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 ّ ّ  مقالة  شريق: الت عند الإسماعيليّة ة  أصولي  
 بثينة الجلاصي*د/ 

 

 :المقّدمة
يّة  ،ومفاهيم محّددة ،تستوقف الباحث مصطلحات عّدة تخفي في طياّتها بنية فكر

يخيّة معيّنة، وتتّصل بالمشاغل الدينيّة أو الثقافيّة  ية تار الاجتماعيّة عند فئة دون أو ورؤ
 ؛أخرى، ولعّل قضيّة المصطلحات والمفاهيم هي من أكثر القضايا تطرّقا عند الأصوليين

بالمدلول، ولذلك اعتنوا في توجيه علاقة الداّل  ،لوعيهم بخطورة المعنى وأهميّة الدلالة
والقضايا الأصولية في مرحلة ثانية، ولا ؛ لضبط المفاهيم والمقاصد، بالرسوم والحدود

تجلّى في قد وهو  ،شّك في أّنهم استفادوا من الدّرس المنطقي الأرسطي في باب الحدود
يني )ت ،كتاب "البرهان في أصول الفقه" ، (1)م(5841هـ/874لأبي إسحاق الجو

م( في كتابه "المستصفى" هذا المنهج 5555هـ/181لميذه أبو حامد الغزالي)توواصل ت
                                 

يعة علىأالمعهد ال ةريدم *  .، تونساسابق   بوزارة الشؤون الدينية للشر
يضة، دار الـكتب العلميّة، ط (5) يني)أبو إسحاق(: البرهان في أصول الفقه، تعليق صلاح بن عو ، بيروت، 5/الجو

بالموادّ التّي 5997 منها م، فهو يقول:"حّق على كّل من يحاول الخوض في فّن من فنون العلوم أن يحيط بالمقصود منه، و
بحقيقته وفنّه وحّده إن أمكنت عبارة سديدة على صناعة الحّد، وإن عسر فعليه أن يحاول الدرك  يستمّد ذلك الفّن، و

م الذي يحاول الخوض فيه" بمسلك التقاسيم، والغرض من ذلك أن يكون الإقدام على تعلّمه مع حّظ من العلم الجمليّ بالعل
 .7أهــ ص

يف الجو  يني غير  اوثيق   اللحّد، أنه يرتبط ارتباط  يني ما نلحظه في تعر يف، وفي هذا القول يبدو الجو بالعبارة المناسبة للتعر
واثق بقدرة الألفاظ أو الدواّل على الإحاطة بالمدلول، وقد كشف هذا الأمر اعتراضه على القاضي أبي بكر الباقلاني في 

يني حّد العلم، فبينما يرى الباقلاني أنّه: "على الحادّ أن يأ تي بعبارة يظّن السائل عالما بها إن جهل ما سأل عنه"، يؤكّد الجو
ّ عداه، وهذا لا يرشد إليه  به تميّزه الذاتيّ عما أّن "الغرض من الحّد الإشعار بالحقيقة التي بها قيام المسؤول عن حّده، و

يتوّصل إلى درك حقيقة العلم  بناتغاير العبارات... و ّ ليس منه، فإذا انتفضت الحواشي،  بمباحثه نبغي بها ميز مطلو مما
 وضاق موضع النظر، حاولنا مصادفة المقصد جهدنا".

يني تقتض ولذلك تكون الألفاظ قاصرة عن التعبير عماّ هو ذاتيّ،  ي ضرورة الوقوف عند ما هو ذاتيّ،إّن الحدود عند الجو
يني الحديث عن الرسوم يد التوسع الم،  وهو أمر تبناه الغزالي في ولذلك يفّضل الجو ستصفى، وأفاض القول فيه، ولمز

، 5/الغزالي)أبو حامد(: المستصفى في علم أصول، ترتيب عبد السلام عبد الشافي، دار الـكتب العلميّة، ط يراجع:
"وأكثر ما ترى في الـكتب من الحدود رسميّة، إذ الحقيقة عسرة جّدا، وقد يسهل درك بعض الذاتيّات ، يقول:5991

بّما تقول في الأسد: إنّه حيوان شجاع، ولا يحضرك بالأخّص قبل  الأعّم عسر، وطلب الجنس الأقرب عسر، فإنّك ر
لفظ السبع، فتجمع أنواعا من العسر، وأحسن الرسميات ما وضع فيه الجنس الأقرب، وتمم بالخواص المشهورة 

 .58ص .المعروفة"
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ّ التطرّق إلى الموضوعات والقضايا،  ،في ضبط الحدود والمفاهيم أّن الحديث فهو يرى ثم
يف من الحدود لأنها تستوجب ضرورة النفاذ  ؛عن الرسوم بما هي أوصاف أقرب للتعر

وعن التعبير عنها  ،لقصور الإنسان عن الإلمام بالذاتيات ؛وهو أمر متعّذر  ،إلى الذاتيات
 بالألفاظ المناسبةَ.

يق" يفات بخصوص مقالة "التشر التي عثرنا عليها في  ،واجهتنا إشكاليّة الحدود والتعر
يخيّة أو ،(1)أدبياّت أصولية عند الإسماعيلية ّ خلّفه الفكر  ،غيرها وكذا في كتب تار مما

يقيّة وأعلامها في القرن الوسيط ّ بتاريخ إفر ومكمن الإشكال في هذا  .(2)السنّي المهتم
مجال العقيدة، ومنها مجال الفقه، منها  ،المصطلح هو انفتاحه على مجالات معرفية مختلفة

تبا را لهذا ، واع(3)ومنها ما يتّصل بأحوال العمران وطبائع المنتسبين إلى المّد الإسماعيلي
العمل قسمين  يقسمأن ى رأ نيأنف ،التداخل بين الحقول المعرفيّة في تحديد المفهوم

يق، وتتبّع مراحلها أساسي ن، يتّصل أوّلهما بتقصّي جهود السابقين في فهم مقالة التشر
يق يخيّة، فوسمنا هذا القسم برحلة بحث القدامى والمحدثين في مفهوم التشر أماّ القسم  .التار

لأنظر في علاقتها بخصوصيّة التفكير  ؛الثاني فكان في معان أخرى توّصلت إليها
يس سلطة الإمام ،الإسماعيلي  وشرعيّة سياسة المسلمين. ،وأبعاده العقدية لتكر

