منأى مذهب من مذاهب البيان .

روى أن عبد الملك بن مروان أنىبرجل مهم .٠فبحثه فرأىمنهماشاء

فهما وعلا » ثمنح
فثرهأى مأاشراءبا ودهيا  .فرغب فوياهستدعاه إلى
الرجوع عن مذهبه » فرآه مستبصرا شمَعَا » فزادهى الاستدعاء  .فقال

لتغنك الآولى عن الثانية » وقد قلت فسمعت » فاسمع أقل  .قاللهقل .

فجعل يبسط له من قول الحوارج » ويزين لهمن مذهببم بلسان طلق ,
وألفاظ بينة » ومعان قريبة  .فقال عبد الماك بعد ذلك علىمعرفته  :لد

كاد يوقع فى خخاطرى أن-الجنة خلقت ل » وأنى أولى بالجهاد ملهم  .ثم
رجعت إلىماثبتاللهعلى من الحجة وقرر فىقلى من الحق » فقلت له :
للهالآخرة واللانيا » وقد سلطنى اللهفىالدنيا » ومكن لنافها » وأراك

لستتحيببالقول » والله لأقتلنكإن لمتطع » وبينا هاملافحىديث إذ
دخل على عبد الملك ابن له باكيا لضرب المؤدب إياه ٠ فذشقلك مل

عبد الملاك » فأقبلعليهالخارجى » فقالله :دعهيبك » فإنه أرحب لشدقه »
وأصح لدماغه » وأذهب لصوته » وأحرى ألاتأنى عليه عيناهإذا حضرته

(م١١ا ستاريخ الجدل)

س1د 511سم

طاعةريه :فاستدعى عرنها  .فأع.جب ذلكعبد الملك » فقال  :أمايشغلك

مواأن
بتفعيهر»ضه عنهذا » فقالماينبغى أن يشغل المؤمن عن قول
الحقشىء  .فأمرعبد الملكمحيسه » وصفح عنقتله » وقاليعتذر إليه :

ئلا أنك تفسد بألفاظك أكثر رعيتى ماحبستك » ثمقال :من شكسكى

ووهنى حتى مالت لىعصمة اللهفغر بعيد أن يسبوى من بعدى وكل

رؤساء الخوارج » وك
جثمرم
ونعهم على هذا الطراز من طلاقةاللسان »
وبلاغة الببان » وقوة الجنان » وثبات البأش » وقوة الإمان » ولعل السر

فصىاحهم » وقرة جنانهم أن أكترهم من العرب  :وقد امتازوا
بالفصاحة والشجاعة وقوة النفس .

- ١
فوكا
صنو
اا م
حعهم وقوة بجنائهم على عمفى الجملة بالكتاب
والسنة وأشعار العرب » وكان زعماؤه معنيين بدراسة الكتاب © وفقه
الخديث وآثار العرب مع ذكاء شديد » وعارضة قوية » وحضور بدبة »

وكانو! يلتجعون فىطلبالدين إلىكل مجتمع » .ويطلبونه حيًاكان .

| بروى أن نافعبنالأزرقشيخ الأزارقة كانينتجععبداللهبنعباس 6

فبسأله  ..سألهمرةعنمعنىقولهتعاللى  « :والليل وما وس ؛ ؛ فقال ابن

عب
اس » وماجمع » فقالأتعرف ذلت العرب ؟ قالأماسمعت قولالراجز <)1

إن لنا

قلائصا حقائتا

مستوسقات لو نجدن سائقسا

وسأله مرةقائلا  :أرأيت نىاللهسلمان معم خ
اخولهالله؛ وأعطاه »

كيف عى بالهدهد علىقلته وضئولته .
فقَال له ابن عباس ؛ إنه احتاج إلى إلماء » والمهدهد قناء الأرض له
كالزجاجة يرىباطنها منظاهرها  .فسأل عنهلذلك  .قال ابنالأزرق :

قف أرقا كيف يبصرمناحت الأرض ؛ والفخ يغطى له بمقدار [صبع

من تراب فلا يبصره حىبقّعفيه » فقال ابن عباس:و نحك يابن الأزرق»

أماعلمت أن إهذا جاءالقدرغشى البصر ,
الي

ل

كم

(ا1ل)كابل ميرد ب

.

١
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ويروى أنهمرة أخذيسأله حتى أمله» فجعل ابنعباس يظهر الضجر
ظ وطلع عمربنأفىربيعة وهو يومئل غلام فسلم وجلس  .فال ابنعباس :

ألا تنشدنا شيئا من شعرك » فأنشده القصيدة الى مطلعها :

أمن آل نعم أنت غاد فبكر

غداةغدأم رائح فهجسر

فقال اابلنأزرق  :للهأنت » يابن عباس ء أنضرب إليلك أكباد الإبل »

دعينن » فتعرض  +وبأتيك غلام من قريش » فينشدك سفها
ناشأللك
فتسمعه » قال:تالله ماسمعت سفها . 026
انظر إلىزعمائهم كيف يطلبون علمابن عباس مع أنهكافر فىزعمهم »
مبطلفىاعتقاده » ,ولكنه علمالككتاب هو الذى دفعهم لأنبجلسوا مجلس

؛كأنهم يعتقدون
ا وختروجا و
غيه
يف
زموا
التلميذ منحير هذه الآمة » وإن زع

أنهمنأضلهم اللهعلىعل » قبحهم الل .ه
* ل وكانت فههم رغبة شديدة للمناقشة .والمحادلة ومساجلة الآراء
والمذاهب حتى أنهمفى القتالكانوا يتواقفون أحياناًكشيرة » ويتناقشون مع

مقاتلبم فى الأمور والولاة » وينشدونهم بعض الأشعار .
جاء قىشرح مبجالبلاغة لابن أبىالحديد  :روى أبو الفرج الأصبانى
فىكتاب الأغانى الكبير » قال  :كانت الشراة والمسلمون فىحرب المهاب

وقطرى يتواقفون ويتساءلون بيهم عن أمرالدين » وغير ذلكعلى أمان
وسكون لمايج بعضهم بعضا  .فتواقف يوما عبيدة بهلنال اليشكرى »

وأبو حرابة الميمى » ققال عبيدة:يا أبا.حرابة إنى سائلك عن أشياء ؛
أنتصدقنى عببافىالجواب ,قال  :نع إمن ضمنتلىمثلذلك .قالقد
فعلت ء قال:فسل عمابدالك .قال  :ماتقولونفىأتمتكم  .قال :يبيحون

الدمالحرام  .قالونحلث » فكيف فعلهم فىالمال » قالبجيعونه منغيرحله »
ر.61١
7044
ص 1
1؟4
ربس
8بمل
4الكا
رمن1من
( )1ملش
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وينفقونه فى غير وجهه ق
.ال  :فكيف فعلهمفىاليتم  .قا  :يظلمونه

ماله؛ وكنعونهحق ..ه قال وكيا أا حر أ
ال مولامي )
عل
وروى

أبوالشرج  ,أيضا » قال:كان عبيدة إذا تكاف اناس  5نام

ليخرج إبلىعضم  .فيخرج إليهفتي
عانسمكنر المهلب © ففييقول لمثأما
أحب إليكأقرأ عيالقرآن أنمشدم الأشعار؟ فيقولون له :أما القرآن فقد
عرخاهمث ملعرفاك :ولكنفتنش
يدنقاو»ل :فيسامّة ؛ قدوالله علمت أن
تختارون الشعر علاىله رآن ء ثمل ,آيزال ينشدهم حى علوا ويفترقوا © .

وترى منهذاأن حج ابلمناقشةوالمناظرةقداستولىعليهم٠ حتىكانوا
يتواقفون مع مقاتلهم ؛ ليجادلوم ويساجلوهم الأفكار والمذاهب والأشعار .

وكان يسود التعصب لأرا”مهمجدطم ؛ فهملايسلمون خصومهم محجة

"ول ياتتعونبفكرةمهماتكن'قزيةمال
نحق »
اأو
لوا
صضحة
واب » بلي
لاتريدهم حجة خصومهم ؛ إلا إممانف ا
ىعتقادمم» ون
يحثا
ؤع
ده
يما

ء

والسبب ق ذلك استيلاء أفكارهم على نفوشيم ؛ وتغلغل مذاههم فىأعماق

قلومهم  .واستهواؤها لكل مواضع تفكيرهم وطرق إدراكهم » وكانفهم
مع ذلك لدد وشدةخصومةتمثل نزعمهمالبدوية » وروحهمالعر بية وححاسسهم

الىاششبرمه العرب منقدم الزمان .

وقد دفعهم ذلك التعصب إلى أن يدركوا الحق من جانب واحد ء
ولايدركوه منكل ناح
ويةذل
»ك لآ عصبيهم الشديدة و»حدتهم وسيطرة

المذهب علهم » جعلهم لاينظرون إلا نحت ضوئه »ولايدركون إلانحت
سلطانه و.لايعرفون إلاما يد
وعو
يإل
نيهص»ره  .ولاتريدهم حجج المتصوم
إلا عنادا وإصرارا  .بللقق دفعهمرغيهم فى نصرةمذهيهمإلىأن مخترعوا

أحيائا أحاديث »؛ وينسبوها إلى رسول الله ٠ 2 حبى روى عن بعضهم
أنه رجع عن مذهب الحواررج ع فدعا المسلمين لأن ينظروا فى أحاديث

رسول الله يكم ل
,آ همكانواإذا ل ممجدوا الدليلكذبوا عاللىنى مَل
مح
ودي
اثح.
تجوا على الناس .
( )١انغلد الأول من ؟و”  .موم,

س1م81

سم

وكانوا فى جدلى بالقرآنالكريم يتمسكون بظواهره ح
؛ويلاطون علا اعمريه
وغايته ٠ وكلا ذكرت لآية فهموها كمايبدو من لنظها » ويظهر بادىء

الرأى منبا» وريماكانت لاتنطبق بأى نوع املنانطباق على موضوعهم الذى

تجادلون فيه » أكوان الانطباق غير واضح أومستقم .

يروى أن عبيدة بن هلال اليشكرى الذى ذكرناه آنفاًانهمبامرأة رجل
حداد رأوه مرارا يدخل منزله بغر إذنه » فأتوا قطريا  :فذكروا لهذلك »

فقاللمأن عبيدةمنالدينحيثعلممم» ومنالجهادعيثريم  .فقالو .ا
إنالانقاره على الفاحشة  .فقال  :انصرفوا  .ثمبعثإلىعبيدة  .تأخيره .

وقال إنهلايقارعلىالفاحشة فقال متتونىياأمر المؤمنن » ا ترى ؟ قال :
إفى جامع بينك وبيئهم ؛ فتلاخضع خضوع المذنب ؛ ولاتتطاول تطاول
البرىء » فجمعبيهم» فتكلموا » خقامعبيدة » فقال  :بسمالآهالرحمنالرحمء
«وإن الذين جاعءوا بالإفك عصبة منكم ) لاتحسبوه شرا لكر ؛ بلهوخر

لكم » لكل امرىءمنْهممااكتسب منالإثم » والذى تولى كبرهمنهمله
عذاب عظم »..إلىآخر الآيات ال
سكرب
ممات
ع.
وفل
هاا

يوكوقاا»موا إليه

واعتنقوه » .وقالوا استغفر لنا )(١ .
اانسظرتكيوفلى

علهم ممجرد تلاوة

القرآنالكريم» قأقروه وبرعوه من غير أن ينظروا  :أهوإفك رم به » فتنطبق

عليه الأوصاف المذكورة فى الآيات الكرعة  .أمحقيقة توجب الحد ؛

والخروج عن حظرة الإمان فىزعمهم » ولكلهم قومتغلبعلبم العاطفة »

ويغلب علمبم النظر السطحى لياعدونه » ولذا أصدروا الحكم بالمراءة
يعد سكم بالفاحشة » وانتقلوا مانلنقيض إلى النقيض .

والقول الحملى  :إن مجادلامهم كانت يسودها الفصاحة » والتعصب على

غبره ,من المسلمين » والنظر إلىظواهر النصوص من غير تعمقفىمرامها »

وسير لأغوارها ؛ وكانوا لايدركون الحق إلا من ناحية واحدة » ناحية

مذههم .

( )5الكايل السرد ب ؟ ص ٠؟؟ ٠2؟؟؟.
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مناظرة عبد الله بن عباس وعلى رفى الله عنهم ألخوارج :

بعث على ابنعباس إلىاخوارج وقاللاتعجلفىجواهم وخصومهوم

اتهم » فأقبلوا يكلمونه » فيلصمبر » حي
حآتنىيك » فخرج إلأبتم ح
راجعهم نثال :

ما نقمتم من المكمين » وقد قال الله عز وجل ٠ : إن بريدا إصلاسا

يوفقاللهبينبما» فكيف بأمةمحمد يَلِتّةِ » فقالت اللدوارج قلنا .أماماجعل

حكه إلىالناس » وأمربالنظر فيهوالإصلاح له ء فهر إلهمكا أمربه
وماحكربهفأمضاه » فليسللعباد أن ينظروافيه» حكمفىالزانىمائة-جلدة
وفىالسارقبقطعيده» فليسللعبادأن بنظروافىهذا .قالابنعباس :
فإنالله عز وجل يقول  :؛ محكىبهذوا عدلمنكم » فقالوا لهأو يجعل
الحك فى الصيد والحدث يكون بين المرأة وزوجها كالحكم ف دماء
الملمت  .فهذه الابة بيئنا وبينلك » أعدل عندك ابن العاص وهو بالأسن

يقوائليناس»فك دماءناءفإن كانعدلافلسنابعدول » ونحن أهل بحهر .قد
حكتم فىأمراالللهرجال » وأقدمفى الله عز وجل حككه أن يقتلوا أو

يرجعوا وقبل ذلك مادعوناهم إلىكتاب اللهعزوجل © ثمكتيميينكرو بينه
كتابا » وجعلم بيشكم وبينه الموادعة والاستفاضة » وقد قطع عر وجل

الاستفاضة والموادعة بينالمسلمين وأهل الحرب » منذ نزلت براءة  .وبعث

على زايلدبننضر إلهم» فقال انظر بأى رعوسهم هأمشد إطفافةنظ»ر

لافألخنيراهس .أنهل بمرهمعن ردجل أكثرمتهمعنديزيدبنقيس  +فخرج على
ولما انبى إلمم وهم مخاصمون ابن عباس » قال انته كعلنامهم +

أ أمنبكرحمكالل »ه ث تمكلمفحمداللهوأثىعلبه» ثمقاالللهمإن هذا
مفامس أفلجفكياهن أولى بالفلج يوم القيامة» ومننطقفيهوأوعث ع

ةا
ب

سل

فهو فى الآخرة أعمىوأضل سبيلا ٠ ثمقاللم  :زمعنيمكم '.قالوا
ابنالكواء  .قالعلى  :فهاأخرجكم غلينا .قالوا حكومتكم يوم صفين .
قال  :أنشدكم ال »ه أنعلنون أنهم حيث رفعوا المصاحف فقلم تجيهم إلى
كتابالله» قلت لكر إنىأعلبالقوممنكم [نهمليسوا أصعاب دينولاقرآن»؛

إف صحبتهم وعر فنهمأطفالا ورجالا فكانوا شرأطفال وشر رجال » امضوا-
علىحقكموصدقكم  ,ذإنمارفعالقرمهذهالمصاحض خديعة ودهنا ومكيدة؛
فرددثم علىرأنى » وقلم لا»بلنقبلمنهم  .فقلت لكم اذكروا قولى لكم
ومعصيتكم إياى ٠ فلا أبيتم إلا الكتاب اشترطت على الحكين أن نحييا
ماأحياالقرآن » وأن يتاماأمات القرآن ؛ فإنحكما حك القرآن  .فليس

لناأن تخالف دكا محمعاى القرآن الكريم  .وإن أبيافنحنمنحكمهما براء
ارجلالد فمىاء
قالوا فخبرنا أتزاه عدلا نحكم ال
الرجال إثما حكنا القرآن » إثما هخوط

 .فقال :إنالسنا حكمنا

مسطور بيدنفتين لاينطق إا

يتكلبهالرجال » قالوا فخيرناعن الأجللمجعلتهبينك وبينهم  .قالليعلم
الجاهل  .ويتغبت العالم » ولعلاللهعزو جل يصلح فىهذهالدنة هذه الأمة »

ادخلوا مصرك ,رحمكم الله» فدخلوا منعندأخخرهم .
؟'  محادلة علىلللخوارج قبل قتالهم :

لماقتلالحوارج عبد اللهبنخباببنالآأرت أرسل إلهمعلىأن أسلموا
قاتلعبداللهبنخباب » فأرسلوا إليهإن كلناقتله» ولأنظفرنابلكلقتلناك.
فأتاهمعلىفىجيشه » وبرزوا إليهمجمعهم  .فقاللمقبلالقتال  :ماذا

نقمتممنى ؟ فقالوا أول مانقمنامنك أن قااتلنابينيديك يومالججمل » فلا
البزم أصعاب الجمل أحت لناماوجدنا فىعسكرهم منالمال » ومنعتنا

منسبىنسائهم وذرار-هم » فكيف استحللت مالم دون النساء والذرية ؟
فقالإنماأمحت لك أمواهمبدلاعم كاانواأغارواعليهمنبيتمال البصرةقبل '
قدوى علهم » والنساء والذرية ل يمقاتلونا » وكانللىحك الإسلام ) كم
دار الإسلام ول يكن منهم ردة عن الإسلام » ولاجوز استرقاق منلم

851
-

مس

يكفر  .وبعد او أبحت لكم النساء أبكميأخذ عائشة فى سبمه .ف.خجل
سنمعن
لك
أؤمني
القوممنهذا » ثمقالواله :نقمنا عليكمحو إمرة أمير الم
فاىلكتاب بينك وبين معاوية لمانازعلك «عاوية فى ذلاك  ,فقال  :فعلت مثل

مافعل رسول ان يك يوم الحديبية حين قالسهيل بنعمرلوعلمت أنك
ككنت ١
ب
رسول الله منازعتك » ول

فيكك:تب
امك واسم أب

 :هذا

ما صالح عليه محمد بنعبدالله وسهيل بن مر .

وأخيرنى رسول اللهيلثرٍأن ليىومههما-مثل ذلك » فكانت قصى
هفؤىلاء الأبناء قصة رسول الله يَلثَهِمعالآباء  .فقالوا له  :فلم قلت
كننت ى شك فى خخلافتك
للحكتين فإن كنت أهلا للخلانة فاثبتانى » فإ

لةو:قلت
واوي
فة لمع
صلك
نبذ
ااألردت
فغرك بالشك يكون أولى  فقالإنم
الحكين احكا بلاىلحلافة لمبرض بذملعكاوية » وقد دعا رسول الليله

لىمنجبراانإهلىلة
اار
نص

«عالوا ندعأبناءناو أبناءكم ؛ ونساءعنا
» وقالللم :ت

همل
بك,ت»ث
ننفس
ونساءكم » وأنقسنا وأ

فنجعل لعنة الله على الكاذبين »

فأنصفهم بذلك من نفسه و»لوقال أبتبل فأجعل لعنة الله عليكمل يارلضنصارى
بذلك ؛ لذلك أنصفت أنامعاويةمن نفسى » ولمأدر غدر عمرو بن العاص »
قالوا  :فلمحكمت الحكمين فىحقكان للك  .فقال وجدت رسول اللهييه

قدحكمسعد بن معاذفىبىقريظة »ولو شاءلمبفعل » وأقت أناأيضاً حكا

اام
بلسل
لكن حكي ارلسلوهعليهالصلاة وا
لحعكدل .وحكى ندع ىحكباذمن
الأمر ماكان » فيلعندكي شىء سوى هذا  .فسكت القوم ؛ وقال أكارهم:
صدق والله ؛وقالوا:التوبة » واستأمن إليه منهم تمانيةآلاف وبى أربعة آلااف .

جم

مكات

المسسسحم
نا

*

ا

ا

2

دق دكلة ث2
ربن
ملياشع
أرسل نجدة بنعور إلىنافع فقال :

ظ

 :بسماللهالرحمن الرحم  .أمابعد :فا عهدى بك وأنتلليئم كالاب
الرحم وللضعيف كالخ اليم» لاتأخذك فىاللهلومةلاثم » ولا ترى معونة
»ذلك كنت أنت وأصحابك » أما تذكر قولك لولا أنى أعلمأن للإمام
ظالم ك

يع رعيته تمواليت أمر رجلين مالنمسلمين » فلشيرايت
مجر
جل أ
العادلل مث
نفسك فى طاعة ربك ابتغاء رضوانه » وأصبت من الحق غصة » وركبت
مر هتجرد للك الشيطان ولميكن أحد أثقل عليه وطأة منك ومن أصمابك »
فاسمالك واستبواك  :واستغواك وأغواك » فغويت ٠ فأكفرت الذينعذرهم
الله فىكتابه من قعد المسلمين وضعفتهم » فقال جلى ثناؤه » وقوله الحمق

ووعده الصدق  « :ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين ٠

فنقما
ندو
ليامج
ون

راسلل
وحو
حرج » إذا نص
وهله

٠ ثمسماهمأحسن

الأسماء فقالتعالى .٠ ماعلىالمحسنن من سبيل » ثماستحللت قتلى الأطفال »

وقدنبىرسولاللهيل عن قتلهم ».وقالعزذكره  « :ولاتزروازرة
وزر أخرى »  .وقال فى القعدخمراً وفضإ ,اللهمن جاهد علهم » ولايدفعم

ا لاا سس

بسماللهالرحمن الرحم  .أمابعد » فقدأتانىكتابك تعظى فيه 2
وتذكرفى » وتنصح لى » وتزجرى

» وتصف ماكنت عليه من الحق

وما كنت أوثره من الصواب  .وأسأل الله عز وجل أن بجعانى من الذذين

يستمعون القول فيتبعون أحسنه » وعبت على مدانت به من إكفار القعد
وقتل الأطفال واستحلال الأمانة » فسأفسر للك ذلك إن شاء الله تعالى م
أماهؤلاء القعد فليسوا كن ذكرت ممن كان يعهد رسول الله صلىالله
عليهوسل  ٍ.لأنهمكانوابمكةالمكرمة مقهورين محصورينءلامجدون إلىالهربه
سبيلا ء ولا إلى الاتصال بالمسلممن طريقا » رهؤلاء قدفقهرا فىالدين »

ممنثكلانهم
في

» إذ قالوا ك«نا مستضعنين فى الأرض ٠ء فقيل لم :

«ألم تكن أرض الله واسعة » فباجروا قبا ؛ » وقال  « :فرح انخلفون
عقعدهم خلاف راسو لاللهع »وقال تعالى  :ووجاء المعذرون من الأعراب ؛ ليوذله
لم؛فخير بتعذيرهم وألهم كذبوا الله ورسوله  .وقال ٠ : سيصيب الذين كفروا

منبمعذاب ألم؛ .فانظر إلىأسمائهم وسمانهم .

وأما أمر الأطفال فإن نى الله نوحاً عليه السلام كان أعلمبالله بانجدة
مى منك ؛ فقال  « :رب لاتذر على الأرض من الكافرين ديارا » إنك إن
تذرهم يضلوا عبادك ولا يل
فدو
ااجإلرااً كفارا » فسماهم بالكفر

أط
وفال
قب
:ل

وهم

ان بولدوا » فكيف كان ذلكفى“قوم نوح  .ولانقوله فى

قومنا :واللهيقول  : :أكفاركم خيرمنأولئكم » أملكمبراءةفىالربر) .

وهؤلاء كشركى التعربق لبال منهم جزية » وليس بيننا ؤيينهم إالاسيف

األوإسلام .

أما استحلال أمخانااتلمفنا فإناللهعزوجلأحللأنمواالم كاأحل
لنادماءهم

فدماؤه حلال طلق  .وامواهم ع للمسلمسن » فائق الله »

ذنليساعكننا » والقعود
خول
وراجع نفسك » فإنه لباعاذلرإتلوابة »
' عنا» وتركمامبجناه للكمنطريقئا ومقالتنا .
والسلام علىمن أقربالق وعمل به.

ب
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بن عيك العزيز

مناظرةٌ سس خارجى وبر

»اسمه
فىالسنة المكملة للائة خحرج شوذب على عمر بن عبد العزيز و

بسطام » وهو من بى يشكر » قأرسل إليه مر كتاباجاءفيه:

»هم
باغنى أنك حرجت غضوبالرللسهوله » ولست أولى بذلك مى ف
إألنىاظرك » فإنكان الحق بأيدينا » دلت فيا دخعلفيهالناس » و إن كان
فىبدك نظرنا ى أمرك .

1

ظ

فكتب هذا إلىعمر ؛ قأدنصفت » وقدبعثت إليك رجلن يدارسانلك »

1
ويناظرانك .
وأرسل مولىلِيىشيبانحبشياًاسمهعاصم » ورجلامنبنىيشكر »

فقدما علىعمر » فتّاللماما أخرجكما هذا الخرج» وماالذىنقمم ؟ فقال

عاصم  :ماتقمناسيرتك ؛ إنك لتتحرى العدل والإحمسان » فأخيرنا عن
قيامك هذا الأمر » أعن رضا الناس ومشورة » أمابتززتهم أمره . ,فال
عمر:ماسألهم الولايةعلمهم » ولا غليتهم علا  :وعهد إلىرجلكان قبل

فقمت ولمينكرهعلىأحد » ولميكرهه غيركر » وأنمترونالرضا بكلمن
عدل وأنصف مكنان من الناس » فاتركوقى ذلك الرجل فإن خالفت الاق »

ورغيت عنه»فلاطاعةلىعليكم » قالا :بينناوبينكأمرواحد  .قالماهو؟
قالا :رأيناك خخالفت أعمال أهلبيتك » ومميتبا مظالم » فإنكنت على هدى »

وهمعلىضلالةفالعنهم  وابرأ مه .م فقالعمر :فقدعلمتأنكمل تمخرجوا

كيات»كم أردتم الآخرة ء فأخطأتم طريقها ؛ إن الولهع
جزل
وبالللدن
طل

لميبعث رسول الله اصلللهعليهوسم لعانا » واقخالليلإبر اهم «فنتبععى»فإنه
منى » ومن عصان » فإنك غفور رحم » وقآل اللهعز وجل ١ : أولئك

الذين هدى الله فبهداهم اقتده »  .وقدسميت أعماللمظلاوكى بذلك ذما

ونقصا » وليس لعن أهل الذنوب فريضة لابدمنها» فإنقلمإنهافريضة »

فأخيرنى مبّىلعنت فرعون  .قالماأذكر متىلعنته  .قالأفيسعدك ألاتلعن
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©هم
بى و
فرعون وهو أخبث الحلق وأشرهم » ولا يسعتىالإأنألعن أبهل
.
مصلرن صاتمون .
قال  :أمأ همكفار بظلمهم  .قال لا' لرآنسول الله ل دعا الناس

إلى الإعان » فكان من أوقبرشبرهائعه قبل منه » قال:أحدث حدثا أقم
عليه الحد  .فقا الخارجى أن رسول اليللهتم دعا الناس إلىتوحيد الله .
:ن .قال عمر ؛ فليس أحد مهميقول لاأعملبسنة
هل م
دانز
ن بم
عقرار
والإ
رسولالله :ولكن القوم أسرفوا على أنفسبم علىعلمنهم أنه محرم علهم

ولكن غلبعلبم الثقاء» قالعاصمفابرأثماخالفعملك » ورد أحكامهم,

قالعمر أتحمرنىعن أنىبكروعمر » أليساعلىالحق .قالابل .ى قالأتعلمان
أن أبا بكر حين قاتل أهل الردة ».سفك دماءهى » وسنىالليرارى وأنخل

فشالئردهيمة .
الأموال ؛ قالا:يل  قالأتعلمون أن ثمر .د السبايابعده إبلىع
.ا لأاف.قتالت:رءون أنممن
قالانعمقالفهلبرىءتمرمنعملأنىبقكارل
واحد ,مهما .اقالا  :لا  .قال فأخمرانى عن أهل البروان » وهم أسلافكم
هل تغلانأهل الكوفة خرجوافلميسفكوادم ؛ا ول يمأخذوامالاءوإن من
خرج إلبممن أهل البصرة » قتلوا عبد اللهبنخباب وجاريته وهى حامل .

قالا :نع .م قال.فهل برىءهو  .قالا :نع .م قالفهل برىء منلميقتل

منقتل .قالا :لا.قال  :أفتبرءون أنممنإحدىالطائفتين ؟ قالا :لا.قال :

أفيسعكي أن تتولوا أبابكروعمزوأهل البصرة وأهل الكوفة  .وقدعلمتماختلااف
أعبالم ؛ ولاسعى إلا المراءة منأهل ببى ؛ والدين واحد ء فاتقوا الله »

فإنكم جهال » تقبلرن من الناس مارد ,علمهم رسول الله  2؛ وتردون

علبهمماقبل » .ويأمنعندكم منخخاف عنده » ويخاف عندكم من أمن
عنده.فإنكمعخاف.عندكم مينشبد أن لإاله إلا الله وأن محمداً غبده ووسوله
وكان منفعلذلكعندرسولالي أمنهوحقندمهوماله» وأنم تقتلونه.
ويامنعندكم سائر أهل الأديان

فتحرمون دماءهم وأمواهم  .فقال الشكرى:

أرأبت رجلا ولى قوما وأموالحم  +فعدل فيا» صثيمرها بعده إرلجىل غير
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اه أدى الحق الذىيلزمه للهعزوجل » أو تراه قدسلم » قال
تنر.
أمو
مأ
عمرلا .قالأفتسمهذا الأمرإلىيزيدمنبعدك » وأنت تعرف أنهلايقم
فيهبالحققالإنماولاه غيرى » والمسلمون أولى عم يكون مهم فيهبعدى »

قال أفترى ذلك من صنع من ولاه حقا » فبكى مر » وقال انثظرلاالىثا
فخرجا منعنده ثمعادا إليه +فقا عاصم أشهد أنكعلىحق  .فقال حمر
للشكرى ما تقول أنت ؟ قال  :ماأحسن ما وصفت » ولكنى لا أفتات على

المسلمين بأمر » اعرض علهم واعلم حجتهم أه .

#

#

#

ايئدأت هذه الفرقة سياسية  .ولكلبا أحذت تلط بالسياسة أصول
اذلىأشغفلكار الإسلاميةفى
الدين » وكولوا لمرأياسابياًف الأمر ال
العصر » وهو مسألة مرتكب الكبيرة الىأثارها الحوارج والشيعة » وأهل
رق السياسية .
لهافف
ادنا
الاعترال » ولنشأتها السياسية عد
والبذرة الأولى الى نبت منها نبت هذه الفرقة كانت ى عصر الصحابة
فىآخرعهدعمانرضىاللهعنه» فإنالقالةفىحك عمانوعمالهلماشاعت»
وذاعت » وملأت البقاع الإسلامية » ثماننبت بقتله  اعتصمت طائفة من

الصحابة بالصمت العميق » ونحصنت بالامتناع عن الاشتراك فى تلك الفئن
الىمرجالمسلمون فبا مرجا شديدا » وتمكوا محديث ألىبكر عن النى

مي إذقال :ستكون فتن القاعدفهاخيرمنالماثى » والماثى فا خير
منالساعى » ألافإذانزلت أو وقعت » فنكانلهإبل فليلحق بإبله » ومن
كانت لهعتمفليلحق بغنمه » ومنكانت لهأرض فليلحق بأرضه  .فقال

رجل  :يارسول اللهمنلمتكنلهإبلولاغمولاأرض ؟ قال  :يعمد إلى
سيفه » فيدق على -حده حجر » ثملينج إن استطاع النجاة  .وامتنعوا عن

الحوض ف الحر وب الى وقعت بين المسلمين » ولم يعنوا أنفسهم بالبحث
عنالحقفىالطائفتين المتقابلتين» ومنهؤلاء سعدبنأنىوقاص » وأبوبكر

؛د
عب
وابق
رأوى الحديث الس

للهبنعمرانبنالمحصين وغيرهم » وذا

 000الإرجاء عل معنيين ؛ أسورفا التأخير مل ( أرجه وأغاء ) أى أمهله وأشره 8

والثاف إعطاء الرجاء  .أما إطلاق اسم ال
امرج
لئةجعالى
عة بالمعى الأول فصحييم » لأنهم كانوا
خرون
المملعلىالنيةوالقصد  ,وأماباممنىالثالىنظاهر ؛ فانهمكانوايقواون  .لاتضرمع

الإمان معصية » كالاينفعمن السكفرطاعة  .وقيل الإرجاء  :تأخير حكم صاحب الكبيرة
إل
يومالقيامة» فلايحكمعليهبحكر مأفىالدنيا؛ منكونه من أهل الجنة  .أومن أهلالثار

تمل هذا المرجئة والوعيدية فرقتان متق
وابلع
ل
قاني»

 :المرجئة تأخر علىرانلضلىهمنهمن الدرجمة

الأزل إلى الرابعة  .فعل هذا المرسجئة والشيعة فرقتان متق
اابل
لتان
مل(ل والنحل الشبرستان ) .
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أرجئواالدكمفىأى الطائفتينأحق وفوضواأمورهمإل اللسهبحانهوتعال »ى
وقد قال النووىق قضايا هذه الفن ومسائلها إ
:ن القصايا كانت بين الصحابة
مشنبة ؛ دى أن جاعةمن الصحابة تحروا نب »ا فاعتزلوا الطائفتين » ولم

يقاتلواول يمقيقنواالصواب » وقال ابن عساكر فى هذاالمقاموفى بيانأسماب
هذه الفرقة [ :إتهمهمالشكاكالذينشكوا» وكانواف ا
ىلمغازى ؛ فلقد
اموا
المدينة بعد قتل عمان »؛ وكان عهدهم بالناس وأمرهم واحد ؛ ليبس

بيهم اختلاف » فقالوا تركنلاكم و أمركمواحد  :ليس بينكماختلاف »
-وقدمنا عليكم ووأثممختلفون » فبعضكر يقول قتل عنانمظ ملا

أولى بالعدل وأصحابه » وبعضكم يقول ك:ان على أولى باحق وأعابد؛
كلهم ثقةاع وعندنا مصدق ؛ فتحن لاتتيرأمهما ولاللعنهما ولانشبد

علهما ؛ وثرجىء أمرثماإلاىللسهبحانهحىيكون الله هو الذىبحكمبدبما .
ولما تكونت الفرق الإسلامية » تأعلن الشيعة الإفراط الشديد فى.

التعصب لا ل البيت » والمغالاة فىذلك حتىمبجموا على العلية منالصحابة »

وكفروا أبا بكر وعمر رضى الله عنما » إذ فرضوا بيهم وبين علىمن
.ارج
لةحو
اذب
وكا
؛هم ال
تدةحل
العداوات مايلتاصو ر إألخافيىلاهم الوفاس
كفروا جاهر المسلمين » وأعلنوانحلةجديدة ل يمكن للمسلمين با علممن
قبل وهى تكفير كل مذانب  1ومنوراءاللجميع الدولة الأموية تزعمأن

المسلميئ هم الذين انضووا نحت لوائهم » وخضعوا طائعين أكاورهين
لسلطائهم ء وقبلوا راضين أو غير راضين حكمهم » ومن عداهم جاف
بنفسه عن الملة ؛ وبعد عن الدين .

لماحدثذلك الانقسام ؛ امتنعالمرجئونعنمناصرة فريق* وأرجثرا

الحكمفىأمرهم ؛ وفوضوه إلى اللهعلااملغيوب .فلم بريدوا أن مخوضوا
ف حديث سياسى وامشعواحت عنذرالأمويينبسو »ء وقالوابًم
إنم يشبدون أن لاإلهإلا اللهوأن محمداً رسول الفلهلي»سوا إذن كفارا
ولا مشركين  .بلمسلمين نرجىء أمرهم إلىاسللبهحانه الذى يعرف سرائر

ولباحساسهم عله :ا
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ولما كثر البحث فأىمر مرتكب الكبيرة » وادعى الخوارج كفره
وشنواالغارةعلىكلالمسلمين  وأقاموا حرباشعواء علىجاهيره »م وكانوا

شوكة حاذة فى جنب حكامهم » فوض المسلمون الأمر فىمزتكب الكبيرة

وأرجئوا الحسكم علىمرتكها كاأرجئوا الحكي فىفيره » ثخملف من
بهعؤدلاء خلف » ناحملْهخالفون اسم المرجئة ولم يكن موقف هذا الخلنف
بالنسبة لمرتكب الكبيرة موقفاً سلبياً كالأول > بلحكم بأنالإمان إقرار
وتصديق واعتقاد ومعرفة » ولا يضر مع الإممان معصية » فالإيمان منفصل

اعلنعمل ؛ ومنهم من غالى وتطرف » فزع ,أن الإمان اعتقاد بالقاب »

وَإِنْ أعلن الكفر بلسانة »؛ وعبد الأوثان ء أو لزم البودية والنصرانية ق

دار الإسلام وعبد الصليب » وأعلن التثليث فى دار الإسلام ومات على .

ذلك » فهو مؤمن كامل الإعان عندالله عز وجلل ؛ وهو ولىلله عز
وجل ومن أهل اليئة , 76
بلإن بعضهم زعمأن لوقالقائل  :أعلمأن اللهقدحرم أكل التحزير
ولاأدرىهل اللكنزيرالذى حرمهالله هذهالشاةأم غرهاكانمؤمنا .ولوقال
أعلمأنهقدفرض الحجإلىالكعبةالشريفةغيرأنىل أ
ادرى أين الكعبة » ولعلها
تأطئد ك
»ان مؤمنا ؛ ومقصوده أن أمثال هذه الاعتقادات أمور وراء الإعان

لاأنهشاكفىهذه الأمور؛ فإن عاقلا لايستجيز منعقله أن يشك فى أ
الكعبة إلىأيةجهة هى » وأن الفرقبن اللحتزير والشاة ظاهر (©.

ووجد فى ذلك المذهب المسين محقائق الإمان وأعمال الطاعات كل
مفسدمستهرم ي
ارضى همتهب تأعلنةل ن
هحل »ة واتنذهلهطريقاومذهبا»
حى لقد كر المفسدون »٠وافوه قريعة
لآ
مهموميررةلمفاسدهمبوسائرا

لأغراضهم الفاسدة » ونياتهم الحبيئة » وصادف هوى فى أكثر المفسدين
الغاو
ين ٠ وما محكيه أبوالفرج الأصفهان قُْ هذا المقام مباروى من أن
) (١الفصل فى المللوالتحل لابن حزم.

) ١الملل والنحل للشبرستاق. 
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اغينياومرجنااختصافجعلاالحكمينماأولمن ينقاهما» فلقهماأحد

الإباحيين المسبترين فقالا ألمههما شر الشيعى أالممرججى فقالألاإأنعلدى

شيعى وأسفل مرجىء .
وعلى هذا نس
تطيع أن نقول  :إن كلمة المرجئة كانت تطاء علىطائفتين

إحد اهما متوقفة فىحكر اللولاف الذى واقلعبصمن
حابة والليلات الذى كان

 2العصر الذى ولى عصر الصحابة وهو العصر الأموى و
.الثانية الطائفة
الى ترى أن اليلعهفو عن كل الذنوب ماعدا الكفر فلا يضر مع الإعان
معصية كا لاتنفع مع الكفر طاعة »اوق
لد و
فجد
ساق
لبام
بفتحاسايم ,ول قال فى هذا القبيل زيد بن على بن الحسن :
ق هذا اذهب

أبراًمن الرسجئة الذين أطمعوا الفساق فى عفو الله ا
.ولقدطجع
الت
ئفة اسم

المرجثة منالشنائع الى كانت تسب ما الفرق .

والقلدمكعاتنزلة يطلقون اسم المرجئة علىكل من لايرى أن صاحب
الكبرة ليس علدا فىالنار » بليعذب عقدار » وقديعفراللهعنهو»لذا
أطلقعلىألىحنيفة وصاحبيه رضى للهعنهممرجئة هذا الاعتبار و
.لقد
قا
هلذفى
ا المقام الشهرستانى ى الملل والنحل  :ولعمرى » لي
دقكاانل

لألى حنيفة وأصعابه مر.جثة السنة» وعده كثر مأنسعاب الم
جقالا
متلمن
ة

المرجثة  .ولعل السبب فيه أنه لكماان يقول الإمان التصديق بالقلب » وهو
يلزايد ولاينقص ظنوا أنه يؤخرالعمل عن الوإعاانل.رجل معتحرجه

فى الع
يملفكي
تفى بنرك العمل » ولهوجه آخخر » وه
مو أ
خنه
اكا
لنت
القدرية والمعتزلة الذين ظهروا فى الصدر الأول  .والمعتزلة كانوا يلتبون
كل مخنالفهم ف القدر مرجئاً وكذلك الحوارج ؛ فلابد أن اللقب إما من

فريى المعتزلة والطوارج .
ص
واقد
لعمدرمن
جئة علىهذاالنحو عددكبر غيرألىحنيفةوأتحابه
مهم الحسن بنمحمد بن علىبنألى طالب ؛ وسعيد بن جبير ٠ وطلق
(م  ١١ستاريخ الجدل)

2

ب بانن
لتل
سمقا
ابن حبيب » وعمرو بمنرة ء ومحارب بدنثار »و

>

وحاد بنألىسهان » وقديد بنجعفر » وهؤلاء كلهم أنمةالحديث لميكفروا

هذا وقد كانت تعقد مجالس للمناظرة ببن امرججثة وغيرهم؛ وخصوواصا

الحوارج  وقد جاء فاىلأغاق لأنىالفرج الأصفهانى أن ثابت بن قطنة قد

جالس قوما من الشعراء وقوما من المرجئة كانوامجتمعون فيتجادلون خراسان».
فال إلى قول المرجثة وأحبه » فلا اجتمعوا بعد ذلك أنشدهم قصيدة قالها”
ف الإرجاء وهى :

ياهند إلى أظن العيش قد نقدا

ولا أرى الأمر إلا مدبرا :نكد!

سابقفه

إيلاكن يومنا هذا فقّد أفدا-

إلى رهينة يوم لست

إن وفيت به

جاورت قتلى كراما جاوروا أحدا

ياهند  .فاستمعى لى  .إن سيرثنا

أن نعبد اللهلمنشرك به أحدا

نرجى الأمور إذا كانت مشبة

ونصدق القول فيمن جار أو عندا

المسلمون على الإسلام كلهمو

والمشركون استووا فى ديهم قددا

ولا أرى أن ذنبا بالغ أحدا
لانسفك الدم إلا أن يراد بنا

املناس شركا إذاما وحدوا الصمدا
سفك الدماء طريعًا' واحدا جددا

من يتق الله فى الدنيا فإن له

أجر التبّى إذا وفى الحساب غدا
رد وما بيقض من شبىء يكن رشدا

يابعت ربلىيعا

وما قضى الله من أمر فليس له

ولو تعبد

فيا قال واجتهدا

أما على وعّان فإمهما

عيدان

وكان .بينهما شغب وقد شهدا
بخرى عليا وعمانا يسعيما

شق العصا وبعين
ولست

الله أعل ماذا محضران ببسه

وكل عبد سيلق الله متفسردا

لم يشركابالله معذبدا

الله ما شهدا

أدرى محق أية ورد
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علمت كيف كان اختلاف الفرق السياسية ؛ وكيش كان جدفا فى
الجملة » وكيض ابندات سياسية » ثمتناولت محوثها ونظريامما حوثًادينية حنة»

مهم من غلابت عليه النظريات الدينية آانخلرأمر كالمر جئة والآن تتكم
عن فرق ابتدأت دينية » واستمرت دينية  .وما خخالطها من البمحوث السياسية

طترة الفكرة الدينية » وبطريق النظر العرضى لا الجوهرى.
كسانينح
ونختار منهذه الفرقثلاثانتكلمعنهابكلات موجزة هى  :القدرية والجمرية

الجهميةوالمعمزلة  .ونعقب الكلام ف كل فرقة بصور من جدها لتكون على

خاض المسلمون قى حديث القدر » وقدرة الإنسان بجوار إرادة الله
ابة
حهد
لهصق ع
ادرت
-سبحانه وتعالى وق

رضى اللهعنهم  .ولكن سيادة

السليقة العربية والنفس القريبة من الفطرة » جعلهم ليتاعمقون فىمحث
هذه المسائل ولا يغوصون إلى أعماقها » ولايتغلغلون فىمحومما ء ويسيرون
فطىريق مذهى يسيطر علهم » أما بعس عهدهم » وانقراضض أكثرم

.واختلاط المسلمين بأصعاب الديانات القدعة وأهل الملل والنحل » وكثرة
المذاهب والفرق

ققادستفاض قوم » واتسسعت نهم» وسلبكواسالك

له المسائل .
أصراب الديانات القدعة فىمهحث

ففريق منهم وهم الذيننحن بصدد بيامهم زعموا أن الإنسان لتالق
ذاهب » نى
لاممهذ
اقو
أفعاله » وليس لهثماينسب إليه من الأفعال ثىء »ف
العقل حقيقة عنالعبد وإضافته إلىاللهتعالى .ا.لإعذبد لبايلوصافستطاعة
وإئما هو يبور فى أفعاله » لاقدرة لهولاإرادة ولا اختيار » وإمما محاقالله

.ب إليهالأفعال
وبادا
تعالى الأفعال فيهعلىحسب ما علق فى سائرالج
تتن
ججاز؟ كاتنسب إلى المهادات » وكا يقال أمرت الشجرة ء أو جرىالماء »

سعلمأ

سب

وتحرك الحجر » وطلعت الشمس وغربت » وتغيمت السماء وأمطرت »
وازدهرت الأرض » وأنبتت  . .إلىغيرذل
قاب
عواب
للث
وكا.وا

وإذا أثبت الجير فالتكليف أيضاً كان جنر . 02

جير .

ش

وقد قال ابنحزمفىبيان وجهة نظر أهل الجرفىزعمهم » احتجوا
وان
نقالوا  :لماكان الله تعالى فعالا » لايشبه شخىءخلمنقه » ويجبكأل
أحد فعالاغيره » وقالوا أيضاًمعنىإضافة العقل إلىالإنسان إنماهوكاتقول :
ندا
ما
وتإزي

أماته الل .ه وقام البناء وإتما أقامه اللهتعالى .

وقد خاض المؤرخون فىببانأول منتكلم مبوذهأالن
كحلتةر»واء
وأعتقد أن الاحلة الى تصير مذهبا من الصعب تعرف أول من نطق عا ).

ولهذا يصعب أن ينأولا ذهالفشك5ر وأن نذكر مبدأ لقا و.لكنا

تجزم أن القول والجير شاع ؛ف
أول العصر الأموى وكير حبى صار مذهيا

فى آخخره » وبين أيدرينا رسالتان لعالممن جليلين عاشا فى أول العصر الأموى
كذرما المتضى ك
فتاب المنية والأمل إحداهمالعبداللهبعنباس مخاطب

ا جبريةأهل الشاموينباهمعن القولبالجرفيقولفبها :أمابع »د أتأمرون
الناس بالتقوى » وبكم ضل المتقون  :وتنهون الانالسمعن
عاصى

دبكم

ظهر العاصون ء يا أبناء سلف القاتلين و
»أعوان الظالمين » وخزان مساجد

الفاسقين » وعامالرشسيلافطين ٠همنلكم إل ماقثّر علىالل»ه تحمل
إجر أمهعليه وينسها علانية إليه »وهل منكمإلا من السيف قلادته » والزور

عل شما أل هذا تواليتم ٠ أمعتلمياهلأتم ح
.ظكم منهالأوفر
منهالأكير  عمدتم إلىموالاةمنل ي
مدع للمهالإالأخاخذه » ول ماناراً
إلهاهدماه .و لامالاليتمإلاسرقه أوخانه ع نأوجيتم|لأخبث خلق الله أعظ حق الله

وتخاذلم عن أهل الحق؛ حى ذلوا وقلوا » وأعتم أهل الباطل حبى عزوا
وكثرواء فأنيبوا إلىاللهوتوبوا » وتاباللهعلىمن تاب » وقبل من أناب.

( )1المللوالتحلللشبرستاق .
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وق هذه الرسالة تصريح بتقبيحف ركتم الجبرية  .إذ يقول  :هل منكم
ثانينها ؛ رسالة الحسن بن على إلىقوم من أهل البصرة ادعوا الجر »
فهو يقول فها  :منلميؤمن بالله وقضائه وقدرة فقدكفر » ومن حمل ذنبه

على ربهفقدكفر  .إن اللهلايطاع استكر اها ولا يعصى لغلبة » لأنه المليك

لماملكهم ؛ والقادر علىماأقدره ,عليه  .فإنتملوابالطاعة لمنحلبيهم

وفبعينلمواءوإن عملوا بالمعصية فلوشاء لحالبيهم وب عافعلوا » فإذالم
بفعلوا فليس هوالذئ أجبرهم علىذلك  .فألوجير الله الحلق على الطاعة

لأسقطعنهم الثواب » ولوأجيرهمعلى المعاصى لأسقط علهم العقاب »
ولو أهملهم لكان عجزاً فىالقدرة » ولكن لهفمم المشينة الىغيما علهم ؛
فعإمنلوا بالطاعات كانت له المنةعلهم وإن لوا بالمعصية كانت له الحجة

علهم .وفىهذاتصريحواضحبالجير .

وروى عن على بن عيد اللهبنعباس أنه قال  :كنت جالسا عند ألى

إذ جاء رجل فقال ياابنعباس إن هاهنا قوما يزعمون ألبم أتواماأتوا.من

قبل الله » وأن الله أجبرهمعلىالمعاصى  .فقال؛ لو أعلأن هناا مهم أحد.
لقبضت على حلقه فعصرته حتى تذذهب روحه عنه » لاتقولوا  :أجيرالله
على المعاصى ؛ ولا تقولوا لميعم اللهماالعباد عاملوه فتجهلوه()١ .

وقد علمت أن فكرة الجر نشأت فىعصر الصحابة » بل ف عصر النى

هحلبةا » ألنهصار
م فذيهن
لله وإنماالذى امتازبههذاالعصر أنباصوارت
يدعون إلبه ويدارسونه » ويبينونه للناس ء وقالوا إن أول مقنام بذلك
بعض البود ء فقّد علموه بعض المسلمين  .وهؤلاء أخذوا ينشرونه » ويقال

إن أل منفعل ذلك التعد بندره : ,وقدتلقاهعنبودى بالشام » ونشره
بن الناس بالبصرة ثمثلقاه عله سجهم بن صفرال

 .جاء ق كتاب سر

العيون فىالكلام على البعد بندرهم  :تعلممنهاللنهم بصنفوان القول
أةمل
لمني
ا ال
(و)1

.

م !أ لس

الذى نسب إليه الجهمية ١و«ق.يل إن الجعد أخذ ذلك عن إبانبن سمعان
وأخذه إبان عن طالوت بن أعصم البودى .
بة
اصر
حفىع
صدأت
لابت
ادية و
وترى منهذاأن تلكالنحلةابتدأت -بو

»

لطأانلوت هذاكانمعاصراًللننىصلى اللعهليهوسلوبق إلىعصر الصحابة.
ولكن مع ذلك لانستطيع أن نقول  :إتنلك النحلة كانت بذرا مهوديا
خالصا ؛ لآن الفرس  )'2كانت نجرى بيمم هذه الأفكار من قبل » فكانت من

البحرث الى طرقها الزرادشتية والمانوية وغبره » ,فيلرمعرع ذلك المذهب
إلافى خراسان » فإن جهما زعم هذه الفرقة الى انتحلت إععه ونسبت إليه

م بحدأرضا صالحة لدعوته إلافىخخراسان وماحولا » فهِذه الفرقة فارسية

مبودية فىهذه النحلة وليست من العرب ق ثى
90لآ أنكثر دعاتهوأعضم
وقد سب الل دمر إلاىله بمن صفوان

ْ

أنصاره » وقدكان معدعوتهإل اىللير يدعو إلىآراء أخرى منها :
 - ١زعمه أن الجنة والنار تفنيان » وأن لاثشىء مخالد ؛» واللتلود

المذكور فىالقرآن الكريم هو طول المكث وبعده الفناء » لماطلق البقاء .

؟  وزعمه أن الإمان هو المعرفة فققط » وأن الكفر هو الجهل .
* وزعمهبأنعلاللوهكلامهحادثان.

 - 4ولم يصف الل أنهثىء وحىوعل» وقا
بل لا
وأصف
صهف
جوز إطلاقه على الحوادث.وقد :نى رؤية الله » وقال تخلق القرآن بئاء على
زعمه منأن كلام الله حادث ©» لاقدم .
ْ

( )1م القائلون باجبرعلىماتقدم.

(*) جاءفىكتابالمنيةوالآمل  :عن المسن أن رجلامنفارس جاء إلىالاتبىل ص
لله

عليهوسل وقال أيهم يدكحون بنامهم وأخواتهم  .فإنقيل متفعلون الوا قضاء الله وقدرء

فقال صلىاللهعليه وس سيكون فى أمىمنيقولون مثل ذلك أولكك مجوس أمى .
0

ظهر الهم بن صفوان مخراسان ( وهو من موالى ببىراسب ) يدعر ذه النفكرة »

وكأن كاتبا لشريح بن الحارث وخرج

معه على صر بن سيار وقتله مسلم بن أحوز المازف لق

آخر عهد بى مروان » وبق أتباعه بنباوند » حت تغلب مذهيا أن منصور
الماتريدى و أب الحمن

الأشعرى عل كل المذاعب الاعتقادية هذه البلاد .
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وقدتبعه كثيرون فىهذه الآراء » غيرأن النحلة الى بانوا مهاوشهرتمهم
وصارت خاصة مبم » هىالقول بالججر » وأن الإنسان لاإر!ادة لوهلافعل »
وقدتقدم السلفوالخلف لاردعلبم » وإثبات بطلان مذههم » وقد ذكرنا

لكبعضامما جرىعلى ألسنةالسلف كعبداللهبنعباس والحسن بنعلى »
وعلى بن.ألى طالب وتمربنالخطاب وغيره » ,وقددونت الكتبالمحادلات

رة
ظمن
اءا
مبسنجزع
والآن نق

رى
بسى
جين
وت ب
طويلة جر

بحكاها

ابن لقم ف كتابه شفاء العليل ؛ لتعرف منها كيف كانت امادلاث بجخرى 2
كل العصور حول مذهى ار والاختيار .وها هى ذى :

وةحيد » ولايستقم التوحيد
تصح
ازلم ل
قااللمبرى  :القولبالجير لا
إلابه» لأنناإن لمنقلباسدر أفيتنافاعلاالحوادث » معأن اللهإنشاءفعل
وإن شاءلميفعل » وهذا شرك ظاهر » لابخلص منه إلاالقول بالجبر .

قال المنى  :بل القول بالجبر مناف للتوحيد ء فهو مناف للشرائع
جر » لبطلت الشرائع ؛
اولصح
ودعوة الرسل » والثواب والعقاب » فل
ان ذلك بطلان الثواب والعقاب .
بيلطزملمن
وبطل الآمر والبى »و
قال الجرى  :ليس من العجب دعواك منافاة الخجير للأمر والمبى »

والثواب والعقاب » فإن هذالميزليقال » وإتما العجب دعواك منافاته.
التوحيد » وهو من أقوى أدلة التوحيد » فكيف يكون المصور الشبىء
فهيا له ؟
نوىا ل
ممق
ال

هنر
ظم
أوحيد
قال السبى  :منافاته للت

الأمور » ولعلها أظهر ممننافاته

الأمر والبى » وبيان ذلك أن أصل عقيدة الترحيد وإثباته هو شبادة أن

لا إله إلا الله » وأن محمداً رسول الله » والجر ينائى الكلمتين » فان الإله
هو المستحق لصفات الكال المنعرت بنعوت الجلال ؛ وهو الذى تؤلد:
القلوب » وتصمد إليه بالحب والحوف والرجاء » فالتوحيد الذى جاءت به
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الرسل هو إفراد الرب بالتأله » الذى هكوال الذل والخضوع والانقياد له »

مع كال انحبة والإنابة وبذل المهد فى طاعته ومرخياته » وإيثار محابه ومراده
الديى على محبة العبد ومراده .

فهذا أصل دعوة الرسول »؛وإليه موا الأثم » وهو التوحيد الذى
لايقبل الله منأحد ديناسواه » لامن الأولين » ولا من الآخرين » وهو
الذى أمر ب,رهسله » وأنزل بكتهبه ودعا إليه عباده ؛ ووضع لم دار
الثواب والعقاب لأاجله و
؛شرع الشرائع لشكئيله وتحصيله » وكان من٠ .
قرلك أهاالجدرى أن العبد لاقدرة لهعلىهذاآلبتة» ولاأثرلهفيه :ولاهو
فعله ) وأمره هذا أم
يرم
طال
ياق » بألمر باج
ااد
لفع
رلب » أو أن الله
سبعحانه توعالى أمرهبذلك ؛ وأجتره على ضده ؛وحالبينه وبين ما أمرءه به »

ومنعهمله٠ وصده عنه» ولمجعللهإليه سبلا بوجهمنالوجوه »
قموعللك إنهلاجب فلاتتأله القلوث بالحبة والود والشوق والطلب وإرادة

وجهه » والتوحيد معنى ينتظ من إثباتالإلهية وإثبات العبودية ؛ فرفعت

معبى الإلشية » بانكار كونه محبوبا مودودا تتنافس الق
إ فرىمحب
ولوب
اتهد»ة
وج
وهه
ال؛شوق إل لقائه »
اورلفععتبحقويقة
دية بانكار كون العبد فاعلا
وعابدا ونحبا » فانهذا للهمجاز لاحقيقة لهعندك » فضاع التوحيد بين

الجبر ؛ وإنكار محبته » فانك وصفته بأنهيأمرعبدهممالاقدرة لهعلىفعله »
وينهاهعمالابقدر على تركه » بليأمرهبفعلههوسبحانه ؛ ويهاه عن

فعلههوسبحانه » ثميعاقبه أشدالعقوبة علىماليفعلهألبتة» بليعاقبهعلى
أفعالههوسبحانه » وصرحت بأن عقوبته علىتركماأمره » وفعلمالباه

مميزلة عقوبته على ترك طبرانهإلىالسماء » وترك تحويله للجبال عن أماكلها »

ونقلهمياهالبحار عنمواضعها » وازلة عقوبته لهعلىمالاصنع لهفيهمن

لونه وطوله وقصره » وصرحت بأنهتجوزعليهأن يعذب ,أشد العذاب من

م يعصه طرفة عن ؛ وأن حكلته ورحمته لاتمنع ذلك » بل هو جائز
عليه » ولو مره عن نفسهبأنهلايفعل ذلك لتنزههعنه ..وقلت إن تكليفه
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هم إياه عنزلة تكليف الأعمى الكتابة والزيمن الطران فبغضت
كادلهفما
عب
الرب إلىمن دعوته إلى هذا الاعتقاد » ونفرته عنه » وزعمت أنكتقرر

بذلك توحيده ؛ وقدقلعت شجرة التوحيد من أصلها .
وأما منافاة الجير للشرائع فأمر ظاهر » لاخفاء به» فانمببى الشرائع

عاللىآمر واللبى » وأمر الآمرلغيره بفعل نفسه  .لايفعل المأمور» ونبيه

عنفعله» لافعلالمبى عبث ظاهر » فإنمتعلق الأمروالبىفعل العبد
وطاعته ومعصيته » فنلافعل لكهيف يتصور أن يوقعه بطاعة أو ممعصية .

