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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 االختالف وموقفنا منو

 األتباع في يتوسع ثم يسيرًا فييا يبدأ االنحراف كان التي الفرق عن الحديث مواصمة( 6)
 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت

 :أما بعد ،ة والسالم عمى رسول اهللوالصال ،الحمد هلل
يمبث أن  ثم ما تي كان االنحراف يبدأ فييا يسيًراونواصل الحديث عن ىذه الطوائف ال ،بكم أييا األحبة فمرحًبا

  .بيتوسع ويتشعّ 
وا فتبن ،ر بعضيا بعًضاوفرق يكفطوائف إلى  -إن شاء اهلل كما سيأتي-فيؤالء الخوارج مثاًل صاروا بعد ذلك 

 .عقائد أخرى
كنت أعجب حينما أقرأ في تاريخ  ،ىؤالء قد شغموا الدنيالتاريخ أن طالع في اوصاروا يخرجون حتى يخيل لمن ي

 ،وكيف كانت الجيوش تغزو الكفار ،تحت األمصار، كيف فُ باسية عمى سبيل المثالوالدولة الع ،الدولة األموية
 .وىؤالء يخرجون من كل ناحية ،فحصمت الفتوحات

 ولربما قتموا ستين قائًدا ،وا عشرين جيًشافمربما ىزم ،أشياءتفصيل ليذا وسترون  -إن شاء اهلل تعالى-وسيأتي 
 .عجائب وغرائب ،في وقعة واحدة يقتمون ستين قائًدا ،دولة العباسيةواحدة من قواد ال معركةفي 

اختمفوا في  ،أصحاب األىواء كميم خوارج"سختياني من أئمة التابعين: ىؤالء كما يقول أيوب ال حقيقة مذىب
 .(1)"واجتمعوا عمى السيف ،السما

  لكن الواقع أنيم كذلك. ،نيم خوارجقرون ويذعنون بأيقولون وي : أن ىؤالء البمعنى
نما ك ،واحدة في االعتقاد ىؤالء الخوارج لم يكونوا عمى حالأن  ر أيًضاالجانب اآلخ انوا يختمفون اختالفات وا 

 .اكثيرة جد  
رضي اهلل - اوىو الذي قتل عمي   ،من زعمائيم دعالذي يمجم بن ميتولى عبدالرحمن  كثير من الخوارج كان ال

 .تعالى عنو
 . ولكن بعضيم يرى ذلك ،يرون القتل غيمة ، فبعض الخوارج اليقولون: ألنو قتمو غيمة

  .دة الحنفيجْ نسبة إلى نَ  ،داتجْ قال ليا الن  فرقة ي ا سيأتي في الكالم عمى بعض فرقيمكم وكذلك أيًضا
وذىب  ،فذىبوا ،وال بزعمائيا ،من ىذه الفرق بكثير واليذا الكالم لم يسمع ونستمعأنا متأكد أن الكثيرين ممن ي

 .وىمك في سبيل باطميم ،من اغّتر بيم
 .واحدة فيي نفس ،غرر بنفسوأن ي يصح ألحد ال :ولذلك نقول
 .(2)رون أصحاب الحدود من موافقييميكف دات من الخوارج كانوا الجْ ىؤالء الن  

 .ىذاكانوا يتفقون عمى  ما ،الخوارج أنيم يكّفرون صاحب الكبيرة مثالً شترط في ي ال :يعني

                                                           

 (.ٜٕٓ(، رقم: )ٕٙٔ/ٔشرح أصول اعتقاد أىل السنة والجماعة )و (، ٕٚ٘ٓ(، رقم: )ٜٕٗ٘/٘انظر: الشريعة لآلجري ) (ٔ)
 (.ٗٛ/ٔمقاالت اإلسالميين واختالف المصمين ) (ٕ)
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نما كانوا ،أن صاحب الكبيرة كافر كانت القضية عندىم ما -رضي اهلل عنو- الذين خرجوا عمى عمي    :يقولون وا 
 .روه بيذا االعتبارفكف .-عز وجل- حّكمت الرجال في دين اهلل

ر صاحب أنو يكفقر الواحد منيم عمى ىؤالء أن ي ُيشترط في الحكم ال إًذا ،المبدأ أن صاحب الكبيرة كافر لم يكن
  .الكبيرة

كل  ، ماإطالًقا، ولم يمنع ذلك من تسميتيم بالخوارج ،ارج يتفقون عمى ىذا األصلولم يكن الخو  ،ىذا ليس بشرط
لحدود، رون أصحاب ايكف دات الجْ ىؤالء الن   ترون اآلنوكما  ،ويوافقون عميو ،الخوارج يقولون بيذا األصل

    .من موافقيي، مِ أصحاب كبائر ،أصحاب الحدود أصحاب ماذا؟
 ،ىذه طائفة أخرىو  ،فييا وعيد مخصوصإنما يكون بالذنوب التي ليس : إن التكفير الخوارجمن  وقد قال قوم

، فالن قال: فالن زانٍ كأن ي ،االسم الذي ورد فيو مىزاد صاحبو عي في القرآن فال فأما الذي فيو حد أو وعيد
 ونحو ذلك.  ،سارق

 خرج من الممة.وليس بالكفر الم ،مةن صاحب الكبيرة من موافقييم كافر نعالنجدات من الخوارج يقولون بأ
رون يكف ، فبعض ىؤالء الخوارج ال، ىذه قضية ميمةفاقاحب الكبيرة لم يكونوا عمى و ىؤالء في تكفير ص إًذا

 .مطمًقا صاحب الكبيرة
ىو ليس من الخوارج،  ار أصحاب الكبائر إذً يكف فالن ال كفر صاحب الكبيرة، ونقول:أن يكون ممن ي شترطي فال
 . ال

ىذا أعظم من التكفير  ،ويستحل دمو ،ر كل من خالفو في االجتيادات، يكفىو أقل من الكبائر ر عمى ماقد يكف  
ر من من ىذا الذي يكف ر عمى الكبيرة يكون أكثر احتراًزافالذي يكف   ،اجتيادفي ألنو خالف  ؛ره، ىو يكفبالكبائر

  .خالفو في اجتياده
قتموه عمى أنو صاحب  ما ،ابء الذين قتموا عبداهلل بن خبمثل ىؤال ،؟وما تقول في فالن ،؟تقول في فالن وما
 أن نفيم ىذا المعنى جيًدا.ا البد إذً  ؟تقول في عثمان قبل وبعد ما ،؟تقول في عمي   ما ،كبيرة

ووصفيم ابن عباس بما  -رضي اهلل عنو- لئك الذين خرجوا عمى عمي  أو ك ،قد يكون ىؤالء أصحاب عبادة
نما ج ،أصحاب عبادةبليسوا  ،الينوقد يكون ىؤالء من البط ،وصفيم  ،جفت نفوسيم من العبادة ،أجالف ،فاةوا 

  .ولكنيم اتفقوا عمى ىذا األصل
وأن  ،رىاور نحتاج أن نتبصأمفيذه  ،يكون ىؤالء بمنزلة من التعبد فقد ال ،من خالفيم ويكفرونويستحمون قتل 

 .نعرفيا
  :ة واالنحراف يبدأ صغيرًا ثم يتسعالبدعة والضالل

لى أي شيء بمغك -عمى سبيل المثال-المرجئة   .؟نسأل اهلل العافية- يف بدأ اإلرجاء؟ وا 
-ذكرىا الحافظ ابن حجر  ،، كتب رسالةىو الحسن بن محمد ابن الحنفية :اإلرجاءم في ل من تكمن أو إ :يقولون

 .(1)وغيره (1)-رحمو اهلل

                                                           

 (.ٕٖٔ/ٕالتيذيب ) ( انظر: تيذيبٔ)
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وىو  ،اجديدً  عضيم والمو أنو أسس اآلن انحراًفاودخل عميو ب ،يمت عمى غير مرادهوفُ  ،غمتتُ ثم بعد ذلك اس
 .(2)ولم أكتبو كنت متأني  فقال: وددت ،اإلرجاء

 ؟ كيف كان إلى الحسناإلرجاء المنسوب 
  .ىي كممة قيمت في أمر المشتركين في الفتنة التي حدثت بين أىل الشام والعراق

 ،ولم يحدد قد يكون ىؤالء ،التي ليس معيا الحق :يعني-الفئتين  ىحدإ :قال ،اصل بن عطاءو  ،الخوارج كفروىم
 . اقبل شيادتيت ال ةفاسق -وقد يكون ىؤالء

