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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 االختالف وموقفنا منو

 واالستدالل والنظر التمقي في منيجية أمور إلى ترجع التي االختالف أسباب في الحديث مواصمة( 5)
 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت

 
ضل فال م , من ييده اهلل من شرور أنفسنا وسياات أعمالنا, ونعوذ باهللنحمده ونستعينو ونستغفره هلل إن الحمد

صمى  ,أشيد أن محمًدا عبده ورسولوو  ,أشيد أن ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو, و , ومن يضمل فال ىادي لولو
  .صحبو أجمعينعمى آلو و و  ,اهلل وسمم وبارك عميو

  .فسالم اهلل عميكم ورحمتو وبركاتو :أما بعد
ياكم عمى ذكره وشكره وحسن عبادتوأن يعيننا و  -تبارك وتعالى-وأسأل اهلل  ,مرحًبا بكم جميًعا  .ا 

ي منيجية في التمق ا بصدده من الكالم عمى أسباب االختالف التي ترجع إلى أمورنواصل الحديث فيما كن
 .لنظر واالستداللوا

وسبًبا لكثرة التفرق  ,فوعرفنا كيف صارت الفمسفة وترجمة كتب اليونان واليند وفارس والروم سبًبا لتوسع االختال
 .زقالتمو 

ثم ما يمبث  ,في أول أمره يسيًرا إليو من كون االختالف قد يبدأ , وذلك ما أشرتفيما وقفنا عندهونواصل الحديث 
  ويتحول إلى شيء آخر. ,سعك أن يتبعد ذل

 ,ن البدع تكون في أوليا شبًراإ :-رحمو اهلل-قول شيخ اإلسالم  رتوذك ,د في القديم والحديثوىذا شيء مشاى
 . (1)أميااًل وفراسختى تصير أذرًعا و ثم تكثر في األتباع ح

ن, و خالف المعقولون النصوص باعتبار أنيا تما كانوا يرد -كما ىو معموم-في أول أمرىم وظيورىم  الخوارج ما ا 
 .مةكانوا يطعنون في النق

ون خبر فيم ال يرد ,صاروا يقبمون خبر من يرتضون -صمى اهلل عميو وآلو وسمم-روا أصحاب النبي لما كف
 . ولكنيم يقبمون خبر اآلحاد الذي يكون بالطريق التي يرتضونيا ,اد الذي لم يبمغ حد التواتراآلح
نو يعارض المعقول أبسبب  -كما أسمفت-ون ذلك ولكن ما كانوا يرد ,ة بعامتياشك أن ىذا أدى إلى رد السن ال

 . وطوااف من أىل الكالم ,كما فعمت المعتزلة
ون بيا ويحتج ,كانوا ينتحمون النصوص -اهلل عنيم رضي-واخر عيد الصحابة لما حدثوا في أ والقدرية المرجئة

 .ىذا في البداية, عارض النصوصلدييم من العقميات ما ي وما كانوا يدعون أن ,عمى قوليم
ويتركون ما يقابمو من  ,وصاروا يأخذون بجزء منيا ,فيذه الفرق في بداياتيا أخطأت في التعامل مع النصوص

 . كما ىو معروف ,ذلك االنحراف فحصل بسبب ,النصوص

                                                           

 (.ٕ٘ٗ/ٛمجموع الفتاوى )( انظر: ٔ)
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ء ىم الذين عارضوا النصوص , ىؤالأي: في عيد صغار التابعين ,عيد التابعينلما حدثت في أواخر  الجيمية
 . , لكن كانوا في البداية مقموعينبرأييم

يم ون عمى اإلعالن بباطمءؤالء ال يجر , فكان ىتليم بن صفوان قأن الجو  ,تلعد بن درىم قُ نحن عرفنا أن الج
ظياره كما اجتر    ذلك. وا بعدءوا 

  .المعتزلة أعني ,وكيف كانت البدايات ,ء مع النصوصانظر إلى حال ىؤال ,ومن ىنا
وس ءمن ر  وسءر ء ثالثة ىؤال ,امظّ النو , فلعالأبو اليذيل او , ء عرفنا أنو المؤسس لممعتزلةواصل بن عطا

 . ء: عمرو بن عبيد صاحب واصل بن عطامثل ء ينضاف إلى ىؤال ,المعتزلة
دواة و  ولوحٌ  ي,نو الميل صف قدميو يصم: كان واصل إذا جفقالت ,زوجتو وامت عنء سواصل بن عطا

  .(1)عاد في صالتو ثم ,ة عمى مخالف جمس فكتبياا حجت آية فييفإذا مر  ,موضوعان
أو  ,نيا تؤيد باطموأرأى  بو آية تمر  إذا, وىو يقوم الميل ,المخالفيند عمى والر  ,البدعة ىذا ييتم بموضوع تقرير

 . ثم عاد إلى صالتو ,ترد عمى الخصوم أخذ الدواة والموح وكتبيا وىو يصمي
 .اب وغرااب في التاريخعجا ,مقمب القموب ثبت قموبنا عمى دينك يا
 ,ارالذي كان يعترض عمى قطع اليد بربع ديني بالزندقة, ىذا الذي رم يء المعر أبي العالون في ترجمة ءتقر  لو

دث حاط الجيش بالبمدة لحة أخرج قط إال مر  , ماىذا الرجل اعتزل الناس تسًعا وأربعين سنة في بيتو ال يخرج
أكل وال ي ,معتزل ,أربعين سنة, فخرج تمك المرة فقط في تسع و يشفع عند السمطانلء الناس إليو , فجاوقع

  وال البيض.المحوم ال  ,الحيوانات
, ويقوم الميل ,, وكان يصوم الدىراية ىذه حتى يؤكل لحميا أو بيضياما ذنب وما جن ,يرى أن ىذا من الظممو 
 .(2)أربعين سنة و  اتسعً  معتزل الناسىو , ي بالزندقةوالرجل ُرم ,الميل كمو طول السنة حييي
 ينغمس بو. لضالل الذي كانإلى اانظر و 

, والذين ي بالزندقةزلة, رمشيوخ المعت , ىذا من أكبروقيل غير ذلك ,ااتين وواحد وثالثينى سنة مام المتوفالنظّ 
المتكممين من األشعرية في  : الباقالني شيخء أىل الكالم مثلبل كبار عمما ,قة ليسوا أىل الحديثموه بالزندر 

 زمانو.
  وينكر القياس واإلجماع. -أعني النّظام-يطعن في الصحابة 

نكار اإلجماع و  ,صحابةء المتكممين بعد أن نقل طعنو في المن كبار عممالجويني وىو ل عنو ايقو  القياس, و ا 
  .(3)"ومحاولة استاصال قاعدة الشرع ,زندقةام كفر و ذكره النظّ وما "يقول : 

 وسءور   ,الجاحظام و لنظي مناكفات مع اوكان ف -اهلل رحمو-السنة والجماعة ابن قتيبة  أىل يقول عنو أديب
  الضاللة.

                                                           

 (ٖٔ/ٗربيع األبرار ونصوص األخيار ) انظر:( ٔ)
 (.ٖٕ/ٛٔسير أعالم النبالء )و (, ٜٕ٘/ٔمعجم األدباء )و (, ٖٔٔ/ٔانظر: وفيات األعيان ) (ٕ)
 (.ٖٔ/ٕالبرىان في أصول الفقو لمجويني )( ٖ)
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خاصة تنتسب  فرقةو ولو طاافة  ,وس المعتزلةءمن ر , ىذا "الحيوان"حب كتاب صا ,الجاحظ األديب المعروف
  ."الجاحظية" :يقال ليا إليو
 . ام لو طاافة تنتسب إليو أيًضا من المعتزلةالنظّ 

ونستعمل ىذا  ,اآلنشاطر غير ما نعيد ال (1) "ارطام شاطًرا من الشوجدنا النظّ "ام: يقول ابن قتيبة عن النظّ 
 .بثو: ىو الذي أعيا أىمو بخالمفظ, الشاطر

, ويبيت عمى جراارىا رويروح عمى سك ,ريغدو عمى سك ,اركان شاطًرا من الشط :امن النظيقول ابن قتيبة ع
  ويرتكب الفواحش والشاانات. ,ألدناسا في ويدخل 

تباع األء ىؤال ,ىا, وشيخ طريقةويبيت عمى جراار  ,رويروح عمى سك ,ركعمى س يغدو ,شيخ لفرقة من المعتزلة
 .لكن لكل ناعق تبع !؟الذين يتبعون عمى ماذا

المقبول  , وىو أنوأصاًل  قرر قاعدةقد امل مع النصوص البداية بالنسبة لمتعفي كان ؟ ء ماذا فعلواصل بن عطا
  .ال يحتمل التواطؤ عمى الكذبمن النصوص ىو ما 

, بصرف النظر عن كون ولو كان بسمسمة الذىب ,ةبصرف النظر عن ثقة الروا ,االحتمال العقمي ,الرواةتواطؤ 
   .ىذا الحديث من أصح األحاديث

ء بل الرواة عمى الكذب سوا: يحصل تواطؤ من قأي ,عقاًل حتمل الميم عنده ىذا المعيار العقمي إذا كان ذلك يُ 
  .أو من قبيل اآلحاد ال فرق ,كان متواتًرا
وبدايات القرن الثاني  ,اخر القرن األول اليجريكان في أو و ء, واصل بن عطا ول مسمار وضعوكان ىذا أ
 اليجري.