وإذا ارتفعت -حقيقة الطاعة والمعصية ارتفعت حقيقة الثواب والعقاب » وكان
ما بفعلهاللهبعباده يوم القيامةمنالنعموالعذاب أحكاما جارية علميم بمحض

انهباأسبابطاعانهمومعاصهم .
المشيئة والقدرة ؛ ل أ
قال الجبرى :إذا صدر من العبد حركة معيئةفإما أن تكون مقدورة

للرب وحده ؛ أو العبدوحده ء أولللالرلبعوبلاد ؛ وهذا القسم الأخير
باطل قطعا ؛ و الأقسام الثلائة قدقالبكل واد منهاطائفة فإنكانت مقدورة

و
فدهه©
للرب وح

الذى نقوله وذلك عمن اير  .وإن كانت مقدورة للعبد

وحده فذلك إخراج لابلعأضشياء عنقدرةاربتعالى» فلايكرنعلىكل
شىء قدير ؛ ويكونالعبد الوق الضعيف قادرا علىمالميقدرعليهخالقه
وفاطره  .وهذا هو الذى فارقت به القدرية للتوحيد » وضاهت به المحوس

وإذكانت مقدورة للرب والعبد لزمت الشركة » ووقوع مفعول بنفاعلين؛
ومقدور بن قادرين وأثر بن مؤثرين » وذلك محال ؛ لآن المؤثرين إذا

اجتمعا استقلالا علىأثرواحد » فهوغنىعنكلمنْهمابكلمنهما» فيكون
محتاجا إلمبمامستغنيا عدبما .
 .دل الدايل على شمول قدرة الرب سبحانه لكل
قال السبّى . .ق.د
الصلفات
فات
وكن
ءقعندوره ألبتةو.دل
املناألذو
مم
عوا
»وأنه لامخرجثىءم
الدليل أيضا على أن العبدفاعللفعلهبقدرتهوإرادته » وأنه فعللهحقيقة

ددس ويم به عقلا وعرفا وشرعا » وفطرة فطر الله علبا العباد »حى

امأ سه

ى استحالة مفعول واحد بالعن بئ فاعلين '
الحيوان ليع » ودل الدليل عل
مستقلن »وأثر واحد بن مؤثرين فيه علىسبيل الاستقلال » ودل الدليل
أيضاًعلىاستمجالة حادث لابمحدث له » ورححات راجح لامرجح له »>

وهذه أمور كتبا الله سبحانه فالىعقول » وحجج العقللتاتناقض » ولا

تعارض ولا يجوز أن يضرب بعشها ببعض » بيقلال كملاها » ويذهب

إلىموجها فائبايصدق بعضما بعضا وإئما يعارض بيهما من ضعفت بصير نه »
لكاثرمه ؛ وكترت شكوكه » والعلم أمر آآخر وراء الشكوك ووراء
وكإن

الأشكالات » وهذا تناقض اللنصوم  .والصواب فىهذه المسألة أن يقال تقع
الحركة بقدرة العيد وإرادته اجلعىلها اللهفيه» فالله سبحانه وتعالى إذا

أراد فعل العبدنخلقاللهالقدرة والداعى إلىفعله » ويضاف الفعل إلى قدرة

العبد إضافة السبب إسلىببه » ويضاف إلى قدرة الرب إضافة الوق إلى
الخالق » فلا عتنع وقوع مقدور بن قادرين » قدرة أحدهها أثرلقدرة

»هى جزء سبب ء» وقدرة القادر الآخر مستقلة بالتأثر »
الآخر و
والتعبير عن هذا المعمى عقدور بينقادرين تعبير فاسد وتلييس » فإنهيوهم

ينن
هوبذبي
أبما متكانئان فاىلقدرة » كما تقول هذا الث

الرجلان »

وهذه الدار بين هذين الشريكن ؛ وإنما المقدور واقع بالقدرة الحادثة

وقوع المسبب بسببه » والسبب أو المسبب والفاعل والإله كله أثر القدرة
القدمة  .ولاتعطل قدرة الربسبحانه عنثموطا وكالها وتناونها لكل مكن ..

وليس فى الوجود شىء مستقل بالتأئر سوى مشيئة الله سبحانه وقدرته غ“
ثهته » وأمننكر ذلك لزمه
يدرت
وكل ماسواه مخلوق له » وه
وومأثشر ق
إثبات خالق سوى الله سبحانه »:أو القول بوجود لوق لاخعالق له .
قال الجرى  :ضلال الكافر وجهله عند القدرى مخلوقٌ له » موجود

بإبجادهواختياره » وهذا ممتنع  +فإنه لوكانكذلك لكان قاصدا له» إذ
اللقصودامزنم الفعل اختبار؟ » واللازمممتنع  فإن عاقلا لايريدلنفسه
الضلال والجهل » فلا يكون فاعلا له اختياراً .
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قالالسبى  :عجباللك أعهاالبرى » تزه العبدأن يكون فاعلا للكفر
وَالظلم» وتجعل ذلككلهلل .ه ومنالعجبقولك أن العاقللايقصدلنفسه

الكفر والجهل » وأنت ترى كشراً من الناس يقصد لنفسه ذلك عنادا وبغيا
وحسدا » مععلمه باألنرشد والحقفىلاذه ؛ فيطيع دواعى هواه وغيه
تكب
وضليالت»
وجهله » ومخالف داعى رشده وهداة » ويسلك طريق ال
عن طريق الهدى  6وهو براهما جميعا  .قال أصدق القائلين  « :سأصرف

لية يلؤامنوا
راك آ
فلأرض بغايلرحن » وإن ي و
آعيناتى الذين يتكيرون ا
ما » وإن يروا سبيل الرشد لايتتخذوه سبيلا » وإن يروا سبيل الغى ينخذوه

ك بأنهم كذبوا بآياتناوغكاناوافعنلهيان»  .وقال تعالى (:وأماتود
ذلال»
سبي
فهديناهم » فاستحبوا العمىعلىالهدى »  .وقال جل وعلا عنقوم فرعو :

هلما جاءتهم آياتنا مبصرة » قالوا هذا حيرمبين » وجحدوا ما » ؤاستيقنها

أنفسهم ظلاوعلوا »  .وقالتعالى « وزينلمالشيطان أعالم » فصدهم عن
السبيل فهم لمامتدون »  .وقال تعالى  « :واقد علموا من اشيراه »

مالهفىالآخرة منخخلاق »  .وقال سبحانه « ينسمااشتّروا بهأنفسهم » أن
يكفروا عا أنزل اللهبغيا أن ينزلالله من فضله على من يشاء من عباده » .

وقال تعالى « :تلكمفرون بآبات الله » وأنمتشهدون يديا أهل الكتاب لم

لنتممون » وقال تعالى  :يا أهل
عوأ
تحق
تلبسون الحق بالباطل وتكتمون ال
الكتاب » لمتصدون عنسبيلالله» منآمنتبغونها عوجا » وأنم شبداء ؛ .
رهم الضلال والكفر عمداً
ايه
تانيه ف
خبح
واهذلاقفرىآن الكريمكثير» يابنس
علىعلى» هذاوكممنقاصدأمرايظنأنهرشدوهوضلال وغى ( ..راجع
المناظرة بأكلها فكىتاب شفاء العليل فى مسائل القضاء-والقدر والحكمة .
والتعليلٍ لابن القم ) .

.لقدرية
ا

قد علمت خوض المسلمين فى حديث القدر فى العصر الأموى وآخر
عصر الخلفاء الراشدين » وعلمت أن فريقا غالى » فى أن يكون للإنسات,
إرادة فهايفعل » و أن الأفعال تصدر عنه » كماينبت الزرع » ويا الات »
مطر السماء  4وتجخرى الأنبار » وكا أنهلاإرادة
وت

ذه

الأشياء »

فلا إرادة

للإسان  .وهؤلاء ه,الجبرية الذينذكرناه » وقدغالىآخمرون فأئبتواأن
كل فلعللإنسان إنما هو بارادته المستقلة عن إرادة الله سبحانه وتعالى , 912

ودىضقيح فكرتهم » واصناً المعتزلة
تغدا
وقد قال عابلدقاهر الب
يوصفهم  :وهنا قوم أن اللهتعاللغيرخالقلأكساب الناس » .ولا لشىء
منأعمالالحيوانات » وقدزعموا أن الناسهمالذينيقدرون أكسامم ؛
وأنهليسلله عز.وجل ف أكساءيم » وألاعفمىال سائر الخيوانات صنع

ولا تقدير » ولأجل هذا ساه ,المسلمون قدرية (, )5
ولميقف منتحلو هذاالمذهب عند حدقولم أن إرادة العبدمستقلةفيا
يفعل عن إرادة اللهسبحانه وتعالى » بلغالوا أكثر من ذلك » ونفوا القدر
معىالعموالتقدير ؛ وقالوافىذلك ١ : الأمر.أنف ؛ فيروى أن معبد بنخعالد

الشجهيمىومننخهم “مع ميتنعللق المعصية بالقدر » فقام باأرد عليه ينى
كين القدر سالبا للاختيار فأىفعال العباد فقال  « :لاقدر ولاأنف »أى أن

»نه اذلانإنرىادة الأزلية ٠ ون العلم الأزلى
الأموريستأنفالعلمعواكأ

القديم  .وأخرج بذلكفعل الإنسان عن نطاق قدرة الخلاق العلم .
وقد دهش بعض المؤرخين منتسميتهم بالقدرية إذ همنفاة القلبر ,
فكيف ينسبون إليه؟ فقالقومإنهلامانع منأن ينسبوا إلىضدمايقولون »؛
وقدر
كا تسمى الأشياء بأضدادها » وقال قوم مهمتفواال
وه
أعثنابلله
ت»
) (١الخطط المقريزية للمقريرى. 

)ا؟١لفرق بين الفرق. 

0
للعبد فسموا لذلك قدربة » إذْ جعلوا كل شىء لإرادة الإنسان وقدرته
فكأنهم يجعلون للإنسان السلطان على القدر » وقد أشار البغدادى 'فما نقلناه
آنفا إلى هذه العلة .ومميل بعض الكتاب إلى .أن هذا الوصف ذكرهمبه

الكتابمن مخالفهم لينطبق علبهم الأثر المشبور «القدرية مجوس ها.هالأمة» وقد
أقنرا الحضرة صاحب الفضيلة الأستاذ مصطى صي
ارى
لإ»سشيلخام للدولة

العمانية سابقا فىكتابه موق

السبشرلنطحتان القدر موازنة طريفةبين المحوس

والمعئزلةوهو يع
اتق
لدمأعنتز لةمن القدربة » وقدجاءفبا :ورد فىحديث

آخخر  :القدرية مجوس هذه الأمة فكما أن المحرس ينسبون الدر إلى الله والذر
إلىالشيطان » ويسمون خالق الر يزدانوخالق الشرأهرمنفالمعترلة يفرقون

بين لحر والشر ويسندون اللحر إلى الله » والشر إلى الإنسان » ويقولون إن
رلياده .
ال
يله

ومهما يكن هن ثىء فجمهرة كتاب الملل واللحل على تسمية نفاة القدر
حؤلاء باسم القدرية » وقد علمت ماف النسمية مكنلام » وما النسبة
من حت .

وقدخاضالمورخخون ف الكلام عنأول منانتحل هذهالنحلة » وفىأى
البلدان نبت » ونحت أى ظلال ترعرعت وثنمت » وماصدرها ؟ وقد

علمت رأينا فىمثل هذه البحوث » من أن الأفكار الىتشبع وتنتشر من
الصعب الوصول إلى مبدها و»معرفة أوائلها علىوجه الجزم واليقين » من
اوكذ
للكثكا
غير حدس أو نخمين »
١
أنن فى هذه الفكرة .
 1غير أن جل الباحشن ذكروا أن هذهالنحلة كان أول ظهورها فىالبصرة

متناحر الآراء » ومضطرب الأفكار » ومريج النحل » وقد علمت كيف
كان العراق كلهلاالبصبرة وحدها موضعا لذلك التناحر » وقد جاء ف كتاب

سرح العيون  :قيلأول منتكلمفىالقدر راجل
لمعنأرهلاق كاننصرانيا »
فأسلثمتنصرء وأخذعنهمعبد الجهيى وغيلان الدمشى  .ومنهذاترى

أن الفكرة دخيلة بين المسلمين من .عنصر أجنبى دعا إلبا باسم الإأسلام
ْ
وهو يضمر غيره ٠ /

مم  841مه

وإذاكان لكل نحلة زعماء بدعون [لما » وبجادلون فى شأنها » وينادون.
عا» ويلاحو ذ الخالفين لأجلها » فقد تصدى للدعوة إلىهذه النحلة رجلان.

أحادهلمابمعهبدتى بالعراق » وثانهماغيلانالدمشق بدمشق » وقد أخخل

معبد يدعو إلىهذه النحلة ز منآًغيرقصير » حبى كانت فتئة عبد الرحمن.
ابن الأشعثفانضمإله »ا ولماهزم ابن الأشعث كانهوفيمن قثلاهلحسجاج

صيراً من دعاة هذه الفتنة وأنصارها .

' أماغيلان فقد استمر داعيا لهابالشام » مناديا مها وقد ناقشهعمر بن
 1عبد العزيز ق ذل ؛ك وكتبهو إليهكتيايدحو قهبا إلال
ىسك بالعد »ل وف

 .هذه الكتب يبين نجلته» ومنهكافى كتاب المنيةوالأمل فىالمللوالتحل.
للمرتضى إ
»ذ قرال
اويا عن غيلان كتايا له إلى غمر بن عبد العرير :
أبصرت ياعمر وماكدت » ونظرت وماكدت » ,اعميا عمرأنك أدركت.

من الإسلام خملقاباليا» ورمما عافيا » فياميت بين الأموات  .لاترى أثراً
فتنبع » ولاتسمعم صوتا فتنتفع » طغى على السئة وظهرت البدعة » أخيف

العالمفلايتكلم » ولايعطى الجاهل فيسأل ء وربمانجت الآمةبالإمام» وربما

هلكت بالإمام » فانظر أى الإماين أنت » فانهتعالىيقول:وجعلناهم أثمد

دون بأمرنا » فهذا إمام هدى »هو ومناتبعهشريكان » وأما الآخر فقاله
مال
في :ه » وجعلناهمأئميةدعون إلى النار ؛ ويوم القيامة لاينصرون »

وأن نجد داعيا يقول  :تعالوا إلىالنار » إذن لايتبعه أحد » لكن الدعاق:
إلى الثار اهلمدعاة إلى 'معاصى الله سبحائه وتعالى » فهل وجدت ياعمر

حكيايعيب مايصنع أو يصنعمايعيب ؛ أو يعذبعلىماقضى  :أويتفضى

مي
اعذبعليه؟ أمهلوجدت رحيايكلفالعبادفوقالطاقة » أو يعذسهم

عل اىللاعة؟ أم هلوجدت-عدلا يحملالنانسعلاىلقل ومالتظالم» وهل
وجدت صادقفا هل الناس على الكذب والتكاذب  2؟ كق ببياله
ى
هذا بياناا وبالعمئ غنهسم .
ويروق أنهلماناقشهعمربن عبد العزيزكشف شبتهوأزال غمته4
وقطع حجته ؛ فقال هذا له  :يا أميرالمؤمنين » لقد جنتك الا فهديتى 

351

سه

«وأتمىفبصرتى » وجاهلافعلمتى » واللهل أانكلمفىشىءمنهذا الأمر() ,
ولكنه عاد إلى دعايته بعد موت عمر » وأمعن ى نشرها ء وبالغ فى

-ذلاك حتى ولىهشام فقتله » ويروى أنهقدجاءبالأوزاعى الفقيه» وناقشه

حى قطعهثمقتله» وقد رويت تلكالمناقشة بعدةروايات فىالعفد الفريداب محاسن المناعى
وسرح العيون  .وغيرهما ..وقد رواها صكاحتب

مفئاقب الإنامأنىعمر الأوزاعى » وقال إنبامناقشةمع قدرى » ويظهر

من موازنتها يغيرها أن القدرى هغويلان » ولذا أثبت هذه الرواية »
وهاهى ذى :

كان على عهد هشام بن عبد الملك رجا  ,قدرى ء فبعث هشام إليه
فقال له  :قد كبركلام الناس فيك » قال  :نم ب أبالؤمنين» ادع من
ششئكت » فيجادلنى » فإن أدركت على بذلك » فقد أمكنتك من علاوٌ >
فقال هشام  :قد أنصفت» فبعثإلى الأوزاعى » فلاحضر » قال لههشام :

اتث
' ياأباعمر ناظر لناهذا القدرى  .فقال لهالأوزاعى  :اخث
لنشئ
ثر إ
كات » وإن شئت أربع كليات » وإن شئت واحدة  .فقاللهالقدرى :
بل ثلاث كليات  .فقال الأوزاعى للقدرى  :أخيرنى عنالله عزوجل »
هل قضى عل مالبى ؟ قال القدرى  :ليس عندى فىهذا شىء  .فقال

الأوزاعى  :هذهواحدة » ثمقال :أخمرنى عناللهعزوجل  :أحال دون
ما أمر؟ قالالقدرى  :هذه أشدمنالأولى » ماعندىفىهذاشىء )

اهن يأامر المؤمئين » "ثقمال أ:خصرنى عنالله
تهذ
ن:
ثعى
اوزا
فقال الأ

حر ؟م فل لتدرى:ا هذه أشد من الأولى
علما
لعان
.عر وجل »؛ه أ

زالاعى  :ياأمير المؤمنن » هذه
وفق
أء.
لبى
اا ش
والثانية » ماعندى فى هذ60
ثلاث كلات » فأمر هشام فضربت عثقه .

مةل
أمني
لىال
اف
ورتضى
( )١ويقول الم

 :دعاحمرغيلان » وقالل أعنىعلىماأنا

خيزعائن ورد المظالم » فولاه » فكات يبيمها وينادى عاما »٠
لب
فيه » فقال غيلان والى

»و! إلى متاع من خلف رسول
ويقول تعالوا إك متاع التموعئةال»و! إلى متاع التظلعمةال
ان عي أفمىته بنير سنته وسيرته إلخ »ت»أحفظ ذلك هفام بن عبد الملك وقالر وال إن
لفرت به لأقطمن يديه ورجليه »

فلماولى فل يه ماأسم عليه .

ب 519سم
1

فقالهشامللأوزاعى  :فسر لناهذه الكلات الثلاث ماهى ؟ قال :
ياأمير المؤمنين » أماتعلمأناللهتعالى قفى علىمانهى » هئ آدم عن
لكلم ال
نشجرة » ثق
مشي
عيقداعلباابر
الورأنت
اأ
م اه
تعالى سال  0ماأمر » أمر إبليسبالسجود لادم ء ثم حال بينهوبين

السيجود ع أماتعلمي أ
اميرالمؤمنن » أن اللأهعانعلىماحرم؟ حرمالميئة

وااللدملوخللتمزير ؛ ثمأعان عليهبالاضطرار  .فقال هشام :أ
ىخم
عرن
الواسدةمأكنت تقولله؟ حكنتفول :أخيرنى عنالله عز وجل حيث

خلقك » خاققككناشا »ء أو لماشنت ؟ فإنهيقولكاشا »ء فأقرل له :
أخمرفىعنالله عزوجل يتوفاك إذا ششئتت أو إذا شاء » فإنهكان يقول إذا

شاء ف
»أقول له  :أخيرنى عناللهعز وجل إذا توفاك أين تصير حيث شت
أوحيثشاء » فإنهكانيقولجيثشا .ء ياأميرالمؤمنينمنل ي
ممكنه
أن بحسن خلقه ؛ ولايزيد ف رزقه ولايؤخر أجلة » ولايصير نفسه حيث
شاء » فأى ثبىءفى يده م نن المشيثةيا أميرالمؤمنين  .قال:صدقت ياأباعمرو.

قال الأوزاعى * يا أمير المؤمنن إن القدرية مارضوا بقول الله تعالى »
ولابقولالأنبياءعلهمالصلاةوالسلام» ولابقولأهلالبن».ة ولابقول

أهلالثا »ر ولابقولالملائكة » ولابقول أخرهم إبلي .س فأماقولاللهتعالى
فهو ١ :فا
عرب
فجتب
جاه
لهه

من الصالحين »  .وأما قول الملالكة فهو :

لاعلملنإالام عالمتن »ا  .وأماقو اللأنياءققالشعيبعليهالسلام:

«وما توفيى إلابالله عليه توكلت » وإليه أنيب»  .وقالإبراهم عليهالسلام :
 :لآنل ب
مبدفىربى لأكوئن منالقومالضالين)  .وقال نوح عليه السلام :

«ولاينفعى
نص
أحىرإن
دت أن أنصح لكم » إن كاناللهيريدأن يغوبكم
هوربكم »  .وأماقولأهل البنةفامهمقالوا:٠ الحمدللهالذى هدانالهذا »
وماكنا لبتدى ء لولا أن هدانا الله»  .وأما قول أهل النارفهو :ولو هدانا ,
الللههديناكم »  .وأما قول إبليس فهو ٠ : رب ماأغويتى » ..
1

وترى هن هذه المناقشة أالنغرض,منها كان جام غيلان » ليجد هشام

ميررأ لقتله » ولذا كان يسودها التحدى والتعجيز حتى عجز فقثل و
.إن
حوىبيانبعالمعاظها » وتفكيرامسنقه»ا وأخذمان ظواهرلقرآن الكريم
مايردعلى القدريعن

#5 -

اس

ولميمت المذهب مموت غيلان » ولميذب فىغيرهمن المذاهب كاذكر

عحنود
بعض الكتاب الفضلاء » فقد دام بينأهل البصرة قرونا طويلة » بللن
مىة
لإل
ظشر
لوال
اور
طائفة مهم إلى ما يشبه مذهب الثنوية الذين.جعلوا الحدر إل اىلن

وأولئك نسبواللهفعل احير » ولأنفسبم فعلالشرمنغيرأن يكون للهفيه
إرادة » مبعلاندين يذلك إرادته » تعالى البلهقعومالون عكلوبايًراً .

ان يدورحوله الجدل
كبا
ا من
مببي
والآن نثبت لمكجادلة بين قدرى وم

اولنقاش وها هى ذي :
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جادلة بن قدرى وسبنى<"
قال القدرى :

قد أضاف الله الأعمال إلى العباد بأنواع الإضافة العامة والخاصة »

سلتمطع منكم طولا أن
فأضافها إلهم بالاستطاعة تارة كقوله تعاللى  « :ويمن
ينك المحصنات المؤمنات »  .وبالمشيئة ثارة أأخر ىكقوله تعالى ١ : لمنشاءمنم

للكوسب
الفع
أن يستقم و»بالإرادة ثارةكقول اللحضر « :فأردت أن أعيبا»  .وبا

والصنع كقوله تعالى يدفعلون » »  :يعملون » »٠«ماكنم تكسبون © ء
«لبثس ماكانوا يصنعون »6وأما بالإضافة اللياصة» فكاضافة الصلاة والصيام »

والحج والطهارة » والزنى » والسرقة  .والقتل » والكذب »والكفر ع
والفسوق » وسائر أفعاهم إلبم و»هذه الإضافة تإمدضعافما إليه ك»نا أن
إضافة أفعاله تمذم إضافتها إلهم » فلانجوز إضافة أفعاهمإليه سبحائه دوليم »
ولا إليه معهم » فهى إذن «ضافة الهم دونه .
قال السبي :

هذا الكلام مشتمل علىحق وباطل » أما قولك أنه أضاف الأفعال إلمهم

حدق لاريب فيه  .لومكن قولاك هذه الإضافة تمنع إضافما إليه سبحانه وتعالى
 ) ١هذه المحادلة مأشوذة دكنتاب شفاء العليل فى مسائل القضاء والقدر والحكة والتعليل .
(

(م  1تاريخ الجدل )

ا
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كلام فيه إجال وتلبيس » أفإن أر د

قمع

كنع الإنسافة ]أيه منع قيامها به »

ووصفه مها .وجريان أحكامها عليه ؛ واشتقاق الأسماء منها لهفنعمهى غير

مضمافة إليه بشىء من هذه الاعتبارات والوجوه » وإنأردت بعدم إضاتها

إليهعدمإضافتها إلىعلمه  .وقدرته علبا ومشيئته العامة وخلقه » فهذا باطل »

فإنها معلومة له سبحانه وتعالى ء مقدورة أه مخلوقة » وإضافها إلهم لاتمنم

هذه الإضافة كالأموال » فإنما مخلوقة له سبمعانه وهى ملكه حقيقة قد
أضافها إلهم » فالأعمال والأموال خلقه وملكه » وهو سبحانه يضيفها إلى
عبيدة ) وهو الذى جعلهم مالسكما وعاملها

الأموال بكسهم وإرادتهم كحصول

فصحت اللسبتان » وحصول

الأحمال  .وهو الذى تخلق الأموال

وكاسيها » والأعمال وعاملها » فأموللم و أعماخم ملكه ويدذه  :أكا أن
أسماعهم وأبصارهم وأنفسهم ملسكه وبيده ؛ فهو الذى جسلي يسمعول
ومبصرون ويعملون  ,فأعطاهم حاسة السمع والبصرء وقوةٌ السمع والبصر »

وفعل الأسماع والأبصار » وأعطاهم آ لة العمل وقوة العمل » ونفس العمل »
فنسية قوة العمل إلى اليد والكلام إلى الاسان كنسبة قوة السمع إلى الأذن »

والبصر إلى العين » ونسسبة الرؤية والسمع اختيارآ إلى معلهما كنسبة اكلام
الرؤية والسمع »
.إن كانوا هم الذين خلقوا لأنفسهم
والبطش إل محلهما و
فهل خلقوا محلهما وقوى انحل والأسباب الكثيرة ى
ل تصلح معها الرؤية
والسمع » أمالكل خلق من هوختالقكل ثبىء » وهر الواحد القهار .
قال القدرى :

لو كان الله سببحانه وتعالىهو الشاعل م لا
؛شتقت

لمهنبا الأسماء »

وكان أولى بأسماتها منهم » إذ لابعقل الناس علاىشتادفف لقانبوعاداتهم
وديانامهم قائما إلا من فعلالقيام » وكآلا إلا من فعل الأكل ء وسارقا إلا

من فعل السرقة » وهكذا بعميع الأفعال ) فقليم ثم الأمر  .وقليم اللتقائق

فقلممن قالهذه الأفعال حقيقة لا*.نمتق
نلههم اسم  .وإنماتشتق منها
الأسماء من لم يفعلها
تتعار فه الم .

وم محدما » وهذا شخلاف العقول واللغات وما

88س
لسى :
قاال

العبدفاعل لفعله سعقيقة » واللّه خالقه » وخالق آلاته الظاهرة والباطنة »>
رلىقه
االمص
سعد و
لالقا
ائمو
والقا
وإتماتشتق الأ"ماءلمنفعلتلك الأفعال » فهو

والزانى حقيقة  .فإن الفعل إذا قام بالفاعل ؛ عاد حكه إليه ول يعد إلى
غيره » واشتق لهمنهاسم » ولميشتقأنلميقمب .ه فهاهناأربعة أمورع
أمران معنويان فى الى والإثبات » وأمران.لففليان فبهأ  .فلا قام الكل

والشرب والزنى والسرقة بالعبد عادت'أحكام هذه الأفعال إليه » واشضته
له منها الأسماء » وامتنع عود أحكامها إلى الرب واشتقاق أسائها له »>

ولكن من أين ينم هذا أن تكون معلومة للرب سبحانه » مقدورة له »>
مكونة له ع واقمةمنالعبادبقدرة رهم وتكوينه .
قااللقامري :

امتلهأهذمهرر
لشودكاانلقها لز

.

لسى :
قاال

هذ) باطل » ودعوى كاذبة » فإنه سبحانه لايشتق.لهالاسم ثماخلقه
ف غويرلها»يعود حكقه عليه » وإما يشتق الاسم أن قام به ذلاك ء فإنه
سبحانه خلقالألوان والطعوم والروائح والحركات فىمحاها ٠ ويلشمتق له

اسم منها » ولا عادت أحكامها إليه» ومعى عود الحمكم إلىامحل الإخبار
<
رلب
شيأك
يعد و
وم ويق
عنهبأنهيو
١عجارت ةرظانملاأباهلقىفباتك ءافش ليلعلا نبالمقلا ) .

الممسسز له
نشأئهم :

كر الإسلاى ى
فغلت
لش
اكبا
نشأت هذه الفرقة فى العصر الأموى» ول
العصر العباسى ردسا طويلا من الزمان و»لأنها نشأت فى العصر الأموى »
نتكل عنما » ونين آرارهاء ولكتى يكون الكلام وافيا تذكر ماكان فى

مه  551اس

كان العراق فى عصر الخلفاء الراشدين والعصر الأموى يسكنه عدة

حلوائف تذهى إلى سلائل مختافة » فبعضهم ينتهى إلى سكان العراق الأقدمين
رب
ع»
وود
»نصارى وب
؛ميون و
من الكلدان » وبعضهم فوارآسىرا

.

ثلر هؤلاء فىالإسلام » وبعضهم قدفهمه علىضوء المعلومات
وأقدكدخ
القديمةالىفىرأسه » وانصطفيغوفسىهم بصبغتها » وتكونتعقيدته على
طريقتها ؛ وبعضهم أنفذالإسلام منورده الصاى » ومبله العذب » وانساغ
ف نفسه منغيرتغيير » ولكن شعوره وأهواءه لمتكن إسلامية خالصة » بل
للنىحو الذى
درة ٠ بالع
اغي
رلى
كان فيهميلإلىالقدحم  .وحنين إلإيه ع

يسميه علاء النفس فىالعصر الحديث  :العقل الباطن .

00

تادت الفئن فىعصر أمير المؤمنين على بن أى طالب انبعت
الكشلم
لذ

افلىعراق الأهواء المقدرمةامقندها -.واستيقظت من سباتها » وهبت
عن مكامنبا مكشوفة من غير ستار ء وظهر فى العراق وحوله اللحوارج

«الشيعة »..والجهمية  .والقدرية » وى وسط هذا المريج من الآراء :
ؤذلك المضطرب الفسيح من الأهراء ظهرت المعتزلة 1 .

ومحتلف العلاء فى وقت ظهورها  .فبحضهم يرى أنها ابتدأت فى قوم
مان أ
عصعتابزعل
لىوا

السياسة » وانصرفوا إلىالعقائد عندما تنزل الحسن

اعلنخلافة لمع
واوية
ف.
ى ذألبك يوقاوللحسين الطوائى فىكتابه رد أهل
الأهواء والبدع  :وهمسمواأنفسهممعتزلة » وذلكعندمابابعالحسنبنعلى
شليه السلام معاوية » وس إليه الأمر  3اعتزلوا امسن ومعاوية وجميع

الناس » وكانوا من أصماب على » ولزموا منازهم ٠ ومساجده » ,وقالوا
نشتغل بالعم والعيادةٌ ,.

ويرى الدكتور نيرج أن الاعتزال أول مانشأكان فىالقدرية .

والأكثرون على أن رأسالمعتزلة هوواصل بنعطاء وقدكان ممنمحضرون
مجلس الحسن البصرى العلمى فثارت تلكالمسألة الى شغلت الأذهان فىذلك

س/ا 51هس
ل

وصره»ى
الع

مسألة مرتكب الكبيرة ('» » فقال وأصل مالفا الحسن

البتصرى أنا أقولأن صاحب الكبرة ليس ممؤمن باطلاق ٠ بل هوفى مر لة

بينالمتزلتين ء»ثماعتزل مجلس الحسن » واتخذلهمجلساآخرفى المسجد .
ومنهذتاعرفلماذاسمىهووأصابهبالمتزلة؟ ولكن يعضالمتشرقفن
يرى أنبم موا المعتزلةلأنممكانوا رجالا أثقياءمتقشفين +ضارالصفحعن
ملاذ الحياة » وكلمة معتزلة تدلعلى أن المتصفين ا زاهدون ؛فى الدنيا ؛

وفى الحقليس كل المتسبين إل هذه الفرقة كمانعتهم ؛ بلمنيم المبمون

بالمعاصى ٠ ومنهمالمتقون  :منهم الأبرار  .ومنهم الفجار .
.وقال الأستاذ أحمد أمئ .ى كتاب٠ فجر الإسلام  :ولنا فرض آآخر
تسديتهم المعتزل لفتناإليهماقرأناه فاىلخمطط
قريزى من أن بين الفرق
البودية اليكانتممن3نتتشرشةر فى ذلك العصر وماقبلهطائفةيقاللهاالفروشم .
وقال إن معناها المعتزلة  .وذكر بعضبم عن هله الفرقة » أمها كانت تكلم
افلىقدر و»تقول لي
اسل ك
ألفعال خلقها الله » فلا يبعد أن يكون هذا
اللفظ.قدأطلقهعلىالمعتزلة قومممنأسلموا منالبودلمارأوه بين الفرقدن
خأهصا
لشب
ممنال
مه أ

,

مذهب المعتزلة ٠

قال أبو الحسن اللباط فكىتابه الانتصار  :وليس ,يستحق أحد اسم

الاعييال حهىمجمع القول بالأصول اللدمسة  :التوحيد ؛ والعدل » والوعده
0

:

( )١قال الأزارقة أن مرتكب الذنب صغيرا أوكبيراً كائر هو وولده  .ووافقهم
الصفرية إلا أنبم خالفوه ف الأطفال  .وقال النجدات إن مرتكب الكبيرة وهى مأاجمعت
افر .الأمد على تحرعها ك
ابفهر
وقال الإباضية إن متركب الذنب الذى جاءفيهوعيد معمعرفته بالله تعالى وها جكاء
كفر نعمة لكافر إبمان  .وذهب المسن البمرى إلى أن مرتكب الكبيرة متافق  .والجمهور

يرئ أنهمؤمنفاسق » والمعتزلة يرون أنهف اىلمأزلة اليبينالمأزلتين إلاأبابكرالأصم مهم »
فإنه يرى رأى اللمهور .

851
ب

س

والوعيد » والمنزلة بين المأزلتئن » والأمر بالمعروف والهى عن المنكر .

فإذا أكلت فى الإنسان هذه الليصال اللحمس فهو معتزلى .
هذه هى الأصول اللخامعة لمذهب المعتزلة » فكل من يتحيف طريقها 

ويسلكغيرسبيلهاليسمنهم» لايتحملون إنم »ه ولاتلىعلهمتبعةقوله»
ولنتكم فىكل أصل من هذه الأصول بكلمة موجزة »؛فأما التوحيد فهو
لب مذههم ٠ وتأحسلاهم » ويرون فيهكماقال الأشعرى عنْهم ى كتابه
مقالات الإسلاميين  :إن الله واحد ليس كثله ثبىء وهو السميع البصير ؛ وليس
ولاشخص »2
جسم ؛ ولاشبح » ولاجثة » ولاصورة » ولاتم ؛ ولادم »
ولا جوهر ؛ولا عرض » ولا بذى لون ولا طعم » ورلاانحة » ولا جسة

ولا بذى حرارة ؛ ولا برودة » ولارطوبة » ولايبوسة » ولا طول ولاعروض
ولاعيق ء ولا اجماع ولا افتراق » ولا يتحرك ولا سكن »٠ولا يتبعض,
ولا بذى أبعاض وأجزاء » ولا جوارح وأعضاء » وليس بذى جهاته
ولا بذى كين وثمال » وأمام وخلف وفوق ونحت ولا حيط به مكان 0

ولا يجحرى عليه زمان » ونلجاوز عليه المارسة ولا العزلة » ولا الحلول قف
الأماكن ؛ ولايوصف بشىء من صفات املق الدالة -عحلدىوتهم » ولابوصف
بأنه متناه » ولا يوصف عساحة ولا ذهاب فى الجهات » وليس عمحدود »

ولا والد ولا مولودء ولاتحيط به الأقدار » ولا تحجبه الأستار و»لاتدركه
الحواس » ولا يقاس بالناس » ويلشابه الحلق بوجه من الوجوه » ولانجرى
خمطار بالبال وتصور بالوهم »
هات » وخكل
اه
لحلع ب
اات
عليه الآفات » ول

فخر مشبه له » ولميزل أولاسابقا » متقدما المحدثات » موجودا قبل

المخلوقات ؛ ول يزل عالما قادرا حيا» ولا يزال كذلك لاتراه العيون ؛
ولا تدركه الأبصار » ولاتحيط به الأوهام » ولابسمع بالأسماع  .ثبىء
لاكالأشياء » عللم قادر حى » لكالعلاء القادرين الأحياء » وأنه القدم
اه
ساوإله
وحده ولا قدم غيره » ول

زير
» ولا شريك لهفى ملكه » وولا

ق
خلقلما
لسهلفطىانه » ولامعين على إنشاء ماأنشأ » وخ

» لممخلق الحلق

ب9ه95آأ

س

على مثال سبق »؛ وليس خلق ثىء بأهون عليه مخنلق شىء آخر  :ولا
بأصعب عليه منه » لياجوز عليه اجترار المنافع » ولا تلحقه المضار ,
ولايناله !يرور واللذات » ولابصل إليه الأذى والآلام» وليس بذى غاية
فيتناهى » ولاتعوز عليه الفناء  :ويللاحقه العجز والنقص » تقدس عن
ملامسة الفساء  .وعن الْخْادْ الصاحية والأبناء  .أه قوله .
وقد بنوا على هذا الأصل استحالة رؤية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة
»أن الصفات ليست شيئا غير الذات ( )0ع
لاقتضاء ذلك الحسمية والجهة و

وإلا تعدد القدماء فى نظر هم و.بنوا على ذلك أيضا أن القرأن الكريم مخلوق
لله سببحانه ؛ لنفهم عنهسبحانه صفة الكلام .

وأما العدل » فقد بين معناه المسعودى فمىروج الذهب » فقال  :هو
أن الس لاالحفبساد » ولاتخلق أفعال العباد » بل يفعلون مأامروا به ع

ونببواالعنقهدرة الىجعلهااللهلم  .وركها فهم ٠ وأنهلميأمر إلا
عاأراد ع ول ينهإلاعماكره » وأنهولىكل حسنه أمرمها٠ )95 بركىء

من كل سيئة مبىعنها » لميكلفهم مالا يطيقون  :ولاأراد منهممالايقدرون

عليه » وإن أحداً ليقادر على قبض ولابسط إلا بقدرة الله الى أعطاهم
إياها » وهر المالك لا دونهم يفنمها إذا شاء » ولو شاء صير الخلق على
علاعته » ومنعهم اضطراريا عن معصيته » ولكان على ذلك قادراً ولكنه

لايفعل إذ كانفىذلك رفع للمحنة  :وإزالةللباوى  .أه .
وقد ردوا مبذا الأصل على الجهمية الذين قالوا إن العبد فى فعله غير
مختار » فعدوا ذلك ظلما » لأنه لماعى لأمر الشخص بأمر يضطره الآمر
إلى مخالفته ولا لبيه عن أمر يضطره النآهى إفلىعله  .وقد بنوا على ذلك

الأصل  51رأبت أن العبدخالق لأفعاله » ولكهم لاحظوا فىذلك تازيه
) (١وئيس هذا محل إجاع مهم. 
(؟) احتجرا على ذلكبظاهر قوله تعالى ٠ : ماأصابك من حسنة فنالله وما أسابك
عن سيئكة فن نفلك » .

إ

اس

2

اللهعن العجز » فقالوا إن هذا بقدرة أو
ودعه
خال
خلهإ
ليا
قهاها

المائح ؛ وله القاذرة التامة عملىاسل
مبنح
التكليف .

» 'المعطى

» وإثما أعطى مأاعطى ليم

1

خ

با.لسوء » لايغفرلمارلتكببائر مالميتب .
وأما القول بالمئزلة بينالمنزلتين فقّدبعنوجهة نظرهم فيهالشورستائى

بقوله  :وتوقجهريره أنهقال ( واصل بن عطاء ) أن الإممان عبارة عن
خصال وير إذا اجتمعت «عى المرء مؤمنا » وهو أسم ملم  4والفاسق لم
يستجمع خحصال ادر  6ولااستحق اسم المدح  3فلاسمى مؤمنا  2وليس شر

اً » لأن الشبادة وسائر أعمال الخير موجودة فيه لا وجه
ضطلق
يم
أافر
بك
لإنكارها  :لكنه إذا خرج منالدنئًا عكلبىيرة من غير :وبة » فهو من
أهل النار خالد فبا » إلذيس فى الآخرة إلا الفريقان  :فريق فى الننة
وفريق

ف السعير » وللكنه نخفث عنه النار ع

وتكون

دركته فوق

دركة

الكفار )(١ .

وأما الآمر بالمعروف والبى عن المنكر » فقد قرروا وجوببما على
المؤمنين نشراً لدعوة الإسلام » وهداية للضالن » وإرشاداً للغاوين » وكل

بيمساتطيع فذوالعيانببيانه» وذو السيف بسيفه ,

فاستدلال على عقائدهم :
طر يقتهم ال
كانوا يعتمدون فق الاستدلال على عقائده على القضايا العقلية » دون
الآثار النقلية » وكاتثقنهم بالعقل لمحادها إلا احثرامهم لأوامر الشرع »
 1والمعتزلةمعاعتقادهم أنهفىمبزلةبينالمئزلعين يرون أنهلامائعمن أن يطلق
عليهاممالمسلتمييزا لهعنالذميين لامدحا وتكرما  .قالابنأب الحديد وهىمنشيوشهم :
إناوإن كنانذهب إلى أن صاحب الكبيرة لايسمى مؤمنا ولامسلا » فإنانجيز أن يطلق عليه

هذااللفظ إذا قصدبهتمييزهعن أهلالذمة » وعابدى الأصنام » فيطلق معقرينة حال أو لفظا
يخرجه عن أن يكون مقصودا بهالتعظليموالثناء والمدج '

شرح بيع البلاغة لابن أبى الحديد .

سه 1١3س

.كل مسألة من مسائاهم دعر ضما ع السل » مما قبله أقروة  2ومالم قله

رقصوه ,
وقد سررى الهم ذلاك النحو  0أأبحث العقلى

( )1من مقامهم ى العراق وفارس » وقدكانت تتجاوب فهما

أصداء للدنيات وحضارات قدعة .

(ب) ومن سلائلهم غير العربية فتّدكانأكارهم املنموالى .
(ج) ولعدم علمهم بالحديث ,.
(د) ولسريان كشر مآنراء الفلاسفة الأقد مإيلنهم © لاختلاطهم ٠
نوا حملة هذه الأفكار و تقلا
مكمامن
بكار من المود والنصارى وغير ه »

|ل! العربية .

 :وكان من آثار اعهادهم على العقل أنيمكانوا محكئون 'بحسن الأشياء
وقبحها عملا  .وكانوا يقولون  :المعارف كلها معقولة بالعقل واجبة
ارلعقل » وشكاكلرمنعم واجب قبلورود السمع » والحسن والقبج
صفتان ذاتتان للحسنوالقبح 9١2

ْ

:ل معصية كان مجوز أن يأمر الله سبحائه ما فقهبىيحة
وقال الجبائلى ك
لذبى » وكل معصية كان جوز أن يبيحهااسللبهجانه فهى قبيحة لنفسها كالجهل

يه » والاعتقاد مخلافه » وكذلك كل ماجاز إلا بأمر الله سبحانه به فهو حسن
ه وكلمالممجرإلاأن يأمربهفهوحسنلنفسه (. )5
للأمرب »

وقد بنوا على هذه الفكرة وجوب الصلاح والأصلمم لله » فقد قال
جمهورهم أن الله لياصدر عإنهلا مفايه صلاح » فالصلاح واجب له ع

ولاشىءمميافعل:هجلت قدرته إلاوهوصالح» ويستحيل عليه سبمحانه أن
يفعلغيرالصالح .

(؟) مقالات الإسلاميين للأشمرىي .

 9+7بس

أخذهم عن الفلسفة اليونائية و'يرها :
ف العصر العباسى توردت على العمل العرلى الفاسفة الهندية والفاسفة
اليوثانية

وقلك حاءت إلهم أرسالما عن مار بق :

 - ١الفرس » لأن الثقافة الفارسية قبيل الإسلام كانت متأثرة بالفاسفة
اليونانية .
؟  -وعن طريق السريان » لأنهم قد ورثوا الفلسفة اليونانية »

 -وعن طريق اليونان ألفسهم » لأنبعض الموالى كانيجيد اليونانية

والعربيسة .

تأثر المعتزلة مبذه الفاسفة فى آرائهم » وأخذوا عكنشهاراً فى مقدمات

دلائلهم وأقيسهم » بكالن بعض عقائدم لؤلاو.من تأثر بالفلسفة اليونانية

حت لقد زعمبعضهم أن رأبم فى الصفات مأخوذ من المعاني الأفلاطونية م
وقد دفعهم إلىدراسة الفلسفة أمران :
أحدهما  :أمهم وجدوا فبامابرضى همهم العقلية » وشغفهم الفكرى»
ووجدوا فها مرانا عقليا جعلهم يلحنون بالحجة فى قوة .
وثانبما  :أن الفلاسفة وغيرهم لما هاجموا بعض البادىء الإسلامية »
تصدى هؤلاء للرد علهم 4

واستخدموا بعض طرتهم فىالنظر والجدل 3

وتعلموا كثيراًمنهال»يستطيعوا أيننالوا الفلج والفوز علمهم » فكانوا يحق

الفلاسفة المسلممين .

ّْ

دفاعهم عن الاسلام :
دخل فىال
إسلام طوائف منالمحوس » والصابثة » والمود ؛ والنصارى
وغير هؤلاء وأولئك » ورعوسهم ممتلئة بكلمافى هذه الآذيانمنتعالم 5
جرت اق نفوسهم تجرى الدمفى الجسم .ء وتغلغلت فما » واستقرت ق

ثناياها » ففهموا الإسلام على ضوئها ,
ومنهم مكنان

١ثمر

بان

المسلمين

١

يظهر الإمان خشية السلطان » ويبطن غيره » +فأخل
ما يفسد

علهم ديهم

 35ويشككهم

قُّ عقائدهم

6

اجا

هس

' ويدسون بينم أفكاراً وآراء ماأنزلالله-بامنسلطان » وقد ظهرت ثمار
وهى معاولهدمه ؛ فكان الروافض والجسمة والمشبة » والزنادقة » وغبرهم »

وقد تصدى للدفاع دون هؤلاء فرقة درست المعقول وفهمت النقول »

فكانت المعتزلة  .تجردوا للدفاع عن الدين وماكانت الأصول الخمسة الى
تضافروا على تأبيدها » وتآزروا على نصرها إلا وليدة المناقئئات الحادة
اكلى
انت تقومبيهم وبين مخ
والافهلمت»وحيد الذ
كىل
لقدوه
اى اعت
ش عل
الذى أسلفناه كان للرد على المشبة والمحسمة » والعدل كان لارد على الجهمية »
والوعد والوعيد كان لفرد على المرجئة ؛ والمئزلة بينالمتزلتين ردوا به عل

وف عهد ال
امهلدىمظه
قرنع ارلاحسانى و
»كان يول بتناسخ الأرواح»
واستغوى طائفة من الناس ؛ وسار إلى ماوواء الب » فلا المهدى عناء ى
التغلب عليه  .ولذلك أغرى بالزنادقة » فكانيتتبعهم ليقضى علهم » سيف

السلطان  :ولكن السيف لياقفنى على رأى » ولا عيت مذهبا » ولذا
شجع المعتزلة وغيره ,فىالرد علهم » وأخذم بالحجة » وكشف شماتهم »

وفضح ضلالاهم » فضوا ف ذلك غيروانن .
مناصرة الخلفاء للمعتزلة .

ظهر المعتزلة نىالعصر الأمرى » فملجمدوا املنأمويين معارضة لحم
لانملميشروا شغبا » ول يعلنوا حربا » بلكانواطائفة لاعمل هما» إلاالفكر
وقرع اللحجة با
ولحاجةلد»ليل بال
ودلي
ولز»ن الأمور عقايسها الصحيحة »
لا يتعر ضون للسياسة إبلاقدر

محدود » وحجهم فما يرون بيان لاسنان

»

وسلاحهم دليل قوى » لا سيف مشهور .
وىج
رى ف
مسعود
ونحكى الم

لنيد كان يرى رأى
الذهب  :أانيلزيودب

علته»قود بصحة أصولم االحمسة .
يعيز
الم

1
س
ا+ 5
ص

ولما جاءت الدولة العباسية » :وكان سيل الإلحاد والرندقة قد طم ؛
وجد خخلفاؤها فىالمعمزلقسينامسلولا علىالزنادقة فليفلوه » وحريا شعواء
مهم عل أل ياد

فم دمدوها  3حى سجاء الملأمون فشايعيم  4وقرم 4

ورأى م ب
اينهموبينالفقهاءمن خلاف

> فكان يعقادلمناطرات بينالغريقن »

لينهوا إلى رأى واحد ٠
؛رلكنه سقط سقّطة ماكان لثلهأن يقع نبا» وهو
أنه أراد أن محمل الفتهاء والمحدثين على راألىمعتزلة افلىقرآن بقوة السلطان »

وماكانت قوةالمسكملتصرة الآراء ؛ وحمل الناس على غيرميعاتقدون :
وإذا كان من ارم الإكراه فى الدين » فك
نحم
ايفلمحل
الس

على عقيدة

ليسفىعالفنها كفر ٠ يل تازيه » فقد حاول أن تحمل الفقهاء على القول
محاق القرآن » فأجابه بعضهم إلى رغيبته تقية ورهبا ؛ لإعاانا واعتقادا ؛
وتحملآخرون:العنت والإرهاق والسجن الطويل ؛ وم يقولوا غير ما يعتقدون

وااستم
لرتفتتلنكة طول خخلاقة المعتصموالوائق » لوصية اللأمون بذلك »

وزاد الواثق الإكراه علىنى الرؤية الذى يراه المعتزلة » ولما جاء المتوكل

رفع هذه الخنة » وترك الأمور تأخذسيرها و»الآراء تجرى فىمجارسبا »
كس ف
اام
ول
تبه
علنا
راون

.

هنزلة المعترلة عندمعاصريهم :

شنالفقهاء وامحدثون الغارة عإلىالمعيلزه فكان هؤلاء بن علوين ع
كله +
ا أيق
دو +ى الروافضوالزناقة+ون علشىاكقم م ن
ناح +ي

والفقهاء واخحدثون من ناحية » و إنلكَ لترى بىم؛جادلات الفقهاءومخاورامم
تشنيعا على المعيزلة » كلالاحت للىبارقة » وإذا سمعت الشافعى وابن حنبل

وغيرهم يذمون عل الكلام » ومن يأخذ العمعل طريقة المتكلمين » فاتما

المعتزلةأرادوا بذمهم » وطريقتهم أرادوا يتزييفهم » ولاكلنسمراىكراهية
الفقهاء للم» وكلا الفريقن يسعى لنصرة ,الدين لا يألو جهداً فى تأبيده »
ولايدخر وسعا فىإقامته » يظهر لى أن عدة أمور تضافرت فأوجدت ذلك

العداء» وتعارضتٌ فسببت تلكالبغضاء  :وهذا بعض مها :

0

نيكنا سمه

 - ١شالف المعيزلة طريقة السلف الصالح فىفهم عقائد الدين الحنيف» 
ردود الذنىيلجأإليهكلمنيتعرف صففات
ولور
موا
لم ه
اكري
كان القرآن ال
اللهسبحانه » وما يجب الإمان به منالعقائد » لا يصدرون عن غيره ؛

ولا يطمئنون لسواه

كانوا يفهمون العقائد منآياتالقرآن الكريم » وهى

ينات » وما اشتبه عحلاهمولوا فهمه مما توحيه أساليب اللغة » وهم مها

خبراء  .وإن تعذر علهم توقفوا وفوضوا الأمور غير مبتغين فتنة. 
ولا راغيين فىزيغ » ولا سالكين غيرسبيل البق القويم. 

وقدكان ذلكملائماللعرب كافيالي» لهم قومأميونليسواأهلعلوم
ولا منطق ولا فلسفة » نالف المعتزلة ذلك المبج » وحكموا العقل ى كل
شىء وجعلوه أساس نحنهم » وساقهم شره عقوم إ|ملحىاولة اكتناه كل

أمر » فكان كل ذلك صدمة للفقهاء م بألفوها» فجردوا علهمسيوفهم ؛
وأشاعوا عنهم قالة السوء » وماكان المعتزلة فى الحقيقة إلا؟ا قال أححد

»لكن
العلماء الأورويين :نإنسالممع املنمعئزلة صوت التخالفة للدين و
سمعنا.صورت الضمير المتدين الذى يناضل ضدكرها لايليق الله تعالى وعلاقته
بعيك .5

شغل المعتزلة ممجادلة الزنادقة والروافض والثنوية وغبرهم ؛ وكل

مجادلة نوع منالأزال  :والمحاربة » والمحارب مأنخوذ بطرق تحاربهفىالقتال

مقيد بأسلحته » متعرف لخططه  .دارس للراميه » متقصص لغاياته » وكل
ذلاك منشأنهأن يجعلاللنصممتأثرامخصمه » آخذأ عنه بعض مناهجه »

فالمعتزلة تقأدثروا إ-لىحد ما بآراء مخالفيهم وأفكارهم ؛ وما أحسن قول
نيرج ق

ذللك

:

مننازل عدوا عظما فمعىركة فهو مبروط به » مقيد بشروطالقتال .
وتقلب أحواله » ويازمه أن بلاحق عدوة فق تحركاتئه ؛ وسكناته وقيايه »

عكرفكىة الأفكار ؛
مكذل
»ا تؤثر فريهوح العدو وحيله »
وعوردهبم
وق
وفى الحملةفالعدوتأثيرفىتكوين الأفكار ليس بأقل من تأثشرالحليف فيه ؛
ابلة
حبنعض
حىالإن

قشدكا أأصنعابه انقطعوا إلىالرد على الملحساين

ه

رو
غ»
لإلاحاد
ق'ىال
انقطاعا أداهمإل

5*0
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بعد ذلك إذا رأيتشذوذًا ىآراء بعض

المعدز لة لتأئرهم مبذه الحادلة .

٠

كانت طريقة المعتزلة فقمعرفة العقائد عقلية الصة ؛ لا يعتمدون على

نص » اللهم إلاإذا كان موضوع الكلام حكة شرعيا » أو لهصلة كم شرعى
فجل اعماده علىالعقل كماأسلفتا » وللعقل نزوات وغرة »©لذلك وقعوا

فى كاثيهرمننات دفعتها إلهم نزعدهم العقلية اللخالصة ك»قول الحباى وهو
عن أكتهم أن اللهمطيع لعيده إذا أجاب دع
واءه
كا»ن سببه قوله هذا القول

أنهسأل أباالحسن الأشعرى قائلا له :مامعنى الطاعة عندك ؟ فقال موافقة
الأمر » وسأله هذا عقنوله فبا ء فقال المبائى  :الطاعة عندى موافقة

الإرادة » وكلمنفعلمرادغيأرهطفاقدعه » فقال أبو اسن يازمك

علىهذا الأصل أن يك
مون
طال
يله
عا لعيده إذ
مارفعالده » ولو جاز
أينكون اللهتعالى مطيعا لعبده كاز أن يكون غخاضعا له » تعالى الله عن
ذلك عكلوباير(, 2

1

وقول أنىالغذيل منأنمنهمأن أهل الجنةغير مختارين » لأمهملكاونوا
محتارين سكانوا مكافين » والآ خبرة دار جزاء لادار تكليف » وفى ذلك

شطط عقل ؛ لآ انلاختبار لابستازم الت
وكليذفكءر اللحياط أنه رجععن
هاذلاآول (, 5©6
مثل هذا الن
وع من الشذوذ الفكرى كان بقع من بعضهم » فيسر بن

الناس
عمهم ومعه قالة السوء عامة » من غير أن تخص المسبىء ١ : واتموا فتنة
لانصيين الذينظلموامنكمخخاصة » ١

خ
4ا
سصم
المعتزلة كثرين هن رجال كانت لم منزلة كبيرة عند
الأمة ؛ وم يتزهوا
كلامهم فشصىومتهم » وانظر إل قول الماحظ عن راجال
0
( )١الفرق بين الفرق ,

(؟) الا
اتتصا
لررفى
د على اابلنراوندى .

10اات

الحديث والفقه  :وأصحاب اللحديث والعوام هم الذين يملدون ولاحصاون »
ولا يرون » والتقليد مرغوب عنه فى ححجة العقل ٠ منهى عنهفالىقرآن ...

إلى أن قال  :وأما قوط فالنسالك والعباد منا » فعباد اتتوارج وحده ,أكثر
عدد] من عبادهم » على قلة عد الدوارج ق جنب عددهم ؛ على أنهم

أصماب نية » وأطيب طعمة » وأبعد من التكسب ٠ وأصدق ورعا » وأقل
زيا » وأدوم طريقة » وأبذل للمهجة » وأقل -جمعا ومنعا » وأظهر زهدا
وصريدا 2١4  ,فكان العلعن قّ مذاهب هؤلاء عر القوال سِييأ  7تور الأمة

من المعسزلة .
© س
واعتنق

كان من شافاء بي العياس من شايع المعز له » و تأر شم 6

مذاههم

4

و تستسب»

فأذى الفقياء واغدين

58

4

فأراد أن عل

 3وابتلاهم  3وأنزل

م

الناس عل

اعتناقيا

إاحاة  6فير وأ وصايروا

40

3

ومن استحل هذه القضية » غرجعت ثللك الآلامويالاعلى المعتزلة فى «تعهم »
لهم أصل :البلا"ء وخملطاء الخلفاء والأمراء

صشيروأ عن رأميم » وقَذوا

بتدبير هم » وكات متهم من دافع عن هذا الإأرماق » وذاللك الاضطهاد .
انظر إل قول اليا مول ق

تعريمي مل | للفاء قَّ امتحانمهم الفقهاء

والدئن  :وبعد » فنحن لمنكفر إلا من أوسعناه حجة » ولم تمتحن إلاأهل
العبعة ؛ وليس قشف المميع من التمسس » ولا امتمحان الظندن من هتك

الأستار » ولو كان كل كشف هتكا وكل امتسان تجسساً لكان القاضى أهتك

الناس لست » وأشد الئاس تتبعا لعورة (. )5
الك امهزام الآاراء الهى تناصرها القوة أمر توم  3لذن القوة الادية رعناء

هوسعاه من شأنها الشعلط  .و اروس عل اخادة  .وكل رأى يعتسد على القوة
)(١

الفصول اختارة مكنمي اطاط للامام عبيد الله بن عاك, 

(١؟) الفصول الختارة أيقنا .

5

5

تلنظاسنون فىقوة دلائله إ»ذ لوكان
بنا
فىتأبيده تنعكس عليه الأمإر » لأ

صىرة إلىالسلطان .
قبوايلادرهان » ماااحلتانجف
 5س ككاشنرون من ذوى الإلحاد مجدون فى المعيزلة عشا بحفرون

فحيهى عفإاذاسدتهبمدوتآراأئغهرماض»هوميلأققوصناهفيمه المجستمزلعةهمعونهدمس .همفعالبىنالاإلسرلااومندوىالمسلمين »
كان يعد

منهم ٠ وأبو عيسى الوراق » وأحمد بن حائط » وفضل.الحدلى » كانوا

ينتمون إلبم » وكل هؤلاء أحدثوا الأحداث فى الإسلام و»أتوا بالمتكرات»

وكان منهم من استؤجر للهود لإفساد عقيدة المسلمين ٠ وانماؤهم المجيز لة

أول أمره ؛ وإن فصلواعنهمعندظهورشتائعهم مجعلرشاشاممالطسخوا به

ينالسمعةالمعتزلة وأإقنسموا جهد أعانهم أنهممنهم براء ؛ فإن الاتهام إلى

الأذهان من البراءة .

