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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
  االختالف وموقفنا منو

 والنيي باالجتماع األمر في الواردة والنصوص الحديث؟ بيذا الَمْعِني   ومن االختالف؟ عن نتحدث لماذا( 1)
 االختالف عن

 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت
من ييده اهلل فال مضل  ،ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ،نحمده ونستعينو ونستغفره ،إن الحمد هلل

صمى  ،عبده ورسولو وأشيد أن محمًدا ،شريك لو إلو إال اهلل وحده ال وأشيد أن ال ،ىادي لو ومن يضمل فال ،لو
    :أما بعد ن،صحبو أجمعيوعمى آلو و  ،ارك عميووباهلل وسمم 

أن  -تعالىو تبارك -وأسأل اهلل  ،خوة واألخواتأييا اإل ومرحًبا بكم جميًعا، وبركاتو فسالم اهلل عميكم ورحمتو
ياكم عمى ذكره وشكره وحسن عبادتو  .يعيننا وا 

ولكن كما كنت أذكر بعدد من المناسبات أن تعميم  ،جديد فيما يتعمق بموقفي من التصوير ال :في البداية أقول
وأما توسع  ،فُيرتكب أخف الضررين لدفع أعالىما ،والخروج في ىذه الفضائيات من فروض الكفايات ،الناس
 ينبغي أن يراجع اإلنسان فيو نفسو.الذي و  ،التصوير فيذا من المنكر بيذاالناس 

 .ىذا اليوم من بعد صالة العصرما زلت أستخير إلى  وما ،في ىذا اإلخوان أكثروا عميّ 
 عن تساؤالت متعددة: -إن شاء اهلل-وسيجيب ىذا الحديث  ،نا منوفي ىذه الميالي عن االختالف وموقفِ  حديثنا

 لماذا نطرح ىذا الموضوع؟ :فأول ذلك
 ؟ب بذلك: من المخاطَ والثاني

 .ثم نتحدث عما ورد من النصوص باألمر باالجتماع والنيي عن التفرق واالختالف
انبت االختالف واجتمعت عمى ىل حققت األمة ذلك وامتثمت فج :لسؤال اآلخرد الكالم عمى ارِ ثم بعد ذلك يَ 

 .الحق؟
آلت  ونرى ما ،ىذا السؤال بعد أن نستعرض التاريخ ُيذكر في الجواب عن ثم بعد ذلك يأتي الكالم عمى نتيجة ما

 .ق واالختالفلتفرّ أو األسباب التي أدت إلى ا ،فيكون الكالم بعد ذلك عن العمة والسبب ،إليو أحوال األمة
 امل مع االختالف، كيف نتعامل معو؟وىو عن كيفية التع ،ثم بعد ذلك يأتي الكالم عمى سؤال آخر مع جوابو
 لسبيل إلى ذلك؟ا ؟ ماالطريق ، ماالطريق إلى االجتماعىو و  ،ثم بعد ذلك يأتي الكالم عمى سؤال آخر وجوابو
 -إن شاء اهلل  -وسأذكر في مضامين ىذا الحديث  ،مياليلىذه اىذه مجامع ىذه القضايا التي نتحدث عنيا في 

 .هلل بو عميما وأشياء أخرى من التاريخ فييا من العبر والعظات ما ،أشياء من كالم أىل العمم
 .في السؤال الذي أشرت إليو آنًفا  نبدأ أوالً 

 لماذا نتحدث عن االختالف؟ 
واالنقسام  ،وصارت حالنا عميو مما يعرفو العدو والصديق من كثرة التفرق ،نتحدث عن االختالف لما وصمنا إليو

 .والتنازع والتناحر عمى جميع المستويات ،والتشرذم واالختالف
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، -تبارك وتعالى-الدعوة إلى اهلل ، وتجد ذلك في المنتسبين إلى لمنتسبين إلى العمم عمى قدم وساقتجد ذلك في ا
، إال وأعماليم وأحواليم ،ف اىتماماتيم، وتجد ذلك في طوائف األمة عمى اختالادين بالجيفي المشتغموتجد ذلك 

 .تبارك وتعالى-من رحم اهلل 
زيادة إلى األمر الذي أدى  ،السيما اإلعالم الجديد ،وىو ىذا اإلعالم بأنواعو ،ىذا باإلضافة إلى أمر آخر

 :وذلك من جيتين ،والتفرق والتشرذم وكثرة االختالف ،التنازع والشر
وال أن يخرج  ،يستطيع األكثرون أن يعتموا المنابر الكان  أو قبل سنين أن ذلك صار بيد كل أحد، قديًما األولى:
 بين أو متحدثًا ،قى منطوًيا عمى نفسوفيب ،يؤىمو ليذا التصّدر يجد ما ألنو ال ؛في قناة فضائيةالواحد منيم 
  !.الحديث؟ىذا غ وماذا عسى أن يبمُ  ،زمالئو

رون حيث يتميّ  ،والوسائط والوسائل بيد الصغار اآلالتفصارت ىذه  ،لو منبرَ  من ال جد منبرُ وأما اليوم فقد وُ 
  .بيا أكثر من الكبار
يمنعو سوى  الكالم الذي يكتبو ال أو ،ويسجمو بصورتو وصوتو ،يمنعو من الكالم الذي يمقيو وصار كل أحد ال

يريد أن  ،شاء ه بمايتفوّ  ،شاء يقول ماو  ،يكتب ما شاء حد صارل أك ،يحجزه عن ذلك أحد يحجبو وال ، النفِسو
ذا تكّمم كل أحد  ،روأن ُينظ   ،في كل قضية تقع ُيبدي رأًيا  وال ،بقيد عممٍ  ال ،قيد بيذه الطريقة من غير شرط والو وا 
  .بقيد نيٍة وقصٍد صالح وال ،دبقيد حكمة يراعي فييا المصالح والمفاس وال ،بقيد عقلٍ  وال ،بقيد ورع

ركيك ُينبئ عن  وأن ُيسجل ىذا الحضور بتعميق ىش   ،الواحد حضوًرا نا أن ُيثبتَ ولربما كان الدافع لدى بعضِ 
في معرفة الواقع . وضحالة  ،وضحالة في الثقافة ،وضحالة في الرأي ،وضحالة في العمم ،ضحالة في التفكير

 أن نكتب، الميم أن نتحدث، الميم أن ُنبدي رأًيا في كل واقعة تقع. الميم
ن بأقطارىا، والمشكمة ه مَ ؤ رسمو بعد ذلك يقر ثم يُ  ،يكتب وبمجرد ما ،أن ذلك صار يبمغ اآلفاق :المشكمة األخرى
 ،أو أسماء مستعارة ،وغير العاقل كل ىؤالء يكتبون تحت أسماء حقيقية ،أن العدو والصديق العاقلاألخرى أيًضا 

اإلسالم؟ ىل ىذا الذي يكتب من أىل السنة؟ ىل ىذا من أىل  ُيدَرى مية فالُيخفي االسم الذي يكتب تحتو بالكأو 
  ىل ىذا من أعداء المسممين؟

ندري ىذه الكتابة كتبيا عدو مندس من  ، الزنمي ، النمّيز معيا بين المعتوه والمدسوس لقد صرنا إلى حال ال
 ،لكنو لم يسعفو عقمو ،أو أن الذي كتبيا رجٌل من المسممين ،إلسالم يريد اإلفساد واإليقاع بين المسممينأعداء ا
  .ت كتابتو مدمرًة مفسدةورعو وتقواه، فجاءدينو و  وال ،وال رأيو

إلى رنا حتى صواالختالف  ،والتشرذمواالنقسام إلى مزيد من التفرق  فصار ذلك سبًبا ،نشاىده جميًعاوىذا أمر 
 .تحتاج إلى مزيد من التوصيف وال ،الحال التي نعرفيا جميًعا

