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 بسم اهلل انزمحن انزحيم

 احملبضزة انثبنيت

 حبريخ ظهىر انبدع

 احلمد هلل وبعد :
وهلل الحمد ، الكالم عن أسباب التفرق ، كما مر معنا أمر  مضىمر معنا فيما 

 ، لألمة باالجتماع ، وعدم التفرق.  ، ورسولو اهلل 
،  فعند مسمم من حديث أبي بردة  أنو أمان ليذه األمة ،  وقد بين النبي 

َصمَّْيَنا اْلَمْغِرَب َمَع َرُسوِل اهلِل َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمََّم، ثُمَّ ُقْمَنا: قال : ،  عن أبيو 
َما ِزْلُتْم »َمَعُو اْلِعَشاَء َقاَل َفَجَمْسَنا، َفَخَرَج َعَمْيَنا، َفَقاَل: َلْو َجَمْسَنا َحتَّى ُنَصمَِّي 

ُقْمَنا: َيا َرُسوَل اهلِل َصمَّْيَنا َمَعَك اْلَمْغِرَب، ثُمَّ ُقْمَنا: َنْجِمُس َحتَّى ُنَصمَِّي َمَعَك « َىاُىَنا؟
َفَع َرْأَسُو ِإَلى السََّماِء، َوَكاَن َكِثيًرا ِممَّا َقاَل َفرَ « َأْحَسْنُتْم َأْو َأَصْبُتمْ »اْلِعَشاَء، َقاَل 

النُُّجوُم َأَمَنٌة ِلمسََّماِء، َفِإَذا َذَىَبِت النُُّجوُم َأَتى »َيْرَفُع َرْأَسُو ِإَلى السََّماِء، َفَقاَل: 
ي َما ُيوَعُدوَن، السََّماَء َما ُتوَعُد، َوَأَنا َأَمَنٌة أِلَْصَحاِبي، َفِإَذا َذَىْبُت َأَتى َأْصَحابِ 

 . (1) «َوَأْصَحاِبي َأَمَنٌة أِلُمَِّتي، َفِإَذا َذَىَب َأْصَحاِبي َأَتى ُأمَِّتي َما ُيوَعُدونَ 
، وكان أمانا ليم ، يصحح   وقد ظيرت بعض المخالفات في عيد النبي 

 أخطائيم ، ومن ذلك :
   أنس، وقصة اجعل لنا ذات أنواط ، حديث )) حديث أبي واقد الميثي 

 ... (( . ، وقصة الثالثة نفر الذين تقالوا عبادة النبي الصحيحين  في 
 

                                 
 . (2531)مسلم :   (1)
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 ما كانوا يوعدون من الفرقة ! ، فأتى أصحابو  مات النبي 
 ذلك عمى درجات :وكان 

 لممرتدين ) باختصار ( . أوليا : قتال أبي بكر 
**      ** **       ** **         ** **       ** 

 ، ومجمميا كالتالي :  ثانيا : فتنة مقتل عثمان 
 :اختمف الصحابة في أمر قتمتو  - -لما قتل الخميفة عثمان بن عفان 

باإلسراع  - -فطائفة طالبت الخميفة الجديد : عمي بن أبي طالب -ٔ
 .في االقتصاص من ىؤالء القتمة 

وطائفة ثانية طالبت عميا باالقتصاص من القتمة و جعمتو شرطا  -ٕ
 .لمبايعتو 

و طائفة ثالثة وافقت ىؤالء في ضرورة االقتصاص من قتمة الخميفة  -ٖ
 الشييد، لكنيا كانت ترى ضرورة تأخيره حتى تتييأ الظروف لتنفيذه .