 كممة. ،أمرىم إلى اهلل نرجئبأن  ىذا ماذا قال؟ يقول
 جئة تختمف عنعقائد المر  ،كان عميو المرجئة فيذا غير ما .واهلل يتولى عباده ،نفوض أمر ىؤالء إلى اهللو نترك 
  .ىذا

رون ن يكفرد فعل لموقف الخوارج الذيعبارة عن وىي  ،فتمقفيا بعد ذلك طوائف ،لكنيا كممة طار بيا الشيطان
 . يحكمون بخمود ىؤالء في النار من أىل الكبائر وكذلك أيًضا ،من خالفيم

  .ويحكمون بخموده في النار ،يالمم فيو الفاسق ،ي منزلة بين المنزلتينف :المعتزلة الذين يقولون وكذلك أيًضا
نسأل -، يعني: المرجئة الجيمية الُخّمص يقولونو جاء ىؤالء  ،والمعتزلةمن الخوارج رد فعل اآلن مقابل الوعيدية 

بل تمقفو  ،الجيميةمع غالة  ولم يبقَ  ،ىذا القول انتشر مجرد المعرفة في القمب،: اإليمان ىو قالوا -اهلل العافية
حابو لكنيم قال بو أكثر أص وكذلك ،ونصره ،األشعري عمم أنو تمقفو أيًضاأىل ال بعض ذكر ،بعض أىل الكالم

 القمب.  قالوا: اإليمان تصديق
 .، قالوا: تصديق القمبعبروا بالمعرفة : مايعني

، الحظ أولئك يقولون: المعرفة ،يقولون: اإليمان قول بالمسان فقط ،امية من المرجئة: الكرّ المرجئة ىؤالء طوائف
 .ء قالوا: التصديق فقطوىؤال

 وىو رأس الكفر.  ،[ٗٔ: النمل]{ َأْنُفُسُيمْ  َواْسَتْيَقَنْتَيا ِبَيا َوَجَحُدوا} ،فرعون كان مصدًقا وعارًفا
 : وأبو طالب كان يقول

 االبرية دينً  من خير أديانِ  *** أن دين محمدٍ ب ولقد عممتُ 
بي طالب يمدح فييا النبي أل نسبت ،(3)في البداية والنياية -رحمو اهلل-قصيدة طويمة جميمة نقميا ابن كثير في 
ر بذلك فيقال: ترك دين عي  وأنو يخشى أن يُ  ،اإلسالمفي  ويذكر عذره في عدم الدخول -صمى اهلل عميو وسمم-

 اآلباء واألجداد. 
فإن كان  ،يمانفمن تكمم بو فيو كامل اإل ،بالمسان فقط : اإليمان قولأن ىؤالء الكّرامية كانوا يقولون: الشاىد

ن كان مأىل من  ا بقمبو فيوقر  م  . النارمن أىل  كذًبا بقمبو كان منافًقاالجنة وا 

                                                                                                                                                                                                 

 (.ٕٖٔ/ٙتيذيب الكمال في أسماء الرجال )و ، (ٚ/ٛ( انظر: منياج السنة النبوية )ٔ)
 (.ٕٖٗ/ٔ( انظر: السنة لعبد اهلل بن أحمد )ٕ)
 (.ٙ٘/ٖ( انظر: البداية والنياية )ٖ)
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ث من األقوال في حدأُ  وىو آخر ما ،ل شيخ اإلسالم ابن تيميةية ولم يسبقيم إليو أحد كما يقو امىذا قول الكرّ 
 .(1)اإليمان

بية أو مجرد إلى أن اإليمان مجرد المعرفة القم "أمرىم إلى اهلل نرجئ" :الحظ اآلن انتيى األمر بعد كممة قيمت
 القول بالمسان فقط. 
قرار بالمسان ،ان: اعتقاد بالجنمع أن اإليمان ىو : أفجر الناس إيمانو كإيمان فيؤالء يقولون ،وعمل بالجوارح ،وا 

مع اإليمان معصية تضر  ، الىم سواء في اإليمان ،في اإليمان رفرق بين الفاجر والبَ  ال -عميو السالم-جبريل 
 . وا بعقيدة في غاية الفسادءجا ىؤالء ،متينفع مع الكفر طاعة ميما عظ ، والولو كانت كبيرة

 بداية القول بالقدر:
 ؟ومذاىب القدرية كيف كانت البداية ،القدرية وطوائف القدريةالقول بالقدر كيف بدأ؟ 

بل الحجاج. صور بمكة من قوىو مح ،ما احترقت في عيد ابن الزبيربعضيم أن منشأ ذلك أن الكعبة ل ذكر
 .احترقت بقدر اهلل :اسن: فقال أيقولون

 .(2)اهلل فقال آخرون: لم تحترق بقدر
رم خففوا من جأنيم يعتذرون أو يريدون أن يلربما فيموا أن الذين قالوا: احترقت بقدر اهلل  ،كأن ىذا ردة فعل

 . الحجاج
 .قدر، قضاء وقدرأن ىذا 

 حمل عمى ركوب الضالالت.األفعال تَ  يصح بحال من األحوال أن تكون ردود ال :يعني
ي كما جاء في بداية الضالل الكبير كان أول ذلك عمى يد معبد الجينة يلكن البداية الحقيق ،ىكذا كانت البداية

  .(3)ال في القدر بالبصرة معبد الجينين أول من قصحيح مسمم عن يحيى بن يعمر أنو قال: كا
 .سوسن :ومعبد الجيني ىذا أخذ مقالتو عن رجل نصراني يقال لو

 ،رفأسمم ثم تنص اكان نصراني  و  : سوسنقال لوي اقلقدر رجل من أىل العر : أول من نطق في ايقول األوزاعي
 .(4)وأخذ غيالن الدمشقي عن معبد الجيني ،فأخذ عنو معبد الجيني

يعني من - وعثمانيتكممون إال في عمي  ماو أدركت الناس  يقول ابن عون المتوفى سنة مائة وواحد وخمسين: 
  .(5)سنسويو :لوويقال  ،سوسن :يقال لو وى، سويونْ قال لو: سَ ي ىنا حقيرحتى نشأ ىا -ىو األفضل

                                                           

 (.ٜ٘ٔ/ٚمجموع الفتاوى )انظر: ( ٔ)
 (.ٖٔٓانظر: اإليمان البن تيمية )ص:  (ٕ)
 .(ٛ(، رقم: )ٖٙ/ٔباب معرفة اإليمان، واإلسالم، والقدر وعالمة الساعة ) ،كتاب اإليمانانظر: صحيح مسمم،  (ٖ)
شرح أصول اعتقاد أىل السنة و (، ٘٘٘(، رقم: )ٜٜ٘/ٕ(، والشريعة لآلجري )ٖٛٗ(، رقم: )ٕٓٗ( انظر: القدر لمفريابي )ص: ٗ)

   (.   ٜٖٛٔ(، رقم: )ٕٚٛ/ٗوالجماعة )
 (.ٜٖٙٔ(، رقم: )ٕٙٛ/ٗشرح أصول اعتقاد أىل السنة والجماعة )و (، ٛٓٗ(، رقم: )ٕٕٙانظر: القدر لمفريابي )ص: ( ٘)



5 
 

، يعني القاعدة عندىم أن األسماء م: أعجميٌّ فالعب بوة وغيرىد العمماء من أىل المغوعمى كل حال القاعدة عن
نما يتصرفون بيا بما ي ،د العرب بالنطق بحروفيا كما ينطق األعاجميتقي األعجمية ال وافق ألسن العرب وا 

 في الكالم. مىومعيود
 . االسم بما يتفق مع المسان العربيب ْر يعني غي   ،لعب بوفا فيقولون: أعجميٌّ 

 . م في القدرالرجل كان أول من تكم: ىذا فيقول
 بداية ظيور التصوف:

 ،واالنغماس في المذات في عيد بني أمية ،، التصوف في البداية كان رد فعل لمترفالتصوف عمى سبيل المثال
  .فأظيروا الزىد طائفة أفعال عند صارت ردود

ويأكمون  ،فيمبسون لربما الخشن من المباس ،عن حطام الدنيا ومتاعيا ولذاتيا افكانت القضية في البداية زىدً 
  يي رد فعل.، فقالكما يقابل أولئك الذين صارت حياتيم مخممية م ،الغميظ من الطعام

