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 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ
 االختالف وموقفنا منو

 االستدالل وطرق التمقي مصادر إلى تعود والتفرق االختالف أىل ِسمات أبرز :في الحديث مواصمة( 7)
 الشيخ/ خالد بف عثماف السبت

ضؿ مف ييده اهلل فال م ,وسيئات أعمالنا ,نحمده ونستعينو ونستغفره, ونعوذ باهلل مف شرور أنفسنا ,إف الحمد هلل
صمى  ,وأشيد أف محمًدا عبده ورسولو ,وأشيد أف ال إلو إال اهلل وحده ال شريؾ لو ,ضمؿ فال ىادي لوومف ي ,لو

  اهلل وسمـ وبارؾ عميو وعمى آلو وصحبو أجمعيف.
  :أما بعد

ثرة التفرؽ ومف أبرز سماتيـ: ك ,مات ىؤالءمف سوذكرنا  ,عف أسباب االختالؼ والتفرؽ زلنا نتحدث فما
 وأدنى األمور. ,واالختالؼ عمى أقؿ األشياء

 قيـ, وأواصؿ في ىذا الحديث.ذكرنا طرًفا مف أحواؿ الخوارج وفر 
 فرية من الخوارج:طائفة الص  

زعيًما بف حطاف مراف ىؤالء اتخذوا ع ,(1)بف األصفرفرية, ىؤالء أتباع زياد الص   :قاؿ ليامف الخوارج طائفة ي
ماًما ليـ.  وا 

وكاف شديًدا في مذىب  ,وىو مف الشعراء الشجعاف ,ساؾنو كاف مف العباد النإ :طاف يقولوفبف حمراف وع
وقاؿ فيو أبياتو  -رضي اهلل تعالى عنو وأرضاه-ـ الذي قتؿ عميًّا ة, وىو الذي مدح عبد الرحمف بف ممجفريالص  

  :المشيورة
 انارضو  شِ العر  ِذي مف ُمغَ ليب إال***  ابي َأراد ام تقي   ِمف ةً بر ض اي

 (2)انامػػيز  اهلل عنػد يَّةِ البر  ىَأوف   ***    َسُبوُ فَأح ػػًاميو  ُرهُ ألذك يإن     
قاتمو  عد  وىذا يَ  ,عمي بف أبي طالب عندىـ بيذه المنزلة, يتقربوف إلى اهلل بقتمو ,الضالؿ المبيف ,نسأؿ اهلل العافية

 ىكذا يبمغ الضالؿ بأصحابو. ,-جؿ جاللو-ظـ الناس منزلة عند اهلل مف أع
 :الَعجاِردةطائفة 

طائفة أخرى مف ىؤالء يقاؿ ليـ: الَعجاِردة, ىؤالء أتباع عبد الكريـ بف عجرد, وىذا كاف مف أتباع عطية بف 
 األسود الحنفي الذي مضى طرٌؼ مف َخبِره.

 ىذه فرقة واحدة ,عشرة فرقة مسوذكر بعض أىؿ العمـ أنيـ افترقوا إلى خ ,رؽلعجاردة ىؤالء افترقوا إلى عشر فا
 إلى ىذه الفرؽ الكثيرة! نقسـت -العجاردة-

 ال يحكموف بإسالمو.  :وتجب البراءة منو قبؿ ذلؾ, يعني ,عى إذا بمغدْ يجمعيـ القوؿ بأف الطفؿ يُ 

                                                           

 .(ٓٚ( الفرؽ بيف الفرؽ )ص: ٔ)
 (.ٜ٘ٗ/ٖٗتاريخ دمشؽ البف عساكر )( انظر: ٕ)
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ناث أو  ,كؿ مف عنده أوالد وبنات ر ىذا تصو  ,قبؿ ذلؾ ال يتوالىـ ,عمييـ اإلسالـ فإنيـ إذا بمغوا يعرضذكور وا 
  !.ساةؤالء األطفاؿ في أحضاف ىؤالء القىوكيؼ ينشأ  ,المذىب
 ,كاألزارقة ,واختمفوا مع طوائؼ الخوارج األخرى ,ؼ اإلسالـأو يص ,عى إلى اإلسالـدْ البد أف يُ  :ويقولوف
 وغيرىـ.

كممة حؽ  ,ال حكـ إال هلل ,بداية الخوارج تكما كان مة مثالً حك  تقؼ عند قوليـ بتكفير المُ  الحظ القضية ما عادت
 ريد بيا باطؿ.أ

أو قصة تحتوي عمى  ,ال يمكف أف تكوف سورة :يقولوف ,ىؤالء العجاردة يروف أف سورة يوسؼ ليست مف القرآف
 . (1)صصبؿ ىي قصة مف الق ,القرآف وتكوف مف سور ,عشؽ

ىكذا يفعؿ الشيطاف بيؤالء  ,-تبارؾ وتعالى-عمييا مف كتاب اهلل ع مجم ةوصمت القضية إلى إنكار سور 
   .نسأؿ اهلل العافية- فما يقؼ االنحراؼ عند حد ,منحرفيفال

 عيبية:فرقة الش  
 عيب, رجؿ يقاؿ لو شعيب. عيبية, ىؤالء ظير زعيميـ الذي يدعى بشش  قاؿ ليا: الؽ ىؤالء فرقة ير مف ف

 اختمؼ مع رجؿ مف الخوارج اسمو ميموف. 
عز -وأف تحمد اهلل  ,ورد ىذا مف أجؿ أف تعجبلى العقوؿ والفقو والفيـ, وأنا أما سبب ىذا االختالؼ؟ انظروا إ

وأف تتمسؾ بمزوـ الكتاب  ,نة والعمـ والسالمة مف ىذه األىواء والبدع والضالالتعمى نعمة العقؿ والس -وجؿ
 وأف تبتعد عف الشر وأىمو والفتف وأصحابيا. ,بذلؾوأف تعتصـ  ,والسنة
 إف شاء اهلل. -فقاؿ شعيب: أعطيكو  ,كاف لميموف عمى شعيب ماؿ فتقاضاه, قاؿ: أعطني مالي :انظر
 ىات الماؿ.  ,ؿ ميموف: قد شاء اهلل ذلؾ الساعةفقا

 عطيكو. أأف فقاؿ شعيب: لو كاف قد شاء ذلؾ لـ أستطع إال 
 عطيؾ اآلف.أف ألو شاءه اآلف فالبد  :يعني

 لـ يشأ لـ يأمر بو. وما ,كؿ ما أمر بو فقد شاءهو  ,فقاؿ ميموف: قد أمرؾ اهلل بذلؾ
 الذي يعرفو صغار أىؿ السنة, صغار التالميذ.  بيف األمر الكوني واألمر الشرعي ال يفرقوف ىنا

عيبية, عمى قضية اقضني الماؿ الذي وقيؿ ليـ: الش   ,شعيًبا وافترقت العجاردة عند ذلؾ, فتبع قوـ ,فانقسموا
وكتبوا في ذلؾ إلى عبد الكريـ بف  ,وتبع اآلخروف شعيًبا ,ميموًنا فينا تبع قوـ, موا إلى فرقتيفانقس ,عندؾ

 عجرد. 
 شاء اهلل ما :ما نقوؿ, فأرسؿ في الجواب: إنفكاتبوه ,وكاف محبوًسا في السجف ,عبد الكريـ بف عجرد ىو الزعيـ

  .الـ يشأ لـ يكف, وال نمحؽ باهلل سوءً  وما ,كاف
 ,مات في الحبس ,ي حيف وصوؿ الجوابولكف عبد الكريـ ىذا كاف قد توف ,فوصؿ الجواب إلييـ ,ىذا الجواب

  . األنو قاؿ: ال نمحؽ باهلل سوءً يقوؿ: قاؿ: ىو يوافقني,  ,عى ميموف أنو قاؿ بقولودفمما وصميـ الجواب ا
                                                           

 (.ٛٔالفرؽ بيف الفرؽ )ص: ( ٔ)
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 لـ يشأ لـ يكف.  وما ,شاء اهلل كاف ألنو قاؿ: نقوؿ ما ؛بؿ قاؿ بقوليوقاؿ شعيب: 
عبد الكريـ ىذا المجيوؿ  ويختمفوف عمى قوؿ ,ـ األئمة الجباؿعالف يتركوف أئمة السنة والعمماء األالحظ اآل
  .الخارجي

  .لقدرية إلى ميموفازية مع ملى قوؿ شعيب, ومالت الحفمالت الخازمية وأكثر العجاردة إ
قضية ما ال ,فأباحوا نكاح بنات البنات وبنات البنيف ,فرىا في القدر نوًعا مف المجوسيةدت الميمونية عمى كثـ زا

  كـ إال هلل. تقؼ عند ال ح
ورأوا قتاؿ السمطاف, ىذا مفروغ منو عند الخوارج, وىو مف أصوليـ: الخروج عمى أئمة المسمميف, وليس ذلؾ 

 فرض, مف رضي بحكمو. فقتالو مف رضي بحكموبؿ  ,فقط
 حكـ السمطاف غير شرعي, ال يتعرض :أحد يقوؿ مثالً  :يعني ,ال يروف قتمو إال إذا أغار عمييـفأما مف أنكره ف

 إال إذا انتقدىـ فينا يروف قتمو.  ,الفرقة ىذه إال إذا عابيـ أصحابلو 
 فيذا عندىـ يجب قتمو. ,ي بيـغ خبرىـ إلى السمطاف أو يش لمسمطاف, يعني يعتقدوف أنو يبمالأو كاف دلي