                                 
يع، طالنعمان )القاضي(: افتتاح الدعوة، تحقيق فرحات  ينظر: ((1 ، تونس 2/الدشراوي، الشركة التونسية للتوز

 .79، ص5941
ينظر: المراكشي )ابن عذاري(: البيان المغرب، تحقيق ج. س. كولون واي لي فوقاف بروفنسال، ط أوفست، ( (2

ياض النفوس، تحقيق: البشير البكوش، بيروت، 571/ 5941،5، بيروت، 1/ط ، 5948، والمالـكي )أبو بكر(: ر
يمان في معرفة أهل القيروان، تحقيق: محمد ماضور، المكتبة العتيقة، تونس، ، وال2/821 دباغ )ابن ناجي(: معالم الإ

5974 ،1/95. 
يقية كانت مّدا مشرقياّ انطلق من صنعاء  بقيادة  الإسماعيليةنذهب في هذا المقال إلى أّن (3)  في القرن الوسيط في إفر

ّ ه الشيعي وأخيه عباس؛ لنشر الدعوة، وتمكين المهدي من الحكم يا  أو دينيا  واضح أبي عبد الل ، فهي ليست مذهبا  فكر
يعة الإسلامية بقدر ماهي دعوة سياسية، وردّ فعل ضدّ  ية، ومتساوقا  مع تعاليم الشر أهل السنّة، هذا ما يؤكده  الرؤ

يعة الإسلام، وأسّن سنّة غير سنّة محمد  يعة غير شر ّ ه عليه وسلم  -القاضي النعمان في قوله:" ثمّ شرّع شر كتمها  -صلّى الل
مين وأسرّ أمرها، وأخذ العهود والمواثيق على من أطلعه عليها في كتمانها، وترك التفوّه بها وما يدّل عليها؛ لئلاّ تظهر للمسل

ّ ه على كّل امرئ دخل في أمره دينارا  سماّه دينار الهجرة، ودرهما  زعم أنّه درهم  -فيستحلّوا جهادهم عليها وافترض الل
بان عن  ّ واجبا  في أموال الأمّة، وهدم المساجد وقطع الصلاة، واستخّف بحرمة الدّين، و الفطرة، وجعل لنفسه حقا

 .(549-541ص جماعة المسلمين")افتتاح الدعوة، مذكور،
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وكيف  ،فكيف انتظم هذا المفهوم في علاقته بالشأن السياسي عند الإسماعيلية؟
 . وهل يختلف عماّ ورد في أدبيات الإسماعيليّة؟ ،فسّره أهل السنّة؟

يقيّة في العصر الوسيط -1  :في رحلة البحث عن مفهوم التّشريق في إفر
 َ َ س  قصدنا أن ن يق م ووصله  ،هذا القسم برحلة البحث لانشغال القدامى بمفهوم التشر

َ نَ  ،بمفاهيم أخرى منحى الإقصاء والتهميش والتكفير، ولم يقنع المحدثون ببعض هذه  ت  ح
بين مقامات وروده ،التفاسير وسياقات الحديث  ،فراحوا يقلّبون المصطلح واصلين بينه و

ين فيه، وهو ما يع هذا القسم إلى عنصر يق في  :أولهما ،دعانا إلى تفر مفهوم التشر
يق في :مصنفات القدامى، وثانيهما يلات المحدثين مفهوم التشر  .تأو

ّ  -أ  :شريق في مصنّفات القدامىمفهوم الت
يق، وحّددوه  بنسبة ضبط المؤرّخون القدامى على اختلاف مذاهبهم مفهوم التشر

 ّ القادم (1)م(958/ـه294عي المعروف بأبي عبد اللّه الصنعاني)تالمّد الإسماعيلي إلى الد
اشتهر " أنّه:م( 978/ـه111النعمان)ت ا من اليمن، إذ يذكر القاضي من الشرق، وتحديد  

ّ ه ببلد كتامة، وتسمّى  ّ نسب إليه كّل  "؛المشرقيّ "أمر أبي عبد الل لقدومه من المشرق، ثم
من بايعه ودخل في دعوته، وسمّوا المشارقة، وإذا دخل الواحد منهم في ذلك قيل 

 .(2)تشرّق"
يق من خلال هذا القول جهة الشرق، ولـكن معنى النسبة إلى  يّتخذ مفهوم التشر

لترتبط بشخص قادم من الشرق، على أّن خصوصية المفهوم  ؛هذه النسبة تتجاوز الجهة

                                 
يُعزَى نجاح   ـ منذ نشأة دولتهم يعد الفاطميون ـ" ذهب سعد رستم قائلا : (5) هور، و بدء دور الّظُّ تر، و نهاية دور الّسَّ

ّ ه الشيعي الصنعاني )ت هـ(الذي بعث به الإمام الحسين التقّي إلى 294دولتهم إلى الداعي: الحسين بن أحمد أبي عبد الل
ه من هناك إلى المغرب، واستطاع بمهارته وحذقه أن يجمع ؛ لـه274بلاد اليمن سنة:  يتدرب على يد ابن حوشب، ثم توجَّّ

ّ ه المهدي، الذي قدم إليها سنة:  مها الإمام عبيد الل يقيا، تزعَّّ يرسخ دعائم دولة إسماعيلية جديدة في إفر إليه قبائل كتامة، و
بدأت في المغرب الأوسط ثم استقرت في  هـ، وتسلم مقاليد الحكم فيها، وقد عرفت هذه الدولة التي291

بقيت قائمة حتى وفاة الخليفة  م( وسيطرت على الشام زمنا باسم "الدولة العبيدية أو978هـ/119مصر) الفاطمية"، و
بي بحكم مصر، وإلغائه الخلافة الفاطمية فيها سنة:  م. "الفرق 5578هـ/117الفاطمي العاضد، وانفراد صلاح الدين الأيو

يع، ط-العقيدة-التاريخ-منذ البدايات: النشأة الإسلاميةوالمذاهب  ، دمشق، 5/التوزع الجغرافي، دار الأوائل للنشر والتوز
 .1، ص2888

.79افتتاح الدعوة، مذكور، ص  (2) 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة أصول الدينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ التشريق: مقالة أصولية عند الإسماعيليّةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

132 

 

ليتّصل بالنسبة إلى دعوته  ؛الذي قّدمه القاضي النعمان  يتجاوز النسبة إلى الشخص
 جوهره المناصرة والمؤازرة. ،والالتزام بمبايعته، فتلبّس المفهوم بذلك ببعد مذهبيّ 

