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 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ
 االختالف وموقفنا منو

 وتشتيت الصف تمزيق إلى تؤديو  المسممين بعض من رتصد التي الممارساتالحديث عن  مواصمة( 01)
 االختالف عن نتج وماذا المذموم االختالف إلى أدت التي الخارجية األسباب وذكر األمة وتفريق الشَّمل

 الشيخ/ خالد بف عثماف السبت
 :أما بعد، الصالة والسالـ عمى رسوؿ اهللو  ،هلل لحمدا
كابف قتيبة حينما تدبر  ،منيا ما ذكره جمع مف أىؿ العمـ نواصؿ الحديث عف ىذه األسباب التي قد يجمع جممةً ف

 .صؿ بمقاالت أىؿ الكالـما يتفيوأمر بتدبره  ،ذلؾ
عيونيـ و  ،الناسيبصروف القذى في عيوف و  ،يأتوف، ويفتنوف الناس بما فوجدتيـ يقولوف ما ال يعمموف": يقوؿ

 ".الحديثمعاني الكتاب و و  ،ءىـ في التأويؿال يتيموف آراو  ،يتيموف غيرىـ في النقؿ، و تطرؼ عمى األجذاع
لكف يمنع و  ،المخرج اتسع ليـو  ،ما إلى أىؿ العمـ بيما التضح ليـ المنيجكؿ منيلو ردوا المشو ": إلى أف يقوؿ

ولو ، بع بعضيا بعًضايت الناس أسراب طيرو  ،اعتقاد اإلخواف بالمقاالتو  ،تباعحب األو  ،اسةمف ذلؾ طمب الري
 .إلى آخر ما قاؿ .(1) "أشياًعا ...جد عمى ذلؾ أتباًعا و الربوبية لوَ  عي النبوة أوجد ليـ مف يدوُ 

  .العمـ قع في أىؿـ عمى مف يوتكم ،تكمـ عمى ىذا -رحمو اهلل-البر  ابف عبد مف ىؤالء العمماء
 ؿُ و الوعِ أوىى قرنَ ىا و رْ ضِ فمـ يَ  ***يوًما ليوىنيا  صخرةً  ناطحٍ ك
 شفؽ عمى الجبؿِ ال تُ  عمى الرأسِ  ؽْ فِ أش ***و مَ مِ العالي ليكْ  الجبؿِ  يا ناطحَ 

 : ىكذا قوؿ مف قاؿو 
 قيؿُ بالظنوف و  قاؿٌ  لمناسِ و  ***الذي ينجو مف الناس سالًما  مف ذاو 

 .بالظنوفكؿ ذلؾ و  ،ال يسمـ أحد
أال  -شكوى ابف عبد البر في زمانو ىذه-إليو الناُس  عَ أسرَ  والبغي والحسدَ  فقد رأينا الباطؿَ ": يقوؿ ابف عبد البر

 ،وال يغزو في السرية ،ةإنو ال يعدؿ في الرعي :-رضي اهلل عنو-في سعد بف أبي وقاص  قوؿ الكوفيإلى ترى 
-أحد الستة الذيف جعؿ عمر بف الخطاب و  ،لمشيود ليـ بالجنةأحد العشرة او  ،وسعد بدري ،ةوال يقسـ بالسوي
 .وىو عنيـ راضٍ  -صمى اهلل عميو وسمـ- اهلل رسوؿتوفي  :قاؿو  ،الشورى فييـ -رضي اهلل عنو

ال بذـ و  ،لخاصةفمـ يقنعوا بذـ العامة دوف ا ،الذـقد تجاوز الناس الحد في الغيبة و واهلل ل"يقوؿ ابف عبد البر: 
 .(2)"الحسدىذا كمو يحمؿ عميو الجيؿ و و  ،العمماءالجياؿ دوف 

 ،األعراضرى وكيؼ تف ،سائؿ التواصؿ التي بأيدي الناسىذا العصر وو  -رحمو اهلل-ما رأى ابف عبد البر 
 .الفضؿأعراض أىؿ العمـ و 

                                                           

 (.ٕٙ-ٔٙ( تأويؿ مختمؼ الحديث )ص: ٔ)
 (.ٜٕٓٔ)(، رقـ: ٙٔٔٔ/ٕ( جامع بياف العمـ وفضمو )ٕ)
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ما كاف  يعني- األئمة األثبات بعضيـ في بعض تالثقا ءفمف أراد أف يقبؿ قوؿ العمما": يقوؿ ابف عبد البر
 -رضي اهلل عنيـ أجمعيف-فميقبؿ قوؿ مف ذكرنا قولو مف الصحابة  -بسبب الحسد ذـخارًجا عمى وجو ال
ب قوؿ وكذلؾ إف قبؿ في سعيد بف المسي ،خسر خسراًناو  ،ضالاًل بعيًدا فعؿ ذلؾ ضؿ ، فإفْ بعضيـ في بعض

الشافعي و  ،في مالؾو  ،الشاـ عمى الجممةأىؿ و  ،أىؿ الكوفةو  ،أىؿ مكةو  ،وأىؿ الحجاز ،في الشعبيو  ،عكرمة
 ..."لف يفعؿو  ،فإف لـ يفعؿ ،وسائر مف ذكرناه في ىذا الباب

 .ؽ ما قيؿ فييـء جميًعا ويصدسقط ىؤالإف كاف سيُ  :يعني
ـ معُ و  ،في أف ال يقبؿ فيمف صحت عدالتوما شرطنا  أليمو رشده فميقؼ عندلف يفعؿ إف ىداه اهلل و و ": يقوؿ

قبؿ فيو قوؿ فيذا ال يُ  شره أقؿ عمموو  ،ه غالًبا، وكاف خير فو التصاالمروءة و  ـولز  ،ئرسمـ مف الكباو  ،بالعمـ عنايتو
 .(1)"ء اهللإف شا-غيره  وىذا ىو الحؽ الذي ال يصح، ال برىاف لو بو قائؿ

ىذا غير صحيح،  ،يناه عف قوس واحدةرمكؿ مف أخطأ  ،الـ الناس بالظنوفكىذا كالـ الحافظ ابف عبد البر، 
 .ءنحو ذلؾ مف األخطا أوتعودنا و  ،تخالؼ ما عيدنا ولو أفتى بفتيا

إذا فيـ واستعمؿ ما  ،ياومف المواعظ قميم ،ومف صحبو التوفيؽ أغناه مف الحكمة يسيرىا": يقوؿ ابف عبد البر
(2)"عمـ

.  

ذلؾ يكوف واعًظا  أىؿ العمـ لعؿجالس الطويمة كالـ ، ونحف نورد في ىذه المينتفع بما يسمع ولو قؿّ  :يعني
 .لقموبنا

في كتابو  -رحمو اهلل- ي اليمانيتشبو ما ذكره المعمم ذكر جممة "غاية األماني" مثؿ كتاب وىكذا نجد في
 ."القائد إلى تصحيح العقائد"فرد ذلؾ الجزء منو في كتاب ، الذي أُ "نكيؿالت"

سباب التي تمنع األمف  :-رحمو اهلل-ـ الحافظ ابف القيبعض أىؿ العمـ كء في غاية األماني نقاًل عف فمما جا
 .: الجيؿ بوذكر منيا بوؿ الحؽمف ق
إلى ىذا ، فإف انضاؼ ؿ شيًئا عاداه وعادى أىمومف جي، فإف ىو السبب الغالب عمى أكثر النفوسوىذا "قاؿ: 

فإف انضاؼ إلى ذلؾ اإللؼ  ،العداوة لو والحسد كاف المانع مف قبوؿ الحؽ أقوىو  ،السبب بغض مف أمره بالحؽ
ف فإذا انضاؼ إلى ذلؾ ما يتوىمو مف أ ،مو قوي المانعومف كاف يحبو ويعظ ،هأ ما نشأ عميو آباؤ ربالمالعادة و و 

انضاؼ إلى ذلؾ ، فإف ي المانع عف القبوؿقو وأغراضو شيواتو و بيف جاىو عي إليو يحوؿ بينو و الحؽ الذي دُ 
بالشاـ عمى عيد  يرقؿ ممؾ النصارىكما وقع ل ،نفسو ومالو وجاىو عشيرتو وقومو عمىالخوؼ مف أصحابو و 

 .إلى آخره ."... العمـ وكما نرى كثيًرا ممف ينتسب إلى -صمى اهلل عميو وسمـ-النبي 
أو  ،أو ماليـ ،وؼ عمى جاىيـلكف منعيـ الخو  ،ة مع عمميـ بواتباع السنو  ،ء قد يتجنبوف الحؽمثؿ ىؤال": يقوؿ

اَلَلةَ  اْشَتَرُوا الَِّذينَ  ُأوَلِئكَ } ،أنفسيـ فإذا كاف ، [ٙٔ: البقرة]{ ُمْيَتِدينَ  َكاُنوا َوَما ِتَجاَرُتُيمْ  َرِبَحتْ  َفَما ِباْلُيَدى الضَّ

                                                           

 (.ٚٔٔٔ/ٕ( جامع بياف العمـ وفضمو )ٔ)
 (.ٛٔٔٔ/ٕ) المصدر السابؽ( ٕ)
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فمـ  ،بالدخوؿ في اإلسالـ وىـ ،ىرقؿ عرؼ الحؽ فإف ،ؿ الحؽ قوةكر ازداد المانع مف قبو األمر عمى ما ذ
 ه. آخر إلى  ."...ف لو اليدىما تبيبعداختار الكفر عمى اإلسالـ و  ،نفسو خافيـ عمىو يطاوعو قومو 

  .قد تكممنا عمى ذلؾو  ،يورثو الحسدذكر جممة مما و  ،(1)"ومف أعظـ ىذه األسباب الحسد": يقوؿ
لما ذكر الباطنية " المنتظـ في تاريخ المموؾ واألمـ" :في كتابو -رحمو اهلل-وىكذا أيًضا ما ذكره ابف الجوزي 

احدة في ليمة و  ،يقتموف ثالثيف ألًفاو  ،كانوا يدخموف في البمدة لياًل  كيؼو  ،أفعاؿ الباطنية الشنيعةو  ،وعقائد الباطنية
  ائد ال يمكف أف تقبميا الحيوانات.عقو  ،ذكر خزعبالت الباطنيةو  ،ءالنساالرجاؿ و مف األطفاؿ و 

ونحف نرى  ،كيؼ يخفى عمى مف يتبعيـ ،الحديث الفارغو  ،مثؿ ىذه االعتقادات الركيكة :ئؿفإف قاؿ قا": يقوؿ
  ."؟اأتباعيـ خمًقا كثيرً 

