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ملخص البحث
ُ
بدأت البحث ببيان
تهدف هذه الدراسة إلى بيان خطورة اإلرجاء على المجتمع وطرق تفادي هذا الخطر ،ولذلك
معنى اإلرجاء لغة واصطالحا ،ثم بيّنت خالصة معتقد المرجئة في اإليمان وفي غيره ،وقمت على تعريف معنى
االستخالف في اللغة والقرآن والسنة ،وبيّنت أنواع االستخالف المختلفة من استخالف األفراد واألمم والدول ،وبيّنت
من هو أول من دعا إلى مذهب اإلرجاء ،وسلطت الضوء على النزعة اإلرجائية عند الفرق المعاصرة مثل الشيخ
سفر الحوالي ،واتهاماته لأللباني رحمه هللا وغيره من السلفيين بهذا ،ثم بيّنت عالقة العلمانية باإلرجاء حيث ينادون
دائما أن العبادات تكون بين العبد وربه فقط وال يتعدى ذلك إلى المجتمع ،ثم بيّنت النزعة اإلرجائية في الخطاب
السياسي والقانوني عن الدين.
ُ
وخلصت من هذا البحث بأن اإلرجاء مدخل من أخطر مداخل الشيطان يبرر لصاحبه معادة أهل السنة ،وقد
حصد أعداء اإلسال ثمار هذا الفكر المنحرف الذي دفع مجموعة من الشباب إلى التكفير ررد فعل لفكر اإلرجاء،
ولذلك ران من الضروري بيان حقيقة وخطورة فكر اإلرجاء.
الكلمات الفتاحية :المرجئة  ،االستخالف ،الفرق المعاصرة ،العلمانية واإلرجاء.
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Murjiʾah and the issue of succession

Abstract:
This study aims to show the seriousness of the Murjites to the community and ways to
avoid this danger. That's why I started researching both the definition and linguistic
meaning of Murjiʾah. Then I`ve summarized the Murjiʾah main concept, and defined
the meaning of succession in the language, the Qur'an and sunnah.
After that, I’ve described the different types of succession whether of individuals,
nations or states, shown the first one to call for the doctrine of Murjiʾah, highlighted the
Murjiʾah tendency of the contemporary groups such as Sheikh Safar al-Houbi, and his
accusations towards Albani, may Allah rest his soul, clarified the link between
secularism and Murjiʾah as they claim that society doesn’t affect in any way, shape, or
form the both the relationship between Allah and any of his servants and the different
types of islamic worships, and then shown the Murjiʾah tendency in the political and
legal discourses about religion.
I concluded from this research that the Murjiʾah concept is one of the easiest entrances
of Satan can expolit to justify turning against Sunnis, and the enemies of Islam have
reaped the fruits of this deviant ideology, which led a group of young people to atone in
response to the thought of murjites, therefore it was necessary to show the truth and
seriousness of the thought of murjites.

Key words: Murjiʾah- succession- contemporary groups- secularism and Murjiʾah
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المقدمة
الحمد هلل ربِّ العالمين ،والصالة والسال على نبيِّنا محمد ،وعلى آله وصحبه أجمعين ،أما بعد....
فإن التفرق في الدين واالختصا في ربِّ العالمين سنة األمم قبلنا وواقع حالنا بعدهم ،وقد رانت أول فرقة مرقت من
الدين وشقت صفوف المسلمين هي الخوارج ،فقد ران ضاللها حينئذ في مسألة اإليمان ،إذ رفَّرت المسلمين بالذنوب
واستحلت دماءهم وأموالهم ،ثم تتابعت الفتن وظهرت الفرق ،ورلما ظهرت البدع وانتقصت الطاعات وارتكبت
المحرمات ازداد حال األمة تفرقا ّا
ا
وضالال .فقد استمرت تلك الموجة الكبرى والمدة العظمى ما شاء هللا أن
وذال
تستمر ،ثم أخذت في االنحسار لما ظهرت الخلوف الذين يقولون ما ال يفعلون ،ويفعلون ما ال يؤمرون ،وقد استجاب
فئات من هذه األمة للحاقدين والهدامين من بقايا األديان المنسوخة ،وشراذ الفلسفات الممحوقة ،أصابت األمة سنة
األم م األولى ،فتجارت ببعضها األهواء ،فما مرقت الخوارج إال وتزندقت الشيعة وفسقت المرجئة ثم ألحدت القدرية،
وهذه األربع هي أصول الفرق ،ثم تتابعت الفتن وتكاثرت األرزاء ،فلوال أن هذا الدين من عند هللا وله من جنده
المخلصين من يرعاه لما بقيت له من باقية.
ولكن هللا جلَّت حكمته قضى أال تزال طائفة من هذه األمة على الحق منصورة ،ال يضيرهم من خالفهم حتى يأتي أمر
هللا ،وجعل في رل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على األذى.
فقد اقتضت طبيعة البحث أن يقع في مقدمة ،وسبعة مباحث ،وخاتمة تحتوي على أهم النتائج والتوصيات.
المبحث األول :اإلرجاء في اللغة واالصطالح.
المبحث الثاني :المرجئة أفكار ومعتقدات.
المبحث الثالث :االستخالف في اللغة والقرآن والسنة.
المبحث الرابع :اإلرجاء رتاريخ.
المبحث الخامس :النزعة اإلرجائية عند الفرق اإلسالمية المعاصرة (سفر الحوالي واتهاماته لأللباني وغيره من
السلفيين بهذا ،وما يذرر من تغلغل أفكار المرجئة عن األشاعرة في جانب اإليمان).
المبحث السادس :العلمانية واإلرجاء (دين خاص بالفرد في بيته ورنيسته ال يتعداه إلى المجتمع).
المبحث السابع :النزعة اإلرجائية في الخطاب السياسي والقانوني عن الدين.
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المبحث األول:
اإلرجاء في اللغة واالصطالح
المرجئة من أوائل الفرق التى تنتسب إلى اإلسال فى الظهور ،وقد احتلت مكاناا واس اعا في أذهان الناس وفي
اهتما العلماء بأخبارهم وبيان معتقداتهم بين مدافع عنهم ومحاج لهم ،وبين معجب بأدلتهم وبين داحض لها(.)1
وقبل البدء بتفاصيل فكر المرجئة وبيان نشأته وما آل إليه ،قبل هذا نذرر على سبيل اإليجاز التعريف بالمرجئة
لغة واصطال احا.
تعريف اإلرجاء لغةً
واصطالحا:
ً
تعريف اإلرجاء لغة:
يطلق على عدة معا ٍن منها :األمل والخوف والتأخير وإعطاء الرجاء.
يقول الشهرستانى" :اإلرجاء على معنيين :أحدهما بمعنى التأخير رما في قوله تعالى( :قالوا ارجاه واخاهُ)

()2

أي :أمهله وأخره( )3والثاني :إعطاء الرجاء"(.)5( )4
وقال أبو المظفر اإلسفرائيني :واعلم أن اإلرجاء في اللغة هو التأخير(.)6
تعريف اإلرجاء اصطال احا:
قال الشهرستاني بعد ذرر معني اإلرجاء في اللغة :أما إطالق اسم المرجئة على الجماعة بالمعنى األول
فصحيح ،ألنهم رانوا يؤخرون العمل عن النية والعقد .وأما بالمعنى الثاني فظاهر ،فإنهم رانوا يقولون :ال تضر مع
اإليمان معصية رما ال تنفع مع الكفر طاعة ،وقيل :اإلرجاء تأخير حكم صاحب الكبيرة إلى يو القيامة ،فال يقضى
عليه بحكم ما في الدنيا من رونه من أهل الجنة أو من أهل النار ،إلى أن قال :وقيل :اإلرجاء تأخير علي رضي هللا
عنه عن الدرجة األولى إلى الرابعة(.)7
وعرفهم اإلما أحمد بن حنبل رحمه هللا تعريفاا جامعاا فقال" :هم الذين يزعمون َّ
أن اإليمان مجرد النطق
وأن الناس ال يتفاضلون في اإليمانَّ ،
باللسانَّ ،
وأن إيمانهم وإيمان المالئكة واألنبياء (صلوات هللا وسالمه عليهم)

( )1فرق معاصرة تنتسب إلى اإلسالم وبيان موقف اإلسالم منها ،د .غالب بن علي عواجى.)131 /3( ،
( )2سورة الشعراء ،اآلية.33 :
( )3القاموس المحيط ،لفيروز آبادي ،مادة "رجا"( ،ص ،)1331مختار الصحاح ،الرازي ،مادة "رجا"( ،ص
.)233
( )4الملل والنحل ،الشهرستاني ،33 /1 ،أصول وتاريخ الفرق (.)313 /1
( )5القاموس المحيط ،لفيروز آبادي ،مادة "رجا" (ص ، )1331مختار الصحاح ،الرازي ،مادة "رجا" (ص
.)233
( )3التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين ،طاهر بن محمد األسفراييني ،أبو المظفر
(المتوفى431 :هـ) ،المحقق :كمال يوسف الحوت ،عالم الكتب ،لبنان ،الطبعة :األولى1413 ،هـ 1193 ،م( ،ص:
.)13
( )3الملل والنحل ،الشهرستاني.33 /1 ،
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وأن اإليمان ليس فيه استثناءَّ ،
وأن اإليمان ال يزيد وال ينقصَّ ،
واحدَّ ،
وأن من آمن بلسانه ،ولم يعمل فهو مؤمن
حقّاا"(.)1
والحقيقة أن اإلما أبا حنيفة رحمه هللا قال :إن اإليمان هو القول واإلقرار واالعتقاد فقط ،ولم يجعل العمل
ا
داخال في اإليمان ،وهذا ثابت عن اإلما أبي حنيفة ،وهو بهذا المعنى مرجئ ،وينقسم اإلرجاء إلى قسمين:
أحدهما :إرجاء الفقهاء والعباد وهو شبهة نظرية أخطأ فيها بعض العلماء نتيجة ردود فعل خاصة ،أو رأي
غير محرر ،أو فهم قاصر للنصوص ،أو متابعة بال تبصر ،مثله في ذلك مثل زلة العالم ،أو خطأ المجتهد في أي
مسألة نظرية.
واآلخر :إرجاء المتكلمين والمتمنطقين :وهو شبهة فلسفية بحتة ليس لها في األصل أي مستند نصي؛ ولهذا لم
يتردد أئمة السلف في تكفير أصحابه والتشنيع به(.)2
ومما تنبه له أئمة اإلسال األوائل الخطر العظيم والفساد الجسيم الذي يؤدي إليهما قول المرجئة بأنه ال يضر
مع اإليمان ذنب ،ورأنهم فتحوا بذلك الباب إلشاعة أعمال الفسق والفجور في أمة اإلسال  ،والتهوين من خطرها،
والتقليل من شأنها والتحقير ألثرها ،وليس هذا فحسب بل تحول اإلرجاء بعد ذلك من عقيدة لبعض األفراد في األمة
إلى عقيدة عامة وتيار جارف أخذ في وجهه رثي ارا من الدول والمجتمعات حتى وصل إلى قوته ومنتهاه في عصرنا
الحالي.

( )1الغلو وأثره في االنحرافات العقدية والمنهجية عند الفرق واألحزاب والجماعات اإلسالمية (ص.)24 :
( )2ظاهرة اإلرجاء فى الفكر اإلسالمي ،سفر عبد الرحمن الحوالي ،ص  ،1اإليمان عند أهل السنة والجماعة،
سفر الحوالي ،ص .25
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المبحث الثاني:
المرجئة أفكار ومعتقدات
(خالصة معتقداتهم في اإليمان وفي غيره)
قال أبو بكر الخالل :أخبرني محمد بن أبي هارون ومحمد بن جعفر أن أبا الحارث حدثهم أنه قال ألبي عبد
هللا :فمن قال اإليمان قول؟ قال من قال اإليمان قول فهو مرجئ .قال وسئل أبو عبد هللا وأنا أسمع عن اإلرجاء ما
هو؟ قال :من قال اإليمان قول فهو مرجئ ،والسنة فيه أن تقول اإليمان قول وعمل يزيد وينقص .وسمعت أبا عبد هللا
يقول :قيل البن المبارك :ترى اإلرجاء؟ قال أنا أقول اإليمان قول وعمل وريف أرون مرجئاا؟"(.)1
يتضح من األثر الذي رواه الخالل أن المرجئة يخرجون األعمال عن مسمى اإليمان ،ويقولون :اإليمان هو
التصديق بالقلب ،أو التصديق بالقلب والنطق باللسان فقط ،وأما األعمال فإنها عندهم شرط رمال فيه فقط ،وليست
منه ،فمن ص َّدق بقلبه ونطق بلسانه فهو مؤمن رامل اإليمان عندهم ،ولو فعل ما فعل من ترك الواجبات وفعل
المحرمات ،ويستحق دخول الجنة ولو لم يعمل خي ارا قط ،ولز على ذلك الضالل لواز باطلة ،منها :حصر الكفر
بكفر التكذيب واالستحالل القلبي.
وأجمعت المرجئة على أن االيمان شيء واحد ،ال يتبعض ،وهو ال يزيد وال ينقص ،وأنه ال يجتمع في قلب
واحد إيمان ونفاق ،وال يكون في أعمال العبد الواحد شعبة من الشرك وشعبة من اإليمان ،وقالوا من المحال أن يكون
إنسان واحد محمو ادا مذمو اما محسناا مسيئاا عد ّاوا هلل وليّاا له م اعا؛ لهذا قالت بإخراج االعمال من مسمى اإليمان،
وأخرجت العمل عن النية والعقد.
ورانت المرجئة قد اعترضت علي حكم الخوارج في مرتكب الكبيرة ،وران لهم في ذلك آراء بمثابة الرد على
ا
داخال في اإليمان ،وأنه ال يضر مع االيمان معصية،
الخوارج فقالوا :نظ ارا ألن اإليمان هو عمود الدين وليس العمل
رما ال ينفع مع الكفر طاعة ،فقد قرروا أن مرتكب الكبيرة ،مؤمن ،وأرجئوا أمر معصيته إلى هللا تعالى يو القيامة
ليحكم فيه ما يشاء ،وجعلوا للعصاة اسم اإليمان على الكمال وأنه ال حذر من المعاصي مع حصول اإليمان .ووافقت
المرجئة الفرق األخرى في تسمية أهل الكبائر بالفسق ،وذرر الملطي " ...ورذلك المرجئة إنما سموا أهل الكبائر
مؤمنين بعد ما سموهم فاسقين ألن هللا عز وجل سماهم فاسقين ولم يتهيأ لهم أن يزيلوا اسم الفسق عنهم فاجتمعوا على
فسقهم ثم افترقوا إلى غير ذلك"(.)2
واختلفت المرجئة في غفران هللا الكبائر بالتوبة؛ فمنهم من قال إن غفران هللا الكبائر بالتوبة من باب التفضل،
بينما ذهب آخرون إلى أنه استحقاق وليس بتفضل ،ووافقوا المعتزلة بذلك(.)3
( )1السنة ،أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد الخالل أبو بكر ،تحقيق :د .عطية الزهراني ،دار الراية ،الرياض،
الطبعة األولى 1411 ،ه.)533 /3( ،
( )2التنبيه والرد على أهل األهواء والبدع ،محمد بن أحمد بن عبد الرحمن ،أبو الحسين ال َملَطي العسقالني
(المتوفى333 :هـ) ،المحقق :محمد زاهد بن الحسن الكوثري ،المكتبة األزهرية للتراث ،مصر( ،ص .)41
( )3مجمل أقوال السلف وكبار العلماء في ذم المرجئة والتحذير من اإلرجاء ،أبو سلمان عبد هللا بن محمد الغليفي،
دار القرآن بغليفة ،مكة المكرمة ،الطبعة الثانية ،شوال  1431ه ،ص .42
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ٌ
ٌ
مخالف للكتاب والسنة ،وما عليه أهل السنة والجماعة سلفاا وخلفاا،
مبين
وال شك أن هذا قو ٌل باط ٌل وضال ٌل
وأن هذا يفتح باباا ألهل الشر والفساد ،لالنحالل من الدين ،وعد التقيد باألوامر والنواهي والخوف والخشية من هللا
سبحانه ،ويعطل جانب الجهاد في سبيل هللا واألمر بالمعروف والنهي عن المنكر ،ويسوي بين الصالح والطالح،
والمطيع والعاصي ،والمستقيم على دين هللا ،والفاسق المتحلل من أوامر الدين ونواهيه ،ما دا أن أعمالهم هذه ال
تخ ّل باإليمان رما يقولون(.)1
وقال عبد العزيز بن محمد آل عبد اللطيف( :اعلم أن هذا النفي العا للشرك  -أن ال يشرك باهلل شيئاا ألبتة  -ال
يصدر من ُمص ّر على معصية أبداا وال يمكن مدمن الكبيرة والمص ّر على الصغيرة أن يصفو له التوحيد ،حتى ال
يشرك باهلل شيئاا؛ هذا من أعظم المحال .وال يُلتفت إلى جدل ّي ال حظّ له من أعمال القلوب ،بل قلبه رالحجر أو أقسى،
يقول :وما المانع؟ وما وجه اإلحالة؟(.)2
فدع هذا القلب المفتون بجدله وجهله ،واعلم أن اإلصرار على المعصية يوجب من خوف القلب من غير هللا،
ورجائه لغير هللا ،وحبه لغير هللا ،وذله لغير هللا ،وتورله على غير هللا ،ما يصير به منغم اسا في بحار الشرك،
والحارم في هذا ما يعلمه اإلنسان من نفسه إن ران له عقل ،فإن ذلّ المعصية ال بد أن يقو بالقلب فيورثه خوفاا من
غير هللا ،وذلك شرك ،ويورثه محبة لغير هللا ،واستعانة بغيره في األسباب التي توصله إلى غرضه ،فيكون عمله ال
باهلل وال هلل ،وهذا حقيقة الشرك) (.)3
ولعل السبب في هذه الفجوة بين التوحيد وبين لوازمه السلورية واألخالقية ما نسلكه في تعلمنا أو تعليمنا لهذا
الموضوع الجليل من الفصل بين التوحيد وبين لوازمه ومقتضياته بحجة أن هذا علم التوحيد ،وتلك اللواز تتعلق
بعلم السلوك واألخالق ،مما يؤدي إلى عرض التوحيد بعيداا عن آثاره العملية ومقتضياته السلورية.
إن هذا العرض الناقص أورث جملة من اآلثار السلبية المشاهَدة من التهاون في فعل المحرمات وترك
الواجبات ،وهذا يذ ِّررنا بما أورثه مسلك اإلرجاء في باب اإليمان من الجرأة على انتهاك المحار والتعدي على حدود
هللا تعالى؛ ألن اإليمان عند المرجئة هو التصديق ،والعمل خارج مسمى اإليمان؛ ومن ثم يتعين تقرير التالز بين
الباطن والظاهر ،والتوحيد والسلوك ،رما قال المصطفى صلى هللا عليه وسلم( :أال وإن في الجسد مضغة إذا صلحت
صلح لها سائر الجسد وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد ،أال وهي القلب)()4؛ فال يكون الظاهر مستقي اما إال مع استقامة
الباطن(.)5
( )1القواطع اإللهية إلقامة العبودية ،عبد الفتاح حمداش بن عمر زراوي األمازيغي الجزائري( ،ص  ،)13الفتاوى
والبيانات التي صدرت من اللجنة الدائمة في التحذير من ظاهرة اإلرجاء وبعض الكتب الداعية إليه( ،ص .)3
( )2العبودية مسائل وقواعد ومباحث ،عبد العزيز بن محمد آل عبد اللطيف ،شبكة نور اإلسالم( ،ص ،)12
.www.islamlight.net
( )3مدارج السالكين ،ابن القيم.)323 – 323/1( ،
( )4أخرجه البخاري ،كتاب بدء الوحي ،باب فضل من استبرأ لدينه ( )21 /رقم ( ،)52كتاب بدء الوحي ،باب
فضل من استبرأ لدينه ( ،)21 /1برقم ( ،)52مسلم ،باب أخذ الحالل وترك الشبهات ،)1211 /3( ،برقم
(.)1511
( )5مجموع الفتاوى ،ابن تيمية ،)232/19 ، ،345/3( ،األصفهانية ،ابن تيمية( ،ص .)142
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وقال عبد المحسن العباد :وإنما سمي المرجئة بذلك ألنهم أخروا العمل عن اإليمان وقالوا العمل ليس جز اءا من
اإليمان.
ثم افترق المرجئة إلى فرق:
قسم قالوا :اإليمان المعرفة فقط.
وقسم قالوا :إنه مجرد التصديق.
وقسم قالوا :إنه مجرد النطق.
وقسم قالوا :إنه مجرد النطق واالعتقاد.
وهم متفاوتون في اإلرجاء ،متفقون على إخراج العمل من مسمى اإليمان(.)1
وقالت المرجئة في صاحب الكبيرة التي هي دون الشرك :هو مؤمن رامل اإليمان ،طالما أنه يعتقد في قلبه
اإليمان عند جمهورهم وينطق بلسانه عند بعضهم ،فإنه مؤمن رامل اإليمان ،وال تنقص هذه المعاصي من إيمانه،
وإن رانت ربائر(.)2
رثير ِمن الناس أن
ويقول محمد أمان الجامي" :وأما االرتفاء باإليمان التقليدي فهذا أمر ال يجدي أب ادا ،واعتقاد
ٍ
األعمال ليست من اإليمان يسمى عند أهل العلم عقيدة اإلرجاء ..اإلرجاء معناه التأخير ،تأخير األعمال من مسمى
اإليمان وإخراجها من الدين وأنها ِمنَ األمور الثانوية هذا خطأ ،إذا ران األمر رذلك فقد فتحنا الباب للحكا الذين
يحكمون بغير ما أنزل هللا ريف تعاتبهم وتقول لهمَ ( :و َمن لَّ ْم يَحْ ُكم بِ َما أَنزَ َل ّ
هللاُ فَأُوْ لَـئِكَ هُ ُم ْال َكافِرُون) (.)3
أي ريف تطبق عليهم هذه اآلية؟ هللا سماهم رفا ارا وفساقاا وظالمين؛ لكنهم يقولون" :ال إله إال هللا محمد رسول
هللا" وي َّدعون تصديق ما جاء به رسول هللا عليه الصالة والسال  ،فإذا رنتَ مقتن اعا بأن األعمال غير داخلة في مسمى
اإليمان ،وأنه يكفي لإليمان التلفظ أو التصديق أو هما ،م اعا فال سبيل لك أب ادا لِتَحْ ُك َم على الذين يَحْ ُكمون بغير ما أنزل
هللا ،وعلى الذين يستبيحون الربا ،وعلى الذين يستبيحون الخمور وغير ذلك ،ال سبيل لك لتلومهم ولتحكم عليهم
بالكفر والفسوق والظلم؛ ألنك وافقت معهم على اإلرجاء ،وعقيدة اإلرجاء هذه يقع فيها رثير من الناس من حيث ال
يشعرون ،وهي منتشرة حيث تنتشر األشعرية والماتريدية ،ألن األشاعرة والماتريدية رلهم من المرجئين ،وهذا
صا يترك الصالة ا
مثال أو يتعاطى
اإلرجاء منتشر بين عوا المسلمين من حيث ال يشعرون؛ ذلك أنك تعاتب شخ ا
بعض المحرمات فيقول" :دعني اإليمان ها هنا ،اإليمان في القلب" ولما ران اإليمان في القلب فال يضره أن يترك
الصالة وأن يترك جميع الواجبات وأن يرتكب جميع المحرمات ما دا اإليمان في قلبه  -في زعمه  -هذه هي عقيدة
اإلرجاء وإن ران القو القائلين بهذا اإلرجاء ال يعلمون معنى اإلرجاء ،ولكن توارثوا هذه العقيدة مع الناس مع أهل
الكال ،

