
 صل السادس عشرفلا
 ت السياسيةافقيدة يف مواجهة اخلالالع
 
 بعض الدارسني أن يفرقوا بني نوعني من اخلالفات، ومها ما يسمونه خالفات عملية وأخرى دوي

 ،١ الثاين باخلالفات العقيديةوععلمية، ويعنون بالنوع األول اخلالفات السياسية بينما يعنون بالن
 املؤرخون ودارسوا اهدء ذلك هو الوصول إىل قاعدة عامة طاملا ردأغلب الظن أن اهلدف من وراو

 نظر نتاريخ الفرق اإلسالمية ومفادها أن املسلمني اختلفوا يف العمليات ومل خيتلفوا يف املعتقدات، فم
دادي والشهرستاين واألشعري وغريهم جتدهم يثبتون بغيف ما كتبه املؤرخون لعقائد فرق املسلمني كال

دة وهي أن املسلمني كلهم امجعوا على األصول ومل خيتلفوا فيها، ولكن جتدهم بعد ذلك هذه القاع
 وهذا يف احلقيقة ،خيرجون من حظرية اإلسالم بعض الفرق ويعتربوهنم فرقا خرجت من دائرة اإلسالم

تناقض منهم وذلك أن الذين خيرجوهنم من مجاعة املسلمني هم فرقة كانت مسلمة فخالفت بقية 
إذا مل يكن هناك خالف ف ،٢مني يف أصل من أصول الدين، وبذلك صح خروجها من اإلسالماملسل

يف االصول فال وجه إلخراج هذه الفرق من اجلماعة املسلمة، مث إننا جند يف تاريخ الفكر اإلسالمي 
يف يصح القول بأن كر النبوات وإعجاز القرآن وغري ذلك، فنكمن ذهب إىل القول بقدم العامل وأ

 سلمني مل خيتلفوا يف األصول؟امل
 
ىل املسألة السابقة وهي التفريق بني اخلالفات العملية واخلالفات النظرية أو العلمية، إ اذا رجعنإو

 وجدت يف ليتفنحن ال نرى مسوغا هلذا التفريق، وذلك أن من الصعب التفريق بني هذه اخلالفات ا
سية وعقيدية وكلها متداخلة بعضها نتج عن  يف أمور مالية وسياتالعامل اإلسالمي وهي خالفا

بعض، وبعضها كان سببا للبعض اآلخر، كما أن هناك صلة وثيقة بني نشوء األفكار والنظريات وبني 
الواقع الذي يعيش فيه اإلنسان، وختتلف طبيعة العالقة فيما بني نشأة األفكار وبني الواقع وأحداثه، 

ألحداث، وتظهر هذه األخرية أحيانا وكأهنا مثار ألفكار طاملا فتظهر أحيانا األفكار وكأهنا نتيجة ل
 .قبعت يف األذهان إىل أن توفرت هلا شروطها اليت أخرجتها إىل الواقع

 
  نشأة اخلالفات السياسيةـ أ
مني لن أول خالف يف أمور السياسة بني املسكا بدأت اخلالفات السياسية يف عهد أيب بكر ورمبا اذإ

 الناس ليكون خليفة للمسلمني، هعي على بن أيب طالب وسعد بن عبادة، ملا باما جرى بينه وبني
 .ويدفعنا إىل هذا االفتراض ما قاله على أليب بكر بعد أن بايعه الناس
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له يوم الثالثاء على العامة خرج ة ملا بويع أبو بكر يوم السقيفة وجددت البيع" ذكر املسعودي أنه فقد
بلى ولكنين خشيت :  بكروبأفقال . ورنا، ومل تستشر، ومل ترع لنا حقاأفسدت علينا أم: قالفعلي 
خرج سعد بن ُعبادة اخلزرجي إىل الشام ومل يبايع أبا بكر حىت قتل يف الشام سنة مخس و ،٣"الفتنة

أن أسأل رسول اهللا صلى اهللا عليه  ددتو": عشرة، ويقول أبو بكر بصدد هذا اخلالف السياسي
ددت أين سألته عن مرياث العمة وو  فال ينازع األمر أهله،- اإلمامةينعي–مر وسلم يف َمن هذا األ

وبنت األخ فإن بنفسي منهما حاجة، ووددت أين سألته هل لالنصار يف هذا األمر نصيب فنعطيهم 
مر يف عنق أحد الرجلني فكان أمريا وكنت األووددت أين يوم سقيفة بين ساعدة قذفت .. إياه 
 ٤"وزيرا

 
اشم واالنصار، ويتضح من كالم أيب بكر أنه ه لرجلني عليا وسعدا الذين كانا مرشحني لبين باوعىن

أحب أن يسأل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن أمرين ولكن ذلك مل حيدث، وهذان األمران 
حىت  يف اإلمامة، وقد ذكر املسعودي أن سعدا مل يبايع أبا بكر ينأحدمها متعلق يف توزيع األموال والثا

قتل، أما علي فقد اختلفت الروايات يف حتديد الوقت الذي كانت بيعته اليب بكر، فقيل بايعه بعد 
ثة أشهر وقيل ستة أشهر وقيل غري ذلك، واملتفق عليه أن عليا مل الموت فاطمة بعشر أيام، وقيل بث

تهت اخلالفات ملا بايع على أبا بكر انو ،٥يبايعه إال بعد وفاة فاطمة، وكذلك سائر بين هاشم
ل، ولذلك اهم علي وبني أيب بكر، وبقي اختالفهما يف توزيع االموتمدالسياسية بني بين هاشم ومبق

قلنا أن هذا النوع األخري أذكى جذوة اخلالفات السياسية وإن مل يكن السبب األول واألخري هلذه 
استمرت اخلالفات يف توزيع لسياسية، وملا تويف أبو بكر ووىل اخلالفة عمر بن اخلطاب،  ااخلالفات

 وغريه يف ذلك، ولكن ماألموال بني عمر وعلى والعباس، وقد ذكرنا فيما سبق ما رواه اإلمام مسل
هل استمر اخلالف السياسي يف عهد عمر؟ ال جند أثرا لذلك إال أنه يروى أنه ملا قتل أبو عبيدة 

 يف حماولتهم لفتح فارس، شق ذلك على الثقفي باجلسر يف احلرب الدائرة بني الفرس واملسلمني وذلك
املسلمني، فأراد عمر اخلروج بنفسه إال أن بعض كبار الصحابة أشاروا إليه بأن ال يفعل ذلك، 
فأرسل عثمان إىل على بن أيب طالب وطلب منه أن يكلمه ويعرض عليه أن يترأس اجليش، فرفض 

لذي بقى يف نفس علي من عمر، رمبا كان هذا راجعا إىل نوع من الوجد او ،٦علي ذلك وكره
وقُتل عمر ومن أعجب العجائب أن .  أمر مهم كهذاي أن يكون خليفة عمر يفلع ولذلك مل يرض

 سبب قتله أيضا كان أمرا له عالقة باخلالفات املالية، وذلك أن أبا لؤلؤة الذي ذكرت كتب التاريخ
ما خراجك "ة بن شعبة، فقال له عمر نه قاتله قد اشتكى إليه من ثقل خراجه الذي فرض عليه املغريأ

 .كان ذلك سبب قتله إياهف ،٧"لابكثري يف كنه ما حتسن من األعم
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ذا جند أن األفكار السياسية يف التاريخ اإلسالمي كانت نتيجة الختالفات اجتهادية يف قضية وهك
اسية املذهبية بعد ربنا فيما سبق أمثلة كثرية لذلك، وإذن بدأت اخلالفات السي ضتوزيع األموال، وقد
عها خالف عقيدي كان يف طور الطفولة، وجند بداية هذا النوع من م أ وبد،التحكيم كما قلنا

اخلالف العقيدي يف آراء احلكمني حيث أصّر أحدمها وهو عمر بن العاص يف البَّت أوال، وقبل 
 عليا يتهم خصومه ية املطروحة، ما إذا كان عثمان مؤمنا أم كافرا؟ مث جند أنقضوصول أي حل لل

دين وال كتاب وال قرآن فمن املمكن اعتبار هذا بداية للخالفات العقيدية،  بأهنم ليسوا أصحاب
وسوف نبسط الكالم فيها فيما بعد، وإمنا أردنا هنا أن نبني كيف نشأت اخلالفات بعضها من بعض، 

لباحثني أن الشعور العام ويرى بعض ا. وكيف أدت اخلالفات السياسية إىل البحث يف مسائل عقيدية
بالسخط والتذمر وتولد الشك واحلرية والتساؤل الذي بدأ بعد الفتنة كان هو الذي محل كل طائفة 
على أن تكون هلا آراؤها اخلاصة هبا وأن تفكر يف وضع نظريات سياسية مث تنظم نفسها وتتكتل 

 ٨لتحقيق هذه النظرية وتطبيقها يف الواقع
 
كره املسعودي، ولكن ذلك ذي عروة بن أذية على ما" التحكيم"سألة م يف قال أن أول من حبثيو

ليس بثابت ألن املسعودي نفسه يذكر خالفا يف هذا الشأن بني املؤرخني يف اجلزء الثاين من كتابه 
حملاريب، وقيل أن أول من حكم رجل من بين  اوقيل أن أول من حكم بصفني يزيد بن عاصم"فيقول 

وكان أول من شرى بصفني من احملكمة رجل من بين يشكر، وكان من . بن متيمسعد بن زيد مناة 
 ٩"ال حكم إال هللا، وال طاعة ملن عصى اهللا: وجوه ربيعة، ممن كان مع على فإنه يف ذلك اليوم قال

ي إال أن من حقنا أن محزاب السياسية يف العامل اإلسالألن إذ ال ننكر أمهية هذه اآلراء يف نشأة احنو
لقول بأن الشعور العام بالسخط والتذمر وما إىل ذلك اف ب الباحثني حتديدا أكثر ملا يذهبون إليه،نطال

من األحوال االجتماعية والفكرية والنفسية اليت تعرض هلا هؤالء القوم كانت وراء نشأة األحزاب 
 لعوامل حقيقية نه يفتقر إىل حتديد أكثرأل نظرنا، ليس ألنه رأي خاطئ، بل يفالسياسية ليس جمديا 

 .بعينها كانت وراء نشأة األحزاب السياسية
 
ا أن البحث يف أول من قال بالتحكيم ال حيدد نشأة هذه الفرق، أضف إىل ذلك أن التعرف على مك

ن يتعرف على القائل األول هلذا  أأول شخص قال هذه القولة هو أمر ال طائل حتته، ولو قدر لباحث
 .و نشأة غريها من الفرقأ جعرفة العوامل اليت كانت وراء نشأة اخلوارلرأي فلن يسعفه ذلك على ما
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 ـ عوامل نشأة الفرق السياسية ـب
  ينبغى للباحث املتأين أن ال يعبأ هبذه األراء العامة املوغلة يف االيهام، وإمنا ينبغي أن يبحث عناذإ
لعوامل يف نظرنا تنحصر يف أمور نشأة التفكري السياسي، وهذه ا لعوامل احلقيقية الىت كانت وراءا

 :يهو ثالثة
 
ن اجملتمع العريب قبل اإلسالم عبارة عن جمموعة قبائل تشترك يف أمور كثرية اك. العصبية القبلية: الًوأ

م بني خلالفات واإلحن، وملا جاء اإلسالواأمهها اللغة، وكانت العالقة بني هذه القبائل حتكمها احلرب 
ق اخللق شعوبا وقبائل، وثانيا أن لخ وال أهنا مشروعة مبدئيا وذلك أن اهللاموقفه من القبلية وهو أ

الغرض من وراء ذلك كان التعارف، ولكن مع أن موقف اإلسالم هذا كان واضحا، إال أن أثر ذلك 
رى أمر املسلمني خسبب يف ذلك أن اإلسالم من جهة أاليف حمو االنتماء القبلي للفرد كان بسيطا و

قرابة، وهنى عن االساءة إليهم، وعلى هذا فإن ذم اإلسالم للقبلية كان موجها إىل مراعات حق ال
التعصب القبلى ال إىل القبلية حبد ذاهتا، ومن هنا اتاح اإلسالم للقبلية فرصة للبقاء ومل يقض عليها، 
ك فلما تويف النيب بدأ التحزب القبلي فكانت قبيليت األوس واخلزرج من جهة وكان امسهم يف ذل

بينما كانت القبائل املضرية وعلى رأسها قريش متثل اجلبهة الثانية وكانوا يعرفون " األنصار"الوقت 
وحدث أول نزاع يف اإلمامة بني هذين الفريقني، وانتهى هذا الرتاع بإثبات حق " املهاجرين"بـ

والزعامة وأصبح قريش يف اإلمامة، ونتج من هذا أمرين هامني ومها أن قريشا أصبحت صاحبة القيادة 
غريها من القبائل تبعا هلا، واالمر الثاين هو أن هذا مبدأ االول كان اعترافا ضمنيا بأفضلية قريش، 
وانقسم القرشيون حيال هذين املبدأين إىل ثالثة جمموعات، اجملموعة األوىل وميثلها كبار الصحابة 

 األمر على قريش ليس إال واجبا كايب بكر وعمر وعلى وغريهم، الذين كانوا يرون أن ختصيص هذا
دينيا بنص واضح وعلى القرشيني أن يؤدوا هذا الواجب، وجمموعة أخرى كان على رأسها اخلليفة 
عثمان ومعاوية بن أيب سفيان وعمر بن العاص كانت ترى مارآه الفريق األول ولكنهم توسعوا يف 