غمبت و  -لسبب الذي ذكرناها-ت بصائرىـ وقم ،فت عقوليـضع فمنيـ قوـ :ناؼأف أتباعيـ أص :فالجواب": يقوؿ
 ".وسفياء األحداث ،وجفاة األعاجـ ،واألكراد ،وادكأىؿ الس ،لـ يعرفوا شيًئا مف العموـو  ،عمييـ البالدة والبمو

 .الناشئ الصغير :سفياء األحداث يعني
ئفة انقطعت دولة أسالفيـ طا :ف أتباعيـومِ ، ينحتوف األصناـ ويعبدونيا خمؽ فقد كاف ،ءد ضالؿ ىؤالستبعفال ي"

فيو  ،الحقد في صدورىـ استكفّ موتوروف قد فيؤالء  ،وأوالد المجوس قيفاىّ ء األكاسرة والد  بدولة اإلسالـ كأبنا
 ".خائيؿ المبطميف اشتعمت نيرانيـو تء الدفيف، فإذا حركتْ كالدا
 .ب يريد االنتقاـثِ بوس فإنو يَ بمجرد ما يجد فرصة تحت أي لَ يعني 

، فإذا رأوا طريؽ الظفر يساعدىـ ولكف الزماف ال ،ءاالستيالـ ليـ تطمع إلى التسمط و قو  :ومف أتباعيـ": قوؿي
 ".بمقاصدىـ سارعوا إليو

، وينيىعنده مجموعة يأمر وف يكو  ،يتسمط وماداـ أنو يوصمو أن ،لو كاف في غاية البطالفا و يركب مركبً  يعني
غيتو في ب وال في عمؿ آخرة، فيجد ،ال في عمؿ دنياخاماًل ال يصمح كاف يحقؽ طموًحا عنده بعد أف  ،لو أتباع

  .ف أف يسارع في مثؿ ىذه الضالالتعند ذلؾ يمكف ،تحقيؽ طموحو
أف أكثر الخمؽ و  ،ئؽف الحقافزعموا أنيـ يطمبو  ،عف العواـ بموا عمى حب التميزقوـ جُ  :ومف أتباعيـ": ؿيقو 

 .األشياء الشاذة ".الغريبكؿ ذلؾ لحب النادر و و  ،ئـكالبيا
فإذا  ،المعجزات مخاريؽ مزخرفةو  ،فةئع نواميس مؤلالذيف اعتقدوا الشرا ،حدة الفالسفةمال :ومف أتباعيـ": يقوؿ

ال و  ،ولـ يكف ليـ عمـ ،قوـ مالوا إلى عاجؿ المذات :، ومف أتباعيـييـ شيًئا مف أغراضيـ مالوا إليورأوا مف يعط
 .(2)"ر مالوا إليومف يرفع عنيـ الحجْ  فإذا صادفوا ،ديف

ذا كبسوا بمًدا فالكؿ حالؿ، طنية يقولوف: ال فرؽ بيف األخت واألجنبية، و ألف البا ويفجروف  ،بالغممافيفجروف ا 
 .نسأؿ اهلل العافية ،، فاإلبادة عندىـ عبادةواءمف شايقتموف و  ،ينيبوف األمواؿو  ،اءبالنس

                                                           

 (.ٕٗٗ/ٔىداية الحيارى في أجوبة الييود والنصارى )و (، ٜٕ/ٔ( غاية األماني في الرد عمى النبياني )ٔ)
 (.ٜٕٛ-ٜٕٚ/ٕٔ( المنتظـ في تاريخ المموؾ واألمـ )ٕ)
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شرور التي تقع العف ىذه االختالفات و  "قتضاء الصراط المستقيـ"ايتحدث في كتابو  -رحمو اهلل-شيخ اإلسالـ 
ىذا إشارة إلى اتباع  :يقوؿ، [ٜٙ: التوبة]{ ِبَخاَلِقُكمْ  َفاْسَتْمَتْعُتمْ }ويتحدث عف قولو تعالى:  ،بيف طوائؼ األمة

 .اء العصاةىو دالشيوات و 
وأىؿ  ،وىو داء المبتدعة ،ىذا إشارة إلى اتباع الشبيات": يقوؿ [ٜٙ: التوبة]{ َخاُضوا َكالَِّذي َوُخْضُتمْ } وقاؿ:

 . "ظير في عمموي ىوفساًدا إال و في اعتقاده مف تجد  ، فقؿّ كثيًرا ما يجتمعافو  ،األىواء والخصومات
و يستحؿ الحراـ ر و فتجد صاحب الشيوة يفجُ  ،س بمبوس الشبياتب  مأصبحت الشيوات تُ  ،السيما في عصرنا ىذا
يوجد مف يفتي و  ،يوجد مف يقوؿ بغير ىذا ،مشايخكـ: أنتـ ما تعرفوف إال قوؿ ويقوؿ ،يتبّجح ويجادؿ ويناضؿ

  .شاىدشيء مىذا ، و بيذا
 ...ء فعموا مثؿ أولئؾوىؤال ،وخاضوا ،كانوا مف قبؿ استمتعوا قد دلت اآلية عمى أف الذيفو " :يقوؿ شيخ اإلسالـ

  .إلى آخر ما ذكر  .(1)
 .ت إلى االختالؼاألسباب التي أد يذكروف فييا جماًل مف -رحميـ اهلل-ء مؿ ليؤالء العممافيذه ج

مؿ ؤدي إلى تمزيؽ الصؼ، وتشتيت الشتو عض المسمميف تصدر مف بالتي مزاوالت الفيذا ىو القسـ الثالث في 
 .وتفريؽ األمة

 :أمور خارجية :: من األسبابرابًعا
 :األمور الخارجية منيا ىذه

  كيد األعداء من أصحاب الديانات.
رضي اهلل تعالى - كيؼ حصؿ الغمو بعمي  و ، خبر عبداهلل بف سبأ الييوديفي  رت ىذه كما ذكرناانظر كيؼ أث

 .والكالـ فيو كثير -عنورضي اهلل -، وكيؼ كاف ذلؾ الرجؿ سبًبا في قتؿ عثماف إلى التأليو -عنو
ىـ أوؿ مف قالوا ئفة ىذا الرجؿ اوط ،-رضي اهلل عنو-عمي  : ىو أوؿ مف أظير القوؿ بالنص بإمامة يقولوف
عمى  -سمـصمى اهلل عميو و -النبي  أنو قد نصو  ،أنو غاب ثـ سيأتي في آخر الزماف ،يرجع اأف عمي   ؛بالرجعة
نو ا  كما صعد إلييا عيسى، و  ،عد إلى السماء: إنو صوقاؿ -رضي اهلل عنو- أنكر ىذا الرجؿ موت عمي  ، و إمامتو

إلى مرادىـ مف إفساد موف بيا ة يتوص، ورأوا أنو يصمح مطيّ الفرُس  و، واستغؿ ىذا المذىبَ ينتقـ مف أعدائسينزؿ و 
  اإلسالـ.ديف 

قد  أف مقالتوو  ،ويْ نسوَ أو سَ  ،سفوْ : سَ يقاؿ لو ،ـ رجؿ نصرانيقد عرفنا أف أوؿ مف قاؿ بمقالتيكذلؾ القدرية، ف
 أخذىا الجعد بف درىـ.

الؿ وضُ  ،يود والمشركيفمأخوذ مف تالمذة الي" :يذا كما يقوؿ شيخ اإلسالـف ،ا القوؿ بنفي الصفاتوىكذ
نما استوى بمعنى و  ،دليس عمى العرش إلو يعب :قاؿ أنو :يعني-فظ عنو ذلؾ الصابئيف، فإف أوؿ مف حُ  ا 

ال فإف الجعد أخذ ذلؾ عف و  ،فنسبت إليو مقالة الجيمية ،وأخذ عنو الجيـ بف صفواف ،الجعد بف درىـ -استولى ا 
طالوت مف لبيد بف األعصـ أخذىا و  ،أخذىا ىذا مف طالوت ابف أخت لبيد بف األعصـو  ،بياف بف سمعاف

                                                           

 (.ٕٔٔ/ٔالجحيـ ) ( اقتضاء الصراط المستقيـ لمخالفة أصحابٔ)
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مف  -ؿفيما قي-كاف الجعد بف درىـ ىذا و ، -سمـوآلو و صمى اهلل عميو -الساحر الذي سحر النبي  الييودي
 .(1)الفالسفةير مف الصابئة و كاف فييـ خمؽ كبو  ،أرض حراف

 وما إلى ذلؾ. ،الضالالتالزندقة و فظيرت  ،س فيوء قد دخؿ بعضيـ في اإلسالـ لمدىؤالىكذا و 
 .جنالو  تالعب شياطين اإلنس :من ذلكو 

ْنسِ  َشَياِطينَ  َعُدوِّا َنِبي   ِلُكل   َجَعْمَنا َوَكَذِلكَ }: يقوؿ -جؿعز و -واهلل   ُزْخُرفَ  َبْعضٍ  ِإَلى َبْعُضُيمْ  ُيوِحي َواْلِجن   اإلِْ
 .[ٕٔٔ: األنعاـ]{ َيْفَتُرونَ  َوَما َفَذْرُىمْ  َفَعُموهُ  َما َربُّكَ  َشاءَ  َوَلوْ  ُغُرورًا اْلَقْولِ 
بما يزخرفو  -السالـعمييـ الصالة و -ء يستعينوف عمى مخالفة ديف األنبيا ذكر أف ىؤالء -تعالىتبارؾ و -فاهلل 

ء ليذا بسبب ىذا اإلصغا ،حصؿ الضاللةفينا ت ،ء العقوؿوضعفا، فيغتر بو األغمار بعضيـ لبعض مف القوؿ
 االفتراؽ.د ذلؾ يقع االنحراؼ و بع، ثـ مف شاء اهلل ضاللتو ضؿفيَ  ،فزخرؼ المزوؽ المزيالقوؿ الم

الفجور فيسموف مثاًل المعاصي و  ،مف أنواع الزيغ الجففإف ذلؾ يكوف أيًضا بما يزينو شياطيف اإلنس و  ىكذاو 
وف ويسم ،بأـ األفراح -يعني الخمر-ئث وف أـ الخبايسم :-رحمو اهلل-كما ذكر ابف القيـ  ،ء يقبميا الناسأسماب

ويسموف ، ر العـز الساكف إلى أشرؼ األماكفالفكر التي تثيكر و مة الذ  قيلُ  -يعني الحشيشة-نة المقمة الممعو 
ؾ ترْ  :زؿ عف شيء مف ذلؾ قاؿ لعازلوا عُ حتى إف بعضيـ لم ،يبةالفسوؽ مجالس الط  و الفجور مجالس 