تطورت ىذه  ,متوفى سنة مااة وواحد وخمسينو نين ء مولود سنة ثمايعني واصل بن عطا ,رت ىذه المقالةو تط
 . المقالة بعد ذلك

في  ,د من النصوصوما ير  ,قبللعقل بدأ يدخل في الحكم عمى ما يُ اوىي أن  ,قضية ميمة ر إلىىذا مؤشلكن 
 . ىذا الوقت المبكر

  .ين وثالثين لميجرةتتين واثنااى سنة مالمتوف ,أبو اليذيل العالف :وىو ,ء بعده شيخ كبير من شيوخ المعتزلةجا
ترجم ألنيا لم ت ؛ن في كتب الفمسفةء لم يمعواصل بن عطا ,ترجمة كتب اليونان جد بعدف و أبو اليذيل العال

يا االعتقاد إنو أول من قام بالربط بين قضا :ويمكن أن يقال ,عمييا أكبو  ,أبا اليذيل العالف نيل منيا لكنّ  ,بعد
  وكالم الفالسفة. ,بالفمسفة وخمط كالمو ,, أوغل في ىذا البابالفمسفة وبينوالتشريع 

وجعل الحق في االتباع  ,حيث جعل الرواية لألخبار ريبة ؛رىاوبدأ ينظر ليا وطو  ,ءعطا واصل بند مقالة أي
 . لممقاييس العقمية

 ما ىي بالمقاييس العقمية.أن االطمانان والثقة إنو  ,-رتياباال-: يبعث عمى الريبة يعني ,يبة: جعل النقل ر يعني
  . الخالاقىذه في كما يقال  ,ش رجًبا ترى عجًباعِ 

                                                           

 (.ٙٙتأويل مختمف الحديث, البن قتيبة )ص: ( انظر: ٔ)
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خذ ىذه الواقعة ألبي , أعجب في كتب التاريخ وكتب الفرقتعجبون كما كنت أنظر و فن الطرااف أعطيكم م
  .يذيل العالف مع صالح بن عبد القدوسال

وبين  فكان بينو ,وعمى رأي الثنوية ,يعتبر من الفالسفة ,الفمسفةىذا من الموغمين في صالح بن عبد القدوس 
ء أبو اليذيل العالف مع تمميذه فجا ,و مات ولد لصالح بن عبدالقدوسالشاىد أن, أبي اليذيل العالف مناظرات

  عد ذلك صار من شيوخ المعتزلة.ثم ب ,ام في ذلك الوقت فتىوكان النظّ  ,امالنظّ 
: ال أعرف لجزعك وجًيا إال إذا كان اإلنسان عندك يو, فمما رآه حزيًنا قال لوء إلى صالح بن عبدالقدوس يعز جا

  .كالزرع
يقول أبو اليذيل  ,روال مدب ,خالق ال ,أرض تبمعدفع و : أرحام تَ يقولون ,ىريةماذا يقصد؟ يقصد مذىب الد  

يعني:  ,عندك كالزرع إال إذا كان اإلنسان ؟ما وجو ىذا الجزع ,ليذا الفيمسوف صالح بن عبدالقدوس فالعال
  .ثم يحصد إذا استتم ,ينبت ىكذا

  ا أجزع ألنو لم يقرأ كتاب الشكوك.: إنمقال؟ وسفماذا قال صالح بن عبدالقد
 اب الشكوك؟ : وما كتفقال لو العال

حتى يتوىم  -يعني: فيما وقع, يشك في كل شيء- , من قرأ فيو شك فيما كان-: ألفتوأي-: كتاب وضعتو قال
  فيما لم يكن حتى يظن أنو قد كان., و أنو لم يكن

 وجد. ومالم ي ,: يشك فيما وجدنييع
ن كانو لم يمت, و , واعمل عمى أنأنت في موت ابنك ُشكّ أبو اليذيل العالف: ففقال لو  د أنو ق ُشكّ و  ,قد مات ا 

ن كان لم و  ,قرأ الكتاب  .(1)شفو عميو ببنت ولم يرد ,ر صالح بن عبدالقدوس, فتحييقرأه ا 
كيف و  ,والمستوى الذي وصموا إليو بعدما درسوا ىذه الفمسفة ,والتفكير ,ءذكرت ىذا المثال لتعرف طريقة ىؤال

 .عمى العافية -وجل عز-تحمد اهلل و  ,تحولت العقول واألفيام
كما سيأتي أمثمة  يموت وىو ثابت عمى باطمو, ,أبًدا؟ نو يعتقد أنو عمى باطل وأنو ضالىل تظنون أ ثل ىذام

 عز-ويسأل اهلل  ,ك بوويتمس ,يعتقد أنو عمى الحق وى ,من التاريخ كيف يموتون في سبيل باطميم وبدعيم
 . الثبات عميو قااًما وقاعًدا -وجل

 . , واهلل المستعانةط بنعمة اهلل عميو باتباع السنوال يفر  ,اإلنسان يعرف قدر اليداية
 شغل إال فيؤلف, ليس لو ي ,خالًفامأل األرض كتًبا و  يقولون عنو ,سميماناد بن عبّ  :يقال لو لمن المعتزلة رج

 -العافية نسأل اهلل-: إلى الكفر والزندقة عتزال, قالوا, وخرج عن حد االالرد عمى المخالفينو  ,يف والجدلالتأل
 الخطوة األولى معتزلي, المرحمة التي بعدىا الزندقة. 

أسوة العامة, كانوا أن يكون ال يريد  ياًنا يكون نقمة عمى صاحبو,أح ء, الذكاة نظره وكثرة تفتيشودّ حِ : لِ يقولون
  ونيم الجميور.يسم ماء والفقياءالعمأىل العمم من أىل الحديث و ون يسم

                                                           

 (.ٕٔ/ٙالوافي بالوفيات )( انظر: ٔ)
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, بأقرب طريق ذكر أنو يردو  ,لفينلما ذكر طريقة الرد عمى المخا -رحمو اهلل-ولذلك شيخ اإلسالم ابن تيمية 
 ,العامة أو ,الجميورن يكون مثل ألنو ال يريد أ ؛جدي معياي , وأن ذلك الأن بعض النفوس مريضة ذكر

: يعني ,معو الوعر من الطرقسمك : فال بأس أن يُ , يقولمر , مريض يحتاج إلى دواءقة خاصةطريفيحتاج إلى 
 ,ءبل عامة طالب العمم والعمما ,لناسكالم ال يفيمو عامة او  ,طرق فييا عبارات ومصطمحات صعبةل بجادَ يُ 

لذي يجد صدى في ا , وىذاألن ىذا الذي يروق لو ؛ذلكما إلى و  ,واصطالحات جديدة ,اصطالحات منطقية
يعرف  ألن ىذا ال ؛أخرج اإلمام البخاري في صحيحو ,وقال رسولو ,: قال اهلللو ش يقالناقَ يُ  نفسو, ال يريد أن

 .يحتاج إلى مصطمحات , ىذاقدر الوحي
عو إلى حتاج ممثل ىذا قد ي, فمسفات الغرب المعاصرةو , ر الغرببأفكاو  ,ثل بعض المفتونين اليوم بالغربم

ن بو فساد وانحراف تمك النظريات نو يرين الغربيين الذي يبكالم أولاك من المفك ء من ىذا القبيل منأشيا
 . واهلل المستعان ,بشريةوما جنت عمى ال ,واألفكار
ل الذي سي والُجّبااي ىذا ى أبو عمي ,نتسب إليووىذا لو فرقة أيًضا ت ,ّبااي المشيورالجُ  ء أبو عميمن ىؤال

 وضع مااة وستين كتاًبا في الجدل.ف :يقولون ,اايء ابنو أبو ىاشم الجبثم جا ,الجدل عمى الناس
سترون  ,كيف كانت النتااج ؟ سترونثم ماذا كانت النتيجة ,ء حياتيم؟كيف قضى ىؤال ,ذا تحوي ىذه الكتب؟ما

  .  , وحصاد مرةر دى ذلك إلى أحوال مكيف أ
ام ىذا حفظ كتب أرسطو النظّ وكان  ,امالنظّ  ىوو  ,تطورت ىذه المقالة عمى يد تمميذ أبي اليذيل العالف

  تمميذه الجاحظ.ا أعمميم بالكالم كما يشيد لو أيضً وكان من  ,والمنطق ,الفيمسوف المعروف في الفمسفة
غاليم في النظر العقمي المجرد يوازداد إ, امىنا ازداد االرتباط بين فكر المعتزلة مع فكر الفالسفة عمى يد النظ

  ىم عن مشكاة الوحي والنبوة., فبقدر ما يقتربون من الفمسفة يكون بعداالبعيد عن الوحي تمامً 
الحجة   "ة العقمية قادرة عمى نسخ النقلإن الحجّ "ف فقال: أبي اليذيل العالّ ام ىذا زاد عمى مقالة واصل و النظ

 ل.عندىم ىو األصل وعميو المعو  العقل ؟إلى ىذا الحد ؟تصورىذا يىل  لنص!العقمية تنسخ ا
المقاييس و  ,العقل ومدة ىآل األمر عندىم إلى أن الع, و عمى ثالث مراحل لمعتزلةالحظ كيف تطورت مقالة ا

  مر.ىكذا آل األ ,ا الوحي فإنو ال يصمح لالحتجاج, وأمالعقمية
وقال ما  ,سااللما جاء  ,في مجمس الحسن البصري صاحب الكبيرة ,يلقضية في البداية في الفاسق الممكانت ا
 أرى أنو في منزلة بين المنزلتين.  :ءواصل بن عطا؟ فقال وحكم