( )1التحفة السنية شرح منظومة ابن أبي داود المسماة بالحائية ،عبدالمحسن بن حمد العباد البدر( ،ص.)33 :
( )2التعليقات المختصرة على متن العقيدة الطحاوية ،صالح بن فوزان الفوزان( ،ص.)12 :
()3
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َس َر ْ
وتهون على
ت إليهم هذه العقيدة  -عقيدة اإلرجاء  -لذلك هي عقيدة خطيرة تُ ْخ ِر ُج األعمال من مسمى اإليمان
ِّ
الناس ترك الواجبات وارتكاب الكبائر والمحرمات؛ لذلك يجب على طالب العلم تنبيه الناس إلى هذا المعنى ،وأن
األعمال داخلة في مسمى اإليمان"(.)1
ضا أنهم ال يقولون باالستثناء في اإليمان ولو من باب التواضع وهضم النفس وعد
ومن عقائد المرجئة أي ا
تزريتها ،ويرون من قال ذلك شا ّارا في إيمانه ،قال الخالل" :أخبرنا سليمان بن األشعث قال :سمعت أحمد قال له
رجل :قيل لي مؤمن أنت؟ قلت :نعم .هل عل َّي في ذلك شيء؟ هل الناس إال مؤمن ورافر؟ فغضب أحمد وقال هذا
رال اإلرجاء قال هللا عز وجل( :وءاخرون مرجون ألمر هللا)  ،وأخبرني محمد بن الحسين أن الفضل حدثهم في هذه
المسألة عن أبي عبد هللا وزاد (إما يعذبهم وإما يتوب عليهم) (.)2
وقد عرض ابن تيمية لمذهب المرجئة وأرجع أصول الخطأ عندهم إلى عاملين:
األول :ظنهم أن اإليمان في مرتبة واحدة ،فقالوا :إيمان المالئكة واألنبياء وأفسق الناس سواء ..بينما اإليمان
الذي أوجبه هللا يتباين تبايناا عظي اما ،فيجب على المالئكة من اإليمان ما ال يجب على البشر ،أو يجب على األنبياء ما
ضا.
ال يجب على غيرهم ،وليس المراد هنا أنه يجب عليهم من العمل فحسب ،بل من التصديق واإلقرار أي ا
الثاني :لم يفطن المرجئة إلى تفاضل الناس في اإلتيان باألعمال ،فليس إيمان من أدى الواجبات رإيمان من
أخل ببعضها وليس إيمان السارق والزاني والشارب للخمر رإيمان غيرهم(.)3
تكاد فرق المرجئة تتفق في أصولها على مسائل هامة هي:
 تعريف اإليمان بأنه التصديق أو المعرفة بالقلب أو اإلقرار.ا
داخال في حقيقة اإليمان ،وال هو جزء منه ،مع أنهم ال يغفلون منزلة العمل من اإليمان تما اما
 وأن العمل ليسإال عند الجهم ومن تبعه في غلوه.
 وأن اإليمان ال يزيد وال ينقص ،ألن التصديق بالشيء والجز به ال يدخله زيادة وال نقصان. وأن أصحاب المعاصي مؤمنون راملو اإليمان بكمال تصديقهم وأنهم حت اما ال يدخلون النار في اآلخرة. ولهم اعتقادات أخرى :رالقول بأن اإلنسان يخلق فعله ،وأن هللا ال يرى فى اآلخرة ،وقد تأثروا في هذه اآلراءبالمعتزلة ،ورذا رأيهم فى أن اإلمامة ليست واجبة ،فإن ران وال بد فمن أي جنس ران ولو ران غير قرشي ،وقد
تأثروا في هذا الرأي بالخوارج الذين رانوا ينادون به ولم يطبقوه.
 ومن عقائد المرجئة الجهمية أن الكفر باهلل هو الجهل به  -وهو قول جهم  -وأن اإليمان هو المعرفة باهلل فقطوأنه ال يتبعض ،ومنها أن الجنة والنار تفنيان وتبيدان ويفني أهلهما وال خلود ألحد فيهما(.)4

( )1العقيدة ا
أوال ،محمد أمان الجامي ،إعداد موقع روح اإلسالم( ،)www.islamspirit.com( ،ص .)1
( )2السنة ،أبو بكر الخالل.)533 /3( ،
( )3الفرقان بين الحق والباطل ،ابن تيمية ،ص .21
( )4ظاهرة اإلرجاء في الفكر اإلسالمي ،سفر الحوالي( ،ص  ،)293-294أصول وتاريخ الفرق (.)319 /1
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المبحث الثالث:
االستخالف في اللغة والقرآن والسنة
تعريف االستخالف لغة:
االستخالف في اللغة :مصدر الفعل ،استخلف يستخلف استخالفاا ،ويذرر أحمد بن فارس في رتابه معجم
مقاييس اللغة أن :الخاء والال والفاء في (خلف) أصول ثالثة ،تأتي ألحد معا ٍن ثالثة ،والذي يعنينا هنا من هذه
المعاني الثالثة ،هو المعنى األول القائل :أن يجيء شيء بعد شيء فيقو مقامه(.)1
اصطالحا:
تعريف االستخالف
ً
بنا اء على هذا المعنى اللغوي السابق نستطيع تعريف االستخالف في االصطالح بأنه" :تمكين هللا للبشر عامةا
ولبعضهم خاصةا في إحاللهم محل من ران قبلهم في ملكية األرض والمال"(.)2
واالستخالف نوعان ،عام وخاص.
أوال :االستخالف العام:
جاء القرآن الكريم صريحا في أن هللا َ -ج َّل شَأْنُهُ  -خلق آد أبا البشر ليكون خليفة في األرض ،يقول هللا تعالى
ض خَ لِيفَةا ۖ قَالُوا أَتَجْ َع ُل فِيهَا َمن يُ ْف ِس ُد فِيهَا َويَ ْسفِ ُ
ك ال ِّد َما َء َونَحْ نُ نُ َسبِّ ُح
( َوإِ ْذ قَا َل َربُّ َ
ك لِ ْل َم َالئِ َك ِة إِنِّي َجا ِع ٌل فِي ْاألَرْ ِ
ك ۖ قَا َل إِنِّي أَ ْعلَ ُم َما َال تَ ْعلَ ُمونَ ) ( ،)3وقد بدأ هذا االستخالف بآد َ -علَ ْي ِه ال َّسالَ ُ  -ومن بعده رل
ك َونُقَدِّسُ لَ َ
بِ َح ْم ِد َ
ق
ذريته ،فهم جميعاا مستخلفون في األرض ،يقول تعالى أي ا
ض ُك ْم فَوْ َ
ض َو َرفَ َع بَ ْع َ
ضاَ ( :وهُ َو الَّ ِذي َج َعلَ ُك ْم خ ََالئِفَ ْاألَرْ ِ
ب َوإِنَّهُ لَ َغفُو ٌر َّر ِحي ٌم) (.)4
ت لِّيَ ْبلُ َو ُر ْم فِي َما آتَا ُر ْم ۗ إِ َّن َربَّ َ
ْض َد َر َجا ٍ
ك َس ِري ُع ْال ِعقَا ِ
بَع ٍ
والمفسرون مختلفون في ماهية خالفة اآلدميين ،هل هي خالفة عن جنس آخر – رالجن ا
مثال  -ران يسكن
األرض فأفسد فيها وسفك الدماء؛ ومن ثم فالخالفة على هذا الرأي خالفة جنس سابق ،أ هي خالفة عن هللا َ -ج َّل
شَأْنُهُ  -ال عن جنس آخر؟ ،ومن ثم فالخالفة على هذا الرأي تعني أن هللا – عز وجل  -سلط اإلنسان على األرض
يقيم فيها سنن ربه ،ويظهر عجائب صنع الخالق ،وأسرار خليقته ،وبدائع حكمه(.)5
والحقيقة أنه ال تأثير لمثل هذا الخالف على الواجبات المترتبة على البشر جراء استخالفهم؛ ألن هللا  -ع َّز
وج َّل  -استخلف البشر عامة في أرضه وعلى ماله ع ّمن سبقهم؛ ليقيم اإلنسان في األرض السُّنن ،ويُظهر العجائب
واألسرار والبدائع ،وذلك بنشر العدل الذي يبعد البشر عن سفك الدماء ،وبنشر ما يعين على الطاعة رالعمران

( )1معجم مقاييس اللغة ،أبو الحسين أحمد بن زكريا بن فارس ،دار إحياء التراث العربي ،بيروت ،ط1422 /1هـ
(ص.)311 ،311
( )2مفهوم قاعدة االستخالف في االقتصاد اإلسالمي ،د .عبد هللا بن إبراهيم الناصر ،كلية التربية ،جامعة الملك
الرابط:
على
2113م،
اإلسالمية،
والدراسات
الثقافة
قسم
سعود،
.www.kantakji.com/media/4078/7807.doc
()3البقرة.31 :
( )4األنعام.135 :
( )5تفسير المنار ،محمد رشيد رضا ،الهيئة المصرية العامة للكتاب1111 ،م (ج  /1ص .)231 – 253
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والنماء ورل خير مادي أو معنوي فيها؛ بدليل أنه سبحانه قد خلق البشر في األرض واستعمرهم فيها ،وسلطهم
ض َوا ْستَ ْع َم َر ُر ْم فِيهَا) (.)1
عليها ،وجعلها ُم َذلَّلَةُ لهم ،يقول تعالى( :هُ َو أَنشَأ َ ُرم ِّمنَ ْاألَرْ ِ
شۗ
ض َو َج َع ْلنَا لَ ُك ْم ِفيهَا َم َعايِ َ
وهذان المعنيان (التمكين والتسلط) ظاهران في قوله تعالىَ ( :ولَقَ ْد َم َّكنَّا ُر ْم فِي ْاألَرْ ِ
()2
قَلِ ا
ُوف َونَهَوْ ا ع َِن
ض أَقَا ُموا الص ََّالةَ َوآتَ ُوا ال َّز َراةَ َوأَ َمرُوا بِ ْال َم ْعر ِ
يال َّما تَ ْش ُكرُونَ ) وقوله( :الَّ ِذينَ إِن َّم َّكنَّاهُ ْم فِي ْاألَرْ ِ
()3
ُ
ض َج ِميعاا ِّم ْنهُ) (.)4
اوا ِ
ور) وقولهَ ( :و َس َّخ َر لَ ُكم َّما فِي ال َّس َم َ
ْال ُمن َك ِر ۗ َو ِ َّهللِ عَاقِبَةُ ْاأل ُم ِ
ت َو َما فِي ْاألَرْ ِ
ولكن هذا االستخالف للبشر اِ ْستِ ْخالَفُ ُمقَيَّ ٌد بِقُيُو ٍد ،ويُلز ال ُمست َْخلَفين بواجبات في األرض؛ حيث إنه "ال جدال
في أن هللا أوجب على البشر حين أسكنهم األرض أن يطيعوا أمره وأن ينتهوا بنهيه ،وأنه عهد إليهم أال يعبدوا إال
إياه ،وأال يخشوا غيره ،وأن يتحلوا بالتقوى ،وأن يحذروا فتنة الشيطان ،وأعلمهم من اتبع هدى هللا فقد اهتدى ،ومن
رفر بآيات هللا ورذب برسله فقد ضل وغوى ،وأنه جعل للمهتدين األمن ،فال خوف عليهم وال هم يحزنون ،وجعل
ي فَ َال َخوْ ٌ
ف
للكافرين المكذبين النار هم فيها خالدون( :ق ُ ْلنَا ا ْهبِطُوا ِم ْنهَا َج ِميعاا ۖ فَإ ِ َّما يَأْتِيَنَّ ُكم ِّمنِّي هُداى فَ َمن تَبِ َع هُدَا َ
َعلَ ْي ِه ْم َو َال هُ ْم يَحْ زَ نُونَ ) ( ،)5وغداا يحاسب هللا البشر على زيفهم وضاللهم ،وعلى تررهم طاعة هللا واتباعهم
الشيطان"(.)6
ثانيا :االستخالف الخاص (استخالف أفراد أو أمة ،أو دولة):
 -1استخالف األفراد:
إن استخالف األفراد هو االستخالف في الرئاسة والزعامة والريادة ،فقد جعل هللا آد خليفة في األرض ( َوإِ ْذ
ض خَ لِيفَةا)
قَا َل َربُّكَ لِ ْل َم َالئِ َك ِة إِنِّي َجا ِع ٌل فِي ْاألَرْ ِ

()7

وجعل هللا داود خليفة (يا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي

اْلَرْضِ) (َ ،)9( )8وقَ ْد يُ َس َّمى ال ُم ْست َْخلَفُ خليفة رما ُس ّمي داود ،وقد يُ َس َّمى ال ُم ْست َْخلَفُ إِ َما اما رما ُس ِّمي إبراهيم َعلَ ْي ِه
ْ
س ِّمي أيضا بعض رؤساء
اس إِ َما اما) ( ،)10وكما ُ
ال َّسالَ ُ َ ( :وإِ ِذ ا ْبتَلَ ٰى إِ ْب َرا ِهي َم َربُّهُ بِ َكلِ َما ٍ
ت فَأَتَ َّمه َُّن ۖ قَا َل إِنِّي َجا ِعلُكَ لِلنَّ ِ

( )1هود.31 :
( )2األعراف.11 :
( )3الحج.41 :
( )4الجاثية.13 :
( )5البقرة.31 ،39 :
( )3اإلسالم وأوضاعنا السياسية ،عبد القادر عودة ،مؤسسة الرسالة ،بيروت ،لبنان1411 ،هـ1191 ،م (ص
.)13
( )3البقرة .31
( )9ص.23 :
ا
نظريا بهدف تسهيل الدراسة والتحليل ،حيث إن استخالف األمة والدولة متداخالن
( )1يعتبر هذا التقسيم ،تقسيماا
عمليا لدرجة كبيرة؛ وإنما فعلت ذلك حتى أقوم بالرد على بعض الذين يحاولون وضع األمة في موضع تضاد مع
الدولة؛ فيقولون إن اإلسالم دين وأمة وليس دي انا ودولة .انظر :اإلسالم وأوضاعنا السياسية ،عبد القادر عودة ،ص
.19
()11