يني من غريهم وعلى هذا فإهنم أوىل ذلك وفهموا أن التنصيص على امامة قريش يعين بأفضلية القرش
بالرعاية من غريهم من املسلمني، فإذا استطاعوا أن حيسنوا إىل األقربني إليهم من القرشيني بالطبع 
فعلوا ذلك من غري أن ينتقصوا حق األخريني، هذا يفهم من كالم اخلليفة عثمان عندما ناقش الذين 

 ودار بينهم حوار يف أمر تولية الوالة، فقال عثمان نقموا عليه، فقد جاء على إىل اخلليفة عثمان
فتعلم أن عمر واله؟ : قال. نعم: أنشدك اهللا يا علّي، هل تعلم أن املغرية بن شعبة ليس هناك؟ قال"

فلم تلومين إن وليت مثله يف رمحه وقرابته؟ قال على إن عمر كان يطأ على صماخ : قال. نعم: قال
، مث بلغ به أقصى العقوبة، وأنت ال تفعل، ضعفت ورققت على من وىل إن بلغه عنه حرف جلبه
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" أجل إن رمحهم مىن لقريبة، ولكن الفضل يف غريهم: قال! وهم أقرباؤك أيضا: قال عثمان. أقربائك
أما واهللا ألنا أعز نفرا، وأقرب ناصرا، وأكثر "مث خرج عثمان إىل املسجد فخطب وجاء يف كالمه 

يل، ولقد عددت لكم أقرانا وأفضلت عليكم فضوال وكشرت لكم عن عددا، واحرى إن قلت هلم إ
أال فما تفقدون من حقكم؟ واهللا ما قصرت عن بلوغ ما بلغ من كان قبلى "وقال أيضا " اخل..نايب

 ١٠"ومل تكونوا ختتلفون عليه
 
لنا صحة ما ناقشة الىت أبدى كل من اخلليفة عثمان واإلمام علي رأيه تبني املذا أمعنا النظر يف هذه إف

يرى أن الوالية لألفضل القرشي ال لألقرب رمحا، بينما كان يرى عثمان  ناقلناه آنفا وهو أن عليا ك
أن الوالية تكون حسب رحم القرابة، مث إن هناك فريق ثالث وميثلهم معظم عمال اخلليفة عثمان يف 

أن اإلمارة والوالية مرياث ار وخاصة الوالة منهم وكانوا يرون أن هذا األمر خمصوص عليهم ومصاال
ه كان يسمر عند سعيد نأ "١١هلم وما جناه املسلمون يف جهادهم مع الكفار ملك هلم، ولذلك يروى

الك  مفرد عليه" إمنا هذا السواد بستان قريش:"بن العاص وجوه أهل الكوفة، فقال هلم يف حديث له
 مالوترادوا الك" يافنا بستان لك ولقومك؟أتزعم أن السواد الذي أفاءه اهللا علينا بأس"األشتر قائال 
مث ملا أمر عثمان باخراجهم من الكوفة وتوجيههم إىل الشام، فقدموا على معاوية، فقال . فيما بينهم

إن أئمتكم لكم جنة فال ، وقد بلغين أنكم نقمتم على قريش، ولو مل تكن قريش كنتم أذلة: "..هلم
أما ما ذكرت من قريش "صعصعة بن صوحان العبدي فأجاب رجل منهم هو ". تفترقوا عن جنتكم
أما ما ذكرت من اجلنة فإن اجلنة إذا . العرب وال أمنعها يف اجلاهلية، فتخوفنا فإهنا مل تكن أكثر
 ١٢"اخترقت خلص إلينا

 
مته أن خالفة بين أمية كانت مبنية على العصبية، قد ذلك فإن ابن خلدون أثبت يف مىلإلضافة إاب

كذا نأيت يف هناية املطاف هو. ١٣.."منهم بلعصابة قريش وأهل امللة أمجع وأهل الغكانوا "وأهنم 
لقبلية كانت األساس الشرعي النقرر ما تبني من خالل ما أوردناه من األدلة القاطعة بأن العصبية 

 .ألول حزب سياسي ظهر يف اإلسالم
 
 باملرتبة الثانية بعد األموية من ن جهة أخرى، جند فرقة اخلوارج وهي الكتلة السياسية اليت تأيتمو
حية التارخيية، جندها نشأت نشأة مماثلة لتلك الىت نشأها احلزب األموي، ولكنها مناقضة ومعارضة انلا

ني خالفات وإحن، وملا ري اخلوارج كانوا من قبائل الربعية وقد كانت بينهم وبني املضنله، وذلك أ
ا مأ. ١٤وا عليهم وأقاموا على أنفسهم إماما ليس بقرشىرأوا اخللفاء واالمراء كلهم من قريش خرج
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خ نشأهتا إال أهنم يكادون جيمعون على القول بأن يالشيعة فإن الدارسني وإن كانوا قد اختلفوا يف تار
من و ،١٥لقول بأن الشيعة مذهب فارسي اموإىل الفرس كانوا مادة هذه الفرقة، بل ذهب بعضهم إىل

اعتربوا عوامل نشأة هذه  نيلية، ومن أعجب العجائب أن بعض الباحث العصبية القبرهنا يظهر عنص
منهم من حاول أن يقسم و ،١٦الفرقة أمورا منها اعجاب الناس يف شخص على ومنها تعاطفهم معه

ذهب إىل أن أصل أفكار الشيعة ف س،هذه العوامل إىل داخلية وخارجية كما فعل األستاذ الري
الوجد أكثر من األسس  نمطفي، ورأى أن أفكارهم بنيت على أساس السياسية يعود إىل الشعور العا

املنطقية والربهانية، وهذا الشعور العاطفي نشأ من النتائج احملزنة الىت انتهى إليها جهاد اإلمام علي 
ويني للشيعة وزعماءها، وهذه هي العوامل ماألوأمهها قتل احلسني، ويضاف إىل ذلك اضطهاد 

ما ترتب من آثار اجتماعية واقتصادية "ه األستاذ، أما العوامل اخلارجية فهي الداخلية على ما يرا
 ١٧"وثقافية على دخول املوايل يف دائرة اجملتمع اإلسالمي

 
ضها داخلية وبعضها بعا ينبغى أن نتساءل على أي أساس فرق األستاذ الريس هذه العوامل فاعترب نه

شأ نشأة داخلية نت ؟ الىت يعتربها أهنا أمورا" والعواطفالشعور"خارجية، هل يعين بالعوامل الداخلية 
أي تنبع من داخل اإلنسان، وال تأيت من خارجه، فإذا كان هذا ما قصده، فهذا ظاهر بطالنه، وذلك 

أن يتعرض هذا اإلنسان إىل مؤثرات   وجود لشعور أو عواطف تنشأ يف داخل اإلنسان من غريأنه ال
أما إذا عىن بالعوامل الداخلية بدور العرب . إذا كان هناك ما نشعر بهخارجية، فليس هناك شعور إال 

يعية ظهرت شيف نشأة الشيعة فذلك أيضا أمر غري معقول، وذلك أنه يعترب الفرقة الكيسانية أول فرقة 
مث نأيت إىل العوامل الىت مساها عوامل . إىل الوجود، ومن املعروف أن مؤسس هذه الفرقة أحد املوايل

ة ويقول أن منها عوامل سياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية، ونتساءل ملاذا ال تكون هذه خارجي
وكما هو بني ليس هناك من سبب . العوامل ذاهتا عوامل داخلية؟، وما الذي جعلها عوامل خارجية؟

 كبرية بني وال مربر لتقسيم هذه العوامل إىل داخلية وخارجية، وهذا األمر حبد ذاته ليس بذي أمهية
وذلك ألنه يتعلق مبنهج البحث وال يتعلق بالبحث ذاته والنتائج املترتبة عليه،  ولذلك فإننا نتفق مع 
الباحث فيما ذهب إليه من وجود عوامل اجتماعية واقتصادية وسياسية، وإن كنا ال نوافقه على 

 هذه املرحلة ال مربر له، إمهال العامل الديين، مث إن التفريق بني العوامل االجتماعية والسياسية يف
ومهما يكن من أمر، فإن العامل األساسي يف نشأة الشيعة وظهورها كحزب سياسي كان عامل 
الشعوبية، ولو مل يوجد املوايل يف العراق آنذاك ملا وجد شيعة اليوم، فوجود املوايل وخاصة الفرس 

 .منهم هو حجر الزاوية لنشأة حركة الشيعة
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حزاب السياسية يف اإلسالم كان عامل ألا العامل األول من عوامل نشأة الفرق أوكذا تبني لنا أن هو
 .العصبية القبلية والشعوبية، وميكن أن نعتربها عوامل اجتماعية

 
رق السياسية يف اإلسالم، وهو يف لفا هو العامل الثاين من عوامل نشأة اذه. االقتصادي العامل: ياناث

وارثا من أمناط حياة اجملتمع تم ل السابق ولوال أن القبلية كانت منطااحلقيقة ال يقل شأنا عن العام
 السياسية يف قالعريب لقلنا إن العامل األول هو العامل االقتصادي، فإن دور هذا العامل يف نشأة الفر

وذلك ملا مر بنا من أن اخلالفات اليت وقعت بني الصحابة ة اإلسالم هلو يف جانب كبري من األمهي
مث بني الوالة واحملكومني ثانيا كانت خالفات اقتصادية، وقد بينا فيما سبق أمهية هذه اخلالفات أوال، 

ا، ويكفينا أن ننظر كيف كان للعامل نودورها يف نشأة اخلالفات السياسية، فال حاجة بنا العادهتا ه
ون كانوا مشردين قبل االقتصادي الدور احلاسم يف نشأة هاتني الفرقتني التني ذكرنامها آنفا، فاألموي

خالفة عثمان، وذلك أهنم كانوا قرييب العهد بالكفر فلم يستطيعوا االندماج يف اجملتمع املدين الذي 
تتلمذ بني يدي النيب، فكان منهم أخطاء وخمالفات وكان من جراء ذلك أن أهدر دم بعضهم كعبد 

ائعني مشردين قد التهمهم اهللا بن أيب السرح، ونفي بعضهم كمروان بن احلكم وكان آخرون ض
اجملتمع اإلسالمي الذي مل يكن فيه مقعد ملنافق وال ملشرك يف ظل دولة املدينة، ولعل اإلمام عثمان قد 
أدرك هذا فآوى الضائع منهم وأطعم اجلائع، وآمن اخلائف، حىت اجتمع مشلهم وقويت شوكتهم 

 .هليةوعاد إليهم ملكهم ومرتلتهم الىت كانوا يتبوءوهنا يف اجلا
 
 إىل اخلوارج وكيف فعل هبم هذا العامل االقتصادي فعلته، تبني لنا انرن ناحية أخرى، فإننا إذا نظمو

ال األمويني وذلك أن اخلوارج كان معظمهم حأن حاهلم مل يكن خيتلف يف كثري على ما كان عليه 
 يغري ذلك من حاهلم بعية بدوية كانت تعيش يف خشونة وعسر فلما دخلوا يف اإلسالم مل رمن قبائل

شيئا، مث أهنم مل جيدوا سبيال إىل السلطة وذلك لعلمهم أن هذا األمر بات مقصورا على القرشيني 
ا يدينون إالً وال ذماً لغريهم من العرب واملسلمني، فكان وفقط، بل يف أيدي العثمانية الذين مل يكون

ك منهم حبا لعلى وال حبا آلل البيت وال طريقهم الوحيد هو أن يصفوا وراء اإلمام علّي ومل يكن ذل
للهامشيني وإمنا كانوا يأيدونه ألنه كان األمل الوحيد الذي بقي للضعفاء الذين ليس هلم حول وال 
قوة، فلما رأوا فعله يف املال خاب أملهم، وذلك أن اإلمام عليا كان يوزع األموال على انصاره 

 ومل يكن هذا األمر مقبوال لدى زعامات العرب وعلى بالتساوي بغض النظر عن جنسهم أو قبيلتهم،
رأسهم اخلوارج، وذلك أنه جيعلهم يف مرتلة املوايل وهو األمر الذي كانوا يفرون منه فإن بين أمية 
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أنفسهم مل يكونوا يساوون بني العرب والعجم أو املوايل، ومن هنا كانوا أفضل من علي ىف نظر 
 .بعض وجهاء العرب

ل أو ممتلكات الدولة، وذهب معظم فرقهم، املن اخلوارج أمجعوا على جواز هنب بيت ا هنا جند أومن
الل وسيب ذراريهم حما عدا فرقة أو فرقتني، إىل أن دار خمالفيهم دار حرب وأن دماءهم وأمواهلم 

 .ونسائهم بل وقتل أطفاهلم مباح
 
 الهتمامهم يف األموال وكيف د ضربنا أمثلة فيما سبق، عند حديثنا عن اخلالفات االقتصادية،قو

 بتوزيعها، وذكرنا  قصة أحد زعمائهم مع أبا حرابة، وكيف سأله عن فعل أئمتهم يف نونكانوا يع
متأثرة م من اخلوارج ليتبني لنا كيف كانت أفكار هؤالء القو األموال، ونذكر هنا قصة أخرى لواحد