اوية قد تيوي تنتيي بي ثم ,تكون أحياًنا بكممةالبداية ىكذا  ,نتيى أين فيما بعد؟ا, و كان الخالف فقط في ىذه
 .نسأل اهلل العافية-بأصحابيا في جينم 

 عن غيرىم. ر بعد ذلك االختالف والتنازع بين المعتزلة أنفسيم فضالً كث
عمى  -وجل عز-اهلل  تحمد ,وىذا لو طاافة ,, وىذا لو طاافةاايبّ الجُ  ر ابنو أبا ىاشم كفااي يبّ الجُ  أبو عمي
 .العافية
فت وتخال ,اشتغموا ببعضيمو  ,تركوا الوحي ,تنسخ النصالتي عقمية المقاييس الو  ,ول اآلنأصحاب العق ىؤالء

  عقوليم وتفاوتت غاية التفاوت.
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ىم  ,سألة كافية لرميو بالزندقة عندىمتسع وعشرين م ,خالف أباه في تسع وعشرين مسألة االبن أبو ىاشم ىذا
 !.فكيف في تسع وعشرين مسألة؟ ,مباشرة التكفيرو  ,لة واحدةأيختمفون في مس

 .ءرون ىؤالوىؤالء يكف ,ءرون ىؤالىؤالء يكف ,تسع عشرة مسألة ف فياليذيل العال اأبوه كان يخالف أب
معتزلة ا, معتزلة بغداد و ر بعضيم بعضً كف, يرة بينيم خالف مشيور وكثير وفاحشومعتزلة البص ,معتزلة بغداد

 . , ذكر بعضيم أن االختالف بين الفاتين كان في أكثر من ألف مسألةالبصرة
 ! كيف اختمفوا في ألف مسألة؟ ,عقمية ء أصحاب قواعداآلن ىؤال

 . ثم بعد ذلك حريق يمتيميم ,البداية شرارة, في ىكذا تكون الضاللةو 
 -رحمو اهلل-عي وذكرت لكم خبره مع الشاف المعتزلة وىو رجل صاحب لغط وشغب,شر المرِّيسي ىذا من شيوخ بِ 
 ,إن السجود لمشمس والقمر ليس بكفر"رجًاا أيًضا, كان يقول: , وكان مُ في مجالس أىل العمم شغبكيف كان يو 

 . (1) "ولكنو عالمة عمى الكفر
ولكن  ,ءوليس بكف ,ويناظر الشافعي ,ويجمس مع الشافعي ,ىذا معاصر لمشافعي ,ء في عصر جبالىؤال

 ابنيا. سل إلى الشافعي لعل اهلل أن ييديكانت تتو  ,الشافعي كان يداريو من أجل أمو
 ,اً ر أحدكفي ال ,ء؟ ألنو أوغل في اإلرجاكفر, لماذابكفر لكنو عالمة عمى ال ليس عنده والقمرمشمس السجود لف
, فصار األمر عندىم إلى حال أنو ء يقابمونيموىؤال ,حظ الذين يبالغون في التكفير ىؤالء عمى انحراف وضاللال
    الخوارج.يقابل مذىب المعتزلة و  ,اإلرجاء :وىذا يقال ل ,بذلكال يكفر  القمرسجد لمشمس و  لو

 ىذه مساال األحكام يسمونيا. ألنيم يقولون بأنو خالد في النار, ؛عيديةو المعتزلة والخوارج يقال ليم 
ال كافر, منزلتين ال مؤمن و البين  -يعني فاعل الكبيرة-المعتزلة يقولون ىو بمنزلة  :وفي مساال األسماء

ذنب كما ال ينفع مع الكفر  ألنو ال يضر مع اإليمان ؛كامل اإليمان :المرجاة يقولونو , كافر :الخوارج يقولونو 
 .؟ء الناسالضالل المبين أين وصل بيؤال ,قضالتنا انظر ,طاعة
تراه يكون؟ أبوه ييودي,  ماال عنو قال: لما سُ  -رحمو اهلل-اإلمام أحمد  ,اكان أبوه ييودي   :يسي ىذا يقولونالمر 

 ,ويستغيث ,يرفع صوتوو  ,يفة ويصيحصاحب أبي حن ,كان يحضر مجمس أبي يوسف ؟فماذا عسى أن يكون
 .رحمو اهلل-كما يقول اإلمام أحمد  خطب بل كان صاحب ,كان صاحب حجج ما :يقولون ,يشغبو 

ألنو جاور في الحرم  ؛الممقب بجار اهلل "الكشاف", بمغت البجاحة بالزمخشري صاحب وىكذا استمرت الحال
 . لحجتفسير الكشاف وضعو في الكعبة في مدة ا حينما أتم , ثمالكشاف في نحو سنتين في مكة ألفو 

 ,(2) "ل في شيء فميفعلمن بدا لو أن يجاد" :وقال ,ء الذين يحضرون الموسم؟ أن يطالعو العمماماذا أجلمن 
 .!الكشاف يوضع في الكعبة

عنده ىذه المدة , فأقام ىو الذي طمب منو أن يؤلف الكشاف, و ا لوعظمم ,بالزمخشري اً عجبكان أمير مكة م
  ضع في داخل الكعبة.اف وو الكش ألفو 

                                                           

من التوحيد,  -عز وجل-الجيمي العنيد فيما افترى عمى اهلل  نقض اإلمام أبي سعيد عثمان بن سعيد عمى المريسيظر: ان (ٔ)
 (.ٕٚٚ/ٔوفيات األعيان )و (, ٜ٘/ٔلسجستاني )بي سعيد الدارمي األ
 (.ٖٕ٘/ٕانظر: التحرير والتنوير, لمطاىر بن عاشور )( ٕ)
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 . يسأل اهلل العافيةو  ,جاة لنفسولكن ينبغي لإلنسان أن يطمب الن ,االنحراف قديمو  ,قديم البالءو  ,قديمالشر 
وطمبت الكالم فوجدتو , : طمبت الكفر فوجدتو في الجيميةةفوجدتيا في أربع ةطمبت أربع"يد: يقول ىارون الرش

 .واهلل المستعان (1) "بت الحق فوجدتو مع أصحاب الحديث, وطمفضة, وطمبت الكذب فوجدتو مع الراالمعتزلةمع 
لف ورقة في نصرة ا كثيرة تبمغ أكثر من أربعين أوضع كتبً  :يقولون ,ىذا من المعتزلةأبو عمي بن عبدالوىاب, 

 . عمى المخالفين مذىب المعتزلة والرد
 .أعمار تقضى في الضاللة

  ؟نياياتيمماذا كانت و  ,ر المعتزلة من طوااف المتكممينوغي
من  :يعني "اا في خمسين ألفً قرأت خمسين ألفً ": ألشاعرة من أامة أىل الكالم يقولا الجويني من كبار عمماء

وال  ,ال خمس مطوياتو  ,تغريدةقرأ؟ ىذا ما قرأ خمسين  اكم تبمغ؟ كم كتابً  ,افي خمسين ألفً  اخمسين ألفً  الكتب,
 .كتيًبا مترجًما

ركبت و  ,م الظاىرةأىل اإلسالم بإسالميم فييا وعمومي ميتثم خ ,اا في خمسين ألفً قرأت خمسين ألفً " :ىذا يقول
ىر من , وكنت أىرب في سالف الدالحقصت في الذي نيى أىل اإلسالم, كل ذلك في طمب , وغالبحر الخضم

 ., انتبوءر عقمك ليؤالجِّ ال تؤ  :حظ قالوا لوال "التقميد
 ,هبر  , فإن لم يدركني الحق بمطيفالعجااز , عميكم بديناآلن فقد رجعت لكممة الحقو  ,قميدكنت أىرب من الت"

ال فالويل فالويل و  ,كممة اإلخالص ال إلو إال اهللعمى ختم عاقبتي عند الرحيل , وتفأموت عمى دين العجااز ا 
 .(2) "البن الجويني

تقمب و  ,أوغل فيياو  ,يةالعموم الكالم يرة بعدما درسالحعمى نفسو ب , أقرلمتكممينأامة ا شيرستاني من كبارال
, والذين وتارة مع األشاعرة ,كان من الباطنية, ويشك البعض أنو وا في ترجمتوء, اقر تارة مع الباطنية ,تمونو 

الذين  ,ء من الباطنيةربما صانع بعض األمرالصالح دنيوية لكن لم ,لم يكن من الباطنية :يحسنون الظن يقولون
 .يحسنون الظن ويدافعون عنو
 : كان يستشيد باألبيات المعروفة ,الشاىد أنو من أامة المتكممين

 طرفي بين تمك المعالمِ  رتُ وسيّ  *** كميا في تمك المعاىدِ  لقد طفتُ 
 (3) سن نادمِ  أو قارعاً  نٍ قَ مى ذَ ـــــع *** كف حاار اعً ــــإال واض م أرَ فم

 .ىذا كثيروكالميم في 
 : الذي يقول خراآلو  

 ضاللُ  العالمينَ  سعيِ  ةُ ـوغاي***        قول عقالُ ـــإقدام الع نيايةُ                
 قالواو  سوى أن جمعنا فيو قيل    ***    عمرنا ولم نستفد من بحثنا طولَ              
 (1)جبالُ  الجبالُ فزالوا و  رجالٌ      ***   يااتِ ـرفمت شُ ـع الٍ بوكم من ج              