 طائفة المعمومية، وطائفة المجيولية:
اسميا: المجيولية, فيؤالء مف الخازمية, لكف  وطائفة أخرى ,: المعموميةقاؿ ليامف ىؤالء أيًضا طائفة ي

بجميع أسمائو  -تبارؾ وتعالى-عوا أف مف لـ يعرؼ ربو اد فت مف سبقيا مف الخوارج في شيئيف:المعمومية خال
 . والجاىؿ بو كافر ,الحسنى فيو جاىؿ بو

 قالوا بقوؿ القدرية.  :والثاني: أنيـ قالوا: إف أفعاؿ العباد غير مخموقة هلل تعالى, يعني
أف ىذا يجب لكنيـ قالوا:  ,-سنىمعرفة األسماء الح- اهلل بأسمائوكقوؿ المعمومية بوجوب معرفة قالوا المجيولية 

 ؿ البعض, فقيؿ ليـ: المجيولية.ولو جي يكفي أف يعرؼ بعضيا
  !.ينقسموف بيذه الطريقة؟ !,عقؿ ىذا؟ىؿ ي

عرؼ بجميع ألنيـ قالوا: يجب أف ي ؛يقولوف: مف عرؼ ربو ببعض أسمائو فقد عرفو, وحكموا بكفر المعمومية
ال فإنو يكوف كافًرا ,األسماء  .نسأؿ اهلل العافية-بذلؾ  .ـ كفارفقالوا: ى ,وا 

  متية:طائفة الص  
 ,يؼ ينقسموفوك ,لكني أذكر ىذه العجائب ,فرؽ الخوارجاآلف بؼ أنا لست أعر   ,متيةطائفة منيـ يقاؿ ليا: الصَّ 

إذا  وكاف مف العجاردة, غير أنو قاؿ: ,صمت بف أبي الصمت :وقيؿ ,صمت بف عثمافىؤالء منسوبوف إلى 
 وف حينئذ إلى اإلسالـ. دعَ و ليس ليـ إسالـ حتى ُيدِركوا فيُ ألن ؛ئنا مف أطفالووبر  ,يناهاستجاب لنا الرجؿ وأسمـ تول

 مزية:طائفة الحَ 
وىـز  ,وتمؾ البالد ,وكرماف ,سافوخر  ,طائفة يقاؿ ليا: الحمزية, أتباع حمزة بف أكرؾ الذي عاث في سجستاف

 .الَقدر واالستطاعة ثـ خالفيـ في باب ,ميةجاردة الخاز الجيوش الكثيرة, ىذا في األصؿ كاف مف الع
تو القدرية في فأكفر  ,ذلؾ أف أطفاؿ المشركيف في النار و الخازمية في ذلؾ, ثـ زعـ معتر فقاؿ بقوؿ القدرية فأكف

مع قولو بتكفير مف ال يوافقو عمى قتاؿ  ,ياجروا إليوالذيف لـ ي :يعني, دة مف الخوارجعَ ثـ إنو والى القَ  ,ذلؾ
 -ألنو كاف يقاتؿ الخوارج أيًضا ؛أيًّا كانوا-ال يحؽ لؾ أف تقاتؿ ىؤالء  :الذي يقوؿ ,رؽ ىذه األمةمخالفيو مف ف
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ف ىؤالء مف المشركيف, إ :ويقوؿ -نسأؿ اهلل العافية- رنكر عميو قتاؿ مف خالفو فيو كافمف أ ,ىذا عنده كافر
وكاف مع  ,وكاف إذا قاتؿ قوًما وىزميـ أمر بإحراؽ أمواليـ وعقر دوابيـ ,أولئؾالذيف يخالفونو في قتاؿ  :يعني

   ذلؾ يقتؿ األسرى مف المخالفيف. 
 وبقي الناس في فتنتو إلى أياـ المأموف, ووقعت أمور وعظائـ عمى يده.  ,ىذا ظير في أياـ الرشيد

دعى وصار ي ,ثـ بايعو موافقوه بعد ذلؾ بالخالفة ,وقتؿ الكثير منيـ ,طائفة مف الخوارجيسية, يْ ىذا بدأ بقتاؿ البَ 
 ومدائح. ,وقالوا فيو أشياء وأشعار ,بأمير المؤمنيف

ثـ ذىب بنفسو عمى رأس جيش إلى  ,الخوارج, فقتؿ منيـ مقتمة عظيمة ة إلى الخازمية مفحمزة ىذا أرسؿ سري
  .فمنعو أىميا مف دخوليا, ماذا صار يفعؿ؟ ةراى

 ,ثـ بعد ذلؾ الذيف يأتوف مف خارج البمد يريدوف دخوؿ البمد ,صار يستعرض الناس خارج المدينة, يضع حواجز
   .يقتميـمنيا  الخروجأو 

يوًرا, وُقتؿ بينيـ ش مع جنده فدامت الحرب -ةىذا والي ىرا-رو بف يزيد األزدي فخرج إليو عم ,فقتؿ خمًقا كثيًرا
فدامت الحرب مدة  ,ةمف أرياؼ ىرا ةبة ومحاذيثـ أغار حمزة عمى مناطؽ قري ,اجماعة كبيرة جدًّ  ةمف أىؿ ىرا

فمنعو أىؿ بعض تمؾ النواحي  ,سجستاف ىثـ بعد ذلؾ وصؿ إل ,وعقر أشجارىـ ,أحرؽ أمواؿ ىؤالءو  ,طويمة
 .مف اجتاز في تمؾ الصحراء قتموكؿ مف دخوؿ البمد, فصار يستعرض الناس خارجيا بالسيؼ, 

 -لمعباسييف :يعني-ند السمطاف شعاًرا لجواد الذي كاف ده بالسنألبس ج :ر ألىؿ بعض تمؾ النواحي, يعنيثـ تنك
جيش -, قيؿ ليـ: ترى الرجؿ لبس لباس الجيش -يعني عرفوا-فألبسيـ السواد ليخدع أىؿ البمد, فبمغيـ ذلؾ 

جتازيف في صحارييـ, ثـ قصد ناحية وقتؿ الم ,فعقر نخميـ ,ه مف دخوؿ البمدة, فعندىا منعو -الدولة العباسية
 :قاؿ لوي, وانيـز رئيسيـ ,وأحرؽ أمواليـ ,وعقر أشجارىـ ,فيةوقتؿ بيا الكثير مف الخوارج الخم ,ىناؾأخرى 

في موتو وصاروا ينتظرونو  -أتباع مسعود-أتباعو  في ىزيمتو وادًيا وغرؽ ىناؾ, فشؾمسعود بف قيس, وعبر 
 .ويعتقدوف برجعتو قروًنا متتابعةبعد ذلؾ 

 كـ إال هلل. ال ح :واءما عادت القضية كما بد ,الحظ اآلف عندىـ إماـ غائب
وكاف بيا مف الخوارج  ,يسابورفي ن ونواحٍ  ,ماف وأغار في طريقو عمى ُبْستمف كر  ثـ بعد ذلؾ رجع حمزة

ف المأموف ي بداية خالفة المأموف, فمما تمكوف ,فقتميـ ودامت فتنتو بتمؾ النواحي في آخر أياـ الرشيد ,الثعالبة
بطاىر     فبعث المأموف  ,فما زاد إال عتوًّا في أمره ,مف الخالفة كتب إلى حمزة كتاًبا استدعاه فيو إلى طاعتو

د مف زعماء ىذا زعيـ واح- ف أكثر مف ثالثيف ألًفاتؿ فييا مف الفريقيفدارت بينيـ حروب قُ  ,بف الحسيف لقتالو
  .وذىب إلى بعض تمؾ الجباؿ ,وانيـز فييا حمزة إلى كرماف ,-الخوارج

 فرقة الثعالبة:
عجرد الذي مات في  عوف إمامتو بعد عبد الكريـ بف, ىؤالء يدشكافأتباع ثعمبة بف مُ  ,الثعالبة :مف فرؽ ىؤالء

 .الحبس
 رَ فمما اختمفا في ذلؾ كفَ  ,في حكـ األطفاؿ قبؿ أف يخالفو ثعمبة ,د كاف إماًماالكريـ بف عجر ويزعـ ىذا أف عبد 

 وصار ثعمبة ىو اإلماـ في نظر ىؤالء. ,ابف عجرد
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 .بب في اختالفيما؟ انظر إلى السببىو الس ما
إلى أـ  ثـ أرسؿ امرأة ,واذكر لي ميرىا ,ابنتو, قاؿ: زوجني ابنتؾالسبب أف رجاًل مف العجاردة خطب إلى ثعمبة 

  .تمؾ البنت يسأليا ىؿ بمغت البنت؟
ال , ألنيـ ال يعتبروف لمصغير قبؿ البموغ ؛عمى الشرط الذي يعتبره العجاردة فإف كانت قد بمغت ووصفت اإلسالـ

فيقوؿ: إذا اجتازت االمتحاف  ,كانت قد بمغت فيريدوف أف يمتحنوىا قبؿ أف يتزوجيا, إذا ,يعتبروف لو إسالًما
 نعطيؾ ما شئت.  :فالمير ال تسأؿ عنو. يعني

ر بذلؾ عبد الكريـ بف خبفأُ  ,لـ تبمغ وأنيا بنت مسمميف بمغت أيكفي  :الية. يعنيفقالت أميا: ىي مسممة في الو 
اليتيـ نحف عمى و  غ, وقاؿ ثعمبة:شكاف, فاختار عبد الكريـ البراءة مف األطفاؿ قبؿ البمو وثعمبة بف مُ  ,عجرد