 ،ممارسات فردية تحول إلى فرق مضى في مراحل وأطوار، بعد أن كان ، التصوفوقف عند ىذا لكن األمر ما
من يرتبط بو ىؤالء تنقطع بموت الشيخ الذي  وال ،تحتاج إليو وليا كل ما ،وليا أربطتيا ،وطرق ليا مدارسيا

نما يتوارث  ،المريدين   .أقوامبعده ذلك وا 
لكن كثير من ىؤالء صار  ،نعمم األحكام ونحن ال ىؤالء وبدأ كثير من ،ضاف إلييموىكذا بدأت الكرامات التي ت

ج وابن ، أمثال الحالفيذا وصل بيم إلى الزندقة ،لفمسفي، التصوف اائف منيم يربطون التصوف بالفمسفةطو 
ىو الذي يقولو ىؤالء يسمونو بالتفسير اإلشاري  مافإذا قرأت في كالميم و  ،ابن عربيونحو ىؤالء ك ،سبعين
 ،ُيسمى بالتصوف الفمسفيالذي ىذا ألنو ُمزج بالفمسفة،  ؛ُيفيم الأصاًل أكثر الكالم كون فضاًل عن  ،زندقة

 .زندقة ،المنيج الفمسفي في التصوف
 :يقولون ومن تبعيم ،الفقياء والعمماء ن ىؤالء العامةإ :ويقولون ،ر وباطنن القرآن لو ظاىإ :ونصاروا يقولو 

  .البواطن ولنا ،ىؤالء ليم الظواىر
الثوب الذي -ة بّ في الجُ  : ماوصار الواحد من ىؤالء يقول ،لوجودووحدة ا ،عقيدة الحمول واالتحادوجاءت 

 .ا كبيًراتعالى اهلل عما يقولون عمو   ،إال اهلل -يمبسو
  :آخر يقولو  ،ويقول لصاحبو: ىذا ربي وربك ،اآخر يرى كمبً 

 ف ن المكم  ليت شعري مَ  يا   *** عبدٌ  والرب   ربٌّ  العبدُ                          
  .صارت القضية مجرد زىد ما ،عقيدة أصحاب وحدة الوجود والحمول واالتحاد ىذه
نسأل -منيم إلى ىذا الحد  مبقو  ، لكن بمغ األمروانحرافاتيم ،ىم يتفاوتون في بدعيم ،ىكذاكل الصوفية  :نقول ال

 .اهلل العافية
وصار يطاف ببعضيا  ،رت األضرحةموعُ  ،شرًقا وغرًبا ،في أرجاء البالد اإلسالمية رق الصوفيةوفشت ىذه الط

  .وما إلى ذلك ،والذبائح ،م ليم النذوروتقد ،ستغاث بأصحاب القبوروصار ي ،طاف بالكعبةكما ي
، وفي نفسكفي  يعمم ما أنوو  ،عى لبعضيم أنو يعمم الغيبدّ عون أو يُ دّ وصار ىؤالء ي ،ِبد ىؤالء من دون اهللفعُ 

نما ابن عربي ،وليس ابن العربي المالكي-وابن عربي  ،مميتراجم التي تنسب لمسكتبيم أشياء في ال تجد في  ،-وا 
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فيذكر لو  ،تجد من ىذا أشياء كثيرة تجد المريد يجمس بين يدي الشيخ ،وفي طبقات الشعراني ،مميالسطبقات 
 .ن التصرفاتف متصر يدور في نفسو من انتقاد مثاًل عمى  الشيخ ما

 .أنت محجوب :من ذلك فيقولون لمن أنكر شيًئا ،التوممارسات عجيبة من االنحرافات والضال ،تاريخ طويل
نما ىو يصمي ،يفعل ذلك والواقع أنو ال ،أنت ترى أن ىذا الشيخ يفعل الفاحشة بيذه الدابة مثالً  :يعني أو  ،وا 

 .حقيقتياحجوب ترى األمور عمى غير ولكن ألنك م ،يذكر ربو
  .!ظر إلى أين وصل الحال واالنحرافان ،ذا موجود في بعض كتب الطبقات ىذهلكن ى ،ليس كل الصوفية ىكذا
  .تتحول إلى شيء آخرو  ثم بعد ذلك تصير ،ىكذا تبدأ االنحرافات

 أسباب انتشار الضالالت:
ق المعمورة في بعض المراحل كادت أن تطبوغير المعتزلة تنتشر حتى  ،معتزلةاللذي جعل ىذه الضالالت ا ما

 ؟التاريخية
 : ، من ذلكىذا لو عدة أسباب

 . ىم عمى خصوميم منذ وقٍت مبكروْ واستعدَ  ،والتأثير عمييم ،االتصال بالخمفاءأوال: 
كان  ،وس المعتزلةءرأس من ر ىو و  ،وىو من تالمذة الحسن البصري ،ىذا الذي حدثتكم عنو عمرو بن عبيد

 :ويقول فيو أبو جعفر المنصور ،ألبي جعفر المنصور اصفي  
  اصيد يطمب كمكم...  ارويد يمشي كمكم   

 .(1)عبيد بن عمرو غيرَ 
؟ المأمون ىو الذي أظير ، ماذا تتوقع-شيخ المأمون-ف الذي ذكرت خبره كان أستاًذا لممأمون عالذيل الأبو ى

 ات واإلمام أحمد في الطريق إليو.مألن المأمون  ؛المعتصمد اإلمام أحمد في عيد وُجم ،ق القرآنخمبقول ال
من زعماء -بن عمرو الفوطي أمون أنو كان إذا دخل عميو ىشام بن أكثم المعتزلي كان يحكي عن الميحيى 
  .يتحرك لو حتى يكاد يقوم -المعتزلة

 .!خميفة ،المأمون يكاد يقوم لمفوطي من شدة ولعو بو واحترامو وتعظيمو لو
مون بأن دعاه إلى مذىب : ىو الذي أغوى المأقولوني -من زعماء المعتزلة ومن كبارىم-بن أشرس مامة ثُ 

 .المعتزلة
مك ظام المُ نِ  :من أشير ىؤالء ،أىل الكالم من األشاعرة مثاًل ىؤالء تبناىم بعض كبار الوزراء :غير المعتزلة
 ن سنةك شاه مدة ثالثين سنة موممِ  ،الوزارة أللب أرسالنولى ، تزارة لسالطين السالجقة مدة طويمةالذي تولى الو 

  .ـى٘ٛٗإلى  ٘٘ٗ
، نشئت في عدد من المدن البصرة، أصفيانأ ،مك بنى المدارس المعروفة بالمدارس النظاميةىذا الوزير نظام المُ 

تحتاج إليو وقًفا عمى أصحاب الشافعي  ، جعميا مع أوقافيا وكل ما، مرو، الموصل، بغداد، نيسابورة، ىرابمخ
  أصاًل وفرًعا.

                                                           

 (.٘ٓٔ/ٙ( انظر: سير أعالم النبالء )ٔ)
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فكان  ،من المتأخرين ممن كانوا عمى عقيدة أىل الكالم لكنو يقصد كثيًرا ،عمى عقيدة السمفاإلمام الشافعي كان 
وغير ىؤالء من  ،يومعظًما لمجوين ،، معظًما لمصوفية ولمقشيريألشاعرةًما لممتكممين من امك ىذا معظنظام المُ 

 أعالم المتكممين.
أنو بنى ليم ىذه المدارس الشاىد ف، من أعالم الصوفية ،كان من الصوفية "شيريةلة القالرسا"شيري صاحب الق

في عممون فييا فُيخّرج التالميذ في أنحاء البالد اإلسالمية في عاصمة الخالفة و األوقاف وجعميم ي وجعل ليا
   .غيرىا
 الجغرافي.: الموقع ثانياً 

بينما الحظ  ،الحسن األشعري كان في بغداد وأب، المذىب األشعري أين نشأ؟ نشأ في حاضرة الخالفة في بغداد
 شتيارتشتير ىذا االلكن الُكاّلبية لم  -ةيختمفون في مسائل معدود-الشديد بين الُكاّلبية واألشعرية مع التقارب 

 .وراء النير ما ،ريدية، وكذلك الماتا؟ ألن الموضع كان بعيدً لماذا
توجية إلى العاصمة األنظار م ،إلى ذلك وما ،حيث العمماء والفقياء والمحّدثون ،فينا مذىب األشاعرة في بغداد