فإّن المصادر  -ا إلى تحديد هذا المفهوموإن كان القاضي النعمان سبّاق  -والحقيقة 
يخية السّ  ّ  نيّةالتار ّ قد تبنّت معنى الت يق على أنّه نسبة إلى الش رق، وأّن تسمية المشارقة شر

ّ ه الصّ  جهة الشرق. يقول  :أي ؛القادم من اليمن ،نعانيمتأتية من مبايعتهم لأبي عبد الل
بيع القطان: وكيف لا أفعل وقد  :م( في هذا الإطار5184/ـه784هبي)تالذّ  "قال ر

، وكان فيه جمع كثير أهل سنّة سمعت الـكفر بإذني؟ فمن ذلك أنّي حضرت إشهادا  
ومشارقة، وكان بالقرب منّي أبو قضاعة الدّاعي، فأتى رجل مشرقيّ من أهل الشرق، 

هاهنا يا سيّدي، إلى جانب  إلى" ومن أعظم المشارقة، فقام إليه رجل مشرقيّ، وقال:
ّ ه  ّ ه عليه وسلّم -رسول الل يشير بيده إليه، فما أنكر :يعني  -صلّى الل أحد  أبا قضاعة الدّاعي، و

 .(1)شيئا من ذلك؟ فكيف ينبغي أن أترك القيام عليهم؟"
يف الذي أورده الذّهبي أكثر تضييق   ّ يبدو هذا التعر يقا لدلالة الت إذ حصره على  ،شر

ّ  خصنسبة الشّ  ّ إلى جهة الش ليجعلها نسبة إلى  ؛لالةعمان الدّ رق، في حين وّسع القاضي الن
ّ ه الصّ  ،الجهة نعاني، فكان بذلك أدّق في وصل المفهوم بنشأته وإلى دعوة عبد الل

يخيّة  .التار
 ّ  :دثينشريق في مصنّفات المح  ب مفهوم الت

 ّ يق قسمين: يتبنّى القسم تنقسم آراء المحدثين في مفهوم الت الأوّل منها آراء شر
ّ نّة أو من الشّ سواء كانوا من السّ  ،خينالمؤرّ  يبحث القسم الث أخرى  اني في دلالات  يعة، و

يخيّة وفقهيّة وغيرها.  يشفعها بقرائن تار
ّ القسم الأوّل ومن تبنّى رأيه من  ،(2)دوزي Dozyفيمثله المستشرق  :أما

 ّ بطوا بين الت يق والمشارقةالدّارسين، إذ ر بين  من شر ّ و التي  ،أخرى من جهة   رقالش
ّ ه الصّ  نعاني، والملاحظ أّن دوزي استقى معلوماته من انحدر منها الدّاعي أبو عبد الل

 ّ للقاضي النعمان، ولعّل هذا  ،((عوةافتتاح الدّ ))سنيّة، وسكت عن كتاب  فات  مصن
 دون غيرها، أونيّة بالـكتب السّ  -نومن بينهم المستشرقو- كوت يدّل على ثقة الباحثينالسّ 

                                 
 .  51/518، 5941لذهبي)الحافظ (: سير أعلام النبلاء، مؤسسة الرسالة، بيروت، ا(1)

(2)Dozy R : Supplement aux dictionnaires Arabes, Leyde,1881,p751-    
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ّ   ،يعيّةالشّ  لعلّه يعود إلى قلّة وجود المصادر ّ  وإقصائها سياسي يعوز الباحث  وهو ،اا وثقافي
 عن الاستئناس بها ومساءلتها.

ّ أماّ القسم  ّ  :انيالث يق  فيمث ينمن الباحثين  له فر وعلى رأسهم عمر بن حمّادي،  ،المعاصر
ّ  ّنها نسبة إلىإذ لم يقنعه تفسير ظاهرة على أ ا غير غير أنّني كنت دائم  " رق، يقول:جهة الش

ّن ذلك ما إأكثر لاحتواء أهل السنّة، إذ  لبساطة هذا التفسير، وغير مرتاح   مرتاح  
 ،إذا ما كانت لها المعاني التي ذكرها القاضي النعمان ،نلاحظه لهذه العبارات وتشبّثهم بها

 ّ  .(1)لوحده على الأقّل" أو غير مقنع   ،فسير غير مقنعفعند التثبّت يبدو لنا ذلك الت
 ّ يق هو وعلى هذا الأساس ذهب عمر بن حمادي في دراسته إلى أّن مفهوم الت شر

ّ ه للشّ  وسم   يقية، وهذا الوسم سببه نزوع أتباع عبد الل يعة في العصر الوسيط في إفر
ّ  نعاني إلى تصحيح  الصّ  يقهم بالّصلاة وطعنهم في  ،رققبلة جامع القيروان نحو الش وتشر

ّ لانحراف ق   ؛صلاة الأغالبة المالـكيّة عاية بلتهم، وقد أكّد عمر بن حمادي أّن هذه الد
 ّ شكيك في عقيدة النّظام القديم، وصدق فهم أصحابه تستند إليها الأنظمة الجديدة للت

يشير حماّدي بن عمر إلى أّن هذا الأمر قد تكرّر عند ا نتقال المهدي إلى للقرآن والسنّة، و
 َّّ ا على نّص لابن عذاري)ت ادة، إذ يذكر اعتماد  عاصمته الجديدة المهديّة وترك رق

غيّر  ،م(أّن بعض المغالين من الشيعة ممّن كان يتوجّه في قبلته إلى رقادة5152/ ـه752
ومنهم أحمد البلوي النخاس " ، وهي في الشرق، يقول ابن عذاري:القبلة إلى المهديّة

ابالرق َّّ ّ انتقل يق كان يصلّي إلى رقادة أي ّ ه بها، وهي منه في المغرب، فلما م كون عبيد الل
ّ ه إلى المهديّة، وهي منه في المشرق، صلّى إليها وكان يقول: لست ممّن يعبد من  ،عبيد الل

 .(2)لا يُرى"
يؤّصل حماّدي بن عمر هذه  الاستبصار في ) الظاهرة من خلال ما ورد في كتاب:و

ّ ه الفاطمي أزمع  مجهول   لمؤلف   ،(الأمصارعجائب  ّ لدين الل يذهب إلى أّن المعز
يل محرابه981هـ/181سنة) يف قبلة مسجد القيروان وذلك بتحو ولئن ،(3)م( على تحر