 :عمى السؤال اآلخر وىوّم يأتي الكالم ومن ثَ 
 بيذا الحديث؟ من الَمْعِنيّ 

نما المقصود بو أواًل، وقد أحضرُت ىذا أعني بو طائفة بعينياوال  ،خاطب شخًصا بعينوأ في ىذا الحديث ال ، وا 
 ،سيذّكر بذلك نفوأن أ ،، أن أعظ بو نفسيول من ُيقصد بيذا الحديث ىو نفسيفي نفسي أن أ ليالي وأياًما
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، ويعرض عممو يقول حاسب اإلنسان عمى مافيما أقول أن اهلل سي -عز وجل-ي اهلل وأستحضر الوقوف بين يد
  .عمى قولو
 ،لكن ىذه نصيحة أنصح بيا نفسي ،االكالم كثير، والكتابات كثيرة جد  و  ،طبالخ ،حاسب بيذه الطريقةوكمنا سن

في  اوأن نفكر ممي   ،ممراجعة والمحاسبةل لعل ذلك يكون سبًبا ،ُمغوأن َتبو  ،وأنصح بيا من شاء اهلل أن ينتفع بيا
 .ب بوومخاطَ  ،بذلك عني  فكل واحد منا مَ  ،أن نراجع مواقفنا ،صرنا إليو وما ،أقوالنا وكتاباتناأعمالنا و و  ،حالنا
ىذه الُجمل  :قالفي ،ُيفرَّق عمييم أجزاء ىذا الحديث ،بحاٍل من األحوال أن يتوجو الذىن إلى قوٍم آخرينيصح  فال

نما  ،المرادىو ، ليس ىذا وىذه الجمل ُيقصد بيا فالن ،فالن وىذه الجمل ُيقصد بيا ،ُيقصد بيا الطائفة الفالنية وا 
فيي نصيحة مشفق، نصيحة  ،توجو إلى المتحد ث بوو موأول ذلك أن ،ىذا الحديث متوجو إلى كل واحد منا بعينو

نما ىو كالم محب مشفق ،شامت وال ،حانقوال  ،محب، ليس ىذا بكالم متحامل حب الخير إلخوانو ي ،وا 
  .يزكي نفسو بحال من األحوال ، والالمسممين جميًعا، وينصح ليم بما ينصح بو لنفسو

ى اهلل راجع مواقفو حتى يمق، يراجع نفسو دائًماد ىو الذي يسدّ ولكن العاقل المُ  ،ة والعثرةقع منا الزلّ تو  ،خطئكمنا ن
  .عمى حاٍل مرضّية -لعز وج-

  .، والرجوع بنفس أخرىسبيل إلى االستدراك فإذا ذىبت فال ،كما قال بعض السمف ،ىي نفس واحدة
ويرى البالء والخطأ  ،ه نفسووأن ُينزّ  ،أن يجعل اإلنسان نفسو بمنأى عن ىذا كمو يصح بحال من األحوال وال

 .واالنحراف في غيره
وكمنا  ،خطئوكمنا ي ،ركمنا يقص ،صحح الخطأ والزللوال أن ي ،يمكن أن يصل اإلنسان إلى حق بيذه الطريقة ال

 أن يحفظنا -تبارك وتعالى-، ولكن نسأل اهلل أو في جوارحو ،قمبو أو في لسانو في يقع وكمنا يقع منو ما ،ذنبي
ياكم بالسنة واالعتصام بيا  عيذنا ويجنبنا ُمضالت الفتن.ن يوأ ،وأن يميتنا عمى ذلك ،وا 

وصار الشر والفتنة  ،م وأكبرصار التخّطف أعظىذا العصر لكن في و ، تتخطف الناس منذ القدم الشياطين
 أقرب إلى الواحد مّنا من اليد لمفم. 

بعد  ،في باب الشيوات ،الدنياالتي يصل بيا إلى أنواع الشرور في  ذلك ىذه األجيزةويكفي في  ،فتن الشيوات
 وأراده قبل سنين قريبة.  ،ى من طمبوأن كان ذلك يتعّذر عم

من الكفار بطوائفيم من  ،يستطيع الواحد وىو في بيتو أن يقرأ في مذاىب األرض ،ذلك فتن الشبياتوك
وأن يمج في كل  ،ويقرأ في مذاىب أىل البدع واألىواء بأنواعيم ،ومذاىب أىل الكتاب والمالحدة ،المشركين

 .ثير الشبياتوي ،كنة وموقع ُيمب س وُيشكّ مدوّ 
فمن لو ميل إلى العمم والثقافة يجد من  ،وعمى كل باب شيطان يدعو إليو ،وأبواب جينم ُمشَرعة ،فالشياطين ُكثر

 .إليَّ  ،شياطين من يقول : إليَّ ال
، ومن يكون في طبعو شيء من إليَّ  ،: إليَّ شياطين من يقولنوع غمظٍة وشدة يجد من ال ومن يكون في طبعو

، من يميل إلى الشيوات بأي نوٍع منيا يجد من الشياطين من يوافق ذلك، ويجذبو إلى باٍب من أبواب جينم نالمي
 فيناك أبواب وشياطين قد تخصصوا في ىذه األبواب.

  .قد استفحل تعاني منو األمة منذ الِقدمالذي المقصود أن ىذا االختالف 
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يكون من قبيل اختالف  ومنو ما ،يكون من قبيل اختالف التنوع يخفى عمى أحٍد منكم أن االختالف منو ما ال
  التضاد.

الف المذموم الذي يحصل معو تأصبحنا نختمف االخالشديد ولكن لؤلسف  ،تحتاج إلى شرح جممة ال هوىذ
يجوز االفتراق  التي الو اختالف التنوع قبيل في أمور ىي من  ،والعداوة والبغضاء ياجرالتدابر والتقاطع والت

  .عمييا
فيو  ،صالح بعد الفرائض، وىذا ُفِتح لو أبواب من الخير والعمل اللو أبواب من الخير والعمل الصالحىذا ُفِتح 
 .ُيعَنى بيا

اختالف  قبيل فيذا كمو من ،العممبوىذا ُيعَنى  ،سبيل اهلل، وىذا ُيعَنى بالجياد في ىذا ُيعنى بالدعوة إلى اهلل
 بسببياىذا النوع صرنا فيو إلى حاٍل يحصل حتى ولكن لؤلسف الشديد  ،، االختالف في العمل المشروعالتنوع

 التنازع المذموم.
إشكال فيو، كمو حق،  ، فيذا الأنواع القراءات الصحيحة الثابتة ،اختالف التنوع مثل: صيغ العبادات المشروعة

 .أنواع األذكار المشروعة
اختالف  ؟صير إليو الحال في اختالف التضادفماذا عسى أن ت ،فإذا تحول ىذا إلى نوع من االختالف المذموم

 .، الصواب والخطأد الذي يوجد فيو الراجح والمرجوحالتضا
ألن لو من المسوغات  ؛وة والبغضاءال يوجب العدا منو ما -كما ىو معموم-واختالف التضاد ىذا في أصمو 

 .وقد كتب فيو العمماء ،بررهي واألسباب ما
 "،رفع المالم عن األئمة األعالم" في كتابو: -رحمو اهلل- كتبو شيخ اإلسالم ابن تيمية ماالكتب  هومن أبرز ىذ

   .لماذا يختمفون ،ذكر أسباب اختالف العمماء
، ولكن ىذا االختالف إذا وجب ذلك بينيم العداوة والبغضاءولم ي ،اختمفوا -عنيمتعالى رضي اهلل -والصحابة 

-دابر الذي نيانا اهلل الت ، يتحول إلى اختالف مذموم يحصل بسببواختمط مع األىواء فإنو يتحول إلى شيء آخر
وىذا أمر مشاىد لؤلسف  ،والحمية الجاىمية ،، تحصل معو العصبياتعنو، التقاطع، تغّير القموب -عز وجل

  .عمى نطاق واسع بين طوائف األمة
ثم بعد ذلك تتحول إلى  ،توجب التفّرق واالختالف ، اجتيادات الاختالٍف في االجتياداتتحصل العداوات بسبب 

  .صمى اهلل عميو وآلو وسمم-رسولو يرضاه  وال -عز وجل-يرضاه اهلل  نزاٍع ال
الذي ُيبنى عمى أصول  ،واسعيذا باب فوىو اختالف أىل األىواء  ،أما االختالف غير السائغ في أصمو