  عاصمة الخالفة.
نقل مذىب  ،ىـٖٗٗواستقر بمكة ىذا كانت وفاتو سنة  ،ر بالمذاىب الكالميةأبو ذر اليروي كان ممن تأثّ 

 إلسالم إلى الحرم. ل شيخ ااألشعري كما يقو 
، السمف أىل األندلس كانوا عمى مذىب ،عمى مذىب السمف ،؟ كان الناس عمى مذىب أىل السنةكيف وصل

  .الد المغرب كانوا عمى مذىب السمفأىل ب
عجابو بالغزالي ،الذي ذكره فيياعربي المالكي وولعو الون في رحمة ابن ءلو تقر  وكان  ،، كان أبوه من أىل العمموا 

من -فكان يسمع منيم أشياء  ،، وابن العربي صغيرء يأتون إلى بيت والد ابن العربيفكان العمما ،من الكبراء
  .ن مما ُيذكر أنيم ُيعجبون بأبي الوليد الباجيفكا ،-الفقياءمماء و ىؤالء الع

 اعرفو  بما لم يعيده الناس فما : لكنو جاءويقولون ،المالكية في تمك الناحيةالوليد الباجي من عمماء وفقياء أبو و 
  .مذىب جديد ،جاء بمذىب أىل الكالم ،-يعني قدره ومنزلتو-

ألنو جاء بو من  ؛زلت أسمع ىذا حتى عزمت أن أِرد من حيث ورد ما :يقول -رحمو اهلل-بكر بن العربي فأبو
   .رحمة الحج مع أبيو وجماعةفجاء ب ،وىو صغير ،وأن آخذ من حيث أخذ ،المشرق

وأخذ عنو ورجع بالمذىب  ،الشاىد أنو لقي الغزالي ،-الشام-م إلى بيت المقدس ث ،العراق ا حج ذىب إلىولم
 ،عمى الفتنة تمتكمالكتب التي ىو من أحسن  "العواصم من القواصم" :بة المشيوركتا ،األشعري إلى األندلس

ىذا الجزء  و لم يطبع منو إالألن ؛الكتاب انصح عادًة أىل العمم بقراءة ىذوي ،وقع بين الصحابة ووقعة الجمل وما
 ن، اعتقاد السمف الذيعتقاد أىل السنة، من ضمن القواصم التي ذكرىا ابع فيما بعدلكن الكتاب كبير وط ،فقط

    .ية المجسمة، ىذه من القواصم عندهمن المشب ميعتبرى
 شاعرة والمتكممين بيذه الطريقة.قل مذىب األ، الشاىد أنو نيصمح لمقراءة فيذا القدر من الكتاب ال
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كان يروي البخاري من طرقو  وىو الذي ،ون في الحج يسمعون منوذر اليروي بقي في الحرم الناس يأت أبو
فانتقل  ،باإلجازةويتمقون عنو ذلك  ،يسمعون منو البخاري ،ويأخذون منو ،الناس يفيأت ،المعروفة المشيورة

  المذىب بسبب ذلك.
 ما ،-رحمو اهلل-أننا نتحدث عن أبي ذر اليروي  بما ىناأذكر ، لكن دعوني أسباب كثيرة لالنتشارطبًعا ىناك 

 ديث يتأثر بمذىب المتكممين؟ ل بالحالذي جعمو وىو مشتغ
، ىو يتحدث عن الحظوا خطورة مثل ىذه األشياء -صاحب السنن-كان يمشي مع اإلمام الدارقطني  ،موقف

 ىذا لّما قيل لو: من أين لك ىذا؟ 
وس ءيعني الباقاّلني وىو من ر -الطيب أبا بكر بن فمقينا  ،ببغداد مع الحافظ الدارقطني ا: كنت ماشيً قال

: من ا فارقناه قمت لوفمم ،يو وعينيووقبل وج ،-الدارقطني :يعني-فالتزمو الشيخ أبو الحسن  :يقول -المتكممين
 .؟وأنت إمام وقتك ،عتقد أنك تصنعولم أ صنعت بو ماىذا الذي 

 .وأنت إمام الوقت ،ان بيذه الطريقةتتعامل مع إنسأن توقعت  ما :يقول ،أبو ذر اليروي يقول لشيخو الدارقطني
  ذا القاضي أبو بكر بن محمد الطيب.ى ،عن الدين اب  : ىذا إمام المسممين والذقالف

 ، لكن يرد بحسب ماد عمى المعتزلةوكان ير  ،وكان يرد عمى المالحدة ،النصارىطبًعا الباقالني كان يرد عمى 
نما كان  ،لم تكن عنده بضاعة في عموم الحديث والسنة -صمى اهلل عميو وآلو وسمم-يعممو من دين الرسول  وا 

بسبب أنو لم  ،لكن ىذه الردود قد يكون فييا نقص ،قوية افيرد عمى المعتزلة ردودً  ،يعرف الكالم والعموم الكالمية
 رحمو اهلل.-كما يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية  ،من معرفة السنة عمى الوجو الصحيحيكن عنده 

من بالد خراسان  وكل بمد دخمت :، يقولأبي : صرت أتكرر إليو معع أبو ذر اليروي ىذا الكالم يقوللّما سم
 .(1)من كان عمى مذىبو وطريقتو ة إالمن أىل السنإلى أحد فييا يشار  وغيرىا ال

المؤل بزعم أننا نريد أن نحتويو، أن  أو عمى فئة أمام ،عمى شخص منحرف اولذلك من الخطورة أن ُنثني أحيانً 
كممو، مصانعٍة بينك وبينو حينما ت، ىذا يمكن أن يكون في ا نؤثر عميو، اللعمن فو، أن نتألتبقى ىناك جسور

 .تنصحو، حينما تتكمم معوحينما 
لقصد الذي قصدتو ا وما ،دركون مرامي ىذا الكالمي فيغتر بو فئام من الناس ال ؛لكن أن يكون ىذا عمى المؤل

 .ىذا خطير ،. ىذا خطيروأثنى عميو فالن ،اه فالنزكّ  :عجبون بو ويقولونفي
و ىذه الطائفة المنحرفة بحجة أننا نريد أن أ ،نزكي ىذا اإلنسان المنحرف ال ،برر الوسيمةالغاية ال ت :يما كانفم

 .مق ذلك في قموب كثيرةفيعْ  ؛نحتوييا
 دعم األعداء:ثالثًا: 

ط والزوايا لمصوفية التي انتشرت بُ : بناء الخوانق والر  ، مثالً ، األعداء يدعمون منذ القدمدعم األعداء :من األسباب
 .يين والمماليكبعد عصور وقرون السيما في عصر األيوب اعظيمً  اانتشارً 

                                                           

 (.ٛ٘٘/ٚٔسير أعالم النبالء )( انظر: ٔ)
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حين استولى الفرنج عمى  ،رممة بيت المقدس بناىا أمير النصارىنيت في الشام كانت بأول خانقة ب :يقولون
  .القدس

 مانعونيم.ي ىم يعرفون أن ىؤالء ال
ح البخاري بزعميم أن ذلك يرد ون صحيءكان الصوفية يقر  ،الفرنسيون حينما كانوا يضربون األزىر بالمدافع

  .العدو
ويعرضون  ،ألنو ليس عندىم ممانعة ؛ولذلك تجد الدعم الكبير بعصرنا ىذا لتمك الطوائف المنحرفة من الصوفية

 .اخانعً  اإسالمً 
في مصر كان القادة من  -عمى سبيل المثال-ا جاء االستعمار الفرنسي ون في التاريخ حينمءم أيًضا لو تقر ث

صمى اهلل -ىو يعتقد أن النبي  ؟ماذاعمى  ، حضور الموالد بناءً د الصوفيةىؤالء الفرنسيين يحضرون في موال
ألنيم لم يجدوا وسيمة لتحقيق أىدافيم  ؛، إنما ىو دعم ليؤالءال ،و؟ىو رسول اهلل ويحتفي بو ويعظم -عميو وسمم

   .نكما يكون ذلك عمى أيدي بعض المسممي
 .بجيوشيمتحقيقو يستطيعون  ال ألنيم يحققون بذلك ما ؛زالوا يدعمون بعض الطوائف المنحرفة فاألعداء ما

ا كبيًرا ويتمنونيا فتورث شر   ،ونفعل بعض الحماقات التي يفرح بيا األعداء ،بل لربما نتصرف نحن تصرفات
  .وضرًرا مستطيًرا