                                 
يق" ونعت الداخلين فيها بالت"ـحول نعت الدعوة الفاطميّة ب حمادي)عمر(:ابن  (1) المشارقة"، حوليات الجامعة "ـشر

 .242، ص5991، 19التونسيّة، عدد:
.541 – 5/541البيان المغرب، مذكور، ( 2) 
يةسعد زغلول عبد الحميد،  :مجهول: الاستبصار، نشر (3)  .558، ص5914، الإسكندر

يق في كتب  لقد تتبّع حمادي بن عمر نصوصا  عديدة للاستدلال على علاقة تغيير القبلة إلى جهة الشرق بمقالة التشر
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وأّن في النصوص  خاّصة ،اا ومقنع  كان هذا التفسير الذي قّدمه حماّدي بن عمر وجيه  
يخيّة ما يؤكّد هذا المعنى، فإّنَّ  ما ورد في نّص لم يُذكر لابن عذاري يعيد إثارة السؤال  التار

يق لم يتوقّف عنده المؤرّخون ولا غيرهم، وهو ما  من جديد حول مفهوم آخر للتشر
 يشمل الجانب السلوكيّ خاّصة. ،جعلني أعيد النّظر فيه سّيما أنّه تلبّس ببعد دينّي أخلاقيّ 

 :المعاني الأخرى لمقالة التشريق -2
ّ حمادي بن عمر بأنّه غير قانع بما ذهب إليه القدامى من تفسير لمفهوم  لقد أقر

يق، فاقترح  يف قبلة  ،معنى آخر -حسب ما استنبطه من  كتب القدامى-التشر وهو تحر
 ّ ّ رق، وكذلك اتّ الأغالبة في جامع القيروان نحو الش رق قبلة عند انتقال عبيد خاذ جهة الش

ّ ه المهدي إلى المهديّة  يخيّة تبيّن الل بعد إعادة استقرائنا للنصوص التار العاصمة الجديدة، و
يق له بعدان أساساأ مذهبيّ يناهض فقه المالـكيّة المنشر في  :ن أولهماّن مفهوم التشر

يقيّة في ذلك العهد، وثانيهما والعالم الأخروي  ،عقدي يتّصل بمفهوم الخالق وصفاته :إفر
 بكّل تجلياته.

ّ  -أ  :مذهبيّةشريق مقالة الت
ّ ه - وكان يوجّه الدّعاة" ما نّصه: ((البيان المغرب)) ورد في كتاب يقصد عبيد الل

يق -المهدي يأمرهم بإظهار التشر بإتيان  ،مذهب الإسماعيليّة :أي،على عّدة أطراف، و
ا ،المنكرات وتحليل المحرّمات َّّ س محتملين له ومغضين عليه نشروا عنده الأمر إن وجد الن

اومّرة أرسل منيب بن سليمان المكناس الوأظهروه،  َّّ يق بجانب تيهرت، فلم  دّاعي للتشر
يس ما أمره  ّ ه به، وكان الرّجل يدخل إلى حليلة كشف منيب بجبل ونشر عبيد الل

يصفع قفاه،  ،جاره، فيطؤها ّ يخرج فيبصق في وجهه، و وزوجها حاضر ينظر إليه، ثم

                                                                                             
يسي، إذ وجهت إلى الفقيه أبي القاسم بن سراج  المؤرخين، من ذلك المسألة الواردة في كتاب المعيار المغرب للونشر

هـ، يسأل فيها صاحبها عن مدى صحّة صلاة إمام "ينحرف بداخل المحراب 414قاضي الجماعة بغرناطة ومفتيها المتوفى سنة: 
ينحرفون معه؟ وكان جواب  أتباعهإلى جهة الشرق انحرافا كثيرا، وهل يسوغ ذلك؟ وهل يلزم المأمومين  في ذلك؟  و

ا أجمع عليه  اتباعيجوز  القاضي ابن السرّاج بعدم جواز ذلك، ومن ثم  لا َّّ ذلك الإمام وتقليده؛ لما في علمه من خروج عم
يسي: المعيار المغرب، بيروت،   .، فصل نوازل الصلاة(5/577، م5945العلماء قبله، )ينظر: الونشر

 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة أصول الدينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ التشريق: مقالة أصولية عند الإسماعيليّةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

132 

 

يقول له: يما (،تصبّر)و ن، وسُمّي من الصابرة، فقام عليهم الناّس، فإذا صبر، عّد كامل الإ
 .(1)وقتلوا بعضهم فكّفوا"

ّ  هذا النّص الغائب في مقال حمّادي بن عمر بمفهوم   يسعفنا يقآخر للت وهو تحليل  ،شر
ّ  المحرّمات، وإتيان المنكرات، وتستوقفنا أداة التفسير ّص مرتبطة بجوهر "أي" في متن الن

َ  ، وهو مذهب  (المذهب الإسماعيلي)  د  اددون اعت ،فق أهواء أصحابهيشرّع للناس و
ّ ب ّ للذّ  واحترام   ،رعمقاصد الش ّ ات الإنساني  ،جل أمام عينيهة، فقّصة مجامعة حليلة الر

ّ  هو تجسيد   ،مت وعدم ردّ الفعلوإلزامه بالصّ  تي ينهض عليها هذا المذهب للأسس ال
 ّ يعة الإسلاميّة، ومهما يكن من أمر  الخارق لتعاليم الش ن ف ر البيان ي "صدق الخ بر المضمَّّ

ّ ا: ما علاقة هذه السّ ؤال يبقى قائم  المغرب" فإّن السّ  يق؟لوكات الخارقة بمعنى الت  .شر

 ّ ّ  ((لسان العرب))جوع إلى يظفر الباحث بالر ّ بمعنى آخر للت يق غير ال ذي أورده شر
ّ " يقول ابن منظور: ،مه ابن عذاريالقدامى، قد يتماشى والمفهوم الذي قدّ  يء شرق الش

يب بن عَلَس  أي اختلط، قال  ؛فهو شرق اشرَق    :المّسَّ
ِ  اشَرِق   َ ب َ م لَم و ِب َأس  ِ  *** ه  اءِ الذَّّ ب ر  (2)للم ب تَغِيه مَعاقل الدَّّ