ياد بن أبيه بلغه، عن رجل يكىن أبا اخلري يروى أن ز. "إىل حد كبري بظروفهم االقتصادية واملعيشية
من أهل البأس والنجدة أنه على رأي اخلوارج، فدعاه فواله ورزقه أربعة آالف درهم كل شهر، 

ما رأيت شيئا خريا من لزوم الطاعة : ئة ألف، فكان أبو اخلري يقولاوجعل عمالته يف كل سنة م
 ١٨"والتقلب بني أظهر اجلماعة

 
ي الشجاعة والشدة احلدة والتمسك هو امة الىت اشتهر هبا أتباع هذه الفرقة تكن الصفات العملو

بظاهر النصوص وسرعة الفهم وقرب البديهة مل تكن هذه املواصفات إال انعكاسا لبيئتهم ومعيشتهم 
 ميلكون هذه القدرات، وذلك أن السواد األعظم لطبقة الالبدوية، ولذلك قل املوايل فيهم، ألهنم 

نوا أصحاب حرف وصناعات وجتار، فلم يستطيعوا االنتماء إىل اخلوارج، مع أن رأيهم يف املوايل كا
ولعب . امة كان من شأنه أن جيتذب املوايل وكل من هو ليس بعريب بل كل من مل يكن قرشياماإل

 العامل االقتصادي دورا أساسيا يف نشأة فرقة الشيعة، وذلك أن اإلمام عليا كانت له نظرية يف توزيع
األموال مفادها أن ُتقسم األموال بني الرعية وأن ال يفضل عريب على عجمي، وقد كان هذا املبدأ 
الذي تبناه اإلمام علّي يف توزيع األموال قد جلب إليه متاعب مجة ودفع مثنه غاليا، بل إن سبب فشل 

ذه، وذلك أنه كان كفاحه هو ومن جاء بعده من زعماء الشيعة ال يعود إال إىل عدم واقعية نظريته ه
يساوي بني العرب أنفسهم من جهة وال يفضل قرشيا على غريه من العرب، وكذلك ساوى بني 
املوايل والعرب من جهة ثانية، وكان يقول ملن قال له ملاذا ال تفضل هوالء األشراف من العرب على 

 ١٩"أتأمرونين أن أطلب النصر باجلور"املوايل 
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ايل، ساوى بينهم وبني العرب ومل على الكوفة، وقد كان معظم جيشه من اا استوىل املختار الثقفيملو
رمبا كان هذا أحد أسباب ضعف جيشه و ،٢٠يف العطاء، فأثار بذلك سخطا بني جنده من العرب

 .وهزميته وقتله على يد جيش ابن زياد
 
 على، األول خل أنصار اإلماما العامل االقتصادي عمل من وجهني خمتلفني يف دذاكذا جند أن ههو

 آمال العرب يف قيادة علّي، وكان سببا لقعودهم من مناصرته، بيخمن هذين الوجهني هو أنه 
والوجه الثاين هو أنه كان مشجعا للموإىل وكان وراء انضمامهم إىل جيشه وذلك أن نظريته يف 

قوقهم مجيعا سواء ترافا وإثباتا حلعط إثباتا واعترافا حلقهم يف األموال بل كان افقاألموال مل تكن 
أكانت حقوقا اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية، فهم كغريهم من الناس، بينما كانوا قبل ذلك 

 .مسلمني من الدرجة الثانية
 
لفرق السياسية يف اإلسالم،  اهذا هو آخر العوامل الىت كان هلا أثر يف نشأة. العامل الديين: لثااث

 أغلب يف ص بوضوح وإن كان مشوبا بسوء فهم للنصوالشيعة واخلوارج ويظهر أثره يف فرق
األحيان، أما األمويون فإهنم كانوا أقل الناس تأثرا بالعوامل الدينية، إال أننا ال نستطيع مع ذلك إنكار 

كثريا منهم من كبار الصحابة كعمرو بن ن أثر الدين اإلسالمي يف نشأة تفكريهم السياسي، وقد كا
يان واملغرية بن شعبة وغريهم، وذلك أن اإلسالم كما قلنا جعل اإلمامة يف عاوية بن أيب سفمالعاص و

قريش وملا كان بين أمية من زعامات قريش يف اجلاهلية مل يكن هناك ما حييل بينهم وبني اخلالفة بعد 
اسالمهم، وهذا مما جعلهم يفكرون يف استعادة زعامة العرب، مث إن قتل اخلليفة عثمان أعطاهم حقا 

يف مطالبتهم بالزعامة، وذلك أن اخلليفة املقتول ظلما وعدوانا كان من أقرب أقاربه معاوية بن آخر 
أيب سفيان ورجاله من األمويني، ولذلك جند عمرو بن العاص يف التحكيم يتمسك  بقتل عثمان  وأنه 

اخل، .. بدمهكان اخلليفة احلق وأنه كان مؤمنا قتله ظلمة وأهنم أى األمويون أحق الناس باملطالبة
 .وهكذا يؤدي كالمه إىل مطالبة مرياثهم من  اخلليفة ومنه اخلالفة ذاهتا

 
هكذا جند أن مسألة املرياث وقرشية اإلمامة واملطالبة بدم املقتول كلها أفكار ومبادئ دينية لعبت و 

 منها أنه يد مذهبهمأت ٢١يثدكتلة السياسية األموية، وكان معاوية يروي أحاالدورا كبريا يف إجياد 
إن هذا األمر يف قريش ال يعاديه أحد إال كبه اهللا :عليه وسلم يقول مسعت رسول اهللا صلى اهللا"قال

" ا األمر يف قريش ما بقي من الناس اثنانذال يزال ه"، وروي أيضا قوله "على وجهه ما أقاموا الدين
وكذلك قوله " تبع لكافرهمالناس تبع لقريش يف هذا الشأن مسلمهم تبع ملسلمهم وكافرهم "ه ولوق
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وحنن وإن كنا نشك بصحة هذه النصوص، وإن جاء بعضها يف " يش يف اخلري والشررقلالناس تبع "
اجلاهلية  عا لقريش ال يف اإلمامة وال يف غريها، ال يفبالصحاح، وذلك أننا نعلم يقينا أن الناس ليسوا ت

ا ذكره ابن خلدون يف مقدمته يف هذا وال يف اإلسالم، وقد أنكر ذلك العرب أنفسهم، وأنظر م
الصدد، وخاصة احلوار الذي دار بني معاوية وبني صعصعة بن صوحان العبدي، وقد أنكر هذا 

كفار تبع الما أن القول بأن ك ،٢٢قريش لكانت العرب أذلة األخري على معاوية ادعاءه أنه لو مل تكن
 هه عاقل ناهيك عن نيب، وعلى كل فإن هذلكفار قريش أمر يف غاية السقوط، وال ميكن أن يتفوه ب

الدعاءات قد لعبت دورا هاما يف تأكيد حق قريش يف اإلمامة وقد كان هذا أحد العوامل الدينية اليت ا
 .جعلت بين أمية يتمسكون مبطالبة حقهم يف اإلمامة

 
خني سجلوا  تأثرهم بالنصوص الدينية أكثر وضوحا من األموية وذلك أن املؤرانا اخلوارج فقد كمأ

 هؤالء اخلوارج وبنوا عليها أفكارهم السياسية، ومن هذه اآليات اهبلنا بعض النصوص اليت متسك 
له احلكم واليه "قوله و ،٢٤"أال له احلكم وهو أسرع احلاسبني"وله قو ٢٣"إن احلكم إال هللا:"قوله تعاىل

 ٢٦" فأولئك هم الكافرونومن مل حيكم مبا أنزل اهللا"ما هبذا املعين كقوله تعاىل و ،٢٥"نعوترج
 
أن احلكم هللا، وأنه ال طاعة "ه اآليات وأمثاهلا املبدأ األول من مبادئهم السياسية وهو ذه د بنوا علىقو

بدأ وذلك أن مقتضى ملأي مل حيكم مبا أنزل اهللا، وتفرعت نظريتهم يف اإلمامة من هذا ا" ملن عصى اهللا
 عليه أن يكون قرشيا أو عربيا أو طنزل اهللا فقط، وال يشترهذا املبدأ يشترط على اإلمام أن حيكم مبا أ

 .عجميا
وهللا على الناس " املبدأ الثاين وهو تكفري مرتكب الكبرية فقد بنوا علي بعض اآليات كقوله تعاىل أما

ومن مل حيكم "قوله تعاىل و ،٢٧"ن اهللا غين عن العاملنيفإحج البيت من استطاع إليه سبيال، ومن كفر 
يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين  "ىلاوله تعقو ٢٨"هللا فأولئك هم الكافرونا مبا أنزل

وجوه "قوله تعاىل و ،٢٩"اسودت وجوههم أكفرمت بعد اميانكم فذوقوا العذاب مبا كنتم تكفرون
 ،٣٠" عليها غربة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرةئذيومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يوم

 ٣١"ولكن الظاملني بآيات اهللا جيحدون"ىل قوله تعاو
 
وكل . الوا لقد جعل اهللا ترك احلج كفرا، ومبا أن ترك احلج ذنب، فكل مرتكب ذنب كافرقو

 .مرتكب للذنوب فقد حكم لنفسه ال هللا، فهو أيضا كافر
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ن ممن ابيضت وجوههم، فوجب أن يكون ممن اسودت وجوههم ، كوالفاسق ال جيوز أن ي ذلككو
ويف اآلية . ة فوجب أن يكون من الكفرةربغكما أن على وجه الفاسق .  يسمى كافرافوجب أن

 ٣٢األخرية ثبت أن الظلم جحود وكفر، وال شك أن مرتكب الذنب ظامل
 
ة، ومن هنا يتبني لك كيف نيكذا بنوا أصول نظريتهم السياسية على تأويل سطحي للنصوص القرآهو

خملفات من و بسياسي، وكيف دخل على هذا العامل شوائكان أثر العامل الديين يف تفكريهم ال
فهمهم  عوامل قبلية واقتصادية، مما أدى إىل احنرافه وعدم وضوحه ألصحابه، فقد كانوا يظنون أن

وشعورهم باليأس واالحباط نتيجة م هذا هو احلق املبني وهم ال يدرون أنه ليس إال انعكاسا ملشاعره
 .تصاديلفشلهم يف الصراع القبلى واالق

 
ضواء على تأثري هذا العامل الديين يف التفكري السياسي لدى الشيعة، ألا ي  علينا أن نلقي مزيدا منقب

 من اإلمامة، وكما هو مقرر يف كتبهم وذكره غري واحد من موهذا يتطلب منا معرفة موقفه
ة، ويتعني القائم عندهم، ليست من مصاحل العامة اليت تفوض إىل نظر األم-إلمامة ا "املؤرخني فإن

عليها بتعيينهم، بل هي ركن الدين وقاعدة اإلسالم، وال جيوز لنيب اغفاهلا، وتفويضها إىل األمة، بل 
لي  عالشيعة جممعون على أنو ،٣٣"ام هلم، ويكون معصوما عن الكبائر والصغائرمجيب عليه تعيني اإل

 ويذكر ابن أيب احلديد يف شرح هنج بن أيب طالب هو اإلمام احلق وهو أفضل الصحابة على االطالق،
ي على بقية الصحابة، لغة أن عددا كبريا من الصحابة كانوا يرون ما تراه الشيعة من تفضيل عالبال

مان الفارسي، سلوذكر من هؤالء نفرا كعمار بن ياسر، واملقداد بن األسود، وابا ذر الغفاري، و
، وابا أيوب األنصاري، وسهل بن حنيف، وجابر بن عبد اهللا، وايب بن كعب، وحذيفة، وبريدة

لعباس بن عبد املطلب وبنيه، اوعثمان بن حنيف، وابا اهليثم بن التيهان، وابا طفيل عامر بن وائلة، و
 ٣٤وسائر بين هاشم

 
 علي وإثبات الوراثة له بنصوص من الكتاب لىاإلضافة إىل ذلك أيدوا رأيهم يف تنصيص اخلالفة عبو

مثل قوله و ،٣٥" كتاب اهللايف ضوألو األرحام بعضهم أوىل ببع" تعاىل والسنة وذلك مثل قوله
قال النيب صلى اهللا عليه "ذلك ما رواه البخاري يف صحيحه قالكو ٣٦"وورث سليمان داود"تعاىل

أنا أوىل باملؤمنني من "قوله كو ٣٧"ىوسوسلم لعلي أما ترضى أن تكون مىن مبرتلة هارون من م
 ٣٨"ي موالهأنفسهم، ومن كنت مواله فعل
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نصوص أهنم جيعلون اإلمامة مرة بالنص ومرة بالوراثة، فاآليات السابقة لا ظهر من احتجاجاهتم هبذهيو
رثون بعضهم بعضا، وكذلك ورث سليمان داود،  ويدلنا احتجاجهم يتشري إىل أن أولو األرحام 

د ذلك، أي أن التنصيص آليات أهنم جيعلون اإلمامة وراثية، مث إن التنصيص رمبا جاء بع امبثل هذه
يكون على الوارث احلقيقي، واآلن دعونا نتساءل هل هذا املذهب ناتج عن تأثري النصوص الدينية يف 

  ناتج عن تأثري الشيعة يف تفسري هذه النصوص؟هعقلية الشيعة أم أن
 
ارسية أكثر احثني أن املذهب الشيعي يف اإلمامة جيد أصوله يف التقاليد الفلبد ذكر غري واحد من اقل