  لمحؽ. يف لنا منيـ إنكارا إلى أف يبصغاًرا وكبارً 
 رًقا. كؿ واحد منيما مف صاحبو, وصار أتباع كؿ واحد منيما ف ئفمما اختمفا في ذلؾ بر 

 .!انقسموا ىذا االنقساـ ,عمى قضية خطبة فتاة :الحظ
مة أحد بعد ثعمبة, ولـ يكترثوا ؿ بإماولـ تق ,وصارت الثعالبة بعد ذلؾ ست فرؽ, فرقة أقامت عمى إمامة ثعمبة

 ما وقع مف خالؼ.ل
 :الَمْعَبدّيةفرقة 

د, خالؼ جميور الثعالبة عبإمامة رجؿ منيـ بعد ثعمبة اسمو مَ ة, قالوا ببديعْ ومف فرؽ ىؤالء طائفة يقاؿ ليـ: المَ 
 .لكف ىكذا قالوا !سيده؟وما يممؾ لا وىو ا أغنياء, وكيؼ يكوف الممموؾ غنيًّ في أخذ الزكاة مف العبيد إذا كانو 

 عطى أيًضا مف الزكاة, فينا أكفره سائر الثعالبة بسبب ذلؾ. كاف فقيًرا فإنو ي وقالوا: إذا
ىذا خالؼ  ,, فكفروه؟طى مف الزكاة إف كاف فقيًراعأو ي ,االزكاة إذا كاف غنيًّ منو  إف الممموؾ تؤخذ :يقوؿ لماذا

 !.ب التكفير؟يستوج
 األخنسية:طائفة 

قاؿ ليـ: األخنسية, أتباع رجؿ كاف ُيعرؼ باألخنس كاف في أوؿ األمر عمى مذىب الثعالبة مف ىؤالء طائفة ي
الت قية إال مف عرفنا  فقاؿ: يجب عمينا أف نتوقؼ عف جميع مف في دار ,س مف بينيـثـ خن ,في مواالة األطفاؿ

  .قاؿ بتحريـ القتؿ واالغتياؿ في السرأو كفًرا فنبرأ منو, و  ,منو إيماًنا فنواليو عميو
  ميـ كاف يقوؿ بيذا., ما كريمة والغدني الغيع

وصار لو أتباع  ,وكافر أنو مخالؼ رؼ بعينودعى إال مف عُ بدأ أحد مف أىؿ القبمة بقتاؿ حتى يُ يُ  وقاؿ أيًضا: ال
 منو سائرىـ. ئمف سائر الثعالبة, وبر  ئوبر  ,قوؿعمى ىذا ال

 طائفة الشيبانية:
يباف بف سممة الخارجي, ىذا خرج أياـ أبي مسمـ بزمف يقاؿ ليـ: الشيبانية, أتباع ش ةمف الثعالبمف ىؤالء طائفة 

-مف تشبيو اهلل  وكاف مع ذلؾ يقوؿ بأشياء ,المعارؾو في بعض ئفتحالؼ مع أبي مسمـ عمى أعدا ,بني العباس
وكذلؾ  ,-عز وجؿ-نظًرا ليذا القوؿ في تشبيو اهلل  , فكّفره سائر الثعالبةما إلى ذلؾبخمقو و  -تبارؾ وتعالى
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 ,إًذا ىو كافر ؟ويتحالؼ معيـ ,كيؼ يعيف ىؤالء الكفارألنو أعاف أبا مسمـ,  :قالواروه أيًضا ىؤالء الخوارج كف
 بؿ كؿ  الخوارج.  ,ىذا حكـ بو عامة الخوارج ,فكفروه
 .الرحمف, أصحاب زياد بف عبد ره طائفة يقاؿ ليـ: الزياديةأكفممف 

تسقط بالتوبة,  والشيبانية يزعموف أف شيباف تاب مف ذنوبو, وقالت الزيادية: إف ذنوبو كاف منيا مظالـ لمعباد ال
 مية. بة كما أعانو عمى قتالو مع بني أنو أعاف أبا مسمـ عمى قتالو مع الثعالا  و 

 تاب. :والذيف بقوا معو قالوا ,تقبؿ توبتو بيذه الطريقة ىذا ما :قالوا
 طائفة الرشيدية:

مف  :يعني-قي قالوا: فيما سُ و , رشيد رجؿ اسمولى إئفة يقاؿ ليـ: الرشيدية, ينسبوف طا الثعالبةمف ىؤالء 
نما يجب العشر الكامؿ فيما سقتو السماء فحسب.  الجاريةبالعيوف واألنيار  -الزرع  نصؼ العشر, وا 

 ؛كالذي سقي بالسماء :شر, يعنيفأوجب فيما سقي بالعيوف واألنيار الجارية الع ,وخالفيـ زياد بف عبد الرحمف
 تعب ومشقة.  بدوفألنو 

 ال تجوز البراءة ممف قاؿ بأف فيووقاؿ:  ,وقاؿ بأنو يجب العشر الكامؿ فيما سقتو العيوف ,فيذا حينما خالفيـ
 نصؼ العشر. 

ز البراءة الذي تنسب إليو الرشيدية: إف لـ تجفقاؿ رشيد  ,خطأ ىذا ,ال نبرأ منيـ :الذيف خالفوىـ, قاؿ :يعني
 .ر بعضيـ بعًضاكف ,ـ وعمميـ, فافترقوا بذلؾ فرقتيفمنيـ فإنا إًذا عمى قوليـ ورأييـ ومذىبي

 .!إلى ىذا الحد ,!لعشر أو نصؼ العشرمسألة فيما سقت العيوف ا
 :الُمكَرمّيةطائفة 
ألجؿ  يسر لـ, زعموا أف تارؾ الصالة كافمية, أتباع أبي مكر رَ كْ يقاؿ ليـ: المُ عالبة السادسة مف ىؤالء الثالطائفة 
 جاىؿ باهلل والجيؿ باهلل كفر. ىو , وزعموا أف كؿ ذي ذنب -عز وجؿ-ولكف لجيمو باهلل  ,لصالةترؾ ا
 بيذا االعتبار. ,إًذا فيو كافر ,القضية ليست فقط الكبائر, كؿ صاحب ذنب فيو جاىؿ باهلل :يعني

 فرفة األباضية وفرقيا:
رًقا وافترقوا فيما بينيـ فِ  ,مف فرؽ ىؤالء الخوارج: األباضية, ىؤالء يتفقوف عمى القوؿ بإمامة عبد اهلل بف أباض

وأنيـ ليسوا مؤمنيف وال  ,مف الشرؾ واإليماف ءبرآ -يعنوف المخالفيف- يجمعيا القوؿ بأف كفار ىذه األمة
 ولكنيـ كفار.  ,مشركيف
وصححوا مناكحتيـ والتوارث منيـ, وزعموا  ,وىا في العالنيةواستحم ,موا دماءىـ في السروحر  ,شيادتيـوأجازوا 

 .وا باستحالؿ بعض أمواليـ دوف بعضوقال ,ال يدينوف ديف الحؽ ,أنيـ في ذلؾ محاربوف هلل ولرسولو
راد اهلل حاب طاعة ال يُ وأص ,واليزيدية ,والحارثية ,صيةالحف :ألباضية فيما بينيـ إلى أربع فرؽثـ افترؽ ىؤالء ا

 بيا. 
 طائفة اليزيدية:

أ ممف بعدىـ إال وتبر  ,مة األولى قبؿ األزارقةي الُمحك  قاؿ بتول ينيسة الذيزيدية ىؤالء ىـ أصحاب يزيد بف أُ ال
في  كتاًبا مف كتب السماء ُكتبَ  ؿ عميونز  ويُ  ,مف العجـ , وزعـ أف اهلل سيبعث رسواًل األباضية فإنو يتوالىـ
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ويكوف عمى ممة  -صمى اهلل عميو وسمـ-عة المصطفى واحدة ىذا الكتاب, ويترؾ شري وينز ؿ عميو جممة ,السماء
 .الصابئة المذكورة في القرآف

عث إنو بُ  :لكف يقولوف -هلل عميو وسمـصمى ا-وف بنبوة محمد قر يد ىذا يتولى أىؿ الكتاب الذيف يوأيًضا يز 
 ىذا موجود عند بعض أىؿ الكتاب.  ,لمعرب خاصة
ف لـ يدخموا في اإلسالـ ,فيو يتوالىـ وكؿ ذنب  ,مشركوفافقيو وغيرىـ كفار ف أصحاب الحدود مف مو إ :وقاؿ ,وا 

 صغير أو كبير فيو شرؾ. 
بو طوائؼ ليس كؿ الخوارج يقولوف بأف فاعؿ الكبيرة كافر, ىذا يقوؿ  :يعني ,إًذا القضية ال تختص بالكبائر

 منيـ.
 طائفة الحفصية:

تعالى الذي زعـ أف بيف الشرؾ واإليماف معرفة اهلل  ,بإمامة حفص بف أبي المقداـ :مف ىؤالء قالوا الحفصية
  .وحدىا

واستحالؿ  ,مف قتؿ النفس أو عمؿ بجميع المحرمات ,أو نار ,أو جنة ,ثـ كفر بما سواه مف رسوؿ ,فمف عرفو
 الزنا وسائر المحرمات فيو كافر بريء مف الشرؾ. 

