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 ٣  التعددیة العقائدیة وموقف اإلسالم منھا

 

ھ،   الحمد هللا الذي أرسل رسولھ بالھدى ودین الحق لیظھره على الدین كل
د      ھ إال اهللا وح ھد أن ال إل ھیدًا، وأش اهللا ش ى ب ھ    وكف رارًا ب ھ، إق ریك ل ه ال ش

ھ وصحبھ          ى آل ھ وعل ده ورسولھ صلى اهللا علی دًا عب وتوحیدًا، وأشھد أن محم
  :أما بعد.. وسلم تسلیمًا مزیدًا

ى  × فإن اهللا سبحانھ وتعالى بعث محمدًا  شاھدًا ومبشرًا ونذیرًا وداعیًا إل
ھ الص        ان ألمت ین، وأب بالغ المب غ ال رًا، فبل تقیم،  اهللا بإذنھ وسراجًا منی راط المس

د            ن بع ار بصائرھم م ة، وأن د الغوای ن بع ویم، وأرشدھم م ق الق وھداھم الطری
  .العمایة، وتركھم على المحجة البیضاء لیلھا كنھارھا ال یزیغ عنھا إال ھالك

ن            ى الحق ظاھرین، ال یضرھم م ة اإلسالم عل ن أم ة م زال طائف فال ت
وي الباطل    خالفھم وال من خذلھم، حتى یأتي أمر اهللا تعالى وھم كذلك، مھما ق

ع         اعھم، وارتف ر أتب دع وكث الل والب ل الض تفش أھ ا ان ال، ومھم ال وج وص
ل ناصرھم، إال أن الحق        ل الحق والسنة، وق صوتھم، ومھما خفت صوت أھ
ابرین،         ین الص ین، ویق ان المتق م بإیم الى، ث ود اهللا تع ور، بموع اھر منص ظ

  .وجھاد المخلصین

الیوم یدرك أن األمر خطیر، والخطب فادح،  والناظر في حال المسلمین
فقد تداعت على أمة اإلسالم أمم الكفر من خارجھا، والمنافقون وطوائف البدع 
ن     د وتصورات، وم واألھواء من داخلھا، كٌل یرید نشر إفكھ وباطلھ، من عقائ

ات ار وتوجھ ن    . أفك ة م ت جمل یم، وُحرف ائق والق ن الحق ر م طربت كثی فاض
ت من أھل الكفر والفجور األعناق، ونجم الزیغ والنفاق، حتى المسلمات، وامتد

ى    ر إل غدا المعروف عند بعض المسلمین منكرًا، والمنكر معروفًا، ووسد األم
غیر أھلھ، وتسنم توجیھ الناس من الحق لھ، واتخذ الناس رؤوسًا جھاًال، فأفتوا 

  .بغیر علم، فضلوا وأضلوا

ي ت   ر     وال یزال أھل الباطل یستخدمون ف ل وشبھ، ومك اطلھم حی رویج ب
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ى    ي عل لمین، وتنطل ین المس لك ب ي تس ول، ك رف الق ونھا بزخ ل، یكس وأباطی
ي السماح الدعوة إلى التعددیة العقائدیة، أوإن من ھذه الخدع الباطلة، . الغافلین

ا       وا أن لھ ا، وزعم دعوة إلیھ دھم وال لكل أصحاب العقائد المختلفة بإظھار عقائ
  .لح عدیدة، وآثار حمیدةمحاسن وفوائد، ومصا

د         ث ظھرت بع ة النصرانیة، حی م الغربی ي األم وكان مبدأ ھذه الدعوة ف
تعاقب أزمان، وتصارع أجیال، وكانت بسبب أوضاع وأحوال تخص القوم من 

  .حیث دینھم ودنیاھم

ًا،     ة دنیوی ي الغالب ر ھ ي العصر الحاض ة ف ت الحضارة الغربی ا كان ولم
ة،      والمتفوقة مادیًا، حرصت على م األرض قاطب ى أم ا عل نشر مبادئھا وفكرھ

وكان من دعواھا العریضة، وحیلھا الماكرة، الدعوة إلى . وأمة اإلسالم خاصة
لمین    التعددیة العقائدیة، وقد القت ھذه الدعوة استجابة وترحیبًا من بعض المس
ق           ث تواف واء، حی دع واألھ ل الب ن أھ ة الضالة، وم ات الغربی أصحاب التوجھ

لمین    مطلوبھم ین المس دعھم ب ت   . من التمكین لھم، ونشر ضالالتھم وب ا الق كم
استجابة من المھزومین المتخاذلین، المفتونین بالغرب وحضارتھ، وصدق اهللا   

  .]٤٧: التوبة[ M¹  ¸  ¶ L : العظیم حیث یقول

 

وقف التعددیة العقائدیة وم«: فمن ھنا كان ھذا البحث الذي جعلتھ بعنوان
  .»اإلسالم منھا

دة      وء العقی ي ض ھ ف رورة بحث وع، وض ذا الموض ة ھ د أھمی ا یؤك ومم
  :اإلسالمیة ما یأتي

د      :أوالً یوع العقائ ث ش لمین، حی دة المس ى عقی دعوة عل ذه ال ورة ھ خط
  .الباطلة، واألفكار الزائفة، المزلزلة لإلیمان، والمشككة للیقین

ة  أن ھذه الدعوة تلقى دعمًا كبیرًا :ثانياً ، وتأییدًا سیاسیًا، من الدول الغربی
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  .الكافرة، ومن بعض الفرق والطوائف

انھا، وحسن ظنھم        :ثالثاً دعوة واستحس ذه ال لمین بھ انخداع فئام من المس
  .بھا وبدعاتھا

ة      :رابعاً ي ـ بالطریق أن ھذا الموضوع لم ُیبحث بحثًا موسعًا ـ حسب علم
ا  ي بحثتھ ى     . الت ان معن ین بی ع ب ث الجم ن حی أتھا    م ة ونش ة العقائدی التعددی

  .وأسبابھا وشبھات دعاتھا، وبین عرضھا ونقدھا على ضوء العقیدة الصحیحة

دعوة،       :خامساً ذه ال دعوة اإلسالمیة لھ بین لل تقُبل واستجابة بعض المنتس
  .ومحاولة إلباسھا لبوسًا شرعیًا، وإیجاد المسوغات لھا

ا  استغالل المنحرفین عقدیًا وفكریًا ل :سادساً ھذه الدعوة، ومحاولة تطبیقھ
  .في بالد المسلمین

  .ولھذه األسباب، وقع اختیاري، وانصب اھتمامي على ھذا الموضوع

 

  :وقد جاء البحث حسب الخطة اآلتیة  

  :وتشتمل على: املقدمة
  .أھمیة الموضوع وأسباب اختیاره -١

 .خطة البحث -٢

 .منھج البحث -٣

  .غريبالتعددية يف الفكر ال: الفصل األول
  :وفیھ مبحثان  

  .تعريف التعددية: املبحث األول
  :وفیھ ثالثة مطالب

  .التعریف العام للتعددیة: المطلب األول
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  .تعریف التعددیة السیاسیة: المطلب الثاني

  .تعریف التعددیة العقائدیة: المطلب الثالث

  .جذور التعددية يف الفكر الغريب: املبحث الثاين
  :وفیھ مطلبان  

  .نشأة التعددیة في الفكر الغربي: ألولالمطلب ا  

  .سبب ظھور التعددیة العقائدیة في الغرب: المطلب الثاني  

  .موقف اإلسالم االعتقادي من التعددية العقائدية: الفصل الثاين
  :وفیھ مبحثان  

  .اإلخبار بوقوع التعدد يف األديان والفرق: املبحث األول
  :وفیھ مطلبان  

  .مصرحة بوقوع التفرق في األدیان والفرقالنصوص ال: المطلب األول

اني  ان         : المطلب الث ي األدی رق ف وع التف ى وق ي أشارت إل النصوص الت
  .والفرق

  .التحذير من الكفر واالفتراق يف الدين: املبحث الثاين
  :وفیھ مطلبان  

  .التحذیر من الكفر: المطلب األول

  .التحذیر من االفتراق في الدین: المطلب الثاني

  .احلق واحد ال يتعدد: لثالثالفصل ا
  :وفیھ ثالثة مباحث  

  .األدلة على أن احلق واحد ال يتعدد: املبحث األول
  :وفیھ أربعة مطالب

  .تعریف الحق وطبیعتھ ومعیاره: المطلب األول
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  .أقوال القائلین بنسبیة الحقیقة: المطلب الثاني

  .األدلة النقلیة على أن الحق واحد ال یتعدد: المطلب الثالث  

األدلة العقلیة على بطالن نسبیة الحقیقة وأن الحق واحد  : المطلب الرابع
  .ال یتعدد

  .أهل احلق وصفام: املبحث الثاين
  :وفیھ مطلبان  

  .التعریف بأھل الحق: المطلب األول  

  .الخصائص والصفات العامة ألھل الحق: المطلب الثاني  

  .املقبولاالختالف والتعدد املقبول وغري : املبحث الثالث
  :وفیھ مطلبان  

  .الفرق بین االختالف والتعدد المقبول وغیر المقبول: المطلب األول  

  .ضوابط االختالف والتعدد المقبول: المطلب الثاني  

  .موقف اإلسالم العملي من التعددية العقائدية: الفصل الرابع
  :وفیھ مبحثان  

  .رإظهار احلق وعدم السماح للباطل بالظهو: املبحث األول
  :وفیھ مطلبان  

  .إظھار علو الحق وتمیز أھلھ: المطلب األول  

  .عدم السماح للباطل بالظھور: المطلب الثاني  

  .العدل مع املخالفني وحفظ حقوقهم: املبحث الثاين
  :وفیھ مطلبان  

  .العدل مع أھل الذمة وحفظ حقوقھم: المطلب األول  

  .حفظ حقوقھمالعدل مع أھل البدع واالفتراق و: المطلب الثاني  
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  .أضرار التعددية العقائدية وكشف شبهات دعاا: الفصل اخلامس
  :وفیھ مبحثان  

  .أضرار التعددية العقائدية: املبحث األول
  .كشف شبهات دعاة التعددية العقائدية: املبحث الثاين

  .وتشمل على أهم نتائج البحث: اخلامتة
  .ثبت المراجع -

 
 

  :حث على النحو اآلتيوقد كان منھجي في الب

  :ـ املنهج العلمي التحليلي١
ة       ائق والبرھن ف الحق ى كش ول إل ة للوص ة منظم تخدام خط ك باس وذل

  .)١(علیھا، بتقسیم الكل إلى أجزائھ، ورد الشيء إلى عناصره المكونة لھ 

  :ـ املنهج التارخيي٢
ا،      ّر بھ وذلك بالنظر إلى الموضوع من حیث المراحل التاریخیة التي م

  .الستنتاج األسباب المؤدیة إلیھ، والنتائج المترتبة علیھ

ي      -٣ زو ف ت الع ا، وجعل رت أرقامھ ورھا وذك ى س ات إل زوت اآلی ع
  .األصل دون الھامش

خرجت األحادیث من مصادرھا، فإن كان الحدیث في الصحیحین أو  -٤
ر       إني أذك ا ف ي غیرھم ان ف أحدھما أكتفي بالعزو إلى من خرجھ منھما، وإن ك

ع     من خرجھ  ا، وم ھ بالصحة أو غیرھ مع الحرص على ذكر حكم العلماء علی
 .اتباع األصول العلمیة المتعارف علیھا في العزو والتخریج

                                                        

  .مادتا المنھج العلمي، والتحلیل: المعجم الفلسفي: انظر )١(
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 :التزمت بمنھج البحث وقواعده العامة من -٥

ى         ث إل ث، والمبح ى مباح ول إل ول، والفص ى فص ث إل یم البح أ ـ تقس
  .مطالب، والمطلب إلى مسائل، وجعلت لھ مقدمة وخاتمة

  .ـ تخریج األحادیث وعزو األقوال إلى مصادرھا في حاشیة البحثب 

ر            ًا، ودون ذك ھ غالب ر مؤلف یة دون ذك ي الحاش ع ف ر المرج ـ ـ أذك ج
  .تفاصیل الكتاب، ألني اكتفیت بذكرھا ضمن المراجع في آخر البحث

ول      ا المنق ي تنصیص، وأم ین عالمت ون ب ھ یك ول بنص الم المنق د ـ الك
ى مصدره        بمعناه أو بتصرف فیھ ي تنصیص، ویحال إل ین عالمت فال أجعلھ ب

 .»انظر«في الحاشیة بلفظ 

ة،      -٦ رین بالجن رة المبش اھیر كالعش دا المش ا ع الم م ت لألع ترجم
 .ولم أترجم ألكثر المعاصرین. واألئمة األربعة

 .عرفت بالفرق العقدیة، والمذاھب المعاصرة  -٧

 .بینت معاني المصطلحات واأللفاظ الغریبة  -٨

ت    -٩ اب،     رتب دي السم الكت ب األبج ث بالترتی ة البح ي نھای المراجع ف
ق إن وجد، دار     : وكان عرض كل مرجع كالتالي ف، المحق اب، المؤل اسم الكت

 .النشر، الطبعة، تأریخ النشر

ذا        ام ھ ن إتم يَّ م ّن عل ا م وإني ألحمد اهللا تعالى حمدًا كثیرًا طیبًا على م
ا    البحث الذي أسألھ سبحانھ أن ینفع بھ إخوا ل، فم د المق ني المسلمین، وھذا جھ

  .كان من صواب فمن اهللا تعالى، وما كان من خطأ فمني ومن الشیطان

  .وصلى اهللا وسلم على نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ وأتباعھ أجمعین

YOUSEFZ٢g@hotmail.com 
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  الفصل األول                                  
 

  : مبحثان  وفيه
  .تعريف التعددية: املبحث األول 
  . جذور التعددية يف الفكر الغريب: املبحث الثاين 

ة      د تطورات تاریخی التعددیة مفھوم ظھر في الفكر الغربي المعاصر بع
ن    ة، م خطیرة، وأحداث جسیمة، أدت إلى تغیرات جذریة في الحضارة الغربی

ا  ون والحی ان والك دین واإلنس ا لل ث نظرتھ دة، . ةحی یم جدی ادئ وق رت مب فظھ
ي          ات الت فات والنظری ار والفلس اھیم واألفك ن المف رة م ة كبی ترتبط بھا مجموع
ن      ھ م ا ل ر بم ي المعاص ر الغرب ر الفك ث ظھ ھا، بحی اطع ببعض داخل وتتق تت

  .خصوصیات وممیزات ومثالب ومعاطب، ومواطن قوة، ومكامن ضعف

ین الحضارتین، ا   ي    ولما حدث التصادم والتعایش ب ة ف إلسالمیة والغربی
العصر الحدیث كان التقاء وتعایش الغالب مع المغلوب، حیث كانت الحضارة  

وكانت أوضاع  . الغربیة متفوقة مادیًا، قویة عسكریًا، متحدة سیاسیًا إلى حد ما
واء      دیني، والخ ل ال یھم الجھ ب عل ث یغل عة، حی رة متضعض لمین متقھق المس

احر السیاسي،    اإلیماني، والتخلف المادي، والضع رق والتن ف العسكري، والتف
  .»ولع المغلوب بتقلید الغالب«فحدثت سنة 

فحین وفدت إلى العالم اإلسالمي كثیر من المعتقدات والمفاھیم واألخالق 
والسلوكیات الغربیة المنحرفة، تلقاھا وتأثر بھا فئام من المسلمین، جھًال بدینھم 

ز  دًا عن      وحضارتھم، وانھزامًا أمام اآلخرین، ف ى ضعفھم، وبع ادتھم ضعفًا إل
زھم  رھم وع باب نص نھم، وأس ة دی دة  . حقیق اھیم الواف ك المف ن تل ان م وك

ھ   »التعددیة« ، وحیث إن المفھوم والمصطلح ینبغي أن ُیفھم في سیاق منظومت
الحضاریة، ومعرفة البیئة الزمانیة والمكانیة التي ظھر فیھا، ومعرفة األحداث 
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ھ    ة،        . )١(واألسباب المصاحبة ل ى التعددی ھ معن ین فی ذي أب ذا الفصل ال ان ھ فك
وكیفیة نشوئھا عبر مراحل تاریخیة متعاقبة، وما صاحب ظھورھا من تغیرات 
تم تصورھا        ى ی ك حت دة، وذل اھیم جدی وتحوالت، ومن ظھور مبادئ وقیم ومف

  :وذلك في مبحثین. تمامًا، ومن ثم بیان موقف اإلسالم منھا

  .لتعدديةتعريف ا: املبحث األول
  .جذور التعددية يف الفكر الغريب: املبحث الثاين

                                                        

  .١٣٠، ص»١٦٦»، عدد ، ومجلة البیان٧/١٢٣: درء تعارض العقل والنقل: انظر )١(



  
التعددیة العقائدیة وموقف اإلسالم منھا

  ١٢ 

  املبحث األول
 

ة      ارة الغربی ن الحض ا م دة علین طلحات الواف اھیم والمص ن المف ر م كثی
موھمة مشتبھة، تحمل معاني حقة، وأخرى باطلة، مما یوجب علینا عدم تلقیھا 

ار،     یل واستفس ر تفص ن غی تخدامھا م القبول واس اذیر   ب ن مح ك م ي ذل ا ف لم
تخدام      ن اس ون ع الم ینھ اء اإلس ان علم د ك اریة، وق رعیة وحض اطر ش ومخ

  .)١(المصطلحات الموھمة والمشتبھة ذات الدالالت الباطلة 

ي         وم الغرب أ والمفھ ذه المصطلحات ذات المنش ن ھ فالموقف الصحیح م
ي   «أن : وھي » االستفسار والتفصیل «ھو إخضاعھا لقاعدة  اظ الت لیست  األلف

ى أحد      یس عل ذه ل في الكتاب والسنة، وال اتفق السلف على نفیھا أو إثباتھا، فھ
ى   ا معن إن أراد بھ راده، ف ن ُم ر ع ى یستفس ا، حت ا أو أثبتھ ن نفاھ ق م أن یواف

ره      ر الرسول أنك ى یخالف خب .. یوافق خبر الرسول أقر بھ، وإن أراد بھا معن
ببھ    بحیث یحصل تعریف الحق بالوجھ الشرعي، فإن كث اس س زاع الن یرًا من ن

  .)٢(»ألفاظ مجملة مبتدعة، ومعاني مشتبھة

ن          ل بعضًا م د یحم وم واف ھ مفھ ل، إذ إن ذا القبی ومصطلح التعددیة من ھ
وحتى یتضح لنا موقف اإلسالم منھ وحكمھ فیھ البد . الحق، وكثیرًا من الباطل

  :وذلك في ثالثة مطالب. من التعریف والتفصیل بمعناه

  .التعریف العام للتعددیة: ولالمطلب األ

  .تعریف التعددیة السیاسیة: المطلب الثاني

  .تعریف التعددیة العقائدیة: المطلب الثالث
                                                        

ة     ١/٢٧١: درء تعارض العقل والنقل : انظر )١( ة والمعطل ـ  ٣/٩٢٦: ، والصواعق المرسلة على الجھمی
٩٢٧.  

  .١٢/١١٤: مجموع الفتاوى )٢(



  
  

 

 ١٣  التعددیة العقائدیة وموقف اإلسالم منھا

 

م یستخدمھ       ب ل ذا التركی دد، إال أن ھ التعددیة كلمة عربیة مشتقة من الع
ي     علماء المسلمین على المعنى المراد منھ في ال رة،  وال یوجد ف عصور األخی

معاجم مصطلحات العلوم اإلسالمیة، وقبل أن ُأعرف معناھا االصطالحي أبین 
  :معناھا في اللغة و استعماالتھا 

  :تعريف التعددية يف اللغة *
دُّد «مصدر صناعي مأخوذ عن المصدر األصلي   : التعددیة  ھ » تع  وفعل

  .ار ذا عددتعّدد یتعدُّ تعّددًا، أي ص: ویقال » تعّدد«

ّد و         : ع ذي ھ ّد ال ن الَع و م د، ال یخل حیح واح ل ص دال أص ین وال الع
داد  : والَعَدُد . )١(اإلحصاء ع أع دد . )٢(مقدار ما یعد ومبلغھ، والجم ى  : والع بمعن

ي         : المعدود قالوا  دد ف ن الوحدات فیختص بالمتع ة م ة المتألف و الكمی والعدد ھ
: والِعدة. )٣(یر متعدد إذ التعدد الكثرةذاتھ، وعلى ھذا فالواحد لیس بعدد؛ ألنھ غ

جماعة : رأیت عّدة رجاٍل، وعّدة نساء، وأنفذت ِعّدة كتب أي: تقول... الجماعة
  .)٤(كتب

ّدد  : وتعّدد الشيء صار ذا عدد، تقول   تعّدد األصول، وتعّدد النفوس وتع
  .)٥(الحقائق، وتعّدد الغایات، وتعّدد معاني األلفاظ، وتعّدد القیم

  :التعددية يف االصطالح  تعريف
االت،          ي المج رة ف ة بكث طلحات المتداول ن المص ة م طلح التعددی مص

                                                        

  "عد " ، مادة  ٤/٢٩: معجم مقاییس اللغة  )١(

  "عدد " ، مادة  ٣/٢٨٢: لسان العرب  )٢(
  ٤/٥٤٠: المصباح المنیر  )٣(
  "عدد " ، مادة  ٣/٢٨٢:لعرب لسان ا )٤(

  .١/٣٢: المعجم الفلسفي  )٥(



  
التعددیة العقائدیة وموقف اإلسالم منھا

  ١٤ 

ف واضح       ا تعری یس لھ ھ ل الدینیة والسیاسیة والثقافیة واالجتماعیة كافة، إال أن
لم    «محدد، بل تستعمل في معاٍن شتى، حتى قال أحد الباحثین  ا أن نس ي لن ینبغ

  .)١( »بتعددیة التعددیة 

ن التعددیة مفھوم ترتبط بھ شبكة من المفاھیم الفكریة والفلسفیة وذلك أل  
  :الغربیة مثل 

ة ة)٢(الحری ة)٣(، والعلمانی ة)٤(، والدیمقراطی وق )٥(، واللیبرالی ، وحق
دني،      ع الم امح، والمجتم لمي، والتس ایش الس ات، والتع وق األقلی اإلنسان، وحق

و     وازن الق یة، وت اركة السیاس لطة، والمش داول الس ذه   ... ىوت ل بھ ا یتص وم
                                                        

)١(pluralism gregorm clennanix.p,   ٨ص"  ٢١٦" نقًال عن مجلة البیان ، عدد.  
ا  : الحریة  )٢( ھي تصرف اإلنسان بدون ضغط أو إكراه ، وعن سابق قصد وتصور وتصمیم ، كم

ة  ي ا   . أنھا نقیض العبودیة والتبعی ة ف فیًا      وأصبحت الحری یًا واقتصادیًا وفلس ًا سیاس لغرب مفھوم
ة واع مختلف ددة، وأن دلوالت متع ًا ذا م ة : انظر . وأخالقی وعة السیاس ي  ٢/٢٤٣: موس اء ف وج

ة     ١٧٨٩إعالن حقوق اإلنسان عام  ورة الفرنسیة تعریف الحری ي     : " م بعد الث رد ف ا حق الف أنھ
ود    رض قی وز ف اآلخرین ، وال یج ر ب ا ال یض ل م ل ك انون  أن یفع ة إال بق ذه الحری ى ھ ، " عل

  .٢٨الحریات العامة في األنظمة السیاسیة المعاصرة ، ص: انظر 
ة   )٣( ادیة             : العلمانی یة واالقتص اة ، السیاس ئون الحی ن ش دین ع ل ال ة ـ ، أي فص ال دینی ي ال ھ

ھ        ھ ، مكان ان ورب ین اإلنس ة ب دین عالق ا ، وأن ال ة وغیرھ ة واإلعالمی ة والتعلیمی  واالجتماعی
ط  ة فق میر والكنیس ر . الض ة ، ص : انظ ذاھب      ٢٤-٢١العلمانی ان والم ي األدی وجز ف ، والم

  .١٤٧، ومعجم العلوم السیاسیة المیسرة ،ص ١٠٣المعاصرة ، ص 
ام ،      : الدیمقراطیة  )٤( اره الحر للحك ھي نظام سیاسي اجتماعي یقوم على حكم الشعب لنفسھ باختی

ة ال ى مراقب ائمین عل اره للق لط واختی واب س ون للن ة ، وأن یك الس النیابی طة المج ة بواس  ةحكوم
ة معاصرة ، ص    : انظر . إصدار القوانین ذاھب فكری ، ٢/٧٥١: ، وموسوعة السیاسة    ١٧٨م

  .١٦٥وكلمات غریبة ، ص
ة  )٥( اد والسیاسة واالقتصاد ، والنظام            : اللیبرالی ي االعتق ات ف ى إطالق الحری دعو إل ذھب ی ھي م

ي  ي السیاس ي        اللیبرال ة الت ة والنقابی ة الحزبی ة والتنظیمی ة اإلیدیولوجی ى التعددی ي عل و المبن ھ
ان عدد    ٥/٥٦٦: موسوعة السیاسة   : انظر  . یضمنھا النظام البرلماني الدیمقراطي ة البی ، ومجل

  .٥٩، ص" ٢١٩"



  
  

 

 ١٥  التعددیة العقائدیة وموقف اإلسالم منھا

ذه     رون لھ المفاھیم من مفاھیم فرعیة، والتسلسل التاریخي الممتد عبر بضعة ق
  . المنظومة الفكریة جعل مفھوم التعددیة غیر واضح الداللة

وفي ھذا المطلب أبین المعنى العام للتعددیة وذلك من خالل عرض أكثر 
  .الذي توصلت إلیھمن تعریف لھا مع مناقشة كل تعریف، ثم أبین المعنى 

  :التعريف األول 
ة  یر       : التعددی رة لتفس ة المعاص اھج الغربی ورات والمن ك التص ي تل ھ

  .)١(وتنظیم مشكلة التنوع والتباین في المجتمعات البشریة 

ي         ة ف ر كاشف للتعددی ق، وغی ر دقی ھ غی ف أن ذا التعری ى ھ ُیالحظ عل
لحقیقي، فالتعددیة تبحث وتھتم ذاتھا، فھو یبین ما تبحث فیھ التعددیة ال معناھا ا

ن     اس، ولك ین الن بالتصورات والمناھج المفسرة والمنظمة للتنوع واالختالف ب
ما التعددیة ؟ أو ما تلك التصورات والمناھج الغربیة المعاصرة المنظمة لتباین 

  .الناس واختالفھم ؟

ة ھو وضع             ھ التعددی ذي تبحث فی ین أن الموضوع ال ف یب فھذا التعری
د  ع         قواع ارات المجتم ین تی ة ب ات الواقع نظم الخالف ورات ت ق وتص وطرائ

وابط          ھ، والض ن عدم الظھور م ا ب ماح لھ ث الس ن حی ھ، م ة وطوائف المتباین
ذا      ذلك، ونحو ھ ة ل الملزمة لھا في حالة السماح لھا بالظھور، والطرق المنظم

  .  من تنظیمات وأطر

  :التعريف الثاين 
ة    ة : التعددی ب  ال  )٢(إیدیولوجی ل تطال د، ب ى فری ل أعل أي مث رف ب تعت

ود  ي الوج ددة ف ر متع اط تفكی ق أنم ة  . بح ي السیاس ة ف رق متنوع رف بط تعت
                                                        

  ٨، ص" ٢١٦"مجلة البیان ، عدد  )١(
ذا المصطلح یستخدم      كانت ھذه الكلمة عند ظھورھا تعني علم : األیدیولوجیا  )٢( ار ، ولكن ھ األفك

دات       ار والمعتق الیوم في إطار علم اجتماع سیاسي ، وھو یدل على مجموعة متجانسة من األفك
ي      ا ف رق عملھ ى ط رعیة عل فة الش في الص ي تض ا، والت ة م ى جماع یطر عل رك وتس التي تح

  .٢٠٥كلمات غربیة ، ص : انظر . المجتمع



  
التعددیة العقائدیة وموقف اإلسالم منھا

  ١٦ 

  .)١(والثقافة، وال تتضمن تصورًا وحدانیًا لمختلف السیاسات والثقافات 

ا         ا واعترافھ ث إقرارھ ن حی ة م ى التعددی ح معن ف یوض ذا التعری وھ
اح لكل المختلفین بالتعبیر عن أنفسھم في بالتنوع واالختالف بین الناس، والسم

ف     . كل المجاالت، وأھمھا المجال السیاسي والثقافي ذا التعری ن ھ ر م كما یظھ
م         ن ث د، وم ور الواح د، وللتص نمط الواح دة، ولل یم الواح ة للق ض التعددی رف
ي       ون ھ دة أن تك ة الواح د، والطائف ذھب الواح د، والم زب الواح ھا للح رفض

ف     المعترف بھا في الم ن الطوائ ا م الظھور، دون غیرھ جتمع والمسموح لھا ب
ن          ا م افي وغیرھ ي الشأن السیاسي أو الثق ان ف والمذاھب واألحزاب، سواءًً ك

  .الشؤون

اء       ماح بالفرق راف والس ذا االعت وابط ھ ر ض ھ ذك ف ینقص والتعری
ع، إال      . المختلفین ي إطار المجتم ع ف فإن التعددیة وإن اعترفت وسمحت للجمی
  .ضوابط وشروط لذلك، كما یتضح من التعاریف اآلتیة أنھا تضع

  :التعريف الثالث 
رأي ضمن اإلطار         : التعددیة ر عن ال لمي والتعبی ع الس ة التجم ھي حری

ول        ادات مقب ي االجتھ تالف ف لیمة، وإن االخ حة وس س واض ى أس ام، عل الع
وق        ة ف لحة األم ون مص ة، وأن تك لحة األم ا لمص ون كلھ ریطة أن تك ش

ا ة االختالف وق التعددی ب      ، ت وف ة وج زق والفرق ى التم ة إل إذا أدت التعددی ف
  .)٢(منعھا

  :التعريف الرابع 
ة  ذاھب    : التعددی ًا لم الم، وتنوع امع اإلس م ج اء یجمعھ زًا لرفق ي تمّی ھ

ي   وتیارات تظللھا مرجعیة التصور اإلسالمي الجامع، وخصوصیات متعددة ف
                                                        

  .١/١٦١:  قاموس الفكر السیاسي: انظر  )١(

  .٢١، ص"  ١٠١٦" مجلة اللواء ، عدد  )٢(



  
  

 

 ١٧  التعددیة العقائدیة وموقف اإلسالم منھا

  .)١(إطار ثوابت الوحدة اإلسالمیة 

ذان الت اء   ھ مح للفرق ھ یس ذي ب ة ال ابطًا للتعددی اك ض ا أن ھن ان بّین عریف
المختلفین في المجتمع بحریة التجمع والتعبیر عن اتجاھاتھم واجتھاداتھم، وھو 
ور     ة التص ا مرجعی ة، وأن تظللھ لحة األم ات لمص ذه االختالف ون ھ أن تك

ى ھذین ویالحظ عل. اإلسالمي، وأنھ متى ما تخلف ھذا الضابط ُمنعت التعددیة
  .)٢(التعریفین أنھما یعرفان التعددیة من وجھة نظر إسالمیة

ون       : أي أن تك لمین، ب د المس ة عن ھ التعددی ون علی ي أن تك ا ینبغ م
ة      ت مرجعی ا،  وتح ة عنھ ة ال خارج لحة األم ي مص م ف اتھم وآرائھ اختالف
ا    ا وأخالقھ لمة، وقیمھ ة المس دة األم ع عقی ة م ر متعارض الم، أي غی اإلس

  .وشریعتھا

  ولكن ھل ھذه ھي التعددیة في معناھا الحقیقي الوافد من الغرب؟

ي ال تضع من ضوابط السماح       . بالطبع كال وم الغرب فالتعددیة في المفھ
ان    لحان لبی ان ال یص ا فالتعریف تھم وأخالقھ ن أم اة دی ین مراع اء المختلف للفرق

  .مینالتعددیة وإنما یصلحان لبیان الصورة المثالیة للخالفات بین المسل

  :التعريف اخلامس 
ھي إقرار  بالحریة  واالختالف، والتعایش السلمي، في إطار : التعددیة   

  .)٣(الحریة واالختالف والتنوع من غیر ضرر وال إضرار 

وھذا التعریف من أفضل التعاریف للتعددیة، غیر أن فیھ نقصًا، وھو أن 
ي   التعددیة تشتمل على أكثر من معنى اإلقرار للمختلفین ب حریة االختالف، فھ

                                                        

  .٥الرؤیة اإلسالمیة  والتحدیات الغربیة ، ص... التعددیة  )١(
و    . عبد  العزیز خیاط / د: صاحب التعریف الثالث ھو  )٢( ع ھ د  / د: وصاحب التعریف الراب محم

  .عمارة

  .٣٥ص الوحدة والتعددیة والحوار في الخطاب اإلسالمي المعاصر ، )٣(



  
التعددیة العقائدیة وموقف اإلسالم منھا

  ١٨ 

زاب      اء األح اتھم وإنش داتھم وتوجھ دعوة لمعتق الظھور وال ین ب مح للمختلف تس
  .والجماعات والمؤسسات

  
  : التعريف املختار 

  :التعددیة بمفھومھا الغربي تشتمل على أمور مھمة وھي   

ان   :أوالً  ن أدی ع   م ي المجتم ین ف اء المختلف ع الفرق راف بجمی االعت
ذاھب   ا        وطوائف وم ا خالف م تثنى إال م تالت، ال تس وجماعات وأحزاب وتك
  .تجعلھ من ضوابط

داتھم          :ثانياً  ار  معتق التعبیر عن أنفسھم، وإظھ اء ب السماح لھؤالء الفرق
  .وتوجھاتھم ودعوة اآلخرین لھا

ــاً  ادیة     :ثالث یة واالقتص ة والسیاس االت، الدینی ع المج املة لجمی ا ش أنھ
  .واالجتماعیة وغیرھا

ي نطاق ضیق،      :رابعاً  ة إال ف أنھا ال تعترف بالضوابط الدینیة واألخالقی
  .وتختلف البلدان الغربیة في ذلك

ور ھو عدم      :خامساً  التعبیر والظھ أن ضابط السماح للفرقاء المختلفین ب
وم     . إیذاء اآلخرین واإلضرار بھم ي المفھ ة ف ى الحری وھذا القید یؤخذ من معن
  .ین معنى التعددیة والحریةالغربي، إذ إن ھناك تداخًال ب

االعتراف والسماح  :  وعلى ھذا فالتعریف الذي أراه مناسبًا للتعددیة ھو
م   ألدیان المجتمع وطوائفھ ومذاھبھ وجماعاتھ وأحزابھ بإظھار عقائدھم وآرائھ

ات     ق التجمع ا عن طری ن    )١(وتوجھاتھم،  وممارستھا والدعوة إلیھ لمیة، م الس
  .غیر إضرار باآلخرین

 
                                                        

  .تظھر التعددیة عن طریق األفراد ولكنھا غالبًا تظھر بشكل أحزاب وجماعات ومؤسسات  )١(
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ان    ة ك أبین معنى التعددیة السیاسیة ألن أكثر ما استخدم مصطلح التعددی
ة          ذھن التعددی ادر لل ة یتب ت التعددی ھ إذا أطلق ى إن ي، حت ال السیاس ي المج ف
دیني واالقتصادي         ي المجاالت األخرى كالمجال ال ة ف السیاسیة، وألن التعددی

ا السیاسي یكشف        واالجتماعي ینتج عن ا أن معناھ ة سیاسیة، كم ًا تعددی ھا غالب
  .أكثر عن معنى التعددیة العام ومعناھا في بقیة المجاالت

  التعريف األول 
یة    ة السیاس ھ   : التعددی ى أن ع عل ى المجتم ر إل ي ینظ وم لیبرال ي مفھ ھ

روعة         الح مش ددة، ذات مص یة متع ر سیاس یة وغی ط سیاس ن رواب ون م متك
ة  ق     والتع . متفرق ى تحقی م، ویساعد عل ز الحك دد واالختالف یحول دون تمرك

  .)١(المشاركة وتوزیع المنافع

وى         ع ق اركة جمی ى مش دف إل یة تھ ة السیاس ف أن التعددی ین التعری یب
  . المجتمع في الحكم، والحیلولة دون تمركزه في ید حزب أو مجموعة واحدة

  :التعريف الثاين 
عدد القوى واآلراء السیاسیة، وحقھا ھي مشروعیة ت: التعددیة السیاسیة   

  .)٢(في التعایش والتعبیر عن نفسھا، والمشاركة في صنع القرار العام

ى   وھذا التعریف ال یختلف عن التعریف األول، إال أنھ ینص مباشرة عل
  .المشاركة في الحكم عن طریق القوى المتعددة

  :التعريف الثالث 
ذھب سیاسي ی   : التعددیة السیاسیة    ّد من سلطة     ھي م ؤمن بوجوب الح

م،         ي الحك ة أو عدة أحزاب تكون مشاركة ف الدولة عن طریق حكومات محلی

                                                        

  . ١/٧٦٨: موسوعة السیاسة  )١(

  . ١٥التعددیة السیاسیة والدیمقراطیة في الوطن العربي ، ص  )٢(
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  ٢٠ 

ع سیطرة      )١(النقابات موفتح المجال أما رد ومن ة الف ،  وذلك بھدف ضمان حری
و          لیم نح ق الس ي الطری ة ھ بان أن التعددی ة، بحس ي الدول د ف زب الواح الح

  . )٢(الدیمقراطیة الحقیقیة

و       وھذا التعر   ابقیھ، فھ ن س ة السیاسیة م ى التعددی یف أكثر تفصیًال لمعن
ة السیاسیة           ین التعددی دة ب ة الوطی ین العالق ا، ویب ات وأھمیتھ ة النقاب یبین وظیف

  .والدیمقراطیة

  :التعريف الرابع 
ة،        : التعددیة السیاسیة     ة الحدیث ا اللیبرالی دور حولھ ي ت ة الت ھي النظری

زب  ة أو ح ن حرك ر م ود أكث ي وج د،   وھ ي الواح ام السیاس ي النظ ي ف سیاس
وھر      اس وج ي أس ة ھ لطة، والتعددی ول للس ل الوص ن أج ع م افس الجمی ویتن

ان  ا برلم د بھ ي یوج ة الت ة الحدیث ة القومی كة )٣(الدول ورة متماس ل بص یعم
  .)٤(ومستمرة، وتھدف إلى خلق التوازن واالستقرار

و ی          ابقة، فھ اریف الس ن التع ل م مل وأفض ف أش ذا التعری ین أن  وھ ب
ى    التعددیة مرتبطة بالفكر اللیبرالي، وأنھا تسمح بوجود األحزاب وتنافسھا عل
وازن         دفھا ت ع، وأن ھ ف المجتم ع طوائ ل لجمی ان الممث السلطة، ووجود البرلم

  .واستقرار بین طوائف ومكونات المجتمع

  »التعريف املختار « : التعريف اخلامس 
                                                        

ى الحكومات            : النقابات  )١( ق الضغط عل ة مصالح أعضائھا عن طری ات تشكل لرعای ھي  جمعی
  .٦/٦٠٤: موسوعة السیاسة . والھیئات التشریعیة ، وااللتجاء إلى العمل السیاسي أحیانًا

  ١٥٠كلمات غریبة ، ص )٢(

وانین والتشریعات ،        :  البرلمان  )٣( ا سن الق اط بھ ا الشعب ، ین ھو مؤسسة سیاسیة رسمیة ینتخبھ
رن    اوقد ظھر للوجود في أعقاب الثورات التي حدثت في أوروب  ان الق امن عشر للحد من     إب الث

  .٦٧٨موسوعة العلوم السیاسیة ص: انظر . السلطة المطلقة للملوك

  .٦٠الموسوعة المیسرة للمصطلحات السیاسیة ، ص: انظر  )٤(



  
  

 

 ٢١  التعددیة العقائدیة وموقف اإلسالم منھا

  :التعددیة السیاسیة ھي 

ي        االعتر :أوالً  اء ف ر انتم ل وجود عدة دوائ اف بالتنوع واالختالف بفع
  .المجتمع

  .احترام التنوع واالختالف في العقائد والمصالح والرؤى :ثانياً 

ارات السیاسیة،          :ثالثاً  ل التی لمیة، لك ة، بطرق س التعبیر بحری السماح ب
  .)١(والسماح لھا بالمشاركة السیاسیة الفاعلة والتعبیر عن ذاتھا

ة    وفي ھذا دي والتعددی التعریف یظھر مدى الترابط بین االختالف العقائ
  .السیاسیة، وأن السماح بالتعددیة العقائدیة ینتج عنھ غالبًا تعددیة سیاسیة

  .وھذا ھو التعریف الذي أختاره وأراه مناسبًا للتعددیة السیاسیة

  
 

في اللغة واالصطالح، حتى یتضح معنى التعددیة أبین أوًال معنى العقیدة 
  .العقائدیة بوصفھ مصطلحًا مركبًا

مأخوذة من العقد،  »عقیدة « كلمة  :تعریف العقیدة في اللغة  :أوالً 
والعقد نقیض الحل، وھو الربط، والشد بقوة، ومنھ اإلحكام، واإلبرام، 

معنى العقد فاستعمل  والتماسك، والمراّصة، واإلثبات، والتوثق، ثم توّسع في
في األمور المعنویة، فأصبح على العھد وتأكید الیمین، والمعاقدة المعاھدة، 

  .وعاقده عاھده، وتعاقد القوم تعاھدوا

ع     ى البی ق عل الزم،        : ویطل د ال ذا العق ائع بالمشتري بھ اط الب د، الرتب عق
  .)٢(امومنھ عقد طرفي الثوب لتالزمھما  ، ومنھ عقد اإلزار، ألنھ یشد بإحك

                                                        

  .٢٦التعددیة السیاسیة والدیمقراطیة في الوطن العربي ، ص  )١(
ادة   ٣٠٠ – ٣/٢٩٦: لسان العرب  : انظر )٢( د  " ، م اییس   " عق ة  ، ومعجم مق ،  ٩٠ – ٤/٨٦اللغ

  .٣٠٠، والقاموس المحیط ، ص " عقد"مادة 
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دة     دین   : واعتقد كذا أي عقدت علیھ القلب والضمیر حتى قیل العقی ا ی م
  .)١(اإلنسان بھ، ولھ عقیدة حسنة سالمة من الشك

ي اإلصالح    :ثانياً  دة   :تعریف العقیدة ف ل     : العقی ذي ال یقب م ال ھي الحك
یض . الشك فیھ لدى معتقده دین    )٢(وھي اإلیمان الذي ال یحتمل النق ا ی ، وھي م

  .)٣(إلنسان بھ ویؤمن بھ،  ویعقد علیھ ضمیره، ویتخذه مذھبًا ودینًا یدین بھا

ھي األمر الذي ُتصدق بھ النفس ویطمئن إلیھ : وقیل في تعریف العقیدة   
  .)٤(القلب، ویكون یقینًا عند صاحبھ ال یمازجھ شك، وال یخالطھ ریب

  :عناھا العام ھي إذا كانت التعددیة بم :تعریف التعددیة العقائدیة :ثالثاً 

االعتراف والسماح ألدیان المجتمع وطوائفھ ومذاھبھ وجماعاتھ وأحزابھ 
ق      ن طری ا ع دعوة إلیھ تھا وال اتھم وممارس م وتوجھ دھم وآرائھ ار عقائ بإظھ

  .التجمعات السلمیة، من غیر إضرار باآلخرین

ا سواه ی   ر  فإنا إذا أثبتنا في التعریف ما لھ عالقة بالعقائد، واستثنینا م ظھ
  :لنا معنى التعددیة العقائدیة، وھي على النحو اآلتي

دھم        ار عقائ ھ بإظھ ھ ومذاھب ع وطوائف ان المجتم ماح ألدی راف والس االعت
رار          ر إض ن غی لمیة، م ات الس ق التجمع ن طری ا، ع دعوة إلیھ تھا وال وممارس

  .باآلخرین

                                                        

  .٥٧٥المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر ، ص )١(
  .٨المدخل لدراسة العقیدة اإلسالمیة ، ص)٢(
  .١٣مفھومھا ، خصائصھا ، خصائص أھلھا ، ص.. عقیدة أھل السنة والجماعة  )٣(

  .١٣٢تاریخ الفكر الفلسفي في اإلسالم ، ص  )٤(
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  املبحث الثاين
 

رة ح   ا جذور         التعددیة لیست فك ل لھ ي العصر الحاضر، ب ة ناشئة ف دیث
ذا المبحث       ي ھ دیم، وف أخر  أو الق وأسباب في تاریخ الفكر الغربي، سواء المت

  .أبین كیف ظھرت التعددیة في الفكر الغربي ؟ ثم أبین أسباب ظھورھا

  :وذلك في مطلبین

  .نشأة التعددية يف الفكر الغريب: املطلب األول
  .ر التعددية العقائدية يف الغربسبب ظهو: املطلب الثاين

 

رة،        الالت كثی ین ض ا ب ب فیھ ددة، تقل ل متع ي بمراح ر الغرب ّر الفك م
وانحرافات خطیرة، فمن دین محّرف، إلى إلحاد وتمرد، إلى فلسفات متخبطة، 

ي ال  ى    ونظریات عقیمة، وھنا أذكر بإیجاز أھم ھذه المراحل ف ي حت ر الغرب فك
  .تتضح لنا نشأة التعددیة وتطورھا

   : االضطهاد الديين  -املرحلة األوىل 
ده            ى عب الى عل ھ اهللا تع ذي أنزل ن النصرانیة الحق ال ا دی ق أورب م تعتن ل
ًا     ًا محرف ت دین ا اعتنق الم، وإنم الة والس ھ الص ریم علی ن م ى ب ولھ عیس ورس

ة  ارة الرومانی ات الحض وبًا بوثنی وھًا، مش ال   مش دع رج ًا بب ا، وملطخ وغیرھ
  .الكنیسة من الباباوات والقساوسة، وشھد على ذلك بعض علماءھم ومؤرخیھم

دھم    ول أح أثیر   .. «: یق رانیة بت ي النص رك ف ة والش ت الوثنی ودخل
ة    ة الرومی ي الدول ة ف ب عالی رة، ومناص ائف خطی دوا وظ ذین تقل افقین ال المن

ًا       بتظاھرھم بالنصرانیة، ولم یكونوا یحفل  ھ یوم م یخلصوا ل دین، ول أمر ال ون ب
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م        )١(من األیام، وكذلك كان قسطنطین م والفجور، ول ي الظل ره ف د قضى عم فق
  )٢( ».. یتقید بأوامر الكنیسة الدینیة إال قلیًال في آخر عمره

ي        الفین ف دیني للمخ وكان من ضالالت الكنیسة وانحرافھا االضطھاد ال
د      حاب ال ن أص انوا م واًء ك دة س ذاھب    العقی ل الم ن أھ رى، أو م یانات األخ

دیس    رع الق د ش ة، فق رانیة المخالف طین « النص طھاد   )٣( »أوغس دأ االض مب
ات منسوبة     ى كلم للمخالفین، وأقامھ على أساس من الكتاب المقّدس، مستندًا إل

ائالً  –علیھ السالم  –إلى المسیح  ى   «: وھو یخاطب حوارییھ، ق روھم عل وأجب
نكم اق دی الفین،   فوض... »اعتن طھاد المخ تور اض ة دس دیس  للكنیس ذا الق ع ھ

ة    ت الكنیس ًا، ومض ًا وحرق دام ذبح ات واإلع د، والغرام ي والجل ات النف بعقوب
  .)٤(مجاھدة لتطبیق ھذه الدستور

ھ    ١٢٠٩الكنسي عام  »أفینون « ثم أصدر مجلس  ا فی للمیالد قرارًا دع
ة     لطة المدنی ة الس ى مطالب ة إل وك واألم  –القساوس ال  –راء المل باستئص

ذا       ة ھ ة الكاثولیكی ة للكنیس ادئ العام ن  المب ار م دة، وص ي العقی الفین ف المخ
  :المبدأ

إن        «     اد، ف ي استئصال اإللح ھ ف ام بواجب ى ق یحتفظ الحاكم بعرشھ مت
ة،           ى الطاع ره عل الفین، ُأك طھاد المخ ا باض ر الباب تجابة ألم ي االس ردد ف ت

ال واإلذالل   وصودرت أمالكھ، وبیعت ألعوان الكنی ھ لالعتق سة، وعرض نفس

                                                        

طنطین  )١( ق  "  م ٣٣٧-٢٨٠: " قس ور یعتن و أول إمبراط ة  ، وھ ة الرومانی ور الدول ، إمبراط
  .   ٤٣٨م ، المنجد في األعالم  ، ص٣٢٥النصرانیة المحرفة وأعلن ذلك سنة 

)٢(conflict of religion science   ٢٣٧ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین ، ص: نقًال عن  .  

اء الكنیسة المشھو   ) ٤٣٠ – ٣٥٤(أوغسطین )٣( ب    م ، قدیس من آب وتي وفیلسوف وكات رین ، الھ
ة اهللا  " ، " االعترافات " ، قاوم البدع وحاول التوفیق بین العقل واإلیمان ، من آثاره كبیر " مدین

  .٨٧المنجد في اإلعالم ، ص". النعمة " ، 

  ٧٠قصة االضطھاد الدیني في المسیحیة واإلسالم ، ص: نظر ا )٤(
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« )١(.  

ثم ظھرت محاكم التفتیش أو دواوین التحقیق، وانتشرت في معظم البالد 
ام         ي ع ا ف ن لھ ا ویمك ًا یقرھ رًا بابوی در أم ة، وص ة،  ١٢٥٢األوربی میالدی

ة      ة أو دول ل مدین اعي لك ان االجتم ن الكی زءًا م بحت ج ذه  !! وأص ت ھ وكان
  .العقیدة والرأيالمحاكم أداة لكبح حریة 

ى     ط عل یس فق وكانت ھذه المحاكم تفتش عن ضمائر الناس، وتحاكمھم ل
ما یظھرونھ من فكر، بل على ما تكنھ صدورھم، وُأخذ الناس بالشبھات، وكان 
ى        ة، حت دم للمحاكم ن ُق دم ضد م القاضي ھو الخصم، وتقبل شھادة كل من یتق

  .)٢(ولو كان الشاھد من أرباب السوابق

ل  وكان یقد   م إلى محاكم التفتیش كل من اتھم في عقیدتھ الكاثولیكیة، وك
ود    ال الیھ ك، أمث ة الكاثولی ده جماع ا یعتق ر م د غی ن أو معتق ى دی ان عل ن ك م
ي    انوا ف ذین ك لمین ال رار،  والمس رین األح ین، والمفك تانت اإلنجیلی والبروتس

ي    ة ف اد والزندق تھم باإللح ن ی ل م ال، وك بانیا والبرتغ ي إس ا ف یحیتھ  أورب مس
  .)٣(الكاثولیكیة 

و   « یقول مؤرخ غربي    ھ وھ كان اإلنسان في تلك العصور ُیكبس منزل
دري     ھادئ وادع، فیحمل في جوف اللیل ویعتقل األشھر بل السنین، وھو ال ی
ھ     ة بأن غ المحكم ماھیة التھمة التي سیتھم بھا، ألن خصمًا لھ من الجیران قد أبل

م إذا      كیت وكیت عن الرؤیا: سمعھ یقول الوث أو عن المعجزات، ث أو عن الث
أصر المتھم على إنكار ما نسب إلیھ من التھمة جاز للمحكمة تعذیبھ بأن تقطعھ 
ھ    رًا تحرق أشالء شلوًا بعد شلو أمام عینیھ، وأن تقرض لحمھ بالمقراض، وأخی

                                                        

  .٧٧المرجع السابق ، ص )١(
  .٧٣ -٧٠انظر المرجع السابق ، ص  )٢(

  .٤٨مذابح جرائم التفتیش في األندلس ، ص )٣(
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  ٢٦ 

« )١(.  

یش إال   وال یكاد المؤرخون الغربیون یتعرضون للحدیث عن محاكم التفت
م االضطراب، وتتفجر كلماتھم رعبًا، فما بالك بالضحایا الذین أزھقت ویصیبھ

  .)٢(أرواحھم، والسجناء الذین أذاقتھم ألوان المّر والنكال

وُمورس ھذا االضطھاد الدیني البشع على الطوائف والمذاھب المخالفة   
حیث ظھرت بعض الطوائف  –فضًال  عن غیرھم  –وإن كانوا من النصارى 

رانیة  دس  النص اب المق ن الكت ا م تمد مقوماتھ ة تس یحیة حقیق اة مس ب بحی تطال
ة        ت الكنیس د أعلن ك فق ع ذل ا، م ا ودنیویتھ ة ثراءھ ى الكنیس روا عل ھ، وأنك نفس
الحرب علیھا، وجّھز البابا ضدھا حربًا صلیبیة، وأذن للجیش أن یعمل السیف 

واع   والنار واغتصاب الحرائر، ویرتكب كل ما یمكن أن یتصوره العقل من أن
  .)٣(انتھاك الحرمات

ذه الحروب       « : یقول أحد مؤرخي الغرب  روى عن ھ ي ت القصص الت
ا یتضاءل إزاء       ةالصلیبیة، تحكي لنا من ضرب القساوس م م ال البشع بھ والنك

ا     ذا تسبب لن بشاعتھ قصة استشھاد المسیحیین على أیدي الوثنین، وھي فوق ھ
بی    حة ال س ن ص ھ م و علی ا ھ اعفًا لم ًا مض ذا   رعب ان ھ ا، ك ك فیھ ى الش ل إل

اً  ًا خبیث ي روح ود القاس ب األس وع  ... التعص ع روح یس ًا م ارض تمام یتع
ھ،      الفین ل ذه المخ الناصري، فما سمعنا أنھ لطم الوجوه أو خلع المعاصم لتالمی
ھ     ھ نفس ن تحدث ولكن البابوات كانوا طوال قرون سلطانھم في حنق مقیم ضد م

  .)٤( »لذھنیة بأھون تأمل في كفایة الكنیسة ا

ذا     ن ھ ر م یب األكب م النص ان لھ د ك دلس فق ي األن لمون ف ا المس أم
                                                        

  .٦٢حریة الفكر ، ص  )١(
  .١٣١العلمانیة  ، ص :انظر  )٢(
  .٩٠٥ – ٣/٩٠٤: معالم تاریخ اإلنسانیة  )٣(

  .٣/٩٠٥: المرجع السابق  )٤(
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رارات    ة، والق یم الملكی درت المراس دي، فص ت العق دیني، والكب طھاد ال االض
انوا     ن األرض، فك ة م البابویة الضطھاد المسلمین ومحو اإلسالم في تلك البقع

ذبونھ     ة، ویع اق الكاثولیكی ى اعتن م إذا الحظوا أن ھؤالء   ُیكرھون المسلمین عل
ر، أو إذا        ربون الخم ر، وال یش م الخنزی أكلون لح رین ال ی لمین المتنص المس

  .)١(أكثروا من االستحمام كما ھي عادة المسلمین أو إذا تكلموا بالعربیة 

وكانوا ُیعذبون في محاكم التفتیش، وھي عبارة عن سجون مظلمة تحت  
بعضھا لتكسیر العظام، وبعضھا    األرض، بھا غرف وآالت متعددة للتعذیب، 

ن       ر م ا كثی ذب، وغیرھ لتمزیق اللحم، وبعضھا فیھا كاللیب لتقطیع لسان المع
ائع البشریة السویة       ا الطب وس وتنكرھ . )٢(صور العذاب الذي تشمئز منھا النف

ف إنسان             ین أل دًا وثالث ط واح دلس فق ي األن ذه المحاكم ف وكان عدد ضحایا ھ
  . )٣(وتسعین ألف معذب أحرقوا بالنار، ومائتین

ي         دین أو ف ي ال الفین ف طھاد المخ ي اض ة ف ا غارق ت أورب ذا كان وھك
ر،           رأي والفك ي ال دة أو ف ي العقی ات اآلخرین ف ة لحری ذھب، كابت الطائفة والم

ا     «: وقساوستھا وملوكھا یقول  اولسان حال باباواتھ ا أرى، وم م إال م ا ُأریك م
  .»أھدیكم إال سبیل الرشاد

ط،     ولم یقتصر دین فق ور ال كبت الكنیسة واضطھادھا لمن یخالفھا في أم
ائل          ة  كالمس الیم الكنیس ع تع ق م ة ال تتواف ور دنیوی ي أم بل حتى من یخالفھا ف

دوران األرض،     )٤(»كوبرنیق « الفلكیة، فحین أظھر  ة ب ة القائل نظریتھ الفلكی
 »یة حركات األجرام السماو  «وقع في قبضة محكمة التفتیش، وحرمت كتابة 

ون  . ومنعت تداولھ، حیث كانت الكنیسة تعتقد أن األرض ثابتة وأنھا مركز الك
                                                        

  .١١٠- ١٠٧ي األندلس ، ص مذابح جرائم التفتیش ف: انظر  )١(
  .١٣٣ – ١٢٨العلمانیة ، ص : ، وانظر  ٣١٨ – ٣١١التعصب والتسامح ، ص: انظر  )٢(
  .٨٧قصة االضطھاد الدیني في المسیحیة واإلسالم ، ص : انظر  )٣(
ا    " م ١٥٤٣ – ١٤٧٣: " كوبرنیق  )٤( ى ذاتھ فلكي یوناني ، برھن على دوران الكرة األرضیة عل

  ".كویرنیك " ، باسم  ٤٧١المنجد في األعالم ، ص. وحول الشمس 
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ة        )١( »جردانوا برونو «ثم بعث  ھ محكم د فقبضت علی ن جدی ھذه النظریة م
ام    ت   . م١٦٠٠التفتیش وسجن سنوات، فلما أصر على رأیھ ُأحرق ع م أثب « ث

ة من الزمن حتى رجع نظریة سابقیھ تجریبیًا، فسجن واضطھد مد )٢( »جالیلو 
ھ ن  قول ًا   . )٣(ع طھد أیض ت تض ة كان ر أن الكنیس ا تظھ ة وغیرھ ذه الحادث فھ

ین     رًا ب راعًا مری د ص ا أوج رأي، مم ي ال ا ف الفتھم لھ ریبیین لمخ اء التج العلم
ین   الكنیسة والعلم التجریبي، أدى الحقًا إلى قطیعة وفراق بین الدین والعلم، وب

  .وجمیع شؤون الحیاةالدین والدولة، وبین الدین 

  :الصدام بني املفكرين األحرار والكنيسة: املرحلة الثانية 
ھ          دمات، فإن ھ مق ان ل ل ك أة، ب ة فج ة الدینی لم یبدأ عصر التسامح والحری
م         ي الظل ة ف یش البالغ اكم التفت ات مح دیني وممارس طھاد ال تّد االض ین اش ح

رین األحرار   وفي مقدمتھ –والجبروت كان ذلك مؤذنًا بإیقاظ الشعوب  م المفك
ارتن  «للمطالبة برفع الظلم، ونیل الحریة والعدل، وكان من أوائل ھؤالء   – م

وثر   ا و  )٤( »ل ي ألمانی ن  «، ف دیھما       )٥( »كلف ى ی ّذین ظھرت عل ا الل ي فرنس ف
                                                        

ة     " م ١٦٠٠  –م ١٥٤٨: " جردانوا برونو  )١( ب أربع ك وكت كان راھبًا ثم عكف على دراسة الفل
ل  " حول الكون الال نھائي وعوالمھ " كتب علمیة فلكیة أشھرھا  ، وأكد أن المنطق العقلي ال یقب

ي المجموعة الشمسیة ، اتھ    ھ       بمركزیة األرض ف دین فأعدمت ة ال ة ومحارب ھ الكنیسة بالھرطق مت
  .٢٤٧-٢٣٧انظر مآثر العلماء ، ص. حرقًا

ى        " م ١٦٤٢ –م ١٥٦٤:" جالیلو  )٢( د عل ان یعتم اء في عصر النھضة ، ك من أكبر وأشھر العلم
ك ،    " التلسكوب  " التجارب في تحدید القوانین الطبیعیة ، وھو أول من استخدم    ي دراسة الفل ف

ك ،ص    :انظر  . یبیًا أن األرض وجمیع األجرام السماویة تدوروأثبت تجر م الفل اریخ عل -١٩٣ت
  .٢٥٣-٢٤٩،ومآثر العلماء،ص١٩٦

  .٢٠٥، وقصة النزاع بین الدین والفلسفة ، ص ١/١٠٠٨: معالم تاریخ اإلنسانیة : انظر  )٣(
ا . أوغسطیني ، ال ھوتي ومفكر وكاتب راھب" م١٥٤٦ – ١٤٨٣: " مارتن لوثر  )٤( ن مؤسس  ك

ذھب   تانتي «الم ا ،     »البروتس ا وغیرھ لطة الباب ران وس كوك الغف ي شأن ص الف الكنیسة ف ، وخ
  .٤٩٥المنجد في األعالم ، ص: انظر . وترجم التوراة إلى األلمانیة

ذھب  " م ١٥٦٤-١٥٠٩:" كلفن  )٥( تانتیة  " إصالحي فرنسي ، نشر في فرنسا وسویسرا م البروتس
ھ    " یة األسس المسیح: " ولھ كتاب"  وتي عرف ر الھ المنجد  : انظر  . »حاإلصال «ُجعل منھ أكب
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ة  دیني «حرك الح ال تانتیة  »اإلص الیم    )١(البروتس د تع وثر ض ل ل د ناض ،  فق
ة وا   ة الكاثولیكی ة والكنیس ا   البابوی ق علیھ ان یطل ي ك یطان  «لت الیم الش ، »تع

ي        ي  المسیحیة ھ دة ف لطة الوحی ل الس ا، وجع ارب سلطة الباب ك ح وبسبب ذل
أن الضمیر     ).... النص(الكتاب المقدس وكلمة اهللا  ول ب ى الق وقد ذھب لوثر إل

ھو الحكم في األمور المتعلقة بالعقائد، من ناحیة توافر اإلیمان من عدمھ، وأن 
القوة المجردة،    اإلنسان حر في أن یؤمن أو ال یؤمن، وال یمكن فرض معتقد ب

ا     ا یربطھ ة م وذھب إلى أن الحریة تكمن في ضمیر اإلنسان وروحھ ولیس ثم
  .بحالتھ السیاسیة أو وضعھ االجتماعي

ة      أما كلفن فقد اتفق مع لوثر في كون اإلنجیل ھو وحدة المصدر للحقیق
روحھ، وأ   یراتھ وش یحیة، دون تفس یحیة    المس ا المس ث ال تقبلھ دة التثلی ن عقی

وذھب كلفن إلى القول بأن الجماعة وجدت من أجل القیام بمصالح  . الصحیحة
ظ   األفراد، والقضاء على الرذائل ونشر األمن والطمأنینة بین الناس، حتى تحف
ة      لكل فرد حقھ وحریتھ، ولتؤكد العالقات بین الناس على أسس من حسن النی

  .)٢(الخداعبعیدًا عن الغش و

ذه   »اإلصالح الدیني«وكانت حركة  البروتستانتیة قد أسھمت بدعوتھا ھ
ف أخرى        ات وطوائ ة، وشجعت حرك ة الدینی في غرس بذور التسامح والحری
ى    ا عل تدعو لذلك، إال أنھا حینما حالفھا القوة والسلطان دعت إلى فرض آرائھ

امح والحر  رت للتس ا، وتنك طھدت مخالفیھ ًا واض اس فرض ي  الن ة الت ة الدینی ی
  . )٣(كانت تدعو إلیھا 

                                                        

  .٤٦٦، صفي األعالم
ام اهللا    )١( ؤول أم رد مس ة، وأن الف ة قداس ال الكنیس رى لرج ن، ال ت وثر وكلف أھا ل ة أنش ة دینی حرك

ي   : انظر . مباشرة ولیس تجاه الكنیسة، وتنكر حق الغفران، وتمیل إلى التسامح الدیني وجز ف الم
  .٧٦والمذاھب المعاصرة، صاألدیان 

  .٢٣-١/٢٢: الحریات العامة : انظر  )٢(

  .٥٩حریة الفكر ، ص: انظر  )٣(
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 )١(»سو سینوس«التي نبذ زعیمھا »الموحدین الطلیان «وظھرت طائفة 

ح     طھاد، وأفس رم االض یحیة، وح د المس دة التوحی اغ عقی ث، وص دة التثلی عقی
ة          ر أن محاول ل، واعتب ل األناجی ام تأوی ة الضمیر وأم ام حری المجال واسعًا أم

ام      فرض مذھبھم على الناس ت ان تحریم االضطھاد ع ّین، وك م ١٥٧٤ناقض ب
)٢(.  

دیني         ور التسامح ال ي ظھ ذین أسھموا ف رار ال رین األح ن المفك ان م وك
اب    )٣(»سبینوازا« ف كت ث أل ة     «، حی ي الالھوت والسیاس الة ف ھ    »رس ان ل ك

ة         ال الكنیس ى رج رًا عل یس قاص دین ل یر ال ھ أن تفس ح فی ر، أوض أثیر كبی ت
ا حق         وحدھا، فھم لیسوا أنبی د أنھ ر، وأك ة الفك ى حری ا إل یھم، ودع اء یوحى إل

ول    ان، یق ل إنس ي لك ت    «: طبیع ة لیس یس الدول ن تأس وى م ة القص إن الغای
ل ھي       ر اآلخرین، ب أثیر نی السیادة، أو إرھاب الناس، أو جعلھم یقعون تحت ت

  .تحریر الفرد من الخوف بحیث یعیش كل فرد في أمان بقدر اإلمكان

س الدولة لیس تحویل الموجودات العاقلة إلى حیوانات أو فالغایة من تأسی
وم   آالت صماء، بل إن المقصود ھو إتاحة الفرصة ألبدانھم وأذھانھم كي ما تق
ولھم استخدامًا     بوظائفھا كاملة في أمان تام، بحیث یتسنى لھم أن یستخدموا عق

املو     ث یتع ًا  حرًا، دون إشھار ألسلحة الحقد أو الغضب أو الخداع، وبحی ن مع
ة   دون ظلم أو إجحاف، فالحریة إذن ھي الغایة الحقیقیة من قیام الدولة، وأن أی
ا        وا إال م ى أال یقول ل متعارضة، عل ة ب محاولة إلرغام أناس ذوي آراء مختلف

                                                        

د المسیحیین ، ورفض       "م ١٦٠٤-١٥٣٩:" سوسینوس   )١( وتي إیطالي ، أراد توحی فیلسوف والھ
دیني   ١/٥٨١: موسوعة أعالم الفلسفة    . عقیدة التثلیث ونفى ألوھیة المسیح ، ونادى بالتسامح ال

  .»سوسیني «ذكر باسم 

  .٩٧-٩٦أزمة الضمیر األوربي ، ص: انظر  )٢(
بینوازا  )٣( ھ       " م ١٦٧٧ – ١٦٣٢: " س ن كتب ودي ، م ل یھ ن أص دي م وف ھولن ادئ  " فیلس مب

ي األعالم ،   ".النظام األخالقي " ، و " ومقاالت في إصالح اإلدراك " فلسفـة دیكارت  المنجد ف

  .٢٩٦ص 
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ون أشد            ب، فالسلطة السیاسیة تك ى أوخم العواق ؤدي إل ا ت تقرره السلطة العلی
ي التفك   ھ ف ھ       عنفًا إذا أنكرت على الفرد حق ر فی ا یفك دعوة لم ي ال ر وف . )١( »ی

ھ          دیني، ودعوت بینوازا مناھضتھ للتعصب واالضطھاد ال ار س ن أفك ویظھر م
ة،             ذه الحری ة ھ ة حمای ى الدول ل یجب عل ارھم، ب ي أفك اس أحرارًا ف لترك الن
ى     ین عل ام المختلف وذھب إلى تأصیل مبدأ التعددیة حین طالب الدولة بعدم إرغ

ل   ا، ب وا بقولھ دعوة   أن یقول ر وال التفكیر الح م ب مح لھ ا أن تس ب علیھ یج
  .ألفكارھم

ور       ة اضطھاد الكنیسة، ظھ ي مقاوم ومن األمور المھمة التي أسھمت ف
  . النظریات والحقائق واالكتشافات العلمیة المخالفة لتعالیم الكنیسة

  -:ظهور النظريات واحلقائق العلمية * 

ری    اء التج ة والعلم ین الكنیس دث ب دام ح وع أول ص ي موض ان ف بیین ك
دوران األرض من عدمھ، إذ كانت الكنیسة تقول إن األرض ثابتة وإنھا مركز 
اس   الكون، والعلماء یقولون إنھا تدور وأثبتوا ذلك تجریبیًا، واقتنع كثیر من الن
ذه           ا، وأعطت ھ ي سالمة معلوماتھ ي الكنیسة وشكوا ف ة ف بقولھم، وفقدوا الثق

ائق، وأصبح       القضیة األولویة للتجربة وا ى الحق ي الوصول إل ي، ف لبحث العقل
ذي         نص ال ین ال ًا ب ة نزاع ة الواھی النزاع بین العلماء التجریبیین وحجج الكنیس

  .)٢(تعتمد علیھ وبین العقل والنظر الذي استند إلیھ العلماء

تقاللھ          ل، واس دیس العق البین بتق ر مط ر الح اة الفك اء ودع ار العلم وث
وح  ن ال دًا ع ة بعی ر بالمعرف ارت«ي، فظھ نھج   )٣(»دیك ق الم ى تطبی دعو إل ی

                                                        

  .٤٤٣ – ٤٤١سیاسة ، ص رسالة في الالھوت وال )١(

  .١٥٢العلمانیة ، ص : انظر  )٢(
ھ اكتشافات ریاضیة        " م١٦٥٠ – ١٥٩٠: " دیكارت   )٣( ائي فرنسي ، ل فیلسوف وریاضي وفیزی

وفیزیائیة مھمة،  تقوم فلسفتھ على التحرر من الفلسفة التقلیدیة ، واعتماد طریقة الشك المنھجي  

ح الم    ام الواض رأي الع ق ال د منط تنتاج   ، وتحدی دس واالس ى الح ي عل ھ  . بن ھر كتب ة " أش مقال



  
التعددیة العقائدیة وموقف اإلسالم منھا

  ٣٢ 

یة       د الكنس دین والعقائ ك ال ن ذل تثنى م ة، واس اة العام ر والحی ي الفك ي ف العقل
ة وص المقدس ر )١(والنص م ظھ وك «، ث ون ل ث   )٢(»ج رأة حی ر ج ان أكث وك

من استبعد  العقل لیفسح «: طالب بإخضاع الوحي للعقل عند التعارض، قائًال 
أ         للوحي مجاًال ف أن یفق انًا ب ع إنس ن یقن ل م ھ كمث ان مثل قد أطفأ نور كلیھما، وك

م          ن نج ب م طة المرق اه بواس ت یتلق ور خاف ا بن تعیض عنھم ھ ویس عینی
ل إنسان   )٣(»سحیق ، كما دعا إلى تطبیق مبدأ التسامح الدیني وإعطاء الحق لك

  . في أن یعتنق ما یشاء، ویكفر بما یشاء من األدیان والمذاھب

اء   م ج وتن إس«ث ي    )٤( »حق نی انون ریاض دة بق ة مؤی ة الجاذبی بنظری
مطرد، فانبھرت عقول الفئات المثقفة، وأحسوا بنشوة انتصار عظیمة، وتأكدت 
داعت     ة، وت ف الكنیس ز موق ة دوران األرض واھت حة نظری انون ص ذا الق بھ

ف،    ف والعن ى التعس أت إل ل ولج ن ذي قب ر م ة أكث ا الواھی ت  حججھ وھاجم
ن      نیوتن، بحجة أن ة م ة اإللھی ي العنای نظریتھ تقضي إلى إنكار وجود اهللا، بنف

ون اة       . الك ي الحی رًا ف ة أث ات العلمی م النظری ن أعظ وتن م ة نی ت نظری وكان
زى السبب       ا یع ي، وإلیھ ادي الغرب الغربیة، فھي التي وضعت أساس الفكر الم

ي     ذھب الطبیع ي والم ذھب العقل ار   . في نجاح كل من الم اد وإنك ور اإللح  وظھ
ر     م تظھ ار ل الوحي یرجعان لھذه النظریة من قریب أو بعید، على أن ھذه اآلث

                                                        

  .٢٥٤المنجد في األعالم، ص. الذي كان لھ أثر بالغ في الفكر الغربي" الطریقة 
  .قد یكون ھذا االستثناء خوفًا من بطش الكنیسة )١(

ة " م ١٧٠٤ – ١٦٣٢: " جون لوك )٢( ال  . فیلسوف انكلیزي ، ُعرف بتحرره وآرائھ التقدمی إن : ق
محاولة في الفھم البشري  " نبذ مذھب األفكار الفطریة لھ كتاب . ار ھو مصدر كل معرفةاالختب

  .٤٩٨المنجد في األعالم ، ص" 

  .١٤قصة النزاع بین الدین والفلسفة ، ص )٣(
وتن   )٤( حق نی زي     " م ١٧٢٧ – ١٦٤٢: " إس ي انكلی ائي وفلك ي وفیزی الم وریاض وف وع . فیلس

ي األعالم ،    . م ، كما اكتشف أسس حساب التفاضل١٦٨٧اكتشف قوانین الجاذبیة عام  المنجد ف

  .٥٨٦ص
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   .)١( »إال فیما بعد 

ي بعضھا          ي یرتق ة الت ات العلمی ور النظری زداد ظھ ت ی ومع مرور الوق
زداد         دس، فت اب المق بھ للكت ا تنس ة ولم الیم الكنیس إلى حقائق علمیة، مخالفة لتع

العلم التجریب     اس ب ن الن ر م ة كثی ا    ثق ة ورجالھ ي الكنیس كھم ف زداد ش ي، وی
  . وكتابھا

ـذا     واتھم فھ ع أص دون وترتف اقمون الناق ر الن ولتیر « ویكث د  )٢( »ف ینق
دس سخریة        تؤ الطقوس السبعة التي اب المق ن الكت ة، ویسخر م ا الكنیس من بھ

  :الذعة تظھر في قولھ تعلیقًا على معلومات التوراة الجغرافیة 

ا     من الواضح أن اهللا لم«  ي الجغرافی ًا ف ا    -)٣( »یكن قوی الى  اهللا عم تع
ولم یتوقف فولتیر عند نقد الكنیسة وتعالیمھا فیما  –یقول الظالمون علوًا كبیرًا 

ة          ث والخطیئ دة التثلی ي عقی دھا ف ى نق ك إل یتعلق بالعلوم الكونیة، بل تجاوز ذل
الدولة والحكم، األولى والشعائر التعبدیة، وذھب إلى المطالبة بتنحیھ الدین عن 

ول    ة، یق لین للعلمانی ل المؤص ن أوائ ذلك م ان ب دین  « : فك ین ال د ب إن التوحی
ھ رجال        ة نظام آخر یخضع فی والدولة لھو أبشع نظام لذلك یجب إلغاؤه وإقام

ب للقاضي     ا الراھ ة ویخضع فیھ نظم الدول دین ل ال »ال ن « : ، وق ھ ال یمك إن
  .)٤( »عة البشر باسم قوانین الدولة طاعة البشر باسم طاعة اهللا، البد من طا

ثم تكاثرت النظریات والمذاھب الفلسفیة المناھضة للكنیسة، والداعیة 
للخروج عن سلطانھا، وبعضھا كانت نظریات إلحادیة تسعى إلى تقویض 

                                                        

  .١٥٦نقًال عن العلمانیة ، بتصرف ، ص )١(
ولتیر   )٢( ھ" م ١٧٧٨ – ١٦٩٤: " ف غ زمان ن نواب ي ، م وف فرنس فة . فیلس ة الفلس زعم حرك ت

اریخ والمسرح والفل  عر والت ي الش ب ف ة ، كت ة والمدنی لطة الدینی ال الس اوم رج ة وق فةالمادی . س
  .٤٢١المنجد في األعالم ، ص

  .١٦٢العلمانیة ، ص: ، نقًال عن  ٨/٧٨: سلسلة تراث اإلنسانیة  )٣(

  .١٦٢، ١٦١ص : المصدر السابق  )٤(
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  ٣٤ 

الدین، واجتثاث مبادئھ من النفوس، ومن ثم أثرت  في إطالق حریات الناس 
  :دیني، ومن ھذه النظریات والمذاھب في االعتقاد، وشیوع التسامح ال

  :النظريات واملذاهب الفلسفية املناهضة للكنيسة *  
  :نظرية العقد االجتماعي : أوالً 

ة     تھدف ھذه النظریة إلى استبدال المصالح االجتماعیة، والروابط النفعی
یم    دیس وتعظ رة تق ل فك ة، وتح ریعات الدینی نظم والتش األخالق وال راد، ب لألف

ا   المجتم ك م ع ممثًال في الوطن أو القومیة محل تقدیس اهللا تعالى وعبادتھ، وذل
  .)١(نادت بھ الثورة الفرنسیة الحقًا

  :نظرية القانون الطبيعي : ثانياً 
ى          ابقة عل اس س ة للن ًا طبیعی اك حقوق ة أن ھن ذه النظری رى أصحاب ھ ی
یقة         ة لص وق فطری ا حق لطة، وأنھ ود الس ى وج ابقة عل ة، وس ود الجماع وج
ا          ة تقریرھ ى السلطة الحاكم ا، ویجب عل اص منھ باإلنســان، وال یجوز االنتق

  .واحترامھا بوصفھا ُمثًال علیا یجب التقید بھا

وب   رون وج ي أن أصحابھا ی ة ف ذه النظری راف ھ ورة انح ن خط وتكم
ھ   ل محل دین لیح اء ال ي « إلغ انون الطبیع ي « أو  »الق دین الطبیع ول  »ال یق

ع خال   « :  -د ھذه النظریة وھو أحد روا –فولتیر  إن دین أھل الفكر دین رائ
ل         ة للعق د المھین ن العقائ ال م ة، وخ اطیر المتناقض ات واألس ن الخراف م

ة اب       ... والطبیع ن ارتك واطنین م رات الم ي آالف الم دین الطبیع ع ال د من لق
ع مظاھر القسوة       ... الجرائم ى جمی ھ یشجع عل ا  ... أما الدین المصطنع فإن كم

ویسیر ... والفتن، وعلى أعمال القرصنة وقطع الطریق تالمؤامرایشجع على 
  .)٢( »كل فرد نحو الجریمة مسرورًا تحت حمایة قدیسھ 

                                                        

  .٢١٥ – ٢١٣العلمانیة ، ص: انظر  )١(

انیة ج  )٢( راث اإلنس ًال عن   ٨سلسلة ت ة ، ص : ، نق دة : وانظر   ١٧١ – ١٧٠العلمانی ة العقی حری



  
  

 

 ٣٥  التعددیة العقائدیة وموقف اإلسالم منھا

  :)١(نظرية التطور لداروين: ثالثاً 

ـات     ي الكائن ـاة ف ـور الحی راض تط ى افت ـور إل ـریة التط ذھب نظ ت
اد والحی   م  . وان واإلنسان العضویـة، من السھولة إلى الدقة والتعقید، في الجم ث

ل     ى أن ك ذھبت إل استغلت النظریة، وانبثق عنھا تفسیرات وتطبیقات أخرى، ف
دنیا   ت ال اریخ، فخلط ل والت ر والعق دین والفك ى ال ور حت اة یتط ي الحی يء ف ش

زان واحد   الوا  . بالدین، والشھادة بالغیب، وجعلتھا في می دین تطور    : فق أن ال ب
احل التاریخیة حتى وصل إلى االعتقاد باإللھ من تعدد اآللھة والبدائیة عبر المر

ري     اج بش ي نت ا ھ دة إنم زعمھم، فالعقی ة ب ة الراقی ریعات المدنی الواحد، والتش
ي   »اهللا « تطور في حیاة البشر من سذاجتھ إلى رقّیھ، بل إن  فكرة تطورت ف

  . )٢(تعالى اهللا عما یقولون علوًا كبیرًا  –تفكیر البشریة 

ت  ل         فال شيء عندھم ثاب ھ شيء قاب وم وأدیان د الی وت، فعقائ ل للثب أو قاب
ة      ر علمی ة غی رة رجعی زعمھم فك ة   . للتطور واإلعادة، فالثبات ب ت لنظری وكان

  .)٣(التطور آثار ھائلة في الفكر الغربي

فة   «  ب الفالس فات، وتعاق ذاھب والفلس ات والم ت النظری ذا توال وھك
ون  والمفكرون، والكل یلتمس حًال للغز الحقیقة الغا مض، ویروم كشفًا لسّر الك

ارًا     . العظیم ر أعم اب الفك ع عب واستھلكت طاقات البحث رؤوسًا شامخة، وابتل
ون إال       زد سر الك م ی ًا، ول كاملة، ومع ذلك لم یزد لغز الحقیقة إال تعقدًا وإبھام

                                                        

  .٢٢-٢٠ة اإلسالمیة، ص في الشریع
ن  )١( ة" م ١٨٨٢- ١٨٠٩: " داروی الم بالطبیع زي ع اس صاحب نظری. انكلی ي األجن ور ف ة التط

ك نتیجة   : قال. الحّیة ار طبیعي   " إن ذل اء     " اختی ة للبق ر أھلی اس األكث ي   . لصالح األجن المنجد ف

  .٢٣٨األعالم ،ص 
ا : ، وانظر   ٣٤-١١التطور والثبات في حیاة ا لبشر ، ص  : انظر  )٢( ة    تاالتجاھ ة الحدیث العقالنی

  .١٠٨ – ١٠٦، ص

  . ٢٠٦ – ١٨٦انظر العلمانیة ، ص )٣(
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  ٣٦ 

  .)١( »غموضًا وخفاًء 

ن اهللا الحق، ال    ت  ولو ُقدر للعالم الغربي أن یھتدي لنور اإلسالم ودی نحل
راط      ى ص دي إل ة، ولُھ ائق الدامغ ھ الحق رت ل رة، ولظھ از المحی ھ األلغ أمام

  .ولكن كان أمر اهللا قدرًا مقدورًا. مستقیم

د          ي، فق ر الغرب ي الفك ر ف ر األث ذاھب كبی ات والم ذه النظری ان لھ وك
دت      م فق ن ث الق، وم دمت األخ اد، وتھ ر اإللح ة، وانتش د الدینی ت العقائ تزلزل

ا    ة مھابتھ اعت      الكنیس دیني، وش ن االضطھاد ال م انتھى زم ن ث لطانھا، وم وس
  .حریة االعتقاد في الغرب

  
  -:ظهور العلمانية والدميقراطية والتعددية : املرحلة الثالثة

دیني     تانتیة  «ترجع بدایة الفكرة العلمانیة إلى حركة اإلصالح ال البروتس
، واستنكرت  في القرن السادس عشر للمیالد، حیث قاومت الطغیان الكنسي  »

  .والدولة ةالسلطة المطلقة التي جمعت بین الكنیس

ة     ؤون الدول ن ش دین ع ة ال البون بتنحی رار یط رون األح ابع المفك م تت ث
ھ         ا قول دم معن د تق بینوازا، وق إن « : والحكم، فظھر في القرن السابع عشر س

م         اس، أو جعلھ یادة أو إرھاب الن ة لیست الس الغایة القصوى من تأسیس الدول
ن الخوف   ة  ... یقعون  تحت تأثیر نیر اآلخرین، بل ھي تحریر الفرد م فالحری

اس ذوي           ام أن ة إلرغ ة محاول ة، وأن أی ام الدول ن قی ة م ة الحقیقی إذن ھي الغای
ؤدي         ا ت رره السلطة العلی ا تق وا إال م ى أال یقول آراء مختلفة، بل متعارضة عل

  .)٢(»إلى أوخم العواقب

دا   رز ال ن أب وك م ون ل ان ج ین   وك ل ب ة والفص ة الدینی ى الحری عین إل

                                                        

  .١٥٧أعالم الفلسفة الحدیثة ، ص )١(

  .٤٤٣-٤٤١رسالة الالھوت والسیاسة ، ص )٢(
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ال    ث ق ة، حی ة والدول ى    « : الكنیس ائم عل ر ق دني غی ع الم ان المجتم ا ك ولم
ن     ي التشریع، وم مصالح الكنیسة فلیس على الدولة أن تراعي العقیدة الدینیة ف
ي       ة یعن دأ الدول ان، فمب ة األدی المرفوض القول بدولة مسیحیة ال مكان فیھا لبقی

ل تمتع ك ان،    أن یس ذاھب أو األدی ین الم ة ب ھ، دون تفرق ع حقوق واطن بجمی م
ھا      ھا بنفس م نفس ة أن تحك فیجب على الدولة أن تجیز أنواع العبادة وتدع الكنیس
فیما یتعلق بالعقیدة والعبادة، وفي ظل القوانین العامة التي تكفل الحریة واألمن 

دیني   ، ومن أقوالھ  الشھیرة في الد)١(»ألفراد المجتمع المدني : عوة للتسامح ال
ن  «  ان م القوة لك ار ب ى الكف یحیة عل رض المس تم أن تف ن المح ان م و ك ھ ل أن

واجب الدولة أن تجیز كل « : وقال أیضًا . )٢(»األیسر أن یقوم اهللا بھذا العمل
ع         دخل لتوقی ا الت ن حقھ ة دون أن یكون م ادة الخارجی ضرب من ضروب العب

ھ ا یقترفون راد لم ى األف ة عل ى   العقوب د عل ا تع ان فیھ م إال إذا ك ام، اللھ ن آث م
  .)٣( »حقوق الغیر

وفي القرن الثامن عشر ظھر فولتیر، ودعا صراحة إلى فصل الدین عن 
ذلك یجب     «: الدولة، حیث قال  إن التوحید بین الدین والدولة لھو أبشع نظام ل

ة، ویخضع فیھ         نظم الدول دین ل ھ رجال ال ا إلغاؤه، وإقامة نظام آخر یخضع فی
ن        : وقال ... الراھب للقاضي د م ة اهللا الب ة البشر باسم طاع إنھ ال یمكن طاع

ة       وانین الدول ة البشر باسم ق وان     .  )٤( »طاع ًا بعن ولتیر كتاب ف ف رة « وأل مقب
شأن السواد  –إن من یعتنق دینھ من غیر تفكیر «: قال فیھ  »التعصب الدیني 

ھ  .  )٥( »یحملھ راضیًا   كالثور الذي یستسلم للنیر –األعظم من الناس  « وتبع

                                                        

  .٢٤٦مشكالت فلسفیة، ص )١(

  .٧٢حریة الفكر ، ص  )٢(
  .٢٣٧مشكلة الحریة ، ص  )٣(
  .١٦٢العلمانیة ، ص: ، نقًال عن ٨/٧٨: نیةسلسلة تراث اإلنسا )٤(

  .١٣٦قصة االضطھاد الدیني في المسیحیة واإلسالم ، ص )٥(
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  ٣٨ 

ول       . )١( »جان جوك روسو ة، یق دین بالسیاس ة لل ھ ال عالق ى أن : حیث ذھب إل
إن الشعوب القدیمة كانت تعبد الملوك وكان لكل دولة ملكھا وإلھھا في الوقت «

ا المسیحیة          ن بینھ ان وم ن األدی دًا، ولك یئًا واح دین ش نفسھ، فكانت السیاسة وال
ال ین الع لت ب ي وال   فص الم الروح ق بالع ي تتعل ي، فھ الم الروح ادي والع م الم

ن سیاسي خاص؟       ع دی ذا المجتم ون لھ  »تشرع للمجتمع السیاسي، فلماذا ال یك
و  . )٢( ائر ھ ب ث دھم كات ن بع اء م دوین«وج یم ج ام   »ول ر ع د نش  ١٧٩٣فق

  .)٣(حیث كان دعوة علمانیة صریحة »العدالة السیاسیة «للمیالد كتاب 

ألصوات المطالبة بإلغاء ھیمنة الكنیسة على الدولة، والمطالبة وتتابعت ا
اعدتھم        رین، وس اء والمفك ود العلم افرت جھ رأي، وتض اد وال ة االعتق بحری
ة،     دین والدول ین ال ي ب ل العمل ع الفص ى وق یة، حت رات السیاس األحداث والتغی

  .وتقررت حریة االعتقاد في المواثیق والدساتیر الرسمیة

  :عن الدولة وتقرير حرية االعتقاد  فصل الكنيسة* 
روب            ن الح ي، وم طھاد الكنس ن االض رًا م ي كثی الم الغرب انى الع ع

الطاحنة الكثیرة التي خاضھا مع الغیر، أو التي كانت بین الطوائف النصرانیة 
ى     ة، حت ى الدول نفسھا، وكانت باسم الدین وتحركھا الكنائس مستغلة نفوذھا عل

ت المناسب ـ بع      ة        حان الوق ة الكنیس ابع األحداث ـ لتنحی ل األسباب وتت د تكام
  .ودینھا عن شؤون الحكم والدولة

یج ماسا شوستس،         ي مستعمرة خل ا ف ي أمریك فكان أول ما حدث ذلك ف
ى   حیث كانت الطائفة المسیطرة غیر متسامحة على اإلطالق مع اآلخرین، حت

                                                        

و   )١( اك روس ان ج اعي   " م ١٧٧٨- ١٧١٢: " ج وف اجتم ي وفیلس ب فرنس ة  . كات ادى بطبیعی ن

ورة الفرنسی   " العقد االجتماعي " أشھر كتبھ . اإلنسان وبالعودة إلى الطبیعة ھ الث . ةتأثرت بمبادئ
  .٢٦٩المنجد في األعالم، ص

  .٢١٥-٢١٤نقًال عن العلمانیة ، ص  ١/٥٨٦: سلسلة تراث اإلنسانیة  )٢(

  .٤٨٩أفكار ورجال ، ص: انظر  )٣(
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تقط     د، واس تعمرة رود آیالن ى مس دین إل ال ال د رج ا أح ّر منھ رق ف ب الف
س   طھدة وأس ة اهللا  »المض م      »مدین ى أن حك ة عل اق المدین ص میث د ن ، وق

األغلبیة یجب المحافظة علیھ فقط في األشیاء المدنیة، ثم انضمت المدن القریبة 
ا          دة وفیھ ي أسست المستعمرة الجدی ة الت ة الوثیق ت مقدم ة اهللا، فأعلن : إلى مدین

ی  « ھ عل ل شخص باسم     یجوز لكل الناس أن یتكلموا بما تملی ھم ضمائرھم، وك
للمیالد بأنھ  ١٦٣٣، ثم منحت رود أیالند في النھایة میثاقًا ملكیًا في عام »اهللا 
ى أي     «:  دي عل ال التع ة ح اعدًا، وال أی ن اآلن فص ت م ي أي وق وز ف ال یج

ي      رأي ف ي ال ات ف شخص أو عقابھ أو إقالقھ أو استدعائھ لسؤالھ عن أي خالف
ل ا  ة، وك ائل الدینی اعدًا   المس ن اآلن فص ات م ع األوق ي جمی ق ف م ح اس لھ لن

ؤون       ائل الش ي مس رائرھم ف ة وس امھم الخاص ي أحك ل ف كل كام ة وبش بحری
ا  وا بھ م أن یتمتع ة، ولھ ام  . »الدینی نح الحك توریة تم ة الدس ك الوثیق ت تل فكان

  .)١(سلطة مدنیة، وتمنعھم من التدخل في شؤون الدین

تعمرات عن انجلترا صدر الدستور   وفي أمریكا أیضًا حین استقلت المس
ة إذا           ة أن تأخذ بفضل الكنیس ل والی دنیًا، وسمح لك ان دستورًا م االتحادي وك

  .)٢(شاءت

ثم اكتملت الحریة الدینیة في الوالیات المتحدة األمریكیة بصدور التعدیل 
ھ   ى أن نص عل ذي ی تور ي األول وال انون  «الدس ونجرس أي ق در الك ن یص ل

ان، أو   اص باألدی ر أو    خ ة التعبی ن حری د م تھ، أو یح ة ممارس ع حری یمن
اس   الصحافة، أو یحد من حق الناس في عقد اجتماعات سلمیة، وحقھم في إلتم

  .)٣( »إنصاف من الحكومة من ضیم وإجحاف 

ام   دیني ع امح ال وم التس در مرس را ص ي انجلت و  ١٦٠٩وف یالد، وھ للم
                                                        

  .٢٠٧-٢٠٤قضایا دستوریة ، ص : انظر  )١(
  .٧٠حریة الفكر ، ص )٢(

  .٢٠٣الحریات العامة في اإلسالم ، ص : ، وانظر  ٥١٣قضایا دستوریة ، ص  )٣(
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  ٤٠ 

  . )١(المرسوم الذي استمدت منھ حریتھا الدینیة الحالیة

ام   ي ع وم ملك در مرس ا ص ي فرنس ھ  ١٥٨٩وف نح فی یالد یم للم
  .البروتستانت حریة العبادة، ثم ُألغي تحت ضغط الكاثولیك

للمیالد صدر مرسوم آخر یمنح فیھ البروتستانت حریة  ١٥٩٨وفي عام 
ام             م ُألغي ع الیم ث اریس وبعض األق تثناء ب بالد الفرنسیة باس ل ال ي ك العبادة ف

  .)٢(للمیالد ١٦٧٦

للمیالد وقعت الثورة الفرنسیة التي كانت فاتحة عصر  ١٧٨٩ثم في عام 
ت   جدید في التاریخ الغربي، حیث توالت بعدھا الثورات في أنحاء أوربا، وكان
ة           م فصل الكنیس ن ث ة، وم وذ الكنیس ار نف إیذانًا بانھیار النظام اإلقطاعي وانھی

، وتقریر حقوق اإلنسان في عن الدولة، وتقریر حریة العقیدة، وجمیع الحریات
میة اتیر رس ق ودس ي   . مواثی واطن ف ان والم وق اإلنس الن حق در إع ث ص حی

ھ     ى أن ال یجوز التعرض ألي شخص    « : فرنسا ونص في مادتھ العاشرة عل
ا النظام            ي مظاھرھ ت ال تمس ف ا، إذا كان ة منھ ى الدینی ھ، حت كان بسبب آرائ

  .)٣(»العام، الذي یقیمھ القانون

ام  ثم صدر د   ة الشعائر        ١٨٤٨ستور ع ة ممارس ر حری ھ أق یالد وفی للم
رد أن    « : الدینیة، حیث نصت المادة السابعة من ھذا الدستور على  ل ف ھ لك أن

  .)٤( »یمارس بحریة تامة الدیانة التي یعتنقھا 

نن       ذي ق انون ال وتقررت حریة العقیدة بصفة تامة في فرنسا بصدور الق
ان الھدف من صدوره      ١٩٠٥عام  مبدأ علمنة الدولة  وھو قانون للمیالد، وك

دین    تأكید طابع حریة األدیان، وعدم تركیز الدولة على دین معین أو تمسكھا ب
                                                        

  .٧٩حریة العقیدة في الشریعة اإلسالمیة ، ص: انظر  )١(
  .٩٣-٩١قصة االضطھاد الدیني في المسیحیة واإلسالم ، ص : انظر  )٢(
  .١/٨٣: الحریات العامة  )٣(

  .٨١حریة العقیدة في الشریعة اإلسالمیة ، ص )٤(
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  . معین یكون دینھا الرسمي

وقد فصل ھذا القانون بین الكنیسة والدولة، ونص في مادتھ األولى على 
ة ممارس      « : أن اد، وحری ة االعتق ة الفرنسیة حری ة الشعائر  تضمن الجمھوری

  .)١( »الدینیة في حدود ضوابط النظام العام 

ة        دأ علمن ى مب د عل وحین صدر دستور الجمھوریة الفرنسیة الخامس أك
ي            ث جاء ف ي التشریعات الفرنسیة حی ة ف ادئ العام ن المب ة، فصارت م الدول

ى   ادة األول ص الم دات   « : ن رم المعتق ي تحت ة وھ ة علمانی ا دول أن فرنس
  .)٢( »األخرى

ى فصل الكنیسة عن           وھك  ي عل الم الغرب ي الع دول ف ع ال ذا تتابعت جمی
دول،   الدولة، وأصبحت حریة االعتقاد من المبادئ العامة التي تقررھا جمیع ال

ا       ى كفالتھ نص عل ى ال ة عل ة كاف م صدر   . وتحرص الوثائق والدساتیر الغربی ث
مة األمم الصادر عن الجمعیة العامة لمنظ »اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان «

ام    ي ع دة  ف دة        ١٩٤٨المتح م المتح ائق األم ھر وث ن أش بح م یالد، وأص للم
ادة  وأكثرھا تأثیرًا على المجتمع الدولي، وفیھ نص على حریة االعتقاد ف  ي الم

ول  ث یق رة  حی ة عش دان    «: الثامن ر والوج ة الفك ي حری ق ف خص ح ل ش لك
ار  والدین، ویشمل ھذا الحق حریتھ في تغییر دینھ أو معتق ده، وحریتھ في إظھ

ع      رده أو م یم، بمف ة والتعل عائر والممارس ة الش د وإقام ده، بالتعب ھ أو معتق دین
ي   )٣(»جماعة، وأمام المأل أو على حده ى الغرب ،  ویتضح من ھذا النص المعن

ّد أو           ن دون ح ا یشاء م د م ي أن یعتق ة اإلنسان ف ا حری لحریة االعتقاد، إذ إنھ
ر د    ي أن یغی ھ ف ابط، وحریت ھ      ض د منع ق ألح ك، وال یح ن ذل ھ، وأن یعل ین

  .ومحاسبتھ؛ ألنھا حریة مكفولة
                                                        

  .٢٠٢الحریات العامة في اإلسالم ، ص: ، وانظر ٨٠المصدر السابق ، ص  )١(
  .٨١حریة العقیدة في الشریعة اإلسالمیة ، ص )٢(

  .١/١٨٥: الحریات العامة  )٣(
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  ٤٢ 

رون       ة، وناضل المفك ة اجتماعی ولقد جعل الغرب من الحریة أسمى قیم
ة     ا بوصفھا غای والسیاسیون من أجل إعالء شأنھا، وربطوا بین إمكانیة تحقیقھ

  .اجتماعیة وبین العلمانیة والنظام الدیمقراطي

  -:ة والدميقراطية وعالقة التعددية ا مبادئ العلماني *
دیمقراطي   للعلم ي ال ا السیاس ة ونظامھ ا      انی ت عنھ س انبثق ادئ وأس مب

  :التعددیة العقائدیة، من أھمھا 

  -:حرية العقيدة والرأي :أوالً  
دة   « الدیمقراطیة تقوم على مفھوم   ة العقی رأي   « و  »حری ة ال ، »حری

ا   ار م ھ اختی عب، فل ة للش ا مطلق ات، وأنھ ار والمفھوم د واألفك ن العقائ اء م ش
ؤذي             ا یشاء شریطة أال ی اد م ن اعتق ع أي أحد م ي من ة أي حق ف ولیس للدول

ھي عالقة خاصة   –وفقًا للمفھوم الغربي للدین  –اآلخرین، وذلك ألن العقیدة 
أي الشؤون   – »الخاص  « بین المرء وربھ، وما دام أنھا تندرج تحت إطار   

الفرد   ة ب ال –الخاص اً    ف ا مطلق دخل فیھ ة الت وز للدول ة   .  یج ة العلمانی فالدول
ا      ون م ا یعتنق راد فیھ رك األف رأي، وتت دة وال ة العقی ؤمن بحری ة ت الدیمقراطی
شاؤوا، وال دخل لھا فیما یحملھ األفراد من معتقدات وآراء، ألنھا مسألة فردیة 

  .)١(شخصیة بحتة

في الفكر  »التعددیة « وھذا ھو األساس الذي ُبني علیھ فیما بعد مفھوم   
ي  دیمقراطي الغرب دي       . ال تالف العق ي االخ ق ف ق المطل ي الح ة تعن فالتعددی

ون    ا یؤمن والفكري في المجتمع، وفي حق كل فرد أو جماعة في الدعوة إلى م
ل   « یقول . بھ من منطلق حریة الفكر والعقیدة تیوارت م ذا    )٢(»جون س ي ھ ف

                                                        

  .٦٣نقض الجذور الفكریة للدیمقراطیة الغربیة ، ص: انظر  )١(
زي ، أصدر عام     " م ١٨٧٣ – ١٨٠٦: " جون ستیوارت مل    )٢( ھ  ١٨٤٣فیلسوف انجلی " م كتاب

و سبب  " نسق في المنطق  وع شھرتھ   وكان عن االستقراء المنطقي، وھ ع  . ذی دیا  " موق : ویكیب

  ".الموسوعة الحرة ، مقدمة عن علم االحتماالت، المقدمة التاریخیة 
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ي   مھما كان اعتقاد المرء راسخ« : الصدد  ل ف ًا لیس فقط في زیف رأي ما، ب
دعي  العصمة        ھ ی اده، فإن ًا وإلح اده أخالقی وإن  –نتائجھ الضارة، حتى في فس

ى   –كان یؤیده الر أي العام في بلده أو في عصره  من یحول دون االستماع إل
  .)١(»ما یقال في الدفاع عن ذلك الرأي

  -:انعدام الثوابت العقدية : ثانياً 
دم        الدیمقراطیة نظ م تنع ن ث اة، وم دین عن شؤون الحی ام ال دیني ُیبعد ال

ل،    ن الباط ق م ة الح ا لمعرف ول علیھ ي یع ة الت ة أو الفكری د العقدی ھ القواع فی
ات      ت للغای ة، وال ثواب ة وفكری فالفكر الدیمقراطي الغربي ال یحدد ثوابت عقدی

ردي   ار الف ار االختی ارج إط ة خ ع  . االجتماعی رد الخاض ات الف م غای ن ث ة وم
اني         ر العلم ي الفك ة ف ت المقدس ي الثواب ھ ھ ًا لحاجات رة وفق ھ والمتغی لرغبات

  .الدیمقراطي

ة، ألن      ة الدیمقراطی ونتیجة لذلك تكون التعددیة ضرورة ملحة في الدول
ا،     ة وغیرھ ور العقدی غایات األفراد ورغباتھم مختلفة متباینة في كثیر من األم

  .، فلزم السماح للجمیعولیس أحد أولى من أحد في تحقیق غایاتھ

  :)٢(عدم اإللزام العقدي واألخالقي: ثالثاً

الدیمقراطیة تكفل للجمیع حریة العقیدة والرأي، وذلك یقتضي أال یفرض 
أحد عقیدتھ أو وجھة نظره على اآلخرین، ومن ثم فإن االلتزام العقدي ال یتفق 

عدم صحة تدخل  ونظرًا ألن الدیمقراطیة قد توصلت إلى. والدیمقراطیة مطلقًا
ا،        یة وغیرھ ات السیاس ن الممارس دة ع لت العقی ا فص اة، فإنھ ي الحی دین ف ال
وانتھت إلى أنھ ال یصح إخضاع الممارسات السیاسیة واالقتصادیة واإلعالمیة 
وغیرھا لمقیاس الحالل والحرام ومن ثم ساوت بین اآلراء المطروحة لمعالجة 

                                                        

)١( john s.mil ,on libierty , opcit , p.ة ،        . ٢٨ ة الغربی ة للدیمقراطی ًال عن نقض الجذور الفكری نق
  . ٦٤-٦٣ص

  .وھذا المبدأ ینبني على المبدأ الذي قبلھ )٢(
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  ٤٤ 

ا یشاءون     الواقع بغّض النظر عن صوابھا وخطئھا، و ي م راد بتبن سمحت لألف
ا     دعوة إلیھ د واآلراء وال ة     –من العقائ ذه ھي التعددی م     –وھ ولكن ال یحق لھ

ل        ة حم ي أحقی ع ف اوي الجمی ع، لتس ى المجتم م عل اداتھم وآرائھ رض اعتق ف
ي    دي والقیم زام العق دي    . )١(المعتقدات واآلراء، ولغیاب االلت زام عق فوجود الت

ك        أخالقي واحد للقیم في ا م فأولئ ن ث ددي، وم ر التع ع الفك لمجتمع یتعارض م
د أن       ع الب ة واحدة تسود المجتم الذین یرغبون في رؤیة قیم عقائدیة أو أخالقی

دیمقراطي     . ینتھي بھم المطاف إلى معارضة التعددیة المجتمع ال ھ، ف اًء علی وبن
ة، وحین یسود أو یسعى أي      غیر ملزم بتبني منظور أحادي للوحدة االجتماعی

ذر       م ن المتع ھ یصبح م ع فإن ى المجتم نظور عقائدي أخالقي لفرض رؤیتھ عل
  .)٢(بناء مجتمع دیمقراطي

  -:حيادية الدولة : رابعاً 
ة   « یم الدینی اه الق ة تج ة الدول ى حیادی ائم عل ي ق ام سیاس ة نظ الدیمقراطی

دیمقراطي   دة   «واألخالقیة انطالقًا من القاعدة األساسیة في البناء ال ة العقی حری
أي حق األفراد المطلق في تبني ما یشاؤون من عقائد دون تدخل من أحد،  ،»

من           دة ض دراج العقی ك الن ة، وذل ع والدول ار المجتم ى مس أثیر عل ا ت ودونم
  .الخیارات الفردیة التي ال یجوز للدولة التدخل فیھا بحال من األحوال

اة          ق عن تصور للحی ي منبث ة نظام ال دین ائم   وبناًء علیھ، فالدیمقراطی ق
ى قاعدتین        اء النظام السیاسي عل ى بن : على فصل الدین عن الدنیا، ویسعى إل

ة       ي حق األم ي تعن ة، والت قاعدة حیادیة الدولة تجاه العقیدة، وقاعدة سیادة األم
  .)٣( »المطلق في تبني نظام الحیاة الذي تراه مناسبًا 

ة ت   ة الدول ة بحیادی ة اللیبرالی زام الدیمقراطی د أدى إلت دة ولق اه العقی ج
                                                        

  .٤٩السابق ص ،  انظر المرجع )١(
  .٢٢انظر المرجع السابق ، ص )٢(

  .٢٧-٢٦: المرجع السابق  )٣(
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ي    یة ف ة والسیاس ة والفكری ة العقدی ي التعددی اداة بتبن ى المن یم إل واألخالق والق
ن      . )١(المجتمع من منطلق حریة األفراد ي م دیمقراطي اللیبرال ر ال وھدف الفك

دي       و التص ة ھ رار التعددی الق وإق دة واألخ اه العقی ة تج ة الدول الن حیادی إع
ق   ن المنطل ى أن وجود منظور       لمفھوم الدولة الدینیة، م ائم عل دیمقراطي الق ال

ة     م فالدول ن ث عقدي أخالقي واحد في المجتمع یتعارض مع الفكر التعددي، وم
الدیمقراطیة ملزمة بعدم فرض أو السماح بفرض منظور عقدي قیمي مشترك 

  .)٢(للجماعة 

  -:سيادة األمة : خامساً 
ة في تبني القوانین الدیمقراطیة نظام قائم على سیادة األمة، أي حق األم 

فالدیمقراطیة منبثقة . المنظمة للحیاة، استنادًا إلى أن األمة ھي مصدر السلطات
حق «: القائم على عقیدة فصل الدین عن الحیاة، وھي تعني  العلمانيمن المبدأ 

د، وحق     ذي ال یری الشعب في اختیار النظام الذي ُیطبق علیھ ورفض النظام ال
  .)٣( »لنظام الذي اختارتھ األمة استئجار حاكم لتطبیق ا

یادة ومصدر         فالنظام والقوانین البد أن تصدر عن الشعب صاحب الس
لطات ریعات  . الس ار والتش د واألفك ادئ والعقائ د المب ق تولی ھ ح عب ل فالش

ا أو       ا أو تغییرھ یم أو إلغائھ ار الق وتعدیلھا وتغییرھا وإلغائھا، وكذلك حق اعتب
  .جوع إلى أي مصدر دینيتعدیلھا دون حاجة إلى الر

ى     ولما كانت األمة مختلفة في كثیر من األمور، لزم القول بالتعددیة حت
  .ُیفسح المجال للجمیع بطرح آرائھم، ثم یؤخذ برأي األغلبیة

وال یخفى تناقض ھذه المبادئ العلمانیة الدیمقراطیة مع اإلسالم، فمفھوم 
                                                        

دة      : " انظر مقال  )١( ة المحای وم الدول ة ومفھ ة اللیبرالی دد     "الدیمقراطی ي الع ة المستقبل العرب " مجل
  .١٩، ١٨، ص" ١٧٩

  .٨٥نقض الجذور الفكریة للدیمقراطیة الغربیة ، ص: انظر  )٢(

  .٩٢فكریة في كیفیة العمل لتغییر واقع األمة وإنھاضھا ، ص الطریق دراسة )٣(
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  ٤٦ 

سالم، إذ أن حریة الفرد الحریة في الغرب یختلف عن مفھوم الحریة في اإل
خاضعة ألحكام الشرع المھیمن على واقع الحیاة في المجتمع والدولة 

فالمجتمع المسلــم محكوم بعقیدة ال تجیز تعدد دوائر االنتماء القائم . اإلسالمیة
الحق ذاتھ في  –مھما كانت أفكارھم ومعتقداتھم  –على إعطاء كل النـاس 

ك ألن الدولة اإلسالمیة قائمة على سیادة الشرع، الدعوة إلى ما یعتقدونھ، وذل
  : ال على سیادة الشعب قال تعالى      ]وقال  ]٤٠: یوسف

  : تعالى                        

                    ] ٥٩: النساء [ .  