                                                           

 (.٘٘ الحديث )ص: أخرجو الخطيب البغدادي في شرف أصحاب( ٔ)
 (.ٔٚٗ/ٛٔسير أعالم النبالء )و (, ٘ٛٔ/٘طبقات الشافعية الكبرى لمسبكي )( انظر: ٕ)
 (.ٖٚٔ/ٔالممل والنحل )و (, ٕٗٚ/ٗانظر: وفيات األعيان ) (ٖ)
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ء فال أخرج أقوال ىؤالو  ,وأقارن بين أقوال ىؤالء ,الصبح صابحعمى وجيي حتى أ ةالممحف أضع: اآلخر يقول
 .(2)بشيء

 :ء المتكممينر من كبار عمماء ىؤالضفقال لو ىذا المحت, الموت دخل عميو أحد أصحابو يعودهوآخر في مرض 
: واهلل ما قالو ر ضىذا المحت بكى, ف؟ قال: نعمأنت مطمان بيذافقال لو: و  ,فذكر لو عقيدتوعتقد؟ ما ت ,يا فالن

  .واهلل ما أدري ما أعتقد ,عتقدواهلل ما أدري ما أ ,أدري ما أعتقد
نو ابتمع إ :يقول ,غزالي, كما يقول ابن العربي نفسو الذي كان معجًبا بأبي حامد الء ابتمعوا كتب الفمسفةىؤال

 .نسأل اهلل العافية- .(3)ما استطاع أن يخرجياالفمسفة و 
 . غيرىم كاألشاعرةو  ,ء من أىل الكالم من المعتزلةىذا مثال ليؤال
 بداية التشيع:

عمى  -اهلل عنورضي -تفضيل عمي  ,-رضي اهلل تعالى عنو-بدايتو يعني الميل إلى عمي التشيع كان في 
عن الشيخين,  فضالً  -رضي اهلل عنو-وال سب لعثمان  ,انتقاص غير من ,عمروليس عمى أبي بكر و  ,عثمان

   ىذه في بداية التشيع.
 -رضي اهلل عنو-ى في عمي , وغالانتحل محبة آل البيتو  ,اإلسالمى وادع ,حتى ظير عبداهلل بن سبأ الييودي

 ىذا يقتضي أن أباو  ,الخالفةفي ا وصي  جعمو  -صمى اهلل عميو وسمم-النبي  أن ,عى في البداية أنو الوصيفادّ 
  .عثمان قد اغتصبوا الخالفةبكر وعمر و 

ذعانً  و ثم غالى لما وجد قبواًل  وذكرت لكم في  -رضي اهلل تعالى عنو-عى األلوىية لعمي فاد  ,ا صاغيةا وآذانً ا 
 : وقال ,الخندق -رضي اهلل عنو-ماذا حدث حينما حفر عمي  ,لماضيةالميمة ا

 نبًراقَ  ناري ودعوتُ  جتُ أجّ ***اا منكرً أمرً  األمرَ  لما رأيتُ 
يقول  ,أنت ىو : وعجمت إليك ربي لترضى,ويقولون ,, فكانوا يتيافتون في النارنبرقَ  :مولى ليم يقال لو ووى
   .(4)ناعذب بالنار إال رب النار, أنت ربن: ال ييقولو  ؟من ىو :ليم

يخرج مثل و  ,متوافرونالصحابة و  -رضي اهلل عنو-طالب  في ذلك الوقت في زمن الخميفة الراشد عمي بن أبي
 .!ءىؤال

 ؟الخوارج كيف كانت البدايات
ثم دعا أىل الشام إلى التحكيم في القصة  ,-تعالى عنوضي اهلل ر -عمي  ء الخوارج بجيشفي البداية كان ىؤال

عز -والتحاكم إلى كتاب اهلل عميو الخوارج بقبول التحكيم  فألح -رضي اهلل عنو- المعروفة, أبى ذلك عمي  
ل ىأروا وكف ,روهونابذوه وكف -رضي اهلل تعالى عنو- ا حصل التحكيم انقمبوا عمى عمي  ثم بعد ذلك لم ,-وجل

                                                                                                                                                                                                 

 (.ٕٗٗ/ٔشرح الطحاوية, البن أبي العز )( انظر: ٔ)
 (.ٕٚٗ/ٔ) المصدر السابقانظر: ( ٕ)
 (.ٗٙٔ/ٗانظر: مجموع الفتاوى ) (ٖ)
(, رقم: ٖٖ٘/ٔالمخمصيات, لمحمد بن عبد الرحمن بن العباس بن عبد الرحمن بن زكريا البغدادي المَخمِّص, )( انظر: ٗ)
 .(ٕٓٚ/ٕٔ(, وفتح الباري البن حجر )ٓٛٔ)
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ثم ترجع  ,فإن أردت أن نتابعك فالبد أن تقر عمى نفسك بالكفر ,: رجعنا إلى اإلسالموقالوا ,نفسيمأروا كفالشام و 
   . إلى اإلسالم
ىجرتو من أجل و  -عميو وسمم صمى اهلل-جياده مع النبي ع سعيو و ضيّ كيف يُ  -عنورضي اهلل - رفض عمي  

في  بيم رغو  ,دىم في الدنيا, زىفي منزل عبداهلل بن وىب الراسبي, فخطبيم خطبة بميغة , فنابذوه فاجتمعواءىؤال
من ىذه نا ثم قال: فاخرجوا بنا إخوانَ  ,مر بالمعروف والنيي عن المنكر, حثيم عمى األبيم في الجنةاآلخرة رغ

 .من دار اإلسالم من ماذا؟ , ىجرةالقرية الظالم أىميا, ىجرة
رين ليذه األحكام أو بعض ىذه المداان منك ,الجبال إلى بعض كور ,إلى جانب ىذا السواد, قالوا روىمكفّ 

  .(1)الجاارة
مر بالمعروف والنيي حثيم عمى األزيد بن حسين الطااي فخطبيم و  :لو يقال ,ا في بيت رجل منيماجتمعوا أيضً 
 َبْينَ  َفاْحُكمْ  اْْلَْرضِ  ِفي َخِميَفة   َجَعْمَناكَ  ِإنَّا َياَداُوودُ }: كقولو تعالى ,يات من القرآناآلتال عمييم و  ,عن المنكر

, اآلية [ٕٙ: ص] ... {المَّوِ  َسِبيلِ  َعنْ  َيِضمُّونَ  الَِّذينَ  ِإنَّ  المَّوِ  َسِبيلِ  َعنْ  َفُيِضمَّكَ  اْلَيَوى َتتَِّبعِ  َواَل  ِباْلَحق   النَّاسِ 
 ُىمُ  َفُأوَلِئكَ  المَّوُ  َأْنَزلَ  ِبَما َيْحُكمْ  َلمْ  َوَمنْ } ،[ٗٗ: الماادة]{ اْلَكاِفُرونَ  ُىمُ  َفُأوَلِئكَ  المَّوُ  َأْنَزلَ  ِبَما َيْحُكمْ  َلمْ  َوَمنْ } وىكذا

 .[ٚٗ: الماادة]{ اْلَفاِسُقونَ  ُىمُ  َفُأوَلِئكَ  المَّوُ  َأْنَزلَ  ِبَما َيْحُكمْ  َلمْ  َوَمنْ } ،[٘ٗ: الماادة] {الظَّاِلُمونَ 
من أىل قبمتنا أنيم اتبعوا اليوى, ونبذوا حكم  -يقصد المسممين ,يقصد من؟- : فأشيد عمى أىل دعوتناثم قال
أن  :البدايةالحظ اآلن  ,مؤمنينجيادىم حق عمى الأن و  -يعني ظمموا-األعمال , وجاروا في القول و الكتاب

   جيادىم حق عمى المؤمنين.
 .روىم واآلن يريدون أن يقاتموىمكف

... " :وقال في كالمو ,ض أولاك عمى الخروج عمى الناسثم حر  ,فبكى رجل منيم يقال لو عبداهلل السممي
طيع اهلل كما أردتم أثابكم اهلل أو  ,رتمحتى يطاع الرحمن الرحيم, فإن أنتم ظف ,اضربوا وجوىيم وجباىيم بالسيوف

ن قتمتم فأي شيء أفضل من الصبر والمصير إل, و واب المطيعين لو العاممين بأمرهث  .(2) "ى اهلل ورضوانو وجنتوا 
 .نسأل اهلل العافية-ولكنو عمى األبصار  ,مونمثما كانوا ي ,ء يعتقدون ىذاالحظ ىؤال

 ,دممن أغرب أشكال بني آوىذا الضرب من الناس "بعدما ذكر ىذا يقول:  -رحمو اهلل -وىنا يقول ابن كثير 
وما أحسن ما قال بعض السمف في الخوارج إنيم  ره ذلك,, وسبق في قدع خمقو كما أرادن نو فسبحان م

 َوُىمْ  الدُّْنَيا اْلَحَياةِ  ِفي َسْعُيُيمْ  َضلَّ  الَِّذينَ  * َأْعَماال   ِباْْلَْخَسِرينَ  ُنَنب ُئُكمْ  َىلْ  ُقلْ }: ولو تعالىالمذكورون في ق
 َيْومَ  َلُيمْ  ُنِقيمُ  َفاَل  َأْعَماُلُيمْ  َفَحِبَطتْ  َوِلَقاِئوِ  َرب ِيمْ  ِبآَياتِ  َكَفُروا الَِّذينَ  ُأوَلِئكَ  * ُصْنع ا ُيْحِسُنونَ  َأنَُّيمْ  َيْحَسُبونَ 
 .(3) [٘ٓٔ - ٖٓٔ: الكيف] {َوْزن ا اْلِقَياَمةِ 

