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رؤوة املستشرق جولدتسيهر للفرق اإلسالمية يف كتابه  

 (العقيدة والشروعة يف اإلسالم)

 ناوف حممد املتيوتي. د.م

 30/9/2009: تاروخ القبول 26/8/2009: تاروخ التقدوم

 
اىتـ كثير مف المستشرقيف بالتراث اإلسالمي تحقيقا وترجمة ودراسة 

وتحميال، وأيا كانت أىدافيـ ودوافعيـ فيجب االعتراؼ بأنيـ قدموا لنا خدمة كبيرة 
مف خالؿ محافظتيـ عمى أميات المخطوطات العربية وتحقيقيا وطبعيا، فضال 
عف الدراسات القيمة التي نشروىا عف  التراث اإلسالمي في المجاالت المختمفة، 

... ومف ىؤالء المستشرؽ جولدتسيير
 22)ولد بتاريخ  (IGNAZ GOLDZEHER)وىو أجناس جولدتسيير 

، مف أسرة ييودية في مدينة اشتوليفيسنبرج في بالد المجر التي (ـ1850يونيو
، ثـ أنتقؿ مع عائمتو إلى بودابست ونشأ فييا وأكمؿ (1)كانت آنذاؾ جزءا مف النمسا
، ثـ حصؿ عمى بعثة دراسية في ليدف وليبزغ إلكماؿ (2)تعميمو العالي في جامعتيا

دراستو العميا، فضال عف حصولو عمى التعميـ الييودي التقميدي في دراسة التوراة 
، عيف 1873 وفي سنة (3)والتممود ألنو كأف يحب ديانتو الييودية بشكؿ كبير

، ثـ أصبح أستاذ المغات السامية فييا (4)محاضرا في كمية العمـو بجامعة بودابست
1894سنة 

(5).  
                                                 

() جامعة الموصؿ/ كمية اآلداب/ قسـ التاريخ .
 .119ص (1984: بيروت )عبد الرحمف بدوي، موسوعة المستشرقيف، دار العمـ لممالييف  (1)
 .48ص (1994: بيروت )البرت حوراني، اإلسالـ في الفكر األوربي، دار األىمية  (2)
 .49المرجع نفسو، ص (3)
 .285ص (2004: بيروت )يحيى مراد، معجـ أسماء المستشرقيف، دار الكتب العممية  (4)
 .120عبد الرحمف بدوي، موسوعة المستشرقيف، ص  (5)
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 فزار سوريا وفمسطيف 1873كانت لو رحمة إلى البالد العربية سنة 
ومصر، أتقف خالليا المغة العربية، كما اطمع عف قرب عمى حقيقة تعاليـ الديف 
اإلسالمي مف خالؿ محاضرات تمقاىا في األزىر، ومالزمتو لمشيخ محمد عبده 

. (6)حتى أنو لبس الزي اإلسالمي األزىري
وعمى ذلؾ قاـ بدراسة التراث اإلسالمي وترجـ الكثير مف الكتب العربية 

، كما أنو كاف يجيد لغات عدة منيا التركية واإلنكميزية (7)إلى المغة األلمانية
والفرنسية والروسية، فكتب بيا أبحاثًا كثيرة في ىذا المجاؿ نشرت في أىـ المجالت 

، (9)! بحثا592، وكأف غزير اإلنتاج إذ يروى أف مجموع أبحاثو بمغ (8)العالمية
وعمى الرغـ مف المبالغة في ىذا الرقـ إال أنو يدؿ عمى أنو كاف صاحب قمـ سياؿ 
ونتاج لـ ينفد إال حيف أدركتو المنية، أما مكتبتو الخاصة فكانت تحوي ما يقارب 

، ولمكانتو العممية الكبيرة أنتخب (10) ألؼ كتاب في شتى مجاالت العمـو 40
عضوا في الكثير مف المجامع العممية العالمية، و منح شيادتي دكتوراه فخرية مف 

ـ، وآخر لذكراه سنة 1910جامعتي إدنبرة وكيمريدج، كما ُصّنؼ ِكتاٌب لتكريمو سنة
. (12)ـ1921 وكانت وفاتو في عاـ (11) ـ1948

الظاىرية مذىبيـ : وبالنسبة لمؤلفاتو عف العرب والمسمميف فاىميا
، وأدب (13)وتاريخيـ، ودراسات إسالمية، واتجاىات تفسير القرآف عند المسمميف

، وكتاب عف أحاديث الرسوؿ (14)الجدؿ عند الشيعة 
...  ، وغيرىا الكثير(15)

                                                 

 ؛ نجيب العقيقي، المستشرقوف، دار 50 البرت حوراني، اإلسالـ في الفكر األوربي، ص(6)
 .906، ص3ج    (1965: القاىرة )المعارؼ 

 .907، ص3 نجيب العقيقي، المستشرقوف، ج (7)
 . 285 يحيى مراد، معجـ أسماء المستشرقيف، ص(8)

 .122 عبد الرحمف بدوي، موسوعة المستشرقيف، ص(9)
 .906، ص 3 نجيب العقيقي، المستشرقوف، ج(10)
 .285 يحيى مراد، معجـ أسماء المستشرقيف، ص (11)
 .285 المرجع نفسو ص(12)
 .124 ػ 122 عبد الرحمف بدوي، موسوعة المستشرقيف، ص(13)
 .907، ص 3 نجيب العقيقي، المستشرقوف، ص ج (14)
 .51 البرت حوراني، اإلسالـ في الفكر األوربي، ص(15)
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أما الكتاب الذي نحف بصدده فعنوانو األصمي محاضرات في تاريخ 
، وىو في األصؿ (VORLESUNGEN UBER DEN ISLAM)اإلسالـ 

مجموعة محاضرات عف اإلسالـ كاف قد أعدىا إللقائيا في الواليات المتحدة 
األمريكية بدعوة مف المجنة األمريكية لممحاضرات في تاريخ األدياف، ولكف مرضو 

. (16)ـ1910حاؿ دوف سفره إلى ىناؾ فقرر طبعيا بكتاب فطبع سنة 
وصدر مف الكتاب أوؿ األمر طبعتاف أحداىما باأللمانية واألخرى 

بالفرنسية، وألىمية الكتاب تعاوف كؿ مف األساتذة محمد يوسؼ موسى وعبد 
العقيدة )العزيز عبد الحؽ وعمي حسف عبد القادر عمى ترجمتو إلى العربية بعنواف 

ـ، وقسموه عمى 1945ونشرتو دار الكتاب المصري سنة  (والشريعة في اإلسالـ
:   أقساـ ستة بحسب تقسيـ المؤلؼ في الطبعة األصمية وىي عمى النحو اآلتي

 ، تناوؿ فيو سيرة الرسوؿ محمد (محمد واإلسالـ) عنوانو القسم األول
 (تطور الفقو) عنوانو والقسم الثانيودعوتو إلى اإلسالـ وتكويف الدولة اإلسالمية، 

ويعرض فيو اىتماـ المسمميف بعمـ الحديث وتمييز الصحيح مف الضعيؼ 
والموضوع، ومف ثـ دور العمماء في استنباط األحكاـ الفقيية لحؿ المشاكؿ التي 

والقسم واجيت المجتمعات اإلسالمية آنذاؾ مركزا عمى أصحاب المذاىب األربعة، 
ويقدـ فيو عرضا وافيا لمعقيدة اإلسالمية مف وجية  (العقيدة وتطورىا) عنوانو الثالث

نظر أىؿ السنة، ثـ ينتقؿ لمحديث عف البدع التي ظيرت مف بعض الفرؽ 
كالمرجئة والجبرية والمشبية والمجسمة والمعتزلة، ثـ يعرض آراء االشاعرة 

يحاوؿ أف يؤكد فيو أف منشأ  (الزىد والتصوؼ) عنوانو والقسم الرابعوالماتريدية، 
نما مكتسب مف األمـ األخرى، وال سيما رىباف النصارى،  التصوؼ غير إسالمي وا 