إلسالمية، بل قالوا إنه نزعة فارسية، وعللوا بذلك أن العرب تدين باحلرية ا ةمما جيد يف النصوص الديني
 ٣٩بالوراثة يف البيت املالك، وال يعرفون معىن االنتخاب للخليفةووالفرس يدينون بامللك 

 
اع الفرق السياسية، ان هذا كذلك، فمن الواضح أن النصوص ذاهتا تعرضت لتأثري من أتب كذاإو

ما ظن بعض الباحثني، وعلى هذا تكون هذه الفرق فرقا سياسية دينية وليس ك سوليس األمر بالعك
العكس، فهي ليست بفرق دينية سياسية، وذلك ملا ذكرنا من أن األفكار الدينية اليت تتبناها هذه 

اسية، ويزيدك وضوحا يف هذه رق كانت نتيجة مباشرة أو غري مباشرة لتفكريهم واجتاهاهتم السيلفا
تلك الىت ذكرناها  القضية أن معظم الفرق السياسية الكربى اليت ظهرت يف العامل اإلسالمي وخاصة

لك، كان هلا احباث يف مسائل الدين وخاصة فيما يتعلق بأصول الدين والفقه، فقد طورت الشيعة 
لذي عرف بالفقه اجلعفري، وكذلك علم كالم قريب من ذلك الذي جنده لدى املعتزلة وفقها وهو ا
قد انعكست مواقفهم الكالمية و ،٤٠اخلوارج فباإلضافة إىل مذهبهم الكالمي لديهم فقه اإلباضية

 يف التفكري سيوالفقهية اجتاهاهتم السياسية، وإن دلّ هذا على شيء فإمنا يدل على أثر العامل السيا
 .الديين لدى هذه الفرق

 
اعية أي م فيه العوامل االجتترثنية تأتى منها أثر أقل من ذلك الذى أكذا جند أن النصوص الديهو

العصبيات القبلية والشعوبية، والعوامل االقتصادية على التفكري السياسي لدى الفرق يف العامل 
السياسية أثرت تأثريا بالغا يف توجيه تفسري ب اإلسالمي، ويف مقابل ذلك اتضح لنا أن املذاه

جهات اليت وقعت ان تصورنا لالسالم اليوم قد تبلور من خالل االضطرابات واملوالنصوص مما يعىن أ
بني أنصار هذه املذاهب السياسية، ولكى يتضح لنا هذا األمر جليا حيسن بنا أن نستعرض دور 

 .اخلالفات السياسية يف نشأة اخلالفات العقيدية
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 صل السابعفلا
 قيدية املذاهب السياسية يف نشأة اخلالفات العدور

 
عنا أن نثبت ادعاءنا بأنه ليس هناك حركة دينية يف اإلسالم إال وقد طتس هنا يبدو واضحا أننا قد اىلإ

كانت حركة سياسية قبل ذلك أو على األقل كان هلا مواقف سياسية نتج منها مذهب ديين، وذلك 
هي األمويون واخلوارج يالتنا لنشأة الفرق السياسية الثالثة اليت ذكرناها قبل قليل ولعن طريق حت

عتراض على النشأة السياسية هلذه الفرق الثالثة، مث حتوهلا إىل الوالشيعة، فال نظن أن أحدا جيرؤ على ا
فرق سياسية دينية، وإذا كان هذا األمر واضحا وضوح الشمس فيما يتعلق هبذه الفرق الثالثة فإن 

يما يتعلق بفرقيت املرجئة واملعتزلة، ولذلك األمر ليس كذلك يف غريها من الفرق اإلسالمية وخاصة ف
أرخ بعض الدارسني كفرق عقيدية، وحنن ال ننكر أهنما كذلك ولكننا ندعى أنه كان هلما مواقف 
سياسية قبل ذلك هي الىت طورت مذاهبهم االعتقادية، وليتضح لك ذلك دعنا نسلط على هاتني 

 .الفرقتني مزيدا من االضواء
 
 سياسي، والثاين االفرق مبدأين أحدمه نم أقدم فرق اإلسالم ومييزها من غريها  املرجئة فرقة منـ ١

 : عقيدي، من قال هبما كان منهم، ومها
 ـ اإلعتزال من مشاركة احلروب والفنت وإلتزام جانب احلياد يف كل هذه اخلصومات اليت أوال
 ".ياسياحلياد الس" عن اخلالف يف اإلمامة، وهذا هو املبدأ األول وهو أتنش
 
وع له واحملبة بالقلب، وما سوى ذلك من الطاعة ضملعرفة باهللا، واخلا يإن اإلميان ه"القول : انياثو

فليس من اإلميان، وال يضر تركها حقيقة اإلميان، وال يعذب إذا كان اإلميان خالصا واليقني 
 .ذا مبدأ ديين كما هو واضحه و،٤١"صادقا

 
صغار الصحابة منهم سعد  نموكان ميثلها جمموعة " باملعتزلة"رها د أطلق هذه الفرقة يف إبتداء أمقو

بن أيب وقاص وابو بكرة، وعبد اهللا بن عمر، وعمران بن احلصني، فهؤالء وغريهم ممن كانوا على 
لي وسبب ذلك أهنم مل يعرفوا وجه احلق يف وععاوية مرأيهم اعتزلوا احلروب الىت دارت بني مجاعة 

القاعد فيها خري من : ستكون فنت"ا أهنا الفتنة اليت ذكرها نبيهم إذ قال هذه اخلصومة، واعتقدو
املاشي، واملاشي فيها خري من الساعي، أال فإذا نزلت أو وقعت، فمن كان له إبل فليلحق بابله، ومن 

يا رسول اهللا من مل تكن :  كان له أرض فليلحق بأرضه، فقال رجلنكان له غنم فليلحق بغنمه، وم
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يعمد إىل سيفه فيدق على حده حبجر مث لينج : ال غنم وال أرض؟ قال عليه الصالة والسالمله إبل و
ن ما جاء عن النيب يف وقد جاءت نصوص كثرية يف هذا الباب، وروى احملدثو ،٤٢"إن استطاع النجاة

 إن: "، فالتزم هؤالء احلياد من كل هذه الفنت واحلروب، وقد قاللةالفنت، وأهنا سوف تقع ال حما
ن مجاعة من الصحابة حتريوا فيها، فاعتزلوا الطائفتني، ومل إ القضايا كانت بني الصحابة مشبهة، حىت

قد اتفقت كلمة الباحثني يف القول بوجود افراد من الصحابة يف و ،٤٣"يقاتلوا، ومل يتيقنوا الصواب
 تباينا يف آرائهم حول ية اعتزلوا اخلوض يف الصراع الدائر بني الفريقني، إال أن هناكاوعصر على ومع
 إن جاز تسميتهم هبذا اإلسالم، فمنهم من قال إهنم ميثلون اجليل األول لفرقة ،ةقمصري هذه الفر

 املعتزلة اليت ظهرت بشكل مذهىب يف أواخر العصر األموي على يد واصل بن عطا وعمر بن عبيد،
يللو وكذلك األستاذ نيربغ صاحب من هؤالء القائلني هبذا الرأي األستاذ أمحد أمني واملستشرق لنو

ينما يرى آخرون أن ال عالقة بني هذه الفرقة القدمية ب ،٤٤يف دائرة املعارف اإلسالمية" معتزلة"مقالة 
 ٤٥اوبني فرقة املعتزلة، بل كل ما هنالك هو أن اسم املعتزلة اطلق على كل منهم

 
 يف وجه احلق يف هذا وذلك لشكهم" الشكاك"د أطلق على هوالء يف بعض كتب التاريخ قو

كانوا يف املغازى، فلما قدموا املدينة، بعد قتل عثمان، وكان عهدهم بالناس  "ماخلالف، وذلك أهن
م واحد، ليس بينكم اختالف، وقدمنا كوأمرهم واحد، ليس بينهم اختالف، فقالوا تركناكم وأمر

العدل هو وأصحابه، كم وأنتم خمتلفون، فبعضكم يقول قتل عثمان مظلوما، وكان أوىل بليع
على أوىل باحلق وأصحابه، كلهم ثقة، وعندنا مصدق، فنحن ال نتربأ منهما وال : وبعضكم يقول

 ،٤٦" تعاىل هو الذي حيكم بينهمانلعنهما وال نشد بينهما، ونرجئ أمرمها إىل اهللا، حىت يكون اهللا
وأخرى " املعتزلة"بـالنص يدل داللة واضحة أن هؤالء القدماء الذين اطلق عليهم مرة ا هذو
هلجرى األول، ان تنتسب إليهم فرقة املرجئة املعروفة اليت ظهرت أواخر القرن يذلهم  ا" الشكاك"بـ

ا نووقد أدرك الشيخ حممد أبو زهرة هذه احلقيقة، أي أن هؤالء القدماء كانوا حقا مرجئة ومل يكو
د مثل هذه العالقة بينهم وبني املعتزلة، معتزلة، أي أن بينهم وبني املرجئة عالقة وثيقة، بينما ال جن

 .ال املعتزلة" املرجئة"ولذلك أرخ هلم حتت عنوان 
 
ا ما يتعلق باملبدأ األول من مبادئهم وهو الذي قلنا عنه أنه مبدأ سياسي، وسوف جند أنه سيتغري ذه

واخر القرن طبقة الثانية من املرجئة، أى لدى أولئك الذين سوف يظهرون يف أالهذا املبدأ لد ى 
إرجاء احلكم على بباملبدأ الثاين وهو املبدأ الديين اإلمياين فهو أهنم يقولون  قلأما ما يتع. اهلجري األول

 أبو يخالفريقني، وتركه هللا تعاىل ليحكم هو بينهم، كما هو واضح من النص السابق الذي نقله الش
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لدى املرجئة املتأخرة وهو أهنم يقولون زهرة عن ابن عساكر، وهذا املبدأ هو ذاته الذي سوف نلفاه 
ن منه، وتأيت من هذا املبدأ نظريتهم اارجاء احلكم على مرتكب الكبرية إىل اهللا وعدم إزالة اسم اإلمي

 .يف اإلميان وأنه يف القلب فقط وأن العمل ليس جزأ منه، وأنه ال يزيد وال ينقص
رقة ف ة أن حندد بدقة ما إذا كانت هذه الفرقن وقد تبني لنا كيف نشأت املرجئة، فإن بإمكانناواآل

م كانت فرقة سياسية مث أ ،٤٧سيدينية فلسفية غرضها البحث عن حقيقة اإلميان كما يقول الر
 أصبحت فرقة سياسية دينية؟

 
ية خالصة أبدا خالفا ملا يراه األستاذ الريس، ينذي يترجح عندنا أن هذه الفرقة مل تكن فرقة دوال

هم، إن صح اعتبارهم ننيا أن األوائل ماثوكانت نتيجة للخالفات السياسية أوال، وذلك أن نشأهتا 
مرجئة وهو أمر ليس مبستبعد، مل يكن لديهم أية آراء دينية فلسفية ومل يكوِّنوا مواقف كالمية خاصة 

واحلياد موقف سياسي وليس مذهبا دينيا، مث إن املرحلة " ايدينحم"هبم وكل ما فعلوه أهنم كانوا 
الثانية من مراحل تكوين هذه الفرقة وهي أواخر القرن اهلجري األول، تضم جمموعة من العلماء 
الذين كانت هلم مواقف سياسية واضحة يف كل احلكومات الىت عاصروها، وكان مذهبهم السياسي 
مة، التشيع، بل كانوا شيعة ومن مل يكن منهم شيعيا كان متعاطفا مع آل البيت ويرى أحقيتهم باإلما

قفه من اخلالفة األموية، وأمر آخر له أمهيته وومن مل يكن ذاك وال هذا كان تأييده هلم رّد فعل من م
 . هو أن هؤالء املرجئة كان معظمهم من املوىل وقل أن يكون فيهم عريب، وهو ما يؤيد تشيعهم

 
 النعمان ومالك بن جئة ابن املسيب وسعيد ابن جبري والشعيب وابن سريين وابو حنيفةرن كبار املمو

ن شريح، وغريهم واحلقيقة أن هذا املذهب هو مذهب بالبصري، واحلارث  نسانس والشافعي واحل
 ٤٨مجهرة علماء أهل السنة كما الحظ ذلك الشيخ حممد أبو زهرة

تني، األوىل منهما هي السلطات السياسية اليت كان به دخل هؤالء العلماء صراعا مريرا مع جوقد
أما مشكلتهم مع الفريق األول . ية هي اخلوارجناثواجلبهة ال. ن فيما بعدويون والعباسيميثلها األمو

فواضح ألن األمويني والعباسيني فيما بعد انتزعوا السلطة من أيدى العلويني وذلك على األقل من 
رج هؤالء العلماء على األمويني وقتل كثري منهم وصلب بعضهم من  خوجهة نظر الشيعة، وبالتإىل

ألموية وامتحن آخرون، وليس ذلك إال ملواقفهم السياسية، وهذا الذي جيعلنا نقول اقبل السلطات 
 .أهنم كانوا قبل كل شيء سياسيني
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التحكيم، ا ا فيما يتعلق خبالفهم مع اخلوارج، فذلك أن اخلوارج كفرت عليا وغريه ممن قبلومأ
 كبائر الذنوب، ومرتكب افساقا ارتكبوواستندوا إىل ذلك أن هؤالء الذين كفروهم كانوا عصاة 

