وعرفوها مفصلة ،ثم حاء الرسول س نأحرجهم من الظلمة
الندية إل النور التام ،ومن الثرك إل التوحد ،ومن
الخهل إل العلم ،وس الظلم إل العدل ،فعرفوا مقدار ما
نالوْ وظفروا به ،ومقدار ما كانوا فيه ،فإن الضد يظهر حسنه
الأشياء باصدادها ،فازدادوا رغبة ومحبة
الضد ،ؤإنإ
فيإ انتقلوا إليه ،ونف رة وبغصا لما انتقلوا عنه #. .أم
ياحتمار من كتابه الفوائد ص• ١ ٠ ٦

وأسأل افه تعال أن يننع حدا الحهد ،وأن ؛بعله حالصا
لوجهه الكرثم ،دالي همنا ونعم الوكيل •

عبدالعرير ين محمل العبداسيف

٠. ١اdمحوظات ض الؤبموعه اليسرة ؤ الأد؛ان
والذام اضاصرق
إن دراصة الذاهب والفرق سواء لكث إسلامية أو غر
إسلامية ،ثدينإ أو حديثا) من الأهمية والخطورة بمكان،
خاصة ق هذا الزمان الذي ذكاثرت فيه فرق الضلال ،ونحل

الأسدلع فممددت ال بل ،وكثرت الشتبهات ،ولعل هذا
يؤكد صرورة الدراسة الخالة لهذه الفرق والنحل ،ورصي الد
عن عم ربن الخطاب الذي لكن يقوون «إن،ا تنقص عرى

الإسلام عروة عروة ،إذا نشا ق الإسلام من لايعرف الخاهلية.
وكان حذيفة بن اليإن يقول; #لكن الماس يسألون رسول

اش _ ه ِ عن الخ،ر ،وكنت| ،ساله ءن النر محافة أن يدركي،ا
ؤيأق كتاب ((الوسوعة اليسرة ق الأديان رالذام،
العاصرة #والذي أصدرته المدوة العالية للشباب الإسلامي
بالرياض(*) ،يأق هذا الكتاب كخطوة إمحابية ق محال البناء
( ) ٠نشر هدا اكال ق محلة البيان الإسلأب عدد . ٢٣
-٧-

هده الوسوعة — كا ذكروا ق مقدمة الوسؤعة — أحب أن أبدى

يعفى الاراء واللحؤظات راجيا من الله أن تشرح لها صدور
أصح—اب هده ا،لؤموعة ،وان يرزق الخمح حسن القصد
وا:باعالخق.
طهوظات :_ Lc

 - ١تقم المومح وعة ك ،زاخرا من الأديان والفرق
والحركات
الإسلامية وغر الإسلامية ،والذاهب
الإصلاحية ،وغل رنت حب حروف المعجم ،والدي يفلهر
ل أ ن هدا الترتيب غثر كاف ،وأنه لا بد من ترتيب آحر

ح ب ،حقيقة هده المداهب ،وأفكارها ،فمثلا يجعل ق م
خاص للأديان ،وفم آخر للفرق الإسلامية ،وثالث،
للحركات الإصلاحية . .وهكذا .
 - ٢حاء ل مقدمة الموسوعة (ص  )٩أن دراسة هذه

الذاهب ،مبي عل الموضوعية والإنصاف . .لكن الالخزام
بالؤصوهمة لا ينال النقد والمناقشة الي تنطلق من باب إيضاح
الحق ونصحح الأخطاء ،ومن ثم فلا بد من نفد هذه
الذاهب ،ومناقشتها ولو عل سيل الإيجاز والاختصار ،قاري
.٩-

 يرحمه اش  ،-فهي يمثابة التجديد لذهب أعل السة.ولعل أصحاب الوموعة يتنبهون لهذا ،خاصة إذا علمنا
أن أول أهداف الندوة العالية هو; خدمة الفكر الامحلاص

الصحيح عل أماس من التوحيد الخالص -
ْ  -جاء ز مقدمة الوصوعت أما توخت الحركات الق لها
يجود داثص ملموس ل عال) اليوم ،لكن -كاهومعلوم  -أن

الأفكار لا ممون ،ولكل نوم وارث ،فالعتزلة مثلا لر تذكر
صمن الوموعة . .ومع ذلك فإن فكر العتزلة لا يزال قاتما

موحوئااا> ،وكذلك نجد الوموعة لا تذكر الخوارج بامشاء
الإباصية ،ح أن فكر الحوائج الغال لا يزال موجودا ،وما
محر ■بماعة شكرى ممحعلفى ف مصر عنا سعيدرأ؛ ،يل إن

فكر الحمية(القانلن ان الإنسان محور عل فعله فلا اختيار
ر  ) ١انظر مشلأ كتاب  1ممج الورست المالية الخديثت ق التمثر
القديم والحدث
للدكتور فهد الرمحبمي ،وكتاب العتنلة
يحمد العبدة وءلارق عيدالحلم ،وكتاب العصريون معتزلة
اليوم ليوّف كال *
نزل اشوضالخالويحمد مورن
()٢
نايف رين العابدين•

يدحل نحت م مى اJصرانية ،ثم يث ار إل مذاهب
اضرانية; لكلمارونيت والكاثؤلبم ،والرؤبمتانت . .الخ.
والتنمسير هو الدعوة إل النصرانية •

م  -الما>ّونية ،الرمحبماري ،اللتونزت فمن العلوم أن
الروتارى والليونز من مراكز الدعوة إل المامونية نلأ داعي
للفصل خا.
و د اليهؤدية ،الصهيؤنية ،حول الدونمة ٠

ز ء القؤمية العربية ،البعث العربي) الاشتراكي.

  ، ١٦عند ذكر معقد الإباصية ق - ١ص /١٦
أسإء اه وصفاته ،يلاحفل عل االو؛سوءة أتيا عرصت ،تؤحيد

الإباصية بمارة توهم ا،لوانقة والتأييد ا ! «ع أل) من العالؤم أن)
للاباصية تعطيلا ق باب الممات(ا).

 - ٢ص  ، ١ ٢ _/ ١٧ي الموسوعة معتقد الإباضية
( ) ١انظر مثلا نفيهم لرؤية الد  )jاليوم الأحر من احد كتبهم:

اصدق الن ا،ح ل مميز إباصيت من الخواؤج ،ل سالز بن حمود
الإبانحي،صي؟.

ق حكم مرتكب الية ق الدنيا ،ولكما لر تذكر معتمدم
ق ا لحكم عل العاصي ق الاخرة  . .وهم يعتقدون نحليد 0ق
المارا' - ،موافنان وق؛ان الخوايج والوعيدية عموما  -كإ أن
المؤموكة ذكرت معتني أهل السنة ق المسالة بثيء من
القصور (انظر الومحوعة ص  ) ١٠ ،١ ،_ / ١ ٧فأهل

الكبائر نحت مشيئة الله تعال ،إن شاء عدحم بعدله ،ؤإن
شاء غفر لم برحمته ،فليس حمح العصاة يدخلون ق المار
تطبمرا كإ هوق الموسوعة.
 - ٣صؤرخ  ، ١عند ذكر الحذور العقائدية للاباصية ،

قالت المومؤعة; (االإ؛اصيون يعتمدون عل القرآن والمنة K

فأقول ت محل هم بالفعل يعتمدون عل ،موم ،الوحنتن؟ وما
مض هدا ررالأءت،اد»؟ فكل يدعي ومحلابليل ،ولا أدرى لر

إ تدكر الموموعن مند الإباصية االمقدساا أعك ،م ند
الربيع بن حبيب ،الذي يعتثرونه اصح كتاب بعد القرآن؟
كان الأجدر المعريف حذا الم ني  ٠المحول! ؤتقؤيمه.
 - ٤ص  ٠٧٣إس  ، ١٠حاء ق المؤمؤعة ت ررمنف هذه

القرفة [المنلؤية] من حث الأصل صمن حاعة السنة
انفر الكاب المابق :اصدق الماعج ،ص  ، ٢٧ص . ٣٠ ، ٣٤
- ١٧ -

بالذئب الحض ،ؤيدوان هذا التصنيف بمتاجإل
إعادة نقلو ،فهل يقال عن الميلوة :أنم من حاعة المة
ولم من الاعتقادات الا٠للة ما فد عنرجهم عن الملة فضلا
ءنالة؟(إ).

 - ٥صا*مأ  /سا"  ، ١تقول المؤموعة عن التيجانين:

امجن حث الأصل هم مؤمنون باه — ،سمحانه ؤتعال _ا

فأقول! صدق الد حيث يقول ت ؤ يبما يؤمن أكثرهم باق إلا
وه م مشركون ه [يوسف ]١ ٠٦ /فكيف يق ال عن

التيجاني؛ن أتيم مؤمنون باه ويإءللأق •ع اعتقادهم بؤجدة
ال ؤحؤد ،ودعوى علم الغيب وتفضيل صلاة الفاتح عل
كتاب اث؟

ً - ٦ىأمأا  /سْ  ، ١تقول الموسؤمة عن حزب

التحرير ت ،الأ غمج دعومم عن أن تكون واحدة من
الحاعات الإسلامية الي نحمل فكر أهل المنة والخءإءة|.
لا ادري ما هذا الفكر اللفي الذي محمله هدا الحزب
المتحرر مع شن اعة أخaلاثهم وعفلم انحرافهملآ>؟إ نسأل
( )١انفلر معتقداتمم ق الوموص الم؛  ،ص • . ٧٣ - ٧

( )٢انغلر بمص _ ،الأحنك،أذمت ق الوسوخمت المرة ،ص. ١٤ •- ٨٣١
- ١٨ -

عنرية #هم نالك المرنة من المسلمين الذين تمكرا بحق عيأ
ووراثة الخلافة!.