مثمما تأوؿ الرافضة في أبي  -عنو رضي اهلل-ؿ ىؤالء في عثماف وتأو  ,وأنكره فيو مشرؾ ,ومف جيؿ باهلل تعالى
 الم وَ  َوُيْشِيدُ  الد ْنَيا اْلَحَياةِ  ِفي َقْوُلوُ  ُيْعِجُبكَ  َمنْ  الن اسِ  َوِمنَ } :ا ىو الذي أنزؿ اهلل فيووزعموا أف عميًّ  ,بكر وعمر

  .[ٕٗٓ: البقرة]{ اْلِخَصامِ  أََلد   َوُىوَ  َقْمِبوِ  ِفي َما َعَمى
 [ٕٚٓ: البقرة]{ الم وِ  َمْرَضاتِ  اْبِتَغاءَ  َنْفَسوُ  َيْشِري َمنْ  الن اسِ  َوِمنَ } :وأف عبد الرحمف بف ممجـ ىو الذي أنزؿ فيو

 يولد عبد الرحمف بف ممجـ. أف ىذه اآلية نازلة قبؿ
 طائفة الحارثية:

وىـ الذيف قالوا في باب القدر بمثؿ قوؿ  ,مف ىؤالء طائفة يقاؿ ليا: الحارثية, أتباع حارث بف مزيد اإلباضي
وأكفرىـ سائر األباضية في ذلؾ, وزعموا أنو لـ يكف ليـ إماـ بعد  ,المعتزلة, وزعموا أف االستطاعة قبؿ الفعؿ

 األولى إال ابف إباض وبعده حارث بف مزيد اإلباضي.مة الُمحك  
 راد اهلل بيا:طائفة أصحاب طاعة ال يُ 

 راد اهلل بيا, ىذا اسـ الفرقة اآلف!طاعة ال يُ أصحاب  :الطائفة األخرى
  مما ال ُيراد بيا وجو اهلل تعالى.و يصح وجود طاعات كثيرة يزعموف أن

وأمر جارية لو كانت عمى مذىبو بشيء  ,مذىبو إلى دارهأىؿ مف اإلباضية رجؿ يقاؿ لو: إبراىيـ, دعا قوًما مف 
, فقاؿ -ىـ عندىـ ىؤالء األعراب كفار- بيعنيا في األعرابفحمؼ لي -انظر كيؼ يختمفوف اآلف-فأبطأت عميو 

 ة إلى الكفرة؟ لو رجؿ منيـ يقاؿ لو ميموف مف العجاردة: كيؼ تبيع جارية مؤمن
فتبرأ منو ميموف, وتوقؼ  ,وقد مضى أصحابنا وىـ يستحموف ذلؾ ,فقاؿ لو إبراىيـ: إف اهلل تعالى قد أحؿ البيع
ستتاب مف وي ,وأنو يستتاب ميموف ,فأجابوىـ بأف بيعيا حالؿ ,يـئآخروف منيـ في ذلؾ, وكتبوا بذلؾ إلى عمما

 فصاروا في ىذا ثالث فرؽ: إبراىيمية وميمونية وواقفة.  ,ي إبراىيـ, ىذا قوؿ اآلف العمماءتوقؼ ف
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فانقسموا  ,لى األعرابفحمؼ عمى أف يبيعيا إ ,تأخرت الجاريةو  ,عشاء اآلفعمى أو  ,ىذا داعييـ عمى غداء
 .إلى ثالث فرؽ

 ,في دار الت قية اكية, وأجازوا نكاح المسممة مف كفار قوميـحّ ازة ىذا البيع قوـ يقاؿ ليـ: الضَّ تبع إبراىيـ عمى إج
 كميـ فال يستحموف ذلؾ. فأما في دار ح

ألنا ال ندري ما  ؛ولـ نأخذ ميراثيا ,عمييا صؿ  وقالوا: إف ماتت ىذه المرأة لـ ن ,وقوـ منيـ توقفوا في ىذه المسألة
 حاليا.

 بف عامر.  وتبع بعد ىؤالء اإلبراىيمية قوـ يقاؿ ليـ: الَبْيَيسّية, أصحاب أبي َبْيَيس َىْيَصـ
وكفرت الواقفة بأف لـ يعرفوا كفر ميموف.  ,قية مف كفار قومناقالوا: إف ميموًنا كفر بأف حـر بيع األمة في دار الت  

 روه. فكف ,يؼ خفي عمييـ أنو كافر؟ ومف لـ يكفر الكافر فيو كافرك
 عرفوا حاؿ ىذا وىذا.  ما ,فوا الحؽ مف الباطؿ إًذا ىـ كفارما عر  :وما عرفوا صواب إبراىيـ أيًضا, يعني

 الذيف توقفوا ما تبرأ منيـ فيو كافر.  :كفر إبراىيـ بأف لـ يتبرأ مف أىؿ الوقؼ, يعنيو 
نما الوقوؼ عمى الحكـ بعينو ما ,قالوا: وذلؾ أف الوقوؼ إنما يكوف بما يسع عمى األبداف ذا لـ يوافقو أحد, فإ وا 

 .مف حضر ذلؾ إال أف يعرؼ حد مف المسمميف لـ يسعأوافقو 
ذا ما  ,بطؿوىذا م ,ؽتعرؼ أف ىذا محأف البد  ,أظير الباطؿ وداف بوومف  ,مف عرؼ الحؽ وداف بو :يعني وا 

 نسأؿ اهلل العافية.- ,فالحكـ بالردة عرفت أو توقفت
وال نسميو قبؿ الرفع  ,حدّ ويُ  ,رفع إلى الحاكـذنًبا لـ نشيد عميو بالكفر حتى يإف مف واقع  :يسية قالوايْ ىؤالء البَ 

 .مؤمًنا وال كافًرا
 يقوؿ بعضيـ بأف اإلماـ حاكـ, إذا كفر كفرت الرعية جميًعا. ىؤالء 

 ييسية انقسموا إلى فرقتيف:وأيًضا العوفية مف البَ 
برئنا  -ثـ رجع أو رجع مف الجياد إلى حاؿ القعود يعني جاء إلينا- مف رجع عنا مف دار ىجرتوفرقة قالت: 

  منو.
 ألنو رجع إلى أمر كاف مباًحا لو. ؛طائفة قالت: بؿ نتوالهو 

 نسأؿ اهلل العافية.-وكؿ ىؤالء قالوا: إذا كفر اإلماـ كفرت الرعية, الغائب منيـ والشاىد. 
د مف يِ ب التفسير, زعموا أف مف شَ أصحا :ييسية طائفة يقاؿ ليـ: أصحاب التفسير, فرقة يقاؿ ليـمف ىؤالء البَ 
 شيادة ُأخذ بتفسيرىا وكيفيتيا.المسمميف 

 طائفة أصحاب السؤال:
 ى. وتول ,رأوتب ,قالوا: الرجؿ يكوف مسمًما إذا شيد الشيادتيف ,مف ىؤالء يقاؿ ليـ: أصحاب السؤاؿوطائفة 

ف لـ يعمـ فيسأؿ ما افترض اهلل عميو ,تبرأ مف غيرىـ :يعني وال  ,وتوالىـ, وآمف بما جاء مف عند اهلل جممة, وا 
ف واقع حراًما يعم ,بتمى بو فيسأؿأف ال يعمـ حتى يُ  يضره   كبيرة.الب مختصة, ليست القضية ـ تحريمو فقد كفروا 

ال مشيئة لعباد و ض إلى اتعالى فو ووافقوا القدرية في القدر, وقالوا بأف اهلل  ,طفاؿوقالوا بمثؿ قوؿ الثعمبية في األ
 ييسية.لو في أفعاؿ العباد, فبرئت منيـ عامة البَ 
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  بيبية:طائفة الش  
كنى بأبي الصحاري, الم ,بيب بف يزيد الشيبانييبية, ينتسبوف إلى رجؿ يقاؿ لو شطائفة مف ىؤالء يقاؿ ليـ: الشَّب

ثـ  ,رح الخارجي, وكاف شبيب مف أصحاب صالحشْ الحية النتسابيـ إلى صالح بف مِ عرفوف بالصىؤالء أيًضا ي
 تولى األمر بعده عمى جنده.

 باع. ح بف زنو ونزؿ عمى رَ  ,ه قصد الشاـابتداء أمر ذكر أصحاب التواريخ أف شبيًبا ىذا في 
 .منزلة عند عبد الممؾ بف مرواف باع ىذا لووح بف زنرَ و  ,وح بف زنباعفنزؿ عمى رَ الحظ بداية المشكمة, 

ض لي في أىؿ الشرؼ. سؿ لي أمير المؤمنيف أف يفر  ,أمير المؤمنيف :الحظ ,لي أمير المؤمنيف وقاؿ لو: سؿ
 ف بعض الماؿ أكثر مف غيرىـ. عطوَ يُ أو نحو ذلؾ  ,ىؤالء مف زعماء القبائؿ والعشائر :يعني

 .باع عبد الممؾ بف مروافوح بف زنفسأؿ رَ  ,ا كثيًراباف تبعً قاؿ: فإف لي في بني شي
: يقوؿ عبد الممؾ :وح ذلؾ لشبيب, قاؿا, فذكر رَ حروريًّ وأخشى أف يكوف  ,فقاؿ عبد الممؾ: ىذا رجؿ ال أعرفو

 قاؿ: سيعرفني بعد ىذا.  ,أنا ال أعرفو
واستولى بيـ عمى ما بيف  ,خوارج الصالحية مقدار ألؼالوجمع مف  ,فحقد عميو ورجع إلى قومو بني شيباف

 والمدائف. كر سْ كَ 
محمد   فوجو إليو بعبد الرحمف بف  ,فيزمو شبيب ,خارؽ في ألؼ فارسبيد اهلل بف أبي المَ فبعث إليو الحجاج بع

زاؿ عمى ذلؾ حتى ىـز لمحجاج عشريف  فقتمو شبيب, وما ,ْرقاءفوّجو بعتّاب بف وَ  ,فيزمو شبيب ,بف األشعث
 جيًشا. 