 

 

باب              ھ أس ان ل ي ك ر الغرب ي الفك ة ف ة العقائدی وم التعددی ور مفھ ظھ
ومبررات، منھا سبب فكري فلسفي نظري، ومنھا سبب سیاسي واقعي كوجود 

  .واألجناس، وھنا أذكرھا بالتفصیل االختالف في األدیان والطوائف

  »القول بنسبية احلقيقة « السبب الفكري الفلسفي : املسألة األوىل 
ض          ث بع ة بع یة والعلمی ة والسیاس ة الفكری ر ب بالنھض دأ الغ ین ب ح

التي  »نسبیة الحقیقة« مخلفات الفكر والفلسفة الیونانیة، وكان مما بعث فلسفة 
اني   ، وكان)١(قال بھا السفسطائیون اغوراس  « كبیرھم الفیلسوف الیون  »بروت

                                                        

ل     :السفسطائیون  )١( فالسفة یونان ظھروا في القرن الخامس قبل المیالد ، أخضعوا كل قضایا العق
ة        ادئ الدینی ك المب ي ذل ا ف يء بم ل ش ول ك ئلة ح اروا األس ة، وأث اؤل والمناقش الق للتس واألخ

كھم     ات ش الق ، وإلثب ول األخ ى     وأص ھ عل يء ونقیض حة الش ى ص ة  عل أتون بالحج انوا ی ك
ى الخطأ        . السواء ى الخداع والمغالطة أو بمعن ائم عل ثم أصبح لفظ السفسطة یعني االستدالل الق

ة   ي المناقش م ف ى الخص ھ عل رض التموی ود بغ ر. المقص یة ،  : انظ وم السیاس وعة العل موس

  .٣٩٤ص
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ا  . )١( الذي عاش في القرن الخامس قبل المیالد، حیث زعم أن األشیاء لیس لھ
األمر الواحد              ا، ف رد فیھ ل ف ده ك ا یعتق بیة بحسب م ل ھي نس حقیقة مطلقة ـ ب

ھ   «. یكون حقًا ویكون باطًال بحسب نظر الناس إلیھ ي كتاب وقد عبر عن ذلك ف
ھ      »یقة عن الحق« ا قول ة، منھ إن « : الذي ُفقد ولم تصلنا منھ إال شذرات قلیل

ًا      یاء جمیع اس األش ار أو مقی ن      »اإلنسان معی ارة القصیرة تكم ذه العب ي ھ وف
ر      ادین الفك ف می ي مختل طائیین ف ة للسفس ورة الفكری بة   . الث ي بالنس ا تعن إنھ

ار الوج    اس أو معی ال عن    لنظریة المعرفة أن اإلنسان الفرد ھو مقی إن ق ود، ف
ر موجود       ھ غی شيء إنھ موجود فھو موجود بالنسبة لھ، وإن قال عن شيء إن
فھو غیر موجود بالنسبة لھ أیضًا، فالمعرفة ھنا نسبیة، أي تختلف من شخص   
إلى آخر  بحسب ما یقع في خبرة اإلنسان الفرد الحسیة، فما أراه بحواسي فقط 

راه   ا ت ي، وم بة ل ود بالنس و الموج ون ھ ود یك و الموج ون ھ ك یك ت بحواس أن
ائق     . )٢( »بالنسبة لك، وھكذا ن حق ة م اك  حقیق وبناًء على ھذه الفلسفة لیس ھن

يء    ل ش ل ك تقرة، ب ة أو مس م ثابت رقلیطس  –العل ول ھ ا یق ر  –)٣(كم ي تغی ف
م     ل نظ الق، ولك دین، ولألخ اعي، لل ام اجتم ل نظ ة لك أقوالھم ھدام مستمر،  ف

  .)٤(الدولة

  :)٥( اتيةظهور  الربامج*  
                                                        

اغوراس   )١( اني " م .ق٤١١م ، .ق٤٨٥: " بروت ى  یون رف عل ھ وتع ر حیات ا أكث ي أثین اش ف ع
وم فلسفتھ       ھ ، تق سقراط ، نشر كتابًا  لھ في آخر عمره فاتھم بفساد األخالق فھرب واحرق كتاب

  .١/٢٢٨موسوعة أعالم الفلسفة . على أن اإلنسان مقیاس كل شيء
  .٧١-٧٠مدخل لقراءة الفكر الفلسفي عند الیونان ، ص )٢(
اب    فیلسوف یوناني: ھرقلیطس  )٣( ھ كت یالد ، ل ة   "  ، عاش في القرن الخامس قبل الم ي الطبیع " ف

ر المستمر ، وكل شيء یتحول         ذور للتغی لم یصلنا منھ إال شذرات، من فلسفتھ أن كل شيء من
  .٢/٥٤٣: موسوعة أعالم الفلسفة . إلى ضده

  .٦٩وقصة الفلسفة الیونانیة ، ص. ١١٩مناھج البحث عند مفكري اإلسالم ، ص: انظر  )٤(

ة   )٥( ة ،        : البرجماتی ة المطلق ة الكامل ى المعرف ى أن اإلنسان ال یستطیع أن یصل إل ائم عل ذھب ق م
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  ٤٨ 

واندثرت السفسطائیة دھرًا طویًال، واندثر معھا القول بنسبیة الحقیقة، ثم 
ذھب            حاب الم د أص ى ی رین عل رن العش ة الق ي بدای د ف ن جدی ث م ُبع

ة  « : الذي قال .  )١(»ولیام جیمس «وأشھر  مؤسسیھ . »البراجماتي« أن قیم
ع  أي فكر ال ترجع إلى صحتھا وصوابھا، وإنما ترجع إلى مد ى ما فیھا من دف

لوك  ة للس ل وترقی ى العم اس  )٢(»إل رر أن مقی ین یق اتي ح ذھب البراجم ، فالم
ة،      ر ثابت بیة غی ة نس صحة األفكار یتوقف على نتائجھا، فھو بذلك یجعل الحقیق
ان      ًا الختالف الزم ات ووفق أي تتغیر وفقًا للظروف وأحوال األفراد والمجتمع

 »كسرت ھیمنة الحقیقة المطلقة على أیدینا لقد ت«: حتى قال أحدھم. )٣(والمكان
د   «: ، وقال آخر )٤( ف ناق ا موق ي  . المسلمات العقدیة ینبغي أن یحل مكانھ ینبغ

  .)٥(»جعل األشیاء المطلقة أمورًا نسبیة

اتیین المعاصرین، إذ      ّد األول للبراجم و الج فبذلك یكون بروتاغوراس ھ
كبر، فحینما یقول ولیام جیمس  ال یمكن فھم أقوالھم معزولة عن آراء جدھم األ

إن الحقیقي لیس سوى الموافق النافع المطلوب في سبیل تفكیرنا تمامًا، كما «: 

                                                        

ي         ة الت ائج العملی ة النت ة مجموع ي الحقیق ذلك أن الفكرة التي نكونھا عن شيء من األشیاء ھي ف
تج عن اال     ي تن اك  ننسبھا إلى ھذا الشيء في ذاتھ ، ومعرفتنا عنھ تقتصر على تصوراتنا الت حتك

لوكھ   یة لس وانین أساس ود ق ي وج ة ، وتنف ان النھائی ة اإلنس ة حقیق ي معرف ھ ، وتنف ر . ب انظ
ادیة ص   : ة االقتص یة االجتماعی ة السیاس وعة الثقاف یة  . ٢٣٦موس وم السیاس وعة العل وموس

  .٣٨٧ص

ذھب  " م ١٩١٠ – ١٨٤٢: " ولیام جیمس  )١( فیلسوف أمریكي ولد في نیویورك ، أحد مؤسسي م
ة البر" ع      " اجماتی ي الواق ؤثر ف م ت ا ل ا م ة لھ ة ال قیم أن الحقیق ل ب الم ،   . القائ ي األع د ف المنج

  .٢١٠ص

  .١٦٩أعالم الفلسفة الحدیثة ، ص )٢(
  .٤٢٤تطور الفكر الغربي ، ص: انظر  )٣(
  .٩، ص" ٢١٦" مجلة البیان ، عدد  )٤(

  .٣/٩٦٨ان ، دعوة التقریب بین األدی: ، نقًال عن  ١٩٣العقیدة لألمام ، ص )٥(
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لكنا       ي سبیل مس وب ف افع المطل ھ   »أن الصواب لیس سوى الموافق الن : وقول
و   « ى أي نح حیحًا عل یس ص ق ل ھ    )١( »إن المطل ي أن ك ف ن أن نش ل یمك فھ

  لعصر الحالي ؟وأقرانھ یمثلون بروتاغوراس ا

وساعد على ظھور البراجماتیة والقول بنسبیة الحقیقة، أن رجال الكنیسة 
نص     الفتھم لل ة مخ حین اضطھدوا المفكرین والعلماء التجریبیین كان ذلك بحج

فلما . المقدس الثابت، ولكن الحقائق العلمیة والكونیة أثبتت بطالن النص الثابت
م ا   ائق العل ام حق ة أم ت الكنیس ون    انھزم ي أن تك ة ف اس الثق د الن ي فق لتجریب

  .)٢(النصوص المقدسة وتعالیم الدین ثابتة، فقالوا بالنسبیة 

فالبراجماتیة فلسفة تقوم على نسبیة الحقائق وتعددیتھا، فلیس ھناك معیار 
ام   ثابت یمیز بھ بین الحق والباطل وبین الخیر والشر، بل إن ھذه األحكام أحك

ة  نسبیة، فالعقائد الدینیة ، والقیم الخلقیة، والمبادئ التشریعیة، والنظم االجتماعی
ان       ر الزم ا وبتغی اس نحوھ اد الن ب اعتق ر بحس دل وتتغی ا تتب یة، كلھ والسیاس
دى   والمكان فما كان حقًا باألمس قد ینقلب باطًال الیوم أو غدًا، وما كان عدًال ل

ى ا  رق   أمة من األمم قبل قرون من الزمان یستحیل أن یظل كذلك إل وم، ال ف لی
  .)٣(في ذلك بین قانون وضعي وشریعة دینیة

ًا كان       –بزعمھم  –فالحقیقة  ھ أی ذي تنشأ فی ترتبط ارتباطًا وثیقًا بالظرف ال
ھ أو    ھ أو زمان ھذا الظرف من شخصیة المرء، أو نظامھ المعرفي أو ثقافتھ أو لغت

تعددة، ذلك أن الحقیقة وبما أن الظروف تتعدد وتتغیر فإن الحقیقة تبعاً لذلك م. مكانھ
ا     ي ینظر منھ لیست إال تصورًا جزئیًا لألشیاء، یعتمد في األساس على الزاویة الت

ھ ال          . للشيء ة ومتعددة، وعلی ة كذلك متفاوت اوت فالحقیق ا النظر تتف ا أن زوای وبم
دات واآلراء،       ى صحة أو بطالن المعتق ا عل توجد حقیقة مطلقة یمكن أن یحكم بھ

                                                        

  .٧٧فالسفة أیقظوا العالم ،ص: نقًال عن  )١(
  .»١٣٣٧«مجلة المجتمع، عدد : انظر )٢(

  .١١٢، ص" ١٦٠"، ومجلة البیان ، عدد ١٦٩أساطیر المعاصرین ، ص: نظر ا )٣(
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  ٥٠ 

وقالوا إن المعتقدات الدینیة ال تقوم . بحسب الظرف الذي تنسب إلیھفالحقائق نسبیة 
على أساس علمي كالعلوم التجریبیة، وإنما ھي مشاعر قلبیة، فال یحق إلنسان أن   

حتى أفضى األمر . )١(یجبر اآلخرین على أن تكون مشاعرھم وعوطفھم كمشاعره
  .)٢(ا جمیعًا حقببعضھم إلى القول بأن جمیع األدیان مرآة للحقیقة، وأنھ

ي     ك ف د ذل والبراجماتیون حینما یقولون بنسبیة وتعدد الحقیقة یختلفون بع
راد، أي       ى األف بیة إل ذه النس مرجع ھذه النسبیة، فالغالة منھم یجعلون مرجع ھ
ھ       ھ، وإن خالف ر بالنسبة ل أن ما یراه زید من الناس حقًا أو خیرًا فھو حق وخی

رى آخرون أن مرج    ره، وی ة       في ذلك غی ع، والثقاف ل مجتم ة ك ى ثقاف ا إل  –عھ
ھ،       –عندھم  ن تاریخ ة م رة معین ي فت ھي منھاج حیاة مجتمع من المجتمعات ف

ھ     ده، وفنون ھ وتقالی ھ وعادات لوكھ، ولغت واع س ھ، وأن مل معتقدات ي  تش وھ
ر     و حق أو خی ومخترعاتھ وتراثھ، فما یراه أصحاب كل ثقافة حقًا أو خیرًا فھ

ق         بالنسبة لثقافتھم ھذه ر متف ت للحق والخی المي ثاب ار ع اك معی یس ھن ، ألنھ ل
اس ین  الن ھ ب دھم . علی ول أح ان   «: یق ادات زم راف وع ن أع ان م ا ك ل م ك

  .)٣(»ومكان معین فلھ ما یسوغھ في ذلك الزمان

  :نتائج القول بنسبية احلقيقة * 
ث      لقیت آراء البرجماتیین قبوًال وانتشارًا في الفكر الغربي الحدیث، حی

ا  دمات         ك د الص فات بع د والفلس ي العقائ ك ف أس والش ن الی اخ م اك من ن ھن
ك   واألحداث والتغیرات الكبیرة في التاریخ الغربي الحدیث، وكان من نتائج ذل
ة      ت الحقیق إذا كان ة أو اآلراء ف شیوع التسامح مع المخالفین في الدین أو الطائف

الم ا         ر، فع ار محدد معتب ا معی یس لھ ة، ول ر ثابت لتعصب واالنتصار   نسبیة غی
فھذا التسامح نتج . لدین أو طائفة أو مذھب معین، فقد یكون الحق مع المخالف

                                                        

  .٣٦، ص»٢٢٥«مجلة البیان، عدد : انظر )١(
  .١١-٩، ص" ٢١٦" مجلة البیان ، عدد : انظر  )٢(

  .١١٢، ص" ١٦٠" لة البیان ، عدد مج: انظر  )٣(



  
  

 

 ٥١  التعددیة العقائدیة وموقف اإلسالم منھا

ن         یس أصحاب دی ًا، فل فیًا نظری ا فلس د لھ عنھ ظھور التعددیة عملیًا بعد أن ُمھ
ذاھب األخرى،    معین أو مذھب معین أولى بالظھور من أصحاب األدیان والم

  .)١(د بین المختلفینفالكل یدعي الحق، والحق نسبي مترد

وكان لفلسفة النسبیة نتائج سیئة، فقد حطمت مبدأ الثبات في القیم، فظھر 
ى          أدت إل ة، ف ة الُخلقی ھ بالتعددی ق علی ا یطل القول بتعدد قیم الخیر والشر، أو م
وس     ن نف ت م الفوضى والتحلل من الدین واألخالق، وقوضت الُمثل التي تمكن

   .)٢(ي كل شيء الناس، وأشاعت الشك والحیرة ف

ة  رت مقول ادة   « وظھ ن إع ھ یمك ان، وأن ور الزم ور بتط دین یتط أن ال
ع العصر           واءم م ات العصور الماضیة لیت ن موروث ھ م ھ وتنقیت تفسیره وتأویل

ر األخالق   . )٣( »الحاض مى ب ا یس رت م ة  « وانتش ة أو التجاری ل . »النفعی ب
دین         ر لل اد والتنك ة اإللح یوع موج ي  ش بیة ف اعدت النس ات  س ي المجتمع ف

رة   ذھب اإلنساني   «الغربیة، حتى انبثق عن البراجماتیة فك ھ    »الم ذي اعتنق ال
ام     انھم المنشور ع یالد   ١٩٣٣فریق كبیر في أمریكا، حیث جاء في بی « : للم

ین         ل ب ن التفاع ئ ع دریجي الناش ور الت ة التط ت إال نتیج ة لیس ة الدینی الثقاف
ة ا   ة، والوراث ة اإلنسان والبیئة الطبیعی ان      ... الجتماعی ذي ك ان ال ى الزم د ول لق

  .-تعالى اهللا عن قول الظالمین علوًا كبیرًا  -)٤( »یعتقد الناس فیھ بالدین واإللھ 

  
  :السبب السياسي الواقعي : املسألة الثانية

ر السبب       كان لظھور التعددیة في الفكر الغربي الحدیث سبب آخر، غی
                                                        

  .١١٣المرجع السابق، ص: انظر )١(

  .٤٤٠أسس الفلسفة ، ص: انظر  )٢(
ى              )٣( ر سیئ عل ا أث ان لھ ة ، وك الم اإلسالمي أصحاب المدرسة العقالنی ي الع ة ف تلقف ھذه المقول

  .١٨٠-١٦١مفھوم تجدید الدین ، ص: انظر . بعض المسلمین

  .٢٠٤ولیم جیمس ، ص: انظر  )٤(



  
التعددیة العقائدیة وموقف اإلسالم منھا

  ٥٢ 

أریخي ا   بب الت و الس في، وھ ري الفلس راني  الفك رب النص ي، إذ إن الغ لسیاس
ذاھب    ف والم ین الطوائ روب ب راعات والح ن الص رة م اة مری انى معان ع
ت           ل كان دة، ب ي العقی الفین ف ع المخ ن تعرف التسامح م النصرانیة، التي لم تك
یًا،        ًا ومؤسس دًأ عام ان مب ث ك تتدین بمبدأ اضطھاد المخالفین واستئصالھم، حی

ن مقتضیات   ُینّظر لھ الباباوات والقساوس ان  « ة، ویجعلونھ م انون اإلیم !!  »ق
راء       وك واألم ار المل ائس بإجب ة والكن دھماء    -ثم تنھض البابوی  –فضًال عن ال

  .)١(على شّن حمالت االضطھاد والحروب واإلبادة للمخالفین

ا       ر منھ فكان التاریخ الغربي ملیئًا بھذه الصراعات واالضطھادات، أذك
  :على سبیل المثال 

ي منت   ان    ف اطرة الروم د أب اح أح یالدي اجت ابع الم رن الس ف الق ص
النصارى مصر ، فقتل ألفي نصراني قبطي باإلسكندریة وحدھا، ومن نجا من 
ا     ة وأھلھ القتل ھرب إلى الصحراء، حتى انسحبت النصرانیة المصریة القبطی

  .)٢(من المدن إلى المغارات والكھوف في مفازات الصحراء

، إذ قتل »سان بارتلمیو«للمیالد وقعت مذبحة  ١٥٧٤في فرنسا في عام 
حاھا        یة وض ین عش تانت ب ن البروتس س م ي نف ا ألف ك فیھ ان . )٣(الكاثولی وك

ك   د المل ي عھ تانت ف ن البروتس ل م ن ُقت وع م ارل التاسع«مجم ي . )٤( »ش ف
ذه         ا بھ رح الباب ك،  وف ى المل اني عل ت التھ فرنسا أكثر من عشرین ألفًا، وانھال

ًا ذابح فرح دیدًا الم ازر،  !!.. ش ذه المج رى ھ د ذك مة لتخلی ك أوس ر أن ُتس وأم

                                                        

  . ٨٨اإلسالم واآلخر من یعترف بمن ؟ ومن ینكر من ؟ ، ص: انظر  )١(
  .٧٤قصة االضطھاد الدیني في اإلسالم ، ص: انظر  )٢(

  .٨٩المرجع السابق ، ص )٣(
ع  )٤( ارل التاس ك ش نة  : المل ن س ا م م فرنس ى ١٥٦٠" حك ري  " م ١٥٧٤م إل ك ھن ده المل د وال بع

ئ   الثاني ، وكان عمره حین تولى الملك  ده ملی عشر سنوات فكانت أمة وصیة  علیھ ، وكان عھ

  .٢١٠-٢٠٨تاریخ أوربا الحدیث ، ص: انظر . بالحروب األھلیة بین الكاثولیك والبروتستانت



  
  

 

 ٥٣  التعددیة العقائدیة وموقف اإلسالم منھا

وتوزع على الشعب، ولقد ُرسمت صورة البابا على ھذه األوسمة، وإلى جانبھ 
ك   تانت،    »تشارلس التاسع  «صورة المل اق البروتس یفھ أعن رب بس وھو یض

  .)١( »إعدام الملحدین «وُكتب على ھذه األوسمة عبارة 

ن       وفي جنوب النرویج ذب ل م یالد ك رن العاشر للم ة الق ح ملكھا في نھای
أبى اعتناق النصرانیة، أو قطع أیدیھم وأرجلھم، ونفاھم وشردھم حتى انفردت 

  .)٢(النصرانیة بالبالد

ود     ل األس ي الجب ان  –وف ر    –بالبلق ح غی ة ذب اكم عملی قفھا الح اد أس ق
  .)٣(للمیالد ١٧٠٣النصارى لیلة عید المیالد عام 

بالد    وفي المجر أ ن ال ي م رغم ملكھا غیر النصارى على التنصر أو النف
  .)٤(للمیالد ١٣٤٠عام 

بانیا   ي اس المي   –وف تح اإلس ل الف ان  –قب ادس  «ك ع الس ي  »المجم ف
طلیطلة قد حرم كل المذاھب غیر المذھب الكاثولیكي، وأقسم الملوك على تنفیذ 

  .)٥(ھذا القانون بالقوة 

دل   ا ی ر مم ة كثی ذه األمثل ر ھ ن    وغی راني م رب النص اة الغ ى معان عل
ھ     : الصراعات والحروب الدینیة، وقد عّبر عن ذلك أحد مؤرخي الغرب بقول

رب      « ن أض ا م ي لن لیبیة تحك روب الص ذه الح ن ھ روى ع ي ت ص الت القص
ى    القساوة والنكال البشع ما یتضاءل إزاء بشاعتھ قصة استشھاد المسیحیین عل

زل النفس   . )٦( »أیدي الوثنین  م ت ا       فل ك الصراعات مم ن تل اني م ة تع یة الغربی

                                                        

  .٩٨- ٩٧المرجع السابق ، ص )١(
  .١٣٥الدعوة إلى اإلسالم ، ص )٢(

  .١٤١المرجع السابق ، ص  )٣(
  .١٤٣المرجع السابق ، ص )٤(
  .١٥٦-١٥٤سابق ، صالمرجع ال )٥(

   . ٣/٩٠٥: معالم تاریخ اإلنسانیة  )٦(



  
التعددیة العقائدیة وموقف اإلسالم منھا

  ٥٤ 

  .یجعلھا ال تزول من الذاكرة أبدًا

ات العصور         د خرج من ظلم ان الغرب ق فلما جاء العصر الحدیث، وك
ورة        دثت الث ات، وح رر الحری الم، وق ة الظ لطان الكنیس م س طى، وحط الوس

افة، الصناعیة، وتفوق في شتى المیادین الدنیویة، وازدھرت الشؤون الحیاتیة ك
ھ       انوا من ا ع رار م حین ذلك،لم یكن الساسة والمفكرون الغربیون لیسمحوا بتك
ة        ات الدینی بب االختالف طھادات بس راعات واض روب وص ن ح رًا، م كثی
ًال لمعضلة التعصب        ًا، ح ة عملی ة العقائدی والمذھبیة، فتقّرر ھنا مفھوم التعددی

  .الدیني دواالضطھا

ایش   وكان ذلك بعد ظھور مفھوم الحریة    الدینیة، ومفھوم التسامح والتع
لمي ین     . الس ة ب راعات الطاحن ن الص م م نًا لھ ة حص ة العقائدی ت التعددی فكان

ة     . الطوائف والمذاھب المختلفة ور التعددی اریخي السیاسي لظھ فھذا السبب الت
  .العقائدیة



  
  

 

 ٥٥  التعددیة العقائدیة وموقف اإلسالم منھا

  ل الثاينالفصـ

 

   :وفيه مبحثان 
  .اإلخبار بوقوع التعدد يف األديان والفرق: املبحث األول 
  . التحذير من الكفر واالفتراق يف الدين: املبحث الثاين 

خلق اهللا تعالى اإلنس والجن لعبادتھ، وإقامة دینھ، واالھتداء بشرعھ، 
 : قال تعالى               ]٥٦: اریات الذ [  

فأرسل سبحانھ رسلھ، وأنزل كتبھ، لكي ال یكون للناس حجة من بعد  
الرسل،  ووعد من أطاعھ وعبده بالجنان الخالدة، والنعیم المقیم، وتوعد من 
عصاه وكفر بھ بالنار الحارقة، والعذاب األلیم، وأخبر سبحانھ أنھ ال یقبل من 

: لدین الحق الذي ارتضاه لنفسھ، قال تعالىالعباد إال دینًا واحدًا، دین اإلسالم، ا
                                
  ] ٨٥: آل عمران [

وكان قضاء اهللا تعالى وقدره الكوني أن یقع من كثیر من عباده الكفر   
د لقضائھ، وال معقب لحكمھ، وذلك ابتالء للعباد، والضالل والمعصیة، فال را

ولم یكن جبرًا لھم، ألنھ تعالى أقام الحجة وبین المحجة، وھداھم النجدین، فمن 
آمن وأطاع فعن بینة، ومن ضل وعصى فعن بینة، وما ربك بظالم للعبید، قال 

 : تعالى                      ] ٣: اإلنسان[.  
ة،        ة العقائدی ن التعددی ادي م وفي ھذا الفصل أبین موقف اإلسالم االعتق

  :وقد جعلتھ في مبحثین
ر     : ففي المبحث األول اب والسنة تخب ي الكت أذكر ما جاء من نصوص ف

  .بوقوع التعدد واالختالف في األدیان والفرق
اني  ث الث ي المبح ر ف م أذك ذی : ث ن التح اء م ا ج ر  م ن الكف د م ر والوعی

  . واالفتراق في الدین



  
التعددیة العقائدیة وموقف اإلسالم منھا

  ٥٦ 

  املبحث األول
 

و      وني ھ رعي، وقضاؤه الك ي ش وني، وقضاء دین الى قضاء ك : هللا تع
ر أو    ن كف ون م ي الك ع ف ا یق ل م وادث، فك ع الح املة لجمی یئتھ الش دره ومش ق

ن قضاء اهللا       إیمان، أو طاعة أو معصیة، أو خیر أو شر أو  و م ك، فھ ر ذل غی
الكوني، وھو ال یستلزم محبة اهللا ورضاه، إذ إن من قضاء اهللا الكوني ما یحبھ 
دیني    اء اهللا ال ا قض خطھ، وأم ھ ویس ا یبغض وني م ائھ الك ن قض اه، وم ویرض

ة اهللا     : الشرعي فھو  ة، وھو متضمن لمحب خطاب اهللا الشرعي وأحكامھ الدینی
الة  و  األمر بالص اه، ك م    ورض ن الظل ھ ع الق، ونھی ارم األخ اة ومك الزك

  .)١(والفواحش والكذب وغیرھا

دین        دینوا ب ًا أن ی المین جمیع ى الع رعي عل دیني الش اء اهللا ال وقض
د     وا رسولھ محم دعوا    ،اإلسالم، وأن یتبع نتھ وال یبت دوا بس ان  . وأن یھت وك

ي البدعة قضاءه سبحانھ الكوني، وقوع كثیر من العباد في الكفر والضالل، وف
رة     . واالنحراف، فللھ األمر من قبل ومن بعد وقد جاءت نصوص شرعیة كثی
  .تخبر بذلك، أذكرھا في المطلبین اآلتیین

  .النصوص المصرحة بوقوع التعدد في األدیان والفرق: المطلب األول 

اني   ان         : المطلب الث ي األدی دد ف وع التع ى وق ي أشارت إل النصوص الت
  .والفرق

  

                                                        

  .١/٧٩: شرح العقیدة الطحاویة : انظر   )١(



  
  

 

 ٥٧  التعددیة العقائدیة وموقف اإلسالم منھا

 

 : قال تعالى : أوًال                
           ] ٢: التغابن[   

ام فھذه اآلیة الكریمة تدّل على وقوع الكفر من الناس ال محالة، قال اإلم 
أ ي ھو الخالق لكم على ھذه الصفة وأراد «: في تفسیر ھذه اآلیة  )١(ابن كثیر 

منكم ذلك فالبد من وجود مؤمن وكافر، وھو البصیر بمن یستحق الھدایة ممن 
م الجزاء          ا أت اده وسیجزیھم بھ ال عب ى أعم  »یستحق الضالل، وھو شھید عل

)٢( .  

ل    وذ«: عند ھذه اآلیة )٣(وقال الشیخ السعدي    اد، وجع ق العب كر أنھ خل
منھم المؤمن والكافر، فإیمانھم وكفرھم كلھ، بقضاء اهللا وقدره، وھو الذي شاء 
ن         دون، م ا یری ل م ن  ك ون م ا یتمكن ذلك منھم، بأن جعل لھم قدرة وإرادة، بھ

  )٤( »األمر والنھي 

  : قال اهللا تعالى : ثانیًا                  
                                 

                              
                                                        

اد              : ابن كثیر  )١( داء عم و الف م الدمشقي ، أب ر القرشي البصروي ث ن كثی ن عمر ب و إسماعیل ب ھ
د سنة       ھ محدث ، ول ؤرخ فقی ب      ) ھـ ٧٠١(الدین ، حافظ م ي طل ى دمشق ، ورحل ف ل إل  ، انتق

انیفھ   ن تص م ، م ة  " العل ة والنھای اري  "و" البدای حیح البخ رح ص ھ ،  " ش م یكمل یر " ول وتفس

  .١/٣٢٠:األعالم). ھـ٧٧٤(وغیرھا ، توفي عام " القرآن العظیم 
  .٤/٣٩٩: تفسیر القرآن العظیم  )٢(
د اهللا السعدي التمیمي         : السعدي   )٣( ن عب ن ناصر ب رحمن ب د ال و عب ـ ١٣٧٦ – ١٣٠٧( ھ ، ) ھ

رحمن  : " مفسر ، من علماء الحنابلة، من أھل نجد ، لھ نحو ثالثین كتابًا ، منھا  تیسیر الكریم ال
  .، وغیرھما" طریق الوصول إلى العلم المأمول " ، و " في تفسیر كالم  المنان 

  .٣/٣٤٠: األعـــــــــالم  

  .٨٠٩تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كالم المنان ، ص )٤(



  
التعددیة العقائدیة وموقف اإلسالم منھا

  ٥٨ 

                              

                 ] ٢٥٣: البقرة [ .  

ع       ل فوق د الرس ن بع وا  م اس اختلف الى أن الن ر تع ة أخب ذه اآلی ي ھ وف
ت     انھم واختلف ددت أدی اإلیمان من بعضھم، ووقع الكفر من البعض اآلخر، فتع
ام          ال اإلم وني، ق دره الك ك بقضاء اهللا وق ال، وذل نھم االقتت فرقھم، حتى وقع بی

نھم   . ...«: في تفسیر ھذه اآلیة  )١(القرطبي ي، فم إنما اختلف الناس بعد كل نب
در   من آمن ومنھم من كفر بغیًا وحسدًا على  حطام الدنیا، وذلك كلھ بقضاء وق
ة     ّر الحكم تأثر بس وإرادة من اهللا تعالى، ولو شاء خالف ذلك لكان، ولكنھ المس

  .)٢( »في ذلك الفعل لما یرید

ر عن كم    «: وقال الشیخ السعدي في تفسیرھا    ا أخب ا   ولم ال الرسل وم
ر          ى الخی وتھم إل د، ودع نھم واح ائص، وأن دی ل والخص ن الفض اھم م أعط
اد        ى تصدیقھم، واإلنقی م عل ع األم واحدة، كان موجب ذلك ومقتضاه، أن تجتم
وا        رھم انحرف ن أكث ؤمن البشر، لك ا ی لھم، لما آتاھم من البینات التي على مثلھ

ن      .عن الصراط المستقیم، ووقع االختالف بین األمم نھم م ن، وم ن آم فمنھم م
و شاء     ادي، ول كفر، ووقع ألجل ذلك االقتتال الذي ھو موجب االختالف والتع

بعدما وقع االختالف  –اهللا لجمعھم على الھدى فما اختلفوا، ولو شاء اهللا أیضًا 
ذا      . ما اقتتلوا -الموجب االقتتال  ى ھ ور عل ان األم ولكن حكمتھ، اقتضت جری

  .)٣( »النظام بحسب األسباب 

                                                        

رح األنصاري األن      : القرطبي  )١( ن ف ي بكر ب ن أب ار     ھو محمد بن أحمد ب ي ، من كب دلسي القرطب
من  ) ھـ ٦٧١(، من أھل قرطبة ، ورحل إلى المشرق واستقر بمصر وتوفي فیھا عام  المفسرین

األعالم  . وغیرھما" التذكرة بأحوال الموتى وأمور اآلخرة "و " الجامع ألحكام القرآن : " كتبھ 
 :٥/٣٢٢.  

  .٣/٢٦٥: امع ألحكام القرآن الج )٢(

  .٨٤تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كالم المنان ، ص )٣(
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 : قول اهللا تعالى : ثالثًا                

                       

                                 

                          

                   ] ٢١٣: البقرة[   
في ھذه اآلیة أن الناس كلھم كانوا على دینھ الحق، فلما ضلوا بین تعالى 

وكفروا أرسل الرسل وأنـــــزل الكتب لھدایتـــھم، فوقع التكذیب والكفر 
واالختالف من كثیر منھم بغیًا وظلمًا، وآمن من شاء اهللا ھدایتھ، قال الشیخ 

الكتب على أھل ولما ذكر نعمتھ العظیمة بإنزال ... «: السعدي في تفسیر اآلیة
الكتاب، وكان ھذا یقتضي اتفاقھم علیھا واجتماعھم، أخبر تعالى أنھم بغى 

فاختلفوا في . بعضھم على بعض، وحصل النزاع والخصام وكثرة االختالف
الكتاب الذي ینبغي أن یكونوا أولى الناس باالجتماع علیھ، وذلك من بعد ما 

. بعیدًاقاطعات، وضلوا بذلك ضالًال علموه وتیقنوا باآلیات البینات، واألدلة ال
           ،من ھذه األمة           
  . فكل ما اختلف فیھ أھل الكتاب، وأخطؤوا فیھ الحق والصواب، ھدى اهللا

  .)١( »تعالى وتیسیره لھم ورحمتھ"  بإذنھ + للحق فیھ ھذه األمة 
     : قال تعالى  :رابعاً          

                             
             ]١٩: ن آل عمرا[  

وفي ھذه اآلیة داللة على أن اهللا تعالى ال یقبل من األدیان إال دین 
، ثم أخبر أن أھل الكتاب كفروا ×اإلسالم الذي جاء بھ رسولھ الكریم محمد 

ولم یقبلوا دینھ، بعد بلوغھم الحجة، ومجيء العلم البین، بغیًا وظلمًا منھم، ثم 
في  )٢(علیھ، قال اإلمام الشوكانيأخبر تعالى أن ھذا كفر بآیاتھ، وتوعدھم 

                                                        
  .٧٢المرجع السابق ،ص )١(
ار           : الشوكاني  )٢( د ، ومحدث حافظ ، من كب ھ مجتھ د الشوكاني ، فقی ن محم ي ب ھو محمد بن عل
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  ٦٠ 

 :قولھ تعالى  «: تفسیر ھذه اآلیة               

                   فیھ اإلخبار بأن اختالف الیھود
علیھم الدخـول في دیـن  والنصارى كان لمجرد البغي بعد أن علموا بأنھ یجـب

 قولھ ... اإلســـــــــالم  بما تضمنتھ كتبھم المنزلة إلیھم       

        أي باآلیات الدالة على أن الدین عند اهللا اإلسالم 
         وقال )١( »بآیاتھفیجازیھ ویعاقبھ على كفره ،

أي أن  –ثم أخبر تعالى أن أھل الكتاب یعلمون ذلك ... «: الشیخ السعدي 
وإنما اختلفوا فانحرفوا عنھ عنادًا وبغیًا، وإال فقد جاءھم العلم  –اإلسالم حق 

  .المقتضي لعدم االختالف، الموجب للزوم الدین الحقیقي

د      اءھم محم ا ج م لم ن    ث ة، ولك ق المعرف وه ح ي  عرف د والبغ الحس
  .)٢( »والكفر بآیات اهللا، ھي التي صدتھم عن اتباع الحق 

          : قول اهللا تعالى  : خامساً  

             ]١٩: س یون[  ،
ھذه اآلیة توضح أن الكفر واقع من الناس بعد أن لم یكن فیھم ـ إذ كانوا كلھم أمة 

ثم «: واحدة مؤمنون باهللا، ثم حدث فیھم الكفر، قال اإلمام ابن كثیر في تفسیر اآلیة 
أخبر اهللا تعالى أن ھذا الشرك حادث في الناس، كائن بعد أن لم یكن، وأن الناس كلھم 

كان بین آدم ونوح عشرة : دین واحد، وھو اإلسالم، قال ابن عباس كانوا على 
قرون كلھم على اإلسالم، ثم وقع االختالف بین الناس، وعبدت األصنام واألنداد 

، ونفس )٣( »واألوثان فبعث اهللا الرسل بآیاتھ وبیناتھ وحججھ البالغة وبراھینھ الدامغة
                                                        

د سنة    ـ  ١١٧٣( علماء الیمن ، ول ا یقرب من        ) ھ ھ م ي القضاء بصنعاء ، ول ًا   ١١٤، ول مؤلف
دیر   " و " إرشاد الفحول   "، و" البدر الطالع " ، و " نیل األوطار : " منھا  تح الق ا ،  " ف وغیرھ

  .٦/٢٩٨: األعالم ). ھـ١٢٥٠(توفي ، سنة 
  .١/٣٢٦: فتح القدیر  )١(
  .٩٧،ص  المنانتیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كالم  )٢(

  .٢/٤٢٦: تفسیر القرآن العظیم  )٣(
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أن الناس ما كانوا جمعیًا  «: اآلیة، قال  ھذا المعنى یقرره اإلمام الشوكاني في تفسیر
إال أمة واحدة موحدة هللا  سبحانھ مؤمنة بھ، فصار البعض كافرًا وبقى البعض اآلخر 

  )١( »مؤمنًا فخالف بعضھم بعضًا 

 : قول اهللا تعالى  :سادساً                      

                          

                  ] ١١٩-١١٨: ھود[.  

وفي ھذه اآلیة یخبر سبحانھ أنھ لو شاء لجعل الناس أمة واحدة على  
، ولكن مشیئتھ قضت وقوع االختالف بین الناس، أي الكفر اإلیمان بھ وعبادتھ

والضالل عن دینھ، بداللة أنھ تعالى ذكر قبل ھذه اآلیة انقسام الناس إلى 
 : أشقیاء سیدخلون النار، وسعداء سیدخلون الجنة، حیث قال تعالى    

         ]  ثم قال  ] ١٠٦: ھود :           

    ]  واستثنى من الناس المختلفین أھل رحمة اهللا وھم ]  ١٠٨: ھود
 : المؤمنون بدینھ الحق، ثم قال         أي خلق قومًا لالختالف

  قولھ  «: وقومًا للرحمة، قال اإلمام ابن كثیر في تفسیرھا  

             أي ال یزال الخالف بین الناس في
    : وقولھ ... أدیانھم واعتقاداتھم ومللھم ونحلھم ومذاھبھم وآرائھم

      إال المرحومین من أتباع الرسل الذین تمسكوا بما أمر بھ : أي
خلق ھؤالء " : ولذلك خلقھم + في قولھ  )٢(وقال الحسن البصري... من الدین

وُسئل اإلمام مالك عـن قولھ ... لجنتـھ وخلق ھـؤالء لناره وخلق ھؤالء لعذابھ
         وقال )٣( »فریق في الجنة وفریق في السعیر«: فقال ،

                                                        

  .٢/٤٣٣: لقدیر فتح ا )١(
د فاضل ،      : ھو  )٢( ھ ، زاھ ة فقی سید التابعین الحسن بن أبي الحسن یسار البصري األنصاري ، ثق

  .٢/٢٤٣: تھذیب التھذیب . سنة ٨٨ھـ وعمره ١١٠كان من أفصح الناس وأجملھم ، مات سنة 

  .٤٨٢-٢/٤٨١: تفسیر القرآن العظیم  )٣(
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لدین یخبر تعالى أنھ لو شاء لجعل الناس أمة واحدة على ا «: الشیخ السعدي 
اإلسالمي، فإن مشیئتھ غیر قاصرة، وال یمتنع علیھ شيء، ولكنھ اقتضت 
حكمتھ أن ال یزالوا مختلفین مخالفین  للصراط المستقیم، متبعین للسبل 

: قولھ . الموصلة إلى النار، كل یرى الحق فیما قالھ، والضالل في قول غیره
           ق والعمل بھ، واالتفاق علیھفھداھم إلى العلم بالح ...

 وقولھ          أي اقتضت حكمتھ أنھ خلقھم لیكون منھم السعداء
واألشقیاء، والمتقون والمختلفون، والفریق الذي ھدى اهللا، والفریق الذي حقت 
علیھم الضاللة، لیتبین للعباد عدلھ وحكمتھ، ولیظھر ما كمن من الطباع 

ادات التي ال تتم وال ن الخیر والشر، ولتقوم سوق الجھاد والعبالبشریة م
  . )١( »باالمتحان واالبتالء تستقیم إال

الى      : ومن فھم من قولھ تع         االختالف أن اهللا أذن ب
ع         ا وق نیعًا، كم ًا، وأخطأ خطًأ ش بین الناس ورضیھ منھم، فقد ضل ضالًال بین

  .  )٢(لتعددیةمن بعض دعاة ا

قال    أن رسول  اهللا -   )٣(عن عیاض بن حمار المجاشعي :سابعاً  
ي،     «: ذات  یوم في خطبتھ  ا علمن تم مم أال إن ربي أمرني أن ُأعلمكم ما جھل

م           م، وإنھ اء كلھ ادي ُحنف ت عب ي خلق دًا حالل، وإن ھ عب یومي ھذا، كل ما نحلت
علیھم ما أحللت لھم، وأمرتھم أن  أتتھم الشیاطین فاجتالتھم عن دینھم، وحرمت

  .)٤(».... یشركوا بي ما لم أنزل بھ سلطانًا
                                                        

  .٣٤١المنان ، صتیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كالم  )١(
  .سیأتي الرد علیھم في الفصل الخامس )٢(
عیاض بن حمار بن أبي حمار بن ناجیة المجاشعي التمیمي ، سكن البصرة ، وروى عن   : ھو  )٣(

ب         ×النبي  ي طال ن أب ى ب ة عل ى خالف ط ، عاش إل  -  –، لھ في صحیح مسلم حدیث واحد فق
  .٨/١٧٢تھذیب التھذیب 

ة         : الجنة ، باب : ، كتاب  رواه مسلم في صحیحھ )٤( دنیا أھل الجن ي ال ا ف ي یعرف بھ الصفات الت

  ).٢٨٦٥ح (وأھل النار ، 



  
  

 

 ٦٣  التعددیة العقائدیة وموقف اإلسالم منھا

  في ھذا الحدیث القدسي یخبر تعالى أنھ خلق الناس حنفاء، أي   
مسلمین موحدین لھ تعالى، ثم أغرتھم الشیاطین عن دین اهللا الحق ، وجعلتھم 

في شرح  )١(النووي یشركون باهللا ویبدلون دینھ ویغّیرون شریعتھ، یقول اإلمام
وإني خلقت عبادي حنفاء « :قولھ تعالى في الحدیث القدسي  «: ھذا الحدیث 

أي مسلمین وقیل طاھرین من المعاصي، وقیل مستقیمین منیبین لقبول  »كلھم
 : الھدایة، وقیل المراد حین أخذ علیھم العھد وھم في عالم الذر، وقال   

    .  

الى    ھ تع نھم      «:  قول ن دی التھم ع یاطین فاجت تھم الش م أت أي ... »وأنھ
  .)٢(»استخفوھم فذھبوا بھم وأزالوھم عما كانوا علیھ، وجالوا معھم في الباطل

افترقت الیھود على إحدى وسبعین  «: أنھ قال  ثبت عن النبي  :ثامناً   
ة   بعین فرق الث وس ى ث ة عل ذه األم تفترق ھ ة، وس ار إال )٣(فرق ي الن ا ف  ، كلھ

ھ        «: من ھي یا رسول اهللا ؟ قال : قیل  »واحدة ا علی ا أن ل م ى مث ان عل ن ك م
  .)٤(»الیوم وأصحابي

                                                        

ع           : ھو  )١( ا ، عالم جم و زكری ووي الشافعي أب ن حسن الن ن مري ب اإلمام الفقیھ یحي بن شرف ب
وفي سنة   ٦٣١بین الفقھ والحدیث ، واشتھر بالصالح والعبادة ، ولد سنة  ـ األعالم   ٦٧٦ھـ وت ھ

  .ھـ٨/١٤٩: 
  .١٧/١٩٧: صحیح مسلم بشرح اإلمام النووي  )٢(
اب  : رواه أبو داود في سننھ ، كتاب  )٣( ذي  )  ٤٥٩٦ح ( شرح السنة ،   : السنة ، ب ، ورواه الترم

اب  : في جامعھ، كتاب  ان ، ب ة ،       : اإلیم ذه األم راق ھ ي افت ا جاء ف ن  ) ٢٦٤٠ح ( م ، ورواه اب
اب     ي سننھ ، كت ا  : ماجة ف تن، ب م ،   : ب الف راق األم ي    )  ٣٩٩١ح ( افت د ف ام أحم ، ورواه اإلم

  .، ورواه غیرھم ٢/٣٣٢: مسنده 

اب : ھذه الروایة رواھا الترمذي في جامعة ، كتاب  )٤( ة       : اإلیمان ، ب ذه األم راق ھ ي افت ا جاء ف م
اد   "  حدیث حسن غریب ، ورواه الاللكائي في : وقال الترمذي ) ٢٦٤١ح( شرح أصول االعتق

اع الجماعة    یاق ما روي عن النبي س" :  ا الحاكم   ) ١٤٧-١٤٥ح(في  الحث على اتب ورواھ

  .١٢٩-١/١٢٨: في مستدركھ ، كتاب العلم 
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  .)١( »ھي الجماعة  «: وفي بعض الروایات قال 

ة،         ي األم راق ف وع االفت ي وق   ھذا الحدیث من أشھر األحادیث النبویة ف
ع         ة اإلسالم وق إن أم ع، ف القبول، وصدقھ الواق اء ب راق    وقد تلقاه العلم ا افت فیھ

وابتداع في الدین، حتى ظھرت كثیر من الفرق خالفت بعض أصول اإلسالم،  
ذا        ان ھ ة والضاللة، وك بل الغوای وانحرفت عن الصراط المستقیم، وسلكت ُس

ول اهللا    ھ رس ر عن ا أخب داق م ن  مص الم اب یخ اإلس ال ش   ، ق
وظ عن ا  «: ، بعد أن ذكر بعض أحادیث االفتراق )٢(تیمیة  ي  وھذا محف   لنب

                                                        

ن  ) ٤٥٩٧ح( شرح السنة ، : السنة ، باب : ھذه الروایة رواھا أبو داود في سننھ ، كتاب  )١( ، واب
اب   ننھ ، كت ي س ة ف اب : ماج تن ، ب م ، : الف راق األم د) ٣٩٩٣-٣٩٩٢ح ( افت ام أحم     ، واإلم

=  

ي  " شرح أصول االعتقاد : " ، والاللكائي في  ٤/١٠٢: في مسند  =    ، في سیاق ما روى عن النب
  ، ورواه غیرھم) ١٥٠ح(في الحث على اتباع الجماعة ،.  

د ورد   ھذا الحدیث في افتراق األمة مشھور وصححھ كثیر من العلماء المحققین واعتنوا بھ ، وق

نھم     م ع من  الصحابة م د         : ن طرق كثیرة عن جم ي سفیان ، وعب ن أب ة ب رة ، ومعاوی و ھری أب
عود    ن مس درداء ، واب و ال ك ، وأب ن مال س ب ك ، وأن ن مال وف ب رو ، وع ي اهللا  –اهللا عم رض

ن     : ، ومن العلماء الذین صححوا الحدیث  -عنھم أجمعین  ذي ،والحاكم ، والشاطبي ، واب الترم

اني  تیمیة ، والذھب ول الحاكم        . ي ، والسیوطي ، واأللب ي تصحیحھ ، ق اء ف وال العلم : " ومن أق
ة   ا الحج ام بھ انید تق ذه أس ذھبي" ھ ھ ال اكم . ووافق تدرك الح یخ  ١/١٢٨،٢/٤٨٠مس ال ش ، وق

اوي   " الحدیث صحیح مشھور في السنن والمسانید   : " اإلسالم ابن تیمیة  وع الفت ، ٣/٣٤٥مجم

  : ق طرق الحدیث وكالم العلماء فیھ وقال األلباني بعد أن سا
ى        "  لف عل ن س ًا ع اء خلف ابع العلم ذلك تت ھ ول ك فی ت ال ش دیث ثاب وح أن الح ین بوض د تب فق

ھ    رده وشذوذه           ... االحتجاج ب د بتف ھ إال بعض من ال یعت د طعن فی دًا ق م أح لة  " وال أعل ، سلس

  .١/٣٦٣:األحادیث الصحیحة  
ن  : ھو  )٢( دین ،          أحمد بن عبد الحلیم ب ي ال اس تق و العب ي ، أب ي الدمشقي الحنبل د السالم الحران عب

و دون ا   ى ودرس وھ ي     ابن تیمیة ، نبغ واشتھر وبرع في كل فن ، وأفت ًا ف ان قوی لعشرین ، وك

د سجن مرارًا ،      ذات اهللا رًا ، فق ، شدیدًا على أھل البدع ، ولقي بسبب صدعھ في الحق أذى كثی
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ة،          ي األم ا ف ن وقوعھ د م ة واالختالف الب ى أن التفرق من غیر وجھ، یشیر إل
ھ السالمة     ال الشیخ حافظ    )١( »وكان یحذر أمتھ لینجو منھ من شاء اهللا ل ، وق

ي  وا         «:)٢(الحكم م اختلف ابقة أنھ م الس الى عن األم ا اهللا تع ا أخبرن ھ كم م أن واعل
یدًا، وفي ذلك أعظم واعظ، وأكبر زاجر عن اختالفًا شدیدًا، وافترقوا افتراقًا بع

رق  تالف والتف راق    -... االخ دیث االفت ر ح د أن ذك ال بع م  ق ل   -ث د حص وق
اقم    مصداق ما أخبر بھ الرسول  راق، وتف وھو الصادق المصدوق من االفت

ي    افترقوا ف اق، ف دع والنف ت الب تالف، ونجم تد االخ قاق فاش م الش ر وعظ األم
فات الى وص ماء اهللا تع ان  أس اب اإلیم ي ب ة، وف الة ممثل ة، وغ اة معطل ى نف ھ إل

والوعد والوعید إلى مرجئة ووعیدیة من خوارج ومعتزلة، وفي باب أفعال اهللا 
ھ   وأقداره إلى جبریة غالة، وقدریة نفاة، وفي أصحاب رسول اهللا  وأھل بیت

ف           رق الضالل، وطوائ ن ف ك م ر ذل ى غی اة، إل إلى رافضة غالة وناصبة جف
النتحال، وكل طائفة من ھذه الطوائف قد تحزبت فرقًا وتشعبت طرقًا، البدع وا

  .)٣( »وكل فرقة تكفر صاحبتھا وتزعم أنھا ھي الفرقة الناجیة المنصورة 

ال رسول اهللا   : قال  –رضي اهللا عنھ  - )٤(عن ثوبان  :تاسعاً    إن «× ق

                                                        

ل ا ًا  ألھ ھ مرجع ّد مؤلفات ھ وتع ن مؤلفات ة ، م نة والجماع ة " لس نة النبوی اج الس درء " و " منھ

ن        " اإلیمان " و " تعارض العقل والنقل  رحمن ب د ال ھ الشیخ عب ع فتاوی د جم وغیرھا كثیر ، وق
نة     ق س ي دمش وفي ف دًا ، ت ین مجل بعة وثالث ي س م ف ـ٧٢٨قاس الم . ھ ة ١/١٤٤: األع ، والبدای

  .١٤/١٣٥: والنھایة 

  .١/١٢٧: راط المستقیم اقتضاء الص )١(
ھ  : ھو  )٢( حافظ بن أحمد بن علي الحكمي ، من كبار علماء زماننا ، عالم بالتوحید واألصول والفق

ي               ع ف ى نب م حت ب العل رآن صغیرًا وطل ظ الق دین ، حف اد الزاھ املین والعب دعاة الع ، وھو من ال

اه األجل بم         یم واف ولى التعل ة وت ب النافع ألف الكت زة ، ف ھ من الحج عام       فترة وجی د انتھائ ة بع ك
  .٢/١٥٩: األعالم . ھـ١٣٧٧

  .١٦-١/١٥: معارج القبول بشرح سلم الوصول  )٣(

ي  : ثوبان بن ُبجدد ، أبو عبد اهللا وقیل  )٤( یمن      أبو عبد  الرحمن ، مولى النب ل أصلھ من ال ، قی
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  ٦٦ 

أخاف على  وإنما«: إلى أن قال ). الحدیث ..... ( اهللا تعالى زوى لي األرض
ة، وال           وم القیام ى ی ع إل م یرف یھم السیف ل ع عل أمتي األئمة المضلین، وإذا وق
ي         ن أمت ام م د فئ ى یعب ي بالمشركین، وحت تقوم الساعة حتى یلحق حّي من أمت
اتم   األوثان، وإنھ سیكون في أمتي كذابون ثالثون، كلھم  یزعم أنھ نبي، وأنا خ

  )١( »النبیین، ال نبي بعدي 

ذا الح ف  وھ یاق التخوی ي س اء ف ة وج ي األم ة ف وع الفرق ئ بوق دیث ُینب
  .والتحذیر

ــراً  رة   :عاش ي ھری ن أب ھ  –)٢(ع ي اهللا عن ي  –رض ال  أن النب : ق
   » شرباً بشرب وذراعاً بذراع: لتأخذن أميت مأخذ القرون قبلها «

  . )٣( »فمن الناس إال أولئك ؟  «: فارس والروم ؟ قال : قالوا  

القرآن الكریم وفي أحادیث نبویة أن األمم الماضیة اختلفوا وقد جاء في   
ة         ذه األم ا بعض ھ یقع فیھ ي س ور الت في دینھم، وتفرقوا كثیرًا، وھذه من األم

ذا الحدیث      . تشبھًا باألمم األخرى ة عن ھ ن تیمی ذا   «: قال شیخ اإلسالم اب وھ
ا      ا ك ھ، كم ن یفعل ذم لم ر  كلھ خرج منھ مخرج الخبر عن وقوع ذلك، وال ن یخب

                                                        

  .٢/٢٩: ھذیب تھذیب الت. ھـ٥٤فأعتقھ ، مات في حمص سنة  أصابھ سباء ، فاشتراه النبي 
اب    : كتاب : رواه أبوداود في سننھ  )١( تن  والمالحم ، ب ا ،    : الف تن ودالئلھ ، ) ٤٢٥٢ح ( ذكر الف

تن  : ورواه الترمذي في جامعھ ، في كتاب  ال  ) ٢٢١٩ح (  ٠الف " حدیث حسن صحیح    : " وق

.  
ر الصحابة حفظًا للحدیث     :ھو  )٢( ان أكث دم عل  . عبد الرحمن بن صخر الدوسي ، ك ى رسول اهللا  ق

  وفي  ) ٥٣٧٤( في السنة السابعة من الھجرة ، وروى من األحادیث ما یقرب من حدیثًا ، وت

  . -٥٩سنة 
  .٢٤٠-١٢/٢٣٧: ، تھذیب التھذیب  ٣/٣٠٨: األعالم 

اب    )٣( حیحھ كت ي ص اري ف ھ البخ اب  : أخرج نة ، ب اب والس ام بالكت ي  : االعتص ول النب : "  ق

  ).٧٣١٩ح(، "  لتتبعن سنن من كان قبلكم
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  .)١( »عما یفعلھ الناس بین یدي الساعة من األشراط واألمور المحرمات

یختلفون       اس س ى أن الن ة عل ا دال رعیة وغیرھ وص الش ذه النص فھ
ویتفرقون إلى أدیان متعددة، وملل متباینة، كلھا ضالة كافرة، إال دین اهللا الحق 

لت النصوص أیضًا ود. الذي ارتضاه لنفسھ، وأمر بھ عباده، وھو دین اإلسالم
ابقة،     م الس ي األم على أن الفرقة واالختالف واقع في أمة اإلسالم كما وقعت ف
ن         تقیم، وھي م دى المس ى الحق والھ ة عل وأن فرقة واحدة من ھذه الفرق باقی

   -رضي اهللا عنھم -وأصحابھ الكرام  كان على ما كان علیھ رسول اهللا 

 

 

دد          راق والتع وع االفت ى وق ھناك نصوص في الكتاب والسنة أشارت إل
ن   ذر م ي تح وص الت رة، كالنص ذلك مباش رح ب م تص رق، ول ان والف ي األدی ف
ة،     ق والجماع زوم الح رة بل وص اآلم دین، والنص ي ال راق ف ر واالفت الكف

واع النصوص     والنصوص المتوعدة بالعذاب لمن كفر أو ضل وا إن أن دع، ف بت
  : )٢(ھذه متضمنة وقوع التعدد في األدیان والفرق، فمنھا ما یأتي

  :النصوص احملذرة من الكفر والفرقة يف الدين: املسألة األوىل
ي          راق ف ر أو االفت ي الكف وع ف ن الوق النصوص التي جاء فیھا تحذیر م

راق     ر واالفت وع الكف ھ ال    الدین تشتمل ضمنًا على اإلخبار بوق دین، إذ إن ي ال ف
ولھ  الى ورس ذر اهللا تع ى ألن یح ي   معن اء ف ا ج ل م ع، فك ن یق يء ل ن ش م

القرآن والسنة من التحذیر من الكفر أو التحذیر من االفتراق في الدین فھو یدل 
ن اهللا    تالء م  –على أن الكفر واالفتراق في الدین سیقع من الناس ال محالة، اب

                                                        

  .١/١٥٢: اقتضاء الصراط المستقیم  )١(
ا     )٢( رق ، وإنم ان والف لن أستقصي جمیع أنواع  النصوص التي أشارت إلى وقوع التعدد في  األدی

  .أكتفي بثالثة أنواع فقط
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ع    دقھ الواق ا ص ذا م رع      وإال -وھ ى للش دة، وحاش ذیر فائ ذا التح ان لھ ا ك لم
  .المطھر أن یأتي فیھ ما لیس لھ فائدة

  -:النصوص احملذرة من الكفر * 

    :قولھ تعالى  -أ                  

                        ] ١١٦: النساء[.  

   : وقولھ تعالى  - ب               

             ] ١٣٦:النساء[.  

 : وقال تعالى  -ج                

       ]٥:المائدة[.  

 : وقال تعالى  -د                        

                            
  .]٣١: الحج [

رة     -ھـ   ي ھری ي    - وعن أب ال   عن النب م    «: ق إن اهللا یرضى لك
ًا   م ثالث ره لك ًا ویك یئًا، وأن   : ثالث ھ ش ركوا ب دوه وال تش م، أن تعب ى لك فیرض

رة السؤال،          ال، وكث ل وق م قی ره لك وا، ویك ًا وال تفرق تعتصموا بحبل اهللا جمیع
   .)١(»وإضاعة المال

رة     -و   ي بك ال   -   –  )٢(وعن أب د رسول اهللا    : ق ا عن ال  كن : فق
دین، وشھادة       ) : ثالثًا ( أال أنبئكم بأكبر الكبائر « وق الوال اهللا، وعق اإلشراك ب

                                                        

ر حاجة ،   : األقضیة ، باب : أخرجھ مسلم في صحیحھ ، كتاب  )١( النھي عن كثرة المسائل من غی

  ).١٧١٥ح(
ھ       )٢( ي  ، اشتھر بكنیت ن عمرو الثقف و بكرة   ( ھو ُنفیع بن الحارث بن كلدة ب ، أسلم والرسول   ) أب

         ار الصحابة ، مات سنة ان من خی ل    ٥٠محاصر بالطائف، وك ل   ٥١للھجرة وقی . ٥٢وقی

  .٤١٩-١٠/٤١٨تھذیب التھذیب 



  
  

 

 ٦٩  التعددیة العقائدیة وموقف اإلسالم منھا

  .وغیرھا من النصوص الكثیرة المحذرة من الكفر . )١(»الزور

  -:وأما النصوص احملذرة من االفتراق يف الدين *  

 : قولھ تعالى  -أ                ] آل

  .]١٠٣: عمران

  : وقال تعالى  - ب                    

                      ] ١٠٥: آل عمران[.  

  :  وقال تعالى -ج                 

           ] ١٥٣: األنعام[  

   : وقال تعالى  -د                   

                          ] ١٥٩:األنعام[.  

وإال لكان  -وقد وقع-من أمر البد حاصل  فاهللا تعالى إنما برأ رسولھ   
  -تعالى اهللا عن ذلك  –مما ال فائدة في ذكره 

ا رسول اهللا    : قال  -  –  )٢(وعن عبد اهللا بن مسعود  -ھـ    خط لن
مالھ،  . »ھذا سبیل اهللا  «: خطًا ثم قال یومًا  ثم خط خطوطًا عن یمینھ وعن ش

  .»ھذه سبل على كل سبیل منھا شیطان یدعو إلیھ  «: ثم قال 

         : ثم تال قول اهللا تعالى 

             )٣( 

  .]١٥٣: األنعام [
                                                        

  ).٨٧ح( الكبائر وأكبرھا ،: اإلیمان ، باب : أخرجھ مسلم في صحیحھ ، كتاب  )١(
عبد اهللا بن مسعود بن غافل بن حبیب الُھذلي ، أسلم بمكة قدیمًا وھاجر الھجرتین ، وشھد : ھو  )٢(

ة سنة        ات بالمدین اء الصحابة ، م ل    ٣٢بدرًا والمشاھد كلھا ، وكان من علم . ٣٣للھجرة ، وقی
  .٦/٢٦:تھذیب التھذیب 

نده   )٣( ي مس د ف ھ أحم ي م١/٤٣٥: أخرج اكم ف تدركھ ، وراواه الح ال  ٢/٣١٨: س حیح : " وق ص

  .وحسنھ األلباني) ١٧" (السنة " ورواه ابن أبي عاصم في " اإلسناد ولم یخرجاه 
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عود    -و   ن مس د اهللا ب ن عب ال  –   –وع ة   : ق رأ آی ًال ق معت رج س
فذكرت ذلك  یقرأ خالفھا فأخذت بیده فانطلقت بھ إلى النبي  سمعت النبي 

وال تختلفوا، فإن من  كالكما محسن، «: لھ، فعرفت في وجھھ الكراھیة، وقال 
  . )١( »كان قبلكم اختلفوا فھلكوا 

ا        )٢(فھذه النصوص   دین ـ وغیرھ ي ال راق ف ر واالفت التي تحذر من الكف
  .كثیر ـ تدل ضمنًا على وقوع الكفر واالفتراق

  :النصوص الدالة على أن  احلق يف اإلسالم واآلمرة بلزومه: املسألة الثانية
ى أن الح     ھ، تتضمن      النصوص الدالة عل رة بلزوم و اإلسالم واآلم ق ھ

الى    ر اهللا تع اإلخبار بوقوع الكفر واالفتراق في الدین، إذ إنھ ال معنى ألن یخب
ان       ورسولھ  ا سواه، إال إذا ك رك م ھ وت على أن الحق واحد، ویأمرا بلزوم

فالمؤمنون في ھذه الحیاة . الكفر واالفتراق في الدین سیقعا من الناس ال محالة
أدیانًا كثیرة وفرقًا متعددة، وكلھا مختلفة متناقضة، فبین اهللا تعالى لعباده یرون 

م     ًا سواه، ث المؤمنین أن الدین الحق واحد وھو اإلسالم، وأنھ تعالى ال یقبل دین
ریم    رق       بین تعالى على لسان رسولھ الك ى ف یفترقون إل أن أھل اإلسالم س

ن ك   و       متعددة، كلھا ضالة إال فرقة واحدة، ھي م ھ ھ ان علی ا ك ل م ى مث ان عل
، فكل ما جاء من النصوص التي تبین  -رضوان اهللا علیھم –وأصحابھ الكرام 

یقعا     دین س ي ال الحق وتأمر بلزومھ فھي تدل ضمنًا على أن الكفر واالفتراق ف
  :والبد، ومن ھذه النصوص ما یأتي

  :النصوص اآلمرة بلزوم اإلسالم دون سواه * 
   : قال تعالى  -أ         ] ١٩: آل عمران[.  

                                                        

اب      )١( حیحھ ، كت ي ص اري ف ھ البخ اب  : أخرج ومات ، ب خاص    : الخص ي األش ذكر ف ا ی م
  ).٢٤١٠ح(والخصومة بین المسلم والیھود، 

  .المبحث الثاني من ھذه الفصلسیأتي الحدیث عن ھذه النصوص بالتفصیل في  )٢(
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  : وقال تعالى  - ب                 
                         

                      ]٢٠: عمران .آل[  

  : وقال تعالى  -ج                      

          ] ٨٥: آل عمران  [  

 : ل تعالى وقا -د                

           ] ٣: المائدة .[  

ي   -  –  )١(وعن أبي بن كعب   -ھـ   ال   أن النب إن الدين عند  «: ق
  .)٢( » اوسيةاهللا احلنفية املسلمة ال اليهودية، وال النصرانية، وال

  :ما جاء من نصوص تأمر بلزوم جماعة المسلمین وأھل الحق منھم*   

وستفترق هذه األمة على ثالث وسـبعني   «: قولھ علیھ الصالة والسالم    -أ  
من كان على «: من ھي یا رسول اهللا ؟ قال : قیل  » فرقة كلها يف النار إال واحدة

ال  وفي .»مثل ما أنا علیھ الیوم وأصحابي  ة   «: روایة أخرى ق  »ھي الجماع
)٣(.  

ي ظاھرین       «: وقال علیھ الصالة والسالم  -ب   ن أمت ة م زال طائف ال ت
  .)٤(»على الحق، ال یضرھم من خذلھم، حتى یأتي أمر اهللا وھم كذلك

                                                        
ة ،         : ھو  )١( ة الثانی درًا ، والعقب راء ، شھد ب ذر ، سید الق و المن ُأبي بن كعب بن قیس بن عبید ، أب

ن كعب     : "  قال فیھ رسول اهللا  ي ب رؤھم  أب ن الخطاب        " وأق ة عمر ب ي خالف ل مات ف ، قی
  .١/١٦٩:تھذیب التھذیب . ٣٢، وقیل في خالفة عثمان سنة  ١٩سنة 

اب  : أخرجھ الترمذي ، كتاب  )٢( ن كعب    : المناقب ، ب ي ب ذي   ) ٣٨٩٨ح. ( فضل أب ال الترم : وق
  .٥/١٣١: وأخرجھ اإلمام أحمد في مسنده . ھذا حدیث حسن صحیح

  .٦٥سبق تخریجھ ، ص )٣(
اب     )٤( ب  : أخرجھ البخاري في صحیحھ ، كت ، وأخرجھ مسلم في صحیحھ ،     ) ٣٦٤١ح ( المناق

ى الحق    "  قولھ : رة ، باب اإلما: كتاب  ) ١٩٢٠ح(، " ال تزال طائفة من أمتي ظاھرین عل
نھم         ع من الصحابة م ذا الحدیث عن جم اص     : ، وھذا لفظ مسلم ، وقد ورد ھ ي وق ن أب سعد ب

  -رضي اهللا عنھم-ومعاویة بن أبي سفیان وعقبة بن عامر وثوبان 
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  ٧٢ 

ك   -ج   ال   أن رسول اهللا   - – )١(وعن أنس بن مال الث ال   «: ق ث
ر،    یغل علیھن صدر مسلم، إخالص العمل هللا ع ى األم ز وجل، ومناصحة أول

  .)٢(»ولزوم جماعة المسلمین فإن دعوتھم تحیط من ورائھم

ا   –)٣(وعن ابن عباس-د   ال   –رضي اهللا عنھم ال رسول اهللا   : ق :  ق
ى         « ّذ إل ّذ ش ن ش ة، وم ع الجماع د اهللا م إن اهللا ال یجمع أمتي على ضاللة، وی

  .)٤( »النار 

بالعذاب لمن كفر أو ابتدع في الدین النصوص المتوعدة : المسألة الثالثة
:  

راق          ر واالفت ل الكف اب والسنة تتوعد أھ جاءت نصوص كثیرة في الكت
بالعذاب وسوء المآل، وھي متضمنة لوقوع الكفر واالفتراق، إذ إن ھذا الوعید 

د       –حاشا هللا  –لم یرد عبثًا  ذا الوعی ن لھ م یك تالًء، وإال ل ولكن ألنھما سیقعا اب
وھذا ما ال یقع في كتاب اهللا تعالى وال في سنة رسول اهللا صلى   معنى وفائدة،

اهللا علیھ وسلم، فكل ما جاء من وعید وتھدید ألھل الكفر والفرقة فھو یدل على 
  .وقوعھا ال محالة

                                                        
 صاري ، أبو حمزة ، خادم رسول اهللا  أنس بن مالك بن النضر النجاري الخزرجي األن: ھو  )١(

نة      رة س ي البص وفي ف غیرًا ، وت لم ص ك   ٩٣، أس ر ذل ل غی ة ، وقی ذیب  . ھجری ذیب التھ : تھ
١/٣٤٢.  

ي مسنده      )٢( د ف ام أحم درامي   ٥/١٨٣: أخرجھ اإلم ي      ١/٧٥:، وال ي عاصم ف ن أب " ، وأخرجھ اب
ي   ، وذكره األ " إسناد صحیح  " ، وقال األلباني ) ٩٤ح" (السنة  اني ف " السلسلة الصحیحة   " لب

  ).٤٠٤ح(،  ١/٦٨٩:
ن عم رسول اهللا      : ھو  )٣( رآن ، اب ان الق ل    عبد اهللا بن العباس بن عبد المطلب ، ترجم د قب ، ول

ذیب   . ھـ٦٨الھجرة بثالث سنوات ، كان  یلقب بحبر ھذه األمة ، مات بالطائف سنة  ذیب التھ تھ

:٥/٢٤٥.  
اب  أخرجھ أبوداود في سننھ ،  )٤( اب    : كت تن والمالحم ، ب ا ،    : الف تن ودالئلھ ، ) ٤٢٥٣ح(ذكر الف

اب   ھ ، كت ي جامع ذي ف ھ الترم اب : وأخرج تن ،ب ة  : الف زوم الجماع ي ل اء ف ا ج ). ٢١٦٧ح(م

  .»١٨٤٨«صحیح الجامع الصغیر، برقم صححھ األلباني في  
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  :النصوص املتوعدة ألهل الكفر بالعذاب * 

 : قولھ تعالى  -أ                 

            ] ١٢٦: البقرة[.  

 : وقال تعالى - ب                       

            ] ٥٦:آل عمران[.  

   :وقال تعالى  -ج                

                              

       ] ٣٦: المائدة[.  

   :وقال تعالى  -د                  

                         ] الحج

: ١٩[.  

  .واآلیات واألحادیث في ھذا المعنى كثیرة جدًا

   :ما جاء من وعيد يف أهل االفتراق واالبتداع * 

  :قولھ تعالى  -أ                     

                                 

                        

                             

   ] ١٠٧، ١٠٥: عمران آل[.  

ا   ي اهللا عنھم اس رض ن عب ال اب ات  –ق ذا اآلی یر ھ ي تفس یض  «: ف تب
  .)١(»وجوه أھل السنة، وتسود وجوه أھل البدع 

الم    -ب الة والس ھ الص ال علی الث     «: وق ى ث ة عل ذه األم تفترق ھ وس
                                                        

اد أھل السنة    شرح " ، ورواه الاللكائي في ٢/٤٦٤: رواه ابن أبي حاتم في تفسیره  )١( أصول أعتق

  .١/٧٢" والجماعة 



  
التعددیة العقائدیة وموقف اإلسالم منھا

  ٧٤ 

  .)١(»وسبعین فرقة كلھا في النار إال واحدة 

: قال× إن النبي : اهللا عنھ ـ قال ـ رضي  )٢(ج ـ وعن الحارث األشعري
ة    « ع ربق د خل برًا فق ة ش ن الجماع رج م ن خ ھ م ة وأن ي بالجماع إن اهللا أمرن

  .)٣(»اإلسالم من عنقھ

قال سمعت رسول اهللا   )٤(د ـ وعن عبد اهللا بن عمر ـ رضي اهللا عنھما ـ
  .)٥(»من فارق الجماعة، فإنھ یموت میتة جاھلیة«: یقول: × 

ا     فنصوص الوعید ھذ دین ـ أعاذن ه متضمنة وقوع الكفر واالفتراق في ال
  .اهللا منھما ـ

  

 

 

                                                        

  .٦٥: سبق تخریجھ ص  )١(

ك        . الحارث بن الحارث األشعري الشامي   : ھو  )٢( ا مال ى أب و سالم ، ویكن ھ أب ة عن رد بالروای . تف
  .  ٢/١٢٦:، وتھذیب التھذیب ١/٦٦١: اإلصابة في تمییز الصحابة

نده    )٣( ي مس د ف ام أحم ھ اإلم ھ الال٤/١٣٠: أخرج ي  ، وأخرج ائي ف اد  «ك ول االعتق رح أص : »ش

اد   «، وقد حسن الحدیث محقق ١/١٠٧ دكتور » شرح أصول االعتق ال    : ال دان، ق د سعد حم : أحم
  .١/١٠٨: ، انظر حاشیة الكتاب المذكور»الحدیث بھذه الطریقة حسن«

و أحد        )٤( د المبعث بیسیر، وھ د بع ھو عبد اهللا بن عمر بن الخطاب العدوي، أبو عبد الرحمن، ول

ر   ا ًا لألث اس اتباع ب   ٧٣مات سنة   . لصحابة المكثرین لروایة الحدیث، وكان من أشد الن ـ، تقری ھ
  .ھـ١/٥١٦: التھذیب

ال  ) ٩١ح" (السنة  " ، وأخرجھ ابن أبي عاصم في ٢/١٣٣:أخرجھ اإلمام أحمد في مسنده  )٥( ، وق

  ).٩٨٤ح" (السلسلة الصحیحة " وأورده في " إسناده حسن " الشیخ األلباني 



  
  

 

 ٧٥  التعددیة العقائدیة وموقف اإلسالم منھا

 املبحث الثاين

 

الركن األول في دین اإلسالم ھو شھادة أن ال إلھ إال اهللا وأن محمد   
رسول اهللا، وھي تقتضي أال ُیعبد إال اهللا تعالى، وأن شریعة رسول اهللا 

ي المتبعة دون سواھا، وھذا أصل دین اإلسالم ومبدأه، وھو ھ محمد 
وال یتحقق ھذا األصل األصیل والركن المتین إال بالكفر بما . العروة الوثقى

 : یناقضھ، قال تعالى                       

                    ] والطاغوت كل ما ینافي اإلیمان  .]٢٥٦: البقرة
  .باهللا من الشرك وغیره، فال یكون مؤمنًا من ال یكفر بالطاغوت

ھ            الم ومبانی ول اإلس ن أص ھ م ر وظلمات ن الكف ذیر م ان التح ذلك ك ل
دھا      رًا، وأبع ا خط ًا، وأكثرھ ذنوب إثم م ال ان، وأعظ یض اإلیم و نق العظام، فھ

ات     ضالًال، وأشدھا وعیدًا، وھو الذنب الوح ن م الى لم ره اهللا تع ید الذي ال یغف
وارع         . علیھ ة، والق ة التحذیرات المتتابع نة النبوی ریم والس رآن الك ي الق فجاء ف

  .الزاجرة، والتھدیدات المخوفة،  من الكفر وسبلھ المظلمة

ھ      اع نبی زمھم بإتب الم، أل ن اإلس اده دی ي لعب ین رض الى ح م إن اهللا تع ث
د   ریم محم اد و الك ي االعتق ھ     ، ف ل مخالفت ل، وجع لوك والعم ادة والس العب

ا معصیة         ة وإم ا بدع رًا وإم ا كف بیلھ إم اده     . وتنكب س الى شرع لعب إن اهللا تع ف
ھ أفضل صالة         ریم علی ل رسولھ الك ھ، وجع أكمل الدین وأوفره، وأجملھ وأتم

  .وتسلیم ھو الحجة في ذلك، فالھدي ھدیھ، والحق طریقتھ وسنتھ

ن أصول اإلسالم     لذلك كان التحذیر من االبت   دین م داع واالفتراق في ال
ي     الل ف دین، وإخ اد لل ة إفس ات العقدی دع واالنحراف إن الب ة، ف ده المھم وقواع

  .اإلیمان،  وتفریق لألمة، وتوھین لقوة اإلسالم والمسلمین

ر              ي الكف ة ف ة االعتقادی ن الناحی م اإلسالم م ین حك ذا المبحث أب ي ھ وف
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  ٧٦ 

ي       واالفتراق في الدین، وأذكر ما  ك ف ا، وذل رات منھم ن محذرات ومنف جاء م
  :المطلبین اآلتیین

  .التحذیر من الكفر: المطلب األول 

  .التحذیر من االفتراق في الدین: المطلب الثاني 

 

قبل أن أذكر ما جاء في الشرع المطھر من التحذیر والتنفیر من الكفر،   
  .اللغة واالصطالح أبین معنى الكفر في

  :معىن الكفر: املسألة األوىل
  :الكفر يف اللغة * 

أصل الكفر  تغطیة الشيء، وُسمي الفالح كافرًا لتغطیة الحب، وُسمي 
 : قال تعالى . اللیل كافرًا لتغطیتھ كل شيء        

     ] مة وھو نقیض الشكر، وكّفره نسبھ جحود النع: ، والكفر ] ٢٠: الحدید
  .  )١(حكم بكفره : كفرت باهللا، وأكفره إكفارًا : إلى الكفر، أو قال لھ 

ن        :الكفر يف االصطالح *  ول اب ر ق ف الكف ي تعری م ف من أقوال أھل العل
   )٢(: حزم الظاھري 

ھ   : وھو في الدین « ان ب صفة من جحد شیئًا مما افترض اهللا تعالى اإلیم
ھ، أو    بعد قیام انھ دون قلب الحجة علیھ ببلوغ الحق إلیھ بقلبھ دون لسانھ، أو بلس

ان          ذلك عن اسم اإلیم ھ ب ھ مخرج ل نص بأن  »بھما معًا، أو عمل عمًال جاء ال

                                                        

ر ا )١( رب  : نظ ان الع ر ، ص ١٤٥-٥/١٤٤:لس باح المنی ي  ٦٤٨-٦٤٧، والمص ردات ف ، والمف

  .٤٣٤-٤٣٣غریب القرآن، ص
ر ،           : ھو  )٢( ب ، ووزی ھ حافظ ، وأدی ن سعید الظاھري األندلسي ، فقی د ب ن أحم أبو محمد علي ب

وفي سنة    ٣٨٤وصاحب تصانیف كثیرة ، ولد بقرطبة سنة   ـ، وت ب   . ھـ ٤٥٦ھ الء سیر أعالم الن

:١٨٤/ ١٨.  



  
  

 

 ٧٧  التعددیة العقائدیة وموقف اإلسالم منھا

والكافر على اإلطالق متعارف فیمن یجحد  «:)٢(، وقال الراغب األصفھاني)١(
  .)٣( »الوحدانیة أو النبوة أو الشریعة أو ثالثتھا 

ان،  : الكفر«: یقول شیخ اإلسالم ابن تیمیة في تعریف الكفرو   عدم اإلیم
تكلم          م ی یئًا ول د ش م یعتق ھ، أو ل م ب  »باتفاق المسلمین، سواء اعتقد نقیضھ وتكل

)٤(.  

الكفر عدم اإلیمان باهللا ورسلھ، سواء كان معھ تكذیب أو لم  «: ویقول   
رًا، أو   یكن معھ تكذیب، بل شك وریب، أو إعراض عن ھذا كلھ دًا أو كب ، حس

  .)٥( »اتباعًا لبعض األھواء الصارفة عن إتباع الرسالة 

وحّد الكفر الجامع لجمیع أجناسھ، «: ویعرف الشیخ السعدي الكفر بقولھ  
وأنواعھ، وأفراده ھو جحد ما جاء بھ الرسول، أو جحد بعضھ، كما أن اإلیمان 

ة وتفصیالً       ھ جمل ھ الرسول والتزام ر ضدان    اعتقاد ما جاء ب ان والكف ، فاإلیم
  .)٦(»متى ثبت أحدھما ثبوتًا كامًال، انتفى اآلخر

فیتضح من كالم العلماء في تعریف الكفر أنھ ضد اإلیمان، ونقیض 
  : اإلسالم، فكل من لم یكن مسلمًا فھو كافر ، قال تعالى      

                        ] آل عمران :

  :ویدخل في معنى الكفر الشرك باهللا تعالى، والشرك ھو  ، ]٨٥

                                                        

  .١/٦٨:اإلحكام في أصول األحكام  )١(

و  )٢( ن    : ھ ب م ب ، أدی روف بالراغ فھاني ، المع م األص و القاس ن الفضل أب د ب ن محم ین ب الحس
ھ   اء   : " الحكماء العلماء سكن بغداد واشتھر حتى كان یقرن بالغزالي ، من كتب محاضرات األدب

  .٢/٢٥٥:األعالم. وغیرھما" األخالق " و " 

  .٤٣٤المفردات في غریب القرآن ، ص )٣(
  .٢٠/٨٦: مجموع الفتاوي  )٤(
  .١٢/٣٣٥:مجموع الفتاوي  )٥(

  .٢٠٣٢٠٤اإلرشاد إلى معرفة األحكام ، ص )٦(
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  ٧٨ 

ة    ھ : لغ ا فی ا جمع ا فیم رك بینھم يء فیش ى ش یئًا إل ع ش ، )١(أن یجم
  .والشریك ھو النّد والنظیر

المین، : واصطالحًا     رب الع ویھ ب دًا یس ع اهللا ن د م اذ العب و اتخ ھ  ھ یحب
كحب اهللا، ویخشاه كخشیة اهللا، ویلتجئ إلیھ ویدعوه ویخافھ ویرجوه، ویرغب   
اة     ر مرض ى غی ھ عل یة اهللا، أو یتبع ي معص ھ ف ھ، أو یطیع ل علی ھ، ویتوك إلی

  .والكفر  أعم من الشرك،  فكل شرك كفر، ولیس كل كفر شرك. )٢(اهللا

  :النصوص احملذرة من الكفر :  املسألة الثانية
ت النصوص الشرعیة الكثیرة على التحذیر من الكفر، وبیان وقد تضافر

ر         ة، واألم وم القیام ر ی ن كف دید بم د الش ھ، والوعی فات أھل بح ص ره وق خط
  :بالبراءة منھ ومن أھلھ، فمن ھذه النصوص ما یأتي 

  -:خطورة الكفر وقبح صفات الكافرين  : أوالً 
ھ بالض     ر وأھل ى الكف الل والخسران،   حكم تعالى في كثیر من اآلیات عل

ر أعظم         ة، وأن الكف الخزي واللعن قین ظالمین، ومتوعدین ب وأن الكافرین فاس
  .الذنوب وأنھ ال یغفر لمن مات علیھ، وأن اهللا یحبط أعمال الكافرین

  -:فمن ھذه النصوص ما یأتي 

  :الحكم علیھم بالضالل  -أ

 : قال تعالى                      

        ] ١٣٦:النساء[.  

العدول عن الطریق المستقیم، والبعد عن الحق، ویضاده : والضالل ھو 

                                                        

  .٩٤٥-٩٤٤القاموس المحیط ،ص: ، وانظر ١/٦٨: اإلحكام في أصول األحكام  )١(
ة المنصو      )٢( ة الناجی اد الطائف دارج السالكین   : ، وانظر  ٥٠رة ، صأعالم السنة المنشورة العتق م

:١/٣٦٨.  



  
  

 

 ٧٩  التعددیة العقائدیة وموقف اإلسالم منھا

ق      «: ، قال اإلمام ابن كثیر  في تفسیر اآلیة )١(الھدایة د خرج عن طری أي فق
  .)٢(»الھدى وُبعد عن القصد كل البعد

 : وقال تعالى                    
  .]١٠٨:البقرة [

  :الحكم علیھم بالخسران  -ب

قال   )٣(النقصان، أي أن الكافرین نقص دینھم وإیمانھم: الخسران ھو 
  : تعالى                      

  .]٥٢:العنكبوت[

  : وقال تعالى                   

                        ]١٢١: البقرة[.  

  :الحكم علیھم بالفسق  -ج

و   ق ھ دین  : والفس م ال ن حك روج ع م   )٤(الخ قون ألنھ افرون فاس ، والك
  .خرجوا عن دین اهللا تعالى وأمره

 : قال تعالى                      

            ] ٥٥:النور[.  

 : لى وقال تعا                   

    ]٩٩:البقرة[.  

  :الحكم علیھم بالظلم  -د

 : قال تعالى          ] ٢٥٤: البقرة[.  

                                                        

  .٢٩٧المفردات في غریب القرآن ، ص )١(
  .١/٥٧٩: تفسیر القرآن العظیم  )٢(
  .٤٣٤الكلیات ، ص: ، وانظر  ١٤٧المفردات في غریب القرآن ، ص )٣(

  .٣٨٠المفردات في غریب القرآن ،ص )٤(
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 : وقال تعالى                       ] لقمان

: ١٣[  

  :الحكم علیھم بالخزي  -ھـ

ھ     )١(الذل والھوان واالنكسار : الخزي ھو    الى ب م اهللا تع ا حك ، وھذا مم
  .على الكافرین

  : قال تعالى               ]٢٧:النحل[.  

 : وقال تعالى                           

      ] ١٩٢: آل عمران[.  

  :الحكم علیھم باللعن  -و

   : قال تعالى                    

         ] ١٦١: البقرة[.  

   : وقال تعالى             ] األحزاب :
٦٤.[  

  :الحكم بأن الكفر أعظم الذنوب  -ز

ال   –رضي اهللا عنھ  –عن عبد اهللا بن مسعود   سألت رسول اهللا   : ق
  .)٢( »ن تجعل هللا ندًا وھو خلقكأ «: أي الذنب أعظم عند اهللا ؟ قال 

ئكم   «: فقال  كنا عند رسول اهللا : قال  - –وعن أبي بكرة   أال أنب
  .)٣( »اإلشراك باهللا، وعقوق الوالدین، وشھادة الزور ) : ثالثًا ( بأكبر الكبائر 

  
                                                        

  .١٤٧المفردات في غریب القرآن ، ص )١(
اب   : في صحیحھ ، كتاب  أخرجھ مسلم )٢( ان ، ب ون الشر  : اإلیم ا     ك ان أعظمھ ذنوب وبی بح ال ك أق

  ) .٨٦ح(، بعده

  .٧٠سبق تخریجھ ،ص  )٣(
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  :الحكم علیھم بعدم مغفرة الذنوب  -ح

      : قال تعالى                

                         ] ٤٨: النساء[ .  

   : وقال تعالى               

        ]١٦٨: النساء[.  

  :الحكم علیھم بحبوط األعمال  -ط

رة،     ت كثی ا كان یحبط اهللا تعالى األعمال الصالحة التي یفعلھا الكفار مھم
  .وذلك لكفرھم وعدم إیمانھم

 : قال تعالى                           

                   ] ٨٨: األنعام[.  

 : وقال تعالى                    

         ] ٢٨: محمد[.  

  -:وعید الكافرین بالعذاب یوم القیامة : ثانیًا 

افری  الى الك دد اهللا تع ة،    تھ وم القیام د ی د األكی دید والوعی ذاب الش ن بالع
ھ       دان، وتشیب لھول ھ األب وذكر  تعالى ألوانًا وأشكاًال من ذلك العذاب تقشعر ل
ھ،    الرؤوس، كل ذلك تحذیرًا وتنفیرًا من الكفر وبیانًا لخطره وسوء مصیر أھل

  -:فمن ھذه النصوص ما یأتي 

  : قال تعالى  -أ                     

        ] ٣٩: البقرة[.  

   :قال تعالى  - ب                

                               

      ] ٣٦: المائدة[  

  : قال تعالى  -جـ                
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         ] ١٢: محمد[.  

د اهللا   -د ن عب ابر ب ن ج ي اهللا عن –)١(ع ال  –ھ رض ي : ق ى النب  أت
من مات ال یشرك باهللا شیئًا  «: یا رسول اهللا ما الموجبتان ؟ قال : رجل فقال 

  .)٢(» دخل الجنة، ومن مات یشرك باهللا شیئًا دخل النار

رة    -ھـ ي ھری ھ    –عن أب ال    عن رسول اهللا    –رضي اهللا عن ھ ق : أن
ودي وال نصراني،   والذي نفس محمد بیده ال یسمع بي أحد من ھذه األمة « یھ

  .)٣( »ثم یموت ولم یؤمن بالذي أرسلت بھ إال كان من أصحاب النار

ر،     ن الكف والنصوص المتوعدة بعذاب الكافرین كثیرة جدًا، كلھا تحذر م
و      ى السمع وھ ب، أو ألق وتتوعد أھلھ بسوء المصیر، حتى یتعظ من كان لھ قل

  .شھید، فیحذر من الكفر والطرق الموصلة إلیھ

  : األمر بالرباءة من الكفر والكافرين: اً ثالث
راءة       ؤمنین والب واالة الم من أوثق ُعرى اإلیمان التي أمر بھا اإلسالم م

ره       : من الكافرین، أي ًا، وك ان ظاھرًا وباطن ل اإلیم رام أھ محبة ونصرة واحت
اس    ن عب ا    –وعداوة أھل الكفر، فعن عبد اهللا ب أن رسول   –رضي اهللا عنھم

ي اهللا، والحب     « :قال  اهللا  اداة ف ي اهللا، والمع أوثق ُعرى اإلیمان المواالة ف
ي اهللا بغض ف ي اهللا، وال ر  )٤(» ف د الكف الى إال بع اهللا تع ان ب ق اإلیم ، وال یتحق

                                                        

ة        : ھو  )١( ي الروای رین ف جابر بن عبد اهللا بن  عمرو بن حرام الخزرجي األنصاري ، من المكثی
وفي سنة    ١٥٤٠لھ ما یقرب من  عن النبي  ـ     األعالم  ٧٨حدیثًا ، ت ذیب  ٢/١٠٤:  ھ ، وتھ
  .٢/٣٨: التھذیب 

اب   )٢( اب   : أخرجھ مسلم في صحیحھ ، كت ان ، ب یئًا        : اإلیم اهللا ش ى من مات ال یشرك ب دلیل عل ال
  ) .٩٣ح(دخل الجنة ، وأن من مات مشركًا دخل النار ، 

د    : اإلیمان ، باب : أخرجھ مسلم في صحیحھ ، كتاب  )٣( ا محم ى   وجوب اإلیمان برسالة نبین إل
  ).١٥٣ح.(جمیع الناس ونسخ الملل بملتھ

ي     )٤( ي ف ھ الطبران ر  " أخرج ي   "  الكبی یوطي ف ره الس غیر  " وذك امع الص ، ١/١٦٥" : الج
  ).٢٥٣٩ح ( ، ١/٤٩٧" : صحیح الجامع الصغیر " ، وصححھ األلباني في ) ٢٧٧٨ح(
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  .بالطاغوت وھو كل ما یعبد من دون اهللا

   : قال تعالى                    

                              

       ] ٢٥٦: البقرة[.  

ول   سمعت رسول اهللا : قال   -  – )١(وعن طارق األشجعي    : یق
ال  « ن ق ھ إال اهللا، وكف : م ھ،      ال إل ھ ودم رم مال ن دون اهللا، ح د م ا یعب ر بم

  .)٢(» وحسابھ على اهللا 

ھ   ض أولیائ اغوت بغ ر بالط ع الكف ن   . ویتب ھ م ر وأھل ن الكف البراءة م ف
ة        ن تیمی ال شیخ اإلسالم اب د، ق ق   «: ركائز الدین ومقتضیات التوحی إن تحقی

، وال یوالي شھادة أن ال إلھ إال اهللا یقتضي أن ال یحب إال هللا، وال یبغض إال هللا
ھ هللا  ا أبغض بغض م ھ هللا، وأن ی ا أحب ب م ادي إال هللا، وأن یح » إال هللا، وال یع

)٣(.  

  : )٤(المعنى یقول اإلمام محمد بن عبد الوھاب  وفي ھذا
                                                        

 ى عن النبي طارق بن أشیم بن مسعود األشجعي ، والد أبي مالك سعد بن طارق ، رو: ھو  )١(
  .٥/٣: تھذیب التھذیب . وعن الخلفاء الراشدین األربعة

اب    )٢( اب   : أخرجھ مسلم في صحیحھ ، كت ان ، ب ھ إال       : اإلیم وا ال إل ى یقول اس حت ال الن األمر بقت
  ).٢٣ح(اهللا محمد رسول اهللا، 

  .٦٢االحتجاج بالقدر ، ص  )٣(

ام المجدد المصلح     محمد بن عبد الوھاب بن سلیمان بن علي ال: ھو  )٤( د  . تمیمي النجدي ، اإلم ول
ة    ١١١٥سنة  دة العیین ي بل ـ ف ي           . ھ م رحل ف ھ ث ى أبی م عل ب العل رآن دون العاشرة وطل ظ الق حف

یم ،          . طلبھ إلى الحرمین والشام والبصرة    ن الق ة واب ن تیمی ب شیخ اإلسالم اب ان شغوفًا بكت وك

ا السلفي    أثر بمنھجھم ى إخال    . وت دعو إل ى نجد ی اد إل ة   فع ذ الشرك ، ومحارب د ، ونب ص التوحی
ا     ھ وأظھرھ ر اهللا دعوت م نص دیدة ث ة ش ي معارض دع، فلق د ،   . الب ل التوحی ھ بأھ رف أتباع وُع

ر         . ونبزھم خصومھم بالوھابیة ي كثی ة ف ي نشوء الیقظة الدینی أثیر ف وكان لدعوتھ اإلصالحیة ت

د   " ھر كتبھ من أش. ھـ١٢٠٦توفي في الدرعیة سنة . من مناطق العالم اإلسالمي اب التوحی " كت
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ن دون اهللا، حرم         :  قولھ  « د م ا یعب ر بم ھ إال اهللا، وكف ال ال إل ن ق م
» ال إلھ إال اهللا «ین معنى وھذا من أعظم ما یب» مالھ ودمھ، وحسابھ على اهللا 

ا،     ع لفظھ ا م فإنھ لم یجعل التلفظ بھا عاصمًا للدم والمال، بل وال معرفة معناھ
ل ال        ھ، ب دعو إال اهللا وحده ال شریك ل ھ ال ی بل وال اإلقرار بذلك، بل وال كون
یحرم مالھ ودمھ حتى یضیف إلى ذلك الكفر بما یعبد من دون اهللا، فإن شك أو 

ا یصیر     «: وقال أیضًا   . )١(» مالھ ودمھ  توقف لم یحرم م أن اإلنسان م واعل
ة      ذه اآلی دلیل ھ ابقة،     )٢(» مؤمنًا باهللا إال بالكفر بالطاغوت وال ة الس ي اآلی یعن

  .البقرة: سورة  ٢٥٦

ر       البراءة من الكف أمر المؤمنین ب وقد جاءت كثیر من النصوص الشرعیة ت
فكل . یزدادوا نفورًا منھ، وصدودًا عنھوالكافرین، وذلك لكي یحذروا من الكفر، و

ا ھي          ھ، إنم ر وأھل البراءة من الكف أمر ب ة ت ما ورد من آیات قرآنیة وأحادیث نبوی
  .محذرات ومنفرات ألھل اإلسالم واإلیمان أن یجتنبوا دین أھل الكفر والعصیان

  -:فمن هذا النصوص ما يلي * 
  : قال تعالى  -أ                 

                       
                     ] ٢٨: آل عمران[.  

ري      ر الطب ن جری ام اب ول اإلم ة    )٣(یق ي تفسیر اآلی ار   «: ف ن اتخذ الكف م
لمین،       ى المس اھرھم عل نھم، ویظ ى دی والیھم عل ورًا، ی ارًا وظھ ًا وأنص أعوان

                                                        

  .٦/٢٥٧: تاریخ ابن غنام ، واألعالم : انظر " . أصول اإلیمان " و " وكشف الشبھات" 
  .٩٨فتح المجید شرح كتاب التوحید ،ص )١(

  .١/٩٥: الدرر السنیة  )٢(
و  )٣( نة      : ھ د س ر ، ول و جعف ري ، أب د الطب ن یزی ر ب ن جری د ب یر   ٢٢٤محم ي التفس ام ف ـ، إم ھ

وك  وأخبار الرسل وا "، " جامع البیان في تفسیر القرآن " ، من أشھر كتبھ  والتاریخ وفي  " لمل ت

  .٢/٣٥١:، وتذكرة الحفاظ٦/٦٩: األعالم. ھـ٣١٠سنة 
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ھ      داده عن دین ھ، بارت فلیس من اهللا في شيء، أي قد برئ من اهللا وبرئ اهللا من
  .)١(»ودخولھ في الكفر

  : قال تعالى  - ب                   

                               

       ] ٥١: المائدة[   

من تولى الیھود  «: قال ابن جریر الطبري في تفسیر  اآلیة 
والنصارى من دون المؤمنین فإنھ منھم، أي من أھل دینھم وملتھم، فإنھ ال 
یتولى متول أحدًا إال وھو بھ وبدینھ وما ھو علیھ راض، وإذا رضیھ ورضي 

، وقال شیخ )٢(» دینھ فقد عادى ما خالفھ وسخطھ وصار حكمھ حكمھ 
ن مؤمنًا وأن أخبر اهللا في ھذا اآلیة أن متولیھم ال یكو«: اإلسالم ابن تیمیة 
 : وقال سبحانھ ... متولیھم ھو منھم                 

                      ] ٨١: المائدة[.  

ع         اء ویضاده وال یجتم ي اتخاذھم أولی ذكور ینف ان الم فدل على أن اإلیم
  )٣(» في القلب  اإلیمان واتخاذھم أولیاء

  : قال تعالى  -ج                 

                                    

   ] ٢٢:المجادلة[  

یخ اإلس   ال ش ة  ق ذه اآلی ي ھ ة ف ن تیمی د  «: الم اب ك ال تج ر اهللا أن أخب
مؤمنًا یواد المحادین هللا ورسولھ، فإن نفس اإلیمان ینافي موادتھ كما ینفي أحد  
ان      إذا ك واالة أعداء اهللا، ف الضدین اآلخر، فإذا ُوجد اإلیمان انتفى ضده وھو م

ھ  ى أن قلب یًال عل ك دل ان ذل ھ ك داء اهللا بقلب والي أع ل ی ان  الرج ھ اإلیم یس فی ل
                                                        

  .٣/٢٢٨:جامع البیان في تفسیر القرآن  )١(
  .٦/٢٧٧: المرجع السابق  )٢(

  .١٧اإلیمان ، ص )٣(
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  .)١(»الواجب

  :قال تعالى  -د                      

                            ] الممتحنة :

١[.  

واالة     «:  قال السعدي في تفسیرھا   ھذه اآلیات فیھا النھي الشدید عن م
ان،         اف لإلیم ك من یھم، وأن ذل ودة إل اء الم رھم، وإلق الكفار من المشركین وغی

ل     راھیم الخلی ة إب ھ السالم    –ومخالف لمل ذي یوجب      –علی ل ال اقض للعق ومن
  .)٢(» الحذر كل الحذر من العدو، والذي ال یبقى من مجھوده في العداوة شیئًا 

ر          فھ   واالة الكف دًا عن م ًا مؤك ؤمنین نھی ى الم ا تنھ ذه النصوص وغیرھ
والكافرین، وتھدد من یوالیھم ببراءة اهللا منھ، وبنفي اإلیمان عنھ، وبأنھ یصیر  

  .منھم، وأنھ من الظالمین

ن         الى م ى تحذیر اهللا تع دل عل فھذا الوعید الشدید بمن یتولى الكافرین ی
ر ا   ھ، وتنفیره الشدیــر وأھلــالكف ھ أكب ھ، إذ إن ا اهللا     د عن ا ـ أعاذن ذنوب وأقبحھ ل
  .ـمنھ 

 

ي      راق ف قبل أن أذكر ما جاء من نصوص شرعیة في التحذیر من االفت
  .الدین، أبین معنى االفتراق في اللغة واإلصطالح

  :معىن االفتراق وأهله: املسألة األوىل
   :اللغة  االفتراق يف* 

  :االفتراق في اللغة یدور حول معاني  

الَفْرُق خالف : فرق  «: خالف االجتماع، قال في لسان العرب  -١
                                                        

  .١٧المرجع السابق ،ص )١(

  .٧٩٨حمن في تفسیر كالم المنان ، صتیسیر الكریم الر )٢(
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 : ، قال تعالى )١( »الجمع             ] آل

  .، أي بعد االجتماع]١٠٣: عمران 

  .)٢(» الِقْسم والجمع أفراق : رُق ویْف «االنقسام : واالفتراق  -٢

 : ومنھ قولھ تعالى                
  .الطائفة المفارقة: والِفْرقُة   ].٦٣:الشعراء[

ًا     : والمفارقة  -٣ ة وفراق ارق الشيء مفارق ھ : المباینة، وف ارق  . باین وتف

  .)٣(باینھا: ق امرأتھ وفار. فارق بعضھم بعضًا: القوم

  . التفریق بین الشیئین والفصل بینھما: والَفْرُق -٤

  .)٤(القطعة من الغنم، والغنم الضالة، والتي تشذ عن معظمھا : والفریقة 

ة    : وفي الجملة  ي اللغ راق ف رق، واالنفصال،   : فإن من معاني االفت التف

ادة،    والمفاصلة، والشذوذ، والمباینة، واالنقسام، والضالل،    والخروج عن الج
  )٥(وعن األصل وعن األكثر، وعن الجماعة 

  : االفتراق يف االصطالح * 
  :االفتراق  في الشرع یطلق على أمرین   

ول   -١ ن أص ًال م الف أص ن یخ ھ، كم تالف فی دین، واالخ ي ال رق ف التف
وفي ھذا المعنى قولھ . الدین، فیؤدي إلى التنازع في الدین والخروج عن السنة

                                                        

  .١٠/٢٩٩" : فرق " لسان العرب ، مادة  )١(

  ١٠/٣٠٠" : فرق " لسان العرب ، مادة  )٢(
  ١٠/٣٠٠" : فرق " لسان العرب ، مادة  )٣(
  ١٠/٣٠٠" : فرق " لسان العرب ، مادة  )٤(

  .١٨مقدمات في األھواء واالفتراق والبدع ، ص: انظر  )٥(
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  :»  ١( »وستفترق ھذه األمة على ثالث وسبعین فرقة(.  

د   -٢   ي عھ الم ف ة اإلس وم أم م عم لمین، وھ ة المس ن جماع راق ع االفت
ول  حابة الرس یھم  –، والص وان اهللا عل د   –رض دیھم بع ى ھ ان عل ن ك وم

تھم، أو استحل    . ظھور االفتراق ى أئم فمن خالف سبیلھم وھدیھم، أو خرج عل

  . )٢(السیف فیھم، فھو مفارق 

ارق     «:  وفي ھذا المعنى قول رسول اهللا    ة وف من خرج عن الطاع
  .)٣(» الجماعة، فمات، مات میتة جاھلیة 

و       راق ھ ف االفت ذا فتعری ى ھ ي     :وعل ة ف نة والجماع الخروج عن الس
ة      ة، أو المتعلق ا أو العملی ة منھ دین االعتقادی ول ال ن أص ر م ل أو أكث أص

الخروج على أئمة المسلمین وجماعتھم بالسیف بالمصالح العظمى لألمة، ومنھ 
)٤(.  