، الذي م إلييا النصوص من الكتاب والسنة، الذي ُيبنى عمى غير أصلُتحاك ،، عمى قواعد غير صحيحةمنحرفة
 .لواالستداليم والنظر صحيحة في العمم والف من قاعدةٍ  يكون قائمو منطمًقا ال

، ىذا الذي الطوائف منذ وقٍت طويليذا انحرفت ب ،بو ُيعتدّ  وىو الخالف الذي ال ،ىذا خالف أىل البدع واألىواء
 .تالف الحقيقي بين طوائف األمةخأوجب اال

وتتشرذم  ،، أصبحت الطائفة الواحدة تنقسم عمى نفسياعصر أصبحنا نختمف عمى االجتياداتلكننا في ىذا ال
أو كان  ،، أو تحقيق المناطأو في قضايا العمل والتطبيق ،لعممسواء كان ذلك في مسائل ا ،عمى أمور اجتيادية
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كان ينبغي أن  ،في قضايا مثل ىذه، نختمف أو تجريحو ،في توثيق زيٍد أو عمروذلك في أمور أخرى كالكالم 
؟ ماذا ثم ،وىذا لو نظره، وىذا لو نظره وىذا لو رأيو وىذا لو رأيو ،جتياد في مثل ىذه القضايا سائًغايكون اال

  تحولت الحال إلى شيء آخر.
ذا وافقتَ  ،ونا عمى كل شيءنريد من اآلخرين أن يوافق وسيأتيكم في التاريخ عجائب  ،ىذا ىذا لم توافق وا 

 . وغرائب
فإن ذلك يتكرر في واقعنا حتى إنو  ،نترك االعتبار بالتاريخ والنظر فيما مضى وكان ما نحن كثيًرا ،ولؤلسف
 . يبَق إال األسماءبيو تماًما ولم لربما يش

كيف  يعجب منو العاقل والغرائب ما ،وسأورد لكم في مضامين ىذا الحديث من العجائب ،األسماء فقط تتغير
وستجد  ،كأنيم ُخمقوا لالختالف ستجد في التاريخ أشياء، ستجد أقواًما !،بين البشر فضاًل عن أىل اإليمان؟يوجد 

ر بأن لكل ناعٍق إال أن ذلك ُيذك   ،ع عميو صاحبومكن أن ُيتابَ ي ال والضالالت مانحرافات من األفكار واآلراء واال
  فعاًل في ىذا التاريخ الطويل.وتجد مصداق ذلك  ،اتبعً 

 :إلى الكالم عمىننتقل بعد ذلك 
  :النيي عن االختالفاألمر باالجتماع و النصوص الواردة في 
}َواْذُكُروْا ِنْعَمَت الّمِو َعَمْيُكْم ِإْذ عمينا باالجتماع  -عز وجل- اهللذكرنا بنعمة الشارع تارة يف ،وىي نصوص كثيرة

 .[ٖٓٔ: عمران آل] ُكنُتْم َأْعَداء َفأَلََّف َبْيَن ُقُموِبُكْم َفَأْصَبْحُتم ِبِنْعَمِتِو ِإْخَوانًا{
ألنو إذا حصمت العداوة بين الناس والشر  ؛من أجل أن ُنحافظ عمييا ر بيذه النعمة من أجل أن ُتحفظ،تذكي

  .إلى غير ذلك من اآلثار التي سنذكرىا بعد ذلك ،واشتغل الناس ببعضيم ،وتالشت القوى ،تفّرقت القموب
 ،الزموا الجماعة :يعني (1) ((عميكم بالجماعة)): -صمى اهلل عميو وسمم-كما قال النبي  ،أمرنا باالجتماعي وتارةً 

 .(2) ((فإن يد اهلل عمى الجماعة))وقال: 
 ،مع الواحد فإن الشيطان))ي الحديث اآلخر: وف ،تكون معيم بمعنى أن الناس إذا تفّرقوا وتشرذموا فإن يد اهلل ال

 .(3) ((وىو من االثنين أبعد

 فكيف بالذي ، !قيد شبر (4) ((ٍر فقد خمع ربقة اإلسالم من عنقويد شبمن فارق الجماعة ق فإنو))وفي الحديث: 
 !.فارق أميااًل وفراسخ؟ييخالف و 

                                                           

(، رقم: ٘ٙٗ/ٗ، باب ما جاء في لزوم الجماعة )-صمى اهلل عميو وسمم-أخرجو الترمذي، أبواب الفتن عن رسول اهلل  (ٔ)
 (.ٚٗٛ(، رقم: )ٙٓٔ/ٕ(، والنسائي، كتاب اإلمامة، التشديد في ترك الجماعة )ٕ٘ٙٔ)
(، ٕٜ/ٚعن عرفجة فيو ) القةفارق الجماعة، وذكر االختالف عمى زياد بن عِ ( أخرجو النسائي، كتاب تحريم الدم، قتل من ٕ)

 (.ٕٓٓٗرقم: )
(، رقم: ٘ٙٗ/ٗ، باب ما جاء في لزوم الجماعة )-صمى اهلل عميو وسمم-أخرجو الترمذي، أبواب الفتن عن رسول اهلل  (ٖ)
 (.ٗٔٔ(، رقم: )ٕٛٙ/ٔ)(، وأحمد ٜ٘ٚٔ(، رقم: )ٕٗٛ/ٛ(، والنسائي في السنن الكبرى )ٕ٘ٙٔ)
(، والنسائي، كتاب قطع السارق، تعظيم السرقة ٛ٘ٚٗ(، رقم: )ٕٔٗ/ٗأخرجو أبو داود، كتاب السنة، باب في قتل الخوارج ) (ٗ)
 (.  ٕٓٙٗٔ(، رقم: )ٖٗٙ/ٖ٘(، وأحمد )ٕٚٛٗ(، رقم: )٘ٙ/ٛ)
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 َفَتْفَشُموا َتَناَزُعوا َواَل } ،[ٖٓٔ: عمران آل]{ َتَفرَُّقوا َواَل  َجِميًعا المَّوِ  ِبَحْبلِ  َواْعَتِصُموا} :وتارًة ينيانا عن التفرق صراحةً 
 .[ٙٗ: األنفال] {ِريُحُكمْ  َوَتْذَىبَ 
 .وجماعتكم ونصركمقوتكم  :يعني

 َأنْ }:  -عز وجل-اهلل إلى أن قال  [ٖٔ: الشورى]{ ِإَلْيكَ  َأْوَحْيَنا َوالَِّذي ُنوًحا ِبوِ  َوصَّى َما الدِّينِ  ِمنَ  َلُكمْ  َشَرعَ }
 َمنْ  ِإَلْيوِ  َوَيْيِدي َيَشاءُ  َمنْ  ِإَلْيوِ  َيْجَتِبي المَّوُ  ِإَلْيوِ  َتْدُعوُىمْ  َما اْلُمْشِرِكينَ  َعَمى َكُبرَ  ِفيوِ  َتَتَفرَُّقوا َواَل  الدِّينَ  َأِقيُموا
 .[ٗٔ ،ٖٔ: الشورى] {َبْيَنُيمْ  َبْغًيا اْلِعْممُ  َجاَءُىمُ  َما َبْعدِ  ِمنْ  ِإالَّ  َتَفرَُّقوا َوَما*  ُيِنيبُ 

-األنبياء من لدن نوح إلى أوحى بو  وما -صمى اهلل عميو وسمم- لنا من الدين عمى لسان نبيناىذا الذي شّرعو 
  .صمى اهلل عميو وآلو وسمم وعمى سائر األنبياء

 .(1) ((تفرقوا وال أن تعتصموا بحبل اهلل جميًعا))وذكر منيا  ((إن اهلل يرضى لكم ثالثًا))حديث: وفي ال
 .صمى اهلل عميو وسمم-لما بعث اهلل بو رسولو  أن االختالف منافٍ  -أييا األحبة-والمقصود 

ختمفتم كان تختمفوا فإنكم إن ا ال)): لخميفة الراشد الُمحدَّث أنو قالا -عنوتعالى رضي اهلل -وقد جاء عن عمر
  .صمى اهلل عميو وسمم-يخاطب أصحاب النبي  (2) ((َمن بعدكم أشدَّ اختالًفا