اتهام الفقهاء والمحدلين لهم:
اشتدت حملة أولتلك عل المعدزلة  ممغامسوهم لى كل تع * مخ بن

الإمام محمدبنالحسن:الشيبانى أفى.بأن من صاللقلخلمفتزلى يعيدعسللاته »
وا
.لإمام “أبايوسف عسدهم .من الزنادقة » والإمامان مالك والشافعى لم
يقبلاالشبادة منأحدهم  .وسرت مقالة السوءإلىمنينتمى إلهم » ححتى
اجموهم بالفسق واتتهاك الحرنات ,ؤف الحق إن كل خصومة تؤدى إلى

الملاحاة لابد أن تؤدى إلى المهاترة » ورثى اللخصم خصمه بالحق وبالباطل »
فكثير املنهم للى وجهت إلى المتعتزلصةدلمر إعننصاف ٠ بلكا انلتعميز
رائد المميمين والتعحصب دليلهم » وكل تعصب يسد مسامع الإدراك فىفاحية

اعلنتمايلنواىحىدا؛يلنأفجاخلمومسذتيزلنة فبإمفهمخكثييرر» ولوكان اقتتدمى إليهم بعض
٠ إذ أن سابقة الفضل بالنفاع عن

الإسلام ٠ فقد اتفرق لتباع واصل فى الأقطار الإسلامية رادين على أهل

الأعواءو؛كان تمرو بنعبيدحرباعلى الزنادقة مشبوبة أ
»لُاومادرها .
وكان
صدبقا لبشار بن براد »للا علمتهل ن
زدقةسعىفى “نفيهمن بغداد

شق ول يعدإلابعدموت مرو .

س5ه85

بم

وكان منهمالعباد الزهاد  .فهذا عمرو بن عبيد (')  .يقول فايلهلتاحظل
م(تعصبا ) إن عبادته ثى بعبادة عامة عبادة الفقّهاء والمحدثن

وقال الوائق لأحمد بن أنى دؤاد وزيره ل “لم* تول أصحانى (المعزلة)
القضاء »تكونالى غيرهم ) فقال:ياأمير المؤٌمننإن أصوابك عتن
ذعون
ك
لعن

ع

وهذاجمفر بن مبشر وجهت إليهبعشرة ا لاف درمم ٠ فأى أن يقبلها »
فذهبت إليه بنفسى ؛ واستأذنت فأنى أن يأذن لى » فدخلت من غير إذن

6

فس
ول س
قيفه
اى
ل وج
:هى
ا»
لآن
أاوللىقضاء مثله .
ومن الغريب أن جعفراً هذا حمل إليهأبصعضعحابه درهمين فقبلهما ؛

حل لى قتلك » فانصرفت عنه » فكيف

فقيللهكيف تردعشرةآلاف درهم» وتقبل درمن ؟ فقال أرباب العشرة
أحن ما منى ؛ وأنا أحق مبذين الدرهمن » لحاجى إلهما » وقد ساقهما الله *

إلى من غمر موسأألعةَ»ناتى مهماعن الشبة والخرام .
فهذه نفس قويد تسد كل باب الشبات » اشتبه فى مال السلطان أظنه
أنهجمع عن غير الطرق انللة » فرفض العطاء » وقبل الدرهمين حلالا طيبا.

ومن هذا السياق ترى أن المعتزلة كانمنهم الزهاد » ومنهم المقتصدون
«وقليل منهم ساء ما يفعلون .

مناظرات المعتزلة
تكون عل الكلام منمجموع مناظرات المعتزلة مع خخصومهم » سواء

أكانوا املنرافضة » والمحوس والثنوية » وسائر أهل الأهواء » أم من
رجال

الفقه والحديث

ع

أممن الأشاعرة والماتريدية .

فهم م ركز

الدائرة

»

) (١1كاالثمنصور يبالغ فىتعغلم عمرو بن عبيد ورثاه بقوله: 

صل الإله عليك من متوسل
قبرا تضمن

عؤّمئنا متخشسعا

قبرأ

مررت

عيد

الإله

به
ودانث

عل

مسران

بالقسرال

وإذا الرجال تنازعوا فى شببة ١ فصل الحديث بحجة وبيان
أبق نا
عمرا أيا عيان
ولو أن هذا الدهر أبق مالحا
( م 5١ تاريخ الحدل) 

ب لاس

وقطب الرحى » شغلوا الآمة الإسلامية بمجادلاتهم ومناظر اهم نحو ثلائة
قرون ازدحمت فبها مجالس الأمراء والوزراء والعلاء » وتضاربت فبا

الآراء » وتنادرت المذاهب » وتجاوبت فأبصاداء الفكر الإسلاتى » وقد

زين بزينة فارسية أو يونانية أوهندية  .وقد امتازوا

جدلمميزات والختصوا

مخصائص جعلت لم لونا خاصا » ونحلة خاصة ؛ لاتختلف فىمجملها عمادعا

إلها الدين » وإن تباينت طرق استنباطها » وتخالفت مقدماتهم الاستنباطية عن

مقدمات غيرهم من جاهير الآمة الإسلامية  .وأوضم مبزاتهم فى الحدل :
 ١س مجانبهم التقليد » ومجافامم الاتباع لغيره .. ,من ير بحثه

وتنقيب ووزن للأدلة ومقايسة لالأمورر » الاحترام عندهملل
لآرلاءأ ل
ساياء »

ول
للحق
ليققةالا
ئل

؛ ولذلك لميكنيقلد بعضهم بعضا  .وقاعدتهم الى.

يسيرون علها كل مكلف مطالب عا يؤديه إليه اجتهاده فى أصول الدين »

اعللذلسكهبوب فى افتراقهم إلىفكرشقرة .
ول
منهم الواصلية )(١ والهذيلية (؟) والنظامية () والحائطة ( )4ع

والبشرية ( )0والمعمرية ( )5والمزدارية ( )7والئامية ( )8والمشامية ()4
والحاحظية )(١٠ والحياطية )(1١١ والجبائية )(١1 واللهشمية (", )81
 010أسعاب واصل بن عطاء .

(؟) أصماب ألى المذيل العلااف .
02

أصماب النظام .

( ):أساب أحيد بن حائط .7

() أسماب بشربن الممصر .
( )5أسماب بعر بنعباد السلبى ,

( )9أسماب عيمىبنصبيح المكنى بأنى موبى الملقب بالمزدار .
8

أسمماب ممامة بنأشرس يري ,

( )5أسماب حشام بن عبر القوطى ,

( )81أصماب الجاسظ .
) (١1أسماب ا المسين المياط, 

( )01أسماب الجيال .

بلنجبال 
) 010أصصابي أب هاشمعباء السلام ا

١أا بس

0

اعهادهم على العقّل فق إثيات العقائد  .وقد امْمْلوا من القرآن

الكريم مددأ » حى لايذهب مهبم الشطط إلىاللحروج عن جادته ؛ ولمتكن

معرفهم بالحديث كبيرة » لمهمماكانوا يأخذون بهفىالعقائد ولاحتجون به>

أخذهممنمناهلالعلومالىترجمت فىعصره ,ء فقدضربوا
يسهم فثىللك العلوم » ونالوا منها يمسأاعدهم فى اللحن بالحجة » ومقارعة
انادصوم ومصارعة الأقوام فى هيدان الكلام  .وقد انضم إلهم كل مسم

مثقف بالثقافة الأجنبية التى غذت العقل العربى فى ذلك العصر  .فقد رأى

مايلائمه آفرىاء المعتزلة التى كانت جامعة بايلنروح الدينية الى تظلها »
وفكرة التئزيه الى تسيطر علا » والأفكار الفلسفية الى ترضى اللهمة'
العقلية » ولذلك كان بن رجاها كشرون من الكتاب الممتازين » والعلياء
المدزين » والفلاسفة الفاضين جمععظم .

لا
ابيئ
جان
رد ك
 - 4اللسن والفصاحة والبيان » فق

خطباء مصاقع »

ومناظرون ابقون » ومجادلون قد مرسوا بالجدل » فعرفوا أفانينه » وخمروا
طرقه  .ودرسوا كيف يصرعون اللخحصوم ويلوون علمم المقاصد » وهذا
امطر التفوس » حاضر البدمبة »
مطيخبوعل
واصل بنعطاء كبيرهم ؛ خ
هالذ.ا الشنظيامومخنعهم كان ذكيابليغا » جاد اللسان أديبا
ورنج
قوى الا
شاعراً » وهذا أبوعمّان عمرى الحماحظ الذدى يقول فيه أحد الصابئة ثابت بن
اجاح
قرة  :أبو عمان ال
لظمخسطيلبمين » وشيخ المتكلمين »©ومدره
المتقدمين والمتكلمين إن تكلم حكى عبان البلاغة و؛إن ناظر ضارع النظام

فى الجدل ؛ شيخ الأدب » ولبان العرب » كتيه رياض زاهرة » ورسائله
أفنانمثيرة » مانازعهمنازع إلارشاهآنفا» ولاتعرض لهمتعرض »ءإلاقدم

له التواضع استبقاء .
خصوم المعثر لة :

جادل المعنزلة :

 - ١الارفهفى والمحوس والثنوية والجهمية وسائر أهل البدع

؟5١1؟ هس

؟

الفقهاء المحدثين ..

#

الأشاعر والماتريدية .

»الفقهاء
وسنتكم الآن علىجالممعالروافض والجهمية ومن إلمهم و

وانحدثين و»نبتى الكلام على جدلهم معالأشاعرة إلىأن بحين وقت الكلام

علهم .
حادلهم للكفار وأهل الأهواء :
فىآخخر العصر الأموىو صدر الدولة العباسية كير الرنادقةوالديصانية 

والمرقيونية » وغيرهم من أهل الأهواء » وكالوا تارة يكشفون القناع »

وأحيانا ينفثون تعاليمهم مستثرين بلباس الإسلام » متسربلين بسرباله »
ليدسالسم منغر أن يشعر مهم أحد فملحاترس منهم المتدينون » وقدكان
جل الرافضة على ذلك النحو ؛ فكانوا أشد عداوة علىالإسلام منغيرهم »
وأعظم نكاية له» وأهدى إلى مقاتله لاغترار بعض الناس -بم » فتصدى

ممعتزلة » وصارعوهم ىكل ميدان » ظنوا أنهم محاريرن الإسلام فيه »
ال

ثم لاقوا الثنوية والديصانية والدهرية وغمره ممن استمد متهم الروافض,

وجها اوجه ٠ فلقد فرق واصل أصحابه فى الأمصار نحاربة الزنادقة فا »
ودافع بنفسه  .ومن مؤلفاته كتاب ألف مسألة لارد عالمىانوية » وكذلك
فعل خلفاؤه من بعده » وكان جدلم بقوة ولبوض دليل » وفصاحة »

وبيان » وقدرة على الإقناع اكتسبوها من علومهم وممارسهم الجدل حبى ٠
( )١وما محكى أن صالح بنعبد القدوس وقد كان سوفسطائيا مات لهولد قفى إليه
يول
ذأب
حقال
ل.ف
ارقا
اثلتيع له .فرآه محت
أبوالطذيل العلاف والنظام معهوهو غلام -كحد
لا أدرى لجزعك وجها ٠ إكذان الناس عندك كالزرع  .فقال صالح يأابا المذيل إتما أجزع
عليه » لأنه لميقرأكتاب الشكوك ؛ فقال أبو المذيل  :وماكتاب الشكوك ؟ قالكتاب وضعته

منقرأه شك ذياكان حتىيتوم أنهلميكن » وفمالميكنحدىين أنهقدكان  .فقال لهالنظام :
فشك أنتفىموت أبنك » واعمل علىأنه لمت » وإث ماث » وشك أيضافى أنهقدترأهذ
الكتاب ٠ وإن لميكن قرأه فسكت صالح ( .
يرث
عرح
املن م

).

"911؟ لم

إن كثرين من خخصومهم كانوا يغمدون السلاح ؛ ويلقون السلمعند لقامهم

وكثيرمهمكانيسلمبعدنقاشهم .
وهذا أبو الحذيل العلاف أسلعلىيديهأكثرمنثلاثةآلاف رجل من
المحوس والثنوية » لحذقه وبراعته فى الناظرة » وقوة ميادعو إليه ؛
وضعف مايلوون ألسنهم' به» ولكن نعطيك صورة مكمان مجادل به

المحعزلة » ومقدار قوة استدلالم ننقللكبعضامماروى منهذه المناقشات»
جاء فى الانتصار  :أن ا مانويةترحأن الصدق والكذب متضادان » وأن
الصدق خير » واهولمننور » والكذب شر وهو من الظلمة  .قاللم
إ(براهم النظام ) حدثونا عن إنسان قال قولا كذب فيه » من الكاذب؟
قالوا الظلمة  .قال فان نبدمعد ذلك على ما.فعل من الكذب وقال قد

كذبت وأسأت  .من القائل قدكذبت ؟ فاختلطوا عن ذلك ولميدروا ؛
ا.
مفايقول
قون
ل

إبراهم النظام  :أنزعم إن النورهوالقائلقدكذبت

وأسأت فقدكذب » لأنه لميكن الكذب منه » ولاقاله » والكذب شر؛
لنمة قالت :
ظمإ
لقل
فقدكان مانلنور شر » وهذا هدم قولكم ٠ واإن

اد ك
لاظن م
قكدذبت وأسأت » فقد صدقت  :والصدق خمر » فق
لنمة
صدق وكذب ؛ وهماعندكمعنتلفانخيراوشراًعلىحككر .

»
حقشى
انظر إلىذلك الاستقراء والتتبع » وأخذ الطرق على المنا
بفحمه» وكذلك كانت مناقشة المعتزلة للروافض وغبرهممن على شاكلهم 1

ومع هذا يجب أن نقرر أنهمع هذه المناقشة الحادة اكلاىنت تبقويمهم
وبين المعتزل .ة كانهؤلاء تحسنون ف معاملتهم  .وتلك أخلاقالعلماء تنسع
صدوره ,لمودة مخالفم ف الدين حى مبدبم اللهسواء السبيل .
مادلهم مع الفقهاء و امحدثين :

من المقررمنكتب عم النفس (© أن الختلفن إن تقاربا فىالعقيدة
لك ماكان » فإن موضع الللاف بين
ودذ»
»لاحاة أح
كان الجدال أوشادلم
) (١ذكر هذه القضية وأثبّها جوستاف لوبون » ىكتابه  :الآراء والممتقدات, 
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المعتزلة والفقهاء هينمتدارك » لايكفر بهمالف » ولايخرج بهعن نبج
الدين مجادل » ولكن الحدال بيئْهما كان عنيفا » والمهاترة قد راجت

سوقها » ولعل السبب فوق ماسبق أن الاختلاف كان اختلاف عقلية
ومنطق » وطرائق تفكر فىهذا الدين القوم » فالفقهاء والمحدثون يتعرفون
دينهممنالكتاب والسئة » وعملهم العقلىفهمنصوص الكتاب الكريم ؛
وتعرف الصحبح من اللأثور عن الرسول الأبن » ويعد طلب الدين من غير

هذا الطريق شططا وتحيفاوعوجا .
والمعتزلة يرون أن إثبات العقائد بالأقيسة العقلية جائز إن لميكن واجبا
مادامت لمتخالف نصافى الدين بلتؤيده » هملذلك يستخدمون المنطق ء
والبحوث الفاسفية » وإثبات عقائد الإسلام ؛ وأولك الفقهاء بجافونها

ويرون الوقوف عند النص » حبى لتازل الأقدام فى مزالق الضلال »
»قل مخدع ويغتر فيضل .
ومخاطر ال
وأواهام
لع

وليس معنى هذا الكلام أنه لميكن هناك خخلاف بلكان بينهما خللاف
فىجزئيات كثيرة » ولكنه لايصيب لبالعقيدة  :ولذلك هملايكفرون

النقهاء وامحدثين »يوهكؤلفاءرلواتهم بل يعدونهم مبتدعة .
وجدالم كان صو رة لاختلاف هاتين العقليئين » واقرأ مجادلهم ق
مسألة خلق القرآن » تجد المعدزلى منطلقا وراء الأقيسة العقلية من غر أى

قيدبقيدبهنفسه إلاالتنزيه » والفقيه أُوامحدث متوقن متحفظ » غير
منبجمعلىمالمينصعليهفىكتابولاسئة» وقدعلمت أن الجمهوركان
وراء الفقهاء وانحدثين علىماأسلفنا .
الأثور منمحادلات المعز لة

كان العصر العباسبى عصر المناظرات حقا » وكانت هى ميدان البيان
ومظهر الفصاحة واللسن ٠ وقد كان المعتزلة فرسان الحلية فاىلمناظرات قى

العقائد .

© 0895هس

وقد كثرت مجالس مناظر الهم  .فقدنناظروا بين أيدى الأمراء » وى

المساجد » وثىكل مكان يصلح للجدل والمناظرة » ولكن الأثور من
واكلانع.ل
المناظرات قليل بالنسبة لم

السبب ق ذلك ء أن أكثر تلك

المناظرات كان ارتجاليا » ومن الصعب تدوين جميع يمقاال » ذلك إلى أن
اضطيهاد المعتزلة فىعصر المتوكل » وما والاه » وكراهية الاير الإسلامية

لم» كاناسبيافىضياع كثيرمنآثارهم » واندثار أ كر مناظرانهم؛ وما بى

على قلتهيعطينا صورة منقوة جدلم ؛ ويبينلناأنهمقوم خصمون .

سكاا؟

هس

غتاراأت من مناظرات المعترلة

المناظرة الأولى

مناظرة واصل بن عطاء لعمرو بن عبيد
لما فارق واصل مجلس الحسن البصرى © أرسل إليه هاء! حمروبن
عبيد يناظره .
قال واصل , :

مفلممن أنىكبيرة من أهل القبلةاستحق اسمالنفاق ؟ فال عمرو :

لقوله تعالى؛والذين يرمون المحصنات  .ثم لميأتوا بأربعة شبداء فاجلدوهم
تمانين جلدة » ولا تقبلوا م شوادةأبدا » وأولئتك همالفاسقون؛  .فكأن كل

فاسى منافق ؛ إكذان ألف المعرفة ولامها موجودين فى الفاسق .
قال واصل :

دت الله تعالى يقول ١ : ومن لممحكمباأنزلاللهفأولئنك
وبسجقد
أل

م الظالمون » وأجمع أهل العم على أن صاحب الكبيرة من أهل القبلة
استحق اسم ظالم » 5ا استحق اسم فاسق » فألا كفرتم صاحب الكبرة

من أهل القبلة بقوله تعالى ١٠ : والكافرون همالظالمون » فعرف بألف ولام
اتعريف فىقوله تعالى  « :ومنلميحكم بماأنزل اللهفأولئك هرالظالمون 5

نا قال تعالى فى القاذف «وأوللك ه ,الفاسقون» فسميته منافقا لقوله تعالى «إن

المنافقين هم الفاسقون » ؟

ياأباعمان أعا أولى أن نستعمل فى المحدثين من أمتنا امتافق عليه أهل

الفرقمنأهل القبلة» اأخممتلافوا فيه؟ فقالعمرو  :باتلمفاقوا عليه
أولى  .فقال واصل ألست نجد أهل الفرق على اختلافهم يسمون :صاحب

الكبيرة فاستا » ومختلفون فيا عدا ذلك من أممائه » لأن اللتوارج تسميه
مشركا فاسقا » والشيعة تسميه كافر نعمة فاسقًا » واللْيسن يسميه منافمًا فاسما
والمرجئة تسميه مؤمنا فاسمًا » فالواجب أن يسمى بالاسم الذى اتفق الختافون

عليه ؛ وهو الفسق » ولايسمى بماعدا ذلك من الأسياء الى اختلفوا فها »
وح

/ا١؟

س

فهذا أشبه باأهللدين » فقال عمرو  :دابنٍ وبين الحق عداوة » والقول

قولك » فليشبد على من حضر أنىتارك للمذهب الذى كنت أذهب إليه »
قائل بقول ألىحذيفة » وإفى قد اعتزلتمذهب المسن فقهذا الباب .

المناظرة الثاتية
مناظرة المأمرن المرتئد النراسالى

ارتد تخراسائى عالنإسلام » فحمل إلى المأمون » حى وافاه بالعراق .
 :لأن أستحييك محق أحب إلى من أن أقتلك بحن »ع

فاقاللملأهمون

ولأن أقيلك بالشراءة أحب إلىمن أن أدئعك بالنهمة » قدكنت مسلا بعد
أن اكثنت نصرانيا » وكنت فنا أتيح » وأيانك أطول ؛ قاست سد ىن

ذى
مماكنتبهآنسا » ثملمتلبث أن رجعت عنا نا'فرفاًخي:رنا عن االىلء
أوخشك من الشىء الذى صار آنسللكمنإلفك القدتم » وأنسلك الأول ؛
فإن

وحدت

عندناأ

دواء

ذائك

تعا لحت به

اه

والمريض

سس

محتاج إلىالمشاورة » وإن أنخطأك الشفاء  :ونباعندائك الدواء

الأطباء
كنت قد

أعذرت ولم ترجع ,علىنفسك بلائمة » فقإتنلنالك قتلناكمحكم الشريعة ١
أو تر جع أنت فى نفساث إلى الاستبصار والثقة » وتعم أنك لم تقصر فى
اجعهاد » ول تفرط فى الدخول فىباب الحزم .

قال المرتد :

أوحشنى كثرة مارأيت من الاختلاف فيكم:
قال المأمون :

لنا اختلافان أحدهها كالاختلاف فى الأذان » وتكيير الختائر ؛
والاختلاف فى التشهد » وصلاة الأعياد  :وتكبير التشريق © ووجره
ثفم؛ا
إتلا
الفتيأ وها أشبه ذلك » وليس هذا باخ

هو نجيير وتوسعة

ونحخفيف من النة  3فن أذن مثنى ؛ وأقام مثنىلميؤثم » ومن أذن مثنى 3

وأقام فرادى لحموب »٠ليتاعايرون » ولا يتعايبون  .أنت ترى ذلك عيانا »

- #1

وتشمد عليه تبيانا » والاختلات الأشر كنحو اختلافنا فى-تأويل الآية من
كتابنا » وتأؤيل اللحديث نعبنينا » مع إجاعنا على أصل التزيل » واتفاقنا
عل عين ادر » فكإنان الذى أوحشك هذا » حتى أنكرت مأنجله هذا

الكتاب ٠ فقد ينبغى أن يكون اللفظ مجميع التوراة والإنجيل متفقا عل
»ا يكون متفقا على تنزيله » ولايكون بين جميع النصارى والهود
تأويله ك

اختلاف فى شىء من التأويلات» وينبغى لألكاترجع إلا إلى لغة الخاعتلااف
فى تأويل ألفاظها » ولو شاء الله أن ينزلكتبه » ومجعل كلام أنبيائه » وورثة
رسلهلامحتاج إلىتفسير لفعل » ولكنا لمنرشيئامن الدين والدنيا دفع[لينا
علىالكفاية » ولوكان الأمر كذلك لسققطت البلوى وانحنة » وذهبت المسابقة
والمنافسة » ولميكنتفاضل ؛ وليس على هذا بتىااللدهنيا .
قال المرتد  :أشبد أن الله واحد » لاند لهولا ولد » وأن المسيح

عبده » وأن محمد صادق » وأنك أمير المإمنين حقا .

امعرل :

3

لممروعروع

ولعصال /اتصرملامورى)
ف

خعوةارج وأموين ٠ كما
فى ذلك العصر تفرقت الأمة سياسيا إولىنشي
وإلى
االع
علمت » وسرى ذلك الاختلاف إلى
لقائ
فدر
وع

» وتفرق الصحابة

والتابعون » فاىلأقطار الإسلامية » فرأوا مالميكونوا قدرأوه » وانفتقت
أذهائهم إلىأمورلميكونوا يفعورنها » وفى هذا العصر كثر التحدث عن
سول لل ل فكان ذلك التفرقمعشيوع التحدث سببافىكثرةالكذب

عايه يِل » وقدقوى ذلك دخول طوائفمنالبود والتصارى وانجوس

وغيرهم فى الدينالإسلاى » وهم متأثرون بتعاليمهمالقدمة؛ فأدخلواعلى

الأحاديث شيئاًكرا املنإسرائيليات وغيرها .
وقد قال الإهام النووى فى بيان الدوافع إلى النكذب  0النبى
0

وه ,أنواع
وأشباههم من م رج

الذين وضعوا

للدين وقارا

3

وإما حسبة يزحمهم كجهلة المتعيدين

الأحاديث فىالأفضائل والرغائب

» وإما إغرابا وسمعة كفسقة

الخدئن » وإما تعصبا واحتجاجا كدعاء البتدءة ومتعصى المذاهب » وإما

أنيرا فاهادوه وطلب العذرلهمفي أاتوه إلخ(', 2
اتباعا لموى أهلالد
أهل اأرأى وأهل الحديث :
قدعلمت أن الصحابة كانوا يجسبدون رامذ

م جدوانق ترق لكرج

ولافى السنة » ولكنهمكانوامخْشون الانسياقة وراء الآراء » حى لايضلوا ؛
ولكيلا ببعدوا عن “عث

الدين ومبج الحق

لذلاك أثرعن كثيربن منهم

اللبى عن الآراء » فقدقال عمر  :يأنماالناس إن الرأى كان من رسول الله
) (١شرح مسلالنووى » وقدأسندذلك إلاىلقافى عياض. 

سم

!أ الله

لمتصميبا » لأناللهكانيريه » وإما هومناالظنوالتكلف  .وقال :
اتقوا الرأى فى دينكم ؛ وكان يقول  :أصعاب الرأى أعداء السان أعيتهم
الأحاديث أن حفظوها وتفلتت مابم أن يعوها » واستحيوا -حين سئلوا أن

يقولوا لانعلم » فعارضوا السكن برأم » فإياكم وإياهم © .
لذلك وجد قوم من الدّبدين فى ذلك العصر يكرهؤن الرأى » ولايفتون
إلا بالحديث  :فبإنجلدموا الحديث توقفوا .:وكان أكين هؤلاء فى الحجاز 

وسموا أهل الحديث ٠كما وجد قوم أكثر اجنهادهم بالقياس والرأى' ؛
لكثرة مانى الحديث من كذب على رسول الله يليه » وهذا الفريق

برى أن الشريعة معقولة المعبى ٠ ولا أصول يرجع إلمبا  :فكانوا بلخاالفون
الاأول
لينعفى
مل بالكتاب والسنة ومجادوا إلبما سبيلا » ولكنهم لاقتناعهم
ععقولية الشريعة وابتنانها على أصول محكثة فهمت مانلككتاب والسنة ,

كانوا لاتحجمون عن الفتوى » برأم فهالميجدوافيهنصاً.

وفوق ذكلاكنوا حبون معرفة العلل والغايات الى من أجلها شرك
الأحكام » ورا دوا بعض الأحاديث غخالفنها لأصول الشريعة » ©0وكان
مقام هؤلاء بالعراق لإقامة عبد الله بن مسعود به » وقدكان من أهل الرأى :
ولأن أكثر رواة الحديث كانوا بالحجاز ٠ وللتعالم الفارسية واليونانية الى
كانتبالعراق » وقدامتازأهلالرأىبقلةروابتهمللحديث وكثرةتفريعهم
الفروع » حبى وصلوا إلى وضع أحكام لأمور تتخيل بالحيال » وملحاققها
الواقع

كا امتاز رجال الحديث بكرة روانته » ووقوفهم عند النص 5

00:

) 01أعلام
الموتعينلابنالقمب ١ ص 54١ و. (4
( ؟) تاريخ التشريع

الإسلاى للأستاذ المرح
وم الشيخمحمد اللشرى ,

بك و .

د 151١ب

تجادلاتهم :

طريقة الدراسة لاالهوى » كلهم يطلب التق » وكلهم يسعى إليه١٠ . كن
اختلاف

الطرق شعب

الأنظار » وأوجد

ذلك الاختلاف

:ف الفروع

2

انظار

ننه
إلى تلك المناقشة ببنأنىحنيفة وهومن أهل لرأى ؛ والأوزاعى وهر م أ
روى
الحديثاما

سفيان بن عبينة إذ قال:

اجتمم أوباوحلنيأفةوزاعى فىدارالخواطين عكةالمكرمة  .فقالالأوز ا عى
لأنىحنيفة  :مالك لاترفعون أيديكم عند اأركوع » وعند الرفع منه » فتمال

أبوبحديفةلأجل أنهلم يصح عن رسولالله ديه أنهكانيرفع يديه إذا
.ال  :كيف ؟ وقد حدثنى -
افتتح الصلاة © وعند الركوع . ».وعند الرفع ق
ازرهرى عن سالم عن أبيه عن

رسول

لل

كلق

أنهكان يرفع يديه

إذا

افتتح الصلاة وعند الركوع وعند الرفع » فال أبو -عنيفة حدثنا حاد عن

هل من ابرقم
ي
ال
دذ رسول
ابنمو أ
عن
نلقموةالأسره
عع
إبراهم

يديه إلا عند افتعاح الصلاة » ولايعود إلى ثبىء من ذلك  .فقال الأوزاعى
أحدثك عن الزهرى عن سالم عن أبيه » وتقول حدثتى حاد عن إبراهم

فتقال أبوحنيفة كان-حاد أفقهمن الرهرى »٠وكان إبراهم أفقهمنسالم .
وعلقمة ليس بدون ابن حمر » وإن كان لابن عمر صحبة أو له فضل صمعبة

فالأسود لهفضلل كثير .

تعطيك هذه المناقشة أن الاثنئ اتفا افلىعمل بالحديث» ولكن أباحنيفة
واة .
ل فرقه
لاحظ أوالا

*مقتس

نلؤمام مالك واليثتمد العلاث
كانتبي ا
 .واقرأ ارسائل الى

ه الصدر الى امتاز مها
ى .وجهة النظر مع أدب المناقشة و ححسن المودة و سع5

العباء المحققون »بيد أنا نقول إنكراهةرجال الحديثللرأى وتخوفهم منه

م591آ
8

ل

انئهلين
لشق م
جعل' لسان كير مهم يزلق إلى منمته » وينال راشا

به »

وانظر إلىقول الشعى لداود  :احفظ عى ثلاثا  :إذا سئلت عن مسألة »

فأجبت فبا » فلاتنبع«سألتك أرأيت » فاناللهقالف كىتابه  « :أرأيت من

انخذإللههواه » حبى فرغ من الاية  .والثانية إذاسئلت عن مسألة فلاتقس,
شيئا بشىء » فريما حرمت حلالا أو حللت ححراما » والثالثة إذا سئلت عنا
ل تاعلمفقللاأعلم . ©9وقال أيضا  :والله لقد بغض هؤلاء القوم إلى

بغ
أسجد
الم
وض إلكىنمانسة

دارى » قيل ومن هيماأبا عمر

قال الأرأتيون () م

لسع

ريت

) (1١الموائقات الشاطبى. 
ألى
ر أه
لذلك
اد ب
(؟) يقص

انك » تيأرأ ناكولاذك .

لكثرة تفريعهم المسائل وكانوا ينولون أرأيت لو حصل

١

تار كبرل بين
ذفار'_العصر
أرسلالليث بن سعدفقيهمصرإلىمالكبن أنس كتاباييين فيه د لول

عاخالفه فيه “وها هو ذا الكتاب :

سلام عليك » فإنى أحمد اللهإليك الذىلاإلهإلا هو  .أعابعد »ع
عافانااللهوزياك » وأحسن لنا العاقبةفىالدنياوالأخيرة » قد بلغنى كتاباك
تذكر فيهمن صلاح حالكم الذى يسرل » أأداماللهذلك لكم © وأبمه

بالعون على شكره  ,والزبادةمنإحسانه .وذكرت نظرله فى الكتب الى
بعثت ما إوليإكق»امتك إياها ' وختملك علبا مخاتمك » وقد أتننا »

فجزاكاللهعما قدمت منها خمراً » فإنباكتبانبت إليناعنك » فأحبيت
أن أباغحقيقمهابنظركفما» وذكرت أنهقدأنشطك ماكتبت إليكفيهمن
تقوم ماأتانىعنك إلى ابتدائىبالنصيحة » ورجوت أن يكون ا عندى
موضع ؛ وأنهلممنعك من ذلكفياخلاإلاأن يكون رأيكفينا جميلا »

إلاأنىل أذاكرك مثلهذا  .وأنهبلغك ألى أفتىالناس بأشياء مخالفة لعملايه
جماعة الناس عن
ودإمل
»ى يحقعلى الحوف على نفسى لاعماد مقنبل على
ماأفتيهم به » وإن الئاس تبع لأهل المدينة الى إل
كباانت الحجرة » وبا
نزل الفرآن الكريم » وقد أصبت بالذىكتبت بهمن ذلك إن شاءاتللعهالى

»

ووقع منىبالموقع الذىنحب » وماأجدأحداًبنسب إليهالعلمأكره لشواذ
الفتيا» ولا أشد تفضيلا لعلاء أهلالمدينة الذين مضوا » ولا آخخل لفتياهم

فاهثافقوا عليهمنى .والدمدللهرب العالمين الذىلاشريك له.و
كأمام
راذ
ت
من مقامرسولاللهيق بالمدينة» ونزول القرآنالكريمماعليهببن ظهرانى
أصحابه» وماعلمهماللهمن »ه وأن الناسصارواتبعالمفيهفكناذكرت »
وأما ماذكرت من قولاللهتعالى«والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار
الذيناتبعوهم بإحسان رفي ال ع
فج
مناتجر
هنهومرضواعن وأعد

ححتهاالأمبار خخالدين فهاأبدا ذلكالفزوزالعظم )

ال

قكين
بلث
انأو
سً م
ليرا
انكث
فز

8595

لم

الأول خرجوا إلىالجهاد فىسبيل الله

'بتغاء مرضاة الله » فجندوا الأجناد » واجتمع إلهم الناس ء فأظهروا ببن

تنهامب الله وسنةبيه» ولميكتموه ,شيئا علموه » وكان ىكل جند
كرا
ظه
منههم طائفة يعلدون كتاب الله وسنة نبيه » ومجتهدون برأم فها ل يفسره للم
ا.لقرآن والسئة » وأقرهم عليهأبوبكروعر وعمان الذين اختارهم المسلمون

لأنفسهم » ولم يكن أولئك الثلاثة مضيعين لأجناد المسلمين » ولا غافلن
خنتلاف
الحلذرا م
أامفىر اليسير ل»إقامة الدين » وا
لافو
ابلك
عنهم »
بكتاباللهوسنة نبي»ه فل يتركواأمراً مره القرآن ١ أوعمل به التى يليت
أاوشمروفاي بعدإهلعالمدوه؛ فإذجاا أمرريه أتما ٠برسولاللهيل .
يمصر والشام والعراق علىعهد ألى ,بكر وعمر وعمان ولميزالوا عليه » حبى

قبضوالميأمروه ,بغيره » فلانراه مجوز لأجناد المسلمين أن محدثوا اليوم

ههم
فدلب
لميع
سرال
أم

هن أصعاب رسول الله صلى اللهعليهوس والتابععن

عاب رسول الله يِلِثَرٍ اقخدتلفوا بعده فىلفيافى أشباء
خم » مأعصأن
كثيرة »؛ولولا أنى فد عرفت أن قد علمنبا كتدت باإليك » ثم اختلف

النابعونفىأشياءيعد أصاب ردول الله صلىاللهعايهوعلى 1لهوسلم» سعيك
ابنالمسيب ونها راؤة أشد الاختلاف ع  9احتلف الذين كانوا بعدهمفحضر مم

بالمدبنةوشرهاورأسهم يوم ابن شباب» وريمة بن أق عبد الحم 4
وكان من خدلاف ربيعة لبعض ما قدمفى ما قد عرفت وحضرت وسمعتث قولك

فويقهوك ذاىلرأى من أهل المدينة نبحنبىسعيد ؛ وعبيد الله حبمنر وكثر
ابسن فرقد وغيرهم كثير ممنهو أسنمن »
ه حبى اضطرك ماكر هت من ذلا

إلى فراق مجلسه » وذاكر تاك أنت وعبد العزيز بنعبداللهبعض مانعيت به
على ربيعة »ن ذاث فكنتًا الموافقين فياأنكرت » نكر هانمنهماأكرهه »

ومع ذا محمد الله عندربيعة خيركثير ء وعقل أصيل » ولسان بليغ ظ
وفضل مستبين » وطريقة حسنة فى الإسلام » ومودة صادقة لإخوانه

عامة ولا خاصة ؛ رحمهاللهوغفر له » وجزاه أحسن من عمله » وكان يكون

باه
توإذ
ا»
كناه
ببانب اختلاف كثير إذا لقي
شنا
م

بعضنا » فربماكتب إليه

89لا
د

لد

ف الثىء الواحد على فضل رأيه وعلمه بثلاثة أنواع ينقض بعضها بعضا »

ولا يشعر بالذىمفى من رأيه فى ذلك  .فهذا الذى يدعونى إلى ترك ما أنكرت

تركى 'إياه » وقد عرفت أيضا عيب إنكارى إياه أن مجمع أحد مأجنناد
المسلمين بين الاصلا
لتين
مل
طيلاةر » ومطر
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إلاالشه  /جمع منيم إمام قط  03ليلة مطر  .وفهم أبوعبيدة بن الجراح ء
وخخالد بن الوليد » ويزيد بن أى سفيان.وعمروبن العاص٠ومعاذ

بن

جبل وقد بلغنأان رسول الدصلللهعليهوعلى 1لهوسلقالأعلمكم بالحلال
والحرام معاذ بن جيل ٠ ويأق معاذ يوم القيامة بن يدى العلاء برتوه

خ(طوة ) وشرحبيل بحنسنة و
»أبو الدرودابءل»ال بن رباح » وكان
أبو ذر ممصر » والربير بن العوام  :وسعد بن أى وقاص ١ وخمص سبعوت

من أهل بدر » وبأجناد المسلمين كلها  .وبالعراق ابن مسعود وحذيفة بن
المان » وعمران بن حصن  .ونزهاأامليمرؤمنن على بن ألىطالب كرع الله
وجهه سنن ؛ وكان معهمن أصعاب رسول اللهصلى اللهعليهوعلى؟ لهوسلم 4

فلميجمه ! بين المغرب والعشاء قط  .ومن ذلك القضاء بشبادة شاهد وين

صاحب الاق » وقد عرفتأنهل يزليقضىبالمدينة به » ويلقض أصحعاب
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسم بالشام نوخمص ولا ممصر ولا
بالعراق ١ ولم يكتب به إلميم الخلفاء الراشدون أبوبكر وعمر وعمان وعلى

ثمولىعمربنعبدالعزيز » وكانكناقدعلمتفىإحياءالسئنوالجدفىإقامة
الدين ءو
رة ف
االإ
لصاب
أىى

والعلمبم قاد مضى من أمر لاس» فكتبإليه

رزيق بن المسكم إناك كنت تقضى بالمدينة يشبادة الشاهد الواحد وين

صاحب الحق » فكتب إليه إناكنا نقفى بذاك بالمديئة » فوجدنا أهل الشام

على غير ذلك » فلا تقض إبلشابادة رجلين عدلين » أورجل وامرأتين ٠
ولممجمع بين المغرب والعشاء قطليلةالمطر » والمطر يسكب عليهفىمنزله
الذىكانفيه#ذناصرة ساكنا  .ومن ذلك أن أهل المدينة بقضون ى صدقات
النساء أنبا-متى شاءعت أن تكلم فى مؤخر صداقها تكلمت ؛ فدفع إلا ؛
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وقدوافق أهل العراق أهلالمدينة علىذلك » وأهلالشام » وأهل مصرء
ولميقص أحاد من أصماب رسول الله عه » ولام بعدهم لامرأة
بصداقها المؤخر » إلاأن يفرق بينهما موت أو طلاق » فتقوم عحلىقها م

ومن ذلكقوم فىالإيلاءأنهلايكونعليه طلاق »يحوىقف وإن مرت
الأربعة الأشبر .
وقد حدئبى نافععنعبد اللهبنعمروهو الذىكان يروىذلك التوقيف
باعلدأشبر أن الإيلاء الذى ذكر الله فكتىابه لايحلللمولى إذا بلغ الأجل

إل أان يوءكاأمراللهأوباعلزطملاق » وأنتم تقولون إن لابلثبأعردبعة
الأشبر الىسن الله نىكتابه ولميوقفلميكن عليه طلاق » وقد بلغنا أن غمان

ابن عفان » وزيد بنثابت » وقبيصة بنذ ؤيب » وأباسلمةبنعبدالرخحمن
ابن عرف  .قالوا فى الإبلاء إذا مفست الأربعة الأشير فهى تطليقة بائنة »

وقال سعيد بن المسيب وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن قشام
دة
لةعفى
ارجع
وابن شباب إذا مضت الأربعة الأشور فهى تطليقة و»له ال

»

ومن ذلك أن زيد بنثابت كان يقول إذا ملك الرجل امرأته فاختارت رُوجها
فتهطىليقة » وإن طلقت نفسبا ثلاثا فهى تطليقة  :وقضى بذلك عبد الملك

حدمن يقوله وقدكان الناس مجتمعون على
لبرنعب
»ن ربايعة
كا
ووان
ابن مر
أنباإن اختارت زوجها لميكن فبه طلاق »؛وإن اختارت نفسبا واحدة أو
اثنتعن كانت لهعلا الرجعة » وإن طلقت نفسها ثلاثا بانت منه » ولمنحل

لهحى تنكم زوجاغيره » فيدخخل با » ثم موت أو يطلقها إلاأن يرد
علبا فى مجلسه فيقول إتما ملكتك واحدة »٠ فيستحلشوتخل ببئه وبين

امرأته .ومن ذلكأن عبداللهبنمسعود كانيقول  :أبمارجلتروجأمة
ثماشئراهازوجها فاشتراؤه إياهاثلاث تطليقات  .وكان ربيءة يقولذلك .

وإن تزوجت المرأة الحرة عبداً» فاشترته فثل ذلك  .وقد بلغناعنم شىء

وفت
تلىخ»
منالفتيامستكرها» وقدكتبت إليك ف بعضها فلمتجبنىففىكتا
ركت الكتاب إليك فىشىء مماأنكره » وفيا
تأكنون استثقلت ذفلكت»

055
ب

لم

أوردت فيهعلىرأيك » وذلكأن بهلغىأننكأمرت زفربن عاصمالملالى
حين أراد أن يسنسقى أن يقدم الصلاة قبل الخطبة » نأعظمت ذلك »٠لآن
اللحطبة ق الاستسقاء كهيئة يوم الجمعة إلا أن الإمام إذا دنا من فراغه من

الخطبة » فدعا» حول رداءهثمنزل فصلى » وقداستمى مربن عبدالعزيز
وأبو بكر محمدبنعمرو بنحزم ع وخيرهما » فكلهم يقدم اللنطبة والدعاء

قابللصلاة .6فاسهر الناسكلهمفعلزفربن عاصم من ذلك واستتكروه .
ومن ذلك أنهبلغنى أنك تقول فىاللخليطين :فى المال أنه لانجب علهما الصدقة »
حبى يكون لكل واحدمنهما هاتحب فيهالصدقة  :ول كتثاب عمر

تر»ادان بالسوية  .وقد كان ذلك
يقة
وصد
ابن الطاب أن يجب علبما ال
يعمل به فىولابةعمربنعبدالعزيز قبلكم » وغيره ؛ والذى حدئنا به

نحبى بن سعيد وم يكنبدون أفاضل العلاء فى زمانه » فرحمه الله » وغفر له»

وجعل الجنةمصيره  .ومن ذلك أنه بلغنىأنك تقولإذا أفلس الرجل ؛ وقد
أنه
ونفق المشترىطائقةمنها
نمنه »ا أ أ
باعهرجل سلعة» فتقاضى طائفةم ث

يأخذ ماوجد من متاعه » وكان الناس على أن البائع إذا نقاضى من مها

شينا» أو أنفق المشترىمنها شيئا» فليست بعينها» ومن ذلك أنكتذكر أن
البىصلىاللعهليهوعلى! لهوس لمبعط الريربن العوام إلالفرس واحد »

والناسكلهممحدئون أنه أعطاه أربعة أسبملفرسين ومنعه الفرسالثالث »

والأمةكلهمعلى هذا الحديث » أهلالشام » وأهلمصر ء وأهل العراق 6
اختلف فيهاثنان » فم يكن ينبغى لك وإن كنت ممعته من
وأهل أفريقية ل م

رجل مرضى أن تخالف الآأمة أجمععن  .وقد تركت أشسياء كثرة من
أشباههذا » وأنا أحب توفيق اللهإياك» وطول بقائكلماأرجو للناس فى
ذلك من المنفعة » وما أخاف من الضصيعة إذا ذهب مغلك مع استئناسى

مكانك » وإن ناألتدار ف»هذه منزلتك عندى » ورأنى فيك فاستيقنه »

ولاثثرلكالكتاب إلىخبرك وحالك » وحال ولدك » وأهلك » وحاجة »
وإن كانتلك » أولأحديوصل.لك » فإنى أسر بذلك » كتبت إليك ونحن

معافون » والحمدلله» نسأل اللأهن يرزقناوإياكم شكرماأولانا »
صالحون

وتمامماأنعىبهعلينا » والسلام ليك ورحمة الله.

العصكتّرمالسااسى
.
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امتاز العصر العبامبى ميزات جعلته أزهر العصور العربية » محنيث

س©فة
اب »
ف دا
لالا
ا»و
ولوم
الع

.

لت»زوع
وقدكان هذا أثره فى الجدل » إذ هو صورة للمنازع الوعقالية
الفكرى للأم و هذا كان لا
ابلدم
كنلام إج
االعاتعم
راى الفكر الإسلااى

والحياة الإسلامية من تغير » ذاكرين أسبابه إجالا :
وأعظم الأسباب لمطارأ على العرب متنغير فذىلك العصر هو

اختلاطهم بغيرهم املنأثم » وثمرة ذلك الاختلاط لتمبتدىء فى ذلك العصر
بكلانت فى أول القرن الثانى المهجرى » إذ تغلغل الموالى فى الاتصال بالعرب
وكثر التزاوج والتصاهر بينهم ؛ وابتدأت الأثم ذوات الحضارات القديمة

وخصوصا الفرس يلبسون العرب ثيايا من حضارامم » ونخلعون عليهم

حللا منترفهم  .وقد أخذت النفس العربية تتنزل عن عصبيتها وحميتها.
اختاط العرب بالموالى ماديا » وشاركوم فى عيشتهم » وأسبموا معهم
ف أرزاقهم  2واخبتاروا منهم أزواجا وأمهات أولاد » وحكموه ,سياسيا .
فكان لهذا كله أثر عمل » إذ تشارك العتلان » وكتتلزالهما عن بعض
وزيج
خواصه ؛ فتكون من الم
اعمّ
حلد » له خواص مشتركة » ومناح

فكرية متحدة » غير أن ذلك احتاج إلىزمن مديد ؛ فانمن السهل اشتراله
طوائفمنالناس ف مطالبماديةواحدة » ونوعمنالحكمواحد؛ ولكن

من الصعب جمعهم على عاطفة واحدة  :وإحساس مشترلك » ونظر إلى
غهر
أحد
الحياة وا
واض وآمال نحدوهم جميعا إلىغابة واحدة » وفكر يوحد

نلكظلهمر
أنظارهم ؛ ومجمع أشتات خواطرهم صوب شىء واحد » لذ
عقلية جديدة فق اللحياة الإسلامية ممجرد الاختلاط المادى » واللمضوع

السباسى » بل مضى زمن صبرت فيه العواطف والأفكار » وبدت فى
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عاطفة جديدة وظاهرة فكرية جديدة » بزغت فى مبتدأ هذا القرن » وتكامل
تموها فى مشباه .
وقد تضافرت أمور فى إنماء تلك العاطفة المشتركة » وذلك

الفكر المشمّرك » منها الانقلاب السياسى الذى انتقل به الملك من الأمويين إلى
العباسيين أو من العرب إلى الفرس' .فإن الفرس الذين نصروا ببى العباس ؛

كانللسملطان فى عهدهم ؛ قويا أحيانا » وضعيفا أحيانا  .والعربمحرومون
افلىحالين  .فانغمروا قى سائر الناس » وطوم لنة الحياة الاجمّاعية » أوخخل

الفرس ينشرون حضارهم متأثرة بالإسلام » وببقايا الأخلاق العربية ؛
أو حتضارة هى مجموع العنصرين » ولكن عنصر الفرس فبا أغلب » لآنهم
كانوا أقوياء بسلطائهم ' وكانوا أقوياء مالم الى زينت لمإحياء مللكهم
القدم ؛ وكانوا أقوياء ضار تم القدمة » وميراتهم الفكرى  .فلا اصطدمت

عادائهم بعادات العرب » وتقاليدهم بتقاليد العرب غلبتها » وإن تأثرتقليلا
ما » ولما تضاربت فى الرءعوس تعاليمهم بتعالم العرب ٠ ألبستما ثوبا من
خبالها وصورها الذهنية .

ول تكنالمعركة قأئمة بين العرب والفرس فقط » لآن أما أخرى كان لها
أثر فى تكوين تلك الحضارة الجديدة » إلا أن الفرس أظهرها » وأشدها
تأثيراًاسابق ملكهم الذى أور مهممطامع وآمالا » و لعفمسلطامم بنصرمم

العباسيين » ولأن مكان الاصطدام واهلوعراق كان قريبامهم » مزدح| هم ؛

مبتأنثرشارذم قبل الإسلام وبعده,

0

والفكر الفارسى الذى كان له بلييخ الآثر فى الحياة الإسلامية فى

»ان متأثراً بالفكر اليوثائى » لغزو الفاسفة اليونائية له قبل
ذلك العصر ك

الإسلام وبعده » فإن الفلسفة اليونانية قد أنغئت ها مدارس قبيل الإسلام
فى فارس » وبعد الإسلام جاءت هذه الفلسفة لابسة ثوبا مهوديا ومسيحيا على

ألبنة السريان الذين أجادوا العربية » فتأثر م المسلمون  .وكان الفرس

بطبيعة تكويهم .الفكرى أشد قبولا .لا » لسابق عهدهم اا ء ولاستعدادهم
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لتأمل الذى يواتم الفاسفة » ويوافقها » فكان ذلك عاملا عظها من غوامل
تغير الفكر الإسلانى فى عصر العباسيين .
وقد كان مظهر ذلك التغير الفكرى إلركة العلمية الى ظهرته

ف ذلاث العصر » فإنه مساكنت ريح الفين السياسية حتى أخذت الأفكار
تستغل الثقانات امختلفة الى توردت إلبا من عدة جهات » فكثر التدوين
فى العلوم العربية والدديئية » فدونت أكثر قواعد النحو » وابتدا التفكر قَُ
علوم البلاغة ؛ ووضع ضوابط عامة طا » إذ كير النقد والبحث والواز ناته

بين المتقدميئ والمتأخرين  .وكانت النبضة الفقهية فى استنباط الأحكام من
كتاب اللهوسئةوسوله لا ؛ وتفريع الفروع » اوولضقعواعد»وإحكام الصلة
بينالأحكام و بلبوع الدين ء فدون الفقه وأصوله ؛ ودونت السنة ؛ وقوانين

روايبا ؛ وموازين صعة الفسبة فها ,

ومجصوار ذلك كانت حركة العرجمة من اللغات الأجنبية فائمة على
قدم وساق » وزخدرت اللقة العربية بأرسال من الأفكار اليوئائية » جاءتها

من عدة طرائق ؛ جاءتما من طريق الفرس التأثرين باليونان ٠ كما بينا »

وجاءتها من طريق السريان الذين كازوا أعظ ورثة اليونان إبان ظهور

الإسلام  :وجاء ممامن اليونانية نقممها » فان بعض الوالى كان تيد اليونانية

والعربية ؛ فنقل إلا طرائف من أفكارها .

جاءت الفاسفة اليونائية أحيانا خالصة كماعلمت » وأحياناً لابسة ثويا
فارسياً » وأحياناً مرتدية ممسوح -بودية ومسيحية عن طريق السريان  .وكان

.
طبيعياً أن يتأثر الذهن الإسلاى مبذه الأشككال امهتلفة » وإذاكان من الناس
منلمعقولقويةتسيطرعلىالآفكارالتى تردإلا » ونهضمها » فكذلك من

الناسمنلاتقوىعقولمعلىاحياله .ا بلتضطرب عندورودها بنقدمها
وجديدها » فتكون فى فوضى فاكرسيةت لقارار فبا » ولذا رأينا قوما
بعضهم شعراء » و بع
ضهم كتاب » وبعضبم فلاسفة » بعضهمينتسبونللعل»م
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غازتلهمأتفلككار » فلمتقوعلىهضمها عقولم » وهجروا أفكارهم القديمة
الصالحة » فاضطربوا وصاروا حائرين بائرين .
بل نستطيع أن نقول إنهظهرفى ذلك الاضطراب » وتلك الحسيرة

الفكرية قوم يذهبون مذإهب سوفسطائية ©<١ اليونان والرومان  .مهم من

أخذاوا يدعون إل أن الأشياء لاحقيقة لها» فنهم من أنكر وجودها » ومنهم
من ادعى أن النىء كا يعتقد الإنسان » ومنهم الشكيون الذين يشكون فى ,

كل شىء ؛ ويدعون إلى هذا الشك .
ومن هؤلاء صالح بن عبد .القدوس ؛ ولعلاء الكلام معه ومع غيره

ل بقنعب
ددوس
الح
:ات لصا
مناقشات طويلة  .جاء فىكتإب سرح العيون م
ولد ففى إليه أبو الحذيل والنظام معه » وهو غلام حدث »كالتيع له ؛
فرآه محترقا  »-فقال أبو الهذيل  :لأاعرف للترعك وجها »٠ إكذان الناس

عندككالزرع ف.قال صالح  :يأباا الهذيل » إتما أجزع عليه ء لأنهلم
يقرأ كتاب الشكوك  :فال أبو الهذيل  :وماكتاب الشكوك ؟ قكالتاب

وضعته » من قرأه شك فياكان  +حبى يتوهمأنهلميكن » وفمالميكن »
حتى يظن أنهقدكان  .قال له النظام  :فشلك أنتفىموت ابنك » واعمل
) (١طائفة من فلاسفة لليونان قوام فلفتها إنكار كل موجود »© هيقولون لا ثى٠ 

مموجود ء ولو وجد مأماكتنا معرنته » فيهنمكرون الورجود والمعرفة سجميعا ©» رالثىء كا
»لكن هناك آراه. 
فوليس هناك علم و
قنءنه
حإنا
يمتقد الإنسان  ,فكل حكر يصدره ال
وليست هناك حقيقة » ولكن هناك مايشبها » ويقولون فالديانات أنْهالاأصل لافىالفكر
والعقل  .ويقولون فى الأرباب الى كانت شائعة إذ ذاك  :أنهامن اختراع واضعى القوائين» 
ليرهبوابهاالبشر ؛ فلاآة » ولامعبودات فىالواقعوالعقل » ويقولون ف الأخلاق إناخير
عت إلا الضعفاء
ميننما
ووان
نسبى و أنهلهينساك عدل ولاظل» ولا حق ولا باطل » وأن الق
وأن السعادة كل السعادةفى القوة واليادة على الأشياء  :والفوز من أى طريق» 
وكون الفردلايتقيدبغيرإرادته  ,فلخص فلسفتهم كارأيت إنكار حقائق الكون ؛ وسائل

الأخلاق والعقل » واعتبار الفرد حوركل الوجود  :فا انمكس فىنفسه نهو الواقع والح» 

والغىه حقعند من اعتقد أسنهحق » وباطل عندمن اعتقد أنه باطل » ولذا قال زعيسهم

بروتفوراس  :الفرد مقياس كل شىء .
أه ( مأخوذ من مذكرات الفلسنة لمؤلت ).
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علىأنهلىممت ٠ وإن مات » وشك أيضافىأنهقرأ هذاالكتاب ٠ وإن لم
يكن قد قرأه » فحصر صالح » وكان مذهبه السوفسطائية » فالهم يزعموله
أن الأشياء ١حقيقة لا » وأنْ ما تستيعده  :مجرز أن يكون على م" اشاهدم ع

وبجوز أن يكون على غير مانشاهده » وأن حال البقظان كحال النانم .
وإنك لترى إلى الآآن كتب علالكلام تبتدىء بالرد علبم » رثع ,بالنظر

ولم نكن الحضارة الفارسية والثقافة اليونانية هما وحاهما مادة
الغذاء للفكر الإسلاتى ق ذلك العصر » بل شاركهما عدة عناصر
أخرى ؛ فهناك بقايا الحضارة الأشورية وعلوم الكلدانين » وهنتاك الفاسفة

الهندية » وما اشتملت عليه من تصوف »و؛ما ممامن أفكار وتحل »و>لبس
مبدأ تناسخ الأرواح الذىكثر الحديث فيه فىهذاالعصر وسابقّه إلا غزوا
هنديا غزا الفكر الإسلاتى  .وقد ظهر بين المسلمئ دعاة مبادىء إللحاد تشيه
مبادىء كانت قائمة فى اند القدعة ٠فالدهريون الذين كثرو! ق العصر
العبابى ؛ وكانوا يقولون لايرجدناومللاكنا إلا الدهر قد نبتوا فى الهند »
وقد ظهرت فق المسلين طائفة طالما ناقشبا المعيز له وسائر علياء الكلام

وناظر هم  +وهى طائفة اسمنية )(١ » +وهى طائفة ولدت فاىلمند
وعاشت فى الحند وغيرها » وسرت أفكارها إلى بعض ضعفاء الإعات )(١
( )١تنسب هذهالطائفة إلىسومنات » وو اممكان ف ا
ىلحندأحرقه السلطان مود بن

سبكتكين سلة  514كا ذكر ال
تلهن
اىرفى
حه

 .وقد ذكر البيروفى أنفهراقة شديدة البنض

لبراهمة  .وقدكانت شراسان » وفارس » والعراق » والموسل إلىحدود الشامفىالقدمعلى

ديهم  .إلىأن
أغلذهرز
رراد
بشتي م
جنان
السمنية عبا إلى مشارق بلخ 

م ودعا إلى الم
وجوسي
رةاءجت دعوته فائجات

(؟ ) جاءفىكتاب الأغانى  :كانبالبصرة ستةمنأسحابالكلامهمعمروبنعبيد » وواصل
أبن عطاء ؛ وبشار الأعمى » وصالع بن عبد القدوس وعبد السكريم بن أب العرجاء  .ورسجل' من

الأزد  .فكانوا يجتممون بمازل الأزدى ومختسمون عنده ع فأما عمرو بنعبيد قصار إلى
الاءعزال ؛ وأما عبدالكريم وصالح فصححا التوبة  .وأما بشار فبقمتسير! مخلمنا  .وأما
الأزدى فال إلىقول السمتية  .وهو مذهب من مذاهب المند القديمة  :وبق ظاهره علىماكانعليه ,

ست  9911سم

من المسلمين » وقوام مذهها إنكار كل مالا يعم إلا بالمس والتجرية )

فلا يعتّرفون بغير الحس طريًا للعرفان » وينكرون بسبب ذلك وجود الله

سبحانه وتعالى ل+أنه ليس معروفا باحس ء ومع ذلك يأخذون بدأ التناسخ .