ثـ يتكمـ عف ابرز الشخصيات التي عرفت بالزىد والتصوؼ في تاريخ اإلسالـ، 
اقتصر الحديث فيو عمى فرقتي الخوارج والشيعة  (الفرؽ) عنوانو والقسم الخامس

واىـ الفرؽ التي انشقت عنيما والتي ال تزاؿ قائمة حتى اليوـ كاالباضية واالمامية 
القسم مع بعض المقارنات بينيا وبيف أىؿ السنة، أما ... واإلسماعيمية والزيدية

                                                 

 . 2 ػ 1 انظر مقدمة المؤلؼ، ص(16)
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ويتناوؿ فيو الحركات التي ظيرت في  (الحركات الدينية الحديثة) عنوانو السادس
العصور الوسطى والمتأخرة، موضحا االنحرافات التي أصابت بعض المسمميف 

كالتبرؾ بقبور األولياء والصالحيف، والتوجو إلييـ بالدعاء وطمب الحاجة والعوف ، 
ثـ الحركات التصحيحية المضادة، ويختـ ىذا القسـ بالحديث عف الفرؽ التي 

ظيرت في إيراف واليند كالبابية والبيائية والقاديانية، ولحؽ الكتاب بكـ ىائؿ مف 
.     اليوامش والتعميقات الميمة

القسـ )وعمى الرغـ مف أف جولدتسيير خصص في كتابو قسما خاصا 
عف الفرؽ اإلسالمية إال أنو لـ يتحدث فيو إال عف الخوارج واألمامية  (الخامس

والزيدية واالسماعيمة، وكاف قد جعؿ حديثو عف المعتزلة والمشبية والمرجئة 
، (القسـ الثالث)والجبرية والقدرية في القسـ الذي خصصو لمحديث عف العقيدة 

الشيعة )وربما كاف يقصد مف ذلؾ التمييز بيف الفرؽ التي كاف ليا نشاط عسكري 
المعتزلة )، والفرؽ التي اقتصرت عمى الجدؿ الكالمي فحسب (والخوارج  بفروعيما

.  (..والمشبية والمرجئة والجبرية والقدرية
يبدأ الحديث عف الفرؽ اإلسالمية بتفسير غريب وجديد لحديث افتراؽ 

 وافترقت ،فرقة وسبعيف إحدى عمى الييود افترقت "  األمة المروي عف الرسوؿ 
 ثالث عمى أمتي لتفترقف بيده نفسي والذي ،فرقة وسبعيف اثنتيف عمى النصارى
 ومف اليغ رسوؿ يا قيؿ، النار في وسبعوف واثنتاف الجنة في واحدة ،فرقة وسبعيف

 (17)"الجماعة: قاؿ ىي؟
 ويقوؿ إف المقصود بيذا الحديث أنو يوجد في الييودية ،

إحدى وسبعوف فضيمة، وفي المسيحية اثناف وسبعوف فضيمة، وجاء اإلسالـ بثالث 
عالء شأنو بإعطائو ىذا القدر مف !!وسبعوف فضيمة ، فيو تمجيدا لإلسالـ وا 

الفضائؿ والمزايا الكثيرة، غير أف عمماء الكالـ المسمميف أنفسيـ أساءوا فيـ ىذا 
الحديث واعتقدوا أف المقصود بو أف المسمميف سيفترقوف ثالث وسبعوف فرقة كما 
تفرؽ الذيف قبميـ، وقد استرسموا في تعداد الفرؽ التي ستدخؿ النار باستثناء فرقة 

                                                 

 أبو القاسـ سميماف بف احمد الطبراني، المعجـ الكبير، تحقيؽ حمدي بف عبد المجيد (17)
  . 70، ص 18ج  (1983: الموصؿ )السمفي، مكتبة العمـو والحكـ 
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واحدة، وقد انعكس ذلؾ أيضًا عمى فيـ العمماء الغربييف لإلسالـ وقسموا الفرؽ 
.  ، ولـ يبيف لنا الحجة التي استند إلييا في ىذا التفسير(18)عمى ىذا األساس

كما أف جولدتسيير أساء فيـ حكـ آخر مف أحكاـ الديف اإلسالمي ػ في 
أثناء حديثو عف الفرؽ ػ في جانب اإلرث وىو أف الولد ال يرث أباه إذا كاف مف 
، !غير فرقتو، أي إذا كأف الوالد  مف المعتزلة والولد مف أىؿ السنة  فأنو ال يرثو 
ـّ  وبعد الرجوع إلى كتب فقياء المسمميف لـ نعثر عمى مثؿ ىذا الكالـ، ولكف َث
مواقؼ شخصية أبداىا البعض زيادة في الورع، مف غير أف يكوف ىناؾ حكما 
فقييا بذلؾ، كما فعؿ الحارث المحاسبي مثال الذي ترؾ ارث أباه الذي شايع 

المعتزلة، وعميو استند جولتسيير في رأيو، كما أنو خمط بيف مفيـو الممة والفرقة إذ 
 أنو ال يتوارث أىؿ فرقة وأخرى، (19)"ال يتوارث أىؿ ممتيف " فيـ حديث الرسوؿ 

مع أف المقصود بالحديث إتباع ديف وآخر، واستند إلى ىذا الحديث لدعـ رأيو في 
كؿ جماعة ابتعدت عف تعاليـ الديانة " ىذه المسألة، ثـ يحدد مفيومو لمفرقة بأنيا 

، أما (20)"اإلسالمية المعتمدة التي اقرىا المسمموف في مختمؼ عصورىـ التاريخية
عف السبب الرئيس لظيور الفرؽ اإلسالمية واختالفيا في وجيات النظر فيقوؿ إنو 

ال يعزى إلى المسائؿ الدينية ولكنيا في األساس مشاكؿ سياسية اتخذت الديف 
 . (21)مظيرا ليا

ثـ يتكمـ عف الفتف التي حدثت بيف المسمميف في عيد الخميفتيف عثماف بف 
عفاف وعمي بف أبي طالب رضي ا عنيما التي أسفرت عف أوؿ فرقة في اإلسالـ 

                                                 

  .167 جولدتسيير، العقيدة والشريعة، ص (18)
 محمد بف يزيد بف ماجة القزويني، سنف ابف ماجة، تحقيؽ محمد فؤاد عبد الباقي، دار (19)

؛ أبو عيسى محمد بف 2731، رقـ الحديث 912، ص 2ج  (ت/ د : بيروت )الفكر 
عيسى الترمذي، سنف الترمذي، تحقيؽ أاحمد محمد شاكر وآخريف، دار إحياء التراث 

2108 رقـ الحديث 424، ص 4ج  (ت/ د : بيروت )العربي 
  

 .168 جولدتسيير، العقيدة والشريعة، ص (20)
   .168 المرجع نفسو، ص (21)



ناوف حممد املتيوتي . د. رؤوة املستشرق جولدتسيهر للفرق اإلسالمية                                م

 316 

الذيف رفضوا أسموب التحكيـ بيف عمي ومعاوية واتخذوا مبدأ  (الخوارج)وىي فرقة 
. (22)شعارا ليـ (ال حكـ إال )

: (23)وأىـ ما دعوا إليو بحسب رأيو
ػ سحب االمتياز مف قبيمة قريش في كوف الخالفة فييـ حصرا، وفتح ىذا 1

ف كاف المرشح عبدا حبشيا  ولكنيـ ،(24)المنصب أماـ جميع الناس، حتى وا 
اشترطوا بالمقابؿ أف يكوف اشد الناس خشية  وأعظميـ طاعة لو وأقواىـ 