هدا كلام محمل وفيه غموصى ،ؤتنم منه رائحة الداراة،

كان يبني أن تذكر أصول عقيدة هؤلاء الي من أنكر واحدا
مما اعتركافرا ،وكذلك رأثبمم ق مالفيهم الرئيبن ت أهل
السنة ،ورأبمم كذلك ق القرآن ،والصحابة.
 - ١٣ص^0؟ا الطر الاختروما فبله ت حيث ،تقول
الوسوعة (القد عمانت ،العلرق الصوفية عل نثر الإسلام ل

ممر مجن الأماكن! نم تقول ا،لوسوعة ت |لقد اعتمد الحكام
عل أقطاب ،الصوفية ل التمئة الروحية للجهاد ،ولصي

غارات ،الكفار ،ومن هؤلاء الأةهلاب ٠احد الدوى! .

وأقول :إن التصوف اعفلم معول هدم ونحيير ثنخر ل
حد الأمة الإسلامية ،بل ربا كانت ،سبيلا للصد عن سبيل
اه ،وأيضامص كانت ،الصوفية اتعبتة روحية للجهاد!؟ لقد

كان مم من عنذل من شأن الخهاد ؤيكتفي بجهادْ الأكم
ك،ا يزعمون (جهاد القس) ،ومن ثم فإن الأستعإر الأجنبي
كان يشعبع الهلرق الصؤفية ^^^ . ٢١١١
( ) ١انظر محاب اهمة الجهاد  jنثر الدعو؛ الإسلأب وارد <= ،
- ١٢١ -

ومن ايحزن أن يذكر البدوي ،فيوصف بأنه «ةطبء
محرك للجهاد ،ولصي غارات الكفار. .

إن أحمد اليدوي داعية اّتغل التصؤف ستارا لاوجغأ
الحكم الراففي الذي انقرض بزوال الدولة العبيدية ل ممر
عل يد صلاح الدين الآيوبي ،وعن فثل ل ذل لث ،ولد
الحمد ،بل يذكر عنه •' أنه كان لا يشهد الصلوات
الأصأ ارآ>.
ولعل الموسوعة تعيد الظر ق دراّة الصوفية . .نتذكر
مراحل تهلور التصوف من ،تندد وربة ،إل رموز لغموض

وابتدلع ،ثم إل كفر واتحاد وزندقة ،ومن الواجب ذكر
أحهلادهم وّوءامم وما أكثرها.

وق ختام هذا القال أحب أن أذكر بان الوموعة تحتاج إل
مزيد دراسة وتقؤيم ،وكفى المرء نبلا أن تعد معايبه ،وبائل
التوفيق وصل الد عل نبينا محمد وعل آله وصحبه أحمع؛ن.

—

ا لهلوائف الضالة للدكتور عل بن نمح العاوازأ ،وكتاب;
رسالة الشرك ومذلاهر ،0لبارك اليل.

( ) ٢انفلر كتاب اليد البدوي؛؛ن الحئغنة والخرافة ،د .احمد
صبحي ممحور.

-٢٢-

٠٥^١ ■ ٢

معانيها ؤآيارها

فإن من الومحوعات ام تستدعي امح،ام

j

محالات العقيدة والقف والت ارخ! موصؤع الزند نة
#والزنادنهء  ،ومن يديك  -أحي القاريء  -مقالة موجزة عن
هدا الموصؤع ،حيث سأتحدث عنه من حلال العناصر
الخالية:

ا  -أصبق هأا،أ،ة يظ 1كء،3ءء:

تفلهر أهمية هدا اطلؤصؤع لعدة أمور:
مما  Iأن فكرة الزندنة والإلحاد موجودة مند القدم ،حيث
كانت معروفة عند قدماء اليونان والهنود والفرس ،كإ أن
الزندقة موجودة وظاهرة ق العصر الحديث.

وأمر آحر :وهو أن الزن ادقة حلفوا  -عثر العصور
الإسلامية  -ثورات سياسية ؤأعإل رينه ،والأدص من
- ٢٣ -

ذلك أمم أئروا تأسرا يالما عل معتقدات صضن الفرق
الإسلامية ،بل نجد أن بعض الفرق ئد اأتزندئت» ي صيأق
بيانه.

وأمر ثالث :يركد أهمية ذلك وهوأن المتنرض قد اعثوا
عناية يرق مدا الوصؤع ،فكتبوا درامحات مستقالة عن يعفى
ال زن ادقة ،ولكمم  -كعا هي عادتم  -دافعرا عن هؤلاء

الزن ادقة وعن آرائهم ،وشوهم وأثنوا عليهم حمآ<ا> ،ولا
ننتغلر من هؤلاء المتثرفن أكثر من دلك ،وقد أصرت

قلؤب أكث رهم حب كل ما ين اهض الإملأم الصحيح
الأصيل ،ولا أنى أن أذكرأن العض ند كتب عن الزندقة

وانتقدها ،ولكن من أجل الدغاع عن القومية العربية ،حيث
أن الزندقة وثيقة الصلة؛الشعوبية الناهضة للقؤمية العربية.
*ا -اْل مض اككة:
يقول ،ابن تيمية  -رحمه الد  -عن لمقل الزندقة

ارهولمقل

أنغلر كتاب من تارخ الإلحاد ز الإصلأم لعدالرحمن بدوي/
ودارة اشار؛ ،الإصلأمة • . ٤ ٤٦ . ٤ ٤ ٠ / ١
٢٤-

والؤفطائية ،والدمرية ,

ومد عد الإمام ا،للطي  -رحه اث  -الزنادقة أول الطوائف
اقترافا ،ثم ذكر فرق الزنادقة فقال :ءأول من افترق من هذه
الذاهب الزن ادقة ،محبمم خمى فرق انمللة ،والمانؤية،
والمزدكية ،والنبدكية ،والروحانية)) /التنيه والرد عل أهل

الأهواء والبدع
وقد ذكر الخاحظ :أن الزندقة فئت  jالمحارى فقال:
(اوديمم  -يرحلن) الد  -يضاهي الزندقة ،ؤيناب ق بعض
الؤجؤ؟ فول الدهرية ،ؤبمم من أساب كل حيمة وشبهة،

والدليل عل ذلك أن ا لر نر أهل ملة ق2ل أكثر زندقة من
النصارى ،ولا أكثر متحثرا أومترنحا ممم  / . .رمالة ق الرد
عل النصارى صَاا •

 1- rدااإقاتا  11ينعقة

هم }(1عاإم:

أما عن إطلاقات هدا اكهللح فكإ سق أن ذكرت أن
هدا المصهللح هولمقل أعجمي أصلا ،وقد صار يستخدم -
عند الإسلامي؛ن  -ق معان متعددة  . .نعضهم يهللته عل
الثنؤية الجوس يا هوموجود ل بعض معاجم اللغة العربية
مثل تاج العروس (مادة نزق ،فصل الزاي س باب القاف)
- ٢٦ -

اللف من بمف العتزلة بالزنادتة ،كإ ورد عن الأمام
أحد بن حنبل -رحه الد عياء انمزلة زنادقة (مانب
الإمام أحمد لأبن الحوزى ص• )١ ٨٥
وتد يرمى صاحب المجون والفحش بالزندقة رانغلركتاب

من تارخ الإلحاد ق الإسلام نمدالرحمن بدوى

،

وكتاب الزندقة والزنادقة لعاطف شكري ص• )١' ٩

ؤبمذا تدرك يا أحي القاريء تعدد معان ؤاطلاقات هذا
تحديد الراد ممن اطلق هدا

الممهللح ،ومن ثم فإنه

المصعللمح ،ولا أنى أن أفرإل أن هدا المصطلح أاالزنلقةا)
لا يوجد و الخرآن ،ولكن ورد ذ حدث عن رسول الد -

ه  -من حديث ابن عمر مرفوعا ءإنه سكون ل أمي مخ
وندف ومحوو الزندشة والقدرية* رواْ ، \ T'U/Y ( ١٢^٢
.) ١٠٨

 . ٤ءه1نمدم2

أقول — وانحاز ثديي  .إن عقاثد الزنادقة قد تضمثت ك،
ؤسدو أن هدا الحديث ند غاب عن شخ الإصلأم ابن تيمية —
رخمه اث ■ عدما قال ،فلفظ الزندقة لا يوجد ل كلام الني -
جج  -بغية الرتاد رالبعينية)
-٢٨-

.

ؤند كان من أماب صلال هذا الخمحن ؤتضليله — فيإ
بعال _ هو بسب تأث ْر بإحدى طواثف الزنادنة رالمتية ،كإ

أورد ذلك الإمام أحد بن حشل  -رحه الد  -ق ممابه االرد
عل الزنادية واهية))(ص.) ٦٦ ، ٥٦

ؤيتحدث ابن الخوزي عن بعفس مكاثد الزنادقة ،فقال -

رحمه اث  -؛ الكم من رتديق ق قلبه حمد عل الإسلام ّمج
فبالغ واجتهد فزحرف دعاوى يلقى بما من بمحبه ،وكان
غور مقمده ل الاعتقاد ت الإنلأل من ربقة الدين ،ول
العمل ت نيل اللذات واستباحة الحظورات ،فمبمم بابك

الخرمي حصل له مقصؤده من اللذات ،ولكن بعد أن فتل
الناس وبالغ ق الأذى ،نم القرامعلة وصاحب الزج الذي
تمج ء فاستغرى المإليك السؤدان ،ووعدهم الملك فبمب

وكك وكل وبالغ ،ؤكاث عوامهم ق الدنيا أفح
العواقب! .