 وطائفة اعتزلت الفتنة. -ٗ
ن عبيد اهلل ،و الزبير بن العوام فالطائفة األولى مّثميا الصحابيان : طمحة ب* 

- -  و كانا قد طمبا من عمي أن يعينيما واليين ليجمعان لو العساكر فمما لم
يستجب ليما ، التحقا بمكة المكرمة و بيا استنفرا الناس و جمعوىم لممطالبة 

 بدم الخميفة الشييد المقتول ظمما و عدوانا .
مقدمتيا : معاوية بن أبي سفيان و والطائفة الثانية ىي أىل الشام ،و في * 

 . -عمرو بن العاص و النعمان بن بشير 
وأما الطائفة الثالثة فمّثميا الخميفة عمي بن أبي طالب، و من معو كابن * 

و بما أن عميا ىو  - -عباس ،و عمار بن ياسر ،و الحسن و الحسين 
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تخدام القوة الخميفة فإنو أصر عمى موقفو في تأجيل القصاص ،و عزم عمى اس
تجاه من خالفو و لم يبايعو من الطائفتين السابقتين ،و أعمن لجنده أن قراره ىذا 
ىو مجرد اجتياد شخصي و رأي رآه أنو يحقق الطاعة و وحدة الجماعة ، و لم 

 عميو الصالة و السالم.- -يدع أن معو نصوصا سمعيا من رسول اهلل 
عمى المواقف ىما المذان جرا فيذا التباين في وجيات النظر ،و اإلصرار 

 الطوائف الثالث إلى االقتتال .
مما أدى إلى ظيور طائفة رابعة اعتزلت الجميع و نأت بنفسيا بعيدا عن 

 القتال ،و عدّتو فتنة ،و دعت الناس إلى عدم المشاركة فيو .
********* ************ ******* ********** ***** 

 .((  مع أىل الشام   عميقتال  ))ضا : قتال الصحابة بعضيم بع ثالثا
مع بيان أن الفئة العظمة من الصحابة لم يكونوا من المشاركين ، واعتزلوا  

كشداد بن أوس بن ثابت ، وصييب الرومي ،  تمك الفتنة ، ومنيم البدريون : ))
 (( .  ومحمد بن مسممة األنصاري ، وسعد بن أبي وقاص

وأنس بن ومنيم مشاىير الصحابة رواة الحديث : )) كأبي ىريرة ، وابن عمر ،  
 (( وغيرىم . مالك 

 ظهور اخلوارج :
وأقدم ىذه الفرق عمى ما يظير لي ىي ثم بدأت الفرق في الظيور شيئا فشيئا ، 

حين )كان النبي يقسم غنائم  الخوارج، ألن فكرة الخوارج بدأت في عيد النبي 
حنين، فكان يعطي المؤلفة قموبيم، ويترك بعض المياجرين واألنصار، حتى وجد 
بعض األنصار في أنفسيم( ، فكان بعض األعراب يذىب باأللف أو األلفين من 

كما في -الغنم واإلبل، فخرج منيم رجل لو كساء، غائر العينين، شعث الشعر 
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 -والعياذ باهلل-ا محمد! إنيا لقسمٌة ما أريد بيا وجو اهلل )فَقاَل: اعدل ي -الحديث
َفَقاَل النبي َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمََّم: ويمك فمن يعدل إذا لم أعدل؟( فيو الذي شرع 
، ولكن  شريعة العدل َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمََّم، وعممنا إياىا من عند ربو َعزَّ َوَجلَّ

قمة عممو، وعدم مراعاتو لممقاصد واألحكام التي ىذا من ضيق لبو وجيمو و 
يراعييا الشارع في أحكامو فقد رأى أن ىذه القسمة ليست عادلة، فاعترض َعَمى 

 َرُسول اهلل َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمََّم.
فقال النبي َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمََّم: )يرحم اهلل موسى قد أوذي بأكثر من ىذا 

مو قومو بأنو آدر، فما زالوا يتيمونو حتى برأه اهلل ُسْبَحاَنُو َوَتَعاَلى فصبر( لما اتي
 وكذب قوليم، وغير ذلك مما أوذي بو موسى َعَمْيِو السَّالم.