برية كافر عندهم، فكان على علماء املرجئة املنتمني للشيعة سياسيا أن يردوا هذا الزعم وهذا كلا
وهذا هو " كفر طاعةالال يضر مع اإلميان ذنب، كما ال ينفع مع "اهلجوم على اإلمام علّي، فقالوا 

ة ملوقفهم السياسي، وذلك أهنم يرون ر كنتيجة مباشاملوقف الديين هلذه الفرقة وال نشك أنه جاء
إمامة علي وأوالده، فكان البد هلم من أن يناصروهم يف ثوراهتم ضد األمويني والعباسيني، وقد فعلوا 
ذلك وسجنوا وعوقبوا بل قتلوا وصلبوا من أجل ذلك، كما كان البد من أن يردوا على ما تقولته 

 .  املعتزلة من تكفري علي وغريه
 
 اتفقت كلمة الباحثني على أهنا فرقة دينية فلسفية، وال نريد أن دقو الثانية هي املعتزلة، ة والفرقـ ٢

نبحث عن نشأهتا وال عن تارخيها هنا، ولكننا حناول فقط التعرف على املواقف السياسية ملؤسسيها، 
ه الفرقة ذلى أن مؤسس هوالعلماء جيمعون ع. ك عونا لنا علي فهم إبتداء أمر هذه احلركةذلليكون 

هو واصل ابن عطاء الغزال وصديقه عمرو بن العبيد وكالمها من املوايل وهذان الرجالن مها اللذان 
وضعا أصول مذهب املعتزلة، وحنن نعرف أن مذهبهم يقوم على أصول مخسة هي التوحيد، والعدل، 

 املرتلتني، وإذا أمعنا النظر يف هذه واالمر باملعروف والنهي عن املنكر، الوعد والوعيد، واملرتلة بني
األصول اخلمسة وجدنا أن كلها باستثناء األخري كانت معروفة قبل واصل ودعا إليها وال سيما 

شخصيات أخرى أخذ عنهم واصل وهم معبد بن " العدل"و" األمر باملعروف والنهي عن املنكر"
ثة كانوا يعارضون سياسة األمويني خالد اجلهين وغيالن الدمشقي وعمرو املقصوص، فهؤالء الثال

وقد قتلوا من أجلها ومن املعروف أن واصل أخذ هذين املبدأين منهم، وأضاف إليهم مبدأ آخر هو 
، وهذه املبادئ الثالثة مبادئ سياسية حبتة، أو على االقل نشأت من ردة فعل "املرتلة بني املرتلتني"

 أن نقول إن أصول املعتزلة كانت أصوال وضعت لوجهة نظر سياسية، وإذا ثبت ذلك أمكن لنا من
أصال ألغراض سياسية مث تبنتها املعتزلة ذاهتا وأضافوا إليها بعض األفكار كاملرتلة بني املرتلتني، وكونوا 

 .مذهبهم الديين هبذه الطريقة
 
 وراء هذه املناقشة هو أن مذهب املعتزلة اعتمد على أصول وضعت منلذي نريد أن نصل إليه او

السياسية، مما يعين تقدم املواقف السياسية من املذاهب  تا، أو ظهرت نتيجة للخالفةألغراض سياسي
 .الدينية

 



 17

 



 18

 صل السابع عشرفلا
  املعتقدات واألفكار اليت ظهرت ألسباب سياسيةأهم
 
يف ليت تبنتها الفرق بفعل الرتاعات االقتصادية والسياسية وتطورت  ا ظهرت األفكار واملعتقداتاًذإ

لة الكمال وأصبحت مذاهب وتيارات فكرية أو عقيدية حرم تأثريها حىت وصلت إىل تكنفها وحت
ولكنها مع ذلك بقيت تابعا للتصنيف السياسي هلذه الفرق، فاخلوارج والشيعة واملرجئة من أقدم 

ة خالصة ياسية باتفاق العلماء، وهم خيتلفون يف كون املعتزلة فرقة ديني سالفرق اإلسالمية وهي فرق
 هلا نشأة سياسية مث تطورت وأصبحت فرقة يغلب عليها الطابع الديين وهذا الرأي األخري هو نأو أ

الذي رجحناه، وذلك أننا وجدنا كل هذه الفرق يطلق عليها أمساء تدل على أهنا نشأت كفرق 
لفكرية اليت سياسية مث كونت لنفسها مذهبا فكريا له أصوله ومبادئه وينبغي لدارس هذه املذاهب ا

كونتها الفرق اإلسالمية أن ال تغيب عنه القاعدة األساسية يف دراسة هذه القضية وهي أن هذه 
املذاهب ليست إال جمموعة من اآلراء االعتقادية والفقهية الىت تبىن عليها فرق سياسية، ونشأت نتيجة 

 كمذهب فكري طبيعي وإمنا العالن هذه الفرق موقفها من القضايا املختلف فيها، فهي إذا مل تنشأ
كانت جمموعة من اآلراء الدينية لفرقة سياسية أصبحت مذهبا فكريا فيما بعد، ولذلك جند أن هذه 
املذاهب الفكرية ال تتبع منهجا معينا يف أغلب األحيان، ولذلك كثر االنشقاق يف داخل املذهب، 

باإلضافة إىل ذلك جند أن األفكار . قةألنه ليس هناك منهج معني يف التفكري يتبعه مجيع أفراد الفر
االعتقادية الىت ظهرت يف العامل اإلسالمي وجدت إما تربيرا ملوقف سياسي أو تأييدا له، وللتأكيد 
على هذا املوقف حيسن بنا أن نستعرض فيما يلى أهم املعتقدات الىت ظهرت يف العامل اإلسالمي يف 

 .القرون الثالثة األوىل
ل من دافع عنه أبو بكر مث تبنته فيما بعد وأون هبذا املبدأ هم قريش ووالقائل: ريشقول بامامة قال. ١

بنوا أمية ودافعوا عنه، والعامل الذي كان وراء ظهور هذه الفكرة كان التنافس القبلى على اخلالفة 
 القائلون به جمموعة من األحاديث معظمها تبدو موضوعة هلذا دلبعد وفاة النيب حممد، واست

 :منيسق ميكن أن نقسم هذه األحاديث إىلو ،٤٩رضالغ
 
وهو يتعلق مبدح قريش، ويبدو أن اهلدف من ورائها كان إثبات أفضلية قريش على من : قسم األوللا

لناس تبع لقريش يف اخلري ا: "عداها من الناس، ومثال هذا النوع من األحاديث ما روي عن النيب قال
 أن تبطر قريش الول"وله قو ٥١"ش نكاال فأذق آخرها نواالأللهم أذقت أول قري"وله قو ٥٠"والشر

ل اق ٥٣"قرشي إن للقرشي قوة الرجلني من غري"ذلك حديث كو ٥٢"ألخربهتا بالذي هلا عند اهللا



 19

إن هللا حرمات ثالثا من "ه ، ومن ذلك قول"نبل الرأي: ل للزهري ما عىن بذلك؟ قاليق "٥٤السبكي
 اهللا؟ ل هي يا رسوامومن ضيعهن مل حيفظ اهللا له شيئا، قيل حفظهن حفظ اهللا له أمر دينه ودنياه، و

 ،٥٦"من يرد هوان قريش أهانه اهللا"كذلك حديث و ،٥٥"حرمة االسم، وحرميت، وحرمة رمحي: قال
من أحب "حديث و ،٥٧"عز وجل أال من آذى قرابيت فقد آذاين، ومن آذاين فقد آذى اهللا"حديث و

بعضها قريش  يفإذا اجتمعت مجاعات "حديث و ،٥٨"ه اهللاقريشا أحبه اهللا ومن أبغض قريشا أبغض
كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إال نسيب "حديث و ،٥٩"فاحلق مع قريش، وهي مع احلق

حنن وبنو هاشم ا إمن"وشبك بني أصابعه، ويروى " إمنا حنن وبنو املطلب هكذا"ديث وح ،٦٠"وسبيب
ال "حديث و ،٦٢"املها ميأل األرض علماال تسبوا قريشا، فإن ع"كذلك حديث و ،٦١"شيء واحد

ى قريش وقدموها، وال تعلموا قريشا وتعلموا منها، فإن لوا قريشا، وائتموا هبا، وال تقدموا عمؤت
  ٦٣"طباق األرضع إمامة األمني من قريش تعدل إمامة األمني من غريهم، وإن علم عامل قريش ليس

 
لقوا خ م طريق إثبات فضل قريش على غريهم وأهنهدفه إثبات اإلمامة يف قريش عن: لقسم الثايناو
يكونوا أئمة ملن سواهم، وأن من نازعهم يف هذا األمر يؤول أمره إىل خسران مبني، ومما يروى عن ل

 بن جبري بن مطعم حيدث مدالنيب يف هذا الصدد، ما رواه البخاري يف صحيحه، عن الزهري قال حم
ن ملك وش أن عبد اهللا بن عمرو بن العاص حيدث أنه سيكأنه بلغ معاوية وهو عنده يف وفد من قري

من قحطان فغضب معاوية فقام فأثىن على اهللا مبا هو أهله مث قال أما بعد فإنه بلغين أن رجاال منكم 
حيدثون أحاديث ليست يف كتاب اهللا وال تؤثر عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأولئك جهالكم 

هلها فإين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول إن هذا األمر يف فإياكم واألماين اليت تضل أ
ال يزال هذا "روي أيضا قوله و ،٦٤"قريش ال يعاديهم أحد إال كبه اهللا على وجهه ما أقاموا الدين

أمان أهل األرض من االختالف "ذلك حديث ن مو ،٦٥"األمر يف قريش ما بقي من الناس اثنان
جتدون الناس " النيب قال ن أةريروي عن أيب هريو ٦٧"األئمة من قريش"ث حديو ،٦٦"املواالة لقريش

 ٦٨معادن خيارهم يف اجلاهلية خيارهم يف اإلسالم إذا فقهوا، وجتدون خري الناس يف هذا الشأن
 ٦٩"دهم له كراهيةشأ

 
و اديث وغريها إلثبات حق القرشية يف اإلمامة كما فعل قبل ذلك أبحكان بنو أمية يرون هذه األو 

تلف يف بعض نواحيه اعتقاد معاوية، وذلك أن أبا بكر مل يكن خي نبكر، غري أن اعتقاده يف اإلمامة كا
وددت أن :"متأكدا ما إذا كانت اإلمامة مقصورة يف قريش أو كان لغريهم نصيب فيها ولذلك قال
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.. األمر أهله فال ينازع -يعين اإلمامة-ى اهللا عليه وسلم يف َمن هذا األمر صلأسأل رسول اهللا 
 ٧٠.."ووددت أين سألته هل لالنصار يف هذا األمر نصيب فنعطيهم إياه

 
كن معاوية أزال هذا الشك ودعم النظرية بأحاديث جديدة بعضها من رواية نفسه، مث أضاف إىل لو

لالقدر إذا تنازع فيها قرشيان ال لألفضل، وهبذا يعترب ن ذلك فكرة جديدة وهي أن اإلمامة تكو
وية هذه املسألة مع احلسن بن على ومن املفيد أن اعممؤسس نظرية إمامة املفضول، وقد ناقش معاوية 

كتب احلسن إىل معاوية يدعوه لبيعته وهذه نص . نورد هنا احلوار الذي دار بينهما يف هذا الصدد
 ٧١رسالته

 
. سالم عليك. سفيانؤمنني إىل معاوية بن أيب ملمن عبد اهللا احلسن أمري ا.  الرحيمنسم اهللا الرمحب"

فإن اهللا تعاىل عز وجل بعث حممدا صلى اهللا عليه وآله : أما بعد. ال إله إال هو يذفإىن أمحد اهللا ال
على ل لينذر من كان حيا وحيق القو(رمحة للعاملني ومنة على املؤمنني وكافة إىل الناس أمجعني 

به  ه اهللا غري مقصر وال وان حىت أظهر اهللارساالت اهللا وقام على أمر اهللا حىت توفا بلغف ؛٧٢)الكافرين
احلق وحمق به الشرك ونصر به املؤمنني وأعز به العرب وشرف به قريشا خاصة، فقال تعاىل وإنه 

 ٧٣)لذكر لك ولقومك
 
حنن قبيلته وأسرته وأولياؤه وال : يشرل ققاما تويف صلى اهللا عليه وآله تنازعت سلطانه العرب فلف

 القول كما قالت قريش، وأن نا لطان حممد يف الناس وحقه، فرأت العربحيل لكم أن تنازعوا س
مث . احلجة هلم يف ذلك على من نازعهم أمر حممد صلى اهللا وآله؛  فانعمت هلم العرب وسلمت ذلك

إهنم أخذوا هذا . قريش انصاف العرب هلا فنانصحاججنا حنن قريشا مبثل ما حاجت به العرب فلم ت
النتصاف واالحتجاج، فلما صرنا، أهل بيت حممد وأوليائه، إىل حماجتهم وطلب األمر دون العرب با

النصف منهم باعدونا واستولوا باالجتماع على ظلمنا ومراغمتنا والعنت منهم لنا، فاملوعد اهللا وهو 
 .املوىل والنصري

 
 كانوا ذوي فضيلة ثبني علينا يف حقنا وسلطان نبينا صلى اهللا عليه وآله، وإنوملت اد تعجبنا لتوثبقو