  :أهل االفتراق * 

ھ    ، )٥(ھم من فارق طریق السنة والجماعة، وسلك غیر سبیل الحق وأھل

أھل الجدل والخصومات في الدین، : وباین منھج السلف الصالح في الدین، وھم 
الخوارج    لمین، ك ة المس ى أئم دع والمحدثات، والخارجـون عل ل الب یعة)٦(وأھ  ،)١(، والش

                                                        

  .٦٥ھ ، ص سبق تخریج )١(

  .١٩-١٨مقدمات في األھواء واالفتراق والبدع ، ص: انظر  )٢(
اب    )٣( حیحھ ، كت ي ص لم ف ھ مس اب : أخرج ارة ، ب لمین  : اإلم ة المس ة جماع وب مالزم وج

  )١٨٤٨ح(

  .٢٠مقدمات في األھواء واالفتراق والبدع ، ص )٤(
  .في الفصل الثالث بالتفصیل" أھل السنة والجماعة " سیأتي بیان صفات أھل الحق  )٥(
التبري      : الخوارج  )٦( ول ب م الق ب ، ویجمعھ ي طال ھم الذین خرجوا على أمیر المؤمنین علي بن أب

ار         -رضي اهللا عنھما  –من عثمان وعلى  ي الن ده ف رة وتخلی ر مرتكب الكبی م تكفی  –، ویجمعھ
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ة ة)٢(والقدری ة)٣(، والمرجئ ة)٤(، والمعتزل وفیة )٥(، والجھمی الة الص ، )٦(، وغ

                                                        

انوا أھل       -ماعدا فرقة النجدات منھم ة ، وك ى عشرین فرق ادة ولكن    وفرق الخوارج تصل إل عب

  .٧٢، والفرق بین الفرق ، ص١/١٦٧: مقاالت اإلسالمیین : انظر . على جھل
على الخصوص ، وقالوا بإمامتھ وخالفتھ  -  –ھم الذین شایعوا علي بن أبي طالب : الشیعة  )١(

الوا أن         ن أوالده ، وق رج ع ة ال تخ دوا أن اإلمام ًا ، واعتق ا خفی ًا وإم ا جلی یة ، إم ًا ووص نص

افر ،       اإلم الي الك نھم الغ رة ، م رق كثی یعة ف ومون ، والش ة معص دین ، وأن األئم ن ال ة رك ام
  .ومنھم دون ذلك ، ویسمى بعضھم  الرافضة

  .وما بعدھا ١/٦٥: مقاالت اإلسالمیین : انظر    

ة  )٢( ة    : القدری ى جھ م عل دورة لھ اد مق ال العب ھ ، وأن أفع ل نفس دث فع د یح أن العب ائلون ب ھم الق
رھم السلف ،    االستقال ذین كف ل ، وكان مقدموھم ینكرون علم اهللا باألشیاء قبل وجودھا ، وھم ال

رقھم     ة : ومتأخروھم یثبتون العلم ، وینازعون في مرتبة الخلق ، ومن أشھر ف : انظر  . المعتزل

  .١/٢٩٨:مقاالت اإلسالمیین 
ة   )٣( ؤ : المرجئ م ی ذلك ألنھ موا ب أخیر ،وس و الت اء ، وھ ن اإلرج ة أصلھا م ل عن النی خرون العم

أن      ول ب م الق ك ، ویجمعھ نھم دون ذل الي ، وم نھم الغ رة ، م رق كثی ناف وف م أص د ، وھ والعق

  .وما بعدھا. ١/٢١٣: مقاالت اإلسالمیین : انظر . األعمال لیست من اإلیمان
د   : المعتزلة  )٤( ن عبی ة    –سموا بذلك العتزال واصل بن عطاء وعمر ب س   –رؤساء المعتزل مجل

افر   الح ؤمن وال ك رة ال م ي     . سن البصري ، لقولھما أن مرتكب الكبی ول بنف ة الق ع المعتزل ویجم

رة ، وأن اهللا     ي اآلخ رى ف وق ، وأن اهللا ال ُی رآن مخل أن الق ول ب الى ، والق ن اهللا تع فات ع الص
ر          ة، انظ رین فرق ى عش رقھم إل ل ف اد ، وتص ال العب ًا ألفع یس خالق المیین  : ل االت اإلس : مق

  .٢١-٢٠ما بعدھا ، والفرق بین الفرق ، صو ١/٢٣٥

ھ وال     : ھم أتباع جھم بن صفوان ، الذي قال : الجھمیة  )٥( درة ل ھ ، وال ق ى فعل إن العبد مجبور عل
ط : اختیار ، وأنكر الصفات ، وقال  انظر  . بأن الجنة والنار تبیدان ، وأن اإلیمان ھو المعرفة فق

  .١/٣٣٨: مقاالت اإلسالمیین: 

وف )٦( ك  : یةالص ر ذل ل غی ًا ، وقی وف غالب ھم الص ى لباس بة إل ذلك نس موا ب وف . س ّر التص د م ولق
ومًا ومظاھر        م صار رس ادة اهللا عز وجل ، ث ًا لعب دًا وانقطاع ھ زھ ي أول ان ف د ك بمراحل ، فق

الوا         اد، فق ى اإللح ھم إل ر ببعض ل األم م وص نھم، ث ر م دى الكثی ادة ل روح والعب ن ال ة م : خالی

: انظر . لوجود، وإباحة المحرمات، وترك الواجبات، وعلم الباطن وھم الغالة بالحلول، ووحدة ا
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  .، وكل من سلك سبیلھم)٢(، والفالسفة )١(والباطنیة

وفي العصور المتأخرة ظھرت انحرافات وضالالت جدیدة، كالعلمانیة،   
ن  )٤(، والشیوعیة )٣(والقومیة  راق،    ، واللیبرالیة، ونحوھا، فھؤالء م ل االفت أھ

  .)٥(بل منھم من یصل إلى الردة والخروج من الملة 

  :النصوص الشرعية احملذرة من االفتراق يف الدين : املسألة الثانية
دین، والخروج      تنوعت النصوص الشرعیة المحذرة من االفتراق في ال

ا األم   م عن الھدى المستقیم، فمنھا الناھیة عن الوقوع في الفرقة كما وقعت فیھ
ة،     اللة والفرق بل الض ن ُس ذرة م ق والمح زوم الح رة بل ا اآلم یة، ومنھ الماض
راءة   ومنھا المھددة ألھل االفتراق بالعذاب والنار، ومنھا النصوص المخبرة بب

                                                        

  .١١٥-٨٧اعتقادات فرق المسلمین والمشركین، ص
واطن       : الباطنیة )١( رآن والسنة ب دعون أن لظواھر الق م  ی أسسھا میمون القداح ، وسموا بذلك ألنھ

د         أولوا أصول ال د ت ب من القشر ، وق أولوا    تجري من الظواھر مجرى الل ى الشرك ، وت ین عل

دم    ائلون بق األحكام الشرعیة على وجوه تؤدي إلى رفع الشریعة ، وحقیقتھا أنھم دھریة زنادقة ق
  .العالم ، منكرون للرسل والشرائع

  .٩٩، وما بعدھا ، وتلبیس إبلیس ،ص٢٨١الفرق بین الفرق  ، ص: انظر 

ة الح     : الفالسفة  )٢( ي محب ة ، تعن ة یونانی و     الفلسفة كلم ذھب الفالسفة ھ ة ، وم دیم   : كم الم ق أن الع
الى ، وینكرون      م اهللا تع وعلتھ مؤثرة باإلیجاب ، ولیست فاعلة باالختیار ، وأكثرھم ینكرون عل

  .٢/١٥٥:الملل والنحل : انظر . حشر األجساد

دًا وإن تع     :القومیة  )٣( م واح ون والؤھ ددت ھي أن أبناء األصل الواحد واللغة الواحدة ینبغي أن یك
ار       ة وال اعتب ون حول األصل واللغ أرضھم، وتفرقت أوطانھم ، واختلفت أدیانھم ، فالرابطة تك

  .٥٥٤مذاھب فكریة معاصرة ،ص: انظر . للدین

اد ،       " الماركسیة  : " الشیوعیة   )٤( ى اإللح وم عل ة ، تق ة إباحی ة واقتصادیة یھودی ة فكری ھي حرك
ى حد سواء    وإلغاء الملكیة الفردیة، وإلغاء التوارث ، انظر  . وإشراك الناس كلھم في اإلنتاج عل

  .٩٠الموجز في األدیان والمذاھب المعاصرة ، ص: 

  .٢٠مقدمات في األھواء واالفتراق والبدع ، ص: انظر  )٥(
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أقبح           م ب راق والواصفة لھ ل االفت ة ألھ ا الذام راق، ومنھ ل االفت اإلسالم من أھ
ي   الصفات، وھذه النصوص كلھا، تبین بجالء رفض اإل د ف سالم لتعددیة العقائ

 المجتمع المسلم، وتأمر بلزوم عقیدة اإلسالم الحقة، التي جاء بھا رسول اهللا 
ف،    -رضي اهللا عنھم -واھتدى بھا أصحابھ الكرام  داع وال تحری ر ابت ، من غی
  :فمن ھذه النصوص ما یأتي

  :النهي عن الفرقة واالختالف يف الدين : أوالً   
  : قال تعالى  -أ                 

                    ]

  .]١٥٣: األنعام 

ھذه اآلیة الكریمة تامة الوضوح، جلیة المعنى، في أن اهللا تعالى یأمر   
المؤمنین أن یتبعوا صراطھ المستقیم فقط، وأن ال یتبعوا أي سبیل آخر  عباده

من ُسبل الكفر، أو ُسبل البدعة والضاللة، فأین دعاة التعددیة العقائدیة عن ھذه 
في الحدیث الذي رواه  وقد زاد ھذه اآلیة بیانًا رسول اهللا . اآلیة وأمثالھا ؟

ھذا «یومًا خطًا، فقال  ول اهللا خط لنا رس «: قال  - عبد اهللا بن مسعود 
ھذه «: ثم خط عین یمین ذلك الخط وعن شمالھ خطوطًا، فقال » سبیل اهللا

  : ، ثم قرأ ھذه اآلیة »سبل على كل سبیل منھا شیطان یدعو إلیھا   

                       )١( .
ما الصراط :  -  –وروى ابن جریر الطبري أن رجًال قال البن مسعود 

في أدناه، وطرفھ في الجنة، وعن یمینھ  تركنا محمد «: المستقیم ؟ قال 
جواد، وعن یساره جواد، وثمَّ رجال یدعون من مّر بھم، فمن أخذ في تلك 

ثم » الصراط انتھى بھ إلى الجنة  الجواد انتھت بھ إلى النار، ومن أخذ على
، وعن ابن )٢(» اآلیة "  وأن ھذا صراطي مستقیمًا : + قرأ ابن مسعود 

   قال في قولھ تعالى -رضي اهللا عنھما   –باس ــع    
                                                        

  .٧٠ص : سبق تخریجھ  )١(
  .٨٩-٨/٨٨: جامع البیان عن تأویل آي القرآن  )٢(
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      أمر اهللا المؤمنین بالجماعة ونھاھم «: ونحو ھذه في القرآن، قال
والتفرقة وأخبرھم أنھ إنما ھلك من كان قبلھم بالمراء  عن االختالف 

، والسبل التي نھینا عن أتباعھا ھي كل ما )١( »والخصومات في دین اهللا 
من األدیان والملل الكافرة، ومن الفرق المبتدعة  خالف ھدي رسول اهللا 

وھذه السبل تعم : )٢(قال ابن عطیة «: الضالة، قال الشوكاني في تفسیره 
ھودیة، والنصرانیة، والمجوسیة، وسائر أھل الملل وأھل البدع والضالالت الی

من أھل األھواء والشذوذ في الفروع وغیر ذلك من أھل التعمق في الجدل 
  .)٣(» والخوض في الكالم، ھذه كلھا عرضة للزلل ومظنة لسوء المعتقد 

  :  قال تعالى - ب          

                        ] ٣٢-٣١: الروم[.  

أ ي ال تكونوا من المشركین » :  قال ابن كثیر في تفسیر ھذه اآلیة  
بدلوه وغیروه، وآمنوا ببعض وكفروا ببعض، وقرأ : الذین قد فرقوا دینھم أي 

تركوه وراء ظھورھم، وھؤالء كالیھود : ، أي )فارقوا دینھم : (بعضھم 
والنصارى والمجوس وعبدة األوثان وسائر أھل األدیان الباطلة ما عدا أھل 

   : اإلسالم كما قال تعالى                 

            ] ١٥٩: األنعام[.  

ة       ل فرق ة، وك ل باطل ى آراء ومث فأھل األدیان قبلنا اختلفوا فیما بینھم عل
منھم تزعم أنھم على شيء، وھذه األمة أیضًا اختلفوا فیما بینھم على نحل كلھا 
نة        اب اهللا وس كون بكت ة المتمس نة والجماع ل الس م أھ دة، وھ اللة إال واح ض

ولھ  ھرس ان علی ا ك ة   ، وبم ابعین وأئم حابة والت ن الص در األول م الص

                                                        
  .٨/٨٨: المرجع السابق  )١(
الكي ،             أبو مح: ھو  )٢( اطي الم ة الغرن ن عطی رحمن ب د ال ن عب ب ب ي بكر غال ن أب مد عبد الحق ب

نة       وفي س دركًا ، ت ًا م ة ، ذكی یر والعربی ھ والتفس ي الفق ًا ف ان إمام رین ، ك یخ المفس ة ش العالم
  .٣٨٧، ٢/٣٨٦: الصلة : انظر . ھـ٥٤١

  .٢/١٧٨: فتح القدیر  )٣(
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ئل        ھ ُس ي مستدركھ أن ا رواه الحاكم ف  المسلمین من قدیم الدھر وحدیثھ، كم
وم وأصحابي    «: عن الفرقة الناجیة منھم فقال   »من كان على ما أنا علیھ الی

)٢( )١(.  

ال السعدي         ة ق ذه اآلی ن      «: وفي تفسیر ھ لمین م ذا تحذیر للمس ي ھ وف
ون          تشتتھم ھ من حق وباطل، فیكون ا مع ق یتعصب لم وتفرقھم فرقًا، كل فری

ھ      مشابھین بذلك للمشركین في التفرق، بل الدین واحد، والرسول واحد، واإلل
ة، واألخوة         . واحد اء واألئم ین العلم اع ب ا اإلجم ع فیھ ة وق وأكثر األمور الدینی

ھ  . اإلیمانیة قد عقدھا اهللا وربطھا أتم ربط ك كل رق     فما بال ذل ى التف ى ویبن یلغ
  . )٣(»والشقاق بین المسلمین

  : قال تعالى  -ج                  

                           

      ] ١٣: الشورى[ .  

ھذه اآلیة تبین أن النھي عن التفرق في الدین جاء في شرائع الرسل   
بإقامة  -علیھم الصالة والسالم –الماضین، وأن اهللا تعالى أوصى رسلھ الكرام 

   «: قال ابن كثیر . الدین وعدم التفرق فیھ          
وصى اهللا تعالى جمیع األنبیاء  علیھم الصالة والسالم  باالئتالف : أي 

  .)٤(» والجماعة ونھاھم عن االفتراق واالختالف 

وكاني    ال الش دین (  «: وق وا ال ھ  : أي ) أن أقیم ان ب د اهللا واإلیم توحی
ثم لما أمرھم سبحانھ بإقامة الدین، نھاھم عن  .... وطاعة رسلھ وقبول شرائعھ

ال  االختالف  وا  {فیھ فق اهللا      : أي } وال تتفرق ان ب د واإلیم ي التوحی وا ف ال تختلف
                                                        

  .٦٥سبق تخریجھ ، ص  )١(
  .٣/٤٤٣: عظیم تفسیر القرآن ال )٢(
  .٥٨٥تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كالم المنان ، ص )٣(
  .٤/١١٨: تفسیر القرآن العظیم  )٤(



  
التعددیة العقائدیة وموقف اإلسالم منھا

  ٩٤ 

رائع       ا الش ت علیھ د تطابق ور ق ذه األم إن ھ رائعھ، ف ول ش لھ وقب ة رس وطاع
  .)١(» وتوافقت فیھا األدیان، فال ینبغي الخالف في مثلھا 

رة    -د   ي ھری ي    -  –عن أب ال   عن النب م    «: ق إن اهللا یرضى لك
ر ًا، ویك ًا  ثالث م ثالث یئًا، وأن : ه لك ھ ش ركوا ب دوه وال تش م أن تعب ى لك فیرض

  .)٢( »تعتصموا بحبل اهللا جمعیًا وال تفرقوا، وأن تناصحوا من واله اهللا أمركم

ا     في ھذا الحدیث یذكر الرسول  ل منھ ثالث من قواعد اإلسالم، وجع
ووي   وفي شرح الحدیث یقول. االعتصام بدین اهللا الحق وعدم التفرق فیھ : الن

وا «:  وأما قولھ ... « آلف       » وال تفرق لمین وت ة المس زوم جماع ر بل و أم فھ
ن ساریة     -ھـ )٣(» بعضھم ببعض وھذه إحدى قواعد اإلسالم    اض ب عن العرب

أوصیكم بتقوى اهللا والسمع  «:  قال رسول اهللا : قال  –رضي اهللا عنھ  -)٤(
نكم بع       ن یعش م ھ م یًا، فإن رًا،    والطاعة وإن عبدًا حبش ًا كثی دي فسیرى اختالف

ا         وا علیھ ا، وعض كوا بھ دیین تمس د المھ اء الراش نة الخلف نتي وس یكم بس فعل
ل بدعة ضاللة       ة، وك ة بدع بالنواجذ، وإیاكم  ومحدثات األمور، فإن كل محدث

 «)٥(.  

ر الصدیق      –و  ي بك ت أب ا    - )٦(وعـن عائشــة بن أن  –رضي اهللا عنھ
                                                        

  .٤/٥٣٠: فتح القدیر  )١(
  .٦٩سبق تخرجھ ، ص  )٢(
  .١٢/١١:صحیح مسلم شرح النووي )٣(

ي زمن فت       : ھو  )٤( زل حمص ، ومات ف ة  العرباض بن ساریة السلمي ، كان من أھل الصفة ، ن ن
  .٧/١٥٣:تھذیب التھذیب . ھـ بالشام٧٥ابن الزبیر ، وقیل توفي سنة

اب   )٥( ننھ ، كت ي س و داود ف ھ أب اب : أخرج نة ، ب نة ،  : الس زوم الس ي ل ھ ) ٤٦٠٧ح(ف ، وأخرج

اب     ھ ، كت ي جامع ذي ف اب  : الترم م ، ب ذ   : العل ي األخ اء ف ا ج دع ،    م اب الب نة واجتن ( بالس
ذي  ) ٢٦٧٦ح ال الترم ذا : " وق نده  " . حدیث حسن صحیح  ھ ي مس د ف ام أحم ھ اإلم : وأخرج
١٢٧-٤/١٢٦.  

ي         : ھي  )٦( ي بكر الصدیق ، أحب زوجات النب ت أب م نساء     أم المؤمنین عائشة بن ھ ، وأعل إلی



  
  

 

 ٩٥  التعددیة العقائدیة وموقف اإلسالم منھا

  .)١(» في أمرنا ھذا ما لیس فیھ فھو رد من أحدث  «: قال  رسول اهللا 

، في حدیث العرباض  وحدیث عائشة )٢(یقول الحافظ بن رجب الحنبلي  
ا   – ي اهللا عنھم ھ:  -رض ة     «: قول ل  بدع إن ك ور، ف دثات األم اكم ومح وإی

ھ        » ضاللة ك بقول د ذل ة، وأك ة المبتدع ور المحدث اع األم : تحذیر لألمة من اتب
ھ   وھو... »كل بدعة  ضاللة« : أصل عظیم من أصول الدین، وھو شبیھ بقول
ى    »من أحدث في أمرنا ما لیس منھ فھو رد« یئًا، ونسبھ إل ، فكل من أحدث ش

ھ،   الدین، ولم یكن لھ أصل من الدین یرجع إلیھ، فھو ضاللة، والدین بريء من
ة      وال الظاھرة والباطن ال، أو األق وسواء في ذلك مسائل االعتقادات، أو األعم

ة   . )٣(» إن أم واالبتداع في الدین من أعظم أسباب الفرقة والتشتت في األمة، ف
ھ   «اإلسالم كانت متآلفة متحدة، حتى ظھرت البدع وانتشرت،  ومما ال شك فی
ة   أنھ ال شيء أعظم فسادًا للدین، وأشد تقویضًا لبنیانھ، وأكثر تفریقًا لشمل األم

ي الحب،     من البدع، فھي تفتك بھ فتك الذئب بالغنم، وتنخر فیھ نخر السوس ف
  .)٤(» وتسري في كیانھ سریان السرطان في الدم، أو النار في الھشیم 

  :ديد أهل االفتراق يف الدين بالعذاب : ثانياً 
  : قال تعالى  -أ                         

                                 
                                                        

ذیب   . ھـ٥٧ھـ ، وقیل ٥٨األمة ، ومن أكثر الصحابة روایة للحدیث ، توفیت سنة  ذیب التھ : تھ
٣٨٦-١٢/٣٨٤.  

ى صلح جور فالصلح      : الصلح ، باب : في صحیحھ ، كتاب  أخرجھ البخاري )١( إذا اصطلحوا عل
اب   ) ٢٦٩٧ح(مردود ،  اب  األقضیة  : ، ومسلم في صحیحھ ، كت ة ،    : ، ب ام الباطل نقض األحك

)٤٤٩٢.(  

ي              : ھو الحافظ   )٢( د ف م الدمشقي ، ول دادي ث ن رجب البغ د ب ن أحم رحمن ب د ال ھ المحدث عب الفقی
  .٣/٢٩٥:األعالم . ٧٩٥وتوفي في دمشق سنة  ھـ ونشأ٧٣٦بغداد سنة 

  .١٢٨-٢/١٢٧: جامع العلوم والحكم  )٣(

  ٢٤تنبیھ أولي األبصار إلى كمال الدین، وما في البدع من األخطار ، ص )٤(



  
التعددیة العقائدیة وموقف اإلسالم منھا

  ٩٦ 

                        

                              ]

  .]١٠٧-١٠٥: آل عمران 

رق         ًا صریحًا عن التف ًا قاطع ففي ھذه اآلیة الكریمة ینھى اهللا تعالى نھی
ذین      في الدین، ویتوعد أھلھ بالعذاب العظیم ثم یخبر عن المصیر األخروي لل
ارقوا   ذین ف ق، فال وا الح وا ولزم ذین آمن ق، ومصیر ال دین الح ن ال وا ع افترق

وا وتمسكوا      الدین سوف تسود وجوھھم وسیذو   ذین آمن یم، وال ذاب األل قون الع
ین      د ب الى، وق ة اهللا تع بدین اهللا الحق سوف تبیض وجوھھم ویدخلون في رحم

من ھم الذین تبیض وجوھھم، والذین  –رضي اهللا عنھما  –عبد اهللا بن عباس 
ال  ث ق وھھم، حی ود وج وھھم«: تس ت وج ذین ابیض ا ال نة : فأم ل الس فأھ

دع والضاللة      والجماعة وأولوا العلم ل الب » ، وأما الذین أسودت وجوھھم فأھ
)١( .  

وذلك  -  –)٢(وبھذا التفسیر فسر ھذه اآلیة الصحابي الجلیل أبو أمامة 
ال    كالب  «: حین رأى رؤوس الخوارج منصوبة على درج مسجد دمشق، فق

ھ      ) ثالثًا ( النار  رأ قول م ق وه، ث ن قتل شر قتلى تحت أدیم السمــاء، خیر قتلى م
 : تعالـى                  ي اآلیتین، قال راوي الحدیث ألب
لو  لم أسمعھ إال مرتین أو ثالثًا أو  «: ؟ قال  أسمعتھ من رسول اهللا : أمامة

  .)٣( »أربعًا أو خمسًا أو ستًا أو سبعًا ما حدثتكموه 

ات         ي تفسیر اآلی ري ف ر الطب ن جری ال اب ر    «: وق ا معش وا ی وال تكون

                                                        

  .، وھذه روایة الاللكائي ٧٥سبق تخریجھ ، ص )١(

اھلي، صاحب رسول اهللا     : ھو  )٢( ة الب ي سنة     صدي بن عجالن بن وھب ، أبو أمام مختلف ف
  .٤/٣٨٥: تھذیب التھذیب . ھـ٨١ھـ  ، وقیل ٨٦، قیل وفاتھ

نده   )٣( ي مس د ف ام أحم ھ اإلم ھ الترم٢٥٦-٥/٢٥٣: أخرج اب  ، وأخرج ي كت ھ ، ف ي جامع : ذي ف

  ".ھذا حدیث حسن : " وقال الترمذي ) ٣٠٠٠ح(تفسیر سورة آل عمران ، : ، بابالتفسیر



  
  

 

 ٩٧  التعددیة العقائدیة وموقف اإلسالم منھا

ھ،    ره ونھی الذین آمنوا كالذین تفرقوا من أھل الكتاب، واختلفوا في دین اهللا وأم
ي      ... من بعد ما جاءھم البینات، من حجج اهللا ؤمنین ف ا معشر الم وا ی فال تفرق

نتھم،   نكم بس ي دی تنوا ف م، وتس وا فعلھ نھم، وال تفعل ي دی ؤالء ف رق ھ نكم تف دی
  .)١( » العظیم مثل الذي لھم فیكون لكم من عذاب اهللا

 : قال تعالى  - ب                     

                               

 ]١١٥: النساء[.  

ادي ویخالف رسول اهللا       : ھي  المشاقة    ن یع ة، فم اداة والمخالف  المع
ار    دخول الن اذ   –وأتباعھ المؤمنین من بعد ظھور الحق لھ، فھو متوعد ب والعی

م         ، وأعظم ما تكون مخالفة الرسول  -باهللا  ھ، ث ر دین ن غی اع دی ي اتب ھي ف
ول ا     دین الحق، یق ة ال لحافظ  اتباع طریق غیر سنتھ، وھذا ھو االبتداع ومفارق

ة  ا          «: ابن كثیر في ھذه اآلی ي جاء بھ ق الشریعة الت ر طری أي ومن سلك غی
فصار في شق، والشرع في شق، وذلك عن عمد منھ بعد ما ظھر  الرسول 

ھذا مالزم "  ویتبع غیر سبیل المؤمنین + وقولھ . لھ الحق وتبین لھ واتضح لھ
ا اجتمعت    للصفة األولى، ولكن قد تكون المخالفة لنص الشارع، وق  ون لم د تك

علیھ األمة المحمدیة فیما علم اتفاقھم علیھ تحقیقًا، فإنھ قد ضمنت لھم العصمة  
ھ   ... في اجتماعھم من الخطأ ك بقول  : وقد توعد تعالى على ذل        

                 ى ذل ك أي إذا سلك ھذا الطریق جازیناه عل
ھ        ھ استدراجًا ل ا ل ي صدره ونزینھ أن نحسنھا ف ي    ... ب ار مصیره ف ل الن وجع

  .)٢(» اآلخرة، ألن من خرج عن الھدي لم یكن لھ طریق إال النار یوم القیامة 

ال    ثبت عن النبي  -ج   ھ ق ى إحدى وسبعین      «: أن ود عل ت الیھ افترق
ذه     تفترق ھ ة وس ى   فرقة، وافترقت النصارى على اثنین وسبعین فرق ة عل األم

                                                        

  .٤/٣٩:آن جامع البیان عن تأویل آي القر )١(

  .١/٥٦٨: تفسیر القرآن العظیم  )٢(



  
التعددیة العقائدیة وموقف اإلسالم منھا

  ٩٨ 

ل  » ثالث وسبعین فرقة كلھا في النار إال واحدة  ا رسول اهللا ؟     : قی من ھي ی
ھ       «: وفي روایات قال » ھي الجماعة  «: قال  ا علی ا أن ل م ى مث من كان عل

  .)١(»الیوم وأصحابي

ال شیخ       ذاب، وق وھذا من أشھر األحادیث المتوعدة ألھل االفتراق بالع
ذا الحدیث   اإلسالم ابن تیمیة بعد ذكر  الكون      «: ھ ین ھ ة المختلف ین أن عام فب

  .)٢(» من الجانبین إال فرقة واحدة وھم أھل السنة والجماعة 

ي   -  –عن جابر بن عبد اهللا  -د   ول    أن النب ان یق د،    «: ك ا بع أم
دثاتھا،     ور مح فإن خیر الحدیث كتاب اهللا، وخیر الھدي ھدي محمد، وشر األم

  .)٤(»ضاللة في النار ، وكل)٣(وكل بدعة ضاللة 

ا    – )٥(عن حذیفة بن الیمان -ھـ ال   –رضي اهللا عنھم اس    «: ق ان الن ك
دركني،          یسألون رسول اهللا   ة أن ی ألھ عن الشر مخاف ت أس ر وكن عن الخی

د     : فقلت  ل بع ر فھ ذا الخی یا رسول اهللا، إنا كنا في جاھلیة وشر  فجاءنا اهللا بھ
م : ھذا الخیر من شر ؟ قال  ت  . نع ال        : قل ر ؟ ق ن خی ك الشر م د ذل ل بع : وھ

ھ دخن   « م  وفی ت  )٦(» نع ال    : ، قل ھ ؟ ق ا دخن دیي،     «: وم ر ھ دون بغی وم یھ ق
نعم دعاة على  «: فھل بعد ذلك الخیر من شر؟ قال: ، قلت»تعرف منھم وتنكر

: قال . یا رسول اهللا  صفھم لنا:، قلت»أبواب جھنم من أجابھم إلیھا قذفوه فیھا 
نتنا  ھم من جلدتن « ت  »ا ویتكلمون بألس ك ؟    : ، قل ي ذل أمرني إن أدركن ا ت . فم

                                                        

  .٦٥سبق تخریجھ ،ص  )١(

  .١/١٣١: اقتضاء الصراط المستقیم  )٢(
  ).٨٦٧ح(تخفیف الصالة والخطبة ، : الجمعة ، باب : أخرجھ مسلم في صحیحھ ، كتاب  )٣(
اب        )٤( ننھ ، كت ي س ائي ف ا النس ادة أخرجھ ذه الزی دی : ھ الة العی اب  ص ف ال : ن  ، ب ة ، كی خطب

  .١/٥١" : ھي زیادة صحیحھ : " ، وقال األلباني في تخریج مشكاة المصابیح )١٥٧٩ح(
ذیب  . ھـ ٣٦ومناقبھ كثیرة ، مات سنة  حذیفة بن الیمان العبسي ، صاحب سر النبي : ھو  )٥( تھ

  .٢/٢٠٣:التھذیب 

  .١٣/٣٦:فتح الباري : انظر . ھو الحقد ، وقیل الدغل ، وقیل فساد القلب: الدخن  )٦(



  
  

 

 ٩٩  التعددیة العقائدیة وموقف اإلسالم منھا

م جماعة وال    : ، قلت »تلزم جماعة المسلمین وإمامھم  «: قال  ن لھ فإن لم یك
دركك   «: إمام قال  فاعتزل تلك الفرق كلھا ولو أن تعض بأصل شجرة حتى ی

  .)١( »الموت وأنت على ذلك

دعاة على أبواب جھنم  «:  في شرح الحدیث –رحمھ اهللا  –قال النووي 
دعو      : قال العلماء » من أجابھم إلیھا قذفوه فیھا  راء ی ن األم ان م ن ك ھؤالء م

ي حدیث    إلى بدعة أو ضالل آخر كالخوارج والقرامطة وأصحاب المحنة، وف
ل         ھ وإن فسق وعم امھم ووجوب طاعت لمین وإم ة المس حذیفة ھذا لزوم جماع

  .)٢( »المعاصي 

 في رفض أي دعوة ال تھتدي بھدي رسول اهللا  وھذا الحدیث صریح 
زون         ذین یجی ة ال ة العقائدی اة التعددی أین دع ى جھنم،ف اة إل ا دع ل أن دعاتھ ب

  ویسمحون بظھور جمیع العقائد في المجتمع المسلم من ھذا الحدیث؟

ق           *  ا وف ؤمن بھ ذه یجب أن ن د ھ ى أن نصوص الوعی ھ إل ویجدر التنبی
ي     ة، ف ل السنة والجماع د         منھج أھ ا التھدی ي جاء فیھ د الت م نصوص الوعی فھ

ك    و ذل رؤ، ونح ة، أو التب الكفر والجاھلی ف ب ار، أو الوص ذه  .. بالن إن ھ ف
ل بعضھا ال          إطالق، ب ار ب ي الن د ف ر والتخلی ر األكب النصوص ال تقتضي الكف
یقتضي دخول النار أصًال لكل من ورد فیھ التھدید، ألن ھناك نصوصًا أخرى  

ل اختالف       في ھذا الباب یجب  ة تفصیلیة أخرى، مث ات حكمی إعمالھا، ومتعلق
ول أو      ي األص ا ف آلتھا، وكونھ خامتھا أو ض ث ض ن حی یة م ة والمعص البدع
م،           ل والعل ث الجھ دع أو العاصي من حی ل اختالف أحوال المبت روع، ومث الف
ل   ھ أھ ل فی ام فص ن أحك ك م ر ذل تتار، وغی دعوة واالس أول، وال وى والت والھ

                                                        

اب     )١( حیحھ ، كت ي ص اري ف ھ البخ اب  : أخرج ب ، ب وة ،  : المناق ات النب ، ) ٣٦٠٦ح(عالم
اب      اب   : وأخرجھ مسلم في صحیحھ ، كت ارة ، ب د      : األم ة جماعة المسلمین عن وجوب مالزم

  )١٨٤٧ح. ( ظھور الفتن 

  .١٢/٢٣٧: صحیح مسلم بشرح النووي  )٢(
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  .)١(العلم

  -:الرباءة من أهل االفتراق :  ثالثاً
   : قال تعالى  -أ                    

                      ] ١٥٩: األنعام[.  

ي       ھاهللا تعالى رسول  رئفي ھذه اآلیة الكریمة یب راق ف ل االفت ن أھ م
الدین، وھذا من الوعید الشدید، إذ إن براءة الرسول منھم تعني أنھم على ھلكة 

فكل من فارق دینھ الذي  «: یقول ابن جریر الطبري في تفسیر اآلیة . عظیمة
ي   بعثھ بھ  من مشرك ووثني ویھودي ونصراني ومتحنف مبتدع قد ابتدع ف
و     الدین ما  لم، فھ راھیم المس ة إب ضّل بھ عن الصراط المستقیم والدین القیم، مل

  .)٢(»بريء من محمد 

ارق         «: وقال الحافظ ابن كثیر    ن ف ل م ي ك ة ف ة عام والظاھر أن اآلی
ره عل     ن الحق لیظھ  ىدین اهللا وكان مخالفًا لھ فإن اهللا بعث رسولھ بالھدى ودی

 ھ  افتراق، فمن اختلف فی الدین كلھ، وشرعھ واحد ال اختالف فیھ وال   

        رأ د ب إن اهللا ق الالت ف واء والض ل واألھ ل والنح ل المل ًا كأھ أي فرق
فھذا ھو الصراط المستقیم وھو ما جاءت بھ الرسل من .... رسولھ مما ھم فیھ

ا خالف         أخر، وم ھ، والتمسك بشریعة الرسول المت عبادة اهللا وحده ال شریك ل
الى       ذلك فضالالت ال تع ا ق ا كم رءآء منھ  : وجھاالت وآراء وأھواء والرسل ب

             « )٣( .  

ة   «: ومثل ھذا المعنى لآلیة ذكره السعدي في تفسیره ثم قال  ودلت اآلی
                                                        

ة  ٣٠-٢٨، وكتاب الصالة وحكم تاركھا ، ص١٠١-٨٩اإلیمان ألبي عبید ، ص: انظر  )١( ، وحقیق

اب والسنة     ٣٧٤-٢/٢٢٣: البدعة وأحكامھا  : ، وموقف المتكلمین من االستدالل بنصوص الكت
٦٩٥-٢/٦٨٤.  

  .٨/١٠٦: جامع البیان  )٢(

  .٢/٢٠٤:تفسیر القرآن العظیم  )٣(
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الكریمة أن الدین یأمر باالجتماع واالئتالف، وینھى عن التفرق واالختالف في 
أي أمر اهللا رسولھ  –وأمره . مسائلھ األصولیة الفرعیة أصل الدین، وفي سائر

ال   – نھم فق  : أن یتبرأ ممن فرقوا دی               ،نھم أي لست م
  .)١( »ولیسوا منك، ألنھم خالفوك وعاندوك 

ال   وفیھ أن الرسول  –رضي اهللا عنھ  –حدیث أنس بن مالك  -ب   ق
  .، وذلك لمخالفتھم ھدیھ وطریقتھ)٢( »مني فمن رغب عن سنتي فلیس  «: 

ل         د، وأھ راءة أش ت الب ر، كان ر وأكث نتھ أكب ة لس ت المخالف ا كان وكلم
ٌل      االفتراق من أكثر الناس مخالفة لسنة الرسول    ة، ك نھم متحقق البراءة م ف

ل،          أول والجھ ھ الت ذر فی ا ُیع أوًال أو جاھًال فیم ان مت بحسب مخالفتھ، إال من ك
افظ ول الح دیث   یق رحھ للح ي ش ر ف ن حج ھ : اب ي«وقول یس من ان » فل إن ك

ى       ھ فمعن ذر صاحبھ فی أول یع ي  «الرغبة بضرب من الت یس من ى  : أي» فل عل
ى     ًا یفضي إل طریقتي، وال یلزم أن یخرج عن الملة، وإن كان إعراضًا وتنطع

ي  » اعتقاد أرجحیة عملھ فمعنى  ك       «فلیس من اد ذل ي ألن اعتق ى ملت یس عل ل
  .)٣(» فرنوع من الك

ي   -  –عن الحارث األشعري   -ج ال   أن النب ي   «: ق إن اهللا أمرن
ن             الم م ة اإلس ع ربق د خل برًا فق ة ش ن الجماع رج م ن خ ھ م ة وأن بالجماع

  .)٤(»عنقھ

سمعت رسول اهللا   : قال  –رضي اهللا عنھما  –عن عبد اهللا بن عمر  -د

                                                        

  .٢٣٥تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كالم المنان ، ص )١(
اب     أخرج  )٢( حیحھ ، كت ي ص اري ف اب   : ھ البخ اح ، ب اح    : النك ي النك ب ف ، ) ٥٠٦٣ح(الترغی

اب       اب   : وأخرجھ مسلم في صحیحھ ، كت اح ، ب ھ ،       : النك ت نفسھ إلی اح لمن تاق استحباب النك
  ).٣٤٠٣ح(

  .٩/٨: فتح الباري بشرح صحیح البخاري  )٣(

  .٧٥سبق تخریجھ ، ص   )٤(
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  ١(»من فارق الجماعة فإنھ یموت میتة جاھلیة «: یقول(.  

في الحدیثین وعید شدید ألھل االفتراق الذین فارقوا جماعة الحق، وذلك 
  .ببراءة اإلسالم منھم، وأنھم أھل جاھلیة، وھذا تھدید وتخویف شدید لھم

  :أوصاف الذم ألهل االفتراق : رابعاً 
 : قال تعالى  -أ                

                                   

                                    

                                ] آل

  .]٧: عمران 

راق         ل االفت ة، ألھ ة القبیح فات الذمیم ن الص ة م ت جمل ة بین ذه اآلی ھ
 بالذین  نواالبتداع، فھم المقصودو          وھذه الصفات ھي ،:  

  .أن قلوبھم فیھا زیغ، أي میالن وانحراف عن الحق -١  

ا      -٢ و م الى، وھ الم اهللا تع ن     أنھم یتبعون المتشابھ من ك ر م ل أكث یتحم
  .معنى ولم یتبین مراده، ویعرضون عن المحكم وھو ما وضح وبان معناه

  .أنھم یطلبون الفتنة ویقعون فیھا -٣

الى، ویتأولون       -٤   الم اهللا تع اني ك ون مع م یحرف اربھم    ھأنھ ى مش عل
  .ومذاھبھم الباطلة

  .أنھم لیسوا ممن رسخ في العلم -٥  

  .لیس تامًا أن إیمانھم بكتاب اهللا تعالى -٦  

  .أنھم لیسوا أھل عقول رزینة -٧  

ـول اهللا      ـذر رس ـد ح ن    وق ابھ، فع ون المتش ذین یتبع ـؤالء ال ن ھ م

                                                        

  .٧٥سبق تخریجھ ، ص   )١(
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ا      ة ـ رضي اهللا عنھ ت  –عائش ال رسول اهللا   : قال ة   ت ذه اآلی  : ھ    

         ال م ق ة، ث ا ت «: اآلی ون م ذین یتبع ِت ال إذا رأی ابھ ف ش
  .)١(» فأولئك الذین سمى اهللا فاحذروھم 

 : ولھذا قال تعالى«: ومما قالھ ابن كثیر في تفسیر اآلیة        

       ل حق إلى الباطـروج عن الــأي ضالل وخ          

       ن ذي یمك ى مقاصدھم    أي إنما یأخذون منھ بالمتشابھ ال وه إل ھم أن یحرف
ال نصیب      م ف ا المحك الفاسدة، وینزلوه علیھا، الحتمال لفظھ لما یصرفونھ، فأم

 : لھم فیھ، ألنھ دامغ لھم، وحجة علیھم، ولھذا قال تعالى          أي
ة       ذا حج القرآن، وھ دعتھم ب ى ب اإلضالل ألتباعھم، إیھامًا لھم أنھم یحتجون عل

  .)٢(» ھم ال لھمعلی

الث وسبعین     -ب   ى ث جاء في روایة من روایات حدیث افتراق األمة إل

فیان   فرقة، قول رسول اهللا  رضي اهللا   -)٣(فیما رواه عنھ معاویة بن أبي س
إنھ سیخرج من أمتي أقوام تتجارى  بھم تلك األھواء كما  «: أنھ قال  –عنھما 

ھ ع   ى من ال یبق احبھ، ف ب بص ارى الَكَل ھیتج ل إال دخل ا . رق وال مفص واهللا ی
اس أحرى أن ال      ن الن ركم م معشر العرب لئن لم تقوموا بما جاء بھ محمد لغی

  .)٤(»یقوم بھ

                                                        

ات محكمات    : +  التفسیر ، باب : جھ البخاري في صحیحھ، كتاب أخر )١( ھ آی ، ) ٤٥٤٧ح"  (من

  ).٢٦٦٥ح(النھي عن أتباع متشابھ القرآن ، : العلم ، باب : وأخرجھ مسلم في صحیحھ، كتاب 
  .١/٣٥٣: تفسیر القران العظیم  )٢(
و : ھو  )٣( تح ،    معاویة بن أبي سفیان صخر بن حرب بن أمیة بن عبد شمس األم وم الف ي ، أسلم ی

نة    ات س ة ، م بح خلیف ى أص ان حت ره عثم ام وأق ن الخطاب الش ر ب ي ٦٠واله عم ث ف ـ ومك ھ
  .١٠/١٨٨:تھذیب التھذیب. الخالفة عشرون سنة

اب   : ، وأبو داود في سننھ مختصرًا في كتاب  ٤/١٠٢:أخرجھ اإلمام أحمد في مسنده  )٤( السنة ، ب

ي    ، وصححھ األ) ٤٥٩٧ح(شرح السنة، :  ي عاصم ف لباني في صحیح سنن أبي داود ، وابن أب
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ون        م أصحاب ھوى أي یتبع وھذا وصف ذمیم قبیح ألھل االفتراق، فھ

نة    رآن والس ھ الق دل علی ا ی واؤھم ال م یھم أھ ھ عل ا تملی واء  . م ذه األھ م إن ھ ث
ا  تتجارى بھم، أي ك    . )١(یتواقعون فیھا ویتداعون ویتھافتون إلیھ ي ذل ثلھم ف وم

داء   اب ب ن یص ب  «كم وت،   » الَكَل ى یم احبھ حت زال بص ذي ال ی دي ال المُع
عور     ب المس ة الكل ببھ عض ذي ُیس داع    . )٢(وال ورة االبت ى خط دل عل ذا ی وھ

  . والفرقة في الدین، وخطورة مجالسة ومخالطة أھل الفرقة والبدع

أن داء الكلب فیھ ما : وبیان ذلك «:  - رحمھ اهللا  -   )٣(ام الشاطبي یقول اإلم  

ب أحدًا صار        ك الكل م إذا عض ذل یشبھ العدوى، فإن أصل الَكَلب واقع بالكلب، ث
مثلھ، ولم یقدر على االنفصال منھ في الغالب، إال بالھلكة، فكذلك المبتدع إذا أورد 

ھ، بل إما إن یقع معھ في مذھبھ، ویصیر على أحد رأیھ وإشكالھ فقلما یسلم من غائلت

  . )٤(»من شیعتھ وإما أن یثبت في قلبھ شكًا، یطمع في االنفصال عنھ فال یقدر

  وبعد ھذه النصوص الكثیرة المتضافرة في ذم البدع واالفتراق في الدین   
رة،          أقبح األوصاف المنف ذاب، ووصفھم ب د أصحابھا بالع ا، وتھدی والنھي عنھ

ف اإل  ة     یتضح موق ف المنحرف رق والطوائ ع الف ماح لجمی ألة الس ن مس سالم م
  بإظھار باطلھم والدعوة إلیھ؟

                                                        

  .٢، ١: السنة ، ذكر األھواء المذمومة ، حدیث رقم : كتاب 

  ".جرا " ، مادة ١٤/١٤١: لسان العرب : انظر  )١(
  ".كلب" ، مادة ١/٧٢٣: انظر لسان العرب  )٢(
و  )٣( و إسحاق ، أ      : ھ اطي الشاطبي أب د اللخمي الغرن ن موسى محم راھیم ب وي   إب ھ، لغ صولي فقی

ة    ب للبدع نة ومجان ى الس ات حریص عل ین األثب اء المحقق راد العلم ن أف د م دث مفسر ، ُیع مح
ھ  ھر كتب ا ، أش ام " وأھلھ اب  " االعتص ة ، وكت نة والبدع ي الس ف ف ا أل ن أدق م و م " وھ

  .١/٧١: األعالم. ھـ٧٩٠توفي سنة " الموافقات 

  .٢/٢٧٧:االعتصام  )٤(
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  الفصل الثالث
 

لقد مّن اهللا تعالى على عباده حین أرسل إلیھم أفضل رسلھ، وأنزل علیھم 
، وتركھم خیر كتبھ، وشرع لھم أتّم شرائعھ، وأوضح لھم الحجة وأبان المحجة

 : على البیضاء لیلھا كنھارھا، ال یزیغ عنھا إال ھالك، قال تعالى      

                      

                       

                          

                 ]ففتح اهللا تعالى ]١٦، ١٥:المائدة ،
صمًا، وخرج الناس من  بھذا الدین قلوبًا غلفًا، وأنار أبصارًا عمیًا، وأسمع آذانًا

ظلمات الجاھلیة إلى نور اإلسالم، واستبانت لھم السبل، واتضح لھم الحق من 
الباطل، والخیر من الشر، والغي من الرشاد، وال یزال أھل اإلسالم أسعد الناس 
بھذا الحق الذي ھداھم اهللا تعالى إلیھ بفضلھ ورحمتھ، وال تزال طائفة منھم 

ا علمھم اهللا، ویطبقونھ في حیاتھم عقیدًة وشریعًة یعرفون الحق بتمامھ بم
فلدیھم من اهللا برھان ونور، یفرقون بھ بین األمور، فالحق ما . وسلوكًا وأخالقًا

  .جعلھ اهللا حقًا، والباطل ما جعلھ اهللا باطًال، ال یعرف الشك والحیرة إلیھم سبیًال

م األ      ل األم ن أھ وره الحق، م ي    وأما من لم یقبل ھدى اهللا ون م ف خرى فھ
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، ال دین قویم، وال )١(ظلمات الكفر والجھل یتقلبون، وفي الحیرة والشك یعمھون
تقیم   ة      . نور مبین، وال ھدٌى على صراط مس ل الحضارة الغربی ومن ھؤالء أھ

المعاصرة، فقد ورثوا دینًا محرفًا، ثم أحدثوا فلسفات ونظریات عقیمة، فخرجوا 
ھا القول بنسبیة الحقیقة، وأنھ ال أحد یعرف بأفكار ضالة، وآراء قاصرة، كان من

اتھم،       ي مجتمع ا ف ة، وإقرارھ ور التعددی ك ظھ ن ذل تج م ة، ون ة المطلق الحقیق
  .ودعوة اآلخرین لھا

دین         ع بال م یرف ن ل لمین مم اء المس فاستجاب لضالالت الغربیین بعض أبن
وال الغرب وجھاال        رددون أق ًا، فأخذوا ی رآن علم ن الق بس م م یقت ًا، ول ھ، رأس ت

ول الصادق المصدوق     بعن  «: ×وینادون بمذاھبھ وشعاراتھ، وصدق فیھم ق لتت
ب     ر ض وا جح و دخل ى ل ًا، حت ًا ذراع برًا، وذراع برًا ش بلكم ش ان ق ن ك سنن م

وكان مما . )٢(»فمن؟«: یا رسول اهللا، الیھود والنصارى؟ قال: ، قلنا»تبعتموھم
ا   م المن ة    اتبعوھم فیھ القول بنسبیة الحقیقة، ومن ث ة والفكری ة العقائدی داة بالتعددی

  .في مجتمعات المسلمین

ة، وأن             بیة الحقیق ول بنس ین ـ إن شاء اهللا ـ بطالن الق ذا الفصل أب وفي ھ
الحق واحد ال یتعدد، وأسوق األدلة النقلیة والعقلیة على ذلك، ثم أبین أھل الحق 

  .بولوصفاتھم، ثم أبین الفرق بین الخالف والتعدد المقبول وغیر المق

                                                        

  .٣٤٨المفردات في غریب القرآن، ض: انظر. ي األمر من التحیرالتردد ف: العمھ )١(
اب     )٢( ي كت اب  : أخرجھ البخاري في صحیحھ، عن أبي سعید الخدري، ف ي   : االعتصام، ب ول النب ق

اب     )٧٣٢٠ح(، »لتتبعن سنن من كان قبلكم× « اب  : ، وأخرجھ مسلم في صحیحھ، كت م، ب : العل
  ).٢٦٦٩ح(اتباع سنن الیھود والنصارى 
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  املبحث األول
 

دد،      ى أن الحق واحد الیتع في ھذا المبحث أذكر األدلة النقلیة والعقلیة عل
ف الحق،    . معززًا ذلك بمقوالت أھل العلم وتقریراتھم ین تعری ولكن قبل ذلك أب

ھ . وطبیعتھ، ومعیاره، والواجب نحوه م أسوق أ  . ومسائل أخرى متعلقھ ب وال  ث ق
ن  . القائلین بنسبیة الحقیقة من المسلمین وحججھم على ذلك ثم أبین الرد علیھم م

  :وذلك في أربعة مطالب ھي. خالل ذكر األدلة على أن الحق واحد الیتعدد

  .تعريف احلق وطبيعته ومعياره ووضوحه: املطلب األول
  .القائلون بنسبية احلقيقة: املطلب الثاين

  .النقلية على أن احلق واحد ال يتعدداألدلة : املطلب الثالث
األدلـة العقليـة على بطــالن القول بنسبيــة احلقيقـة  : املطلب الرابع

  .وأن احلق واحد ال يتعدد
 

  :تعريف احلق: املسألة األوىل
على » القافالحاء و«الحق ھو نقیض الباطل، وتدل مادة : الحق في اللغة

  .)١(إحكام الشيء وصحتھ

الحق ھو الثابت . الواجب، حق علیھ كذا یعني وجب علیھ: والحق ھو
 : منھ قولھ تعالى. )٢(الذي ال یسوغ إنكاره            

   ]أي ثبتت علیھم ]٧١: الزمر.  

                                                        

  .٢/١٥معجم مقاییس اللغة : نظرا )١(
  .١٠/٤٧» حق«لسان العرب، مادة : انظر )٢(
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  ١٠٨ 

ة المطابقة والمو: الحق ھو: اصطالحًا ع حق    . )١(افق ول للواق ة الق . فمطابق
  .)٢(ویطلق على الموجود فعًال ال توھمًا

  .)٣(األمور الموافقة المطابقة لما ھي علیھ في الواقع: والحقیقة ھي

  :االصطالح الشرعي
  :)٤(الحق في الشرع المطھر جاء على معاٍن، من أبرزھا ما یأتي

  اهللا سبحانھ وتعالى، كما في قولھ تعالى: أوًال         

    ]وقولھ]٦٢: األنعام ، :                 

   ]فاهللا تعالى واجب الوجود، كامل الصفات والنعوت، ]٣٢: یونس ،
فقولھ سبحانھ حق، . یاء إال بھوال وجود لشيء من األش. وجوده من لوازم ذاتھ

وفعلھ حق، وأوصافھ العظیمة حق، ولقاؤه حق، ورسلھ حق، وكتبھ حق، ودینھ 
ھو الحق، وعبادتھ وحده ال شریك لھ ھي الحق، ووعده حق، ووعیده وحسابھ 

  .)٥(ھو الحق العدل الذي ال جور فیھ، وكل شيء ینسب إلیھ فھو حق

َجِد بحسب مقتضى الحكمة، ولھذا جاء الحق بمعنى الشيء الُمو: ثانیًا
فعل اهللا تعالى كلھ حق، وأوامره كلھا حق، ومن ذلك دینھ، فھو الحق : یقال

 : المبین، كما في قولھ تعالى                 

               ]وكقولــھ تعالى، ]٩: الصف :
                  ]قال السعدي ]١٤٧: البقرة ،

أي ھذا الحق الذي ھو أحق أن یسمى حقًا من كل شيء، لما «: في تفسیرھا

                                                        

  .١٢٥المفردات في غریب القرآن، ص )١(
  .٤٨٤ـ  ١/٤٨٢: المعجم الفلسفي )٢(
ة     : والحقیقة في اصطالح الفقھاء واألصولیین ھي )٣( ي أصل اللغ ھ ف . اللفظ المستعمل فیما وضع ل

  .ھذا البحث ، وھي غیر مقصودة في١٢٦المفردات، ص
  .١٢٦ـ ١٢٥المفردات في غریب القرآن، ص: انظر )٤(
  .١٨تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كالم المنان، ص: انظر )٥(
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نفوس وحثھا على اشتمل علیھ من المطالب العالیة واألوامر الحسنة، وتزكیة ال
 : وكقولھ تعالى. )١(»تحصیل مصالحھا، ودفع مفاسدھا، لصدوره من ربك  

                             

                 ]ل اهللا حق، كما في وأفعا. ]١٠٨: یونس
 : قولھ تعالى                   

                       ]٥: یونس[.  

اعتقاد : الشيء في نفسھ، كقولنااالعتقاد للشيء إذا طابق ما علیھ : ثالثًا
 : فالن في البعث والجنة والنار حق، كما في قولھ تعالى     

              ]وكقولھ تعالى ]٢١٣: البقرة :     

               ]٢٦: البقرة[.  

الفعل والقول الواقع بحسب ما یجب وبقدر ما یجب وفي الوقت : رابعًا
 : فعلك حق، وقولك حق، وكما في قولھ تعالى: الذي یجب، كقولنا    

                    ]١٣: السجدة[، 
 : وكقولھ تعالى                     

     ]٢(]٣٣: یونس(.  

ق،      ریعتھ ح اره وش ھ وأخب ق، وأن دین الى ح ا أن اهللا تع ح لن ذا یتض وبھ
ا . وخلق اهللا في ھذا الوجود حق ئق والمعرفة البشریة إذا قام فیھا شيء من الحق

ھ     ي نفس السابقة فھو حق، واإلنسان إذا اعتقد شیئًا كان مطابقًا لما علیھ الشيء ف
  .فھو حق، وإذا فعل أو قال شیئًا بحسب وبقدر ما یجب فھو حق

الى      م اهللا تع ي عل ا ف ویجدر التنبیھ إلى أن البعض ُیعرف الحق على أنھ م
یس، إذ     : عن الشيء، فیقولون ذا تلب ة، وھ ك الحقیق الى    ال أحد یمل م اهللا تع إن عل

ھ، ال        ل ب اده والعم ھ واعتق حق، ولكن الناس مطالبین بمعرفة الحق والبحث عن
                                                        

  .٥٠المرجع السابق، ص )١(
  .١٢٦ـ  ١٢٥المفردات في غریب القرآن، ص: انظر )٢(
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  ١١٠ 

  .كما ھو في علم اهللا تعالى، بل كما بلغھم في علمھم

ة           بیة الحقیق ائلین بنس د الق ذا البحث وعن ي ھ ة ف الحق والحقیق والمقصود ب
و الم    : ھ ان والع الق واإلنس ة بالخ رى المتعلق ور الكب بحانھ  . األم الق س الخ

ث      الم من حی دین، والع وأوصافھ، واإلنسان من حیث وجوده، وما أمر بھ من ال
  .بدایتھ ونھایتھ، والغیبیات من أخبار الماضي والمستقبل

  :الواجب حنو احلق: املسألة الثانية
المسلم مأمور بالبحث عن الحق والسعي لتحصیلھ، وحملھ والحكم بھ 

 : تعالىوتطبیقھ في واقع حیاتھ، قال               

                       

         ]وال یجوز للمسلم أن یعرض عن الحق حین ]٢٦: ص ،
  :أن یكتمھ، أو یكون حیادیًا تجاھھ، قال تعالى یظھر لھ، وال    

                 ]٤٢: البقرة[.  

ى النحو       وتفصیل األمر من حیث وجوب البحث عن الحق وتحصیلھ عل
  :اآلتي

ھ اعتق :أوالً رد إال ب ن الف وم دی ا ال یق یلھ م ب تحص ذا یج ًا، فھ ادًا وأحكام
ان واإلسالم،      ان اإلیم ل أرك وجوبًا عینیًا على كل مسلم على قدر استطاعتھ، مث
دین       ر بالوال دل والب ومثل ما ھو معلوم من دین اإلسالم بالضرورة كوجوب الع

  .وحرمة الفواحش والظلم وشرب الخمر وغیرھا

ن    :ثانياً ا، م اج     ما تحتاجھ األمة عمومًا في دینھ ي یحت وم الشرعیة الت العل
ث    م المواری لھا المسلم في وقت دون وقت، مثل المسائل الفقھیة التفصیلیة، وعل
ي          ن یكف ھ م ام ب ة إذا ق ي األم ا یغن ًا بم ونحوه، فھذا واجب تحصیلھ وجوبًا كفائی

  .سقط وجوبھ عن البقیة

م   ما تحتاجھ األمة عمومًا في دنیاھا، من العلوم الدنیویة الن :ثالثاً ة، كعل افع
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ي         ة اإلنساني، ویعل ل وجود األم ا یكم ا مم الطب والھندسة والصناعات ونحوھ
  .)١(شأنھا الحضاري، فھذا كسابقھ یجب تحصیلھ وجوبًا كفائیًا

  :طبيعة احلق: املسألة الثالثة
ھ أو       اس ل ة الن ھل الحق مطلق ثابت في األشیاء، بغض النظر عن معرف

  غیر بحسب معرفة الناس وجھدھم البحثي؟عدمھا؟ أم أن الحق نسبي متعدد مت

والھم        اس وأح ة الن ر معرف ر بتغی دد وال یتغی ت، ال یتع ق ثاب ق مطل الح
  .وزمانھم وإال لم یكن حقًا، وھذا ما سأفصل فیھ وأدلل علیھ الحقًا

ائل            لمین حول المس اء المس ین علم ع خالف ب ھ وق ى أن ا إل ولكن أشیر ھن
لحق فیھا واحد أو متعدد؟ وتفصیل المسألة كما الفقھیة االجتھادیة الخالفیة، ھل ا

  :على النحو اآلتي

  :اخلالف يف تعدد احلق يف املسائل الظنية* 
  :المسائل في الدین على قسمین، مسائل قطعیة، ومسائل ظنیة

  :املسائل القطعية: أوالً
ا   المسائل القطعیة كأركان اإلیمان، وأركان اإلسالم، وقضایا االعتقاد، وم

ا الخالف، الحق        ھو معلوم ذه المسائل ال یسوغ فیھ ًا من الدین بالضرورة، وھ
  .)٢(فیھا واحد مطلقًا باإلجماع

  :املسائل الظنية: ثانياً
وھي المسائل الفقھیة االجتھادیة التي تحتمل أكثر من وجھ، واألقوال فیھا 

                                                        

  .٥١٦ـ  ٥١٥، والسلفیة وقضایا العصر، ص١/٥٣: درء تعارض العقل والنقل: انظر )١(
م     )٢( ذه المسائل، ول ذھب الجاحظ وعبید اهللا العنبري من المعتزلة إلى نفي اإلثم عن المخطئ في ھ

ا       ي بطالن قولھم ا، وال شك ف ي    . یقوال بتعدد الحق فیھ إرشاد الفحول،   : انظر تفصیل المسألة ف
  .٢٥٩ص



  
التعددیة العقائدیة وموقف اإلسالم منھا

  ١١٢ 

: ، وكثیر من المسائل الفقھیة من ھذا القبیل، من ذلك مثًال)١(متناقضة متعارضة
 : عدة المرأة المطلقة في قولھ تعالى             

    ]مشترك بین الطھر والحیض، ولیس » القرء«، فإن لفظ ]٢٢٨: البقرة
  .ھناك دلیل قطعي على إرادة أحد المعنیین

ة المتناقضة      ة الخالفی ذه المسائل االجتھادی ھ    فھل الحق في ھ واحد؟ أو أن
  متعدد في جمیع األقوال؟

وبة،   دھما بالمص مي أح ھورین، ُس ذھبین مش ى م ا عل اء فیھ ف العلم اختل
  :واآلخر بالمخطئة، وھما على النحو اآلتي

  :املصوبة: املذهب األول
د          ألة المجتھ ي المس الى ف م اهللا تع دد، وأن حك أن الحق متع وھم القائلون ب

مجتھد، وكل مجتھد في مثل ھذه المسائل مصیب،  فیھا ھو ما أدى إلیھ اجتھاد ال
وبة    موا بالمص ذا س وال، ول ع األق ي جمی ق ف ول   . وأن الح ذا الق ى ھ ب إل وذھ

  .جمھور المتكلمین من المعتزلة وغیرھم

  :واستدلوا على ذلك بجملة من األدلة، أذكر منھا

 : ـ قولھ تعالى١               

                       

     ]فاهللا سبحانھ وتعالى مدح داود وسلیمان بقولھ ]٧٩ـ ٧٨: األنبیاء ،
          ن صدر الحكم منھما في حادثة الحرث بعد أ

  .)٢(الذي نفشت فیھ غنم القوم، ولو كان أحدھما مخطئًا، لما أثنى علیھما معًا 

اني      :الرد عليهم ذھب الث ولى أصحاب الم ة «ت ذا    » المخطئ ى ھ رد عل ال
                                                        

ھا صواب وحق،  ھناك مسائل الخالف فیھا خالف تنوع ال خالف تناقض، وھي األقوال التي كل )١(
ل ذا    : مث ا، وھ وف ونحوھ الة الخ فة ص فة األذان، وص ي ص رآن، وف راءات الق ي ق تالف ف االخ

  .الخالف خارج موضوعنا
  .٤/١٩٥: اإلحكام في أصول األحكام، لآلمدي: انظر )٢(
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ال      ث ق وكاني حی نھم الش أه، وم وا خط تدالل وبین ن   «: االس تدالل م ا االس وأم
ة ـ    ذه المقال یم ال         القائلین بھ و علھ یلمان، فھ ل قصة داود وس أي المصوبة ـ بمث

ھ    ا قال و م ق ھ أن الح ز ب ھ العزی ي كتاب رح ف الى ص بحانھ وتع إن اهللا س م، ف لھ
ذلك         لیمان ب ان لتخصیص س ا ك ا، لم سلیمان، ولو كان الحق بید كل واحد منھم

  .)١(»معنى
ر الرسول   : ـ استدلوا٢ ي قضیة صال      × بتقری وا ف ذین اختلف ة للصحابة ال

ث إن الرسول         ي قریظة، حی ى بن ابھم إل د ذھ رھم باللحاق    × العصر عن ا أم لم
حابة  ال للص م، ق ة   «: بھ ي قریظ ي بن ر إال ف د العص لین أح اروا »ال یص ، فس

ا،    ي وقتھ مسرعین، ولما أدركتھم الصالة في الطریق اجتھد بعضھم وصالھا ف
المسیر، فنظروا  لم یرد منا التأخیر، وإنما أراد سرعة النھوض وتعجیل: وقالوا

إلى المعنى، بینما اجتھد بعضھم وأخرھا إلى بني قریظة وصالھا لیًال، فنظروا  
وتحاكموا إلیھ، وقصوا علیھ القصة، لم × إلى اللفظ، فلما رجعوا إلى رسول اهللا 

د مصیب      )٢(یخطئ أحدًا من الفریقین ل مجتھ ى أن ك ك عل دل ذل وأن الحق  . ، ف
  .یتعدد بحسب المجتھدین

للفریقین ال یدل على تصویبھما، × أن ترك التثریب من النبي  :ليهمالرد ع
بل یدل على أن المجتھد ولو أخطأ فھو مأجور مادام بذل وسعھ في البحث عن   

  .)٣(الحق، ثم یجب علیھ العمل بما أدى إلیھ اجتھاده
  :املخطئة: املذهب الثاين

ائل        ي المس ى ف دد، حت ر متع دًا غی ق واح رون الح ذین ی م ال ة وھ الفقھی

                                                        

  .٢٦٢إرشاد الفحول، ص )١(
اب   )٢( حیحھ، كت ي ص اري ف ھ البخ وب   : أخرج ب والمطل الة الطال اب ص وف، ب الة الخ ًا ص راكب

م    : الجھاد والسیر، باب: ، ومسلم في صحیحھ، كتاب)٩٤٦ح(وإیماًء،  دیم أھ الغزو وتق المبادرة ب
  ).١٧٧٠(األمرین، ح

  .٢٦٢إرشاد الفحول، ص: انظر تقریر الدلیل والرد علیھ )٣(



  
التعددیة العقائدیة وموقف اإلسالم منھا

  ١١٤ 

االجتھادیة، والمجتھد قد یوافق الحق فیسمى مصیبًا، وقد ُیخطئھ فیسمى مخطئًا، 
ك       ى ذل م عل اء السنة، ولھ ولذا سموا مخطئة، وأصحاب ھذا القول ھم أكثر علم

  :أدلة عدیدة من الكتاب والسنة واآلثار والمعقول، أكتفي بأقواھا وھي

الى  ١ ھ تع   : ـ قول              
                          
     ]٧٩ـ ٧٨: األنبیاء[.  

ا   ھ االستدالل بھ ھ الس    : وج لیمان علی ّوب س الى ص الم أن اهللا سبحانھ وتع
ط دون       ألة فق م المس و المصیب لحك على فھم القضیة وخصصھ بذلك، فیكون ھ
م واحد،           ذا أن الحك ن ھ م م ًا، فُفھ ا مع م إلیھم داود علیھ السالم، وإال لنسب الفھ
دًا،     ق إال واح ون الح رون، وال یك ھ اآلخ دین، ویخطئ ض المجتھ یبھ بع یص

  .)١(والمصیب من أدركھ

ھ أجران، وإذا     إذا حكم الح«: ×ـ قول الرسول ٢ م أصاب فل اكم فاجتھد ث
  .)٢(»حكم فاجتھد ثم أخطأ فلھ أجر

أن الحق واحد،   × وھذا الحدیث قاطع في الموضوع، حیث بّین الرسول  
ى   وأن بعض المجتھدین یصیبھ، فیستحق أجرین، أجرًا على اجتھاده، وأجرًا عل

واحدًا على إصابتھ، ویقال لھ مصیب، وبعض المجتھدین یخالفھ، فیستحق أجرًا 
  .اجتھاده فقط، ویقال لھ مخطئ

و     ٣ یھم الصالة والسالم أب ـ ما روي عن أفضل الصدیقین بعد األنبیاء عل
ول  «: ، قال)٣(بكر الصدیق  ـ رضي اهللا عنھ وأرضاه ـ لما ُسئل عن الكاللة     أق

                                                        
  .٤/١٨٤: األحكام في أصول األحكام، لآلمدي: انظر )١(
اب     )٢( حیحھ، كت ي ص اري ف ھ البخ ا : أخرج نة،   االعتص اب والس ي  )٧٣٥٢ح(م بالكت لم ف ، ومس

  ).١٧١٦ح(بیان أجر الحاكم إذا اجتھد فأصاب أو أخطأ، : األقضیة، باب: صحیحھ، كتاب
ة  )٣( ن              : الكالل ھ م ا من یرث ھ، والمراد ھن الرأس من جوانب ذي یحیط ب و ال ل، وھ مشتقة من اإلكلی

د   ة   حواشیھ، ال أصولھ وال فروعھ، أي إذا مات المیت ولیس لھ ول ھ كالل د فورثت : انظر . وال وال
  .١/٤٧٠: تفسیر القرآن العظیم
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د         ا خال الول ي، أراه م ان خطأ فمن ن اهللا، وإن ك فیھا برأیي، فإن كان صوابًا فم
  .)١(»والوالد

ھ ـ           ٤ ن الخطاب ـ رضي اهللا عن ر ب رأة استحضرھا عم ا روي أن ام ـ م
ر للصحابة         ال عم ھ، فق ة من ا مھاب ي بطنھ ا ف د     : فأسقطت م ال عب رون؟ فق ا ت م

ب ـ     : الرحمن بن عوف ي طال ن أب إنما أنت مؤدب، ال شيء علیك، فقال لعلي ب
ال     ول؟ فق اذا تق ن     «: رضي اهللا عنھ ـ م رحمن ب د ال د عب م یجتھ د    إن ل عوف فق

  .)٢(»غّشك، وإن اجتھد فقد أخطأ، أرى أن علیك الدیة

ا الصحابة ـ رضي اهللا عنھم ـ              ذه صرح فیھ ر ھ رة غی ائع كثی وھناك وق

ك   ان ذل ض، فك ى بع ھم عل ا بعض ر أن ینكرھ ن غی اداتھم م ي اجتھ ة ف بالتخطئ
ة            ي المسائل االجتھادی ى أن الحق ف نھم عل ًا م دیر اتفاق ل تق ى أق ًا، أو عل إجماع

ھ        د یخطئ د یصیبھ وق د ق دد، وأن المجتھ ن     . )٣(واحد ال یتع ك ب ام مال ول اإلم یق
س ق     «: أن ا الح ًا؟ م وابًا جمیع ان ص ان یكون والن مختلف د، ق ق إال واح ا الح م

  .)٤(»والصواب إال واحد

ة   م إن مقول دد   «ث ق متع یب، وأن الح د مص ل مجتھ ولھا  » ك ة أص مقول
م    « :)٥(بدعیة، قال القاضي أبو الطیب الطبري ة البصرة وھ وھذا مذھب معتزل

                                                        
یره، ورواه الحاكم بإسناد صحیح       )١( ي تفس ي حاتم ف ن أب ي، ورواه اب تلخیص : انظر . رواه البیھق

  .٨/٥٣: تفسیر جامع البیان: ورواه ابن جریر الطبري في تفسیره. ٣/٨٩: الحبیر
  .٤/٣٦: تلخیص الحبیر :رواه البیھقي، ورواه عبد الرزاق، انظر )٢(
ي    )٣( دي     : انظر تفصیل المسألة ف ام، لآلم ي أصول األحك ام ف دھا، وإرشاد     ٤/١٨٤: اإلحك ا بع وم

ول، ص زم      ٢٥٩الفح ن ح ام، الب ول األحك ي أص ام ف دھا، واإلحك ا بع دھا،   ٥/٦٥: وم ا بع وم
  .، وما بعدھا٦٨٤وتیسیر الوصول إلى علم األصول، ص

  .٢/٩٠٧: جامع بیان العلم وفضلھ )٤(
و )٥( ًا    : ھ ًا عارف ان ورع داد، ك ھ بغ افعي، فقی ري الش ر الطب ن عم ن طاھر ب د اهللا ب ن عب طاھر ب

نة       ات س داد، م ي بغ اء ف ولى القض ًا، ت روع محقق ول والف ة    ٤٥٠باألص ر مائ ن العم ھ م ـ ول ھ
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ى             ة عل ھ الدال ھ، وطرق اني الفق م بمع ذا لجھلھ الوا ھ ة، وق ذه البدع ي ھ األصل ف

  .)١(»الحق، الفاصلة بینھ وبین ما عداه من الشبھ الباطلة

ل         )٢(وقال ابن القیم ة ك دد، ویبطل مقول وھو یقرر أن الحق واحد ال یتع
ذا، وأن  وأصول األئمة األربعة وق«: مجتھد مصیب واعدھم ونصوصھم على ھ

یًال  . الصواب من األقوال كجھة القبلة في الجھات وعلى ھذا أكثر من أربعین دل
ق      اهللا التوفی رد وب اب مف ي كت ة       )٣(»قد ذكرناھا ف ن تیمی ال شیخ اإلسالم اب : وق

ذي بعث    « ول ال ولھذا تجد المسائل التي تنازعت فیھا األمة على أقوال، إنما الق
  .)٤(»حد منھاوا× الرسول 

ة   ائل الفقھی ي المس دد ف د ال یتع ق واح الء أن الح ا بج ح لن ا یتض وھن
ي         ة ف ائل القطعی اء، فضًال عن المس ین العلم االجتھادیة التي ھي محل خالف ب

  .الدین التي ھي محل إجماع

ود    إن المقص ث، ف وع البح ي موض ل ف یس داخ الف ل ذا الخ ُیعلم أن ھ ول
بتھا   ائلین بنس د الق ة عن ده،     بالحقیق الى وتوحی اهللا تع ة ب رى المتعلق ایا الكب القض

ث         ادئ والشرائع من حی یم والمب ان والق وسبب وجود اإلنسان ومصیره، واألدی
  .صوابھا أو بطالنھا

  :معيار احلق: املسألة الرابعة
ھناك معیار ومنھج لمعرفة الحق والتوصل إلیھ عند أھل السنة والجماعة، 

                                                        

  .١٧/٦٦٨: سیر أعالم النبالء. وسنتان
  .٦/٢٤٣: البحر المحیط )١(
ان اإلصالح اإلسالمي،          محمد بن أبي بكر بن : ھو )٢( ة، من أرك یم الجوزی ن ق وب الدمشقي، اب أی

ة         ن تیمی ذ شیخ اإلسالم اب اء، وأشھر تالمی ار العلم ھ  . وأحد كب اد «: من كتب إعالم  «و» زاد المع
  .١٤/٢٤٦: البدایة والنھایة. ھـ٧٥١توفي سنة » الصواعق المرسلة«و» الموقعین

  .١/٣٣: أحكام أھل الذمة )٣(
  .٣٣/٢٤: وىمجموع الفتا )٤(
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دًا،   یس موح ار ل ذا المعی ن ھ ار  ولك ائق، فمعی واع الحق اختالف أن ف ب ل یختل ب
ائق      ا أن حق ات، كم ون والمادی معرفة حقائق الدین غیر معیار معرفة حقائق الك
ت           ا كان ا م ا، فمنھ ل موصلة إلیھ ن دالئ ي بعضھا م الدین تتمایز بما جعل اهللا ف
ة          البراھین العقلی ا ب دي إلیھ ا یھت ا م ا، ومنھ ًا علیھ یًال أولی ریة دل رة البش الفط

االستدالالت المنطقیة، ومنھا ما یكفي لمعرفة الحق فیھا ما جاء من نصوص    و
دھا وضوحًا          ي یزی ر العقل ت الفطرة والفك اب والسنة، وإن كان شرعیة في الكت

  .وجالًء

ن اهللا       ة م ر، رحم ھ أظھ ت أدلت وج كان ھ أح اس إلی ان الن ا ك ق كلم والح
  :، وتفصیل المسالة على ما یأتي)١(بخلقھ

  :اهللا تعاىلمعرفة : أوالً
الطریق إلى معرفة اهللا تعالى ھو الفطرة البشریة، متى ُعریت عن 
الغشاوات الحاجبة لضوئھا، فإنھا مقرة باهللا تعالى خاضعة لھ، معظمة لصفاتھ، 
من أجل ذلك أنكر الرسل علیھم الصالة والسالم على أقوامھم الكفار عدم توحید 

  : اهللا تعالى وعبادتھ، قال تعالى                

    ]وأخبر تعالى في آیة أخرى أنھ فطر الناس على ]١٠: إبراھیم ،
معرفتھ وإخالص العبادة لھ، وذلك بعد أن ذكر في سورة الروم أكثر من عشر 

  : آیات كونیة دالة علیھ، كقولھ تعالى           
 : ، ثم قال]٢٢: الروم[                     

                      
     ]وقد أبان تعالى عن المقصود بالفطرة في قولھ ]٣٠: الروم ،

 : تعالى                          

                    ]١٧٢: األعراف[.  

ھا ویخفت نورھا، فإن االستدالالت العقلیة فإن طرأ على الفطرة ما یضلل
                                                        

  .وما بعدھا ١/٣٨: شرح العقیدة الطحاویة: انظر )١(
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 : ، فقد قال تعالى)١(والبراھین الكونیة طریق صحیح آخر لمعرفة اهللا تعالى
                               

               ]٥٣: فصلت[.  

  :× صدق رسالة رسولنا حممد: ثانياً

الطریق الموصل إلى معرفة صدق الرسالة المحمدیة لغیر المؤمنین بھا 
ھو النظر والتفكر في الدالئل العقلیة، والبراھین المنطقیة، بعد التجرد من 

وط االجتماعیة، وذلك المؤثرات الداخلیة كاألھواء الذاتیة، أو الخارجیة كالضغ
وأخالقھ وسیرتھ ودعوتھ وإنجازاتھ × بأن ینظر إلى شخصیة الرسول 

فمن فعل ذلك صادقًا . وانتصاراتھ وأقوالھ وردود أفعالھ والكتاب الذي جاء بھ
  : ، قال تعالى×مقبًال على الحق فال شك أنھ سیشھد بأن محمدًا رسول اهللا 

                            

          )٤٦: سبأ[  )٢[.  

  :حقائق الدين االعتقادية والتشريعية: ثالثاً
وھذه طریق معرفتھا النصوص الشرعیة من القرآن الكریم والسنة النبویة 

ومة من الدین بالضرورة، فمعرفتھا وفھمھا فأما المسائل القطعیة المعل. المطھرة
  .من النصوص واضح بّین

ث    وأما المسائل الظنیة فھذه لھا منھج محكم رسمھ األئمة العلماء، من حی
  .)٣(مصادر التلقي، وكیفیة االستنباط، وأدوات االجتھاد وغیر ذلك 

  :احلقائق الكونية واالجتماعية: رابعاً
ھو إعمال العقل والفكر بشأنھا، والتأمل  وھذه كان التوجیھ القرآني نحوھا

                                                        

ر )١( ل  : انظ ل والنق ارض العق ة  ٨/٨: درء تع دة الطحاوی رح العقی لفیة   ٤٢ـ       ١/٣٤: ، وش والس
  .٥٢٠ـ  ٥١٩وقضایا العصر، ص

  .٥٢٠، والسلفیة وقضایا العصر، ص١٥٤ـ  ١/١٤٠: شرح العقیدة الطحاویة: انظر )٢(
  .ي كتب أصول الفقھتفصیل ذلك ف )٣(
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  : ، قال تعالى)١(واالعتبار من خالل استقراء التاریخ والواقع     

         ]وقال تعالى]١٠١: یونس ، :         

          ]ومن ھنا ظھر المنھج التجریبي ]٢٠: العنكبوت ،
  .االستقرائي في العلوم الكونیة على أیدي المسلمین، وعنھم أخذه العالم الغربي

نة     ل الس د أھ ھ عن ل إلی رق التوص ق وط ار الح رت معی د أن ذك وبع
ة    د بقی ھ عن ق وطرق ى الح ول إل اییر الوص ى مع یر باختصار إل ة، أش والجماع

ة، وھي     رق المنحرف ة،       األمم والف ة وال نافع ر مجدی ة أو ناقصة غی طرق باطل
  :وھي

ذا وضعھ أرسطو   : ـ المنطق األرسطي١ ھ     )٢(وھ ھ أن و وأتباع زعم ھ ، وی
ة   . یعصم الذھن عن الوقوع في الخطأ في معالجتھ لقضایا الفكر الصوریة العام

ویذھب ھذا المعیار إلى أن یكون ھناك تناسق واتساق، وعدم  تناقض في عملیة 
ة           االستدالل ع ي، بغض النظر عن الحقیق تنباط العقل ا باالس ى صحة قضیة م ل

ة لمین       . الواقعی اء المس د علم وره عن ق وقص ذا المنط الن ھ ت بط د ثب وق
  .)٣(والغربیین

ي       » الوضوح«ـ معیار ٢ تبانة ینتف تبین اإلنسان القضیة حق اس بحیث یس
ل       ھ، مث ي عقل ھ ضروریة ف . ٢= ١+ ١معھا كل شك، وتصبح مشرقة في ذھن

  .)٤(ا المعیار یصدق في عالم المادة والمحسوس فقطوھذ

ھ        ٣ ة وتجارب ان المادی رة اإلنس و خب ق ھ ار الح ل معی ن جع نھم م ـ وم

                                                        

  .٥٢١السلفیة وقضایا العصر، ص: انظر )١(
و   : أرسطو طالیس نیوماخوس )٢( دھم، وھ فیلسوف یوناني، وھو المقدم المشھور والمعلم األول عن

ھ       م كتب ون، أھ ى أفالط ذ عل ة، تتلم الیم المنطقی ع التع ن وض ة  «أول م د الطبیع ا بع اب م ، »كت
  .٣٧في األعالم، ص المنجد. »م.ق٣٢٢ـ  ٣٨٤«، »المقوالت«

  .٩٢الرد على المنطقیین، ص: انظر )٣(
  .٤٧٢السلفیة وقضایا العصر، ص: انظر )٤(
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ط  اھداتھ فق ور       . ومش ق؛ ألن أم ًا للح ارًا عام لح معی ابقھ ال یص ل س ذا مث وھ
  .)١(الغیبیات وكثیر من قضایا الدین ال تخضع للتجربة والمشاھدة 

اة،       ـ ومنھم من یجعل معیار٤ ي الحی افع ف ر ن ن أث الحقیقة ھو ما تحققھ م
فلیس ھناك حق مطلق ـ في ذاتھ ـ إنما ھناك أشیاء توظف في خدمة أغراضھم، 
و باطل، سواء        لبیًا فھ فما كان منھا إیجابیًا ـ في تقدیرھم ـ فھو حق، وما كان س

خدمة  في ذلك األفكار المعرفیة، أو المعتقدات الدینیة، فالصواب فیھا ما كان في
ا  ون،       . أھداف الحیاة والرقي بھ اتیون ویسمون أیضًا النفعی م البراجم وھؤالء ھ

  .)٢(وھم القائلون بنسبة الحقیقة

و              ٥ دین ھ ور ال ي أم ة الحق ف ار معرف ل معی نھم من جع الكشف  «ـ وم
وفي واغل  » الص ن ش ب م غ القل دة، وتفری الل المجاھ ن خ ارف م تم للع ذي ی ال

ث یصبح القلب بذلك كالمرآة، فتنطبع فیھ الحقائق كما الدنیا وعلومھا العقلیة، حی
  .ھي مدونة في اللوح المحفوظ

ل           ن عق حیح، وال م ل ص ن نق ان، ال م ل وال برھ ھ دلی یس علی ذا ل وھ
  .)٣(صریح، وقد نقضھا علماء اإلسالم من أھل السنة وبینوا ضاللھا

وص   ٦ ع النص ل م دین العق ور ال ي أم ق ف ار الح ل معی ن جع نھم م ـ وم
ل        الشر دموا العق ل ـ بظنھم ـ ق ل والعق ین النق عیة، فإذا جاء ما یوھم التعارض ب

ون ث یقول وص، حی رع،  : وردوا النص حة الش ى ص ذي دل عل و ال ل ھ إن العق
دیم    ك تق وذلك بمعرفة اهللا وصدق الرسول، فلو ُقدم النقل على العقل لكان في ذل

وھؤالء . تب علیھللفرع على األصل، وإذا بطل األصل بطل من ثم الفرع المتر
  .ھم المعتزلة، ومن تبعھم من أھل الكالم

                                                        

  .٤٧٣ـ  ٤٧٢المرجع السابق،  )١(
  .١٧٢ـ  ١٦٦أعالم الفلسفة الحدیثة، ص: انظر )٢(
یس، ص  : انظر )٣( یس إبل اء الشیطان،       : ، وانظر ٣١٩ـ    ٣١٠تلب رحمن وأولی اء ال ین أولی ان ب الفرق

ي مج اوى ف وع الفت یطان، ص ٢٠٠ـ      ١١/١٩٠م اید الش ن مص ان م ة اللھف ذا . ١٢٨، وإغاث وھ
  .الكشف الصوفي یختلف تمامًا عن معرفة األمور ببصیرة المؤمن وفراستھ
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وا         دوامغ الحق، وأبطل ة ب ذه الفری ة ھ وقد دمغ علماء أھل السنة والجماع
  .)١(بنیانھا، وبینوا عوارھا ـ وهللا الحمد ـ

  :وضوح احلق: املسألة اخلامسة
ك اإلسالم جاء بالحق المبین، والنور المستبین، والعلم الیقین، لیس فیھ ش

   : وال غموض، قال تعالى  وحیرة، وال التباس       

    ]وقال تعالى]١: یوسف ، :               
       ]فحقائق الدین واضحة كوضوح الشمس في ]٢ـ ١: البقرة ،
  .النھار، ال یعمى عنھا إال من طمس اهللا بصیرتھ، وأضل طریقھ رابعة

المتخبطین في ! فواعجبًا من بعض المسلمین المتحیرین الشاكین في دینھم
دة، واآلراء   وال الفاس فات واألق ن الفلس دة، م ة الواف ذاھب الغربی ات الم متاھ

ة  ار العقیم ك       . واألفك د یمل ھ ال أح ة؟ وأن بیة الحقیق ون بنس ف یقول ة كی الحقیق
  المطلقة؟

ال شك أن الحق في اإلسالم واضح بّین، وھذا أمر تلقاه المسلمون بالقبول 
إن    »الحق أبلج، والباطل لجلج«وصار من سائر كالمھم  ، وھذا أصل عظیم، ف

ى الوضوح         ة عل ھ، قائم ة وأخالق ھ القطعی ھ وأحكام عقیدة اإلسالم ومبادئھ وقیم
  .والبیان والظھور والیقین

فالحق یعرفھ كل أحد، فإن الحق الذي بعث «: سالم ابن تیمیةقال شیخ اإل
الص         ذھب الخ تبھ ال ا ال یش ارف، كم ى الع ره عل تبھ بغی ل ال یش ھ الرس اهللا ب

د  ى الناق اتم   . بالمغشوش عل د خ ة بمحم ان المحج ة وأب ح الحج الى أوض واهللا تع
: خر ، وقال في موضع آ)٢(»المرسلین، وأفضل النبیین، وخیر خلق اهللا أجمعین

                                                        

ر )١( ل  : انظ ل والنق ارض العق ة   ٩٠ـ      ١/٧٨: درء تع ة والمعطل ى الجھمی لة عل واعق المرس : ، والص
اب       ٢٩ـ  ٥/٢٨: ، ومجموع الفتاوى٨٠١ـ   ٣/٧٩٦ ، وموقف المتكلمین من االستدالل بنصوص الكت

  .وما بعدھا ١/٣٤٠: والسنة
  .٣١٦ـ  ٢٧/٣١٥: مجموع الفتاوى )٢(



  
التعددیة العقائدیة وموقف اإلسالم منھا

  ١٢٢ 

ة    « ي األدل ولھ وھ ھ رس ل ب ھ وأرس ھ كتاب زل اهللا ب ذي أن ق ال دین الح أصول ال
والبراھین واآلیات الدالة على ذلك، قد بینھا الرسول أحسن بیان، وأنھ دل الناس 
ب       ون المطال ا یعلم ي بھ ة الت راھین الیقینی ة والب ة العقلی ى األدل داھم إل وھ

  .)١(»اإللھیة

یم  ن الق ال اب د كال«: وق الم اهللا    وال تج ن ك م م یرًا، وال أت ن تفس ًا أحس م
ظ،   ھ للحف ر ألفاظ ذكر، ویس ره لل ھ یس ر أن ًا، وأخب ماه اهللا بیان ذا س بحانھ، ولھ س

  .)٢(»ومعانیھ للفھم، وأوامره ونواھیھ لالمتثال

ذا األصل    )٣(وقال ابن أبي العز الحنفي ررًا ھ ا     «: مق و م دین اإلسالم ھ ف
ى ألسنة رسلھ، وأصول ھذا الدین وفروعھ، شرعھ اهللا سبحانھ وتعالى لعباده عل

غیر       ن ص ز م ل ممی ن ك ور، یمك ة الظھ و ظاھر غای ن الرسل، وھ ة ع موروث
ع           ھ یق ان، وأن ھ بأقصر زم دخل فی د أن ی ي وبلی وكبیر، وفصیح وأعجمي، وذك
الخروج منھ بأسرع من ذلك، من إنكار كلمة، أو تكذیب، أو معارضة، أو كذب 

و   ي ق اب ف ى اهللا، أو ارتی ھ  عل ى اهللا عن ا نف زل، أو شك فیم ا أن ل اهللا، أو رد لم
  .الشك، أو غیر ذلك مما في معناه

ھ    ھ، وأن ھولة تعلم الم، وس ن اإلس ور دی ى ظھ نة عل اب والس د دل الكت فق
  .)٤(»یتعلمھ الوافد، ثم یولي في وقتھ

عدي  ال الس أتي «: وق نة، ت اب والس ن الكت رعیة م وص الش م أن النص اعل
د        مركبة صریحة في معان ي نفسھا، وق ا ف ذا حالھ ھ، ھ ره بوج یھا، ال تحتمل غی

                                                        

  .١٩/١٥٩: المرجع السابق )١(
  .١/٥٧: مختصر الصواعق المرسلة على الجھمیة والمعطلة )٢(
و )٣( ھ و    : ھ دین، فقی الء ال ي ع قي الحنف ز الدمش ي الع ن أب د ب ن محم ي ب ن عل ي ب اء عل ي القض ل

ھ   ھر كتب ق، أش ة «بدمش دة الطحاوی رح العقی نة  » ش وفي س ـ٧٩٢ت ة . ھ درر الكامن . ٣/١٥٩: ال
  .٥/١٢٩: واألعالم

  .٢/٧٨٧: شرح العقیدة الطحاویة )٤(



  
  

 

 ١٢٣  التعددیة العقائدیة وموقف اإلسالم منھا

ي مصادره       وا مقاصد الشارع ف اتفق على ھذا جمیع أئمة المسلمین، الذین عرف
ي           ي نصوصھ ف ا ال یستریبون ف ھ، فكم ى ألفاظھ ومعانی وا عل وموارده، وتمرن
ذا    رون ھ األحكام الفرعیة، فال یستریبون أیضًا في نصوصھ في األصول، بل ی

  .)١(»أكثر بیانًا، وأبلغ وضوحًا، لشدة الحاجة والضرورة إلیھ النوع

ة          ام الفرعی ي بعض مسائل األحك ع ف ا یق والغموض والظن في الحق إنم
ة      ام القطعی یم، واألحك ادئ والق دة، والمب ان والعقی ایا اإلیم ا قض ة، أم االجتھادی

ن ال «: یقول شیخ اإلسالم ابن تیمیة في ذلك. فالحق فیھا واضح بّین وم أن  م معل
ان         ائل اإلیم ا مس زاع، فأم اد والن ائل االجتھ ي مس ون ف ا تك ًا إنم ون غالب الظن

  .)٢(»واإلجماع، فالعلم فیھا أكثر قطعًا

ثم إن ھذا الغموض والظن لیس وصفًا للنصوص التي یقع حولھا الخالف، 
وم  «: وإنما الظن واقع لبعض المجتھدین، قال شیخ اإلسالم ابن تیمیة ومن المعل

تدبر الشریعة أن أحكام عامة أفعال العباد معلومة ال مظنونة، وأن الظن فیھا لمن 
ال ـ           ب األفع ا غال دین، فأم بعض المجتھ ي بعض الحوادث ل إنما ھو قلیل جدًا ف

وأعني بكونھا معلومة أن . ـ فغالب أحكامھا معلومة، وهللا الحمد  مفادھا وأحداثھا
تد  د واس ن اجتھ ل لم و حاص ن، وھ ا ممك م بھ ا، ال العل رعیة علیھ ة الش ل باألدل

  .)٣(»أعني أن العلم بھا حاصل لكل أحد

  .وھنا أسوق األدلة على وضوح الحق وبیانھ

  :األدلة على وضوح احلق* 
أن اهللا تعالى وصف كتابھ العزیز في كثیر من اآلیات أنھ بیان، وأن  :أوالً

مبین، والبیان أنھ نذیر مبین، وأنھ بلغ البالغ ال× آیاتھ بینات، ووصف رسولھ 

                                                        

  .٧٩توضیح الكافیة الشافیة، ص )١(
  .١/٥٦: االستقامة )٢(
  .١/٥٥: االستقامة )٣(



  
التعددیة العقائدیة وموقف اإلسالم منھا

  ١٢٤ 

، فالقرآن الكریم كشف معاني الحق )١(ھو الكشف عن المعنى وإظھاره 
 : ، قال تعالى)٢(وأظھرھا، وآیاتھ بینات أي دالالت واضحة ظاھرة   

                       ]ل ، وقا]٩٩: البقرة
 : تعالى                ]آل عمران :

  : ، وقال تعالى]١٣٨              

            ]بن كثیر في تفسیر ، قال الحافظ ا]١٨٥: البقرة
 « : ھذه اآلیة      أي دالئل وحججًا بینة واضحة جلیة لمن فھمھا

وتدبرھا، دالة على صحة ما جاء بھ من الھدى المنافي للضالل، والرشد 
، وقال اهللا تعالى )٣(»المخالف للغي، ومفرقًا بین الحق والباطل والحالل والحرام

  : ×في صفة نبیھ           ]فنذارتھ بّینة ]١٨٤: األعراف ،
  .أي واضحة ظاھرة لیس فیھا غبش وغموض

ان،      «: قال ابن القیم ة البی اده غای ین لعب ھ ب إن اهللا سبحانھ وصف نفسھ بأن
  .)٤(»وأمر رسولھ بالبیان، وأخبر أنھ أنزل علیھ كتابھ لیبین للناس

 : لظھور في أكثر من آیة، حیث قالوصف اهللا تعالى دینھ با :ثانياً  

                       

       ]ھو : ، فدین اهللا تعالى ظاھر، والظاھر]٣٣: التوبة
وھو الذي : ر تأمل وتفكر، وضده الخفيما انكشف واتضح معناه للسامع من غی

فالدین ظاھر واضح لیس فیھ خفاء، فكما . )٥(ال یظھر المراد منھ إال بالطلب 
أنھ ھدى وحق فھو أیضًا ظاھر على األدیان كلھا، أي واضح منكشف بارز، 

                                                        

  .٦٩المفردات في غریب القرآن، ص )١(
  .٦٨السابق، ص المرجع )٢(
  .١/٢٢٢: تفسیر القرآن العظیم )٣(
  .٢/٧٣٧: الصواعق المرسلة على الجھمیة والمعطلة )٤(
  .٥٩٤الكلیات، ص: انظر )٥(



  
  

 

 ١٢٥  التعددیة العقائدیة وموقف اإلسالم منھا

ویأتي الظھور بمعنى الغلبة والعلو، فدین اإلسالم غالب عاٍل على سائر األدیان 
)١(.  

أن اهللا تعالى وصف كتابھ العزیز بأنھ قول فصل، وأن آیاتھ فصلت،  :ثالثاً
   : قال تعالى                    

 : ، وقال تعالى]١: ھود[            ]األنعام :

القول الواضح البّین الذي ینفصل بھ المراد عن غیره، : ، والفصل ھو]١١٤
 :قال ابن كثیر في تفسیر قولھ تعالى. )٢(بحیث ال یشتبھ على السامع ما أرید بھ

               ]أي قد بیناھا «، ]٩٧: األنعام
أي بیناھا ووضحناھا، ومیزنا «: ، وقال السعدي في تفسیرھا)٣(»ووضحناھا

، )٤(»كل جنس ونوع منھا عن اآلخر، بحیث صارت آیات اهللا بادیة ظاھرة
 : وقال في تفسیر قولھ تعالى          ]أي «، ]٥٥: األنعام

نوضحھا ونبینھا، ونمیز بین طریق الھدى من الضالل، والغي والرشاد، لیھتدي 
  .)٥(»، ویتبین الحق الذي ینبغي سلوكھبذلك المھتدون

 : أن اهللا تعالى وصف القرآن واإلسالم بأنھما نور، قال تعالى :رابعاً  

             ]وقال تعالى]١٥: المائدة ، :     

                        ]النساء :

: ، والنور فیھ معنى الوضوح والظھور واالنتشار، قال الراغب األصفھاني]١٧٤
ضرب ... النور الضوء المنتشر الذي ُیعین على اإلبصار، وذلك ضربان«

معقول بعین البصیرة وھو ما انتشر من األمور اإلالھیة كنور العقل ونور 

                                                        

  .٣١٨المفردات في غریب القرآن، ص: انظر )١(
  .٦٨٧ـ  ٦٨٦الكلیات، ص: انظر )٢(
  .٢/١٦٤: تفسیر القرآن العظیم )٣(
  .٢٢٠كالم المنان، ص تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر )٤(
  .٢١٢المرجع السابق، ص )٥(



  
التعددیة العقائدیة وموقف اإلسالم منھا

  ١٢٦ 

محسوس بعین البصر، وھو ما انتشر من األجسام النیرة و. القرآن
فالقرآن والدین وحقائقھ نور منتشر واضح یضيء البصائر، قال . )١(»كالقمرین

  : ابن كثیر عند قولھ تعالى               

    ]ن من ظلمات الكفر والشك والریب فیخرج عباده المؤمنی...«، ]٢٥٧: البقرة
، وقال القرطبي في )٢(»إلى نور الحق الواضح الجلي المبین السھل المنیر

  :تفسیر قولھ تعالى            ]والنور «. ]١٧٤: النساء
لضاللة، وسماه نورًا ألن بھ تتبین األحكام ویھتدى بھ من ا... المنزل ھو القرآن

 : وقال الشوكاني في تفسیر قولھ تعالى. )٣(»فھو نور مبین، أي واضح بین
                            ]الحج :

والمراد بالكتاب المنیر ھو القرآن، والمنیر البین الحجة، الواضح ...«، ]٨
  .)٤(»البرھان

فلو كانت حقائق الدین غامضة أو نسبیة أي تحتمل جزء من الحق وجزء 
من الباطل ـ معاذ اهللا ـ لما كان لوصف القرآن واإلسالم بالنور معنى حقیقي، 

 : وھذا ما ال یكون في كتاب اهللا تبارك وتعالى، فقولھ صدق وحق، قال تعالى
             ]٨٧: النساء[.  

 : أن اهللا تعالى وصف كتابھ العزیز بأنھ فرقان، قال تعالى :خامساً
                          ]الفرقان :

، قال الحافظ  )٥(، ووصف القرآن بأنھ فرقان ألنھ یفرق بین الحق والباطل ]١
ھو الفارق بین الھدى والضالل، والحق والباطل، والغي والرشاد، و«: ابن كثیر

                                                        

  .٥٠٨المفردات في غریب القرآن، ص )١(
  .١/٣٢٠: تفسیر القرآن العظیم )٢(
  .٦/٢٧: الجامع ألحكام القرآن )٣(
  .٣/٤٣٩: فتح القدیر )٤(
  .٤/٦٠: ، وفتح القدیر٣٧٨المفردات في غریب القرآن، ص: انظر )٥(



  
  

 

 ١٢٧  التعددیة العقائدیة وموقف اإلسالم منھا

بما یذكره اهللا تعالى من الحجج والبینات والدالئل الواضحات، والبراھین 
القاطعات، ویبینھ ویوضحھ ویفسره ویقرره ویرشد إلیھ وینبھ علیھ من 

لھ ، فوصف القرآن الكریم بالفرقان یفید أنھ أبان الحق وأوضحھ وجع)١(»ذلك
  .منفصًال مفترقًا عن الباطل، ال یلتبس بھ فیخفى أمره

ال     :سادساً ھ ـ ق ال رسول اهللا   : عن العرباض بن ساریة ـ رضي اهللا عن ق
ا إال       «: × دي عنھ غ بع ا ال یزی ا كنھارھ اء، لیلھ ل البیض ى مث ركتكم عل د ت لق

ك ال )٢(»ھال ة ق ي روای ا     «: ، وف اء لیلھ ل البیض ى مث ركتكم عل د ت م اهللا لق وأی
  .)٣(»نھارھا سواءو

ول اهللا  ا         × فرس دین، وأظھرھ ائق ال م حق ان لھ ى أب ھ حت رك أمت م یت ل
ا، أي ال   وأوضحھا أتم وضوح وأحسنھ، فتركھم على مثل البیضاء لیلھا كنھارھ

بین وأوضح ألمتھ الھدي × یخفى علیھم من أمر دینھم شيء، بل إن رسول اهللا 
دقیقھا وصغارھا، حتى قال أحد الصالح واألخالق الحسنة، في كل األمور حتى 

ھ ـ     )٤(الیھود لسلمان الفارسي  یكم    «: ـ رضي اهللا عن م نب د عّلمك ل شيء   × ق ك
راءة  ى الخ لمان » ! حت ال س ائط أو      «: فق ة لغ تقبل القبل ا أن نس د نھان ل لق أج

قد أبان وأوضح صغار مسائل اآلداب × فإذا كان رسول اهللا . الحدیث  )٥(»بول

                                                        

  .١/٣٥٢: تفسیر القرآن العظیم )١(
اء الراشدین         )٢( اع سنة الخلف اب اتب ة، ب ي المقدم ، وأخرجھ  )٤٣ح. (أخرجھ ابن ماجة في سننھ، ف

ي مستدركھ   ٤/١٢٦: اإلمام أحمد في مسنده ال  ١/٩٦، والحاكم ف یس     «: وق ذا حدیث صحیح ل ھ
  .ووافقھ الذھبي» لھ علة

ول اهللا       )٣( اع سنة رس اب اتب ة، ب ي المقدم ھ ف ن ماج ي  ، وحس )٥ح(× أخرجھ اب ا ف اني كم نھ األلب
  .١/٦: صحیح ابن ماجھ

سیبعث فخرج   × سلمان الخیر، وكان سمع بأن النبي : سلمان الفارسي، أبو عبد اهللا، ویقال: ھو )٤(
في طلب ذلك فأسر وبیع في المدینة، أول مشھد لھ غزوة الخندق، وكان عالمًا زاھدًا، توفي سنة  

  .٤/١٢٤: تھذیب التھذیب. ھـ٣٤
  ).٢٦٢ح(االستطابة، : الطھارة، باب: م في صحیحھ، كتابأخرجھ مسل )٥(



  
التعددیة العقائدیة وموقف اإلسالم منھا

  ١٢٨ 

ان    واألحكام فإن أصول ا ى بالوضوح والبی ھ أول ال شیخ اإلسالم    . لدین ومبادئ ق
افیًا،  «: ابن تیمیة فكل ما یحتاج الناس إلیھ في دینھم فقد بینھ اهللا ورسولھ بیانًا ش

  .)١(»فكیف بأصول التوحید واإلیمان؟

ال         :سابعاً ھ ـ ق ان ـ رضي اهللا عن ال رسول اهللا   : عن ثوب زال  «: ×ق ال ت
ر اهللا    طائفة من أمتي ظاھرین على  أتي أم ى ی الحق، ال یضرھم من خذلھم، حت

  .)٢(»وھم كذلك

ة    × في ھذا الحدیث یخبر الرسول  ي أم أن الحق سیبقى ظاھرًا واضحًا ف
ذا           ا ھ ي سیكون لھ ي الت ة ھ ن األم ة م اعة، وأن طائف وم الس ى أن تق اإلسالم إل

ف    ائر الطوائ ل ھو ظاھر ال        . )٣(الشرف من دون س ة، ب ي األم اقي ف الحق ب ف
خفى وال یلتبس، وھو مع ذلك ال یضره تخذیل المخذلین وكثرة المخالفین، وھو ی

  .باقي أبد الدھر

ھذه النصوص وغیرھا، دالة قطعًا على أن الحق واضح بّین ألھل * 
فاإلسالم جاء بالحق المبین، . اإلسالم، ال یخفى علیھم، فضًال من اهللا ورحمة
ایاتھ مرفوعة، وحججھ دامغة، والنور المستبین، وجعل أعالمھ منشورة، ور

وبراھینھ ناصعة، وجعلھ واضحًا ال غامضًا، ظاھرًا ال خفیًا، نورًا ال ظلمة، 
فكیف بعد ھذا . یقینًا ال شكًا، ُھدى ال ضالًال، فصل ال لبس، فللھ الحمد والمنة

ال أحد یملك الحقیقة المطلقة، والحق نسبي، : یتحیر بعض المسلمین ویقولون
یكون الحق مع ھؤالء دون ھؤالء، ونحو ذلك من الحیرة والشك وال ندري قد 

 : قال تعالى. والتردد                    ]٦٦: النمل[.  