وقد كانت المناقشة قائمة بكبثنير من علاء الكلام وبين السمنية ق

داخخل البلاد الإسلامية وخارجها  .جاء فكىتاب المنية والأمل للمرتضى :

أن ملاك .السند طلب إلى الرشيد أن يبعث إليهمن يناظره افلدين ؛ فبعث الرشيد

إليه قاضيا لامتكلا ( لأن الرشيدكان قد منع الحدال فى الدين » وحديس علاء
الكلام ) فانتدب ملك السند ممنيا ليجادل القاضى .
فسأل السمنى القاضى  :أخرفى عن معبودك هل هو القادر؟ قال  :نعم .

قال أفهو قادر أن خلق مثله ؟ فقال القاضى  :هذه المسألة من على الكلام ؛
وهو بدعة ء وأسصعابنا يتكرونه  .فقال السمنى  :قكدنت أعلمتك ديهم .
وكتنب مالك السند بذلك إلىالرشيد » فقامت قيامته » وضاق صدره » و,قال

أليس هذا الدين من يناضل عله ؟ قالرا بلى  .يأامر الم منين هم الذين,
.لا
فلدين وجاعة منهم فاىلحبس » فال أسضر وهم ف
تبيتهم عن الجذال ا

حضروا قال  :ماتقولون فىهذه المسألة ؟ فقال صب .منبينهم  :هاذلاسؤال
محال » لأن الوق لياكون إلا محدثا » والمحدث لايكون مثل القدم »

فقد استحال أن يقال يقدر على أن ملق مثله أو لايقدر ك»نا استحال أن؛

يقال يقدر أن يكون عاجزاً أوجاهلا » فقال الرشيد :وجهوا إليه مبذا الصبى .
فقالوا إنه يلؤامن أن يسألوه عن غهيذرا  .فقال اختاروا غيره  .فاختاروا
معمر بن عباد السلمى » قسم ف الطريق ١

نت
ايف
كى ك
ومن هذا تر

١

المناقشة قائمة بن السمنية وعلاء اكلام من

المعتزلة وغيرهم ق داخل البلاد الإسلامية وخارجها .

 1وقد كان العصر العباسى عصر التحام جدلى بن أسصاب الديانات
فد كانت كلرة إسلام الهود والنصارى وغيرهم من أهل الديانات !#ذتلفة

سيا فىأن رؤساء هذه الديانات تجردوا للدفاع عنها » ومهاجمة المسلمين

فىرفق ومنغيرطعن إلقاليلافى الإسلام » فكان ذلكعحبور جسدل

عظم كماسنن فنا يل .٠ 7

عر لجنزلصّقالعباى)
اشتدت حركة الحدل فى العصر العباسى » وثنمت وازدهرت © وقوى

ابى
صه ح
ر
أمر

موضوع مباراة العلاء » ومسابقة الأدباء » ومنازلة الكتاب »

بال
تكل ع
سل
مددير
ومناط التق
حمر

تأخنل من
ييد
» ونكحليب شاد » ير

العلم طريةا للمجد ومن الطآردبيقا السبق ؛ ومن البحث والاطلاع وسيلة
لحصول على المأرب » وقد تضافرتعدة
للوصول إلى الغاية ونيل الوأمال»
أسباب فنجعلت للجدل تلك المزلة وله ذلك الشأن ملبا :
كارة الملل واللحل فى الببيبلاد الإسلامية » فقسد صارث الحواضر

الإسلامية شرقا وغربا مزدحمة بأهل الملل والنحل منكل صوب » فبها
البوردى والتصرالى والخوسى المانوى » والزرادشى والمزذكى ؛ والخترالي ٠

اولدهرى ؛ والسى » وغير هؤلاء وهؤلاء » وكلهم اجتمعوا فى صعيد

واجدوأكسبم ظل الإسلام حرية دينية يقيمون مماشعائره الديئية » من غير
أن مسبم أحدهم بسوء » وحرية فكرية نجعلهم يتناقذون فى كل مياقع
تأحنتظارهم من أمور دينية وغيرها » ماداموا لايسبون دينا » ولايقدحون
فى شعيرة من شعائره .
ولقد حفيظت مناقشات بن هذه الطوائف الختلفة » وأقواها مكاان

بين المسلمين وغبرهم » ومن ذلك ماحكىمن أن المأمون ناقش مجوسيا ثنويا ؛
فقال له :أسأللكِعنحرفين لاأزيدعلهما » هل ندممسىء قط علىإساءته .
قال بلى  .قال فالندم على الإساءة إساءة أمإحسان  .قال إحسان  .قال :

فالذى ندم هو الذى أساءأمغيره  .قال  :بل هوالذىأساء  .قال  :فأرى
أن صاحب الخير هو صإحب الشر »؛قال  :قانى أقول  :الذى ندم غير

الذى أساء  .قال فندم على ثبىء كان منه أمعلى شىءكان من غيره )(1
) (١العقد الفريد ب ١ من هم. 
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وترى على هذا النحو كشراً منالمناقشات الديئية » سببا كثرة الاختلاط
واستمتاع الجميع نحرية القول والعمل فى ظل الأدب والأخلاق الفاضلة
الى بحب أن تسود المناقشات العقلية بين الأكفاء ذوى الفكر الراجح »
والعقل القوم
دخول طوائف كثيرة من أهل الديانات الأخرى فى الإمسلام ؛
فإن الرؤساء وزعماء الأديان قد تقدموا بسبب ذلك للدفاع عن أدياتهم ع

ص
ر فى
حامية
ومهاجمة بعض المبادىء الإسل

وحذر واوئثاأدش.د ماكانت

تلك المهاجمات ماكان بجىء من الهودوالنصارى » لعلمهم بالكتب المئزلة .
ولقد تصدى للرد علمم علاء المسلمين » فردوا دعاو-بم فىحوره » ولووا

مقدماتهم نعتلانجهم » وبيمًا أولفك دائبون فمحىاولة الهدم » كان هؤلاء
مسارعين لإحقاق الحق ورده إلى نصار
يروى أن محى الدمشى وضع رسالة محاول فبباالدفاع ء ن دينه » وقد

دكالناس 'عخرجون عنه أفواجا أفواجا ؛ جاء فا  :إذا قال لاكلعرى
تقول فىالمسيح ؟ فقل'له :إنهكلمة الله ثميمألالتصراق المسل:م
امسليحقفرىآن
م سعى ال

 .ولبرفض أن يتكلمبشىء » حى لجيبه المسلرء

لةقالالهها إلى مرم وروح منه  .فأإنجاب
ألم
فإنه سيضطر إلى أن يقول :ك
بذلك فاسأله  :هكلمة الله وروحه مخلوقة أوغير عملوقة ؟ فانقال مخلوقة
فلمردعليهبأناللإهذن كات » ولمتكنلهكلمةولا روح » فإن قلتذلك
فسيفحم العربى » لآنمنيرىهذاالرأىزنديقفىنظر المسلمين .

كنتب
ها م
ع فى
ضورة
امذك
ويمة
مود ق
ولهذه الاعتراضات الواهية رد
علمالكلام ؛ وف القرآن الكرم وتفسيره » فلا نشغل أنفسنا محكابتها »
ركف
عذل
تقنا
لما س
وإن

مقدار ماكان يتضافر بهالنصارى للدفاع عنقيدمم

إزاء الغزو الروحى للإسلام بى جاعتهم » وقد كتب الاحظ رسالة لأحد
إخوانهفىالردعلىالنصارى جاءفىمقدمتها  :أمابعد» فقدقرأت كتابكم »

وفهمت ماذكرتم فيهمنمسائل النصارى قبلكم » ومادخخلعلىقلرب
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»الذى خفتموه علىجواباتهم منالعجز
إخوانكم وضعفائك ,من اللبس و
وذكرنم أنهم قالوا  :إن الدليل عكلتىاأبننا باطل وأمرنا فاسد أننا تدعى

عيلعهمرمافلوانه .فيابينهم » ويلعارفونه أمسنلافهم لأنا نقول إن الله.

وإذ قال العلهييساى
عوزجل قال ىكتابهالكريم علىلساننبيهمحمدبريه و
ابنمر أأنتقلت لاناس اتخذونى وأى إن من دون الله٠ وأنهم زعموا

أنبمميدينوا قط بأنمرمإله فىسرهم » ولاادعواذلكقط فىعلانيهم
وأنهم زعموا أنناادعيناعلمممالا بعرفون كماادعيناعلىالمود مالايعرفون

ليلده
حَن نطق كتابنا » وشهد نبيناأن البود قالوا عزيراً ابن الله » واأن
مغلولة وأن الله فقيروهمأغنياء ؛ وهذا مالايتكام إبنهسان » ولايعرف ق
اشىء من الأديان  .ولو كانوا يقولون فى عزير معالمتموه وادعيتموه

ماجحدوه من ديهم » وماأنكروا أن يكون من قو » ولما كانوا بانكار

بنوةعزير أحقمنابانكار بنوةالمسيح » ولماكانعلينامنكمبأسبعد عقد
الذمة وأنخذ الجزية  . .الخ)(١ .يثسمترسل الباحظ فى بيان مياعبر ضص

بهالنصارى » ويعقب عليه ينقضه لبنة لبنة » حى لايرك لمبعد ذلك
حجة قائمة  .وهذا كلهيدل على أن دخول طوائف كشرة فى الإسلام حرك
الكثيربنمنالمتعصبين للذود عن ديهم ومهاجمة الإسلام بسيوف مفلولة .

وإن ذلكقددفع إلى حركة جدلية واسعة النطاق » عدت لأجلها مجالس
لت'فبا الفصول فى الكتب ٠ .
صرة
فاظ
اولمن

واضطراب عقائد بعض ضصعفاء الإمّان » إمالالتياس الأمر علهم 
وحيرتهم بينقدم قدأنسوا إليهوألفوه ' وجديد قدعرفوه » وإمالأنهم
قموبملتامون بالأديان » بلسيطر الإلحاد علىقلومهم ويلبسون أردية الدين

اتجارألنيلغرض أوشبوة  .فتّدكان اضطراب هؤلاء سبباى كثرة المناقشات
اس
نعض
الدينية والموازنات بين الأديان و؛التاريخ يروئ لنااألن ب

دخجل

فى الإسلام » ثم ارتد عنه » وذلك يستدعى مناقشته لأن حكم الإسلاقى
) (١ثلاث رسائل للجاحظ نشرها يوشم فتكل- 
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المرئد أنه يستتاب قبل قتله » والاستتابة تستدعى مناقشة فى الأسباب الى
دن عرفه  .فإن كانضالاً »٠بين اله
حملته على التروج منالإسلامبع أ

السبيل » ووضح له الطريق ء وإن كان معانداً عوليجرأسه بالسيف »فانه

مفسد أراد اللهو والعبث بالأديان » ولامعنى للدخول فى الإسلام وهو فحىل
من ألايدخخل  :ثماللعروج منهإلاالإفساد » والتشنيع بالباطل .

وافرأ مناظرة الأمون للمرتد الحراسانى » (إلها تعطيك' صورة من
فلإسلام » ثامللحروج من غبر
الجدل الذى كان بجرى بسيب الدخول ا
حجة واضحة »٠ ولا سبب معقول » وستأق هله الناظرة فى الختار من
|

لعصر .
مجادلات هاذا

ه اتساع نطاق

الحركة العلمية » وتغلغل المذاهب

الفلسفية

فى

الثقافة الإسلامية وق نفوس رجال ممن يعيشون ى ظل الإسلام ..فقد علمت

أن الفلسفة اليونانية ودخخحوها الربوع الإسلامية تبعه غزو سوفسطائية اليونان
لبعض المسلمين » ودخول كشر من النحل وآراء الفلاسفة فاىلإلغيات ق

حرث المسلمين الدينية ,
ش

ْ

كلكوا
لفة س
سلفلاس
معلىا
هم
بلإن أولثلكالعلباء الذين تصدوا للرد

لم
طوبثيفعيات
افلاستدلال ؛ وبنوا قضاياهم الدينية عالى

» وقد نالوا

لهذا أشطرا مانلقلسفة » ليلحنوا علىخصومهم » وليعرفوا أسلحتهم »
فيشبروا علبم مثلها فتكا وقوة » وليلزموهم مبادتهم وما يعتنقون مآنراء
ومذاهب ٠ وقد كان التتحام الفلاسفة » ومن لف لفهم مع علياء المسلمين

نثار؟ لحركة جدلية واسعة  .قد قيدت بقيود المنطق وسادها قيود الفاسفة
 ٠واصطلاحات العياء » وإنك لترى ذلك واضحا فى ردود الغزالى على الفلاسفة
الين «جمعها فىكتابهوتبافت الفلاسفةيوردود ابن رشد عليه الى جمعها قف

كتابه سبافت البافت

يع
جعلى
شاس
تالعب
فاء بى
خدخعلمل
تشجيع الحلفاء للمناظرة » فق
الحركة العلمية » وتقريب العلاء » وإدنائهم هم» وذلك التشجيع قد تبعه

خ"؟

ل

تشجيع المناظرات » إذ ليست إلاصورة لقوة الحركات العلمية » واختللاف
التفوس ف المازع » واختلاف العقول فى المسالك فعقدت لما احالس ى
قصور الخلفاء والأمراء » وفى المساجد والنوادى  .وأشد الكلفاء سبقا فى

هذا الميدان الأمون » فقدكان ما أوتى من قدرة جدلية » وما امتاز به

عن رغبة علمية » وما اشتهر به عصره مكنثرة العم والعلاء أبرز الخلفاء
وناظ
العباسيين فيه شخصية وقيوةعق»د احالس للم
يرةس؛
هم فها برأيه »

ونجادلكلافى حجته ؛ والجميع فى المناقشة سواء لا فرق بين أحد إلا بالحببة
الدامغة » والعارضة القوية » والقول المبين .
جنامنلس المناظرات »:حى لقعديب ذللك عليه..
مأمو
ولقد أكثر الل
تال الطيفورى ى تاريخ بغداد  :قال التغلى سمعت نحى بن أكم يقول

له
وند
خن ع
دأمو
أمرنى الل

جأمنع لوهجوه الفقهاء وأهل العلى من
أداد
بغ

أهالى بغداد » فاخترت له من أعلامهم أربعين رجلا » وأحضرتهم 5:

انئل » وأفاض ففىنون الحديث والعلم »
سع
مأل
وجلس لم المأمون ؛ فس
فلا انقفى ذلك المحلس الذى جعلناه للنظر ى أمر الدين  .قال اللأمون :
ياأبا محمد كره هذا المحلس-الذى جعلناه للنظر طوائف من الناس بتعديل

أهوائهم ٠ وتركية آرائهم » فطائفة عابوا علينا ى تفضيل على بن ألىطالب
رضى الله عنه»وظنوا أنهلامجوز تفضيل على إلابانتقاص غيره من السلف.
والله مااستحل أو قال مااستجز أن انتقص الحجاج » فكيفث السلف

ن الرجل لبأ بالقطعةمنالعود +أو باللدشبة» أوبالثى ء الذى
ويبإ .
الط
لعلقيمته لتاكون إلا درهما أو نحوه  .فيقول إن هذاكانللنى مَكِثْمم :

أو قدوضع يدهعليه » أو شرب فيه » أو مسه ء وما هوعندى بثقة »
ولا دليل على صدق الرجل » إلاأنىبفرط النيةوامحبة أقبل ذلك » فأشتريه
ى
بألف دينار وأقل وأكار »ث
ومأض
هلى
جعهع

وعينى + ,وأتيرك بالنظر إليه

وبمسه » وإنماهوعودلميفعل هوشيئا » ولاففصيلة لهيستوجب باالمحبة »
إلاماذكر عن مس رسول الله يَلت له» فكيف لا أرعىحق أصصابه

784
وحرمة من قدصحبه » وبذل ماله ودمه دونه » وصير معهأمامالشدة وأوقات
العنمرة » وعادى العشائر والعائر والأقارب ؛ وفارق الأهل والأولاد »

واغترب عن داره » ليعزاللهدينه» ويظهر دعوته  .يا سبحان الله» والله
نلركين
لو لميكن هذا ى ,الدينمعروفا لكان فى الأخلاق جميلا فلل م ا
نمة
أهعمر
لمن يرعى فاىدلين

ماهو أقل منهذا م.عاذ الله مما فطن به

الماهلون .ثم ل ترض هلهالطائقة بالعبب ان خالفها ؛اح نسبيه لل

التبدفعةضفيىله رجلاعلىأنه ونظره ومن يقاربه و.قد قال اللهجمىن

قائل  « :ولقد فضلنابعضالنبيين علىبعض » ثموميعلنافىجهلالاماضل

»ذ شبدنا لجاعتهم
لفيرضنا ذلك » ولا ندبنا إليه إ
عها
املنمفضول .ل

.لتفتضيل أمر
بالنبوة  .فن دون النبيين مثل ذلك ء إذ شبدلمبالعدالة وا

جلهوله جاهل ؛ رجونا أيلكاون اجترح إنيماءقوهوملموا  :بدعة فيمن

ص معناب رسول اللهيلم وشك ف الآخر » واحتج ى
أحد
قال بقول وا
ان
كسره وإبطاله فى الأحكام وذلك فالفروج والدماء والأموال الكتى

النظرفا أوجب منالنظر فىالتفضيل  .فيغالط فىمثلهذا أحبديعرف

شيعا »أول رهوية أوحسن نظر؛ أويدفعهمنلهعقل» أومعائ بدريد الاستعلاء؛
قد و.طائفة قد اتخْذكل رجل منبم
ماسعةتأو
أو متبعلهواه ذاب عن ري
حلسا » وأعتقد به رياسته » لعلهيدعو فثة لضرب منالبدعة  .ثملعل كل
رجل مسيم يعادى من شعالفه الأمر الذى قعدقّد به رياسة بدعة » ويشيط

فه من أاملردين من هو أعظر من ذلك » إلاأن
اولقد
بدمه »شوه
هوأمسك عنه عند ذكر مخالفته إياهفيه»
ذلك أمر لارياسة لهعءفلسأيله
ه أو قد اختلف السلف
ىهل »
فج
اسعالله
فإذا خولف فى نحلت»ه ولعلهممو

له »' فل يعادبعضهم بعضا » ولميرواففى ذلك إثما .ولعلهيكفرمخالفه
فى مث

أو ببدعه » أو يرهيه بالأمور الثىحرمهااللهعليهمنالمشركين دون المسلمين

بغي علهم وهم المترقبون الفكن والراتتمون فنا ل»ينمبوا أموالالناس:

ب

1

د

ويستحلوها بالغلبة » وقد حال العدل بينهم وبين مياريدون يزأرون على
الفئن زشر الأسد بل فراشها  .وإنى لأرجو أن يكون مجاسنا هذا بتوفوق

الله وتأبيده ومعونته علل إىاتماجمهمسبّبااع هذه الطوائف على ماهو أرضى

وأصلح للدين  .إما شاك فيتبين ويثبت فينقاد طوعا » وإما معاند فير د
بالعدل كرها ,

يستفاد من هذا النص كيف كان الأمون مشغوفا بالجدل والمناظرة »ع

وكيف كان يعقد ا احالس رجاء حسم خلاف وفض نزاع » أو هداية
شاك طالبلليقين » أو أخذ الذريعة للقضاء على معاند مكابر لايبغىسداداً ع
ولا ينطلب رشاداً  .وتراه كقادن يشكو من ناقديه وتجنهم عليه بسبب تفضيله

نت
كفاكيف
على بن أنى طالب على غبره من الصحابة » و-بذا تعر
المدل اعم على قدم وساق :

حركة

ش

ه تشعبب الفرق الإسلامية وانفراعها والتحامها وكثرة مجادلاتباء فالمعاز لة

قضوا ردحا طويلا من ذلك العصر ف منازلات مع الفقهاء وامحدثين » وأهل
الأهواء والنحل » حتىجاءهم الأشاعرة وانفصل عنبم الخلفاء ف»نازلوهم
فىكل مكان حبى ضعف أمرهم  .والشيعة المعتدلة كثر حدينها » وكانت
مجالس اللأمرن موضعا لكشر من مناقشات الشيعة .

إروئ عانلبمشريسى قال :حضرت عبدالله المأمون أنواثمامة ومحمد بن
العباس الإمامية » ونصر على بن لحمالزيدية .

1

وجرى الكلام بينبما إلى أن قال محمدلعلى:وي ن
ابط
لىم
باأكنت
لام »

فقال المأمون وكان مت
'كنا
ف'ج»لس

ا:لشم عى  .والبذاءة لؤم » إنا قاد

أحنا الكلام واظهرنا المقالات ء فن قال بالحق حمدناه » ومن جهل ذللك

وقفناه.ومن جهل الأمرين حكنا فيه بفمايججبع
.لا بينكماأصلافإن الكلام

وهكذا كل الفرق الإسلامبة » وقد جدتفرق ونحل لمتكن من قبل
زادثت حركة الحدل حدة وقوة وتماء 1

سه  141اس

.

وجود المذاهب الإسالامية ق الفروع »٠ ققد دونت هذه المذاهب

وكان للاأئمةيدافعون عنبا » وييرهنون علبا ويقيمون الأدلة علبا ؛ وإنك
لتقرأ كتاب الأم للشافعى فتجدفيهأبوابا قد جاءت على شكل مناظرات

جما يدل على رواج سوقها » وقوة أمرها فى هذا الباب » ول يكتفوا بالاجتهاد
فى الفروع بل'استنبطوا لها أصولا » وقعدوا لما قواعد  .وقد كبر جدل
النقهاء كثرة فاحشة حتى بعد إغلاق باب الاجباد » حبى كانت مجالس
العزاء تحيا بامحادلات الفقهية والمناقشات فى أصول المذاهب  .وقد وضع .

لتنظى جدل الفقهاء وترتيبه علم الجدل واللحلاف » وهو يشبه المنطق العمل »
وسنبان ذلك بيانا أوق عند الكلام على الجدل فى الفروع .

لهذه الأشباب كلها » ولغيرها ما لايسع المقام ذكرها قويت المناظارات
وحلت محل الخطابة عندما ضعفت وكسدت بضاعتا » وكان الحادلون فبا

حصرون على بلاغة الكلام » وإفصاح البيان والتأثر بالإقناع بعد الإفحام.
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مواع اتدل
المودل ف الإمامة :

تلنمشأ فرق سياسية .جديدة » وإن أخذت الفرق القديمسة تبعد عن
لنعبلينويئ والعباسيين »
اكا
للسفيىاسة ما
احد
.أشد ال
مذاهب أسلافها و
وخصوص] فى أول قيام الدولة العباسية » فد رأى العلويون أبناء مهم
اجتي +م ولاقام
النح
ارإ
؛ ومت
زد الأمنرمم » ويستبدونبه حونمم

إلا بأنصارهم » فأعلتوا الدروج عاللىمنصور » وبادلوه الكتب محتجوله
لهمنحق الوراثة » وقد استمر
عليهمالأبيممنمآثر» ويحتجعليمما
العلويون شجاافقى حلق الدولة العباسية منعونما أن تنقلبفى نعممن اللدوء »

فصر »
وتكررخروجهم فىجصورمختلفةعلىالدولة» وقامت هم خحلافةم
لاتقل قوة عن خلافة العباسيين ؟فى بغداد بلأقوى .

والمناظرات ى ثأن العلوين استمرت طول العصر العباسى قائمة على
أحدٌماتكون قوة»ءوأشد ماتكون انتشاراً » وسرت إلى الأدباء والكتاب»
وكتبت فبما الرسائل » ودنجت فا الكتب .

أما الخوارج فقد ضعف أمرهم » وإن كان منهم خروج وحروب فه
صدر الدولة » فقدخضدات شوكبم ؛ وبادأكثرهم فىآخيرها .

الاجدللعفمتاثر
الونادقفة

هم فى دينه » مخلط
مىنكل
كانت تطلق كلمة الزندقة فى هذا العصر عل
بالإسلام عقائد مجوسية قدمة » أو ينشكك فى دينه » أيورتكب الموبقات
ويستحل امحرمات » ولهيرجو للدين وقاراً ؛ بزع الأخلاق » وينشر
المحون والفساد .

وقد ذاعت هذه الأحوال فى ذلك العصر ذيوعاً شديدا » وتضافرت

عدة أسباب فى رواجها والتشارها » حتى خشى كدرون على الإسلام الاندثار
وعلل أسسه الامبيار » ولكنه كان أقرى عماداً » وأشد سناداً » وأعمق فى

ع
يابوفى
شأسب
القلوب تأثيراً »٠ بتمواهم الأكرون  .وال

الرندقة كثشرة

لضفرس فإىحياء ملككاهلمقدمم » ولذا تقدم اللمنع
قوامها طمع باععض

ىهد المهدى ؛ فقد خرج
اللحراسانى  :مهاجا الدولة الإسلامية بالسيف ع
محراسان من قرية من قرى مرو ) وكان فياذكر بقول بتناسخ الأرواح »

غاستغوى بشركثراً » وقوى  :وسار إلىماوراء ابر » فوجه المهدى لقتاله

عدة من قواده » فهممعاذين مسلم» وهو يومئذ عخلرىاسان ١ ثأمفرد
نساعربيتدهاً الحرى » وضم إليه القواد ع فاستعد المقنع فقلىعة كش »
فحاصره سعيد بقلعته '» ولما اشتد عليه الحصار » وأحس بالهلكة شرب
سما وأسقاه نساءه وأهله  :فات وماتوا جميعا » ودخل المسلمون فلعته »
واحّزوا رأسه . 926
ولما عجزت تلك المعاولة » انصرف مريدو إحياء للك القارمى »

إلى إحياء الديانات الفارسية » فأحيوا المانوية و»أرادوا ناشلرزرادشنية »
) (١الطرى ب و صن..9908 
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ولذا كر المانويون وغيرهم منطوائف اموس ؛ وقدأغرم المهدىباافتك
عم » والقتل الذريع فهم » حى كان يأخذ بالظنة » إذ رأى عددهم
يكثر وينمى .

لماانتشر منكتب مانى » وابن ديصان ؛ ومرقيون » ممانقلهابنالمقفع
ك
ذفلفى
وغيره » وترجمه من الفارسية والفهلوية إلى العربية » وما صن

يع بنإياسمنتأييد
ط»
ماد
وزي
ابن أ العوجاء » وحاد عجرد » ونحى بن
المذاهب المانوية والديصانية والمرقيونية » فكير بذلك الزنادقة » وظهرت »
آراؤهم فىالناس  .وكان المهدى أول من أمرالمدلين من أهاللبحث من

المتكلمين بتصتيف الكتب ف الردعلىالملحدين » من ذكرنا مناللباحدين
وغيرهم » وأقامواالبراهينٍ على المعاندين فأوضحوا الللحقشاكين (. 0

تنبعهم المهدى فىكل مكان » ولمبرأحدمتبما ى دينهمنغير أن

بقتلكبه » وينزل بهمامجعله عيرة لغويرهيظ.هر أالنمانوية كانوا أكثر
ظهوراً منغيرهمفوصيته لولده.الحادى كانموضوعها المانوية  .وهاهى ذى,
ىلطبرى:
فا
بنصماكاجاء
بى إن صار .إليك هذا الأمر ؛ فتجرد لهذه ال
يعصا
عبةب(ى

أضحابه .

م ؛ فإمبا فرقة تدعو الناس إلى ظاهر حسن »كاجتناب الفواحش »
والزهد فىالدنيا» والعمل للآخرة ء ثمتخرجها إلىتحر اللحم » ومس

الماءليو »ر وترك قتل الهوام تحرجا وتحوبا  ثممخْرجها منهذه إلىعبادة
أ:حدهما النور والآخر الظلمة » ثم تبح بعدهذا إنكاح الأخواته
والنا :ت والتاربرل

وف

11

؛ لتنقذهم من ضلالالظلمة

إلى هداية النور ؛ فا
ارفع
لف
حاشب »وجرد فما السيف » وتجرد يأمرها
إلى الللاهشريك له » فإنى رأيت جدك العباس فى المنام قلدنى بسيفين »
وأمرنى بقتل أسماب الاثنين .

) (١من ضحىالإسلام للأستاذ الجليل أحمد أميننقلاعنالمسعودى. 

 641ده
وقد نفذ الطادى وصية أبيه » فتنيع المانوية بالقتل الذريع فنهم ؛ وحرك

أهل الكلام لإبطال مذاهيم .
وقدكان للمأمون معبعضهم مناقشات » ويروى أنهحاكى أسلافه من

الحلفاء فىالفتك » والعمل على إبادتهم بالسيف .

ن
وصار
رلهأن
ككإن
ويظهر أن مزدك بعدذلك

وار أنصار مانى ,

فإن كثرين من الإباحيين من الشعراء وغيره كمانوامزذكيينفى أعماللم»,
ورمما كان مهم منيعتنق مذهبه » علىأنهعقيدة يؤمن ما » ومذهب سر

عيلىقطتره .
ولقد وجد من دعا إلى هذا المذهب علتا.من غير سر » وجهراً منغير

إخفاء  .فقد ظهر بابكاللخري  :وأخل فالعبث والفساد » ودعا إلى المزدكية؛
وكان أصعابه جميعا علا » وكان ظهوره فى عصر الأمرن  .وقد أوصى

أخاه المعتصم بالتشديدف قىتالههووقبيل ٠ه وجاء فىالوصية ذلك الكلام :
واللدرمية ذأغزهمذا حزامة وصرامة وجلد » واكفه بالأموال والسلاح

والجنود من الفرسان والرجالة » فإن طالت مدسهم » فتجرد لمبمن معك
مكقعمدلم النية فيه» راجيا
مأنصارك وأوليائلك فاغزهم » واعمل فىذل
ثواباللهعليسه  .واعم أانلعظة إذا طالت » أوجبت على السامع لها»
والموصى مبا ألحجة » فاتق الله فىأمرك كله ء ولاتفئن, 202

ولقد تجرد الأفشين وهقووماند المعتصمالممتازين لبابك » قحىضى
عليه .ومنالغريب أنههو الهمبالزندقة» وبأنهمنأنصار المزدكية » وقد
حوك » ,ثمقضى عليه » وكانت محاكتهمناظرة قيمة » ولذلك نشبا هنا ما

وردت ق الطبرى :

|

أتى بالأفشين » ولم يكن بعد فى الحبس الشديذ » فأحضر قوممن

الوجوه » لتبكيت الأفشين بماهو عليه ؛ ولميتركفىالدارأحدمن أصراب
( )١ىربطلا ب , ٠١

 151ب

وكان الذين أحضروا المازيار صاحب طيرستان ؛ والمويذث )(١ الرزبان

اتبنركش » هأوحد ملوك السفد » ورجلان من أهل السفد ١١ فدعا
محمدبنعبدالملك بالرجلان » وعلبهما ثياب رئةفقال لما . .شمأاتكما ؟.
فكشفا عن ظهورهما » وهىعاريةمناللحم » فقاللهمحمدتعرف هين .
قال  :نعم .هذا مؤذن » وهذا إمامبنيا مسجدا بأشروسنة  .فضريت كل

واحد منبما ألف سوط ٠ ذلك أن بينى وبينملك السفد عهداً أن أترك
ئب
فيهو.
كل قوم على دينهم وماه عل

هذا على بيت كان فيه أصنامهم

فضربتهما على
( يععى أهل شروسنة ) فأخخرجا الأصنام » واتخذاه مسجداً »٠

هذاألفألتعد,ما » ومنعهما الوم منبيعنهم .
فق
مالحلمهد

« :اكتاب عندك قد زينته بالذهب والجوهر والديياج ؛

'فبهالكفربالله؟ قالهذاكتاب قد ورثته عنأنىفيهأدب من آداب العجم .
وماذكرت من الكفر ؛ فكنت أستمتع منهبالأدب » وأترك ما سو ىذلا

ووجدته عل

فلمتضطرنى الحاجة إلىأخل الحليةمنه» فتركته على حاله

املنإسلام .

ثم تقدم الموبل ؛ فقال :إن هذا كا ب
نأكلالخنوقة » وتحسالى على

أكلها» ويزعمأنه أرطب لمام انلملذبوجحة ٠ وكان يقتلشاة سو داء كل
يومأربعاء يضرب وسطها بالسيف  :ثميمشى بين نصفها » ويأكل للممها »

وقال لىبوما :إفىقددخلتلمؤلاءالقومفىكل شىء أكرهه ع حّى

أكلتلمالزيت » وركبت الجمل » وليستالنعل ؛ غيرأفىإلىهذهالغاية

تسقطمنىشعرة(يعنىل يطل؛ ول يخان) .
قيه
فو
( )١الموبذ د

(؟) أماكن يسمرقند

ارس

”00
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فقال الأفشين  :خيروق عن هذا الذى يتكلم نبذا الكلام “أثقةهو

فى ديونهكا
(ن الموبذ مجوسيا » أسلمبعدذلكعلىيدالمتوكل )قالوا :
ل .
ا قال  :فامععىقبولكي شبادة من لاتثقون به» ولاتعدلونه  .ثمأقبل

على الموبا » .فقال  :هلكانبين منزلى ومنزلك باب أو كوة تطلع على منبا

وتعرف أنتبارى ؟ قال  :لقاا
.ل  :أفليس كنت أدخلك إلى » وأيثئك

سورأىخ»برك بالأعجمية  ميلإليهوأاإهللىها ؟ قالنع .م قال :فلست

بالثقة فى دينك » ولا بالكرم فى عهدك إذا أفشيت على سراً » أسررته إليك.
ت
منحى الموبذ » وتقدم المرزبان بن تركش ٠ فقالوا للأفشن  :هل

تعرف هذا؟ قال :لا» فقيلللمرزبان  :هلتعرف هذا؟ قال :نعم» هذا

الأنشين  .قالوالههذاالمرزبان  .فقالله( المرزباك )يام#خرق » كيتدافع
 .وتموه ؟ قالله الأفشين :ياطويل اللحية ماتقول ؟ قال كيف يككتب إليك

أهلمماسكتك  .قالكاكانوايكتبون إلىألىوجدى .ق
فالق:
ل ق
.ال :
لأاقول  .فقال المرزبان  :أليس يكتبون إليك بكذا وكذا بالأشروسنية ه

قال :بل .ى قال أفليستفسسرهبالعربيةإلاىلآهة من عبدهفلانبنفلان »
قال  :بل  .قال  :قال محمد بن عبد الملك والمسلمون .محتملون أن يقال لم
هذا  ..فاذا أبقيت لفرعون حينقال  :أناربكم الأعلى  .قال :كانت هذه
عادة القوم لألى وجدى » ولى قبل أن أدخل فى الإسلام » فكرهت أن

فسى دونهم ء فتفسد على طاعلهم .
أنضع
فقاللهإسماق بن إبراهم بنمصعب  :وبحك ياحيدر » كيف نملف
أنن»ت تدعى
باللهلنا» فنصدقك » ونصدق عينك وتجريك مجرى الم
وسلم
ماادعى فرعوت .

ثم قدم مازيار صاحب طبر ستان » فقالوا للأفشن  :تعرف هذا ؟
قال :لا » قالوا للازيار تعرف هذا قال نعم» هذا الأفشن » فقالوا له
هذا المازيار » قال نعمقدعرفتهالآن ق.الوا كهالتبته ؟ قال لا » قالوا

الازيار م هلكتب إليك » قال نعم» كتب أخوه خاش إلى أخى قوهيار .

إنهلميكنينصر هذاالدين إلابييضغرى وغيرك وغير بابك » فأما بابلك »
فإنهحمقهقثلنفسه » ولقد جهدت أن أصرف عنه الموت » فأى حمقه إلاأن

ع  ,الفرساد”
وىم»؛
دلاه فياوقعفيهفانخالفتم يكن للقوم منبرمونك غر
وأهل النجدة والبأس » فان وجهت إليك م ببق أحد '+ربنا إلا ثلاثة :

العرب » والمغاربة » والأتراك » والعرلى عنزله الكلب » اطرع لكهسرة
همأكلة
م اضرب رأسهبالدبوس ؛ وهؤلاءالذباب( بعىلمغاربة) إنها
)ا
نم
إاك
فأثر
رأس » وأولاد الشياطن ( يعبى ال

هى ساعة » ححى تنفذ

سهامهم » ثمتجول الحيلعلمهم جولة  :فتأنىآخره » ويعود الدين إلىمالم
يزلعليهأيامالعجم .

فاقلاألفشين  :هذا يدعى عألخىيه وأختى دعوى لتاجب على  :وا
كنت كتبت مبذاالكناب إليه لأستميله ويثق بناحيى » كان غير مستنكر.ء

لأنىإذا نصرت الحليفة بيدى » كنت بالحيلة أحرى أن أنصره

حآقلىبيهفة
بق
افاله و

لاله

لأحظى بهعنده كا حفى بهعبداللهبنطاهر عند

الخليفة » ثمنحى المازيار  .ولما قال الأفشن للمرزبان التركشى مقاال »

وقال لإحمق بن إبراهم مقال » زجر ابن أنى دؤاد الأفشين  .فقال هذا
له :ياأباعبدالل »ه ترفعطيلسانك بيدك » فلاتضعه علىعاتقلك » حتى

نقتلبهجاعة » فقال ابنأنىدؤاد  :أمطهر أنت ؟ قال  :لا .قالنمامنعك
من ذلك » وبهتمامالإسلام » والطهور منالنجاسة » قال  :أوليس فى د

الإسلام استعال الت
ققيةا؟
ل ب
:لى .
خقافلت أن أقطم ذلك العضى من
جسدى » فأموت  :قال  :أنتتطعن بالرمح وتضرب بالسيف » فلامنعك
ذلكمنأنتكونفىالحرب ؛ وتجزع منقطعقلفة » قالتلاكضرورة

تعنيى » فاصير علبا إذا وقعت  .وهذا شىء استجلبه » فلا آمن معه
خروج نفسى:.دلأعلأمنف تركهالخروج عن الإسلام  :فقال ابن أىدؤاد :
قد
هحيس 
بانحكأمر 6ه م أمرب ف

وقد أخذت بعض فرق الشيعة تخلط بتعاليمها ميادىء من الديانات القدعة

فالإسماعيلية الباطنية الى تقول بالإمام المستور أذدت تخلط هذهها تعالم

ل

5

مجوسية قدعة » ويؤكد بعض المزرخين أنعبداللهبنميمونالقداح وهو
من زحماهم كان هو وأبوه ديصانين (') وادعى عبد الله أنه نبى مدة طويلة

وكان يظهر كثيراً من الرهات والأباطيل » ويذكر أن الأرض تطوى
نحته » فيمضى إلى .أ مكان حب فى أقرب مدة , 922

وليس القرامطة الذين ظهروا آفشىخر عصر المعتمد » إالالشعبباةمطننية
الى اختلطت تعاليمها بتعاليم مجوسية ونصرانية » فكانت زنذقة مستت

ليوسا شيعياء وقد كانوا قموخةربة وسط الدولة العباسية » وشجا ق حلقها »

وشوكة ىق جنم! ٠ وكان ابتداء ظهِوثثعلى يد رجل قدم من تواحى ختوزستان .

إلى سواد الكوفة » وكان يظهرالزهد والتقشف  :ويأكل من كسبه؛ وإذا
قعد إليه إنسان ذاكره أمر الدين ورهده فى الدنيا  :وأعلمه أن الصلاة المفتر.صه

على الناس حمسون صلاةفىكليوم وليلة .حتى فشاءذلك عنه ؛ أثعملمهم
أنه يدعو إلى إمام من أهل بيت رسول اله يله » فلميزل على ذلك يقعد
إليه ؛ فيدخيرهممن ذلك عاتعلق به قلوميم م م مرض » وبق فى الطريق

مطروحا » وكان فى البقريلة ر
قجبله أهلها بكرميته » لحمرة عينيه ( وهو

بالنبطية أحمر العينين ) فكلىفىأن تحمل هاذلعاليل إل مىنزله ففعل » وأقام

عنده حتى برأ فكان كرميته يدعو الناس إلى مذهبه  .حتى أجابه جمع كثر
مانلأكرة » وكان يأخذمنكلمن يدخل مذهبه ديناراًيزعمأنهللإنام .
ومادعاهم إليهأنهجباكءتاب فيه :باسملالرلهحمن الرحم » يقول الفرج

ابن عمان ء وهو هن قرية يقاللحانصرانة ..أنهداعية المسيح » وهو عيسى .

وهو الكلمة » وهو المهدى » وهو أحمد بمنحدى بن الحنفية  .وذكر
( )1١الديصانية نحلة مجوسية قدعمة » تنسب إلى ابن ديصان » وكانت تقول بالأصلين
ااخصشط
حنهها ؛ فل
لً م
صيارا
يأخت
للية
النور » والظلية » وطائفة منبم تقول إن اللور خالط الفل

بها ء ورام المروج فيها » امتنم ذلكعليه » وقالت طائفة إن النور أراد أن يرفم الفللدة عنه

لما أحس يمخشوتتها » نشابكها بفير اختياره .
)(0

الطيربي ؛

اطجزء المادى عثر

.

* 6أ

سه

أن المسيح'تصور له فى جسم إنسان » وقال له إنك الوداعإيةن؟لك الحجة »
وإنك الناقة » «وإنك الدابة » وإنلك روح القدس » وإنك حبى بن ذكريا م

ومن شرائعه » أن الصوم يومان فى السنة » وهما المهرجان والنيروز )(١ .
ولقد خحاف الرجلبعدذلكعلىنفسه» إذ أفسد الناس » فقر إلى الشام

فنسب مذهبه إلىكرميته ثمخفف فقيل قرمط (10

.١

ولقد عم أمر القرامطة » وانتشرت مفاسدهم » وازداد طفيامهم م

وهاجموا الحجاج  .وفتكوا مهم ؛ وانبكوا حرمات البيت الخرام ؛ وانتزعوا
منه الحجر الأسود ثمردوه إليه» وقالوا قدأتحذتاه بأمر » ورددتاه بأمر ع

وكانت لل مواقم حربية شديدة التقوا فها مع -جيوش العباسيين حى قضى
علبم هؤلاء بالسيف .

وقد تصدى الأشاعرة للرند علبم » ومناقشاتهم ؛ وكانت المناظرات
بهم عألقىوى متاكون حدة » حبى انتشلوا العامة من ضلالحم » وردوا
كيده فى نحورهم ؛ وأثبتوا بذلك أن الإسلام أقوى من أن يرام بذلك النحو
تيد
نالك
من'
عمهم
داد مثارات الباطل » ونوازع الشيطان » وطرق التضليل

من كلمسابق علمت كيف كان كثيروت من الفرسحاولون إحياء

دياناتهم القدمة » ونور الإسلام فالىآفاق » وينشرون مبادئهم الثنوية » '
نحت سلطان دين التوسجيد ؛ وكان جوار هؤلاء طائفة أخرى ملحدة لداين
لماءدأمباالشاث»وديدما الإنكار» لاتذعن لدين  +ولاتطمئن !فىشرع » .ومن
الناس مكنان يطلق على هؤله' دم الزنادقة كالول  9أن من الناس

مكنان يطلق الرندقة على طائفة الإباحين الذين لايتقيدون فى دام

بقيد من واجب أو دين أنوبلق ؛ فكأن الزندقة“كانت تطلق حينئذ ءلى من
اعتنقوا الدي
انات الفارسية القدِعة ؛ وخصوصا المانوية  .وكانت تطلق على

الإباحيين و
.على الملحدين » وأكثر مناقشات العلياء والفقهاء كانت بينم وببئ
الأولين ؛ وكثير منهاكان بيهم وبين الملحدين ج
( )1ملخص من الطيرى اجزء الحادى عدر .

ل اران
هذه مسألة شغلت الفكر الإ
عسلان
صىوفىر ثلاث مع خلفاء بنى العباس :
المأمون » والمعتصم ؛ والوائق  .ابتلى فنا العلاء  :واضطربت فببا النفوس
وأرهقت فا حربة العقيدة » وحرية الرأى ؛ وأوذى المتمسكون بديهم »
المتورعون هفى ألفاظهم » المتوقفون ق علمهم عند حدود النص ا

شديداً  .ولاذنب لمفى ذلك ؛ إلا العكوف علىكتاباللهوسنةرسولهيكم »
وعدم خروجهم عن نطاق ١باينا خشية أن يضلوا فى متاهات الباطل »

ومثارات الشيطان » ونزغات الفكر ؛ وزيغ العقرل ؛ وماكانوا فى تدينهم
ليفتوا بغير علممكنتاب أو اثارة من سنة ..
وى الحقيقة إن المناقشة فق علق القرآنلمتكن بدعا :فى العصرالعباسى
بل كانت قبل ذلك .

ىلعصر الأموى ) فقك
دروى أن أول منتكلمفياالبعدبن درهمف ا
كان يقول علق القرآن  .فقتله خخالد بن عبداللهالقسرى يوم الأضحى

بالكؤفة » وكان والياًعلها » أتى به فى الوثاق  :فصلى  .وتخطب  .م قال

آخر خطبته  :انصرفوا » وضحوا بضحاياكم  :فقبل أن نعارضكم فإنى

أريد اليومأن أضحى بالجعد بن درهم » فإنه بقول ماكلٍ اللهموسى تكلما »
ولا انل اللهإبراهم خليلا » تعالى اللهعمايقول علواًكبيراً » ثمنزل ؛

وحر رأسه بالسكين بيده )(١ .
وقال مثل ذلك القول الهم بنصفوان ؛ نقدننىصفة الكلام عن
هن الحوادث وصفاتها  .وحكم بسبب ذلكبأن
اللهسبحانه وتعالىتنزسهال ع
القرآن مخلوق © وليس بقدم .
( )١حرس ثويعلانع . 18+

9161نت

ولما جاء المعتزلة » ونوا صفات المعانى » ثباملغوا » فأنكروا أن
ت اكلللها » وما ورد قالقرآن الكريم من أن اللهسبحانه وتعالى كلم
مون
يك
أليوال»وه بأانلهنكخلكقلام فىالشجرة © فهم لايصفون الله بأنه
موسى تك
متكلم » ولكن يعتقدون أنهمخلقالكلام » كمامخلقكلشىء  .وعلى هذا
سلوبقحللاهنه
الاعتقاد بنوادعواهم أن الكلام مخ

» لذلك خاضولق حديثه

فى الءصر العباسى خوضاً شديداً » وشاركهم فى حديثه بعض الفقهاء ؛ فققد
انث المريسى على كبر _حله فى الفقه من المصرين على القول
يشر ب
غن ب
كأ
جهلمسنه .
مرد
مخلق القرآن » وقد باه أبويوسف عنذلكفيلنمته » فط
وقد كان ابتداء الحوض الشديد فىشأن القرآن فى عصر الرشيد » ولم
يكن هو من يشجعون الحوض ف العقائد  .والجدل فبا على ضوء أقوال

الفلاسفة بل بروى أن .هحبس طائفة من الامحالديعنقفىائد منالممتزلة ولذا
ليمشجع الكلام فىشأن القرآن أهو قدمأوحادث » ولذا لما بلغته مقالة

بشر بنغياث المريمى فىشأن القرآن الكريم  .قال  :إن أظفرنى الألقهتله »

فظل بشر محتفيا طول خلافة الرشيد .
فليا جاء المأمون  :أاحالطمبعهتز لة » وكان جل حاشيته منرجالم »
وأدناهم هو إليه » وقرعهم زلي جره » وأكرمهم أبلغالإكرام » حى

يروى أنهكانإذا دخل عليه أبوهشام الفوطى من أثمةالمعتزلةتحرك لهحبى

يكاد يقوم » ولميكن يفعل ذلك معأحدمنالناس »٠وذلك لأآنهكانتلميذاً
لأنى الحذيل العلاف فى الأديان والمقالات وهو معتزلى  .ولا عقّد احالس
للمناظرات والمناقشات فى المقالات والنحل »كانوا الفرسان » والسابقن

فىالخلبة والبارزين على اللحصوم » لمعانوابهمندراسات عقليةواسعة »

كنابيناآنفأحند الكلام علىالمعتزلة .
ولذلككانلمالأثرالكبيرفىنفساللأمون محتىمنْهممنيشاء لصحبته »
ومختار منهم .من يريد لوزارته » وخعص مهم أحمد بنألى دؤاد بالرعاية

والعطف والتقريب » حتىأنهأوصى أخاهالمعتصمبإشراكه معهفىأمرهوقال '

له  :وأبو عبد الله أبننى“دؤاد » فيلفاارقك ١ وأشركه فى المشمورة فى كل
فألاحس المعتزلة -بذه المنزلة زينوا لهإعلان القول مخلق القرآن نشراً
لذههم » وليكتسبوا بذلكإجلال العامةواحثرامهم» وصادف ذلكهوى

فى نفسه » فأعلن ذلك سنة ؟7١ ه وناظر من يغشى :مجلس مناظرته ى هذا
الشأن » وأدلىفهامحججه وأدلته » ولكنه ترك الناس أحراراً ى عقائدهم 3

يلراهقون فى مذاههم وملحاملون على فكرة لا يروما » .ولاعقيدة
لاستسيغون الوض ف ثأنبا » ولكن فى سنة 8١5 وهى السنة الى توق

فها بدا له ( ولعل ذلك بوسوسة 'بعض أهل الاعءتزال ) أن يدعو الناس

بقوة السلطان على اعتناق القول مخلق القرآن » بلأراد أن محملهم على ذلك .

دأ ذلك بارسال كتابهوهوبالرقة إلىإسماق بنإبراهم نائبه
ت»
اوغبلبة
قهوراً
بغداد » بامتحان القضاة والمحدثين ؛ ليحملهم على القول ماق القرآك. .

ويظهر أنهكانيريدحمل الذينلهمشأنفىمناصب الدولة والذذين يتصلمون
بالحكام بأى نوع من الاتصال ء ولوكانوا شبوداً فى نزاع قد رفع أمره

ر
خءفى
آد جا
إلى القضاء » عالىلثعلقكيدة » فق
اة
قنكضمن
لرئ
مان حض

امب
تعله
كرأ
؛ واق

الكتاب الأرل  :فاجمع
أمير المؤمنين هذا إليك »

فابدأ بامتحائهم فيا يقولون وتكشيفهم عما.يعتقدون قى لق الله القرآن

»لا واثق فيا
وإحدائه » وأعلمهم أأمنير المؤمنين غميسرتعين فىعمله و
قلده » واستحفظه من أمور رعيته يمن لايوثق بدينه وغتلوص توحيده
ويقينه  .فإذا أقروا بذللك ووافقوا أممر المؤمنين فيه » وكانوا على سبيل
المدىوالنجاة » مزهي بنص منمحضره ,من الشهود على الناس وسألهم عن

علمهم افلىقرآن » وترك شبادة من لم يقر أنه مخلوق محدث ول يره »
سبعه
رنده
ؤلىمدن مايأتيك عن قضساة أهل
لاكت
والامتناع مأنتوق
مب إ
سا ع
ا.و

علك ق سألهم  .والأمر همبمثلذلك .ثمأشرف علهموتفقد آثارهم .
ئر فوىالاديلنإ»خلاص للتوحيد .
اهل
صة أ
بباد
لابش
اهإل
حأىحتنكفلام الل
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وترى من هذا أنهلم وضع عقوبة لمنلميعتقدهذه العقيدة سوى الحرمان.
ادبه
كمتبع
من مناصب الدولة » وعدم سماع شبادنه إكنان شاهداً » ول
م ولميكتف بذلك »؛
الئاق ذلك فأحضر إاق بن إبراهمالقضاةواختبره »
بل أحضر الخدثين أيضا » وكل من تصدى

للفتوىوالتعام والورشاد

.أرسل
وامتحنهم » وأرسل إجابهمعنمسألتهفى خلق القرآن إاللىلأمون ف
هذا كتابا 2١6 يبن ف هذه الإجابات ٠ وبجرح الجيين ويسلقهم بقارص
المول وعنيف الكلام نمذكرفى هذاالكتاب عقوبات انلمبقل مقالته »

إذ أمر حملمنلمبقلإليهموثقاو.قال  :ومن لميرجع عن شركه ممن
ذكرها
للأكو أسكعن
الؤمين
لأمر المؤمنين تكابك  :وذكرهمر

كتابه هذا  .ولميقل إن القرآن مخلوق بعد يشر بن الوليد وإبراهم بن

المهدى ف(ا)حملهم أجمعين موئقن إعلسىكر أمرالمؤمنين » مع من

يقوممحفظهم وحراسم فىطريقهم » حى يؤد.همإلى عسكر أمرالمؤمئدن»

منيؤمنبتسليمهمإلي »ه لينصهمأميرالمؤمنين » فإنل يمرجعوا
ويسلمهم إلى

ويتوبوا حملهم جميعاًعلىالسيف إن شاء الله» ولاقوةإلابالل .ه

وثرى من هذا كيف ترق من عقوبة الحرمان إلى الإنذار بعقوية
الإعدام » وقدسارع إسحاق بنإبراهم إلى تنفيذ رغبته وإجابة طلبته » من
غير مراجعة أو توان » فأحضر الفقهاء والمفتين وأنذرهم بالعقوبة الصارمة »
والعذاب العتيد ؛ إن لميقرواممايطلب مهم»وينطقوا مماسثلواأن ينطقوا به ؛
ومحكنوا بالحسكمالذىارئآه المأمونمنغي ترردد أومراجعة » .فنطقواجميعا
با طلبواوأعلنوا اعتناقذلكالمذهب؛ » ولكن أربعة ربطاللهعلىقلوسهم ,
وا بالدنية فه
ضول
ر.
يانية
واطمأنوا |إلىحكمالله» وآثروا الباقبة علىالف

بنل » وحمل
نب
حمد
واقعلفىهم إصراراً جريئاً ؛وهمأح
مرو
ديهم أص
ابن نوح ؛ والقواريرئ » وحادة » فشدوا فىالوثاق وكبلوا بالحديد » وباتوا
١

ستجىء
إليك عذء  4كتب فى باب ا
لخعار من المنافلرات فق'ذاك٠. 

ٌ )” (7قد ذكو كفتىابه نما إن ي1تؤلا يقتلا, 

هه

عه

0مصفلين 2الأغلال ظ ف/اكانوافى الغد أجاب سصعادةدةيعا فقيا بادعوه

.دفايومان أي والعي؛وط ا
بلاب إلهم » فذار ت
نف ا
سلقواريرق» وأجابهم!1ليوا  +شرا
قيود+ه ديقاثا ن م
هود

الطري »
ق والذين
أجابوا
طلب
س أ
من بواجهوا
الأبون
ار  .وقدموا
كقلامع

بأنفسهم ليوافوه بطر سوس

كأخوهم

.

وبينا هم قْ الطرات

نعى

الناعى المأمون  2ولكنه عفااللهعنهء لميودعهذه الدنيا من غير أن

يوصى أْحاه ا معتصم بالعسلك مذهبه  القرآن ودعوة الناس إليه بقوةالسلطان

وكأنه فهم أن تلك الفكرة الى استحوذت على رأسه دين واجب الإطاعة ع
وواجب لايرأ عنقه منهمنغير أن يوصي خلفه به» فوصاه .
فقد جاء فىمطاع .وصبته  :هذاماأشبد عليهعبداللهبنهرون أمر
المؤبنن حضرة من حضره » أشبدهم جميعا علىنفسه أنهيشبد هوومن
-حضضره أن الله عر وجل وحده  4لاشريلك له قىملكه ؛ ولامدبر لأمره

اه
و»
سالق
انه خ
م وأ
وه ء
غير

تلوق » ولاضلو القرآن أن يكون شيئا له

مثل » ولاشىء مثله ثبارك وثعالى .

»اتعظ متارى »
وجاء فى وسط الوصية  :ياأبااماق » ادن منى و
وخذ بسيرة أنحيك فى باق القرآن .

ولذه الوصيةلمتنقطع الحنةبوفاةاللأمون » بلاتسع نطاقها » وزادت
وبلاتها » وكانت شرا مستطيراً علىالمتوقفيئ منالزهاد والعلاء والفقهاء

والمحدثين » وأهلالفتيافىالدين .
استمر البلاء بأحمد بن حنبل 4

ش
ومزق جسمه بالسياط »

وهو راض

بالبلاء غير مسببين نعقيدته و.استمر فى الحبستحوثمانيةوعشرين شهر ء
حى استيئسوا منه » وعلموا أنه لا جيب دعاءهم © ويؤثر بالإجاية دعاء

الس والوجدان » ومابراه واجبالاعتقاد » وجزءا املنإبمان أ
.ثطملق
سراحه فعاد إلى ماكان عليهاملنإفتاء والتحديث إلى أن مات المعتصم .
ولما آل الأمر إلى الواثق سار على سنة أبيهوعمه فهىذه المسألة » وإنزاله
احنة ممنلايراها » ولكنه لميرد أن ينزل بأحمد أكثر ممانزلبه » فقال

له :لاتجمعن .إليك أحداً » ولاتساكتى فىبلدأنافيه» فأقام الإمام أحمد
محختفيا لامخرج إلى صلاة ولاغيرها » حتىمات الوائق .

ول تكن اخنة مقصورة على أحمد » بل نجاوزته إلىغيره » وكان الفقهاء

يساقون من الأمصار إلى بغداد » ليختيروا فى هذه المسألة »؛ وبفتش عن

خبايا قلومم  .ومن نزل بهذلك يوسف بن محبىالبويطى الفقيه المصرى
صاحب الإمام الشافعى » فقددعىللقول با يقولون فامتنع » فحمل مقيداً
ى
حو!'
مغل
ب»

مات ى أصفاده » تسباً ذلك عند ربه » وميم نعم ابن

حاد » فقدماتفى سن الوائق مقيداًلذاك » ومنهم أحمد بن نصر المزاعى

قتله الواثق وصليه » لابتناعهعنالخوض فم عخوضون فيه » وققديل إنه
امةب أ عر الذى سعى به إليه» ويروى أن الوائقندمعلىقتله»
وعاتب تمامة وكل من أشار عليه بقتله .
فى هذه الفتئة الصماء الى خفت فبا صوت الحكة » وى هذه الشدة
الطخياءالىسكتفبهانداءالرحمة  +عاشالعلاءسنن؛ وكانالتورععن

الحوض جرعمة لاتغتفر » وإتما لابعى عنه » وحوبا كبر لابعذر فيهمؤمن.

 ٠لسابقعمله»أو حسن سيرتهء أوصلاحه واحترامالناسل .ه

رقد تفاقماللخطب » واستمرت اللموى » حتىسم الناسهذه الخال 4
بلحى سثمها القائموننب »ا وحبى صارت هزلالدىبعضالناس .

يروى أنه دشل عبادة المضحك علىالواثق »'فقال يأماير المؤمنين »
أعظٍاللهأجركف القرآن » قالويلك ؛ القرآت موت  .قا يلاأممرالمؤمنن »

كل مخلوق موت » باللهياأمر المؤمندن ء منيصلى بالناس التراويح إذة3
مأ هات القرآن » فضحاك الوائق وقال  :قاتلك الألهم»
سلك .
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ويروى الدمبرى فكىتاب حياة الحيوان أن الواثقرجعفىآخر ححياته

إعنزال اخنة يمن لايرى هذا الرأى » إذ دخل عليه شيخ ممن نزلت به
المحنة فال فى ضمن مجادلته مع ابنأى دؤاد  :شىء لميلدع إليه رسول الله
2

» ولا أبو بكر » ولاعمر » وعلَامان » ولا على » تدعو أت الناس

اليه » ليس يلو أن تقول علموه » أو جهلوه » فان قلت علموه  .وسكتوا
عنه » وسعى وإياك من السكوت ماوسع القوم  .وإن قلت جهلوه  .وعلمته

أنت » فيالكع ابن لكع ؛ مهل النى َلثم والخلفاء الراشدون رضى الله
عدبم شيئا  .ع

أنت .