مسكنا عن منازعتهم خمافة على الدين أن جيد املنافقون واألحزاب بذلك مغمزا اف وسابقة يف اإلسالم،
ية ومعاا فاليوم فاليتعجب املتعجب من توثبك ي. يثلمونه به أو يكون هلم بذلك ملا أرادوا به من فساده

 اإلسالم حممود، وأنت ابن حزب من على أمر لست من أهله ال بفضل يف الدين معروف وال أثر يف
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ولكن اهللا خيبك وسترد فستعلم ملن . االحزاب وابن اعدى قريش لرسول اهللا صلى اهللا عليه وآله
 .تاهللا لتلقني عن قريب ربك مث ليجزينك مبا قدمت يداك وما اهللا بظالم للعبيد. عقىب الدار

 
م الس عليه يوم قبض ويوم من اهللا عليه باإل ملا مضى لسبيله، رمحة اهللا-رضوان اهللا عليه- عليا نإ

ويوم يبعث حيا، والين املسلمون األمر بعده، فأسأل اهللا أن ال يزيدنا يف الدنيا الزائلة شيئا ينقصنا به 
عذار فيما بيين وبني اهللا سبحانه ألك الييف آخرتنا مما عنده من كرامته، وإمنا محلين على الكتابة إ

فدع التمادي يف .  ذلك، إن فعلت، احلظ اجلسيم، وللمسلمني فيه صالحوتعاىل يف أمرك، ولك يف
الباطل وأدخل فيما دخل فيه الناس من بيعيت، فإنك تعلم إين أحق هبذا األمر منك عند اهللا وعند كل 
أواب حفيظ ومن له قلب منيب، واتق اهللا ودع البغي وأحقن دماء املسلمني، فواهللا مالك من خري 

 من دمائهم بأكثر مما أنت القيه به، فأدخل يف السلم والطاعة وال تنازع األمر أهله يف أن تلقى اهللا
وإن أنت أبيت إال . ومن هو أحق به منك ليطفئ اهللا النائرة بذلك وجتتمع الكلمة وتصلح ذات البني

 ".التمادي يف غيك هنضت إليك باملسلمني فحاكمتك حىت حيكم اهللا بيننا وهو خري احلاكمني
 
من عبد اهللا معاوية أمري املؤمنني إىل احلسن . الرمحن الرحيم بسم اهللا" عليه معاوية بكتاب ابتدأ به درو

فقد بلغين كتابك وفهمت ما : أما بعد. سالم عليك، فإىن أمحد إليك اهللا الذي ال إله إال هو. بن على
خرين بالفضل كله قدميه  اهللا صلى اهللا عليه وآله من الفضل، وهو أحق األولني واآللرسوه ذكرت ب

وحديثه وصغريه وكبريه؛ فقد، واهللا، بلغ ما أدى ونصح وهدى حىت أنقذ اهللا به من التهلكة وأنار به 
من العمى، وهدى به من الضاللة، فجزاه اهللا أفضل ما جزى نبينا عن أمته وصلوات اهللا عليه يوم ولد 

 .ويوم قبض ويوم يبعث حيا
 
أيتك صرحت بتهمة أيب بكر رف  وآله وسلم، وتنازع املسلمني من بعدهكرت وفاة النيب صلى اهللاذو

الصديق وعمر الفاروق وايب عبيدة األمني وحواري الرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم وصلحاء 
لناس غري ظنني وال املسيء وال اند وعاملهاجرين واالنصار، فكرهت ذلك لك، فإنك أمرؤ عندنا 

 .السديد والذكر اجلميلاللئيم، وأنا أحب لك القول 
 
ا اختلفت بعد نبيها مل جتهل فضلكم وال سابقتكم وال قرابتكم من النيب وال مكانتكم مل  هذه األمةنإ

حاء الناس صليف اإلسالم وأهله، فرأت األمة أن خترج من هذا األمر لقريش ملكاهنا من نبيها، ورأى 
يولوا هذا األمر من قريش أقدمها إسالما من قريش واألنصار وغريهم من سائر الناس وعامتهم أن 
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وأعلمها باهللا وأحبها له وأقواها على أمر اهللا، واختاروا أبا بكر، وكان ذلك رأي ذوي احلجى 
مبتهمني وال فيما  والدين والفضيلة والناظرين لألمة، فأوقع ذلك يف صدوركم هلم التهمة، ومل يكونوا

 يغين عناءه أو يقوم مقامه أو يذب عن حرمي املسلمني ذبه ولو رأى املسلمون فيكم من. أتوا مبخطئني
ما عدلوا بذلك األمر إىل غريه رغبة عنه، ولكنهم عملوا يف ذلك مبا رأوه صالحا لإلسالم وأهله، 

 .فاهللا جيزيهم عن اإلسالم وأهله خريا
ليت كنتم عليها إليه من الصلح، واحلال فيما بيين وبينك اليوم مثل احلال ا نىنوت فهمت الذي دعوقد

 صلى اهللا عليه وآله؛  ولو علمت أنك أضبط مىن للرعية وأحوط على هذه يبنأنتم وابو بكر بعد ال
األمة وأحسن سياسة وأقوى على مجع األموال وأكيد للعدو ألجبتك إىل ما دعوتىن إليه ورأيتك 

ربة، وأكثر منك كين قد علمت أين أطول منك والية، وأقدم منك هلذه األمة جتل، واللذلك أه
سياسة، وأكرب منك سنا، فأنت أحق أن جتيبين إىل هذه املرتلة اليت سألتين فادخل يف طاعيت ولك األمر 

 .." من بعدى
 
 اإلمامة جزءا عترب افقد" الوراثة"يعتمد على أصل ديين هو " قرشية اإلمامة" الواضح إذا أن مبدأ نم

 .ده فيما بعدافحتها كما فعل العباس بن عبد املطلب وأمن مرياث النيب ومتسك علي وأبناؤه يف مطالب
 
وهو من اقدم األفكار االعتقادية الىت ظهرت يف الفكر اإلسالمي، ويطلق القائلون هبذا : إلرجاءا. ٢

ة إىل الفترة اليت تلت مقتل اإلمام عثمان كروقد سبق الكالم عنهم، وتعود هذه الف" املرجئة"املبدأ 
قد توقفوا من مناصرة أحد  اولك أهنا تنسب إىل قوم من الصحابة كانوذ" صفني"وقبيل حرب 

الفريقني املتصارعني يف السلطة، كما توقفوا عن احلكم بالتصويب أو بالتخطئة على أحد الفريقني، أو 
أ اختلفوا فيما بعد وكونوا فرقا وأحزابا خمتلفة، ولكن دملب اعلى مرتكيب الكبرية عموما، والقائلون هبذا

ي يعنينا هنا ليس احصاء فرق املرجئة وال تعداد القائلني باإلرجاء ولكنا نريد أن نبني معىن الذ
 .اإلرجاء كفكرة وحتديد العوامل اليت كانت سببا لظهورها

 
قالوا أرجه وأخاه وأرسل يف "ه تعاىل ل قويفاألول مبعىن التأخري كما جاء : إلرجاء يأيت على معنينياو

وآخرون "ا جاء يف قوله تعاىل مك أو إعطاء الرجاء،" الرجاء"من : لثايناو ،٧٤"املدائن حاشرين
د ذكر مؤرخو الفرق أن من جعل اإلرجاء مبعىن قو ٧٥"مرجون ألمر اهللا إما يعذهبم وإما يتوب عليهم

برية إىل يوم القيامة، فال يقضى عليه يف الدنيا حبكم، لكعنده تأخري حكم صاحب ا" فاإلرجاء "التأخري
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، ومن جعل اإلرجاء مبعىن إعطاء الرجاء مسي ذلك ةينء كذلك عند هؤالء تأخري العمل على الواإلرجا
 ٧٦"ال تضر مع اإلميان معصية كما ال تنفع مع الكفر طاعة"لقوهلم 

 
الذي " اإلرجاء" مبعىن التأخري ال من هوألرجح أن فكرة اإلرجاء أصلها جاءت من اإلرجاء الذي او

تأخري حكمها إىل أجل آخر، عادة و ا وذلك أننا جند أن ارجاء أمر مشكلة م"إعطاء الرجاء"هو مبعىن 
م توفر احلل املناسب هلذه املشكلة يف الوقت احلاضر، ولذلك قال مأل ديرجع إىل سبب واحد هو ع

هذا البعد الزمين لفكرة و ،٧٧"أرجه وأخاه"هم  مرفرعون يف أمر موسى وهارون ملا حتريوا من أ
ميكن أن " إعطاء الرجاء"رجاء مبعىن إلا ىن كلمة اإلرجاء بكل أبعادها، ذلك أناإلرجاء يتضمن مع

يستنتج من الفكرة السابقة لالرجاء وذلك أن تأخري أمر الفاسق وعدم اصدار حكم يف شأنه يف 
، مث إن مواقف املرجئة "إعطاء الرجاء" يعين يف حد ذاته يهالوقت احلاضر وترك شأنه هللا ليحكم هو عل

وذلك أن " تأخريلاإلرجاء مبعىن ا"ري اإلميان هي نفسها نتيجة مباشرة هلذا املبدأ أعين مبدأ من تفس
القول بتأخري اصدار احلكم على الفاسق أو مرتكب الكبرية يتطلب عدم ادخال عنصر العمل يف 
كم اإلميان، فلو أدخلنا العمل ملا أمكننا أن نؤخر حكم مرتكب الكبرية بل ال بد لنا من اصدار ح

عليه، وهكذا وجب أيضا على املرجئة تقدمي النية على العمل جتاوبا مع نظريتهم السابقة يف اإلميان، 
معرفة "والقول بعدم جواز نقصان اإلميان أو زيادته، ولذلك أمجع أصناف املرجئة على أن األميان 

 ٧٨"اهللا
 
 قد روجوا هذه العقيدة تربيرا شاع بني الكتاب ودارسي الفرق أن األمويني كانوا: لقضاء والقدرا. ٣
اليت كان الكثري من املسلمني يرون أهنا ختالف صراحة نصوص الكتاب والسنة، ولكن سوف  ماهلعألف

ليت اعتقد هبا  انرى، يف الفصل القادم، أهنا مل تنشأ يف العصر األموي، بل كانت عقيدة السلف الصاحل
 .عن هذا االعتقادالصحابة، بل إن التفكري األموي االستبدادي نشأ 

 
هذه العقيدة متسك هبا احملكمة األوائل من اخلوارج وأصبحت ركنا من : ةريكبلفر مرتكب اك. ٤

 .أركاهنم الثابتة فيما بعد، وال يسمى الشخص خارجيا إال إذا قال هبذا املبدأ
 
ذا املبدأ، وعلى شيعة القول بالتقية ولكن هناك قوم من اخلوارج الذين اعتقدوا هبالاشتهرت : تقيةلا. ٥

نتيجة لالضطهاد الذي القاه أنصار اإلمام على، وهذا يف احلقيقة ما يفسر  ترظه كل فهذه العقيدة
 .مصدرها األول وهو سياسي حبت
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بداء على اهللا، فقال فريق منهم الذكر األشعري يف مقاالته أن الرافضة اختلفت يف جواز : بداءلا. ٦

طلع عليه عباده، وقال الفريق ي  ملاصال، وقال آخرون أنه جيوز عله فيمأنه ال جيوز على اهللا البداء أ
 ٧٩الثالث أنه جيوز عليه البداء فيما علم عباده وفيما مل يعلموه

 
أيب عبيد الثقفي ملا بدأ ن كن البغدادي يذكر لنا قصة إبتداء أمر فكرة البداء، وذلك أن املختار بلو

 ذلك، فطمع يف ريباهيم بن األشتر عن نصرته، وعلم ابن زعد إبرقيتكهن ويدعى نزول الوحي عليه 
قهر املختار، فخرج مصعب، عامل ابن زبري يف البصرة، يف سبعة آالف رجل، فلما علم املختار 

بة عسكره، وأخربهم بأن  خنذلك، أخرج صاحبه أمحد بن مشيط إىل قتال مصعب يف ثالثة آالف من
ل عليه بذلك، فلما إلتقى اجليشان، هزم جيش املختار،  قد نزيالنصر يكون هلم، وزعم بأن الوح

ملاذا تعدنا بالنصر على عدونا؟ فقال : وقتل قائدهم ابن مشيط، فلما رجع فلوهلم إىل املختار، قالوا له
ميحوا اهللا ما يشاء "إن اهللا تعاىل كان قد وعدين ذلك، لكنه بدا له، واستدل على ذلك بقوله تعاىل 

 ٨٠"ويثبت
 
 عوامل نشأة هذه الفكرة كانت سياسية نأ هذه القصة فإهنا تدل داللة واضحة علىذا صحت إو

حبتة، ومل تنشأ عن تفكري ديين سليم، وإمنا كانت عبارة عن حماولة يائسة من املختار لتربير أكاذيبه 
 .وتكهناته

تمعات دور كبري يف اجملال السياسي، ولذلك وجدناها قد انتشرت يف اجملا  األفكار كان هلهذه
اهب وتيارات فكرية سياسية ودينية يف نفس الوقت، ولكن هذا ذم اإلسالمية انتشارا سريعا وشكلت