 مف الماؿ.  ًئانت القضية في منشئيا أنو يريد شيوكا
نو قتؿ لو عشريف إوقيؿ:  ,ىـز لمحجاج عشريف جيًشا في مدة سنتيف ,حممو المنع عمى ركوب ىذه العظائـف

 .قائًدا
امرأتو في مائتيف مف نساء الخوارج قد اعتقمف و ومعو أمو غزالة  ,ومعو ألؼ مف الخوارج ,ثـ إنو كبس الكوفة ليالً 

والمعتكفيف فيو  ,اس المسجدوقتؿ حر  ,دف السيوؼ, فمما كبس الكوفة لياًل قصد المسجد الجامعوتقم ,الرماح
وقرأ فييا سورتي البقرة  ,وصمى بأصحابو في المسجد صالة الفجر بت,ب أمو غزالة عمى المنبر حتى خطونص

تؿ كثير مف أصحاب الكوفة إلى أف قُ واقتتؿ الفريقاف في سوؽ  ,وآؿ عمراف, ثـ خرج إليو الحجاج بأربعة آالؼ
 ,فيزموا شبيًبا ىذا إلى األىواز ,و الحجاج في طمبو جيًشافيمف بقي معو إلى األنبار, فوج وانيـز شبيب ,شبيب

جسر  ب شبيبورك ,جيؿفنزؿ عند شط الد   ,قاتميف لطمب شبيبومعو ثالثة آالؼ مف الم وبعث الحجاج قائًدا
وغرؽ شبيب مع فرسو وىو يقوؿ:  ,مر أصحابو بقطع حباؿ الجسر, فاستدار الجسرأر فيذا القائد جيؿ ليعبالد  
  .[ٜٙ: األنعاـ]{ اْلَعِميمِ  اْلَعِزيزِ  َتْقِديرُ  َذِلكَ }

 .!أو الرجوع أو الضعؼ ,إظيار لمندـ ومف غير أي ,ىذا الخارجي يغرؽ مع فرسو ,إلى آخر لحظة
تمت وقتموا أكثرىـ وقُ  ,غزالة أـ شبيب, فتابعيـ جند الحجاج -عبروا الذيف-و في الجانب اآلخر بايع أصحابف

ثـ بعثوا بيؤالء األسرى إلى  ,ثة شبيبالباقوف, وغاص قوـ مف الجند فأخرجوا ج سرأُ و  ,غزالة وزوجة شبيب
 الحجاج, فأمر بقتؿ رجؿ منيـ. 
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ىذا الرجؿ قاؿ لمحجاج  ,-وسيأتي نماذج مف الجمد عمى الباطؿ- !د عمى الباطؿالجم انظروا, !انظروا ماذا قاؿ
 .؟ومف يجرؤ عمى الحجاج وقد أمر بقتؿ ىذا الرجؿ ,والحجاج صاحب بطش

  :, قاؿفقاؿ: اسمع مني بيتيف أختـ بيما عممي. اآلف ماذا سيقوؿ؟ سيتشيد؟ سيتوب؟ ال
 يفِ ف  ومف أصحاب صِ  ومف عمي  ***  و وشيعتوأبرأ إلى اهلل مف عمرٍ                  

                  .يعني عمرو بف العاص
 (1) ففي القـو المالعػي  بارؾ اهللُ *** ال والطاغي وشيعتِ  ومػف معاويةَ 

فأمر الحجاج  ,خاتمة, يموت عمى الضاللة والباطؿانظر إلى ال ,-نسأؿ اهلل العافية-ىذا الذي ختـ فيو حياتو 
 وأطمؽ الباقيف. ,وقتؿ جماعة منيـ ,بقتمو

عز -كما قاؿ اهلل  أنيم يتبعون المتشابو،من خواص أىل األىواء أصحاب التفرق واالختالف:  السمة الثانية
 .[ٚ: عمراف آؿ] {تَْأِويِموِ  َواْبِتَغاءَ  اْلِفْتَنةِ  اْبِتَغاءَ  ِمْنوُ  َتَشاَبوَ  َما َفَيت ِبُعونَ  َزْيغٌ  ُقُموِبِيمْ  ِفي ال ِذينَ  َفَأم ا}: -وجؿ

فأولئك  رأيتم الذين يّتبعون ما تشابو منوإذا ))قاؿ:  -صمى اهلل عميو وسمـ-والكالـ في المتشابو يطوؿ, والنبي 
 ((فاحذروىم ،الذين سّمى اهلل

(2). 
في مجالس أخرى في الكالـ عمى خواص أىؿ  ,وقد تكممت عمى اتباع المتشابو في الكالـ عمى موضوع آخر

 .األىواء والبدع
َفَأم ا ال ِذيَن } :-عز وجؿ-كما قاؿ اهلل  ،وىي: اتباع اليوى تجمع ىؤالء جميًعا أىل االفتراق السِّمة الثالثة التي

 .وىو الميؿ عف الحؽ اتباًعا لميوى [ٚ: عمراف آؿ] {ِفي ُقُموِبِيْم َزْيغٌ 
 الم وُ  َوَأَضم وُ  َىَواهُ  ِإَلَيوُ  ات َخذَ  َمنِ  َأَفرََأْيتَ } ،[ٓ٘: القصص]{ الم وِ  ِمنَ  ُىًدى ِبَغْيرِ  َىَواهُ  ات َبعَ  ِمم نِ  َأَضل   َوَمنْ }وقاؿ: 
 .[ٖٕ: الجاثية]{ ِعْممٍ  َعَمى

نْ  الظ ن   ِإال   َيت ِبُعونَ  ِإنْ }وذلؾ كاتباع الظف  -عمى كؿ حاؿ-فيذه مف خصائصيـ, وليـ سمات أخرى   ِإال   ُىمْ  َواِ 
 .[ٙٔٔ: األنعاـ] {َيْخُرُصونَ 

انتزاًعا إن اهلل ال يقبض العمم )):  -صمى اهلل عميو وسمـ-كما قاؿ النبي  ,وس مف الُجّياؿءكذلؾ اتخاذ ر و 
فأفتوا  ،ئموافس ،حتى إذا لم يترك عالًما اتخذ الناس رؤساء ُجياالً  ،ولكن يقبض العمماء ،ينتزعو من الناس

 ((وا وأضموافضم ،بغير عمم
(3). 

انظروا  ,مات أىؿ السنةبخالؼ س ,المجالس عف السماتث في ىذه فميس الحدي ؛ؿ بذكرىاسماتيـ كثيرة ال أطو  
  ,ماذا يذكروف مف ِسمات أىؿ السنة "جة في بياف المحجةالح" :اـ السنة في كتابووّ ذكره قَ  مثاًل ما

                                                           

 (.ٕٜ-ٗٚالفرؽ بيف الفرؽ )ص:  فرؽ الخوارج في كتاب ( انظرٔ)
كتاب  (, ومسمـ,ٚٗ٘ٗ(, رقـ: )ٖٖ/ٙ[ )ٚأخرجو البخاري, كتاب تفسير القرآف, َباُب }ِمْنُو آَياٌت ُمْحَكَماٌت{ ]آؿ عمراف: ( ٕ)

 (.ٕ٘ٙٙ(, رقـ: )ٖٕ٘ٓ/ٗالقرآف )العمـ, باب النيي عف اتباع متشابو القرآف, والتحذير مف متبعيو, والنيي عف االختالؼ في 
(, ومسمـ, كتاب العمـ, باب رفع العمـ وقبضو ٓٓٔ(, رقـ: )ٖٔ/ٔأخرجو البخاري,  كتاب العمـ, باب: كيؼ يقبض العمـ )( ٖ)

 (.ٖٕٚٙ(, رقـ: )ٕٛ٘ٓ/ٗوظيور الجيؿ والفتف في آخر الزماف )
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 لينا, نحف نعظ بو أنفسنا وُنذّكرو إىذا الحديث موج :وكما قمت لكـ ,ماتض أنفسنا عمى ىذه السوينبغي أف نعر 
   بو, نحف ال نتحدث عف قـو آخريف. أنفسنا ونتبّصر

ش والقبائح, مف الفواح والمناكح, والتحرز ,والمشارب ,ع في المآكؿالتور  :أىؿ السنةمف مذىب "يقوؿ: 
 ,جانبة أىؿ األىواء والضاللةوم ,والمنازعة في أصوؿ الديف ,واتقاء الجداؿ ,في اهلل والتحريض عمى التحاب

يبة الطرؼ عف الر  غضو  ,عاتبالـ والتوالخروج مف المظ ,والقياـ بوفاء العيد واألمانة ,باينتيـوىجرىـ وم
مساؾ المساف عف الغيبة  ,وقذؼ المحصنات ,وترؾ شيادة الزور ,ومنع النفس مف الشيوات ,ماتوالحر  وا 
واإلمساؾ  ,راتفعؿ الخي والمسابقة إلى ,والصفح عف زلؿ اإلخواف ,وكظـ الغيظ ,والفضوؿ مف الكالـ ,يتافوالب

والتيجد لقياـ الميؿ  ,والشفقة عمى خمؽ اهلل ,والنصيحة في اهلل ,ومواساة الضعفاء ,مة األرحاـوص ,عف الشبيات
 .إلى آخر ما ذكر (1) "الصموات ... دار إلى أداءوالبَ  ,ا لحممة القرآفالسيم