 

دى      ددھا ل ة وتع بیة الحقیق في ھذا المطلب أبین األسباب الداعیة للقول بنس
                                                        

  .١٧/٤٤٣: مجموع الفتاوى )١(
  .٧٣سبق تخریجھ، ص )٢(
  .سیأتي بیان صفات ھذه الطائفة في المبحث الثاني من ھذا الفصل )٣(



  
  

 

 ١٢٩  التعددیة العقائدیة وموقف اإلسالم منھا

وال         ر أق م أذك دماء، ث ن الق ول م ذا الق المنتسبین إلى اإلسالم، ثم أبین من قال بھ
  :المعاصرین منھم، ثم أبین نتائج وآثار القول بنسبیة الحقیقة وتعّددھا

  :األسباب املؤدية للقول بنسبية احلقيقة وتعددها: املسألة األوىل
ة أو  كل ضاللة وانحراف لھا أسباب، قد تكون ذاتیة أو خارجیة  أو منھجی

ت     ي دع باب الت ن األس بیتھ، فم دد الحق ونس ول بتع ك الق ن ذل ًا، وم ا جمیع كلھ
  :أصحابھ للقول بھ ما یأتي

الخلل في مصادر التلقي، وھذا أكثر سبب أدى لظھور االنحرافات  :أوالً
والضالالت المختلفة، فإن الشخص إذا لم یجعل نور الوحي من القرآن والسنة 

دیھ، تخبط في ظلمات الجھل والغوایة، وھلك في متاھات دلیلھ ورائده وھا
 : الشبھات والشھوات واستھوتھ الشیاطیـن، وضل ضـالًال بعیدًا، قال تعالى

                  ]فتلقي الدین من الكتاب ، ]٤٠: النور
 : الىوالسنة ھو الركن المتین، والحبل الوثیق، قال تع       

                ]٤٣: الزخرف[.  

نة أداروا    اب والس ن الكت وا ع ا أعرض ة حینم بیة الحقیق ائلون بنس والق
ب عسكریًا، وأخذوا یستقون          ًا، والغال وق مادی ي المتف الم الغرب وجوھھم إلى الع

  .وحتى المعتقدات، فضًال عن السلوك واآلداب واألخالقمنھ الرؤى واألفكار 

ة          ة الغربی ا الثقاف ت علیھ ي قام ائز الت ن الرك ة م بیة الحقیق ول بنس والق
ن          ر م اع كث ھ أتب ائعًا ل ذھبًا ش ة، وأصبحت م المعاصرة منذ نھضة أوربا الحدیث

رھم    ة وغی رین والساس اء والمفك وم، كالعلم ة الق الم  . )١(ِعلی ى الع ت إل م انتقل  ث
ن          ان، م م واإلیم ن العل ل نصیبھ م ن ق لمین مم اإلسالمي على أیدي بعض المس

ى   . الداخلین في جحر الضب فقاسوا اإلسالم ـ أصولھ العقدیة وقیمھ الخلقیة ـ عل
ي     وحي اإللھ ي ال الم وھ دریة اإلس اھلوا مص ة، وتج ة الباطل ذھبیات الغربی الم

                                                        

  .»١٣٣٧«مجلة المجتمع، عدد : انظر )١(



  
التعددیة العقائدیة وموقف اإلسالم منھا

  ١٣٠ 

العقل البشري المحدود  المعصوم، المختلفة عن مصادر تلك المذھبیات التي ھي
  .)١(بالزمان والظروف، والعرضة للخطل والجھل، ولألھواء والمصالح

ولما كانت النظرة الغربیة للدین على أنھ مثل مسائل اآلداب والفن، ترجع 
ك       ي ذل دھم ف ھ، قل د حقائق إلى الذوق والمزاج، لیس لھ مقاییس وال معاییر لتحدی

  .وا في الترویج لھاونشط. القوم وقالوا بنسبیة الحقیقة

ام      :ثانياً ادئ واألحك د والمب ى العقائ القیاس الباطل الذي جعلھم ینظرون إل
فلما رأوا األمور السیاسیة  . الشرعیة، كما ینظرون إلى األمور الحیاتیة الدنیویة

ور       ى أم ك عل وا ذل دل، قاس ر وتتب ناعیة تتغی ادیة والص ة واالقتص واالجتماعی
ھ وأ ده ومبادئ دین، عقائ ھال ي  . حكام رة ف ة المعاص داعات الغربی وا أن اإلب فظن

ن     ًا م المبادئ والنظم واألفكار، التي ھي ألصق بزماننا وظروفنا، وأحدث إنتاج
ًال للحق    قبل العقول البشریة التي تنضج تبعًا لتقدم الزمن، ظنوا أنھا أصدق حم

  .)٢(من موروثاتنا الدینیة التي كانت لدینا قدیمًا 

ات        ذه الموروث ام ـ        فھ ادئ واألحك دة والمب ون  «ـ العقی دو أن تك ال تع
ى       ا إل ر العصور تجاوزھ إبداعات تراثیة أدت دورھا فیما مضى، واقتضى تغی
ل        م تطور العق ع بحك ة للواق ا، ومالءم إبداعات أخرى، ستكون أكثر نضجًا منھ

  .)٣(»اإلنساني، ومعایشتھ للظروف

ة      ة معین رة زمنی دین لفت زل ال ا     وكأن اهللا تعالى أن م م الى ال یعل ھ تع ، وكأن
  .ستؤول إلیھ أحوال الناس ـ تعالى اهللا عما یقول الظالمون علوًا كبیرًا ـ

ا             :ثالثاً ائلین بھ د بعض الق ة عن بیة الحقیق ول بنس ن أسباب الق ون م د یك ق
ي     ي ف ھ قطع دین، وأن ائق ال ل بحق ة، والجھ ذه المقول آالت ھ ة وم ل بحقیق الجھ

ھ   ر أحكام ھ وأكث ھ ومبادئ دین     . عقیدت ن ال م م ا ُیعل ر مم ذا األم ع أن ھ وم
                                                        

  .٧٩السلفیة وقضایا العصر، ص: انظر )١(
  .٨٠ایا العصر، صالسلفیة وقض: انظر )٢(
  .٨٠المرجع السابق، ص )٣(



  
  

 

 ١٣١  التعددیة العقائدیة وموقف اإلسالم منھا

ر        دى كثی ھ ل دین وحقائق ل بال بالضرورة، إال أنھ في األزمنة األخیرة فشى الجھ
ة            دین، وغلب ة ال بب غرب ین ـ بس ن المثقف دون م ن ُیع ى م لمین ـ حت ن المس م
ن         ر م ي كثی أثیر ف ھ والت ر التوجی م، ودوائ المتغربین العلمانیین على مقالید الحك

  .سلمینبالد الم

ة،   ویجدر التنبیھ إلى أن القائلین بالنسبیة لیسوا سواء في مقصودھم للحقیق
فالغالة منھم یرى أن جمیع حقائق الدین ـ عقائده وقیمھ وأحكامھ وآدابھ ـ نسبیة، 

. وبعضھم یرون أن النسبیة لبعض أحكام الدین فقط، ومنھم من ھو بین الطرفین
ین   فالغالة منھم یرون تعدد الحق بین ا ألدیان كلھا، ومنھم من یرى تعدد الحق ب

ھ        ط، ولكن ي اإلسالم فق رى الحق ف الیھودیة والنصرانیة واإلسالم، ومنھم من ی
ادئ أو         ي بعض المب بیة ف رى النس ن ی نھم م متعدد ونسبیًا بین فرق اإلسالم، وم

  .بعض األحكام القطعیة

ى اإلسالم    من أسباب القول بنسبیة الحقیقة لدى بعض المنتسبین   :رابعاً إل
دة اإلسالم      داًء متأصًال لعقی النفاق والعمالة، فمن ھؤالء من یكّن حقدًا دفینًا، وع

رھم المنحرف   . وشریعتھ وعلماءه ودعاتھ، لمعارضتھا ألھوائھم وشھواتھم وفك
  .والقول بالنسبیة یدعم موقفھم ویجعلھم یتحللون من مبادئ الدین وأحكامھ

وى الغربی    ة     ومن ھؤالء عمالء للق ھ، والطامع ة المتربصة باإلسالم وأھل
ر      ة للعص الحة ومالءم ر ص ا غی ریعتھم، وأنھ دتھم وش لمین بعقی كیك المس بتش

فھؤالء أفضل معین لھم لتحقیق أھدافھم ذات البعد الدیني والحضاري . الحاضر
)١(.  

  :أقوال القائلني بنسبية احلقيقة من القدماء: املسألة الثانية
ره       مازال أھل اإلسالم ـ ب  یس غی ذي ل دون أن الحق ال فضل من اهللا ـ یعتق

ذا السواد    ×حق ھو ما جاءھم من عند اهللا تعالى وعن رسولھ الكریم  ى ھ ، وعل

                                                        

  .١٧٢أساطیر المعاصرین، ص: انظر )١(



  
التعددیة العقائدیة وموقف اإلسالم منھا

  ١٣٢ 

ن سواه،     ل دی األعظم من األمة، ال یشكون في دینھم، وال یرتابون في بطالن ك
ى اإلسالم، الناشئین     . وكل مذھب أو نظام یخالفھ حتى ظھر بعض المنتسبین إل

ي أ رق  ف وفیة، والف الة الص ن غ یاطین، م تھوتھم الش ن اس لمین، مم اف المس كن
ان والنحل   ر أن ھؤالء   . الباطنیة، القائلین بتعدد الحق، وتصویب جمیع األدی غی

ورین       ار، مبت عیفة األنص دد، ض ة الع رذمة قلیل وى ش وا س م یكون ة ل الزنادق
ا ی        ا، كم ة اإلسالمیة، ولیسوا منھ دنس   مدحورین، التصقوا بجسد األم لتصق ال

رھم   . )١(بالبدن  وا كف وقد تصّدى لھم علماء اإلسالم، ورموھم بشھب الحق، فبین
  :ومن أقوالھم ما یأتي. وضاللھم، وبطالن زندقتھم

  :غالة الصوفية، القائلون بوحدة الوجود: أوالً
یاء      ان واألش ائر األعی ون إال اهللا، وأن س ھم القائلون أن ال موجود في الك

و ذات  . إال مظاھر وجوده، وتجلیات أفعالھ واألفعال ما ھي فكل ما في الكون ھ
اهللا سبحانھ، وكل إیمان وكفر، وطاعة ومعصیة، تنغمر في بحر وحدة الوجود    

  )٢(حتى تعود شیئًا واحدًا، وتسقط الحواجز والحدود والرسوم بین الذات والغیر 
  .ـ تعالى اهللا عما یقول الظالمین علوًا كبیرًا ـ

ا،      ویظھر من  ان وصوابھا جمیعھ ول بوحدة األدی عقیدة وحدة الوجود الق
ر   ین الكف د ع ان والتوحی ل، وأن اإلیم ان والنح دد األدی دد بتع ق یتع وأن الح

ذره       وثني بق دین ال ره، عین ال ول عنھم شیخ    . )٣(والشرك، وأن اإلسالم بطھ یق
ابن سبعین    «: اإلسالم ابن تیمیة ھ،  وأ  )٤(وھؤالء المتفلسفة ومتصوفوھم ك تباع

ان   د األوث ركًا یعب رانیًا أو مش ًا أو نص ل یھودی ون الرج وزون أن یك یس . یج فل
د یرجحون        ن ق ًا، ولك اإلسالم عنده واجبًا، وال التھود والتنصر والشرك محرم

                                                        

  .١/٣٨٢: دعوة التقریب بین األدیان: انظر )١(
  .٢٦٢ـ  ١٠٥الكشف عن حقیقة الصوفیة، ص: انظر )٢(
  .٩٣ھذه ھي الصوفیة، ص: انظر )٣(
ن سبعین اإلشبیلي المرسي، من الفال     : ھو )٤( ائلین بوحدة الوجود،     عبد الحق بن إبراھیم ب سفة الق

  .٣/٢٨٠: األعالم. ھـ٦٦٩: رّد علیھ ابن تیمیة ت



  
  

 

 ١٣٣  التعددیة العقائدیة وموقف اإلسالم منھا

ا  ذھبھم بعض المستشرقین      . )١(»شریعة اإلسالم على غیرھ ة م د أدرك حقیق وق
یھر  د تس ل جول ھ )٢(مث د أن ث یؤك اھ«: ، حی ا تظ وفیونمھم دیرھم  )٣(ر الص بتق

د    ین العقائ لة ب دود الفاص و الح ى مح تركة إل ة مش البیتھم نزع الم، فلغ لإلس
ى   . واألدیان ة المثل وعندھم أن ھذه العقائد كلھا لھا نفس القیمة النسبیة إزاء الغای

  .)٤(»التي ینبغي الوصول إلیھا

دد الحق ووحدة الوجود      والھم بتع ا . وھنا أذكر بعض زندقتھم وأق ن  ق ل اب
  :)٥(عربي الطائي

ھ      لقد كنت قبل الیوم أنكر صاحبي« إذا لم یكن دیني إلى دین
  دانـي

ر     فقـد صــار قلـبي قابًال كل صورة زالن ودی ى لغ فمرع
  لرھبـان

  وألواح توراة ومصحف قرآن    وبیت ألوثــان وكعبــة طــــائف

    )٦(»ركائبھ فالحب دیني وإیماني  أدیــن بدیــن الحب أنى توجھـت

  :وقال أیضًا
                                                        

  .٢٨٢كتاب الرد على المنطقیین، ص )١(
و )٢( ن   : ھ ة، وصنف ع بالد العربی ى ال ودي، رحل إل یھر، مستشرق مجري یھ د تس اس جول إجن

: األعالم . م١٩٢١اإلسالم واألدب العربي، وكان یثیر شبھات ومطاعن عن اإلسالم، توفي سنة  
١/٨٤.  

إذا كان یقصد غالة الصوفیة فكالمھ صحیح، أما إذا كان یقصد عامة الصوفیة فال یخفى بطالن   )٣(
  .قولھ

  .١/٣٨٦: دعوة التقریب بین األدیان: ، نقًال عن١٧٠العقیدة والشریعة في اإلسالم، ص )٤(
ھ   محمد بن علي بن محمد بن عربي الطائي األندلسي، یلقبھ الصو: ھو )٥( ال عن فیة الشیخ األكبر، ق

ھ وشطحاتھ      »قدوة القائلین بوحدة الوجود«: الذھبي ره بسبب مقاالت اب، كف ، لھ نحو أربعمائة كت
وفي سنة    اب ٦/٢٨١: األعالم : انظر . ھـ ٦٣٨كثیر من العلماء، ت ر     : ، وكت ى تكفی ي إل ھ الغب تنبی

  .ابن عربي
واق، ص     )٦( ان األش رح ترجم الق ش ائر األع ًال  ٢٤٥ذخ ن، نق ان   : ع ین األدی ب ب وة التقری : دع

١/٣٨٦.  



  
التعددیة العقائدیة وموقف اإلسالم منھا

  ١٣٤ 

    )١(»عقد الخالئق في اإللـــھ عقائــدًا      وأنا اعتقدت جمیع ما اعتقدوه«

ا سواه،      «: ومن أقوالھ الكفریة ر بم د مخصوص، وتكف فإیاك أن تتقید بعق
ھ            ا ھو علی ى م األمر عل م ب ك العل ل یفوت ر، ب ر كثی ك خی ي نفسك    . فیفوت ن ف فك

إن   )٢(ھیولي ن أن یحصره      لصور المعتقدات كلھا، ف الى أوسع وأعظم م اهللا تع
ل   ... عقد دون عقد فالكل مصیب، وكل مصیب مأجور، وكل مأجور سعید، وك

ھ   ارض      . )٣(»سعید مرضي عن ن الف ة اب ي الزندق ره ف ال نظی ي قصیدة     )٤(وق ف
  :طویلة، منھا

ار      عاكف          )٥(ّد ــي الُبـــوإن خر لألحجار ف« ھ لإلنك ال وج ف
  بالعصبیة

ار باإلش            ى منأأأـزُهــالدینـار معن فقد عبد ن الع ـع راك ـــــ
  بالوثنیـة

ي             ٍة ــوما زاغت األبصار من كل مل ار ف ت األفك ا راغ وم
   )٦(»كل نحلة

 
ن النصوص الشرعیة     وھي فرق وحركات كفریة، یجمعھا مبدأ التحلل م

أویالً  في العقائد واألعمال، بدعوى أن وقصدوا  . لكل ظاھر باطنًا ولكل تنزیل ت
                                                        

  .١/٣٨٦: دعوة التقریب بین األدیان: ، نقًال عن٣٤٥فصوص الحكم، البن عربي، ص )١(
ذلك الجسم من االتصال واالنفصال، محل              : الھیولي )٢( ا یعرض ل ل لم ي الجسم قاب ھي جوھر ف

  .٣٢١التعریفات، ص. الجسمیة والنوعیة: للصورتین
  .١/٣٨٧: دعوة التقریب بین األدیان: ، نقًال عن١٩١فصوص الحكم، ص )٣(
ر         : ھو )٤( ي شعره كف ار الصوفیة ومن أشعرھم، وف عمر بن مرشد الحموي ابن الفارض، من كب

ك سنة       ًا، ھل ین عالم ، ٥/٥٥: األعالم . ھـ ٦٣٢صراح من القول بوحدة الوجود، كفره نحو أربع
  .وتحذیر العباد  من أھل العناد، للبقاعي

  .بیت األصنام: ّدالُب )٥(
  .١/٣٨٧: دعوة التقریب بین األدیان: ، نقًال عن٣٠٨دیوان ابن الفارض، ص )٦(



  
  

 

 ١٣٥  التعددیة العقائدیة وموقف اإلسالم منھا

الم          ى اإلس ة عل انھم الباطل ا، وإدخال أدی وص الشرع كلھ ل من نص ذلك التحل ب
رق وتفرعت عن شجرة         . باسم اإلسالم ذه الف د نشأت معظم ھ » الرافضة «وق

ا      ن رادع، وإنم ل صریح، أو دی الخبیثة، حیث ال ضابط من نقل صحیح، أو عق
  .)١(بأصحابھا كما یتجارى الَكَلب بصاحبھھي أھواء تتجارى 

، وقد ظھرت »إخوان الصفا«والذي یھمنا من ھذه الفرق الباطنیة جماعة 
ن           م ُیعرف م داد، ول ي بغ داد ف ا امت ي البصرة، ولھ في القرن الرابع الھجري ف

ة،    . أشخاصھا سوى خمسة یتغشاھم الغموض والشك ة شیعیة منظم وھي جماع
ائل          تعتمد أسلوب الدعوة الف ن الرس ة م ة جمل ارھم الباطل ن آث ان م د ك ة، وق ردی

م    ت باس الة، عرف ین رس ین وخمس غ اثنت الن   «: تبل فا، وخ وان الص ائل إخ رس
ضمنوھا كثیرًا من الزندقة، منھا القول بتعدد الحق، وصواب جمیع الملل » الوفا

  .)٢(والنحل، وأصبحت ھذه الرسائل مرجعًا لكل باطني خبیث جاء بعدھم

اعلم أن اختالف الشرائع لیس بضار،  «في ھذه الرسائل قولھم ومما جاء 
إذا كان الدین واحدًا، ألن الدین ھو طاعة وانقیاد للرئیس اآلمر فیما یأمر وینھى 
ھ،         ھ ویصلح فی ھ یصلح ل رى أن ا ی المرؤوسین بحسب ما یلیق بواحد واحد، وم

ق الشفیق، فیما ألن أوامر أصحاب النوامیس ونواھیھم مماثلة ألمر الطبیب الرقی
ھ         الطبع، وإجازت یاء الحارة ب اول األش ن تن أمر العلیل من الحمیة في الصیف م

ھ    أمر ل رى وی ھ أیضًا    ... شرب المّبردات في البلدان الحارة، وفیما ی ذا الوج فبھ
ھ،       دین، وسنن أحكام ر ال ي أم اختالف العلماء رحمة، واختالف أھل الدیانات ف

ان    . )٣(»قون المستبصرون حكمة جلیة ال یعرفھا إال المحق فقاسوا اختالف األدی
ل سائغ صحیح       وا الك ة، وجعل ذاھب الفقھی م تنمحق    «. على اختالف الم ن ث وم

                                                        

  .١/٣٩٠: المرجع السابق: انظر )١(
  .٣٩٢ـ  ١/٣٩١: دعوة التقریب بین األدیان: ، نقًال عن١/٥: مقدمة رسائل إخوان الصفا: انظر )٢(

٣٩٢.  
  .٣٩٤ـ  ١/٣٩٣: عوة التقریب بین األدیان، نقًال عن د٤٩١ـ  ٩/٤٨٧: رسائل إخوان الصفا )٣(



  
التعددیة العقائدیة وموقف اإلسالم منھا

  ١٣٦ 

األدیان كلھا، في ساح الباطنیة الفساح، فال یمیز دین من دین، وال دین من ملة، 
  .)١(»وال ملة من نحلة، وال آیة محكمة من فلسفة مظلمة

ة، وأصحاب    وقریب من ھذا الكالم یرد اة التعددی ده في وقتنا الحاضر دع
  .)٢(القول بنسبیة الحقیقة

  :أقوال القائلني بنسبية احلقيقة من املعاصرين: املسألة الثالثة
ة،          بیة الحقیق ائلین بنس ن الق الكون، م ر الھ د كث أما في العصر الحاضر فق

ة   ة  وتعدد الحق من المسلمین، وساعدت على نشر مذھبھم األوضاع المتردی ألم
ر      ي أكث وذ ف دة، والنف اإلسالم، فالغلبة السیاسیة واالقتصادیة للقوى الغربیة الحاق
بالد المسلمین للمنحرفین المتغربین، والجھل بالدین مطبق على كثیر من األمة، 

فنشط الضالل من القائلین بنسبیة . وأھل الحق محاصرون في كثیر من األحیان
ة یارة. الحقیق حف الس ي الص رددون ف الم  ی ائل اإلع ة، ووس ب المطبوع ، والكت

ك       ھ ال أحد یمل ین، وأن ین المختلف المختلفة، أن الحق نسبي، وأنھ متعدد متفرق ب
ى          م عل وال، وھ ن األق ك م ى أحد، ونحو ذل الحقیقة، وال یجوز أن ینكر أحد عل

  :فمن أقوالھم ما یأتي. درجات متفاوتة في األخذ بھذا المبدأ

دھ  ث        من أكثرھم ضالًال، وأبع ا، حی ال البن ر جم دأ الخطی ذا المب ذًا بھ م أخ
اقض أو   «: یقول ان تن فما دام األمر كذلك فال یفترض أن یكون في تعددیة األدی

ًا       دیانات تبع زل ال ل وین ھ یرسل الرس ا، وألن ذي أنزلھ و ال الى ھ ھ تع افر؛ ألن تن
اس        ور واألجن ان والعص ب األزم ددة، حس ة والمتع ریة المتفاوت ات البش لحاج

عب  والمال نس وش ل ج ي ك تحكم ف ي ت ات الت أ  ... بس ق الخط إن منط ا ف ن ھن م
ان   ى األدی ق عل ن أن یطب واب ال یمك ات   . والص دى احتیاج ل إح ن یمث ل دی فك

  .)٣(»البشریة
                                                        

  .١/٣٩٤: المرجع السابق )١(
  .وما بعدھا ٢٦التعددیة في مجتمع إسالمي، لجمال البنا، ص: انظر على سبیل المثال )٢(
  .٢٦التعددیة في مجتمع إسالمي، ص )٣(



  
  

 

 ١٣٧  التعددیة العقائدیة وموقف اإلسالم منھا

وبھذا حسم القرآن شأفة الخالف، وحرم على كل فریق أن «: ویقول أیضًا
دع        ى شيء، وال أن ی رى أن اآلخرین لیسوا عل ة  یدعي األفضلیة وأن ی ي الجن

ى حق اهللا            ألي عل ات وت ھ افتی ھ، وفی ن حق یس م ذا ل الفین فھ لنفسھ، والنار للمخ
ر        » أماني«تعالى، وأن ھذا كلھ  ي واألم ق ذات ن منطل ق م ل فری ا ك یصدر عنھ

رھم    اب أو غی ل الكت لمین أو أھ اني المس یس بأم اً . )١(»ل ال أیض ألن ... «: وق
ن أن یمسك     وإن . الحقیقة أعظم من أن یستوعبھا رأي واحد ل واحد یمك كان ك

  .)٢(»بشعبة منھا، وأن ھذا ال یثیر عداوة، وال یبعث على التندید باآلخرین

زمن،      ى اختالف ال ًا إل والقائلون بنسبیة الحقیقة یرجعون ھذه النسبة أحیان
ات       روف واالحتیاج تالف الظ ى اخ ًا إل ان، وأحیان تالف المك ى اخ ًا إل وأحیان

النقل السابق، وأحیانًا إلى اختالف األفھام والعقول، المحیطة بمجتمع ما كما في 
  :كما في النقل اآلتي

بي  ر نس ا أم دین أنھ ائق ال ن حق ھ ع ي حدیث ان ف ي عثم ول فتح ذه «: یق ھ
حقیقة فلسفیة ربما أفزعت الكثیرین ممن یقدسون الدین كمفاھیم جامدة ثابتة، إن 

ري  الحقیقة الثابتة تختلف األنظار إلیھا باختالف زاویة س  م  » قوط الشعاع الفك ث
ي      ... «: یشرح ھذه النظریة بقولھ ال ف راد واألجی وى األف اوت ق كذلك الدین تتف

ھ ظاھره بشریة،           دین عن حقائق ا ال ر بھ ي ُیعب ة الت تفھم مبادئھ وتطبیقھا، واللغ
ویر   ل والتح رد، والتأوی ذ وال ة لألخ ي قابل ًا)٣(»فھ ول أیض یظل ...«: ، ویق وس

  .)٤(»قوالب في الفھم والعرض والتطبیقالدین معرضًا لتجدد ال

ھ          ره وتبدیل دین، أي تغیی ول بتطویر ال ة متضمن الق بیة الحقیق والقول بنس
وى      ن الق ة م ة، المفروض ادئ العالمی نظم والمب اع وال ع األوض واءم م ى یت حت

                                                        

  .٢٧المرجع السابق، ص )١(
  .٥٠المرجع السابق، ص )٢(
  .٣٣٩ـ  ٣٣٨الفكر اإلسالمي والتطور، ص )٣(
  .٣٤٣المرجع السابق، ص )٤(



  
التعددیة العقائدیة وموقف اإلسالم منھا

  ١٣٨ 

ذاھب  «: ویقول زكي نجیب محمود. الغربیة، كما یظھر من النقل السابق إن الم
رة،  الفلسفیة المعاصرة ت كاد كلھا تجمع على تحلیل كل شيء إلى ظواھره المتغی

واھر       ك الظ ت وراء تل ائن ثاب ودًا ألي ك زعم وج ظ  . )١(»دون أن ت ا تلح وھن
ذا          فیة المعاصرة، وھ ذاھب الفلس ھ الم ا تقول و م بیة، وھ مصدره في القول بالنس

 ثم إنھ بنى قولھ على مقدمة باطلة، وھي أن . خلل عظیم في مصادر تلقي الدین
ًا،     ح الحق ا سیتض ّین كم أ ب ذا خط بیة، وھ ى النس ت عل فیة أجمع ذاھب الفلس الم

  .فالفلسفة لم تجمع على شيء ما إطالقًا

ي  ب تیزین ول طی ل    «: ویق ة، ك یرورة كامل الم ص و ع ة ھ د الحداث ا بع م
د     ا بع ت م األمور فیھ متغیرة، ولذا ال یمكن أن یوجد فیھ ھدف أو غایة، وقد حل

ًا   الحداثة مشكلة غیاب  رًا نھائی الھدف والغایة والمعنى بقبول التبعثر باعتباره أم
ل         ر الكام ت التغی اح، وقبل بیة واالنفت ة والنس ن التعددی رًا ع ًا، وتعبی طبیعی

  .)٢(»والدائم

الوة  و ح ریم أب ول ك رة  «: ویق ى الفك ي عل اه المعرف ة بمعن زت التعددی ارتك
ی  الي ل ا، وبالت ة كلھ ك الحقیق د یمل أن ال أح ة ب ن حق أحد مصادرة آراء القائل س م

رین  ار اآلخ ول       . )٣(»وأفك ین الق دة ب ة الوطی ابقین العالق ین الس ن النقل ر م ویظھ
ة،      ة العقائدی ي التعددی ى تبن بالنسبیة وظھور التعددیة، فاعتقاد نسبیة الحقیقة یؤدي إل
الظھور        ع ب د من السماح للجمی رق فالب فإذا كان الحق متعدد بین األدیان أو بین الف

  .دعوة إلى معتقدھموال

ھ    ح إلی ذي یطم : ویقول شاكر النابلسي معددًا مواصفات المجتمع المدني ال
. إن القیم في المجتمع المدني نسبیة، وھذه النسبیة تجعل القیم متغیرة غیر ثابتة«

ال احتكار للحقیقة في المجتمع المدني، وعدم االحتكار یقود المجتمع المدني إلى 

                                                        

  .٥٩ثقافتنا في مواجھة العصر، ص )١(
  .٣٢٢آفاق فلسفیة عربیة معاصرة، ص )٢(
  .٤٢إشكالیة مفھوم المجتمع المدني، ص )٣(



  
  

 

 ١٣٩  التعددیة العقائدیة وموقف اإلسالم منھا

ى التعص  امح ال إل الق  التس ى االنغ اح ال إل ى االنفت ي  . )١(»ب، وإل ول ترك ویق
ھ         «: الحمد ى أن رأي عل ت ال دم، إذا قبل ي التق ل ف لن تكون متقدمًا أو صاحب أم

  .)٢(»حقیقة، والحقیقة على أنھا مطلقة ولیست نسبیة

ر الفلسفي، واألخذ      «: ویقول محمد عابد الجابري ي التفكی إن اعتماد الشك ف
دم لمن     . )٣(»سامح بعینھبنسبیة الحقیقة ھو الت اح والتسامح والتق فھؤالء یرون االنفت

ف واالنغالق والتعصب لمن خالفھم      ى   . كان علـى طریقتھم فقط، والتخل فانظـر إل
، وإلى ما كان علیھ الصحابة ومن تبعھم من أئمة ×كتاب اهللا تعالى وسنة نبیھ الكریم 

  .ر أي الفریقین أھدى سبیًالاإلسالم، ھل یقولون بواحدیة الحق أو تعدده، ثم انظ

ذا      ي بھ اد تحصى، أكتف وأقوال ھؤالء عن نسبیة الحقیقة كثیرة جدًا، ال تك
  .القدر منھا

لم، إذ     ن المس ى دی رة، عل یئة خطی ائج س ھ نت ول ل ذا الق ك أن ھ وال ش
ھا     رى أن بعض ھ، فی یصبح في شك وحیرة من عقیدتھ وقیمھ ومبادئھ وأخالق

ان     ا ك ل، وأن م ھا باط ا         حق وبعض دًا، وأن م اطًال غ د یصبح ب وم ق ق الی ح
كان یؤمن بھ ویحترمھ وھو صغیر سیرفضھ ویبطلھ وھو كبیر، فلیس ھناك 
ر،        ر والش أ، والخی ل، والصواب والخط ق والباط معاییر واضحة محددة للح

الق   دة واألخ ي العقی ى ف دنیا، وفوض دین وال اد لل ي فس ذه  . فھ رف ھ د ع وق
ل      «: فقال  )٤(نیكلسون .ا.النتیجة المتسشرق ر ي ك ًا تلغ ذاھب منطقی ذه الم ھ

ي ي أو أخالق انون دین ات  . ق ات أو عقوب ارف مثوب ال الع د خی یس عن ول

                                                        

  .٢٠٦ـ  ٢٠٥صعود المجتمع العسكري، ص )١(
  .٣٤٧من ھنا یبدأ التغییر، ص )٢(
  .٢٠قضایا الفكر المعاصر، ص )٣(
ي التصوف اإلسالمي،     : سوننیكل.ا.ر )٤( مستشرق انجلیزي، تعلم العربیة والفارسیة، وتخصص ف

ھ   ي اإلسالم   «: من كتب ي التصوف اإلسالمي    «و» الصوفیة ف ا » دراسات ف نة  . وغیرھ وفي س ت
  .٣/٣٩: األعالم: انظر. م١٩٤٥



  
التعددیة العقائدیة وموقف اإلسالم منھا

  ١٤٠ 

ول      . )١(»ربانیة، وال مقاییس للَحَسن أو القبیح ذا الق رة لھ ائج الخطی ن النت وم
ھ       ×نسبة التلبیس والتعمیة للرسول  اس، وأن ة للن ة كامل ین الحقیق م یب ، وأنھ ل

فة        لم یھدیھم إل ة الفالس بیة الحقیق ائلون بنس ابھ الق ذلك یش بیل، وب ى سواء الس
  .)٢(األوائل المنتسبین لإلسالم

 

ة،       رة متنوع دد كثی یس متع األدلة من القرآن والسنة على أن الحق واحد ل
اس  فتارة یفرق اهللا تعالى بین األمرین إلى حق واآل خر باطل، وأن فریق من الن

ن  . یعلمون الحق ویتبعونھ، وآخرین في ضالل مبین وتارة یأمر تعالى بلزوم دی
. واحد دون سواه، وھو دین اإلسالم، ویحذر من األدیان األخرى ویصفھا بالكفر

، ویحذر من مفارقتھ ×وتارة یأمر بلزوم صراطھ المستقیم وسنة رسولھ الكریم 
م  وتا. واالختالف فیھ رة یخبر تعالى بقسمة الناس إلى أھل سعادة في الجنة، وھ

  .أصحاب الحق، وأھل شقاوة في النار، وھم أصحاب الباطل

واه    ا س ط، وأن م د فق رف واح ي ط ھ ف ق وأن ة الح د أن واحدی ذا تج وھك
الم    ل اإلس ا أھ ق علیھ رعیة، متف ة الش ا األدل افرة علیھ ة متض ل، حقیق باط

  :ل األدلةوإلى تفصی. المعتصمین بدینھم

  :قسمة األمور إىل حق وباطل: املسألة األوىل
ر معروف           ذا أم ى حق وباطل، وھ ور إل أ یقسم األم القرآن الكریم ال یفت
ن        اده م ن عب الى أن م ر تع ات یخب ظاھر، ال ینكره إال جاحد، ففي كثیر من اآلی

ى باطل، والباطل            ن ھو عل نھم م ة، وم ك الحقیق ى الحق، ویمل خالف  : ھو عل
  :ومن ھذه اآلیات ما یلي. )٣(معناه الزائلالحق، و

 :قال تعالى: أوًال                              
                                                        

  .٨٥الصوفیة في اإلسالم، ص )١(
  .١٩/١٥٧: مجموع الفتاوى: انظر )٢(
  .١/٣٤١: ، والجامع ألحكام القرآن٥٠في غریب القرآن، صالمفردات : انظر )٣(



  
  

 

 ١٤١  التعددیة العقائدیة وموقف اإلسالم منھا

                 ]٣٢: یونس[.  

في ھذه اآلیة یخبر تعالى أنھ الحق أي المنفرد بالخلق والتدبیر، المستحق 
، وكل شيء منھ تعالى فھو حق، فقولھ )١(لعبادة، كامل الصفات والنعوت وحده ل

حق، ودینھ حق، وأمره حق، وكتابھ حق، ورسلھ حق، كما جاء في الحدیث عن 
ولك الحمد، أنت الحق، ووعدك حق، وقولك حق، ... «: أنھ قال× الرسول 

مد ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، والساعة حق، والنبیون حق، ومح
وكل شيء مخالف هللا ولعبادتھ ولقولھ ولرسلھ فھو باطل وضالل، . )٢(»... حق

 وھذا معنى قولھ            أي لیس بعد عبادة اهللا تعالى
  .إال الضالل، فكل معبود سواه باطل

 : واالستفھام في قولھ«: قال الشوكاني في تفسیر ھذه اآلیة    

      أّي شيء بعد الحق إال : والمعنى... للتقریع والتوبیخ
الضالل، فإن ثبوت ربوبیة الرب سبحانھ حق بإقرارھم فكان غیره باطًال، ألن 

 : قولھ. واجب الوجود یجب أن یكون واحدًا في ذاتھ وصفاتھ      

 ول عن الحق الظاھر وتقعون في الضالل؟ إذ ال أي كیف تستجیزون العد
فالحق والباطل شیئان . )٣(»واسطة بینھما، فمن تخطى أحدھما وقع في اآلخر

متضادان ال اجتماع بینھما في القضیة الواحدة، فإذا لم یكن الشخص مصیبًا 
وھذه . للحق فھو بال شك واقع في الباطل، ال وسط بینھما وال نسبیة في الحق

ٌد صریح وتكذیب واضح لمن قال بنسبیة الحق بین األدیان، وأن عبادة اآلیة ر
  .اهللا مثل عبادة غیره

                                                        

  .٣١٣تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كالم المنان، ص: انظر )١(
اب  )٢( اب  : أخرجھ البخاري في صحیحھ، كت ل،   : التھجد، ب ، وأخرجھ مسلم   )١١٢٠ح(التھجد باللی

ل، × صالة النبي : صالة المسافرین، باب: في صحیحھ، كتاب ظ   )٧٦٩ح( ودعائھ باللی ذا لف ، وھ
  .البخاري

  .٤٤٤ـ  ٢/٤٤٣: فتح القدیر )٣(



  
التعددیة العقائدیة وموقف اإلسالم منھا

  ١٤٢ 

دین،    ور ال بل اآلیة دالة على أن الحق واحد وما سواه باطل، في جمیع أم
ن   وبالذات أصول الدین كمسائل االعتقاد واألحكام القطعیة، بل إن اإلمام مالك ب

  .)١(لشطرنجأنس أستدل بھذه اآلیة على تحریم ا

یس  : قال علماؤنا«: وقال القرطبي في تفسیر اآلیة حكمت ھذه اآلیة بأنھ ل
بین الحق والباطل منزلة ثالثة في ھذه المسألة التي ھي توحید اهللا تعالى، وكذلك 
رف          ي ط ا ف ق فیھ ي الح ول الت ائل األص ي مس ا، وھ ي نظائرھ ر ف و األم ھ

  .)٢(»واحد

 : قال تعالى: ثانیًا                      

  ]٨١: اإلسراء[.  

د أن        ال ب ھ إذا جاء الحق ف ان، فإن یخبر تعالى أن الحق والباطل ال یجتمع
  .یتالشى الباطل، فھما نقیضان متحادان ال یجتمعان في أمر واحد في وقت واحد

و    حاب الق ھ أص ا یقول الف م ذا خ وزون   وھ إنھم یج ة، ف بیة الحقیق ل بنس
والمقصود بالحق في . اجتماع الحق والباطل، وتعدد الحق في األمور المتناقضة

  .اآلیة ھو اإلسالم وكل ما جاء بھ، والباطل كل ما خالف اإلسالم
المراد بالحق اإلسالم، وقیل القرآن، وقیل «: یقول الشوكاني في ھذه اآلیة

آلیة على جمیع ذلك وعلى ما ھو حق كائنًا ما كان، الجھاد، وال مانع من حمل ا
والمراد بالباطل الشرك، وقیل الشیطان، وال یبعد أن یحمل على كل ما یقابل 

ومعنى زھق بطل واضمحل، ومنھ . الحق من غیر فرق بین باطل وباطل
  . زھوق النفس وھو بطالنھا          أي إن ھذا شأنھ فھو

  .)٣(»بطل وال یثبت، والحق ثابت دائمًای

 : وجاء في معنى ھذه اآلیة آیات أخرى، كقولھ تعالى       

               ]١٨: األنبیاء[.  
                                                        

  .٣/١٠٥٢: أحكام القرآن، ألبي بكر بن العربي: انظر )١(
  .٨/٣٣٦: الجامع ألحكام القرآن )٢(
  .٢٥٣ـ ٣/٢٥٢: فتح القدیر )٣(



  
  

 

 ١٤٣  التعددیة العقائدیة وموقف اإلسالم منھا

 : وقولھ تعالى                    

           ]في   )١(یقول الشنقیطي . ]٤٩ـ  ٤٨: سبأ
ثم بین جل وعال أن الباطل كان زھوقًا، أي مضمحًال غیر ...«: تفسیر اآلیة

وقد بین ھذا المعنى في غیر ھذا الموضع، وذكر أن الحق . ثابت في كل وقت
  .)٢(»باطل ویذھبھیزیل ال

 : قال تعالى: ثالثًا                

                    ]٦٢: الحج[.  

وھذه اآلیة تقرر أن اهللا تعالى ھو الحق كامل الصفات والنعوت، وإذا كان 

ھو الحق، فكذلك كل ما یتصل بھ حق، كعبادتھ ودعائھ وأوامره الشرعیة تعالى 
وكتبھ ورسلھ كلھا حق، وما خالف ذلك كلھ باطل، فاآلیة على عمومھا كما قرر 

أي ھو سبحانھ ذو الحق، فدینھ حق، «: ذلك العلماء، یقول اإلمام الشوكاني فیھا

ق، فھو عز وجل في وعبادتھ حق، ونصره ألولیائھ على أعدائھ حق، ووعده ح
  نفسھ وأفعالھ وصفاتھ حق،                  ..

إن الذین تدعونھ إلھًا وھي األصنام ھو الباطل الذي ال ثبوت لھ وال : المعنى
  .)٤(ونفس ھذا المعنى یقرر السعدي في تفسیره . )٣(»لكونھ إلھًا

رین  فاهللا تعالى یقسم األمور ف یما یتعلق بوحدانیتھ وعبادتھ وشرعھ إلى أم

ال ثالث بینھما، إلى حق وباطل، فاهللا تعالى ودینھ حق، وما خالفھ باطل، ال كما 

                                                        
و )١( اء           : ھ ار العلم ن كب نقیطي، م ي الش ادر الجكن د الق ن عب ار ب د المخت ن محم ین ب د األم محم

وفي         ١٣٢٥اصرین، ولد في شنقیط عام   المع ة، وت اض والمدین ي الری م دّرس ف ا، ث م بھ ـ، وتعل ھ
ة  : ، وانظر ٦/٤٥: األعالم. »أضواء البیان«: ھـ، أشھر مؤلفاتھ١٣٩٣بمكة عام  أضواء  «مقدم

  .»البیان
  .٣/٤٥٣: أضواء البیان في إیضاح القرآن بالقرآن )٢(
  .٣/٤٦٥: فتح القدیر )٣(
  .٤٨٦الرحمن في تفسیر كالم المنان، ص تیسیر الكریم )٤(



  
التعددیة العقائدیة وموقف اإلسالم منھا

  ١٤٤ 

ھ   ن اهللا أو بعض د أن دی ة العقائ ة وتعددی بیة الحقیق اة نس ن دع ول الضالون م یق

ن         یئًا م ل ش وال یحتم د واألق ن العقائ ھ م الحق،  یحتمل شیئًا من الحق، وما خالف
وال     ین األق ة ب بیة ومتفرق ة نس رآن،     . فالحقیق ریح الق ح لص ذیب واض ذا تك ھ

  .ومناقضة بینة لشریعة اإلسالم

 : قال تعالى :رابعاً               

                    ]األنفال :

  .]٨ـ ٧

في ھذه اآلیة یخبر تعالى عن قضائھ النافذ، وأمره المحكم بإظھار الحق 
ونصرة أھلھ، وَمحق الباطل وھزیمة أھلھ، إذا شاء ذلك سبحانھ، كما وقع في 

فالمسلمون كانوا ھم أھل . معركة بدر، من نصرة المسلمین وھزیمة الكافرین
وإحقاق الحق إظھاره، «. والكافرون أھل الباطل، ال قسمة ثالثة بینھماالحق، 

 : ، والحظ المفاصلة التامة بینھما بقولھ تعالى)١(»وإبطال الباطل إعدامھ  

               .  

 : قال تعالى :خامساً                  

                         
  .]١٨٢ـ  ١٨١: األعراف[

وھذه آیة صریحة في أن الحق تملكھ أمة من الناس، ال كما یقول أصحاب 
ة النسبیة أنھ ال أحد یملك الحقیق  ع الرسول      . ة المطلق اهللا واتب ن ب ن آم و  × فم فھ

ؤمن          م ی ن ل نھم، وم م م ل العل ذات أھ دین، بال یملك الحقیقة المطلقة في قضایا ال
  . باهللا وكذب بآیاتھ فلیس لھ نصیب من الحق، وال نسبة ضئیلة منھ

اس         ن الن ة م ر طائف ى، ذك ین المعن ام الوضوح، ب الى ت الم اهللا تع ذا ك وھ
دھم مباشرة    یعلمون الحق ویع ر بع ملون بھ ویدعون إلیھ، وھم المؤمنون، ثم ذك

                                                        

  .٢/٢٨٨: فتح القدیر )١(



  
  

 

 ١٤٥  التعددیة العقائدیة وموقف اإلسالم منھا

ق    ل ح وا أھ م لیس ذاب؛ ألنھ ددھم بالع ات اهللا، وتھ ذبین بآی وّي  . المك ف یس فكی
  الضالون بین الفریقین؟

أن من جملة من خلقھ اهللا أمة یھدون الناس متلبسین «: قال الشوكاني
قیل ھم من ھذه . ون بینھمبالحق أو یھدونھم بما عرفوه من الحق، وبالحق یعدل

اھرین، كما ورد في الحدیث األمة، وإنھم الفرقة الذین ال یزالون على الحق ظ
 : ، ثم لما بین حال ھذه األمة الصالحة بین حال من یخالفھم فقال)١(الصحیح

                              

              «)ومثل معنى ھذه اآلیة قولھ   )٢
 : تعالى                      

                 ]٢١٣: البقرة[.  

  : قال تعالى: سادسًا                

    ]٤٢: البقرة[.  

ینھى اهللا تعالى عباده عن خلط الحق بالباطل، وھذا نقض صریح لنظریة 
إنھم        ط للحق بالباطل، ف ا خل ة، فإنھ ام     نسبیة الحقیق د واألحك وا العقائ ا جعل حینم

الحقة فیھا شيء من الباطل، والعقائد واألحكام الباطلة فیھا شيء من الحق، فھم 
ھ             ا یبطل ذا م وا بعضھ، وھ روا بعضھ وكتم د لبسوا الحق بالباطل، أظھ بذلك ق

  .وینھى اهللا تعالى عنھ في ھذه اآلیة

  « : قال السعدي في تفسیرھا     خلطوا ت: أي+   

               فنھاھم عن شیئین، عن خلط الحق
بالباطل، وكتمان الحق، ألن المقصود من أھل الكتب والعلم، تمییز الحق، 
وإظھار الحق، لیھتدي بذلك المھتدون، ویرجع الضالون، وتقوم الحجة على 

اهللا فصل آیاتھ، وأوضح بیناتھ، لیمیز الحق من الباطل، المعاندین؛ ألن 
                                                        

  .٧٣سبق تخریجھ، ص  )١(
  .٢/٢٧١: فتح القدیر )٢(



  
التعددیة العقائدیة وموقف اإلسالم منھا

  ١٤٦ 

ولتستبین سبیل المجرمین، فمن عمل بھذا من أھل العلم، فھو من خلفاء الرسل 
ومن لبس الحق بالباطل، فلم یمیز ھذا من ھذا، مع علمھ بذلك، . وھداة األمم

ال  وكتم الحق الذي یعلمھ، وُأمر بإظھاره، فھو من دعاة جھنم، ألن الناس
وال . )١(»یقتدون في أمر دینھم بغیر علمائھم، فاختاروا ألنفسكم إحدى الحالتین

شك أن أصحاب تعدد الحق من أھل الحالة الثانیة، فإنھم خلطوا الحق بالباطل، 
وجعلوھما في منزلة واحدة، فجعلوا أھل اإلیمان واتباع الرسل ال یملكون من 

دین هللا ورسلھ یملكون من الحق بعضھ، الحق إال بعضھ، وجعلوا المكذبین المعان
  فالكل عندھم سواء، فأي لبس بین الحق والباطل أكبر من ھذا؟

  :افتراق الناس إىل أهل رمحة وجنة وأهل عذاب ونار: املسألة الثانية
ان      ل إیم ى أھ یفترقون إل اس س ات أن الن ن اآلی ر م ي كثی الى ف ر تع یخب

ذیب     ر وتك ى أھل كف ق      وتصدیق سیدخلھم جنتھ، وإل ذا تفری اره، وھ سیدخلھم ن
ل         یم، وأھ ة والنع ل الرحم م أھ ل الحق ھ ل، فأھ ین الحق والباط ي ب واضح جل

بیة الحق    . الباطل ھم أھل العذاب والجحیم ائلون بنس فلو كان األمر كما یقول الق
ن الحق      ھ جزء م نھم لدی . وتعدده، لكان الجمیع في رحمة اهللا وجنتھ؛ ألن كل م

جمیع األدیان مرآة للحقیقة، وأن كل الطرق تؤدي إلى اهللا فالغالة منھم یرون أن 
ر اهللا     . )٢( ذین أخب ار ال ذاب والن فإذا كان األمر كما یقولون فمن ھم أصحاب الع

  عنھم كثیرًا في كتابھ؟

فافتراق الناس إلى أھل جنة وأھل نار دال یقینًا على أن أمة من الناس ھم 
الل    ل وض ل باط داھم أھ ن ع ط، وم ق فق ل ح ذا  أھ ار، وھ ول الن تحقوا دخ اس

  :واضح بین لمن كان لھ أدنى فقھ ونظر، ومن األدلة على ذلك ما یلي

 : أـ قال تعالى                

                           
                                                        

  .٣٠تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كالم المنان، ص )١(
  .راجع  أقوال جمال البنا في المطلب السابق )٢(



  
  

 

 ١٤٧  التعددیة العقائدیة وموقف اإلسالم منھا

                       ]١٧٣: النساء[.  

 : ب ـ قال تعالى                   

                              

                            

                      ]١٠٨ـ ١٠٦: ھود[.  

  : ج ـ وقال تعالى                 

                      

    ]٣٥: الرعد[.  

بحان  اب اهللا س ذا كت زاء    فھ ة، ج اد بالجن ن العب ق م ي لفری الى یقض ھ وتع
علمھم بالحق وعملھم بھ، ویقضي لفریق من العباد بالنار، جزاء إعراضھم عن 

  .فالحق ملك لمن عرفھ وعمل بھ، ال عرضًا مشاعًا للجمیع. الحق وتنكرھم لھ

  :األمر بلزوم اإلسالم وضالل ما سواه: املسألة الثالثة
زو    رة بل ة اآلم ر       جمیع األدل ن الكف ھ، والمحذرة م م اإلسالم واالعتصام ب

والشرك تدل بوضوح على أن الحق واحد مطلق في دین اإلسالم فقط، وما عداه 
م           ا، وحك ا وحذر منھ ى اهللا عنھ ا نھ ة وضالة، وإال لم ل فباطل من األدیان والمل

  .على أھلھا بالعذاب والنار

ه أن یعبدوه وحده، وھذا في غایة الوضوح والبیان، فإنھ تعالى قضى لعباد
ھ   وأن یدینوا بدینھ، دین اإلسالم، ویتبعوا رسولھ، ویحكموا كتابھ، وذلك ألن دین

ان       ×دین الحق، ورسولھ رسول الحق     ن األدی ره م اب الحق، وغی ھ كت ، وكتاب
ھ   ل ب ل      . باطلة، ال تملك الحق وال تعم ن أصول اإلسالم أن اهللا ال یقب وم م فمعل

فمن لم یقر باطنًا وظاھرًا بأن «: اإلسالم ابن تیمیة دینًا سوى اإلسالم، قال شیخ
لم یس بمس الم فل وى اإلس ًا س ل دین رة . )١(»اهللا ال یقب ة اآلم ر األدل دم ذك د تق وق

                                                        

  .٢٧/٤٦٣: مجموع الفتاوى )١(



  
التعددیة العقائدیة وموقف اإلسالم منھا

  ١٤٨ 

  :)١(بلزوم اإلسالم والمحذرة من الكفر

  :النهي عن الفرقة واالختالف يف الدين: املسألة الرابعة
ي    األدلة اآلمرة بلزوم السنة والجماعة، والناھ ة واالختالف ف یة عن الفرق

ھ اهللا ورسولھ      م ین دد، وإال ل الدین والذامھ لھ دالة بأن الحق عند اهللا واحد ال یتع
أیھم     . عنھ ف شتى، ف رق وطوائ فأھل اإلسالم قد اختلفوا في شأن االعتقاد إلى ف

ن الحق،   . على الحق؟ على قول أصحاب نسبیة الحقیقة جمیعھم مصیب جانبًا م
  .یملك الحق كلھ، فال یجوز أن ینكر أحد على أحدوال أحد منھم 

دھا،    ق وح ى الح نھم عل ة م و أن فرق ھ فھ نة علی اب والس ا دل الكت ا م أم
دھم عن        اطلھم وبع ي ب اوتین ف انوا متف وباقي الفرق على باطل وضالل، وإن ك

  .الحق

ھ،       «: قال ابن القیم دین المتضمنة لذم ي ال اآلیات الناھیة عن االختالف ف
ك        كلھا شھاد ت تل و كان داه فخطأ، ول ا ع ة صریحة بأن الحق عند اهللا واحد، وم

  .)٢(»األقوال كلھا صوابًا، لم ینَھ اهللا ورسولھ عن الخالف وال ذمھ

  : قولھ تعالى  )٣(ومن األدلة الناھیة عن الفرقة في الدین  

                      ]األنعام :

إن الطریق الموصل إلى اهللا واحد، «: ، یقول ابن القیم في معنى ھذه اآلیة]١٥٣
وھو ما بعث بھ رسلھ، وأنزل بھ كتبھ، وال یصل إلیھ أحد إال من ھذه الطریق، 

دة، ولو أتى الناس من كل طریق، واستفتحوا من كل باب، فالطرق علیھم مسدو
واألبواب علیھم مغلقة، إال من ھذا الطریق الواحد، فإنھ متصل باهللا، موصل 

  .)٤(»إلى اهللا
                                                        

  .ني من الفصل الثانيراجع المبحثان األول والثا )١(
  .٤٥دراسة نقدیة لقاعدة المعذرة والتعاون، ص: مختصر الصواعق المرسلة، نقًال عن )٢(
  .راجع المبحث الثاني من الفصل الثاني )٣(
  .١٥ـ  ١٤التفسیر القیم، ص )٤(



  
  

 

 ١٤٩  التعددیة العقائدیة وموقف اإلسالم منھا

ة الحق وعدم            ى واحدی ة عل ة، والدال ة عن الفرق ة الناھی ومن أشھر األدل
وستفترق ھذه األمة على ثالث وسبعین فرقة كلھا في «: ×تعدده، قول الرسول 

ا       «: ل اهللا؟ قالمن ھي یا رسو: قیل» النار، إال واحدة ا أن ل م ى مث ان عل ن ك م
  .)١(»علیھ الیوم وأصحابي

قد أعطى » إال واحدة«: إن قولھ علیھ الصالة والسالم«: قال الشاطبي
إال «بنصھ أن الحق واحد ال یختلف، إذ لو كان للحق فرق أیضًا لم یقل 

، وألن االختالف منفي عن الشریعة بإطالق، ألنھا الحاكمة بین »واحدة
 : تلفین لقولھ تعالىالمخ                              

                    ]إذ رد التنازع إلى ]١٥٣: األنعام ،
الشریعة، فلو كانت الشریعة تقتضي الخالف ـ أي تعدد الحق ـ لم یكن في 

الرد فیھا ال یكون إال ألمر واحد، فال یسع أن یكون أھل ف... الرد إلیھا فائدة
 : وقال تعالى. الحق ِفَرقًا                         

           وھو نص فیما نحن فیھ، فإن السبیل الواحد ال یقتضي
  .)٢(»االفتراق، بخالف السبل المختلفة

  :احلق نور وهو واحد: امسةاملسألة اخل
إذا وجد في القرآن متضادان أحدھما مفرد واآلخر جمع، فإن اهللا تعالى 

 : یوازن بین فاضل ومفضول، أو بین حق وباطل، كما في قولھ تعالى   

      ]وقولـھ]١: األنعام ، :       ]٤٨: النحـل[ ،
فیفرد الحق، ویجمع الباطل، وھذا یدل على أن الحق واحد ال یتعدد، وأن الباطل 

  .أجناس متعددة

رآن       ور، سواًء وصف الق ھ ن وفي كثیر من اآلیات یصف تعالى الحق بأن
، وأخبر تعالى بأنھ یخرج عباده المؤمنین من الظلمات ×أو اإلسالم أو الرسول 

                                                        

  .٦٥سبق تخریجھ، ص  )١(
  .٢/٢٤٩: االعتصام )٢(



  
التعددیة العقائدیة وموقف اإلسالم منھا

  ١٥٠ 

، وذلك »أنوار«الى النور مفردًا وال یجمعھ إلى النور، وفي جمیع ذلك یجعل تع
  .داللة على أن الحق واحد، ال یتشعب وال یتعدد، وھذا ما قرره بعض العلماء

  : قال الحافظ ابن كثیر في تفسیر قولھ تعالى       

               ]ا وحد تعالى لفظ ولھذ«: ]٢٥٧: البقرة
النور، وجمع الظلمات، ألن الحق واحد، والكفر أجناس كثیرة، وكلھا باطلة، 

  :كما قال تعالى                                  

               وقال تعالى ، :         وقال ،
 : تعالى        إلى غیر ذلك من اآلیات التي في لفظھا ،

  .)١(»إشعار بتفرد الحق وانتشار الباطل وتفرقھ وتشعبھ

وي  اء الكف و البق ال أب ف   )٢(وق ي تعری ور«ف نس  «: »الن ن ج ور م والن
د      ... واحد دد الضالل، ألن الھ دى وتع ذا كوحدة الھ ھ     وھ راد ب ان الم ى سواء ك

وع        . اإلیمان أو الدین ھو واحد  دین مجم ألن ال اني ف ا الث ا األول فظاھر، وأم أم
ا          دیرین، أم ال التق ى ك دد عل األحكام الشرعیة، والمجموع واحد، والضالل متع
على األول فلكثرة االعتقادات الزائغة، وأما على الثاني فالنتفاء المجموع بانتفاء 

  .)٣(»دد الضالل بتعدد االنتفاءأحد األجزاء فیتع

ب   ید قط ال س الى    )٤(وق ھ تع یر قول د تفس   : عن       

               .  
                                                        

  .١/٣٢٠: تفسیر القرآن العظیم )١(
و )٢( وب : ھ ي  أی أ ف ي، نش وي الحنف ي الكف یني القریم ن موسى الحس ا«ب ى » كف ھ عل القرم، وتفق ب

ا سنة             وفي فیھ دس، وت ي الق م ف تانة ث ي األس ة، وعین قاضیًا ف : األعالم . ھـ ١٠٩٤مذھب الحنفی
  .، ومقدمةالكلیات١/١٨٣

  .٩٠٨الكلیات، ص )٣(
ھ  سید بن قطب بن إبراھیم بن حسن شاذلي، أدیب وداعیة إسالمي: ھو )٤( التصویر  «: ، من مؤلفات

ھ وأشھرھا، مات      » في ظالل القرآن«و» معالم في الطریق«و» الفني في القرآن ر كتب و أكب وھ
  .٣/١٤٨: األعالم: انظر. ھـ١٣٨٦مقتوًال عام 



  
  

 

 ١٥١  التعددیة العقائدیة وموقف اإلسالم منھا

ات        ...« ر فظلم ا ضالل الكف ق واحد، فأم ى طری وھو نور واحد یھدي إل
رو     ة الش ھوة، وظلم وى والش ة الھ ة، ظلم تى منوع ر   ش ة الكب ھ، وظلم د والتی

ع        ة الطم اق، وظلم اء والنف ة الری ة، وظلم عف والذل ة الض ان، وظلم والطغی
والسعر، وظلمة الشك والقلق، وظلمات شتى ال یأخذھا الحصر تتجمع كلھا عند 

إن الحق واحد ال یتعدد والضالل ألوان وأنماط، فماذا ... الشرود عن طریق اهللا
  .)١(»بعد الحق إال الضالل؟

ومن األدلة على أن الحق واحد ال یتعدد في االعتقاد والمبادئ واألحكام * 
ائل          ي المس دده ف ة الحق وعدم تع ى واحدی ة عل القطعیة والقضایا الكبرى، األدل
ن           ى أن اب ك، حت ى ذل ل السنة عل ر أھ ا أن أكث دم معن الفقھیة االجتھادیة، وقد تق

ى أن الحق    . )٢(القیم قد جمع أربعین دلیًال في نصرة ھذا القول ل دّل عل فكل دلی
ة       ى واحدی ى عل اب أول ن ب في جھة واحدة في المسائل الفقھیة االجتھادیة یدل م
الحق في المسائل االعتقادیة واألحكام القطعیة، فإنھا أعظم شأنًا وأخطر أثرًا من 
دین،        ات ال ل ثب ن أج ا، م دده فیھ دم تع ق وع رد الح زم تف اد، فل ائل االجتھ مس

  .بیان أحكامھووضوح حقائقھ، و

 

ره    ا تنك ا م یس فیھ ریحة، ل ول الص ة للعق ریعتھ موافق الم وش دة اإلس عقی
ن        الم اب یخ اإلس ال ش ر، ق یم خبی دن حك ن ل ا م ك ألنھ تحیلھ، وذل ول وتس العق

ون  واألنبیاء صلوات اهللا علیھم وس«:تیمیة ى اهللا إال   المھ معصومون ال یقول عل
اقض صریح         ا ین ارھم م ي أخب ن ادعى ف الحق، وال ینقلون عنة إال الصدق، فم
ك         ریح، أو ذل یس بص ول ل ك المعق ون ذل د أن یك ل ال ب ان كاذبًا،ب ول ك المعق
ا   المنقول لیس بصحیح، فما علم یقینًا أنھم أخبروا بھ یمتنع أن یكون في العقل م

ا   ھ، وم ا         یناقض ارھم م ي أخب ون ف ع أن یك ھ یمتن م ب ل حك ًا أن العق م یقین عل
                                                        

  .١/٢٩٣: في ظالل القرآن )١(
  .راجع المطلب األول من ھذا المبحث )٢(



  
التعددیة العقائدیة وموقف اإلسالم منھا

  ١٥٢ 

ا   یناقضھ،بل األنبیاء علیھم السالم قد یخبرون بما یعجز العقل عن معرفتھ ال بم
ول       ول ال بمحاالت العق رون بمحارات العق ھ، فیخب ا   )٢(»)١(یعلم العقل بطالن أم

مضطربة، والقوانین العقائد والشرائع األخرى من األدیان المحرفة، والفلسفات ال
دة    ن عقی م م لیمة، فك ریحة الس ول الص ره العق ا تنك ر مم ا الكثی عیة، ففیھ الوض
ن          م م ا وفسادھا، وك فة ُأكتشف عقمھ ن فلس م م نقضھا أصحابھا وحاربوھا، وك

  .نظریة حارت ثم بارت، وكم من قانون عدل أو ُألغي

إن الع     ة، ف بیة الحقیق ول بنس ات الق فات والنظری ذه الفلس ن ھ ول وم ق
ا،   دین أو دنی الحھ ل دم ص اده، وع ول وفس ذا الق الن ھ ا بط ر لھ ریحة یظھ الص

  : وعلى ذلك أدلة عقلیة كثیرة، منھا

ولھم   :أوالً ھ، فق ھ بنفس نقض نفس ذي ی وع ال ن الن ة م ذه النظری أن : أن ھ ب
م    الحقیقة نسبیة، وأنھ ال أحد یملك الحقیقة المطلقة، فكیف حكموا ألنفسھم بملكھ

قولكم بأنھ ال أحد یملك : أنھ ال أحد یملك الحقیقة؟ ونقول لھم: قولھمللحقیقة، في 
الوا   إن ق ر نسبي وال    : الحقیقة، وأنھا نسبیة، ھل ھو قول حق أو باطل؟ ف و أم ھ

ھ زم ب ن القطع والج ول. یمك كوك  : نق أمر مش ذ ب ف یؤخ ھ، إذ كی ذ ب إذًا ال ُیؤخ
ھ؟ ا إ  .فی رناه ودعون ا نص ق، وإال لم ول ح و ق الوا ھ ھوإن ق م. لی ول لھ د : نق لق

ھ    ة، وأن ناقضتم أنفسكم، أبطلتم مذھبكم بقولكم أنھ حق، مع دعواكم بنسبة الحقیق
  .ال أحد یعلم الحقیقة

ن الجوزي   ة           )٣(وقد ذكر اب ل معرف ى من جع رد عل ي ال ذا ف ن ھ ًا م قریب
                                                        

دخل تحت    :والمحارات.الموت والحیاة: ینالمستحیالت عقًال، كاجتماع النقیض: المحاالت )١( ا ال ی م
  .  فھم العقل وإدراكھ، لكنة لیس مستحیًال في العقل بحیث یحكم بامتناعھ

  .٣/١٣٦:الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح )٢(
ي     : ھو )٣( ة عصره ف رج، عالم عبد الرحمن بن على بن محمد الجوزي القرشي البغدادي ، أبو الف

ا      التاریخ والحدیث ، ة مصنف ، منھ ھ نحو ثالثمائ م    «:كان كثیر التصانیف ل ي عل زاد المسیر ف
یر  یس «و »التفس یس إبل نة  » تلب وفي س ا ، ت ـ ٥٩٧وغیرھ الم.ھ ة ٣/١٦: األع ، والبدای
    .١٣/٣١:والنھایة



  
  

 

 ١٥٣  التعددیة العقائدیة وموقف اإلسالم منھا

ال  وبختي  «:الحق ترجع إلى اعتقاد الشخص نحوه حیث ق ال الن د زعمت   : )١(ق ق
د       فرقة من المتجاھ ا عن ل حقیقتھ ي نفسھا، ب لین أنھ لیس لألشیاء حقیقة واحدة ف

رة الصفراء            إن العسل یجده صاحب الم ا، ف د فیھ ا یعتق كل قوم على حسب  م
م    .... مرًا، ویجده غیرة حلوًا ال لھ ولكم  : وھؤالء من جنس السوفسطائیة، فیق أق

یقولون  د خصمنا     : صحیح؟ فس دنا،باطل عن ا .ھو صحیح عن دعواكم صحة   : قلن
ن            یكم، وم د خصمكم باطل شاھد عل ذھبكم عن أن م راركم ب ردودة، وإق قولكم م

  .)٢(»شھد على قولھم بالبطالن من وجھ فقد كفى خصمھ بتبیین فساد مذھبھ

وإذا ....«: وذكر مثل ھذا الرد العقلي علیھم ابن حزم الظاھري حیث قال
ء التي ُتعتقد أقروا بأن األشیاء حق عند من ھي عنده حق، فمن جملة تلك األشیا

ة،       ائق باطل ال إن الحق ن ق ول م أنھا حق عند من یعتقد أن األشیاء حق بطالن ق
ة     . وھم قد أقروا أن األشیاء حق عند من ھي عنده حق  ولھم من جمل وبطالن ق

ى     . تلك األشیاء، فقد أقروا بأن بطالن قولھم حق بیل إل وال ال س ذه األق مع أن ھ
یشھد بخالفھا، وإنما یمكن أن یلجأ إلیھا بعض أن یعتقدھا ذو عقل ألبتھ، إذ حسھ 

  .)٣(»على سبیل الشغب، وباهللا تعالى التوفیق نالمتنطعی

ل إنسان      -رحمة اهللا-واألمر كما قال  أن ك فإن التجربة والمشاھدة تشھد ب
حھ        ھ وینص راه یوجھ ق، فت رف الح ة ویع ك الحقیق ھ یمل ى أن ره عل ل غی یعام

بیة        ویزجره، وما فعل ذلك إال ألنھ یع ائلون بنس ى الحق، وھؤالء الق ھ عل د أن تق
ى         اس ودعوتھم إل ھ الن رالیین ال ینفكون عن توجی انیین واللیب ن العلم ة م الحقیق
ھ والسخریة        اء اإلسالم ودعات ن علم الفھم م أفكارھم المنحرفة، وتخطئة من یخ

                                                        

و  )١( ا         : ھ ھ تصانیف منھ دادي شیعي، ل ت، بغ ن نوبخ ي ب ن عل ماعیل ب و سھل إس ى  «: أب رد عل ال
الة ال الق«و» الغ اسإبط ري    » ی ع الھج رن الراب ي الق ات ف ا، م بالء  . وغیرھ الم الن یر أع : س

١٥/٣٢٨.  
  .٤١تلبیس إبلیس، ص )٢(
  .٤٥-١/٤٤:الفصل في الملل واألھواء والنحل )٣(



  
التعددیة العقائدیة وموقف اإلسالم منھا

  ١٥٤ 

  .بھم، فھم بذلك قد ناقضوا ما یدعون إلیھ من أنھ ال أحد یملك الحقیقة

ة،           :ثانيـاً  اب الحقیق ین، وغی ى ضیاع الیق ؤدي إل ة ی بیة الحقیق ول بنس الق
م        اس أنھ ھ، ویشعر الن ده وأحكام ة، وعقائ والشك والحیرة في مبادئ الدین وقیم

ان      . لیسوا على شيء م ك ذا الحك ون باطًال،وھ د یك فھذا االعتقاد قد یكون حقًا وق
ة عند قوم ورذیلة عند باألمس حرامًا، وھو الیوم جائزًا،وغدًا واجبًا، وھذه فضیل

رین،  ة  «آخ ل طبیع رى، مث ات كب ة ومرجعی ات نھائی ى محك الف إل د الخ ویمت
بح          روي، فیص یره األخ ھ ومص دود حقوق ان وح ة اإلنس ر وطبیع ر والش الخی
ا،     تندون إلیھ المفكرون والعلماء كمن یسبح في الفضاء بعیدًا عن أي أرضیة یس

وھذا ما وصل إلیة العالم . عدومأو مثل كوكب خرج عن مداره، فصار أشبھ بالم
الغربي في قضایا كثیرة، إنھ وقع في فخاخ النسبیة الفكریة حیث تستوي األفكار 
ي آن واحد،    والمعتقدات، ویصبح كل معتقد أو قول وكأنھ كل شيء وال شيء ف

  .)١(»!وبھذا تصبح الحقیقة مفھومًا من غیر أي معنى

ان  وھنا ال تسأل عن ضیاع الدین، وفساد األخ  دم البنی ھ   . الق، وتھ د تنب وق
علماء اإلسالم لذلك فأنكروا على من یقول بتصویب األقوال االجتھادیة المختلفة 

ة المقدسي       ن قدام ال اب ولھم، ق ھ ق ل    «: )٢(كلھا، وبینوا ما یؤل إلی ال بعض أھ ق
ل الشيء          :العلم داء یجع ي االبت ھ ف ة، ألن ھذا المذھب أولھ سفسطة، وآخرة زندق

دلیلین،        ونقیضھ حقًا ارض ال د تع ین النقیضین عن دین ب ر المجتھ ، وباآلخرة یخی
قال أبو إسحاق «: وقال شیخ اإلسالم ابن تیمیة. )٣(»ویختار من المذاھب أطیبھا

فراییني ره  )٤(اإلس ي   : وغی ة، یعن رة زندق طة وآخ ھ سفس ذھب أول ذا الم أن : ھ
                                                        

  .١١٠، ١٠٩جدد عقلك ، ص )١(
ھ، عالم          : ھو )٢( ي الفق ام ف اعیلي المقدسي، إم ة، الجم ن قدام د ب موقف الدین عبد اهللا أحمد بن محم

، ٤/٦٧: األعالم . ھـ٦٢٠، مات سنة »الكافي«و» المقنع«و» المغني«: ث، من تصانیفھبالحدی
  .١٣/١٠٧:والبدایة والنھایة

  .٢/٤٢٥:روضة الناظر وجنة المناظر )٣(
ھ             )٤( دین، فقی ركن ال ب ب فراییني، الملق راھیم اإلس ن إب د ب ن محم راھیم ب و إسحاق إب تاذ أب و األس ھ



  
  

 

 ١٥٥  التعددیة العقائدیة وموقف اإلسالم منھا

ر    وأما كون آخره زندقة.... السفسطة جعل الحقائق تتبع العقائد ع األم فألنة یرف
ى اإلنسان إن شاء      ام، ویبق والنھي، واإلیجاب والتحریم، والوعید في ھذه األحك
ر         ذا كف ال وھ ادات واألفع توي االعتق رم، وتس اء أن یح ب وإن ش أن یوج

ھ ي        . )١(»وزندق ة ف وال المختلف ع األق وب جمی یمن ص ذا ف یخین ھ الم الش وك
وب     ن ص ف بم ة، فكی ة االجتھادی ائل الفقھی د   المس ي العقائ ة ف وال المختلف األق

  .واألحكام القطعیة؟

دى و الضالل         ة، والھ زل الحق والباطل، والسنة والبدع فھذه النظریة تن
منزلة سواء فالكل لدیھ شيء من الحق، وھذه واهللا فریة على الشرع، فما الحق  

ن انتحل  . إال واحد  وما قیمة  الدین وما حاجة الناس إلیھ، إذا كان معذورًا كل م
  . )٢(نحلة، أو ابتدع بدعة، أو ذھب مذھبًا منحرفًا 

ھ    :ثالثاً بیة ولیست مطلق ك    : نقول لمن یعتبر الحقائق نس ف تفسرون ذل كی
ین         لوكیة ب اط الس ة واألنم یم الُخلقی ائق والق ن الحق القدر المشترك المتفق علیھ م

اكنھم؟     انھم وأم افتھم وأزم ة أق   . الناس جمعیًا، رغم اختالف ثق ذه حقیق ا  وھ ر بھ
یم     ائق والق ذه الحق وا لھ م   : كثیر من علماء االجتماع الغربیین، ومثل ار الظل باعتب

ل   ي ك ات ف ل والمحرم ن الرذائ ارم م یان المح ق وغش ر ح ل بغی ذب والقت والك
  .)٣(المجتمعات، واعتبار العدل والصدق واإلحسان من الفضائل

، ولیست نسبیة فھذا یدل على أن العقائد والمبادئ والقیم لھا حقائق مطلقة
  .متغیرة بحسب اعتقاد الناس نحوھا، أو بحسب تغیر الظروف الثقافیة والزمانیة

أن الواقع المحسوس الذي یؤمن بشھادتھ كل الناس، یدل على كون  :رابعاً

                                                        

د، متبح    ولي مجتھ تكلم، أص افعي م نة   ش وفي س وم، ت ي العل ـ٤١٨ر ف بالء  . ھ الم الن یر أع : س
١٧/٣٥٣.  

  .١٩/١٤٤: مجموع الفتاوى )١(
  .١٤٦، ١٤٥دراسة نقدیة لقاعدة المعذرة والتعاون، ص: انظر )٢(
  .١١٣، ص»١٦٠«مجلة البیان، عدد: انظر )٣(



  
التعددیة العقائدیة وموقف اإلسالم منھا

  ١٥٦ 

اع       ة أو األوض واء الفردی رره األھ ا تق ر بم یس األم اطًال، ول ًا أو ب يء حق الش
ول شیخ اإلسال     ة، یق ة  الثقافیة والزمانی ن تیمی ائق الموجودات    ...«: م اب إن حق ف

ا    دھم فیھ ثابتة في نفسھا سواء اعتقدھا الناس أو لم یعتقدوھا، وسواء اتفقت عقائ
ل    : فمثًال  )١(»أو اختلفت ول إنسان عاق ھ     –ال یق ت ثقافت ا كان وع   –مھم إن طل

الشمس أمر نسبي، فھي طالعة بالنسبة للبعض، وغائبة بالنسبة آلخرین في نفس 
ارد للعطشان       . )٢(وقت ونفس المكانال اء الب ل أن إرواء الم ول عاق ذلك ال یق وك

ر نسبي       ار لألخشاب أم ور یشھد الحس     . أمر نسبي، أو أن إحراق الن ذه أم فھ
على أنھا ال تحتمل إال حقیقة واحدة، ومثل ھذا یقال في األمور التي یشھد علیھا 

  .العقل السلیم كاعتبار العدل فضیلة والظلم رذیلة

إن الناس كائنات اجتماعیة، وھم ال یستطیعون أن یكونوا مجتمعًا  :خامساً
ا،       ق علیھ ة متف ادئ معین متعاونًا مترابطًا لھ أھداف یسعى لتحقیقھا، إال بقیم ومب

. وھذا ماال یكون بنظریة نسبیة الحقیقة، فإنھا تؤدي إلى تفكك المجتمع وتشرذمھ
ات یسم    ي المجتمع اع واالقتصاد     وھذه القیم والمبادئ ف اء االجتم یھا بعض علم

رًا   الرأسمال االجتماعي، ویقولون أن المجتمع كلما كان رأسمالھ االجتماعي كبی
ة      یة واالجتماعی ھ السیاس ن أھداف ق م تطاع أن یحق كًا، واس ر تماس ان أكث ك

  .)٣(واالقتصادیة ماال یحققھ مجتمع متفكك بسبب قلة نصیبھ من رأس المال ھذا

ة        أنھ قد :سادساً دم نظری ذھب یھ ة المعاصرة م فة األوربی ظھر في الفلس
ق،  » الثبات«النسبیة ویفندھا ویدعو إلى نقیضھا، وھو مذھب  أو المذھب المطل

د          ع للبع ة، ال تخض ة مطلق ة، ثابت ة الُخلقی ة، والقیم ة العلمی د أن الحقیق إذ یؤك
ذي یتغ   ا ال افي، وإنم تالف الثق اني وال لالخ د المك اریخي وال للبع ة الت ر معرف ی

ي   »نیوتن«فقوانین . الناس بالحقیقة والقیمة ا ف كانت موجودة وكانت تعمل عملھ

                                                        

  .١٩/١٣٨: مجموع الفتاوى )١(
  .١١٣، ص»١٦٠«مجلة البیان، عدد : انظر )٢(
  .١١٣المرجع السابق، ص :انظر )٣(



  
  

 

 ١٥٧  التعددیة العقائدیة وموقف اإلسالم منھا

الظواھر الطبیعیة وستظل ھكذا إلى األبد بصرف النظر عن جھل البشر بھا قبل 
  .نیوتن، وعن معارفھم المحتملة عنھا بعده

ن     ل م ھ ك ذھب یمثل یلر  «و»  ھسرل «:وھذا الم اكس ش نیوكوالي  «و» م
  . )١(الء أعالم في عالم الفكر والفلسفة المعاصرةوھؤ» ھارتمن

ة، وانشطار      :سابعاً ق األم ادة تفری أن إعمال نظریة النسبیة یؤدي إلى زی
ادة      . المذاھب والنحل والملل د م ة للحق یزی ا محتمل فقبول األقوال كلھا على أنھ

ده        طرب عقائ ھ، وتض وھن قوت ع، وت مل المجتم تت ش ة، فیتش الف والفرق الخ
ھ ده      ومبادئ دین وقواع ول ال الف ألص ذا مخ ھ، وھ دین ل داءه والكائ ر أع ، فیكث

ة سواء،       ى كلم اس عل ع الن الكبرى، فإنھ جاء لحسم مادة الخالف والفرقة، وجم
مبینًا  )٢(وتألیف قلوبھم، وربط أواصرھم، حتى یكونوا أمة واحدة، قال الخطابي

ھ  «:مفسدة االفتراق ان، فإن ول،     فأما االفتراق في اآلراء واألدی ي العق محظور ف
و    ال، ول محرم في قضایا األصول؛ ألنھ داعیة الضالل، وسبب التعطیل واإلھم
ن       م تك ل، ول ان والمل رة األدی ُترك الناس متفرقین، لتفرقت اآلراء والنحل، ولكث
ي       رق ف ن التف ل م ز وج ھ اهللا ع ذي عاب و ال ذا ھ ول، وھ ة الرس ي بعث دة ف فائ

  .)٣(»كتابھ
ق و    ون الح ا یك ا حینم اب ا    أم ة كت ا دل علی و م دًا، وھ ولھ  ÷ اح وسنھ رس

ة وقواعد    الكریم، فإن األمة تجتمع على قول واحد في االعتقاد واألحكام القطعی
تھم،           وى كلم وب، وتتوحد الصفوف، وتق أتلف القل ك ت ھ، وحین ذل دین ومبادئ ال

  . وتزداد في النفوس مھابتھم، فال یطمع بھم طامع، وال یروم ھزیمتھم كائد

ك         :ثامناً ھ، وذل ة الباطل ورواج ى تقوی ؤدي إل بیة ی أن إعمال نظریة النس
بالسكوت عنھ، فإن ھذه النظریة تقتضي عدم اإلنكار على أي أحد، إذ یحتمل أن 

                                                        

  .١٧١، وأساطیر المعاصرین، ص٢/٥٧٧:فلسفة ماكس شیلر: انظر )١(
ھ محدث، من أھل بست من تصانیفھ           :ھو )٢( ن الخطاب البستي، فقی راھیم ب : حمد بن محمد بن إب

نن « الم الس دیث  «و»مع ب الح نة   »غری وفي س ـ ٣٨٨، ت الم .ھ ة  ٢/٢٧٣: األع ، والبدای
  . ١١/٣٤٦:والنھایة

  .٥٨-٥٧زلة، صالع )٣(



  
التعددیة العقائدیة وموقف اإلسالم منھا

  ١٥٨ 

فالسكوت سبب لرواج األقوال الكفریة والمبتدعة والضالالت  . یكون معھ الحق
ھ  وإنما یقوى الباطل أن تبصره «: )١(بأنواعھا، قال ابن قتیبة . )٢(»وتمسكك عن

  . )٣(وقوة الباطل تؤدي إلى إضعاف الحق وھوانھ، وھذا تفریط وتضیع للدین

ة والظروف          :تاسعاً ین الظروف الثقافی یاء وب ائق األش ین حق ربط ب أن ال
ة الشيء        ین حقیق ؤثرة ب ة م اك عالق الزمانیة أو المكانیة ربط باطل، إذ لیس ھن

ال  : الدنیا أو أمور الدین، فمثًال وبین الظروف المحیطة بھ، سواء في أمور لو ق
نة  ة س ل مائ ل قب ر  : قائ ة اآلن بتغیی ذه الحقیق ر ھ ل تتغی ة، فھ أن األرض كروی

  .)٤(الظروف الثقافیة والزمانیة؟

نین    ات الس ل مئ ل قب ال قائ و ق ذا ل رأة   : وك ى الم ب عل اب واج إن الحج
  ؟)٥(یة واالجتماعیةالمسلمة، فھل تتغیر ھذه الحقیقة الدینیة بتغیر الظروف الثقاف

ة،       ة محكم ة منتظم فالحقائق الدنیویة جعلھا اهللا تعالى مرتبطة بسنن كونی
نة،          اب والس وحیین الكت ن ال ا م ة بأدلتھ الى محكم ا تع ة جعلھ ائق الدینی والحق
ل       ة الشيء، ب ي حقیق ر ف والظروف الثقافیة والزمانیة والمكانیة ال تؤثر وال تغی

ق   ، ویجب على الناس )٦(تتأثر بھ ى تتواف أن یغیروا من ظروفھم وأوضاعھم حت
  .مع حقائق األشیاء إن أرادوا صالحًا لدینھم ودنیاھم

                                                        
ھ               : ھو )١( ا، ل داد وحدث بھ ة، سكن بغ دینوري، فاضًال ثق ة ال ن قتیب ن مسلم ب د اهللا ب د عب أبو محم

ل  ب مث ي الغری دة ف رة ومفی ایف كثی دیث«:تص رآن والح كل الق رآن «و»مش ب الق غری
  .١١/٥٢:البدایة والنھایة. ھــ٢٧٠توفي سنة »والحدیث

  .٥٠ة والمشبھة، صاالختالف في اللفظ والرد على الجھمی )٢(
  .١٥٠دراسة نقدیة لقاعدة المعذرة والتعاون، ص:انظر )٣(
  .٣٥، ص»٢٢«مجلة منارات، عدد : انظر )٤(
د واألعراف أو     )٥( ر العوائ األحكام الشرعیة ثابتة ال تتغیر، أما الفتوى فقد تتغیر ألمور معینة كتغی

ا  ات، ص : انظر . لوجود ضرورة ملجئة وغیرھ اوى      :، وانظر ٤٦الموافق ز الفت ي تمیی ام ف اإلحك
  .١١٢ـ  ١١١عن األحكام، ص

  .٣٦، ص٢٢: ، عدد»منارات«مجلة : انظر )٦(



  
  

 

 ١٥٩  التعددیة العقائدیة وموقف اإلسالم منھا

ـــراً ـة     :عاشـ ـة النسبی الن نظری ى بط ـة عل ة الدال ـة العقلی ن األدل م
بیة    ة النس وفسادھـا أنـھ ال یوجد في العالم كلھ بلد تطبق قوانینھ الوضعیة، نظری

ي القضیة        في أحكامھا وقراراتھا، أي أن م ف ر من حك ل أكث یكون القانون یحتم
ا     ا یطبقھ ة، وإنم الواحدة، حتى في البلدان الغربیة التي خرجت منھا ھذه النظری
ال           انوني ف ب الق ي الجان ا ف ة، أم فیة والفكری ة والفلس أصحابھا في القضایا الدینی

تة ملزمة یمكن تطبیقھا، الن القوانین من شأنھا أن تكون أحكامًا محددة مبینة ثاب
افتھم أو       ت ثق ا اختلف یاء، ومھم ائق األش للجمیع، مھما اختلفت اعتقاداتھم عن حق
ون      ث تك ام للقضیة الواحدة، بحی اك عدة أحك ون ھن ل أن یك ال یعق ظروفھم، ف

  .مناسبة الختالف اعتقادات الناس واختالف ثقافاتھم وظروفھم

ول بن *  الن الق ى بط دل عل ا، ت ة وغیرھ ة العقلی ذه األدل ة، فھ بیة الحقیق س
ده    دمرت عقائ ا ل ٍع م ي مجتم ت ف و طبق ا ل دنیا وأنھ دین وال ل الحھا ل دم ص وع
ا         تتھم، ولم راده وش ت أف طراب، ولفرق ى واالض اعت الفوض ھ، وألش وأخالق

ل      . استطاعوا تحقیق أھدافھم فمن أجل ذلك یرفضھا أھل اإلسالم، ویرفضھا ك
ا إال   ن    من لھ عقل سلیم لفسادھا وضررھا، وال یقبلھ ارى والمتشككین، وم الحی

  .سعیھ÷ أضل ا

  

  

  

  

  

  

  

  



  
التعددیة العقائدیة وموقف اإلسالم منھا

  ١٦٠ 

  املبحث الثاين
 

زل   إذا كان اهللا تعالى قد تكرم على عباده بأن رضي لھم اإلسالم دینًا، وأن
ة،      ان المحج ة وأب م الحج علیھم خیر كتبھ، وأرسل إلیھم خیر رسلھ، وأوضح لھ

ر     وجعل رایات الُھدى مرفوعة، وعالماتھ من ذا الخی ل لھ الى جع صوبة، فإنھ تع
م منصورین ظاھرین ال      ًال، وجعلھ والنور أھًال وأنصارًا، یھتدون بھ قوًال وعم

فإنما یظھر الحق بظھور أھلھ . یضرھم من خالفھم حتى یأتي أمر اهللا وھم كذلك
ثًال أوًال برسول اهللا     وأشیاعھ الذین یعملون بھ وإلیھ یدعون، وقد كان الحق متم

إذ إنھم آمنوا بالرسول، وما ُأنزل  –رضي اهللا عنھم  –بأصحابھ الكرام  ، ثم× 
قام بالحق الصحابة خیر قیام، × علیھ، واتبعوه خیر اتباع، فلما مات رسول اهللا 

ار،      ابعین األخی ن الت ودعوا إلیھ الناس، فاستجاب لھم من كتب اهللا لھ الحسنى م
ابعي ا  ن ت م م تجاب لھ ن اس ابعون لم ھ الت م بلغ ق ث زل الح م ی ذا ل ابعین، وھك لت

ى آخر                ل إل یًال عن قبی اه قب ل، یتلق د جی یًال بع ة ج ذه األم ي ھ دل ف ر والع والخی
ین وال    دود المعرض افرین وال ص دة الك ق معان ذا الح ن ھ یھم ع ان، ال یثن الزم

ول الصادق المصدوق        یھم ق الكین، وصدق ف : × ابتداع المبتدعین وال زیغ الھ
ي ظاھرین على الحق، ال یضرھم من خذلھم، حتى یأتي ال تزال طائفة من أمت«

  .)١(»أمر اهللا وھم كذلك

ؤمنین    ن الم ة م ي طائف األخص ف الم وب ل اإلس ي أھ ثًال ف الحق متم ف
رآن         ي الق ًا ف یس الحق كامن اع، ول ام االتب المعتصمین بدینھم، المتبعین لنبیھم تم

د ی  ا ق ؤمنین كم ن الم خاص م ي أش ل ف ط دون أن یتمث نة فق بعض، والس ھ ال ظن
ا    ھ، كم ولیس حمًى مستباحًا لكل من ادعاه وإن لم یتصف بصفاتھ ویأخذ بلوازم

                                                        

  .٧٣سبق تخریجھ ص  )١(



  
  

 

 ١٦١  التعددیة العقائدیة وموقف اإلسالم منھا

ة   بیة الحقیق حاب نس ول أص ات،     . یق ان وواجب ھ أرك ع، ل ز رفی ق عزی ل الح ب
زم         ھ، ول دى بھدی ھ، واھت ھ واتبع ن ب ن آم وعالمات وصفات، وھو مشاع لكل م

وفي ھذا المبحث   –ل الحق جعلنا اهللا بكرمھ من أھ –مقتضیاتھ، واتسم بسماتھ 
  :ُأعرف بأھل الحق وبصفاتھم، وذلك في مطلبین

  .التعریف بأھل الحق: المطلب األول

  .الخصائص والصفات العامة ألھل الحق: المطلب الثاني

 

ل    في ھذا المطلب أبین أسماء أھل الحق، مع التعریف بھا، وبیان سبب ك
  :ھاسم ومشروعیت

  :التعريف باسم أهل احلق: املسألة األوىل
و   لمون «االسم العام ألھل الحق ھ د     »المس ن دان باإلسالم واعتق ل م ، فك

ى        ل الحق عل ن أھ و م وعمل بأركانھ وأصولھ الكبار، ولم یأت بما یناقضھ، فھ
وم   ھ العم و  . وج الم ھ ة،    : واإلس ھ بالطاع اد ل د، واالنقی الم هللا بالتوحی االستس
  .)١(الشرك وأھلھ والبراءة من

ر الرسول        ا أخب دین كم ي ال رق ف × وحیث إن أھل اإلسالم وقع فیھم التف
  وكما وقع في األمم الماضیة، فمن من فرقھم أھل الحق؟

ى         ین البصیرة، وتعرف عل ة بع نة النبوی ریم والس من نظر في القرآن الك
م نظر إلى الحق الذي فیھما، من األوامر والنواھي في أمور االعتقاد وغیرھا، ث

فرق المسلمین وتعرف على كل فرقة، وما تعتقده من اعتقادات، وما تسلكھ من 
م            رق ھ ذه الف ن ھ ل الحق م ى أن أھ ًا إل ھ سیتوصل یقین ل السنة   «ھدي، فإن أھ

رآن       » والجماعة لوكھم إال عن الق دیھم وس اداتھم وھ ي اعتق فإنھم ال یصدرون ف

                                                        

  .٦٨شرح ثالثة األصول، البن عثیمین، ص: انظر )١(



  
التعددیة العقائدیة وموقف اإلسالم منھا

  ١٦٢ 

  .والسنة

لمتمسكون باإلسالم المحض الخالص صار ا«: قال شیخ اإلسالم ابن تیمیة
یھم الصدیقون والشھداء والصالحون،      عن الشوب ھم أھل السنة والجماعة، وف
ائل        أثورة، والفض ب الم وا المناق دجى، أول ابیح ال دى ومص الم الھ نھم أع وم

دال  یھم األب ذكورة، وف دایتھم   : الم ى ھ لمون عل ع المس ذي أجم ة ال األئم
  .)١(»ودرایتھم

  :ح أهل السنة واجلماعة التعريف مبصطل* 
  :تعريف السنة لغة واصطالحاً: أوالً 

ن          :السنة لغة  أخوذة م ت أو قبیحة، وھي م ة، حسنة كان السیرة والطریق
  .)٢(السنن وھي الطریق

من العلم × ما كان علیھ النبي : السنة في االصطالح العام ھي :اصطالحاً 
  .)٣(والعمل والھدي، وكل ما جاء بھ مطلقًا 

ن ي والس دة ھ اء العقی طالح علم ي اص ل  : ة ف ي تقاب حیحة الت دة الص العقی
وكثیر من العلماء المتأخرین یخص السنة «: یقول ابن رجب الحنبلي. )٤(البدعة

  .)٥(»بما یتعلق باالعتقاد، ألنھا أصل الدین، والمخالف فیھا على خطر عظیم

  :تعريف اجلماعة لغة واصطالحاً: ثانياً
ع،      الجماعة: الجماعة لغة  دور حول الجم مأخوذة من مادة جمع، وھي ت

واإلجماع، واالجتماع وھو ضد التفرق، والجماعة ھم القوم الذین اجتمعوا على 
                                                        

  .٣/١٥٩: مجموع الفتاوى )١(
  .٢٢٥/ ١٣: »سنن«لسان العرب، مادة : انظر )٢(
  .٣٧٨وص ،٣/٣٥٨: مجموع الفتاوى: انظر )٣(
  .٧٨األمر بالمعروف والنھي عن المنكر، ص: انظر )٤(
  .١٢٠/ ٢: جامع العلوم والحكم )٥(



  
  

 

 ١٦٣  التعددیة العقائدیة وموقف اإلسالم منھا

  .)١(أمر ما 

الصحابة والتابعون، ومن : والجماعة في اصطالح علماء العقیدة یراد بھا
ى أ   تھم،  تبعھم بإحسان إلى یوم الدین، الذین اجتمعوا على الكتاب والسنة وعل ئم

  .)٢(× والذین ساروا على ما علیھ النبي 

بھم    امتھم وال أغل اس وع وع الن ا مجم ة ھن د بالجماع م  )٣(وال یقص ا ل ، م
ي    ق، ألن النب ى الح وا عل ة  × یجتمع ة الناجی ر أن الطائف نة  «أخب ل الس أھ

ًا  » والجماعة فرقة واحدة من ثالثة وسبعین فرقة، وأخبر أن اإلسالم یعود غریب
ق  «: -رضي اهللا عنھ  –قال عبداهللا بن مسعود . )٤(كما بدأ  إنما الجماعة ما واف

  .)٥(»طاعة اهللا، وإن كنت وحدك 

  :تعريف أهل السنة واجلماعة حبسبان تركيبه اإلضايف: ثالثاً 
، الذین اجتمعوا × المستمسكون بسنة رسول اهللا : أھل السنة والجماعة ھم

ة ا  ابعون، وأئم م الصحابة والت ك، وھ ى ذل لك  عل ن س م، وم ون لھ دى المتبع لھ
  .)٦(سبیلھم في االعتقاد والقول والعمل إلى یوم الدین

اب اهللا  «: وقال الحافظ ابن كثیر وھم أھل السنة والجماعة المتمسكون بكت
ة        ×وسنة رسولھ    ابعین وأئم ن الصحابة والت ھ الصدر األول م ان علی ا ك ، وبم

                                                        

  .٦٠ -٥٣/ ٨» جمع«لسان العرب، مادة : انظر )١(
  .٣٧/ ١٣: ، وفتح الباري٢٦٥ -٢/٢٦٠: االعتصام: انظر )٢(
على الحق لقرب    یستثنى من ذلك عصر الصحابة والتابعین، فإن السواد األعظم في ذلك الوقت )٣(

ي    ة النب وة، ولتزكی د النب ن عھ اس م م× الن ة،  : انظر. لھ نة والجماع ل الس دة أھ ي عقی ث ف مباح
  .١٤ص

اب     )٤( اب  : أخرجھ مسلم في صحیحھ، كت ان، ب ًا،       : اإلیم ًا وسیعود غریب دأ غریب ان أن اإلسالم ب بی
  ).١٤٥(ح

  .١/١٠٩: شرح أصول اعتقاد أھل السنة والجماعة )٥(
  .٥٣، ورسائل في العقیدة، ص٢/٥٤٤: رح العقیدة الطحاویة، البن أبي العزش: انظر )٦(



  
التعددیة العقائدیة وموقف اإلسالم منھا

  ١٦٤ 

ھ   دھر وحدیث دیم ال ي ق لمین ف ن. )١(»المس ل الس فون  فأھ م المتص ة ھ ة والجماع
  .)٢(باتباع السنة، ومجانبة محدثات األمور والبدع في الدین

  :سبب التسمية ومشروعيتها: املسألة الثانية 
وص      ن النص أخوذ م رعي م مى ش ة مس نة والجماع ل الس مى أھ مس

ال     × الشرعیة، إذ أن الرسول   نتھ، فق اع س ھ باتب ر أمت یكم بسنتي  «: أم ، )٣(»عل
ة سنة الرسول    فحین اتبع أھل ا ذي اتصفوا     × لسنة والجماع سموا بالوصف ال

ة،    . بھ راق األم ر افت وكذلك مسمى الجماعة، فإنھ علیھ الصالة والسالم حین ذك
ال       ا فق ئل عنھ ى الحق، ُس ا عل ة  «: وأن فرقة واحدة منھ ي  )٤(»ھي الجماع ، وف

ال   ر فق ي بالجماعة «: الحدیث اآلخ ث )٥(»إن اهللا أمرن ن األحادی ا م ، ، وغیرھم
بعھم سموا      ن ت وأھل السنة والجماعة حین لزموا جماعة الحق من الصحابة وم

  .)٦(»فأھل السنة والجماعة إنما سماھم الرسول ووصفھم بذلك«: بذلك

ول     نة الرس ابھم لس ذلك النتس موا ب ة س نة والجماع ل الس ة × فأھ وجماع
ون إلى الحق، دون غیرھا من المقاالت والمذاھب، بخالف أھل البدع فإنھم ینسب

ة،         امھم كالجھمی ى إم ارة ینسبون إل ة، وت ة والمرجئ بدعھم وضالالتھم، كالقدری
  .)٧(وتارة ینسبون إلى أفعالھم القبیحة كالرافضة والخوارج

معروف عند الصحابة » أھل السنة والجماعة«وكان ھذا االسم 
 : عند قولھ تعالى –رضي اهللا عنھ  –والتابعین، قال عبداهللا بن عباس   

                                                        

  .٣/٤٣٤: تفسیر القرآن العظیم )١(
  .١٤مباحث في عقیدة أھل السنة والجماعة، ص: انظر )٢(
  .٩٥سبق تخریجھ، ص )٣(
  .٦٥سبق تخریجھ، ص )٤(
  .٧٥سبق تخریجھ، ص  )٥(
  .٧٨والجماعة، صمفھوم أھل السنة والجماعة عند أھل السنة  )٦(
  .١٠شرح العقیدة الواسطیة، لصالح الفوزان، ص: انظر )٧(



  
  

 

 ١٦٥  التعددیة العقائدیة وموقف اإلسالم منھا

            ]فأما الذین ابیضت وجوھھم فأھل « ]١٠٦: آل عمران
  .)١(»السنة والجماعة، وأما الذین اسودت وجوھھم فأھل البدع والضاللة

 : في قولھ تعالى )٢(وقال سعید بن جبیر              
إذا كان الرجل «: )٤(وقال أیوب السختیاني. )٣(»لزم السنة والجماعة« ]٨٢: طھ[

، وقال محمد بن )٥(»صاحب سنة وجماعة فال  تسأل عن أي حال كان فیھ
سموا لنا : لم یكونوا یسألون عن اإلسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا«: )٦(سیرین 

رجالكم، فینظر إلى أھل السنة فیؤخذ حدیثھم، وینظر إلى أھل البدعة فال یؤخذ 
، وقد یطلق »الجماعة«دون إضافة » أھل السنة«وقد یطلق علیھم . )٧(»ھمحدیث

  .فقط» الجماعة«علیھم 

ویتضح من ذلك أن مذھب أھل السنة والجماعة قدیم، وأن التسمیة قدیمة، 
تبدأ ببدایة اإلسالم، ألن أھل السنة على الحقیقة ھم أھل اإلسالم، المتبعون لسید  

مذھب أھل السنة مذھب قدیم معروف قبل أن یخلق و«: ، قال ابن تیمیة)٨(األنام
وه         ذین تلق ذھب الصحابة ال ھ م د، فإن اهللا تعالى أبا حنیفة ومالكًا والشافعي وأحم

                                                        

  .٧٥سبق تخریجھ، ص  )١(
ن              : ھو )٢( ھ الحجاج ب اءھم، قتل ابعین وعلم ة الت والبي، من أئم ن ھشام األسدي ال ر ب ن جبی سعید ب

  .٤/١٠: تھذیب التھذیب. ھجریة ٩٥یوسف سنة 
  .١/٧١: شرح أصول اعتقاد أھل السنة والجماعة )٣(
ات،         : ھو )٤( دًا ورعًا من أھل الحدیث الثق ًا عاب ابعي عالم أیوب بن أبي تمیمة كیسان السختیاني، ت

  .١/٣٦١: تھذیب التھذیب. ھـ١٣١مات سنة 
  .٣/٣٣: تفسیر القرآن العظیم )٥(
ع من الصحابة            : ھو  )٦( ابعي روى عن جم ك، ت ن مال س ب ولى أن محمد بن سیرین األنصاري، م

  .٩/١٨٤: تھذیب التھذیب. ھـ١١٠عابدًا، مات سنة وكان عالمًا 
  ).٢٧ح (بیان أن اإلسناد من الدین : أخرجھ مسلم في صحیحھ، في المقدمة، باب )٧(
  .٣٩علم العقیدة عند أھل السنة والجماعة، ص: انظر )٨(



  
التعددیة العقائدیة وموقف اإلسالم منھا

  ١٦٦ 

  .)١(× »عن نبیھم 

  :أمساء أخرى ألهل احلق: املسألة الثالثة
ا جاءت   » أھل السنة والجماعة«االسم األول واألشھر ألھل الحق ھو  كم

ل           بذلك السنة النبویة، ى أھ اء عل ة العلم ا األئم م أسماء أخرى أطلقھ ا أن لھ كم
السنة والجماعة مرادفة لھ، أخذت من دالالت النصوص، أو من صفات اتصفوا 

  :بھا دون غیرھم، منھا

  :الفرقة الناجية : أوالً 
ي   إن النب ھور، ف راق المش دیث االفت ن ح م م ذا االس ذ ھ ر × ُأخ ث ذك حی

  .)٢(»ار إال واحدةكلھا في الن«: افتراق أمتھ قال

ان          ن ك ة، وھي م ار ھي الجماع ن الن ثم بین أن ھذه الناجیة التي تنجو م
ل السنة          ى أھ ق إال عل ذا الوصف ال ینطب ھ وأصحابھ، وھ على مثل ما ھو علی

  .)٣(والجماعة، فكانوا ھم الفرق الناجیة

  :الطائفة املنصورة: ثانياً 
دیث  ھ ح م دل علی ذا االس ن «: وھ ة م زال طائف ى ال ت اھرین عل ي ظ أمت

ذلك    م ك ر اهللا وھ أتي أم ى ی ن خذلھم حت رھم م نة )٤(»الحق، ال یض ل الس ، فأھ
ھ،   والجماعة ھم المستحقون لھذا الوصف، فإنھم ظاھرون بالحق، صابرون علی
ال یضرھم كثرة المبتدعین والمنحرفین والمخالفین، وھم على ذلك ال یخلو منھم 

                                                        

  .٦٠٢ -٦٠١/ ٢: منھاج السنة النبویة )١(
  .٦٥سبق تخریجھ، ص  )٢(
ر )٣( دة الو : انظ رح العقی راس، ص ش طیة، للھ ة،     ١٦اس نة والجماع ل الس د أھ دة عن م العقی ، وعل

  .٤١ص
  .٧٣سبق تخریجھ، ص  )٤(



  
  

 

 ١٦٧  التعددیة العقائدیة وموقف اإلسالم منھا

  .)١(زمان

  :أهل احلديث: ثالثاً 
، روایة ودرایة، × ون بأھل الحدیث ألنھم اآلخذون بسنة رسول اهللا ویسم

ى،        ذا المعن ى ھ م أھل حدیث عل المتبعون لھدیھ ظاھرًا وباطنًا، فأھل السنة كلھ
ذھب         د م ن اعتق ل م ا ك ط، وإنم ولیس المراد من اشتغل بدراسة علم الحدیث فق

  .)٢(أھل الحدیث فھو منھم

تفیض ر مس دیث أم ل الح میتھم بأھ الح وتس لف الص ن الس ھ )٣(ع ، ألن
  .مقتضى النصوص ووصف للواقع والحال

  :السلف الصاحل: رابعاً
ن     –رضي اهللا عنھم  –وھم الصحابة  ابعوھم م والتابعون لھم بإحسان وت

م    «: × أھل القرون الثالثة المفضلة الذین قال فیھم رسول اهللا   ي، ث ركم قرن خی
  .)٤(»الذین یلونھم، ثم الذین یلونھم

ل م یھم، وإن   وك وبًا إل ان منس الح ك لف الص ول الس د وأص زم بعقائ ن الت
  .باعدت بینھ وبینھم األماكن واألزمان

ى     ا نص عل فمذھب أھل السنة والجماعة یسمى مذھب السلف الصالح كم
  .)٥(ذلك كثیر من العلماء

                                                        

  .وما بعدھا ١٦٦صفة الغرباء، ص: انظر )١(
  .٦٧/ ١٣: شرح النووي على صحیح مسلم: انظر )٢(
  .٢٧ -٢٥شرف أصحاب الحدیث، ص: انظر )٣(
اب     )٤( حیحھ، كت ي ص اري ف ھ البخ ذور، ب  : أخرج ان والن ذر،   : اباألیم ي بالن ن ال یف م م ح (إث

م     : فضائل الصحابة، باب: ، ومسلم في صحیحھ، كتاب)٦٦٩٥ ونھم ث ذین یل م ال فضل الصحابة ث
  ).٢٥٣٥ح (الذین یلونھم 

  .٥٣علم العقیدة عند أھل السنة والجماعة، ص: انظر )٥(



  
التعددیة العقائدیة وموقف اإلسالم منھا

  ١٦٨ 

  :أهل االتباع: خامساً
ول اهللا  ار رس اع آث فتھم اتب ن ص ذلك، ألن م مون ب اھ× یس ًا وظ رًا، باطن

اع وصیة رسول       اجرین واألنصار، واتب واتباع سبیل السابقین األولین من المھ
  .)٢)(١(»علیكم بسنتي، وسنة الخلفاء الراشدین من بعدي«: حیث قال× اهللا 

ك أن مصطلحات    *  ن ذل ا م ة    «: ویظھر لن ل السنة والجماع ة   –أھ الفرق
اع   – السلف الصالح  –أھل الحدیث  –الطائفة المنصورة  -الناجیة  ل االتب » أھ

ي          دخل بعضھا ف ا ی د إطالقھ ا، وعن ي معناھ ة ف ھي مصطلحات شرعیة مترادف
ا    بعض، وأنھا ُأخذت من دالالت النصوص الشرعیة، أو من صفات اتصفوا بھ

  .حسب مقتضى الشریعة

  

 

ھرین غیر مختفین، وجعل  من رحمة اهللا تعالى بعباده أن جعل أھل الحق ظا
اد           ق الرش یھم من أراد الحق وطری دي إل ا، لیھت ون بھ . لھم صفات وأمارات یعرف

ا     د بینھ وھذه الصفات ُعرفت مفصلة من القرآن الكریم والسنة النبویة المطھرة، وق
اء  وأصبحت  . وأكدھا أئمة اإلسالم وھداتھ من الصحابة الكرام ومن تبعھم من العلم

ا  فات عالم ذه الص ذه    ھ ن ھ رھم، وم ق وغی ل الح ین أھ ة ب ة ودالالت بّین ت فارق
  :الصفات ما یلي

  :سالمة مصادر تلقي الدين: املسألة األوىل
بل عنھا تنبثق » أھل السنة والجماعة«وھذه أعظم وأھم صفة ألھل الحق 

  :بقیة الصفات، ومصادر تلقي الدین مصدران أساسیان ھما

                                                        

  .٩٥سبق تخریجھ، ص  )١(
  .١٧٩شرح العقیدة الواسطیة، للھراس، ص: انظر )٢(



  
  

 

 ١٦٩  التعددیة العقائدیة وموقف اإلسالم منھا

، وقد تضافرت األدلة اآلمرة × القرآن الكریم، وما صح عن رسول اهللا 
 :قولھ تعالى: بوجوب اتباع القرآن والسنة والتحذیر من مخالفتھما، من ذلك

                   ]وقال تعالى]٥٩: النساء ،: 
                              

 :، وقال تعالى]٢٠: األنفال[               

                         

      ]٣٦: األحزاب[.  