األفعال اجتمع األقوال و ء في الل واألشقيالضالمقصود أن ىؤالء الجيمة او ": , يقول ابن كثيرىذا كالم ابن كثير
ثم يبعثوا  ,نوا بيايتحصوىا و عمى المسير إلى المداان ليممك وااتواطو  ,روج من بين أظير المسممينرأييم عمى الخ

                                                           

 (.ٖٙٔ/ٚالبداية والنياية )و (, ٗٚ/٘تاريخ الطبري )( انظر: ٔ)
 (.ٖٙٔ/ٚياية )انظر: البداية والن( ٕ)
  المصدر السابق. (ٖ)
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 ,ويكون اجتماعيم عمييا ,غيرىا فيوافوىم إليياعمى ما ىم عميو من أىل البصرة و  ىمأضرابيم ممن إلى إخوانيم و 
إخوانكم إلى  لكن واعدواو  ,ألن بيا جيًشا ال تطيقونو ؛إن المداان ال تقدرون عمييا: حصينالفقال ليم زيد بن 
بكم  من أجل أن ال يشعر ؛-فرادى يقول اخرجوا متسممين-وفة جماعات من الك واتخرج, وال جسر نير جوخا

  .أحد
ير لى النوافوىم إوبعثوا بو إلييم لي ,ا إلى من ىو عمى مذىبيم ومسمكيم من أىل البصرة وغيرىاا عام  فكتبوا كتابً 

 .ليكونوا يًدا واحدة عمى الناس
واألميات ء فخرجوا من بين اآلبا ,يم من الخروجلاال يعمم أحد بيم فيمنع ؛: ثم خرجوا يتسممون وحداًنايقول

ألمر يرضي رب األرض عمميم وعقميم أن ىذا ا ةقميعتقدون بجيميم و  ,وفارقوا ساار القرابات ,العماتواألعمام و 
نو ليم إبميس أنو مما يزيّ ب الموبقات والعظاام والخطياات و الذنو نو من أكبر الكباار و لم يعمموا أو  ,والسموات

 .األىل والقراباتتركوا . "اراتيم التي ىي بالسوء أمّ أنفسُ و 
خوانيم, فرديم و م وقراباتأوالدى بعَض  -: من أىل البصرة أو الكوفةيعني-منيم  وقد تدارك جماعةٌ ": يقول وىم ا 

 ".فخسر إلى يوم القيامة ,بعد ذلك فمحق بالخوارج ومنيم من فر ,, فمنيم من استمر عمى االستقامةووبخوىم
 .ل ما وجد فرصة خرج إلييموال زجر الزاجرين, فأو  ,الواعظينوال وعظ  ,نصح الناصحين : ما قبليعني

واجتمع الجميع بالنيروان  ,غيرىامن أىل البصرة و  فى إلييم من كاتبوهفذىب الباقون إلى ذلك الموضع ووا
 .ذلك مما ذكر إلى غير ت"ثباوليم صبر و , عةومن صارت ليم شوكةو 

في أن ال يطمع أحد و  ,صطمى ليم بنار, فيم قوم ال يُ -وجل عز-وعندىم أنيم متقربون بذلك إلى اهلل "يقول: 
 .(1)ستماتة عمى مبادايمفي غاية اال ,يأخذ منيم بثأر

  مقتل عبداهلل بن خباب: 
وفي بعض  ,مرأة عمى حماربايسوق  منيم رجالً  دنوا من النيروان رأى جماعةء من البصرة و لما أقبل ىؤال

أنا  :؟ قال: من أنتوقالوا ,فأفزعوه ,فأقبموا عميو ودعوه وانتيروه ,منيم يفرو  ,ينحاز عنيم الروايات أنيم رأوا رجالً 
 : ال روعقال: نعم, قالوا ,أفزعناك؟ :فقالوا لو ,-صمى اهلل عميو وسمم-عبداهلل بن خباب صاحب رسول اهلل 

   .ىذا أمانأن م اآلن يِ ا فَ طبعً  عميك.
 . تنفعنا بو -صمى اهلل عميو وسمم-و عن أبيك سمعو من الرسول ا سمعتَ نا حديثً ثال روع عميك حد

ذكر فتنة القاعد فييا خير من القاام, والقاام : أنو قال -صمى اهلل عميو وسمم -: حدثني أبي عن رسول اهلل فقال
 .(2)فييا خير من الماشي, والماشي فييا خير من الساعي, قال: "فإن أدركت ذاك, فكن عبد اهلل المقتول

وال  ,بدا منو شيء , ماًااعمر؟ اآلن ىذا الرجل ما عمل شيث سألناك, فما تقول في أبي بكر و : ليذا الحديقالوا
البد من البحث عن لكن  ,ض ليمما تعر  ًاا,ل شيما عم ,حماره, مع أم ولده و قاتميم, رجل مع امرأتو وحماره

  ا. ؟ فأثنى عمييما خيرً عمرفقالوا لو: ما تقول في أبي بكر و  ,شيء

                                                           

 (.ٖٚٔ/ٚانظر: المصدر السابق )( ٔ)
 (.ٕٗٙٓٔ( أخرجو أحمد, رقم: )ٕ)
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ا تقول في : مآخرىا, قالواا في أوليا و حق  : إنو كان موفي آخرىا؟ قال ,ي عثمان في أول خالفتوما تقول ف :قالوا
 أنفذ بصيرة. و  ,نوا عمى ديأشد توقيً : إنو أعمم باهلل منكم و قال ,عمي قبل التحكيم وبعده؟

 ما قتمناىا أحًدا.  منك قتمةاهلل لنقتو  ,ال عمى أفعاليا ,اياتوالي الرجال عمى أسمابع اليوى و : إنك تتقالوا
 ,-في التاسع :يعني- متِ بمى مُ وىي ح بامرأتوثم أقبموا بو و  ,ربطوا يديو إلى الخمف ,فوهكتفأخذوه و  ,ماذا عمل؟

 .يوفسقطت منو رطبة فأخذىا أحدىم فتركيا في ف ,وسيا التمرءعمى ر  :يعني ,مواقير حتى نزلوا تحت نخلٍ 
  .!تمرة سقطت مصيرىا إلى التمفمن  ورع ,فألقاىا ,غير ثمنبيا و فقال آخر: أخذتيا بغير حم

, فمقي صاحب الخنزير , فقالوا: ىذا فساد في األرضبيم خنزير ألىل الذّمة فضربو أحدىم بسيفو ثم مر
   ثمن الخنزير.اعتذر منو أو أعطاه  ,فأرضاه

 فما عمّي منكم بأس. -يعني: ليست تمثيمية- كنتم صادقين فيما أرى: لان اب قالرأى ذلك منيم ابن خب مافم
   تمرة لرجل من أىل الكتاب!نزير و خ ,طمانأنا ميقول: 

  .: ال روع عميكنتموني قمتمولقد أمّ  ,اإني مسمم ما أحدثت في اإلسالم حدثً 
 ,: اتقوا اهلل إني امرأةفقالت ,امرأتوء, فأقبموا إلى في الما ل دموفسا ,فأضجعوه عمى النير فذبحوه كما ُتذبح الشاة

قتموا أم سنان و  ,ّيئن طنسوة مقتموا ثالث و  ,ما ذنبيا؟! بقروا بطنيا؟ ماذا فعمت, حامل في التاسع ,فبقروا بطنيا
  .(1)الصيداوية

 منيم:  -رضي اهلل عنو-موقف أمير المؤمنين عمي 
يعترضون الطرق  بدأوا, يعني: بن خباب واعتراضيم الناسيم عبداهلل مُ قتْ  -رضي اهلل تعالى عنو- افمما بمغ عمي  

  يكتب بو إلييم.يم وينظر ما بمغو عنيم و بدي ليأتيَ ّرة العَ , فبعث إلييم الحارث بن مُ والماّرة
 اء عمي  فجا ,ت أخذوه وقتموهفاىم والتثبىذا المبعوث اآلن لمت ,الرسل ال تُقتل, فقتموهتفِيم, و يسء لاآلن ىذا رسول جا

  .الناس معوو  الخبرُ  -رضي اهلل عنو-
ا منيم بنا إلى القوم فإذا فرغن رس ؟أموالنافوننا في عيالنا و ءنا يخمندع ىؤالء ورا عالم ,أمير المؤمنين يا :فقالوا
  نا إلى عدونا في الشام.سر 

, ل ىدممعو ء فيؤال ,: إن سرنا إلى الشاملو, فقالوا ز لممسير إلى الشاميتجي -رضي اهلل عنو-كان عمي 
  .؟, فمماذا نتركيمىميناسيخمفوننا في أ

أن ء الذين اجتمعوا عند النير إلى ىؤال -رضي اهلل تعالى عنو-عمي  فأرسل ,ء ثم نذىب إلى الشامنبدأ بيؤال
-أىل الشام : ييعن-عنكم حتى ألقى أىل المغرب كاف  م و ثم أنا تاركك ,, أقتميم بيممة إخواننا منكمادفعوا إلينا قت

  . مما أنتم عميو من أمركم قموبكم ويردكم إلى خيرٍ قبل بفمعل اهلل يُ  ,
  دماايم.اكم و نا مستحل لدماكمو  ,ميمتَ : كمنا قَ يقول: أنا ال شأن لي بقتالكم, ىاتوا الذين قتموا, فقالوا