بن كعب وابن مسعود يختمفان في  لما سمع ُأبيَّ  -رضي اهلل تعالى عنو وأرضاه-وانظر إلى ىذا الموقف منو 
الرجل يمبس اإلزار فيل ُيطالب بأن يمبس الرداء فيستر  ،مسألة فقيية ،صالة الرجل في الثوب الواحد أو الثوبين

في  -رضي اهلل عنيم-اختمف ُأبي وابن مسعود وىما من عمماء الصحابة  ؟أو منكبيو حال الصالة ،عاتقيو
    .مسألة سائغ االختالف فييا

من أصحاب النبي  نرجال :وقال ،صعد المنبر -عنوتعالى رضي اهلل -فماذا كان موقفو  ،سألة فرعية كما ُيقالم
 ا بعد مقامي ىذا إالأسمع اثنين اختمف ال ،ر المسممونفعن أي ُفتياكم يصدُ  ،اختمفا -صمى اهلل عميو وسمم-

 .(3)صنعت وصنعت
عمى المنبر  -رضي اهلل عنو-ويقف عمر  ،وابن مسعود كبار ُأبيّ مسألة فقيية بين اثنين من عمماء الصحابة ال

 .د من يختمفونيتوعّ  ال عالًما وال متعمًما، يستثني أحًدا ويتوعد وال
نكتب في ىذه  كيف لو اّطمع عمى ماو  ؟الحال التي نحن عمييا -تعالى عنورضي اهلل -ى عمر أفكيف لو ر 

 بما شاء.وأن يتكمم  ،كل واحد يريد أن ُيبدي رأيو ؟الوسائط والوسائل الجديدة
من  اخالف فيي ،وكانت لو آراء في بعض المسائل ،في أيام خالفتو قال لقضاتو -عنورضي اهلل تعالى - عمي  
اقضوا كما كنتم تقضون )): ، قال؟فماذا قال لمقضاة ىؤالء ،الخميفة وىو ،فيياغ الخالف فقيية يسو مسائل  ،قبمو

                                                           

والنيي عن منع وىات، وىو االمتناع من أداء أخرجو مسمم، كتاب األقضية، باب النيي عن كثرة المسائل من غير حاجة،  (ٔ)
 (.٘ٔٚٔ(، رقم: )ٖٓٗٔ/ٖحق لزمو، أو طمب ما ال يستحقو )

(، ٔٔٗ/ٛاإلبانة الكبرى البن بطة )و (، ٕٗ٘/ٗشرح السنة لمبغوي )و (، ٖٕٗٔ(، رقم: )ٗٛٚٔ/ٗانظر: الشريعة لآلجري ) (ٕ)
 (.٘ٛ/ٔمصنف ابن أبي شيبة )و 
 (.ٜٚٔ/ٔرب العالمين ) انظر: إعالم الموقعين عن (ٖ)
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 ول عن ىذا والئوأنا مس ،أنا الخميفة :قال الحظ ما (1) ((وأرجو أن أموت كما مات أصحابي ،فالخال فإني أكره
   .بو -عز وجل-بما أتبناه وأدين اهلل  ى بين الناس إالمكن أن ُيقضَ ي

وىو أيًضا من أىل القضاء ومع ذلك يقول  ،ومن قضاتيم وىو الخميفة، إمام مجتيد ،لصحابةمع أنو من عمماء ا
 ".الفا كما كنتم تقضون فإني أكره الخاقضو ": مثل ىذا الكالم

 .دين اهلل بوأ يمكن أن يمضي في ىذا العيد في أيام خالفتي إال ما وال ،بيذا -عز وجل-أدين اهلل  أنا :قال ما
كل ذلك  ،ومع ذلك يأمرىم أن يقضوا بما كانوا يقضون بو منيا ،يرى أنيا غير صحيحة وى، أشياء قال ىذا ما

  كراىيًة لالختالف.
 [٘ٓٔ: عمران آل]{ َواْخَتَمُفوا َتَفرَُّقوا َكالَِّذينَ  َتُكوُنوا َواَل }ية أولئك الذين تفرقوا واختمفوا وتارًة ينيانا الشارع عن مشاب
 .فنحن منييون عن التشبو بيم

من التشبو التي  مخالفة أصحاب الجحيم ذكر أنواًعا في اقتضاء الصراط المستقيم -اهللرحمو -وشيخ اإلسالم 
 من ننسَ  لتتبعنّ )): -صمى اهلل عميو وسمم-النبي لقول  كان قبميا مصداًقاوشابيت من  ،ضاىت فييا ىذه األمةُ 

 .(2) ((...بذراع اوذراعً  بشبر، اشبرً  قبمكم
التفرق واالختالف،  :ألمم قبميااضايا التي تابعت فييا ىذه األمة ىذه القمن  -رحمو اهلل-فذكر شيخ اإلسالم 

 .(3)التنازع
لَ  المَّوَ  ِبَأنَّ  َذِلكَ } :وتارًة يذم أىل التفرق نَّ  ِباْلَحقِّ  اْلِكتَابَ  َنزَّ : البقرة]{ َبِعيدٍ  ِشَقاقٍ  َلِفي اْلِكتَابِ  ِفي اْخَتَمُفوا الَِّذينَ  َواِ 

ٔٚٙ]. 
يقول عن  -تبارك وتعالى-واهلل  ،يمحصل من من أجل أال يصدر عنا ما ،وقعوا فيو ماأال نقع فييذميم من أجل 

 .[ٖ٘: المؤمنون] {َفِرُحونَ  َلَدْيِيمْ  ِبَما ِحْزبٍ  ُكل   ُزُبرًا َبْيَنُيمْ  َأْمَرُىمْ  َفَتَقطَُّعوا}: أولئك
وعمموا بيا ودعوا  ،أخذوا بيا كل فرقة صنفوا كتًبا أيْ  :بر: الكتب، يقولز  ال": -رحمو اهلل-يقول الحافظ ابن القيم 
  .(4)"إلييا دون كتب اآلخرين

ليؤالء الذين تقطَّعوا أمرىم بينيم  -وجل عز-ىذا الذم الذي ذكره اهلل  :يعني ،كما ىو الواقع الذي نعيشو اآلن
  .؟وتعالىتبارك -أو من المشركين ممن ذميم اهلل  ،، ىل يختص بأولئك من أىل الكتاباُزبرً 

 ."عمى قدر المقام يكون المالم"وذلك أنو كما قيل:  ،ي ذلك من ىذه األمةمن وقع فأن ىذا الذم يمحق  :الجواب
االختالف كان الذم الذي يمحقيم أعظم فإذا وقع منيم ىذا التفرق و  ،ىذه األمة أشرف ونبييا أكمل وكتابيا أعظم

 .حوال أن تتقطع أمرىا بينيا ُزبًرابحال من األ يجوز لؤلمة فال ،ن قبميممن الذم الذي يمحق مَ 
                                                           

، باب مناقب عمي بن أبي طالب القرشي الياشمي أبي الحسن -صمى اهلل عميو وسمم-أخرجو البخاري، كتاب أصحاب النبي  (ٔ)
 .(ٖٚٓٚ)رقم (، ٜٔ/٘) -رضي اهلل عنو-
ومسمم، كتاب العمم، باب (، ٖٙ٘ٗ(، رقم: )ٜٙٔ/ٗأخرجو البخاري، كتاب أحاديث األنبياء، باب ما ذكر عن بني إسرائيل ) (ٕ)

 (.ٜٕٙٙ(، رقم: )ٕٗ٘ٓ/ٗاتباع سنن الييود والنصارى )
 (.ٖٛٔ/ٔانظر: اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم ) (ٖ)
 (.ٜٚٔ/ٔإعالم الموقعين عن رب العالمين ) انظر: (ٗ)
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، ىؤالء ليم مصنفات وكتب يرجعون إلييا وىؤالء ليم مواقع ،ؤالء ليم مواقعى وىؤالء ليم شيوخ، ،ىؤالء ليم شيوخ
، ىذا مما ذمو اهلل يجوز ، ىذا الالء ليم مصنفات وكتب يتمقون عنياوىؤ  ،ويتمقون عنياعمييا  ويتربونويتتممذون 