يكمن ال او َّّ حية الفقهيّة العمليّة في اختلاط الحلال اختلاط عند الإسماعيليّة من الن
يعة الإسلاميّة بأهواء الإسماعيليّةبالحرام، واختلاط المقوّمات التي انبنت   ،عليها الشر

 ّ وفلسفتهم في تصوّر الدنيا والآخرة، واختلاط العقيدة عندهم  ،فسيّةوميولاتهم الن
 ّ ّ  ،شكيك في وحدانيّة الخالقبالت بأصحاب  لها علاقة لا وتلبيسها بأفكار   ،بوّة والبعثوفي الن
 ّ يخيّةا، ودليلنا على هذه القراءة ما رائع أصل  الش النجوم ) ومنها: ،حفلت به النصوص التار

 (،الفرق بين الفرق)للذهبي، و (،سير أعلام النبلاء)لتغري بردي، و (،الزاهرة
بوصف ما صدر عن المهدي الإسماعيلي في  ،م(وغيرها5875/ـه811:للبغدادي)ت

في  سوصيك بتشكيك الناإنّي أ" :اإذ أوصاه قائل   ،رسالته إلى داعيه أبي طاهر سليمان
 ّ ّ القرآن والت ّ وراة والز بطال الش بدعوتهم إلى إ بطال المعاد بور والإنجيل و رائع، وإلى إ

                                 
.5/541البيان المغرب،  (1) 

 ت(،.المكتبة التوفيقيّة، مصر، )د، تحقيق: ياسر أبو شادي، ومجدي السيد، منظور )جمال الدين(: لسان العرب ابن(2)
 .7/94،مادة شرق
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 ّ وما  ،شور من القبور، وإبطال الملائكة في الّسماء، وإبطال الجّن في الأرض...والن
ّ يكون له أخت   كالعجب من رجل   العجب من شيء   حسناء  بنت   أو يدّعي العقل، ثم

ينكحها من أجنبيّ"  .(1)وليست له زوجة في حسنها، فيحرّمها على نفسه و
يعة خاّصة هادمة لتعاليم  ،وعلى هذا الأساس فقد سّن الإسماعيليّة لأنفسهم شر

 ّ يعة الإسلاميةالش وعدم الاعتراف بالحدود  ،عوة إلى نكاح المحارم، ومن مظاهرها الدّ ر
ّ واعتبار الدّ  ،والقضاء والقدر ،والـكفر باليوم الآخر ،والفواحش  ،ة الوحيدةنيا هي الجن

 ّ ّ هذات فيها، وشكّ وما على الإنسان إلاّ اغتنام الل ونادوا بالعقل الأوّل فاعتبروه  ،كوا في الل
 .ه، وكفروا بالأنبياءئصانع الوجود ومنش

إذ هدموا المساجد، واستولوا على أموال  ،وتجلّى هذا الأمر في مستوى الممارسة
(، افتتاح الدعوةقد نقل القاضي النعمان في كتابه:)لاة، ووأمروا بقطع الصّ  ،المسلمين

ّ ه المتولّي على المغرب في التشهير بدعاة الإسماعيلية يادة الل يعة  ،خطبة ز بيان عدائهم للشر و
معشر المسلمين عن هذا الكافر الصنعاني  ىانته "وقد :اسلاميّة، فنادى في الناس قائل  الإ

المبيح للفروج بخلاف  ،المبّدل لدين اللّه المحرّف لكتابه، المستحّل دماء المسلمين بغير حّقها
ا لها، قد عرفتموهم فيما انتهى إليكم للمحارم فيها، الآكل أموالهم مستلب   حلها، مرتكبا  

يعة الإسلام، عنه... يعة غير شر ّ شرّع شر ّ ه عليه ـ سّن سنّة غير سنّة محمّد وأ ،ثم صلّى الل
 ،كتمها، وأسرّ أمرها، وأخذ العهود والمواثيق على من أطلعه عليها في كتمانهاـ وسلّم 

 ،وما يدّل عليها)...(، وافترض على كّل امرئ دخل في أمره دينارا   ،وترك التفوّه بها
 .(2)"(درهم الفطرة)زعم أنّه  ودرهما   ،(دينار الهجرة)سمّاه 

ّ وصفوة القول:  ّ إّن النصوص الواردة بشأن تصرّف الإسماعيلي يعة ة في الش ر
 ّ يف تعاليمها، والت حابة، تتجاوز ما تضمّنته طاول على آل البيت والصّ الإسلاميّة، وتحر

ّ  ،نيّةالمصنّفات السّ  ّ سواء الت يخيّة أو المعني ّ ليتص ،السير رق أوة بالف  ار فات ل الأمر بالمصن
ّ  (،افتتاح الدعوةوأهمّها كتاب) ،اعيليّةسمالإ  عمان.للقاضي الن

ّ  ثمّة مظهر   يق، وهو تعامل دعاة آخر يدّل على البعد المذهبي في مقالة الت شر
 ّ ّ  ،ةالإسماعيلية وأتباعهم مع فقهاء المالـكي يقيّة، فقد إ ين عامّة فيد ورجال الدّ اوالعب فر

                                 
 .291البغدادي)عبد القاهر(: الفرق بين الفرق، مكتبة محمد علي صبيح، القاهرة، )دت(، ص (1)

.547-541افتتاح الدّعوة، ص (2) 
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الفقيه بعد أن ضُرب بالسياط عروس المؤذّن قُتل بمسجد ابن عياّش " نقل الدباّغ أنّ 
 ُ  ،أذّن ولم يقل: حيّ على خير العمللمشارقة بأنّه طع لسانه، إذ شهد عليه قوم من اوق

يتعيّش من ذلك" يعمل الحلفاء و  .(1)وكان من المتزهّدين يطحن بيده و
ّ ابن عذاري أنّ  نفسه وفي الإطار محمد بن العباّس الهذاء الفقيه ضُرب بالدرة " أقر

يان  في  برّح عليه في أسواق الجامع عر ا، وصفع قفاه حتّى جرى الدّم من رأسه، و
يفتي بقول مالك" ،إذ شهد عليه قوم من المشارقة بأنّه يطعن على السلطان ،القيروان  .(2)و

بة الإسماعيلية لكّل المنتمين إلى المذهب المالـكي ّ  ،إّن محار اطقين ولكّل العباّد الن
ّ  يعّد وجه ا ،بالحقّ  مقابل الفكر  ،ا للفكر المشرقيواكتساح   ،طرّف المذهبيمن وجوه الت