مالؾ   إذا رأيت الرجؿ يذكر  :عالمةلمحبة أىؿ السنة عالمة ولبغض أىؿ البدعة "يقوؿ:  أخرى وذكر عالمات
ومحمد بف      ,وعبد اهلل بف المبارؾ ,وعبد الرحمف بف عمرو األوزاعي ,وسفياف بف سعيد الثوري ,بف أنس

 .فاعمـ أنو مف أىؿ السنة واألئمة المرضييف بخير ,إدريس الشافعي
ذا رأيت الرجؿ يخاصـ في ديف اهلل صمى اهلل عميو -لو: قاؿ رسوؿ اهلل فإذا قيؿ  ,ويجادؿ في كتاب اهلل ,وا 

 .فاعمـ أنو صاحب بدعة يرد السنة ,قاؿ: حسبنا كتاب اهلل -وسمـ
ذا رأيت الرجؿ إذا قيؿ لو: ل ذا رأيتو يمدح  ,يقوؿ: العقؿ أولى ؟ـ ال تكتب الحديثوا  فاعمـ أنو صاحب بدعة, وا 

ىؿ الحديث سمي أجؿ يذا رأيت الر فاعمـ أنو ضاؿ, وا   ,فوا الكتب فيياويمدح الذيف أل ,وما إلى ذلؾ ,الفمسفة
ذا رأيت الرجؿ ينفي صفات اهلل  ,أو ناصبة ,يةحشوية أو مشب شبييا أو ي -عز وجؿ-فاعمـ أنو مبتدع, وا 

 .(2)"فاعمـ أنو ضاؿ ,بصفات المخموقيف
ولسنا بحاجة إلى  ,حالوأف ينظر في إلى فيحتاج العبد  ,ذا يذكره العمماء في كتب العقائدىذه بعض السمات, ى

  .وفالًنا فاعمـ أنو مف أىؿ السنة إذا رأيت الرجؿ يحب فالًنا :أف نقوؿ اليوـ
 .ىذه جممة مف األسباب التي ترجع إلى منيج النظر والتمّقي واالستدالؿ

 :أمور ترجع إلى الناظر
وقد  د األمر إلى غير أىمو,سإذا وُ صمح, فيذا يفسد أكثر مما ي .م من ال ُيحِسنإذا تصدر أو تكم: فأول ذلك

ميف ي القواعد الكمية ال يقع بيف المتبحريف في عمـ الشريعة العالأف االختالؼ ف -رحمو اهلل-الشاطبي  ذكر
 .وعامة الثاني ,اتفاؽ العصر األوؿ بدليؿ ,بمواردىا ومصادرىا

 ,ذكاء نفسو زيادة فيـ وفضؿؿ مف وجد في ر لمفتيا والتدريس كوتصد ,سد األمر إلى غير أىموفمما وُ "يقوؿ: 
 .(3)"ولكف لـ ترسخ قدمو في العمـ وقع االفتراؽ

                                                           

 (.ٔٚ٘-ٔٚ٘/ ٕالحجة في بياف المحجة )( انظر: ٔ)
 (.ٓٗ٘-ٜٖ٘/ٕ) در السابؽالمص( انظر: ٕ)
 (ٓٛٙ/ٕاالعتصاـ لمشاطبي )انظر: (ٖ)
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عتقد فيو أنو مف أىؿ العمـ ا أف يعتقد اإلنساف في نفسو أو يُ مف البالي -كما يقوؿ الشاطبي-د أىؿ العمـ وقد ع
  .فيعمؿ عمى ذلؾ ,غ ذلؾواالجتياد ولـ يبم

 .رأيو بجممة آراء أىؿ االجتياد عدّ وي ,يجعؿ نفسو بيذه المنزلة :يعني
فيأخذ ببعض الجزئيات  ,ىو التصور عنده ناقص ,"ض جزئيات الشريعة في ىدـ كمياتيافتراه آخًذا ببع"يقوؿ: 

 ييدـ بيا الكميات. 
عمـ لو  فتي مف الفُسئؿ فقاؿ: استُ  -بف عبد الرحمف يعني شيخ اإلماـ مالؾ, ربيعة-وقد بكى ربيعة "يقوؿ: 

 .(1)"فتي ىنا أحؽ بالسجف مف الس راؽعض مف يب: لَ -يعني ربيعة-عظيـ, وقاؿ اإلسالـ أمروظير في 
 .فسد الديفألف ىذا ي
مف ومف ال عمـ عنده و  ,يذكر أنو قد يحمؿ اسـ التقدـ في الفقو في بمد ما عند العامة مف ال خير فيو ابف حـز

فتوا في وىـ ممف ال يحؿ ليـ أف ي ,حمموا اسـ التقدـ في بمدناا ساقً وقد شيدنا نحف قوًما فُ "غيره أعمـ منو يقوؿ: 
 .(2)"بوؿ شيادتيـوال يجوز ق ,الديانةمسألة مف 

 زلة.أف يكوف بيذه المنعف يعني ما تُقبؿ شيادتو فضاًل 
أقاـ لكؿ عالـ ورئيس  -تبارؾ وتعالى-ـ عمى ىذا المعنى وذكر أف اهلل تكم -رحمو اهلل-والحافظ ابف القيـ 
 ,يروف أف ىذا نظير لفالف ,تومساجم -وىـ األكثروف-ياؿ ويرى الج -يحاكيويعني -مماثمتو وفاضؿ مف ُيظير 
 .وأنيما عند المسابقة كفرسي رىاف ,وأنو يجري معو في الميداف ,وعمى طراز فالف

وخال لو الميداف  ,وىذر بالمساف ,وأرخى الذوائب الطويمة وراءه كذنب األتاف ,ؿ األردافيقوؿ: السيما إذا طوّ 
 .الفرسافالطويؿ مف 

  مف حمارِ  يا لؾَ  لقاؿ الناُس  *** خز   بَ ثيا فمو لبس الحمارُ                  يقوؿ: 
عكوؼ مف ال عمـ ىـ وقد غر  ,وبالمناصب ال باألىمية ,وف بالشكؿ ال بالفضؿستفتيقوؿ: وىذا الضرب إنما يُ 

يـ األحكاـ وتضج من ,ا عجيًباج منيـ الحقوؽ إلى اهلل تعالى عجًّ تع ,عنده عمييـ, ومسارعة مف أجيؿ منيـ إلييـ
 .(3)إلى مف أنزليا ضجيًجا

 ىؤالء أرباع المتعمميف وأنصاؼ المتعمميف. 
ى ي بف قاسـ متوفمفي ترجمة أحد عمماء اليمف, يقاؿ لو ع "البدر الطالع"في  -رحمو اهلل-قد ذكر الشوكاني و 

 .ذا العالـ كالًما جيًدا, ذكر عف ىةعشر  سنة ألؼ ومائتيف وتسع
ف اختمفوا لـ  ,الناس عمى طبقات ثالث: الطبقة العالية, وىـ العمماء األكابر"يقوؿ:  وىـ يعرفوف الحؽ والباطؿ, وا 

 ".بعضيـ بعًضاينشأ عف اختالفيـ الفتف لعمميـ بما عند 
 .سخت أقداميـ فيووقد ر  ,ىذا اختالؼ العمماء الذيف يحمموف العمـ الحقيقي

                                                           

 .(ٓٛٙ/ٕاالعتصاـ لمشاطبي )و (, ٕٓٔٗ(, رقـ: )ٕٕ٘ٔ/ٕ( انظر: جامع بياف العمـ وفضمو )ٔ)
 (.ٚٙٔ/ٙاإلحكاـ في أصوؿ األحكاـ البف حـز )( ٕ)
 (.ٓٙٔ -ٜ٘ٔ/ٗإعالـ الموقعيف عف رب العالميف )( انظر: ٖ)
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ا كانوا مثمو تباع مف يقتدوف بو, إف كاف ُمِحقًّ العواـ عمى الفطرة, ال ينفروف عف الحؽ وىـ أ": ؿيقو الطبقة السافمة 
ف كاف ُمبِطاًل كانوا كذلؾ  ".وا 
  .أيف المشكمة؟ الطبقة المتوسطة ىذه ,ىؤالء ليست منيـ المشكمة

الطبقة رتبة نوا في العمـ حتى يرتقوا إلى معوىـ الذيف لـ يُ  ,وأصؿ الفتف الناشئة في الديف ,وىـ منشأ الشر" :يقوؿ
مف أىؿ الطبقة العميا يقوؿ ما ال  وال تركوه حتى يكونوا مف أىؿ الطبقة السافمة, فإنيـ إذا رأوا أحداً  ,األولى

وغيروا  ,قوا إليو سياـ التقريع ونسبوه إلى كؿ قوؿ شنيعوّ فَ  القصورالتي أوقعيـ فييا يعرفوف مما يخالؼ عقائدىـ 
فعند ذلؾ تقوـ الفتف الدينية عمى  ,عف قبوؿ الحؽ بتموييات باطمة -يعني العامة-فطر أىؿ الطبقة السفمى 

 .(1)"ساؽ
 . بوا بعدُ تحصرموا ولـ يتزبّ حينما يوجد ىؤالء الذيف  ,عمى ساؽتقـو الفتف 

ـ أو نحو ذلؾ فإنيـ فإذا اطمعوا عمى مخالفة لعال ,وليـ شيء مف النظر والمطالعة ,فيؤالء ال يحتمموف المخالفة
ساـ عمى فتراؽ واالنقومف أعظـ أسباب اال ,فيؤالء ىـ منشأ الفتف والمشكالت ,يقيموف الشناعة ,الدنيايقيموف 

  ب ذلؾ.أمور ال توج
  :اإلفراط والتفريط: من األسباب

عف وأعرضوا  ,في فيـ آيات الوعيد جت, أصوؿ الفرؽ, الخوارج مثاًل غمووانظروا إلى الطوائؼ والفرؽ التي خر 
 التوبة, فماذا حصؿ؟ آيات الرجاء والوعد بالمغفرة و 

 رجئة فقالوا: ال يضر مع اإليماف ذنب.قابميـ الم
والمرجئة يقولوف: ال يضر مع  ,رة كافر, ىذا يقوؿ بو طوائؼ منيـباب األسماء, الخوارج يقولوف: فاعؿ الكبيفي 

 . عميو السالـ-ؿ اإليماف, إيمانو كإيماف جبريؿ اإليماف ذنب, وىو مؤمف كام
 المعتزلة قالوا: منزلة بيف المنزلتيف.