فقال النبي َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمََّم: )يرحم اهلل موسى قد أوذي بأكثر من ىذا 
حقرون صالتكم ِإَلى صالتيم، فصبر( ، ثُمَّ َقاَل: )يخرج من صمب ىذا أقوام ت

 وقراءتكم ِإَلى قراءتيم، يمرقون من الدين كما يمرق السيم من الرمية( .
 .وثبت قولو في أحاديث كثيرة في قتال الخوارج )لئن أدركتيم ألقتمنيم(

 )) راجع األحاديث مستوفاة في شرح النووي عمى مسمم ، باب ذكر الخوارج (( .
 مع كانت ىي الخوارج. ومن مبادئيمية، وتجفأول فرقة مستقمة ليا غا  -

التكفير بالذنب، وىم أصحاب الوعيد، حيث يأخذون الوعيد ويتركون الوعد، 
 فيكفرون الزاني وشارب الخمر والسارق ونحو ذلك.

ويجاب عن ذلك أن اهلل قد جعل لممرتد عقوبة القتل، ولمزاني الرجم، فإن َكاَن ) 
عقوبة القطع، فمو َكاَن الجميع يكفرون لكان الحد بكرًا فعقوبتو الجمد، ولمسارق 

 .تذكر في موطنيا إن شاء اهلل ( واحدًا وىو القتل، والردود عمييم كثيرة
لما حّكم الحكمين، َفَقاُلوا: ال حكم إاّل هلل، حكمت   وخرج َىُؤالِء في عيد َعِمّي 
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 الرجال في دين اهلل؟
فخرجوا وأّمروا عمييم عبد اهلل بن وىب الواحدي وقيل غيره، لكن ىذا الذي  

اشتيرت إمرتو، ورفضوا بيعة َعِمّي َرِضَي اهلُل َعْنُو، َوَقاُلوا: ال نبايع إاّل مثل ُعَمر، 
اّل فمن نبايع، فبايعوا عبد اهلل بن وىب، وىو أعرابي جمف ليس لو صحبة، وال  وا 

 قول ابن حزم.شيد لو اهلل بخير كما ي
في موقعة النيروان ، وىؤالء لم يكفروا ، وكذلك ىم وسط  وىؤالء قتميم عمي 

 بين قتال الصحابة بعضيم بعضا ، وقتال الصحابة لممرتدين .
 ظهور الشيعة

وظيرت الشيعة بمبدأ التعطيل، كفكرة أولى ىي موجودة في أمثال عبد اهلل بن 
أن أثار الفتنة َعَمى عثمان َرِضَي اهلُل  الشيعة منذ سبأ الييودي الذي أسس دين

َعْنُو، فبداية الفرقة موجودة، لكن ظيرت كفرقة واضحة عندما خرج الخوارج 
 وكّفروا عميًا َرِضَي اهلُل َعْنُو.

 ثالثة أقسام:وكانوا حينئذ عمى 
 ." الغالية، المؤلية " الذين غموا في َعِمّي َرِضَي اهلُل َعْنُو، َوَقاُلوا: أنت أنت

 َقاَل: من أنا؟
 .قالوا: أنت اهلل

بإحراقيم، وىرب عبد اهلل بن سبأ ِإَلى بالد العجم، وىناك بدأ   وَىُؤالِء أمر َعِمّي 
 الدين السبئي.

الفرقة الثانية: "السّبابة": الذي يسبون ويشتمون الشيخين، فيم لم يخرجوا 
يح الفارق )) مع توض من اإلسالم ولم يؤليوا عميًا، ولكنيم سبوا الشيخين 

 بين أنواع السب لمصحابة (( .



7 

 

وأما الفرقة الثالثة: وىي: "المفضمة": فَيُؤالِء ىم الزيدية الذين وافقوا عمي بن 
الحسين، َفَقاُلوا: ال نشتم الشيخين، ولكنيم يفضمون عميًا عمييما، ويقولون: إن 

 إمامة المفضول جائزة مع وجود األفضل.
 ظهور املرجئة

اشتير الخوارج وكفروا صاحب الذنب، كشارب الخمر والزاني والسارق، ولما 
خرجت منيم فرقة تقول: ال نكفر أحدًا يقول ال إلو إال اهلل، وكانوا مع الخوارج 

وجمسوا معيم فترة، فرجعوا ِإَلى غمو آخر شديد َوَقاُلوا: ال نكفر أحدًا أبدًا ما دام 
ن سب اهلل ورسولو، وأنكر القرآن، فجنحوا ِإَلى الطرف  يقول ال إلو إال اهلل، حتى وا 