ؤيورد ابن الحوذي بعض رووص الزنادقة فيقول ت امن

تأمل حال ابن الرواندى وحده س كبار الملاحية وصف كتابا

مإْ رالدامغ! زعم انه يدمغ به هذه الشريعة ،فسبحان س

دمغه فأحذه ق ثرخ ثب ابه ،وكان يعمض عل القرآن
-٣٠-

ليدعي عليه السامحى وعسل م الفصاحة ،وهو يطم أن
فصحاء الرب نحثرت عند صإعه ،فكيف بالألكن (الثمل
اللمازإ ،وأما أبو العلاء العري فأشعاره ءلا٠رة الاتحاد،
وكان يب الغ ي عداوة الأنبياء ،ولر يزل متخطا ق تعم؟
(محتوهله) خانقا من القتل إل أن مات بخسرانه! تلبيس

واعلم  -عزيزي القاريء  -أن للشيعان حظا مرا ق فليور
الزندثة والماد  jبلاد الم الين ،فنني اتحد الزنادمحه الشيعه

مْلية ذلولأ ل نثر مذههم ،يقول ابن تنمية  -رحمه الد  -عن
البمة :اوممم من ادخل عل الدين من الف ال ،ما ال
محصيه إلا رب العب اد ،فملاحدة الإسإعيلية والص،رية
وع-يرهم من الب اؤلنية المن—افقسثن من؛اببمم دخلوا ،وأعداء

اللمين مجن النركخن واعل الكشاب بعلريقهم وصلوا،
واستولوا بهم عل بلاد الإملأم ،ومبوا الحريم ،وأخذوا
الأموال ،وسفكوا الدم الحرام ،إذ كان أصل الذب محن
إحدامحث ،الزنادقة النافقثن الذين عانبهم ل حياته عل أمحثر
الومين  -رصي الد عنه  ،-فرق ممم ٠لائفة ». .مماج
المة ا. ١١ ،١ •/

-٣١

وند اعزف أحد الزنادقه إئهم نحعلون من المسيع ستارا
لار:ءم ،أنالءأ قال شخص لزنييق  -وند خالطه وعرف
مدهبه  -قد علمت ،أنكم لا ترجعون إل دين الإسلام ،ولا
تعتندونه ،قعا الذي خملكم عل الرقص وانتحال حب عل؟
قال _:إدا اصدقك أنا ،إن أظهرنا رأينا الذي نعتقده رمينا
بالكفر والزندقة ،وند ؤجدنا أقواما ينتحلون حب عل
ؤيفلهرونه ،ثم يقعون بمن ثاروا ،ؤيعتقدون ما ثاووا،
ؤيقولون ما ساروا ،لمسوا إل الرقص والتشيع ،فلم نر
لدمنا أمرا ألعلف من انتحال حب هدا الرجل ،نم نقول ما

شئن ا ،ونعتقد ما شتتا ،ونتي بمن شئتا ،فلأن يقال لنا!
رافضة أو شيعة ،أحب إلينا مجن أن يقال  Iزنادقة كفار ،وما

عل عندنا أحن حالا من غرم ممن نقع مم ، )،وقد علق
الأمام الدارمي عل هده القصة بعد إيراده لها ل كتابه ءالرد
عل الحهمية*

 ١فقال»وصدق هذا الرحل فيا عرعن

نف ه ،ولر يراؤخ ،وند اميان ذلك من بعض مائهم

وبصرائهم امم يسترون؛التشيع ،محعلرنه تثبنا لكلامهم
وحبعلهم وسل ،وذريعة لاصعلياد الضعفاء وأهل الغفلةاا .

-٣٢,

. ٦م | ٥٠٠وظفا ،م ساوية |رءشةة>

اجتهد الخلف —اء فا تجع الزنادقة والقضاء عليهم

واستمالهم ،حفاظ عل الدين وأهله• • فهذا عفا بن أبا
طلب  -رصي الد عنه  -يأمر بإحراق الزنادقة . .كإ روى
البخارتم( ،انظر الفتح  ،) ٢٦٧ / ١ ٢واشتهر الهيثم) الخليفة
العب امى بالعناية ^_> ،فنجده يمن رحلا يتول أمور
الزنادقة .ؤيقول ،ابن ممرق حوادُث ،سنة * —٠ ١ ٦٧وفيها تجع
المهدي حاعة من الزنادقة ق سائر الأفاق فاسحضرهم
وقتلهم صرا بن يديه ،البداية . ١ ٤٩ / ١ ٠
ووصى المهدي ابنه موس الهادثم)  -الخليفة من بعدم -
بدلك ،وقد أنفذ الهادي تلك الوصية ،يقول ،ابن ممر ق
حؤاديث ،سة « : - ٠١٦٩وسعى الهادي ق تطلب ،الزنادقة من

الأفاق ،فقتل ممم ءلاتفة كمة واقتدى ق ذلك) بأبيه)) البداية
. ١٥٧/١٠

ؤبما أورده ابن ممرق أحبار الزنادقة
 -أ ّ نة " ١ ١اه أحرق المقتدر بالنار ماثتن وأربعة أءدال) من

كب الزنادقة ،ميبا ما كان صنفه الحلاج وع2رء  ،فمهل مغبما
ذم ،ممركانت ،محلأة ؛ #4البداية ١ ٤٨ / ١ ١
-٣١٠-

■ |سة ٤ ٨٨ه وفيهاقتل احد بن حاقان صاحب سمرقند،
ؤسه أنه شهد عليه

 ،فخس وول مكان ابن عمه1

 سه  - ٠٧٢٦ول يوم الثلاثاء حائي ؤهمثرين ربتع الأولصرت عنق ناصر بن الشرف أي الفضل الهيص بوق الخيل
عل كفره واستهانته يايات اث وصحبته الزنادقة! .
فال المرازل; وربإ زاد هذا المذكور اكروب العنق

عليهم بالكفر والتلاعب بدين الإسلام والاستهانة بالمؤة
واكرآن.
وحمر قتاله الطإء والأكابر وأعيان الدولة ،فال :وكان

عذا الرحل قد حفنل التنبيه ،وكان يقرا ل الختم مئن،
حن ،وعنده نباهة وفهم ،ثم إنه انسلخ من ذلك حميعه،
وكان قتاله عزا للإسلام ،وذلا للزنادقة وأهل البدع .قلمتج
[ان ممرا :وفد شهدت فتله ،وكان شيخنا أبوالماس ابن
تيمية حاصم؛ا يومثد ،وقد أتاه وقرعه عل ما كان بمدر منه

قبل قتاله ،نم صرت عنقه وأن ا شاهد ذلك! البداية
. ١٢٣،١٢٢/١٤

أحي الغنارى :،ما أحوجتا ل كل زمان إل تحكيم شرع
٤٣-

-

وس ذلك حد الرئة حص يتم تْلهثر الأرض
من دنس الملاحية والزنادتة ،خاصة ق محيا الزمان الذي
استفحل ب الارتداد ،ونلهرت الزندقة ي توالب خادعة.

امأل ا؛د  -عزيجل  -أن بمي لنا لينتا الدى محوعممة
أمرنا ،ودنيانا الي فيها معاشنا ،وآخرتنا الق إليها معادنا
وب اه التوفيق وصل ايد وملم عل نبين ا محمد وعل آله
وصحثه وطم •

-٣٠

 ■ ٣الشهرسنام وكتابه اللل واا؛ّهلره)
ل هذه الدراسة الختصرة< ،انحالث عن أحد الأعلام
الدين كال لهم قرر ظاعر  jنيئين مقالات الفرق
والذاهب سواء كانت إسلامية أوغبمر إسلامية ،فكان كتابه
موسوعة مؤجزة ومرتبة للكشر من الاراء والعقدان للفرق
الإسلامية وضرما.

هدا العلم هو أبوالفتح محمل بن عبدالكريم العروق
بالنهرمتاق (ت  )—٠٠ ٤٨وكتابه هو|اللل والحل)) .
ولعل من الن اسب أن أشر إل أهمية دراسة شخصية
الشهرمتاق ،وكتابه اللل والحل ،فالثهرساق -فيإ هو

مشهور ومعلوم عند الكفرمن الدارسبن -احل شيؤخ
الكلام ،وواحد من عنإ ،الاصاعرة ،وله دراية وسمرا
بمقالات الفرق ،والملل والحل ،ولكن هناك جوانب مهمة

عن الشهرمتاق ند غض عل بعض الدارسن كامامه بالتل
(★ ) نثر عدا القال  jمحلة اليان عدد . ٣٠
٦٣-

-

إل الباطنية ،أو القول يتشيعه ،وليا نلش يعص الضوء
عل هد 0القضية.

وأماكتابه«_ والحوانهومجع مشهور ،ومصدر
 ،وقد ترجم إل عدة لغات ،ومع
متداول ب؛ن أيدي
ذلك فلاتوحددراسة عالمة مطبوعان<ا> -نيإاعلم.ثحدث
عن ممج الثهرصتال ق هدا الكتان ا،لهم ،وت؛ين مصادره،
وتوصح مزاياه ،كإ تدكر اااحد عليه.

ولد الثهرستال سنة  —٠٤٧٩ببلدة نبرستان ق أقاليم
خراسان ،وهو -كا يقول الذهبي  -أشخ أهل الكلام،
والحكم ة ،وصاحب ،التم اسف»،رأآ)ِ ،ع ل الفق ه
والأصول ،والكلام ،تفقه عل أخمد الخوال ،أحذ الأصول
والكلام عل أب نمر بن القشرى ،ولحل بغداد سنة
 ، —٠ ٠١٠ؤتول بمقط رامه ستة  ٠٤٨م ,
( )١تؤحد رمالة علمية ل مصر عن الثهرمتاق وآراته الكلامية
والفلفية لهثر نحتار ،و؛دن الث رّالة علمية سجالت ،أحيرا
بجامعة الإمام محمد بن سعود عن الثهرّتافوممجه (،jالملل
داكءل•)،

(- )٢ثرأعلام الملأ ،للدهي • . TAU/Y
.٣٧-

ألف الثهرمتاق تمانيف كمة تمل إل تسعة ؤبمشرين
كتانا ،مما الطبؤع والخطؤط ،والفقؤد • ومن كتبه الطوعة!
ادلل والممل ،رماية الأقدام  jطم الكلام ،ومصارعي
الفلاسفة .ومن كبه اد<3-لوطة :رسالة ل اعراصات

الثهرستاق عل كلام ابن سيناء

ق علم الكلام،

ؤنصة يوسف عليه اللام  ، ٢٣١وءاره.ا.

ومن كبه الفقؤدةت مناظرات هع الإسإعيلية ،ؤتارح
الحكاءومما<ا).