ء النواصب قابؿ ىؤال ,أوصموىـ إلى مرتبة العصمة مة حتىوفي األئ -رضي اهلل عنو- في عمي   الشيعة غمو
 وعادوه. -رضي اهلل عنو-ا الذيف عابوا وذموا عميًّ 

 واهلل تعالى ما أمر بأمر إال ,فيو والجافي عنو بيف الغالي -اهللرحمو -كما يقوؿ شيخ اإلسالـ -اهلل وسط  فديف
ما تفريط فيو ,ور, إما إفراط فياعترض الشيطاف فيو بأمريف ال يبالي بأييما ظف  . (2)وا 

ؽ انتسب إلى اإلسالـ مف مر  وخمفائو الراشديف قد -صمى اهلل عميو وآلو وسمـ-إذا كاف عمى عيد النبي  يقوؿ:
أو  ب إلى اإلسالـعمـ أف المنتسبقتاليـ؛ فيُ  -صمى اهلل عميو وسمـ-عبادتو العظيمة, حتى أمر النبي  منو مع

بؿ قد مرؽ  ,عي السنة مف ليس مف أىميامف اإلسالـ والسنة, حتى يد أيًضاؽ السنة في ىذه األزماف قد يمر 
 وذكر أف مف أعظـ أسباب ىذا: الغمو. ,منيا

                                                           

 (.ٖٚٗ/ٔبمحاسف مف بعد القرف السابع )البدر الطالع ( ٔ)
 (.ٖٔٛ/ٖانظر: مجموع الفتاوى ) (ٕ)
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إياكم والغمو في ))يقوؿ:  -صمى اهلل عميو وسمـ-والنبي  ,[ٔٚٔ: النساء] {ِديِنُكمْ  ِفي َتْغُموا اَل  اْلِكتَابِ  َأْىلَ  َيا}
األحكاـ  اإلفراط أو التفريط قد يكوف في ىذا الغمو, ىذا (1) ((فإنما أىمك من كان قبمكم الغمو في الدين ؛الدين

 : الوعيدية والمرجئة.كما قمنا
تكفير فاعؿ الكبيرة مثاًل, أو أنو بمنزلة بيف المنزلتيف, أو أنو  :يعني ,المرجئة في األسماء: الخوارج, المعتزلة,

  .إفراط وىذا تفريطىذا , ؿ اإليمافكام
يغمو  ,وتجاوز الحد ,قد يكوف أيًضا في بعض الشيوخ, فتجد المبالغات ا الغمو كما أنو يكوف في أحكامناوىذ

 .عز وجؿ-بؿ قد يجعمو بمرتبة ال تصمح إال هلل  ,بالغ في وصفوفيوصمو إلى مرتبة ي ,حبأو بمف ي ,بشيخو
ب قد فالح ,عبدوه مف دوف اهللف ,في المسيح مف النصارى غموأو الذيف  -عنورضي اهلل - في عمي   الذيف غمو

 يزيد.
 ف إلى الطرؼ اآلخر تماًما.قد يتحولو أيًضا زنوف في مثؿ ىذه المحبة أنيـ المشكمة أف ىؤالء الذيف ال يتَّ 

 ثـ تتحوؿ عنده إلى ,قد ينقمب عميؾ ألتفو سبب أو ألدنى مخالفة ,ىؤالء الذيف يبالغوف في المدح والمحبة
 ىذا كمو مف اإلفراط والتفريط. ,ثـ بعد ذلؾ تحوؿ إلى شيطاف رجيـ ,بالغ فيياأوصاؼ ي في األوؿ:شيطاف مارد, 
بو البشر, شخرساف يظنوف أف اإلماـ أحمد ال يىذا يقوؿ: عندنا ب ,ء وكتب التراجـ مميئة بالمبالغاتالتاريخ ممي

  .يظنوف أنو مف المالئكة
 .ؿ عبادة سنةأحمد تعدة عندنا مف آخر يقوؿ: نظر 

 .(2)يقوؿ: ىذا غمو ال ينبغي, لكف الباعث لو حب ولي اهلل في اهلل -رحمو اهلل-الذىبي 
يظنوف أنو مف  :مف أئمة أىؿ السنة, ولكف أيًضا مثؿ ىذا الكالـ ,يؽ الثانيعظيـ, والصد  اإلماـ أحمد إماـ 

 المالئكة, ىذا فيو غمو.
وكسر أربعمائة مف تالميذه  :يقولوف ,قت األسواؽملما مات غُ  الحرميف الجوينيإماـ أف  :وىكذا مف ىذه النماذج

مبالغيف في الصياح  ,البمد نائحيف عميويطوفوف في  وسيـءوف ر رىـ وأقالميـ, وجمسوا عاًما ال يغطمحاب
  .(3)والجزع

   .ىذا غمو, فيذا غمو في المحبة ,لغةىذه مبا ,ىذا ال يجوز
واني لما فرغوا مف كْ مف األمثمة أف طالب العمـ في مجمس أبي بكر الذَّ  ,غضبالكراىية والبوقد يكون الغمو 

 .ـ أصحابو لحضور مجمس أبي نعيـالكتابة عنو, دعا أحدى
 ومقالة أىؿ الكالـ.  ,ر بشيٍء مف العموـ الكالميةكاف قد تأثّ  -رحمو اهلل-عيـ وأبو ن

                                                           

 ابف ماجو, كتاب المناسؾ, باب قدر(, و ٖٚ٘ٓ(, رقـ: )ٕٛٙ/٘أخرجو النسائي, كتاب مناسؾ الحج, باب: التقاط الحصى )( ٔ)
 (.ٜٕٖٓ(, رقـ: )ٛٓٓٔ/ٕحصى الرمي )

 (ٕٔٔ/ٔٔسير أعالـ النبالء ) (ٕ)
 (ٙٚٗ/ٛٔسير أعالـ النبالء )و (, ٓٚٔ/ٖياف )وفيات األع (ٖ)
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بأىؿ عمـ, ىؤالء  نسب إلى الحديث وليسفمما سمع بعض مف يُ  نت ىناؾ أمور,وكا ,كاف الحنابمة قد ىجروهو 
نما بعض   ,نحضر الدرس :قاؿ الذي قاموا إلى الداعي ,فو وجيموسيء إلييـ بسوء تصر مف ينتسب إلييـ ممف يوا 

 قتؿ.وكاد الرجؿ أف ي ,بروف بيا أقالميـوبأيدييـ السكاكيف التي ي
 . (1)ىـأبعد اهلل شر  ,بؿ فجرة جيمة ,حديث: ما ىؤالء بأصحاب -رحمو اهلل-يقوؿ الذىبي 

 ويكوف بيذه المثابة. ,ولكف يوجد مف ينتسب إلييـ ,ىوف عف ىذا, ليست ىذه ىي أخالقيـأىؿ الحديث ينز  :يعني
 وما إلى ذلؾ. ,والغمط منوخالؼ, ا أحياًنا المبالغة في تحقير المكذلؾ أيضً 

ًرا ألىؿ الكوفة الذيف عمى مذىبو: أبشروا ولما رجع قاؿ ُمبش ,ىذا أحد فقياء العراؽ مف األحناؼ ذىب إلى الحج
بيانكـ بؿ صبياف صبيانكـ أفقو فص ,جاىًداًسا ومؿ الحجاز فرأيت عطاء وطاو ىعمى أ ي قدمتفإن ,يا أىؿ الكوفة

   .(2)منيـ
 !.صبيانكـ وصبياف صبيانكـ أفقو مف ىؤالء األئمة عمماء التابعيف؟ ,!إلى ىذا الحد؟

 نسب إلى اإلنساف ما ىو بريء منو.اإلفراط في البغض والمخاصمة والعداوة أف يُ ىذا وىكذا قد يحمؿ 
وس المتكمميف في البصرة, أنو إنما ابتدع ما ابتدعو مف القضايا ءب, وىو مف ر اّل يذكر عف بعضيـ أف ابف كُ 

 وأنو أرضى أختو بذلؾ. ,دس ديف النصارى في ممتناالكالمية لي
 . (3)والرجؿ أقرب المتكمميف إلى السنة ,الذىبي: وىذا باطؿيقوؿ 
 ,غضأو رمييـ بالتيـ الكبار عمى سبيؿ الغمو في الب ,بالغ مف قذؼ أعراض الناسا المع أحياًنا ىذال يتور  :يعني

 كرىا.ؿ بذمثمة كثيرة ال نطو  في أوىكذا 
  فرق: اتباع الظن وما تيوى األنفسالثالث من أسباب الت

. الظف وما تيوى األنفساتباع ة التفرؽ واالختالؼ إنما ىو بسبب أف عام -رحمو اهلل-شيخ اإلسالـ  ذكروقد 
 .(4)ولو عمى حساب النفس واألقربيف ,والقياـ بالقسط ,وأف السبيؿ إلى عالج ذلؾ ىو سموؾ سبيؿ العمـ