 اآلخر، وَىُؤالِء ىم "المرجئة "، وظيروا في أواخر العيد الخامس.
 ظهور القدرية

ثُمَّ ظيرت القدرية، وكان ظيورىا في العراق أيضًا، في عيد الصحابة بتأثير 
النََّصاَرى الذين كانوا في الشام، وكان ليم كالم في القدر والخوض فيو، فنقموه 
ِإَلى اْلُمْسِمِميَن، وقال بو معبد الجيني، وقد ثبت في صحيح مسمم في حديث 

وأسند ركبتيو ِإَلى ركبتيو،   ى النبي جبريل الطويل المشيور المعروف: )أنو أت
ووضع يديو عمى فخذيو، وَقاَل: يا ُمَحمَّد أخبرني عن اإلسالم؟ ... ( ، رواه عبد 

اهلل بن عمر عن أبيو ُعَمر حيث َجاَء بعض التابعين ِإَلى عبد اهلل بن عمر وسألو 
ني أبي، فذكر فَقاَل: إن ىناك أقوامًا في العراق ينكرون القدر، َفَقاَل ليم: حدث

 . لقدر ىو أحد أركان اإليمان الستةحديث جبريل الذي يدل َعَمى أن اإليمان با
، وهذه انفزق األربع هي فبخلىارج وانشيعت وادلزجئت وانقدريت ظهزث يف عهد انصحببت 

 .من بعد أصىل انفزق انيت حشعبج منهب فزق
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 ظهىر ادلعخزنت
وظيرت المعتزلة في أوائل المائة في عيد الحسن البصري، فاعتزلوا مجمسو،  

وىم في الحقيقة امتداد لفكر الخوارج، لكنيم ال يقولون: إن مرتكب الكبيرة يخرج 
نما قالوا: يخرج من اإلسالم وال يدخل الكفر، فيو في منزلة بين  من الممة، وا 

 .المنزلتين
َفَقاُلوا: يخرجونو من اإلسالم ألن اآليات واألحاديث التي في المؤمنين ال  

تنطبق عميو، وال يدخمونو في الكفر ألن اآليات واألحاديث التي في الكافرين ال 
 تنطبق عميو، فجعموه في منزلة بين المنزلتين.

 ) مع رد قصير( .
 ظهىر اجلهميت

بن عبد اهلل القسري بعد المائة ثُمَّ ظير الجعد بن درىم، فضحى بو خالد 
والعشرين، وَقاَل: أييا النَّاس ضحوا تقبل اهلل ضحاياكم فإني مضٍح بالجعد بن 
درىم، فإنو أنكر أن اهلل كمم موسى تكميمًا، ثُمَّ نزل من المنبر وذبح الجعد بن 

 درىم.
 ثُمَّ تمميذه الجيم بن صفوان، وخرج مع الحارث بن سريج َعَمى بني أمية سنة

ىـ، وكان كاتبًا لو فنشر فكر المرجئة، والجيم َكاَن ينفي جميع الصفات عن 1ٕٔ
اهلل، وكان في نفس الوقت مرجئًا، يقول: إن اإليمان ىو المعرفة القمبية فقط، 

، وليذا فالمرجئة غمو في ىذا -عند جيم -فمن عرف اهلل بقمبو فيو مؤمن 
أَلُْغِوَينَُّيْم  َفِبِعزَِّتكَ )) َقاَل:  الباب، ألن إبميس يعرف اهلل بقمبو، بل بمسانو

[ وكان الجيم كثير الجدل بال عمم، لم يتفقو، ويخالط العمماء، 1ٕ]ص:(( َأْجَمِعين
 .  ويقرأ كتب العمم، ويحفظ من كتاب اهلل وسنة رسولو
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ثُمَّ تمقى عن الجيم بشر المّريسي، وىو ييودي في األصل، لم يمق الجيم، 
 . تالمذتو، وتعمم مذىب الجيمولكن لقي تالميذ 

 ظهىر انكالبيت
ثُمَّ تمقى عنو عبد اهلل بن سعيد بن كاّلب، وىو المؤسس الحقيقي لممذىب 

المسمى مذىب األشعرية، ولذلك ىجره اإلمام َأْحَمد َرِحَمُو المَُّو َتَعاَلى، ألنو وافق 
 .مقالة بشر وجيم، لكن ابن كالب لم ينف جميع الصفات، كما قال جيم 

فقال ببدعة الكالم خمق القرآن ، القول بفتنة قت ما ظير ولكنو أتى في و 
 النفسي .