                                                           

 (.ٕٛ-ٔٛ/٘( تاريخ الطبري )ٔ)
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: يعني- ممنكبتنا مجوا إلينا طِ , أخرِ يم: عباد اهللفقال ل -رضي اهلل عنو-فخرج إلييم قيس بن سعد بن عبادة 
فإنكم ركبتم  ,عدوكمنا و بنا إلى قتال عدو  وعودوا ,نوادخموا في ىذا األمر الذي خرجتم مو , -ء الذين طمبناىمىؤال

   .ء المسممينتسفكون دماو  ,بالشرك تشيدون عمينا, امن األمر عظيمً 
 نا بمثل عمر. أو تأتو ء لنا فمسنا متابعيكم قد أضا : إن الحق-ىذا الخارجي- مميفقال ليم عبداهلل الس  

م اهلل ك: نشدتفيل تعممونو فيكم؟ قالوا: ال, قال ,-رضي اهلل عنو- اعمي   يعني- صاحبنا : ما نعممو فينا غيرفقال
  .ال أرى الفتنة إال وقد غمبت عميكم يفإن ؛في أنفسكم أن تيمكوىا

ياكم عمى ا, إنا و وقال: عباد اهلل -رضي اهلل عنو- يثم خطبيم أبو أيوب األنصار  ى التي كنا عمييا, لحال األولا 
 . متم غًداا لو تابعناكم اليوم حكّ : إنرقة؟ فعالم تقاتموننا؟ فقالوابينكم فأليست بيننا و 

 .موا فتنة العام مخافة ما يأتي في القابل: فإني أنشدكم اهلل أن تعجتعودون إلى التحكيم, فقال
 .راضات واحتماالتء عمى افتاوتقاتمون بن ,ما وقعت اترضون اآلن أمورً يقول: أنتم تف
ع بيا طمو  ,ىا عن الحق اليوىوصد ,جاجةالم  ء و راعداوة المِ  أخرجيا العصابة التي: أيتيا فقال فأتاىم عمي  

 ...ء ىذا الواديحوا تمعنكم األمة غًدا صرعى بأثنا, إني نذير لكم أن تصبطب العظيموأصبحت في الخ ,قزَ ن  ال
  .لى آخر ما ذكرإ

فإن تبت فنحن معك  ,بناقد تو  ,ا بذلك كافرينمنا وكنمنا أثكّ منا فمما حَ ك  : إنا حَ تيتم؟ فقالواو : من أين أوقال ليم
ن أبيت فإنا مو  ,ومنك  .ءنابذوك عمى سواا 

وتضعون  ,الخروج عن جماعتناو  ,ون قتالناا لنا بماذا تستحمنو بي :-رضي اهلل تعالى عنو-لو عمي كان مما قاو 
تمتم عمى , واهلل لو ق, إن ىذا ليو الخسران المبين؟ثم تستعرضون الناس تضربون رقابيم ,أسيافكم عمى عواتقكم

  !.النفس التي قتميا عند اهلل حرام؟فكيف ب ,م عند اهلل قتميالعظ ىذا دجاجةً 
: النساء] { ِفيَيا... َخاِلد ا َجَينَّمُ  َفَجزَاُؤهُ  ُمَتَعم د ا ُمْؤِمن ا َيْقُتلْ  َوَمنْ }: تقول ليم نما تورد عمييم النصوصء حيىؤال
ٜٖ]. 
ىم  -بعض الخوارج-ما إلى ذلك كما سترون في أصوليم التي يذكرىا بعضيم األحاديث الواردة في الباب و و 

نحن نقتل  :, لكن يقولونرونويكفو  {... َجَينَّمُ  َفَجزَاُؤهُ  ُمَتَعم د ا ُمْؤِمن ا َيْقُتلْ  َوَمنْ }أنو  عندىم أن ذلك محل القبول
   ء الذين يخالفونيم كفار., ىؤالفارء كىؤال ,ال نقتل المسمميننحن , المسممين, نحن ما قتمنا الكفار

يم ألن ؛جدي مع ىؤالءالواردة في الباب ال يُ واألحاديث  {...ُمَتَعم د ا ُمْؤِمن ا َيْقُتلْ  َوَمنْ } ولذلك إيراد ىذه اآليات
  . نسأل اهلل العافية-نحن نقتل الكفار  ,لكن ما قتمنا المسممين ,بيذا نحن نقر ,نعم :يقولون

, ثم صاروا ء اهللوا لمقااتييو  ,ال تكمموىمو  ,ىمو : ال تخاطبواذلك تناد -رضي اهلل عنو- الشاىد لما قال ليم عمي  
 .نسأل اهلل العافية- واح إلى الجنة: الرواح الر بصوت واحد

- فأمر عمي    -كما سترون-, و يموتون دونيا اليوىشربوا الضاللة والبدعة و , أفي قموبيم العجل شربوا, أُ انظر
, منء إلى ىذه الراية فيو آ: من جاويقول ليم ,ة أمان لمخوارجأبا أيوب األنصاري أن يرفع راي -رضي اهلل عنو

, انصرف منيم من قتل إخوانناإال فيكم ا, إني ال حاجة لي في دمافيو آمنن المدااصرف إلى الكوفة و انومن 
   .أو أقل مع عبداهلل بن وىب الراسبي ,منيم إال ألف : لم يبقَ يقولون ,أربعة آالفي كانوا ف ,ف كثيرطواا
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, -: الذين عمى األقداميعني-الة جّ الر   قدم منيم الرماة وصفّ و  ,بين يديو الخيل , فقّدم عمي  فزحفوا عمى عمي  
, الرواح كم إال هلل: ال حوكم, وأقبمت الخوارج وىم يقولونءوا عنيم حتى يبدقال ألصحابو: كفو  ,الةرأى الخيّ و 

  واح إلى الجنة.الر 
تل أمراؤىم: تحت سنابك الخيول وقُ  فصاروا صرعى ,فأناموا الخوارج ,بالرماح والسيوف لالرجاإلييم ونيض 

: يقول المؤرخون كما يقول ابن كثير, مميعبداهلل الس  رقوص بن زىير, شريح بن أبي أوفى, عبداهلل بن وىب, حُ 
 . قبحيم اهلل

, ا تسعةمنيم إال نحو أيضً  جاما نىؤالء و , نفر قميل نحو سبعةإال  -رضي اهلل عنو-عمي  بتل من أصحاما قُ 
 .قواتفر  ,مانذىب بعضيم إلى ناحية ع, و قوا ذىب اثنان إلى اليمنتفر  قدو 

ء في سيأتي من ىذا أشياو  ,ر عمى الباطلصبالجمد و ال ,ةذعأعادوىا جَ و  ,جديدنشطون من ي بدأواثم بعد ذلك 
 .الباطل في باطميم جمد أىل الجمد,

فقال من  ,كم, لقد ضركم من غر يقول: بؤًسا لكمو  ,يمشي بين القتمى من ىؤالء -رضي اهلل عنو- جعل عمي  
 ,نت ليم المعاصيزياألماني و ب, غرتيم بالسوء أمارة وأنفٌس  ,ىم؟ قال: الشيطانومن غر  ,يا أمير المؤمنين :معو
إلى آخر ما  ..فسمميم إلى قبااميم ليداووىم ,جرحى من بينيم فإذا ىم أربعمااة, ثم أمر باليم ظاىروننبأتيم أنو 
  كر. ذ

قال  -رضي اهلل عنو- , وكان عميتلالباقي قُ و  ,عشرةأقل من منيم إال  : لم يبقَ ن بعضيم قالإ :وكما قمت
 .(1)ى منيم عشرةوال يبق ,عشرةقتل منكم : ال يُ ألصحابو

 :قبل النيروان لمخوارج -رضي اهلل عنيما-مناظرة ابن عباس 
خرجوا لي -رضي اهلل تعالى عنو- كان قد ناظرىم لما اجتمعوا عمى عمي   -عنيماتعالى رضي اهلل -ابن عباس 

 .عميو
ر قد أث -قيام الميل-مة وجوىيم من السيرسيَ فإذا ىم مُ  ,قاامونوىم  :يقول ,عسكرىمفدخل عمييم ابن عباس في م

؟ وما ىذه بك يا ابن عباس ء: ما جا, فقالواضةرح  مُ  صمعمييم ق ,ن اإلبلفِ كأن أيدييم ثَ  ,يمالسجود في جباى
يكون  أحسن ما -صمى اهلل عميو وسمم-رسول اهلل عمى نو رأى عمييم: أ فرد ,-حمة جميمة-؟ الحمة التي عميك

 . ثياب اليمنية إلى آخر ما قال ليمالمن 
فقال  , [ٛ٘: الزخرف]{ َخِصُمونَ  َقْوم   ُىمْ  َبلْ }: -يعني عن قريش-اهلل يقول  ,موه: ال ُتكمّ شاىد أن بعضيم قالال

  . ومنّ كمفمن ,بعضيم: بمى
 , يعنينن واحدعمى سأنيم كانوا ن ظمن الخطأ أن يُ لذلك و  ,رت أحواليم ىي مجموعات فوضويةخوارج إذا سبال

يم , فكما ترون أنمة, ىذا غير صحيحوال يقتمون غي ,ما كانوا يغدرون في السابق: الخوارج بعض الناس يقول
 ثم قتموه. ,وا عبداهلل بن خبابنأمّ 