ة هي عصر دال يعىن أنه مل يكن هنا أفكار أقدم منها، أو أن كل هذه األفكار نشأت يف فترة واح
العصر النبوي، كما ان بالتشبيه والتجسيم والقضاء والقدر جند يف عصر الصحابة بل ميالتابعني، إن اإل

أن القول باإلرجاء يعود إىل عصر الصحابة، أما القول بكفر مرتكب الكبرية وكذلك القول جبواز 
ليت يعود إليها معتقدات كاليت االبداء على اهللا فال شك أهنما يعودان إىل فترة متأخرة نسبيا من تلك 

 من التفصيل ألهم هذه املعتقدات سبق أن أشرنا إليها قبل قليل، ويف الفصل القادم نتعرض بشيء
 . وأقدمها يف اإلسالم



 25

 صل الثامن عشرفلا
 ة اخلالفات العقيدية يف اإلسالمنشأ
 
 ، والقسم الثاين"الذات اإلهلية"ن تقسيم اخلالفات العقيدية إىل قسمني، القسم األول يتعلق بـكمي
ملسلمني احنصرت يف هذين النوعني، واخلالفات االعتقادية اليت وقعت بني ا". األمر والنهي"تعلق بـي

، فاألمر األول نظري وهو تصورنا "صورنا لذات اهللا سبحانه وتعاىل، وانقيادنا ألوامره ونواهيهت "اومه
ا أمرنا اهللا به وخلقنا من أجله، مللثاين عملّى وهو تنفيذنا اهللا الذي ينبغي أن يستقر يف أذهاننا، واألمر 

ت اليت جرت بني املسلمني يف التوحيد والترتيه والتشبيه والتجسيم، ونتج فنتج من النوع األول اخلالفا
. من النوع الثاين اخلالفات اليت وقعت بني املسلمني يف مفهوم اإلميان والكفر والفسق وحنو ذلك

ل امجال مواقف املسلمني من هذين املسألتني، وبعد أن جنمل مواقفهم نتناول دراسة ووفيما يلى حنا
 .  يا ونتائجها بشيء من التفصيلهذه القضا

 
 األوامر والنواهي: الًوأ
ما ما كان متعلقا باألوامر والنواهي فقد بدأت اخلالفات العقيدية تظهر يف أواخر عهد اخلليفة أف

مية مبا فيهم اخلليفة عثمان وحلفائهم بقلة  أ يف تلك الفترة اهتام بيناعثمان وذلك أن الناس بدءو
دارت بني معاوية وبني خصومه تتضح لنا  يتيف اإلسالم، وإذا نظرنا اجملادالت الالورع وسوء سريهتم 

أن عبد اهللا بن وهب الراسيب اخلارجي جيء به إىل "هذه احلقيقة، ومما يروى مما يؤيد ما ذهبنا إليه 
 عثمان  بكر وعمر فقال خريا، فقال له زياد فما تقول يف أمري املؤمننييب بن أبيه مرة، فسأله عن أدزيا

 يكن ابن وهب ملو ،٨١"ويف أيب تراب فتوىل عثمان ست سنني من خالفته مث شهد عليه بالكفر
ما هو معروف االعتراف خبالفة عثمان يف كوحده الذي كان يعتقد ذلك بل كان مذهب اخلوارج 

ولذلك جند عمرو بن عاص يف قصة . موا عليه بالكفر بعد ذلكحكالسنوات الست األوىل فقط و
وأكتب أن عثمان "..خليفة عثمان، وذلك بقوله لل يم يتمسك بوجوب إقرار اإلميان الكاملالتحك

أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه  وىل هذا األمر بعد عمر على امجاع من املسلمني وشورى من
واهللا : قال عمرو. ليس هذا مما قعدنا له: و موسى األشعريأبفقال . وسلم ورضا منهم، وأنه مؤمن

 ٨٢"من أن يكون مؤمنا أو كافراالبد 
 
 قبل الشروع يف ،عاص يطلب من خصمه حتديد مسألة إميان اخلليفة عثمان أو كفره أوال نبمرو عف

دثة حاولعل هذا أقدم " واهللا البد من أن يكون مؤمنا أو كافرا"التحكيم، ويتضح ذلك من قوله 
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سلم أو كفره، فقد اختلف الناس يف يروى يف هذه القضية أعين قضية االختالف يف تقرير إميان امل
 مع اإلميان باهللا ورسوله، قاميان عثمان فقال بعضهم أنه أحدث أحداثا مل يكن له أن حيدثها وال تتف

إن "وهؤالء هم اخلوارج والسليمانية أتباع سليمان بن جرير من الشيعة، وكان اإلمام على يقول 
لمة وابن النابغة وعددا غري هؤالء ليسوا بأصحاب معاوية وابن العاص وابن أيب معيط وحبيب بن مس

 .٨٣"دين وال قرآن، وأنا أعرف هبم منكم، صحبتهم أطفاال ورجاال، فهم شر أطفال ورجال
فسق أو الكفر فهذا الذا صحت هذه الروايات الىت تذهب إىل اهتام اإلمام عثمان واألمويني عامة بإو

 عمرو بن رارقبل واقعة التحكيم، واال فما معىن اصيعين أن هذه األفكار كانت قد انتشرت وشاعت 
العاص بوجوب القول بإميان اخلليفة عثمان، ووجوب حتديد موقفه الديين إما مؤمنا أو كافرا، وإذا 

انت مسألة حتديد املؤمن  كثبت ذلك فإن هذا يعين أن أول مسألة عقيدية حبث فيها املسلمون
 الذي ارتكب أمورا تناقض صريح اإلميان، وقد بدأ هذا البحث والتفريق بينه وبني الفاسق  أي املؤمن

ومل يستقر يف وضع إال بعد قرن من الزمن، واختلف املسلمون حيال هذه املسألة إىل  يف خالفة عثمان
فرقتني يف أول األمر، فقالت فرقة، وهي اخلوارج، إن مرتكب الكبرية كافر، واستدلوا مبجموعة من 

 بقية املسلمني إىل أن مرتكب الكبرية مؤمن وعرف هوالء باملرجئة وهم ممن اآليات تأولوها، وذهب
عرفوا فيما بعد بأهل السنة واجلماعة، ومل يكن بإمكان هذين الرأيني حل املشكلة، إذ مل يقتنع كثري 
من املسلمني بواحدة من هذين املذهبني، فليس هناك من شك أن مرتكب الكبرية ليس كاملؤمن 

 أن هناك فروقا واضحة بينه وبني الكافر، فاملؤمن احلقيقي هو الذي جاء بكل أركان احلقيقي، كما
اإلميان، ومل يرتكب ما ينتقض من إميانه الصحيح السليم من كل العيوب، والكافر هو من جحد باهللا 
وأنكر اخلالق وكذب الرسل، ومرتكب الكبرية ليس هبذا وال ذاك، ومن هنا كان البد من أن يستمر 

بحث يف حقيقة هذه املسألة، إذ ليس من املمكن تركها هبذه احلالة الغامضة، ومبرور الزمن بدأ يظهر ال
رأي آخر يرى جبواز وجود مرتبة متوسطة بني الكفر واإلميان، هي مرتبة املؤمن الفاسق، فنجد مثال 

وهو غري " ن الفاسقاملؤم"هـ، يذهب إىل القول جبواز إمكانية وجود مرتبة ١٥٠أبا حنيفة املتوىف سنة
وذلك على فرض صحة نسبة الكتاب " الفقه األكرب"املؤمن احلقيقي والكافر معا، فقد قال يف كتاب 

 نكفر مسلما بذنب من الذنوب وإن كانت كبرية إذا مل يستحلها وال نزيل عنه اسم الو"إليه، قال 
رتكب الكبرية مؤمن عنده مف ٨٤"ميان ونسميه مؤمنا حقيقة، وجيوز أن يكون مؤمنا فاسقا غري كافرإلا

ما يدعيه اخلوارج من أنه كافر، ولكن أبا حنيفة يف حني ينكر القول بكفر مرتكب  فالال شك خب
هب مذالكبرية، يقرر مذهبني آخرين، أوهلما، أن مرتكب الكبرية مؤمن حقيقي، ويبدو أن هذا هو 

يفة مل ينتبهوا إىل أنه جيوز بإمكانية اإلمام أيب حنيفة وهو ما اشتهر عنه، ولكن دارسي فكر أيب حن
" املؤمن احلقيقي"وهو يف احلقيقة غري املؤمن احلقيقي، إذ لو كان " املؤمن الفاسق"ول بوجود مرتبة قال
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املؤمن "فعلم أن " وجيوز أن يكون مؤمنا فاسقا"عنده سيان ملا احتاج إىل القول " املؤمن الفاسق"و
ه، وهو كذلك عند مجيع الفقهاء، ومن هنا تظهر املرتبة املتوسطة عند" املؤمن احلقيقي"غري " الفاسق

هـ ١٨١الىت تكون بني املؤمن والكافر، وهكذا جند واصل بن عطاء مؤسس فرقة املعتزلة املتوىف سنة
ينادي بقولته املشهورة، اليت مفادها أن مرتكب الكبرية ليس مبؤمن وال كافر بل هو يف مرتلة بني 

 .املرتلتني
 
 
 ما هو؟ وأين يكون؟: انميإلا
ون يف احلكم على عقيدة املؤمن، ويرجع منشأ هذا اخلالف تصورهم ملعىن اإلميان ملسمللف اتخا

 ٨٥وحمله، وللفرق اإلسالمية أقوال عدة يف ذلك، منها
 
 حممد صلى اهللا عليه وسلم، وحمله القلب، وهذا قول املرجيئة به اإلميان هو التصديق مبا جاء نأ -١

 . ة واألشعريةواجلهمي
 
 .اين أن اإلميان إقرار بالشهادتني، وحمله اللسان، وهذا مذهب الكراميةثلاهب الفريق ذو -٢
 
، فقال فريق  اإلميان كل كب فريق ثالث أن اإلميان هو الطاعات، ولكنهم اختلفوا بعد ذلهذو -٣

طاعات املفروضة  سواء أكانت فرضا أو نفال، وهؤالء هم اخلوارج، وقال آخرون بل هو الاتالطاع
 .قول املعتزلة، وعلى هذا فمحل اإلميان عند هؤالء مجيع اجلوارح اذدون النوافل، وه

 
 حمل اإلميان القلب نه تصديق بالقلب وإقرار باللسان، وهو قول ابن كالب، وعلى هذا يكونإ -٤

 .واللسان
 
ب فقط، ألهنم وإن قالوا كن إرجاع مذهب ابن كالب إىل مذهب القائلني إن اإلميان تصديق بالقلميو

أهنم جيعلون التلفظ شرطا لقبول اإلميان كما هو احلال عند األشاعرة، أو دليال على ما  الكذلك، إ
لني إنه ائمن اإلميان فليس إال كموقف الق يف القلب كما هو حال اجلهمية، أما موقف الكرامية

لى هذا يكون حمله جارحة اللسان، أو الطاعات، فاالقرار بالشهادتني لفظا هو يف احلقيقة طاعة، وع
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النطق، ولكن ينبغي أن ننبه أن هؤالء الكرامية ينتمون إىل املرجئة مما يعين أهنم ال يعتربون الطاعات، 
 .ميان، ولذلك صح انتماؤهم إىل املرجئةإلما عدا التلفظ بالشهادتني من ا

 
 ٨٦"هللااب هو املعرفة"إن اإلميان : لقائلةكذا ميكن اختصار هذه املذاهب إىل مذهبني، األوىل منهما اهو
ألعمال القلبية والقالبية ليس من اإلميان، وهذا مذهب فرق املرجئة، ويظهر ان ما سوى ذلك من أو

 معىن املعرفة، فمنهم من أراد  يفمن كتب الفرق أهنم كانوا جممعني على هذا القول، إال أهنم اختلفوا
ال  فة، وعلى كل، فاملهم أهنمرعع واحملبة وترك االستكبار من املمطلق املعرفة، ومنهم من اعترب اخلضو

يعتربون األعمال جزءا من اإلميان، وهذا هو املهم بالنسبة لنا هنا، وذلك أن هؤالء الذين قالوا أن 
وا للعمل مكانا يف اإلسالم، وسوف نعود إىل تفصيل هذه داإلميان املعرفة باهللا كان عليهم أن جي

 .يثنا عن القضاء والقدر أو اجلرب واالختيارالقضية عند حد
 
أن من ارتكب كبرية كافر، ولكنهم و ،٨٧ملعتزلة والزيدية إىل أن اإلميان الطاعاتاهب اخلوارج وذو

منهم من قال إنه كفر خيرج من امللة  واختلفوا يف معىن الكفر، فمنهم من قال إنه كفر نعمة كالزيدية،
ان وال يدخله يف دائرة ميإل دون كفر خيرج صاحبه من دائرة ا من رأى أنه كفرمكاخلوارج، ومنه

الكفر احملض، فهو يف مرتلة بني املرتلتني، وهذا قول املعتزلة، واملهم أهنم يعتربون الطاعات إميانا، سواء 
فل كما ا القاضي عبد اجلبار أو مجيع الطاعات مبا فيها النواهأكانت الطاعات املفروضة فقط كما ير

 .وارجيراه اخل
 
قسموا حيال مسألة حتديد مفهوم اإلميان إىل فريقني، فريق قال إن اإلميان نا لة القول أن املسلمنيمجو
 يأت ملومل يعترب العمل ركنا وال شرطا من شروطه، وعند هؤالء يبقى املؤمن مؤمنا ما " املعرفة باهللا"