والأن  -أحي القاريء  -انقل لك بعض أنوال أهل العلم
الدين ابموا الشهرّتاو بالمل إل الإسإعيلية الباطنية.
نال ابن المعاق; كان [الشهرمحتاق] *تهئا ؛التل ،إل

أهل القلاع  -يعي الإم،اعيلية  -والدعوة إليهم ،والصرة لهلا٠امم
 ٣٦آ ؤتد ذكرت د .مهير محتار هذه القصة ي نحقيقها لكتاب

مصارعة الفلاسفة كهرساق .فقالت ت أوهي ق شمح سورة
يومف ،وعر ثمج ليف مع نجل مض الروايات عن
انمومانأ.

( )٤انفلرترخمته - j؛٠-أعلام الملأء  ، ٢٨٦/٢ ٠وطنان الشانمة
لل بكي  ، ١ ٨٢/ ٦وثيران الذهب ، ١٤٩ /،واننلر مقدمة
كتاب مصارعة الفلاسفة بتحقيق د .سهثرخنار,
-٨٣-

ونال ق اكمرت إنه متهم بالإلخاد ،غال ق التشح .

ونال ابن أرملان ل أتاريخ حوارنم عن الثهرسال:
عالم كيس متفنن ،ولولا مله إل أهل الإلحاد ،ومحطه للكن
مالإيم(ْ).

ونقل صاحب ثذرامتا الذهب عن كابه»انمر)) أنه انم
؛مذهب الاطتية, ، ١٦

وقد ذكر ثح الإسلام ابن تيمية شيئا من ذلك ،،ولكن
وقد قيل إنه صف
بميغة «ممروضية)) فقال  -رحه اس
مير 0رسورة يؤمف ا® عل مدهب الإسإعيلية؛ ملاحدة
الشعة<م.

وق اكاب ل نجد عناء ينفون هدم الدعوى عن

الشهرمتال ،فهذا المكي يدافع عن الشهرمتاق فيقول
بعد أن ذكر أقوال من امم الثهرستاق باليل إل الباءلتية :
( )٠سر أعلام الملأ ، ٢٨٨ ، ٢٨٧/٢٠ ،وطغات الئانمة
يتي٦إ^٣
( )٦ثيران الذهب؛. ١٤٩ /

( )٧در ،تعارض العقل والقله/ميا.
٩٣-

-

فأما (الذيل)رم ،غلا ثيء فيه من ذلك ،وإن،ا ذلك ل
(اكمر)(ح> ،وما أدرى من أين ذلك لأبن المعانى؟ا
ؤيسر أن عدا دس عل ابن المعاق ق كتابه رالتحبيمغ
وإلأفلملمذمْفي(اكل<د

ؤينفي نح الإسلام  -ل موصع احر -عذْ التهمة عن
الشهرستاق فيقول

|ذكر (الشه رساق) أشياء من كلام الإسإعيلية
المامحلمية ،ؤيؤجهه ،ولهدا اتبممه بعض الماس بأنه من

الإس،اعيالية ،ئن ل؛ يكن الآمكاولك»ر-ا>.
وممسا يؤكد ذلك أن الشهرمتاق صف ل ذكر فضاح
الم١ءلنية  ، ٢١١١كإ أن للشهرستال صولأت وجولان *ع ابن
سنا الفيلسوف الباؤلي ،يقول ابن القيم:
اروص_ارع محمد الشهرستاق ابن سينا ل كتاب سإْ
(المصارعة) أبطل فيه قوله بقدم العلم ،ؤإنكار العال ،ونفي
( ، ٨كتابا ابن ال معان.
( )٩طمات الثاقب

;;;;تئتتشُ,.

تأثر (نالنة اوموف.

وسب آخر جعل بعض الطإء يتهم الشهرمتاق
بالباطنية ،وموما أثار إله ابن حجر -رخمه الد  -حث قال
معقبا عل ما ذكر من ومع الثهرساف ل ذلك;
العله كان يبدومنه ذلك عل طريق الخيل ،أوكان تله

اشرب محة مقالتهم لكثرة نظرْ فيها ،واش أعلم! . ١٨١
إذن فإلحاح الشهرستابي ؤإمعانه ق مناظرة الإسإعيالية،
وكنرة جداله معهم ،ربإ كان سا ق رميه بالباطنية لتأثره
بتلك الن اظرات ،محبمد صرٍح الشهرستاق بكثرة مناظراته
للإمإعيلية فقال ت 1ركم قد ناظرت القوم عل المدمجات

الذكورة ،فلم يتخلوا عن قولهم  Iافشحتاج إليك؟ أونسمع
هذا مناك،؟ أو نتعلم ءنك . ٢١١١٠

ؤبمل كل فلا تزال هن 0المسألة تحاج إل مزيد مجن التؤثيق
والحث ،،ونمل الاطلاع عل اص الخطية للشهرستاق
=

والشعة ،وعناك من بمل الإ-كاعيلة فرتة من فرق الشيعة،
ك،ايفعل ،الشيجضاف •

(  ) ١٨لمان ي ٨٦٤ fo

(  ) ١٩الللواكءلا^/ا.
- ٤٣ -

ياُعر مزيدا من الJالومات حول مدم المسألة ,
وق ختام الحديث عن شخصية اكهرسال ،لابد من

الإشارة إل مل الشهرمتاق إل التثيع ،وتد أشار شيخ
الإسلام إل *ذا بقؤله ت اويالحملة *الشهرستال يظهر التل
إل الشيعة إما بباطته ،ؤإما مداهنة لهم ،فإن مدا الكتاب -
كتاب (الملل والمحل)  -صنفه لرثيس من روماثهم ،دلكتت
له ولاية ديوانية ،ؤئان للشهرصتال مقمؤد ق اصتعْلاءه له،
وكيلك صف له كتاب (المارعة)ار'آ>,

ومدا الأمبر الشيعي الذي من احك ألف الشهرصتاق
كت ابيه :الملل والمحل ،والممارعة هو عل بن جعفر

انيسوي ،وكان أمثرا ق حراLن ١١٢ء .
وقد صمج الشهرّتاق بدلك ،فقال ل مقدمة كتابه

رمحمارعة الفلاسفة)  -بعد إطراء ومدح ضل لهدا الأمير
الشيعي أانتدب اصغر حدمه محمد بن عبدالكريم
الشهرمتاق ،لعرض بضاعته المزجاة عل سوق كرمه،

(.؟) .ةآاجاوط\*/ا*»م.
( ) ١٢انظر ترجته ق طغات اعلأم الثيعت لاغابزرك الطهران
 ، ١٨٢/٦وانظرمقدمة(المارعة) ،صّاا •

فخدمه بكتاب صنفه ق بيان الملل والمحل ،عل تردد القلب

؛؛ن الؤجل والخجل ،نأنعم بالقبول ،وأنعم الفلر فيه ))( ، ٢٢٢
ؤيفلمهر تشيع الثهرمسال عندما يقول! (اوبالحملة كان عل —
رصي الد عته  -مع الحق ،والحق معه^  > ٢٣١وتد علق شخ
الإسلام عل هذه العبارة . .فكان مما ناله;
وهذا الكلام مما بجن تحامل الشهرستاق ق هدا الكتاب

مع الشيعت ،يإلأ فقد ذكر أبا بكرؤعمروعثإن ،ولر بذكر من
أحوالم أن الحق معهم دون من حالفهم ،وهدا التخصص
لايقوله احدمن

ضرالشيعةأ(اا>.

ؤثد كدب شيخ الإسلام الثبرستاق ل بحفي آرائه الي
تدل عل تشيعه ،ونافثها وبعل القول فيها ،فكدبه ابن

تيمية مثلا ق دعواه أن ءمر~ رصي الد عنه  -ق حلاقته رد
اوبااوالآ،واللأنص الزكاة<ْأ) ،كاكدبهفيدءواْ اختلاف
( • ) ٢٢مارعت الفلامحغة،

. ١

( )٣٢الملل والمحل  ، ٧٢/ ١ومرة يقول ألقد كان عل عل الخن ،فا
ميع احواله ،يدور الحق معه حيث ،دارا الملل والمحل
( . ) ٢٤باجاوةأ/؟ا*م بامحمار.
()٠٢
-٤٠-

الناس عل حلافة عثإن  -رصي اث محه _(ا"آ>.
وعل كل فان الإنصاف والعدل مح٠انا تذكر لك أن

الشهرستاف له ثيء من الردود عل معياعن الشيمة ق
الصحاُةبحا مع أن الرد وايامشة ليست من ممجه  jكاب

الملل والنحل ك،ا سياق ،ك،ا انه يصمهم بالخثرة والضياعلأآ>.
وربما كان هذا التذيذب من أجل إرضاء الهنرفن ،أمحل
السنة والثيعة ،والد أعلم ,

وأما كتانه (الملل والنحل) والذي محلح عدة مرات،
واعتتى به كفر من المحسن ،وترجم إل عدة لنات ،فإنه
يعتبر موسوعة جامعة وموجزه لمختلف المقالات والملل،
والاهوا ،والنحل •
وند اعتك ،الشهرستاق فيه بحسن المنيب ،وجودة

التثغليم ،وعرض المعلومات ،يقول المكي ت *لجر (أي
(  ) ٢٦اكدر _ lUا•. ٣٠٠ /
(  ) ٢٧انظرالمللو1لحلا/أأ(. ١٦٠ ،

(  ) ٢٨اكدرس ، ١٧٢/١وانلر َ ٩٣/١ضل ،اّرطنj

مائة الإقدام< :ااءالم أل ،الإمامة لج ،من أصول الامماد،
ولا
بحث يفضي الفلر فيها إل قطع لشن ;اكعين»
شك ان محذا الكلام رد عل الشعة الإزمة.
-٤٦-

كتاب الل والمحل) عندي محركتاب ،صف ق هذا

الماب ،ؤمصنف ابن حزم (يعي الفصل) ؤإن كان أبط
مه ،إلا أنه مدد ليس له نظاما)رآآ؛.