  .قتموه غيمة -رضي اهلل عنو- عمي  

                                                           

 (.ٕٖٓ٘(, رقم: )ٔ٘ٔ/ٗانظر: سنن الدارقطني )( ٔ)
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رضي اهلل -ن بعضيم يتبرأ من عبدالرحمن بن ممجم الذي قتل عمي ا , ولذلك سيأتي أبعضيم ال يرى ذلكلكن 
 و غيمة.ألنو قتم ون:يقول -عنو
تي وسيأ- مجموعة فوضوية ,بصرون بيا الحقوال بصاار ي ,, ال عقولمجموعة فوضوية ما الح ليم فعموه ىي

 .وكممنّ لن :ء الذين قالواالشاىد ىؤال -مزيد إيضاح ليذا
قالوا: ثالثًا,  ؟,-رضي اهلل عنو- عمى عمي  أي - عميو: ماذا تنقمون و ثالثة, قمترجالن أمني منيم : كميقول

 .[ٚ٘: األنعام]{ ِلمَّوِ  ِإالَّ  اْلُحْكمُ  ِإنِ }م الرجال في أمر اهلل, واهلل يقول: قمت: ما ىن؟ قال: حك  
ن كانوا كافرين, قتاليم حل, فإن كانوا مؤمنين ما غنمولم ي ا؟ قالوا: قاتل فمم يسبِ ماذا أيضً و : قال لقد حل  وا 
 ا؟ : ماذا أيضً يم, قالسبييم و قتال

 .فإن لم يكن أمير المؤمنين فيو أمير الكافرين -يعني أثناء التحكيم-نفسو من أمير المؤمنين  اقالوا: مح
أرأيتم : -عنيما رضي اهلل-فقال ليم ابن عباس  ير المؤمنين إًذا أمير الكافرين!نت أما أم ,الفقووالعقول و يم الف

 ما ينقض قولكم ىذا, أترجعون؟  -آلو وسممصمى اهلل عميو و - سنة رسول اهللإن أتيتكم من كتاب اهلل و 
 لنا ال نرجع؟  وما :قالوا

ْيدَ  َتْقُتُموا اَل  آَمُنوا الَِّذينَ  َأيَُّيا َيا} كتابو قال في  -وجل عز-فإن اهلل ال وأّما قولكم حّكم الرج: يقول: قمت  الصَّ
 .[ٜ٘: الماادة]{ ِمْنُكمْ  َعْدل   َذَوا ِبوِ  َيْحُكمُ  النََّعمِ  ِمنَ  َقَتلَ  َما ِمْثلُ  َفَجزَاء   ُمَتَعم د ا ِمْنُكمْ  َقَتَموُ  َوَمنْ  ُحُرم   َوَأْنُتمْ 

نْ } :زوجياقال في المرأة و و  ر فصي ,[ٖ٘: النساء]{ َأْىِمَيا ِمنْ  َوَحَكم ا َأْىِموِ  ِمنْ  َحَكم ا َفاْبَعُثوا َبْيِنِيَما ِشَقاقَ  ِخْفُتمْ  َواِ 
 .تعالى ذلك إلى حكم الرجالاهلل 

يعني - في دم أرنب بينيم أفضل أو في إصالح ذاتو  ,المسممينء جال في دماالر  فنشدتكم اهلل أتعممون حكمَ 
 .المسممين  في دماءيعني:  ,: بمى ىذا أفضلقالوا ,؟رأةضع امثمن ربع درىم وفي بُ  -الصيد

 ؟: اقتنعتميعني ؟من ىذا قال: أخرجتُ 
ألنيا كانت مع أىل الشام في - ؟ون أمكم عااشةب, أفتسْ ولم يغنم فمم يسبِ  قاتل :قال: وأما قولكمقالوا: نعم, 
يا ما يستحمون : يستحمون منيعني ,نيا ما نستحل من غيرىا فقد كفرتمفإن قمتم نسبييا فنستحل م -وقعة الجمل

  ء.اإلمامن الجواري و 
ن قمتمو   .؟ قالوا: نعممن ىذه , أخرجتُ اللتينفأنتم تترددون بين ض ,ليست بأمنا فقد كفرتم :ا 

  .فأنا آتيكم بمن ترضون من أمير المؤمنيننفسو  ا: أما قولكم محفقال
-قال رسول اهلل  ,بن عمرو يوم الحديبية حين صالح أبا سفيان وسييل -صمى اهلل عميو وسمم-إن نبي اهلل 
سييل بن , قال أبو سفيان و ((اهلل ىذا ما صالح عميو محمد رسول ،اكتب يا عمي)):  -عميو وسممصمى اهلل 

: -صمى اهلل عميو وسمم-قال رسول اهلل . و لو نعمم أنك رسول اهلل ما قاتمناك ,ما نعمم أنك رسول اهلل :وعمر 
بداهلل وأبو سفيان وسييل ىذا ما صالح عميو محمد بن ع :، واكتبك تعمم أني رسولك، امُح يا عميالميم إنّ ))

  .((بن عمرو
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   .(1)نو رجوا فُقتموا أجمعفخ ,يممنيم ألفان وبقي بقيت ال: فرجعق
رون ثون بيا ويكفوالحظ القضايا التي يتشب ,الفقوو  ,يموالف ,الطرح , الحظمناظرة مع ابن عباس قبل النيروان ىذه
, وما معيم عالم المناسبة ما معيم صحابي واحدب, و ء كبار الصحابةرون ىؤاليكف؟ رون من, يكفعمييا بناء
 , عمي  أمثال ابن حرقوصو  ,رقوصء ابن حُ فبقي يقودىم مثل ىؤال ,يوا العمماءأنو  ,يوا الصحابةألنيم أن ,واحد

و رضي اهلل تعالى عنيم -وىكذا بقية الصحابة  ,, ابن عباس كذلكفي الكفرعندىم ضال وكافر ورأس 
  بع؟ ابن حرقوص وأمثالو.مام المتإًذا من ىو اإل -أرضاىم

 . ءسقط العمماا حينما يكمة كبيرة جد  مش كم؟ وىذهإذا كان ىذا األعمى يقودىم فما ظن
 ظاىرة إسقاط العمماء:

سل ر ن, قد نتكمم رةلكن قد يتكمم بدافع الغي ,كممء قد ال يكون مقصوًدا لدى المت, إسقاط ىؤالء العممايا إخواني
أين العالم  :, أو نقولغير ذلكفي  ,في مجمس ,في مقام ,, عبارة أخطأ فييا عالمقطع غير مناسبم ارسالة فيي
  ؟نتداول ىذا, فما الذي يحصلو  ,؟أو المنكر الفالني ,ء من القضية الفالنيةالعمما الفالني أو
لدين, انظر فالن ماذا الغيرة عمى اي أخرى مثميا من دافع ثم تأت ,, فيذه رمية بسيمي الصدورر فيحصل تغي

؟ أين كذااء من كذا وكذا و ؟ أين العممثم ماذا ,, أخطأخطأ ,مقطع بصوتو وصورة, انظر ماذا يقول ,يقول
   .؟ء من كذا وكذاالعمما

, سألت الكثيرين يوف يأكل بيده الشمال, أحد الضا عمى ماادتكرى منكرً إذا سألناك حينما ت يا أخي أين أنت اآلن
حضرني اآلن ما أحد ء الذين سألتيم فيما يكل ىؤال بيدك اليمين؟ لسمحت ك : لووتقولون ,ن عميوتنكرو  ىل
 ا.ضرً ا و بيتو ال يممك لو نفعً مم بكممة مثل ىذه أمام إنسان في بن من أن يتكيج ,نعم :قال منيم

بسي يو البأ ,ويشرب العصير, يأكل باليمين شرب بالشماليىو و  أو في غيره ,عمى ماادة في زواج اً رأيت إنسان
  .غير ذلك بالشمال وأ

من منكم  (2) ((الشيطان يأكل بشمالو ويشرب بشمالون فإ)) ,باليمين اشرب ,سمحت بارك اهلل فيك لو :تقول لو
 .: لو سمحت انتبولو فميقلفي مناسبة  ,يشرب بالشمال في زواجو  ,أكل بالشمالرأى أحًدا ي

يدخل إلى أي مكان يرى  ,ن ىذاعيجبن  ,ارفع يدك لو سمحت بارك اهلل فيك ال تتكئ :, تقولكئىو متيأكل و 
 .ن, يجبل رأسو ويمشيذلك, ينز غير  أومنكرات يرى امرأة متبرجة 

الطبيعية  عمًما حتى خرج العمم من تحت أظافرك لن تتغير الخصااص اإلنسانيةاك لو حقن ,م بشرالعالِ طيب 
   ص باقية.ىذه الخصاا ,تبقى ىي ,ما تتغير ,نبالجالتي فيك من الشجاعة و 

ىو يحمق لحية و ق دخل عند الحالت ,يممك شيًاا فمماذا تطالب اآلخرين بأمور لو نظرت إلى نفسك أمام من ال
 .وال يتكمم ,رأسو يحمقو  ,يجمس عمى الكرسي اآلخرو , يجبن لو سمحت ىذا ما يجوز :لوتقول  الإنسان 

                                                           

(, والبييقي في ٕٙ٘ٙ(, رقم: )ٗٙٔ/ٕ)( أخرجو الحاكم في المستدرك عمى الصحيحين, كتاب قتال أىل البغي وىو آخر الجياد ٔ)
 (.ٕٕ٘ٛ(, رقم: )ٓٛٗ/ٚ(, والنسااي في السنن الكبرى )ٓٗٚٙٔ(, رقم: )ٜٖٓ/ٛفي السنن الكبرى )