ذا لـ يؼ بيذا الشرط وجب خمعو . استمساكا بالديف، وا 
. ػ إف مرتكب الكبيرة كافر مخمد في النار2
ػ عدـ اكتفائيـ بنواقض الوضوء المتعارؼ عمييا عند المسمميف، بؿ أضافوا إلى 3

ذلؾ  أمورا معنوية غير بدنية تؤدي إلى نقض الوضوء وىي حصاد األلسف مف 
. غيبة ونميمة والتكمـ بالكالـ الفاحش الذي يخدش الحياء

           ولكف الخالؼ دب بيف الخوارج أنفسيـ وانقسموا إلى فرؽ عدة طالما 
أثارت الفتف ضد الدولة مستغميف انضماـ الطبقات الفقيرة إلييـ، وعمى الرغـ مف 

كؿ ما قاموا بو مف حروب إال أنو لـ يكتب ليـ النجاح، فاتجيوا إلى الدراسة 
والتنظير لمذىبيـ، ومف أىـ  اآلراء التي تبنتيا بعض فرقيـ ػ كالميمونية والعجاردة 
ػ ىو إنكار بعض سور القرآف الكريـ، ثـ يضيؼ أف ابتعاد الخوارج بآراىـ ومبادئيـ 
بعيدا عف مذىب أىؿ السنة والجماعة جعمت ىؤالء يطمقوف عمييـ لقب الخوامس 

 والحقيقة أف أىؿ السنة ،المذاىب السنية األربعة أي المنشقوف الذيف خرجوا عف!! 
والجماعة ال يعدوف الخوارج مذىبا خامسا لممذاىب الفقيية األربعة، أنما ىـ فرقة 
خارجة عف إجماع المسمميف وليـ آراء وأفعاؿ متطرفة ومغالية ال يؤمف بيا أىؿ 

ومف الخوارج الذيف يعيشوف اليـو ويشكموف السنة والجماعة وعمـو المسمميف، 

                                                 

    .170 المرجع نفسو، ص (22)

    .171 المرجع نفسو، ص (23)

ف وأطيعوا سمعواا"  في إشارة لمحديث النبوي الشريؼ  (24)  كأف حبشي عبد عميكـ استعمؿ وا 
، محمد بف إسماعيؿ البخاري، صحيح البخاري، تحقيؽ مصطفى ديب البغا،  "زبيبة رأسو

 .6723، رقـ الحديث 2612، ص 6ج  (1987: بيروت )دار ابف كثير، دار اليمامة 
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 ويختـ حديثو عف الخوارج بالقوؿ يمكننا أف نعدىـ ،(25)مذىبا خاصا بيـ االباضية
. (26)أقدـ انشقاِؽ دينيَّ حدث في الجماعة اإلسالمية

ويبدأ حديثو عف الشيعة باإلشارة إلى والية الحكـ عاّدا إياىا المسالة 
كانوا ممتزميف  األساسية في الخالؼ بيف السنة والشيعة وأف أنصار آؿ البيت 

 بدءوا  ولكف بعد استشياد اإلماـ عمي اليدوء في عيد الخمفاء الراشديف 
. (27)بالمعارضة المسمحة لمحكاـ غير العموييف 

وكاف الشعار الديني الذي رفعوه ىو أف الحاكـ الشرعي لممسمميف مف 
الجية الدينية والدنيوية ىو اإلماـ الذي خولو ا تعالى اإلمامة وخصو بيا، وليس 
ذلؾ الذي يتبوأ الخالفة فيتقمد السمطة عف طريؽ اختيار المسمميف لو، وفضموا أف 

ألف ىذا المقب يدؿ عمى بعده الديني ومكانة دينية ال  (اإلماـ)يمقب ىذا الشخص بػ 
توجد في غيره مف األلقاب، كما أطمقوا عمى ىذا اإلماـ لقب أمير المؤمنيف مع أف 

 وىو أوؿ مف أطمؽ ىذا المقب أوؿ ما ظير في زمف الخميفة عمر بف الخطاب 
عميو، وفي ىذا السياؽ يمفت انتباىنا إلى أف األوربييف في العصور الوسطى عندما 

  أو  Miramolinترجموا ىذا المصطمح لـ يفيموه ولذلؾ حرفوه فكتبوه ميرامولف 
، مما يعطينا Miramomelli (28) أو ميراموممي Miramomelinميراموممف 

إشارة عف سبب انتشار بعض التسميات والمصطمحات الخاصة بالحضارة 
اإلسالمية في كتب األوربييف في العصر الحديث بصورة خاطئة العتمادىـ عمى 

. ترجمات مف العصور الوسطى

                                                 

 أتباع عبد ا بف أباض الذي ظير في نياية العيد األموي أياـ الخميفة مرواف بف محمد،  (25)
 عمي  تحقيؽ، والمشركيف المسمميف فرؽ اعتقادات ،الرازي الحسيف بف عمر بف محمد
، وغالبية سكاف سمطنة 51ص  ( ىػ1402:  بيروت ) العممية الكتب دار ،النشار سامي

    .عماف اليـو ىـ مف االباضية

 .174 ػ 172 جولدتسيير، العقيدة والشريعة، ص (26)
  .174 المرجع نفسو، ص (27)
 .175 جولدتسيير، العقيدة والشريعة، ص (28)
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ثـ يتكمـ عف حصر الشيعة لالئمة في ساللة اإلماـ عمي مف أوالد فاطمة 
رضي ا عنيما مف دوف غيرىا، الحسف ثـ الحسيف ثـ في أعقاب الحسيف، وكؿ 

. (29)حكـ لغيرىـ فيو غير شرعي
ثـ ينتقؿ بالحديث عف خروج العموييف عمى االمويف وثورة الحسيف سنة 

 ىػ ومناداتو لمحمد بف الحنفية وىو 65 ىػ، ثـ يشير إلى ثورة المختار سنة  61
 (30)ليس مف أبناء فاطمة بأنيا أوؿ بادرة تدؿ عمى االنقسامات الداخمية بيف الشيعة

ثـ يحدد سبب رئيس لفشؿ الثورات الشيعية ضد الدولة ىو إساءتيـ اختيار . 
الفرص المالئمة والوقت المناسب مما اضطرىـ لمتظاىر بالخضوع لمدولة وسعييـ 

. (31)لنشر أفكارىـ وكسب المؤيديف سرا بإشراؼ شخص يسمى الداعي
ثـ ينتقؿ لمحديث عف عقائد الشيعة مبتدأ بالتقية قائال إنيـ استندوا في ذلؾ 

نُمونَي   َي َّالخِخ ِخ   َّال إلى اآلية الكريمة ﴿  مِخ لِخ َياء الْل َيااِخرِخ نَي  الْلمُم ْل نِخ  مِخن أَيوْل نِخ نَي  دُموْل مِخ مَين الْلمُم ْل  وَي
ءٍء  اِخي ال ّلوِخ  مِخنَي  اَي َي ْلسَي   َيلِخ َي   َي ْل َيلْل  نْليُممْل   َي َّالقُمواْل  أن  ِخ َّال   َييْل لى نَي ْلسَيوُم  ال ّلوُم  وَي ُم َي ِّذرُم ُممُم   ُمقَيااًة  مِخ  وَيا 

، لكف الغريب أنو ينسب إلى الخوارج استعانتيـ بيذه اآلية  (32) الْلمَي ِخ رُم  ال ّلوِخ 
، مع أننا نعمـ أف حركات (33)(التقية)لمغرض نفسو الذي استخدمو الشيعة أي 

.  الخوارج كميا عمنية ولـ يخشوا أحدا كي يتقوا منو
يتحوؿ بعد ذلؾ بحديثو إلى اإلمامة عاقدا مقارنة بيف الخميفة في منظور 
السنة واإلماـ في منظور الشيعة وممخصا رأيو في ىذه المسالة أف لمخميفة عند 