ؤيذكر شخ الإسلام أن هذا الكتاب • أُم من أكثر
الكب المنفة  jالخالات ،وأجودملأ»<'م.

وتميز المؤلف  ،بممجية ق المحنا ،وأمحلؤب همكم ؤ،
الصنيف ،ؤينلهر هذا جليا أثناء عرصه للمقدمات الخمس

المهمة ،قبل الثرؤع ق الكتاب ،نقد ذكر ق الخدمة
الأول :تقيم أهل العالم ،فعرض ^^ ،١١ق ذلك ،،وين
أمم يق مون ق هذا الكتاب حب اراثهم دٌذامهم إل
يمذن ت

 - ١أرب اب الديانات والملل مهللما; كالملمن ،وأهل
الكتاب ،والمجيس.

 ِ ٢أهل الأهواء والحل :كالفلأسفة ،والدهرية ،وعبلة
الكواكب.،
ؤكانم ،الخدمة الثانية :ؤ ،تعين ئانون يبق عليه تعدد
(  ) ٢٩طتات الثاقب

(•م) مماجالةا"/؛»م.
-٤٧.

الفرق الإسلامية ،حث حمر م اثل الخلاف بن المرق

الإسلامية ل أريعة أصول وهي ;
 — ١التؤحيد والصمات ,

;;ت;ثمم,.ص,,
 - ٤المع والعمل والرس الة والإمامة.

ثم توصل إل تحديد أصول أو كبار الفرق الإسلامية
وهم.،

 - ١القدرية.

مآ_الصفاتية.

ّأ-الخوارج.
اسيعه.
ء -- ٤الشيعة

وأنار الثهرساف إل طريقته ذ ترب امق ،وص أن

يضع للرجال وأصحاب اكالأت أصولا ،نم يورد مذاهبهم
وكل سألة.
ثم ذكر الشهرمتاق ل شرف ق إيراد الفرق فقال:
((وشرطي عل نمي ان اورد مدهب كل فرقة عل ما وحدته

ي كبهم ،من غثرتعصب لهم ،ولا كر عليهم ،دون أن
٤٨.

أبن صحيحه من فاسدْ|اا''ا.

ؤمع ذلك فلا عنلوكتابه من بعض الردود والناقنات
والإشارات اسر">.

من مزايا عدا الكتاب أنه يعرف بالفرق ابتداء  ،ثم يورد
الأصول الق 1س عليها إحدى الفرق الإسلأمة الكبار،
نم يدكر ما نحص بم طائفة من طواف هدم الفرمح(م.

هتم الكتاب يذكر ابرز رجال بعض الفرق ،ؤذلك عند
مائة الخدين ،عن إحدى الفرقر؛'آ>.

وكتاب (الملل والحل) مرجع جيد ل معرفة أئوال
الأشاعرة والفلاسفة ،ك 1،يقول ابن تيمية ت

*ولما كان (الشهرساف) خبثرا بقول الأشاعرة وتول ابن
سينا ونحوه من الفلاصفة ،كان أجؤج ما نقله تول هاتى
الطاشين»رْم.

( ) ١٣المش والمرا1/ا .
( ) ٢٣انفلرالاللواوحلا/أأ-م\. \ iU-Si \ ،/
( )٣٣المدر . ١ ٤٦ ، ١ ١٥ ، ٤٦ ، ٤٣/١ ،^ ٧١

( ) ٤٣المهدر الس ابق ( ١٣٧/١دجال الحوائج)( ١٤٦ ،دجال
المرحتة)( ١٩ • ،رحال الشيعة).

( ) ٠٣مماج ال ة  ، ٣ * ٤ / ٦وانظر كلام د ■ ص) * ام ،الثار م= ،
- ٤٩ -

ة ص الكص رالخنفي)ا" ،،رئبا قل ص ،"• ٧٧١
وغمهما ،ؤإن لكن يقل أحياناعن الأشعري ك،اأنه يقل عن
أشخاص أحرين ،وقد يذكر كبا صرموجودة  -الأن  -ؤيقل
عما مثل كاب عذاب الفر لابن كرام ،وكتاب ق مقالات

الخوارج للصبن الكراسي ،وكثذا ما يقل الشهرستاو
الأقوال دون عزو إل مصادرها ،وتد يرجم بعض الكلام
فيقله من الأعجمية إل العربية ،كإ فعل بإ كتبه أحد
 ١٢٤^٠٧١؛.

وعندما نتحدث ،عن االاحذ عل هذا الكتاب ،فمما عدم
اشراحله نفد الفرق المحرفة ،والرد عليها ،والمسلم مطاف
بنمرة الحق والدعوة إليه ،ورد الباحلل والتحذير منه ،فأهل

الاستقامة بحون الحق ؤبمرفونه ،ك،ا يرخمون الخلق فيدعوبم
للخر ،وربإ كان هذا الثرط الذي اشرطه اكهرمتاق عل

( ) ٩٣انظراللووالحل \إ  00ا ! ٧٠ ،V• ، ٦٧ ، ٦٤
(  ) ٤٠انفلراللل والحل ا/أخا. ١٨٧ ،
(  ) ٤١الصدر اي ابق . ١٢٩ ١١٠٥ ، ٧٣/١
(  ) ٤٢المدراUبق٠ ١٩ ْ/١
-٥١-

وند عرض شيخ الإسلام لكثثر من الأنوال الق أوردها
الشهرساق ،ونقدهارآ،؛ ،ويذلهِ أن الثهرساق نليل
الم رن ة بالحدث ،وند تعمه شخ الإسلام ل عده
مواصع^) ،ونال:
(اوالثدستازآ

لا حم 0له JالحدJث زآثال

المحاة

واكاسينا(ن.>،
وم أخذ ثالث  -وهو ؤيق الصالة بإ سق  -ومحو أن

الشهرمتاق مع كثرة ذكره للمقالأت وأقوال أهل الديانات
وأهل الأهواء  ،إلا أنه لر ينمل مذهب الصحابة وملف،
لقلة
الأمة ،لا تعمدا منه لتركه ،بل لأنه لر يعرفه،
بونه بنصوص الرسول  - . -وأصحابه والتابع؛ن •

ول الختام أرجو أن أكون قد وفقت ،3 ،بيان ثيء من
العلؤمات عن هذا التكلم وكتابه ،ونسأل الله  -عروجل  -أن
حدينا لما اختلف مه من الخن ،بإذنه إنه بمدى من بناء إل

صراط مستقيم.
(  ) ٤٦انظر،ثلأالماج . ٣٥٠ ، ٣٤٧ ، ٣٢٤ ، ٣١٨/٦
ومء،ت»ارضاسلواكل . ١٣٢/٣
(  ) ٤٧ان<الماج
( . ) ٤٨ماج النة . ٣١٩/٦
-٠٣-

 - iالهم بن صموان; حقائق وأباطيل
يقول الد  -تعال-ت ؤ وكيلك نفصل الآيات وكتين
مسل اإلجرم؛نهرا> ،ولعل هذ 0القالة الأتية عن شخصية

رابهم بن صموازا) ،نحقق شيئا من تلك ااالأسبانة» لسبيل

الجرمن الضالن • • وأمرآحر دفعي إل الكتابة عن الجهم،
وهو أن هذا «الجهمأ الذي وصنه احد أسلافا  -رحة اش
عليهم  -وهو الذهبي  -فقال عنه رأس الضلالة ورأس

ايه٠يةاا ١٢ا وانه «زرع شرا عذليثا))ا"اا . .فمع ما تضمته
مقالات الجهم من كفر وزندقة ؤإلحاد ،وما حلفه س فتة
وممال وشر ،مع هذا كله فإننا نجد من بعض الباحشن من

يدافع عنه ،ؤمحاول أن يوجد للجهم مسوعا وممدا ق انحرافه
ياف ائه ،ؤبملهر  -جليا  -نجامل هؤلاء الاحمح ،بل طعمم
(  ) ١موره الأنعام ،أية ه . ٥
(آآ)سرأءلأماولأ،ا'^/ا.
( )٣ميزان الامحداوا. ٤ ٢٦ /
٠٤-

ؤأما الكتاب الثالث فهو |الخهم بن صفوان ؤمكانته ل

الفكر الإسلامي)) لخالد العل أحد الب احئن من بلاد
العراق ،حث نانح عن الحهم متأثرا بمن ض •
وابتداء أنقل لك احي القاريء نبدة عن الخهم ،فأقول
م تمن ا بالي :هو أب و محرز جهم بن صفوان الراسي

مولاهم ،ال مرقندي رن  ١٢٨م) أما شيوحه فقد نال قتيبه
ابلغي أن جه ،كان يأحد الكلام مجن الخعد بن درءمر؛ءاا •
ؤيفول مقاتل بن محاليإن ءإن جه،واه ما -ج هدا البيت
ولا جالس العلإءاْأ)) .ولدا قال الدهس ((ما علمته روى

التعطيلان والبنالحادمحمدق  -دينآحر الد منحلفاء هذبيا
م
ه
خ
ال
تلش
م
ث
من
و
أ
٠
الخعد ،ؤكان الخعد مؤدبا لمرو
أمية _ ،ؤكإ يقول ابن تيمية *كان انقراض دولة بي أمنة
( )٤حلق أفعال انماد للخاري _. A
( )٠عقاند اللف ص •  ١ ١رملحق ل الخهميت من كتاب م ائل

الإمام احد لأي داود) وتال أبومعاذ حالي بن ملمان البلخي ت -
ر يكن له عالم ولا محال ة لأعل الخلم.
(ا )-ميرانالأسوال.ا/ا"آ؛.
-٠٦-

بب هدا الحعل العطل وغم؟ من الأسباب الق أوجت
إدبارهامء.

ؤيقول ابما عن مقالة الخعد ل انمليل ءاصل هذه
الشالة إنإ هو ماخوذ عن تلامذة اليهود والمثرين وصلال
انمافن ،فإن أول من حفظ عنه أنه قال هذه القالة ق

الإسلام هو الخعد بن درهم وأخذها عنه الخهم بن صموان
داظهرها ينسجن مقالة الخهمية إإيه ١٨؛ .