تالعب باأللفاظ! انظر كيؼ ي". غفرتومظف برحمة اهلل وجرأة عمى سعة عفوه و ؼ منيا إساءة المعاصي والتخو 
  .(2)"البصيرةضعيؼ العمـ و  بالشيوات ممتمئ انظر ماذا تفعؿ ىذه الكممة في قمبف":  يقوؿ ابف القيـ

   .ئـ والموبقاتالجراـو تقاؿ لكثير مف المعاصي و الي وىكذا أسماء كثيرة
 ،يا كراماتنء تظير عمى أمف ذلؾ أشيا وذكر ،مف تالعب الشياطيف بالصوفية ذكر شيخ اإلسالـ أشياء كثيرة
مثؿ ىذا يحدث كثيًرا و " :،جذكر الحاّل  ، يقوؿ شيخ اإلسالـ لماتتالعب بيـميـ و وىي مف فعؿ الشياطيف تضم

 .(3)"شيطاني ج ممف لو حاؿلغير الحاّل 
كاف الشيطاف يحممو  ،مثؿ شخص ىو اآلف بدمشؽ": ، يقوؿشيخ اإلسالـ أنو يعرؼ مف ىذا أشياء كثيرةوذكر 

ىـ فيدخؿ و  ،قة البيت الذي فيو الناسء إلى طافيجيء مف اليوا ،إلى قرية حوؿ دمشؽمف جبؿ الصالحية 
آخر و ، ىو مف أفجر الناسو  ،فيعبر منو ىو ورفيقو -أحد أبواب دمشؽ-يجيء بالميؿ إلى باب الصغير و  ،يرونو

 ،يحممو وشيطانكاف الناس يرونو، و ء إلى رأس الجبؿ و ليوا، يطير في ااؿ ليا: الشاىدةكاف بالشويؾ مف قرية يق
يتموط و  ،ءبرني عف نفسو أنو كاف يزني بالنساشيخ آخر أخو ، ء مف شيوخ الشرأكثر ىؤالو  ،كاف يقطع الطريؽو 

: فالف تاف بيضاواف فيقوؿ لييأتيني كمب أسود بيف عينيو نكت :كاف يقوؿ، و واراتالحُ  بالصبياف الذيف يقاؿ ليـ
يجتنب المحاـر ذىب و  ،يصوـوصار يصمي و  ،: فمما تاب ىذا الشيخغًدا نأتيؾ بو، يقوؿف نذر لؾ نذًرا و فالبف 

 .الكمب األسود

                                                           

 .(ٖٕ٘ -ٕٖٕ( الفتوى الحموية الكبرى )ص: ٔ)
 .(ٖٛٗ/ٕ( الصواعؽ المرسمة في الرد عمى الجيمية والمعطمة )ٕ)
 (ٕٔٔ/ٖ٘( مجموع الفتاوى )ٖ)
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لمصروع إلى الشيخ يطمبوف منو فيأتي أىؿ ذلؾ ا ،صرعوف بعض الناسشياطيف يرسميـ ي وشيخ آخر كاف لو
، يعطوف ذلؾ الشيخ الدارىـ الكثيرةو  ،فيفارقوف ذلؾ المصروع -يعني مف الشياطيف-رسؿ إلى أتباعو ، فيءهإبرا

، فجاءتو الشياطيف أغوتو ،القراءةو  كاف مشتغاًل بالعمـآخر و ، طعاـ تسرقو مف الناسجف بدارىـ و أتيو الوأحياًنا ت
بعض الفاكية حتى حضر عند حضر لؾ ما تريد، فكانوا يأتونو بالحموى و نو  ،سقط عنؾ الصالة: نحف نوقالوا لو

 .(1)"الشيوخ العارفيف بالسنة فاستتابو
أغاثوا أقواًما، فجاء ، و لشياطيف والجف قد تتمثؿ بشخصو ىوف اإ :-عني شيخ اإلسالـأ-يقوؿ عف نفسو و 

 شيخو  ،ال يجوز "، وىذاوذكر غير واحد أنو استغاث بي": يقوؿ ،يخبروف شيخ اإلسالـ بما وقع ليـ األقواـ ىؤالء
 نكر عمييـ ىذا. اإلسالـ ي

، ومنيـ مف قاؿ: رأيتؾ عمى جبؿ، رأيتؾ راكًبا بثيابؾ وصورتؾ :، ومنيـ مف قاؿنو رآني جئتوإ :يقوؿ بعضيـ
نما ذلؾ شيطاف تصور بصورتي ليضم ،يـشَ فأخبرتيـ أني لـ أغْ  ،ومنيـ مف قاؿ غير ذلؾ ا أشركوا باهلل يـ لمّ وا 

أو ذلؾ اآلخر  فرأوني ،حاؿ غيبتنا عنيـفي بغيري قوـ استغاثوا بي و  قائع كثيرة،وأعرؼ مف ذلؾ و ، دعوا غيرهو 
، فمما حدثوني بذلؾ بّينت ليـ أف ذلؾ إنما ىو شيطاف تصّور رفعنا عنيـي اليواء و الذي استغاثوا بو وقد جئنا ف

 .(2)"صورة غيري مف الشيوخ الذيف استغاثوا بيـو  ،بصورتي
مثاؿ عجيب لتالعب الشياطيف، ىذا رجؿ يقاؿ لو:  "نيايةالالبداية و "في  -رحمو اهلل- خذ مثااًل ذكره ابف كثير

كاف لو و  ،السالجُ  ى ألبيكاف مول": رويو عف عبدالرحمف بف حّساففيما ييقوؿ ، مف أىؿ دمشؽ الحارث الكذاب
 ،العبادةعميو الزىادة و  ِئيتلرُ  ة مف ذىبلو لبس جب ،زاىًدا ،كاف رجاًل متعبًداو  ،، فعرض لو إبميسولةأب بالحُ 

ولة، وكاف بالحُ  ،فكتب إلى أبيو ،ال أحسف مف كالموو  ،هسمع السامعوف مثؿ تحميدلـ ي وكاف إذا أخذ في التحميد
: فزاده أبوه غي ا عمى شيطاف قد عرض لي، قاؿأتخوؼ أف يكوف ال ، فإني قد رأيت أشياءؿ عميّ ، أعجيا أبتاه

لُ  َمنْ  َعَمى ُأَنب ُئُكمْ  َىلْ }مرت بو فإف اهلل تعالى يقوؿ: أُ ما بؿ عمى ، أقغيو، فكتب إليو أبوه: يا بني  الشََّياِطينُ  َتَنزَّ
لُ *   . [ٕٕٕ ،ٕٕٔ: الشعراء] {َأِثيمٍ  َأفَّاكٍ  ُكل   َعَمى َتَنزَّ
عمييـ  يأخذو  ،اكرىـ أمرهفكاف يجيء إلى أىؿ المسجد رجاًل رجاًل فيذ ،مرت بو، فامض لما أُ ال أثيـلست بأفاؾ و و 

ال كتـ عميوؿ و بِ ى ما يرضى قَ أر الميثاؽ إف ىو العيد و   ."ا 
في  يرييـ األعاجيب، كاف يأتي رخامة وكاف": اؿق ،نو يوحى إليوأعي و نبي اآلف، صار يدعي أنىذا يد
  ".لحاضروفذلؾ امف  ى يضجيًحا بميًغا حتح تسبرىا بيده فتسبفينق ،المسجد

يقوؿ: كاف ينقر ىذه  -يعني شيخ اإلسالـ-بف تيمية االعباس أبا مة العالقد سمعت شيخنا و ": يقوؿ ابف كثير
 .(3)"وكاف زنديًقاالرخامة الحمراء التي في المقصورة فتسبح، 

وفاكية  ،لصيؼء في اكاف الحارث يطعميـ فاكية الشتا :اتء أيًضا في بعض الكالـ عنو في بعض الروايوجا
فيرييـ رجااًل  ،افر  فيخرج بيـ إلى دير المُ  ، ريكـ المالئكةاخرجوا حتى أ: كاف يقوؿ ليـو  ،الصيؼ في الشتاء

                                                           

 .(ٗٔٔ-ٕٔٔ/ٖ٘( مجموع الفتاوى )ٔ)
 (.٘ٔٔ/ٖ٘)المصدر السابؽ ( ٕ)
 (.ٖ٘/ٜ( البداية والنياية )ٖ)
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ى وصؿ األمر إلى حت ،أتباعووكثر أصحابو و  ،أمره في المسجد فشاو  ،عو عمى ذلؾ بشر كثيرعمى خيؿ فتب
ف و  ،ضي أمًرا قبموإف ىو ر  الميثاؽوأخذ عميو العيد و  ،فعرض عمى القاسـ أمره ،رةخيمالقاسـ بف مُ  ، كرىو كتموا 

لكنؾ أحد الكذابيف و  :ما أنت نبي، وفي بعض الروايات ،نبي، فقاؿ القاسـ: كذبت يا عدو اهلل: إني فقاؿ لو
 .سمـصمى اهلل عميو و -اليف الذيف أخبر عنيـ النبي الدج

 .تماف أمرؾي عمى كما تأتمن :يعني، عيد لؾوال ، : وأنت أحدىـإلى أف قاؿ
فقاؿ أبو إدريس:  ،ما سمع مف الحارثفأعممو ب ،ء بدمشؽكاف عمى القضاو  ،إدريسرج إلى أبي ثـ قاـ فخ": قاؿ

 ".ـ أعمـ أبو إدريس عبد الممؾ بذلؾ، ثنعرفو
ا عميو ما ردو  ،تو فكذباهفدعاىما إلى نبو  ،زكريا دخال عمى الحارثأبي اهلل بف  عبدو  ،أف مكحواًل  :في روايةو 

 ،بو عبد الممؾ طمًبا حثيثًافتطم -يعني عبد الممؾ بف مرواف-فأعمماه بأمره  ،ىذاف عمى عبد الممؾ دخؿو  قاؿ،
ْنَبرةاىتـ عبد المو  ،الى بيت المقدس يدعو إلى نفسو سر  صار إواختفى الحارث و  ، مؾ بشأنو حتى ركب إلى الص 

 ،يت المقدسببىو و  ممف كاف يدخؿ عمى الحارث ،رد عميو ىنالؾ رجؿ مف المسمميف مف أىؿ البصرةفنزليا فو 
الجند األتراؾ ليحتاط عميو، فأرسؿ معو ئفة مف عبد الممؾ أف يبعث معو بطاسأؿ و  ،أيف ىوفأعممو بأمره و 