داريا وقضائيا،  السنة واجبات معينة ىي إدارة الدولة سياسيا وعسكريا واقتصاديا وا 
وليس لو صفة أخرى سوى أنو خميفة لسمفو، وأف تقمده ليذه المناصب جاء بواسطة 

بشرية كاالنتخاب أو التعييف، وليس بما يتصؼ بو مف صفات كامنة في 
.  (34)شخصو

                                                 

 .176 المرجع نفسو، ص (29)
 .176 المرجع نفسو، ص (30)
 .177 المرجع نفسو، ص (31)
  .28 سورة آؿ عمراف ، اآلية (32)
  .180 جولدتسيير، العقيدة والشريعة، ص (33)
  .182 المرجع نفسو، ص (34)
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أما اإلماـ عند الشيعة فيو مختار مف عند ا تعالى، ومنصوص عميو 
بعينو، إذ تروي مآثرىـ أف ادـ عميو السالـ كاف فيو مادة نورانية مف ا تعالى ىذه 

  المادة انتقمت في أعقابو المجتبيف إلى أف وصمت إلى الجد المشترؾ لمنبي 
  وجزء  فانقسمت جزأيف جزء ذىب إلى عبد ا والد محمد واإلماـ عمي 

 ومف أبي طالب أنتقؿ ىذا النور إلى إماـ كؿ ذىب إلى أبي طالب والد عمي 
عصر جيال بعد جيؿ، وأف ىذا النور اإلليي األزلي في مادة الروح عند إماـ 

العصر ييبو قوة روحانية فائقة تتجاوز المستوى البشري، ىذه الفكرة ثابتة عند كؿ 
الشيعة المعتدليف أما الغالة فأنيـ تجاوزوىا إلى أف رفعوا اإلماـ إلى مصاؼ 
اإللوىية وأف ا تعالى لما أمر المالئكة بالسجود آلدـ أمرىـ بالسجود لممواد 

النورانية الموجودة فيو وىي الخاصة باألئمة عمييـ السالـ، ىنا يمتفت جولدتسيير 
التفاتة ميمة في تحميؿ مقولة دارجة في المصادر الشيعية وىي أف األئمة عمييـ 

السالـ ليس ليـ ظؿ، فيقوؿ إف ىذا القوؿ ظير في عصر لـ يكف فيو األئمة 
 . (35)موجوديف عمى قيد الحياة، بحيث أنو ال يمكف إثبات عكس ذلؾ 

وبعد ذلؾ ينتقؿ لمحديث عف أصؿ آخر مف أصوؿ الشيعة وىو عصمة 
األئمة عمييـ السالـ، بقولو إنيا ركف أساسي في العقيدة الشيعية، في حيف يعتقد 

  وحده دوف غيره، بؿ إنيـ اختمفوا في ابتداء أىؿ السنة أف العصمة  لمنبي 
عصمتو ىؿ ىي قبؿ البعثة أـ بعد البعثة ؟ وىؿ تشمؿ جميع الذنوب اـ مقصورة 

  ال يرتكب كبيرة، ثـ يظير عمى الكبائر فحسب ؟ مع إجماعيـ عمى أف النبي 
ػ بعد أف عرض آراء السنة والشيعة في ىذه المسألة ػ  بيدوء لبياف (36)جولدتسيير

رأيو تدريجيا لنفي العصمة عف النبي عميو الصالة والسالـ مستندا إلى بعض 
 ليغأف أنو  "  المغفرة مف ا تعالى كقولو األحاديث التي تثبت طمب النبي 

 لِخ َي ْل ِخرَي ، ثـ اآلية الكريمة ﴿ (37) "مرة مائة اليوـ في ا ألستغفر وأني قمبي عمى

                                                 

 .183 المرجع نفسو، ص (35)
 .183 المرجع نفسو، ص (36)
 مسمـ بف الحجاج النيسابوري، صحيح مسمـ، تحقيؽ محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء (37)

 . 2075، ص4ج  (ت/ د : بيروت )التراث العربي 
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ا ال َّالوُم  لَي َي  مَيا  َينبِخ َي  مِخن  َيقَيدَّالمَي  مَي رَي  وَي رَياطًةا وَي َييْلدِخ َي َي   َي َي ْل َي  نِخ ْلمَي َيوُم  وَي ُم ِخمَّال   َي َيخَّال   ِخ

.  (38) مُّسْل َيقِخ مًةا
أما عف الغيبة والرجعة ػ وىما مف األصوؿ عند الشيعة ػ فيؤيد ما ذىب 

أنيما تسربتا إلى اإلسالـ عف  (أحزاب المعارضة السياسية)إليو فميوزف في كتابو 
طريؽ المؤثرات الييودية والمسيحية، فعند الييود والنصارى أف النبي إيميا قد رفع 
إلى السماء وأنو سيعود إلى األرض في آخر الزماف، ثـ يقوؿ وال شؾ أف إيميا ىو 
األنموذج األوؿ الئمة الشيعة المختفيف الغائبيف الذيف يحيوف وال يراىـ احد والذيف 

 .(39)سيعودوف كميدييف منقذيف لمعالـ
أما عند حديثو عف فقو الشيعة فإنو يركز عمى فارؽ كبير بينيـ وبيف 

 السنة في ىذا المضمار، إال وىو إباحية زواج المتعة الذي حممو الرسوؿ 
لبعض الوقت، ثـ حرمو فيما بعد، وبعض الروايات تنسب التحريـ لعمر بف 

 لو، ولكف الشيعة استمروا عمى ىذا الزواج  لعممو بتحريـ الرسوؿ الخطاب 
خُم ِخ َي   َين ُممْل   ُمخَي ِّذ َي  أن ال ّلوُم   ُمرِخ دُم استنادا إلى اآلية ﴿  ،   ضَي ِخ  ًةا األنسَي ن وَي

  ىو  وفي الحقيقة أف الرسوؿ ،(40)اخطأ في ىذا التحريـ  وقالوا إف عمر 
.  ولكف عمر تشدد في تنفيذ ىذا الحكـمف حـر ىذا الزواج وليس عمر 

: (41)وقبيؿ نياية حديثو عف الشيعة ينبو عمى مالحظات ثالث
ػ ىناؾ فكرة خاطئة تزعـ أف الفرؽ األساسي بف السنة والشيعة ىو أف السنة 1

  كمصدر تشريع مع القرآف الكريـ، في حيف تقتصر تؤمف بأحاديث الرسوؿ 
الشيعة عمى القرآف فحسب، والحقيقة أف الشيعة تعتمد عمى األحاديث أيضًا ولكف 

. ليا مصادرىا وأسانيدىا الخاصة
ػ الخطأ الشائع أف التشيع منشؤه فارسي، في حيف الحقيقة أف منشؤه في البداية 2

عربي بحت ولـ تمتد حركة التشيع إلى العناصر غير العربية إال في عيد 

                                                 

 . 2 سورة الفتح، اآلية (38)

 . 93 جولدتسيير، العقيدة والشريعة، ص (39)

 .202 ػ 201 المرجع نفسو، ص (40)
 .   وما بعدىا203 المرجع نفسو، ص (41)



                                   (        59) العدد –آداب الرافدون 

 م2011/هـ1432

 321 

، عندما القت فكرة المعارضة الشيعية قبوال تدريجيا عند اإليرانييف (42)المختار
.  فانضووا تحت لوائيا ثـ تمكنوا مف التأثير بيا

ػ الوىـ القائؿ إف التشيع رد فعؿ لمروح الحرة لمقاومة جمود العقمية السامية 3
وتحجرىا ولكف إذا رجعنا إلى النظرية الفقيية الشيعية تجاه أصحاب الديانات 

األخرى نجدىا أقسى واشد مف النظرية السنية ألنيا اقتصرت عمى اآلية الكريمة 
ا﴿ رِخ ُمونَي  أنمَي ، وجعؿ الشيعة كؿ مشرؾ نجس ماديا وجثمانيا،   (43)نَي َيسٌس  الْلمُم ْل