أما عن مؤلفاته فلا تذكر الصادر  -الق بين أيدينا  . .شيثا
من مؤلفاته ،غم أن عبدالقادر الخيلأف ق (ا الغنية)) ذكر أن
للجهم كتابا ق نفي الصفات<ر؟؛.

وعندما نتحدث عن أحوال ابهم وبقية حياته وآرائه،
فإنن ا نجد أن علماء السلف ذكروا ؤلرئا ممرا من أحواله -
خاصة كتاب الرد عل الزنادقة والخهمية للأمام أحد ،وخلق

أفعال العتاد للأمام البخاري ،والعلو للذهبي وغيمها _،
وسنذكر بعضا من تللث ،الأخبار.
(لأ) اكاوىما/ماخا.

( )٨اكاوىْ./ب

( )٩اننلرالخ؛ت . ٩٤/١
- ٠٧ -

#نال صمرة عن ابن تؤذب؛  -ترك الخهم الملأة
يوما عل وجه  ٠٢١ '١^٧١وسق أن ذكرنا نول مقاتل بأن حه،
ل) بمج الين •

أونال أبو نعيم البلخي; -كان رحل من أمحل مرو صدما
لجهم ثم قْلعه وجفاْ ،فقيل له; 1؛ حمؤته؟ نال حاء مته ما
لا محمل ،قران يؤما آية كذا ،فقال ،ما كان اءلرف محمدا

فاحتملتها ،نم قرأ سورة طه ،ظإ قال ؤ الرحمن عل العرش
امتوى

قال ت أما والد لووحدت سبيلا إل حكها لخككتها

من المحض ،فاحتملته ا ،نم قرأ سورة القصمؤر٣ ،
انتهى إل ذكر موسى قال :ما محيا؟ . .ثم رمى المحق من
حجره

فوثبتضه  ١١١اا.

وك،ا ترى  -احي القاريء  -من حلال هذه الرواية المؤنقة
(  ) ١٠حلق انم ،ل الماد ص  ، ١١وثال محقق الكتاب (أبومحاجر
•محط السعيد بن بسيوف) ت إمحنادْ جيد ٠

(  ) ١١الرم السابق ص  ، ٢٠وتال محقق الكتاب (ابوماجر ممد
السعيد بن بسيوف) ت إمناده صحيح ،ورواه عبدالد بن

الإمام احمدل السنة ،ورواه الدمي ق ءالعلواوتال
محمندْ صحح. .

- ٠٨ -

;

ليقول أينا الكن ابهم (محمآ) يقول! إن العبد لا يفعل
شٍثا(،ا>)ا .

ليقول  jموصع ثالث ت الكن هووانامه ينكرون أن
يكون لدحكمة ل خلقه وأمره ،وان يكون له رحة ؤيقولون ث
إنإنعل يمحفس مشيثته لارحمة معها ،وحكى عنه انه كان

ينكر أن يكون الد أرحم الراحم؛ن وانه لكن عمج إل الحيض
فينخلر إليهم ليقول ت أرحم الراحمئن يفعل مثل هذا

وتد ونع للجهم منافنرة معلومة مع النمنيةاا"م ،ندكرها
لك احي القاريء  -كإ جاءت  jالرد عل الزنادقة والحهم؛ة
للأمام أخمد ،والعلو للذهبي  ،-يقول الأمام أحمد _ رمه
اءد  -ت الكن ممن بلغنا من أمر الحهم عدو الد ،أنه لكن مجن
أهل خراسان ،من أهل ترمذ ،ولكن صاحب خصومات

وكلام ،ولكن أكئر كلامه ل اه  -تعال _ ،نلقي أتانا من
(  ) ١٤اكاوىآآاْ'/مآ.
(  ) ١٠الفتاوىه»/ا".،

(  ) ١٦المنية نبة إل سومات يلدة بالهند  ،وهم الؤذية رعن
حاشية عقاتد الملف ^،؛ * ) ٦٥

الثرين يقال لهم ال منية فعرفوا الحهم ،فقالوا له ت نكلمك
فإن يلهرت حجتن ا

لحالت ل ديتنا ،ؤإن فلهرت

حجتك علينا لحلنا ل دينك ،فكان مما كلموا به الخهم أن
قالوا له ت  -ألت تزعم أن لك إلها؟ قال الحهم; نعم ،فقالوا
إلهك؟ لأل :لا ،م :فهل سمعت كلامه؟

له:

فال :لا ،قال وا  :أشممت له راثحة؟ قال :لا ،قالوا:
محيت له حنا؟ فال :لا . .قالوافإيدريلث ،انه إله؟ فال:

فتحز الحهم فلم يدر من يعبد اربعض يونا ،ثم استدرك
الحهم حجة مثل حجة زنادقة المحارى فقال لل مي:

ألت تزعم أن فيك روحا؟ قال نعم ،فقال؛ هل رأيت
روحالئ،؟ قال :لا ،فال قمعت ،كلامه؟ قال :لا .قال:

فوجدت له حنا؟ قائلا .قال فكذلك اسلأ.رىلدجه،

ولا يسمع له صحت . .وهو غاب عن الأبصار ،ولا يكون
ومكان دون عان. ))، ١٧ (.

وقد أورد الدهص هده القصة محتصرة ،وان الحهم ذكر
لل منية أن الله(اهوهدا الهواء مع كل ثيء  ،ول كل ثيء ،
(  ) ١٧الرد عل) الزنادقة والجهمت؛(صمن عقاثد اللف) صْا"،
. ٦٦

ولا نحلو ت - ،، ١٨٧مال اث ع،ا يقول الظالون ^١
كذا.

ولنا ح هذْ القمة وقفة ،فكإ تشاهد  -أخي القاريء _
أن دمع الخهم ل هذا انمليل لامإ ،الذ وصفاته له أساب
يمكن تتمها من نالك القمة وءvرها .

فالجهم ب محالن العناء  ،وب يروشسا من الآثار-كا سق

ذكره  -مع انه عاش ل زمان ال-امغ ، ،حيث تكثر حالق العلم
العامرة ،ييتوافر العناء الربانيون ،ومن ثم كان محلبه يابلأ
لأي باطل أوب.
أن ال هوام ا مل أن أمرن ،الهوى
محالف

تبا

خال ت ا

سكن ا

!إن الراسخ ل العلم لووردمت ،عليه من الشبه بعدد أمولج
البحر ،ما أزالت يقينه ولا ندحت فيه شكا ،لأنه  ١٠رسخ ق
العالم فلا سفز 0الشبهات ،بل إذا وردت عليه ردها حرس

العالم ؤحيشه مغلولة مغالو؛ةأرللا. ،
(  ) ١٨غتمم العلوميرآ  ، ١٦و٠ال١ ،لآلاف عن إستاد هذْ القصة;
إسنادها صحيح .
( )١ ٩ثتاح دار ال عادة لأبن المم . ١ ٤ ٠ / ١
- ٦٢ -

ومن ثم يأوصك أخي الشاري ،ونمي بالامحام الحاد
بتحصيل العلم الشرعي الا«ع ،والحرص عل محال ة أمحل
العالم الصادتض.

وسب آخر أوقع الحهم ل هذا انملل وهوأنه صاحب
جدل وخصومه،
وخصؤمته ،واغ ق
وكم نحن بحاجة
للصوص الشرعية

حيث كان ضح اللسان وسبب جدله
الشك والارتياب ،وفقد الشن والانقياد،
إل ترمح الإبجان ل نفوسنا ،والتسليم
بكل انثراح صدرواطمثنان نفس ،دون

أن يبق هدا التسليم مقدمات أومقررات مابقة ٠ ٠
يقول احد اللف؛ *إن الإيان إذا مكن القالب فبل
الاحتجاج ب محرجه الاحتجاج ،ؤإذا مكن الحجاج مل
الإيان كان متنقلا ،مص حاجه من هوأحج متها'أا.
ليقول عمربن همدالعزيز  -رحمه اه « -من جعل دنته
عرصا للخصومات أكثر اكقل1الام.

وعن أن الزناد عن أبيه :لا بميمون عل أمر ؤإن أعجبهم
(  ) ٢٠أصول اعتقاد أهل الة للامائي . ٧٢٢/٤
(  ) ٢١رواء اللألكاثي  jأصول اعممادأهل المة ،وكدا الأحرى ق
الثريعت ,
- ٦٣ -

أتى الدليللكلثاسله»لآأ>.
دب رابع جعل الجهم يتردى * jذا انملتل ،وص
«ردْ  ٠٠١٠٥١١ا ،إن مقالة جهم ل انمليل جاءت كرد فعل
لقالة مقاتل بن صليان  -اشر j-التشبيه والتمثيل ،يقول

أبرحنيفة  -رخمه الد » -أفرءل جهم  jنفي الشيه ،حتى تال
إنه تعال ليس بثيء ،وازٍل مقاتل  j -التشبيه والتمثيل -
وند التقى الجهم بمقاتل بن
حتى جعله ثل
سليان ل بلخ ،وحمل بيمإ خصؤمات واختلاف ،حش

مءث:تمِمّلّ,بم

والت—ديل للمعاق الصحيحة ،إن الجهم استحضر أمامه
انحرافا معينا وهوالتمثيل والتشبيه ،واستغرق ق دفعه حش

آل به الأمر إل التعطل ،وهكذا نشاهد أن .ممرا من
الانحرافات الساندة الأن ومجن تبل ،إن من أسبابما أما ردود

أفعال لانحراف ما ،فدعة الأرجاء ارد فعلأ لبدعة الخوانج،
وJلعة الحثررد فعل بدعة حلق العبد لفعله ،وهكذا .
(  ) ٢٦الاعممام للثاطي  ٢٢١/١بمرقسر.
(  ) ٢٧منان الاعتدال؛. ١٧٣ /

يقول سد قطب — رحه اش — ؛ (رإننا لا ن تحضر أمامنا

انحرايا معينا من انحرافات الفكر الإسلامي ،أو
الإسلامي ،نم ندعي يستغرق اهتإمنا كل ،بحث يمح
الرد عليه وتصحيحه هو المحرك الكل لنا فيإ نبذله من جهد
ل ت قرير خصامي التصور الإسلامي ومقوماته ،إنإ نحاول

تمرير حماس هذا التصور  -ل ذاتبما  -كإ جاء الؤحي ■
ذلك ،أن استحض ار انحراف ،مض ،أو نقص مض،
والاستغراق ق دفعه ،وصياغة حماس التصور الإسلامي للرد

علميه ،مغج ئديد الخهلر ،وله معقباته ،ل إنشاء انحرافا
جديد ق التصور الإسلامي لدفع انحراف ،قديم،
والانحراف انحراف عل كل حال<عآ>ا.