 ّ بي، فالت يق بهذا المفهوم أصبح انتصار  المغر يعة  شر يعة  ،مخصوصة   مشرقيّة   ا لشر مقابل شر
بيّة هي في الأصل سليلة ثمرات مشارقة مختلفين عن المشارقة الإسماعيلية، ولعّل في  مغر

يّد هذه القراءة، إذ يقول متحّدث   يزي ما يؤ وأحضروا " عن دعاة الإسماعيليّة: انّص المقر
 ّ َ  ،ّدةاس بالعنف والشّ الن ن أبى حبس ودعوهم إلى مذهبهم، فمن أجاب أحسن إليه، وم

ّ  لمف ّ بعض الن ممّن لم يوافقهم على  ، وقتل كثير  س، وهم قليل  ايدخل في مذهبهم إلا
 .(3)قولهم"

 ّ يق عند الإسماعيلية من خلال تخليط الأحكاملقد تطوّرت مقالة الت وتلبيس  ،شر
 ّ يعة الإسلامية بمفاهيم وممارسات  الش ّ  ر بلغ هذا الت خليط أوجه لا علاقة لها بالمقاصد، و

ّ ه المهدي، ،الحكم مع القائمين على فقد نقل ابن  ممن خلفوا عبيد الل
ياس)ت ا بالعقائد مستهتر  " الإمام الإسماعيلي الثامن كان أنّ  ،(م5121هـ/918إ

ينيّة، وكان من عادته من كّل سنة أن يركب على النجب مع الإسلاميّة، والمعتقدات الدّ 
بهيئة أنّه خارج إلى الحّج النّساء والحشم إلى جّب عميرة، وهو موضع نزهة، فيخرج إليه 

ا عن الماء يسقيه الناعلى سبيل الهزء والم س، كما يفعل جانة، ومعه الخمر في الروايا عوض 
يق مكّة"  .4بالماء في طر

                                 
يمان  .1/1 ،معالم الإ (1) 

.5/544 البيان، (2) 
يزي)تقي(: اتّعاظ الحنفاء، تحقيق: جمال الدين  (3) بي، المقر  .5/92، م5984شيال، دار الفكر العر
يّة، (4)  .54-1/57)دت(،  ،القاهرة التغري بردي: النجوم الزاهرة، وزارة الثقافة المصر

يد التوسع : ينظر: البيان المغرب،  . فقد ذكر ابن عذارى عن ابن سعدون أنّه أرسل من كتب السّب في أستار 5/247لمز
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ياس  -اأيض  -يمكن أن نذهب و  ّ إلى من خلال شهادة ابن إ يق بهذا المفهوم أّن الت شر
 َ للخالق  وما تمليه من خنوع   ،بالعبادات أصبح يعني خلط الأهواء والمجون والأمزجة

يعته. والتزام    بشر
 ّ ّ ب( الت ّ شريق مقالة تعب  :ة فلسفيةدي

اّطلعوا على الأدبيّات  ،لا شّك في أّن غلاة الشيعة الأوائل وعلى رأسهم الإسماعيليّة
وعلى ،وتأثّروا بها، وقد تتبّع كثير من الباحثين أثر هذا التأثّر ،الهرمسية، وتشبّعوا منها

بي:)رأسهم محمد عابد الجابري في كتابه ين العقل العر في أغلب  "فاستيجيير"و (،تكو
 .(1)بحوثه

بالنظر (بالفلسفة الإشراقيّة)إّن الفلسفة الهرمسيّة هي المعروفة في الموروث القديم  ، و
يق  :أي ؛( نفسهشرق)الجذر نجد أّنهما يرجعان إلى  ،إلى الجامع بين الإشراق والتشر

 .فما المقصود بالإشراق؟ ،أنار وأضاء
وسطوع  ،ذااللؤلؤ الأخّ الإشراق في العالم الحسّي هو " يذهب محمد غلاّب إلى أّن:

ّ لأشعّة الشّ  ،الأضواء الأولى يرمز به في العالم العقلي إلى مس عند طلوعها من الش رق، و
ّ  رأو ظهو ،لحظة ظهور المعرفة التي عرفت كيف  ،فوسالأنوار العقليّة وإشعاعها في الن

تتخلّص من الحوّاس، وإذن فليست الإشارة هنا إلى معنى جغرافي، بل المراد هو المعنى 
أو  ،سة على الإضاءة الباطنيّةلأّن المعرفة المقصودة بهذا الاصطلاح مؤسّ  ؛الرّمزي

ية الصوفيّة أو المشاهدة"  .(2)الـكشف والرؤ
حسب فلسفة بأنّه المعرفة الحّق  -كما ذكر محمّد غلاب-نفهم من معنى الإشراق 

 ّ يق الن ّ الإشراقيين أو المشرقيين، وتحصل هذه المعرفة عن طر ذي يمنحه العقل ور ال
يق المعرفة الحقّ   ؛وهذا العقل يمثله الحكماء الأصفياء المطهّرون المقّدسون ،الهادي إلى طر

                                                                                             
ّ ه عنهم  -الناس فوجدوه، فضّج المسلمون لذلك، وأكثروا البكاء لسّب الصحابة الـكعبة في ليلة ظلماء، فأصبح   –رضي الل

يبة مكتومة،  -يقصد المستنصر -"وكان سّب الصحابة فاشيا في أيامه.  ، قال:51/591وفي سير أعلام النبلاء،  والسنة غر
 نع".حتى إنهم منعوا الحافظ ابن إسحاق الحبال من رواية الحديث، وهّددوه فامت

 
بي، ط (1) بي، المركز الثقافي العر ين العقل العر  .252، صم5995، الدار البيضاء،  8/الجابري )محمد عابد(: تكو
ون الإسلامية، مصر، غلاب ) محمد( التنسك الإسلامي، منشؤه، وتطوره، ومذاهبه ورجاله، المجلس الأعلى للشؤ ((2

 . 552، صد.ت
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ّ لأّنَّ  ّ  ،رون من المادّةهم يتحر تندمج أجسامهم في حين ماء، اجية إلى السّ وتصعد نفوسهم الن
ّ  كوكب   مع جسم   بة  من الـكواكب، وتبقى الن لأّنها  ؛فوس الأخرى تعيش في غر