11
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صبَرُوا ۖ َو َرانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ ) (َ ،)1وقَ ْد يُ َس َّمى ال ُم ْست َْخلَفُ َملِ اكا
بني إسرائيل ( َو َج َع ْلنَا ِم ْنهُ ْم أَئِ َّمةا يَ ْه ُدونَ بِأ َ ْم ِرنَا لَ َّما َ
ال لَهُ ْم نَبِيُّهُ ْم إِ َّن َّ
هللاَ قَ ْد بَ َع َ
ث لَ ُك ْم طَالُوتَ َملِ اكا) (.)3( )2
( َوقَ َ
 -2استخالف األمم:
ت أَ َحداا من العالمين،
اصطفى هللا بني إسرائيل ورزقهم من الطيبات وجعل فيهم النبوة والملك ،وآتاهم َما لَ ْم ي ُْؤ ِ
ت) [يونس ،)4( ]93:ويقول أيضاَ ( :وإِ ْذ قَا َل
يقول تعالىَ ( :ولَقَ ْد بَو َّْأنَا بَنِي إِ ْس َرائِ َ
ق َو َر َز ْقنَاهُم ِّمنَ الطَّيِّبَا ِ
يل ُمبَوَّأَ ِ
ص ْد ٍ
ُمو َس ٰى لِقَوْ ِم ِه يَا قَوْ ِ ْاذ ُررُوا نِ ْع َمةَ َّ
ت أَ َحداا ِّمنَ ْال َعالَ ِمينَ )
هللاِ َعلَ ْي ُك ْم إِ ْذ َج َع َل فِي ُك ْم أَنبِيَا َء َو َج َعلَ ُكم ُّملُو ارا َوآتَا ُرم َّما لَ ْم ي ُْؤ ِ
(.)5
"ولكن مع مرور األيَّا وتعاقُب األزمان ،أ ِمن بنو إسرائيل مكر هللا وظنوا أنهم أحباؤه الذين ال يمكن استبدال
استخالفهم! ،فتخلَّوا عن دَورهم المشاد به في االستخالف الحقيقي لألرض؛ ولم يُقدِّموا سوى برام َج شامل ٍة للفساد
وقتل أنبيائه ورُسله ،وفي الجانب
واإلفساد على رافَّة الجوانب :ففي الجانب العقدي واإليماني ق َّدموا الكف َر باهلل وسبَّه،
َ
االقتصادي ق َّدموا الرِّبا ،وأ ْر َل السُّحْ ت ،والتحايل على المحرَّمات ،وفي الجانب االجتماع ِّي واألُسريِّ ق َّدموا ِّ
الزنا
والفاحشة.
ْ
على ْإثر ذلك رله تنتقل الخالفة ُ والسيادة إلى أُ َّمة اإلسال ،
فصارت خي َر أ َّمة أُخرجت للناس ،ونالت االستخالفَ
في األرض والتمكين وعداا من هللا لهاَ ( :و َع َد َّ
ض َر َما
هللاُ الَّ ِذينَ آ َمنُوا ِمن ُك ْم َو َع ِملُوا الصَّالِ َحا ِ
ت لَيَ ْست َْخلِفَنَّهُ ْم فِي ْاألَرْ ِ
ض ٰى لَهُ ْم َولَيُبَ ِّدلَنَّهُم ِّمن بَ ْع ِد خَ وْ فِ ِه ْم أَ ْمناا ۚ يَعْ بُدُونَنِي َال يُ ْش ِر ُرونَ بِي
ا ْست َْخلَفَ الَّ ِذينَ ِمن قَ ْبلِ ِه ْم َولَيُ َم ِّكن ََّن لَهُ ْم ِدينَهُ ُم الَّ ِذي ارْ تَ َ
َش ْيئاا ۚ َو َمن َرفَ َر بَ ْع َد ٰ َذلِكَ فَأُو ٰلَئِكَ هُ ُم ْالفَا ِسقُونَ ) (.)6
ألوضاع الحياة التي غشاها ُّ
ْ
ت
الظلُمات ،ومستنقع الرذيلة،
ألنَّها ق َّدمت برام َج إصالحيَّةا شاملة
وأوجدت مقوما ِ
ِ
ْ
وأثبتت أهليتها و َجدارتَها ْ
ألن تكونَ هي األ َّمةَ المستخلَفة السائدة الرائدةُ ( :رنتُ ْم خَ ي َْر أُ َّم ٍة
االستخالف ،وعملت بأسبابه،
ُوف َوتَ ْنهَوْ نَ َع ِن ْال ُمن َك ِر َوتُ ْؤ ِمنُونَ بِ َّ
أُ ْخ ِر َج ْ
ب لَ َكانَ خَ يْرا ا لَّهُم ۚ ِّم ْنهُ ُم
اهللِ ۗ َولَوْ آ َمنَ أَ ْه ُل ْال ِكتَا ِ
اس تَأْ ُمرُونَ بِ ْال َم ْعر ِ
ت لِلنَّ ِ
ْال ُم ْؤ ِمنُونَ َوأَ ْرثَ ُرهُ ُم ْالفَا ِسقُونَ )(.)8(" )7

( )1السجدة.24 :
( )2البقرة.243 :
( )3كان األنبياء هم الذين يقودون بني إسرائيل ،كلما مات نبي أرسل هللا لهم نبي ،حتى انفصل الدين عن الدنيا
ا
شديدا وهم من
فكان الملك عند الملوك والدين عند األنبياء ،فتسلط الملوك الجبابرة على بني إسرائيل وظلموهم ظلماا
أبناء جلدتهم ،فنشروا الظلم بين الناس واستعبدوهم؛ فسألوا نبيا لهم –اختلف المفسرون في اسمه -أن يجعل لهم ملكا
يوحدهم ويقاتلون معه العماليق – المُعتدين على بني إسرائيل  .-انظر :صحيح مسلم (.،)4931
( )4يونس.13 :
( )5المائدة.21 :
( )3النور.55 :
( )3آل عمران.111 :
( )9إشارات على طريق االستخالف ،تميم بن محمد بن عبد هللا األصنج موقع األلوكة2111/5/11 ،م ،بتصرف
على الرابط./http://www.alukah.net/sharia/0/5884 :
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ل قد شرف هللا أمة اإلسال بكونها صاحبة الشهادة على الناس ،أما هللا ،رما سيشهد عليها النبي –صلى هللا عليه
ٰ
ُ
اس َويَ ُكونَ ال َّرسُو ُل َعلَ ْي ُك ْم َش ِهيداا) (.)2( )1
وسلم -يقول تعالىَ ( :و َر َذلِكَ َج َع ْلنَا ُر ْم أ َّمةا َو َسطاا لِّتَ ُكونُوا ُشهَدَا َء َعلَى النَّ ِ
وهناك قصص عن استخالف أمم أخرى" :فهؤالء قو نوح رذبوه واستضعفوه ومن معه فاستحلف هللا هؤالء
ك
الضعفاء وأهلك األقوياء الذين غرتهم قوتهم وحملهم الغرور على تكذيب آيات هللا (فَ َك َّذبُوهُ فَنَ َّج ْينَاهُ َو َمن َّم َعهُ فِي ْالفُ ْل ِ
َو َج َع ْلنَاهُ ْم خ ََالئِفَ َوأَ ْغ َر ْقنَا الَّ ِذينَ َر َّذبُوا بِآيَاتِنَا ۖ فَانظُرْ َر ْيفَ َرانَ عَاقِبَةُ ْال ُمن َذ ِرينَ ) (.)3
وهذا هود يدعو قومه عَاداا ويذررهم ما حدث لقو نوح ويخوفهم منه فيقول لهمَ ( :و ْاذ ُررُوا إِ ْذ َج َعلَ ُك ْم ُخلَفَا َء ِمن
وح) ( )4أي اذرروا ريف استخلفكم هللاُ في األرض بعد أن أهلك قو نوح بمثل ما تفعلون ،فلما يئس من
بَ ْع ِد قَوْ ِ نُ ٍ
إصالحهم قال لهم( :فَإِن ت ََولَّوْ ا فَقَ ْد أَ ْبلَ ْغتُ ُكم َّما أُرْ ِس ْل ُ
ت بِ ِه إِلَ ْي ُك ْم ۚ َويَ ْست َْخلِفُ َربِّي قَوْ اما َغي َْر ُر ْم َو َال تَضُرُّ ونَهُ َش ْيئاا ۚ إِ َّن َربِّي
َي ٍء َحفِيظٌ) ( ،)5وهذا صالح يُ َذ ِّر ُر قومه بما أنعم هللاُ عليهم ،وجعلهم خلفاء من بعد عَا ٍد ،ويحذرهم عاقبة
َعلَ ٰى ُر ِّل ش ْ
ض تَتَّ ِخ ُذونَ ِمن ُسهُولِهَا قُصُورا ا
البغي والفساد في األرضَ ( :و ْاذ ُررُوا إِ ْذ َج َعلَ ُك ْم ُخلَفَا َء ِمن بَ ْع ِد عَا ٍد َوبَوَّأَ ُر ْم فِي ْاألَرْ ِ
ال بُيُوتاا ۖ فَ ْاذ ُررُوا َآال َء َّ
ض ُم ْف ِس ِدينَ ) (.)7(" )6
َوتَ ْن ِحتُونَ ْال ِجبَ َ
هللاِ َو َال تَ ْعثَوْ ا فِي ْاألَرْ ِ
ْ
أضاعت مجدَها و ِع َّزتها ،قال تعالىَ ( :و َال
وقد ح َّذر هللا – سبحانه  -هذه األ َّمةَ من أن تتشبَّه باألُمم قبلها التي
تَ ُكونُوا َرالَّ ِذينَ تَفَ َّرقُوا َو ْ
اختَلَفُوا ِمن بَ ْع ِد َما َجا َءهُ ُم ْالبَيِّن ُ
ك لَهُ ْم َع َذابٌ َع ِظي ٌم) (.)8
َات ۚ َوأُو ٰلَئِ َ
 -3استخالف الدول:
إن "استخالف الدول معناه األول تحرير األمة واستقاللها بحكم نفسها وجعلها دولة لها من السلطان ما يحمي
مصالح األمة َويُ ْعلِي رلمتها ،ومعناه الثاني اتساع سلطان الدولة حتى يشمل فوق أبناء األمة أم اما وشعوباا أخرى"(.)9
"واستخالف الدول إذا ران بإذن هللا وبأمرهِ ،منَّةا يَ ُم ُّن بها على األمم ،إالَّ أن لالستخالف مسبباته التي تباشرها
ا
تحويال ،فال
األمم والشعوب فتؤهلهم لالستخالف ،وتمكن لهم في األرض ،وتتم بذلك ُسنَّةُ هللاِ في خلقه ولن تجد لسنته
يمكن أن يجيء االستخالف اعتباطاا وبال عمل ،وإنما يجيء نتيجة العمل الشاق والجهد المستمر ،ولقد وعد هللا َ -ج َّل
شَأْنُهُ  -الذين آمنوا وعملوا الصالحات باالستخالف في األرض ،فلم يجعل اإليمان وحده هو الذي يرشح المؤمنين
( )1البقرة.143 :
( )2جاءت األحاديث الصحيحة عن النبي صلى هللا عليه وسلم في تفسير هذه اآلية تبين أن المراد من قوله تعالى:
ا
وسطا) أي :ا
عدال خيارا ا .وأن المراد من الشهادة على الناس :الشهادة على األمم يوم القيامة أن رسلهم قد
(أمة
بلغوهم رساالت هللا .ولم تخرج كلمات المفسرين عن ذلك المعنى ،روى البخاري (َ )4493عنْ أَ ِبي َسعِي ٍد ْال ُخ ْد ِريِّ
صلهى ه
هللا ُ َعلَ ْي ِه َو َسله َم " :ي ُْد َعى ُنو ٌح َعلَ ْي ِه ال هسالم َي ْو َم ْال ِق َيا َم ِة َف ُي َقا ُل لَهَُ :ه ْل َبله ْغتَ
هللا َ
رضي هللا عنهَ -قا َلَ :قا َل َرسُو ُل ه َِ
َ
َ
َ
وح:
؟ َف َيقُو ُل َ :ن َع ْم ؛ َفي ُْد َعى َق ْو ُم ُه َف ُي َقا ُل لَ ُه ْمَ :ه ْل َبله َغ ُك ْم؟ َف َيقُول ُ َ
ونَ :ما أ َتا َنا ِمنْ َنذ ٍ
ِير أ ْو َما أ َتا َنا ِمنْ أ َح ٍدَ ،قا َلَ :ف ُي َقا ُل لِ ُن ٍ
ُ
ْ
ْ
َ
ْ
ك َق ْولُهُ( :ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ) قا َل :ال َو َسط ال َعد ُل " .وزاد أحمد (" :)11911
ك؟ َف َيقُولُ :م َُح هم ٌد َوأ ُ هم ُت ُهَ ،قا َلَ :ف َذلِ َ
َمنْ َي ْش َه ُد لَ َ
َ
ُ
ْ
الغَ ،قا َل :ث هم أ ْش َه ُد َعلَ ْي ُك ْم".
َقا َلَ :في ُْد َع ْو َن َف َي ْش َه ُد َ
ون لَ ُه ِبال َب ِ
( )3يونس.33 :
( )4األعراف.31 :
( )5هود.53 :
( )3األعراف.34 :
( )3اإلسالم وأوضاعنا السياسية ،عبد القادر عودة( ،ص .)24 ،23
( )9آل عمران.115 :
( )1اإلسالم وأوضاعنا السياسية ،عبد القادر عودة( ،ص .)11
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لالستخالف ،وإنما وعد المؤمنين باالستخالف إذا عملوا الصالحات ،والمقصود بالصالحات رل ما يصلح شأنهم في
الدنيا من اإلعداد واالستعداد والتفوق ،وما يصلح شأنهم في اآلخرة من الطاعة واجتناب المعاصيَ (:و َع َد َّ
هللاُ الَّ ِذينَ
ض َر َما ا ْست َْخلَفَ الَّ ِذينَ ِمن قَ ْبلِ ِه ْم)(.)2(" )1
آ َمنُوا ِمن ُك ْم َو َع ِملُوا الصَّالِ َحا ِ
ت لَيَ ْست َْخلِفَنَّهُ ْم فِي ْاألَرْ ِ
وقد أشار القرآن إلى هذا النوع من االستخالف في قوله تعالى عن بني إسرائيل ( َوإِ ْذ قَ َ
ال ُمو َس ٰى لِقَوْ ِم ِه يَا قَوْ ِ
ْاذ ُررُوا نِ ْع َمةَ َّ
ت أَ َحداا ِّمنَ ْال َعالَ ِمينَ ) ( ،)3ومعلو أن الملوك
هللاِ َعلَ ْي ُك ْم إِ ْذ َج َع َل فِي ُك ْم أَنبِيَا َء َو َج َعلَ ُكم ُّملُو ارا َوآتَا ُرم َّما لَ ْم ي ُْؤ ِ
ض َونَجْ َعلَهُ ْم أَئِ َّمةا َونَجْ َعلَهُ ُم
يكونون في الدول ،وأيضا في قوله تعالىَ ( :ونُ ِري ُد أَن نَّ ُم َّن َعلَى الَّ ِذينَ ا ْستُضْ ِعفُوا فِي ْاألَرْ ِ
)(4
ارثِينَ )....
ْال َو ِ
وهي أرض مصر والشا  ،فقد جعلها لبني إسرائيل مكاناا يستقرون عليها ويقيمون فيها دولتهم(.)5
وقد ذرر هللا تبارك وتعالى لنا في القرآن الكريم آيتيْن جامعتيْن يمكن أن نتبيّن منهما واجبات الدولة المستخلفة
ض أَقَا ُموا
في األرض وذلك رله في إطار شمول العبودية هلل عز وجل؛ يقول هللا تعالى( :الَّ ِذينَ إِن َّم َّكنَّاهُ ْم فِي ْاألَرْ ِ
ُ
ضا( :إِ َّن َّ
هللاَ يَأْ ُم ُر ُر ْم أَن
ور) ( ،)6ويقول أي ا
الص ََّالةَ َوآتَ ُوا ال َّز َراةَ َوأَ َمرُوا بِ ْال َم ْعر ِ
ُوف َونَهَوْ ا َع ِن ْال ُمن َك ِر ۗ َو ِ َّهللِ عَاقِبَةُ ْاأل ُم ِ
هللاَ نِ ِع َّما يَ ِعظُ ُكم بِ ِه ۗ إِ َّن َّ
اس أَن تَحْ ُك ُموا بِ ْال َع ْد ِل ۚ إِ َّن َّ
صيرا ا)
هللاَ َرانَ َس ِميعاا بَ ِ
تُ َؤ ُّدوا ْاألَ َمانَا ِ
ت إِلَ ٰى أَ ْهلِهَا َوإِ َذا َح َك ْمتُم بَ ْينَ النَّ ِ
(.)7
فمن واجبات المستخلفين في الحكم ُد َو اال َوأَ ْف َراداا رما في آية سورة الحج آنفة الذرر ،أن يقيموا الصالة ،ويؤتوا
الزراة ،ويأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر" ،وقد اقتصرت اآلية على هذه الواجبات الثالث ،ألن توفرها دليل
على توفير غيرها ِم َّما يوجبه اإلسال  ،فإقامة الصالة في األمة دليل على اإليمان والطاعة ،وإيتاء الزراة دليل على
أخذ النفس بالحق ورد الحقوق ألربابها ،واألمر بالمعروف والنهي عن المنكر دليل على االستمساك بما أمر هللا
ودعوة الغير إليه ورفهم عن الفسوق والعصيان.
والمستخلفون في الحكم ليسوا إال بش ارا مستخلفين في األرض ،فإذا وجب عليهم رحارمين أن يقيموا الصالة
ويؤتوا الزراة ويأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر فإنه يجب عليهم ربشر مستخلفين في األرض أن يطيعوا هللا
ويهتدوا بهديه ،وينتهوا عما نهى عنه"(.)8
ا
إجماال وظائف الدولة ،فأوجبت أداء األمانات إلى
ويرى ابن تيمية أن آية سورة النساء آنفة الذرر ،قد حددت
أهلها ،والحكم بالعدل ،وهذان جماع السياسة العادلة والسياسة الصالحة ،والقيا بهذه الوظائف هو المعادل لطاعة
الوالة(.)1
( )1النور.55 :
( )2اإلسالم وأوضاعنا السياسية ،عبد القادر عودة( ،ص .)11
()3

المائدة.21 :

( )4القصص.6-5 :
( )5معالم التنزيل في تفسير القرآن ،أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي الشافعي ،دار إحياء التراث العربي،
بيروت ،ط1421 /1هـ ( .) 522/3
( )3الحج.41 :
( )3النساء.59 :
( )9اإلسالم وأوضاعنا السياسية ،عبد القادر عودة( ،ص .)31
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ويشير ابن تيمية إلى أن "المقصود الواجب بالواليات إصالح دين الخلق الذي متى خسروه فإنهم خسروا
خسراناا مبيناا ولم ينفعهم ما نعموا به في الدنيا"(.)2
إن " ُسنَّةُ هللاِ َ -ج َّل شَأْنُهُ  -في استخالف األمم والدول واألفراد أن يستخلف من رانوا أَ ْه اال لالستخالف ،ليبتليهم
جميعاا فيما آتاهم؛ فإن استقا ال ُم ْست َْخلَفُونَ على أمر هللا ،ودعوا إليه ،وعبدوه وحده ال شريك له ،وأقاموا الصالة وآتوا
الزراة وفعلوا الخيرات واجتنبوا السيئات ،وأمروا بالمعروف َونَهَوْ ا عن المنكر ،إذا فعل المستخلفون ذلك مكن هللا لهم
َي ٍء
ض َوآتَ ْينَاهُ ِمن ُرلِّ ش ْ
في األرض ،وآتاهم من رل شيء َسبَباا ،رما م ّكن لذي القرنين وقومه (إِنَّا َم َّكنَّا لَهُ فِي ْاألَرْ ِ
ك َم َّكنَّا لِيُوسُفَ فِي
َسبَباا) ( ،)3ورما َم َّكنَ ليوسف في األرض يتبوأ منها حيث يشاء ِم َّما لم يكن يحلم به أو يتخيله ( َو َر ٰ َذلِ َ
ض يَتَبَوَّأُ ِم ْنهَا َحي ُ
ْث يَشَا ُء) ( ،)4ورما مكن لبني إسرائيل في األرض على ضعفهم وقوة أعدائهم ،بعد أن عبدهم
ْاألَرْ ِ
الفراعنة واستعبدوهم ،وساموهم سوء العذاب ،ورما مكن لقو يونس لما آمنوا فأصلح لهم أحوالهم في الحياة الدنيا
َت قَرْ يَةٌ آ َمن ْ
ومتعهم إلى حين( ،فَلَوْ َال َران ْ
ي فِي ْال َحيَا ِة
س لَ َّما آ َمنُوا َر َش ْفنَا َع ْنهُ ْم َع َذ َ
َت فَنَفَ َعهَا إِي َمانُهَا إِ َّال قَوْ َ يُونُ َ
اب ْال ِخ ْز ِ
ال ُّد ْنيَا َو َمتَّعْ نَاهُ ْم إِلَ ٰى ِحي ٍن) (.)5
وهللا َ -ج َّل شَأْنُهُ  -غني عن العالمين ،رحيم بهم ،فإذا أمرهم أن يأتوا أو يدعوا فإنما يأمرهم بما فيه صالحهم،
بما يؤدي إلى نفعهم ،وهو القادر على أن يذهب بالمكذبين ويستخلف أناساا غيرهم ،ولن يعجزه ذلك وقد جاءوا من
ذرية غيرهمَ ( :و َربُّكَ ْال َغنِ ُّي ُذو الرَّحْ َم ِة ۚ إِن يَشَأْ ي ُْذ ِه ْب ُك ْم َويَ ْست َْخلِ ْ
ف ِمن بَ ْع ِد ُرم َّما يَشَا ُء َر َما أَنشَأ َ ُرم ِّمن ُذ ِّريَّ ِة قَوْ ٍ آخَ ِرينَ )
(.)7( )6

