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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 االختالف وموقفنا منو

 ( االستعراض التاريخي لمخالف وماىي األسباب التي جعمت األمة تختمف ىذا االختالف المذموم؟3)
 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت

ونستعينو، ونستغفره، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من ييده اهلل فبل مضل  ،نحمده ،إن الحمد هلل
صمى  ،لو، ومن يضمل فبل ىادي لو، وأشيد أن ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو، وأشيد أن محمًدا عبده ورسولو

 وعمى آلو وصحبو أجمعين. ،اهلل وسمم وبارك عميو
  أما بعد:

 عميكم ورحمتو وبركاتو.فسبلم اهلل 
أن يميمنا رشدنا، وأن ييدي قموبنا، وأن يسدد  -تبارك وتعالى-وأسأل اهلل  ،خوة واألخواتمرحًبا بكم أييا اإل

ياكم عمى ذكره وشكره وحسن عبادتو.  ألسنتنا، وأن يعيننا وا 
فسي وأذكركم جميًعا أن يكون ىذا أذّكُر ن ،مة الماضية أن نستمع ليذا الحديثأذّكر في البداية بما ذَكرُتو في المي

 من أجل أن ننتفع.  ،الحديث سبًبا لمتفكر والتدبر واالعتبار، وأن يستشعر كلُّ واحد مّنا أنو المخاَطب بذلك
و  ،ذا الخطاب إلى طائفة، أو إلى شخصفبل تنصرف األذىان إلى غيرنا، فإني ال أوّجو ى وال يمكن أن ُتوجَّ

إنما المقصود بذلك ىو  ،فإني ال أريد ذلك ،-ذىن السامع-قد يفترضو الذىن  األمثمة التي أذكرىا إلى من
 تبارك وتعالى.-وأن نتذكر وأن نعتبر لئبل نقع فيما يسخطو اهلل  ،أن ننصح أنفسنا ،النصيحة ألنفسنا

ت انك -صمى اهلل عميو وسمم-بعد ذلك أقول في ىذا االستعراض التاريخي لمخبلف، ذكرنا أنو في حياة النبي 
يا محمد، اعدل، قال: وقال:  -صمى اهلل عميو وسمم-ذلك الرجل الذي جاء لمنبي  ،د في حينياءالبوادر ُتدفن وُتو 

 . (1) ومن يعدل إذا لم أكن أعدل؟ لقد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل...(( ،))ويمك
 . (2): ىذه قسمة ما ُأريد بيا وجو اهلل-صمى اهلل عميو وسمم-الذي قال لمنبي 

لم يكن ذلك ليمّثل في ذلك  ،لكن كانت تنتيي في حينيا -و وسممصمى اهلل عميو وعمى آل-ىذه جرأة عمى النبي 
 ًبا وانشطاًرا في المجتمع المسمم. ذلك العيد النبوي انشقاًقا وتشعُّ  الحين في

نما كانوا عمى الجادة  سبلًما ،إال من أضمر نفاًقا -كما قمنا-وا  تبارك -ره إلى اهلل فيذا أم ،وأظير طاعة وا 
 وتعالى.

 :-رضوان اهلل عمييم-نماذج من اختالفات الصحابة 

                                 
أخرجو البخاري، كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتاليم، باب من ترك قتال الخوارج لمتألف، وأن ال ينفر الناس عنو  (ٔ)
 والمفظ لمسمم. ،(ٖٙٓٔ(، رقم: )ٓٗٚ/ٕرج وصفاتيم )( ومسمم، كتاب الزكاة، باب ذكر الخواٖٖٜٙ(، رقم: )ٚٔ/ٜ)
(، ومسمم، كتاب الزكاة، باب إعطاء المؤلفة ٓٓٔٙ(، رقم: )ٕ٘/ٛاألذى ) أخرجو البخاري، كتاب األدب، باب الصبر عمى (ٕ)

 (.ٕٙٓٔ(، رقم: )ٜٖٚ/ٕقموبيم عمى اإلسبلم وتصبر من قوي إيمانو )
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 اختالفيم عند مرضو:
آلو صمى اهلل عميو و -ف في مرض موتو وقع بينيم شيٌء من االختبل -صمى اهلل عميو وسمم-أصحاب النبي 

-، فقال بعضيم: إن رسول اهلل ا ال تضموا بعده(())ىمموا أكتب لكم كتابً وذلك أنو قال في ذلك المرض:  -وسمم
فاختمف أىل البيت واختصموا، فمنيم  ،كتاب اهلل حسبنا ،قد غمبو الوجع، وعندكم القرآن -صمى اهلل عميو وسمم

ا ال تضموا بعده، ومنيم من يقول غير ذلك، فمما أكثروا المغو واالختبلف، قال بوا يكتب لكم كتابً قرّْ  :من يقول
 . ىذا اختبلف وقع لكنو انتيى.(1)))قوموا((: -وسمم صمى اهلل عميو- رسول اهلل

 .وسممصمى اهلل عميو وعمى آلو -كذلك حينما قبض رسول اهلل 
 واألحداث الِكبار يقع بعدىا وعندىا شيٌء من االضطراب كما ىو معموم. 

نما سبّ  ب كثيًرا من ىذه االختبلفات التي نعيشيا اآلن أحداث كبار حصمت قبل عشرين سنة أو أكثر، ثم بعد وا 
 ذلك أحداث تتابعت بعد ذلك. 

د والموفق من وفقو والمسدَّ  ،وىكذا الفتن والحروب تتسبب عن تداعيات واختبلفات يتفرق كثير من الناس بسببيا
 وىداه . -عز وجل-اهلل 

 صمى اهلل عميو وسمم:-ات اختالفيم حينما م
وقع ليم شيء من االضطراب والصدمة، كما جاء في و  -صمى اهلل عميو وسمم-ات النبي اختمفوا حينما م

عمى  -الى عنورضي اهلل تع-أقبل أبو بكر  أنيا قالت: -رضي اهلل تعالى عنيا-الصحيح من حديث عائشة 
فمم يكمم الناس حتى دخل عمى عائشة  ،فدخل المسجد ،حتى نزل -ناحية في المدينة-ْنح فرسو من مسكنو بالسُّ 

ثم أكب عميو  ،فكشف عن وجيو ،ةِحَبرَ  ى ِبُبْردٍ وىو مسجّ  -صمى اهلل عميو وسمم- يَّ النب فتيّممَ  -رضي اهلل عنيا-
فقد أما الموتة التي كتبت عميك  ،ال يجمع اهلل عميك موتتين ،فقال: بأبي أنت وأمي يا نبي اهلل ،ثم بكى ،فقّبمو
  .متيا

فقال لو أبو  ،م الناسوكان عمر يكم ،خرج -رضي اهلل عنو-ن أبا بكر إ :-رضي اهلل عنيما-يقول ابن عباس 
، فمال إليو -بدأ يتكممأي  -رضي اهلل تعالى عنو-فأبى، فتشيد أبو بكر  ،فقال: اجمس ،فأبى ،بكر: اجمس

صمى اهلل -فمن كان منكم يعبد محمًدا ، : أما بعد-رضي اهلل تعالى عنو-أبو بكر  فقال ،وتركوا عمر ،الناس
وقرأ عمييم:  ،ال يموت فإن اهلل حي قد مات، ومن كان يعبد اهلل -صمى اهلل عميو وسمم-فإن محمًدا  -عميو وسمم

اَت َأْو ُقِتَل اْنَقَمْبُتْم َعَمى َأْعَقاِبُكْم َوَمْن َيْنَقِمْب َعَمى َعِقَبْيِو }َوَما ُمَحمٌَّد ِإالَّ َرُسوٌل َقْد َخَمْت ِمْن َقْبِمِو الرُُّسُل َأَفِإْن مَ 
  [.ٗٗٔ]آل عمران:  َفَمْن َيُضرَّ المََّو َشْيًئا َوَسَيْجِزي المَُّو الشَّاِكِرين{

 .(2)يقول: فواهلل لكأن الناس لم يكونوا يعممون أن اهلل أنزل اآلية حتى تبلىا أبو بكر

                                 
(، ومسمم، كتاب ٕٖٗٗ(، رقم: )ٜ/ٙووفاتو ) -صمى اهلل عميو وسمم-أخرجو البخاري، كتاب المغازي، باب مرض النبي  (ٔ)

 (.ٖٚٙٔ(، رقم: )ٜٕ٘ٔ/ٖلمن ليس لو شيء يوصي فيو ) الوصية، باب ترك الوصية
 (.ٕٔٗٔ(، رقم: )ٔٚ/ٕأخرجو البخاري، كتاب الجنائز، باب الدخول عمى الميت بعد الموت إذا أدرج في أكفانو ) (ٕ)
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 ر في صدورىم وقموبيم وأذىانيم.المحفوظ المقر  أنستيم ىذا المعموم الصدمة
 فتحتاج النفوس إلى تذكير. ،في األحداث الكبار وىكذا يحصل الذىول