إلى بيت مما وصؿ الرجؿ ف ،يفعؿ ما يأمره بولقدس ليكوف في طاعة ىذا الرجؿ، و ب الى نائوكتب إ ،طائفة
يجعؿ و  -ىذا في الميؿ-ما يقدر عميو مف الشموع  فأمره أف يجمع  ،مف معو انتدب نائب القدس لخدمتوالمقدس ب

، حتى ال يخفى أمره ،ةاألزقلطرؽ و فإذا أمرىـ بإشعاليا في الميؿ أشعموىا كميـ في سائر ا ،مع كؿ رجؿ شمعة
: في ىذه استأذف لي عمى نبي اهلل، فقاؿ :ابولبو  فقاؿ ،فدخؿ الدار التي فييا الحارث ،ذىب الرجؿ بنفسوو 

عيـ حتى فأسرج الناس شمو  -يقوؿ ألصحابو- جواصبح، فصاح البصري: أسر ى يالساعة ال يؤذف عميو حت
، ىناؾ، فقاؿ أصحابو: ىييات فاختفى منو في سرب ،ىجـ البصري عمى الحارثو  ،صار الميؿ كأنو النيار
 .ءفع إلى السمانبي اهلل، إنو قد ر تريدوف أف تصموا إلى 

 ،فأخذوه ،واممف األتراؾ: تسم قاؿ لمف معو ثـ ،فاجتره فأخرجو ،السرب فإذا بثوبو ذلؾفأدخؿ البصري يده في 
 ُقلْ }وجعؿ يقرأ:  ،سقطت مف عنقو مراًرا، ويعيدونيا -َمبشاتي الكَ يعن-الجامعة دوه، فيقاؿ: إف القيود و قيففربطوه 

نِ  َنْفِسي َعَمى َأِضلُّ  َفِإنََّما َضَمْمتُ  ِإنْ    .[ٓ٘: سبأ] {َقِريبٌ  َسِميعٌ  ِإنَّوُ  َرب ي ِإَليَّ  ُيوِحي َفِبَما اْىَتَدْيتُ  َواِ 
نا فأِت نُ آر لغتيـ: ىذا كُ قالوا لو بمسانيـ و ف ، [ٕٛ: غافر] {المَّوُ  َرب يَ  َيُقولَ  َأنْ  َرُجاًل  َأَتْقُتُمونَ } :قاؿ ألولئؾ األتراؾو 
 ؾ.فأِت بقرآنذا قرآننا ى :يعني ،نؾآر بكُ 
 ،ضمع مف أضالعوأمر رجاًل فطعنو بحربة فانثنت في و  ،انتيوا بو إلى عبد الممؾ أمر بصمبو عمى خشبة فمما

فذكر  ،نوثـ اطع ،اهلل ، سـفقاؿ: نسيت، فقاؿ: ويحؾ ،؟فقاؿ لو عبد الممؾ: ويحؾ، أذكرت اسـ اهلل حيف طعنتو
ف ىذا موه أء أف يعظوه ويعمالعمما مف رجااًل أمر و  ،مؾ قد حبسو قبؿ ذلؾوكاف عبد الم ،ثـ طعنو فأنفذه ،اسـ اهلل
  .(1)مبفص ،فأبى أف يقبؿ ،طافشيمف ال

                                                           

 .(ٖٙ-ٖ٘/ٜ) والنياية البداية (ٔ)
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ء الذيف الشياطيف تمعب بيؤال ،ىؤالء المنحرفيفمف  جماعةٌ  ىذا الرجؿَ كيؼ يتبع و  ،انظر كيؼ تتالعب الشياطيف
 .صغوف ليـي
ُترامي  -أياـ الشباب يعني-في شبيبتؾ ويحؾ يا غيالف، ألـ يأخذؾ "شقي قاؿ لو خالد بف الم جالج: الدم يالفغَ 

زعـ أنيا أـ تو  ةب امرأحجتا ثـ صرت حارثي   ،-افجّ يعني أنو كاف مف المُ -فاح النساء في شير رمضاف بالت
  .(1)"ا زنديًقاصرت قدري  ثـ تحولت ف ،المؤمنيف

 .كؿ يوـ عمى ضاللةو  ،يـو عمى ديف و كؿ ،كؿ يوـ عمى مذىبو  ،كؿ يـو عمى رأي
ل في ن الشيطان ليتمثإ))أنو قاؿ:  -ضي اهلل تعالى عنور -ء في صحيح مسمـ عف عبد اهلل بف مسعود جا قدو 

سمعت رجاًل أعرف  :فيتفرقون فيقول الرجل منيم ،، فيأتي القوم فيحدثيم بالحديث من الكذبصورة الرجل
 .(2) ((ال أدري ما اسمو يحد ثو  ،وجيو

يا قوثَ ، أَ مسجونة إن في البحر شياطين)): -رضي اهلل عنيما-ء عف عبد اهلل بف عمرو بف العاص جاو 
 .ميـتضم تمعب بالناس، (3) ((ن تخرج فتقرأ عمى الناس قرآًنا، ُيوشك أسميمان

يعني في -عظـ إنو مف صمى في المسجد األ :: إف الناس نودي فييـ بعد نومةقاؿ بضر  مُ وجاء عف حارثة بف 
  .وفالمسجد قياًما يصمحتى امتأل الرجاؿ ء و دخؿ الجنة، فانطمؽ النسا -الكوفة

فييـ  : نوديي ابف مسعود فقيؿ لو: أدرؾ الناس، فقاؿ ما ليـ؟ قيؿت، فأُ فييـجدتي يقوؿ أبو إسحاؽ: إف أمي و 
شير مسعود يُ  ، فخرج ابفاألعظـ دخؿ الجنة إنو مف صمى في المسجد -المناديف درى ميعني ما يُ -بعد نومة 

 ،ؿ بعد نبيكـلـ ُينزَ و  ،ؿ كتاب بعد نبيكـنزَ نو لـ يُ ، إإنما ىي نفخة مف الشيطاف ،بواعذ  ، اخرجوا ال تُ ويمكـ :بثوبو
: إف الشيطاف إذا أراد أف يوقع الكذب فخرجوا، يقوؿ: وجمسنا إلى عبد اهلل فقاؿ -كتاب أي-ؿ بعد نبيكـ نزَ ال يُ و 

ما ذاؾ؟ فيقوؿ: كاف مف األمر كذا أما بمغؾ الخبر؟ فيقوؿ الرجؿ: و  آخر فيقوؿ لو:ؿ رجاًل فيمقى فتمث ،انطمؽ
نو ث أصحابؾ، قاؿ: فينطمؽ اآلخر فيقوؿ: لقد لقينا رجاًل، إني ألتوىمو أعرؼ وجيو زعـ أؽ فحدفانطم ،وكذا

  .(4)"ما ىو إال شيطافو  ،كاف مف األمر كذا وكذا
 ،ئؿ ما تدري مف الذي كتبيا ثـ بعد ذلؾ تُنشرىذه الوسائؿ، تأتيؾ رساي كثيًرا مف ىذا عبر فشيطاف كُ الاآلف 

 .اهلل بو عميـ وفييا مف الضاللة ما
، فمما يخ مف اإلسكندرية يروي عف نافع وىو حي، فأتيناه فكتبنا عنو عف نافع: قدـ عمينا شالميث بف سعديقوؿ 

كوف ىذا مف الشياطيف الذيف : ينبغي أف يفقاؿ أصحابنا ،خرج أرسمنا بيا إلى نافع فما عرؼ منيا شيًئا
 .(5)"بسواحُ 

                                                           

 .(ٖٙ -ٖ٘/ٜ) والنياية البداية (ٔ)
 (.ٚ: )رقـ ،(ٕٔ/ٔ) حديثيـ عف يرغب ومف والكذابيف الضعفاء في باب المقدمة، في مسمـ أخرجو (ٕ)
 المصدر نفسو. (ٖ)
 .(ٛ: )رقـ ،(ٖٖ/ٔ) وضاح البف البدع (ٗ)
 (.ٛٔٚ: )رقـ ،(ٕٙ٘/ٗ) وأىمو الكالـ ذـ (٘)
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 ،إلى الجامع يصموف ث بيذه األحاديث أو ىذا ينادي بالناس فيذىبوف، ويحده الجرأةمثؿ ىذا يأتي بيذ :يعني
 .؟كيؼ يقبموف منو ،النساءالرجاؿ و 

بعض األوقات ويتفاقـ،  فيولكنو قد يتفجر ويزداد  ،الخالؼ قديـ جديدو  ،، الكالـ في ىذا يطوؿعمى كؿ حاؿ
ربما كانت و  ،ءتجدد فيو أشياتكؿ زمف و  ،المسائؿ ر في بعضقد يكثو  ،قد يكثر في ناحيةو  ،ر في بعضياوقد يفت

لـ الساو  ،وتتقمب بالناس الفتف والشرور ،تفرؽالىكذا يحصؿ و  ،ييايويثيرىا ويح ،خ فييافيأتي مف ينف ،قد اندثرت
 .تعالىتبارؾ و -مو اهلل مف سم
 ،وف عنده مناعة: أف اإلنساف يكا في التاريخ فيذا نستفيد منو فوائدمو  ،ر مثؿ ىذه األشياءحينما نذك نحف

 .وحصانة بإذف اهلل
موجود منذ  الشرف، ييأسوأف يبتئس و  ،نياية المطاؼ يعتقد أف ىذاو  ،ـ الدنيا في عينوتظم أال: األمر الثاني

نما يطمب و  ،يأسفال ن ،اقروف طويمة جد   ، عما تكوف فيو عافيتو وسالمتوو  ،يبحث عف المخرجو  ،اإلنساف النجاةا 
ا ، وليس المقصود ىو التيويف لم: النقوؿ ،أظممت الدنيا في عينوو  ،ئس وترؾالخالفات ي رأىفبعض الناس إذا 

 .يجري مف خالفات في عصرنا ىذا
 نتائج الخالفات المتنوعة:

 :بعد ذلؾ ننتقؿ إلى األمر السابع
 .؟ماذا أورثت ؟ماذا نتج عنيا فات الكثيرة بأسبابيا المتنوعة،ىذه الخالو  ،األمور التي سمعتموىا ىذه
: عمراف آؿ]{ َتَفرَُّقوا َواَل  َجِميًعا المَّوِ  ِبَحْبلِ  َواْعَتِصُموا}عمى قولو:  -رحمو اهلل-بف سعدي  ؽ الشيخ عبدالرحمفيعم

ؤمنيف كوف دعوى المو  ،وىو االجتماع واالعتصاـ بديف اهلل ،التقوىعينيـ عمى يذكر أف اهلل أمر بما يو ، [ٖٓٔ
وتصمح  ،ـ وائتالؼ قموبيـ يصمح دينيـفإف اجتماع المسمميف عمى ديني": ، يقوؿواحدة مؤتمفيف غير مختمفيف