الم  الة والس ھ الص ال علی ده إن   «: وق لوا بع ن تض ا ل یكم م ت ف د ترك وق
ن النصوص    )٢(»علیكم بسنتي «: ، وقال)١(»اعتصمتم بھ كتاب اهللا ا م ، وغیرھ

رة  دم    . الكثی نة وع اب والس زوم الكت وب ل ى وج اء عل ة العلم د األئم د أك وق
ألھ   تجاوزھما، وأنكروا على من لم یأخذ بھما، فھذا اإلمام الشافعي أتاه رجل فس

: ما تقول أنت؟ فقال: فقال الرجل» قضى رسول اهللا كذا وكذا«: عن مسألة فقال
، )٣( !، ترى على وسطي ُزنارًا!، تراني في بیعة!سبحان اهللا، تراني في كنیسة«

، وھذا یدل )٤(»تما تقول أن: كذا وكذا، وأنت تقول لي× أقول قضى رسول اهللا 
  .على أن التسلیم هللا ورسولھ من األصول العظیمة المستقرة عند العلماء

وقد قرر ھذا المعنى شیخ اإلسالم ابن تیمیة وجعلھ من أصول أھل السنة  
إن    «: حیث قال اع، ف فلھذا كانت الحجـة الواجبـة االتبـاع للكتاب والسنة واإلجم

اع ال  ب االتب ھ، واج ل فی ق ال باط ذا ح وب ال   ھ ام الوج ال، ع ھ بح وز ترك یج
یس ألحد الخروج عن شيء        یجوز ترك شيء مما دلت علیھ ھذه األصول، ول

                                                        

  ).١٢١٨(، ح×حجة النبي : الحج، باب: خرجھ مسلم في صحیحھ، كتابأ )١(
  .٩٥سبق تخریجھ، ص  )٢(
  .٢/٦٧٢: الصحاح: انظر. حزام یشده النصراني على وسطھ: الُزنار )٣(
  .١٠٦/ ٩: الحلیة: رواه أبو نعیم في )٤(



  
التعددیة العقائدیة وموقف اإلسالم منھا

  ١٧٠ 

ھ   ت علی ي موضع آخر    . )١(»مما دل ال ف ون      «: وق ل الحق والسنة ال یك إن أھ ف
الذي ال ینطق عن الھوى إن ھو إال وحي یوحي، فھو × متبوعھم إال رسول اهللا 

ة    الذي یجب تصدیقھ في كل ما أخب ذه المنزل ر، وطاعتھ في كل أمر، ولیست ھ
ة   ن األئم ره م ل   .... لغی نھم، وجم ن أصول دی ا م ة ویجعلونھ ال ینصبون مقال ف

ھ الرسول        ا بعث ب ون م ل یجعل كالمھم إن لم تكن ثابتة فیما جاء بھ الرسول، ب
  .)٢(»من الكتاب والحكمة ھو األصل الذي یعتقدونھ ویعتمدونھ

ھ  ومن انحرف عن ھذا األصل ف ي تلقي الدین مالت بھ األھواء وتعددت ب
ي       وا من مصادر تلق إنھم جعل السبل، كالفرق والطوائف المخالفة ألھل السنة، ف

ذوق، وإیحاء الشیاطین، وآراء الرجال،      : الدین ون، وال العقل، واألوھام، والظن
ف     دعوى الكش ھ ك ل ل ا ال أص ة، وم عیفة والمكذوب ات الض فات، والروای والفلس

ي عن مصادر        والعلم ال ة، والتلق رق الھالك م الضالة والف لدني، والتلقي عن األم
  .)٣(وھمیة ومجھولة

ولھ،     ھ ورس الى ب رھم اهللا تع ا أم موا بم ة اعتص نة والجماع ل الس ا أھ أم
ائل        ك فض أعقبھم ذل نة، ف اب والس ن الكت نھم م وا دی ق فتلق نھج الح وا الم فلزم

  :عظیمة، ومنح جلیلة منھا ما یلي

  :مصادر تلقي الدين فوائد سالمة* 
وحیین المعصومین   :أوالً ى     : أن تلقي الدین عن ال ؤدي إل رآن والسنة ی الق

راف     ل واالنح أ والزل ن الخط ة م نة والجماع ل الس وع أھ مة مجم عص
واالضطراب في فھم العقیدة؛ ألن مصدرھم موثوق ال یأتیھ الباطل من بین یدیھ 

                                                        

  .٥/ ١٩: مجموع الفتاوى )١(
  .٣٤٧ -٣/٣٤٦: مجموع الفتاوى )٢(
  .١/١١١: دراسات في األھواء واالفتراق والبدعرسائل و: انظر )٣(



  
  

 

 ١٧١  التعددیة العقائدیة وموقف اإلسالم منھا

وام السنة األصبھا      . وال من خلفھ ول ق ذا یق ي ھ ى أن   «: )١(نيوف ر أن اهللا أب غی
نھم       م أخذوا دی ار، ألنھ یكون الحق والعقیدة الصحیحة إال مع أھل الحدیث واآلث
ابعین، وأخذه         ى الت وا إل ى أن انتھ رن، إل وعقائدھم خلفًا عن سلف، وقرنًا عن ق

  .)٢(×»التابعون من أصحاب رسول اهللا 

اب االب  :ثانياً ي    أن سالمة مصادر التلقي تؤدي إلى سد ب داع واإلحداث ف ت
رة      ھ، المغی ادات المشوھة ل الدین، وتجعلھ نقیًا طاھرًا من شوائب األھواء والزی
ن المصادر           ا م رآن والسنة دون غیرھم ن الق دین سیؤخذ م ان ال لجمالھ، فإذا ك
الباطلة، فلن یكون للبدع ظھور، أما إذا ُأخذ من اآلراء واألذواق، فال تسأل عن 

ن مسعود    خراب الدین، وفساد العق داهللا ب ھ    –یدة، قال عب ا  «: -رضي اهللا عن إن
  .)٣(»نقتدي وال نبتدي، ونتبع وال نبتدع، ولن نضل ما تمسكنا باألثر

أن سالمة مصادر التلقي تجعل عقیدة أھل الحق موافقة للفطرة  :ثالثاً
القویمة والعقل السلیم، فإن اهللا سبحانھ ھو الذي خلق الناس وقدر لھم الفطر 

فإن من . ، ثم شرع لھم من الدین ما یوافق ویتالءم مع فطرھم وعقولھموالعقول
جعل القرآن الكریم، والسنة النبویة دلیلھ ورائدة فلن یجد فیھما ما یخالف الفطر 

 : القویمة أو العقول السلیمة، قال تعالى               

                      ]الروم :

، أما من تلقى الدین من المصادر المنحرفة األخرى فسیجد فیھا ما تُعمي ]٣٠
  .)٤(الفطر وتستحیلھ العقول

  :التزامهم فهم الدين بفهم الصحابة والسلف الصاحل: املسألة الثانية
                                                        

ام حافظًا      : ھو )١( ان إم وام السنة، ك أبو القاسم إسماعیل بن محمد بن الفضل األصبھاني، الملقب بق
  .٨٠/ ٢٠: سیر أعالم النبالء. ھـ٥٣٥حسن االعتقاد، وكان مفسرًا محدثًا، توفي سنة 

  .٢٢٤ -٢/٢٢٣: الحجة في بیان المحجة )٢(
  .١/٨٦: شرح أصول اعتقاد أھل السنة والجماعة: ه الاللكائي فيروا )٣(
  .٣٠مباحث في عقیدة أھل السنة والجماعة، ص: انظر )٤(



  
التعددیة العقائدیة وموقف اإلسالم منھا

  ١٧٢ 

ن   من الصفات المھ مة الممیزة ألھل الحق أنھم یلتزمون فھم الصحابة وم
نھجھم         ون م اب والسنة، ویتبع تبعھم بإحسان من السلف الصالح لنصوص الكت
اب          ع الكت ل م ي التعام ن أصول ف ا أصلوه م العلمي وما وضعوه من قواعد وم
ا السلف الصالح،      م یعرفھ والسنة، وال یبتدعون قواعد وأصول للتعامل معھما ل

  .رت لھم على بالوال خط

وال         ن أق نة، وم رآن والس ن الق ة م لكوه أدل ذي س نھج ال ى الم دل عل وی
  :الصحابة والعلماء، واعتبارات معینة

األدلة من القرآن على وجوب اتباع ما علیھ السلف من العلم والعمل  :أوالً
  :والتحذیر من مخالفتھم

 : قال تعالى –أ               

                   ]فأثنى ]١٠٠: التوبة ،
وعلى من اتبعھم بإحسان، وال  –رضي اهللا عنھم  –سبحانھ على الصحابة 

أنھ رضي معنى لالتباع ھنا إال اتباعھم في أمر الدین علمًا وعمًال، وأخبر تعالى 
: عنھم، وال یرضى إال على من كان على الحق، قال ابن تیمیة في ھذه اآلیة

فرضي عمن اتبع السابقین إلى یوم القیامة، فدل على أن متابعھم عامل بما «
  .)١(»یرضي اهللا، واهللا ال یرضى إال بالحق ال بالباطل

 : وقال تعالى –ب                   

                               

 ]وھم الصحابة  –، فھنا توعد سبحانھ من اتبع غیر سبیل المؤمنین ]١١٥: النساء
من شاق الرسول، فدّل ذلك على  بالعذاب، وجعلھ بمنزلة –أوًال ثم من تبعھم 

وجوب التزام ما اتفق علیھ السلف من أمور الدین، وما استقروا علیھ من اعتقاد 
  .وھدي

                                                        

  .١٩/١٧٨: مجموع الفتاوى )١(



  
  

 

 ١٧٣  التعددیة العقائدیة وموقف اإلسالم منھا

 : قال تعالى –ج                 

     ]عنھما رضي اهللا  –، قال عبداهللا بن عمر ]١١٩: التوبة- :
  .)١(»وأصحابھ× اتقوا اهللا وكونوا مع الصادقین، مع محمد «

ال الضحاك  ر وأصحابھما  «: )٢(وق ر وعم ي بك ع أب ة )٣(»م ذه المعی ، وھ
دین         م لل م والفھ اد والعل ي االعتق داء ف ام واقت المأمور بھا في ھذه اآلیة معیة ائتم

  .)٤(والعمل

  :داللة السنة النبوية: ثانياً 
ة     قولھ علیھ  –أ  ئل عن الفرق الصالة والسالم في حدیث االفتراق حین ُس
  .)٥(»ما أنا علیھ الیوم وأصحابي«: الناجیة

رام،   × وھذا بّین الداللة على أن النجاة في اتباع رسول اهللا  وأصحابھ الك
  .في العلم واالعتقاد والعمل الصالح، ومن یرغب عنھم فقد سفھ نفسھ

م     خی«: قولھ علیھ الصالة والسالم –ب  ونھم، ث ذین یل م ال ر الناس قرني ث
ل       )٦(»الذین یلونھم ي أن أھ م وفضل، وھي تعن ن وعل ، وھذه الخیریة خیریة دی

ؤون      ي ش وافقتھم ف اعھم وم زم اتب ھ، فل ق مصیبون ل ون للح رون موافق ذه الق ھ
  .الدین دون من جاء بعدھم ممن خالف سبیلھم

نة ا   «: قولھ علیھ الصالة والسالم   –ج  یكم بسنتي وس دیین   عل اء المھ لخلف

                                                        

  .٢/٤١٤: تفسیر القرآن العظیم )١(
ي التفسیر،         : ھو )٢( اب ف ھ كت م، ول ة العل ان من أوعی الضحاك بن مزاحم بن الھاللي، أبو محمد، ك

  .٤/٤١٧: تھذیب التھذیب. ھـ١٠٢في سنة تو
  .٢/٤١٤: تفسیر القرآن العظیم )٣(
  .١٥٤قواعد االستدالل على مسائل االعتقاد، ص: انظر )٤(
  .٦٥سبق تخریجھ، ص  )٥(
  .١٧١سبق تخریجھ، ص  )٦(



  
التعددیة العقائدیة وموقف اإلسالم منھا

  ١٧٤ 

یم  )١(»الراشدین تمسكوا بھا، وعضوا علیھا بالنواجذ ن الق رن سنة   «: ، قال اب فق
أن یعض          ر ب ي األم الغ ف نتھ، وب اع س ر باتب خلفائھ بسنتھ، وأمر باتباعھا كما أم
ھ    یھم فی علیھا بالنواجذ، وھذا یتناول ما أفتوا بھ وسنوه لألمة وإن لم یتقدم من نب

ك س    ان ذل يء وإال ك رھم أو      ش یعھم أو أكث ھ جم ى ب ا أفت اول م نتھ، ویتن
  .)٢(»بعضھم

  :األدلة من أقوال الصحابة والتابعني واألئمة: ثالثاً
من كان منكم متأسیًا فلیتأس بأصحاب محمد «: قال عبداهللا بن مسعود –أ 

دیًا،       ×  ا ھ ًا، وأقومھ ا تكلف ًا، وأقلھ ا علم فإنھم كانوا أبر ھذه األمة قلوبًا، وأعمقھ
ھ  وأح حبة نبی ارھم اهللا لص ًا اخت اًال، قوم نھا ح م ×س اعرفوا لھ ھ، ف ة دین ، وإقام

  .)٣(»فضلھم، واتبعوھم في آثارھم فإنھم كانوا على الھدي المستقیم

ان   –ب  ن الیم ة ب ال حذیف ھ  –وق ي اهللا عن ر «: -رض ا معش وا اهللا ی اتق
بقًا بعیدًا، ولئن القراء، خذوا طریق من كان قبلكم، واهللا لئن استقمتم لقد سبقتم س

  .)٤(»تركتموه یمینًا وشماًال لقد ضللتم ضالًال بعیدًا

دالعزیز   –ج  ن عب ر ب ال عم ھ اهللا  – )٥(وق ول اهللا  «: -رحم ن رس × س
اب اهللا عز وجل، واستكمال        ا تصدیق لكت ووالة األمر من بعده سننًا، األخذ بھ

ا، وال النظر في رأي لطاعتھ، وقوة على دین اهللا، لیس ألحد تغییرھا، وال تبدیلھ
ا       ن خالفھ ا بصر، وم من خالفھا، فمن اقتدى بما سنوا اھتدى، ومن استبصر بھ
نم وساءت        واله، وأصاله جھ ا ت واتبع غیر سبیل المؤمنین واله اهللا عز وجل م

                                                        
  .٩٥سبق تخریجھ، ص  )١(
  .٤/١٧٦: إعالم الموقعین )٢(
  .٢/٩٧: جامع بیان العلم وفضلھ )٣(
  .٢/٩٧: ع السابقالمرج )٤(
ة         : ھو )٥( ي الخالف اء الراشدین، ول وي، خامس الخلف م األم ن الحك عمر بن عبدالعزیز بن مروان ب

نة   ن س نة   ٩٩م ھ س ى وفات ـ حت ھیرة    ١٠١ھ یرتھ ش ن س ھ وحس ي عدل اره ف ـ، وأخب ذیب . ھ تھ
  .٧/٤٠٣: التھذیب



  
  

 

 ١٧٥  التعددیة العقائدیة وموقف اإلسالم منھا

  .)١(»مصیرًا

ة یستحتسنونھ      «: قال ابن القیم ن األئم ره م س وغی كان اإلمام مالك بن أن
  .أي بكالم عمر بن عبدالعزیز المتقدم. )٢(»ویحدثون بھ دائمًا

ي –د  ام األوزاع ال اإلم ث  «: )٣(وق ف حی نة، وق ى الس ك عل بر نفس اص
لفك الصالح،          ھ، واسلك سبل س وا عن ا كّف ّف عم وقف القوم، وقل بما قالوا، وك

  .)٤(»فإنھ یسعك ما وسعھم

دح الصحابة    -ھـ د أن م ذنا   «: وعن اإلمام الشافعي قال بع وا أخ إذا اجتمع
ذنا         ب وا أخ إن اختلف ھ، ف ذنا بقول ره أخ ھ غی م یخالف اجتماعھم، وإن قال واحدھم ول

م       اویلھم كلھ م نخرج عن أق ام     )٥(»بقول بعضھم ول ك عن اإلم ، وروي نحو ذل
  .أحمد بن حنبل

وا    ره نقل والنقول عن األئمة والعلماء في ذلك كثیرة، بل إن ابن تیمیة وغی
ذي یلونھم ثم الذین یلونھم، وأنھم أفضل  اإلجماع على خیریة القرن األول، ثم ال

  .)٦(من الخلف في كل فضیلة

م         ار فھ دین اعتب ي ال ي تلق نھجھم ف ولھم وم ن أص ى أن م ذا دال عل وھ
  .الصحابة والتابعین وتابعیھم بإحسان للكتاب والسنة

  :)٧(ولذلك أسباب واعتبارات تجعلنا نقدم فھمھم على غیرھم، منھا 
                                                        

  .١/٩٤: شرح أصول االعتقاد: رواه الاللكائي في )١(
  .١٥١/ ٤: نأعالم الموقعی )٢(
ق           : ھو )٣( اع، روى عن خل ادة واالتب م والعب ي العل ة ف عبدالرحمن بن عمرو األوزاعي، من األئم

  .٦/٢١٥: تھذیب التھذیب. ھـ١٥٨كثیر من التابعین، توفي سنة 
  .١٥٤/ ١: شرح أصول االعتقاد: رواه الاللكائي في )٤(
  .١١١ -١١٠المدخل للبیھقي، ص )٥(
  .٣٦، ورسالة إلى أھل الثغر، ص١٥٨ -٤/١٧٥: مجموع الفتاوى: انظر )٦(
  .٣٤٨ -٣٤٧السلفیة وقضایا العصر، ص: انظر )٧(



  
التعددیة العقائدیة وموقف اإلسالم منھا

  ١٧٦ 

وا الرس  :أوالً م عایش م   ×ول ألنھ وا حك وحي، وعرف ل ال اھدوا تنزی ، وش
التشریع ومقاصده، فكانوا بذلك أفضل وأفقھ ممن لم یعایش الرسول ویسمع منھ 
ي   تجدات الت وادث والمس ى الح وحي عل ل ال اھدوا تنزی م یش رة، ول مباش

ك    ي ذل ة ف ى       «: عاصروھا، یقول ابن تیمی ى عل رآن یخف ي الق م ف وللصحابة فھ
ا  أكثر المتأخرین، كما أن  لھم معرفة بأمور من السنة وأحوال الرسول ال یعرفھ

ن     . أكثر المتأخرین وا م اینوا الرسول، وعرف فإنھم شھدوا الرسول والتنزیل وع
ر          ھ أكث م یعرف ا ل رادھم م ى م ھ عل تدلون ب ا یس ھ مم ھ وأحوال ھ وأفعال أقوال

  .)١(»المتأخرین

انوا        :ثانياً ًا، وك ًا أقحاح انوا عرب د ك ة، فق ى مستوى    فصاحتھم اللغوی عل
ا            ي قمتھ ت ف ي كان تھم الت زل بلغ وحي ن م، ألن ال ث الفھ وحي من حی خطاب ال

ة  ت البعث ة وق ة البیانی ة  . البالغی ن تیمی ول اب ذا یق ي ھ ا  «: وف ول لم إن الرس ف
بالكتاب والسنة، عرفھم ما أراد بتلك األلفاظ، وكانت  –أي الصحابة  –خاطبھم 

ظھم لحروفھ، وقد بلغوا تلك المعاني معرفة الصحابة لمعاني القرآن أكمل من حف
إلى التابعین أعظم مما بلغوا حروفھ، فإن المعاني العامة التي یحتاج إلیھا عموم 
ان واإلسالم، ونحو     المسلمین، مثل معنى التوحید، ومعنى الواحد واألحد واإلیم

  .)٢(»فالبد أن یكون الصحابة یعرفون ذلك، فإن معرفتھ أصل الدین... ذلك 

ــاً رھم    :ثالث ت فط د كان ي، فق م والتلق ث والفھ ي البح ري ف نھجھم الفط م
م    ن األم ة م ان المحرف ات األدی فات ونظری وث بفلس م تتل ة، ل ة نقی انھم حی وأذھ
ات    ل معوق السابقة، أو بضوابط ورسوم ومصطلحات لعلوم دخیلة، فإن ھذه تمث

  .فكریة تحكم حركة عقل صاحبھا وفھمھ، كما حدث لكثیر ممن تالھم

كل «: ابن أبي العز في الرد على من انتقص من قدر السلف الصالحیقول 
                                                        

  .٢٠٠/ ١٩: مجموع الفتاوى )١(
  .٣٥٣/ ١٧: المرجع السابق )٢(



  
  

 

 ١٧٧  التعددیة العقائدیة وموقف اإلسالم منھا

م،     ة تكلفھ ومھم، وقّل ق عل لف، وعم ادیر الس ة مق ن معرف ون ع ؤالء محجوب ھ
تغال          التكلف واالش أخرون إال ب نھم المت از ع ا امت اهللا م ائرھم، وت ال بص وكم

  .)١(»...باألطراف 

دین، ض       :رابعـاً  ق واألصیل لل م العمی م فھمھ م بحك ل  أنھ ع العق بطوا موق
البشري في دائرة الدین، أي في عالقتھ مع الوحي اإللھي، دون إلغاء للعقل وال 

  .)٢(تطاول بھ على النصوص

  :أمهية هذه اخلاصية من خصائص أهل احلق* 

تظھر أھمیة اعتماد فھم الصحابة والسلف الصالح لنصوص الدین أنھ 
علم، فإن معظم الفرق  عاصم عن التفرق والضالل، والقول على اهللا بغیر

والطوائف ترفع شعار الرجوع إلى الكتاب والسنة، وتدعي أن أصولھا ومنھجھا 
قائم على الكتاب والسنة، ومع ذلك وقعت في ضالالت وانحرافات كثیرة لعدم 

، )٣(اعتمادھا على فھم السلف وقواعدھم وأصولھم للتعامل مع الكتاب والسنة
رقة من الفرق الضالة وال أحدًا من المختلفین ولذلك ال تجد ف«: یقول الشاطبي

في األحكام ال الفرعیة وال األصولیة یعجز عن االستدالل على مذھبھ بظواھر 
وقد مثل لذلك باستدالل الصوفیة على صحة رقصھم في  –من األدلة 

، واستدالل القائلین بتناسخ األرواح بقولھ )٤(الحضرات بلعب الحبشة في المسجد
 : تعالى              ]مع أن ھذه ... ] ٨: االنفطار

المعاني لما استدلوا بھ، لم یجر لھا ذكر، وال وقع شيء منھا ببال أحد من 
فلھذا كلھ یجب على كل ناظر في الدلیل الشرعي : ثم قال... السلف األولین 

                                                        

  .٢٠ -١/١٩: شرح العقیدة الطحاویة )١(
  .٣٤٧السلفیة وقضایا العصر، ص: انظر )٢(
  .٢٤ – ٢٠، ص»٩«مجلة البحث العلمي اإلسالمي، عدد : انظر )٣(
  ).٩٥٠ح (الحراب والدرق یوم العید، : العیدین، باب: أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب )٤(



  
التعددیة العقائدیة وموقف اإلسالم منھا

  ١٧٨ 

مل بھ فھو أحرى بالصواب، مراعاة ما فھم منھ األولین وما كانوا علیھ في الع
  .)١(»وأقوم في العلم والعمل

اب والسنة دون       ى الكت الرجوع إل ادي ب وفي العصر الحاضر ظھر من ین
ل شخص    ا ك تنبط منھم لف، وأن یس ا الصحابة والس ھ منھم ا فھم ى م النظر إل

ي    «: بفھمھ الخاص، یقول عمران سمیح نزال ؤمن ف لم الم أن حق اإلنسان المس
لمین  عبادة اهللا تعا لى بفھمھ وفقھھ وعقلھ، حق كامل ال ینازعھ فیھ أحد من المس

ھ    تنباط     ... ال أفرادًا وال جماعة ما دام اجتھاده خاصًا ب ي اس د ف أي سواء اجتھ
ھ     دة والفق ي العقی ال  )٢(»عقیدتھ أو فقھھ، فھو في دائرة علمھ الخاص حر ف ، وق

ر  ي موضع آخ م   ...«: ف ى فھ المیة عل د اإلس ة أن تحصر العقائ ائل العلمی المس
ھ الصالة          ي علی ان النب ن بی ًا م ت قطع ریم والثاب اإلیمانیة الواردة في القرآن الك
ن          تنبط م ا یس ار لیست مم ا أفك زاد علیھ ا، دون أن ی والسالم، وال شيء غیرھم

رھم   ابعین أو غی حابة أو الت وال الص ل أق المیة، مث ان اإلس وص اإلیم . )٣(»نص
  .)٤(وأقوالھم في ھذا المعنى كثیرة

ولھم    اراتھم الضالة ق ن عب ر  «: وم م متغی ن الفھ دس لك نص مق ، أو )٥(»ال
ولھم ددة «: ق راءات متع ھ ق نص ل ة  )٦(»إن ال لف األم م س ن فھ ون ع ، فیعرض

الصالح، ویقدمون فھمھم القاصر، ثم یجعلون ھذا الفھم متغیر مع تغیر أھواءھم 

                                                        

  .٧٧ -٧٦/ ٣: الموافقات )١(
  .٢٧٦شرعیة االختالف بین المسلمین، ص )٢(
  .٢٧٧ -٢٧٦المرجع السابق، ص )٣(
  .٢٦ -١١نحن والتراث، ص: انظر )٤(
  .١٠١، ص»٢٢٣«، ومجلة البیان، عدد ٣٥ص ،»٢٢«مجلة منارات، عدد : انظر )٥(
ي تفسیره        )٦( ع ف ة، ووق لو كان مقصدھم النصوص التي تحتمل أكثر من وجھ بحسب دالالت اللغ

ى   خالف بین العلماء، لكان قولھم صحیح، ولكنھم یقصدون النصوص القطعیة الداللة، المتفق عل
  .١٨، ص»٤٠«مجلة الشقائق، عدد : انظر. تفسیرھا



  
  

 

 ١٧٩  التعددیة العقائدیة وموقف اإلسالم منھا

ة        ارة الغربی ل الحض ن قب غوط م اع والض ر األوض الحھم، وتغی ة ومص الغالب
  .سیاسیًا واقتصادیًا وعسكریًا

  :رد عقلي عليهم* 

وأن لھ قراءات » إن النص مقدس ولكن الفھم متغیر«: نرد على من یقول
متعددة، أن ھذا القول فاسد عقًال، كما أنھ فاسد شرعًا، وھو ضار بالدین والدنیا، 

ًال  فإنھ ال یصح أن یطبق على القوانین الوضعیة، واألنظمة المتبعة، فل و أن رج
ھ القاضي   ذا     : وقف أمام القاضي في قضیة معینة، وقال ل ذا وك ك بك ا علی حكمن

ھذا بحسب فھمك أنت للقانون، : بناًء على قانون كذا، فھل یصح أن یقول الرجل
  .)١(ولكن فھمي للقانون أنني برئ، فلم تحاكمني بفھمك؟ 

ن  أعز وأعظم، وأش   × وكالم رسول اهللا   –عز وجل  –فكالم اهللا  رف م
الین   ابثین الض ًا للع ون عبث ي    . أن یك ة الت م اللغ م بفھ رعیة تفھ وص الش فالنص

ق الرسول       ا، ورأوا تطبی یھم، وعایشوا تنزیلھ جاءت بھا، وبفھم الذین نزلت عل
  .لھا، وھم مع ذلك قد زكاھم اهللا ورسولھ، وأخبر برضاه عنھم

ل الحق         ن أھم صفات أھ ا أن م ر لن ل السنة والجم  «وبھذا یظھ ة أھ » اع
ن         م م ك عاصم لھ اب والسنة، وأن ذل اعتماد فھم السلف الصالح لنصوص الكت

ي   «: الضالل والفرقة في الدین، یقول شیخ اإلسالم ابن تیمیة ن ف وكما أنھ لم یك
اعھم،       ن اتب ل م دھم أكم ف بع القرون أكمل من قرن الصحابة، فلیس في الطوائ

ع، ك    حابة أتب ار الص نة وآث دیث والس ان للح ن ك ل م ك  فك ت تل ل، وكان ان أكم
رق          ن التف د ع ل اهللا، وأبع ام بحب دى واالعتص اع، والھ ى باالجتم ة أول الطائف
ي        ة، وأدخل ف د عن الرحم ان أبع واالختالف والفتنة، وكل من بعد عن ذلك، ك

  .)٢(»الفتنة
                                                        

  .٣٥، ص»٢٢«مجلة منارات، عدد  :انظر )١(
  .٣٦٨/ ٦: منھاج السنة )٢(



  
التعددیة العقائدیة وموقف اإلسالم منھا

  ١٨٠ 

وأما أھل السنة والجماعة، فیقولون في كل فعل وقول لم «: وقال ابن كثیر
وا        یثبت عن الصحابة ھو بدعة م یترك م ل ھ، ألنھ بقونا إلی رًا لس ان خی ، ألنھ لو ك

  .)١(»خصلة من خصال الخیر إال وقد بادروا إلیھا

  :أن عقيدم واضحة بينة ساملة من االضطراب والتناقض: املسألة الثالثة
ا            یس فیھ ة، ل دیھم واضحة بین دة ل أن العقی ة ب ل السنة والجماع یتصف أھ

ا       اضطراب ولبس، وال تعارض وتناقض،  ي ألفاظھ د ف فة وتعقی ا فلس یس فیھ ول
ین      ن ب ھ الباطل م ومعانیھا، وذلك ألنھا مستمدة من كالم اهللا المبین الذي ال یأتی

الذي ال ینطق عن الھوى، وقد تقدم ذكر × یدیھ وال من خلفھ، ومن كالم رسولھ 
ال  ذا   «: قول ابن أبي العز الحنفي في تقریر عقیدة أھل السنة حیث ق وأصول ھ

ز  الدین  وفروعھ، موروثة عن الرسل، وھو ظاھر غایة الظھور، یمكن كل ممی
ر   ھ بأقص دخل فی د أن ی ي وبلی ي، وذك یح وأعجم ر، وفص غیر وكبی ن ص م

  .)٢(»زمان

ق والشكوك             ن القل دین، وم ي ال رة ف ن الحی المین م ل الحق والسنة س فأھ
ل الباطل     ن  والشبھات ألنھم تلقوا الدین عن الوحیین المعصومین، بخالف أھ م

رة            اس حی ر الن دیثًا، تجدھم أكث دیمًا وح ة عن السنة ق ذاھب المنحرف الفرق والم
، ألن معتقداتھم من تخلیط البشر،  )٣(وشكًا وقلقًا، وتنقًال بین األقوال المتعارضة

یس الشیاطین     ن تلب ن      . )٤(ومن تأویلھم وتحریفھم، وم ار م ل الباطل الكف ا أھ أم
  .كًااتباع الملل األخرى فھم أشد حیرة وش

  :أم على منط واحد يف االعتقاد وأصول الدين: املسألة الرابعة
                                                        

  .١٦٨/ ٤: تفسیر القرآن العظیم )١(
  .٢/٧٨٧: شرح العقیدة الطحاویة )٢(
  .٧٣ -٤/٧٢: ، ومجموع الفتاوى٢٤٧ -١/٢٤٢: المرجع السابق: انظر )٣(
  .٣١مباحث في عقیدة أھل السنة والجماعة، ص: انظر )٤(



  
  

 

 ١٨١  التعددیة العقائدیة وموقف اإلسالم منھا

دین،       اد وأصول ال ي مسائل االعتق أھل السنة والجماعة على قول واحد ف
الكتاب والسنة، : وذلك ألنھم على الحق، والحق واحد ال یتعدد، فمصدرھم واحد

د     ام أحم ول اإلم اء، یق ل ال   «: وھذا ما قرره العلم ذاھب أھ ذه م م وأصحاب   ھ عل
ن      ا م م فیھ دى بھ األثر، وأھل السنة المستمسكین بعروتھا، المعروفین بھا، المقت

ام     × لدن أصحاب النبي  اء الحجاز والش ن علم إلى یومنا ھذا، وأدركت علیھا م
وغیرھما علیھا، فمن خالف شیئًا من ھذه المذاھب أو طعن فیھا، أو عاب قائلھا 

ن الجما     ارج ع دع، وخ الف مبت و مخ بیل      فھ نة وس نھج الس ن م ل ع ة، زای ع
  .)١(»الحق

ع   ن وق ار، ولك ائلھ الكب اد ومس ول االعتق ي أص وا ف م یختلف نة ل ل الس فأھ
ھ نص             م یقطع ب ا ل دة، مم ة بالعقی ائل الملحق ات المس ن فرعی ل م خالف في قلی

أما أصول االعتقاد وجل . )٢(لربھ في لیلة المعراج× قاطع، كمسألة رؤیة النبي 
فقد اتفق علیھا أھل السنة في كل األزمان، وفي مختلف البلدان،  مسائلھ األخرى

ومما یدل على أن أھل الحدیث ھم على الحق، أنك «: قال قوام السنة األصبھاني
ع            دیمھم وحدیثھم، م ى آخرھم، ق م إل ن أولھ بھم المصنفة م ع كت لو طالعت جمی

دیار، وسكون ك       ن ال نھم م ا بی نھم   اختالف بلدانھم وزمانھم، وتباعد م ل واحد م
ط واحد           رة واحدة، ونم ى وتی اد عل ان االعتق ي بی قطرًا من األقطار، وجدتھم ف
یجرون فیھ على طریقة ال یحیدون عنھا، وال یمیلون فیھا، قولھم في ذلك واحد، 

لَّ     ي شيء وإن ق ى   .... ونقلھم واحد، ال ترى بینھم اختالفًا وال تفرقًا ف وھل عل
  .)٣(»الحق دلیل أبین من ھذا

ل      أ ي أصولھم أو بعضھا، ب ما أھل األھواء فإنھم ال یوافقون أھل السنة ف

                                                        

  .٧٣روایة أبي بكر الخالل، ص العقیدة لإلمام أحمد )١(
  .٣/٣٨٦: مجموع الفتاوى: انظر )٢(
  .٢٢٥ -٢/٢٢٤: الحجة في بیان المحجة )٣(
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إنھم ال یتفقون على أصولھم التي أصلوھا، حتى أن الفرقة الواحدة منھم ال یتفق 
فما بالھم ... «: یقول عنھم ابن قتیبة. أفرادھا كل االتفاق على أصل من أصولھم

دین؟    أكثر الناس اختالفًا، ال یجتمع اثنان من رؤسا ي ال ... ئھم على أمر واحد ف
ع      ھ تب ھ علی ھ، ول ك ال  ... لیس منھم واحد إال ولھ مذھب في الدین یدان برأی فإن

اره اآلخر،       ا یخت ار م ا یخت تكاد ترى رجلین متفقین، حتى یكون كل واحد منھم
  .)١(»ویرذل ما یرذلھ اآلخر، إال من جھة التقلید

واختالف غیرھم، ھو أنھم اتفقوا  والسبب في اتفاق أھل السنة في االعتقاد
ت         د اختلف واء واالنحراف فق ل األھ ن أھ رھم م في مصادر تلقیھم للدین، أما غی

  .مصادرھم، وتفرقت مشاربھم، وجنحت بھم األھواء في كل واد

  :أم أهل اجتماع وائتالف ال افتراق واختالف: املسألة اخلامسة
الحق، معرضون عن أھل السنة والجماعة مستمسكون باالجتماع على 

مواضع التفرق واالختالف، ملتزمون بالكتاب والسنة واإلجماع، بعیدون عن 
وھم في ذلك . مواطن المتشابھات والمحدثات التي تفرق الجمع وتشتت الشمل

 :، قال تعالى)٢(یصدرون عن أمر اهللا لھم بالجماعة وعدم التفرق   

           ]واالجتماع واأللفة عندھم ]١٠٣: آل عمران ،
إن سبب االجتماع «: تكون على دین اهللا تعالى، یقول شیخ اإلسالم ابن تیمیة

واأللفة جمع الدین والعمل بھ كلھ، وھو عبادة اهللا وحده ال شریك لھ، كما أمر بھ 
عادة الدنیا رحمة اهللا ورضوانھ، وس: ونتیجة الجماعة... باطنًا وظاھرًا 

، وذكر في موضع آخر سبب الفرقة واالختالف، )٣(»واآلخرة، وبیاض الوجوه
فمتى ترك الناس بعض ما أمرھم اهللا بھ وقعت بینھم العداوة والبغضاء، وإذا «

                                                        

  .٢١ -٢٠تأویل مختلف الحدیث، ص )١(
  .٧١علم العقیدة عند أھل السنة والجماعة، ص: انظر )٢(
  .١/١٧: مجموع الفتاوى )٣(



  
  

 

 ١٨٣  التعددیة العقائدیة وموقف اإلسالم منھا

تفرق القوم فسدوا وھلكوا، وإذا اجتمعوا صلحوا وملكوا، فإن الجماعة رحمة 
ة بالفرقة، كما أن السنة مقرونة والبدعة مقرون«: ، وقال)١(»والفرقة عذاب

  .)٢(»بالجماعة، فیقال أھل السنة والجماعة، كما یقال أھل البدعة والفرقة

اع    ى االجتم فمن أصول أھل الحق وصفاتھم البّینة أنھم أحرص الناس عل
دھم وأصولھم،      ت عقائ ا اتفق واالئتالف، وأبعدھم عن االفتراق واالختالف، فكم

اعتھم     اتفقت واجتمعت قلوبھم، و ت وتناصرت جم واقفھم، وائتلف ا  . توحدت م أم
ت       إنھم حین تفرق ًا، ف ًا وتحزب أھل األھواء واالنحراف فھم من أكثر الناس تفرق
ي         م السبب ف واقفھم، وھ اتھم وم ي جماع ك ف واختلفت عقائدھم وأقوالھم، أثر ذل
ل السنة      ة ألھ ف المخالف تفرق جماعة المسلمین األولى، وظھور الفرق والطوائ

وام السنة األصبھاني        وا ول عنھم ق ا إذا  «: لجماعة، أھل اإلسالم الحق، یق وأم
ًا، ال      یعًا وأحزاب ین أو ش رقین مختلف نظرت إلى أھل األھواء والبدع، رأیتھم متف
ل         دع بعضھم بعضًا، ب اد، یب ي االعتق تكاد تجد اثنین منھم على طریقة واحدة ف

أخاه، والجار جاره، تراھم أبدًا في  یرتقون إلى التكفیر ُیكّفر االبن أباه، والرجل
 تنازع وتباغض واختالف، تنقضي أعمارھم ولم تتفق كلماتھم       

                   ]٣(» ]١٤: الحشر(.  
ي  وتاریخ المسلمین شاھد على ذلك، فالدول التي قامت على السنة ھي  الت

ي قامت      دول الت جمعت شمل المسلمین، ووحدت كلمتھم، وُعّز بھا اإلسالم، وال
  .)٤(على غیر السنة أشاعت التفرق والتمزق بین المسلمین

  :صفات أخرى ألهل احلق: املسألة السادسة
ا،         ن خاللھ ون م ا، ویعرف ون بھ ق یتحل ل الح رى ألھ فات أخ اك ص ھن

                                                        

  .٤٢١/ ٣: مجموع الفتاوى )١(
  .١/٤٢: االستقامة )٢(
  .٢/٢٢٥: الحجة في بیان المحجة )٣(
  .٩٨ـ  ٨٩، وحراسة العقیدة، ص٣٣مباحث في عقیدة أھل السنة والجماعة، ص: انظر )٤(
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  :اذكرھا باختصار
  :يةأم أهل وسط: أوالً 

راف    ین األط ط ب ة، والتوس ور المتقابل ین األم وازن ب ي الت والوسطیة تعن
  .)١(المتباعدة على ما تقتضیھ النصوص الشرعیة

فإن دین اهللا وسط بین الغالي فیھ والجافي عنھ، واهللا تعالى ما أمر عباده «
 إما إفراط فیھ، وإما: بأمر إال اعترض الشیطان فیھ بأمرین ال یبالي بأیھما ظفر

  .)٢(»تفریط فیھ
  :)٣(وتتجلى وسطیة أھل السنة والجماعة في شتى األمور العقدیة، منھا

  .الوسطیة في مسألة اإلیمان والكفر بین المرجئة والخوارج –أ 

حابة   –ب  ي الص طیة ف نھم  –الوس ي اهللا ع ة   –رض ین الرافض ب
  .والخوارج والنواصب

ھ كال    –ج  و فی ذین غل ین ال ل ب ر العق ي أم طیة ف فة الوس ة والفالس معتزل
  .والذین ألغوه كطوائف من الصوفیة والشیعة

  :يتركون اخلصومات يف الدين وجيانبون أهل البدع واألهواء: ثانياً 
واء         ل األھ ة أھ ة، ومجالس ة والفتن دعاة للفرق دین م ألن الخصومات في ال
رھم،         دعاة النتشار أم دعھم، وم والھم وب ممرضة للقلوب، وسبب الستحسان أق

  .)٤(أنھموعلو ش

أم أكرم الناس خلقاً، موصوفون باالستقامة يف اهلـدي والسـمت   : ثالثاً
  :والسلوك الظاهر

                                                        

  .٢٦٧علم العقیدة عند أھل السنة والجماعة، ص: انظر )١(
  .٣٨١/ ٣: مجموع الفتاوى )٢(
  .٦٩ -٥٤عقیدة أھل السنة والجماعة، ص: انظر )٣(
  .٣٢٠ -١/٣١١: المحجةالحجة في بیان : انظر )٤(
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عًا،    ماحة وتواض ًا وس رھم حلم ًا، وأكث اس خلق ن الن ن أحس نة م ل الس فأھ
  .)١(وأحرصھم دعوة إلى مكارم األخالق

قـدمي  أم جيمعون بني السمع والطاعة لوالة األمر باملعروف، وبني ت: رابعاً
  : النصيحة واألمر باملعروف والنهي عن املنكر

ل السنة،       ن أصول أھ لمین م السمع والطاعة بالمعروف لوالة األمر المس
ي        المعروف والنھ ر ب ام بواجب األم ة، والقی كما أن مناصحة الوالة وعامة األم

  .)٢(عن المنكر من أصولھم

                                                        

  .١٥٨/ ٣: مجموع الفتاوى: انظر )١(
  .٥٤٤ – ٢/٥٤٠: شرح العقیدة الطحاویة: انظر )٢(
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  املبحث الثالث
 

الم     ول اإلس ى أص الف عل ھ ال خ دد، وأن د ال یتع ق واح ت أن الح د بین ق
ا      ة وعلمائھ ة األم ن أئم ان م بعھم بإحس ن ت رام، وم حابة الك ین الص ده ب وعقائ
المعتبرین، وأن الخالف وقع بینھم في مسائل الفقھ االجتھادیة، وفي ھذا المبحث 

ي أصول اإلسالم     أبین األسباب الھامة التي تمنع من ووقع االختالف والت دد ف ع
ائل    ي المس وعقیدتھ، واألسباب التي سمحت وأجازت وقوع االختالف والتعدد ف

  .وكیف أن ذلك أصبح مصدر قوة وتمكین لإلسالم وأھلھ. الفقھیة وما یلحق بھا

ھ        ل من دة، تجع ار مفی ھ ثم ة ل وأبین أن االختالف والتعدد المقبول في األم
ع أن   سببًا للثراء العلمي، والتوسع ال دة، تمن فقھي العملي، كما أن لھ ضوابط مقی

ن         ا أسوقھ م ك بم ام الشریعة، وذل ن أحك یكون سببًا للفرقة المقیتة، أو التحلل م
  :وذلك في مطلبین. أدلة وشواھد، ومن أقوال وتقریرات العلماء

  .الفرق بین االختالف والتعدد المقبول وغیر المقبول: المطلب األول

  .ط االختالف والتعدد المقبولضواب: المطلب الثاني

  

 

ا    ع علیھ ة، أجم ة الدالل وت وقطعی ة الثب ام قطعی د وأحك الم عقائ ي اإلس ف
ن األحوال         ذه ال یجوز بحال م ة، فھ اء األم السلف الصالح ومن تبعھم من علم

 ُعّد ذلك فرقة وضالل، وتقدیم بین یدي اهللا االختالف وتعدد األقوال حولھا، وإال
ؤمنین بیل الم ر س اع لغی ولھ، واتب ة . ورس ًا ظنی اك نصوصًا وأحكام ا أن ھن كم

ن      ین السلف الصالح وم الثبوت وظنیة الداللة، كانت موضع اجتھاد واختالف ب
ا اآلراء،   تبعھم من العلماء، فھذه تعددت فیھا المذاھب واألقوال، واختلفت حولھ



  
  

 

 ١٨٧  التعددیة العقائدیة وموقف اإلسالم منھا

ا ة، وألن دالالت   فج ذه األم ار ھ ن خی ھ م دد لوقوع تالف والتع ا االخ ز فیھ
ن            م یك ة إذا ل ور الدنیوی ھ االختالف حول األم ة، ویلحق ب ھ ظنی النصوص علی

  .بظلم وجھل، ولم یؤدي إلى فرقة وعداوة

ا     ھ م دد من وبذلك ُیعلم أن من منھجیة اإلسالم وقواعده أن االختالف والتع
ھو جائز مقبول، وفي ھذا المطلب أبین الفرق بین  ھو محرم مرفوض، ومنھ ما

  ھذین االختالفین، ولماذا ُقبل أحدھما ورفض اآلخر؟

ولُیعلم أن االختالف المرفوض غالبًا یكون في المسائل العلمیة االعتقادیة، 
ة       ائل الملحق روع المس ن ف ل م ألن معظم المسائل االعتقادیة متفق علیھا، إال قلی

ر       ، واال)١(باالعتقاد ة، غی ة الفقھی ائل العملی ي المس ون ف ختالف المقبول غالبًا یك
  .الُمجمع علیھا، إذا لم یؤدي إلى عداوة وفرقة

وقد شبھ شیخ اإلسالم ابن تیمیة اتفاق المسلمین على أصول الدین، من 
العقیدة الحقة، واألحكام القطعیة، مع اختالفھم في المذاھب الفقھیة، باتفاق 

على أصول الدین مع تنوع شرائعھم، حیث  –لصالة والسالم علیھم ا –األنبیاء 
فاألصول الثابتة بالكتاب والسنة واإلجماع ھي بمنزلة «: -رحمھ اهللا  –قال 

الدین المشترك بین األنبیاء لیس ألحد خروج عنھا، ومن دخل فیھا كان من أھل 
ل وما تنوعوا فیھ من األعما. اإلسالم المحض، وھم أھل السنة والجماعة

 : واألقوال المشروعة، فھو بمنزلة ما تنوعت فیھ األنبیاء، قال تعالى  

              ]٢(»]٦٩: العنكبوت(.  

ة      ذاھب الباطل ن أصحاب الم ویجدر التنبیھ إلى أن كثیرًا من المنحرفین م
دون ف      واء یجتھ دع واألھ ذاھبھم وانحرافھم    كاللیبرالیة وأصحاب الب ر م ي تمری

ة،     ة األربع ذاھب الفقھی بحجة وقوع االختالف الفقھي بین المسلمین، ووجود الم
                                                        

  .٣٨٦/ ٣: مجموع الفتاوى: انظر )١(
  .١١٧/ ١٩: مجموع الفتاوى )٢(



  
التعددیة العقائدیة وموقف اإلسالم منھا

  ١٨٨ 

رقھم     ذاھبھم وف ون م فیخلطون بین االختالف الفقھي واالختالف العقدي، ویجعل
ة     ل حقیق بمنزلة المذاھب الفقھیة، وذلك كذب وتلبیس ال ینطلي إال على من جھ

و   ومقوالتھم. ھذا الدین في ھذا كثیرة، أذكر منھا على سبیل المثال قول كمال أب
  :المجد

ال غرابة في أن یوجد في المجتمع المسلم حزب یمیني وحزب یساري،  «
ي صیغة اإلصالح         ب ف ا تراكی ذه كلھ وحزب لیبرالي وحزب اشتراكي، ألن ھ

ت   .. السیاسي واالجتماعي، والتعدد فیھا ھو عالمة على االجتھاد  اذا ُقبل ي  فلم ف
ي،       الكي وشافعي وحنبل ي وم اك حنف فقھ الزواج والطالق والعاریة أن یكون ھن
ة    ى أن اللیبرالی وال نقبل في الحیاة السیاسیة أن یكون ھناك توجھ أداه اجتھاده إل
ر     رون غی رى آخ ا ی ة، بینم ى النھض ة إل ي الطریق وق ھ ادیات الس واقتص

  .)١(»ھذا؟

ًا       ان لزام یس ك ط والتلب ذا الخل ین االختالف     ومن أجل ھ رق ب ین الف أن أب
  .الفقھي واالختالف العقدي

  :االختالف العقدي عبث بالدين وتضييع للصراط املستقيم: املسألة األوىل
لمین،      ن المس اد دی ى فس ك إل دة ألدى ذل ول العقی االختالف ح مح ب و ُس ل
وراتھم       طربت تص نھم، والض ة م ة الدینی یاع الحقیق اداتھم، وض اقض اعتق وتن

ي  وأفكارھم،  ثم لوجدوا أنفسھم بال شيء یتیقنونھ ویؤمنون بھ، وألصبح الدین ف
دع          راق والب ل االفت ھ بعض أھ ا وصل إلی ذا م نظرھم عندئذ عبثًا وفوضى، وھ

ول الخطابي    )٢(والمذاھب الضالة ا ق دم معن ي اآلراء    «: ، وقد تق راق ف ا االفت فأم
ول، أل    ایا األص ي قض رم ف ول، مح ي العق ور ف ھ محظ ان، فإن ة واألدی ھ داعی ن

                                                        

ة والغرب، ص    )١( ة والدول ًال عن  ٣٤اإلسالمیون والحوار مع العلمانی ة    : ، نق نقض الجذور الفكری
  .٨١الغربیة، ص للدیمقراطیة

  .منھم القائلون بنسبیة الحقیقة )٢(



  
  

 

 ١٨٩  التعددیة العقائدیة وموقف اإلسالم منھا

ت اآلراء        رقین، لتفرق اس متف رك الن و ت ال، ول الضالل، وسبب التعطیل واإلھم
  .)١(»والنحل، ولكثرت األدیان والملل، ولم تكن فائدة في بعثة الرسول

أما االختالف والتعدد في المسائل الفقھیة فال یؤدي إلى شيء من ھذا أبدًا، 
ادئ    ألنھ اختالف في فرعیات ال یؤثر التعدد فیھ إل  ى اضطراب األصول والمب

ا   والقیم الكبرى، وال یؤدي إلى تضییع الصراط المستقیم الھادي إلى الحق، وإنم
ة البشریة        ھ الطبیع ات، أدى إلی ى الكلی اق عل ھو اختالف في الجزئیات مع االتف

  .المختلفة في الفھم والنظر، وأسباب أخرى سیأتي ذكرھا الحقًا

  :العقيدة مل يقع من الصحابة الكرام خبالف االختالف الفقهياالختالف يف : املسألة الثانية
د رسول اهللا       –رضي اهللا عنھم  –الصحابة الكرام  لمین بع دوة المس م ق ھ

، فقد زكاھم اهللا ورسولھ، ورضیا عنھم، وأمرا باتباع سبیلھم، واألخذ بسنتھم، ×
ي   فإذا كان األمر كذلك فإنھم لم یختلفوا في أصول الدین وقضایا االع اد، إال ف تق

ائل           ي المس ان اختالفھم ف ا ك دة، وإنم ة بالعقی ة ملحق ائل فرعی ن مس دًا م ل ج قلی
ن      ان م ا ك ا، أو م نص فیھ ھم ال ن بعض نھم أو ع اب ع ي غ ة الت ة الفقھی العملی

وقد أكد ھذا األمر كثیر من العلماء، منھم اإلمام محمد بن . األمور الخفیة الدقیقة
فكانت كلمة الصحابة «: ھ شیخ اإلسالم ابن تیمیةحیث قال فیما نقلھ عن )٢(خفیف

على االتفاق من غیر اختالف، وھم الذین ُأمرنا باألخذ عنھم إذ لم یختلفوا بحمد 
وا    ا اختلف اهللا تعالى في أحكام التوحید، وأصول الدین من األسماء والصفات، كم

االختالف، في الفروع، ولو كان منھم في ذلك اختالف لنقل إلینا، كما نقل سائر 
  .)٣(»فاستقر صحة ذلك عند العلماء المعروفین، حتى نقلوا ذلك قرنًا بعد قرن

                                                        

  .٥٨ -٥٧العزلة، ص )١(
أبو عبداهللا محمد بن خفیف الشیرازي، فقیھ شافعي، وعالم رباني، جمع بین العلم والتمسك  : ھو )٢(

  .٣٤٢/ ١٦: سیر أعالم النبالء. ھـ٣٧١بالسنن، توفي سنة 
  . ٥/٧١: مجموع الفتاوى )٣(



  
التعددیة العقائدیة وموقف اإلسالم منھا

  ١٩٠ 

× ووجدنا أصحاب رسول اهللا : قال بعض العلماء«: وقال اإلمام الشاطبي
م          م ل یعًا ألنھ وا، وال صاروا ش م یتفرق دین ول ام ال ي أحك وا ف د اختلف ده ق ن بع م

ن   یفارقوا الدین، وإنما اختلفوا فیما أذن ل تنباط م ھم من اجتھاد في الرأي، واالس
اروا         والھم فص ك أق ي ذل ف ف ًا، واختل ھ نص دوا فی م یج ا ل نة فیم اب والس الكت

والصحابة «: ، وقال ابن تیمیة أیضًا)١(»محمودین، ألنھم اجتھدوا فیما أمروا بھ
ك     ض ذل ي بع ازعوا ف ھم تن ة   –أنفس ائل الفقھی ي    –أي المس ازعوا ف م یتن ول

د، وال  رار    العقائ اء اهللا األب ن أولی ل م یبھا الرج ي یص ى اهللا الت ق إل ي الطری ف
رضوان اهللا   –والمقصود أن الصحابة   «: ، وقال في موضع آخر)٢(»المقربین
یھم  م    –عل ًال، ول الم أص د اإلس ن قواع دة م ي قاع تالفھم ف ط، الخ وا ق م یقتتل ل

در،  ائل   یختلفوا في شيء من قواعد اإلسالم، ال في الصفات، وال في الق وال مس
  .)٣(»األسماء واألحكام، وال مسائل اإلمامة

لم یختلفوا في أصول العقیدة  –رضي اهللا عنھم  –فیتضح لنا أن الصحابة 
وقواعد الدین أبدًا، وإنما اختلفوا في بعض مسائل األحكام الفقھیة، فدّل ذلك على 

د        ة الھ م أئم ھ، إذ إنھ ي الفق اد، وجوازه ف دى  حرمة االختالف في االعتق ى المقت
  .بھم

االختالف يف العقيدة منهي عنه يف النصوص خبـالف االخـتالف   : املسألة الثالثة
  :الفقهي

جمیع النصوص الشرعیة التي حذرت من االفتراق في الدین ومن البدع، 
ذاب     ك بالع ل ذل ن فع دة،    )٤(وتوعدت م ي أصول العقی ین ف ى المختلف ھ إل ، تتوج

                                                        

  .٢٣٢ -٢/٢٣١: االعتصام )١(
  .٢٧٤/ ١٩: مجموع الفتاوى )٢(
  .٣٣٦/ ٦: منھاج السنة )٣(
  .تقدم ذكرھا في المبحث الثاني من الفصل الثاني )٤(



  
  

 

 ١٩١  التعددیة العقائدیة وموقف اإلسالم منھا

م       وإلى الخارجین عن الجماعة، وال ینص  ي فھ ین ف ى المختلف ا إل رف شيء منھ
ام الشاطبي         ول اإلم ذا یق ي ھ ا، وف ا جرى مجراھ : نصوص األحكام الفقھیة وم

ى      « اد عل ا ذم االجتھ ون المقصود بھ إن ھذه اآلثار الذامة للرأي ال یمكن أن یك
باه       ن یعرف األش اع، مم األصول في نازلة لم توجد في كتاب وال سنة وال إجم

  .)١( »...عاني األحكام والنظائر، ویفھم م

كان یقر أصحابھ على ما أدى إلیھ اجتھادھم وھم مختلفون × ورسول اهللا 
ي           ي بن ر ف الة العص ة ص ي حادث ا ف ة ـ كم ائل ـ أي الفقھی ذه المس ل ھ ي مث ف

ة لى   )٢(قریظ ن ص ا لم دم إعادتھ الة وع ادة الص ي إع حابیّین ف ر الص ا أق ، وكم
اء    ت الصالة    بالتیمم عند فقد الماء، ثم وجد الم ل خروج وق ن   )٣(قب ا م ، وغیرھ

ھ الصالة والسالم      ن علی الحوادث الفقھیة التي كان یختلف فیھا الصحابة ولم یك
ى        ك عل دّل ذل ھ، ف وا فی ا اختلف ینھاھم عن ذلك االختالف، مع تبّینھ للصواب فیم

  .جواز االختالف في مثل ھذه المسائل إذا كان بحسن قصد، وتحري للصواب

یھم رسول     أما إذا كان ا ر عل ا ینك ختالفھم في أمر من أمور االعتقاد، فھن
ي         × اهللا  م بعض الصحابة ف ا تكل وم حینم ا حدث ذات ی وینھاھم أشد النھي، كم

ول اهللا          یھم رس رج عل بعض، فخ ھا ب ات بعض وا اآلی در، وعارض ر الق × أم
ذا أھلكت      «: مغضبًا، قد احمّر وجھھ، یرمیھم بالتراب، ویقول وم، بھ ا ق ًال ی مھ

بعض         ا ب بعضھا ب ائھم، وضربھم الكت ى أنبی اختالفھم عل بلكم، ب ن ق إن . ألمم م
القرآن لم ینزل یكذب بعضھ بعضًا، وإنما أنزل یصدق بعضھ بعضًا، فما عرفتم 

، وجمیع ما جاء في القرآن )٤(»منھ فاعملوا بھ، وما جھلتم منھ فردوه إلى عالمھ
                                                        

  .٢٨٥/ ٢: االعتصام )١(
  .١١٦سبق تخریجھ، ص  )٢(
ت،      : الطھارة، باب: رواه أبو داود في سننھ، كتاب )٣( ي الوق ا یصلي ف د م ح (المتیمم یجد الماء بع

٣٣٨.(  
اب  ٢/١٨١: واه اإلمام أحمد في مسندهر )٤( در   : ، وأخرج ابن ماجھ نحوه في مقدمة سننھ، ب ي الق ف



  
التعددیة العقائدیة وموقف اإلسالم منھا

  ١٩٢ 

ات   والسنة من النھي عن التفرق واالبتداع یتوجھ إلى االختالف في أصول وكلی
داوة والبغضاء والخروج      ى الع االعتقاد، وما یتبعھ من االختالف الذي یؤدي إل

  .عن جماعة المسلمین

في شرح  )١(وفي ھذا المعنى قال أبو منصور عبدالقاھر بن طاھر التمیمي
ة  × قد علم أصحاب المقاالت أنھ «: حدیث افتراق األمة لم ُیرد بالفرق المذموم

تلفین في فروع الفقھ من أبواب الحالل والحرام، وإنما قصد بالذم من خالف المخ
وة     روط النب ي ش ر، وف ر والش دیر الخی ي تق د وف ول التوحی ي أص ق ف ل الح أھ

  .)٢(»والرسالة وفي مواالة الصحابة، وما جرى مجرى ھذه األبواب

االخـتالف   االختالف يف العقيدة يؤدي إىل عداوة وفرقة خبالف: املسألة الرابعة 
  :الفقهي

د            ھ سبب مؤك ًا مرفوضًا، أن د محرم ر العقائ ي أم ل االختالف ف مما یجع
ة   اریخ األم ي ت دث ف ا ح ك م اھد ذل ین، وش ین المختلف اء ب داوة والبغض للع

ان         ن األحی ر م ي كثی ال ف ى االقتت اغض وصل إل ، )٣(اإلسالمیة من عداوات وتب
ال  «: شاطبي بسبب االختالف في شأن االعتقاد، یقول اإلمام ال ي بعض    –ق یعن

ك          : -العلماء  ورث ذل م ی ا، ول اس فیھ ف الن ي اإلسالم واختل كل مسألة حدثت ف
الم،        ن مسائل اإلس ا م ا أنھ ة، علمن داوة وال بغضاء وال فرق نھم ع االختالف بی
ة،      دابر والقطیع اء والت داوة والبغض ت الع رأت، فأوجب دثت وط ألة ح ل مس وك

                                                        

  .»ھذا إسناد صحیح ورجالھ ثقات«: ، وقال صاحب الزوائد)٨٥ح (
ي         : ھو )١( اھرًا ف ان م نن، وك ارع متف ة ب دادي، عالم أبو منصور عبدالقاھر بن طاھر التمیمي البغ

وفي سنة   علوم كثیرة، ولھ تصانیف بدیعة،  ة  . ھـ ٤٢٩وھو من أعالم الشافعیة، ت ة والنھای : البدای
٤٨/ ١٢.  

  .٣٩٨/ ٧: تحفة األحوذي بشرح جامع الترمذي )٢(
  .٥٤٥ -١/٥٣٩: رسائل ودراسات في األھواء واالفتراق والبدع: انظر )٣(



  
  

 

 ١٩٣  التعددیة العقائدیة وموقف اإلسالم منھا

دین ف      ر ال ن أم ة      )١(»ي شيء علمنا أنھا لیست م ن تیمی ر شیخ اإلسالم اب ، وذك
رھم       «: المختلفین في العقیدة وما أحدثوه، ثم قال ا أم اس بعض م رك الن ى ت فمت

وا       وا، وإذا اجتمع وا فسدوا وھلك اهللا بھ وقعت بینھم العداوة والبغضاء وإذا تفرق
  .)٢(»صلحوا وملكوا، فإن الجماعة رحمة والفرقة عذاب

أي في  –ألن المختلفین فیھا ... «: ر التمیميویقول أبو منصور عبدالقاھ
وع األول      –أصول العقیدة  أي االختالف   –قد كفر بعضھم بعضًا، بخالف الن

  .)٣(»... فإنھم اختلفوا فیھ من غیر تكفیر وال تفسیق للمخالف فیھ  –الفقھي 

دابر       اغض والت ورث التب ھ، ی دین وعقیدت ھذا شأن االختالف في أصول ال
ؤدي  والعداوة، أم ا االختالف في المسائل الفقھیة االجتھادیة فاألصل فیھ أنھ ال ی

ھ،       دین وكلیات ول ال ى أص وا عل د اجتمع ھ ق ین فی ك، ألن المختلف ن ذل يء م لش
وتحابوا وتآلفت قلوبھم علیھ، ولكن وقع بینھم الخالف في فھم بعض النصوص  

ك م       ث، أو نحو ذل ن أسباب  الظنیة الداللة، أو غاب عن بعضھم بعض األحادی
فكانوا مع ھذا االختالف  «: اقتضھا بشریتھم، یقول عنھم قوام السنة األصبھاني

، ثم »أھل مودة ونصح، وبقیت بینھم أخوة اإلسالم، ولم ینقطع عنھم نظام األلفة
د  ي العقائ ین ف ن المختلف ك ع د ذل ول بع ة «: یق واء المردی ذه األھ دثت ھ ا ح فلم

داوة، وتباینوا وصاروا أحزابًا، فانقطعت  الداعیة صاحبھا إلى النار، ظھرت الع
  .)٤(»األخوة في الدین، وسقطت األلفة

وقد كان العلماء من الصحابة والتابعین «: ویقول شیخ اإلسالم ابن تیمیة
  : ومن بعدھم إذا تنازعوا في األمر اتبعوا أمر اهللا تعالى في قولھ    

                                                        

  .٢٣٢/ ٢: االعتصام )١(
  .٤٢١/ ٣: مجموع الفتاوى )٢(
  .٣٩٨/ ٧: يتحفة األحوذي بشرح جامع الترمذ )٣(
  .٢٢٨/ ٢: الحجة في بیان المحجة )٤(



  
التعددیة العقائدیة وموقف اإلسالم منھا

  ١٩٤ 

                              

        ]وكانوا یتناظرون في المسألة مناظرة مشاورة ]٥٩: النساء ،
ومناصحة، وربما اختلف قولھم في المسألة العلمیة والعملیة، مع بقاء األلفة 

  .)١(»والعصمة وأخوة الدین

ن       ھ م ائل الفق ي مس ین ف أما ما وقع من بغضاء وعداوة بین بعض المختلف
م وھوى، ال         ل وظل ھ من جھ ا تلبسوا ب متعصبة المذاھب الفقھیة، فھذا بسبب م
ة، ال     بسبب االختالف نفسھ، فاللوم یعود إلى ما صدر منھم من معصیة ومخالف

  .)٢(إلى االختالف الذي لھ ما یسوغھ

  :قيدة مضبوطة حمدودة، أما املسائل الفقهية تتوسع بتجدد احلوادثالع: املسألة اخلامسة
 –العقیــدة مسائلھــا محصــورة مضبــوطـة، وھي غیبیـة ال تدرك بالعقل 

یل      ا بالتفص ى معرفتھ ل إل ل العق اد     –أي ال یتوص دخلھا االجتھ الي ال ی وبالت
ب   ان بالغی ائ  . والقیاس، بل الواجب فیھا التسلیم واإلیم ا مس ة   أم ام العملی ل األحك

ھ، إال       لیم ب ان والتس ا یجب اإلیم الفقھیة فھي وإن كانت أصولھا مضبوطة، ومم
ا،         ى أحكامھ نص عل م ُی ي ل وازل الت وادث والن دد الح ع بتج ا تتوس أن فروعھ
اء،    ین العلم تالف ب ا االخ ع فیھ د أن یق م الب ن ث اس، وم اد والقی دخلھا االجتھ فی

دة، إذ أن تجدد األحداث     وھذا ما. الختالف األفھام والنظر ال یقع في شأن العقی
ة، وھي           ة إیمانی ا قضایا غیبی ا، ألنھ ؤثر فیھ ان واألعراف ال ی واختالف األزم

  .محدودة قد وضحت وبینت أصولھا

ة     ن تیمی ل شيء      «: وفي ھذا یقول شیخ اإلسالم اب یس ك ھ ل والمقصود أن
لیس : فلھذا قال األئمةیمكنھ علمھ بالقیاس، وال كل شيء یحتاج فیھ إلى القیاس، 

ا  . في المنصوصات النبویة قیاس، وال تعارض باألمثال، وال تدرك بالعقول وأم
                                                        

  .١٧٢/ ٢٤: مجموع الفتاوى )١(
  .٣٥مقدمات في األھواء واالفتراق والبدع، ص: انظر )٢(



  
  

 

 ١٩٥  التعددیة العقائدیة وموقف اإلسالم منھا

ھ    وص ال یعارض ي أن المنص ذا یعن روبة فھ ال المض ارض باألمث ا ال تع كونھ
ي         ة الت زة العقلی س الغری إن نف العقول ف درك ب دلیل عقلي صحیح، وأما أنھا ال ت

  .)١(»ثیر من األمور السیما الغائباتتكون للشخص قد تعجز عن إدراك ك

دالرحمن   ة عب ھ العالم ل فی ین وفص ین االختالف رق ب ذا الف رر ھ ن ق ومم
ع  «: ، إذ قال)٢(المعلمي وإكمال الدین وكمال إیمان الصحابة صریح في أن جمی

یس       م، ول ة موّضحة حاصلة لھ العقائد المطلوب معرفتھا في اإلسالم كانت مبیّن
ي     ھذا كاألحكام العملیة ي ف د یكتف ا، فق ، فإنھ ال یطلب معرفة ما لم یقع سببھ منھ

ھ  × عھد النبي  ببیان األصل الذي إذا رجع إلیھ عند وقوع سبب الحكم عرف من
وإنھا «: بعد ذكر األحكام العملیة ما لفظھ» شرح المواقف«ثم رأیت في . الحكم

ال ی  أتى أن یحاط   ال تكاد تنحصر في عدد، بل تتزاید بتعاقب الحوادث الفعلیة ف ت
ذر اإلحاطة       ... بھا  ال تع ا أنفسھا، ف د فیھ بخالف العقائد فإنھا مضبوطة ال تزای
  .بھا

أخیره         ا ت ور، فأم د الجمھ ت الحاجة جائز عن وأیضًا فتأخیر البیان إلى وق
وب  ... عن وقت الحاجة فممتنع باتفاق الشرائع  ووقت الحاجة إلى العقائد المطل

ن    رع ال یمك ي الش ا ف ي   اعتقادھ اة النب ن حی أخیره ع ي  ×ت ة ف ت الحاج ، ووق
د،       مع فیعتق ف یس اب، ألن المكل ت الخط و وق د ھ ة بالعقائ وص المتعلق النص
ا،         ر فیھ ن النظ ي ع یص للقاض م ال مح تدعي الحك ي تس ة الت یة العملی والقض

  .)٣(»والقضاء عندما تحدث

يـدة  أقوال العلماء يف الفرق بني االخـتالف يف أصـول العق  : املسألة السادسة
                                                        

  .٣٢٦/ ٧: درء تعارض العقل والنقل )١(
ب           : ھو  )٢( زان، ولق ي قضاء جی اني، ول ھ یم ي المعلمي العتمي، فقی ن عل عبد الرحمن بن یحیى ب

ھ  بشیخ اإلسالم ل       «، من كتب وثري من األباطی ب الك ي تأنی ا ف ل بم وفي سنة   » التنكی . ھـ ١٣٨٦ت
  .٣/٣٤٢: األعالم

  .٢٢٣/ ٢: التنكیل )٣(



  
التعددیة العقائدیة وموقف اإلسالم منھا

  ١٩٦ 

  :واالختالف يف املسائل الفقهية
ھ   أذكر ھنا أقواًال أخرى للعلماء تبین الفرق بین االختالفین، وما یجوز من

: منھا قول اإلمام الشافعي في محاورة لھ مع بعض أھل العلم، قال. وما ال یجوز
فإني أجد أھل العلم قدیمًا وحدیثًا مختلفین في بعض أمورھم، فھل یسعھم ذلك، «

ك     : االختالف من وجھین: فقلت لھ): لشافعيا(قال  ول ذل أحدھما محرم، وال أق
كل ما أقام اهللا بھ الحجة في كتابھ : فما االختالف المحرم؟، قلت: قال. في اآلخر

وما كان من . أو على لسان نبیھ منصوصًا بّینًا، لم یحل االختالف فیھ لمن علمھ
أ  ھ     ذلك یحتمل التأویل، ویدرك قیاسًا، فذھب المت ى یحتمل ى معن ایس إل ول أو الق
ھ ضیق الخالف      : الخبر أو القیاس، وإن خالفھ فیھ غیره، لم أقل ھ یضیق علی إن

  .)١(»في المنصوص

ا   «: وقال ابن رجب الحنبلي وكثیر من العلماء المتأخرین یخص السنة بم
  .)٢(»یتعلق باالعتقاد ألنھا أصل الدین، والمخالف فیھا على خطر عظیم

وال شك في أن االختالف في األصول ضالل وسبب «: )٣(وقال السبكي
  : ، وقال الشوكاني في تفسیر قولھ تعالى)٤(»كل فساد كما أشار القرآن إلیھ

          ]أي ال تختلفوا في التوحید «: ]١٣: الشورى
ألمور قد تطابقت علیھا واإلیمان باهللا ورسولھ وقبول شرائعھ، فإن ھذه ا

الشرائع وتوافقت فیھا األدیان، فال ینبغي الخالف في مثلھا، ولیس من ھذا 
فروع المسائل التي تختلف فیھا األدلة، وتتعارض فیھا األمارات وتتباین فیھا 

                                                        

  .٥٦٠الرسالة، ص )١(
  .٢/١٢٠: جامع العلوم والحكم )٢(
ي قضاء دمشق دھرًا       : ھو )٣( علي بن عبدالكافي بن علي السبكي الشافعي، فقیھ محدث مفسر، ول

  .٢٦٤/ ١٤: البدایة والنھایة. ھـ٧٥٦ة طویًال، توفي سن
  .٢٠٩/ ١: فیض القدیر )٤(



  
  

 

 ١٩٧  التعددیة العقائدیة وموقف اإلسالم منھا

  .)١(»األفھام، فإنھا من مطارح االجتھاد ومواطن الخالف

ع ال    ن المجم اء م ن العلم ة م رار لمجموع در ق الم  وص ة الع ي لرابط فقھ
نة      ي س د ف رة المنعق ھ العاش ي دورت المي ف وع  ١٤٠٨اإلس أن موض ـ، بش ھ

ذاھب   «: االختالف االعتقادي والفقھي الواقع في األمة، جاء فیھ إن اختالف الم
  :الفكریة القائم في البالد اإلسالمیة نوعان

  .اختالف في المذاھب االعتقادیة

  .واختالف في المذاھب الفقھیة

ى     : األولفأما  ع مصیبة جرت إل وھو االختالف االعتقادي، فھو في الواق
تھم، وھي         ت كلم لمین وفرق كوارث في البالد اإلسالمیة، وشقت صفوف المس
نة     ل الس ذھب أھ ى م ة عل ع األم ون، وأن تجتم ب أن ال یك ھ ویج ف ل ا یؤس مم

ول اهللا      د رس ي عھ لیم ف المي الس ر اإلس ل الفك ذي یمث ة ال د ×والجماع ، وعھ
علیكم بسنتي وسنة «: الفة الراشدة التي أعلن الرسول أنھا امتداد لسنتھ بقولھالخ

  .)٢(»الخلفاء الراشدین من بعدي، تمسكوا بھا وعضوا علیھا بالنواجذ

ھ أسباب       : وأما الثاني ائل فل ي بعض المس ة ف فھو اختالف المذاھب الفقھی
حمة بعباده، وتوسیع الر: علمیة اقتضتھ، وهللا سبحانھ في ذلك حكمة بالغة، ومنھا

ة        روة فقھی ة وث ك نعم د ذل ي بع م ھ وص، ث ن النص ام م تنباط األحك ال اس مج
  .)٣(»تشریعیة، تجعل األمة اإلسالمیة في سعة من أمر دینھا وشریعتھا

ن    ا م ھ، وأنھ ب فی یة، ویرغ ة السیاس ن التعددی دیث ع رح الح رًا یط وكثی
ھل التعددیة السیاسیة جائزة أم الحلول النافعة لرفع الظلم واالستبداد عن األمة، ف

ة ؟ أم  . محرمة؟ وھل التعددیة السیاسیة من قبیل التعددیة العقائدیة فتكون محرم
                                                        

  .٥٣٠/ ٤: فتح القدیر )١(
  .٩٥سبق تخریجھ، ص  )٢(
  .١٧٣مجلة المجمع الفقھي اإلسالمي، السنة الثانیة، العدد الثالث، ص )٣(



  
التعددیة العقائدیة وموقف اإلسالم منھا

  ١٩٨ 

أقول . من قبیل التعددیة الفقھیة فتكون جائزة؟ ة السیاسیة     : ف الحدیث عن التعددی
كثیر جدًا، ولم أقصد من بحثي ھذا إال الحدیث عن التعددیة العقائدیة، ولكن أبین 

ختصار أن التعددیة السیاسیة إذا كانت تتعلق بقضایا عقدیة، وأمور قطعیة في با
ة      ات فقھی ة بخالف ت متعلق ا إذا كان ة، أم ة العقائدی ة كالتعددی ي محرم دین فھ ال

ائزة  ي ج ة فھ أمور دنیوی ة، وب یة أن  . اجتھادی ة السیاس ع التعددی ب واق وأغل
  .ت الدین وأصولھ وعقیدتھاالختالفات فیھا تتعلق في كثیر من األحیان بقطعیا

اء المعاصرین    ن العلم ة     )١(وھنا أذكر فتوى لمجموعة م م التعددی عن حك
  :العقائدیة، والتعددیة السیاسیة وعالقتھما بالدیمقراطیة

ة   : والتعددیة فرع عن الدیمقراطیة، وھي قسمان« تعددیة سیاسیة، وتعددی
  .فكریة عقائدیة

الناس في ظل النظام الدیمقراطي لھم  فمعناھا أنَّ: أما التعددیة العقائدیة
الحریة في أن یعتقدوا ما یشاؤون، ویمكنھم الخروج من اإلسالم إلى أي ملة 
ونحلة أخرى حتى ولو كانت یھودیة أو نصرانیة أو شیوعیة أو اشتراكیة أو 

   :قال تعالى. علمانیة، وتلك ھي الردة بعینھا           

                            

                       

        ]قال، و]٢٦، ٢٥: محمد:             

                           

              ]وقال]٢١٧: البقرة ، :     

                          ]آل عمران :

٨٥[.  

فھي فتح المجال لكافة األحزاب بغض النظر عن  : وأما التعددیة السیاسیة
                                                        

  .منھم الشیخ محمد ناصر الدین األلباني، والشیخ مقبل بن ھادي الوادعي )١(



  
  

 

 ١٩٩  التعددیة العقائدیة وموقف اإلسالم منھا

ین     ھ مساواة ب أفكارھا وعقائدھا لتحكم المسلمین عن طریق االنتخابات، وھذا فی
  .المسلم وغیره

خـالف لألدلــة القطعیة التي تحرم أن یتولى المسلمین غیرھم، قال وھـذا 
 : تعالى                ]وقال]١٤١: النساء ، : 
                            ]النساء :

 : ، وقال]٥٩             ]٣٦ -٣٥: القلم[.  

وألن التعددیـة تـؤدي إلى التفرق واالختالف الموجب لعذاب اهللا، قال 
  : تعالى                          

             ]وموجب أیضًا لبراءة اهللا ]١٠٥: آل عمران ،
   : ورسولھ ممن یفعل ھذا، قال تعالى              

       ]١٥٩: األنعام[.  

ى غرار    ومن حاول أن یجعل  اھج أو عل ھذه التعددیة تعددیة برامج ال من
زب    ل ح امج ك رده، وألن برن الواقع ی الم، ف اء اإلس ین علم ذھبي ب الف الم الخ
ادئ االشتراكیة،          ن مب ق م امج االشتراكي منطل ھ، فبرن ره وعقیدت منبثق من فك

  .)١(».. وھلَّم جرا .. والعلماني الدیمقراطي من مبادئ الدیمقراطیة 

ا ھو محرم،     وبذلك یظھ ھ م ر جلیًا أن االختالف والتعدد بین المسلمین من
ا،   آثم الواقع فیھ، مأزور غیر مأجور، وھو االختالف في أصول العقیدة وكلیاتھ
ین     ھ ب اع فی وأكثر فرعیاتھا، وفي األحكام الفقھیة القطعیة، وفي كل ما تّم اإلجم

ا واحد ال یتع        . العلماء ول والحق فیھ ور الق ذه األم إن ھ ھ    ف ا دّل علی و م دد، وھ
ة     ل السنة والجماع ھ أھ ن االختالف   . كتاب اهللا وسنة رسولھ، وما أجمع علی وم

ي        ذا ف م وعدل، وھ والتعدد ما ھو جائز الوقوع، معذور صاحبھ، إذا خالف بعل
ة       دة الفرعی ائل العقی ي مس ھ، وف األحكام الفقھیة الظنیة التي تحتمل أكثر من وج

                                                        

  .٢٤الثاني، ص: ، العدد»صالةاأل«مجلة  )١(



  
التعددیة العقائدیة وموقف اإلسالم منھا

  ٢٠٠ 

  .لصحابةالتي وقع فیھا الخالف بین ا

 

ھ،      ود تنظم ھ ضوابط وقی اء ل ین العلم ھ ب ي الجائز وقوع االختالف الفقھ
وتجعل منھ خالفًا علمیًا رشیدًا، قائمًا على علم وعدل، یكون مصدر ثراء فقھي، 
ذه الضوابط یصبح االختالف فوضى           دون ھ ة، وسعة تشریعیة، وب وقوة علمی

ر          وع الح، وتظھ واء والمص ھ األھ ن خالل تحكم م ق، وت ھ الح یع فی ث، یض ب
ألجل ذلك ضبط أئمة اإلسالم . العصبیة المقیتة، وُیتفلت معھ من أحكام الشریعة

ائع            ن وق ر، وم ة الشرع المطھ ن أدل تنبطوھا م ود وحدود اس ھذا االختالف بقی
  .الصحابة والسلف الصالح وتقریراتھم

طبیعي اقتضاه داللة األدلة الشرعیة، إذ إن  والخالف بین العلماء أمر
كثیرًا منھا ظني الداللة، یقول اإلمام الشاطبي وھو یفسر كیفیة بدء االختالف 

وذلك ألنھ قد ثبت أن الشریعة ال اختالف فیھا، وإنما جاءت «: الفقھي في األمة
عامًا حاكمة بین المختلفین فیھا وفي غیرھا من متعلقات الدین، فكان ذلك عندھم 

في األصول والفروع، حسبما اقتضتھ الظواھر المتضافرة واألدلة القاطعة، فلما 
جاءتھم مواضع االشتباه، وكلوا ما لم یتعلق بھ عمل إلى عالمھ على مقتضى 

 : قولھ تعالى                 ]ولم یكن .]٧: آل عمران
في متعلقات األعمال، ألن الشریعة قد كملت، فال یمكن خلو  لھم بد من النظر

الوقائع عن أحكام الشریعة، فتحروا أقرب الوجوه عندھم إلى أنھ المقصود 
الشرعي، والفطر واألنظار تختلف، فوقع االختالف من ھنا، ال من جھة أنھ من 

  .)١(»مقصود الشارع

ة  ومن فوائد وقوعھ أن فیھ تنشیط للعقول، ومجال لإل بداع في معرفة كیفی
استنباط األحكام الشرعیة، وفیھ تدریب على مواجھة ما یجّد من مشكالت الحیاة 

                                                        

  .١٣٣ -١٣٢/ ٤الموافقات،  )١(



  
  

 

 ٢٠١  التعددیة العقائدیة وموقف اإلسالم منھا

ھ             رف أو مصلحة شرعیة، وفی ى ُع ت عل ام ُبنی ن أحك ر م ا یتغی ة، أو م المختلف
توسعة تشریعیة على األمة، بحیث إذا ضاق بھا مذھب في عصر من العصور  

: عنى قال الخلیفة الراشد عمر بن عبدالعزیز، وفي ھذا الم)١(اختارت مذھبًا آخر
ان       × ما أحب أن أصحاب رسول اهللا « دًا، ك وًال واح ان ق و ك ھ ل لم یختلفوا، ألن

ي          ان ف ول أحدھم، ك و أخذ رجل بق م، ول الناس في ضیق، وإنھم أئمة یقتدى بھ
عة ماه   )٢(»س ًا س نف كتاب د ص ل وق ن حنب د ب ام أحم ل لإلم اء رج اب «، وج كت

، وقد بین ھذا األمر كثیر من )٤)(٣(»كتاب السعة«سمھ : ل اإلمامفقا» االختالف
ذاھب      «: العلماء منھم المناوي حیث قال ل الم اس بجع ى الن اختالفھم توسعة عل

ن إضافة الحق       × كشرائع متعددة، بعث النبي  ور، م م األم بكلھا لئال تضیق بھ
وا م   م   الذي فرضھ اهللا تعالى على المجتھدین دون غیرھم، ولم یكلف ة لھ ا ال طاق

یلة         رة، وفض ة كبی ذاھب نعم اختالف الم محة، ف ریعتھم الس ي ش عة ف ھ توس ب
  .)٥(»جسیمة، خصت بھا ھذه األمة 

  .وقبل أن أشرع في بیان ضوابط االختالف، أذكر أھم أسباب االختالف

  :أسباب االختالف الفقهي: املسألة األوىل
ختالف الفقھي، حتى لقد اعتنى كثیر من العلماء في بیان أسباب حدوث اال

اء        )٦(إن بعضھم أفرده بمؤلفات خاصة  د یلحق بالعلم ذي ق وم ال دفع الل ك ل ، وذل

                                                        

  .١٩٥، ص»٤٧«اإلنكار في مسائل الخالف، في مجلة البحوث اإلسالمیة، عدد : انظر )١(
  .٨٠: ٢» جامع بیان العلم وفضلھ«رواه ابن عبدالبر في  )٢(
  .١٥٩/ ١٤: مجموع الفتاوى )٣(
تح       لیس المقصود من السعة ھنا التخییر بین )٤( و ف ا المقصود ھ األقوال بدون دلیل وال حجة، وإنم

  .٧٩٨الموافقات، ص: انظر. باب االجتھاد والنظر
  .٢٠٩/ ١: فیض القدیر )٥(
ي  )٦( ة ف ن تیمی ل اب الم  «: مث ة األع ن األئم الم ع ع الم ي  »رف ي ف ید البطلیوس ن الس داهللا ب : ، وعب

لمین     « ین المس تالف ب ت االخ ي أوجب باب الت ى األس ھ عل ي  »التنبی دھلوي ف ي اهللا ال : ، وول



  
التعددیة العقائدیة وموقف اإلسالم منھا

  ٢٠٢ 

رة        ن كث لمین م ض المس ده بع ذي یج رج ال ع الح تالف، ولرف ذا االخ بب ھ بس
ھ       د یظن ا ق اختالفات العلماء في الفروع، ولبیان أن الشریعة لیست متناقضة كم

ن األسباب       اك م ل إن ھن ال، ب ذا      بعض الجھ ى ھ ي أدت إل ؤثرة الت ة الم الوجیھ
  :وھنا أذكرھا بإیجاز. االختالف

  :مجيع أسباب االختالف تعود إىل أربعة أسباب كربى هي *
ده  . اختالف النظر في الدلیل من جھة ثبوتھ :أوالً فأحد العلماء لم یثبت عن

  .الحدیث، وعالم آخر ثبت عنده، وآخر لم یبلغھ الحدیث أصًال

وذلك في النصوص الظنیة . النظر في الدلیل من جھة داللتھاختالف  :ثانياً
  .الداللة، فیختلف العلماء في استنباط األحكام منھا الختالف فھمھم لداللتھا

فبعض العلماء یذھب إلى . اختالف النظر في الدلیل من جھة إحكامھ :ثالثاً
  .أن النص ُمحكم، والبعض اآلخر یذھب إلى أنھ منسوخ

ارض   اختالف  :رابعاً ن المع ف  . النظر في الدلیل من جھة سالمتھ م فیختل
د          ھ، أو تقیی ل آخر یعارضھ بتخصیص عموم ن دلی دلیل م العلماء في سالمة ال
دلیل        ل بال ھ العم لم ب دھم ال یس دى أح ام ل ل ق ھ، أو دلی ین مجمل ھ، أو تبی مطلق

  .)١(األول

باب      ذه األس ى ھ ود إل اء تع ذكرھا العلم ي ی تالف الت باب االخ ع أس  فجمی
ة  ك. األربع ال ذل ة    : ومث ا األئم ذر بھ باب ُیع رة أس یخ اإلسالم عش ر ش حین ذك

ك      د تل ى أح ًا إل ود جمیع ا تع ا، فإنھ نن أو تركھ ض الس ة بع ي مخالف الم ف األع
  :وتتلخص األسباب التي ذكر ابن تیمیة فیما یلي. األسباب األربع أو أكثر

  .من لم یبلغھ الحدیث :السبب األول

                                                        

  .»اإلنصاف في بیان أسباب االختالف«
  .٣٠ -٢٩االختالف وما إلیھ، ص: انظر )١(



  
  

 

 ٢٠٣  التعددیة العقائدیة وموقف اإلسالم منھا

  .م یثبت عنده الحدیثمن ل: السبب الثاين

  .اعتقاد ضعف الحدیث باجتھاد قد خالفھ فیھ غیره :السبب الثالث

ا    :السبب الرابع ھ فیھ اشتراطھ في خبر الواحد العدل الحافظ شروطًا یخالف
  .غیره

  .أن یكون الحدیث قد بلغھ وثبت عنده لكن نسیھ :السبب اخلامس

  .عدم معرفتھ بداللة الحدیث :السبب السادس

  .اعتقاده أن ال داللة في الحدیث :السابعالسبب 

ا لیست           :السبب الثامن ى أنھ ا دل عل د عارضھا م ة ق ك الدالل اده أن تل اعتق
  .مراده

اعتقاده أن الحدیث معارض بما یدل على ضعفھ أو نسخھ    :السبب التاسع
أو تأویلھ إن كان قابًال للتأویل بما یصلح أن یكون معارضًا باالتفاق، مثل آیة أو 

  .یث آخر أو إجماعحد

ھ      :السبب العاشر ى ضعفھ أو نسخھ أو تأویل معارضة الحدیث بما یدل عل
ًا           ة معارض ي الحقیق ون ف ًا، أو ال یك ھ معارض ره، أو جنس ده غی ا ال یعتق مم

  .راجحًا

الة          ي رس ة ف ن تیمی ا اب ي ذكرھ ة األسباب الت ع المالم عن    «ھذه جمل رف
ا  »األئمة األعالم رى،       ، وبالنظر إلیھا نجد أنھ ة الكب ى األسباب األربع ترجع إل

ى السبب األول     ود إل ى تع دلیل، والسبب     : فاألسباب الخمسة األول وت ال ة ثب جھ
اني     ى السبب الث ود إل ببین     : السادس والسابع والثامن تع دلیل، والس ة ال ة دالل جھ

ث   ببین الثال ع    : التاسع والعاشر یعودان إلى الس دلیل، والراب ام ال ة إحك ة  : جھ جھ
  .)١(من المعارضسالمتھ 

                                                        

  .٣١المرجع السابق، ص: انظر )١(



  
التعددیة العقائدیة وموقف اإلسالم منھا

  ٢٠٤ 

اء   تالف العلم باب اخ ر أس ذه أكث م اهللا  –فھ وز أن  –رحمھ ھ ال یج إال أن
دون النظر      وال ب ن األق یكون ذلك ُمسوغًا الستمرار الخالف، واتباع أي قول م

  .إلى الراجح منھا، وھذا موضوع المسألة اآلتیة

  :ل وترك ما عداهمن ضوابط االختالف وجوب اتباع الراجح من األقوا: املسألة الثانية
اء   مما ابتلي بھ بعض المسلمین ظنھم أن مجرد وقوع االختالف بین العلم
ھ              ا رجح دلیل، وم ھ ال ا دل علی ن دون النظر فیم ول، م أي ق م األخذ ب یسوغ لھ
ي             ا أوضحھ ف ن الخطورة واالنحراف عن الحق م ھ م ر فی ذا األم العلماء، وھ

  :النقاط اآلتیة

 : اهللا تعالى أنھ مخالفة صریحة لقول: أوًال            

                               

                            
، ونحوھا من النصوص اآلمرة بطاعة اهللا والرسول والرد إلیھما في ]٥٩: النساء[

وھذا أمر من اهللا عز وجل «: كل شيء، یقول الحافظ ابن كثیر في تفسیر اآلیة
بأن كل شيء تنازع الناس فیھ من أصول الدین وفروعھ، أن یرد التنازع في 

 : كما قال تعالى ذلك إلى الكتاب والسنة             

     ]فما حكم بھ الكتاب والسنة وشھدا لھ بالصحة فھو الحق،  ]١٠: الشورى
  .)١(»وماذا بعد الحق إال الضالل

اً  د           : ثانی ل مجتھ دد، وأن ك أن الحق متع ول ب ى الق ي عل ر مبن ذا األم أن ھ
ذا   . )٢(بیان بطالن ھذا القول وفساده من عدة وجوه  مصیب، وقد قدمت آل ھ وم

ول       ع الق ر م ا، ألن حاصل األم القول إسقاط التكالیف في كل مسألة مختلف فیھ
بالتخییر أن للمكلف أن یفعل إن شاء ویترك إن شاء، وھو عین إسقاط التكلیف، 

                                                        

  .٥٣١/ ١: تفسیر القرآن العظیم )١(
  .المطلب الثالث والرابع من المبحث األول في الفصل الثالث: انظر )٢(



  
  

 

 ٢٠٥  التعددیة العقائدیة وموقف اإلسالم منھا

اً      ون متبع ال یك دلیل، ف ع لل ھ متب الترجیح، فإن د ب ا إذا تقّی الف م وى وال  بخ للھ
  .)١(مسقطًا للتكلیف

أن ھذا األمر یفضي إلى تتبع رخص المذاھب، واختیار األیسر من األقوال : ثالثًا
د ذكر ابن حزم اإلجماع على أن ھذا فسق ال             دلیل، وق ى ال مطلقًا، من غیر النظر إل

  .)٢(یحل

اطبي ول الش ذا یق ي ھ ذا «: وف ل بھ وال  –والقائ ین األق ار ب  –أي االختی
ا عن        راجع  درأ بھ ھ وی ة ل ق حج ول المواف إلى أن یتبع ما یشتھیھ، أو یجعل الق

د      ك أبع واه، وذل ى تق نفسھ، فھو قد أخذ القول وسیلة إلى اتباع ھواه، ال وسیلة إل
ھ            ن اتخذ إالھ ون مم ى أن یك رب إل ر الشارع، وأق ثًال ألم ون ممت لھ من أن یك

ة للتوسع    . ھواه اس االختالف رحم وال وعدم     ومن ھذا جعل بعض الن ي األق ف
ن     ... التحجر على رأي واحد  ى م ول بالتشنیع عل وربما صرح صاحب ھذا الق

ھ     ذي علی الزم القول المشھور أو الموافق للدلیل، أو الراجح عند أھل النظر وال
لقد حجرت واسعًا، وملت بالناس إلى الحرج، وما في : ویقول لھ. أكثر المسلمین

ك    ا أشبھ ذل ھ         و. الدین من حرج، وم ا وضعت ل ل بم ھ وجھ ول خطأ كل ذا الق ھ
  .)٣(»الشریعة

وبین في موضع آخر أن السماحة في الشریعة والیسر ورفع الحرج فیھا 
إنما أتى فیھا السماح «: إنما ھو فیما كان موافق ألصولھا وأحكامھا، حیث قال

مقیدًا بما ھو جاٍر على أصولھا، ولیس تتبع الرخص وال اختیار األقوال 
تتبع الرخص میل مع أھواء النفوس : ثم نقول... بثابت من أصولھابالتشھي 

 : والشرع جاء بالنھي عن اتباع الھوى، قال تعالى       

                         
                                                        

  .١٣٤/ ٤: الموافقات: انظر )١(
  .١٣٤/ ٤: المرجع السابق: انظر )٢(
  .١٤٢ -١٤١/ ٤: المرجع السابق )٣(



  
التعددیة العقائدیة وموقف اإلسالم منھا

  ٢٠٦ 

إن أخذت برخصة كل عالم اجتمع «: )٢(وقال سلیمان التیمي .)١(»]٢٦: ص[
من أخذ بنوادر العلماء خرج عن «: وقال األوزاعي. )٣(»فیھ الشر كلھ

في رده على من یجوز التخییر بین  )٥(وقال نجم الدین الطوفي. )٤(»اإلسالم
ثم ما ذكرتموه من مصلحة الخالف بالتوسعة على المكلفین .. «: األقوال

بمفسدة تعرض منھ، وھو أن اآلراء إذا اختلفت وتعددت اتبع بعض معارض 
  :الناس رخص المذاھب، فأفضى إلى االنحالل والفجور كما قال بعضھم

  )٦(»واحتجج يف كل مسألة بقول إمام   رـفاشرب ولط وازن وقام

ي ال المعلم ائل     «: وق ن المس ًا م ق دائم ون الح ادة أن یك ال ع ن المح فم
  .)٧(»ن، فالترخیص فیھا كلھا ترك متیقن لكثیر من الحقالخالفیة مع المرخصی

دالبر  ن عب ر اب د ذك رخص،    )٨(وق ع ال ل تتب دم ح ى ع اء عل اع العلم إجم
د     ام أحم د اإلم ع عن اًء        . )٩(ویفسق المتتب رخص بن ع ال ن تتب م ضالل م ذا ُیعل وبھ

  .على االختیار من أقوال العلماء من غیر حجة وال برھان

رخص     وقد وضع أھل العلم ضو*  دأ التیسیر والت ابط وشروطًا لألخذ بمب

                                                        
  .٤/١٤٥المرجع السابق  )١(
أبو أیوب المدني، كان ثقة كثیر الحدیث، مات سنة : سلیمان بن بالل التیمي القرشي، ویقال: ھو )٢(

  .١٥٨/ ٤: تھذیب التھذیب. ھـ١٧٧ھـ، وقیل ١٧٢سنة 
  .٩٢/ ٢: جامع بیان العلم وفضلھ )٣(
  .١٢٥/ ٧: سیر أعالم النبالء )٤(
دین       : ھو )٥( ي نجم ال اس الحنبل ي عب ابن أب سلیمان بن عبدالقوي بن عبدالكریم الصفي، المعروف ب

  .٢٤٩/ ٢: الدرر الكامنة: انظر. ھـ٧١٦الطوفي، كان قوي الحافظة، شدید الذكاء، توفي سنة 
  .٢٧٣ -٢٧٢التعیین في شرح األربعین، ص )٦(
  .٢٦شفة، صاألنوار الكا )٧(
دین               : ھو )٨( ع ال ظ أھل المغرب م ي، أحف دالبر القرطب ن عب د ب ن محم داهللا ب ن عب الحافظ یوسف ب

  .٣١٤/ ٣: شذرات الذھب. ھـ٤٦٣والنزاھة والتبحر في الفقھ والعربیة وغیرھا، توفي سنة 
  .٩٢/ ٢: جامع بیان العلم وفضلھ )٩(



  
  

 

 ٢٠٧  التعددیة العقائدیة وموقف اإلسالم منھا

  :، منھا )١(ورفع الحرج 

  .ـ تحقیق العذر الداعي لألخذ بالرخصة یقینًا ال ظنًا١

ة  ٢ ي مخالف رج ف إن الح ة، ف ذ بالرخص ى األخ رعي عل دلیل الش ام ال ـ قی
  .النصوص، والیسر في اتباعھا، والتسلیم والرضا بما جاء فیھا من أوامر ونواٍه

ي  ـ االق٣ رعي ف نص الش اوزة ال دم مج ة، وع ى موضع الحاج تصار عل
  .ذلك

أن االختیار من األقوال المختلفة من غیر النظر إلى ما علیھ الدلیل،  :رابعاً
أو ما كان أقرب إلى الصواب، مخالف لما قرره العلماء من وجوب اتباع الحق 

ى مقاصد الشریعة          األقرب إل ن ف م یك إن ل دلیل، ف وقواعدھا  وھو ما دل علیھ ال
  :ومن أقوال العلماء في ذلك. العامة

دالبر –أ  ن عب ول اب ن  ... «: ق ھ م د علمت د أح ة عن یس بحج تالف ل االخ
، وقال )٢(»فقھاء األمة، إال من ال بصر لھ، وال معرفة عنده، وال حجة في قولھ

والواجب عند اختالف العلماء طلب الدلیل من الكتاب والسنة «: في موضع آخر
اع و ك  واإلجم ین ذل م یب إذا ل نة، ف اب والس ا بالكت ا ذكرن بھ بم ى األش اس عل القی

  .)٣(»وجب التوقف، ولم یجز القطع إال بیقین

ي   «: ذكر الخطابي عن بعض الناس أنھ قال –ب  وا ف إن الناس لما اختلف
وا            ا اجتمع ا م ا سواه، حرمن وا فیم ب واختلف ى تحریم العن وا عل األشربة وأجمع

ا س     ا م ھ وأبحن ال الخطابي  . واهعلى تحریم ر اهللا      : ق د أم احش، وق ذا خطأ ف وھ
ھ    ... المتنازعین أن یردوا ما تنازعوا فیھ إلى اهللا ورسولھ  ا ذھب إلی ولو لزم م

                                                        

د السالم  قواعد األحكام، ل: وقد ُعلمت باالستقراء، انظر )١( ات ٢/٧: لعز بن عب ـ    ١/٣٠١: ، الموافق
  .٥٦ـ  ٥٥، منھج التیسیر المعاصر، للطویل، ص٢٧٨، ضوابط المصلحة، للبوطي، ص٣٠٣

  .٨٩/ ٢: جامع بیان العلم وفضلھ )٢(
  .٨٠/ ٢: المرجع السابق )٣(



  
التعددیة العقائدیة وموقف اإلسالم منھا

  ٢٠٨ 

ت            د اختلف ة ق ة، ألن األم اح المتع ا والصرف ونك ي الرب ھ ف زم مثل ھذا القائل لل
ا ی   . فیھ ن األول ین م ى المختلف ة عل نة حج ان الس ة، وبی تالف حج یس االخ ن ول

  .)١(»واآلخرین

ى صار       «: وقال الشاطبي –ج  ة، حت در الكفای ى ق ر عل وقد زاد ھذا األم
ة   ج اإلباح ي حج دودًا ف ائل مع ي المس الف ف ن   . الخ أخر م دم وت ا تق ع فیم ووق

ى    م، ال بمعن الزمان االعتماد في جواز الفعل على كونھ مختلفًا فیھ بین أھل العل
  .ي غیر ذلكمراعاة الخالف، فإن لھ نظرًا آخر، بل ف

ال      المنع، فیق ألة ب ي المس اء ف ف     : فربما وقع اإلفت ألة مختل ع، والمس م تمن ل
ھ      دلیل علی ا، ال ل ًا فیھ فیھا؟ فیجعل الخالف حجة في الجواز لمجرد كونھا مختلف
یدل على صحة مذھب الجواز، وال لتقلید من ھو أولى بالتقلید من القائل بالمنع، 

ث  یس         وھو عین الخطأ على الشریعة، حی ا ل دًا، وم د معتم یس بمعتم ا ل ل م جع
  .)٢(»بحجة حجة

ة     –د  ن تیمی ي       «: قال شیخ اإلسالم اب ول أحد ف یس ألحد أن یحتج بق ول
رر    ك تق ن ذل تنبط م ل مس اع، ودلی نص واإلجم ة ال ا الحج زاع، وإنم ائل الن مس
ا      اء یحتج لھ وال العلم مقدماتھ باألدلة الشرعیة، ال بأقوال بعض العلماء، فإن أق

  .)٣(»دلة الشرعیة، ال یحتج بھا على األدلة الشرعیةباأل

وبھذه الحجج واألقوال یظھر بطالن االحتجاج بوقوع الخالف في المسألة 
على جواز التخییر من األقوال المختلفة دون النظر إلى ما وافق الحق منھا، فإن 
ا    ان منھ ا ك ع م اء أن یتب ین العلم تالف ب ع االخ د ووق لم عن ى المس ب عل  الواج

  .موافقًا للدلیل، أو كان أقوى حجة وأوضح برھانًا

                                                        

  .٢٠٩٢/ ٣: أعالم الحدیث )١(
  .١٤١/ ٤: الموافقات )٢(
  .٢٠٣ -٢٠٢/ ٢٦: مجموع الفتاوى )٣(



  
  

 

 ٢٠٩  التعددیة العقائدیة وموقف اإلسالم منھا

  .موقف املسلم من االختالف: املسألة الثالثة
ن     قبل بیان موقف المسلم من االختالف أبین أنواع االختالف الفقھي، وم

  .ثم أبین الموقف من كل نوع

  :)١(االختالف نوعان 

 تقتضي إبطال أحد ما كانت المخالفة فیھ ال: وھو. اختالف التنوع :النوع األول
ول لآلخر نوعًا ال ضّداً      رآن     . القولین لآلخر، فیكون كل ق راءات للق وع الق ل تن مث

ى      اق عل ع االتف اظ م ي األلف تالف ف فة األذان، واالخ واع ص تالف أن ریم، واخ الك
ا      . المعنى ین مصیبًا محسنًا، وھو م وفي ھذا االختالف یكون كل واحد من المختلف

راءة          حك× حكم علیھ الرسول   ي ق ان من الصحابة ف ف اثن ا اختل ًا واضحًا، حینم م
وا       «: القرآن فقال لھما بلكم اختلف إن من كان ق وا، ف اقرآ، فكالكما محسن، وال تختلف

  .)٢(»فھلكوا

ان المتضادان، وفي ھذا      : وھو . اختالف التضاد   :النوع الثاين القوالن المتنافی
كأن یرى أحدھما الجواز واآلخر      االختالف یكون أحد القولین صوابًا واآلخر خطأ،    

  .الحرمة

  :)٣(والموقف من أنواع االختالف ما یأتي

ھ    : اختالف التنوع وع من أي ن ھذا االختالف مما جاء بھ الشرع، والعمل ب
عمل بالشرع، ال تثریب فیھ على أحد، بشرط أن ال یذم من عمل بالنوع اآلخر، 

  .فإن ذلك بغي وظلم

ًا  فإنھ ُیرا: أما اختالف التضاد عى فیھ حال المسلم، فھو إما أن یكون عامی
  .أو طالب علم أو مجتھدًا

                                                        

  .٢١ -١٩الخالف وما إلیھ، ص: انظر )١(
  .٧١سبق تخریجھ، ص  )٢(
  .٤٨ -٤٣انظر الخالف وما إلیھ، ص )٣(