فاإلنسان  ،أو نتكمم عمى أحد ،أن نممز أحًدا ليس من شأننا ،ومن ىنا عقدنا ىذه المجالس لمتذكير وليس غير
 و بيا. وينبغي أن يكون شغم ،تكفيو ذنوبو وخطاياه

ْنَساَن َلِفي ُخْسٍر * ِإالَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُموا : -تبارك وتعالى-ولكنيا النصيحة التي قال اهلل  }َواْلَعْصِر * ِإنَّ اْلِْ
ْبِر{ اِلَحاِت َوَتَواَصْوا ِباْلَحقِّ َوَتَواَصْوا ِبالصَّ  ]سورة العصر[.  الصَّ

 فما ُيسمع بشر إال يتموىا.  :دونيا، يقولفينا الناس صاروا يرد
صمى اهلل -يقول: واهلل ما مات رسول اهلل  ،فقام عمر -رضي اهلل عنيا-وفي رواية في الصحيح عن عائشة 

 ،أو لغرض ،كنت أقول ىذا تصنًُّعا ما :يعني ،واهلل ما كان يقع في نفسي إال ذاك :قالت: وقال عمر -عميو وسمم
نما كنت أعتقده  إلى آخر ما قال. .(1) ..."وليبعثّنو اهلل فميقطعّن أيدي رجال وأرجميم"، وا 
 انتيى كل شيء. ما قال، وقرأ اآلية - تعالى عنورضي اهلل-فمما قال أبو بكر 

لم  -صمى اهلل عميو وسمم-أو أن النبي  -صمى اهلل عميو وسمم-رجعة النبي المسممين طائفة تقول ب لم يوجد عند
نما ذىب إلى ربو  ،يمت  ذىب ذلك جميًعا بمجرد قراءة ىذه اآلية. بل ،وسيرجع -تبارك وتعالى-وا 

 صمى اهلل عميو وسمم:-اختمفوا في موضع دفنو 
وقال  ،فقال بعضيم: ُيدفن في مسجده عند المنبر -عميو الصبلة والسبلم-اختمفوا أيًضا في موضع دفنو 

 يدفن في المدينة. :ىؤالء جميًعا يقولون ،آخرون: يدفن مع أصحابو في البقيع
وبعضيم يقول: ُينقل إلى  ،وبيا كانت بعثتو ونزل عميو الوحي ،بمتووبيا قِ  ،فبيا ولد ،وقال بعضيم: ُيدفن في مكة
 .عمييم الصبلة والسبلم-بيت المقدس حيث األنبياء 

فن نبي قط إال في ))ما دُ  :الحديث فقد ذكر ليم -عالى عنورضي اهلل ت-انتيى ىذا النزاع والخبلف بالصديق 
 .(2) مكانو الذي توفي فيو((
رضي -ثم ُدفن في حجرة عائشة  ،الذي توفي عميو، فحفروا لو -صمى اهلل عميو وسمم-فرفعوا فراش رسول اهلل 
 انتيى ىذا االختبلف. ،-اهلل تعالى عنيا وأرضاىا
 :صمى اهلل عميو وآلو وسمم-النبي  اختمفوا في الخميفة بعد

أن األنصار قد اجتمعت إلى سعد بن عبادة في  -رضي اهلل عنيا-فقد جاء في الصحيح من حديث عائشة 
  ساعدة. نيسقيفة ب

-فأسكتو أبو بكر  ،فجعل عمر يتكمم ،وأبو عبيدة ،وعمر ،فقالوا: مّنا أمير ومنكم أمير، فذىب إلييم أبو بكر

                                 
ا متخذً لو كنت ": -صمى اهلل عميو وسمم-، باب قول النبي -صمى اهلل عميو وسمم-أخرجو البخاري، كتاب أصحاب النبي  (ٔ)

 .(ٖٚٙٙ(، رقم: )ٙ/٘) "خميبلً 
 (.ٕٚ(، رقم: )ٖٕٔ/ٔأخرجو مالك في الموطأ، كتاب الجنائز، باب ما جاء في دفن الميت ) (ٕ)
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أني قد ىّيأت كبلًما قد أعجبني خشيت أال يبمغو أبو  عمر يقول: واهلل ما أردت بذلك إال ،-رضي اهلل عن الجميع
 بكر. 

 وقال في كبلمو: نحن األمراء وأنتم الوزراء.  -رضي اهلل عنو-فتكمم أبمغ الناس  ،ثم تكّمم أبو بكر
 فقال ُحباب بن المنذر: ال واهلل ال نفعل، مّنا أمير ومنكم أمير. 

ِِ  ،وأعربيم أحساًبا ،-يقصد قريًشا-ىم أوسط العرب داًرا  ،وأنتم الوزراء ،لكّنا األمراءر: ال، و فقال أبو بك عوا فباِي
 أو أبا عبيدة.  ،عمر

فأخذ عمر بيده  ،-صمى اهلل عميو وسمم-وأحبنا إلى رسول اهلل  ،فأنت سيدنا وخيرنا ،فقال عمر: بل نبايعك أنت
 . (1)فبايعو وبايعو الناس

 ولم يتسبب ذلك عن افتراق أو انقسام. ،وطويت صفحتيا ،المشكمةانتيت ىذه 
 انتيى. ،ىؤالء مجموعة ليم أميرىؤالء مجموعة ليم أمير و 

كيف يختمفون عمى  ،ما أذكر الجانب اآلخر عند أىل االفتراق المذمومرجو أن تستحضروا ىذه المواقف بعدوأ
 .أمور تافية

- وانظروا إلى حال أصحاب رسول اهلل !،كيف يتبلعب الشيطان بيؤالء ،ستضحكون من ُمبكيات وُمضحكات
   .صمى اهلل عميو وعمى آلو وسمم

 :الزكاة ياختمفوا في مانع
 وقد ارتدت العرب في نواحي الجزيرة.  ،مون؟ اختمفوا في تأّلف ىؤالءكيف ُيتعامل معيم؟ ىل ُيقاتَ 

واسُتخمف  -صمى اهلل عميو وسمم-قال: لما توفي النبي  -رضي اهلل عنو-فقد جاء في الصحيح عن أبي ىريرة 
صمى اهلل -وقد قال رسول اهلل  ،كيف تقاتل الناس ،قال عمر: يا أبا بكر وكفر من كفر من العرب ،أبو بكر

ال إلو اال اهلل عصم مني مالو  :فمن قال ،ال إلو إال اهلل :))أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: -عميو وسمم
  . ؟وحسابو عمى اهلل(( ،بحقو ونفسو إال

واهلل لو منعوني َعناًقا كانوا  ،فإن الزكاة حق المال ،قال أبو بكر: واهلل ألقاتمّن من فّرق بين الصبلة والزكاة
 لقاتمتيم عمى منعيا.  -صمى اهلل عميو وسمم-يؤدونيا إلى رسول اهلل 

 .(2)فعرفت أنو الحق ،قد شرح اهلل صدر أبي بكٍر لمقتال رأيت أنْ  قال عمر: فواهلل ما ىو إال أنْ 
 تبارك وتعالى.-انتيت المشكمة وسارت الجيوش تشّرق وتغّرب حتى أعادوا الناس إلى دين اهلل 

نفاذه   :اختمفوا في جيش أسامة وا 

                                 
ا خميبل : لو كنت متخذً -صمى اهلل عميو وسمم-، باب قول النبي -صمى اهلل عميو وسمم-أخرجو البخاري، كتاب أصحاب النبي  (ٔ)
 (.ٖٛٙٙ(، رقم: )ٚ/٘)
(، رقم: ٖٜ/ٜ) -صمى اهلل عميو وسمم-أخرجو البخاري، كتاب االعتصام بالكتاب والسنة، باب االقتداء بسنن رسول اهلل  (ٕ)
 (.ٕٓ(، رقم: )ٔ٘/ٔ(، ومسمم، كتاب اإليمان، باب األمر بقتال الناس حتى يقولوا: ال إلو إال اهلل محمد رسول اهلل )ٕٗٛٚ)
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يرون  -صمى اهلل عميو وسمم-لغزو الروم، فكان بعض أصحاب النبي  -صمى اهلل عميو وسمم-فقد جّيزه النبي 
 أن ىذا الجيش يبقى، فالمدينة أحوج ما تكون إلى الحماية. 