 السنة أو املرجئة، وبعض بكفر صريح، وال خيرج من امللة بسبب ذنب ارتكبه، وهذا مذهب أهل
 .املتكلمني كاجلهمية أتباع جهم بن صفوان

 
لفريق اآلخر قال إن اإلميان الطاعات، وهؤالء هم اخلوارج واملعتزلة ومن أخذ مذهبهم كالشيعة او

 .اإلمامية والزيدية
و ماذا فهوم اإلميان، هم نطرح، بعد هذا االمجال ملواقف املسلمني من حتديد أنلسؤال الذي نريد او

ميان يف الفكر اإلسالمي؟ إن اختالف املسلمني يف ماهية اإلميان كما رأينا إللكان أثر هذين التفسريين 
، اقتضى اختالفا يف ماهية العمل وقيمته، وهذه هي أهم قضية نتجت عن االختالف يف ماهية اإلميان
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 مسبقا، واعتقدوا أن ليس على مقدرا من عند اهللا فمن رأي أن اإلميان املعرفة باهللا، جعل العمل أمرا
العبد إال إتباع األوامر والنواهي كما وردت يف الشرع، ومع أن هذا الفريق أمجع على أن األفعال 
كلها قبيحها وحسنها خملوقة هللا إال أهنم اختلفوا يف كيفية أداء العبد هلذه األعمال، فقال جهم إن 

جلرب، وقال أهل السنة إن العبد مأمور بالعمل، اإلنسان يؤديها قسرا، ونتج من ذلك مذهبه يف ا
واألعمال يف احلقيقة خملوقة هللا ولكن العبد يفعل هبا ال قسرا كما زعم جهم، بل بعون اهللا وتيسريه 
له، فاهللا سبحانه وتعاىل خلق األفعال وقدر كل شيء وليس لالنسان اختيار فيها ولكنه يفعل هبا 

ن هذا املوقف مذهب القضاء والقدر، وهو يف احلقيقة أقدم من بتيسري من اهللا وعون منه، ونتج م
 .مذهب اجلرب الذي قال به جهم وهناك فروق بسيطة بني القولني، وإن كانت حقيقتهما واحدة

 
إن اإلنسان خيلق مجيع أفعاله، :  منه قالءان اعتقد أن اإلميان يتضمن كل الطاعات وعّد العمل جزمو

 .أو مذهب القدرية" إلرادة احلرةا "بأفعاله، ونتج من هذا املوقف مذهوهو خمري ال مسري يف مجيع 
 
لى أساس من هذين املذهبني، ومها مذهب اجلرب ومذهب االختيار، يفسر كل املشكالت اليت عو

والثواب والعقاب، واحلسن والقبح واألمر باملعروف ، واجهها الفكر اإلسالمي، كمسألة العدل اإلهلي
 ما عدا التوحيد الذي سوف نتحدث عنه يف ةيم وإىل غري ذلك من املسائل الكاللنهي عن املنكر،او

 .الصفحات القادمة
 
 

 
        

 ن بي، بحيث يفرق ١٦هر، تاريخ المذاهب اإلسالمية، صز وظر على سبيل المثال أبنا ١
 . ن النوعين من الخالفاتهذي
  وما بعدها، حيث يذكر بعض٢٧٧دي، الفرق بين الفرق، صظر على سبيل المثال البغدانا ٢
 .إلسالم، مثل الحمارية من القدرية والميمونية واليزيدية من الخوارج وغيرهمالفرق الخارجة عن ا 
 ٥٩٤،ص١، مروج الذهب، جيدومسعلا ٣
 ، وانظر البغدادي، الفرق بين ٥٩٥-٥٩٤،ص١السابق، جر ظر المسعودي، المصدنا ٤
 ١٥فرق، صلا
 ٥٩٤، ص١مسعودي، السابق، جلا ٥
 ٦٠١، ص١مسعودي، السابق، جلا ٦
 ٦١١، ص١مسعودي، السابق، جلا ٧
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 ٥١ريس، محمد ضياء الدين، صلا ٨
 ١٢٥،ص ٢مسعودي، السابق، جلا ٩
 ٥٣حمد محي الدين عبد الحميد ص م تعليق ي،ر القصة بتمامها كتاب مقالت اإلسالميين لألشعر انظ١٠
 هـ٣٣، حوادث سنة ٥٣، ص٣ر، جي، وانظر الكامل البن األث٦٢٧،ص١مسعودي، السابق،جلا ١١
، في حوادث سنة ٣، وابن األثير، الكامل، ج٦٢٧،ص١ظر القصة في مروج الذهب للمسعودي جنا ١٢
 ٥٤المية، صس اليس، محمد ضياء الدين، النظريات السياسية اإلرظنهـ، وا٣٣
 ١٧٥ن خلدون، المقدمة، صبا ١٣
 ٦٤ذاهب اإلسالمية، صو زهرة، تاريخ المبأ ١٤
  وما بعدها، والريس، محمد، النظريات ٣٣و زهرة، تاريخ المذاهب اإلسالمية، صبأ ١٥
 .، وما بعدها٦٨سياسية اإلسالمية، لا

 ٣٧-٣٦مذاهب اإلسالمية، صلا و زهرة، تاريخبأ ١٦
 ٧٠-٦٩ت السياسية اإلسالمية، صياريس، محمد، النظرلا ١٧
 .، نقال عن الكامل للمبرد٦٣المية، صو زهرة، تاريخ المذاهب اإلسبأ ١٨
 ، نقال عن شرح نهج البالغة٢٢، ص١ين، أحمد، ضحى اإلسالم، جمأ ١٩
 ١٣٤، ١١٦، ص٧طبري، تاريخ الطبري، جلا ٢٠
 ث في صحيح مسلم، كتاب اإلمارة، باب الناسيداظر هذه األحنا ٢١
 .قريش والخالفة في قريش لع تب
 ١٧٩ن خلدون، المقدمة، صبا ٢٢
 ٤٠،٦٧، وسورة يوسف اآلية ٥٧، اآليةنعامالا ٢٣
 ٦٢نعام، اآلية الا ٢٤
 ٧٠،٨٨قصص، اآلية لا ٢٥
 ٤٤مائدة، اآلية لا ٢٦
 ٩٧ عمران، اآلية لآ ٢٧
 ٤٤مائدة، اآلية لا ٢٨
 ١٠٦ية آلا عمران، لآ ٢٩
 ٤٢-٣٨س، اآليات بع ٣٠
 ٣٣نعام، اآلية ألا ٣١
 .فر بتص٦٦و زهرة، تاريخ المذاهب اإلسالمية،بأ ٣٢
 ١٧٦ المقدمة، صن خلدون،با ٣٣
 ٢٥٨ن أبي الحديد، شرح نهج البالغة، صبا ٣٤
 ٧٥نفال، اآلية ألا ٣٥
 ١٦نمل، اآلية لا ٣٦
 ، ٣٤٣٠بخاري، الصحيح، كتاب المناقب، الحديث رقم لا ٣٧
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 . بن أبي طالبلى المناقب، باب مناقب عبضا الترمذي في سننه كتايأ اهور
 ٣/١١٠اه الحاكم في المستدرك، ور ٣٨
 ١٤٥، فجر اإلسالم، صمد، أمينحأ ٣٩
 ٣١تاريخ المذاهب اإلسالمية، ص و زهرة،بأ ٤٠
.  وما بعدها٢٠٢، وانظر البغدادي، الفرق بين الفرق، ص٢٦٠، ص١شهرستاني، الملل والنحل، جلا ٤١
 ٢١٤ص،١شعري، مقاالت اإلسالميين، جالاو
 ١٢٠تاريخ المذاهب اإلسالمية، ص، و زهرةبأ ٤٢
 ١٢٠ق، صبو زهرة، المرجع السابأ ٤٣
 "معتزلة" المعارف اإلسالمية كلمة ة، ودائر٣٤٨-٣٣٨ين، أحمد، فجر اإلسالم، صما ٤٤
 .اهدع وما ب٧٥انظر الريس، محمد ضياء الدين، النظريات السياسية اإلسالمية، صو 

 ٧٧ اإلسالمية، صيةن، النظريات السياسيريس، محمد ضياء الدلا ٤٥
 . نقال عن ابن عساكر١٢١-١٢٠ زهرة، تاريخ المذاهب اإلسالمية، صوبأ٤٦
 ٨٦ريس، النظريات السياسية اإلسالمية، صلا ٤٧
 ١٢٠و زهرة، تاريخ المذاهب اإلسالمية، صبأ ٤٨
 ، باب الناس تبع لقريش والخالفة في قريش، وسننةراظر هذه األحاديث في صحيح مسلم، كتاب اإلمنا ٤٩
مام أحمد المجلد الرابع، وكذلك لترمذي، كتاب المناقب، باب فضل األنصار وقريش، وكذلك مسند اإلا

ر طبقات ظياءيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، ان"البخاري، كتاب المناقب، باب قول اهللا تعالى 
 . وما بعدها١٩٠الشافعية لإلمام السبكي، المجلد األول، ص

ح، كتاب  مسلم، باب الناس تبع لقريش، من كتاب اإلمارة، البخاري، الصحييحلم، اإلمام، صحسم ٥٠
الحديث " ياءيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل"المناقب، باب قوله تعالى 

 .يادةز هوفي" نالناس تبع لقريش في هذا الشأ" ولفظه٣٢٣٥رقم
 . من كتاب المناقبش،ترمذي، السنن، باب فضل األنصار وقريلا ٥١
 ١٩١، ص١سبكي، طبقات الشافعية، جلا ٥٢
 ٨٠ ص٤حنبل، اإلمام أحمد، المسند، جن با ٥٣
 ١٩١،ص١سبكي، طبقات الشافعية، جلا ٥٤
 ١٩١، ص١سبكي، السابق، جلا ٥٥
 ١٩١،ص١سبكي، السابق، جلا ٥٦
 ١٩٢ص ،١سبكي، طبقات الشافعية، جلا ٥٧
 ١٩٢،ص١سبكي، السابق، جلا ٥٨
 ١٩٢،ص١بق،جساسبكي، اللا  ٥٩
 سبكي، نفس المصدر والصفحةلا ٦٠
 سابق والصفحةسبكي، المصدر اللا ٦١
 ١٩٨سبكي، المصدر السابق، صلا ٦٢
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 ١٩٨سبكي، المصدر السابق، صلا ٦٣
 ٣٢٣٩ديث رقمحلا" ياءيها الناس إنا خلقناكم"بخاري، الصحيح، كتاب المناقب، باب قوله تعالى لا ٦٤
انظر كتاب المناقب، الحديث " مر في قريش ما بقي منهم اثناناألال يزال هذا "ي صحيح البخاري فو ٦٥
 ٣٢٤٠م رق
 ١٩٢، ص١سبكي، طبقات الشافعية، جلا ٦٦
 ١٩٢، ص١سبكي، المصدر السابق، جلا ٦٧
الناس تبع لقريش في  "هيني اإلمامة بدليل ما جاء في الحديث الذي رواه بعد هذا الحديث مباشرة وفعي ٦٨

 .."هم وكافرهم تبع لكافرهملمهذا الشأن مسلمهم تبع لمس
 ٣٢٣٤الحديث رقمبخاري، الصحيح، كتاب المناقب، لا ٦٩
 ١٥، وانظر البغدادي، الفرق بين الفرق، ص٥٩٥-٥٩٤،ص١بق، جاظر المسعودي، المصدر السنا ٧٠
 ٩٣-٩٠اده، محمد ماهر، الوثائق السياسية، صمح ٧١
 ٧٠:سي رةوس ٧٢
 ٤٣:رة الزخرفوس ٧٣
 ١١١:رة األعرافوس ٧٤
 ١٠٦:  التوبةورةس ٧٥
 ٢٠٢دي، الفرق بين الفرق، ص، البغدا١١٣، ص١سالميين، جشعري، مقاالت اإلالا ٧٦
 ١١١:رة األعرافوس ٧٧
 ٣١٨، ص١شعري، مقاالت اإلسالميين، جألا ٧٨
 ١١٣، ص١شعري، مقاالت اإلسالميين، جألا ٧٩
 ٣٤-٣٣وانظر القصة في الفرق بين الفرق للبغدادي، ص ،٣٩ ية من سورة الرعد رقمآلا ٨٠
 
 ١١٦،ص٢مبرد، أبو العباس، الكامل، جلا ٨١
 ٦٨٣ ص ١ الذهب، جمسعودي، مروجلا ٨٢
 ٦٧٧،ص ١مسعودي، السابق، جلا ٨٣
 ٩٢و حنيفة، الفقه األكبر، صبأ ٨٤
 ،، واألشعري، مقاالت اإلسالميين١٤٠-٨٧، ص١جع السبكي، طبقات الشافعية، جار ٨٥
 ٤٠،١٣٩، الشهرستاني، الملل والنحل، ص١٤٩،٢١٣،٢٩٨،ص١ج
، الشهرستاني، ١٥١بين الفرق، ص، البغدادي، الفرق ٢١٣،ص١شعري، مقاالت اإلسالميين، جالا ٨٦

 ٢١٢الملل والنحل، ص
 ، البغدادي، ٣٢٩، ص١شعري، مقاالت اإلسالميين، جالا ٨٧
 ٢٧٣فرق بين الفرق، صلا