وعل كل فإن الحهم لر يلسث ،أن فل حيث ،كان مع
الحارن ،بن سرج الذي غمج عل دولة بي أمية ،وقد قتله

نلم بن أحوز صاحبا نرثلمة نصر بن سيار ،وذللئ ،سنة
. ٠١٢٨

ولو تحدثنا عن مرقم ،ال لمف ا من فرقة الخهمية لعنال بنا
(  ) ٢٨خماصالمحورالإّلارصا،ا
- ٦٦ -

الحديث'آم ،ولكن نذكر نول  ، jyjlمن أثمة السلف زيهم،
يقول عبدالض بن ايارك  -رخمه الد _ت «الخهمية كفار ،ومن

يشك ل كفر الحهمتة؟ ثم يقول  Iإنا ستجيز أن نحكى كلام
اليهود والنصارى ولا ن تجيز أن نحكى كلام الحهم؛ةاا'مء
ؤيفول الإمام البخاري  -رخمه الد ( -انفلرت ق كلام

اليهود والنصارى والمجوس ،فا رأيت أصل ل كفرهم ممم،

وإف لأسنجهل س لا يكفرهم إلا من لا يعرف كفرهما)<ا'ا'>.
وبعد هدا العرض لحياة الخهم بن صفوان ،أنقل لك

أحي القاريء شيئا مما ناله بعض المدافعن عن الحهم ،أو
ممن افتعلرا ممررامحن ،وموغامحتإ لانحراف الحهم وزندقته.
فيذكر القاسمي — عفا اس عنه ~ أن  ١الحهمية فرقة مز،
المسلم؛نااآم ،ؤيمف الخهم بالحرص عل إقامة أحكام الكتاب
(  ) ٢٩انظر مثلا كاب ال ة نمداس بن الإمام أحد ،والرد عو
الجيمية للدارمي وأصول الاعتقاد للألكاتي ،واجت،إع الجيوش
الإعلامية لأبن القيم وغثرها,

( )٣.الة نمل.اس بن الإمام احمدا. ١١١ ، ١٠٩ /
( ) ١٣خلق س انماد ص"اا .

( ) ٢٣تاريخ الجيمية وانمزلة ص؟ .
- ٦٧ -

وال تة! !  ،، ٣٣١ؤيقول القامحمي،ؤكان الحهم داعية للكتاب
والسة ،ناء عل من انحرف مإ ،محتهدا ،محا أبراب من
م ائل الصفات ، ٣٤١ ) ،ؤمحاول القاّمي التقريب ورفع

الحلاف بن الحهم ومحالفتهرْم ، ،و؛*وك القامحمى القول
الحر -الذي اشتهر به الحهم  -بمارة

فيقول بأنه

ءإساد فعل انمي إل اس»لأم>.

أخي الفاريءت -قارن كلام القامحمي بكلام الأمام
البخاري وابن البارك ،ولا أدرى كيف غاب عن القامحمي
أقوال اوسالف_ح الصالح ق بيان حال الحهم؟ ألربمللع عل قول
عثإن بن سعيد الدارمي  -رحه الق  -عن اُبمهمية عندما
قال_:

ءم ا الحهمية عندن ا من أمل القثلة ،وما نكفرهم إلا
بكتاب مطور وأثر مشهور وكفر مشهورا)؟ل'ام ،ؤيقول أيضا
( )٣٣انظر الرجع الأبق ص. ١ •،

( ) ٤٣الرجع الأبق ص . ٨١ومحل لأحد الاجتهاد ل الصفات؟
وقارن كلامه هنا بكلامه ق تمجي ه ! ١ ٤٧ — ٩ ٤ /

( ) ٠٣انظر الرجع الأبق ص• .٢
( ) ٦٣الرجع الأبق _. AY
( )٧٣الرد عل
- ٦٨ -

!الزنادقة والحهمية أمرهما واحد ،ؤيرجعان إل معنى واحد
وم راد واحد»له'آ>  .وكف بوصف الحهم بانه كان داعية
للكتاب ،والسة ،وهوأجهل من حار أهله ،ففد هال ،بخالق

القرآن ،وامتهن كتاب اطة ،وكيف يكون داعية من
لا نيؤخ له ولا علم عنده  -كإ نقل ذللن ،الثقات! - ،لقد مثل
جهم عن رجل طلق امرأته مل أن يدخل بما ،فقال عليها
العدة ،فخالف  ،كتاب الذه يجهله  .قال اللة سبحانه أ ؤ مإ

لكم عليهن من عدة تعتدوئبا ه [الأحزاب ،الأية I

وأما «الجر) 1الدى اقترن بالخهم فهر دعوى الخهم بان
العبد محور عل فعله كالريثة ل مهب الريح لا اختيار له ولا
مثيئة ،وإن،ا مى مشيئة اله> المحضة ،فلا حكمة ولا تعليل —

كا صبق ذكره  -ؤيزعم أن فعل العبد هوء؛ز ،فعل الله تعال.
ومحن الغريب جدا أننا نجد القاسمي يجعل هدا التمير
ولقد نال ابن القيم عن ; ^-١

( )٨٣ارد ءل الخهب ص٦٧١

وكد تملي ممرهم خمون  jء
ثر من ال عنا j ،ال ب يان.

( ) ٩٣خلق أفعال انماد ص. ١١
- ٦٩ -

القاسهي يعلق عل هذه الناظرة — الى كانت سببا ق صلأل

الخهم ورنديه كإ مر بنا — فيقول ت راهدا ما حكاه الإمام أحمد
ق ا لرد عل الحهمية أمرناه باختصار وقوفا عل موصع الشاهد
من فطنة جهم وبلامحه ق إفحامه حصئ،لا؛. ))،
وبثس هذا الذكاء الذي أورد صاحبه المهالك ،وما حال

الحهم ومن سار عل مجه إلا أنم أوتوا ذلكء ولر يوتوا زلكء ،
ؤامحتوا علؤما وام يؤتوا فهؤما ،ؤأؤبوا سمعا ؤأبصصارا ؤأفثدة فإ
أغنى عمم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفثدتمم من ثيء • •
ؤيستطرد الماسمي  ٠ق مؤصع آحر— ق الحديث عن
الحمد بن درهمرأآ'؛شخ الحهم . .فيشل حليطا من
( ' ) ٤١الخ ابهب

•

(  ) ٤٢الحعد بن درهم /أول من قال بخلق القرآن ،وأنكر
الممات . .وكان مؤدبا للخاليفة الأموي الامحر مروان بن
محمد /كله خالد بن مداس القرى ل عيد الأصص
(  ١٢٤ه)  ،ومر س حراس—ان ،حنث قال

ابما الناس صحوا

تقبل  ٠٥١صحاياكم فإل مضح بالخعر بن درهم إنه زعم أن

الد  /يتخذ إبراهيم خليلا ،ولب يكلم مص تكليا ثم نزل فذبحه
في1صل اكبح /.اوداةا'ْ</م.
١٧-

.

ولآج سل ذا صحم يجعد حالي او
ال قوي ان
يوم ذبم ائح
مري

إذ

لص خلي له
تال اي رامم
كلأ ولا __ اسم ال داني

شكر المعي ة كل صاحب سة

ف

درك

من

أحي

م؛ انرآُ>

ومما ناله الثار* :وهناك عرف الحهم ممج الخعد وهو

منمج اكأؤيل وعدم الاهتإم بعلم الحديث ،وتد راعه الحشو
الهائل الذي أيحل ق الحديث . .ي راعه عدم اهتام
ال٠حدJين (رباكرايةا) واقتصارهم ثل عل الروايةلمآٌ. ))،

إن رمي أهل الحديث ووصفهم بالحشو . .وأمم
حثؤية . .ليست إشا جديدا  . .بل ند قالها عمروبن
عبيد  -أحد رؤوس الاعتزال  -مصف ابن عمر انمحايٍ)

الخليل بأنه حشوي ،وتعود هده الفرية من حديد ك،ا هو

( ) ٢٠نمح الؤبمة /محمد هراس • ٢٧ / ١
(  ) ٠٣نثأة الفكر الفلني \. ٣٣٤ > TTT /
-٧٠

نهده تبممة بارئة ونديمه • ومن له إلمام واطلاع عل كتب

الحديث يدرك عن اية اللف الصالح بمتون الأحاديث،
ونقدها ،وقد ذكروا ضوابط وقواعد لذا السرِ)ْ،

وأحبرا اسأل اش  -عز ؤحل  -ان ير زننا حن الأتباع
لرسول اه  - . -وباه التوفيق.