( )1الدولة كما يراها ابن تيمية ،محمد المبارك ،دار الفكر ،بيروت1139 ،م( ،ص.)3
( )2السياسة الشرعية في إصالح الراعي والرعية ،ابن تيمية( ،ص.)25
( )3الكهف.94 :
( )4يوسف.53 :
( )5يونس.19 :
(( )3األنعام)133 :
( )3عبد القادر عودة ،اإلسالم وأوضاعنا السياسية ،بتصرف( ،ص .)22 ،21
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المبحث الرابع :اإلرجاء كتاريخ
( هل قا عبر التاريخ للمرجئة دولة؟ وهل اشتهر لهم إما بأتباع رثر؟ هل ران لهم أي دور حضاري يذرر؟ ولماذا)
مرت عقيدة اإلرجاء بمراتب ،وحدث تطورات على مذهب المرجئة؛ فأول أمر حدث في المرجئة فيما يتعلق
في قضية اإلرجاء على ما قال بعض العلماء هي الفتنة التي أحدثها عبد هللا بن سبأ وغيره ،في التعاون مع المجوس
الذين ذهبت دولتهم وملكهم ،فقتلوا أمير المؤمنين عمر ،ثم شرعوا بالفتن بين المسلمين في عهد عثمان ،إلى أن
وصلت إلى حالة اقتتال بين المسلمين في عهد علي رضي هللا عنه(.)1
ورانت وراء هذه القضية رلها طب اعا مؤامرات ضخمة حارها اليهود مع المجوس تحدي ادا ،وهؤالء يعني
المرجئة الذين تأثروا بقضية قتل عثمان ،وما حدث بعد ذلك من الفتنة بين المسلمين في عهد علي رضي هللا عنه(.)2
وخرجت فكرة اإلرجاء أول مرة في مسألة إرجاء أمر عثمان وعلي رضي هللا عنهما إلى هللا ،وعد
مواالتهما ،وعد معاداتهما ،خرجوا ببدعة جديدة ،فأول إرجاء حصل في األمة ،إرجاء أمر عثمان وعلي إلى هللا،
مع أن هذا في فضله وهذا في فضله ،فكيف يحصل من مسلم عد مواالتهما؟ لكن هذا ما حصل من هؤالء(.)3
وعندما يقول بعض العلماء في بحث المرجئة :إرجاء الفقهاء والعباد ،ثم إرجاء المتكلمين ،وبعد ذلك إرجاء
غالة المرجئة ،فيقصدون بالقضية إرجاء العمل عن اإليمان(.)4
يذرر العلماء أن ال حسن بن محمد بن الحنفية هو أول من ذرر اإلرجاء فى المدينة بخصوص على وعثمان
وطلحة والزبير ،حينما خاض الناس فيهم وهو سارت ثم قال :قد سمعت مقالتكم ولم أر شيئاا أمثل من أن يرجأ على
وعثمان وطلحة والزبير ،فال يتولوا وال يتبرأ منهم(.)5
ولكنه ند بعد ذلك على هذا الكال وتمنى أنه مات قبل أن يقوله ،فصار رالمه بعد ذلك طريقاا لنشأة القول
صا فشجه ،وقال :ال تتولى أباك علياا؟ ولم يلتفت الذين
باإلرجاء ،وقد بلغ أباه محمد بن الحنيفة رال الحسن فضربه بع ا
تبنوا القول باإلرجاء إلى ند الحسن بعد ذلك ،فإن رتابه عن اإلرجاء انتشر بين الناس وصادف هوى فى نفوس
رثيرة فاعتنقوه(.)6
ولكن ينبغى معرفة أن إرجاء الحسن إنما هو في الحكم بالصواب أو الخطأ على من ذررهم ،ولم يتعلق إرجاؤه
باإليمان أو عدمه رما هو الحال في مذهب المرجئة أخي ارا .وقيل :إن أول من قال باإلرجاء على طريقة الغلو فيه هو

( )1درء تعارض العق والنقل ،ابن تيمية ،)223 - 224 /5( ،مجموع الفتاوى ،ابن تيمية.)29 - 23 /13( ،
( )2ظاهرة اإلرجاء في الفكر اإلسالمي ،سفر عبد الرحمن الحوالي ،مكة ،دار الكلمة للنشر والتوزيع ،ط ،1
 1421ه ،ص .132
( )3ظاهرة اإلرجاء في الفكر اإلسالمي ،سفر عبد الرحمن الحوالي ،ص .133
( )4منهاج السنة ،ابن تيمية ،)299 /5( ،الفتاوى ،ابن تيمية.)431 /12( ،
( )5أصول وتاريخ الفرق ،مصطفى بن محمد بن مصطفى ،)313 /1( ،ظاهرة اإلرجاء في الفكر اإلسالمي ،سفر
الحوالي ،ص .244
( )3لم يكن ما كتبه الحسن كتاباا حسب ما يتبادر إلى الذهن ،وإنما كان بمنزلة منشور أو مطوية صغيرة .ينظر:
ظاهرة اإلرجاء في الفكر اإلسالمي ،سفر الحوالي.)254 /2( ،
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رجل يسمى ذر بن عبد هللا الهمداني وهو تابعي ،وقد ذمه علماء عصره من أهل السنة ،بل ران بعضهم  -مثل
إبراهيم النخعي  -ال يرد عليه إذا سلم ،ورذلك سعيد بن جبير(.)1
أول الدعاة إلى مذهب اإلرجاء:
وهناك أقوال أخرى في أول من دعا إلى اإلرجاء فقيل :إن أول من أحدثه رجل بالعراق اسمه قيس بن عمرو
الماضري(.)2
وقيل :إن أول من أحدثه حماد بن أبي سليمان وهو شيخ أبي حنيفة وتلميذ إبراهيم النخعي ،ثم انتشر في أهل
الكوفة ،وقد عاصر حماد ذر بن عبد هللا .ويذرر شيخ اإلسال عن نشأة اإلرجاء بالكوفة أن أول من قاله فيهم حماد بن
أبي سليمان(.)3
وقيل :إن أول من قال به رجل اسمه سالم األفطس ،ويطلق على إرجاء هؤالء أنه إرجاء الفقهاء ،ويظهر أن
ضا على اتفاق في إرجائهم.
تلك األقوال ال تباعد بينها ،ألن هؤالء رانوا في عصر واحد ،ورانوا أي ا
ولقد نسب اإلرجاء إلى علماء مشاهير ،وقد ع ّد الشهرستاني جماعة من هؤالء ومنهم :الحسن بن محمد بن
علي بن أبي طالب ،وذرر أنه أول من قال باإلرجاء ،ولكنه لم يجز بذلك فيما يبدو من تعبيره ،حيث ذرر ذلك
بصيغة التمريض "قيل" ،ثم ذرر أنه ران يكتب فيه الكتب إلى األمصار ثم قال( :إال إنه ما أخر العمل عن اإليمان
رما قالت المرجئة اليونسية والعبيدية ،لكنه حكم بأن صاحب الكبيرة ال يكفر ،إذ الطاعات وترك المعاصي ليست من
أصل اإليمان حتى يزول اإليمان بزوالها)(.)4
رما ع ّد منهم طلق بن حبيب وعمر بن مرة ومحارب بن زياد ومقاتل بن سليمان وذر ،وعمرو بن ذر ،وحماد
بن أبى سليمان وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد بن الحسن وقديد بن جعفر ،ثم قال( :وهؤالء رلهم أئمة الحديث لم
يكفروا أصحاب الكبائر بالكبيرة ،ولم يحكموا بتخليدهم فى النار ،خالفاا للخوارج والقدرية)(.)5
ومن ربار المرجئة ومشاهيرهم :الجهم بن صفوان ،وأبو الحسين الصالحي ،ويونس السمري ،وأبو ثوبان،
والحسين بن محمد النجار ،وغيالن ،ومحمد بن شبيب ،وأبو معاذ التومني ،وبشر المريسي ،ومحمد بن ررا  ،ومقاتل
بن سليمان المشبه هلل عز وجل بخلقه ،ومثله الجواربي وهما من غالة المشبهة(.)6
وران لثورة ابن األشعث وظهور الحجاج ،ومالحقة العلماء والبطش بهم ،أسوأ األثر في بروز قَرن اإلرجاء
هذا ،بين صفوف ناس من البائسين المستسلمين للواقع(.)7
( )1فرق معاصرة تنتسب إلى اإلسالم وبيان موقف اإلسالم منها ،غالب بن علي عواجي.149 /3 ،
( )2فرق معاصرة تنتسب إلى اإلسالم وبيان موقف اإلسالم منها ،غالب بن علي عواجي.149 /3 ،
( )3مجموع الفتاوى ،ابن تيمية (.)311 ،213 /3
( )4الملل والنحل ،محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد الشهرستاني ،تحقيق  :محمد سيد كيالني ،دار المعرفة،
بيروت 1414 ،ه ،)141 /1( ،فرق معاصرة ،العواجي.)141 /3( ،
( )5أصول وتاريخ الفرق (.)313 /1
( )3مقاالت اإلسالميين واختالفات المصلين ،أبو الحسن األشعري.213/1 ،
( )3ظاهرة اإلرجاء في الفكر اإلسالمي ،سفر عبد الرحمن الحوالي ،ص .194 - 193
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وقا أهل السنة بجهد مشكور في مقاومة فكرة هذا اإلرجاء ،والحظ أهل العلم راألوزاعي ،وإبراهيم النخعي،
وغيرهم ،الحظوا أنه يعني هناك نابتة جديدة ،تقول :إن األعمال غير اإليمان ،فكأن هؤالء المرجئة عندهم اضطرار
لقضية فصل العمل عن اإليمان ،ويقولون في أعمال شنيعة لكن أصحابها مسلمون :إذن نفصل اإليمان عن العمل(.)1
فانتبه العلماء لهؤالء ،وقال األوزاعي رحمه هللا" :ران يحيى بن أبي رثير وقتادة :ليس من أهل األهواء شيء
أخوف عندهم على األمة من اإلرجاء"(.)2
إبراهيم النخعي الذي عاصر طب اعا فتنة الحجاج ،قال" :اإلرجاء بدعة إيارم وهذا الرأي المحدث"(.)3
إبراهيم النخعي يقول عن المرجئة" :ترروا هذا الدين أرق من الثوب السابري"(.)4
يعني :أنه صار الدين أمره رقيق يعني ،أرق من الثوب الساذري في غاية الرقة ،فالدين متين ،والدين عظيم،
لكن المرجئة هؤالء جعلوا الدين مثل الثوب الرقيق.
ورغم أن بعض الذين بدأوا يعني باإلرجاء ران عندهم شيء من الزهد والعبادة ،لكن طب اعا لم يكن عندهم علم
راسخ.
وقد تصدى لبدعة اإلرجاء أول ما خرجت :اإلما وريع ،وابن المبارك ،وابن معين ،واإلما أحمد ،والبخاري،
وأبو داود ،ألن غالة المرجئة بدأوا يظهروا في عهدهم ،وهذا ما ران يعني يسمى بإرجاء الفقهاء ،الذي فيه تأخير
العمل عن اإليمان ،وإخراج العمل من مسمى اإليمان ،وهذه الشبهة أنه قضية أن اإليمان ال يتبعض وال يتجزأ وليس
مراتب ..إلى آخره ،أوقعتهم في هذا االنحراف ،فإذن أساس الشبهة :هي ضاللهم في فهم اإليمان(.)5
وران أول من ظهر من فرق اإلرجاء في اإليمان مرجئة فقهاء الكوفة من األحناف القائلين بأن اإليمان هو
االعتقاد والقول وأن العمل ليس من اإليمان ،وقد ألز السلف الصالح مرجئة الفقهاء بإخراج األعمال من المكفرات
رما أخرجوها من اإليمان .فلجأوا إلى القول بأن األعمال المكفرة دليل على رفر القلب ،لعد قدرتهم على إنكار ما
أجمعت األمة على رفر فاعله ،فهم يتفقون مع السلف في التكفير بالمكفرات ،بل هم أرثر من توسع فيها في أبواب
الردة من رتب الفقه دفعا لتهمة اإلرجاء .لكنهم يجعلون األعمال المكفرة ا
دليال على الكفر وال يجعلونها رفرا ا مجر ادا
رما وقد دلت نصوص الكتاب والسنة ورما أجمع علماء األمة ،فالخالف معهم خالفُ
تصور لعلة الحكم وليس خالفا
ٍ
في الحكم نفسه ،وهذه مسألة هامة يجب مراعاتها حتى ال ننسب لمرجئة الفقهاء من هم منه براء(.)6
وقد أعقبهم وزاد عليهم في الضاللة مرجئة الجهمية القائلين بأن اإليمان هو المعرفة وأن الكفر هو التكذيب
والجحود ،ولهم قول يوافق مرجئة الفقهاء في التكفير بالمكفرات واعتبارها ا
دليال على الكفر ،إال أن المشهور من
مذهبهم عد التكفير بالمكفرات والشرريات وإلحاقها بالمعاصي التي دون الكفر ،رالزنا والسرقة والشرب .وهؤالء
( )1الدولة العربية وسقوطها ،يوليوس فلهاوزن ،ترجمة يوسف العش ،دمشق 1333 ،ه ،ص .24 - 23
( )2السنة ،عبد هللا بن أحمد بن حنبل( ،ص .)341
( )3الطبقات الكبرى ،محمد بن سعد.)233/3( ،
( )4السنة ،عبد هللا بن أحمد.)319( ،
( )5اإليمان ،ابن تيمية ،ص .151
( )3اإليمان ،ابن تيمية ،ص .293
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يسمون أيضا غالة المرجئة وقد رفرهم السلف رنافع ووريع وأبي عبيد وأحمد بن حنبل والحميدي وابن القيم
وغيرهم ،رحمهم هللا جمي اعا(.)1
ض ا مرجئة المتكلمين من أشاعرة وماتريدية ،وهم يقولون بقول الجهمية في تعريف اإليمان
ومن فرقهم أي ا
بالتصديق وبقول مرجئة الفقهاء في جعل المكفرات ا
دليال على رفر الباطن وانتفاء التصديق(.)2
أما المرجئة المعاصرون ،أدعياء السلفية ،فهم من شر طوائف البدع المنتسبة إلى اإلسال وخطرهم أشد من
خطر غيرهم ألنهم ينسبون بدعتهم إلى السلف الصالح ويزعمون اتباع األثر والحديث ويشتغلون بنشر تصانيف
السلف النافعة فيدسون فيها سمهم الزعاف ،ويصدون عن مذهب السلف بأقوال السلف أنفسهم في التحذير من أهل
البدع من أمثالهم ،فتلبس حالهم على الكثير من الناس ،يقولون بقول السلف في تسمية اإليمان ويشرحونه بتعريف
مرجئة الفقهاء ،ويتخبطون في مسألة الكفر على أقوال :فمنهم من ال يرى الكفر بالقول والعمل إطالقا ،وينكر التكفير
بالمكفرات المجمع على التكفير بها ،ومنهم من يرى أنها دليل على الكفر ،ومنهم من ينتقي من المكفرات ،فيرى أن
بعضها مخرج من الملة والبعض اآلخر غير مخرج ،مجاراة لهوى الطواغيت المشرعين مع هللا سبحانه! فالتشريع
واستحالل المحرمات القطعية والتحارم إلى طواغيت الشرق والغرب والمظاهرة الصريحة للكفار في قتال المسلمين
عندهم رفر دون رفر ،وهم في المقابل يتشددون في شرريات العوا  ،وبعضهم ال يعذرهم بعذر إطالقا بل ويعتبرهم
رفارا أصليين! وقد أضافوا إلى هذا شناعات أخرى مثل تكفير الدعاة بمحض التوحيد والجهاد واستحالل دمائهم
وتحريض الطواغيت عليهم وتأثيم نواياهم والحكم على خواتيمهم عند هللا سبحانه ،رغم أنهم ال يعت ّدون بالحكم على
الظواهر في تكفير المرتدين ،ويحرمون دماء المشررين من غير ذمة وال عهد صحيح(.)3
وقد أحدث هؤالء الجهمية ضوابط وشروطاا للتكفير ال يقو عليها دليل ولم يسبقهم إليها عالم معتبر ،راشتراط
قصد الكفر لتكفير من جاء بالكفر مختارا ،واالمتناع من تكفير األعيان واالقتصار على تجريم الفعل والتكفير العا
دون الفاعل أو تعليق حكم التكفير على شيخ أو شيخين دون غيرهم من علماء األمة ،فعطلوا بذلك حكم الردة وتوابعه
من أحكا فقهية ووالء وبراء وهجرة وجهاد ،وفتحوا األبواب للزنادقة للتحكم في رقاب المسلمين ،فكانت بذلك الفتنة
والفساد الكبير الذي توعد هللا به من ترك معاداة أهل الكفر ومناصرة أهل اإلسال (.)4
وبقية الفرق اإلسالمية ال تخرج عن هذا الواقع في فهم اإليمان مع ما اختصت به من ضالالت أخرى قد تبلغ
أحياناا الكفر الصراح ،وال حول وال قوة إال باهلل .أما عوا المسلمين اليو فهم في الغالب ال يعرفون وال يثبتون
ضا! ويكتفون بمجرد الشهادة في إثبات حقيقة اإليمان ،جهمية خلّص ال ينكرون الصالة على من مات
لإلسال ناق ا
يسب هللا ورسوله ،وبعضهم ال يرى حتى رفر اليهود والنصارى تب اعا لمشايخ الضالل الذين رفعهم الطاغوت لخدمته