ولـ يستفيدوا مف التسييالت التي قدمتيا السنة النبوية في ىذا المجاؿ، بؿ إف 
مَي القرآف الكريـ نفسو حمؿ طعاـ الييود والنصارى والزواج منيـ ﴿ لَّال  الْل َيوْل  لَي ُممُم  أُم ِخ

طَي َيامُم  الطَّال ِّذبَيااُم  لٌّل  الْل ِخ َيااَي  أُمو ُمواْل  الَّال ِخ نَي  وَي طَي َيامُم ُممْل  لَّال ُممْل    ِخ لُّ  وَي نَيااُم  لَّاليُممْل   ِخ  مِخنَي  وَيالْلمُم ْل َي

نَيااِخ  مِخ نَيااُم  الْلمُم ْل ورَيىُمنَّال    َي ْل ُممُموىُمنَّال   ِخ َيا  َيبْل ِخ ُممْل  مِخن الْل ِخ َيااَي  أُمو ُمواْل  الَّال ِخ نَي  مِخنَي    وَيالْلمُم ْل َي   أُم ُم
نِخ نَي  دَيأن مُم َّالخِخ ِخي وَي َي  مُمسَيااِخ ِخ نَي   َي ْلرَي  مُم ْل ِخ مَين أَيخْل بِخطَي  اَيقَيدْل   باإل مان َي ْل ُمرْل  وَي  وَيىُموَي   َيمَي ُموُم   َي

رَياِخ  اِخي رِخ نَي  مِخنَي  ااخِخ اسِخ  ولكف الشيعة عمى نقيض أىؿ السنة ال يقروف  (44)الْلخَي
واْل  وَي َي زواجا كيذا استنادا إلى اآلية الكريمة ﴿ رِخ َيااِخ   َين ِخ ُم مِخنَّال   َي َّالى الْلمُم ْل  وَيألَيمَي ٌس   ُم ْل

نَي ٌس  مِخ رِخ َي ٍء  مِّذن خَي ْلرٌس  مُّ ْل لَيوْل  مُّ ْل بَي ْل ُممْل  وَي واْل  وَي َي  أَي ْل َي رِخ ِخ نَي   ُمن ِخ ُم نُمواْل   َي َّالى الْلمُم ِخ مِخ لَي َيبْلدٌس   ُم ْل مِخنٌس  وَي  مُّ ْل

رِخ ٍء  مِّذن خَي ْلرٌس  لَيوْل  مُّ ْل بَي ُممْل  وَي لَي ِـخ َي  أَي ْل َي  اِخ  َّال الْل َين  لى  َيدْل ُموَي  هُم  ّل وَيالل النَّالارِخ   لى  َيدْل ُمونَي   أُموْل
ونَي  يمْل    لَي َي َّالوُم  اسِخ  َي لِخ نّل  هِخ  ِخ   َياا نُم   ِّذ وَي ُمبَيي هِخ  ِخ بِخإِخ ْلن رَياِخ  وَيالْلمَي ْل ِخ   َي َي َّالرُم

، ثـ يضيؼ أف ىذه (45)
النظرة المتعصبة لمشيعة لـ تقتصر عمى أصحاب الديانات األخرى بؿ شممت 

                                                 

 ىجرية، واستشيد والده في 1 عبيد بف مسعود مف بني ثقيؼ، ولد سنة أبيىو المختار بف  (42)
، فاستحوذ  بعد مقتؿ الحسيف   البيت آلؿفخرج مطالبًا بالثأر   ىوأمامعركة الجسر، 

احمد بف عمي بف . ىػ67 قتمو ابف الزبير سنة أفعمى الكوفة لمدة ستة عشر شيرًا إلى 
عمي محمد البجاوي، دار نيضة :  في تمييز الصحابة، تحقيؽ اإلصابةحجر العسقالني، 

 . 349، ص 6، ؽ(ت. د: القاىرة )مصر 

 . 28 سورة التوبة، مف اآلية (43)

 .5 سورة المائدة، اآلية  (44)
 .221 سورة البقرة، اآلية (45)
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المسمميف مف غير الشيعة أيضًا وربما يكوف بدرجة اكبر، مستندا إلى قوؿ فقييـ 
.  (46)"ففيو الرشاد [السنة]ما خالؼ العامة " الكبير الكميني ألصحابو

ويختـ حديثو عف الشيعة باإلشارة إلى أىـ الفرؽ الشيعية التي ال زالت 
وما تفرع عنيا مف دروز )باقية حتى الوقت الحاضر وىي الزيدية، واإلسماعيمية 

، مؤكدا عمى أف الزيدية يمثموف الشيعة المعتدلة وىـ األقرب إلى السنة (ونصيرية
مف بقية الفرؽ الشيعية، وأف اإلسماعيمية ىي ابعد الفرؽ بسبب تأثيرات الديانات 

. (47)القديمة والسيما الغنوصية
أما حديثو عف فرؽ المرجئة والجبرية والقدرية والمعتزلة والمشبية فقد تكمـ 

عنيا في القسـ الذي خصصو لمحديث عف االختالفات العقدية بيف المسمميف، 
ويبدأ بالحديث عف ظيور المرجئة اثر انتقاؿ الخالفة لمبيت األموي، فيقوؿ ظيرت 

جماعات أنكرت عمييـ بعض التصرفات بؿ إف البعض أنكر عمييـ أحقيتيـ 
بالخالفة، وبالمقابؿ كانت ىناؾ جماعة أخرى استسممت لمواقع ورأت أف اإليماف 
ف كانت أفعالو غير ذلؾ  ىو الفيصؿ، فمطالما كاف المرء مؤمنا فيو مف األمة وا 

كؿ شيء متوقؼ عمى اإليماف فإذا " مستنديف ػ بحسب قولو ػ عمى النظرية اآلتية 
ذا كاف المرء غير مؤمف لـ ينفعو العمؿ ، (48)"كاف اإليماف قائما لـ يضر العمؿ، وا 

وىؤالء ال يحكموف عمى مصير الناس في يـو القيامة، ويتركوف أمرىـ  تعالى، 
وىنا يربط بينيـ وبيف الذيف وقفوا عمى الحياد مف الخميفتيف عثماف وعمي رضي ا 

عنيما ولـ يكفروىما أو يعيبوا عمييما بؿ لـ يشتركوا في النقاش الذي دار 
 ، والحقيقة ىذا قياس خاطئ ألف أحدا مف المسمميف لـ يكفر عثماف (49)حوليما

 لـ لكي يكوف ىناؾ مف يقؼ عمى الحياد، وكذلؾ الخميفة عمى بف أبي طالب 
يكفره احد مف المسمميف ماخال الخوارج الذيف خرجوا عميو، ولـ يكفروه وحده بؿ 

.  كفروا جميع المسمميف الذيف لـ يمتحقوا بيـ

                                                 

 .211 ػ 210 جولدتسيير، العقيدة والشريعة، ص(46)
 . وما بعدىا212 المرجع نفسو، ص (47)
 .75 جولدتسيير، العقيدة والشريعة،  ص (48)
 .76المرجع نفسو، ص (49)
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ثـ يضيؼ أف مف ابرز المسائؿ العقدية التي ظيرت جراء أفكار المرجئة 
فالعمؿ ليس مف " .. ىؿ يمكف أف نرى في اإليماف الصحيح درجات مختمفة؟: "ىي

اإليماف ألنو ال يمكف قياس اإليماف بالذراع أو وزنو بالدرىـ، عمى عكس الذيف 
يروف أف العمؿ ضروري لكؿ مسمـ ليكتمؿ إيمانو وضرب أمثمة مف القرآف 

.  (51) تثبت دور العمؿ في اإليماف(50)الكريـ
وبعد حديثو عف المرجئة ينتقؿ لمحديث عف الجبرية الذيف يعتقدوف أف 