لّْ لواٍء قد وامتنع من ح ،وأصرّ  ،وقف -رضي اهلل تعالى عنو-أبا بكر  ولكنّ  ،أن الحال ال ُتسعف لمنازلة الرومو 
ولم يجاوز السابعة عشرة من  ،وىو قائد ىذا الجيش ،موه في أسامةفكم -صمى اهلل عميو وآلو وسمم-ي عقده النب

 المبشرين بالجنة.و  ،ومن البدريين ،وفي الجيش من كبار الصحابة ،عمره
 (1).رضي اهلل تعالى عنو وأرضاه-إال أن ُينفذه بقيادة أسامة بن زيد  -رضي اهلل عنو-فأبى أبو بكر 

 انظروا ما سيأتي بعد ذلك من اختبلف أىل األىواء. 
 . كما سنرى ،ويستحّمون قتال من خالفيم في ذلك ،فمثل ىذه القضايا كانوا يرتبون عمييا أحكاًما بالكفر والرّدة

 من الفتن واالختالف: -رضي اهلل عنو-موقف عمر 
وىو القّماع لمفتن، ولشياطين اإلنس والجن، حينما تبدو أدنى محاولة في عيد  -رضي اهلل عنو-في عيد عمر 

 كان يقمعيا.  -رضي اهلل عنو-عمر 
-ويقوم عمى المنبر  -صمى اهلل عميو وسمم-إذا كان يمنع من االختبلف في قضايا فقيية بين أصحاب النبي 

 ف بما كان من قبيل األىواء المضّمة؟فكي -كما سمعنا في الميمة الماضية
وكان  ،في المدينة -صمى اهلل عميو وسمم-أصحاب النبي كبار كان قد أبقى  -رضي اهلل تعالى عنو-عمر 

فيجتمع  -صمى اهلل عميو وسمم-يتخّوف أن يتفرق أصحاب النبي  -رضي اهلل عنو-يتخّوف، كانت سياسة لعمر 
  الناس في كل بمد عمى واحد منيم. 

 م بعد ذلك في المآل قد يؤدي ىذا إلى شيء من التفرق واالنقسام.ث
ذا طالبتو الجيوش بَمد -صمى اهلل عميو وسمم-فكان ُيبقي الكبار من أصحاب النبي  د لربما أرسل ليم عنده، وا 

 .رضي اهلل تعالى عنو وأرضاه-بذلك ويكتفي  ،ىذا بألف :ويقول ،واحًدا
عن رجل قد بحث عراجين عمر، عمر كان ي ،جاء يسأل عن متشابو القرآن وتعرفون خبر َصبيغ بن ِعْسل الذي

فخبأ لو عراجين،  ،ويسأل عنو ،يتتبع المتشابو -بين العسكر-يسأل عن متشابو القرآن بين األجناد  سمع عنو
  فإنو ُيربط ويضرب بو.  ،العذق الذي يكون فيو التمر إذا يِبس والعرجون:

وعميو عمامة  ،فجاء رجل -رضي اهلل تعالى عنو-فدخل الناس يتغّدون عند عمر  ،عراجين، جمع عرجون :يقال
قال:  [ٕ -ٔ]الذاريات:  }َوالذَّاِرَياِت َذْرًوا * َفاْلَحاِمالِت ِوْقرًا{ ،قال: يا أمير المؤمنين ،ولما تغّدى مع الناس ،كبيرة

   أنا عبد اهلل صبيغ. ،قال: أنا عبد اهلل صبيغ، متواضع قال: من أنت؟ ،وفي بعض الروايات ،أنت ىو؟
وأدمى رأسو، ففعل بو  ،فجعل يضربو عمى رأسو حتى سقطت عمامتو ،فقال: وأنا عبد اهلل عمر، فأخرج العراجين

ن كنت تريد قتمي فأنت وذاك، قال:  ،ذلك أياًما، فقال: يا أمير المؤمنين إن كنت تريد ما برأسي فواهلل قد ذىب، وا 

                                 
 (.ٜٕٓٛ(، رقم: )ٖٛٙ/ٕ) ( انظر القصة في سنن سعيد بن منصورٔ)
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 . لو وجدتك محموًقا يشير إلى الخوارج.(1)واهلل لو وجدتك محموًقا ألخذُت الذي بين عينيك
لو وجدتك محموًقا، عمر  ،-صمى اهلل عميو وآلو وسمم-لنبي في ذلك الحديث الذي ذكره ا (2)((سيماىم التحميق))
  . ةراسوصاحب ف ،ثًاكان محدَّ  -رضي اهلل عنو-

لى الشام ،ويذىبون إلى العراق ،ر الجيوش يأتون بالمدد من اليمن وغيرىا إلى المدينةُتسيَّ  تمن أحوالو لما كان  ،وا 
وا لمغزو ءعض ىذه القبائل والوفود الذين جا، ضمن بةببَ فجاءت مجموعة شَ  ،لمدينة يستعرضفخرج ليم بظاىرة ا

  في حروب العراق والشام. 
بصره، لم ينظر إلييم، كأنو  -رضي اهلل عنو-فصرف عمر  ،فجاء ىؤالء الجمع من الشباب بين ىؤالء األجناد

  كره النظر إلييم، كره شيًئا. 
 ،-رضي اهلل عنو-وىذا االنصراف عن ىؤالء واستغربو، لكن كانوا ييابون عمر  ،ىناك من شاىد ىذا الموقف

  تيّيبون سؤالو، فبقي ذلك في نفوس بعضيم. ي
 .نا يوم النيرواننيقولون: فرأينا عاّمتيم يطاعنو 

رضي -بقيادة عمي بن أبي طالب  -صمى اهلل عميو وسمم-وأصحاب النبي  ،الوقعة التي كانت بين الخوارجوىي 
 .يطاعنوننا يوم النيروان -هلل عنوا

 الشر، قبل ظيور ذلك بمدةر تفّرس فييم الفتنة في وجوىيم و لكن عم ،العراق والشام فيىؤالء ذىبوا إلى الغزو 
  .طويمة، قبل أكثر من عشرين سنة

ثم بعد ذلك أمر بو إلى البصرة، وكتب  ،ضرب صبيغ بن عسل ىذا -رضي اهلل تعالى عنو-فالشاىد أن عمر 
ان الرجل إذا جمس إلى حمقة من الحمق م، فكأاّل ُيجاَلس وال ُيكمَّ  -وىو أمير البصرة حينيا-ألبي موسى االشعري 

نيى أمير المؤمنين عن  ىذا الذي :: ىذا َعْزمة أمير المؤمنين، يعنيبعضيملم يعرفوه قال و التي في المسجد 
   فينفّضون، فيبقى وحده. ،مجالستومكالمتو و 

رضي اهلل -لعمر  -رضي اهلل عنو-فكتب أبو موسى األشعري  ،وكان شريًفا في قومو فذّل، حتى استقامت حالو
 بأن الرجل قد صّحت حالو، فأمر بمجالستو ومكالمتو. -عنو

 !.كم في تويتر اآلن، وفي ىذا الوسائل والوسائط وكم من ُقَحَمٍة في الفتن يحتاج إلى عراجين عمر
قد جاء أوانك، فقال: ال، نفعتني موعظة  :قيل لصبيغ -رضي اهلل عنو- لما خرجت الخوارج بعد ذلك عمى عمي  

 الرجل الصالح. 
بعض ىؤالء الذين يتكّممون في أمور ِكبار ال يحسنونيا، ىؤالء قد ال يحتاجون إلى الرد العممي، بعض ىؤالء 
الُكتّاب الذين يطعنون في شرائع اإلسبلم، ويشّككون في أصولو وثوابتو، ىؤالء قد ال يحتاجون إلى رد عممي، 

                                 
(، ٖٙٔٔ(، رقم: )ٔٓٚ/ٗ(، وشرح أصول اعتقاد أىل السنة والجماعة )ٕٗٙٓ(، رقم: )ٕٙ٘٘/٘انظر: الشريعة لآلجري ) (ٔ)

 (.   ٜٕٖ(، رقم: )ٗٔٗ/ٔواإلبانة الكبرى البن بطة )
 (.ٕٙ٘ٚ(، رقم: )ٕٙٔ/ٜال تجاوز حناجرىم ) يم وتبلوتيمأخرجو البخاري، كتاب التوحيد، باب قراءة الفاجر والمنافق، وأصواتُ  (ٕ)
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نما ىؤالء يحتاجون إلى فعل عمر  ،ألنيم ليسوا بطبلب لمحق أصبلً   بصبيغ. -رضي اهلل تعالى عنو-وا 
  بو القادحة في أصول الدين وكّمياتو، واهلل المستعان.وس من الشُّ ءفيذىب ما بتمك الر 

 .كرون ىذا األمريذ -رحميم اهلل-العمماء  ،الذي دون الفتن ُكِسر الباب -رضي اهلل تعالى عنو-تل عمر لما قُ 
 رضي اهلل عنيما:-في عيد عثمان وعمي  واالختالف الفتن

ا عميو وبعد صدر خبلفتو اختمف قوم عميو، ثم بعد ذلك خرجو  -رضي اهلل تعالى عنو-حتى جاء عيد عثمان 
 لم ُيدفن منذ -رضي اهلل تعالى عنو وأرضاه-فقتل مظموًما، حتى إنو  -رضي اهلل تعالى عنو-واستحموا دمو 

 البداية في البقيع، تخوًفا عميو.
نما دفن في مكان البقيع.  تما وّسعثم بعد ذلك دخل ىذا المكان في البقيع، ل ،الخميفة لم يدفن في البقيع! وا 

صمى اهلل عميو -نبي من العشرة المبشرين بالجنة، قال فيو ال -صمى اهلل عميو وسمم-صير النبي  الخميفة الراشد
 " بعد أن جيز جيش العسرة. (1) ((عثمان ما فعل بعد اليوم ما ضرّ )) :-وآلو وسمم

ألن أىل الفتنة قد يتصرفون تصرًفا ال  ؛أن يحمموه إلى البقيع -عميو وسممصمى اهلل -ما استطاع أصحاب النبي 
 . رضي اهلل تعالى عنو وأرضاه-قتمو ُتحمد عواقبو بعد 

وحصمت  ،فينالجمل وصِ  :ووقعت الوقائع -تعالى عنورضي اهلل -ىكذا أيًضا حدث االختبلف في عيد عمي 
  حادثة التحكيم المعروفة. 