توقؼ عمى االئتالؼ ما يحصؿ ليـ مف المصالح التي تو  ،باالجتماع يتمكنوف مف كؿ أمر مف األمورو  ،دنياىـ
يصير و  ،وتنقطع روابطيـ ،التعادي يختؿ نظاميـ، كما أف باالفتراؽ و التقوىيمكف عده مف التعاوف عمى البر و  ال

 .(1)"ى إلى الضرر العاـلو أدو  ،نفسو يسعى في شيوةو  كؿ واحد يعمؿ
 َكِثيًرا المَّوَ  َواْذُكُروا َفاْثُبُتوا ِفَئةً  َلِقيُتمْ  ِإَذا آَمُنوا الَِّذينَ  َأيَُّيا َيا} :-تبارؾ وتعالى-ؽ عمى قولو ىكذا ابف القيـ يعمو 

اِبِرينَ  َمعَ  المَّوَ  ِإنَّ  َواْصِبُروا ِريُحُكمْ  َوَتْذَىبَ  َفَتْفَشُموا َتَناَزُعوا َواَل  َوَرُسوَلوُ  المَّوَ  َوَأِطيُعوا*  ُتْفِمُحونَ  َلَعمَُّكمْ  { الصَّ
 .[ٙٗ-٘ٗ: األنفاؿ]

فو  ،صرتما اجتمعت في فئة قط إال نُ ، ءأمر المجاىديف بخمسة أشيا ف اهللإ": فيقوؿ ذكر و  ،ىات وكثر عدو قمّ  ا 
-وطاعة الرسوؿ  ،-ىتعالسبحانو و -، الثالث: طاعة المعبود -عز وجؿ-الثبات، الثاني: كثرة ذكر اهلل  :األوؿ

ي بو و  وىو جند يق، الفشؿ والوىف عدـ التنازع الذي يوجبو  ،، الرابع: اتفاؽ الكممة-سمـصمى اهلل عميو و 
ار كؿ ص، فإذا فرقيا و ة مف السياـ ال يستطيع أحد كسرىافإنيـ في اجتماعيـ كالحزم ،المتنازعوف عدوىـ عمييـ

 .مالؾ ذلؾ وأساسو ىو الصبر: الخامس، ؿ ذلؾيسيواحد منيـ عمى حدة فإنيا تكسر و 

                                                           

 .(ٕٗٔ: ص) الرحمف الكريـ تيسير=  السعدي تفسير (ٔ)
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زاؿ مف النصر بحسب ما نقص منيا،  زالت أو بعضيا متىو  ،ا قبة النصربتنى عمييء تُ ىذه خمسة أشيايقوؿ: 
ذا اجتمعت قوّ و   .صار ليا أثر عظيـ في النصرو  ،ًضاى بعضيا بعا 

 ،وفتحوا الدنيا ،ألمور لـ تقـ ليـ أمة مف األمـعمى ىذه ا -رضي اهلل عنيـ-اجتمعت الصحابة لما يقوؿ: 
 .كما نشاىد  .(1)"ف بعدىـ آؿ األمر إلى ما آؿ إليوا تفرؽ مَ ولمّ  ،ودانت ليـ العباد والبالد

 َوَتْذَىبَ  َفَتْفَشُموا َتَناَزُعوا َواَل }اهلل يقوؿ: و  ،في ىذه اآلية -جؿز و ع-يذه عوامؿ النصر الحقيقية التي ذكرىا اهلل ف
 .[ٙٗ: األنفاؿ]{ ِريُحُكمْ 

  .اليزيمةو  ،لوىفاو  ،والضعؼ ،فيحصؿ الفشؿ ،التفرؽو  ،التنازع الذي يوجب تشتت القموب
 ال تتفرقوا أفراداو  خطبٌ *** إذا اعترى  نيّ كونوا جميًعا يا بَ 

ذا افترقفَ و  ***ا رً تكس   إذا اجتمعفَ  تأبى الرماحُ    آحادا تكسرتْ  ا 
أما النيي و "يقوؿ:  {ِريُحُكمْ  َوَتْذَىبَ  َفَتْفَشُموا َتَناَزُعوا َواَل } :يعمؽ عمى ىذه اآلية -رحمو اهلل-الطاىر بف عاشور 

وا حتى يصدر  ،مراجعة بعضيـ بعًضاو  ،التشاورو  ،التفاىـب: يو يقتضي األمر بتحصيؿ أسباب ذلؾعف التنازع ف
َلى الرَُّسولِ  ِإَلى َردُّوهُ  َوَلوْ }لقولو تعالى:  ،يـإف تنازعوا في شيء رجعوا إلى أمرائف ،عف رأي واحد  اأْلَْمرِ  ُأوِلي َواِ 

 .[ٖٛ: النساء] {ِمْنُيمْ 
األمر  النيي عف التنازع أعـ مفو " يقوؿ: .[ٜ٘: النساء]{ َوالرَُّسولِ  المَّوِ  ِإَلى َفُردُّوهُ  َشْيءٍ  ِفي َتَناَزْعُتمْ  َفِإنْ } ىكذاو 
ما كاف التنازع مف لو  بالنيي، فالتنازع مع ولي األمر أولىيوا عف التنازع بينيـ ألنيـ إذا نُ  ؛الة األمورلو طاعة بال

فجاء  ،آثاره ئسي بسط القرآف القوؿ فيو ببياف -في الفطرة ىو أمر مرتكزو -ء اختالؼ اآلراشأنو أف ينشأ عف 
ذىاب و  ،الفشؿ :ىماو  ،تيماسوء مغب افحذرىـ أمريف معمومً ، {ِريُحُكمْ  َوَتْذَىبَ  َفَتْفَشُموا} :ء في قولوبالتفريع بالفا

 ".الريح
نما كاف التنازع مفضيً و ": ثـ بعد ذلؾ يقوؿ حدث يُ و  ،يزيؿ التعاوف بيف القوـو  ،ألنو يثير التغاضب ؛الفشؿا إلى ا 

ع توق  و  ،حدث في نفوسيـ االشتغاؿ باتقاء بعضيـ بعًضاويُ  ،الدوائر فييـ أف يتربص بعضيـ ببعضٍ 
. ،شيء مشاىد -لألسؼ-كؿ ىذا   .(2)"النصير عند مآزؽ القتاؿ ءإلفا عدـ   واقع نراه اليـو

: جيؿ كثير ي يترتب عمى التنازع، يذكر مف ىذامف أنواع الفساد الذ عدد خمسةي -رحمو اهلل-وشيخ اإلسالـ 
ف الناس في حيرة الحؽ يبقى كثير م :يعني ،يحبو الرسوؿو  ،المسنوف الذي يحبو اهللو  ،مف الناس باألمر المشروع

  .؟مع مف
ف كاف أحب البراءة مف المخالؼ و و  ،التقاطعو التباغض والبغي و  ،وىكذا التظالـ نيى د ي، وقإلى اهلل مف الموافؽا 

، األىواء الخارجيف مف السنة والجماعةأىؿ كما يقع بيف  ،اليوىو  الظف كذلؾ اتباع، و عف شيء ما نياه اهلل عنو
، وكذلؾ شؾ المواالةو  ،االئتالؼاالجتماع و  بداًل مف ،ءاالعتداو  ،التشييرو  ،الطعفو  ،تالؼاالخكذلؾ التفرؽ و و 

                                                           

 .(ٙٓ٘ -٘ٓ٘: ص) الفروسية (ٔ)
 .(ٖٔ/ٓٔ) والتنوير التحرير (ٕ)
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لربما طعنوا بالنصوص بسبب ما و  ،وما ىـ عميو ،مذىبيـيطعنوف بعقائد أىؿ السنة و لربما و  ،ثير مف الناسك
 .االختالؼ الكبيرمف الممارسات و  فيرو 

الشرؽ مف أسباب تسميط اهلل التتر  ف بالدإ يقوؿ: -رحمو اهلل-شيخ االسالـ كما يحصؿ أيًضا تسمط األعداء، و 
 .(1)رىاالفتف بينيـ في المذاىب وغيتفرؽ و عمييا كثرة ال

فنحف ال نحقؽ  ،نا وانقسامنا عمى أنفسناوتشتت إال بسبب تفرقناعمينا ء في ىذا العصر ونحف ما تسمط األعدا
نما يبقى المسمموف في ح، و نصًرا مؤزًرا بؿ  ،أو يتجاوزوف ذلؾ الموضع ،راوحوفء يال يكاد ىؤالو  ،اؿ مف الطحفا 

 ىدـ.ؿ عو أو ىذه الطائفة إلى مِ  ،قد يتحوؿ ىذا المخالؼ
وال فتح بيـ مف بالد الكفر  ،اهلل عمى أيدييـ خيًرا جرِ لة لـ يُ ف جميع فرؽ الضالإ: يقوؿ -رحمو اهلل-ابف حـز و 

وف السيؼ ويسم   ،قوف كممة المؤمنيفويفر  ،، وما زالوا يسعوف في قمب نظاـ المسمميفرفع لإلسالـ رايةال و  ،قرية
 ".يسعوف في األرض مفسديفو  ،عمى أىؿ الديف
وما  -سمـصمى اهلل عميو و -سنف النبي و  ،الزموا القرآف ،ظوا بدينكـفاهلل اهلل أييا المسمموف، تحف" :إلى أف يقوؿ

، الذيف طمبوا األثر أصحاب الحديث عصًرا بعد عصروف و التابعو  -رضي اهلل عنيـ-مضى عميو الصحابة 
 .(2)"فمزموا األثر، ودعوا كؿ محدثة وضاللة

، وما فعموا مع أصحاب النبي ج ماذا فعموا مع عبداهلل بف خبابء الخوار اليدـ، انظر إلى ىؤالوانظر إلى معاوؿ 
 -رضي اهلل عنو- لما كمميـ عمي  ، و -رضي اهلل تعالى عنو- وما فعموا مع عمي   ،-سمـصمى اهلل عميو و -
 .لئف ظفرنا بؾ قتمناؾ، و ةقالوا: كمنا قتم ،القتمة واخرجطمب منيـ أف يو 
الدار لؾ إال وجو اهلل و اهلل ال نريد بقتا، و قاؿ: يا ابف أبي طالبو  ،برز حرقوص بف زىير إلى عمي  ىكذا لما و 

  .اآلخرة
فساد.وبذؿ النفوس إلى تدمير و  ،العزائـ القويةكيؼ تتحوؿ الجيود والشجاعة و  انظر  ا 