شكالية كبيرة  اإلنساف مجبور عمى أفعالو ػ بحسب رأيو ػ، وىنا يقع في خطأ جسيـ وا 
إذ فيـ أف في القرآف الكريـ تعارضًا في بعض آياتو، فيناؾ آيات توحي بحرية 

االختيار لإلنساف، وأخرى توحي بأف اإلنساف مجبور عمى فعؿ كؿ تصرفاتو التي 
ىي جميعا مف صنع ا تعالى، ثـ يقوـ بعرض عدد كبير مف اآليات التي يؤيد 
بعضيا الجبر وبعضيا يؤيد االختيار ػ بحسب رأيو ػ ولمخروج مف ىذه المشكمة 

( محمد)بعنواف  (  Hubert Grimmeىوبرت جريما )يحيمنا إلى دراسة قدميا 
 يتوصؿ فييا إلى أف الرسوؿ ، في العيد المكي أوصؿ إلتباعو آيات الحرية 

، وكأنو يريد (52)واالختيار، أما في المدينة فاآليات التي ذكرىا كميا توحي بالجبر
 عندما كاف ضعيفا في مكة لـ يرد أف يضغط عمى أتباعو القوؿ إف الرسوؿ 

ألنو كاف بحاجة إلى مؤيديف، فمذلؾ لـ يكف في اآليات ما يشير إلى اإللزاـ 
والجبر، أما بعد أف أصبحت لو دولة في المدينة وأصبح ىو القائد عندىا بدأ بإلزاـ 
أتباعو وتحوؿ مف مذىب االختيار إلى مذىب الجبر، وىذه بالتأكيد قراءة خاطئة 
لمدلوؿ بعض اآليات القرآنية فمربما لـ يرجع جريما في تحميمو إلى كتب التفسير 

وأسباب النزوؿ، أو أنو الشؾ وقع بما وقع بعض المسمميف مف قبؿ مف سوء فيـ 
.. آليات القرآف الكريـ فحدثت اختالفات عقدية كاف مف نتائجيا ظيور بعض الفرؽ
ثـ يضيؼ أف أقدـ احتجاج عمى مذىب الجبر ظير في سوريا عمى يد 

بعض العمماء الذيف تأثروا بعمـ الالىوت والكالـ المسيحي، وأيقنوا أف االعتقاد بأف 
                                                 

 .  124 ؛ سورة التوبة، اآلية 2 ؛ سورة األنفاؿ، اآلية 167 سورة األعراؼ، اآلية (50)

 . 77 جولدتسيير، العقيدة والشريعة، ص(51)

 .83، 82 المرجع نفسو، ص(52)
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اإلنساف في نشأتو ال يمكف أف يكوف عبدا لقدر ال يتغير، بؿ األولى أف يخمؽ 
أفعالو بنفسو ليكوف ىو عمة خالصو وسالمتو أو شقائو وىالكو، ووصؼ ىذا 

.  (53)الفريؽ بالقدرية ألنيـ يضيقوف القدر بينما وصفوا خصوميـ بالجبرية
ويعد جولدتسيير ظيور القدرية ذا أىمية كبيرة في تاريخ اإلسالـ ألنيا 

تمثؿ الخطوة األولى والعمؿ األقدـ في سبيؿ التحرر مف اإلفياـ التقميدية السائدة 
بحسب زعمو، لكف المعارضيف ليـ وصفوىـ بالمجوسية بقوؿ نسبوه لمنبي

(54)، 
، ألنو كما كأف إتباع (55)"القدرية مجوس ىذه األمة " في إشارة إلى قولو 

 يؤمنوف بوجود الييف، الو الخير والو الشر، وينسبوف أفعاؿ الخير إللو (56)زردشت
الخير وأفعاؿ الشر إللو الشر، فأف القدرية أيضًا ال ينسبوف أفعاؿ الشر  تعالى 

.  (57)بؿ إلرادة اإلنساف
ثـ ينتقؿ بحديثو إلى ظيور فكرة التشبيو والتجسيـ عند المسمميف قائال أف 
سببيا ىو الفيـ الظاىري لبعض آيات القرآف الكريـ وتحديدا التي ذكرت األسماء 
والصفات، ونقؿ لنا رأيا ميما وضح فيو الفيـ الحقيقي لممشبية والمجسمة عمى 

لساف عالـ مف كبار عممائيـ ىو محمد بف سعدوف المشيور بابي عامر 

                                                 

  .84 ػ83 جولدتسيير، العقيدة والشريعة، ص(53)

 . 85 المرجع نفسو، ص (54)

 محمد بف عبد ا الحاكـ النيسابوري، المستدرؾ عمى الصحيحيف، تحقيؽ مصطفى عبد (55)
 ؛ وكذلؾ برواية أخرى 159، ص 1ج  (1990: بيروت )القدر عطا، دار الكتب العممية 

أبو داود سميماف بف األشعث السجستاني، سنف أبي داود، تحقيؽ محمد محي الديف عبد 
 .634، ص 2الحميد، دار الفكر، ج 

 شخصية إيرانية ظيرت في القرف السابع قبؿ الميالد، يعتقد اإليرانيوف انو نبييـ، كانت (56)
دعوتو قائمة عمى وجود الييف الو الخير اىورا مزدا والو الشر اىريماف، وأتباعو يعرفوف 

آرثر كريستنسف، إيراف : بالزردشتية نسبة إليو وال تزاؿ ليـ بقية حتى الوقت الحاضر ينظر 
 19ص  (1957: القاىرة )في عيد الساسانييف، ترجمة يحيى الخشاب وعبد الوىاب عزاـ، 

 . وما بعدىا

 . 85 جولدتسيير، العقيدة والشريعة، ص (57)
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ثْل ِخوِخ  لَي ْلسَي في تفسير قولو تعالى ﴿   (58)القرشي ءٌس   َيمِخ  البَي ِخ رُم  السَّالمِخ عُم  وَي   ُم وَيه   َييْل
ثْل ِخوِخ  لَي ْلسَي إف المبتدعة الزنادقة يحتجوف او يتعمموف بآية ﴿ "، قولو(59)﴾   َيمِخ

ءٌس  في اإللوىية  [ا تعالى]﴾، ولكف ىذا معناه فقط أنو ال يمكف أف يقاربو احد  َييْل
، ثـ يربط جولدتسيير بيف ىذا " أما فيما يتعمؽ بييئتو أو صورتو فيو مثمي ومثمؾ 

دٍء  لَيسْل ُمنَّال   النَّالبِخيِّذ  نِخسَياء  َياالتفسير وتفسير آلية ﴿ بمعنى  (60)﴾النِّذسَياء مِّذنَي   َي َي َي
أف النساء اأُلخريات في مكانة أدنى مف مكانتيف ولكنيف يشبينيف تماما مف ناحية 

 .(61)الصورة
ويستشيد بحادثة أخرى ألبي عامر ىي أوضح واشد تشبييا مف األولى 

مَي  عندما قرأ قولو تعالى ﴿ نَي  سَيا ٍء   َين  ُم ْل َي ُم   َيوْل ودِخ   لى وَي ُمدْل َيوْل  اَي َي  السُّ ُم

ساؽ حقيقية شبيية تماما بيذه، ويبدو :  فضرب عمى ساقو وقاؿ(62)﴾ َيسْل َيطِخ  ُمونَي 
أف جولدتسيير أتى برأي رجؿ أندلسي، فضال عف كونو مف المتأخريف بعض 

الشيء وترؾ آراء مشبية المشرؽ المتقدميف كثيرا عف أبي عامر، ألف رأيو بالتشبيو 
والتجسيـ كاف واضحا جدا ال لبس فيو وال تأويؿ، وذلؾ يدؿ عمى سعة اطالع 