ق بين دنا نفر ع ما :ولذلك قمت لكم قبل ليمة أو ليمتين، معاشر المسممين -لؤلسف-نحن نفعل بأنفسنا ىذا أحياًنا 
وممكن أن يكون ىذا ، بالمسممين ن يفعمو أشد أعداء اإلسالم نكايةتصرف يمكن أ ،قفر ن ما ،األحمق والمندس

  .بعض المسممينالتصرف من 
مو ىم أعداء اإلسالم، ىذا الذي فع يمكن، ال :، ىذا يقوللعقالء كما ترون في بعض التصرفاتولذلك يختمف ا

  .الذين ارتكبوا ىذه الشنائع والعظائم عمى جيالٍة وغوايةىم بعض المسممين  ،: الواآلخر يقول
 يا ىذا الذي بزعمو ينصر اإلسالم! رأيتم؟ىل فعميا العدو أو فعم ،العقالء يختمفون في تحميل ىذه التصرفات

  .أو دعم العدو أو مدعوم من قبل األعداء ،عل العدوا فليست قضية ميمة أن نعرف أن ىذفي نظري 
أن  ،و باطلأالتي نعرف بيا ىذا التصرف ىو حق  وىذا من المعايير ،القضية أن ىذا التصرف غير سوي
، الذي فعمو إنما ىو من جممة ىؤالء ، وىذا يقول: الألد أعداء اإلسالم يختمف العقالء فيو، ىذا يقول: فعمو

   .أغواىم الشيطان والنفس األمارة بالسوء المسممين الذين
ألن العدو ميما  ؛؟ أن ىذا الفعل فساد وشر وضررعقالء ىذا االختالف يدل عمى ماذاِفعل واحد يختمف فيو ال

 .المسممين واإلفساديجد أفضل من ىذا في اإليقاع ب فعل لن
 ذىذه الِفرق كثير والحديث عنيا طويل لكن خُ 
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 رق:ليذه الفرزة بعض السمات البا
 :رقةالسمة األولى: الفُ 

 ،[ٜ٘ٔ: األنعام] {َشْيءٍ  ِفي ِمْنُيمْ  َلْستَ  ِشَيًعا َوَكاُنوا ِديَنُيمْ  َفر ُقوا ال ِذينَ  ِإن  }: واهلل يقول ،ء أىل تفّرق واختالفىؤال
 .[٘ٓٔ: عمران آل]{ اْلَبيَِّناتُ  َجاَءُىمُ  َما َبْعدِ  ِمنْ  َواْخَتَمُفوا َتَفر ُقوا َكال ِذينَ  َتُكوُنوا َواَل }لست منيم في شيء 

ثم برأه اهلل  :يقول ،تت أىواؤىم فافترقوات، وبمفارقة الدين تشل بعض المفسرين: صاروا ِفرًقا التباع أىوائيميقو 
   .{َشْيءٍ  ِفي ِمْنُيمْ  َلْستَ }: منيم بقولو

 ،ينقل عن بعض أىل العمم في كتابو الموافقات -رحمو اهلل-كما يقول الشاطبي  ،وىم أصحاب البدع والضالالت
ولم يصيروا  ،قد اختمفوا في أحكام الدين ولم يفترقوا -صمى اهلل عميو وسمم-وجدنا أصحاب رسول اهلل ": يقول
نما اختمفوا فما أد ،فارقوا الدينألنيم لم ي ؛شيًعا   .ى ذلك إلى التشتت والتمزقوا 

فقيية ذكر مسائل ". كاختالف أبي بكٍر وعمر وعمي وزيدمروا بو ألنيم اجتيدوا فيما أُ  ؛فصاروا محمودين"يقول: 
 .وغيرىا ،في المواريث

ر ردية التي حذا حدثت األىواء المُ فمم، خوة في اإلسالم فيما بينيمأو  ،اصحوكانوا مع ىذا أىل مودة وتن": يقول
دث عمى أنو إنما ح ا دليعً وصاروا ش ،ب أىمياوتحز   ،وظيرت العداوات -صمى اهلل عميو وآلو وسمم-منيا النبي 

 .أفواه أوليائوحدثة التي ألقاىا الشيطان عمى ذلك من المسائل الم
وال  ،ورث ذلك االختالف بينيم عداوةولم ي ،فاختمف الناس فييا -ىذا ضابط-فكل مسألة حدثت في اإلسالم 

 قة عممنا أنيا من مسائل اإلسالم. ر ف وال ،بغضاء
والقطيعة عممنا أنيا ليست من أمر  -وىذا كذا ،ىذا كذا-ت فأوجبت العداوة والتنافر والتنابز أر مسألة طوكل 

 ِديَنُيمْ  َفر ُقوا ال ِذينَ  ِإن  }: وىي قولو ،بتفسير اآلية -صمى اهلل عميو وسمم-وأنيا التي عنى النبي  ،الدين في شيء
  .[ٜ٘ٔ: األنعام]{ ِشَيًعا َوَكاُنوا
 .ثير العداوات بين المسممينتي تال هىذ "عمى كل ذي ديٍن وعقٍل أن يجتنبيافيجب ": يقول
 آل] {ِإْخَواًنا ِبِنْعَمِتوِ  َفَأْصَبْحُتمْ  ُقُموِبُكمْ  َبْينَ  َفأَل فَ  َأْعَداءً  ُكْنُتمْ  ِإذْ  َعَمْيُكمْ  الم وِ  ِنْعَمتَ  َواْذُكُروا}: ودليل ذلك قولو :يقول
 .باع اليوىأحدثوه من ات دثفإذا اختمفوا وتقاطعوا كان ذلك لح ،[ٖٓٔ: عمران

فكل  ،وىو ظاىر في أن اإلسالم يدعو إلى األلفة والتحاب والتراحم والتعاطف :ب الشاطبي عمى ىذا، يقولعقي
 .ى إلى خالف ذلك فخارج عن الديندأ رأي
 أال ترى كيف كانت ظاىرة في الخوارج الذين أخبر ،رقموجودة في كل فرقة من تمك الف: وىذه الخاصية يقول
 .(2)(1)((ويدعون أىل األوثان ،أىل اإلسالميقتمون ))في قولو:  -صمى اهلل عميو وسمم-م النبي بي
 ،أبًدا ،ا واحًداعيد قط في التاريخ من أولو إلى آخره أنيم فتحوا بمدً ما سأذكره لم يو  ،بالمناسبة الخوارج فيما ذكرتوو 
نما  ،ء المسممين رجل واحد من الخوارجيوجد من عمما ، والدة المسممين رجل واحد من الخوارجيوجد من قا وال وا 

                                                           

 (.ٗٙٓٔ(، رقم: )ٔٗٚ/ٕ) وصفاتيم الخوارج ذكر باب، (، ومسممٕٖٗٚ(، رقم: )ٕٚٔ/ٜأخرجو البخاري، كتاب التوحيد ) (ٔ)
 (.ٗٙٔ-ٓٙٔ/٘( انظر: الموافقات )ٕ)
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ويشغمون الناس بحروبيم  ،، يقطعون الطرقبالد اإلسالمية عمى المدن والقرىغيرون عمى الي ،ىم معول ىدم
فسادىم راقة الدماء ،وقتميم وا   ج. ىذا شغل الخوار  ،وا 

 ،والصين ،واليند ،تال ىؤالء أولى من قتل الرومقتل ىؤالء وقأن ألنيم يرون ؛ نكاية ،المسممينتخصص في بالد 
   .وغير ذلك
لصين واليند ، ثم بعد ذلك يذىبون إلى احتى يفرغوا منيم ،المرتدينن البداية يجب أن تكون بيؤالء يقولون: إ

فتحوا  وال ،عرف ىذا في التاريخال ي ،لمكفارغزوا غزوة واحدة  عبر التاريخ الطويل ما ،قاتمونيموغير ذلك في
 !.؟ىؤالء ، ماصًرا واحًدام

 فرق الخوارج:
ليكم نماذج عجيبة من سرعة التشتت والتشرذم والتفّرق  . وا 

 رق.عمى ذلك، ىذا موجود في كل الف االأعطيكم مث
افترقت إلى  دات، الصفرية، العجاردةجْ زارقة، الن  األ، مة األولىحك  المُ  :، انقسموا إلى عشرين فرقةالخوارج مثاًل 