( )1مجمل أقﻮال الﺴلﻒ وكﺒار العلﻤاﺀ في الﺘﺤﺬيﺮ مﻦ اإلرجاﺀ ،أبو سلمان عبد هللا بن محمد الغليفى ،الطبعة
الثانية ،شوال  1431ه ،ص .33
( )2التنبيه والرد على أهل األهواء والبدع ،أبو الحسين ال َملَطي العسقالني ،ص .41
( )3مجمل أقﻮال الﺴلﻒ وكﺒار العلﻤاﺀ في الﺘﺤﺬيﺮ مﻦ اإلرجاﺀ ،أبو سلمان عبد هللا بن محمد الغليفى ،ص .33
( )4مجمل أقﻮال الﺴلﻒ وكﺒار العلﻤاﺀ في الﺘﺤﺬيﺮ مﻦ اإلرجاﺀ ،عبد هللا بن محمد الغليفي ،ص .39
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وسخر لهم وسائل إعالمه ،فضربوا في البالد وضيعوا دين أهلها ،فاهلل نسأل أن يريح األمة من هذه الشرور وأن
يمكن ألهل التوحيد من نشر عقيدة السلف خالصة من شوائب اإلرجاء والتجهم التي أفسد بها هؤالء البالد والعباد(.)1
وبنا اء على ما سبق فإنه لم يشتهر لهم إما بأتباع رثر ،وال ران لهم أي دور حضاري يذرر ،ولم يقم عبر
التاريخ للمرجئة دولة ،إال ما حدث في العصر الحديث من ظهور وطغيان لفكر اإلرجاء في غالبية دول اإلسال ،
وانتشار مقولة إن اإليمان في القلب ،وإن هللا (رب قلوب) وأن المعاصي ال تضر مع اإليمان ولو رثرت ،وأن من قال
ال إله إال هللا لم يضر إيمانه أي شيء ،وال ينكر عليه أحد ،وغير ذلك من مقوالت.
ول َّما ظهر اإلرجاء في عهد السلف ،وقف له أهل العلم الراسخون ،العالمون بالدلي ِل وحقيق ِة القول ،وما عـداهم
لـم يكن لـه موقـف مشـهود ،تشـهد بذلك التـراجم والمصنفــات التـي وصلـت إلينـا؛ فـإنـه متـى ما تخلل النقـص في
أحـد هذين األصـلين( :العـلـم بالـدليـل ومقـاصد الشـريعة) و(حقيقـة القول المخالِف) ترى تخبُّطـ اا وخلطاا عجيباا :إما
جنايةا على اإلسال وتصوي ارا له على غير ما أراده اللـه ،أو ِرف َعةا من قَ ْد ِر المقالة المخالفة بالتسامح واللين معها مع
شناعتها ،ومن يمتاز بهذين األصلين قليل اليو ؛ فإنك ترى من لديه علم بالشرع يصل إلى ح ِّد اإلحاطة ،ولكنه
ُ
شرب
ضعيف في سبر أغوار أقوال المخالفين؛ فال يستطيع معرفة حقائقها ورشفَ عوار مكنوناتها ،وإما أن تج َد من أ ِ
هذه المقاالت على قلَّة بضاعته في العلم الشرعي ،فيظهر لك التخليط في رالمه(.)1( )2
وهذا األخير من جنس بعض رجال أهل الكال الذين َح ُسنَت نيَّتُهم ،وساء عملهم ،بسبب قلة علمهم باألدلة
َّ
ولكن قلَّة البضاعة الشرعية لم تُس ِعفهم،
الشرعية مع علمهم العميق بأصول علم الكال  ،فأرادوا الدفاع عن الدين
وفريق منهم تسرَّبت إليه بعض ُشبَه القو  ،فلم يستطع أن يدفعها ،فصار ينضح بها فؤادُه وين ِّمقها لسانه ،و(رلُّ إناء
بما فيه ينضح).
يقول اإلما النخعي :لَفِتنَتُهم عندي أخ َوف على هذه األمة من فتنة األزارقة( ،)2( )3وصدق  -رحمه هللا  -ألن
القعود عن التكليف ترغبه النفس ،بعكس تَن ُّ
ت من األوامر ،وتقحُّ ٍم
َطع الخوارج األزارقة ،ونحن نعاني اليو من تف ُّل ٍ
في المناهي ،مع مصيبة أع ُّم وأط ُّم ،وهي :تبرير هذا وتسويغه ممن اختل عندهم أحد األصلين السابقين ،وهم
منتسبون مع هذا إلى اإلسالميين.
وبرز لنا إرجاء فكري ،يحاول مد حبل الوصال مع الطائفتين ،على غرار ما فعل الفالسفة المنتسبون إلى
اإلسال بين الفلسفة واإلسال ؛ فأراد هؤالء المح َدثُون :تخفيفَ شناعة بعض المقاالت وتهوينها من جهة ،ونب َذ التشدد
والغلو (بزعمهم) من جهة؛ لينتج لنا حينها  -بنا اء على رأيهم  :-اإلسال الوسطي.
ونحن اليو في مواجهة سيل من األفكار الهدامة ،يقف النص الشرعي س ّادا أمامها ،ومتى ما ُع ِد َ النص اجتاح
السيل الفكر البشري فأصبحت البشرية حينها أث ارا بعد عين ،وعدنا رما رنا في ظلمات بعضها فوق بعض.

( )1التنبيه والرد على أهل األهواء والبدع ،أبو الحسين ال َملَطي العسقالني ،ص .51
( )2المرجئة طوائف يجتمعون في إخراج العمل عن مسمى اإليمان ،وظهروا في أواخر عهد الصحابة ،انظر الملل
والنحل ،الشهرستاني ،131/1 ،مجموع الفتاوى ،ابن تيمية.213/3 ،
( )3مجموع الفتاوى ،ابن تيمية.314/3 ،
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وهذا ال يكون مع وجود الوحي المن َّزل؛ ولكن الوحي ال يسير على األرض ،بل يحمله ( ِّمنَ ْال ُم ْؤ ِمنِينَ ِر َجا ٌل
ص َدقُوا َما عَاهَدُوا َّ
ض ٰى نَحْ بَهُ َو ِم ْنهُم َّمن يَنتَ ِظ ُر ۖ َو َما بَ َّدلُوا تَ ْب ِد ا
يال) (.)1
هللاَ َعلَ ْي ِه ۖ فَ ِم ْنهُم َّمن قَ َ
َ
واإلرجاء الفكري هو نوع من الخنوع والضعف أما هذه المقاالت ،وصاحبُه عب ٌد لغير ُم ْن ِزل الوحي ،أسير
ت تكون تارة باسم (المصلحة) ،وتارة باسم (المجادلة بالحسنى) ،وتارة أخرى باسم (عد التشدد
لظنو ٍن وتخرصا ٍ
آخر هذه القيود واألغالل ،التي هي حق أُ ِريد بها باطل.
والغلو) ...إلى ِ
َّ
أفكار ذاك القديم تع ِّشش في فكر هذا
ولكن
واإلرجاء الفكـري اليو ال يصـرِّح بمقاالت اإلرجاء القديم،
َ
()2

الحديث ،والمحصلة واحدة رما سبق ،وهي( :التفلت من األومر ،والتقحم في النواهي)

( ،)3ورما ران أهل

اإلرجاء القدماء على درجات في مقالتهم ،فإن أهل اإلرجاء الفكري هم رذلك في فكرهم.
ومن أهم مالمح هذا اإلرجاء الفكري ما يلي:
ا
أوال :عد التصريح باألحكا الشرعية :فيتهرب َم ْن أصيب بهذا المرض من قول( :حرا ) أو (رفر) أو (شرك)
ُّ
أخف (ح َّدة ووطأة)  -بزعمه -
لِـ َما هو رذلك بالنص الشرعي ،ويستبدل هذه األلفاظ الشرعية بأخرى مبتدَعة هي
على مخالفيه أو الناس عمو اما؛ فيقول( :األَوْ لَى تَرْ ره) مع علمه بحرمته ،أو (فيه خالف) مع أن الخالف مطروح
وغير معتَبَر؛ فيوحي إلى سامعه أن األمر (سهل ميسور).
ثانياا :عد استخدا المصطلحات الشرعية :فال تجـد في قاموسـه (رفَّـار) ،أو (فسَّـاق) ،أو (منافقـون)؛ فهـؤالء
ٌّ
ظـان بأن
ال يعيشون على األرض ،ورأنهم  -لدى من أصيب بهذا المرض العضال  -تاريخ مندثر ولَّى ،وال يظـن
المطلـوب هو إقحـا مثـل هذا في الكـال إقحا اما .ال ،ليس هذا المراد ،بل المقصود :هو التولي عن استخدا هذا
المصطلـح الذي هو شرعي دلَّت عليه النصوص ،إلى غيره ،فيستخد (غير المسلمين) أو (اآلخر) ،أو يستخد (أهل
التقصير) لمن هم رؤوس الضاللة والفجور في األمة.
وال يخفى أن المصلطح الشرعي هو الذي ال يُطلَب به بدلٌ ،وال عنه ِح َولٌ؛ لدقة معناه ،وعمق مرماه .وقد تكلم
أهل العلم رابن تيمية وغيره في أهمية التمسك بالمصطلح الشرعي وأنه يزيل رثي ارا من اإلشكال.
حال أهل
ثالثاا :الذلة على الكافرين ،والكبر على المؤمنين :وهم بهذا يعارضون مراد هللا  -تعالى  -حين حكى َ
ار
اإليمان ،فقال( :أَ ِذلَّ ٍة َعلَى ْال ُم ْؤ ِمنِينَ ) ( ،)3وحين أمر نبيَّه  -صلى هللا عليه وسلم  ،-فقال( :يَا أَيُّهَا النَّبِ ُّي َجا ِه ِد ْال ُكفَّ َ
َو ْال ُمنَافِقِينَ َوا ْغلُ ْ
صي ُر) ( )4؛ ولكن أهل اإلرجاء الفكري تجد لديهم تما التودد
ظ َعلَ ْي ِه ْم ۚ َو َمأْ َواهُ ْم َجهَنَّ ُم ۖ َو ِب ْئ َ
س ْال َم ِ
للكفار والزنادقة ،ولين الخطاب والتسامح معهم ،مع غلظة وشدة وجفوة واستعالء مع إخوانهم من أهل اإليمان(.)5
راب اعاَ :ر ْت ُم بعض النصوص الشرعية :تلك التي فيها الوعيد والتهديد ،أو التي يتوهَّمون ِش َّدتها وعنفها رالحدود،
ررها تما اما ،والتنصُّ ـل منها؛
فيحاولون تجنُّب ِذ ِ
( )1األحزاب.32 :
ُخرج العمل عن مسمى اإليمان؛ إال أنه يحرص على العمل
( )2سبق ذكر أن المرجئة درجات ،ومنهم وإن كان ي ِ
ويحث عليه ويحتفي بأهله كمرجئة الفقهاء ،ومع ذلك شدد السلف النكير عليهم وذموا قولهم وفندوا شبههم .ينظر:
مجمل أقﻮال الﺴلﻒ وكﺒار العلﻤاﺀ في الﺘﺤﺬيﺮ مﻦ اإلرجاﺀ ،عبد هللا بن محمد الغليفي ،ص .41 – 31
( )3المائدة.45 :
( )4التوبة.33 :
( )5ظاهرة اإلرجاء في الفكر اإلسالمي ،سفر عبد الرحمن الحوالي ،ص .233 - 235
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ا
أصال ،مع إبرازهم في المقابل للنصوص الشرعية في الوعد والتسامح والعفو ،وقد خاطب هللا
ورأنهـا غير موجودة
ْض ۚ فَ َما َجزَ ا ُء َمن يَ ْف َع ُل ٰ َذلِكَ ِمن ُك ْم إِ َّال ِخ ْز ٌ
ي فِي
ْض ْال ِكتَا ِ
ب َوتَ ْكفُرُونَ ِببَع ٍ
 تعالى  -أهل الكتاب ،فقال( :أَفَتُ ْؤ ِمنُونَ بِبَع ِب ۗ َو َما َّ
هللاُ بِغَافِ ٍل َع َّما تَ ْع َملُونَ ) (.)1
ْال َحيَا ِة ال ُّد ْنيَا ۖ َويَوْ َ ْالقِيَا َم ِة يُ َر ُّدونَ إِلَ ٰى أَ َش ِّد ْال َع َذا ِ
ا
طويال،
خامساا :محاولة الوقوع على نقطة التقاء مع أصحاب المذاهب :فيكون أحدهم صامتاا سارتاا ردحا ا
واألمة حوله تئن من أعدائها المختلفين في مشاربهم ومذاهبهم ،ورلٌّ منهم ينهشها نه اشا ،وهو ال يحرك سارناا؛ فإذا
رأى ا
ض ِد الفكرة ،وهو في هذا رله يغض
قوال لصاحب فكر منحرف أو مذهب ه َّدا بادر إلعالن الموافقة ،وتعا ُ
الطَّرْ ف عن االنحرافات الكفرية أو البدعية أو الهدامة؛ فال ينبه الناس عليها ،فيكون عند ذلك الغش الذي يتسرب
لعمو المسلمين :أن الشيخ فالن وافق فالناا فهو على الخير ،فنال تزرية لدى عوا الناس؛ فال يمسُّه بعد هذا نكير ،إال
وصاح الناس في المن ِكر عليه باطلَه أخ اذا بتزرية من أصيب باإلرجاء الفكري من قَ ْبلُ.
ساد اسا :اإلرثار دو اما من ذرر الخالف والرخص :إن ذرر الرخصة للناس وتخفيفَ المشقَّة عليهم واجب
شرعي؛ فإن الدين دين يُسْر ،لكن أن يكون هذا بكثرة ،ويكون المراد من ذرر الخالف دو اما هو نقض الشريعة،
علم بأن الشريعة متناقضة؛ فهذا جناية على الدين ،ومهما
ك من ال خَال َ
وتخيير العامة ،وإثارة شكو ِ
ق له من دي ٍن أو ٍ
ران مراد صاحب اإلرجاء الفكري في هذا التيسير على الناس ،فقد أخطأت استُه الحفرة بهذا ،حين جنح لإلرجاء
دون التيسير ،ودعا الناس للزندقة بتخييرهم بين أمور الدين ،التي يصير بها المرء أخي ارا ليس على دين اإلسال ؛ فإن
ا
جاهال،
من له حظ من علم يعلم أنه ال يحق لمسلم التخيُّر بين أقوال أهل العلم لهوى في نفسه ،بل عليه التقليد إن ران
واتبا ُ
ع الدليل إن ران عال اما(.)2
وعن إسماعيل بن إسحاق القاضي قال ":دخلت على المعتضد فدفع إلي رتاباا نظرت فيه وران قد جمع له
الرخص من زلل العلماء وما احت ّج به ر ٌل منهم لنفسه ،فقلت له :يا أمير المؤمنين مصنف هذا الكتاب زنديق ،فقال :لم
تصح هذه األحاديث ؟ قلت :األحاديث على ما رويت ،ولكن من أباح المسكر لم يبح المتعة ،ومن أباح المتعة لم يبح
الغناء والمسكر ،وما من عالم إال وله زلة ،ومن جمع زلل العلماء ثم أخذ بها ذهب دينه ،فأمر المعتضد فأحرق ذلك
الكتاب"(.)3
الز
الخنوع والمسكن ِة الفكرية ،وعد ِ
ساب اعا :غياب الفطنة ،ومحاولةُ تأصيل األفكار الهدامة شر اعا :إن من ِ
ِ
مسو اغا لمشاريع
االعتزاز بالشرع اإلسالمي في جميع مناحي الحياة ،أن يصبح هذا المصاب باإلرجاء الفكري،
ِّ
التيارات المنحرفة ،مسب اغا عليها مظلة شرعية ،خاد اعا بها الراعي والرعية؛ فيسألونه لبيان حكم عمل المرأة  -ا
مثال -
مع أن أهل األهواء ال يريدون عمل المرأة لذاته ،بل لما وراءه من إخراج المرأة المسلمة ،وإفسادها؛ وهل جادل أحد
يحتسب هذا المصابُ باإلرجاء الفكري لبيان الحكم؟ ولنا في ابن عباس -
من أهل العلم في عملها مع الضوابط حتى
َ
رضي هللا عنهما  -قدوة حسنة حين سأله من في عينيه شرر عن توبة القاتل،

( )1البقرة.59 :
( )2الموافقات في أصول الشريعة ،الشاطبي.)92/5( ،
( )3أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ( )353/11وإسناده صحيح ،ينظر :سير أعالم النبالء ،الذهبي،
(.)435/13
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فقال له :ال تُقبَل ،وسأله من في سيفه د عنها ،فقال :تُقبَل .فسأله من حوله عن هذا ،فقال :علمت أن ذاك إن قلت له:
يقبلها هللا ،ذهب فسفك د اما حرا اما ،وأن اآلخر أتاني ناد اما فلم أقنِّطه(.)1
ويقول الشـيخ أحمـد شـارر  -رحمه اللـه  -في هذا الباب« :ال يزال رثيـر من النـاس يذرـرون ذلـك الجـدال
الغريب الذي ثار في الصحف بشأن الخالف في جواز والية المرأة القضاء .والذي أثار هذا الجدال هو وزارة العدل؛
إذ تق َّد إليها بعض (البنات) الالَّئي أُع ِطينَ شهادة الحقوق ،ورأين أنهن بذلك صرن ا
أهال ألن َّ
يكن فــي مناصب
النيابة ،تمهي ادا لوصولهن إلى والية القضــاء .فــرأت الوزارة أن ال تستبد بالفصل في هذه الطلبات وحدَها ،دون أن
تستفتي العلماء الرسميين.
ذارر مذهب أبي حنيفة في
يتباروْ ن في اإلفتاء ،ويحكون في ذلك أقوال الفقهاء؛ ف ِم ْن
وذهب العلماء الرسميون
َ
ٍ
ذارر المذهب المنسوب البن جرير الطبري في إجازة واليتها القضاء بإطالق،
إجازة واليتها في األموال فقط ،و ِمن
ٍ
ذارر المذهب الحق الذي ال يُج ِّوز واليتها القضاء قط ،وأن قضاءها باط ٌل مطلقاا ،في األموال وغير األموال.
و ِمن
ٍ
ُ
ولست أدري لِ َم أجابوا؟ وريف رضوا أن يجيبوا في مسألة فرعية ،مبنيَّة
سألت وزارةُ العدل العلما َء فأجابوا.
ُ
رنت ممن يُسأل في مثل هذا،
على أصلين خطيرين من أصول اإلسال  ،هدمهما أهل هذا العصر ،أو رادوا؟ ولو
ُ
بنيت عليها الجواب عن الفرع أو الفروع؛ فإن والية المرأة القضاء في بلدنا هذا ،في عصرنا
ألوضحت األصول ،ثم
هذا ،يجب أن يسبقها بيان حكم هللا في أمرين ب ْ
ُنيت عليهما بداهةا:
ا
أوال :أيجوز في شرع هللا أن يُحكم المسلمون في بالدهم بتشريع مقتَبَس عن تشريعات أوروبة الوثنية الملحدة،
بل بتشريع ال يبالي واضعه :أوافق ِشرعَة اإلسال أ خالفها؟ ويصرحون – وال يستحيون  -أنهم يعملون على فصل
الدولة عن الدين ،وأنتم ترون ذلك وتعلمون ...أفيجوز مع هذا لمسلم أن يعتنق هذا (الدين) الجديد؛ أعني( :التشريع)
الجديد؟ أو يجوز ألب أن يرسل أبناءه لتعلُّم هذا واعتناقِه واعتقا ِده والعم ِل بهَ ،ذ َر ارا ران االبن أو أنثى ،عال اما ران
ا
جاهال؟
األب أو
وثانياا  :أيجوز في شرع هللا أن تذهب الفتيات في فورة الشباب إلى المدارس والجامعات ،لتدرس القانون أو
غيره  -سواء مما يجوز تعلُّمه ومما ال يجوز  -وأن يختلط الفتيان والفتيات هذا االختالط المعيب ،الذي نراه ونسمع
أخباره ونعرف أحواله.
أيجوز في شرع هللا هذا السفور الفاجر الداعر ،الذي تأباه الفطرة السليمة وال ُخلُق القويم ،والذي ترفضه األديان
رافة على الرغم مما يظن األغرار وعبَّ ََ اد الشهوات؟ يجب أن نجيب عن هذا ا
أوال ،ثم نبحث بَ ْع ُد فيما وراءه؛ أال
ب العلماء وليقولوا عما يعرفون ،وليبلِّغوا ما أُمروا بتبليغه ،غير متوانين وال مقصرين.
فَ ْليُج ِ
سيقول عني .. .الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا :إني جـامد ،وإني رجعـي ،وما إلى ذلـك من
األقـاويل ،أال فَ ْليقـولوا ما شـاؤوا ،فما عبَأْت يو اما َّما بما يقال عنِّي ،ولكني قلت ما يجب أن أقول»(.)2