جولدتسيير، والسيما أف ىذه الرواية ال تكاد تذكر في المراجع التي تتحدث عف 
التشبيو والتجسيـ، كما أنو ذكر رواية مشيورة عف ابف تيمية في إحدى خطبو وىو 
واقؼ عمى المنبر أنو ذكر نزوؿ ا تعالى إلى األرض فنزؿ بعض درجات المنبر 

، عمى الرغـ مف أف ابف تيمية مف اشد المناوئيف لمتشبيو (63)قائال كنزولي ىذا

                                                 

 ىو محمد بف سعدوف بف مرجا ابو عامر العبدري القرشي، أصمو مف بيروقة مف بالد (58)
المغرب كاف مف عمماء الحديث، وفي الفقو ظاىري المذىب عمى طريقة داود بف عمي،  

أبو الفدا إسماعيؿ بف كثير، البداية والنياية، مكتبة .  ىػ524توفي في بغداد سنة 
 .  202 ػ 201، ص 12ج  (ت/ د : بيروت )المعارؼ، 

 . 11 سورة الشورى، مف اآلية (59)

 . 32 سورة األحزاب، مف اآلية (60)

 . 97 جولدتسيير، العقيدة والشريعة،  ص (61)

 . 42 سورة القمـ، اآلية (62)

 . 97 جولدتسيير، العقيدة والشريعة، ص (63)
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والتمثيؿ والتكييؼ والتجسيـ، أنما كاف يقصد مف نزولو عمى المنبر بياف أف نزوؿ 
ا تعالى نزوال حقيقيا ال عمى سبيؿ المجاز كما يرى البعض، ولـ يكف يقصد 

.   التشبيو أو التكييؼ
وبالضد مف ىذه اآلراء كاف رأي المعتزلو أكثر تطرفا لتنزيو ا تعالى وقد 
نزلوا إلى الساحة الدينية بكؿ قواىـ لمدفاع عف آرائيـ ػ بحسب رأيو ػ ويبدأ كالمو 

عنيـ بالحديث عف تسميتيـ ويبدي رأيا غريبا بعض الشيء يخالؼ ما تعارفنا عميو 
مف آراء الكتاب العرب الذيف يقولوف أف الحسف البصري اطمؽ ىذه التسمية عمى 

والكممة معناىا الذيف : "واصؿ بف عطاء وأتباعو عندما اعتزلوا مجمسو، فيقوؿ
يعتزلوف، ولف اكرر الحكاية واألسطورة التي يقصونيا عادة لتفسير ىذا المقب أو 

ىذه التسمية، وأحب أف اقبؿ ػ كتفسير حقيقي ػ أف بذرة ىذا الحزب ولدت أيضًا مف 
نزعات ورعة، أنو كاف مف ىؤالء األتقياء الورعيف، المعتزلة، أي الزىاد الذيف 

، ومف (64)..."يعتزلوف الناس، أولئؾ الذيف دفعوا ىذه الحركة أواًل إلى األماـ
المصادر التي احتج بيا في رأيو ىذا إشارات وردت في بعض الترجمات في 

 التي يذكر فييا اعتزاؿ بعض الشخصيات الناس والتفرغ (65)طبقات ابف سعد
لمعبادة، وبالتالي فإف جولدتسيير قد ذىب بعيدا ألف الذيف اعتزلوا الناس لـ يكّونوا 
جماعة متحدة ليا أفكاٌر خاصة بيا، ثـ أف ىناؾ مف اعتزؿ الفتف التي حدثت في 

..  بداية الدولة اإلسالمية ولـ يطمؽ عمييـ لقب االعتزاؿ
أما عف أسباب ظيورىـ فيقوؿ أنيا أسباب وبواعث دينية يأتي في مقدمتيا 

الموقؼ مف صاحب الكبيرة ىؿ أنو كافر مخمد في النار كما تقوؿ الخوارج أـ 
مؤمف كما تقوؿ المرجئة، فقالوا بالمنزلة بيف المنزلتيف وذلؾ دقة عجيبة ال تتبناىا 

.  (66)إال العقوؿ الفمسفية
واصؿ بف عطاء و عمرو بف )ثـ يتكمـ عف المؤسسيف لمذىب االعتزاؿ 

 المذيف ادخال العقؿ في المعرفة الدينية، ولكنو ربط بينيما وبيف الشكاؾ (عبيد

                                                 

 . 89 جولدتسيير، العقيدة والشريعة، ص (64)

، ج 345، ص 5ج  (ت/ د :  بيروت 0 محمد بف سعد، الطبقات الكبرى، دار صادر (65)
 .  342، ص 7

 .90 جولدتسيير، العقيدة والشريعة، ص (66)
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إف " ، ونسب إلى مشاىير عممائيـ القوؿ (67)الذيف تكمـ عنيـ الجاحظ في الحيواف
ولكف . (68)"الشرط األوؿ لممعرفة ىو الشؾ، وأف خمسيف شكا خير مف يقيف واحد

الذي أثار حفيظة الناس ضدىـ ىو تأويميـ لبعض المسائؿ االعتيادية أو إنكارىا، 
يأتي في مقدمتيا إنكارىـ لمصراط الذي يمر الناس عميو يـو القيامة والميزاف 

ظالـ وأف الواجب  وغيرىا، وكأف ىدفيـ مف ذلؾ ىو تنقية التوحيد مف كؿ لبس وا 
.  (69)يفرض عمييـ محاربة كؿ التصورات التي تنافي االعتقاد بعدالة ا تعالى

ثـ يتكمـ عف أصوؿ المعتزلة األخرى مركزا عمى العدؿ وأف اإلنساف لو 
مطمؽ الحرية في كافة أفعالو ورفضوا مبدأ الجبر اإلليي، وقالوا إف ا تعالى يجب 

أف يكوف عادال فأوجبوا عميو تعالى إرساؿ الرسؿ إلى الناس ليدايتيـ إلى طريؽ 
دُم  ال ّلوِخ  وَي َي َيىالصواب وىذا ىو المطؼ اإلليي وىو المقصود بقولو تعالى ﴿   َي ْل

ىكذا فيـ المعتزلو ىذه اآلية، كما أف ىناؾ فكرة أخرى ربطوىا بالفكرة (70)﴾السَّالبِخ لِخ 
أي أف ا تعالى ال يفعؿ إال األصمح واألسمـ لخير  (ىي فكرة األصمح)السابقة 

. (71)اإلنساف وسعادتو
وفي أثناء حديثو عف المعتزلة أثار موضوعا قمما أثاره الباحثوف في تراث 

وىو تضييؽ لحرية ا تعالى واختياره،  (العوض)المتزلة، فقاؿ إنيـ قبموا بقانوف 
فكؿ ما يصيب المرء في الحياة الدنيا مف متاعب وآالـ ىو ال يستحقيا ولكنيا 
وقعت عميو ألف ا تعالى يراىا أصمح لو في ظرؼ معيف يجب عمى ا أف 

يعوضو عنيا في الحياة اآلخرة، وأف قانوف العوض ىذا ال يقتصر عمى الخيريف 
مف بني اإلنساف، واألطفاؿ الذيف ال يستحقوف اآلالـ والمتاعب التي تقع عمييـ في 

                                                 

 الشكاؾ الذيف تحدث عنيـ الجاحظ ىـ الذيف يشكوف في األمور العقائدية بغرض الوصوؿ (67)
إلى الحقيقة وقد فضميـ بعض العمماء عمى الجاحديف كما قاؿ الجاحظ، انظر أبو عثماف 

 . 14، ص 2عمر بف بحر الجاحظ، الحيواف، ج

 .91 جولدتسيير، العقيدة والشريعة، ص (68)
 . 92 ػ 91 المرجع نفسو، ص (69)

 .9 سورة النحؿ، اآلية (70)
 .94 ػ 93 جولدتسيير، العقيدة والشريعة، ص (71)
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نما يشمؿ الحيوانات أيضًا، فقد أوجبوا عمى ا أف يعوض الحيوانات عمى  الدنيا، وا 
ال لف يكوف ا تعالى تاآلالـ التي لحقت بيا جراء اعتداءا  اإلنساف وقسوتو وا 