 .الثانية اسميا المجيولية، الفرقة مومية، ىذه فرقة اسميا المعمومية، المععيبيةلخازمية، الشا
اد اهلل تعالى ُير  أصحاب طاعة ال ،عمى العافية -عز وجل-واحمد اهلل  إن شئت اسمعوا واضحك إن شئت وابكِ 

 .وا التاريخءاقر  !سمعتم بيذا؟ ،بيا -عز وجل-ُيراد اهلل  أصحاب طاعة ال ،بيا ىذا اسم طائفة
 نفس واحدة.  اإلنسان ليس لو إال

، ةقفالوامية، يإلبراى، امراخيةمرية، الشمية، الخُ كرَ شيدية، المُ الصمتية، األخنسية، الشيبية، الشيبانية، المعبدية، الر 
  .(1)ىؤالء عمى فرقتين ميمونية، العجاردة، حادثية، يزيدية، ، وىم ِفرق حفصيةاألباضية

 ،ثم بعد ذلك تفرقوا ،ربعة آالف: عددىم كان أقيل -رضي اهلل عنو- ىؤالء الخوارج قمنا بأنيم خرجوا عمى عمي  
 .كما سبق-نفًرا قمياًل  ن فُقتموا إالاألف ومائت :وقيل ،ألف وخمسمائة :وقيل ،وصاروا إلى أن بقي ألف وثمانمائة

  .؟يباهلل بن وىب الراس لسبب في أنيم تفّرقوا عمى قائدىم عبدا ما :يقولبعضيم 
 ن ىؤالء الخوارج تنادوا عند إحاطة أصحاب عمي  إ :يقولون في أول مواجية مع خصوميم ،اآلن في أول لقاء

    .إلى النار: فمعميا بن وىبهلل فقال قائدىم عبدا ،وحة إلى الجنةخوتنا أسرعوا بنا الر  إ: يا ، فقالوابيم
 . تزكية "أسرعوا بنا إلى الجنةربما اعتبر قوليم: " ،ندري ما ،نعرف لماذا قال ىذه الكممة ال

يستقبمون الحرب والمعركة، انقسموا إلى وىم  ،وانقسموا عميو ،ففارقوه ؟قاتل مع رجٍل شاك  : نفقال بعضيم
  .(2)فرقتين

 واحمد اهلل عمى العافية . ،اسمع وتعجب
 

  :األزارقةفرقة 

                                                           

 .(ٛٔ -ٚٔص: ) الفرق بين الفرق (ٔ)
 (. ٕٚ٘/ٔ( انظر: التنبيو واإلشراف )ٕ)
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ومن أكثرىم عدًدا وأعظميم  ،ىؤالء من أشد فرق الخوارج ،ى بأبي راشدالحنفي الُمكن   بن األزرق أتباع نافعىم 
مة حك  وكانت المُ  ،مشركون -اسمعوا الخالفات وقارنوا بينيا-األمة  بأن مخالفييم من ىذه ىؤالء يقولون ،شوكة

 .-الحظ الخالف-مشركون  كفرة الإنيم  :يقولون -رضي اهلل عنو- األولى في عيد عمي  
 ،وىم معيم عمى رأييم ،يخرجون معيم في غزواتيمالذين ما  ،دة؟عَ من ىم القَ  ،دةعَ القَ ن إ: ويقول ىؤالء األزارقة

ولو كانوا عمى رأي  ،شركون: ىؤالء مولم يياجروا إلييم يقولون ،زواتيمخوارج لكنيم لم يخرجوا معيم في غ
 .نيم إذا كانوا عمى رأييمدة ععَ رون القَ يكف مة األولى الحك  وكانت المُ  ،عمى رأي األزارقة، الخوارج

يعطونو  ثبت أنو منيم؟االختبار حتى ي ما ،عى أنو منيمد عسكرىم إذا اداألزارقة ىؤالء أوجبوا امتحان من قص
   .خالفييم ويأمرونو بقتموأسيًرا من المسممين من م

ن لم يقتمو ،ىؤالء األزارقة ،صدقوه في دعواهفإن قتمو  ،السكين ون: تفضل ىذهيقول قالوا: ىذا منافق ومشرك  وا 
 فقتموه.

أو المرأة الفالنية مثاًل أم  ،قتموا المرأة الفالنية لماذاستغرب ت ،نيم يستبيحون قتل النساءإ: مما يقولو ىؤالء األزارقة
وقطعوا بأن أطفال  ،وقتل األطفال وزعموا أن األطفال مشركون ،يستحمون قتل نساء المخالفين !،ولد ابن خباب
 .دون في النارمخالفييم مخم

. االمتحان لمن قصد عسكرىم ومن ،دة عنيمعَ انفردت بو األزارقة من إكفار القَ  واختمفوا في أول من أحدث ما
 ،ذلكبن األزرق في نافع اهلل بن الوضين خالف  عبد :قال لوي ،ذلك رجل منيم ن أول من قالإ :منيم من قال
 .ابن الوضين رجع نافع وأتباعو إلى قولو فمما مات ،واستتابو منو

وأكفر  ،ا خالف ابن الوضينلم نفسو لم يكفر ع إلى قول ابن الوضينا رجلم اافعً ن لكنّ  ،كان الصواب معووقالوا: 
  .خالفو بعد ذلكمن ي
  .دة عنيمعَ مة األولى في تركيم إكفار القَ حك  ولم يتبرأ من المُ  ،يخالفني كافر الذي :بن األزرق يقولنافع 

 . مة األولىحك  ر المُ يكف ؟ مار منيكف   ما ،رىمأكف   قال: ما
  م.: إن ىذا شيء مازلنا دونيوقال
نافع  :يعني ،عدة عنيملكنو أكفر من يخالفو بعد ذلك في إكفار القَ  ،ونحن جئنا بعد ىؤالء ،ىذا أمر انتيى :يعني

 .ياجرون إلينا من الخوارج كفاري عدة الذين الإن القَ  بن األزرق يقول
من  ،عدةر القَ يكف ر الذي اليكف ،ر الذي خالفويكف   ،ىؤالء كفار :ما نقول ،وقال: ال ،فإذا خالفو أحد من الخوارج

  .انظروا في التاريخ ،كفر نفسوحتى يصير الواحد ي ،ركف  ي من ال ،ركف  ي من ال ،ركف  ي ال
ويجوز فييا  ،البالد اإلسالمية ىذه كميا ىي دار كفر :يعني ،زعم نافع ىذا وأتباعو أن دار مخالفييم دار كفر

 .قتل األطفال والنساء
 . يعني الذين يخالفونيم يعتبرونيم من المشركين ،ر اهلل بأدائيار األمانة التي أمكف استحمواو  ،وأنكر األزارقة الرجم

إلى غير ذلك من األشياء التي ، والرسل تقتل ،ذمة عيد وال ، ال. يعني الغدريمزمنا أداء أمانة إلييم : اليقولون
  .حدثوىاوأ ونياكانوا يعتقد
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وأنيم مخّمدون في  ،وزادوا عمى ذلك تكفير عثمان وطمحة والزبير وعائشة وابن عباس وسائر المسممين معيم
  .النار

 !.؟بشر ىؤالءُمخمدة في النار!  -اهلل عنيارضي -عائشة عندىم 
وانضم إلييم  ،وسموه أمير المؤمنين ،، بايعوه بالخالفةوسموه أمير المؤمنين ،ىؤالء األزارقة بايعوا نافع بن األزرق

، رمانوراءىا من أرض فارس وك وما ،واستولوا عمى األىواز ،فصاروا أكثر من عشرين ألفاً  ،خوارج عمان واليمن
 وحروب.إلى غير ذلك من أمور  ،الخراج اوجبوْ 

بن أبي صفرة وىو يومئذ بخراسان بعد أن ُىزمت ب يمفبعث إلى الم ،ابن الزبير كان أميًرا في مكة في الحجاز
وانتخب من  ،فرجع الميمب إلى البصرة ،عدد من الجيوش أمام ىؤالء الخوارج يأمره بحرب األزارقة وواله ذلك

وىزميم عند دوالب  ،جندىا عشرة آالف وانضم إليو قومو من األزد فصار في عشرين ألًفا وخرج وقاتل األزارقة
   .(1)، ثم بعد ذلك حصمت أموريزيمةبن األزرق في تمك الومات نافع  ،إلى األىواز األىواز

 الميمب بن أبي صفرة كان قبل المعركة يدس، ف بينيم كان ينشب ألتفو األشياءاالختال ،ىؤالء في غاية العجب
  كفر بعضيم بعًضا. في ،ر قضية بينيمثيإلييم من ي