_رحمو اهلل تعالى _ كتاب التوحيد ، ليفصل فيو بين عقيدة وألف بن خزيمة 
 أىل السنة والكالبية.

 ظهىر األشبعزة
في بداية القرن الرابع ، ضعف العمماء ، وظير أبو الحسن األشعري ، والذي 
ظل أربعين عاما معتزليا ، بل كان زوج أمو الجبائي ، وىو أحد رؤوس االعتزال ، 
لكن أبا الحسن رجع عن اعتقاد المعتزلة ، بل ناظرىم ، وأراد أن يرجع إلى عقيدة 

 . عمى التحقيق الب أىل السنة ، فأخطأ ورجع إلى عقيدة ابن ك
وجاء بعده عمماء عمى طريقتو ، أرادوا أن يستدلوا لمذىبو ، وكانوا عمى 

 طريقتين :
 و بالنقل : كالبييقي ، ابن حبان ، ابن فورك .قوالفريق يستدل أل
ألقوالو بما رأوه عقال : كالباقالني ، واآلمدي ، والجويني ،  وفريق يستدل

 والرازي .
عري ، فقد زاد عمى بدعتو ، ونأى عن طريقتو ، فألن وكل من جاء بعد األش
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أبو الحسن رحمو اهلل ، قد ابتعد عن السنة شبرا ، فمن جاء بعده ابتعد ذراعا ، كان 
 ثم باعا .

 فمقد جاء الجويني ، وخمط مذىب األشاعرة باالعتزال .
 ، ومن بعده الغزالي ، الذي خمط منيج األشاعرة بالتصوف.ثم اآلمدي 

، الرزاي ، وىو الذي نفى الصفات كميا إال صفات المعاني السبعة : )) العمم ثم 
 الحياة ، القدرة ، الخمق ، السمع ، البصر ، اإلرادة (( .

)) مذىب السمف أسمم ، ومذىب الخمف :  تمك المقالة عظيمة الخطأ  وىو القائل
 أحكم وأعمم (( !!

يبينون زيف ىذه المقاالت ، توجت عمماء لإلسالم ، ، يظير وفي كل ىذه الفترات
، ثم ردودىم بردود شيخ اإلسالم ، أحمد بن عبد الحميم بن تيمية رحمو اهلل تعالى

 ، ومن تالىما من تالميذ ليما .شيخ اإلسالم محمد بن عبد الوىاب ، رحمو اهلل تعالى
 ظهىر انعهمبنيت

ظيرت الدعوات ومع ضعف الخالفة اإلسالمية ، وسقوط الخالفة العثمانية ، 
 . قافتو المفمسة الدنيةوثاالنحاللية عن الدين ، والتأثر بالغرب ، ،

وال يخفى عميكم ما قام بو اليالك أتاتورك ، حينما أعمن الحكم العمماني ، بدل من 
 الخالفة اإلسالمية.

ظيرت الدعوات االشتراكية ، و  الجديدةفدخمت عمى بالد المسممين النظم واألحكام 
ات الميبرالية ، والعممانية ، بقسمييا : العممانية الجزئية كتمييد ، والعممانية ، والدعو 
 غاية .ك ) اإللحاد ( الكمية

ىذا مجمل لظيور الفرق ، وفي المحاضرتين القادمتين إن شاء اهلل تعالى نتكمم 
 عن أىم وأخطر انحرافيين : التشيع ، ثم اإللحاد .

 (79ٔ7ٔ11ٕٓٓٔٓٓٓ يصخشلا ستاو لا ربع ،ةداملا لوح ةمئسألاو  لصاو تمل)