عادال، عمى عكس أىؿ السنة الذيف يروف الخير والحسف ما أمر بو ا تعالى 
، وىنا يتيـ جولدتسيير أىؿ السنة بالفيـ الساذج (72)والشر والقبح ما نيى عنو

. (73)!لمعقيدة
ثـ يضيؼ أف مف المسائؿ الميمة التي تبناىا المعتزلة وأكدوا عمييا أنيـ 
لـ يكتفوا برفض التشبيو والتجسيـ بؿ أنكروا أف تكوف  تعالى صفات زائدة عف 
ذاتو فأولوا الصفات المذكورة في القرآف تأويال مجازيا، أما األحاديث التي تثبت 
الصفات فأنيـ طعنوا بصحتيا، ثـ يعمؽ عمى ذلؾ مياجما التشريع اإلسالمي 

: " والسيما الحديث النبوي الشريؼ الذي يثبت الكثير مف األمور الغيبية فقاؿ
وبذلؾ يتحرر اإلسالـ مف مجموعة كبيرة مف األقاصيص التي تراكمت بمساعدة 

االعتقاد الشعبي الشره إلى األساطير، بصفة خاصة بالدار اآلخرى وما فييا والتي 
.  (74)" أيدتيا دينيا صيغة الحديث 

وبحسب ىذا الذي تقدـ يمكف أف : ثـ يستمر بطرح آراء المعتزلة فقاؿ
نقطع بأف المعتزلة شعروا ىنا بتصدع وحدة ا تعالى الخالصة، إذ لـ يروا في 

صفة الكالـ التي ُتشعر بالتشبيو يمكف أف تكوف أزلية بجانب الذات اإلليية ألنيا 
تعد إلغاًء لوحدة الذات اإلليية، وىذه المسالة ىي جزء مف مشكمو الصفات بشكؿ 

ىؿ )عاـ ولكنيا جردت وأصبحت ليا مكانة خاصة في الجدؿ الكالمي ومركزىا 
، وقد أصر المعتزلة عمى أف كالـ ا تعالى (القرآف مخموؽ أـ غير مخموؽ؟

مخموؽ، ألنو إذا كاف أزليا فسيكوف ىناؾ أزلياف ا تعالى وكالمو وىذا شرؾ، 
ولمتخمص مف ىذه المشكمة قاؿ المعتزلة أف ا تعالى إذا أراد إف يوصؿ كالمو 
لألنبياء فإنو يخمؽ صوتا ويضع فيو الكالـ الذي يريد أف يوصمو لألنبياء بحامؿ 

                                                 

 . 94 المرجع نفسو، ص (72)

 .95 المرجع نفسو، ص (73)
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، وعمى ذلؾ حدثت المشكمة التي (75)مادي كقصة الشجرة وموسى عميو السالـ
التي تبناىا المأموف والمعتصـ والواثؽ إباف  (بمشكمة خمؽ القرآف)عرفت تاريخيا 

خالفتيـ واجبروا العمماء وعمـو المسمميف عمى القوؿ بيا، ولكف في عيد المتوكؿ 
.  (76)الذي أعقبيـ أنيى الكالـ في ىذه المسالة ورفع الضيـ عف أىؿ الحديث

نحف ال نستطيع نكراف أنو كاف لنشاط " ويختـ حديثو عف المعتزلة بقولو 
المعتزلة نتيجة نافعة، فقد ساعدوا في جعؿ العقؿ ذا قيمة حتى في مسالة اإليماف، 
وىذا ىو الفضؿ الذي ال يجحد والذي لو اعتباره وقيمتو، والذي جعؿ ليـ مكانًا في 
تاريخ الديف والثقافة اإلسالمية ثـ أنو برغـ كؿ الصعوبات التي آثارىا مذىبيـ وكؿ 
ما أنكروه عمى خصوميـ فإف حؽ العقؿ قد أنتصر عمى اثر كفاحيـ بنسبة صغيرة 

.  (77)"أو كبيرة حتى في اإلسالـ السني، ولـ يكف ىينا بعد إبعاده تماما
ومف خالؿ ىذا العرض المقتضب لرؤية جولدتسيير لمفرؽ اإلسالمية تبيف 

لنا أنو كاف ذا سعة في اطالعو عمى مصادر التراث اإلسالمي ما جعمو يمـ 
بتفاصيؿ دقيقة قد ال يعمميا بعض الباحثيف في ىذا المجاؿ مف المسمميف أنفسيـ، 
وربما يعود الفضؿ في ذلؾ إلجادتو لغات عدة مما جعمو يطمع عمى مراجع متنوعة 

والسيما أبحاث أقرانو مف المستشرقيف الميتميف بالتراث اإلسالمي المنشورة في 
الدوريات الغربية ولذلؾ نالحظ أنو يشير في كثير مف ىوامشو مثال إلى مجمة 

المستشرقيف األلمانية ومجمة تاريخ األدياف والمجمة اآلسيوية ومجمة العالـ 
اإلسالمي ومجمة اآلشوريات وكذلؾ مؤلفات فوف كريمر وفريد لندر وىمجنفمد، 

الميتميف بدراسة الفرؽ اإلسالمية، فضال عف معظـ مؤلفات كتاب الفرؽ والعقيدة 
اإلسالمية، ومع أنو أتى ببعض اآلراء الغريبة والتفسيرات الجديدة لبعض المسائؿ 

التي تنـ عف سوء فيـ أو تعمد، إال أنو يمكف القوؿ إف ما كتبو عف الفرؽ 

                                                 

 اْلَواِدي َشاِطئِ  ِمف ُنوِدي َأَتاَىا َفَممَّا ﴿ مف سورة القصص 30 يقصد قولو تعالى في اآلية (75)

 .﴾ اْلَعاَلِميفَ  َربُّب  المَّوُ  َأَنا ِإنِّي ُموَسى َيا َأف الشََّجَرةِ  ِمفَ  اْلُمَباَرَكةِ  اْلُبْقَعةِ  ِفي اأْلَْيَمفِ 
 . 102 ػ 101 جولدتسيير، العقيدة والشريعة، ص (76)

 .107 المرجع  نفسو، ص (77)
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اإلسالمية يعد مف أجود الدراسات التي قدميا المستشرقوف في ىذا المجاؿ، وىي 
 ...بالتأكيد تفيد جميع الميتميف والباحثيف في الفرؽ والعقيدة اإلسالمية
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Goldzehers View of the Islamic Sects in 
His Book Dogma and Sharia  in Islam 

 Dr. Nayif  M. Al-Muteoti 
Abstract 

The Research tackles Goldzehers View of the Islamic 
sects in his book Dogma and Sharia  in Islam. It begins with a 
brief account of  Goldzehers life. Among his famous books is 
Dogma and Sharia in Islam in which he dealt with the most 
important dogmatic and legislative issues in Islam. from the 
appearance of the Prophet Mohammed (Peace and blessings 
upon him). He also discussed the dogmatic divisions. Hence 
this research aims at explaining Kharrijities view of Islamic 
sect, and their dogmatic opinions. Although he devoted a 
section to talk about these sects , he confined himself to talk 
about Shia and Kharrijities. The rest of the sects is discussed 
in the section assigned to the dogmatic difference in which he 
gave a sufficient account of the Islamic dogma from the 
perspective of alul Sunna  then moved to handle heresies that 
came from some sects like Almurjia Aljabryia, Almushabbiha, 
Almujassima and Almutazila Furtherouore, he presented the 
opinions of Alashaira and Almaturedyia Finally, the research 
sheds light on the mistakes committed by Goldzeher reviewing 
the most valuable results obtained from his analysis of the 
opinion and beliefs of Islamic sects.     
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