 -يعني ماال- عالً جُ وجعل لو  ،إلييم رجاًل من النصارى نو دسإ :قيل ،خذ ىذا المثال: الميمب بن أبي صفرة
 إذا ،عمائيم الكبار ومن شعرائيمومن ز  ،ىذا من شجعان الخوارج جاءةبن الف ريطَ قَ  ،اري  طَ : إذا رأيت قَ وقال لو
 ،: إنما سجدت لكفإذا نياك فقل -بن األزرقىذا بعد نافع - زعيم األزارقة من الخوارج فاسجد لوا طري  رأيت ق

  . : إنما السجود هلل تعالىفقال قطري ،ذلكففعل النصراني 
 َوَما ِإن ُكمْ }: وتال قولو ،من دون اهلل و قد عبدك: إنفقال رجل من الخوارج ،لك سجدت إال : مافقال النصراني

  .[ٜٛ: األنبياء]{ َواِرُدونَ  َلَيا َأْنُتمْ  َجَين مَ  َحَصبُ  الم وِ  ُدونِ  ِمنْ  َتْعُبُدونَ 
  .فما ضر ذلك عيسى شيًئا ،عبدوا عيسى ابن مريمقد : إن النصارى جاءةفقال قطري بن الف

  .فقام رجل من الخوارج إلى النصراني فقتمو
  .اآلن ىم أمام جيش الميمب ،من الخوارج إنكاره وأنكر قوم ،ذلك عميو فأنكر قطري
يجرة إلييم ىم يوجبون ال-: أرأيتم رجمين خرجا مياجرين لكم ، يسأليم فقال ليمورجاًل آخر دسالميمب فوجو إلييم 

ز جُ فمم يَ  -يعني الذي ما مات- وبمغ اآلخر إليكم فامتحنتموه ،ريقمات أحدىما في الط -ومن ال يخرج فيو كافر
 تقولون؟  ما -رفضفيذبحو  اوه إنسانً منجح في االختبار أعطيت يعني ما-المحنة 

 ز المحنة. يجالمحنة فكافر حتى يُ  زجُ ا الذي لم يَ وأم ،ا الميت ففي الجنة: أمقال بعضيم
   .زا المحنةيج: ىما كافران حتى يُ قال آخرون

القوم في خالفيم واختالفيم حتى أقبل و فأقام شيًرا  ،صطخرإإلى حدود  فخرج قطري ،االختالف وانقسموا فكثر
وأطمعتموىم فيكم لما  ،إنكم قد أقررتم عين عدوكم ،قوم : يافقال ،خراقصالح بن م :يم يقال لوعمييم رجل من

  .واجتماع الكممة ،فعودوا إلى سالمة القموب ،ظير من اختالفكم

                                                           

 (ٗٙ -ٖٙ( انظر: الفرق بين الفرق )ص: ٔ)
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 ندري يجتاز أو ما جاز المحنة ما : كافر ألنو ماىؤالء يقولون ،؟ومات في الطريقتقولون في واحد ىاجر ما 
  . (1)قينيكفره وينقسمون إلى فر ن ما ،: اليجتاز األصل الكفر، وىؤالء يقولون

 !. ؟العقل إلى ىذا أن يصل عقلي ،!ل بشر؟عقو  ىذه
 !.فقط العقل يصل إلى ىذا المستوى؟ ، العقلدعك من أي شيء آخر ،دعك من العمم ،دعك من الدين

  .بن الفجاءة ، وصار بعد قطريعبيد اهلل بن مأمون التميمي :قال لواء رجل منيم يبعد ذلك ج
 حصمت ،معارككان بينيم  وألن ؛ىم الخوارجبن الفجاءة يذكر بعض المؤرخين أن الذين قتموه  طبًعا قطري

 ،حتى إنو في بعض المواجيات قصده رجل من الخوارج ،ابعضً رون ألنيم صاروا يكف ؛اشتغموا ببعضيم معارك
في ا جاء الخارجي يريد قتمو فمم -بن الفجاءة ىو قطري الذي-يظير وجيو  وكان عميو الحديد والسالح ما

فقال: ويحك أما  ،خاف ،ا رآهففر الخارجي لم -جاءةبن الف يعني قطري- معركة بين الخوارج كشف وجيو
   .من اليزيمة ايستحيُ  ن مثمك ال: مِ تستحي؟ تنيزم؟ فقال

 .يعاب ماينيزم أمامك  الذي ،أحد يقف في وجيك أنت ما :يعني
 :قال لولو ي تل أيًضا أخوقُ  ،بن مأمون في تمك الواقعةتل عبيد اهلل وقُ  ،د ذلك باألىوازب بعالشاىد قاتميم الميم

بن  وحتى قطري ،وا بعد ذلك أميًراوبايع ،وانيزم الباقون منيم إلى أيدج ،عثمان مع ثالثمائة من أشد األزارقة
وغير  ،وقعت حروب طويمة بينيم وبين الميمبو  ،وبايعوه عمى أنو أمير المؤمنين ،وه أمير المؤمنينجاءة سمالف

ب وأبناؤه لميموبقي ا ،وجعموىا دار ىجرتيم ،الميمب وانيزمت األزارقة في آخرىا إلى سابور من أرض فارس
 يقاتمونيم!عشرة سنة  تسع  تصور ىذا اإلشغال .(2)تسع عشرة سنةعمى قتال ىؤالء 

 دات:جْ فرقة الن  
دة عَ القَ  لسبب في رياستو وزعامتو أن نافع بن األزرق لما أظير البراءة منقال كان ادة يجْ ىؤالء أتباع نَ  :داتجْ الن  

ن كانوا عمى رأيو-عنو    .واستحل قتل األطفال والنساء منيم ،بالمشركين وسماىم -وا 
 ،مقالصوِ  ،وراشد الطويل ،-من أمراء الخوارجىذا -وعطية ابن األسود اليمامي  ،لديأبو قُ  :قال لوففارقو رجل ي
خوارج يريدون من ال فاستقبميم نجدة بن عامر في جند ،وذىبوا إلى اليمامة ،وجماعة من أتباعيم ،وأيوب األزرق

 المحوق بعسكر نافع بن األزرق. 
وبايعوا بيا نجدة بن  ،إلى اليمامة فردوىم ،صدرت منو أشياء توجب ردتونو ا  و  ،تغير اإن نافعً  :فيؤالء قالوا لو

 . دة منيم عن اليجرة إلييمعَ من قال بإكفار القَ وأكفروا  ،عامر
وأقاموا عمى  ،إمام ىذا كافر ان نافعً إ :يقول الذي ،وأكفروا من قال بإمامة نافع ،دةعَ ر القَ يكف الذيروا كفّ  :الحظ

فرقة صارت مع  ،ا اختمفوا عميو صاروا ثالث فرقفمم ،دة إلى أن اختمفوا عميو في أمور نقموىا عميوجْ إمامة نَ 
سجستان في ذلك  وليذا قيل لخوارج ؛وتبعيم خوارج سجستان ،بن األسود الحنفي وراحوا إلى سجستانعطية 
 .ويةطَ عَ  :الوقت

                                                           

 (.ٜٕٗ/ٚأنساب األشراف لمبالذري )( ٔ)
 (.٘ٙانظر: الفرق بين الفرق )ص: ( ٕ)
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وفرقة عذروا نجدة في  ،وىم الذين قتموا نجدة ،-عمى صاحبيم-ا عمى نجدة ديل حربً ارت مع أبي قُ وفرقة ص
 .إحداثو وأقاموا عمى إمامتو

 اسمع واحمد اهلل عمى العافية. ؟ نقموا عميو ماذا ،الذين كانوا من أتباعو الذين نقموا عمى نجدة ىؤالء
ل الذين بعثيم في البر عمى الذين بعثيم في ففضّ  ،وجيًشا في غزو البحر ،نو بعث جيًشا في غزو البرإ: قالوا
   .كافر ،فضل ىؤالء؟ي لماذا، ىذه واحدة ،ر في العطاءحالب

صابوا منيا وأ ،غزوة لممدينة النبوية -صمى اهلل عميو وسمم-فأغاروا عمى مدينة النبي  ،اومنيا أنو بعث جيشً 
رضي -، حفيدة لعثمان بي من؟ من بنات عثمانلساآلن ا -اهلل عنورضي -ان بن عفجارية من بنات عثمان 