 . ر منووحذّ  -ارك وتعالىتب-
رضي اهلل - يقول ابن عباس ،[ٙٓٔ: عمران آل]{ ُوُجوهٌ  َوَتْسَود   ُوُجوهٌ  َتْبَيض   َيْومَ }: يقول -تبارك وتعالى-واهلل 

 . (1)"والفرقة  البدعة أىل وجوه وتسودّ  ،وجوه أىل السنة واالئتالف ّض تبي": -تعالى عنيما
 اْسَودَّتْ  الَِّذينَ  َفَأمَّا}قال:  -تبارك وتعالى-هلل ألن ا ؛المعنى أعم من ذلك ،"تبيض وجوه وتسود وجوه"الحظ 
 .[ٙٓٔ: عمران آل] {ِإيَماِنُكمْ  َبْعدَ  َأَكَفْرُتمْ  ُوُجوُىُيمْ 

 وجماعة من السمف حمموا ذلك عمى ما -عنيما تعالى رضي اهلل-لكن ابن عباس  ،فيذا فيمن وقعوا في الكفر
  .يشبيو فأدخموه تحتو

 ،فميس كذلكوأن من خالفيم  ،ىم عميو بأنيم أىل السنة والجماعة إن الكثيرين يّدعون في خاصة أنفسيم أو فيما
: نعم نحن أىل السنة قد يقولفإن السامع  -عنيماتعالى رضي اهلل -عن ابن عباس مثل ىذا النص ما يرد فحين

 . المسممين عمى قضايا اجتياديةنو عادي إخواوي ،وىو يمزق الصف ويشتت الشمل ،واالئتالف
ىي األمور التي ينبغي  ىل نعرف ما ؟فيل نحن من االئتالف أم أننا من أىل االختالف !أىل السنة واالئتالف

    .مور التي ينبغي أن نجتمع عمييا؟أن نختمف عمييا وماىي األ
، جميع الطوائف حتى أولئك الذين عّدىم العمماء من الكل يّدعي أنو عمى ىدى ،المسألة ليست بالدعاوى

ن من عاداىم فيو عمى الضاللة. ا  و  ،: إنيم عمى الحق واليدىيقولون ،عن الثنتين والسبعين فرقةالخارجين 
 ؟العبرة بالدعاوى العريضةىل  العبرة بماذا؟ ىل العبرة باألسماء واأللقاب؟

  .يكون عن ىذا ولكن واقعو أبعد ما ،سماء الشريفة الشرعيةفقد يتسّمى اإلنسان باأل ،ليست العبرة بذلك
غير  رنعم نحن ال ُنق ،الكتاب والسنة والصراط المستقيمولزوم  ،العبرة بما يكون عميو اإلنسان من االستقامة

 . يجوز ألحٍد أن ينتسب إلى اسم غير شرعي وال ،األسماء الشرعية
 َسمَّاُكمُ  ُىوَ }انتسب إلى اإلسالم  [ٛٚ: الحج]{ َىَذا َوِفي َقْبلُ  ِمنْ  اْلُمْسِمِمينَ  َسمَّاُكمُ  ُىوَ }انتسب إلى اإلسالم 

-وسمم صمى اهلل عميو -الذي سمانا ىو إبراىيم أن ، أو ىو اهلل: أن الذين سمانا لمسمف عمى القولين {اْلُمْسِمِمينَ 
 . ننتسب إلى غير ذلك وال ،ننتسب إلى أىل السنة والجماعة ،
من تمك األسماء التي نسمييم بيا أو التي يسمون  الناس انطالًقا نتعامل مع في الوقت نفسو ال اأيضً  لكنناو 

نما ننظر في حقيقة ماُنقر غير األسماء الشرعية أنفسيم بيا مع أننا ال من االعتصام بالكتاب  ىم عميو ، وا 
   .والسنة ولزوم الصراط المستقيم قواًل وعمالً 

 .[ٚ: ىود] {َعَماًل  َأْحَسنُ  َأي ُكمْ  ِلَيْبُمَوُكمْ } خمق الموت والحياة لماذا؟ اهلل ،ل عمى ىذاالُمعوَّ 
 ،أو دعاوى طويمة نّدعييا وليست العبرة بأسماء وألقاب ،لوجو المشروعليست العبرة بأعمال كثيرة عمى غير ا
  .صمى اهلل عميو وسمم-العبرة بمزوم الحق الذي جاء بو الرسول 

                                                           

 .(ٕٜ/ٕ( انظر: تفسير ابن كثير )ٔ)
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تسوية  ؟ىذا في أي سياق (1) ((ختمفوا فتختمف قموبكمت ال))خاطبنا بقولو:  -اهلل عميو وسممصمى -النبي 
بما فكيف  ،في القموب في الوقوف في الصف يورث اختالًفا إذا كان مثل ىذا االختالف ،الصفوف في الصالة
أمور  ؟والعداوات في القموب ،ماذا عسى أن ُيورث من الشركيف بما ىو أعظم من ىذا؟  ىو أعظم من ذلك؟

صمى اهلل -وكان  ،ودفع أسباب الشر واالختالف ،جمع الكممةل -صمى اهلل عميو وسمم-يسيرة كان يراعييا النبي 
 .(2) ((فإذا اختمفتم فقوموا ،ميو قموبكمائتمفت ع وا القرآن ماءاقر )): يقول -عميو وسمم

يتنازعون في  -تبارك وتعالى-عمى أصحابو وىم يتنازعون في آيات من كتاب اهلل  -صمى اهلل عميو وسمم-خرج 
 بيذا أم ؟،أمرتم أبيذا)): فقال الرمان، وجنتيو في قئفُ  كأنما حتى وجيو، احمر حتى فغضب ،مسائل وقضايا

 .(3)((إليكم؟ أرسمت
ىو الزجر عن  -اهلل عميو وسممصمى -فيكون موقفو  -صمى اهلل عميو وسمم-نقاش وجدال بين أصحاب النبي 

 .ذلك والغضب والنيي عنو
وتبادل  ،يتمو ذلك من التراشق وما ،ُيحسن عبر ىذه الوسائل والوسائط من ُيحسن ومن ال ،فكيف بمجادالتنا 

  .؟!بل والتكفير ،التيم والتضميل
{ النَّاسِ  َبْينَ  ِإْصاَلحٍ  َأوْ  َمْعُروفٍ  َأوْ  ِبَصَدَقةٍ  َأَمرَ  َمنْ  ِإالَّ  َنْجَواُىمْ  ِمنْ  َكِثيرٍ  ِفي َخْيرَ  اَل } :وتارًة ُيرغبنا في الصمح

 .[ٗٔٔ: النساء]
ىؤالء الذين يتنازعون عمى شيء من الدماء أو يتنازعون عمى شيء من  ،وفي االقتتال بين طوائف المسممين

نْ } :األموال أو نحو ذلكاألرض أو   َعَمى ِإْحَداُىَما َبَغتْ  َفِإنْ  َبْيَنُيَما َفَأْصِمُحوا اْقَتَتُموا اْلُمْؤِمِنينَ  ِمنَ  َطاِئَفتَانِ  َواِ 
 ال [ٜ: الحجرات] {َوَأْقِسُطوا ِباْلَعْدلِ  َبْيَنُيَما َفَأْصِمُحوا َفاَءتْ  َفِإنْ  المَّوِ  َأْمرِ  ِإَلى َتِفيءَ  َحتَّى َتْبِغي الَِّتي َفَقاِتُموا اأْلُْخَرى

رك أسباب ت ،ع الكممةمْ ، جَ ىذا خط أحمر ،و محاباة أو غير ذلكبممارسة أ تقف مع ىذا دون ىذا بكممة وال
 .[ٓٔ: الحجرات]{ َأَخَوْيُكمْ  َبْينَ  َفَأْصِمُحوا ِإْخَوةٌ  اْلُمْؤِمُنونَ  ِإنََّما}الشر والتنازع والتفرق 

أن يكون حاليم عمى غير  يصح وال {ِإْخَوةٌ  اْلُمْؤِمُنونَ  ِإنََّما}صيغة التي ىي من أقوى صيغ الحصر جاء بيذه ال
  .ىذا