الفريقين، أىل الشام وأىل ورفضوا ىذا التحكيم، وكّفروا  -رضي اهلل تعالى عنو- ومن ىنا خرج قوم عمى عمي  
 منذ البداية بقبولو. -عنو رضي اهلل-ا ألنيم ىم الذين ألزموا عميِّ  ؛بل كّفروا أنفسيم أنيم َقبموا التحكيم ،العراق

وأن يقّر عمى نفسو  ،بأن ُيكّفر نفسو -رضي اهلل عنو-ا رجعنا إلى االسبلم، وطالبوا عميِّ  :ثم قالوا ،روا أنفسيمفكفّ 
 ثم يرجع إلى االسبلم. ،بالكفر

ّجج الفتنة عمى ؤ باع عبد اهلل بن سبأ الذي كان يُ ئية، أتبَ خبلُف السَّ  -رضي اهلل عنو-وظير في عيد عمي 
 حتى ُقتل.  -رضي اهلل عنو-عثمان 

قال لو ي- أمر موالهفي ذلك العيد، واّدعوا فيو األلوىية، فمّما  -رضي اهلل عنو-ي عمي فجاء قوم قد غموا ف
 ،إليك ربي لترضى ويقولون: وعجمتُ  يافتون فييا طواعية،فجعموا يت ،أججيا في خندق ،بأن يؤجج النار -برمْ قَ 

  عذب بالنار إال رب النار، عممنا أنك ىو.قالوا: ال ي ،يقول: وما ذاك؟فكان 
 نسأل اهلل العافية. ،يظن أنو بذلك عمى ىدى وحق وصواب ،المفتون يمقي نفسو بالنار طواعية

 .رضي اهلل تعالى عنو وأرضاه-بعمي في ذلك الوقت يأتي من يّدعي األلوىية 
 :جالفرق األخرى بعد الشيعة والخوار ظيور 

ثم أيًضا أنكر عمييم من كان  ،ظيرت القدرية بعد الشيعة والخوارج -رضي اهلل عنيم-في أواخر عيد الصحابة 
 ،وجابر ،وابن أبي أوفى ،وابن عباس ،كابن عمر -صمى اهلل عميو وسمم-في ذلك العيد من أصحاب النبي 

                                 
 (.ٖٔٓٚ(، رقم: )ٕٙٙ/٘) -صمى اهلل عميو وسمم-أخرجو الترمذي، أبواب المناقب عن رسول اهلل  (ٔ)



8 

 

صمى اهلل عميو -وغير ىؤالء ممن كان عمى قيد الحياة من أصحاب النبي  ،وعقبة بن عامر ،وأبي ىريرة ،وأنس
   وأمروا بيجرىم ومباعدتيم. ،-وسمم

بن وافقو عمرو نشأت عمى يديو فرقة المعتزلة، و  وىكذا أيًضا ظير في زمن التابعين واصل بن عطاء الذي
 وكانوا من تبلمذتو.  ،واعتزلوا مجمس الحسن البصري ،عبيد

 ء فيما بعد بالمعتزلة ليذا السبب أو لغيره مما قيل. ُعرف ىؤال
وتكمم في خمق القرآن والجبر في القدر، أن  ،وظير الجيم بن صفوان ،في أواخر القرن األول ظير ىؤالء

، وكُثر أتباعو في -عز وجل-وتعطيل الصفات عن اهلل  ،وقال بفناء الجنة والنار ،اإلنسان ُمجبر عمى فعمو
   المشرق.بعض نواحي 

ر فمم تُبِق من أصحاب بد -مقتل عثمان :يعني-وقعت الفتنة األولى  :-رحمو اهلل-يقول سعيد بن المسيّْب 
، فمم تُبق من أصحاب الحديبية أحًدا، ثم وقعت الثالثة فمم ترتفع -ّرةيعني الحَ - أحًدا، ثم وقعت الفتنة الثانية
 .افيةولمناس َطَباخ. نسأل اهلل الع

  تطيش العقول في ىذه األحوال والفتن. ،رتفع ولمناس عقللم ت :يعني
والقدرية والمرجئة في  ،-رحمو اهلل-كما يقول شيخ االسبلم ابن تيمية  ،فالخوارج والشيعة حدثوا في الفتنة األولى

  والجيمية ونحو الجيمية خرجوا بعد الفتنة الثالثة، فصار ىؤالء من الذين فرقوا دينيم وكانوا شيًعا. ،الفتنة الثانية
والضبللة  -كما سيأتي-البدعة بالبدعة  فصاروا يقابمون ،التشرذموىنا بدأ االنشقاق واالنشعاب والتشتت و 

اليونان والفمسفة بتمك الكتب التي قد بمنطق  عانوا عمى ذلكواست ،وكثرت البدع واألىواء والفرق ،بالضبللة
ويرّدون بذلك أيًضا عمى الخصوم.  ،وأصوليم ومبادئيم ،ترجمت، فصاروا يستعينون بيا عمى تقرير قواعدىم

 أىل الكبلم. :وقيل ليؤالء ،والخوض في مسائل الدين ،فكثر الجدل والكبلم
رجاء. غيبلن ىذا ُقتل أول من قال بالقدر واإل الدمشقيَغيبلن  نإ :ومن كتبوا في الفرق ،جمع من المؤرخين قال

   الحظ الوقت، كان مبكًرا. ،وخمسة ائةبعد سنة م
ن اإليمان ىو المعرفة، الحظ عقيدة المرجئة. إقال:  ،ة وثمان وعشرين لميجرةائبن صفوان ُقتل سنة مالجيم 

  .اإليمان مجرد المعرفة!
واصل  :وس الضبللةءصف القرن الثاني اليجري نجد أن ر منت حتىإًذا لو نظرنا إلى نياية القرن األول اليجري 

  .ىذا مؤسس فرقة المعتزلة ،وثبلثينة وواحد ائبن عطاء المتوفى سنة م
 ة وثمانائلك الجيم بن صفوان المتوفى سنة مكذ، ة وأربع وعشرينائالجعد بن درىم قبمو المتوفى سنة م

  ىؤالء ثبلثة. ،وعشرين
بل ىو في منزلة  ،أن الفاسق المّمي ليس بمؤمن وال كافر، بواصل بن عطاء جاء بعقيدة المنزلة بين المنزلتين

 بين المنزلتين وأنو مخّمد في النار. 
ن أىل الشام وأىل العراق، أ -صمى اهلل عميو وسمم-أيًضا زعم أن أحد الفريقين المتحاربين من أصحاب النبي 

 وليذا طعن في عدالتيم.  ،أحد الفريقين فاسق ال بعينو
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منيم يتبّجح أنو لو شيد عنده ىؤالء كان الواحد ، و ما يدل عمى احتقارىم وازدرائيموكبلم أضراب ،وجاء من كبلمو
ىؤالء أصحاب  ،عمى حزمة َبْقل ما قبل شيادتيم -رضي اهلل عنيم أجمعين-ومعاوية وعمرو بن العاص  عميّّ 

 .صار ُينظر إلييم بيذا النظر! -صمى اهلل عميو وسمم-النبي 
، وأنكر أن يكون اهلل قد اتخذ إبراىيم -عز وجل-وأنكر كبلم اهلل  ،الجعد بن درىم ىو أول من قال بخمق القرآن
 وتمّقى ذلك عنو الجيم بن صفوان.  ،خميبًل، وىو أول من تكمم في الصفات وأنكرىا

وزاد عمى ذلك القول بالجبر في  ،والقول بخمق القرآن ،تبنى آراء الجعد بن درىم من نفي الصفاتالجيم ىذا 
وأن الكفر ىو الجيل باهلل فقط، إضافة إلى القول  ،وأن اإليمان ىو المعرفة ،القدر أن اإلنسان مجبر عمى أفعالو

نسأل اهلل  ،نسبة الجيل إلى اهلل، قبل وقوعيااهلل ال يعمم األشياء وأن  ،وأن عمم اهلل حادث ،بفناء الجنة والنار
   العافية.