٠

فياسمع الواثق ذلك وثب من يجلسه  .وأخذ يردد تلك الكلات  :وعفما
شيخ؛ ورجع ماكانيقعل» كماروى ابنه المهتدى .
عن اا؟
موضع التراع فى هذه المسألة

ليمكن النظر فى الواقع متلافيا حول مور واحدافى هذه المسألة ,
فأحدامتناظرين وه املمعتزلة  :والشلفاء »وكل من لهبد فىهذه (#نة يرى

أن القرا؛ :ثىء » وإن كان أعلى منكل الأشياء » وأن الله جعله و.خلقه ؛
اشلرخملنوقات
وإن كان أعلى من ك

 .وخالرون نظروا إلى أانلقرآن من

ة
فهو
حيث معانيه وكلام لهالقائم؛ وكلام الله قدم ءصإذ

مصنغاته

فقّد رصف الله سبحانه وتعالي بالكلام ف.قال ١ وكل الله موسى تكلم (0

ولا مكن أن تكون صفة من صفات اللهمحدثة .
ولما اشتدت حومة الحدل » وحمى الوطيس رضى الأكترون 3
لعياءوالفقهاء والمحدثين أن يتوقفوا » ولامخوضوا » وأن يسكتوا عن أ
دك فى أجويةرين من انيم
ن وإك لتجذل
بد فكتابولاس »

إمحاق بن إبراهم إجابة لطلب الأمون » إِذْ كانت أجو بنهم تدور حول

التوقف  .والامتناع عن اللحرض »ء والإمساك عانلأمر .
وانظر إلى إجابة بشر بن الوليد '» فاسحاق يقول له  :مانقول فى القرآن ؟
فقال أقول فم القرآن هوكلام الله .قاللمأسألك عن هذا ء أمخلوق هو؟
(م  -71+تاريخ الجدل)
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قال:اللهخالق كل شىء  .قال  :القرآن شى
قءا؟ل هو شى
قءا.ل فخلوق .

قالليسنخالق  .قال  :ليس أسألك عنهذا» أعغلوق هر؟ قالماأحسن

غيرماقلتلك .

وانظر إلى إجابة ألى حسان الزيادى » إذ قال لإهسماق  :القرآن لوق
هو؟ قا اللقرآنكلامالل »ه واللهخالقكلشىء » ومادون اللهمملوق :

وأمر المؤمنين إمأمنا » وبسببه سمعنا عامة العلى » وقد ممعمالم تسمع »
وعلىمالمنعل .م وقد قلدهاللهأمرنا ؛ فصار يقم حجنا وصلاتنا » ونؤدى

إأليمه زوكااةلنا .

واترلىإمن
جها
اتيبنتين كيف كان القوممتوقفين » لايريدون الحوض
هذا الحديث

ولانحبون إثارة الفتنة حوله » ولذا نستطيع أن ثقول

إن المناظرة كانت مناظرة قوم قد اعتنقوا مذهبا معآخرين قد امتنع الأكثرون

ماهم
لعحنوض فىموضع التزاع » ولميرواأن يتكلموا فيه» لعدم وروده
قرآنأو سنة» ولعدمتعرضالسلف الصالح له» وقليل مهممنكون له
اعتقاداً مناقضاً لماقال المعمزله .

ومن هنانرىظم المأمون ؛ إذ سن سنةسيئة» فأخذ ممتحن الثاس ى
عقيد”جم ؛ وحملهم علىقول لممجدوا منورعهم وديئهم مياشجعهم على
الحوض فيه» إذ لميردبه شرع » ول يثبت بنص ء ولميعرف أن أحداً من

أصعاب رسوليِل تعرضلهوناقش في »ه فليسبكافرمنامتنمعن
اللموض » بل هو أفرب إلى الرشاد » وأولى إل السداد .

كسا رسكل

افصللمقتاإن
بجاس مناظرة

لما أعلنالأمون القول تخلق القرآن » وزخخرت مجالسه بالمناقشة فيه قبل
نزول امحنة وبعدها ».تقدم رجل منأهلمكة المكرمة اسمهعبد العزيزبن حى

و
وام
الكنانى لإعلان رأيه فى هذا الق
ه»

إنكار ميادعون » فرحلإل

واد
بغد
و»
قط فىمسجد الرصافة » وقال يصوت جهعر يسمعه كل من

المسجذ  :ألقرآن كلام اللمهنزل غير مخلوق ف
.حمل اإلمىأمون و:شارك
الناس فى مجلس مناظرته » وتقدم لإقناعه » وإفهامه بشر بن غياث المريسى

الفقيهالذى قدمنا الكلام فى بعض شأنه » وقد دون عبدالعزيز تلاك المناظرة
ف رسالة سماها الحيدة  .وها نحن أولاء نقتبس لاك منها شيئا يدل على نسقها
وأساليب الجدلفبا :

قمالسبشترد(لا على خلق القرآن ) :قال الله تعالى ٠ :إناجعلناه
' قرآنا عربيا م .

قااللععبزديز  :أى شىء فى هذا من الحجة والدليل على خلقه ؟
فقال بشر  :هلفى الفلقأحد يشكفى هذا» أو عخالف علي ؛ه إن
معبى بجعلناه تخلقناه .

قااللععبدزيز

٠

 :ياأمير المؤمنين إ[ن القرآن نرل بلسانلك ولسان قومك

وأنت أعلمأهلالأرض بلغةقوملك ء ولغةالعربككللههاا» ومعانى كلامها ء
وبشر رجل من أبناءالعجم ؛ يتأمل كتاب اللهتعالى» علىغيرماأنزلالله»
وغير ماعناه اللهعز وجل » ونحرفه عن مواضعه » ويبدل معانيه » ويقول
ماتتكرهالعربوكلامهاولغاب »ا وأنت أعلخملق اللهذل »
ك وإمايكفر

ولتبيح دماءهم بتأويل ٠ لابتتزيل .
لناس ؛ يس
باشر
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قال بشر ( :جاء الوق وزهق الباطل ؛ إن الباطل كان زهوقا ) » يروغ

عبد العزيز إلى الكلام واللحطب والاستعانة بأميز المؤمنين ؛ ليتقطع
ئ.ي.قتدك متاقلدار على رده » والاتشبيه فيه » لينقطع المجلس
أحلس
ام
بثبات الحجةعليك  :وإمجاب العقوبة لك ٠ فان كان عندك شىء » فتكم

ودحض حجتاك .
به » وإلا فقد“قطم اللهمقالتك  :أ

قالعبدالعزيز  :يابشر » أخيرنىعن ( جعل ) هذاالحرف لمكم
لايحتمل غر الحلق ؟

ش

قالبشر  :لا  .ومابين جعل وخلق عندى فرق ٠ ولاعند غعرى من

عنرب والسجم٠ ولابتعارف الناس إلا هذا .
لم
سائر الاناس
قالعبدالعزيز  :أخمرفى عننفسلك  :ودع ذكر العرب وسائر الناس :

فأنا من الناس » ومن اللداق٠ ومن العرب » وأنا أخالنك على هذا » وكذلك

سعائخراالعلربفونك .
قال بشر  :هذه دعوى منك على العرب » وكل العرب رالعجم يقولون
ماقلت أنا؟ ومامخالف نىهذا غيرك .

قالعبدالعزيز  :أخيرفى يابشر ء إجاع العرب والعجم بزعمك أن جعل

وخلق واحد » لافرق بينْهمافى هنا الحرف وحده  :أو فى سائر ماق
القرآن من ( جعل ) .

كالىام
لم
اائر
قالبشر  :بلمافىسائر القرآن منجعل  +وس
والأخبار والأشعار .

قااللععبد
زيز  :قد
ع حلفظيك

أمير المؤمسن ما
وقل
شته
»د به

قال بشر  :أناأعيد عليك هذا القول متى شئت ؛
أورلاجم عنه
ولا أخالفه .
قال عبد العزيز لبشر ؛ زعمت أن معبى « جعلناه قرآنا عربياً» خخلقناه

قرآناعربيا  .قال:نتمهكذا .
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« :وأوفوا بعهد اللهإذا عاهدىم ع

ولا تنقضوا الأعان بتعودكيدها » وقد جعلم الله عليك ,كفيلا »  .لقم الله
عليكم"ثفيلا » لماعبى له عند بشر غعر ذلك  .,ومن قال هذا فتد أعفلم

الفرية على الله عز وجل  :وكفر به » وحل دمه باجاع الأمة  .وقال الله
عوزجل ١ : ولامجعلوا الله عر ضهلأعانكم ١ فزحم بشر أمنعبى ولالجعلو|
الله ولاتخاتوا الله » لامعى له عنده غر ذاك  ..وكل من قال هذا من.الخلق
فهو كافر حلال الدم باجاع الآمة  .لأنه حكى أن الله أخير مثل هذا .
وقال الله عز وجل  :و وبجعلون لله البنات سبحانه ) زعم بشر أن معى
و جعلون لله البنات » مخلقون لله البنات »٠لماعى

لذلك غير هذا  .فال

اسبلكعيزاعيبدر»
لمأمون  :مأقابح هذه المقالةوأعظسها  :وأشنعها  ..فح
فقد صم قولك  :وأقر بشرمماحكيت عنه » وكفر نفسه منحيث لميادر ,
قال عبد العزيز  :يأماير المؤمنن إن رأيت أن تأذن'لى أن أنتزع بآيات
بقيت وأختصر  .قال المأمون  :قل ماشئت  .قال عبد العزيز  :قال الله
«جعلوا للهأنداداً ليضلوا سعبنيله ) فزعمبشرأن معىجعلوا
عزوجل  :و

لله خاقرا لألندهاداً » ومن قال هذا فهركافر حلال الدم » أىكان قد أخير

»م بشر
فجزنع
اهء ال
كلل
رلوا
شجع
.ل  :؛و
عثلهذا عناللهعزووجلقا
أن معبى جعلوا خخلقوا لله  .لامعنى لذلك غير هذا  .ومن قال هذا فهو

كافر حلال الدمباجاع الأمة .

١

قال المأمون  :حسبك فقد أثبت حجتك كلها فى هذه المسألة » وانكسر
قول بشر ؛ وأبطلت دعوأه » فارجع إلى بيان مقاد انتزعت © وشرحه

ومعانيه » وما أراد الله عز وجل به » وماهومن ( جعل ) مخلوق » وماهو
غيرمخلرق » وماتتعامل بدالعرب فىلغاتهم .
زيز
لععبد
قاال

 :ياأمير المؤمنين » إن ( جعل ) ف كتاب الله تحتمل

معني ؛ معتى شخلق » ومعبى ,صير  ..ولماكان جعل محتمل معنيين  :معى

»نى صير » ليمدع الالهشفتىذبلكاها عخللىقه ؛ فيلحد الملحدون
خولقمع

”
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ويشبه المشبون على خلقه ؛ كافعلبشر وأصحابه » حى جعل عز وجل عل

كل من السكلمتين عدللايلا  فرق بيجنع(ل ) ابلذمئععى خلق
و(جعل ) الذىبمعبى صير .
نأما جعل الذى هو معنى تخلق » فاناللهجعله من القولالمفصل »
فأنزل القرآن بهمفصلا » وهو بن لقوم يفقهودت ؛ والقول المفصل يغى

السامع إذا أخر به» عن أن توصل الكلمة لغيرها من الكلام ؛ إذ كانت

جزل  « :الاحمدللذلهى
وه ع
قائمة بذاتها مععلنىاها » فذنلك قول الل
عندرب
اواء
لع
خلق السموات والأرض » وجعل الظليات والنور ؛ فس

؛

قال جأعولقال خلق » لأنهاقدعلمت أنه أراد با خلق » لأنه أنزله من
القرل المفصل » وقال  « :جعل لكم منأزواجكم بدين وحفدة  ,فقالت

العرب أمنعنى هذا » وخلق لكم » إذ كانقولامفصلا ؛ وقال  « :وجعل
ات العرب عنه » أنهعنى خلق لكم ؛
فأفئ
عدةق»
لكر السمع والأبصار وال
فمفص
إكذان من القول ال
سلو»اء قالتحلق » أو جعل .
أما( جعل ) الذى هو على معبى التصيير » لامعبى الخلق » فانالله عرز
وجل أنزله من القول الموصل الذى لابدرى الخاطب به؛ حبى يصل الكلمة
بكلمة بعدها » فيعلمماأراد مها» وإن تركها مفصولة لميصلها بغرها من
الكلام لميفهم السامع لهامايعنىعبا» ولميقف علىماأراد ما» فن ذلك

قوله عزوجل ١ :ياداود » إناجعلناك تحليفة فى الأرض »؛  .فلو قال « إنا

جعلناك ؛ ولمبصللها ,؛ خليفةفىالآرض »ل يعقل داود ماخخاطبه بهعزوجل »
لأنه خاطبه وهو مخلوق » فلاوصلها مخليفة عقل داود ما أراد مخطابه »

وكذلك حين قال لآم موسى ١ وجاعلوه منالمرسلن ؛ .

ئ

فأرجع أناوبشرياأميرالمؤمن فا اخختلفنافيهمنقولاللهعز وجل :

« إناجعلناهقرآناعربيا » إلىسنةاللهفىكتابهفى الجعلين جميعا » و إلىسنة

العرب أبضامم تاتعارفه » وتتعامل به» فانكانمنالقول الموصل  +فهو
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كماقل
تأن جعلهقرآثاعربيا» أى صيرةقرآناعربياً » وأنزله بلغة العرب
ولسائها » ولم
يصيرهأعجميا » فيرينل ب
هلغة
العجم..

المناظرة أدانية
كتب الأمون ا
فلقول عخلق القرآن
كتب الأمؤن إلى ولاه فى الأخذ عذهبه بى القول مخلق القرآن وهر
ما أرسله إلىنائبه إسحاق بن إبراهم ؛ ومابرويهلناالطرى قى نكصتابه »وهو :

أمايعد فان حق الله علىالأئممسةلمين ؛ وخلفاتهم الاجتماد فى إقامة
دين الله الذى استحفظهم و
»مواريث النبوة الهى أور”مم » وأثر العلمالذى

أستودعهم ؛ والعمل با
رلحعقيفتىهم ؛ والتشمير لطاعة اللهفنهم ؛ واللهيسأل
أمر المؤمنين أن يوفقهلعزمة الرشد وصرعته » والإقساط فا ولاها|لله من

رعيتهبرحمتهومنته» وقد عرف أمب ارممنين أن الجمهور الأعظ ,والسواد
الأكير منحشوالرعية » وسفلة العامةث لمناننظر ل
اه و
سلا ر
عوية
د» و
للا
ال
له بدلالة الله وهدايته » والاستضاءة بنور العلموبرهانه فى جميع الأقطار

والإفاق » أهل جهالة » وعى عنه » ضلالة عن حقيقة دينه» وتوحيده ؛
والإعان به» ون
وكو
ابضعن
حات

أعلامه » ووا
وجب
ق سب
صيله
و»ر

أن يقدروا اللهحققدره » ويعرفه كنهموعريفتغهر»قوا بينهوبين خلقه ء
لضعف آرائهم » ونقص عقوم وجفاتهم عن التفكر والتذكر » وذلك

نهمساووا بيناللهتباركوتعالىوبينما أتزلمنالقرآن » فأطبقوا مجتمععن
واتفقوا غيرمتعاجمين ؛ علىأنهقدمأول ؛ لممخلقهالل »ه وحدثه ومترعه »
وقد قال اللهعزوجل فىمحكمكتابه » الذى جعلهلما:ى الصدور شفاء )

ل م ج
والمؤمنن رحمةوهدى ٠ إناجملتاهقرآنًعاربيا٠ذك
فقد
اعلاهلله
الآأرض » وجعل الظلات
خلقه » وقال ١ : الحمدللهالذى خخلق السمووات
والنور » و
.قال :
وعجزل «
:كذلك نقص عليك من أنباء ماقدسبق »
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نأخر أنه قصص لأمور أحدثه بعدها » وتلا به متقدمها  ,وقال سبحانه :وار ء»
كناب أحكت آباته » ثم فصلت من لاءن حكم خبير ) » وكل كم مقصلى

ىم غم
دخحله كم مفصل » والله عكر كتابه ومفصله ء فهو شالقه وميتد ».ث

الذين جادلوا بالباطل » فدعوا إلى قوهم ٠ ونسبوا أنفسهم إلى السنة » وق كل

فصل من كتاب الله  8صن من تلاوته » مبطل قولم ؛ م مكذب دعواهم ء
برد عاديم قوش  .وكلتهم .

ثأظمهروا مم ذلك أنهم أهل اق والدين والجاعة » وأن من سوام
أهل ,الباطل والكفر والفرقة » فاستطالوا بذلك على الناس  :وعرو به الجهالك

حبى مال قرم من أهل السمت الكاذب] والتخشع لغير الله » والتقشف لغير
الدين إلى موافقّهم عليه » ومو اطأنهم على سىء آر امهمترينا بذلك عندهم ».

وتصنعا للرياسة والعدالة فنهم ؛ فتركوا الحق إلى باطلهم واتفذوا دين الله
وليجة إلى ضلالهم » فقبلت بزكيتهم لهمشبادتهم ؛ ونفذت أحكام الكتاب
ميم » على دغل ديهم » ونقل أدمهم » وفساد ديانهم ( ويقيهم » وكات

ذلك غايتهم إامبا الى جروا » وإياها طلبوا فىمن بعنيم ؛ والكذب علىمولاهم 1

وقد أخذ علمهمميثاق الكتاب أن لايقولوا علىاللهإلاالحق » ودرسوا مافيه »

أولئك الذين أصمهم الله وأعمى أبصارهم  .أفلا يتدبرون القرآن أمعلى قاوب
لكأشمرة » ورءوس الكلالة المتقوصوت
الئ
أقفالها » فرأى أمير المؤمنين أن أو
هن التوحيد عحظا » وال#سوسون من الإعان نصيبا » وأوعية الحهالة »
وأعلام الكذب » لسان إبليس الناطق ف أوليائه » والمائل على أهوائه »

من أدلى دين الله » وأحق من يهم فى ددقه وتطرح شبادته » ولايوثئق
بقوله ولاعمله » فانه لاملل إلا بعد يقن » وإلا بعد استكقال حقيقة الإسلام 30
وإخلاص التوحيد » ومن عمى عن رشده وحظه من أهل الإمان بالله
نه
تكممل
و بتوسحيده كان هتما سوى ذل

» والقصد اق شبادته أحمى وأضل سبيلا.

ولعمر أمر المؤمئن أن أحجى الناس بالكذب فى قوله » وتحخرص

اأباطل فى شهادته ف
كنذب على الله وورحيه » ول يعرف الله حقيقة معرفته »,
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وأن أولاهم برد شبادته ل حكم الله ودينه من رد شهادة الله على كتابه »

وبت حق الله بباطله » فاجمع من بحضرتلك مانلقضصاة » واقرأ علدرم
كتاب أمير المؤمنين هذا إليك » فابداً بامتحاهم فيا يقولون » وتكشيفهم
عما بعتقدون ق لق الله القرآن وإحدائه  ,وأعلمهم أن أمير المزمنن غير

مستعان فى عله » ولا واثق فيا قلده الله » واستحفظه مأمنور رعيته 9
:وافثر
ليواثق بدينه » وخخلوص توحيده ويقينه » فاذا أقروا بذلك و

أمر المؤمنين فيه » وكانوا علىسبيل الهدى والنجاة » فرهم بص من

عضر هم من الشبودعلى الناس » ومسألهم عن علمهم فالىقرآن » وترك

إثبات شهادة من ليمقر أنه مخلوق محدت ولميره » والامتناع تمونقيعها صوه:

واكتب إلى أمير المؤمنين مما يأتيك عن قضاة أهل عمالك فى مسألديم .

والآمر فم عثل ذلك » ثأمشرف علهم  .وتفقدآثارهم سخ لاتنفذ أحنام
الله إلا بشبادة أهل البصائر فى الدين والإخلاص للتوحيد  .واكتب الل

أمير المؤمنين ميمكاون فى ذلك إن شاء الله » وكتب فى شهر ربيع الأول
سلة  817ه.

1

وكتب المأمون إلى إسحاق بن إبراهم  -فى أشخاص سبعة نفر ب مهم
وتابقدى » وأبومسممستمل يزيد بن هارون » وى بن
محمد بن ساعدلكا
معن  .وزهير بن درب » وأبو خيثمة » وإسماعيل بن داود ؛ وإسماعيل

ابنألىمسعود  :وأحمدبانلدورى » فأشخصوا إليه » فامتحهم ؛ وسألم

عَنْ خلق القرآن » فأجابوا جميعا أن القرآن مخلوق » فأشخصمم إلى مدينة

السلام » وأحضرهم إاق بإبنراهم داره » فشهر أمرهموقوفممحضرة
الفقهاءوالمشايخ من أهل الحديث ؛ فاقروا تمثلماأجابوا به المأمرن » فخل
سبيلهم  2وكانمافعلإسماقبنإبراهم من ذلكيأمر المأمون .

وكتب المأمون بعد ذلك إلى إسماق بن إبراهي :

أمابعد فانمنحقاللهعلىخلفائه فىأرضه وأمنائه علىعباده الذبن
ارتضاهم لإقامة دينه ؛ وحملهم رعابة خلقه » وإمضاء حكه وسلته )
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والاثام بعدله ى بريتأهن مجهدوااللأهنفسهم » وينصحوالهفهااستحفظهم

وتلدهر ؛و
برااعلي
تيدل
رهك

اسمه وتعالى بفضل العلم الذى أودعهم والمعرفة

الىو جع
علها
هف
دهموأ إلي
غ
زهامن

عنه » وي
أردو
ر
دابمن

عأمنره ؛

وذبجوا لرعاياهم سمت جاسم ؛ ويقفوهم على -حدود إعاءهم وسبيل فوزهم

عصديم » ويكشفوالم
عم
نغطياتأمورهمومشقياتاعليهما يدقمونا
الربيب عنم » ويعود باأضياء والبيئة على كافهم ٠ وأن يؤثروا ذلك من

إرشادم وتبصير هم ؛ إكذان جامعا لفنون مصانعهم  .ومنتظا لحظوظ

عاجلبم وآنجلهم » ويتذكروا أن الله مرصدمن مساءلهم عما جملوه» ومجازانهم
وله و
ها أسلفوه وقدموا عنده » وماتوفيق أميرالمؤمنين إلا بال
سحد
حهس»©به

للهوكنى به  .ومما بينهأمير المؤمنين برويته وطالعه بفكره » فتبين عظم

خطره وجليل مايرجع فى الدين من وكفه وضرره مايثالالمسلمون بيهم
من القول فى الرآن اللج
ىعلاهللإهماما
ل»
م وآثرا من رسوكالو
هني

محمد علق باقبالهم واشتباهه علىكثير مهم » حبى حسن عندهم © وتزيد
فىعقولم ألايكون مخلوقا » فتعر ضوا بذلك لدفعم خلق الولاهلذى بانبه
عن خلقهوتفرد مجلالته من ابتداع الأ
وشيا
إء كل
نها
شمحك
اته
ئ»
ها بقدرته »
والتقدم علهابأوليته الى لايبلغ أولاها » ولايدرك مداها » وكان كل شبىء
دونه نخلقا من خلقه » وحدثا هو المحدث له ١ وإن كان القرآن ناطقا به
ود
وال
قا ع
الي
طهعا للا
وختل
ضافافيه
ه»
وا به قول النصارى فى ادعاهم فى
عيسى ابن مرم أنه ليس بمخلوق » إذ كانكلمة الله والله عروجل يقول :

إنا جعلناه قرآنا بعيرا» وتأويل ذلك « إنا خلقناه ك
»ا قال جل جلاله «وجعل

مذبا زوجها ليسكن إأمها؛ وقال تعالى « وجعلنا الليل لباسا » و-جعلنا النهارمعاشان
وقال سبحا ه ١ : وجعلنا منالماءكلشبىء حى »  .فسوى عز وجل بدن
القّرآنوبين هذه الخلائقالى ذكر
اها
لفى
فةة
صشب

» وأخصر أجنهاعله

و-حده .فقا :ل ؛ بل ه ق
ورآن يجيدفىلوحمحفوظ» » فدلذلكعل إىسساعاة
القووح بالقرآن » ولا حاط إلا #سخلوق » وقال لنبيه  « : 2لامرك به
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م

لسانك لتعجل به»  .وقال جلشأنه  « :مايأتهم منذكرمنرمهممدث» »

وقال تعالى١ : فنأظمممن افترىعلىالكلذهبا أوكذب باياته» وأخمر عن قوم
ذمهم بكذهم أنهمقالوا ٠ :ماأنزل اللهعلىبشرمنشىء » ثمأكذ.هم على

لسان رسوله يلك ؛ فقال لرسوله « :اقللمن
كأنز
تلاب

الذى جاءبه

موسى نوراً» فسمى اللهتعالىالقرآن ذكراً » وإماناوتورا وهدى » ومباركا »

وعربياً فق؛واقصلصاسًب»حانه لمن نقص عليك أحسن القصص عا أوحينا
إليك هذا القرآن » .
للاجل
جوقا
له

 « :قل لاناجتمعت الإنس والين على

يأأنتوا مثل هذا الق
أت»لوان موثقلهال»تعالى  «:قلفأتوا بعشر سور
يرآن

مث
سل مهف
بتريا
حت»ا+و
ه:
نقال

؛لايأتيهالباطلمنبعنيديهولامنخلف »ه ,

فجعل له أولا وآخخراً » ودل عليه أنهمحدود مخاوق » وقدعظ هؤلاء

الجهلة بقوام فى القرآن الثلم فى ديئهم » وأالمجراحنفتىهم » وسهلوا السبيل
لعدو الإسلام ء واعبرفوابالتبديل والإلحاد فىقلوءمهم » حى عرفوا ووصفوا
خلق الله وفعله بالصفة الى هى لله وحده » وشبوه به والأشياء أولى مملقه »

وليس يرى أمير المؤمندن أن قال هذه المقالةحظاعلىالدين » ولانصيبا
املنإيمان واليقين» ولايرىأن حلأحداًمنهمل الثقفةىأمانة » ولاعدالة
ولا شبادة » ولاصدق فىقول ولاحكاية » ولانولية لشىء من أمر الرعية »
وإن ظهر قصد بعضهم  :وعرف بالسداد مسدد فهم ٠ فإِن الفروع مردودة

إلى أصوهًا » ومحمولة فى الحمد والذم علبا » ومن كان جاهلا بأمر دينه
اننيته
الذى أمره الولهحبدهم
فىغيره أعمى وأضل سبيلا .

ع فهوبماسواه أعظر جهلا ؛ وعن الرشد

فاقرأ على جعفر يعنيسبى ؛ وعبد الرحمن بن إبمحاق القاضى كتاب
ىلقر ؛ا وأعاي..
فا
نلمهما
مير المؤمئين ماكببه يك »واتصصيداع ع

1أمير المؤمنين لايستعين على شىء أممنورالمسلمين إلا تمن وثق باخلاصه

رن القرآن مخلوق »٠ فإن قالا يقول
وتوحيده » وأ لاتجيدإللانليقبأ
أمير المؤمنن ى ذلك فتقدم إلهما فى امتحان من محضر مجالسهما بالشهادات
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هه

علىالحقوق » ونصهم عنقولمفىالقرآن » فنلميقلمنهمإنهمخلوق أبمطلا
اتفه بالقصد والسداد فى أمزه »
شبادته ولميقطعا حكما بقوله » وعإنفثب
وافعل ذلك عن فى سائر عملك من القضاة » وأشرف علمم إشرافا يزيد
الله به ذا البصيرة قَّبصار نه  6و كنع المرثاب من إغفال دينه » واكتب إل
أمير المؤمندن بمايكون منلك فى ذلك إن شاء الله .
سن 0ب9ر أضم لذلا مجاعة

فأحضر إماق

الفقهاء والحسكام 8والمحدثين

46ن

وأحضر أباحسان الزيادى » وبشر بن الوليد الكندى » وعلى بن ألىمقاتل

ابن غائم ٠ والذيال بناليم
وفتشة ) وسعدويه
وابن ار ش

4

؛ واعمادة م 6والقواربرى

الواسطى » وعلى بن التعد
وابن علية الأكر 3

 43وأحمد بن حنيل ع

» وإسعاق

,بن ألىإسرائيل .

ومحبى سن عيك الرحمن

العمرى

3

وشيخاً آندر من ولد عمر بن الحطاب كان قاضى الرقة » وأبا نصر اليّار »
وأبا معمر

القطيعى

؛

ومحمد بن حاتم بن ميمون

ء

ومحمد بننوح المضروب

»

وابن الفرخحان وجاعة مهم النضر بن شميل ؛ وابن على بن عاصم » وابو العوام
الزاز » وابن تجاع  6وعبك الر ضمن بن اماق .

فأدخلو | جميعا على إتخاق » فقرأ علمهم كتاب المأمون هذا مرتين » حتى
فهموه » ثمقال لبشر بن الوليد  :مااتق
لولق فرىآن » فق
مالققد
اعر
لفت
بى
لأمر المؤمندن غير مرةقال  :فقد تجدد مكنتاب أمير المؤمنين ماقد ترى .

فقال أ
:قول القرآن كلام.الله ق
.ال ل أسألك عن هذا أمخلوق هر ؟ قال :

اللهخالق
ثكىلء  .قال ا
:لقرآن شبىء ؟ قال :شهبوىء  .قال  :فخلوق ©
قال

 :ليس محااق .

قال

 :ليس أسألك عن

هذا أعلوق

هو

؟ قال  1ما أحسن

غير ما قلت لك  .واقد
ستعهدت أمزا المؤمنين ألا أتكل فيه » وليس عندى
غير ما قلت إك

.

فأخعل إمافق دن برأم رقعة كانت

بان يليه

2

فقر أها

عله ؛ ووقفه علها » فقال أشبد أن لا إله إلا الله أحصيدك فرد لم يكن قبله

شى ع ء ولابعده شىء » ولاايشهه شىءنمعنلقه فى معنى املنمعانى و»لاوجه
من الوجوه  .قال  :نموقد كنث أضر ب الناس على دون هذا » فقال الكاتب.

اكتب ماقال .
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قمال لعلى 'بأننى مقائل ما تقول ياعلى ؟ قال معت كلاى لاأمليمرؤمدن
فىهذاغيرمرة» وماعندى غيرماسمع 6فأمتيحنه باطرقة ».قرعاذ +
ي
م قال) الفرأن لوق ؟ قال ألمرآ كلام أله ق
,ال  :لمأسألك عن هل

قال  :هوكلام الل »ه وإن أمرناأميرالمؤمدن بثىء » سمعنا وأطعنا فقال
لكاتب  :اكتب مقالته .

ثمقالللذيال نحواًمنمقالتهلعلىبن أنىمقاتل  .فقاللهمثلذلك » ثم
قاللأبى حسان الزيادى ما عندك ؟ قال سل عما شئث »افقر
لأرعلقيهعة

»

ووقفه علبا » فأقر ممافها » ثم قالمنلميقل هذا القول » فهو كافر
فقال القرآن مخلوق هو ؟ قال القرآن كلام الله » والله خالق كل شبىء .
وما دون اللهمخلوق » وأمر المؤمنين إمامنا » ويسببه سمعناعامة العمء وقد

سمماعلم نسمع ء وعلم مالم نعم» وقد قلده الله أمرنا » فسار يقممحجنا
وصلاتنا » ونؤدى إليبههزكاةأموالنا» ونجاهد معه» ونرى إمامتهإمامة »

وإن أعرنا اثتمرنا » وإن انا انتهينا» وإن دعانا أجبنا  .قال القرآن مخلوق
هو ؟ فأعاد عليه أبو سات مقالته » قالإن هذه مقالة أمير ١ا+.نين  .قال
قد تكون مقالة أمر المؤمنين ٠ ولابأمرمباالئاس ٠ ولابدعوههمإلها» وإن

أخصرتى أأنمير المؤمنين أمرك أن أقول » قلتما أمرتنى به » فانك الثقة

الأمونعليهفأيبالغتتىعنهمن شىء » فإن أباغتتى عنهبشىء صرت إليه ؛

قال ما أمرنى أن أبلغنك شيئاء قال على بأنىمقائل » قد يكون تولهكاختلاف

أصحاب رسول الله يَلِتّهِ فالىفرائض والمواريث » ولم نحماوا الئاس علها .
قال له أبوحسان معاندى إلا السمع والطاعة » فرنى تمر ق
.ال ماأمرفى

أن آمرك ؛ وإنما أمرنى أن أمتحئلك .
ثمعادإلى أحمد بنحنبل » فال ماتقولفىالقرآن ؟ قالهوكلاءالله .
قالأمخلوق هو ؟ قالهوكلامالله» لاأزيدعلا » فامتحنه ممافى الرقعة »
فلا أتى إلى ١ ليس كثله شىء وهو السميع البصير  » 4وآمسك عن لايشهه

شىء من نخلقه ف معنى من المعاتى » ولا وجه من الوجوه » فاعتر ض عليه

م

]أ سه

ابنالبكاء الأصغر  .فقال  :أصلحك الله» إنهيقول سميع من أذن » بصير

مد عين  .فقالإسعاق لأحمد بنحنبلمامعنىقولهسميعبصير ؟ قالهوكما
وصف ننفسه  .قالفامعناه ؟ قاللاأدرى » هو كنا يصف نفسه » ثم دعا

اء النفر  :قتيبة »
للا
ههؤ»إ
مهم رجلا رجلا كلهم يقول  :القرآن كلامالل
وعبيد اللهبنمحمد بنالحسن » وابنعليةالأكبر » وابن البكاء » وعبدالمنثم

ان
ممظف
ررجبن
ابنإدريس بن بنت وهب بن منبه » وال

» ورجلا ضريراً

ليس من أهلالفقه ولايعرف بشىء منه » إلاأنه درس فىذلك الموضع »

ورجلا من ولدعمربن الحطاب قاضى الرمة » وابن الأحمر .
فأما ابن البكاء الأكير ء فانه قال  :القرآن مجعول لقول الله تعالى
اأتهممنذكر من
و إن جاعلناهقرآناعربيا» » والقرآنمحدثلقوله « م ي

ر.هممحدث » قاللهإسعاقفالحعول مخلوق ؟ قالنع . ,قالفالقرآن مخلوق
قال :.لاأقول عخلوق ولكنه مجعول  .فكتب مقالته » فلافرغمن امتحان القوم »
وكتب مقالاتهم اعثّرض ابن البكاء الأصغر فقال  :أصلحك الله .إن هذين
القاضيين أنمةفلوأمرتمما  .فأعادا الكلام قاللهإنحاق همامنيقوم محجة

أمير المؤمنين » قال فلوأمرهما أن يسمعانا مقالتهما لتحكى ذلك عنبما  .قالله
إنماق إن شبدت عندهما بشبادة » فستعلم مقالمهما إن شاء الله » فكتب مقالة

القوم رجلا رجلا ووجهت إل المأمون فكث القوم تسعة أيام » ثمدعا هم ؛

وقد وردكتاب المأمون هو جواب كتاب إحاق بن إبر اهمفى أمرهم وهاهوذا .
بسماللهالرحمن الرحم » أما بعد » فقد بلغ أميرالمؤمنين كتاياث

جواب كتابه كان إليك فها ذهب إليه متصنعة أهل القبلة » وملتمسو الرياسة
فماليسوالهبأهلمنأهلالملةمنالقؤلف اىلقرآن  .وأمرك به أميرالمؤمندن ٠
منامتحائيم وتكشيف أحوالم وإحلالم “الهم » تذكر إحضارك جعفر بن
عيسى وعبد الرحمن بن إساق عند ورود كتاب أمير المؤمنين » مع من

أحضرت ممن كان ينسب إلى الفقه » ويعرف بالجلوس الحديث » وينصب
نفسه للفتيا عدينة السلام » وقراءتك علمهم جميعاً كتاب أمير المؤمندن »
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ومسألتك إياهم عن اعتقادهم فى القرآن » والدلالة على حظهم وإطباقهم

علىنناىلنشبيه  .واختلافهم ف اىلقرآن » وأمرك منلمبقلمنهمأنهعذلوق
بالإمسا
ك عن الحديث » والنتوى ى السر والعلانية » وتقدمك إلى السندى

وغ

باس مولى أمير المزمنين بماتقدمت بهفههمإلىالقاضين مثلمامثللك

أمير المؤ
منين من امتتحان منحضر مجال..هما من الشهود » وبث الكتب إلى

لقضاةفالىتواحىمنعملكبالقدومعليك» لتحملهموتنتستهمعلىماحده

أأمرالمؤمنين » وتث
آبيت
خكدفىر

الكتاب أسماءمنحضروا مقالاتهم » وفهم

أمير
المؤمندن مااقتصصت وأمير المؤمدن يحمد اكللثهيراً كناأهرهله »

ويسأله أن يصلى على عبده ورسو/م محمدَل و»يرغب إلىااللتهفوىفيق

لطاعته » وحسن المعونة على صالح نيتهبرحمته .
وقد تدبر أمسر المؤمنين ماكتبت به من أسماء من سألت عن القرآن »
ومارجعتإلياثفيه
كلامرى»منه +م وما
شرحتمنمقالئهم» فأما
مق
اال
المغرور بشر بن
الوليد قى نى التشبيه » وماأمسلك عنهمن أن القرآن عخلوق:

وادعى من تركه الكلام فى ذللك واستعهاده أمير المؤمندن » فكقلدذب بشر

ف ذلك » وكفر ؛ وقال الزور والمكر  .ولميكن جرىبن أميرالمؤمنين
وبينهفىذلك » ولافىغيره » عهد ولا نظر أكار من إخباره أمبر المؤمئين

من أعتقاده كامة الإخخلاص والقول بأن القرآن تلوق » فادع بإهليك »

وأعلمه ماأعلمك بهأمير المؤهنين من ذلك » وانصصه عن قولى فى القرآن »

واستتبه منه » فإن أميرالمؤمنث يرى أن تستتيب من قال مقالته » إذ كانه

تلكالمقالةاللكفر الصراح ع والشرك امخضعند أميرالمؤمنن » فإن تاب

منها فأشبر أمره » وأمسك عنه » وإن أصر على شركه ودفع أن يكون
القرآن محلوقا بكفره وإلحاده » فاضرب عتقه » وابعث إلى أمير المؤمنين

بر أسه إن شاء الله » وكذات إب
ارالهممبهندى فامتحئه ماثملمتاحنت به
بشراً  :فأ
بنهك
قاني
وقو
لله »
بوق
لدغت أميرالمؤمندن عنهبوالغ » فانقال
إن القرآن تلوق » فأشهر أمره واكشفه  :وإلا فاضرب عنقه وابعث إلى
أمير المؤمندن برأسه إن شاء الل .ه
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وأما علىبنألىمقاتل فقلله  :ألست القائل لأمير المؤمندن إنك تحال
لميذهب عنهذكره » وأما الذيال
وتحرم » واأتكللهعثلماكلمتهبهما

عىام الذىكانياسرلقهأنفىبار وفها يستولى
ابنالفيأمع»امه أانهلكاطنف
له » وأنه لوكان مقتفيا
عليه من أمر «دينة أمر الممننن أنى اليعباشسغما
آثار سلفه وسالكا مناهجهم  :ومحتذيا سبيلهم » لما خرج إى .الشرك بعد

إمانه » وأما أحمد بن يزيد المعروف بأنى العوام وقوله إنه لاحسن الحواب
افلىقرآن » فأعلمه أنهعصمى ف
ّىله » لا فسىنه » جاهل » وإنه إكنان
لباحسن الحوابالفقرآن قسيحسئه ذا أخدذه التأديب » ثمإن لميفعل كان

السيف منوراء ذلك إن شاء الله .
وأماأحمد بنحنبل وماتكتب عنه » فأعامه أن أميرالمؤمنين قد عرف

فحوى نلكالمقالة وسبيلهفنها» واستدل على جهله وآفته مه .ا وأما الفضل

ابن غاتم تأعلمه أنهلممخف على أميرالمؤمنين ماكان منهبمصروما اكتسب

من الأموال فى أقلمن سنة » وما شجر بينه وبين المطلب بعنبد الله فى
ذلك »؛فإنه من كان شأنه » وكانت رغبته فى الدنياالدرهم  2فليس عستنكر

أن يبيع إممانه طمعا فنهما » وإيشارا لعاجل نفعهما » وإنه مع ذلك القائل

لعلىبنهشامماقال » والخائف له فياخخالفهفيه  .هماالذى سحاد بهعن
ذلك » ونقلهإلىغيره  .وأماالزيادى » فأعلمه أنهكانمتحللا لأول دعركان
 7الإسلام خولف فيه حكم رسول الله  0؛ وكان جديراً أن سالك

مسلكه » فأنكر أبوحسان أن يكون مولى لزياد أو يكون مولى لأحد من
الناس ؛ وذكرأنه إنما نسبإلى زياد لأمر من الأمور .وأما المعروف بأى نصر
العار فان أمير المؤمنين شبه خساسة عمّله مخساسة متجره .

ْ

وأما الفضل بالنفرخان فأعلمه أنه حاول بقوله الذى قاله نى القرآن

أخذ الودائع التى أودعها إياه عبد الرحمن بإحنحاق وغره » تربصا يمن
استودعه » وطمعاً ب الاستكثار لماصار فى

يدهع ولا سبيل عليه من تقادم

عهده  »:وتطاول الأيامبه؛ فلقعلبد الرحمن بن إسحاق لاجزال اكلله خمبر؟
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نعقنويتك مثل هذا » وائمانك إياه » وهو معنقد لاشرك » منسلخ من
الترحيد .
وأمامحمدبنحاتم؛ وابننوح»والمعروف بأبىمعمر » فأعلمهم أنهم
مشاغيل بأكل الربا » عانلوقوف على التوحيد » وأن أمرالمؤمنين لوم
يستحل حاربهمفىاللهومجاهدهم »٠إلالإربا”مم » وما نزل به كتاب الله ى

علارباءشرك »ا وصاروا
أمثالملاستحل ذلك ؛ فكيفبموقد جمعوام ا
للنصارى مثلا » وأما أحمد بن شجاع » فأعلمه أنك صاحيه بالأمس
والمستخر ج منه مااستخرجته منالمال الذى كان استحله من مال

عل

2

هشام » وأنهمن الديناروالدرهم دينه.

يث
دصنع
حهالت
لغب
لا بل
ايهسطى فقلله:اقلبحله رجل
ودو
ل سع
اما
وأ
والئزين تبه » والحرص على طلب الرياسة فيهأن يتمبى وقت الحنة فيقول

بالتقريب ما » ممبىمتحن فيجلس للحديث » وإن المعروف يسجادة »
وإنكاره أن يكون ممع مكنان مجالس من أهل الحديث وأهل الفقه »
القول بأن القرآن مخلوق » فأعلمه أنه فشغىله باعداد النوى وحكه لإصلاح
حعادته » وبالودائع الىدفعهاإليهعلىبن نحبىوغيرهماأذهلهعن التوحيد )
وأاه ؛ ثمسلهعماكان يوسف بن ألىبوسف ء ومحمد بن الحسن يقرلانه

كشف من أحواله ؛
إكانن شاهدهما وجالسبما » وأما القواريرى فتفم
وقبوله الرشاماأبان عنمذهبه وسوء طريقته » وسقافة عمّله ودينه » وقد

انهى إلى أمر المؤمنين أنه يتولى عفر بنعيسى الحسى مسائله فتقدم إلى
جعفر بن عبسى ف رفضه » وترك الثقة بهوالاسبانة إليه.

من
حعبد
ربن
لحبى
امام
وأ

العمرى ؛ فإنكان من ولدحمربن الخطاب

فجرابه معروف ؛ وأمامحمدبنالحسنعلى بن عاصم ؛ فإنهكانمقتديا من

عضى منسلفهلينتحل النحلةالى حكيت » وأنهبعدصبى ماحتلاجتإعللىيم »
.وقد كات أمير المؤمنن وجه إليك المعروف بأنىمسبر  :بعدأن نصه أمير
ىلقرآن ٠ فجمجمعلاولجلجفيا ؛ حتى دعالهأمير
المؤمنينعنمحنتهف ا

(م ها تاريخ الجدل)
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منقكامنا عليه »
الؤمنن بالسيف » فأقر ذمهافانصصه عن إقراره فا

تأشبر ذلكوأظهره إن شاهالل .ه
00

اي

ال

ميرالمؤمنين وأمسك عن ذكره فى كتابه ولميقل إن القرآن مخلوق » بعك

أجمعين  .موثقين إلىعسكر
ا
أميرالمإمندنمعمنيقوم حفظهم » وحراستهم فىطريقهم حى يإودم إلى
عسكر أمبر المؤمنن  4ويسلمهم لمنيأمربتسليمهم إليه» لينصهم أمير
المؤمئن »فانلميرجعوا ويتوبوا حملهم جميعاعلىالسيف إن شاءالله
ولاقوةإلاالل .ه

وقد أنفذ أميرالمؤمدن كتابه هذا قىشخربطة بندارية » ويلمنظر به

اجماع الكتب الخرائطية معجلا بهتقرباإلى اللهعز وجل مما أصدر من
الحكم » ورجاء ما اعتمد وإدراك ماأمل » من جزيل ثواب العللهيه »
فانفذلما أناك من أمر أمير المؤمندنئ  :وعجل إجابة أمر المؤمنين بمايكون
منلك ق خريطة بنداربةمفردة عن سائر الخرائط ليعرف أمير المؤمنن

مابعملونه إن شاءالله.

0

مناظرة () أحمد بن أنى دوؤاد
لس
جفى
ميخ
لش

الوالق

أدخل علىالوائق شيخ من أهلالشاممقيداً» وهو جميل الوجه ٠ نام
القامة » حسن الشيبة » فاستحيا منه » ورق له » ثما زال يدنيه ويقربه » حى
قرب منه ء فس الشبخ بأحسن السلام » ودعا بأبلغالدعاء » وأوجزه .

لولاهثق  :اجلس  .ثم قالله  :يشايخ » ناظر ابن أنى دؤاد
اال
فق

على مينااظرك عليه  .قال الشبخنيا أميرالمؤمنن ء إن ابن أنى دؤاد يقل »
( )١هذه الناظرة مروية عن الواثى رواها ابنه الهتدى » وهى بأكلها فكىتاب حياة
الحيرات الدميرى .
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ويصغر ويضعف عن المناظرة  .فغضب الوائق » وقال  :أبوعبداللهبن
أنىدؤاد يقلويصغر » ويضعف عنمناظرئك أنت  .فقال الشيخ  :هون
عليك ياأميرالمؤمنن مابك ؛ وائذنلىفىمناظرنه  .فقال الوا :مادعوتاك
دد إ
علىم
إاللامثاظرة  .فال الشيخ  :ياأحمدبن ألىدؤا
وات

الناس »

ودعوتى إليه  .فقال :إل أن تقول القرآن لوق » لأن كل شىء من
دون الله خلوق .
فققال الشيخ  :ياأميرالمؤمنين » إفىرأيت أن تحفظ علىوعليه ماتقرل»
لتك هذه » أواجبة داخخلة
قىاعن
منرن
ماد » أخ
تال  :أفعل  .فقأالح:ب
فىعقد الدين » فلايكون الدينكاملا» حب بقالفيهمافلت .
قال ابنألىدؤاد  :نعم.

فقالالشيخ  :يأاحمد » أخمرى عن رسول اللهيَلِنّهُ» بحعنثه
اللهعزوجل » هل سترشيامماأمرهاللهبهفىدينه؟
قال ابن دؤاد  :لا .

لتك هذه ؟
الى
فتقال الشيخ ؛ فدعا رسول اللهيلت المناقس إ

قسكت ابن ألى دؤاد .
لخوإلاىئق
اشي
فال الشيخله  :تكلم » فالتفت ال

» وقال  :ياأمر

المزمنين » واحدة » فقال الوائق  :واحدة .

قال الشيخ  :يأاحمد » أخمرنى عآنخر ملزال الاللهمقرنآن على
رسول اللهيلكوفقال  « :اليومأككلت لكمدينم » وأتممت عليك تعمى ؛

ورضيث لكيهالإسلام دينا » فقال الشيخ  :أكان الله تبارك وتعالى الصادق

فى !كال دينه » أمأنت الصادق فى نقصاله » فلا يكون الدين كاملا ؛

حّىيقال فيهمقالتك هذه » فسكث ابنأى دؤاد  .فقال الشيخ  :أجب
ياأحمد ؛ فليج .ب فقاالشبخ :يأامي ارلمؤمنين :اثنتان  .فقال الوائق :

اثتاب .
فال الشيخ  :ياأحمد ؛ أخيرى معقنالتك هأذهعلءمها رسول الله
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 2أم جهلها ؟ فقال ابنألىدؤاد  :علمها » فقال الشيخ  :أدعا الناس

إلا ؟ فسكت ابنألىدؤاد » فقال الشيخ  :ياأمر.المؤمئين ثلاث . +فقال
:ث .
لا
ثائق
الو

فقال الشيخ  :ياأحمد فاتسع لرسول الله يله كزاعمت ء فم
ش
يطالب أمتها » قال :نع .م
انب »
طب
خعمر
له»و
اهعن
وشياخت:سع لأنى بكر رضى الل
فقال ال
وعمّات بنعفان » وعلى بن أنىطالب رضى اللهعنم »قال ابنألىدؤاد :
نع .م فأعرض الشيخعنه » وأقبل علىالواثق » وقال  :ياأمير المؤمنين قد

قدمت القول أن أحمد يقل » ويصغر » ويضعف عن الماظرة »
أيماير المؤمئين » إن لميتسع لكمن الإمساك عنهذهالمقالة مااتسع لرسول
ءعمان » وعلى رضى اتلعلهالى علهم »
الله  2؛ ولأف بكر ء وعمر و
فلاوسع اللهعلىمنلميتسعلهمااتسعله .م

فقال الوائق  :نعمإن لميتسعلنامنالإمساك عنهذهالمقالة » مااتسع
لرسول اليلهنه ولأنى بكر » وعمر وعمّان وعلى رضى اللهعيم ؛ فلاوسع
اللهعلينا  +اقطعوا قيد الشيخ » فلا قطعوا قيده » ضرب الشيخ بيده إلى
القيد » يأخذه » فجذبه الحداد إليه» فقال الوائق  :دع الشيخ ٠ ليأخذه »

فأخذه الشبخ » فوضعه ى كلهء»فقيلللشيخ  :لمجاذبت عليه  .فقال الشيخ:
لأنى نويت أن أنقدمإلىمنأوصى إليه » إذا أنامت أن مجعلهبينىوبين

»ل
كفنى حى أخاصم بههذاالظالم عنداللهيوم القيامة وأقول  :يارب س
عبدك هذال قيدى و
؛روع أهلى وولدى وإخوانى بلا حق أوجب ذلك

على ؛ وبكى الشبخ » وبكى الوائق » ثسمأله الوائق أن مجعلهفىحل وسعة
ممانالهمنه .فقال الشيخ  :واللهياأمر المؤمنين » قد جعلتك فىحل وسعة

من أول يوم إكراما لرسول الله يكت » إكذنت رج
ألاهملنه  .فقال .

الوائق  :لإىليك حاجة» فقال الشيخ  :إكاننتمكنة فعلت» فقال الواثق :
تقم قبلنا » فتعلم فتياننا » فقال الشيخ  :ياأمير المؤمنين إن ردك إياى إل

»ر إلى
صي
أدك
الموضع الذى أخرجى منه هذا الظالم أنفع لمكقمانئى عن

أدىك:ف
فىوول
أهل

دعاءه  فقدخلفئهمعلىذلك .

1

٠

هن

من

5

هي

الاس شتاعررم والما رسب طلم
اشتد طغيان المعتزلةباسمالخلفاء » ولم يتركوا فقيهامعروفا » أمحودثا
مشبهورا أو إماما متبعا إلا أنزلوا به محنة فى عتيدته » وابتلاء “ففىكرته .

فكرههم الناس  وصاحب.ذ كرهم ذكر البلاء وانحن ؛:وتأريث العداوات
والإحن ؛ وإلقاء الشر فى النفوس ؛ والدس اللعهاء عند السلطان » حبى
نسى الناس خربهم مجوار ذلك الشر المستطير © والفتنة الطخياء » والبلية
العامة » نسوا دفاعهم عن الإسلام وبلاءهم فيه وتصدسم لآهل الأهواء
من الزنادفة والسمنية وغيرهم » نسوا هذا كله ول يذكروا.لم إلا إغراءهم
الحليفة بإمتحان كل إمامتى » وكل ندب محتسب وكل مفت نتى » وكل

محدث مهدى  ..فاللاجماءت-وكل وأبعدهم حعظنيرته وأدلى خصومهم إليه )

رك
ولياء
وفاث قيود الع
ت»

هذه الحنة خضدت شوكهم ؛ وتجرد لنازلهم

المقاول من العلاء والفقهاء والمتكلمين » وجادلوه بلسان عضب وحجة
دامغة » ومن ورامهم العامةيؤيدونهم والخاصة يناصرو مهم.

وظهر فآىتخر القرن الثالث وأول القرن الرابع رجلان امتازا بصدق
البلاء » وكثرة الأتباع والأولياء  :أحدهما أبومنصور الماتريدى » وثائهما
أبو الحسن الأشعرى » وكلاهماكان يدعو إلى ما كان يدعو إإبه الفقهاء
والمدثون ومناصرومم دون المعزلة .

وقد ولد الأول بقرية ما
(تريد ) مأعنمال سمرقند » وثفقه على مذهب
أن حنيفة » ونيغ حبي رجع الناس إليه فها وراء الذهر بأخذون عنه الفقه
وأصوله وسائر علوم الدين » وألف فى الأصول كتاب الجدل » وف الفقه
كتاب ماحد الشريعة » ثمذاعت شبرته فى عم الكلام » حتى صار له ظ

مذهب سلكه أهل خخراسان يقارب مذهب الأشعرى الذى سلبيئه » وقد

ذكر الأستاذ الإمام الشبخ محمد عبده فىتعليقاته على العقائد العضدية أن بين

/8أ 1اس
الماتريدية والأشاعرة خلافا فى نحو لاثينمسألة » ولكن أكثر العلياء على

أنها مسائل جزئية  .والاختلاف فبا لفظى» فهما متفقان افلغاية وأكثر
الوسائل  .وقد ألف المائريدى ى علمالكلام كتابالرد علىالكعبى المعتؤلى »

وكتاب أوهام المعتزلة » وكتاب الرد على الرافضة » وكتاب الرد على
القرامطة » وقد مات سنة "ا" ه .

ثفين
ث سلنةاني
ووف.
أما الأشعرى فد ولد بالبصرة » وت

وثلاتماثة

ىلىالكلام » وتتلمذلشيخهم فىعصره
بعدالحجرة» وتخرجعلىالمستزلةف ع
أى على الجبالى » وكان لفصاحته ولسنه يتولى الحدل والمناظرة نائباً عن
شيدخه ٠ إ“ذكان هذا يجيد الكتابة والدفاع بالةلم ولامجيد النقاش باللسان .
ولكن الأشعرى وجد مننفسه مايبعده عن المعتزلة فىتفكيرهم » مع أنه

تغذى من موائدهم ونال كل ثمرات فكرهم ثم وجدميلا إلىآراء الفقهاء

هم
تلى
قد ع
يقائ
رلالع
طمين
والمحدثين مع أنهلمبغش مجالسبم » ول

وءلذا

عكف فىبيته مدة » وازن فما بين أدلة الفريقين » وانقدح لهرأى .بعد

الموازنة » فخرج على الناس وجهر به » وناداهم بالاجماع عليه » فرق
ادريوم الجمعةبالمسجد الخامع بالبصرة » وقال

أما الناس من عرفى فقد عرفى ومن لميعرقى فأنا أعرفه بنفسى
:أن اللهتعالىلالإرى بالإبصار»
(أنافلان فبلنان) كنت أقول يلق القرآن و

وأن أفعالالشرأنأافعلهاوأناتائبمقلع» متصدللردعلىالمعتزلة » مرج

»تكافات
رنىت ف
»'لأ
ندةظ
لفضائحهم  .معاشى الناس إنماتغيبتعنكم هذهالم
عندى الأدلة » ولميترجح عندى شىء على شىء ء فاسّهديت اللهتعالى »
فهدال إلى اعتقاد ماأودعته كتبى هذه » واللعت من جميع ماكنت أعتقد »

اكلاذلعت من ثولى هذا » واتخلع منثوب كان عليه » ودفع إاللىنامس
ماكتبه علىطري المماعةمنالفقهاء والمحدئين  :وفبباماأخذهعلىالمعيزلة

د
ق»
ودثين
وما ناصر فايلهفقهاء وامح

اةلا
بين مذهبه وماخذه على الإمعاجز ل

فىمقدمةكتابهالإبائة» وقدجاءفنهابعدجمداللهوالثناءعليهبماهوأهلة
والصلاة علىالنىيي :

لولاا م

أمابعد؛ فاإنلكثيمراعًتمرنلة » وأهل القدر مالت بم أهواؤهم إلى
التقليد لرؤسائهم » ومن مغهى مأسنلافهم » فتأولوا الفرآن عآلرىائهم
تأويلا لينزلاللهبهسلطانا » ولاأوضح بهبرهانا » ولانقلوه عنرسول
رب العالمن » ولا عن السلف المتقدمين » فخالفوا رواية الصحابة عن

نبي الله يليم فى رؤية الله بالإبصار  ».وقدجاءت فى ذلك الروايات من
الجهات المحتلفات » وتوائرت الأثار » وتتابعت به الأخبار  .وألحروا
ك
لبى
ذاية
شفاعة رسول اللهيم » وردوا الرو

عن السلف المتقدمين َ

وجحدوا عذاب القر » وإن الكفار فىقبورهم يعذبون » وقدأجمع عل
ذللك الصحابة والتابعون » ودانوا علق القرآن نظيراً لقول إخوامهم من

المشركين الذين قالوا  :إن هذا إلا قول البشر  .فزعموا أن الفرآن كقول

البشر ؛ وأثيتوا أن العباد مخلقون الشر نظراً لقول المحرس الذين يثبتون
عالق  :أحدههاعخلقالمير> والآخريخلقالشر» وزعبواأناللهعزوجل
يشاء مواليايككووننم»الايشاء» خلافا لما أجمع عليهالمسلمونمن أن ماشاءالله

كان ؛ ومالايشاء لايكون  :ورداًلقول الله « :وماتشاءون إلاأن يشاء الل »ه
فلىع:ا٠ل
فأخحرنا أنالالشاء شيا » إلاوقد شاء أن نشاءه » ولقوله تعا
اريد 6و لقولهسبحائهيراعنشعيب أنقهال::ومايكونلن أان نعودباء
مي
إلاأن يشاء اللهربنا»  .ولهذاسماهم رسول الله َه مجوس هذه الآمة »

لأنهم دانوا بديانة النحوس » وضاهوا أقوالم  :وزعموا أن الخر والشر
خالقين » كازعمت المحوس ٠ وأنهيكونمنالشرمالايشاء الل :ه ماقالت
امحوس ذلك » وزعمرا أنهم ملكون من الضروالتفع لأنفسهم رلداقًول
سى ضورلاًانفعا إلاماشاء الله » » وانحرافا
فملك
تاأ
للل
اللهتعالى « :ق
عن القرآن » وعماأجمع عليهالمسلمون » وزتموا أنهمينفردون بالقدرة عل

جل » ووصفر
أعماهم دون رعبم  .وأثبتوا لأنفسهم غنى عن الله وعز
أنفسهم بالقدرة على مالم يصفوا الله بالقدرة عليه » كا أثبت امحوم
للشيطان منالقدرة على الشرمالميثبتوهللهعزوجل » فكانوا مجوس هذ

ل
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الآمة إذ دإنوا بديانة حوس ٠ وتمسكوا بأقوالم ؛ ومالوا على أضاليلهم
الناس من رحمة الله » وآيسوهم من روحه » وحككوا على العصاة
وقنطوا

بالنار والتلود » خخلافا لقول الله تعالى  « :ويغفر مادون ذلك ليمنشاء »

من دخخل النارلممخرجمنها » خحلافا لما جاءثبه الرو أية عن رسول الله
وزعموا أن

لتر

أن اللهعروجل مخرج منالنارقومابعدما امتحشوا فيه » وصاروا

حسما  .ودفعوا أن يكون لله وجه مع قرله  « :وييق وجه ربك ذو الجلال

وكارلام ؛ وأنكروا أن يكون لله بدان مع قوله ١ : لما خلقت بيدى »
وأنكروا أن يكرث للهعبن مع قوله ٠ توجرى بأعيننا » وقو له ا ولتصنع

ول الله  2قمونله  « :إناليلتهزل إلى
سعن
رروى
ععليىنى » ونفوا ما
ه المعونة والتأييد»
ب»
وايا
السماء الدنيا »  .وأناذا كر ذلك إن شاء الله بابا »ب

ومنه النوفيق والتسديد » فإن قال قائل  :قأندكرتم قول المحتزلة والقدرية ؛
والجهمية  :والحرورية » والرافضة » والمرجئة » فعرفونا قولكر الذى به
تقرلون » وديانتكم الى با تدينون » قيل له قولنا الذى به تقول » وديائتنا

ابة
االروصىحعن
التى ندين ماالسك بكتاب اللهوسنة نبيه يلثم » وم
والتابعن وأئمةالحديث » ونحن بذلك محتصمون » ومماكان عليه أحمد بن

حنبل » نشَّراللهوجهه .ورفع درجته » وأجزلمثوبته.وعن نخالف قوله
مجانبون ء لأآنه الإمام الفاضل ؛ والرئيس الكامل الذى أيان الله به الحق

عند ظيور الضلال » وأوضح به المباج وقع به بدع المبتدعين وزيغ
.كبر مفهم
الزائغين  .وشلك الشاكين  .فرحمة اللهعليه من إمام مقدم و

وعلى سجميع أمة المسلمين » وجملة قولنا أن نقر بالله وملائكته وكتبه ورسله »
وما جاء منعند الله » وما رواه الثقات عن رسول الله 8

» لانرد من

ذلكشيئا » وأن اللهإله واحد » فرد صمد » لاإلهغيره » الميتعخذ صاحبة
ولا ولداً » وإن محمد عبده ورسوله » وأن اللجنة والنارحق »٠وأن الساعة

شىه
عتوى
ر عل
آنية لاريب فبا ؛ وأناليلبهعث من فى القبور » وأن الله اس

»ع

نا قالسبحانه والرحمن على العرش استوى» » وأن له وجها ما قال جل وعلا

ك5

مس

« ويبى وجه ربك ذو الال والإإكرام ؛ » وأن لهيدأكماقال  « :بل يداه

مبسوطتان » .؛ وأن لهعينابلاكيف كماقالتعالى  « :تحرى بأعيننا » » وأن
حلانه
سابقا
للهعلا » ك

 « :أنزله بعلمه » » ونثبت لله قدرة كماقال :

مع والبصرء
سله
لل
اثبت
لىقهم هوإشد ممهمقوة ١ ون
«أوم يروا أن الله اخلذ

ولاننتى ذالكل كمماعنفتتهزلة والخومية» ونقرا إ.ن كلاملديلوق واه م
ملقشيئا إلا وقد قال لهكن فيكون ” .ا قال سبحانه ٠ إنماقولما لشى
إذاأردناه أن نقول لهكن فيحون »© ٠ وأنه لابكرون فىالارض تى ع منخخير

شااء الله  .وأن الأشياء تكون مشيئة الله» وأن أحدا لا يستطيم
ومشراإل

»وقلادر علىالترزج
أن يفعل شيئاقبلأن يفعله الل :ه ولانستغنى عن الله ت
علال»هوأنلهاخالقإلااللوأن أعا الماد تلوقةلمهقادرةر له
من
؛أن العاد لايقدرون أن تحلفوا
كا قال سبحانه ١ واللهخلقكم ,وما تعملون و
شيئاً  0وهممخلقون » وكاقالسبحانه «أم خلقوا من غير اوم

الخالقرن » وهذا فى كتاب الكلهشر  :وأن اللملروفق المؤمنن لطاعته  .واعلط

سم  :ونظر لل ءم وأصلحهم كانواصالحين.واو هداه كانوا مهتدين,عاقال
تبارك وتعالى « من ببدالله فهو اأهتد دوه ن يضال فأولئكهمالخاسرون» .