ىا إلى ورد ،عت في سيموفاشتراىا نجدة من الذي وق ،بن مروان إلى نجدة في شأنيافكتب عبدالممك  -اهلل عنو
  إًذا كافر. .!رددت جارية لنا عمى عدونا :فقالوا لو ،ن مروانعبدالممك ب

يقع في المخالفة وىو جاىل  الذيىذا  :يعني ،عذر أىل الخطأ في االجتياد بالجياالت -نجدة يعني-أنو  :ومنيا
 .عذر بالجيليُ  ما ،؟ أنت كافرالعذر بالجيل، قالوا: كيف تعذر بالجيل ،معذور
 مع جند من عسكره إلى القطيف -حر  طَ المُ عنده ولد اسمو -ح ر  طَ ن السبب في ذلك أنو بعث ابنو المُ : كايقولون

-موا النساء ة وقوّ عمييا وسبوا منيا النساء والذري فأغاروا -القيسعبد القطيف في ذلك الوقت كان فييا بنو -
 .يريدون السبايا ،نو مستعجم
 الواحد منا تساوي سيمو فبيا ونعمت.الواحدة عند  تفإن كان ،النساء قبل قسم الغنيمة نأخذ نحن: فقالوا

ن كانو  ونكحوىن قبل  ،واستحموىن قبل قسم الغنيمة ،بايااآلن أخذوا الس ،تزيد عمى سيمو دفعنا التعويض تا 
  .إخراج الخمس من الغنيمة

وقبل  ،مس منياأكل طعام الغنيمة قبل إخراج الخمن و  ،ا فعموا من وطء النساءفمما رجعوا إلى نجدة سألوه عم
 . : لم يكن لكم ذلكليم فقال ،قسمو ألربعة أخماس بين الغانمين

 .قع في الجيلألنو يعذر من و  ؛فعذرىم ،يحل لنا ذلك الأن لم نعمم  :فقالوا
 .: إن الدين أمرانثم قال
 .العافيةنسأل اهلل -متن ال، شاء اهلل المذىب، األصول مااآلن اسمع 
 ،معرفة اهلل تعالى :أحدىما ؛: الدين أمرانيقول ليم -عندىم نجدة ىذا ن يقرر العقيدةَ اآل-: الدين أمران يقول

  وتحريم دماء المسممين.  ،-ركاناألىذا األصل األول - ومعرفة رسمو
 .اء المسممينمتحريم د ،يخالفو كافر الذيو الحظ ىذا عندىم أصل 

يمكن  ال ،ونعظميا ،نستحميا أما دماء المسممين فنحن نعوذ باهلل ال ،: ىؤالء كفارقالوا ،!؟تقتمونيموىؤالء الذين 
 .؟أن نستحل قتل مسمم، كيف

  .ىذه ىي المشكمة ،يرون أن ىؤالء كفارأنيم المشكمة 
 ،جممةتعالى قرار بما جاء من عند اهلل واإل ،وتحريم غصب أموال المسممين ،نتحريم دماء المسممي :فيذا يقول

   .ففيذا واجب معرفتو عمى كل مكم
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واه فالناس س وما ،يعذر بيا أحد بالجيل يعني ىذه األصول ما ،سواه : وما، يقولىذا فرض عين :يعني
 ،فمن استحل باجتياده شيًئا محرًما فيو معذور ،الحجة في الحالل والحرام مم عميياقتمعذورون بجيالتو حتى 

   .ومن خاف من العذاب عمى المجتيد المخطيء قبل قيام الحجة عميو فيو كافر
  .أو يخمد في النار قبل قيام الحجة عميو ىذا كافر ،فريكْ ىذا  :ويقول ،لضم  يُ  الذيىذا  :يقول

 . وأشياء كثيرة .أنت كافر ؟كيف تعذر بالجيل :قالوافينا تبرأ منو بعضيم 
ومن زنا وسرق وشرب  ،عمييا فيو مشرك وأصر ،أو كذب كذبة صغيرة ،صغيرة : من نظر نظرةيقول مثالً 

 .من موافقيو عمى دينوإذا كان ، الخمر غير مصر عميو فيو مسمم
وعذر أصحاب الجيل استتابو أكثر أتباعو من ىذه البدع والضالالت والكفريات  ،ا أحدث ىذه األمورفمم

 . بزعميم
 ،بوأنو تا ،بأنو ضل وأقر ،المسجد وندم ذىب إلى ،ففعل ذلك ،وتب من إحداثك ،: اخرج إلى المسجدوقالوا لو

وىؤالء  ،: ىو مجتيدناس عذروه قالواىناك  كان وألن ؛اذرين لووانضموا إلى الع ،ثم ندم قوم منيم عمى استتابتو
من فتب  ،ولم يكن لنا أن نستتيبك ،ولك االجتياد ،: أنت اإلماموقالوا لو ،ندمناواآلن  ،نحن ألزمناه بشيء :قالوا

  توبتك.
 ،وىذه استنتاجات ،ىذه تحميالت :قالي الأأجل من  بوحريص أن آتي  وأنا ،الكالم إي واهلل يا إخوان ىذا نص

 .نقرأ ولكن ال ،التاريخ مميء بالعجائب والغرائب ،نقرأ ا النلكن المشكمة أن
   .تابوكقالوا لو: فتب من توبتك واستتب الذين است

ال نابذناك ايستتابو  بد أنابوك الاستت نالذيال،  ،فقط تتوب من توبتك ليس افترق ف ،تاب من توبتو ،، ففعل ذلكوا 
ديك يًدا وصار راشد الطويل مع أبي ف ،ديكف ، فاختار أبا: اختر لنا إماًمالو قالواوخمعو أكثرىم و  ،عميو أصحابو

من  -عذروه وبقوا معو الذينيعني - ا استولى أبو فديك عمى اليمامة عمم أن أصحاب نجدة إذا عادوافمم ،واحدة
: يعني الذين قالوا-دار بعض عاذريو في  فاختفى نجدة ،، فطمب نجدة ليقتموأعادوا نجدة إلى اإلمارة غزوتيم

غزوات -قيم في سواحل الشام ونواحي اليمن عساكره الذين كان فرّ  رجوعينتظر  -اجتيدألنو نحن نعذر نجدة 
وأي ممموك  ،نا عمى نجدة فمو عشرة آالف درىم: من دلديكونادى منادي أبي ف -إلى بالد المسممين الشام واليمن

  .فيو حر نا عميودل
رأسو إلى أبي في عسكر فكبسوه وحمموا فأنفذ أبو فديك راشًدا الطويل  ،لمذين كان نجدة عندىم أمةعميو فدلت 
فرقة  ؛دات بعده ثالث فرقجْ تل نجدة صارت الن  فمما قُ  -ذبحوه وأخذوا رأسو وذىبوا بو إلى أبي فديك-فديك 
  .سمعتم بيم؟-وأتباع ىؤالء.  ،وأبي الشمراخ ،ييسوأبي بُ  ،لى أبي فديك كراشد الطويلوصارت إ ،أكفرتو

وفرقة من النجدات  ،-أصحاب كتب الفرقو يقولو المؤرخون  الذيىذا -وفرقو عذرتو فيما فعل وىم النجدات اليوم 
 ،قل من األخبار عن نجدةوشكوا فيما ن -يعني كانوا في مواقع بعيدة في البصرة وغيرىا-ن اليمامة دوا عبعُ 

 .(1)باليقين نبرأ منو إال نحكم عميو بشيء فال ال .جرى نحن النعرف حقيقة مافقالوا: نتوقف و 

                                                           

 (ٓٚ -ٙٙالفرق بين الفرق )ص: ( انظر: ٔ)
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   .ْفرية وليم أخبار عجيبة أيًضا: الص  قال ليمائفة من ىؤالء الخوارج يىناك ط
لنعرف كيف كان ىؤالء وغير ىؤالء من  لقادمةفي الميمة ا -إن شاء اهلل تعالى-الوقت انتيى أتوقف ىنا وأكمل 

 .أىل الضالل والبدع واألىواء يتفرقون عمى أتفو األشياء
ياكم من الفتن ما ،وأن يسدد ألسنتنا ،أن ييدي قموبنا -عز وجل-نسأل اهلل   ،بطن ظير منيا وما وأن يعيذنا وا 
    .وآلو وصحبو ،وصمى اهلل عمى نبينا محمد ،واهلل أعمم