بقيت ىذه الفرق الكبار:  ،بعد ذلك من منتصف القرن الثاني اليجري إلى أن ُرفعت فتنة القول بخمق القرآن
  وتمقى بعض زعماء ىؤالء من بعض. ،لكن حصل بينيا تزاوج وتداخل ،الخوارج، الشيعة، المعتزلة، المرجئة
لكن ذلك لم  ،ىشام بن الحكم مثبًل كان ُيعرف بيذا ،قول الُمجسمة ىتبنَمن فالشيعة مثبًل من المتقدمين منيم 

ونفي الصفات، كما حصل ذلك أيًضا لبعض طوائف  ،فقد حصل ىناك تأثر بالمعتزلة في التجيم ،يمبث طويبلً 
ونفي الصفات، ىذا كمو  ،ونفي الرؤية ،آنيقولون بخمق القر  -كما ىو معروف إلى عصرنا ىذا-فإنيم  ،الخوارج

   مما تمقوه من المعتزلة.
ويشتغمون  ،وصاروا يدرسونيا ،فة التي ُترجمت بعد ذلكالمعتزلة ىم أكثر الطوائف إكباًبا عمى كتب اليونان والفمس

ويردون بقواعدىا الجدلية عمى مخالفييم، واستطاعوا أن يقنعوا الخميفة المأمون  ،ويقررون بيا أصوليم ،بيا
 وحاولوا قبمو بأبي جعفر المنصور. 

قنعو بأن يحمل الناس عمى القول أن بعض المعتزلة لما أراد أن ي :لكن الذي حدث مع أبي جعفر المنصور
 بخمق القرآن، قال: ىذا ال يكون ويزيد بن ىارون حّي.

قال:  ،قال: فابعثني إليو أكممو ،قال: ىذا ال يكون ويزيد بن ىارون حيّ  ،بن ىارون شيخ اإلمام أحمد يزيدو 
  اذىب إليو. 

وقال: إن أمير المؤمنين يريد أن ُيظير القول بخمق القرآن، فقال: فاجمس  ،فجاء ىذا الرجل إلى يزيد بن ىارون
 وتتكمم بعد الصبلة بحضور الجمع.  ،فإذا صمى الناس تقوم

 وقال: إن أمير المؤمنين يريد إظيار القول بخمق القرآن.  ،وبعد الصبلة قام ،فجمس الرجل وفرح
وقطع عمى أبي جعفر  ،فأحرجو وقطع عميو الطريق ،فقال يزيد بن ىارون: أمير المؤمنين ال يقول بذلك

 المنصور.
فُقطع الطريق عمى ىذا  (1).يمعب بك ،فقال: ويحك ،وقص عميو ما وقع ،رةفرجع الرجل إليو في حال من الَحي

                                 
 (.ٖٕٚ/ٔٔ( انظر: سير أعبلم النببلء )ٔ)
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 ئدت ىذه الفتنة. ووُ  ،الرجل وأضرابو
وأعمن ىذه العقيدة بالقوة  ،الناس عمى ذلك لَ وحمَ  ،قنعوا المأمونواستطاعوا أن ي ،ظير قرنيا بعد ذلك لكن

 والسوط والحبس. ،والسيف
 ،وىو من أكبر أصحاب الشافعي ،مات في قيوده -رحمو اهلل- العمماء منيم من مات في الحبس كالبويطي

 ِجيء بو من مصر. 
 ومن أىل العمم من أظير شيًئا من الموافقة بطريق التعريض، ومنيم من أبى.

سنة مائتين -في تمك السنة توفي المأمون  ،وقع لو ما وقعو  ،كان عمى رأس ىؤالء -رحمو اهلل-اإلمام أحمد 
   وحمل الناس عمى ذلك. ،ثم جاء المعتصم ،-لميجرة ةعشر  وثماني

رى أمثال اإلمام أحمد ُيربط ثم ُيجمد، وفي رمضان كان الرجل لربما يحصل عنده شيء من التردد. وحينما يَ 
 قل شيًئا.  ،يحفظ ماء الوجو ًئاشي :ويقول لئلمام أحمد: قل شيًئا أجد لك فيو مخرًجا. يعني

ويقولون:  ،المعتصم ضونوكان ىؤالء يحر  ،يطالبيم بدليل من الكتاب أو السنة -رحمو اهلل-فكان اإلمام أحمد 
  .ن قبمك؟قواًل قال بو مَ  أتدعُ 
  كيف تتخمى عن عقيدة وتتراجع عنيا؟ فكان ُيستفز بمثل ىذا الكبلم. ،المأمون :يعني

وكل الذي تولى الخبلفة المتإلى أن جاء عيد  ،وجاء الواثق وسار عمى نيج المأمون والمعتصم ،استمرت الفتنة
وىج ضبلل المعتزلة،  وىنا خف ،وأظير اهلل السنة ،ة في عيدهفرفعت الفتن ،ين وثبلثين لميجرةتتين واثنائم ةسن

واستمر ذلك عبر  ،ألفكاروبقيت تمك ا ،لكن بقيت تمك الطائفة ،-عز وجل-وأذليم اهلل  ،لكن ذلك لم ينطفئ
    القرون عمى تفاوت.العصور و 

حينما يتكمم  -رحمو اهلل-الذىبي  ،"تذكرة الحفاظ" :من الكتب الجيدة المفيدة كتاب -عمى سبيل المثال-انظر 
  ىذه التعقيبات جيدة وجميمة ومفيدة. ،عن طبقة من الطبقات يعّقب بتعقيب

ويذكر بعض ما فيو  ،وحال أىل العمم ،حال المسممين في ذلك العصر يذكر فييا :مة منياأذكر لكم نماذج قمي
 عبرة.
 ،والسنن مشيورة ،وأعبلم الجياد منشورة ،وعمٍم غزير ،في الطبقة الخامسة: كان اإلسبلم وأىمو في عز تام يقول

وكثرة الجيوش  ،ية من العيش باألمنْينِ والناس في ُبمَ  ،والُعباد متوافرون ،والقّوالون بالحق كثير ،والبدع مكبوتة
 . (1)المحمدية
إلى  وكذلك أيًضا أفريقيا أرض الحبشة ،-بعض اليند- المشرق وجزيرة األندلس إلى ،المغربى من أقص
 الحبشة.

ئتين نجم التشيع. المأمون كان اواسُتخمف المأمون عمى رأس الم ،يقول في آخر الطبقة السادسة: لما ُقتل األمين
 في األذان.  ى بحّي عمى خير العملأن ُينادَ  :يامن ضمن األشياء التي ىّم ب

                                 
 (.ٜٚٔ/ٔانظر: تذكرة الحفاظ ) (ٔ)
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 كبار مثل اإلمام أحمد.  أئمة ىذا العيد فيو في عيد المأمون،
-يقول: ونبتت حكمة األوائل  -ىذا كبلم الذىبي-وبزغ فجر الكبلم  ،وأبدى صفحتو ،فالحاصل أنو نجم التشيع

عمٌم جديد  ، ونشأ لمناس-التنجيم في ذلك الوقت :يعني- وُعمل رصد الكواكب ،ومنطق اليونان ،-يعني الفمسفة
قويت شوكة الرافضة و  ،قد كانت األمة في عافية منو، وال يوافق توحيد المؤمنين ،ال يبلئم عمم النبوة ،ُميمك ُمردٍ 

فبل حول وال قوة إال  ،فامتحن العمماء ،ودعاىم إليو ،حمل المأمون المسممين عمى القول بخمق القرآنو  ،والمعتزلة
 .(1)باهلل

وُيعزل منقول  ،سفةالفبل م عقولُ وتُقدَّ  ،الببلء أن تعرف ما كنت تُنكر، وتُنكر ما كنت تعرفيقول الذىبي: إن من 
ياك  ،فالفرار الفرار قبل حمول الدمار ،وتقع في الَحيرة ،وُيتبرم بالسنن واآلثار ،ى في القرآنُيمارَ و  ،أتباع الرسول وا 

   .(2) [ٔٓٔ]آل عمران: }َوَمْن َيْعَتِصْم ِبالمَِّو َفَقْد ُىِدَي ِإَلى ِصرَاٍط ُمْسَتِقيٍم{ ومضبلت األىواء ومجاراة العقول 
يقول في آخر الطبقة الثامنة: فمقد تقاّل أصحاب الحديث، وتبلشوا، وتبّذل الناس بطمبو، ييزأ بيم أعداء الحديث و 

ى التقميد في الفروع من غير تحرير ليا، ويسخرون منيم، وصار عمماء العصر في الغالب عاكفين عم ،والسنة
واستحكمت  ،فعّم الببلء ،من غير أن يعقموا أكثرىا ،وآراء المتكممين ،مكّبين عمى عقميات من حكمة األوائل

وأقبل  ،ر من لسانووقص ،أقبل عمى شأنو أفرحم اهلل امر  ،وقبضو من الناسوالحت مبادئ رفع العمم  ،األىواء
الميم فوفق  ،وعبد اهلل قبل أن يبغتو األجل ،وأدمن النظر في الصحيح ،وبكى عمى زمانو ،عمى تبلوة القرآن

   .(3)وارحم
وقال في آخر الطبقة التاسعة: ولقد كان في ىذا العصر وما قاربو من أئمة الحديث النبوي خمق كثير وما ذكرنا 

. إلى (4)وعدد من أساطين المعتزلة ،عوالفرو  الرأيأىل عشرىم ىنا، وكذلك كان في ىذا الوقت خمق من أئمة 
 آخره.