وأنا نؤمن بقنضاءالله وقدره خيره شر  :حلوه ومره  .ونعلم أنه

مكن ليخطثنا » وماأخطأنا لمبكلنيصيبنا .وت.قول إن
م أاصابنال ي
نافراً» وندين
القرآنكلام اللهغيرمخلوق ؛ وأن من قالبعخلاقلقرآنكا ك

أن الله يرى بالأبصار يرم القيامة  :كمايارلىقمر ليلة البدر » يراه المؤمنون
كنا جاءت الروايات عن رسول الله يله  .ونقول إن للكافرين عنه

نمم بومئلذحجوبوت).
:لا بعع ر
جزل ك
وهع
محجوبون » كاقال الل
ونرى أل نكفرأحداًمنأهلالقبلة بذنب يرتكبه » كالزنى » والسرقة
وشرب الحمر ك»ما دانت بذلك الفوارج » وزعموا ألهم بذلك كافرون .
ونقول إن من عمل كبيرة من الكبائر مستحلا لهاكانكافرا إذا كان غير

معتقد تحريها .
ونقول إن اللهمخرج منالنار قوما بعدما امتحشوا بشفاعة محمد ويم

ونؤمن بعذاب القير  ..وأن الإممان قول وعمل يزيد وينقص .

5 0
وندين محب السلف الذين اختارهم لصحبة نيه يله ونثى علييم
م أانثىاللعهلهم» ونتولاهم  .ونقول إن الإمامبعدرسولاللهمَل أبوبكر
رض اللهعنه» وأن اللهأعزبهالدين » وأظهره على المرتدين  ..ثمعمربن .

اللطا ب رفي اللهعنه » ثعمهان ناضلرله وجهه » قتله قائلوه ظلاوعدوانا »
ثمعلىبنأنىطالب رضى اللهعنه  .فهؤلاء الأثمةبعدرسولاللهيله »
وخلافتهم خلافة النبوة » ونشبد للعشرة بالجنة الذين شهد هم رسول الله

لَه » ونتولى سائرأصماب رسول الله يلك » ونكف عماشجر بيهم ؛
وندين للهأن الأثمة الأربعة راشدون مهديون فض
وءالا
يلا
زمم فاىلفضل

غيرهم  .ونصدق بجموم الروايات الى أثيتبا أهل النقل من النزول إلى السهاء
الدنيا»وأن اللهسبحانه وتعالى يقرل ٠ هلمنسائل ؟ هملسمتنغفر ؟ ؛
نائقرلمواه وأثبتوه .
وس
ونرى الدعاء لأامة المسلمين بالصلاح والإقرار بإمامهم و
»تضليل من

رأى الحروج علبم إذا ظهر مهم ترك الاستقامة  .وندين ترك الخروج
علهم بالسيف وترك الاقئلالفت
قنة  .ونقر مخروج ال
ودجا
نلؤ.من بعذاب

القر» ومنكرونكير » ونصدق محديث المعراج » ونصحح كشيراًمن الرؤيا

فالمنام» ونرىالصدقة عنموتالمؤمنن ء والدعاء ل ؛م ونؤمن أن اللمينفعهم؛
ونقول إن الصالحدن موز أن مخصبم الله بآياته  .وقولنا فى أطفال

المشركين أن اللعهز وجلمؤججلمثارافىالآخرة » ثميقولاقتحموها »
كاجاءت الرواية بذلك  .ونرىمفارقة كلداعية لفتنةوجانبة أهلالأهواء ,

وسلحتج لما ذكرنا من قولنا “ .

هذه خلاصة قيمة لآراء الأشعرى بعد أن تارلكاعتزال » ودان ما

تعتقدهجاعةالفقهاءوامحدثين » ونستنبط منهذاهذهالأمور 7 2 +

 - ١أنهيرى أن يأخط بكل ماجاء بهالكتاب والسئة منعقائد» 
وبحتج لها بوكسلائل الإقناع والإفحام. 

" أ-نه بأخف بظواهر النصوص فى الآبات اللمولهمتةشييه منغير

9م] سه
هدا
أن بقع فىالتشبيه ء فهويعتقدأن للهوجهاآلاكوجه العبيد» وأن لل ي
لاتشبه أبدى الخلرقات .

“ا م إنه يرى أن أحاديث الا حاد حنج مهافالىعقائد » وهى دليل
لإثبامها وقد أعلن اعتقاد أشياء ثثببةتت بأحاديث الأحاد .

 -أنهفىآرائه كانمجانب أهل الأهواء جميعا والمعتزلة » و جمد ف

ألايقع فياوقعفايهلكمثرنمحنرفين .

ْ

وى انق إن كثيراً منآرائه كانت وسطا بين المغالين وطريقا مستقيا
بين الاراء المتجاذبة الأطراف » وإن الدارس لحياة ذلك المفكر العظم لاجد

من العنت عليهأن ممختار طريقا وسطألعلمه |لغزير واطلاعه الواسع .
»دل على اطلاع كبير وفهم دقيق للفرق
٠لات الإسلاميين ي
متاقبها
وك

كهم .
الإسلامية على اختلاف منازعهم  :وتباين مذاهبم وتباعد ملسا

ره »
امن
كرة
ففك
أكل
ولايصعب عل المتقمبى أن ينبت ذلك الاءتدال فى
وععققيادةئدمهن.فرأيه فى الصغات وسط بين المعتزلة والجهمية الذين نفوا
أسحياة والسمع والبصروالحشوية والمجمسمة الذين شبرا الله تزهت صفاته

بالحوادث » تعالىالتدعمايقولونعلواكبرا ً.ورأيه فى القدرة وأفعال الإنسان
وسطبين الهيةوالمعتزلة » فالمعتزلة قالوا هوقادر علىالإحداث والكسب
معا  ً.والجهمية قالوا  :إن الإنسان لايقدر على إحداك ثىء ولاكسب ىم

:قالت
فقال الأشعرى العبد لايقدر علاىلإحداث ويقدر على الكسب ( )1و

المشبة إن اليلرهبى ياولمقيامة مكيفا محدودا ٠وقالت المعيزلةوالجهمية

حوال .افلسلأكشعرى طريتًا بيْهما ف.قال
أنه سبحائه لابرى محااللأمن
يرىمنغيرحلول ولاحدود » وقالت المعئزلةلل يهديد قدرةونعمة .

وقالت الحشوية بده بجدارحة .فسلك الأشعرى طريقا وسطا ٠ فقال
قرا.لت
ولبص
يده يد صفة كالسمع وا

:لقرآن كلام الله محلوق
المعتزلة ا

مبتلدع  .وقالتالححشوبةالحروف القطعة  والأجسامالتيىكتبعلي »ا
والألوان الى يكتب با » ومابين الدفتين كلها قدعة )"3فسلك الأشعرى
( )1تبيين كذب المفترى فيمانسب لأبى المسن الأشعرى .
(؟) تبيين كذب المفترى ص١1ن6١٠8 .

 585اس

داث
ا ول
حلوق
طريقا بْبما وقال  :القرآن كلام اللهقديمغير مغير » لا

لأ»صوات المحدودات
وألاوان
وله مبتدع > فأماالحر شوالمقطعة و الأجسام و ال
مخلوقات مخترعات » وقالت المعتزلة إن صاحب الكبيرة مع إيمانه وطاعاته
اخرجمنالنارقط +وقالتالمرجئة من أخلصللهسبحانهوتعالىوآمنبه
لم

فنس»لك الأشعرى طريقًا بئهما » وقال الموم:
فلاتضره كبيرة ميما تك
الموحد الفاسق هو فق مشيئة اللهتعالى إن شاء عنا عنه وأدخله الجنة » وإن شاء

عاقبهيفسقه » ثأدمخله المنة » وقالتالرافضة إن للرسول صلوات اللهوسلامه
شلهفعناهعة من غير إذن الله ولا أمره » وقال المعنزلة
عليه ولعل رضى ال
هحالمنالأنحوالفسلك الأشعرئ طريقاوسطاًوقالإن للرسول
افاعةل ن
لش
عة
اليه
شلامه
ف ع
صلرات الله وس

مقبولة ؛ف المؤمنن الممتحقن للعقوبة »

يشفعللمبأمراللهوإذنه » ولايشفع إلا لمن ارتضى .
هىبه مسللك الاعتدال والوسط »وى
ذف
ماك
وهكذا تراه سل

الوسط الحق

والقسطاس المستقم فكىشر من الأوقات .
وقد سلك الأشعرى فى الاستدلال على العقائد مسللك النقل » ومسلك

العقل » فهويثبت ماجاءفىالقرآن الكرم والحديث الشريف من أوصاف
اللهورسلهواليوم الااخخر » والملائكة والحساب والعقاب والثواب » ويتجه
إلى الأدلة العقلية » واليراهمن المنطقية يستدل مها علىصفات اللهسبحانهو تعالى؛

وقد استعانفى ذلكبقضايافلسفية» وسائلعقليةخاض فاالفلاسفة
وسلكها المناطقة » والسيب ى ذلك هو :

١

أنه تخرج على المعتزلة ؛ وترق علىموائدهم الفكرية ٠ فئال

منمشر.هم وأخذمنمنهلهم ؛ واختار طريقتهم فىإثبات العقائدوإن خالفهم
ف الاج» وباعد بينهوبينماوصلوا » وقد علمت أنالمعتزلة سلكوا ى
استدلالا مه
ومم
اسا
لك ا
فلمن
لطق
سفة

.

 - ١وأنه قد تصدى للردعلى المعتزلة ومهاجمهم » فلابد أنيلحن

مثل حجهم ؛ وأن يتبعطريقهم فى الاستدلال » ليفلج علهم » ويقطع

لهدثللا

لم

شهاتهم » ويفحمهم مأابييدنهم » ويرد حججهم لهم .

وأنه تصدى للرد على الفلاسفة » والقرامظة » والباطنية ع
والحشوية » والروافض » وغبرهم منأهلالأهواء الوفااسدة
لن
؛حل الباطلة»
وكثر من هؤلاء لايقنعه إلا أقيسة الرهان » ومنهم فلاسفة علاء لايقطعهم

إلادليل العقل  :ولايرد كيدهمفىتحورهم أثرأو نقل .
وقد نال الأشعرى منزلة عظيمة  :وصار له أنصار كثرون » وى من

الحسكام تأييداً ونصرة  .فتعام خصومه منالمعتزلة والكفار وأهل الأهراء

فىكلمكان ؛ وبث أنصاره فى الأقالم والجهات » نحاربون خصوم الباعة.
ومخالفها » ولقبه أكثر العلاء بامام أهل السنة والجاعة .

1

ولكن مع ذلكبتىله.من علاء الدين مخالفون منابذون » فابنحزم
يعده من الجيرية لرأيه فى أفعال .الإنسان )(١ » وبعده من المرجئة لرأيه
مرتكب الكبيرة (؟) وقدتعقبه فىغير هاتن المسألتن » ولكن مع

ذلك قد ذاب مخالفوه فى لحة التاريخ الإسلامى » واشتد ساعد أنصاره »
جياة بعد جيل » وقويت كلمهم وقد حذوا حذوه وسلكوا مسلكه :

وقاموا مماكان يقرم به هو والماتريدى من ماربة للمعتزلة رالملحدين »

ومنازلة لهمفى كل ميدان من ميادين القول » وكل باب من أبواب الإعان
ومذهب من مذاهب اليقن .

ومن أبرزهم وأقواهم شخصية وأبنهم أثرا أبو بكر الباقلانى (*) فقد

كان عكالبايًراً » هذب محوث الأشعرى ؛ وتكلم فى مقدمات اللراهين
العقليةللتوحيد » فتكللفىالجوهر والعرض » وأن العرض لايقوم بالعرض »

وأن العرض لايبى زمانين » إلى آخر مهناالك  .ولم يقتصر فى الدعوة
) (١الجزه الثالث ص 8؟ من الفصل ف الملل والنحل لابن حزم. 
(؟) ألاخلزءرابع صن 4١٠ من الفسل فالملل والنحل لابن حزم. 
زع ) مات الباقلال منة .4م هه. 
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-

االذلهبأشعرى علىماوصل إلنيهتمانئج » بل ذكر أنه لامجوز الأخيذ
بغير أمشاار إليه منقدمات لإثبات تاللكنتائج » فكان ذلك مغالاة
اتابأوسنة:
مجىء-بك
وشططا فى التأييدوالنصرة » فإن المقدماتالعقليةل م

ومبادينالعقلمتسعة» وأبوابهمفتحةوطرائقهمسلوكة ؛ وعسىأن يصل
الناس إلدىلائل وبينات من قضايا العقول ونتائج القرائح ملمم يصل إلما
الأشعرى  .وليس من شر فى الأخذ مبامادامتلمتالف ماوصل إليه من

نتائج » وما اهتدى إلثبه
ممرنات فكرية .

ولذلك جاء الغزالى )(١ من بعده » فيلمسلك مسلاك الباقلائى » ولم
بدع لمثالدعا إليه » بل اعتقد أنه لايلزم من مخالفة مسلك الباقلانى

آةم»ن
ونئيج
تىدلال بطلان المدلول وال
الألشعارىس ف
وا

بأن الدين خخاطب

العقولجميعا » وعلىالناس أن يؤمنوابماجاءبالكتاب والسنة » وهمأن
يقووه ما يشاءون من أدلة.

م
افى
لنظر
كالى
والحق أن الغز

أى منصور الماتريدى »؛ وأى ا سن

الأشعرى نظرة حرةيصيرة فاحصة »لانظرة تابعمقلد » فوافقهما فى

أكثر ماوصلا إليه » وخخالفهما فق بعض ما ارتتايأه ديناواجب الاتباع » ولذا

رماه كثرون من أنصارهما بالكفر والزندقة  .واقرأ ماقاله فى رسالته

لافيصلالتفرقةبن الإسلام والزندقة  6فقدجاءفما:
إإى رأيتك أمباالخ المشفق » والصديق المتعصب موغر الصدر منقسم .
الفكر لماقرعسمعكمنطعنطائفةمن الحسدةعلى بعض كتبنا المصنفة

فى أسرار معاملات الدين » وزعمهم أن فبا مماخالف مذهب الأصماب
المتقدمين » والمشايخ المتكلمين ء وأن العدول عن مذهب الأشعرى » ولوق

قيد شعرة كفر » ومباينته ولو ى شىء نزر نجلال وخمسر  .فهون أمباالأاخ
المشفق المتعصب على نفسك » لايضيق به صدرك » وفل من غربك واصير
على يمقارلون » وأهجرهم هجرا جميلا» واستحقر منلابحسدولايقذف »
كنفر
لم
اغر
بستص
وا

أو الضلال لياعرف » فأى داع أكل وأعقل من

( )١ترفى التزالى منة م.ه

ه.
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ل

سايلدمرسلين يللخيمو ؛وقدقالوا إنهمجنونمن الحاننن » وأى كلام أجل
نهأساطر الأولين .
ن وقد قارإان
وأصدقمكلامرب الالي »

خاطب نفسك وصاحبك » وطالبه محدالكفر » فإن زع أن محال الكفر

ماخالف .مذهب الأشعرى ؛ أو مذهب المعتزلى » أو مذهب الحنبل »

أو غبره » ,فاع أنهغربليد؛ قدقيدهالتقليد » فهوأعمىمن العميان »
فلا تضيع باصلاحه الزمان  .وناهيك حجة فى إفحامه مقابلة دعراه بدعوى

صاحبك يل من ببن سائر المذاهب إلى الأشعرى » ويزعم أن عالفته فىكل
كنفر
لم
ادر
ورد وص

الجلى » فاسأله من أين ثبت له أن يكون الحى

فىر
كقض
ببى
وقفا عليه » ح

فه
انىلإذ
خاقلا
الب

وزعم أنه ليس هو وصفا لله زائداً عاللىذات

فى صفة البقاء لله تعالى ع
» و صار الباقلال أولى

بالكفر مخالفته الأشعرى من الأشعرى ممخالفة الباقلاق ؛ ولمصار الح
وقفاً علىأحدها دون الثانى  .أكان ذلك لأجل السب فىالزمان » فقد سبق
الأشعرى غيرهمنالمعئزلة  :فليكن الحقللسابق عليه » أملأجل التفاو ت

افلىفضل والعلم » فبأى ميزان ومكيال قدرت درجات الفضل » حى لاح
لهأنهلاأفضل فى الوجود من متبوعه ومقلده  .فان رخص للباقلاق ىق
مخالفته » فلم حجر على غيره  ..ومايدرك التخصيص

ذه

الرخخصة .

وإن زعمأن خلافالباقلانى برجعإلىلفظلالتحقيق وراءه » كماتعسف
تاوجمايعفاقان على دوام الوجود »
مبم
بتكلفه بعض المتعصبن زاعما أم

رجع إلى الذات أو إلى وصف زائد عليه خخلاف
واللدلاف فى أن ذيلك
قريب لا يوجب التشديد » فا باله بشدد القول على المعزلى فىنفيه الصفات

طجمياعللومات* تاد سلحعي بي اب
مي ي
هاخ
وهوممثرفبأن ل ع
وإئما يحالف الأشعرى 'فى أنه عالمقادربالذات أوبصفة زائدة » فاالفرق ب

اللحلافن  ..الخ .
ىلعقائد نظرةجريثةلابقلدفباإماما
رترى منهذاكيف بنظرف ا

مم57

ب

ولايتبع مذهبا من المذاهب اللقررة ف العقائد » واإننبى إلىقريب مما انهى,

إليه الأشعرى والماتريدى وأنصارهها وأتباعهما .

ولقد جاء بعد الغزالى أنئمةكثشرون اعتنقوا مذهب الأشعرى فى نتانجه
وزادوا على دلائله » مهم البيضاوى()١ » والسيد الشريف الجرجاق(؟) »

وغير ثمأ من العلاء الأعلام » والأثمة الأفذاذ الذين أحاطوا خمراً بالمعقول
والمنقول » وقد دونت دلائلهم » وردودم عل اىلمعدز لدوغقفى عل الكلام
الذى لازال در س إلى الآن » وفق ألل .ه اللتميع للسداد

»ع وهداهم إل

سبيل الرشاد .

 000توف البيضاوى سنة ١١7 وكان مناظر! ميدا ء واماما متعبدا » وفقبا شافعيا مدققا م

(؟) ترق الجرجانى سنة  » 618وكان فقيهاحنفيا  2ملابالعلوم المقليةء ألف فا
كتبا انتفم الناس لها .

امم
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طرابناا لاسعر)
خا ش
مناظرته للجباق ىق أسماء الله تعالى

بعالىلى
داشل
حجل
لر

» فقال  :هل مجوز أن نسمى اللهعاقلا ؟ فقال

الجبالى  :لا » لآن العقل مشتق من العقال +وهوالمانع  :والمنع ف حى الله
عمال » فامتنع الإطلاق .

فقال أبو الحسن الأشعرى  :فعقليىاسك لايسمى الله سبحانه حكما »
لأن هذا الاسم مشتق من حكمة اللجام » وهى الحديدة المائعة الدابة عن
حلكسقو
الجموح » ويشبد لذ
الن :

فنحم بالقراق من هجانا.

ونضرب حين مختاط الدماء

وقولالآخر:

أبنى حنيفة 

.

حكموا سفهاءكم

إنى أنخاف عليكم أن أغضبا

أى :م بالقواق من هجانا » وامنعوا سفهاءكم ؛ فاذاكان اللفظ مشتمًا

املنمنع والمنع علىاللمهحال؛ لزمك أن تإمنطعلاق حكم عليه سبحانه
وتعالى .
قااللحبانى  :فلممنعت أن يسمىاللهعاقلا » وأجرت أن يسى

حكما ؟
:أن طربى فى مأخطذ أسماء الله تعالى الإذن الشرعى » دون
قال الأشعرى ل
القياس اللغرى » فأطلقت حكما لأن الشرع أططلقه و»منعت عاقلا لأن الشرع
منعه » وألطولقه الشارع لأطلقته .

مناظرة بيعهما ى الأصلحواتعلي .ل
سأل أبو الحسن الأشعرى أبا على الحبائى قائلا :قموالك فى ثلاثة :
مؤمن » وكافر » وصبى » فقال ا:لمؤمن من أهل الدرجات » والكافر
من أهل الدركات » والصى من أهل النجاة .

(م-1١5 تاريخ الجدل)
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قالالأشعرى  :فإنأراد الصبى أن يرقإلىأهلالدرجات هل مكن ؟

قال الجبائى  :لا » يقال له  :اإلنمؤمن إنم ناال هذه الدرجة بالطاعة ,
لكها .
ثل
ول
ميس

قالأبوالحسن  :فانقال التقصير ليس منى»أفحليويتنى كنت عملت
ال
اطاع
لاتمبع
ؤملمن

.

قالالحبالى  :يقوللهالله :كنت أعلٍأننكلوبقيت لعصيت » ولعوقبت
فراعيت مصلحتلك وأمتك قبل أن تنّهى إلىسنالتكايف .
قالأبوالحسن  :فلو قال الكافر يارب علمت حاله كماعلمت الى »

فهلا راعيت مصلحى مثله  .فسكت الجبائى .

ن
را فل
احستل

مرعر الىالمىسهرءلمر لرابع
امتازت تلك اللقية من الزمن باتساع نطاق الحضارة فى كل المدن

الإسلامية » وسعة العمران  .وبكترة العلوم » واتساع نطاق التركة الفكرية

لدخحول كثير من الموالى فى الإسلام » وكثرة الكتب الرجمة  .وبتدويه
السنة ىق بطون الكتب » بع
كداأن
نت ى صدور الرجال » والعناية ممعرفة

الصحيح من المروى عن رسول الله يله ووضع قوانين وأسس لرواية
السنة » لكى يتبين مها الحبيث من الطيب »؛والصحيح من المكذوب على

رسول اليلرهلتُم  .وبأن التزاع بين امحتبدين كان فى الأصول الى تستنبط ١
منبا الأحكام الشرعية  :وى الأحكام نفسها .
الاختلاف ق السنة :

كانت كيرة الكذب على البى و مع طول العهد سببا فى صعوية

معرفة الأحكام الشرعية من السئة » ولذلاك نيدت فى بعض الرعوس فكرة
رفض الاحتتجاج بالسنةمالمتكن بيانا لقرآن » والاقتصار على القرآك الكرم»:
ويظهر أن هذا الفريق هن الناس طوته لح التاريخ » واندثر لعدم استحقاقه

للبقاء » ولولا أن الأم للإمام الشافعى ذكرت فيه مناظرة قامت بين أحد
القائلئ به وبين الشافعى مسامع مبم أحد » ولعل هؤلاء كانوا من المعتزلة
أهل الكلام » فقد رأينا كفتىاب تأوبل مختلف الحديث أنهمكانوايجدبدون

افلىفقه » ورأينا أن ال
بأذمكر أن بعض أهلالبصرة همرافضو الاحتجاج
عىلمامت .
سى ه
بالسئة عل
باق ٠ والبصرة عش الاعترال عل
والعلياء على أن السنة هى الأصل الثانى لمعرفة أحكام هذا الدين » ولكنهم

اختلفوا فذىلك العصر فى أوصاف الأحاديث الى تصلح ححة لذلك » وقد

ل1س 78سم

ببن ذلككله بيانا وافيا فى علمأصول الفقه  :وكإاذنت هذه المسألة مئارجدل
عنيف بن مجتهدى ذلك العصر الذى وضعت فيه هذه الأصول .

الاختلاف فى القياس والرأى :
ى هذا الدور اشتد لاع ببن أهل السنة وأهل الرأى وشنت غارة شعواء

على أهل الرأى ؛ فلاقى هؤلاء خصوميم فى كل ميدان من ميادين القول »
وقام كل فريق يدلى نحجته  .وقد رأينا كثراً من عبارات الاستهزاء بالرأى
صادرة عن أهل الحديث .

ك
لان
ذاك
كى ك
والعراق كان فى هذا العصر عش أهلالرأ

فى سابقه '

وأقدمهم قولا بالقياس أحبنويفة وأصعابه .وكان أكثر فقهاء هذا العصر على '

ذلك  .وقد قال الأستاذ االحضرى  :إن مبدأ اخاذ القياس أصلا فى التشريع
قد انتصر فى هذا الدور انتصارا عظيا ؛ وإن لميكنالفقهاء علىدرجة واحدة

فىاستعماله فىالاستنباط» فأبعدهم أثراً » وروم قدماً فيهالحنفية » وأقلهم
حهض
ع عئ
بتعد
نفوذا فيه الحنابلة والمالكية » والشافعية بين الفريقن »٠ واب
أهل الحديث والشيعة » وغلا الظاهرية فىرفضه 0

التزاع فى الجاع :
رأى قوم .من الفقهاء إجاع العلاء على أمر من الآأمور يوجب اتباع
ن من يتبعهميسر فىغيرسبيل المؤمنن )و رأىآخرونأن الإجاع
لبأله
؛عتا
الأ
ليس محجة » بألنكر وجوده  .وكان الشافعى يقول إن الإجاع حجة »

ندببلن:من ادعى
ولكنه كان إذا ناظر أنكر وجوده » وقالالإمام أححم
الإجاع فهو كاذب ؛ وقد جرت مناظرات كثيرة ببن محتبدين ى الإجاع ء

وكفتىاب الآمالثثىء الكثر منها .

ومقدوكاضنمونعات نزاعهم أمورأخرىمهاأصل التكليف » ومنها
كدان ثمرة تلك المناظرات عل أصول
دلالات الألفاظ » وغير ذلك » وق
الفقه كا علمت .
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ل

ب

وكان الاختلاف فى الفروع قادلشمملسائل الواقعة والفرضية » واشتد

واتسع » وكانت ثمرته ظهور المذاهب الأربعة وغيرها .
والخلاف فى هذا الدور انافى الدور الذى سبقه كان يقوم على الإجتهاد

المطلق » ولم يكن للتقليد فيه أثر » ولكن فى آخدر هذا الدور كانت تظهر
بعض روائح التقليد » وسرغان متازول » وكانت حرية الرأى واسعة »
والمناظرات قائمة علىقدم وساق كليدافععرنأبه فىفوة » وثبات وسعة
صدر » ولم تمكهناترة فى القول إنلاادرا » لإخلاص المتناظرين © وقوة

فكره » ,وتأدممم بآداب الدين الحنيف .

وقد جاء وليداً للمناظرات فى أصول الفقه والفروع فى هذا العصر عل
الجدل الذى قال فيه ابن خلدون :

هو معرفة آداب امناظرة الى تجرى بن أهل المذاهب الفقهية وغيرهم ؛
فإنه لماكان باب المناظرة فى الرد والقبول متسعا » وكل واحد من المتناظرين

نله فالىاحتجاج » ومئه مياكون صوابا »
نبايرس
عجوا
افلىاستدلال وال
ومئه مياكون خخطأ » فاحتاج الأثمة إلى أن يضعوا آدابا وأحكاما يتف
المتناظران عند حدودها فى الرد والقبول » وكيف يكون حال المستدل
وامجيب ؛ وحيث يسوغ له أن بكون مستدلا » وكيف يكون مخصوصا
منقطعا » ونحل اعتراضه ومعارضه وأين يجب عليهالسكوت )(١ .

) (١مقدمة ابن خلدون. 
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نارضنمناظراثالقصباء فرىاالعمتر
مناظرة بان محمد بن الحسن والشافعى

قالمحمدبن الحسن  :ماتقول فىرجل غصب من رجل ساجة » فبى
ء أنفقفيهألف دره  ثمجاء صاحب الساجة » فأئبت بشاهدين
علمابنا »

عدلين أن هذا اغتصب هذه اساجة وبنى علببا » ماكنت كم ؟
حض.5ت
ها » فان ر
تخدذ
منتأ
يأ
قاجة
:قول لصاحب الس
قال الشافعى أ
لهبالقيمة » وإن ألى.إلا!|لساجة قلعا له » ورددتا إليه .
قال كمل

 :فاتقول فى رجل

بطنه ع فجاعء صاءحب الخرط

اغتصب من رجل شيط حرير » فبخاط به

 3وأثبدت بشبادة عدن

أن هذا اغتصب

هذا

الخيط  .أكنت تزع الخيط من بطنه ؟ قااللشافعى لا  .قال محمد  :الله

أكبر » تركت قولك  .قال الشافعى :تلعاجل

» أخمرفى لولم يغصسيه

الساجة من أحد ؛ وأراد أينقلع هذا البناء عنها » أيباح له ذلك » أمدرم
أيت اوكان الخرط خيط نفسه »
فعىر:
أشاف
عليه ؟ فقال مدل يباح ف»قال ال
فأراد أن ينز عهمن بطنه ظ أمباح لهذلك » أمحرم عليه ؟ فال محمدة بل
حرم ؛ فقال  :فكيف نقيس مباحا علىمحرم .

نة
فةيفى
سساج
قالمحمد  :أرأيت لو أدخل غاصب ال

بىحرء
ايلج ف
» ول

لحسمفنينة .
الو
أكنت تنزع ال

اقلاشلافعى  :آمره أن يقرب سفينته إلىأقرب المراسى إليهثمأنزع
اللوح و
»أدفعه إلىصاحيه .

قال محمد  :أليس قد قال رسول الله يل  :لاضرر ول
ضارار

؟

فقال الشافعى  :هو أضر بنفسه » ول يضر به .
م قال الشافعى  :ماتقول فى رجل

اغتصضب من رجل

جارية

 2فأولدها

قله
عشرة ك
رمءقد
لخطنبوا
وا القرآنالككريم ا وخ
بلى
اع
ر :وحكوا بينالمسلمين »
فأثبت صاحب الجارية بشاهدين عدلن » أن هذا اغتصها منه » ناشدتلك التّه

داه4ة]!

د

بماذا كنت نمكم ؟ قال  :أحكم بأن أولاده أرقاء لصاحب الجارية » فال

الشافعى  :أسبماأعظر ضررا أن تجعل أولاده أرقاءأوتقاع الابنالءسعانجة م

مناظرة بايلنشافعى وإسحاق بن راهريه
د
فغتق.
وىد الميئة إذا دب
لف
جافعى
تناظر إاق بن راهويه مع الش
قال الشافعى دباغها طهورها  :فقال إسعاق ماالدليل ؟ فقال الشافعى :

حديث الزهرى عنعبيداللهعنعبداللهبنعباس عمينموئة أن النى ييخ
مربشاةميتة » فقال  :هلا انتفعم مجلدها .

قال ابن إسماق  :حديث ابن حكم  :كتب إلينا رسول الله  2قبل

موته بشهر ألاتنتفعوا منالميتة بإهات ولا عصب -أشبه أن يكون نابا

لحديث ميمونة » لأنه قبل موته بشمر .

ش

قال الشافعى  :هذا كتاب وذاك سماع .
قالإسعاق  :إن التىيله كتب إلى كسرى » وقيصر » وكان .حجة

علهم عندالله  .فسكثت الشافعى .

3

اهلقا

2

امرللرماررئع إعلصىراهت لا
كان الناس فى العصور السابقة قسمين  :أحدهما ممجدّبد يطلب الدين من
أصوله والثانى مقلد يأى أهل العلم ؛ فيسأهم عن حكم الدين فى الآمر الذى

عرض له .
ور
صذه
عفىه
لاس
ااالن
أم

» فقداستولت علهم روح التقليد » وأصبح

الفقيه منيعرف ما استنبطه غيره » لامنيستنبط الأحكام منمصادرها »

وشاع تقايد أصماب المذاهب السابقة  .حبّى قال الإمام أبوالحسن الكرشى :
كل آبةتخالف معاليه أصحابنا فهى مؤولة أومنسوخة » وكل حديث كذلك

فهرمؤول أومنسوخ ( . ©2ويلمعرف أن أحأداقًدم علىفتح باب الاجتهاد
بعدأن أحكوا إغلاقه » إلا الإمام الجويتى والد إمام لحرمين ؛ وعدداً قليلا
من العلاء اجنبدوا فى بعض المسائل .

ولكن لماذا غلقت أبواب العلم أمام العقول » وقد كانت مفتحة »
وركزت العقول ى محرط التقليد الضيق » وقد كانت ى ساحة الاجنباد

المنسعة الأرجاء ؟ السبب فى ذلك عدة أمور منها :
تعصب التلاميل لآثار أساتلتهم من الأثمة المتهدين الذين أناروا
العضر اأسابق » وكشفوا ظلات المسائل بنور عقلهم الساطع » وإن التعصب
لفكرة يحمل الإنسان على امود علا » والتعلق بأهداما » ودعوة الناس
وبيذها » وكذلاك فعل أولثلكالذين جاءوا بعدالأمة السابقين »
إلما  ت
ققدعنوا بدراسة مذاههم  ونشرها بدل السير على منواها ؛ والاجتباد كا

اجتهد أصصاما ؛ فوثق الناس بالسابقين » وشكوا فى أنفسهم .
)يخ التشريع للاأستلاذممضحمردى
١ت(ار

.

ملدأا

هب

القضاء :
كان

اللتلفاء محتارون

قضامهم أول

الأمر من احبدين

1

لامن المقلدين  2ولكل
هم قُْ هأد 'العصور آثرواانمختيارهم من المقلدين ,

ليقيدوهم عذهب

 6وليعيئوا

هم ما كمون به

 6نحيث يكونون

معزولين عن
كلقضاء يخالف ذلك المذهب » ولأنبعض القضاة المرهدين

كان يتعر ض لتتخطفة الفقهاء » فيكون كلهمثار
تقع
دن ا
دنا >
س لأسيب

اطمثنان للمم »»وحكم القضاة يجب أن يكون داعية اطمئنان » لا داعية
٠

ليطمئنالناسعلىأ
مرالمودمائيموأعراضهم  .وكان تقييد القاضى

ذهب يرتضيه الخليفة سببافىنشر هذا الومذاهبك»
تفاء أكر اناسب٠ه
سعى اليكام المستبدمت لإغلاق باب الاجتباد ع نمم و--

استمراره مفترحا ماقدينقض علهم أمرهم » إذ العقرل »ات

كّ

مره

الما ا
للدين م ح
نقائق » وتملوام ي
نتابيع٠ه وجددتمن أضولهمين
اقض
دعام يبنهاالفلالمون » ويؤسس قراعدها الغاشمرن .
تدوين الملاهب

فتدويها سهل على الناس تناولها ؛ .والثاس دائما يطابون السول اليسير ظ
دون الصعب العسير .

كان يدفع الناس إلى الاجتهاد فيا سبق تعرف أحكام حوادبث
جدت لا يعرفون حكمها

وشَكوت عر ضِت لايدركون أمر الشريعة ى

شما ٠ فلاجاء الممبدون ق الدور السابق » ودونوا أحكام الحوادث الى

عضرت والى حتمل عروضها » صار الناس كلا ع
ضرت لممسألة وجدوا
السابقين قد تعرضوا لا » فاكتفواأ عقالمفى شأنها» فسدت ساجهم با

وجدرا » فلا حافز مخفز هم إلى نجحث
ديد » وساعد ذلك ماللأقدمين من

تقدير » وما يكسهم الزمن من إجلال » وعناية الأثم بتكرم الندلف الصالح
اعلنماضين لتربط حاضرها بماضها برباط متين .

لهذاكله انصرف الناس إلاىلتقليد » اللهمإلافىتعرف علل الأحكام فى
امهب » وهذا هو الذى يسمى نخريج المناط » أو ثرجين بعض الا راء

فىالمذهب على غبرها » ويسمى من أوثى القدرة علىذلك امتهدفىالمذهب ء

- 44
المناظرات والخدل :

لاتظن أن المناظرات قد قلت عن العصر السابق » لإقفال باب الاجتهاد »

وإحكام إغلاقه » بلإن امحادلات' قد اشتدت » وشاعت ؛ ولكن بين
كان الغرض مما فم سبق الوصول إلى معرفة حم من الأحكام » ضار
الغرض مها قّ هله العصور تنصمرة يذهب على مذهب » وقد شاعت الس"

المناظرات شيوعاً كششراً » فكانت لتالو منها مدينة فى العراق أو خراسان .

كانت المناظرات تعقد أمام الوزراء والكتراء » ومحضرها كثير من أهل
العلى » وبلغ سيلها أعلى ارتفاءه » حكتاىنت تعقدفىمجالس العزاء .
قال أبو الوليد الباجى  :العادة ببغداد أن من أصيب بوفاة أحد ممن
يكرم عليه » قأعيداما

مسجد ربضه » مجالسه فجهيارانه » وإنحوانه »

تدئه
فإذا مضت أيام عزوه » وعزموا عليه ف اىلتسلى إلىعا
صم
»تلك.
رنفه ف
الأيام الى يعقد مها فى مسجده للعزاء » مع إخوانه وجبرانه لتاقطع ى
الأغلب إلا بقراءة القرآن الكر يم » أو ممناظرة الفقهاء فى المساجد
انثال الناس على المناقشات الفقهية » واشتدت المناقشة بين الشافعية

والحنفية » وماكان الدافم معرفة علل الأحكام ؛ أو استنباط قواعد الشرع )
بل إرضاء “بمة التعصب » 2وشبوة الحكام  .وكان حجة الإسلام الغزالى

من أحدٌ الناس فى الحدل والمناظرة » وأقواهم ف الأخذ بناصية خصمه »
ولكنه تاب إلى الله » ول يعدهذا النوع من النقائن من ااتعاون على طلبه
الحق ؛ بل قال قى اهلؤلماتءناظرين  :إن هؤلاء القوم يلبسون على

أنفسهم بقوهم إن التعاون على طلب المق من الدين .

وقال أبوحيان التوحيدى « :معت أباحامد يقول لظاهر العبادلى  :ولاتعلق
كثيراً لما تسمع منىفىمجلس الجدل ؛ فإنالكلام بجرى فمهعلى ختل,

 ]!899سد
الخصم ومغالطته » ودفعه ومغاليته » فلسئا نتكم أومجه الله نالصا

» ولو

أردنا ذلك لكان خخطونا إلى الصمت أسرع متنطاو لنافى الكلام» وإن كنا

1

اللهتعالى .

وقد أدت تلك الملاحاة » وهذه المناقشات التى كانت تتخل أحيانا
يىن
رإل
مات
أغالط
للم

:

إحد.هما  :إتمام وضع عم أدب البحث والمناظرة »٠ الذى سماه
ابنخخلدون علٍالجدل » وقدبيناأنهابتدأفهاسبق .
ثائيبما  :اشتداد التعصب المذهبى الذى انتقل إلى مخاصهات فعداوات »
وسرى ذلكإلى العامة » حتى كاد يؤدى إلىتناحر » ووصلت الخال إلىأن
بعض الفقهاء كان لاجوز إمامة الخالف للمذهب

( وى ذلك شطط

»> وخروج

عن جادة الاعتدال » فإن الأثمة رضوان الله علبم كانكل منهم بجحل رأى
الآخر » وإن كان مخالفه » والقاعدة الفقهية الأثورة الى تقول  :مذلهبنا
صواب تمل اللطأ » ومذهب غيرنا خطأمحتمل الصواب» كانت قانومم .

وقدكان الشافعى يقول عحننأليىفة  :الناس افلفقه عيال علىأحننىيفة .
وكانيتقول لحأحنمدبلبن
:إذ!

اصحلحديث عندك فأعلمى به .

ولا زال إلىالآن أثارة قليلة من !:ل١تعصب بينأهل المذاهب » نرجو
هذا

أن تزيلها سعة العقول والأفهام .

تنجة خط ين

فوع بسدة ١ -

١كلاجر

هوشيخ المفكرين فىالعصر الأموى » وإمام الزهاد » وقدوة الوعاظ ؛
وذو اللسنوالبيان » والتقوى والإمان .
وإذا كان من الواجب عند دراسة المفكر أن نآررداءه ومناحى تفكره
إلى عناصرها الأولى ؛ وينابيعها الى أمبنلها ا
»لفلنازم أننبين عند
المكلام على الحسنوأسر
مته
ج ود
امه
سه

و»البيئة الى ترعرع فظىلها »

وشدا قى جوها » وما نحت سلطانها » وأن نبين أعماله الثىتوفلاهساا»رت
على وفقها عادائه » وتكولت على مبعجهًا ملكاته .

أسرته :

ولد الحسن من أبوينمنالموالى » بل مرنقيق الفرس » فأبوه يسار
من أسرى ميسان (١6 أسره المغيرة بن شعبة عندفتحها فى عهدعمربناللتطاب
رضى الله عنه .

وقد صار مولى زيد بن ثابت رضى اللهعنه» وأمهخمرةمنالسبايا »
وصارت مولاة لأم سلمة زوج النبى يله دأم المؤمئن ؛ وى بينها ولد

الحسن » وقد منحته أم المؤمنين كلاءتها ورعايتها » حى أنن أمهرعاغابت فى

حاجته » فيبكى ؛ فتعطيهثدسهاتعللهبهإلىأن تجىءأمه, 1
من هذا السياق نفهم أنه ولد » وأمه أمةلآمالمؤمنين أمسلمة » وإذا
طبقنا الحكي الشرعى فىهذه الخال وجب أن نقول أن الحسن ولدعلى

الرق » لأن ابنالآمةيتبع أمهفىرقها » مالم يكن ابنسيدها .
) (١قرية أو صقع بالعراق. 
05

قول
به
وري
ويروى ابن ششكان أن ثدبها در عأيه » فش

والفصاحة من بركة ذلك  .أه. 

رون أن تاك الحكة
 :في و

ل

كك

ولكنبسهران أمسلمةأعتقتههووأمه» أو أعتقتهفقط » لأثالانعرف
له مالكاسواها ؛ و يظهر أن العتقجاءهوهوصغير » لآنالرواةلميذكروه

بر
تيلا
ش طو
امدا
لا أ
على أنهعبد ل ,الإمنين » ولو أانسهتمر عبد

ذلك »

ولتناقلته الرواة و»لعل الحجاج كان يرىإلىتعبيره برقه صغيرا عندما قال
مخاطبا جند الشام » إذ بلغهتفسيقه له  :أيشتمى عبيد أهل البصرة » وأنم
حشور

» فلا ترون

.

وكان أبوه مولى لزيد بن ثابت كناعلمت » وأمه مولاة لأم سلمة

وق

وسط هذه اللحكمةولد » ومن أفاويقها رضع » ومن متاهلها العذبة شرب »
وهو فوق ذلك منالموالى » والموالى كانوا فىمقدمة الباحثين فاىلعلوم »

قال عبدالرحمن بن زيدبنأسلم ؛ لاملامعابتادلة  :عبد الله بن

عباس » وعبد اللهبن الزبير » وعيد الله بنعمرو بن العاص  -صار الفقه

جفمىيع البلدان إلى الموالى » فصار فقيهأهلمكة عطاء بنأى رباح »

وفقيه أهل المن طاووس » وفقيه أهل العامة حبى بكنثشر » وفقيه أهل

البصرة الحسن البصرى » وفقيه أهلالكوفة النخعى » وفقيه أهل الشام

مكحول  .وفقيه أهل خراسان عطاء ال
احرا
لساملىدإيلانة المنورة » فَإن الله

تعالىدخحصهابقرشى  ٠ف
اكا
لنف
مقي
دهأيهلنة غير مد
اافع
لسع
ميد
سبن
يب م
والعللسبب ق ذلك :

 ١ك اشتغال العرب بالجهاد والترب والرياسة والسياسة » وإدارة
شثون الدولة » وتفرغ هؤلاء للعلوم » قعاليوها ومخصوها .

؟  -أن الموالى فقدوا السلطان  ».ووجدوا

والسيادة العقلية معوضا لما فقدوا .

ى قيادة الأفكار 8

'"'-سأن موالى الصحابة اختصوا مخدمهم واتباعهم فورثوا عا

ولقلوا للأجيال أفكاررهم 203+
 -هؤلاء الموالى حضر »رورثوا ثقافة فكرية عنأممهم »؛ ونرعات

1

س
هدمهث##

دا

عقليةيما
مهالدراسات ديئية » ففرسوا أقوى الغرس » وأنتجوا أطيب
الشر

0
ولدابالميدسينن
ةالمذورة » ونتشأبوادالىقرى» تاملعمالدرإيلئةالمنو رةءوعاش
بيتلدصلة بالبيوت النبوية»ول نعم بالتعين ارز
اعن
لى فبيىهبالمدينةالمنورة.
ويظ
هر أنه قفى فبأ السئن الأولى مشنبابه » فانه يروى أن
كهان بالمدينة
المنورة إذ قتع
لهان» وكانت سنهأربع عشرةسنة 5

جاء
فىالمنية والأمل  :قالالحسن كنت بالمدينة بوعقثلعمان » وكنت

ابن أريع عشرة سنة  :وروى الحسن أن أمير المؤمنين ( عليا) لما بلغه
قتلعتان » وهوفىناحيةالمسجدرفع يده وقا :ل اللهملمأرض ول أمالى* 
فهذا ادر يدل على أنه كانبالمدينة

وهو يافع » ولا ندرى إلى مى

استم
ر وأقام وقد كانت المدينةالمنورة عش الصحابة » وإلبايفد كل زتماء

الأثم المفتوحة » وفها م
طنوكالئف الناس أفواج وجموع ٠ لأنهاكانت

قصبة اله الإسلاى » وطبىى أن يتورد الناس على قصبة دولهم ؛ ومقر
كلهم »فق المديئة المنوررة التى الحسن ببعض الصحابة » وقد قال  :لقيت ثلوائة

من الصحابة منهم سبعون بدريا » فأخخل عنم وتلق كثراً معلنومهم م

كان عمر لايوزع الأسارى إلابعد أن مجيثرا إلى المدينة » وكان فى
مؤلاء الأسرى أشراف املنفرس والروم » فاجتالمدينة سهم » وكانوا
متعلمين على الذبج النبى ساد فى أنمهم ؛ ودخل كثير مهم فى الإسلام ؛

فصبخوأ الحياة الإسلامية بصبغهم .
و
ه»
وارقة
احلسنبصرى علومه الأولى ومع
علىسؤلاء وأولئك تلق ال
ناشبيىء وا»لتقى ف دراسته عل اللدينبالعلوم الفارسية » والنزعات الىكانت
للأثم السابقة .

وانتقل بع
ذدلك إالىلعراق » وق العراق اللوالنتحل والأهواءء وقد
كان موطنا لاءنيات قلاعة »

كان السريان قد انتشروا فيه

4

وأنشوا لم

(م »:تاريخ الجدل)

 50#لس
العراق قبل الإسلام مذاهب نصرانية تتجادل ف كثر من العقائك » وكان ©

الحرة يونان مثقفون » وكات العراق فى الإسلام ميدانا الحروب والفن ء
والتتاحر ادبي بانالشيعةواشايج يدم .

ذلك المزيج من التحل والأهواء  2نم الحسن رجواته  3والتفسلقوية

تستمخلص غذاءها ااروحى من كل الأفكار » كالرجل القوى يستخلص قوته
من حساك السعدان

»؛ ومن

وسل

القتاد

» فلك عجب

إذا تغلذت

نفس

اسن اليصرى من هذه الأفكار المتضاربة » والآراء المتاحرة » واستسخلصت
من بيهاماينما ويقرمماها .وإن النفس القوية تستفيد من باطل الأراء كما
تستفيك ران ضمييحها إذ تعرف مافى الباطلمندحل  3وما ثناياه من نحطل »

فيكون إدرا كهاللحق على بينة ويقين  .وليس قويا فى نفسه هوالذىيتحير

قُّ وسط الشيهات ومتنازع الأهواء والأفكار  6ولكن القوى قَّ نفسه هو

الذى يتخير «ذهبه الحق وسط أعاصير الأهواء » فلا يتطرق الثِّك إلى
قله ع ولا يرد

الاضطراب إلى لسك

ع

بل لا يزيده

إلا بقينا  3والتحام الأفكار إلاتثبيتا  3كالشجر الثابت
العامصوض

غذاءه

ولايصاب

اضطراب
يأخل

من

الآراء
الريح

بأذى .

وكذلك كان الحسن البصرى

فى معتلج الآراء ؛ ومضطرب المذاهب

اتخذ له مذهبااق الدين آم
ن به حى اللإممان ع وأذعن له حق الإذعان »٠ وكان

كالطودالأشم تصظد
مبه الرياحء فتتيددحوله» وهوجام:ق مكانه »
يس
تخلص من تلك الفين مأبلدعم حجته ؛ وير محدجته » وي
دقوى
عوبه
ته »
ويثبت ما رآه :ف الدينحقا » وفى أغلاق الناس منارا .

وقد استنبط بعض المكتاب من حال أبيه وأمه ؛ وكونهما كانافارسين
ون الأسارى وأنهما لقن
اه اللغة الفارسية صغير أ  6وأجادها كبيراً .وى الحق
أنهلمن بخن أيدينا سيل
تاريتى أثبت ذلاثك أو نفأه » ولانستطيع أنْ نتعر قب

كنلامه أنه كان مجيد الفارسية أو لامجيدها إ
.ذ أن أفكاره وآراءه كانت

لد 7١9سم

إما عملية » وإما اعتقادية » وكلتاهما كانت نمت إلى الدين بسبب وثيىٌ ع

واإللىأفكار الى انتشرت فىعصره بصلة .
الأحرال الاجماعية ق عصره :
رأى الحسن البصرى عصرين متناقضين » رأى الإسلام » وقد اكتملت

قوته؛ وعمستهدايته ؛ و رأىالفكنوقداشتدث» والإحن الجاهلية وقد استيقات
من سباءها » ووثبت من مرقدها .

نأعيدقدرك طرفا من عصر الخلفاء الراشدين وأشطراً منعاصلرأمويين

رأئ فى العصر الأول حكر الإسلام قائما ا»ل.صولة فيه للحق » والأخلاق
يتأثرون فا أدب النى الكرم » والمؤمنون فيه أشداء على الكفار رحياء
بيهم » آذلة للمؤمنن أعزة عاللىكافرين » بأسيم على عدوه © ,وهم يد
واحدة على كلخصومهم (2ويد واحدة فىإصلاح شئونهم  .ورأى الأحداث
ققدسمث

المسلمين » فريق مع الإمام العادل  .رفريق

قد خرج عليه ؛

وتأول »ثم رأى كيف أغدذت الوحدة فى الانشقاق » والهوة فى الاتساع 

حبى جاء العصر الأموى » فوجد الآمة مجتمع فى بعض الأحيان » وتختلف
ف أكثر ها ء ورآها فى اجناعها وافتراقها قد ضعف فها صرت الدين »

وإن اشتدت الدعوة إليه » فى وسط زوبعة من الاخبتلاف والاتقسام والمنازعة

«اللتام .

ْ

وف غفلة الناس أو انتباه من بعضهم استيقظت العصبية التاهلية » وقويت

الاختلافات القبلية البى نبى عنبا الإسلام » وساد التفاخر بالأنساب وبالأحساب

لا بالأعمال والتقوى » وانتشر اللهاجى والاقذاع ف الشنم والطعن ؛ ولمجد
الحلفاء الأمويون حرجا دينيا منعهم من أن بأمروا الناس بسب على رضى الله
عنه على المنابر » وى احالس ء وكأن ذلك فريضة دينية واجبة الآداء وقربة
حتسبة الخراء .
ْ

كان لكل ذلك أثر فى نفس الحسن البصرى » ولسكن

أثر الأولى موجب

جعله يدرك قيمة الدين » وأثر الثانية سابق جعله يفهم ماالفانشقاق آمثنام»

 8أ م

ومافىهجر الدينمنمفاسد » ولذاكانيدعوالناس إلىالأخذبماأخلبه
سلف الأمة والاهتداء مهدمبم » والشير ى طريقهم » واتباع نبجهم »

وانظر إليه وهو يصف أثرسلف الأآمة فى نفسه » وأثر عصر الف فبا »
إذيقول لأصخابه  :واللهلوأدرجلامنك أدرلثمن أدركتمن القرنالأول» ورأىمن

رأيت من السلف الصالح » لأصبح مهموما » وأمسى مغموما » وعم أن
الود منكم كاللاعب  3واحهد كالتارك » وأو كنت راضيا عن نفبى

لوعظتكم » ولكناللهيعلمأنىغيرراض عنها» ولذاأبغضتا وأبغضتكم .
أمباالناس إن لله عبادا قلو-هم محزونة » وشرورهم مأمونة » وأنفسهم
عفيفة » وحواتجهم خفيفة » صيروا الأيام القلائل » لما رجوه فاىلدهور

الأطاول  .أمااليلفقائمون على أقدامهم يتضرعون إلىر-بم » ويسعون ىق
فكاك رق
تاءجبمر»
ىمن الحشية دموعهم  .وأما اللبارفحلماء علاء أثقياء أخفياء»

يحسهم الجاهل أغنياء من التعفف »اما
لللمحمنشية مرضى و
»ما بهم
مرض » ولكهم خصصوا بذكر النار وأهراها » وكهامنوأ فها أحل لم
أزهد منكم فياحرمعليكم » وكانوا أبصر بقلومهم لدينهم منكم لدنياكم
بأبصاركم ٠ ولمكانوا للسناتهم أن ترد علمهم أخحوف منكم أن تعذبوا عل
سيئاتكم  .أولئك حزباللهأل إان حزباللههمالمفلحون .
وق عصره التقت سذاجة العرب محضارات الأم ذوات الحضارات

القديمة » وابتدأ العرب ينبلون من مناهل هذه الحضارات الى القت فيه

عادات العرببعادات غيرهم املنأثم و»اصطدمت عواطف ممتلفة :
وتصارعت العادات » وتغالبت القوميات » فكانت جوار المعارك السياسية
الفاشية والاضطرابات الفكرية السائدة معار ك نفسيةقوامها اصطدام مدنيات.
واضطراب حضارات .