( )1المجموع شرح المهذب ،أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى 333 :هـ) ،دار الفكر،
بيروت 1113 ،ه.)51 /1( ،
( )2جمهرة مقاالت أحمد شاكر ،أحمد محمد شاكر.511/2 ،
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وإنما أطلت في هذا؛ لفش ِّوه اليو بين طلبة العلم ،وموافقته لشهوة الرياسة وحبِّ الظهور ،وما علم صاحب
اإلرجاء الفكري أن من ران حاله رذلك ُر ِمي بعد إتما الغرض منه ،و َرثُر ذا ُّموه وق َّل حامدوه أو ُع ِد ُموا ،وأعظم من
هذا :أن هللا هو الذي َم ْدحُه زين وذمه شين ،وإذا أحب هللا عب ادا أمر جبريل أن يحبه فيحبه ،ثم ينادي في المالئكة :إن
هللا يحب فالناا فأحبوه ،فيحبونه( ،)1و«من ابتغى رضا هللا بسخط الناس رضي هللا عنه وأرضى عنه الناس ،ومن
ابتغى سخط هللا برضا الناس سخط هللا عليه وأسخط عليه الناس»(.)2
ق بفهم
ومن تمسك بالنصوص الشرعية ،وأذعن لها فكرُه ،وخضع لها عقلُه ،نجا من هذا اإلرجاء ،مع تعلُّ ٍ
السلف الصالح ال سواه ،والبعد عن المح َدثَات الفكرية ،أو محاولة تطويع الدين بما لم يأذن به هللا ،والعلم النظري بأننا
في زمن الفتن رما قال  -صلى هللا عليه وسلم « :-فتن ر ِقطَع الليل المظلم ،يصبح فيها الرجل مؤمناا ويمسي رافرا ا،
ويمسي مؤمناا ويصبح رافرا ا ،يبيع دينه ب َع َرض من الدنيا قليل»(.)3

( )1أخرجه البخاري ،كتاب بدء الوحي ،باب ذكر المالئكة ( ،)135 /4برقم ( ،)3211صحيح مسلم ،باب إذا
أحب هللا عبدا حببه إلى عباده (.)2333( ،)2131 /4
( )2سنن الترمذي ،كتاب الزهد ،باب منه ( ،)311 /4برقم ( .)2414قال الشيخ األلباني :صحيح ،وصحيح ابن
حبان .)233( ،قال عنه األرنؤوط :إسناده حسن.
( )3أخرجه الترمذي ،باب ما جاء ستكون فتن كقطع الليل المظلم ( ،)499 /4برقم ( ،)2113وقال الشيخ األلباني:
حسن صحيح.
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المبحث الخامس:
النزعة اإلرجائية عند الفرق اإلسالمية المعاصرة ( سفر الحوالي واتهاماته لأللباني وغيره من السلفيين بهذا ،وما
يذرر من تغلغل أفكار المرجئة عن األشاعرة في جانب اإليمان)
قال سفر الحوالي في ظاهرة اإلرجاء في الفكر اإلسالمي:
وإن تعجب فأ عجب لكون النظرة الغالبة على رثير من شباب الدعوة اإلسالمية اليو هي أن عقيدة أهل السنة
والجماعة ال تعدوا أن تكون تصورات نظرية صحيحة لعالم الغيب وقضايا االعتقاد وليست مع ذلك منهجا ا للدعوة
واإلصالح والتغير.
ويجب أن نعترف بأن السبب في هذا الفهم القاصر هو حملة العقيدة ،قبل رل شيء الذين لم يوضحوا معالمها
ويكشفوا عن رمالها الذي هو حقيقة رمال اإلسال نفسه "(.)1
وقال" :هذا اإليمان الذي تلقوه لم يكن على اإلطالق در اسا يسمى درس عقيدة يقال فيه إن اإليمان قول وعمل،
وإن الطاعات رلها داخلة في اإليمان رما يصنع أرثر متأخري السنة الذين أهملوا رثي ارا من حقائق اإليمان واحتفظوا
برسمه ولفظه"(.)2
ضا ألقوا ينسبون إلى العلم وال يقرون اإلرجاء نظرياا ،ولكنهم يجادلون عن
ضا " فيحق لنا أن نعجب أي ا
وقال أي ا
أناس وقفوا أنفسهم على حرب هللا ورسوله ،ومعاداة الدين وأهله وطمس معالم الحق والهدى ،ومحاربة أحكا
الشريعة ،ومواالة أعداء هللا ،وجعلوا ذلك شغلهم الشاغل وعملهم الدائب ،وهمهم األربر ال يشذ عنه إال أعمال من
التلبس فيدرون بها رماد العيون ،وقد ران أهل الجاهلية ينتكسون بمثلها أو أرثر منها"()3ـ.
" ومنهم من حكم األقيسة العقلية واألعراف السياسية بحجة تحقيق المصلحة الشرعية ومراعاة األصول العقلية
بزعمهم فأحلوا من الدماء واألموال والفروج ،ما ورد النص الصريح بتحريمه وران ذلك وقوعه في دائرة االجتهاد
الخطأ أو التطبيق المتعسف ممه ادا لما وقعت فيه األمة في العصر الحديث من الشرك األربر واالعتراض األطم
بتحكيم القوانين الوضعية وإحاللها محل الشريعة بل الكراهية الصريحة لكثير مما أنزل هللا ،وبخاصة في الجهاد
والحجاب والمواالة والسياسة"(.)4
قال سفر في ظاهرته.
" والخامس أن حقيقة الخالف هي بين من يرى قتل تارك الصالة رف ارا وبين من يرى قتله ح ادا ،ألن القول بأنه
يحبس ويضرب مهما أصر على الترك قول شاذ ،وصلته باإلرجاء جلية ،سواء من جهة القائلين به أو من جهة
مضمونه"(.)5
( )1ظاهرة اإلرجاء في الفكر اإلسالمي ،سفر الحوالي.)11 /1( ،
( )2ظاهرة اإلرجاء في الفكر اإلسالمي ،سفر الحوالي.)111/1( ،
( )3ظاهرة اإلرجاء في الفكر اإلسالمي ،سفر الحوالي )193/1( ،حاشية رقم (.)2
( )4ظاهرة اإلرجاء في الفكر اإلسالمي ،سفر الحوالي( ،ص .)513
( )5ظاهرة اإلرجاء في الفكر اإلسالمي ،سفر الحوالي( ،ص .)513
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وقد اتهم الدرتور سفر الحوالي الشيخ األلباني وغيره من السلفيين المعاصرين بأنهم تأثروا بالفكر اإلرجائي،
وذرر أن أفكار األشاعرة وعقائدهم في جانب اإليمان تغلغلت إلى الفكر اإلرجائي في العصر الحديث ،فقال الحوالي
ناصحا ا لأللباني في حاشية ظاهرة اإلرجاء:
" وأما رسالة حكم تارك الصالة المنسوبة للشيخ األلباني حفظه هللا فيتبين من أول هذه الرسالة أن الشيخ لم
يقصد التأليف المستقل في هذه المسألة ،ولم يستقص القول فيها من جميع أطرافه؛ فهي في األصل تعليق على حديث
()1

استعجله في إخراجه بعض إخوانه؛ ولذلك فإنني أقترح على فضيلته أمد هللا في عمره"

ثم نصح الحوالي األلباني أن يعيد النظر في المسألة وأن يكتب فيها بإسهاب وتفصيل ،مع مراعاة بعض
األصول الالزمة للكتابة في هذه المسألة الخطيرة ،وهذه األصول هي:
ا
"أوال الرجوع لكتب العقيدة السلفية ،وأخذ عقيدة أهل السنة والجماعة منها ال من مجرد رتب الخالف
قوله:
والفقه وشروح رتب السنة فهذه ليست مصادر أصلية للعقيدة".
وقال :ثانياا" :الرجوع لكتب الفرق أو أقوال الفرق رما رتب فيها أهل السنة والجماعة ليعرف الفرق جليّاا بين
مذهبهم ومذهب الخوارج والمعتزلة في باب اإليمان واألسماء واألحكا "(.)2
وقال :ثالثاا " :جمع النصوص المتعلقة بالموضوع وإرجاع التشابه منها رحديث الشفاعة إلى المحكم والظني
الداللة إلى القطعي ولالستنارة بأقوال السلف في ذلك ال أن يعمد الباحث إلى نص واحد يحتمل أرثر من وجه فيجعله
عما ادا لبحثه ويبني عليه رأيه ويؤول رل ما خالفه"(.)3
وقال :راب اعا" :نبد طريقة الخلف في تأويل النصوص الصريحة عن ظاهرها"(.)4
وقال :خامساا " :الموازنة بين ما ذرره فضيلة الشيخ من االحتراز من التكفير وبين ضرورة تحذير األمة من
الوقوع في المكفرات".
وقال :ساد اسا :فهم العـالقة التالزمية بين الظاهر والباطن"(.)5
وقال" :ساب اعا التفريق بين السلفية وبين الظاهرية في الفهم واالستنباط واالستدالل"(.)6
وقال في نصائحه الغالية :ثامناا" :التزا قاعدة مطردة في تقوية الحديث بشواهد وتضعيفه"
قوله :تاس اعا :تحرير المصطلحات الشرعية بل واأللفاظ الشرعية"

()7

()8

( )1ظاهرة اإلرجاء في الفكر اإلسالمي ،سفر الحوالي( ،ص . )513
( )2ظاهرة اإلرجاء في الفكر اإلسالمي ،سفر الحوالي( ،ص . )513
( )3ظاهرة اإلرجاء في الفكر اإلسالمي ،سفر الحوالي( ،ص .)519
( )4ظاهرة اإلرجاء في الفكر اإلسالمي ،سفر الحوالي( ،ص .)519
( )5ظاهرة اإلرجاء في الفكر اإلسالمي ،سفر الحوالي( ،ص .)519
( )3ظاهرة اإلرجاء في الفكر اإلسالمي ،سفر الحوالي( ،ص .)519
( )3ظاهرة اإلرجاء في الفكر اإلسالمي ،سفر الحوالي( ،ص .)519
( )9ظاهرة اإلرجاء في الفكر اإلسالمي ،سفر الحوالي( ،ص .)519
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قوله :في (ظاه رته) " والتثبت في نسبه ألقوال األئمة بالرجوع إلى المصادر األصلية مثل أخذ رال اإلما
أحمد من رتاب اإليمان ونحوه ال من رتب المذاهب والخالف"(.)1
ثم قال في نصائحه الغالية :الحادي عشر" :مراعاة بعض األمور في األسلوب وهي أقل شأناا مما سبقه".
ثم قال" :التقليل مما ذرر من عبارة القطع والجز والتوريد"(.)2
وبقوله  " :تجنب وصف المخالفين ببعض العبارات مثل الجهل والتعصب والتقليد والجمود ،ال سيما وأن
المخالفين في هذه المسألة إن لم تقل أنهم الصحابة والتابعون").

()3

وبقوله( :االحتراز من العبارات المشعرة بتميز الباحث وسبقه إلى ما يصل غيره).
وبقوله" :التجرد للحق ومحبة ظهوره على يد من ران"

()4

()5

وقال في ختا نصائحه " :وأخي ارا أنصح شيخنا األلباني أن يشرف على رتبه بنفسه ما استطاع أو يكل تهيئة
نشرها إلى أرثر من واحد ثم يراجعها قبل النشر فقد يحصل نتيجة ذلك ما ال يرضاه الشيخ ،إال أن يشأ الشيخ التفصيل
فأرسل له وأنا واثق من تقبله وسعة صدره ،ألن تالميذ الشيخ قد رثروا هذه األيا أفهامهم تتفاوت ،وهو شيخنا
جمي اعا"(.)6
وقد رد أحد تالمذة الشيخ األلباني على الدرتور سفر الحوالي في هذه النصائح التي وجهها إليه الحوالي ،وذلك
في رتيب صغير من خمسة وثالثين صفحة(.)7

( )1ظاهرة اإلرجاء في الفكر اإلسالمي ،سفر الحوالي ،ص .519
( )2ظاهرة اإلرجاء في الفكر اإلسالمي ،سفر الحوالي ،ص .519
( )3ظاهرة اإلرجاء في الفكر اإلسالمي ،سفر الحوالي ،ص .519
( )4ظاهرة اإلرجاء في الفكر اإلسالمي ،سفر الحوالي ،ص .519
( )5ظاهرة اإلرجاء في الفكر اإلسالمي ،سفر الحوالي ،ص .519
( )3ظاهرة اإلرجاء في الفكر اإلسالمي ،سفر الحوالي ،ص .511
( )3تنبيهات على كتاب ظاهرة اإلرجاء ،أنيس بن ناصر المصعبي ،رمضان 1424هـ.
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المبحث السادس:
العلمانية واإلرجاء (دين خاص بالفرد في بيته ورنيسته ال يتعداه إلى المجتمع)
تناول الباحث محمد أمحزون هذا الموضوع بدراسة خاصة هدف فيها إلى إلقاء الضوء على عالقة اإلرجاء
بالعلمانية في فكر علماء وجماعات إسالمية .وأوضح البحث فصل بعض العلماء قضايا العقيدة والشريعة عن قضايا
السياسة وشئ ون الدولة ،بزعمهم أن قضايا الدين من اختصاص العلماء ،وأن قضايا السياسة من اختصاص السلطات
العمومية التي جعلت آراء العلماء واستشاراتهم غير ملزمة لها؛ إذ ليس لهم في نظا الحكم الوضعي المعاصر أية
ا
مبجال معظ اما مهيمنصا على قمة السلطة إلى
صفة في تسيير شئون الحكم ،وهكذا انتقلنا من مرحلة ران فيها اإلسال
مرحلة أصبح فيها اإلسال وطن ّياا قطريّاا مستخد اما لخدمة أغراض شخصية أو فئوية أو نخبوية تتحكم فيها أهواء
النفوس.
رما أشار البحث إلى النهضويين الجدد ،وفكرة الفصل بين العبادة وسلوك الناس ،وفصل الدين عن السياسة،
وأبرز آراء النهضويين الجدد ،ومدى خطورة العلمانية على اإلسال والمسلمين .وتناول المقال الجماعات اإلسالمية
المعاصرة ،وأسباب ضعفها ،وأبرز آراء الجماعات اإلسالمية المعاصرة ،وما المقصود بالفكر اإلرجائي المنحرف.
واختتم البحث بتحليل اآلثار الناتجة عن تطبيق الفكر اإلرجائي المنحرف.
وعلى الصعيد النظري ،فإن هؤالء العلماء يرفضون أية فكرة علمانية ،ويصرخون بأن العلماء هم أداة توجيه
المجتمع ،ومن واجبهم السهر على تحقيق مصالح الناس .لكن على الصعيد العملي فإن مبادئ العلمانية وأفكارها هي
التي تتحكم في السلوك اليومي للمجتمعات اإلسالمية ،بل إن من العلماء من يصرح :بأننا علماء ولسنا والة ،لذلك ال
ينبغي أن نتدخل في قضايا الدولة والسياسة واالقتصاد ،وغيرها من القضايا العمومية التي تمس حياة الناس؛ ألن هذا
ليس من اختصاصنا ،وإنما هو من اختصاص الملوك والرؤساء واألمراء والزعماء(.)1
وهكذا فإن اإلرجاء هو الذي ريّف مواقف هؤالء العلماء لتبرئة الحكا وحماية األنظمة العلمانية التي تحكم
العالم اإلسالمي بقوانين ونظم وأعراف امتزجت فيها الليبرالية واالشترارية والديمقراطية باإلسال  ،وامتزج فيها
الباطل بالحق.
وال يقبل اإلسال هذا النوع من الشرك الخفي الذي عليه مسحة من اإلرجاء مطلقاا ،لقوله تعالىَ ( :وال تُ ْش ِر ْك فِي
()2
{وال تُ ْش ِر ْك فِي ُح ْك ِم ِه أَ َحداا}(.)3
ُح ْك ِم ِه أَ َحداا)  ،وفي قراءةَ :
ويقول بعض العلماء والدعاة إن الحارمية مصطلح حديث ،وال يمكن اعتباره ضمن المبادئ األساسية للتوحيد،
بينما إفراد هللا تعالى بالحكم في حقيقة األمر أصل من أصول االعتقاد وعروة من عرى اإليمان ،لقوله تعالى( :فَ َال
ضيْتَ َويُ َسلِّ ُموا تَ ْسلِي اما) (.)4
َو َربِّكَ َال ي ُْؤ ِمنُونَ َحتَّ ٰى يُ َح ِّك ُموكَ فِي َما َش َج َر بَ ْينَهُ ْم ثُ َّم َال يَ ِجدُوا فِي أَنفُ ِس ِه ْم َح َر اجا ِّم َّما قَ َ