يؤمن أحدكم حتى  ال)) ،ليا مقتضيات من النصرة والمحبة ىذه األخوةو  ،ة اإليمانية يجب أن تكون متحققةاألخوّ 
 .(4) ((لنفسو ما يحب يحب ألخيو

                                                           

قامتيا )أخرجو مسمم، كتاب الصالة، باب تسوية ( ٔ)  (ٕٖٗ(، رقم: )ٖٕٖ/ٔالصفوف، وا 
(، ومسمم، كتاب العمم، باب ٖٗٙٚ(، رقم: )ٔٔٔ/ٜ( أخرجو البخاري، كتاب االعتصام بالكتاب والسنة، باب كراىية الخالف )ٕ)

 (.ٕٚٙٙ(، رقم: )ٕٗ٘ٓ/ٗالنيي عن اتباع متشابو القرآن )
، باب ما جاء في التشديد في الخوض في القدر -عميو وسممصمى اهلل -أخرجو الترمذي، أبواب القدر عن رسول اهلل ( ٖ)
 .(ٖٖٕٔ(، رقم: )ٖٗٗ/ٗ)
(، ومسمم، كتاب ٖٔ(، رقم: )ٕٔ/ٔ( أخرجو البخاري، كتاب اإليمان، باب: من اإليمان أن يحب ألخيو ما يحب لنفسو )4)

 (.٘ٗ(، رقم: )ٚٙ/ٔمن الخير )اإليمان، باب الدليل عمى أن من خصال اإليمان أن يحب ألخيو المسمم ما يحب لنفسو 
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أو أننا ننسى  ،واقع ومتحقق وحفظ مقتضيات األخوة ،يةىل ىذه األخوة اإليمان ؟حينما نختمف ىل نحن كذلك
 .؟وندير ظيورنا نحوىا ،جميع ىذه الحقوق

لربما صار ذلك إلى حال  ،بل أكثر من ىذا ،كل طائفة تتربص باألخرى الدوائر ،إال القطيعة والتربص ىبقت فال
 ؟ من أجل ماذا ،الرمي بالكفر ،لتكفيربل لربما صار إلى حال من ا ،من االقتتال

{ َبْيِنُكمْ  َذاتَ  َوَأْصِمُحوا المَّوَ  َفاتَُّقوا}يقول:  -عز وجل-واهلل  ،اجتياداتنا في بعض األمور من أجل أننا اختمفنا في
  .[ٔ: األنفال]

يؤثر  وال ،لنصح ناصح يتصغ ألن القموب إن لم تكن متحققة بالتقوى فمعنى ذلك أنيا ال ؛قّدم األمر بالتقوى
  .ذلك فييا

ذا أردتم أن  ،نعممو جميًعا وحصل ليا من أنواع القسوة ما ،اعتراىا ماوالقموب قد اعتراىا  قّرب لكم ىذا بمثال نوا 
صح ر في لذاتو حينما يسمع نكِ وسَ  ،ض الذي قد انغمس في شيواتوفيذا اإلنسان الغافل الُمعرِ  ،يوضحو

  .يؤثر فيو فإن ذلك قد ال ،ووعظ الواعظين ،الناصحين
ذا قيل لو ،ويخرج كما دخل ،يدخل ويسمع خطيب الجمعة واآلخر لربما يسمع  ،لربما يأنف ويغضب ،: اتق اهللوا 

 .وينتصح ،ويتأثر ويستجيب ،ين ويبكيفيرق قمبو ويم ،واآلية والموعظة ،الكممة
واآلخر لم  ،يحممو عمى القبول واالمتثال جد في قمبو من التقوى ما؟ الفرق أن ىذا قد وُ الفرق بين ىذا وىذا ما

والتذكر بآيات  ،ووعظ الواعظين ،يدعوه إلى قبول نصح الناصحين ما -عز وجل-يوجد في قمبو من تقوى اهلل 
 .تبارك وتعالى-اهلل 
مثل ىذا الكالم يؤثر  صار فما ،والنزاع والشقاق ،ىذا االختالفلفنا فييا ل من ىذه الصورة إلى حالنا التي أننتق
  .فينا

وأنو ليس بحاجة إلى  ،غيرهوىذه اآليات لربما يوجو ذلك إلى  ،صوصيسمع مثل ىذه الن ماحين فأصبح بعضنا
  .مثل ىذا الكالم

لذي ا ما ؟لذي حصلا ما ،حديثك ىذا معوال أن يقضي لحظة في الوقوف  ،ىو ليس بحاجة إلى أن يسمع منك
ينتفع بنصح  فال ،في تمك الحاللذي يجعل ذلك المنغمس في شيواتو يصير ا ما ؟لذي غيرىاا ما ،اعترى القموب

 ،مشفق وال ،ناصح وال ،ن عاذليقبل مِ  في ىذا الباب النسان الذي ظاىره االستقامة أيًضا وىذا اإل ،الناصحين
  .أن يوافقوه بغير استثناء من اآلخرين محب إنما يريد وال

 ؟ىل ىذا ىو المراد ،وفيمو وأحكامو ،أن يكونوا معو عمى طول الطريق في كل اجتياداتو وآرائو ،يستثنوا أن ال
  .؟ن الذي يّدعي لنفسو العصمةمَ 
في  -رضي اهلل عنيما-يقول ابن عباس  ،اإلنسان يتيم نفسو دائًما [ٔ: األنفال]{ َبْيِنُكمْ  َذاتَ  َوَأْصِمُحوا المَّوَ  َفاتَُّقوا}

أن و هلل عمى المؤمنين أن يتقوا اهلل ىذا تحريج من ا": {َوَأْصِمُحوْا َذاَت َبْيِنُكمْ  َفاتَُّقوْا المَّوَ }: -تعالىتبارك و -قولو 
  . (1)"يصمحوا ذات بينيم

                                                           

 .(ٕٙ/ٔٔ) الطبري تفسيرانظر:  (ٔ)
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ْمحُ }: يقول -تبارك وتعالى-واهلل   .[ٕٛٔ: النساء]{ َخْيرٌ  َوالص 
ن كان ىذا السياق في قضية معينة ،ىذا عامو   -رحمو اهلل-كما يقول القرطبي -لكن المفظ عام مطمق  ،وا 

 .(1)أنو خيٌر عمى اإلطالقويزول بو الخالف  ،يقتضي أن الصمح الحقيقي الذي تسكن إليو النفوس
  .رقةفيذا خير من الفُ  ،الصمح بين الرجل وامرأتو ،جاء السياق فيو ويدخل في ىذا ما

أنيا  غضةالبَ  ي الحديث فيوسيأتي ف ،ىي قواعد الشر :فالتمادي عمى الخالف والشحناء والمباغضة يقول
 . خير -نبذ أسباب الشر-الصمح  ،الحالقة
نما أطمق ذلك، خير في الباب  ،أو خير في اآلخرة ة،العاجمفي خير  ،خير في الدنيا :قال ماىنا  الفالني، وا 

-ى قتضَ حذف المُ  فإنّ  ،عمى أعم معانيو -المقّدر المحذوف :يعني-ى ُيحمل فيو الُمقتضَ  واألصل أن مثل ىذا
ْمحُ }ُيحمل عمى أعم معانيو المناسبة لو  -المقّدر المحذوفيعني   ،ولم ُيقّيد ذلك بباب من األبواب ،{َخْيرٌ  َوالص 

   .أو في اآلخرة ،ولم ُيقّيد ذلك في الدنيا
مق وخُ  ،وصالح ذات البين ،لصالةأفضل من ا عمل ابن آدم شيًئا ما)): -صمى اهلل عميو وسمم-بل قال النبي 

 .صمى اهلل عميو وسمم-ىذا حديث صحيح ثابت عن رسول اهلل  ،(2) ((حسن
 ذات البين والُخمق الحسن. ان اإلسالم صالحَ ذكر مع الصالة التي ىي الركن الثاني من أركف