 :-رضي اهلل عنو-مقتل عمي بن أبي طالب 
: عبدالرحمف بف عمرو وىـ ،يذكر العمماء أف ثالثة مف الخوارج -تعالى عنورضي اهلل - صفة مقتؿ عمي  في 

وف: كاف أسمر ، يقولدةأو حميؼ لبني حنيفة مف كن ،دةنىذا كاف مف ك :يقولوفمجـ يصفونو و المعروؼ بابف م
فييـ، وال  ىذه سمة غالبة :يعني (3) ((سيماىم التحميق))، الوجو، أبمج الشعر، الحظ ما كاف محموًقا ، حسفالموف

  وىو مف الخوارج. ، قد يكوف شعره طويالف محموًقا ال يكوف مف الخوارجمف لـ يكعني أف ي
بف عبد  ؾ: البر اآلخر يقاؿ لووفي وجيو أثر السجود، و  ،يوفيذا عبدالرحمف بف ممجـ كاف شعره مع شحمة أذن

ا عمييـ مو ، فترحـ في النيروافإلخواني فتذاكروا قتؿ عمي  ، اجتمعوا الثالث: عمرو بف بكر التميمياهلل التميمي، و 
  .ماذا نصنع بالبقاء بعدىـ؟ :قالواو 

                                                           

 .(ٕٗ٘/ ٕٕ) الفتاوى مجموع (ٔ)
 .(ٔٚٔ/ٗ) والنحؿ واألىواء الممؿ في الفصؿ (ٕ)
 .(ٕٙ٘ٚ(، رقـ: )ٕٙٔ/ٜ)يـ ال تجاوز حناجرىـ تيـ وتالو باب قراءة الفاجر والمنافؽ، وأصواتُ  ،أخرجو البخاري، كتاب التوحيد (ٖ)
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معاوية و  ؟ عميمف ىـ أئمة الضالؿ ،فأتينا أئمة الضالؿ ،شرينا أنفسنا، فمو نوا ال يخافوف في اهلل لومة الئـكا
 عندىـ. ىؤالء أئمة الضالؿ -اهلل عنيـ رضي -وعمرو بف العاص 

أما أنا فأكفيكـ عمي بف أبي : منيـ ثأر إخواننا، قاؿ ابف ممجـأخذنا و  ،فأرحنا منيـ البالد ،: فقتمناىـيقولوف
 .البط
تواثقوا أال ينكص ، فتعاىدوا و أنا أكفيكـ عمرو بف العاصو بف بكر: و قاؿ عمر ، و رؾ: أنا أكفيكـ معاويةالبقاؿ و 

فسقوىا السـ بحيث لو كانت جراحة  ،وىافأخذوا أسيافيـ فسمّ ، عف صاحبو حتى يقتمو أو يموت دونورجؿ منيـ 
  .حتى يصير ذلؾ بميًغا فيقتؿ صاحبويسيرة يمكف أف تسري 

، فأما نيـ صاحبو في بمده الذي ىو فيوت كؿ واحد م، أف يبيعدوا لسبع عشرة مف رمضافتاو  :ابف كثير يقوؿ
، فبينما ىو جالس أصحابو مف الخوارج الذيف ىـ بيا كتـ أمره حتى عفو  ،فدخميا ،ابف ممجـ فسار إلى الكوفة

يـو  تؿ عمي  اـ، قد قطق إذ أقبمت امرأة منيـ يقاؿ ليا ،اففي قوـ مف بني الرباب يتذاكروف قتالىـ يوـ النيرو 
، فمما قطعت في المسجد الجامع تتعبد فيو، وكانت قد انبو وكانت فائقة الجماؿ مشيورة ،خاىاالنيراف أباىا وأ

 ،الؼ درىـفاشترطت عميو ثالثة آ ،إلى نفسياخطبيا و  ،ء ليانسي حاجتو التي جاو  ،جـ سمبت عقموابف مم رآىا
ء بي إلى ىذه واهلل ما جا، و لؾ فيو :قاؿ -رضي اهلل عنو-أف يقتؿ ليا عمي بف أبي طالب و  ،قينةو  ،خادًماو 

 .البمدة إال قتؿ عمي  
، يقاؿ لو: ورداف ،مف قوميا مف تيـ الرباب ندبت لو رجاًل و  ،ثـ شرعت تحرضو عمى قتمو ،بيا دخؿو  ،فتزوجيا

ابف لو  ، قاؿلرحمف بف ممجـ رجاًل آخر يقاؿ لو: شبيب بف نجدة بف أشجع الحروريؿ عبدااماستو  ،ليكوف معو
  .؟اآلخرةممجـ: ىؿ لؾ في شرؼ الدنيا و 

أكمف لو في : ؟ قاؿإد ا، كيؼ تقدر عميوفقاؿ: ثكمتؾ أمؾ، لقد جئت شيًئا ، اؿ: وما ذاؾ؟ قاؿ: قتؿ عمي  ق
ف قُ  ،أدركنا ثأرناو  ،فإف نجونا شفينا أنفسنا ،فقتمناه ،فإذا خرج لصالة الغداة شددنا عميو، المسجد تمنا فما عند اهلل وا 

  .خير مف الدنيا
صمى اهلل -قرابتو مف رسوؿ اهلل و  ،، قد عرفت سابقتو في اإلسالـكاف أىوف عميّ  لو غير عمي   ،فقاؿ: ويحؾ

   .جدني أنشرح صدًرا لقتموفما أ -سمـعميو و 
 ،يٍ ، فأجابو ىذا الرجؿ بعد أَل نقتمو بمف قتؿ مف إخواننا: فقاؿ: أما تعمـ أنو قتؿ أىؿ النيرواف؟ قاؿ: بمى، قاؿ

: ىذه الميمة التي واعدت وقاؿ ،لسبع عشرة ليمة خمتعدىـ ابف ممجـ ليمة الجمعة افو  ،دخؿ شير رمضافو 
ىـ مشتمموف و  شبيباف و وردابف ممجـ و  :ء الثالثةعمرو بف العاص، فجاء ىؤاليثأروا بمعاوية و  أصحابي فييا أف

نيض الناس مف فمما خرج جعؿ يُ  ،-رضي اهلل عنو-دة التي يخرج منيا عمي فجمسوا مقابؿ الس ،عمى أسيافيـ
شبيب الصالة، فثار إليو  ،يقوؿ: الصالةالناس ىـ نياـ في المسجد، و  ألف ؛النوـ إلى الصالة في المسجد
، -رضي اهلل عنو-فساؿ دمو عمى لحيتو فضربو ابف ممجـ بالسيؼ عمى قرنو  ،بالسيؼ فضربو فوقع في الطاؽ

  ال ألصحابؾ. و  ،ليس لؾ يا عمي   ، هلل: ال حكـ إال-يعني ابف ممجـ-لما ضربو ابف ممجـ قاؿ و 
 .[ٕٚٓ: البقرة] {ِباْلِعَبادِ  َرُءوفٌ  َوالمَّوُ  المَّوِ  َمْرَضاتِ  اْبِتَغاءَ  َنْفَسوُ  َيْشِري َمنْ  النَّاسِ  َوِمنَ }وجعؿ يتمو قولو تعالى: 
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مسؾ ابف فأ ،فات الناسونجا بنفسو و  ،ذىب شبيبو  ،تموفأدركو رجؿ فق ،: عميكـ بو، وىرب ورداففنادى عمي  
قبحو -ضع بيف يديو وىو مكتوؼ فوُ  ،إليو ابف ممجـمؿ وحُ  ،إلى منزلو -رضي اهلل عنو- مؿ عمي  وحُ  ،ممجـ
 ،و أربعيف صباًحاا حممؾ عمى ىذا؟ قاؿ: شحذتُ : فمف إليؾ؟ قاؿ: بمى، قاؿاهلل، ألـ أحسعدو  فقاؿ لو: أيْ  -اهلل

ثـ قاؿ: إف  ،راؾ إال مف شر خمؽ اهللال أو  ،راؾ إال مقتواًل بو: ال أوسألت اهلل أف يقتؿ بو شر خمقو، فقاؿ لو عمي  
 فاقتموه بو. ،مت

 .ونسأؿ اهلل العافية ،بادمف العُ اف عرفنا أنو أيًضا كاف عمراف بف حطو  ،افامتدحو عمراف بف حطابف ممجـ ىذا 
نجر وقيؿ: بخ ،و بالسيؼفضرب ،ىو خارج إلى صالة الفجرو  فإنو حمؿ عميو -البرؾ ىوو -أما صاحب معاوية 

 .تؿي فقمسؾ ىذا الخارجأو  ،فجرحت أليتو ،ؾءت الضربة في الور فجا ،مسموـ
فعمرو بف العاص وافؽ أنو  ،وكمف لو إذا أراد الخروج مف الصالة ،ءه عمرو بف بكرأما عمرو بف العاص فجاو 

نما خرج نائبوو  ،فما خرج إلى الصالة في ذلؾ اليوـ ،مغصأصابو  ىو خارجة بف أبي حبيبة مف بني عامر و  ،ا 
 .(1)ربت عنقووضُ  ،أنو عمرو بف العاصفقتمو يعتقد  ،فحمؿ عميو الخارجي ،وكاف عمى الشرطة ،بف لؤي
اختمفوا في ! و ا لياًل دفف سر  خير أىؿ زمانو ي، فف سر ا بالميؿحصؿ؟ د لذي اتؿ ما لما ق -رضي اهلل عنو- عمي  

 .وىو الخميفة ،نبشالقبر لئال ي في موضعخأُ و  ،الموضع
ف جية جامع نو دفف في ناحية المسجد مإ: قيؿو  ،خوًفا عميو مف ىؤالء الخوارج ؛مارة بالكوفة: دفف بدار اإلفقيؿ

  .قيؿ غير ذلؾو  ،الكوفة
الحسيف ريب مف قصر اإلمارة دفنو الحسف و ق :يقولوف ـلكني ،ي موضع القبرمّ عُ و  ،مي عميو بالميؿالشاىد أنو صُ 
 .القبر ليؤالء األشرارأخفوا  ،عم وا قبره ،غيرىـ مف أىؿ بيتوو  ،هلل بف جعفرعبداو  ،وابف الحنفية

 طريقَ   تؿ فييا أنو قُ  -رحمو اهلل-بف كثير ايذكر الحافظ  ،عيف لميجرةخذ مف اآلثار في حوداث سنة تسع وسب
  .الفجاءة بف
المو ؛ شجاع، شاعر، خطيب، فصيح، بميغ، مف كمنيا ا كبيًراذكر ابف كثير طرفً و  ،ذكرنا لكـ أخبارهىذا طري قَ 
 :قصائدهو 