( )1عالقة اإلرجاء بالعلمانية في فكر علماء وجماعات إسالمية ،محمد أمحزون ،البيان ،العدد  ،334سبتمبر
 1439ه ،ص .34
( )2الكهف.23 :
( )3هي قراءة ابن عامر أحد القراء السبعة.
()4
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ولقول النبي صلى هللا عليه وسلم « :لتنقضن عرى اإلسال عروة عروة ،فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي
ضا الحكم وآخرهن الصالة»(.)1
تليها ،وأولهن نق ا
لقد جاءت اآليات القرآنية مؤردة أن الحكم بما أنزل هللا جل ذرره من صفات المؤمنين ،وأن التحارم إلى غير
شرع هللا تعالى من صفات المنافقين .فإذا ران جوهر اإليمان واإلسال هو االنقياد والخضوع والطاعة ،فال يتحقق
ذلك إال بقبول أحكا الشرع واإلذعان لحكم المخبِر.
وأصحاب مقولة "الحارمية مصطلح حديث ،وال يمكن اعتباره ضمن المبادئ األساسية للتوحيد" يعلمون في
قرارة أنفسهم أنهم إذا دعوا إلى تطبيق الشريعة اإلسالمية في مجاالت الحياة المختلفة سيضعون أنفسهم في موضع
المواجهة مع األنظمة العلمانية التي تحكم العالم اإلسالمي بقوانين وضعية محادة لحكم هللا تعالى ورسوله صلى هللا
عليه وسلم.
ويوجد من النهضويين الجدد من دعا إلى الفصل بين العبادة وسلوك الناس ،فزعم أن دين اإلسال ال يخرج من
دائرة العبادات ،ودعا إلى فصل الدين عن السياسة بقوله :ينبغي التمييز بين الهيئة الدعوية والحزب السياسي وبين
الفتيا والسياسة ،بحيث نقبل أن يكون دور الحررات اإلسالمية دعوة الناس للدين وفتياهم في القضايا العبادية ،ويجب
أال نخلط ذلك العمل بالسياسة ،ونترك ذلك ألحزاب سياسية دنيوية يكون فيها المسلم وغير المسلم من مواطني البلد،
إذ ليس من المقبول وجود أحزاب دينية سياسية .وليس من مقصد الشريعة أن يحكم الناس بما ال يريدونه ،فال بد أن
ضا وانسجا من خالل قوانين مدنية تقر بالوسائل الديمقراطية والمعايير الدستورية حتى نضمن لها
يكون هناك ر ا
قبول الناس!(.)2
لقد نسي هؤالء أن العمل ررن أساسي في اإليمان ،ولذلك فإن عد تطبيق الشريعة اإلسالمية وهي الجانب
المكمل للعقيدة قد أفضى إلى إحالل القوانين الوضعية محل أحكا الشريعة ،مما أدى إلى إحداث ثغرة خطيرة في
حياة المسلمين نتج عنها ازدواجية في المعايير وفصا نكد في الشخصية المسلمة التي مزقها التجاذب بين القانون
والشريعة ،فتاهت وضاعت بين الشرراء المتشارسين.
على أن هؤالء العلماء والدعاة حين يستعملون أفكار المرجئة ويلبسونها لبا اسا سنيّاا ،إنما هدفهم هو الدفاع عن
األنظمة التي أقصت الشريعة من شؤون الحياة واستبدلتها بالقوانين الوضعية الجائرة الفاسدة ،أو تلك األنظمة التي
تتالعب بالشريعة وتوظفها لحماية مصالحها الدنيوية ،وذلك لحماية هذه األنظمة جمي اعا من أن توجه إليها تهم الردة
أو النفاق(.)3
وقد ذهب هؤالء بعي ادا في انحرافهم إلى ح ّد قولهم إن الحكا ما داموا ال يصرحون بعداوتهم لإلسال بألسنتهم،
ولو رانوا ال يطبقو ن الشريعة في الحكم ،ويفرضون على المسلمين قوانين وضعية ،فهم مع ذلك مؤمنون؛ فليس المهم
هو تطبيق الشريعة ،لكن المهم هو اإليمان بها!
( )1أخرجه أحمد في مسنده (بترتيب الساعاتي).113/1 ،
( )2النهضويون الجدد :قراءة في ملتقى النهضة الشبابي الثالث بالكويت ،أحمد العمير ،مجلة المنار الجديد ،العدد
 ،51-59ص .33
( )3عالقة اإلرجاء بالعلمانية في فكر علماء وجماعات إسالمية ،محمد أمحزون ،البيان ،العدد  ،334سبتمبر
 1439ه ،ص .35
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وبرغم أن هؤالء العلماء والدعاة يصرح بعضهم بأن العلمانية تمثل خط ارا على اإلسال والمسلمين ،وأنها قناع
ألفكار ونظم هدامة رالليبرا لية واالشترارية والديمقراطية والوطنية ،إال أنهم من الناحية العملية علمانيون من حيث ال
يشعرون؛ حين يمنحون المشروعية الكاملة لوالة األمر سواء رانوا ليبراليين أو اشتراريين أو ديمقراطيين أو
وطنيين ،ويعود هذا اللَبس في المفاهيم والمواقف إلى جرثومة اإلرجاء التي مهدت الطريق في نفوسهم لقبول السلوك
العلماني الذي عزل دين هللا تعالى عن حياة المسلمين(.)1
وال شك أن هذا التصور المنحرف لإلسال  ،والمنافي لحقائقه المبثوثة في نصوص الكتاب والسنة ،وهدي النبي
صلى هللا عليه وسلم والخلفاء الراشدين ،يقو بعلمنة اإلسال من الداخل ،ويبعد العقل المسلم عن فهم السياسة
الشرعية التي ينبغي أن تكون الموجه للفكر والسياسة واالقتصاد والدفاع واإلعال والفن واألخالق والتعليم
والعالقات الدولية في المجتمعات اإلسالمية.
وقد سعى االحتالل األوروبي إلى تدشين هذه المواقف واألفعال الصادرة منهم في مستعمراته اإلسالمية
والترويج لها لتصبح سلو ارا لدى العلماء والعوا على السواء؛ فقد قال أحد دهاقنة االستعمار في المغرب والجزائر:
"طالما أن سكان المستعمرات المسلمين لم يفصلوا بين الروحي والمدني ،وطالما أن فكرهم واعتقادهم في تضاد مع
قوانيننا ،فإننا سنظل نعاني من مشكالت في المستعمرات .ينبغي أن يتحول القرآن في نفوسهم إلى رتاب ديني ال
عالقة له بقوانين المدنية(.)2
وجدير بالذرر أن فكر بعض الجماعات اإلسالمية المعاصرة قد أصابه الوهن بسبب تأثرها بفهم منحرف يقو
على عقيدة اإلرجاء ،والتي بنيت على فصل العمل عن اإليمان ،وهذا الفهم الذي تلقفته وتمثلته اعتقا ادا وسلو ارا جعلها
تتلوث بفكر أرثر خطورة وهو الفكر العلماني الذي يفصل الدين عن الحياة وعن السياسة(.)3
ا
أصوال باطلة تفضي إلى تعطيل التشريع الذي هو من خصائص رب العالمين ،إذ
لقد وضعت هذه الجماعات
ا
أصال ،وقد تفرع عن هذا األصل عندهم وجوب ترك
اعتبرت الحكم بما أنزل هللا تعالى فر اعا من فروع الدين ،وليس
الحكا وشأنهم ،وعد التعرض لهم وإن ح ّكموا القوانين الوضعية في رقاب الناس ،ومنحوا والءهم ألمم ودول
الكفر ،فنادى أحد ربارهم بترك ما هلل هلل وما لقيصر لقيصر .وهذه هي العلمانية بعينها التي تفصل الدين عن شئون
الحياة.
ولقد قا فكرهم على تعطيل الحكم بما أنزل هللا عز وجل ،وتعطيل األمر بالمعروف والنهي عن المنكر إال
بإذن اإلما بحسب زعمهم! فهم ْ
إذن مرجئة مع الحكا يكتفون منهم بإسال اللسان وال يلزمونهم بالعمل؛ فالعمل
عندهم بالنسبة للحارم خارج عن مسمى اإليمان(.)4
فقد تصوروا بناء على الفكر اإلرجائي المنحرف أن من ال يحكم بكتاب هللا تعالى وسنة رسوله صلى هللا عليه
وسلم ،وال يقيم من شريعة هللا تعالى إال جز اءا قد يقل أو يكثر،
( )1ظاهرة اإلرجاء في الفكر اإلسالمي ،سفر الحوالي.314 /2 ،
( )2أثر المسيحية في العلمانية اإلسالمية ،بشير عصام المراكشي ،ص.214-213
( )3عالقة اإلرجاء بالعلمانية في فكر علماء وجماعات إسالمية ،محمد أمحزون ،ص .33
( )4الخطوط العريضة ألصول أدعياء السلفية ،عبد الرزاق الشايجي ،ص.1 ،3
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ا
وامتثاال له وإيماناا بدينه ،بل ألنه موافق للهوى والمصلحة الذاتية ،و ُمقر ممن يملك
ال يقيمه ألنه من أمر هللا تعالى
اإلقرار والتشريع سواء ران شخص الزعيم أو الحزب أو المجلس التشريعي ،فإنه ال يكفر إال إذا علمنا أنه في قلبه
يفضل شرائع البشر على شريعة أحكم الحارمين.
وما لم نطّلع على ذلك فكل أعماله هي على سبيل المعصية ،حتى وهو يصدر القوانين تلو القوانين ،ويترصد
للمطالبين بتطبيق الشريعة ويالحقهم بصنوف األذى ،ويظهر المواالة الصريحة للكفار ،ويلغي ما شرعه هللا عز
ص ال
وجل من الفروق الجلية بين المؤمنين والكفار من الرعية ،ويرخص بإقامة أحزاب ال دينية ،رل ذلك معا ٍ
تخرجه من اإلسال ما لم نطّلع على ما في قلبه فنعلم أنه يفضل شر اعا وحك اما غير شرع هللا وحكمه على شرع هللا
تعالى وحكمه أو يصرح بلسانه أنه يقصد الكفر ويعتقده ،وأنه مستحل للحكم بغير ما أنزل هللا تعالى(.)1
وقد حصد أعداء اإلسال ثمار هذا الفكر المنحرف الذي سرى في األمة سريان النار في الهشيم ،فتررت
العمل  ،وتررت محاسبة الحكا على زيغهم وضاللهم ،وانجرت نحو الفسق والفجور واالنحالل ،مما أدى لظهور
الفكر الغالي الخارجي عند بعض الشباب ،فإذا باألمة التي رانت عاملة مجاهدة قائمة بأمر هللا تعالى عزيزة القدر بين
األمم ،مهابة الجانب من عدوها ،ماضية باسم هللا تعالى تنشر العدل والخير والهداية للعالمين ،إذا بها تهمل أسباب
ذلك ،وتتخلف عن مقدمات ذلك السؤدد ،وهي العمل المتمثل في القيا بكل ما أوجب هللا جل ذرره عليها من عبادات،
وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وجهاد ،وتحكيم الشريعة في رل مجاالت الحياة ،والبراءة من الكافرين والمنافقين،
واستقامة تامة على نهج اإلسال .
على أن داء اإلرجاء الذي أصاب بعض العلماء والدعاة أدى إلى فساد المعرفة نفسها تب اعا لفساد اإلرادة
والمقصد ،فخرجوا من التمسك بالسنة إلى البدعة ،ومن إرشاد السائرين إلى قطع الطريق عليهم.
فترى الواحد منهم في األصل وارثاا لعلم السلف ،معتق ادا لعقيدتهم نظرياا ،لكن انصراف همته وإرادته للدنيا
أخرجه في واقع حياته إلى ضالل في التصور وانحراف في السلوك شعر أو لم يشعر .فبينما هو يعجب من حال أهل
ا
ومنديال لذوي السلطان
العقائد البدعية ،إذا الشيطان ينسج حوله شباك بدع من جنس آخر ،فأصبح فتنة ألهل البدع
ومرقاة ألصحاب األهواء والشهوات(.)2
وهذه عقبة ربرى وباب خطر ق ّل من يجتازه وينجو من بالئه ،وإنما هو مدخل للشيطان ،فيتدرج به خطوة
خطوة من باب التوسع في المباحات ،ثم يفضي به إلى االنغماس في الشهوات ومجاراة الكبراء في دنياهم ،ثم يجوز
به من باب التبرير لما هو فيه إلى اإلفتاء بصحته ومشروعيته ومعاداة مخالفه .وعندئذ يتكدر عليه صفاء معرفته،
وينقلب عليه سالح علمه ،فال يزال يقول على هللا تعالى بغير علم ،ويكتم ظاهر الحجج ،ويتعلل بفنون التأويالت حتى
ينسلخ من نور العلم ويصبح مثله رالكلب إن تحمل عليه يلهث أو تترره يلهث ،وهو المثل الذي ضربه هللا عز وجل
في رتابه لعالم السوء(.)3

( )1ظاهرة اإلرجاء في الفكر اإلسالمي ،سفر الحوالي.315/2 ،
( )2عالقة اإلرجاء بالعلمانية في فكر علماء وجماعات إسالمية ،محمد أمحزون ،ص .33
( )3ظاهرة اإلرجاء في الفكر اإلسالمي ،سفر الحوالي.131-131 /1 ،
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المبحث السابع:
النزعة اإلرجائية في الخطاب السياسي والقانوني عن الدين
يعرف أحد الباحثين الخطاب السياسي" :هو ترريب من الجمل موجه عن قصد إلى المتلقي بقصد التأثير فيه
وإقناعه بمضمون الخطاب ،عن طريق الشرح والتحليل واإلثارة ،ويتضمن هذا المضمون أفكارا ا سياسيةا ،أو يكون
موضوع هذا الخطاب سياسياّا"(.)1
وبتعريف آخر أرثر دقة هو "منظومة من األفكار ،تشكلت عبر ترارم معرفي ،نابع من استقراء للواقع بكل
مكوناته الثقافية واالجتماعية والسيكولوجية ،وتمحورت عبر أنساق أيديولوجية مستمدة من التصورات السياسية
المنبثقة من التراث أو من الحداثة ،التي تختلف في آلياتها ونظمها حسب مستوى النضج الفكري والوعي بمتطلبات
المجتمع ،ومدى ارتباطها بمستوى األداء الحرري في عملية التغيير والتنمية والحضور الوجودي"(.)2
وبقيد المعارضة تخرج التيارات اإلسالمية المؤيدة للسلطة والحاثة على طاعتها ،رالتيار المدخلي ومشايخ
التيار الديني الذين الذين يحرصون على تسويغ اختيار رأي النظا وانتخابه وتأييده ،وتخرج رذلك بالطبع التيارت
اإلسالمية التي أعلنت أنها ال تنشغل بالسياسة وال تخوض غمارها ،رالجمعية الشرعية لتعاون العاملين بالكتاب
والسنة ،وجماعة التبليغ والدعوة.
والقسم الثاني هو التيارات العلمانية المقاومة والمعارضة ،وبذلك ال يدخل في هذا التعريف التيارات المدنية
التي تتمررز حول نظا الدولة السائد وتؤيده ،والتي يستخدمها النظا لتحقيق أجندته وقتما يريد.
أما خطاب التيار السلفي المعارض فيرتكز إلى المخالفات الدينية وتنحية الشريعة اإلسالميةرمنطلق أساسي
لمقاومة السلطة ،مع التأريد على مشروع التيار الذي ينادي به من تطبيق الشريعة اإلسالمية ،لكن بال برامج مقترحة
أو نظرة صالحة للتطبيق ولو في صورة طرح أولي رالذي طرحته جماعة اإلخوان على سبيل المثال.
ضا الخطابات ،فالتيارات اإلسالمية
وتتنوع داخل هذين القسمين (الخطاب السياسي اإلسالمي والعلماني) أي ا
يصدر عنها خطابات عدة ،فخطاب جماعة اإلخوان المسلمين الذي في القلب منه مقاومة السلطة القائمة لفسادها
وانتهارها للحقوق مع ترديد أحياناا "مشروع" الجماعة الذي ينبني على "دولة مدنية بمرجعية إسالمية"؛ ويستحضر
هذا الخطاب السياسي المفردات الدينية بين الفينة واألخرى ،ولكن يحرص الخطاب اإلخواني على عد الوضوح -إذا
صح التعبير -في استعماله لإلرث الديني ومفرداته ،وذلك سعياا إلى الحفاظ على عالقته بالتيارات المدنية التي أثبتت
أنها ال تعير لهذا الخطاب أي مصداقية أو اهتما  ،وحتى ال يوصم بالتشدد والرجعية ،ولذلك ينحو في صورة دفاعية
نحو التأريد على احترا رافة أطياف الوطن ،ويؤرد على دور المرأة ودعم الحرية… إلخ تلك الملفات التي
يستحضرها باستمرار في غير سياقها ورأنه متهم بإحداث خروقات بها فيدافع عن نفسه(.)3
( )1الخطاب السياسي وأثره في تحريك الشعوب ،أمجد أبو العال ،مركز الوفاق اإلنمائي2114 ،م.
( )2مفهوم الخطاب عند ميشيل فوكو ،الزواوى بغورة ،ص  ،249ط .المجلس األعلى للثقافة ،القاهرة 2111 ،م.
( )3بالغة المخاطب :البالغة العربية من إنتاج الخطاب السلطوي إلى مقاومته ،ضمن " power and role of
 ،"the intellectualعماد عبد اللطيف ،تحرير :سلوى عبد العزيز كامل .منشورات قسم اللغة اإلنكليزية بكلية
اآلداب جامعة القاهرة ( )2113ص .32
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يتشابه الخطاب السياسي الجهادي مع التيار السلفي في المناداة الواضحة والصريحة بتطبيق الشريعة ،ولكنه
يزيد على ذلك حشد الناس ودعوتهم لتغيير النظا روسيلة وحيدة من وجهة نظره إلسقاطه وتطبيق الشريعة في
تصور غاية في الطوباوية .وقد خال الخطاب السياسي للتيار الجهادي من أي مشروع عملي نتيجة دخوله في صراع
بإمكانيات قليلة ال تذرر مقارنة بإمكانيات النظا القائم ،مما جعله يلقي بجميع ما يملك من إمكانيات في مقاتلة الدولة،
دون اهتما بمخاطبة الناس وإصدار خطاب سياسي متوازن.
وهناك خطاب المشروع اإلسالمي الحضاري ،الذي ينطلق من رون المشروع اإلسالمي غير قابل
لالستئصال؛ ألنه ليس مشرو اعا سياسياا فحسب ،وإنما نهضة شاملة وإصالح واسع ومشروع أمة وليس مشروع دولة
قومية أو قُطرية ،وليس مشروع حررة ما أو شخص ما ،والرؤية الكلية دون اختزال .ويدعو إلى الحررة الوطنية
الجامعة المتصالحة مع التراث اإلسالمي غير المعادية له.
فيطلق الخطاب السياسي على ما يلقيه المنشغلون بالعمل السياسي على مسامع الجماهير ،سواء ران مكتوباا أو
منطوقاا؛ إلقناعهم بمشروعهم السياسي وتحقيق برامجهم ،التي من شأنها أن تغير المجتمع إلى األفضل ،من وجهة
نظرهم .وبالتالي فعناصر الخطاب ثالثة :مر ِسل ،ومستقبِل ،ورسالة .والخطاب السياسي مررزه السلطة ،ومنه ما هو
رسمي صادر من الدولة ،أو من مؤيديها ،أو من معارضيها ،تتنوع الخطابات السياسية تبعاا لفكر حامليها ،وإذا قسمنا
الخطابات السياسية إلى قسمين أساسيين ،سنجد أن القسم األول واألربر هو خطاب التيارات اإلسالمية المعارضة(.)1
أما خطاب التيارات العلمانية السياسي فيبنى على نقد فساد السلطات وانتهاراتها الحقوقية ،والمناداة بفصل
الدين عن الدولة وتنحية الدين جانباا ،والدعوة إلى الحرية المطلقة والمساواة بين الجنسين ،على اختالف بين التيار
العلماني الشرقي المراعي للعادات والتقاليد ،وبين المنسحق حضاريّاا للغرب والذي يتنامى منذ تصاعد موجة
اإللحاد ،فيدعو إلى الحرية غير المنضبطة بدين أو أخالق ،والمساواة المجردة غير المقيدة بالعدل اإللهي المراعي
لخلقه( :ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ)

()2

 ،يشترك التيار اليساري في الوصف السابق مع العلمانيين الليبراليين ،إال أنه يولي اهتما اما

أربر لقضايا العدالة االجتماعية وحقوق العمال والفالحين والموظفين والكادحين عمو اما ،مما يميزه عن بقية
الخطابات رغم أن اإلسال يفرض قواعد العدالة االجتماعية ،ويضمن حقوق الفقراء في أموال األغنياء ،ويضع
للحكم وللمال سياسة عادلة ،وال يحتاج لتخدير المشاعر ،وال دعوة الناس لترك حقوقهم على األرض ،ومن قُتل دون
مظلمة فهو شهيد(.)3