ّ إذا تخلّصت من  ،الجسد :أي ؛حبيسة المادّة بة إلا ولا يمكن أن تتخلّص من هذه الغر
بقة الماّدة  والتحقت بالعالم العلوي. ،ر

أّن أصوله ترجع إلى الفلسفة الهرمسيّة إلى ين بهذا الفكر الإشراقي يذهب أغلب المهتمّ 
 ،تقوم على ردّ الفعل ضّد العقلانيّة الأرسطيّة (، وهي في أصلها فلسفة  هرمس)نسبة إلى 

ّ  ولها امتداد   ّ على ما يذكر محم م( في 5595هـ/147)ت :هروردي المقتولد غلاّب عن الس
ُ  ،(حكمة الإشراق)كتابه   ،خرى غير طائفة المجوسأ دت في فارس القديمة طائفة  ج  بأنّه و

ّ ه ّ  ،كانت تتلقى الهداية من الل ء، وكان مذهب النور االذي كان يرشد حكماءها الأجل
ّ  ،اغورس وأفلاطونثالذي تدين به قد شهد به هرمس وفي ّ بعثه الس هروردي من ثم

ّ متبع   ،(1)جديد   ُ ﴿ يقول تعالى: ،الية من سورة النورا لتأصيل هذه الفلسفة الآيات الت ه َّّ  الل
جَاجَةُ  ُّّ بَاُح ف ي زُجَاجَة  الز بَاح  ال م ص  كَاة  ف يهَا م ص  مَاوَات  وَال َأر ض  مَثَُل نُور ه  كَم ش  ُ الّسَّ نُور

 َ َي تُه ة  يَكَادُ ز َّّ ب ي ة  وَلَا غَر  َّّ َي تُونَة  لَا شَر ق ي هَا َكو َكب  دُرّ ّيٌّ يُوقَدُ م ن  َشجَرَة  مُبَارَكَة  ز ا يُض يءُ كََأّنَّ
 َ هُ نَار  نُور  عَلَى نُور  وَل  .(2)﴾و  لَم  تَم سَس 

يا هرمس يس)وهو يخاطب (3)وتتأسس الفلسفة الإشراقيّة على رؤ العقل  (بوامندر
يا أّن الذي يحتّل مرتبة الإله  ،الكلّي المهيمن عرف (هرمس)المتعالي، وفحوى هذه الرؤ

                                 
 .558التنسك الإسلامي، مذكور، ص(1)

.11سورة النور، الآية   (2) 
يقول هرمس: انكشف أمامي كّل شيء في لمح البصر، فرأيت مشهدا  لا حدود له، لقد تحوّل كّل شيء نورا  ناصعا   (3)

ية،  بعد ذلك بقليل ظهرت ظلمة داكنة مرعبة متّجهة ناحية الأسفل، منعقدة ملتو بهيجا  أخذ بلبي بمجرّد أن أبصرته، و
ّ تحوّلت هذه الظلمة إلى ضرب من الطبيعة الرطبة،  تهتزّ اهتزازا يدّق عن الوصف، وترسل فبدت لي كأنها أفعى . ثم

بخارا  كما ترسل النار الدخان،  محدثة صوتا  كالأنين لا يوصف،  ثمّ انبعث منها صراخ،  حملني غموضه على تشبيهه بصوت 
ة واحتضنتها، فانطلقت خارج الطبيعة الرطبة، نار صافية النار، هذا بينما انبجست من النور كلمة مقّدسة أحاطت بالطبيع

اّتجهت صوب الأعالي، لقد كانت خفيفة خفيفة حيّة وفي نفس الوقت ملتهبة، ثمّ بعد ظهور هذا النفس الناري انطلق 
بدأ كأنه معلّق عليها...،  يس  الهواء،  لخّفته مفارقا  الأرض والماء متّجها  إلى أعلى، حتّى أدرك النار،  و ّ إّن بوامندر ثم

ّ النوّر فهو أنا العقل، إلاهك  هذا المشهد؟ قلت: سأعرف ذلك منك،: ها عرفت ما يعنيه اخاطبني قائل   قال : أما
 :Festugiere].الموجود قبل ظهور الطبيعة الرطبة خارج الظلمة،  أماّ الكلمة النورانيّة الصادرة من العقل فهي ابن الإله"

la revelation d Hermes vol2,p153,  
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ّ ه الذي حقق خلوده في عالم  الإنسانوهو  ،مصدر وجود الإنسان الخ يّر السماوي ابن الل
ذاك  إذ ،بقى مصير الإنسان المشدود إلى جسمه رهين الموت ،في حينالنور والإشراق

 .إلى الظلمة الأولى :أي ،حّق لهذا الجسم أن يرجع إلى الطبيعة
 َّّ يّة القد تجلّت فلسفة الإشراق في أدبي الإمامة والنبوّة )ت الإسماعيلية من خلال نظر

براهيم الحامدي ،عندهم (والولاية  م( في كتابه5512/ـه117)ت:إذ يذهب الداعي إ
بطهم نور ساطع ،إلى أّن أدوار النبوّة الّسبعة من آدم إلى القائم المنتظر (كنز الولد)  ،ير

 ،هو نور ساطع متصل بالنفوس الخ يّرة..." هو العمود الذي يصل الإمام بخالقه، يقول:
يه، عمود من نور، مجرى الوحي على ممرّ  بين بار هو العمود الذي يذكرون أنّه بين الإمام و

ّ ه وطرفه الثاني بأيدي عبيده...، الدهور... يدرك به  ،هو الحبل المذكور  أّن طرفه بيد الل
 .(1)ما في العالم العلوي وما في العالم السفلي"

بعد، فإّن أصول هذه الفلسفة المشرقيّة كان  :في الحقيقة على يد ابن سينا تو
ية   (،منطق المشرقيين) :في كتابه ة  خاصّ بم(، و 5817/ـه827)ت  خاّصة   فقد شّكل رؤ

 ّ كّل تال منها أدون  ،فس والمعاد، فبعد أن قسّم الوجود إلى عشرة عقولفي موضوع الن
بّه متى  ،روحاني أّن النفس هي جوهر   رأى ،(2)من الأوّل يستعّد إلى الرجوع لر

ّ متى انسلخت  ،ا من ملائكتهاكتسب المعارف التي تجعله ملك   ولا يتسنّى لها ذلك إلا
باّنيين هيينوهذا هو رأي الحكماء الإل" يقول: عن الأبدان، ووافقهم في ذلك ،والعلماء الر