  
التعددیة العقائدیة وموقف اإلسالم منھا

  ٢١٠ 

وھو الذي ال یحسن النظر في الدلیل، فالواجب في حقھ أن : العامي :أوالً
 : یسأل أھل العلم بدین اهللا، كما قال تعالى           

   ]ن یراعي في سؤالھ ما یأتي، وعلیھ أ]٤٣: النحل:  

إن   –أ  نة، ف اب والس ًا بالكت ذكر، أي عالم ل ال ن أھ ؤول م ون المس أن یك
  .)١(وجد أكثر من عالم فعلیھ أن یتحرى من ُیوثق بعلمھ ودینھ أكثر فیسألھ

ع          –ب  دًا للحق، ال قاصدًا تتب م، ُمری ًا للعل أن یكون في حال سؤالھ طالب
واه   ایرة ھ ال یجوز  . الرخص، ومس ًا         ف ره طلب الم أن یسأل غی د سؤالھ للع ھ بع ل

ذین    ى ال للرخصة، ألنھ بسؤالھ للعالم األول انتقل من وصف الذین ال یعلمون إل
  .یعلمون

وھو الذي في درجة من العلم والفھم فوق العامي ودون : طالب العلم :ثانياً 
ھ   المجتھد، فیمكنھ فھم الدلیل والنظر في وجھ داللتھ ونحو ذلك، فھذا ال  یجوز ل

األخذ بقول أحد دون أن یعرف دلیلھ، وعلیھ أن یبذل ما یستطیعھ من النظر في 
ذه        ي ھ ھ ف زل نفس رجیح، ن ھ الت االختالف، حتى یترجح لدیھ شيء، فإن لم یمكن

  .المسألة منزلة العامي وسأل أھل العلم

ین عالمین    وعلیھ أن یسأل من یثق أكثر بعلمھ ودینھ، فإن لم یمكنھ الترجیح ب
وھذا  . و بین قولین، استفتى قلبھ، بشرط االتباع وسالمة القلب من الھوى والشھوة أ

ب       «: ما دل علیھ قولھ علیھ الصالة والسالم ھ القل ا اطمأن إلی ر م استفت نفسك، الب
اس      اك الن ي الصدر وإن أفت واطمأنت إلیھ النفس، واإلثم ما حاك في القلب وتردد ف

ى       «: لحدیث، قال ابن رجب في شرح ا)٢(»وأفتوك اه عل ي معن ا ف دل الحدیث وم ف
الرجوع إلى القلوب عند االشتباه، فما إلیھ سكن القلب، وانشراح إلیھ الصدر فھو البر 

                                                        

  .١٣٤ -١٣٣/ ٤: الموافقات: انظر )١(
نده   )٢( ي مس د ف ام أحم ي   ٢٢٨/ ٤: أخرجھ اإلم ووي ف نھ الن ة«، والحدیث حس ین النووی ، »األربع

  .٩٤/ ٢: »الحكمجامع العلوم و«وأشار إلى تحسینھ ابن رجب في 



  
  

 

 ٢١١  التعددیة العقائدیة وموقف اإلسالم منھا

وھذا في حال كون المسألة  . )١(»والحالل، وما كان خالف ذلك، فھو اإلثم والحرام
  .الدلیلمسألة اجتھادیة لم یتضح فیھا الدلیل، وإال وجب الترجیح، والمصیر إلى 

وھو ما كان قادرًا على استنباط األحكام من الكتاب والسنة  : المجتھد :ثالثاً
ي       ھ النظر ف ذا یجب علی وغیرھما من مصادر الفقھ، وكان من أھل الفتوى، فھ
ھ    المسألة، وترجیح ما قامت الحجج العلمیة علیھ، فما تبین لھ صوابھ أو رجحان

اد      وال یجوز لھ عند أكثر أھل العلم . تبعھ دع االجتھ ألة وی ي مس ره ف أن یقلد غی
ن     «: یقول ابن عبدالبر. )٢(وھو قادر علیھ د أحد مم وأما المفتون فغیر جائز عن

ذكرنا قولھ، ال أن یفتي وال یقضي، حتى یتبین لھ وجھ ما یفتي بھ من الكتاب أو 
  .)٣(»السنة أو اإلجماع، أو ما كان في معنى ھذه األوجھ

  :ال إنكار يف مسائل االختالف قوهلم: املسألة الرابعة
ولھم    اء ق ا العلم ي   «: من ضوابط االختالف الفقھي التي حررھ ار ف ال إنك

تالف ائل االخ ن    )٤(»مس ا م ب علیھ ا یترت ارة وم ى العب ا معن ین لن ى یتب ، وحت
  :مسائل أبین الفرق بین أنواع االختالف من حیث القوة والضعف

  :االختالف على قسمین

  .»السائغ«عتبر االختالف الُم :أوالً

  .»غیر السائغ«االختالف غیر الُمعتبر  :ثانياً

ًا ظاھرًا،    : االختالف الُمعتبر ھو ھ وجوب ما لم یكن فیھ دلیل یجب العمل ب
ھ، والختالف وجوه        ة فی اء األدل ة، أو لخف فیسوغ فیھ االختالف، لتعارض األدل

اع یجب    ما كان فیھ دلیل ظاھر : أما االختالف غیر المعتبر فھو. النظر أو إجم
                                                        

  .١٠١/ ٢: جامع العلوم والحكم )١(
  .٧٠٥تیسیر الوصول إلى علم األصول، ص: انظر )٢(
  .٨١/ ٢: جامع بیان العلم وفضلھ )٣(
  .٣٦٤/ ٣: ، وإعالم الموقعین٣٠٤ -٣٠٠األحكام السلطانیة، للماوردي، ص: انظر )٤(



  
التعددیة العقائدیة وموقف اإلسالم منھا

  ٢١٢ 

ر ویسمى      ر معتب ًا غی اتباعھ، فھذا ال یسوغ فیھ االختالف، وإن وقع كان اختالف
  .خالفًا ُمطرح، وقد یكون المخالف فیھ من العلماء معذورًا لخفاء األمر علیھ

  :قال بعض أھل العلم

  إال خالفاً له حظ من النظر    وليس كل خالف جاء معترباً
ا   » إنكار في مسائل الخالف ال«فإذا ُعلم ھذا فإن عبارة  إنما المقصود بھ

ذي ال        نص ال ا ال ت فیھ ي ثب ائل الت ا المس ر، أم تالف المعتب ي االخ ار ف ال إنك
  .)١(معارض لھ، فھذه من خالف النص ینقض قولھ وینكر علیھ اتفاقًا

ى        تالف حت ائل االخ ع مس ي جمی ار ف ارة ال إنك ذه العب د بھ ن قص ا م أم
م         الُمطرح منھ، فھو قول باطل اء ل دالبر أن العلم ن عب ر اب د ذك اء، فق رده العلم

ھ       وا فی ا اختلف رن فیم ل ق ي ك ول شیخ   )٢(یزالوا ینكر بعضھم على بعض ف ، ویق
لیس بصحیح، فإن » ومسائل الخالف ال إنكار فیھا«: قولھم«: اإلسالم ابن تیمیة

ل       الحكم أو العم ول ب ى الق ھ إل ا أن یتوج ار إم ا األول. اإلنك ان ال  : أم إن ك ول ف ق
ر         ھ ینك ذلك فإن ن ك م یك ًا، وإن ل اره وفاق یخالف سنة أو إجماعًا قدیمًا، وجب إنك

  .المصیب واحد، وھم عامة السلف والفقھاء: بمعنى بیان ضعفھ عند من یقول

ل  ا العم ًا     : وأم اره أیض ب إنك اع، وج نة أو إجم الف س ى خ ان عل إذا ك
م الحاكم إذا خالف    ... بحسب درجات اإلنكار د    كما ینقض حك ان ق سنة، وإن ك

ا    اد فیھ اتبع بعض العلماء، وأما إذا لم یكن في المسألة سنة وال إجماع، ولالجتھ
ن      . مساغ، فال ینكر على من عمل بھا مجتھدًا أو مقلدًا بس م ذا الل ا دخل ھ وإنم

اد  ك    )٣(جھة أن القائل یعتقد أن مسائل الخالف ھي مسائل االجتھ د ذل ا اعتق ، كم
اد طوائف من الناس، والصو ن    : اب الذي علیھ األئمة أن مسائل االجتھ م یك ا ل م

                                                        

  .٦٤ -٥٧الخالف وما إلیھ، ص: انظر )١(
  .٨٢/ ٢: العلم وفضلھ جامع بیان: انظر )٢(
  .االختالف المعتبر: أي االختالف غیر المعتبر، ومسائل االجتھاد: المقصود بمسائل الخالف )٣(



  
  

 

 ٢١٣  التعددیة العقائدیة وموقف اإلسالم منھا

ن      ھ م ارض ل فیھا دلیل یجب العمل بھ وجوبًا ظاھرًا، مثل حدیث صحیح ال مع
  .)١(»جنسھ، فیسوغ لھ االجتھاد لتعارض األدلة المتقاربة، أو لخفاء األدلة فیھا

ر ي موضع آخ ال ف دیث  «: وق ي الح ط ف ن یغل ال م ان ح ب بی ذا وج ولھ
ان        والروایة  ادة، وإن ك د والعب ي الزھ ط ف ن یغل ا وم ومن یغلط في الرأي والفتی

ول     ان الق اده، فبی ى اجتھ أجور عل و م ؤه وھ ھ خط ورًا ل د مغف ئ المجتھ المخط
ھ   ة لقول ك مخالف ي ذل ان ف ب وإن ك نة واج اب والس ھ الكت ذي دل علی ل ال والعم

  .)٢(»وعملھ
ر ع آخ ي موض ر ف تالف المعتب ن االخ ال ع ال ا«: وق ذا ق اء ولھ لعلم

افعي        حاب الش ن أص ر م ن المنك ي ع المعروف والنھ ر ب ي األم نفون ف المص
إن مثل ھذه المسائل االجتھادیة ال تنكر بالید، ولیس ألحد أن یلزم الناس : وغیره

ولین        د الق ھ صحة أح ین ل ن تب باتباعھ فیھا، ولكن یتكلم فیھا بالحجج العلمیة، فم
ا  ال إنك ر ف ول اآلخ ل الق د أھ ن قل ھ، وم ائل تبع ذه المس ائر ھ ھ، ونظ ر علی

  .)٣(»كثیرة
ھ یجب           ألة فإن ي أي مس ول ضعیف ف ن أخذ بق إن م وبناًء على ما سبق ف
ق الغرض        ى تحقی ؤدي إل ا ت ل، وم اإلنكار علیھ بالطریقة التي تناسب حال الفع

أما من أخذ بقول قوي لھ مسوغھ من حیث الداللة والنظر فال إنكار . من اإلنكار
  .)٤(علیھ

ي الصحف ووسائل اإلعالم      ومن ھنا یظھر بطالن ما یقولھ بعض الكّتاب ف
األخرى، من أنھ ال یجوز تخطئة المخالف، وأنھ یجب احترام الرأي اآلخر، وأنھ ال 
ول         ذا الق ك، فھ ین دون اآلخر، ونحو ذل یجوز الجزم بأن الصواب مع أحد المختلف

                                                        

ل، ص  )١( ي        ١٨٢ -١٨١إقامة الدلیل على إبطال التحلی یم ف ن الق ول كالم الب ذا الق ب من ھ : ، وقری
  .٣/٣٦٤: إعالم الموقعین

  .٢٣٣/ ٢٨: مجموع الفتاوى )٢(
  .٨٠/ ٣٠: لفتاوىمجموع ا )٣(
  .٢٧٤ -١٩٣، ص»٤٧«مجلة البحوث اإلسالمیة، عدد : اإلنكار في مسائل الخالف في: انظر )٤(



  
التعددیة العقائدیة وموقف اإلسالم منھا

  ٢١٤ 

اء   رره العلم نة وق اب والس ي الكت اء ف ذي ج ق ال الف للح الح  ی. مخ یخ ص ول الش ق
  :)١(الفوزان

ي          « ة المخالف، ف ول وھو عدم الجزم بتخطئ ذا الق ار ھ وإنما یصح اعتب
ر           ا ُیعب و م ین، وھ ع أحد المختلف دلیل م ا ال ین فیھ المسائل االجتھادیة التي لم یتب

اد   «، »ال إنكار في مسائل االجتھاد«: عنھ بقولھم نقض باالجتھ اد ال ی ، »االجتھ
یس        وھذا من اختصاص أھل ا ذین ل رین ال ین والمفك یس من حق المثقف لعلم، ول

وا          اد، وقواعد االستدالل، أن یتكلم ة مواضع االجتھ ي معرف عندھم تخصص ف
ب     . ویكتبوا فیھ ت كت ذاھب لكان وال والم ولو كان ال ُیخطأ أحد من أصحاب األق

ھ  ... الردود والمعارضات التي رّد بھا العلماء على المخالفین كلھا مرفوضة ألن
  .تجوز تخطئة المخالف، وھذا الزم باطل فالملزوم باطل ال

أنھم   وما نقرؤه وما نسمعھ من اتھام للعلماء الذین یردون على المخالفین ب
ادرون اآلراء       ـم یص ـم، وأنھ ـن خالفھ ـون م م، ویخطئ واب لھ ـرون الص یحتك

ار  ال   –واألفك ا یق ر م ى آخ ل  –إل ام باط و اتھ رین ال  . فھ اء المعتب إن العلم ف
ب           ی دلیل، وأراد قل ن خالف ال ون م ا یخّطئ والھم، وإنم ي أق رون الصواب ف حتك

ي   دین النصیحة  «: × الحقائق، فیردون على من ھذه صفتھ عمًال بقول النب » ال
ا ال: قلن ول اهللا؟ ق ا رس ن ی لمین «: لم ة المس ولھ وألئم ھ ولرس هللا ولكتاب

رة    وقد رّد اهللا سبحانھ وتعالى على أھل الضالل . )٢(»وعامتھم ي مواضع كثی ف
ك        وال ذل ًا للباطل، ول ًا للحق ودفع من كتابھ الكریم، وشرع لنا الرد علیھم إحقاق
ر         رًا والمنك روف منك ار المع ق وص ي الح ي األرض، وخف الل ف اع الض لش

                                                        
صالح بن فوزان بن عبداهللا الفوزان، عضو ھیئة كبار العلماء بالمملكة العربیة السعودیة،  : ھو  )١(

ھ     ن مؤلفات اء، م ة لإلفت ة الدائم و اللجن ي «وعض ص الفقھ ة«، و»الملخ ید   األطعم ام الص وأحك
  .ولھ العدید من البحوث والمقاالت. »التحقیقات المرضیة في المباحث الفرضیة«، و»والذبائح

اب  )٢( ي صحیحھ، كت لم ف ھ مس اب: أخرج ان، ب ون،  : اإلیم ة إال المؤمن دخل الجن ھ ال ی ان أن ح (بی
٥٥.(  



  
  

 

 ٢١٥  التعددیة العقائدیة وموقف اإلسالم منھا

  .)١(»معروفًا

ول، واهللا     *  دد المقب تالف والتع وابط لالخ ذه الض ي بھ أكتف
  .)٢(الموفق
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ل الرابعالفص
 

ن    اد م ي االعتق الفین ف ن المخ ادي م الم االعتق ف اإلس ت موق د أن بین بع

                                                        

  .٤٣ -٤٢البیان ألخطاء بعض الكتاب، ردود ومقاالت متنوعة، ص )١(
ر  للتو )٢( وع انظ ذا الموض ي ھ ع ف ج    : س ھ، وحج ا إلی تالف وم اد، واالخ اب االجتھ ات، كت الموافق

ري        وزي األث اد ومسائل الخالف، لف ین مسائل االجتھ ة   . األسالف في بیان الفرق ب ودراسة نقدی
  .لقاعدة المعذرة والتعاون
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بیلھم،       ن س نھم وم ر م الكفار وأھل األھواء والبدع، وما جاء من التحذیر والتنفی
وبیان ضاللھم وانحرافھم وتنكبھم الصراط، أبین في ھذا الفصل موقف اإلسالم 

من المخالفین في االعتقاد الذین یعیشون في بالد المسلمین، حیث جاءت العملي 
دل،           زوم الع زام الحق ول ین الت ع ب دة، تجم ة فری املتھم معامل أحكام اإلسالم بمع
ذي       ق ال وھم، لشرف الح ار شرفھم وعل ان والسنة وإظھ ل اإلیم ز أھ ین تمی وب

ستطالة بغیر حق على یحملونھ، لیظھره اهللا على الدین كلھ، وبین منع الظلم واال
ر     ة غی وقھم وافی من یعیش في كنف المسلمین، ویستظل بوالیتھم، وإعطائھم حق

  .منقوصة إذا التزموا بشرائط المسلمین العادلة المنصفة

الد   ي ب الفین ف ع المخ ل م ي التعام ة ف الم العملی ام اإلس ون أحك ذلك تك وب
  :المسلمین على قسمین

دین  *  ار      أحكام المقصود منھا حفظ ال ھ، وإظھ و دعوت وه وعل ار عل وإظھ
  .تمیز المسلمین، وحمایتھم مما یضرھم في دینھم

الفین، واإلحسان      *  وق المخ ظ حق دل وحف وأحكام المقصود منھا إقامة الع
  .إلیھم، وحمایتھم من الظلم وغوائلھ

  :فكان ھذا الفصل في مبحثین

  .إظهار احلق وعدم السماح للباطل بالظهور: املبحث األول
  .العدل مع املخالفني وحفظ حقوقهم: حث الثايناملب
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  املبحث األول
 

الموقف من الكفار وأھل البدع واألھواء الذین یعیشون مع المسلمین ُینظر 
  :إلیھ من جھتین

زة            ى الع أن تبق لمین، ب وق المس دة، وحق اب العقی ھ جن ة ُیراعى فی من جھ
أمرین . للمسلمین ولعقیدتھم الحقةوالظھور والعلو  ز   : وتحقیق ذلك ب ار تمی بإظھ

عدم السماح ألھل : المسلمین علیھم، وإظھار دعوتھم وعلو دینھم، واألمر اآلخر
اط      ي أوس اطلھم ف ى ب دعوة إل راق بال واء واالفت ل األھ ار وأھ ن الكف ل م الباط

  .المسلمین، أو إظھار شعائرھم وانحرافھم

وقھم، وُیحسن    ومن الجھة األخرى ُیرا ظ حق عى فیھ إقامة العدل، بأن ُتحف
  .إلیھم، وُیجتنب ظلمھم

لمین     دة المس و عقی ظ عل ي تحف ام الت اول األحك ث أتن ذا المبح ي ھ وف
  :وتمیزھم، وذلك في مطلبین

  .إظهار علو احلق ومتيز أهله: املطلب األول
  .عدم السماح للباطل بالظهور: املطلب الثاين

 

 : أراد اهللا تعالى لھذه األمة أن تكون خیر أمة أخرجت للناس، قال تعالى
               ]بل وأراد لھا أن تكون ]١١٠: آل عمران ،

 : شاھدة على الناس، قال تعالى              

        ]ومن ھنا فقد أوجب اهللا تعالى على ھذه األمة ]١٤٣: البقرة ،
أن تكون متمیزة مستعلیة على غیرھا في عقائدھا وأخالقھا وسلوكھا، حتى 
یتحقق ظھور دین اهللا على الدین كلھ، وحتى تكون ھذه األمة قدوة حسنة بین 
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  .األمم، لیھتدي من كتب اهللا لھ الحسنى

ع         املھم م ي تع ھ ف وھذا التمیز والعلو یجب أن یسعى أھل اإلسالم لتحقیق
و             ك لعل بیًال، وذل ك س ى ذل ا استطاعوا إل ا، م ي أوضاعھم كلھ ًا، وف األمم جمیع
روا         ى أن یظھ اب أول ن ب ذلك، فم ر ك ان األم وتمیز الحق الذي یحملونھ، فإذا ك

ي بالدھ         ذین یعیشون ف افرین ال ى الك ز عل و والتمی لطانھم،   ھذا العل م، وتحت س
  .ألنھا بالد إسالم والحكم فیھا ألھل اإلسالم

ور الحق      ا ظھ ي فیھ وفي ھذا المطلب ُأبین جملة من األحكام الشرعیة الت
  :وتمیز أھلھ على الكافرین الذین یعیشون في بالد المسلمین

  :أصناف الكفار في دیار المسلمین: المسألة األولى

الد ا     ي ب ذین یعیشون ف ة والمعاھدون      الكفار ال ل الذم لمین یسمون أھ لمس
و    ة، وھ د الذم ي     : والمستأمنون، وأھل الذمة یعطون عق رھم ف ى كف رارھم عل إق

وقد . )١(بالدھم الخاضعة لحكم المسلمین، بشرط بذل الجزیة والتزام أحكام الملة
اختلف العلماء ـ رحمھم اهللا ـ في أصناف الكفار الذین یسمح لھم باالستیطان في 

ود   بالد ا اب الیھ إلسالم وُیعطون عقد الذمة، فجمھور العلماء على أنھم أھل الكت
رون  ال آخ وس، وق م المج ق بھ ارى، ویلح دین  : والنص دن ب م ی ن ل ل م م ك إنھ

ا   ي مظانھ ع ف رى تراج اك تفصیالت أخ الم، وھن ذا .  )٢(اإلس ھ أن ھ ن ُأنب ولك
  .الحكم لھ استثناء مھم من بالد المسلمین وھو جزیرة العرب

  :حترمي استوطان الكفار يف جزيرة العرب* 
  :وذلك لألدلة التالیة

ول × ـ عن عمر بن الخطاب ـ رضي اهللا عنھ ـ أنھ سمع رسول اهللا   ١ : یق

                                                        
  .٤/٣٠٢: حاشیة الروض المربع شرح زاد المستقنع: انظر )١(
ي : انظر  )٢( رآن   ١٠/٣٨٨: المغن ام الق ع    ١١١ـ    ٨/١١٠: ، والجامع ألحك روض المرب ، وحاشیة ال

  .٣٠٤ـ  ٤/٣٠٣: بشرح زاد المستقنع
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  . )١(»ألخرجن الیھود والنصارى من جزیرة العرب حتى ال أدع إال مسلمًا«

د رسول اهللا   : ـ وعن عائشة ـ رضي اهللا عنھا ـ قالت ٢ × كان آخر ما عھ
  . )٢(»ال یترك بجزیرة العرب دینان«: الأن ق

ال       ٣ ھ ـ ق ن الجراح ـ رضي اهللا عن ھ     : ـ وعن أبي عبیدة ب م ب ا تكل آخر م
ي  رب،        «: ×النب رة الع ن جزی ران م ل نج از، وأھ ل الحج ود أھ وا یھ أخرج

  . )٣(»واعلموا أن شرار الناس الذین اتخذوا قبور أنبیائھم مساجد

ة عن    وأج«:  )٤(وفي ھذا یقول الماوردي  ل الذم لى عمر بن الخطاب أھ
ام، ویخرجون       ة أی الحجاز، وضرب لمن قدم منھم ـ تاجرًا أو صانعًا ـ مقام ثالث
ن          ة م ل الذم ع أھ م، فمن ھ الحك تقر علی ل، واس ھ العم رى ب ائھا فج د انقض بع
ھ    استیطان الحجاز، وال یمكنون من دخولھ، وال یقیم الواحد منھم في موضع من

  . )٥(»أكثر من ثالثة أیام

وھذه النصوص تدل على أھمیة بقاء جزیرة العرب معقًال لإلسالم وأھلھ، 
  .وبمنأى عن أعدائھ ال یھتكون سترھا، وال یستبیحون حماھا

  :إظهار متيز املسلمني وخمالفتهم ألهل الذمة واملعاهدين واملستأمنني: املسألة الثانية
قیة الناس وذلك یجب على أھل اإلسالم أن یظھروا علوھم وتمیزھم على ب

                                                        

رة العرب،       : الجھاد، باب: أخرجھ مسلم في صحیحھ، كتاب )١( ود والنصارى من جزی إخراج الیھ
  ).١٧٦٧ح(

ي مسنده   )٢( اني في صحیح الجامع ا     ٦/٢٧٥: أخرجھ اإلمام أحمد ف رقم   ، وصححھ األلب لصغیر، ب
»٤٦١٧«.  

ي مسنده   )٣( رقم        ١/١٩٥: أخرجھ اإلمام أحمد ف اني في صحیح الجامع الصغیر، ب ، وصححھ األلب
»١١٣٢«.  

ة  : ھو )٤( علي بن محمد بن حبیب الماوردي، من العلماء الباحثین أصحاب التصانیف الكثیرة النافع
  .٤/٣٢٧: األعالم. وغیرھا» النكت والعیون«و» أدب الدین والدنیا«: مثل

  .٢٩٢األحكام السلطانیة، ص )٥(
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و      . لعلو وتمیز دینھم، فإن اإلسالم یعلو وال ُیعلى علیھ ذا العل ون ھ ا یك ى م وأول
رھم،       ة وغی ل الذم ن أھ ارھم م والتمیز في دیار اإلسالم وعلى من یعیش في دی
وھذا ما درج علیھ الصحابة الكرام ـ رضي اهللا عنھم ـ وسلف األمة ومن تبعھم   

ي        بإحسان، وذلك بفرض الشروط ال  ة، وھي الشروط الت ل الذم ى أھ ة عل عمری
فرضھا الخلیفة الراشد عمر بن الخطاب ـ رضي اهللا عنھ ـ وفیھا ظھور اإلسالم 
ار    ي دی اطلھم ف ار ب دم إظھ زامھم بع ة، وإل ل الذم ى أھ وھم عل لمین وعل والمس

  .المسلمین، وعدم أذیتھم أو التعاون ضدھم

ن      وھذه الشروط تلقاھا العلماء بالقبول وعملوا  ول شیخ اإلسالم اب ا، یق بھ
ي  «: تیمیة وھذه الشروط أشھر شيء في كتب الفقھ والعلم، وھي مجمع علیھا ف

ة  ر   )١(»الجملة بین العلماء من األئمة المتبوعین وأصحابھم، وسائر األئم ، وذك
ي      روط ف ذه الش زم ھ ن ح اع «اب ب اإلجم یم    )٢(»مرات ن الق ا اب ال عنھ : ، وق

ا        وشھرة ھذه الشروط تغني عن« القبول وذكروھ ا ب ة تلقوھ إن األئم نادھا، ف إس
في كتبھم واحتجوا بھا، ولم یزل ذكر الشروط العمریة على ألسنتھم وفي كتبھم، 

  .)٣(»وقد أنفذھا بعده الخلفاء وعملوا بموجبھا

ومن ھذه الشروط التي اشترطوھا على أنفسھم وأقرھا عمر بن الخطاب، 
وھم عل    لمین وعل ولھم وفیھا یظھر تمیز المس ا،     «: یھم ق ث كن ا حی زم زیَّن وأن نل

رق شعر، وال    وأال نتشبھ بالمسلمین في لبس قلنسوة وال عمامة وال نعلین وال ف
نا،          ادم رؤوس اھم، وأن نجز مق ي بكن م، وال نكتن تكلم بكالمھ راكبھم، وال ن في م
ة،        ا بالعربی نقش خواتمن ى أوساطنا، وال ن انیر عل وال نفرق نواصینا، ونشد الزن

یوف،        وال  د الس ھ، وال نتقل ن السالح وال نحمل یئًا م نركب السروج وال نتخذ ش

                                                        

  .٣٢٧ـ ١/٣٢٦: اقتضاء الصراط المستقیم لمخالفة أصحاب الجحیم )١(
  .١١٥مراتب اإلجماع، ص: انظر )٢(
  .٢/١١٥: أحكام أھل الذمة )٣(
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م عن المجالس       وم لھ ق، ونق وأن نوقر المسلمین في مجالسھم، ونرشدھم الطری
  . )١(»إن أرادوا الجلوس، وال نطلع علیھم في منازلھم

م         لمین بھ بھ المس إن تش لمین، ف بھ بالمس دم التش ون بع م یلزم ا أنھ وكم
ر ـ رضي اهللا     وبالكفار عم ن عم ومًا من المحرمات الكبیرة في اإلسالم، فعن اب
نھم     «: ×قال رسول اهللا : عنھما ـ قال  و م وم فھ ن تشبھ بق ذا التشبھ    )٢(»م ، وھ

لوكھم           اداتھم وس دھم وعب ي عقائ ار ومجاراتھم ف ة الكف ھ یشمل مماثل المنھي عن
ان           و ك ك التشبھ ـ ول ا یوجب ذل ا، لم ن    وعاداتھم التي یختصون بھ ًا ـ م ظاھری

ذ  . المیل الباطني لھم ولدینھم اقتضاء  «وقد ألف شیخ اإلسالم ابن تیمیة كتابھ الف
یم  حاب الجح ة أص تقیم لمخالف راط المس و  » الص ر، وھ ل الكبی ذا األص ان ھ لبی

یة       ذه القض الج ھ الفتھم، وع نھم ومخ ز ع وب التمی ار ووج بھ بالكف ة التش حرم
لو   ة بأس یة واجتماعی رعیة ونفس ض  معالجة ش وق بع ا أس ذ الرصین، وھن بھ الف

ھ اهللا ـ                     ال ـ رحم اءه بالموضوع، ق ھ ووف ان طویًال ـ ألھمیت ھ ـ وإن ك : كالم
ادات وإرادات     ...« ن اعتق ب م ي القل ة ف ور باطن و أم تقیم ھ راط المس إن الص

من أقواٍل وأفعال قد تكون عبادات، وقد تكون أیضًا : وأمور ظاھرة. وغیر ذلك
ام والل ي الطع ادات ف فر  ع راق والس اع واالفت كن، واالجتم اح والمس اس والنك ب

  .واإلقامة والركوب وغیر ذلك

وھذه األمور الباطنة والظاھرة بینھما ارتباط ومناسبة، فإن ما یقوم بالقلب 
ال     ن سائر األعم من الشعور والحال یوجب أمورًا ظاھرة، وما یقوم بالظاھر م

  .یوجب للقلب شعورًا وأحواًال

اج        × محمدًا وقد بعث اهللا  نتھ، وھي الشرعة والمنھ ي ھي س ة الت بالحكم

                                                        

  .٢/١١٣: أحكام أھل الذمة: ، وانظر٩/٢٠٢: »السنن الكبرى«رواه البیھقي في  )١(
ند   )٢( ي المس د ف اب    ١/٥٠ :رواه أحم ي كت ننھ، ف ي س و داود ف ھرة،    : ، وأب بس الش ي ل اس، ف اللب

  .»٦٠٢٥«، رقم »صحیح الجامع الصغیر«، وصححھ األلباني في )٤٠٣١ح(
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الذي شرعھ لھ فكان من ھذه الحكمة أن شرع لھ من األعمال واألقوال ما یباین 
م      دي الظاھر، وإن ل ي الھ سبیل المغضوب علیھم، والضالین، فأمر بمخالفتھم ف

  :یظھر لكثیر من الخلق في ذلك مفسدة، ألمور

ا ي الھ  : منھ اركة ف ین    أن المش اكًال ب بًا وتش ورث تناس اھر ت دي الظ
إن  . المتشابھین یقود إلى موافقة ما في األخالق واألعمال وھذا أمر محسوس، ف

د       اب الجن س لثی یھم، والالب الالبس ثیاب أھل العلم یجد من نفسھ نوع انضمام إل
ذلك إال    المقاتلة مثًال یجد من نفسھ نوع تخلق بأخالقھم، ویصیر طبعھ مقتضیًا ل

  .یمنعھ مانعأن 

ا ب       : ومنھ ة توج ة ومفارق ب مباین اھر توج دي الظ ي الھ ة ف أن المخالف
دى        ل الھ ى أھ االنقطاع عن أسباب الغضب، وأسباب الضالل، واالنعطاف عل
ھ    ین، وأعدائ ده المفلح ین جن واالة ب ن الم اقطع اهللا م ق م وان، وتحق والرض

اء وأعرف باإلسالم ـ ال         . الخاسرین م حی ب أت ان القل ا ك و اإلسالم ـ    وكلم ذي ھ
أو باطنًا بمجرد االعتقادات من حیث الجملة، ، لست أعني مجرد التوسم ظاھرًا 

م      ده عن أخالقھ م، وبع كان إحساسھ بمفارقة الیھود والنصارى باطنًا وظاھرًا أت
  .الموجودة في بعض المسلمین أشد

ى        : ومنھا دي الظاھر توجب االختالط الظاھر، حت ي الھ أن مشاركتھم ف
التمییز ظاھرًا بین المھدیین المرضیین، وبین المغضوب علیھم والضالین  یرتفع

  .إلى غیر ذلك من األسباب الحكمیة

ن    رد ع و تج ًا ل ًا محض اھر إال مباح دي الظ ك الھ ن ذل م یك ذا إذا ل ھ
ر،         عب الكف ن ش عبة م ان ش رھم، ك ات كف ن موجب ان م ا إن ك ابھتھم، فأم مش

تفطن    فموافقتھم فیھ موافقة في نوع من أنوا ي أن ی ع معاصیھم، فھذا أصل ینبغ
  . )١(»لھ

                                                        

  .٨٢ـ  ١/٨٠: اقتضاء الصراط المستقیم )١(



  
  

 

 ٢٢٣  التعددیة العقائدیة وموقف اإلسالم منھا

ن   ابھتھم م دم مش افرین وع ن  الك لمین ع ز المس ر أن تمی ذلك یظھ وب
  .  )١(األصول الھامة، بل أن شیخ اإلسالم ذكر إجماع المسلمین على ذلك 

یم ـ     ن الق ومن التمیز تحریم تھنئتھم بشعائر الكفر وأعیادھم الدینیة، قال اب
أما التھنئة بشعائر الكفر المختصة بھم، فحرام باالتفاق، مثل أن و«: رحمھ اهللا ـ 

ول   ومھم، فیق ادھم وص ئھم بأعی ك، أو  : یھن ارك علی د مب د،   : عی ذا العی أ بھ تھن
ھ       ة أن یھنئ و بمنزل ات، وھ ن المحرم ونحوه، فھذا إن سلم قائلھ من الكفر فھو م

ن      ًا م د مقت د اهللا، وأش ًا عن ك أعظم إثم ل ذل لیب، ب رب   بسجوده للص ة بش التھنئ
دین     . الخمر، وقتل النفس، وارتكاب الفرج الحرام ونحوه  در لل ن ال ق ر مم وكثی

د       ة فق دًا بمعصیة أو بدع أ عب عنده یقع في ذلك، وال یدري قبح ما فعل، فمن ھن
  . )٢(»تعرض لمقت اهللا وسخطھ

ومن التمیز تحریم بداءتھم بالسالم، وتقدیمھم في المرور أو العبور ونحو  
ال        ذلك، ف ھ ـ ق رة ـ رضي اهللا عن ي ھری ن أب ال رسول اهللا   : ع دؤوا  «: ×ق ال تب

الم   ارى بالس ود وال النص الى،      )٣(»الیھ ماء اهللا تع ن أس الم م ك ألن الس ، وذل
الم   ل اإلس ر أھ ذلھا لغی ن ب ان ع ي أن تص لمین، فینبغ ة للمس الم تحی .  )٤(والس

  .ویجوز تحیتھم بغیر السالم

تأمنین ُیراعى     وھذه األحكام في التعامل مع  دین والمس ة والمعاھ أھل الذم
: عند العمل بھا االستطاعة والمصلحة، فقد قال ابن تیمیة بعد أن ذكر جملة منھا

ان          « اختالف الزم ف ب ا تختل ي ذكرناھ ام الت ذه األحك ن ھ رًا م م أن كثی واعل
تدعاؤھم      ألیفھم واس از ت دة، فج لحة والمفس درة، والمص ز والق ان، والعج والمك

                                                        

  .١/٣٢٧: المرجع السابق )١(
  .١/١٦٢: أحكام أھل الذمة )٢(
اب   )٣( اب  : أخرجھ مسلم في صحیحھ، كت اب بالسالم وكیف        : السالم، ب داء أھل الكت النھي عن ابت

  ).٢١٦٧ح(یرد علیھم، 
  .١/١٥٥: أحكام أھل الذمة: انظر )٤(



  
التعددیة العقائدیة وموقف اإلسالم منھا

  ٢٢٤ 

  .)١(»ال تعظیمًا لھم وتوقیرًا لإلسالم،

وھذا التمیز والعلو على أھل الذمة وغیرھم لھ فوائد ومصالح لعقیدة 
أن یبقى أھل اإلسالم معتزین بدینھم، ثابتین علیھ ال : المسلمین وأخالقھم، منھا
أن ال یفتتن ضعاف الدین من المسلمین بغیرھم من : یلتفتون إلى غیره، ومنھا

أن ھذا التمیز والعلو قد : اثلین للمسلمین في كل شيء، ومنھاالكفار لو كانوا مم
یكون سببًا في إسالم من كتب اهللا لھ الحسنى من أھل الذمة وغیرھم، وغیر ذلك 

فھذا التمیز لیس علوًا واستكبارًا في األرض بغیر حق، . من المصالح والحكم
 : بل ھو لعلو الدین وظھوره، قال تعالى             

                 ]٩: الصف[.  

  :إلزام أهل الذمة بإعطاء اجلزية: املسألة الثالثة
إلزام أھل الذمة بإعطاء الجزیة للمسلمین من األحكام الشرعیة الثابتة 

 : لسنة واإلجماع وعلیھ عمل المسلمین، قال تعالىبالقرآن وا    

                       

                           

       ]وقد كان الخلفاء الراشدون ومن بعدھم من . ]٢٩: التوبة
الخلفاء أثناء الفتوحات اإلسالمیة یبرمون العھود واالتفاقیات الملزمة ألھل 
الكتاب الباقین على دینھم، بدفع الجزیة للمسلمین على أن ُیقرون على دینھم 

  .»أھل ذمة«بدھم، وبذلك ُیبرم عقد الذمة، وبھ یكونون وأموالھم وعقارھم ومعا

ھ هللا     دین كل ون ال ي أن یك یھم ھ ة عل رض الجزی ن ف رى م ة الكب والحكم
ة        ون كلم ره، خاضعین لشرعھ، وأن تك لمین ألم تعالى، وأن یكون العباد مستس

فلى   روا الس ك     . اهللا ھي العلیا، وكلمة الذین كف ي ذل یم ف ن الق ول اب ن   «: یق إن م ف
ى رؤوس        كون ا ة عل ھ وصغاره، وضرب الجزی ر وأھل ھ هللا إذالل الكف لدین كل

                                                        

  .٧٦التقارب والتعایش مع غیر المسلمین، ص: ، نقًال عن٢/٧٧٠: أحكام أھل الذمة )١(



  
  

 

 ٢٢٥  التعددیة العقائدیة وموقف اإلسالم منھا

ار            رك الكف ذا إال ت اقض ھ ن اهللا، وال ین ن دی ذا م ابھم، فھ ى رق رق عل أھلھ، وال
ة واهللا           م الشوكة والكلم ون لھ ث تك ون، بحی ا یحب نھم كم ة دی على عزھم، وإقام

  .)١(»أعلم

د     ى عق ن مقتض رى م د أخ ة مقاص ذه الحكم رن بھ د یقت ي وق ة، وھ الذم
: یقول الماوردي. الحمایة والمنعة المكفولة من قبل الدولة اإلسالمیة ألھل ذمتھا

یجب على ولي األمر أن یضع الجزیة على رقاب من دخل في الذمة من أھل «
ان   ذلھا حق م بب زم لھ الم، ویلت ي دار اإلس ا ف روا بھ اب لیق دھما: الكت ف : أح الك

  . )٢(»وا بالكف آمنین، وبالحمایة محروسینالحمایة لھم، لیكون: عنھم، والثاني

ة       داف للجزی ذكرون مقاصد وأھ ولألسف أن بعض الكتاب المعاصرین ی
ذرون          أنھم یعت تنباطات، وك ات واالس ن التوجیھ ة م ألوان متكلف غیر صحیحة، ب
یة      ة النفس ة للھزیم ك نتیج ال ش ذا ب یھم، وھ ة عل رض الجزی ن ف ار ع للكف

  . )٣(ن في ھذا الزمان والحضاریة التي یعیشھا المسلمو

ام    وع ألحك زامھم بالخض ة إل اء الجزی ة إعط ل الذم إلزام أھ ق ب ویلح
ا            ام اإلسالم، كم زام أحك ة والت ذل الجزی د إال بب ة ال ینعق د الذم إن عق اإلسالم، ف

  .تقدم

ن           ام اإلسالم م ار أن یخضعوا ألحك ن الكف رھم م ى غی یھم وعل فیجب عل
ا     حقوق اآلدمیین في العقود، والمعامال یھم فیم ة الحدود عل ت، والجنایات، وإقام

ن       س ب ا روى أن ذف، لم ل والق یعتقدون تحریمھ في دینھم، كالزنا والسرقة والقت
ھ رسول   «: مالك ـ رضي اهللا عنھ ـ   أن یھودیًا قتل جاریة على أوضاح لھا، فقتل

                                                        

  .١/٣١: أحكام أھل الذمة )١(
  .٢٥٤األحكام السلطانیة، ص )٢(
  .١/١٥٨: دیاندعوة التقریب بین األ: انظر )٣(



  
التعددیة العقائدیة وموقف اإلسالم منھا

  ٢٢٦ 

ا ـ              .  )١(×»اهللا  ي اهللا عنھم ر ـ رض ن عم ن اب ول اهللا «وع ي × أن رس ُأت
  . )٢(»فجرا بعد إحصانھما، فرجمھما بیھودیین قد

وأما ما یعتقد حلھ كشرب الخمور وأكل لحم الخنزیر فال حّد فیھ، إال أنھم 
ذلك         أذون ب م یت لمین ألنھ ین المس اره ب ن إظھ ن    . )٣(یمنعون م ك م ا سوى ذل وم

وا     م أحرار، إال أن یحتكم األمور التعبدیة والشخصیة واالجتماعیة فیما بینھم فھ
  .إلینا

  :عدم ائتمان أهل الذمة واختاذهم بطانة من دون املؤمنني: لة الرابعةاملسأ
جاء النھي الصریح في اإلسالم عن ائتمان الكفار واتخاذھم بطانة، بحیث 
یطلعون على أمور المسلمین ویعرفون أسرارھم، وأن ھذا فیھ ضرر عظیم 

 : على الدین والدنیا، قال تعالى                  

                                  

                        ]آل عمران :

١١٨[.  

ذي شھد     وھك ھ ـ ال ذا فھم الخلیفة الراشد عمر بن الخطاب ـ رضي اهللا عن
دید         ان ش ة، فك د الذم ت عق اب تح ل الكت واء أھ ار وانض وح  األمص ده فت عھ
الحرص والحیطة على عدم مواالتھم واتخاذھم بطانة من دون المؤمنین، وزجر 

ا  ومن أمثلة . عمالھ ونوابھ عن استعمالھم على مصالح المسلمین الخاصة ذلك م
ًا  : أنھ قیل لعمر بن الخطاب«: روي إن ھاھنا غالمًا من أھل الحیرة حافظًا كاتب

                                                        

اب   )١( اب  : أخرجھ البخاري في صحیحھ، كت دیات، ب الحجر،    : ال اد ب ي   )٦٨٧٩ح(من أق ، ومسلم ف
  ).١٦٧٢ح(ثبوت القصاص في القتل بالحجر وغیره، : القسامة، باب: صحیحھ، كتاب

اب   )٢( اب  : أخرجھ البخاري في صحیحھ، كت بالط،    : الحدود، ب ي ال رجم ف ي   ) ٦٨١٩ح(ال ومسلم ف
  ).١٦٩٩ح(رجم الیھود، أھل الذمة، في الزنا، : الحدود، باب: ابصحیحھ، كت

  .٣١٠ـ ٤/٣٠٩: حاشیة الروض المربع شرح زاد المستقنع: انظر )٣(



  
  

 

 ٢٢٧  التعددیة العقائدیة وموقف اإلسالم منھا

ؤمنین    : قال. فلو اتخذتھ كاتبًا ن دون الم ة م ن   )١(»قد اتخذت إذًا بطان ب اب ، وعق
ة   «: كثیر ـ رحمھ اهللا ـ قائالً   ل الذم ففي ھذا األثر مع ھذه اآلیة دلیل على أن أھ

ى        ال یجوز استعمالھم في الك لمین واطالع عل ى المس ا استطالة عل ي فیھ تابة الت
ل الحرب    ن أھ د  .  )٢(»دواخل أمورھم التي یخشى أن یفشوھا إلى األعداء م وق

أفاض ابن القیم ـ رحمھ اهللا ـ في سرد مواقف بعض الخلفاء من أھل الذمة، حین 
اس        ي العب ة وبن ي أمی ة بن ي دول لمین ف ى المس تطالًة عل وذًا واس نھم نف رأوا م

اٍب        . )٣(وانتھاًء بدولة بني أیوب ن كت ھ اهللا ـ م ة نسخھا ـ رحم ونختار منھا قطع
ل   ات           )٤(للخلیفة العباسي المتوك ة زاخرة باآلی د مقدم ھ بع ول فی ھ، یق ى عمال إل

انھم    اب وائتم ل الكت واالة أھ ریم م ي تح ة ف ر   ...«: القرآنی ى أمی ى إل د انتھ وق
ة ی   م وال روی ًا ال رأي لھ ؤمنین أن أناس الھم،    الم ي أفع ة ف ل الذم تعینون بأھ س

فونھم،        ة فیعس ى الرعی لطونھم عل لمین، ویس ن دون المس ة م ذونھم بطان ویتخ
ؤمنین         ر الم أعَظَم أمی یھم، ف دوان عل م وغشھم، والع ویبسطون أیدیھم إلى ظلمھ
الى بحسمھ          ى اهللا تع رب إل ھ، وأحب التق ى اهللا من رأ إل ذلك وأنكره وأكبره، وتب

ور      والنھي عنھ، ورأى أ َور واألمصار، ووالة الثغ ى الُك ھ عل ن یكتب إلى عمال
الھم وأمورھم، واإلشراك       ن أعم واألجناد في ترك استعمالھم للذمة في شيء م

  . )٥(»لھم في أماناتھم

ول        ى الق ھ اهللا ـ إل یم ـ رحم ن الق قیقة     «: ثم خلص اب ة ش ت التولی ا كان ولم
عالى بأن من توالھم فإنھ منھم، الوالیة كانت تولیتھم نوعًا من تولیھم، وقد حكم ت

                                                        

  .، وصحح المحقق إسناده٢/٥٠٠: تفسیر ابن أبي حاتم )١(
  .١/٤٠٧: تفسیر القرآن العظیم )٢(
  .١٨٣ـ  ١/١٦٦: أحكام الذمة: انظر )٣(
د   » كل على اهللالمتو«جعفر : ھو )٤( ن محم اهللا  «ب ن ھارون   » لمعتصم ب و الفضل   » الرشید «ب أب

  .٢/١٢٧: األعالم. ھـ٢٤٧ھـ، وتوفي سنة ٢٣٢خلیفة عباسي، بویع لھ بالخالفة سنة 
  .١/١٧٤: أحكام أھل الذمة )٥(



  
التعددیة العقائدیة وموقف اإلسالم منھا

  ٢٢٨ 

راءة   ع الب ال تجتم راءة، ف افي الب ة تن نھم، والوالی البراءة م ان إال ب تم اإلیم وال ی
ة صلة،    والوالیة أبدًا، والوالیة إعزاز فال تجتمع ھي وإذالل الكفر أبدًا، والوالی

  . )١(»فال تجامع معاداة الكافر أبدًا

لمین     وھناك دراسات تاریخیة مھمة أظھرت عظم ذي حاق بالمس البالء ال
اء           ار وزراء وأمن ن الكف رھم م ة وغی ل الذم ن أھ ذوا م دما اتخ م، عن وبالدھ

رة  «: ، وفي ھذا یقول شیخ اإلسالم ابن تیمیة)٢(ومستشارین فقد عرف أھل الخب
ار         نھم بأخب ل دی اتبون أھ افقین یك ارى والمن ود والنص ن الیھ ة م ل الذم أن أھ

ذلك من أسرارھم، حتى أخذ جماعة من المسلمین المسلمین، وبما یطلعون على 
ولھذا وغیره ... في بالد التتر وسبي وغیر ذلك، بمطالعة أھل الذمة ألھل دینھم

  .)٣(»منعوا أن یكونوا على والیة المسلمین

وھذا یبین لنا أھمیة لزوم أحكام الشرع المطھر في التعامل مع أھل الذمة 
إنھم ال      بأن ال ُیرفعوا وُیعزوا ویتولوا أم دھم، ف م اهللا وأبع د أذلھ لمین وق ور المس

  .یرقبون في مؤمن إًال وال ذمة

  :دعوة أهل الذمة واملعاهدين واملستأمنني وأهل البدع واألهواء إىل احلق: املسألة اخلامسة
من إظھار علو الحق وتمیز أھلھ دعوة اآلخرین إلیھ، والدعوة إلى دین 

ن یبلغوھا ألھل األرض كافة، ویتحقق اهللا تعالى واجب على أھل اإلسالم أ
فدعوة أھل . وجوبھا في دیار المسلمین أكثر، ألن لھم فیھا السلطان والغلبة

الذمة وغیرھم وأھل البــدع واألھــواء إلى الحق واجب متعین على أھل العلـم 
 : والدعـوة، قـال تعـالى                       

                                                        

  .١/١٨٧: المصدر السابق )١(
ا    االنحرافات العقدیة والعلمیة في القرنین الثالث عشر وال«: انظر )٢( رابع عشر الھجریین وآثارھم

  .لعلي بن بخیت الزھراني» في حیاة األمة
  .٢٨/٦٤٦: مجموع الفتاوى )٣(



  
  

 

 ٢٢٩  التعددیة العقائدیة وموقف اإلسالم منھا

                   ]١٠٤: آل عمران[.  

 : وقال تعالى                      
             ]وقال تعالى]١٢٥: لالنح ،:         

                         ]وقال ]٣٣: فصلت ،
 : تعالى                            ]یوسف :

بلغوا «: قال× ـ رضي اهللا عنھماـ أن النبي   )١(، وعن عبد اهللا بن عمرو]١٠٨
، وقال علیھ الصالة والسالم لعلي بن أبي طالب ـ رضي اهللا )٢(»عني ولو آیة

ثم ادعھم إلى اإلسالم وأخبرھم بما یجب «: عنھ ـ حین بعثھ لقتال یھود خیبر
ر لك من أن یكون لك حمر علیھم، فواهللا ألن یھدي اهللا بك رجًال واحدًا خی

من دعا إلى ھدى كان لھ «: قال× ، وعن أبي ھریرة أن رسول اهللا  )٣(»النعم
،  )٤(»من األجر مثل أجور من تبعھ ال ینقص ذلك من أجورھم شیئًا

  .والنصوص في وجوب الدعوة وفضلھا كثیرة

  :أسلوب الدعوة إىل احلق
 : عوة فقالأرشد اهللا تعالى عباده المؤمنین إلى أسلوب الد      

                                
                                                        

ھ،        : ھو )١( ل أبی اد النساك، أسلم قب ل، من الزھ عبد اهللا بن عمرو بن العاص القرشي، صحابي جلی
ة الحدیث، مات   × وشھد مع النبي  سنة   كثیر من الغزوات والمشاھد، وكان من المكثرین لروای

  .٢٩٨ـ  ٥/٢٩٧: تھذیب التھذیب. ھـ٦٥
اب     )٢( حیحھ، كت ي ص اري ف ھ البخ اب  : أخرج اء، ب ث األنبی رائیل،     : أحادی ي إس ن بن ر ع ا ذك م

  ).٣٤٦١ح(
ھ رجل،     : الجھاد، باب: أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب )٣( ى یدی ، )٣٠٠٩(فضل من أسلم عل

اب   حیحھ، كت ي ص لم ف اب : ومس حابة، ب ائل الص ا : فض ن فض ب،   م ي طال ن أب ي ب ئل عل
  ).٢٤٠٦ح(

اب  : ، وأبي داود في سننھ، كتاب٢/٥٠٥: أخرجھ اإلمام أحمد في مسنده )٤( ى    : السنة، ب من دعا إل
  ).٤٦٠٩ح(السنة، 
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                    ]١٢٥: النحل[ ،
بالحكمة، وبالموعظة الحسنة، وبالمجادلة بالتي ھي : ة أمورفالدعوة تكون بثالث

  :وبیان معانیھا كما یلي. أحسن

  :احلكمة: أوالً
، وقال  )١(»إصابة الحق بالعلم والعقل: الحكمة«: قال الراغب األصبھاني

ذي    ) الحكمة(«: ابن جریر الطبري ھ ال ك، وكتاب یقول بوحي اهللا الذي یوحیھ إلی
وھي  : قیل. أي بالمقالة المحكمة الصحیحة«: ل الشوكاني، وقا )٢(»ینزل علیك

ول     )٣(»الحجج القطعیة المفیدة للیقین ة، والق ة البالغ ، فالحكمة صفة تجمع الحج
  .)٤(الفصل، والفعل الرشید، مستمدة من الشرع الصحیح والعقل الصریح

  :املوعظة احلسنة: ثانياً
ا   وھو ... زجر مقترن بتخویف: الوعظ«: قال الراغب الخیر فیم التذكیر ب

ب ھ القل رق ل ر )٥(»ی ن جری ال اب ة «: ، وق ا اهللا حج ي جعلھ ة الت العبر الجمیل ب
ن      ذه السورة م ي ھ علیھم في كتابھ، وذكرھم بھا في تنزیلھ، كالتي عدد علیھم ف

ھ     ن آالئ رھم م ا ذك ال الشوكاني   )٦(»حججھ، وذكرھم فیھا م الموعظة  («: ، وق
ي یستحسنھا السامع،     وھي المقالة المشتمل): الحسنة نة الت ة على الموعظة الحس

ل      ا، قی اع السامع بھ ار انتف ة    : وتكون في نفسھا حسنة، باعتب وھي الحجج الظنی
، فالموعظة الحسنة یكون فیھا  )٧(»اإلقناعیة، الموجبة للتصدیق بمقدمات مقبولة

                                                        

  .١٢٧المفردات في غریب القرآن، ص )١(
  .١٤/١٩٤: جامع البیان عن تأویل آي القرآن )٢(
  .٣/٢٠٣: فتح القدیر )٣(
  .٤/١٥٥٧: بین األدیان دعوة التقریب: انظر )٤(
  .٥٢٧المفردات في غریب القرآن، ص )٥(
  .١٤/١٩٤: جامع البیان )٦(
  .٣/٢٠٣: فتح القدیر )٧(
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ى      افت إل إذا انض ب، ف ؤثر بالقل ي ت ة الت ة الوجدانی ؤثرات العاطفی تخدام الم  اس
  .الحكمة التي تؤثر بالعقل كانت الدعوة إلى اهللا أفضل ما تكون

  :اادلة باليت هي أحسن: ثالثاً
ة : الجدال«: قال الراغب ال   )١(»المفاوضة على سبیل المنازعة والمغالب ، وق

ھ،      «: القرطبي ى حججھ وآیات ھ عل على معنى الدعاء لھم إلى اهللا عز وجل، والتنبی
: ، وقال السعدي )٢(»ان، ال على طریق اإلغالظ والمخاشنةرجاء إجابتھم إلى اإلیم

ة، أو       « ر بصیرة من المجادل ینھى تعالى عن مجادلة أھل الكتاب إذا كانت عن غی
ین    بغیر قاعدة مرضیة، وأن ال یجادلوا إال بالتي ھي أحسن، بحسن خلق ولطف ول

. موصل لذلك كالم، ودعوٍة إلى الحق وتحسینھ، ورد الباطل وتھجینھ، بأقرب طریق
ل یكون القصد        و، ب ة، وحب العل وأن ال یكون القصد منھا مجرد المجادلة والمغالب

ق    ة الخل اعھم        )٣(»بیان الحق، وھدای ى طب ب عل ذین تغل ة تستعمل مع ال ، والمجادل
  .المخاصمة والمشاغبة واللجج

  :أمثلة نبوية على دعوة أهل الذمة واملعاهدين* 

دعوة        معاھدًا ال× حینما كان النبي  ام بواجب ال ة ق ة النبوی ي المدین ود ف یھ
ة،            م قل دى وھ ن اھت نھم م دى م ة، فاھت یھم الحج ام عل ى أق إلى اهللا خیر قیام، حت
وھلك منھم من ھلك عن بینة وعلم، ومن أمثلة ذلك ما رواه أبو ھریرة ـ رضي 

ال     ھ ـ ق ول اهللا  «: اهللا عن ا رس رج علین ي المسجد، إذ خ ن ف ا نح ال× بینم : فق
و دراس  انطلق ت الم ا بی ى جئن ھ حت ا مع ود، فخرجن ى یھ ي  )٤(ا إل ام النب × ، فق
ال  : فقالوا. یا معشر یھود أسلموا تسلموا: فناداھم ك  : قد بّلغت یا أبا القاسم، فق ذل

                                                        

  .٨٩المفردات في غریب القرآن، ص )١(
  .١٣/٣٥٠: الجامع ألحكام القرآن )٢(
  .٥٧٧تیسیر الكریم الرحمن، ص )٣(
  .٦/٣١٣: فتح الباري: البیت الذي ُیدرس فیھ كتابھم، انظر: بیت المدراس )٤(



  
التعددیة العقائدیة وموقف اإلسالم منھا

  ٢٣٢ 

ال  : ثم قالھا الثانیة، فقالوا. أرید ة، فق وا  : قد بّلغت یا أبا القاسم، ثم قال الثالث اعلم
ھ   أن األرض هللا ورسولھ، وإني أری یئًا فلیبع د أن أجلیكم، فمن وجد منكم بمالھ ش

، وعن أنس بن مالك ـ رضي اهللا عنھ   )١(»وإال فاعلموا أن األرض هللا ورسولھ
د   × فمرض، فأتاه النبي × كان غالم یھودي یخدم النبي «: ـ قال د عن یعوده فقع

ھ   ال ل ھ        : رأسھ، فق ال ل ده فق ھ وھو عن ى أبی لم، فنظر إل ا القاسم    : أس  ،×أطع أب
وغیر ھذه .  )٢(»الحمد هللا الذي أنقذه من النار: وھو یقول× فأسلم، فخرج النبي 

  .األمثلة كثیر

فیجب على أھل اإلسالم أن یقوموا بواجب الدعوة إلى اهللا مع كل أصناف 
ى   الكافرین، والمنحرفین من المسلمین في كل مكان، وأن یدخلوا بدعوة الحق إل

ارتضاه للعالمین، فإن عجزوا عن ذلك فال أقل من دیارھم، فیبلغوا دین اهللا الذي 
أن یقوموا بواجب الدعوة لمن یعیش في دیارھم من الكافرین والمنحرفین، حتى 

  .تبرئ ذممھم، وتقوم الحجة، ویظھر الحق، واهللا غالب على أمره

  

 

ي     اإلسالم یعلو وال یعلى، فأھل اإلسالم یجب ع   روا الحق ف یھم أن یظھ ل
الظھور واالستعالن،       ًا، وأن ال یسمحوا للباطل ب بالدھم، ویجعلونھ عزیزًا غالب

دین       ًا للحق، وخذالنًا لل ھ، وتوھین ك إعزازًا ل إن ذل ل   . ف وإن عدم السماح للباط
  .بالظھور یؤدي إلى ظھور الحق، وذلك أعظم دعوة لھ

ق الباطل، وإذا غاب ظھر وھذه سنة اهللا تعالى، فإن الحق إذا حضر زھ

                                                        

اب  )١( اب  : أخرجھ البخاري في صحیحھ، كت ره،        : اإلكراه، ب ي الحق وغی ع المكره ونحوه ف ي بی ف
  ).١٧٦٥ح(إجالء الیھود من الحجاز، : الجھاد، باب: ، ومسلم في صحیحھ، كتاب)٦٩٤٤ح(

اب  : أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب )٢( ائز، ب ھ؟،  إذا أسلم الصبي فمات ھل ُیصلى      : الجن علی
  ).١٣٥٦ح(
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 : الباطل، قال تعالى                       

 ]دخل النبي «: ، وعن عبد اهللا بن مسعود ـ رضي اهللا عنھ ـ قال]٨١: اإلسراء ×
: في یده ویقول مكـة وحول البیت ستـون وثالثمـائة نصب، فجعـل یطعنھا بعود

                        جاء الحق وما ُیبدئ ،
  .)١(»الباطل وما یعید

مح رسول اهللا    م یس ر   × فل ة، وأظھ ار الجاھلی ل أزال آث اء، ب ل بالبق للباط
  .شعائر اإلسالم ودعوتھ

ت   فكان من أحكام اإلسالم الثابتة عدم  السماح للباطل بالظھور، سواًء كان
شعائر كفر من قبل أھل الذمة، أو شعائر بدع، أو مذاھب منحرفة عن اإلسالم،  

  :أو معاصي ومنكرات، وھذا ما سأفصل فیھ

  :عدم السماح ألهل الباطل بإظهار شعائرهم والدعوة إىل باطلهم: املسألة األوىل
ة   ھذا من األحكام الثابتة المتفق علیھا، فقد  جاء النص في الشروط العمری

على عدم السماح ألھل الذمة بإظھار شعائر دینھم، أو إظھار المنكر من أقوالھم 
القبول،   روط ب ذه الش الم ھ ة اإلس ى أئم د تلق نھم، وق ى دی دعوة إل الھم أو ال وأفع

وأال نضرب بنواقیسنا إال ضربًا «: ومما جاء فیھا ما یلي. وأجمعوا على جملتھا
ي    خفیًا في جو ًا ف ف كنائسنا فیما یحضره المسلمون، وأال نخرج صلیبًا وال كتاب

ال         ًا ـ ق رج باعوث لمین، وأال نخ وق المس رج    : س ا یخ ون كم اعوث یجتمع الب
عانین         ر ـ وال ش حى والفط وم األض لمون ی ع   )٢(المس واتنا م ع أص ، وال نرف

لمین، وأال نجاورھم با    ازیر  موتانا، وال نظھر النیران معھم في أسواق المس لخن
ھ     دعو إلی ا، وال ن ي دینن ب ف ركًا، وال نرغِّ ر ش ور، وال نظھ ع الخم وال ببی

                                                        

اب   )١( حیحھ، كت ي ص اري ف ھ البخ اب: أخرج یر، ب ل : +التفس ق الباط ق وزھ اء الح ل ج ، "وق
  ).٤٧٢٠ح(

  .٢/١٥٥: أحكام أھل الذمة: عید  من أعیاد النصارى، انظر: الشعانین )٢(
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  .)١(»أحدًا

لمون،     ا المس أذى منھ فالممنوع ھنا ھو إظھار شعائرھم ومنكراتھم التي یت
أما ممارسة شعائرھم ومنكراتھم التي یعتقدون حلھا في دورھم وأماكن عبادتھم 

ال    وھذا إلع.  )٢(فال یمنعوا من ذلك  ھ، ف ر وأھل زاز اإلسالم وأھلھ، وإذالل الكف
ر       ا شعائر الكف ة، أم ان والطاع یظھر في دیار اإلسالم إال شعائر التوحید واإلیم

  .والبدع والمعصیة فتبقى مقموعة مستخفیة

ي         اء ف د ج ل، فق نھم الباط ى دی دعوة إل م بال ماح لھ دم الس ك ع ع ذل ویتب
، وھذا أھم األمور »ندعو إلیھ أحدًا وال نرّغب في دیننا، وال«: الشروط العمریة

ي   التي یمنعون منھا، فإن في الدعوة إلى دینھم فتنة لبعض المسلمین، وتشكیك ف
یم          ـن الق ـول اب ـذا یق ي ھ ن باإلسـالم، وف ن   «: دینھم، وھو متضمن للطع ذا م ھ

ھ حراب اهللا ورسولھ                 ة ـ فإن د الذم ھ ـ أي عھ د ب نقض العھ یاء أن ی ى األش أول
د     باللسان، وق   ن الحراب بالی ون أعظم م ى اهللا ورسولھ     . د یك دعوة إل ا أن ال كم

  .جھاد بالقلب واللسان، وقد یكون أفضل من الجھاد بالید

ولما كانت الدعوة إلى الباطل مستلزمة ـ والبد ـ للطعن في الحق، كان 
 : دعاؤھم إلى دینھم وترغیبھم فیھ طعنًا في دین اإلسالم، وقد قال تعالى  

                          
. ، وال ریب أن الطعن في الدین أعظم من الطعن بالرمح والسیف]١٢: التوبة[

فأولى ما انتقض بھ العھد الطعن في الدین، ولو لم یكن مشروطًا علیھم، فالشرط 
  . )٣(»ال تأكیدًا وقوةما زاده إ

دعوة    *  نھم وال ولو قال قائل إن ھذا المنع وعدم السماح بإظھار شعائر دی

                                                        

  .٢٢٥سبق تخریجھ، ص  )١(
  .١٥٤ـ  ٢/١٥١: أحكام أھل الذمة: انظر )٢(
  .٢/١٦٠: أحكام أھل الذمة )٣(
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ھ      ا علی ارض لم إلیھ، ظلم وحجر على اآلخرین، ومنافي للتعایش السلمي، ومتع
  .الدول المتقدمة من تعددیة وقبول لآلخر

  :فالرّد على ھذا االدعاء من عدة أوجھ

ل       أن المسلمین یصدرون :أوالً ا التعام امھم وأمورھم ومنھ ع أحك في جمی
وي   ل    . مع المخالفین عن دین رباني، وشریعة محكمة، وھدي نب تبان لك د اس وق

طالب حق منصف، أن ھذا الدین خیر دین طرق العالم، وشریعتھ أعدل شریعة 
فإن اهللا تعالى عدل، وحكمھ عدل، وقضاءه . وأسمحھا، وھدیھ أكمل ھدي وأتمھ

  .تقدست أسماؤهعدل، جل جاللھ و

م            :ثانياً ھ ظل یس فی نھم ل ى دی دعوة إل ار شعائرھم أو ال ن إظھ نعھم م أن م
ادة           ن العب وا م إنھم ال یمنع م، ف ة لھ وق ضروریة أو حاجی لھم، وال منع من حق
اء           ین أبن دینھم ب دعوة ل ن ال وا م م، وال یمنع ي دورھ نھم ف وممارسة شعائرھم بی

  فأي ظلم في ھذا؟ملتھم، ولكن المنع من االستعالن بذلك، 

ًا      :ثالثاً ت حقوق د أغفل ة، لق نقول لمن ینظر إلى حقوق أھل الذمة المزعوم
أخرى أعظم وأولى، وھي حق اهللا تعالى، وحقوق المسلمین، فإن حق اهللا تعالى 

ؤمنین     اده الم الد عب ي ب وأن . أن ال ُیعلن بالكفر والمنكر في أي مكان وبالذات ف
  .دینھ الحق الذي ارتضاه للناسال ُیدعى إلى دین باطل یناقض 

نھم، وأن ال     ي دی وا ف ومن حقوق المسلمین الذین ھم في دیارھم أن ال یفتن
  .یتآذوا برؤیة وسماع شعائر الكفر، ومنكرات أھلھ

یھم،       :رابعاً وانین الوضعیة إل ا تنظر الق أن اإلسالم ال ینظر إلى الناس كم
ى حق،       على أنھم متساوون في جمیع الحقوق الدینیة، ال  ن ھو عل ین م رق ب تف

  .ومن ھو على باطل، بل ال تملك الفرقان الذي تعرف بھ الحق من الباطل

ا        م بھ ي یحك وق الت ر الحق وق غی أما دین اهللا تعالى فیحكم ألھل الحق بحق
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  .ألھل الباطل الذین یعیشون في بالد المسلمین

ــاً مى  :خامس ي ُتس دول الت ة«أن ال وانین تتعل » متقدم ة وق ن أنظم ق تس
ن     ى م ة أدن ي مرتب م ف یھا، تجعلھ ى أراض ین عل ین المقیم اجرین والالجئ بالمھ

فھذه الدول العلمانیة الحدیثة تمارس التمییز بین الناس على . مواطنیھا األصلیین
ون    رق، أو الل ھ األرض، أو الع ة اإلسالمیة    . أسس أرضیة، تراعي فی ا الدول أم

وعیة      ى أسس موض اًء عل اس بن ین الن ز ب ي ُتمی ر   فھ ان والكف ھ اإلیم ُتراعي فی
ا        . والحق والباطل اس بسبب م ین الن رق ب ن یف فأي الفریقین أحق بالصواب؟ م

باب ال   نھم ألس رق بی ن یف ل، أو م دة وعم ن عقی ھم م وه ألنفس اروه وارتض اخت
  اختیار لھم فیھا؟

ا، وال          :سادساً ي یسیر علیھ ھ الت اتیره وأنظمت ھ دس الم ل ي الع أن كل بلد ف
ى   یسمح ألحد بم ة عل خالفتھا، فالدولة المسلمة دستورھا وأحكامھا وأنظمتھا مبنی

كتاب ربھا وسنة نبیھا، ولما كان األمر كذلك لم یكن خطًأ حتى بالمعاییر الدولیة 
ذي        ا ال دین بدستورنا ومنھجن ي ال ا ف أن نلزم من یعیش على أرضنا ممن یخالفن

  .)١(نعتقده ونحبھ

ة      :سابعاً ل الذم دینھم ال     أن عدم السماح ألھ دعوة ل ار شعائرھم وال بإظھ
ین    یتنافى مع التعایش السلمي أبدًا، فإن أحكام اإلسالم تضمن لھم أن یعیشوا آمن
مطمئنین، ال یتعرضون لقتل أو اضطھاد أو سرقة أو ظلم، بل جاءت نصوص  

د      .  )٢(شرعیة تحذر من ذلك أشد التحذیر ك، فق ى ذل لمین شاھد عل وتاریخ المس
ون        عاش أھل الذمة ف دة ینعم ة عدی م اإلسالم أزمن لمین، وتحت حك ي بالد المس

م      لمون أعدل وأرحم بھ بنعمة العدل واإلنصاف، واألمن واألمان، بل كان المس

                                                        

  .٣٧التقارب والتعایش مع غیر المسلمین، ص: انظر )١(
  .سیأتي تفصیلھا في المبحث الثاني من ھذا الفصل )٢(



  
  

 

 ٢٣٧  التعددیة العقائدیة وموقف اإلسالم منھا

  .)١(من بعض أبناء ملتھم أحیانًا، وقد شھد بذلك بعض المنصفین منھم

رب     الد الغ ي ب ون ف ذین یعیش لمون ال ھ المس ان یعانی ا ك الف م ذا بخ وھ
وحتى في ظل الحكم . )٢(من ظلم واضطھاد عظیم من رجال الكنیسةالنصراني، 

العلماني المعاصر لبالد الغرب فإن المسلمین لم ینالوا حقوقھم كاملة، بل یعانون 
  .)٣(من تضییق وعسف في كثیر من األحیان

ب أن     *  ھ یج دعوة إلی ل، وال عائر الباط ار ش ن إظھ ع م ذا المن ا أن ھ كم
ن اهللا  یعامل بھ أھل البدع وأھل  المذاھب المنحرفة كاللیبرالیین وأمثالھم، فإن دی

ن اهللا     ھ، ودی یجب أن یبقى عزیزًا ظاھرًا ال یسمح بما یعارضھ أو یشوھھ ویبّدل
وھذا الحكم الشرعي علیھ أدلة . ×الحق ھو ما كان على كتاب اهللا وسنة رسولھ 

  :كثیرة، منھا ما یلي

تحذیر من الردة والبدع واألھواء كل ما جاء في القرآن والسنة من ال :أوالً
تعتبر أدلة على ذلك، فإن تلك النصوص تحذر وتنھى المسلم   )٤(ومفارقة الدین 

ھ،               ي خاصة نفس ك ف ان ذل و ك ى ول دع حت ردة والب ن ال ي شيء م ع ف من أن یق
فكیف إذا أظھر ذلك ودعا إلیھ اآلخرین، بال شك أن أثمھ أعظم وأشنع، فعن أبي 

ي اهللا ع          رة ـ رض ي          ھری ھ ـ أن النب ال× ن افى إال   «:  ق ي مع ل أمت ك
اھرون  اھر  .  )٥(»المج ن ج ف بم ي، فكی اھر بالمعاص ن ج ق م ي ح ذا ف فھ

  .باالنحرافات العقدیة الخطیرة

من «: قال× ـ رضي اهللا عنھ ـ أن رسول اهللا   )٦(وعن أبي سعید الخدري
                                                        

  .٣٩التقارب والتعایش مع غیر المسلمین، ص: انظر )١(
  .٨٧قصة االضطھاد الدیني في المسیحیة واإلسالم، ص: انظر )٢(
  .٤٠التقارب والتعایش مع غیر المسلمین، ص: انظر )٣(
  .انظر ما ذكرتھ من ھذه األدلة في المبحث الثاني من الفصل الثاني )٤(
  ).٦٠٦٩ح(ستر المؤمن على نفسھ، : األدب، باب: أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب )٥(
ي   : ھو )٦( ین للنب وفي سنة   ×سعد بن مالك بن سنان الخدري األنصاري الخزرجي، من المالزم ، ت



  
التعددیة العقائدیة وموقف اإلسالم منھا

  ٢٣٨ 

طع فبقلبھ وذلك رأى منكم منكرًا فلیغیره بیده، فإن لم یستطع فبلسانھ، فإن لم یست
  .)١(»أضعف اإلیمان

  .والبدع أعظم المنكرات بعد الشرك باهللا

 : من األدلة على ذلك قول اهللا تعالى :ثانياً          

                              

                         

    ]١٤٠: النساء[.  

 : وقولھ تعالى                     

                          

        ]فنھى تعالى نھیًا قاطعًا عن الجلوس في ]٦٨: األنعام ،
آیات اهللا، فھذا مجالس المستھزئین بالدین وأھل البدع واألھواء إذا خاضوا في 

النھي في حالة إعالنھم لباطلھم في مجالسھم الخاصة، فالنھي عن إظھار ھذا 
: الباطل لعامة المسلمین أولى وأحرى، یقول السعدي في تفسیر آیة األنعام

المراد بالخوض في آیات اهللا التكلم بما یخالف الحق، من تحسین المقاالت «
، واإلعراض عن الحق، والقدح فیھ وفي الباطلة، والدعوة إلیھا، ومدح أھلھا

فأمر اهللا رسولھ أصًال، وأمتھ تبعًا، إذا رأوا من یخوض بآیات اهللا بشيء . أھلھ
مما ذكر، باإلعراض عنھم، وعدم حضور مجالس الخائضین بالباطل 

  . )٢(»واالستمرار على ذلك، حتى یكون البحث والخوض في كالم غیره

ھ  والسماح ألھل البدع والمذاھب  المنحرفة بإظھار باطلھم والدعوة إلیھ فی

                                                        

  .٣/٤١٨: تھذیب التھذیب. ھـ٧٤
اب  )١( ي صحیحھ، كت لم ف ھ مس اب: أخرج ان، ب ان،  : اإلیم ن اإلیم ر م ي عن المنك ون النھ ان ك بی

  ).٤٩ح(
  .٢١٤تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كالم المنان، ص )٢(



  
  

 

 ٢٣٩  التعددیة العقائدیة وموقف اإلسالم منھا

االت   خطر عظیم على عقیدة المسلمین، وقد حذر من ذلك علماء اإلسالم في مق
ول الشاطبي     ا ق ر منھ ي        «: كثیرة جدًا، أذك دین ھالك، وھي ف ي ال دع ف إن الب ف

دان     ي األب ن السم ف دین أعظم م ورة     )١(»ال ة س یر آی ي تفس وكاني ف ال الش ، وق
ا  ام الس ھ        «: بقةاألنع أتي علی ا ال ی ة م الس الملعون ذه المج ن ھ اھدنا م د ش وق

ا،   الحصر، وقمنا في نصرة الحق ودفع الباطل بما قدرنا علیھ وبلغت إلیھ طاقتن
دع    ل الب ة أھ م أن مجالس ا عل ق معرفتھ رة ح ریعة المطھ ذه الش رف ھ ن ع وم

ن  المضلة فیھا من المفسدة أضعاف ما في مجالسة من یعصي اهللا بفعل شيء   م
ھ           اب والسنة، فإن م الكت ي عل دم ف ر راسخ الق ان غی المحرمات، وال سیما لمن ك
دح     ان، فینق ربما ینفق علیھ من كذباتھم وھذیانھم ما ھو من البطالن بأوضح مك
ھ         ى اهللا ب ره، ویلق دة عم ذلك م ل ب ھ فیعم في قلبھ ما یصعب عالجھ ویعسر دفع

  . )٢(»المنكرمعتقدًا أنھ من الحق وھو من أبطل الباطل وأنكر 

اً  اء الراشدین ـ رضي اهللا عنھم ـ            : ثالث ل الخلف ك عم ى ذل ة عل ن األدل وم
واء    دع واألھ ن الب يء م ور ش محون بظھ وا یس م یكون إنھم ل حابة، ف ة الص وبقی

فھذا أبو بكر الصدیق ـ رضي اهللا عنھ ـ حینما حدثت   . والمنكرات والدعوة إلیھا
ل ح   × الردة بعد موت رسول اهللا    اتلھم بك ذا     ق ھ الصحابة، وھ زم وشدة، ووافق

بالدرة لخوضھ    )٣(عمر بن الخطاب ـ رضي اهللا عنھ ـ ضرب صبیغًا بن عسل  
ر       )٤(في اآلیات المتشابھات  ة لقطع داب ، وأّدب األمة كلھا بقطع شجرة الحدیبی

واطن محددة     )٥(البدع حینما خشي من الغلو بھا  ادون م ، ونھى الذین كانوا یرت

                                                        

  .١٧٨ملحق اإلفادات واإلنشادات، ص )١(
  .٢/١٢٨: فتح القدیر )٢(
ھ عمر    صبیغ بن عسل، ویقال ابن سھل الحنظلي، كان یسأل عن ال: ھو )٣( رآن فأدب . متشابھ من الق

  .٣/٣٧٠: اإلصابة: انظر
  .٧٣، والشریعة لآلجري، ص١/٥٥: سنن الدارمي: انظر )٤(
  .٤٢البدع والنھي عنھا، ص: انظر )٥(



  
التعددیة العقائدیة وموقف اإلسالم منھا

  ٢٤٠ 

  . )١(لم یرد بھ الشرع  للتعبد عندھا ما

رآن                ي الق ر االختالف ف ھ ـ داب ان ـ رضي اهللا عن ن عف ـان ب وحسم عثم
ھ  الة            . بجمعھ وتدوین ھ ـ الشیعة الغ ب ـ رضي اهللا عن ي طال ن أب ي ب وحرق عل

ي         )٢(بالنار حینما علـم أنھم یقدسونھ ى أب ن الشیعة عل ن فضلھ م د م ر بجل ، وأم
ر  ر وعم ن ا   . )٣(بك ھ م ن مع و وم ل ھ روا   وقات ا أظھ وارج حینم حابة الخ لص

ز تصدى      . تكفیرھم للمسلمین وقتالھم د العزی ن عب ر ب وكذلك الخلیفة الراشد عم
  .)٤(لبدعة القدریة والخوارج ولم یسمح لھم بالظھور

ون     ة المفضلة، یمنع ولم یزل كذلك أكثر حكام المسلمین في القرون الثالث
ك  أھل البدع واألھواء من إظھار بدعھم والدعوة إل یھا ویعاونھم ویحثھم على ذل

  .)٥(العلماء ـ رحمھم اهللا ـ

الف،    ًا للمخ ات، وإرھاب ًا للحری رًا، وكتم دوانًا وحج ًا وع ذا ظلم یس ھ ول
واء        دع واألھ ل الب ول أھ ا یق لمین، كم ین المس ًا ب ھ، وتفریق تعداء علی واس

ات  ًا للمبطل      )٦(واالنحراف دین، وقمع رة لل ًا للحق، ونص ع إحقاق ذا المن ل ھ ین، ، ب
ھ     ر، دّل علی وحراسة للعقیدة وكبتًا للضاللة، وأمرًا بالمعروف، ونھیًا عن المنك
ن    ر م القرآن والسنة، وأقوال الصحابة وعملھم، وقرر ذلك أئمة اإلسالم في كثی

ة   ن تیمی ت البدعة ظاھرة،     «: أقوالھم، من ذلك قول شیخ اإلسالم اب ا إذا كان فأم
ریعة، ك     ة للش ا مخالف ة أنھ رف العام ة    تع روافض والقدری وارج وال ة الخ بدع

                                                        

  .٤٢المرجع السابق، ص: انظر )١(
  .١/١١: منھاج السنة: انظر )٢(
  .١/١١: المرجع السابق )٣(
  .٩٧ـ  ٨٣یز، صسیرة ومناقب عمر بن عبد العز: انظر )٤(
ر )٥( ة: انظ ة والنھای ر١٢/٧: البدای دع : ، وانظ راق والب واء واالفت ي األھ ات ف ائل ودراس : رس

  .١٦٥ـ  ١/١٦٣
  .١٠٩حراسة العقیدة، ص: انظر )٦(



  
  

 

 ٢٤١  التعددیة العقائدیة وموقف اإلسالم منھا

ام   ا ع ى     . والجھمیة، فھذه على السلطان إنكارھا ألن علمھ ار عل ھ اإلنك ا علی كم
  . )١(»من یستحل الفواحش والخمر وترك الصالة ونحو ذلك

ذاھب   دع والم ار الب ًا بإنك یقون ذرع الل یض راف والض ل االنح ن أھ ولك
ر،     المنحرفة والتصـدي لھـا، ویضیقــون باألمــر بالمعـروف والنھي عن المنك

م والشتم والسب والحجر،        ویجعلون ذلك ـ حسب موازینھم المنحرفة ـ من الظل
  .وكتم الحریات، واالستعداء ضد الخصوم، والتضییق على المخالفین

  :احلذر من خيانة أهل الذمة واملعاهدين واملستأمنني: املسألة الثانية
ارھم،   یجب على المسلمین الحذر من خیانة أ ي دی ھل الذمة والمستأمنین ف

دائھم        لمین ألع ى المس ون عل ب عی ي الغال م ف ن  . فإن والءھم ألھل ملتھم، وھ م
ة أال         ل الذم ى أھ ترط عل ب أن تش ي یج روط الت م الش ن أھ ان م ك ك ل ذل أج
د          لمین، وق ًا للمس وا غش ًا، وال یكتم ؤوا جاسوس لمین، وأال ی ى المس یتجسسوا عل

روط  ي الش رط ف ذا الش اء ھ ا ج ث فیھ ة، حی ي «: العمری ا وال ف ؤوي فیھ وال ن
  .)٢(»منازلنا جاسوسًا، وال نكتم غشًا للمسلمین

: فإذا نقض أھل الذمة ھذا الشرط انتقض عھدھم، وفي ھذا یقول ابن القیم
دھم  « تقض عھ ذلك  . فمتى علموا أمرًا فیھ غش لإلسالم والمسلمین وكتموا ان وب

ارة   أفتینا ولي األمر بانتقاض عھد النصا رى، لما سعوا في إحراق الجامع والمن
ي     ع ول م یطل ك ول تم ذل ھم وك م بعض ھم، وعل ل بعض الح، ففع وق الس وس

  .)٣(»األمر

ألنھ » عدم السماح للباطل بالظھور«وإنما ذكرت ھذه المسألة في مطلب 
م            مح لھ لمین إذا ُس رھم للمس ة وغی ل الذم ة أھ ون خیان ا تك ّم إنم في الغالب األع

                                                        

  .٣/٢٣٩: مجموع الفتاوى )١(
  .٢٢٥سبق تخریجھ، ص  )٢(
  .٢/١٥٠: أحكام أھل الذمة )٣(
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  ٢٤٢ 

ى       بإظھار باطلھم زداد جرأتھم عل م ت ن ث والدعوة إلیھ، فإنھا تقوى شوكتھم، وم
انتھم     ع خی الي تق لمین، وبالت عرھم      . المس الظھور یش م ب ماح لھ ًا أن الس وأیض

ة  ش والخیان دفعھم للغ ا ی وانھم، مم لمین وھ عف المس ن . بض ا إذا رأوا م أم
دم  المسلمین الحزم والصالبة بعدم السماح لھم بإظھار باطلھم والدعوة إلی ھ، وبع

تقویة شوكتھم، فإنھم یبقون على عھدھم وذمتھم وبالذات إذا التزم لھم المسلمون 
  .ما أمروا بھ من العدل واإلنصاف معھم

اب      ول صاحب كت ذا یق ي ھ الم   «وف ي اإلس راء ف والء والب إن أول «: »ال
ھذا . الوھن الذي أصیب بھ المسلمون ھو وقوعھم في أزمة التردد في ھذا األمر

تھم     التردد ل ذم ع أھ الذي جرھم بدوره إلى الخلط بین التسامح الذي أمروا بھ م
ن        العھود لم اء ب ایتھم والوف ى رع ر إل الذین ھم تحت سلطانھم، والذین ھم في فق
عاھدوا منھم، وبین التساھل مع أعداء اهللا وأعدائھم من المحاربین هللا ولرسولھ، 

اون موضع الحزم      والصالبة، وھل أضاعھم     فكثیرًا ما وضعوا التساھل والتع
  !الیوم غیر ھذا؟

لمین،      ین المس ت ب ي وقع ة الت روب األھلی ة والح تن الداخلی م الف إن معظ
وعوامل الضعف واالنحطاط التي اجتاحت دیار اإلسالم لو درست بإمعان ودقة 

  . )١(»... لوجدت أصابع ھؤالء الكفار وراءھا

مسلمین دائمًا تستغل األقلیات ولُیعلم أن الدول الغربیة المعادیة لإلسالم وال
بالد،    التي في بالد المسلمین لتحقیق مصالحھا، وإلحداث فتن وقالقل تضعف ال

فإن تحریك األقلیات ھو دائمًا عمل إیجابي، لما ینتج «: یقول أحد سیاسي الغرب
  . )٢(»عنھ من آثار تدمیریة على المجتمع المستقر

                                                        

اب    )١( ن كت ات م راء ف  «مقتطف والء والب المال ن »ي اإلس ًال ع ر   : ، نق ع غی ایش م ارب والتع التق
  .٥١المسلمین، ص

  .وما بعدھا ٧٤٠الملل والنحل واألعراق، ص: انظر )٢(



  
  

 

 ٢٤٣  التعددیة العقائدیة وموقف اإلسالم منھا

ى   راره عل رص الغرب وإص رف سبب ح ا نع ن ھن ة  وم دیر التعددی تص
ھ، عن      دم فی بمفھومھا الغربي إلى العالم اإلسالمي، وذلك حتى یجد لھ موطن ق
ة یستغلھا لمصالحھ          ي الحقیق و ف ا، وھ ى حقوقھ اكى عل طریق األقلیات التي یتب

  . )١(التخریبیة العدائیة 

وھكذا في كل زمان، كلما تقوى أھل الذمة وُسمح لھم بالظھور، أصبحوا  
وقد تقدم قول شیخ . ء على المسلمین، وخنجرًا مسمومًا في ظھورھمعونًا لألعدا

فقد عرف أھل الخبرة أن أھل الذمة من الیھود والنصارى  «: اإلسالم ابن تیمیة
ن      ك م ى ذل ا یطلعون عل لمین، وبم ار المس نھم بأخب ل دی اتبون أھ افقین یك والمن

  . )٢(»أسرارھم

  :أظهر الباطلبيان أحكام الشريعة يف من : املسألة الثالثة
ي        ور الباطل وشیوعھ ف ومما یدل على أن شریعة اإلسالم ال تسمح بظھ
ا      ر الباطل، أو دع ن أظھ المجتمع المسلم، أن ھناك عقوبات شرعیة وضعت لم

ل  . إلیھ، سواًء كان كفرًا أو بدعة أو دون ذلك وھذه العقوبات تتفاوت ما بین القت
مقدرة لحق اهللا تعالى، ثم ھي  والضرب والھجر والنفي ونحوھا، وھي عقوبات 

اس           دین الن ة ل ع، وحمای رًا ألجل مصلحة المجتم اًال وتطھی وس ونك زواجر للنف
  .وسالمة لعقیدتھم

ردة   فلو أن أھل الباطل ُتركوا ُیظھرون باطلھم ویدعون إلیھ من الكفر وال
اس    . والبدع والفسق والفجور، لحدث بالء عظیم ألھل اإلسالم ن الن ًا م فإن فئام

ى اإلسالم،    سین ا إل جرفون إلى المذاھب المنحرفة التي ھي أقرب إلى الكفر منھ
ر،     ور والعھ ل الفج ن أھ رین سیصبحون م ة، وآخ رق المبتدع ى الف وآخرین إل

                                                        

ة  : وانظر . ١٢٢ـ   ١١٣من یعترف بمن؟ ومن ینكر من؟، ص ... اإلسالم واآلخر: انظر )١( التعددی
  .٢٩ـ  ٢٨أصول ومراجعات بین االستتباع واإلبداع، ص

  .٢٨/٦٤٦: اوىمجموع الفت )٢(



  
التعددیة العقائدیة وموقف اإلسالم منھا

  ٢٤٤ 

ن         ر م ي كثی ا حدث ف ذا م لمین، وھ وھكذا ستتزلزل عقائد  وأخالق بعض المس
  .بالد المسلمین التي ال ُیحكم فیھا بشرع اهللا تعالى

ا         ولو قیل أ ؤثر علیھ ن أن ی وى وأرسخ م م أق لمین وأخالقھ دة المس ن عقی
م          اذا ال ُیسمح لھ اجنین، فلم دعین والم ن المنحرفین والمبت ار أو م أقلیة من الكف
ن          ب، ول ث والطی ین الخبی اس سیمیزون ب ھ، والن دعوة إلی بإظھار ما عندھم وال

الم، و      ائل اإلع ي وس رًا ف رح كثی ول ُیط ذا الق اطلھم؟ وھ أثروا بب ھ  یت ر إلی انج
وا   . لألسف بعض المنتسبین للعلم والدعوة لیم الع د س ي ـ     «: یقول محم در ل و ق ل

اب          أفتح الب ة، فس ة اإلسالمیة القادم ي الدول وھذا لن یحدث ـ أن أكون مسئوًال ف
ان         و ك ھ ول اس برأی دم للن ھ أن یتق ًا، ول لكل مخلوق كائنًا من كان أن ینشئ حزب

ھ       والناس لن یستجیبو. كفرًا بواحًا ون بفطرتھم، وإذا استجاب ل م مؤمن ھ ألنھ ا ل
الف    ھ مخ دعوى أن رأی د ب ى أح ر عل ا أن ُیحج أس، أم ال ب ولین ف ض المخب بع
لرأیي، أو أن اجتھاده مخالف الجتھادي فھذا ما ال أستطیع قبولھ، ألن أحدًا لیس 

  . )١(»أولى من أحد بالصواب

  :ھذا القول باطل مردود ألمور، منھا

م ال یجوز لھ أمام أحكام الشریعة إال التسلیم والقبول أن المسل :أوالً
 : والخضوع لھا، ال االستدراك علیھا، قال تعالى          

                  ]وقد . ]٣٦: األحزاب
الشریعة بالنصوص الصحیحة الصریحة بعدم السماح للباطل جاءت أحكام 

فكیف ُیخالف ذلك بظن متوھم، . بالظھور، وقرر ذلك علماء اإلسالم وبینوه
  وبرأي معطوب؟

إن    :ثانياً الظھور، ف أن واقع المسلمین شاھد على خطورة السماح للباطل ب
ي سُ       ة دون شرع اهللا، والت م بالعلمانی ي ُتحك ین   بالد المسلمین الت ا للمبطل مح فیھ

                                                        

  .٣١التعددیة في اإلسالم، ص )١(



  
  

 

 ٢٤٥  التعددیة العقائدیة وموقف اإلسالم منھا

ات   بالظھور والدعوة، تصدع فیھا إسالم كثیر من الناس، وراجت فیھا االنحراف
ر   الق الكثی ة، وفسدت أخ دع الخبیث رة، والب أن  . الخطی ال ب ا یق یس كم ر ل واألم

ن        وم، م ة الق ن علی ر م ھ كثی المستجیبین للباطل بعض المخبولین، بل استجاب ل
ذین     أصحاب الشھادات العالیة، ومن الت ن المسؤولین والمتنف اء، وم جار والوجھ

  .وغیرھم

ن      :ثالثاً ھ م د ل دتھم، ال ُب أن سالمة فطر المسلمین وحبھم لدینھم ونقاء عقی
الى   مثبتات ومقویات، وذلك بلزوم دین اهللا واتباع شرعھ، ومن أحكام شرعھ تع

جر أال یتعرض المسلم للباطل، من الكفر والبدعة والفجور، بل یجب علیھ أن یھ
  .المجالس التي ُیخاض فیھا بآیات اهللا كما تقدم معنا

دع         ر والب ن االستماع للكف ي السلف الصالح وتحذیرھم م ، )١(وقد جاء نھ
  .وذلك لتبقى عقیدة المسلم نقیة من أن یعلق فیھا شكوك وشبھات

ین          ز ب ة، ونحن نمی دتنا قوی ال أن عقی الظھور، وُیق أما أن ُیسمح للباطل ب
الح،  الح والط بیل           الص ھ س یس علی ریعة، ول ام الش ع أحك ق م ا ال یتف ذا م فھ

  .المؤمنین

  :عقوبات من أظھر الباطل في بالد المسلمین

  :ما يتعلق بأهل الذمة: العقوبة األوىل
إذا قام أھل الذمة بالدعوة إلى دینھم فقد انتقض عھدھم، وقد تقدم معنا قول 

ھ حراب اهللا ورسولھ    ھذا من أولى األشیاء أن ینتقض العھد ب«: ابن القیم ھ، فإن
  . )٢(»باللسان، وقد یكون أعظم من الحراب بالید

 : ، قال تعالى )٣(وإذا انتقض عھدھم وأصبح حكمھم كأسرى الحرب 
                                                        

  .١/١١٤: ، وشرح أصول اعتقاد أھل السنة والجماعة٦٦ـ  ٥٥الشریعة، لآلجري، ص: انظر )١(
  .٢/١٦٠: أحكام أھل الذمة )٢(
  .٤/٣٢٤: حاشیة الروض المربع )٣(



  
التعددیة العقائدیة وموقف اإلسالم منھا

  ٢٤٦ 

                           

              ]١٢: التوبة.[  

نعھم   لمین م اكم المس ى ح ب عل اطلھم وج رھم وب عائر كف روا ش وإذا أظھ
  .وعقابھم على ذلك بما یردعھم

  :حكم الردة: العقوبة الثانية
ل       : الردة ھي اد أو شك أو فع ًا بنطق أو اعتق د اإلسالم طوع . )١(الكفر بع

ا    وتقع الردة ب رة، بینھ ارتكاب ناقض من نواقض اإلسالم، ونواقض اإلسالم كثی
  :والمرتد لھ حكم في اآلخرة وحكم في الدنیا.  )٢(العلماء وفصلوا فیھا 

 : أما حكمھ في اآلخرة فھو ُحبوط العمل، والخلود في النار، قال تعالى
                             

                     ]٢١٧: البقرة[.  

، لحدیث  )٣(أما حكمھ في الدنیا فإنھ ُیستتاب ثالثة أیام، فإن تاب وإال قتل 
ا ـ أن ال            ي اهللا عنھم اس ـ رض ن عب د اهللا ب ي عب ال× نب ھ  «: ق دل دین ن ب م

اقتلوه  ي             )٤(»ف دین ف ال المرت ى قت ع الصحابة ـ رضي اهللا عنھم ـ عل د أجم ، وق
دیق   ر الص و بك ة أب د  . )٥(خالف ل المرت ى قت اء عل ع العلم ن  )١(وأجم و م ، وھ

                                                        

  .٧/٣٩٩: حاشیة الروض المربع: انظر )١(
ا رسول اهللا    اقتضاء الصراط المستقیم لمخ: انظر )٢( الفة أصحاب الجحیم، والمسائل التي خالف فیھ

  .٤٥٢ـ  ٢/٤٥٠: أھل الجاھلیة، والملخص الفقھي× 
  .وفترة االستتابة فیھا خالف بین العلماء. ٤٠٦ـ  ٧/٤٠٥: حاشیة الروض المربع: انظر )٣(
اب   )٤( اب     : أخرجھ البخاري في صحیحھ، كت الھم، ب دین وقت دین والمعان تتابة المرت د   : اس م المرت حك

  ).٦٩٢٢ح(والمرتدة واستتابتھم، 
اب     : أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب )٥( الھم، ب دین وقت دین والمعان تتابة المرت ى    : اس ل من أب قت

ردة،    ى ال اب    ). ٦٩٢٥ح(قبول الفرائض، وما نسبوا إل اب  : ومسلم في صحیحھ، كت ان، ب : اإلیم
  ).٢٠ح(د رسول اهللا، األمر بقتال الناس حتى یقولوا ال إلھ إال اهللا محم



  
  

 

 ٢٤٧  التعددیة العقائدیة وموقف اإلسالم منھا

  .اختصاص ولي أمر المسلمین، ال یفتات علیھ فیھ

  :حكمة عقوبة املرتد عن اإلسالم* 
ب األعم    جمیع أحكام اإلسالم  ي الغال لھا ِحكم عظیمة، ومقاصد جلیلة، وف

ھ   ى حكمت ل   . تظھر ھذه الِحكم ألھل اإلیمان والعلم، وبعضًا منھا تخف ة قت وعقوب
  :المرتد فیھا مصلحة كبیرة لألمة ولألفراد، فمنھا ما یلي

أن الردة عن الدین وسیلة خطیرة مؤثرة لمحاربة الدین، وذلك  :أوالً
أنھ لم یجد في ھذا : ینھم، فإن المرتد یقول بلسان حالھبتشكیك المسلمین في د

وھذا یشكك ضعفاء . الدین خیرًا، بل وجد فیھ ما یعیب ویسوء، فارتد عنھ
وھذا ما فعلھ . المسلمین في دینھم، وُیضعف حبھم واعتزازھم وثباتھم علیھ

، وتنزل القرآن الكریم یفضح فعلھم ×طائفة من الیھود في زمن الرسـول 
 : ر المؤمنین، قـال تعالـىویحـذ                   

                        
  .]٧٢: آل عمران[

ن   ھذه مكیدة «: قال ابن كثیر في تفسیرھا أرادوھا لیلبسوا عل الضعفاء م
ار،     ان أّول النھ روا اإلیم نھم أن یظھ توروا بی م اش و أنھ نھم، وھ ر دی اس أم الن
نھم،            ى دی دوا إل ار ارت إذا جاء آخر النھ لمین صالة الصبح، ف ویصلوا مع المس
ي        ب ف ى نقیصة وعی م عل نھم اطالعھ لیقول الجھلة من الناس إنما ردھم إلى دی

  . )٢(»لعلھم یرجعون«: ا قالوادین المسلمین، ولھذ

ا       ان مرتكبھ ھ، ك كیك فی دین، والتش ي ال ن ف یلة للطع ردة وس ت ال ا كان فلم
ل       ھ القت رًا یستحق علی ا خطی ن       .  )٣(مجرمًا ُجرم ًا م ك أعظم جرم ي ذل و ف وھ

                                                        

  .٣٢٤حریة العقیدة في الشریعة اإلسالمیة، ص )١(
  .١/٣٨١: تفسیر القرآن العظیم )٢(
  .٣٢٨حریة العقیدة في الشریعة اإلسالمیة، ص: انظر )٣(



  
التعددیة العقائدیة وموقف اإلسالم منھا

  ٢٤٨ 

ل، جراء        » الخیانة العظمى«جریمة  وانین الوضعیة بالقت ا الق ب علیھ ي تعاق الت
م  إفشاء أسرار الدولة، أو ال ة      . سعي لقلب نظام الحك ن خیان ًا م الردة أعظم إثم ف

  .الدولة، ألنھا خیانة هللا وللعقیدة ولجماعة المسلمین

و   :ثانياً أن المسلم قد ترد ببالھ شبھات تشككھ في دینھ، وتزلزل عقیدتھ، فل
ن الصعب           ھ، وحین إذ سیكون م ھ سُیظھر ردت ة فإن ة رادع لم تكن للردة عقوب

ب   ن ش ازل ع ھ أن یتن ره  علی ور أم ك لظھ ھ، وذل كوكھ وردت د  . ھاتھ وش ا وق أم
ھ شكوك وشبھات         ا ُعرضت علی لم إذا م إن المس ُشرعت للردة عقوبة زاجرة ف
فإنھ لن یجرأ على إظھار ردتھ، بل أنھ قد تذھب عنھ شكوكھ إذا ما أخفى أمره، 

  . )١(وناقش أھل العلم فیھا

ذي أراد       ھ ال رد نفس ة للف ردة حمای ة ال د، وسبب    وبذلك تكون عقوب أن یرت
  .لھدایتھ إذا ما أعانھ اهللا تعالى ولطف بھ

ــاً دود    :ثالث ف ح ردة  ال یق ار ال دین وإظھ ن ال الخروج م ریح ب أن التص
ھ، وال       ھ صلة ب ن ل ل م ضرره على المرتد وحده، بل أضراره كثیرة مؤثرة بك
ة       یة ومالی ة ونفس ة واجتماعی رار دینی زوج واألوالد، أض ة أو ال یما الزوج س

فتكون بھذا حمایة لمن لھ صلة  . ا، فعقوبة الردة تمنع من وقوع ذلك كلھوغیرھ
  . )٢(وقرابة بمن أراد الردة 

ًا       دة، وتثبیت ة للعقی ة، وحمای فعقوبة الردة ُحكم شرعي ُمحكم، حصانة لألم
د  . للمؤمنین، وردعًا للمستھزئین، وتطھیرًا لبالد المسلمین من المجرمین ھذا وق

أجلبوا     أغاض ھذا الحكم بعقوب دة، ف ة الحاق دول الغربی تھ أعداء ھذا الدین، من ال
ن           ھ بأبشع األوصاف، م ن اهللا، ویصفونھ وأھل ي دی ون ف م یطعن بخیلھم ورجلھ
ي   ثلھم ف وا م ا وأن یكون وا عنھ لمین أن یتخل البون المس ة، ویط ذه العقوب ل ھ أج

                                                        

  .٣٧، ص»٢٢٥«مجلة البیان، عدد : انظر )١(
  .٣٧المرجع السابق، ص: انظر )٢(



  
  

 

 ٢٤٩  التعددیة العقائدیة وموقف اإلسالم منھا

و   . وھیھات لھم ما یطلبون!  )١(»الحریة الدینیة« ن حق محف ظ، فإنا أصحاب دی
م          ة حصینة، ولھ ة محكم ا شریعة ربانی وھم أصحاب دین محرف منسوخ، ولن

  .أنظمة بشریة وفلسفات وضعیة، وآراء وأفكار متبدلة متغیرة

 : وصدق اهللا تعالى حیث یقول              

    ]٨٩: النساء[.  