 تراعي فل ويحػػؾِ  مف األبػػطاؿِ  ***شعاًعا  قد طارتْ أقوؿ ليا و 
 ػطاعيلف ت ؿ الذي لؾػػعمى األج *** وـػػء يبقا لو سػػألتِ  فػػػإنؾِ 

 تطاعِ ػػمود بمسػػالخ ما نيؿُ ػػف ***فصبًرا في مجاؿ الموت صبًرا 
 .فكؿ ذلؾ في سبيؿ الشيطا !كـ ىـز مف الجيوشو  !قتؿ مف الناسكـ رجؿ الىذا 
ولو كانت ضاللة  ،نيا، يموت دو ة، حينما يتفرؽ الناس يتبنى اإلنساف فكر معتقداتيـأسرى ألفكارىـ و  الناسو 

 .واضحة ال خفاء فييا

                                                           

 .(ٖ٘ٙ-ٖٔٙ/ٚ) والنياية البداية (ٔ)
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 يا أمير المؤمنيف، قتمت :فقاؿ في وقعة النيرواف جاء إلى عمي   -رضي اهلل عنو-أبو أيوب األنصاري  :انظر
قمت لو: و  ،ى خرج السناف مف ظيره: طعنتو في صدره حتيقوؿ -ة الخوارجقادمف -ئي زيد بف حسيف الطا

 .(1)مي استعمـ غًدا أينا أولى بيا ص: يا عدو اهلل بالنار، فقاؿ أبشر
ويقوؿ في ىذه  -رضي اهلل عنو-طعنو أبو أيوب األنصاري  الذيو  ،مف ظيره خارجو  الرمح داخؿ في صدره

 .ا: ىو أولى بيا صمي  مي ا، فقاؿ لو عميستعمـ غًدا أينا أولى بيا ص :المحظات
 ،كاف ممف أخذ القرآفو  ،ذكر بعض المؤرخيف أنو شيد فتح مصر اعبدالرحمف بف ممجـ ىذا الذي قتؿ عمي  

وكاف مف  ،بمصر ف في الشاـ، وكاف مف الفرسافكا -رضي اهلل تعالى عنو-ى القرآف عف معاذ وتمق ،الفقوو 
يعني -ثـ أدركو الكتاب ": يقوؿ بعض المؤرخيف -رضي اهلل تعالى عنو- ، ىذا الرجؿ كاف مف شيعة عميادبالعُ 
-يقولوف "التناقض!  انظر "صيريةمو النعظكذلؾ تو  ،وىو عند الخوارج مف أفضؿ األمة ،وفعؿ ما فعؿ -رالقد

ىـ يعتقدوف  (2)"هرِ كدَ الالىوت مف ظممة الجسد و ف ابف ممجـ أفضؿ أىؿ األرض خمص روح إ :-يعني النصيرية
يقوؿ: فاعجبوا يا مسمميف  ،ظممتويعني مف الجسد و  سوتصو مف النا: خميقولوف -رضي اهلل عنو-بتأليو عمي 
  .ليذا الجنوف

قئت فف حمىر ممسمابء جي يعني-رجميو وكحمت عيناه إف عبداهلل بف جعفر قطع يديو و  :ؿيقا ابف ممجـ ىذا
وا ليقطعوا ء: ثـ جا، يقولوفإلى آخرىا [ٔ: العمؽ]{ َخَمقَ  الَِّذي َرب كَ  ِباْسمِ  اْقرَأْ } :وىو مع ذلؾ يقرأ سورة -عيناه
ا، ثـ قطعوا لسانو ثـ قتموه، يقوؿ بعض أخشى أف تمر عمّي ساعة ال أذكر اهلل فييإني : وقاؿ ،عفجز  ،لسانو

و امتنع عف إخراجو فتعبوا ، فمما أرادوا قطع لسانقرآفبؿ يتمو اللـ يتأوه و  ،رجالهت يداه و طع: قيؿ إنو قالمؤرخيف
فما ىذا االمتناع مف قطع لسانؾ؟ فقاؿ: لئال  ،وما امتنعت ،وما تألمت رجالؾقطعت يداؾ و  :، فقيؿ لوفي ذلؾ

  .(3)قطعوهب و ال، فشقوا شدقو وأخرجوا لسانو بكُ أنا حيالقرآف، ال يفوتني شيء مف ذلؾ و  تفوتني تالوة
 ،راماتمف الك اؿ أف ىذالد يعتقد أصحابو الضُ قو  ،يموت إلى آخر لحظةو  ،كيؼ يقؼ اإلنساف مع الباطؿ

 ؟راتالمبشو 
بقي إلى أياـ و  ،النيرواف ، ىذا ممف نجا فيديرعروة بف حمف سيوؼ الخوارج ىو سيؼ  ؿأوؿ سيؼ سُ  :يقاؿ

القادة الذيف كانوا مف أصحاب البطش ء و األمرامف  زياد بف أبيوو - قؼ أماـ زياد بف أبيومعاوية، ىذا الرجؿ و 
فييما خيًرا، سألو عف عثماف  فقاؿ -رضي اهلل عنيما-عمر و  فسألو زياد عف أبي بكر لو، ىومعو مول -والعسؼ

شيد و  ،ثـ تبرأت منو بعد ذلؾ لألحداث التي أحدثيا ،في خالفتو ست سنيفعمى أحوالو : كنت أوالي عثماف فقاؿ
  .عميو بالكفر

منو بعد  تبرأتثـ  ،ـ الحكميف: كنت أتواله إلى أف حكّ فقاؿ -رضي اهلل عنو- سألو عف أمير المؤمنيف عمي  و 
، ثـ سألو عف ا قبيًحافسبو سب   -وزياد بف أبيو ىذا قريب معاوية- فسألو عف معاوية ،د عميو بالكفرشيو  ،ذلؾ

                                                           

 .(ٜ٘ٙ/ٕ) التاريخ في الكامؿ (ٔ)
 .(ٖٗٔ/ٗ) والنحؿ واألىواء الممؿ في الفصؿو ، (ٕٚٔ/ٛٔ) بالوفيات الوافي (ٕ)
 (ٜٖٗ/ ٕ) البيية األنوار لوامع (ٖ)
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، زياد بف حتى النسب غير صحيح ،عيّ يعني: أنت د- ةو عة وآخرؾ لدَزْنيؾ لَ لُ أو   :؟ فقاؿ: ما تقوؿ فيّ نفسو، قاؿ
   .ربؾ عاصٍ  أنت فيما بينيما بعدُ و  ،-أبيو ويقاؿ: زياد بف أبي سفياف

: بؿ طنب أـ أختصر؟ قاؿأُ أَ : لي أمره واصدؽ، فقاؿ : صؼثـ دعا مواله، فقاؿ لو ،ضرب عنقوفأمر زياد ب
. يعني: (1)ال فرشت لو فراًشا بميٍؿ قطو  ،-دائـ؟ صياـ ىذاما معنى - قاؿ: ما أتيتو بطعاـ في نيار قط ،اختصر

نسأؿ  ،وت الناس عمى أفكارىـ ومعتقداتيـكيؼ يم انظر، ىذا الضاؿ الذي يموت عمى الباطؿ ،قياـ طوؿ الميؿ
    اهلل العافية.

ميـ ال ،ـالميـ سم، ـ، كأف اإلنساف راكب في بحر، الميـ سمـ سميوينجأف  ،صو، أف يخموالواحد يسأؿ ربو أف يعافي
ب ثـ بعد ذلؾ يطم ،طوفعمرو ممف يخمويجمس مع زيد و  ،ع يذىب ىنا وىناؾمواقيقرأ في سمـ، ما يذىب و 

ذا و  ،ة، وال تقرأ لصاحب لوثةثالنجاة، ال تجمس مع صاحب لو  ثـ  ،أقرأأسمع و  :امسح ال تقؿ اأرسؿ لؾ مقطعً ا 
، ابيً ندؾ مف المدارؾ والعمـ، ينقؿ لؾ شقد ال يكوف ع ،ال تستطيع الخروج منوو  ،مبؾ الشربعد ذلؾ يعمؽ في ق

 ىو في غاية الضالؿ.وال تعرؼ الجواب عنو، و  ،أو غير ذلؾ ،ألىؿ العمـ اؿ لؾ كالمً ينق
عمى دخؿ مع أخيو ا أُ ر مي لمبؾ الخُ ا: ىذا بعمى باطميـ، أعطيكـ مثااًل آخر ء يصبروفانظر كيؼ ىؤال

فاصبر اآلف صبًرا لـ يصبره أحد، فقاؿ لو:  ،دإنؾ قد عممت عماًل لـ يعممو أح ،المعتصـ قاؿ لو أخوه: يا بابؾ
فمما جرى  ،فقطعت يمناه ،أ ببابؾتصـ أمر بقطع أيدييما بحضرتو، فبدالمع، فمما صار بحضرة سترى صبري

 الجمد.و  ،ؿالضالذا ى انظر ،كمو الدـ مسح بو وجيو
وفي نفسؾ أنؾ ال تكوييا  ،أربعتي إنؾ أمرت بقطع :قولوا لمخميفة فقاؿ المعتصـ: سموه لـ فعؿ ىذا؟ فُسئؿ، فقاؿ:

-يقد ر ألجميا  فرةرج الدـ مني فيبقى في وجيي ص، فخفت أف يخضرب رقبتيدمي حتى ينزؼ إلى أف تتمنع و 
يت وجيي لذلؾ حتى ال تبيف ، فغطأنيا لذلؾ ال مف خروج الدـأني قد فزعت مف الموت، و  -ر مف حضرُيقد  

 .(2)الصفرة
، بخائؼ لستوأنا  ،ني خائؼأظف فيُ  ،في وجيي ظير الصفرةتف ،طعت أطرافي األربعة: أنا أنزؼ إذا قيقوؿ

د منقطع ى آخر لحظة، جمالصبر إلد واالستماتة و مَ ، ىذا الجَ هلل العافيةنسأؿ او بالدـ بعد قطع يمينو، فغطى وجي
 !.مي؟ر  ؾ بضالؿ بابؾ الخُ أحد يش ىؿ ىناؾو  ،النظير
جاىر بو حتى دخؿ الجامع و  ،بي رافضي قدـ دمشؽ فأظير الرفضالفضؿ الحمأبي : عمي بف رجؿ يقاؿ لو ىذا

  ّب أوؿ مف ظمـ آؿ محمد.ا صوتو بساألموي رافعً 
صالة الظير  كاف الناس حينئذ فيو  ،أوؿ مف ظمـ آؿ محمد فرفع صوتو بسب ،ء أىؿ سنةىؤالو  ،مويجامع األال