 (.ٕٕٓٓ(, رقم: )ٜٛ٘ٔ/ٖأخرجو مسمم, كتاب األشربة, باب آداب الطعام والشراب وأحكاميما ) (ٕ)
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ر ا ىذا ا وال ضنفعً لك ! ىذا ال يممك ؟جبن من ماذات, يجبن ,بالتي ىي أحسن , انصحيب ىذا منكر اآلنط
طيب كيف  ,ومع ذلك يجبن ,وأن يقوم من كرسييستطيع  حمق الىو مشغول ي وال ىذا المحموق أصالً  ,الحالق

ك تكون ل, ثم بعد ذ؟ا عظيمةتنسب إلييم أمورً تؤذييم و و  ,وتنتقص اآلخرين ,تممز اآلخرينو  ,تطالب اآلخرين
 ؟ النياية ما ىي

 ,اليفتصير األمور فيما بعد إلى فوضى يقودىم الج ,فال يبقى عند الناس كبير ,قبل منيم شيءء ال يُ أن ىؤال
  .ىكذا تنتيي القضيةىي 

 منتكم , أحياًنايتكمم عمى اآلخرين تقصيره قبمماو و اأخطاينظر في ذنوبو و و  ,نفسولذلك ينبغي أن اإلنسان يمتفت لو 
 ؟ ماذا في النياية إلىو لكن ىذه الكتابات تؤدي في النتيجة  ,بأقالم من نار, نكتب فييابألسنة حداد و 

قبل من أحد وال ما عاد يُ  ,؟آثارىا؟ ما ىي سمبياتيا؟ إلى أي حال سنصيرماىي ؟ فكرت فييا ؟,رتىل تبص
   ومن قولو. ,ومن كالمو ,سخر منول يُ الكو  ,شتمالكل يُ  ,تأدب مع أحدال يُ حترم أحد و يُ 

, إذا رأيت  (1)((قل خير ا أو ليصمتمن كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فميَ )) ؟-عز وجل-اهلل  رضيىذا الذي ي
 . األذى صدقة ف  , ما تستطيع فكتنصح ىذا اإلنسان إذا كنت تستطيع امن أحد تقصيرً 

, و تمتمئ بالغل رنا؟ أبًدا إنما الصدور تضطرمىل غيّ  ,في البيوتو  ,في الغرفو  ,واتس آبتداول ىذا في  لكن
 راب .غ بعد ذلك الذي يقود الناس ثم ,الصالحوالعمم والدين والخير و  عمى أىل الفضل

 مناظرة عمر بن العزيز لمخوارج:
من ز وخرجوا في  ,كانوا يخرجون طول تمك المدةو ا في زمانو, ناظرىم أيضً  -رحمو اهلل-عمر بن عبدالعزيز 

ء فجا -رحمو اهلل-ع عمر بن عبدالعزيز مناظرة ماليعرض عمييم كمميم و أرسل إلييم من يف, عبد العزيزعمر بن 
 .إليو رجالن منيم

لكن  ,اإلحسانالعدل و  ىلتتحر , إنك منا سيرتك: ما نققالوا ؟مما الذي نقمت؟ و فقال ليم: ما أخرجكما ىذا المخرج
  .ىنا البد من االمتحان
 مشورة أم ابتزازن رضا من الناس و عن قيامك بيذا األمر أع أخبرنا ,ما يكفي ,ال ,ىذا أمامكم نموذج فذ

ء يعني الخمفا-خالفت أعمال أىل بيتك : رأيناك بينك أمر واحد, قال: ما ىو؟ قالا: بيننا و قالوا لو أيضً ؟ و ألمرىم
 .وابرأ منيملعنيم اف ,ىم عمى الضاللىدى و سميتيا مظالم فإن كنت عمى و  -بني أميةمن قبمك 

  .ا لمدنيالم تخرجوا طمبً  : قد عممت أنكمفقال عمر
 .مقصد من خروجكم ىو اآلخرةالأنا عارف أن نيتكم و : يقول
قال و  ,العانً  -صمى اهلل عميو سمم-لم يبعث رسولو  -جلعز و -إن اهلل  ,أردتم اآلخرة فأخطأتم طريقيا :يقول

 .[ٖٙ: إبراىيم] {َرِحيم   َغُفور   َفِإنَّكَ  َعَصاِني َوَمنْ  ِمن ي َفِإنَّوُ  َتِبَعِني َفَمنْ }: -عميو السالم-إبراىيم 

                                                           

(, ومسمم, كتاب اإليمان, باب الحث عمى إكرام ٘ٚٗٙ(, رقم: )ٓٓٔ/ٛ)أخرجو البخاري, كتاب الرقاق, باب حفظ المسان ( ٔ)
 (.ٚٗ(, رقم: )ٛٙ/ٔالجار والضيف, ولزوم الصمت إال عن الخير وكون ذلك كمو من اإليمان )
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 -صمى اهلل عميو وسمم-: أنا أقتدي بالنبي يقول [ٜٓ: األنعام]{ اْقَتِدهْ  َفِبُيَداُىمُ  المَّوُ  َىَدى الَِّذينَ  ُأوَلِئكَ }: وقال
 .السالمعميو الصالة و -وبإبراىيم 

: لعن أىل الذنوب فريضة البد منيا, فإن قمتم , وليسنقًصاا و كفى بذلك ذم  و  ,اظممً : وقد سميت أعماليم يقول
 فأخبرني أنت متى لعنت فرعون؟  ,ريضةإنيا ف
وال يسعني أن ال  ,ىمىو أخبث الخمق وشر : أفيسعك أن ال تمعن فرعون و ىاه, ما أذكر متى لعنتو, قال :فقال

 ؟ ون صاامونألعن أىل بيتي وىم مصم
دعا الناس إلى اإليمان فكان من  -صمى اهلل عميو وسمم-ألن رسول اهلل  ؛: القال ,؟مميمىم كفار بظ ا: أمَ قال

 .قيم عميو الحدفإن أحدث حدثًا أ ,ل منوأقر بو وبشرااعو قب
 .ما نزل من عندهدعا الناس إلى توحيد اهلل واإلقرار ب -صمى اهلل عميو وسمم-: إّن رسول اهلل فقال الخارجي

القوم  لكنو  ,رسول اهلل ال أعمل بسنة :-ةي من بني أمييعني من أىل بيت-منيم يقول  عمر: فميس أحدقال 
 .عمييم, ولكن غمب عمييم الشقاء عمم منيم أنو محرميم عمى فسأسرفوا عمى أن

 .د أحكاميمور  ,كعمم ال ىذا الرجل: فابرأ مما خالففق
 ا عمى الحق؟ قاال: بمى. عمر أليسبكر و أخبراني عن أبي : فقال ليم عمر بن عبد العزيز

 أخذ األموال؟ و  ,الذراريسبى ءىم و قاتل أىل الردة سفك دما بكر حينتعممان أن أبا أ: قال
 .نعمقالوا: 
  .؟-يعني خالف أبا بكر- السبايا بعد أبي بكر إلى عشاارىم بفدية : أتعممان أن عمر ردقال

 .قالوا: نعم
 أبي بكر؟  : فيل عمر منفقال

 .قالوا: ال
 ون أنتم من واحد منيما؟ ءقال: أفتبر 

 . : القالوا
يسفكوا دًما ولم يأخذوا مااًل  , ىل تعممان أن أىل الكوفة خرجوا فممن وىم أسالفكم: فأخبراني عن أىل النيرواقال
من  ئبر  : فيل, قالوا: نعم, قال؟جاريتو وىي حاملداهلل بن خباب و أن من خرج إلييم من أىل البصرة قتموا عبو 

فيل  ء لم يقتمواىؤالء قتموا و ن ىؤاليبصرة واآلخر أىل المن  الخوارج :لو قييعني - ؟استعرضلم يقتل ممن قتل و 
 أ أحد منيم؟ تبر 

 افتين؟ الطا ىحدإون أنتم من ء: فتبر قالوا: ال, قال
 .: القالوا

ال يسعني إال و  ,الف أعماليموقد عممتم اخت ,أىل الكوفةوأىل البصرة و  ,يسعكم أن تتولوا أبا بكر وعمرقال : أف
   !.ءة من أىل بيتي والدين واحد؟البرا

 ,ما قبل مون عمييوترد ,-صمى اهلل عميو وسمم-عمييم رسول اهلل  دال تقبمون من الناس ما ر فإنكم جي ,فاتقوا اهلل
   .يأمن عندكم من خاف عنده, ويخاف عندكم من أمن عندهو 
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كم من أمن عنده , ويخاف عندالمنافقعني: الكافر و ي -صمى اهلل عميو وسمم-من خاف عند النبي  يأمن عندكم
  ., يخافون عندكمأىل اإليمان :يعني

-, وكان من فعل ذلك عند رسول اهلل رسولووأن محمًدا عبده و  , اهللفإنو يخاف عندكم من يشيد أن ال إلو إال
ءىم مون دمافتحر  ,م ساار أىل األديانيأمن عندكو  ,أنتم تقتمونوو  ,ومالوحقن دمو آمًنا و  -صمى اهلل عميو وسمم

  .ىذه مناظرة مع عمر بن عبدالعزيز .(1)وأمواليم
 

                                                           

 (.ٖٓٔ/ٗالكامل في التاريخ ) ( انظر:ٔ)