متعمقة بموضوع  ألنيا ؛ظيرت بدعة الخوارج والرافضة -رضي اهلل عنو-أنو في أواخر خبلفة عمي  :الحاصل
المختار ابن أبي      وقصة ابن الزبير في مكة، وظير  ،ّرةثم حدثت بعد ذلك فتنة أىل الحَ  ،اإلمامة والخبلفة

 عبيد بالعراق.
حان الِكفة في بعض النواحي ثم بعد ذلك لما رأى ُرج ،المختار ابن أبي عبيد كان من قواد ابن الزبير الكبار

 ألىل التشيع أظير التشيع، ثم بعد ذلك اّدعى أنو ُيوحى إليو. 
وفي بعض اآلثار أنيم  ،وا إليوءحتى جا ،كان زوًجا ألخت المختار الثقفي ىذا -رضي اهلل عنو-ابن عمر 

نَّ الشََّياِطيَن َلُيوُحوَن ِإَلى َأْوِلَياِئِيمْ صدق  :فقال ،وا إلى ابن عباس فقالوا: إن المختار يزعم أنو يوحى إليوءجا  }َواِ 

                                 
 .(ٕٓٗ/ٔ) المصدر السابق انظر: (ٔ)
 .نفسوالمصدر انظر:  (ٕ)
 (.ٙٛ/ٕ)المصدر السابق انظر:  (ٖ)
 (.ٓ٘ٔ/ٕ) المصدر السابقانظر:  (ٗ)
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 .(1) [ٕٔٔ]األنعام: ِلُيَجاِدُلوُكْم{ 

 نسأل اهلل العافية. ،المختار ىذا ىو أول من جاء ببدعة القول بالبداء
 ،ثم ال يقع ،ويتبلعب بيؤالء الحمقى ،كذا وكذانو سيحصل كذا و ا  و  ،وحي إليوو أُ إن :ماذا كان يقول؟ كان يقول

   .؟فماذا كان يقول
 عل اهللَ جَ  :يعني ،يًبا، فتغير القدر بناًء عمى ذلكظير لو أمٌر كان مغ :لو؟ يعني اما معنى بد ،هلل ابد كان يقول:

 كان يقول بالبداء.  -قّبحو اهلل-فيذا  ،كمو ورأيوغّير قولو وحكخمقو، المخموق يُ 
 -رضي اهلل عنيم-في زمن ىؤالء الصحابة  ؟عقيدة القول بالبداء جاء بيا ىذا الرجل الضال، الحظ في أي وقت

 ،أعبلم اليدى ،عمماء أئمة كبار ،وأمثال ىؤالء ال زالوا عمى قيد الحياة ،ابن عمر، ابن عباس، ابن الزبير
 .!ويقول مثل ىذا الكبلم ،مثل ىذا! ويجترئ ىذه الجرأةويظير  ،ومصابيح الدجى

وتكمموا في  ،بدعة القدرية والمرجئة -كما عرفنا-وحصمت  -رضي اهلل عنيم-ىذا في أواخر عيد الصحابة 
  مسائل القدر واإليمان والوعد والوعيد.

وىذا لما  ،اية الدولة العباسيةوبد ،فيذا جاء في عيد صغار التابعين في أواخر الدولة األموية :أما نفي الصفات
 ،وكتب اليند ،وكتب الفرس ،عجمية، كتب اليونانوُعّربت الكتب األ ،تسمط األعاجم في عيد الدولة العباسية

ر العموم الفمسفية، حص انتشر الرأي والكبلم والتصوف ف ،ل بعد ذلك توسع في ىذا البابوالروم التي كانت تُقرّْ
 واهلل المستعان. ،ك حصل، وكل ذلك وقعكل ذل ،والتجيم ونفي الصفات

ثم بعد ذلك تحول   ،وردود أفعال لحاالت الترف التي كانت في عصر بني أمية ،االبداية زىدً في  كان التصوف
  إلى شيء آخر. 

وانظر إلى الطرق الصوفية اآلن من شرق العالم اإلسبلمي إلى  ،ويرة ُبنيت لمصوفية كانت في البصرةأول دُ 
 مغربو. 

 ويْتبع ىؤالء المبليين من الناس. ،وُيعقد عميو الوالء والبراء ،بو -عز وجل-وكيف صار ذلك ديًنا ُيدان اهلل 
القول في ذات اهلل،  :فرق ذكر بعض أىل العمم أنيا سبعةاألصول التي ضّل بيا ىؤالء من أصحاب األىواء والت

والقول في صفاتو، والقول في أفعالو، والقول في الوعيد، والقول في اإليمان، والقول في القرآن، والقول في 
 اإلمامة. 

فالُممّثمة ضّموا في ذات اهلل، والجيمية ضموا في الصفات، والقدرية ضموا في األفعال، والخوارج ضموا في الوعيد، 
 يمان، والمعتزلة ضموا في القرآن، والرافضة ضموا في اإلمامة.والمرجئة ضموا في اإل

ال ،لبداياتىذه كانت ا ومن  ،وتأثر بعضيم ببعض ،كانوا قد تمّقى بعضيم عن بعض الفرقىذه أصحاب فإن  وا 
وامتدت ىذه الضبلالت من طائفة إلى طائفة، فصارت الطائفة الواحدة تجمع مع  ،ثم تبلقحت األفكار عندىم

 وذلك مما اقتبستو من الفرق األخرى المنحرفة. ،ألول ضبلالت أخرى تضيفيا إلى انحرافياضبلليا ا

                                 
 (.ٙٗٗ/ٙأنساب األشراف لمببلذري )، و (ٕٜٗ(، رقم: )ٖٕٛ/ٔانظر: المعجم األوسط ) (ٔ)
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 :-إن شاء اهلل-بعد ىذا العرض التاريخي وسيأتي في التاريخ أشياء وأشياء أيًضا في مواضعيا 
 سبب االنحراف واالختالف:

 ننتقل بعد ذلك إلى السؤال آخر:
مثل ىذه االنحرافات؟ ماىي األسباب التي جعمت ىذه األمة تختمف  ما الذي حدث؟ ما السبب؟ ما الذي أوجد

 ىذا االختبلف المذموم؟
 :تحتيا فرعانتتصل بالنظر والتمقي واالستدالل، وىذه الجممة  ،منو ما يرجع إلى أمور منيجية فىذا االختبل

وىناك  ،ادر التمقيىناك انحرافات وقعت من جية مص يتعمق بالنظر والتمقي واالستدالليعني ما  األول:
 واالستدالل والفيم.  ،انحرافات وقعت بسبب طريقة النظر واالستنباط

 .رضي اهلل تعالى عنيم وأرضاىم-لح عمى غير فيم السمف الصا :يعني
 نأخذ الجانب األول: وىو ما يتعمق بمصادر التمقي.

وما يرجع إلى ذلك من اإلجماع والقياس، فيما راجعان إلى ىذين  ،مصادر التمقي معروفة، الكتاب والسنة
 األصمين الكتاب والسنة. 