ىل ىذا من اإلصالح إصالح ذات  ،وغير تويتر ،في ىذا الشقاق والنزاع في تويتروممارساتنا كتاباتنا ومزاوالتنا 
وما  ،إسالمية كريمة فيما نكتب اىل نحن نحمل أخالقً  ،الخمق الحسن ؟ وكذلك أيًضافي ىذاىل نسعى و  البين؟
  .؟نعّمق وما ،نقول

كنت أظن أن  ،ن الحال بمغت ىذا الحضيضأكنت أظن  قبل ىذه الوسائل والوسائط الجديدة ما ،سباب وشتائم
  .ن التدين أنو يحمل أخالًقا صالحةه شيء ممن عند

يكتب  منافصار الواحد  ،في ىذا االختالف والتنازع في ىذا التراشق، -قالكما ي-يحة بّ شالحتى رأينا أخالق 
 ،ولو كان فاسًقا ،قال في مسممأن ت تميق بعض أىل الدين عبارات ال أىل الفضل،و  أىل العمم، في بعضلربما 

 ! ىل يجوز ىذا؟ ىل يسوغ؟ من القضايافي قضية  ية نظرُيرمى بالعظائم من أجل أننا اختمفنا معو في وج
 والصالة الصيام درجة من بأفضلَ  أخبركم أال)): -وسمم عميو اهلل صمى- اهلل رسول قال: قال الدرداء أبي عن

  .(3) ((الحالقة البين ذات وفساد البين، ذات إصالح)): قال ،اهلل رسول يا بمى،: قالوا ((والصدقة؟
  الحال التي تكون بين الناس. : صالحيعني ((صالح ذات البين))

 . واجتماعومحبة إصالح أحوال البين حتى تكون أحوالكم أحوال صحة وألفة 

                                                           

 (.ٙٓٗ/٘) القرطبي تفسير: انظر (1)
 .(ٜٚ٘ٓٔ: )رقم ،(ٜٕٗ/ٖٔ) اإليمان شعب في البييقي أخرجو (2)
 والرقائق القيامة صفة أبواب والترمذي، ،(ٜٜٔٗ: )رقم ،(ٕٓٛ/ٗ) البين ذات إصالح في باب ،األدب كتاب داود، أبو أخرجو (3)

 (.ٕٛٓ٘ٚ: )رقم ،(ٓٓ٘/٘ٗ) وأحمد ،(ٜٕٓ٘: )رقم ،(ٖٙٙ/ٗ) -وسمم عميو اهلل صمى- اهلل رسول عن والورع
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صالح اإلفس :يعني ،: صالح ذات البينوبعضيم يقول ما في ذلك ل ،اد والفتنة التي تكون بين الناسصالح وا 
ُأبيح فيو الكذب  ، حتىواالجتماع عمى الخير ،عموم المنافع الدينية والدنيوية من التعاون والتناصر والتآلفمن 
  لجمع القموب. ،، فالن يذكرك بالخيرفالن ُيثني عميك :. نقولفي اإلصالح بين المتخاصمين -كما ىو معموم-

إذا كان ىذا التنازع بين طوائف من  فكيف يكون الشأن ،وأبيح في ىذه الحال بين اثنين ،مع أن الكذب حرام
 .؟المسممين
  .أعظم وآكد يةلمضار الدينية والدنيو وا ،السعي في ذلك لدفع الشرورالشك أن 

 البين ذات وفساد)) :معماًل ذلك -صمى اهلل عميو وسمم-يقول  ،ينبغي أن يختمف عميو اثنان وىذا أمر ال
 ؟ والصالة والصدقة ،أفضل من الصيام لماذا كان إصالح ذات البين ،((الحالقة

ت البين الشر الذي يقع بين الناس، سوء ذات ، فساد ذاأتي عمى األخضر واليابسيت البين باعتبار أن فساد ذا
  فيذه الخصمة ىي الحالقة.، الفتخ، االفرقةال، البين المخاصمة، المشاجرة، المشاحنة

  .والحربية ،والفكرية ،والجدلية ،والمعارك الكالمية ،سوء ذات البين يدخل فييا التسبب في المخاصمات
ىكذا  ،فيذه ىي الحالقة ،فيذا كمو من فساد ذات البين ،يدخل فيو مما يورث الفساد والفرقة والتشرذمكل ىذا 

  .وسمموآلو صمى اهلل عميو -سماىا النبي 
مأخوذة من قوليم:  :يقولون ،يمكة، المُ المؤدية إلى العقاب؟ الحالقة ُفسرت بالماحية لمثواب الحالقة تحمق ماذا
 . ، كما ُيحمقاستأصل بعضيم بعًضا كما ُيستأصل الشعر :يعني -نسأل اهلل العافية- َحمق بعضيم بعًضا

أنيا ب، فقد ُفسرت في الحديث ُتذىب أعمالو الصالحة ،ات اإلنسان، ُتذىب حسنفيذه تأتي عمى الدين فُتذىبو
   .؟ين، تحمق الدين بأي اعتبارتحمق الد

 لى تنافر القموب والتباغض والغل.  فإن ذلك يؤدي إوالشر واالختالف باعتبار أن الناس إذا حصل بينيم التنازع 
، الوجو فيتبعو بعد ذلك ظممة الوجو ،وأظمم ،اشتغل عما ىو بصدده من ذكر اهلل وطاعتو والقمب إذا امتؤل بالغل

 . الغل عمى إخوانو المسممينفي قمبو من  مال سود بسبب الظممة التي تغشى القمب، وجيو أسودأ
كان بعض السمف يخشى  ،وجيو فيينظر  ،في كل يوم النظر إلى المرآةويعيد عمى الواحد منا أن يكرر  ينبغي

   .سودّ اأن يكون وجيو قد 
فصاحب القمب المميء بالغل  ،في القمب ماحقيقة والوجو مرآة تعكس  ،القمب يظير عمى الوجو يوجد في ما فإنّ 

  .عمى إخوانو المسممين ُيظمم وجيو
ُتشرق فيو أنوار  ،ا منيًرا مشرًقاالوجو مشع   ىذافقد يكون  ،عميو -وجل عز-الذي خمقو اهلل  أعني سواد البشرة ال

 . وأنوار الطاعة واالستقامة ،السنة
ثم  ،فيظير ىذا في وجو صاحبو ،أو ظممة الغل ،أو ظممة البدعة ،بظممة المعصية ولكن قد يكون القمب مميًئا
  .بالوقيعة -نسأل اهلل العافية-فيشتغل ىذا المسان  ،ظمم ىذه الجوارحفت ،بعد ذلك يظير في جوارحو

 ،ويرمي ىذا بالعظائم ،ل ىذاويضم   ،ويقع في ىذا ،حّذر من ىذافيو ي ،ليس لو شغل إال الوقيعة في إخوانو
  .وفضالئيا ،صمحاء األمة وخيارىازيٍد وعمرٍو من ِبَقالة السوء في  -ةوليست عامر -ومجالسو دامرة 
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فيما تضمل  -صمى اهلل عميو وسمم-قال رسولو  ،ن قال اهللعند اهلل فيو برىان مِ يكون لك  ىات ما :ولو قيل لو
 .أو الضاللة ،أو الزندقة ،أو البدعة ،ىذا بالكفربو أو ترمي  ،ىذابو 

يترتب عميو تضميل  ىذا ،أو يحسن الظن بو ،أو يذمو ،د يزكيومعو عمى زي اختمفتَ  ،قال رسولو ،ىات قال اهلل
  !.؟ورمي بالعظائم

بالسفو الستحل كل أحٍد من  لو جارى الناس بعضيم بعًضا ،رميتيم بو لو قابمك الناس بمثل ىذا لرموك بمثل ما
  . منواستحل  اآلخر ما

-، فمثل ىذا بقي شيء ماىذا التضميل لخرون لو قابموه بمثل ويخالفو عميو اآل ،ن في زيٍد وعمروفما يراه اإلنسا
 .يحل بحاٍل من األحوال ال -أييا األحبة

أن يشتغل المسان بالذكر وقراءة القرآن والطاعة واألمر بالمعروف والنيي عن المنكر   منبدالً  ،فيذه الحالقة
   .يشتت وُيفر ق الة السوء وماقَ يشتغل بِ 