  :والنفي القتل والضرب: العقوبة الثالثة
ل      ل القت ار الباط ع إظھ ر لمن ا الشرع المطھ اء بھ ي ج ات الت ن العقوب وم
تعزیرًا والضرب والنفي، فإذا كانت الشریعة تعاقب بذلك على الحقوق الخاصة 
ى       ة أول وق العام ى الحق اب عل كالقذف والزنى وشرب الخمر ونحوھا، فإن العق

دع واالنح    ار الب دم إظھ ة ع وق العام ن الحق رى، وم اب وأح ة لجن راف، حمای
  .العقدیة

ھ  «: قال شیخ اإلسالم ابن تیمیة وإذا أراد بعض المبتدعین أن یدعو إلى بدعتھ فإن
یجب منعھ من ذلك، فإذا ھجر وعزر كما فعل أمیر المؤمنین عمر بن الخطاب بصبیغ  
ل المسلمون الجعد بن           ھ، أو قتل كما قت بن عسل التمیمي، وكما كان المسلمون یفعلون

وغیرھما كان ذلك ھو المصلحة، بخالف ما إذا ترك داعیًا   )٣(وغیالن القدري )٢(درھم
وھو ال یقبل الحق إما لھواه وإما لفساد إدراكھ، فإنھ لیس في مخاطبتھ إال مفسدة وضرر 

                                                        

  .٨١ ـ ٧٨، ص»٢٢٤«مجلة البیان، عدد : انظر )١(
م یتخذ                )٢( ال إن اهللا ل و أول من ق د، وھ ن محم وي مروان ب ة األم ؤدب الخلیف م، م ن درھ د ب الجع

سیر  . ھـ ١٢٤إبراھیم خلیًال، ولم یكلم موسى تكلیمًا، وكان زندیقًا، انتھى أمره إلى الصلب سنة  
  .٥/٤٣٣: أعالم النبالء

ان  غیالن بن أبي غیالن الدمشقي، المقتول في القدر، ض: ھو )٣( ال وكان قدریًا داعیة إلى ذلك، وك
ى               اظره األوزاعي وأفت ز، ون د العزی ن عب ھ عمر ب س ینھى عن مجالستھ، دعا علی مالك بن أن

  .٣/٣٣٨: میزان االعتدال. بقتلھ، فقتل وصلب



  
التعددیة العقائدیة وموقف اإلسالم منھا

  ٢٥٠ 

  . )١(»علیھ وعلى المسلمین

ھ ـ ضرب من خاض        وقد تقدم معنا أن عمر بن الخطاب ـ رضي اهللا عن
وأن علیًا ـ رضي اهللا عنھ ـ قتل الذین   . ت، ونفاه من المدینةفي اآلیات المتشابھا

ا ـ            ر ـ رضي اهللا عنھم ر وعم ي بك ى أب ن فضلھ عل د م . )٢(غلو فیھ، وأمر بجل
ات المناطة     ن العقوب وعلى ذلك مضى من وفقھ اهللا من حكام المسلمین، وھي م

  .بالحاكم

بوا بالجرید حكمي في أھل الكالم أن یضر«: وفي ھذا قال اإلمام الشافعي
ال  اب      : والنعال، ویطاف بھم في العشائر والقبائل، ویق رك الكت ن ت ذا جزاء م ھ

ر  «: ویقول شیخ اإلسالم ابن تیمیة. )٣(»والسنة وأقبل على الكالم وكذلك من كف
اب اهللا وال          ي كت دعھا لیست ف ة ابت والھم، ببدع اءھم وأم المسلمین أو استحل دم

ك      ن ذل ھ ع ب نھی ھ یج ولھ، فإن نة رس ل أو     س و بالقت ره ول ا یزج ھ بم وعقوبت
ل الشعوذة    )٤(»القتال ي أھ ار       «: ، وقال ف دخل الن ة، وی ذي یمسك الحی زر ال ُیع
  . )٥(»ونحوه

دي      «: ویقول الشیخ بكر بن عبد اهللا أبو زید ز العق الم التمی رز مع ن أب وم
ھا        ا یدنس ظ بیضة اإلسالم عم ا، وحف : فیھا، وبالغ الحفاوة بالسنة واالعتصام بھ

ة،  نص ب عامل الوالء والبراء فیھا، ومنھ إبراز العقوبات الشرعیة على المبتدع
دایتھم،        الحھم وھ اًال الستص وا، إعم م ینتھ وا فل ذكروا، ونھ م یت روا فل إذا ذك
نة       ین الس اجز ب ییدًا للح یاع، تش دع والض اوي الب ي مھ ربتھم ف د غ تھم بع وأوب

ًا ل   دعي، وقمع ًا    والبدع، وحاجز النفرة بین السني والب دعھم، وتحجیم ة وب لمبتدع
                                                        

  .٧/١٧٢: درء تعارض العقل والنقل )١(
  .١٦٣ـ ١/١٦٢: رسائل ودراسات في األھواء واالفتراق والبدع: انظر )٢(
  .١/١٧: شرح العقیدة الطحاویة )٣(
  .٣/٤٢٣: مجموع الفتاوى )٤(
  .٢/٤٣٦: الملخص الفقھي )٥(



  
  

 

 ٢٥١  التعددیة العقائدیة وموقف اإلسالم منھا

ور            ى الظھ اد، لیبق ي االعتق غ ف ي األرض، وتسرب الزی ا عن الفساد ف لھم ولھ
ى         ة عل دع، جاری واء وشوائب الب ق األھ للسنن صافیة من الكدر، نقیة من عالئ
ا،           ة علیھ ا، ودالل ور السنة أعظم دعوة إلیھ ي ظھ ر، وف منھاج النبوة وقفو األث

  .)١(»وھذا كلھ عین النصح لألمة

  :اهلجــر: العقوبة الرابعة
ا رسول اهللا        ي فعلھ ات الشرعیة الت ن العقوب × ھجر المبتدع والعاصي م

ال     وك ب وأصحابھ الكرام، فقد ھجر رسول اهللا الثالثة الذین تخلفوا عن غزوة تب
ن      . )٢(عذر، وأمر الصحابة بھجرھم یئًا م ر ش ن أظھ وكان الصحابة یھجرون م

واء الالت واألھ ى . الض ي   وعل اء ف رره العلم الح، وق لف الص ى الس ك مض ذل
  .كتبھم

ة،        ة والمخاطب رك المجالس رك السالم، وت والھجر یكون  بترك الكالم وت
ادتھم إذا مرضوا ونحو        یھم وعی دخول عل رك ال وترك االستماع والمناظرة، وت

اس . ذلك واء    «: وأقوال العلماء في ذلك كثیر، كقول ابن عب ل األھ ال ُیجالس أھ
ن سعد     )٣(»تھم ممرضة للقلوبفإن مجالس ال تجالسوا  «:  )٤(، وقال مصعب ب

إما أن یفتنك فتتابعھ، أو یؤذیك قبل : مفتونًا، فإنھ لن یخطئك منھ إحدى خصلتین
ھ،     )٥(»أن تفارقھ ى بدعت دعو إل ، وُسأل اإلمام أحمد بن حنبل عن رجل مبتدع ی

                                                        

  .١٤٩دراسة نقدیة لقاعدة المعذرة، ص: ، نقًال عن٧ھجر المبتدع، ص )١(
الى : التفسیر، باب: أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب )٢( وا    : +قولھ تع ذین خلف ة ال ى الثالث ، "وعل

اب ، ومسلم في صح  )٤٦٧٧ح( اب  : یحھ، كت ة، ب ك وصاحبیھ،       : التوب ن مال ة كعب ب حدیث توب
  ).٢٧٦٩ح(

  .٦١الشریعة، لآلجري، ص )٣(
و  )٤( ار         : ھ ة من كب ة فاضل روى عن طائف ابعي ثق اص الزھري، ت ي وق ن أب ن سعد ب مصعب ب

  .١٠/١٤٦: تھذیب التھذیب. ھـ١٠٣الصحابة، وكان كثیر الحدیث توفي سنة 
  .٢٣٩االعتقاد، للبیھقي،  )٥(



  
التعددیة العقائدیة وموقف اإلسالم منھا

  ٢٥٢ 

  . )١(»ال ُیجالس وال ُیكلم لعلھ أن یرجع«: أُیجالس؟ قال

  :)٢(وھناك ضوابط شرعیة في عقوبة الھجر، منھا* 

ن أن    : أوًال دة م أن یكون المقصد من الھجر حفظ الشریعة، وصیانة العقی
رك        ھ لیت دع وتأدیب ال والمبت ر الض الالت، وزج دع والض فاؤھا بالب اب ص ُیش

ة         . ضاللھ ویرجع للحق   ن البدع ر م ن الھجر التنفی ون المقصد م وأیضًا أن یك
ة . منھا ومن أصحابھا وتحذیر الناس د   «: قال شیخ اإلسالم ابن تیمی الھجران ق ف

ون           د یك م وفساد، وق ب وإث م وذن ي ھي ظل ة الت یكون مقصوده ترك سیئة البدع
المین،         ة الظ ر، وعقوب ن المنك ي ع ة، والنھ اد البدع نة جھ ل حس وده فع مقص

  .)٣(»لینزجروا ویرتدعوا ولیقوى اإلیمان والعمل الصالح عند أھلھ

ظ الشریعة       : ثانیًا ات الشرعیة من حف ة للغای أن تكون عقوبة الھجر محقق
وة          ة لمقصدھا بسبب ق ر محقق ت غی ا إذا كان ك، أم والتنفیر من البدعة ونحو ذل
ل   المبتدعة وانتشارھم، وضعف الھاجر وعدم تأثیره فحین إذ ُیترك الھجر وُیعم

ف   «: ةالتألیف والدعوة، وفي ھذا المعنى یقول شیخ اإلسالم ابن تیمی  ذا یختل وھ
باختالف الھاجرین في قوتھم وضعفھم، وقلتھم وكثرتھم، فإن المقصود بھ زجر 
ك          ي ذل ت المصلحة ف إن كان ھ، ف ل حال المھجور وتأدیبھ ورجوع العامة عن مث
ان ال   راجحة بحیث یفضي ھجره إلى ضعف الشر وخفتھ كان مشروعًا، وإن ك

د الشر،     ل یزی ون     المھجور وال غیره یرتدع بذلك ب ث تك اجر ضعیف بحی والھ
بعض          ألیف ل ون الت ل یك م یشرع الھجر، ب مفسدة ذلك راجحة على مصلحتھ، ل

  .)٤(»الناس أنفع من الھجر

                                                        

  .٢/١٥٣: مسائل اإلمام أحمد )١(
  .٣٤٥ـ  ٢/٣٣٨: حقیقة البدعة وأحكامھا: انظر )٢(
  .٢٨/٢١١: مجموع الفتاوى )٣(
  .٢٨/٢٠٦: مجموع الفتاوى )٤(



  
  

 

 ٢٥٣  التعددیة العقائدیة وموقف اإلسالم منھا

فالبد أن تكون درجة . مراعاة درجات البدع واالنحرافات ومراتبھا  :ثالثاً
الھجر متفاوتة بحسب مراتب ودرجات الضالالت، وقد بین ذلك الشاطبي حیث 

القیام علیھم بالتثریب أو الطرد  أو اإلبعاد أو اإلنكار ھو بحسب حال  إن «: قال
احبھا   ون ص دین أم ال، وك ي ال دة ف ة المفس ا عظیم ن كونھ ھا م ي نفس ة ف البدع
مشتھرًا بھا أو ال، وداعیًا إلیھا أو ال، ومستظھرًا باالتباع وخارجًا عن الناس أو 

ھذه األقسام لھ حكم اجتھادي  ال، وكونھ عامًال على جھة الجھل أو ال، وكل من
  . )١(»یخصھ، إذ لم یأت في الشرع في البدعة حد ال یزاد علیھ وال ینقص منھ

ان        :رابعاً ا إن ك ا، أم ات وأظھرھ دع واالنحراف ى الب أن الھجر لمن دعا إل
ة     ن تیمی ول اب ر، یق ذا ونحوه   «: مستترًا فال ُیھجر، بل یعامل بحسب ما أظھ فبھ

وا من ظھرت علیھ عالمات الزیغ من المظھرین للبدع رأى المسلمون أن یھجر
الداعین إلیھا والمظھرین للكبائر، فأما من كان مستترًا بمعصیتھ أو مسرًا لبدعة 
ن   غیر مكفرة فإن ھذا ال یھجر، وإنما یھجر الداعي إلى البدعة إذ الھجر نوع م

رًا  العقوبة وإنما یعاقب من أظھر المعصیة قوًال أو عمًال، وأما من أ ظھر لنا خی
  . )٢(»فإنا نقبل عالنیتھ ونكل سریرتھ إلى اهللا تعالى

  :الرد على أهل الباطل: املسألة الرابعة
ل            ماح للباط دم الس ي ع م ف ان والعل ل اإلیم ق، أھ ل الح رق أھ ن ط م

ة     ى األدل تندة عل ة، المس الردود العلمی ھ، ب ل وأھل ى الباط رد عل و ال الظھور ھ ب
ل  ن س ار صالح م اة . فالشرعیة وآث ھ دع ون ل ر ویك د یظھ ل ق ك أن الباط وذل

دي             ى أی دة باألخذ عل اب العقی ظ جن ي حف ر ف ي األم ریط أول وأنصار، بسبب تف
فھنا یأتي دور العلماء في الردود على الباطل وأھلھ، تثبیتًا للمؤمنین، . المبطلین

ادة     ن زی وكشفًا للشبھات ونصرة للمعروف، وإنكارًا للمنكر، وتحجیمًا للباطل م
                                                        

  .١/١٧٥: االعتصام )١(
  .١٧٥ـ  ٢٤/١٧٤: مجموع الفتاوى )٢(



  
التعددیة العقائدیة وموقف اإلسالم منھا

  ٢٥٤ 

ا  «: قال ابن قتیبة. ظھوره وانتشاره، وإعالًء للحق تأییدًا لظھوره وانتشاره وإنم
  .)١(»یقوى الباطل أن تبصره وتمسك عنھ

  :ومن أقوال العلماء وتقریراتھم لھذا األصل المھم ما یأتي

ا          رین لھ دع المظھ ل الب ي أھ ال الشاطبي ف ن     «: أ ـ ق د م ل ھؤالء الب فمث
ا م، ألن م رید بھ رھم والتش وا،   ذك ررھم إذا ترك ن ض لمین م ى المس ود  عل یع

ین        رك التعی ان سبب ت ر عنھم إذا ك أعظم من الضرر الحاصل بذكرھم، والتنفی
  . )٢(»الخوف من التفرق والعداوة

أوجب اهللا على العلماء إعزاز الدین «:  )٣(ب ـ وقال العز بن عبد السالم 
ـا   وإذالل المبتدعین، فسـالح العـالم علمھ كما أن سالح الملك سیفھ وسنانھ، فكم

اء    وز للعلم ركین، ال یج دین والمش ن الملح لحتھم ع اد أس وك إغم وز للمل ال یج
فمن ناضل عن اهللا وأظھر دین اهللا كان . إغماد ألسنتھم عن الزائفین والمبتدعین

  ...جدیرًا أن یحرسھ اهللا تعالى بعینھ التي ال تنام ویعزه بعزه الذي ال یضام

من سكت عن الحق فھو شیطان أخرس، فالساكتون : الثم ذكر قول من ق
 : عصاة آثمون مندرجون تحت قولھ تعالى         

                ]٤(»]٧٩: المائدة( .  

ب      ن رج افظ اب ال الح ـ ـ وق الى  «: ج واع النصح هللا تع ن أن ھ، : وم وكتاب
ى        و اب والسنة عل واء المضلة بالكت اء رد األھ ھ العلم رسولھ، وھو ما یختص ب

                                                        

  .٥٠االختالف في اللفظ والرد على الجھمیة والمشبھة، ص )١(
  .٢/٢٢٩: االعتصام )٢(
ان یسمى     : ھو )٣( ھ، ك سلطان  «عز الدین بن عبد السالم السلمي الشافعي، إمام محدث أصولي فقی

اء ھ         » العلم ن كتب والة، م ر ال ار منك ي إنك ھ ف ق وجرأت ي الح ھ ف ي   «: لقوت ام ف د األحك قواع
  .١٣/٢٤٨: البدایة والنھایة. ھـ٦٦٠توفي سنة » األصول

  .٢٣٣، ص»مشاھد والقبورشفاء الصدور في زیارة ال«بواسطة  )٤(



  
  

 

 ٢٥٥  التعددیة العقائدیة وموقف اإلسالم منھا

وال         ذلك رد األق ا، وك واء كلھ الف األھ ا ُیخ ى م ا عل ان داللتھم ا، وبی موردھ
  . )١(»الضعیفة من زالت العلماء، وبیان داللة الكتاب والسنة على ردھا

ھ    «: د ـ وقال الشوكاني   ال ل ذي یستحق أن یق تصنیف،   وإنما التصنیف ال
والتألیف الذي ینبغي ألھل العلم الذین أخذ اهللا علیھم بیانھ وأقام لھم على وجوبھ 
ھ        دموا بحجج ھ الباطل، ویھ علیھم برھانھ، ھو أن ینصروا فیھ الحق ویخذلوا ب
أركان البدع ویقطعوا بھ حبائل التعصب، ویوضحوا فیھ للناس ما نزل إلیھم من 

ي إر    الغوا ف دى، ویب وبھم        البینات والھ ى قل وا إل ى اإلنصاف ویحبب اد إل اد العب ش
ال وكاسد       ف المق رأي وزائ العمل بالكتاب والسنة وینفروھم من اتباع محض ال

  .)٢(»االجتھاد

  :املوقف الشرعي يف حالة ظهور الباطل: املسألة اخلامسة
الظھور    بینت في ھذا المطلب حكم اإلسالم القاضي بعدم السماح للباطل ب

ور      . ن، أو الدعوة إلیھفي بالد المسلمی ة ظھ ي حال لم ف ف المس ولكن ما ھو موق
ي     بالد اإلسالمیة الت الباطل والدعوة إلیھ إذا كان یعیش في بالد الكفر؟ أو في ال

  ُنحّي فیھا الحكم بشریعة اإلسالم؟

م بشریعة        لمین ال تحك الد المس ر ب ین أن أكث إن مما ُیؤلم القلب ویدمع الع
الق م ب ل تحك الى، ب اللة،  اهللا تع ر والض م الكف ن أم توردة م عیة المس وانین الوض

وة السلطة   ت رؤوس  . فأصبح الباطل ظاھرًا منتشرًا، ُیدعى إلیھ وُیحمى بق فأطل
ل       ة بأھ واء، وعظمت المحن دع واألھ المالحدة والزنادقة، وقویت شوكة أھل الب

  .الفسق والفجور ـ وإلى اهللا المشتكى ـ

  :وروفي ھذه الحالة یجب على المسلم أم

من كان في بالد الكفار، أو بالد الغلبة فیھا ألھل اإللحاد وأھل البدع : أوًال
                                                        

  .٢٢٤ـ  ١/٢٢٣: جامع العلوم والحكم )١(
  .٨١أدب الطلب ومنتھى األرب، ص )٢(



  
التعددیة العقائدیة وموقف اإلسالم منھا

  ٢٥٦ 

والضالل، ولم یكن مستطیعًا من إقامة شعائر دینھ بأمان، ویخشى الفتنة في دینھ 
بسبب ظھور الضالالت والدعوة إلیھا، فإنھ یجب علیھ الھجرة إلى حیث ُیظھر 

    :ویأمن على دینھ، والدلیل قولھ تعالى        

                                 

                                

                        

                          
  .]٩٩ـ ٩٧: النساء[

ي ھ  ي       فف ین ظھران ون ب ذین یقیم لمین ال ى المس ب اهللا عل ة أوج ذه اآلی
المشركین، ولیسوا متمكنین من إقامة الدین، أوجب علیھم الھجرة بشرط المقدرة 

  .والطاقة

ال البغوي    : )١(أما في حالة عدم االستطاعة فیسقط عنھ وجوب الھجرة، ق
ھ تغیی     « ا بالمعاصي وال یمكن ل فیھ ك، الھجرة   یجب على من كان ببلد ُیعم ر ذل

ي                ا ف ك ـ كم ار ذل ي إظھ بالد ف ع ال إن استوت جمی ادة، ف ھ العب أ ل ث ُتھی إلى حی
  . )٢(»زماننا ـ فال وجوب بال خالف

  :وفي ھذه الحالة یلجأ المسلم إلى الحاالت اآلتیة

أن یزداد ثباتًا على الدین، وذلك بأن یستعین المسلم بربھ، ویثق بدینھ  :ثانياً
ال ود اهللا تع ال     وبموع ل، وص تفش الباط ر وإن ان ق وخی ى ح ھ عل م أن ى، ویعل

ال رة      . وج رور، بكث ن الش نھ م ھ وتحص وي إیمان ي تق باب الت ذ باألس وأن یأخ
ك      لمین الصالحین ونحو ذل ن المس . العبادة والدعاء ولزوم مصاحبة من حولھ م

                                                        

و  )١( ة            : ھ ھ تصانیف نافع ام حافظ مفسر، ل وي، إم راء البغ ن  الف ن مسعود ب د الحسین ب و محم أب
  .١٩/٤٣٩: سیر أعالم النبالء. ھـ٥١٦، توفي سنة »معالم التنزیل«شھیرة، منھا 

  .٤/٢٣٨: المحتاج مغني )٢(



  
  

 

 ٢٥٧  التعددیة العقائدیة وموقف اإلسالم منھا

ھ من حق،         ا مع ز بم بیًال، وأن یعت ك س وأن یفاصل المبطلین ما استطاع إلى ذل
إننا «: أثر بصولة الباطل وغلبتھ، وقد أفصح عن ذلك سید قطب حیث قالوال یت

ن            يء م ي ش ة ف ار الجاھلی ا أن نج یس لن اس، ل الم للن دم اإلس ذین نق ن ال نح
تد   ا اش دھا مھم ن تقالی يء م ي ش ن أوضاعھا وال ف يء م ي ش وراتھا وال ف تص

المیة والت    الل التصورات اإلس ي إح ى ھ ا األول ا، إن وظیفتن د ضغطھا علین قالی
اإلسالمیة في مكان ھذه الجاھلیة، ولن یتحقق ھذا بمجاراة الجاھلیة والسیر معھا 
ة    خطوات في أول الطریق كما قد یخیل للبعض منا إن ھذا معناه إعالن الھزیم

  .من أول الطریق

ائعة       ة الش د االجتماعی ائدة والتقالی ة الس ورات االجتماعی غط التص إن ض
مما لیس منھ بد، البد أن نثبت أوًال، والبد ألن ولكن البد ... ضغط ساخن عنیف

ى           اس إل ھ بالقی ذي ھي فی درك ال ة ال ة حقیق ِرَي الجاھلی نستعلي ثانیًا، والبد أن ُن
أن نجاري        ذا ب ون ھ ن یك دھا ول اآلفاق العلیا المشرفة للحیاة اإلسالمیة التي نری

زوي ع   ا ونن أن نقطعھ ون ب ن یك ھ ل ا أن وات، كم ض الخط ي بع ة ف ا الجاھلی نھ
ع،           ع الترف اء م ذ والعط ز، واألخ ع التمی ة م ي المخالط ا ھ ال إنم زل، ك وننع
ذا       د ھ تالء بع ي تواضع، واالم والصدع بالحق في مودة، واالستعالء باإلیمان ف
ًا        ا أھدى طریق ة وأنن ذه الجاھلی كلھ بالحقیقة الواقعة وھي أننا نعیش في وسط ھ

ى اإلسالم،    من ھذه الجاھلیة، وإنھا نقلة بعیدة واسعة، ھذ ة إل ه النقلة من الجاھلی
ل   وإنھا ھوة فاصلة ال یقام فوقھا معبر لاللتقاء في منتصف الطریق، ولكن لینتق

  . )١(»علیھ أھل الجاھلیة إلى اإلسالم

إن           :ثالثاً در استطاعتھ، ف ى ق الى، عل ى اهللا تع دعوة إل لم بال وم المس أن یق
ى      دعو إل ن أن ی دًا م ع أح بالد ال تمن ك ال الم   بعض تل ل اإلس ھ، وأھ ؤمن ب ا ی م

الى، ونصرة      ن اهللا تع غ دی والسنة ھم أولى الناس بأن یستغلوا ھذه الفرصة لتبلی
                                                        

  .١٦١معالم في الطریق، ص )١(



  
التعددیة العقائدیة وموقف اإلسالم منھا

  ٢٥٨ 

حیحة  دة الص ھ      . العقی ًا ب ق، تعریف ان الح میھا، ببی ى اهللا بقس دعوة إل ون ال وتك
  . )١(وتحبیبًا إلیھ، وبرّد الباطل، كشفًا لھ وتنفیرًا منھ، وقد تقدم بیان ذلك 

                                                        

  .المطلب األول والمطلب الثاني من ھذا البحث: انظر )١(



  
  

 

 ٢٥٩  التعددیة العقائدیة وموقف اإلسالم منھا

  ايناملبحث الث
 

العدل من أصول اإلسالم ومبانیھ العظام، ومما تأكد وجوبھ، وعظم شأنھ 
 : حتى مع المخالف، قال تعالى               

                              

                     ]٨: المائدة[ ،
وقد كان المسلمون في تعاملھم مع المخالف لھم في العقیدة أنموذجًا فریدًا 

في أمة من األمم، بعدلھم، وحفظھم للحقوق، وحسن تعاملھم ما لم ُیعرف مثلھ 
 : حتى كانوا ممن قال اهللا تعالى فیھم               

    ]فھم وإن كانوا یرون من خالفھم في أمر العقیدة  ]١٨١: األعراف
كفارًا أو ضالًال زائغین إال أنھم یحفظون لھم حقوقھم، ویعدلون معھم في 

م، ویحسنون إلیھم في تعاملھم، وذلك قیامًا بالقسط الذي أمروا بھ، ورحمة حكمھ
حتى كانوا في كثیر من . للخلق وشفقة بھم، وحرصًا على إصالحھم وھدایتھم

األحیان أعدل وخیر ألھل الذمة، ولطوائف المبتدعة من بني ملتھم، وأھل 
  .)١(طائفتھم، وذلك بشھادتھم

سالم العملي من المخالفین في العقیدة من وفي ھذا المبحث أبین موقف اإل
  :حیث األحكام المقصود منھا إقامة العدل وحفظ الحقوق، وذلك في مطلبین

  .العدل مع أهل الذمة واملعاهدين واملستأمنني وحفظ حقوقهم: املطلب األول
  .العدل مع أهل البدع واالفتراق وحفظ حقوقهم: املطلب الثاين

                                                        

  .طبعة جامعة اإلمام. ٥/١٥٧: منھاج السنة النبویة في نقض كالم الشیعة والقدریة: انظر )١(



  
التعددیة العقائدیة وموقف اإلسالم منھا

  ٢٦٠ 

 

دل       م اإلسالم بالع ي ظل حك أھل الذمة والمعاھدین والمستأمنین ینعمون ف
ھم      ھم وأعراض ى أنفس ة، وعل ى حریتھم الدینی ھ عل أمنون فی ذي ی واإلنصاف ال

  :ومن أمثلة ھذا العدل ما یلي. وأموالھم، وتحفظ فیھ حقوقھم كاملة غیر منقوصة

  :عدم اإلكراه يف الدين: أوالً
ال یجوز إكراه أحد على الدخول في اإلسالم، بل ُیعرض دین اهللا تعالى 

          : وُیرغب فیھ ثم ُیترك وشأنھ، قال تعالى

  ]على أي ال تكرھوا أحدًا «: ، قال ابن كثیر في تفسیرھا]٢٥٦: البقرة
الدخول في دین اإلسالم، فإنھ بین واضح جلّي دالئلھ وبراھینھ، ال یحتاج إلى أن 
یكره أحد على الدخول فیھ، بل من ھداه اهللا لإلسالم وشرح صدره ونوَّر بصیرتھ، 
دخل فیھ على بینة، ومن أعمى اهللا قلبھ، وختم على سمعھ وبصره فإنھ ال یفیده 

  . )١(»الدخول في الدین مكرھًا مقسورًا

ب،      × وھكذا كان رسول اهللا  العرض والترغی ون ب ده یكتف ن بع وخلفاؤه م
  .وال یكرھون أحدًا على التزام اإلسالم، ویكلونھ لبارئھ

أسلم، فإنك : كنت مملوكًا لعمر، فكان یقول لي«: فعن وسق الرومي قال
إن أسلمت استعنت بك على أمانة المسلمین، فإنھ ال ینبغي أن أستعین على 

   : +تھم من لیس منھم، فأبیت، فقالأمان     فلما حضرتھ الوفاة
  . )٢(»اذھب حیث شئت: أعتقني فقال

  
  :السماح هلم حبرية العبادة وإقامة شعائر دينهم وعدم التدخل يف شؤوم الدينية: ثانياً

                                                        

  .١/٣١٨: تفسیر القرآن العظیم )١(
  .٢/٤٤: أحكام القرآن للجصاص )٢(



  
  

 

 ٢٦١  التعددیة العقائدیة وموقف اإلسالم منھا

ل   مح ألھ ھ یس ھ فإن دخول فی ى ال دًا عل ره أح الم ال ُیك ا أن اإلس ة كم الذم
نھم، وإدارة         نھم بی عائر دی ة ش ادة، وإقام ة العب تأمنین بحری دین والمس والمعاھ
شؤونھم الدینیة وحفظ أماكن عبادتھم، وھذا من عدل اإلسالم وإنصافھ، وھو من 

ولیس معنى ھذا السماح اإلقرار بكفرھم وباطلھم ـ معاذ اهللا . مقتضى عھد الذمة
ى  . ًا لعدل اإلسالم وسماحتھـ ولكنھ من قبیل عدم اإلكراه، وإظھار ومما یدل عل

ى حریتھم      × ذلك ماجاء في كتاب رسول اهللا  ھ عل دھم فی لنصارى نجران یعاھ
ھ     دینھم، وفی ان ل ولنجران  «: الدیني وعدم التدخل في شؤون تعیین رؤساء األدی

والھم   ھم وأم تھم وأرض ھم ومل ى أنفس ي عل د النب ة محم وار اهللا وذم بھا ج وحس
ائبھم وشاھدھم   ر      وغ ھ، وال یغی انوا علی ا ك روا مم بعھم، وأال یغی یرتھم وت وعش

ن    ب م قفیتھ وال راھ ن أس قف م ر أس تھم، وال یغی وقھم وال مل ن حق ق م ح
  . )١(»رھبانیتھ

ى             ھ ـ إل ن الخطاب ـ رضي اهللا عن ر ب ؤمنین عم ر الم د أمی وجاء في عھ
ؤمنین      «: »بیت المقدس«أھل إیلیا  ر الم ر، أمی د اهللا عم ا أعطى عب ل   ھذا م أھ

قیمھا   : إیلیاء من األمان أعطاھم أمانًا ألنفسھم وأموالھم ولكنائسھم وصلبانھم وس
ن   ا وال م تقص منھ دم، وال ین ھم وال تھ كن كنائس ا، ال تس ائر ملتھ ا، وس وبریئھ
نھم،       ى دی والھم، وال یكرھون عل ن أم حیزھا، وال من صلیبھم، وال من شيء م

  . )٢(»ھم أحٌد من الیھودوال یضار أحد منھم، وال یسكن بإیلیاء مع

  :حترمي أذيتهم وحفظ ذمتهم والقيام حبمايتهم: ثالثاً
حرم اإلسالم أذیة أھل الذمة والمعاھدین والمستأمنین واالعتداء علیھم من 
رو ـ        ن عم د اهللا ب ن عب دًا، فع غیر وجھ حق، فقد جاء وعید شدید بمن قتل معاھ

                                                        

ي السیرة    ذكره ابن )١( ر ف ي تفسیره  ١٠٦ـ   ٤/١٠١: كثی ي    ٣٨٠ـ  ١/٣٧٧: ، وف ي ف ، ونسبھ للبیھق
  .حیث ضعفھ المحقق ٣/٦٣٧: زاد المعاد: وانظر. وفیھ غرابھ: وقال» دالئل النبوة«

  .٢/٤٤٩: تاریخ الطبري )٢(



  
التعددیة العقائدیة وموقف اإلسالم منھا

  ٢٦٢ 

اھدًا لم ُیرح رائحة الجنة، وإن من قتل مع«: قال× رضي اهللا عنھما ـ عن النبي 
  . )١(»ریحھا یوجد من مسیرة أربعین عامًا

وحرم ظلمھم والجور معھم، بل یجب األخذ على ید من استطال علیھم 
 :من المسلمین بغیر وجھ حق، قال تعالى           

                              
                          

  .]٨: المائدة[

ى أال  «قال ابن جریر ـ رحمھ اهللا ـ في تفسیرھا    ال یحملنكم عداوة قوٍم عل
فیھم، وسیرتكم بینھم، فتجوروا علیھم من أجل ما بینكم وبینھم  تعدلوا في حكمكم

  . )٢(»من العداوة

د            ة ، فق د الذم ن مقتضى عھ ذا م م، وھ ن دونھ ال م ایتھم والقت ویجب حم
ھ  ده بقول ن بع ة م اب الخلیف ن الخط ر ب ى عم ة «: أوص ة اهللا وذم یھ بذم وأوص

  . )٣(»فوا إال طاقتھمرسولھ أن یوفى لھم بعھدھم، وأن یقاتل من ورائھم، وال یكل

 )٤(ویجب فك أسراھم واستنقاضھم ممن أسرھم، قال شمس الدین بن قدامة
ة     ل الذم لمین نحو أھ لمین     «: فیما یجب على إمام المس ن المس ایتھم م ھ حم تلزم

وأھل الحرب وأھل الذمة، ألنھ التزم بالعھد حفظھم، ولھذا قال علي ـ رضي اهللا 

                                                        

ر جرم،      : الجزیة والموادعة، باب: أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب )١( دًا بغی ل معاھ م من قت  إث
  ).٣١٦٦ح(

  .٦/١٤١: جامع  البیان )٢(
ة وال یسترقون،     : الجھاد والسیر، باب: أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب )٣( یقاتل عن أھل الذم

  ).٣٠٥٢ح(
ھ         : ھو )٤( ة، فقی ن قدام دین ب ق ال ن أخي موف عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي، اب

انیفھ     ن تص دث، م ولي مح ع «أص رح المقن نة  لعم» ش وفي س ـ٦٨٢ھ، ت ة . ھ ة والنھای : البدای
١٣/٣٢٠.  



  
  

 

 ٢٦٣  التعددیة العقائدیة وموقف اإلسالم منھا

ر ـ   . دماؤھم كدمائنا، وأموالھم كأموالنا إنما بذلوا الجزیة لتكون: عنھ ـ  وقال عم
رًا،     «: رضي اهللا عنھ ـ في وصیتھ للخلیفة بعده   لمین خی ة المس ل ذم أوصیھ بأھ
انوا      »أن یوفي لھم بعھدھم وُیَحاُطوا من ورائھم داء أسراھم، سواء ك ، ویجب ف

  .)١(»في معونتنا أو لم یكونوا

ك     وقال شیخ اإلسالم ابن تیمیة ـ رحمھ اهللا    ى سرجوان مل التھ إل ـ في رس
رص الق      ...«: قب ي إط ار ف ت التت ا خاطب ي لم م أن ارى كلھ رف النص د ع وق

إطالق       مح ب یھم فس والي ف ت م اه، وخاطب ازان وقطلوش م غ رى، وأطلقھ األس
ون      : قال لي. المسلمین دس، فھؤالء ال یطلق ن الق . لكن معنا نصارى أخذناھم م
ود وال     : فقلت لھ ن الیھ ن معك م ع م ا       بل جمی ا؛ فإن ل ذمتن م أھ ذین ھ نصارى ال

ن           ا م ة، وأطلقن ل الذم ن أھ ة، وال م ل المل ن أھ یرًا ال م دع أس م، وال ن نفكھ
  .)٢(»النصارى من شاء اهللا، فھذا عملنا وإحساننا، والجزاء على اهللا

یمن         ة ف اف والرعای دل واإلنص ذا الع ل ھ م مث ن األم ة م ت أم ل فعل فھ
  .إال في شریعة اإلسالم السمحة العظیمةیعیشون معھم من غیر ملتھم؟ لیس ھذا 

  :السماح هلم بدخول مساجد املسلمني ـ سوى املسجد احلرام ـ للحاجة: رابعاً
یجوز تمكین أھل الذمة من دخول مساجد المسلمین ـ غیر المسجد الحرام   
د نجران        دم وف ا ق ھ لم ـ إذا كان ذلك لحاجة معینة، كما وقع مع وفد نجران، فإن

ول اهللا ى رس التھم،   ×  عل ت ص ر، فحان الة العص د ص جده بع ھ مس وا علی دخل
ال رسول اهللا     نعھم، فق » دعوھم «: ×فقاموا یصلون في مسجده، فأراد الناس م

  .)٣(فصلوا صالتھم. فاستقبلوا المشرق

                                                        

  .١٠/٤٨٩: المقنع والشرح الكبیر ومعھما اإلنصاف )١(
  .٦١٨ـ  ٢٨/٦١٧: مجموع الفتاوى )٢(
یرة    )٣( ي الس ر ف ن كثی ر١٠٨ـ       ٤/١٠٠: رواه اب اد : ، وانظ ق ٣/٦٢٩: زاد المع ال المحق : ، وق

  .»رجالھ ثقات، لكنھ منقطع«



  
التعددیة العقائدیة وموقف اإلسالم منھا

  ٢٦٤ 

یم ن الق ال اب ة «: ق ذه القص ھ ھ ي فق ا: ف اب  : ففیھ ل الكت ول أھ واز دخ ج
ن صالتھم بحضرة المسلمین وفي تمكین أھل الكتاب م: وفیھا. مساجد المسلمین

  .)١(»مساجدھم أیضًا إذا كان ذلك عارضًا، وال یمكنون من اعتیاد ذلك

  :اإلحسان إليهم والصدقة والوقف على فقرائهم: خامساً
  :قال تعالى                   

                            

                           

                          ]الممتحنة :

٨،٩[.  

فالصلة والھدیة بالمال ونحوه للكافر المسالم جائزة، وباألخص إذا كان ذو 
  .قرابة، وإذا كان ممن یرجى إسالمھ

ر       ة والب ن الرحم ذا م م، فھ وكذلك یجوز الصدقة على فقرائھم والوقف لھ
وم    «: روىواإلحسان التي جاء بھا اإلسالم، فی اب ق أنھ مّر عمر بن الخطاب بب

ال     . وعلیھ سائل یسأل، شیخ كبیر ضریر البصر  ھ وق ن خلف : فضرب عضده م
أسأل : فما ألجأك إلى ما أرى؟ قال: قال. یھودي: من أي أھل الكتاب أنت؟ فقال

فأخذ عمر بیده، وذھب بھ إلى منزلھ، فرضخ لھ : قال. الجزیة، والحاجة، والسن
ال   . لبشيٍء من المنز ال فق ت الم ذا وضرباءه،    ا: ثم أرسل إلى خازن بی نظر ھ

  . )٢(»مرفواهللا ما أنصفناه إن أكلنا شبیبتھ ثم نخذلھ عند الھ

ال ریب أن الصدقة جائزة على مساكین أھل «: قال ابن القیم ـ رحمھ اهللا ـ
ا وصفان  . الذمة، والوقف صدقة و المسكنة، ووصف      : فھاھن ر وھ وصف یعتب

ف بوصف         ملغى في الصدق ن الوق یھم م دفع إل ر، فیجوز ال و الكف ة والوقف وھ
                                                        

  .٣/٦٣٨: خیر العبادزاد المعاد في ھدي  )١(
  .١٣٦الخراج، ص )٢(



  
  

 

 ٢٦٥  التعددیة العقائدیة وموقف اإلسالم منھا

  . )١(»المسكنة، ال بوصف الكفر

  :حسن جوارهم وعيادة مريضهم والقيام جلنائزهم: سادساً
  : أوصى تعالى بحسن الجوار وإن كان الجار كافرًا، قال تعالى

                                 

                           

                          ]النساء :

٣٦[.  

ى           ي معن ھ اهللا ـ ف ر ـ رحم ن جری ار اب ب «واخت د،   » «الجن ب البعی الغری
  .)٢(»مسلمًا كان أو مشركًا، یھودیًا كان أو نصرانیًا

: وقد روى عن عبد اهللا بن عمرو أنھ ذبحت لھ شاة في أھلھ، فلما جاء قال
ما «: یقول×  أھدیتم لجارنا الیھودي؟ أھدیتم لجارنا الیھودي؟ سمعت رسول اهللا

  . )٣(»زال جبریل یوصیني بالجار، حتى ظننت أنھ سیورثھ

ان     × وكذلك یجوز عیادة مریضھم كما عاد النبي  ذي ك ودي ال الم الیھ الغ
  .)٤(یخدمھ ودعاه لإلسالم فأسلم

ان بقصد دعوتھم لإلسالم        ادتھم إذا ك م جواز عی . )٥(وقید بعض أھل العل
ا      ومجرد عیادتھم وزیارتھم فیھ من تألی ار محاسن اإلسالم، م وب، وإظھ ف القل

  .یكون دعوة لھم

                                                        

  .١/٢٢٣: أحكام أھل الذمة )١(
  .٥/٨٠: جامع البیان )٢(
واب   )٣( ھ، أب اب   : أخرجھ الترمذي في جامع ر والصلة، ب ي حق الجوار،      : الب ا جاء ف ) ١٩٤٣ح(م

  .»حدیث حسن غریب من ھذا الوجھ«: وقال الترمذي
  .٢٣٦سبق تخریجھ، ص  )٤(
  .١/١٥٨: الذمة أحكام أھل: انظر )٥(



  
التعددیة العقائدیة وموقف اإلسالم منھا

  ٢٦٦ 

ال    ×ویشرع القیام لجنائزھم لفعل النبي  ھ ـ ق : ، فعن جابر ـ رضي اهللا عن
ائزھم    .  )١(»وأصحابھ لجنازة یھودي حتى توارت× قام النبي « ي شھود جن وف

  . )٢(وتعزیتھم تفصیل عند الفقھاء

  :سائهمجواز أكل طعام أهل الكتاب ونكاح ن: سابعاً
 : قال تعالى                   

                                

                           

                           

    ]٥:المائدة[.  

  .د بذلك الذبائحفأما الطعام المذكور في اآلیة فلم یختلف السلف أن المرا

ایف   ن العف ا      . وأما المحصنات ھنا فھ ي مظانھ ین ف ذین الحكم وتفاصیل ھ
  . )٣(في كتب الفقھ 

ن       رین م ذین األم وفي تمییز أھل الكتاب عن سائر أصناف المشركین بھ
وبھم،   البر واإلحسان وحسن المعاملة ما ال یخفى، ولھ آثاٌر حمیدة في استمالة قل

  . )٤(م وتقریبھم إلى دین اإلسال

  :اعطاؤهم حقوقهم املعيشية يف السكىن والتنقل والتكسب: ثامناً
ھ حق     ر أھل من الحقوق التي كفلھا اإلسالم لمن یعیش على أرضھ من غی
ل         ن أج الم م الد اإلس ي ب ل ف ق التنق ین، وح ین مطمئن وتھم آمن ي بی كن ف الس

ریة، فعن مصالحھم المختلفة، وحق التكسب والتعامل معھم شتى التعامالت التجا
                                                        

  ).٩٦٠ح(القیام للجنازة، : الجنائز، باب: أخرجھ مسلم، كتاب )١(
  .١٦١ـ  ١/١٥٩: أحكام أھل الذمة: انظر )٢(
  .وما بعدھا ١/٢٣٥، ١٩٨ـ  ١/١٨٩: المرجع السابق: انظر )٣(
  .١/١٨٧: دعوة التقریب بین األدیان: انظر )٤(



  
  

 

 ٢٦٧  التعددیة العقائدیة وموقف اإلسالم منھا

ي       ا ـ أن النب ى أجل       «: ×عائشة ـ رضي اهللا عنھ ودي إل ن یھ ًا م اشترى طعام
  . )١(»ورھنھ درعًا من حدید

زم ن ح ال اب الم،  «: ق ي أرض اإلس ي ف ة المش ل الذم وا أن ألھ واتفق

ھ أم ال   وا أیدخلون . والدخول حیث أحبوا من البالد حاشا الحرم بمكة، فإنھم اختلف

ي         واتفقوا على أن لھم سك  ى الشروط الت الد اإلسالم عل ن ب ٍد شاءوا م نى أي بل

  .)٢(»قدمنا حاشا جزیرة العرب

ع         وق م ھ للحق الم وحفظ دل اإلس رقة لع ورة المش ذه الص ى ھ انظر إل ف

ود     ھ الیھ ده ویفعل ا یعتق ك بم ارن ذل م ق رى، ث دیانات األخ ل ال ن أھ رین م اآلخ

طھا  م واالض ث الظل دین، حی م بال الفین لھ ع المخ دماء والنصارى م دار ال د وإھ

  . )٣(واإلبادة في كثیر من مراحل  التاریخ 

  :الفرق بني عقيدة الوالء والرباء وبني بر أهل الذمة وغريهم من الكفار* 
افرین         واالة الك ن النھي عن م ا جاء م یجب على المسلم أن یوازن بین م

دل   اب الع یھم وإیج ان إل رھم واإلحس ى ب ث عل ن الح اء م ا ج ین م ودتھم وب وم

ذمیین     م م ال ي ظل ع ف ودتھم فیق واالتھم وم ن م ي ع ب النھ ب جان ال ُیغل م، ف عھ

رھم    ى ب والمستأمنین والعنف معھم وجفوتھم وأذیتھم، وال ُیغلب جانب الحث عل

ع   ال جمی ھ إعم ب علی ا یج وادتھم، وإنم داھنتھم وم ي م ع ف یھم فیق ان إل واإلحس

ل  النصوص، والجمع بین البراءة منھم وبغضھم وبین العدل مع ھم وحسن التعام

                                                        

  ).٢٥٠٩ح(من رھن درعھ، : الحضر، بابالرھن في : أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب )١(
  .١٢٢مراتب اإلجماع، ص )٢(
ر  )٣( یحیة       : انظ ي المس دیني ف طھاد ال ة االض ود، وقص ر الیھ ن غی ا م ة وموقفھ ة الیھودی الدیان

  واإلسالم، واإلسالم واآلخر من یعترف بمن؟ ومن ینكر من؟



  
التعددیة العقائدیة وموقف اإلسالم منھا

  ٢٦٨ 

اھر  ي الظ ع    . ف ون بجمی إنھم یعمل ة، ف نة والجماع ل الس نھج أھ ن م ذا م وھ

بعض          ون ال ون بعضھا ویھمل ألة الواحدة، وال ُیعمل ي المس واردة ف النصوص ال

  .اآلخر كما ھو منھج أھل البدع واألھوء

) الفروق(، فعقد فصًال في كتابھ  )١(وقد فصل ذلك الفقیھ المالكي القرافي 
  :ومما جاء فیھ) الفرق بین قاعدة بر أھل الذمة، وبین قاعدة التودد لھم: (وانبعن

وسر الفرق أن عقد الذمة یوجب حقوقًا علینا لھم، ألنھم في جوارنا وفي «
و   × خفارتنا، وذمة اهللا تعالى وذمة رسولھ  یھم ول ودین اإلسالم، فمن اعتدى عل

ى    بكلمة سوء أو غیبة في عرض أحدھم، أو نوع من أن ة، أو أعان عل واع األذی
  ...وذمة دین اإلسالم× ذلك فقد ضیع ذمة اهللا تعالى، وذمة رسولھ 

وإذا كان عقد الذمة بھذه المثابة تعین علینا أن نبرھم بكل أمر ال یكون ... 
ظاھره یدل على مودات القلوب، وال تعظیم شعائر الكفر، فمتى أدى إلى ھذین، 

ھ   ا   امتنع وصار من قبل ما نھى عن ة وغیرھ ي اآلی م      . ف ل ـ ث ك بالمث ویتضح ذل
ال        م ق یھم ـ ث نھم واإلحسان إل راءة م ا   «: ذكر أمثلة على الجمع بین الب ع م فجمی

ة    زة والجالل نفعلھ معھم من ذلك ینبغي أن یكون من ھذا القبیل ال على وجھ الع
ا أن    ي لن م، وینبغ  منا، وال على وجھ التعظیم لھم وتحقیر أنفسنا بذلك الصنیع لھ

دروا    ×نستحضر في قلوبنا ما جبلوا علیھ من بغضنا وتكذیب نبینا  و ق م ل ، وأنھ
ن أشد العصاة        م م ا، وأنھ ا وأموالن علینا الستأصلوا شأفتنا، واستولوا على دمائن

ثم نعاملھم بعد ذلك بما تقدم ذكره امتثاًال ألمر ربنا عز  . لربنا ومالكنا عز وجل
ور    ، ال محبة فیھم، و×وجل وأمر نبینا  ك األم ار تل ال تعظیمًا لھم، وال نظھر آث

ك،  . التي نستحضرھا في قلوبنا من صفاتھم الذمیمة ألن عقد العھد یمنعنا من ذل
                                                        

ي، فقیھ أصولي لھ مصنفات  ھو أحمد بن إدریس بن عبد الرحمن شھاب الدین الصنھاجي القراف )١(
ا  ة، منھ روق    «: نافع واء الف ي أن روق ف وار الب ة   «، »أن ھ المالكی ي فق ذخیرة ف ا » وال . وغیرھ

  .١/٩٥: األعالم



  
  

 

 ٢٦٩  التعددیة العقائدیة وموقف اإلسالم منھا

  . )١(»فنستحضرھا حتى یمنعنا من الود الباطن لھم المحرم علینا خاصة

  

 

أمر ب  تأمنین        إذا كان اإلسالم ی ة والمس ل الذم ع أھ وق م ظ الحق دل وحف الع
لمین   وھم كفار على ملة أخرى غیر اإلسالم، فإن العدل وحفظ الحقوق مع المس

أناً    م     . ـ وإن كانوا على ضالل ـ آكد وجوبًا، وأعظم ش راق ھ دع واالفت ل الب وأھ
ا         یھم م لمین، ویجب عل ا للمس من المسلمین ـ إال من كانت بدعتھ مكفرة ـ لھم م

س   ی ن أن جب على المسلمین، وتحرم دماءھم وأموالھم وأعراضھم إال بحقھا، فع
من صلى صالتنا واستقبل «: ×قال رسول اهللا : بن مالك ـ رضي اهللا عنھ ـ قال

روا اهللا       ال تخف ة رسولھ، ف ة اهللا وذم قبلتنا وأكل ذبیحتنا فذلك المسلم الذي لھ ذم
  . )٢(»في ذمتھ

ي   فالمسلم إذا أظھر ضاللھ عوقب  ات الت علیھا بقدر ما یستحق من العقوب
ھ، وال        نقض أخوت ال ُت لمین، ف وق المس تقدم ذكرھا، ویبقى لھ أخوة اإلسالم وحق
ر والخروج         ن الضالالت، إال إذا بلغت حد الكف ر م تھدر حقوقھ بسبب ما أظھ
وقھم     من الملة ـ عیاذًا باهللا ـ والعقوبات المشروعة علیھم لیست ظلمًا وھدرًا لحق

ة، فھي من شرع اهللا      )٣(ینعق بذلك بعضھمكما  ة جلیل ، بل ھي عدل تام، وحكم
وق     دار الحق م وإھ ة    . تعالى، وشرعھ مطھر منزه عن الظل ات حمای ذه العقوب فھ
  .للدین، وحراسة لعقیدة المؤمنین، وتأدیبًا وزجرًا للضالین

وا                 لمین، وبین اء المس ك الصحابة ـ رضي اهللا عنھم ـ وعلم رر ذل د ق وق
ر        وجوب ال دع والضالالت، ویظھ ن الب ي شيء م ع ف عدل وحفظ حقوق من وق

                                                        

  .١٦ـ  ١٤الفروق، ص )١(
  ).٣٩١ح(فضل استقبال القبلة، : الصالة، باب: أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب )٢(
  .١١٨، ١٠٩حراسة العقیدة، ص: قراءة في كتب العقائد، نقًال عن: انظر )٣(



  
التعددیة العقائدیة وموقف اإلسالم منھا

  ٢٧٠ 

  :ذلك في أمور منھا

انتھم   :أوالً افرین، وإع ى الك رھم عل الم، ونص م باإلس رار لھ وب اإلق وج
نھم ضررًا،             ر م و أكث ن ھ ى م م، وتفضیلھم عل دل معھ م، والع ن یظلمھ على م

ول شیخ اإلسال     . ومدح أفعالھم الحسنة وشكرھم علیھا ذا یق ي ھ ة  وف ن تیمی : م اب
م،           « انوا یصلون خلفھ م ك روا الخوارج أنھ م یكف ى أن الصحابة ل دل عل ومما ی

ف            ن الصحابة یصلون خل ره م ھ ـ وغی ر ـ رضي اهللا عن وكان عبد اهللا بن عم
ا یخاطب    )١(نجدة الحروري  ، وكانوا أیضًا یحدثونھم ویفتونھم ویخاطبونھم كم

ھ  المسلم المسلم، كما كان عبداهللا بن عباس  یجیب نجدة الحروري، لما أرسل إلی
ر رسول اهللا    ... یسألھ عن مسائل وحدیثھ في البخاري ع أم ي   × ھذا م الھم ف بقت

ذا  ... األحادیث الصحیحة، وما روي من أنھم شر قتلى تحت أدیم السماء ومع ھ
وھم         رونھم وال جعل م یكف م بإحسان ل فالصحابة ـ رضي اهللا عنھم ـ والتابعون لھ

یھم السیرة     مرتدین وال اع یھم وساروا ف تدوا علیھم بقول وال فعل بل اتقوا اهللا ف
ة           یعة والمعتزل ن الش واء م دع واألھ ل الب رق أھ ائر ف ذا س ة، وھك العادل

  . )٢(»وغیرھم

 : ویقول بعد ذكره لقول اهللا تعالى              

                               

      ]فنھى أن یحمل المؤمنین بغضھم للكفار على أال «: ]٨: المائدة
یعدلوا علیھم، فكیف إذا كان البغض لفاسق أو مبتدع من أھل اإلیمان؟ فھو أولى 

ك على أال یعدل على مؤمن وإن كان ظالمًا لھ، فھذا أن یجب علیھ أال یحملھ ذل

                                                        

د أن      : ھو )١( ھ أصحابھ بع نجدة بن عامر الحنفي الحروري، رأس الفرقة النجدیة من الخوارج، قتل
  .١/٧٦: شذرات الذھب. ھـ٦٩اختلفوا علیھ، وقیل غیر ذلك، توفي سنة 

  .٢٤٨، ٥/٢٤٧: منھاج السنة )٢(



  
  

 

 ٢٧١  التعددیة العقائدیة وموقف اإلسالم منھا

  . )١(»موضع عظیم المنفعة في الدین والدنیا

دھم           ن الحق أو بع ربھم م ى بعض بحسب ق وقال في تفضیل بعضھم عل
ل            «: عنھ ك مث ي ذل ن لیسوا ف د، لك ورع زاھ د مت و متعب ن ھ یھم م والرافضة ف

ذب والفجور    غیرھم من أھل األھواء، فالمعتزلة أعقل منھم وأعل  ن، والك م وأدی
نھم   ر م ى الصدق    : فیھم أقل منھ في الرافضة، والزیدیة من الشیعة خی رب إل أق

ذا     ع ھ والعدل والعلم، ولیس في أھل األھواء أصدق وال أعبد من الخوارج، وم
رام     م ح إن الظل ون ف اف وال یظلم دل واإلنص م الع تعملون معھ نة یس ل الس فأھ

ة لكل طائفة من ھؤالء خیر من بعضھم لبعض، بل مطلقًا كما تقدم، بل أھل السن
ھ       م ب ون ھ ا یعترف ذا مم ھم للرافضة خیر وأعدل من بعض الرافضة لبعض وھ
ذي        ل ال ذا ألن األص ًا وھ نا بعض ف بعض ا ال ینص فوننا م تم تنص ون أن ویقول
ائر           م س ي ظل م مشتركون ف م وھ ل وظل ى جھ ي عل اشتركوا فیھ أصل فاسد مبن

ة قطاع الطریق المشتركین في ظلم الناس، وال ریب أن المسلمین فصاروا بمنزل
  . )٢(»المسلم العالم العادل أعدل علیھم وعلى بعضھم من بعض

ھ        ان یطبق واء ك الالت واألھ ل الض ة بأھ دل واإلنصاف والرحم ذا الع وھ
ل ـ               ن حنب د ب ام أحم ذا اإلم ة، فھ ل السنة والجماع ن أھ ة األعالم م واقعیًا األئم

ى        رحمھ اهللا ـ فقد ك  وه عل ذین سجنوه وعذبوه لیكرھ اس ال ي العب ان مع والة بن
رید     ات، وتش ع أعطی بس ومن ل وح ن قت ل م لمین األفاعی وا بالمس ة، وفعل البدع
م ویصلي               م ویستغفر لھ دعو لھ ھ اهللا ـ ی ان ـ رحم د ك ك فق ع ذل ك، وم وغیر ذل

  . )٣(خلفھم 

ن      ھ م ة   وكذلك كان شیخ اإلسالم ابن تیمیة ـ رحمھ اهللا ـ مع أعدائ المبتدع
المتربصین بھ والكائدین لھ، فقد آذوه كثیرًا ووشوا بھ، وسعوا في سجنھ مرارًا، 

                                                        

  .١/٣٨: االستقامة )١(
  .١٥٨ـ  ٥/١٥٧: منھاج السنة )٢(
  .وما بعدھا ١١/١٧٧: سیر أعالم النبالء: انظر )٣(
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  ٢٧٢ 

ل      ا عنھم، ب یھم عف بل وأفتى بعضھم بقتلھ، ومع ذلك حینما تمكن منھم وقدر عل
ھ  .  )١(ودافع وشفع لھم عند السلطان  وكذلك كان منھجھ العلمي في مؤلفاتھ، فإن

كر بدعھ وأقوالھ المخالفة للحق ویفندھا ویرد علیھا إذا ذكر أحدًا من أھل البدع ذ
ا    ك حینم ومع ذلك یثبت ما لھ من فضل ومحاسن وما وافق فیھ الحق، ومثال ذل

مع ما كان فیھ ...«: وما وقع فیھ من أقوال مبتدعة قال بعد ذلك )٢(ذكر الباقالني
ة والملحدی      ى الزنادق رد عل رة وال ل  من الفضائل العظیمة والمحاسن الكثی ن وأھ

أجل منھ   )٤(واألشعري   )٣(البدع حتى إنھ لم یكن في المنتسبین إلى ابن كالب 
  . )٥(»...وال أحسن كتبًا وتصنیفًا

میزان «ـ رحمھ اهللا ـ في كتابھ   )٦(وعلى ھذا المیزان العادل كان الذھبي 
، فكان یذكر الرجل وما وقع فیھ من البدع »سیر أعالم النبالء«وفي » االعتدال

ا   والمخالفات ثم یقر بما لھ من فضل وموافقة للحق، وأمثلة ذلك كثیرة جدًا، منھ
... اإلمام العالمة أوحد المتكلمین مقدم األصولیین...«: قولھ في ترجمة الباقالني

ى     ... كان یضرب المثل بفھمھ وذكائھ رد عل ي ال وكان ثقة إمامًا بارعًا صنف ف

                                                        
  .٢٨٣، ٢٨٢العقود الدریة، ص: انظر )١(
ھ     : ھو )٢( ین ورأس األشاعرة، ل ام المتكلم أبو بكر محمد بن الطیب بن محمد القاضي الباقالني، إم

  .١١/٣٧٣: البدایة والنھایة. ھـ٤٠٣تصانیف عدیدة، توفي سنة 
د سنة       أبو محمد عبد اهللا ب: ھو )٣( وفي بع ھ، ت ت عن ة عرف ن سعید بن كالب القطان، لھ آراء كالمی

  .٣/٢٩٠: لسان المیزان: انظر. ھـ٢٤٠
ائي شیخ      : ھو )٤( ي الجب ي عل أبو الحسن علي بن إسماعیل بن إسحاق األشعري، تعلم الكالم من أب

نفاتھ          ن مص وارھم، م ح ع ة وفض ى المعتزل ق ورد عل ى الح ك إل ن ذل ع ع م رج ة، ث : المعتزل
ل   ٣٢٤، توفي سنة  »مقاالت اإلسالمیین«و» اإلبانة عن أصول الدیانة« ـ وقی ة  . ھـ ٣٣٠ھ البدای

  .١١/١٩٩: والنھایة
  .٢/١٠٠: درء تعارض العقل والنقل )٥(
ق،             : ھو )٦( ة محق ؤرخ عالم د اهللا، حافظ م و عب دین أب ذھبي شمس ال ان ال ن عثم د ب محمد بن أحم

أثر        صاحب تصانیف بدیعة في التاریخ والرجال  ة وت ن تیمی ى شیخ اإلسالم اب ذ عل وغیرھا، تتلم
  .٥/٢١٦: طبقات الشافعیة. ھـ٧٤٨بھ، توفي سنة 



  
  

 

 ٢٧٣  التعددیة العقائدیة وموقف اإلسالم منھا

  . )١(»... والكرامیة الرافضة والمعتزلة والخوارج والجھمیة

ائھم     : ثانیًا ظ دم لمین، كحف ائر المس حفظ حقوقھم التي شرعھا اهللا لھم ولس
من الھدر، وحفظ أموالھم، وحفظ أعراضھم، وحفظ حقھم في العبادة في مساجد 
المسلمین، ونحو ذلك، فھم كبقیة المسلمین في ھذه الحقوق ال ینقصون منھا شیئًا 

ى     وحقھا أن ال یف. إال بحقھا دعوة إل ى ال علوا شیئًا یستوجب القتل كاإلصرار عل
  .بدعة مغلظة، أو الوقوع في الردة عن اإلسالم، أو مقاتلتھم المسلمین

ن          وا م ام، ال یمنع لمین الع ال المس ن م ًا م م حق أما ما یتعلق بالمال فإن لھ
العطاء والفيء والتكسب مادامت أیدیھم في أیدي المسلمین، أي لم یخرجوا عن  

  .ة المسلمین خروجًا عملیًاجماع

ة الراشد،        واء الخلیف دع واألھ ل الب وق ألھ وقد بین وجوب حفظ ھذه الحق
ال للخوارج      ا ق إن «: أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب ـ رضي اهللا عنھ ـ حینم

لكم علینا أن ال نمنعكم فیئًا مادامت أیدیكم معنا، وأن ال نمنعكم مساجد اهللا، وأن  
ال دأكم بالقت دؤونا ال نب ى تب اتلوا    . )٢(»حت م یق رھم ل دأ أم ي مب وارج ف إن الخ ف

م        ظ لھ ًا یحف ان علی ر خروج، فك المسلمین، وإنما كانوا یتكلمون ببدعتھم من غی
  .حقوقھم حتى خرجوا وقاتلوا المسلمین

ي العصر         نھم ف اء اإلسالم، وم وق سار علم وعلى ھذا العدل وحفظ الحق
راھیم    ن إب د ب ي        ح  )٣(الحاضر الشیخ محم ذي یعیشون ف ال عن الشیعة ال ث ق ی

ر       «: بالده نھم بالشرع المطھ ویجب إحالتھم إلى المحاكم الشرعیة، وستحكم بی

                                                        

  .١٧/١٩٠: سیر أعالم النبالء )١(
  .وقد أحالھ إلى تاریخ الطبري ٧/٢٩٢: البدایة والنھایة )٢(
دالوھاب،          : ھو )٣( ن عب د ب ام محم د اللطیف آل الشیخ، من نسل اإلم ن عب ان   محمد بن إبراھیم ب ك

وفي        دیار السعودیة، ت ي ال عالمًا فذًا، فقیھًا ومحدثًا وفرضیًا، انتھى إلیھ اإلفتاء ورئاسة القضاء ف
  .٥/٣٠٦: األعالم. ھـ١٣٨٩سنة 
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 )١(»وتحفظ لھم حقوقھم كاملة غیر منقوصة، ولن یظلموا فھم رعیة تحت الذمة
.  

ة      : ثالثًا ظ المصالح الدینی ى حف راق عل جواز التعاون مع أھل البدع واالفت
ة الواجبات الشرعیة التي یتعذر إقامتھا على وجھھا مع غیرھم، والدنیویة، وإقام

ن   ؤالء م ھ ھ بس ب ا تل دة م ن مفس م م د أعظ ا مفاس ى تفویتھ ب عل ي یترت أو الت
  .)٢(المحدثات

دمھا،      درة وع دة والق لحة والمفس دیر المص ى تق اٍر عل م ج اون معھ والتع
ك   فلھذا یجب على كل ولي أمر أن یستعین بأھل الصدق والعدل وإذ« ذر ذل ا تع

دین بالرجل    استعان باألمثل فاألمثل وإن كان فیھ كذب وظلم فإن اهللا یؤید ھذا ال
  .)٣(»الفاجر وبأقوام ال خالق لھم والواجب إنما ھو فعل المقدور

رة اإلسالم           ھ من حظی م یخرج ببدعت ذي ل دع ال فالتعاون مع الرجل المبت
وأما ...«: یمیة ـ رحمھ اهللا ـعلى الخیر والبر والرشاد لیس بحرام كما قال ابن ت

ذا             ن ھ م یك ر ل ى الب ین عل ذا إذا أع رًا فھ ل ب د فع وب وق ل ذن ان للرج إذا ك
  . )٤(»محرمًا

ع        زو م ر الغ د ذك ھ عن اء فی الم العلم أتي ك ع وی اب واس ة ب اب المعاون وب
و    تركة ونح الم المش واب المظ اب وأب اب االحتس ات ونص د الوالی راء وعق األم

درء مفسدة   وقد قرر بعض أھ. ذلك ل العلم أن اإلعانة على المعصیة قد تجوز ل
  .)٥(أعظم

                                                        

  .٣٢١، ١٢/٣٢٠: مجموع فتاوى ودروس الشیخ محمد بن إبراھیم )١(
  .٣٧٠، ٢/٣٦٩: حقیقة البدعة وأحكامھا: انظر )٢(
  .٢٨/٦٧: مجموع الفتاوى )٣(
  .٦/١١٧: منھاج السنة )٤(
  .٢/٣٧١: حقیقة البدعة وأحكامھا: انظر )٥(



  
  

 

 ٢٧٥  التعددیة العقائدیة وموقف اإلسالم منھا

وھذا التعاون مع أھل البدع واالفتراق لھ ضوابط وحدود ال تجعلھ یخرج  
  :عن ھدي الشریعة منھا

ي       ا، أي ف ي ال خالف فیھ أ ـ أن یكون ھذا التعاون معھم في المجاالت الت
ا   دائرة الحق والخیر الذي یحبھ اهللا تعالى من علم وجھاد ودعوة ونحو ذلك، كم

ھ اهللا ـ           یم ـ رحم ن الق ال اب ب       ...«: ق ا حق وباطل فالواج ة معھ ل طائف إن ك ف
ذه            ھ بھ تح اهللا ل ن ف ن الباطل، وم الوه م ا ق ن الحق ورد م موافقتھم فیما قالوه م

  .)١(»الطریق فقد فتح لھ من العلم والدین كل باب ویّسر علیھ فیھما األسباب

  .ة والمفسدة عند التعاون مع المبتدعةب ـ مراعاة المصلح

ن مفسدة    فإذا كان التعاون مع المبتدع یؤدي إلى حصول مصلحة أعظم م
دة            ى قاع ھ عل اون مع ین التع ھ تع ر من مضرة محدثت ھ أو درء مفسدة أكب بدعت

  .المصالح والمفاسد

ة   ن تیمی الم اب یخ اإلس ال ش م   ...«: ق ن العل ات م ة الواجب ذر إقام إذا تع ف
ك الواجب    والجھاد و رك ذل : غیر ذلك إال بمن فیھ بدعة مضرتھا دون مضرة ت

  . )٢(»كان تحصیل مصلحة الواجب مع مفسدة مرجوحة معھ خیرًا من العكس

ببًا لرجحان          ھ أو س ة لنشر بدعت ة ذریع ذه المعاون جـ ـ أال یتخذ المبتدع ھ
إ   ذا قوتھ ومركزه على قوة ومركز أصحاب العقیدة السلیمة والعبادة الصحیحة ف

  . )٣(كانت المعاونة تؤدي إلى شيء من ذلك تعین تركھا 

  .)٤(د ـ مراعاة ضوابط الھجر التي سبق ذكرھا

دع      ل الب ع أھ اف م دل واإلنص اون والع ي التع رى ف یل أخ اك تفاص وھن
                                                        

  .٣٨٦طریق الھجرتین، ص )١(
  .٢٨/٢١٢: مجموع الفتاوى )٢(
  .٣٧٤، ٢/٣٧٢: حقیقة البدعة وأحكامھا: انظر )٣(
  .المطلب الثاني من المبحث األول في ھذا الفصل: انظر )٤(
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  .)١(واالفتراق تراجع في مظانھا

ل          *  ن قبی ا ھو م راق إنم دع واالفت ل الب ع أھ وق م ذكر العدل وحفظ الحق
نھج ان م ًا    بی الفین، وبیان ع المخ اف م دل واإلنص ي الع ة ف نة والجماع ل الس أھ

. للطریقة العملیة المشروعة التي بھا یتحقق االجتماع على الحق واالتباع للشرع
ًا للحق       ھ لزوم ولیس ھذا إقرارًا للضالالت أو تفضیًال ألھلھا ـ عیاذًا باهللا ـ ولكن

وكبت أھلھا، مع النصیحة لھم، والعدل، ویحصل بھ أیضًا درء البدع واالفتراق 
  .والتألیف لقلوبھم، واالستفادة من الخیر والحق الذي عندھم

  

  

                                                        

نھم،    ٣٧٤ ـ  ٢/٣٤٩: حقیقة البدعة وأحكامھا: انظر )١( ، والمبتدعة وموقف أھل السنة والجماعة م
  .٢٦٠ـ  ٢١٧ص



  
  

 

 ٢٧٧  التعددیة العقائدیة وموقف اإلسالم منھا

  الفصل اخلامس
 

و    ة وھ ة العقائدی ى التعددی ت معن ان   « : بین ماح ألدی راف والس االعت
ا  ا تعارضھا    ، فظ»وطوائف وفرق المجتمع بإظھار عقائدھم والدعوة إلیھ ر لن ھ

ة     ة العلمی ن الناحی مع اإلسالم، إذ بینت حكم اإلسالم على ھذه العقائد المختلفة م
  .االعتقادیة، ثم حكمھ فیھا من الناحیة العملیة المعیشیة

وى      ان س ع األدی ى جمی الل عل الكفر والض م ب الم یحك ا أن اإلس ین لن فتب
سلمین التي خالفت سنة  اإلسالم، ویحكم باالنحراف والبدعة على جمیع فرق الم

ول  الل      × الرس ي الض اوتون ف انوا متف ى، وإن ك لمین األول ة المس وجماع
ة ع    . والمخالف لمین م الد المس ي ب ایش ف ة التع ي كیفی الم ف م اإلس ا حك ین لن وتب

اطلھم    ار ب ن إظھ نعھم م ین م ع ب ھ یجم ة، وأن رق المخالف رى والف ان األخ األدی
  .حقوقھموالدعوة إلیھ، وبین العدل معھم وحفظ 

دة اإلسالم        ین عقی ّین، ب اقض الب وبذلك یظھر لنا التعارض الصریح والتن
ن     ة المعاصرة، وم وأحكامھ وبین التعددیة العقائدیة الوافدة من الحضارة الغربی
ة، ومساوئ جسیمة        ھ أضرار عظیم ة ل ثم یظھر لنا أن األخذ بالتعددیة العقائدی

ذا الفصل   على دین األمة وقیمھا ومبادئھا وأخالقھا،  إن  –وھذا ما سأبینھ في ھ
  .-شاء اهللا 

ین     م أب ا، ث وسأبین شبھات دعاة التعددیة وما زعموا أنھ محاسن وفوائد لھ
  :وذلك في مبحثین. بطالنھا وأكشف عوارھا

  .أضرار التعددية العقائدية: املبحث األول
  .كشف شبهات دعاة التعددية العقائدية : املبحث الثاين
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  املبحث األول
 

اطلھم   ار ب رفین بإظھ ة والمنح ار والمبتدع ن الكف ل م ل الباط ماح ألھ الس
والدعوة إلیھ في بالد المسلمین لھ أضرار عظیمة بال شك، فھو سبب إلضعاف  
الدین، وتخلخل العقیدة، والتشكیك في المسلمات والقیم، وسبب في حدوث الفرقة 

، وبالتالي سبب لتمكن العدو منھم وغلبھ علیھم، بین المسلمین وتشتتھم شذر مذر
ییع   ة وتض ل، وضیاع للحقیق ق بالباط تالط الح وازین، واخ تالل الم وسبب الخ

  .للصراط

فھي شٌر وشؤم على المسلمین، وخراب لدینھم ودنیاھم، وھنا أذكر بعضًا  
ة من أضرار التعددیة العقائدیة علمًا أنھ قد سبق بیان بعض منھا في مبحث األدل

دي    تالف العق ین االخ رق ب ث الف ي مبح دد، وف د ال یتع ق واح ى أن الح عل
ا      ا أتوسع فیم ا، وھن واالختالف الفقھي، وعند الحدیث عن خطر الردة وعقوبتھ

  .لم ُیذكر من قبل

أن العمل بالتعددیة العقائدیة تضییع لصراط اهللا المستقیم، ومخالفة : أوًال 
الدین القویم، وسلوك لغیر سبیل  ألوامر العزیز الحكیم، وإضعاف لجناب

المؤمنین، فإن اهللا تعالى أخبر أن الطریق إلیھ طریق واحد وھو الصراط 
  : المستقیم، وأمر بسلوكھ ونھى عن كل ما سواه، قال تعالى    

                    ]١٥٣: األنعام[ ،
فھذا أمر الزم الوجوب، والنھي عن اتباع السبل األخرى نھي عن السماح لھا 
بالظھور والدعوة بین ظھراني المسلمین، وال یسع أحدًا من أھل اإلسالم أن 

ونھى تعالى عن الرضى بالكفر . یخالف ھذا األمر ویخرج عن حدوده
لوس في مجالس الخائضین، وشدد في النھي وباالستھزاء والخوض بآیاتھ، والج
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 : حتى جعل الراضي والمقر بذلك مثل الفاعل، حیث قال تعالى     

                           

                    ]١٤٠: النساء[.  

ت اهللا      دین وضیاعھ، وسبب لمق واقتحام نواھي اهللا تعالى سبب لضعف ال
دنیا واآلخرة   ث      . وحلول عذابھ في ال ات بب ل الضالالت واالنحراف فالسماح ألھ

دین        دة الصحیحة، وھالك لل اد للعقی لمین إفس ین المس د . أباطیلھم ب ر    وق دم ذك تق
، وھنا أذكر أقوال أخرى للعلماء تكشف عظیم مضارھا )١(خطر البدع واألھواء

دین ھالك، وھي    «: من ذلك قول اإلمام الشاطبي. وكبیر شرھا فإن البدع في ال
  .)٢(»في الدین أعظم من السم في األبدان

دع   «: وقال شیخ اإلسالم ابن تیمیة فمن تدبر ھذا علم یقینًا ما في حشو الب
  .)٣(»ن السموم المضعفة لإلیمان، ولھذا قیل أن البدع مشتقة من الكفرم

واشتد  «: وقال ابن القیم في بیانھ لموقف أھل السنة من البدع والضالالت
نكیر السلف واألئمة لھا، وصاحوا بأھلھا من أقطار األرض وحذروا فتنتھم أشد 

لفواحش والظلم والعدوان، التحذیر، وبالغوا في ذلك ما لم یبالغوا مثلھ في إنكار ا
ین أن     )٤(»إذ مضرة البدع، وھدمھا للدین ومنافاتھا لھ أشد  و یب ال أیضًا وھ ، وق

ل األخرى،      ل المل ن أھ خطورة أھل البدع واألھواء أعظم من خطورة الكفار م
ا أن    «: وذلك اللتباس أمرھم على المسلمین ة بھ ومن عظیم آفاتھا ومصیبة األم

ى    األھواء المضلة واآلراء د عل المھلكة التي تتولد من قبلھا ال تزال تنمو وتتزای
ل        ن قب ي حدثت م ي الضالالت الت ممر األیام وتعاقب األزمنة، ولیست الحال ف

                                                        

  .المبحث الثاني من الفصل الثاني: انظر )١(
  .١٧٨ملحق اإلفادات واإلنشادات، ص )٢(
  .١١٦/ ٢: اقتضاء الصراط المستقیم )٣(
  .١/٤٠٣: مدارج السالكین )٤(
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ة وأصحابھا ال       د األم وم عن ك معل في أصول األدیان الفاسدة كذلك، فإن فساد تل
ة و           ة الیھودی ل المل ع أھ ال تطم الم، ف ن اإلس ي دی ا ف ي إدخالھ ون ف ال یطعم

ي       م ف ول مللھ دخلوا أص وھم أن ی ة، ونح یة وال الثانوی رانیة وال المجوس النص
  .)١(»اإلسالم

ن    –رحمھ اهللا  –ویظھر من كالمھ  ر م أن خطر أھل البدع واألھواء أكث
ھ أن    م من خطر الكفار وذلك من جھة التباس أمرھم وخفائھ على الناس، وال یفھ

  .البدع أعظم إثمًا من الكفر

ھ        ونحو ھذا الت ة، یقول واء المردی دع المضلة، واألھ ن الب ر م حذیر والتنفی
وكاني  ھ اهللا  –الش دیر –رحم تح الق ي ف اع «: ف بھ اتب ة تش ة المبتدع اع أھوی اتب

أھویة أھل الكتاب، كما یشبھ الماء الماء، والبیضة البیضة، والتمرة التمرة، وقد 
دة اتباع أھل الملل، تكون مفسدة أھویة المبتدعة أشد على أھل ھذه الملة من مفس

ون    دین ویتبع رون ال م ینص رون أنھ الم، ویظھ ى اإلس ون إل ة ینتم إن المبتدع ف
أحسنھ، وھم على العكس من ذلك والضد لما ھنالك، فال یزالون ینقلون من یمیل 
ن     ى یسلخوه م إلى أھویتھم من بدعة إلى بدعة ویدفعون من شنعة إلى شنعة حت

ھ        الدین ویخرجوه منھ، وھو یظن أنھ ذي علی ي الصمیم، وأن الصراط ال ھ ف من
ة الجاھلین،       داد المقصرین، ومن جمل ھو الصراط المستقیم، ھذا إن كان في ع
ھ     ي اتباع ان ف ل ك ق والباط ین الح زین ب م الممی م والفھ ل العل ن أھ ان م وإن ك
اد اهللا        ى عب ة عل ھ، وصار نقم ى قلب ألھویتھم ممن أضلھ اهللا على علم وختم عل

ل  ومصیبة صبھا ا هللا على المقصرین، ألنھم یعتقدون أنھ في عملھ وفھمھ ال یمی
ن       م م ھ وإث ى إثم إال إلى حق، وال یتبع إال الصواب فیضلون بضاللھ فیكون عل

  .)٢(»اقتدى بھ إلى یوم القیامة، نسأل اهللا اللطف والسالمة والھدایة

                                                        

  . ٣٥٠ -١/٣٤٩: الصواعق المرسلة )١(
  . ١/١٥٤: فتح القدیر )٢(
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وفیة  ر الص ي خط نقیطي ف ین الش د األم ال محم ار «: وق تعمارھم ألفك اس
ف المستعمرین     ضعاف ل طوائ اء   . )١(»العقول أشد من استعمار ك الم العلم وك

  .في خطر البدع واالنحرافات العقدیة أكثر من أن یحصر

م    نة ل ان والس ل اإلیم ؤمنین ألن أھ بیل الم ة لس ة مخالف ة العقائدی والتعددی
د           ك من عھ لمین، وذل ین المس ور الضالالت وانتشارھا ب یكونوا یسمحون بظھ

ومن تبعھم بإحسان إلى یومنا  –رضي اهللا عنھم  –اشدین والصحابة الخلفاء الر
ن الصالح  . )٢(ھذا اتنزاع     )٣(ومن ذلك ما ُذكر عن الشیخ أبو عمرو ب ر ب ھ أم أن

ال  ة، وق د المبتدع ن أح ة م ا«: مدرس ذ عك ن أخ ل م ھ أفض ذھا من . )٤(»أخ
  .)٥(وأخبارھم في ذلك كثیرة

اً  ة س    : ثانی ة العقائدی ل بالتعددی لمین    أن العم ة المس ى فرق ًا إل یؤدي حتم
نھم           ع بی م یوق ن ث اتھم، وم اھجھم وتوجھ وبھم، واختالف من اكر قل وتشتتھم، وتن
ذھب       وتھم وت التباغض والعداوات، والتنافر والمشاحنات، وحین ذاك تضعف ق
ردھم      ویالت، وی ذیقھم ال ریحھم، فیتسلط علیھم عدوھم، ویتحكم في شؤونھم، فی

  .الھلكات

دع أن الب ذا ش ملھم،    وھ تت ش ین، وتش رق المجتمع دًا، تف ات أب واالنحراف
وتوقع بینھم الفرقة واالختالف، فترى الفرقة الواحدة منھم تنشق إلى عشرات أو 

ین الخوارج     قاقات ب رة االنش د  «: مئات الفرق، وقد قال أحد السلف مفسرًا كث لق
                                                        

  .٥٤٦/ ٤: أضواء البیان )١(
  .المبحث األول من الفصل الرابع: انظر )٢(
ام           : ھو  )٣( ان الكردي الشافعي، إم ن عثم دالرحمن ب دین عب ن المفتي صالح ال تقي الدین عثمان ب

  .ھـ٦٤٣حافظ عالمة، من كبار العلماء، توفي سنة 
  ١٧٩/ ١٣: البدایة والنھایة  

  .١٥٦نقض المنطق، ص: انظر )٤(
  .٨٨ -١/٧٧: ، رسائل ودراسات في األھواء واالفتراق والبدع١٣٣ -١/١٠٦االعتصام : انظر )٥(
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  .)١(»كان أمر الخوارج باطًال فاختلف، ولو كان حقًا ألتلف

م اهللا   –كثیر من العلماء  وبین ذلك ول    –رحمھ ث یق م  «: كالشاطبي حی ث
ي     اة النب دة حی ھ،    ×استمر تزاید اإلسالم، واستقام طریقھ على م د موت ن بع ، وم

غ الخروج      -رضي اهللا عنھم    –وأكثر قرن الصحابة  یھم نواب ى أن نبغت ف ، إل
ر حسبما   ... عن السنة وأصغوا إلى البدع المضلة ھ   ثم لم تزل الفرق تكث وعد ب

  .)٢(»... × الصادق 

ھ        ي قول دم ف ا تق ة كم ن تیمی ة   «: وأكد ذلك شیخ اإلسالم اب ة مقرون والبدع
ال      ا یق ة، كم بالفرقة، كما أن السنة مقرونة بالجماعة، فیقال أھل السنة والجماع

  .)٣(»أھل البدعة والفرقة

ی   . )٤(وفي ھذا المعنى تقدم معنا قول قوام السنة األصبھاني  ن الق ال اب م وق
دع   واء والب ب        .. «: عن أھل األھ ام وتعاق ر األی ى مم د عل و وتتزای زال تنم ال ت

  .)٥(»األزمنة

ثم إن ھذه الفرقة واالختالف في العقیدة ستؤدي والُبد إلى العداوة 
والبغضاء المستحكمة، والمحدثة للتصادم واالقتتال في كثیر من األحیان، قال 

 : في قول اهللا تعالى )٦(إبراھیم النخعي               
وبین ذلك ابن تیمیة في كثیر من كتبھ، . )٧(»ھم أصحاب األھواء«: ]٦٤: المائدة[

                                                        

  .٤١، ص» ٢٣٧« مجلة البیان، عدد : انظر )١(
  .٢٣ – ١/٢٢: االعتصام )٢(
  .٤٢/ ١: االستقامة )٣(
  .٢٢٥/ ٢: الحجة في بیان المحجة: انظر )٤(
  .٣٤٩/ ١: الصواعق المرسلة )٥(
ابعین صالحًا وصدقًا وحفظًا           إبراھیم ب: ھو  )٦( ابر الت ن األسود النخعي، من أك یس ب ن یزید بن ق

  .١٦٠/ ١: تھذیب التھذیب. ھـ٩٦للحدیث، عاش بالكوفة وكان إمامًا مجتھدًا، توفي سنة 
  .١٤١الشرح واإلبانة، ص )٧(
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وھذا التفریق الذي حصل من األمة علمائھا ومشایخھا وأمرائھا «: منھا قولھ
العمل بطاعة اهللا  وكبرائھا ھو الذي أوجب تسلط األعداء علیھا، وذلك بتركھم

 : ورسولھ، كما قال تعالى                  

                              ]١٤: المائدة[ 
«)١(.  

ة ل  اھرة البین ار الظ ن األخط ة  فم رق األم دع ُتف لیم أن الب ل س ل ذي عق ك
ادي بعضھا بعضًا         ًا، یع یعًا وأحزاب ى تصیر ش وتشتت شملھا وتمزق كیانھا حت

ض       اء بع ھم دم تحل بعض ًا ویس ھم بعض ل بعض داوة    . ویقت نھم الع تحكم بی وت
  .)٢(والبغضاء، ویجد أعداء اإلسالم منفذًا وثغرة للقضاء علیھم بسبب ھذا التفرق

لمین       ویكفي أن ننظر إ ت بالمس ي ألحق اریخ المشھورة، والت لى أحداث الت
ت            ة فرق ك أول فتن ة ذل واء، وأمثل ل األھ ن أھ ة والتشتت، نجدھا م الذلة والفرق

ان     لمین الراشد عثم م   -  –األمة فتنة السبئیة، وقد أدت إلى قتل خلیفة المس ث
  .تمخضت عن الخوارج والشیعة

فسدت عقائد طوائف من األمة، ولما ظھرت القدریة والمعتزلة والجھمیة أ
  .وأوقعتھا في الخصومات والمراء في الدین والفتنة في العقائد

) خلق القرآن(ولما تمكنت المعتزلة في الدولة ألزمت األمة بالقول بالكفر 
  .وامتحنت العلماء وعرضتھم للسیف والسجن واإلھانة، والقول بخالف الحق

ة    ة والقرامطة،    ولما تمكنت دویالت الرافضة والباطنی ة والعبیدی كالبویھی
وا         ر، وقتل ة والكف اد والزندق دع واإللح رت الب دیث، وأظھ نة والح ت الس قمع
ات         احوا المحرم ادًا وأب ي األرض فس اثوا ف الحجاج وأخذوا الحجر األسود، وع

  .ومكنوا للنصارى من دخول دیار المسلمین
                                                        

  .٤٢١/ ٣: مجموع الفتاوى )١(
  .١٩٦بدع من األخطار، بتصرف، صتنبیھ أولي األبصار إلى كمال الدین وما في ال: انظر )٢(
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ة ال   د الدول ر عھ ي آخ وزارة ف ن ال ة م ض الرافض ن بع ا تمك یة ولم عباس
لمین     ار المس ارى دی ار والنص وا التت ة وأدخل انوا األم ا خ ي تلتھ دویالت الت وال

  .ومكَّنوھم فیھا

دھا      ي آخر عھ ة ف ولما تمكنت الطرق الصوفیة والبدع من الدولة العثمانی
اھد   رحة والمش ت باألض ر اهللا، وتعلق دارھا بغی ت أق ت وعلق ة وذل عفت األم ض

  .سلط علیھا األعداء فمزقوھا وفرقوا شملھاوالشیوخ، فأصابھا الذل والتشتت و

ة   وال تزال الطرق الصوفیة ببدعھا ومحدثاتھا من أعظم أسباب وھن األم
ة   وانحطاطھا، ناھیك عن ھیمنة الرافضة والباطنة وأھل األھواء والبدع والعلمن

  .)١(واإللحاد واإلعراض عن دین اهللا وشرعھ

ي إیضاح     ة ف ن تیمی ة  ومما قالھ شیخ اإلسالم اب ذه الحقیق ا   «: ھ لھ ذا لم ولھ
ذي    ة ال ظھرت المالحدة الباطنیة وملكوا الشام وغیرھا ظھر فیھا النفاق والزندق

ون   ول فرع ة ق و حقیق رھم، وھ اطن أم و ب ھ«ھ ار عبادت انع وإنك ار الص » إنك
الم        ى اإلس ربھم إل ارھم وأق ان خی رفض فك ھ ال اھرون ب انوا یتظ ا ك ار م وخی

إللحاد، حتى كان من كان ینزل الشام مثل بني الرافضة وظھر بسببھ الرفض وا
  .)٢(»حمدان الغالیة ونحوھم متشیعین؛ وكذلك من كان من بني بویھ في المشرق

دین الرسول         «: وقال أیضًا دع والفجور المخالف ل اق والب ر النف ا ظھ فلم
د       رة بع رة م ى الشام والجزی سلطت علیھم األعداء، فخرجت الروم النصارى إل

ي           مرة، وأخذوا ا  دس ف ت المق ى أن أخذوا بی د شيء، إل یئًا بع ور الشامیة ش لثغ
ام بأسوأ         ل الش ان أھ دة حاصروا دمشق، وك أواخر المائة الرابعة، وبعد ھذا بم

  .)٣(»حال بین الكفار النصارى والمنافقین المالحدة

                                                        

  . ٥٤٠ -١/٥٣٩: رسائل ودراسات في األھواء واالفتراق والبدع: انظر )١(
  . ١١٧/ ١٣: مجموع الفتاوى )٢(
  . ١٧٨/ ١٣: مجموع الفتاوى )٣(



  
  

 

 ٢٨٥  التعددیة العقائدیة وموقف اإلسالم منھا

ببًا        «: وقال في موضع آخر   ھ س اد عن دین ان بالرسول والجھ ان اإلیم فك
وبالعكس البدع واإللحاد ومخالفة ما جاء بھ سبب لشر الدنیا لخیر الدنیا واآلخرة 

  .واآلخرة

ار،      یھم الكف دع سلط عل فلما ظھر في الشام ومصر والجزیرة اإللحاد والب
ى      دعین نصرھم اهللا عل ولما أقاموا ما أقاموه من اإلسالم وقھر الملحدین والمبت

  .)١(»الكفار

ا      ي زمانن ع ف ذا واق ن      ومصداق قول شیخ اإلسالم ھ ر م ي كثی بوضوح ف
بالد المسلمین التي وقعت تحت ھیمنة العلمانیة، واألقلیات الباطنیة، وأھل البدع 

  .واألھواء، واهللا المستعان

زال       ا السنة ال ت ي تسود فیھ بالد الت ا ال د اهللا  –بینم زة،   –بحم ة عزی قوی
ین    ا ب لمین فیھ در   . وشعائر الدین فیھا ظاھرة، وتآلف وترابط المس ا ن ن ھن ك وم

ات       ى حكوم اذا یضغطون عل ة؟ ولم لماذا یدعونا الغربیون إلى التعددیة العقائدی
ي     . المسلمین لتسمح لجمیع العقائد والفرق بالظھور؟ ائلھم ف ن وس یلة م ألنھا وس

ا  یطرة علیھ لمین والس الد المس دمیر ب رر   . )٢(ت ي الض ھ ف ل فی ا سأفص ذا م وھ
  .الثالث

ة     أن العمل بالتعددیة العقائدیة : ثالثًا یلة ھام لمین سیكون وس في بالد المس
اط      ا ونق ھ بعوراتھ للعدو الكافر في تمكنھ من البالد، وكشفھ ألسرارھا، ومعرفت
ھ،       وذه وتحكم ا تحت نف ا، وإیقاعھ الضعف فیھا، ومن ثم إضعافھا وتسلطھ علیھ

  .وال تسأل حین ذلك عن ضیاع اإلسالم وأھلھ

دھر    وذلك أنھ قد ُعلم بالمشاھدة والتجربة، وبالت دیم ال ي ق تبع واالطالع، ف
                                                        

  .١٧٩/ ١٣: مجموع الفتاوى )١(
ة معاصرة     ٤١، ص»٢٣٧«مجلة البیان، عدد : انظر )٢(  -٢/٨٩: ، ومسائل شرعیة وقضایا فكری

١٠٣.  



  
التعددیة العقائدیة وموقف اإلسالم منھا

  ٢٨٦ 

لمین    رق المس وحدیثھ، أن العدو الكافر المتربص بأمة اإلسالم، یستخدم بعض ف
ویتعاون معھا، في إضرار المسلمین، إما بتشكیكھم في أصول دینھم ومسلماتھ، 
وإما بتحریف معانیھ وتبدیل رسومھ، وإما بالدفاع عن أعداء المسلمین وتحسین  

دحھم، وإ  ورتھم وم اون      ص ا بالتع اھم، وإم لمین وخبای رار المس ف أس ا بكش م
  .والشواھد على ذلك كثیرة جدًا.العسكري أثناء الحروب

ع          اونھم م ة والرافضة وتع رق الباطنی فقد تقدم كالم شیخ اإلسالم عن الف
من  –قبحھ اهللا  – )١(ومن ذلك ما فعلھ الوزیر الرافضي ابن العلقمي. الصلیبین

ى         الغدر العظیم، والخیان   ار ودعاھم إل ب التت ة اإلسالم، حین كات رى ألم ة الكب
ة العباسیة    ت الخالف . غزو العراق واحتالل بغداد، حیث عاصمة اإلسالم في وق

ھ          ال عن ا، ق ى السنة وأھلھ ًا عل ھ الرافضیة، وحنق وكان ذلك منھ انتصارًا لبدعت
ي صرف وكان الوزیر ابن العلقمي قبل ھذه الحادثة یجتھد ف«: الحافظ ابن كثیر

ر        ام المنتص ر أی ي آخ اكر ف ت العس دیوان فكان ن ال مائھم م قاط أس وش وإس الجی
ابر األكاسر،      الملوك األك و ك قریبًا من مائة ألف مقاتل، منھم من األمراء من ھ
ار             ب التت م كات ق سوى عشرة آالف، ث م یب ى أن ل یلھم إل ي تقل د ف فلم یزل یجتھ

م    وأطمعھم في أخذ البالد وسھل علیھم ذلك وحكى لھم حقیقة الحال، وكشف لھ
ة        ر البدع ة وأن یظھ نة بالكلی ل الس ھ أن یزی ضعف الرجال، وذلك كلھ طمعًا من
ب         ین، واهللا غال اء والمفت د العلم اطمیین وأن یبی ن الف ة م الرافضة وأن یقیم خلیف
ا       ھ حوشكاش زة القعساء، وجعل د الع على أمره، وقد رد كیده في نحره، وأذلھ بع

وزیرًا للخلفاء، واكتسب إثم من قتل ببغداد من الرجال والنساء  للتتار بعدما كان
  .واألطفال، فالحكم هللا العلي الكبیر رب األرض والسماء

                                                        

ة            )١( ر الخلیف ي، وزی ابن العلقم روف ب دادي، المع ب البغ و طال ي أب ن عل د ب ن أحم د ب و محم ھ
المستعصم العباسي، صاحب الجریمة النكراء في مماألة ھوالكو على غزو بغداد، كان رافضیًا،  

  .٣٢١/ ٥: األعالم. ھـ٦٥٦مات سنة . وقد أھین على أیدي التتار بعد دخولھم بغداد



  
  

 

 ٢٨٧  التعددیة العقائدیة وموقف اإلسالم منھا

ذه           : وقال ي ھ لمین ف ن المس داد م ل بغ ن قت ة م ي كمی اس ف وقد اختلف الن
ل : ثمانمائة ألف، وقیل: الوقعة فقیل ى   : ألف ألف وثمانمائة ألف، وقی بلغت القتل

  .نفس، فإن هللا وإنا إلیھ راجعون ألفي ألف

ال  م ق اجد      : ث ت المس رآن، وتعطل ة الق ة وحمل اء واألئم ل الخطب وقت
ھ أن      ھ اهللا ولعن ي قبح ن العلقم وزیر اب داد، وأراد ال ھر ببغ دة ش ات م والجماع
یعطل المساجد والمدارس والربط ببغداد ویستمر بالمشاھد ومحال الرفض، وأن 

ة ین ة ھائل ة مدرس ي للرافض دره اهللا  یبن م یق ا، فل ا وعلیھ م بھ م وَعَلَمھ ر علمھ ش
ذه    ن ھ تعالى على ذلك، بل أزال نعمتھ عنھ، وقصف عمره بعد شھور یسیرة م

  .)١(»الحادثة

ع    آزرین م اونین ومت راف متع الل واالنح رق الض ض ف ت بع ذا كان وھك
م الظروف      م فرصة وسنحت لھ ي  . األعداء على مّر التاریخ، كلما حانت لھ وف

مل بالتعددیة العقائدیة ستكون لھم سند قوي، ومشجع مباشر على إظھار حالة الع
ھ         ا أثبتت ذا م افر، وھ دو الك ع الع ك م باطلھم والدعوة إلیھ، والتعاون في سبیل ذل

ارب حیحة   . التج المیة الص دة اإلس ور العقی ة ظھ ي حال ا ف نة «أم ل الس أھ
یة موقفھم، وعدم ، وعدم السماح للفرق الضالة بإظھار باطلھم، وتقو»والجماعة

ظ     ل، وحف ي التعام م ف دل معھ ع الع بالد، م ي ال ة ف ور الھام ى األم ولیتھم عل ت
مان    ذا ض إن ھ وقھم، ف إذن اهللا  –حق داء     –ب ع األع اونھم م ر تع ن خط م

  .)٢(الخارجین

ر        رق، وظھ ذه الف وفي العصر الحاضر فقد انكشف الغطاء عن بعض ھ
ف  یقول أ: فمن ذلك. تعاونھا وعمالتھا لألعداء حد المؤرخین الفرنسیین عن موق

ر     ي الجزائ ي ف تعمار الفرنس ع االس وفیة م رق الص ة  «: الط بحت كلم أص
                                                        

  .٢١٦ -٢١٥/ ١٣: دایة والنھایةالب )١(
  .٩١ -٢/٨٩: ، ومسائل شرعیة وقضایا فكریة معاصرة٩٨ -٩٧حراسة العقیدة، ص: انظر )٢(



  
التعددیة العقائدیة وموقف اإلسالم منھا

  ٢٨٨ 

ي     –أي الصوفیة  –المرابطین  ذلك أصبحت تعن تدل على الجھل والتخلف، وك
ام الفرنسیین    . )١(»المؤیدین لالحتالل واإلدارة الفرنسیة   ول أحد الحك إن «: ویق
ة أو       أفضل وسیلة للسیطرة على الشعب   رب من شیخ زاوی ري ھي التق الجزائ

ال ب أو م ة بمنص ھ . )٢(»طریق ؤرخین بقول د الم ك أح د ذل ة «: وأك إن الحكوم
ن      ان م ا، فك تمكنت من استجالب الطرق إلى جانبھا تمدھا بالمساعدات وتحمیھ

  .)٣(»الطبیعي أن تصبح خدمة الطرقیة خدمة لألجنبي ودعائمھ

الم أن   داء اإلس ك أدرك أع ل ذل ن أج ذاھبھا  م وفیة بم ات الص التجمع
ا یسمى       م، أو م دم لھ وطرائقھا وأورادھا ومستویات شیوخھا خطوط ھجوم متق

ة الحرب النفسیة     ك      » طابور خامس  «في لغ ات اإلسالمیة وذل ي البیئ یش ف یع
  .)٤(لعزل أجیال المسلمین عن أن تعیش اإلسالم الصحیح

الم    ى اإلس دین عل ان الحاق رین األمریك د المفك ول أح تیفن  ویق و س وھ
الم         دة اإلس ن عقی رًا م م، ومنف ة لھ ة الخادم ة العقائدی ًا التعددی وارتز، مادح ش

حیحة ْدم    «: الص رب وُتَق ي الغ أت ف دة نش رة جدی المیة فك ة اإلس ت التعددی لیس
ة   ة قدیم الم اإلسالمي    . كشفاء ناجع للغضب اإلسالمي، بل إنھا حقیق ینطوي الع

ة       ن التفسیرات الدینی ف واسع م ى طی ف       . عل ي أحد أطراف الطی إذا وجدنا ف ف
ھ أشبھ         )٥(المذھَب الوھابي ا یجعل تبداد م ذي یتصف بالقسوة واالس المتعصب ال

ي          د ف ا نج دیني؛ فإنن ذھب ال ھ بالم ائدة من میة الس ة الرس ة العربی باإلیدیولوجی
وفیة  ورة للص الیم المتن ر التع رف اآلخ وار  . الط ى الح الیم عل ذه التع د ھ ال تؤك

                                                        

  .٩٠/ ٢: مسائل شرعیة وقضایا فكریة معاصرة: انظر )١(
  .٩٠/ ٢: المرجع السابق )٢(
  . ٩١ – ٩٠/ ٢: المرجع السابق )٣(
ًال عن  ٩٠ص» الحاضر معوقات الجھاد في العصر « رسالة : انظر )٤( / ٢: المصدر السابق  : ، نق

٩١.  
  .یعمد أعداء عقیدة أھل السنة والجماعة إلى تسمیتھا بالوھابیة تنفیرًا منھا )٥(



  
  

 

 ٢٨٩  التعددیة العقائدیة وموقف اإلسالم منھا

ى          داخل اإلسالم و دین وعل ة وسلطة رجال ال ین السلطة الروحی ى الفصل ب عل
انوا     ؤمنین، سواء ك التعلیم باللغة المحلیة فحسب، بل إنھا تحترم أیضًا جمیع الم
رى،    ات أخ ن دیان وذیین أو م یین أو ب ود أو ھندوس یحیین أو یھ لمین أو مس مس

او         ل والتع اللطف والتفاع ا ب ى التزامھ ك عل ى ذل الوة عل وفیة ع دد الص ن تش
  ...المتبادل بین المؤمنین بغض النظر عن مذاھبھم 

إذا أخذنا ھذه الصورة المتنوعة بعین االعتبار؛ فكیف یجب على : ثم یقول
  .)١(»الصوفیة أن تدخل في االستراتیجیة األمریكیة للتعامل مع العالم اإلسالمي؟

ع       . ثم یذكر ما یراه من حلول لذلك اون بعض الصوفیة م والكالم عن تع
  .، واكتفى بما ذكرت)٢(عداء كثیر جدًااأل

یس وزراء       ول رئ داء ق ع األع ة م یعة والباطنی اون الش ل تع ن دالئ وم
ات     «: إسرائیل السابق، آرییل شارون في مذكراتھ ا عن عالق ي كالمن توسعنا ف

دروز   ت   )٣(المسیحیین بسائر الطوائف األخرى السیما الشیعة وال ، شخصیًا طلب
ا     ع ھ روابط م ق ال ن        منھم توثی ي اقترحت إعطاء قسم م ى إنن ین، حت تین األقلیت

م أیضًا    األسلحة التي منحتھا إسرائیل ولو كبادرة رمزیة للشیعة الذین یعانون ھ
مشاكل خطیرة مع منظمة التحریر الفلسطینیة ومن دون التدخل في أي تفاصیل 

  .)٤(»لم أَر یومًا في الشیعة أعداء إلسرائیل على المدى البعید

ع األعداء     وھذا غیض م وم م ـاون الق م    –ن فیض من تع بنا اهللا ونع وحس
  .-الوكیل 

                                                        

  .٤٧، ص»٢٢٣«، عدد »البیان«مجلة : انظر )١(
ر )٢( رة  : انظ ة معاص ایا فكری رعیة وقض ائل ش دد  ١٠٣ -٢/٨٩: مس ان، ع ة البی » ٢٢١«، ومجل

  .٥٣ – ٤٦ص» ٢٢٣«، وعدد ٦٧ -٦٠ص
رة           )٣( م ضالالت كثی اطمي، ولھ ة الف أمر اهللا الخلیف اكم ب ة الح الوا بألوھی . طائفة من اإلسماعیلیة ق

  .٢/٥٠٩: مذاھب اإلسالمیین: انظر
  .٦٨، ص»١٩٦«مجلة البیان، عدد : انظر )٤(



  
التعددیة العقائدیة وموقف اإلسالم منھا

  ٢٩٠ 

أن تطبیق التعددیـة العقائدیـة یستلـزم تعطیـل شعیـرة األمر  :رابعـًا
بالمعروف والنھي عن المنكر، التي أمر اهللا بھا وأعلى شأنھا، وغدت من 

 : أصول اإلسالم ومبانیھ الكبار، قال تعالى             

                   ]١١٠: آل عمران[ ،
 : وقال تعالى                         

                ]١٠٤: آل عمران[.  

واء،   ففي ظل التعددیة العقائدیة یستطیع أھل الكفر واإللحاد، والبدع واألھ
إظھار ضاللھم والدعوة إلیھ، بكل یسر وسھولة، وبكل اقتدار وتمكن، وال یسمح 

ماح  ة، والس ة الدینی ة الحری ك بحج یھم، وذل ار عل نعھم واإلنك د م ة  ألح بالتعددی
  .العقائدیة

ولكن إساءة  «: وفي ھذا یقول أحد أبرز دعاة التعددیة العقائدیة جمال البنا
ة،   فھم األمر بالمعروف والنھي عن المنكر یمكن أن تجعل منھ أداة لوأد التعددی

ة،      . أو الحیف علیھا ال أن یكون ضمانًا لھا دما یتخذه أنصار النظرة األحادی عن
ى كل صاحب نظرة       » واحدًا قوًال«وأصحاب شعار  ارًا یسلطونھ عل سالحًا بت

  .)١(»مختلفة

فالتعددیة العقائدیة تتعارض تمامًا مع أحكام اإلسالم ومبادئھ التي تجعل 
األمر بالمعروف والنھي عن المنكر من ركائز المجتمع المسلم، ومن المھام 

میع بقول ما یشاء إذ إن التعددیة تقتضي السماح للج. الكبرى ألھل العلم واإلیمان
ولو حدث ذلك ـ ال قدر اهللا ـ . والدعوة إلیھ بدون مراعاة ضوابط الدین وأحكامھ

    : فارتقب غضب اهللا ومقتھ، وحلول ألیم عذابھ، قال تعالى

              

            
                                                        

  .٦٩التعددیة في مجتمع إسالمي، ص )١(



  
  

 

 ٢٩١  التعددیة العقائدیة وموقف اإلسالم منھا

   ]وأي منكر أعظم من الدعوة إلى الكفر والبدع ]٧٩ـ  ٧٨:المائدة ،
  .والضالالت

ان     ن الیم ة ب ن حذیف ي  -  –وع ال× أن النب ذي نفس «: ق ده وال ي بی
ًا      یكم عقاب لتأمرن بالمعروف، ولتنھون عن المنكر، أو لیوشكن اهللا أن یبعث عل

  .)١(»من عنده، ثم لتدعنھ فال یستجیب لكم

أن التعددیة العقائدیة تسویة ألھل اإلیمان والسنة بأھل الكفر  :خامسًا
وھذا ضالل . واإللحاد والبدعة، فالجمیع متساوي بإظھار معتقده والدعوة إلیھ

وانحراف لما جاء بھ اإلسالم، وقضى بھ اهللا تعالى، فھیھات ألھل الضالل أن 
یســاووا أھـل الھدى، في المنزلـة األخرویـة، وفي األحكام الدنیویـة، قــال 

 : تعالى                    ]القلم :

    : ، وقال تعالى]٣٦، ٣٥         

                  ]٢٨: ص[.  