نما ىو حجة بيانية ،كقول الصحابي، وىو ليس بحجة رسالية ،ىناك مصادر أخرى مختمف فييا عند  :يعني ،وا 
صمى اهلل عميو - يكون ذلك مما ُيبين عن أمر قد خفي عمينا من حال رسول اهلل ،حجة بشروطفيو  ،القائل بو

   أو فعمو أو مقالو.  -وسمم
 ،رسمةيتعمق بسد الذرائع، والمصالح الموىكذا ما  ،-أعني الصحابي-ىذا متفق عميو  ،لكن كبلمو ليس بوحي

 ىذه من األصول المختمف فييا.  ،وعمل أىل المدينة
 الزيادة عمى مصادر التمقي:

فإن ىذا تارة يكون بالزيادة عمى ىذه  -من جية مصادر التمقي-أولئك الذين وقع عندىم الخمل من ىذه الحيثية 
  إلغاء بعض ىذه المصادر. :يعني ،المصادر، وتارة يكون بالنقصان منيا

كيف يضل ىؤالء  :أقول أنا كثيًرا ما أتأمل ،ب والحواجزالزيادة مثل ماذا؟ انظر كيف الشيطان يجعل الُحج
موجودة، كيف يضمون؟ ستعرفون اآلن كيف  -صمى اهلل عميو وسمم-الناس وكتاب اهلل موجود وسنة النبي 

 يضمون.
نما عنده من الِحذق ،الشيطان ليس بذي غباء وغفمة لناس من من ا اوطرق اإلضبلل ما يجتال بو كثيرً  ،وا 

 . األذكياء فضبًل عن غيرىم
 ما مصادركم؟  ،عندنا مصادرنا :يقول لك الصوفية خذ مثبلً  :درفالزيادات عمى ىذه المصا

حدثنا فبلن،  :حدثنا فبلن، قال البخاري ،حدثني قمبي عن ربي، أنتم عندكم إسناد طويل ،عندنا أواًل اإلليام :قالوا
  حدثنا عن فبلن.  ،أخبرنا فبلن، قال فبلن

  مباشرة.  ،أنا حدثني قمبي عن الحي الذي ال يموت
ر ينصح فييا الرازي صاحب التفسير المتكمم المعروف من كبا ،عربي الصوفي المعروف عمى رسالة البن وقفت
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نما ىو خموة  ،ما تحتاج إلى ىذا العمر المديد في البحث والتنقيب والدراسة ،يقول لو: يا أخي عمماء أىل الكبلم وا 
 وكشف.

 فعندىم الكشف الصوفي بأنواعو الثبلثة:
 :ويقول لك ،يرى أشياء عمى بعد آالف الكيمومترات :يعني ،يرى أشياء ما يراىا الناس ،عندىم كشف بصري

 حصل في المكان الفبلني الشيء الفبلني، ىذا الكشف البصري.
فبلن قال كذا، فبلن يستغيث  :ويقول ،وعندىم الكشف السمعي، بمعنى أنو يسمع أشياء عمى بعد آالف األميال

 ذلك.أو نحو  ،أو بالشيخ ،بالقطب
نما  ،حّصمو بالطمب والدرسعنده من العموم والمعارف ما ال يوعندىم الكشف العممي بمعنى أنو يصير  وا 

 باإلليام. 
 ىذا الذي قال فيو صاحب مراقي السعود في أصول الفقو:

 األولياءِ  أعني بو إليامَ  ***بالعراءِ  وُينبذ اإلليامُ 
ىذا الذي  ،ربيمنيا ىذا اإلليام، حدثني قمبي عن  ،ال عبرة بيالّما ذكر المصادر ذكر المصادر المنحرفة التي 

 ،يقول: وّقف، أنا عندي مصدر آخر ،: قال اهلل، قال رسولو، أخرج البخاري في صحيحوتتحدث معو تقول لو
  ولست بحاجة إلى عمومكم يا أىل الظاىر. ،أقرب من ىذا كمو

 ئمة. ة، الرافضة منيم يقولون بعصمة األالشيع :الطوائفمن الزيادة عمى مصادر التمقي عمى سبيل المثال عند 
ألنو  ؛فكبلميم تشريع ،أن الواحد منيم ال ينطق عن اليوىبمعنى  ،ىؤالء األئمة عندىم قد تحققت ليم العصمة

 معصوم، فيتمّقون عنيم. 
ئمة فصاروا ُيمفقون عمى ىؤالء األ ،دىم عمى الكذب، فيم أكذب الطوائفين عنومعموم أن ىؤالء إنما مبنى الد

 .ا ما قالوىالييم أشياء كثيرة جدِّ من األكاذيب ويضيفون إ
فيؤالء صار عندىم من الدين في األصول  ،ويات المكذوبة عن أئمة أىل البيتوا الدواوين والكتب بيذه المر ئومم

ذا ُسئموا من أين لكم ىذا؟ قالوا: ىذا تمقيناه عن األئمة ،بو سمطاًنا -عز وجل-والفروع ما لم ُينّزل اهلل  وىم  ،وا 
  معصومون.

وامتداد ىذه  ،قديًما المعتزلة ،إلى أصحاب المدرسة العقمية قديًما وحديثًا -وىذا كمو لمتمثيل فقط-أيًضا إذا نظرت 
  المعروفة.  وما إلى ذلك من األسماء ،المدرسة إلى اليوم بما يسمى بالتنويريين والعقبلنيين

أو كممات  ،لكنو يتمقى ذلك عبر دورات ،وقد يتأثر بيم بعض من ال بصر عنده أصبًل بأصول ىؤالء ومبادئيم
دورات في البرمجة العصبية،  ،قدم في بعض القنوات الفضائيةن طريق بعض ما يعأو إشارات  ،في تغريدات

  يوجد في بعضيا.  :ولكن أقول ،وال أعمم الحكم ،وما إلى ذلك ،دورات في بعض الميارات، تطوير الذات
طيب ما ىو المطموب؟ المطموب الرجوع إلى المربع البائس الذي ضّل فيو من ضّل من المعتزلة  ،ال ُتؤّجر عقمك

 ،لوجعموه الُمعوَّ  -كما سنرى-وجعموه أصبًل  ،ضّخموا العقل ،وعمماء الكبلم ،وأضرابيم من طوائف الجيمية
  .وجعموا النقل عاضًدا وتابًعا لو ،تبوعوالمقّدم والم
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ئد ال يصح أن تُبنى وال وأن العقا ،ألنو قطعي بزعميم ؛فإذا تعارض عندىم العقل والنقل فالمقدَّم عندىم ىو العقل
حتى المتواتر؟ طبًعا ىم  ،وليست نقمية ،عمى القطعيات، وأن ىذه القواطع يجب أن تكون عقمية ُتؤسس إال

  وىذا الكبلم غير صحيح بيذا اإلطبلق.  ،واآلحاد يفيد الظن ،أكثر األحاديث آحاد :يقولون
ولكنو غير قطعي في  ،المتواتر قطعي في الثبوت :سّممنا جداًل، حتى المتواتر؟ القرآن متواتر، قالوا :نقول ليم

 آخره. وتقييد المطمق إلى  ،الداللة، ألنو يتطرق إليو أنواع االحتماالت من تخصيص العام
عجًبا، إًذا ال ُيستفاد من نصوص الوحي من الكتاب والسنة في أبواب االعتقاد عمى سبيل االستقبلل  :نقول

  واالبتداء.
نما ُيرجع في ذلك إلى القواطع العقمية ،قالوا: ال يمكن، ألنيا ظنّية   العقل.  ،وا 

وقد  ،وتركتم عموم الكتاب والسنة ،م العقلوقد أّليت ،وُتعظمون العقل ،نقول ليم: ىا أنتم تنتسبون إلى العقل
 فأين العقل الذي تزعمون؟  ،وصار المعتزلة طوائف يكّفر بعضيا بعًضا ،اختمفتم ىذا االختبلف الكبير

 قالوا: ىي القواعد واألصول التي نسمييا بالعقميات ُتعرض عمييا النصوص. 
وتسمية ىذه  ،والواقع أنيا غير صحيحة ،عد صحيحةوأنتم تعتقدون أنيا قوا ،نقول: ىذه القواعد تختمفون فييا

 غير من الحقيقة شيًئا.بقواعد عقمية ال ي
 ،يفكك ىذه القواعد "انيةشرح األصفي"و "درء تعارض العقل والنقل" :في مثل كتابو -رحمو اهلل-شيخ اإلسبلم 

 ويبّين فسادىا وبطبلنيا تماًما. 
وقالوا: نعم نحن نعترف  ،فجاءت طائفة ،عمى ىذا من كثرة االختبلف بينكم وال أدل ،فيذه ليست بقواعد صحيحة

 واالختبلف.  ،الحيرةو  ،اتباع العقل أورث ىذا االضطراببأن العقل و 
الحواس الخمس. إًذا  ،قالوا: الحس فقط ىو الذي ال ُيخطئ ،ولذلك ال نؤمن إال بالحس، ما رجعوا لمكتاب والسنة

  ال حاجة لموحي ونزول القرآن، ومشكاة النبوة، الحس عند كل أحد.
حتى أنتم يا وقالوا ليم: ؟ الذي حصل أنو جاءت طائفة -عمييم الصبلة والسبلم-ما الحاجة إلى بعث األنبياء 