أو  ،مةكَ جميع األعداء اجتمعوا كما تجتمع األَ  ،أحدق بنا العدو والعجيب أننا صرنا إلى ىذه الحال في وقت قد
ويتضاحكون بنا ونحن نشتغل  ،ىؤالء األعداء يتداعون ويتآمرون ،مة إلى قصعتيا في كل ناحيةتتداعى األكَ 

  وأصعبيا. ،أشدىاو  ،وأحمكيا ،ببعضنا في أسوأ الظروف
في  فمتى سنجتمع؟ إذا كان بعضنا يعادي بعًضا بخناقنانجتمع في وقت الشدائد والعدو قد أخذ  إذا كنا ال

وغير ىؤالء  ،والباطنية ،وطوائف المشركين ،األعداء من الييود والنصارى ،العدو أمام نحورنا ،أصعب المواقف
{ َشتَّى َوُقُموُبُيمْ  َجِميًعا َتْحَسُبُيمْ }ونحن نشتغل ببعضنا  ،ذمة وال يرقبون في مؤمٍن إال   ال ،ويفعمون األفاعيل

  .[ٗٔ: الحشر]
وعمى القول اآلخر  ،في تفسير اآلية قول مشيور لعمو األقربعن المنافقين والييود عمى  -عز وجل-قاليا اهلل 

  .أنيا قيمت في الييود
ن يتفرقو ىؤالء الذين  ،[ٗٔ: الحشر]{ َيْعِقُمونَ  اَل  َقْومٌ } :لكن ذلك ُعمل في النياية سواًء كان ىؤالء أو ىؤالء بأنيم

الجتمعوا من أجل دنياىم، سعفيم يُ  كان عندىم من العقل المعيشي ما ، لوكانوا يعقمون ، لوىذا التفرق ال يعقمون
فإذا اختمفوا ىذا  ،وأمواليم ،جل حفظ أعراضيم وحرماتيم ودمائيم، من أ، من أجل حفظ بيضتيممن أجل الدنيا

 ؟وفي الرخاء ،يجتمعون عمى الغنيمةىل س ،؟ظنكم احتنكيم فماوالعدو قد  وتشرذموا بيذه الطريقة ،االختالف
ىؤالء ميما  ،مينميما اختمفت مع إخوانك المسمواألصل أنو ، قاتمون الييودصرنا إلى حال أن بعض المسممين ي

    .واحد مع ىؤالء الييود وأن تكون في صف ،وأن تفرح لمصابيم ،يجوز أن تشمت بيم ال اختمفت معيم
: التوبة] ؟{َبْعضٍ  َأْوِلَياءُ  َبْعُضُيمْ  َواْلُمْؤِمَناتُ  َواْلُمْؤِمُنونَ } بو من التناصر والتعاضد -عز وجل-أمرنا اهلل  أين ما

ٚٔ]. 
 .؟صل إلى ىذا الحالنكيف  ،الخالف بمغميما  ؟عمى إخواننا اثم بعد ذلك نكون عونً ، المواالة: النصرة

 ِعْندَ  َوُىوَ  َىيًِّنا َوَتْحَسُبوَنوُ }رمي بالفسق وتارة بالتيم الكاذبة، اإلفك تارة ي ،فيبدأ المسان يشتغل ،فينا تكون الحالقة
 .تشتغل الجوارح وىكذا أيًضا ،التنابز باأللقاب، التراشق بالتيم [٘ٔ: النور] {َعِظيمٌ  المَّوِ 
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 ،واالنتصار من المخالفين ،تعمل في إشعال ىذا الخالفوتبدأ ىذه الجوارح  ،يكتب "القمم"يبدأ المسان اآلخر 
  .عوليس بمتوقَّ  ،والقتال كما ىو واقع ،األمر الذي قد يصل إلى االحتراب

والوقيعة في  ،وفي المقابل يشتغل بعضنا ببعض في االختالف ،يقف عند حد عدو ال ،ىذا شيء يشاىده الجميع
  .ىذه ىي الحالقة ،األعراض والقتل

فماذا بقي من دين اإلنسان؟ ماذا بقي من  ،الدماءأو إلى القتل واستحالل  ،فإذا وصل األمر إلى الرمي بالكفر
  .؟دينو

عميو من الزنا  -عز وجل-فيشتغل ببعض الشيوات مما حرم اهلل  ،اإلنسان لربما يكون في حال من ُسكر الشيوة
  .أو القمار أو المخدرات ،ولربما يكون مشتغاًل بألوان الميو والمعازف ،وشرب الخمر

   .وجرائم ليست عمى حد سواء ،ذه آثام تتفاوتوى
وفي رمي  ،ثم بعد ذلك يمغ في الدماء -عز وجل-عند اهلل  يبتغي ما ،ولكن أن يركب المراكب الصعبة في تدينو

  .لربما أقرب الناس إليوبل  ،إخوانو بالكفر
   .من الزنا وشرب الخمرالتي سبقت المعاصي ىذه أعظم من  ،سبق فيذه أعظم مما

 .من أن يركب ىذه المراكب الصعبة لكان أىون وأسيل وحاللو بقي في تمك األ :يعني
لتي لربما لم تخطر لنا عمى بال واألعمال ا ،رأيتم كيف الشيطان يصل بكيده لنا حيث يوقعنا في ىذه النيايات

 ؟سنوات قبل
  .تقصيرمن  ،يتوب من غفمة ،سقيتوب من ف ،يتوب من معاصٍ  ،يتوب اإلنسان من ذنوب
وليس لو  ،ميمويضمّ  ،يشتت شمميا وُيفّرق جمعيا ويقع في خيارىا ؟معول ىدم في األمة ثم يتحول بعد ذلك إلى

؟ ىل يقال ؟ ىل ىذا صالح؟ ىل ىذه استقامة-عز وجل-ىل ىذا تدين؟ ىل ىذا تقوى هلل  ،شغل إال في ىذا
  .قال؟متدين وممتزم كما يصالح و نو مستقيم و إ :عن ىذا اإلنسان

صمى اهلل عميو -بو وجاء بو رسولو  -عز وجل-ليس ىذا ىو الدين الذي أمرنا اهلل  ،يمكن ال ،الجواب: أبًدا
ى بيا ، الدين فضائل يتحمّ المسان والجوارح والبصرطير ، الدين أخالق تالدين طيارة لمقمب وزكاء ،-وسمم

خبات وخشوع، الدين المؤمن دكم يؤمن أح ال)) ،لممسممين كما يحب لنفسولخير ، الدين محبة اتقوى وخشية وا 
   .(1) ((حتى ُيحب ألخيو ما يحب لنفسو

يحب  ،يحبيمو ، قمبو طاىر، يشفق عمييم خوانو المسممينقمبو نظيف إل ،ىو الدين وىذا ىو التدين الحقيقيىذا 
 ؟ثم ماذا ،لطالما اختمف الناس ،، قد يختمف معيمميماليتألم آل يحزن لحزنيم، ،، يحب ليم الصالحليم الخير

عمل دنيا وال في ُينتفع بو  من أن كان خاماًل ال ، يتحول ىذا اإلنسان بدالدين إلى شيء آخرلكن أن يتحول الت
  ؟!يبني يتحول إلى مارد ييدم وال ،آخرة في عمل

  .يصح أن نفعمو ، ىذا الوأعداؤه ىم أىل الصالح والخير ،معمعول ىدم في المجت

                                                           

 كتاب ومسمم، ،(ٖٔ: )رقم ،(ٕٔ/ٔ) لنفسو يحب ما ألخيو يحب أن اإليمان من: باب اإليمان، كتاب البخاري، أخرجو (1)
 (.٘ٗ: )رقم ،(ٚٙ/ٔ) الخير من لنفسو يحب ما المسمم ألخيو يحب أن اإليمان خصال من أن عمى الدليل باب اإليمان،
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نما يفرح بيا الشيطان ،-عز وجل- يرضاىا اهلل حال لؤلسف ال هفيذ ويفرح بيا شياطين اإلنس والجن  ،وا 
  .واهلل المستعان ،ويضحكون من عقولنا وىذه الحال التي صرنا إلييا ،فيطربون ويرقصون عمى جراحنا

 