وف عصور الاضطراب هذه تصبر العقائد » فأما الزبد فيذهب جفاء »

وأمام يانفعالناسفيمكث فىالأرض  .تظهرعقائدوآراء وأفكار » ولكنها

سرعان ماتذوب .وتطومها لجة التاريخ » وفى وسط ذلك الملتحم » وذلك

ست  ١*3مسر

المياج الفكرى يتحمس كل معتقد لمايعتقده » وكل مفكر لمايرتئيه .
وقد كان اسلت
مسن ا
ؤلبص
مرىنفىم
انبج
لهصا لإعانه لذلك حمس للإمان»
واشتد فىطلبه » فكانلهالأزلة الأولى فىعصره .
١
ضيةصق
,الخالة الس
عياس
ره

:

أدرك الحسن نوعين من الحكم  3أدرك حكمالدين قائماً» وأمر المسلمين
شورى بيهم ؛ وأدرك حكم الغلب وقداشتدو احتد .أدرك عصر الخلفاء

ال
ورا
اشدلينلخ»ليفة فيه يقول :؛ من رأى منكم فى اعوجاجا فليقومه .
وأدرك عصر ,بى أمية» وخطيهم يقول ؛ من قاللى اتقالله قطعت علقه .
ام
وفوق ذلك أدرك المدكموهو
خيلت
فنة إلى ملك رفيق » فلك عفضوض
لقل
نشأنشأته الأولى والناس فى أمن ودعة واطمئنان وسلام » يطيعون الله»
ويطيعون أولى الآمر » ويجدون فى أولى الأمر منفذين لأحكام الدينفهم :

مقيمين لما أقام الله» خافضين لما خفض » عن الشرع يصدرون » يشعر
يم
الناس بأن الحاكم ليسإلاأحدهم » ولكنه معنى بأمورهم  5يهأن
حك اللهفنيهيمم  .ولما ظهرت رءوس الفأ ء وبدت أنياب الشر » وأخذ

ر
سسناقد
الناس ينشرون السوء عن الخليفة الثالث » حبثى قتلوهككان الح
اراكجرته من ويلاث .
يافعا » فعلم هذه الفتنة» ورآها رأى العين » ومأد
ه
وقجفى
رأى بعد ذلك الخليفة الرابع » وقد رفع سلاح الت

الباطل »

بثم
عرأضىا
يناغمله البيان الرائع الآخذ بنياط الوقلبوبال»سيف أحيانا »
من العرب أخذوا ينحازون إلى الباطل » لثقل الحق عليهم »؛ ورأى كيف
اختلف أهل الحقفىحقهم » واجتمع المبطلون فىباطلهم .

غغر أنهلمعب ويضع فى هله الفئن الطخياء » بآلثر السكون »
لاضطراب حبل الأمور » واختلاط الحق بالباطل » وأن الناس مخبطون

عشواء » وصوت

الداعى إلى الحق لايصل إلى الأسماع عند اشتداد الفن

واصطخاب الإحن .
رأى أن النائمفىهذه الفئن خير من الويقاظانلق»اعد ير من القاآم »

س1م9آ
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والقائم خمر من السايي » ,لان سيل الشر قد طلم ؛ والقاوب علها ]اها )
والأسماع قد أصيئها هموجاء الفكن .
وقد استمرت تلك الفئّن سنين -حدثت فها أحد.اث ؛ وفسدت فبها
الأمورء وهزعت الأخلاق» ورميت الكعبة المشرفة بالمنجنيق» وقتل ابن ذات
معهدفىسلف هذه الأمة» رأى زياد
النطاقن » ورأى شدة فى الحكام » ل ت

مد
تما
عر حك
ينش
ايهي
لنأب
اب

على الحق ٠ ورأى الحجاج محاكيه » فيأخذ

الناس بشدة لميعرف طافى تاريخ الإسلام نظير » دماء مبراق ظلا » وفساد

يعمالآفاق؛ وتنيع لأهل الفقهوالدين » وتسقط لهفوات المسلمين » وتقص
لعورات المؤمندن .

كان لكل هذا أثرسلبى وإيجالى فنىفس اسن وآرائه ومتهءجه الذىسار

عليه و
.جب أن نعلأن النفوس تتاق من بيثتها ميواائمها » ويسايرها »

ونفس تقية عرفت طرائق الصاحين » لايبدكأن
ون تأشرهاذلهسياسة فببها
مغايراً لتأثرها فى نفس مكنان عنده استعداد للشر والطغيان » إِد هى

بيها تغرى هذا بالطغيان » تنفر ذلك من السلطان » وتوجهه نحو الديان .
إن النفس التقية الوادعة المؤمنة إن رأت نوعا من حكم الطغاة » اجهت
إرلى
ضوان التلبهتغيه » وإلى جنات النعم » وعكفت على توجيه الناس إلى

الآخرة ؛ لبرجو فبا المثوبة » لأنهم يشسوا من أيةراحة فى هذه الدنيا »

ولعل هذه السياسة كانت مأنسباب توجيه الحسن إلى الدعوة إلى الآخخرة »
والاسهانة بالدنيا .

بل لعل هذه السياسة وهى الى دفعت كثيراً من الصحابة والتابعين إلى
العكوف على دراسة القرآن الكر.م ؛ وتفهم أحكام الدين » ورواية أحاديث

النى يلكتامنت من أسباب انصراف الحسن إلى تللك الدراسات الدينية
الواسعة النطاق بدل الاشتغال بالسياسة العملية و»فيه استعداد لها. )0
) (١1لبيانه وقوة نفوذه » كايتبين ذلكفى موضمه إن شاء اللهتعالى. 

س[م ]1سه
ولقد كانت الملاحاة السياسية بن بى أمية ( والخارجين علمهم » من
خوار جحوشيعة  6ذات

أثركبي ف
رىآراء اسمن الدينية  4الى لها صلة بالسياسة

كنابين .
س

الأسوال الفكرية فى عصره :
فتحث العراق وفارس » والشام ومصر ؛ وغيرها ق عصر الخلفاء

الراشدين » ووجد بعد الفتتحدعاة للإسلام بأوقاه وبسيرنهم؛ ومحكي العدل
ينثر بيهم » وبانقاذهم الناس من الاضطهاد الديى فى مللهم ؛ فكان طبعيا

أن يتحرك المتحمسون لتلا الديانات » للدفاع عن كيانها » وكاث طبعيا
أتنكثر الامنا
لقشا
دتيفاىنات » وأن يلتم المددلفببهاى العصر الأموى بن
المسلمين وغيرهم » وكات العراق مهدا لكثر من هذا اللجلاف ع وذلك
السادل .

ين
ارالءدفى
ولما داخللموالى فىالإسلام دلت معهم نحل مختلفة » وآ

مضطربة » فنشأ من بينهم النحسمة المشهة » وغيرهم » وكان هذاكلهمثار
جدل » وملتحم أفكار » والاختلاف السياسى وما تبعه من انقسام إلى

لاف فكرى
تعه
خوارج وشيعة» وأمويين » وانقسام كل جاعةفيايانهخمتب
شديد »؛والتحام مذهى عنيف .

فكان لهذا وذاك أثرفكرى قفتكوينالحسنالبصرى آراءه ومذاهبهفى
أصول العقائد .

وفى عهده ابتدأت العلوم الدينية تتكون » فابتدأ التابعرن يستخرجون

ءوكان
انباء
برعو
لكروب يمف
صنال
فلقرآ
وينيمنا
أحكام الد

ذلك الانحلوعفراق

وابتدأ الحديث يدون فىهذا العصر » فكان لكل هذا أثرى نفس الحسن »

وإذا أضفنا إلىذلك أنهاجتمع بثلمائة صعالى أخخلعنهم » وتلق علمهم » صح
عت
منه
تل أ
جنقو
ااأن
لن

لدهراسات دينية عالية معاستعداد قووإىم؛مان

ثابت » فكان منهقائدفكر » وزعم جيل .

س1س ]911مم
صفاته :
جمع ألله للحسئ من الصفات مساعله
وهاهى

ذه :

اكللام

وسعيك مره

علا وففلا

.

ش

:

كان ذكيا سحاد الذكاء قوى الإدراك » وكان عميق الفكرة » لايكتق

بالنظرة الأولى فى الأمور » بل يرددها مرتين » وبراجع الفكرة حتى
يتكون الرأى » فإذا تكون فهو الحبال الراسيات  .سكل أنس عن مسألة
فال  :سلوا مرلانا امسن » فقيل له ؛ أتقول ذفلكقق؟ال  :سلوا مولانا
الحسن » فإنه سمم وسمعنا » وحفظ ونسينا  .وانظر إلىمناقشاته للحجاج »

اهج
جالل
اة .ق
.نفس قوي
»ن جبار و
ذه
وضرة
دعسلىبة حا
فإنها تبدل
مرةماتقول فىعلى وعمان  .قال  :قول من هو خصر مى عند من هو ثس

ل فرعون لموسى ما بالالقرون الأولى » قالعلمها عندرنى, 912
قكا؛
من
حرية الفكر مع الابمان الصادق :
يمن
دعلو
للى
ادث
بعرالحسن ممنأدرك عصر الصحابة » فتهاربعى » وق
من أفواههم » وسرت نورانيته إليه من قلوهم » وكان مع تأثره طريق
السلف » واقتفائه آثارهم » مهد فيايعرض من الأمور بعقل قوى » جامعا
ببن المعقول والمنقول » لحااكى أحداً من غير دليل » ولايتبع غيره من
ده.مت
اهان
غير بر

فن فكرية » وأثشرت زوايع كلامية » ومذاهب

كشرة » فاأعمام مدهمها » ولا أذهب استقلال فكره نطوم » بل رأيه
بنه
له م
قتمد
يس

» ولا يستفى سواه » وسليين ذلاك واضحا عندما نتكم

عآنرائه .
الشجاعة :

فى وسط ذلك الحو الحائق حبست الآراء فى الصدور » وكتمت الالسنة

عن أن تنطق مم تاعتقده القلوب» ولكن | لسن ماآثاهاللهمنقلب جرىء »

 )51النية والأمل المرتفى .
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ونفس مؤمنة مماتعتقد » وقلب وائق بالله شديد الإعان بهكانبقرر الحق ع

لاشى فلىاوللمهة لام » ولاعقاب معاقب » كانفىدرسهحرالفكر »

حر القول » لا يقصد بقوله إرضاء أحد » بل يقصد إحفاق الحق .
سأله رجل عن الفين» فقاللاتكن معهؤلاء » ولامعهؤلاء »

:لامع أمير المؤمندن »
فأراد إحراجه رجل من أهل الشام  .فقال له و
ياأباسعيد » 2فعضب  2وشخط بيده » ثقمال  :ولامع أمير المؤمندن

ياأباسعيد !! ! نعمولامعأميرالمؤمنين .

'

حاوره النضر بعنمار والى البصرة » فكان من قوله  :اتق اللهأمهاالرجل
فى نفسلك  .وأم الله لقد رأيت أقواما كانوا قبلاث فىمككانك » يعلون المناير»

ومبيز لم المواكب » وجرون الذيول بطرا ورياء الناس » يبنوت المدر
ويؤثرون الأثر ء ويتنافسون فى الثياب » أخرجوا منسلطائهم » وسلبوا
ماجمعوامندنياهم» وقدموا عرلىمم » ونزلوا علىألم ٠. فالويل لم
يوم التغابن » وياويلهم يوم يفر المرءمن أنحيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه »

لكلامرىهمهميومئذشأنيغني»ه ٠

بنى الحجاج دارا بواسط » وأحضر الحسن ليراها » فدلخالها قال :
الحمدلله» إن الملوكليرون لأنفسهم عزا » وإنالترى فهم كليوم عبرا »

يعمد أحدهم إلى قصر فريشيده » وإلى فرش فينجده » وإلى ملابس ومرا كب
فيحستها ثممحف به ذباب طمع وفراش ثار وأصحاب سوء » فيقول انظروا
ماذا صنئعت » لقد رأينا أما المغرور » فكان ماذا يأافسق الفاسقن » أما
أهل السموات فقد لعنوك وأماأدل الأرض ذقد مقتوك بن»يت دارالفناء »
وخخربث دار البقاء وغررت فى دار الغرور » لتذل فى دار الحبور  .ثخمرج

وهو يقول  :إن اللهسبمحانه تُخذعهده على العلاء لييشهالتاس و»لابكتمونه .
وبلغ الحجاج ماقال » فاشتد غضبه » وجمع أهل الشام  .فقالأيشتمى

عبيد أهل البصرة » وأنم حضور » فلا تنكرون » ثأممر باحضار الحسن
سممع
فجاء » وهو رك شفتيه ميمال

» حبى دخمل على اتلتجاج  .فقال اما
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.ل يرحملك الله
فتقا
كان لإمرتىعلياك دق حين قلت ما قا
اد»
معي
أباس
ياأ

أباالأمبر » إن من خحرفك حتى تبلغ أمنك أرفق بلك وأحب إليلك ممن آمك

حبى تبلغ االحوف ؛ وما أردث الذى سبق إلى وهمك » والأمران بيدك
العفو والعقوية » فافعل الأولى بلك ؛ وعلى الله فتوكل » وهو سينا ونعم
الوكيل » فاستحيا الحجاج منه ؛ واعتذر منه وحباه .

ولم يكن فى شجاعته مشرورا بكلان معتدلا منزنا يقدر للرجل قبل
الحطو موضعها ٠ ولذلك كان يتسذذ التقية درعا حصينا ٠ ا سنبين ذلاك

فىصلتهبأمراءببىأمية.

ش

الزرهد ؛:

كان زاهدا ثى عرض الدنيا » طالبا لثواب الأخرة ء» يغلب !لوف
على الرجاء والعقاب على الثواب  .وهنا للاحظ فى زهده ثلاثة أمور (: ©10
ن زين لهسوء عمله فرآه حسناء فثراه
ملي
مه»ف
سونفس
الأمرالأول  :أكناهن ينب
مخافاللهواف عذاب الأخرة » ويسمين بكل ما قدممنعحل .قال عبد الواحد
ازبنيد  :لو رأيت الحسن » لقلت صب على هذا حزن الخلائق من طول

:ه الله
حلم
رقا
تلك الدمعة وكثرة ذلك النشييج  .وقيل له:صف لناالحسن ©ف
أبا سعيدكان والله إذا أكقأبلنما رجع من دفن <ميمه ؛ وإذا أدبر كأن النار
فوق رأسه » وإذا جلس كأنه أسر قدم لضراب عنقه .

قيللهيوماكيف أصبحت باأباسعيد .؟ فقال  :والله مامن انكسرت
حجر
الته
سفي
لفى
بلم

بأعظم مى مصيبة  .قيل ولم ذاك ؟ قال  :لأنى من

ذنوى على يقين »ومن طاعبى وقبول على على وجل ؛ لأادرى أقبات
منى أم ضرب ما وجهى » فقيل له :أنتتقول ذلكياأباسعيد  ..فقال
ولم لأاقول ذلك  .وما الذى يؤمنى من أن يكرن السلبهحانه وتعالى قد

نظر إولأىنا علىبعض هنا نظرة مقتنى مها» فأغلق عانىلبتابوبة »
وحال بينى وبنالمغفرة » فأناأعملفىغيرمعتمل . .
) (١ابن الجوزى. 
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وف الحقإن النظر ةالناقدةالفاحصة لعيو ب النفس هى بابلبذيب وطريق

التكميل ؛ فالنفس اللوامة هى المهذبة » والنفس الحبذة هى المغْيْرة » وماكان
الفسمير المستيقظ إللاائما » متقصيا للسيئات الىوقعت » مستصغرا الحسئات

الى كاننتتدافعا للمثل الأعلى » ومسيرا المرء وراء الغاية السامية .

الأأمر الثالى  :ليىكنر اغباعنالتلالالطيب » بل سائراً فجادة الاعتدال»
يطلب لذات هله الحياةكنا يبتعد عن موبقاتها معتقدا أ
رنهليانة فى الإسلام؛

وأن تحرم ماأحل الله ليس كممنال الإمان ح.ضرمرة وليمة وحضرها رجل

منالمتقشفين فل|قدمت اللحلواء رفع الرجل يده رياءوتصنعا » فأكلاللحسن

ل :
لكدل ي
كاع بيته » فلنعمة اللهعليكفىالماءالباردأعظممن تعمته
افلىلخلواء  .وسمع رجلايعيب الفالوذج فقال ل
:باب الير بلعاب
مر

١ ماعاب هذامسلم :

وكان حب الاسماع  .وعيل إلى الغناء  .قال ابن عون أدركت ثلاثة
يتشددون ا
فلسماع » وثلاثة يتساهلون ف الغناء » فأما الذين يتساهلون »

فالحسن وااشعبى والاخعى » وأما الذين يتشددون فحمد بن سيرين ؛ والقاسم
أبن مد

؛ ورجاء بن ححيوة .

ومع أننا كم بأنهكان ينال من طيبات الحياة وحلالها نقول إنه بَحْدَ عن

زنخحارفها ويرغب عن زينها » وكان إلى الزهاده أقرب  .قال العلاء بن زياد
سائلا له :رجلان تفرغ أحدهما للعبادة » واشتغل الآخر بالسعى على عر
أسبما أففل ؟ فقال الحسن ما اعتدل الرجلان » الذى تفرم للعبادة أفضل .

الأمر الثالث  :كان مختاطبالناس ولايعئزهم» فليس من العباد المنقطعين عن
الجاعة » ولكنه كان قواما بالليل » وكان أحيانا مخلو ويعتكف  .قال حميد

خخادمه  :قال الشعبى يوما » أريد أن تعلمى إذا خلا الحسن يوما » لأجتمع
به اليا ٠ فأعلمت بذلك الحسن ؛ فقال عرفه ء» وليأت إذا شاء » فيخلا

الحسن يوما  .فأعلمت الشعبى » فبادر وأتينا مئزل الحسن » فوجدناه
مستقبل القبلة وهو يقول  :ابنآدم ل تكن فكونت » وسألت فأعطيت »

س1د1؟ سس
وسئلت فبخلت » بئس والله وبحك ما صئعت  .وسلمنا عليه » ووقفنا ساعة ,

فماأنتفتإلينا» ولاشعربنا» فقال  :الرجل والله فىغير مانحن فيه »
فانصرفنا ولممجتمع به.
التسامح :

لميكنفىتديئهمتعتصبا تعصبا يدفعه إلىأن يكون كارها لكل انسان

مالميأخذ بدين الإسلام » بلفتح صدره لكل شخص مهما تكن نحلته؛
واستوحى من حقيقة الإسلام الدعرة إلى ابة والسلام » لا إلى اجرب
والحصام » ولذاكان محضر درسه النصارى وغيرهم لفتح صدره هم  .وكان

سهم .
حه,ا؛
هوويمواد
حكى أن نصارالنيماأمرنددين على مجلسه لسماع أقواله مات » فذهب

الحسن إلى أخيه ليعزيه فقال له  :أثابك الله علىمصيبتك ثواب من أصيب
عثلهامنأهل دينك » وبارك لنافىالموت » وجعله غير غائب عناننتظره »

وعليكبالصيرخيانزلبكمنالمصائب  .وذلكتسامحلميعرف إلافى

الصالمن الأقوياء الإعان الذين يأخذون بالبلدين ومرماه » ويتركون
اللجاجة والحصام  لنفور الشريعة السمحة عنها » ولأن معاملة امْالفين

بالمودةتحبهمفىالشريعةوأهلها» ولقدقالتعالى 9 :لاينباكم اللهعنالذين

يلقامتلوكم فىالدين» ولممخرجوكم من دياركم أن تتروهم » وتقسطوا إلهم »
إن الله بحبالمقسطين ).

الفصاحة :

تفصح الحسن بوادى القرى » ونال مناللغة العربية أشطرها » بل [نى

لاأغالىإذا قلت إنهنشأنشأة عربية نخالصة » ولو أنهفارضى ٠ لذلك كان

فصيحا » بارع الحكمة » قوىالبيان » رائعالمعانى .محكى فىبيالهصورة
صادقة لداية المؤمنين » وعظةللمتقدن » فقد هذب بيانه » وراض نفسه »
وقوى إانه » حاى ق
أفيعهمش  :مازال امسن يعتنى بالح
طحبى
لال
نكمة
ق
با .وسمعهآخخروهو يعظ فقال  :للهدره إنهلفصيح إذا لفظ » نصيح إذا
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وعظ » قليللحجاج من أخخطب الناس  .قال  :صاحب العامة السوداء بن
أخصاص البصرة  .يعى ال
وحسن
قا
.ل أب
اوعم
عب
لرو
لناء  :مارأيت أفصم

من الحسن البصرى » ومن الحجاج الثقى  .فقيل لفأهسهما أفصح ٠ ثال
الحسن .

وقدكان ذا لفظ نقى سبل رقيق » متخير عذب » قد جملته معانى
الزهادةوالورع والتى.سمعته أمالمؤمنن عائشةرضى الله تعالىعنها يتكلمفقالت :
من هذا الذى يتكلم بكلام الصديقين ؟ .
قوة شخصيتة :

يعد الحسن الب
أصرى
قم
ونى

رجال الفكر الإسلانى شخصية » وأشدهم

تفوذا » وأبعدم فىتاربخالفكر مدى ٠أ»جلته العامة » ورفعته الخاصة »
وهابه الحكام » واستحيا من«مته القساة الطغام » نهلمنيثبوع علمه أكثر
زعماءالفرقفىعصره ء ودانوالهبالإجلال » حتىكانواصل يضع مواعظه
موضع التقدير » معمانشب بيهما منخخلاف  .شم الحجاج وهوالقامبى

الشديد القسوة ؛ ولما حضر بن يديه ونخاطبه استحيا أن يعاقبه مهابة وإجلالا.
وحدث عننفوذهعنالعامة ولاحرج » فروى أنهلماماتشيعتالبصرة

كلها جنازته .

١

ها السر فى هذا النفوذ :

لاشك عندى فىأن الحسنقدأتاهاللهقوةروحية » جعلتهيستولى على
نمفخساطبه وقلبه » فيقيدهما ممايريد » ويدفع بما إلىمأيرى » وينبغى

من سداد وتلكخخاصة قد وهها الله لذوى النفوس السامية الى تقود ولاتقاد.
هذا وقد ظهرت فق الحسن مزايا أخرى أحلته مانلئاس فى مكانة
التجلة والإجلال .كان ذا سمت حسن » وكان ذا إرادة قوية وخلق متحن »

والناسلايرتفعون بعلمغزيرفقط » بلبذلك ويخلقمتين  .قيللعبدالواحد

صاحب الحسن بأى شىء بلغ الحسنفيكم إلىمابلغ و»كان فيكم علياء
وفقهاء  .نمالإن شئت عرفتك بواحدة أوباثثتين  .فقلت عرفى بالاثنتين.
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اكس له.
نتر
لء أ
اثى
فقال كان إذا أمربشىء أعمل الئاس لهءوإذا نهى عن
قلتفاالواحدة ؟ قال  :لمأر أحداً قط سريرته أشبهبعلانيته منه» وكل هذا
اهر قاولةإرادة وقوة الخلق » وقوة الإمان »
ولا شملكظمن

ومن الناس

من يرى الآراء الحسنة » ولكنه يتجاق عمله عن رأيه » وليس ذلك
إلا لفعف إرادته وضعف إممانه » وعدم تماسك أخلاقه واتمحلال نفسه .

وليس من شلكفىأن ناشكل النمائى داخللاافحىترام إذا أضيف إليه
لىم واللسم ,
عةف
لسط
الهب
الحاق وقوة الروح » وقدكان الحسن ممنآتاهال

وقد قالوا إكناهن من أجمل أهل البصرة » تام اللخاق » حتى قالوا إن عرض
زئدهكانشيرا» ثمكانأن سقط عن دابته» فحدث بألفهماشوهه .

وكان حيرم نفسه » ويتعفف عن الذهاب إلى الحكام » والاتماء إلمهم
لايتملقهم ولايندفع إلىمجالسهم  .ورد أعران البصرة ٠ فقال من سيد هذا

القمصارل؟وا  :الحسنبن ألىالحسن » قالفماذا سادأهله؟ قالوا  :استغنى
ما فى أيدمم من دنياهم » واحتاجوا إلى معانده من أمر ديهم » فقال

الأعرالى :للهدرههكذا فليكن السيد حقا .

وكان يمل ناك السجايا علمعزيز » فتضافرت هذه الأسباب » وكونت

لهامهابة عاليةعظيمة ء كانمهاذا شتخصية قوية نفاذةإلىالقلوب .
علمة :

كانعالمافقا محدئامتكلا » وقد -جمع لل ل
ههميزئين عظيمتين ) فقد

أخذ منعل السلف » ونالمن الأفكارالعقلية الفلسفية خيرمافبا » كانت
نزعته الدينيةتدفعه إلى تأوثرا
السل
لف ا
الصا
قلح
ت»
باس من أورهم ء فكان
إذا ذكرت الصحابة يقول  :قدسالله أرواحهم » شهدوا وغبنا »:وعلموا

وجهلنا  .فاأجمعوا عليه اتبعناه » ومااختلفوا فيهرفعناه  .وقد كان مامه
 .ف
اىلأرعضراق

»؛ واتصاله بالفرق الإسلامية » واطلاعه على بعض الآراء

والمنازع الى كانت فيها » وهى أثارة من عل الأولين من الأنم اللى سكتتها :
سببا فى أن نال أشطراً من المنازع العقلية » وإنك لتلمح ذلك واضحا فى
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آرائه فالىعقيدة » وآرائه فاىلدين ؛ وآرائه فاىلسياسة » ألا تراه يوافق

الموارج فى مخطئة على فى التحكم » ولكن لايكفره » وانظر إليهوهو

بقول :لميزلأامليمرمؤمنين رضى التمتعالى عنهمظفرا مؤيدا بالنعم»حى حكرء
ولمتحكموالليق معلك ؟ ألاتمنضى قدما لاأبالاك ؟
باق
سق م
وف الى إنا نلاحظ فو

ة
اادفى
مخصص
أنهلميكن مت

لاجيد

سواها » بكلان ميا بأكثر المنازع الى اشتهرت ى عصره ء تار منها
أجودها وأحكمها  .ولا نصف علمه وفكره وقوة مواهيه يبر مماو صغفديه قرة

الحرانى الحكم فيانسبهإليأهبو حيات التوحيدى » إذ قال :
كان الحسن بن ألى الحسن البصرى من درارى النجوم علا وتقوى
وزهدا وورعا وعفة ورقة وتأها » وفقها ومعرفة » وفصاحة ونصاحة »

مواعظه تصلإلى القلوب» وألفاظه تلتبس بالعقول » وما أعرف لثاهنيا »
ولاقريبا مدانيا ك»ان منظره وفق مميره » وعلانيته ق وزن سريرته » عاش
»لم يزن بريبة ولافحشاءءسلم الدين؛
تسعين سنةءلم يقرف عقالة شنعاء و
نى الآأدم » محروس الحريم » مجمع مجلسه ضروبا من الناس » وأصناف
اللباس © لما بوسشعهم من بيانه

ويفيضصض علوم باقتناعه » هذا يأل عنه

الحديث » وهذا يلقن منهالتأويل » وهذا يسمع منهالحلال والحرام » وهذا

لافىمه
كبعه
يت

» وهذا مجرد له المقالة » وهذا محكى له اإفتيا » وهذا يتعلم

الحكم والقضاء ؛ وهذا يسمع الموعظة  .وهو ق جميع هذا كالبحر الععجاج

تدفقا » وكالسراج الوهاج تألا » ولا تنس مواقفه » ومشاهده ى الأمر
الهلىمعننكر عند الأمراء وأشباه الأمراء » بالكلام الفصل »
بالمعروف وا
واللفظ الرل »؛ والصدر الرحب »٠ والوجه الصلب » واللسان العضب »
كالسجاج وفلان بن فلاث © مع شارة الدين » ومبجة العلم ) ورسدمة

التى ء لاتثنيه لائمةفىالله » ولاتذهله رائمة عنالله » مجلس نحت كرسيه
قتادة صاحب التفسير » وعمرو وواصل صاحيا الكلام ؛ وابن أبىإسعاق

صاحب النحو » وفرقد السبخى صاحب الرقائق » وأشباه هؤلاء ؛

ونظراؤهم » فن ذا مثله؟ ومن ذا يجرىمجراه .
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آرازه فىأصول الدين :
م نرالحسن كتنباقددونت فبا آراء » ومذاهب » ولكن وجدنا آراء

منقولة بالرواية » وهو بشبه سقراط فى أنه رلى رجالا » ولم ينشىء
كتيا» ولذاكانمنالعسير الحصول علىآرائهفىكلماتصدى له؛ وبيان

وجهة نظره فيا ارئآه  .وإنا لنعثر على آرائه فى بطون الكتب مبتسرة +
آلركاء
أىت
لإل
اعة
ونلمس من المأثور مكنلامه مانراه دافعا دف
ذى
وىل
أآرا
صءه ف

» وها هى

العقيدة +

رأيهفىالابمان :

يرى الحسن أن الإمات الجدير باسم الإمان هو ميادفع إلى العمل به »

فالإمان فى نظره يستازم العمل حما » وذلك الرأى يشبه رأى سقراط ق
المعرفة » فه
اولير
فىضأن
يلة المعرفة » لمآعنرفة الخير تستازم فى

نظره عمله .
ْ
ومن السهل أن ترى مكنلام الحسن متاستدل بهعلىأخذه بذلك الرأى
وهذا الممزع » قال فىبعض مواعظه  :الرجل الذى حب الله يحب التعب »

ويؤثر النتصب » هبات لاينال الجنة من يؤثر الراحة » من أحب ما عند الله

نا بنفسه إن صدق

وترك افلأامائنىها»رسلاح النوكى  .قيل لكهيف ترى

ياأبا سعيد فى الرجل يذنب » ثيمتوب » ثيمذنب » ثيمتوب  .قال :
مأاعرف هذا من أخلاق الم
وؤمد
كنا.ن

يقول  :إن الرجل إذا طلب القرآن

والعلم لله » ليملبث أن يرى ذلك فىخشوعه وزهده وحلمه وتواضعه .
وانظر إلى تلاك الموعظة ال
رىويت له » فإنك ترى فما هذا الرأى

واضسًا » ثميدال على رأيه ويقول  :ابن آدم إثلك ان تجمع إعاناوخيانة »

كيف تكون مؤمنا » ولا يأمنك جارك » أو تكون مسلا » ولايسم الناس
منلك ٠ أليس قد روى عن الن
يىت

أنه قال  :لازمانلمنلاأمانةله5

ولادين ان لاعهد له< وكان يمول  :ليس بعؤمن من خخاف جاره بوائقه.
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رأيه ق مرتكب الكبيرة :
وقد ببى على رأيهفىحقيقة الإعان رأيهفىمرتكب الكبرة » فهو
يرى أن مرتكب الكبيرة منافق ؛ لأنه لو
اكا
رن مؤ
تمنا
ك مباا ٠ومايعلئه

:لناس ثلاثة :
من الإعان لميثل اصملمقلب » وانظر إليه وهو يقول ا
مؤمن » وكافر » ومنافق  .فأما المؤمن فقد ألحمه اللحرف  .وقومه ذكر
العرض » وأما الكافر فقدتمعه السيف وشرده اللحوف » فأذعن بالجزية »

وسمح بالضريبة  .وأما المنافق فبى الحجرات » والطرقات » يسرون غير
ما يعلنون » ويضمرون غير م
يا
ظهرون

»؛ فاعدر وا إنكارهم لم بأعماهم

الحبيئة » ويلك قتلت وليه ثمتتمى عليه جنته .
رأبه فى أفعال الانسان :

يظهر من مجموع امأثور عن الحسن أنه يرى أن أفعال الشر إنما هى من
العبد لا من الله » وأن العبد ماق الثر بقدرة أودعها الله 'إياه » ولكن
الشبرستاى ينكر أن بكون ذلكرأى الحسن » فقد جاء فى الملل والدحل :

رأيت رسالة نسبت إلى الحسن البصرى »كتما إلى عبد الملك بن مروان »

وقد ساله معن القول فى القدر والمر فأجابه مما يوافق مذهب القدرية »
انب » ودلائلم انلعقلي .ثمقال :ولعلها لواصل
تاتم
كابآب
لفه
اتدل
واس
ابن عطاء » لكمان الحسن ممن الف السلف فى أن القدر خهره وشره من
الله تعالى

وعندى أن ذلك لايصلح إبطالا لما نسب إلى الحسن من رأيه فى أفعال
الإنسان » لأن عقيدة السلف فى القدر تضاربت أقوال العلاء بشام! » فالمعيز لة
يعدو هامناصرة لم » والأشاعرة يوعندا موافقة لطريقهم ؛ وعلى فرص أن
عقيدة السلفكذهب الأشاعرة » فلا نستطيع أن نقول  :إنكماانت محل
إجاع لممخالفها مخالف منهم » وقد روى عن على رضى الله عنه ومقامه
فى الدين مقامه مماخالف طريقة الأشاعرة » فلا مانع إذن من أن يكون
الحسن قد اعتئق هذا الرأى » معأنهيتأثر طريقة السلف ,
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وإذا كان لدينا من المأثور عنه أقوال صرمحة فى اعتناقه هذا المذهبه
وجب أن تجرم بدلالها على اعتناقه ) وقد روى عن الحسن كلام كثر يدله

على ذلك » منهاالرسالة الى أشار إلا الشبرستانى » ولايقبل طعنه فىصدقه
نسبماإليه» كالاتقبلنسبتهاإلىواصل »؛لأنعبد الملكقدماث » وسن
واصل حوالى ست سنئوات » وتلك سن لاتكون فا آراء بداهة » وعلى,

تلككفىوسننت فآمرااؤه » فاحهاله
فرض أن واصلاكان فىعصر عبدالم
نسبما إليهاحال غير نائىء عن دليل » وليس له سند تاريحى يعتمد عليه .

وإذاكان لديناكلامكثرللحسن ينحو منحى هذه الرسالة بطل كلاحّال ء
دلال
وافسسدتكل

.

قال داود بن ألىهند  :سمعتالحسنيقول كل ثىء بقضاء الله وقدره»
إلالمعاصى  .وكتب إليهالحجاج يقول  :بلغناعنلكفىالقدرشىء » فاكتب
إلينابقولك » فكتب إليه » وكان فى رسالته إن أهل الجهل قالوا  :إن الله

بل من يشاء » وسبدى من بشاء » ولو نظروا إلىماقبل الآية وما بعدها »
٠فيل الله
لتبينللمأن للهلايضل إلابتقدم الفسق والكفر ؛ لقوله تعالى ١ : ي

الظالممن » أى كمبضلاهم » وقال  « :فل زااغوا أزاغ اللهقلومهم » وما يضل
بهإلاالفاسقين » .

ومنها  :واعلم أماالأمر أن المخالفين لكتاب الله وعداه يعولون فى أمر

ديهم بزعمهم على القضاء والقدر » ثلمايرضون فى أمر دنياهم إلا بالاجتباد
ثىر
أولو
والبحث والطلب » والأخذ بالحزم فيه » ولا يع
كن ف
القضاء والقدر .

دنياهم على

قال أابلوجعد  :سمعت الكسن يقول  :من زعم أن المعاصى من الله
جاء يوم القيامة مسوداً وجهه  .من هذا كله يبدو لنا أن الحسن كان رأيه

إفرادة الإنسان كرأى اللمعتزلة .
رأيه ف بى أمية :

بينالكأن الحسن قد اعتّزلالسياسة عمليا »ولكن لم يعتزلها فكريا

رو

2

بل ك
ون له رأيافىكل الأحداث الى نزلت بالأمة الإسلامية وقد علمت
أنهكان منالموالين لعلى رضى الهعن »ه ولمخطئهإلافىالتحكم .
وانظر إلىو
صفهلهكرماللهوجهه » فقدجاءفىنوادر أىعلالقالى :

بن سان قات للحسن البصرى  :يزعم الناس نلك فض5
عن هشام

قال  :أناأبغض عليا  ..كانسما صائبا منمراتىاللهعزوجل » رباى هذه

الآمةوذا فضلها وشرفها » وذا قرابة قريبة من رسول اللهيليه » وزوج

فاطم الزهراء  .وأبا الحسن والحسين ؛ لي
مكن بالسروقة لمال الله »

دلابالنئومةفىأمرالل»ه ول باالملولةلتقالل»ه أعطىالقرآنعزائمه» وعلم

م
الهفيهوماعليهحتىقبضهاللهإلي »ه ففازبرياض موئقة» وأعلام مشرقة 

أتدرى ذمانك.ذاك على بن ألىطالب كرم الله وججهه .

وعنلما بلغه مقتل احسين بن على رضى الل
وه عن
ابما
نبك
تىحب

وتأوه

وقال  :واحسرتاه » ماذا لقيتهذهالأم »ة قتلابن دعبا ابننيبا» اللهم
كن لهبالمر صاد » « وسيعل الذين ظلموا أى منقلب يتقلبون » .
لذلاك نقرر ف يةإن أن الحسن لم يككن من أنصار بى أمية ؛ ولكنه م
ودع الناس إلى الدروج علمهم ومنايذ6م » وإذا سئل

درسه عن ا حرورج

عالىمحكام الطظالمين حرم ذاك ولم يببحه » وقد كان يأخل بالموعظة الحسنة
ف هدابتهم » وينقمعلهم مظالمهم .

ولعل سائلا يسأل لماذا سكت عن هذه المظالم » ولم يدع الئاس إلى

الوقوف فى وجه الظالمين » والضرب على أيد-هم سالكا فى ذلكسبيل الأمر
بماعروف وال
انمبى
ل.معنكر

.

والجواب على ذلك :

١ع أنه لاحظ أن الدعوة إلى اللدروج علهم ينبعها فوضى ا
فلأمور
واضطراب الأمن وفساد الأحوال ؛ وفوضى ساعة يرئكب فببا من المظالم
مالاي تكب فى استبداد سين » إذ الطبائع الماسدة تظهر » والحبلات الماحرفة

تتبن » فيشيم الشر  .ويكتر الفساد » وقد سأله رجل قائلا متقاول فى

 6515عم
آثمتناهؤلاء » فسكلت مليا .ثمقال :وماعسى أن أقولفهم » وهميلون من

لح»دود
اور
ولثغ
أمورنا نخسا  :الجمعة » والماعة»٠ والىء » وا

» والله

استقمالدينإلابهم» وإن جاروا» وإن ظلموا » واللهلمايصلحالله مم
لي

ورضى
فخط
لفع
.الإصلاح سام د
دون و
فسما
يثر
أك

ومظالها .

وكان يقول  :هؤلاء ( يعبىالملوك ) وإن رقصت ببم الهاليج » ووطىء
الناسأعقا-هم » فانذل المعصيةفى قلوجم » إل أان اميقألزمناطاعهم »
ومنعنا من الخروج علبيم » وأمرنا أن انستدفع بالتوبة والدعاء مضرمم .

 - ٠ورأى أنكثرة اللخروج علىإلولاة حل الدولة الإسلامية ؛ ومجعل

بأسالمسلمينشذيدافييانهم» فيكلبفهمعدوهم ؛ وحربعلييم
خصومهم ويستعدى علهم موتورهم .

ذلك إلى أنه رأى الدماء تبرق فى الدروج بدون حق يوقاممظ؛لمة
تدفع » والناس عُرجون من يد ظالم إلى أظلم .
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ووجد أن الطريق المعبد لإصلاح هذا الأمر إصلاح فساد

افس
امحكومين إذا تعذر عليه إصلاح فساد الحاكم » رأى أن ال
لاداع
ثمنين »

لمونان الشعب »٠ ومظهر
وتغلغل فى الفريقين » فاعتقد أن الحكام لأون
لحاله » فلن.يتغيروا ماليتغير هو » والملازمة بينهماثابتة» فإذاانيجهالشعب .
إلى إصلاح حاله » وصار فىالطريق تبعه حمًاصلاح الحكام  .سمع رجلا
يدعو على الحجاج فقال  :لاتفعل رحمك الله .إنكممن أنفسكم أوئيم

إننانخاف إن عزل اجاج أومات أن تليكماولقارلدةحنازير» فقد روىأن
النىميلع قال  :عمالكي كأعمالكي » وكا تكونون يولىعليكم  .ولقد

بلفى أرنجلا كتب إبلىعض اليصاشيكنو إليهجور العال » فكتب إليه
| أيخاتى » وصلى كتابك تذكر م أاننمفي مهن جورالعال » وأنه ليس ينبغى
لمن عمل بالمعصية أن ينكر العقوبة » وما أظن الذى أنم فيه إلا من شؤم
الذنوب .والسلام .

»أن ٠
ورأيه هذا الذى ارتآه منأن صلاح الشعب يتبعه صلاح اناكم و
يق لإصلاح نظام الدولة هورأى جوستاف لوبون قف
طسترهى
للي
اورة
الث

نه  8711نه

إصلاح نظام الحكومات » واقرأ كتاب الثورة الفرئسية ترى ذلك الرأى
واضحاً بأدلته ,

منكل نهذا ترى أن الحسنكانينكرمظالمبنىأمية» وينكر الخروج

عللهم © ويروى أحنكمهم ليس هو ا حكمالعدل الاثم على أساس من
الهداية » وقدكانيعتقد أن الحكم المنتظ حق
اقام
'اما
لعل
واس
شىأس
رى +
وكانينقممنبى أمية عامة » ومعاوية خاصة أن -جعل الحكم ورائيا بعد
أن كان شوريا ,

كان يرى أن أمرين أفسدا الناس سياسيا فعىصره  .أحدهما  :مفاعله

عمرو بن الع
راص
فم
عنه

المصاحف » والأمر الثانى إشارة المخمرة بشنعبة

على معاوية بالعهد لابنه يزيد  .وقال ى هذا  :من أجل هذابيع هؤلاء
لأبنامهم » وصارت الخلافة تتوارث » ولولا ذلك' لكانت شورى » لايلمها

إل
وام
اناستفق
اقه
تعل
حىف
قضله

الإمامة إلىيوم القيامة  .وجاءفىالمنية

والأمل أنهقال  :أربع خصال فىمعاوية لولمتكن فيهإلاواحدة لكانته
موبقة  :خروجه ع:لىهذه الآمة بالسفهاء ؛ حتى ابتزها بغر مشوزة مهم +

 .واستتخلافه يزيد » وهو سكير خمير.يلبس الحرير » ويضرب بالطابير »
وادعاؤه زيادا » وقد قال النى له  :الولد للفراش ولعاهر الحدجر »

وقتله حجربنعدى » فيالهمن.حجر وأصعاب حجر .
وللحسن وصف لاحاكم العادل » ذكره فكىتاب أرسله إعلمىر بن
عبد العزيز إذ طلب منه ذلاك الوصف » وهاهو ذا الكتاب :

عدل الإمام العادل قوام كل مائل » وقصد
جهق
اعلمي أامير المؤمدن أنالل
كل جائر » وصلاح كل فاسد » وقوة كل ضعيف ».ونصفة كل مظلوم »

ومفزع كلملهو ف » والإمام العادلياأمر المؤمنين كالراعى الشفيق على

رهااعتنع
مذود
إبله » الرفيق الذىيرتاد لهاأطيب المرعى » وي

الهلكة »

ياعكن
وسب
ومحمسبها من ال
»فها من أاذلىحر والقر » والإمام العدل ياأمبر

المؤمنينكالآب الحانى على ولده » يسعى لممضنغارا ويعلمهمكبارا» يكنسبه

هم فى حياته ويدشخر لم بعد ثماته  :والإمام العدل يأماير المرمنين كالم

]أ سد

الشفيقة الرة الرفيقة بولدها -حملته كرها » ووضعته كرها ؛ وربته طعلا »
سور بسبره ؛ وتسكن بسكونه » ترضعه تارة » وتفطمه أخرى »©وتفرح,

بعافيته » ونعم يشكايته  .والإمام العدل يأامير المؤمدن وصى اليتائى ,

وخازن المساكين © يرلى صغيرهم » ويمون كبيرهم  .والإمام العدل ياأمر
المؤمئن كالقلب بين الموانح » تصلح التوائح بصلاحه » وتفسد بفساده .
والإمامالعدلي أامي ارلمؤمنين هوالقائمبناللهوبينعباده » يسمع كلام الله

ويسمعهم » وينظر إلى الله » ويرعم »؛ وينقاد إلى الله » ويقودهم » فتلاكن
يأاسر المؤمنن فيا ملكلك الكلعهبد ائتمنه سيده واستحفظه ماله وعياله ؛

فبددالمالو»شرد العيال » فأفقر أهله » وفرق ماله .
واعلم ياأمير المؤمنين أن الله أنزل اللهدود ليزج ر مباعن اللدبائث والفواحش
فكيف إأذتااها من يلما » وأن الله أنزل القصاص حياة لعياده » فكيف
م واذكر ياأمر المؤمنين الموت ومابعده » وقلة
إذا قتلهم من يقتص ل .
زنع الأكير ,
فهم
لعد
اا ب
أشياعك هنده » وأنصارك عليه ٠ فتزود له ولم

واعم أيماسر الممنين أن لك منزلا غير منزلك الذى أنت فيه يطول فيه

ثواؤك » ويفارقك أحباؤك » يسلمونك فقىعره فريدا وحيدا فتزود له مما
.اذكر
يصحبك ١ :يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيد وصاحبته وبنيه» و
يالاأممؤرمنين إذا بعثرمانى القبور » وحصل ماى الصدورء فالأسرار ظاهرة

والكتاب لايغادر صغيرة ولأاكب
حرةص إالاها  .فال
أآم
نيا
ر المؤمنن »
اع الأم .ل لاتحكمي أاميارلمؤمنين
ط»
قأجل
نال
ولحالول
ل »؛ قب
منكهفى
وإ
ف عباد اللهحكمالجاهلن » ولاتسلك مهم سبيل الظالمين ولاتساط المستكرين

على المستضعفين » فانملايرقبون فى مؤمن إلاولاذمة ف»تبوء بأوزارك وأوزارمع
أوزارك » وتحمل أثقالك وأثقالا معأثقالك ؛ ولا يغرناك الذينيتنعمون مما

فيه بؤسك ٠ وبأكلوت الطيبات فى دنياهم بإذهاب طيباتك فى آخرتك .
لا تنظر إلى قدرتلك اليوم » ولسكن انظرإلىقدرتك غدا » وأنت مأسور فى
حبائل الموت » وموقوف بين يدىاللهفىمجمعمنالملائكةوالنبيينوالرسلين»

وقد عنت الوجوه للحى القيوم ٠ وإنى يأماير المؤمئين وإن لمأبلغ بعظى

م
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بملاغه أولو الذبى من قبلى » فلمآلك شفقة ونصحا » فأنزل كتانىعليك
كداوى حبيبه يسقيه الأدوية الكرمة لما يرجو له فى ذلك مالنعافية
والصحة » والسلام عليك ياأمير المؤمنين ورحمةالله وبركاته .
انخاف الحسن التقية :
يظلهر أن التحسنن مع ماأبداه كان بح آراء أخرى وبمتنع عن إعلاما

خشية أن تقع عليه المظالم » ويشتد به استبداد الأمويين  .يروى أنه كان إذا

حكى عن على شيئافىملا من الناس » قالعنه أبوزينب .
قال إيان بن عياش قلت يأابا سعيد و,ما هذا الذى يقال عنلكث إناث قلته
فى شأن على ؟ فقال :ياابن أخى أحقّن دى من هؤلاء الحبابرة » لولا ذللك

لسالت لى أعشب

ولاشك أن هذا أل بدا التقية وهو أن عحنى الإنسان ما يعتقده خشية أن

يقععليهظلم ٠ يبظلهر غيره من غير أن يكون فىذلك ضرر على جمهرة
المسلمين »وقد بى ذلكعلى بعض آيات وردت ف القرآن الكر ممثلقو له تعالى :

ره وقلبه مطمئنبالإيمان » ولكن
أاكمن
ومن كفر بالله من بإعيدمانه » إل
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لهى
اول
عثل ق
توم
بي النطق بالكفر امعإضارالإممان »
اه

 « :لايتيخذ المؤمنون

مندوت المؤمدن ومن يفعل ذلك فليس من اللهق شىء

فرين عند اللحوف
كواالاة
إلا أن تتقوا منهم تقاة »  .فأبيح فى هذه الاآيلة م
عم ثقية من غر ضرر ديى باحق المسلمين .

ولكن أخحل الحسن مبداًالتقية هذالميككنثيرا » بقللكاينلا » ونم
إلى مناهضة آرائه الدينية أصلا» ولكن٠كان يدفعه إلى الموارية
نعلمأنه دفعه
أحيانا .فىآرائه السياسية .
همةدقه
عحكر
اتصاله بال

:

تولىالحسنفىشبابه الكتابة للربيع بن زيادوالىخراسان  .وى عهد
االدلولأةموية طلبه عدى بن أرطأة ليوليه قضماء اليصرة فرفض .

]أ
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وقالابن اللوزى  :قبل لما ولى عدى بن أرطأة البصرة عزم على أن
يولى اسن القضاء » فهرب الحسن » واستير » وكتب إليه :

أمابعد» أمهاالأسير فإن الكاره للأمر غير جدير بقشاء اه .جب فيه »

وإن العاملللعملبغيرنيةحقيقألايعانعليه» ولكفيالمتاريز,للأمر الذى
دعرتى إلكيفهاية وقناعة» وقصدك إياهم » وثعويلك علوم أوى بك وأصون

مملك » فائهلاخمرفىالاستعانة منلايرى أن العمل الى يدعى إليه واجب

عليه» وفرض لازم له» فعاقى أسباالأمير عافاك الل »ه وأحسن إلىترك
التعرض لى » فاالنله لايضيع أجر منأحسن عملا  ..فعافاه وأكرمه »
وقال  :والله ماكنت لأبتليه ما يكرهه .

ويظهر أن الذى حمله على الرفض خشيته أن يعدن بتوليه الظالمين  .ولذا
تولاه عندماطلبهعمربنعبدالعزيز» وقالفيهعمرحينقف  .لقدوليتقضصاء

الابصلرةتاسيبدعين .

ظ

وكان معبعده عن الظالمين من ولاةببى أمية؛ كان إذا استشير أخلص
قيةا.ل ابن الجوزى :
فاىلشورى » وضهم النصيحة جريئة قو
لماقدمعمربنهبيرة والياًعلىالعراق أحضر الحسن والشعبى » فقال
لأماص:لحكما اللهإن أمير المؤمنين يزيد بن عبدالملك يكتب إلى كتبا أعرف

تفنفيذها الملكة » تأخاف إن أطعته غضب الله » وإن عصيته لآممن
سطوته » فا تريانلى ؟ فقال الحسنللشعبى ياأباعمرو » أجب الأمير »

فرفقلهفىالقول » واتحطفقهوى ابنهبيرة » وكان ابنهبيرةلايستشق

ديونسأن
مع قول الحسن » فقال قلياأباسعيد فقال  :أوليس قد قال
الشعبى  :فقال ابن هبيرة ها تقول أنت؟ فقال  :أقول والله إنهيوشلك أن

بزل بكملكمنملائكة اللهفظغليظ» لايعصى اللهماأمره » فيخرجك
من سعة قصرك إلى ضيق قيرك فلا يغى عنك ابن عبد الملك شيئا' » وإنى
لأرجو أنالله عز وجل يعصملك من يزيد » وإن يزيد لاممنعك منالله »

»أنت عألقىبح
فائق الله أمبا الأمر » فانك لاتؤمن أن ينظراللهإليلك و
ماتكون عليه منطاعة يزيد نظرة يمقتلك مبأ» فيغلق عنلك باب الرحمة».

ع1ه41

ا

واعلم أنىأخوفلك ماخوفلك اللهسبحانه ان يشوك  « :ذلك لمن شعاف مقانى
ونحااف وعيد»  .وإذا كنت مع الله عزوجل ق طاعته كفاك بوائق يزيد »

' وإن كنتمع يزيد على معصية الله » وكلك اللهإلىيزيد حين لايغنى عنك
شسيئا .
دروسه :

كانت دروس اللسن الى يلقها فى المسجد تحوى أنواعا كشرة من
المعلومات المتفرقة » ففبا الحكمة والموعظة الكسنة » والبحوث الكلامية

الى مفهدها نشأت المعيزلة» وفما الحديث ورواياته » وفما الفتيا والأحكام
ايرلقصص  .وقد واردلمتعهلذهبكل الطوائف ء بل كل التسجل
وفمما الوتفس
ونمهل منه الخاصة » واستفاد منه العامة » وى -حلقات درسه ظهرت شرف

الكلامية  :المعئزلة » والحشوية » وغيره٠ , فدلهذاعلى أن الناس على
تباين مشارمبم وتعددمذاهبم كانوا معضروث دروسه » ويشتارون من -علاوة

اكفع مالندين » أو يجاذبية اختص «بسا ذلك
بيانه » مدفوعين إبلىدذل
الحكم » ويظهر أن أكثر أهل عصره تأثروا ب »ه ونالوا منعلمهقليلاأو كثيراً
على حسب اتصالمي بهوقرمهم منهأو بعدهي عنه » وعلى حسن استعدادامم

عخصظه
ام
وكان
مهما
وقراهم ؛ ويظهر أن

مكانا دون مكان ؛ بيللكقانها

حيما لاحت له بارقة من حسن الأثر » ينتهز الفرص إذا سنحت » وكثراً
ماكان يعظفى الحنائز » حّىشاع أكنهان يسأل رفقاءه وغير هيعند الدفن
هذا السؤال »أمعاذدادثم لهذه الفجوة » أو نحوذلك .
قصصه

:

انتشر القصص ف المساجد فى عهد عمان رضى الله عنه » ومن سجاء
بعده من الخلفاء » وقد قسمه الليث بن سعد إلىقسمين  :قصص العامة
وقصص الخاصة » فأما قصص العامة فهو الذى مجتمع إليه النفر املنناس م

يعظهم ويذكرم » فذلك مكروه ( )1منفعلهواناستمعه » وأماقصص
01

ذ! النوع من القصص كان فيه الكثير مانلكذب و لذا كرهه. 
) (١لعل ه
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الخاصة فهو الذى جعله معاوية » ولى رجلا على القصص » فاذا سم سن

جزل
وه ع
كسر الل
ذجل
وبيح
صلاة الص
ع

نىى
الىلعل
وحمده ومجده وص

ودعا للخليفة » ولأهل ولايته وحشمه وحئده ودعا على أهل حربه

واعللىمشركن كافة)(١1 .
واقخدتلط فىهذا القصص البصداقلكذب » ولذااالهلمأكثرون
من التصاص بالكذب » وكان من القصاص الحسن »:ولكن قصصه امتاز

ن جلس
كدقا .
»لانحكى إلا الص
بأنه يكاعنتمد على التذكير بالآخرة و
ثت
دلى
حئنا
فىآعر المسجد بالبصرة » وحوله الناس يسألونه فىالفقه وى الف
الكو
#8
.
.
فىعهده » فيجيبم » ويعظهم » ومحدمم بالمأثور » ويعص علهم .
ولأنهيتحرى الصدق فىقصصه أبقاه عل رضى اللهعنهعندما أخرج
كل القصاص من المساجد .

ولما أنحى الغزالى باللامة على القصاص » لاقترافهم الكذب اسئثئى
وثماأثر عن قصص الحسن قوله :
روى أن عيسى عليه السلام قال الحواريين اتملوا لله » ولاتعملوا

لبطونكم » فإنالطبر لاتررع » ولاتحصد » تغدو ولارزق ا » اللهيرزقها »
فإن قلئمإن بطو نكمأكر من بطونا ء فهذه الوحوش

من الدواب لاتررع

ولا نخصد » تغدو ولارزق لا » الله برزقها .

وكان يروى أن عائشة رضى الله عنها رأت رجلا ممّاوتا » فقالت ما بال
هذا ؟ فقال  :إنه صالح » فقالت:لا أبعد الله غير ك
»ان عمر رضى الله

تلصمننع عملا .
ميقب
»عوا التصنع ؛ فإن الله لا
اشبع د
 )1١من كتاب فجر الإسلا م نقله من القريزرى .
(

7

جااءلبفيىان والتبيين للجاحظ أن الحسن قال :
قدم علينا بشر مبرنوان أخحوالخليفة » وأمير المصرين » وأشب الناس »

فلا صرنا ب إهلالىجبانة » فإذا بنأحرنبعة سودان ححملون صاحبا م » فصاوا

ه » وحملوا ضاحهم إلىقيره » ودفنا بشرا
رلى
قراإ
عليه » ثم حملنا بش
ودفنوا صاحبم » ثم انصرفوا وائصرفنا » ثم التفت التفاتة » فلمأعرف
قيربشر منقير الحبشى فل أر شيئاقطكان أعجب منه .
الخافة :

“قضى الحسن تلك الحياة الطويلة الزاخرة مجلائل الأعمال » فى نفع
وإرشاد» وكان يحى مثلاكاملا للرجل الذىساد الناس مواهبه وأخلاقه .
ولدعبدا» وماتسيدا » ولدمغمورا » وماتمشهورا .أدرك فتناكقطع
الليل » وكان فا يلوح كايلوح النجمالثاقب فى الدجنئة الحالكة  +وماكان

ذلك إملرااهبه » وخاقه المتتن »٠ وعقله الحبار » وإممانه بالواخيد القهاره
هابه الحكام ؛ وأحبته الخاصة ع وتيمنت به العامة  .ولقدكان ذا أتثرففىكر

كل من اتصلبهمن الرجال الذين أودعهم نفسه » ونحل لهمخزون فكره ؛
ودان له بالإجلال الموافقون له فى الرأى والمعارضون » وما ذلك إلا لأنه
فت قلبهللناس » وكانت سريرته كعلانيته ف»رضى اوللأهعرنهضاه . ,

واصلبرع#طاء
من سلةة .م ب إلناارمٌ
لابد لنا قبل التعرض لصفاته وما امتاز به من مواهب وبعايا وآراء.
أن نشرح :

1

ّ

أولا  :عنصره والدم الذى يسرى  5عروقه »؛ فات للعتصر والنس,

الآثر الأكبر فى تكوين مواهب أصعاب المواهب وتوجيه أفكارهم .
ثانيا  :البيئة الى أوظلاتهلعصر الذى أحاط به » وما اشتمل عليه من ٠
أحوال سياسية واجمّاعية وفكرية » فإن هذه الأجواء الختلفة تظهر المواهب >.

وتوجهها » وتوحى إلبها بالآراء الى توائمها .
عنصره :
ل
ألصمن
واص

فارسى » وكان مولى لبى ضضصبة وقيل لببى متزوم »

والموالى فى ذلك العصر كانوا قواد الحركات العلمية » وأصعاب البدىء من.
»ما بينا » فنىكل ناحية املننواحى العلمية
الأفكار » والخديد من التزعات ك

نرى أثره واضحا ٠ وفعلهم ناجحا » وفكرهم راجحا ؛ وحيما رأيت
أعلةفىالإسلام جديدة » أموذهبا فيه حديثا » فاعلمأن نابنته نبت ق

رعوسهم »2عنهم صدر » 2وإلهم يعود .
جاء فىالعقد الفريد  :قال لى ابنإْىليل قاللى عيسى بن مومى ».

وكان ديانا شديد العصبية» منكان فقيه العراق ؟ قلت الحسن بن ألى الحسن
»الفا هما؟قلتمو ليان.قال  :كفاننفقيه مكة؟
قال ثمهن ؟قلت عمدبنسر ين ق
قلت عطاء بن أىرباح » ومجاهد » وسعيد بن جبير » وسلمان بينسار» قال

فاهؤلاء؟ قلتموال  .قالفن فقهاء المدينة؟ قلت زيدبنأسلم؛ وتحمك بن
يلر لونهثم قناألفقه
غوا
تلتم
ف؛ ق
»لاء
بألىتجيح  .قالفن هؤ
المنكدر ونافع ن
الموالى 
أهلقباء» قلت ربيعة الرأىوابن أنىالزناد  .قالفاكانا ؟ قلتمن

ع  604امم

خاريد وسجهه ؛ ثقمال»فن فقيه لعن ؟ قطلتاووس » وابنه » وابن منبه »
.انتفختأوداءجه ؛ وانتصب قاعدا ,
قال فا هؤلاء ؟ قلت من الموالى ف
ءطاء
:قالفن كاك فقيه نر اسأان؟قلت عطاء بن عبد الله السخرانى .قال فاك" ع

.هذا ؟ قلك مولى  .فازداد وجهه تربدا » واسود اسوداداً » حبى خفته »

ول
حكان
كفا
مقال
مقالمن كان فقيهالشام؟ قلت مكحول .ف

هذا ؟

قلت مولى  .فتنفس الصعداء » ثمقال ف
اك
لان
كفقي
وهفة
خوفه لقلت الحكم بعنتبة » وعمار بن أنىسلان » ولكن رأيت

؟' فوالله لولا

فايلهشر » فإقبلتراهم الننخعى والشبى ق.ال فقاكا
لنات؟عر بيأن ؛ فقال
الله أكير ؛ وسككن جأشه .