  .والسمعي كذلك ،روالخداع البصري ال ُينكَ  ،أىل الحس فالحس ُيخطئ
وال حقيقة لو، ويرى العصا في  ،ويرى السراب من بعيد كالماء ،وال حقيقة ليا ،م أشياء يشاىدىافاإلنسان يتوى

وليس بيا انكسار، ويرى اإلنسان من بعيد كييئة الشجرة، والشجرة كإنسان أو فرس، فأين  ،الماء منكسرة مائمة
  .الحس؟

وما إلى ذلك في أوقات  ،وىكذا يرى األلوان في الماء واليواء ،وىو ضخم ىائل، لكن البعد ،يرى النجم صغيًرا
  الحس ُيخطئ. :قالوا ،مختمفة من ساعات الميل والنيار عمى غير حقيقتيا

شيء معموم وال  يوجد ام ،ال ندري :يقولون الذينوأىل الجياالت والسفسطة  ،فجاءت طوائف من السفسطائية
الضياع  ،وحي، ىكذا يقولونوال نؤمن بال ،وال نؤمن بالعقل ،ال نؤمن بالحس ،ًئاف شيما نعر  ،شيء معروف

 العافية. -عز وجل-فنسأل اهلل  ،الكامل
، ًئاويظن أن تحتيا شي ،ويأتي يتفمسف بيا ويرسميا بتغريدة ،فُيصدّْق ،ال تؤّجر عقمك :قال لمشاب الصغيرواليوم ي
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الكتاب والسنة  اعرض النصوص من الوحي :ماذا يعني؟ يعني ،ال تؤجر عقمك ،وما عمم أن ىذا منبت الضبللة
  و. وما رده عقمك رددتَ  ،فما َقِبَمو عقمك قبمَتو ،عمى عقمك

 .!؟ما ىذا العقل الذي لو ُسئل عن أشياء بسيطة ما عرفيا
  عقل ضعيف وقاصر.  !،ىذا العقل؟ ما ،الروح بين جنبيو ال يدركيا

وما إلى ذلك، فيو ال يعرف وال  ،في عروقو وعصبو واألعضاء الداخميةما يجري في داخل جسده، لو ُسئل ع
 .[٘ٛ]اإلسراء:  }َوَما ُأوِتيُتْم ِمَن اْلِعْمِم ِإالَّ َقِمياًل{يدرك 

 ما قبمو العقل نقبمو. :ويقال ،رض عمى ىذا العقل الصغير القاصر الضعيففُيؤتى بنصوص الوحي وتع
لكن ىو ال يدري ما  ،ىذا كبلم كبير ،وصار أقوى من النقل وأبصر من الوحي ،العقل ىو إًذا صار المتبوع

  تحتو. 
وال يريد فيوم  ،ثم ىذا العقل الذي يريد أن يعِرض عميو النصوص، ىو يريد أن يفيم النصوص بيذا العقل

وأفنوا عقوًدا من  ،وعموم الغاية ،العمماء الذين شابت مفارقيم وىم يدرسون المبادئ، مبادئ العموم، عموم اآللة
ن طالت قراءتو  ،تغريدات ويأتي من لم يقرأ إال ،أكثر حتى شاب في العممحياتيم، الواحد يدرس سبعين سنة و  وا 

 لسنا بحاجة إلى فيميم.  :ويقول ،قرأ مطوية
 وال يمكن أن نؤجره ألحد، كائًنا من كان. ،واهلل أعطانا العقل ،نحن نفيم

لكني أعمم  ،. ىذا منبت الضبللة!واليدى الكامل ،ما شاء اهلل البصر النافذ، يمبٍخ بٍخ عمى ىذا الف ،ما شاء اهلل 
 أن الكثير ممن يرددون ىذا ال يعرفون ما تحتو. 

كتب ليم ال ُتؤجر عقمك، وعبارات ُتعرض ليم بالبوربوينت، وتُ  ر، استنتج، افيم،ىم يدرسون ذلك في دورات، فكّ 
وما خرج  ،أنا حضرت دورة :ويقول ،ويأتي ويحضر المجمس ،و بخمسة آالفأ ،ةائمبخمس بطرق، ويحضر دورة

  واهلل المستعان. لؤلسف الشديد، ،منيا إال بيذه الضبلالت
- أتى النبيَّ لما  -رضي اهلل عنو-مع عمر  -صمى اهلل عميو وسمم-قارن، انظر بين حال ىؤالء وما وقع لمنبي 

فغضب  -صمى اهلل عميو وسمم- ب، فقرأه عمى النبيابكتاب أصابو من بعض أىل الكت -صمى اهلل عميو وسمم
، والذي نفسي بيده لقد جئتكم بيا بيضاء نقية، ال تسألوىم عن شيء ؟كون فييا يا ابن الخطاب))أمتيوِّ وقال: 

ما وسعو إال أن  افيخبروكم بحق فتكذبوا بو، أو بباطل فتصدقوا بو، والذي نفسي بيده لو أن موسى كان حيِّ 
 . (1) يتبعني((

المنطق والفمسفة والقواعد والمقررات المنطقية والفمسفية،  :عقمي، وذاك يقول :من التوراة، وىذا يقول ةنسخ
 صارت ىذه ىي المصادر والمراجع التي ُيعّول عمييا وُتحاكم إلييا النصوص. 

 .والرجوع إلى العمماءماء العم -صمى اهلل عميو وسمم-انظر إلى أصحاب النبي 
وأمثال  ،وا تراجم ىؤالء من النَّخعيين عبد الرحمن واألسودءء التابعين وعّبادىم. اقر األسود النخعي من عمما

                                 
 (.ٗٚٔ(، رقم: )ٖٚٗ/ٔالبييقي في شعب اإليمان )و (، ٜٖٗ/ٖٕأخرجو أحمد ) (ٔ)
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  تراجم ثرية.  ،أئمة كبار ،سير أعبلم النببلء :وا في مثلءىؤالء، اقر 
فانطمق معي إلى ابن مسعود بيا وقد زالت  ،صحيفة أصبت أنا وعمقمةقال:  -رحمو اهلل-الحاصل أن األسود 

أو كادت تزول، فجمسنا بالباب، ثم قال لمجارية: انظري من بالباب، فقالت: عمقمة واألسود، فقال:  ،الشمس
فقال: كأنكما قد أطمتما الجموس؟ قمنا: أجل، قال: فما منعكما أن تستأذنا؟ قاال: خشينا أن  ،ائذني ليما، فدخمنا

إن ىذه ساعة كنا نقيسيا بصبلة الميل، فقمنا: ىذه صحيفة فييا  ،ل: ما أحب أن تظنوا بي ىذاقا ،اتكون نائمً 
}َنْحُن َنُقصُّ ويقول:  ،قال: فجعل يمحوىا بيده ،ست واسكبي فيو ماءفقال: يا جارية ىاتي الطَّ  ،حديث حسن

))إن ىذه ا، فجعل يمحوىا ويقول: ا عجبً ، فقمنا: انظر فييا فإن فييا حديثً  [ٖ]يوسف:  َعَمْيَك َأْحَسَن اْلَقَصِص{
  .(1) وال تشغموىا بغيره(( ،فاشغموىا بالقرآن ،القموب أوعية

وعشرين من أئمة أىل السنة: إن ىذه  تين وأربعائالمتوفى سنة م -رحمو اهلل-سبّلم يقول أبو عبيد القاسم بن 
 .(2)اهللفميذا كرىيا عبد  ،الصحيفة ُأخذت من بعض أىل الكتاب

نقرأ، وىذه مصادر في الثقافة تنضاف إلى الثقافة التي عندنا من أجل أن ال يكون ىناك  :وما قال ،انتظر ما
واهلل  ،وتقوقع في الِفكر، والعبارات السوقية التي نسمعيا أحيانًا ُتكرر ،إنكفاء عمى الذات، وأحادية في التفكير

 المستعان.
ا، ))تعبد اهلل، وال تشرك بو شيئً فقال:  ،كممات جوامع نوافع جاء رجل إلى عبد اهلل بن مسعود، فقال: عممني

ن كان بعيدً  ، ومن جاءك بصدق من صغير أو كبيروتزول مع القرآن أينما زال ا فاقبمو منو، ومن ا بغيضً وا 
ن كان حبيبً    . (3) (فاردده عميو( اا قريبً جاءك بكذب وا 

ال  ،وىذه مجرد أمثمة ،ىذا بالنسبة لمزيادة ،ا كانوا أئمة، أئمة ىدىبيذ  ةيناك مصادر أخرى عند طوائف كثير فوا 
  من الضُّبلل والمنحرفين.

                                 
 (.ٖٛ٘(، رقم: )ٖٕٛ/ٔانظر: جامع بيان العمم وفضمو ) (ٔ)
 المصدر السابق. (ٕ)
 (.ٖٚٔ(، رقم: )ٕٚمساوئ األخبلق لمخرائطي )ص:  (ٖ)