ياضة وأصحاب المكاشفة، فإّنَّ  باب الر أنفسهم عند هم شاهدوا جواهر جماعة من أر
 .(3)انسلاخها عن أبدانهم واتصالها بالأنوار الإلهيّة

                                 
براهيم( كنز الولد، تحقيق مصطفى غالب، دار الأندلس، بيروت،  (1)  .571، ص5979الحامدي)إ
والالهيّة، مراجعة ماجد فخري، بيروت، دار  ابن سينا)أبو علي(: النجاة مختصر الشفاء في الحكمة المنطقيّة والطبيعيّة (2)

الأوّل لم يزل كّل تال منه أدون مرتبة من الأوّل، ولا يزال ينحّط ، الوجود إذا ابتدأ من عند 118،صم5941الآفاق، 
ّ مراتب الملائكة الروحانيّة التي تسمّى نفوسا  درجات: فأوّل ذلك درجة الملائكة الروحانيّة المجرّدة التي تسمّى عقولا، ثم

بعضها أشرف من بعض إلى أن يّة، و تبلغ آخرها، ثمّ من بعدها يبتدئ  وهي الملائكة العمليّة، ثمّ مراتب الأجرام السماو
ّ تتدرج يسيرا يسيرا فيكون أوّل الوجود  وجود المادّة القابلة للصور الكائنة الفاسدة، فتلبس أوّل شيء صور العناصر، ثم

ّ الناميا ّ المركبات الجماديّة، ثم ّ العناصر، ثم ت فيها أخّس وأرذل مرتبة من الذي يتلوه، فيكون أخّس ما فيه المادّة، ثم
بعدها الحيوانات، وأفضلها الإنسان، وأفضل الناس من استكملت نفسه عقلا بالفعل، ومحّصلا  للأخلاق التي تكون بها  و

 .فضائل عملية، وأفضل هؤلاء هو المستعّد لمرتبة النبوّة
 -18ت( ص ، المطبعة الكاثوليكية، بيروت، )د.في معرفة النفس الناطقة وأحوالهابن سينا ) أبو علي( رسالة   (3)
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 َ بط ابن سينا سعادة الذي تفيض  ،الإنسان باتصال النّفس بالعقل الفعاّل وهكذا ير
ّ إذا استخدم الإنسان البدن آلة  ،منه قوّة كقوّة الشمس إلى البصر ولا يتسنّى ذلك إلا

والذي عليه المشرقيون " قل بالفعل، يقول:اتنقله من العقول التي هي بالقوّة إلى العقل الع
ونحن إذا حصلنا  ،لاأّن الاستكمال التامّ بالعلم، إنّما يكون بالاتّصال بالفعل بالعقل الفعّ 

االملـكة، ولم يكن عائق كان لنا أن نتّصل به متى ش َّّ يغيب  ئنا، فإّن العقل الفعّال ليس مم
يحضر، بل هو حاضر بنفسه، وإنّما نغيب نحن عنه بالإقبال على الأمور الأخرى، فمتى  و

 .(1)شئنا حضرناه"
 :الخاتمة

يقيّة في : صفوة القول يق في إفر متلبّسة بالوافد المهّدد  ،أبعادها المختلفةإّن مقالة التشر
سواء في مستوى عقدي  ،لاستقرار الأصل واستمراره، وهذا الوافد محرج بوجوده

أو في مستوى فقهي عملي، ومردّ الإحراج ليس  ،أو في مستوى فلسفي وجودي ،فكري
يكفي افي اختلافه، وإنّما في منطق الإقصاء الذي توخَّّ  أن نستعيد ه في رحلة الوفادة، و

يّة  ،ما فعله المهدي، إذ قتل علية القوم ونّكل بمن لم يماهي أقواله، واستفزّ القناعات الفكر
يّة، وكأّن تثبيت وجوده واستمراره لا  والعقديّة، وأثار المشاعر الدينيّة، وسبا النساء والذر

يق نفي   يب يكون إلاّ بانعدام غيره والقضاء عليه، وكأّن مقالة التشر ونعني مذهب  ،للتغر
س مع الهّذاء الفقيه، إذ بن العباالمالـكيّة وقدح في فكرهم،وهو ما تجّسده قصة محمد 

يانا   برّح به في أسواق  ،وصفع قفاه حتى جرى الدّم من رأسه ،ضرب في الجامع عر و
يفتي بقول  ،لأنّه شهد عليه قوم من المشارقة بأنّه يطعن على السلطان ؛القيروان و

 .(2)مالك
ّ ح  تُ  يق في النّ يلنا مقالة الت ُ ، على حقيقة  هاية شر اهي أّن اله َّّ ي يّة هو منها ما يصنعها  ،ت  و

يفرضها بسلطة السيف، ومنها ما تفرزها سلطة رجل العلم والدّين  رجل السياسة، و
يفرضه الأعراف والأجداد، و هما موتفرضها بسلطة الفكر، ومنها ما ينتجه المجتمع و

                                                                                             
15. 

ية،  (1)  .91م، القاهرة، ص5981ابن سينا: تعليقات على حواشي كتاب النفس: لأرسطو، مكتبة النهضة المصر
.5/544البيان المغرب،   (2) 
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 ّ ي يّة  ات أو تشابهت هذه الهو تقرّها وحدة المكان  ،جامعة   تباعدت، فإّنها تنضوي تحت هو
 ا أمام منطق الإقصاء والانتقاء والتهميش.أبد   صامدة   واللّغة والتاريخ، وهي مقوّمات  

بعد يّة انتماء   نتحّدث؟ وإلى أّي تحوّل   فعن أّي ثبات   ؛و  لأطر  نطمح؟ وإذا كانت الهو
يّة  ،وات الأخرىبين الذّ  موقع  ات أن يكون لها تسمح للذّ  ،وثوابت وإذا كانت الهو

ات دون المساس بأسسها ومقوّماتها، فإّن مقالة ا في بناء الذّ تطوّر   بوصفه ،بالتحوّل اعتراف ا
يقيّة السّ  يّة الإفر يق هّددت الثابت والمتحوّل في الهو وطمحت إلى القضاء  ،نيّةالتشر

ّ  ؛عليهما يّة، فتطر وأسالت  ،فت في المواقف وتعّصبت للمقالاتلأّنها لم تعترف بهذه الهو
 الدّماء واضطهدت العلماء.
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