ما جمس  ,ع منوإذا كاف ال يعرؼ حالو, ما سم ,فيووفيمف يتكمـ  ,-عز وجؿ-حد إال بعمـ في ديف اهلل أال يتكمـ 
   .فيو بالظنوف الكاذبة؟كيؼ يتكمـ  معو,

 ِمْنُيمْ  َلْستَ  ِشَيًعا َوَكاُنوا ِديَنُيمْ  َفر ُقوا ال ِذينَ  ِإن  }يقوؿ:  -تبارؾ وتعالى-واهلل  -كما سيأتي-وكذلؾ القياـ بالقسط 
 .[ٜ٘ٔ: األنعاـ]{ َشْيءٍ  ِفي

أف تفترؽ وتختمؼ حتى يوالي  -صمى اهلل عميو وسمـ-ألمة محمد فكيؼ يجوز مع ىذا " يقوؿ شيخ اإلسالـ:
 .(5) "اليوى, بال برىاف مف اهلل تعالىعادي طائفة أخرى بالظف و وي ,الرجؿ طائفة
 عاديو؟ لماذا تبغض ىذا؟ لماذا تتكمـ في عرضو؟ لماذا ت ,اىات برىانً 

                                                           

 (.ٓٙٗ/ٚٔسير أعالـ النبالء )( ٔ)
 (.ٖٕ٘/٘) المصدر السابؽ( ٕ)
 (.٘ٚٔ/ٔٔ) المصدر السابؽ( ٖ)
 (.ٖ٘ٗ/ٔبياف تمبيس الجيمية في تأسيس بدعيـ الكالمية )( ٗ)
 (.ٕٓٗ-ٜٔٗ/ٖمجموع الفتاوى )( ٘)
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 ممف كاف ىكذا, فيذا فعؿ أىؿ البدع كالخوارج الذيف فارقوا -عميو وسمـصمى اهلل -أ اهلل نبيو رّ وقد بَ "يقوؿ: 
 واستحموا دماء مف خالفيـ.  ,جماعة المسمميف

عنده نوع مف  الذييعني ىذا اإلنساف -تصموف بحبؿ اهلل وأقؿ ما في ذلؾ وأما أىؿ السنة والجماعة فيـ مع
ف كاو عمى ىواه ؿ الرجؿ مف يوافقأف يفض -اليوىاتباع  نما الواجوا  ب أف يقدـ مف قدمو ف غيره أتقى هلل منو, وا 

نيى ض ما أبغضو اهلل ورسولو, وياهلل ورسولو, ويؤخر مف أخره اهلل ورسولو, ويحب ما أحبو اهلل ورسولو, ويبغ
وأف يرضى بما رضي اهلل بو ورسولو, وأف يكوف المسمموف يًدا واحدة, فكيؼ إذا بمغ  ,ورسولوعنو اهلل  عما نيى

 .؟معو وىو الموافؽ لمكتاب والسنة وقد يكوف الصواب ,رهببعض الناس أف يضمؿ غيره ويكف األمر
بؿ قد  ,ولو كاف أخوه المسمـ قد أخطأ في شيء مف أمور الديف فميس كؿ مف أخطأ يكوف كافًرا وال فاسًقا"يقوؿ: 

  .[ٕٙٛ: البقرة]{ َأْخَطْأَنا َأوْ  َنِسيَنا ِإنْ  ُتَؤاِخْذَنا اَل  َرب َنا}: تعالى وقد قاؿ ,الخطأ والنسيافعفا اهلل ليذه األمة عف 
 . (1)((قد فعمت))الصحيح أف اهلل قاؿ: وثبت في 

 إلى آخر ما يقوؿ.  ".مثؿ أف يكوف مثمكـ...  مف يوافقكـ في أخص مف اإلسالـسيما وقد يكوف "اليقوؿ: 
أو مالو مع ما قد  ,رضو ودموستحؿ عفكيؼ يُ  ,خالؼ في شيء وربما كاف الصواب معوثـ بعد ىذا قد ي"يقوؿ: 

  .مف حقوؽ المسمـ والمؤمف؟تعالى ذكر اهلل 
صمى اهلل عميو وآلو -وال سنة رسولو  ,بتدعة ال أصؿ ليا في كتاب اهللم األمة بأسماءبيف تفريؽ الوكيؼ يجوز 

  .(2)؟وسمـ
ال يسمـ مف ذلؾ أحد  ,-نسأؿ اهلل العافية-وتمزيؽ وتشقيؽ  ,األمةذه وطحف في ى ,وىذا كذا ,وىذا كذا ,ىذا كذا

 ال كبير وال صغير. 
وىذا يورث  ,-نسأؿ اهلل العافية-اآلخر مف ـ مف ذاؾ ال يسمـ مف ىذا ال يسمـ مف ىذا, ومف سم ـومف سم
  :وىو ,البغي

 .دوانالبغي الذي يكون بو الع: الرابع من ىذه األسباب
طالع ويحضر وي ,لديفيوجد جيؿ يقرأ ويغار عمى ا ,ورغبة في نصرة الحؽ قد يكوف ىذا االندفاع بحسف نية

كؿ شيء بحد دقيؽ ال يخرج  ,لؾ يريد أف تكوف األمور بالمسطرةثـ بعد ذ ,ير األئمةويقرأ عف س ,بعض الدروس
د وزىّ  ,فيود زى إذا رأى مف أحٍد أدنى مخالفةفوال جيؿ,  ,وال خطأ ,وال تأويؿ ,أدنى خروج ال باجتياد عنو أحدٌ 
  رضو ويغتابو. ويستحؿ ع ,ويتكمـ في حقو ,و في المجالسوصار يعيب ,الناس فيو

 ,في المسألة الفالنيةال نعمـ أنو يتبع اليوى, لو رأي  ,عنده عمـ كثير ة,ىذا اجتيد, ىذا إنساف عنده فضائؿ كثير 
   يا أخي خالفؾ.  ,ثـ بعد ذلؾ تصوب إليو السياـ جلو ىاشتا حفتاانتيى, 

أو مسألة مف المسائؿ  ,قد يقوؿ في مسألة فقيية :ؿ لكف أقوؿحب أف أمثوأنا ال أ ,ىب أف ىذا اإلنساف قاؿ شيًئا
 الواقعية يكوف لو رأي فييا. 

                                                           

ـْ َأْو ُتْخُفوُه{ ]البقرة: أخرجو مسمـ, كتاب اإليماف, باب بياف ( ٔ) ْف تُْبُدوا َما ِفي َأْنُفِسُك (, رقـ: ٙٔٔ/ٔ[ )ٕٗٛقولو تعالى: }َواِ 
(ٕٔٙ.) 
 (.ٕٔٗ/ٖمجموع الفتاوى )( ٕ)
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اعتدنا عمى سماع كالـ في ىذه و  دناألننا مثاًل عي ,ثـ بعد ذلؾ ال يحتمؿ منو ىذا الخطأ لسبب أو آلخر
 . ايوال نحتمؿ المخالفة في ,القضية

ونحف اعتدنا عمى أف ىذا غير جائز, ىو ليس لو  ,وقاؿ بأف الشيء الفالني يجوز اآلف لو جاء مف أفتى مثالً 
 أف يثير ىذه الفتاوى الغريبة, لكف اجتيد فأخطأ. 

 ,مف العمماء الراسخيف في العمـ واوليس ,ىنا تقوـ الشناعة, لكف مف الذيف يفعموف ىذه الشناعة؟ ليسوا العامة
نما مف الطبقة ىذه الوسط الذيف قاؿ عنيـ ىذا الشيخ مف شيوخ الشوكاني  نيـ أصؿ الشر ومنشأ الفتف. إ :وا 

ألنو خالفنا  ؛وكؿ معروؼ وُيجّيؿ وُيرمى بالعظائـ ,وكؿ خير وكؿ عمـ ,وابدأ, فُيمحى كؿ فضؿ جافتح لو ىاشتا
 نية التي حصمت.في ىذه المسألة الفقيية أو خالفنا في الموقؼ مف القضية الفال

مف وما  ,ونسقط أىؿ العمـ فينا ,ىكذا نفعؿ بأنفسنا ,ى تماًمانيَ فقو أو غير ذلؾ, يُ حصؿ موقؼ فيذا رفضو أو وا
 سقط بيذه القضية. وىذا ي ,سقط بيذه القضيةوىذا ي ,يذه القضيةخطئ, فيذا يسقط بأحد إال وي

هلل وفي يـ عاديو بعضالميانة في نفوس الناس, بؿ قد يـ في حاؿ مف ثـ بعد ذلؾ يصير العالِ  ,ويجترئ كؿ أحد
 والسبب أنو أخطأ في ىذه المسألة التي ال توجب شيًئا مف ذلؾ.  ,اهلل بزعمو

ف معيار توز  ؾ ميزاف والغير متبع لميوى, ثـ ماذا؟ فمألسؼ ليس ىناجتيد يا أخي, الرجؿ اغاية ما ىنالؾ أنو 
  .منابو األمور ويوزف بو الناس لدى كثيٍر 

مة وجارحة ال تصمح وعبارات مؤل ,طريقة قاسية, طريقة عنيفة ألسموب والطريقة التي نتعامؿ بياثـ دعؾ مف ا
بيضاء وجيود ونصح لألمة  ىؿ العمـ وأىؿ الديف مف ليـ أيادٍ قاؿ لخيار الناس, أىؿ الفضؿ وأألفجر الناس ت

 ىذا ال يجوز بحاؿ مف األحواؿ. ,لتقصير في نظرنا؟ ,ُيتعامؿ معيـ بيذه الطريقة لخطأ؟
 