فمن رضي بالتعددیة العقائدیة فقد سوى بین من فّرق اهللا بینھم، وقبل 
وھذا ھدم للمرتبة العلّیة التي قضاھا . ن العقائد المختلفةبمبدأ الندیة والمساواة بی

  : اهللا تعالى للمؤمنین في قولھ              

    ]وھو ترك للتمیز الذین یختص بھ أھل اإلیمان ]١٣٩: آل عمران ،
  .األمة للتشویھ والتحریف والتبدیل الحق، وفي ھذا تعریض لھویة

لمین    «: یقول فھمي ھویدي وھو أحد دعاة التعددیة یس صحیحًا أن المس ل
یس           لمین، ول ونھم مس ن البشر لمجرد ك وق م ز ومتف في ھذه الدنیا صنٌف متمی

ة      لمین، ویخص اآلخرین بالدوین یس  . صحیحًا أن اإلسالم یعطي أفضلیة للمس ل
رد،      صحیحًا أن ما كتبھ أكثر الف زم، وحجج ال ت ن مل و دی قھاء في ھذا الصدد ھ

                                                        

ما جاء  : الترمذي في جامعھ، أبواب الفتن، باب، ورواه ٥/٣٨٨: أخرجھ اإلمام أحمد في مسنده )١(
  .ھذا حدیث حسن: وقال) ٢١٦٩ح (في األمر بالمعروف والنھي عن المنكر، 
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ذا   . إنما ھو اجتھاد یصیب ویخطئ ریس ھ إن دعاوى التمیز على اآلخرین، وتك
التمیز من جنب أكثر الفقھاء، إنما تستخدم لغة لیست مقبولة دینًا، فضًال عن أنھا 

  .)١(»لغة باتت محل إدانة ھذا العصر

لمین و     ز المس ن تمی اء م اء       ما كتبھ الفقھ ن علم اع م و إجم ا ھ وھم، إنم عل
األمة المعتبرین، استندوا فیھ إلى األدلة الصحیحة الصریحة من القرآن والسنة، 

ا    . فھو دین ملزم، وحجج ال ُترد، ولیس اجتھاد یصیب ویخطئ و اعتبرن ا ل ثم إن
ذا العصر  «في تقریرنا ألحكام دیننا  ة     » إدانة ھ ة المتحكم إن الحضارة الغربی ف

ي  ة ف راء،         والغالب والء والب دة ال دین عقی ردة، وت ة ال دین عقوب ر ت ذا العص ھ
ن    ي ع المعروف والنھ ر ب ث، واألم ام المواری رأة، وأحك اب الم اد، وحج والجھ

ھ       ریعتھ ونبی ھ وش ھ عقیدت الم كل ل اإلس ر، ب ذا    × المنك ة ھ ل إدان ھ مح وقرآن
  .العصر

ببًا لتشویھ حقیق     :سادسًا ة اإلسالم  أن تطبیق التعددیة العقائدیة سیكون س
ر       ك صٌد عن سبیل اهللا، وتنفی وصورتھ أمام األمم األخرى، وبالتالي سیكون ذل

ھ  ة اإلسالم وصورتھ الصحیحة      . عن الدخول في اإلسالم واالھتداء ب إن حقیق ف
اریخ       ر ت ى م ا حدث عل أكبر داعي ألھل األدیان األخرى لالھتداء إلیھ، وھذا م

اهللا أفواجًا حین ُعرض اإلسالم على األمة اإلسالمیة، حیث دخل الناس في دین 
د رسول اهللا    وأصحابھ  × حقیقتھ الربانیة السنیة السمحة العزیزة، ابتداًء من عھ

آتم        . الكرام االت راقصة، وم ة طرق صوفیة، واحتف ى ھیئ أما حین ُیعرض عل
ن        ب، فل ل وأكاذی ن ترھات وأباطی ك م بدعیة قذرة، تسفك فیھا الدماء، وغیر ذل

  .، وھذا ما شھد علیھ الكثیر من الكفاریھتدي إلیھ أحد

ین إذا صدَّقوا     «: یقول األستاذ محمد فرید وجدي ذر األوروبی یجب أن نع
روا         ومین إذا أظھ ر مل م غی لمین، وھ جمیع األكاذیب الملفقة عن اإلسالم والمس

                                                        

  .٤٩ھـ، ص١٤٠١ربیع األول » ٢٦٧«مجلة العربي، عدد  )١(
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ي أحدثھا          دع الت ر مشاھد الب نھم غی العداوة لدیننا ما داموا ال یجدون نصب أعی
ر   ال ذوو فك ن          رج ك م ى ذل ا إل ا، وم اس وزادوا علیھ اھا الن قیم، وارتض س

ف   الھرطقات واألخطاء المتنافیة مع الطبیعة البشریة ومع نوامیس المدنیة، وكی
ل        ذي یكف د ال دین الوحی و ال ھا وھ ا نفس ون روح دینن م األوروبی و أن یفھ نرج

ة     ي  السعادة الكاملة ما داموا ال یعرفون غیر بعض مظاھر اإلسالم الخارجی الت
ات   ف الرای ائرة خل وارع الس ي الش اجَّة ف ود الض ل الحش وم مث ل ی ھدونھا ك یش
ي           ام ف ي تق ي والت ل منطق أخالق ة لك االت المستھجنة المنافی والطبول، واالحتف
ور     ام جمھ جمیع مدن مصر یوم مولد الرسول، وعقد حلقات الذكر الضخمة أم

ى   یتألف من آالف الناس، وإرسال االبتھاالت الصوفیة في صوت َجْھَوري وعل
  .)١(»وقع االنحناءات ذات الیمین وذات الیسار وما شابھ ذلك

ن      *  ال ع ا یق ل م ر، فك رة األث رة، وخطی ة كثی ة العقائدی وأضرار التعددی
ا   . أضرار ومساوئ البدع واألھواء والضالالت بأنواعھا یصدق علیھا وأیضًا م

اد األ  ھواني، والفس ت الش ار التفل رار وأخط ن أض ال ع ى یق دق عل ي یص خالق
أنواع      ماح ب من الس ة یتض د الباطل ل العقائ ماح ألھ إن الس ة، ف ة العقائدی التعددی

اعي     ة، والفساد االجتم ات األخالقی تثنیھ    . االنحراف ا تس ك إال م ن ذل تثنى م ال ُیس
  .القوانین الوضعیة

ھ   ع فق ین البصیرة م ر بع ة، ونظ ة العقائدی ي التعددی ل ف ل المتأم و تأم ول
ى   -وصل إلى أن لھا أضرار جسام، ما حقة للدین، مفسدة للدنیا، الشریعة، لت كف

  .-اهللا المسلمین شرھا 

                                                        

  .٤٧ص» ٢٢٣«مجلة البیان، عدد : نقًال عن )١(
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  املبحث الثاين
 

دالالت النصوص     دة، ب بطالن التعددیة العقائدیة ال شك فیھ من أوجھ عدی
ع  اش، إال   الشرعیة الصریحة، وبإثباتات العقول السلیمة، وبمقتضیات الواق الُمع

د الحضارة         ب تقلی ن ُأشربوا ُح لمین مم ن المس أن ھذه الضاللة استھوت نفرًا م
الغربیة، ومجاراة أفكارھا وُأطروحاتھا، بسبب الھزیمة النفسیة التي أصیبوا بھا 

ة    ا األم یبت بھ ي ُأص ة الت كریة والمادی ة العس راء الھزیم م أن  . ج ان لھ ا ك وم
وال الخواء ا     یًا ل وا نفس رع،       ینھزم ل بالش دین، والجھ ة ال ث رق ھ، حی م فی ذي ھ ل

  .واألھواء المتبعة، واإلعجاب بالرأي

لحیة،         ل المص ذرعون بالعل رعیة، ویت وغات الش ون المس وا یتلمس فطفق
ة  ا   . ویحتجون باألدلة العقلیة لتصحیح ما اقتنعوا بھ من التعددی وحاولوا إرجاعھ

ریعة اإلسالمیة، وأنھا تتفق إلى أصول إسالمیة، وادعوا أنھا ال تتعارض مع الش
تحت ضغط أطروحات    –وبعض اإلسالمیین منھم سارعوا «وروح الشریعة، 

ة،       –اآلخرین  وھم المماثل ة أو ت ق المقارب ن منطل إلى إضفاء اللباس الشرعي م
ا      ھ لھ ة أو عدم التنب وارق الظاھری یال تكتشف   . وإجراء القیاس مع إلغاء الف ولك

ة وراء  د الكامن ة التقلی ث    عقلی ات واألحادی ن اآلی ة م رت مجموع ك ُحش ذل
ك   یاقاتھا لتصبح     ... واألصول والفروع الفقھیة الكامنة وراء ذل ن س وقطعت م

ة   روعیتھا، والموافق اء بمش ائد، واإلفت ا الس ة بمفھومھ حة التعددی ى ص یًال عل دل
  .)١(»على األخذ بھا

  :وطریقتھم في تسویغھا وتمریرھا على المسلمین بأمور

 .ل بنٍص شرعي على غیر وجھھ الصحیحإما استدال -١
                                                        

  .١٨التعددیة ومراجعات بین االستتباع، واإلبداع، ص: انظر )١(
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وإما إعمال لنصوص شرعیة، وإھمال ألخرى ال یتم الحق إال باألخذ  -٢
 .بھما معًا

 .)١(وإما اعتقاد مصلحة ما أنھا معتبرة، وھي في الحقیقة ملغیة -٣

ع            -٤ ًا م ك قیاس ون ذل ات وأوضاع أخرى، ویك ى مجتمع ًا عل ا قیاس وإم
  .الفارق

اة   بھات دع م ش تعرض أھ وف أس الرد  وس ا ب م أردفھ ة ث ة العقائدی التعددی
ن     ر م ي أكث والمناقشة، علمًا بأنھ قد ظھر بطالن ھذه الشبھات في ثنایا البحث ف

  :موضع

  :الشبهة األوىل
إن من أكثر ما یسوغ بھ دعاة التعددیة العقائدیة ما یدعون إلیھ من تعددیة 

ى جوازه   استداللھم بوقوع التعدد واالختالف بین األدیان والفرق في ال واقع، عل
. والرضى بھ وإقراره شرعًا، فیخلطون بین إرادة اهللا الكونیة، وإرادتھ الشرعیة

انھم         ي أدی اس ف ین الن دد ب وع التع در وق الى أراد وق ین رأوا أن اهللا تع فح
ھ وسوغوه     ره، فرضوا ب والھم  . وعقائدھم، ظنوا أن ھذا مما یرضاه اهللا ویق وأق

  :في ھذا كثیرة منھا

ا یلحظ    « : لیم العواقول محمد س والناظر في مسألة التعددیة یلحظ أول م
معناه، فالتعددیة تعني التسلیم باالختالف، واالختالف واقع ال یسع عاقل إنكاره، 
ادًا أو     ة أو اعتق ھ، ممارس واالختالف حق للمختلفین ال یملك أحد أن یحرمھم من

  .)٢(»دعوة إلى ما یعتقدون

نكاره، فلكل أحد أن یمارسھ ویعتقد ما یشاء  فألن االختالف واقع ال یسع إ

                                                        

  .١٥١٣/ ٤: دعوة التقریب بین األدیان: انظر )١(
  . ٢التعددیة في اإلسالم، ص )٢(
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  !ویدعو إلیھ

تظمھم    « : ویقول جمال البنا ة واحدة ین واستبعد القرآن أن یكون الناس أم
وان      اتفاق ورأي إنھم مختلفون، وسیظلون مختلفین، تمیز بعضھم عن بعض أل

اءات    د واالنتم ان والعقائ ة اللس رة ولغ لف  ... البش دة س ة الواح ي األم م ف  وأنھ
ات اهللا       ن آی ر م ض، واعتب ن بع ھم ع ف بعض ف یختل نتكم  [وخل تالف ألس اخ

وا   –اختلفتم  –اختلف «: في القرآن» اختلف«وما أكثر مادة ] وألوانكم  –اختلف
ف  -اختالف   –خالف   –تختلفون  ى مساحة واسعة       » مختل دل عل ا ت ذه كلھ فھ

ابر العل   . )١(»لالختالف وبالتالي التعددیة ن  «: وانيونحو ذلك یقولھ طھ ج إن م
ي األلسن            ة، ف ور الفطری ائر األم ي س ًا بشریًا ف اك تنوع ة أن ھن المسلم بھ بداھ
ة       ور االختیاری ي األم ھ ف اص من واأللوان والعروق، وذلك یستدعي تنوعًا ال من

رض أن  . كالدین والمذھب والنظم السیاسیة واالقتصادیة والتعلیمیة ونحوھا ویفت
اً      وًال مؤدی وع مقب ذا التن ون ھ یم       یك اون إذا سادت ق آلف والتع ارف والت ى التع إل

  .)٢(»الحق والعدل ولم یقع طغیان أو استبداد

ھ          د مسوغًا لقبول ان والعقائ ي األدی وع االختالف ف وا وق ف جعل انظر كی ف
ة   والرضى بھ؟ ویقول محمد سلیم العوا بعد أن ذكر الفرق التي ظھرت في األم

یعة وارج والش ة والخ المیة، كالمعتزل ن « : اإلس ارجین ع د أن الخ ل أح م یق ول
ة أو مستحقون        الفون للمل مذھب إلى مذھب آخر خارجون عن اإلسالم، أو مخ
للطرد واللعنة، وإنما وسع اإلسالم ذلك كلھ، وحفظت مكتبات المسلمین إلى یوم 
ت دول        ة، وقام ة والخوارجی یعیة والمعتزلی نفات الش ائس المص ذا نف اس ھ الن

ادت دول، وقامت دول ت   ق أن         وب م یستطع فری ر أحد، ول ح أحد أث م یم ا ول رثھ

                                                        

  . ١١التعددیة في مجتمع إسالمي، ص )١(
داع، ص  )٢( تتباع واإلب ین االس ات ب ول ومراجع ة أص ك  . ٢٠التعددی د ذل ب ال یقص ون الكات د یك ق

  .المعنى الذي فھمتھ من عبارتھ
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ن الفطرة،         . یقضي على ذكر فریق دد م ى أن التع دل عل رة ت ذا عب ي ھ أفلیس ف
ا          ا لمنعھ و أراد منعھ ي ل ون، الت ي الك ال شك أن  . )١(»وأنھ سنة من سنن اهللا ف

و   الكاتب ال یرضى بالظلم والفواحش وأنواع المحرمات وھي أمور تقع كونًا ول
  ثم متى كانت كتب البدع والضالالت نفائس ُیثنى علیھا ؟. اهللا منعھا لمنعھاأراد 

ھناك تعددیة یراھا القرآن الكریم األصل «: وكذلك محمد عمارة یقول
الدائم والقاعدة األبدیة، والسنة اإللھیة، التي ھي الحافز للتنافس في الخیرات، 

 : قول اهللا تعالى.... واالستباق في الطیبات             

                        ]ھود :

حتى لیتحدث المفسرون عن ھذا االختالف، وتلك التعددیة في ] ١١٩، ١١٨
  .)٢(»»ولالختالف خلقھم«ى إن المعن: الشرائع باعتبارھا علة الخلق، فیقولون

لقد ُأتي ھؤالء من عدم تفریقھم بین إرادة اهللا الكونیة التي ال تستلزم 
 –فالكفر والمعاصي . الرضا والحب، وبین إرادتھ الشرعیة التي تستلزم ذلك

واقعة بإرادتھ سبحانھ الكونیة، وال یستلزم ذلك محبتھ لھا ورضاه عنھا،  –مثًال 
الصالح، فھي واقعة بإرادتھ الكونیة، وھو مرید لھا  بخالف اإلیمان والعمل

 : فمثال اإلرادة الكونیة قول اهللا تعالى. شرعًا بما یستلزم محبتھ ورضاه عنھا
               ]ومثال اإلرادة الشرعیة قول ]١١: الرعد ،

    : اهللا تعالى                ]النساء :

٣( ]٢٦(.  

ة    ن تیمی الم اب یخ اإلس ال ش ان  «: ق اب اهللا نوع ي كت إرادة : إن اإلرادة ف
ھ    من خلق ة تتض ة قدری اه، وإرادة كونی ھ ورض من محبت ة تتض رعیة دینی ش

                                                        

  .١٢التعددیة في اإلسالمي، ص )١(
  . ٧التعددیة الرؤیة اإلسالمیة والتحدیات الغربیة، ص )٢(
  .تقدم بیان ذلك في أول المبحث األول من الفصل الثاني )٣(
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  .)١(»وتقدیره

ا وقعوا فیما وقعوا فیھ، ولعلموا أن فھؤالء القوم لو فرقوا بین اإلرادتین لم
ھ           ھ ومحبت تلزم الرضا ب درًا ال یس ًا وق ین البشر كون رق ب وقوع االختالف والتف

  .وتسویغھ، بل ھو مما یبغضھ اهللا تعالى ویأمر عباده بإنكاره وعدم الوقوع فیھ

الى  ول اهللا تع  : وق                     

                 ]أي قدر ]١١٩، ١١٨: ھود ،
یئة       م مش ل لھ ل جع رًا، ب ان قس ى اإلیم اس عل ر الن ة أن ال یقس ھ الكونی بإرادت

فریقًا لالختالف وفریقًا للرحمة، وھذا ما : وإرادة، لیكون الناس بعد ذلك فریقین
ا  . )٣)(٢(»ولالختالف خلقھم«: ناه بعض المفسرین عندما قالع ولیس معناھا كم

  !یظن محمد عمارة ومن وافقھ أن اهللا أذن لھم باالختالف ورضیھ 

أحدھما : إن اهللا جل ذكره ذكر صنفین من خلقھ«: قال ابن جریر الطبري
م  (أھل اختالف وباطل، واآلخر أھل حق، ثم عقب ذلك بقولھ  ذلك خلقھ م  ) ول فع

ا      ) ولذلك خلقھم(بقولھ  ھ میسر لم ا أن ق منھم صفة الصنفین؛ فأخبر عن كل فری
  .خلق لھ

ل  ال قائ إن ق ون      : ف ي أن یك د ینبغ رت، فق ا ذك ك كم ل ذل ان تأوی إن ك ف
ون      م، وأن یك م ربھ ذلك خلقھ ان ل تالفھم إذ ك ى اخ ومین عل ر مل ین غی المختلف

  الممتنعون ھم الملومین؟

الم      إن معنى ذلك بخالف ما: قیل ى الك ا معن ت، وإنم ھ ذھب زال  : إلی وال ی
ق،       داه للح ك فھ م رب ن رح م؛ إال م انھم ومللھ ن أدی ل م ین بالباط اس مختلف الن
افر           ؤمن والك یھم الم ون ف ھ یك م أن ل أن یخلقھ یھم قب ذ ف ولعلمھ وعلى علمھ الناف

                                                        

  .٧٢/ ٧: منھاج السنة )١(
  .١١٥/ ٩: الجامع ألحكام القرآن: انظر )٢(
  .تقدم تفسیر ھذه اآلیة في المبحث األول من الفصل الثاني )٣(



  
  

 

 ٢٩٩  التعددیة العقائدیة وموقف اإلسالم منھا

  .)١(»والتقي والسعید

دھم ال     ي عقائ اس ف ا   وبذلك یظھر لنا أن وقوع االختالف بین الن یسوغ لن
قبول التعددیة العقائدیة، بل یجب أن نحكم بالكفر على الكافرین، وبالضالل على 
ن   الضالین من المسلمین، ثم نتعامل مع من یعیش منھم في بالدنا بما ُأمرنا بھ م

  .أحكام الشرع المطھر

  :الشبهة الثانية
د المخت       ع أصحاب العقائ ة أن السماح لجمی ة العقائدی ة  یرى دعاة التعددی لف

ق        ك تحقی ا أن ذل دعوة إلیھ اداتھم وال في البلد الواحد بالظھور والتعبیر عن اعتق
للعدالة االجتماعیة، والوحدة الوطنیة، ومساواة في الحقوق بین طوائف المجتمع 

ي األوطان   ا عدم السماح    . الواحد، وضمان للتعایش السلمي، وسبب لألمن ف أم
ق اآلخرین، وحجر على عقولھم، وھضم للتعددیة العقائدیة فإنھ ظلم وھدر لحقو

وع المصادمات،       . لكرامتھم وإرادتھم م وق ن ث داوات، وم اقم الع وأنھ مفضي لتف
ا    بالد وانھیارھ قوط ال . ونشوب الفتن والقالقل، واختالل األمن، وذلك ُمأذون بس

  .)٢(فإن العقائد ال یمكن انتزاعھا بالحجر والتضییق

ك   دًا ذل ا مؤك ال البن ول جم ي  ورأ«: یق تالف ف ریم أن االخ رآن الك ى الق
ن مستحیًال،    المجتمع ھو أمر ال مناص عنھ، وأن االتفاق أمر مستبعد، أن لم یك
الرأي      دفع للتمسك ب اد وی وأن محاولة فرض رأي معین على اآلخرین یثیر العن

  .)٣(»...اآلخر ویصیب العالقة بسّم العداوة

ي  إذا نظرنا إلى المستقبل ا«: ویقول سعود المولى لقریب في عالمنا العرب
واإلسالمي فإننا نرى أن ھذا العالم یسیر باتجاه القبول بالتعددیة الدینیة، وباتجاه 

                                                        

  .٥٣٨ – ٥٣٧/ ١٥: جامع البیان )١(
  .٩٣نقض الجذور الفكریة للدیمقراطیة الغربیة، ص: انظر )٢(
  .٥١التعددیة في مجتمع إسالمي، ص )٣(



  
التعددیة العقائدیة وموقف اإلسالم منھا

  ٣٠٠ 

ترك   یش المش ظ الع وع وحف ذا التن ظ ھ بیل حف ن س ث ع یر ... البح ذا الس إن ھ
ي          ذ اآلن ف دأ من ا أن نب ددي، والتعایشي، یحتم علین تقبل التع الحتمي باتجاه المس

  .)١(»ار، وخوض غمارهتنكب طریق الحو

  :)٢(والرد على ھذه الشبھة من وجوه، وھي 

قولھم أن التعددیة العقائدیة ضمان لتحقق األمن، والتعایش السلمي،  – ١
وعدم حدوث فتن وقالقل، قلب للحقیقة، وعكس للقاعدة الكونیة التي أخبر تعالى 

والضالالت فإن ظھور الكفر أو البدع واالنحرافات . عنھا في كتابھ العزیز
وشیوعھا والدعوة إلیھا سبب مؤكد الختالل األمن، وتناكر القلوب، ووقوع 

وصدق اهللا تعالى . العداوة والبغضاء، وحلـول العقوبـات، ورفع النعم والخیرات
  : حین قال                          

     ]فإن كانوا ال یلبسوا «: قال السعدي في تفسیرھا. ]٨٢: األنعام
إیمانھم بظلم مطلقًا، ال بشرك، وال بمعاصي، حصل لھم األمن التام، والھدایة 

وإن كانوا لم یلبسوا إیمانھم بالشرك وحده، ولكنھم یعملون السیئات، . التامة
  .)٣(»وإن لم یحصل لھم كمالھما حصل لھم أصل الھدایة، وأصل األمن،

ل         ن أھ ار والمالحدة والضالین المنحرفین م رك الكف ومن الظلم العظیم ت
ھ  دعون إلی اطلھم وی رون ب رھم، یظھ دع وغی ع  . الب ا تق اء إنم داوة والبغض والع

  .حینما ُیعرض المسلمون عما ُذكروا بھ من الدین وأحكامھ

 : وقال تعالى                   

                                                        

امرة، ص    )١( رورة المغ یحي، ض المي المس وار اإلس ن  ١٧٨الح ًال ع ین  : ، نق ب ب وة التقری دع
  .٢/٨١٧: األدیان

ي المبحث    تقدم ذكر بعض الردود على ھذه الشبھة في مطلب عدم السماح للباط    )٢( الظھور، ف ل ب
  .األول من الفصل الرابع

  .٢١٧تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كالم المنان، ص )٣(



  
  

 

 ٣٠١  التعددیة العقائدیة وموقف اإلسالم منھا

                          

               ]أولیس من نعّم اهللا ]١١٢: النحل ،
لموافقة للكتاب والسنة، وانكفاء العقائد الزائغة العظیمة ظھور العقیدة الصحیحة ا

ثم ألیس من ُكفر ھذه النعمة السماح للضالالت والبدع المحدثات . الضالة
  .بالظھور والشیوع

دل        – ٢ رى بع د األخ حاب العقائ ع أص ل م ان التعام ھ إذا ك م  )١(أن ، ول
ان    ن بی واجبھم م م ب ل العل ام أھ یة، وق وقھم المعیش ن حق یئًا م ق،  ُیبخسوا ش الح

أن یستل            ل ب ذا كفی إن ھ ة والموعظة الحسنة، ف دھم، بالحكم وبیان بطالن معتق
  .سخائم نفوس الكثیر منھم، ویدفع شرھم عن المسلمین

ط،     ام هللا بالقس ون بالقی ة تك ة االجتماعی ة، والعدال دة الوطنی ق الوح وتحقی
تھم وإرساء معالم الشرع الشریف، ورفع مناره، وحفظ حقوق المخالفین، وحمای

ال    دین، ف من أي عدوان یقع علیھم، دون أن یتضمن ذلك تنازًال عن شيء من ال
لم   ُیسوى المسلمین بالكافرین، وال السني بالبدعي، وال ُیباح جناب المجتمع المس
ذین      ي ال ة ف ة، والخلقی ة، والفكری ات العقدی اعة االنحراف الل إلش ل الُض لجحاف

ة التعدد«، و»الحریة الدینیة«آمنوا، باسم  وع الحضاري  «، و»یة العقائدی ، »التن
لمي           ایش الس ة، والتع دة الوطنی ة الوح ول، بحج رف الق ن زخ ابھھا م ا ش وم

  .)٢(المشترك، فما ھذا إال نزع للباس التقوى، وإذان بفساد الدیار

أنھ لو ُقدر أن أصحاب العقائد المخالفة سعوا في إثارة الفتن والقالقل  – ٣
عقائدھم والدعوة لھا، فإن ذلك شر وبالء، ولكنھ  بسبب عدم السماح لھم بإظھار

إن  . أقل بكثیر من الشر والبالء والفتنة التي تحدث من جراء التعددیة العقائدیة ف

                                                        

ن    )١( لیس من العدل السماح لھم بإظھار عقائدھم كما یدعون، بل العدل أن ال یظھروا ما یخالف دی
  .اهللا الذي ارتضاه لنفسھ، وما یخالف عقیدة المسلمین الحقة في بالدھم

  .١٥٢٥/ ٤: دعوة التقریب بین األدیان: نظرا )٢(



  
التعددیة العقائدیة وموقف اإلسالم منھا

  ٣٠٢ 

ي       س وف ي بعض األنف د ف ى الحاكم مفاس رد عل ل وحدوث التم ارة القالق ي إث ف
ة العقا   ار التعددی ة  بعض األموال واختالل في األمن المعیشي الدنیوي، أما آث ئدی

اء     داوة والبغض ن الع دنیا م ي ال د ف ا مفاس دین یتبعھ ي ال ة ف د عظیم ي مفاس فھ
ر      . المؤدیة للفتن والحروب م یتطور األم ط ول دین فق ولو ُقدر أن مفسدتھا في ال

إلى الفتن الداخلیة، فإنھ مما تقرر لدى علماء اإلسالم أن حفظ الدین أھم وأعظم  
  .)١(ترتیب الضرورات الخمس من حفظ النفس والمال، كما ھو معروف في

ررًا     ا ض ع أعظمھم دتان ُدف ت مفس ھ إذا تعارض ریعة أن د الش ن قواع وم
إن     . )٢(بارتكاب أخفھما ھ أضرار ومفاسد، ف فلو ُقدر أن منع التعددیة العقائدیة ل

  .السماح بھا أعظم ضررًا، وأعُم مفسدة

  :الشبهة الثالثة 
بعض اآلیات القرآنیة من شبھ دعاة التعددیة العقائدیة استداللھم ب

وتفسیرھم لھا تفسیرًا ضاًال منحرفًا مغیرًا لمعناھا، لتكون حجة لھم على 
   : ومن ذلك استداللھم بقول اهللا تعالى. باطلھم    ]٢٥٦: البقرة[ .

 –یقول جمال البنا وھو یعدد القواعد التي ترسي التعددیة في القرآن الكریم 
تقریر مبدأ حریة االعتقاد، ولعل تقریر القرآن لھذا المبدأ أعظم « : - بزعمھ 

االعتقاد، وجاء : دلیل على تقریر التعددیة في مبدأ ھو صلب األدیان جمیعًا
تقریر القرآن لھ صریحًا ال یقبل لبسًا، وفي العدید من اآلیات التي یضیق ھذا 

   : الموجز عن استیعابھا مثل              .. 
                         ]٢٩: الكھف [
«)٣(.  

                                                        

  .٧١٩، وتیسیر الوصول إلى علم األصول، ص٢٨٧/ ١: المستصفى: انظر )١(
  . ٢٦٢ – ٢٦٠الوجیز في إیضاح قواعد الفقھ الكلیة، ص: انظر )٢(
  .١٥التعددیة في مجتمع إسالمي، ص )٣(



  
  

 

 ٣٠٣  التعددیة العقائدیة وموقف اإلسالم منھا

لقد صنعت النصرانیة الغربیة ذلك، وال تزال ... «: ویقول محمد عمارة
لدینیة وحریة االعتقاد سنة من سنن اهللا، تصنعھ مع اإلسالم الذي جعل التعددیة ا

      :التي ال تبدیل لھا وال تحویل، فقال للمشركین عبدة األوثان

   ]٦: الكافرون[ ،        ]١(»]٢٩: الكھف( .
  .وكالمھم في ھذا المعنى كثیر جدًا

ھذا من أعظم الوسائل التي تستعمل لتحریف نصوص الكتاب والسنة في و
ة      اني الثقاف ن مع ى م ى معن م ُیعط رعي ث ص ش ذ ن ر، إذ یؤخ رنا الحاض عص
زم       ا أن یلت م إم اب والسنة، ث الغربیة، لھ لوازم ال تتناسب مع بقیة نصوص الكت

بعضھا فیقع  المحرِّف بھذه اللوازم فیمضي في تحریفھ إلى نھایتھ، وإما أن ینكر
ا حرَّف     في التناقض والحرج، وإما أن یلجأ إلى تحریف النصوص األخرى كم

  .النص األول

  : ومن أشھر النصوص القرآنیة التي حرفت بھذه الطریقة قولھ تعالى
     ]رة ة،        ]٢٥٦: البق ة الدینی ى الحری ا عل تدل بھ ار یس ي ص الت

ي    . )٢(لمعنى الغربي لھاوالتعددیة العقائدیة با ة ف ة والتعددی فإذا كان معنى الحری
ادات، وأن       دین واالعتق ن ال ا یشاء م الفكر الغربي ھو جواز أن یعتقد اإلنسان م

 : ینتقل بینھا كیفما یشاء، وأن ُیعلن بھا ویدعو إلیھا متى شاء، فھل قولھ تعالى
      وقولھ ، ::         ا تحمل نفس المعنى كم

  یذھب إلى ذلك أو إلى بعضھ دعاة التعددیة العقائدیة؟

   بال شك أن معنى       لیس كما یذھبون إلیھ، بل معناھا
روج            ا جواز خ م منھ ي اإلسالم قسرًا، وال یفھ دخول ف ى ال دًا عل وا أح ال تكرھ

ھ   ن دین دع          المسلم م افر أو المبت ار الك ا جواز إظھ م منھ ھ، وال یفھ داده عن وارت
                                                        

  .١٣٠اإلسالم واآلخر، ص )١(
  .٣٦، ص»٢٢٥«مجلة البیان، عدد : انظر )٢(



  
التعددیة العقائدیة وموقف اإلسالم منھا

  ٣٠٤ 

إن           دًا، ف لمین أب اء المس ن علم ذلك أحد م ل ب م یق والضال لباطلھ والدعوة إلیھ، ل
ي تفسیرھا    . المسألة فیھا نصوص أخرى یجب إعمالھا ر ف ن كثی : قال الحافظ اب

ھ    أي ال تكرھوا أحدًا على الدخول في دین اإلسالم فإنھ بّین و« ي دالئل اضح جل
  .)١(»وبراھینھ ال یحتاج إلى أن یكره أحد على الدخول فیھ

الى   ھ تع ن             :: وكذلك قول ا تصویب دی م منھ ن فھ م
ل       د ض ھ، فق دعوة إلی نھم وال عائر دی ار ش ویز إظھ ھ، وتج ى ب ار، والرض الكف

ة . ضالًال بعیدًا ـى  قو«: یقول شیخ اإلسالم ابن تیمی ھ تعال       :ل

           دینكم ال ون ب أنتم مختص اص، ف ى االختص دل عل رب ی ة الع ي لغ الم ف ال
ھ     دیني ال تشركونني فی ھ      ... أشرككم فیھ، وأنا مختص ب ة أن ذه اآلی ي ھ یس ف ول

ھ          ھ بعض الملحدین، وال أن ا یظن اب، كم ل الكت دین المشركین، وال أھ رضي ب
بل فیھا براءتھ من . ما ظنھ بعض الغالطین، وجعلھا منسوخةنھى عن جھادھم ك

ھ وال          زون بعمل الھم، وال یج ره أعم ھ ال تض ھ، وأن ن دین راءتھم م نھم، وب دی
وھذا أمر محكم ال یقبل النسخ، ولم یرض الرسول بدین المشركین، وال . ینفعھم

  .)٢(»أھل الكتاب طرفة عین قط

 : وأما قولھ تعالى                              

          ]وأمثالھا من اآلیات، فلیست للتخییر المجرد الذي ] ٢٩: الكھف

وإنما جاءت في سیاق التھدید ! ال لوم علیھ، كما قد یفھمھ بعض الضالین

 : والوعید لمن شاء أن یكفر، ولھذا ختمھا بقولھ تعالى              

     .قال ابن كثیر : »                           ھذا

 : من باب التھدید والوعید الشدید، ولھذا قال           أي أرصدنا 

                                                        

  .١/٣١٨: تفسیر القرآن العظیم )١(
  .٣١ -٣٠/ ٢: الجواب الصحیح لمن بدل دین المسح )٢(



  
  

 

 ٣٠٥  التعددیة العقائدیة وموقف اإلسالم منھا

       وھم الكافرون باهللا ورسولھ وكتابھ                   
  .)١(»أي سورھا

  :الشبهة الرابعة 
ع       ا وض دعوة إلیھ ي ال ة ف ة العقائدی اة التعددی ا دع ي یثیرھ بھ الت ن الش م

األقلیات المسلمة في الغرب، إذ یزعمون أن المسلمین الذین یعیشون في الغرب 

م، ینعمون ویستفیدون من فوائد التعددیة ھناك، إذ إنھم استطاعوا بناء مساجد لھ 

ھ،       دعون إلی ل وی ان، ب ل أم نھم بك عائر دی رون ش م یظھ ة، وأنھ ز ثقافی ومراك

نھم      ي نصرة دی دوات ف ون الن ل،    . وینشرون الكتب، ویلق املھم بالمث اذا ال نع فلم

م         ذات أنھ م، وبال ي بالدھ ا ف ا سمحوا بھ ونسمح بالتعددیة العقائدیة في بالدنا كم

  .)٢(املة ؟یطالبوننا بذلك، ویحتجون علینا باختالف المع

  :وللرد على ھذه الشبھة نقول عدة أمور 

ة،         – ١ ي القضایا الدینی ة ال ف ور الدنیوی ي األم أن ھذه المقارنة تصلح ف

ة     ل مقارن ح أن نعم دنیا فیص ور ال ن أم ر م ي أم ا ف وم علین وق الق ثًال إذا تف فم

ك       ي ذل نھم ف تفید م م نس ھ، ث وقھم وإیجابیات ر أسباب تف دین   . ونظھ ن شأن ال ولك

ع    وأ ة م ة ومقایض ة وموافق ع مقارن ھ موض ن أن نجعل رف م ل وأش ھ أج حكام

دین،      . أصحاب األدیان األخرى ل ال فإنھ قد استبان السبیل، ووضح الحق، وكم

وال یملك أھل اإلسالم إال التسلیم والخضوع ألمر اهللا . وتقررت عقائده وأحكامھ

  .تعالى وحكمھ

                                                        

  .٣/٨٦: تفسیر القرآن العظیم )١(
  . ١٥٤١ – ١٥٤٠/ ٤: دعوة التقریب بین األدیان: انظر )٢(
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  ٣٠٦ 

في بالد الغرب تكشف عدم  أن نظرة فاحصة لھذه التعددیة العقائدیة  – ٢

ون         نھم النصراني نفسھ، فضًال عن أن تك ف دی مصداقیتھا وإنصافھا بین طوائ

ة        . منصفة مع أھل األدیان األخرى  دان الغرب تعطي الحكوم ن بل ر م ي كثی فف

حقوقًا وأمواًال لكنائس وطوائف دون األخرى، كالكنیسة اإلنجلیزیة في انجلترا، 

وتتفاوت البالد . اللوثریة في بعض البالد اإلسكندنافیةوالكاثولیكیة في إیطالیا، و

دیني،            یم ال ل حق التعل ة مث ات الدینی وق األقلی ن بعض حق ا م الغربیة في موقفھ

  .)١(ونحو ذلك

ار        – ٣ ي إظھ ریتھم ف ون بح رب ینعم ي الغ لمین ف أن المس ول ب أن الق

ضطھدون  شعائر دینھم، والدعوة إلیھ، قول لیس صحیح على إطالقھ، بل إنھم ُی

ویؤذون أحیانًا من قبل السلطات لمجرد أنھم مسلمون، فھم محل اتھام وشك من 

ذلك    رر ل ر مب ًا،          . غی نھم أو بعضھا أحیان ار شعائر دی ن إظھ م یمنعون م م إنھ ث

ك      ر ذل دارس، وغی ي الم ي الصوري    . كارتداء الحجاب ف ول السید عل إن «: یق

ائم   . حقیقیة معظم األقلیات اإلسالمیة في أوروبا تعیش في محنٍة ر ق ومحنتھم أم

ھم    دانھم وأحاسیس ي وج ل ف ى األق اس أو عل اة الن ي حی یش ف رك، یع وال . متح

ة      ا محن ر منھ ال أكث تقتصر المحنة على االضطھاد فقط، بل قد تكون محنة إھم

  .)٢(»اضطھاد

م بعنصریة، وتشویھ         ل معھ ي الغرب، والتعام لمین ف وھضم حقوق المس

  .-واهللا المستعان  –ى صورتھم وصورة دینھم ال یخف

                                                        
  . ١١ -١٠، ص»٢١٦«مجلة البیان، عدد : انظر )١(
ًال عن   . ھـ ١٤١٧رجب   ١٣ – ٧جریدة العالم اإلسالمي،  )٢( ان    : نق ین األدی ب ب / ٤: دعوة التقری

١٥٣٩.  



  
  

 

 ٣٠٧  التعددیة العقائدیة وموقف اإلسالم منھا

ت        *  د بین ة، وق بیة الحقیقی ول بنس ة الق ة العقائدی ومن شبھات دعاة التعددی

وھناك شبھات ُأخرى من ھذا . أقوالھم والردود علیھا بإسھاب في الفصل الثالث

ین    دالقبیل، فإن تشقیق الكالم، وتحریف الكِلم ال یقف عن دى المبطل ّد ل نسأل  . ح

ا الباطل        اهللا العظیم بمنھ وكرم  ھ، وأن ُیرین ا اتباع ًا ویرزقن ا الحق حق ھ أن ُیرین

  .باطًال ویرزقنا اجتنابھ، فھو الھادي إلى الصراط المستقیم
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  ٣٠٨ 

 

ى رسول اهللا،      الحمد هللا الذي بنعمتھ تتم الصالحات، والصالة والسالم عل
  :وبعد

  :یھا ففي ختام ھذا البحث أسجل أھم النتائج التي توصلت إل

و    :أوالً ة ھ ة العقائدی ود بالتعددی ان    : أن المقص ماح ألدی راف والس االعت
  .وطوائف ومذاھب المجتمع بإظھار عقائدھم وممارستھا والدعوة إلیھا

د   : ثانياً ك بع أن التعددیة العقائدیة ظھرت في الفكر الغربي المعاصر، وذل
دام      ى الص دیني، إل طھاد ال ن االض ة، فم ل متقلب ّر بمراح رین   أن م ین المفك ب

ة   األحرار والكنیسة، إلى ظھور الحقائق والنظریات العلمیة، إلى ظھور العلمانی
  .والدیمقراطیة ثم انبعثت منھا التعددیة العقائدیة

و           :ثالثاً ي الغرب سبب فكري فلسفي وھ ة ف ة العقائدی ور التعددی أن لظھ
يء  أریخھم المل و ت ي وھ ي واقع بب سیاس ة، وس بیة الحقیق ول بنس الحروب  الق ب

  .والنزاعات الدینیة والطائفیة

ي،      :رابعاً ف عمل ة، وموق ة العقائدی أن لإلسالم موقف اعتقادي من التعددی
ي            ان وف ي األدی دد واالختالف ف وع التع ر بوق ھ أخب ادي أن ھ االعتق ویتمثل موقف
ن       ل اهللا سواه، وحذر م الفرق، ثم إنھ أخبر بأن اإلسالم ھو الحق وحده وال یقب

  .فتراق في الدین أشد التحذیر، ونفر منھما أبلغ تنفیرالكفر واال

رة، وأن   :خامساً أن الحق واحد ال یتعدد، وعلى ذلك أدلة نقلیة وعقلیة كثی
ة واضح ال    الحق في شأن العقیدة وفي القضایا الكبرى وفي أحكام الدین القطعی

  .لبس فیھ وال غموض

وأن لھ أنصارًا قدیمًا  أن القول بنسبیة الحقیقة قول ضال منحرف، :سادساً
  .وحدیثًا



  
  

 

 ٣٠٩  التعددیة العقائدیة وموقف اإلسالم منھا

لمین   :سابعاً أن أھل الحق ھم أھل اإلسالم، وأھل الحق التام من فرق المس
  .ھم أھل السنة والجماعة، وأن لھم صفات وسمات یعرفون بھا

ة  «أن أھم صفات أھل الحق  :ثامناً  سالمة مصادر   » أھل السنة والجماع
ي  دین، وھ یھم لل م فھ : تلق نة، ث رآن والس لف   الق حابة والس م الص دین بفھ م لل مھ

  .الصالح

ي     :تاسعاً  ردود ف أن االختالف والتعدد في األقوال منھ ما ھو مرفوض م
ول    ائز مقب دة محرم       . اإلسالم، ومنھ ما ھو ج ر العقی ي أم دد ف االختالف والتع ف
ة     . مرفوض، وھي التعددیة العقائدیة ام الفقھی ر األحك ي أم واالختالف والتعدد ف

  .أو األمور الدنیویة جائز مقبول من حیث المبدأ غیر القطعیة

ببًا      :عاشراً ھ س ل من أن االختالف والتعدد المقبول لھ ضوابط وقواعد تجع
ن           ًا للتنصل م ن أن یكون طریق ھ م ا العلمي، وتحكم في قوة األمة وسعة ثرائھ

  .أحكام الدین، أو سببًا للعداوة والبغضاء بین المسلمین

ف ال  :حادي عشر ن        أن الموق دة مم ي العقی الفین ف ن المخ ي لإلسالم م عمل
اطلھم،         ار ب م بإظھ أن ال ُیسمح لھ رین، ب ین أم یعیشون في بالد اإلسالم یجمع ب

  .وأن ُیعدل معھم وتحفظ حقوقھم

رار       :ثــاين عشــر ھ أض الد اإلسالم ل ي ب ة ف ة العقائدی ل بالتعددی أن العم
  .عظیمة، ومفاسد مستطیرة على دین المسلمین ودنیاھم

ن اهللا       :ث عشرثال ي دی ا ف ة لھ ة العقائدی أن كل شبھة یأتي بھا دعاة التعددی
  .تعالى ما یكشفھا ویبین عوارھا

  .وبعد، فھذه أبرز النتائج التي تضمنھا ھذا البحث

د بحث             ى مزی اج إل ت تحت ائلھ الزال ن مس رًا م أن كثی ي أشعر ب والحق أن
ا   ؤثرة   وتحقیق، كما أني أرى ضرورة دراسة القضایا واُألطروح ة الم ت الغربی
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  ٣١٠ 

في حیاة المسلمین دراسة عقدیة، ُیجمع فیھا بین معرفة حقیقتھا، وتتبع جذورھا، 
ا      ان حكمھ الى، وبی ن اهللا تع والوقوف على أسبابھا، مع عرض ذلك كلھ على دی

اً  رعیًا وعقلی دًا ش دھا نق یل، ونق اریع ورؤى  . بالتفص رح مش ام بط م القی ن ث وم
ة       تعالج مستجدات العصر وقضایا ھ، ومحقق دة اإلسالم وأحكام ى عقی ة عل ه مبنی

  .لعزة المسلمین ونصرھم

ھ          ھ خالصًا لوجھ ل، وأسأل اهللا العظیم أن یجعل د المق ذا جھ وفي الختام ھ
الكریم، وأن ینفع بھ، وأن یجعلنا من أنصار دینھ، المنافحین عن عقیدتھ، وأن ال 

ب، وصلى اهللا     ھ سمیع مجی د    یحید بنا عن صراطھ المستقیم، إن ا محم ى نبین  عل
  .وعلى آلھ وصحبھ وسلم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  



  
  

 

 ٣١١  التعددیة العقائدیة وموقف اإلسالم منھا

 

ل،    /، د»االتجاھات العقالنیة الحدیثة« ]١[ د الكریم العق دار الفضیلة،  (ناصر بن عب

 ).ھـ١٤٢٢طبعة أولى، 

ة  »االحتجاج بالقدر« ]٢[ ب اإلسالمي،   (، )ھـ ٧٢٨ت(، شیخ اإلسالم ابن تیمی المكت

 ).ھـ١٣٩٣

ة  األحكام الس« ]٣[ ات الدینی اوردي       »لطانیة والوالی د الم ن محم ي ب و الحسن عل ، أب

ف السبع العلمي،    : ، تخریج وتعلیق)ھـ٤٥٠ت( اب،  (خالد بن عبد اللطی دارالكت

 ).بیروت

ي      »أحكام القرآن« ]٤[ ن العرب د اهللا اب ن عب د ب ق )ھـ ٥٤٥ت(، أبو بكر محم : ، تحقی

 ).دار المعرفة، بیروت(علي محمد البخاري، 

ل ا« ]٥[ ام أھ ةأحك ة »لذم یم الجوزی ن ق ـ٧٥١(، اب ق)ھ رؤوف : ، تحقی د ال ھ عب ط

 ).ھـ١٤٢٣دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، طبعة ثانیة، (سعد، 

ام   « ]٦[ ول األحك ي أص ام ف ن حزم الظاھري     »اإلحك د ب ن أحم ي ب د عل و محم ، أب

د شاكر،   : ، تحقیق)ھـ٤٥٦ت( ى،      (أحم ة أول روت، طبع دة، بی اق الجدی دار اآلف

 ).ھـ١٤٠٠

دي،   »حكام في أصول األحكاماإل« ]٧[ د اآلم ب  (، )ھـ ٦٣١ت(، علي بن محم المكت

 ).ھـ١٤٠٢اإلسالمي، بیروت، لبنان، طبعة ثانیة، 

ة والمشبھة      « ]٨[ ى الجھمی رد عل ظ وال ي اللف ن    »االختالف ف د اهللا ب د عب و محم ، أب

ة   ى،       (، )ھـ ٢٧٦ت(مسلم بن قتیب ة أول ان، طبع روت، لبن ة، بی ب العلمی دار الكت

 ).ھـ١٤٠٥

ھ  اال« ]٩[ ا إلی ازمول،       »ختالف وم الم ب ن س ن عمر ب د ب دار الھجرة للنشر   (، محم

 ).ھـ١٤١٥والتوزیع، الریاض، طبعة أولى، 

ي الشوكاني     »أدب الطلب ومنتھى األرب « ]١٠[ ن عل د ب دار (، )ھـ ١٢٥٠ت(، محم
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  ٣١٢ 

 ).ھـ١٤٠٢الكتب العلمیة، بیروت، طبعة أولى، 

د »إرشاد الفحول إلى تحقیق الحق من علم األصول« ]١١[ ي الشوكاني     ، محم ن عل ب

 ).ھـ١٣٩٩دار المعرفة، بیروت، لبنان، (، )ھـ١٢٥٠ت(

ام   « ]١٢[ ة األحك ى معرف رحمن السعدي    »اإلرشاد إل د ال ة  (، )ھـ ١٣٧٦ت(، عب مكتب

 ).ھـ١٤٠٠المعارف، الریاض، 

 .، بول ھازار، تقدیم طھ حسین»أزمة الضمیر األوربي« ]١٣[

رین « ]١٤[ اطیر المعاص رحمن،   /، د»أس د ال د عب ة  (أحم ت الحكم ات  بی للدراس

 ).ھـ١٤٠٩والنشر، طبعة أولى، 

الم،  /د: ، تحقیق)ھـ٧٢٨ت(، شیخ اإلسالم ابن تیمیة »االستقامة« ]١٥[ محمد رشاد س

 ).ھـ١٤٠٣طبع جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة، طبعة أولى، (

فة« ]١٦[ س الفلس ل، »أس ق الطوی ة  (، توفی اھرة، الطبع ة، الق ة العربی دار النھض

 ).السابعة

ن؟    اإلسالم وا« ]١٧[ ن ینكر م ن؟ وم ارة،   /د» آلخر من یعترف بم د عم ة  (محم مكتب

 ).ھـ١٤٢١الشروق، طبعة أولى، 

ر « ]١٨[ ة الفك الم وحری ا، »اإلس ال البن اھرة،  (، جم المي، الق ر اإلس دار الفك

 ).ھـ١٤٢٠

راع   « ]١٩[ ة والص ین التعددی ارة ب كلة الحض الم ومش ن  /، د»اإلس ام حس ى ھش یحی

 ).ھـ١٤٢١طبعة أولى،  مكتبة الصحابة، مكتبة التابعین،(فرغل، 

 .، كریم أبو حلوة»إشكالیة مفھوم المجتمع المدني« ]٢٠[

: ، تحقیق)ھـ٨٥٢ت(، أحمد بن حجر العسقالني »اإلصابة في تمییز الصحابة« ]٢١[

روت،    (عادل أحمد عبد الموجود، وعلي محمد معوض،   ة، بی ب العلمی دار الكت

 ).ھـ١٤١٥لبنان، طبعة أولى، 

رآ    « ]٢٢[ ي إیضاح الق ان ف القرآن أضواء البی ار      »ن ب د المخت ن محم ین ب د األم ، محم



  
  

 

 ٣١٣  التعددیة العقائدیة وموقف اإلسالم منھا

 ).ھـ١٤٠٨مكتبة ابن تیمیة، القاھرة، : الناشر(، )ھـ١٣٩٣ت(الشنقیطي 

ن موسى الشاطبي     »االعتصام « ]٢٣[ راھیم ب حاق إب و إس ة (، )ھـ ٧٩٠ت(، أب المكتب

 ).الفیصلیة، مكة المكرمة

اد   « ]٢٤[ بیل الرش ى س ة إل اد والھدای ین الب    »االعتق ن الحس د ب ر أحم و بك ي ، أب یھق

ة    (أحمد عصام الكاتب، : ، تحقیق)ھـ٤٥٨ت( روت، طبع دة، بی دار اآلفاق الجدی

 ).ھـ١٤٠١أولى، 

رق المسلمین والمشركین   « ]٢٥[ رازي   »اعتقادات ف شركة  (، )ھـ ٦٠٦ت(، للفخر ال

 ).ھـ١٣٩٨الطباعة الفنیة المتحدة بالعباسیة، مكتبة الكلیات األزھریة، 

ال      « ]٢٦[ ھر الرج راجم ألش اموس وت الم ـ ق ربین  األع رب والمتع ن الع اء م والنس

رقین ي،   »والمستش دین الزركل ر ال ان،    (، خی روت، لبن ین، بی م للمالی دار العل

 ).م١٩٨٤الطبعة السادسة 

اري « ]٢٧[ حیح البخ رح ص ي ش دیث ف الم الح ابي »أع د الخط لیمان حم و س ، أب

ـ٣٨٨ت( ق)ھ عود،    /د: ، تحقی رحمن آل س د ال ن عب عد ب ن س د ب ر(محم : الناش

 ).ھـ١٤٠٩سالمي بجامعة أم القرى، طبعة أولى، إحیاء التراث اإل

ورة   « ]٢٨[ ة المنص ة الناجی اد الطائف نة المنشورة العتق د  »أعالم الس ن أحم ، حافظ ب

ي  ـ١٣٧٧ت (الحكم ق)ھ دخلي،   : ، تحقی ي م ن عل د ب د،  (أحم ة الرش مكتب

 ).ھـ١٤١٨الریاض، طبعة أولى، 

ة « ]٢٩[ ي زاھر،   /، د»أعالم الفلسفة الحدیث ة النھضة الم  (رفق اھرة،   مكتب صریة، الق

 ).م١٩٧٩طبعة أولى، 

المین   « ]٣٠[ وقعین عن رب الع ة    »إعالم الم یم الجوزی ن ق ق )ھـ ٧٥١ت(، اب : ، تحقی

 ).مكتبة ابن تیمیة، القاھرة: الناشر(عبد الرحمن الوكیل، 

ن مصاید الشیطان   « ]٣١[ ة    »إغاثة اللھفان م یم الجوزی ن ق ق )ھـ ٧٥١ت(، اب : ، تحقی

 ).ھرةدار الحدیث، القا(مجدي فتحي السید، 
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  ٣١٤ 

ق )ھـ ٧٩٠ت(، أبو إسحاق الشاطبي  »اإلفادات واإلنشادات« ]٣٢[ ن   : ، تحقی د اب محم

 ).ھـ١٤٠٣مؤسسة الرسالة، بیروت، طبعة أولى، (الھادي أبو األجفان، 

 .، طیب تیزیني»آفاق فلسفیة معاصرة« ]٣٣[

 ).م١٩٦٥مصر، (محمود محمود، : ، جرین برنتن، ترجمة»أفكار ورجال« ]٣٤[

 ).ھـ٧٢٨ت(، شیخ اإلسالم ابن تیمیة »لتحلیلإقامة الدلیل على إبطال ا« ]٣٥[

ة   »اقتضاء الصراط المستقیم لمخالف أصحاب الجحیم« ]٣٦[ ن تیمی ، شیخ اإلسالم اب

ـ٧٢٨ت( ق)ھ ق وتعلی ل،  /د: ، تحقی ریم العق د الك ن عب ر ب د، (ناص ة الرش مكتب

 ).ھـ١٤١١الریاض، طبعة ثانیة، 

ن ت   »األمر بالمعروف والنھي عن المنكر« ]٣٧[ ة  ، شیخ اإلسالم اب ، )ھـ ٧٢٨ت(یمی

ق د،  /د: تحقی ید الجلین د الس ة،   (محم ة رابع ع، طبع ر والتوزی ع للنش دار المجتم

 ).ھـ١٤١٠

ع عشر الھجریین     « ]٣٨[ االنحرافات العقدیة والعلمیة في القرنین الثالث عشر والراب

ي،    »وآثارھما في حیاة األمة ت الزھران ن بخی ة    (، علي ب نشر دار الرسالة، مك

 ).المكرمة

ي  « ]٣٩[ اف ف تالف   اإلنص باب االخ ان أس دھلوي   »بی ي اهللا ال ـ١١٧٦ت(، ول ، )ھ

 ).ھـ١٤٠٦دار النفائس، طبعة ثالثة، (عبد الفتاح أبو غدة، : راجعھ وعلق علیھ

ة     « ]٤٠[ ل والتضلیل والمجازف ن الزل ، »األنوار الكاشفة لما في أضواء على السنة م

 ).ھـ١٤٠٥المكتب اإلسالمي، طبعة ثانیة، (، )ھـ١٣٨٦(عبد الرحمن المعلمي 

دین   : ، تحقیق)ھـ٢٢٤ت(، أبو عبیدة القاسم بن محمد »اإلیمان« ]٤١[ محمد ناصر ال

 ).المطبعة العمومیة بدمشق(األلباني، 

ة     »اإلیمان« ]٤٢[ ن تیمی ھ   )ھـ ٧٢٨ت(، شیخ اإلسالم اب ق علی د  : ، صححھ وعل محم

 ).دار الفكر(خلیل ھراس، 

ان األندلسي      »البحر المحیط« ]٤٣[ ن حی ن یوسف ب : لناشر ا(، )ھـ ٧٤٥ت(، محمد ب
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 ).ھـ١٤٠٣دار الفكر، طبعة ثانیة، 

ة  « ]٤٤[ ة والنھای ر الدمشقي      »البدای ن كثی داء اب و الف ھ )ھـ ٧٧٤ت(، أب د  /د: ، حقق أحم

و ملحم، د   د       /أب ي عب دین، عل دي ناصر ال ؤاد السید، مھ ي نجیب عطوي، ف عل

 ).ھـ١٤٠٨دار الریان للتراث، طبعة أولى، (الستار، 

ا « ]٤٥[ ن وضاح   »البدع والنھي عنھ ق )ھـ ٢٨٦ت(، اب ان،    : ، تحقی د دھم د أحم محم

 ).ھـ١٤٠٢دار الرائد العربي، بیروت، طبعة ثانیة، (

ة « ]٤٦[ االت متنوع اب ردود ومق ض الكت اء بع ان ألخط وزان /، د»البی ن ف صالح ب

رحمن العمر،    : الفوزان، إعداد د ال ة     (عمر بن عب اض، طبع د، الری ة الرش مكتب

 ).ھـ١٤٢٧أولى، 

ري   »)لوكتاریخ الرسل والم(تاریخ الطبري « ]٤٧[ ر الطب ، أبو جعفر محمد بن جری

راھیم،    : ، تحقیق)ھـ٣١٠ت( و الفضل إب ة    (محمد أب ارف، مصر، طبع دار المع

 ).م١٩٦٧ثانیة، 

الم « ]٤٨[ ي اإلس في ف ر الفلس اریخ الفك ان،  /، د»ت و ری ي أب د عل ة (محم دار النھض

 ).العربیة، بیروت، لبنان، طبعة ثانیة

دیث  « ]٤٩[ ا الح اریخ أورب رون، ترجم  »ت ري ب ي،  : ة، جف ي المرزوق ة (عل األھلی

 ).للنشر والتوزیع

ك « ]٥٠[ م الفل اریخ عل رون،   »ت ریس، وآخ یم ال د الحل ص عب ق (، مخل دار دمش

 ).م١٩٨٤للطباعة والنشر، دمشق، طبعة أولى، 

ة        »تأویل مختلف الحدیث« ]٥١[ ن قتیب لم ب ن مس د اهللا ب د عب و محم ، )ھـ ٢٧٦ت(، أب

 ).ھـ١٤٠٥دار الكتب العلمیة، لبنان، طبعة ثانیة، (

المي   « ]٥٢[ ر اإلس ي الفك د ف ة،    /، د»التجدی د أمام دنان محم وزي   (ع ن الج دار اب

 ).ھـ١٤٢٤للنشر، طبعة أولى، 

ذي  « ]٥٣[ امع الترم رح ج وذي بش ة األح اركفوري   »تحف رحمن المب د ال د عب ، محم



  
التعددیة العقائدیة وموقف اإلسالم منھا

  ٣١٦ 

ـ١٣٥٣ت( ق)ھ ان،  : ، تحقی د عثم رحمن محم د ال ة  (عب لفیة، المدین ة الس المكتب

 ).ھـ١٣٨٥المنورة، طبعة ثانیة، 

اظ ت « ]٥٤[ ذھبي   »ذكرة الحف د ال ن أحم د ب ـ ٧٤٨ت(، محم راث  ) (ھ اء الت دار إحی

 ).العربي، بیروت

ة   (، محمد قطب، »التطور والثبات في حیاة البشر« ]٥٥[ اھرة، طبع دار الشروق، الق

 ).ھـ١٤٠٠رابعة، 

داع    « ]٥٦[ تتباع واإلب ین االس ات ب واني،    /، د»التعددیة أصول ومراجع طھ جابر العل

 ).ھـ١٤١٧سالمي، القاھرة، طبعة أولى، المعھد العالمي للفكر اإل(

ة    « ]٥٧[ دیات الغربی المیة والتح ة اإلس ة الرؤی ارة،  /، د»التعددی د عم ة  (محم نھض

 ).م١٩٩٧مصر للطباعة والنشر، 

ي  « ]٥٨[ وطن العرب ي ال ة ف یة والدیمقراطی ة السیاس دیم»التعددی ر وتق عد : ، تحری س

 ).م١٩٨٩منتدى الفكر العربي، عمان، طبعة أولى، (الدین إبراھیم، 

المي للفكر اإلسالمي،    (محمد سلیم العوَّا، /، د»التعددیة في اإلسالم« ]٥٩[ المعھد الع

 ).م١٩٩٠القاھرة، 

 ).دار الفكر اإلسالمي، القاھرة(، جمال البنا، »التعددیة في مجتمع إسالمي« ]٦٠[

ات« ]٦١[ اني   »التعریف ي الجرج د عل ي محم ـ٨١٦ت(، عل ق)ھ راھیم : ، تحقی إب

 ).م١٩٩٢ھـ، ١٤١٣، بیروت، طبعة ثانیة، دار الكتاب العربي(األبیاري، 

 .، محمد الغزالي، القاھرة»التعصب والتسامح« ]٦٢[

 ،)ھـ٧١٦ت(، نجم الدین الطوفي »التعیین في شرح األربعین« ]٦٣[

ابعین  × تفسیر القرآن العظیم مسندًا عن الرسول     « ]٦٤[ ي   »والصحابة والت ن أب ، اب

ق    رازي، تحقی د ال ن محم رحمن ب د ال د عب و محم اتم أب د/د: ح ي،  أحم الزھران

یم،       (حكمت بشیر یاسین، /ود ن الق ة دار اب ة، مكتب ة دار طیب دار، ومكتب مكتبة ال

 ).ھـ١٤٠٨الطبعة األولى 
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رآن العظیم  « ]٦٥[ ر الدمشقي       »تفسیر الق ن كثی داء إسماعیل ب و الف ، )ھـ ٧٧٤ت(، أب

 ).ھـ١٤٠٩دار المعرفة، بیروت، لبنان، طبعة ثالثة، (

ووي،    : ، جمع)ھـ٧٥١(، ابن قیم الجوزیة »التفسیر القیم« ]٦٦[ س الن د أوی دار (محم

 ).العلوم الحدیثة، بیروت

لمین  « ]٦٧[ ر المس ع غی ایش م ارب والتع ریف،  /، د»التق ي الش د مرس دار (محم

 ).ھـ١٤٢٤األندلس الخضراء، السعودیة، طبعة أولى، 

ذیب  « ]٦٨[ ب التھ ن حجر العسقالني       »تقری ي ب ن عل د ب ق )ھـ ٨٥٢ت(، أحم : ، تحقی

ا،  ادر عط د الق طفى عب ى،  د(مص ة أول ان، طبع روت، لبن ة، بی ب العلمی ار الكت

 ).ھـ١٤١٣

ن الجوزي    »تلبیس إبلیس« ]٦٩[ رحمن ب م،  (، )ھـ ٥٩٧ت(، أبو الفرج عبد ال دار القل

 ).ھـ١٤٠٣بیروت، لبنان، 

ن حجر     »تلخیص الحبیر في تخریج أحادیث الرافعي الكبیر« ]٧٠[ ي ب ن عل ، أحمد ب

قالني  ق)٨٥٢ت(العس ماعیل،   : ، تحقی د إس عبان محم ات  م(ش ة الكلی كتب

 .»ھـ١٣٩٩األزھریة، 

ن األخطار    « ]٧١[ دع م ي الب ن   »تنبیھ أولي األبصار إلى كمال الدین وما ف ، صالح ب

 ).ھـ١٤١٠دار ابن حزم، الریاض، طبعة أولى، (سعید السحیمي، 

، عبد اهللا بن السید »التنبیھ على األسباب التي أوجبت االختالف بین المسلمین« ]٧٢[

ي   ـ ٥٢١ت(البطلیوس ق )ھ ل، د  /د: ، تحقی ن كجی د حس د اهللا  /أحم زة عب حم

 ).ھـ١٤٠٢مكتبة المتنبي للطباعة والنشر، طبعة ثانیة، (النشرتي، 

، عبد الرحمن بن یحیى المعلمي  »التنكیل بما في تأنیب الكوثري من األباطیل« ]٧٣[

ي  ـ١٣٨٦ت(العتم ق)ھ اني،    : ، تحقی دین األلب ر ال د ناص وث  (محم إدارة البح

 .)ھـ١٤٠٣العلمیة، الریاض، 

ذیب  « ]٧٤[ ذیب التھ ن حجر العسقالني       »تھ ي ب ن عل د ب ق )ھـ ٨٥٢ت(، أحم : ، تحقی
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  ٣١٨ 

ا،  ادر عط د الق طفى عب ى،  (مص ة أول ان، طبع روت، لبن ة، بی ب العلمی دار الكت

 ).ھـ١٤١٥

افیة« ]٧٥[ ة الش عدي »توضیح الكافی رحمن الس د ال ـ١٣٧٦ت(، عب ن (، )ھ ة اب مكتب

 ).ھـ١٤٠٧الجوزي، السعودیة، طبعة أولى، 

 ).ھـ١٤١١دار الشروق، (محمد عمارة، /، د»ر اإلسالميتیارات الفك« ]٧٦[

ان     « ]٧٧[ الم المن یر ك ي تفس رحمن ف ریم ال یر الك ر    »تیس ن ناص رحمن ب د ال ، عب

عدي  ـ١٣٧٦ت(الس ى،           (، )ھ ة أول روت، طبع یدا ـ بی ریة، ص ة العص المكتب

 ).ھـ١٤٢١

م األصول    « ]٧٨[ ى عل وب،   /، د»تیسیر الوصول إل رحیم یعق د ال ة : الناشر (عب مكتب

 ).ھـ١٤٢٤، الریاض، طبعة أولى، العبیكان

ر « ]٧٩[ ة العص ي مواجھ ا ف ود، »ثقافتن ب محم ي نجی اھرة، (، زك روق، الق دار الش

 ).ھـ١٤٠٢طبعة ثالثة، 

رآن    « ]٨٠[ ل آي الق ان عن تأوی ري     »جامع البی ر الطب ن جری د ب ، )ھـ ٣١٠ت(، محم

 ).م١٩٦٨ھـ ـ ١٣٨٨مكتبة مصطفى البابي الحلبي، مصر، الطبعة الثالثة، (

امع ال« ]٨١[ ذیر  الج یر الن ث البش ي أحادی غیر ف یوطي  »ص دین الس الل ال ، ج

 ).ھـ١٤١٠دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، طبعة أولى، (، )ھـ٩١١ت(

م« ]٨٢[ وم والحك امع العل ي »ج ب الحنبل ن رج ـ٧٩٥ت(، اب ق)ھ عیب : ، تحقی ش

ة سادسة،      (األرناؤوط، وإبراھیم باجس،  ان، طبع روت، لبن مؤسسة الرسالة، بی

 ).ھـ١٤١٥

امع « ]٨٣[ لھ  ج م وفض ان العل ي    »بی ر القرطب د الب ن عب ف ب ر یوس و عم ، أب

 ).أم القرى للطباعة والنشر، القاھرة(، )ھـ٤٦٣ت(

رآن « ]٨٤[ ي       »الجامع ألحكام الق د القرطب ن أحم د ب د اهللا محم و عب ، )ھـ ٦٧١ت(، أب

 ).دار الفكر(أحمد عبد العلیم البردوني، : تصحیح
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 ).ھـ١٤٢٣طبعة أولى،  دار األعالم،(عبدالكریم بكار، /، د»جدد عقلك« ]٨٥[

یح   « ]٨٦[ ن المس دل دی ن ب حیح لم واب الص ة   »الج ن تیمی الم اب یخ اإلس ، ش

 ).مطابع المجد بالریاض(، )ھـ٧٢٨ت(

م    »حاشیة الروض المربع شرح زاد المستقنع« ]٨٧[ ن قاس د ب ، عبد الرحمن بن محم

 ).ھـ١٤٠٥طبعة ثالثة، (، )ھـ١٣٩٢ت(

ة،  (ناصر بن عبد الكریم العقل، /، د»حراسة العقیدة« ]٨٨[ مكتبة العبیكان، طبعة ثانی

 ).ھـ١٤٢٤

ادئ الدستوریة والماركسیة       « ]٨٩[ ة بالمب ع المقارن ي اإلسالم م ، »الحریات العامة ف

ة للطباعة والنشر،     : الناشر(محمد سلیم محمد غزوي، /د مؤسسة شباب الجامع

 ).مصر

رة    « ]٩٠[ یة المعاص ة السیاس ي األنظم ة ف ات العام اكش،   »الحری د كش ریم أحم ، ك

 ).م١٩٨٧نشأة المعارف، م: الناشر(

 ).م١٩٩٦م ـ ١٩٩٥طبعة (مصطفى قلوش، /، د»الحریات العامة« ]٩١[

راك للنشر   (أحمد رشاد طاحون،  /، د»حریة العقیدة في الشریعة اإلسالمیة« ]٩٢[ ایت

 ).م١٩٩٨والتوزیع، مصر، طبعة أولى 

ز إسحاق،    : ، ج بیوري، تعریب»حریة الفكر« ]٩٣[ د العزی ة  : الناشر (محمد عب لجن

 ).تألیف والنشرالقاھرة لل

 ).م١٩٦١بیروت، (، سالمة موسى، »حریة الفكر« ]٩٤[

ا« ]٩٥[ ة وأحكامھ ة البدع دي، »حقیق ن ناصر الغام عید ب ر(، س د : الناش ة الرش مكتب

 ).ھـ١٤١٢للنشر، الریاض، طبعة أولى، 

 ).مكتبة المطبعي للنشر(، سقاف على الكاف، »حقیقة الفرقة الناجیة« ]٩٦[

ة والتع    « ]٩٧[ ي الدیمقراطی الم ف م اإلس ة  حك ة الحزبی طفى   »ددی نعم مص د الم ، عب

 ).ھـ١٤١٤األردن، طبعة أولى، (حلیمة، 
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  ٣٢٠ 

فیاء « ]٩٨[ ات األص اء وطبق ة األولی بھاني »حلی یم األص و نع ـ٤٣٠ت(، أب دار (، )ھ

 ).ھـ١٤٠٠الكتاب العربي، بیروت، طبعة ثالثة، 

ق والباطل « ]٩٩[ ین الح ة الصراع ب وار الحضارات وطبیع راھیم /، د»ح موسى إب

 ).ھـ١٤٢٣األعالم، طبعة أولى،  دار(اإلبراھیم، 

راھیم »الخراج« ]١٠٠[ ن إب وب ب ف یعق ي یوس ـ١٨٣ت(، ألب لفیة، (، )ھ ة الس المطبع

 ).ھـ١٣٩٦القاھرة، الطبعة الخامسة، 

ن        »درء تعارض العقل والنقل« ]١٠١[ دالحلیم ب ن عب د ب ة أحم ن تیمی ، شیخ اإلسالم اب

ي   ق ) ھـ ٧٢٨ت(عبد السالم الحران الم،    /د: تحقی د رشاد س ة  مطاب (محم ع جامع

 ).ھـ١٤٠١اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة، طبعة أولى، 

اون   « ]١٠٢[ ذرة والتع دة المع ان،     »دراسة نقدیة لقاع راھیم العثم ن إب د ب ن  (، حم دار اب

 ).ھـ١٤٢٤حزم للنشر، بیروت، لبنان، طبعة ثانیة، 

ة« ]١٠٣[ ة النجدی ي األجوب نیة ف درر الس م  »ال ن قاس د ب ن محم رحمن ب د ال ع عب ، جم

 ).ة النور للطباعة، الریاضمؤسس(النجدي، 

ة   « ]١٠٤[ ة الثامن ان المائ ن حجر العسقالني       »الدرر الكامنة في أعی ي ب ن عل د ب ، أحم

ة     (محمد سید جاد الحق،  : ، تحقیق)ھـ٨٥٢ت( ة بمصر، طبع ب الحدیث دار الكت

 ).ھـ١٣٨٥ثانیة، 

ان  « ]١٠٥[ ین األدی ب ب وة التقری ي،   /، د»دع رحمن القاض د ال ن عب د ب ن (أحم دار اب

 ).ھـ١٤٢٢ودیة، طبعة أولى، الجوزي، السع

ة    »الدعوة إلى اإلسالم « ]١٠٦[ د سیر توماس، ترجم راھیم حسن،    /د: ، أرنول حسن إب

 ).م١٩٧٠طبعة القاھرة، (عبد المجید عابدین، إسماعیل النحوي، /د

وة« ]١٠٧[ ل النب ي  »دالئ ین البیھق ن الحس د ب ـ٤٥٨ت(، أحم ق)ھ دالرحمن : ، تحقی عب

 ).ھـ١٣٨٩المنورة، طبعة أولى، المكتبة السلفیة، المدینة (محمد عثمان، 

ود     « ]١٠٨[ ر الیھ ن غی ا م ة وموقفھ ة   »الدیانة الیھودی حسن  : ، إسرائیل شاحاك، ترجم
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 ).م١٩٩٤طبعة القاھرة، (خضر، 

ة    »الرد على المنطقیین« ]١٠٩[ ن تیمی ة   (، )ھـ ٧٢٨ت(، لشیخ اإلسالم اب الھور، طبع

 ).ھـ١٣٩٦ثانیة، 

د،     »الردود« ]١١٠[ و زی د اهللا أب ن عب ى،    دار العاصمة (، بكر ب ة أول ، السعودیة، طبع

 ).ھـ١٤١٤

دع « ]١١١[ راق والب واء واالفت ي األھ ائل ودراسات ف ریم /، د»رس د الك ن عب ناصر ب

 ).ھـ١٤٢٣دار الوطن للنشر، السعودیة، طبعة ثانیة، (العقل، 

و الحسن األشعري    »أصول أھل السنة والجماعة   «رسالة إلى أھل الثغر « ]١١٢[ ، أب

ة،    (د، محمد السید الجلین/د: ، تحقیق)ھـ٣٢٤ت( ة ثانی اض، طبع دار اللواء بالری

 ).ھـ١٤١٠

: نشر (حسن حنفي، : ، سبیوازا، ترجمة وتقدیم»رسالة في الالھوت والسیاسة« ]١١٣[

 ).م١٩٧١الھیئة المصریة العامة للتألیف والنشر، 

د   : تحقیق وشرح) ھـ٢٠٤ت(، محمد بن إدریس الشافعي »الرسالة« ]١١٤[ د محم أحم

 ).ھـ١٣٩٩دار التراث، طبعة ثانیة، (شاكر، 

: ، تحقیق)ھـ٧٢٨ت(، شیخ اإلسالم ابن تیمیة »رفع المالم عن األئمة األعالم« ]١١٥[

 ).ھـ١٤٠٤المكتب اإلسالمي، طبعة ثانیة، (زھیر الشاویش، 

المطبعة (، )ھـ٦٢٠ت(، موفق الدین ابن قدامة »روضة الناظر وجنة المناظر« ]١١٦[

 ).ھـ١٣٩١السلفیة، القاھرة، طبعة رابعة، 

دي « ]١١٧[ ي ھ اد ف اد  زاد المع ر العب ة  »خی یم الجوزی ن ق ـ٧٥١ت(، اب ق)ھ : ، تحقی

ؤوط،     ادر األرن د الق ؤوط، وعب عیب األرن ار   (ش ة المن الة ومكتب ة الرس مؤسس

 ).م١٩٨٩ھـ ـ ١٤٠٩اإلسالمیة، طبعة ثالثة وعشرون 

حیحة  « ]١١٨[ ث الص لة األحادی اني    »سلس دین األلب ر ال د ناص ـ١٤٢٠ت(، محم ، )ھ

 ).المكتب اإلسالمي، طبعة ثالثة(
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بیلیا للنشر،   (عبدالرحمن بن زید الزنیدي، /، د»لفیة وقضایا العصرالس« ]١١٩[ دار إش

 ).ھـ١٤١٨طبعة أولى، 

نة« ]١٢٠[ م »الس ي عاص ن أب ـ٢٨٧ت(، الب ق وتخریج)ھ اني، : ، تحقی ب (األلب المكت

 ).ھـ١٤٠٠اإلسالمي، بیروت، دمشق، طبعة أولى، 

دارمي « ]١٢١[ دارمي  »سنن ال رحمن ال د ال ن عب د اهللا ب د عب و محم ـ٢٥٥ت(، أب ، )ھ

 ).دار إحیاء السنة المحمدیة: الناشر(

رى« ]١٢٢[ نن الكب ي  »الس ین البیھق ن الحس د ب ـ٤٥٨ت(، أحم رة (، )ھ ة دائ مطبع

 ).ھـ١٣٥٤المعارف العثمانیة بالھند، طبعة أولى، 

، أشرف  )ھـ٧٤٨ت(، شمس الدین محمد بن أحمد الذھبي »سیر أعالم النبالء« ]١٢٣[

ق  ى التحقی اؤوط،  : عل عیب األرن ا (ش ة الرس ة،   مؤسس ة ثامن روت، طبع لة، بی

 ).ھـ١٤١٢

ة « ]١٢٤[ یرة النبوی ر         »الس ن كثی ر ب ن عم ماعیل ب داء إس و الف دین أب اد ال ، عم

ـ ٧٧٤ت( ق )ھ د،    : ، تحقی د الواح طفى عب ي     (مص ابي الحلب ى الب ة عیس مطبع

 ).ھـ١٣٨٥وشركاه، القاھرة، 

ز   « ]١٢٥[ د العزی ن عب ب عمر ب وزي    »سیرة ومناق ن الج رحمن ب د ال رج عب و الف ، أب

 ).م١٩٨٤دار الكتب العلمیة، بیروت، (، )ھـ٥٩٧ت(

ن ذھب   « ]١٢٦[ ار م ي أخب ذھب ف ي،   »شذرات ال اد الحنبل ن العم ـ١٠٨٩ت(، الب ، )ھ

 ).دار اآلفاق الجدیدة، بیروت(

شرح أصول اعتقاد أھل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة  « ]١٢٧[

ائي       »والتابعین ومن بعدھم ن الحسن الاللك ة اهللا ب و القاسم ھب ، )ھـ ٤١٨ت(، أب

 ).دار طیبة للنشر(أحمد سعد حمدان، /د: تحقیق

ة « ]١٢٨[ دة الطحاوی رح العقی قي     »ش ز الدمش ي الع ن أب د ب ن محم ي ب ن عل ي ب ، عل

ـ٧٩٢ت( ھ )ھ ق علی ھ وعل عیب    /د:، حقق ي، وش ن الترك د المحس ن عب داهللا ب عب
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 ).ھـ١٤٠٨مؤسسة الرسالة، بیروت، طبعة أولى، (االرناؤوط، 

وزان،  /د ،»شرح العقیدة الواسطیة« ]١٢٩[ رئاسة إدارة البحوث   (صالح بن فوزان الف

 ).ھـ١٤٢٠العلمیة واإلفتاء، السعودیة، طبعة سادسة، 

طیة « ]١٣٠[ دة الواس رح العقی حیح/، د»ش راس، تص ل الھ د خلی ماعیل : محم إس

اري،  ة      (األنص عودیة، طبع اء الس ة واإلفت وث العلمی ة إدارة البح ة رئاس طباع

 ).رابعة

ین  ، محمد ا»شرح ثالثة األصول« ]١٣١[ داد ) ھـ ١٤٢١ت(لصالح العثیم ن   : إع د ب فھ

 ).ھـ١٤١٨دار الثریا للنشر، طبعة رابعة، (ناصر السلیمان، 

ة « ]١٣٢[ ري    »الشرح واإلبانة على أصول السنة والدیان ن بطة العكب ) ھـ ٣٨٧ت(، اب

 ).ھـ١٤٠٤دار التوفیق النموذجیة، القاھرة، (رضا نعسان معطي، : تحقیق

ین المسلمین   « ]١٣٣[ زال،     ،»شرعیة االختالف ب ة   (عمران سمیح ن راء، طبع دار الق

 ).ھـ١٤٢٥أولى، 

دیث  « ]١٣٤[ حاب الح رف أص دادي  »ش ب البغ ـ٤٦٣ت(، الخطی ق ) ھ د : تحقی محم

 ).دار إحیاء السنة(محمد سعید الخطیب أوغلي، 

ریعة« ]١٣٥[ ري   »الش ین اآلج ن الحس د ب ر محم و بك ـ٣٦٠ت(، أب ق) ھ د : تحقی محم

 ).ھـ١٤٠٣ن، طبعة أولى، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنا(حامد الفقي، 

ور « ]١٣٦[ اھد والقب ارة المش ي زی دور ف فاء الص ف  »ش ن یوس دین مرعي ب ن ال ، زی

ي،  ـ١٠٣٣ت(الكرب ق)ھ الح، : ، تحقی ب ص ال حبی اء، (جم ة دار اإلفت طبع

 ).ھـ، طبعة أولى١٤١٨الریاض، 

ة « ]١٣٧[ حاح العربی ة وص اج اللغ حاح ت وھري  »الص اد الج ماعیل حم ، إس

 ).ھـ١٤٠٢طبعة ثانیة، (الغفور عطار، أحمد عبد : ، تحقیق)ھـ٣٩٣ت(

اني  »صحیح الجامع الصغیر« ]١٣٨[ ب  ) (ھـ ١٤٢٠ت(، محمد ناصر الدین األلب المكت

 ).ھـ١٤٠٨اإلسالمي، طبعة ثالثة، 
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اني  »صحیح سنن ابن ماجة« ]١٣٩[ : الناشر (، )ھـ ١٤٢٠ت(، محمد ناصر الدین األلب

 ).ھـ١٤٠٨مكتبة التربیة العربي لدول الخلیج، طبعة أولى، 

ي داود  صحیح« ]١٤٠[ اني     »سنن أب دین األلب د ناصر ال : ، الناشر )ھـ ١٤٢٠ت(، محم

 ).ھـ١٤٠٩مكتبة التربیة العربي لدول الخلیج، طبعة أولى، (

ووي  « ]١٤١[ ام الن رح اإلم لم بش حیح مس ـ٦٧٦ت(» ص ة، (، )ھ ب العلمی دار الكت

 ).بیروت، لبنان

 .، شاكر النابلسي»صعود المجتمع العسكري« ]١٤٢[

دار ابن الجوزي للنشر، السعودیة،  (فھد العودة، سلمان بن /، د»صفة الغرباء« ]١٤٣[

 ).ھـ١٤١٢طبعة ثالثة، 

ا  « ]١٤٤[ م تاركھ ة    »الصالة وحك یم الجوزی ن ق ة،   (، )ھـ ٧٥١ت(، اب ب العلمی دار الكت

 ).ھـ١٤٠٢بیروت، طبعة أولى، 

ألیف    (، أبو القاسم خلف بن عبد الملك بن بشكوال، »الصلة« ]١٤٥[ دار المصریة للت ال

 ).م١٩٦٦والترجمة، 

ة    »عق المرسلة على الجھمیة والمعطلةالصوا« ]١٤٦[ یم الجوزی ن ق ، )ھـ ٧٥١ت(، اب

ق   ق وتعلی دخیل اهللا،     /د: تحقی د ال ن محم ي ب ة   (عل اض، طبع دار العاصمة، الری

 ).ھـ١٤٠٨أولى، 

الم« ]١٤٧[ ي اإلس وفیة ف ق.أ.ر.، د»الص ة وتعلی ون، ترجم ریبة، : نیكس دین ش ور ال ن

 ).ھـ١٣٧١مكتبة الخانجي، القاھرة، مصر، (

 .، البوطي»المصلحةضوابط « ]١٤٨[

رى   « ]١٤٩[ افعیة الكب ات الش بكي     »طبق ي الس ن عل اب ب د الوھ دین عب اج ال ، ت

 ).دار المعرفة، بیروت، طبعة ثانیة(، )ھـ٧٧١ت(

ة    »طریق الھجرتین، وباب السعادتین « ]١٥٠[ یم الجوزی ن ق ق )ھـ ٧٥١ت(، اب : ، تحقی

 ).ھـ١٤٠٩دار ابن القیم، طبعة أولى، (عمر بن محمود أبو عمر، 
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ة وإنھاضھا    د: الطریق« ]١٥١[ ع األم ر واق د  »راسة فكریة في كیفیة العمل لتغیی ، أحم

 ).م١٩٩٦دار البیاق، بیروت، (عطیات، 

یاسین محمد السواس،  : ، تحقیق)ھـ٣٨٨ت(، حمد بن محمد الخطابي »العزلة« ]١٥٢[

 ).ھـ١٤٠٧دار ابن كثیر، دمشق، (

ة       « ]١٥٣[ ن تیمی الم اب یخ اإلس ب ش ي مناق ة ف ود الدری ن    »العق د ب ن أحم د ب ، محم

دالھادي ع ـ٧٤٤ت (ب ق)ھ ي، : ، تحقی د الفق د حام ة، (محم ب العلمی دار الكت

 ).بیروت

ا  « ]١٥٤[ ن   »عقیدة أھل السنة والجماعة مفھومھا خصائصھا خصائص أھلھ د ب ، محم

 ).ھـ١٤١٦دار الوطن للنشر، الریاض، طبعة أولى، (إبراھیم الحمد، 

ة « ]١٥٥[ نة والجماع ل الس د أھ دة عن م العقی ري، /، د»عل د ُیس ر دار طی(محم ة للنش ب

 ).ھـ١٤٢٧والتوزیع، طبعة أولى، 

ن   »العلمانیة نشأتھا وتطورھا وآثارھا في الحیاة اإلسالمیة المعاصرة« ]١٥٦[ ، سفر اب

والي،   رحمن الح د ال راث    (عب اء الت ي وإحی ث العلم ز البح ات مرك مطبوع

 ).اإلسالمي

اري « ]١٥٧[ حیح البخ رح ص اري بش تح الب قالني   »ف ر العس ن حج ي ب ن عل د ب ، أحم

ـ٨٥٢( رقیم ، تح)ھ ق وت ب،     : قی دین الخطی ب ال اقي، ومح د الب ؤاد عب د ف محم

ب،  دین الخطی ب ال ي مح ى،  (وقص ة أول اھرة، طبع راث، الق ان للت دار الری

 ).ھـ١٤٠٧

ي  »فتح القدیر الجامع بین فني الروایة والدرایة من علم التفسیر« ]١٥٨[ ، محمد بن عل

 ).ھـ١٤٠٣دار الفكر للنشر، بیروت، لبنان، (، )ھـ١٢٥٠ت(الشوكاني 

د   « ]١٥٩[ اب التوحی رح كت د ش تح المجی یخ    »ف ن آل الش ن حس رحمن ب د ال ، عب

ـ١٢٣٦ت( ححھ)ھ ھ وص از،  : ، راجع ن ب ز ب د العزی یخ عب ة دار (الش مكتب

 ).ھـ١٤١٤الفیحاء، مكتبة دار السالم، 
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رق « ]١٦٠[ ین الف رق ب دادي    »الف اھر البغ ن ط اھر ب د الق ـ٤٢٩ت(، عب ق)ھ : ، تحقی

 ).معرفة، بیروتدار ال(محمد محیي الدین عبد الحمید، 

ة،  (، )ھـ ٦٨٤ت(، لشھاب الدین أحمد بن إدریس القرافي »الفروق« ]١٦١[ دار المعرف

 ).بیروت

ل   « ]١٦٢[ واء والنح ل واألھ ي المل ل ف زم      »الفص ن ح د ب ن أحم ي ب د عل و محم ، أب

 ).ھـ١٣٩٥دار المعرفة، بیروت، طبعة ثانیة، (، )ھـ٤٥٦ت(

ة،   الدار ا(، محمد فتحي عثمان، »الفكر اإلسالمي والتطور« ]١٦٣[ ة ثانی لكویتیة، طبع

 ).م١٩٦٩

الم  « ]١٦٤[ وا الع فة أیقظ ار،  /، د»فالس طفى النش ع،   (مص ر والتوزی ة للنش دار الثقاف

 ).ھـ١٤٠٨القاھرة، 

دیر« ]١٦٥[ یض الق اوي  »ف رؤوف المن د ال روف بعب د المع دین محم مس ال ، ش

 ).مكتبة نزار الباز، طبعة أولى(حمدي الدمرداش، : ، تحقیق)ھـ١٠٢١ت(

ري السیا« ]١٦٦[ اموس الفك ینق ن المختص ة م ي، مجموع ة»س ون /د: ، ترجم انط

 ).منشورات وزارة الثقافة، دمشق(حمصي، 

یط « ]١٦٧[ اموس المح ادي      »الق وب الفیروزآب د یعق دین محم د ال ـ ٧١٨ت(، مج ، )ھ

ق  ي مؤسسة الرسالة،       : تحقی راث ف ق الت ب تحقی ة   (مكت الة للطباع مؤسسة الرس

 ).ھـ١٤٢٤والنشر، بیروت، لبنان، طبعة سادسة 

ة االض« ]١٦٨[ المقص یحیة واإلس ي المس دیني ف ل، »طھاد ال ق الطوی ر(، توفی : الناش

 ).م١٩٤٧دار الفكر العربي، 

ة« ]١٦٩[ فة الیونانی ة الفلس ود،  »قص ب محم ي نجی ین، زك د أم ة (، أحم ة النھض مكتب

 ).ھـ١٤٠١المصریة، القاھرة، 

 ).مصر، طبعة ثانیة(، توفیق الطویل، »قصة النزاع بین الدین والفلسفة« ]١٧٠[

د المسیر،     »اإلسالمي المعاصر  قضایا الفكر « ]١٧١[ د سید أحم نھضة مصر   (، محم
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 ).ھـ١٤٢٢للطباعة والنشر، 

توریة« ]١٧٢[ ایا دس ق »قض ة وتعلی وت، ترجم ـ الی اج ھ دلي، ومارت دو فرن : ، فری

 ).دار المعارف، مصر(المستشار یاقوت العشماوي، 

اد  « ]١٧٣[ ائل االعتق ى مس تدالل عل د االس ن،  »قواع ي حس ان عل وطن (، عثم دار ال

 ).ھـ١٤١٣لریاض، طبعة أولى، للنشر، ا

ة          « ]١٧٤[ ن تیمی د شیخ اإلسالم اب ان عن ین أھل األدی ایش ب د التع ر  »قواع د خی ، محم

 ).ھـ١٤١٦رمادي للنشر، السعودیة، طبعة ثانیة، (العبود، 

 ).طبعة دار الحلبي(، العز بن عبد السالم، »قواعد األحكام« ]١٧٥[

اریخ « ]١٧٦[ ي الت رة ف وفیة ألول م ة الص ن حقیق ف ع ود »الكش رؤوف ، محم د ال عب

 ).ھـ١٤٠٨دار الصحابة للنشر، بیروت، طبعة أولى، (القاسم، 

ة « ]١٧٧[ ات غریب یس، »كلم راھیم الخم ور إب ر(، منص ان، : الناش ة العبیك مكتب

 ).ھـ١٤١٧الریاض، طبعة أولى، 

ة      « ]١٧٨[ روق اللغوی طلحات والف ي المص م ف ات ـ معج ن  »الكلی وب ب اء أی و البق ، أب

وي  ى الكف ـ١٠٩٤ت(موس ححھ)ھ دن/د: ، ص ري،  ع د المص ش، محم ان دروی

 ).ھـ١٤١٢مؤسسة الرسالة، بیروت، طبعة أولى، (

رب« ]١٧٩[ ان الع ور     »لس ن منظ رم اب ن مك د ب دین محم ال ال ل جم ي الفض ، أب

 ).ھـ١٤١٤دار صادر، بیروت، طبعة ثالثة، (، )ھـ٧١١ت(

زان « ]١٨٠[ ان المی قالني   »لس ر العس ن حج ـ٨٥٢ت(، اب ي  (، )ھ ة األعلم مؤسس

 ).ھـ١٣٩٠انیة، للمطبوعات، بیروت، طبعة ث

اء« ]١٨١[ آثر العلم و، »م امة حوح روت،  (، أس ع، بی ر والتوزی ون للنش ة بحس مؤسس

 ).م١٩٩٤لبنان، طبعة أولى، 

لمین   « ]١٨٢[ اط المس الم بانحط ر الع اذا خس دوي    »م یني الن ي الحس ن عل و الحس ، أب

 ).ھـ١٤١٠مكتبة السنة، القاھرة، مصر، (، )ھـ١٤٢٠ت(
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  ٣٢٨ 

ل،   /، د»مباحث في عقیدة أھل السنة والجماعة« ]١٨٣[ دار (ناصر بن عبد الكریم العق

 ).ھـ١٤١٢الوطن للنشر، الریاض، طبعة أولى، 

نھم « ]١٨٤[ ة م نة والجماع ل الس ف أھ ة وموق د ُیسري، /، د»المبتدع ة (محم دار طیب

 ).ھـ١٤٢٦الخضراء، مكة المكرمة، طبعة أولى، 

ة    »مجموع الفتاوى« ]١٨٥[ ن تیمی ب  )ھـ ٧٢٨ت(، شیخ اإلسالم اب ع وترتی د  : ، جم عب

 ).ھـ١٤١٢دار عالم الكتب، الریاض، (محمد بن قاسم النجدي، الرحمن بن 

تعین    « ]١٨٦[ اك نس د وإی اك نعب ازل إی ین من الكین ب دارج الس ة  »م یم الجوزی ن ق ، اب

 ).ھـ١٤٠٨دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، طبعة ثانیة، (، )ھـ٧٥١ت(

راھی »المدخل لدراسة العقیدة اإلسالمیة على مذھب أھل السنة والجماعة « ]١٨٧[ م ، إب

 .محمد البریكان

ان    « ]١٨٨[ د الیون في عن ر الفلس راءة الفك دخل لق ار،  /، د»م طفى النش اء (مص دار قب

 ).ھـ١٤١٨للطباعة والنشر، القاھرة، 

دلس    « ]١٨٩[ ي األن یش ف رائم التفت ذابح ج ب،  »م د قط ع    (، محم رآن للطب ة الق مكتب

 ).م١٩٨٥والنشر، 

بیروت، طبعة دار العلم للمالیین، (، عبد الرحمن بدوي، »مذاھب اإلسالمیین« ]١٩٠[

 ).م١٩٧٣أولى، 

رة  « ]١٩١[ ة معاص ذاھب فكری ب،  »م د قط ة،   (، محم ة خامس روق، طبع دار الش

 ).م١٩٩١

ن حزم   »مراتب اإلجماع« ]١٩٢[ ب  ) (ھـ ٤٥٦ت(، أبو محمد علي بن أحمد ب دار الكت

 ).العلمیة، بیروت

د « ]١٩٣[ ام أح ائل اإلم ابوري  »مس راھیم النیس ن إب حاق ب ـ٢٧٥ت(، إس ق)ھ : ، تحقی

 ).ھـ١٤٠٠كتب اإلسالمي، بیروت، الم(زھیر الشاویش، 

ة  × مسائل الجاھلیة التي خالف فیھا رسول اهللا  « ]١٩٤[ د    »أھل الجاھلی ن عب د ب ، محم
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اب  ـ١٢٠٦ت(الوھ ق)ھ ي     : ، تحقی د عل ي، محم كري األلوس ود ش ید محم الس

بت،       د اهللا الس ب، عب دین الخطی ب ال ري، مح ي األث ة  (الحلب تح للطباع دار الف

 ).ھـ١٤١٦والنشر، اإلمارات، 

رة « ]١٩٥[ ة معاص ایا فكری رعیة وقض ائل ش ة،  »مس د اهللا الغلیق ن عب د ب دار (، خال ال

 ).م٢٠٠٤المصریة السعودیة، 

ى الصحیحین   « ]١٩٦[ د اهللا الحاكم النیسابوري     »المستدرك عل و عب ، )ھـ ٤٠٥ت(، أب

 ).مكتبة المطبوعات اإلسالمیة، دار الفكر، حلب: الناشر(مع تلخیص الذھبي، 

ول« ]١٩٧[ م األص ن عل فى م ي  ، أ»المستص د الغزال ن محم د ب د محم و حام ب

ـ٥٠٥ت( ة،    (، )ھ ة ثالث روت، طبع ي، بی راث العرب اء الت ـ ـ      ١٤١٤دار إحی ھ

 ).م١٩٩٣

ي سنن   ) ھـ٢٤١ت(مسند اإلمام أحمد بن حنبل « ]١٩٨[ وبھامشھ منتخب كنز العمال ف

 ).دار صادر، بیروت(، »األقوال واألفعال

 .م١٩٥٤، توفیق الطویل، وآخرون، عام »مشكالت فلسفیة« ]١٩٩[

 ).ت، القاھرة.مكتبة مصر، د(، زكریا إبراھیم، »مشكلة الحریة« ]٢٠٠[

ر  « ]٢٠١[ رح الكبی ب الش ي غری ر ف باح المنی ومي،  »المص د الفی ن محم د ب ، أحم

 ).م١٩٢٥المطبعة األمیریة بالقاھرة، طبعة سادسة، (

د « ]٢٠٢[ ن   »معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم األصول في التوحی ، حافظ ب

 ).الدار البیضاء للنشر(، )ھـ١٣٧٧ت(أحمد الحكمي 

انیة « ]٢٠٣[ اریخ اإلنس الم ت ـ»مع ة . ج.، ھ ز، ترجم د،   : ویل ق جاوی ز توفی د العزی عب

 ).م١٩٦٧القاھرة، (

ق« ]٢٠٤[ ي الطری الم ف ب »مع ید قط ـ١٣٨٦(، س ة، (، )ھ ة سادس روق، طبع دار الش

 ).ھـ١٣٩٩

رة   « ]٢٠٥[ یة المیس وم السیاس م العل ري،   /، د»معج ویلم العم د س ة  (أحم ابع الھیئ مط
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 ).م١٩٨٥لعامة لكتاب، المصریة ا

 ).م١٩٨٢دار الكتاب اللبناني، بیروت، (جمیل صلیبا، /، د»المعجم الفلسفي« ]٢٠٦[

: ، رتبھ لفیف من المستشرقین، نشر  »المعجم المفھرس أللفاظ الحدیث النبوي« ]٢٠٧[

اقي،   . ب.ي. ولنسك . ي.أ د الب ؤاد عب د ف نج، محم تانبول، (منس دعوة، اس دار ال

 ).م١٩٨٨

رس أللف « ]٢٠٨[ م المفھ ریمالمعج رآن الك اقي،  »اظ الق د الب ؤاد عب د ف دار (، محم

 ).ھـ١٤٠٧الحدیث، القاھرة، طبعة أولى، 

 ).المكتبة اإلسالمیة، استانبول، تركیا(، لعدد من اللغویین، »المعجم الوسیط« ]٢٠٩[

ق    »معجم مقاییس اللغة« ]٢١٠[ ا، تحقی ن زكری ارس ب د    : ، أحمد بن ف د السالم محم عب

 ).ھـ١٤٠٢ الخابجي بمصر، طبعة ثالثة،(ھارون، 

اج    « ]٢١١[ اظ المنھ اني ألف ة مع ب الشربیني،    »مغني المحتاج إلى معرف د الخطی ، محم

 ).ھـ١٤٠٠دار الفكر، القاھرة، (

ي« ]٢١٢[ ة     »المغن ن قدام دین اب ق ال ـ ٦٢٠ت(، موف ة،    (، )ھ اض الحدیث ة الری مكتب

 ).ھـ١٤٠١الریاض، 

رآن   « ]٢١٣[ ب الق ي غری ردات ف فھاني  »المف ب األص ـ٥٠٢ت(، الراغ ق)ھ : ، تحقی

 ).دار المعرفة، بیروت، لبنان«ید كیالني، محمد س

ة    « ]٢١٤[ نة والجماع ل الس د أھ ة عن نة والجماع ل الس وم أھ ن  /، د»مفھ ر ب ناص

 ).ھـ١٤١١دار الوطن للنشر، الریاض، (عبدالكریم العقل، 

دین « ]٢١٥[ د ال وم تجدی عید،  »مفھ د س طامي محم ة  (، بس ت، طبع دعوة، الكوی دار ال

 ).ھـ١٤٠٥أولى، 

ت« ]٢١٦[ المیین واخ االت اإلس لینمق ماعیل »الف المص ن إس ي ب ن عل و الحس ، أب

د،   : ، تحقیق)ھـ٣٢٤ت(األشعري  د الحمی ة  : الناشر (محمد محیي الدین عب مكتب

 ).ھـ١٣٨٩النھضة المصریة بالقاھرة، طبعة ثانیة، 
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ل،    /، د»مقدمات في األھواء واالفتراق والبدع« ]٢١٧[ د الكریم العق دار (ناصر بن عب

 ).ھـ١٤١٤الوطن، الریاض، طبعة أولى، 

اف    « ]٢١٨[ ا اإلنص ر ومعھم رح الكبی ع والش ة    »المقن ن قدام دین ب ق ال ، موف

ـ٦٢٠ت( ة )ھ ن قدام دین اب مس ال ـ٦٨٢ت(، وش رداوي، )ھ دین الم الء ال ، وع

ق ي،  /د: تحقی ن الترك د المحس ن عب د اهللا ب ى، (عب ة أول ر، طبع ر، مص ھج

 ).م١٩٩٥ھـ ـ ١٤١٥

وزان،   »الملخص الفقھي« ]٢١٩[ وزان الف ن الج  (، صالح بن ف وزي، السعودیة،  دار اب

 ).ھـ١٤٢٠طبعة عاشرة، 

ي  « ]٢٢٠[ وطن العرب ي ال ات ف وم األقلی راق ھم ل واألع ل والنح دین /، د»المل عد ال س

 ).م١٩٩٤طبعة القاھرة، (إبراھیم، 

محمد : ، تحقیق)ھـ٥٤٨ت(، محمد بن عبد الكریم الشھرستاني »الملل والنحل« ]٢٢١[

 ).دار المعرفة، بیروت(سید كیالني، 

 .، خالد محمد عبد القادر»مسلمةمن فقھ األقلیات ال« ]٢٢٢[

ر   « ]٢٢٣[ دأ التغیی ا یب ن ھن د،  »م ي الحم ى،    (، ترك ة أول روت، طبع اقي، بی دار الس

 ).م١٩٩١

الم  « ]٢٢٤[ ري اإلس د مفك ث عن اھج البح ار،  »من امي النش ي س ارف، (، عل دار المع

 ).ھـ١٣٩٨القاھرة، 

دار المشرق، بیروت، (، لویس معلوف الیسوعي، »المنجد في اللغة واألعالم« ]٢٢٥[

 ).م١٩٧٣نان، الطبعة الحادیة والعشرون، لب

ة   »منھاج السنة النبویة في نقض كالم الشیعة والقدریة« ]٢٢٦[ ن تیمی ، شیخ اإلسالم اب

ـ٧٢٨ت( ق)ھ الم،  /د: ، تحقی اد س د رش ر(محم ن  : الناش د ب ام محم ة اإلم جامع

 ).ھـ١٤٠٦سعود اإلسالمیة، طبعة أولى، 

 .الطویل، عبد اهللا بن إبراھیم »منھج التیسیر المعاصر« ]٢٢٧[
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ام  « ]٢٢٨[ ول األحك ي أص ات ف اطبي     »الموافق ى الش ن موس راھیم ب حاق إب و إس ، أب

 ).المكتبة التجاریة الكبرى(عبد اهللا دراز، : ، شرح)ھـ٧٩٠ت(

رة  « ]٢٢٩[ ذاھب المعاص ان والم ي األدی وجز ف اري،  /، د»الم د اهللا القف ن عب ر ب ناص

 ).ھـ١٤١٣دار الصمیعي للنشر، طبعة أولى، (ناصر بن عبد الكریم العقل، /ود

فة  « ]٢٣٠[ الم الفلس وعة أع ا،   »موس ي ألف ي إیل روت،   (، رون ة، بی ب العلمی دار الكت

 ).م١٩٩٢لبنان، الطبعة األولى، 

تة   « ]٢٣١[ ب الس ریف الكت دیث الش وعة الح اري  »موس حیح البخ ـ٢٥٦ت(، ص ، )ھ

لم    حیح مس ـ ٢٦١ت(ص ي داود   )ھ نن أب ـ ٢٧٥ت(، س ذي   )ھ امع الترم ، ج

ـ٢٧٩ت( ائي  )ھ نن النس ـ٣٠٣ت(، س نن )ھ ة  ، س ن ماج ـ٢٧٣ت(اب دار (، )ھ

 ).ھـ١٤٢٠السالم للنشر والتوزیع، طبعة أولى، 

ة« ]٢٣٢[ وعة السیاس ؤلفین،  /، د»موس ن الم ة م الي ومجموع اب الكی د الوھ عب

 ).م١٩٩٠المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، طبعة ثالثة، (

یة  « ]٢٣٣[ وم السیاس وعة العل د،     »موس بري مقل ماعیل ص ع، إس ود ربی د محم ، محم

 ).جامعة الكویت(

دالكافي،   »الموسوعة المیسرة للمصطلحات السیاسیة« ]٢٣٤[ اح عب ، إسماعیل عبد الفت

 ).م٢٠٠٥مركز اإلسكندریة للكتاب، (

نة     « ]٢٣٥[ اب والس وص الكت تدالل بنص ن االس ین م ف المتكلم ن  /، د»موق لیمان ب س

ن،   الح الغص ى،      (ص ة أول عودیة، طبع ع، الس ر والتوزی مة للنش دار العاص

 ).ھـ١٤١٦

ذھبي،   ،»میزان االعتدال« ]٢٣٦[ ق )ھـ ٧٤٨ت(شمس الدین محمد بن أحمد ال : ، تحقی

 ).دار المعرفة، بیروت(علي محمد البجاوي، 

 ).م١٩٨٦طبعة خامسة، (، محمد عابد الجابري، »نحن والتراث« ]٢٣٧[

ة     « ]٢٣٨[ ة الغربی ة للدیمقراطی ذور الفكری ض الج ي،    /، د»نق ي مفت د عل د أحم محم
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 ).ھـ١٤٢٣سلسلة تصدر عن المنتدى اإلسالمي، طبعة أولى، (

ة   (، عبد الرحمن الوكیل، »ھذه ھي الصوفیة« ]٢٣٩[ روت، طبع دار الكتب العلمیة، بی

 ).ھـ١٩٨٤رابعة، 

ادي،       »وجوب لزوم الجماعة وترك التفرق« ]٢٤٠[ ن بشیر ب د ب ن أحم ال ب دار (، جم

 ).ھـ١٤١٢الوطن للنشر، السعودیة، طبعة أولى، 

ة      « ]٢٤١[ ھ الكلی د الفق ي إیضاح قواع وجیز ف و،   /، د»ال د صدقي البورن مؤسسة  ( محم

 ).ھـ١٤٢٢الرسالة، طبعة خامسة، 

ي الخطاب اإلسالمي المعاصر    « ]٢٤٢[ وار ف ة والح دة والتعددی یالد،  »الوح ، زكي م

 ).ھـ١٤١٥دار الصفوة، بیروت، لبنان، طبعة أولى، (

ي اإلسالم   « ]٢٤٣[ راء ف ن سعید القحطاني،     /، د»الوالء والب د ب ة   (محم ة، مك دار طیب

 ).ھـ١٤١٢المكرمة، طبعة خامسة، 

 ).دار المعارف بمصر(، محمود زیدان، »جیمسولیم « ]٢٤٤[

  
 :االت والصحف* 
ة،    ]١[ ة المكرم المي، مك الم اإلس ة الع ن رابط در ع المي، تص الم اإلس دة الع جری

 .السعودیة

 .مجلة األصالة، تصدر عن جمعیة النور واإلیمان الخیریة اإلسالمیة في لبنان ]٢[

 .علمي اإلسالمي، لبنانمجلة البحث العلمي اإلسالمي، تصدر عن مركز البحث ال ]٣[

اء،    ]٤[ ة واإلفت وث العلمی ة إدارة البح ن رئاس در ع المیة، تص وث اإلس ة البح مجل

 .بالریاض، السعودیة

 .مجلة البیان، تصدر عن المنتدى اإلسالمي، الریاض، السعودیة ]٥[

ة       ]٦[ ارات العربی ارقة، اإلم اب، الش ي للكت ز األدب ن المرك در ع قائق، تص ة الش مجل

 .المتحدة
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 .، تصدر من وزارة اإلعالم، بالكویتمجلة العربي ]٧[

 .مجلة اللواء اإلسالمي، تصدر عن دار التحریر للنشر، مصر ]٨[

 .مجلة المجتمع، تصدر من جمعیة اإلصالح االجتماعي، الكویت ]٩[

ابع لرابطة         ]١٠[ ھ اإلسالمي، الت ع الفق مجلة المجمع الفقھي اإلسالمي، تصدر عن مجم

 .العالم اإلسالمي، بجدة، السعودیة

 .ستقبل العربي، تصدر عن مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروتمجلة الم ]١١[

 .مجلة منارات، شھریة ثقافیة شاملة، الریاض، السعودیة ]١٢[
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