ولما كانت العلوم فىالموالى والنحل من بيهم تنبت > وعن آرانهم
تصدر ء لعل السبب فى ذيلكرجع إلى الأمور الآثنية :-
أن العرب فى عصر الدولة-الأموية كانت لمالسيادة والسلطان ؛ وكان
علهم الحرب والنزال » فشغلهم كل ذلك عن العكوف على الدرس والاستقصاء
والبحثو التعمق  :والموالى رأوا بن أيدمهمفراغاء فأزجوه بالمدارسة والثنقيب
والاطلاع والمُحيص » ووجدوا أنهمفقدوا السلطان فأرادوا أن يسدو! تلك
الخلة » وينثالوا الشرف عن طريق آخخر وهو المعرفة والعلم » والنتقص قد

يؤدى إلى الكمال ؛ واكدرمان يقدفع الإنسان إلىكبرى الغايات » وجلائل

الأعمال » وذلك ماكان بالنسبة لمؤلاء الموالى » فقد سيطروا على الفكر
العرنى الإسلانى » وان كان العرب الغلب المادى .

أن العرب لميكونوا أهل صناعات » والعل إتذفارغ له الإنسان صار

كأنه صناعة له  .قالهابنختلدون مكنلام طويل فى هذا المقام  :ثصمارت
هذه العلوم كلها ملكات محتاجة إلى التعلم » فاندرجت قى جملة الصنائع ؛

وقدكنا قدمنا أن الصنائع من منتحل الحضر  +وأن العرب أبعد الناس عنْها
فصارت العلوم لذلك حضرية » وبعد عنها العرب »-والحضر لذلك العهد

اهليعسجم أو منمعناهممنالموالىوأهل الحواضر .
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أن الصحابة استكروا من الموالى » وكان هؤلاء تبعا » وملازمين
يصاحبونهم قىغدوم ورواحهم » فيأخذون عنهم ماعرفوا منرسول الله

 » 2حتى إذا ائنبى عصر الصحابة » كان أولئك حملة العمللعصر الذى

»لك كان أكثر التابعين منهم .
يوليلهذ

ا أن عكرمة مولى ابن عباس  :كان على الرق يوم
هوىذى
وما بر
مات ابنعباس فباعه ولدهعل مننخالد بن يزميدعابونية بأربعة آللاف
دينار » فأقعكرمةمولاهعليا» فقاللهماخير لك » بعت عمأبيك بأربعة

آلاف » فاستقاله » فأقاله » فأعتمّه .
أن أولئك الموالى ينتسبون إلى أمم عريقة » ذات أفكار قدممة وآراء
دينية» فكانلهذهتأثيرفىتكوين أفكارهم » وتوجيه أذهانهم بلمعتقداتهم

وانظر إلى قول جوستاف لوبون فىكتابه الآراء والمعتقدات  :دلت التجربة
ض
بدةعفى
والاختبار على أن للأثم ذات الماضى الطويل آراوءمعتقدات واح
الموضوعات الأساسية  .ليست روح الشعب عبارة عن تصوير نظرى » بل هى

وونت
حقيقة ذات حياة تك
أ من
كاليد
ف تق
ار وأساطر وخيالات متكائفة
اللفس تكاثفا إر
وئيماع.نى ذلكأن كل شخص ينتمى إلىأمةذات ماض

طويل فىحضارة » وثقافة لابدأن يكونفىنفسه ميراث فكرئ من جنس
حضارة هذه الأمة ؛ هذا المراث يكون استعدادا كامنا تنميه » أو نخفيه
بيئته الاجماعية أو الفكرية » لذللكيألخاذنا العجب » إذا رأيناكثراً من
هذ ا
هلآراء » وتلك التحاللتىظهرتفىالعصرالأموى» ونمتفاالمي
العيإسى » لها نظير ف التحل الفارسية القديمة والمذاهب المسيحيةأوالهودية

ولكتها تفترق عنها بهأنذتل
مكبا الإسلام.؛ إكنان ألما ممنأشربت
قلومهم -حبه .

إذ
اا ع
ملست
تم
ااز

به الموالى قى الإسلام » وأن واصلا كان مهم 4

فلاتعجب.إذاكانبغدذلكرئيس فرقة تكلمت فى أصول الاعتقاد »

وخالفت فى طرائق تفكيرها » وى بع
أضنمتاجه فكرها اللمألوف عند

الفقهاء والحدثن الذين تنبعوا المنصوص عليه فى الكتاب والسنة لياعدونه
إل ماوراء ذلك .
بدنتده :

ؤنه
اتكو
رلا
آره
فكفىار أهل عص
أأثر
إن المفكر ذا ال

ن
تئةكلم
بدي

هامقدمات سابقة » وفلارعخشحت فيه ح»تى ظهرت تلوح لكل من
»اماً بل هى نتيجة لمقدمات سبقت » وثمرات لأشجار غرست »
وطاب ع

ووسط مناح فكرية تشعبت » فالمفكر العظم نتيجة سبقتها مقدمة » ومقدمة

تتلوها نقيجة » هوثمرةٍ جيل » وغارس الأصول كيل .

والبيئات الى يتغذى مها المفكرء هى الأحوال السياسية فى عصره »
والأحوال الاجماعية » والأحوال الفكرية .

أما الأحوال "السياسية فى العصر الأمرى فهىكاتعلم » دولة مسنبدة
لاتعتمد على قوة من الحق »؛ تريد أن تفرض حكمها فرضا على الئاس »+
وتتمخذ لذلك وسائل الإغراء تارة والتحذير أخدرى » تستدنى القلوب بالماله
أحبانا » وتترق بالسيوف أحيانا كثيرة » وقد شق عصا طاعتها كثيرون »
بعضهم امتشق الخسام » وبعضهم سكن »وق نفسهلوعة » وق قلبه حسرة
.ثر بروج اللحوارج على الدولة» وشغلوها بغاراتهم » وأحيانا كانت
ونفرة ك

سعةتققدرت
ايبلةرمجنحان » واالشي
تكون كفتهم قر

ف العراق وفارس

وخراسان إن لاحتبارقة يجاح ظهروا » وإن رأوا مدلهات اللخطوب سكنوا »

ولم يكن ذلك التناحر السيابى خاليا من النزعات الفكرية بل إنما سادته »
وسيطرت عليه » فالخوارج كانوا يفكرون فكىل شىء » فى حك مرتكب
الكبيرة » ثمق حال الخحلفاء الراشدين » وغير ذلك من المسائل الى يتعلق

بعضبا بالإمامة وبعضها بأصول الاعتقاد » والشيعة فكروا فيمن يستأهل
الإمامة » وانشعبوا فى ذلك إلى فكرثقشرة علىماتعلم » ولم يقتصروا على
ذلك » بل اتجهوا إ-لالىعقائد » ففكروأ فباء بل إلى الفروع » فكانت لمآراء

خاصة مبم ومذاهب فقهية امتازوا مبا » فالأحوال السياسية تبعها أحوال
فكربة متشعبة .

رزو
3
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الأحوال الاجماعية :

حسبك أن تعلم أن واصلا قضى أكثر حياته فى العراق » والعراق كان
موطنا لطوائف عنتاذة الأجناس ٠ فأهم عرب » وأغلهم مضريون »© ومنهم
النبط » ومنهم فرس » وملهم آراميون » ولكل طائفة همنؤلاء عادات

وتقاليد تستمدها منمدنيتها الأولى وجنسينها القدعة » وحد الإسلام ديهم »
ممع أهواءهم » ولم يوحد أجناسبم » ولذلك بدت فى العراق
جل
مكنه
ول
أهواء مختلافة » وإحساسات متناقضة » نجىمن هذه العنامير تلوط غير تام

تجو»حد فى ظاهره » ومختلف فىباطنه » ولذئك سادته الفئن» وخخطبة
اليمزا
.اق
احولالعر
زياد البثراء » وخطب الحجاج الختلفة أصدق مصور لأ
رفى
عفتن
لوال
اق
اقاق
الاجّاعية فىذلك العصر » ولكن كان مجوار أهل الش
زهاد كثرون من أمثال الحسن البصرى والشعبى وغيرهما مكنبار رجال
الدينالممتازين *

الأحوال افكرية :
امتازت الحالة الفكرية فى العصر الأموى بظاهر تن إحداها دينية »
والأخرى علمية » فأما الدينية فهى أن الأحكام الدينيةابتدأت توضع الا

٠ فأبو حنيفة

سته
درله
قواعد جامعة » وكان فى كل جهة إمامفى المدين
فى
مراق
والع
ا»
لك فى الحجاز » والليث فى مصر .
وأما العلمية الفاسفية فهى أن التّرجمة ابتدأت تظهر » وحركة النقل من
اللغات ,الأخرى إلى اللغة العربية أخذت تنتشر ء وأولئك الأجانب الذين
تفصحوا فى العربية أخذوا يدونون لبامقراءوه فى لغاتهم » وكان بعضهم

قدمهرفىالفاسفة والعلوم قبل إسلامه » فهذا عبد الملك بن أحر الذى أسلو

علىيدعمر بن عبد العزيز أيامكان والياعلى مصر كان فى أول أمره مدرسا
فى الإسكندرية ومن علاء مدرستمها وأمثاله كثيرون ٠ وعلهم أخمذدت الأفكار

الإسلامية تنبل من علٍ الفرس واليونان » والعراق الذىتربى فبا واصل
ونأ؛ كان السريان منتشرين  0قبل الفتح » ول مدارس يدرسون فبها
الاداب اليونانية » وكانت فاىلعراق مذاهب نصرانية يتجادل أصمامبا ف.
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كشر من العقّائد » فكان لابد أن تتخلف من هذا بجمعية آراء وأفكارمدت.

فىأثناءالحروب » ثماستيقظتبعدأن قرتسياسة البلاد » ولما دكخثلر

من أهل العراقفالىإسلام أخمذت هذه الآراء تصطبغ بالصبغة الإسلامية »

ويزهر منها مايتفق مع الإسلام » ويذبل منها ما مخالفه )(١ .
إذا كان ذلك كذالك فلا تعجب إذا رأيت أكثر الفرق الإسلامية قد
زبتت ى العراق » تخصوصا الفرق الى نجائفت عن بعض الأصول الإسلامية ».
والفرق الى نرعت منزعا فلسفيا قى إثبات العقائد كالمعئزلة » ولاععجب إذا

كان شيخهم واصلا من تغذى من تلك الحركات .الفكرية الى ظهرت ى
العراق فىذ.لك العصر .
نشأته :
ولد واصلبن عطاءبالمدينةالمنورة.و لكنلانعلمالزمن املكذثىهفمبا بالتعيين
لنعرف مارتسمذهنهمن عادات أهلها »وما كان يظلها من أفكار وآراء»وقد.

حللل,
نلم
لف اى
ااء
ودج
انتقل إلىالعراق » ويظهر أنهقضىفايلهتسعنلم » فق
أنهكان:لميذا الحسن البصرى يقعرلأيه العلوم والأخبار » واستمر تلميذا
للحسن  ':أن اعتزل مجلسه عندما اختلفا فى مسألة مرتكب الكبيرة .6

ويظهر أنه كان يثتاب مجالس غيره من العلاء » بل يظهر أنه كياغنشى

مجالس الشيعة » حبى عد ممن.مخرج علهم وترلنى » وحتى أكناهن يقال أخل.
واصل الاعتزال عن أنىهاشم عبد الله بن عمد بانل,حنفية  .وإذا ساغ لنا
ئه نوع تربيته » وأثر العلياء الذينترج عادهم ودارسهم ؛
رطامن
آتنب
أن نس

فيجب أن نقرر أنه اتضل باللتوارج والشيعة وأهل الحديث وأرباب النتحل
النختلفة » فآإرناءه مزيج من كل هذه العناصر » تكونت وانحدت » فكولته .2

وأظهره » فذهبه فى مرتكب الكبيرة » ومذهبه فى الإمامة » ومذهبه فى

العقائد » تلمح فبها كل التعالم السابقة كا سنبين ذلك جليا عند الكلام

على آرائه .

واملنمعروف عندنا أنهلايتتخرج المفكر عل الرجال فقط » بيلستمد من
) 000فبر الإسلام .

(م ؟ت؟اريخ الجدل )“؛)
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البيئة العامة التبّظىله والآراء الى تضطرب وتتناحر فىعصره » وخخلاصة

الكتبالى يقرو هاءولذلك يعجلبينا أن نقول :إن واصلا قداستمد منالعراق
وورث مفايه من نرعات فكرية ؛ واضطرابات مذهبية » فعصر كل ذلك
.واستساغ منهمايلام نفسه » ومايتفق معهديه وإبمانه» فقدكان شديد الإبمان
بالله» قويافى دينه » كماسنبين ذلك عند الكلام على صفاته » وعلى دفاعه

عآرناله .
»لذلك هذمها أتم
ينر المراقبة لعيوبه شديد المؤاخذة لنفسه و
كدثكا
وق

نبذيب » وكلها أكيرتكيل  .إن الإنسان لابعخرج على الكتب والرجال
الإنسان عقله وسيطرة

ءه
جهي
وىنفس
ترف
فركب
فقط » بل لإرادته أحياناأث

إرادته على هواه من الأمور الى تكثل فكره » وتهذب نفسه © وترنى
ملكاته » ويظهر أن راصلا كان عنده من هذا القدر الوافر » يدلنا على

ذألمكران :

ْ

أحدثما  :أخذه نفسه بالابتعاد عن الراء إذ رأى لثغته فا ٠ كادتو ضح

ذلك .

ْ

ثاذمهما  :امتناعه التام عن الغضب فى مجادلاته » وأخذه نفسه بذلك .
وانظر إلىماروى عنه معحمرو بن عبيد » فإِن إنساناسأل عمو هذا عن شىء
.فىالقدرحضرة واصل » وغضب عمرو على سائله ؛ وأجابه لهمالميرضه ع

٠فقال له واصل  :يأباا عمان إياك وأجوبة الغضب » فإنها مندمة » والشيطان
يكون معها » ولهفىتضاعيفها همزة » وقد أوجب الل
يه ع
سلىن
تبيه
يد
عأن

من همزات الشيطان » وأن يكونوا معه بقوله  « :أعوذ بك من هرات
الشياطن  ..إ
»لخ الآية » وقلا شاهدت أح
جدا ت
وثب
بىه
اتف

» وما ينطق به

لس
فان
يهلءحقه لوم .
صناته

:

امتاز واصل بصسففات جعلته مكنبار الرجال حقاء وأعظم تكاللصفات :

5
صمته :
فلم يكن ثرثارا كثير الفضول ء بكلان لاينطق إلا بقدر معلوم »
وإلا عند اللحاجة  .وقد جاء فى المنية والأمل ك
:ان واصل يلازم مجلس

الحسن » ويظنوت بهالخحرس من علول صمته » فرذات يومعمرو بنعبيد ؛

فأقبل عليه بعض مستحبى واصل ؛ فقال هذا الذى تعدونه فى الفرس »

ليسأ حدأعلمبكلام غالية الشيعة؛ ومارقة الخوارج و
»كلام الزنادقة والدهرية
وا
ولمر
س>
ا"ئر

اخالفين والرد علمهممنه )(١  .والسكوت فى مواطن السكوت

مجعل امحادل أقوى علىخصمه » وأعرف مواضع ضعفه » فإذارى أصاب»
وإذا جودل أنجاب » وك
اان ك
للامه
ط فص
الب
,
قدرته على الخصام والجدل .:
كان مع صمته قوى الذهن حاضر البدسبة » فهو يسكت عندما لايكون

الكلام واجيا » فإذا وجب القول تدفق كالسيل المتحدر فى الوادى »
فلا يرك مقالا لقائل » ولا شبة أشتبه ؛ وهو بصمسر عراتى الكلام وغاياته ,

وى الحق أن القدرة على الب
وياك
ص»
رع الأخصام فىمقامالنؤزال تستدعى
خمسة أهور » كلها اجتمعت لديه » وتوافرت فيه » وهذه الأمور هى :
مقدرته على التصرف وعدم اربسة الفكرية  :مع ثبات الجنان »
وتلك كانت فيه :

وبما يدل على ذلك القصة التى حكاها صاحب الكامل إذْجاء فيه :

حدئت أن واصل بن عطاء أباحذيفة أقبل نى رفقة » فأحسوا الحوارج فقال
لل
وا
رأه
فلقة إن هذاليس من شأئكم » قدعوى وإباهم » وكانوا
اصل
قد أشرفوا على

العطب » فقَالرا  :شأنك

؛ فخرج إلهم » فقالوا :

ما أنت وأصحابك ٠ قال :مشركون مستججرون ليسمعوا كلام الله :
ويعرفوا حدرده » فقالوا قدأجرناكم » قال فعلمونا » فجعلوا يعلمونه

أحكامهم » وجعل 'يقول قد قبلت أنا ومن معى »٠ قالوا فامضوا
) (١1هذا يدل على أنه اتصل بالشيعة اولموارج وغيرههم وتأثر بهم وإن كان قد رد علهم» 
فإن امخالن قد يتأثي مخالقه وإن ناضله و نازله.
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مصاحبين » فإنكم إخواننا » قال لذيسلك لكي قال الله ثبارك وتعالى :
بثلمغه
« وإن أحد من المشركين استجارك » فأجره حتى يسمع كلامالأله

مأمنه» فأبلغونا مأمننا» فنظربعضهم إلىبعض » ثمقالواذاك لكر فساروا
»تى بلغوا المأمن )(١ .
بأجمعهم ح
رىيف الأمور ومعرفة كيف يستدرج الخصم إلىمايريد
صعل
ترة
هذه قد
تمخل هذا لكان نصيبه القتل حما » ولسكنه كان يفهم عتلية اللتوارج
ليىل

فاستغلها » وعرف من أينينام » فيئجو منشرهم .
حضور البدمبة :
لتواتيه بالألفاظ الجيدة » والمعانى الحكمة » والأساليب الى تأخذ باللب
فى أوجز زمن » ولققد اثاه اللهذلك الحظ منها » وليس أدل على ذلك من

قدرته علىتجنب الراء فىكل خخطبة من غير إخلال بالمعنى  +ولا مجافاة

للعربية الفصبيحة ؛ تمصعديه للار تيجال ف أىكثرالمناسبات» فإن ذلك لايتأق
إلا لشخص أسعفته بدهة حاضرة ولسن » وسرعة خاطر وقوة ذهن »
وذكاء فطرى .

1

الحاموالتاق :

فقد عرفت مجانبته الغضب » ورأيه فيه » وأنه يعقب اللوم فياسلف
مانلقول .
اطلاع غزرير :

'

وقد عرفت مقدار اطلاعه وإلمامه بأقوال الفرق الإسلامية الى ظهرت
فى عصره ووجوه الردعلها .
الفراسة الصادقة , :

ورمما كانت هى أعظم العوامل فى اللحدال ليعرف اللحجادل من ملامح
خصمه ماتكنه نفسه ومامجول بفكره » فيأخذ له العدة فىأقلمدة » وقد
( )١لماكلا دربملاجي  ٠ص . ١١١
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يأخذعليهطريقهإذا كانه ا
ولمتكلم » ويردعلىالدليلقبلإلقائه» وعيت
فكرته علد سنوحها ؛ وقد آتىالولاهصلا من ذلك القدر الوفئر و
»الحظ

الكبير » وأظناث قد نحت ذلك فى محادلته مع الخوارج الى نقلها
صأحب الكامل .

اللئغة :

كان واصل ألثغبالراء » وقد عرف ذلك النقص فيه » فاندفع إلىتكميل
نفسه من هذه الناسية ؛ ليستطيع التغلب على ذلك العيب اللملى ؛ فيلقموم

لسانه » ولكنه استطاع مع ذلك أن يقوم بيائه » شنع الكراء
لم
انمه :
وانتصرق ذلك انتصارا عظها »٠ وقد 'واتته فىذلك .بدمبة حاضرة » وعم

 .بدقائق اللغة غزير » ومادة مهيأة معدة » وأمدته اللغقبسعة مثّرادفها » وكارة
موادها » وسهولة تناولما » وانظر إلىماقاله الخاحظ فىمحاولة واصل التغلب
اى ذ
عل
للل
عكرب

:

ولما عل واصل بن عطاء أنه أفلثاغحش الثم » وأن مخرج ذلكمنه
شيع » وأنه إذا كان داعيةمقالة ورئيس نحلة » وأنهبريدالاحتجاج على
أرباب النحل ؛ وزعماء الملل » وأنهلابد منمقارعة الأبطال » ومن الختطاب
الطوال » وأن البيان محتاج إلى بمييز وسياسة » وإلى ترتيب ورياضة » وإلى
تمام الآلة » وإحكام الصنعة وسوولة ارج » وجهارة المنطق وتكميل
الحروف وإقامة الوزن » وإن حاجة المنطق إلى الطلاوة والحلاوة كحاجته
إلى الخلالة والفخامة » وأن ذلك أكير ماتستال به القلوب » وتنثى إليه
الأعناق وتزينب اهلمعانى» وعمواصل أنهليسمعهماينوبعنالبيانالتام

واللسان المتمكن والقوة المتصرفة » كنحو ماأعطى اللهنبيه موبى صلوات الله
وم
عل
لوسل
فنيق والنسديد مع لباس التقوى وطابع النبوة ومع امحبة
ايه
تامه
والاتساع والمعرفة » ومع هدى النبيين وسمت المرسلن » وما يغشهم اللهبه

من القبول والمهابة » ولذلك قال بعض شعراء النىوَل :
كانت بداهته تنبيك باللدير
لم تكن فيه آيات مبينة
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ومع مأمعاطى اللهمومبى عليه السلاممن اللحجة البالغة ومن العا انته
الظاهرة والرهانات الواضحة إلىأن حل الالهلتعلكقدة » ور
.فم
ح تبلكسة

وأسقط تلك المحئة  .ومن أجل الحاجة إل
وىحس
إنا
علبيا
طنا»ء الحروف
حقوقها من الفصاحة رام أبو حذيفة إسقاط الراء كملنامه » وإشتراجها
من حروف منطقه » فلميزل يكابد ذلك » ويغالبه » ويناضله » ويساجله ,

ويتأق لسره والراحة من هجنته » -حبى انتظم له ماحاول » وانسق له
ماأمل » ولولا استفاضة هذا الكدر » وظهور هذه الخال » حتى صار
لغرابتهمثلا» ولظرافته معلالمااستجزنا الإقرارب »
ه والتأكيد له» وللست

أعنىخطبه الحفوظة ورسائله الخلدة » لأنذلكمحتمل الصنعة » وإنماعنيت
محاجة الحصوم ومثاقلة الأكفاء » ومفاوضة الإخوان .

القدرة على الارتجال ٠
إذا كان من الخطباء السياسيين من بجيد الخطابة » وإن كانت مقدرته

عالاىرتجال غكيبربرة »ككاانت حخالخبطعض
باء اليونان والرومان

فى الأزمنة القدعة ف انلممال أن يكون ذلك شأن الخطيب المناظر » فإن
المناظطرة ومساجلة الآراء تستدعى القول الوتاولساعة » لعرد على المناقش

مه

واعلعليشهجت »ه وليدههم

ره م ح
نقائ »ق ويره
علي

مي
اتعرض به » وعلىمايريد أن ينقض بهدليله .

وقدكان واصل عاآثاه اللهمن ثيات جنان » وحضور بدمهة » ومواتاة

الألفاظ الى تتحدر على فيه» ويتسيب سيا عندما يريد  -من أقدر الناس

علىالارنجال وبيده مخاطبه مالايننظرمنححجج بيناتودلائل واضحات »
واقرأ خخطبته الخالية منالراءالى ارتجلها وقد تبارى مع خا
صلدف ب
ونان
وشبيب بن شيبة والففلى بن عيسى فى القول أمامعبدالله بنعمر بن

عبد العزيز  ترى مقدار قاوتلهافرىتجال » وهاهى ذه :
الحمد للهالقدم بلا غواياةل»باق بلا نباية » الذى علا فى دنوه » ودنا

فىعلوه » فلامحويهزمان » ولاحيطبهمكان » ولايئوده حفظماخلق »
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ول عناقه على مثال سبق » بل أنشأه ابتداعا » وعدله اصطناعا » فأحسن,
كل شىء خلقهوم مشيئته» وأوضح حكته » فدلعلىألوهيته » فسبحانه.
لامعقب
كل شىء

كمه » ولا داقع لقضائه » وتواضع كل شى لعظمته » وذل
لسلطانه ١2 ووسع كل شىء ففمله  6لايعزب عنه مثقال سحبة »

وهو السديم العليم » وأشبد أن لإاله إلا الله وحده إلا تقدسث أسماؤه.
وعظمة .الأؤه » علا عن صفات كل مخاوق » وتنزه عكنلشبميهصنوع

»

فلاتبلغهالأوهام » ولاحيط به العقول ولاالأفهام » ويعصى فيحلم » ويدعى

فيسمع » ويقبل التوبة من عباده؛ ويعفو عن السيثات » وبع متفاعلون »

وأشهد شهادة حق وقول صدق باخلاص نيةوصعةطوية أن محمدبنعبدالله
»دين الحق »
عبده ونبيه وشخالصته وصفيه  .ابتعثهإلىخلقهبالبينة والهدى و
ل فى
لأخذه
فبلغ مألكته نوصح لأمته » وجاهد فىسبيل الله » لات
ق

لومة.

لاثم » وبلصاده عنه زاععيم؛ماضيا على سنته»موفيا على قصده » حى
أناه القن » فصلى على محمد وعلى آل محمد أفضل وأزكى وأتم وأنمى
ف.
عتها»
ضلائك
أصة م
وخا
و'أجل وأءلى صلاة صلاها على صفوة أنبيائه »و
ذللك إنه حميل ميد ,

أوصيكم عباد اللهمع نفسى بتقوى الله » والعمل بطاعته » والمحائبة
لمعصميته وأحضكم على م يلانيكم مه » وزلفكم إليه » فإن تقوى الله

أفضل زاد » وأحسن عاقبة ق معاد» و لاتلهينكم المياة الدنيا بزينتها وتخدعها »
وفواتن لذاتها وشهوات آمالما » فإنما متاع قليل » ومدة إلى حين » وكل,

شىء منبا يزول » 2فك عايلتممن أعاجيها ؛ وكرنصبت لكم من حبائلها »

وأهلكت من جنم إلما واعتمد علها » وأذاقتهم حلوا » ومزجت لمسماع
أين الملوك الذين بنوا المدائئن » وشيدوا المصائع » وأوثقرا الأبواب »
وكائفوا الحجاب » وأعدوا الحياد » وملكوا البلاد » واستخدموا التلاد»

قبضهم محملها » وطحتتهم يكاكلها » وعضمم بأنياما » وعاضهم من

السعةضيقا » ومنالعزة ذلا » ومن اللياةفناء » فسكنوااللحود » وأكلهم
الدود » وأصبحوا لاترى إلا مساكتهمءولاً تجد إلامعالمهم » ولا نمس
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ملم دنا ٠ ولا تسمع للمنبسا » فتزودوا عافاكم الله » فإن خمر الزاد

التقوى » وائقوا الله يأوالى الألباب لعلكم تفاحون » جعانا الله لياكم
ثمنينتفع مراعظه » يوعمل فاه وسعادثه » ومن يستمع القول أبليع أسوسته

أولئكالذين هداهم الله » وأو ائلك هم أولو الألباب ؛ إن أسءن قصص
»تاب الله اازكية آياتء » الوافسحة بيناته )
المؤمنن وأبلغ مواعظ المتقين ك
رى من
قلله
لبا
اوذ
فإذاتلىعليكم فآنصتوا له» وأسمعرا لعلكم تفلحون » أع
الشيطان الغوى » إن الله هوالسميع العليم »٠ قل هو الله أحدعالله الصمد »

ميلدولميولد»ولم يكن لكهفو أحد .ثمقال نفعنا الله وزياكم بالكتاب
الحسكم ؛ والوجىالمبين » وأعاذنا دإباكم منالعذاب الألم؛ وأدخلنا وإياك .م
جنات التعبم)(١ ,
ثقراهة وزهده :

كان واصل من امتلأ قلبه رهبة » وروعة » ومراقبة لله » وثقة به»
.واطمئثئانا لحكقه وسكونا لقضائه  .وقد رأيت ذلك واضحا فى خطبته
السابقة» وقدقالالجاحظفيه :لميشلك أصعابناأن واصلالميقبض دينارا
.ولا درهما  .وفىذلك قالبعضهم فىمرتبته :
ولامس ديئارا ولامس درتما

ذ
()١كقد
ر

ولا عرف الثوب الذى هو قاطعه

هذه القصة فى شعره صغوان الأنصارى مادحا واصلا فث
اال
ل كباف
يىان

وتبيين :
ال
نسائل

بعبد

الله لى يدم حقلةه

فأقنم كل التوم

شكر

جباهم

وذاك

مقام

لياشاهمده

وشسد

وقلل ذاك الضعف قى عينه الزهسد
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كان واصل بقول  :المؤعن إذا جام .د و
.إذا شبع .شكر » وبذلك

نحل نفسه » وسار عهلذىا المج » واتبع هذا الطريق فهو صابر أو شاكر.
املانحفاىكلاتتاين .
مط

ل[ميلعيهدهعمل حكوى » ولميسع إليه » ويظهر أكناهن ذا إقطاع أو ذا
تجارة » ولكن منمجموع أعمالهيفهم أنهماكانمعنيابتدبيرماله» ور بما

كان يعى بتدبيره ربيبه أبو عبد الله الغزالى ك.ان جل عنايته نشرمذهبه »
واارد علىمغالفيه » مالناقلبهبتقرىالله :ش
لشقد
دكيان
داً فىالل
له ش
ادة
حد لما » كان صديتا لبش
بارربن
د

»

فلأ عرف فيه الإلحاد قاطعدو نافر ه»وسعى فنفيه فنفاه»وكان يقول فيه :إن من

أخذع حبائل الشيطان وأغواها لكلات لهذا الأعمى الم
ولحد
كا.ن بشار قبل
ذلك ممدحه ويقول فيه :

تكلف القول والأقوام حقفداوا

وحيروا خخطبا ناهيك مخنطب

وقال مرتلا تغلى بداهئه202

كرجل القين لما بحافللهب

وجانب الراء لم يشعر به أحد2

قبل التصفح والإغراق ف الطلب

فلاقاطعه واصل قال فيه :
١
مالى أشايع غزالا )(١ له عنق  2كنقئق ( )1الد
وولإن
ى وإن مثلا
عنق

الزرافة

مب
االى  .وبالكم

أيكفرون رجالا أكفروا رجلا

(  ) 1كانوا يلقبون واصل بالنزال قيل لأنه كان يبجلس فى سوق الغزالين عند ريببه

أن عبدالله ماوللطقطلنالى » وقال أبو العباس المبرد فيالكامل كانيلقب بذلك » لأنه كان
يلزم الغزالين » ليعرف المتعققات .منالنساء فيجعل صدقةه لمن  .جاهفىالبياث و التبيينكان
لا
اطاء
زن ع
رب
قصل
وأ

.

(؟ ) النقيق الظليم والدو الفلاة » وراد أن لهعنقاطويلة » كميق الثعامة» وفد قالفيه
مرو بنعبيدقبلمعرفتهعندما رآه  :أرى عنقا » لايفلح صاحيها  .فسمعه واصل » فلاسل
ناا
بق م
يتعل
»ال لعمرو  :أماعلمت أن من عابالصنعة فقدعاب الصائع ©ل
ولس ق
فاسترجمعبرو » وقاللا أعود اثلها ياأباحذيفة  .الفهرست لابن الندم .

»
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الجبرأة فاىلحق :
كان جريئا فىالح ؛ لا خثى فيهلومة لاثم » إذا اعتقد جرى اعتقاده

علىشفرةلسانه سيفابتارا قاطعا » شاقا لحجب الظلات يأر باسم الله »
ويدافعلل .ه سألسائل الحسئ البصرى عن حكم مرتكب الكبيرة  :أهومن

أهلالإعان أممنالكفار » فأنجاب واصل غيرملتفت لأى أمر سوى الحق »,
الذى أحس بصوته مجلجل ف قلبه  :إنهى منزلةبننالمأزلتين  .ثماعتزل
امحلسإلىآتخر ماهو مشهور معروف .
اب البيان والتبيين أكناهن يزعمأن جميع المسلمين كفروا بعد
جكاءتفى

رسول اللهيليه » فقيللهوعلى أيضا  .فأنشد :
وما شر الثلاثة أم مترر

بصاحبك الذى لتصاححبينا

ولانعرف مقدار ذلك الزعممن الصحة  .ولكنه إذا صح يكون دليلا
يته
ع فتما
.ان يرى
ليس فوقه دليل على قو
قد » وكيف كان لامباب أخدا ك
رة
حاعت
سعاو
االع
الىن ؛ وتمرو بن
ائعهعن
لاصم؛ول
فية ب
ينأ
رأيا سيئافىم

بهمعأن سيف بنى أمية موشهرورما
»حهم مشرعة » وسلطائهم قاهر »
لامالؤنفس
اكب
ول
منة ليس لسوى الله علبا سلطان » ولالغيره قوة »
وإذا عظم سلطان الله على النفس ضعف سلطان العبد علما » وإذا امتلأت
النفس بقوة اللهلمتستسخذ للإنسان » ولمتمن مخلوق .
هر
ظهمامن
مفوس
وأولئك الذين تحررت عقائدهم مرنبق التقليد » ون

ايان
رف
يدوا
اللننوع والضعف » فمليمتوا ى نفوسهم مذاههم ؛ ولم مخم
لئك هر هداة الإنسائية ع
أنىو »
ونسا
الحق المقدس » أوائك همقادةالفكر الإ

ورواد الحق ودعاته » ويظهر من أخبار واصل أكنهان فى الرعيل الأول
من هاذلانوع .

آراؤة :

كان موضوع آراء واصل الأمور الى شغلت أهل عصره » وكانت
موضوع مناظرامم وملاحاتهم » فهى بنت بيئته » ترعرعت فى مهدها )

/أ155؟ عل

وتمت واستغللت سوقها نحت ظلها  -ولأن كانت آراء الشيخص صورة
عقله  .لقد كانت آراء واصلسالكة طريق الاعتدال » إذا أض
آيفت
رإ
الىء
مغاصريه وهىبالتالى تدل علىتفكيرهالهادىء المأّزن » وعقله المسدد المستقم »
كانت أراوه وسطا بن متجاذبن » وملتى متناحرين .

والقلدشذمكررستانى فى كتابه الملل والاحل أمورأ أربعة اريّآها واصل
وها نحن أولاء ذاكروها » لاعلىأنبا'هى الأمور الىشغلت كل تفكيره »
بل علىأنهأامثلةنسوقهالإثياتماقلناه» وهوأن آراءه وسط ببن متنازعين
دائما.

كان واصل ينقى صفات الله سبحانه وتعالى مانلقدرة والإرادة والعلم
والحياة فهو يقول  :اللهقادر » ولكن من غير قدرة زائدة على الذات »

اللهعانم » ولسكن من غير علمزائد على الذات » وفى المحقدأهنبه هذا
مدفاعه إليه إلا الخشية مأنخطار فرق ثلاث :اندفعث إلى وصف الله

بامال
لاي
ألي
وقلى ال#سمة وأهل الحلول الذينكانوا يزعمون أن اللهمحل قى
مكانه كالحوادث .والثانية اللحشوية الذين كانوا يثبتون لله تعالى صفات

كثيرة ممايتصف مها الحوادث -حى قال قائلهم  :استئن اللحية والفر »

واثبت ماعداهما من صفات الإنسان لله  .والثالثة النصارى الذين قالوا

بالتثليث ( الأقانم اللائة ) وظن واصل أله لو أثبت صفات الله قدعة
زائدة على الات كم بتعدد الاحة » ولقال مقال النصارى .

رأى واصل كل هذا » ورأى القرآن الكرم يصئ الله بالقدرة
والإرادة وغيرها » فأثبت ماجاءفىالقرآن الكريم'» وابتعد عنأن يثبت أن
القدرة زائدة والإرادة زائدة وهكذا .

قال إن المرتكب للكبيرة فاسق » وأنه فىمازلة بين الكفار والمؤمئن

وى الق إن مذهبه فى هذا هو الوسط بالنسبة للمذاهب الشائعة فى هذا العصر
فإن الكسن البصرى كان يرى أنه منافق » والحوارج كانوا يرون أكناهفر ؛

وبعضهم يكفره » ويكفر أولاده » والمرجئة يرون أنه مؤمن ولا يضر مع
الإمان معصية » بلغلا بعضهم »فال إن الإعان الاعتقاد بالقلب وإن أعلن
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الكفر بلسائه » وعبد الأوثان أو لزم البودية والنصرانية فىدار الإسلام »
وعبد الصليب » وأعانالتثليث فىدارالإسلام » ومات على ذلك فهو مزمن

كامل الإعان عندالله عزوجل من أهل اللدنة ,

ف وسط ذلك المضطر ب شق واصل لنفسه مهيعا وسطاء ونريد أن نتركه

محتج لدعواه هذه » لتعرث .طريق فهمه للدين وأصوله  .قال  :وجدث

حكم اللهفىالمؤمنالولاية والنحبةوالوعد باللكنة  .قالتعالى « اللهولىالذين

آ
منتوا »  .و( الله ولى المؤمنين )  0 .وبشر المؤمئن بأن لم من الله فلا

كبيراً ؛ ( .وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات نج
ارى
لم
أنثتحت
مهاار

»

هيومل م
اخرىاللهالتى والذين آمنوامعه» .

فوجب أن صاحب الكبيرة ليس عمؤمن » لزوال أحكام المؤمنين عنه

ووجدت حكم اللهعلىالكفار على ضربين » ضرب حد لقوله تعالى :

م قاتلوا الذين لياؤمنون الله ولاباليسوم ال
مآخخ
حرر
؛وملا
ون

ماحرم

اللهورسوله و
»لا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب » حتى

يعطوا الجزية عنيدوهم صاغرون »  .فهذا حكم اللهفىأهلالكتاب وهو

زائل عن صاحب الكبيرة » وهذا هوء الضرب الأول  .وقوله تعالى :

 ١فإذلاقياملذينكفروافضربالرقابحت إىذا أخنتموم فشدوا الوثاق »

فإ
ومام
إناب
معاد فداء » وهذا حكماللهفىمشركى العرب وغ
ايرله,كمفنار
سوى أهل الكتاب وهو زائل عنصاحب الكبيرة  .ثمبينت السنةالمجسمع
عليها أن الكفار لياورثون  :ولايدفنون ف مقابر أهل القبلة » وليس يفعل

ذلك بصاحب الكبيزة وهذا هو الضرب الثانى .

فوجب أن صاحب الك
ببير
كةاليس
فر

لزوال أحكام الكفار عنه

ووجدت حكاللهفاىلمنافقماجاءتبهالسنة المجمع على متها منأن إهن

س
يرنفاقهفلميعرفعنه » وليشر به» وكان ظاهره الإسلام » فهوعندنا

مسلملهماللمسلمين ؛ وعليه ماعلهم » وإن أظهر كفره اسئتيب » فإن

تاب » وإلا قتل» وهذا الحكم زائل عن صاحب الكبيرة » فوجب أن
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صاحب السكبيرة ليس عنافق ازوال أحكام المنافقن عنه » وإذن مرتكب
الكبيرة يسمى فاسقا فاجرا لنسميته بذلك فكىتاب الله » ولإجماع الأمة على

هذه النسمية .

قولهإكالانمان خالق أفعال نفسه بقوة أودعها الله إياه » ولقد كان ذ
.هيه
وسطا بن مبجين » كلاهما ضلال بعيد ك
»ان بعض الدهرين ينسبون

المخلوقات إلى الدهر » أو إلى الطبيعة » أو نمو ذلك وهو كفر ليسفىذلك
من ريب ؛ وقد اننشر مذههم فىعصر وادل ؛ واطلع على مقالاتبم تلك

وكان على الجحانب الاختر طائفة من الحهمية الى تول إن أفعال الحباد

هأىقعال الله سبحانه » والإنسان لا إرادة له فيايعمل  :بل الله يفعل فعله
علىيديه ؛ كنابجرىالربح » وكا ينبت الزرع ؛ وكا محرك الأرض ©» وا

امن
رأى واصل فى ذلك رقا للعدل الإلمى » وهدما لقانون اللت
عزاء
ب
المسبىء » وإثابة المحسن » بل رأى فيههدماللتكليف ؛ ولمح من ورائه هدم

الشرائع الدينية “.لأنه لمعانى لتكليف الإنسان أمراً لا إرادة له فيه »
ولا قدرة له عليه » تعالىالل عهن ذلكعلو كبيراه٠ .
.ذا ما ارنآه وأنت
تراه وسطا لآراءمتسجاذبة وأفكار متضاربة .

كانيرىفى أهلواقعة الجملمنفريكعلىوطلمئةأن أح ادلفريقين
يغي
عمن
يرن
ثسق
فا

) ولذا كانيقول لاتقبل شهادة اثندن  :أحدها من

فريق على » والآخر من فريق طلحة » ومذهبه فى الحققييققةة وسط لرأى
معاصريه  .وقد شرح ذلك البغدادى فىكتابه الفرق بين الفرق » فقال :

زعت الحوارج أن طلخة » والزبير ؛ وعائشة » :وأتباعهم يوم الجمل كفروا
لقاهم عليا » وأن عليا كان على الح فى“قتال أصعاب الجمل » وق قتال
ل أسهل
اان
أصماب .معاوية بصفين إلىوقت التحكم مكفربالتحكم » وك
نة

والمباعة يقؤلون بغدم فسقالفريقين ةف حرب الجمل » وقالوا إن عليا كان
علىالحقفى قتالم» وأصماب الدئلكانواعخطئينفى قتالعل »ى وم يكن
خطؤهم كفراولافسقايسقط شهادتهم » وأجازوا الحكمبشهادةعدلينمن

سس  25+اسم

كل فرقة من الفريقن ؛ وخرج واصل منقرول الفريقين » وزعم أن فرفة

من الفريقين فسقة لابأعيانهم » وأنه لايعرفالثقة منهما  .وأنت ترى أن
مذهبه فى هؤلاء وسط بن الخوارج والجباعة .

مناظراته :

قدشرحنا لكفى أوصاف واصل أنه كان من أقدر أهل عصره على
الجدل والحصام » وقرع اللحجة بالحجة والدليل بالدليل » وملاقاة الخصم
بقدم أثبت مقندمه » وبرهان أسطع من برهانه  .وقلنا إنه كان جامعا
لكل الصفات الى تقتضى الاغللبنفى
قاش » وا
ملسب
يقدفى
ان المناظرة :

فراسة صادقة » وجنان رابط » وجأش ثابت » وغقل رزين »
يلطايش ٠ وبدمبة حاضرة » وق
ادرة
لع
تلصىرف فى الأمور ؛ ليعازريه
حصر ء ولابأخذهفزع » وعلم غزير  +وإحاطة تامة ,
ولذا كانلهالخلب على الأقرام فىميدان الخصام ٠ لايعتر ض عليه

بالاعتراض إلا أسرع إلى تفنيده » ولايقام عليهدليلإلاأسرع إلى تزييفه .

وذلك مقام صعب لايصل إلي
أهوإللاو الألباب » وذوو المرتبة الأولى
افلبيان .

ش

جاء فى العقد الفريد  :إن الجوابات هى أصعب الكلام كله مركبا »

وأعزه مطلبا » وأغمضه منصبا » وأضيقه مسلكا » لأن صاحبه يعجل
مناجاة الفكرة واستعال القريحة » يروم فى بدعته نقض ماأبرم القائل ى
رويته » فه
أو ك
خنذت عليه الفجاج » واسدمتخله
ارج ؛ قد اعت ضته

الآسنة » واستبدف للمراى ء لاأيدرى مياقرع به » فيتأهب له »,ولا
ميفاجؤه مخنصمه

» فيقرعه بمثله » ولاسما إذا كان القائ
أل قد
ذ

ممجامعالكلام » فقادهبزمامهبعدأن زأى فيه»واحتفل » وجمع خخراطره»

واجتهد » وترك الرأىيغبحنىمختمر ء فقدكرهوا الرأى الفطر ك»ا

كرهوا الجواب الدبرى » فلايزال ىُْ سج اكلام وأسكثياته » حبى

إذا اطمأن شارده » وسكن نافره » صلك بهخصمه جما واحدة » ثمقيل

 32651م

له  :أجب

و لانخطىء  0وأسرع ع ولاتبطى ء

فترآه جيب جواب

من غير أناة » ولا استعداد » يطبق المفاصل » ويانلفذم إقلاىئتل ما يرى

ادل بالجندل » ويقرع الحديد بالحديد » فيحل به عراه » وينقض به
مرائره » ويكون جوابه على أكير كلامه كسحابات لبدت عجاجته » فلا ثىء

أعضل من الجواب الحاضر  ولاأعزمن الخصم الآلدالذىيقرع صاحبه ؛
ويصرع منازعه بقول كثل النارفى الخطب الجزل .

لميككنيناظر واصل حبافى الغلب » بلدفعاًلأوهام وأكاذيب سادت
ذلك العصر » وسيطرت على عقول كثيرين فيه » وقد عى نفسه بذلك )
.ان يناظر الرافضة والدهرية »
حى إنه كان عمل بعض .شأنه الخاص ك

والصائبة » والزنادقة وغيرهم ليرد فرياهم » ومجعل كيدهم فى تحورهم .
وشغلت مناقشته للواء كل خواطره » وقد ذكرت زوجته بعض سحاله
فقالت :كان واصل إذا -جنه الليل صف قدميه بصلل ؛ ولوح ودواة

موضوعان » فإذا مرثبهآيةفهاحجةعلىمالف » جلس » فكتبا :
ثمعادفىصلواته . 26

ْ

دقة
نشرامن
لرركث
افكا
ولقد كان عليا بأ

» وأهل النحل الختلفة » لأله

خالف كثيرامنهم» وكان صديقا لبعضهم كاعلمت مأخنباره معبشار)
وف كتاب الأغانى  :كان بالبصرة ستةمنأصحاب الكلام  :عمرو بنعبيد ؛
وواصل بعنطاء » وبشار الأعمى » وصالح بن عبد القدوس » وعبد الكريم
ابنأى العرجاء » ورجل من الأزد هو جرير بنحازم ء فكانوا مجتمعون

فىمزل الأزدى ؛ ومختصمون عنده  .فأماعمرو وواصل فصارا إلىالاعتزال»
وأماعبدالكرم وصالح فصححا التوبة » وأمابشارفبىمتحيرامختلطا .
ش
وأما الأزدى فال إلى قول السمنية .
وند الإسلام
دن ع
حار.ج
وقد كان مرجعا لكل من يمجادل هؤلاء اللخ
) (١المنية والأمل المرتفى. 

سان

كك

اب
وموئلا لم ؛ يصدرون عن رأبه إذا التبس علبم الأمر  .جكاءتفى
المنيةوالأمل .
روى أن بعضر السمنية قالوا لهم بن صفران هيلحرج المعروف عن

المشاعر الخمسة  .قال  :لا .قالوافحدثنا عنمعبودك » هلعرفتهبأنها؟
قال  :لا  .قالوا  :فهو إذن مجهول  .فسكت » وكتب بذلك إلىواصل »

فأجاب وقالتشترط وجهاسادسا » وهوالدليل  .فتقوللامخرجعن المشاعر
والدليل » فاسألم هلتفرقون بن اللتىوالميت » والعاقل وانحنون » ولابد
منقو هذاعرف بالدليل » فلاأجاهم بذلك ؛ قالواليس هذا منكلامك
فأخيرهمفخرجوا إلى واصل وكلموه » وأجابوه إلى الإسلام .
وقد كان يسجل كثراً .ن ردوده » ويقيدها » وبع مناقشاته كانت
كتابية  .وعن تمرو الباهل أنهقال  :قرأت لواصل اللمزء الأول من كتاب
ألف مسألة فىالرد علىالمانوية » فأح
ذصيت
ك
لفى
الجرء نيفاوتمانين
مسألة (') م

ولميكن جدله مع المناقضين للإسلام فقط » بلكان مجادل كشراً من
المسلمين الخالفين لهفىمذهبه فىالعقائد  :وكانوا كثيرين  .وما يروى أن

خالدبنعبداللاهلقسرى قال له :بلغنىأنلكقلتقرلافاهو؟ فقالأقول

يقضىاللهبالحقوبحبالعدل  .قاللمابالالناس يكذبونك  .قالمحبون
أن يحمدوا أنفسهم ؛ ويلرمواخالقهم  .فقاللا » ولاكرامة » الرمشأنك,©0
ومناقشاته كثيرة معالمسلمين الذين خخالفوه  .يروى فهىذا أنه اجتمع مع

جعفر بن محمد الصادق » فقال جعفر ,:

'

أمابعد»
فإناللهبعث محمداً بالق » والبينات » والنذر والااياثت 2

1

 .وأثزلعليهبعضهمأولىببعضفىكتابالل »ه فنحنعترةرسول.اللهيك »
وعألقىرب الناسإليه» وإنك ياواصل أنيت بأمر يفرق الوكلم
تةط»عن به
الأمة » وأنا أدعوك
إلىالتوبة .

) (١المنية والأمل, 

(؟) الكتاب المأكور. 

109آ 1سم
فقال واصل  :الحمدللهالعدلفىقضائه » البواد بعطائه » المتعالى عن

كل مذموم ؛ والعامبكلختىمكتوم» لبىع انلقبيحء وليمفش

وحث على الجميل » ول نحلبينهوببنخخلقه » وإنك ياجعفر » وابن الأنمة

شغلك حب الدنيا » فأصبحت مهاكلفاوما أتيناك إلا بدين محمد يله
وصاحبه وضجيعه ابن ألى قحافة » وابن الخطاب » وعيّان » وعلى بن

أنى طالب وجميع أنمة المدى ؛ فإنتقبلالمقتشعد ب »ه وإن تصدق عنه
تبؤ بإعمك (. )0
راسللهآففاق

:

ليمكتف واصل عناظراته الكتابية والخطابية » بل أرسل أتباعهفى
الآفاق يردون على الزنادقة وغيرهم  .قالأبوالهذيل  :بعث عبد الله بن
الحارث إل المغرب فأجابه خلق كثرون » وبعث إلى خراسان حفص
ابن سالم » همدخل ترمل » ولزم المسجد » وناظر جهما ( )5فقطعه ورجع

إلى قول الحق » فلا عاد حفص إلى البصرة رجع جهم إلى قول الباطل ؛

وبعث القاسم إلىالومنب»عث آيوبإلىالج
وزير
بةع»ث الزحسنك ب
ونان
إلى الكوفة و»عهان الطويل إلىأرمينية .

دىهم
وقد كانمتتبعالأخباررسله » ليتعرف أحوالم » فإذا لأاححظف
خروجا عن النادة أرسل إليهبعظه  .يروى فى ذلكأنهبلغهأن عمروبنعبيد

يؤول بعض الأحاديث تأويلا فيه شطط » فأرسلإكلتياهبا جاء فيه :

عهدى والله بالحسن » وعهدكم به أمسبى ف مسجد رسول الله يل

بشرق الأجنحة وآخر حديث حدئنا إذ ذكر اموت وهولالمطلع » فأسف

علىنفسه واعترف بذنبه ».ثمالتفتواللهبمنةويسرةباكيا » فكأنى أنظر
إليه عمسح مرفضٌ العرق منجبينه ء ثمقال  :اللهم إنىقدشددت وضين
(() ذكرت هلهالطبفى المنية والأمل أ
ونت ترى أن فيبا مناقضة لرلاء المروية عنه
قحدين إلى
يىأ
ره ف
فشك
لمن
اته
من شكه فىفسق على وأحابه ٠ ولعلهكانقد الى فىآخر حيا

الجزم ببراءة أحدها ,

(؟) جهم بن صفوآن رأس اجيبرية .
(م  5تاريخ الجدك )

|52[6

سس

»ؤاخذى
راحاتى و»أخيذت ى أهبةسفرى إلىمحلالقير » وفرش الفعفلوات
ماينسبون إلىمنبعدى » اللهمإفى قد بلغتمابلغى عن رسولك » وفسرت

»أإلافى
من عكر كتابكماقدصدقه حديث نبيك » ألاوإنى خائف عيراً و

»أنت
انى
خائف عمرآ خأل
خاوإ
ئف عمرا » شكاية لك إلىربك جهرا و

لاأنت عن عن ألى حذيفة أقربناإليه .وقدبلغى كثير مما حملته نفسلك »

فتبك »
»م نظرت ك
وقلدته عنقكمن تفسر التنزيل » وعبارة التأويل ث

ايصنى » وتفريق المبافى »ف-دلت شكاية
عنق
من ت
اوات
لك م
وما أهدته إلينار
لت » فيلغاررك
مما
حظم
الحسن عليكبالتحيف بظهور ماابتدعت » وع
لك
خبر
ومن
تدب

» وتعظيمهم طولك وخفضهم أعينهم عنث إجلالا للك |

غداواللهتمضى الحيلاء والتفاخر » وتجزى كل نفس با'تسعى
ولميكن كتانى إليك » ونجليى عليك » إلا ليذكرله محديث الحسن
رحمه الل »ه وهوآخر حديث حدئثتاه » فأدالمسموع » وانطق بالمفروض »
للمنه وجلا .
اوكن
ودع تأويلك الأحاديث علىغيروجهها »

ثممحمد الله تووفيقه

الصفحة
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معدل الشيعة

نماذجمن مجدل الشيعة

1

ب مناظرة لاشيعة فىمجلس عمر بنعبد العزيز

ملي فلل 8

دلونا

مثاظرة المأمون فىتفضيل على...

شرل

السوارج

45

وصفاليعقويين
/ا1 ١5 ماقاله العلامة جوستاف لوبوفى

-

مقااله

ماكتبه الكونت هترى دى كاسترى 44١

أبو العباس المبرد فى الكامل ١6١ ب نخروجهم على الإمام
عاللى وأعملىويين من يعده ١16١ اداعلازءيدية أناللهسبحانه

وتعالى يبعث رسولا من العجم  - 551الأزارقة ٠1
النجدات

لاه١ س

الصفرية 8ه ١

48١ .

العجاردة

الإياضية  961س خوارج ليعادون .من المسلمين ١51 ب
اللزيدية ١١  -الميمونية .

-جدل الحوارج

" , ٠اتصاف
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ا
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0

151

الحوارجببااللفصااحة وطلاقةاللسان 71١١ إ

رغبهم الشديدة للمناقشة والمحادلة.

دنل الحوارج
اذججمتم
مناظرة عبداللهبنعباس وعلى رضى الللهلعنخهومارج ...

ب مجادلة على للخوارج قبل قتامم
مكاتبة ببن نافع بن الأزرق و4لة بن عوعر
مناظرة بن شخارجى وعمربنعبد العزيز
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وسبى 091١
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جادلةبن قدرى

مذهب

العتزلة 89١ ل نشأئهم 0191

المعتزلة ,فول سا طريقهم  2الاستدلال علىعقائدهم ” «كا الم
أخذهم ءانلفاسفة اليونانية وغيرها ١١٠ ل دفاعهم عن الإسلام

و

 -مناصرة الخلفاء للمعتزلة ؛ ٠8 ب منزلة المسزلة عند

معاصريهم 8١7  -لهام الفقهاء والمحدثين لم .
مناظرات المعازلة
قرف ففف افقة مل قم
حك
 ١حل نخصوم المعتزلة ١1١71 مجادتهمللكفاروأدلالأهواء
 1مجادلتهم مع الفنقهاءواحدئين  - 5الأثور مجنادلات

المعتزلة .
مت
مارناتا مظنرات المعكزلة 

 ... ... ... ...لل مي على مم18

المناظرة الأولى  :مناظرةواصل بن عطاءلعمروبنحبيد

511

المناظرة الثانية م:ناظرة المأمون للمرتد اللخ راسانى
/؟  قال المرتد 1١71؟  قال المأمون

لذن

ال
اجد
للففى
روع فى العصر الأموى

9

أهل الرأى وأهل الحديث

0

4181

مجادلاتي

مختار من -جدل الحتهدين فى ذلك العصر

نف

العضصر العيامى  ... ... ...ب .ءا ل م

452

 85ا مهيل :

نم
اوال
لجدل
عفى
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اصربى

. ,,. ...

مواضع اتدل

 7 5الحدل فى الإمامة .

نارق
ا 0

وه"
ل
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االحلدلعق

مه

#19

... ..'.ب م ..عي مي مم ممى مم فلى فلم

مع؟  الزنادقة .
شخلق القرآن

ال ل ا  0ليان

ل

|

/اه؟  -موضع الأزاع فىهذه المسألة .

تار من الجدل فى خلق القرآك  . ...يب م لي عل ملم م
لية :كتب الأمون
اثان
 - 8مجلس مناظرة “1؟  -التاظرة.ال

ه؟

نانظرة أحمد بنأى دؤادلشيخ
ما؟
فى القول ملق القرآن /4

فىمجلس الوائق .
الأشاعرة والاتريدية   ... ...مي م م فى على م ..مل
متار منمناظرات الأشعرى ... ...ا عت لي عي مر على ل
- 4مناظرئه للجبائى فى أسماءاللهتعالى .

الالا؟]
0488

تتصف القرن الرايع  -...
اختلاف المحتهدين منالقرنالثالى إملى

١45

النزاع قن

 9ب الاختلاف .فى القياس والرأى .؟ 95
الإجاع .
تار من مناظرات الفقهاء قى ذلك العصر

4

فلم

لفقم

قفن

رمف

أرق

ان

 -مناظرة بان محمد بن اسن والشافعى .

ىه من القرن الرابع إلىعصرنا هذا 05495... ... ... ,..
لفةفق
اخلا
ال
4

المناظرات والجدل +

من خظياء اللتدل

الحسن البصرى من سنة ١5

سوس

1١١١ه

أسرته مءم ب نشأته وتعليمه ٠8م ب الأحوال

ركان

لابنن

كك

صفحة
الاجاعية فى عصره :9؟  الاخاللسةياسية فى عصره "١١ س

الأحوال الفكرية فى عصره ؟#١صفاته _١#١ذكاؤه 71
حرية الفكر مع الإمان الصادق "5١ س شباعته 4١3 -

قصاحته "/91١ ب

 "41ا زهله "ا" لس تسامحه "51
قوة شخصيته /ا 11 لفوذه "81

علمه ٠88  -آراؤه

فى أصول الدين 7١م  -رأيه فى الإيمان ١لام

رأيه فى

رأأيفهفعىال الناس 015/م  تاذ

مرتكب الكبيرة 158

الحسن التقية /ا 9 اتصاله بالحكومة فى عهده  "97س
دروسهة ب

ل

قصصه

ب

واصل بن عطاء من سنة ٠١م

ضن

971١م

وعم ب بيئته مام  #الأحوال الاجياعية 57م  -الأأحوال
الفكرية اام ب نشأته “ام

صفاته ولا" ا صمته  890808ل

قدرته على الحصام والحدل "٠4 ب حضور البدمبة 0
اطلاعه الغزير وفراسته الصادقة "١14 .

عالىارتجال 44

اللنغة 9558

تقواه وزهده "5*4

2

القدرة

اىق
اأتله ف
جر

ره"سله فى الأفاق باههل#فدهرست .
وآراؤه ٠مه"ناظراته "ا

رقم الإيداع 1/جم١/مة١