 ،هلل فالًنالعف ا :قاؿثـ رفع صوتو ف ،: أبا بكر الصديؽ؟ قاؿاضي، فسألو: مف تعنيالقبكي فأخذوه بيف يدي الس
  .دمالج انظر، ذكر الخمفاء الثالثة الراشديف بأسمائيـو  ،فالًناو 

                                                           

 .(ٛٔٔ/ٔ) والنحؿ الممؿ (ٔ)
 (.ٛٚ -ٚٚ/ٔٔ) واألمـ المموؾ تاريخ في المنتظـ (ٕ)
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قد فامتنع فعُ  ،فعرض عميو التوبة مر بو إلى السجف، ثـ أحضره بعدُ فأ ،كرر ذلؾو  ،ديزيو  ،وعطؼ عمييـ معاوية
ىو يبالغ فيما ىو فيو مف و  ،عيد عميو ذلؾ مراًراوأ ،وأمر قاضي المالكية بضربو بالسياط، فمـ يرجع ،لو مجمس
ذ أخ، و ؿفقت ،نة سبعمائة وخمس وخمسيفسفي ، ىذا ي المالكي بسفؾ دموفحكـ القاض ،معف الصريحالالسب و 

  .(1)العامة رأسو طافوا بو في البمد
صر إلى آخر يب و يسو  ،ا يقوـ في جامع دمشؽوتشفي   بأىؿ السنة نكايةً  ،؟ما حاجتو لذلؾ ،!انظر إلى ىذا الجمد

الناس أسرى ألفكارىـ و، فء دوند أىؿ الباطؿ يموت ىؤالمَ ، جَ قية، وما استعمؿ التقتؿسييعرؼ أنو و  ،لحظة
  .معتقداتيـو 
ذلؾ إلى سوء  يصير بؿ قد ،إليو ال مفصؿ حتى يصؿو  ، يبقى منو عرؽفإنو ال -بء الكمدا- ا دخؿ ىذا الداءإذ

 .الخاتمة
ح وصم ،لمف استقاـ ظاىره : أف سوء الخاتمة ال يكوفعف عبد الحؽ اإلشبيمي "عتصاـاال"قد نقؿ الشاطبي في و 

نما، و هلل الحمدو  ،ـ بووال عم ،ع بيذا قطما سم :يقوؿباطنو  صرار عمى إأو  يكوف لمف كاف لو فساد في العقؿ، ا 
قداـ عمى العظائـو  ،الكبائر أخذ في غير و  ،ووخرج عف سنن -انتكس-اف مستقيًما ثـ تغيرت حالو مف كأو ل ،ا 
 ِبَقْومٍ  َما ُيَغي رُ  اَل  المَّوَ  ِإنَّ }العياذ باهلل، قاؿ تعالى: و  سوء عاقبتو، و سبًبا لسوء خاتمتو فيكوف عممو ذلؾ ،طريقو
 .(2)[ٔٔ: الرعد]{ ِبَأْنُفِسِيمْ  َما ُيَغي ُروا َحتَّى

ال ما اختمفت أمة بعد نبييا إ": كما جاء عف الشعبي :طل بباطميم عمى أىل الحقاآلثار ظيور أىل البامن ىذه 
 .(3)"ظير أىؿ باطميا عمى أىؿ حقيا

قد ذكر شيخ اإلسالـ و ، -كما ذكرنا فيما سبؽ-وىذا الفساد يظير عمى الجوارح  ،ذا باإلضافة إلى فساد القموبى
بافي وجو اإلنساف في أيايكوف الذي قد الجماؿ و سف الحُ  "ستقامةاال"في كتابو  و يكوف صاحبو نحو ذلؾ و  ،ـ الص 

في يصير و أكيؼ أنو يموت و  ،ء مف أحواؿ بعض أىؿ البدعأشياذكر ، و عمى فساد وباطؿ كيؼ يتحوؿ ذلؾ
   .نزيروجيو يشبو الخ آخر عمره

حة في القمب يسري إلى األعماؿ الصالالجماؿ الذي يكوف عف وىذا الحسف و ": الشاىد أف شيخ اإلسالـ يقوؿ
(4)"ف الذي يكوف عف األعماؿ الفاسدة في القمب يسري إلى الوجويْ الشوالقبح و  ،الوجو

. 

ال تستطيع أف تمعف النظر ، يحمؿ الغؿ عمى إخوانو المسمميف وجيو أسود مظمـ الذيىذا  ،ظير في وجيوي
إذا أنؾ ح، تجد ناصو  ،يحب إلخوانو ما يحب لنفسوو  ،وعمى عمؿ طيب ،، بينما ىذا اإلنساف الذي عمى سنةإليو

  .ظر إليو، لماذا؟، تحب الننظرت إليو ذكرت اهلل

                                                           

 .(ٖٔٔ/ٗ) الثامنة المائة أعياف في الكامنة الدرر (ٔ)
 .(ٓٚٔ/ٔ) لمشاطبي االعتصاـ (ٕ)
: رقـ ،(ٖٓٚ/ٚ) األوسط المعجـ الطبراني في وأخرجو، (ٖٖٔ/ٗ) األصفياء وطبقات األولياء حميةفي أخرجو أبو نعيـ  (ٖ)
 .عمر ابف عف ،(ٗ٘ٚٚ)
 .(ٖٗٙ/ٔ) االستقامة (ٗ)
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السمؽ بألسف ره ىذا االختالؼ مف التراشؽ و ما يؤثإلى ، ىذا باإلضافة ري إلى الوجوي فييا يسىذه القموب الذ
، [ٜٕ: الفتح]{ َبْيَنُيمْ  ُرَحَماءُ }نبغي أف تكوف بيف المؤمنيف ي بخالؼ الرحمة التي كاف ،الوقيعة في األعراضحداد و 
 ،شتغؿ الناس بعضيـ ببعضوي ،-نسأؿ اهلل العافية- لكف تتحوؿ القضية إلى شيء آخر ،ء عمى الكفارىـ أشدا

 ،تتبدد المصالحو  ،ريحوذىاب ال ،يحصؿ الفشؿو  ،فيشتغؿ الناس ببعضيـ ،حمؽ الديفلذلؾ كانت الحالقة تو 
 .تحصؿ اليزائـ إلى غير ذلؾو 

أرسؿ بقصيدة طويمة جميمة و  ،وكاف شاعًرا فحاًل  ،وىو مف العرب ،ا لدى ممؾ الفرسكاف مقربً ىذا رجؿ جاىمي 
 ،وما إلى ذلؾ ،اإلمعاف في الشيوات والمذاتمف الغفمة و  ة ما ىـ فيوفيـ مف مغبيخو و  ،مو أمًراذّكر بيا قو يُ 
ختار منيا بعض األبيات أ لكف ،استئصاليـ، قصيدة طويمةلحربيـ وقتميـ و وا ئقد تيي -وىـ الفرس-عدوىـ و 

 :يقوؿ
 اعنتجِ مُ نحو الجزيرة مرتاًدا و  *** ي عمى عجؿزجِ المُ  بؿ أييا الراكبُ 

 عِص قد نصعاأي إف لـ أُ إني أرى الر   ***   في سراِتيـُ  خم ؿْ إياًدا و  غأبمِ    
 : قومو، ىو إياديّ إياد

 الناس فاجتمعا أمرُ  ـَ ُأحكِ و  ***ـُ شّتى كانت أموركُ ف إنفسي  يا ليؼ
 با ُسُرًعاأمَسوا إليكـ كأمثاؿ الد  ***  ـُ أال تخافوف قوًما ال أبا لكُ 

 .با: صغار الجرادالد  
 أـ نفعا اهللُ  ال يشعروف أضر   ***عمى حنٍؽ  ووكـتآأبناء قوـٍ 

 جموٌع تزدىي القمعا الجموعِ  ***المموؾ ليـ مف  ءُ أحرار فارس أبنا
 معاالس  ب و ايجني الص   آخرَ و  ***شوًكا  راٌع إليكـ بيف ممتقطٍ فيـ سِ 

 صدعاالشماريخ مف ثيالف الن ـ  شُ  ***تو لو أف جمعيـُ راموا بيدّ 
 ىجعا ال ييجعوف إذا ما غافؿٌ  ***وف الحراب لكـ في كؿ يوـ يسنّ 

 نا ِقطعانار ترى منو الس   حريؽُ ***  لحظيـ عيونيـ كأف  رٌ خز 
 ال ِشبعاا و دوف بيضتكـ ِري  مف  *** ليـ بؿ ال يروف ـال الحرث يشغمي

 تبغوف مزدرعا في كؿ معتمؿٍ  ***أنتـ تحرثوف األرض عف عرٍض و 
  .والضرع والبقر وما إلى ذلؾ ،ف أنتـ بالزرعو مشغول
 :ويقوؿ

 قد جمعا ال تفزعوف وىذا الميثُ  *** وتمبسوف ثياب األمف ضاحيةً 
 صقعا وىذا ىالؾٌ  الميوثِ  صرُ ى ***أنتـ فريقاف ىذا ال يقـو لو 

 طعاـٌ تغشاكـُ قِ مَ ىوٌؿ لو ظُ  ***ثغركـُ  وقد أظمكـُ مف شطرِ 
 شياب الحرب قد سطعا قد تروفو  ***ٍة يَ نِ يْ مَ لي أراكـ نياًما في بُ ما 

 نقعااف قد ضحي فؤادي لو ريّ يُ  *** حسفٍ  منكـُ  فاشفوا غميمي برأيٍ 
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بو الحالة شيوات، ىذه تشو  ،ترؼو  ،غفمةوىـ في ليو و نوف الرماح ليـ يس رىـ مف قوـحذقصيدة جميمة طويمة ي
 .المعصـء أحاطوا بنا إحاطة السوار باألعداو  ،تفرؽالتي نعيشيا، اختالؼ و 

 عدّ وي ،يصنع العدوانظر كيؼ ، و أىؿ السنة وما ىـ فيو مف التفرؽ ، انظر إلى أحواؿحولؾ مف البالدانظر فيما 
 .نحف في غفمة، نحف في غفمةو  ،ميؿ والنيارالة ويشتغؿ العد

ويكبت فيو أىؿ الفتنة  ،ؿ طاعتوعز فيو أى، يارشدً  ابـر ليذه األمة أمرً وأف ي ،أف يمطؼ بنا -عز وجؿ- أسأؿ اهلل
يًرا مف دنيانا، واهلل آخرتنا خاجعؿ و  ،مبتالنا وعاؼِ  ،مرضانا واشؼِ  ،ـ ارحـ موتانالمي، االضالؿوالفساد و  الشرو 

  .وآلو وصحبو ،اهلل عمى نبينا محمد ى، وصمأعمـ
 