( )1يعرف المسيري الخطاب السياسي اإلسالمي بأنه "خطاب بعض أعضاء الطبقة المتوسطة من المهنيين
واألكاديميين وطلبة الجامعات والتجار ،ممن شعروا أي ا
ضا بالحاجة إلى عمل إسالمي يحمي هذه األمة ،وقد أدركوا
أن العمل السياسي هو السبيل إلى هذا ،فقاموا بتنظيم أنفسهم على هيئة تنظيمات سياسية ال تلجأ للعنف ،تتبعها
تنظيمات شبابية ومؤسسات تربوية ،ويميل بعض حملة الخطاب السياسي إلى محاولة االستيالء على الحكم بالقوة،
أما بعد عام  1135م ،فيالحظ أن ثمة اتجاهاا عاماا نحو العمل من خالل القنوات الشرعية القائمة ،واهتمام حملة هذا
الخطاب يكاد ينحصر في المجال السياسي والتربوي" .ينظر :معالم الخطاب اإلسالمي الجديد ،مجلة المسلم
المعاصر ،لبنان ،عدد  1119 ،93م.
( )2الملك. .14 :
( )3العدالة االجتماعية في اإلسالم ،سيد قطب ،ص.13
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وقد واجه الخطاب السياسي المعارض للسياسات الخارجية أو الداخلية تحديات جديدة فقد اضطرب الخطاب ما
بين مانع من المشاررة من اعا للفتنة ،وما بين معلن للمشاررة بقرار مهزوز وبشكل فردي وليس على المستوى
الرسمي ،وما بين مؤيد للمشاررة بكل قوة.
وقد تشكل بعد ما يمكن أن نعرفه بالتيار اإلسالمي العا  ،وهو ليس تنظي اما بالمعنى الدقيق للكلمة وإنما تيار عا
اشترك المنضوون تحته في تبنيهم لخطاب يقو على تبني الشريعة اإلسالمية رمرجعية ورطريق للتغيير ،وقد ضم
هذا التيار شخصيات ومجموعات من اإلسالميين(.)1
أما أرثر التحديات التي واجهت الخطاب السياسي المعارض على اإلطالق ،فهي أن الخطاب أصبح بحكم
الواقع هو السالح الوحيد الذي تمتلكه ا لتيارات المعارضة في ظل عد تكافؤ القوى ،مما يستلز أرثر من أي وقت
مضى أهمية ضبط هذا الخطاب وتطويره ليحقق أرثر فوائد مرجوة للمعارضة؛ فالخطاب أحياناا قد يجزئ عن الفعل.
وقد نزعت التيارات المعارضة إلى الخطاب الغاضب العشوائي ،أرثر من بنائها خطاباا سياسياا له استراتيجية
محددة(.)2
الخطاب القانوني عن الدين:
يُع ّد القانون من الظواهر االجتماعية التي تتميّز بتع ّدد أبعادها؛ فهو ترريب متجانس من دين وأخالق وسياسة
وعادات وتقاليد وفلسفة وأدب .ولع ّل هذا التميّز هو الذي جعله محور ع ّدة اهتمامات ؛ فالقانون ليس مجال دراسة
لبعض المختصّين فحسب ،وإنّما هو مبحث قد حظي باهتما فروع مختلفة من الدراسات اإلنسانية؛ فقد انبثقت من
النظريّات الكبرى للعلو اإلنسانية من فلسفة وعلم نفس وعلم اجتماع…مباحث فرعيّة اهت ّمت بالقانون ،فوجدنا فلسفة
القانون؛ وسوسيولوجيا القانون؛ وأنثروبولوجيا القانون ولسانيّات القانون(.)3
وغير ذلك من المباحث المتّصلة بالظاهرة القانونيّة؛ والتي اهت ّمت بالبحث في ماهيّة القانون وطريقة اشتغاله
وأشكال تنظيمه وتطويره(.)4
والنظر في نصوص القانون اليو يُثير عديد اإلشكاالت ،فهذه النصوص ترسم جملة من القواعد المنظّمة لحياة
األفراد داخل الجماعة؛ وهي قواعد تتسم بعُلويّتها وشموليّتها؛ فلكي يكون نصّ أو خطاب ما ،قانونا ،ينبغي أن تتوفّر
فيه شروط أبرزها أن يكون عا ّما وأن ال يقتصر نَفَا ُذه على وضع خاصّ ؛ وهذا ما يُخ ّول الحديث عن الظاهرة
القانونيّة باعتبار ّ
أن القانون نصّ نموذجي ال يكتسب قيمته إالّ إذا تح ّول إلى واقع ُمنجز؛ فنصّ القانون ليس ُمجرّ د
رلمات أو عالمات ،وإنّما هو مجموعة شديدة التعقيد من الخطابات والممارسات؛ إنّه نتاج تسيّره جملة من القواعد
بعضها خف ّي وبعضها اآلخر جل ّي ،وهذا النتاج يُنظّم بدوره ويُقعّد عددا من العالقات االجتماعية عبر إرسابها معنى
ُمسبقا.
( )1من الوعي إلى الفعل :مقاربات معاصرة في مقاومة الخطاب السلطوي ،عماد عبد اللطيف ،مجلة ثقافات ،مجلة
علمية محكمة ُتعنى بالدراسات الثقافية تصدرها كلية اآلداب بجامعة البحرين 2111 ،م ،ص .31 ،31
( )2سوسيولوجيا الجمهور السياسي الديني في الشرق األوسط المعاصر ،خليل أحمد خليل 2115 ،م ،ص .5
( )3دستور البالد التونسية ،ط الدار التونسية للنشر واإلنتاج الثقافي 2115 ،م ،مادة  ،3ص .12
( )4قاموس األنثروبولوجيا ،سليم شاكر مصطفى ،ط ،1،الكويت 1191 ،م ،ص .254
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ّ
إن العالقة بين الخطاب القانوني وواقع الممارسة القانونيّة؛ هي التي تسمح باعتبار الظاهرة القانونيّة أنموذجا
الثقافي
ثقافيّا ،رما أنّها تسمح باعتبار المسألة إشكالية بوجه خاص؛ فكلّ أنموذجي يتّسم بالثبات والتعالي؛ بينما سمة
ّ
األساسيّة هي التغيّر والتب ّدل(.)1
وال توجد عالقة بين الدين في القانون إال فيما يخص النوع الثالث من هذه القواعد ،وهي المنظمة لعالقة
اإلنسان بغيره من الناس ،التي أصطلح الفقه على تسميتها بقواعد المعامالت ،فالقانون ال يهتم بعالقة اإلنسان بربه أو
بنفسه(.)2
وقد لعب الدين دو ارا بالغ األهمية في التأثير على القانون ،بيد أن هذا األثر ران واض احا للغاية في المجتمعات
القديمة التي لم يكن التشريع قد ظهر فيها ،أو ران قد ظهر ولكنه لم يبلغ المكانة الرفيعة التي يبلغها اليو (.)3
ولكن مع تقد الحضارات وظهور الدولة في شكلها الحديث ،وانتشار التشريعات أخذ تأثير الدين يقل تدريجيّاا
ينمح ،فال يزال للدين تأثيره المباشرعلى القانون ،خصوصا ا في البالد العربية التي يحتل فيها الدين
وإن لم يندثر أو
ِ
مكانة سامية في النفوس .وليس أدل على تأثير الدين على القانون في مصر مما نصت عليه المادة الثانية من الدستور
بأن مبادئ الشريعة اإلسالمية تعتبر هي المصدر الرئيسي للتشريع(.)4

( )1بحث بعنوان "عمل التأثير بالقول " شكري المبخوت ،قُدم في ندوة تكريم األستاذ حمادي صمود بكلية اآلداب
منوبة في  2113/13/23م ،ص .33
( )2العدالة كإنصاف :إعادة صياغة ،جون رولز ،ترجمة :حيدر حاج إسماعيل ،مراجعة :ربيع شلهوب ،بيروت،
المنظمة العربية للترجمة 2111 ،م ،ص .134
( )3قوة الدين في المجال العام ،يورغن هابرماس ،ترجمة :فالح رحيم ،تحرير وتقديم :إدواردو منديتا وجوناثان
فانانتويرين ،بغداد ،مركز دراسات فلسفة الدين ،بيروت ،دار التنوير 2113 ،م ،ص .213
( )4العلمانية والدولة الدينية ،شبلي العيسمي ،بغداد ،وزارة الثقافة واإلعالم ،دائرة شئون الثقافة العامة ،ط ،2
 1191م ،ص .133 - 132
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الخاتمة
وتحتوى على أهم النتائج والتوصيات:
أوالً :أهم النتائج:
خرج البحث بعدد من النتائج أهمها ما يأتي:
 -1أن فكر اإلرجاء يعد عقبة ربرى وباب خطر ق ّل من يجتازه وينجو من بالئه ،وإنما هو مدخل للشيطان،
فيتدرج به خطوة خطوة من باب التوسع في المباحات ،ثم يفضي به إلى االنغماس في الشهوات ومجاراة الكبراء في
دنياهم ،ثم يجوز به من باب التبرير لما هو فيه إلى اإلفتاء بصحته ومشروعيته ومعاداة مخالفه.
 -2أن انصراف همة عالم الدين وإرادته للدنيا أخرجه في واقع حياته إلى ضالل في التصور وانحراف في
السلوك شعر أو لم يشعر؛ فبينما هو يعجب من حال أهل العقائد البدعية ،إذا الشيطان ينسج حوله شباك بدع من جنس
ا
ومنديال لذوي السلطان ومرقاة ألصحاب األهواء والشهوات.
آخر ،فأصبح فتنة ألهل البدع
 -3أن داء اإلرجاء الذي أصاب بعض العلماء والدعاة أدى إلى فساد المعرفة نفسها تبعاا لفساد اإلرادة
والمقصد ،فخرجوا من التمسك بالسنة إلى البدعة ،ومن إرشاد السائرين إلى قطع الطريق عليهم.
 -4أن هذا حال من آثر الدنيا من أهل العلم والدعوة ،واستحبها وتغلغلت في ريانه ،فال بد أن يقول على هللا جل
ثناؤه غير الحق في فتواه وحكمه؛ ألن الهوى الخفي قد غشي قلبه وملك عليه عقله.
 -5أن أعداء اإلسال حصدوا ثمار هذا الفكر المنحرف الذي سرى في األمة سريان النار في الهشيم ،فتررت
العمل ،وتررت محاسبة الحكا على زيغهم وضاللهم ،وانجرت نحو الفسق والفجور واالنحالل ،مما أدى لظهور
الفكر الغالي الخارجي عند بعض الشباب ،واندفاعهم بحماسة واندفاعية في محاوالت طائشة إلحالل الحق الذي
يرونه بالقوة المسلحة والتغيير الثوري.
ثانيًا :أبرز التوصيات:
 -1ضرورة بيان حقيقة فكر اإلرجاء وتوضيح هذا التصور المنحرف لإلسال  ،والمنافي لحقائقه المبثوثة في
نصوص الكتاب والسنة ،وهدي النبي صلى هللا عليه وسلم والخلفاء الراشدين ،يقو بعلمنة اإلسال من الداخل ،ويبعد
العقل المسلم عن فهم وتصور السياسة الشرعية التي ينبغي أن تكون الموجه للفكر والسياسة واالقتصاد والدفاع
واإلعال والفن واألخالق والتعليم والعالقات الدولية في المجتمعات اإلسالمية.
 -2أهمية رشف العلماء والدعاة الذين يستعملون أفكار المرجئة ويلبسونها لباساا سنيّاا ،إنما هدفهم هو الدفاع عن
األنظمة التي أقصت الشريعة من شئون الحياة واستبدلتها بالقوانين الوضعية الجائرة الفاسدة ،أو تلك األنظمة التي
تتالعب بالشريعة وتوظفها لحماية مصالحها الدنيوية ،وذلك لحماية هذه األنظمة جميعاا من أن توجه إليها تهم الردة
أو النفاق.
 -3وجوب بيان أن العمل ررن أساسي في اإليمان ،ولذلك فإن عد تطبيق الشريعة اإلسالمية وهي الجانب
المكمل للعقيدة قد أفضى إلى إحالل القوانين الوضعية محل أحكا الشريعة ،مما أدى إلى إحداث ثغرة خطيرة في
حياة المسلمين نتج عنها ازدواجية في المعايير وفصا نكد في الشخصية المسلمة التي مزقها التجاذب بين القانون
والشريعة ،فتاهت وضاعت بين الشرراء المتشارسين.
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 -4ضرورة توضيح أن اآليات القرآنية جاءت مؤردة أن الحكم بما أنزل هللا جل ذرره من صفات المؤمنين،
وأن التحارم إلى غير شرع هللا تعالى من صفات المنافقين .فإذا ران جوهر اإليمان واإلسال هو االنقياد والخضوع
والطاعة ،فال يتحقق ذلك إال بقبول أحكا الشرع واإلذعان لحكم المخبِر.

37

www.ajrsp.com

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الثاني عشر | تأريخ اإلصدار0202-4-5 :م
ISSN: 2706-6495

المصادر والمراجع:
 .1أثر المسيحية في العلمانية اإلسالمية ،بشير عصا المرارشي ،د .ت.
 .2اإلسال وأوضاعنا السياسية ،عبد القادر عودة ،مؤسسة الرسالة ،بيروت ،لبنان1441 ،هـ. 1981 ،
 .3إشارات على طريق االستخالف ،تميم بن محمد بن عبد هللا األصنج موقع األلورة، 2449/5/19 ،
بتصرف على الرابط./http://www.alukah.net/sharia/0/5884 :
 .4االنتصار في الرد على المعتزلة القدرية األشرار ،أبو الحسين يحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني اليمني
الشافعي (المتوفى558 :هـ) ،المحقق :سعود بن عبد العزيز الخلف ،أضواء السلف ،الرياض ،المملكة العربية
السعودية ،الطبعة :األولى1419 ،هـ. 1999/
 .5اإليمان ،تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السال بن عبد هللا بن أبي القاسم بن محمد ابن
تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (المتوفى728 :هـ) ،المحقق :محمد ناصر الدين األلباني ،المكتب اإلسالمي ،عمان،
األردن ،الطبعة :الخامسة1416 ،هـ. 1996/
 .6بالغة المخاطب :البالغة العربية من إنتاج الخطاب السلطوي إلى مقاومته ،ضمن " power and role of
 ،"the intellectualعماد عبد اللطيف ،تحرير :سلوى عبد العزيز رامل .منشورات قسم اللغة اإلنكليزية بكلية
اآلداب جامعة القاهرة. 2446 ،
 .7التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين ،طاهر بن محمد األسفراييني ،أبو المظفر
(المتوفى471 :هـ) ،المحقق :رمال يوسف الحوت ،عالم الكتب ،لبنان ،الطبعة :األولى1443 ،هـ. 1983 ،
 .8التنبيه والرد على أهل األهواء والبدع ،محمد بن أحمد بن عبد الرحمن ،أبو الحسين ال َملَطي العسقالني
(المتوفى377 :هـ) ،المحقق :محمد زاهد بن الحسن الكوثري ،المكتبة األزهرية للتراث ،مصر.
 .9تنبيهات على رتاب ظاهرة اإلرجاء ،أنيس بن ناصر المصعبي ،رمضان 1424هـ.
.14

التحفة السنية شرح منظومة ابن أبي داود المسماة بالحائية ،عبدالمحسن بن حمد العباد البدر ،د.

ت.
.11

التعليقات المختصرة على متن العقيدة الطحاوية ،صالح بن فوزان الفوزان ،د .ت.

.12

تفسير المنار ،محمد رشيد رضا ،الهيئة المصرية العامة للكتاب. 1994 ،

.13

الخطاب السياسي وأثره في تحريك الشعوب ،أمجد أبو العال ،مررز الوفاق اإلنمائي. 2414 ،

.14

الخطوط العريضة ألصول أدعياء السلفية ،عبد الرزاق الشايجي ،د .ت.

.15

دستور البالد التونسيّة ،ط الدار التونسيّة للنشر واإلنتاج الثقافي ، 2445 ،مادة .3

.16

الدولة العربية وسقوطها ،يوليوس فلهاوزن ،ترجمة يوسف العش ،دمشق 1376 ،ه.

.17

الشيباني البغدادي (المتوفى:
السنة ،أبو عبد الرحمن عبد هللا بن أحمد بن محمد بن حنبل
ّ

294هـ) ،المحقق :د .محمد بن سعيد بن سالم القحطاني ،دار ابن القيم ،الدما  ،الطبعة :األولى 1446 ،هـ. 1986 ،
.18

السنة ،أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد الخالل أبو بكر ،تحقيق :د .عطية الزهراني ،دار

الراية ،الرياض ،الطبعة األولى 1414 ،ه.
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.19

سوسيولوجيا الجمهور السياسي الديني في الشرق األوسط المعاصر ،خليل أحمد خليل. 2445 ،

.24

ظاهرة اإلرجاء في الفكر اإلسالمي ،سفر عبد الرحمن الحوالي ،مكة ،دار الكلمة للنشر

والتوزيع ،ط  1424 ،1ه.
.21

العبودية مسائل وقواعد ومباحث ،عبد العزيز بن محمد آل عبد اللطيف ،شبكة نور اإلسال .

.22

العدالة رإنصاف :إعادة صياغة ،جون رولز ،ترجمة :حيدر حاج إسماعيل ،مراجعة :ربيع

شلهوب ،بيروت ،المنظمة العربية للترجمة. 2411 ،
.23

العقيدة ا
أوال ،محمد أمان الجامي ،إعداد موقع روح اإلسال .)www.islamspirit.com( ،

.24

عالقة اإلرجاء بالعلمانية في فكر علماء وجماعات إسالمية ،محمد أمحزون ،البيان ،العدد ،364

سبتمبر  1438ه.
.25

العلمانية والدولة الدينية ،شبلي العيسمي ،بغداد ،وزارة الثقافة واإلعال  ،دائرة شئون الثقافة

العامة ،ط . 1989 ،2
.26

عمل التأثير بالقول ،شكري المبخوت ،قُ ّد في ندوة تكريم األستاذ ح ّمادي ص ّمود بكلّية اآلداب

منّوبة في . 2447/46/23
.27

الغلو وأثره في االنحرافات العقدية والمنهجية عند الفرق واألحزاب والجماعات اإلسالمية ،د.

ت.
.28

فرق معاصرة تنتسب إلى اإلسال وبيان موقف اإلسال منها ،د .غالب بن علي عواجي.

.29

قاموس األنثروبولوجيا ،سليم شارر مصطفى ،ط ،1،الكويت. 1981 ،

.34

القواطع اإللهية إلقامة العبودية ،عبد الفتاح حمداش بن عمر زراوي األمازيغي الجزائري ،د.

ت.
.31

قوة الدين في المجال العا  ،يورغن هابرماس ،ترجمة :فالح رحيم ،تحرير وتقديم :إدواردو

منديتا وجوناثان فانانتويرين ،بغداد ،مررز دراسات فلسفة الدين ،بيروت ،دار التنوير. 2413 ،
.32

مجمل أقوال السلف وربار العلماء في ذ المرجئة والتحذير من اإلرجاء ،أبو سلمان عبد هللا بن

محمد الغليفي ،دار القرآن بغليفة ،مكة المكرمة ،الطبعة الثانية ،شوال  1431ه.
.33

المجموع شرح المهذب ،أبو زرريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى676 :هـ) ،دار

الفكر ،بيروت 1997 ،ه.
.34
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.35
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ط1422 /1هـ.
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مفهو الخطاب عند ميشيل فورو ،الزواوى بغورة ،ص  ،248ط .المجلس األعلى للثقافة،

القاهرة. 2444 ،
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جامعة

مفهو قاعدة االستخالف في االقتصاد اإلسالمي ،د .عبد هللا بن إبراهيم الناصر ،رلية التربية،
الملك

سعود،

قسم

الثقافة

والدراسات

اإلسالمية،

، 2413

على

الرابط:

.www.kantakji.com/media/4078/7807.doc
.38

الملل والنحل ،محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد الشهرستاني ،تحقيق :محمد سيد ريالني،

دار المعرفة ،بيروت 1444 ،ه.
.39

النهضويون الجدد :قراءة في ملتقى النهضة الشبابي الثالث بالكويت ،أحمد العمير ،مجلة المنار

الجديد ،العدد .59-58
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