(  ) ٠٤انغلر عثلأ كتاب تاؤيل محلف الحدث لأبن تسه وكتاب النار

النيف لأبن القيم وكتاب اهت،ام الحدين بنقد الحدث سدا
ؤمتنا لحمد لمعان .
-٧٦

نظرة ؤ الاتجاه اJملأني اضاصرومفراهره(ء)
الحمد ئد وحده ،والصلاة واللام عل من لا نبي بعده،
وعل آله وصحبه ،وبعد ت -

فإن رصد وكثف الذاهب اكحرغة عن المراحل المتمم

من الأمور الهمة الي ينغي الاهتإم الح-اد بدرامتهأ،
ويايناثها حقها س الماسة والبحث ،،نحقما لقول اه -

ؤ وكذلك ممل الايات وكب؛ن مسل
تع ال
الجرهض ه [الأنعام ،اية ، ] ٥٥ :وكإ قال عمر الفاروق.
رمي اه عنه  -ت إماتنمص عرى الإسلام عروة عروة إذا نثأ
ل ا لإسلام من لا يعرف ،الخاهلية ،وقد كان حديقة بن
اليان ~ رغي اث عنه  -يقول ت كان الناس يسألون رسول
اس-.-ءنالح ،/وى أسأله عن الثر نحافة ان
يدركمح• *،

ر★ ) نثر هدا القال ق محلة الجاهد ،عدد ٢٧
.٧٧-

ؤإن الذب .أو الاتجاه

سصررا>إزاء

الموص الشرعية ،من اخطر الذاهب وأشدها تضليلا،

واكترها تحريما لشرائع الإسلام الصحيح ،حيث أن هدا
السالك قد اضحله عدد غثر  JJiمن العكرين والثقفين ،كإ
أنه يتضمن التلبيس والاشتباه عل الكم من الم لمقن ،ؤمن

ثم فلا ي تغرب أن يقؤم أعداء للأسلأم بالكيد لهذا الدين
وأهله من خلال هدا الم الك العقل !التحرر* والدي يرفع
شعار الإسلام.
إن هؤلاء العقلأني؛ن ند جعلوا عقولم حاكمة عل

النصوص الشرعية ،لقد جعلوا نالك العقول »ع تصرها،
ومحدودية إدراكها ،وتفاوت أنواعها ،وكترة خطئها حاكمة
وقاضيه ءل الصوص الشرعية الصحيحة التلقاة من وحي

معصوم من ئد الد ِ عز وجل  -ؤولوكان من محي عير اقه
لوجدوا فيه اختلائا كمآ ه ،وك،ا امم حكموا عقولهم عل
!السم ع* فإنبمم أيما جعلوا محقتضيات العمر الحديث
ومستجداته ومتغراته حاك - ،آحر -عل الؤحي ،فهم يعون
را ) عازا الاتجاه قد بمص ميرسة إصلاحية . .وأحيانا يعرف
داعصرنة الأملأم! وريإ مماْ أصحابه تطهميزا ونجديدا • •
-٨٧-

إل إنزال الترع عل وفق ممضيات العصر الحاصر ،وس ثم
فنجد الكنثر من افلحرمات مرعا تكون ساثغة عندهم

ؤيتهاون ق تاما بدعوى تضر الزمان ،وأن |اادون| ينبغي
أن يكون مواكبا J؛ lU؛ vالتن ثرات  -أو بالأحرى;

الانحرافات  -أومباركاأ لها احيائا ك،ا اذكره إن ثاء الد.
ول الح«اة فإن هذا المس ،الملاق امتداد لفرقة العتزلة

المعروفة ،والي ظهرت ل القرون الأول ،حيت ،أن هاك

قواسم مشركة لغ ،المعتزلة الأوائل ولغ ،أفراخيم من
العملأنين انماصرين مجن حيثح ممدر تلقي العقيدة،
ؤمجمج الاستدلال ،وبعفس الأفكار والصمات المشمكة بى

أسلاف المعتزلة وبغا خلفهم من العاصرين ،ومن هده
المواسم المشركة الي نجمع بع ،المعتزلة الأواثل ،وبع،
المتأخرين جعل العقل ندا للوحي ،ز قد يقدمون العقل
عل النص المجح ،ك،ا نجد اتف اقا بيم—،ا ل التبعية
للمذاهبؤ والفالمات الأجنبية ،واستباحة الخوض ل الأمور

الضية ،والاستهانة بأحكام الد وصرعه ،والجرأة عي ،إثارة
الشبهات والاراء الشاذة باسم التسامح الديي ؤحرية الفكر،
ك،ا يتفقون عل مقت أمل السنة والتهوين من شأنبمم،
٩٧-

-

تقيم الدور إل دار إسلام ودار ممر . .وهناك من يمتع
الرق وايتلمس! العاذير لدين اش .عز وحل _ا وكأن دين
الد  -تعال -ل مل اتمام يبمناج إل ترئة من تلك
الوئوىرا>.

 ■ ٤انآكار حد الردة بدعوى حرية الفكر والرأي و•الانفتاح
الفكري! لا]ل-ا>
ه ِ اسباحة الاحتلامحل من الرجال والماء ،ومؤين

الخجاب ،الشرعي ،والماهل ؤ ،شانه ،ؤإباحة بعض أنؤلع
الربا وصور 0كربا الفضل والنثراكاعفءا. ،١

 _ ٦عدم الأحد بأحادين ،الاحاد ل العقائد بدعوى أنه ال
يفيد العلم ■
 . ٧إنكار بعض انمجزاُت ،المؤية ؤكرامايت ،الصالخإن
( ) ٩لقد نحدث د .عل اساق ؤ ،كتابه 1اهمية الخهاد 1عن نالك،

الدعاوى ونقدها بثيء من الممصيل واليان.
('  )١انفلوكتاب ،درا ،ات ق الثرة لحمد رور زين العابدين،

وكتاب سيه الأنام لخالقه ثالؤيت ،الإسلام للشٍخ عبئاه بن
يابس  -رخمه اث  ،-حيث ،نقدا هده الفكرة الخاءلث؛ن.

(  ) ١١انغلركتاب العصريون معتزلة اليوم ليوث ك،ال.،
-٨٢-

وبعض الضان ،أوتأؤيلها تأؤيلأ يأواْ النص كموممهم من
نزول المسيح عسى  -عليه اللام  -وااللأدكة والخن ،والطثر
الأبابيل ،وفلهورالدجالفيآخر الزش(أا>.
 -٨الدعوة إل «تهلوير الإسلام ،والاجتهاد الخرمنضط
ضوابط الثرع . .والقياس الموسع [ !] ومملؤير دين الإسلام
بأصول ه أو فروعه ك،ا قؤيع ص محمد إقبال ،ومحمد فتحي
^ ، )jوأْخن الخول ،ومحمؤد الشرتاوتم ، ،وحن الرابي)
وءيرهمأ>.

ك،ا أن  jهؤلاء من يدعو إل فتح باب الحوار -لعل،

مصراعيه  -مع الآءلراذا الأحرى من أصحاب الانحاهاتر
(  ) ١٢انغلر كتاب متج الدرّة الملية الحديثة ق الضير لفهد
الرومي ،وكتاب دراسات ل المرة التبؤية لحما مرور زين
اليابدين ■

(  ) ١١٠اتغلر كتاب مفهوم تحديد الدين  _ Lla_Jمحمد محعيد ،ومحلة
كلية أصول الدين بجامعة الإمام ،العدد الخاص مقال
الفالقة ؤأثرهال أصول الدين لحمل رثادحلل صا- ٢ 1
وكتاب
 ، ٣٢١وانفلركاب تحديد أمول الفقه

العصريون معتزلة اليؤم ليؤمفا ككال •
٠١٨-

-

المحرفة لكلعليانين أو السارين أو الرافضة أو المحارى
ونحوم ،وكل ذلك بدعوى إثراء المكر ،وان اختلاف

الرأي لا يف د للود قضية ،وقد ظهر ل بعض تلك الملتقياته

محاولأُت ،متكلمة للتقريب يخن أفكار متباينة ،وال عي إل
الالتقاء ل منتصف الطريق عن طريق بعض التنازلأت
والمداهنات .

وق الخت ام أوصى مي ئخواف من أمل الإسلام
الأصيل أن يتمكوا  -وبعلم وبصرة  -بعقيدة اللف ا
الصالح ،وان يتممهوا ل دين ايد  -عز وجل  ،-وأن ن عى
ونتواصى لمبيخ الولاء والأنتاء لمج أهل السنة والحاعة
مهإ كانوا وأيا كانوا ،كإ أنه يتمن علينا فقه واقعنا الحاصر،
وأن ندرك بور وحذر وبعد نظر حقيق ة هذا الأنحا0
العملاق ،فترصي كبهم وموممرامم ومحلامم ،نم نكثمها

أمام المسلبن ،ونحذر من صلالهم وزيفهم ،وعلينا واجب
الصيحة نحاه من انخيع  ١^٠اذسللث ،واكحررء من صوابهل
الريعة ،ؤأن ننايهم طلبا للحق ،وندعوا لهم بالهداية
والأستنامة ،فأهل السنة  -ك،ا هومعلوم يمرقون الحق

ؤيرخمون الخلق ،وأسأل ،الد  -عز وجل  -أن يوفق الحميع لما
.٨٤-

محبه اض ؤيرصاه وباش التوفيق وصل الد وملم عل نبينا محمد

وعل آله وصحبه ^ ٠١٤١؛ .

(  ) ١٤من باب الفانية لك  -أحي القاريء  -فإليك بعض
الحيدة الق نحدنت عن هذا المج العملاق عل متل المُس
والقد;ِ المزلة بى القديم والحديث يحمد العبدْ دطفذأ

ءب ادالحاJم /ومفهوم نحديد الدين لسءلاعي محمد سعيد/
ومبج المدرس ة العمالية الحديثة ل الضر لفهد الرومي/
ودراس ات ل الرة الجوية لمحمد زين العابدين /والولاء

والراء لمحمد الفص3لارا /وأهمية الحه اد لعل العلمياق/

والعصريون معتزلة اليوم ليوسف كإل /والإسلام والحقارة
الغربية لحمد محمد حسين رحمه الد /ومذاهب غمية معاصرة

لمحمد نهلب /والفكر الإسلامي المعاصر لغازى التوبة/
والمتثرلون ومن تابعهم رمولفهم من نات ام;عة لعابد الميال. /

وغزومن الداخل لخإل سلمهنان.
٠٨-

-
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 ١ء •يمظات عل الو>سوءة اليسرة ل الأديان
والذاهب انماصرة
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 - ٤الخهم بن صفوان حقاثق وأباطل
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